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 مقدمة

ة ن  س   تستوجبو مطموب أمر ىي بل صحية، ظاىرة ومراجعتيا األعمال تقويم
 تظل عممية، أو عممية، كانت أياً  إنجازاتيا تراجع ال التي واألمة األفضل، نحو التغيير
 .األمم مؤخرة في نفسيا فتجد الغالبين، ومحاكاة التقاليد، وأسيرة الماضي، حبيسة

منذ أكثر من عقد لمنقاش  مطروحة االقتصادي الفكر لمراجعة كانت الدعوة
 العالمية المالية األزمة إبان كبير بشكل تم التركيز عمييا إال أنو ،(1)من الزمان

 يشير أورليون أندري الفرنسي االقتصادي فياىو .م2008التي ظيرت في سبتمبر 
 يواجو االقتصاد عمم أن إلى، (2)االقتصاد" بناء القيمة: إعادة كتابو "إمبراطورية في
 من مزيدال نحو يوجييا لممجتمعات دليال يكون أن من فبدالً  حادة، معرفية أزمة
 لعمم النظري االخفاق وأن والخطأ. لاللتباس امصدرً  صار والتبصر، الرشد

                                                           
)1( Daniel Klein, What Do Economists Contribute?, New York: New York University 

Press, 1999. 

(2( André Orléan, L'empire de la valeur: refonder l'économie, Paris: Seuil, 2011, p. 9. 
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 التصور في يتمثل بل كالسيكي،النيو  النموذج اخفاق في ينحصر ال االقتصاد
 في تتمثل االقتصاديين مسؤولية وأن االقتصادية. والعالقات القاصر لمسموك والفيم
توفير  ينبغي ذلك، يتم ولكي والمفاسد؛ بالمنافع ربطيا مع المختمفة الخيارات تقديم
 واحد. خيار في االختيار ينحصر ال بحيث االقتصاد عمم في الضروري التنوع

 انطمقت االقتصاد عمم لمراجعة مماثمة دعواتبرزت  المعاني لذات وتأكيداً 
 بازل وجامعة ،(3)طانيايلالقتصاد ببر  لندن كمدرسة عريقة، عممية مؤسسات من

 . (6)واإلسبان (5)الفرنسيين االقتصاديين من مجموعة إلى إضافة ،(4)بسويسرا
 امتدت بل التقميدي، االقتصادحقل  عمى والتقييم لممراجعة الدعوة تقتصر ولم

 فعمى .والتطبيقي لنظريعمى المستوى المنيجي وا أيضا اإلسالميد االقتصا إلى
( البيت آل مؤسسة) سالميةاإل الحضارة لبحوث الممكي المجمع نظم المثال، سبيل

 التي المشكالت" بعنوان ندوة والتدريب لمبحوث سالمياإل المعيد مع بالتعاون
. ىـ1406 شعبان 15 في "يسالماإل االقتصاد في العممي البحث سبيل تعترض

ندوة بعنوان  ىـ1422ربيع اآلخر  10في  المعيد العالمي لمفكر اإلسالميكما نظم 
سالمي لمبحوث المعيد اإلإضافة إلى ذلك أقام  ،"المنيجية في االقتصاد اإلسالمي"

 (7)"هوتطوير لالقتصاد اإلسالمي الراىنة  المعرفية الحالة” والتدريب ندوة بعنوان
 ،أخرى عممية جيود تمك الندوةى وتمىـ. 1425ربيع اآلخر 8-7خالل الفترة 

 االقتصاد أبحاث مركز نظمو الذي سالمياإل لالقتصاد السابع العالمي كالمؤتمر
                                                           

(3) London School of Economics, The Future of Finance: The LSE Report, 2006, 

http://www.futureoffinance.org.uk/ 

(4) The Center of Religion, Economics and Politics (ZRWP), Basel Manifesto on the 

Economic Enlightenment, the University of Basel, 4 November 2011, www.zrwp.ch 

/fileadmin/user.../basel_manifesto.pdf. 

(5) “Manifesto of the appalled economists”, Real-World Economics Review, issue No. 

