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 مقدمة:
 ا:أهداف الدراسة ومنهاجيته

تقع دوافع تناول منهاجية إسالمية املعرفة يف صميم وجوهر دوافع مشروع التقومي بكامله )كما سبق حتديدها يف 
مقدمة املشروع(. كما تنبع هذه الدوافع من واقع خربة املشاركني يف املشروع وخاصة من أرسوا فكرته وشعروا ابحلاجة إليه، 

. فأان مل أكتب عن "إسالمية املعرفة"، ولكن دخلت ساحتها من ابب د. اندية مصطفى ود. سيف الدين عبد الفتاح
جمرد متخصصة يف العلوم السياسية بدون أي خلفية  -حينئذ  –مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم منذ عقدين، وابعتباري 

 –املنهاجية  –فة )املفهوم شرعية أو أي أتسيس يف جمال الدراسات اإلسالمية. ومل أكتب عن املنظور العام إلسالمية املعر 
 اإلشكاليات...( ولكن بدأت من تنفيذ أحد مشروعاهتا الرائدة التطبيقية. ومازِلُت أعمل على استكماله.

، ولكن هذه 1996فمشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ليس هو فقط االثىن عشرة جزءًا اليت صدرت 
ستمر منذ ذلك احلني. ومن مث، فهو مشروع رائد ألن خربته املنهاجية اإلصدارات كانت مبثابة القاعدة التأسيسية لعمل م

مسجلة ومنشورة على أكثر من مستوى، وألنه عملية مستمرة حىت اآلن وألن احتياجات تدعيم استمراريته ومنجزاته هي اليت 
 شكلت أحد أهم دوافع مشروع التقومي هذا برمته، وجزء املنهاجية بصفة خاصة.

مبراحل مفصلية،   -وابعتباري أستاذة جامعية ولست منظرة إلسالمية املعرفة-ل هذين العقدين فلقد مررُت خال
كانت ذات دالالت مرتاكمة حول جدوى، بل وضرورة، حتديد منهاجية إسالمية املعرفة، انهيك عن حتديد مفهومها 

 ابلطبع.
ة تدريس منظور إسالمي يف (، بدأت خرب 1997( ومناقشته )1996فبعد إصدار مشروع العالقات الدولية )

نظرية العالقات الدولية مقاراًن مبنظورات العلم األخرى. وهي اخلربة اليت تزامنت مع خربة البحث يف قضااي العالقات الدولية 
اإلسالمية املعاصرة، وكذلك خربة دورات املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية لتدريب شباب الباحثني يف العلوم 

 .(1)سية واالجتماعية بصفة عامة من ذوي االهتمامات ابملرجعية اإلسالميةالسيا
( وأان ال أعرف ابلقدر الكايف عن دوافعها 1986بعبارة أخرى، إذا كنت قد دخلت ساحة إسالمية املعروفة )

اخلربة  (، إال أن1981وغاايهتا ومشاكلها، وذلك يف وقت مبكر من تسويق الفكرة عقب تدشينها  يف شكل مؤسسة )
قد جسدت أمامي خطورة احلالة اليت عليها منهاجية  -أي خربة البحث التأسيس والتدريس والتطبيق والتدريب–الفعلية 

إسالمية املعرفة يف أدبيات هذا احلقل وخرباته، أو وفق ما درجُت على التعبري به: منهاجية منظور إسالمي يف العلوم 
 االجتماعية.

دم التوافق حول كيفية حتقيق إسالمية املعرفية وتنفيذها، ومن مث عدم الوضوح وهذه اخلطورة انمجة عن ع
 بشأهنا.

 ولقد جتسدت هذه احلالة من اخلطورة يف اآليت:

                                                           
مجاعية من كلية االقتصاد  حول تفاصيل هذه اخلربة انظر: د. اندية حممود مصطفى: التوجهات العامة يف تدريس العالقات الدولية وحبوثها: قراءة يف خربة (1) 

 .2006، والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، حبث مقدم إىل ندوة توجيه البحوث خلدمة األمة، جامعة األزهر، ابلتعاون مع مركز الدراسات املعرفية
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: السيولة اليت تتسم هبا حالة احلديث عن إسالمية املعرفة وعن منتجاهتا وعن كيفية تطبيقها، على حنو من انحية
بان، البحث العلمي املنظم وفق منهاجية حمددة. حيث تتنوع اقرتاابت ورؤى املناقشني يصعب معه، ابلنسبة للباحثني الش

يف منظوره العام أو الساعني لتطبيقه. وهم من املنتمني إىل حقول معرفية خمتلفة انهيك عن االنتماء إما إىل –هلذا املفهوم 
 احلقل الشرعي أو احلقل االجتماعي اإلنساين )احلديث(.

املنهاجية عدم اكتساب املصداقية يف نظر املدارس األخرى وعدم القدرة على املنافسة من حيث  :يةمن انحية اثن
، وليس من حيث الدوافع واألهداف والغاايت )حيث إن تلك األخرية أكثر وضوًحا وحتديًدا وتستند إىل أتسيس احملددة

 -حال نضجه وتعمقه–ل واستطاع أن يطور معريف وفلسفي وفكري استطاع الصمود أمام االنتقادات واالنتقاضات ب
 انتقادات وانتقاضات مضادة(.

بعبارة أخرى، حنن ابعتباران ابحثني ومدرسني يف جمال العلوم السياسية واجهنا من خالل التفاعالت مع البيئة 
ها تتساءل عن املنتج العلمية والفكرية احمليطة بنا حتدايت سواء من مصادر علمانية أو من مصادر إسالمية تقليدية، ومجيع

وعن املنهاجية بصفة خاصة. ومما ال شك فيه أنه إذا كانت اجلداالت العلمية بني املنظورات السائدة واألخرى الوليدة 
تستدعي مثل هذا النمط من التساؤالت، إال أن مقدرة اجلديد منها على أتكيد املصداقية، ومن مث االستجابة ملتطلبات 

يضمن استمرار هذا املنظور واكتماله ونضجه، إمنا تتطلب هذه االستجابة أن تكون األمور  جيل جديد من الباحثني،
 على قدر من الوضوح والتوافق عليها بني القائمني على التأصيل أو التطبيق.""املنهاجية 

اجية ما هو وزن قضية منه: أمرين حمددينوعلى ضوء كل ماسبق، فإن غاية هذا اجلزء من املشروع هو استقصاء 
ومن مث  إسالمية املعرفة يف أدبياهتا وخرباهتا من انحية؟ وهل هناك خصائص واضحة وحمددة هلذه املنهاجية من انحية أخرى؟

 هل تؤكد نتائج هذا االستقصاء دالالت اخلربة العملية البحثية السابق اإلشارة إليها؟  
ابعتباران مجاعة حبثية –ية إسالمية املعرفة بعبارة أخرى، كيف ستختلف أو ستتطابق منطلقات تقومينا ملنهاج

اختربت إسالمية املعرفة من ابب التطبيق وليس من ابب التأصيل النظري أو التخطيط املؤسسي االسرتاتيجي لنشرها أو 
 من فكر وختطيط وتنفيذ رموز الفكرة وكوادر تنفيذها"موضع قضية "املنهاجية لتطبيقاهتا، مع ما ستسفر عنه قراءة 

ذا االستقصاء يقتضي بدوره حتديد منهاجية إجرائه. وهبذا الصدد ميكن التوقف عند جمموعة من النقاط إن ه
 ".مبنهج تقومي حالة "منهاجية إسالمية املعرفةاخلاصة 

 وتتلخص هذه النقاط فيما يلي:
د وكوادره، فالتقومي الذي ( يتقاطع منهج هذا التقومي مع منهج التقومي واملراجعة والذي أجراه، مرحلًيا، رموز املعه1

جتريه املؤسسة ممثاًل يف االجتماعات الدورية الشاملة )كل مخس سنوات(، أو ممثاًل يف املراجعات اليت تصدر يف حبوث 
هو تقومي من الداخل، أي تقومي مؤسسي، وميثل التعرف عليه ورصده –ومقاالت رموز املعهد وكوادره عن املفهوم وتطبيقاته 

ابعتباران من القائمني على تطبيق الفكرة وليس على أتسيسها أو على  -من اخلارج–قومي الذي نقوم عليه أحد أهداف الت
 طرح تصور اسرتاتيجي لتنفيذها على مستوى املعهد أو مستوى األمة ككل.

 -2002سنوات )يوينه  5 -وحىت اكتمال آخر حلقاته–( استغرق اإلعداد ملشروع التقومي وتنفيذه 2
(، وبدون الدخول يف أسباب هذا االمتداد الزمين وهذا التأخري يف اإلجناز، فيكفي القول أنه صدر خالل هذه 2007يونيو
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الفرتة، وعن ابحثني متعاونني مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وعن بعض كوادره دراسات تقوميية عدا الدراسات النقدية 
شروع اليت أعدها أ. سامر الرشواين، وكذلك ابلطبع عدا الدراسات املنشورة والنقضية اليت تتصدى هلا الدراسة اخلامسة يف امل

حتت عنوان: إسالمية املعرفة واليت تقدم ابألساس رؤى عن املفهوم وغريه( وتفاوتت هذه الدراسات التقوميية من حيث درجة 
هذا االهتمام )وهو األمر الذي يهمنا  مشوهلا ومن حيث درجة اهتمامها بصفة خاصة بقضية منهاجية إسالمية املعرفة وطبيعة

 هنا(.
ومن أحدث هذه الدراسات: دراسة د. مجال الدين عطية حتت عنوان: إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي للفكر  

 A critical Survey of Islamization ofاإلسالمي، وكذلك دراسة د. حممد أسلم حنيف حتت عنوان 

knowledge (. وإذا كانت األوىل )غري منشورة( تسجل خربة 2005امعة اإلسالمية يف ماليزاي )والصادرة عن اجل
(، فإن الثانية تسجل خربة أحد مطبقي إسالمية 1992 -86أحد كوادر املعهد وخاصة عن خربة إدارته ملكتب القاهرة )

مهًما من جوانب االهتمام مبنهاجية إسالمية املعرفة يف جمال االقتصاد )تدريًسا وحبثًا(. ومن مث، فكال الدراستني تغطي جانًبا 
املعرفة: التصور املؤسسي واجتاهات تطبيقه من انحية، ومن انحية أخرى تصور اجلماعات البحثية والتدريسية يف جمال معريف 

 يطرح حمدد وهو االقتصاد )على غرار خربة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم(. ومما ال شك فيه، أن كاًل من اجلانبني
إشكاليات منهاجية خاصة خبرباته. وهذان النموذجان يضيفان، كما سبق القول، إىل أعمال تقوميية مسحية أخرى اهتمت 

ابملنهاجية، وهي األعمال النامجة عن رموز املعهد وقياداته الفكرية والرائسية املتعاقبة )د.  -إىل جانب أمور أخرى-بدورها 
بدورها ولكن من زوااي متنوعة )كما سنرى( ملنهاجية إسالمية املعرفة –و سليمان( واليت تطرقت الفاروقي، د. العلواين، د. أب

 .(2)أي لكيفية تنفيذها
أن لدينا على األقل ثالثة مستوايت للتقومي الرموز، الكوادر، واخلربات –وعلى هذا النحو ميكن القول ابتداًء 
منهاجية إسالمية املعرفة. فما هو إذن وزن قضية املنهاجية لدى كل منهم؟ البحثية. نتناول ما يثريه كل منها من إشكاليات 

وكيف قدم تصورًا عنها؟ وهل اختلفت التصورات؟ وملاذا وكيف؟ وهل طبق رموز املعهد وكوادره تصوراهتم التنفيذية يف شكل 
 مشروعات حمددة؟ وهل تكشف إصدارات املعهد عن مالمح هلذا التصور وكيفية تنفيذه؟

ثل اإلجابة على األسئلة السابقة حمك اإلضافة اليت تقدمها هذه الدراسة التقوميية مقارنة مبا قبلها من دراسات ومت
وخاصة إذا نظران إليها يف مسار التطور التارخيي خلربة تطبيق إسالمية املعرفة )كما سريد ذكره يف النقطة التالية( فإذا –مناظرة 

سابقة يف أمهية تقومي خطة الفاروقي ومدى مصداقية أو إمكانية تطبيقها، إال أننا نتطرق إىل اتفقنا مع الدراسات التقوميية ال
واثئق إضافية كالشهادات اليت قدمها الرموز اآلخرون لنا، واجتماعات املستشارين الدورية وغريها من الواثئق غري املنشورة 

 مثل أنشطة مكتب القاهرة وخربة بعض املشروعات التطبيقية.
على التصورات النظرية والفكرية املنشورة عما جيب  -عند تقوميها للمنهاجية-بارة أخرى، دراستنا ال تقتصر بع

فعله، وهي التصورات اليت تنوعت من قيادة ألخرى، ومن مكتب آلخر، ومن مستشار آلخر. ولكن حتاول أن تستكشف 
ن كله منشور( من أنشطة واجتماعات وخطط أيًضا ما جرى على أرض الواقع، من خالل ما هو موثق )وأن مل يك

                                                           
عماهلم الفكرية والعلمية يف موضوعات أخرى ولو تقتصر الدراسة على أعمال الرموز والكوادر والنخب اليت حتمل عنوان إسالمية املعرفة وليس غريها من أ (2)

 متصلة بتطبيقات إسالمية املعرفة أو أبعادها املنهاجية واملعرفية.
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، ولكن األهم هو معرفة  مشروعات، تقدم يف كلياهتا ذاكرة اجملهود اجلماعي، واليت تبني إىل أي حد كان هناك تقوميًا دورايا
ة الفكرة هل كان يسفر عن هذا التقومي الدوري تغيريات يف املنهاجية، وهل أحرز هذا تقدًما أو تراكًما إىل األمام يف خدم

ويف أتسيس كيفية استمرارها وتفعليها؟ أي هل كان يتم تنفيذ توصيات تقومي كل مرحلة أم كانت االجتماعات تعقد لتنفض 
 دون تبين أو تنفيذ إجراءات حمددة أوصت هبا عمليات املراجعة والتقومي. 

ولو –ارك يف التأصيل هلا وتطبيقها ( هل هتتم دراستنا بتقومي منهاجية إسالمية املعرفة كفكرة ومشروع لألمة، ش3
مؤسسات متعددة ورواد متعددين، قبل أتسيس املعهد؟ أم تقتصر على تقومي مشروع املؤسسة  –حتت تسميات خمتلفة 

الرائدة أي املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ومدى مسامهتها يف حتديد متطلبات تنفيذ الفكرة بصفة عامة من انحية والقدر 
ملعهد القيام به؟ من انحية أخرى، أن حتليل واثئق املؤسسة املنشورة وغري املنشورة هو املنطلق، ولكن غري كامل الذي أمكن ا

وخاصة واثئق املكاتب واليت متثل خربات متنوعة يف التطبيق، ولذا حنلل أيًضا خريطة املنشور من –أو مل نقدر على استكماله 
 ة مهتمة وأن مل تكن من الرموز أو الكوادر وذلك عرب ما يزيد عن العقدين. إصدارات املعهد واليت قدمتها أقالم ابحث

ولذا، البد وأن تثور جمموعة أخرى من األسئلة حول مسار تطور املنهاجية، عرب هذه املرحلة الزمنية اليت هي عمر 
أو نظرية جديدة، وابلرغم من  ليست قضية معرفية أو منهاجية (3)كما يؤرخ هلا البعض–املعهد العاملي. حقيقة أن القضية 

أو نظائرها، إال أنه البد من القول إن استدعاء البعد التارخيي "عدم توقفنا عند تقومي املسار التارخيي لتطور "إسالمية املعرفة 
يكتسب أمهية وخاصة فيما يتصل ابملنهاجية. فمما الشك فيه، أن  -دون التطرق إىل دراسته بصورة مباشرة–والوعي به 

بل ومن -تحدايت الراهنة املعرفية والفكرية اليت تواجه النموذج املعريف اإلسالمي وما ينبثق عنه ختتلف من حيث الدرجة ال
 "مع نظائرها يف مراحل سابقة؛ ذلك ألن املرحلة احلديثة شهدت سيادة وغلبة "العلوم االجتماعية العلمانية -حيث الطبيعة

والرتبية والتعليم واحلركة يف جمتمعاتنا. ومن مث، فإن جتسري الفجوة بني ما هو ومناهجها وفلسفاهتا على ساحة الفكر 
 وما هو حداثي اجتماعي يطرح إشكاليات منهاجية مهمة مل تكن موجودة من قبل. ""إسالمي

حلظة سيادة وهيمنة النموذج املعريف "العلماين الوضعي"،  -منذ ما يقرب من القرن–واإلشكاليات املطروحة 
منافس، كانت والبد ختتلف بدورها عن نظائرها املطروحة منذ ما يقرب من العقود الثالثة؛ أي مع اللحظة الزمنية  وبدون

 لبداية مشروع إسالمية املعرفة.
فلقد تزامن تدشني هذا املشروع مع أمرين كان البد وأن ميارسا أتثريمها على اخلطة املنهاجية للمشروع وإشكالياته 

 طورها عرب ما يقرب من الثالثة عقود.املنهاجية وعلى ت
األمر األول: هو بداية مراجعة السلوكية الوضعية منذ بداية الثمانينيات وهي املراجعة اليت أحدثت تراكًما ملموًسا 

ة اآلن. األمر الثاين: هو الصحوة اإلسالمية واليت اختذت أبعاًدا متنوعة معرفية وفكرية وحركية، ووصلت اآلن إىل مرحلة حرج
 تدفع البعض للتساؤل عن نتائجها الرتاكمية.

فرصة مواتية –عند تدشني مشروع إسالمية املعرفة يف بداية الثمانينيات -وإذا كان وجها العملة هذان قد مثاًل 
لطرح فكرة املشروع وتسويقها، إال أنه البد وأن نتساءل: هل انعكس هذان األمران على منهاجية تطبيق إسالمية املعرفة 

تداًء من الفاروقي مرورًا برائسة العلواين وصواًل إىل رائسة أبو سليمان؟ ويكتسب هذا السؤال منطقه ابلنظر إىل بعض اب

                                                           
  ( حتت الطبع، اجلزء األول.2006( د. مجال الدين عطية)وآخران(: إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، اجلمعية العربية للرتبية اإلسالمية )3)
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: نقد الفكر الغريب، نقد الرتاث، إنتاج معرفة جديدة. فهنا البد وأن نتساءل -ولو بدون ترتيب–املفاصل املنهاجية الكربى 
ايت واألولوايت والغاايت؛ حبيث ميكن القول: إن منهاجية تطبيق الفكرة قد هل اختلفت التصورات حول ترتيب البدا

حتولت أولوايهتا أو منطلقاهتا عرب مسارها؟ مثاًل هل كان األمثل البدء بنقد الغريب أم بنقد الرتاث أم ابملتطلبات السابقة 
ي ابتداًء؟ وما املعرفة اجلديدة املطلوبة: معرفة شرعية لكالمها؛ أال وهو صياغة الرؤية اإلسالمية للعامل والنموذج املعريف اإلسالم

 أم اجتماعية أم أسلمة العلوم االجتماعية أم فكر جديد لألمة أم حركة سياسية؟... وهكذا.
 
 يف هذه الدراسة؟ ابملنهاجية( وأخريًا، ما املقصود حتديًدا 4

فية والنظرية والفكرية اليت هتدف للتوصل إىل تلك العملية املعر  منهاجية تنفيذ إسالمية املعرفةإهنا ابختصار: 
 غاايت حمددة.

إذن هي منهاجية االنتقال من العام إىل اخلاص، من اإلطار الكلي إىل جمال التخصص املعريف، من نظرية املعرفة 
 والرؤية للعامل إىل املنهج إىل إنتاج املعرفة اجلديدة.

 صودة: بعبارة أخرى هناك أربعة مستوايت للمنهاجية املق
 * منهاجية حتديد نقطة البداية وصواًل إىل النهاية: ما هي أجندة اخلطوات وترتيبها؟

 ** منهاجية إعداد كل خطوة )مثاًل الرؤية املعرفية اإلسالمية(.
 *** منهاجية االنتقال من خطوة إىل أخرى وصواًل إىل الغاية أو اهلدف.

مية"، وتلك األخرية خترج من دائرة هذه الدراسة، وتقع يف نطاق **** املنهاجية مبعىن األدوات والوسائل "اإلسال
 الدراسة التالية.

وعلى ضوء جمموعات املالحظات األربع السابقة عن منهج هذه الدراسة سواء من حيث مصادر دراسة املنهاجية 
إن هذه الدراسة حها، ميكن القول الباحثون(، أو من حيث مسار تطورها زمنًيا وأمناط األسئلة اليت تطر  –الكوادر  –)الرموز 

 :تقوم على ثالثة مستوايت
: تصور الرموز والرواد للمنهجية العامة لتطبيق الفكرة، أي تصورهم ملا ينبغي أن يكون عليه خط األسلمة، األول

 مع تقومي االختالفات يف ذلك وحوله، أي حول أجندة اخلطوات وترتيبها. 
 –حتقيق اخلطوات واالنتقال من أحدها لآلخر، وذلك أفقياا ورأسياا )املدى الزمين الرؤية العملية للتنفيذ و  :الثاين
جداول العمل(. وهنا تربز أمهية واثئق اجتماعات املستشارين وخربات املكاتب وإصدارات املعهد من  –املوارد املطلوبة 

 ة.انحية، وكذلك رؤية الكوادر واخلرباء الناقدة واملطورة خلطط العمل املعلن
: منهجية بعض املشروعات التطبيقية يف جماالت معرفية حمددة: التأصيل أم التكامل أم التلفيق أم التقريب الثالث

 بني اإلسالمي وبني االجتماعي احلديث؟
وبذا، فإن الدراسة جتمع بني تقومي التصورات النظرية املنشورة وغري املنشورة عن كيفية تنفيذ الفكرة وبني العملية 

من انحية أخرى لتحديد املفاصل الزمنية يف العملية –سية وبني املشروعات يف جماالت معرفية حمددة، مع السعي املؤس
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التطورية، ابتداًء من خطة الفاروقي، وبيان مالمح االختالف بني مرحلة وأخرى من مراحل تنفيذ املشروع مع القيادتني 
 التاليتني.

تم على ضوئها التقومي يف كل جزء من أجزاء الدراسة ثالثة حماور أساسية مث، فإن احملاور املوضوعية اليت يومن 
  هي:

مكوانت خطة التنفيذ يف كل مرحلة من أين البداية وإىل أين النهاية: هل مثاًل من استيعاب الغريب ونقده  -األول
نقد الرتاث العريب واإلسالمي وجتديد وصواًل إلنتاج كتب أكادميية؟ أم إعداد النموذج املعريف اإلسالمي ابتداًء أم البدء ب

 أصول الفقه؟
خطة عمل تنفيذ كل مكون من مكوانت األجندة: مثاًل: منهاجية التعامل مع مصادر املعرفة ومنهاجية  -الثاين

التعامل مع الرتاث الغريب واإلنساين، منهاجية التعامل مع الواقع، كذلك من انحية أخرى مناهج إصالح الفكر لعالج 
 األمة إىل جانب مناهج إصالح العلم. مشاكل

منهاجية الناظم املعريف بني اخلطوات وصواًل إىل الغاية احملددة: كيف حيدث اإلبداع والطفرة؟ هل هي  -الثالث
عملية رأسية مير هبا كل ابحث وكيف حيقق هذا؟ وهل املشروعات التطبيقية تزامنت مع املشروعات التأسيسية؟ وكيف ميكن 

 لقراءتني للوحي وللكون.اجلمع بني ا
إن الدراسة على هذا النحو، ومن خالل اجلمع بني هذه املستوايت وهذه املفاصل الزمنية وهذه احملاور املوضوعية، 

سؤال رئيس متشعب: هل هناك علم أسلمة املعرفة أو فقه أسلمة املعرفة احملدد املنهاجية؟ وهل حنن إمنا تسعى لإلجابة على 
ة متوج بعدة تيارات اختلفت يف املنهاجية الختالف أمور عدة )مثل التخصص، عدم اإلتفاق على أمام حركة أم مدرس

 تعريف املفاهيم(؟ ومن مث هل حتقق إجناز على صعيد اإلطار العام مقابل إجناز مناظر على مستوى التخصصات؟
دائرة  منظري إسالمية املعرفة، وبذا قد تبدو املقدمة العامة السابقة منطقية ابلنظر إىل أن القائم عليها من خارج 

إال أنين أنشأت هذه ميكن قبول أن تصبح الدراسة استقصائية تبدأ من اخلاص وتصل للعام، تبدأ من اجلزئي وتصل للكلي. 
وهو تفسري مقولة مركبة متكنت من صياغتها على ضوء خربيت يف تطبيق إسالمية املعرفة عرب . املقدمة ألطبق منهًجا آخر

مرحلة اختياري ملشروع إسالمية املعرفة )من خارجه( منذ بداية مشروع العالقات الدولية يف  -املرحلة األوىل: نيمرحلت
. ولقد تشكلت خالهلا منهاجية الفريق البحثي، ابعتبارها خربة متخصصي علوم سياسية بعضهم كان ذا 1986اإلسالم 

ا هلذه اخللفية. ولقد تزامن تنفيذ هذا املشروع مع بداية تدشني فكرة خلفية يف الدراسات اإلسالمية وبعضهم كان يفتقد متامً 
إسالمية املعرفة وتسويقها مؤسسياا من انحية كما تزامن من انحية أخرى مع اإلرهاصات عن كيفية تطبيقها واليت صدرت 

سالم إال مشروع تسليم عن مكاتب املعهد وعلى رأسهم مكتب القاهرة. ولذا، فلم يكن مشروع العالقات الدولية يف اإل
على اعتبار أنه مل يطبق خطوات التنفيذ اليت كان خيطط هلا مكتب القاهرة  -كما وصفه د. مجال الدين عطية–مفتاح 

. ولذا، فإن منهاجية تنفيذ هذا املشروع كانت منهاجية فريق حبثي راكم أفقياا وليس (4))الرتاث والتاريخ قبل الغريب أم ماذا؟(
احد كان البد وأن يراكم رأسياا )وفق خطوات اخلطة الفاروقية( قبل أن حيقق أي إجناز ملموس. وبناء عليه خربة ابحث و 

(، أي بعد عشرة سنوات من البحث اجلماعي الذي مت 1996وحني أجنز فريق العالقات الدولية يف اإلسالم إجنازه األول )

                                                           
 انظر خطوات هذا التنفيذ يف اجلزء الثالث من هذه الدراسة (4)
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(، ويف 1989، كما اتضح من اجتماع املستشارين يف )تسجيل خربته املنهاجية بوضوح شديد، كان املعهد قد بدأ
 (، يدرك خطورة قضية املنهاجية وضرورة العمل عليها )كما سنرى(. 1995( ومن كتاب لؤي صايف )1992)

بعد اكتساب اخلربة املنهاجية يف التأسيس ملنظور إسالمي بدأت اخلربة املنهاجية للتفعيل سواء يف  املرحلة الثانية
( ولقد تزامن خالهلا 2006 -1996تدريس للعالقات الدولية من منظور إسالمي واليت امتدت لعقد آخر )البحث أو ال

، 2000التفاعل املباشر مع جهود املعهد، من خالل اجتماعات املعهد الدورية للتقومي سواء اجلماعية الشاملة )واشنطن 
 إعداد كتاب املنهاجية اإلسالمية...(. ( أو احملدودة )ختطيط دورات التدريب، الندوات،2006أستانبول 

وجرى خالل هذه اخلربات االحتكاك مع متخصصني يف جماالت معرفية أخرى )تربية، اجتماع، اقتصاد...( 
تتلخص يف إدراكي أنه ال توجد  -وإبجياز شديد–وشارك فيها الشرعيون إىل جانب االجتماعيني. وكانت حمصلتها لدىَّ 

دافًعا أساسًيا من دوافع فكرة  -كما سبق القول–. وهو األمر الذي مثل لتطبيق إسالمية املعرفةمنهاجية حمددة أو واحدة 
، ومل تنقطع اجلهود لتحقيقها حىت 2000إعداد مشروع التقومي وهي الفكرة اليت برزت بعد عوديت من مؤمتر واشنطن 

 على مساندة هذا املشروع. 2002حتققت موافقة املعهد 
(، وخالل اجتماعات املتابعة الدورية 2002يونيو  –التمهيدية إلعداد املشروع )يناير  وخالل االجتماعات

طوال عامني، وخالل شهادات الرموز، كما يتضح من الدراسة األوىل )اليت أعدها أ. مدحت ماهر عن خربة إعداد املشروع 
 ق شرحهما.وخطته املنهاجية وتنفيذه(، أتكدت يل من جديد حمصلة خربة املرحلتني الساب

اليت يعتمد عليها املشروع برمته أو اليت تعتمد عليها  -املنشورة وغري املنشورة–وخالل القراءة األوىل لألدبيات 
دراسيت بصفه خاصة، تدعم أتكدي من عدم وجود توافق نظري أو تطبيقي حول منهاجية تنفيذ إسالمية املعرفة، وعلى حنو 

در من عدم املصداقية يف نظر شباب الباحثني الذين يبحثون عن "الوصفات اجلاهزة" أحاطها حبالة من السيولة وأصاهبا بق
 وال يقدرون على حتمل أعباء ما حتمله جيل رواد الباحثني يف جمال تطبيق إسالمية املعرفة.

رد ومل يبق بعد االنطباعات مث االستنتاجات مث التعميمات إال اإلثبات والتدليل بل والتفسري، ليس من أجل جم
اجلدال العلمي وسجاالته ولكن من أجل ترشيد ملا جيدر على املعهد التخطيط له مستقبالً، وقبل هذا وذاك تقومي مدى 
مسئولية منط أداء املعهد عن هذه احلالة اليت اتسمت هبا املهمة اليت رفع املعهد رايتها وهي يف الواقع مهمة األمة أبسرها 

 وليس إحدى مؤسساهتا فقط.
 عليه، فإن أجزاء الدراسة تسعى لتقدمي قراءة يف األدلة ويف التفسري ملا سبق إجيازه عالًيا.وبناًء 

يبقى أخريًا، قبل االنتقال إىل العرض التفصيلي لنتائج قراءيت يف خربة تطبيق الفكرة، كما عرب عنها رموزها 
، كتبته قبل رة. مىن أبو الفضلو تدعاء نص للدكتاسوكوادرها، وكما ظهر، على األقل من قائمة إصدارات املعهد يبقى أخريًا 

، وهو النص الذي قدمت به ألعمال املؤمتر احلادي والعشرين جلمعية علماء االجتماع املسلمني (5)ما يقرب من عقد ونصف
ة وهي تدخل عقدها الثالث. وهو نص يبث رسالة وجدت وإهنا تتطابق والرسالة اليت وددت بثها من خالل املقدمة السابق

للدراسة وسأكتفي ابإلحاله إىل النص اتركة للقارئ إعمال النظر يف مضامني رسالته مقارنة مبضامني رسالة مقدمة مث خامتة 
 -منذ ما يقرب من مخسة عشر عاًما–هذه الدراسة، واتركة له أيًضا اإلجابة عن السؤال التايل: هل ما جاء يف هذا النص 

                                                           
(5)   Mona Abul Fadl (ed) The Proceedings of the 21 annual conference of The association of 

Muslim Social Scientists organized with IIIT. Herndan, Virginia, 1993, the Introduction. 
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ه؟ ولعل دراسيت هذه تكون إجابة ولو متأخرة على ما سبق وابدرت د. مىن ابلدعوة قد جرى اإلنصات إليه أو التفكري في
أمران: من انحية أمهية املراجعة املستمرة للحفاظ على حيوية املؤسسة ودعم الفكرة والرسالة، من  -كما فهمته–إليه وهو 

إسالمية املعرفة ليس جمرد إنتاج مراجع  خالل منهاجية متماسكة حتدد اهلدف وختتار الوسيلة. ومن انحية أخرى: أن غاية
جديدة ولكن املطلوب أيًضا مواجهة ما تفرضه املنظورات ورؤى العامل السائدة من حتدايت على البيئة الفكرية واألكادميية 

 احمليطة ابملسلمني وبنموذجهم املعريف.
 

العلوم الغربية وبني القرائتني وبني  بني نقد -اجلزء األول : وأخريًا: تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء وخامتة
يقدم قراءة يف مصادر فكر رموز ثالثة وتفاعلهم مع كوادر ومستشاري املعهد، كما جاء يف  جتديد فكر األمة ووجداهنا:

موضع منهاجية إسالمية املعرفة من رؤى الكوادر واستجاابهتم ألطروحات  -اجلزء الثاينواثئق منشورة وغري منشورة، و
يقدم قراءة يف فكر كوادر وابحثني أساسيني شاركوا يف إدارة تنفيذ الفكرة أو يف الكتابة عنها أتصياًل  والناقدين:الرموز 

: فيقدم خربة من نتائج تقومي اإلطار العام إىل خريطة بعض التطبيقات: ملاذا؟ وكيف؟أما اجلزء الثالث: وتسويًقا وتقوميًا. 
القاهرة، وخربة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ابعتباره منوذًجا على منهاجية أحد مكاتب املعهد وهو مكتب 

املشروعات البحثية اجلماعية والفردية، وخريطة موضوعات إصدارات املعهد، وخربيت: اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي وجامعة 
 نوعة عن تطبيق إسالمية املعرفة.العلوم اإلسالمية واالجتماعية يف فرجينيا. وتقدم هذه اخلربات األربع مناذج مت

وبذا، تعكس هذه األجزاء الثالثة مسار انتقال الدراسة من الرؤية والتصور إىل التنفيذ والتقومي املؤسسي إىل 
التطبيق. هذا وجيدر التنويه إىل أنه البد من حتديد مصداقية نتائج هذه الدراسة ابلنظر إىل املصادر اليت مت االعتماد إليها، 

إىل جانب إصدارات - (6)أبن األعمال التمهيدية للمشروع التقوميي قد وثقت قاعدة كبرية من األدبيات يف هذا اجملال علًما
 ولكن كان لبعضها فقط جدوى ابلنسبة ملوضوع هذه الدراسة ابعتبارها جمرد جزء من أجزاء املشروع اخلمسة. -املعهد

إال أن  -على حنو يقدم مقرتحات متابعة املسرية للمعهد–وع وإذا كانت خامتة هذا املشروع تتضمن نتائج املشر 
عن كيفية تطبيق إسالمية املعرفة من  -أفراًدا وجمموعات–خامتة دراسيت ستتوقف وإبجياز لتحديد تصور مقرتح للباحثني 

 حيث متطلباهتا العامة ومن حيث متطلبات تطبيقها يف جمال معريف حمدد.
 اجلزء األول

 لغربية وبني القراءتني وبني جتديد فكر األمة ووجداهنابني نقد العلوم ا
 

د. الفاروقي، د. العلواين، د. أبو سليمان، ال  -على التوايل–إن املقارنة األفقية بني رموز املعهد وقياداته الثالثة 
قراءة املقارنة األفقية تنفصل ابلطبع عن القراءة الرأسية يف منظومة رؤية وتصور كل منهم وتطوراهتا. كذلك فإن البدء يف ال

خبطة د. الفاروقي ليس افتئااًت على جهود اآلخرين ومبادراهتم من أجل الدعوة للفكرة والتأسيس هلا، قبل تكوين املعهد 
 (.7)العاملي للفكر اإلسالمي

                                                           
 الببلوجرافية يف مالحق هذا املشروع. انظر القوائم (6)
ة تعليق : مثاًل: د. مجال الدين عطية، مرجع سابق. وكذلك انظر: د. عبد احلميد أبو سليمان: شهادته خالل إعداد املشروع)ملحق الشهادات(. ووثيقر(انظ7(

 د. عبد احلميد أبو سليمان على إصدار د. مجال الدين عطية، )غري منشورة(.
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ال ينكر  فإن هذا خبطة الفاروقي،وإذا كان بدء احلديث عن منهاجية تطبيق إسالمية املعرفة ينطلق دائًما مما عرف 
فإن للبدء خبطة الفاروقي وجود منهاجيات أخرى يف مراحل سابقة أو يف خربات متزامنة مع خربة املعهد العاملي. ومع ذلك 

 : مغزيني مهمني
أهنا منهاجية للتنفيذ من خالل مؤسسة، فخطة العمل اليت أعلنها هي خطة عمل أعلنها املعهد العاملي  -أوهلما

للعمل يف هذا اجملال. ومن هنا مغزى الربط بني فكرة أو مشروع وبني مؤسسة بعينها أعلنت قيامها ابعتباره مؤسسًة تكونت 
وعلى عكس تصور كل من العلواين وأبو –على هذه الفكرة بل واختذهتا شعارًا هلا. وهلذا، فإن تصور الفاروقي يعقبه 

فإن إصدرات املعهد وأنشطته خالل الرائستني التاليتني  توقف عند خطة عمل املعهد املعلنة ومبادئها. ويف املقابل، -سليمان
 سيتم تناوهلما يف اجلزء الثاين واجلزء الثالث من هذه الدراسة.

ابنطالقها من الدعوة إىل نقد الغريب واستيعابه متهيًدا "لتجاوزه وإصدار إبداع –أن خطة الفاروقي  -اثينهما
لتارخيية لنشأة املعهد وهي اللحظة اليت بينت للمسلمني أن مشاكل جديد"، قد عربت عن )أو جّسدت( طبيعة اللحظة ا

عالقاهتم ابلغرب ليست سياسية أو اقتصادية فقط ولكنها فكرية ومعرفية أيًضا. ومن مث، فإن هذه املرحلة من اتريخ إسالمية 
من الداخل اإلسالمي فقط ولكن  إمنا ال تقتصر على مشاكل املعرفة النابعة -إذا افرتضنا أهنا ليست قضية جديدة–املعرفة 

 ابألساس النابعة من خارجه واملفروضة عليه من هذا اخلارج.
وسيتضح لنا من التفاصيل التالية يف هذا اجلزء من الدراسة، كيف ترتابط هااتن اإلشكاليتان: إشكالية العالقة بني 

لداخلي واخلارجي من انحية أخرى؛ سواء على تنفيذ الفكرة وبني خطة عمل املؤسسة من انحية، وإشكالية العالقة بني ا
مستوى تشخيص أزمة فكر األمة أو مستوى تفسريها؛ ومن مث أيًضا عند تصور منهاجية عالجها من خالل ما ُُسى: 
"إسالمية املعرفة" أو "أسلمة املعرفة"، مع ما بني املصطلحني من فروق تستدعي صفة العلوم أو تستدعي عملية حتقيق هذه 

 الصفة.
-كيف أن حمور ورؤية كل من الرموز الثالثة ومنطلقها   -من واقع هذا اجلزء من الدراسة–كما سيتضح لنا أيًضا 

 إال أهنا حلقات متكاملة ومرتابطة؛ أي إهنا روافد تيار واحد. –وإن بدت خمتلفة
بني القراءتني )الوحي نقد الفكر الغريب للوصول إىل كتب إبداعية على ضوء هذا النقد، اجلمع  وهذه احملاور هي:

والكون( من أجل جتديد أصول الفقه، جتديد فكر األمة وواقعها, وسيبني لنا الشرح التايل حقيقة هذه املقولة، وستتضح 
 داللتها يف خامتة هذا اجلزء األول.

 
 تصور الفاروقي: تصور عن منهاجية تنفيذ إسالمية املعرفة أم عن صياغة العلوم احلديثة صياغة -أواًل 

 إسالمية؟
الذين قدموا حتلياًل خلطة  (8) مقارنة مبن سبقوين )مثاًل: لؤي صايف، حممد أسلم حنيف، د. مىن أبو الفضل...(

الفاروقي والتعليق عليها، ضمن عمليات تقومي متعددة خلطة عمل إسالمية املعرفة، فإنه قد يبدو أنين ال أقدم جديًدا، وذلك 

                                                           
 ى هؤالء وغريهم يف اجلزء الثاين والثالث من هذه الدراسة.انظر رؤ  (8)
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يف تواليها ونقد صعوبة تنفيذ هذه اخلطوات على التوايل؛ وهو األمر الذي أثبته واقع  إذا اقتصرت على وصف خطوات اخلطة
 املمارسة األوىل وركزت عليه بعض انتقادات خطة الفاروقي.

 ولكنين أستطيع أن أقدم جديًدا بطرح األسئلة اآلتية وحماولة اإلجابة عنها: 
د أم خطة تعكس رؤية الفاروقي وطوَّرها املعهد ( كيف ُوضعت هذه اخلطة؟ وهل هي خطة عمل املعه1)     

 بعد ذلك؟
وما الذي جعلها تلتصق به وليس ابملعهد؟ وهل منطلقها وغايتها )من الغريب وإىل بديله( يعد جتسيًدا  (2)

 لتكوينه )أي الفاروقي( وخلربته يف العلوم الغربية ابتداًء أم ماذا؟

 دائرة املعهد أو من خارجه؟ وما املناط األساس لنقدها أو تقوميها، من داخل  (3)

على ضوء ما جاء مغايرًا هلا يف  -من حيث درجة تطبيقها من عدمه–وأخريًا، كيف أنظر إليها   (4)
 تصورات ورؤى القيادات التالية بل وخطط عمل مكاتب املعهد؟

 يقدر له أن يعلق على وإذا مل -قراًب أو بعًدا عنها–وإذا مل يُقدَّر للدكتور الفاروقي أن يتابع تنفيذ املعهد خلطته 
هذه احلالة أو على حالة انتشار الفكرة، مثله يف ذلك مثل القيادتني التاليتني للمعهد، فإن القراءة يف نص اخلطة ويف نصوص 
بعض ما كتبه د. الفاروقي من انحية، وابستدعاء ما نفذه املعهد خالل رائسته أو ما كتبه كوادر املعهد تعليًقا على آفاق 

طة )بعد رحيل الفاروقي( وإمكانياهتا من انحية أخرى، هذان اجلانبان يقدمان قراءيت ملرحلة الفاروقي على ضوء هذه اخل
 املنطلق، واخلطوات، والعالقة بني اخلطوات والغاية.احملاور الثالثة املوضوعية السابق حتديدها يف مقدمة الدراسة؛ وهي: 

 
 
 
 : حنو صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية )رؤية د. الفاروقي(( منهاجية اخلطوات املتسلسلة املتوالية1

، خطة ميكانيكية تقدم هيكاًل من اخلطوات املنفصلة املتتاليةهل خطة الفاروقي هي حًقا، كما يقول البعض، 
الواحد )أو  وهل يعين هذا الرتتيب توالًيا يف التنفيذ؛ أي هل يعكس رؤية عن العالقة بني اخلطوات اليت على الباحث

 أم هل كانت اخلطة تصورًا جمرًدا كلياا انطلق منه فتح ملف القضية وتدشني الفكرة واإلعالن عنها؟مؤسسة( القيام هبا؟ 
ابلقفز على الدوافع والضرورات )مع املفهوم( وابلتوقف عند السبل يف تصور الفاروقي نقول إن خطة عمل 

الجتماعية واإلنسانية الغربية، واستهدفت اخلطة عرب عدة خطوات أتليف كتب الفاروقي انطلقت من الدعوة لنقد العلوم ا
جامعية تقدم الصياغة اإلسالمية هلذه العلوم. وهلذا، وإن بدت اخلطة يف نظر البعض يغلب عليها الدواعي واألهداف 

ة من انحية، أو املتطلبات السابقة األكادميية )من واقع منطلقها وغايتها(، إال أن الفاروقي مل يسقط دواعي إصالح فكر األم
)الرؤية اإلسالمية( الالزمة لفاعلية نقد الغريب من انحية اثنية، وكذلك املتطلبات الالحقة )نقد الرتاث(، الالزمة بدورها إلمتام 

 العملية من انحية اثلثة.
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مها د. الفاروقي، قبل اإلعالن نتائج القراءة يف ثالثة أعمال منشورة قدوسيتضح لنا منطق هذه املقولة وأدلتها من 
 .(9)عن أتسيس املعهد، ومع إعالن هذا التأسيس، وبعده

 
، وهي حبث قدمه الفاروقي إىل املؤمتر (10)1979ويف دراسة نشرهتا جملة املسلم املعاصر ، قبل أتسيس املعهد

ماء االجتماع املسلمني وأستاًذا ، وكان الفاروقي يف ذلك الوقت رئيًسا لرابطة عل1977العاملي األول للتعليم يف مكة 
جبامعة "متبل"، يف هذا البحث عاجل الفاروقي قضية صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية. واتسمت هذه املعاجلة 

 مبلمحني اسرتاتيجيني:
؛ أي للمنهاجية الوضعية العلمانية وأثرها على يتلخص يف تقدمي نقد مبكر للمنهاجية الغربية امللمح األول
، وذلك يف وقت مل يكن هذا االجتاه النقدي قد تبلور بصورة واضحة )سواء يف أدبيات عربية (11)العلوم االجتماعية الغربية

 أو غربية( كما حدث بعد ذلك منذ منتصف الثمانينيات.
ه الذي بدأ مشواره مع إسالمية املعرفة من هذ–ولقد كانت هذه املراجعة أو هذا النقد الذي قدمه الفاروقي 

، (12)مبثابة التمهيد الالزم للحديث عن املنهاجية اإلسالمية لعالج "التحيز" يف هذه املنهاجية الغربية من انحية  -احملطة
. أي إلضفاء الصفة اإلسالمية على العلوم االجتماعية حتت (13) ولصياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية من انحية اتلية

ابلعلوم اخلاصة رفض االعرتاف بتشعب العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومن مث تسميتها مجيًعا  لواء مبدأ التوحيد، وعلى أساس
تقوم على الناحية  -على عكس اّدعاء الغرب–، وهذه العلوم تكون على نفس مرتبة أمهية العلوم الطبيعية، كما أهنا ابألمة

إظهار عالقة احلقيقة موضع الدراسة مع ذلك الوجه أو  القيمية. ويف نفس الوقت ترتبط علوم األمة ابلواقع أي تعمل على
تلك الناحية من النمط اإلهلي املتصلة هبا، ونظرًا ألن النمط اإلهلي يعد املعيار الذي جيب أن تعمل احلقيقة على إحالله، 

االجتماعية اإلسالمية  فإن حتليل األمر الواقع ال جيب أبًدا أن يغفل ما جيب أن تكون عليه األشياء... ولذلك، فإن العلوم
تستطيع أن تضفي الصفة اإلنسانية على ذلك الفرع من الدراسة، وتعيد املثل األعلى اإلنساين إىل وضعه السابق يف حياة 

 .(14)اإلنسان، الذي كان طبًقا لوجهة نظر العلوم االجتماعية الغربية "ألعوبة ال حول هلا وال قوة يف أيدي القوى الغامضة" 
منهاجية صياغة العلوم ميكن مالحظة أن  -وبدون استخدام الفاروقي مصطلح إسالمية املعرفة–ى بعبارة أخر 

نقد املنهاجية الغربية، حتديد خصائص : االجتماعية صياغة إسالمية قامت لدى الفاروقي على ثالث دعائم متوالية
دعائم ثالث حمورها العالقة بني القيمة  وهي املنهاجية اإلسالمية، إضفاء الصفة اإلسالمية على العلوم االجتماعية.

واحلقيقة من منظور مقارن بني املسيحية واإلسالم، أو "بني املنهاجية الغربية )املنقطعة عن القيمة( وبني املنهاجية اإلسالمية 
عدم حتقيقها املرتبطة ابلقيمة نظرًا الرتباطها مببدأ وحدة احلقيقة، حيث تقاس فاعلية تلك احلقيقة مبقتضى حتقيقها أو 

                                                           
 حتت عنوان "إسالمية املعرفة"، ويف نطاق التأصيل للفكرة وعملية أتسيسها.–ال تتضمن القراءة هنا إال األعمال  (9)

 .1979 ، أكتوبر20د. إُساعيل الفاروقي: صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، املسلم املعاصر، عدد  (10)

 .31ص  -28املرجع السابق، ص   )11(
 34-ص 31نفسه، ص (12)
 38-34نفسه، ص ص (13) 
 38 -37ص ص نفسه، (14) 
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للقيمة، وحبيث يصبح ال أساس للصحة ألي حماولة ملعرفة احلقيقة اإلنسانية بطريقة منفصمة عما جيب أن تكون عليه تلك 
 احلقيقة".

واقعية يف دراسة العلوم  -قد أسس لقواعد منهاجية قيمية -ومنذ وقت مبكر–وبذا، ميكن القول إن الفاروقي 
 ."منظور إسالمي"االجتماعية متثل جوهر منهاجية 

من مالمح تصور الفاورقي ملنهاجية صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية،  وامللمح االسرتاتيجي الثاين
 "القادرة على حتويل "التصور املنهاجي العام (15) "اجلامعة املسلمة"خاص ابلوسائل واملوارد اإلنسانية، ومتحور حول فكرة 

 يق الغاية النهائية.إىل خطة عمل وخطوات حمددة لتحق
واعون بوجود  -كما رأى الفاروقي-والدافع لالهتمام هبذه املوارد هو أن القليَل من محلة املاجستري والدكتوراه 

مشكلة. وهو األمر الذي يستلزم عدة خطوات: من انحية: على احتاد علماء االجتماع امللتزمني ابإلسالم أن يربط نفسه 
ت املسلمة، وأن يعمل على حتديد وتعريف القادرين على التعرف على تراث الثقافة الغربية إىل بواحدة أو أكثر من اجلامعا

جانب تضلعهم يف الرتاث اإلسالمي، والتدريب على كيفية إدراك وتطبيق الرؤية اخلاصة إبضفاء الصبغة اإلسالمية على 
حث، ومن مث بدأ العمل إلعداد دراسات مبدعة تثبت العلوم االجتماعية، ومن انحية اثنية إعداد مواد الدراسة وأدوات الب

واثقة صلة اإلسالم ابلفروع العلم املختلفة الرئيسة. وهذه الدراسات تكون األساس إلعداد الكتب الدراسية الالزم للجامعات 
 املسلمة.

 وابلنظر إىل هذين امللمحني االسرتاتيجيني املتكاملني يف فكر الفاروقي املبكر، ومها:
واقعية وأركاهنا من انحية، وسبل وأدوات تطبيقها من انحية اثنية، -هاجية اإلسالمية ابعتبارها منهاجية قيميةاملن -

سعياا إىل إبداع  جديد يقدم صياغة إسالمية للعلوم االجتماعية، ميكن مالحظة أن الفاروقي انطلق من نقد الغريب األكادميي 
تخدامه يف معاهدان اإلسالمية. وكان يدرك أن حمك التحدي هو توافر املوارد البشرية، واستهدف منتًجا أكادميياا إسالمياا الس

أبمر أساسي اعرتف بنفسه  -يف تصوره-وظلت الضبابية حتيط القادرة على حتقيق هذه املهمة. –واملؤسسات اجلامعية 
وكذلك   وتطبيقها على مجيع املستوايت، بصعوبته؛ أال وهو كيفية توضيح املنهاجية اإلسالمية ابلدرجة اليت تتيح إدراكها

كيفية اجلمع الفعال بني الباحث واملعلم والكتاب والطالب يف عملية تكاملية حتقق املرجو منها؛ أال وهو عالج مشكلة 
 وإن مل تتجل بوضوح "أزمة–إضفاء اإلسالمية على العلوم االجتماعية يف جامعاتنا. وجيدر اإلشارة إىل أنه يف هذه املقالة 

إال أنه كان مدرًكا لالرتباطات بينها وبني دور األكادمييا. ففي موضع خاص  -فكر األمة وواقعها يف ثنااي تصور الفاروقي
بقدرات محلة املاجستري والدكتوراه أضاف: "...والذين لديهم املوهبة اإلسالمية للقيام ابلتفكري اخلالق املتعلق ابألمة فيما 

". ومع ذلك ظلت مواضع أخرى غري واضحة: كيف يتحقق الربط بني الرتاث وبني الغريب؟ (16) وراء حدود النظام األكادميي
وأواًل كيف جيري التعامل مع الرتاث؟ كيف يتم التدريب؟ ومن الذي ميكن أن يقوم مبهمة الرابط بني احتاد   العلماء 

 واجلامعات؟
 وجاءت خربة أتسيس املعهد مضيفة إىل هذا التصور.  

                                                           
 41-38ص ص نفسه، (15)
 39ص  نفسه، (16)
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، ويف دراسة للفاروقي حتت عنوان (17")س املعهد العاملي، ويف أول مؤمتر دويل عن "أسلمة املعرفةومع أتسي

يف نطاق رؤية أكثر كلية وتكاماًل، وإن ظلت هذه  1977، تبلورت عناصر الطرح السابق تقدميه عام (18)إسالمية املعرفة
الغريب، واإلبداع اجلديد من أجل صياغة إسالمية للعلوم، الرؤية حتمل نفس امللمحني األساسيني أال ومها: املنطلق من نقد 

 إال أهنا كانت أكثر تبلورًا من حيث املتطلبات السابقة، ومن حيث خطة العمل.
فمن تشخيص أعراض املشكلة )ازدواجية النظام التعليمي والرتبوي: من نظام علماين عريب ومن نظام إسالمي 

:(، ومن حتديد أسباهبا )أن البحث عن املعرفة كي (19)سات هذين النظامنيتقليدي مما أدى إىل اخنفاض مستوى مؤس
يكون حبثًا أصياًل البد وأن تكون وراءه روح تدفعه، وهذه الروح ال ميكن أن ُتستعار أو ُتستورد وإمنا تتولد من تصور واضح 

. وألن "العلم يف (20)ية اإلسالمية اليوم عن اإلنسان والكون واحلقيقة؛ أي من الدين...، وهذا هو األمر الذي تفتقده الرتب
جماالت التخصص ليس لديه تصور إسالمي. وال توجد جامعة يف العامل اإلسالمي كله تعترب دراسة هذا التصور اإلسالمي 

ب الواجإىل ما يهمنا ابألساس يف هذه الدراسة، أال وهو "–، يصل الفاروقي (21)"جزًءا أساسياا إجبارايا على مجيع طالهبا
. ومرة أخرى، أعود للقول إن: الفاروقي قدم يف طرحه هذا رؤية اسرتاتيجية كلية املطلوب أو خطة تطبيق إسالمية املعرفة"

الفجوة بني الشرعي واالجتماعي، ابعتبار أن هذا هو  -إن مل يكن سد-طموحة من حيث استهدافها منذ البداية جتسري 
نطلق الفاروقي من نقد الغريب، يسقط متطلبات سابقة البد وأن تتوافر لدى من السبيل إلسالمية املعرفة. ولذا، مل يكن م

)عن اإلنسان والكون واحلقيقة(، والذي  "التصور اإلسالمييقدم هذا النقد من علماء االجتماع، أال وهو ما أُساه الفاروقي "
 وصفته أدبيات أخرى بعد ذلك ابلرؤية للعامل أو النموذج املعريف اإلسالمي.

قد بدأ بشرح مقصده عن مضمون هذا التصور  "لذا، فإن طرح الفاروقي حتت عنوان "الواجب املطلوبو 
اإلسالمي، وعن من يقدمه. ويتلخص هذا الشرح يف جانبني: من انحية  أوىل أن هذا التصور اإلسالمي ليس ألهل 

دين ورجال دنيا، ومن انحية أخرى: االختصاص )من الشرعيني( فقط ألن اإلسالم يستنكر كل تقسيم للبشر إىل رجال 
هذا التصور اإلسالمي البد أن يتناول مظاهر النشاط اإلنساين مجيًعا، فهو ليس ديًنا أخروايا فقط يقتصر على حبث أمور 
الالهوت ويدع ما لقيصر لقيصر، واملفروض أن يكون هو املبدأ األول املسيطر يف كل فرع من فروع املعرفة. وهكذا ومنذ 

 "ية، قدم الفاروقي طرًحا مراًن وكلياا عن التصور اإلسالمي، يتجاوز املفهوم التقليدي عنه الذي حيبسه يف نطاق "الشرعيالبدا
 -سواء شرعيني أو اجتماعيني-ابألساس، إىل ما هو أكثر اتساًعا أال وهو الرؤية الكلية اليت على اجلميع  "فقط أو "الفقهي

ان يعين هبا وحدة احلقيقة ووحدة املعرفة ووحدة البشرية ووحدة احلياة، واإلميان بوجود هدف امتالكها. وهذه الرؤية الكلية ك
من وراء خلق الكون واإلنسان وتسخري الكون لإلنسان، وعبودية اإلنسان هلل، ومجيعها البد وأن حتل حمل التصورات الفرعية 

 .(22)"وتقوم بتوجيه النشاط العلمي يف كل جمال
                                                           

 .1982مؤمتر إسالم أابد يف يناير  (17)

 .1982، أغسطس 32دد ( د. إُساعيل الفاروقي: أسلمة املعرفة، ترمجة فؤاد عبد الوارث سعيد، املسلم املعاصر، الع18)
 12-9املرجع السابق، ص  )19(

 12ص   نفسه، (20)
 13ص  نفسه، (21)
 14ص  نفسه، (22)
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  تصور الفاروقيوعن خطة العمل يف
 فلقد انقسمت إىل مهمات ثالث:

نشر الوعي أببعاد املشكلة الذي ال يتوافر لدى اجلميع، ابستثناء القلة الذين يدركوهنا، ومن مث  -املهمة األوىل
على صعيد كل ختصص أو جمال فرعي من املنتظر أن يصبغ بصبغة –ضرورة غرس الوعي وتعهده. ويتحقق هذا الوعي 

 تباع خطوات ثالث:اب -اإلسالم
تقسيم فروع الدراسة )اليت تطورت يف الغرب إىل أبواب وقواعد ومناهج ومسائل ومواضيع، مث القيام بنظرة  -أوالها

شاملة على هذا الفرع )أصل منشائه وتطوره التارخيي ومنو منهجه ونطاق جماله واإلسهامات األساسية حلاملي لوائه(، وأخريًا 
. (23)اسي؛ أي أن يتم حتليل نقدي من وجهة نظر اإلسالم لواقع الفرع الدراسي يف أرقى حاالت تطورهبيان واقع الفرع الدر 

 )كيف تتحقق قدرة الباحث على هذا النقد من وجهة نظر إسالمية(.
وهي بدورها تتطلب خطوتني: من  (24)إجياد الرابطة بني الفرع الدراسي وبني الرتاث اإلسالمي -املهمة الثانية

كتشاف ما يضمه الرتاث اإلسالمي مما له عالقة ابلتخصص حمل االهتمام ومن انحية أخرى نقد مسامهات هذا انحية ا 
 الرتاث.

وكان الفاروقي مدرًكا لصعوابت هاتني اخلطوتني على اعتبار أن مسامهة الرتاث يف التخصصات املختلفة ليست 
سهولة، ذلك ألن الباحث احلديث ليس مؤهاًل للبحث يف الرتاث جاهزة ليصل إليها الباحثون احمْلدثون ويقرأوها ويفهموها ب

عن مسامهات اإلسالم يف جمال ختصصه، كما أن أساتذة الرتاث اإلسالمي ذاهتم ليسوا على إِْلف ابملوضوعات واملشاكل 
 وبني إمكانيات املهمة الثانية، واألفكار األساسية للعلوم احلديثة، وهلذا نّوه الفاروقي إىل أمهية العالقة بني نتائج املهمة األوىل

بل أشار إىل ضرورة أن تسبق املهمُة األوىل )نقُد الغريب( الثانيَة )الرجوَع للرتاث( )ومن هنا ُسيت خطته خبطة اخلطوات 
من فروع املتتالية(. ومن مث، دعا الفاروقي إىل إعداد عدة جملدات تضم خمتارات من القراءة املنتقاة يف الرتاث واملتصلة بكلا 

. إىل قضية نقد مسامهات الرتاثالدراسة احلديثة، مرتبة طبًقا للتصنيفات اخلاصة بكل فرع. ومن انحية أخرى نّبه الفاروقي 
ذلك ألن حتديد النصوص حمل االهتمام ال يعين ابلضرورة مالءمتها ملتطلبات الواقع اخلاص، ومن مث فهي قابلة للنقد املنطلق 

لوقت احلاضر ومن متطلبات املعرفة احلديثة، حبيث ميكن تصويبه وتصحيحه جبهودان اخلاصة. وهلذا من حاجة املسلمني يف ا
تقع وجواًب على عاتق خرباء هذا امليدان وفق رأي الفاروقي، فإن مهمة تقدير ما ساهم به الرتاث اإلسالمي يف كل ميدان 

 ولكن من خالل مساعدة خرباء الرتاث أيًضا.
ى، وعلى صعيد هذه املهمة الثانية خبطواهتا املتعاقبة، أن فكر الفاروقي يتمحور حول كيفية وهكذا نلحظ مرة أخر 

جتسري الفجوة بني املتخصص الشرعي والرتاثي وبني متخصص العلوم احلديثة: وابلرغم من أن اهلدف هو إعادة صياغة العلوم 
كما مل يقرتب الفاروقي من قريب أو بعيد   "لعلوم اإلسالمية"ا جتديداحلديثة صياغة إسالمية إال أنه مل يتطرق إىل احلديث عن 

من تفاصيل خريطة الرتاث، مكتفياا ابحلاجة إىل حتديد نصوصه اليت تتصل مبوضوعات العلوم احلديثة من انحية واحلاجة من 
 انحية أخرى إىل نقده.

