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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .أســامة قيـس الدريعــي

د .خالد بن إبراهيم السليطي
مدير التحرير

د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
فـريــق التحــريــر

جمال
د .إبراهيم حسن ّ
أ .محمد مصلح الدين مصعب

د .عمر يوسف عبابنه
أ .مح ـمـد نفــيل محـبـوب

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف  -كتارا (قطر)

• أ .د .عائشة يوسف املناعي

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف
احلضارة  -جامعة حمد بن خليفة (قطر)

• د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر
(قطر)

• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• د .العياشي الصادق فداد

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

• أ .د .علي محمد الصوا

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

• د .خالد العبد القادر

• د .عصام خلف العنزي

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة الكويت (الكويت)

• أ .د عبد الرحمن يسري احمد

أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي يف كلية الدراسات

االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية (مصر)

• د .مراد بوضاية

عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة قطر (اجلزائر)

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة

والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

• د .فؤاد حميد الدليمي

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

لالستشارات املالية (العراق)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭
٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
14
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن املعرفة اليوم تعددت أبواهبا وطرق الوصول إليهاَ ،لِا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات
من تطور رسيع عىل نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف جملة بيت املشورة بإصدارها اإللكرتوين
والورقي نتطلع إىل أن نكون رافد ًا من روافد املعرفة يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
ويأيت العدد العارش من سلسلة أعداد جملة بيت املشورة ليضم يف ثناياه جمموعة من األبحاث
العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عدد ًا من قضايا االقتصاد والتمويل اإلسالمي وتتناول
موضوعات متنوعة؛ منها ما يؤصل حلكم رشعي يتعلق بالديون الناشئة عن الوساطة املالية،
ومنها ما يستقرئ كتابات االقتصاد اإلسالمي عن العهد النبوي ،وكذلك تقييم جتارب تدريس
املالية اإلسالمية يف فرنسا ،إضافة إىل موضوعات هامة أخرى ،وكل ذلك جاء بمنهجية علمية
رصينة وموضوعية معتمدة ،التزمت املجلة فيها باملعايري العاملية التي حتقق رؤيتها ورسالتها
التي خطتها لنفسها يف أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية وفق
املعايري العاملية املعتمدة.
واليوم نستمر بدعم مسرية البحث العلمي املتخصص يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي برعاية
هذا املنرب العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثني واملتخصصني ،واهتامم األكاديميني
واملهنيني ،ورشف بنخبة متميزة من اخلرباء واألساتذة واملختصني ضمن هيئته االستشارية،
ويف سبيل ذلك حرصت املجلة عىل حتقيق أعىل املعايري الدولية للنرش العلمي الرصني من
خالل توفري منصة نرش علمي متميز ومفهرس يف جمموعة من أهم قواعد البيانات العاملية
املرموقة ،فباإلضافة إىل اشرتاكها يف القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة ،فقد دخلت
جملة بيت املـشــورة جمموعة مهمة من قواعـــد البيانــات العامليــة كـ Ebsco, Crossref,
 ،Google Scholar, Research ID, J-Gate, DRJIوال زالت تسعى لالنضامم إىل قواعد مهمة
أخرى ضمن مسريهتا نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إىل مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النرش العلمي وتوفري
منصة علمية بأعىل املعايري العاملية لنسهم مع املخلصني من هذه األمة يف نرش وترسيخ مبادئ
االقتصاد والتمويل اإلسالمي وإتاحتها للعلامء والباحثني يف عاملنا العريب واإلسالمي.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

هيئة تحرير المجلة
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الكتابات عن الحياة االقتصادية في العهد النبوي:
المالمح واالتجاهات
د .عبدالرزاق بلعباس
باحث بمعهد االقتصاد اإلسالمي ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية
(سلم للنشر في 2018 /8/ 1م ،واعتمد للنشر في 2018 /10/ 28م)
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هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل مالمح واجتاهات الكتابات عن احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي ،بناء عىل عينة تشمل مائة وتسعة عرشة مرج ًعا
رصدت بثالث لغات (العربية واإلنجليزية والفرنسية) ،واعتام ًدا عىل املنهج
الوصفي التحلييل .خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها أن
جل الكتابات ألفت باللغة العربية ( ،)% 65تليها اإلنجليزية ( )% 25والفرنسية
( ،)% 10السيام بفضل املدرسة التارخيية العراقية التي تركت بصمتها يف معاجلة
املوضوع بناء عىل كتابات عبدالعزيز الدوري وصالح العيل .وأظهر التوزيع
حسب تردد الكتابات أن املوضوع ال يشكل برناجمًا بحث ًيا للغالبية العظمى من
الباحثني .وكشف التوزيع وفق التخصص أن املوضوع لقي عناية خاصة وجادة
من قبل املؤرخني ( ،)% 65األمر الذي يؤكده التوزيع حسب أوعية النرش حيث
أن جل الكتابات نرشت يف شكل مقاالت علمية ( )% 45وكتب ( .)% 24يف ضوء
النتائج تويص الدراسة برصد ما كتب عن املوضوع بلغات أخرى السيام الرتكية،
واألردية ،والفارسية ،واملاليوية واليابانية واللغات األوروبية .كام تويص برصد
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الشبهات التي تثار حول احلياة االقتصادية يف العهد النبوي والتي يتداول بعضها
يف األدبيات اإلسالمية دون إدراك خللفياهتا وأبعادها ومراميها.

الكلمات المفتاحية :التاريخ ،احلياة االقتصادية ،العهد النبوي ،املالمح،
االجتاهات.
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The writings about the economic life during
the Prophetic era: features and trends
Dr. AbdulRazaq Bel Abbes
Researcher at Institute of Islamic Economics, King Abdulaziz University, Saudi Arabia

Abstract

The study aims to shed light on the features and trends of the writings on
economic life in (during) the time of the Prophet of Islam, based on a sample
of one hundred and nineteen references in three languages (Arabic, English,
French), and a descriptive analytical approach. The study f o und that most

of the writings were in Arabic (65%), English (25%) and Fre n ch (10%),
especially through the writings of the Iraqi historical school. The frequency of

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

the writings shows that the subject did not constitute a research program for
the vast majority of researchers. Moreover, the distribution by specialization

reveals that the subject was given special and serious attention by historians

(65%). This trend is confirmed by the distribution of publi c ation medium,

with most of the writings published in the form of articles (45%) and books
(24%). In light of the results, the study recommends explo r ing writings in
other languages, especially Turkish, Urdu, Persian, Malay, Japanese and
the European languages. It also recommends listing the rec e ived ideas on

economic life in the Prophetic era, some of which are discussed in Islamic
literature without awareness of their backgrounds, dimensions and goals.
Key-words: History, economic life, Prophetic era, features, trends
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المقدمة

من أكثر املوضوعات التي مل تنل حقها من البحث والدراسة يف أدبيات االقتصاد
اإلسالمي ،تاريخ الوقائع االقتصادية بالرغم ما يكتسيه من أمهية بالغة؛ فال يمكن
ملجتمع أن حيدث هنضة حقيقية من دون اكتشاف ماضيه بإجيابياته وسلبياته،
بنجاحاته وإخفاقاته ،واملجتمع الذي ينسى ماضيه حيكم عىل نفسه بأن يعيشه من
جديد ،سواء أدرك ذلك أم مل يدركه؛ فيبقى يتخبط يف دائرة مفرغة دون تشخيص
أصل الداء الذي يعاين منه منذ عقود ،بل وربام منذ قرون.

وتُشكِّل احلياة االقتصادية يف عهد النبي ﷺ حلقة هامة من تاريخ الوقائع
االقتصادية يف العامل اإلسالمي .لذلك جلبت اهتامم الباحثني األوروبيني منذ
وقت مبكّر ،لكنّهم مل يفردوا هلا دراسات مستقلة إال يف بداية القرن العرشين،
وتبعهم يف ذلك بعض املؤرخني العرب ممن خترجوا من جامعات أوروبية .وقد
ارتأت هذه الدراسة أن تس ّلط الضوء عىل أهم مالمح واجتاهات هذه املؤلفات
املكتوبة بلغات ثالث ،وهي :العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية.

