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 املفهوم واملنظور يف العلوم االجتماعية ولدى مناذج فكرية معاصرةاحلضاري 
  دقدمةامل

 
 التعريف ابلكتاب:

"مفهوم احلضاري ومعامل منظور جديد يف العلوم السياسية حلقة نقاشية حول هذا الكتاب يضم أعمال 
مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات  عقدها مركز احلضارة للدراسات السياسية ابلقاهرة ابلتعاون مع واالجتماعية"

شارك فيها عدد كبري من املفكرين و ، 2010أكتوبر  25-24 يوميبكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة 
أسس ومبادئ لبلورة حلقات متشابكة متساندة من حماوالت السعي حلقة من ني وشباب الباحثني. وهو يواألكادمي

 .ومنهًجا نظرًافكرًا و  هتفعليه وتشغليه جلين مثار  ويف العلوم االجتماعية املنظور احلضاري 
وجاءت أعمال هذه احللقة يف حينها استكمااًل جلهود التأصيل للدراسات احلضارية اليت سبق أن دشنها مركز 

معمقة حول مفهوم  الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ومركز احلضارة للدراسات السياسية، ومتهيًدا إلعداد دراسات
يف صورة "عصف ذهين واسع" من أجل النقاشية هذه احللقة جاءت احلضاري ومنظوره يف العلوم السياسية خباصة، 

الكشف عن خريطة إدراكاتنا ملفهوم "احلضاري" واستعماالته ضمن الدوائر العلمية واحلوارية املختلفة، ومدى إمكان 
ة دالالت واستعماالت له حتقق التواصل الفعال، وترد االختالفات إىل أنصبتها الوصول إىل توافق عام بيننا على مصفوف

وسياقاهتا. كما هتدف إىل اإلطالل على قضية "املنظور" يف العلوم االجتماعية وعلم السياسة، من مدخل مقارن 
 رؤى عربية وإسالمية. يستوعب حالة مراجعة هذه العلوم يف العامل، وحماوالت اإلسهام يف تطوير هذه املراجعات من 

، ويدواوا األمدر بدني لتدزال لدذا املفهدوم قيدث يضديق ليقتصدر ل كبدري حدول "احلضداريص" صدفًة ومعدىيددور جددحيث 
على الشأن الديين وبني َمْن قد يوسع هذا املفهدوم والوصدف قيدث يشدمل كدل شديء، خاصدة أن هدذا الوصدف اسدت خدم 

لتحددددات احلضدددارية، املقاومدددة احلضدددارية، الشدددهود احلضددداري، العمدددران بشدددكل يتسدددم ابلسددديولة ضدددمن مفددداهيم أخدددرى  ا
إخل(، ومددن هنددا كددان مددن املهددم حتريددر هددذا املفهددوم وحتديددده جبميددع امتداداتدده ونفددي الدددالالت املغلوطددة عندده … احلضدداري
 وحوله.

و حتويدل النظدر عدن فمثاًل يرى الدبع  أن احلضداريص مدا هدو إال  طداء للمواجهدة يسدتخدمه الغدرب يف صدراعه معندا، أ
م القوة والعنف مركَّب لدينا يف العقل والسلوك احلضاري. أيًضا استخداالسياسي، أو قلب املوازين يف الرؤية، كقولم أن 

 يستخدمه البع  على أنه نوع من االستدراج ملن يتحدثون عن دينية الصراع.
صراعات تفسريًا دينًيا، هذا خطأ قد يقع فيه كثريون فالتفسري احلضاري ليس تفسريًا دينًيا، وال يعى كذلك تفسري ال

 وابملثل املنظور احلضاري ليس منظورا دينيا، وليس إسالميا ابلضرورة فقط. يف هذا اإلطار.
 

 ومن اإلشكاالت اليت يثريها مفهوم "احلضاري":
  موض املفهوم -
 العالقة بني السياسي واحلضاري والديين -
ل الثقددايف والددديين( ابعتبدداره متغددريًا مسددتقاًل دافًعددا وحمرًكددا يف ذاتدده ومفسددرًا التددداخل بددني احلضدداري  الددذي يشددم -

للعالقددات والتفدداعالت، وبددني احلضدداري ابعتبدداره إطددارًا وبييددة تشددكل الددوعي والسددلوك وأداة تو ددف يف خدمددة 
 "السياسي االسواتيجي".
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 الفصل بني السياسي والقيمي  موقع األبعاد القيمية من احلضاري(. -
 

وهذا حال   .هخصومقاده و نو  يهومن مؤسس ،خارجهمتمرسني من داخل املنظور و  م الكتاب دراسات لباحثنييض
فمن مسات هذا املنظور اإلنفتاا على الداخل واخلارج من توجهات فكرية متنوعة،  كرى جاد، جيود نتاجه.جهد فكل 

أو كتاب من العديد من االجتاهات الفكرية املتنوعة أو مؤمتر أو ندوة وتطبيقاته فال خيلو عمل من أعمال تناقش املنظور 
 دون حجر أو إقصاء.

القلب من ىف  وهماملنظور احلضاري  رواد ومؤسسي أعمال منعلى وعلى جانب آخر، يشتمل هذا العمل الفكري 
بني االثنني: رواده  جيمع  قراءات من هم على عتباته ألعمالعلى و  ،ينسجون أسس املنظور بذلوا زبدة أعمارهم املنظور

 .الشك الودودو ة قدالثقة النا ،خطاه مسيتلمن ىف القلب ومن 
وتعيد  متده جملاالت جديدة وختتربه يف قضاا متنوعة ،فكرًا وفعالبين عليه تدة تستند لرصيد من العمل قالثقة النا

االجنازات والتحدات واجلوانب  على بصرية تبنيوالشك الودود حيرص على مساءلة رواده ونقاده لي .النظر لتنميه وتعمقه
 اليت البد من استكمالا.

 حتسبهاتهيب وجهات النظر املختلفة حىت وإن اتسمت بلغة خشبية تردد حمفو اهتا اليت منظور هذا حاله ال ي
لظهور ا نكما أن املدا االستظهاري ال يغريها وال خيدعها ومها يبغيا  التجاوز.و طرة أو التفرد املدعى السبق قاحلكمة امل

 كرها أوسع منه.فتسع هذا املنظور وأن  هتمالتمكن من أسس املنظور و ادعاء أن كلما تبسم
–وإذا كانت موانع إجرائية قد حالت دون صدور أعمال هذا الكتاب يف وقت أسبق، فإن ذلك مرجعه االنشغال 

ية ابلطبع على اجملتمع والدولة يف مصر، ابلتداعيات والدالالت الفكرية واملنهاجية واحلرك -عقب اندالع الثورة املصرية
بل وعلى الدوائر األكادميية اليت طاملا نظرت لإلصالا والتغيري، ومن هذه الدوائر ابلطبع اجلماعة العلمية للعلوم 
السياسية من منظور حضاري. فلقد بدت الثورة لبع  منهم كنموذج حضاري تعكس خصائصه ومالحمه "منظورا 

"، وازدادت احلاجة الختبار وتفعيل هذا املنظور على واقع يتغري بسرعة. ويف حني تزايد حضارا للفعل الثوري
 االستخدام العشوائي ملفهوم "احلضاري"، وتزايدت احلاجة إلعادة طرا هذا املفهوم واملنظور.

قوهتا وإبداعها، من الثورة والذي كان مكمنا ومناطا ل هذا النموذجعلى ومع تصاعد نغمة الثورة املضادة واالنقالب 
بعد - ن بينها الدفع هبذا الكتاب للنشرى أكثر من مستوى وأبكثر من وسيلة، وكان متزايدت احلاجة إلعادة الطرا عل

ضمن خطة أمشل لنشر وإعادة نشر أعمال املركز املعرفية والفكرية والنظرية اليت تراكمت عرب أكثر من  -أتخر سنتني
الثورة مث االنقالب عليها أن األزمة معرفية وفكرية ثقافية ابألساس، مهما حتدثنا أو  . فلقد أتكد مع اندالع( عاما15 

 تناقشنا حول "القوة العسكرية" أو "القوة األمنية" كمحدد ملصري هذه الثورة.
فعاليته حفظ بقاء، وجتديد ابعتباره حراسة أصوله املعرفية  :برياتنكخذ هذا املنظور على عاتقه مهمتان  أوقد 

املشروعات   ذلك من خالل أعمال مؤسسية اماعية متوعرب ما يقرب من ربع القرن  حفظ مناء.بوصفه  نهجيهامل
. ترافق مع ذلك جهد حثيث (1 (البحثية واملراكز ...، األنشطة الطالبيةالعلميةالرسائل  والندوات، ،املؤمترات البحثية،

                                                 

د.نادية محمود انظر: حول جهود مركزي الحضارة، والدراسات الحضارية وحوار الثقافات في هذا الصدد لمزيد من التفصيل  (1)
مجلة المسلم )كلمة التحرير(،  القات الدولية في اإلسالم: من خبرة جماعة علمية إلى معالم منظور حضاري جديدالع ،مصطفى
 .56 – 5، ص ص 2009(، 134/ 133، العدد )المعاصر
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اخلربة ا بني والقادرين على اكتساب عداد أجيال من الباحثني الر إل (2 خالل العديد من الدورات املنهجية والتدريبية من
  .ىف جمال هذا املنظور

                                                                                                                                            