                                                           
 17-16ص ص  نفسه، (23)
 19-18ص  نفسه، (24)
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انية اخلاصة ابلرتاث(: هي حتديد أهم )وهي مصّنفة كاخلطوة السادسة وكبند  فرعي حتت املهمه الث املهمة الثالثة
 مشاكل األمة.

وهنا ينتقل الفاروقي من منطقة التعليم والرتبية واحتياجات إعادة صياغة العلوم )واليت قد تبدو منطقة أكاميية حبتة( 
وصل اليت وبذا يوجد حلقة ال–إىل منطقة واقع مشاكل األمة وكيفية إجياد حلول هلا من خالل رؤى فكرية وعلمية جديدة 

بني العلم واحلركة. فهو يرى أن مشاكل األمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -يف خطته-قد تبدو للوهلة األوىل مقتطعة 
)وهي مشاكل مستعصية( ليست سوى األجزاء اليسرية الظاهرة من مرضها الكامن يف انحييت الفكر واألخالق، وأن جمموعة 

. ولذا األسباب واملظاهر املتفاعلة  مع سواها من املظاهر واآلاثر املتصلة مبشاكل األمة، لتتطلب مسًحا علمياا وحتلياًل نقدايا
فاملسلم املتخصص ال يتابع علمه جملرد الرتف العلمي اخلالص املنعزل يف برج عاجي أو مبعزل عن واقع حياة األمة وآماهلا 

 .(25)وطموحاهتا
إجياد تركيبة جتمع بني –القرن اخلامس عشر قرن اإلسالم وهي تتطلب  : اإلبداع اخلالق ليصبحاملهمة الرابعة

الرتاث اإلسالمي والتخصصات العصرية وتغطي فجوة التخلف، وعلى هذه الرتكيبة املبدعة أن حتافظ على صلتها الوثيقة 
 بواقع األمة اإلسالمية.

ة أو الضرورية املرغوبة والشرعية، إعداد : اخليارات املبدعة املمكن(26)وتتحقق هذه املهمة من خالل ثالث خطوات
الكتب الدراسية للتخصصات املختلفة املمتلئة ابلبصرية النافذة يف مفهوم اإلسالم ومبثل هذه اخليارات املبدعة لتحقيق هذا 

لكتاب الدراسي أن ااملفهوم، وأخريًا أن تكون كتًبا متعددة متنوعة لتنمية القدرة الذهنية للعقول املسلمة. ويعترب الفاروقي 
 اجلامعي هو اهلدف النهائي لكل سلسلة اإلجراءات الطويلة اليت تتم هبا عملية أسلمة التخصصات العلمية.

: نشر انتج أسلمة العلوم وتفعيلها )وهي مذكورة ابعتبارها اخلطوة الثالثة من املهمة الرابعة( وميكن املهمة اخلامسة
صتني بعقد املؤمترات بني املتخصصني يف اجملاالت املختلفة للنظر يف املشاكل اليت أن نضيف إليها املهمتني األخريتني اخلا

 تتجاوز التخصص الواحد، وكذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الكتاب اجلامعي اجلديد.
عدة وهكذا يتضح لنا أن خطة الفاروقي تضمنت سبَع مهمات  )وليس مخًسا فقط(، وكل مهمة تكونت من 

خطوات، وهي هلذا متثل رؤية اسرتاتيجية متكاملة األبعاد أكثر من كوهنا منهاجية عمل لتنفيذ اسرتاتيجية، ولكن تظل 
املعضلة هي كيفية حتقيق خطوات كل مهمة فضاًل عن كيفية الربط بني املهمات على حنو يقود إىل حتقيق اهلدف اإلجرائي 

 الالزمة للتدريس يف اجلامعات اإلسالمية. فعلى سبيل املثال:النهائي أال وهو إصدار الكتب اجلامعية 
[ هل 1من مهمة  3ما قدرات وعناصر تكوين الباحث القادر على بيان واقع الفرع الدراسي )الغريب( ]خطوة 

 هو فقط الباحث الذي لديه تصور إسالمي؟
( من املهمة 2( + خطوة )1وأين جند الباحث املتخصص يف فرعه وعلى النحو القادر على حتقيق خطوة )

 األوىل، ويكون يف نفس الوقت صاحب رؤية أو تصور إسالمي ابملعىن الذي طرحه د. الفاروقي؟

                                                           
 20ص نفسه، (25)
 22-20ص ص نفسه، (26)
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بني نتائج املهمة األوىل وعملية تنفيذ املهمة الثانية،  -اليت دعا إليها الفاروقي–، كيف تتحقق العالقة ومثال آخر 
 اث وفق موضوعات كل فرع دراسي؟إصدار جملدات من القراءات املختارة يف الرت 

، كيف أتيت مهمة حتديد مشاكل األمة يف مرتبة اثلثة على حتديد موضوعات العلوم الغربية ونقدها من ومثال اثلث
تصور إسالمي وعلى حتديد النصوص الرتاثية ذات الصلة هبا؟ أليست مشاكل واقع األمة الفكرية والعملية هي املنطلق الذي 

 العمليات املتصلة السابقة؟ جيب أن تبدأ منه
، ما السياقات العلمية واألكادميية )املؤسسات، والبيئة( الالزمة إلمكانية حتقيق كل من هذه اخلطوات، ومثال رابع

 ويف تواصلها مًعا؟
 (27)حنو جامعة إسالمية 

ة التنفيذية، وعلى حنو قد وكان الفاروقي مدرًكا ألمهية الوسط اجلامعي األكادميي املالئم، الالزم لتحقيق هذه اخلط
يساعد على إجياد حلول للمشاكل املشار إليها عالياا واليت قد تعرقل تنفيذ تصوره الكلي، وهلذا فلقد أفرد يف إحدى كتاابته 

 املنشورة تصورًا عملياا إجرائياا لرتمجة هذه اخلطة النظرية إىل واقع عملي وذلك من خالل اجلامعة اإلسالمية.
، اليت انتشرت يف القرن الثالث اهلجري، ابعتبار أهنا كيان مستقل قانونياا ومالياا يف ابجلامعة اإلسالميةالتعر فبعد 

قائم على الوقف من أجل إشباع احلاجة اإلسالمية إىل التبتل الكامل لقضية املعرفة والبحث عنها ابعتبارها فرض كفاية على 
اجلامعات اليوم جيب عات اإلسالمية يف املاضي ونظائرها اليوم، ومن مث رأى أن األمة، أوضح د. الفاروقي الفارَق بني اجلام

: من انحية  أوىل تراث العلم البشري واملقدس )الذي نقله إلينا القرآن والسنة، وتوصل إليه الرتاث أن تقوم على التايل
مة ومشكالهتا )أسباب اندحارها، واقع األمة، اإلسالمي، وتوصلت إليه اإلنسانية يف العصور احلديثة(، ومن انحية اثنية: األ

ومشاكل املسلمني( من انحية اثلثة: الصلة الوثيقة لإلسالم ابلوضع احلايل )على صعيد جماالت املعرفة والسلوك اإلنساين، 
ا تربية واملدركات املنهاجية والقواعد العملية، اخلطط من أجل حل املشاكل( ومن انحية رابعة: اإلسالم والعامل، وأخريً 

 املسلمني وحفظ الرتاث وإثرئه.
. طرح د. الفاروقي ثالثة مبادئ أساسية بلورت ما سبق طرحه على (28)حمتوى الفكر اإلسالمي ومنهجهوعن  

حنو أبرز مدخله الفلسفي املقارن. وأول هذه املبادئ هو عدم التناقض بني العلوم الثقافية واألخالقية. وهذا اهلدف الثنائي 
شرة من املنظور اإلسالمي، ألن احلقيقة واحدة، فال ميكن فصل الثقافية أو النظرية عن األخالقية. ومن مث هدف ينبثق مبا

 اجلامعة اإلسالمية هو تنمية اإلنسان الكامل عن طريق هداية العقل واإلرادة مًعا.
ة إىل علوم عقلية وعلوم نقلية هو واثنيهما: ال تناقض بني العقل والوحي. ومن مث، اعتبار أن التقسيم الثنائي للمعرف

تقسيم زائف؛ ألن هذه النظرة الثنائية للمعرفة تعين ضمنًيا أن احلقيقة اليت أتت إلينا عن طريق الوحي ليست عقلية ومن مث 
ة غري عقالنية وإمنا عقدية وذلك ال يتفق مع جوهر وروح اإلسالم. ذلك ألن التوحيد وما يلي ذلك من وحدة احلقيقة واملعرف

 تتطلب عدم الفصل بني العقل والوحي.

                                                           
 .1982فمرب ، نو 33( د. إُساعيل الفاروقي: حنو جامعة إسالمية، ترمجة حممد رفقي عيسى، املسلم املعاصر، العدد 27)
 48-47املرجع السابق، ص ص   )28(
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واثلث هذه املبادئ أنه ال تناقض بني الفرد واجملتمع، وال ميكن الفصل بني دراستهما على عكس ما أسس لذلك  
أوجست كونت يف القرن التاسع عشر، الذي اعترب أن املعلومات االجتماعية قابلة للمعاجلة العلمية على عكس املعلومات 

األوىل قابلة للمالحظة والقياس على النقيض من املعلومات الفردية اليت تتسم ابلذاتية مما جيعل برهاهنا  الفردية، ألن
 .(29)مستحياًل. فاإلسالم ال يعرتف بشرعية التناقض بني الفرد واجملتمع 

ب أن يتبع ال جي أن تقسيم فروع العلم يف اجلامعة اإلسالميةوعلى ضوء هذه املبادئ الثالثة، تصور الفاروقي 
التقسيمات الواردة يف جامعة الغرب. فإن كل الفروع منهجها عقالين علمي موضوعي وهدفها مجيًعا مرتبط ابألمة،وأهداف 

 .(30)اإلنسانية هي ما أعطاه لنا الوحي وال يستطيع أي فرع من فروع املعرفة أن يتهرب من تفصيلها
األخالقي للجامعة من حيث العالقات بني الطلبة وأعضاء ومرورًا خبصائص وجتليات ما أُساه الفاروقي النسيج 

هيئة التدريس، وفيما بني الطلبة، ومسار اليوم الدارسي وفعالياته، بل والتقومي اجلامعي )خالفًا للتقومي الغريب، من حيث 
ومكوانت  الدارسي أسس ختطيط املنهجبداية وهناية الدراسة أو من حيث يوم اإلجازة األسبوعية،  يصل د. الفاروقي إىل 

، وكل مقرر تعليمي جيب ختطيط منهجه ملراعاة جمموعة من االعتبارات اليت سبق وأشران إىل (31)برامج الدرجات العلمية
تفاصيلها من قبل )خريطة العلم احلديث، ما يتصل به يف تراث اإلسالم، التحليل النقدي على ضوء موقف اإلسالم وعلى 

 ل مشاكل املسلمني(.حنو يربز إمكانية التطبيق حل
 -يف نظر الفاروقي–القول إن اجلامعة اإلسالمية ، ميكن (32)وابلنظر أخريًا إىل مكوانت برامج الدرجات العلمية 

"إسالمية املعرفة"، وعلى النحو الذي يُنشئ جياًل جديًدا يقوم أو  "متثل ساحة تطبيق "الصياغة اإلسالمية للعلوم احلديثة
والعلوم احلديثة املدنية. بعبارة أخرى، فإن هذا االقرتاب من فكرة  "سري الفجوة بني "العلوم اإلسالميةتكوينه املعريف على جت

عن مدخل الفاروقي األكادميي: نقد العلوم االجتماعية واإلنسانية اجلامعة اإلسالمية أييت أتكيًدا على ما سبقت اإلشارة إليه 
 اجلامعات اإلسالمية. وصياغتها إسالمية، الكتب اجلامعية للتدريس،

إال أن مضمونه وحمتواه الفكري واملعريف "وهذا املدخل وإن كان يؤسس ملنهاجية حمددة لتنفيذ "إسالمية املعرفة 
يؤسس أيًضا خلصائص جانب من "املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية مقارنة ابملنهاجية الغربية؛ أي 

ابعتباره متخصًصا يف الفلسفة –وفة ابلعلمية اخلالية من القيم. ومن مث، فإن أطروحاته يف هذا اجملال الوضعية العلمانية املوص
متثل إسهاًما متميزًا ومبكرًا ورائًدا من جانب املسلمني )الذين كتبوا ابإلجنليزية(، وذلك على صعيد اجلدال  –واألداين املقارنة

العالقة بني العلم والقيم واألخالق، والعالقة بني العقل والوحي. وهو اجلدل الذي  بني املنظور اإلسالمي واملنظور الغريب حول
 شارك فيه بعد ذلك وعّمقه جيٌل كامٌل من الباحثني، سواء من داخل املدارس الغربية أو من داخل املدارس اإلسالمية.    

 خالصة القول:
وابلنظر إىل أن صاحب اخلطة –مبادئها، ميكن القول وعلى ضوء القراءة السابقة يف تصور الفاروقي خلطة العمل و 

إن خطة الفاروقي تقدم  -مل يقدر له متابعة تنفيذها أو املشاركة يف الرد على االنتقادات هلا )على األقل يف أعمال منشورة(
                                                           

 51 -48ص ص نفسه، (29)
 51ص نفسه، (30)
 54-51ص ص نفسه، (31)

 56-55ص ص نفسه، (32)
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ايل امليكانيكي رؤية كلية واسرتاتيجية عما يتطلبه جانب من تنفيذ الفكرة وتطبيقها. وإذا كان طرح الفاروقي قصد التو 
ربطًا عضوًّيا بني اخلطوات الرتاتبية،  -كما رأينا–بني بعض اخلطوات عند التنفيذ، إال أن هذا التصور يعكس أيًضا 

فهي وإن تبدو متتالية ولكنها ليست منقطعة عن بعضها بل متثل بناًء تراكمياا ال يقدر على حتقيقه فرد مبفرده أو 
من إدراك لغموض منهاجية التنفيذ  -وعلى حنو متكرر–ن ما أبداه الفاروقي مؤسسة واحدة مبفردها، انهيك ع

 وصعوبتها.
ولذا، ومن انحية أخرى، ظلت طرق وسبل تطبيق هذا التصور االسرتاتيجي، حتقيًقا ألهداف صياغة العلوم 

 احلديثة صياغة إسالمية، مطروحًة للتساؤل حول ختطيط تنفيذها.
عوبة هذا التنفيذ أي صعوبة االنتقال من اجملرد إىل الواقع، ولقد عرب عن ذلك يف ولقد كان الفاروقي مدرًكا لص

يقول إن متطلب  -ويف طرحه عن ختطيط املقررات يف اجلامعة اإلسالمية–أكثر من موضع من أطروحاته. فعلى سبيل املثال 
 (.33تتطلب إعداًدا وإبداًعا وممارسة )التعرف على موقف اإلسالم من مسائل وفروع ومنهاجية فرع معريف غريب مهمة صعبة 

 ويبقى أخريًا التساؤل: هل حتقيق إسالمية املعرفة هو جمرد صياغة العلوم احلديثة صياغة إسالمية؟  
ولذا، البد من التساؤل كيف طبق املعهد اخلطة عرب النصف األول من الثمانينيات؟ وهل جاءت خطة املعهد 

 فاروقي؟( متطابقة مع خطة ال1986املعلنة )
كذلك كيف نقدت الكوادر هذه اخلطة )بعد رحيل الفاروقي(؟ هل لتربير عدم إمكانية تطبيقها على هذا النحو 
املطروح؟ أم لبيان احلاجة إىل خطط مرحلية وموضوعية لتطبيق هذه الرؤية الكلية االسرتاتيجية، اليت ال يستطيع معهد واحد 

 ازي أو على التوايل ويف مدى زمين منظور؟الوفاء مبتطلباهتا كاملة، سواء على التو 
وهلذا، فإنين أرى أن نقد بعض كوادر املعهد والنخب املتعاونة معه )الالحق على رحيل الفاروقي، وبعد ما يقرب 

هد العقد من بداية خربة املعهد(، وإن بدا أنه نقٌد للخطة إال أنه يف الواقع جيب أخذه كنقد لغياب املنهاجية وملدى قدرة املع
مبفرده على تطبيق هذه اخلطة االسرتاتيجية من عدمه، أي قدرته على وضع اخلطط املرحلية زمنياا وموضوعياا، ولو من أجل 
تنفيذ هذا التصور حتت رعايته، أم أن املعهد ظل جمرد مسوِّق للفكرة يف كلياهتا وأببعادها املتكاملة، ومن بينها صياغة العلوم 

 لها أن يشرع يف التنفيذ أيًضا؟ وخاصة من حيث بلورة املنهاجية الالزمة.إسالمياا وعلى من يتقب
من أن القيادات التالية )من ختصص خمتلف(، قد انطلقت من  -كما سنرى الحًقا–وال أدلُّ على ذلك 

فخطط هذه منطلقات أخرى وحنو غاايت أخرى أيًضا، وإن مل تسقط منطلقات أو غاايت خطة الفاروقي. وهلذا، 
، ولقد جاءت ادات، وليس خطة الفاروقي، هي اليت كانت مبثابة خطط عن منهاجية تطبيق الفكرة يف كلياهتاالقي

أبولوايت متنوعة، عكست رؤى هذه القيادات، وإن كان ذلك يف إطار أكثر كلية من تصور الفاروقي الذي ركز على 
 جانب واحد وهو صياغة العلوم احلديثة صياغة إسالمية.

 
 

                                                           
 54ص   نفسه، (33)
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( إىل نقد خطة الفاروقي 1986-1982التطبيق وإمكانياته: من خطة املعهد املعلنة وإجنازاته ) ( أبعاد2)
 )بعد رحيله(:

سبق القول إن مشروع أسلمة أو إسالمية العلوم أو املعرفة هو مشروع ساهم يف بلورته عدد من قادة الفكر والرأي 
(، 1972داًء من رابطة أو احتاد   علماء االجتماع املسلمني )اجتمعوا على اهلم واملهمة، وبدا تفاعلهم بصورة منظمة ابت

: أول مؤمتر دويل 1982مث مؤمتر إسالم أابد  1981" مث أتسيس املعهد 77، مث "مؤمتر لوجانو75مرورًا بـ"مؤمتر مكة "
 . (34)بعد أتسيس املعهد واثين مؤمتر تناول مشروع إسالمية املعرفة

وتصوراهتم يف هذه املؤمترات، إال أن البدء بتصور الفاروقي، مل يكن افتئااًت على  وحقيقًة شارك العديدون أبوراقهم
 ، ولكن كان اختيارًا عملياا إجرائياا، ابعتبار د. الفاروقي أول رئيس للمعهد.(35)كما سبق التنويه–إسهامهم 

( واليت صدرت ابإلجنليزية 1982ولذا، من املنطقي هنا أن نكرر السؤال: هل جاءت خطة املعهد املعلنة األوىل )
 ، مطابقة خلطة الفاروقي؟(36)، بواسطة دار البحوث العلمية ابلكويت1984مث جرت ترمجتها ونشر الطبعة األوىل ابلعربية 

إن الدافع لطرح السؤال ينبع من االعتبار التايل وهو: أنه بعد أتسيس املعهد، وبعد املؤمتر العاملي األول إلسالمية 
 -( حتت عنوان: "إسالمية املعرفة: املبادئ العامة1986، ونقاًل عن مقدمة الطبعة العربية )1982سالم أابد املعرفة يف إ

رأى املعهد أن يقوم بنشر خطة تفصيلية متثل دليل العمل يف ميدان إسالمية املعرفة وخدمة  (37")واإلجنازات -خطة العمل
د إىل األستاذ الدكتور إُساعيل الفاروقي مهمة إعداد وحترير هذه اخلطة الفكر واملفكر وطالب العلم املسلم، وقد أوكل املعه

ابللغة اإلجنليزية مث قامت بعض دور النشر العربية برتمجة تلك الطبعة إىل العربية، ونشرها دون تنسيق وتفاهم كامل مع 
عادة حترير هذه الدراسة ابللغة العربية، املعهد، فرأى جملس أمناء املعهد أن يعهد إىل األستاذ د. عبد احلميد أبو سليمان إب

 ومتت مراجعتها الفنية واعتمادها خطة عمل للمعهد.
 : (38)(1982مبادئ وخطة العمل املعلنة ) -أ

، املستندة إىل جمموعة من املبادئ العامة، نسخة أكثر تبلورًا وأكثر تفصياًل لتصور الفاروقي، خطة العمل هذهمتثل 
ترتيًبا من هيكل هذا التصور أيًضا، وبذا جاءت معربة عن مؤسسة. فإن كانت قد محلت نفس واختذت شكاًل أكثر دقة و 

التشخيص لعّلة األمة ونفس التفسري له، وكذلك وإن كانت قد حددت نفس طبيعة املهمة )دمج نظامّي التعليم( كما قدمها 
التقليدية، واملبادئ األساسية للمنهاجية اإلسالمية،  الفاروقي يف حبوثه الثالثة، إال أهنا فصلت يف شرح أوجه قصور املنهاجية

قد فّصل يف  -السابق على خطة العمل اليت أعلنها املعهد–كتمهيد خلطة العمل. وبذا، نقول إن ذلك اجلزء   (39)كل هذا
 "ه "رؤية اإلسالمذلك العامل الذي كان مبثابة احلاضر الغائب يف بنود التصور الذي قدمه الفاروقي يف حبوثه أال وهو ما أُسا

                                                           
ص  ،1986( ترصد مصادر عديدة مسار تطور مشروع إسالمية املعرفة، انظر مثاًل: د. مجال الدين عطية: مرجع سابق، وخطة املعهد املعلنة طبعة 34)

14-17. 
 انظر قائمة املشاركني يف املؤمترات يف مالحق د. مجال الدين عطية. ( 35)
 .17، ص 1987(، هريندن، فريجينيا،1،  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،)سلسلة إسالمية املعرفة1نقاًل  عن: الوجيز يف إسالمية املعرفة، ط (36)
 . 1986اإلجنازات، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن، فريجينيا،  -خطة العمل -إسالمية املعرفة: املبادئ العامة (37)

 املرجع السابق. (38)

 118-21ص صاملرجع السابق،  (39)
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التساؤل عن كيفية تكوينها لدى ابحثي  -وفق قراءتنا السابقة–اليت ينطلق منها الباحث يف نقده للعلم الغريب )واليت أاثرت 
 العلوم االجتماعية احلديثة(.

 ومن انحية أخرى:
( واملرتمجة واحملررة إىل العربية سواء اليت أعدها الفاروقي أو ال-)املعلنة ابإلجنليزية واملرتمجة   فإن خطة عمل املعهد

)اليت أعدها د. أبو سليمان( هذه اخلطة ال تنطلق من العلوم االجتماعية واإلنسانية فقط ولكن من فكر وحال األمة يف 
جمملها. ولذا، فإن خطاب اخلطة يف جمموعه ال يقتصر على األكادمييني أو اجلامعيني فقط، إال فيما يتصل هبما مباشرة. 

فإن اخلطة تصبح ذات نطاق أكثر عمومية من نطاق تصور د. الفاروقي )السابق توضيحه يف حبوثه( وهو األمر الذي  وبذا،
 انعكس بصورة أكثر وضوًحا يف عدة جوانب من أمهها ما يلي:

ني املسلمني * أبعاد أزمة األمة ال تقتصر على أزمة العلوم االجتماعية واإلنسانية املتغربة ولكن متتد إىل أزمة املثقف
وأزمة املسلمني بصفة عامة "مما جيعل عملية التبديل الثقايف يف األمة اإلسالمية وإسالمية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

. ولذا، فإن اخلطة التفصيلية متثل دليل (40)"واستعادة اهلوية الفكرية والثقافية مبثابة حجر الزواية يف معاجلة األزمة الفكرية
 .(41)المية املعرفة وخدمة الفكر واملفكر وطالب العلم املسلمالعمل يف إس

"إال أهنا ** ولذا، فإن مقدمة خطة العمل قد بينت أن اخلطة، وإن كان املعهد يهدف إىل السري على هداها، 
خطة عامة شاملة ميكن أن يشارك يف إجنازها واجناحها كل خملص يهتم ابلقضية العلمية والفكرية من رجال األمة 

 .(42)ومؤسساهتا العلمية واحلضارية"
مل يَدِّع املعهد منذ البداية أن خطة العمل هذه هي خطته كمعهد، وإن كان قد حدد يف هنايتها بعبارة أخرى، 

أولوًّيت يف خطة عمله كمعهد إىل جانب أولوًّيت عمل األمة يف إجناز خطة إسالمية املعرفة )ابعتبارها خطة لألمة  
وأن يبدأ متييزان بني ما أوكل املعهد على نفسه حتقيقه من اخلطة، وبني ما طرحه من تصور عام  كلها(. ومن هنا، البد

 ميكن أن يشارك يف حتقيقة الكثريون عرب أرجاء األمة.
ولذا، فإن تقومي دراسيت هذه ملسار منهاجية املعهد مع إسالمية املعرفة جيب أن يرتكز على جانبني: ما أوكله 

قدر ما حققه منه من انحية وما كان يسّوقه املعهد من أفكار من انحية أخرى، ومقدار قيامه على املعهد إىل نفسه و 
 خدمتها. على سبيل املثال: من خالل نشر أعمال من ال ينتمون مباشرة إىل مشروعاته أو تكليفاته.

ن الفكر جند أهنا أيًضا ذات خطاب عام يتحدث ع (43)*** كذلك ابلنظر إىل بنود أهداف خطة العمل
اإلسالمي واألمة ومؤسساهتا ونظمها، فكر األمة، املنهج اإلسالمي سواء يف جمال الدراسات النظرية أو أتصيل الدراسات 

 العملية يف جمال الواقع احليايت، جماالت إسالمية املعرفة.
ابطة : جند أن خطة املعهد تتحدث عن خطوات العمل ابعتبارها مسارات وجماالت مرت ومن انحية اثلثة

 وليس خطوات متتالية كما طرح الفاروقي يف تصوره.  (44)متكاملة
                                                           

 18ص   نفسه، (40)
 19ص  نفسه، (41)

 121ص  نفسه، (42)
 122 -121ص ص نفسه، (43)
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* ومن مث، تنطلق بنود خطة العمل من مسار احلاجة إىل بلورة منطلقات الفكر اإلسالمي ومفاهيمه ومناهجه... 
العربية واتريخ الصدر وهو األمر الذي يستدعي متكًنا من أصول اإلسالم الكربى )الكتاب والسنة وعلوم الشريعة وعلوم اللغة 

 األول لإلسالم( كما يستدعي دراية بقضااي العصر ومعارفه ووسائله وحتدايته.
فإن سطور اخلطة قد بينت أمهية سبق الدراية ابألصول على الدراية ابلواقع، واجتمع العمل من أجل املعارف مع 

ة من خالل استعادة الفكر اإلسالمي دوَره يف توجيه العمل من أجل جماالت احلياة على حنو بـَنّي كيف أن إصالح واقع األم
جهود األمة مها خطواتن متكاملتان يف هذه اخلطة املعلنة للمعهد. يف حني أن تصور الفاروقي يف حبوثه وإن استدعى عالج 

 واقع األمة كمنتج إال أنه ركز على اإلصالح األكادميي العلمي وصواًل إىل دمج نظامي التعليم كمنطلق.
واستكمااًل هلذا التصور الكلي؛ أي الذي ركز على األعمدة الفقرية لرؤية كلية متعددة األبعاد لعملية تنفيذ ** 

إسالمية املعرفة، جند أن مسار العمل الثالث من مسارات خطة املعهد انصب على التمكن من الرتاث. وقد أفاضت اخلطة 
 لدرجة تدفع القارئ للتساؤل كيف ابإلمكان حتقيق هذه املهمة؟ وقدمت تصورًا متكاماًل  (45)يف تفاصيل حتقيق هذا التمكن

 وهل حتققت؟
*** ويف املقابل أييت التمكن من املعرفة املعاصرة ابعتباره مسارًا رابًعا، يف حني كان ميثل اخلطوة األوىل يف تصور  

 الفاروقي يعقبها التمكن من الرتاث.
تتحدث اخلطة عن املعرفة املعاصرة وعن احلضارة الغربية. ولقد  ويف حني حتدث الفاروقي عن العلوم الغربية،

، وبدون الدخول يف تفاصيل هذه (46)حددت اخلطة ابلتفصيل عدة خطوات لتحقيق هذا التمكن من املعرفة املعاصرة
خصات اخلطوات، فلقد افرتضت التوصل إىل وضع ملخص عن كل علم غريب حيدد نطاقه وموضوعاته ومناهجه، وبرتاكم املل

وجتميعها يف ملف شامل ذي مقدمة عن أسس النقد اإلسالمي ميكن إعداد كتاب تعريفي ذي حجم مقروء يقدم النظرة 
 العامة والشمولية. ويقوم على اجلهد السابق عن العلوم الغربية كتاب آخر مقارن عن احلضارة الغربية ككل.

، وهذا اإلنتاج كان ميثل الغاية النهائية (47)ملنهاجية****  واملسار اخلامس يف خطة املعهد هو الكتب العلمية ا
لتصور الفاروقي والذي اقرتن ابحلاجة إىل تدريب الكوادر الالزمة لتدريسه. ولذا، جند أن املسارات التالية للخطة تتحدث 

يذ املسارات السابقة ، وهي مبثابة الوسائل واألدوات الالزمة لتنف(48)عن أولوايت البحث العلمي مث تكوين الكوادر العلمية
 وليست على قدم املساواة معها.

خالصة القول: إن هذه املسارات السابقة توضح لنا كيف تتقاطع ثالث دوائر كربى يف خطة املعهد: األكادميي 
 وتتقاطع أن املسارات الثالثة ترتاكماملعاصر، الرتاث، واقع األمة احليايت دون حتديد أولوية أحد املسارات مقارنة آبخر، إال 

 متطلبات إعدادها وخمرجاهتا.

                                                                                                                                                                             
 123ص  نفسه، (44)
 136 -128ص ص نفسه، (45)
 142 - 136ص ص نفسه، (46)
 143 -142ص ص نفسه، (47)
 155 -144ص ص نفسه، (48)
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مل تغب عن خطة املعهد، ذلك ألنه يف معرض حتديد  أن فكرة املرحليةإال أنه جتدر اإلشارة من انحية أخرى إىل 
 بينت اخلطة أن هناك مرحلتني أساسيتني يف عمل األمة: ( 49)يف إجناز خطة إسالمية املعرفة عمل األمةأولوايت 

من كاًل من إتقان العلوم احلديثة )قضاايها، مناهجها، غاايهتا، تطورها، والنقد هلا من منظور املرحلة األوىل تتض
إسالمي( والتمكن من الرتاث اإلسالمي )الحظ هنا أن الرتتيب اختلف عن ترتيب بنود اخلطة العامة السابقة اإلشارة 

 إليها(.
شاكل املهمة اليت تواجهها األمة، مث اإلبداع واملبادرة أما املرحلة الثانية، فتتضمن بدورها خطوتني ومها حتديد امل

لتتحقق اإلسالمية ابعتبارها مثرة التمكن واإلتقان لكل من األصول والرتاث والعلوم احلديثة من خالل منهج علمي حتليلي 
كل األمة، حيث نقدي. ويتحقق هذا اإلبداع سواء على مستوى العلم والفكر أو على مستوى املتطلبات العملية حلل مشا 

"لن تكون هناك مناذج من الكتب املنهجية اجلامعية اجملردة والكوادر والربامج الدراسية فقط، ولكن ستكون هناك مسرية 
 .(50)"عريضة وعطاء مدرار يصدر عن األمة بكل طاقاهتا وعقوهلا ويف كل جماالت حياهتا

مقارنة أبولوايت خطة األمة، السابقة اإلشارة ، (51): وعن أولوايت خطة عمل املعهدومن انحية رابعة وأخرية
إليها، فإن املعهد بتمييزه بني اجملموعتني من األولوايت إمنا يؤكد أن املهمة ليست مهمة أفراد أو مؤسسات فّذة أو ابرعة ال 

ب أن تتسرب يبقى من بعدهم من أثر بعد أن يطويهم التاريخ إال ذكر يف قاعات الدرس وصفحات التاريخ، ولكن املهمة جي
 عرب األمة وهبا ومعها وحتقيًقا ألهداف اإلبداع واملبادرة.

وبناء عليه، وانطالقًا من هذا التمييز، فلقد كان حتديد املعهد ألولوايت خطته يتسم ابالعتدال على أساس أنه 
ال بتلك املراحل يف يعلم حق العلم أنه لن يستطيع وليس مطلواًب منه استقصاء كل تلك األعمال )أو بنفس الرتتيب و "

السري(، فهي أعمال مناطق األمة ومؤسساهتا العلمية... وجمال ملشاركة ومسامهة كل فرد له ابعٌ يف العلم واملعرفة وإمنا  
كل ما يقصد إليه املعهد هو هتيئة األذهان ومتهيد الطريق وتقدمي النماذج امللموسة الضرورية... واملعهد إلجناز هذه 

 .(52)"اور ويستكتب وينشر ويعلم وينسق ويتعاون...الغاية، يدعو وحي
وعلى ضوء كل ما سبق، وإذا كان الفاروقي انطلق من األكادميي حنو الرتاثي والواقع، فكيف سيكون مسار عمل 
 املعهد مع القيادتني التاليتني؟ وكيف ستعكس إجنازات املعهد وزن هذه الدوائر الثالث: األكادمييا، الرتاث، واقع األمة؟

 وكيف سيتحقق الربط بينها؟
 (؟1986- 82ماذا حقق املعهد من هذه اخلطة ) -ب

جيدر طرح السؤال على النحو التايل: ما منط ما أعده املعهد يف سنواته األوىل من أجل العمل على حتقيق هذه 
قها إعداد ( هي من قبل سنوات التأسيس األوىل، ويستغر 1986-1982اخلطة؟ ألن املرحلة حمل االهتمام هنا )

التصورات واخلطط الفرعية، انهيك ابلطبع عن التسويق للفكرة بعد تدشينها وإعداد البنية التحيتية )حيث مت افتتاح مبىن 
 (.1984املعهد 

                                                           
 176 -171ص ص نفسه، (49)
 176ص  نفسه، (50)
 180-176 نفسه، (51)

 179ص  نفسه، (52)
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ولذا، فباملقارنة بني التصور عن كل من التمكن من الرتاث والتمكن من املعرفة املعاصرة وبني إجنازات املعهد، 
على األقل يف  -مل تكن واقعية أو ممكنة التحقيق–كانت طموحة ورمبا   -يف اجملالني–: إن خطة املعهد ميكن القول ابتداءً 

السنوات األوىل لتكوين املعهد وخاصة على ضوء حمدودية املوارد البشرية القادرة على تدشني تلك األعمال يف تلك املرحلة 
بح أكثر موضوعية إذا ما امتد ليغطي على األقل عقًدا من الزمان بعد املبكرة من أتسيس املعهد. ولذا، فإن تقومي اإلجناز يص

 (.1996سنوات أتسيس املعهد األول )أي مع هناية رائسة د. طه العلواين 
 :(53)من كتاب إسالمية املعرفة متت اإلشارة إىل اإلجنازات التالية 1986ففي طبعة 

ش )املستمر بعد املؤمترات( قضااي فكرية ومنهاجية أساسية * ثالثة مؤمترات عاملية إلسالمية املعرفة طرحت للنقا
، 1984، ومؤمتر احلضارة اإلسالمية ابلتعاون مع ماليزاي 1982حتتاج ملزيد من العمل والبحث؛ وهي مؤمتر إسالم أابد 

 ومؤمتر اخلرطوم.
غربية عن حالة كل * مشروعان متوازاين: مشروع دراسة الفكر احلضاري الغريب ونقده ملخصات يف مخسة علوم 

علم، ومشروع إحياء الرتاث اإلسالمي )ندواتن من أجل تكشيف مصادر من أمهات كتب الرتاث حتت االصطالحات 
املتداولة يف عدد من العلوم االجتماعية واإلنسانية )النفس، االجتماع، اإلنسان، الفلسفة، السياسة، االقتصاد(، ومن أجل 

 أجل التبويب والفهرسة للرتاث. تيسري استخدام احلاسب اآليل من 
 .  (54)* الطبع والنشر والتوزيع

 .AJISS* اجمللة األمريكية للعلوم االجتماعية واإلسالمية 
 * املنح وتوجيه الطلبة.

 منهاجية القراءتني: حنو جتديد أصول الفقه: رؤى العلواين:  -اثنًيا
، وعقب اإلفاضة يف احلاجة 2/7/2002يف  يف شهادته أمام فريق حبث مشروع التقومي، وذلك يف القاهرة

للجمع بني العلم الشرعي والعلم االجتماعي على ضوء ضرورة إعادة النظر يف أبعاد دور العقل والعالقة بينه وبني النص 
 حتويل إسالمية املعرفة من إصالح العلوم"عامة أان متهم من ِقبل البعض أبنين تسببت يف : قال د. طه العلواينوالواقع، 

اهتم بقضية إخراج كتب جامعية منهاجية أو ذات  -رمحه هللا–الدكتور الفاروقي  احلديثة إىل إصالح العلوم الشرعية.
منهجية مفعمة بروح التوحيد. والدكتور عبد احلميد أبو سليمان اهتم بقضية الفقه والقضاًّي املتعلقة به. ولكنين حني 

لقابعة على علومنا الرتاثية، ما غفلت عن جوانب األزمة يف العلوم اهتممت ابألزمة الفكرية اخلاصة بنا وخاصة ا
االجتماعية أبشكاهلا العامة، ولكنين قد ال أكون بنفس املستوى من القوة إذا حاولت أن أقدم مناذج يف العلوم 

 .(55)االجتماعية على خالف احلال إذا فعلت ذلك يف علوم َخربْتُه"
من . العلواين شفرة التشابك بني أمرين أساسيني )سبق والقاء الضوء عليهما(: وهبذه الكلمات املعدودة، فك أ.د

 ومن انحية أخرى،، ِمْن أين يبدأ مسار إسالمية املعرفة لتحقيق أهدافها؟ من العلم الشرعي أم من العلم االجتماعي؟ انحية
                                                           

 225 -185ص ص نفسه، (53)
 ، وانظر إصدارات املعهد.217 -216ص ص  نفسه، (54)
-8حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي التاسع عشر يف اجلزائر ( د. طه العلواين: حنو منهاجية عمل للتواصل إىل جعل املعرفة تقدم يف إطار إسالمي، (55

15/7/1985   
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رفة؟ هل كل منهما قادر مبفرده أن حيقق جانبًا ما دور كل من الشرعي واالجتماعي وما العالقة بينهما يف تنفيذ إسالمية املع
ميثل طريًقا واحًدا ذا  التعليم والبحثمن هذا التنفيذ أم هل املطلوب سد هذه الفجوة بني اجلانبني من خالل منط جديد من 

 مسارين متكاملني ومندجمني وليس طريًقا ذا اجتاهني؟
وهذا النمط من البحث متطلباته السابقة سواء على  ومما ال شك فيه، أن لكل من هذا النمط األخري للتعليم

اجلانب الشرعي أو اجلانب االجتماعي، انهيك عن مناطق تقاطعهما أو اندماجهما تطبيًقا لوحدة املعرفة اإلسالمية. 
عهد البد هو: هل ختصص رئيس امل د. العلواينواإلطار الكلي اجلامع بني هذين األمرين والذي ألقى عليه الضوء أيًضا تعليق 

وأن ينعكس مباشرة على مسار خطة عمل املعهد لتنفيذ إسالمية املعرفة؟ أم أنه البد وأنه يكون قد صبغ هذا املسار 
 بصبغته، على األقل فيما يشارك فيه )بصفته كأستاذ أصول فقه( من أنشطة حبثية وتعليمية؟

: إن ختصص رئيس املعهد اجلديد قد -بصورة كلية-وإمجااًل، وعلى ضوء التساؤالت السابقة، ميكن القول 
انعكس على خطاب املعهد عن منهاجية التنفيذ، فإذا كان خطاب املعهد بعد الفاروقي ظل يربز التكامل بني دوائر أو 

(، إال أن مزيًدا من الضوء 1986اإلبداع اجلديد( الذي حددهتا خطة املعهد ) -الرتاثي -مستوايت إسالمية املعرفة )الغريب
 قّي على اجلانب الرتاثي بصفة خاصة، وخاصة يف خطاابت رئيس املعهد عن خطط العمل التنفيذية.قد أُل

( هو صعود أمهية قضية 1996-86فإن امللمح االسرتاتيجي الثاين يف هذه املرحلة )–وعلى جانب آخر 
ها وحاجتها إىل تضافر جهود عديدة املنهاجية واعرتاف قيادة املعهد أبمهية حتديدها، وكذلك اعرتافها بصعوبة املهمة وتعقد

وليس جهود مؤسسة واحدة، هي املعهد، ويساعد الرجوع إىل خطاابت رئيس املعهد وواثئق املعهد، املنشورة وغري املنشورة 
 على شرح تفاصيل املقولة اجململة السابقة عن امللمحني االسرتاتيجيني يف رؤية العلواين عن منهاجية إسالمية املعرفة. ويتضح

 ذلك يف اجلزأين التاليني:
 
 رؤية العلواين: ملاذا االنطالق من القراءتني وكيف؟ 

على غرار املنهج املتبع يف الدراسة، نقتصر يف هذا املوضع على مصادر إسهام العلواين اليت محلت ابألساس عنوان 
 أصول فقه ابألساس. إسالمية املعرفة، ذلك أننا لسنا هنا مبعرض دراسة مشروعه الفكري والبحثي كأستاذ

هذا ومتابعة تطور خطاابت د. طه العلواين حول إسالمية املعرفة طوال ما يزيد عن العقد من الزمان وحىت انتهاء 
 رائسته للمعهد توضح لنا املالمح االسرتاتيجية لرؤيته.

 تبلورت التجليات األوىل ملنهاجية القراءتني: (56)1985( ففي دراسة1)
علواين مع تشخيص الفاروقي حول أبعاد األزمة الفكرية لألمة ابعتبارها أخطر أزمات األمة فمن انحية، اتفق ال

وهي الكامنة يف طبيعة ازدواجية أنظمة التعليم وانعدام رؤيتها وفقدان اهلدف واملنهاجية السليمة، كما اتفق حول ضرورة 
سس إسالمية. ومن مث فإن، إسالمية املعرفة لدى العلواين إعادة تقومي الدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية لتُبىن على أ

"هي السبيل إلهناء االزدواجية املوجودة يف نظام التعليم السائد، وهي عملية تبديل ثقايف تعين إعادة صياغة العلوم واملعارف 
 قق هذه النظرة".صياغة إسالمية حبيث ختضع نظرايهتا ومناهجها لنظرة اإلسالم الكلية عن الكون واإلنسان بل وحت

                                                           
 (املرجع السابق.(56
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حول القواعد واملبادئ العامة للمنهجية اإلسالمية واليت تنطلق من  -بشكل عام–كما اتفق العلواين مع الفاروقي 
التوحيد. مث جاء ترتيبه هلذه القواعد على النحو التايل: الوحي، العقل، موضوعية املعرفة املعترب من مراتب اإلدراك، مالحظة 

مناحي االجتماع ابلكتاب والسنة والفطرة، النقل والعقل، الكتاب والسنة، النظرة الشمولية، التناسق أحوال اجملتمع، ربط 
 .(57)والتنظيم، الرتبية االجتماعية

 ولكن من انحية أخرى وفيما يتصل خبطة العمل فلقد ظهر عدم التطابق بني العلواين والفاروقي.
على "التمكن من العلوم اإلنسانية املعاصرة من خالل واقعها احلاّل فلقد جاء التمكن من الرتاث سابًقا يف الرتتيب 

: حقيقته، واالستعمال املعاصر (58)بعيًدا عن نظرة االبنهار هبا أو الرفض هلا". ولقد أفاض د. العلواين يف شرح الرتاث
ما -تني أساسيتني: أوالمها للكلمة، أنواعه،  املوقف من الرتاث )الرفض، التقديس، االنتقاء الشكلي( حىت وصل إىل حمط

 أُساه "أنسب صيغ لالستفادة من تراث األمة" مث اخلطة من أجل التيسري واإلحياء واالنتقاء.
وابلوقوف عند احملطة األوىل جند لبنات خطاب القراءتني ومالمح التوجه لتنفيذ إسالمية املعرفة ولكن ابتداء من 

إن مصادر املعرفة اإلسالمية  (26-24)ص فاعل معه وليس العكس. فيقول د. طهالرتاث وحنو الواقع والعلم االجتماعي وابلت
اليت متيزها عن سائر ألوان املعرفة األساسية هي: الوحي )الكتاب الكرمي والسنة النبوية املطهرة( والعقل. والكليات اإلسالمية 

تكاتف العقل مع الوحي ابلفهم السليم له وإدراك واملقاصد الشرعية دفًعا للوعي هي اهلادي للعقل اإلنساين واملرشد له، وي
ولكل من العقل والوحي جماالته، والبد من أخذ منهاج اإلصالح منهما مًعا غاايته ومقاصده ووضع مناهج لتحقيقها، 

لتزام اتم خاصة وأن الفكر أو الفقه أو التفسري أو التأويل هو نتاج عقول إسالمية تتأثر مبؤثرات الزمان واملكان وليس هناك ا
 أو اثبت هلا فهي نتاج بشري يؤخذ منه ويرتك، وإن كان االجتهاد التام املتجدد ال ينبغي أن خيلو منه عصر.

مبثل ما حظيت به خطوات التمكن من  (59)مل حتَظ خطوات التمكن من الفكر احلضاري الغريب ومن انحية اثلثة:
الكتب املنهاجية، أي الكتب اليت تقدم إعادة صياغة العلوم الرتاث من اهتمام د. العلواين، وهلذا فإن هدف إعداد 

االجتماعية صياغة إسالمية، مل يظهر بني قائمة احلاجات اليت حددها د. العلواين يف هذه الدراسة، فلقد ركزت يف جمموعها 
 .(60)على القواعد واملبادئ واألسس الالزمة إلنتاج معرفة إسالمية على ضوء العالقة بني الوحي والعقل

بعبارة موجزة، فإْن بدا لنا تركيز د. العلواين يف هذه املرحلة على مهام الشرعيني ابألساس إال أن رؤيته مل تكن أبًدا 
حمصورة يف جتديد هذه الدائرة الشرعية بذاهتا فقط ولكن يف تواصلها أيًضا مع دائرة العلم االجتماعي. ولقد تبلور هذا 

، ابعتبارها تطبيًقا 1996لزمان حىت أمثر فكرة جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية املوقف ابلتدريج وعرب عقد من ا
 ملنهاجية القراءتني.

، قدم د. العلواين طرًحا يركز على كيفية إصالح (61)يف دراسة له بعنوان حنو بديل إسالمي يف الفكر واملعرفة( 2)
)االنقسام بني االجتاه التقليدي  القائمة لفكرة األزمة؟ احلالةالنظام التعليمي من خالل حتول ثقايف. فبعد تشخيص 

                                                           
 14 -5ص ص نفسه، (57)
 24 -15ص  نفسه،  (58)
 32-30ص ص نفسه، (59)
 33-32نفسه، ص ص (60)

 ودة للمعهد حتت عنوان: بدعوة من إيسيسكو )من اإلصدارات احملد 1988أغسطس –( نص حماضرة ألقاها د. العلواين يف الرابط 61)
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منطني من واالجتاه الذي يرى عاملية الفكر الغريب املعاصر، اجتاه االنتقاء من االجتاهني السابقني( وبعد حتديد  ""األصالة
اليت تشكلها الرؤية الغربية، العلوم اليت يتم تعليمها يف جمتمعاتنا )العلوم االجتماعية واإلنسانية والطبيعية املعاصرة  املعرفة

الدينية أو الشرعية أو األصولية( واليت تنقسم بينها املعارف واليت ال تساعد أي منها مبفرده على عملية اجتهاد فعالة تساعد 
 وما أصابه من ازدواجية واستقطاب ثنائي على حنو َجّزَء من طاقات حالة التعليمعلى حل مشاكل األمة، وبعد تشخيص 

سياسياا واقتصادايا واجتماعياا، واليت تربز أبعاد األزمة املادية الشاملة، بعد هذا  احلالة احلضارية لألمةاألمة، وبعد تشخيص 
يقدم العلواين تصوره لكيفية مراجعة فكر األمة ابعتباره سبيل احلل، فيكرر  (62)التشخيص املتعدد األبعاد حلالة األزمة الراهنة

ألسس العامة اليت ترتكن عليها هذه املراجعة وهي املتصلة بقضااي السببية، التقليد، النزاع بني النقل طرح املبادئ وا
والعقل...اخل، وينتقل إىل تعداد خطوات العمل املطلوبة، ومن املالحظ أهنا خطوات على مستوى األمة. ومن مث، فهو ينتقل 

تصحيح اهليكل الثقايف لألمة وتصميم مؤسسات ونظم إسالمية تقود إىل  من املعريف الفكري إىل احليايت الوقائعي: فيدعو إىل
 .(63)حتقيق مفهوم إسالمي للحضارة

وحيدد د. العلواين ثالث ُسات النطالق عملية بناء نظام حضاري، وهي: توافر مصادر خالية من التحريف  
التغري من أجل التأثري على الواقع. وبذا، ينتقل د. طه والغيبيات، مقبولة عقالنياا ومنطقياا وكذلك تكون واقعية وقادرة على 

للمقارنة بني النظرية املعاصرة للمعرفة )الوضعية( وبني النظرية اإلسالمية مؤكًدا على العالقة بني الوحي وبني العامل احملسوس  
 .(64)كمصدر للمعرفة

إعادة تنظيم النظم التعليمية لعالج وهي  على مستوى النظم التعليمية أال الغاية واهلدف،ومن مث، يصل د. طه إىل 
وإقامة نظام ، ومن مث دمج كل النظم التعليمية، القصورالناجم عن الفصل بني التعليم الديين، العلماين، املدين، والعسكري

ا مهماا ويستجيب الحيتاجات وتطلعات األمة، ويقدم ألبناء األمة جانبً  تعليمي واحد قائم على تعاليم وروح ورؤية اإلسالم
من املعرفة اإلسالمية املتصلة ابملعتقدات والقيم والغاايت اإلسالمية وأخالقيات املسلم، والتعرف على شريعة واتريخ وحضارة 

هي يف صميم عملية تطوير هذا البديل اإلسالمي يف جمال –يف نظر د. العلواين  دراسة احلضارة اإلسالميةاملسلمني. إن 
دراسة احلضارة اإلسالمية يعد وسيلة مهمة خللق وبلورة االنتماء لألمة. ومن انحية أخرى، فإن  املعرفة والفكر؛ ذلك ألن

مقررًا لدراسة قواعد وقيم ومصادر وغاايت اإلسالم كمصدر االسرتاتيجية التعليمية اجلديدة تتضمن أيًضا، من رؤية العلواين، 
ر العلواين: مراجعُة العلوم اإلنسانية واالجتماعية من منظور يف نظ–مث يلي هاتني اخلطوتني للفكر والثقافة واحلضارة. 

إسالمي، وهي العلوم اليت تنطلق من أسس غربية وبدأت تواجه مراجعات ملناهجها ونظرايهتا وتطبيقاهتا تبني أوجه القصور 
 .(65)فيها وسبل معاجلتها

يف –و مبثابة خطوة مسبقة وضرورية بعبارة أخرى ميكن مالحظة أن ما ميكن وصفه بتشكيل الرؤية اإلسالمية ه
يف هذا –ملراجعة العلم االجتماعي املعاصر من منظور إسالمي، وبذا فهو أكثر تفصياًل من الفاروقي  -تصور د. العلواين

األمر وإن كان وصل إىل نفس غاية الفاروقي أال وهي توظيف نتائج املراجعات إلعادة كتابة العلم االجتماعي على حنو 

                                                           
 10-1ص ص (املرجع السابق،(62

 12-10ص ص نفسه، (63)
 17 - 12ص ص نفسه، (64)
 21-18ص ص نفسه، (65)
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ظرة اإلسالمية عن الواقع املعاصر واحتياجاته. ويرى د. العلواين أن مجيع اجلامعات العربية واإلسالمية عليها واجب يعكس الن
 .(66)التعاون لتحقيق هذا اهلدف

( ومن حتديد املستوى العام للقضية ومستوى أولوايت مهام األمة خلدمتها، كان مستوى خطة عمل املعهد 3)
 ويتمايز عن خطة عمل األمة ككل.حاضرًا يف تصور العلواين 

دون إضافة، إال أنه  1986قد خلص مبادئ وخطة عمل املعهد املنشورة "وإذا كان "الوجيز يف إسالمية املعرفة 
، 1992)مث تكرر انعقاده بعد ذلك كل أربع سنوات تقريًبا   ،1989أول اجتماع ملستشاري املعهد يف واشنطن يف 

أكثر اكتمااًل وأكثر واقعية من  (67)علواين بعد رائسة ثالثة أعوام للمعهد، تصورًا( قدم د. ال2006، 2000، 1996
 حيث تقدير صعوابت املهمة وضرورة إحكام اخلطة.

، وتناول اجلذور التارخيية هلا والسوابق (68)ففي ورقة عمل هذه الندوة، وبعد شرح دواعي عرض القضية على األمة
يتلخص يف أمور ثالثة: احلاجة  -مقارنًة مبا سبق–: واجلديد فيها (70)ادئ وخطة العمل، توقف عند املب(69)على خربة املعهد

 إىل تقومي ما مت، خطة املهام، واملهام املطلوبة ال يقدر عليها املعهد مبفرده. 
"خطة اجتهادية  ( هي 1986أشار العلواين إىل أن خطة العمل املعلنة يف كتاب إسالمية املعرفة ) من انحية:

... وبقطع النظر عن حجم هذه اجلهود، 1984يوم وضعت خطة نظرية، وقد بدأ العمل يف جوانب منها منذ كانت 
فإن عرضها ودراستها وتقوميها أمور البد منها لتبني سالمة اخلطة وتكاملها من عدم ذلك... والندوات )وغريها( أيضًا 

اهلا ووضع اخلطط الدقيقة ألفضل طرائق أدائها... فإن يف حاجة إىل التقومي... واملكاتب وسيلة حتتاج إىل تقومي أعم
هناك حمتوى خمطٍط فكري معريف خلطة العمل ووسائله، وكال األمرين بعد هذه السنوات يف حاجة إىل التقومي واملراجعة 

 .والتسديد والتجديد"
الشهيد الفاروقي واألستاذ  حبكم موقعه ومع األخوين:–قدم د. العلواين طرًحا تفصيلياا لتصوره  ومن انحية أخرى:

وحدد هذا التصوُر اهلدَف وسبيل حتقيق ومستلزمات هذا السبيل، ومتطلبات  -عبد احلميد أبو سليمان وبقية األخوة
 ووسائل كل ما تقدم.

  اهلدفمراجعة الغريب بعد استيعابه، ولكن حدد العلواين  -كما قدم الفاروقي–ومل يكن اهلدف أو املنطلق 
اد العقل املسلم املستنري القادر على ممارسة دوره يف االجتهاد والتجديد والعمران اإلنساين لتأهيل املسلم لدور كاآليت: "إجي

لذلك: إعادة بناء  والسبيل، (71)االستخالف، والقيام حبق التسخري والوصول إىل هدف التمكني والقيام حبق األمانة"
والثقايف اإلسالمي؛ وبذا يتأكد انطالق تصور العلواين من بناء الرؤية  منظومة الفكر لدى املسلمني، بناء النسق املعريف

                                                           
 22-20نفسه،ص ص (66)

، غري منشورة، وللتدول الداخل احملدودة 10/3/1989-4ثلية/ واشنطن، ( إصالح مناهج الفكر وإسالمية املعرفة ورقة عمل لندوة مستشاري املعهد ومم67)
 صفحة 71بني جممل أعمال هذا االجتماع، 

 9-2ص ص  (املرجع السابق،(68
 18-10ص ص نفسه، (69)
  25-20ص ص نفسه، (70)
 21ص نفسه، (71)
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والنموذج املعريف، ومها اللذان ظهرا ضمنًيا يف طرح الفاروقي الذي انطلق من مراجعة الغريب ونقده من رؤية إسالمية. وعلى 
 نة التنفيذ.جلعلها ممك"قد أخذ يراكم على "اخلطة النظرية –هذا النحو يتضح كيف أن العلواين 

بني "العلم االجتماعي  -كما يف طرحه السابق–مل مييز  حماور العمل األساسية ووسائل حتقيقها:إال أنه عند حتديد 
 أو بني مهام كل من العلماء الشرعيني واالجتماعيني والعالقة بينها."الغريب والعلم الشرعي 

 فة، الثقافة واحلضارة والرتاث.فاحملاور اخلمسة عامة وهي: الفكر، املنهج، العلم واملعر 
والوسائل هي مسح الدراسات واألحباث والكتب املقررة يف هذه احملاور وتصنيفها ونقدها واالنتقاء وتقدمي 
امللخصات ونشر البحوث، وعقد الندوات ملناقشة النتائج، ورصد ردود فعل األمة وتفاعلها، والعمل على إدخاهلا إىل املناهج 

 .(72)"تالدراسية والقررا
كما –هذا، وكان العلواين يف موضع الحق من طرحه )اخلاص بطبيعة اإلطار األكادميي ابعتباره أحد املقومات 

الالدينية وما تفرضه من حتدايت أمام  -العلمانية–سنرى الحًقا( قد توقف عند تشخيص أزمة املناهج الدراسية الغربية 
من الرتاث أو من الثفاقة واحلضارة املعاصرة ابعتبارمها من سبل حتقيق التمكن –حتقيق إسالمية املعرفة. وهنا استدعى 

إسالمية املعرفة، أي بناء مداخل جديدة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية لتقدم منوذًجا جمسًدا قاباًل للتجريب وقادرًا على متثل 
منفصاًل عن  –لدى د. العلواين-أو هذا اهلدف  ومتثيل فكرة "التبديل الثقايف وإسالمية املعرفة". ولكن، مل تكن هذه الغاية

 .(73)اليت تشكل قاعدة للتفكري الواعي ابلقضية -سالفة الذكر-إطار أكثر اتساًعا ورحابة ومتثله احملاور األساسية اخلمسة
لدى العلواين فكرة متطلبات أو بيئة إعادة صياغة العلوم احلديثة صياغة  -وبطريقة إضافية–وهكذا، تتبلور 

يف تصور –مية، على حنو جيعلها على قدم املساواة يف األمهية مع هذه الصياغة اجلديدة. وهلذا فإن خطة العمل إسال
مل تكن خطة ميكاينكية ذات خطوات متوالية ولكنها كانت عملية تفاعل وحراك حية على مستوايت عدة، معرفية  -العلواين

افية حضارية على مستوى األمة ككل، وليس فقط على مستوى علمائها مقارنة، ونقدية للغريب، ونقدية للرتاث، وفكرية ثق
 الشرعيني أو االجتماعيني. وهلذا مل تكن املهمة سهلة التنفيذ ) ولكن، كيف؟(

أفصح د. العلواين عن متييزه بني ما هو مطلوب إجنازه على مستوى األمة وبني ما هو يف طاقة  فمن انحية اثلثة:
ر املعهد يتلخص يف جعل قضية إسالمية املعرفة هي قضية األمة ومثقفيها وذلك من خالل: بلورة املعهد، على أساس أن دو 

القضية وتوضيحها، تقدمي "مناذج مفصلة حتمي القضية من آفات الرفض والتجاهل لسبب الغموض أو اإلحباط بسبب 
رأى عد يف مؤسسات األمة. بعبارة أخرى، التسطيح أو العجز بسبب امليوعة يف التقدمي والتعميم"، بناء الكوارد والقوا

: "فنعني بداًل من أن حُنمل، ونساعد بداًل العقل املفكر املخطط يف هذه القضيةعلى املعهد أن يقوم بدور العلواين أن 
ا من أن مُنول، ونوجه بداًل من أن نبذل جهودان يف التفاصيل فتهلك طاقاتنا، وننقد ونّقوم، ونسدد ونقارب، وننتج أموًر 

  أساسية يف هذه احملاور ال يستطيع األفراد إنتاجها".