بعد حتديد مشكلة الدراسة ،وأهدافها ،وأمهيتها ،ودواعي اختيار املوضوع،
وحدود الدراسة ،ومفاهيمها الرئيسة ،وأدبياهتا ،وطريقة مجع البيانات وحمدودية
الفهارس احلديثة لالقتصاد اإلسالمي ،ومصادر ومنهجية الدراسة ،تتناول
الدراسة التوزيع الزمني للكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي ،والتوزيع
حسب لغة الكتابة ،والبلد والقارة ،والتخصص ،ووعاء النرش ،واملوضوع الذي
التطرق إليه؛ وتأيت اخلامتة الستعراض أهم النتائج والتوصيات.
تم
ّ

مشكلة الدراسة

تتم ّثل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :ما هي مالمح واجتاهات

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي من بعثته حني نزل عليه الوحي
يف غار حراء بمكة املكرمة حتى وفاته ﷺ يف املدينة املنورة؟
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أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل رصد الكتابات عن احلياة االقتصادية يف
تم الوقوف عليه
عهد النبي ﷺ واستكشاف أهم مالحمها واجتاهاهتا يف حدود ما ّ
من مراجع أثناء الفرتة املحد ّدة للبحث بلغات ثالثة ،وهي :العربية واإلنجليزية
والفرنسية.

أهمية الدراسة

كام تنبع أمهية الدراسة يف الكشف عن مراجع قديمة بالفرنسية ترتبط باحلياة االقتصادية
يف العهد النبوي ال تزال يف غري متناول ّ
جل الباحثني .هذا من شأنه أن يثري قواعد
البيانات البيبليوغرافية ويتيح املجال لتعميق الفهم للموضوع وسرب أغواره.

أسباب اختيار الموضوع

إن احلياة املعيشية التي ُيعنى هبا علم االقتصاد قد تناولتها الرشيعة اإلسالمية
((( عبد الكريم ،فضل وعبدالرزاق بلعباس ،االقتصاد اإلسالمي عىل مفرتق الطرق :دعوة للحوار ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
مج ، 24ع  2014 ، 1م ،ص . 147 - 133
((( سعيد ،إدوارد الثقافة واإلمربيالية ،ترمجة كامل أبو ذيب ،بريوت ،دار اآلداب 2014 ،م ،ص . 11

(3) Hess, Andrew C. Consensus or Conflict: The Dilemma of Islamic Historians, The American Historical Review, Vol. 81, No. 4,

((( غودي ،جاك ،رسقة التاريخ ،ترمجة من اإلنجليزية ملحمد حممود التوبة ،الرياض :مكتبة العبيكان 2010 ،م.
((( القلشقندي ،أمحد ،كتاب صبح األعشى ،القاهرة :دار الكتب املرصية ،مج  2219 ، 1م ،ص . 411
((( املقريزي ،تقي الدين ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،مج  1998 ، 1م ،ص . 9
((( مؤنس ،حسني ،تنقية أصول التاريخ اإلسالمي ،القاهرة :دار الرشاد 7199 ،م ،ص . 235
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تنبع أمهية الدراسة من حتديد أهم مالمح واجتاهات الكتابات عن احلياة االقتصادية
يف العهد النبوي ملعرفة ما حتقق من إنجاز حتى اآلن وما يمكن إنجازه مستقبال يف
ضوء تقييم مسرية االقتصاد اإلسالمي((( ،وتعدّ د نظريات وطرائق دراسة التاريخ
ونسبيتها إىل أبعد من الثنائيات التي أثرت عىل كيفية نظرة املسلمني لذاهتم(((.
كام ينبغي جتاوز «معضلة التوافق والتعارض»((( حيال احلضارة اإلسالمية التي
يظل ّ
جل الباحثني الغربيني يف التاريخ اإلسالمي حبيسني فيها بحكم مركزيتهم
الثقافية((( ؛ فاملطلوب هو معرفة وقائع التاريخ وتفاصيلها ((( ،واستنباط ما حتويه
من مواعظ وإنذارات((( ،إذ ال بد من التنبه إىل اإلجيابيات والسلبيات(((.
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باإلصالح والتزكية والترشيع ،شأهنا شأن سائر مناحي احلياة األخرى .مما يعني
أن االقتصاد هو علم اجتامعي يدرس واقع احلياة املعيشية .وإلبراز التأصيل
اإلسالمي يف هذا املجال ،من املهم بمكان االستعانة -إىل جانب الكتاب والسنة-
باحلياة االقتصادية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة ،فهي وقائع غنية بأحداثها،
متنوعة بمعطياهتا ،زاخرة بدالالهتا ،متعددة بأبعادها .والغاية من هذا املرشوع
التحرر من األسلوب العاطفي واإلشكاالت التي مل تنبع
البحثي البعيد املدى هي
ّ
من تساؤالتنا لبناء معرفة متجذرة يف واقعنا العريب واإلسالمي ومسريته التارخيية؛
فالكثري من املفاهيم التي تستخدم لسرب أغوار تاريخ وقائعنا املعيشية ،بام فيها
احلياة االقتصادية يف العهد النبويّ ،
تظل متأثرة إىل حد بعيد بمفاهيم انبثقت من
جمتمعات غري جمتمعاتنا؛ وهي حاالت خاصة ال يمكن تعميمها عىل اجلميع(((.
يقول مؤرخ االقتصاد السويرسي بول بريوخ يف كتابه «أساطري ومفارقات التاريخ
االقتصادي»« :إذا كان يل أن ُأخلِّص جوهر ما يمكن أن يقدمه التاريخ االقتصادي
لعلم االقتصاد ،أود أن أقول أنه ال يوجد يف االقتصاد «قوانني» أو «قواعد» صاحلة
جلميع فرتات التاريخ أو ملختلف النظم االقتصادية»(((.

حدود الدراسة

بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذه الدراسة ،فهي تبقى عىل غرار أي جهد برشي
عمل يعرتيه النقص والقصور ،فقد تعذر احلصول عىل كتابات عن املوضوع
أنجزت قبل عام  1914م ،كام تعذر تغطية كل جوانب املوضوع ،لذلك من املهم
بمكان رصد ما كتب بلغات أخرى ،السيام الرتكية والفارسية واألردية واملاليوية
واليابانية.

طريقة جمع البيانات ومحدودية الفهارس الحديثة لالقتصاد اإلسالمي
رصدت الدراسة مائة وتسعة عرش كتابة عن احلياة االقتصادية يف عهد النبي ﷺ
(8) Seers, Dudley. The Limitations of the Special Case, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 25, Issue 2, May, 1963,
pp. 77 – 98.

(9) Bairoch, Paul. Mythes et paradoxes de l’histoire économique, Paris : La Découverte, 1995, p. 224.

176

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

بالعربية واإلنجليزية والفرنسية (امللحق األول) ،وعليها تقوم عينة الدراسة.
إضافة إىل ذلك ،تم رصد أربعة وأربعني كتابة عن احلياة االقتصادية لشبه اجلزيرة
العربية قبل البعثة النبوية باللغات نفسها ،لعلها تفيد الباحثني وطالب الدراسات
تم فحص
العليا (امللحق الثاين) .وللوقوف عىل جنسية املؤلفني وختصصهمّ ،
سريهم الذات ّية بالرجوع إىل صفحتهم اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العايل أو
املؤسسات التي يعملون فيها ،أو منصة «لينكد إن» (.)LinkedIn

فيام خيص طريقة مجع البيانات ( ،)data collection protocolحرصت الدراسة عىل
التحقق من مصدر املرجع ومدى دقته ،ومن املرجع نفسه ومدى صحته وتطابقه
من حيث إسم املؤلف ،والعنوان وكتابته ً
كامل دون برت كلامت ،وتاريخ ومكان
تم االعتامد عىل املكتبات اجلامعية
النرش .وألداء هذه املهمة عىل أكمل وجه ّ
املتخصصة واملكتبات الوطنية التالية(.((1

وعىل الرغم من األمهية البالغة لتاريخ الوقائع االقتصادية ،فقد أمهلت فهارس ما
يوسم بِـ«االقتصاد اإلسالمي» يف جمملها هذا املوضوع( ،((1بينام نجده ُيم ِّثل جان ًبا
حمور ًيا عند بعض األوروبيني الذين تناولوا عقلية املسلمني وتصورهم للكون
واحلياة واإلنسان والعالقات االجتامعية بداية من العهد املدين(.((1
( ((1مكتبة معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبدالعزيز الثرية بالكتابات ذات العالقة باالقتصاد يف اإلسالم ،ومكتبة امللك فهد الوطنية ،ودار

الكتب والوثاق الوطنية يف العراق ،ومكتبة اإلسكندرية ،ومكتبة الكونغرس  ، Library of Congressواملكتبة الوطنية الفرنسية Bibliothèque nationale

 ،de Franceواملكتبة الوطنية الربيطانية British Library

(11) Nienhaus, Volker. Literature on Islamic Economics in English and German, Köln: Al-Kitab Verlag, 1982.

