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ABSTRACT 

Most Islamic Studies Research today is focused on theoretical research not on field 

research that serve and educate the community. That is because due to the 

recommendations that it bears. It is may be difficult to those who believe that 

Islamic studies research is not only a theoretical one but has a link to the field 

exploratory research. This research will show the relationship of some of these 

research with some of the jurisprudence foundations such the link between 

blocking and opening the means with field research and other fields of research 

such social phenomena that are spread in Islamic societies such as women late 

marriage and other phenomena that threaten the safety of the community structure 

and threaten family stability. Such studies will result recommendations that 

Muslims scholars should use it to eradicate such phenomena.  There are some other 

jurisprudence foundations topics is relevant to empirical research such as 

considering the aim in Fatwah. This should depend on Islamic heritage and the 

deeds of Al-Khulafa’a Al-Rashidin. The case study for this research is the theses of 

masters that I supervised in the faculty of sharia and law at Sultan Sharif Ali 

Islamic University; it is an empirical study that serve and develop the community. 
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لخصامل  

ية اليت ختدم ترتكز معظم حبوث الدراسات اإلسالمية اليوم على البحوث النظرية دون البحوث امليدانية االستطالع
ية هي للتوصيات اليت سوف خترج هبا. فقد يعتذر هلؤالء اعتقادهم أن البحوث الدراسات اإلسالم ا  اجملتمع وتوعيه نظر 

. سوف يبني هذا البحث عالقة بعض هذه ق ابلبحوث امليدانية االستطالعيةهلا تعلحبوث نظرية حبتة ليس فيها 
ابلظواهر -أيضا-ة وربطهالبحوث ببعض مباحث أصول الفقه مثل ربط سد الذرائع وفتحها ابلبحوث امليداني

، أو أسباب انتشار حاالت ة مثل أسباب انتشار حاالت الطالقاالجتماعية اليت تنتشر يف اجملتمعات اإلسالمي
، فمثل هذه الدراسات سوف ينتج اجملتمع وهتدد استقراره العائلي العنوسة أو غريمها من الظواهر اليت هتدد سالمة بنية

 ألمة العمل هبا لتدارك أخطار انتشار أمثال هذه الظواهر يف تلك اجملتمعات.عنها توصيات جيب على علماء ا

، مع أتصيل ل يف الفتوىاالتطبيقية مثل أمهية مراعاة امل وهناك مباحث أصولية أخرى هلا عالقة وثيقة ابلبحوث امليدانية
ذا البحث هي جمموعة من حبوث والنموذج التطبيقي هل الراشدين هذا املبدأ من الرتاث اإلسالمي من عمل اخللفاء

)يونيسا( وهي  رسائل املاجستري أشرفت عليها يف كلية الشريعة والقانون يف جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية
 .حبوث نظرية ميدانية استطالعية ختدم اجملتمع وتوعيه وتطوره

 

:مهيدالت  

مع استبيان "عمل عينة" لتبني ن مدي فهم املكلفني  ابإلحصاءاملراد ابلدراسات امليدانية هي البحوث اليت هلا عالقة 
أن الدراسات االستطالعية هلا عالقة ابستطالعات املكلفني يف أصول التشريع مثل سد  -فضال  -ألحكام الشرعية

 الذرائع واملصاحل املرسلة وتطبيقات بعض األحكام املختلف فيها مثل هل يف املال حق سوى الزكاة. 

 

ائل العلمية يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة:واقع الرس  

" املتأمل يف  :حللي الكثري من الرسائل العلمية، فالحظ فيها ملحوظات عديدة، فقال استقرأ  الدكتور عبدالرمحن
وإعادة إنتاج،  وتصنيفا   آالف الرسائل اجلامعية يف خمتلف اجلامعات يالحظ فيها التكرار والتشابه واجرتار الرتاث، مجعا  
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عن القطيعة  ومعظمها ال حيتوي على إشكالية يعاجلها أو سؤال جييب عليه، فضال   وهي تُقدم على أهنا حبث علمي،
النتائج اليت تتوصل إليها فهي يف معظمها وصفية أكثر  الذي تعاجل قضاايه يف املاضي. أما بني موضوعها وبني العصر

املاضي.. وألجله، وعناوين املواضيع وآلية تسجيلها تنم عن حال اجلامعات وما تعانيه،  يف منها حتليلية؛ مما جيعلها حبثا  
فال توجد خطة حبثية يف اجلامعات اإلسالمية يتم من خالهلا توجيه البحوث وتكاملها، وإن وجدت فهي شكلية تعرب 

با فالبحث العلمي عنوان واضح ال عن األزمة األعوص وهي مفهوم البحث العلمي وآليته، رمبا يبدو هذا التعبري غري
حيتاج إىل تعريف وأتطري، لكن ما يُقدم حتت هذا العنوان يدعو إلعادة النظر يف مفهوم البحث العلمي ويف جمال 

يف جماله،  أو جتديدا   العلوم الشرعية ابخلصوص، فاملعهود أن يقدم البحث العلمي إضافة نوعية يف جماله فيكون جديدا  
أن معظم ما يُقدم يف الدراسات اإلسالمية هو اختزال ومسخ وتشويه للرتاث اإلسالمي الذي كان  لكن واقع احلال

وواقعية أكثر مما يطرح على أنه استمرارية له، فلم تفلح الدراسات اليت حتمل  راهنيهبعضه يف صيغته وعصره يعرب عن 
ي الذي مل يقدم بعد ابلشكل الذي يليق به وال صفة "البحث العلمي" يف تقدمي اجلديد وال يف سدانة الرتاث اإلسالم

ابألمانة اليت تقتضيها صفة العلمية، فيتم تناوله بصفة مذهبية أو طائفية، وابنتقائية تطمس أتلق طيفه الذي صنعته 
 )1(احلرية الفكرية واملسؤولية العلمية اليت كان يتسم هبا صانعوه مقارنة مع ما يدعيه دارسوه اليوم.