                                                           
 23-22ص  ص نفسه، (72)
 50-49 ص ص نفسه، (73)
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األبعاد بتقدير متكامل  -مقارنة ابملتطلبات الشاملة خلدمة القضية–ولقد اقرتن حتديد العلواين لنطاق دور املعهد 
ين خيوطها . فبعد أن وردت متناثرة ويف خلفيات خطاابت قادة املعهد وواثئقه، فلقد مجع د. العلواللعقبات واملعوقات

 وقدمها بصورة متبلورة جتسد التشابك بني أمناط املعوقات املختلفة املعرفية، واألكادميية، والسياسية، واملنهاجية.
: الرُسيون، الالدينينون، احلركات اإلسالمية، الغرب، اجتاهات (74)كاآليت  خريطة هذه املعوقاتولقد رسم العلواين 

يون، رجل الشارع )اجلمهور(، املعارك اجلانبية، اإلطار األكادميي، جمموعة أخطاء وحماوالت التسطيح، العلماء التقليد
 واحنرفات االجتاه نفسه.

 -(1989يف أول اجتماع ملستشاري املعهد )عام –وهبذه اخلريطة للمعوقات والعقبات، استكمل العلواين 
مل ومسارها من انحية، كما أعربت من انحية حلقات عملية التقومي األوىل للخطة اليت أعادت حتديد أولوايت خطة الع

أخرى عن مدى صعوبة املهمة بصفة عامة أو على نطاق املعهد بصفة خاصة نتيجة تعدد وتشابك معوقاهتا: سواء من البيئة 
 ( بني أتثري ومتطلبات كل1989احمليطة أو من داخل الدائرة ذاهتا. ومن مث، فقد مجع هذا التقومي الذي قدمه العلواين )

من: البيئة احمليطة ابلقضية، العالقة بني الفكر واحلركة، العالقة بني الرُسي واحلركي واألكادميي، العالقة بني االجتاهات 
التقليدية والتجديدية، العالقة بني البحث واألمة، العالقة بني الغريب واإلسالمي، ولكن على حنو إبداعي وليس تلفيقي 

الفكري املعريف وبني العقيدي والفقهي. ومن مث، فإن العلواين جسد الوسطية بني جمموعة من سطحي... وأخريًا، العالقة بني 
الثنائيات. وهلذا، كان العلواين مدرًكا ملدى أمهية وحيوية سرعة النجاح يف تقدمي مناذج من نتائج مشاريع حبثية أو دراسات 

 .(75)حتمي القضية من آفات الرفض أو التسطيح على حد سواء
يف هذه املرحلة املبكرة من تقومي خطة العمل األوىل للمعهد كيف أن املرونة يف –كان د. العلواين مدرًكا كما  

  :(76)التطبيق تصبح أمرًا الزًما، فهو يقول
"إن الوعي ابلعقبات ميكن أن يساعد على حتويلها إىل إمكاانت إذا أحسن فهمها والتعامل معها مبنطق 

 رمسها الرؤية اإلسالمية وحتدد مقاصدها".وأصول وقواعد احلوار كما ت
"بل  البد من التفكري ومن مث، رأى العلواين أن العقبات ال ميكن أن تكون حمبطة للعمل أو مقعدة عن املبادرة:  

يف أكثر من بديل ميكن العمل من خالله واعتبارها مجيعًا جماالت جتريبية الجتاه قضيتنا ومعرفة مدى قدرهتا على 
)ولذا( ضرورة قضية بناء سلم األولوًّيت يف هذه البدائل واجملاالت املختلفة وذلك وفق أطر وخطط عمل  ".اإلجناز..

مناسبة من الناحية الزمنية متخذة يف اعتبارها اعتبارات املكان والتميز بني قابليات وإجيابيات املسلم )عاِلمًا أو ابحثًا 
)  .أو مجهورًا أو حركة أو تيارًا فكرًّيا

لى الذين تصدوا حلمل هذه القضية أن يتمتعوا أبكرب قدر من املرونة الالزمة، واملبادرة املبدعة سواء بتحقيق إّن ع
أكرب قدر من املشاركة يف أتصيل هذه القضية وتبيني جوانبها املختلفة أو دفع اآلخرين لالخنراط يف صفوف العاملني، هذا 

عرف حلرية احلركة مفهومها السليم وحدودها، ومتارس املبادرة سواء يف طرح احلقل الذي يتطلب جهوًدا متضافرة ومتكاملة، ت
                                                           

 56-25 ص ص نفسه، )74(

( ومساندته للفريق وخاصة بعد أن اتضح 1986ملبادرته ابلدعوة إىل مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )–حالة السريعة يف هذا املوضع هنا ميكن اإل (75)
 صعوبة املهمة وعدم إمكانية إجنازها بسرعة وفق معايري خطة العمل )كما سنرى يف آخر اجزاء الدراسة(.

 58-56...، ارجع سابق، ص صإصالح مناهج الفكر وإسالمية املعرفة (76)
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القضااي أو القيام مبشروعات حبثية، ووضع خطة طويلة األجل لتحويل قضية: )إصالح مناهج الفكر وإسالمية املعرفة( إىل 
ىت ال نتوهم مثارًا وال نؤكد على احلصول مساق  فكري وثقايف وحضاري، والتفكري مبعايري اإلجناز، وكيفية قياس هذا اإلجناز، ح

 على نتائج ليست حقيقّية.
وفكري، ومعايري  على أهنا مساٌق حضاري وثقايفإّن التفكري هباتني القضيتني )قضييتَّ: الفكر وإسالمّية املعرفة( 

ل جلميع جوانب جيب أن يكتب هلما تصور مفصل يشكل يف جوهره خطة عمل كربى طويلة األج القياس واإلجناز فيهما،
هذه القضية ابعتبارها حركة فكر، وفكر حركة تتكامل مؤسساهتا )الفروع( مع املؤسسة األصلية وفق قواعد من املرونة الالزمة 
واملبادرة القادرة، فإن قضااي الفكر ال حتتمل االنتظار الطويل، ألن االنتظار دوهنا يؤدي إىل تفاقهما وتراكمها، وإداراة حركة 

ست ذلك اإلنسان الراصد أو املراقب، بل هو اإلنسان الواعي واملبادر والقادر على مواجهة كل ما يستجد من أمر الفكر لي
 يستحق من عمل أو حركة.

وعلى ضوء هذا االعرتاف أبمهية املرونة، والدعوة لتحديد مهام أساسية مستقبلية )مقرر إسالمية املعرفة ومعايري 
)على ما بينها وبني مدرسة أو تيار فكري من اختالف(  "واين العملية القائمة أبهنا "حركة فكراإلجناز مًعا(، فلقد وصف العل

حمدًدا بذلك ويف وقت مبكر طبيعة رسالة املعهد وطبيعة خطة عمله )املتنوعة، املتعددة، املرنة(. األهم من ذلك أن الرؤية 
عملية  -يف منهاجية إسالمية املعرفة وفق رؤية العلواين– لَتبني كيف تبلورت -السابق حتديدها–الوسطية بني الثنائيات 

وليس فصاًل بينها وبني األبعاد –التعريف ابلعالقة بني األبعاد املعرفية والفكرية، والسياسية، واحلضارية مع التمييز بينها 
 املهمة والرسالة الكلية.العقيدية واألبعاد الفقهية. ومن مث، تبلور يف رؤية العلواين مقارنة برؤية الفاروقي مناط 

وهو األمر الذي ميثل اخلطوة التأسيسية ألية منهاجية سليمة، ولكن ظلت قائمة إشكالية أساسية أمام التنفيذ، 
وهي: أين الكوادر القادرة على التنفيذ )أي إبداع الصياغة اإلسالمية للعلوم والفكر(؟ وماذا بشأن كوادر الصف الثاين 

مراحل التعليم؟ ومن هنا تربز أمهية مبادرة العلواين بفكرة مقرر إسالمية املعرفة من انحية، ومشروع  القادرة على التلقي يف
 اخلريطة الفكرية من انحية أخرى.

  (77)التصور عن مقرر إسالمية املعرفة( 4)
افع احلاجة هلذا يف بداية أعمال الندوة اليت عقدها املعهد يف القاهرة ملناقشة هذا التصور حدد د. طه العلواين دو 

وليس فقط حتديد فلسفتها –املقرر وأهدافه وطبيعته، على حنو يبني كيف أضحت قضية منهاجية تنفيذ إسالمية املعرفة 
قضية متميزة حتوز االهتمام حتقيًقا لالنتقال من مرحلة تدشني الرواد للفكرة والدعوة إليها بصفة عامة إىل مرحلة  -وأهدافها

ما –التنفيذ أمام الكوادر املهتمة بعبارة أخرى حتقيًقا لتحول بنية فكرية إىل برامج وإجراءات تكّون أتسيس وتقنني كيفية 
 بعلم أسلمة املعرفة أو فقه أسلمة. –وصفه د. علي مجعة

وتتلخص أطروحات العلواين عرب أعمال هذه الندوة )طرًحا وتوضيًحا ومناقشة واستدراًكا مع املشاركني فيها( على 
 لتايل:النحو ا

                                                           
  .9/7/1989( أعمال ندوة مقرر إسالمية املعرفة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مكتب القاهرة، 77)
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إذا ما أريد لقضية إسالمية املعرفة أن حتتل موقعها يف عقل املسلم املعاصر فالبد أن يتم حتويلها إىل شيء  -1
ميكن دراسته وفهمه والتعامل معه... )أي حتويل(... إىل مادة ميكن أن تؤصل من خالل أقنية أكادميية أو تعليمية أو 

 إعالمية لتصل إىل عقول أبناء األمة.

عادة تشكيل العقل املسلم من خالل قضااي الفكر ومنهاجيته من انحية ومن خالل تقدمي العلوم االجتماعية إ -2
واإلنسانية من منظور إسالمي من انحية أخرى ال ميكن أن يتم دون حتويل هذه القضااي إىل مساق دراسي بعد أن بدأت  

-1981( مث إىل مبادئ وخطة عمل )1981 -1977( مث حتولت إىل شعار وقضية )1977 -1972كأمنية )
1986. ) 

وأمام التفاوت يف النظر إىل املوضوع )من جانب املشاركني يف الندوة(، سواء من حيث احلاجة إىل مقرر   -3
عام موحًدا جلميع طلبة اجلامعة ومقرر خاص خيتلف وفق التخصص يقدم الضوابط اإلسالمية املتعلقة هبذا التخصص لتكون 

إسالمي لكل علم، أو سواء من حيث مدى توافر استعداد اجلامعات للتعاون يف هذا األمر حبيث ميكن بداية لوضع مدخل 
أن يدخل املقرر من النواحي الرُسية ضمن إطار مقرر آخر، أو سواء من حيث العالقة بني هذا املقرر املقرتح وبني مقررات 

بعض اجلامعات، أو سواء من حيث كيفية حتديد العالقة بني  الثقافة اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية اليت يتم تدريسها يف
الوحي والعلوم الشرعية وبني العلوم الكونية واإلنسانيات...، أو سواء من حيث العالقة بني اتريخ العلوم وبني فلسفاهتا، أمام 

ة لتحويل الفلسفة والفكرة إىل هذه اجلوانب من التفاوت يف اآلراء، واليت تبني خلط املشاركني بني متطلبات املقرر الالزم
إجراءات وبني هذه الفلسفة ذاهتا ودوافعها وأهدافها، كان د. العلواين واضح الرؤية يؤكد على ماهية املقرر املطلوب ابعتباره  

مل معها، وحىت كتااًب علمياا متقًنا وواضح اخلطوات وكافياا وقادرًا على اإلقناع بعلمية هذه القضية وبضرورة تبنيها وكيفية التعا
. ذلك ألن اجلامعات واحلكومات ألقت الكرة يف ملعبنا (78)يكون هذا الكتاب هاداًي للمداخل اإلسالمية يف العلوم

ويطالبون بشيء علمي وليس شعارات، فإما أن نقول للناس إننا جمرد فكرة وشعار وأمايّن فقط وإما أن نثبت فعاًل أن يف 
 .(79)اإلسالم حضارة وثقافة

الباب : مقدمة )يف املصطلحات(: (80)الندوة عن تصور ملكوانت املقرر على النحو التايل أسفرت -4
: متهيد: دوافع احلاجة إىل بديل فكري وأسانيد مشروعيته )التمايز احلضاري والتعددية احلضارية واخلصوصية يف ظل األول

التصور الفلسفي  الباب الثاين:بديل ورسالته. التفاعل احلضاري( معامل البديل الفكري اإلسالمي وخصائصه، آفاق هذا ال
: الباب الثالثإلسالمية املعرفة )خصائص التصور اإلسالمي: نظرية املعرفة ومدراسها الفلسفية، نظرية اإلسالم يف املعرفة(. 

ضارات األخرى، النمط املعرفة اإلسالمية اترخيياا )إسهام املسلمني يف اتريخ املعرفة واحلضارة، منط تفاعلهم مع الثقافات واحل
: منهج املعرفة اإلسالمية الباب الرابعاإلسالمي الرتاثي الذي سجله املسلمون، التعريف بكتب ومؤلفني وقضااي من تراثنا(. 

األصويل والكالمي، أصول املنهج اإلسالمي من القرآن والسنة، أخالقيات املنهج –)املفهوم، املنهج اإلسالمي التقليدي 
: خطط وأساليب إسالمية الباب اخلامسجتهاد وأدب اخلالف، استخدام املصادر، اللغة، املنهج الغريب( اإلسالمي، اال

 املعرفة )التخطيط إلسالمية املعرفة، أساليب العمل يف إسالمية املعرفة، مناذج خمتارة(.

                                                           
 16ص (املرجع السابق،(78
 37-36ص ( نفسه،(79
 82-71( نفسه، ص ص(80
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 لواين سبق شرحها، وعلىُسات ومالمح أساسية من تصورات للعوابلنظر إىل هيكل هذا املقرر وحمتواه، تتبلور لنا 
رأسها: أن صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، ال تنطلق ابتداًء من نقد الغريب على ضوء استيعابه، ولكن البد وأن 
تنطلق من تكوين وبناء معريف إسالمي مسبق هو الذي  يشكل الرؤية الناقدة وحيدد الضوابط اإلسالمية هلا. ولقد استغرقت 

 -وإبجياز شديد–من الكتاب يف تناول جوانب هذا البناء املعريف اإلسالمي، ومل يتوقف إال الباب اخلامس فقط أبواب أربعة 
يف حني يكمن يف هذه املرحلة كل إشكاليات عملية الربط بني البناء املعريف اإلسالمي   -عند اخلطط واألساليب والنماذج

م سعًيا إلعادة صياغته أو إبداع بديل جديد. وهي عملية معقدة وإسهام الرتاث يف موضوعات العلوم وبني نقد القائ
 .(81)ومتشابكة ال ترتمجها أبًدا تلك الكلمات القليلة اليت تصف اخلطط والعمليات

بعبارة أخرى، تظل العالقة بني خطوات اخلطة ووسائلها، سواء لتجديد الفكر أو إعادة صياغة العلوم من منظور 
ء املعريف اإلسالمي( هي املناط األساس لتحقيق إسالمية املعرفة من عدمها وحتويلها من جمرد فكرة إسالمي )بعد تكوين البنا

هي  (82)أو شعار إىل واقع علمي وفكري ملموس. ولذا فإن خطوات التخطيط إلسالمية املعرفة ومراحل املشروع املقرتحة
 مقرتحات نظرية حبتة، انهيك عن قصور نطاقها وطابعها االستاتيكي.

فجميع اخلطوات )مسح األدبيات املعاصرة، التعريف بكتب الرتاث ذات الصلة، تطوير وضبط إطار للموضوع، 
املكنز، حتديد املفاهيم املعاصرة ومطابقتها بنظائرها يف الرتاث، كشف اآلايت واألحاديث ذات العالقة )تكشيف(، وضع 

العمل وفهرسته ونشره( ليست إال خطوات أتسيسية مرتاكمة،  تصورات لألفكار املتولدة وحتريرها وطرحها للنقاش، صياغة
أما الرابط التفاعلي بينها فهو أمر آخر، وكذلك املنتج النهائي، فال ميكن أن يكون جمرد صياغة أفكار، فهذا ال يكفي 

 لتحقيق هدف إعادة صياغة العلوم، وإال كان جمرد تلفيق تسطيحي ال يرقى إىل إبداع بديل جديد.
القول: هل رأى هذا املقرر النور؟ أم ظل مضمونه ميثل حمتوى ومسار املشروعات اليت بدأت يف النصف  ويبقى 

الثاين من الثمانينيات، دون أن يقدر هلذا املضمون التسجيل يف شكل مقرر علمي؟ ومن مث ظلت اخلربات العملية الفعلية 
 فة؟هي احملك على املدى الذي وصلت إليه منهاجية إسالمية املعر 

مت عقد اجتماع  1992ففي القاهرة ،دائرة "منهاجية التنفيذ": حول  -واملعهد–تبْلور خطاب العلواين  -5
فبعد عقد من خربة املعهد، شهد فتح ملف القضية وتدشني الفكرة وطرح النقاش حوهلا  ،مستشاري املعهد الدوري الثاين

، انطالقًا من تقومي ما أجنزه املعهد من دائرة "منهاجية التنفيذ"حول  -واملعهد–فلسفة ومنهاجية، تبلوَر خطاب العلواين 
قبل وداللته ابلنسبة خلطة العمل القائمة وكيفية تفعيلها. فلقد قاد هذا التقومي إىل االعرتاف بصعوبة املهمة، مهما توافر 

يد ملا جيب عليه القيام به من الوعي ابلعقبات واملعوقات وهو األمر الذي فرض على املعهد التفكري يف مزيد من التحد
أولوايت، وهلذا قفزت عملية البناء املعريف اإلسالمي كأولوية بني املهام األخرى املطلوبة لتحقيق إسالمية املعرفة؛ ومن مث بدا 

 .أن إسالمية املعرفة هي عملية معرفية ابألساس من انحية، كما ظهرت احلاجة من انحية اثنية إىل جملس علمي للمعهد
 :(83)1992يف هذا يقول د. العلواين يف سياق اجتماعات و 

                                                           
إسالمي لذلك العلم، دلياًل حًيا على ذلك. فلم يتم إنتاج الكتاب  ( فعلى سبيل املثال تقدم خربة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم سعياا حنو منظور81)

  .-كما كان متوقًعا–اجلامعي املرجو يف عامني 

 من املقرر 5ابب  1يف فصل  (82)
 .2/3/92 -29/2( أعمال ندوة املستشارين ابلقاهرة، 83)
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"كيف نستطيع إذن أن جنعل من هذه املؤسسة مؤسسة قادرة على تقدمي ما نسميه منهجية معرفية؟... ما 
لبناء هذه النظرية وهذه املنهجية واختبارها ومناقشتها  -والذي أمساه "اجمللس العلمي"–اجلهاز العقلي الذي حنتاجه 

  فيها؟ كيفية تصديرها لألمة؟"والتفكري
يتضح لنا ما سبق –وغريها من اآلراء اليت تبلورت خالل هذه االجتماعات –وابلنظر إىل مقوالت العلواين هذه 

عن أبعاد أمهية القراءة يف الواثئق غري املنشورة للمعهد؛ فهي متثل ذاكرة املعهد عن  –التنويه إليه يف مقدمة هذه الدراسة
لتنفيذ. ومن مث، فهي تساعد على التمييز بني الفكرة )إسالمية املعرفة( ومتطلبات تنفيذها على مستوى األمة الفكرة وعن ا

فإن أحَد أهم معايري التقومي يف مشروعنا هو أال نقيس ما هو وبني املعهد كمؤسسة من مؤسسات األمة املنفذة. ومن مث، 
جنزة املعهد فقط، ولكن أن نقيس ما أجنزه املعهد على ما حدده معلن عن متطلبات تنفيذ الفكرة بصفة عامة على ما أ

 لنفسه من مهام.
كيف أدركت قيادات املعهد أن اإلعالن عن –أي بعد عقد من تدشني املعهد –وابلتايل، يتضح من هذه املرحلة 

أولوايهتا انهيك عن التنوع  ال جيب أن يتطابق مع اسرتاتيجية املعهد التنفيذية وحتديد -على مستوى األمة–الفكرة واهلدف 
، إال أن الرؤية قد أضحت أكثر نضًجا 1989حول مسالك التنفيذ وأولوايته. وإذا كان طه العلواين قد عرب عن ذلك عام 

وعلى ضوء القراءة  -1992-، وابلقفز على التفاصيل الغنية ملناقشات هذه االجتماعات 1992حول هذا األمر عام –
 ص جمموعات أساسية من األفكار املتفاعلة بني القيادة واملستشارين والعلماء واليت كشفت ميكن استخالالكلية له، 

 عنها هذه املناقشات حول عدد من األمور وهي:
فكرة املدرسة أو احلركة أو التيار، اجمللس العلمي، كيفية العمل على صعيد حماور اخلطة واإلشكاليات األساسية 

 لكل حمور...
 هل املعهد حركة أم مدرسة أم تيار؟ اجملموعة األوىل:

مة الشيخ  )إشكالية العالقة بني وضوح اهلدف وعدم االتفاق على الوسائل واألدوات( يف تعليقة على إشارة العالَّ
حممد الغزايل إىل ما ميكن تسميته بتكوين املدرسة، حيث إن األفكار الفردية أو أفكار األفراد مهما جّلت ومهما عظمت 

نطباعات، ومن مث أمهية تكوين مدرسة على أن تكون ذات نسق مفتوح ال نسق مغلق، أبرزت رؤية العلواين سوف تبقى ا
عن مسار املعهد وأدواته ووسائله صعوابت حتقيق هذا األمر حىت اآلن. فبالرغم من االتفاق على اهلدف إال أن هناك عدم 

أوضحوا أن اهلدف ذاته ما زال غري واضًحا إال أن تكييف اتفاق على الوسائل واألهداف. وإذا كان بعض املشاركني قد 
وقد –"... على مستوى الوسائل واألدوات ُأِعّدت بعض الوسائل ولكن ال تزال : (84)العلواين كان خمالفا هلم، فلقد قال

 دون مستوى طموحنا الذي كنا قد سجلناه يف تلك اخلطة... -مرت ثالث سنوات
لفهارس، ويف جمال مداخل العلوم االجتماعية اليت حنتاجها، ويف جمال إعداد ففي جمال التكشيف، ويف جمال ا

 الكتب املنهجية ال نزال يف أوائل الطريق...

                                                           
 20-14 ص ص (املرجع السابق،(84
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طموحنا أن تكون لدينا مدرسة منظمة ال تعتمد على األمور العفوية أو التلقائية وإمنا تعتمد على وسائل 
طرح حول قضية ما يف مصر، رأًًّي يصل العامل كله، أو يصل إىل التوصيل املباشر اليت جتعل من الرأي الناضج الذي يُ 

 قيادات املسلمني يف سائر أحناء األرض، وهكذا...
إن املتصلني بنا وأبعمالنا ومبشاريعنا أصبحوا اآلن جياوزون ألف ومخسمائة أستاذ يف خمتلف أحناء األرض، 

درسة يتجاوب أفرادها يف خمتلف القضاًّي الفكرية حبيث ولكن هذا العدد ال نستطيع أن نقول إننا قد خططنا جلعله م
ميكن أن يشكل تيارًا فكرًّيا ومعرفياا يستطيع أن يوجه حركة الفكر واملعرفة يف شىت أحناء العامل اإلسالمي، فهناك جزر 

 منقطعة بني العلماء فهم ليسوا قادرين على التفاعل وتبادل اخلربات...
ل أخرى ألن وسيلة اللقاءات والندوات وسيلة ال تزال مكلفة إىل حد ما، وإن  ... والبد أن نفكر أبية وسائ

 كانت وسيلة البد منها والبد أن تتم لقاءات إقليمية على األقل 
... إذا تركت هكذا ومل يتم استثمارها يف شكل منظم، ال تشعر بفائدة انتمائها إىل هذه املؤسسة وفروعها 

 طلوب فتضعف إرادهتا بداًل من أن تقوى.ومكاتبها وال تشعر ابلتفاعل امل
... وابلنسبة لتأسيس املدرسة، ال نزال بعيدين عن تكوينها ابلشكل املطلوب، وال تزال االجتاهات الفردية 
للمنضوين حتت لواء هذه املدرسة هي الطابع األقوى وعلى مستوى القيادات الفكرية، ال نزال نعاين من نقص شديد، 

القيادية القادرة على محل هذه القضية إىل األمة وإىل جامعاهتا... وعلى مستوى اإلنتاج الفكري  على مستوى الطاقات
املتميز ال يزال العجز عندان كبريًا... ولقد قدمنا مجلة من املطبوعات وعقدان مجلة من الندوات أتثر هبا من أتثر لكن 

أن تصل إىل الكتاب املدرسي أو املنهجي ورمبا يصعب ال تزال قضيتنا بعيدة جًدا عن أن تصل إىل هذه القنوات أو 
علينا أن نوصلها إىل هذا قبل أن نفرغ من كتابة مداخل للعلوم االجتماعية على املستوى اجلامعي مُتثل منظوران يف 

 اإلصالح الفكري واملنهجي وإسالمية املعرفة...
اء مداخل العلوم االجتماعية وتوصيلها إىل ... حنن حنتاج أن يكون لدينا تصور وختطيط مربمج للوصل إىل بن

اجلامعات، حنتاج إىل بناء املدرسة الفكرية اعتمادًا على ما هو موجود يف الوقت احلاضر من العناصر املتصلة ابملعهد يف  
 كل جمال". 

 اختالفات على 1992وكذلك، وتعليًقا على اآلراء اليت بينت ابلفعل أن هناك بني املشاركني يف اجتماع 
ابلنسبة : "(86)، استكمل د. طه تشخيصه للوضع الراهن بقوله(85)منطلقات الفكرة وغاايهتا النهائية وعلى مستوايت الفكرة

خنتلف عن غريان. حنن ننتمي حلركة اإلسالم ولكن حقيقة ال ننتمي ملا ميكن  -كما قلت–لتحديد األهداف، حنن 
حنن ننتمي حلركة اإلسالم، هذا الدين بكل ما ميثل حنن ننتمي إليه.  تسميته حبركة إسالمية ابملفهوم احلركي أو احلزيب،

حنن ميكن أن ننتمي ملا يسمى بتيار الصحوة كتيار، وميكن أن نكون بعض إفرازاته، وميكن أن يكون قد أسهم يف 
شك أن وجودان، ولكن لسنا جزء من أي شرحية خمتصة إال الشرحية اليت أعطت الفكرة كمنطلق يف اإلصالح، وال 

هناك أطروحة سياسية لسنا من املنتني إليها تبدأ بعملية اإلصالح السياسي، مثل مقولة أعطين السلطان وسوف ُأصلح  
                                                           

 52-1 ( نفسه، ص ص(85
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ولسنا من أصحاب هذه الفكرة على أية حال. النقطة الثانية: هناك تيار آخر يؤمن "كل األمور وأحكم مبا أنزل هللا، 
من خالل سلوكيات معينة يُرمز إليه ويُسمى ابلتيار السلفي أو حنوه. حنن ال بعملية اإلصالح العقدي وااللتزام الفقهي 

 ".حنن ننتمي إىل حركة فكرية ثقافية ترى اإلصالح الفكري الثقايف منطلًقا أساسيااننتمي إليه هبذا املفهوم، 
أنه أوضح يف أكثر من  كذلك، وإن أكد العلواين املنطلق اإلبستمولوجي للعملية )القراءة يف الوحي والوجود( إال

الغاية النهائية هي املداخل يف العلوم االجتماعية واإلنسانية من منظور إسالمي، وأن اجملال الذي أن  (87)موضع على
تُكرّس فيه اجلهد هو جمال املعرفة االجتماعية واإلنسانية، وقد يتصل ابلفقه، ولكن يُفرتض أن تكون صلته به حمدودة. 

مي والسنه النبوية مصدرين للمعرفة االجتماعية واإلنسانية جيعلنا يف جهة منفكة عن جهة فإن جعل القرآن الكر 
 السلفيني إلمهال فقه الفقهاء.

 اجملموعة الثانية: "اجمللس العلمي": ملاذا وكيف؟  
 (88)فرعةاستكمااًل لتشخيص اإلطار الكلي للجهود يف األقاليم املتنوعة، أبنه ال ميثل مدرسة، فإن النقاشات املت

بينت االختالفات بني عدة اجتاهات حول كيفية التخطيط االسرتاتيجي للعمل، واليت متحورت حول فكرة اجمللس العلمي 
 وكيفية تكوينه ووظائفه ودوره وأهدافه وسلطانه:

هل هو جهاز تنفيذي ذو عقلية حركية إدارية، أم عقل مفكر وخمطط ملشروع حضاري ضخم ليكون قادرًا على 
فكار واملشروعات االسرتاتيجية لقنوات التنفيذ لتصنيع الربامج والسياسات؟ هل هو جملس ذو نطاق عاملي يتجاوز ضخ األ

نطاق اجملالس اإلقليمية، أم ينسق بينها؟ وإذا كان االجتاه العام للنقاش قد اتفق على أن يكون اجمللس ذا طبيعة ختطيطية 
ة بني اإلطار الكلي )النموذج املعريف والرؤية اإلسالمية للكون( وبني إطار اسرتاتيجية وليس تنفيذية، على أساس التفرق

السياسات والربامج، وبني إطار التنفيذ يف مشروعات من أجل إنتاج العلوم، إال أن اختالف االجتاهات حول أبعاد هذه 
لكوادر بني اهلدف وأساليب التحقيق، القضية، يف بداية العقد الثاين من أداء املعهد، يبني كيف كان هناك تداخل يف رؤي ا

وكيف أن اسرتاتيجية حتقيق اهلدف مل تكن انضجة أو متبلورة بقدر كاف. حيث برز النقاش حول احلاجة للمجلس لتعميق 
 اهلدف وحتديد الفلسفة واالسرتاتيجية.

عب املهمة بعبارة أخرى، كل هذا يؤكد كيف أن الضغوط كانت أكرب من القدرات واإلمكانيات ويف ظل تش
 وصعوابهتا.

بعد كل هذا، قد اختذ قرارًا بتكوين اجمللس، وإذا كان اجمللس مل يتكون حىت اآلن...  1992وإذا كان اجتماع 
 فالبد وأن نتساءل: ملاذا؟ وما الداللة ابلنسبة لنطاق دور املعهد وخطته خالل العقد الثاين من عمره؟

وحنو مزيد من التحديد لنطاق دور  89أتكيًدا لرؤيته يف اجتماع هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن د. العلواين، و
أن املعهد ال ميكن أن ينهض ابملستوايت الثالثة اليت اقرتحها البعض )د. مجال الدين عطية( وهي  (89)املعهد، قد أوضح

د، وفق رؤية العلواين أن يركز ، ألن على املعهالفلسفة، الربامج والسياسات، التنفيذ يف جماالت العلوم االجتماعية واإلنسانية
 على املستوى األول ابألساس أي املستوى املعريف على أن يراعي عن بعد بعض مناذج املستويني الثاين والثالث.
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( ومقارنة على خطة 1989اجملموعة الثالثة: العالقة بني خطوات )أو حماور( اخلطة اخلمسية األوىل )د. طه 
 الفاروقي، وإشكاليات كل خطوة:

كان   -وكما سبق القول–مل تكن هذه العالقة، ومن مث املنطلقات واحملطات النهائية حمسومة يف نظر اجلميع، ولذا 
أو التيار الواسع. إال أن األمر كان يستوجب االتفاق على ماهية املنطلق: هل  املدرسة املفتوحةالوضع القائم هو وضع 

 مية الكونية؟مصدرا املعرفة مًعا فقط أم أيًضا الرؤية اإلسال
، إىل عدم البداية من الصفر وعدم إغفال الرتاكم (90)وتُبني النقاشات حول احملاور الستة أمرًا مهماا وهو الدعوة
 السابق حىت ميكن حتديد اجلديد املطلوب إضافته يف منهاجية العمل.

 متت ؟ أبوراق عمل حتدد قدر هذا الرتاكم. مما يدعوان للتساؤل: هل (91)ولقد طالب د. طه
 حظيت إشكاليات العمل يف كل خطوة من اخلطوات ابهتمام أكرب. ومن انحية أخرى:

ولكن، على النحو الذي يتعرض لتوجهات عامة وقواعد وأسس منهاجية، وليس حتديد برامج أو سياسات حمددة 
ة: اإلصدرارات جيب الشروع يف تنفيذها لتحقيق الرتاكم على مستوى كل خطوة )انظر اجلزء الثالث من الدراس

 واملشروعات(.
دراسة د. -ولسنا هنا ابلطبع يف معرض اخلوض يف خريطة هذه اإلشكاليات )هذا هو موضوع الدراسة الرابعة 

يف هذا املشروع واخلاصة ابملنهاجية( سواء املتصلة ابلقرآن والسنة، أو الرتاث، أو الرتاث الغريب املنهاجية...  -السيد عمر
ن املشاركني )سواء من املستشارين أو الكوادر أو العلماء( قد اقرتب من خطوة دون أخرى وفق جمال ولكن، يكفي القول إ

ختصصه واهتمامه، وعلى حنو يؤكد تعدد روافد هذه املدرسة املفتوحة، وإن كانت ذات منطلق واحد وتسعى حنو غاية 
ح قضية: من يبدأ ماذا؟ وكيف التواصل؟ حيث إن مشرتكة. وهذا األمر املنهاجي وإن كان يدل على ثراء إال أنه يظل يطر 

 إسالمية املعرفة هي َمهمة متعددة املستوايت تستدعي مشاركة الفقية واألصويل، وعامل االجتماعات واإلنسانيان... اخل. 
 -تنوع املدارس والتوجهات داخل كل جمموعة من التخصصات، واثنيهما -انهيك عن أمرين آخرين: أوهلما

إن  –وعلى ضوء رؤية د. العلواين السابقة اإلشارة إليها–ت التطبيق من مكتب إىل آخر حبيث ميكن القول اختالف خربا
 -منذ هذه املرحلة–وهو األمر الذي طرح هناك خربات إقليمية أو وطنية يف التطبيق ال تتواصل أو تتفاعل مع بعضها. 

أمام  -فهل كان يطمح لدرجة من املركزية، آتكلت مبرور الوقت :عن درجة مركزية دور املعهد -ظل يتكرر-سؤااًل  أساسياا 
العوائق والعقبات حبيث أضحت املكاتب هي معاهد قائمة بذاهتا تتحرك بدون خطط متناسقة أو مرتاكمة أو مرتابطة، جيمع 

 مقر املعهد يف واشنطن خيوطها ابعتباره قيادة مركزية؟.
: فبعد عقد من توليه إدارة املعهد، اتضح (92)ة املعرفة بني األمس واليوم"وأخريًا، ماذا قدم العلواين يف "إسالمي -6

أمٌر مهٌم وهو كيف أن عدم تقدمي تعريف جامع إلسالمية املعرفة من جانب املنتمني إىل هذه املدرسة يف رؤية العلواين 
. وعلى م هلذه األولوايت واألساليبوالباحثني يف قضاايها قد أثر على أولوايت العمل وأساليبه؛ حيث قدموا جمرد تصوراهت

"إننا نقدم )إسالمية  عما أمساه من قبل "ضرورة املرونة" بقوله:–جند أن العلواين يصل إىل قمة التعبري هذا النحو، 
                                                           

 112-11، ود. عمر عبيد ص 107د. عمارة ص ( نفسه، راجع مناقشات:  (90
 108ص ( نفسه، (91

  .1996(، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 21( العلواين: إسالمية املعرفة بني األمس واليوم، سلسلة إسالمية املعرفة )92)
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املعرفة( من املنطلق ذاته، جمرد معامل للعمل يف دائرهتا وخطوات ومؤشرات ميكن إفادة الباحثني هبا يف ممارسة اإلنتاج 
ريف والعلمي من منظور إسالمية املعرفة. ولقد تكونت هذه املؤشرات أو اخلطوات عرب جتارب وخربات وحماوالت املع

يف جانبها الفكري واإلجرائي... وتنتظر من سائر الباحثني الذين سيتعاملون مع هذه "متنوعة مع "إسالمية املعرفة 
ية املعرفية القرآنية، بناء منهج التعامل مع القرآن العظيم، بناء املؤشرات )بناء النظام املعريف اإلسالمي، بناء املنهاج

مناهج التعامل مع السنة النبوية املطهرة قراءة الرتاث اإلسالمي قراءة سليمة، التعامل مع الرتاث الغريب( أن يوافوان 
ها ملتطلبات هذه القضية مبالحظاهتم وآرائهم وخالصة ما قد يتوصلون إليه من أفكار حول هذه احملاور ومدى استجابت

 املعرفية املنهاجية".
الذي قدمه العلواين حتت عنوان "إسالمية املعرفة  جمموعة من املالحظات من واقع هذا الطرحوميكن أن نستدعى 

 ،على النحو التايل:"بني األمس واليوم
ى بعد املنهاجية. ، مع أتكيد أكرب علأن قضية إسالمية املعرفة هي قضية معرفية ابألساسالتأكيد على  -أ

، إال أن استدعاءه يتم ابلقدر الذي يتصل ابملنهاجية. ومما الشك (93)حقيقة ال تركز دراسيت هذه على التطور يف املفهوم
فيه، أن النظر إلسالمية املعرفة ابعتبارها عملية معرفية منهاجية وليست "مضمونية" ابألساس البد وأن يؤثر على خطة عمل 

 كما سنرى من املالحظات التالية:املعهد وأولوايته  
، أو ما كان يسمى يف تصورات سابقة "املهام". مع استدعاء بناء "إعادة صياغة عناوين "احملاور الستة -ب

بعد أن  –النظام املعريف اإلسالمي، وبناء املنهجية املعرفية القرآنية كمحور أول واثِن، وعلى قدم املساواة مع احملاور األخرى 
يات كمتطلب من متطلبات العمل، وبعد أن كاان خيتلطان مع "الرؤية أو التصور اإلسالمي أو الرؤية الكونية كاان يف اخللف

 على بناء منهاجية التعامل مع موضوع كل حمور. "اإلسالمية". وكذلك، برز التأكيد يف "العناوين

احملاور الستة، فإن القراءة اإلبداعية )الكون والوحي( ابعتبارها مناط العالقة بني  القراءتنيتبلور منهاجية  -جـ
التجديدية اجلامعة بني قراءة الوحي )من خالل علومه ومعارفه( وبني قراءة الكون )من خالل علومه ومعارفه( هي السبيل 
 إلعادة صياغة العلوم من انحية، وإلعادة صياغة عقل األمة وفكرها من انحية أخرى، وإلعادة بناء قدرات األمة ومؤسساهتا

 وعالقتها ابآلخر من انحية اثلثة.
ختتزل كل حماور أو مهام أو خطوات عملية إسالمية  -من وجهة نظري-بعبارة أخرى، فإن منهاجية القراءتني 

أال ومها: التجديد الذايت للبنية املعرفية  -(94)املعرفة يف خطوتني أساسيتني أو منحيني أساسيني، كما تصوَّرمها د. نصر عارف
ذاهتا، ومنهجية تعامل قومي مع األفكار والتجارب خارج دائرة النسق املعريف اإلسالمي. وابعتبار أن هاتني اإلسالمية 

)وفق مصطلح د. مىن أبو الفضل، والذي طرحته منذ بداية  "اخلطوتني حمققتان للوصول إىل "منظور حضاري إسالمي
السؤال ما الذي قدمه املعهد خلدمة إسالمية املعرفة كعملية  الثمانينيات متزامًنا مع طرح "مصطلح إسالمية املعرفة"(، يظل

 معرفية منهاجية؟

                                                           
 دراسة د. أماين صاحل يف هذا املشروع. انظر: ( 93)
، يوليه 15نشره الفكر اإلسالمي، نشره غري دورية تصدر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، العدد –د. نصر عارف: يف داللة مفهوم إسالمية املعرفة  ( 94)

1994. 
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التعامل مع الرتاث الغريب، جاء يف املرتبة السادسة األمر الذي يدفع للتساؤل عن موضع إعادة صياغة العلوم  -ء
ارنة ابلفكري العام انهيك عن االجتماعية واإلنسانية من أولوايت غاايت العمل وأهدافه، وكذلك عن موضع األكادميي مق

 احلركي.

التأكيد على مفهوم "املدرسة املفتوحة" ابلدعوة إىل إحاطة املعهد خبربات الباحثني املقارنة على صعيد كل  -هـ
 حمور من احملاور الستة.

اتسع مل يعد احلديث عن دوافع عالج األزمة الفكرية مقصورًا على عالج مشاكل األمة اإلسالمية فقط ولكن  -و
 نطاق الغاية إىل اإلنسانية والعامل. ففي هناية دراسته يقول د. العلواين:

"تلك هي "إسالمية املعرفة"، كما نفهمها يف طورها هذا ويف مرحلة منوها احلالية وتدعو الستنفار ثقايف 
ع البشر وإنقاذ اإلنسانية إسالمي عاملي ابجتاه عاملية شاملة لبناء حضارة اإلنسان وتعمري األرض وحتقيق السعادة جلمي

من مصري يلوح يف أفقه اهلالك، وبناء األمة الوسط اخلرية الراشدة الداعية إىل املعروف والناهية عن املنكر والساعية 
 .(95)"لسعادة الدارين
 ، ومع انتهاء إدارة العلواين للمعهد، بدأت مرحلة جديدة منومع تدشني جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية-7

كسبيل من سبل تنفيذ إسالمية املعرفة، وذلك بعد عقد من الزمان من بداية   "مراحل خربة العلواين تطبيًقا ملنهاجية "القراءتني
خربة عملية أخرى وهي اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي، واليت كونت بدورها ركًنا ركيًنا من خربة د. عبد احلميد أبو سليمان 

(. وسنتوقف عند داللة اخلربتني 1996اإلعالن عن أتسيسه، والذي توىل اثنيًة رائسة املعهد )الرئيس األول للمعهد عند
 العمليتني يف اجلزء الثالث من الدراسة: خربات تعليمية، مشروعات حبثية، إصدارات وندوات.

لتوقف عند مقوالت جيدر ا ويف هناية القراءة يف تصور العلواين، كرئيس للمعهد وليس كعامل له إسهاماته املتعددة،
. وتوالت هذه املقوالت على النحو الذي يشرح جمدًدا، ما 2002طرحها عند لقائه املفتوح بفريق مشروع التقومي يف يوليو 

 ميكن استخالصه عن مآل تطور طرح العلواين ملنهاجية إسالمية املعرفة عرب عقد من الزمان.
 :وتتلخص هذه املقوالت املرتاكمة على النحو التايل

وأزمة العلوم الشرعية لبيان ما إذا كانت أزمة بنيوية أم أزمة  "تشخيص بذور وجذور "أزمة املعرفة اإلسالمية -أ
ٍ  واتصال بني السلف واخللف، ابتداًء من خصائص البيئة الشفوية يف اجلزيرة ومن مث، انعكاسات مشكلة الثقافة  تلقا

ومرورًا أبزمة أخرى نتيجة القول أبن النصوص وحدها هي مصدر التشريع الشفوية على االجتاه اإلسالمي مع بروز الفقه، 
العقل"، يف حني أن كاًل من النص والعقل أصليان. ومن مث، ال يصح السقوط يف –وعلى النحو الذي أنشأ ثنائية "النص 

واين إىل أزمة سيادة الفقيه وجتاهل دوامة أن هناك عقاًل وأن هناك وحياا، وأن هناك صراًعا أو تكاماًل بينهما. مث وصل د. العل
دور االجتهاد أو إضعافه مث غلبة النقل، وكذلك أزمة غلبة املنهاجية اجلزئية الشكلية على الكلية ابعتبارها إحدى عالمات 

معامل األزمة يف العلوم الشرعية سواء على مستوى تفسري القرآن أو على مستوى السنة. وأخريًا، وصل العلواين إىل القول أبن 
األزمة يف علوم أو األصول واملقاصد ويف أنه ينبغي أن ننظر إىل العقل على أنه متهم ابستمرار أو حناول أن ننتقص من 

 أمهيته، ألن هللا أعطاه هذه الصالحية.

                                                           
 4العلواين: إسالمية املعرفة بني األمس واليوم ، مرجع سابق، ص (95)
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تشخيص األزمة يف جانب العلوم االجتماعية، وكانت أزمة العلوم االجتماعية هي مدخل د. طه للعالقة   -ب
لعلوم وبني علوم الوحي، وصواًل إىل منهاجية القراءتني، ليس ابعتبار هذه املنهاجية حاًل ألزمة العلوم االجتماعية، بني هذه ا

ولكن )وهذا هو األهم والذي حاز النصيب الكبري من اهتمام العلواين حبكم ختصصه( ابعتبارها سبياًل إىل حل أزمة العلوم 
لوم االجتماعية إعادة ارتباطها ابلقيم... من خالل توصيلها بعلوم الوحي. ويف "أريد أن أعطي للع: فهو يقولالشرعية. 

ً وميدااًن تسمح أبنسنتها وإبراز اجلانب اإلنساينالوقت نفسه  فيها بداًل من أن تظل  أريد أن أجعل لعلوم الوحي جماال
ظ يف عملية التشريع بشدة... فكل وكأهنا شيء معلق يف اهلواء ال يرتبط بواقع اإلنسان، مع أن واقع اإلنسان مالح

 العلوم الشرعية منصبة على اإلنسان وفعله وتقومي ذلك الفعل".
يف رؤية العلواين هي عملة ذات وجهني أو طريق ذو  -كعملية معرفية ومنهاجية–بعبارة أخرى، إسالمية املعرفة 

 اجتاهني أحدمها الشرعي، واآلخر االجتماعي انهيك عن الربط بينهما.
)ومتثل هذه الرابطة أو هذه العالقة بني كيفية الربط بني الوحي كمصدر للمعرفة وبني الظاهرة االجتماعية   -جـ

 املنحيني جانًبا أساسياا يف منهاجية إسالمية املعرفة، ابعتبارها عملية معرفية منهاجية ابألساس، ويف كيفية تطبيقها.
د: بعد إنساين، بعد طبيعي، وبعد اثلث غري منظور وهو "فعل فريى د. طه أن كل ظاهرة اجتماعية هلا ثالثة أبعا

الغيب يف الواقع أو فعل هللا يف الواقع". وبذا، يضيف د. طه إىل أمهية القيم واألحكام يف اإلسالم، أمهية فعل الغيب يف 
ء قصة اخلضر ويرى د. طه )على ضو الواقع. وهو األمر الذي يعتربه البعض من أصعب األمور يف التحليل السياسي 

فعل الغيب يف الواقع هو يف احلقيقة فعل عقالين ميكن الكشف عنه لكن له منهج يف الكشف عنه البد : "وموسى( أن
من اكتشافه. فمشكلة العقل املسلم مع قضية الغيب أنه مل مييز بني غيب مطلق ال نعرف كيف نصل إليه... وبني 

ومع الواقع ومع زًّيدة القدرة البشرية... إذن العلم االجتماعي غيب غري مطلق متاح يل، ألنه يتكشف مع الزمن 
 سيبقى قاصرًا إذا اعترب أن كل ما جيري إمنا هو إنسان وطبيعة ومل يعمل على كشف بُعد فعل الغيب يف الواقع....."

الح العلوم : ملاذا يركز د. العلواين على الشرعيني أو على إصإسالمية املعرفة بني الشرعيني واالجتماعيني -د
"إن جهود االجتماعيني من مداخل شرعية كانت موفقة رمبا أكثر بكثري من األصوليني الذين وقفوا الشرعية؟ يقول: 

–عند حدود األدلة واالستدالل، دون توظيف هذه األدلة. إن خوف األصويل من الدخول على العلوم االجتماعية 
ن يقود هذه املسرية، لكن هؤالء الذين عملوا يف مشروع مثل مشروع مينعه أ -على ما ربينناه عليه ورسخناه يف نفسه

العالقات الدولية يف اإلسالم وأمثاهلم هم القادرون على العمل يف األسلمة وإنتاج عمل ممتاز. كتالوج مقررات جامعة 
امعة ماليزًّي وجامعة العلوم االجتماعية واإلسالمية هو أفضل ما وضع يف إسالمية املعرفة على ضوء جتارب مكاتبنا وج

    (96")يف االجتماعية والعكس. مستبطنةحبيث جتد العلوم الشرعية ابكستان 
 

منهاجية جتديد فكر األمة وإصالح واقعها: من نقد الفقه التقليدي إىل الرتبية املعرفية والوجدانية:  -اثلثًا
 رؤية أبو سليمان عن األصالة اإلسالمية املعاصرة:

 
                                                           

 شهادة د. العلواين ، يف: مالحق هذا املشروع/ الكتاب. راجع: (96)
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( أبن الفاروقي ركز على إعادة صياغة العلوم االجتماعية 2002مقولة أ.د العلواين ) سبقت اإلشارة إىل
 صياغة إسالمية، وأن العلواين ركز على إصالح العلوم الشرعية وأن أبو سليمان ركز على نقد الفقه وإصالحه.

تنوع من مدخل  -املعهد اليت توالت على رائسة–أما د. أبو سليمان، فلقد قارب أو قارن بني القيادات الثالثة 
ولقد سجل هذا املدخل يف  زوااي التعامل مع قضية إسالمية املعرفة على حنو أدى إىل توسيع أفق القضية وتكامل اجلهود.

ختام تعليقه املكتوب الذي أرسله إىل د. مجال الدين عطية عقب إصدار األخري دراسة شاملة حتت عنوان "إسالمية املعرفة 
املي للفكر اإلسالمي"، حتت رعاية مجعية الرتبية اإلسالمية، وجرت مناقشتها يف ندوة علنية يف مارس ودور املعهد الع

، 111حرص د. أبو سليمان على "تصحيح بعض املعلومات الواردة يف ص (97). ويف بداية هذا التعليق2004
احلميد( ومديره األول )د. الفاروقي(، عن عدة أمور وهي: اتريخ أتسيس املعهد وتسجيله ورائسته األوىل )د. عبد  116ص

صاحب فكرة إنشاء مجعية علماء االجتماعيات املسلمني. وأخريًا، عن تطور خربته  -وليس د. الفاروقي–وكذلك عن كونه 
الذاتية من حيث املؤلفات والرسائل العلمية، ومن حيث مبادراته لتأسيس املؤسسات املتخصصة العاملة من أجل خدمة 

 ر اإلسالمي وعلى رأسها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.قضااي الفك
وعودة إىل مدخل د. أبو سليمان للمقارنة بني بؤرة تركيز منهاجية كل من الرموز الثالثة اليت لعبت دورها على 

 رنة على النحو التايل:التوازي أحيااًن والتوايل أحيااًن أخرى والتقاطع أحيااًن اثلثة، فلقد َفصََّل د. أبو سليمان يف هذه املقا
"فالدكتور إمساعيل الفاروقي وهو املهاجر إىل أمريكا، واحلاجة إىل الدعوة فيها جعلته يهتم يف أعماله إببراز 

أحبث  -وأان قادم من مكة ومن عامل األمة اليت تعاين من التحدًّيت والتخلف–املزاًّي والوجه املشرق لإلسالم، وكنت 
فكان الدكتور إمساعيل، أجزل هللا ثوابه وأسبغ عليه واسع رمحته، أسبابه وكيفية عالجه، ابلدرجة األوىل عن الداء و 

يهتم ابلنصف اململوء من الكأس، وكنت أهتم ابلنصف الفارغ منه وهذا يوضح التكامل يف فكر الفريق خاصة إذا 
  ..."هد حبكم التخصصأضفت إىل ذلك اجلانب الشرعي والرتاثي الذي مثله الدكتور طه جابر إىل فريق املع

إمنا كل ما أردته هو جمرد توضيحات تلقي أضواء قد تكون مفيدة لفهم القضية ومسريهتا، خاصة إذا تطرقنا 
كل هذا ويف الوقت احلاضر ملاذا يويل املعهد   وابلذات ملاذا كانت املنهجية حمورًا مهمًا لرسالة املعهد،إىل التفاصيل، 

... ويف املطبعة اآلن كتاب اين الرتبوي إىل جانب احملور املعريف يف نشاطاته ومنشوراته،االهتمام للجانب النفسي الوجد
آخر يل يتصدي بتوسع هلذه القضية حتت عنوان "أزمة اإلرادة والوجدان املسلم: البعد الغائب يف مشروع إصالح 

والوجدان إىل دائرة الضوء، مكمالً وهو يدفع بقضية اإلرادة ويصدر عن دار الفكر بدمشق قريبًا إبذن هللا،  "األمة
 (98) "للقضية الفكرية املعرفية يف إحداث التغيري احلضاري...

 
بعد العرض السابق يف الدراسة لرؤييت كل  من الفاروقي والعلواين عن منهاجية إسالمية –إن قراءة هذه املقولة 

من انحية، وما استخلصته أان  -جلهود وتوسيع أفق القضيةمن تكامل ا-لَُتبنّي ابلفعل ما أشار إليه د. أبو سليمان –املعرفة 
أن إسالمية املعرفة هي تيار واسع متحرك وليس مدرسة فكرية ابملعىن احلريف كنتيجة أساسية لدراسيت التقوميية، أال وهو –

                                                           
  (.    2006( انظر أيًضا تسجيل هذه اخلربة يف د. عبد احلميد أبو سليمان: إسالمية املعرفة رؤية للعشر سنوات القادمة ورقة عمل مؤمتر استانبول )97)

 املرجع السابق. (98)
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)يف اجلزء التايل من ، وهو األمر الذي سيتضح أكثر على ضوء خربة بعض كوادر املعهد والباحثني املنتمني إليه (99)للمفهوم
 الدراسة(.

 إذن، ما األبعاد املميزة لرؤية أبو سليمان ملنهاجية إسالمية املعرفة؟  
أن "د. أبو سليمان" مل يُنشر له حتت عنوان إسالمية املعرفة )يف  من انحيةجتدر اإلشارة ابتداًء إىل أمور ثالثة: 

 له محلت عنوان اإلسالمية ولكن ارتباطًا ابلعلوم السياسية.إطارها العام( ابألساس، ولكن له دراستني فقط من أعما
( أنه يقوم على الرتمجة 86أما كتاب إسالمية املعرفة: املبادئ وخطة العمل واإلجنازات فلقد جاء يف مقدمة طبعة )

)د. طه العلواين(  اليت قدمها د. أبو سليمان للخطة اليت صاغها ابللغة اإلجنليزية د. الفاروقي، يف حني تذكر مصادر أخرى
أن "د. أبو سليمان" قد حرر هذه النسخة وعدل فيها، كما أن آخرين )أسلم حنيف( قد أشار إىل تعديالت أجراها د. أبو 

. ويف املقابل، فإن "د. أبو سليمان" قدم رؤيته عن إسالمية املعرفة بعد عقدين )مؤمتر واشنطن 1989سليمان على خطة 
( إال أهنما ابلرغم من 2006مية املعرفة: رؤية لعشرة سنوات قادمة )مؤمتر استانبول ( وكذلك رؤيته عن إسال2000

 أمهيتهما فهما غري منشورين. 
(، وقضية 1986يف مؤلفاته اليت تعرضت ألبعاد مباشرة من القضية: مثل أزمة العقل املسلم )ومن انحية أخرى، 

 عهد حتت سلسليت املنهاجية ورسائل إسالمية املعرفة على التوايل.( فلقد أصدرمها امل1996املنهاجية يف الفكر اإلسالمي )
، مل حيز التأصيل أو التنظري إلسالمية املعرفة نصيًبا أساسياا ومنفرًدا يف حبوث أبو سليمان املنشورة ومن انحية اثلثة

هذه القضية ومؤسس هلا يف  ينطلق من جوهر -"نظرية اإلسالم االقتصادية" 1960ابتداًء من مؤلَّفه :–إال أن أعماله 
أبعادها املختلفة، ولو بدون استخدام املصطلح، ومن رؤية دارس للعلوم السياسية واالقتصادية ذي االرتباط بتاريخ اإلسالم 

 وحضارته وثقافته.
املعهد ومن مث، ويف تعليقه أيًضا املكتوب الذي أرسله إىل د. مجال الدين عطية تعقيًبا على "إسالمية املعرفة ودور 

وأان على  -م1960""نظرية اإلسالم االقتصادية  -فهو يقول: "ويف الواقع فإن كتايب  "العاملي للفكر اإلسالمي
وأن  الذي لفت نظري إىل إمكاانت اإلسالم يف جمال الفكر والعلوم االجتماعية،مقاعد الدراسة يف جامعة القاهرة هو 

اآلفاق الفكرية اليت فتحت أمامي قضاًّي إسالمية املعرفة يف املضمون،  الذي اتبعته يف ذلك الكتاب كان مفتاحاملنهج 
تطبيًقا لتلك الرؤية وتلك املنهجية اليت م، 1973الدكتوراه يف جمال العالقات الدولية، عام  ولذلك جاءت رسالة

أفكار وآفاق ولكن  انقشتها يف تلك الرسالة اجلامعية؛ ولذلك فإن أمهية تلك الرسالة ليس فقط فيما توصلت إليه من
ملا قدمته من رؤية يف منهجية عملُت بعد ذلك على تعميقها واستخدامها فيما أتصدى له من قضاًّي فكرية، وما َّتم من 

 نقاش وحبث يف قضاًّيها".
بعبارة أخرى، فإن أبو سليمان اهتم بقضية منهاجية إسالمية املعرفة بشكل عملي تطوري موضع التطبيق يف جمال 

مفهوم قضااي العلوم االجتماعية ومنهاجيتها من الفين أي العلوم االجتماعية، انهيك عن توجهه الستخدام اختصاصه 
. وإذا كان أبو سليمان قد انطلق ابتداًء من نطاق العلوم مفهوم وحدة املعرفة اإلسالمية، إىل جانب استخدام منظور إسالمي

                                                           
ن جانب كوادر املعهد األساسية د. امللكاوي، د. الربزجني، ومن جانب خرباءه، د. املسريي، أن خربة ، م2006( من أهم التعليقات يف مؤمتر استانبول 99)

 املعهد ال متثل حركة أو مدرسة ولكن متثل تيارًا.
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بًقا منهاجيته على صعيد الدراسات النظرية واألكادميية )وإن استهدف وخاصة العالقات الدولية مط–االقتصادية والسياسية 
إصالح واقع اقتصاد املسلمني أو عالقاهتم الدولية(، فلقد خاض بعد ذلك جتربة أتسيس املعهد، وكان أول رئيس له ومن مث 

يف ظل رائسته  "رفة اإلسالميةفلقد ساهم يف تصميم تصور املعهد مع بقية الرواد، إال أنه خاض خربة خاصة مع "وحدة املع
( ليعود بعد ذلك لالهتمام مبجال الرتبية الوجدانية واألسرية، يف ظل رائسته 1999 -89للجامعة اإلسالمية يف ماليزاي )

 الثانية للمعهد.
وفيما يلي بعض التفصيل عن تراكم أبعاد هذه الرؤية وهذه اخلربة يف جزئيات ثالث: قبل أتسيس املعهد وخالل  

سنوات األوىل من خربته، مث خربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي، وأخريًا الرائسة الثانية للمعهد وصعود اخلربة يف اجملال ال
 الرتبوي.

