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ية امل طاب االقتصادي السائد فارقة املن   ا
  

 بلعباسسعيد عبدالرزاق 

د االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزز، اململكة العرية السعودية، باحث  مع
 

 

م انطالًقا من املستخلص ن ولم تجلب أنظار تمام الباحث شد ا : تكشف الورقة ع مفارقة لم 
عدد  انت الغاية األساسية من دراسة منا العلوم االجتماعية  الوقوف ع  : إذا  السؤال التا

عرف؛ فكيف ُيقرّ  ُ عرف قليل باملقارنة إ ما ال  ُ ر ودراك أن ما  م الظوا ناك طرق التعّمق  ف ر أن 
و  طاب الذي يطرح بأن االقتصاد  ذه املفارقة تنطبق ع ا طرقة واحدة  دراسة االقتصاد؟ 
ن  ناك قوان طاب اإلسالمي الذي يقرر بأن  ن طبيعية؛ كما تنطبق ع ا علم وض قائم ع قوان

ميع النظم االجتماعية؛ مما يكشف أن ما يقود التفك فع س االختالف حيال اقتصادية شاملة  لًيا ل
صول  نما الرغبة  التقليد ل اتھ  ع - ع ما يبدو  - النموذج االقتصادي السائد، و م م أ

ا إ عالم  ند نظًر س طاب  ذا ا ان  ذا  ا ع أكمل وجھ، و التنافسية  بناء املعرفة وصياغ
نما الر  س االختالف، و ه فعلًيا ل شابھغب"مختلف"، فإن ما يث   .ة الالمحدودة للتقارب وال

لمات ال ب الوضالةدَّ ال ن الطبيعية، املذ ية، علم االقتصاد، القوان طاب اإلسالمي: املن   ، ا

يف   JEL  :A11, B1, B4 تص

يف  KAUJIE  :G1, G2, H11 تص
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  مقدمة

دت فعاليات ورشة "مستقبل االقتصاد اإلسالمي" ال  ش
د االقتصاد اإلسالمي ا مع ة  نظم  28  - 27خالل الف

ة   ذو م 2012نوفم  13- 12ــ املوافق 1433ا
ية؛ ومما  عرض ومناقشة مجموعة من األوراق حول  املن

ره حول السؤال  وار تمحور  جو باه أن ا يلفت االن
ن باالقتصاد السيا وعلم  تم شغل بال امل الذي ظّل 

ل و ك من ثالثة قرون ونصف، االقتصاد منذ أ و: 
وار  تواصل ا ن طبيعية؟ و االقتصاد علم قائم ع قوان
ن  ات التواصل االجتما ب ن الفينة واألخرى  شب ب

تصن، مما يطرح سؤاالً  ذه املسألة  ا حول سر معاودة 
ا املعرفية وال مواكبة التطورات ال  دون إملام بخلفيا

ا البحث الع د رص ع إرجاع ش ل  املوضوع مع ا
ذه التطورات ع الرغم من  يح؛ ف ا ال األمور إ نصا
ن  ي ا  فن موّجھ للمن ة تحصر سة رؤ ا تظّل حب مي أ
ا  أو املتخصصن  دراسة منا العلوم، وما ينحدر ع
ا بالعلوم الطبيعية   يم ترتبط ارتباًطا عضوً من مفا

ا الف  ية ال مقدم ا إ خطاب ف عن املن ياء؛ مما حّول
ش مومھ وآفاقھ، مع  يالمس الواقع املع عقيداتھ و ل  ب

ع االجتماعية توفر مادة أولية ضرورة الختبار ما  أن الوقا
امعية وترسيخھ  املراكز  تّم تلقينھ  الدراسة ا
يم،  عض املفا ال إلعادة النظر   يح ا البحثية؛ مما ي

يم جديدة. ا اآلخر، ونحت مفا عض ذ    و

 
ُ
دف الورقة إ تقييم ما أ وار  ذا ا نجز من امتداًدا ل

ية  األدبيات االقتصادية وكتابات  الناحية املن
صوص بتجاوز األطر  االقتصاد اإلسالمي ع وجھ ا
ية علم  ا الكتابات عن من الضيقة ال تنحصر ف

ذا املنطل ا،  ق تطرح الورقة سؤاالً االقتصاد. ومن  ًر جو

ل الغاية األساسية من دراسة منا العلوم االجتماعية  و: 
ع؟ أم تب  م الوقا  رصد ما يطرح من طرق للتعّمق  ف
ل اختباًرا  ّ ش ؟ مما  ا طرقة مث طرقة واحدة باعتبار
ذه الطرقة الواحدة  ناول  حقيقًيا للكتابات ال ت
ناًدا إ أدبيات العلوم الطبيعية واالقتصاد وعلم  اس

دية اجتماع املعرفة، كما يمّثل اختباًرا فارًقا ملدى ج
طاب عن البديل امل اإلسالمي  االقتصاد الذي  ا
ض  يوسم أحياًنا بالتأصيل اإلسالمي لعلم االقتصاد وف

ية تقليدية.  ية إسالمية  مقابل وجود من  وجود من

عد إيضاح طرقة جمع املعلومات ال ترتبط ارتباًطا 
ية باال  ية  األدبيات األورو عتماد  وثيًقا بموضوع املن

ا إ  عض املقام األول ع الكتابات القديمة ال يرجع 
وم  عرف مف ناول الورقة  أك من ثالثة قرون ونصف، ت

ذه الكتابات املستقا ية  ضوء  من حقول  ةاملن
ية  األدبيات  تمام باملن ، وتطورات اال معرفية ش

يم ال حولت  دراسة االقتصادية، وضرورة تجاوز املفا
ع االقتصادية إ خطاب ف عن  طرق تناول الوقا
وار  وري الذي يدور حولھ ا ية، والسؤال ا املن

ل االقتصاد علم قائم ع و امل  االقتصاد  :
عد ذلك ع تفكيك  ن طبيعية؟، وتركز الورقة  قوان
ا فكرة  يان أ ذه الفكرة و طاب السائد الذي يروج  ا

مت للواقع بصلة؛ ثم الكشف عن وقوع خاطئة ال ت
تمام  شد ا طاب اإلسالمي بدوره  مفارقة لم  ا
م، والدعوة إ تجديد الدراسة  ن ولم تجلب أنظار الباحث
اتمة  ي ا تمعات املسلمة، وتأ ية لالقتصاد  ا املن

م النتائج.    الستعراض أ
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 طرقة جمع املعلومات
يم األساسية ال  حولت دراسة طرق لتفادي املفا

ية،  ع االقتصادية إ خطاب ف عن املن تناول الوقا
آثرت الورقة الرجوع إ الكتابات القديمة العتبارات عّدة 

ل عام  ش ص  بع واالستقراء، تت رت من خالل الت  - ظ
يفھ  بناءً  : - ع ما تّم جمعھ وتص  فيما ي

ل موسع خارج نطاق التخصأوالً   ص.: االطالع وش

يم اثانيً  لف باستخدام مفا : وضوح التعب وعدم الت
 فنية معقدة.

