
نطاق  يف  دخوله  من  �أكثثر  �لعاد�ت  نطاق  يف  يدخل  �لإ�سالمي  �لقت�ساد  علم  �إن 
حيث  من  ل  �لقت�سادي،  �ملجال  يف  �لإن�ساين  �ل�سلوك  مع  يتعامل  فهو  �لعباد�ت، 
حكمه �ل�سرعي، و�إمنا من حيث تنظيم ممار�سته، وجمال �لعاد�ت يف نظر �لإ�سالم 
هنالك  يكون  قد  ما  ظل  يف  يثثر�ه  ما  فيه  ميار�س  �لإنثث�ثثسثثاين،  للفكر  رحثثب  جمثثال 
جو�نبه  كل  يف  حمكوم  فهو  �لعباد�ت؛  جمال  عك�س  كلية،  �سرعية  �سو�بط  من 

برتتيبات �سرعية.
عليه  �ملعول  يكون  م�سائله  بع�س  يف  معًا،  نقلي  عقلي  علم  �أنه  على  يكيف  علم  فهو 
هو �لنقل، ويف بع�سها �لثاين يكون �ملعول عليه هو �لعقل، ويف بع�سها �لثالث يكون 
�لإ�سالمي جند هذه  �لبحث يف �لقت�ساد  معًا. وبوجه عام، ففي  �ملعول عليه هما 

�مل�سادر متكاملة متفاعلة. 
�لعن�سر  ودور  �لإ�سالمي  �لقت�ساد  معامل  �ل�سابقة  �حللقة  يف  �لكاتب  تناول  وقد 
�لب�سري يف �لبحث يف هذ� �لعلم، وم�سادر �ملعرفة يف �لقت�ساد �لإ�سالمي ومنهجية 
�لقت�ساد  علم  مع  �لتعامل  منهجية  ن�ستعر�س  �حللقة  هذه  ويف  معها..  �لتعامل 
ميكنهم  �لب�سر  جميع  �أن  وكيف  �لإ�سالمي،  �لقت�ساد  علم  ووظيفة  �لو�سعي، 

�ل�ستفادة من �لهدي �لإ�سالمي يف �لقت�ساد و�ملعامالت �ملاية و�لنقدية. 

الحلقة الثانية

د. شوقي أحمد دنيا
أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

كلية التجارة - جامعة األزهر

البحث في االقتصاد اإلسالمي
)عوٌد على بدء(
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ــي ومــنــهــجــيــة  ــعـ ــوضـ االقـــتـــصـــاد الـ
التعامل معه

ع��اق��ة ع��ل��م الق��ت�����س��اد الإ���س��ام��ي بعلم 

من  كبري  قدر  يكتنفها  الو�سعي  القت�ساد 

الغمو�ض والتعقيد.

ف��ن��ح��ن اأم����ام ع��ل��م ق��ائ��م ب��ك��ل م��ق��ولت��ه 

والتطبيقية،  والنظرية  والنظامية  املذهبية 

له  املجال  نف�ض  يف  علمًا  نن�سئ  اأن  ونريد 

هو الآخر مقولته املتعددة، يكون يف جملته 

له،  مكمًا  ولي�ض  القائم.  العلم  عن  بديًا 

عمله  علينا  ال��ذي  فما  ل��ه،  ام��ت��دادًا  ولي�ض 

حيال هذا العلم القائم؟

هل نغ�ض الطرف عنه بالكلية؟ اأم نعتمد 

.
)1(

عليه بالكلية؟ اأم ناأخذ منه ونرتك؟

ب��ال��ن��ه��ج الأول،  ���س��ل��ف��ًا  ق���ال  ه��ن��اك م��ن 

النقلية  م�سادرنا  لدينا  اأن  من  انطاقًا 

واأن  ال��ب��دي��ل،  ب��ن��اء  ن��ري��د  واأن��ن��ا  والعقلية، 

مع  مقولته  من  الكثري  يف  يت�سق  ل  القائم 

 - امل�سلك  ه��ذا  يف  ال��ق��ول  وجملة  روؤي��ت��ن��ا. 

متعذر  امل�سلك  هذا  اأن   - نظري  وجهة  من 

جهة  من  اإ�ساميًا  حمبب  وغري  جهة،  من 

وجدها  اأنَّى  املوؤمن  �سالة  فاحلكمة  اأخرى، 

ال�سخم  العمل  هذا  واإغفال  بها،  اأحق  فهو 

احلكمة،  منطق  عن  بعيد  وتطبيقيًا  فكريًا 

ف�سوف  كلية  اإب���ع���اده  ع��ل��ى  عملنا  وم��ه��م��ا 

تت�سرب اإىل اأفكارنا الكثري من مقولته.