54, 27 September 2010, pp: 19-31, http://www.paecon.net/PAEReview/issue54/ 

Manifesto54.pdf. 

(6) “Economistsconfrontingthecrisis”, www.Paecon.Net/Paereview/.../Manifesto54.Pdf. 

(7) „Islamic economics: Current State of Knowledge and Development of the 

Discipline‟, Jeddah: IRTI, May 26-27, 2004. 

http://www.paecon.net/PAEReview/issue54/
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األول  ربيع 26-24الفترة  خالل بجدة، عبدالعزيز الممك بجامعة سالمياإل
 اإلسالمي"، االقتصاد في العممي البحث من عاما بعنوان "ثالثون ىـ،1429

. كل تمك الجيود كانت األول الرعيل من البارزين الباحثين من كوكبة فيو شاركو 
 من قبل المؤسسات المعنية باالقتصاد اإلسالمي. 

فيناك العديد من الكتاب ي االقتصاد اإلسالمي فعمى مستوى الباحثين  أما
 نجاة محمد الدكتور فاألستاذ أشاروا إلى ضرورة مراجعة مسيرة االقتصاد اإلسالمي،

 وأن يرام، ما عمى ليست سالمياإل االقتصاد في البحث مسيرة أنيرى  صديقي اهلل
 قد اإلسالمي االقتصاد في البحث تطور من األولى العقود في ساد الذي الحماس
 قد اإلسالمي االقتصاد في نالمسجمي العميا الدراسات طالب أعداد أن كما تالشى،
 مؤىالت عن البحث إلى الطالب يتجو عمييا، قبالاإل من وبدال تراجًعا؛ شيدت
 كانت التي العظيمة عن مصير الفكرة متسائالً  سالمي،اإل التمويل مجال في مناسبة
 الفكرة ىذه استسممت ىل"قائال:  واالشتراكية لمرأسمالية بديل نظام إيجاد إلى تيدف

 . (8)"؟بشروطو معو والتغريد السرب إلى االنضمام لرغبة وخضعت
 االتجاه يتقدم في لم اإلسالمي االقتصاد أن شابرا عمر محمد الدكتور ويرى

  .(9)في تحقيق الرفاه البشري بمعناه الشاملسالمية الصحيح لمساعدة الدول اإل
أن البحث في االقتصاد اإلسالمي إلى الدكتور أنس مصطفى الزرقا  ويشير

يعاني من ثالث مشكالت أساسية، تتمثل األولى في افتقاد المتخصصين 
اختصاصا مزدوجا في االقتصاد والفقو، والثانية في غموض أصول البحث في 

لمعاصر، ، ىل ىي أصول الفقو أم أصول التحميل االقتصادي ااالقتصاد اإلسالمي
                                                           

معوقات البحث في االقتصاد اإلسالمي، ضمن أعمال  (ىـ1429) اهلل صديقي محمد نجاة (8)
 ،1ج المؤتمر العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي، جدة: جامعة الممك عبدالعزيز،

 .18-3ص ص: 
مستقبل عمم االقتصاد من منظور إسالمي، المعيد العالمي م( 2005) محمد عمر شابرا (9)

 .427، ص 2لمفكر اإلسالمي ودار الفكر بدمشق، ط
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، والثالثة في قمة االىتمام بالقضايا التطبيقية الممحة في ؟االثنينأم ىي مزيج من 
 . (10)العالم اإلسالمي

الدكتور رفيق يونس المصري إلى ضرورة مراجعة وتقويم أعمالنا في  يدعوو 
الفقو المالي واالقتصاد اإلسالمي، كي نستفيد من ىذه التجربة عممًيا وعممًيا، ولكي 

 .(11)يد منيا األجيال القادمة أيًضاتستف

أن الجيل الحالي من المتخصصين في االقتصاد الدكتور منذر قحف  رىوي
وأن أفضل شيء يمكن أن  ،في أنشطة التمويل اإلسالمي يك واستيمكاإلسالمي قد ان