راسات ، تقديم: د.سيف الدين عبد الفتاح، القاهرة، مركز الحضارة للدقراءات في فكر أعالم األمة، .نادية مصطفىدمقدمة كتاب و 
 .2014، (12سلسلة الوعي الحضاري )السياسية ودار البشير للثقافة والعلوم، 

مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات: المسار واإلنجازات )خبرة عقد من د.نادية مصطفى، تقديم: د.محمد صفار، وانظر أيضا: 
 .2012ريل ، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، أب(2012 – 2002الزمان: 

 :من هذه الدورات  (2)
(. 2/8/2000 – 29/7حقل العلوم السياسية نموذًجا"، في الفترة ) –دورة "المنهاجية اإلسالمية في العلوم االجتماعية   -

وعملت على عرض نماذج من الخبرات في بناء منظور معرفي في الحقول المختلفة ضمن العلوم السياسية، واستعراض 
مكانيات تفعيلها نماذج فكرية ذات  رؤى معرفية إسالمية، وعقد ورش عمل مكثفة حول المداخل المنهجية اإلسالمية وا 

نن، مدخل التحليل المفاهيمي، مدخل التحليل الثقافي(. وأصدر المركز ) بالتعاون مع المعهد العالمي –(2002)مدخل السُّ
حقل العلوم  –لمنهاجية اإلسالمية في العلوم االجتماعية كتاًبا بأعمال هذه الدورة تحت عنوان: "دورة ا -للفكر اإلسالمي

 السياسية نموذًجا".
(؛ وهدفت إلى 2002-2001دورة "التعريف بمداخل العلوم النقلية والتراثية للباحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية" ) -

ومفاتيحها المعرفية والمنهجية؛ وذلك تعريف الباحثين والطالب في الحقول العلمية غير الشرعية بمداخل العلوم الشرعية 
الذي تفضل بإلقاءها، مستشار المعهد العالمي للفكر اإلسالمي من واقع محاضرات فضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة 

( كتاًبا بمضامين هذه الدورة التي امتدت عبر 2004عالوة على محاضرات مسجلة له سابًقا. وقد أصدر المركز )
 ريق إلى التراث اإلسالمي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية".عامين، بعنوان "الط

(، وكان موضوع الدورتين األولى 2007 – 2006دورة التثقيف الحضاري بالتعاون مع برنامج حوار الحضارات ) -
 والثانية: 
  ،"2005/  9/  7-4"من أجل بناء الذات الحوارية والوعى الحضارى. 
 6/9/2006-3("، 2ى الحضارى )"من أجل بناء الذات الحوارية والوع. 

(. والتي انطلقت من محاولة 2008يناير  24-13دورة "كيف نفكر منهاجيا فى األحوال العالمية الراهنة"، في الفترة ) -
وضع أسس منهجية علمية لفهم وتفسير الواقع العالمي الراهن، في ظل ما يمر به من تطورات متسارعة تقع أمة 

 المسلمين في القلب منها. 
بالتعاون مع الجمعية الخيرية –دورة "المقاصد الشرعية: تعريف وتفعيل في النشاط االجتماعي واألهلي"، والتي عقدت  -

(. وذلك بهدف التعريف بالرؤية المقاصدية للشريعة 2008فبراير 24-8في الفترة من ) -للخدمات الثقافية واالجتماعية
 وكيفية تفعيلها في المجال االجتماعي واألهلي.

(. واستهدفت 2008أبريل  8-2دورة "المقاصد ومنظمات العمل المدني واألهلى .. ثقافة وتخطيطا"، وعقدت في الفترة ) -
باألساس الشباب الفاعل مدنيًّا والمهتم ببناء منهجية تفكير مستقيمة فعالة، استجابة لمتطلبات واحتياجات الشباب للتعرف 

في تطوير منظماتهم المدنية والتركيز على الرسالة والرؤية الحاكمة لعمل تلك على الرؤية المقاصدية وبيان إمكاناتها 
 المنظمات. 

 11 -يوليو  7األفكار" حاضر فيها األستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، خالل الفترة ) دورة عن "قراءة المفكر وعالم -
 .(2008أغسطس 

ومركز اسات االجتماعية"، بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية دورة منهجية في "كيفية تفعيل القيم في البحوث والدر  -
(. وحاولت إلقاء الضوء على ماهية القيم 2010فبراير  11 – 6بالقاهرة، والمنعقدة في الفترة )الدراسات الحضارية 

محاولة استنباط أهم وعالقتها بالعلم والبحث العلمي، خاصة في البحوث والدراسات االجتماعية واإلنسانية. باإلضافة إلى 
المنظومات القيمية الكامنة في المصادر البحثية في علوم مختلفة ما بين شرعية واجتماعية. وبناًء عليه محاولة تلمس 

 بعض آلليات لتفعيل القيم مجاالت معرفية ومستويات بحثية مختلفة.
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كساحة الختبار   (3 حولية أميت يف العاملمث ، (1996 – 1986  كان مشروع العالقات الدولية يف اإلسالمو 
ومركز الدراسات احلضارية وذلك من خالل مؤسسات عديدة منها مركز احلضارة للدراسات السياسية  ،وتفعيل املنظور
ما كان برانجًما حلوار احلضارات دأصدر عن يالذ ،جامعة القاهرة -بكلية االقتصاد والعلوم السياسية وحوار الثقافات

كل ذلك ميثل مدرسة   .ر وتشغيلهو ت لتفعيل املنظأنشا كمؤسسات أ    ،(4 سلسلة التأصيل النظري للدراسات احلضارية
 .االستعالء تشعر ابلدونية أو ، العلى أساس معريف متني منفتحة على املنجز املعريف اإلنسايننقدية بنائية تقوم فكرية 

 ولقد شارك يف احللقة مبداخالت شفوية ومكتوبة خنبة من أساتذة العلوم السياسية والعلوم االجتماعية، وهم:
األستاذ الدكتور سيف الدين عبد ، و مياألستاذ الدكتور عبد احلميد أبو سليمان رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسال

األستاذ ، و الفتاا أستاذ النظرية السياسية والفكر السياسي اإلسالمي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة
حوث ابملركز القومي للباخلرباء الدكتور إبراهيم البيومي  امن و  األستاذ فؤاد السعيد، و نبيل عبد الفتاا مدير مركز اتريخ

                                                                                                                                            

ركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات دورات التثقيف الحضاري بالتعاون بين مركز الحضارة للدراسات السياسية وم -
 (، وموضوعاتها على التوالي: 2010 – 2008)برنامج حوار الحضارات سابقا( خالل األعوام )

  ،"28/8/2008 –24"ثقافات متنوعة فى حضارة جامعة. 
  ،")20/8/2009-16"ثقافات متنوعة فى حضارة جامعة )ب. 
 16/9/2010-13ة ووجوهها المتنوعة"، "كيف نفهم الغرب؟ فى خصائص الحضارة الغربي. 

 : اعددً  أحد عشرصدر من هذه الحولية  (3)
ز على مسألة 1998) األولالعدد  -  ."األمة والعولمة"م(: ركَّ
 ". العالقات البينية داخل األمةم(: وركز على "1999) الثانيالعدد  -
" )صدر في موسوعة من ستة قرن  األمة في(: عدد خاص تحت عنوان "2001 -2000) الثالث والرابعالعددان  -

 مجلدات نشرت بالتعاون مع دار الشروق الدولية بالقاهرة(.
 ".تداعيات الحادي عشر من سبتمبر على أمة اإلسالم(: جاء مركًزا الضوء على "2002-2001) الخامسالعدد  -
 ".األمة اإلسالميةالحرب على العراق وتداعياتها على أرجاء (: وركز على قضية "2005)مايو  السادسالعدد  -
 . "اإلصالح فى األمة بين الداخل والخارج"(: وركز على قضية 2007) السابعالعدد  -
، وهو بمثابة تقرير استراتيجي عن العالم اإلسالمي خالل العام 2008 مرصد الحالة اإلسالمية: 2008العدد الثامن  -

 ."األمة ومشروع النهوض الحضاري ، وركز على قضية "2008
سلط الضوء على قضية غزة، وما تعرضت له من عدوان وحشي، "، غزة بين الحصار والعدوان" :2009تاسع العدد ال -

 .وما تبعه من مواقف داخلية عربية ودولية
من مدخل سياسي، للتعرف على التأثير المتبادل  الحالة الثقافية في العالم اإلسالمياهتم بدراسة : 2010 العاشر دالعد -

 في.بين السياسي والثقا
 ".الثورة المصرية والتغيير الحضاري والمجتمعي"عن (: 2011/2012) عشر العدد الحادي -

صدرت عن برنامج  ، تحت إشراف وتحرير أ.د.نادية مصطفى وأ.د.منى أبو الفضل،عة كتببس لتأصيل الحضاري ة اسلضمت سل (4)
 :هيو ، 2008 في دار الفكر بدمشقو  بكلية االقتصاد والعلوم السياسيةحوار الحضارات 