عبد الرمحن الشقري" أّن تشابه الرسائل العلمية يتطابق بدرجة كبرية يف الدراسات األدبية والشرعية،  ويرى الباحث
قائال : "رمبا أزيد أهّنا قد تتكرر حىت يف العنوان، وخباصة يف ظل غياب التنسيق، وعدم وجود قواعد بياانت مشرتكة 

وضوعات ال تتطلب منهم جهدا  ووقتا  طويال  مثل حتقيق بني اجلامعات، واجتاه بعض الطالب والطالبات إىل اختيار م
مجع املقوالت والتعليق عليها وهكذا، أّما العلوم االجتماعية والسلوكية فيختلف الوضع فيها؛ ألهّنا يف  املخطوطات، أو

ديناميكي متغريّر الغالب دراسات آنية تعتمد على املنهج الكمي واجملتمع هو املعمل الذي تدرسه، واجملتمع يف وضع 
 .ابستمرار"

 

 

 

                                                           

 http://www.kantakji.com/research-development (1)- من مقالة " البحث العلمي بني التجديد وسدانة الرتاث".
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: وبعدها عن التطبيقات أسباب السطحية يف الدارسات اإلسالمية املعاصرة  

: التطبيقيةعناوين العامة دون العناوين اجلزئية اختيار ال-  

سعة لرسائل خيتارون العناوين العامة الوا -خباصة العرب منهم-ات اإلسالمية جند كثري من الباحثني يف الدراس
، مثل أو غري ذلك من العناوين الواسعة، دون العناوين اجلزئية احملصورة ، مثل فقه الصالة أو الزكاةاملاجستري والدكتوراه

لتعمق والسطحية يف نتائج أحكام مصرف زكاة الغارمني وتطبيقاهتا املعاصرة. فهذا ال شك له األثر الكبري يف ا
أو  ،وعات حمصورةضالبحث من اختار مو  نتائجو موضوعات عامة  ج البحث من اختارزلت أمثل نتائ وما البحوث.

من  معينا   ، مثل غواص قد غاص يف حميط من احمليطات الواسعة ليستخرج منه نتائج  علمية دون حتديد موقعا  جزئية
قول لنا:  عامة سوف ي -الحمالة–سوف تكون نتائج غوصه  ؟، فهذا الغواض ما عسى أن تكون نتائج غوصهاحمليط

؟ فبينما هذه النتائج العامة عن احمليطات ! فما منا ال يعرفن احمليط مياهه عميقة، وأن مياه احمليط ملوحتها عاليةأ
، فنتائج د غاص يف حبرية صغرية، فخرج بنتائج خاصة بتلك البحرية، منها أن عمقها وملوحتها كذا وكذاغواص آخر ق

قد اختار  فلو أن ابحثا   ، ومل يسبق إليها أحد من قبلههافريدة من نوعهي نتائج   -الحمالة-حبثه قد تكون قليلة لكنها
: إن القضاء يف اإلسالم فريضة وف تكون عامة مثل أن يقول، فإن نتائج حبثه سعن القضاء يف اإلسالم موضوعا  

قضاء يف ال، بينما لو حبث نتائج عامة معروفة لكل ذي بصرية حمكمة جيب أن توفر هلا األسباب والوسائل.. فهذه
يف القضاء مثل نقض قضاء  تطبيقيا   أو اختار موضوعا  مل يسيق إليها.  بنتائج، خلرج حبثه القرن من القرون اهلجرية

  .اكم الشرعية يف بلد من البلدانالقاضي بني التنظري والتطبيق يف احمل

    

:التطبيقيةاليت تعتين ابلبحوث  يف الدارسات اإلسالمية يةاملراكز البحث ندرة-   

اليت تعتين  املراكز البحثية يف اجلامعات اإلسالمية ندرة من أسباب السطحية يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة
. والناظر يف أهداف اجلامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي جيد معظم أهدافها موجهة على ختريج التطبيقيةابلبحوث 

  علمية حبثيةشك إن اجلامعات اليت تطلب مراكز  اإلسالمية. والصات ابلعلوم الرتبويني والوظائف ذات الصلة ابلتخص
العلمي الرصني سوف  اإلسالمية. فالبحث  لتليب حاجات البحث العلمي يف العلوم ،مرموقة بني اجلامعات العاملية

اليت  التطبيقيةتنحصر مهمة هذه البحوث على البحوث النظرية دون  العلمي. واليرفع من قدر األمة يف جمال البحث 
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مع استبيان "عمل عينة" ليتبني عن مدي فهم  ابإلحصاءابلدراسات امليدانية هي البحوث اليت هلا عالقة تعتين 
شريع مثل أن الدراسات االستطالعية هلا عالقة ابستطالعات املكلفني يف أصول الت -فضال-املكلفني ألحكام الشرعية

يف املال حق سوى الزكاة". أو تطبيق بعض األحاديث النبوية مثل حديث "سد الذرائع واملصاحل املرسلة وتطبيقات 
    على الواقع العملي مثل قاعدة " االجتهاد ال ينقض ابجتهاد مثله " على احملاكم الشرعية. وليةقاعدة أص

 

ونتائج خاصة:عدم تقسيم نتائج البحث إىل نتائج عامة –    

من أسباب السطحية يف رسائل املاجستري والدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة أن نتائج البحث فيها مل تقسم 
إليها من قبل غريه من الباحثني أو هي  : نتائج عامة ونتائج خاصة. أما النتائج العامة فهي نتائج قد توصلقسمنيإىل 

النتائج اخلاصة فهي نتائج اخلاصة اليت توصل إليها من خالل حبثه. فمن خالل  . أمانتائج عامة معروفة للجميع
 اليت أكثر ما يف جعبتها اللصق واجلمع. التقسيم السابق متيز البحوث العميقة من البحوث السطحية