(12) Gardet, Louis. Les hommes de l›Islam approches des mentalités, Paris: Librairie Hachette,1977, pp. 12- 13.
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ومن املهم بمكان تصنيف الكتابات التي تناولت جوانب من احلياة االقتصادية
يف عهد النبي ﷺ إىل كتابات قديمة يمكن أن توسم بِـ«املصادر» ،وكتابات حديثة
يمكن أن تسمى «مراجع» ،والتي تتفاوت قيمتها كام اتضح بعد فحص عينة هذه
الدراسة من حيث نوعية املصادر التي تم الرجوع إليها ،والطريقة التي اعتمدت يف
والتجرد،
معاجلة املوضوع من حيث األمانة العلمية يف عرض املادة ،واملوضوعية
ّ
والرغبة يف معرفة أسباب الظواهر وعلل الوقائع ،والنتائج املتوصل إليها.
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وبسبب الرتكيز عىل العناوين ،مل ت ُِعر هذه الفهارس اهتام ًما للمصادر األول ّية التي
تتناول جان ًبا أو أكثر من املناحي االقتصادية ،وهي األساس للدراسة اجلادة،
وأكثر عناوينها ال ّ
يدل عىل حمتواها وال عىل جمال اإلفادة منها؛ والكثري من كتب
الرتاث حيوي معلومات اقتصادية غنية ومهمة ال ختطر ببال( .((1مما يفرض ضبط
دراسة التاريخ االقتصادي يف العهد النبوي.

المبحث األول :طبيعة الدراسات حول الحياة االقتصادية في العهد النبوي
المطلب األول :مفهوم الحياة االقتصادية في العهد النبوي
من املهم بمكان حتديد املفاهيم األساسية املستخدمة يف الدراسة حتى يتسنى
فهمها باملعنى الذي خيدم املوضوع.
املقصود بمفهوم «احلياة االقتصادية» من منظور تارخيي هو ما يتعلق بحياة الناس،
فالبحث يف تاريخ الوقائع االقتصادية هيدف إىل أبعد من النظريات واملعامالت
االقتصادية إىل تكوين نظرة شاملة ملختلف املناحي التي يمتد إليها نشاط اإلنسان
يف أمور معاشه( .((1وهو ما يتوافق إىل حد بعيد مع مقاربة ابن خلدون حول
أوجه املعاش للعمران البرشي أو االجتامعي اإلنساين( ،((1ومن دالالت عمران
األرض السكن واالستقرار فيها(.((1
أما مفهوم «العهد النبوي» ،فيتضمن الفرتة املمتدة من بعثته إىل وفاته ﷺ  ،وال
يمكن يف دراسة احلياة االقتصادية يف العهد النبوي االستغناء عن تاريخ الوقائع

( ((1الدوري ،عبد العزيز ،الفهارس التحليليلة أمهيتها وقيمتها مع إشارة خاصة إىل االقتصاد اإلسالمي ،ضن اجلامع لنصوص االقتصاد اإلسالمي،
اجلزء األول ،عامن :مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي مكتبة صالح كامل 2002 – ،م ،ص 30 - 1
( ((1العيل ،صالح أمحد ،مسوغات جتديد كتابة التاريخ ،جملة املجمع العلمي العراقي ،ديسمرب 1987 ،م ،ص 25
( ((1ابن خلدون ،عبد الرمحن ،املقدمة ،بريوت :املكتبة العرصية 2001 ،م ،ص 399 - 353
( ((1احلموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،بريوت ،دار صادر ،مج  1977 ، 1م ،ص 12
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االقتصادية يف العهود السابقة ملجتمعات شتى كانت هلا تبادالت جتارية مع شبة
اجلزيرة العربية التي يتميز معظم سكاهنا ببعض الصفات املشرتكة التي متيزهم
ً
مؤثرا قي كافة
عن غريهم( ،((1وقد كان اإلسالم حاد ًثا
فاصل يف تاريخ العرب ً
مناحي حياهتم.

وتُستخدم لفظة «املالمح» هنا للداللة عىل الصفات العامة واخلاصة للكتابة عن
ّ
«االتاهات» للداللة عىل املناحي التي
احلياة االقتصادية يف العهد النبوي ،ولفظة
تأخذها الكتابات بناء عىل البيانات املتوافرة والرسوم البيانية التي يمكن تصميمها
بناء عىل هذه البيانات كام سيظهر الح ًقا.

المطلب الثاني :ضوابط في دراسة الحياة االقتصادية في العهد النبوي

إن دراسة التاريخ االقتصادي يف العهد النبوي تتطلب الرجوع إىل املصادر األصلية
التي حتوي معلومات اقتصادية ،وهي :كتب التفسري ،واحلديث والرتاجم،
والكتابة ،والفقه ،والتاريخ ،وال ّلغة ،واألدب ،والكتب التي تناولت جوانب من

( ((1العيل ،صالح أمحد ،تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية بريوت ،رشكة املطبوعات للنرش والتوزيع 2000 ،م ،ص 9

(18) Langlois, Charles-Victor and Charles Seignobos ([1898] 1992). Introduction aux études historiques, Paris: Éditions Kimé, p. 29.

( ((1معروف ،بشار عواد ،املنهج يف العلوم اإلنسانية ،حمارضة ألقاها املح قق يف نادي القصيم ،جامعة القصيم 2015 ،م.
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ُؤصل ملنهجية البحث العلمي يف املجال
من املقوالت الشائعة بني الباحثني التي ت ِّ
التارخيي« :ال تاريخ بدون وثائق»( .((1وال خيفى عىل الذين أفنوا أعامرهم يف
حتقيق املصنّفات النادرة أنه ال وجود لدراسة تارخيية من دون حتليل نقدي
للوثائق ،من خالل التحقق من صحتها ( ،)verificationومقارنتها بمصادر
أخرى ( ،)comparisonواجلمع بني املعلومات املتأتية من زوايا أو مصادر خمتلفة
( ،)cross–checkألن التسليم هبا دون نقد سوف يوقع يف تناقضات .كام ينبغي
جتنب إسقاط منهج املحدثني يف دراسة التاريخ ،فاألحكام عىل الرجال ال تُط ّبق
إال عىل أهل صناعة احلديث(.((1
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احلياة املعيشية ،يف مقدمتها كتب اخلراج ،واألموال ،والكسب ،وأحكام السوق
واحلسبة ،واألحكام السلطانية والسياسة الرشعية.

ومل تكن طريقة هؤالء يف اإلسناد إىل املصادر واحدة ،فكانوا إما يرصحون
باسم املؤلف والكتاب الذين نقلوا عنه ،أو هيملون اإلسناد إىل املصدر وينقلون
متتابعني دون أن يرصحوا ،أو عن طريق املشافهة بقوهلم مثال« :وأخربين» .مما
يعني اعتامدهم يف بناء مادة الكتابة عىل نوعني من املصادر :النقل من كتابات من
سبقهم واملعايشة واملعاينة واملشاهدة(.((2

وإذا كانت املصادر األولية تُقدّ م معلومات ثمينة ال يمكن االستغناء عنها أو
التقليل من شأهنا ،فإهنا ال تكفي لتكوين صورة كاملة للحياة االقتصادية يف العهد
النبوي ،وتغطية جوانبها ،واستكشاف أبعادها ،والعوامل املرتبطة هبا .مما ُيتِّم
حتديد املوضوع وفق ما هو متوافر من معلومات وتفادي األساليب التي ال تستند
إىل وثائق وال تتطلع إىل حقائق.
وينبغي جتنّب إسقاط املفاهيم االقتصادية التي ظهرت يف العصور احلديثة عىل
عهد النبي ﷺ ،يف مقدمتها مفهوم التنمية ومشتقاهتا مثل التنمية املستدامة والتنمية
البرشية( .((2هذه االسقاطات الناجتة عن التوسع يف تفسري النصوص ال تليق يف حق
النبي ﷺ ،وهي ترض باإلسالم أكثر مما ختدمه ،السيام بعد ظهور كتاب «التنمية:
قصة عقيدة غربية» لالقتصادي السويرسي جيلرب ريست ( ،)Gilbert Ristوهو
من رواد املنظرين ملا يوسم بمرحلة ما بعد التنمية (.((2()Post-development
انطالقا من الوقائع االقتصادية لشبه اجلزيرة العربية قبيل اإلسالم التي تتيحها
املعلومات املتناثرة يف بطون املصادر القديمة واملراجع احلديثة التي حتتاج إىل
جتديد ،تسعى الكتابات إىل تسليط الضوء عىل مظاهر احلياة االقتصادية يف

( ((2العيل ،صالح أمحد ،املؤلفات العربية عن املدينة واحلجاز ،جملة املجمع العلمي العراقي ،مارس 4196 ،م ،ص 125
( ((2املشنب ،حممد عالم ،حممد صىل اهلل عليه وسلم أعظم علامء التنمية البرشية ىف العامل ،القاهرة ،دار الكتاب املرصي ودار الكتاب اللبناين 2015 ،م.