بإمكانه أن   ربما ٌكون الذي التالً جيلال إلىالشعمة  ىذه الجيل ىو تمرير ىذا فعموي

 .12))الجٌل السابقوٌسد الفجوات التً تركها  ،المعرفة من الناحٌة النظرٌةٌعزز 

 وفي التنظير مجال في األبحاث أن أحمد يسري الرحمن عبد الدكتور يشيرو 
 قيمتو لو مثالي إطار في فقط لمتطبيق تصمح إسالمية اقتصادية نماذج بناء

 قام إذا إال المعاصر، واقعيا في اإلسالمية مجتمعاتنا في يفيد لن لكنو العممية،
 األوضاع إلى الحالية األوضاع من التحول كيفية تبين تكميمية بأبحاث البعض
 إن ويضيف الدكتور يسري .الزمن مدى عمى النماذج ىذه تصورىا التي المثالية

 نماذج يضعوا حتى اإلسالمي االقتصاد رجال عاتق عمى ممقاة كبيرة ليةو ؤ مس ثمة
                                                           

بعض مشكالت البحث في نظرية االقتصاد ( ىـ1406) أنس مصطفى الزرقامحمد  (10)
اإلسالمي وحمول مقترحة، ضمن أعمال ندوة "مشكالت البحث في االقتصاد اإلسالمي"، 

 المعيد مع بالتعاون( البيت آل مؤسسة) االسالمية الحضارة لبحوث الممكي المجمع
 .74-73، ص ص: ىـ1406 شعبان 15، عمان، والتدريب لمبحوث االسالمي

ماذا فعل االقتصاديون المسممون؟ محاولة تقويم تجربة  ىـ(1432) رفيق يونس المصري( 11)
عمى  المصري االقتصاد اإلسالمي من خالل منظ رييا، الموقع اإللكتروني لمدكتور رفيق

                                                                 http://drmasri.atwebpages.com:االنترنت
(12) Monzer Kahf (2004) Islamic economics, what went wrong?, in Islamic 

Economics: Current State of Knowledge and Development of the Discipline, 

Edited by Khaled Hussein, Jeddah: IRTI, p. 53. 

http://drmasri.atwebpages.com/
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 السياسات عن واضحة وتصورات متينة، إسالمية أسس عمى واقعية اقتصادية
التقويم  دعوات حصر في تطول والقائمة .(13)لتطبيقيا الالزمة والظروف واآلليات

 .(14)سالمياإل االقتصادمسيرة ل المراجعةو 

 لالقتصاد والمراجعة يمو التق ألىمية اإلسالمي االقتصاد معيد من واستشعاًرا
سعيد  والدكتور عبدالرزاق  محمد، الدكتور فضل عبدالكريم بادر فقد اإلسالمي،
تشخيص ىذه األزمة  بيدف لمحوار الدعوة ىذه طرح إلىالباحثان في المعيد بمعباس 

 وذلك بطرح مجموعة من األسئمة ،اإلسالمي االقتصاد في المعرفية المفترضة
سالمي أم ال ؟ إلأزمة معرفية في االقتصاد ا كلمعرفة ما إذا كانت ىنال التشخيصية

  .الحقة مرحمة إلىالحمول والمعالجات ليذه األزمة إن وجدت  تاركين

 االقتصاد في العميا الدراسات وطالب الباحثين لمسادة والدعوة موجية
 إضافةب ، سواءمناسًبا يرونو بما الحوار ىذا في لممشاركة بو والميتمين اإلسالمي

 تشخيص في يساعد بما المطروحة االسئمة ىذه تعديل أو حذف جديدة، أو أسئمة
 .المفترضة المعرفية األزمة ىذه

 :التالية األسئمة األذىان إلى يتبادر وبيذا الخصوص
 (15)؟مة معرفية في االقتصاد اإلسالميىناك أز ىل 

                                                           

، ىـ(1422-1396) اإلسالمي االقتصاد مسيرة تقويمىـ( 1422) عبدالرحمن يسري أحمد (13)
 .57، صورقة مقدمة لممؤتمر العالمي الثالث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