ا املعرفة.اثالثً  لت ع أساس ش لفيات ال   : إبراز ا

عً  شفافية ارا ا  : عرض املصادر واملراجع املعتمد عل
ورن.  دون طمس حق األعالم غ املش

ذا الغوص  الكتابات القديمة والتنقيب  تارخ 
عد الوقوف األف ال الختبار الثقافة السائدة  ار يفتح ا

ا  بناء املعرفة من خالل  ا وأدوا ع حقيقة مضامي
يح الفرصة  مشة أو منبوذة، كما ي ولة أو م كتابات مج

وض  مقارنات غ مسبوقة، بناءً  ع قناعة ت  ل
نوع طرق  مع مرور الزمن من أن العلوم ال تتطور إال ب

ميع دون تمي أو الت سع ل ناك م ات النظر؛ ف فك ووج
ام  ا يتم بطرقة جادة  إطار االح إقصاء طاملا أن تداول
ذا  ضم حق أحد.  املتبادل؛ فال يتعدى ع أحد، وال 
ية بالنظر إ ما  وم املن ية مف يجر إ ضرورة تحديد ما

عد من  املقارنة تّم استكشافھ  الكتابات القديمة إ أ
؛ فاملطلوب  ن اللغوي واالصطال ن املعني شبھ اآللية ب
الية  ي والدالالت بما يخدم إش و الوقوف ع املعا
ناك،  نا و س مجرد سرد ما تم جمعھ من  البحث ول
ن املع اللغوي واملع االصطال عموًما  لبيان العالقة ب

ل التعر بناءً  وخصوًصا، و:  ري،  ف ع سؤال جو

ا  ل واحدة م لمات تدل  يقوم أساًسا ع جملة من ال
يم  توجھ التفك نحو ع مع مفرد بالوضع أم ع مفا

  ؟مسار محّدد

ية وم املن  عرف مف
وم املن أو الن أو  ية من مف وم املن ينحدر مف

اج (ابن منظور،  و 366- 365: 14؛ 2003امل )، و
ل أعم وسيلة الطرق املتبع للوصول إ  ش دف أو 

محددة توصل إ غاية معينة (مجمع اللغة العرية، 
1983 :193.(  

و طرقة منتظمة أو عملية  واملقصود باملن العل 
قيقة  ,Carreras Gonzalez) منظمة للوصول إ معرفة ا

ّن أن ؛(190 :1881 الغاية األساسية من دراسة  مما يب
ذه الطرقة منا العلوم االجتماعية  ست  تقرر أن  ل

نما  ،أفضل من تلك أو الوصول إ طرقة واحدة، و
عرفھ قليل جًدا  دراك أن ما  ر و م الظوا التعمق  ف
عدد طرق الوصول إ  عرفھ بالنظر إ  مقارنة بما ال 
ير أسباب اختيار  ا، وت ل نوع م ية  ء نفسھ وس ال

ا ( و ما Poincaré, 1908: 326طرقة ما دون غ )؛ و
ديثة  منا العلوم انطالًقا  عض الدراسات ا أكدتھ 
شف حقيقة  ل العلوم تجعلنا نك  : ساؤل التا من ال
ا  ر بحيادية وتر ل تقتصر ع فحص الظوا األشياء؟ و
ة خاصة  ات وفق رؤ ت ا  ا ن ا ت ؟ أم أ لنا كما 

ا تجسيد نا ع التصديق بأ قيقي؟  لتج للواقع ا
)Gaston-Granger, 2000.(  

ال علمية  ان اخ عد باإلم ذه التطورات لم   ظّل 
حقول املعرفة  طرقة علوم الطبيعة ألن ذلك سيؤدي إ 
ن الطبيعية  ا ال تبدأ من القوان ل تب املنظومة املعرفية 

بؤات ( ت باستخدام الراضيات والت  ؛)Poincaré, 1920: 8وت
ا   ال ا ال يمكن اخ ر االجتماعية املعقدة بطبيع فالظوا



  90 بلعباسسعيد عبدالرزاق                                                                                            

نماذج كمية تقوم  األساس ع األعداد واألرقام والرموز 
ا أفضل طرقة Urbain, 1833: 18الراضية ( )، اعتقاًدا بأ

)؛ مما يدل ع عدم Brants, 1887: 56علمية ممكنة (
ية، لذلك نجد جّل ا يعاب موضوع املن ن اس ملولع

ية  تماًما بدراسة من ن ا بالطرق الكمية من أقل الباحث
م  ا م وفًقا ملا تر  أذ ا تنحصر  من و العلوم ل

.  عن و أو بدون و

ذا التعرف التقليدي الذي  و تجاوز  نا  واملطلوب 
يحصر التفك  ثنائية العلم وطرقھ لفحص عمليات 

ا (إنتاج العلم، والدوافع امل  Latour etادية ال تحرك

Woolgar, 1979) ا عب )؛ Stengers, 2013)، والقوى ال 
تمام قود مما ي سليط الضوء ع تطورات اال إ 

ن التخصصات  ية  االقتصاد ضمن التفاعل ب باملن
يم  ومحدوديتھ من حيث التعّمق  تحرر املفا

  واستكشاف الوضعيات املعرفية.

ية  االقتصاد ضمن التفاعل تطورات  تمام باملن اال
ن التخصصات ومحدوديتھ املعرفية  ب

ع باالقتصاد ع مر  دت األوساط العلمية ال  ش
ية فيما يخص الطرقة ال  تماًما بالقضايا املن األزمان ا
ا االقتصادي إ  ناول من خالل ب أن ي يتطرق أو ي

لة، ة طو تمام  موضوع دراستھ. ولف ذا اال ل  ّ ش ُ لم 
ان يقوده  غالب األحيان ھذاتبتخصًصا مستقًال  ؛ فقد 

م البحثية. لكن  ية ضمن أوليا اقتصاديون ال تندرج املن
ة حيث باتت  ًيا خالل العقود األخ س غ  الوضع 
ية تجرى  مجالت املتخصصة، مثل  النقاشات املن

ية االقتصادية (  )Journal of Economic Methodologyمجلة املن
، )Economics and Philosophyومجلة علم االقتصاد والفلسفة (

، )Revue de Philosophie Économiqueاالقتصادية ( ومجلة الفلسفة

ونوميا ( ن Œconomiaومجلة أو سع نطاق املشارك )، كما ا
وظ ليضم متخصصن  ل م ًنا  –ش و ممن تلقوا ت

أصلًيا  االقتصاد أو فلسفة العلوم أو علم اجتماع 
م للقضايا  –املعرفة  ًا من أبحا يخصصون جزًءا كب

م دراسات عليا  االقتصاد  عض عد أن تلقى  ية  املن
 و الفلسفة واالقتصاد) أEconomic and Philosophyوالفلسفة (

)Philosophy and Economicsأو علم االجتماع واالقتصاد ( 
)Sociology and Economics ؛ مما جعل املبحث امل(

 يتعدى اإلطار االقتصادي البحت.