(22) Rist, Gilbert. Le développement histoire d›une croyance occidentale, Paris: Presses de Sciences Po, 2013.
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العهد النبوي ،من حيث الرعي والزراعة ،والصناعة واحلرف اليدوية ،والتجارة
واالنفتاح عىل الثقافات املجاورة ،واألوضاع االقتصادية يف مكة ،والطائف
واملدينة ،وآثار احلياة االقتصادية عىل معيشة الناس ،والتحوالت االقتصادية التي
أحدثها اإلسالم يف شبه جزيرة العرب ،من حيث املبادئ يف املجال االقتصادي،
واملوارد املالية للدولة ،واالجراءات االقتصادية التي قام هبا النبي ﷺ ،دون
إغفال أن العرب مل يكونوا يف وضع اقتصادي واحد جتن ًبا للمغالطات الواردة
الر ّحل املعادين لالستقرار يف مكان
من التعميم كاختزاهلم يف قبائل من البدو ُّ
مر التاريخ أكسبهم جتارب ومعارف
معني؛ فتواصلهم مع حضارات خمتلفة عىل ّ
ومكنهم من بناء وتشييد مدن( ،((2األمر الذي يعني أن بعض جمتمعاهتم كانت
جتارية ،وبعضها حرفية ،وبعضها زراعية ،وبعضها رعوية(.((2

فيام خيص الرتددات ( )frequenciesيف الكتابة عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي حسب املؤلف كام يظهر يف الشكل ( ،)6مل يكتب سوى ثالثة عرش باح ًثا
أكثر من بحث واحد ( ،)% 11فنرش املؤرخ العراقي صالح أمحد العيل سبع كتابات،
واملؤرخ الفرنيس موريس لومبارد مخس كتابات ،ومخسة باحثني ثالث كتابات،
وستة باحثني كتابتني .هذا يعني أن املوضوع ال ُيشكّل برناجمًا بحث ًيا للغالبية
العظمى من الباحثني ( )% 89التي تطرقت إليه بصفة استثنائية دون التخصص
فيه لسرب أغواره واإلحاطة بجوانبه ،ومتابعة ّ
كل كبرية وصغرية بشأنه يف ضوء
تطورات البحث العلمي وما ينرش من خمطوطات كانت مغمورة.
(23) Vintéjoux, Max. Le miracle arabe, Paris : Charlot, 1950, pp. 67- 68.

( ((2الدوري ،عبد العزيز ،مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب ،بريوت ،دار الطليعة 1987 ،م ،ص 139
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المطلب الثالث :الترددات في الكتابة عن الحيــاة االقتصـــادية فــي
الــعهد النبوي
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الشكل ( .)6ترددات الكتابة عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي

املصدر :من إعداد الباحث

المبحث الثاني :توزيع الدراسات عن الحياة االقتصادية في العهد النبوي

اهتم املؤرخون باحلياة االقتصادية يف العامل اإلسالمي (أنظر امللحق الثالث)
ومناطق وعهود حمددة (أنظر امللحق الرابع) ،لكن احلياة االقتصادية يف عهد النبي
ﷺ مل تلق عناية كافية بتناوهلا وفق أسس علمية مؤصلة دون إسقاط املفاهيم
والنظريات احلديثة عليها.

للتحفيز عىل العناية هبذا املرشوع البحثي ،تتناول هذه الدراسة اعتام ًدا عىل املنهج
الوصفي التحلييل بعض مالمح واجتاهات الكتابات عن احلياة االقتصادية يف
العهد النبوي ،وهي ّأول دراسة من نوعها يف هذا املجال كام تبني بعد طول فحص
وتدقيق وتقيص يف أهم قواعد البيانات الببليوغرافية بلغات خمتلفة .وسوف
استهل استكشاف املالمح واالجتاهات بالتوزيع الزمني هلذه الكتابات

المطلب األول :التوزيع الزمني

يظهر من خالل الشكل ( )1يف حدود عينة الدراسة ّ
أن الكتابات عن احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي بدأت يف عام  1914م ،وهي مستمرة بوترية متباينة
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من سنة ألخرى .ومت ِّثل الفرتة املمتدة بني هناية سبعينات وبداية ثامنينات القرن
حتول بارزة من حيث حجم ما صدر من الكتابات ،السيام
العرشين نقطة ّ
بفضل جهود املدرسة التارخيية العراقية التي أولت عناية خاصة لتاريخ الوقائع
االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل كام ظهر من التدقيق يف بيانات الع ّينة منذ
بداية أربعينات القرن العرشين( .((2لكن املوضوع حيتاج إىل دراسة نوعية معمقة
إىل أبعد من االعتبارات الكمية للوقوف عىل اخللفيات املعرفية واإلضافات
العلمية اجلديرة باالعتبار.
شكل ( .)1التوزيع الزمني للكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب الثاني :التوزيع حسب لغة الكتابة

من حيث التوزيع حسب لغة الكتابة (الشكل - 2أ والشكل - 2ب) ،تأيت ال ّلغة
العربية ( )% 65يف املقدمة ،تليها اإلنجليزية ( ،)% 25والفرنسية ( .)% 10من

( ((2الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع للهجرة ،أطروحة دكتوراه من جامعة لندن ،ونرشهتا مطبعة املعارف ببغداد عام
 1948م؛ العيل ،صالح أمحد ،التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة يف القرن االول اهلجري ،أطروحة دكتوراه يف جامعة أكسفورد ،ونرشهتا
مطبعة املعارف ببغداد عام  1953م.
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أهم أسباب هذا االجتاه ،قدرة الناطقني بالعربية عىل الرجوع إىل املصادر بلغاهتا
األصلية ،وهو ما يصعب عىل غريهم الذين يقترصون عىل ما ترجم من اللغة
العربية؛ ويليه حرص املسلمني عىل دراسة احلياة االقتصادية يف عهد النبي ﷺ
بالرغم من أن املوضوع مل ينل حقه الكايف بعد أن انشغل ّ
جل الباحثني يف االقتصاد
اإلسالمي بالفكر االقتصادي إلبراز أسبقية اإلسالم يف تقرير الفروض األساسية
للنظرية االقتصادية السائدة( ،((2وهي ظاهرة توسم يف أدبيات تاريخ العلوم بِـ:
«فريوس األسبقية» ( .((2()virus of the precursorوينبغي التنبيه هنا أن الفكر
االقتصادي ال يتشكل بمعزل عن الوقائع االقتصادية ،كام أن هذه األخرية تتأثر
بدرجات متفاوتة بالفكر االقتصادي ،وعندما ُيم ِّثل الفكر االقتصادي مذهب
النظام  -مثلام هو احلال عند تبني الليربالية أو اإلشرتاكية  ،-فإن تأثريه عىل املسار
وضوحا بغض النظر عن انعكاساته عىل معيشة الناس
االقتصادي يكون أكثر
ً
إجيا ًبا أو سل ًبا.
الشكل (- 2ب) .التوزيع حسب لغة الكتابة

الشكل ( - 2أ) .التوزيع حسب لغة الكتابة

من حيث النسبة

من حيث احلجم

املصدر :من إعداد الباحث
( ((2املرصي ،رفيق ،إسهامات الفقهاء يف الفروض األساسية لعلم االقتصاد ،سلسلة حمارضات الفائزين بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة :املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب 1998 ،م.

Hasan, Zubair. Scarcity self-interest and maximization from Islamic angle, IDB Prize Winning Lecture, Jeddah: The Islamic
Research and Training Institute, 2014.