 األصالة اإلسالمية املعاصرة: -أ
، يعرتف أبو سليمان آباثر (100)من مقدمة كتاب نظرية اإلسالم االقتصادية: الفلسفة والوسائل املعاصرة (1)

،  (101)بكر بني دراسة العلوم احلديثة والتاريخ العريب واإلسالمي وعلوم الدين وخاصة ما يتصل ابلعقيدة والتوحيداجلمع امل
كما يتضح كيف أن الرؤية اإلسالمية تكونت لديه قبل اإلملام بتفاصيل التشريع اإلسالمي؛ ولذا حني بدأت دراسته 

دى من يدعون العلم ابإلسالم، يف نفس الوقت الذي أدرك فيه أن لالقتصاد والسياسة اصطدم ابلفكر السليب واملتناقض ل
مثل الراب أو الفائدة ال ميكن أن تتم "دون أن ميس الكيان والفلسفة والنظام –مناقشة رؤية اإلسالم لقضااي العصر 

ته...". وخطر عامل االقتصادي". ويف نفس الوقت كان مدرًكا "ما للحياة االقتصادية من خطر وأتثري يف حياة الفرد وإراد
... هكذا كان فهمي وإمياين... اعتصمت به يف مواجهة التناقض الذي قد يفتعل بني اإلسالم (102)االقتصاد يف اجملتمع

.. أثرت احلديث عن العوامل املادية ما أمكن حىت ال ترتك األمور إىل جمرد (103)واحلياة االجتماعية املعاصرة ووسائلها"
ة اليت تشك كثريًا يف جدواها بعض اجملتمعات، على الرغم من عظيم أتثريها ورفيع مكانتها يف دنيا الدوافع الشخصية املعنوي

 .(104)البشر"
ولقد تبلورت هذه الرؤية اجلامعة بني اإلميان وبني الظواهر االجتماعية وبني القيم واملادة، واملنطلقة من  (2)

ة يف رسالة الدكتوراه "النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية". ويف اإلسالم حنو العلوم احلديثة، تبلورت هذه التجليات املبكر 
خلص د. عبد احلميد منهاجيته الساعية لنقد الفقه التقليدي سعياا حنو  (105)توطئة الطبعة األوىل للنسخة املرتمجة إىل العربية

بيان أن اجلمود واملمارسة الضيقة يف رؤية إسالمية جتديدية. ففي التوطئة حيدد أبو سليمان أمهية منهاجية الرسالة وهي 
استخدام املنهجية اإلسالمية التقليدية كانتا وراء عدم مرونة الفكر اإلسالمي وبعده عن الواقع، ومن مث فإن املنهاجية 

                                                           
 .1960( د. عبد احلميد أبو سليمان: نظرية اإلسالم االقتصادية، القاهرة: ، دار مصر للطباعة، 100)

 .6-5( املرجع السابق، ص ص  101)
 .8( املرجع نفسه، ص  102)

 .9( املرجع نفسه، ص 103)

 .10( نفسه، ص104)

، اململكة العربية 1993، 1( د. عبد احلميد أبو سليمان: النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية: ترمجة وتعليق ومراجعة. د. انصر أمحد املرشد الربيك، ط105)
 السعودية.
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ة التجديدية تتلخص يف التجميع الشامل للنصوص يف القرآن والسنة املتعلقة ابملوضوع وحتليلها، واالستخدام املنظم للمعرف
 الفنية يف جمال العلوم السياسية ملعرفة الدالالت والعالقات الصحيحة للنصوص والوقائع واألحداث(.

ومتكن هذه املنهاجية وفق مقولة د. أبو سليمان من الوعي مبراحل التطور اليت مرت هبا خالل التجربة التارخيية كما 
ت السياسية املتعلقة بزمان ومكان حمددين تساعد على فتح متكن من التمييز بني مبادئ وأهداف الشريعة وبني االعتبارا

الباب إلعادة النظر يف السياسات املطروحة هبدف الوصول إىل بدائل وخيارات جديدة تتالءم مع متطلبات وجمرايت املرحلة 
 .(106)الراهنة

 وفيما يلي بعض التفصيل عن تراكم أبعاد هذه الرؤية ابتداء من أتسيس املعهد. 
، قدم د. أبو سليمان )وكان حيئذ رئيس (107)إسالمية املعرفة وإسالمية العلوم السياسيةان وحتت عنو  (3)

اليت سبق وقدم جتلياهتا املبكرة يف العملني السابقة –قسم العلوم السياسية بكلية العلوم اإلدارية جبامعة الرايض( أبعاد رؤيته 
 هد.اإلشارة إليهما كما قدم أبو سليمان تصوره ملنهج عمل املع

فمن انحية يتضح يف هذه الدراسة العالقة بني تشخيص أبو سليمان ألزمة املعرفة وبني رؤيته عن سبيل اإلصالح 
يف الفكر والرتبية والتعليم. فبعد أن ربط أبو سليمان بني أزمة املعرفة وأزمة األمة، شخص أسباب بداية أزمة املعرفة يف األمة 

عامل مادي مباشر أال وهو انفصام القيادة إىل فكرية وسياسية بعد اهنيار اخلالفة الراشدة  وعواقبها ُمرجًعا إايها ابتداء إىل
على يد القبائل العربية ولضعف الرتبية اإلسالمية يف مجهور املسلمني اجلدد يف األمصار ولتوايل انضمام األمم حتت مظلة 

 .(108)والنقل يف أصول املعرفة والثقافة واحلضارة اإلسالميةاإلسالم، ومن األسباب األخرى لألزمة تدهور العالقة بني العقل 
ولذا رأى أبو سليمان أن األزمة املعاصرة للفكر اإلسالمي "تكمن يف انفصام العقل والنقل يف أصل املعرفة لدى 

املتون الفقهية األمة اإلسالمية وأن األزمة تكمن يف طبيعة منهاج الدراسة اإلسالمية اليت ترتكز يف علوم النصوص واللغة و 
املوروثة. األزمة تكمن يف أن العقلية اإلسالمية تتجه حنو الفقيه مبفهومه التارخيي لكي حيل أزمة املعرفة والثقافة اإلسالمية 

 . (109)ويقدم االجتهادات واحللول والبدائل اإلسالمية احلضارية لألمة يف مواجهة أعدائها..."
 -: "أواًل: تصحيح عالقة العقل ابلوحي يف الفكر اإلسالمي. اثنًياومن مث فإن أسس اإلصالح تتمثل يف اآليت

إعادة رسم وفهم جمال املعرفة واالجتهاد ودور الفقيه يف الصورة اجلديدة للمعرفة والتفرقة بني االجتهاد واإلفتاء يف الفكر 
تنتهي ازدواجية املعرفة العقلية واالجتماعية إعادة بناء خطة منهج الرتبية والتعليم اإلسالمي حبيث  -اإلسالمي املعاصر. اثلثًا

 والذبذبة القانونية، وازدواجية القيادة السياسية والفكرية.
يف النظرية  -منهاجياا–دارس العلوم السياسية واالقتصادية، وصاحب الرسالة الرائدة –وهكذا، فإن "أبو سليمان" 

، من زاوية الفقه وحنو الفكر والرتبية والتعليم بصفة عامة. وهو بذلك اإلسالمية للعالقات الدولية، اقرتب من إسالمية املعرفة
الذي اقرتب من إسالمية املعرفة من استيعاب ونقد الغريب –على عكس الفاروقي متخصص األداين والفلسفات املقارنة 

يف ختصص العالقات الدولية مل –ابتداًء )وعلى ضوء رؤية إسالمية(. وجتدر اإلشارة إىل أن رسالة د. عبد احلميد أبو سليمان 

                                                           
 18-17( املرجع السابق، ص ص 106)
  1982يوليو-يونيو–، مايو 31ميد أبو سليمان: إسالمية املعرفة وإسالمية العلوم السياسية،املسلم املعاصر( د. عبد احل107)
 .24-20( املرجع السابق، ص ص 108)

 .24( نفسه ، ص109)
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حول نقد –ولكن متحورت منهاجيته كما سبق القول –تقم على نقد الغريب أو مقارنته ابإلسالمي يف هذا اجملال املعريف 
املنهاجية الفقهية التقليدية سعًيا حنو رؤية جتديدية عن عالقات املسلمني ابألمم األخرى. وبذا فهي متثل مستوى إنشائًيا. 

 ا، من الداخل اإلسالمي أساًسا، وليس مستوى ابداعًيا جتديداًي من واقع املقارنة والرتاكم بني ما هو غريب وإسالمي.إبداعيً 
ولذا فإن د. عبد احلميد أبو سليمان، اعترب أن "إحدى الثمار إلصالح بناء املعرفة واملنهج اإلسالمي يف املعرفة 

" ابعتبارها هدفًا بني إسالمية العلوم االجتماعيةنسانية". أي ما أُساه "هو إصالح العلوم والدراسات االجتماعية واإل
 أهداف متكاملة أخرى.

 :(110)تلخص يف اآليت -وفق رؤية أبو سليمان–، فإن دور املعهد ومنهاجه يف العمل ومن انحية أخرى
وإعادة بناء كياهنا ومناهجها... "العمل يف اجملال الفكري والثقايف اإلسالمي واملسامهة يف إمناء املعرفة اإلسالمية 

.. والغاية أتصيل املنهج السليم يف فهم املبادئ والقيم تقدمي تصورات متكاملة للمعرفة ومصادرها اإلسالميةوالغاية هي 
م اإلسالمية حىت تستقيم التصورات والعالقات ومناهج الرتبية.. والغاية هي إعادة بناء كيان املعرفة اإلسالمية وأسلمة العلو 

 االجتماعية.. إن هذه الغاايت أكرب من املعهد ومن أية مؤسسة لوحدها مهما كانت. 
وأخريًا فإن ما قدمه أبو سليمان عن إسالمية العلوم السياسية منوذًجا ميثل تطبيًقا ملنهاجيته اليت طبقها يف دراسة 

اإلسالمية؛ إما نتيجة لقصور ينعكس على فهم  مفاهيم النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية، أي نقد وبيان قصور الدراسات
النماذج والنصوص واإلسالمية األوىل أو قصور ينعكس يف فهم مبسط غري خمتص يف الفكر السياسي الغريب ينتهي بتنيب 

 .(111)مصطلحات ونظم ال تعكس حقيقة الغاية واملفهوم اإلسالمي"
ية نتيجة لغياب كل ما هو إسالمي )اترخيًا وخربة ولذا وكسبيل لعالج قصور واقع الدراسات اجلامعية السياس

وفقًها( عن هذه الدراسات، فإن املنهاجية املقرتحة من أبو سليمان هي "البداية من دراسة واعية وشاملة حتليلية للتاريخ 
قدر هائل  والرتاث اإلسالمي يف كافة مصادره من قرآن وسنة وكتب الفقه والتاريخ واألدب ... )كذلك( النظر الشامل يف

من العلوم واملناهج األجنبية مع كل ما متثله من قدرة وإجناز فيه قدر عظيم من الفائدة إال أنه يصدر عن منطلقات وغاايت 
 .(112)ومصاحل وعالقات ال تنطبق على )نظائران( ... ولذا البد من البحث قبل بلوغ مرحلة اهلضم والعطاء"

ذلك الكتاب الذي وفق تصدير العلواين له، أتخر -( 1986) (113)"ويف كتابه "أزمة العقل املسلم (4)
يف هذا الكتاب قدم أبو سليمان ما اصطلح على عنونته إسالمية املعرفة حتت  –صدوره سنني عديدة انتظارًا للربهة املواتية

و احلل التقليدي على اعتبار أهنا منطلق النهضة احلقيقي وليس احلل األجنيب الدخيل أ األصالة اإلسالمية املعاصرةعنوان "
التارخيي. ولقد فّصل يف أجزاء هذا الكتاب ما سبق وأوجزه عن اجلذور التارخيية ألزمة األمة، وفحوى األزمة، وعن تقومي 
ونقد املنهج التقليدي للفكر اإلسالمي، وعن قواعد وأسس منهجية الفكر اإلسالمي، وعن خطوات املنهج اإلسالمي 

 إلسالمية، ويصل أخريًا إىل مقدمات يف العلوم االجتماعية اإلسالمية.ومتطلبات بناء علوم احلضارة ا

                                                           
 .33-32املرجع السابق، ص ص  (110)

 .36( نفسه، ص 111)
 .43-42( نفسه، ص ص112)
  (.1(، سلسلة املنهاجية اإلسالمية)1986 1)ط 1994، 3لم، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط( د. عبد احلميد أبو سليمان: أزمة العقل املس113)
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ابألساس  هي قضية معرفية منهجيةويتضح من تكامل أبعاد الرؤية اليت قدمها الكتاب كيف أن "إسالمية املعرفة" 
إسالمية أصيلة تبدأ من نقد الفقه التقليدي ويصل إىل قواعد وأسس وخصائص املنهج اإلسالمي الالزم لتوليد معرفة 

وليست قضية املعهد مبفرده، هي قضية األمة وليست  هي قضية األمةمعاصرة، كذلك فإن اإلسالمية لدى أبو سليمان 
قضية حكم أو بلد أو حزب، ولكن جيب االهتمام ابجلانب الفكري إىل جانب اجلهود السياسية واحلركية، بل إن تلك 

 إصالح العقول.األخرية أمر دفاع لتوفري ظروف وإمكاانت 
وأخريًا يرى أبو سليمان أن العمل الفكري له مستوايت وجماالت، منها ما هو أساس وجذري يتعلق ابملنهج 

 واألصول واملصادر والغاايت وجتدد طبيعة الرؤية والعقلية، ومنها ما هو تطبيقي اسرتاتيجي حركي"!. 
ي إسالمية شاملة حمورها ومنطلقها إسالمية املنهج وعلى هذا النحو نرى أن إسالمية املعرفة لدى أبو سليمان ه

 .ولذا فهي إسالمية اصيلة معاصرةاليت تنبع من إسالمية السلوك والرتبية واألنظمة، 
يقدم أبو سليمان جمدًدا طرحه عن مشاكل  (114)"قضية املنهجية يف الفكر اإلسالمي"ويف كتاب  (5)

ا له )ويقصد به علم أصول الفقه، الذي ُسى ابملنهج التقليدي نسبة إىل املنهج التقليدي للفكر اإلسالمي، مقّيًما له وانقدً 
القائمة على الدراسات اإلسالمية يف العصور الالحقة لعصر اخلالفة الراشدة وعصر االجتهاد الالحق( ومبيًنا أسباب ما 

 حاق مبنهاجيته من جهود، ضاراًب األمثلة عن الفجوة بينه وبني الواقع :مثال الراب(.
على ضوء هذا النقد يبني أبو سليمان أسس وقواعد منهجية الفكر اإلسالمي وهي كاآليت: تكامل الغيب و 

والشهادة ابعتباره إطار املنهجية، الوحي والعقل والكون ابعتبارها مصادر متكاملة للفكر واملنهجية اإلسالمية، الوحدانية 
منهجية، وأخريًا املفاهيم األساسية للمنهجية وهي غائية اخللق والوجود، واخلالفة واملسئولية ابعتبارها املنطلقات األساسية لل

موضوعية احلقيقة ونسبية املوقع منها ومفهوم حرية القرار واإلرادة، ومفهوم كلية التوكل ومفهوم سببية األداء والفعل اإلنساين، 
التجريدية يقدم أبو سليمان شرًحا لتطبيقات هذه وبعد التقومي للتقليدي والتأسيس إلطار ومصادر وقواعد ومفاهيم املنهجية 

 املنهاجية يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية سعًيا حنو مقدمات خاصة هلذه العلوم.
وعلى هذا النحو يتضح مرة أخرى كيف أن مدخل املنهاجية )ابملعىن العام، ومن زاوية العالقة بني الشرعي 

تطبيق اإلسالمية(، مدخل أساس يف رؤية أبو سليمان إلسالمية املعرفة، وهو وإن واالجتماعي، وليس مبعىن خطة عمل ال
انطلق من نقد التقليدي فهو يتجه حنو الفكر أبوسع معانيه وعلى صعيد العلوم احلديثة أيًضا. ولذا يثور السؤال: ماذا أصدر 

 املعهد من أعمال وماذا أجنز من مشروعات حول قضية املنهاجية هذه؟
 

 ة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزًّي ومفهوم وحدة املعرفة:خرب  -ب
يتضمن اجلزء الثالث من الدراسة عرًضا ملخرجات تطبيق إسالمية املعرفة، ومن أهم هذه املخرجات "اجلامعات". 

لعدة اعتبارات  -يمانكجزء من خربة أ.د. عبد احلميد أبو سل–ويرجع تناولنا خلربة اجلامعة اإلسالمية مباليزاي يف هذا املوضع 
 من أمهها:

                                                           
  .1996، 2(، ط4( د. عبد احلميد أبو سليمان: قضية املنهجية يف الفكر اإلسالمي، سلسلة احملاضرات،رقم )114)
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، مل يشارك فيهما د. أبو 1992، 1989إن اجتماعي مستشاري وقيادات وكوادر املعهد يف القاهرة يف 
يف ماليزاي، مل يتسن احلصول على واثئق لتحليلها انهيك أيًضا عن اجتماع  1996سليمان، كما أن وقائع اجتماع 

 ظل رائسة أبو سليمان الثانية للمعهد. . واالجتماع األخري جرى يف2000واشنطن 
ميكن من خالهلا رصد رؤية "أبو سليمان" عن خطة عمل  -ولو غري منشورة-ومن مث، مل تتوافر أمامي واثئق 

وعدا كتاب "إسالمية املعرفة: املبادئ، خطة العمل واإلجنازات" والذي ترمجه للعربية –املعهد ومنهاجية إسالمية املعرفة؛ ولذا 
يظل ما كتبه عن خربة اجلامعة يف ماليزاي مصدرًا مهماا لتلمس رؤيته عن منهاجية التطبيق وبناء عليه –د. أبو سليمان وحرره 

فإن تناول خربة هذه اجلامعة سيكون من زاوية تناولنا اقرتاب أبو سليمان من قضية إسالمية املعرفة، وليس تقوميًا خلربة 
  اجلزء الثالث من الدراسة املشار إليه عالًيا.اجلامعة ذاهتا. وهذا التقومي سيتم يف

أدرك أمهية دور املؤسسات التعليمية الفعالة يف تطبيق  –شأنه كشأن الفاروقي والعلواين-إن د. أبو سليمان 
إسالمية املعرفة ومن مث أمهية موضعها من اإلصالح احلضاري اإلسالمي. ويرتبط هذا املوضع مبفهوم أبو سليمان عن 

املعرفة ذاهتا وعن تكوين جمموعة الرواد الذين اندوا هبا. كما يقع يف صميمه مفهوم وحدة املعرفة، واليت دأب املعهد  إسالمية
 على حتقيقها أبنشطة متنوعة.

"إن إسالمية املعرفة هي غاية وقضية روحية معرفية علمية تربوية  (115)فهو يقول يف حتليله خلربة اجلامعة اإلسالمية:
 يف عقول من أبناء هذه األمة وضمائرها... نشأت وترعرعت

ولقد متيَّز تكوين هذه اجملموعة اليت اندت إبسالمية املعرفة، أهنا يف جمموعها قد مجعت ثقافتها بني معارف الثقافة 
ج والتاريخ اإلسالمي من انحية، والثقافة والعلوم املعاصرة من انحية أخرى، كما متيز هذا التكوين بقدر كبري من النض

واحلنكة بسبب ممارساهتا العلمية والوظيفية، أي: إن تكوينها الفكري يف جمموعها قد متيَّز علمياا بوحدة املعرفة اليت جتمع بني 
 .(116)معارف الوحي ومعارف العلوم اإلنسانية والتقنية، وتكامل هذا التكوين"

إسالمية املعرفة، حيث دعت وزارة الرتبية  ولقد جاءت اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي ساحة حية لتجربة
( املعهد إىل تبين اجلامعة الوليدة. وذلك بعد أن عقد املعهد أحد مؤمتراته الدولية عن إسالمية 1988والتعليم املاليزية )

( مت خالهلا بناء 1999-1988(. ولقد رأس أبو سليمان اجلامعة ملدة عقد من الزمان )1984املعرفة يف كواملبور )
 اجلامعة ماداًي وأكادميياا.

وبقدر ما عكس التخطيط العمراين للجامعة كما يقول أبو سليمان إبداعات العمارة اإلسالمية، حبيث قدمت 
( بقدر ما جاءت اخلطة التعليمية الرتبوية جمسدة "ألهداف إسالمية 82-80مباين اجلامعة معىن وليس شكاًل فقط )ص

ه الفكري واملنهجي، وتبين آلة التنقية الثقافية، وتعمل على إعادة البناء النفسي والرتبوي املعرفة وهتدف إىل معاجلة التشو 
 .(117)ألجيال األمة"

وعن خطة عمل اجلامعة وبراجمها حتقيًقا حلجر الزاوية يف النظام األكادميي أال وهو وحدة املعرفة اإلسالمية 
ظام التخصص املزدوج من أجل التصدي للتشوه املعريف وإصالح مناهج الفكر، يقول أبو سليمان إهنا قامت على ن

                                                           
  .77 -74، ص 2006للفكر اإلسالمي، دار السالم، القاهرة، ( د. عبد احلميد أبو سليمان: اإلصالح اإلسالمي املعاصر، املعهد العاملي 115)

 .74( املرجع السابق، ص 116)
 .83( املرجع نفسه، ص 117)
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واملنهجي يف ميدان العلوم اإلسالمية واإلنسانية، ومن هنا أنشئت كلية معارف الوحي اإلسالمي والعلوم اإلنسانية. وتوفر 
لدراسات خطة وبرامج هذه الكلية التكامل املنهجي اجلزئي )منهج القياس يف الدراسات اإلسالمية(، والكلي )منهج ا

 .(118)االجتماعية( إىل جانب البعد الروحي والشخصي )دراسات دينية وأخالقية(
كما أن تطوير املادة الدراسية يتم خالل عملية تطوير عملية تطويرية تراكمية مستمرة ال تتم ابألمر، وال تتم يف يوم 

ة يف اجلامعات املدنية مضافًا إليها تقومي إسالمي انقد وليلة، فهي تبدأ مبعرفة الطالب بكل ما يـَُقدَّم إىل نظرائه من مادة علمي
وعرض ملا نضج من وجهات النظر اإلسالمية يف اجملاالت املطروحة؛ حبيث يشكِّل املنظور اإلسالمي إضافة عملية هلا وزهنا 

مع مرور الوقت من إثبات  األكادميي، األمر الذي يؤدي على املدى إىل زخم  وتراكم علميّ  رزين  يف اجملاالت العلمية، ميكنه
مصداقيته يف اجملال املعريف، ويف تكوين نوعية )كوادرها( يف األداء واإلجناز، ويقدم عندها بدائل فكرية وعلمية متكاملة يف 

 اجملاالت العلمية واحلياتية املختلفة.
، يكفي القول إهنا (119)وبدون الدخول يف تفاصيل تشخيص د. أبو سليمان لشكل وروح برامج اجلامعة املتكاملة

تعكس رؤية كلية شاملة إلسالمية املعرفة ال ترى أن غايتها جمرد إعادة صياغة العلوم االجتماعية واإلنسانية صياغة إسالمية، 
أو أهنا جمرد عملية معرفية منهجية تنطلق من رؤية إسالمية للكون ومنوذج معريف وتقتضي العمل على صعيد عدة حماور اتلية 

حيث إن د. أبو سليمان مل يصمم إسالمية املعرفة كدور وخطة عمل للمعهد علوم القرآن والسنة والرتاث والغرب،  ابتداًء من
اخترب تطبيقها على ساحة حية هي ساحة مؤسسة عالية للتعليم والرتبية، ومن مث فلقد  أو مقارنة مع مؤسسات أخرى، ولكنه

إصالح احلياة الفكرية والرتبوية والوجدانية لألمة، انطالقًا من التكامل بني اخترب إسالمية املعرفة كحركة فاعلة متفاعلة يف 
 .(120)األبعاد العقدية والفكرية والرتبوية اليت جيب أن تقوم عليها مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية

األبعاد عن بعبارة أخرى، فإن طبيعة ختصص وخلفية د. أبو سليمان قد تبلورت يف هذه الرؤية الكلية املتعددة 
منهاجية إسالمية املعرفة، واليت أضافت إىل قائمة أولوايت مدخالهتا إىل جانب استيعاب ونقد الغريب )د. الفاروقي(، 
وإصالح العلوم الشرعية )د. العلواين( أضافت مدخل الفكر والرتبية الذي تقوم عليه الكوادر املتخصصة، كما يتجه إىل 

"إن : (121)ء واألسرة. وهلذا فهو يف خامتة كتابه "اإلصالح" ويف خامتة رؤيته عن التعليم يقولجذور الرتبية وقواعدها أي اآلاب
األمل الذي هتدف إليه مدرسة إسالمية املعرفة هو أن تثمر  جهودها يف توعية صفوة األمة من املثقفني واملفكرين 

ها ومنظورها؛ حىت تتحمل مسؤولياهتا يف اإلصالح والرتبويني واألساتذة اجلامعيني و)الكوادر( اليت تتميز إبسالمية فكر 
العقدي الفكري واملنهجي والرتبوي عامة، ويف التعليم العايل خاصة؛ ألنه اجملال الذي يعد الصفوة و)الكوادر( 

فة األكادميية والعلمية والعملية لألمة، وأن تقوم هذه الصفوة أبداء اجلهود الفكرية واألكادميية الالزمة لتنقية الثقا
م لألمة وسواد عامتها من كل ألوان اخلرافة والشعوذة واخلزعبالت، وما يتعارض والعقلية  والرتبية اإلسالمية اليت تُ َقدم

العلمية اليت تقوم على طلب األسباب والسنن اإلهلية شرطًا الزًما غري كاف للنجاح، وأن تستند هذه الصفوة يف  
ضارية مقرونة بطاقة التوكل املبصر )اعقلها وتوكل(، وأن تعمل على ترسيخ كل كليات األمور إىل اإلميان برؤية كونية ح
                                                           

 88-82ص ص( نفسه، 118)

 .88ص  ( وحول مزيد من التفاصيل عن برامج وأقسام الكلية، وموضع اللغة والبحث العلمي، وتكامل األداء العلمي والرتبوي، انظر املرجع السابق،119)

 .124-123( نفسه، ص ص 120)

 .126 -124( نفسه، ،ص  ص 121)
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َم  ما يدعم الرؤية اإلسالمية الكلية والروح االستخالفية األخالقية والعقلية العمرانية احلضارية ويقويها، وأن تُ َقدم
تربوًّيٍّ لتنشئة جيل األمانة واالستخالف  األدبياُت العلميُة اإلسالمية إلصالح مناهج الرتبية، وإعداد اآلابء وأتهيلهم

املربأ من ُخ ُلِق العبيد ونفسيتهم، واملتسِم ابلطهارة والتزكية وحس املسئولية واملصلحة العامة وروح املبادرة واإلبداع، 
مبا له من اهتمام وأتثري ونفوذ على عقل الناشئ ووجدانه –ألن اآلابء هم العنصر األهم واألقدر الذي ميكنه 

أن يبدأ من صغاره بتحريك عجلة التغيري؛ األمر الذي جيعل الوالدين واألسرة هم يف احلقيقة مثلهم مثل  -وضمريه
مفتاح تشغيل حركة املاكينات يف قدرهتم على التأثري على نوعية جيل األبناء وابلتايل تغيري اجملتمع وحتسني نوعية أبنائه 

حرصهم على مصلحة أبنائهم، واستعدادهم للتضحية ابلغايل والرخيص؛  اعتماًدا على ما لديهم من دوافع فطرية يف
من أجل حتقيق ما يتوخى اآلابء فيه مصلحة أبنائهم وفق االقتناعات واملعلومات اليت يقدمها املفكرون واملربون إليهم، 

ا مرتشًيا، وال معلًما وإذا َصُلَح جيل الناشئة َصُلَح اجملتمع واستقام أداؤه وتفعلت مؤسساته؛ حيث ال ترى موظفً 
ًرا، وال جندًّيا جبااًن، وال مسؤواًل فاسًدا"  .مقصِّ

الرتكيز على الرتبية واملنهاجية: بني أولوًّيت خطة املعهد وأولوًّيت مكتب القاهرة يف ظل الرائسة الثانية  -ج 
  -1999ألبو سليمان )

فرها نظرًا ملصادرهتا خالل اهلجوم األمين الذي أو خمرجاته، لعدم توا 2000مل يتسن قراءة واثئق اجتماع واشنطن 
. وهو أول اجتماع عام مت يف ظل رائسة أبو سليمان. وهلذا االعتبار، 2002تعرض له املعهد يف مقره يف فرجينيا يف مارس 

هنا أن فيكفي القول  -وال أقول املعهد–إىل مقر لتنفيذ خطة أبو سليمان  2001ونظرًا ألن مكتب القاهرة قد حتول منذ 
ما يتصل بصعود االهتمام ابجلانب الرتبوي واملنهاجي يف خطة املعهد )وخاصة مكتب القاهرة( سيتم تناوله يف اجلزء الثالث 
من الدراسة، مع جمرد اإلحالة هنا أيًضا إىل اإلصدارات اليت قدمها أبو سليمان خالل هذه السنوات، دون التوقف التفصيلي 

شروعه الفكري والعلمي كمفكر وابحث اهتم ابلرتبية وإصالح مناهج الفكر اإلسالمي ألهنا يف نطاق م– (122)عندها
ومعاجلة ما أصاب الوجدان املسلم من أمراض )أمهها مرض نفسية العبد( كسبيل إلصالح األمة. ومن مث ال تتناول هذه 

لتنويه أنه يتم تناول إصدارات الرموز األعمال مباشرة خطة املعهد أو برامج عمله وسياساته خالل هذه املرحلة. وقد سبق ا
والقيادات بقدر اتصاهلا مبوضوع الدراسة التقيمية، ذلك ألن هذه الدراسة ليست تقوميا ملشروع كل من هذه القيادات 

 الثالثة، بقدر ما هي تقومي تطبيق منهاجية إسالمية املعرفة كما دعى إليها املعهد وكما ساهم يف جزء منها.

                                                           
 ( و عناوين هذه الكتب هي:122)

 العنف وإدارة الصراع السياسي يف الفكر اإلسالمي،    -
 اإلنسان بني شريعيني. -

 ضرب املرأة: وسيلة حلل اخلالفات الزوجية. -

 أزمة اإلرادة والوجدان املسلم: البعد الغائب يف مشروع إصالح األمة. -

 البنائني. جزيرة -

 كنوز جزيرة البنائني. -

 اإلنسان بني شريعيتني )رؤية قرآنية يف معرفة الذات ومعرفة اآلخر(. -
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مل يهتم مسبًقا ابجلانب الرتبوي  -مبكاتبه–ارة هنا أن املالحظة السابقة ال تعين أن املعهد هذا وجيدر اإلش
الوجداين، حيث ظهرت هذه االهتمامات يف أنشطة وإصدارات بعض املكاتب، ولكن تعين صعود االهتمام ممثاًل ابهتمام 

 الرائسة أو القيادة.
جوانب من ة أبو سليمان رئيًسا للمعهد، فيكفي التوقف عند وأخريًا واستكمااًل آلخر حلقات القراءة يف رؤي 

عاًما على  25مبناسبة مرور  2006الطرح الذي قدمه يف االجتماع العام اخلامس للمعهد والذي عقد يف استانبول 
اجية ، وهي اجلوانب اليت تربز الربط بني مفهوم أبو سليمان عن "إسالمية املعرفة" ومفهومه عن منه(123)أتسيس املعهد

تطبيقها، وعلى النحو الذي يدعم من نتائج القراءة يف رؤيته ابتداًء من كتاب "أزمة العقل املسلم" إىل كتاب "اإلصالح" 
 السابق عرضها.

فهو يقول: "أكد مفهوم إسالمية املعرفة ضرورة توحيد مصادر املعرفة اإلسالمية وتكاملها، وحماكمة مقوالهتا 
وإعادة فهم ثوابتها ومتغرياهتا، وإدارك عامل الزمان واملكان يف حركة الفكر واتريخ األمم، وصياغة وإعادة النظر يف فرضياهتا، 

املفاهيم والعالقات، وعلى أساس منهجي علمي حيقق تكامل الوحي، رؤية ومفاهيم وقيًما خرية، مع الفطرة اإلنسانية روًحا 
 الطيبة...".ومادة، ومع نواميس الكون واحلياة؛ لتحقيق غاية احلياة 

أكدت إسالمية املعرفة ضرورة حترير العقل املسلم من كواحبه، والقضاء على الفصام بني الفكر وحركة اجملتمع، 
وتنقية الثقافة من كل ألوان اإلرهاب الفكري، والقضاء على فكر وأوهام اخلرافة والشعوذة ومتكني العقلية العلمية القائمة على 

حة كل أنواع الكهانة، ومتكني األمة من اإلمساك بزمام مصريها، وإدارة شئوهنا على أسس من تكامل الوحي والفطرة، وإزا
 املبادئ والثوابت اإلسالمية يف التوحيد والعدل واملساواة واإلخاء والشورى والتضامن...

ياا؛ حمكًما؛ يتسم وابختصار، فإن الغاية من مفهوم "إسالمية املعرفة" هو بناء الفكر اإلسالمي بناًء علمياا منهج
ابلشمولية والنظرة التحليلة الناقدة، واالنضباط العلمي املرتكز إىل سنن الفطرة الكونية؛ ليحرر العقل املسلم من كوابح اخلوف 

اد؛ واإلرهاب كافٌه، وميكِّن للقدرة العملية والعقلية يف أدائه، وخيلصه من فكر الوهم واخلرافة ونفسية اهلزمية واخلنوع واالستعب
لتستعيد األمة عافيتها، وتبين مؤسساهتا، وتقضي على جذور االستبداد والفساد يف كياهنا، وحتمل بقوة وجناح مشروع 

 إصالحها اإلسالمي احلضاري العاملي املأمول إبذن هللا...
يف الرتاث  وبذلك كانت حركة "إسالمية املعرفة" حركة منهجية انقدة، ال تقف عند إعادة الثقة إىل النفس ابلنبش

 بغرض املباهاة به، والتغين بسالف أجماده، والتمرتس خلف ذكرايته.
كما ال تقف عند حدود التلفيق ابجلمع العشوائي الساذج بني املوروث واملستورد، وادعاء السبق والتفوق املوهوم، 

لى مصادر االحنراف والتشوية ولكنها دعوة منهجية جادة للتجديد واملراجعة والتنقية وإعادة بناء األسس، والقضاء ع
والتخريف والغيبة واجلمود؛ لتكون حركة حقيقيًة للتجديد من القواعد، ومواجهة صرحية واعية علمية تتسم ابلشجاعة 
العلمية، وابلصراحة مع الذات؛ لتصحيح املنطلقات، وإعادة بناء العالقات، وحترير العقل املسلم، ومتكينه جمدًدا من بناء 

المي احلضاري؛ الذي يتمتع مبصادره الواقعية السنية، ومبصادره الكلية الروحية اخلرية املوثقة اليت ليس لإلنسان مشروعه اإلس
 مصادر كلية روحية خرية موثقة سواها...

                                                           
 ( د. عبد احلميد أبو سليمان: إسالمية املعرفة: رؤية لعشر سنوات قادمة، مرجع سابق.123)



51 

 

وقد بذل املعهد على ضآلة موارده املادية جهوًدا كبرية للدعوة إىل القضية، وطرحها بشكل جادّ  للبحث أمام اهليئة 
 مية املثقفة، وقدم منربًا للتعبري والبحث واحلوار يف قضاايها ...اإلسال

 ... ولكن السؤال يبقى، ما القدر الذي حتقق فعالً من املشروع؟ وهل حقق املشروع غايته حىت اليوم؟
ها "إسالمية املعرفة" ليست جمرد كتاب  ُيكتب، وال ندوة تُعقد، وال كلمة فصل تُنطق، ولكنواجلواب هو أن عملية 

، وببقاء الفكر ودوام عطائه وإبداعه وجتدده، مهمٌة فكريٌة ال هناية هلا، تبقى وتستمر إذا حدث االقتناع الكامل مبنطلقاهتا
ومع ذلك فإن جهود املعهد ومسرية "إسالمية املعرفة" لرتسيخ االقتناع، ومتكني التوجه، وإرساء القواعد، وتنقية العوالق، 

الشيُء الكثرُي الذي البد منه قبل أن نقول إن اجلهود قد آتت  -ارها يف واقع حياة األمة وفكرهاحىت تؤيت مث–مازال أمامها 
أكلها، وأن القضية قد بسطت جوانبها، واستقر مفهومها، واشتد عود منهجها، وأصبحت صبغة الفكر اإلسالمي الذي 

ن الغثاء، ونقت الفكر من بذور األوهام حررته من تشوهاته وأصلحت ما اعوج من عوده، وأزالت ما علق بثقافته م
 واخلرافات.

 
خالصة هذا اجلزء األول من الدراسة عن رؤية كل من الرموز والقيادات الثالثة اليت توالت على رائسة 

 املعهد، تتمحور حول أمرين:
املة متعددة قدر التكامل والتناسق بني أولوايت كل منهم وعلى حنو جيعل من إسالمية املعرفة عملية ش -األول

املداخل، ومن مث فإن االختالف بني أولوايت كل من القيادات الثالثة ليس إال اختالف التنوع والتعدد يف ظل إطار واحد 
 يتفق يف الدوافع والغاايت، كما أنه اختالف التنوع النابع من اختالف التخصصات واخلربات.  

ستجاابت الكوادر والنخب املهتمة ابلقضية والعاملة عليها من : التساؤل عن العالقة بني هذه الرؤية وبني االثاين
يف خدمة  -بني مؤسسات األمة األخرى–انحية، وخريطة أنشطة وإصدارات املعهد كمؤشر على القدر الذي حتمله املعهد 

دة، كما أهنا عملية إسالمية املعرفة من انحية أخرى، على اعتبار أهنا قضية األمة كلها ال يقدر على التزاماهتا مؤسسة واح
 تراكمية مستمرة ال تتحدد بداايهتا أو هنايتها.

وهكذا يبدأ اجلزء الثاين من الدراسة عن استجاابت الكوادر والنخب وانتقاداهتم لرؤى الرموز وتصوراهتم عن خطة 
 عمل املعهد.
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 اجلزء الثاين
 موضع منهاجية إسالمية املعرفة من رؤى الكوادر واستجاابهتم 

 ات الرموز والناقدينألطروح
كيف حازت مسألة منهاجية إسالمية املعرفة، ابملعىن السابق حتديده، على اهتمام الكوادر اليت شاركت يف إدارة 

 تنفيذ مشروع املعهد؟ هل تطابقت رؤيتهم ورؤى الرموز أم محلت استجاابهتم نقًدا أو تطويرًا عند التنفيذ؟ 
اليت قدمها بعض هذه  –من داخل املعهد  –ىل بعض األعمال التقوميية إن اإلجابة على هذه األسئلة تقودان إ

 الكوادر.
إال أن  -فكرة ومنهاجاً  –حقيقة متثل رؤى هذه الكوادر يف حد ذاهتا إسهاًما يف بلورة وإنضاج إسالمية املعرفة 
قائمة على التنفيذ. ومن مث  التوقف عند مسألة املنهاجية بصفة خاصة، وموضعها من رؤيتهم، يتسق وطبيعة دورهم ككوادر

للمحور األول من حماور هذه الدراسة  -وبصورة أساسية-فإذا كان العرض السابق لتطور املنهاجية يف رؤية الرموز قّدم 
)السابق حتديدها يف املقدمة( أال وهو حمور األولوايت أو أجندة اخلطوات، فمما ال شك فيه أن التوقف، يف هذا املوضع من 

ند استجابة الكوادر ورؤاهم إمنا البد وأن تغطى احملور الثاين أال وهو خطة تنفيذ كل خطوة من خطوات األجندة التقومي ع
انهيك ابلطبع عن احملور الثالث أي الناظم بني هذه اخلطوات ذاهتا، سواء على مستوى التنظري العام أو التطبيقات، على 

عام بقدر إسهامها أيًضا يف طرح التصورات عن كيفية التطبيق، وهي اعتبار أن هذه الكوادر قد سامهت يف التنظري ال
 التصورات النامجة عن اخلربة الفعلية لنقل الفكرة من اجملرد إىل التطبيق.

والكوادر اليت سيتم االقرتاب التفصيلى من رؤاهم هم: د. مىن أبو الفضل، د. مجال عطيه، د. فتحي امللكاوي، د. 
لم حنيف، د. نصر عارف. وال يعين هذا االختيار إنكار دور أو وزن كوادر أخرى لعبت دورها ، د. حممد أس""لؤي صايف

، كما ال يعين هذا االختيار إسقاطًا إلسهام عدد (124)على صعيد إدارة املعهد يف واشنطن أو فروعه خارج الوالايت املتحدة 
عرفة سواء اقرتبت أم مل تقرتب مباشرة من مسألة كبري من الباحثني واملفكرين الذين نشروا دراسات حول إسالمية امل

. وتلك األخرية يف جمموعها تعرب (126)، ومجيع هذه األعمال جرى توثيقها يف قائمة املصادر الكاملة للمشروع(125)املنهاجية
شر، إال فيما ندر، عن اهتمام مجاعات علمية متنوعة مبشروع إسالمية املعرفة يف جممله فكرًة، وأهدافًا ودوافًعا دون اقرتاب مبا

 من قضية منهاجية التنفيذ.
ويرجع اختيار هذه الكوادر العتبارين أساسيني: أهنم من الكوادر القريبة من مناطق التخطيط االسرتاتيجى للمعهد 

 ، د. نصر عارف( أو اليت لعبت دورها يف إدارة أهم مكاتبه يف القاهرة )د. مجال عطية( أو اليت"صايف")د. امللكاوي، د. 
قامت على مشروعات حبثية رائدة واسرتاتيجية مثل مشروع نقد الفكر الغريب )د. مىن أبو الفضل( أو اليت شاركت يف 

                                                           
عن مدراء ومستشاري مكاتب املعهد )السابقني واحلاليني( من أمثال،  ( وعلى رأسهم ابلطبع د. مجال توتوجني وأمحد الربزجني يف املركز يف واشنطن، فضاًل 124)

لذين تعاونوا مع املعهد مثل د. جعفر د. حممد برمية )اخلرطوم( د. إسحاق الفرحان )األردن( د. الريسوين )املغرب(، د. أنس الشيخ على )لندن(، فضاًل عن اخلرباء واألساتذة ا
 رمحن، د. ضياء الدين سردار، د. أبو يعرب املرزوقي، د. املسريي، د. عمارة، د. العوا...شيخ إدريس، د. حسني نصر، د. فضل ال

 . 118إىل  113(انظر أيًضا اهلوامش من 125)
 ( قائمة اإلصدارات حتت عنوان إسالمية املعرفة يف مالحق هذا املشروع: جزء الببلوجرافيا. 126)



53 

 

مؤسسات تعليمية عالية قامت على فكرة إسالمية املعرفة )حممد أسلم حنيف(، انهيك ابلطبع عن تسجيلهم لرؤاهم يف 
 أعمال أتصيلية أو تقوميية منشورة. 

ف استدعاء رؤى هذه الكوادر التقوميية هو بيان الرتاكم الذي حتققه دراسيت هذه استكمااًل ملا هذا، ومن أهدا
سبق وقدمه كل منهم يف حينه. مع األخذ يف االعتبار الفارق بني التقومي الذي أقدمه وبني التقومي الذي قام عليه بعضهم، 

خرى كيف أن إسالمية املعرفة هي تيار واسع متعدد الروافد انهيك عن املقارنة بني رؤى هذه الكوادر على حنو يبني مرة أ
 وليس مدرسة.

وسيتم عرض رؤى هذه الكوادر وفق الرتتيب الزمين إلصدار الدراسات اليت محلتها مع مالحظة أنه سيتم يف هذا 
الصلة املباشرة  االستعانة فقط أبحد أو بضع إصدارات هلذه الكوادر وهي ذات –واتساقًا مع هدفه-املوضع من الدراسة 

مهما كانت صلته التنظريية أو التطبيقية  –مبوضوعنا، فليس هدفنا هو القراءة يف املشروع الفكري أو العلمي لكل منهم 
مبشروع إسالمية املعرفة، ولكن تركيزان فقط يقع على ما يتصل بتقومي خطط املعهد أو تصورات رموزه أو خطط التنفيذ، وهو 

ان "إسالمية املعرفة"، دون غريها من عناوين فرعية مثل النموذج املعرىف أو النظام املعرىف أو منهاجية الذي مت نشره حتت عنو 
 التعامل مع الرتاث... اخل.

وقبل القراءة التفصيلية يف رؤى هذه الكوادر املنتقاة، جتدر اإلشارة مرة أخرى إىل أن كوادر أخرى سامهت 
نهاجية التنفيذ، دون أن يقدر هلا أن تنشر ما قدمته من أوراق عمل يف ُسينارات أو جبهودها الفكرية والعملية يف بلورة م

ورش عمل، مما تعذر معه تسجيل هذه الرؤى، وإن كانت تبدو جلية يف حبوثهم التطبيقية يف جماالت معرفية حمددة. وعلى 
 1992رة مكتب القاهرة يف املرحلة من رأس هذه الكوادر د. سيف الدين عبد الفتاح، د. علي مجعة اللذان شاركا يف إدا

كما سرتد اإلشارة يف اجلزء الثالث من الدراسة. ومن انحية أخرى   –، وهي مرحلة مل يتم تسجيل خربهتا وتوثيقها1997إىل 
حول بعض  -غري املنشورة –إن أعمال هذه السمينارات-( 127)وفق شهادات بعض من هذه الكوادر –ميكن القول 

، (130)، قراءة الواقع(129)، النموذج املعريف(128)يف التأصيل هلا عدد من الكوادر )قراءة الفكر الغريب اخلطوات اليت ساهم
قد سامهت  -ابلرغم من عدم نشرها –، هذه األعمال (132)( أو حول العالقة بني هذه اخلطوات(131)خريطة اجلهود الفكرية

 يف بلورة التنظري حول املنهاجية انهيك عن التمهيد لتطبيقها.

                                                           
 ( صرح هبذا األمر د. سيف الدين عبد الفتاح.127)
 ( مبكتبة مركزالدراسات املعرفية ابلقاهرة(3(، )ملف الرتمجة رقم )1994د. مىن أبو الفضل: إسالمية املعرفة، مراجعة مسرية عقد: الرؤية من الغرب ) (128)

 57مكتب القاهرة ) –شورة ( د. عبد الوهاب املسريي: إسالمية املعرفة: يف النماذج املعرفية واألسئلة الكلية: أفكار وتصورات أولية،) ورقة عمل غري من129)
ات: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد. صفحة(، كذلك انظر: من التنوير والتحديث والعلمنة إىل التفكيك واالغرتاب واألمركة، منوذج واحد ومتتالية واحدة أم عدة مناذج ومتتالي

 صفحة(. 12) 1994ورقة عمل ودعوة ملؤمتر يعقد يف القاهرة أبريل 
 1990الفضل: فقة الواقع واملنظور احلضاري، د. مجال الدين عطية: كيف نتعامل مع الواقع )أوراق عمل غري منشورة يف مكتب القاهرة ( د. مىن أبو 130)

 صفحة(. 15)
يها. )مكتب القاهرة ( مشروع اخلريطة الفكرية وإسالمية املعرفة )بدون اسم املعد للورقة(، ولكن مت إحلاقها خبطاب من د. العلواين طالبًا رأى اخلرباء ف131)

 صفحات( 8) 1990
اثئق مكتب ( ورقة غري منشورة من إعداد د. سيف الدين عبد الفتاح ود. علي مجعة، خالل أدارهتما مكتب القاهرة. انظر أيًضا أعمال غري منشورة يف و 132)

لدين عبد الفتاح، إسالمية املعرفة وأصول الفقه احلضاري ورقة عمل وخطة هـ(، د. علي مجعة، د. سيف ا 1407القاهرة، منها: ندوة الدراسات العليا وإسالمية املعرفة )
 للتأصيل )بدون اتريخ(.
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 د.مىن أبو الفضل.ستكون البداية مع و  
و"النموذج املعرىف التوحيدى" مقارنة ابلنموذج  (133)ولقد أصَّلت د. مىن يف أعماهلا ملفهوم "املنظور احلضاري"

، (135)و"منهاجية التعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي"، انهيك عن مشروعها لنقد الفكر الغريب (134)املعريف الوضعي 
ت عملية إسالمية املعرفة، إال أن د. مىن مل تتوقف ابلتحديد يف أعمال منشورة لنقد أو تقومي تصورات ومجيعها من مكوان

الفاروقي أو العلواين أو أبو سليمان. ولكن تكوينها الفكري والعلمي وخربهتا يف جمال الفكر الغرىب بكل روافده )املعرفية، 
نظرية االجتماعية بصفة خاصة، صبغت بصورة واضحة وجلية موقفها الفلسفية، النظرية( ويف جمال العلوم السياسية وال

املنهجى من كيفية خدمة أهداف وغاايت مشروع إسالمية املعرفة. ولعل من أهم األدلة على متايزها استخدامها ملفهوم 
ُدرِج على ابعتباره الغاية اليت ستصل إليها ما  Paradigm  Civilizationalاملنظور احلضاري )وليس اإلسالمي( 

وصفه بعمليات األسلمة، وهى مل تستخدم مصطلح أسلمة أو إسالمية أو الصياغة اإلسالمية للعلوم االجتماعية واإلنسانية 
 ولكن استخدمت "املنظور احلضاري" وليس اإلسالمي، متييزًا منها بني الشرعي واحلضاري.

ملعريف والنظري أكثر وضوًحا وعلى حنو يربز فلقد كان تركيز مىن أبو الفضل على اجلانب ا ومن انحية أخرى؛
الرابطة بني املعريف واملنهجي والنظري. ولذا فإن فكرة "األنساق املتقابلة" من أبرز إسهامات مىن أبو الفضل، ليس على 
مستوى خطوة واحدة من خطوات عملية األسلمة، ولكن على مستوى الناظم أو الرابط بني اخلطوات. فإذا كانت كيفية 

نتقال من نقد الغريب إىل نقد الرتاث مرورًا ابلرؤية اإلسالمية وصواًل إىل صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية )سواء اال
على مستوى الباحث الواحد أو على مستوى فريق حبثي متكامل املعارف( من أصعب العمليات املنهاجية اليت سبق 

فإن إسهام د. مىن أبو الفضل حول أمهية "مدخل املنظورات املقارنة"  وتساءلُت عن موضعها من فكر الرموز الثالثة،
واجلدال بينها، واألنساق املعرفية املتقابلة بصفة عامة وحول مراجعة منظورات علم السياسة بصفة خاصة لتقدم لنا تصورًا 

ئد املتميز املعايش للقضية بكل عن كيفية التشبيك الفعال بني اخلطوات يف خربة الباحث الرا -عاًما وتطبيقًيا–واضًحا 
ملكاته، مثل د. مىن أبو الفضل. ويبدء هذا التشبيك من مراجعة ونقد حالة منظورات العلم الغرىب احلداثى، ويستند هذا 
التشبيك وينطلق من منوذج معريف توحيدي. ومن هنا وجه آخر لتمايز اقرتاب مىن أبو الفضل أال وهو البدء من نقد "الغرىب" 

 إبطار معريف مغاير للنموذج املعريف الغريب.  مسلحة
وهلذا مل تكن إسالمية املعرفة مشروع مؤسسة )مثل املعهد( تساهم د. مىن يف إدارته مؤسسيًا ولكن كانت 

هو مشروع حياة مىن أبو الفضل العلمي والعملى انطالقًا من مشروعها "نقد الفكر  -الفكرة واملنهج-"إسالمية املعرفة" 
 الغرىب".

                                                           
رران( املنهاجية ( د. مىن أبو الفضل: املنظور احلضاري وخربة تدريس النظم السياسية العربية )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حم133)

 تماعية، العلوم السياسية منوذجاً مرجع سابق.اإلسالمية يف العلوم االج
، ترمجة 1996، سبتمرب 6( د. مىن أبو الفضل: النظرية االجتماعية املعاصرة: حنو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل. إسالمية املعرفة، العدد 134)

 .109-69د. نصر عارف ص ص 
ع قرن مل يتم نشرها يف تفاصيلها أو حمصلتها الكلية. ومت نشر بعض هذه األبعاد يف بعض األعمال اليت (  حمور هذه األعمال اليت امتدت ملا يقرب من رب135)

 ال تويف اجلهد الفعلي املبذول حقه، انظر على سبيل املثال:
- Culture Parodies and Parodizing cultures . 

- Where East Meets West 
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؛ فإن مىن أبو الفضل مل تسد فقط الفجوة بني اخلطوات على مستوى املعرىف والنظرى فقط، ومن انحية اثلثة
ولكن يساعد إسهامها على سد الفجوة بينهم وبني حال الفكر وحال األمة ذاهتا، إذ إهنا ربطت بقوة بني األسلمة وبني 

 .(136)املى واإلنساىنإصالح حالة األمة بل والتجديد الثقاىف على املستوى الع
ال تفصل بني املنظور احلضاري  -وفق تصور مىن أبو الفضل عن منهاجية تطبيقها-ولذا فإن إسالمية املعرفة 

للعلوم وبني إصالح فكر األمة وواقعها وبني جتديد العلوم الشرعية وكيفية االستعانة مبصادر التنظري اإلسالمية يف التنظري 
 االجتماعي بصفة عامة.

يقدم إسهام مىن أبو الفضل منوذج األستاذ املتعدد املعارف واملنفتح على التخصصات  ؛انحية رابعةومن 
املتكاملة، ولكن انطالقًا من رؤية حضارية إسالمية تعرف حمور ذاهتا مقارنة ابلنماذج املعرفية واحلضارية املتقابلة )وال نقول 

حضاراًي شاماًل وليس إسهاًما يف جمال معريف حمدد أو إسهاًما إسالمًيا يف  املتضادة أو املتصارعة(. ومن مث فهي تقدم إسهاًما
 ختصص حمدد. فاإلسالمي لديها هو احلضاري وليس الفقهي فقط ولكنه القيمى السُّنين وفق املفهوم الواسع للشريعة.

ال ابألساس يتمثل يف تنظيم وابلرجوع إىل األعمال التقوميية حتديًدا، جند أن ما قدمته مىن أبو الفضل يف هذا اجمل
وحترير أعمال املؤمتر السنوي احلادي والعشرين لرابطة علماء االجتماع املسلمني ابلتعاون مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

. ولقد متحورت أهم أفكار مىن (137)( واملتزامن مع مرور عقد على أتسيس املعهد، ومع بداية خطته اخلمسية الثانية1992)
لفضل اليت سجلتها يف املقدمة ويف مقدمات بعض حماوره حول أمهية التقومي، وحول آليات ومنهاجية "إسالمية املعرفة". أبو ا

 وفيما يلي تفصيل بعض هذه األفكار.
الذين مل –، لتكون يف متناول املهتمني ابلقضية أمهية توثيق ونشر نتائج مثل هذه املؤمترات اجلماعية وخرباهتا -1

وكذلك يف متناول من شاركوا ليبنوا على هذه النتائج وحيددوا مسارهم البحثي ومسار املؤسسات اليت خيططون  –يشاركوا
 ألنشطتها يف املستقبل. فإن مثل هذا التوثيق والنشر ألعمال املؤمترات التقوميية ميثل سابقًة جيب تكرارها وحتسني خمرجاهتا.

رات التقوميية الدورية اليت مت عقدها عرب اخلمسة وعشرين عاًما وهنا جيب أن نتساءل: ماذا حاق أبعمال املؤمت
املاضية؟ وكيف مت االستفادة بنتائجها يف جتديد وتفعيل أنشطة املؤسسة؟ ويف هذا الصدد وكمنطلق ملقدمة الكتاب العامة، 

تها(، فتقول إنه مع تقدم العمر تبدأ د. مىن أبو الفضل بتحديد دوافع تقومي املؤسسات )مجعية علماء االجتماع دوراًي ألنشط
، "روتينية الكاريزما"ابملؤسسات فهي حتقق اخلربة والثقة املمزوجة ببعض احلَِرفية املفرتضة والالزمة لتدعيم اجلودة، إال أنه مع 

ما يضمن وعقلنة القيم والتوقعات يف شكل أمناط سلوكية ميكن التنبؤ هبا وحتديدها، فإن هذا الوضع قد حيقق ميزة وذلك عند
جمرد استمرار املؤسسة بغض النظر عن هوية ودأب ومهارات األفراد القائمني عليها. إال أن هذا الوضع قد يكون له سلبياته 

 اليت تتمثل يف ظهور عقبات والنيل من الفعالية واخنفاض وزن املؤسسة.
، بعد عقدين من أتسيسها، وعلى ضوء ما سبق، تقول د. مىن أبو الفضل إن رابطة علماء االجتماع املسلمني

ونظرًا لطبيعتها الفريدة اليت تعتمد على إخالص ووالء أعضائها وليس على روابط مؤسسية متينة، معرضة ملواجهة حتدايت 
                                                           

(136( Mona AbulFadl: Islamization as a Force of Global Cultural renewal or the relevance of the 

Tawhidi episteme to modernity . AJISS, vo.5 N.2 December 1988. pp 163-179. 
(137) Mona AbulFadl(ed):Proceedings of the 21th annual conference ,       Association of Muslim 

Social Scientists, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia , USA 1414 AH/1993 

AC. 
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إضافية. ومن مث فهناك حاجة للحفاظ على قوة الدفع وتدعيم الوجهة من أجل احلفاظ على املصداقية والسمعة سواء 
 رة مجاعية.ألعضائها فرادى أو بصو 

ويعىن ابختصار أن الفرد    vocationist dimensionوهو  –ثقافًيا قيمًيا–وهنا تستدعى د. مىن مفهوًما 
–يعطي أكثر مما أيخذ وأن الرضاء عن العمل من أجل قضية نبيلة أكثر فائدة وأكثر دوامًا من نتائج حساابت املكسب

اد احلرفية )وما عند هللا خري وأبقى(. وابلرغم من اعرتاف مىن أبو الفضل أن اخلسارة قصرية األمد اليت متوج هبا أسواق االقتص
هذا النمط من العمل والتضحية يكون صعًبا يف ظل العقبات اليت تتحداه، إال أهنا أكدت على أمهية استمرار دور اجلمعية 

ة حمفز معنوى ال غىن عنه. ولذا فإن من حيث تشكيل اهلوية املهنية لعلماء االجتماع املسلمني؛ ومن مث فهي تؤدي وظيف
تقومي اخلربة من أجل هذه االستمرارية بل ومن أجل إرساء قواعد اإلحياء الثقايف واالجتماعي لألمة، هذا التقومي ميثل ضرورة 

 The Cultural medium of itsإلعادة حتديد االجتاه والوجهة. وهو يستدعى الذاكرة املؤسسية لالحتاد وكذلك 

constituencies   . 
قدمت د. مىن أبو الفضل رؤية تربز اهتمامها ابلناظم والرابط بني عن غاايت ومنهاجية إسالمية املعرفة  -2

اخلطوات اليت فّصل الرموز يف كل منها. كما قدمت رؤية عن العالقة بني الفقة والواقع وبني املعريف والنظري وعلى النحو 
فُت هبا من قبل اخلصائص العامة إلسهام مىن أبو الفضل يف شرح "منهاجية إسالمية الذي يشرح املالحظات العامة اليت وص

 املعرفة"، وليس يف نقد أو مراجعة رؤية حمددة ألحد الرموز أو إحدى اخلطط. وتتلخص هذه الرؤية كاآلتى:
د جديدة ولتتبىن غاايت العلوم االجتماعية والطبيعية استناداً إىل قواع –وليس استبدال-احلاجة إىل إعادة بناء  -أ

 اجلديدة.  disciplinesجديدة تتسق وقيم االسالم. وإن هذه العملية جيب أن تدمج منهاجًيا يف العلوم 
فإن حمورًا ثالثياا يربط بني الرؤية اإلسالمية عن املعرفة، الواقع، التاريخ إمنا ميثل يف نظر د. مىن جوهر املنظور 

ولذا فإن إسالمية املعرفة ابعتبارها إعادة املعرفة إىل    Disciplinesء العلوم إعادة بنا  Premisedالتوحيدى و
مصادرها؛ ومن مث إىل كلياهتا دون اجتزاء، متثل سبيل إعادة بناء الفكر املسلم ولكن بطريق عكسى أي من خالل نقد 

 واآلن األمريكية. –األكادمييا الغربية 
 -كما حدده املؤمتر الدويل يف إسالم آابد–رين واملعلمني املسلمني هو التحدي املباشر وامللموس أمام املفك -ب

هو: إعادة كتابة مراجع وكتب جامعية يف فروع التعليم األساسية جلعلهم متسقني مع مبادئ القرآن. كما أن املنظور الالزم 
واجية يف التعليم والثقافة اليت يتعرض ملواجهة هذا التحدى يتطلب تدشني حركة عاملية لتأمني االعرتاف ابحلاجة لعالج االزد

 هلا املسلم.
وإذا كان أتسيس املعهد العاملي "يف الثمانينيات بعد أتسيس احتاد الطلبة املسلمني يف الستينيات، مث احتاد 

ومؤسسة تعليم لتحديد وجهة البحث يف األمة،   Think tankعلماء االجتماع املسلمني يف السبعينيات"، ميثل
والتنسيق، فإن هذه االستمرارية، كما تقول د.مىن، قد توقفت؛ ألنه على مدار العقد املنصرم منذ أتسيس والتوجيه 

)إشارة إىل ما عرف خبطة   Original Work planاملعهد، فإن املفهوم الذي قامت عليه خطة العمل األصلية 
. مىن أنه حدث حتول يف األولوًّيت عن الفاروقي(، وهو مفهوم إعادة هيكلة جذرية لوسط االستنارة، كذلك رأت د

أشكال وأدوات هذا املفهوم. فلم يعد اهلدف هو املقررات فقط، ولكن العقل املسلم الذي أضحى بؤرة للنقد وإعادة 
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الفكر الغرىب احلداثى اليت خرجت من طياته وتبلورت العلوم   matrixالبناء من انحية وكذلك نقد وجتاوز شبكة 
. بعبارة أخرى، أشارت مىن أبو الفضل إىل اإلطار الثقايف والفكري الواسع احمليط ابلعملية التعليمية املختلفة احلديثة.