 .دوافعه -أهدافه -الحوار مع الغرب: آلياته أ.د. سليمان الخطيب، أ.د. منى أبو الفضل ، د. أميمة عبود، -1
 .هودية والمسيحيةمفهوم اآلخر في الي، د. رقية العلواني، األب د.كريستيان فان نسبن، أ. سمير مرقس -2
 .األنا واآلخر من منظور قرآنيد. السيد عمر،  -3
 .لثقافة والحضارة: مقاربة بين الفكرين الغربي واإلسالمييد، د.فوزي خليل، اأ. فؤاد السع -4
 .البعد الديني والحضاري  العالقات الدولية: ،د.عبد الخبير عطا محروس، د. أماني صالح -5
 .حوار الثقافات: إدارة األجندات والسيناريوهات المتنازعة د.حسن وجيه، -6
 .الم: رؤيتان للعالمالعولمة واإلس د.سيف الدين عبد الفتاح، -7
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املؤرخ املصرى وأستاذ التاريخ ورئيس قسم التاريخ األسبق األستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم، ، و اجلنائية واالجتماعية
الدكتور حسن وجيه، أستاذ اللغوات والتفاوض جبامعة و ، جبامعة الزقازيق، وعضو جلنة التاريخ ابملركز القومي للوامة

بكلية  الرئيس األسبق لقسم تطبيقات احلاسب اآلىل ىف العلوم االجتماعية حازم حسينكتور د ستاذ ال، واألاألزهر
شوقي جالل ستاذ ، األالعلوم السياسية جبامعة مصر الدوليةأستاذ والدكتورة أماين صاحل ، االقتصاد والعلوم السياسية

، م السياسية جبامعة القاهرةمدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلو ريهام ابهي كتورة د ، والاملفكر واملوجم
الدكتورة ، و الدكتورة اندية مصطفى، أستاذة العالقات الدولية والرئيس األسبق لقسم العلوم السياسية جبامعة القاهرةو 

 .ابكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية جبامعة القاهرة
سياسية األسبق بكلية اآلداب جبامعة وشارك يف رائسة اجللسات كل من أ.د.زينب اخلضريي رئيس قسم الفلسفة ال

 القاهرة، وأ.د.علي ليلة رئيس قسم االجتماع األسبق بكلية اآلداب جبامعة عني مشس.
 

 حمتوى الكتاب:
فيما جاء يف  األستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاحيتناول و . يتكون هذا الكتاب من متهيد وحمورين أساسيني

لدواعي إعادة طرا مفهوم عرض فيري: املداخل، واألدوات، واإلشكاليات"، مفهوم احلضا" اجللسة االفتتاحية
عدة حماور ميكن من خاللا دراسة مفهوم احلضاري وتفعيلها، ودراسة العالقة لاحلضاري يف الفوة الراهنة، كما يعرض 

ودراسة احلضاري من وجهة ، ودراسة احلضاري ىف إطار التنوع وأصوله، وبني احلضاري واإلنساين بني احلضاري والثقايف
وكذلك كيفية وموقع احلضاري من اجملاالت املختلفة، ،  املاضي واحلاضر واملستقبل( نظر احللقات الزمانية املتشابكة

 ل هذه األدوات.يحتويل احلضاري إىل مداخل وأدوات أكادميية وكيفية تشغيل وتفع
على متيز الرؤية احلضارية اإلسالمية على االفتتاحية يف نفس اجللسة  الدكتور عبد احلميد أبو سليمانكد يؤ كما 

وعلى الصعيد  ونزوعه حنو الصراع. الرؤية الغربية، مبا متلكه األوىل من أبعاد قيمية وإنسانية يفتقدها الغرب مباديته املفرطة
حول سياسات القوة السياسي، فإن السياسة اإلسالمية تدور حول كْون العدل أساس امللك أما السياسة الغربية فتدور 

 واملصلحة الوطنية.
تستعرض دراسة ، مفهوم احلضاري ومعامل منظور جديد يف العلوم االجتماعيةمن الكتاب حول  احملور األول ويف

، عن "مفهوم احلضاري ىف رؤى العامل"، مفهوم رؤى العامل وتطور صيا ته الفلسفية، وخصائص األستاذ فؤاد السعيد
 ولوجيا والفكر الفلسفى.بو حلضاري من وجهة نظر األنثر يق ابهذه املفهوم اللص

من آاثر على تلك اختالف احلضارات ، وما يرتبه العالقة بني احلضارة والثقافة د.حسن وجيهوتستعرض ورقة 
. وأكد وجيه ("أنسنة احلضارةأو ما يسمى "املرحلة احلالية تتسم بوجود حضارة إنسانية واحدة  العالقة، مشريا إىل أن 

أساسيني:  نيمستوي، وذلك على يف مشروعاتنا العلمية والبحثية حتدي التواصل عرب الثقافاتنتناول ال بد أن لى أنه ع
 .ري الثقافةيومستوى حتويل أو تغ ،مستوى فهم تضاريس الثقافة األخرى

ة موادفان، وأن  ؛ "احلضاري ىف الدراسات التارخيية" أن التاريخ واحلضار الدكتور قاسم عبده قاسموتؤكد دراسة 
كليهما مقون ابآلخر، وركز يف معظم كلمته على استكشاف معى احلضاري يف التاريخ اإلسالمي وقبله القرآن الكرمي. 
ورأى قاسم أن التاريخ اإلسالمي يعاين من القراءة املاضوية له، وأنه علينا أن نعيد قراءته من منظور حضاري بصورة 

 ا التاريخ وفرادته. شاملة، وذلك ملعرفة  واهر هذ
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طة سعة اخلري فأكد على، "، "مفهوم احلضاري يف الدراسات اللغوية والقانونيةاألستاذ نبيل عبد الفتاحويناقش 
ابلغموض والسيولة واجملاز، وركز يف كلمته على استعراض التجربة املصرية ىف  -كما يرى-الداللية للمفهوم الذي ميتاز
 ينها الستكشاف احلضاري من خاللا.نقل القوانني األوروبية وتوط

أن  اكدددمؤ  ،"احلضدداري يف منظددور املعلوماتيددة"األسددتاذ بكليددة االقتصدداد والعلددوم السياسددية  أ.د.حااا م حساايوتندداول 
ينبغدددي  هوأشددار إىل أندد هندداك عالقددة وثيقددة بددني احلضددارة والتكنولوجيددا، فالتكنولوجيددا تددؤثر بشددكل واضدد  علددى احلضددارة.

ري والثقايف، فاحلضداري لده طابعده الكلدي وينطلدق مدن املدة التفداعالت بدني املفدردات، بينمدا الثقدايف لده التمييز بني احلضا
 طبيعة فردية. فاحلضاري هو املستوى الكلي والثقايف هو املستوى اجلزئي.

نه "رؤية "املنظور احلضاري: املفهوم واملقومات واإلشكاليات". فعرفت املنظور ااحلضاري أب د.أماين صاحلمث انقشت 
تم فيهدا تدخصوصديتها الثقافيدة، مدع مراعداة البييدة الثقافيدة واملكانيدة والزمانيدة الديت  واب من املشدكلة البحثيدة يركدز علدىلالق

دراسددة الظدداهرة، وتتشددكل هددذه اخلصوصددية نتيجددة جمموعددة مددن العوامددل املتعددددة واخلددربات احلضددارية. هددذه اخلصوصددية ال 
ويقدوم املنظدور احلضداري بعددة و دائف كغدريه مدن  وهدذا األخدري ال يعدين عددم وجدود تندوع. تنفي وجود املشوك اإلنسداين،

املنظورات وهي التفسري والتحليل والتنبؤ. ور م ضخامة اإلشدكاليات الديت يواجههدا املنظدور احلضداري فدإن ذلدك ال يعدين 
 فشله بل ضرورة استمراره".

القومى للبحوث اجلنائية واالجتماعية ابلقاهرة، عن "احلضاري من  ابملركزاخلبري ، إبراهيم البيومي غامن.دمث حتدث 
وجهة نظر العمل اخلريي"، وركز  امن على أمهية إجياد فروق واضحة بني املنظورين الغريب واإلسالمي وذلك من خالل 

ه للحياة، وربط هو أصل ىف إدراك اإلنسان املسلم ورؤيتي عدة مفاهيم كالدولة واملدينة، وأكد على أن العمل اخلري 
 لألوقاف.  ابملقاصد الشرعية والدور التارخييالعمل اخلريي 

، املفكر واملوجم، أن قضية احلضاري حمل اهتمام أ.شوقي جاللوعن املنظور احلضاري واسواتيجية الوامة، يالحظ 
مددن اسددواتيجية  اامددة جددزءً علددى املسددتوى النظددري، ولكنهددا  ائبددة عددن جمددال التطبيددقو وأكددد علددى أن تكددون اسددواتيجية الو 

أمشل للنهوض احلضداري، تتضدافر فيهدا الوامدة واإلبدداع ا لدي يف تدوطني العلدم والتكنولوجيدا. تتضدمن اسدواتيجية الوامدة 
؟ (يقرأ الوامة ي اجلمهور الذيأ كيف نوجم؟ من يوجم؟ ملن نوجم   ماذا نوجم؟من قبيل:  اإلجاابت على عدة أسيلة

ير اسواتيجية للوامة: تنظيم مؤسسي للموامني، التخطيط املرحلي والنوعي، وضع خطة لتوفري قواميس ومن آليات تطو 
 متخصصة، العمل على توفري قاعدة معلومات خاصة ابلوامة.