(27) Clark, Joseph T. The Philosophy of science and the history of science, in Marshall Clagett (ed). Critical problems in the
history of science, Madison: University of Wisconsin Press, 1959, p. 103.
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المطلب الثالث :التوزيع حسب الدول والقارات
بالنسبة لتوزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي حسب الدول
(الشكل  ،)3حتتل العراق ( ،)% 16املرتبة األوىل تليها دول أخرى ،يف مقدمتها:
السعودية ( )% 13وفلسطني ومصــر واألردن ( ،)% 7وفرنسا ( )% 6والسـودان
( )% 5وإيران وسوريا والواليات املتحدة ( ،)% 4واهلند وباكســـتان وبريطانيـــا
( ،)% 3ودوال أخرى .ويرجع تصدُّ ر العراق والسعودية وفلسطني ومرص
واألردن والسودان للقائمة إىل احتضان جامعاهتا لطلبة الدراسات العليا الذين
تناولوا املوضوع وأولوه عناية خاصة مقارنة بجامعات أخرى ،وأحدث العراق
الفارق بفضل كتابات مؤرخيه البارزين يف التاريخ االقتصادي اإلسالمي ،ومها:
صالح أمحد العيل ( 1918م 2003 -م) ،وعبدالعزيز الدوري ( 1919م 2010 -م) ،وقد
حفزت دراساهتم عىل العناية بتاريخ الوقائع االقتصادية يف املجتمعات املسلمة.
الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات
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الشكل ( .)3توزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي حسب الدول

املصدر :من إعداد الباحث

من حيث التوزيع حسـب القارات (الشكل - 4أ والشكل - 4ب) ،تأيت آسيا يف
املقدمة ( ،)% 62يليها كـــل من أوروبــــا ( ،)% 20وإفريقـيا ( ،)% 14وأمريكــا
قارة أوقيانوسيا عن املشهد .وأحدثت آسيا الفارق بفضل أربع
( ،)% 4بينام تغيب ّ
دول ،وهي :العراق والسعودية وفلسطني واألردن ،التي مت ِّثل نسبة  % 63من
احلصة اإلمجال ّية للقارة.
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الشكل ( - 4أ) .التوزيع حسب القارات

الشكل (- 4أ) التوزيع حسب القارات

من حيث احلجم

من حيث النسبة
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المطلب الرابع :التوزيع حسب التخصص
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يوضح الشكل ( )5أن العينة تتوزع حســب التخصــص إىل  % 65من مؤرخني،
و % 15من اقتصاديني ،بينام يتوزع الباقون عىل ختصصات أخرى ،وهــي:
الشــريعة ( ،)% 7والعلوم السياسية والفلسفة والقانـون ( )% 3واجلغرافيـــا
واملحــاســبة ( .)% 2وحيظى تاريخ احلياة االقتصادية يف العهد النبوي باهتامم
وتفرق املعلومات يف
املؤرخني يف املقام األوىل بسبب ندرة املصادر املتخصصة ّ
أمرا يف غاية
بطون الكتب عىل اختالف فنوهنا ،األمر الذي جيعل الكتابة فيه ً
الصعوبة.
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الشكل ( .)5توزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي حسب التخصص

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب الخامس :التوزيع حسب أوعية النشر
فيام خيص التوزيع حسب وعاء النرش (الشكل - 7أ والشكل - 7ب) ،تأيت املقاالت
العلمية يف املقدمة ( ،)% 45تليها الكتب ( ،)%24ورسـائل املاجســتري (،)% 13
وأطروحات الدكتوراه ( ،)% 6وفصول يف كتب ( ،)% 4ومقاالت يف مواقع
إلكرتونية مشهود هلا باإلحرتافية ( ،)% 3وورقات عمل وورقات يف مؤمترات
( ،)% 2ورسالة للبكالوريوس ( ،)% 1األمر الذي يؤكد جدية اجلهود املبذولة
يف إعداد هذه الكتابات من قبل املؤرخني بنسبة كبرية بغض النظر عن خلفياهتا
املعرفية وطبيعة املعلومات املستقاة من مصادر قديمة أو مراجع حديثة.
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الشكل ( - 7أ) .التوزيع حسب القارات

الشكل (- 7أ) التوزيع حسب القارات

من حيث احلجم

من حيث النسبة

املصدر :من إعداد الباحث

المطلب السادس :التوزيع حسب الموضوعات

تبي اندماج النشاط االقتصادي يف البيئة
¦ ¦األوضاع االقتصادية التي ّ
ُوجه السلوكيات والوسائل
االجتامعية وجتذره يف منظومة من القيم التي ت ِّ
والغايات وتن ِّظم عالقة اإلنسان بمن حوله.

¦ ¦النظام الرضيبي واملالية العامة املتمثلة يف الطرق التي حتصل هبا الدولة
عىل اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العامة ،وقد تكون هذه اإليرادات
( ((2سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترمجة حممد عناين ،القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع2006 ،م ،ص .44-43
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تكمن أمهية هذا التوزيع (الشكل  )8يف أنه ُيس ّلط الضوء عىل ماهية مفهوم احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي -يف نظر من تناولوه -وبعض جزئياته وتفرعاته،
والتي ال خترج يف جمملها عام هو متداول يف األدبيات االقتصادية والتارخيية
واالسترشاقية .وقد ُع ِرف عن كتابات ّ
جل املسترشقني حول تاريخ الرشق
باالنتقائية يف اختيار األحداث والقضايا إلثارة الشبهات والشكوك ،وبناء صورة
مضادة ألوروبا( .((2ومن أبرز املوضوعات املطروحة ما ييل:
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دورية كاخلراج ،والزكاة ،وعشور التجارة ،واجلزية ،أو استثنائية كالغنائم
والفيء ،وامليزانية العامة إلمجايل االيرادات والنفقات.
¦ ¦طرق الكسب وأوجه املعاش كالزراعة والري واحلرف والتجارة واألعامل
التي متارس عادة يف املدن.
¦ ¦التبادالت التجارية ،وجتارة قريش ومكة ،ومقاطعة مرشكي قريش للنبي
ﷺ وأصحابه وعدم الرشاء أو البيع هلم.
ِ
¦ ¦تنظيم السوق وما يرتبط به من أسعار ومكاييل وصناج.
¦ ¦الثروة املعدنية والنقود املصنوعة من الذهب والفضة التي أقرها النبي ﷺ
عىل ما كانت عليه(.((2
¦ ¦نظام امللكية الذي يشمل امللكية اخلاصة ،وامللكية العامة ،والوقف الذي له
طبيعة خاصة ،فهو ليس ملكية خاصة وال عامة.
¦ ¦الوضع املعييش للمهاجرين وأثرهم يف احلياة االقتصادية باملدينة املنورة
ودور املرأة فيها.
¦ ¦الصدقة والعطاء الذي كان يتسلمه الناس من الدولة ودورهم يف تفتيت
الثروة وحتريك عجلة النشاط االقتصادي.
¦ ¦اإلدارة العامة للدولة وسياستها االقتصادية ومقاصدها ،وأثر الوضع
االقتصادي عىل املناخ السيايس.
¦ ¦األلبسة واملنسوجات التي كانت من أهم مواد الصناعة والتجارة ،سواء
يف موادها األولية أو صناعاهتا التي تعتمد عىل الغزل واحلياكة والنسيج
والصباغة واخلياطة ،وهي تعطي فكرة عن مستوى املعيشة.
¦ ¦دور اليهود يف احلياة االقتصادية وبروز طبقة كانت هلا آثار عىل االقتصاد
العاملي ،لعل أبرزها حتول اليهود الذين كانوا يف قرون اإلسالم األوىل
(((3
أساسا يف الزراعة واحلرف إىل شعب جتاري
يعملون ً
( ((2املقريزي ،النقود القديمة واإلسالمية ،ضمن كتاب «ثالث رسائل» ،قسطنطينية ،مطبعة اجلوائب1880 ،م ،ص.19-2
( ((3جواتياين ،شلومو دوف ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية ،تعريب وحتقيق عطية القويص ،الكويت ،وكالة املطبوعات1980 ،م،
ص .142
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الشكل ( .)8توزيع الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي بحسب املوضوع

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

املصدر :من إعداد الباحث
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الخاتمة

بدأ التأليف عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي يف بداية القرن العرشين من
قبل بعض األوروبيني الذين كان هلم احتكاك بالعامل اإلسالمي من مسترشقني،
وباحثني يف التاريخ ،والتاريخ االقتصادي ،والدراسات اإلسالمية .وال يمكن
تأصيل علم االقتصاد بموضوعية وعمق  -أ ًيا كانت مرجعيته املعرفية  -من دون
االعتامد عىل الوقائع املعيشية خالل فرتة زمنية طويلة وامتداد جغرايف يتعدى البيئة
املحلية للوقوف عىل التأثريات البينية .فاألفكار اجلادة ال تأيت من فراغ وال تؤيت
أكلها إال إذا كانت وليدة تفاعل أصحاهبا مع أحداث عرصهم وأحواله ومعطياته،
فيستلهم منها ما ينفع الناس .أما املقاربة التي ركزت عىل الفكر االقتصادي بخلفية
سبق املسلمني من جراء التموقع األيديولوجي ،فقد أظهرت حمدوديتها.
و ُأ ِّلفت ّ
جل الكتابات عن املوضوع باللغة العربية ( ،)% 65تليها اإلنجليزية
( )% 25والفرنسية ( ،)% 10األمر الذي يدل عىل أن الباحثني العرب واملسلمني
استطاعوا االلتحاق بالركب وتصدر املشهد يف هناية املطاف ،السيام بفضل جهود
املدرسة التارخيية العراقية التي تركت بصمتها يف معاجلة املوضوع كام يدل عىل
ذلك التوزيع حسب الدول حيث حتتل بالد الرافدين الصدارة.