ن  ذا املن القائم ع التفاعل ب ان  ذا  و
) يحمل إيجابيات، فإنھ interdisciplinarityالتخصصات (

ونھ يف عموًما ال يخلو   الوقت نفسھ من سلبيات ل
لفيات ال  وض  ا ن التخصصات دون ا إ تقارب ب
تؤدي إ تب موضوعات الدراسة بطرقة مختلفة؛ 
تج نظرات ال تتطور من حيث  ن التخصصات ي فالتفاعل ب
براز الوضعيات املعرفية  يم و العمق  تحرر املفا

)epistemological postures ّل مؤلف يميل )، باعتبار أن 
ام  رص ع اح إ إسقاط من تخصصھ مع ا
عض  ذا التلفيق املعر ينطبق ع  تخصص اآلخر. 
ية االقتصاد اإلسالمي ال تدعو إ  الكتابات عن من
ا ال  ن من أصول الفقھ ومن االقتصاد، لك مع ب ا

ن قط ا ا ب ب انحصار س لفقھ تل الطموح 
ا لتطورات البحث  واالقتصاد، فضال عن عدم مواكب
العل ولو من باب الضبط واإليضاح والبيان بالنظر إ 
امنة ال لم  التحديات املعرفية املستجدة أو املسائل ال

تمام. ا ولم تجلب اال بھ ل  يت



91 ية امل   طاب االقتصادي السائد فارقة املن                                                                               ا
      

ن  تم يتھ امل ي الذي يقع  فخ ستار الدخان املفا
ية  باملن

ذا التفاعل  ا  م التحديات املعرفية ال يواج من أ
ن التخصصات تجاوز ستار الدخان الذي يتمثل   ب
ع  يم حولت دراسة طرق تناول الوقا مجموعة من املفا
ية؛ مما يحول دون  االقتصادية إ خطاب ف عن املن
الغوص  دقائق املوضوع وجعل التفك يتمحور حول 

ر عض املتخصصن  ارل بو م   فلسفة العلوم من أبرز
)Karl Popper) ون اتوسThomas Kuhn)، وتوماس   )، ومري ل
)Imre Lakatos م ثقة عن كتابا يم األساسية املن )، واملفا

 : لتحليل ما الذي يرتقي باملقوالت إ درجة العلمية، 
، )paradigm)، والنموذج اإلرشادي (refutabilityالقابلية للدحض (

نامج البح ( عا research programوال ً )، وال تضفي طا
ماعية أو اإلدراك  يلة ا علمًيا ع ما لھ وقًعا سلبًيا  ا

ائن.  و  ة املوضوعية بوصف ما   العام ب

أيديولوجية –كمثال–إذا أخذنا  طاب عن التنافسية   )1(ا
)Groupe de Lisbonne, 1995ع  ) من باب وصف األشياء

ية تُ  ا، نجد أن الكتابات املن ًعا حقيق ا طا ضفي عل
ا نموذًجا إرشادًيا ( ) Pace and Stephan, 1996علمًيا بوصف

ن  -  تمام جّل الباحث ، أو برنامًجا - أي إطاًرا للتفك يجلب ا
) يحوي نظرات عّدة. ومن األنفع Czakó, 2003بحثًيا (

و  طاب كما  أيديولوجية أي  –تناول ا  –التنافسية 
؟ ( ء تص : إ أي   :Belabes, 2001بناء إ السؤال التا

ايم (13  Mannheim's)، وذلك باالنطالق من مفارقة م

Paradox) ([1929]1956 ال تتمثل  استحالة التطرق (
و  لأليديولوجية من دون خلفية أيديولوجية. واملطلوب 

                                                            
و منظومة من اآلراء والقيم ال تمثل ) 1( املقصود باأليديولوجية 

ا ( ة زمنية معينة من تارخ شرة ما  ف  ,Belabesمجموعة 

2001: 12(. 

ل جمع أك قدر ممكن من املع غض النظر عن ش رفة 
ن العلم  ود ب اضن بناء ع التمي املع الوعاء ا

م Schumpter, 1949:358واأليديولوجية ( و مجرد و )، و
ستقيم مع الواقع ( ن Heilbroner, 1996: 47ال  ذا يب  .(

ية العلوم توجھ التفك  يم السائدة  من أن املفا
روج  وتجعلھ يدور  حلقة مفرغة بحيث ال ستطيع ا

م القضايا  و التعمق  ف شود، و و م ا وال يبلغ ما  م
تمع.  ال تخص ا

و قصور  االطالع ع كتابات  باه  ومما يث االن
ية العلوم،  ة  من امات متم م إس ن ل ن فرسي باحث

ي بونكري ( )، وغاستون باشلر Poincaré, 1908السيما 
Bachelard, [1938] 1983)( غيالم و  ,Canguilhem)، وجورج 

و ( 2000 [1977]( شال فو ، )Foucault, [1969] 2008()2، وم
رة تحتاج إ تأمل متأٍن للكشف عن األسباب  و ظا

ن األنجوساكسونيةت ال ن الثقافت  تخطى الصراع ب
)Anglo-Saxon culture(   و) وفونية   )francophone cultureالفرن

و  لة؛ والدليل ع ذلك  الذي يخطر  البال ألول و
ي بونكري،  م لكتابات  ن نفس ن الفرسي ل الباحث تجا

) " ذا املقام: "العلم واملنا ا   م ) science et méthodesمن أ
، و ع )la science et l’hypothèse()3و"العلم والفرضية" (

ا  ب أن توضع  سياق ا ي مي التار ح ال تحظى أ
ھ. ا لم تتجاوز ثنائية العلم ومنا و ستحق ل  بأك مما 

عض  كما يتمحور التفك امل  االقتصاد حول 
م: ميلتون فردمان ( ن من أبرز ، )Friedman, 1953االقتصادي

                                                            
جم  )2( سيات أخرى لم ت ن من ج ا تنطبق ع باحث املالحظة نفس

ية. ن باإلنجل تماًما من الناطق ية أو لم يلقوا ا م إ اإلنجل  كتابا
عد )  3( ية ت الً امثذا وُ عة أن النخب األورو ا مضاًدا للفكرة الشا ً قرأ كث

ساؤل اآل قود إ ال ة ي: ملاذا نقرأ؟ وماذا نقرأ؟ وكيف و نقرأ؟ وملص
نما بالكيف والنوع  ة و م والك ست بالكم وا ة ل من؟ فالع

 والغاية املتوخاة.
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)، Dow, 2012)، وشيال دو ((Blaug, 1980ومارك بلوغ 
ثقة  يم األساسية املن : االقتصاد الوضواملفا م،   عن كتابا

)positive economics ر االقتصادية ) الذي يقّرر أن الظوا
ياء، وكيفية شرح  ن طبيعية ع غرار علم الف تخضع لقوان

م ( ن لنظرا )، How Economists Explainاالقتصادي
ا ( عملون ف يعاب الظروف ال   Understand theواس

basis of what economists doم تجون معارف  .) و

و قصور  االطالع ع كتب  باه أيًضا  ومما يث االن
مية  العلوم االجتماعية  ية بالغة األ ت قضايا من عا
ة تجسد آمال  ومھ الواسع القائم ع رؤ واالقتصاد بمف
ا: "املقدمة"  م  صنع التارخ، م س تمع ل وطموحات ا

ت 400- 353: 2001]1376البن خلدون ([ ) ال ع
ن وجوه املعاش والعمران  وم الواسع بالرط ب ذا املف عن 
ارل  " ل ي، و"التحّول الكب سا شري أو االجتماع اإل ال

)، و"الفالسفة املعروفون (Polanyi, [1944]1983بوالن 
ونر ( ل ة Heilbroner, [1953]1999عاملًيا" لرورت  ). والع

ام ال ة  اإلس نھ أو ك عناو ست  عل  موضوع ما ل
صية وقيمتھ املضافة ال  نما  ملستھ ال ألفاظھ، و