 ؛خربة منظور حضاري يف العلوم السياسيةاحلضاري يف الرؤية اإلسالمية" و  املنظورعن " اندية مصطفى.د.أوحتدثت 
، املنظور احلضاري ودراستهأتكيد الصلة بني العلوم السياسية والعلوم االجتماعية عند احلديث عن  على أكدتحيث 

تعدد  تأكدكما وم "احلضاري" و"املنظور احلضاري"،  أمهية التميز بني املنظورات احلضارية املختلفة والتمييز بني مفهو 
ليس قاصرًا على املنظور رن بني حضارات متعددة و املنظور احلضاري منظور مقاأن و مصادر املنظور احلضاري، 

وأشارت إىل وجود بعد مشوك بني العروض واألوراق اليت ق دمت ىف احللقة متثل يف تعبريها عن خصوصية  .اإلسالمي
 .ثقافية

أن املنظدور احلضداري  موضدحةمث استعرضت  خربة العمل من منظور حضاري يف اجلماعة العلمية للعلدوم السياسدية، 
أنه يقضي على الثنائيات اجلدالية، ابإلعالء من الرابطة بني و  ، جماالت وختصصات علمية لتلفةنظور بيين، مشوك بنيم

فهددو يتجداوز الثنائيددات  ،ضددر/ املسدتقبلااحلركدي، والعلمي/الدواقعي، والقيمي/املددادي، والكلي/اجلزئدي، والتاريخ/احل/النظري
 ي يف كل اجملاالت.السائدة، من أجل تطوير منظور علمي حضار 
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مددخل  :بدنيتعددد أبعداد دراسدة املنظدور احلضداري على الدكتورة اندية يف تشغيل وتفعيل املنظور احلضاري، أكدت و 
إعددادة بندداء املفدداهيم السددائدة وأتسدديس وأتصدديل و دراسددة األصددول الفقهيددة، و ني املنظددورات املختلفددة املتقابلددة، اجلددداالت بدد

دمه من إسدهام يف دراسة النماذج الفكرية وما تقو قيمية يف دراسة الظواهر املختلفة، ية التفعيل املنهاجو ، مفاهيم جديدة
تقدددمي وحدددات ومسددتوات و ا تعكددس أولددوات املنظددور احلضدداري، حتديددد أجندددة موضددوعات وقضدداو املنظددور احلضدداري، 
  جديدة للتحليل.

 مفهاوم احلضااري يف منااذج فكرياةحدول من الكتداب  احملور الثاينيف  راءاهتمليقدموا ق اب الباحثني بأيتى دور شمث 
، سواء علدى صدعيد مدرسدة الفكدر اإلسدالمي أو ين املنتمني ملدارس فكرية لتلفةالعديد من املفكر  ىلد عربية وإسالمية

ا ومدذهبيً ، يواإلسدالم ربني العدريبا جغرافيًدا بدني املشدرقني واملغدتعكدس تنوًعدوالنمداذج املختدارة مدن املفكدرين  .الفكر العدريب
 بني السنة والشيعة، وفكرا ما بني اليسار واليمني والوسط. 

ابستكشاف مفهوم  حممد كماليبدأ الباحث ؛ حيث مدرسة الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصربدءا من 
يرًا "احلضارى"، وتلمس مالم  منظور حضاري عند اثنني من املفكرين الذين عنوا ابملسألة احلضارية فهًما ونقًدا وحتر 

الورقة مفهوم احلضارى عند هذين املفكرين: تعريفيهما حيث تتناول  واستخداًما، ومها مالك بن مالك وشريعيت.
للحضارة ورؤيتيهما للحضارة اإلنسانية: متعددة أم واحدة؟ وعالقة احلضارى ابلثقاىف ورؤيتهما للديى والسياسى 

قة مع اآلخر والبعد اإلنساين. وتناقش يف اجلزء الثا ى مالا منظور واالجتماعى واالقتصادى ىف ال مركَّب احلضارى والعال
لديهما منظورًا حضارًا تتميز مالحمه ابلتنوع والتكامل واملوقف النقدي من ، مبينا أن حضارى لدى كل من املفكرْين

 الواث والغرب والقدرة على التنبؤ.
حلضاري" لدى الدكتور إمساعيل راجي الفاروقي، أين يقع دالالت وأبعاد مفهوم "ا فاطمة حافظمث تناولت الباحثة 

املفهوم ضمن دائرة اهتماماته املعرفية؟ وما هو تعريفه له؟ وكيف يتشابك مع  ريه من املفاهيم اإلسالمية؟ وما هي 
التوحيد  كما تناولت عالقة مفهوم احلضاري مبفاهيم مفهومخصائصه املميزة؟ وما هي اجلوانب التطبيقية للمفهوم لديه؟  

 واالستخالف واألمة. وبينت اخلصائص البنيوية للحضارة اإلسالمية، واستعماالت املفهوم بني التنظري والتطبيق.
استخالص بع  أبعاد ودالالت مفهوم احلضاري لدى املفكر اإلسالمي واملؤرخ طارق  مروة صبحيمث حاولت الباحثة 

مفهوم احلضاري من أبعاد متعددة تستهدف يف جمملها "استقالل ؛ حيث بينت أن املستشار البشري قد تناول البشري
الذي يستهدف  -الذي يعرب عنه مبنهج النظر–واستعرضت الباحثة املنظور احلضاري عند البشري الذات احلضارية". 

 حفظ كيان األمة اجلامعة، واألركان اليت يقوم على أساسها. مث تطرقت ألبعاد ودالالت مفهوم احلضاري يف فكر
 البعد املرجعي الشرعي. -البعد  ري األممي اخلصوصية  -البشري، متمثلة يف أبعاد ثالثة: الب عد الواثي 

وتناولت مروة صبحي أيضا "احلضاري" يف فكر رفيق حبيب، مشرية إىل بعدين أساسيني ميكن أن تفسر مفهوم 
: احلضاري املادي، واحلضاري املعنوي، وميتد لديه احلضاري عند رفيق حبيب؛ أولا البعد القيمي، الذي مييز وفقا له بني

إىل تطبيق القيم على أرض الواقع. واثنيهما البعد املقدس املرجعي، الذي يشري إىل الثابت النابع من االختيار اإلمياين 
 والذي يسود بني الشعوب وينتقل من جيل آلخر.

قراءة يف مفهوم احلضاري يف فكر أنور عبد  مد العريبحمقدم الباحث ، فمدرسة الفكر العريب املعاصرال إىل اانتقو 
امللك؛ من خالل رؤيته للعامل الذي تدور فيه دراسته للواقع وللتاريخ ولقضاا النهضدة مدن انحيدة، وو يفيدة املفهدوم عندده 

تددور ىف  أندور عبدد امللدك مفهدوم يعدرب عدن التجمدع األمشدل والبييدة الدىتيف فكدر  "احلضداريفوض  أن " من انحية أخرى.
 –الشدددمولية يف:  -وفدددق الباحدددث–. أمدددا و يفدددة مفهدددوم احلضددداري يف فكدددر عبدددد امللدددك، ففبلدددور إطارهدددا تفددداعالت العدددامل
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"احلضدداري" كمفهددوم ال يتسددم بددنفس الوضددوا الددذي وأشددار الباحددث إىل أن  النهضددوية، وارتباطهمددا ابملشددروع احلضدداري.
ًما حمدًدا للحضارة واحلضاري، وإن كدان يصدنع مدن هدذا احلضداري يتسم به كمنظور لدى عبد امللك، فهو ال يقدم مفهو 

 منظورًا حتليلًيا يتسم ابلشمولية لبحث قضية أساسية وحمورية يف فكره وهي قضية "التنمية" العربية واملصرية.
لثقدايف ومن انحية أخرى يشري حممد العريب إىل أن املفكر عبد هللا العدروي يقددم مشدروعا نقددا للتكدوين احلضداري ا

، وإن كاندت القدراءة يف فكدر العدروي والنظدر يف العريب، وابلتدا  لديس هنداك مفهدوم معدني للحضدارة واحلضداري ىف كتاابتده
رؤيتدده للعددامل تكشددف عددن أن احلضدداري عنددد العددروي إمنددا هددو احلددداثي، واحلددداثي الغددريب علددى وجدده التحديددد، وإن وسددم 

حمدد ابحلداثي، أما كمنظور فإنه حمدد ابلرؤية احلداثية  -ا يرى الباحثكم–فاحلضاري كمفهوم عند العروي  ابإلنساين.
 للعامل.

إىل أن املفكر املصري السيد يدس يددعو إىل تبدين مفهدوم واسدع للحضدارة جيمدع بدني  حممد اجلوهريوأشار الباحث 
بط ابحلضددارة السددائدة، وهددى وأن مفهددوم احلضددارة عنددد السدديد يسددني يددرت النددواحي املاديددة واجلوانددب الثقافيددة واالجتماعيددة.

احلضارة الغربيدة، ابعتبارهدا النمدوذج الدذي جيدب أن حتتدذي بده اجملتمعدات األخدرى حدىت تنجدز تقددمها مدن خدالل مرورهدا 
ويف هدذا اإلطدار يتحددث السديد يدس عدن العالقدة بدني احلضدارات يف  دل ابملراحل املختلفة اليت مدرت هبدا هدذه احلضدارة. 