، )باإلنجميزية( والعالج خيصشاإلسالمي: الت دأزمة االقتصاىـ( 1433)، أسد الزمان (14)
مع  169-147، ص ص: 1، ع52م، جامعة الممك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي ةمجم

 .التعميقات التي أبداىا بعض الباحثين
تجدر اإلشارة إلى أن ميمة االقتصادي في المقام األول ىي تحسين وتطوير المعرفة عن  (15)

المنيجي والنظري  السموك والعالقات االقتصادية في المجتمع الذي يعيش فيو عمى المستوى
 .والتطبيقي
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أم ىناك مبالغة في وصف الحالة الراىنة ليذا العمم، إذ ال يعدو األمر إال أن 
 العموم؟ يكون حالة عرضية في تطور

 أم أن االقتصاد اإلسالمي وصل إلى نياية مرحمة تاريخية ودخل مرحمة
 ؟تستدعي مراجعة جادة جديدة

 :أن ىناك أزمة معرفية، فأين تكمنإذا افترضنا 

   العممي؟في الجانب تكمن ىل 
  في الجانب العممي؟ أم 
  ؟امعً في الجانبين  أم 

 أوال: الجانب العممي
ىي أسبابيا؟ وما العممي، فماىي في الجانب  تنحصرإذا كانت األزمة 
 ؟مظاىرىا؟ وما موضعيا

 ( أسباب األزمة المعرفية1
 مة المعرفية إلى النقاط التالية:ىل يمكن عزو أىم مصادر ىذه األز 

  ب أولويات البحث العممي في االقتصاد يترت فيغياب الرؤية االستراتيجية
 سالمي بناء عمى الموارد المتاحة؟اإل

  االفتقار إلى طرق وأساليب منظمة تجعل من البحث العممي في االقتصاد
 ؟تراكميةاإلسالمي عممية 

  التي تحد من  -"فقو / اقتصاد"  -حصر االقتصاد اإلسالمي في الثنائية
 آفاق البحث في االقتصاد اإلسالمي؟

 انعدام الرؤية الشمولية في الطرح والمعالجات؟ 
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 سالمي الذي يؤدي إلى في االقتصاد اإلاليادف والرصين  غياب النقد
 الجمود والرتابة؟

  إىمال الوقائع االقتصادية وعدم االستفادة منيا في التنظير لتكيف
 المجتمعات اإلسالمية مع المستجدات االقتصادية؟

 المي التي ترتبط القصور في فيم نصوص الكتاب والسنة وكتب الفقو اإلس
 بمسائل اقتصادية؟

  ؟ية في التنظير لالقتصاد اإلسالميلممدارس الغربالتبعية الفكرية 

  القصور في استيعاب وتتبع مستجدات البحث في االقتصاد التقميدي
 ومدارسو المتعددة؟

 

 ( مظاىر األزمة المعرفية5

 زمة المعرفية إلى النقاط التالية:ىل يمكن عزو أىم مظاىر ىذه األ

  اإلسالمي بسبب نقص عدم األصالة في الكتابات التي تتناول االقتصاد
 .لمن يجمع بين الفقو واالقتصاد التأىيل العممي

 القدر الكافي إلنتاج البيئة البحثية في االقتصاد اإلسالمي غير مييأة ب
 أبحاث مميزة؟

   ىمال ىناك تطبيقات التركيز عمى التمويل والمصرفية اإلسالمية وا 
 اف والعمل الخيري.ت الزكاة واألوقفي االقتصاد اإلسالمي، كمؤسسا األساسية

 قضايا االقتصاد  ضعف التنسيق بين الفقياء واالقتصاديين في تناول
 اإلسالمي.
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  تتبع الرخص والحيل في العمل المصرفي اإلسالمي، ومحاولة تطويره
 .سالمي بأغمفة التمويل التقميديةبإعادة تغميف أدوات التمويل اإل

 قتصادية التي تواجييا عدم تقديم االقتصاد اإلسالمي حموال لممشكالت اال
 .لفقر والبطالة وسوء توزيع الدخولالدول اإلسالمية، كا