 

املعاصرة:مسوغات البحث بني علماء األمة و مناهج البحث -  

: أما شيء مل يسبق إليه فيُ َؤلَّف، أو شيء أُلّرَف "التأليف " يف سبعة أمورت البحث علماؤان السابقون مسوغا جعل 
انقصا  فيكمَّل، أو خطأ فيصحَّح، أو ُمشكل فُيشرح، أو مطولر فيختصر، أو مفّرق فيجمع، أو منثوٍر فريتب، ذلك 

عليه وقته وعمره، قال ابن أنَّ الكتابة اخلالية من هدف من هذه األهداف لغو ابطل يبعد القارئ عن احلقيقة ويضيع 
يبتدع وصفا  ومبىن،  معىن أوالعريب: ) وال ينبغي حلصيٍف يتصدى إىل تصنيف، أْن يعدل عن غرضني: إمَّا أن خيرتع 

 )2(.يد الورق، والتحلي حبلية السرق (وما سوى هذين الوجهني، فهو تسو 

 

 

 
                                                           

 . 22 ألنصاري فريد ، أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان ص ( 2)  
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؟التقنيات والدكتوراه يف عصرهل مجع املفرتق يستحق الطالب أن مينح له  شهادة املاجستري    

الكتب متوفرة يف  نمل تكقد كان مجع املفرتق يف مصنف واحد يف القرون الفائتة عمل جبار يشكر عليه الباحث إذا 
أما  .توفرت صعب على الناظر استخراجها، أما جلهالة حمتوى الكتاب، أو لصعوبة فهم احملتوى ، وإذامكان واحد

، أو أن املخطوطة خطها غري ملاضية منها: آتكل املخطوطةفله صعوابت عدة يف القرون ا، صعوبة استخراج احملتوى
بكبسة زر يف ران هذا عصر التقنيات واملعلومات، فيستطيع الباحث أما يف عص .الصعوابتمفهوم أو غري ذلك من 

خرج رسالة يف أايم ، فيعمل هلا قص ولصق. فتملئات من املراجع حول موضوع واحدأن جيمع ا إلكرتونيةمكتبة 
معدودات. فالذي أراه أنه ال يستحق طالب الدراسات العليا شهادة املاجستري أو الدكتوراه جملرد مجع املعلومات حول 

 .أن يساهم يف نتائج البحث العلمي أو استقراء، عسى هذا اجلمع اجملرد دون حتليل موضوع وما

 

والبحوث امليدانية: وسائل احلصول على املعلومات بني البحوث النظرية  

على الكتب سواء الرتاثية منها أو احلديثة دون تعويل على استطالعات -غالبا-تعتمد البحوث اإلسالمية النظرية
 ذلك أصل استنباطي اجتهادي مثل سد الذريعةعلى  دون تعويل  األحكام. أواملكلفني ملعرفة مقدار فهمهم لتلك 

أن يكثر الفعل الذي سد بني الناس وال عربة ابلفعل  الذرائعاتفق عليه األصوليون القائلون مببدأ سد  أن األمر الذي
يف البالد  الدقيقة. فمثال  مع االستبياانت ائرة اإلفتاء اإلحصاءات الدقيقة القليل النادر وهذا حيتاج من املفيت  أو من د

فاسد الذي سوف يرتتب على قيادهتا ال بد من استبيان يبني اآلاثر السيئة لذريعة امل اليت متنع قيادة املرأة للسيارة سدا  
 من املرأة نفسها.  مع اآلاثر السيئة لقيادة السيارة األجنيب عن املرأة بدال   -أيضا–وتقارن 

 

وصلتها ابألصول التشريعية: التطبيقيةأمهية الدراسات اإلحصائية   

الدراسات اإلسالمية إن عددا  من اجلامعات اإلسالمية ال تدرس يف مناهجها  من صعوابت اليت تواجه الدارسني  يف 
ال شك إن العينات وعمل املقابالت وعمل االحصاءات..  تبياانت واستطالعات الرأي من أخذكيفية عمل االس

ل أبصل سد ، بل العمكبري بواقع اجملتمعات اإلسالمية، وليست دراسات نظرية حبتة  الدراسات اإلسالمية هلا تعلق
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، وابملثال يتضح املقال: اجملتمع من خالل العمل ابملباحاتالذرائع مرتتب على الظواهر االجتماعية اليت تكثر يف 
إنه بلغين أنك تزوجت امرأة ، فأرسل إليه: حيث منع سيدان حذيفة بن اليمان-عنهرضى هللا -سيدان عمر بن اخلطاب

فكتب إليه حذيفة. ال أفعل حىت ختربين، أحالل أم حرام؟ وما أردت من أهل املدائن، من أهل الكتاب، فطلقها. 
إليه عمر رضي هللا عنه: ال، بل حالل، ولكن يف نساء األعاجم خالبة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم  بذلك؟ فكتب

 (3)فطلقها. -أي اقتنعت  -على نسائكم، فقال حذيفة: اآلن 

لرتتب عليه انتشار العنوسة يف  ابلنصرانياتزواج الفسيدان عمر بن اخلطاب قد استشرف املستقبل فيما لو فتح 
" وذلك من خالل الدراسات اليت تنظر بعني املآل "املستقبل اجملتمعات املسلمة. وعلى هذا تعمل مثل هذه األحباث

تقبل القريب. ومن ذلك يستطيع الباحث يف الدراسات املس ما سوف يكون عليه اجملتمع يف تنبؤاملستقبلية اليت 
اإلسالمية أن يعمل االحصاءات يف توفر احلاجات األساسية من طعام ودواء وغري ذلك من احلاجيات الضرورية يف 

" ويف  :لىه تعمن قول انطالقا   أو الزكاة اإلضافية اليت أمسيها "احلق التكافلي" تمعات اإلسالمية ، فيقرر بتوصيةاجمل
 عموم اآلايت اليت أمرت ابلتعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع اإلسالمي. ومن "واحملرومأمواهلم حق معلوم للسائل 

 

 عالقة اإلحصاء ابلبحوث امليدانية:

ال شك وجود عالقة وطيدة بني البحوث امليدانية وبني اإلحصاء إذ كل حبث ميداين ) استبياين( فيه إحصاء من 
، فاالستبيان يبني فيه رأي الناس يف ان األصلي وليس كل إحصاء استبيانعينة وارتباطها بعدد السكحيث حجم ال
 مسألة معينة. 