تبي ّ
أن املوضوع ال ُيشكّل برناجمًا
وباالستناد إىل التوزيع حسب تردد الكتاباتّ ،
بحث ًيا للغالبية العظمى من الباحثني ،ماعدا ربام املؤرخ صالح أمحد العيل الذي
ساهم بشكل كبري يف تأصيل دراسة تاريخ الوقائع االقتصادية يف العصور
اإلسالمية األوىلّ .
ولعل من أهم آثار هذه اجلهود املميزة هو اإلسهام يف تعرية
قياسا عىل العلوم
مزاعم النظرية االقتصادية السائدة من وجود قوانني اقتصادية ً
الطبيعية .يقول صالح أمحد العيل يف هذا الصدد« :إن العالقات اإلنسانية معقدة
كثريا تع ّقد وتشابك العالقات بني املواد اجلامدة»(.((3
ومتشابكة بدرجات تفوق ً
وهو ما غفل عنه بعض الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي ،بينام جيد بعضهم اآلخر
( ((3العيل ،صالح أمحد ،متطلبات البحث العلمي ،جملة املجمع العلمي العراقي ،سبتمرب1986 ،م ،ص.8

192

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

صعوبة يف تقبله ،السيام املولوعني بالنمذجة الرياضية الذين يتصورون أن علم
االقتصاد يقوم عىل قوانني مثل الفيزياء.
وكشف التوزيع وفق التخصص ّ
أن املوضوع يلقى عناية خاصة وتغطية جادة من
قبل املؤرخني ( ،)% 65األمر الذي يؤكده التوزيع حسب أوعية النرش حيث أن
ّ
جل الكتابات نرشت يف شكل مقاالت علمية ( )%45وكتب (.)% 24

أما التوزيع بحسب املوضوع املتناول ،فقد أظهر أن املبحث له جوانب متعددة
ومداخل خمتلفة تتفاوت بحسب الزاوية التي ينظر منها الباحث إىل احلياة
االقتصادية يف العهد النبوي ،وهي ال خترج يف جمملها عام هو متداول يف األدبيات
االقتصادية والتارخيية واالسترشاقية التي يتفنّن بعضها يف إثارة الشبهات
والشكوك بأسلوب ظاهره احلياد وباطنه التح ّيز.
يف ضوء النتائج السابقة ،تويص الدراسة بام ييل:

ثانيا :إعداد دراسة للوقوف عىل مدى إفادة تاريخ احلياة االقتصادية للعصور
اإلسالمية األوىل يف تأصيل التحليل االقتصادي والسياسات التي تنبثق عنه إىل
أبعد مما يوسم بالفروض األساسية لعلم االقتصاد التي يدندن حوهلا الباحثون يف
االقتصاد اإلسالمي منذ عقود.

ثالثا :إعداد دراسة ملناقشة الشبهات والشكوك التي تثار حول احلياة االقتصادية
يف العهد النبوي من قبل بعض املسترشقني ،والتي يتم تداول بعضها يف األدبيات
اإلسالمية دون إدراك خللفياهتا وأبعادها ومراميها.
راب ًعا :إعداد أطروحة دكتوراه حول منهج عبد العزيز الدوري يف دراسة احلياة
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أوال :رصد الكتابات التي ُصنّفت عن احلياة االقتصادية يف العهد النبوي بلغات
غري تلك املستخدمة يف هذه الدراسة ،ليتسنى حرص أكرب قدر ممكن من املراجع يف
املوضوع ،السيام املكتوبة بالرتكية واألردية والفارسية واملاليوية.
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االجتامعية واالقتصادية يف العهد النبوي لإلفادة منه يف تأصيل دراسة تاريخ
الوقائع االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل ابتدا ًء من أطروحته للدكتوراه
التي أعدها يف كلية الدراسات الرشقية بجامعة لندن عام 1942م(.((3

خامسا :إعداد أطروحة دكتوراه حول منهج صالح أمحد العيل يف دراسة احلياة
االجتامعية واالقتصادية يف العهد النبوي لإلفادة منه يف تأصيل دراسة تاريخ
الوقائع االقتصادية يف العصور اإلسالمية األوىل ابتدا ًء من أطروحته للدكتوراه
التي أعدها يف جامعة أكسفورد عام 1949م(.((3

(32) Duri, Abdelaziz. Studies on the economic life of Mesopotamia in the 10th Century, Ph.D. Thesis, University of London, School
of Oriental Studies, 1942.