 ين اقتصادية إسالمية تؤطر لمسموك االقتصادي عمى المستوي غياب نظرية
 .الجزئي والكمي

  ىمال حصر الكتابة في موضوعات محددة، كاألخالقيات والقيم والربا، وا 
 .تقل أىمية عن ىذه الموضوعات ى الجوانب أخر 

 األزمة ( موضع3
 السياق التاريخيأ( 

  ىل كانت االنطالقة في االقتصاد اإلسالمي بدافع عممي ييدف إلى تطبيق
 ؟أحكام الشريعة اإلسالمية في الجوانب االقتصادية لتحسين األوضاع المعيشية

 االقتصادي يديولوجي ييدف إلى إبراز ىوية النظام أ أم كانت بدافع
لغرب وتمدد في سياق حركات التحرر الوطني بين معسكري الشرق وا اإلسالمي

 الشيوعية والرأسمالية؟
 التسميةب( 

 م 1936التي ظيرت في عام  -تعتبر تسمية "االقتصاد اإلسالمي"  ىل- 
 تسمية مناسبة؟

  وىل تعتبر ىذه التسمية حيادية؟ أم أنيا تحصر التفكير في إطار معرفي
 يصعب االنفكاك عنو؟معين 
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  ىل شكمت تسمية االقتصاد اإلسالمي حساسية لكثير من االقتصاديين
 المتميزين الذين كان بإمكانيم المساىمة في إثراء ىذا العمم؟

  لماذا لم يستخدم الباحثون في االقتصاد اإلسالمي مصطمحات غير
عمم  مثل: كالتي وردت في بعض كتب التراث اإلسالمي، سالمياالقتصاد اإل

 المعاش، أو عمم العمران ؟

  لماذا اقتصر بعض رواد اإلصالح اإلسالمي المعاصر عمى استخدام
مصطمح االقتصاد في إشارة لمبعد االقتصادي في اإلسالم، ولم يتحدثوا عن 

 االقتصاد اإلسالمي؟

 ماىية االقتصاد اإلسالمي وىويتوج( 

 يحظى بقبول  ىل ىناك تعريف جامع مانع لمصطمح االقتصاد اإلسالمي
جل  الباحثين في االقتصاد اإلسالمي؟ أم أن ىذا المصطمح بطبيعتو متعدد المعاني 

(polysemic؟) 

 أم  ؟إلسالمي بناء عمى ما يجب أن يكونىل ينبغي تعريف االقتصاد ا
 بناء عمى ما ىو مطبق فعميا في المجتمعات اإلسالمية؟

 ك مجتمعات لىنا ىل ىناك أشكال متنوعة لالقتصاد اإلسالمي مثل ما
ذلك أال يكون االقتصاد اإلسالمي نسيًجا متجانًسا،  إسالمية متنوعة؟ وىل يستمزم

 لرأسمالية التي تشتمل عمى نماذج تطبيقية مختمفة؟اك

 أنو فرع من الفقو  ىل االقتصاد اإلسالمي فرع من العموم االجتماعية؟ أم
 بذاتو ؟قائم و  األخرى ن العموممستقل عاإلسالمي؟ أم ىو عمم 
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 المنيجية في االقتصاد اإلسالميد( 

  لالقتصاد اإلسالمي منيجية مستقمة؟ أم أنو يشترك مع مدارس ىل
في وصف الوقائع  -كالمدرسة التاريخية، والمدرسة المؤسسية مثال- أخرى اقتصادية

االقتصادية؟ وىل يخالف ىذه المدارس في طرق معالجة  المشكالت االقتصادية أم 
 ؟مع األخذ في االعتبار اختالف خصائص كل مجتمع عن اآلخريتفق معيا؟ 

  إذا كان لالقتصاد اإلسالمي منيجية مستقمة، لماذا لم تظير معالميا بشكل
 واضح ي بدِّد اختالف الباحثين في االقتصاد اإلسالمي حوليا؟