يفاء حظوظھ.  تتفاوت قوى الناظرن  اس

ناول  ية ت ذه التطورات يت أن املن  ظّل 
م، وما  ا االقتصاديون معرف الطرقة ال يب من خالل

، وكيفية  ن النظرات؛ عتقدون أنھ جيد أو س املفاضلة ب
م  ض استخدام طرقة خاصة لف فاملن املستخدم يف
كيفية عمل االقتصاد ونوع املعارف املمكنة،  وال ينحصر 
ذه التقنية أو تلك؛   مسألة فنية تتمثل  استخدام 
ستوعب االقتصاديون األساس الذي  ان أن  م بم فمن امل

م بإيجابياتھ وسل نون عليھ معرف بياتھ وفوائده ومخاطره ي
ّل جدية  م امل ب ير اختيار ونوا قادرن ع ت ح ي
زئية  وموضوعية للم قدًما  رط املسائل ا

الية االنتقال  ى الذي يتخطى إش للتخصص بالقضايا الك
ل إ  ي) أو من ال ل (املن االستقرا زء إ ال من ا

باطي) ال  زء (املن االست يم ا سة مفا تبقى حب
و ما خفي عن أك  فلسفة العلوم ومحدودة األفق، و

ة ( ناك فرق Poincaré, 1920: 232العقول الن )؛ ف
ى  ن رط جزئيات التخصص بالقضايا الك ري ب جو
زي إ الك أو من  عميم األدلة والنتائج باالنتقال من ا و

ذا ينطبق أيًضا ع  اص إ العام.  ن كما ا االقتصادي
ينطبق ع املتخصصن  فقھ املعامالت املالية الذين 
علموه من أصول الفقھ ع دراسة  يميلون إ إسقاط ما 
منا علم االقتصاد؛ مما يكشف عن خلل  تصور 
ع  شابھ العبارات ال  املوضوع واإلملام بجميع جوانبھ، ف

ن. أما الذين يرفضون التفك ية تماثل املضام  –  املن
ضون وجود طرقة –من أتباع املدرسة الوضعية  م يف ، ف

ناك  الواقع طرق  واحدة باتت محل إجماع، ولكن 
ع االقتصادية. م الوقا  مختلفة للتعمق  ف

وار امل  االقتصاد ا ا ورة ال يدور حول  املسألة ا

عام النظر  الكتابات حول منا االقت ّن إن إ صاد ُيب
ل االقتصاد علم دقيق   : ا حول السؤال التا تمحور
ل علم  و:  ن طبيعية؟ واملقصود  ند إ قوان س

ت neutralاالقتصاد قائم ع من محايد ( )؟ أو إن ش
و قائم ع من معقول ( ل  مما  )؟rationalقلت: 

  يكشف عن املعادلة التالية:

ن  إنھ علم محايد  طبيعية قيام علم االقتصاد ع قوان
  ومعقول 

عزو جّل الكتابات  ب االقتصادية فكرة  و تارخ املذا
ن الطبيعية  عالم االقتصاد إ رواد  وجود القوان

يوقراطية ( ب الطبي  Physiocracyالف  ,Périn)) أو املذ

1880: 21; Rambaud, 1909: 154; Gide, 1926: 10-11; 
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Pirou, 1946: 235)ن أن  . من بع واالستقراء، تب خالل الت
ن الطبيعية  من أوائل املفكرن الذين أسقطوا فكرة القوان

و وليام بي ( ياة االقتصادية  )  William Pettyع ا
م  كتابھ "بحث  الرسوم والضرائب" بقولھ: 1662عام 

م " ون مرضا عا ع غرار األطباء األك حكمة الذين ال 
ل مفرط ات الطبيعة وخضعون ش نما يالحظون حر ، و

ا، يجب علينا  ا بدًال من عرقلة التدخالت غ املرغوب ف ل
ا  السياسة واالقتصاد"  أن نتصرف بالطرقة نفس

)Petty, [1662]1899: 60 ّن أن تحديد املصادر  –)؛ مما يب
ت موضوع ما  س ال  –أو الكتابات األصلية ال عا أمر 

يمكن التعول عليھ دائًما. وقد فتح طرح وليام بي ومن 
ال لعّد االقتصاد من العلوم الوضعية ( ناه ا  )positive sciencesت

 .)Schmoller, 1905: 18أن فصل عن با العلوم االجتماعية (عد 

ع  س إذا ما رجعنا إ أحد الكتب القديمة ال لم 
و كتاب  ية االقتصادية، و باه جّل من تناولوا املن ان
"املن الوض  علم االقتصاد" لفرسوا سميو 

)François Simiand شور ببارس عام ّن 1912) امل م، لتب
م ) لpositive economicsلنا أن تيار االقتصاد الوض (

اجة جدلية  يجة  نما ن ر العتبارات علمية صرفة، و يظ
ن ال Thirion, 1895: 226عقيمة ( اضي ة أعداء اف ) ملواج

ل الذي  سوا بالش م ع أرض الواقع أو ل وجود ل
ن لتارخ رة معروفة لدى الدارس  يوسمون بھ، و ظا

ار ة )4(األف رت مقولة العلم الوض ب ؛ فمثلما ظ
ية وفرضيات علم ما وراء الطبيعة تجاوز  املعتقدات الدي

)Comte, 1970: 228 نجد مقولة االقتصاد الوض ،(

                                                            
يلية أو النظام ) 4( وم املركن ع آدم سميث مف يل املثال، اخ ع س

ير mercantile system) (Smith, [1776]1976: 233التجاري ( ) لت
ب القائم ع سيادة السوق  صورة مرآة  ,Belabesعاكسة ( املذ

ء 36 :2001 سب نفسھ إ  )؛ فلم يوجد  عصره أو قبلھ من 
  إسمھ "النظام التجاري".

ّ عن االقتصاد السيا التقليدي  تت بضرورة التم
)traditional political economy ّرد )، املوسوم با
)abstract) ْرف ضة pure) والّصِ عة التارخية ا )، وعن ال

) ال تنحصر  وصف economic historicismد (لالقتصا
ع االقتصادية ( )؛ فالتعّمق  Simiand, 1912: 5الوقا

تمعات وتحسن  ر االقتصادية لتنور ا معرفة الظوا
ا املع لم يكن ضمن األولوات مقارنة بتصدر  وضع

      . د وقصاء الغ   املش

ية ع ذلك  الوقت الر  ن، الرسالة ومن األمثلة ا ا
ول ( ا جون ت اصل ع جائزة Jean Tiroleال وج )، ا

م، إ وزرة التعليم 2014القتصاد  عام  انول 
)، حيث دعا إ عدم التوظيف  Tirole, 2015الفرسية (

ستخدمون  ن الذين ال  امعات الفرسية االقتصادي ا
ؤالء  ة نظره  –الراضيات ألن  وامن  - حسب وج  ةال

ن؛  مما جعلھ يتقمص  ن املرموق سوا من االقتصادي ول
امعات ال تتصدى  دور شرطة الفكر االقتصادي  ا

ل رغبة  التنوع ( ذا تصرف غرب  Raim, 2015ل )، و
ن  بلد يد أنھ رائد  مجال حرة التعب واملساواة ب