(33) Elali, Saleh Ahmed. Early History of Basrah: A Study of the Organization of an Islamic Misr, Ph.D. Thesis, University of
Oxford, 1949.
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قائمة المراجع
ً
أول :المراجع العربية
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 -ابن اإلخوة ،حممد ،معامل القربة يف أحكام احلسبة ،القاهرة ،اهليئة املرصيةالعامة للكتاب1971 ،م.
 -ابن خلدون ،عبد الرمحن ،املقدمة ،بريوت ،املكتبة العرصية2001 ،م. -ابن عمر ،حيي ،أحكام السوق ،تونس ،الرشكة التونسية للتوزيع1975 ،م. -جواتياين ،شلومو دوف ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية،تعريب وحتقيق عطية القويص ،الكويت :وكالة املطبوعات1980 ،م.
 -احلموي ،شهاب الدين ياقوت ،معجم البلدان ،بريوت ،دار صادر1977 ،م. -الدوري ،عبد العزيز ،مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب ،بريوت ،دارالطليعة1987 ،م.
 -الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع للهجرة،أطروحة دكتوراه من جامعة لندن ،ونرشهتا مطبعة املعارف ببغداد عام
1948م.
 -الدوري ،عبدالعزيز ،الفهارس التحليلية أمهيتها وقيمتها مع إشارة خاصةإىل االقتصاد اإلسالمي ،ضمن اجلامع لنصوص االقتصاد اإلسالمي،
اجلزء األول ،عامن ،مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي ،مكتبة صالح
كامل2002 ،م.
 -الذهبي ،حممد ،سري أعالم النبالء ،بريوت ،مؤسسة الرسالة2001 ،م. -سعيد ،إدوارد ،الثقافة واإلمربيالية ،ترمجة كامل أبو ذيب ،بريوت ،داراآلداب2014 ،م.
 -سعيد ،إدوارد ،االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،ترمجة حممد عناينلطبعة 1995م ،القاهرة ،رؤية للنرش والتوزيع2006 ،م.
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 -الشريزي ،عبد الرمحن ،هناية القربة يف طلب احلسبة ،بريوت ،دار الثقافة،1981م.
 -عبد الكريم ،فضل وبلعباس ،عبد الرزاق ،االقتصاد اإلسالمي عىل مفرتقالطرق :دعوة للحوار ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
مج ، 24ع 2014 ،1م.
 -العيل ،صالح أمحد ،املؤلفات العربية عن املدينة واحلجاز ،جملة املجمعالعلمي ،العراق ،مارس 1964م.
 -العيل ،صالح أمحد ،التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة يف القرناألول اهلجري ،بريوت ،دار الطليعة1969 ،م.
 -العيل ،صالح أمحد ،متطلبات البحث العلمي ،جملة املجمع العلمي،العراق ،سبتمرب 1986م.
 -العيل ،صالح أمحد ،مسوغات جتديد كتابة التاريخ ،جملة املجمع العلمي،العراق ،ديسمرب 1987م.
 -العيل ،صالح أمحد ،تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية ،بريوت ،رشكةاملطبوعات للنرش والتوزيع2000 ،م.
 -العمر ،فؤاد عبد اهلل ،مقدمة يف تاريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره ،بحثرقم  ،62جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب2003 ،م.
 -غودي ،جاك ،رسقة التاريخ ،ترمجة حممد حممود التوبة ،الرياض ،مكتبةالعبيكان2010 ،م.
 -القلشقندي ،أمحد ،كتاب صبح األعشى ،القاهرة ،دار الكتب املرصية،1922م.
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1أبو حطب ،آمنة (2004م) .امللكية يف عرص الرسول ،رسالة ماجستري،
نابلس.
2أبو زهري ،سامي محدان (2004م) .هيود املدينة يف العهد النبوي أوضاعهم
االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث
واملعارص ،كلية اآلداب ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
3األزرق ،أمحد عيل (2000م) .السياسة املالية للدولة يف صدر اإلسالم،
اخلرطوم :الدار السودانية للكتب.
4األغا ،مسعود حيي أسعيد (1999م) .اإلقطاع اإلسالمي يف العرص النبوي:
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،جامعة
اخلرطوم.
5األفغاين ،سعيد (1974م) .أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،بريوت:
دار الفكر.
6آل الشيخ ،نورة بنت عبد امللك بن إبراهيم (1983م) .احلياة االجتامعية
واالقتصادية يف املدينة املنورة يف صدر اإلسالم ،رسالة ماجستري ،جدة:
هتامة.
7إلياس ،عبدالوهاب خرض (2008م) .النظرة إىل الزراعة والزراع وتطورها
يف صدر اإلسالم ،جملة الرتبية والعلم ،املجلد  ،15العدد  ،3ص.58-31
8بابكر ،سارة عمر حممد عيل (2012م) .دور اليهود يف اقتصاد املدينة يف العهد
النبوي ،رسالة ماجستري ،كلية الفنون ،قسم التاريخ ،جامعة اخلرطوم.
9الربكايت ،طالل رشف (1993م) .مكاييل بالد احلجاز يف عهد الرسول صىل
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اهلل عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ،رسالة ماجستري ،كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى.
1010البطاينة ،حممد ضيف (د .ت .).احلياة االقتصادية يف العصور اإلسالمية
األوىل ،إربد :دار الكندي.
1111بوعنينية ،أمحد (2011م) .املوارد املالية وســبل انفاقـها يف العهــد النبوي
(11 - 1هـ) ،أطروحة دكتوراه يف التاريخ ،جامعة األمري عبدالقادر.
1212التميمي ،تيسري رجب (2014م) .أول إقطاع يف اإلسالم  -وقف الرسول
آلل متيم الداري يف فلسطني ،إرساج 8 ،فرباير.
1313اجلنايب ،ستار جبار شكر ( 2014م) .أثر املهاجرين يف احلياة االقتصادية يف
العهد النبوي ،جملة مداد اآلداب ،العدد األول ،ص .227 - 195
1414اجلنحاين ،احلبيب ( 1983م) .الشؤون االقتصادية واملالية يف حياة الدولة
العربية اإلسالمية األوىل ،جملة قضايا عربية ،العدد الثاين عرش ،بريوت،
ص.139 - 109
1515جودة ،مجال (1999م) .الفيئ بني الصلح والعنوة يف صدر اإلسالم ،جملة
النجاح لألبحاث ،ع ،9جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
1616حسن ،ناجي (1974م) .األثر االقتصادي يف احلياة السياسية يف صدر
اإلسالم والعرص األموي ،جملة املؤرخ العريب ،العدد الثاين ،بغداد.
1717حسني ،فالح (1988م) .العشور (رضائب التجارة يف صدر اإلسالم)،
دراسات تارخيية ،ع  ،30 - 29آذار  -حزيران ،ص .52 - 33
1818حسني ،فالح (1992م) .من طرق استثامر االرض يف احلجاز يف صدر
االسالم  :املزارعة  -بني النظرية والتطبيق  ،دراسات تارخيية ،ع ،44 – 43
أيلول  -كانون األول ،ص .66 – 47
1919حالوي ،حممود مصطفى (2016م) .النظم االسالمية يف عرص صدر
اإلسالم ،بريوت :دار األرقم بن أيب األرقم.
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2020حيايت ،عمر أمحد املصطفي ودفع اهلل عبد القادر حممد أمحد (2015م).
املنهج النبوي يف إدارة األزمات :صحيفة قريش ملقاطعة بني هاشم وبني
أنموذجا ،املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،املجلد
عبد املطلب
ً
 ،31العدد( ،40 - 3 )62ص.39 - 3
2121اخلرايش ،عبداهلل عثامن عبدالكريم (1997م) .النشاط االقتصادي بمنطقة
املدينة املنورة يف العهد النبوي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة امللك سعود.
2222خريسات حممد عبد القادر (1988م) .عشور التجارة يف اجلاهلية وصدر
اإلسالم حتى هناية القرن األول اهلجري ،جملة دراسات ،مج ،15ع،7
اجلامعة األردنية ،عامن.
2323خريسات ،حممد عبدالقادر (1986م) .القطائع يف صدر اإلسالم ،جملة
دراسات تارخيية ،العدد السابع والعرشون والثامن والعرشون ،جامعة
دمشق.
2424اخلرييص ،جواهر صالح عبد العزيز (1987م) .أثر الرقيق واملوايل والوافدين
يف احلياة االقتصادية واالجتامعية يف احلجاز يف القرن األول اهلجري ،رسالة
ماجستري ،جامعة امللك سعود.
2525مخاش ،نجدة (2001م) .األمصار واحلياة االقتصادية يف صدر اإلسالم،
بحوث ودراسات يف تاريخ العرب ،دمشق :دار طالس.
2626الدجييل ،خولة شاكر (1976م) .بيت املال نشأته وتطوره من القرن األول
حتى القرن الرابع اهلجري ،بغداد :مطبعة وزارة األوقاف.
 2727درادكة ،صالح موسى (1988م) .اخلراج واجلزية يف عهد الرسول صىل اهلل
عليه وسلم ،جملة دراسات تارخيية ،ع  ،30 – 29آذار – حزيران ،ص .31 – 9
2828الدوري ،عبد العزيز (1959م) .نشوء األصناف واحلرف يف اإلسالم ،جملة
اآلداب ،العدد األول ،بغداد.
2929الدوري ،عبد العزيز (1974م) .نظام الرضائب يف صدر اإلسالم (مالحظات
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وتقييم) ،جملة جممع اللغة العربية بدمشـــق م  ،49ج  1394 ،2هـ1974 ،م،
ص .60 - 44
3030الدوري ،عبد العزيز (1981م) .يف التنظيم االقتصادي يف صدر اإلسالم،
جملة العلوم االجتامعية ،جامعة الكويت ،عدد خاص بمناسبة دخول القرن
اهلجري اخلامس عرش ،ص.90-75
3131الزهراين ،حممد (1436هـ) .النقود املتداولة يف احلجاز وأثرها عىل النشاط
االقتصادي خالل القرن األول اهلجري ،رسالة ماجستري ،جامعة أم
القرى.
3232زياين ،الطاهر (2014م) .الوقف يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،شبكة
األلوكة ،اجلزء األول 11 :أغسطس؛ اجلزء الثاين 17 :أغسطس.
3333الزيدي ،عيل عجيل عطوان (1989م) .موارد التاريخ االقتصادي العريب
اإلسالمي يف القرن األول اهلجري ،رسالة ماجستري ،اجلامعة املستنرصية،
معهد الدراسات القومية االشرتاكية ،الدراسات التارخيية.
3434السامل ،عبدالعزيز بن عبداهلل (2016م) .أثر املهاجرين يف احلياة االقتصادية
يف العهد النبوي ،جملة الدرعية ،السنة التاسعة ،العدد الثالث والثالثون،
ربيع األول 1427هـ ،أبريل.
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 جامعة، رسالة دكتوراه مقدمة اىل كلية اآلداب،القرن االول اهلجري
.املوصل

الكتابات اإلنجليزية

1. Aghnides, Nicolas P. (1916). Mohammedan Theories of Finance, Ph.D. Thesis in
Political Science, New York: Columbia University.
2. Bonner, Michael (2003). Poverty and Charity in the Rise of Islam, Michael Bonner,
Mine Ener, and Amy Singer. Poverty and charity in Middle Eastern contexts, Albany:
State University of New York Press, pp. 13- 30.
3. Crone, Patricia (1987). Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton: Princeton
University Press.
4. Dennet, Daniel (1950). Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Harvard: Harvard
University Press.
5. Donner, F. M. (1977). Mecca’s food supplies and Muhammad’s boycott, Journal of the

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

Economic and Social History of the Orient, XX, pp. 249- 266.
6. Duri, ‘Abdal ‘Aziz (1974). Notes on Taxation in Early Islam, Journal of the Economic
and Social History of the Orient, Vol. 17, No. 2, May, pp. 136 -144.
7. Goitein, S. D. (1957). The Rise of the Near-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times,
Cahiers d’Histoire Mondiale, III/3, pp. 583 -604.
8. Hamidullah, Muhammad (1955). Budgeting and Taxation in the time of the Holy
Prophet, Journal of the Pakistan Historical Society, Karachi, Vol. 3, No.1, January, pp.
1- 11.
9. Haour, Anne (2017) What made Islamic trade distinctive - as compared to pre-Islamic
Trade? In Mattingly DJ, Leitch V, Duckworth CN, Cuenod A, Sterry M, Cole F. Trade
in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press.
10. Ḥaq, Ziāul (1968). Inter-Regional and International Trade in Pre-Islamic Arabia,
Islamic Studies, Vol. 7, No. 3, September, pp. 207- 232.
11. Hasanuzzaman, S. M. (1979). Economic Policy in the Early Islamic Period, Journal of
Rabitah, Mekkah, 6(8), June, pp. 22- 26.
12. Hasanuzzaman, S. M. (1979). Objectives of Economic Policy in the Early Islamic
Period, in The Economic System of Islam, Karachi: National Bank of Pakistan, pp.
209