على  ال��ث��اين،  بامل�سلك  ق��ال  م��ن  وه��ن��اك 

مما  القائم  العلم  بتنقية  نقوم  اأن  اأ�سا�ض 

ب��ه م��ن ���س��وائ��ب وخم��ال��ف��ات، وم���ا يتبقى 

وعلى  اإ�ساميًا.  اقت�سادًا  اعتباره  ميكن 

العديد من املاحظات،  امل�سلك بدوره  هذا 

اقت�سادًا  يكون  لن  يتبقى  ما  اأن  اأهمها  من 

منقح  و�سعي  اقت�ساد  هو  واإمن��ا  اإ�ساميًا 

عملية  �سعوبة  اإىل  اإ�سافة   ،
)2(

م�����س��ذب اأو 

حيث  الفعلية،  الناحية  من  هذه  الت�سذيب 

اإن عملية الإحال والإبدال يف العلوم لي�ست 

الناحية  من  عليها  تبدو  قد  التي  بال�سهولة 

له  الأج����زاء  ملتحم  بناء  فهذا  النظرية، 

ال�سعب  ومن  ومنطلقاته،  وفل�سفته  هويته 

واإدخ���ال ج��زء غريب ويبقى  اإخ���راج ج��زء 

تقبل  وبفر�ض  ملتحمًا،  متما�سكًا  البناء 

فاإن  تلك،  اأو  اجلزئية  لهذه  القائم  الهيكل 

جمرد ذلك لن يحيل القت�ساد القائم اإىل 

القت�ساد الإ�سامي.

وهو  الثالث،  امل�سلك  اإل  يبقى  ل  واإذن 

لدينا  البدء والنطاق مما  اأن تكون نقطة 

ثم  روؤيتنا  منها  تتكون  وم�سادر  اأ�سول  من 

ميكن  مبا  الو�سعي  القت�ساد  من  ن�ستفيد 

ومناهج  حتليلية  اأدوات  من  به  ال�ستفادة 

و�سيا�سات  نظريات  من  فيه  يكون  قد  وم��ا 

هذا  يف  الإ�سامي  الهدي  مع  تتعار�ض  ل 

بالظروف  التام  الوعي  �سرورة  مع  املجال، 

يف  وهي  الو�سعي  القت�ساد  فيها  ن�ساأ  التي 

للظروف  مغايرة   - اأ�سف  وبكل   - جملتها 

قيام  على  الإ�سام  يحر�ض  التي  والأو�ساع 

املجتمعات عليها، و�سرورة الوعي التام مبا 

فر�سيات  من  الظاهرة  املقولت  هذه  وراء 

يف  فنحن  وب��ه��ذا  م�سمرة،  م�سترتة  وقيم 

اأمكن  ومب��ا  لدينا  مب��ا  ن�ستفيد  م�سريتنا 

القائم،  القت�ساد  علم  من  به  ال�ستفادة 

وعلينا اأن ندرك اأن علم القت�ساد الو�سعي 

القت�ساد  ع��ل��م  م��ع  م��ت��ع��ار���س��ًا  ك��ل��ه  لي�ض 

معه،  متوافقًا  كله  لي�ض  اأنه  كما  الإ�سامي، 

.
)3(

واإمنا هناك وهناك

ال�ستفادة من مقولته  نح�سن  اأن  وعلينا 

يتعلق  فيما  وبخا�سة  اإ���س��ام��ي��ًا  املقبولة 

بني  ذل��ك  يف  ف��رق  ل  البحثية،  ب�����الأدوات 

واملنهج  )ال�ستنباطي(  التجريدي  املنهج 

الأ�سلوب  بني  ول  )ال�ستقرائي(  التجريبي 

والأ�سلوب  الإح�سائي  والأ�سلوب  اللفظي 

واأن  �سبق  ب�سرية  معارف  فكلها  الريا�سي، 

امل�سلمني،  وتعامل معها علماء  تعرف عليها 

التحليل  ���س��دق  »اإن  ق����ال:  م���ن  و����س���دق 

الق��ت�����س��ادي ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م���دى اق��رتاب��ه 