   اقتصاديةمدارس أما إذا كان االقتصاد اإلسالمي يشترك في منيجيتو مع 
 ؟ أم في وضع الحمولكمن الخمل: ىل في وصف الواقع االقتصاديأخرى، فأين ي

 مًعا؟ االثنين؟ أم في لمشكالتو

   :إذا افترضنا أن الخمل يكمن في وصف الواقع االقتصادي 

في  ةاالقتصادي لألنشطة ريفي عدم واقعية التصور النظ تتمثل المشكمةىل  -
 ؟المرتبطة باإلنتاج والتبادل واالستيالك لمسمع والخدمات المجتمعات اإلسالمية

بكل  تحميمية ال ت جسِّد النشاط االقتصاديأم أنيا تتمثل في استخدام أدوات  -
 ؟تنوعو وتعقيداتو

  :أما إذا افترضنا أن الخمل يكمن في وضع حمول لممشكالت االقتصادية 

اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية المجتمعات ىل تتمثل المشكمة في عدم التزام  -
 ؟ كما يجب

أم أن األوضاع الراىنة لمعالم اإلسالمي ال تسمح ليذه المجتمعات بااللتزام  -
 بالقيم اإلسالمية عمى كافة المستويات؟
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 (Multiplicity of Approachesالطرق التحميمية المستخدمة )ىـ( 

  تتناول االقتصاد ىل تكمن المشكمة في طبيعة الطرق التحميمية التي
 اإلسالمي؟

  وىل يمكن االقتصار عند التحميل في االقتصاد اإلسالمي عمى طريقة
 اقتصادية(؟ مواحدة )فقيية أ

 أم عمى طريقتين )فقيية واقتصادية(؟ 

  ىناك طرًقا أخرى لمتحميل تتطمب أبعاًدا أخرى كعمم االجتماع أن أم
 (؟systemic approachوالقانون والسياسة )

 (16)األدوات التحميمية في االقتصاد اإلسالميو( 

  ىل يستخدم الباحثون في االقتصاد اإلسالمي األدوات التحميمية نفسيا
 المستخدمة في أدبيات االقتصاد التقميدي، خاصة أدوات النموذجين النيوكالسيكي

 والكينزي؟ أم أن لالقتصاد اإلسالمي أدوات تحميمية خاصة بو؟

  كما لو أدوات  مع االقتصاد التقميدي، فييا شتركيأم أن لو أدوات تحميمية
 أخرى ينفرد بيا مثل: الصبر والجزاء في اليوم اآلخر؟

  ىل يمكن ألدوات التحميل الكمي  االقتصادي أن تكون حيادية، أم أنيا
 تحمل قيًما معينة تؤثر عمى سموك الفاعمين االقتصاديين؟

 

                                                           

فالطريقة التحميمية تعني تناول  .يجدر التفريق ىنا بين الطرق التحميمية واألدوات التحميمية( 16)
قد يكون اقتصادًيا بحًتا )النيوكالسيكي، الكينزي(  الظاىرة االقتصادية من منظور معين

التحميمية فيي المفاىيم . أما األدوات أو يتعدى ذلك )تاريخي، قانوني، اجتماعي(
االقتصادية مثل الندرة  والمصطمحات المستخدمة في وصف وتحميل وتفسير الظاىرة

 . والرشد وتعظيم الربح
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 االقتصاد اإلسالميالتنظير في ز( 

د الشعور بضرورة التنظير في االقتصاد الذي ول  ىو الدافع األساسي  ما
 في اإلسالمية الشريعة أحكام تطبيقل وىل كان ىذا الدافع عممًيا اإلسالمي؟
 في في اإلسالم االقتصادي النظام ىوية برازإل اأيديولوجيً أم  االقتصادية؟ الجوانب
 مذىبينال وتمدد والغرب الشرق معسكري بين الوطني التحرر حركات سياق

 ؟والرأسمالي شيوعيال

  الباحثين في  ىناك نظرية في االقتصاد اإلسالمي حظيت باتفاق جل  ىل
 ىذا الحقل ؟ أم ليس لالقتصاد اإلسالمي نظرية حتى اآلن؟