 يف حماولة للوصول إىل منوذج حضاري جديد. حتوالت اجملتمع العاملي،
وعن مفهوم احلضاري يف فكر الددكتور حممدد عابدد اجلدابري، قدال حممدد اجلدوهري أنده ميكدن قدراءة عناصدره يف سدياق 

مشروع للمسدتقبل انطالقدا مدن لديه ، فاحلضاري إلشكالية النهضة العربيةنقده  أولاموقفه من عدد من القضاا املهمة؛ 
موقفدده مددن مقددوالت  اأخددري و  يب واإلسددالمي، وكيفيددة التعامددل معدده.دراسددته إلشددكالية الددواث يف الفكددر العددر  هددااثنيو  الواقددع.

وتفنيددد مفكددرون  ربيددون طرحهددا الدديت صددراع احلضددارات، حيددث قددام الدددكتور اجلددابري بتفكيددك مقولددة صددراع احلضددارات 
 عليها ابعتبارها مغالطات.  تاحلجج واألسانيد اليت اعتمد

أن احلضاري  عبده إبراهيمحيث يرى الباحث ؛ مدرسة العلوم السياسية املصرية من منظور حضاري أتيت اوأخري 
. ويؤكددد أن العالقددة بددني املفهددوم عنددد الدددكتور حامددد ربيددع وصددف عددام مييددز بدده األمددم الدديت لددديها جمموعددة معينددة مددن القدديم

مدا يوتبدان علدى بعضدهما الدبع ، ومدن مث يشدري إىل كيفيدة واملنظور فيهدا قددر كبدري مدن التدداخل لددى الددكتور ربيدع، أله
، وإىل عناصدر النمدوذج/ املنظدور اإلسدالمي كمدا حدددها ربيدع، يف فكر وأعمال د.حامد ربيدع حتول احلضاري إىل املنظور

 فضال عن مستقبله.
نظدور احلضداري بنداء رؤيدة د.مدى أبدو الفضدل ملفهدوم "احلضداري" وأتسيسدها للم شايما  ااا  الادينوتتناول الباحثدة 

علدى تصدورها لدذا املفهدوم. وذلدك مدن خدالل تنداول رؤيتهدا ملعدى املنهداج واملنهاجيدة، وعمليدة أتسديس املنظدور احلضدداري، 
الدددواث(. مث تعدددرض الباحثدددة أبدددرز إسدددهامات د.مدددى يف حقدددل العلدددوم  -ومصدددادر التنظدددري اإلسدددالمية  مصدددادر التأسددديس 

ال النظريدة السياسدية امتدد إىل النظريدة االجتماعيدة ككدل، ابإلضدافة إىل مدا قدمتده مدن السياسية، بدءا من إسهامها يف جمد
إضدددافات يف لتلدددف فدددروع علدددم السياسدددة األخدددرى، ال سددديما يف دراسدددة الدددنظم السياسدددية  الدددنظم العربيدددة حتديدددًدا(، وجمدددال 

 العالقات الدولية.
مددخاًل لدراسدة  فكدر د.سديف عبدد الفتداا، ابعتبدارهمفهدوم احلضداري يف  مسية عبد احملسانوأخريا، تناولت الباحثة 

قضاا األمة وإشكاالهتا دراسة علميدة يف إطدار العلدوم االجتماعيدة عموًمدا، والعلدوم السياسدية علدى وجده اخلصدوص. بددءا 
 ماملفهددو مددن التعريددف مبفهددوم "احلضدداري" ودالالتدده ومددا يسددتدعيه مددن إشددكاليات التندداول ودواعددي التعريددف، مددرورا أببعدداد 

، انتقداال إىل املنظدور احلضداري كدأداة للمقارندة بدني البعد العاملي اإلنساين( -الواقعي االجتماعي  -املنهجي  - املرجعي 
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تو يددف بوختامددا  األنسدداق املعرفيددة املتقابلددة مددن انحيددة، وأداة لتحليددل األحددداث والظددواهر السياسددية مددن انحيددة أخددرى.
 .يف الواقعأو  ال البحثي واألكادميياجملاحلضاري سواء يف  املفهوم واملنظور

 
 حصيلة الندوة:

ة يف كدل حمدور. يمدن جاندب احلضدور مدن األسداتذة واخلدرباء يف إثدراء املدداخالت الرئيسدسامهت التعقيبات علدى اجللسدات 
 لندددوةمددير مركدز الدراسدات احلضدارية وحدوار الثقافدات تقريدرًا ختاميًدا عدن أعمدال ا الادكتورة ابكيناام القارقاويوقددمت 

 يتضمن ا اور التالية:
 :احلضاري بلورة أبعاد مفهوم  -أوال

مختلفةة: مسةتوى المجةاالت؛ حيةث  ثالث مستتوياتتناولت الندوة مفهوم "الحضاري" على 
تةةم تنةةاول مفهةةوم "الحضةةاري" فةةي التةةاري ، والقةةانون، والعالقةةات الدوليةةة، وحةةوار الثقافةةات، والعمةةل 

التعرض لمفهوم "الحضاري" لدى أربعة أجيةال: األوائةل ثةم الةرواد  األهلي. ثم مستوى األجيال؛ فتم
المعاصةةرون، ثةةم جيةةل الوسةةط، ثةةم جيةةل الشةةباب، ثةةم المفكةةرين. وتمثةةل المسةةتوى الثالةةث فةةي تنةةاول 
الحضاري لدى اتجاهات مختلفة، وقد غلب علةى الحلقةة النقاشةية الحةديث داخةل الةدائرة اإلسةالمية 

 الت لعرض المفهوم لدى مفكرين من حضارات أخرى.العربية ولكن كانت هناك محاو 
مةةن ناحيةةة أخةةرى تطرقةةت النةةدوة إلةةى أهميةةة مفهةةوم "الحضةةاري" وتعةةدد النظةةرة إليةةه، فهنةةاك 
تنةةةوع فةةةي النظةةةرة إلةةةى المفهةةةوم مةةةا بةةةين اعتبةةةاره مفهوًمةةةا غامًضةةةا ويعةةةاني سةةةيولة، أو كونةةةه مفهوًمةةةا 

ن كانت الندوة قد  عكست التنوع الةداخلي فةي المدرسةة الحضةارية يتداخل مع غيره من المفاهيم. وا 
غلبة هذه المدرسة في الحضور  -من ناحية أخرى -اإلسالمية في العلوم اإلنسانية، فإنها عكست 

وضعف وجود تيارات أخرى تغلب عليها الرؤية النقديةة لهةذا المنظةور، إال أنةه مةن الجةدير بالةذكر 
عات العلمية المختلفة ولكن يبدو أن هذا األمر هنا إلى أننا نسعى لتأسيس حوار علمي بين الجما

 يواجه صعوبات وحواجز كثيرة تمنع اآلخرين من مجرد االستماع إلينا.
أن المنظةور الحضةاري  تضةحافي البداية ربط المنظور الحضاري باإلسالمي ثم وقد كُثر 

رنة باألبعاد والعوامل فكرة إعالء الثقافي بالمقاإنه يقوم على بالمنظور اإلسالمي بل  طال يرتبط فق
جماع أنه مفهوم شامل له أبعةاد ماديةة وقيميةة فةي اإلشبه ما يالثقافية األخرى وبالتالي وصواًل إلى 

 .هنفس الوقت
حةةدث تةةداخل مةةع الثقةةافي والةةديني واإلنسةةاني والتةةاريخي والتراثةةي الفةةردي والجمةةاعي، كمةةا 

ولةةة لمقاربةةة اآلخةةر أم محاولةةة هةةل هةةو محا ؛وحةةدث اشةةتباك مةةع الموقةةف مةةن الحضةةارات األخةةرى 
هةةةةو الخلةةةةط بةةةةين الحضةةةةارة التةةةةداخل قةةةةد يكةةةةون مصةةةةدر هةةةةذا و  ؟إلبةةةةراز تميةةةةز الحضةةةةارة اإلسةةةةالمية

تحةةدث الةةبعض عةةن مفهةةوم الحضةةاري مةةن خةةالل الحةةديث عةةن الحضةةارة فتحةةدث والحضةةاري، فقةةد 
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 الحضةةارة ومفهةةوم تمييةةز بةةينيجةةب أن يكةةون هنةةاك ، ومةةن ثةةم عةةن خصةةائص الحضةةارة اإلسةةالمية
 الحضاري.