جميع  �سمول  على  قدرته  وعلى  الواقع  من 

التحليل  على  فيجب  امل���وؤث���رة،  العنا�سر 

واأل  كله،  الإن�سان  يواجه  اأن  القت�سادي 

الإن�سان  ياأخذ  �سيق  لفر�ض  حبي�سًا  يكون 

يقت�سر  اأن  يجب  ف��ا  واح���دة،  زاوي���ة  م��ن 

الإن�سان  على  ول  القت�سادي  الإن�سان  على 

الج��ت��م��اع��ي ول ع��ل��ى الإن�������س���ان امل����ادي، 

كل  يف  الإن�����س��ان  ع��ن  يبحث  اأن  ي��ج��ب  ب��ل 

يجمع  واأن  البحث،  اأدوات  وبكل  مظاهره، 

يف �سبيل ذلك بني التجريد واملاحظة وبني 

.
)4(

ال�ستنباط وال�ستقراء«

اأن  ي��ع��ي ك��ل ال��وع��ي  اأن  ال��ب��اح��ث  وع��ل��ى 

اأو  اإح�����س��ائ��ي،  اأ���س��ل��وب  م��ن  ي�ستخدمه  م��ا 

اأنه  على  ي�ستخدمه  فاإمنا  ريا�سي  اأ�سلوب 

و�سوله  يف  مهمته  له  تي�سر  وو�سيلة  اأداة 

صدق التحليل 

االقتصادي يتوقف على 

مدى اقترابه من الواقع 

وعلى قدرته على شمول 

جميع العناصر المؤثرة
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بالظاهرة  العلمية  املعرفة  وهو  مبتغاه  اإىل 

الأدوات  ه��ذه  تنقلب  واأل  الق��ت�����س��ادي��ة، 

وبخا�سة  غ��اي��ات،  اإىل  ي��ده  يف  وال��و���س��ائ��ل 

الغاية  على  تطغى  بحيث  الريا�سية،  الأداة 

اإىل  عنده  القت�ساد  حتول  واإل  احلقيقية، 

عليه  يجب  بالخت�سار  للريا�سيات،  علم 

باحث  ب��اأن��ه  ك��ام��ل  اإدراك  على  ي��ك��ون  اأن 

باحثًا  ولي�ض  فقهيًا،  باحثًا  ولي�ض  اقت�سادي 

اإح�سائيًا، ولي�ض باحثًا ريا�سيًا.

عاقة  يف  اأهمية  تقل  ل  م�ساألة  وهناك 

القت�ساد  بعلم  الإ�سامي  القت�ساد  علم 

الو�سعي، والوعي بها من ال�سروريات حتى 

يكون ما نوجده ونبنيه هو بحق علم اقت�ساد 

اأو  منقحًا  »ك��اري��ك��ات��ريًا«  ولي�ض  اإ���س��ام��ي 

مطورًا اأو م�سوهًا لعلم القت�ساد الو�سعي.

الق��ت�����س��اد  ع��ل��م  اأن  امل�����س��ال��ة  وم��ف��ت��اح 

والأخ��ري، وهو يف كل  الأول  الو�سعي هو يف 

معاجلاته وروؤاه  ونظرياته و�سيا�ساته، ولدة 

بكل ما حمله  اأوروبية يف ع�سرها احلديث 

هذا الع�سر ومازال يحمله الع�سر الراهن 

وفكرية  اقت�سادية  اأو�ساع  من  املعا�سر  اأو 

يف  ذل��ك  كل  جتلى  وق��د  و�سيا�سية.  وتقنية 

اأ�سول هذا العلم ومبادئه ونظريته وقوانينه 

واأ�ساليبه. 

نظريته  ذلك  على  الأمثلة  اأبلغ  من  ولعل 

الإن���ت���اج.  ون��ظ��ري��ت��ه يف  ال���س��ت��ه��اك  يف 

التطويل:  عن  يغني  واح���دًا  مثًا  واأ���س��رب 

اإن  ال��و���س��ع��ي:  الق��ت�����س��اد  ق���ول  معنى  م��ا 

هدف املنتج حتقيق اأق�سى الأرباح اأو حتى 

املنتجون  وال�سوؤال هو: هل  الأرب��اح؟  جمرد 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ت��اري��خ ال��ب�����س��ري وك��ذل��ك 

