العدد  | 61حزيران  /يونيو | 2017

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

مبادرة لجمع نتاج الباحثني في االقتصاد اإلسالمي

إطالق مبادرة تقرب الكتابات العلمية بني يدي الباحثني
إن احلــراك الـعـلـمــي املـتـجــدد واملـسـتـمــر هــو سـمــة مــن سـمــات االقـتـصــاد اإلســالمــي; فـمـنــذ أكـثــر مــن ٤٠
عــام ـاً ,وك ـتــابــات اخمل ـت ـصــي ت ـهــدف إلن ـضــاج هــذا احل ـقــل ال ـع ـل ـمــي امل ـهــم ,مــن خــالل املــؤل ـفــات ,وال ـب ـحــوث,
واملقاالت.
وإن ال ـتــأمــل ف جتــدد أوع ـيــة ال ـن ـشــر ف هــذا ال ـع ـصــر ,م ـقــارنــة بــال ـبــدايــات ق ـبــل  ٤ع ـقــود ,مــع األخــذ ف
االعـتـبــار دخــول أجـيــال جــديــدة مــن الـبــاحـثــي ف حـقــل االقـتـصــاد اإلســالمــي ,سـنــة تـلــو أخــرى ,وضــرورة
اطــالعـهــم عـلــى كـتــابــات اخملـتـصــي ,والــوقــوف عـلــى كـيـفـيــة تـطــور :فـكـر ,ومـنـتـجـات ,ونـظـريـات االقـتـصـاد
اإلسالمي.
ل$ذل$ك ط$رح )األسIتاذ عIبد الIقيوم بIن عIبد الIعزيIز الIهندي  -عIضو هIيئة الIتدريIس بIقسم االقIتصاد اإلسIالمIي
باجلامعة اإلسالمية( الفكرة اآلتية بغية إنضاجها ،لعلها تُترجم على أرض الواقع ،أو أن يتلقفها من يطبقها:
ت$تمثل ف$كرة امل$بادرة ،ف$ي حت$فيز اخمل$تصني؛ جل$مع ش$تات ب$حوث$هم وم$قاالت$هم ،امل$نشورة ف$ي م$ختلف احمل$اف$ل وم$جاالت
النش$ر ،ط$يلة ال$سنوات امل$اض$ية ،ف$ي وع$اء ي$وح$د إج$مال$ي ال$نتاج ال$علمي ل$كل م$ختص .ومي$كن أن ت$أخ$ذ امل$بادرة
أشكال عدة في التنفيذ .منها:
• املIبادرة الIذاتIية :م$ن خ$الل م$بادرة اخمل$تص  -م$أج$وراً  -بج$مع ش$تات ب$حوث$ه وم$قاالت$ه ،ف$ي م$ختلف امل$وض$وع$ات
املتعلقة بهذا الفن ،في قالب واحد ومكان واحد ،وإتاحته للباحثني.
• املIبادرة الIتعاونIية :م$ن خ$الل ت$كوي$ن ف$ري$ق ،يش$رف ع$لى امل$بادرة ،ب$إط$الق ع$نوان يس$تقبل ع$بره م$ن اخمل$تصني،
نتاجهم العلمي املتنوع؛ ليحظى بالتنسيق والتصميم ،والنشر.
وكمثال على تطبيق املبادرة:
ج$مع ب$حوث ،وم$قاالت ،وف$تاوى ،م$عال$ي الش$يخ ص$ال$ح ب$ن ع$بد ال$رح$من احل$صني  -رح$مه اهلل  ،-امل$تعلقة ب$االق$تصاد
وال$صيرف$ة اإلس$الم$ية ،ف$ي ك$تاب واح$د ،وص$والً ل$دراس$ة ن$قدي$ة ل$فكره وم$نهجه ف$ي ه$ذا احل$قل .وامل$ثال ق$اب$ل ل$لتعميم
على شخصيات أخرى معاصرة.
وهذا مثال يصلح أن يكون فكرة بحثية ميكن اقتناصها كرسالة ماجستير أو دكتوراه في االقتصاد اإلسالمي.
ودع$ماً له$ذا ال$طرح ي$تقدم م$رك$ز أب$حاث ف$قه امل$عام$الت اإلس$الم$ية ب$اق$تراح ع$ملي ي$حقق امل$بادرة ال$تي أط$لقها األخ
ع$بد ال$قيوم به$دف ت$عجيل إق$ام$تها وإت$اح$تها ل$لباح$ثني .ع$لماً أن ه$ذه امل$رح$لة ك$ان$ت إدارة امل$رك$ز ق$د ع$زم$ت ع$لى
طرحها بعد أن حولت موقعها إلى مخدم )سيرفر( ضخم ،ما يسمح بعرض هذه اخلدمة للباحثني.
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وأس$وة ب$باب )م$ؤل$فات ال$دك$تور س$ام$ر مظه$ر ق$نطقجي( س$وف ي$تم إن$شاء ب$اب ب$اس$م ال$باح$ث ال$ذي ل$دي$ه م$ا ي$قدم$ه
ل$لباح$ثني ف$ي االق$تصاد اإلس$الم$ي ،ي$كون ال$باب ب$اس$مه ،ومي$نح ألج$ل ذل$ك ك$لمة دخ$ول وك$لمة م$رور ل$يتحكم ه$و أو
م$ن ي$نيبه بتح$ميل ن$تاج$ه ال$علمي .ب$عد ذل$ك س$يكون ال$نتاج ال$علمي ق$د ص$ار ف$ي م$كان واح$د ك$ما ج$اء ف$ي امل$بادرة
وسيستطيع الباحثون إخضاع تلك املؤلفات للبحث والتحميص والدراسة) ،يُنظر الشكل(.

ويستفيد الباحث مما يلي:
 ح$صول$ه ع$لى م$وق$ع م$جان$ي ب$اس$مه ي$ضم ن$تاج$ه ال$علمي ض$من م$وق$ع م$ختص ب$االق$تصاد اإلس$الم$ي وع$لوم$ه ي$زورهأكثر من  ٥۰۰۰۰۰زائر شهرياً.
 يتعه$$د ال$$باح$$ث ب$$عدم اس$$تخدام امل$$وق$$ع ألغ$$راض خ$$ارج$$ة ع$$ن ال$$بحث ال$$علمي وخ$$اص$$ة م$$ا ي$$تعلق ب$$االق$$تصاداإلس$الم$ي ،ف$إن س$بب إس$اءة )ل$علها م$ن ط$رف م$ن أوك$له ب$التح$ميل( ،ف$إن ل$فت ن$ظر س$يوج$ه ل$لباح$ث ،ف$إن
تكررت املالحظات فسيخصع ما يتم حتميله للرقابة من قبل إدارة مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية.
 سيدخل نتاج البحث ضمن محرك بحث املوقع ،ومحركات البحث العاملية أيضاً.للتواصل مع مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية اضغط على الرابط.
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