  :إذا كانت ىناك نظرية في االقتصاد اإلسالمي، فعمى أي مستوى تتمثل
مصارف وشركات تأمين  -الجزئي )أفراد ومؤسسات  ىل ىي عمى المستوى

عمى المستوى البيني )قطاعات مختمفة كقطاع الزكاة وقطاع  إسالمية(، أم
 عمى المستوى الكمي )االقتصاد القومي(؟ األوقاف(، أم

  إذا افترضنا أن ىناك نظرية في االقتصاد اإلسالمي، فما ىو وجو الشبو
 لتقميدية؟واالختالف بينيا وبين النظريات ا

  إذا لم تكن ىناك نظرية في االقتصاد اإلسالمي حتى اآلن، فما ىي
 أسباب ذلك؟

  أليس السموك االقتصادي ىو سموك فطري يتبع سنن خمقيا اهلل في جميع
 البشر مثل الرشد وتعظيم المنفعة؟

  أم أن التنظير لألنشطة االقتصادية يختمف باختالف الزمان )السياق
 )السياق الجغرافي( والسكان )السياق االجتماعي(؟ التاريخي(  والمكان
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  الطرق التي يتم من خالليا في التنظير إلى تعدد ختالف الايعزى أم
 النظر إلى الواقع االقتصادي؟ 

 عمى طريقة اقتصادية بحثة؟ أم عمى طريقة فقيية  التنظير ىل ي قتصر
بعين االعتبار األبعاد  أخًذابحثة؟ أم ي جمع بين الطريقتين؟ أم يتم تجاوز ذلك 
 السياسية واالجتماعية والقانونية والتاريخية والجغرافية؟

 معايير التحقق من صحة النظريةح( 
قتصاد كيف يمكن التحقق من صحة النظريات التي تم وضعيا في اال

 اإلسالمي من قبل الباحثين:

   تم من حيث تحميل العالقات السببية بين المتغيرات األساسية التي ىل
 تمبيتيا لحاجات الناس؟بقابميتيا لمتطبيق و أم  فحصيا؟

 بحيث ال يكفي االعتماد فقط عمى تحسين  ،أم يجب الجمع بين المستويين
أوضاع المعيشة في فترة محددة لمحكم عمى صحة نظرية معينة، بل يجب أن يكون 

 .تحميل العالقات السببية القاعدة األساسية لمتحقق من صحة النظريات

 ىدف االقتصاد اإلسالميط( 

  في االقتصاد  مطبقكما ىو  -ىل ينحصر ىدف االقتصاد اإلسالمي
في دراسة االختيارات االقتصادية عمى مستوى االنتاج واالستيالك  -السياسي

 لتوزيع بناء عمى الموارد المتاحة؟وا

  يارات؟ أم ييدف إلى أبعد من ىذه االخت فيأم يجاري النظام الرأسمالي
مما يظير االرتباط الوثيق بين العقيدة  ؟ء حقوق اهلل وحقوق الخمقألدا ذلك

 والشريعة واالقتصاد وضرورة تجاوز الثنائية "فقو / اقتصاد".
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 ثانيا: الجانب العممي

ويشمل التطبيقات العممية في االقتصاد اإلسالمي، ويضطمع بيذا الدور 
الزكاة واألوقاف مؤسسات الوساطة المالية اإلسالمية، إضافة إلى مؤسسات 

، التي تعكس تطبيقات االقتصاد والقطاع الخيري، وىذه المؤسسات ليست الوحيدة
سالمي، إال أنيا األكثر انتشارا وشيرة، فيناك تجارب فردية لمشاريع إنتاجية اإل

 الضوء.وجمعيات تعاونية خيرية، إال أنيا ال تزال مجيولة ولم يسمط عمييا 

 لوساطة المالية اإلسالميةا

  في اإلسالمي ىل يعتبر النموذج النظري الذي وضعو الرواد لمعمل المصر
 واقعًيا أم مثالًيا؟

  ىل ىناك نموذج نظري واحد لمعمل المصرفي اإلسالمي؟ أم ىناك نماذج
متعددة تختمف باختالف بيئة العمل بحيث توجد مثال مصرفية عمى الطريقة 