 وميكن إامال عناصر مفهوم احلضاري فيما يلي:
ن مدن أهدم مدا أامعددت عليده عمليدات القدراءة السددابقة يف فكدر األعدالم حدول مفهددوم احلضداري أن كداًل مدنهم يددرى أن إ -

 احلضاري وصف يلحق ابألمم ذات املنظومات القيمية الكربى  استندت أو مل تستند للدين(.
عدددم اإلقددالل مددن قدددر الددواث أو املددوروث يف مقابددل مددن مث جيددب و  ،ملكددون احلضدداري ألي أمددةالددواث جددزء مهددم مددن ا -

 حتدي الوافد.
إلمكدداانت ماديددة، فددإن املكددون املعنددوي فيهددا  اإلرادة بتعبددري مالددك بددن ندد ، أو النمددوذج الفكددري احلضددارة كمددا حتتدداج   -

 .بتعبري د.حامد ربيع( هو حمرك االنطالقة والبعث احلضاري لا
 التحتية للحضاري. ن الدين ميثل أحد البىإ -
 املنظور احلضاري ليس إسالمًيا فقط. -
 املنظور احلضاري حيمل معى اجلامعية ومشول األبعاد. -
تيددة: منهاجيددة لتأسيسدده وأتصدديله، وتطبيقيددة الختبدداره واسددتكمال ان أتسدديس املنظددور احلضدداري ال بددد لدده مددن جهددود ذإ -

 يده وتطويره.بنائه، وتفعيلية لتجد
 املنظور احلضاري نسق مفتوا يستلزم إسهام كافة التخصصات واألجيال والتوجهات. -
لالسدددتفادة منددده، عدددن املسدددتوى املضدددموين ن قدددراءة "احلضددداري" يف فكدددر اآلخدددر ال بدددد لددده مدددن وعدددي ومتييدددز املسدددتوى إ -

 الذي ال جيب نقله.اإلبستمولوجي 
 .ل عند بع  احلضارات يف بع  مراحلها التارخييةفعَّ ال بد لكل حضارة من مشروع حضاري، وإْن كان ال ي   -
اخلددارجي،  –الددداخلي االجتمدداعي،  –الددواقعي، السياسددي  –احلضدداري ال بددد أن يتجدداوز الثنائيددات احلددادة  القيمددي  -

  ري الرمسي(. –ي الدولة، الرمس –املعنوي، اجملتمع  –الكلي، املادي  –اجلزئي 
 

 : م احلضارياحتياجات وإشكاليات كشف الغموض عن مفهو  -اثنًيا
تعبةر التحديات تحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل التغلب عليها و أثارت الندوة عددا من 

أو فةي مرحلةة التأسةيس للمفهةوم وأبعةاده  ، سةواًء فةيعن حلقات ضةعف فةي اسةتخدام هةذا المنظةور
عةةةات ماالج فةةةي تواصةةةلها مةةةعاكم العلمةةةي داخةةةل الجماعةةةة العلميةةةة الواحةةةدة و التةةةر و التطبيةةةق مرحلةةةة 

العلمية األخرى في الوطن العربي والعالم اإلسالمي وأيًضا في الجماعات األخرى الغربية أو غير 
 اإلسالمية والعربية.

للحضةةاري كثيةًرا وجةةه ؛ حيةث يالعالقةةة بةين المثةالي والةةواقعيمةن اإلشةكاليات المثةةارة أيضةا 
تحةةدي التعامةةل مةةع األنسةةاق وهنةةاك أيضةةا  أنةةه يتحةةدث عةةن مةةا يجةةب أن يكةةون.و مةةة أنةةه مثةةالي ته

 .بينهاتكامل  ذلك ال ينفي إمكانية حدوث منطلق النقد والمقارنة وأنالمعرفية األخرى من 
 إىل: -يف هذا اإلطار–وجتدر اإلشارة 

 .، وعدم قصر املفهوم على اإلسالميجتنب التعميم الزائد -
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 وض كل ختصص بكشف الغموض يف املفهوم داخل هذا التخصص.ضرورة ه -
ل( من الواجب عدم تبين رؤية مضادة اثعلى سبيل امليف استجالء مفهوم احلضاري يف إطار حمدد  اإلسالمي  -

 للحضارات األخرى.
 حتديد جوانب التداخل مع مفاهيم أخرى مثل الثقايف والديين واإلنساين والتارخيي. -
م عندددد مفكددر حمدددد حيتددداج إىل بعددد املقارنددة مدددع مفكددرين آخددرين  طرحدددوا نفددس الفكدددرة أو ن اسددتجالء املفهددو إ -

كانوا من دائرة حضدارية أوسدع  إسدالمي مدع  دريب..(، أو مراعداة "السدند احلضداري"   إذاالنقي  لا( ال سيما 
 بني املفكر واآلخر.

مة(، كما يعين اجلمع بني األبعاد املادية أ –دولة  –اماعة  –مشول املفهوم وكلياته يعين تعدد املستوات  فرد  -
 والقيمية...إخل.

وأمههددا ربطدده بقضدداا كددربى  ضددرورة اخلددروج مددن هددذه اإلشددكاليات الليددات السددتجالء هددذا الغمددوض، ،وأخددريًا -
 للمجتمع واألمة والعامل.

 
 ،لددوم االجتماعيددة والسياسدديةيف الع مقوحددات لتطددوير الددوعي والفهددم والتندداول ملفهددوم احلضدداري واملنظددور احلضدداري -اثلثًددا

عدرب مشدروع قثدي امداعي وتفعيلهدا تنفيدذها الديت ميكدن  ،وأمهها املنظومة الثمانية اليت قدمها أ.د.سيف الدين عبد الفتداا
 حول مفهوم احلضاري على  رار مشروع التأصيل النظري للدراسات احلضارية.

 :احلضاري حسب طرا د.سيف فيما يلي وتتمثل مثانية دراسة
 خلرائط الفكرية لتناول احلضاري.ا -1
 ربط موضوع ومفهوم احلضاري ابلقضاا الثقافية الكربى وجعله مدخاًل لا. -2
 البحث يف إشكاليات مفهوم احلضاري و موضه. -3
 سياسي(. –إعالمي  –دراسة اخلطاب احلضاري يف لتلف املستوات  أكادميي  -4
 أمهية إنشاء اماعة علمية: -5

 لتلفة.اماعية أفقية: يف ختصصات  -
 اماعية رأسية: عرب األجيال. -

 مدخل القراءات احلضارية. -6
 تسجيل اخلربة احلضارية: كٌل يف جمال ختصصه. -7
 تسجيل اخلرائط الفكرية داخل احلضارة والفكر والثقافة الغربية. -8
 

 ق بنيضرورة قراءة التنظري الغريب بشأن "احلضاري" بعناية وحرص والتفري كما جاءت جمموعة من التعقيبات حول
بع  بات يجاءت تعقوفيما يتعلق بتناول "احلضاري" لدى عدد من النماذج الفكرية،  .منهجية هذا التنظري ومضمونه

 األساتذة احلاضرين لوكز حول عدة نقاط منها:
 عدد من املفكرين مثل عابد اجلابري، وكذلك استيضاا حجم التداريخ ومكانتده  دضرورة تقييم التاريخ عن

 اري الغريب.ىف الفكر احلض
 .ضرورة تقييم املفكرين بصورة تتناسب وحجم أعمالم ومضموها احلقيقي 
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 وسددع، وكددذلك اخلددروج إىل دوائددر أخددرىضددرورة إاثرة التسدداؤالت حددول فكددر املفكددرين ىف إطددار الدددوائر األ 
  ري تلك الىت مشلت العلماء املعروض إسهامهم احلضاري.

 
 ماذا بعد الندوة؟

، فإن املنظور احلضاري ميثل استجابة نقدية للسائد يف العلم قفت عنه أعمال الندوةإذن، وبنا  على ما ك
هو املنظور الذي يتحدى األسس املعرفية وأيًضا  ،االجتماعي الغريب حتت وطأة املنظور الواقعي العقالين املادي

ظور الذي يرُّد االعتبار للهوية والثقافة واملنهاجية واألنتولوجية للمنظور السائد حتت وطأة العلمانية واحلداثة. إنه املن
والدين والقيم يف العلوم االجتماعية احلديثة، وهو الذي يتحدى التقسيمات التقليدية لذه العلوم إىل جزر منفصلة؛ 

–ة نية وتعددية املداخل العلمية. إنه املنظور الذي يتحدى "عاملية العلم الغريب" واملركزية األوروبييحيث يدعو إىل الب
 الغربية، على اعتبار أن مشاركة الدوائر احلضارية األخرى  ري الغربية شرط لتحقيق "العاملية املفقودة".

، إنه ال يتحقق بطفرة ولن Paradigm shiftإن املنظور احلضاري يدشن "حتول منظوري يف العلم االجتماعي" 
، كما قطع خطوات (6 درسة النقدية بروافدها. ولكنه يقطع خطوات دؤوبة يف الغرب حتت مسمى "امل(5 يسود فجأة

مدارس أو  (7 (إسالميةدؤوبة يف الشرق، سواء من جانب إسهام مدرسة املنظور احلضاري اإلسالمي  من مرجعية 
. وعلى هذا النحو فإنه جيد له جتليات على مستوى علوم اجتماعية عدة، سواء (8 حضارية  ري  ربية و ري إسالمية

                                                 

جامعة  –عن أعمال قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  ةدر اصال( لرصد هذا التطور، انظر عدد من الكتب 5)
 القاهرة: 

(، 1)سلسلة محاضرات الموسم الثقافي )، العولمة والعلوم السياسيةد. سيف الدين عبد الفتاح، د. حسن نافعة )إشراف وتحرير(،  -
 .2000كلية االقتصاد، بقسم العلوم السياسية جامعة القاهرة: ، (1999 -1998العام الجامعي 

-4سلسلة محاضرات الموسم الثقافي ))، علم السياسة: مراجعات نظرية ومنهاجية ،د.نادية محمود مصطفى )إشراف وتحرير( -
 .2004اسية بكلية االقتصاد، : قسم العلوم السيجامعة القاهرة، (2003/ 2001 ، العام الجامعي(5

مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر السياسية  د.نادية مصطفى )إشراف علمي وتقديم(، أميرة أبو سمرة )مراجعة وتحرير(، -
-2008)أعمال سمينار قسم العلوم السايسية واالجتماعية: المنطلقات والمجاالت والمفاهيم في العلوم االجتماعية والسياسية 