وقد ورد مفهوم اإلحصاء يف القرآن الكرمي صراحة  من خالل مشتقات خمتلفة للفعل )حصى( يف أحد عشر مكاان  
:منها خمتلفا ،  

ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر".)4(  1."َوإرْن تَ ُعدُّوا نرْعَمَة اَّللَّر ال حُتُْصوَها إرنَّ اإلر

                                                           

297:2القرآن للجصاص وأحكام  6:76( ينظر أحكام القرآن للقرطيب 3)   
( 34( سورة إبراهيم )4)  
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يٌم")5(  2."َوإرْن تَ ُعدُّوا نرْعَمَة اَّللَّر ال حُتُْصوَها إرنَّ اَّللََّ َلَغُفوٌر رَّحر
ا".)6( ا لَبرثُوا أََمد 

َ
مل  3. "ُُثَّ بَ َعثْ َناُهْم لرنَ ْعَلَم َأيُّ احلرْزبَ نْير َأْحَصى ر

 
املواضيع اليت طرقت تصرحيا  بكثرة يف القرآن و رمبا كان طرق هذا املوضوع ابلتلميح أكثر و هبذا يكون اإلحصاء من 

 رمي ما يقارب مخسا  و عشرين مرةو يكفي هنا أن نشري إىل أن مفهوم العد و التعداد قد تكرر يف القرآن الك
البياانت اإلحصائية. و كذلك تلفت  و جتدر اإلشارة إىل أن املتدبر ملعظم اآلايت أعاله يرى أمهية اإلحصاء و قيمة

هذه اآلايت االنتباه إىل أن مهمة اإلحصاء ليست ابملهمة اليسرية، و خصوصا  يف بعدي دقة البياانت و حجم اجملتمع 
اإلحصائي. فمن املعلوم أن النظرية اإلحصائية تقوم على مبدأ استنباط صفات اجملتمع اإلحصائي من خالل عينة 

ع )واليت تسمى عند اإلحصائيني عينة عشوائية(. و هذا هو السبيل الوحيد يف أغلب احلاالت، و ذلك ممثلة هلذا اجملتم
ألسباب معلومة مثل التكلفة، و العامل الزمين و حجم اجملتمع. و من املعلوم أيضا أنّه ال ميكن أبي حال من األحوال 

إن كان عند البشر من استطاعة لدراسة بعض  العينةل تنا حول اجملتمع من خالالوصول إىل الدقة املطلقة يف استنتاجا
اجملتمعات اإلحصائية بشكل كامل )و الذي يسمى ابملسح اإلحصائي( فهذا يتم يف حاالت حمدودة جدا  و تنقطع 
هذه االستطاعة يف حاالت اجملتمعات غري احملدودة أو غري املنتهية. فسبحان هللا احملصي الذي يتحدى خلقه ابلدقة 

من اإلشارات اللطيفة يف بعض  العاملينيلوقات، كيف ال و هو رب قة يف إحصاء ما ال يعّد من اجملتمعات و املخاملطل
أعاله. و احلقيقة أنه جرت  9و  5، 2، 1اآلايت السابقة أن يقرتن مفهومي اإلحصاء و العد، كما يف اآلايت 

د البياانت. و الصواب هو ما تشري له هذه اآلايت العادة عند الكثريين على تعريف اإلحصاء، خطأ ، أبنه مجع و ع
أعاله إشارة واضحة الداللة على ذلك.  5من أن العد هو جزء من اإلحصاء فحسب فعلى سبيل املثال، يف اآلية رقم 

فمعلوم أن املرتادفات إذا اجتمعت يف آية فال بد أن يكون لكل منها معىن أو مقصود خمتلف. واحلقيقة أنه مت تقدمي 
عام على اخلاص يف هذه اآلية كما يف مواقع عديدة يف القرآن. حيث تقدم العام وهو اإلحصاء على اخلاص و هو ال

                                                           

  (18سورة النحل )( 5)
(12الكهف )( 6)  
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 (7)العد. هذا مع ما تشري إليه هذه اآلية من أن العد و التعداد هو من أدق و أصعب املراحل يف العملية اإلحصائية.
 

 الراشدين:من دالئل االحصاء يف السنة النبوية وعمل اخللفاء 

 اإلسالم يلفظ كم  يل أحصوا فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال -رضى هللا عنه-حذيفة بن اليمان عن
 قال تبتلوا أن لعلكم تدرون ال إنكم قال مائة السبع إىل مائة الست بني ما وحنن علينا أختاف هللا رسول اي فقلنا قال

 (8)سرا. إال يصلي ال منا الرجل جعل حىت فابتلينا

 أن بلغ فإذا عشرة، يف ولد إذا للمولود يفرض عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر كان:  قال قبيل أيب عن هليعة، ابن عن
 (9)ابلفريضة. أحلق له يفرض

 

 عالقة العلوم اإلنسانية بعلم اإلحصاء:

 علم االقتصاد

تطبيقية، وعلوم إنسانية[ واالقتصاد هو علم يعاجل جانبا  تقسم العلوم إىل ثالثة أقسام: ]علوم أساسية )حبتة(، وعلوم 
فهو يفسر ويشرح سلوك اإلنسان وهو بصدد إشباع احتياجاته، فموضوعه هو  (10)من جوانب السلوك اإلنساين،