 يزية وأخرى عمى الطريقة الخميجية؟المال

  المصارف اإلسالمية معنية بالمسؤولية االجتماعية؟ أم أن دورىا ىل
 مالية لمالكيا والمساىمين فييا؟ ينحصر في تعظيم عوائد

  أفرادإذا سممنا جدال أنيا معنية بالمسؤولية االجتماعية، ىل يعني ذلك 
 ؟باألولوية والخصوصية لمجتمعات اإلسالميةا

  ف اإلسالمية عن النموذج القائم ىناك مقولة شائعة مؤداىا انحراف المصار
ذا  عمى المشاركة ومجاراتيا لممصارف التقميدية؛ ىل يمكن التسميم بيذه المقولة؟ وا 

 ىذا االنحراف؟ وأسباب كذلك فما ىي مظاىر كان األمر
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  ىناك رأي آخر مفاده أن النموذج القائم عمى المشاركة ليس النموذج
وكل ما ىنالك  ،االتجاه الصحيح األوحد، وأن المصرفية اإلسالمية تسير في

 اس حوليا، فما مدى صحة ىذا الطرح؟اجتيادات يختمف الن

  ىل ىناك اشكاالت في تطبيق العمل المصرفي اإلسالمي بنماذجو
، أو التطبيق الجزئي عبر سالمي الكاملالمصرفي اإل النظام المختمفة؟ كنموذج

المصرف  لتي تعمل في ظلا الفروع المصرفية المستقمة، أو النوافذ اإلسالمية
 ؟التقميدي

  ىل شكمت البيئة القانونية واإلشرافية عائًقا لمعمل المصرفي اإلسالمي
 اراة المنتجات المالية التقميدية؟دفعتو إلى مج

  ىل بمقدور المصارف اإلسالمية في ظل الظروف الراىنة االنفكاك عن
المقامرة ىي روح ما أن الممارسات الربوية، حيث إن الفائدة ىي روح البنوك مثل 

 األسواق المالية؟

  ىل يمكن لمؤسسات الوساطة المالية اإلسالمية غير الربحية أن تساىم في
بمورة نظام الوساطة المالية اإلسالمية؟ وىل العالقة بين مؤسسات الوساطة المالية 
اإلسالمية الربحية وغير الربحية ىي عالقة تنافسية أم تكاممية، أم تارة تكون 

 ؟وتارة أخرى تكاممية ،تنافسية

  ىل يمكن لمؤسسات الوساطة المالية اإلسالمية أن تتعاون مع مؤسسات
الوساطة المالية التقميدية في تمويل المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة 

 ؟وال تتعارض في مضمونيا وعمميا ووسائميا مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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 واألوقاف والقطاع الخيريت الزكاة مؤسسا

  ىل عني البحث العممي في مجال الزكاة واألوقاف والقطاع الخيري بالقدر
 ي؟ أم ىناك تقصير في ىذا الجانب؟الكاف

 ؟ىل ىناك معالجات بحثية جديدة لقضايا الزكاة واألوقاف والعمل الخيري 
 سابًقا؟تكرار ما كتب حتى اآلن أو جزء منو يميل إلى  ما تم  إعداده أم أن 

  ىل استطاعت مؤسسات الزكاة واألوقاف والقطاع الخيري أن تساىم في
 سالمي؟فقر والتخمف في العالم اإلالحد من ال

 ماىي االشكاالت التي تعيق عمل مؤسسات الزكاة واألوقاف والقطاع 
 ؟يةسالمالخيري في المجتمعات اإل

 لكافي من ىل حظيت مؤسسات الزكاة واألوقاف والقطاع الخيري بالدعم ا
 ؟في ىذا الجانب اأم أن ىناك قصورً  حكومات الدول اإلسالمية

  دارة مؤسسات ىل يمكن االستفادة من أدوات الحوكمة لتعزيز شفافية وا 
 ؟الزكاة والوقف والقطاع الخيري

 

 