ء الوحيد الذي يلقى قبوًال لدى ا أن ال ميع؛ ف لنخب ا
و مجاراة السيل املتدفق ( العقود  ة   ,Costariadisاألخ

عد يقتصر ع  ).22 :1998 نا أن األمر لم  واألخطر 
نما  الدفاع عن طرقة  تناول القضايا االقتصادية، و

ل حقيقة قضية اقتصادية وما تجاوز ذلك بتحديد ما يمثّ 
ا.   ال يمثل

ذا النمط  التفك إ  سرب  نعض وقد    الباحث
الكتابات رفع من شأن االقتصاد والتمول اإلسالمي حيث ي

ستخدم الطرق الكمية ع حساب اإلضافة العلمية  ال 
قيقية، بالرغم من أن استخدام الراضيات واإلحصاء  ا
اء، بل يو  س مؤشًرا ع الذ ية ل اسو واألساليب ا
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ن: إما  بقابلية اإلندماج  قوالب فكرة منمطة ن قطب ب
فال أبيض (قابل للقياس) أو أسود (غ قابل للقياس)؛ 

ما. وقد خفي ع الذين يمجدون استخدام  وجود لغ
ن  الراضيات ال يدرسون األشياء  االقتصاد أن الراضي

م ال يبالون بتغي  ن األشياء؛ لذلك تجد ولكن العالقات ب
ا طاملا أن العالقا سوا ت ال تتغ ذه األشياء 

)(Poincaré, [1902]1992: 37 ؛ مما يجعل الراضيات فًنا
)؛ Poincaré, 1908: 34إلعطاء نفس االسم ألشياء مختلفة (

لية جّل النماذج الكمية  عيد ش ذا يفّسر إ حّد 
ا للعالقات  املستخدمة  التمول اإلسالمي وتبعي

ا يم ا ومفا اال ا الراضية وش يفا  .وتص

طاب الذي يقرر أن االقتصاد علم قائم ع  تفكيك ا
ن طبيعية  قوان

سلسل التا طاب االقتصادي السائد ع ال  :يرتكز ا

و علم. )1(  إن االقتصاد 

و: املن الوض أي  )2( ناك من واحد للعلوم، 
 املن املطبق  العلوم الطبيعية.

ن  )3( ونھ قائًما ع قوان و علم ل االقتصاد 
 طبيعية.

 positive) االقتصاد علم وض (3) و(2) و(1(    

economics) (Pirou, 1946: 122) ي  rational) أو عقال

economics) (Divisia, 1928: xviiiن  ) يقوم ع قوان
ن عقالنية Leroy-Beaulieu, 1914: 11طبيعية ( )  أو قوان

)rational laws) (Cossa, 1899: 26ل زمان ة ل  )، صا
ان ( ضوع Liesse, 1892: 22وم )، ال مفر من ا

ا ( )؛ ف بمثابة أوامر Bastiat, 1894: 135واالنصياع ل
أحد  عب) ع حّد categorical imperativesمطلقة (

ن النقاد (  ).Ingram, 1907: 250االقتصادي

 " ذه األدبيات من عبارة "علم وض واملقصود  
)positive scienceو مع رفة وتفس الواقع االقتصادي ) 

وض  الغاية ( )؛ مما Simiand, 1912: 180من دون ا
ن  شاف القوان يحصر موضوع البحث  التخصص  اك
امنة، فال مجال  ة غاية  ذه األخ ض أن ل الطبيعية وف

لھ ( ان مصدره أو ش  ).Colajanni, 1900: 374للتدخل أًيا 

ن الطبيع ن أما عبارة "القوان ية" ال ترادف "القوان
يائية" ( )، Lemercier de la Rivière, 1910: xxالف

ين ( ن متغ و عالقة ثابتة ب ا   :Block, 1890فاملقصود م

شر (259 )، Raynaud, 1905: 243) مستقلة عن أفعال ال
عرف بقانون العرض والطلب، لصياغة  ع غرار ما 

ن تنظم إنتاج وتبادل وتوزع ا وة (قوان  ,Metz-Noblatل

ل شرًطا أساسًيا لتحقيق التطور 553 :1880 ش و ما  )، و
ذه Molinari, 1887: 278 عالم االقتصاد ( ون  )، ل

ا ضرورة ( ن  بطبيع )، وغ Pierson, 1916: 21القوان
دل (  ,Tarde)، وعادلة (Méchaux, 1902 : 27قابلة ل

1906: 71 .( 

ليات االقتصاد يحتاج إ ذا الطرح الذي يدرس   
ون من االقتصاد يختلف اختالًفا  عادة نظر ل مراجعة و
ا عن من العلوم الطبيعية ألسباب عدة، لعّل من  جذًر

: ا ما ي  أبرز

ا اليومي تقوم ع أوالً  ياة االقتصادية  واقع : إن ا
ن الناس يصعب   –إن لم يكن من املستحيل  - عالقات ب

ا ال ات بحيث يمكن  آن  اخ عض املتغ ن   عالقات ب
ل عالقة بدقة  ل متغ ع حدة وتحديد  واحد عزل 
ع أنھ من غ املمكن  االقتصاد  ا؛ مما  بمعزل عن غ

ال  علوم أخرى.  إجراء تجارب مثلما عليھ ا
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ن اثانيً  ًيا ب س : إن استخالص عالقات موثوقة 
ات معينة  البلد ة متغ ا صا ان املتقدمة ال يجعل

اصة ال يمكن Rist, 2006: 106لبقية العالم ( الة ا )؛ فا
ا ع نطاق املعمورة إال من منطلق املركزة  عميم
ا  الثقافية ال تدفع باعتقاد أفضلية ثقافة ما ع غ

يمن.  ا كنموذج م  واعتماد

راثالثً  تمع يرتبط  –بمحض إرادتھ أم ال  - : إن املنّظِ با
الذي يدرسھ؛ فلديھ بالضرورة رأًيا عنھ وشأن ما يجب 
ذا  و عليھ. ل فعلھ لتحسن حالھ وجعلھ أفضل مما 
و  ب نادًرا ما يقتصر االقتصاديون ع وصف ما  الس
ستطيعون أن  عتقدون أنھ كذلك)؛ فال  ائن (أو ما 
ون (أو ما  م عن التفك فيما يجب أن ي وا أنفس يمس

م أن  عتقدون  عتقد جل أنھ مفيد للمجتمع). و
م) مستمدة من استخدام األرقام  م (أو حيادي موضوعي

 ). Guerrien, 2004: 98والرموز  النماذج الراضية (

ن طبيعية  أسطورة قيام االقتصاد ع قوان
اية القرن  ن منذ  وقد أو العديد من االقتصادي
ن  االقتصاد ألنھ حقل  التاسع عشر أنھ ال يوجد قوان
ر ال ترتبط ارتباًطا وثيًقا  معر يتو دراسة الظوا

شر   :Jourdan, 1890: 87; Saint-Marc, 1892)سلوك ال

66; Laveleye, 1902: 16; De Greef, 1904: 22; Bernard, 
1905: 5; Rambaud, 1909: 559; Bourthoumieux, 1935; 
Mouchot, 2003; Krugman, 2004; Guerrien, 2004; 
Berthout  et al., 2007; Karabell, 2013; Dufrénot, 

2016; Hardt, 2017) وخ  Paul Bairoch). وفند املؤرخ بول ب
ذه   كتابھ "أساط ومفارقات التارخ االقتصادي" 