والذي تنتمي إليه، أي أشارت إىل الكل وليس اجلزء، مؤكدة بذلك على الرابطة بني املعريف والتعليمي والرتبوي 
 اميكية التفاعلية متعددة املستوًّيت.والفكري والثقايف ومربزة الطابع احلضاري الشامل لرؤيتها الدين

نقدها خلطة الفاروقي اليت أُلصقت هبا غاية  –ولو بطريقة غري مباشرة-وهبذا تكون مىن أبو الفضل قد سجلت 
أنه قدم  -كما سبق التوضيح–حمددة أال وهي إعادة صياغة العلوم صياغة إسالمية، يف حني أن إعادة قراءة أعماله، تبني 

كما   –تعدد األبعاد لعملية شاملة، وقام خلفاؤه من بعده ببلورهتا وحتديد أولوايهتا وفق العديد من االعتبارات تصورًا عاًما م
 سبق الشرح.
أوضحت د. مىن أن غاية وعن توجه إسالمية املعرفة ورابطة علماء االجتماع املسلمني أي عن "املعرفة ملاذا؟"  -ج

( مبقدورها املسامهة يف جمال  Indigenous Islamic Social Scienceتطوير علوم اجتماعية إسالمية أصيلة ) 
علمي تنافسي، هذه الغاية هي االستجابة ملتطلبات األمة اإلسالمية ابعتبارها مجاعة سياسية عاملية، كذلك االستجابة 

 ملتطلبات اجلماعات املسلمة يف الوالايت املتحدة.
ة إسالمية وبني خدمة جانب من األمة وهو املقيم خارج الدول وهكذا ربطت مىن أبو الفضل بني علوم اجتماعي

اإلسالمية، تلك الدول اليت ركز الرموز الثالثة كما سبق ورأينا على حاجة جمتمعاهتا ونظمها وفكرها إلعادة البناء على أسس 
العلوم إسالميًا مقارنة  إسالمية، دون أن يتطرقوا إىل احتياجات مسلمي الغرب أو إمكانيات مشاركاهتم يف إعادة صياغة

 أبقراهنم يف األوطان األم.
 وابلنظر إىل هذه الثالثية:

 .إعادة بناء العلوم الغربية احلديثة وليس استبداهلا 
  ،العالقة بني املعريف والفكري واحلركي، فهي ليست دوائر منفصلة عن بعضها ولكن دوائر متعاضدة ومرتاكمة

 ن جمرد إعادة بناء العلوم.ومن مث فإن إسالمية املعرفة أوسع م
 .قيم االسالم واترخيه وسننه، وليس فقط أحكامه وفقهه 

جند أن د. مىن أبو الفضل متثل رؤية وسط بني الفاروقي وبني فضل الرمحن وضياء الدين سردار)وغريمها( ممن رأوا 
 -رًا لتعدد مداخلها العلميةيف اإلسالمية تغريب لإلسالم وليس أسلمة للعلوم. كما أهنا متثل جسرًا متحرًكا، نظ

Multidisciplinary   بني دوائر املعرفة والفكر واملنهاجية والنظرية وكذلك بينهم وبني الواقع واحلركة، وبذا فهى غطت
 احلاضر الغائب يف رؤى الرموز، أال وهو الرابط والناظم بني خطوات أجندة أو خطط العمل.

مل تتصد مباشرة لنقد خطة الفاروقي أو متابعة التطور يف  -سبق القول كما–وأخريًا، وإذا كانت مىن أبو الفضل 
الفكرة كما عربت عنه رؤى القيادتني التاليتني للمؤسسة، إال أهنا وبعد مرور عقد واحد على تدشني مشروع إسالمية املعرفة  

فراد وليس فقط املشروع كيف أن العملية البد وأن تكون مرنة حتت أتثري األ  (138)كانت تدرك وبوضوح ونضج شديدين
–الذي ميثلون جزًءا منه. فهي تقول: "كل منهم كان مؤسسياا بطريقته، وكل منهم جاء بقدر من خربته وكل منهم استطاع 

                                                           
(138)  Ibid . pp 104-106. 
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أن يقود اهتمام مشاهديه". وهناك، إىل جانب ذلك، وفق رؤية مىن أبو الفضل، تنويعات  -خالل توليه لدوره على الساحة
اهج، طاملا هناك تنويعات يف أمناط الشخصية وأساليبها. ومن مث فإن احلقيقة يف نظر د. مىن هي وجود يف املنطلقات واملن

 مساحة من االختالف ومن التفرد والفردية وذلك على طريق حتدده غاايته أكثر ما حتدده أحادية أو خصوصية السبل .
الفقيه -ي ابألساس، وبني خربة د. مجال عطية ذات الطابع املعريف الفكري النظر –وبني خربة د. مىن أبو الفضل 

ذي االحتكاك املباشر مع متطلبات التنفيذ واإلدارة، سواء كمؤسس للمسلم املعاصر أو كرائد من رواد اجليل الثاين إلسالمية 
 –( وذلك يف مرحلة أتسيسية مهمة ألنشطته، أتيت  خربة كادرين 1992-1986املعرفة أو كمدير ملكتب القاهرة )

نتميان إىل ختصص العلوم السياسية ومارس كل منهما دورًا سواء على ساحة اإلدارة يف مركز املعهد بواشنطن واجلامعة ي
 اإلسالمية يف ماليزاي أو على ساحة جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية ومها على التوايل: د. لؤي صايف، ود. نصر عارف.

لموس يف اجلانب التطبيقي ملشروع إسالمية املعرفة إال أهنما سامها أيًضا حقيقة كان لكل منهما إسهامه العلمي امل
 .(139)يف التنظري إلسالمية املعرفة وتوضيح منهاجية تطبيقها بصفة عامة أو يف جمال ختصصهما

قدم نقًدا خلطىت العمل األوىل )الفاروقي( والثانية )طه  -يف أكثر من عمل منشور-وإذا كان د. لؤي صايف 
اين(، فإن نصر عارف مل ينشر مثل هذا النقد أو غريه عن نشاط مكتب القاهرة مثاًل الذي ساهم يف إدارته خالل العلو 

 (.1997-1994املرحلة )
، د. لؤي صايفففي إصدار مشرتك بني املعهد العاملي واجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي، )واليت كان يعمل هبا حينئذ 

ك انئب العميد للشئون العلمية بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية( حتت عنوان "أسس وكذل –يف قسم العلوم السياسية 
، تطرق لؤي صايف ملشروع إسالمية املعرفة (140)املعرفة: دراسة مقارنة يف أساليب البحث الغربية واإلسالمية"ابللغة اإلجنليزية

( واملنهاجية الغربية الوضعية. ودون التطرق إىل تقومي الكتاب على ضوء املقارنة بني املنهاجية التقليدية اإلسالمية )الفقهية
ذاته من حيث منطلقاته ومساره ونتائجه، وابلتوقف أساًسا عند ما يتصل برؤية لؤي عن منهاجية إسالمية املعرفة كما قدمها 

 الرموز واملفكرين املسلمني ميكن تسجيل النقاط التالية:
نه مل يتطرق إىل منطقة املنهاجية ولكن اهتم بتحديد بعض املبادئ املعرفية، عن خطة الفاروقي، فريى "لؤي" أ -1

اليت وإن جاءت حتت عنوان مبادئ منهاجية إسالمية إال أهنا يف واقع األمر مل تكن إال مبادئ يف جمال نظرية الوجود 
 مولوجي(.)أنطولوجي( ومن مث فهي متثل االفرتاضات األنطولوجية لنظرية إسالمية للمعرفة )ابست

ولذا، يرى لؤي أنه حتت مسمى املنهاجية فإن الفاروقي مل يناقش أدوات وطرائق منهاجية ولكن أشار إىل مبادئ 
عاملية متثل األساس املعريف للمنهاجية اإلسالمية. )الحظ هنا أن لؤي صايف يقصد ابملنهاجية مفهومها الضيق املرتادف مع 

ني أن املنهاجية وفق مفهومها الواسع تتسع ملا هو أكثر من ذلك، وخاصة ما وأدواته، يف ح (methods)وسائل البحث 
 قبل املنهج أى األساس املعريف واألنطولوجي(.

                                                           
 (انظر إسهاماهتما يف إصدارات املعهد من الكتب والدورايت واليت سريد ذكرها فيما بعد.139)

)140) )Louay Safi, The Foundation of Knowledge: a Comparative Study in Islamic and Western 

Methods of Inquiry. (1996) pp 5-10. 
. ولقد مت ترمجة هذه املقالة ونشرها ابللغة العربية  AJISS(93)ويتضمن الكتاب فصاًل عن إسالمية املعرفة يعتمد على مقال نشر ابللغة اإلجنليزية أيًضا يف 

 .1996يناير  3، العدد Iالطرائق اإلجرائية. إسالمية املعرفة السنة يف: د. لؤي صايف: إسالمية املعرفة من املبادئ املعرفية إىل 
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وعن خطة الفاروقي )أي خطة العمل املكونة من اثنيت عشرة خطوة( ابعتبارها اسرتاتيجية  :ومن انحية أخرى
ابلشمول والوضوح فيما يتصل ابملتطلبات النظرية، يف حني أهنا عامة لتحقيق األهداف، يرى لؤي أن اخلطة كانت تتسم 

أمهلت جانبني عمليني مهمني  -"صايف"كما يرى –اتسمت ابلتعقيد الزائد فيما يتصل ابلتطبيق العملي. ذلك ألن اخلطة 
ما ال هناية وذلك ابلنظر ومها: مدى احلاجة الكتمال كل خطوة قبل األخرى، واملدى الزمين الالزم للتنفيذ والذي قد ميتد إىل 

 إىل حقيقة املوارد البشرية القادرة على تنفيذ هذه اخلطوات.
وهنا نُذكُِّر ابلقراءة اليت قدمناها يف اجلزء األول من هذه الدراسة واليت بينت أن خطة الفاروقي مل تكن يف جمملها 

تدشن أول تصور كلي عن كيفية التطبيق، وهو  جمرد خطة حمددة للعمل الفوري بقدر ما كانت خطة شاملة متعددة األبعاد
األمر الذي ميكن معاجلته وفق نقد صايف بتنويعات عديدة منها على سبيل املثال اخلطوات املتزامنة وليس املتتالية، انهيك 

للعلوم  عدم إمكانية الفصل املعريف أو التدرييب بني الذين سيقومون ببيان مالئمة اإلسالم –كما أوضح نقد صايف–أيًضا 
احلديثة ونقد الرتاث وبني من سيقومون بنقد العلوم احلديثة الغربية. وأخريًا، يرى "صايف" أن هناك حاجة المتالك جانبني من 

 املعرفة أحدمها موضوعي نظري وآخر إجرائي شكلي.
ق البحث الناقدة خلطة الفاروقي تقوم على أن اخلطة مل تتطرق إىل دراسة طرائ "إن خالصة رؤية "صايف -2

أن  "صايف"العلمي اليت تشكل العمود الفقري يف قضااي املنهجية العلمية، واكتفت بتحديد املبادئ املعرفية، يف حني يرى 
املنهاجية البد وأن تلعب دورًا حاُسًا يف مشروع إسالمية املعرفة، بل إن إنتاج معرفة إسالمية يتوقف على وجود "طرائق 

 يف رؤية إسالمية للعامل".ومناهج إسالمية جتد جذورها 
ال تتناول تطور منهاجية تنفيذ املشروع؛ أي اخلطط واالسرتاتيجيات  "صايف"وعلى هذا النحو ميكن القول إن رؤية 

ملشروع اإلسالمية، بقدر ما تتناول أمرًا آخر وهو افتقاد املشروع ألدوات ومناهج البحث اإلسالمية الالزمة. وهو األمر الذي 
يف هذا الوقت املبكر من عمر مشروع املعهد )بعد عقد من أتسيسه( حيث إن قضية املنهاجية  -وغريه–حيسب للصايف 

 هبذا املعىن تناَمى االهتماُم هبا تدرجيياا بعد ذلك، على حنو ما يتضح من إصدارات املعهد.
أيًضا من مراجعته إلسهام وهذه النتيجة اليت توصل إليها "صايف" مل أتِت من مراجعته خلطة الفاروقي فقط، ولكن 

أن "أبو سليمان" اقرتح خطة ميسرة مركزة تتجاوز تعقيدات  "صايف""أبو سليمان" يف توضيح فكرة إسالمية املعرفة. فريى 
اخلطة العامة اليت تقدم هبا الفاروقي، وتربط بني جتديد الفكر اإلسالمي وبني عملية تطوير منهجية البحث اإلسالمية 

حماور )إعادة تعريف العالقة بني العقل والوحي، التعريف الدقيق ملعىن االجتهاد وحتديد دور الفقيه يف  وتتكون من ثالثة
إىل أن اهتمام "أبو  "صايف"اإلصالح الفكري، العمل على إهناء االزدواجية الدينية العلمانية(. ولكن من انحية أخرى، يصل 

ى( إىل الرتكيز يف أحباثه على مناقشة املبادئ املعرفية العامة، دون التطرق سليمان" ابلتأصيل العام ألطروحاته اإلسالمية )أد
أن  "صايف". أما عن العلواين فلقد اعترب (141)إىل طرائق البحث العلمي أو تطوير اجلوانب اإلجرائية والفنية من املوضوع

 .(142)اسرتاتيجيات مشروع إسالمية املعرفةأعماله ركزت على مناقشة املبادئ املعرفية للمنهاجية اإلسالمية أو تقدمي خطط و 

                                                           
 .24-23( لؤي صايف: مرجع سابق ص 141)

 .25-24( املرجع السابق، ص 142)
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هذا ملراجعة إسالمية املعرفة إال أنه ال يقع يف صميم مدخل دراستنا التقوميية  "صايف"وابلرغم من أمهية مدخل 
التفصيلية  "صايف"هذه، حيث هو أكثر اتصااًل مبوضوع الدراسة التقوميية الرابعة يف املشروع. ولذا لن نتوقف عند معاجلة 

ضوع هذا املدخل أي طرائق املنهجية اإلسالمية، وهذه املعاجلة متت على مستويني: أوهلما؛ قراءة ردود الفعل املعارضة ملو 
إلمكانية تطوير طرائق منهجية إسالمية جديدة )البوطي، فضل الرمحن(، اثنيهما: قراءة البحوث اليت حاولت حتقيق النقلة 

 املعرفية )حممد عارف، حممد أمزاين، رشيد موتن، مىن أبو الفضل(. قالطرائاملعرفية إىل  املبادئالصعبة من 
يف حبوث املستوى الثاين، سيتم الرجوع إليها يف اجلزء الثالث من هذه الدراسة،  "صايف"وابلرغم من أن قراءة 

 "صايف"ب من أطروحات ابعتبارها من التطبيقات اجلزئية إلسالمية املعرفة إال أنه جيدر التوقف هنا عند دالالت مهمة جلان
املتصلة هبذه البحوث. وهي اخلاصة إبشكالية العالقة بني خطوات تطبيق اإلطار النظري إلسالمية املعرفة وعلى رأسها نقد 
العلوم الغربية ونقد الرتاث اإلسالمي وصواًل إىل إبداع جديد ينطلق من مبادئ معرفية إسالمية. فإن الصاىف يف سياق 

، جنده (143)الباحثني الرواد الذين حاولوا تصميم إجراءات منهاجية كسبيل لدفع مشروع اإلسالمية مراجعته جلهود بعض
يلمس إرادايا أو ال إرادايا مشكلة منهاجية مهمة تتجاوز جزئيات األدوات والوسائل والطرائق املنهاجية إىل كليات العالقة بني 

 ملعريف والنظري/ أو بني الرتاثي واحلداثي. اإلسالمي والغرىب، أو بني الوحي والواقع، أو بني ا
وفق املفهوم الضيق للمنهاجية الذي يرادف بينها وبني -وبذا، فهو وإن انطلق من اجلزئي )األدوات والوسائل 

كما سبق القول ولو   –املنهج( إال أنه مل يقدم فقط إسهام هذه البحوث يف اجلزئى )األدوات والوسائل( ولكنه تطرق أيًضا 
إىل صميم إشكالية كلية ذات أمهية كربى يف منهاجية إسالمية املعرفة، وحتوز قدرًا كبريًا من اهتمامي يف  -قة غري مباشرةبطري

وهي إشكالية الرابط والناظم بني خطوات مشروع اإلسالمية وصواًل إلبداع جديد هذه الدراسة التقوميية إلسالمية املعرفة أال 
. وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أن الرابط والناظم بني خطوات اسرتاتيجية التطبيق يةيستند إىل مبادئ معرفية إسالم

)سواء كانت متتالية أم متوازية( ال يتحقق إال من خالل أدوات ووسائل وطرائق منهاجية للربط بني دراسة الظاهرة 
القًا من مبادئ معرفية إسالمية. فعلى سبيل املثال، االجتماعية وبني األصول أو الوحي وبني الرتاث والتاريخ استناًدا أو انط

فلقد أضافت على مستوى  –)وعلى ضوء ما سبق وقدمته عنها(  "صايف"كما قدمها   -وفيما يتصل خبربة د. مىن أبو الفضل
اعية املنظور احلضاري وكيفية إحداث نقلة نوعية يف منظورات العلوم يتمخض عنها منظور توحيدي من رحم العلوم االجتم

الغربية، إال أن مىن أبو الفضل كما يقول لؤي صايف مل تكتِف مبراجعة جدال املنظورات على ضوء نقد األسس املعرفية للفكر 
الغريب بل أسهمت يف تطوير منهجية بديلة. وذلك أبن اهتمت مبنهاجية التعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي وذلك 

كان متشكًكا   "صايف"يدية عند التعامل مع الظاهرة االجتماعية. هذا وفيما يبدو فإن انطالقًا من نقد قصور املنهاجية التقل
يف مآل مفهوم املنظور احلضاري التوحيدى من رحم العلوم الغربية الذي قدمته مىن أبو الفضل، مشريًا فقط إىل أنه يطرح 

 إشكاالت كثرية وميثل مشكاًل.
ال ينفصل عن  –أي كيفية تطوير املنظور احلضاري –لي بعبارة أخرى، فإن اإلسهام على املستوى الك

وإن حدد مدخله أبنه تقومي اجلهود الرامية إىل تطبيق اإلطار النظري  "صايف"اإلسهام على املستوى اجلزئي. وبذا فإن 
 –هذا إلسالمية املعرفة يف دراسة الظواهر املختلفة، وتطوير إجراءات منهجية مناسبة إسالمية، فإن مدخله اجلزئى 

                                                           
 .39-27( املرجع السابق ص143)
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مل ينقطع عن نظائره الكلية؛ وهي نظائر متنوعة بدورها، فإن خربة مىن أبو الفضل، ليست هي خربة  -وكما سبق القول
أمزًّين أو موتن أو عارف أو غريهم )كما سنرى( وهذا يدل مرة أخرى كيف أن إسالمية املعرفة هي تيار متعدد 

 الروافد.
)حينئذ أي عام  رأى أن املهمة املطلوبةفإن لؤي صايف  السابقني،وعلى ضوء كل ما سبق شرحه يف البندين  -3

 :(144)( تتلخص يف اآلتى1996
ابختزاهلا يف عدد أقل من اخلطوات أو إعادة  –* "تعديل اخلطة األساسية )غري القابلة للتطبيق( ويف حالة تعديلها 

مرسني من انحية، كما أهنا البد وأن حتظى من انحية فإن املعرفة النامجة تتطلب جهود علماء مت -ترتيبها يف خطوات متوازية
أخرى، "ابلدعم والقبول من قبل اجلماعة العلمية، مبعىن أن األعمال العلمية الصادرة عن جهود فردية ال ميكن أن تتمتع 

 ابلصفة املرجعية دون حصوهلا على إمجاع العلماء املتخصصني يف جمال الدراسة".
ألن املبادئ املعرفية املطروحة مل تؤد بعد إىل والدة منهجية  مبخاض منهجي؛رفة * "مير مشروع إسالمية املع

متكاملة تشتمل على إجراءات حمددة وطرائق حبث بينة وقادرة ابلتايل على هداية جهود البحث العلمي يف خمتلف 
 التخصصات العلمية".

سالمية بديلة، إال من خالل عملية مراجعة * ال جمال لتجاوز مرحلة املخاض املنهجي احلالية، وتوليد منهجية إ
 نقدية عميقة وشاملة لطرائق البحث العلمي، سواء الرتاثي منها أو الغريب، بغية اإلجابة عن األسئلة الثالثة اآلتية:

 ( ما طبيعة القواعد الضرورية الستنباط املفاهيم واألصناف االجتماعية من مصدريها الرئيسيني: الوحي والتاريخ؟1
ما طبيعة القواعد الالزمة لتمييز )تصنيف أفقي( ومفاضلة )تصنيف هرمي( املفاهيم واألصناف املشتقة من ( 2

 مصدري الوحي واخلربة اإلنسية؟
 ( ما طبيعة القواعد املناسبة لربط املفاهيم التنزيلية ابملفاهيم التارخيية؟3

وحتتاج إىل جهد حثيث؛ لكن االستجابة هلذا  "ال جرم أن اإلجابة عن األسئلة السابقة تشكل حتدايا كبريًا،
  –التحدى واجٌب ال مفر منه إذا كنا جادين يف العمل الستعادة رايدتنا يف دائرة البحث العلمي؛ إذ إن الصرامة العلمية 

 شرطًا ضرورايا لتحقيق أي تقدم علمي". –كانت دائًما وال تزال
قد الثاين من إسالمية املعرفة قدر من هذه الصرامة العلمية اليت ويبقى أن نطرح السؤال التايل: هل حتقق خالل الع

بعد  "صايف"؟ هل استجابت جهود املعهد ملتطلبات االستجابة لنتائج هذه املراجعة النقدية اليت قدمها "صايف"طالب هبا 
ملعهد ومها املنهاجية عقد من تدشني مشروع اإلسالمية؟ إن اإلشارة مبدئًيا إىل ثالثة إصدارات أساسية من مشروعات ا

(، ومشروع املفاهيم، ال 2002(، واملنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية: العلوم السياسية منوذًجا )1996اإلسالمية )
ذاته يف جمال البحث والنشر  "صايف"تكفى لإلجابة عن هذه األسئلة، كما ال تكفي أيًضا اجلهود الفردية سواء اليت قام هبا 

، أو اليت قام هبا غريه من الكوادر والباحثني املهتمني ابلفكرة وابملنهاجية. ومن مث فإن اجلزء (145)(2007-9961العلمي )
                                                           

 .40-39( املرجع السابق ص 144)

 ( انظر من أعمال لؤي صايف على سبيل املثال: 145)
- Towards an Islamic Theory of Knowledge. Islamic Studies 36:1 1997. pp 38-56. 

- The quest for Islamic Methodology : The Islamization of Knowledge Project in Second decade. 

AJISS. Spring 1993. 
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الثالث من الدراسة قد يقدم بعض هذه اإلجابة ولكن هل ميكن أن نتلمس إجاابت إضافية من األعمال التقوميية اليت قدمها 
لكاوي، د. مجال الدين عطية، ود. أسلم حنيف )وفق الرتتيب الزمين الكوادر اآلخرون: أي د. نصر عارف، د. فتحي امل

 لصدورها(.
، كادرًا شااًب مترس يف مشاكل التنفيذ والتطبيق يف جمال العلوم السياسية والدراسات املعرفية د.نصر عارفميثل 

يل درجة الدكتوراه يف العلوم أكثر مما ألف ونشر يف إشكاليات منهاجيات هذا التنفيذ والتطبيق. فلقد كانت رسالته لن
، تطبيًقا حياا لفكرة إسالمية املعرفة، وخاصة من حيث اخلطوات املتشابكة بني قراءة (146)السياسية، ومن قبلها املاجستري

األصول ونقد الفكر الغريب واستحضار مشاكل واقع األمة واحتياجاهتا الفكرية والعملية حللها، كل ذلك تطبيًقا يف جمال 
 املقارنة.النظم 

حيمل موقًفا نقدايا من الدعوة إىل تقدمي منهاجية إسالمية  (147)كما كان حتريره لكتاب "املنهاجية اإلسالمية"
)مبعىن املنهج: األساليب والطرائق( ينطلق من  (148)بديلة للمنهاجية الغربية. وإذا كان رفضه لفكرة وجود منهاجية إسالمية

يف دائرة املهتمني هبذه القضية، إال أن هذا املستوى من التعامل مع املنهاجية، ليس هو مربرات معرفية ونظرية تثري جداًل 
 أيًضا. "صايف"كما سبق التوضيح تعليًقا على رؤية لؤي   –املعين به يف دراستنا هذه 

أو دراسته حول مشاكل واقع األمة  (149)ومن انحية أخرى، فإن دراسته حول مصادر الرتاث السياسي اإلسالمي
 ، ليست إال أتصياًل على مستوى بعض خطوات منهاجية التنفيذ، وليست أتصيالً هلذه املنهاجية ذاهتا.(150)إلسالميةا

ميكن تسجيلها من واقع ورقة منشورة ولكن  –واليت صبغت ممارساته التنفيذية والبحثية–إال أن رؤية د. نصر 
. وهو إسهام ركز بصورة مباشرة على املنهاجية، بل مل (151)عرفة"خمتصرة وحمددة قدمت إسهاًما مباشرًا يف مسألة "إسالمية امل

ير يف إسالمية املعرفة إال عملية معرفية منهاجية، وانظًما معرفًيا وضابطًا منهجًيا. ومن انحية أخرى، قامت هذه الرؤية على 
لعاملي مبعطيات النموذج اإلسالمي" . التفاعل مع اآلخر، ليس نقاًل أو ترمجة أو انتقاء، ولكنه تفاعل إجيايب "يطعم الفكر ا

 وميكن استخالص هاتني السمتني لطرح عارف من نصه التايل:

                                                                                                                                                                             
 .1995، يونيه 1إسالمية املعرفة العدد  –حنو منهجية أصولية للدراسات االجتماعية   -
 جية اإلسالمية: )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران( مرجع سابق.يف معىن املنها -

 .1992( نصر عارف: نظرايت التنمية السياسية املعاصرة: دراسة نقدية يف ضوء املنظور احلضاري اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 146)
، 1هجية دراسة النظم السياسية العربية "مقاربة ابستمولوجية"، جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية، طنصر عارف، نظرايت السياسة املقارنة ومن -و 

1998 . 
(، 12ة، رقم )( د. نصر عارف )حمرر(: قضااي املنهاجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة املنهجية اإلسالمي147)

1996. 

 نصر عارف )حمرر(: مرجع سابق )املقدمة(.( د. 148)
مي، سلسلة ( د. نصر عارف: يف مصادر الرتاث السياسي اإلسالمي، دراسة يف إشكالية التعميم قبل االستقرار والتأصيل، املعهد العاملي للفكر اإلسال149)

 )تقدمي د. مىن أبو الفضل(. 1994(، 7املنهجية اإلسالمية )
، جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات 125واملعوانت: دراسة يف عمليات إعاقة التنمية، كراسات سياسية، العدد ( د. نصر عارف: العقوابت 150)

 السياسية.
، يوليو 15 ( نصر عارف: حول دالالت مفهوم إسالمية املعرفة )يف( الفكر اإلسالمي، نشرة غري دورية تصدر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، العدد151)

 ، مكتب القاهرة.1994
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"... ولكون النسق املعريف اإلسالمي نسًقا مفتوًحا، "لآلخر" فيه موضع، تتعدد مصادره لتشمل الوحي 
لكونه كذلك ابإلضافة إىل طبيعته  –والوجود والتاريخ وإنتاج العقول غري املسلمة وجتارب اآلخرين احلاضرة والسابقة 

اإلنسانية والعاملية املخاطبة للبشر كافة، فإن عملية األسلمة أتخذ منحيني أساسيني يتجه أحدمها إىل التجديد الداخلي 
من داخل البنية املعرفية اإلسالمية ذاهتا سواء ابالجتهاد أو التجدد الذايت مبا يصاحبه من جتديد وحتسني وأتصيل 

لتعامل مع القرآن الكرمي والسنة املطهرة وتراث املسلمني، ومن مث اإلبداع بناء على تعامل سليم مع هذه مناهج ا
 املصادر وفهم مستقيم للواقع.

ويتجه املنحى اآلخر إىل بناء منهجية تعامل قومي مع أفكار وحضارات وجتارب األفراد واجملتمعات الواقعة 
وحضارته اليت تستوعب املسلم وغري املسلم ومن مث البحث عن احلكمة اليت هي خارج دائرة النسق املعريف اإلسالمي 

 ضالة املؤمن يسعى إليها ويستخرجها من ركام التحيزات واخلصوصيات الثقافية والعقيدية ملختلف األمم والشعوب.
مل متوازن وفعال وبذلك تتحقق العملية التلقائية اليت أطلق عليها يف عصران "إسالمية املعرفة" من خالل تعا

مع الذات ومع اآلخر دون ذوابن يف التاريخ أو اجلغرافيا أو انعزال عنهما... تعامل يستبطن نظاًما معرفًيا قائًما على 
 إجاابت العقيدة اإلسالمية عن األسئلة الكلية للعقل البشري.

ينبغى اإلصرار على وصفها مبعرفية تلك هي أبعاد العملية املعرفية املنهجية اليت عرفت إبسالمية املعرفة واليت 
منهجية حيث إهنا ال تتعلق وال تركز بصورة مباشرة على األبعاد املضمونية )األنتولوجية(، وإمنا هي عملية 
"إبستمولوجية" يف األساس ومن مث فليست هي االجتهاد أو التجديد وإمنا هي روحه وإطاره املعريف واملنهجي، وليست 

الذي يضع البوصلة   (Paradigm)بعد الرتمجة أو االنتقاء وإمنا النظام املعريف أو الوزان هي النقل عن اآلخرين 
 ومن مث الوجهة واالجتاه الذي حيدد خطوط السري وكيفيته ويبىن العالقات والوسائل للتعامل.

 أوائل وقد أحسنت أستاذيت د. مىن أبو الفضل صنًعا عندما جعلت "االصطرالب" رمًزا فيما أطلقت عليه يف
الثمانينيات "املنظور احلضاري اإلسالمي" والذي يعد امسًا آخر لنفس عملية إسالمية املعرفة قبل أن تصل إلينا يف 

 صورهتا املنظمة املؤسسة.
خصوًصا بعد اهنيار املاركسية املادية وفشل منوذج  –.... والناظر يف تطور الفكر الغريب يف مراحلة األخرية 

الناظر يف بنية هذا الفكر جيد أنه من النفع  –من مث ثبوت عدم صحة املنطلقات اليت تبىن عليها احلداثة وتدهوره و 
للبشر والتفعيل لرسالة اإلسالم وااللتزام هبا أن يتم تطعيم الفكر العاملي مبثل هذا النموذج؛ حيث فيه إسهامات 

يب والنهاًّيت احلتمية اليت يفرضها على ضرورية ومهمة لوضع هناية للحلقة الدائرية اليت يعيشها الفكر الغر 
 .(152)البشر"

وأخريًا: إن املعرفة الذاتية ابجلهود اليت بذهلا د. نصر عارف يف إدارة مشروع اإلسالمية، وجهود غريه من الزمالء 
ة عدم سواء يف القاهرة أو غريها من العواصم العربية، يف مقابل عدم وجود تسجيل مكتوب للخربة أو عنها، ليبني خطور 

تسجيل ذاكرة جهود املعهد تنفيًذا للمشروع من خالل أنشطة متنوعة، سامهت يف إنضاج وبلورة الفكرة واملنهاجية لدى 

                                                           
 ( املرجع السابق. 152)
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لدى الكثريين  –وظل غياب التسجيل كتابة ميثل قصورًا ويفسر الغموض الذي ظل حييط دوائر املهتمني والباحثني. 
 سالمية املعرفة، بل وعن إجنازات املشروع برمته ومصداقيته.مبنهاجية إ –سواء من داخل الدائرة أو خارجها

سواء يف مكتب القاهرة أو غريه  –حقيقًة تكررت وتعددت األنشطة الفكرية والتقوميية، الدورية منها أو الظرفية 
إال أن عدم التنفيذ،  )وهذه بدورها ال ميكن ادعاء توافر مصادر توثيق كامل هلا( واليت تناولت جزئًيا أو كلًيا مسائل منهاجية

التسجيل املنظم واملكتوب واملنشور لنتائج هذه األعمال، ميثل أخطر اآلفات اليت هددت الفكرة أو املشروع، حيث 
فهي مبثابة منطلق وقاعدة لالستكمال والتجويد،  أدت إىل آتكل ذاكرة املعهد عنه، تلك الذاكرة اليت هي ملك لألمة.

ولذا فإن من أهم مقرتحات خامتة هذه الدراسة هو حترير وإعادة ة أو املتتابعة من الصفر. وحىت ال تبدأ اجلهود اجلديد
نشر نتائج األعمال غري املنشورة حىت اآلن ولقد كان اإلعداد هلذا املشروع التقوميي فرصة مكنت القائمني عليه، من 

 .(153)مكتملة االضطالع على أعمال هامة غري منشورة يف مكتب القاهرة، أو مشروعات غري
-1986وخاصة حبكم موقعه مديرًا ملكتب القاهرة ) –فهل هذا الوضع هو الذي دفع بـ "د. مجال الدين عطية" 

وفق عنواهنا، دور  –لتسجيل رؤيته من خالل تسجيل خربة إدارته؟ حقيقة فإن دراسة د.مجال عطية تتناول  -(1992
ة بدأت ابجلهود السابقة على املعهد، ومل تفصَّل إال يف دور مكتب القاهرة، املعهد العاملي يف إسالمية املعرفة إال أن الدراس

 .2005فقط، هذا ابلرغم من أن مناقشة الدراسة علنًيا قد متت يف مارس  1992وحىت 
كما –وإذا كان د. عطية، الفقيه الشرعي قد ساهم يف إدارة تنفيذ إسالمية املعرفة وسّجل خربته يف هذا الشأن 

فإن د. فتحي امللكاوي، الفقيه الرتبوي الذي ساهم بدوره أيًضا يف هذه اإلدارة قد شارك يف النقاش املنشور  –اسنرى الحقً 
 على حنو آخر.

 
املدير التنفيذي للمعهد، وابعتبار ختصصه يف املناهج على صعيد اجملال املعريف الرتبوي،  د. فتحي امللكاوي،فإن 

، ومها جماالن أساسيان (155)ويف موضوع النظام املعريف اإلسالمي (154)اجية اإلسالمية"فهو ذو إسهام متميز يف جمال "املنه
ولكن فيما يتصل بفكر د. امللكاوي  –ابملعىن السابق شرحه –أو خطواتن أساسيتان من خطوات منهاجية إسالمية املعرفة 

النقدية جملموعة من األعمال األساسية الناقدة  املنشور حتت عنوان إسالمية املعرفة، فإنه ميكن اإلشارة إىل قراءته املقارنة
. ولقد صنفها د. امللكاوي إىل فئتني أساسيتني: الرؤية النقضية من جانب ممثلي (156)إلسالمية املعرفة وكذلك الناقضة هلا

ة للرؤى الناقدة اليسار والتيار العلماين، والرؤية النقدية من داخل الدائرة اإلسالمية. ودون االفتئات على الدراسة املخصص
والناقضة اليت أعدها سامر الرشواين يف مشروعنا التقوميي هذا، فإنه يكفي التوقف عند جمموعتني من املالحظات وذلك من 

–واقع قراءيت للعرض املقارن الذي قدمه د. فتحي امللكاوي، على أن يعقب ذلك تقدمٌي لرؤية امللكاوي من واقع تعليقاته 
على أسانيد ومنطلقات األعمال اليت عرض ملوقفها من إسالمية املعرفة، وكل ذلك ابلرتكيز أساًسا على  -املتناثرة واحملدودة

 الداللة ابلنسبة ملنهاجية إسالمية املعرفة.
                                                           

 من الدراسة . 47( انظر اهلامش 153)
 ( د.فتحى امللكاوي: املنهاجية اإلسالمية.154)
 .2001( د. فتحي امللكاوي )حمرر( حنو نظام معريف إسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،155)

 .2001، صيف 25رفة، العدد ( د. فتحي امللكاوي: حوارات إسالمية املعرفة، إسالمية املع156)
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من إشارة إىل عدم  –عدا ما قّدم به امللكاوي عرضه -وتتصل بقضية املصطلح  اجملموعة األوىل من املالحظات:
ابلتوقف عند املصطلح من كونه إسالمية املعرفة )مشروع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي( أو أسلمة انشغال الرواد كثريًا 

املعرفة، أو إسالم املعرفة )مشروع معهد إسالم املعرفة يف جامعة اجلزيرة ابخلرطوم(  أو التأصيل اإلسالمي للمعرفة )مشروع 
توجيه اإلسالمي للعلوم )مشروع جامعة األزهر مبصر(...إخل، على جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض( أو ال

 اعتبار أن املهم هو املفهوم واملضمون وليس املصطلح أو الشعار.
وجتدر اإلشارة إىل أن الدراسات اليت عرضها د. امللكاوي يف مقاله )وخاصة من الدائرة اإلسالمية( قد استخدمت 

صياغة العلوم إسالمًيا، أسلمة التخصصات احلالية، إنتاج علوم جديدة، وجماالت  ما يلي: إعادة -ابعتبارها مرتادفات  -
ختصص جديدة، استبدال علوم بعلوم، اخرتاع علوم جديدة، إخضاع العلم املعاصر للنقد املنظم العقالين، وأخريًا منظور 

  –ة عن غاية مشروع إسالمية املعرفة إسالمي. ومما ال شك فيه أن هذه املصطلحات ليست مرتادفات كما أهنا ال تعرب بدق
كما أعلنه املعهد. ويرجع ذلك أن قضية املنهجية مل حتظ ابلقدر الوافر من االهتمام ملستخدمي هذه املصطلحات، بل ميكن 
القول إهنا حماطة ابلغموض وعدم الوضوح الذي أدى إىل هذا التعدد يف املصطلحات، انهيك عن التباسات املضمون، كما 

 ن اجملموعة الثانية من املالحظات.يتضح م
 اجملموعة الثانية من املالحظات:

من انحية -بني أسانيد الرؤى الناقدة والرؤى الناقضة إلسالمية املعرفة، والنظر  –من انحية–إن النظر املقارن 
الرموز أو الكوادر أو ما يف أبعاد العرض السابق )وحىت اآلن( عن قراءيت ملنهاجية إسالمية املعرفة، سواء يف رؤية  –أخرى

–سنراه الحًقا من خربات املكاتب واملشروعات، إن هذا النظر املقارن ليبني لنا أن قضية منهاجية إسالمية املعرفة من أهم 
)يف تشابكها مع درجة وضوح املفهوم ذاته( اليت وضعت املشروع كله على احملك. ومن هنا أمهية  -إن مل يكن أهم القضااي

فإن جممل أبعاد االنتقادات تدور  -على األقل وفق قراءيت للدراسة اليت أعدها د. امللكاوي–قدمه د.امللكاوي  العرض الذي
 كما حددهتا مقدمة دراسيت هذه، وهي األبعاد اليت تلخصت يف جمموعة من الثنائيات:  –حول أبعاد املنهاجية 

وليد علوم من القرآن أم استخالص القيم والسنن  * العالقة بني النص والواقع يف إنتاج الفكر والتنظري )هل ت
 كمعايري للنظر يف الواقع فهًما وتدبرًا من أجل تغيريه أيًضا(.

** العالقة بني املوضوعية واملعيارية وكل ما تثريه من إشكاليات حيادية املعرفة أو احنيازها يف ظل مقوالت الوضعية 
 ارخيانية من انحية أخرى، هرواًب من الواقع إىل املثل والتاريخ والنص.والعقالنية والسلوكية من انحية والقيمية والت

*** العالقة بني املعرفة والفكر والنظرية وبني احلركة: من يقدم املعرفة والفكر والتنظري اإلسالمي؟ وملاذا؟ وهنا تثور 
االستجابة الحتياجات قوم أو أمة شبهة التسييس والربط مع اإلسالم السياسي، كما يثور التساؤل حول غاايت العلم هل 

 حمددة أم احتياجات اإلنسانية؟
ودون اخلوض يف تفاصيل املؤشرات عنها اليت وردت يف دراسة د.  –إن هذه اجملموعات الثالث من الثنائيات 

ت نتجت عن أمرين أساسيني: األمر األول؛ هو عدم وضوح مفهوم منهاجية إسالمية املعرفة )مبعىن أولواي –امللكاوي
اخلطوات، ومنهج تنفيذ كل خطوة، وآلية الربط بينها وصواًل لإلبداع املنشود( وخاصة خالل الفرتة اليت جرى فيها نشر 

كما سبق –الدراسات اليت عرضها د.امللكاوي )منذ منتصف الثمانينيات وحىت منتصف التسعينيات( وهذه الفرتة هي 
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منهاجية اخلطة اليت  -بل وعدم نضج-لقد اتسمت ابلفعل بعدم وضوح هي فرتة تدشني الفكرة والرتويج هلا. و  –ورأينا
 أعلنها املعهد لتنفيذ الفكرة، انهيك عن تعدد األطراف اليت ترفع الشعار ونظائره.
؛ وهو عدم انشغال رواد املشروع ابلرد (157)األمر الثاين، وهو ما أورده د. امللكاوي ذاته يف أول سطور دراسته

نتقدين بل والصمت واإلعراض عن مواقف أو أشخاص ترى أهنا أسبق من هؤالء الرواد يف طرح املشروع على املعارضني وامل
وابتكار عنوانه "أسلمة املعرفة"، على أساس أن األْوىل هو االنشغال ابلعملية ذاهتا ال بتحديد أول من قال هبا أو الرد على 

 من يتهمها.
مللكاوي تعليًقا على مضمون ومنهج األعمال اليت عرضها يف دراسته، ما وأخريًا، من أهم األفكار اليت أوردها د. ا

 يلي:
* العناوين الفرعية يف الدراسة حتمل مواقف تقوميية وهي كالتايل: هواجس حممود أمني العامل، شتائم عزيز العظمة، 

الت برهان غليون، نقد زكي جنيب استنفار بسام طييب، إسالمية املعرفة وتلغيم املشروع احلضاري: اهتامات على حرب، تساؤ 
حممود، حلم وردي يراود بعض املثقفني املسلمني، أكثر املشاريع اإلسالمية اعتدااًل... أشدها خطرًا " نقض سلفي 
إسالمي"، مناقشة حادة أليب يعرب املرزوقي، علوم إسالمية بداًل من أسلمة العلوم: مشروع سردار. هذا، وجتدر اإلشارة إىل 

تصنيف املعنون قد عكس أيًضا تصنيًفا وفق األسانيد اليت استندت إليها االجتاهات، سواء كانت أسانيد معرفية أو أن هذا ال
اترخيية او فكرية أو منهاجية أو سياسية، فإن التصنيف يف حد ذاته يقدم خريطة هلذه األسانيد، ويتبني من قراءهتا املقارنة 

ملعرفة متثل احلاضر الغائب أو الرابط بني كل هذه االجتاهات، وسواء بطريقة الدقيقة كيف أن قضية منهاجية إسالمية ا
 واضحة أو غامضة أو ملتفة.

** إن الناقضني إلسالمية املعرفة من التيار اليساري والعلماين إمنا حياكمون الفكرة من واقع منطلقات مسبَّقة 
ن والعلم واملعرفة، وكذلك من العالقة بني الدين والسياسة؛ ومن خاصة بتكوينهم املعريف وموقفهم الفكري من العالقة بني الدي

مث فهم ال ينقدون يف جمموعهم بناء على قراءة يف أدبيات املشروع عن منهجه وتطوره ومنجزاته، بل ينطلقون من حتيزات 
ملية واإلنسانية، انسيني معرفية وسياسية مسبقة ينكرون نظائرها لدى أصحاب الفكرة، وذلك ابسم املوضوعية والعلمية والعا

 ومتناسيني أسانيد التنوع واالختالف يف النماذج املعرفية وما يرتتب عليها من اختالفات منهاجية ونظرية.
التأصيل املعريف املقارن انطالقًا من *** ومن مث، فإن تعليقات د. امللكاوي على هذا التيار إمنا تندرج يف نطاق 

 يت ميكن استخالصها على النحو التايل:وال نظرية املعرفة اإلسالمية.
من انحية: يرى د. امللكاوي أن بعض االجتاهات الناقضة )السيد ايسني( ال حتتمل حوارًا كما أهنا تعكس اجتزاءًا 

 .(158)وانتزاًعا للعبارات من السياق العام ومجيعها أمور ال تتسق مع الرؤية العلمية
ستغراب الشديد من استخدام البعض )عزيز العظمة( حني استنكاره اال –ومن انحية اثنية: أبدى د. امللكاوي 

بني منطلقات إسالمية  -من انحية أخرى-الشديد للدعوة إىل إسالمية املعرفة، ألفاَظ السباب والشتائم من انحية، والربط 

                                                           
 . 99( املرجع السابق، ص157)
 .102( نفسه، ص158)
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الالأدرية ضد العلم يف القرن التاسع املعرفة وبني منطلقات احلركات القومية والفاشية يف أورواب واالعتذارية الكاثوليكية لرتاث 
 .(159)عشر، وكذلك الربط بني إسالمية املعرفة وما ُيسمى اإلسالم السياسي

ومن انحية اثلثة: وحول ما رآه البعض )علي حرب( من تلغيم للمشروع احلضاري علق د.امللكاوي ابلنقاط 
 الثالث التالية:
 شروع ابعتباره حماولة سياسية متثل سعي اإلسالميني للسلطة.رفض لغة اإلدانة واألحكام األيديولوجية على امل -
ورفض مقولة حيادية املعرفة وموضوعيتها وإنكار اتصافها هبوية معينة، والدعوة يف املقابل إىل املنظور األكثر   -

السطحية اليت يلجأ  عن قضية املوضوعية واملعيارية مقارنة ابملعاجلات –الذي تقدمه أدبيات إسالمية املعرفة–عمًقا ومشواًل 
 إليها تالميذ املدرسة الوضعية وأدعياؤها.

 وأخريًا، رفض أن تكون الرؤية عن اتريخ اإلسالم وحكم املسلمني ليست إال رؤية عن التفرق والتشتت.  -

ويف املقابل، فإن إسالمية املعرفة هي دعوة تستند إىل رؤية توحيدية للكون ليس ضمن دائرة املؤمنني فحسب بل  
 .(160)تد إىل الدائرة اإلنسانية األوسع لتقوم حياة الناس يف هذه األرض على أساس العدل والرب والرمحةمت

اليت تستند يف نقضها إلسالمية املعرفة على الفصل بني العلم والدين استناًدا -ومن انحية رابعة: ورداا على الرؤية 
أبن هذه الرؤية قد انبنت على افرتاضات عن  (161). امللكاوييرد د –إىل مفهوم العلم احلداثي الوضعي )برهان غليون( 

إسالمية املعرفة دون رجوع إىل أدبياهتا؛ ولذا فإن افرتاضاهتا عن موقف إسالمية املعرفة من هذه العالقة بني العلم والدين هي 
لعلم ولو يف الصني، كما افرتاضات خاطئة ذلك ألن مذهب اإلسالم يف العلم هو معرفة الواقع املوضوعي كما هو، وطلب ا

أن  –أن أسلمة املعرفة ال تعين ختصيص العلم أو قومية العاملي أو رفض ما هو مشرتك بني بىن البشر، كما يرى امللكاوي 
 مفهوم العلم يف اإلسالم مييز بني مستوايت  علمية  عند دراسِة كلّ  من الكائن املادي واالجتماعي والتجربة الروحية.

هو مشروع إجيايب يلتقى مع كثري  –كما تؤكد أدبياته–د.امللكاوي إىل أن مشروع إسالمية املعرفة ومن مث، خيلص 
من عناصر االستقامة اليت افرتضها برهان غليون، ويقع أتكيده أساًسا على ضرورة إعمال النقد والتمحيص يف العلوم 

ية وتقومي هذه العلوم وفق قواعد حمددة. ومتتد عملية النقد املعاصرة، كل العلوم، مع الرتكيز على العلوم اإلنسانية واالجتماع
والتقومي لتتناول الواقع وتوجهاته، والرتاث ومعطياته. والنقد والتقومي كما هو معروف يف نظرايت العلم واإلدراك مرحلة متقدمة 

والتمييز والفهم واالستيعاب والتطبيق يف املراحل السابقة عليها حتقَُّق التعرف  -وفق رؤية امللكاوي-يف سلم املعرفة تتطلب 
والتحليل والرتكيب. وعليه يكون من البساطة والسطحية البالغة أن يزعم رواد إسالمية املعرفة أن إبمكاهنم رفض املعرفة 

 العلمية املعاصرة وإعادة إنتاج معارف جديدة. ونفس القدر من البساطة والسطحية أن يزعم زاعم أهنم يرفضوهنا.
ليست بدعة فريدة حني يقرر دعاة إسالمية املعرفة ضرورهتا،  -وفق رؤية د. امللكاوي-النقد والتقومي هذه وعملية 

فهي جزء من منطق العلم املعاصر، وميارسه العلماء ويعتمدون عليه كثريًا يف تطوير العلم ومنو املعرفة. واملطلوب إسالميًا 
ر معايري هلذا النقد والتقومي تستخدم الرؤية اإلسالمية الكلية بعناصرها الذاتية متكني العقل املسلم والعلماء املسلمني من تطوي

                                                           
 .106( نفسه، ص 159)
 .112-111( نفسه، ص ص 160)
 .116-113( نفسه، ص ص 161)
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واملوضوعية، دون أن تتنازل عن شروط الدقة يف الوصف والقياس، واألمانة والتجرد يف التجريب، واالستقصاء والشمول 
 والتعميم يف االستدالل والتفسري.

أو الناقدة من داخل الدائرة اإلسالمية )أبو يعرب املرزوقي، ضياء  لقد رأى د. امللكاوي يف بعض اآلراء الناقضة
الدين سردار، جعفر شيخ إدريس( جوانب إجيابية تقتضي النظر فيها لرتشيد منهاجية إسالمية املعرفة، كما رأى يف البعض 

اد. وسيتم الرجوع اآلخر )أمحد حسن خضر(، اهتامات جملرد تصفية حساابت شخصية وال تقوم على أساس حوار علمي ج
إىل رؤية كل من: "أبو يعرب املرزوقي" و"جعفر شيخ إدريس"، و"ضياء الدين سردار"، يف إطار عرض رؤى النخب 
اإلسالمية اليت تفاعلت مع الفكرة انطالقًا من "أرض مشرتكة" يلتقون فيها مع دعاة املشروع يف بعض جوانبه، و)انطالقًا( 

 وجهة نظر خمتلفة.من حسن الظن ابآلخرين مع بيان 
مثل رؤى  –وهذه الرؤى النخبوية سنمهد هبا للمشروعات التطبيقية يف اجلزء الثالث من الدراسة. فهي ال حتمل 

جمرد تعديالت على املنهاجية القائمة ملزيد من البلورة والنضج ولكنها  –الكوادر موضع اهتمامنا يف هذا املوضع من الدراسة 
 أجل غاايت مغايرة وإن أعربت عن اتفاقها مع احلاجة املاسة لدوافع املشروع.تقرتح منهاجيات بديلة من 

خالصة القول: إن إسهام د. امللكاوي قد ألقى الضوء على أن منهاجية املشروع البد وأن تكون احملك يف تقوميه، 
الواثئق التأسيسية فقط دون  وليس جمرد الفكرة أو الشعار، ومن مث فال ميكن ألي تقومي موضوعي أن يقتصر على املعلن يف

 –التطرق إىل تطبيقات اخلطط ومنهاجيات التنفيذ. كذلك فإن مناط اخلالف وليس االختالف مع الدائرة الناقضة )العلمانية
اليسارية( هو معريف ابألساس وما يرتتب عليه من خالف حول تعريف العلم ونطاقه وموضوعه ومنهجه ومصادره بل 

متيز بني تعريفني  –كما تبلورت بعد عقدين من التأسيس املؤسسي-منهاجية مشروع اإلسالمية  ووظيفته. وهنا جند أن
للمعرفة وللعلم: أحدمها ينطلق منه مشروع اإلسالمية والثاين ينطلق منه مشروع الناقضني: أي املشروع احلداثي، الوضعي، 

هو األساس لفهم األسس اليت ميكن أن يقوم عليها احلوار والعلماين. ومما ال شك فيه، أن فهم وتدبر الفارق بني املنظورين 
أو اجلدل، وليس النقض أو االستبعاد املتبادل بني اجلانبني. ومن مث، يتضح أيًضا لنا كيف أن من اخلطوات املنهاجية 

جهيها اإلسالمي التأسيسية الالزمة يف مشروع اإلسالمية هو ما يسمى "النماذج املعرفية املتقابلة"، ونظرية املعرفة )بو 
والعلماين(، وهذه خطوة منهاجية أتسيسية سواء لنقد العلوم الغربية أو إلعادة صياغتها إسالمياا أو مبعىن أصح لبناء منظور 

كما سبقت   –حضاري إسالمي هلذا العلم املعيّن. ولقد  بذل د. امللكاوي قدرًا من جهوده العلمية يف بلورة هذه اخلطوات 
 .(162)انب جهوده يف جمال رؤية اإلسالم للعاملإىل ج –اإلشارة 

فإن أطروحة د. امللكاوي تبني كيف أن إسالمية املعرفة ليست أما عن االختالف يف نطاق الدائرة اإلسالمية، 
.. فهو يقول: ". مدرسة أو حركة حمددة ولكنها تيار واسع، وهو األمر الذي يعىن الكثري ابلنسبة ملرونة املنهاجية.

أن التيار الرئيسي ملشروع إسالمية املعرفة الذي تبناه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وبعض اجلامعات واحلقيقة 
اإلسالمية مل يشغل نفسه ابلرد على النقد، بل إنه فتح منتدًّيته على مصاريعها للنقد واحلوار، على أساس أن تتبادل  

ل طرف من أشكال منهجه ومناهج تناوله وأساليب كل األطراف وجهات نظرها وأتخذها بعني االعتبار، ويطور ك

                                                           
د الفكري ( انظر عرًضا هلذه الرؤية يف: د. فتحي حسن امللكاوي: رؤية العامل عند عبد الرمحن ابن خلدون، دراسة قدمت إىل مؤمتر ابن خلدون والبع162)

  2006اإلسالمي الذي نظمته جامعة الزيتونة يف تونس يف فرباير 
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عمله. كما أن هذا التيار يرى أن املشروع ليس مشروع مؤسسة أو فئة أو مدرسة، وإمنا هو مشروع أمة، ال أبس فيه 
 من تعدد االجتهادات اليت يُغين بعضها بعًضا...

جلد، ويُعطى حقه من املناقشة، ليس ومن اخلري ملشروع إسالمية املعرفة أن يؤخذ نقد سردار وأصحابه مأخذ ا
ألنه جيد ترحيًبا من كثري من منتقدي املشروع من داخل الصف اإلسالمي فحسب، بل ألسباب أخرى منها أن بعض 
اجلهات املعارضة جتد فيه دعًما ملواقفها السلبية جتاه الواقع وضرورات التعامل مع معطياته، وأن بعض هذه اجلهات 

من منطلق عجزها عن استيعاب العلوم املعاصرة فضاًل عن جتاوزها، بل وختشى أن تتلوث مناهج متيل إىل هذا النقد 
تفكريها ابملؤثرات غري اإلسالمية، وتئرز إىل الدراسات الرتاثية، تعيش يف اترخيها وتعيد إنتاجها، فينقطع احلوار والتفاعل 

 مع العامل املعاصر".
رؤية انضجة وحمددة ملنهاجية املعهد بصفة عامة وملنهاجية إسالمية  ومن انحية أخرى، فإن د. امللكاوي يقدم

".. لقد أكد مشروع إسالمية املعرفة من أًّيمه األوىل على أن العمل فيه يتطلب ركنني  ، فهو يقول:املعرفة بصفة خاصة
ضع البحث، والثاين ال يغىن أحدمها عن اآلخر؛ األول هو التمكن من املعرفة املعاصرة يف حقل التخصص والقضية مو 

هو امتالك الرؤية الكلية اإلسالمية والتمكن من املعطيات اإلسالمية يف ذلك احلقل وتلك القضية سواًء أكان يف 
 مصادر التأسيس يف القرآن والسنة أم كان يف الرتاث اإلسالمي الذي أنتجه علماء األمة عرب العصور.

د يف عمله إىل هذين الركنني ستكون لديه احلساسية والباحث ضمن مشروع إسالمية املعرفة الذي يستن
الكافية والوعي الالزم للتخلص من احتماالت االفتتان النفسي ابملنهج الغريب والتلوث ابفرتاضاته حبيث يتماهى معه 
ويصدر عنه، كما سيكون قادرًا على التخلص من مشاعر التحسب والتوجس واهلزمية، أو العجز عن فهم هذا املنهج 

 الستعانة أبدواته يف فهم الظواهر املدروسة على حقيقتها.وا
ولعل من أسباب النقد الذي يوجهه "سردار" وأمثاله أن بعض اإلنتاج العلمي الذي َّت يف إطار الصحوة 
اإلسالمية يف الربع األخري من القرن العشرين، وينسب بعضه حبق وبعضه بغري حق إىل مدرسة إسالمية املعرفة، حتت 

وغريه، ما يصدق عليه وصف  اإلسالميواالقتصاد  اإلسالميوعلم النفس  اإلسالميت مثل علم االجتماع عنواان
 اجلراحة التجميلية للعلوم الغربية املقابلة، وهو أقرب إىل التغريب منه إىل األسلمة.

س كون" ... ويقع املفكر املسلم يف خطٍإ جسيم، حني يعتمد يف نقده على كتاابت "فريابند" أو "توما
وأمثاهلما للمنهجية العلمية وتفسرياهتم اخلاصة هبا، واليت تصل أحيااًن يف رفضها للموضوعية إىل النسبية املطلقة، حيث 
تنتفى الثوابت، ويصبح كل اإلنتاج العلمي واملعرىف جمرد قناعات مشرتكة لبعض ذوى النفوذ من العلماء والباحثني أو 

عماهلا منوذج قياسي )نظرية معينة( فرتة من الزمن تطول أو تقصر، قبل أن تتكاثر للجماعة العلمية اليت يسود يف أ
األمثلة الشاذة وتتزعزع النظرية وحتصل ثورة علمية تنقلب فيها أعراف العمل وتقاليده وتسود نظرية جديدة. وجيب أن 

جتماعية والنفسية على أساس من ال ننسى أن العقل املسلم عقل واقعي يؤمن ابحلقائق ويفسر الظواهر الطبيعية واال
 قوانني الكون وُسننه الرابنية يف األنفس واآلفاق.

