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 األطروحة مخصم
 

كان وما لمقرري السياسة االقتصادية في دول العالم، و زليًا أًا فكريًا جسيعد التوازن االقتصادي العام ىا

، ومن لمجتمعاالقتصادية القائمة في ذلك الوجية ال ينفك أن يكون وجيًا من االيديو  من الموضوعات يزال كغيره

التوازن االقتصادي يعد ، و تووآلياوفق رؤى صانع القرار عمى تمع ثم فيو انعكاس لمفمسفة السائدة في ذلك المج

ن ، ومن ثم فإاإلسالميمن توازن عام يكفمو نظام حياتي متكامل في ظل الدين  اً جزء اإلسالميفي االقتصاد 

، ستعمل ، وسوق العملالسوق النقديةو ، سوق السمعسواق المختمفة: عمى وفق األجزيئات التوازن االقتصادي 

ة التي تحدد اصاًل عممية اإلسالمييعة مستوى التوازن في ظل ثوابت الشر  إلىلموصول  عمى حدة وكالً  ،معاً 

 .اإلسالميصنع القرار االقتصادي 

وخصوصيتو وفي شموليتو  اإلسالميتبرز أىمية البحث في تسميط الضوء عمى كينونة الفكر االقتصادي و    

ويدل ، مي تحكمو ضوابط الشريعة واحكامياادية في ظل مجتمع اسالالنظرية لواقع العممية االقتصر لكل االط

نو قادر عمى المواكبة أو بل ،  -كما يحمو لمبعض أن يدعي –مر عمى أن ىذا الفكر ال يتصف بالقصورىذا األ

وذلك امر ينطمق من ولو صفة االستدامة واالستمرارية ،  ،والمالءمة والمواءمة مع متطمبات الحياة العصرية

لشريفة ن الكريم والسنة النبوية اطريق القرآن عالحنيف واحكامو  اإلسالميرضية الفكرية التي يمدىا بو الدين اال

 .(رضي اهلل عنيم اجمعين)والعمماء االطيار  (عمييم السالماألطيار )االرث الفذ لالئمة ثم  ،

من من خالل استعراض المفيوم في كل  لمصطمح التوازن االقتصادي فاىيميبعرض م الرسالةبدأت 

المنظورين في بيان األسس الفكرية التي أستند عمييا كل من طريق ن عالمنظور الوضعي والمنظور اإلسالمي 

)التوازن السمعي( تم توضيح أولى المجاالت االقتصادية ثم  ،)الفصل األول(التوازن  مصطمحبنائو المفاىيمي ل

توازن في سوق السمع والخدمات من وال ستيالكلنظرية اإلالوضعي واإلسالمي  من خالل شرح منظوري االقتصاد

، ولما ليذه الدالة من الوضعي اإلسالمي ينوشرحيا وخصوصيتيا في ظل المنظور  ستيالكاإلخالل عرض دالة 

وكيفية الوصول إلى تحقيق ونمطو عمى ضوء المنظور السائد في المجتمع،  ستيالكاإلخصوصية في توجيو 

عرض االستثمار  طريقن عوتمى ذلك شرح التوازن في السوق النقدية )الفصل الثاني(، توازن ضمن السوق ال



 

موقف وآلية االستثمار واالدخار، و  ياالطمب عمى النقود وعرضوموقف الفكرين الوضعي واإلسالمي مرورًا ب

ن عحثة التوازن في سوق العمل ، وأخيرًا تناولت البامن ذلك )الفصل الثالث( الوضعي واإلسالمي ينالمنظور 

فيما بعد عمى تكوين الدورات االقتصادية، وكيفية االنطالق نحو فيم  و، وأثر ذلكوطمبالعمل عرض  طريق

منيا اإلسالمي االقتصاد الوضعي وموقف االقتصاد مسببات حدوث الدورات االقتصادية، واألزمات التي تصيب 

التي تثبت الفكرية نتائج لى عدد من التم ذكره، توصمت الباحثة إلما  ضوء ذلك، واستناداً  في)الفصل الرابع(، و 

  ىذه.أطروحتيا الباحثة في  االبحث الذي انطمقت مني فرضية

 


