العدد ( - )18نوفمبر  - 2013محرم  1435هــ

جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

خياراتنا ال�سعبة بني ترجمة العلوم
القت�سادية وترجمة العقول القت�سادية
اأهمية راأ�س املال الفكري
للم�رصفية الإ�سالمية
مدى اأهمية هام�س اجلدية
يف بيع املرابحة لالآمر بال�رصاء

هدية العدد

الرتاث ملك الإن�سان ّية جمعاء
وترجمة كتب الفقه الإ�سالمي �رضورة
�سافرت اإىل روما عام  2003للم�ساركة بدورة م��س�عها (تن�سيط خدمات التجارة اخلارجية)
اأقيمت باإ�سراف الحتاد الأوربي ,وا�ستغرقت الدورة �سهر ًا .حاولت اأثناءها كتابة ما اأ�ستطيع
من معل�مات ,ون�سرت ذلك يف �سحف حملية لالنتفاع به ,فربَّ �سام ٍع اأوعى من مُب ّلغ ,وكنت قد
اأفردت فيها مالحظات اأح�سبها حتتاج مزيد ًا من البحث.
طلبت يف حفل تخريج الدورة ا ً
إذنا بالكالم لتلخي�س ما فهمته ,فكان احل�ار التايل:
قلت :ما فهمته من الدورة اأن ي�سكل قطاع الزراعة  ٪٧-6من الناجت الق�مي ,ولقطاع ال�سناعة
مثل هذه الن�سبة ,ثم ي�جه الباقي والبالغ  ٪٨5اإىل قطاع التجارة وخدماتها ,فهل هذه روؤية
ً
�سحيحا؟
الحتاد الأوربي لهيكلية وبنية القت�ساد للقرن اجلديد؟ هل ما فهمته
قيل :نعم هذه هي اأف�سل هيكلية .فخدمات التجارة هي ال�عاء الأو�سع لتداول ال�سلع واخلدمات
لتحقيق القيم امل�سافة ,ولإ�سباع احلاجات ً
حمليا ,وت�جيه الفائ�س للتبادل الدويل.
فقلت :لقد قال وزير القت�ساد عندنا منذ األف عام( :ت�سعة اأع�سار الرزق يف التجارة واحلرث,
والباقي يف ال�سائبات) .وه� املاوردي ,اأي اأنه جعل  ٪90للتجارة والزراعة ,وترك  ٪10لباقي
القطاعات الأخرى ,وقد ا�ستقى املاوردي ذلك من خرباته العلمية واملهنية.
وتابعت قائ ًال ,لقد اأ�سهب املاوردي يف �سرح اأن�اع التجارة قائ ًال باأنها ن�عان:
 .1الن�ع الأول( :تقلُّب يف ا َ
حل�سر من غري نقلة ول �سفر وهذا ترب�س واحتكار وقد
رغب عنه ذوو الأقدار و َزه َد به ذوو الأخطار) ,فاعترب اأن التجارة دون ربطها
بخدماتها الل�ج�ستية من نقل ,وما ي�ستلزمه من تعبئة و�سحن وتخزين وحتميل
وغريه ,والكتفاء باحتكارها من زمن رخ�سها اإىل زمن ارتفاع �سعرها اإمنا هي
جتارة يق�م بها اأنا�س يتجنب�ن املخاطرة ,ويالحظ ت�سميته لها بالحتكار اإ�سارة
لكراهتها ملا حتدثه من ت�سييق على النا�س ,وحلرمتها ا ً
أحيانا لأ ّنها ا�ستغالل
حلاجاتهم ال�سرورية .وقد اأ�سار املاوردي يف اأحكامه ال�سلطانية لأهمية النقل يف
اتخاذ القرار واأثره على ال�سعر ,فقال( :ومن النا�س من اعترب �سرطا رابعا وه�
ُقربها من البلدان والأ�س�اق وبُعدها لزيادة اأثمانها ونق�سانها).
 .2الن�ع الثاين( :والثاين تق ّلب باملال يف الأ�سفار ونقله اإىل الأم�سار فهذا األيق باأهل
املروءة واأعم جدوى ومنفعة غري اأنه اأكرث خطرا واأعظم غررا) .فكانت دع�ة اإىل
مغر .لقد
التجارة البينية املنتجة رغم ما حتمله من اأخطار وما يقابلها من ربح ٍ
نهى عن التجارة غري املجدية التي تهدف حلب�س الأ�سياء حلني احلاجة اإليها,
واعتربها من الأخالق الدون ,فلي�س فيها تقليب للمال بل انتقال من ح ّيز لآخر.
عرب املاوردي منذ األف عام عما و�سل اإليه اأكابر القت�ساديني الآن يف هيكلته لالقت�ساد,
وبذلك ّ
بل اأ�ساف البعد الأخالقي يف ا�ستبعاد �سنف التجارة امل�سيء للمجتمعات قبل ا�ستفحاله ,وهذه
اإ�سافة مل تتطرق لها الأدبيات القت�سادية احلديثة.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