اجلغرافيا الب�سرية ا�ستهدفوا ذلك من وراء 

ذلك  ي�ستهدفون  اأو  الإنتاجية  ن�ساطاتهم 

احلديث  العامل  و�سع  تغري  لو  وهل  اليوم؟ 

هدف  �سيظل  املختلفة  مناحيه  يف  املتقدم 

الإنتاج هو حتقيق الأرباح؟

العلمية  الر�سادة  من  هل  ذلك  �سوء  ويف 

القت�سادية  الت�سرفات  عن  نك�سف  ونحن 

م���ن م��ن��ظ��ور ال���ه���دي الإ����س���ام���ي ال��دائ��م 

وال�����س��ام��ل وال�����س��ال��ح ل��ك��ل زم���ان وم��ك��ان، 

مع  يتعامل  علمًا  نوجد  اأن  ن��ح��اول  ونحن 

اإن  نقول  اأن  الهدي،  بهذا  الت�سرفات  هذه 

الأرباح؟  املنتج هو حتقيق  اأو  الإنتاج  هدف 

ل  املنتجني  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  م��ع 

يدرون �سيئًا عن الأرباح؟ وماذا يكون عليه 

العمل م�ستقبًا عندما تزول من الواقع هذه 

نظل  اأم  ت��غ��ريوا  كما  نتغري  ه��ل  امل��ق��ولت؟ 

نكون  اأن  يجب  لها؟  وج��ود  ل  مقولت  على 

وباأبعادها  الق�سية  بهذه  كامل  وع��ي  على 

يتنكر  الإ�سام  اأن  يعني ذلك  ول  املت�سعبة، 

لتنكر  واإل  القت�سادي  الن�ساط  يف  للربح 

ولكن  ال��رب��ح.  فكرة  على  القائمة  للتجارة 

كل  على  الفكرة  تلك  وتعميم  �سيء  ذل��ك 

اإنتاج �سيء اآخر. 

ورمب��ا ك��ان م��ن احل��ل��ول اجل��ي��دة يف هذا 

ح�سب  الإنتاج  من  الهدف  ينوع  اأن  ال�ساأن 

الأرب��اح  هدف  يقت�سر  اأن  ومن  املنتج  حال 

على امل�سروعات التي تعمل من اأجل ال�سوق.

عن  ���س��وؤاًل  علينا  تطرح  الق�سية  وه��ذه 

القت�ساد  يف  الباحث  ت��زود  اأهمية  م��دى 

الإ�سامي باملعرفة القت�سادية الو�سعية.

واجل����واب ع��ل��ى ذل���ك اأن���ه م��ن الأه��م��ي��ة 

ال��ب��اح��ث دراي����ة  ل����دى  ت���ك���ون  اأن  مب���ك���ان 

تكن  مل  اإن  الأق���ل،  على  جيدة  اقت�سادية 

الأول  لأن��ه يف  الأف�����س��ل،  جيدة ج���دًا، وه��و 

اأثبتت  وق���د  اق��ت�����س��ادي،  ب��اح��ث  والأخ����ري 

املقولة،  ه��ذه  �سحة  امل��ع��ا���س��رة  التجربة 

ذا األ تقت�سر معرفته القت�سادية على  وحبَّ

البحث،  حمل  الق�سية  يف  ال�سائد  الجت��اه 

لاجتاه  املغايرة  التيارات  على  ت�ستمل  بل 

على  يكون  وبذلك  هناك،  كانت  اإن  ال�سائد 

دارت  التي  الفكرية  باملعارك  طيبة  دراي��ة 

وتدور بني علمائه حيال العديد من امل�سائل، 

وعلى ما جرى ويجري هنالك من انتقادات 

مبا  طيبة  بينة  على  يكون  وب��ذل��ك  ذات��ي��ة، 

يتعامل معه.

الإ�سامي  القت�ساد  بنيان  فاإن  وعمومًا 

ال��ع��ل��وم  م��ن  وم��دخ��ات��ه  م�����وارده  ي�ستمد 

ال�سرعية من جهة والعلوم القت�سادية من 

القراآن  من  وذاك  هذا  وف��وق  اأخ��رى،  جهة 

اأح�سن  وكلما  ال�سريفة،  وال�سنة  ال��ك��رمي 

م�سائل  الأ���س��ول،  ه��ذه  ا�ستخدام  الباحث 

اإىل  اأق���رب  بحثه  ك��ان  كلما  ومنهجيات، 

ولي�ض  الإ���س��ام��ي،  القت�ساد  علم  حقيقة 

الو�سعي  القت�ساد  يف  اأو  الفقه  يف  بحثًا 

مرتديًا رداء القت�ساد الإ�سامي.