الثروة االجتماعية من جهة، وسلوك اإلنسان االقتصادي من جهة اثنية، وهلذا ينتمى اىل جمموعة العلوم االجتماعية، 
علم  ال ميكن للباحث يف احمليطة. ولذلكيتأثر ابلظروف البيئية  وابلتايلتتشابك وترتابط مع بعضها البعض،  يتال

االقتصاد أن يهمل الظواهر االجتماعية األخرى، ذلك كون السلوك اإلنساين خيضع لعوامل خمتلفة منها االقتصادية، 
فعلى سبيل  .يرتبط بعالقة وصلة وثيقة بكثري من العلوم فإنه واترخيية.ومنها غري االقتصادية من اجتماعية وسياسية 

 .مصر مبعزل عن األحوال السياسية الداخلية واخلارجية ليل مشكلة البطالة يفاملثال ال ميكن حت
                                                           

-بتصرف-ينظر املقالة " الرايضيات واإلسالم "عالء حسن نور الدين على موقع جامعة أم القرى - http://uqu.edu.sa/page/ar/58028 (7)  

  336ينظر كتاب شرح النووي على صحيح مسلم.صفحةرواه مسلم يف صحيحه، ابب االستسرار ابالميان للخائف ( 8)
47:1ينظر كتاب فتوح البلدان البالذري أمحد بن حيسى .( 9)  

وينظر كتاب-  Roy preece, starting Research: An Introduction to Academic Research and dissertation writing (10 )  

12,London: Printer publisher. 
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 علم النفس

هذا  لألفراد كما هو، بينما خيتص علم النفس بدراسة األساليب الكامنة وراء اخلارجيإن علم االقتصاد يدرس السلوك 
علم  اختصاصالسلوك؛ ولذا يرتبط علم االقتصاد بعلم النفس، حيث أن كالمها يدرس نفس الظاهرة، ولكن يقتصر 

علم النفس إىل حتليل الدوافع الداخلية هلذا السلوك  اختصاص، بينما ميتد اخلارجياالقتصاد على دراسة السلوك 
 .، ومن ُث فإن كال  منهما يكمل عمل اآلخراإلنساين

السوق فكل ما يستخلصه االقتصادي من نتائج هو أن استهالك هذه السلعة  سعر سلعة معينة يف ارتفعفإذا 
سعرها. وقد توصل إىل هذه النتيجة على أساس احلقائق واملشاهدة واملعرفة  يف ارتفاعسينخفض إىل حد معني مع كل 

 ارتفاعستهلكني هلذه السلعة، أما حاالهتم النفسية عند سلوك األفراد كم السعر يف ارتفاعالعامة برد الفعل الذى حيدثه 
 .علم النفس اختصاصالسعر فال يهتم هبا االقتصادي، وهى من 

 

 علم االجتماع

علم االقتصاد يدرس جزءا  من الظواهر االجتماعية وهي الظواهر االقتصادية، فإعداد الدراسات االقتصادية اهلادفة 
العدالة االجتماعية يف توزيع الدخل والثروة من خالل السياسات الضريبية واإلعاانت  لزايدة النمو االقتصادي، وحتقيق

 .احلكومية؛ يتطلب التعرف على الرتكيب السكاين والعادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع

املعلومات كذلك يرصد حاالت الفقر والبطالة وأوضاع الريف وكذلك الدايانت، وعلم االجتماع يقدم لالقتصادي 
الضرورية عن املناخ واجلو االجتماعي، مثل دراسة حالة الفقر ملناطق الريف يف أي بلد، فالبد هنا من توافر املعلومات 

 (11).يف تلك املناطق من أجل رفع مستواهم وحل مشاكلهم

 

 

                                                           

ماذا لو اجتمع علم االقتصاد ابلعلوم االجتماعية واألساسية األخرى. شيماء جابر.تنظر املقالة على املوقع بتصرف من مقالة  ( 11)  
http://www.arageek.com/2015/04/29/economy 
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بعلوم الشريعة: واالستبيان عالقة اإلحصاء  

بعلم اإلحصاء مع أن العلوم الشريعة ألزم من غريها من العلوم  يف من ربط علوم الشريعة  -حسب ما أطلعت-مل أطلع
. إذا الفقه كبري يف أمور االقتصاد  ربطها به فالشريعة قد جاءت أحكامها يف مجيع أمور احلياة فالشريعة هلا تعلق

إذ أهلية  لم النفسالتعلق األكرب بع -أيضا–، وله بيوع وتنظيم املعامالت بني الناساإلسالمي ثلث أحكامه متعلق ابل
ليس حتت  ف يف الشريعة وصحة تصرفاته ال تكون إال من إنسان سوي ليس فيه اختالله يف عقله أو تصرفا  يالتكل

اجملتمع من العمل أبصل سد الذرائع مرتتب على الظواهر االجتماعية اليت تكثر يف  يقتصر اإلحصاء واال سيطرته. وال
حيث منع سيدان حذيفة بن  -عنه رضى هللا-ضح املقال: سيدان عمر بن اخلطاب، وابملثال يتخالل العمل ابملباحات

إنه بلغين أنك تزوجت امرأة من أهل املدائن، من أهل الكتاب، فطلقها. فكتب إليه حذيفة. ال ، فأرسل إليه: اليمان
إليه عمر رضي هللا عنه: ال، بل حالل، ولكن يف نساء  بذلك؟ فكتبأفعل حىت ختربين، أحالل أم حرام؟ وما أردت 

 (12)فطلقها. -أي اقتنعت  -األعاجم خالبة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم، فقال حذيفة: اآلن 

لرتتب عليه انتشار العنوسة يف  ابلنصرانياتزواج الفسيدان عمر بن اخلطاب قد استشرف املستقبل فيما لو فتح 
 .ليت تنظر بعني املآل "املستقبل "سلمة. وعلى هذا تعمل مثل هذه األحباث ااجملتمعات امل