بعد مداخلتي تلك ,جل�ست ً
ظانا اأين قد انت�سرت لفكرة قد �سبق اإليها القت�ساد الإ�سالمي ,لكن فرحتي
مل تكتمل لأن الرد كان ً
�سريعا وغري مت�قع.
فقيل :وملاذا اأنتم م�ستهرتون مبا عندكم فال تكتب�نه للنا�س؟ وملاذا تدع�ن الكرم واأنتم بخالء بعل�مكم
من�سة املحامي اإىل متهم يف قف�س ,فقد وجدت يف كالمه اإدانة
فال ترتجم�نها لغريكم؟ فانتقلت من ّ
ً
ً
مق�سر ,بل واتهام بحرمان الإن�سانية من عل�م وتراث غني .حرمناهم عل�ما فتح اهلل
ول�ما �سديد ًا لكل ّ
بها علينا ,وتركناهم يجرب�ن ,يتعرثون ويتعلم�ن من اأخطائهم باملمار�سة حتى و�سل�ا ملا و�سل�ا اإليه.
ك ّنا ومازلنا مق�سرين وم�سيعني لل�قت فقد ا�ستغرق و�س�لهم اإىل الأحكام التي و�سعها العرب �سابقا ما
يزيد على األف �سنة� .سعرت اأننا متهم�ن مهمل�ن حيث �سغلنا اأنف�سنا باأم�ر احلياة التافهة وتركنا الأم�ر
اجلليلة لغرينا ,ومل نكلف اأنف�سنا حتى عناء التفاخر عليهم مبا عندنا.
فاإذا كان هذا عتب الربوف�س�ر الأوربي ,فكيف �سيك�ن عتب املاوردي علينا نحن -القت�ساديني – العرب
امل�سلم�ن؟
اأغلقت دفرت مالحظاتي ,وختمته بخط عري�س( :يجب الرتجمة اإىل اللغات الأخرى).
كنت قد بداأت كتابة هذه الق�سة بعد ن�سر ق�سة مهند�س احليل وامليكانيكا حممد بن م��سى بن �ساكر يف
العدد اخلام�س ع�سر ,وذكرنا كيف اهتمت عائلة م��سى بالرتجمة يف زمن اخلليفة املاأم�ن الذي اهتم
ه� اأي�سا برتجمة العل�م اإىل العربية.
ً
حتا�سيا لل�م الذات َوجلدها ,وبغية بث الأمل
ثم وبعد مقالني متتالني ن�سرتهما عن اإدارة التغيري
با�ستمرار ,عدت لن�سر هذه الق�سة ,خا�سة بعد املقال ذي البعد ال�سرتاتيجي للدكت�ر عبد الباري
م�سعل الذي نت�سرف بعر�سه على �سفحات هذا العدد ,والذي يُعالج نف�س الإ�سكالية ,لكن من ج�انب
ً
م�افقا له يف بع�س نقاط بحثه لكني ل اأخالفه فيها.
اأخرى ,وقد ل اأك�ن
ا�ستنتاجات وعرب
 tجند يف ق�سة املهند�س حممد بن م��سى :اهتمامه واأب�ه واأخ�يه بالرتجمة واإنفاقهم عليها
من مالهم اخلا�س ,وكذلك فعل اخلليفة املاأم�ن ب��سفه �سخ�سية اعتبارية ,لذلك فاإن
القيام بنقل العل�م وترجمتها مهمة ملقاة على كاهل املجتمع وم�ؤ�س�ساته اإ�سافة اإىل الدول
وم�ؤ�س�ساتها.
 tيالحظ اأن الربوف�س�ر الذي اأجابني (ملاذا ل ترتجم�ن ذلك؟) مل يخجل يف طلبه هذا
رغم اأنه كان يف و�سع امللقن املعلم من واقع جتربة ناجحة ,فلعله �سادق وم��س�عي يف
طلبه للعلم ,بل اأنا الذي خجلت ب��سفي اأنتمي لأمة تكا�سلت وارت�ست لنف�سها اخلن�ع عن
طلب العلم حتى �سارت ِاإمع ًة بني الأمم.
وجهات نظر
انتهج اخلليفة املاأم�ن وعائلة بن م��سى الرتجمة من اللغات الأخرى اإىل العربية ,لإعادة اإنتاج املعارف
ب�سكل مزيد ومنقح.
وانتهج الدكت�ر م�سعل نف�س نهج ق�سة حممد بن م��سى ,وزاد عليها دع�ته للقراءة بلغة تلك الكتب
الأجنبية ,ملن يجيد اللغة الأخرى ب��سفها احلل الأخري .بعدما �سعر مبرارة الياأ�س من اقرتاب حلم