االقتصاد اإلسالمي 

يستمد موارده 

ومدخالته من العلوم 

الشرعية والعلوم 

االقتصادية فضاًل عن 

القرآن الكريم والسنة 

الشريفة

20

دراسات

  جمل • ٤١ ة فص ال٨جلة االقتصاد اإلسالمي العدد 489 • ذو الحجة ١442هـ - يوليو 202١م 



على  ق�سية  اإىل  الإ�سارة  هنا  املهم  ومن 

ج��ان��ب كبري م��ن الأه��م��ي��ة، وه��ي ���س��رورة 

القت�ساد  يف  للبحث  املتعر�ض  ي��ك��ون  اأن 

تاأ�سي�سه  مرحلة  يف  وبخا�سة  الإ���س��ام��ي، 

هذه، على قدر معقول من املعرفة بالطبيعة 

الإن�����س��ان«  »ف��ط��رة  احلقيقية  الإن�����س��ان��ي��ة 

التي  النهائية  وغايته  احلياة  يف  ووظيفته 

م�ستماته  بكل  بالكون  وك��ذل��ك  يتغياها، 

وع��اق��ة الإن�����س��ان ب���ه، وق��ب��ل ذل���ك وب��ع��ده 

ومن  وتعاىل،  �سبحانه  الكون  لهذا  باخلالق 

املعرفة  ه��ذه  اكت�ساب  على  يعينه  ما  خري 

الطاع اجليد على علمي النف�ض والجتماع 

الإ�سامي  واملنظور  الو�سعي  املنظور  من 

جهودًا  هناك  اأن  احلظ  ح�سن  ومن  لهما، 

علمية كبرية واأدبيات علمية ر�سينة قدمها 

املهتمون  النف�ض  وعلماء  الجتماع  علماء 

الجتماعية  للعلوم  الإ���س��ام��ي  بالتوجيه 

ذلك  اإىل  يلتفت  مل  ولاأ�سف   ،
)5(

والنف�سية

القت�ساد  لعلم  الأوائ��ل  الآب��اء  جيد  ب�سكل 

الإ�سامي.

علم االقتصاد اإلسالمي
الو�سعي  القت�ساد  علم  اأن  امل��ع��روف  من 

لاإن�سان  القت�سادي  ال�سلوك  م��ن  يتخذ 

علم  ه��ل  ه��و:  هنا  وال�����س��وؤال  ل��ه،  مو�سوعًا 

نف�ض  ه��و  مو�سوعه  الإ���س��ام��ي  القت�ساد 

املو�سوع، اأي ال�سلوك القت�سادي لاإن�سان؟ 

القت�سادي  ال�سلوك  هو  مو�سوعه  اأن  اأم 

للم�سلم؟

ب��ع��ب��ارة رمب��ا ت��ك��ون اأك���ر و���س��وح��ًا: هل 

الق��ت�����س��اد الإ����س���ام���ي َم��ْع��ن��ىٌّ ب��درا���س��ة 

امل�سلم؟  وتبادل  وتوزيع  واإن��ت��اج  ا�ستهاك 

الإن�سان  ا�ستهاك  بدرا�سة  معني  هو  اأم 

عن  النظر  بغ�ض  وتوزيعه  وتداوله  واإنتاجه 

الإ�سامي  الهدي  �سوء  يف  وعقيدته،  دينه 

الت�ساوؤل - يف  القت�سادي؟ هذا  املجال  يف 

ظني - مل يطرح بقوة و�سراحة على ب�ساط 

البحث، رمبا لأنه يف نظر البع�ض وا�سح ل 

والإجابة  تناوله  ثم  ومن  طرح  اإىل  يحتاج 

عليه، وميكن القول - ح�سب ت�سوري - اإن 

العمل �سار عمومًا على املنهج الأول - حتى 

دواعي  من  كان  ورمبا   - نف�سه  الكاتب  من 

اللَّب�ض يف املو�سوع هو هذا الو�سف املذكور 

وال���راأي  »الإ���س��ام��ي«  العلم وه��و  ا���س��م  يف 

هو  الثاين  امل�سلك  اأو  املنهج  اأن  الآن  عندي 

الإ�سام  كون  من  انطاقًا  بالتباع  الأوىل 

بكل ما فيه من األوان الهدي هو دعوة ربانية 

دنياهم  لإ�ساح  كلها  الب�سرية  اإىل  موجهة 

ا�ستفاد  فقط  الدنيا  اأراد  فمن  واأخ��راه��م، 

الدنيا  اأراد  ومن  الدنيوية،  منه يف هداياته 

والآخرة ا�ستفاد منه يف كلتا هدايتيه.

بغ�ض  الب�سر،  جميع  ف��اإن  اأخ��رى  بعبارة 

ال�ستفادة  ميكنهم  عقائدهم،  عن  النظر 

ال�ستهاك  جمالت  يف  الإ�سامي  بالهدي 

من  والكثري  وال��ت��وزي��ع  وال��ت��ب��ادل  والإن��ت��اج 

ثم  وال��ن��ق��دي��ة،  امل��ال��ي��ة  و�سيا�ساته  نظمه 

تعمل  الإ�سامية  والأخ��اق��ي��ات  القيم  اإن 

فدعوته  املجتمعات،  كل  يف  الفعال  عملها 

والعتدال  بالعقود  والوفاء  والعدل  لاأمانة 

الغ�ض  وع��دم  والتقوى  ال��ر  على  والتعاون 

والظلم واإىل �سرورة وجود الدولة والقطاع 

اخل���ا����ض م��ع��ًا يف امل���ج���ال الق��ت�����س��ادي، 

ووج�����ود ق��ي��ود و���س��واب��ط ع��ل��ى احل��ري��ات 

للم�ساءلة  ال��دول��ة  وخ�����س��وع  الق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سعبية احلقيقية يف ال�سئون القت�سادية.. 