 

 اخلالف يف مسألة هل يف املال حق سوى الزكاة حيمسها اإلحصاء االستبياين:

رأى مجع من الفقهاء أنه ال يوجد حق يف املال سوى الزكاة بينما رأى ذهبت قلة من الفقهاء رأت أن يف املال حق 
وأيضا رأي كبار -رضى هللا عنهما-سوى الزكاة. والذي يقوي هذا املسلك أنه رأي بعض الصحابة مثل ابن عمر

فهم أدرى من غريهم مبقاصد التشريع اإلسالمي يف  التابعني مثل احلسن البصري و إبراهيم النخعي واألعمش وغريهم
يف مصنف أيب شيبة عن األعمش عن إبراهيم قال كانوا يرون يف  الفقهية. جاءاحلقوق املالية وأبعدهم عن الصناعة 

 البن قال قلت قزعة عن عبيدة عن عن جماهد يف أمواهلم حق معلوم قال سوى الزكاة أمواهلم حقا سوى الزكاة.
 إن يل ماال فما أتمرين إىل من أدفع زكاته ؟ قال ادفعها إىل ويل القوم يعين األمراء ولكن يف مالك حق سوى عمر

                                                           

   297:2 وأحكام القرآن للجصاص 6:76ينظر أحكام القرآن للقرطيب ( 12)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12


Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 2016 

           

 
 13 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

   (13).قزعة_اي_ذلك
ما سوف يكون عليه اجملتمع يف  املستقبل  تتنبأمن خالل الدراسات املستقبلية اليت فاحلسم يف هذه املسألة يتم  

القريب. ومن ذلك يستطيع الباحث يف الدراسات اإلسالمية أن يعمل االحصاءات يف توفر احلاجات األساسية 
 أمسيها "احلق اليت الضرورية يف اجملتمعات اإلسالمية، فيقرر بتوصيةمن طعام ودواء وغري ذلك من احلاجيات 

" ومن عموم اآلايت اليت أمرت ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم: "وله تعاىلمن ق التكافلي" انطالقا  
    .كافل بني أفراد اجملتمع اإلسالميابلتعاون والت

            

 : سد الذرائع خالل قواعد مراعاة املآلعرض قاعدة
وربطه   ا مبقاص   د  امل   أالتيف قواع   د امل   آل انص   ب عل   ى بي   ان عالقته   ا بفك   رة  ال   ذرائعغ   رض الش   اطيب م   ن حب   ث قاع   دة 

وك ان جمم ل ك الم الش اطيب يف ( 14).امبقتض ياهت، والتقي د ابالمتث ال هل ا املكلفنيالشارع يف التكليف والنظر يف مدى التزام 
آل ه  ذه وعدم  ه وم   لعم  ل هب  اعتب  ار اه  ذه القاع  دة األوىل م  ن قواع  د مراع  اة امل  آل ع  ن موق  ف امل  ذاهب الفقهي  ة م  ن اال

. وذكر هلا ش رطا  واح دا : أن (15). وعرفها الشاطيب بقوله" التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة "األقوال وتعني حمل النزاع
 (16): أبن يكثر يف الناس مبقتضى العادة .يظهر القصد وذلك

 
ابلبحوث اإلحصائية واالستبيانية: ئععالقة سد الذرا  

أن يكثر الفعل الذي سد بني الناس وال عربة ابلفعل  الذرائعأن األمر الذي  اتفق عليه األصوليون القائلون مببدأ سد 
يف البالد  فمثال  , القليل النادر وهذا حيتاج من املفيت  أو من دائرة اإلفتاء اإلحصاءات الدقيقة  مع االستبياانت الدقيقة

لذريعة املفاسد الذي سوف يرتتب على قيادهتا ال بد من استبيان يبني اآلاثر السيئة  سدا  اليت متنع قيادة املرأة للسيارة 
 .من املرأة نفسها عن املرأة بدال   مع اآلاثر السيئة لقيادة السيارة األجنيب -أيضا  –وتقارن 

                                                           

 )13( ينظر مصنف ابن أيب شيبة1214 ) 93 ( من قال يف املال حق سوى الزكاة
1993-1413من مقالة قواعد التنظري املآيل عند اإلمام الشاطيب. ألستاذ  عبد احلميد العلمي . نشر جملة املوافقات . العدد الثاين- (14)  
  وما بعدها199:4ملوافقاتا للمزيد من التأصل . ينظر  (15)
200:4املوافقات.( 16)  
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وخدمتها للمجتمعات: يف كلية الشريعة والقانون الدراسات اإلسالمية التطبيقيةحبوث   

ث يف كلية الشريعة والقانون التابعة جلامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية. حسنوات تدريسي ملادة مناهج البل خال
الدراسات اإلسالمية فقلت: أن أفضل البحوث عندي اليت  حبوث وجهت طلبيت بعد سؤاهلم أفضل منهجية هلم يف

 تتكون من شطرين :

 األول : رالشط

ويف هذا الشطر يطبق فيه الباحث ما تعلمه من أصول املنهج الوصفي أو التارخيي ويطبق عقلية الباحث  :النظري 
النظرية النقدية من حيث اختيار أفضل تعريف اصطالحي ملوضوع حبثه واكتساب مهارة الرجوع إىل كتب املصادر 

يص النص الطويل وحتليله ومعرفة مصطلحات الرتاثية و فهم النص الرتاثي من مصدره املباشر مع اكتساب مهارة التلخ
الفقهية أو األصولية الواردة خالل حبثه مع معرفة فقه أقوال املذهب الواحد ومقارنته ابلفقه املقارن " اخلالف العايل". 

 وسوى ذلك من املهارات اليت سوف يكتسبها الباحث من خالل املباحث النظرية.  