ر ما يمكن  )5(األسطورة ص جو ِ
ّ ُ
ان  أن أ بقولھ: "إذا 

أن يقدمھ التارخ االقتصادي لعلم االقتصاد، أود أن أقول 

                                                            
ند إ ) 5( س ن ال  وم ن مف شار ب و رط واسع االن املقصود باألسطورة 

 .)Belabes, 2001: 14-15( أساس معر وا املعالم

ن « أنھ ال يوجد  االقتصاد  ة » قواعد « أو » قوان صا
تلف النظم االقتصادية"  ات التارخ أو  ميع ف

)Bairoch, 1995: 224لبونر ووليا غ ). ودعا رورت  م ميل
ما "الفكر االقتصادي  أزمة"  التخ عن  إ كتا

وم التحليل االقتصادي القائم ع فكرة القانون  مف
بدالھ بالتأكيد الصرح ع العالقة الوثيقة  الطبي واس

 ّ ش ن التحليل االقتصادي والنظام االجتما الذي  ل ب
  ).Heilbroner and Milberg, 1998: 170( أساسھ

ذه االنتقادات العلمية املتتالية ال امتدت ع  ورغم 
يزال الطالب يدرسون   المدار أك من قرن ورع قرن، 

ن  و علم قائم ع قوان افة املستوات أن االقتصاد 
ور مبادرة طالبية دولية تدعو إ  طبيعية؛ مما أدى إ ظ

، )6(التنوع  تدرس االقتصاد  مؤسسات التعليم العا
ن أن يخفقوا  : كيف يمكن لالقتصادي وطرح السؤال التا
م مع أنھ  ورة  تخصص يم ا ذه املفا  تحرر مثل 
انية للوصول إ كّم كب من املعرفة املتعلقة  م اإلم لد
و تب فكرة ورفض ما  ذا الشأن؟ ومرد ذلك غالًبا 

رة توسم بـِ : "التح  ا، و ظا " (سوا  ؛)cognitive biasاملعر
ن أو  ة نظر حيال موضوع مع شكيل وج اباة   أي ا
ن وما  ا تتوافق مع ما يجول  الذ و مسألة محددة ل
لة مغايرة،  ان  صيغة تبدو ألول و يخت  الفؤاد ون 
اكية  تقليد  وى النفس والرغبة ا ا تتوافق مع  و أو ل

 األنموذج.

ذا رجعن ا إ الكتابات عن االقتصاد السيا أو تارخ و
اية القرن  ن  ة املمتدة ب ب االقتصادية  الف املذا
داية القرن الواحد والعشرن، نجد أن  التاسع عشر و

ن ( ات العامة lawsاملقصود بالقوان و االتجا  (

                                                            
(6) International Student Initiative for Pluralism in Economics, 

http://www.isipe.net/one-year-later 
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)tendencies) (Mill, [1827]1994: 86; Marshall, 

[1890]1906: 149: Moses, 1897: 372; Fleetwood, 

ر أنھ دائم ومستمّر (201 :2001 ) regularity) أو ما يظ
)(Treney, 1906: 9; Gide, 1922: 438; Ullmo, 1937: 

407; Brown, 1984: 140; Mingat et al., 1985: 176; 

Walliser et Prou, 1988: 322; Zamagni, 1989: 99 أو ،(
 ;constancy(Béchaux, 1902: 26مستقر وثابت (

Raynaud, 1905: 248) انية )  حدود ظروف زمانية وم
ية بدرجات متفاوتة  س ع ال ا طا معينة؛  مما يف عل

)Carreras y Gonzalez, 1881: 288 يورات ). يقول جون س
تمعات  John Stuart Millميل ( الذي  - ): "ال يمكن لعلم ا

باطات املسبقة  عت نظاًما لالست ون علًما  - ُ أن ي
ات العامة فحسب"  نما علًما لالتجا بؤات اإليجابية، و للت

)Mill, [1827]1994: 86 و نتاج ن  )؛ فما يوسم بالقوان
لظروف تارخية معينة، لذا فإنھ يتغ بتغ الظروف 

يطة ( )؛ مما أفرز مقولة أن Lassalle, 1904: 230ا
ن الطبيعية الوحيدة  تلك ال ا الدولة   القوان تفرض

لعامة املصلحة التي تحقق إطار السياسة االقتصادية ا
 ;Jourdan, 1890: 87; De Laveleye, 1902: 17لخاصة (وا

De Greef, 1904: 22  انتا )، وتقدم األو ع الثانية إن 
 رتبة واحدة.

و:  بھ لھ، و ب الت ناك فخ معر حقيقي ي ن أو
ن الطبيعية ة   موضوع القوان س مجّرد مسألة لغو ل

ب صورة  سب استخداًما؛ فمن ي لمة األ اختيار ال
سِقط عن و أو دون و  ُ وم  مضمونھ، سوف  املف
صفة الدوام واالستمرارة ع املنظومة املعرفية ال 
ع  يم والوقا شكيل وصياغة املفا ترتبط بھ من حيث 

ة ع ذلك ). ومن األدلGide, 1896: 23واملؤسسات (
عض األوساط العلمية من استحالة  املقولة ال تتداول  
تحقيق قوة إسالمية بدون قوة اقتصادية، واستحالة 
تحقيق قوة اقتصادية بدون بنوك، واستحالة إقامة بنوك 

ال تتعامل بالفائدة؛ مما أدى إ التصرح بأن الفائدة 
رمة  اإلسالم  الفائدة الفاحشة كما جا ء  ندوة ا

رة  عام  م (املصري، 1908نادي دار العلوم بالقا
1991 :178 -179.( 

طاب اإلسالمي املعاصر حول من االقتصاد  مفارقة ا

ية  طابات اإلسالمية املعاصرة حول املن ن ا من ب
ن اقتصادية  ناك قوان  االقتصاد، خطاب يقرر بأن 

ميع النظم االجتماعية   ;Tag el-Din, 2013: 3)شاملة 

Hasan, 2016: 403) وقد نبھ املؤرخ صا أحمد الع ،
)1986 :8 " )  مقالة علمية عن "متطلبات البحث العل

ذا الطرح بقولھ: "إن  ع ضرورة إعادة النظر  
ا  ً شابكة بدرجات تفوق كث سانية معقدة وم العالقات اإل

امدة". و  ن املواد ا السؤال عقد وشابك العالقات ب
ذه  و: ما سر تب  نا  ري الذي يفرض نفسھ  و ا
يھ أحد رود  املقارة رغم االنتقادات السالفة الذكر وتن

 الكتابة التارخية املعاصرة  العالم العري واإلسالمي؟

لة يكمن  تصور  وجود عالم واحد  يبدو أن أصل املش
س ُوِسم   االقتصاد اإلسالمي"  مقابل تصور ب"متجا

س ُوِسم و  االقتصاد التقليدي"، ب"جود عالم واحد متجا
ومحاولة بناء من لالقتصاد اإلسالمي  مقابل من 
ذا من تداعيات اإلفراط   لالقتصاد التقليدي، و
اٍف (بلعباس،  استخدام الوصف اإلسالمي بدون ضبط 

2014 :122 -125.( 

ذا االسم ال بد أن يقوم ع ما أن أي علم جدير   و
ن، فإن االقتصاد اإلسالمي  ؤالء  –قوان إذا   – تصور 