الأو���س��اع  ل�ستقرار  و�سرورية  مهمة  كلها 

ومم��ار���س��ة ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي يف 

اإلسالم بكل ما فيه من 

أنواع الهدي هو دعوة 

ربانية موجهة إلى 

البشرية كلها إلصالح 

دنياهم وأخراهم
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القت�ساد  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  املجتمعات،  ك��ل 

انطاقًا  جميعًا،  للب�سر  رحمة  الإ�سامي 

عليه  اهلل  �سلى  ور�سوله  الإ�سام  كون  من 

رجال  ا�ستفاد  وق��د  للعاملني،  رحمة  و�سلم 

من  ال�سالفة  الع�سور  يف  الغربيني  الأعمال 

�سيغة التمويل بامل�ساربة املعروفة اإ�ساميًا، 

وا�ستفاد العامل كله حاليًا من نظم التمويل 

وال�سريفة الإ�سامية ..وغريها.

لها  امل�����س��األ��ة  ه���ذه  اأن  ال��ك��ات��ب  وي����رى 

ومن  عليها،  املرتتبة  الآث��ار  لعظم  اأهميتها 

بع�ض  فيها  القول  ب�سط  منا  فت�ستحق  ثم 

جرى  قد  اإن��ه  هنا  القول  وجممل  ال�سيء. 

اأن  على  امل�سلمني  علماء  ب��ني  ق��دمي  ات��ف��اق 

ت�سنف  الإ�سامية  الأمة  يف  الكائنة  العلوم 

�سنفني، علوم خا�سة بالأمة امل�سلمة وعلوم 

عامة لها ولغريها، وقد ا�سطلح على ت�سمية 

واأدواتها،  ال�سرعية  بالعلوم  الأوىل  العلوم 

بالعلوم  ت�سميتها  على  ا�سطلح  والثانية 

العقلية، وهي علوم ب�سرية عامة، اأما الأوىل 

فما  الثانية  واأما  النقل،  كان م�سدرها  فما 

ل  ولعل خري من ف�سَّ العقل.  كان م�سدرها 

 .
)6(

القول يف ذلك ابن خلدون

العلوم هي علوم  وهناك �سنف ثالث من 

عليها  واأطلقوا  معًا  والعقل  النقل  م�سدرها 

علومًا نقلية عقلية.

القت�ساد  علم  اأن  اإىل  اأ�سرنا  اأن  و�سبق 

عقلي،  نقلي  علم  اأنه  على  يكيف  الإ�سامي 

لكان  حم�ض  عقلي  علم  اأن��ه  افرت�سنا  ول��و 

ع��ل��م��ًا ع���ام���ًا ل��ل��ب�����س��ري��ة ب���ا خ����اف، ول��و 

علمًا  لكان  حم�ض  نقلي  علم  اأن��ه  افرت�سنا 

واأن���ه  اأم���ا  خ���اف،  ب��ا  بامل�سلمني  خ��ا���س��ًا 

البعد  فيه  علم  فهو  معًا  نقلي  عقلي  علم 

ث��م كان  ال��ع��ام والبعد اخل��ا���ض م��ع��ًا، وم��ن 

البعدين  يت�سمن  اأن  مبو�سوعه  الأوىل  من 

اإن��ه  عنه  ن��ق��ول  اأن  املمكن  م��ن  وك���ان  م��ع��ًا، 

الأمر  غاية  لاإن�سان،  القت�سادي  ال�سلوك 

اأن التحليل فيه يف بع�ض املواطن يغلب عليه 

الطابع العام، ويف بع�سها يغلب عليه الطابع 

اخلا�ض. والغالب على الهدي الإ�سامي يف 

به  ينتفع  عام  هدي  اأنه  القت�سادي  املجال 

كون  ف��اإن  وبهذا  امل�سلمني،  وغ��ري  امل�سلمون 

مرجعية القت�ساد الإ�سامي هي يف جملتها 

مرجعية اإ�سامية ل يعني اأنه قا�سر على من 

اأ�سلم، والأمر يف حاجة اإىل مزيد حترير.