 الشطر الثاين:

ما تعلمه الطالب من أصول عمل االستبيان وعمل العينة وعمل  لشطر يطبق الباحث فيه أوال  ويف هذا ا :التطبيقي
أن  -أي بني الشطر النظري والشطر التطبيقي -. والربط بينهماالتطبيقيةاملقابلة.. وحنو ذلك من مهارات البحوث 

كما سيتضح ذلك من –عه الباحث سوف يطبق األحكام اليت فهمها من أحكام فقهية من خالل حبثه على جمتم
 – املثال التطبيقي على أحكام احلداد خالل

 

  هتا لطلبيت يف مرحلة املاجسترياخرت  تطبيقيةلبحوث نظرية ذجان منو 

الرضاعة وأحكامها ومدى فهم اجملتمع الربواني النموذج األول :  

ومن النتائج املفيدة للمجتمع اليت خرج منها حبث الرضاعة وأحكامها أن الباحثة وجدت من خالل االستبيان أن من 
ألوالدهن إىل الرضاعة الصناعية منذ الوالدة لفهمهم اخلاطئ لقوله  الطبيعيةاملرضعات أوالدهن قد ترتكن الرضاعة 

أن من ابتدأت  أراد أن يتم الرضاعة". ففهموا من اآلية خطئا   والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن" :تعاىل
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من  كبريا    رضاعة ولدها جيب عليها أن تتم رضاعته حوالن كامالن وإال أمثت. فمن أجل هذا الفهم تركت عددا  
ابلعامني الكاملني . والفهم الصحيح لآلية أن تقرير اآلية ملدة الرضاعة ألطفاهلا الرضع كليا   الطبيعيةاألمهات رضاعتها 

جاء من ابب خصم املنازعات املالية اليت قد حتصل بني الزوج املطالب ابلنفقة على أوالده وطليقته. فالزوج الذي طلق 
 رضيعا   وانتهت مسؤولية الزوج عن نفقة زوجته لكن تبقى وجوب النفقة على الزوج إذا كان طفال   ابئنا   زوجته طالقا  

ع لبنه من ثدي أمه واألم ال بد هلا من الغذاء الكايف هلا لكي حتسن رضاعة رضيعها. وملا  منه فالطفل الرضيع يسرتض
ام الرضاعة للرضيع حوالن  بينت اآلية الكرمية أن مت .معلومة للمكلفني عهد نزول الوحي كانت مدة متام الرضاعة غري

 على نفسها.  النفقة  هاطليق. وبعد اهلذين احلولني ال حيق للمرأة أن تطلب من كامالن

 

 احلداد وأحكامه ومدى فهم اجملتمع الربواني النموذج الثاين:

فيما يلي استبياان عمليا لفهم أحكام حداد املرأة يف اجملتمع الربواني. عرضت بعض الفقرات املتعلقة ابالستبيان لتكون 
لربط بني املباحث النظرية وأسئلة االستبيان لتبني منه درجة فهم أحكام احلداد يف اجملتمع الربواني يف الشرحية  منوذجا  
 املعنية.

 قسم )ب( : املعلومات فيما تتعلق خبربة املستجيبني يف احلداد. 

     الرجاء وضع عالمة  فيما يلي :هل حتد من قبل؟

 .نعم 

 .ال 

مباشرا(.  11)*إذا جتيب ال، أجب سؤال رقم   

 إذا حصلت الوفاة من قبل وحتد )*جتوز أن تضع أكثر من واحد(: .1

 مل أعمل احلداد عملُت احلداد حصلت الوفاة امليت

    األب.
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    األم.

    الولد: )واحد أو أكثر من واحد(.

    اإلخوة: )األخ أو األخت(.

    اجلد أو اجلدة.

    الزوجة.الزوج/ 

  قرابة أخرى، الرجاء ذكرها:

 

  

 األشياء اليت فعلت أثناء احلداد من قبل )*جتوز أن تضع أكثر من واحد(: .2

  لبس السواد 

 التهليل 

 عدم خروج من البيت 

 لبس لون املظلم سوى األسود واألبيض 

 لبس ثوب األبيض 

 عدم التزين 

 عدم الكالم 

 )للمكث يف البيت(أخذ اإلجازة  

 سوى ما ذكرت، عني: 

 ما سبب عدم عمل احلداد )*إن مل تفعل احلداد(: .3

 .عدم العلم ابحلداد 
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 .)عدم العلم أبحكام احلداد يف اإلسالم )عدم معرفة بوجوبه  

 .علمت ومل حتد 

  :سوى ما ذكرت، عني 

 ما مصدر احلداد؟ .4

 .الشرع 

  .جمرد العادة 

 .الشرع والعادة 

  :سوى ما ذكرت، عني 

 من أين حصلت على تلك املعلومة؟ .5

 .املذايع 

 .التلفاز 

 .اجلريدة 

 .من املؤمتر أو التعليم العام 

 .اإلنرتنت 

 .التعليم يف املدرسة 

  :سوى ما ذكرت، عني 

 

 ملن جيب عليه احلداد؟ .6

 .الزوجة فقط 
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 .الزوج فقط 

 .كالمها 

 .)كل الناس )كل األداين 

 .ال أعرف 

  ،عني:سوى ما ذكرت 

 كم مدة احلداد كما شرعه اإلسالم؟ .7

 .طوال جمالس التهليل 

 .أربعة أشهر وعشرا 

 .سنة واحدة 

 .ال أعرف 

 :سوى ما ذكرت، عني 

 ما حكم احلداد للمرأة املتوىف عنها زوجها عموما؟ .8

 .مندوب 

 واجب. 