أراد أن يحصل ع صفة مماثلة، فال بد أن يرتكز بدوره 
ام  ا ال تتعارض مع أح ا طاملا أ ن نفس ع القوان

 ، وفًقا للمعادلة التالية:  اإلسالميةالشرعة 
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ن طبيعية + قيم أو  علم االقتصاد اإلسالمي = قوان
 أو مقاصد إسالميةأخالقيات 

تمام  شد ا ذا الطرح يكشف عن مفارقة لم 
انت الغاية  : إذا  م، و ن ولم تجلب أنظار الباحث
عدد  األساسية من دراسة منا العلوم االجتماعية  
سلوك  ر ال ترتبط أساًسا  م الظوا طرق التعّمق  ف

عرف قليل باملقارنة إ ما ال  ُ دراك أن ما  شر، و عرف؛ ال ُ

ناك طرقة واحدة   - صراحة أو ضمًنا  - فكيف ُيقّرر  أن 
ذا  دراسة االقتصاد وتناول قضاياه؟ وقد وقع  

ساند فكرة قيام علم االقتصاد ع  ل من  التناقض 
رات. سميات وامل غض النظر عن ال ن    قوان

س االختالف  ّن أن ما يحفز التفك فعلًيا ل ذا يب
صول والتباين حيال  نما الرغبة  التقليد ل النموذج، و

ات تفوقھ، وال  م مم ء نفسھ الذي يبدو من أ ع ال
ا إ عالم  ند نظًر س طاب  ذا ا  –"مختلف" شك أن 

ة اإلسالمية" (ب"غالًبا ما يوسم  ، )Islamic worldviewالرؤ
ذا "االختالف" س  ه ع أرض الواقع ل بل  ،لكن ما يث

شابھ.  الرغبة املتفاقمة للتقارب وال

ذه املفارقة عدم التعّمق  املغزى من  م دالالت  من أ
ن  وم "القوان يعاب خلفيات مف ية واس دراسة املن
ذا املقام بالنظر إ ما سبق  ا   الطبيعية" لعل من أبرز

:  تحرره ما ي

ن الطبيأوالً  عية : لقد عارض أحد رواد التنظ للقوان
ن املدنية ال منذ ثالثة قرون ونصف  االقتصاد  القوان

، فما بالك )Petty, [1662]1899: 48تحد من سعر الفائدة (
افة األديان  ا أصًال الذي أقرتھ  علق األمر بتحرم إن 
عة املادية.  والفلسفات القديمة ال لم تتلطخ بال

ذه القناعة بمقولة أك صراحة، و أ ن نفي وتجسدت 

سليم عالم االقتصاد إ  ن الطبيعية يؤدي إ  القوان
ن ( )، باعتبار أن Rouxel, 1907: 458عسف املشرع

ا االقتصادية  ن  حيا شرة طبقت القوان موعات ال ا
ن املدنية ( ور القوان  ).Béchaux, 1902: 26قبل ظ

امنة؛ فالاثانيً  ن الطبيعية االقتصادية غاية   : للقوان
ع أن  ل، ما  ان املصدر والش ا أًيا  مجال للتدخل ف
يح ال  القيم اإلسالمية ال وضعت لتحديد االتجاه ال
ون شعاًرا ال مضمون حقيقي لھ؛ ف بمثابة  عدو أن ت

ة ethicsاألخالقيات ( ا ملعا شد  س ) غ امللزمة ال 
رج ية من حيث ا ان     ات.عض التجاوزات أو اآلثار ا

ن الطبيعية سوف يؤثر ع اثالثً  : إن األخذ بالقوان
عھ ومؤسساتھ، انطالًقا  يم االقتصاد ووقا  –شكيل مفا

يل املثال  ياة  –ع س ا أن تطور ا من فكرة مؤدا
ام إ قانون العرض والطلب  شرة يقف ع االحت ال
عكس  الذي يؤدي إ تحسن الكفاءة طاملا أن األسعار 
اق مؤسسة عرقة  ذا ما أدى إ إ املعلومات املتاحة. 
م من األثر  مثل الوقف بالسوق بحيث بات العائد املا أ

.  االجتما

عً  اء ارا ذا التب إ إعادة قراءة كتابات الفق : أدى 
ار أسبقية  ن إلظ ذه القوان م من  ِ ناسب مع ما ُف بما ي

اء املال اإلسالم وعبقرة من كتب ذلك، لذلك  ال يتحرج فق
ء بالسوق  ل  اق  ذه القراءة من إ شأوا ع  الذي 
ون ذلك نقلة نوعية   عت ورطھ بمؤشر السعر، بل و

 التطور واإلدارة بصورة تواكب مقتضيات العصر.

ن االقتصادية اخامًس  عض القوان د إ عّد  : وصل ا
ذا ت از االقتصادي للقرآن الكرم، و ء من اإل ّلف 

تجھ  اية األمر إ اإلسالم أك مما يفيده ألن ما ت  
شر خاضع باستمرار للنقد واملراجعة والتطور.  عقول ال
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تمعات  ية لالقتصاد  ا نحو تجديد الدراسة املن
 العرية واملسلمة

ا أن تو بضرورة  ذه املفارقة املعرفية من شأ
يمنة املقوالت واإل  االت املطروحة  التحّرر من  ش

األدبيات االقتصادية السائدة، لالنتقال إ مرحلة 
االستقالل الفكري  بناء املعرفة لتصبح متجذرة  واقع 

تمعات ومسار  ا اا ل حسب خصائص ا التارخية 
و ما  ؛ و ا الثقا ، ومستوا ا املع الذاتية، وواقع

س اصة يفرض بناء منظومة معرفية ترتكز ع ال اؤالت ا
ا أو  ل ان ش قيقية وتفادي التبعية أًيا  االت ا واإلش
ثاره  تمعات ال ال تجيد تحديد األسئلة و ا؛ فا منبع
ك  ا ت ا، فإ ّ عن مكنو ع ُ يم  االت من خالل مفا اإلش
ا تمقت الفراغ،  شرة بطبيع ياة ال ا ألن ا ال لغ ا

تمعات ال ال  ا وتكتفي باالقتباس كما أن ا تم بواقع
انة  التارخ؛ فإذا  ا م ا أن تصنع لنفس ا ال يمك من غ
يار   ب واقًعا زائًفا مآلھ اال ا س عكس واقع تج ما  لم ت

ا الطبي عيد األمور إ مجرا از الشديد ال   .ظات اال

ان  م بم ذا االتجاه، من امل وللم قدًما صوب 
ماعية من تجاوز ا يلة ا ت  ا لصورة ال تر

أو تأصيل  –ضرورة بناء من لالقتصاد اإلسالمي 
 مقابل من االقتصاد التقليدي  - االقتصاد اإلسالمي 

)Haque, 1992: 1065 "؛ فمثلما ما يوسم ِبـ : "التقليدي(
س  ًسا، فإن ما يوسم ِبـ : اإلسالمي ل س عاملا واحًدا متجا ل

ات عاملا وا ية وج س عيد االعتبار ل ًسا؛ مما  حًدا متجا
)، وستد االنتقال Simmel, [1923]1985: 183النظر (

ناول  ية االقتصاد اإلسالمي إ املنا ال ت من من
تمعات املسلمة (بلعباس،  ع االقتصادية  ا الوقا