ومع كل ذلك، فإننا نتفق مع "سردار" على أن العمل يف إسالمية املعرفة حيتاج إىل طاقات فكرية وقدرات 
ل يف مصادر معرفتها  علمية متميزة، وأن املنهجية اإلسالمية بطبيعتها منهجية متداخلة التخصصات واحلقول تستدخ
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كاًل من الكون والوحي، وىف أدوات معرفتها كاًل من احلس والعقل، وأن هذه املنهجية تتطلب ِفرقًا من الباحثني 
يتكامل فيهم تنوع اخلربات والتخصصات، وأن التفكري يف هذا املشروع أيخذ بعني االعتبار بناء أمة اإلسالم وصنع 

 )انتهى االقتباس(.  العامل وترشيدها حلضارة اإلنسان". مستقبلها وتعزيز حضورها يف واقع
إن القراءة املتأنية يف هذا االقتباس لتربز لنا موقًفا واضًحا من الثنائيات اليت تثري اجلدل حول املنهاجية: 

 النص/الواقع، الثابت/املتغري، رؤية اإلسالم للعامل/ أحكام اإلسالم.
( واليت قدمها د. امللكاوي، بعد عقدين من أتسيس املعهد 2001ملنشورة )وابالنتقال من هذه اخلربة الفكرية ا

 -السابقة اإلشارة إليها –( 1992-1986)د. مجال الدين عطية وانطالقه يف تنفيذ خطتني علميتني، نعود إىل خربة 
. وهي خربة (163)المي( حتت عنوان إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي للفكر اإلس2005واملسجلة يف دراسة شاملة )

 فكرية تنفيذية.
وقبل التعليق على هذه الدراسة لبيان مدلوهلا ابلنسبة لرؤية د. مجال عطية )على األقل حىت إهناء إدارته ملكتب 

( مت عقده للنظر يف كيفية 2002القاهرة(، جيدر القول إنه قد ُوجهت الدعوة لسيادته للمشاركة يف أول اجتماع )يناير 
التقومي )انظر الدراسة األوىل من إعداد أ. مدحت ماهر عن ذاكرة إعداد هذا املشروع ومنهاجية تنفيذه(،  تنفيذ مشروع

وطُِلَب من سيادته تسجيل خربته لتكون جزًءا مندجًما من املشروع الذي قِبَل املعهُد رعايته. ولكنه أوصى أن ال يتطرق 
رتاح، وكذلك مت اقرتاح عدم التطرق إىل خربة اجلامعات اإلسالمية، املشروع خلربة املكاتب، وابلفعل مت تسجيل هذا االق

 الحتياج كل من هذه اخلربات لدراسة ذات مواصفات أخرى غري تلك اليت ستجرى اعتماًدا على املصادر املنشورة أساًسا. 
 إذن ماذا سجل د. مجال عطية وما هي خصائص رؤيته عن منهاجية التنفيذ؟

ال عطية وضع دور املعهد العاملي يف السياق التارخيي لتطور جهود إسالمية املعرفة ( سبق القول إن د. مج1)
السابقة على أتسيس املعهد )الفصل األول(، واعترب مؤسسيه وكوادره هم اجليل الثاين الذي خدم الفكرة. ومن مث، فإن دور 

( من الفصل الثاين. يف حني مت ختصيص الفصل املعهد العاملي مل يستغرق يف دراسة د.عطية إال مبحثني )الرابع واخلامس
 (.1986-1992الثالث لدور مكتب القاهرة )

وهكذا، فإن رؤية د.عطية تنطلق من تسجيل خربة حية، وليس جمرد تنظري أو أتصيل للفكرة أو املفهوم، وهو أمر 
، انهيك ابلطبع عن (164)أصيلقام به أساًسا د.عطية يف أعمال أخرى، كما تطرق يف عمله هذا إىل جوانب من هذا الت

 .(165)جهوده العلمية التأصيلية يف جمال الفقه وأصوله
                                                           

، اجلمعية العربية للرتبية اإلسالمية، 2005( د. مجال الدين عطية: إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، دراسة قدمت للنقاش يف مارس 163)
 القاهرة، )حتت الطبع(.

 ل:( انظر على سبيل املثا164)
. انظر 12/11/1995د. مجال الدين عطية: أسلمة العلوم، املفهوم، املنهج، االجنازات، املشاكل، دراسة مقدمة إىل ندوة بكلية الشريعة جامعة قطر  -

 .213-181، ص 1995، أغسطس 85الدراسة والتعقيب عليها يف: املسلم املعاصر، العدد 
، حمدودة النشر، 29/11/1988قطر،  –لعلوم الشرعية يف العلوم اإلنسانية. حماضرة يف ُسينار وزارة الرتبية د. مجال الدين عطية: االستفادة من مناهج ا -

 صفحة(. 16املعهد العاملي للفكر اإلسالمي )
 ( انظر على سبيل املثال:165)

 . 1988، د.ن.،  1د. مجال الدين عطية، التنظري الفقهي، ط -      
 م. 1988 -هـ 1407، 1العامة للشريعة اإلسالمية، د.ن، طد. مجال الدين عطية، النظرية  -
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أو اجلمعيات  (166)عند تناوله " إسالمية املعرفة" ]سواء من مدخل خربة املسلم املعاصر –( ميز د. عطية 2)
 (168)لدولية األوىل للمعهدوإرهاصات إقامة تنظيم مؤسس للنشاط العلمي أو املؤمترات الثالثة ا (167)واملؤمترات املتخصصة

بني الرؤية الشاملة أو ما قبل املنهج وبني املنهج وبني التنظري الفرعي للعلوم. ومن انحية أخرى ميز د. عطية بني إسالمية 
 املعرفة ذات األبعاد الثالثة هذه، وبني جتديد العلوم الشرعية وبني إصالح فكر األمة.

ديه مع الصياغة اإلسالمية للعلوم أو ما أُساه التنظري الفرعي للعلوم، على ومن مث، فإن إسالمية املعرفة ترتادف ل
اعتبار أن هذا التنظري هو نتاج منهج، وما قبل منهج. وبذا فإن د. مجال عطية قد أوجد الرابطة بني أبعاد ثالثة وهي: 

لرابطة مل توجد هبذا الوضوح يف أطروحات النموذج املعريف )الرؤية الشاملة أو ما قبل املنهج(، واملنهج، والتنظري. وهذه ا
الرموز. إال أنه إذا كان الرموز قد مجعوا يف خطوات رؤيتهم أو حماورها بني جتديد العلوم الشرعية وإصالح أزمة الفكر وبني 

هذه إنتاج علوم جديدة أو صياغتها صياغة إسالمية )واختلف أطروحات الرموز الثالثة كما رأينا من حيث أولوية كل من 
املستوايت الثالثة لدى كل منهم يف تصوره( إال أن د. مجال عطية قد فصل بينهم ومل يبلور الرابطة بينهم كما بلور الرابطة بني 

 األبعاد الثالثة إلسالمية املعرفة.
مية اللبنة األوىل يف الرؤية الشاملة إلسال –ابعتباره أول رئيس للمعهد–( اعترب د. مجال عطية رؤية الفاروقي 3)

املعرفة وكان سؤاله احملورى حول صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، وأفرد د. مجال عطية مثاين صفحات كاملة لعرض 
ولكن من انحية أخرى وحتت عنوان تطور فكرة إسالمية املعرفة  –رؤية الفاروقي دون أي تعليق عليها أو نقد عليها 

حات د. العلواين، مربزًا اجلديد فيها أال وهو "القراءاتن" وكذلك ما أُساه (، قدم د. مجال عطية ألطرو 1986-1996)
إعادة ترتيب األولوايت بني الدعائم الستة إلسالمية املعرفة، حيث جاء يف املرتبة األوىل بناء الرؤية اإلسالمية وخصائص 

دعامتان  -وفق رؤية د.عطية-جية اإلسالمية، ومها التصور اإلسالمي )النموذج املعريف والرؤية للعامل( يليهما بناء قواعد املنه
 مستحدثتان مع تطور مفهوم األسلمة يف أطروحات العلواين.

دون  (169)يف أطروحات الفاروقي، فإنه أوجز يف عرض تطور املفهوم مع العلواين -د. عطية –ويف حني فّصل 
  للغاية.توقف عند خصائص منهاجية التنفيذ؛ أي الربط بني الدعائم الست وصواًل 

فلقد رصدها دون تعليق عليها، فيما عدا إعادة تقسيم اإلصدارات املنشورة  (170)( يف تقدميه ألنشطة املعهد4)
)وهو ما سأرجئ التعليق عليه إىل موضعه من اجلزء الثالث من هذه الدراسة(. كذلك دون إشارة إىل املشروعات اليت مل 

ا التعطيل إىل املركزية اإلدارية، وذلك ابلرغم من تكرار تنبيهات مستشاري تكتمل. هذا واكتفى د. مجال عطية إبرجاع هذ
 .(171)، إىل ضرورة االنصراف عن هذه املركزية1992، 1989املعهد يف ندوتى 

                                                                                                                                                                             
امس، د. مجال الدين عطية، حنو فقه جديد لألقليات، األمة يف قرن: عدد خاص من "أميت يف العامل" )حولية قضااي العامل اإلسالمي( الكتاب اخل   -       

 . 2002-2000للدراسات، القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، 
 .110-106( د. مجال الدين عطية: إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مرجع سابق، ص ص 166)
 .128 -117( املرجع السابق، ص ص 167)
 .142( نفسه، ص 168)
 .130 -127( نفسه، ص ص169)
 ( نفسه، املبحث اخلامس من الفصل الثاين.170)

 .132( نفسه، ص171)
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( وحني عرض د.عطية ملضمون املؤمترات الدولية الثالثة اليت نظمها املعهد خلص إىل أن حبوثها دارت حول 5)
 مية املعرفة، وتطوير العلوم الشرعية.موضوعني أساسيني: إسال

ومن مث، فهو فصل من جديد )كما سبقت اإلشارة( بني هذين اجلانبني، وفيما يتصل مبوضوع إسالمية املعرفة 
فلقد ميز جمدًدا بني فرعني: املنهج، والتأصيل اإلسالمي لفرع من فروع املعرفة. وفيما يتصل مبنهج إسالمية املعرفة فلقد 

: األحباث اليت تعرضت ملنهج إسالمية املعرفة وتدور يف فلك حبث د.إُساعيل (172)يف سبع جمموعات وهيصنف البحوث 
الفاروقى، مناقشة مفهوم إسالمية املعرفة ونقده، مصادر املعرفة )النقل والعقل أو الوحي والعقل(، كيفية التعامل مع القرآن 

أنه ابلرغم  األمر األولف العلوم، املفاهيم. واجلدير ابلذكر هنا أمران: الكرمي، كيفية التعامل مع الفكر الغريب ونقده، تصني
من أن هذا التصنيف يغطى عدًدا من الدعائم أو احملاور الستة اليت حددها د. العلواين، إال أن احلاضر الغائب يف هذا 

الفرع الثاين من إسالمية املعرفة أي  التصنيف هو تعليق د. عطية على كيفية إقامة العالقة بينها والربط بينها وصواًل إىل
سواء على التوايل أو التوازى انهيك عن الرتتيب يف -التأصيل اإلسالمي لفرع من فروع املعرفة. فهذه العالقة أو هذه الرابطة 

 هي اليت متثل )كما سبق القول يف أكثر من موضع سابق من هذه الدراسة( جوهر منهاجية -األولوية )من أين البداية(
سيتم كشف الغطاء عنه يف منهاجية  –وكذلك الرموز الثالثة  -إسالمية املعرفة. وهذا احلاضر الغائب يف طرح عطية

 التطبيقات )كما سنرى يف اجلزء الثالث من هذه الدراسة(.
ر ألهنا األكث–اجلدير ابلتوقف عنده، هو أن مضمون البحوث يف اجملموعة األوىل بصفة خاصة  أما األمر الثاين،

تبني كيف اختلفت منطلقات وأولوايت النخب مقارنة أبولوايت الرموز والكوادر. فعلى سبيل  –اتصااًل ابملنهج مباشرة
املثال، يرى البعض أن اخلطوة األوىل يف منهج األسلمة هو استخراج كل توجيهات القرآن اليت هلا عالقة ابلنشاط املعيّن مث 

م ذكر الفكر الغريب على اإلطالق. ومن انحية أخرى، يبني كيف أن االقرتاب من السنة النبوية مث الفقة انهيك عن عد
يف –منهاجية اإلسالمية مل يكن أتصياًل جمرًدا مستقاًل، ولكنه كان مرتبطًا بفرع من الفروع املعرفية. هذا، وكان د. مجال عطية 

كما -نقلة نوعية يف جمال إسالمية املعرفة؛ حيث إنه  قد اعتربه (173)تعليق له على حبوث املؤمتر الدويل الثاين بكواالالمبور
بدأ فيه العمل الفعلى يف عملية التنظري على مستوى فروع املعرفة املختلفة. فهل يعين هذا أن التأصيل اإلسالمي على  -يقول

هاجية ابلتجربة وليس صعيد كل جمال معريف قد بدأ قبل أن حيدث تراكم يف التأصيل العام يف املنهاجية؛ أي هل تبلورت املن
وفق خطط وبرامج املعهد، على األقل كما قدمتها تصورات رموزه على التوايل أو كما قدمتها خطة عمل د. عطية ملكتب 
القاهرة؟ وابلرغم من أن هذا السؤال ستتنم اإلجابة عنه يف ضوء التعليق على األنشطة والتطبيقات يف اجلزء الثالث من هذه 

يف معرض إشارته إىل حبوث املؤمترات اخلاصة ابلفرع الثاين من –مجال عطية قدم اإلجابة حني قال  الدراسة، إال أن د.
إن هذه البحوث ذات جزء منهجي قدم إضافة مهمة يبني حجم اجلهد املبذول يف  -إسالمية املعرفة؛ أي التأصيل اإلسالمي

البد وأن نتساءل هل يعىن د. عطية بذلك أن هذه اجلهود  . إال أنه (174)جمال إسالمية املعرفة على مستوى العلوم املختلفة
كانت قائمة قبل املعهد؟ وهل كانت هذه اجلهود ترقى إىل مستوى تطلعات املعهد وخططه وبراجمه؟ وهل رؤية د. عطية 

على  –ربها تتطابق مع هذه اجلهود اليت اعت –كما حددها خالل إدارته ملكتب القاهرة   -ذاهتا عن منهاجية إسالمية املعرفة
                                                           

 .152-142( نفسه، ص ص 172)
 .142نفسه، ص (173)
 .152( نفسه، ص174)
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األقل يف حينها )يف النصف األول من الثمانينيات( نقلة نوعية يف إسالمية املعرفة، هذا ابلرغم من أنه اكتفى برصد 
 دون تعليق على منهاجيتها كما فعل يف حبوث الفرع األول من إسالمية املعرفة؟ (175)عناوينها

املقارن ملنهاجية هذه البحوث   مثل هذا التحليلوجيدر القول إنه ما من دراسة فردية تدعى القدرة على تقدمي
بفريق حبثي أو يف –إال أن مثل هذه الدراسة )وغريها مثل: البحوث املنشورة يف إسالمية املعرفة وغريها من الدورايت(. 

مية أال وهي أن إسال -وحتاول إثباهتا–ميكن أن تثرى بل وتدلل على مقولة انطلقت منها دراسيت هذه  –رسالة جامعية
املعرفة ليست مدرسة حمكمة املنهاجية ولكنها تيار واسع ذو روافد تعكس اقرتاابت ومداخل متنوعة ومتعددة من 

هذا ولقد قدم د. عطية منوذًجا من هذا  منهاجية إسالمية املعرفة، ختتلف وتتنوع بتعدد التخصصات واجملاالت املعرفية.
(. واتضح من 63إىل  51سلم املعاصر اليت صدرت ابلتعاون مع املعهد )العدد النوع من التحليالت املقارنة ألعداد جملة امل

، كيف ختتلف اجلهود (176)العرض املقارن لبحث  للدكتور إبراهيم رجب وآخر للدكتور حممد عمارة واثلث للدكتور أبو اجملد
 واالجتهادات من حيث املنطلقات واألولوايت.

ذات داللة أخرى على رؤية د.عطية ملنهاجية تنفيذ مشروع إسالمية  (177)( وكانت خربة إدارة مكتب القاهرة6)
 املعرفة. وتتلخص أبعاد هذه الرؤية كاآليت:
شرف يقول د. عطية إهنا ليست خمتلفة عن خطة املعهد؛ ألنه كان له " (178)عن خطة عمل مكتب القاهرة

 (...1992-1988ضع التطبيق" )مو  –كما حددهتا ورقة الدكتور الفاروقي   –اإلسهام يف وضع خطة املعهد 
"... فمن خالل املمارسة الفعلية وإعادة النظر يف تفاصيل بعض اخلطوات اليت تضمنتها ورقة الدكتور 

 الفاروقي، ويف ترتيب هذه اخلطوات واإلضافة إليها، أصبح هناك تصور جرى العمل على أساسه...
مقصوًدا أن يتم إجنازها بصورة جامدة، وإمنا أن يتم  ومن املهم أن نوضح أن اخلطوات اليت حتتويها اخلطة ليس

هضمها واستيعاهبا بواسطة فريق العمل حبيث يظهر أثرها فيما ينجز تباًعا نتيجة التفاعل املستمر فيما بينهم، ويف هذا 
 جوا من العطاء اإلطار نفهم معىن املرونة يف اخلطة ونفهم كذلك العالقة التبادلية بني أسلمة العلوم وأسلمة العلماء يف

 واحلوار واالنفتاح والنقد البناء والوعى الدائم ابألهداف اليت يتغياها هذا املشروع.
لقد عددان يف الفصل السابق اخلطوات االثنيت عشرة اليت احتوهتا ورقة الدكتور الفاروقي، وعند تطبيق هذه 

 اخلطوات تبني لنا أمران:
ضرورًّيا من الناحية العملية إذ جرى تفكيك هذه اخلطوات إىل عدد من أن الرتتيب الوارد بينها ليس  -أوهلما

 املشروعات ميكن السري يف تنفيذها بصورة متوازية وظهرت بذلك ترتيبات أولوية خمتلفة من الناحية العملية.
ل ومن انحية أخرى، تبني أن ورقة الدكتور الفاروقى اكتفت بتعداد اخلطوات دون الدخول يف منهج تنفيذ ك

منها، وقد أمكن ببعض اجلهد التوصل إىل هذا املنهج، فيما عدا اخلطوة اخلاصة ابإلبداع، واليت متثل جوهر العملية  
 كلها، فقد بقيت لغًزا عصياا على احلل، وسنتناول ذلك يف حينه.

                                                           
 .156-152( نفسه، ص ص175)

 .169ص-166( نفسه، ص176)

 ( نفسه، العرض املقارن.177)
 ( نفسه، املبحث الثاين من الفصل الثالث من هذه الدراسة.178)
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سية يتم املهم أن عملية تفكيك هذه اخلطوات بغية تفعيلها أدت بنا إىل تقسيم العمل إىل ثالث مراحل رئي
 .تنفيذها على التوايل"

إًذا، فإن دعائم أربًعا تعتمد عليها رؤية د. مجال عطية هي: إعادة النظر يف ترتيب خطوات الفاروقي ويف طريقة 
تنفيذ كل منها ويف التفاعل فيما بينها من انحية، واحلاجة إىل عملية أسلمة العلماء قبل عملية أسلمة العلوم ذاهتا أو من 

 انحية اثنية، واإلبداع الذي يقدم جديًدا من انحية اثلثة، واملرونة واملرحلية يف التنفيذ من انحية رابعة. خالهلا من
وانطالقًا من هذه الدعائم وتنفيذًا هلذه الرؤية وضع مكتب القاهرة خطة مرحلية ثالثية لتنفيذ مشروعات متتالية 

 ألسباب عدة. زمنياا. وإن كان د. عطية قد أشار إىل أهنا مل تكتمل
وابلنظر إىل طبيعة اجملاالت اليت توزعت بينها املشروعات يف كل مرحلة، وترتيب هذه اجملاالت، جند أن خطة  

القاهرة هي جمرد إعادة تشكيل خلطة الفاروقي وإعادة تبويب هلا يف جمموعات ثالث ُسيت ابملراحل الثالث، ولكن مع 
اية مع نقد الغريب ولكن مع قضااي الرؤية واملنهج أواًل. ولذا ميكن القول جمدًدا إن إعادة ترتيب لألولوايت، حيث مل تكن البد

 خطة الفاروقي كانت خطة اسرتاتيجية متعددة األبعاد واملستوايت، وليست خطة عمل مكتب أو مشروع نوعي.
الثالث من هذه  وبدون الدخول يف تفاصيل املشروعات املرحلية ملكتب القاهرة، حيث سنعود إليها يف اجلزء 

، واجتماع 1989الدراسة، يكفي يف هذا املوضع اإلحالة إىل رؤية د. مجال عطيه خالل اجتماعي املستشارين يف القاهرة 
، وهي الرؤية اليت اتسمت ابلشمول والكلية والساعية إىل خدمة كل خطوات خطة الفاروقي أو خطة 1992واشنطن 

وبقدر كبري من الواقعية للقول: إن مجيع هذه املهام ال تقدر عليها  –ة دفعت األخري العلواين ولكن ابتداء من املنهج، لدرج
 مؤسسة واحدة كاملعهد، وألهنا مهام األمة برمتها. –يف نفس الوقت أو مرحلياا–

فإن البدء مبشروعات املنهج، أى مشروعات التعامل مع القرآن والسنة ومع الرتاث ابعتبارها  ومن انحية أخرى:
نطلق والبنية التحتية الالزمة، إمنا يعرب عن رؤية متخصصة شرعية يف هذا اجملال، وذلك على عكس رؤية د. مىن أبو الفضل امل

اللذين، وإن أكدا على أمهية النموذج املعريف والرؤية للعامل ابعتباره منطلًقا، إال أهنما  -على سبيل املثال-أو د. نصر عارف 
 قد علومه أولوية على تطوير العلوم الشرعية.أوليا التفاعل مع الغريب ون

ولذا، وابلرغم من قصر الفرتة الزمنية اليت توىل فيها د. عطية إدارة مكتب القاهرة، يبقى التساؤل: ما الذي مت 
يذ أم أم لقصور املوارد البشرية الالزمة للتنف -حني تنفيذها –تنفيذه؟ وما الذي مل يتم تنفيذه؟ وملاذا؟ هل لصعوبة املهمة 

 للمركزية يف إدارة املشروعات من جانب املعهد )كما أشار د. عطية(؟
-1988سواء خالل فرتة إدارة عطية له ) –من واقع اخلربة الفعلية ملكتب القاهرة–إن اإلجابة عن هذه األسئلة 

ومن مث فإن االقتصار ( أو ما بعده، إن هذه اإلجابة تقع يف صميم اختبار عملية تنفيذ مشروع إسالمية املعرفة. 1992
( ال يكفي لتقومي خربة مكتب القاهرة. 2005وذلك بعد ثالثة عشر عامًا من انتهائها )–على نشر خربة أربع سنوات 

فلماذا اقتصر د.مجال عطية على خربة إدارته فقط ملكتب القاهرة، ابلرغم من أن عنوان الدراسة هو "إسالمية املعرفة 
هل هو تسجيل خلربته الشخصية؟ أم أن ذاكرة مكتب القاهرة غري موثقة على حنو اإلسالمي"؟ ودور املعهد العاملي للفكر 

فإذا كانت خربة د. مىن، د. لؤي صايف، ود. نصر عارف ذات أبعاد فكرية  يسمح لغري القائمني على إدارهتا بتقوميها؟
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تعطي له وزاًن أكرب عند  -ة يف آٍن واحدأي الفكرية والعملي-أكثر من العملية، فإن طبيعة خربة د. عطية املزدوجة 
 .تقومي قضية املنهاجية، ليس يف فرتة إدارته فقط، ولكن ما بعدها أيًضا

من موقع خربة عملية أخرى يف نطاق اجلامعة اإلسالمية مباليزاي،  حممد أسلم حنيف،ولذا نتساءل: ماذا قدم د.
خ مناقشة دراسة د. عطية )غري املنشورة حىت اآلن(؟ فهل غطَّى أيًضا، أي متزامًنا مع اتري (179)2005ويف دراسة منشورة 

وإن كانت تفوقها يف أمر آخر؛ أي  –تقوميه فرتة زمنية أطول وعلى صعيد خربة أخرى ال تقل أمهية عن مكتب القاهرة 
عة ملنهاجية تنفيذ إسالمية طبيعتها كمؤسسة تعليمية عالية؟ فما الداللة ابلنسبة للقضية حمل اهتمامنا؛ أي رؤية الكوادر املتنو 

 املعرفة بواسطة املعهد، ومن خالل وسائط متعددة: حبثية أو تعليمية؟ 
إن حممد أسلم حنيف هو من متخصصي العلوم االجتماعية )االقتصاد( ولكنه تلقى تعليمه يف اجلامعة اإلسالمية؛ 

وعلوم الكون؛ ومن مث فإن تقوميه النقدي  بني علوم الوحي -وفق اسرتاتيجية هذه اجلامعة -حيث مجع تكوينه العلمي
ملنهاجية تطبيق إسالمية املعرفة يكتسب أمهية خاصة مقارنة ابلكوادر األخرى، وهؤالء نبعت أمهية تقومي كل منهم من طبيعة 

 ية.خربته اخلاصة ومتيز جماهلا معرفياا ونظرايا أو عملياا، وسواء من منطلق العلوم االجتماعية أو العلوم الشرع
ومن واقع القراءة األفقية مث الرأسية لنتائج املراجعة النقدية اليت قدمها حممد أسلم حنيف ميكن أن أقدم جمموعتني 

 أساسيتني من املالحظات: األوىل عامة تتصل أببعاد للمقارنة بني تقوميه وبني تقومي مشروعنا.
ها، وابلرتكيز أساًسا ابلطبع على "املنهاجية" أو ما أُساه والثانية: حول أبعاد رؤيته النقدية خلطط املعهد املعلنة وغري 

 ؟"(.كيف"العملية": )سؤال الـ"
 اجملموعة األوىل من املالحظات: ما بني التقومي املاليزي وما بني التقومي املصري:

أعتقد أن قد تبدو هذه اجملموعة، خارج نطاق موضوع هذه الدراسة، وخاصة هذا اجلزء اخلاص ابلكوادر، إال أنين 
وخاصة اجلانب التنسيقى  –املغزى الكلي جملموعة هذه املالحظات ذو دالالت مهمة ابلنسبة لعملية تنفيذ املعهد لرسالته 

 التواصلى فيها.
 وتتلخص هذه املالحظات يف اآليت:

وإن تناول ( حتتل منهاجية إسالمية املعرفة مكانه الصدارة يف حتليل حممد حنيف للمشروع برمته، ومن مث فهو 1
إال أنه تناول أيًضا "العملية" ذاهتا. وبذا، فإن هدفه  -بتعريفاته املختلفة سواء من رؤية املدافعني أو الناقدين –املفهوم 

من وجهة نظر -يقدم الكتاب  من انحية:يتقاطع مع هدف مشروعنا التقوميي هذا، بل ويتكامل معه؛ العتبارين أساسيني: 
 Perspectivesىن عنها لشباب الباحثني والدارسني الذين يريدون تطوير معارفهم من "رؤى مادة علمية ال غ -انشريه

إسالمية. ويتطابق هذا اهلدف مع هدف مشروعنا بل ودافعه األساسي، على اعتبار أن ما أحاط الفكرة واملنهاجية من 
مة دراسيت هذه لعالجه وجود عمل يفرتض كما أوضحُت وىف مقد -نظرًا لتعدد البحوث والواثئق والتطبيقات –غموض 

، سابقة 2005، ومت نشرها 2004جامع شامل يركز على العملية والنتائج. وإذا كانت دراسة حممد حنيف قد متت يف 
بذلك مشروعنا )الذي أتخر إجنازه ثالث سنوات العتبارات تتصل إبدارة املشروع أساًسا( إال أهنا تصدر أيًضا ابللغة 

فإن مجهوره أو املستهدفني به ال يقتصرون على ابحثي الدائرة اإلسالمية الناطقني ابلعربية، ولكن ميتد أيًضا اإلجنليزية، وهبذا 
                                                           

(179) Mohamed Aslam Haneef: A Critical Survey of Islamization of Knowledge. International 

Islamic University Malaysia . Kuala Lumpure, 2005. 
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إىل غريهم من خارج هذه الدائرة. وهو يقدم خطااًب خيتلف ابلطبع عن خطاب أعمال أخرى تقوميية صدرت ابللغة اإلجنليزية 
أو من خارج الدائرة ألغراض متعددة منها  (180)دائرة اإلسالمية لتقدمي بديللتقومي الفكرة والدافع أساًسا سواء من داخل ال

 .(181)مثالً الرتاكم يف إنتاج املعرفة
اليت متثل أيًضا ساحة للحوار والنقاش على مستوى واسع –ومبعث اختالف خطاب حنيف مع هذه املصادر 

هو أن هذا اخلطاب، يدعو وبوضوح شديد للحوار مع  ومتعدد من اجلماعات العلمية )العربية وغريها، اإلسالمية وغريها(،
عن القبول األعمى ملفاهيم وأسس العلوم احلديثة أو عن  -كما يقول حنيف-اآلخر على أسس متساوية، وهذا خيتلف 

 تقوميًا شامالً الرفض احلماسي االنفعايل هلا جملرد أهنا أتيت من الغرب. ولذا، فإن هذا احلوار وفق رؤية حنيف يتطلب "
thorough evaluation  وهلذا فهو يرى أن لقواعد العلم الغرىب ومنهاجياته ونتائجه من خالل رؤية إسالمية ."

جناح هذا املشروع يف خلق إنتاج معريف حيقق تراكًما فكرايا وعلمياا، البد وأن يكون له أتثري كبري على الصعيد السياسي 
 واالقتصادي واالجتماعي.

هو املنطلق من  -وليس تطوير العلوم الشرعية أو إعادة إنتاج الرتاث -إن التفاعل مع الغريبوعلى هذا النحو، ف
وجهة نظر حنيف أستاذ االقتصاد، وسعًيا حنو إحداث تراكم معريف مقارن من رؤية إسالمية وليس استبدال العلوم اإلسالمية 

 عامل ذات أسس قيمية ومعرفية تنبىن عليها املنهاجية.ابلغربية، شريطة أن ينطلق ذلك ابلطبع من أتسيس رؤية إسالمية لل
مل يكتب يف أتصيل "اإلسالمية" بصورة جمردة ولكنه كتب حتلياًل نقدايا  –فإن حممد حنيف  ومن انحية اثنية:

ة مجاعة  مثلما كشفت خرب -لواثئقها انطالقًا من دواعى خربته العملية التدريسية والبحثية أساًسا. وهى اخلربة اليت كشفت له 
أن جوانب القصور يف املنهاجية هي املسئولة أساًسا  –كلية االقتصاد جامعة القاهرة يف التدريس والبحث للعلوم السياسية

عن تواضع اإلجناز وليس دوافع الفكرة وغاايهتا. ومن هنا أمهية املراجعة النقدية والتقوميية من جانب هؤالء الذين احتكوا 
 ومل يقتصروا على الفكر أو التاصيل اجملرد. –ًسا وحبثًا تدري –مباشرة ابلتطبيق 

وبني خربة مجاعة العلوم السياسية يف جامعة  -ومجاعته العلمية –( ويف املقابل يظل بني خربة حممد حنيف 2
 القاهرة، فجوة كبرية انعكست على طبيعة املشروع التقوميي ذاته.

اجات قسمه العلمي يف اجلامعة اإلسالمية مباليزاي، وبدعم انطلق حممد حنيف يف مشروعه من احتي فمن انحية:
ليس إال جزًء من مشروع أكرب عن منهاجية االقتصاد  –وهو اإلطار العام-من مركز أحباث هذه اجلامعة ذاهتا، وما مت نشره 

يف اقرتاب  –كل جمال معريفالبدء ابلعام واالنتقال إىل التطبيقات يف   –اإلسالمي. ومن مث وابلرغم من تطابق بني هذا املنهج 
مشروع حممد حنيف وىف اقرتاب مشروعنا التقوميي، إال أن األخري يتم خارج املؤسسة التعليمية اليت ننتمي إليها )جامعة 
القاهرة( وبرعاية املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، والغرض منه الرتشيد العام وليس ابألساس حتسني األداء يف مؤسستنا، كما 

كيف كان مهموًما إبمكانيات وآفاق البحث والتدريس   – 2006يف مؤمتر استانبول  –حممد حنيف. وأتذكر  هو هدف
من منظور إسالمى يف اجلامعة اإلسالمية مباليزاي؛ نظرًا للقصور يف املوارد البشرية وىف وضوح املنهاجية املطّبقة. وهو األمر 

تب املعهد يف كواالمبور( نقاًشا، حيث إن األخري كان أكثر تفاؤاًل ولكن الذي أاثر بينه وبني آخرين من ماليزاي )مدير مك

                                                           
 ( مثل دراسات: ضياء الدين سردار، وفضل الرمحن، وجعفر شيخ إدريس، ولؤي صايف، انظر اجلزء الثالث.180)

(181) Mona Abaza : Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt : Shifting Worlds , 

Routledge, London,2002. 
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ليست فريدة،  -يف اجلماعة العلمية للعلوم السياسية-أقل واقعية )من وجهة نظرى(. ويف املقابل، استشعرت أن مشاكلنا 
ابلنا وحنن جناهد يف نطاق جامعة  ولكنىن تساءلت إذا كان هذا هو حال مؤسسة تعليمية إسالمية تطبق إسالمية املعرفة، فما

مدنية؟ وكيف ميكن أن نتبادل اخلربات والدروس والبدائل، بل وكيف ميكن أن نتعاون؟ وسنأيت يف اجلزء الثالث ابملزيد عن 
 هذا الوضع.

ا ابلرغم من أمهية مشروع االقتصاد اإلسالمي، ومشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، ابعتبارمه ومن انحية اثنية:
من أهم التطبيقات اليت مت إجنازها على صعيد مكتب القاهرة، وصدرت أعماهلما التأسيسية يف جملدات شاملة، واتبعا 

إال أن حممد أسلم حنيف مل ُيِشر إليهما من قريب أو من بعيد كما أن  -طوال عقد بعد صدورمها -أحباثهما وأنشطتهما
فوجئت ود. رفعت العوضى أن  2006ور ابإلجنليزية. ويف مؤمتر استانبول قوائم مصادر دراسته اقتصرت ابلطبع على املنش

اجلماعات العلمية إلسالمية املعرفة يف ماليزاي وإندونيسيا وبنجالديش ال تعرف ابملشروعني، بل طالب أحدهم يف املؤمتر أبن 
قع مسئولية هذا االنقطاع يف التواصل يهتم املعهد ابلعالقات الدولية يف اإلسالم. وهذا الوضع دفعىن للتساؤل: على من ت

والرتاكم العلمي بني خرباء "اإلسالمية" يف حني تزداد الشكوى من قصور املوارد البشرية وضعف اإلنتاج اإلبداعي؟ هل 
كما قال -املسئول هو لغة النشر؟ ولكن أين مسئولية املعهد ابعتباره ذا مهمة تنسيقية تواصلية ابألساس، وليس مسئواًل 

 عن تنفيذ مهمة شاملة هي من مهمات األمة؟  -كتور طه العلواينالد 
إن النقاش مع حممد حنيف يف استانبول بنيَّ يل كم تتطابق املشاكل يف مصر وماليزاي، وكم نتشارك يف احللول 

مة املعهد يف املمكنة، وكم هي شديدٌة العقباُت احمليطة بعملية التنفيذ، ولكن يظل احملك هو: كيف حنقق التواصل وما مه
وابعتباره جزءًا  –ذلك؟ ولعل أبسط مثال على ذلك هو أن حممد أسلم حنيف قد بدأ مشروعه التقوميي لإلطار العام 

، وهو نفس العام الذي بدأ فيه مشروعنا يف مصر، دون أي تواصل حول إمكانية 2002متهيدايا ملشروع أكرب يف عام 
على علم هبذا املشروع يف ماليزاي، وهو يرعى مشروًعا مناظرًا يف مصر؟ وملاذا مل يعَط  التعاون أو التنسيق، فهل مل يكن املعهد

من قيادة –حممد أسلم حنيف فرصة مناسبة ليعرض نتائج حتليله النقدي، يف مؤمتر استانبول، كما كان مبقدور منظمي املؤمتر 
د ورقة عمل شاملة عن نتائج التقومي، يدور حوهلا النقاش يف أن حيققوا تنسيًقا بني فريق ماليزاي وفريق القاهرة إلعدا –املعهد

املؤمتر، عوًضا عن تلك اخلريطة املتعددة املستوايت واملتناثرة التوجهات، اليت أسفرت عنها أعمال املؤمتر. واستدعت )مينِّ 
ىل إعادة ترتيب جلساته ، انهيك عن اضطرار منظمي املؤمتر إ(182)على األقل( جمهوًدا كبريًا لرُسها وحتديد خمرجاهتا

 وموضوعاهتا، استجابة النتقادات احلضور.
: فإن خطة حممد أسلم حنيف للمراجعة النقدية إلسالمية املعرفة، قد اختلفت يف منهاجيتها ويف ومن انحية اثلثة

مشروع وإن اختلفت تسميات هذه األهداف: "تقومي  –هيكلها ويف خمرجاهتا مع خطة عملنا لتحقيق أهداف متقاربة 
إسالمية املعرفة" أو "مسح نقدي إلسالمية املعرفة". ومن أهم أبعاد هذا االختالف هو هيكل الدراسة. فإن دراسة حممد 
حنيف تقوم على التقسيم املوضوعي إىل جزءين أساسيني: جزء يف املضمون، وينقسم بدوره إىل مقدمة عن أمهية املشروع 

الدوافع والغاايت،  -لألدبيات، ومصادر األدبيات وفئاهتا، ومنطق إسالمية املعرفة الفكري، ونطاق ومغزى املراجعة النقدية
ومفهوم إسالمية املعرفة، وماذا تتضمن إسالمية املعرفة؛ أي العملية املنهاجية. أما اجلزء الثاين فتوثيقي تعريفي يتكون بدوره 

                                                           
 يرًا شاماًل عن خريطة أعمال هذا املؤمتر ومناقشاته ونتائجه مدموجة يف نتائج مشروعنا التقوميي هذا، وذلك يف اجلزء اخلتامي للمشروع.( انظر تقر 182)
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ل املراجعة مصنفة وفق ثالثة معايري: ملاذا؟ )منطق من ثالثة مستوايت: املستوى األول يقدم ملخصات موجزة لألدبيات حم
. أما على املستوى الثاين فيقدم ملخصات لكل املصادر (183)اإلسالمية(، وماذا؟ )مضموهنا( وكيف؟ )العملية(

(References)(184) أما املستوى الثالث فهو بيبلوجرافيا منتقاة )عامة، اقتصاد إسالمي، علوم اجتماعية أخرى، حالة .
 .(185)ية، مقارنة ونقد ومراجعةدراس

ويف املقابل فإن هيكل مشروعنا وإن كان يقدم تقسيًما موضوعياا أيًضا، إال أن كَل موضوع من موضوعاته األربعة 
الرئيسة )املفهوم، العملية، املنهاجية اإلسالمية، النقد واملراجعة( قد متت يف دراسة شاملة ذات منهجية تقوم على اجلمع بني 

يف الواثئق املنشورة وغري املنشورة الصادرة عن رموز املشروع وكوادره وخنبه، وأحيااًن عّمن سامهوا يف التأصيل للفكرة من  القراءة
خارج املعهد، وبني نشر ببلوجرافيا كاملة ملا مت توثيقة من أدبيات متنوعة، ابللغتني العربية واإلجنليزية، انهيك عن مقدمة 

 .2006روع، وخامتة جامعة لنتائجه، ونتائج مؤمتر استانبول منهاجية شاملة خلربة املش
وأخريًا، فإن الدراسة اليت قدمها حنيف قام عليها مبفرده، مبساعدة بعض الباحثني املساعدين الذين قدم الشكر 

عدد من  هلم يف متهيد الكتاب، يف حني أن مشروعنا هو حبث مجاعي قام عليه ابتداًء يف مرحلة التوثيق وجتميع املادة
الباحثني املساعدين الذين أشرف عليهم جمموعة من األساتذة الذين قاموا على إعداد الدراسات األربع األساسية. وإذا كان 
التنسيق بني أعضاء هذا الفريق ليستكمل مهامه وفق اخلطة الزمنية احملددة )عامان(، واجه صعوابت مما أدى إىل أتخري إجنازه 

ال أن السطور األوىل اليت قدم هبا حممد أسلم حنيف دراسته قد بينت أيًضا أهنا واجهت صعوابت يف الشكل املخطط له، إ
أدت إىل استغراقها عامني بداًل من عام، ومل يتم إجنازها إال بعد تضييق نطاقها؛ مما يعين يف هناية األمر، صعوبة املهمة 

 املهمة بنفسه. وتشّعبها وحاجتها إىل رؤية تركيبية وحتليلية من ابحث عايش
 اجملموعة الثانية من املالحظات: اإلشكاليات املنهاجية إلسالمية املعرفة:

تناول حنيف منهاجية إسالمية املعرفة يف موضعني من دراسته، يف اجلزئية السادسة من اجلزء األول من دراسته يف 
رة إسالمية املعرفة أو العملية وىف خمتصرات املقاالت: كيف متت إدا ?what does IOK involve)186(املضمون: 

 . ويتلخص عرضه وحتليله النقدى هلذا اجلانب يف اآلتى:(187)اليت تتضمنها إسالمية املعرفة
يعترب حنيف أن النقاش حول هذا اجلانب من إسالمية املعرفة كان األكثر اتساًما ابالختالف واجلدال، وأن  -1

"ما الذي تتضمنه"، وكيف تتم وأن معظم املادة املكتوبة يف هذا اجلانب معظم االنتقادات إلسالمية املعرفة متحورت حول 
 (.1982اجتهت بتحليالهتا إىل خطة الفاروقى )

ويرى حنيف أن موضع النقد األساسي هلذه اخلطة هو األولوية املعطاة للخطوة األوىل )استيعاب العلوم الغربية(؛ 
مثل  –ضحت اإلطار املرجعى أو القاعدة اليت تنطلق منها بقية اخلطوات ألن ذلك يعىن يف نظر البعض أن العلوم الغربية أ

 إعادة قراءة الرتاث، يف حني أن رؤية االسالم للعامل هي اليت جيب أن تكون نقطة االنطالق وليس العلوم الغربية.

                                                           
(183) Mohamed Aslam Haneef:  A Critical Survey of Islamization of Knowledge, op, cit, p p 67-

112. 
(184) Ibid, p p 117-128. 

(185(Ibid, p p 137-157. 

(186) Ibid, p p 23-39. 

(187(Ibid, p p 91-112. 
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عهد اليت هذا، ويرى حنيف أن هذا الرتتيب يف األولوايت قد اختلف يف النسخ التالية من خطة عمل امل -2
عدلت يف خطة الفاروقي وراجعتها. مما يعين االستجابة للنقد األساسي الذي واجهته خطة الفاروقي ومن مث متثلت هذه 

 يف اآليت: -وفق رؤية حنيف–املراجعات 
، تكلمت عن مرحلتني أتسيسيتني وعن استيعاب جانيْب املعرفة: الكون والوحي، 1989أن خطة  فمن انحية؛

 ، مل تظهر خطة الفاروقي أبًدا يف شكلها األول واألصلى.1989اي من خالل اإلبداع اإلسالمي . ومنذ خطة وجتديد القضا
استمرت التغريات يف اخلطة على ضوء كتاابت الرموز والكوادر وخاصة أبو سليمان والعلواين ومن انحية أخرى؛ 

هو األولوية  -من وجهة نظر حنيف–األساسي الثاين ولؤي صايف، وعدا إعادة ترتيب أولوايت خطة الفاروقي، فإن التغري 
اليت أخذهتا قضية املنهاجية. وهنا يسجل حنيف نقطة اتفاق أساسية مع منطلق مشروعنا التقوميي هذا، وهي أن جتربة فشل 

 العلوم الغربية اجلهود إلنتاج سرية للمراجع الدراسية قد بينت إلدارة املعهد أنه بدون اهتمام أصيل بقضية املنهاجية سواء يف
أو العلوم اإلسالمية لن يكون هناك سبيل إلبداع إسالمي، ومن هنا تبلورت حيوية توافر املوارد البشرية "ذات الرؤية 

( فضل سبق 1993،1995اإلسالمية" واملتمرسة يف ذات الوقت على التقاليد املنهاجية. هذا، ولقد كان لؤي صايف )
يف نطاق أنشطة مكتب –ه القضية، كما سبق ورأينا، إال أن أعمااًل أخرى غري منشورة التنبيه )يف كتاابت منشورة( هلذ

 مل تغفل هذا اجلانب املهم.  -القاهرة مثالً 
)السابق حتليل بعض  من حمتوامها يف اجلزء  1992، 1989ويكفي هنا استدعاء اجتماعات مستشارى املعهد 

جرت مناقشتها –ى يف مقدمة دراسة  معمَّقة له عن "النماذج املعرفية" األول(، كذلك استدعاء فقرة مهمة سجلها د.املسري 
... تظل القضية هي ما يلى: " -وبوضوح شديد  -يف إحدى ندوات مكتب القاهرة )وسبق اإلحالة إليها(، فهو يقول 

دى... ولعل مدى جناحنا يف ترمجة الطموح إىل بنية فكرية ميكن أن تتحول إىل برامج وإجراءات قريبة وبعيدة امل
املطلوب اآلن هو االطالع على هذا الرتاث )املكتوب يف جمال إسالمية املعرفة( وغريه لنحاول الوصول إىل عملية 
تركيب كربى حىت تتحول الدراسات املختلفة إىل علم أسلمة املعرفة، علم له منهجه وأهدافه ومصطلحه وطرق 

اث والدراسات الثرية يف التجريد ( هو أن نكتشف بعض القواعد التدريب على وسائله... وكل ما حنتاجه )بعد األحب
". وكان مدخل املسريي للمسامهة يف تنفيذ العامة الكامنة فيها حىت تتحول هذه الدراسات إىل علم أو فقه أسلمة املعرفة

 متميزًا.   تراكًما فردايا ومجاعياا –كما سنرى الحًقا–هذه الدعوة هو "النموذج املعريف" الذي حقق فيه 
( حتت عنوان "إسالمية املعرفة بني 1995ومن مث، كما راكم على هذا الصعيد أيًضا الرموز، فإن خطة العلواين )

كما اتضح من حتليلنا لرؤيته –األمس واليوم" قد نوهت إىل خطورة قضية املنهاجية. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن العلواين 
كان مدرًكا منذ البداية خلطورة هذا اجلانب يف مشروع إسالمية املعرفة،   -(1992، 1989خالل اجتماعات املستشارين )

من جديد، لتأيت يف املقدمة ابلنموذج املعريف  1989إال أن خطته ذات الدعائم الست قد أعادت ترتيب أولوايت خطة 
مسار خربة إنتاج الكتب الدراسية فإن االنتقادات من انحية، و  -وكما يشري حنيف –اإلسالمي واملنهاجية القرآنية، كذلك 

من انحية أخرى، بينت للعلواين أن األمهية تكمن يف إنتاج املوارد البشرية، ونقد تراثنا أواًل قبل أن نتجه لنقد العلوم الغربية أو 
 نبحث يف الرتاث وفق معايريها، ولو على ضوء رؤية إسالمية.
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اجتمعت رؤية "العلواين" و"أبو سليمان" وصايف  –ومنذ منتصف التسعينيات–وفق رؤية حنيف  -وهكذا -3
على أن إسالمية املعرفة هي قضية معرفية ومنهاجية ابألساس. وإذا كانت القراءاتن للكون والوحى ارتبطتا ابلعلواين فلقد كان 

حنيف هلذا التطور  وفق قراءة–األساسي متمثاًل يف أن للمعرفة جانبني: مضمونياا ومنهاجياا، وأضاف آخرون  "صايف"إسهام 
وذلك من خالل انتقاداهتم مثل: إبراهيم رجب، جعفر شيخ إدريس، عماد الدين خليل وحسني  -يف عملية إسالمية املعرفة

نصر. وميكنين أن أضيف غريهم ممن مل يكتبوا مباشرة أو ينشروا حتت هذا العنوان، مثل د. املسريى، د. سيف الدين عبد 
 ..وهكذا.الفتاح، د. اندية مصطفى .

ويف حني كان البعض أكثر اقرتااًب من خطة الفاروقي نظرًا النطالقه من نقد الغريب واستيعابه، إال أن آخرين كانوا 
 األقرب خلطة العلواين نظرًا النطالقهم من استيعاب كل من اإلسالمي والغريب.

نطاق مشروعنا الذي يقتصر  كذلك فإن قراءة حنيف امتدت إىل إسهام العطاسى، وهو اجلانب الذي خيرج عن
على تقومي خربة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ومشروعه عن إسالمية املعرفة، من داخله ومن خارجه )أي من اجته ابلنقد 
إليها أو الكتابة عنها(. وإن كان حنيف وغريه ينقلون عن العطاسى أنه أول من طرح فكرة إسالمية املعرفة، منازًعا بذلك 

 هد يف رايدة املشروع.رموز املع
تقوم على أهنا تتضمن أساًسا التفاعَل مع املعرفة احلديثة إال  (188): إن قراءة حنيف للمنهاجيةخالصة القول -4

أن درجة هذا التفاعل وطبيعته وكيفية حدوثه مجيعها حمل نقاش متنوع املواقف. فالبعض يقبل التقسيمات الكربى اليت 
التفاعل املباشر معها على هذا األساس، والبعض اآلخر أكثر انتقاًدا هلذه التقسيمات الغربية،  حددهتا العلوم احلديثة ويقبل

ألنه مت حتديدها انطالقًا من النموذج املعريف واخلربة الغربية. ولذا فإن هؤالء يدعون إىل فك االرتباط أواًل ابلعلوم الغربية، مث 
حاولوا تقسيم تيارات الفكر  –وفق تصنيف حنيف-ا مع الغرب. فريق اثلث تطوير أطران الذاتية، حىت ميكن التفاعل الحقً 

إىل اثنني: االجتاه الذي يرى أن العلوم اإلسالمية ال ميكن أن تقبل أي اخرتاق غريب ال يكون مبقدور تفسريات الشريعة 
 –الجتاه الثاين فيقبل منهج "اخلطوة التقليدية التكيف معه؛ ولذا فإن هناك حاجة لتغريات جمتمعية هيكلية وراديكالية. أما ا

خطوة" التطوري، حبيث يعدل تدرجيياا اهلياكل العلمانية القائمة ويعيد فتح ابب االجتهاد يف ظل االحتياجات املعاصرة. 
 .misleadingويصف حنيف هذا التقسيم أبنه 

نقدية يف أدبيات إسالمية املعرفة الناجتة عن قراءته ال -ومن مث، فإن رؤية حنيف ملنهاجية إسالمية املعرفة -5
: إن استيعاب الغريب ونقده ال ميكن أن يتم من فراغ ولكن انطالقًا من رؤية إسالمية للعامل ذات أسس (189)تتلخص يف اآليت

 قيمية ومعرفية وتنبين عليها املناهج. ولذا، فإن إسالمية املعرفة تقتضي خطوات مسبقة؛ سواء على نقد الغريب أو االستفادة
 من الرتاث بواسطة متخصصي العلوم احلديثة )كما سنرى الحًقا مبزيد من التفصيل(.

، إن العرض املقارن لرؤى بعض الكوادر حول كيفية تنفيذ إسالمية املعرفة مع خالصة القول هلذا اجلزء الثاين
 لتالية:استدعاء العرض املقارن لرؤى الرموز )يف اجلزء األول من الدراسة( إمنا يبني األمور ا

وإن كانت تطورت حتت أتثري  –أن رؤى الرموز وتصوراهتم الكلية حول اإلطار النظري العام  من انحية:
االختالفات الشخصية )وخاصة التخصص( واالستجابة لالنتقادات املوجهة خلطة الفاروقي، إال أن رؤى الكوادر قد 

                                                           
(188( Ibid, p p 91-92. 

(189) Ibid, p p 48-55. 
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أسهم يف تشكيل انتقاداهتم خلطة الفاروقى وخلطط عمل  انطلقت أساًسا من خربات تطبيقية حبثية أو تدريسية على حنو
املعهد التالية، حبيث اكتست هذه االنتقادات ابحتياجات التطبيق وعوائقه ومشاكله سواء على صعيد التعامل مع األصول 

 أو الرتاث أو الفكر الغريب أو الواقع.
ولكنها تيار متعدد الروافد، وإن اتفقت إسالمية املعرفة ليست مدرسة حمكمة يتضح لنا أن  ومن انحية أخرى:

هذه الروافد حول دوافع وضرورات ومربرات إسالمية املعرفة كمشروع فكري ومعريف ذى تداعيات حركية ولو على 
هو  -بل وتعبريًا عن االختالفات )وليس اخلالفات( بني هذه الروافد–األجل الطويل، إال أن اجملال األكثر اتساقًا 

 ة املعرفة" أو كيفية تنفيذ إسالمية املعرفة أو ما الذي تتضمنه إسالمية املعرفة..."منهاجية إسالمي
وتساعد عوامل عديدة على تفسري هذه االختالفات، سواء بني الرموز )وخاصة مع تعاقب قيادهتم للمعهد( أو 

 بني الكوادر ذاهتا، أو فيما بني الكوادر والرموز.
أن أدوار املؤسسات الرائدة يف العامل عن سنن هللا يف الكون والبشر، إال وإذا كانت هذه االختالفات تعبريًا 

اإلسالمي تقتضى تسجيل خربة هذا التطور وآلياته ودوافعه، ونشرها بصورة منتظمة، توضيًحا للجمهور، واتقاء للبس 
وعدم وضوح للرؤية أو أبنه ختبُّط وعدم نضج  -وخاصة من خارج الدائرة اإلسالمية –والغموض الذي قد يتم تفسريه 

 عدم مصداقية للهدف والدافع ذاته.
أن التغري فيما يتصل ابملنهاجية  –وعلى ضوء العروض املقارنة السابقة أيًضا من انحية اثلثة–حيث من الواضح 

ة )وهي كانت اجملال األساسي للتغري واالختالف( إمنا يعكس استجاابت لالنتقادات اجلادة وخلربات املمارسة الفعلي
سواء خالل عملية اإلدارة أو امللتقيات الفكرية والنظرية )املنشورة وغري املنشورة  –وللتفاعل بني الرموز والكوادر والنخب 

 وكذلك استجابة لطبيعة البنية التحتية الالزمة للتطبيق. –أيًضا( 
حول خطة الفاروقي، وابلرغم مما  وهلذا ميكن القول، وابلرغم من متحور وانطالق االنتقادات والتغريات يف املنهاجية

َمن عدم وضوح حول من صاغ هذه اخلطة ومن نشرها ابلعربية أو ابإلجنليزية وكيف مت  –كما سبقت اإلشارة–حييط 
(، إال أنه ميكنىن القول جمدًدا إن 1989أو  1986( وابإلجنليزية )1984أو  1986تطويرها وإصدارها منقحة ابلعربية )

وقي، مل يكن خطة عمل حمددة ولكن تصور اسرتاتيجي متعدد األبعاد ملشروع اإلسالمية ابعتباره مشروًعا ما ُُسّى خطة الفار 
للتفاعل بني الغريب واإلسالمي، وليس استبدالياا أو استبعادايا أو استئصالياا، وعلى أساس أن هذا املشروع وإن صاغه  

من اجليل الثاين إلسالمية املعرفة؛ أي جيل الصحوة اإلسالمية الفكرية  الفاروقي كتابًة، إال أنه نتاج تفاعل جمموعة الرواد
واملعرفية منذ بداية السبعينيات. وهم جمموعة متنوعة اخلربات والتخصصات واخللفيات ولكنهم اجتمعوا على هدف واحد هو 

رية وحضارية شاملة، وليست أزمة ضرورة االستجابة لتحدّ  اسرتاتيجي أساسي؛ أال وهو أن أزمة األمة الراهنة هي أزمة فك
 مادية فقط.

( تصورًا اسرتاتيجياا مجاعياا، مثَّل استجابًة نوعيًة ونقلًة مهمًة يف مسار 1982ومن مث كانت خطة الفاروقي )
بصورة متجددة سبق تكرارها يف –املواجهة بني عامل اإلسالم وعامل الغرب يف هذه املرحلة، حيث دق انقوس اخلطر حمذرًا 

أبن األمة يف خطر ألن فكرها اإلسالمي يف خطر. مث ُسحت املمارسة خالل ما يزيد عن العقدين ابكتشاف  –ور أخرىص
مسارات متنوعة للعمل، حنو نفس الغاية ولو بطرائق متعددة. ولذا تظل قضية منهاجية إسالمية املعرفة هي حمك احلكم 
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تطور هذه املنهاجية ضرورايا الستمرار املسرية، وللتوجه لفئات إضافية والتقومي على مسار املشروع برمته، ويظل وضوح مسار 
من اجليل الراهن، انهيك عن اإلنتاج اإلبداعي الفكري والنظري القادر على إحداث نقلة نوعية تعرتف هبا اجلماعات 

يري املنشود يف األمة: معرفياا العلمية القائمة، وقبل هذا وذاك يكون هذا اإلنتاج قادرًا على )أو عالمة على( إحداث التغ
 وفكرايا وعملياا.

ومما الشك فيه، أن التعرف على تنوع خريطة التطبيقات يف اجلزء الثالث من املشروع، من شأنه أن يقدم مزيًدا من 
 األدلة واملؤشرات على هذه اخلالصة العامة السابقة.

 

 
 
 
 
 
 
 

 اجلزء الثالث:
 من نتائج تقومي اإلطار العام إىل خريطة بعض التطبيقات: ملاذا؟ وكيف؟

( وحىت مت 2003يناير -2002قرابة العام )يناير  –يف االجتماعات التحضريية ملشروع التقومي، واليت استغرقت 
التطبيقات. وكما  االستقرار على هدف وحمتوى املشروع وخمرجاته، دار نقاش أساسي حول ما إذا كان املشروع سيمتد إىل

اتضح من الدراسة األوىل عن ذاكرة املشروع ومنهاجية إعداده، كان هناك اجتاهان: أحدمها يرى االقتصار على اإلطار العام 
للتأصيل وعدم التطرق إىل التطبيقات، واالجتاه الثاين يرى ضرورة العمل عليها أيًضا نظرًا لصعوبة الفصل ونظرًا ألن 

اهتا متثل مرآة ملا حدث للفكرة من تطور وانتشار بني اجلماعات العلمية املختلفة. إال أن القيود الزمنية منهاجيات التطبيق ذ
على أساس أن املشروع سيستغرق عامني ويقوم عليه عدد حمدود من األساتذة، انهيك عن -والبشرية والتمويلية ابتداء 

خطط مكاتب املعهد، وخاصة أن خربات هذه اخلطط غري موثقة،  صعوبة التواصل لتغطية كل أمناط التطبيقات اليت نّفذهتا
كما هو موضح يف دراسة أ. مدحت ماهر، ومن   –كل هذا رجح كفة االجتاه األول- (190)انهيك عن األعمال غري املنشورة

عرفية وإىل مث استقر األمر على أن يكون مشروعنا مرحلة أوىل من مشروع أكرب ميتد إىل املشروعات البحثية يف جماالت م
 أمناط أخرى من التطبيقات وخاصة خربات املكاتب واجلامعات.

وأكدت خربة االجتماعات واألعمال التحضريية هذا االجتاه، حيث صعب خالهلا احلصول على رد مكتوب حول 
معهد إسالم املعرفة رئيس -ما يتوافر من مادة علمية أو خربة لدى مكاتب املعهد، ابستثناء الرد اإلجيايب من بروفيسور برميه 

ابخلرطوم والرد السليب من د. الريسوىن من املغرب أبن املكتب ليس لديه ما يقدمه يف املشروع، ولقد كان هذا مؤشرًا منذ 

                                                           
 انظر يف قائمة مصادر املشروع )املالحق( رصًدا لبعض األعمال غري املنشورة. (190)
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البداية أن إلسالمية املعرفة خربات وطنية وليست عاملية. وابلفعل متت عملية التوثيق للمادة العلمية للمشروع على هذا 
 األساس.

ه عقب القراءة األوىل مث إعداد التصور الكلى األول عن حمتوى دراسىت "منهاجية إسالمية املعرفة" اتضح إال أن
بني الفكرة واملنهاجية، ابملعىن الذي تتبناه الدراسة، مما استلزم االستعانة  –يف هذه الدراسة بصفة خاصة  –صعوبة الفصل 

 ببعض التطبيقات .
مل  من انحية:يرجع ذلك لالعتبارات التالية:  تقوميية عن التأصيل العام للمنهاجية:التطبيقات : ملاذ يف دراسة  -1

توجد دراسات حتت عنوان "إسالمية املعرفة" تضمنت عنوااًن فرعياا عن املنهاجية مثاًل أو عن غريها، حيدد بؤرة اهتمامها، إال 
، مل حتدد عناوين فرعية تبني تركيزها على اجلوانب (192)درإال فيما ن – (191)أن كل الدراسات املوثقة حتت هذا العنوان العام

 املنهاجية وليس على املفهوم مثاًل.
: تناولت هذه الدراسات املوثقة كل أبعاد إسالمية املعرفة، مما صعب من قراءهتا، انهيك عن ما قد من انحية اثنية

فهوم )دراسة د. أماين صاحل( أو عن النقد والنقض يف بعض األحيان بني دراسيت هذه وبني دراسة  عن امل –يبدو من تداخل 
 )دراسة د. سامر رشواين(.