وظيفة علم االقتصاد اإلسالمي
على  الو�سعي  القت�ساد  علماء  ُيجمع  يكاد 

اأو وظيفة علم القت�ساد تنح�سر  اأن مهمة 

يف و�سف ال�سلوك اأو الظاهرة، وتف�سريه ثم 

م�ستقبًا،  عليه  �سيكون  مبا  التنبوؤ  حماولة 

ولي�ض له الدخول يف عملية تقييم ال�سلوك، 

والإ�سادة به اأو الذم فيه. ووراء هذا املوقف 

بذلت  حم���اولت  وه��ن��اك  ال���ذرائ���ع،  بع�ض 

يجعل  مب��ا  امل��وق��ف  ه��ذا  لتطوير  وم��ازال��ت 

تقييم  اإىل  متتد  الق��ت�����س��اد  علم  وظيفة 

ت�سل  مل  امل��ح��اولت  ه��ذه  ولكن  ال�سلوك، 

اأن تدخل يف �سلب الجتاه ال�سائد  اإىل  بعد 

هذا  اأن  رغ��م  القت�ساد،  علم  منهجية  يف 

وجلب  ال�سعوبات  من  الكثري  َج��ّر  املوقف 

العديد من املثالب على علم القت�ساد.

العلوم  الإ�سامي حيال  الهدي  �سوء  ويف 

من  ال��ع��ل��وم  فل�سفة  ���س��وء  ويف  املختلفة، 

تكون  اأن  و����س���رورة  الإ���س��ام��ي،  امل��ن��ظ��ور 

علومًا نافعة لاإن�سان، فردًا كان اأو جماعة، 

واإ���س��ب��اع  م�ساحله  حتقيق  يف  ل��ه  م��ف��ي��دة 

القت�ساد  ع��ل��م  ف���اإن  املختلفة،  ح��اج��ات��ه 

عند  تقف  ل  وظيفته  اأو  مهمته  الإ�سامي 

لل�سلوك، بل متتد  جمرد الو�سف والتف�سري 

إن جميع البشر يمكنهم 

االستفادة بالهدي 

اإلسالمي في نظمه 

وسياساته المالية 

والنقدية
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يكون  بحيث  وت��ط��وي��ره،  وت��ق��ومي��ه  لتقيمه 

فيه  املرغوب  ال�سلوك  هو  القائم  ال�سلوك 

اأو اأقرب ما يكون اإىل ذلك، طبقًا للنموذج 

الإ�سامي النظري، فا يكفي مثًا اأن نقول 

اإن هناك اأكر من �سيا�سة لإجناز التنمية، 

لكل منها اإيجابياتها و�سلبياتها، ونقف عند 

بتف�سيل  القول  اإىل  نتجاوزه  بل  احلد  هذا 

اأن  ينبغي  ثم  وم��ن  تلك.  اأو  ال�سيا�سة  ه��ذه 

يعمل بال�سيا�سة املف�سلة، وبذلك ي�سهم علم 

القت�ساد بحق يف توفري الرفاه القت�سادي 

والجتماعي.

علم  لوظيفة  التكييف  ه���ذا  ���س��وء  ويف 

وعملية  مهمته  ف��اإن  الإ�سامي  القت�ساد 

ال��ب��ح��ث ف��ي��ه اأو����س���ع م��ن��ه��ا يف الق��ت�����س��اد 

الو�سعي واأبعد مدى واأكر �سعوبة.

وح��ت��ى ي��ت�����س��ح ذل���ك جن��م��ل ف��ي��م��ا يلي 

خطوات البحث التي عادة ما تكون:

1- درا���س��ة امل�����س��األ��ة حم��ل ال��ب��ح��ث من 

�سوء  يف  درا�ستها  مبعنى  النقلية،  الناحية 

ف��ي��ه��ا. وت��ك��ون نتيجة  ال��ه��دي الإ���س��ام��ي 

ه���ذه اخل��ط��وة ع���ادة ه��ي بع�ض امل��ق��ولت 

همزة  جهة  م��ن  متثل  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سرعية  والأ�سول  الن�سو�ض  بني  الو�سل 

ومتثل  النظرية  القت�سادية  املقولت  وبني 

من جهة اأخرى م�سلمات للبحث.

على  ن��ت��ع��رف  اأن  ال��ث��ان��ي��ة  اخل��ط��وة   -2

ال�����س��ل��وك الق��ت�����س��ادي م��ن ح��ي��ث م��ا هو 

اأبعاده  من  وندر�سه  الواقع  يف  بالفعل  كائن 

املختلفة الو�سفية والتف�سريية.

3- اخلطوة الثالثة اأن جنري مقابلة بني 

اأن  اأو ينبغي  ال�سلوك القت�سادي كما يجب 

يكون والذي ح�سلنا عليه يف اخلطوة الأوىل 

وبينه كما هو يف ذاته واقعيًا والذي ح�سلنا 

جوانب  نحدد  ثم  الثانية  اخلطوة  يف  عليه 

الختاف بينهما - اإن وجدت.