 .2011(، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، 2010
المنظور البيني والعالقات البينية في علم د.إكرام بدر الدين )تقديم(، د.نادية مصطفى )إشراف علمي(، د.أميمة عبود )تحرير(،  -

، جامعة القاهرة: قسم (2011 -2010ار قسم العلوم السياسية للعام الجامعي )أعمال سمين السياسة: إعادة نظر وقراءة جديدة
 .2012العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

 ، رسالة دكتوراه،مفهوم العالمية في العالقات الدولية: دراسة مقارنة في إسهامات نظرية نقديةأميرة أبو سمرة، انظر في ذلك:  (6)
 .2014 صاد والعلوم السياسية: قسم العلوم السياسية(،)كلية االقت

، مرجع العالقات الدولية في اإلسالم: من خبرة جماعة علمية إلى معالم منظور حضاري جديدد.نادية محمود مصطفى: انظر: ( 7)
 .سابق

 انظر على سبيل المثال: (8)
- Sampson, W. Martin, Culture influences on foreign policy (in): Charles F. Hermann, Charles 

W. Kegley, James N. Roseneau (eds.): New Directions in the study of foreign policy, 
Boston: Allen and Unwin, 1987. 

- Zalewski, Marysia, Cynthia Enloe, Questions about identity on international relations (in): K. 
Booth, S. Smith (eds.), International relations theory today, Pennsylvania State University 
press, 1995. 
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 مباشر. ولقد كانت هذه الندوة اليت ضمت أساتذة وخرباء من ختصصات متنوعة مؤشرًا ذي بشكل مباشر أو  ري
داللة، وإن اختلفت مدارس كل منهم املعرفية والفكرية إال أنه تبلور قدر من التوافق على ضرورة وجود أسلوب جديد 

 للنظر تفرضه حتدات عديدة على العلم وعلى احلركة.
وفق هذا املفهوم اإلجرائي السابق طرحه، وابلوكيز خاصة على احلضاري اإلسالمي الذي -يواجه املنظور احلضاري 

حتدددات عديدددة تتعلددق ابجلانددب النظددري واحلركددي وهددي حتدددات متشددابكة يف مددداها  -تقددوم عليدده اجلهددة املنظمددة للندددوة
ث إنده ال ميثدل منظدورا سدائدا قدادرا وجمالا، تستلزم مواصدلة العمدل ومضداعفة اجلهدود وتندوع املدداخل وتعددد الوسدائل؛ حيد

 على التأثري يف احلركة من أجل التغيري.
ففدددي اجلاندددب النظددددري، بدددذل هددددذا املنظدددور جهددددوًدا مواكمدددة يف إعدددادة تعريددددف مفددداهيم أساسددددية: "السياسدددة، القددددوة، 

والدراسدة لتطبيدق  احلضارة..." ويبقى استكمال تفعيل هذه املفاهيم اجلديدة السدتكمال توليدد أدوات مبدعدة يف البحدث
تعريفاته اجلديدة يف تناوله لعديد من اجملداالت والقضداا  واملوضدوعات. نعدم بدذل جهدد ىف ذلدك مدن الدرواد، علدى سدبيل 
املثددال ىف إطددار مدددخل األمندداط التارخييددة ومدددخل املنظددورات احلضددارية املقارنددة لنظريددة العالقددات الدوليددة، ومدددخل األبعدداد 

قات الدولية عند د. اندية مصطفى، ومدخل املقاصد ومددخل السدنن عندد د.سديف الددين عبدد الفكرية والفلسفية للعال
الفتاا، لكن األجيال اجلديدة ىف أحسن األحوال ما زالت عبء على هذه اجلهود، وعليها أن تبدع أدوات جديدة بعد 

 أن تستوعب جهود الرواد.
ابلتدداريخ واالجتمدداع والوبيددة والفلسددفة ليتسددع نطدداق يضدداف إىل ذلددك، االنفتدداا علددى مندداطق فكريددة جديدددة تتعلددق 

تفاعله مع منجزات تيارات فكرية يف الشرق والغرب: يف تركيا وإيران والند والصني والياابن وجنوب شرق آسديا وأمريكدا 
 ، انهيك عن الغرب التقليدي.(9 االتينية

                                                                                                                                            

- Hatzopoulos, Paylos, Fabio Petito (eds.), Religion in international relations: The Return 
from Exile, Palgrave/ Macmilan England, 2003. 

- Giorgio Shani, ‘Provincializing’ critical theory: Islam, Sikhism and international relations 
theory, Cambridge Review of International Affairs,Volume 20, Issue 3, 2007. 

- Gregorio Bettiza, Civilizational Analysis in International Relations: Mapping the Field and 
Advancing a ‘Civilizational Politics: Line of Research, International Studies Review, 
(2014). 

- Fabio Petito, Dialogue of Civilization as an Alternative Model for World Order, 
http://www.e-ir.info 

 انظر على سبيل المثال: 9
(، القاهرة: مكتبة 6أحمد داود أوغلو، الفلسفة السياسية، ترجمة: إبراهيم البيومي، تقديم: محمد عمارة، سلسلة هذا هو اإلسالم ) -

 .2006، الشروق الدولية
، تعريب وتحرير 1، ط2006مكتبة الشروق الدولية،  القاهرة: ،لم اإلسالمي في مهب التحوالت الحضاريةالعاأحمد داود أوغلو،  -

 (.ومراجعة ) إبراهيم البيومي غانم
- Sohail Inayatullah, Alternative Futures for the Islamic Ummah, at: 

http://www.metafuture.org/Articles/AltFuturesUmmah.htm 
- Mustapha Kamal Pasha, Islam as International Relations, Paper Presented at the 45th Annual 

Meeting of the International Studies Association, Canada: Montreal, 2006. 

http://www.tandfonline.com/loi/ccam20?open=20#vol_20
http://www.tandfonline.com/toc/ccam20/20/3
http://www.metafuture.org/Articles/AltFuturesUmmah.htm
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اطق اهتماًما، وجتيد لغاهتا لتتمكن من االطالع هذه املن تو  وهو ما يتطلب العمل جبد إلعداد أجيال من الباحثني
علددى املنجددز البحثددي والفكددري لددذه األمددم يف جمددال العلددوم االجتماعيددة مددن منظددورات حضددارية   ددري عربيددة(، ال أن  يددتم 

 أن النظر إليها من انفذة الغرب عرب لغاته، فمهما كانت جودة الوامة عن طريق لغدة وسديطة كاإلجنليزيدة أو الفرنسدية إال
 ذلك ال يقوب من فعالية وقراءة االطالع املباشر.

ال يعين هذا إمهال اإلسهامات األصلية ملفكري الغرب، لكن ينبغي جتاوز األمساء الشهرية املتداولة إىل تيارات نقدية 
لسددفة مدرسددة فرانكفددورت يف الفلسددفة ومدرسددة شدديكا و يف علددم االجتمدداع، ومدددارس نقددد فقدميددة وحديثددة؛ مددن أمثلتهددا 

السدددوق واليمندددة الثقافيدددة ودراسدددات مدددا بعدددد االسدددتعمار الددديت بدددذلت فيهدددا املاركسدددية اجلديددددة ممثلدددة ىف جرامشدددي  رأمساليدددة
 . وااللتحددام هبددذه املدددارس وتنظدديم اجلدددل املعددريف معهددا ضددروري لدددفع عمليددة التغيددري العدداملي املطلوبددة(10 وألتوسددري و ريمهددا

 مبشاركة دوائر حضارية متنوعة.
ى اجلانددب احلركددي مددن خددالل التفعيددل والتشددغيل، مثددة أمددور ذات أمهيددة كبددرية. فالسدداحة تددزدحم بتيددارات وحركددات وعلدد

واماعات وأحزاب تستخدم "احلضاري" بدون ضبط وأحيااًن بدون فهم لتسم براجمها أبها "حضارية"؛ مما يدخل املنظور 
هم يشددددون هدددذا املنظدددور للخلدددف ويسدددتخدمونه كدددذخرية يف سددداحة السياسدددة الصدددراعية وهدددو املفهدددوم الدددذي جتاوزتددده، وكدددأ

وسالا فكري يف معاركهم السياسية اليت ال تنتهي. وهو ما سيجلب على هذا املنظور انتقادات يف  ري موضعها، األمر 
الذي سيستنفذ جزء كبريًا من طاقته يف الدفاع، وهي مهمة الزمدة لكدن ليسدت أساسدية، فمهمتده األساسدية هدي اإلبدداع 

 لبناء.وا
لتيار أو حركة ولكنه توجه معريف، يستعصي على االمتالك واالستحواذ واالحتكار. إنده تيدار  ا"احلضاري" ليس ملك

متددددفق يتسدددع إلسدددهامات روافدددد عديددددة، بشدددرط التخلدددي عدددن عقليدددة االسدددتظهار والنقدددول والوقيدددع وحمددداوالت االلتحددداق 
 والنظر والتحليل، واستناًدا إىل القيم". فاملنظور احلضاري يعين "الكلية يف التفكري النفعي.