مل تقدم دراسات الرموز إال اإلطار العام دون التعليق  )حىت فيما هو غري منشور( على ومن انحية اثلثة: 
ؤيته يف جمال معريف مشروعات تطبيقية حمددة، أما الكوادر واخلرباء فكانوا واحًدا من صنفني: إما متحدث عن خربته ور 

، وهي خربات عن املنهاجية ابألساس وال أقول رؤى (193)أو مجاعية –حمدد، أو متحدث عن رؤيته خلربات أخرى فردية 
مما يعين أن قضية املنهاجية تصبح أكثر وضوًحا ابالنتقال من املستوى عامة وجمردة عن املنهاجية مثل اليت قدمها الرموز. 

 منه...وهكذا.االسرتاتيجي إىل األقل 
: اهتمت الدراسات الناقدة من داخل الدائرة أو من خارجها وكذلك الدراسات الناقضة )ولو ومن انحية رابعة

بدرجة أقل( ابملنهاجية ابعتبارها احملك يف احلكم على مدى نضج املشروع وانتشاره ومصداقيته العلمية وقدرته على املنافسة 
تنطلق  -من خارج الدائرة يف جمملها –وكانت اآلراء جات املسلمني من جانب آخر. العاملية من جانب، واستيفاء احتيا

من أحكام مسبقة معرفية أو من قراءة سريعة إلحدى واثئق املعهد املنشورة مع تدشني املفهوم وتسويقه. ودون الرجوع 
ة عن املنهاجية حيتاج إىل إىل ما حدث من تطوير أو ما َّت من تطبيقات، فإن اجلدل الرشيد مع هذه اآلراء وخاص

كما أن النقاش مع اآلراء الناقدة من داخل الدائرة واملقدِّمة لبدائل يف املنهاجية انطالقاً من   استدعاء مناذج حمددة تطبيقية،
إن حسن الظن والنصيحة والتعاضد، إمنا يبني املرونة اليت عليها إسالمية املعرفة وأهنا تيار واسع ذو روافد متعددة، وهي و 

 اجتمعت على نفس املنطلقات والدوافع إال أهنا قد ختتلف يف الوسائل ألسباب عدة.
: إن خربيت اخلاصة يف حضور الندوات والسيمنارات واألعمال التحضريية لألنشطة ومن انحية خامسة

 -واء املكتوب أو الشفوىس–واملشروعات البحثية اليت نظمها املعهد وغريه طوال ما يزيد عن العقدين، تبني أن غري املنشور 
                                                           

 نظام املعرىف، كيف نقرأ الرتاث، املنهاجية اإلسالمية،...ابستثناء ابلطبع العناوين املتصلة واليت تتناول مباشرة خطوات هذه املنهاجية، مثاًل ال (191)
 من أوضحها: لؤي صايف: إسالمية املعرفة من املبادئ املعرفية إىل الطرائق اإلجرائية، مرجع سابق. (192)
قارن جلهود إسالمية يف غمار حتليلهم النقدي امل –( مث أسلم حنيف 2001(، وكذلك عرض د. امللكاوي )1996انظر عرض كل من لؤي صايف ) (193)

 خلربات كل من مىن أبو الفضل، أبو يعرب املرزوقي ضياء الدين سردار، عبد الرشيد موتن، ...اخل –املعرفة 
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ال يقل يف أمهيته وداللته املنهجية عن املنشور وخاصة ذلك املنشور يف اجملال الذي يسمى ابإلبداع النهائي )عقب النقد 
للغريب وللرتاثي، وعقب استيعاب الرؤية اإلسالمية للعامل وذلك على ضوء القراءة يف النص وعلى ضوء احتياجات الواقع( 

صدار كتب جامعية. ذلك ألن هذا النمط من اإلصدارات مل حيقق تراكًما مرجًوا يثبت ولو شكلًيا مصداقية واملقصود به إ
الفكرة. وهذا ال يعىن عدم الرتاكم أو عدم النضج أو عدم استمرار اجلهد على هذا السبيل، بل ابلعكس فإن اجلهود مستمرة 

يكون البعض قد تصور. والذي اتضح حقيقًة هو أمران أساسيان  ولكن اتضح أن الغاية ليست سهلة أو ميكانيكية، كما قد
يصبان ابألساس يف "املنهاجية" وميثالن حمًكا أساسياا ليس لكيفية تنفيذ إسالمية املعرفة، ولكن ملسار تطورها عرب ربع قرن؛ 

 ومها أمران ميثالن خالصة موجزة ومركزة للتفاصيل السابق عرضها يف الدراسة.
هل إسالمية املعرفة نقاش مع العلم الغريب احلديث أم مع الرتاث؟  هل هي لنقد العلم الغريب أم لنقد  :األمر األول

الرتاث؟ هل هي لتطوير منهاجية العلوم الشرعية أم الستحداث منهاجية اثلثة بني املنهاجية التقليدية اإلسالمية وبني 
 املنهاجية احلداثية للعلوم االجتماعية واإلنسانية؟

هبذا االستحكام الثنائي الذي تبدو  –املنهاجية: أي من أين نبدأ؟ وما هي املرجعية؟–ن هل هذه القضية ولك
عليه من واقع األسئلة السابقة، أم هناك تطبيقات ذات تنويعات على املسار املمتد بني ما هو غريب وما هو تراثي؟ وخالصة 

أنه جيب جتاوز هذه الثنائية املستحكمة ألن املنهاجية  –قني من الدراسةعرب اجلزءين الساب–القول: إنه اتضح لنا من التقومي 
ليست طريًقا ذا اجتاهني ولكنها طريق مزدوج يف اجتاه واحد وحنو نقطة التقاء، بعد أن تزداد الشقة بني الطريقني ضيًقا، أي 

 بعد جتسري الفجوة بني الشرعي واالجتماعي.
تفرضها طبيعة املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ إسالمية املعرفة: كيف ميكن جتسري ما حجم املشكلة اليت  األمر الثاين:

الفجوة بني الشرعي واالجتماعي، والفجوة بني الرؤية اإلسالمية للعامل والرؤية الغربية للعامل؟ هل حنن يف حاجة لفريقي حبث 
حدث التأهيل ابتداء الذي يتعمق ابلتدريب؟ يتعاوانن؟ أم هل حنن يف حاجة لتدريس جمموعيت ختصص للطالب الواحد في

وخالصة القول من واقع التقومي السابق عرضه: إنه ال ميكن حتقيق إسالمية املعرفة بدون موارد بشرية متميزة، تنطلق 
ابتداًء من "النموذج املعريف اإلسالمي" والرؤية اإلسالمية للكون، سواء يف جمال التخصص الشرعي أو االجتماعي، 

بعد  –هناك حاجة جلهود مؤسسية منتظمة لتكوين وتنشئة جيل مزدوج التخصص، وحىت يصبح ابإلمكان  وستظل
أن نتحدث عن متخصصني ُجدد جتاوزوا فجوة الثنائية التقليدية بني الشرعي واالجتماعي، نتيجة  -جيل أو جيلني

 تطور وتعمق مقررات الدراسة مث أمناط البحوث، واملنتجات الفكرية...إخل.
إضافياا؛ وهو مدى انفتاح النقاش حول الغريب أو الرتاثي وامتداده  أمًرا اثلثًاوميكن أن نضيف إىل األمرين السابقني 

 إىل دوائر ومجاعات علمية متنوعة خارج دائرة خرباء إسالمية املعرفة واملهتمني هبا.
تقومي يف اجلزءين السابقني من الدراسة، على ضوء هذه االعتبارات اخلمسة املرتاكمة من الواقع واستخالًصا من ال

اتضح لنا كيف أن قضية املنهاجية ليست قضية حمكمة فيها قوٌل فصٌل واحد. وهو األمر الذي كان حيتاج لدعمه أو دحضه 
ابالستعانة خبربات بعض التطبيقات حىت تكتمل حلقة مناقشة املقولة املركبة اليت انبىن عليها التحليل النقدى وكما هي 

 وضحة يف املقدمة العامة للدراسة.م
 مبا يتفق واحتياجات هذا املوضع من الدراسة؟ –فما هذه التطبيقات وكيف نقرتب منها 
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 خريطة التطبيقات: ما هي؟ وكيف؟ -2
 من واقع التقومي يف اجلزءين السابقني ميكن رصد اخلريطة التالية للتطبيقات:

 وذًجا.ذاكرة وخربة مكاتب املعهد: مكتب القاهرة من .1
 قائمة إصدارات املعهد: معايري التصنيف. .2

املؤسسات التعليمية اليت انطلقت من الفكرة وخططت لتنفيذها يف مرحلة التعليم العايل: اجلامعة اإلسالمية  .3
 يف ماليزاي منوذًجا.

تاريخ، الفلسفة، املشروعات البحثية اجلماعية )أو الفردية( يف اجملاالت املعرفية )السياسة، االقتصاد، الرتبية، ال .4
 االجتماع...(: مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم منوذًجا.

يتصل خبربة اإلدارة العلمية والتنفيذية خلطة املعهد فهو يتصل أيًضا بغري املنشور وغري املعلن  البند األولوإذا كان 
على صعيده التفاعالت واالحتكاكات  من األعمال بقدر ما يتصل ابملنشور واملعلن منها. كما ميثل اإلطار الذي جترى

ومما ال شك فيه، أن مسار الفكرية والعملية اليت تضع اخلطط حمل االختبار الفعلي لبيان مصداقيتها أو حاجتها للتغيري. 
إسالمية املعرفة عرب ربع قرن ال ميكن تسجيله وتقوميه مبا هو منشور فقط، ولكن أعمال "الكواليس" والبنية التحتية 

مهية إضافية، ولذا فإن العمل الذي قدمه د. مجال الدين عطية عن خربة مكتب القاهرة خالل إدارته له ذات أ
( ما كان ميكن ألحد أن يسجله على هذا النحو غريه، انهيك عّما مل يتم تسجيله بعد أن آتكلت 1988-1992)

 ذاكرة املكتب نظًرا لعدم توثيقها بصورة شاملة.
وذلك خبطاابت متنوعة،  –ل القناة اليت يتجه من خالهلا املعهد إىل مجهور متعدد املستوايت : فيمثالبند الثاينأما 

ومما ال شك فيه أن خريطة تراكم هذه اإلصدارات أفقياا )قائمة خطوات اخلطط( ورأسًيا )على صعيد كل خطوة( هو مؤشر 
ا عن ماهية "املنهاجية" اليت خيدمها املعهد من أساسي من مؤشرات إجناز املعهد خلططه، بل واألهم كونه مؤشرًا أساسيا 

خالل اإلصدار املنشور )كتب ودورايت(: فما هي اخلطوات اليت حازت االهتمام؟ وما قدر اإلجناز الذي حتقق على صعيد  
 كل خطوة؟

ببعض رموزه،  إىل مستوى مواز  للمعهد أال وهو املؤسسات التعليمية املستقلة عنه أو املرتبطةالبند الثالث  وينقلنا
وهى اليت متثل استجابة لتحدى مدى توافر املوارد البشرية وطبيعتها وأتثريها على "املنهاجية"، كما أن هذه املؤسسات متثل 

وبني اجملتمع والنظام احمليط، فإن خمرجاهتا متثل مدخالت يف  –على املستوى النظري والفكري–حلقة وصل مهمة بني الفكرة 
مما ينقل إسالمية املعرفة من نطاق جتديد الفكر إىل نطاق عالج املشكالت على أرض الواقع، بكل  هذا اإلطار والعكس،

ما ميثله ذلك من حتدايت للفكرة ذاهتا ومردودها ابلنسبة خلدمة قضااي األمة من انحية، وملدى ما تواجهه من حتدايت 
 وعوائق من انحية أخرى.

لفردية واملشروعات البحثية ميثل ما ميكن تسميته اجملال احليوى لعملية أي البحوث ا– البند الرابعوأخريًا، فإن 
سواء على مستوى نقد الغريب أو استدعاء الرتاث أو  –إسالمية املعرفة، حيث تتفاعل املداخل املعرفية واملنهجية والنظرية

على خطوة واحدة من خطوات  سعًيا حنو إبداع جديد. ولذا، فإن هذه املشروعات ميكن أن تنصب -غريمها من اخلطوات
إسالمية املعرفة، لتحقيق اخرتاق نوعي لكيفية تفعيلها يف منظومة عملية إسالمية املعرفة )العالقة مثاًل بني: النموذج املعريف 
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اإلسالمي والرؤية اإلسالمية للعامل، وهل هناك رؤية واحدة أم عدة رؤى وكيف تنعكس هذه الرؤية على خصائص املعرفة 
 ة...وهكذا(.املنتج

كما ميكن أن تكون هذه املشروعات، مشروعات كلية تستهدف إما تقدمي إطار عام لكيفية "األسلمة" على 
، أو تقوم ابلفعل على بناء البنية التحتية الالزمة، سواء على صعيد األصول أو الرتاث أو (194)صعيد جمال معرىف حمدد

صياغة إسالمية هلذا اجملال أو تقدمي ما يسمى "منظورًا إسالمياا" له. ومما ال  التاريخ أو الفكر الغريب سعيًا حنو تقدمي إعادة
شك فيه أن هذه املشروعات البحثية الكلية البد وأن تقدم خربة حية وفاعلة لإلجابة عن السؤال التايل: كيف تكون البداية: 

ك األساسي لعملية تقومي "املنهاجية" كما سبق من الغريب أم من الرتاثي؟ وهو السؤال الذي يرتجم ابختصار إشكاليات احمل
 التوضيح.

ولكن هل مبقدوران يف هذا املوضع من الدراسة أن نقدم تقوميًا حملتوايت كل بند من هذه البنود؟ ابلطبع ال. كما أن 
، ومتثل (195)هد ذاتههذه عملية كان البد وأن تتم مرحلياا، طوال ربع القرن املاضى، ووفق خطط تقومي دورية يقوم عليها املع

نتائجها ذاكرة املعهد املوثقة أو املنشورة أو غريها، واليت ميكن البناء عليها أو التجديد فيها بواسطة اجلماعات العلمية عرب 
أرجاء العامل اإلسالمي، على اعتبار أن املعهد العاملى للفكر اإلسالمي هو مركز القيادة والتنسيق األعلى بني هذه اجلماعات 

  تتوزع بينها األدوار الالزمة لتنفيذ مهمة أمة  أبسرها.اليت
وهلذا كله، وحيث إن مراجعة هذه التطبيقات مجيعها هي يف صميم عناصر عملية التقومي املؤسسي وليس التقومي 

رين عاًما أي بعد مرور مخسة وعش –واآلن–مثل اليت أقوم عليها يف هذه الدراسة، فال ميكن ادعاء إمكانية القيام هبا هنا 
دون إمتام تقوميات دورية منشورة النتائج ومعلنة بشفافية، ولكنىن أكتفى برسم خريطة البنود املشار إليها عالًيا، وأتوقف عند 

 مالمح كربى هلا، وعلى النحو الذي يتفق واالعتبارات اليت أَملت التوقف عند التطبيقات والسابق توضيحها.
 وماذا بعده؟ (196)(1992-1988مجال الدين عطية عن فرتة إدارته ) شهادة د. :خربة مكتب القاهرة -أ

سبقت اإلشارة إىل رؤية د. مجال الدين عطية عن دور املكتب، واليت بينت أن خطة عمل املكتب أعادت ترتيب 
ية أولوايت خطة الفاروقي. ويتضح ذلك من مضمون جمموعة مشروعات املرحلة األوىل مقارنة مبشروعات املرحلة الثان

 والثالثة.
جمموعة مشروعات املنهج، جمموعة أدوات العمل، جمموعة تطوير العلوم الشرعية،  :املرحلة األوىلفلقد تضمنت 

 جمموعة مشروعات إلسعاف الوضع )إىل جانب جمموعة تعريفية وجمموعة تدريبية(.
)كما هو جار  وكما جيب أن وتتضمن جمموعة مشروعات املنهج ما يتصل ابلتعامل مع القرآن والسُّنة والرتاث 

يتم(. أما أدوات العمل فاملقصود هبا ثالثة أمور: إقامة مركز معلومات ومتابعة حتديثه واستمرار تزويده ابجلديد، بلورة اخلريطة 
 الفكرية اإلسالمية املطلوب استكماهلا، عمل املكانز اإلسالمية.

                                                           
: ما يتصل ابلتطبيقات عامة، وجماالت دراسية حمددة، وكذلك انظر حتليل لؤى صاىف .Mohamad Aslam Haneef : op. cit انظر: (194)

 ملنهاجية لكل من: مىن أبو الفضل، وموتن، وحممد عارف، وحممد أمزاين، وذلك يف دراسته: حنو منهجية أصولية للدراسات...، مرجع سابق .املقارن بني االسهامات ا
 تصورًا لعناصر التقومي الالزم القيام هبا دوراًي. )غري منشور، من واثئق مكتب القاهرة(. -1992 –قدم د. عماد شاهني  (195)
 .204-175عطية: إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: مرجع سابق ص د. مجال الدين  (196)



87 

 

لسنة والعقيدة وأصول الفقه وعلوم الفقه. واملقصود أما جمموعة تطوير العلوم الشرعية، فهى علوم القرآن وا
مبشروعات جمموعة اإلسعاف األوىل )حىت يكتمل العمل يف اجملموعات الثالث السابقة( مشروع القراءات، ومشروع املداخل 

، املناهج اإلسالمية للعلوم )نظرية املعرفة اإلسالمية، املقاصد الشرعية، الضوابط الشرعية للعلم موضع التخصص، السنن
املناسبة، اسهام علماء املسلمني يف العلم وموضع التخصص، املشاكل املعاصرة يف العلم موضع التخصص، مسح حتليلى 

 للكتاابت املعاصرة يف العلم موضع التخصص(.
أما املرحلة الثانية من خطة عمل املكتب، فهي تتضمن مشروعات يف جمال دراسات الكتاب والسُّنة. )بعد إمتام 

لكشافات( يف جمال الرتاث )عرض الرتاث وفًقا لتقسيمات العلوم احلديثة، بعد تكشيفه يف مرحلة أوىل، مع الدراسة النقدية ا
له(، يف جمال الفكر الغريب )عرض الفكر الغريب لذاته، مث النقد اإلسالمي للفكر الغريب(، وأخرياً يف جمال دراسة الواقع: مسح 

وملشاكل اإلنسانية لتحديد مواضيع العمل يف املرحلة التالية وهي اإلبداع. وهذا اإلبداع يتضمن شامل ملشاكل األمة الرئيسة 
 تقدمي التحليالت والرتكيبات اجلديدة يف العلم، الكتب اجلامعية.

وابلطبع، لست هنا مبعرض إعادة كتابة شرح د. مجال الدين عطية لتفاصيل هذه املشروعات، وما أجُنز منها، وما 
جز، وأسباب عدم اإلجناز وشكل إصدار ما مت إجنازه، سواء ابلنشر الواسع أو احملدود أو عرب النشر، فهذا يفوق طاقة مل ينُ 

 هذه الدراسة. ولكنىن أكتفى مبجموعة من املالحظات ذات الصلة بزاوية اهتمامي؛ أي املنهاجية:
د.عطية أهنا متتالية؟ بدليل احلديث عن  هل املراحل الثالثة متزامنة أم متتالية؟ يتضح من بعض تعليقات -1

 مشروعات اإلسعاف األوىل حىت تتم املشروعات التأسيسية يف املرحلة األوىل.
وحيث إن هناك فارقًا بني خطة مؤسسة )مكتب القاهرة( لتنفيذ مشروع اإلسالمية يف صورة متكاملة، وبني جهود 

كام اخلطة إال أنه مل يكن من املمكن تنفيذها يف مخس سنوات فردية يف خطوة من خطوات هذا املشروع. وابلرغم من إح
وهو قصور املوارد البشرية القادرة على تنفيذ مشروعات هذه املراحل سواء بصورة  -اعرتف به د. عطية –نظرًا العتبار مهم 
 متزامنة أو متتالية.

اليت بينت كيف أن خربة املمارسة هذا وجتدر التذكرة هنا ببعض نتائج حتليل تطور رؤى الرموز والكوادر وهي 
أبرزت حمورية قضية املنهاجية، وعلى حنو مل يكن ظاهرًا يف خطة الفاروقي كما بينت هذه النتائج من انحية أخرى، أنه أاًي  
كانت نقطة االنطالق: الغريب، أو إطار مرجعي إسالمي، فإن هناك حاجة لرؤية ما قبل املنهج. هذا ويتضح من خطة 

رة، كيف أن البداية كانت مع مناهج التعامل مع األصول وأدوات العمل وتطوير العلوم الشرعية وصواًل يف مكتب القاه
النهاية إىل الغريب وإىل الواقع. وهذا املسار يعكس أحد التوجهني اللذين انقسمت بينهما النقاشات حمك تقومي "املنهاجية": 

ك فيه، أن البدء من أيهما حيتاج إعداد مسبق للمتخصصني على كل من البدء من الغريب أم اإلسالمي. إال أنه مما ال ش
 الصعيدين طاملا سيتجه للتخصص اآلخر، سعياا حنو إبداع جديد، أو على األقل سيقدم يد العون ألصحابه.

 ومما ال شك فيه، وعلى ضوء خربة األعوام التالية على إدارة د.عطية للمكتب وحىت اآلن، فإن احلاجة ما زالت
ماسة هلذه املشروعات التأسيسية يف ما قبل املنهج ويف املنهج  وخاصة ابلنسبة لغري املتخصصني فيها، وهي يف اجملال 

 الشرعي والرتاثي ابألساس.
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وابلرغم من تعدد الندوات واملؤمترات واإلصدارات عن كل خطوة من هذه اخلطوات التأسيسية، إال إنه من  -2
جتدد اجلدل حول منهج التعامل مع  2006اجلدل والنقاش، بل إنه يف مؤمتر استانبول  العجيب مالحظة استمرار نفس

وملدة ربع قرن من  -أو غريه–القرآن والسنة والرتاث لدرجة دفعت يب وابلبعض لالحتجاج أبن األمر يسري كما لو أن املعهد 
هذه اجملاالت وعلى حنو ميكن االنطالق منه والبناء عليه مل ينتج تراكًما ملموًسا حيدث اخرتاقًا يف  –الصحوة الفكرية واملعرفية

 وليس البدء من بديهياته مكررًا.
بعبارة أخرى، كان من األجدر ابملكتب وغريه من املكاتب أن يستمر يف تنفيذ هذه املشروعات بدأب وتراكم، 

ملكتب ومؤمتراته املنشورة وغري وإبعالن مكثف عن نتائج ما توصلت إليه كل مرحلة. ولعل الرجوع إىل قائمة ندوات ا
، تراكًما على ما سجله د.عطية يف كتابه، قد يساعد على تلمس الصورة، كما يساعد املعهد (197)(1992املنشورة )منذ 

 وتصنيفها والتعليق عليها مث البناء عليها. –وغريه من املكاتب–على حتديد خمرجات هذا املكتب 
ة ما زال احلديث جيرى عن أمهيتها وضرورهتا اآلن وعلى رأسها وضعت اخلطة يدها على موضوعات مهم -3

املشروع احلضاري اإلسالمي، واخلريطة الفكرية اإلسالمية اليت مت إجنازها خالل قرنني والالزم استكماهلا لتفعيل املشروع 
قوم عليها مكتب القاهرة، اليت ي –غري العلنية–احلضاري اإلسالمي بل لبيان ملاذا مل يثمر حىت اآلن. ومن أهم األنشطة 

 اجتماعات إعداد املشروعات البحثية واليت جرد بعضها االهتمام مبثل هذه املوضوعات، وعلى حنو جديد.
مشروعات املرحلة األوىل مشروعات تفصيلية عن كل خطوة من خطوات اخلطة إال أن الذي يركز على الناظم  -4

ار عملية اإلبداع املطلوب منذ بدايتها، كان هو املشروع الثاين يف جمموعة الرابط بني اخلطوات، وعلى النحو الذي يبني مس
ابلنسبة –اإلسعاف األوىل. أي مشروع "املداخل اإلسالمية للعلوم"؛ فلقد مت تصميمه لالستجابة الحتياجات ما قبل املنهج 

اإلسالمية كجزء من املقرر  وخاصة ما يتصل بنظرية املعرفة –للمتخصص االجتماعي واملتخصص الشرعي على حد سواء
العام إلسالمية املعرفة وهو مقرر خطط املكتب إلصداره ولتعميمه، ولكن مل يتم ذلك حىت اآلن. ابلرغم من أن مسار 
العقدين املاضيني قد أوصلنا اآلن إىل حيويته وضروريته وهو ما يتم إعداده اآلن حتت اسم مشروع "كتاب املنهاجية 

روع متطور وشامل وجامع وأكرب عمًقا ونضًجا مما سبقه من إصدارات حتت هذا  االسم، وهو وهو مش (198)اإلسالمية"
يقدم اإلطار املنهجى العام واملشرتك بني اجملاالت املعرفية املتخصصة والواجب االنطالق منه حنو العلوم االجتماعية لنقدها 

 وإعادة صياغتها من رؤية إسالمية.
–ملداخل اإلسالمية للعلوم وابلرغم من أمهية العمل املسبق يف مشروعات التأسيس هذا، وابلرغم من أمهية هذه ا

إىل إرجاء العمل بتنفيذ بعض هذه املشروعات ريثما تتبلور فكرهتا  (199)قبل االنتقال إىل التطبيقات، إال أن د. عطية أشار
ابلنظر إىل احملاضرات والندوات واملؤمترات  وتنضح الكوادر الالزمة لتنفيذها. إال أنه من انحية أخرى جتدر اإلشارة أنه

، فإهنا يف معظمها تضمنت ندوات يف جماالت معرفية متنوعة: (200)ابعتبارها من جمموعة األنشطة التعريفية والتخطيطية

                                                           
 انظر القائمة يف الذاكرة اإلليكرتونية للمكتب . (197)

داد البحوث وهو يف مشروع املنهاجية اإلسالمية الذي استغرق اإلعداد له قرابه العامني من األعمال التحضريية اجلادة، شارك فيها عدد من اخلرباء، مت إع (198)
 مرحلة التحرير.
 .178مجال الدين عطية وآخران، إسالمية املعرفة، مرجع سابق، ص  (199)
 .184-180املرجع السابق، ص ص  (200)
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فز وهو يعرف أبنشطته وخيطط هلا، قد ق –الفلسفة، علم النفس، اخلدمة االجتماعية، الرتبية؛ مما يعىن، أن مكتب القاهرة 
قبل –إىل التطبيقات. حقيقة ميكن القول إن اخلربات املنهاجية يف هذه اجملاالت لدى رواد اجليل األول من إسالمية املعرفة 

متثل منطلًقا البد من استقصائه، قبل البدء بتخطيط آخر، كذلك تشري إىل أن املنهاجية ال يتم تطويرها يف  -أتسيس املعهد
فضل أن ترتبط مبجاالت معرفية حمددة؛ نظرًا ملا بني هذه اجملاالت من متايزات، ونظرًا لعدم أطر عامة جمردة، ولكن من األ

توافر نفس النمط من اخلربات واملوارد البشرية على صعيد كل من هذه اجملاالت املعرفية والقادرين على القيام مبهام عملية 
هنا سؤال سيتكرر الحًقا وخاصة مع االنتقال إىل خربة إسالمية املعرفة بنفس النمط أو نفس املنطلقات. وهلذا يثور 

املشروعات: هل التطوير املنهاجي حيدث على حنو أفضل ابلرتكيز على جمال معريف حمدد، ومن خالل عمل مجاعي، أم ميكن 
فيها  تقدمي إطار منهاجي عام مشرتك يصلح تطبيقه يف جماالت معرفية متنوعة، وذلك من خالل عمل مجاعى أيًضا يشرتك

أصحاب امللكات املنهاجية ولو من ختصصات خمتلفة؟ وأليس جمال النموذج املعريف والرؤية للعامل من أهم اخلطوات التأسيسية 
 املشرتكة بني التخصصات؟

 –ابعتباره موضوًعا ألحد مشروعات املنهج –وأخريًا، فإن خطة مكتب القاهرة برتكيزها على جمال السنن  -6
لفكر الغرىب، ابعتباره أحد مشروعات املرحلة الثانية يقتضى التنويه أبمهيتهما، ولكن تفاوَت إجناز وكذلك مشروع نقد ا

املعهد على صعيد كل منهما. فنقد الفكر الغريب منطلق أساسي، أاًي كان ترتيبه يف عملية اإلسالمية، إال أن حمتوى شرح د. 
فكر غريب؟ أليس املقصود هو النموذج املعريف الغريب )العلماين  عطية هلذا املشروع يف حينه، يفرض التساؤل التاىل: أي

( قد دشن 1992الوضعي( ابألساس؟ فهذا مستوى خيتلف عن مراجعة ونقد حاالت. وإذا كان مؤمتر التحيز األول )
حققت تراكًما يف منطلًقا مهماا يف هذا النقد حتت عنوان إشكالية التحيز، فإن اخلربة عرب ما يقرب من مخسة عشر عاًما قد 

أي األنساق املعرفية املتقابلة واملراجعة النقدية من داخل الغرب ذاته للنموذج املعريف العلماين وجتلياته النظرية –هذا اجملال 
 واحلياتية على حد سواء. لقد سامهت بعض إصدارات املعهد يف مالحقة هذا التطور.

املهمة، واليت ختدم عملية الربط بني خطوات عملية إسالمية أما عن مشروع "السُّنن" فهو من مشروعات املنهج 
" ..إن القول ابعتبار : (201)املعرفة واالنتقال من املعريف إىل الواقع الفكري والنظري. ويف هذا يقول د. مجال الدين عطية

من العلم،   Normativeالوحي )قرآاًن وسنة( مصدرًا للمعرفة وهو لب رسالة املعهد ال يعىن اجلانب املعياري 
والذي ال إشكال يف إخضاعه لألخالق، وإمنا يعين اجلانب املعريف املوضوعي والذي يتمثل اجلانب اإلسالمي منه يف 
السنن الكونية. صحيح أن أحًدا مل يقل أبن الوحي هو املصدر الوحيد للمعرفة ألن الوحي نفسه أمر ابلسري يف األرض 

ور إىل احملجوب "فانظروا كيف بدأ اخللق"، والذي قيل ابعتبار الوحي مصدرًا ال والنظر يف ملكوت هللا بل تعدى املنظ
يعين االكتفاء بشعار اجلمع بني القراءتني، وإمنا مقتضاه البحث يف كيفية اجلمع، وحمك هذا هو موضوع السنن والذي 

ى اإلعجاز العلمي للقرآن يشغل مل حتظ هذه الناحية ابلذات منه ابالهتمام حىت اآلن، انهيك عن أن االهتمام مبا مس
 عن هذه الناحية ويباعد األنظار عنها بداًل من أن يضيف إليها".

                                                           
 .188-187املرجع السابق، ص ص  (201)
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إال بسمينار  -كما يقول هو-وابلرغم من هذه األمهية املنهاجية للسنن، إال أهنا مل حتظَّ يف وقت إدارة د.عطيه 
 حيقق مكتب املعهد تراكًما أيًضا يف مشروعات أخرى ذي طبيعة حمدودة. كما مل حيقق املعهد تراكًما على هذا الصعيد. ومل

 مت التخطيط هلا والعمل عليها لفرتة مثل اخلريطة الفكرية، نقد الفكر الغرىب، فقه الواقع.
ولكن من انحية أخرى، فإن التزامن بني هذين املشروعني عن نقد الفكر الغريب وعن السنن وبني مشروعات 

ض التساؤل مرة أخرى: ما معىن هذا التزامن؟ وأمل يكن هناك حاجة مسبقة إلجناز نوعي يف املرحلة األوىل التأسيسية يفر 
مشروعات املرحلة أوىل ابتداًء. وهلذا تقفز مرة أخرى مشكلة الرابطة بني اخلطوات وترتيبها ابعتبارها حمًكا أساسًيا من 

خربة عقدين من املمارسات، على حنو أدى إىل حمكات تقومي منهاجية إسالمية املعرفة، وهو األمر الذي تبلور خالل 
االعرتاف أبمهية الدورات التدريبية يف مداخل العلوم الشرعية وخصائص الرؤية اإلسالمية والنموذج املعريف للعلوم، وذلك 

 .(202)لطلبة وابحثي العلوم االجتماعية واإلنسانية املهتمني بفكرة إسالمية املعرفة
اليت عكست يف نفس الوقت رؤيته، إال أن خربة  –ة إدارته ملكتب القاهرة وإذا كان د. عطية قد سجل خرب 

مكتب القاهرة من بعده مل يتم تسجيلها يف عمل منشور. ويقتضى حتليلها التقوميي اجلمع بني شهادة كل من د.على مجعة 
رفعت العوضي ود. (، مث كل من د. 2003إىل  1992ود. سيف الدين عبد الفتاح ود. نصر عارف )عن املرحلة من 

عبد الرمحن النقيب ود. عبد احلميد أبو سليمان )عن املرحلة التالية وحىت اآلن(. فإن قائمة أنشطة املكتب املطبوعة واليت 
تتضمن الندوات واملؤمترات العلنية ال تكفى هذه القائمة إال لرسم خريطة اهتمامات، وابلنظر إىل هذه اخلريطة ميكن تسجيل 

 ما يلي:
 ( حيث مل يتم تسجيل إال نشاطني فقط.2000-93وجود فراغ كبري يف أنشطة الفرتة )  حية،من ان

ما عدا ثالثة مؤمترات عن االقتصاد واملالية اإلسالمية، ومؤمترين عن األمة والثقافة والبيئة/  ،من انحية أخرى
 جمال التعليم والرتبية الوالدية واألسرة والطفولة التنمية وعن املرأة )من مداخل معرفية متعددة(، فإن األنشطة الباقية تركزت يف

واملرأة، حقيقة تعرب موضوعات املؤمترات يف هذه اجملاالت عن شبكة متواصلة ومرتاكمة، إال أهنا تعكس توجه د. أبو سليمان 
املسلم من اجلذور اليت  عن كيفية إسالمية املعرفة ابتداء من الوحدة األوىل يف اجملتمع )األسرة( وكمنطلق لعالج أزمة العقل

 هتيؤه له لتحقيق إبداعات إسالمية املعرفة، سواء على مستوى العلم أو الفكر أو احلركة اجملتمعية.
غياب األنشطة اخلاصة ابجلوانب املعرفية واملنهاجية ما عدا نشاطني يف اجملال الرتبوى وآخر يف ، ومن انحية اثلثة

حماضرات املواسم الثقافية للمكتب، وهي حتقق تراكًما هاًما عرب السنوات املاضية، انهيك  العلوم السياسية. وأخريًا: أين قائمة
عن األنشطة األخرى غري املعلنة واليت متثل ساحة مهمة إلنضاج األفكار والرؤى )على سبيل املثال اجتماعات إعداد كتاب 

 املنهاجية وتقاريرها(.

                                                           
: انظر: د. اندية 2000كر اإلسالمي يف حول خربة أول دورة مت تنظيمها ابلتعاون بني مركز احلضارة للدراسات السياسية واملعهد العاملي للف (202)

لعاملي للفكر اإلسالمي، مركز احلضارة مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(، املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية، العلوم السياسية منوذجاً، القاهرة، املعهد ا
 .2002للدراسات السياسية، 

شكل دورات تدريبية أكثر ختصًصًا يف اجلانب املعريف ومداخل العلوم الشرعية، وجرت جلساهتا وحلقات نقاشها عرب عدة ولقد مت تطوير نتائج هذه اخلربة يف 
مجعة: مدخل إىل  مراحل متتالية خالل عام ونصف، وذلك حتت إشراف د. علي مجعة ود. اندية حممود مصطفى، ومت نشر خالصة ونتائج مادهتا العلمية يف: د. على

 .2004، 1دار هنضة مصر، طالرتاث، 
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شطة كل من مشروعات املكتب يف فرتة إدارته، دون تعليق نقدى وأخريًا، إذا كان د. عطية قد وصف حمتوى أن
( تكرار نفس النمط 1992على هذا احملتوى وما حققه من تراكم، فإنه ال يلزم هنا) عند تقومي خربة مكتب القاهرة بعد 

ن األعمال وغريه م –التشخيصي؛ ألن حتليل احملتوى أكثر أمهية، ولكن ال تتسع له طاقة هذه الدراسة. حيث حيتاج 
 إىل خطة عمل مستقبلية )كما هو مقرتح يف خامتة هذا املشروع(. -الرتاكمية

كذلك توضح هذه اخلريطة لديناميات التفاعل واجتاهات التنفيذ وخاصة وقد مر املعهد يف املرحلة املمتدة من 
سالمية من انحية أخرى، كما عاىن وحىت اآلن بتغري رائسة املعهد من انحية وبتكوين جامعة العلوم االجتماعية واإل 1992

من حتدايت ما بعد احلادى عشر من سبتمرب من انحية اثلثة، كما شهد مكتب القاهرة انتقال إدارته من أساتذة العلوم 
السياسية والشرعية إىل العلوم االقتصادية والرتبوية من انحية رابعة، وحتوله من مكتب املعهد يف القاهرة إىل مركز الدراسات 

ملعرفية، وذلك يف ظل التحول أيًضا يف منط إدارته، بعد أن تزايد آتكل دور ما يسمى "اجمللس العلمي"، وبعد حماوالت ا
إعادة هيكله أدوار املتعاونني مع املكتب من خمتلف التخصصات حتت مظلة "اللجان العلمية" و"جلنة املستشارين" املتعددة 

 التخصصات وهكذا...
 معايري التصنيف ومدى اإلجناز يف خطوات اخلطط املعلنة عهد من الكتب:خريطة إصدارات امل -ب

أصدر املعهد عدًدا ضخًما من اإلصدارات ابللغتني العربية واإلجنليزية سواء كانت مرتمجة عن العربية أو منشأة 
 . ولقد صدرت مصنفة وفق سالسل عديدة.(203)ابإلجنليزية ابألساس

صنيفها استناًدا إىل معيار املؤلِّف، مميزًا بني الفئات التالية: من رموز وكوادر ولقد أعاد د. مجال الدين عطية ت
 املعهد، من خارجه ممن استكتبهم يف موضوعات حمددة أو ممن تقدموا أبعماهلم إىل إدارة النشر فوافقت على نشرها.

نيف وفق معيار آخر هو خطوات هناك حاجة للتص -تقومي منهاجية إسالمية املعرفة–إال أنه ووفًقا هلدف دراستنا 
اخلطط املعلنة للتنفيذ: الرؤية اإلسالمية والنموذج املعريف، املنهج واألدوات وطرائق البحث، نقد الفكر الغريب )عام، ويف 

يف جمال التخصص. فماذا  –الفردية أو اجلماعية–التخصصات(، الرتاث، القرآن والسنة، الواقع، انهيك عن التطبيقات 
هد يف كل جمال؟ وهل كان ذلك اإلصدار بناء على خطة نشر لتحقيق تراكم رأسي )يف اخلطوة الواحدة(، وأفقي أصدر املع

 )يف الرابطة بني اخلطوات وخاصة يف جمال التطبيقات(؟
هذا، وجيدر القول إنه مت ابلفعل إعادة تصنيف اإلصدارات وفق هذا املعيار، وحيث ُوجد أن سالسل إصدار 

مصداقية التصنيف املتبع أو عدم مالءمته...  تضى إعادة تصنيف قائمة كل منها؛ نظرًا للتداخل أو عدماملعهد كانت تق
 فنكتفي ابإلحالة إىل التصنيف اجلديد والتعليق عليه. –على األقل من وجهة نظران–وحيث إنه ال ميكن تفسري هذه احلالة 

 
 (*ة إبسالمية املعرفة)إعادة التصنيف إصدارات املعهد من مدخل اتصاهلا مبنهاجي

اضحة التداخل و تتألف حزمة السالسل اليت تصدر بناء عليها إصدارات املعهد من سبعة عشر سلسلة 
 ين هذه السالسل هي:و عناو عدم التحديد؛ و القابلية للتكرار و 

                                                           
 انظر قائمة إصدارات املعهد على موقعه اإللكرتوين أو املطبوعة. (203)

  ( قام على إعداد هذه اجلزئية أ. مدحت ماهر املدير التنفيذي ملركز احلضارة للدراسات السياسية والباحث يف العلوم السياسية.*)
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 سلسلة إسالمية املعرفة -1
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ن  الواضح أنه ليس تصنيًفا جامًعا وال مانًعا، بل هو ضيق وفضفاض يف آن واحد، وحيتاج إلعادة بناء وم 
" هلا، وتفعيلها و"التأصيلابعتبارها القضية األم اليت هنض املعهد من أجل التأسيس  "إسالمية املعرفة"من مدخل أولوية 

 جماالت: "املفاهيم واملصطلحات"، و"اإلدارة"، " يفتطبيقات" إسالمية علمية، وحتويلها إىل "منهاجيةيف "
و"االقتصاد"، و"السياسة"، و"الرتبية"، و"اخلدمة االجتماعية" وغريها، والقيام عليها ابإلصدار والنشر والتوزيع: بعمل 

سالمي " الفكر اإلقضاًّيوربطها ب "، "املعاجم واألدلة والكشافات"، و"تيسري الرتاث اإلسالمي"، و"الثقافة العامة"
و أحبااًث يف كتب، اإلصدارات كتًبا أواء كانت هذه اترخيها سيما احلاضر، سوحركات اإلصالح املمتدة عرب األمة وعرب 

 أو حماضرات يف ندوات أو مؤمترات أو كانت رسائل جامعية أو غري جامعية. 
ظم إسالمية املعرفة" فإنه انفإذا اعتمدان هذه العناوين السبعة عشر، وأردان إعادة بناء التصنيف من مدخل "

 ول التايل:قد يؤدي إىل بناء اجلد
 اإلصدار               م

 السلسة
 رسائل  حماضراتو  وكتبأحباث 

(
1) 

 ................  ............................ إسالمية املعرفة
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 (
 أ(

الدراسات 
 التأصيلية

   

 (
 ب(

    املنهجية اإلسالمية

 (
 ج(

    املعرفيةالتطبيقات 

(
2) 

    إسالمية الثقافة

 (
 أ(

    الثقافة العامة

 (
 ب(

    تيسري الرتاث

 (
 ج(

املعاجم واألدلة 
 والكشافات

   

(
3) 

    إسالمية احلركة

 (
 أ(

قضاًّي الفكر 
 اإلسالمي

   

 (
 ب(

    حركات اإلصالح

 
 وفيما يلي إعادة التصنيف بناء على هذا اجلدول املقرتح:
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 اإلصدار                 م
 

 السلسة

 حماضراتو  وكتبأحباث 

 

 رسائل

(
1) 

 ................  ............................ إسالمية املعرفة

 (
 أ(

الوجيز يف إسالمية املعرفة:  - الدراسات التأصيلية
املبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض  

، 1987(، 2مؤمترات الفكر اإلسالمي، )رقم 
  ص132

ابن تيميه وإسالمية  -
، 2(،  طه جابر العلواين، ط/13املعرفة،)رقم 

  ص 88، 1995

األزمة الفكرية املعاصرة : تشخيص  -
(، طه جابر العلواين، 1ومقرتحات عالج، )رقم 

  ص 1992،64، 2ط/

(،  1أزمة العقل املسلم، )رقم  -
 245، 1993، 3عبد احلميد أبو سليمان، ط/

  ص

حول تشكيل العقل  -
، 5(،  عماد الدين خليل، ط/6املسلم،)رقم 

  ص 179، 1992

حنو نظام معريف إسالمي، حلقة  -
دراسية، فتحي ملكاوي )حمرر(، )رقم 

  ص 510، 2000، 1(،ط/16
العلم واإلميان: مدخل إىل  -

(، إبراهيم أمحد 5نظرية املعرفة يف اإلسالم، )رقم 
  ص1992،77، 2عمر، ط/

نظام اإلسالم - -  
العقائدي يف العصر احلديث، )رقم 

، 2(، حممد املبارك، ط/2
  ص 1996،45

األسس  -
(، حممد 3اإلسالمية للعلم، )رقم 

، 1996، 2معني صديقي، ط/
  ص 45

صياغة العلوم  -
(، 5صياغة إسالمية، )رقم 

، 1996، 2إمساعيل الفاروقي، ط/
  ص 35

التعليم أزمة  -
املعاصر وحلوهلا اإلسالمية، )رقم 

، 2(، زغلول راغب النجار، ط/6
  ص252، 1996)منقحة(، 
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(، 10قم وعلمَم آدم األمساء كلها،)ر  -
  ص 63، 1996حممود الدمرداش، 

 (
 ب(

اجلمع بني القراءتني : قراءة الوحي  - املنهجية اإلسالمية
(، طه جابر العلواين، 22وقراءة الوجود،)رقم 

  ص 30، 1996
ظاهرية ابن حزم األندلسي:نظرية  -

(،أنور خالد 11رقم املعرفة ومناهج البحث،)
  ص162، 1996الزغيب، 

واقعية ابن تيمية: مسألة املعرفة  -
(، د. أنور خالد الزعيب، 7واملنهج، رقم )

  ص 260م، 2002
قضاًّي املنهجية يف العلوم اإلسالمية  -

(،  حترير نصر عارف، 12واالجتماعية،)رقم 
  ص 423، 1996

حنو منهاجية للتعامل مع مصادر  -
مي بني املقدمات واملعوقات، )رقم التنظري اإلسال

  ص 54، 1996(، مىن أبو الفضل، 13
حنو منهج لتنظيم املصطلح  -

(، هاين حميي الدين عطية، 15الشرعي،)رقم 
  ص 260، 1997

أصول الفقه اإلسالمي: منهج حبث  -
، 2(، طه جابر العلواين، ط/1ومعرفة، )رقم 

  ص 44، 1995
(، طه جابر 8حاكمية القرآن،)رقم  -

  ص 40، 1996العلواين، 
علم أصول الفقه وعالقته ابلفلسفة  -

، 1996(، على مجعة حممد، 9اإلسالمية، )رقم 
  ص 42

املنطق واملوازين القرآنية:قراءة  -
(، 13لكتاب القسطاس املستقيم للغزايل،)رقم 

قضية املنهجية  - 
(، 4يف الفكر اإلسالمي، )رقم 

، 2عبد احلميد أبو سليمان، ط/
  ص 42، 1996

منهج البحث  -
اعي بني الوضعية واملعيارية، االجتم
(، حممد حممد إمزًّين، 4)رقم 
  ص515م، 1991

نظرًّيت التنمية  -
السياسية املعاصرة : دراسة نقدية 
مقارنة يف ضوء املنظور احلضاري 

(، نصر حممد 6اإلسالمي، )رقم 
، 1993، )منقحة(، 3عارف، ط/

  ص 477
تكامل املنهج املعريف  -

اهيم (، إبر 8عند ابن تيميه، )رقم 
  ص 418، 1994العقيلي، 

أسس املنهج القرآين  -
يف حبث العلوم التطبيقية، )رقم 

، 1996(،  منتصر جماهد، 31
  ص 226

فقه األولوًّيت :  -
(،  22دراسة يف الضوابط، )رقم 

  ص 330، 1997حممد الوكيلي، 
منهج البحث عند  -

(، فاطمة 23الكندي، )رقم 
 1998إمساعيل، 

ة يف النظرية السياسي -
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  ص 62، 1996حممد مهران، 
إشكالية التحيز : رؤية معرفية  -

رير عبد الوهاب (، حت9ودعوة لالجتهاد، )رقم 
 : 1998، 3املسريي، ط/

  ص 119فقه التحيز،          أ(
  ص 395العلوم االجتماعية،      ب(

  ص 274العلوم الطبيعية،         (ج

علم النفس والتعليم           د(
  ص 199واالتصال اجلماهريي، 

مشكلة املصطلح:             ه (
  ص 227األدب والنقد، 

التحيز يف الفكر العريب إدراك       و(
  ص 176احلديث، 

 201حمور الفن والعمارة،           (ز
  ص

أعمال ندوة السنة النبوية ومنهجها -
ج(، 2(، )10يف بناء املعرفة واحلضارة، )رقم 

نشر مشرتك مع اجملمع امللكي لبحوث احلضارة  
  ص1033، 1992اإلسالمية ابألردن، 

املصطلح األصويل ومشكلة  -
، 1996(، علي مجعة حممد، 2يم، )رقم املفاه
  ص57

بناء املفاهيم: دراسة معرفية ومناذج  -
(، إشراف علي مجعة حممد 4تطبيقية، )رقم 

، 1998ج(  2وسيف الدين عبد الفتاح، )
  ص 686

 

من منظور مع التطبيقات إسالمي، 
(، سيف الدين عبد 25)رقم 

  ص 592، 1998الفتاح، 
مسألة املعرفة واملنهج  -

(،  أنور 34عند الغزايل، )رقم 
  ص 374، 2000الزعيب،

 (
 ج(

أحباث ندوة حنو فلسفة إسالمية  - التطبيقات املعرفية
  ص 590، 1994(، 7معاصرة،)رقم 

 

أصول الفكر  - -
السياسي يف القرآن املكي، )رقم 

(، التيجاين عبد القادر،نشر 19
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حنو بناء نظرية  حبوث املؤمتر الرتبوي: -
(، حترير فتحي 19تربوية إسالمية معاصرة، )رقم 

ملكاوي، نشر مشرتك مع مجعية الدراسات 
، 1991ج،  3والبحوث اإلسالمية بعمان، 

 ص،  523( : 2 ص، )ج  200( : 1، )ج 35
  ص  607( : 3)ج 

الرتبية اإلسالمية يف األردن: دراسة  -
ين، نشر حتليلية ببليوغرافية، ماجد عرسان الكيال

مشرتك مع مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية 
ودار املنار للنشر والتوزيع واملعهد العاملي للفكر 

  ص 554، 2000اإلسالمي، 
املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية  -

والرتبوية : أعمال املؤمتر العاملي الرابع للفكر 
 1287، 1995(، جملد، 2)رقم  اإلسالمي،

  ص
ر املناهج الرتبوية أحباث مؤمت -

والتعليمية يف ظل الفلسفة اإلسالمية والفلسفة 
   15 ص،  452، 1994(، 6احلديثة، )رقم 

كتاب وحبوث أعمال مؤمتر علوم   -
(، حترير فتحي 8الشريعة يف اجلامعات، )رقم 

ملكاوي وحممد أبو سل، نشر مشرتك مع مجعية 
الدراسات والبحوث اإلسالمية ابألردن، 

 32 ص،  287، 1995
 

التوجيه اإلسالمي للخدمة  -
(،  23االجتماعية : املنهج واجملاالت،)رقم 

 ص،  528، 1996تقدمي طه جابر العلواين، 
20 ، 

أحباث ندوة اخلدمة االجتماعية يف  -
(،  تقدمي علي مجعة حممد، 13اإلسالم، )رقم 

مشرتك مع دار البشري للنشر 
 291، 1996والتوزيع بعمان، 

 10 ص، 
التقسيم اإلسالمي  -

للمعمورة : دراسة يف نشأة وتطور 
اجلماعة الدولية يف التنظيم الدويل 

(،  حميي الدين 24احلديث، )رقم 
 457، 1996سم، حممد قا

  10، 6.5×9.5 ص،
 

السياسة الشرعية  -
ومفهوم السياسة احلديث، )رقم 

(، حميي الدين حممد قاسم، 27
، 6.5×9.5 ص،  188، 1997

5   
األبعاد السياسية  -

ملفهوم األمن يف اإلسالم، )رقم 
(، مصطفى حممود منجود، 26

  ص 648، 1996
دور أهل احلل والعقد  -

لنظام يف النموذج اإلسالمي 
(، فوزي خليل، 28احلكم، )رقم 

  ص 450، 1996
الدور السياسي  -

للصفوة يف صدر اإلسالم، )رقم 
، 1996(، السيد عمر، 29

  ص 508
 

سنن القرآن يف قيام  -
(، 30احلضارات وسقوطها، )رقم 
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 15 ص،  571، 1996
 

أحباث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي  -
(،  نشر مشرتك 11عاصر،)رقم يف االقتصاد امل

مع األزهر الشريف، مركز صاحل عبد هللا كامل 
، 1998، 2للدراسات التجارية اإلسالمية، ط/

   18 ص،  754
حنو نظام نقدي عادل : دراسة  -

للنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء 
، 1990(، حممد عمر شابرا، 3اإلسالم، )رقم 

  ص    404، 1992، 3ط/
ة التنمية : رؤية إسالمية، )رقم فلسف -

 64، 1992، 2(، إبراهيم أمحد عمر، ط/4
 5 ص، 

 
التفكر من املشاهدة إىل الشهود:  -

(، مالك بدري، 3دراسة نفسية إسالمية، )رقم 
 5 ص، 1995،119، 4ط/

 
العقيدة والسياسة : معامل نظرية عامة  -

(،  لؤي صايف، 11للدولة اإلسالمية، )رقم 
  ص 269، 1996

األمة القطب : حنو أتصيل منهاجي  -
(، مىن أبو 14ملفهوم األمة يف اإلسالم، )رقم 

  ص63، 1996الفضل، 
املسلمون وكتابة التاريخ: دراسة يف  -

(، عبد 6التأصيل اإلسالمي لعلم التاريخ، )رقم 
 319، 1994، 2العليم عبد الرمحن خضر، ط/

  ص
 

  ص 325، 1996حممد هيشور، 
املداولة يف أدب عماد  -

(،  سعيد 32الدين خليل، )رقم 
 الغزاوي

 
مة الشرعية يف أز  -

مؤسسة اخلالفة اإلسالمية، )رقم 
 (، أماين عبد الرمحن صاحل36

 
نظرية املعرفة يف  -

القرآن وتضميناهتا الرتبوية، )رقم 
 (، أمحد الدغشي37

 
صناديق االستثمار يف -

البنوك اإلسالمية بني النظرية 
 (، أشرف دوابه38والتطبيق )رقم 
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قراءات يف الفنون اإلسالمية )رقم  -
 (، أسامة القفاشج 5(، )15

مفاهيم اجلمال: رؤية إسالمية، )رقم  -
  ص74، 1996(، أسامة القفاش، 3

اجلامع واجلامعة واجلماعة : دراسة  -
يف املكوانت املفاهيمية والتكامل املعريف، )رقم 

  ص 73، 1998(، زكي امليالد، 5
 

(، 1القيادة اإلدارية يف اإلسالم، )رقم 
أبو الفضل، عبد الشايف حممد أبو العينني 

  ص 354، 1996
أسواق األوراق املالية ودورها          §

(،  مسري 2يف متويل التنمية االقتصادية، )رقم 
  ص 413، 1996عبد احلميد رضوان، 

مفاهيم أساسية يف البنوك          -
(،  عبد احلميد حممود البعلي، 3اإلسالمية، )رقم 

  ص 137، 1996
بنوك النظام القانوين لل         -

اإلسالمية : دراسة مقارنة يف واثئق أتسيس 
البنوك اإلسالمية وتشريعات الشركات والبنوك 

(، عاشور عبد اجلواد 4والفقه اإلسالمي، )رقم 
  ص 281، 1996عبد اجمليد، 
رسالة البنك اإلسالمي          -

(، عبد الشايف حممد أبو 5ومعايري تقوميها، )رقم 
  ص 111، 1996الفضل، 

الوظائف االقتصادية للعقود          -
(، صربي 6املطبقة يف املصارف اإلسالمية، )رقم 

  ص 49، 1996حسنني، 
املضاربة وتطبيقاهتا العملية          -

(، حممد عبد 7يف املصارف اإلسالمية، )رقم 



100 

 

  ص 110، 1996املنعم أبو زيد، 
بيع املراحبة يف املصارف          -

عبد املنعم حسنني،  (، فياض8اإلسالمية، )رقم 
  ص 79، 1996

اإلجارة بني الفقه اإلسالمي          -
(،  حممد عبد العزيز 9والتطبيق املعاصر، )رقم 

  ص 70، 1996حسن زيد، 
التطبيق املعاصر لعقد          -

(، حممد عبد العزيز حسن زيد، 10السلم، )رقم 
  ص 71، 1996

تقومي وظيفة التوجيه يف          -
(، عبد احلميد عبد 11إلسالمية، )رقم البنوك ا

  ص 63، 1996الفتاح املغريب، 
الضمان يف الفقه اإلسالمي          -

(، 12وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية، )رقم 
  ص102، 1996حممد عبد املنعم أبو زيد، 

خطاب الضمان يف البنوك          -
(، محدي عبد املنعم، 13اإلسالمية، )رقم 

  ص 89، 1996
االعتمادات املستندية، )رقم          -

، 1996(، حميي الدين إمساعيل علم الدين، 14
  ص 128

القرض كأداة للتمويل يف          -
(، حممد الشحات 15الشريعة اإلسالمية، )رقم 

  ص 202، 1996اجلندي، 
الرقابة الشرعية يف املصارف          -

(، حسن يوسف داود، 16اإلسالمية، )رقم 
  ص 84 ،1996

الرقابة املصرفية على          -
املصارف اإلسالمية : منهج فكري ودراسة 
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(، الغريب انصر، 17ميدانية دولية مقارنة، )رقم 
  ص 195، 1996

الدور االقتصادي للمصارف          -
(، 19اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، )رقم 

  ص 114، 1996حممد عبد املنعم أبو زيد، 
اسات اجلدوى االقتصادية در          -

(، محدي عبد 20يف البنك اإلسالمي، )رقم 
  ص 120، 1996العظيم، 

التعامل يف أسواق العمالت          -
(، محدي عبد العظيم، 21الدولية، )رقم 

  ص 83، 1996
االستثمار قصري األجل يف          -

(، حسن يوسف 22املصارف اإلسالمية، )رقم 
  ص 77، 1996داود، 

تقومي العملية اإلدارية يف          -
املصارف اإلسالمية : دراسة تطبيقية على بنك 

(، اندية محدي 23فيصل اإلسالمي، )رقم 
  ص 81، 1996صاحل، 

الودائع االستثمارية يف          -
(، حممد جالل 24البنوك اإلسالمية، )رقم 

  ص 76، 1996سليمان، 
دور القيم يف جناح البنوك          -

(، حممد جالل سليمان 26المية، )رقم اإلس
  ص 107، 1996صديق، 

النشاط االجتماعي          -
(، نعمت 27والتكافلي للبنوك اإلسالمية، )رقم 

  ص 128، 1996مشهور، 
املسئولية االجتماعية للبنوك          -

(، عبد احلميد عبد الفتاح 28اإلسالمية، )رقم 
 1996 ص،  87املغريب، 
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وتوزيع الربح يف البنك  قياس         -
(، كوثر عبد الفتاح حممود 29اإلسالمي، )رقم 

  ص 261، 1996األجبي، 
املنهج احملاسيب لعمليات          -

(،  30املراحبة يف املصارف اإلسالمية، )رقم 
  ص 1996،225أمحد حممد حممد اجللف،

أسس إعداد املوازنة          -
، (، حممد البلتاجي31التخطيطية، )رقم 

  ص 88، 1996
معايري ومقاييس العملية          -

(، 32التخطيطية يف املصارف اإلسالمية، )رقم 
  ص 70،   1996حممد حممد علي سويلم، 

مدى فاعلية نظام تقومي أداء          -
(، حسني 33العاملني ابلبنوك اإلسالمية، )رقم 

  ص60، 1996موسى راغب، 
 املنظومة املعرفية آلًّيت         -

الراب يف القرآن الكرمي : منوذج لإلعجاز القرآين 
(، رفعت السيد 18يف اجملال االقتصادي، )رقم 

  ص 152، 1997العوضي، 
مصطلحات الفقه املايل          -

(، حترير يوسف كمال حممد، 25املعاصر، )رقم 
  ص285، 1997

حكم الغرامة املالية يف الفقه          -
أنس الزفتاوي،  (، عصام34اإلسالمي، )رقم 

  ص 81، 1997
تغيري القيمة الشرائية للنقود          -

، 1999(، هايل عبد احلفيظ، 35الورقية، )رقم 
  ص 386

نظام املضاربة يف املصارف          -
(، حممد عبد املنعم أبو زيد، 36اإلسالمية، )رقم 
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  ص 480، 1999
يف مصادر الرتاث          -

(، ًّيسر 37 االقتصادي اإلسالمي، )رقم
  ص 144، 2001احلوراين،

بطاقات االئتمان، )رقم          -
 (، نواف ابتوابرة، )حتت الطبع(38

صناديق االستثمار يف البنوك          -
( )حتت 39اإلسالمية بني النظرية والتطبيق )رقم 