4- يف اخل��ط��وة ال��راب��ع��ة م��ن ال��درا���س��ة 

نتعرف على عوامل هذا الختاف، وكيفية 

التعامل معها مبا يزيلها اأو يقلل من حدتها، 

حتى ل ي�سري هناك فارق كبري بني ال�سلوك 

يكون.  اأن  ينبغي  ال��ذي  وال�سلوك  الكائن 

الواقع  حتويل  يف  النجاح  اإن  القول  وميكن 

يكون  اأن  ينبغي  م��ا  اإىل   - ج��زئ��ي��ًا  ول��و   -

الآن  حتى  ال��ك��رى  التحديات  اأح���د  ميثل 

النجاح  وميثل  الإ�سامي،  القت�ساد  اأم��ام 

من  اإذ  هائًا،  اإجن��ازًا  الوقت  نف�ض  فيه يف 

وج��وده  الإ�سامي  القت�ساد  يثبت  خاله 

وجدارته بالتباع والتطبيق يف دنيا النا�ض، 

يف ���س��وء م��ا ي�����س��ج ب��ه ال���واق���ع يف ال��ع��امل 

الإ���س��ام��ي ويف ال��ع��امل ال��ب�����س��ري ك��ل��ه من 

التدمري  حد  اإىل  مفعولها  ي�سل  انحرافات 

يف الكثري من احلالت لاقت�سادات خا�سة 

ولاجتماعيات عامة.

ُكتب  ما  معظم  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

وبخا�سة  حديثًا،  الإ�سامي  القت�ساد  يف 

البعد  تناول  على  اقت�سر  املبادئ،  فرع  يف 

اأن يكون عليه الواقع،  املعياري الذي ينبغي 

قائم  هو  كما  الواقع  درا�سة  اإىل  ميتد  ومل 

جمال  فا  ثم  وم��ن  العامل،  رب��وع  يف  اليوم 

فيها للعمل على التوفيق بينهما، وهذا النهج 

قد يكون مقبوًل مرحليًا يف الأجل الق�سري، 

واإل  الطويل،  الأجل  لكنه ل يكون كذلك يف 

يف  والعي�ض  الغ��رتاب  داء  درا�ستنا  اأ�ساب 

برج مغلق ل عاقة له بواقعنا الذي نعي�سه، 

وعي  ما  دون  فيه  نقع  قد  كبري  خطاأ  وه��ذا 

مبخاطره على ماآل وم�ستقبل عملنا.

الهدي اإلسالمي في 

المجال االقتصادي 

هدي عام ينتفع به 

المسلمون وغير 

المسلمين

يف  القضيـة  هـذه  تناولينـا  أن  )1(  سـبق 

دراسـتنا السـابقة »قضايا منهجية« وكثري 

غرينـا تناولهـا وقـد تناولهـا بعمـق علامء 

علـم االجتـامع وعلـم النفـس اإلسـاميني 

انظـر د. إبراهيـم رجـب، منهـج التوجيه 

مجلـة  االجتامعيـة،  للعلـوم  اإلسـامي 

املسـلم املعـارص، العـدد 80.

)2(  ياحـظ أن ألخينـا الدكتـور أنـس الزرقـا 

فهمـت  مـا  حسـب   – مغايـراً  موقفـاً 

الحاصـل هـو  إذ يـرى أن  مـن بحثـه – 

تحقيـق  انظـر  اإلسـامي،  االقتصـاد 

إسـامية علـم االقتصـاد، مجلـة جامعـة 

امللـك عبـد العزيـز – االقتصاد اإلسـامي 

1990م.  )2( املجلـد 

الزرقـا،  أنـس  د.  ينظـر  توسـعة  )3(  ملعرفـة 

د. شـوقي دنيـا، قضايـا منهجيـة مرجـع 

سـابق.

)4(  د. رفعـت املحجـوب، االقتصاد السـيايس، 

العربيـة،  النهضـة  دار   ،58 ص  ج1، 

1964م. القاهـرة: 

)5(  ولعـل مـن خرية مـا ينصح باإلطـاع عليه 

تعرضـت  فقـد  املعـارص  املسـلم  مجلـة 

لهـذه القضيـة يف العديـد مـن أعدادهـا. 

وبخاصـة العدد 77 بحـث د. عبد املجيد 

العقيـدة  يف  والكـون  اإلنسـان  النجـار، 

اإلسـامية فهـو جامـع مانـع شـاٍف.

دار   ،452 ص  املقدمـة،  خلـدون،  )6(  ابـن 

بـريوت. القلـم، 
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