املنظور احلضاري يف العلوم االجتماعية فكر وحركة أصب  بعد الثورات العربية اليت شهدت صعوًدا  األكثر خطورة أن
أن متسدددكت بعلمانيدددة العلدددوم االجتماعيدددة،  -حتدددت حجدددة العلميدددة-إسدددالمًيا مطمًعدددا لفلدددول الفكدددر والبحدددث الددديت سدددبق 

درسدددة املنظدددور احلضددداري اإلسدددالمي، كمدددا اسدددتبد احلكدددام ابحلركدددات والقدددوى اإلسدددالمية. ويف أحسدددن واسدددتبدت ضدددد م
احلاالت، مل يكن كف الجوم يعين القبول أو االستعداد للتفاعل، ولكن يعدين اإلمهدال أو علدى األقدل االعدواف بصدعوبة 

 ما يزيد عن العقود األربعة.املسار الذي استطاع أن ينتزع شرعية العلمية بعد أن حقق تراكًما عرب 
هذه الفلول تدعي وصال هبذا املنظور وهو منها براء، هذا الوصل املنتحل يستهدف البقاء على الساحة أخذت وقد 

ثددورات العربيددة ىف  ددرس مالحمهددا اسددتناًدا إىل مناصددب يف اجملتمددع الالفكريددة والبحثيددة مث تصدددر املشددهد اجلديددد الدديت بدددأت 
 ن الوقية األكادميية والتحكم يف حركة النشر والوامة.البحثي من خالل جلا

للحركيدة اإلسدالمية سدواء  -بدل واإلداندة–وازداد التحدي وضوًحا يف إطار صعود الثدورة املضدادة؛ حيدث عداد الجدوم 
اد...( الفكريدددة أو اجملتمعيدددة أو السياسدددية. بدددل يدددتم تشدددويه مفددداهيم إسدددالمية اثبتدددة ومسدددتقة  مثدددل: األمدددة، اخلالفدددة، اجلهددد

 لتو يفها يف لعبة صراع سياسي ممتد.
جهدددًدا مضددداعًفا لنشدددره و ايتددده مدددن أوال سدددتوجب مدددن بنددداة املنظدددور احلضددداري يف العلدددوم االجتماعيدددة ياألمدددر الدددذي 

األيديولوجية للمتحدولني اجلددد واالسدتغالل مدن توجهدات سياسدية وفكريدة حتداول تصددر املشدهد وقدد حتقدق لدا املزايدات 

                                                 
 ، مرجع سابق.م العالمية في العالقات الدولية: دراسة مقارنة في إسهامات نظرية نقديةمفهو أميرة أبو سمرة، انظر:  10
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الددذي يغددري هددذين الطددرفني ابسددتغالل "احلضدداري"، خاصددًة وأن منجددزات هددذا املشددروع العلمددي الفكددري بعدد  النجدداا 
 للمنظور احلضاري موامية وال حتظى بتسويق جيد من مؤسسات علمية متعددة.

نظدور وقد آن األوان من انحية اثنية لتأسيس دورية فصلية حمكمة ت عى بنشر إسدهامات الدرواد والبداحثني اجلددد يف امل
احلضاري. ابإلضافة إىل ترامة بع  األعمال األساسية للرواد إىل اإلجنليزية والفرنسية واألملانية والوكية والفارسية. وترامة 
اإلسدهامات العامليدة مددن لغدات تعدداين النددرة يف الوامددة كاألسدبانية. وهدذه الوامددة يف االجتداهني تسددتهدف االطدالع اجلدداد 

هة تشوك مع منظوران احلضاري يف توجهه النقدي البنائي الدراف  ليمندة النمدوذج العلمداين والشغوف على منجزات شبي
 املادي الوضعي.

ومن انحية اثلثة، تنبغي مواصلة املشاريع البحثية املشوكة بني التخصصات املختلفة اليت تتناول قضاا أساسية تواجه 
كددل منهمددا اآلخددر، واحلكدم الرشدديد، وإمددداد منظمددات ومؤسسددات جمتمعاتندا كالعالقددة بددني الدولددة واجملتمددع وكيدف يشددكل  

 األمة بزاد فكري موجه ومرشد للحركة.
ومن بني هذه القضاا أيًضا تكوين األحزاب وإدارهتا يف جمتمعات مت فيها استرياد الياكل التنظيمية لذه املؤسسدات 

سيسددها وفعاليتهددا ىف تلددك اجملتمعددات الدديت ختتلددف عددن مددن الغددرب حتديددًدا دون الددوعي ابخللفيددات الفكريددة الكامنددة وراء أت
جمتمعاتنا وإن كانت هناك أمور مشوكة معها. لذا ينبغي التمييز بني املؤتلف واملختلف، وقدميًا قيل أن العلم هو التمييدز 

 بني الدقيق من األمور.
علدى تضدمني املقدرارات الدراسدية يف ومن انحية رابعة: ويف جمال نشر املنظور احلضداري، فينبغدي االسدتمرار يف العمدل 

العلوم االجتماعية يف املرحلة اجلامعية األوىل والدراسات العليا إسهامات املنظور يف إطار مقارن مع  ريه من املنظورات. 
مع تشجيع من لديه الر بة والقدرة من طالب الدراسات العليا على إعداد رسائل املاجسدتري والددكتوراه يف جمداالت تقدع 

اهتمامات املنظور تستثمر اجلهود السابقة وتراتد جماالت متنوعة ومناطق بكر تستلزمها تطدورات جمتمعاتندا العربيدة  ضمن
 واإلسالمية.

ومددن انحيددة خامسددة: وابلنسددبة للمثقددف العددام البددد مددن تبسدديط لرجددات ومنتجددات املنظددور يف مقدداالت ابلصددحف 
اضحة املتخففة قلياًل من متطلبات النشر األكادميي الصارمة ليسهل واجملالت، ويف كتب  ري متخصصة تتميز ابللغة الو 

 الفهم واالستيعاب.
ومن املستحسن أن تفرد مساحات على وسدائل التواصدل االجتمداعي اجلديددة علدى االنوندت: "الفديس بدوك، تدويو" 

ستخدميها التفاعل معه؛ من لنشر املنظور، بشكل ال خيل برصانته وال يصعب على طبيعة هذه الوسائل حتمله أو على م
خددالل امددل قصددرية مددوجزة توضدد  لددب املنظددور وإمكانياتدده وتفعيلدده عددرب التواصددل مددع الشددباب املتحفددز السددتيعاب نظددرة 

 جديدة للواقع والعمل يف اجملاالت املدنية واالجتماعية عرب حفز مبادراهتم ورفدها بظهري فكري داعم.
وإجاابهتددا، وقدد حددان الوقدت ألسدديلة الغدرس، ال أسدديلة القدنص العليلددة الددىت ، احلضددارة هدي فددن عمدارة األسدديلة وختاًماا

عطلددت مسددرية أمتنددا أكثددر مددن قددرنني، تكددرر نفسددها وال تددربا مكاهددا. األوىل بنائيددة نقديددة مواكمددة تتولددد مددن مشددكالت 
بدعددة. أمددا أسدديلة أمتندداء تسددتهدف املدددى الطويددل والقصددري، تغددزل بتددؤدة وجددد ومتكددن إجدداابت وبدددائل أصددلية منفتحددة م

القنص فمستوردة مقلدة تتلصص على نتاج اآلخرين دون وعي، وليتها حتسن فهمه وتتابع تطدوره، بدل هدى تسدمج ترامتده 
ابتداء، وتغرقنا ىف جدل بيزنطى عقيم، وهى تستهدف مشاكل جمتمعات أخرى وتستنسخ نفس اإلجاابت املستوردة ىف 

 املعرفة والفكر والبحث والسلوك.
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نظدور احلضداري يف العلدوم االجتماعيدة معنيدة ابملسدتقبل  دري منقطعدة عدن اترخيندا وذاكرتندا، تسداءل الواقدع وال أسديلة امل
هترب منه، تستفزه لتثوره، وال حتبطه وال تسدخر منده. ال تقبدع يف جدب التقليدد وال التغدين ابملاضدي اجمليدد. تتطلدع إىل أفدق 

مددا هددو صددحي  وصدداحل مبيددزان احلكمددة. فددال اسددتغناء أو اسددتعالء، وال اإلنسددانية ، وتقتطددف مندده املشددوك اإلنسدداين وكددل 
 استصغار للذات وال ولع بتقليد الغالب.

املهمددة صددعبة.. حتتدداج إىل إخددالص ووعددي وسددعي، وتضددافر اجلهددود والعمددل اجلمدداعي الددذى حيتضددن اإلبددداع الفددردي 
خري حضور فاعل على األرض حتقيًقا لعمراها، ويغزله يف نسيج جهود أصلية من أجل حضارتنا، اليت هى يف التحليل األ

 واستحقاقًا لالستخالف عليها من املوىل عز وجل الذي خلق املوت واحلياة ليبلوان أينا أحسن عماًل.
 

بلور فكرته ونظم  عي الذياني ىف هذا العمل اجلمدت وتكاملت ختصصات وتوجهات ومداخل املسامهدوهكذا تع
. وال يسعنا إال شكر كبار الباحثني دية مصطفى واألستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاااألستاذة الدكتورة ان حماوره

وعلى إعداد أعمالا للنشر يف للندوة  ا نشكر من قام على اجلانب اإلداري والتنظيميوشباهبم الذين شاركوا فيه. كم
سات احلضارية وحوار الثقافات بكلية من العاملني ىف مركز احلضارة للدراسات السياسية ومركز الدراهذا الكتاب 

 االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة.   
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