 .ال أعرف 

 هل املرأة املتوىف زوجها جتوز أن ختطب أثناء احلداد؟ .9

 .نعم جيوز 

 .ال جيوز 

 .)جيوز ابلتعريض)ال ابلتصريح 
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 .ال أعرف 

 :سوى ما ذكرت، عني 

 هل جيوز أن تتزوج املرأة املتوىف زوجها بعد االنتهاء من احلداد؟ .10

 .نعم جيوز 

 .ال جيوز 

 .ال أعرف 

 :سوى ما ذكرت، عني 

 هل جيوز أن حتضر املرأة املتوىف زوجها اجملالس كمجلس وليمة العرس؟ .11

 .نعم جيوز 

 .ال جيوز 

 .ال أعرف 

 األشياء احملرمة أثناء احلداد حسب ما عرفت،)*ميكن أن تضع أكثر من واحد(: .12

 .لبس الزينة 

 .مس الطيب 

 .لبس احللي 

 .لبس احلرير 

 .متشيط الشعر 

 .تقليم األظافر 

 .الكالم مع الغري 
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 .الكالم ابهلاتف 

 .العمل 

 .اخلروج من البيت للحاجة 

 .اخلروج من البيت سياحة 

 ة الكامريا بعدم وجود احلاجة.رؤية الرجل املرأة عن طريق 

 .نزع الزينة من البيت 

 .نزع الزينة من السيارة 

 .استخدام الشامبو أو الصابون املعطر 

 ،وبيت جديد(. تلبية دعوة اجتماعية )كوليمة العرس، عقيقة، ختان 

 :سوى ذلك، عنّي  

 

 بعص نتائج االستبيان عن فهم أحكام احلداد 

 املستجيبني أغلب الشرعي احلداد فهم بعض أحكام يف كبري  لبس هناك ولكن احلداد مصطلح عن املستجيبني فهم
 الذي كمن  األخرى األحكام منهم كثري  يفهم ومل الرئيسية، أحكام من وهذا التزين عدم احلداد حمرمات من أن فهموا
 .الفرح جمالس احملتدة حضور وحكم احلداد، أثناء يف احملتدة خطبة وحكم ومدته، احلداد، عليه جيب

   

احلداد ألحكام اخلاطئ الفهم يف املوروث العرف ثرأ   

للمسلمني التهليل جمالس طوال تكون احلداد مدة يف-1   

أجدادهم  من لديهم املتوارث العريف احلداد ممنوعات وفعل التهليل إبقامة هو احلداد أن املستجيبني أكثر فهم-2  
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والنساء الرجال بني يفرق أن دون من امليت أقارب كل  على جيب احلداد-3  

 

 أهم نتائج البحث والتوصيات:

إن حاجة البحوث يف الدراسات اإلسالمية إىل اإلحصاء واالستبيان ال يقل أمهية عن علم االقتصاد وسائر العلوم -
 ألن أحكام الشريعة هلا تعلق يف مجيع شؤون احلياة.

 اإلسالمية العليا يف التايل:تتمثل أمهية البحوث امليدانية للدراسات -

البحوث امليدانية اإلحصائية االستبيانية متثل مدى فهم اجملتمع ألحكام كل حبث فقهي. فإذا كان هناك خلل -أ 
 سوف يتم تداركه من قبل هيئات اإلفتاء وخطباء املساجد.

يف الذي يكثر الفعل   أن بعض أصول التشريع اإلسالمي مثل سد الذرائع تعتمد على االستبيان اإلحصائي-ب 
 املفضي فيه إىل احلرام. فمنع املرأة لقيادة السيارة ال يدخل حتت سد الذرائع.

االستبيان  ابإلحصاءبعض األحكام الفقهية املختلفة مثل هل يف املال حق سوى الزكاة؟ حيسم اخلالف فيها -ج
 حلاجات الناس من الزكاة املقدرة.

الشريعة والقانون جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية. رايدة البحوث امليدانية يف كلية-  

 

 التوصيات:

مادة اإلحصاء وعمل االستبياانت ، مع بيان عالقتهما ابلدراسات اإلسالمية يف مناهج البحث يف  إبدراجالتوصية 
 الكليات الشرعية.
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 أهم املراجع:

الكتب العلمية، بريوت ، لبناناألنصاري فريد ، أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ، دار  - 

( شرح النووي على صحيح مسلم .دار اخلرب.  م1996هـ / 1416النووي ، حيىي بن شرف) – 

( املصنف. دار الفكر.بريوت. م1994ه /1414بن أيب شيبة عبدهللا بن حممد)-  

البالذري ، أمحد بن حيىي )دت( فتوح البلدان ، دار الكتب العلمية، بريوت. لبنان.-  

،لبنانصادق ، دارإحياء الرتاث العريب  ( ، أحكام القرآن ، حتقيق: قمحاوي حممد1405اجلصاص أمحد بن علي )-  

I. -دط(. ،شرح: عبدهللا دراز  الشاطيب، أبو إبراهيم بن إسحاق. )دت(. املوافقات يف أصول الشريعة(
دار املعرفة.بريوت:  

القرآن ، حتقيق:الربدوين أمحد ، دار الكتب املصرية ، القاهرة.( ،  اجلامع ألحكام 1964القرطيب حممد أبو عبدهللا)-  

 املقاالت :

1993-قواعد التنظري املآيل عند اإلمام الشاطيب. ألستاذ  عبد احلميد العلمي . نشر جملة املوافقات . العدد الثاين  

الرتاث" عبدالرمحن حللي البحث العلمي بني التجديد وسدانة "
".\ا http://www.kantakji.com/research-development 

" الرايضيات واإلسالم "عالء حسن نور الدين على موقع جامعة أم القرى.  -
http://uqu.edu.sa/page/ar/58028 

. شيماء جابر.تنظر املقالة على املوقع ماذا لو اجتمع علم االقتصاد ابلعلوم االجتماعية واألساسية األخرى
http://www.arageek.com/2015/04/29/economy 

:التحقيقات الصحفية  

-" 2011فرباير  5. 15566الرسائل العلمية حب الوجاهة يطغى على احملتوى" منشور يف صحيفة الرايض العدد  

 