س مجرد آليات وجراءات برئة، 110: 2017 )؛ فاملن ل
ي،  بل يتضمن ات معرفية (املس )، قد 131: 2009تح

ون داخ (عبدالرحمن،  ، كما قد ي ا خار ون مصدر ي
2011 :111.  ) عن و أو بدون و

ذه النقلة النوعية  التعاطي مع املبحث امل  
غي  ينة، ألن  مة ال ست بامل ال االقتصادي ل ا

ا، مع  ا ن عشية و نيات ال يحدث ب العلم أن الذ
و التطور املستمر  الغاية املتوخاة من البحث العل 
ون للبحث مع إذا  للذات واالبتعاد عن األنا، حيث ال ي
ب؛ فيجب ع  و ذا عرف مسبًقا إ أين  ان املرء 
تعلم حماية نفسھ من  دية، و الباحث أن يتو ا
ام، والتعامل بموضوعية مع حاالت عدم  األخطاء واألو

ة املعرفة املتداولة  ا غ بك ن، وأال  لتأكد أو عدم اليق
الدولة املتقدمة مادًيا. يقول املفكر إدغار موران  مقابلة 

يفة لوموند ( ش Le Mondeمع  ) الفرسية: "إن أع
ول  املعروف، واللغز  أك وأك بو وشعور بوجود ا

ش ع ء، وأع ل  في    األخص  املألوف، وا
ل تقدم للمعرفة" ( ديد   ل ا  ,Morinتطورات ا

ياة وجزئيات 2017 مة  ا )؛ فاألرقام ال تفقھ األشياء امل
ذا الو يبدو  ى، لكن  ل القضايا الك التخصص تج
امعية واملراكز  أمًرا صعب املنال  األوساط العلمية ا

ديث والعل ي البحثية، طاملا أن حدود العلم ا عا ل ال 
ذه  ل جدي، ومن أبرز  ش ن االعتبار  ع ا ال تؤخذ  م

عة الشمولية ( ن holismالعلل: ال ع ) ال ال تأخذ 
عة  ل، وال ن األجزاء وال االعتبار العالقات القائمة ب

زء بأنھ unilateralismاألحادية ( ) ال تتمثل  اعتبار ا
الية ( عة االخ ) ال ال تنظر إ reductionismل، وال

ل وتقتصر ع دراسة تفاعالت  الصفات الذاتية لل
ل إ  ل أك من مجموع أجزائھ وتفكيك ال أجزائھ؛ فال
ذا  ساب  تھ وخصائصھ. وال شك أن اك أجزاء يفقد ُبن
الو ُينال جزًءا جزًءا ودرجة درجة من خالل القراءة 
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ى دفعة واحدة رة؛ فال يتأ ارجية أو ا ستقيم  ا  بالتقوقع  تخصص واحد.وال 
 خاتمة

انت الوظيفة األساسية لالقتصاد  ه من  - إذا  كغ
ا  - العلوم  ا وتفس س مجّرد جمع املعلومات وتنظيم ل

و الس لالرتقاء إ  نما  الستخالص النتائج املناسبة، و
ى ال تنعكس إيجاًبا أو سلًبا ع حياة  القضايا الك
زء إ  عد من مسألة االنتقال من ا الناس اليومية إ أ

ل أو العكس، فال يمكن اعتبار أي طرقة بحثية  ما  - ال م
ا  ا وشاع استخدام ا طرقة علم االقتصاد  –عال شأ بأ

ذا الشأن؛ فأي  طرقة أو آخر ما يمكن التوصل إليھ  
 ُ ا أن  م لعملية إنتاج املعرفة ْس يمك عميق الف م  

ا تصبح جديرة  عب ا املادية والقوى ال  ودوافع
اد  لما تقدم البحث العل أدرك الباحث ا تمام، و باال
و املغزى األسا من  ية معرفتھ، و محدودية علمھ وس
ناول طرق البحث من دون إقص ية ال ت اء دراسة املن

طاب االقتصادي  ش؛ فالكشف عن مفارقة ا م وال 
ية يدعو إ التحرر من ستار الدخان  السائد عن املن
يم حولت  ي الذي يتمثل  مجموعة من املفا املفا
ع االقتصادية إ خطاب ف عن  دراسة طرق تناول الوقا
اجس مدى قيام علم االقتصاد ع  ية تحت  املن

ن طبيعية   ، - ع أسس علمية محايدة أو معقولةأي  - قوان
ذه املفارقة إ التحرر من مأزق  كما يدعو الكشف عن 
دفع إ  س رد الفعل و "البديل اإلسالمي" الذي يبقى حب
س  ل األوحد؛ مما يكشف أن ما يقود التفك فعلًيا ل ا

نما الرغبة  االختالف إزاء النموذج االقتصادي السائد، و
صول  التقليد  اتھ التنافسيةع  –ع ما يبدو  - ل م م  أ

ذا  ان  ذا  ا ع أكمل وجھ، و  بناء املعرفة وصياغ
ه  ا إ عالم "مختلف"، فإن ما يث ند نظًر س طاب  ا
نما الرغبة الالمحدودة للتقارب  س االختالف، و فعلًيا  ل
ًيا،  س انة اجتماعية مماثلة  صول ع م شابھ ل وال

و ما يفسر وسم الذي ال ينصاع لألمر الواقع وال يذعن و 
ن  عرف بالتقليدي  –لإلطار السائد  كال العامل أي ما 

اوي الذي  –واإلسالمي ع حد سواء   باالقتصادي ال
اف؛ مما يحول فضاءات  يمارس االقتصاد ع غ اح
النقاش العام إ جدل عقيم، كما يؤدي إ اعتبار كتابات 

ن االقتصاد من أر ال عّد من قوان اث ال أشارت إ ما 
اية املطاف، إن  ما أنتجھ العقل العري أو املسلم.  

ه  ا –شعار الدفاع عن اإلسالم  ال االقتصادي و غ
نما أيًضا إ  لم يؤد – إ التقليد والتبعية فحسب، و

ناسب مع معطيات ال اث الفكري بما ي نموذج تقوم ال
ر  السائد بدالً  لت  من االعتماد ع األدوات ال ش

أساس بناء املعرفة ملا خلفھ األقدمون من آثار علمية، مع 
نما   م و م ع عصر م ال يكمن  تقدم العلم أن تم
م ال ال تنحصر   ة  مجتمعا ة القضايا امل معا

ا.   فئة دون غ
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ABSTRACT. The paper reveals a paradox that has not attracted the attention of 
researchers and drawn their reflection to answer the following question: If the main 
purpose of the study of social science methodologies is to identify the multiplicity 
means to deepen the understanding of phenomena and to realize that what we know 
is little compared to what is unknown; why is it said that there is only one way to 
study economics? This paradox also applies to the discourse according to which 
economics is a positive science based on natural laws and to Islamic discourse 
which establishes that there are global economic laws valid for all social systems. 
This reveals that what really drives the thinking is not the difference with the 
mainstream economic model, but its imitation to obtain what seems to be one of its 
most important competitive advantages for the construction and formulation of the 
knowledge in a convincing way. If this discourse on Islamic economics declares 
itself to be based on a different world view, what really arouses it is not the 
difference, but the unlimited desire for convergence and similarity.  
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