التنفيذ لأ ّنه يحتاج اإىل مهارة اللغة الأجنبية ومهارة التعامل معها ونقل املعل�مة مب�سداق ّية
م�سجعة ومم�ّلة بعيد ًا عن ع�ائق
وم��س�ع ّية اإىل ال ّلغة العربية,كما اأ ّنها حتتاج اإىل هيئات ّ
البريوقراط ّية واملح�س�ب ّية.
اأما وجهة نظري الغي�رة على اللغة العرب ّية واملادّة العلم ّية فقد تناولت امل�سكلة من زاوية اأخرى اأكرث
ا ً
إيالما ,تتلخ�س برتجمة اأمهات كتب تراثنا الفقهي اإىل اللغات الأجنبية ,ليطلع�ا وعليها وي�ستفيدوا
منها ويطبق�ها ,بعد اأن ي�سيف�ا عليها ما عندهم نع�د لنرتجمها من خالل وجهة نظر ثانية ع�سى
اأن نقتنع بتجاربهم فنجتهد يف نقلها وا�ستريادها اإىل جمتمعاتنا ,ل ُنفيد اأبناءنا واأهلنا.
ً
ً
ريا�سيا لالقت�ساد الإ�سالمي باللغة العربية ن�سرته
من�ذجا
ومثال ذلك :و�سعت يف عام 2009
على الإنرتنت ,وخالل �ستة اأ�سهر مل اأ�سمع عليه ً
تعليقا واحد ًا ,واكت�سفت أا ّنني خمطئ لأ ّنني ن�سيت
اأن اأغلب العرب ل يقروؤون ,والدّليل أا ّنه عندما تف�سلت الأ�ستاذة اإميان البيج برتجمة النم�ذج
لالإنكليزية ,وخالل اأقل من �سهر ,جاءتني تعليقات ومداخالت ومناق�سات كثرية جد ًا ,كان اأهمها
من ال�ليات املتحدة الأمريكية ,فعلمت اأنهم يقروؤون كل جديد  ,وياأخذون به ,لذلك �سادوا النا�س
وي�س��س�نهم ا ً
أي�سا .وكذلك ح�سل معي عندما و�سعت من�ذج (مقام) الريا�سي حيث علمت من
الأخ حمي الدين حجار اأنه قد اأُدرج مب�ا�سيع الدكت�راه يف جامعة ال�س�رب�ن.
أت�جه بال�سكر ملن قام بعملية ترجمة كتب تراثية كثرية اإىل لغات
واأغتنم عر�سي لهذا امل��س�ع ل ّ
احلظ اطلعت على تراجم ُتعد ً
اأخرى ,وحل�سن ّ
حاليا لكتب ابن تيمية ,واأخرى لفتاوى قدمية وحديثة.
لقد �سئم العامل من انتظار اأن ن�ستيقظ من �سباتنا احل�ساريّ الط�يل.
لقد �سارت اأف�سل �سهادات الدكت�راه لخت�سا�س اللغة العربية تعطى يف بالد الغرب ,واأف�سل
�سهادات الدكت�راه لخت�سا�سات القت�ساد الإ�سالمي متنح من بالد غري عربية ,منها الإ�سالمي
ومنها غري ذلك ,فماذا بعد؟
ممتعا ول ً
فاإن �ساأل �سائل ملاذا هذا اللف والدوران؟ فلرمبا كان اجل�اب لي�س ً
مقنعا :اإن اأمة (اقراأ)
التي ابتداأت دع�تها بكلمة (اقراأ) اأمّة مهملة ك�س�لة حت�سن ا�ستهالك ك ّل �سيء ,وينتظر اأبناءها
الآخرين اأن يقروؤوا لهم ,ويفر�س�ن عليهم ما يريدون ,لذا ينقل�ن فهم الآخرين اإىل بالدهم واإىل
ً
�سحيحا غري م�س�ه!.
جمتمعاتهم ,وهيهات اأن يك�ن النقل
الفجوة املعرفية
لقد اكت�سفت يف رحلتي تلك اأننا نعي�س فج�ة معرفية عمرها مئات ال�سنني ,لقد �سارت خياراتنا
حمدودة ,فاإما اأن نقر أا يف الكتب القدمية والتي يحل� لبع�سهم ت�سميتها ذات ال�سفحات ال�سفراء
أدبي الذي بات يحتاج اإىل متخ�س�سني لفهم اأ�ساليب تلك املرحلة من
والتي تتميز باأ�سل�بها ال ّ
حيث جزالة املعاين ومتانة الأفكار .اأو اأن نقفز اإىل الكتب الأجنبية التي حتتاج اإىل متمكن باللغات
الأخرى ,ويف كلتا احلاتني ي�سبح الأمر م�سكلة عند الكثريين.
فاأين ذهبت املرحلة التي بينهما؟ وملاذا هذه اله�ّة العميقة يف اأبعادها الثالثة؟
وامل�سكلة الأ�سد ق�س�ة تتج�سد ب�س�ؤال تائه يفت�س عن ج�اب :واإىل متى؟