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

151- 160.
13. Hasanuzzaman, S. M. (1981). The Economic Functions of the Early Islamic State,
Karachi: International Islamic Publishers.
14. Ibrahim, Mahmood (1990). Merchant Capital and Islam, Austin: University of Texas
Press.
15. Isfahani, Mohammad Nasr (2012). Moral Governance of the Prophet Muhammad(S)
Part II: Ethical Management of the Economy, Message of Thaqalayn, Spring, Vol. 13
Issue 1, pp. 21 -39.
16. Khezri S.A.R. and Ahmadvand F. (2007). Jews of Medina: Economic Situation and its
Changes in the Prophet Mohammad’s Era, Maqalat wa Barrasiha, Tehran, Summer, Vol.
40 , No. 84, pp. 47- 66.
17. Kister, M. J. (1965). The Market of the Prophet, Journal of the Economic and Social
History of the Orient, Vol. 8, No. 3, December, pp. 272 -276.
18. Koehler, Benedikt (2011). Female Entrepreneurship in Early Islam, Economic Affairs,
Vol. 31, Issue 2, June, pp. 93- 95.
19. Koehler, Benedikt (2011). The Economist Mohammed Ibn Abdullah (570–632),
Economic Affairs, Vol. 31, Issue 1, March, pp. 109–111.
20. Koehler, Benedikt (2014). Early Islam and the Birth of Capitalism, Lanham: Lexington
Books.
21. Michalopoulos, Stelios and Naghavi, Alireza and Prarolo, Giovanni (2010). Trade and
Geography in the Economic Origins of Islam: Theory and Evidence, Fondazione Eni
Enrico Mattei (FEEM) Working Paper No. 75.2010, June 23.
22. Morony, Michael G. (2004). Economic Boundaries? Late Antiquity and Early Islam,
Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 47, Issue 2, pages 166- 194
23. Sadr, Seyed Kazem (2015). The role of human capital in economic development of the
earliest Islamic period, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and
Management, Vol. 8, Iss 4 pp. 398 – 417.
24. Sadr, Seyed Kazem (2016). The Economic System of the Early Islamic Period:
Institutions and Policies, Macmillan Palgrave.
25. Serjeant, R. B. (1990). Meccan Trade and the Rise of Islam: Misconceptions and
Flawed Polemics, Journal of the American Oriental Society, Vol. 110, No. 3, Jul. - Sep.,
pp. 472 -486.
26. Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1995). An Overview of Public Borrowing in Early
210

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

Islamic History, Islamic Economic Studies, Vol. 2, No.2, pp. 61 -78.
27. Siddiqui, Muhammad Yasin Mazhar (1989). Role of Booty in the Economy During the
Prophet’s Time, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol.1, pp.
83 - 115.
28. Simon, Róbert (1989). Meccan trade and Islam, problems of origin and structure,
Budapest: Akadémia Kiadó.
29. Watt, Montgomery (1954). Economic and Social Aspects of the Origin of Islam, The
Islamic Quarterly, Vol. 1, pp. 90 - 103.

1.

الكتابات الفرنسية

Batou, Jean (2010). La bannière verte de Mahomet et l’expansion du commerce
mondial, Contretemps revue critique communiste, 14 janvier.

2.

Bricteux, Auguste (1928). Compte rendu de: P. H. Lammens, S. J. La Mecque à la veille
de l’hégire, Revue belge de philologie et d’histoire , Vol. 7, No. 1, pp. 229 -235.

3.

Cipolla, Carlo M. et Febvre, Lucien (1949). Encore Mahomet et Charlemagne.

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
 املالمح واالجتاهات:النبوي

L’économie politique au secours de l’histoire [Sur une façon de comprendre l’histoire
qui est nôtre], Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 4, No 1, pp. 4- 9.
4.

Hamidullah, Muhammad ([1959]1989). Le système économique, in Le Prophète de
l’Islam, Paris : Association des Etudiants Islamiques en France, Tome II, pp. 849- 894.

5.

Hamidullah, Muhammad (1982). Le village arabe au temps du Prophète de l’Islam (569632), Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions,
XLII, pp. 37 -57.

6.

Lammens, Henri (1914). Le Berceau de l’Islam, l’Arabie occidentale à la veille de
l’hégire, Rome: Pontificio Istituto Biblico.

7.

Lombard, Maurice (1947). Les bases monétaires d’une suprématie économique: L’or
musulman du VIIe au XIe siècle, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2e Année, No.
2, April- June, pp. 143 -160.

8.

Lombard, Maurice (1948). Mahomet et Charlemagne : Le problème économique,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3e Année, No. 2, April- June, pp. 188- 199 :

9.

Lombard, Maurice (1971). Monnaie et histoire d’Alexandre à Mahomet, Paris : Mouton.

10. Lombard, Maurice (1978). Les textiles dans le monde musulman VII-XIIe siècle,
Paris : Mouton.
211

 م2019 ) ـ دولة قطر ـ أبريل10( العدد

11. Pirenne, Henri (1922). Mahomet et Charlemagne, Revue belge de la philologie et
d’histoire, tome 1, pp. 77- 86.
12. Pirenne, Henri (1937). Mahomet et Charlemagne, Paris : Alcan et Bruxelles : Nouvelle
Société d’éditions.
13. Rodinson, Maxime (1966). La pratique economique du monde musulman medieval, in
Islam et Capitalisme, Paris, Seuil, pp. 45- 89.

212

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

الملحق الثاني
مراجع عن الحياة االقتصادية في العصر الجاهلي
الكتابات العربية

213

الكتابات عن احلياة االقتصادية يف العهد
النبوي :املالمح واالجتاهات

1 .1األفغاين ،سعيد (1974م) .أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،بريوت:
دار الفكر.
2 .2هباي ،جيهان بنت عبد الرمحن شاه (2001م) .دور مكة املكرمة يف احلياة
االقتصادية قبل اإلسالم :دراسة ملا بني القرنني الرابع واخلامس امليالديني،
رسالة ماجستري ،جامعة امللك عبدالعزيز.
 3 .3خليل ،حمسن (1982م) .يف الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي ،بغداد:
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،ص .30-25
4 .4درادكة ،صالح موسى (1984م) .إيالف قريش :مالحظات حول عوامل
السيادة امللكية قبل اإلسالم ،جملة دراسات تارخيية العدد الشابع عرش
والثامن عرش ،جامعة دمشق.
5 .5الدوري ،دوري سليم (2013م) .االوضاع االقتصادية يف احلجاز قبل
ظهور االسالم ،رسالة ماجستري يف التاريخ اإلسالمي ،جامعة املوصل.
6 .6السعدي ،زينة قاسم هاشم (2012م) .االحوال االقتصادية يف شامل احلجاز
قبيل االسالم ،رسالة ماجستري يف التاريخ العريب القديم ،جامعة بغداد.
7 .7سالمة ،عواطف أديب عيل (1405هـ) .قريش ودورها السيايس
واالقتصادي والديني قبل اإلسالم ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك سعود.
فكتور ،سحاب (1992م) .إيالف قريش رحلة الشتاء والصيف ،بريوت:
املركز الثقايف العريب.
8 .8شاهني ،رياض مصطفى (2004م) .النشاط االقتصادي لليهود يف احلجاز
قبل اإلسالم ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،املجلد الثاين عرش ،العدد

العدد ( )10ـ دولة قطر ـ أبريل  2019م

الثاين ،ص.58-21
9 .9الصمد ،واضح (1981م) .الصناعات واحلرف عند العرب يف العرص
اجلاهيل ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.
1010عرفة ،سامل عبد السالم حممد (2009م) .رؤية يف النشاط االقتصادي
واالجتامعي يف مكة ويثرب قبيل اإلسالم ،رسالة ماجستري ،جامعة
الزقاريق.
1111الكبييس ،محدان عبد املجيد (1979م) .أسواق العرب قبل اإلسالم ،جملة
آداب املستنرصية ،العدد الرابع ،ص.113-81
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