 الطبع(
 

عرض وصفي ومنهجي          -
ملراحل وخطوات تقومي أداء املصارف اإلسالمية، 

(، إعداد جلنة من األساتذة اخلرباء 1)رقم 
، 1996االقتصاديني واملشرعني واملصرفيني، 

  ص 198
تقومي عمل هيئات الرقابة          -

(،  2الشرعية يف املصارف اإلسالمية، )رقم 
إعداد جلنة من األساتذة اخلرباء االقتصاديني  

  ص 186، 1996واملشرعني واملصرفيني، 
دور االجتماعي تقومي ال         -

(، إعداد جلنة من 3للمصارف اإلسالمية، )رقم 
األساتذة اخلرباء االقتصاديني واملشرعني 

  ص 158، 1996واملصرفيني، 
تقومي الدور االقتصادي          -

(،  إعداد جلنة من 4للمصارف اإلسالمية، )رقم 
األساتذة اخلرباء االقتصاديني واملشرعني 

  ص 172، 1996واملصرفيني، 
تقومي اجلوانب اإلدارية          -

(،  إعداد جلنة من 5للمصارف اإلسالمية، )رقم 
األساتذة اخلرباء االقتصاديني واملشرعني 
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  ص 288، 1996واملصرفيني، 
تقومي الدور احملاسيب          -

(،  إعداد جلنة من 6للمصارف اإلسالمية، )رقم 
األساتذة اخلرباء االقتصاديني واملشرعني 

 ج 2 ص،  528، 1996صرفيني، وامل
 
 

املقدمة العامة ملشروع          -
(، اندية 1العالقات الدولية يف اإلسالم، )رقم 

 -ودودة عبد الرمحن بدران  -حممود مصطفى 
  ص 226، 1996أمحد عبد الونيس شتا، 

املداخل املنهاجية للبحث يف          -
(، سيف 3العالقات الدولية يف اإلسالم، )رقم 

أمحد  -عبد العزيز صقر  -لدين عبد الفتاح ا
، 1996مصطفى منجود،  -عبد الونيس شتا 

  ص 213
الدولة اإلسالمية : وحدة          -

(، 4العالقات اخلارجية يف اإلسالم، )رقم 
  ص 362، 1996مصطفى حممود منجود، 

األصول العامة للعالقات          -
،  (5الدولية يف اإلسالم وقت السلم، )رقم 

  ص 182، 1996أمحد عبد الونيس شتا، 
األصول العامة للعالقات          -

(، عبد 6الدولية يف اإلسالم وقت احلرب، )رقم 
  ص 151، 1996العزيز صقر، 

مدخل منهاجي لدراسة          -
التطور يف وضع ودور العامل  اإلسالمي يف النظام 

  ص 114، 1996(، 7الدويل، )رقم 
األموية : دولة  الدولة         -

(، عال عبد العزيز أبو زيد، 8الفتوحات، )رقم 
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  ص 1996،80
الدولة العباسية : من التخلي          -

(، عال 9عن سياسات الفتح إىل السقوط، )رقم 
  ص151، 1996عبد العزيز أبو زيد، 

العصر اململوكي : من تصفية          -
الثانية، الوجود الصلييب إىل بداية اهلجمة األوربية 

  ص177، 1996(،  10)رقم 
العصر العثماين من القوة          -

(، 11واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية، )رقم 
  ص 322، 1996اندية حممود مصطفى، 

وضع الدول اإلسالمية يف          -
النظام الدويل يف أعقاب سقوط اخلالفة، )رقم 

 1996،122(، ودودة عبد الرمحن بدران، 12
  ص

مدخل القيم : إطار لدراسة          -
(، اندية 2العالقات الدولية يف اإلسالم، )رقم 

  ص 676،  1999حممود مصطفى، 
 

مروًّيت اإلمام مالك بن          -
أنس يف التفسري، مجع وحتقيق وختريج حممد بن 
زرق بن طرهوين وحكمت بشري ًّيسني، نشر 

 408، 1995مشرتك مع دار املؤيد )الرًّيض(، 
  ص

(
2) 

 ................  ............... إسالمية الثقافة

 (
 أ(

حكمة اإلسالم يف حترمي اخلمر، )رقم  - الثقافة العامة
 8 ص،  208، 1996(، مالك بدري، 16

  

 (
 ب(

كيف نتعامل مع السنة النبوية :   - تيسري الرتاث
(، يوسف القرضاوي، 4معامل وضوابط، )رقم 

  ص154، 5،1993ط/

نظرية املقاصد عند - 
(،  أمحد 1اإلمام الشاطيب، )رقم 

، )منقحة ومزيدة( 4الريسوين، ط/
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كيف نتعامل من القرآن: مدارسة مع   -
، 1993، 3(، ط/5لغزايل، )رقم الشيخ ا
  ص235

حنو تفعيل مقاصد الشريعة، د.  -
 (17مجال الدين عطية )رقم 

الشخصية اإلنسانية يف الرتاث  -
، 1998(، نزار العاين، 15اإلسالمي، )رقم 

  ص 254
كتاب العلم لإلمام أمحد بن شعيب   -

(، دراسة وحتقيق فاروق محادة، 1النسائي، )رقم 
  ص 222، 1993

م النفس يف الرتاث اإلسالمي، عل -
(،  تقدمي حممد عثمان جنايت وعبد احلليم 2)رقم 

  ص 1203، 1996ج، 3حممود السيد، 
(، علي مجعة حممد، 3املدخل، )رقم  -

  ص168، 1996

  ص384، 1995
 املقاصد العامة -

(،  5للشريعة اإلسالمية، )رقم 
، 1994، 2يوسف العامل، ط/

  ص 612
نظرية املقاصد عند   -

اإلمام حممد الطاهر بن عاشور، 
(،  إمساعيل احلسين، 15)رقم 
  ص 464، 1995

قواعد املقاصد عند  -
اإلمام الشاطيب: عرضًا ودراسًة 

(، عبد الرمحن 35وحتلياًل، )رقم 
  ص 487الكيالين، 

يف القرآن األمثال  -
(، حممد جابر 12الكرمي، )رقم 

، 1994، )منقحة(، 3الفياض،ط/
  ص 452

 (
 ج(

املعاجم واألدلة 
 والكشافات

دليل مكتبة األسرة املسلمة، )رقم  -
، 1993، 2(، عبد احلميد أبو سليمان، ط/1

  ص 678
دور الكتب واملكتبات يف احلضارة  -

علي  (، حترير إبراهيم2العربية واإلسالمية، )رقم 
  ص 118، 1997العوضي، 

قائمة خمتارة حول املعرفة والفكر  -
(، حميي الدين 4واملنهج والثقافة واحلضارة، )رقم 

  ص 112، 1992عطية، 
دليل الباحثني إىل الرتبية اإلسالمية يف -

(، عبد الرمحن صاحل عبد هللا،  6األردن، )رقم 
نشر مشرتك مع مجعية الدراسات والبحوث 

  ص 214، 1993مان،  اإلسالمية بع
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دليل مستخلصات الرسائل اجلامعية -
يف الرتبية اإلسالمية ابجلامعات املصرية 

(، عبد الرمحن النقيب، نشر 7والسعودية، )رقم 
مشرتك مع مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية 

  ص 522، 1993بعمان، 
(، 3الفكر الرتبوي اإلسالمي، )رقم  -

ومزيدة(،  ، )منقحة3حميي الدين عطية، ط/
  ص 1994،136

الدليل التصنيفي ملوسوعة احلديث  -
(، إشراف مهام 8النبوي الشريف ورجاله، )رقم 

عبد الرحيم سعيد، نشر مشرتك مع  مجعية 
، 1994الدراسات والبحوث اإلسالمية بعمان، 

  ص 228
معجم املصطلحات االقتصادية يف  -

، )منقحة 3(، نزيه محاد، ط/5لغة الفقهاء، )رقم 
  ص 308، 1995مزيدة(، و 

(، 1دليل التدريب القيادي، )رقم  -
هشام الطالب، نشر مشرتك مع االحتاد 
اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية ابلرًّيض، 

  ص 406، 1994
(

3) 
    إسالمية احلركة

 (
 أ(

قضاًّي الفكر 
 اإلسالمي

تراثنا الفكري يف ميزان الشرع  -
، 1991، 2ط/ (، حممد الغزايل،8والعقل، )رقم 

  ص218
إصالح الفكر اإلسالمي: مدخل إىل  -

نظم اخلطاب يف الفكر اإلسالمي املعاصر،)رقم 
، 1995، 4(،  طه جابر العلواين، ط/10

  ص 198
أدب االختالف يف اإلسالم،)رقم  -

اخلطاب العريب  - 
املعاصر : قراءة نقدية يف مفاهيم 
النهضة والتقدم واحلداثة، )رقم 

، 3(، فادي إمساعيل، ط/3
  ص 181، 1993)منقحة(،

األبعاد السياسية  -
ملفهوم احلاكمية : رؤية معرفية، 

(،  هشام جعفر، 14)رقم 
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 178، 1992، 5(،  طه جابر العلواين، ط/2
  ص

اإلسالم والتنمية االجتماعية، )رقم  -
 152، 1992، 2ميد، ط/(، حمسن عبد احل3

  ص
حقوق املواطنة: حقوق غري املسلم  -

(، راشد الغنوشي، 9يف اجملتمع اإلسالمي، )رقم 
  ص136، 1993، 3ط/

(، 10جتديد الفكر اإلسالمي، )رقم  -
  ص 246، 1996حمسن عبد احلميد، 

مقدمات االستتباع: الشرق موجود  -
(، غريغوار منصور 18بغريه ال بذاته، )رقم 

  ص 157، 1996مرشو، 
قضاًّي إشكالية يف الفكر اإلسالمي -

(،  نصر حممد عارف، 16املعاصر، )رقم 
  ص 361، 1997

(، 17مسؤولية التأويل )رقم  -
 مصطفى عبده انصف

الشرعية بني فقه  اخلالفة اإلسالمية  -
 (، أماين صاحل18وواقعها رقم )

دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية  -
(،  عبد اجمليد النجار، 6بني املسلمني،)رقم 

  ص 88، 1992
(، 2روح احلضارة اإلسالمية، )رقم  -

 87، 1993، 2حممد الفاضل بن عاشور، ط/
  ص

التعددية: أصول ومراجعات بني  -
(، طه جابر 11االستتباع واإلبداع، )رقم 

  ص 30، 1996العلواين، 
األزمة الفكرية ومناهج التغيري :  -

  ص 286، 1995
فلسفة املشروع  -

اري بني اإلحياء اإلسالمي احلض
(،  16والتحديث الغريب، )رقم 

ج(، أمحد حممد جاد عبد 2)
  ص1032، 1995الرازق، 

االستشراق يف السرية  -
(، عبد هللا حممد 21النبوية، )رقم 

  ص 352، 1997األمني، 
احلقوق واحلرًّيت  -

السياسية يف الشريعة اإلسالمية، 
(، رحيل غرايبة، 33)رقم 
  ص 560، 2000
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طه جابر  (، 12اآلفاق والتطلعات،)رقم 
  ص 40، 1996العلواين، 

 (
 ب(

مراجعات يف الفكر والدعوة  - حركات اإلصالح
، 2(،  عمر عبيد حسنة، ط/7واحلركة،)رقم 

  ص 130، 1994
(، 8مشكلتان وقراءة فيهما، )رقم  -

، 3طارق البشري وطه جابر العلواين، ط/
  ص 74، 1993

دور اجلامعات والتعليم العايل يف  -
اجملتمعات العربية: أسباب الفشل ومقومات 

 (، طه جابر العلواين7، )رقم النجاح
العنف وإدارة الصراع السياسي بني  -

(، عبد 16املبدأ واخليار: رؤية إسالمية، )رقم 
  ص 62، 2000احلميد أبو سليمان، 

(، طه جابر 2أبعاد غائبة، )رقم  -
  ص109، 1996العلواين، 

هكذا ظهر جيل صالح الدين  -
(، ماجد عرسان 1وهكذا عادت القدس، )رقم 

  ص364، 1994يالين، الك
جتربة اإلصالح يف حركة املهدي بن  -

تومرت: احلركة املوحدية ابملغرب أوائل القرن 
(،  عبد اجمليد النجار، 2السادس اهلجري، )رقم 

  ص148، 1995، 2ط/
العطاء الفكري للشيخ حممد  -

(،  حترير فتحي ملكاوي، 3الغزايل، )رقم 
  ص260،  1996

فكره بديع الزمان النورسي :  -
(،  حترير إبراهيم علي العوضي، 4ودعوته، )رقم 

  ص 259، 1997
مجال الدين األفغاين: عطاءه  -

نظرية االستعداد يف  - 
املواجهة احلضارية لالستعمار : 

(،  أمحد 20املغرب منوذًجا،)رقم 
  ص 672، 1997العماري، 
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(، حترير 5الفكري ومنهجه اإلصالحي، )رقم 
  ص 468، 1999إبراهيم غرايبة،  

العطاء الفكري أليب الوليد بن رشد:  -
(، حترير فتحي ملكاوي و 6حلقة دراسية، )رقم 

  ص 380 ،1999عزمي طه السيد، 
وأخريًا، فإن جملة إسالمية املعرفة واجمللة األمريكية للعلوم االجتماعية واإلسالمية، اللتني يصدرمها املعهد، تقدمان 

ا إىل تصنيف وحتليل حمتوى وفق إطار نظري مقارن يركز على حمكات تقومي منهاجية حتتاج بدوره (204)مادة علمية ثرية
إسالمية املعرفة، ولعل ما قدمه حممد أسلم حنيف يف جزء من دراسته التقوميية من خمتصرات للدراسات اليت ركزت على 

مريكية أو غريها( متثل منطلًقا مهًما ميكن عملية إسالمية املعرفة، وخاصة اليت نشرت ابللغة اإلجنليزية )سواء يف اجمللة األ
حتليل حمتوى  -كما سبق ورأينا-املراكمة عليه، وخاصة من حمتوى املنشور ابللغة العربية. كذلك قدم د. مجال الدين عطية 

 هكذا.... و (205)بعض من دراسات جملة املسلم املعاصر يف األعداد اليت صدرت ابلتعاون مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
 هذا، ومن مقرتحات التفعيل يف خامتة املشروع إعداد دراسة شاملة لتحليل حمتوى هذه الدورايت منذ صدورها. 

إشكاليات العالقة بني علوم الوحي  خربة مؤسسات التعليم العايل: اجلامعة العاملية اإلسالمية يف ماليزًّي: -د
 وعلوم الكون يف التدريس

عرفة يف التعليم جمااًل حيواًي ينقل تقومينا ملشاكل منهاجية عملية إسالمية املعرفة متثل خربة تطبيق إسالمية امل
 )التطبيقية( نقلة نوعية.

ولقد سبق تناول فلسفة وأهداف جتربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي، من خالل رؤية د. عبد احلميد أبو سليمان 
 ابعتباره أول رئيس للجامعة وملدة عقد من الزمان.

 أن تقومي هذه اخلربة املؤسسية الغنية واملثرية للنقاش ميكن أن يتحقق من خالل اقرتاب مهم أال وهو شهادة من إال
شاركوا يف هذه اخلربة. يف حني أن االقرتاابت األخرى األكثر تكاماًل ومشواًل وتوثيًقا البد وأن تقع يف نطاق "التقومي 

 أو غريها من األجزاء. –ية من دراستنا املؤسسي" وهو ما ال يقع يف نطاق هذه اجلزئ
وهلذا، فإن شهادة أستاذ علوم سياسية مثل د. عبد اخلبري عطا الذي عمل يف اجلامعة ملدة أربع سنوات البد وأن 
تتضمن تفاصيل فنية وعملية مل تقدمها دراسة د. عبد احلميد أبو سليمان اليت ركزت على األبعاد االسرتاتيجية للخربة، يف 

 ن د. عبد اخلبري ركز على األبعاد التطبيقية املنهاجية.حني أ

                                                           
منظور إسالمي إلعداد ورقة عمل جترى مناقشتها يف حلقة نقاش، أنمل أن تكون منطلًقا لتحديد  جيري حالًيا رصد ما كتب عن العلوم السياسية من (204)

 الرتاكم الذي حققته بعض التخصصات خالل ربع قرن.
 انظر أيًضا:  (205)

 .257 -246، ص 3إبراهيم نويري: إسهام جملة املسلم املعاصر يف إسالمية املعرفة، التجديد، عدد -  
 .77ص – 65، ص 1999ديسمرب  –، أغسطس 94-93املسلم املعاصر وقضية أسلمة املعرفة، املسلم املعاصر، عددان  إبراهيم رجب:-  
 1996اجلزائر،  حممد مداح: إسهام جملة املسلم املعاصر يف إسالمية املعرفة، رسالة جامعية غري منشورة، إشراف مولود سعادة، جامعة األمري عبد القادر، -  

 توجد يف مكتبة مركز الدراسات املعرفية(.)غري منشورة و 
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ومن مث، فإن تقومي دراستنا هذه خلربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي ومن منطلق الرتكيز على داللتها ابلنسبة 
لى دراسة ملنهاجية وعملية تطبيق إسالمية املعرفة، يستدعي تعقيب د. اندية مصطفى العلمي يف أحد املؤمترات العلمية ع

أعدها د.عبد اخلبري عطا عن اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي وعن تدريس العلوم السياسية هبا وذلك من واقع مشاركته يف إعداد 
 وتدريس مقررات العلوم السياسية يف هذه اجلامعة.

ة القاهرة، وكان جامع –ولقد قدم د. عبد اخلبري دراسته عن اجلامعة إىل مؤمتر القسم العلمي للعلوم السياسية 
بني موضوعات حبوث املؤمتر -. وكان تسجيل هذا املوضوع ابلذات (206)موضوعه "مناذج عاملية يف تدريس العلوم السياسية"

ذا داللة مهمة عن االقرتاابت من "إسالمية املعرفة" أو منظور إسالمي للعلوم  -اليت تناولت خربات أوروبية وأمريكية
 مثل كلية االقتصاد والعلوم السياسية.السياسية يف كلية "مدنية" 

ولذا، فإن عرض حبث د. عبد اخلبري والتعقيب عليه من جانب د. اندية مصطفى واملداخالت واملناقشات من 
أعضاء هيئة التدريس يف قسم العلوم السياسية، كل هذا يقدم داللة مهمة، ليس على خربة تدريس العلوم السياسية يف 

املية يف حد ذاهتا، ولكن على آفاقها املقارنة مع خربات تدريسية أخرى يف نطاق مؤسسات "مدنية اجلامعة اإلسالمية الع
مولد ومنو مدرسة ذات رؤية إسالمية  -عرب أكثر من ربع قرن-حديثة" وال أقول "علمانية" مثل كلية االقتصاد اليت شهدت 

 للعلوم السياسية.
صطفى، يليه عرض أهم اجتاهات النقاش من أعضاء هيئة وفيما يلي نص التعقيب الذي قدمته د. اندية م

 التدريس بقسم العلوم السياسية.
 :(207)رؤية تقوميية: تعقيب على خربة حية -1

من تقومي عام ملسار حبوث املؤمتر وتعقيباته ابلنسبة لقضية  –اليت قدمتها د.اندية مصطفى  –انطلقت هذه الرؤية 
ام يف تطورها ووضعها الراهن وموضع "دراسات إسالمية" يف مقررات وخربات جامعات املنهاجية )بصفة عامة( واالجتاه الع

أجنبية. وقد خلص هذا التقومي التمهيدى إىل اآليت "أن الداللة املرتاكمة للمناقشات واجتاهاهتا قد أبرزت أن حالة العلم مل 
اجتاه التطور يف العلم االجتماعي والعلوم السياسية  تعد أسرية "الوضعية السلوكية الداعية إىل علم خال  من القيم"؛ حيث إن

مبدارسها املختلفة قد وصل إىل رد االعتبار للقيم وإىل االعرتاف بتعدد وتنوع االقرتاابت الثقافية واحلضارية. وهلذا كله، فمن 
انهيك عما قد يتحقق من الطبيعى أن التساؤل: َأاَل تربر هذه الدالالت املرتاكمة يف يومني فقط من أايم مؤمتر علمي )

مراجعة األدبيات النظرية يف حالة كل حقل من حقول على السياسة الراهن( فرض التساؤل عن إمكاانت مدرسة إسالمية 
يف العلوم السياسية ابعتبارها مدرسة تنتمي إىل التقاليد القيمية من انحية، وابعتبارها مدرسة تعرب عن خصوصية دراسة 

لدائرة احلضارية العربية اإلسالمية من انحية أخرى، وهي اخلصوصية اليت ما فتئنا نتساءل عنها ابلنسبة العلوم السياسية يف ا
 إىل املدرسة املصرية أو العربية يف العلوم السياسية.

                                                           
ة، )يف(: د. د. عبد اخلبري عطا: جتربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي يف تدريس العلوم السياسية من منظور التكامل بني العلوم االجتماعية والشرعي (206)

، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، سلسلة (2001مايو  18-16مصطفى منجود )حمرر(، مناذج عاملية يف تدريس العلوم السياسية، )
 .207ص 171، ص 2002(،2املؤمترات العلمية )

 (.223ص -208تعقيب د. اندية حممود مصطفى، يف: املرجع السابق )ص  (207)
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وذلك يف نفس الوقت الذي سجلت فيه املراجعات حاجة العلم إىل منظورات أو رؤى جديدة ذات أبعاد 
 االهتمام املتجدد ابلبعد اإلنساين للعالقات الدولية ومبفهوم الثقافة كمحدد للعالقات الدولية.حضارية وثقافية يف ظل 

مبثابة اإلطار العام الذي مهد ذهن املشاركني  –من وجهة نظر د. اندية مصطفى–وكان هذا املسار العام للندوة 
م السياسية. ويتلخص تقومي د. اندية خلربة وشهادة د. يف الندوة الستقبال احلديث عن خربة اجلامعة اإلسالمية يف جمال العلو 

 الغنية يف النص اآليت: –عبد اخلبري 
"... فإن جتربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزًّي ونتائجها، ابعتبارها جتربة مؤسسية "رمسية" حظيت مبساندة 

بينها التجربة اليت أنتمي إليها  حكومة ماليزًّي وحكومات إسالمية أخرى، البد وأن ختتلف عن خربة جتارب أخرى ومن
وهي خربة املشروعات البحثية والتدريسية يف نطاق كلية االقتصاد والعلوم السياسية )وخاصة مشروع العالقات 

 الدولية يف اإلسالم، وعملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية(.
التحدًّيت اليت تواجه املنتمني إىل هذه الدائرة ومع قراءة حبث د. عبد اخلبري جتددت يف ذهين جمموعتان من 

على اختالف سياقاهتم، فهناك جمموعة التحدًّيت الذاتية مبعىن حتدًّيت تنسيق اجلهود واخلربات وتنظيمها حتقيقاً 
ي للرتاكم العلمي املنشود. حيث إن العمليات املعرفية والعمليات النظرية املرتبطة هبا من أعقد عمليات اإلنتاج الفكر 

وخاصة إذا كانت تواجه حتدًًّي من مناذج سائدة. ومن انحية أخرى هناك جمموعة التحدًّيت من جانب تلك النماذج 
وتفرز أيًضا خطااًب حمماًل ابإلمهال أو  –داخل نطاق العلم–السائدة. وهي النماذج اليت جيب االجتاه إليها للمناقشة 

 ن أخرى، وابلرفض أو النقض يف أحيان اثلثة.التجاهل أحيااًن، وابالنتقاد أو التحفظ يف أحيا
ولقد وجدت يف التعقيب على حبث د. عبد اخلبري فرصة للمقارنة بني خربتني من انحية وفرصة لتقدمي هذه 

 اخلربة املقارنة للزمالء خارج الدائرة اليت تنتمى إليها هااتن اخلرباتن من انحية أخرى.
بني ثالثة مستوًّيت يتصل كل منهما جبانب من  –نفس هيكله وانطالقًا من–وينقسم تعقييب على البحث 

جوانب خربة اجلامعة اإلسالمية وهي: اسرتاتيجية اجلامعة ومفهومها عن "التكامل بني العلوم الشرعية واالجتماعية"، 
توًّيت عن وتصميم اخلطة العلمية للمقررات وتنفيذ العملية التدريسية، ونتائج التجربة وخمرجاهتا. وجتيب هذه املس

 األسئلة: ملاذا التجربة؟ وكيف؟ وإىل أين؟
واجلدير ابإلشارة، قبل التوقف بقدر من التفصيل عند كل من هذه املستوًّيت، أن اإلشكاليات اليت 
تستنبطها هذه املستوًّيت إمنا تدور يف جمملها ويف تفاعالهتا حول قضية املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية، 

ه القضية ويتفرع منها جماالت، قد تبدو مرتادفة، وهي ليست كذلك، مثل إسالمية املعرفة، والعالقة بني ويرتبط هبذ
 العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية، ورؤية إسالمية أو تصور إسالمي أو توجه إسالمي أو منظور إسالمي للعلوم. 

 لشأن؟يف ماليزًّي يف هذا ا اإلسالميةإذن، ماذا تقدم خربة اجلامعة 
 املستوى األول:

مستوى فلسفة اجلامعة وأهدافها ووسائلها: ابلنظر إىل ما يتصل هبا نلحظ أنه يدور حول أبعاد منهاجية ال 
تتصل ابحتياجات الفكر وإصالحه فقط ولكن ابحتياجات الواقع أيًضا خاصة عملية اإلصالح والتجديد )بكل 
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ابلنسبة إىل قضية اهلوية ومناهج اإلصالح والتجديد املطلوبة سعيًا حنو أبعادها الفكرية والعملية( وما هلا من دالالت 
 حل القضاًّي واملشاكل األساسية الداخلية منها واخلارجية..."

"... وإذا مل يكن البحث يف بدايته فّصل حول دوافع ومربرات هذه الفلسفة إال أنه توقف عندها يف هنايته 
فع واملربرات يف الفجوة بني اجملموعتني من العلوم الشرعية واالجتماعية من ولكن على حنو موجز. وتتمثل هذه الدوا

انحية، وطبيعة النسق املعريف اإلسالمي ونظرية املعرفة يف اإلسالم من انحية أخرى، وحالة مراجعة العلوم االجتماعية 
 )رد االعتبار للقيم واألبعاد الثقافية احلضارية( من انحية اثلثة.

، فإن الغاية املراد حتقيقها من وراء تبين هذه الفلسفة مل يتم توضيحها ابلتفصيل، وهو وعلى صعيد آخر
التوضيح الالزم والضروري لبيان أن هذه الفلسفة تنطلق من رؤية منهجية ومعرفة إسالمية للتعامل مع مصادر املعريف، 

وماته ليكون أساس منظور إسالمي وتسعى حنو بناء نظام معريف إسالمي يقوم على خصائص التصور اإلسالمي ومق
للعلوم، وهي ال ترفض بصورة واعية أو ال واعية اآلخَر الذي يسيطر عليه االعتقاُد أن معرفته هي املعرفة الوحيدة 

 العلمية والعاملية، ولكن تسعى إىل حتصيل مكانة بني املدارس األخرى يف جمال العلم والفكر احلديث.
لتكامل املنهجي بني العلوم االجتماعية وبني العلوم الشرعية )معارف الوحي( وعلى صعيد اثلث، فإن اجتاه ا

الذي تبنته اجلامعة اإلسالمية وطبقته كسبيل لرتمجة هذه الفلسفة، يظل يفرض السؤال حول "مغزى التكامل" كنمط 
عن هذا السؤال من خالل  من أمناط العالقة بني اجملموعتني من العلوم. وإذا كان املستوى الثاين من التعقيب سيجيب

خربة اجلامعة، إال أنه سيظل هناك سؤال آخر وهو: هل هذا النمط من العالقة هو النمط الوحيد أو األمثل للوصول 
إىل أتصيل إسالمي للعلوم السياسية أو غريها من العلوم االجتماعية؟ وسيتم التطرق إىل هذا السؤال األخري يف 

 .املستوى الرابع اخلا ص ابلتقومي
 املستوى الثاين من التعقيب:

يتصل بتصميم اخلطة العلمية السياسية يف ظل منهج التكامل بني العلوم االجتماعية وبني العلوم الشرعية 
)معارف الوحي( ويف إطار متطلبات الكلية )كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية( وعلى اعتبار أن السياسة )أو 

الجتماعية ( ختصص فرعي ألقسام معارف الوحي والرتاث اإلسالمي، والعكس صحيح، غريها من العلوم اإلنسانية وا
 هنا أقدم املالحظات التالية:

ابلنظر إىل هذه املقررات جند جمموعتني: مقررات العلوم السياسية )األساسية واالختيارية( واملقررات  -1
ى. ومن مث، تقدم اجلامعة على هذا النحو منوذًجا املساندة من انحية، ومقررات معارف الوحي والرتاث من انحية أخر 

وسطًا بني اجلامعات يف الدول اإلسالمية بني تلك اليت تقتصر على العلوم الشرعية، وبني تلك اليت تقتصر على العلوم 
 االجتماعية احلديثة.

لك يالحظ يالحظ وجود فكرة املساقات االختيارية وأمهيتها يف حالة نظام الساعات املعتمدة، وكذ -2
 توسيع نطاق العالقة مع العلوم االجتماعية املختلفة وليس االقتصاد فقط.

يالحظ وجود املقرر اإلسالمي يف متطلبات اجلامعة، والتوكيد على اللغتني العربية واإلجنليزية جلميع  -3
 الطالب.
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العامل اإلسالمي يف   كذلك فضاًل عما سبق، يالحظ وجود اجلرعة اخلاصة ابملنظور اإلسالمي أو قضاًّي  -4
كل مقرر من املقررات األساسية أو مقررات املسارات االختيارية. ويعرب هذا الوضع عن أمرين: بروز دائرة االنتماء 
لألمة اإلسالمية وعدم االقتصار على الدائرة الوطنية فقط أو الدائرة اإلقليمية، والوعى أبن املنهاجية اإلسالمية يف 

عية ال تعين االنعزال أو االنفصال عن نطاق العلم موضع االهتمام، وتكوين مسار متواٍز مع دراسة العلوم االجتما
 املنهاجيات األخرى، بل تعين إمكانية دراسة الظواهر املختلفة، وإجياد أساس لبناء رؤى وتصورات إسالمية.

: مقررات معارف الوحي فيما يتصل آبليات التنفيذ حتقيًقا للغاًّيت واألهداف نواجه عملية ذات وجهني -5
واملقررات "ذات األبعاد اإلسالمية". وبغض النظر عن أمسائها وتوصيفاهتا الفرعية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه 
ابلنسبة إىل الوجه األول من العملية هو: ما مضمون مقررات معارف الوحي؟ وما القدر أو اجلرعة املقدمة من مداخل 

عارف؟ إن اإلجابة عع هذا السؤال املركب ال ميكن أن يقدمها البحث، ولكن متثل قضية العلوم الشرعية؟ وما هذه امل
مهمة تشغل كل املهمومني بكيفية سد الفجوة القائمة بني العلوم الشرعية بنفس الدرجة والعكس صحيح. وإذا كان 

يتم تصميم مضمون من املطلوب أن يتعرف كل منهما على قدر من معارف ختصص اآلخر فكيف يتحقق هذا؟ كيف 
 هذه املقررات وكيف يتم التدريس؟

وابلنسبة إىل الوجه الثاين من العملية تثار قضية أخرى أكثر أمهية وهي ضرورة أن يتم تدريس البعد 
اإلسالمي أو التصور اإلسالمي أو الرؤية اإلسالمية أو "املنظور اإلسالمي أًًّي كان املستوى املعيّن من العملية املعرفية 

 املنهجية أو النظرية، يف إطار مقارن مع نظائره األخرى يف نطاق العلم االجتماعي احلديث.أو 
 املستوى الثالث من التعقيب:

هو مستوى التقومي. ويتصل ابلنتائج اليت حققتها خربة اجلامعة اإلسالمية وخمرجاهتا. فبالرغم من أن الدراسة 
قوميا هلا بعد عشر سنوات من ُعمر اجلامعة، وىف ظل التغيريات اليت قد رصدت املخرجات املطلوبة إال أهنا مل تقدم ت

(. ويعد هذا 1997حلقت هبا متزامنة مع األزمة السياسية واالقتصادية اليت شهدهتا ماليزًّي منذ أربع سنوات )أي عام 
هذا اجلانب حتتاج إىل اجلانب يف الدراسة من أضعف جوانبها، ليس تقصريًا من الزميل د. عبد اخلبري، لكن ألن تغطية 

هو قدر األمهية  –أي قصور اجلانب التقوميي للمخرجات–دراسة خاصة يف حد ذاهتا. ومبعث تسجيل هذا االنتقاد 
اليت حيوزها هذا اجلانب ابلنسبة إىل املنتمني إىل دائرة "التوجه اإلسالمي للعلوم أو املنظور اإلسالمي للعلوم، والذين 

أو تدريسية ذات فلسفات وغاًّيت خمتلفة عن نظائرها يف اجلامعة اإلسالمية. ويكفي يف يعملون يف مؤسسات حبثية 
هذا املوضع من التعقيب أن أسجل ما يلى بشأن العملية التقوميية املطلوبة فإن هذه العملية تتصل بنتائج التجربة 

جملتمع. كما تتصل أبطراف: األستاذ ابلنسبة إىل ثالثة عمليات تنفيذية وهي التدريس، والبحث والتأليف، والعالقة اب
 واجلماعة البحثية، والطالب، واجملتمع.

 وهنا تُثار جمموعات األسئلة التالية:
من انحية ما املشاكل اليت واجهتها العملية التدريسية ملقررات "ذات أبعاد إسالمية " أو من منظور إسالمى؟ 

خربة سابقة وقدرات ومهارات خاصة  ذهل يتطلب األمر من األستاسواء ابلنسبة إىل األستاذ أم ابلنسبة إىل الطالب؟ ف
يف التعامل مع معارف الوحي )اليت يدرسها الطالب يف التخصص الفرعي(؟ وماذا عن املادة العلمية؟ وكيف يتم اجلمع 
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العملية التدريسية بني مادة املنظورات الغربية وبني مادة األبعاد اإلسالمية؟ هل يتم عرضها منفصلة أو متوازية أم تتم 
 يف إطار مقارن؟ وهل َّت إعداد مقررات خاصة للجامعة حتقق املواصفات املطلوبة؟

ومن انحية أخرى: هل طالب العلوم السياسية، الذي يتلقى يف نفس الوقت مقررات التخصص الفرعي يف 
ية"؟ أال يقتضى األمر أن تكون معارف الوحي، يستطيع أن يتفاعل مع "األبعاد اإلسالمية" يف مقررات العلوم السياس

خربات سابقة  –يف مرحلة ما قبل اجلامعة–معارف الوحي يف مرحلة سابقة متهيدية وحتضريية؟ وهل يكون لدى الطالب 
 يف جمال العلوم الشرعية أم ال؟

مع ومن انحية اثلثة: كيف حتقق التكامل بني العلوم االجتماعية وبني العلوم الشرعية؟ وهل حتقق مبجرد اجل
بينهما؟ كتخصص أساسي وآخر فرعي والعكس صحيح؟ أم أن املخرج الثاين، وهو طالب ما بعد التخرج سيمثل 
إضافة فكرية عملية يرتتب عليها التطور يف جمال التدريس والبحث ابملقارنة ابملرحلة السابقة على إعداد أمثال هؤالء 

 اخلرجيني؟
علمية أو حبوث مجاعية أو فردية ترتجم الطموحات  وهل صدرت عن اجلامعة كتب دراسية، أو مراجع

واآلمال املسجلة يف أهداف أتسيس اجلامعة على ركيزة التكامل بني العلوم الشرعية وبني العلوم االجتماعية؟ وهل 
شجعت اجلامعة التفاعل مع املدارس أو التيارات املناظرة األهداف يف جامعات أخرى إسالمية أو مدنية، على النحو 

ذي حيقق الرتاكم العلمي؟ بعبارة موجزة: ما حصيلة خربة اجلامعة على مستوى اخلريج وعلى مستوى البحث ال
 والتأليف؟

ومن انحية رابعة: هل اهتمت اجلامعة بتنمية قنوات التفاعل مع التقاليد العلمية األخرى واملنظورات الغربية 
وخاصة أن "العاملية" هي أحد بنود رسالة اجلامعة؟ أم اقتصرت يف املتنوعة... يف جمال العلوم السياسية وغريها ابلطبع؟ 

–هذه املرحلة األوىل من نشأهتا على تدعيم أركان البيت أواًل؟ وعلى صعيد آخر، هل اهتم قسم العلوم السياسية 
ملؤسسية لتطبيق برصد ما يتم نشره من أعمال فكرية ونظرية تقدم تقوميا متعدد األبعاد هلذه التجربة العملية ا -وغريه

 مشروع "إسالمية املعرفة" أو لتقومي املشروع ذاته من الناحية الفكرية واملنهاجية والنظرية؟
وقد يبدو أمام القارئ جلميع هذه األسئلة أن غرضها على هذا النحو املرتاكم املتشعب يهدف إىل النيل من 

رب عن إشكاليات خربة أخرى؛ هي خربيت الذاتية يف جتربة اجلامعة اإلسالمية، ولكن جيب القول إن هذه األسئلة تع
نطاق "مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم" وجهود "عملية بناء منظور إسالمي" للعالقات الدولية يف إطار مقارن مع 

ٍد املنظورات األخرى للعلم، ومن مث فإن عرض هذه األسئلة يتم من موقع اإلحساس أبمهيتها. ولذا، فإنه يهدف إىل نق
؛ سعًيا حنو درجة أكرب من التصحيح للمسار؛ حتقيًقا لالستمرار؛ نظًرا حليوية وأمهية الرسالة. ولن يقدر على  ذايّتٍ

إال من قاموا على هذه التجربة أبنفسهم ومن داخلها أو من  -حتقيًقا هلذا النقد الذايتّ –اإلجابة عن هذه األسئلة 
هذه الدائرة يشارك فيها، ابحثو وأساتذة اجلامعة اإلسالمية، وابحثون وأساتذة داخل الدائرة األوسع اليت ننتمى إليها. و 

آخرون حيملون نفس اهلّم، ولكن يف نطاق مؤسسات علمية أو تعليمية ال تتبىن نفس الرسالة اليت تبنتها اجلامعة 
 اإلسالمية.
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، وعلى غريها (208)ئلةمن جانب آخر، فإن كاتب هذه السطور ليس لديه إجابة جاهزة على صيغ هذه األس
مما يتصل خبربات مقارنة أخرى. هذا الوضع هو نتاج عدم توافر القراءة النقدية الرتاكمية املتبادلة بني أصحاب هذه 
اخلربات املشرتكة يف اهلموم واألهداف، )سواء على مستوى التأصيل الكامل؟ للمشروع الفكري أم على املستوى 

على غرار ما حدث وما زال حيدث بني أعضاء أية مجاعة حبثية متثل تيارًا –ية املختلفة( اجلزئي املرتبط ابلعلوم االجتماع
أو مدرسة أو منظورًا يف املؤسسات العلمية والتعليمية الغربية. ويرجع هذا الوضع ابلطبع إىل عوامل كثرية تتلخص يف 

الوطنية واإلقليمية اليت ينتمي إليها الباحثون افتقاد البيئة املناسبة لتنمية مثل هذه اجلهود العلمية على املستوًّيت 
كما جاء يف تعقيب -املسلمون. فإن البيئات السائدة، وإن مل ترفض جهوًدا علمية "إسالمية "، فإن بعضها يرى فيها 

جمرد ميل إىل إدخال بعض املفاهيم األيديولوجية يف العلم يف إطار ما  -د. حممد السيد سليم على حبث د. حممد كمال
يسمى "أسلمة العالقات الدولية" )أو غريها( يف مقابل الدعوة إىل االهتمام بقضية حوار احلضارات يف مقررات 
العالقات الدولية. وهنا تدخل "رؤية احلضارة اإلسالمية للقضاًّي اجلديدة" ودورها يف إنتاج املعرفة اجلديدة، وهو مفهوم 

فالعالقات الدولية ال تتأسلم أو تتهود، ولكن لكل حضارة رؤية  أكثر جدية من مفهوم "أسلمة العالقات الدولية".
معينة لقضاًّي العالقات الدولية". نعم، العلوم ال تتأسلم أو غريها، ولذا فإن هناك حتفظًا على استخدام "أسلمة علم 

تعلق مبنظور لعلم، السياسة" أو أسلمة علم العالقات الدولية" اليت تناثرت يف حبث د. عبد اخلبري؛ ذلك ألن األمر ي
وهو أمر يعد بدوره أكثر عمًقا من جمرد "رؤية حضارة". كما أنه أيًضا ليس "إدخااًل لبعض املفاهيم األيديولوجية" 
ولكنه جهد معريف منهجي منظم، وليس أداة من أدوات فصيل إسالمي يتوثب للسلطة، ومن مث فهو ليس خطااًب 

عى للتأسيس من داخل العلوم االجتماعية احلديثة وعمل أسس مقارنة مع أيديولوجًيا ألنه خطاب معريف ومنهجي يس
املنظورات األخرى، كما أنه ليس جمرد تقليد يهتم بدراسة قضاًّي ومناطق عامل اإلسالم واملسلمني، ولكنه جهد يسعى 

اًدا إنسانية، ويسهم إىل تقدمي منظور ينبثق من منظومة القيم الكلية وليس مقصورًا على املسلمني فقط بل يكتسب أبع
 يف عملية التجديد الثقايف والفكري املفروضة اآلن بقوة يف ظل عمليات مراجعة العلوم واألفكار والنظرًّيت.

إن األمر ال يتعلق إجنازه بفرد أو آخر، أو جمموعة حبثية أو أخرى، ولكنه عملية ممتدة، ومركبة ومتداخلة 
 إىل اجلزء الثاين من تعقييب. حتتاج إىل تضافر جهود عديدة، وهذا يقودىن

 اجلزء الثاين: ما هي املقرتحات ابلتطوير؟
ابلنظر إىل اختالف طبيعة وأهداف اإلطارين الكليني اللذين ينتمى إىل كل منهما قسم العلوم السياسية يف 

ت اإلسالمية" يف قسم جامعة القاهرة ويف اجلامعة اإلسالمية يف ماليزًّي، وابلنظر إىل التطور الذي شهده توجه "الدراسا
العلوم السياسية سواء على مستوى الرسائل أم البحوث أم التدريس، وابلنظر إىل مسار تطور اخلطط العلمية للقسم 

                                                           
، وكتابه الصادر عن إسالمية 2006تصاد( يف كل من مؤمترات استانبول هنا ميكن اإلحالة إىل شهادة وتقومي حممد أسلم حنيف )انطالقًا من خربة االق (208)

القدرة حىت  ( وسجل فيهما أن من أهم التحدايت عدم توافر املوارد البشرية القادرة على تدريس التكامل بني علوم الوحي والكون، وعدم وجود، بل وعدم2005املعرفة )
 . .M.A. Haneef, op. cit . p48ر:اآلن على تطوير أسس معرفية منهاجية قوية، انظ

 ..M.A. Haneef, op. cit . p48وحول اإلطار السياسي واألكادميي واجملتمعي احمليط بنشأة هذه اجلامعة ومقرراهتا انظر أيًضا:  -
يل نظمته كلية معارف الوحي والعلوم وحول رؤى تقوميية السرتاتيجيات وأساليب أسلمة العلوم اإلنسانية من داخل اجلامعة انظر عرًضا ألعمال مؤمتر دو  -

 .2001، 1، عدد 3يف: د. حممود قلندر: مؤمتر أسلمة العلوم اإلنسانية، االسرتاتيجيات واألساليب، جملة تفكر، جملد  2000اإلنسانية يف اجلامعة 
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عرب اتريخ الكلية، ميكن القول إن هناك حاجة لبعض التطوير الذي يساعد على دعم هذا التوجه يف إطاٍر من التنوع 
القسم، وعلى النحو الذي يسهم يف دعم الدائرة اإلسالمية من دوائر انتماء اجلماعة  املقارن مع التوجهات األخرى يف

 البحثية املصرية يف العلوم السياسية.
 وتتلخص مالمح هذا التطوير املقرتح فيما يلي:

االهتمام بدعم فكرة أن تتضمن متطلبات اجلامعة )يف حالة إقرار نظام الساعات املعتمدة( مقررًا من  -
 ت الثقافة اإلسالمية أو اتريخ احلضارة اإلسالمية.مقررا

 تدريس "مبادئ نظرية املعرفة" يف مقررات مناهج البحث ابعتبارها تقدم ما يعرف "مبا قبل املنهج". -
أن يتضمن توصيف املقررات النظرية إشارة إىل مدخل إسالمى للمقرر إىل جانب املداخل أو املنظورات  -

 غري منعزل أو متواٍز. األخرى، ويف إطار مقارن
االهتمام بزًّيدة القضاًّي واملوضوعات اليت تتصل ابلعامل اإلسالمي. فليس معقواًل أن تتضمن دراسات  -

كما جاء يف إحدى –املناطق كل البدائل املمكنة ما عدا العامل اإلسالمي )يف حني أن معهد ابريس للعلوم السياسية 
سالمي يف ختصص املناطق املقارنة. كذلك زًّيدة املقررات اليت تفسح اجملال يضع منطقة العامل اإل –جلسات املؤمتر

 لتبادل األبعاد الثقافية احلضارية يف الدراسات السياسية.
االهتمام مبنظمة املؤمتر اإلسالمي وغريها من ملتقيات العامل اإلسالمي )حول حوار احلضارات مثاًل(   -

 حملاكاة(.كمجال من جماالت أنشطة الطالب )مناذج ا
دعم املساندة املعنوية للبحوث واألنشطة "اإلسالمية" يف مواجهة القيود األمنية، وتيارات التشكيك يف  -

 أبعاد وغاًّيت هذه البحوث واألنشطة العتبارها ذات ميول "أيديولوجية".
تتضمن ورقة  أتسيس مركز حبثي "للدراسات اإلسالمية" وموقعها من اقرتاب علم السياسة. وكنت أمتىن أن -

من أوراق املؤمتر عرًضا خلربة بعض أقسام الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات األوروبية واألمريكية. فهل الفوائد العلمية 
 العملية هلذه األقسام هلا مربراهتا ودوافعها يف "الغرب" وليس هلا مثيالهتا يف دائرتنا العربية اإلسالمية؟!

مل تكن بدياًل عن استمرار البحوث يف هذا اجملال إال أنه سيظل لعدم التفاعل إن هذه املقرتحات السابقة وإن 
الكامل بني عملية البحث والتدريس واجملتمع عواقبه السلبية املتمثلة يف حمدودية التطوير البحثي يف هذا اجملال؛ حيث 

ل التفاعل واحلراك الفعلي مع الطلبة إن الفكر والتنظري ينموان مع مواكبتهما للواقع ويتجمدان عند استبعادمها عن حم
والزمالء، فكيف يتسىن وجود هذا التفعيل والبيئة املناسبة مفتقدة؟ ولذا سيظل العبء الكبري ملقى على عاتق 

 . (209)األساتذة الباحثني بدرجة أساسية، ويف ظل جهودهم الفردية أو شبه اجلماعية احملدودة"
                     )انتهى االقتباس(                    

 

                                                           
 املرجع السابق. (209)
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وابلنظر إىل حمتوى مناقشات وتعليقات أعضاء هيئة تدريس قسم العلوم السياسية على دراسة د.عبد اخلبري وعلى 
: جند أهنا تفرعت بني عدد من النقاط على رأسها ما يتصل بطبيعة عملية التكامل املنهاجي وخمرجاهتا (210)تعقيب د. اندية

 ريًا مما يثور من نقاش حول منهاجية إسالمية املعرفة بصفة عامة.وعلى حنو استدعى قدرًا كب
 كيف يتم التكامل املنهاجي داخل املادة الواحدة؟ وهل هو ممكن وهل هو مقبول؟  فمن انحية:

ويف هذا الصدد منيز بني أربعة توجهات أساسية ظهرت يف املناقشات: أوهلا: يتساءل عن كيفية حتقيق التكامل 
(، واثنيها يتحدث أبمهية وضرورة التقريب بني العلوم االجتماعية أو الوضعية احلديثة وبني العلوم الشرعية، )د. حممد حسني

وأن التكامل املنهجى يف اجلامعة يعين أن من يعرف عن اجلانب اإلسالمي يعرف أيًضا عن اجلانب االجتماعي والعكس. 
ه عاملي يعرب عن االهتمام ابإلسالم ودراساته. ويظل يف حاجة لبيان وهذا الوضع ال يعترب فقط جزءًا من اهلوية ولكنه اجتا

 الفارق بني ما تسعى إليه اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي وبني خربة جامعة األزهر )د. حورية جماهد(.
 يرى خطورة ما يسمى ابلتكامل سواء ابلنسبة لعلوم الشرع أو العلوم االجتماعية . ومفاد هذا التوجه الثالث:

القول: أن العلوم االجتماعية تقوم على قاعدة الشك، فليس هناك أمر فيها ال يقبل الشك، فالنظرية املاركسية والنظرية 
الوظيفية وما بعد احلداثة كل هذا يقبل الشك، وعلينا أن نعلم الطالب أن يتشككوا يف صحة أية مقولة. أما يف علوم الشرع 

دأ من قاعدة اإلميان، ولذلك عندما أخلط بني االثنني هل أتشكك يف أحكام ال ينبغي أن يكون هناك شك، فذلك مب
الشرع؟ أم آخذ أحكام العلوم االجتماعية ابعتبارها أمرًا يقينياا؟ ولذلك، أان أعتقد أن هذا االجتاه مشروع، ومن حق أصحابه 

اًل على العلوم السياسية، ومن ورائها إضعاف أن جيتهدوا ولكنين أعتقد أيًضا أنه يف منتهى اخلطورة، ونتيجته سوف تكون واب
للعلوم الشرعية؛ ألن تعليم الناس البحث يف العلوم الشرعية مبنهج العلوم االجتماعية، سينتهى األمر إىل الشك يف الشرع 

 فقط )د. مصطفى كامل السيد(.
يقع يف منزلق عدم فهم  -انطالقًا من اخلوف على "العلمية" ابملعىن الضيق –ومن الواضح أن هذا التوجه 

 خريطة العلوم اإلسالمية، وموضع العقل من هذه العلوم.
فليس يعقب على دقائق عملية التكامل وطبيعتها وآلياهتا. فيقول البعض )د. حممد شوقي(: "...  التوجه الرابع:

ع. فقد درست يف كلية التكامل فيما أفهم أن تكتب مجلة من العلوم االجتماعية الوضعية جبوار مجلة من علوم الشر 
احلقوق بعد الدراسة ابلكلية، ودرست من خالهلا علوم الفقه واملواريث، وما إىل ذلك فهل معىن ذلك أنىن حققت 
التكامل املعريف أو التكامل املنهاجي بني العلوم السياسية وبني العلوم القانونية؟ ود. حامد عبد املاجد حاول أن يدرس 

ة أصول الفقه )إحدى كليات جامعة األزهر( فهل معىن هذا أنه حقق تكاماًل بني مجلة العلوم ابإلضافة إىل احلقوق كلي
الثالثة العلوم السياسية الوضعية وعلوم القانون وعلوم الشرع؟ كنت أمتىن فعاًل لنستفيد من التجربة أن يتم توضيح هل 

 علوم جبوار بعضها البعض؟"متت فعاًل مسألة الدمج والتكامل أم أن املسألة اقتصرت على وضع ال
ويقول البعض اآلخر )د.حسن انفعة(: "...إذا كانت القضية هي أن دارس العلوم السياسية عليه أن يستوعب 
عدًدا من العلوم الشرعية، وأن يدرس أيًضا العلوم احلديثة مبناهجها املختلفة فليس هناك تكاماًل منهاجًيا. قد تكون هناك 

هي اليت تسبب هذا الفصام، فعندان يف الدول اإلسالمية توجد ازدواجية، ويف مصر مثاًل توجد  قضية أعمق من هذا بكثري
                                                           

 .239ص-224مرجع سابق، ص  املناقشات والتعليقات: تعقيب د. اندية مصطفى، يف: د. عبد اخلبري عطا، (210)
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جنىب ازدواجية يف التعليم بني العلوم الدينية اليت ميثلها األزهر مثاًل وبني العلوم املدنية أو العلوم العلمانية ...إخل، وهناك تعليم أ
تعليم خاص وتعليم عام. أي إن هناك مشكلة يف التعليم، القضية هي أننا نريد ابللغات األجنبية وهناك تعليم عريب، ووجد 

من املواطن أن يستوعب العلوم الدينية استيعااًب صحيًحا، ويستوعب الرتاث بشكل صحيح، وىف الوقت نفسه يكون منفتًحا 
عليم بعيًدا عن االزدواجية فيه، وجاء تعليمه على العلوم االجتماعية يف العامل. ونريد أن نرى حقيقة املواطن الذي تلقى هذا الت

 متسًقا مع العقيدة واملبادئ واالنفتاح على العامل الغريب...
يبقى أن النقطة اليت أشار إليها أ.د. مصطفى كامل مهمة جًدا ومفيدة جًدا وجيب أن نفكر فيها، فنريد أن نفرق 

لعلوم السياسية فلك حق االجتهاد يف هذا متاًما، وهنا ميكن أن بني املدارس يف الفكر، فإذا قدمت منظورًا إسالمًيا يف ا
نقول: ما الذي ميكن أن نستفيد به من جتربة كهذه يف كلية االقتصاد. ففي كلية االقتصاد يوجد أساتذة كتبوا يف الفكر 

كلية االقتصاد، وإذا    السياسي اإلسالمي، ومن واجبنا ومن الضرورى أن يكون لدينا مادة عن الفكر السياسي اإلسالمي يف
كان هناك شخص آخر له رؤية وقدم كتااًب عن العالقات الدولية يف اإلسالم أو املنظور اإلسالمي يف العالقات الدولية 

 فيمكن جًدا أن يعرض هذا املنظور إىل جانب املنظورات األخرى يف العالقات الدولية.
كلية االقتصاد والعلوم السياسية أن يدرس العلوم الشرعية   ولكن هل ميكنين استعارة التجربة والقول إن على طالب

 بنفس الطريقة اليت تدرسها اجلامعة املاليزية؟ هذا ليس ممكًنا وال مقبواًل.
أما موضوع كيف تستفيد كلية االقتصاد من التجربة، فالسؤال هو ماذا أنتجت هذه التجربة وما خمرجاهتا؟ فهل 

علوم اإلسالمية مواداا شرعية ومواداا وضعية، يتعلموهنا مبناهج غربية؟ أم أن الطالب عندما يتعلم الطالب يف جامعة ال
 يدرسوهنا ابملناهج الغربية وقد استوعبوا الرتاث والعلوم الشرعية واألدبيات الغربية مث أنتجوا شيًئا جديًدا؟"

مهمة وقعت يف صميم تقومينا ومن الواضح أن هاتني الرؤيتني قد وضعتا يدمها بدقة على إشكالية منهاجية 
ملنهاجية إسالمية املعرفة أال وهي الرابطة بني خطوات خطة العمل سواء املتصلة ابلعلوم الشرعية أو العلوم االجتماعية سعياا 
 حنو إبداع جديد، وهي الرابطة املختلف على كيفية إدارهتا وعلى منطلقاهتا وذلك بني بعض روافد املدرسة اإلسالمية ذاهتا.

وقد بني ذلك د. مصطفى منجود عندما قدم تصوره عن أشكال التكامل املمكنة فهو يقول: "إن هناك من داخل التوجه 
اإلسالمي بصفة عامة، والتوجة السياسي اإلسالمي بصفة خاصة، من يرفض فكرة التكامل املنهجي مبعىن أنه ينظر إىل أنه 

إمنا هي كلها علوم األمة، واألمة مطالبة أبن تتجه إىل الدنيا وإىل اآلخرة، ليست هناك علوم شرعية تقابلها علوم اجتماعية، و 
وإىل احلياة وقراءة كتاب هللا وكتاب الكون، وقالوا إن هذا ليس جديًدا ألن هذا قيل من العلماء واملفكرين من أايم الغزايل 

 وقبل الغزاىل وخاصة يف جمال تصنيف العلوم وأقسامها...
بفكرة التكامل املنهجي، فأان أعرف أن العلوم موضوعات ومناهج وأدوات؛ فإذا اقتصران على األمر اآلخر خاص 

التكامل بني العلوم الشرعية وبني العلوم االجتماعية يف املنهج تظل املشكلة يف املوضوع واألدوات، وحىت إذا ما سلمنا 
خلبري ما الذي يقصده ابلتكامل، هل التكامل هنا يعين إبلزامية أو ضرورة التكامل، ففي احلقيقة أان مل أفهم من د. عبد ا

التجاور والتعايش بني العلوم الشرعية وبني العلوم االجتماعية؟ أم أن التكامل يعىن االنسجام والتوافق بينهما؟ أم أن التكامل 
لتكامل يعىن االستشارة؟ هنا مبعىن األسلمة؟ وهذا قد يفهم خطًئا حىت من داخل املتخصصني يف العلوم السياسية؟ أم أن ا

مبعىن استشارة املتخصصني يف العلوم االجتماعية للمتخصصني يف علوم الشريعة فيما يواجهون من قضااي وأسئلة؟ أم أن 
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التكامل مقصود به أخريًا أن نبحث ونطور وجنتهد يف ضوء ما لدينا من أصول شرعية، وما لدينا من خربة اآلخرين، وما 
 اول أن يكون لدينا فكر سياسي إسالمي، ونظام سياسي إسالمي إىل آخره من حقول سياسية؟لدينا من تراث وأن حن

األمر احلقيقي الذي يشكل حتداًي هو أنه عندما ننزل إىل املفهوم السياسي يف اإلسالم، فنحن نعرف أن أحكام 
وهذا هو التحدى الذي جيب أن – السياسة يف اإلسالم تدور يف فلك ما نطق به الشرع وفيما سكت عنه، فأمور السياسة

تقوم على جمموعة من املبادئ العامة،  –نبحث من خالله عن منظورات متعددة يف العالقات أو يف الفكر... إىل آخره
فالسياسة هي القيام على األمر مبا يصلحه، وتتأسس على جمموعة من القواعد كالتوازانت والضرورات واألولوايت...اخل. 

ى هلذا العمل ال ينبغي أن حيكمه ضيق األفق وال ينبغي أن حتكمه املواقف املسبقة. كما جيب أن نسلم له ومن مث فمن يتصد
حبق االجتهاد واالبتكار، ونعترب ذلك مما هو مسموح به وال يصادر عليه. والذى يتصدى هلذا العمل عليه أن ال خيجل من 

، أو منظوره الليربايل، أو منظوره العلماين، وحنن نتكلم عن احلرية هذا األمر، فكما ُُسح لآلخر أبن يقدم منظوره املاركسي
والدميقراطية، فأول مبادئ الدميقراطية أن يسمح لصاحب املنظور اإلسالمي أبن يقدم منظوره هو اآلخر، سواء اتفقنا معه أم 

 مل نتفق".
التكامل أو غريه من العمليات  متحورت املناقشات حول بعد اثن  أال وهو ماهية خمرجات هذا من انحية أخرى:

 الساعية للربط بني العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية. ويف هذا الصدد أيًضا ميكن التمييز بني التوجهات التالية:
توجه مستفسر ال يتخذ موقًفا ويتساءل: هل املطلوب تطوير علوم سياسية بشكل إسالمي أم حنن مطالبون بربط 

 ية العملية؟ وهل هناك مقررات يسهل أسلمتها عن غريها؟ )د. عبد الغفار رشاد(.موادان ابخلربة اإلسالم
: يعرف أن ابإلسالم مبادئ وقواعد لتنظيم كل الظواهر  مبا فيها الظاهرة السياسية والعالقات الدولية –وتوجه اثن 

هو معرفة موقف  -هذا التوجهوفق رأى  –ومن مث ال حاجة للحديث عن أسلمة، ألننا نعرف هذه القواعد، ولكن املطلوب
رؤية اإلسالم بني رؤية الواقعيني وبني رؤية املثاليني )د. حممد حسني، د. أمحد الرشيدى(. ويف الواقع، فإن هذا التوجه مييز 

 ضمنًيا بني أمرين: قواعد ومبادئ وأسس اإلسالم اخلاصة ابلعالقات الدولية، ومنظور إسالمي للعالقات الدولية؟
وهو أن هناك فارقًا بني األسلمة كما تقدمها بعض الروافد، وبني منظور حضاري إسالمي للعلوم  وتوجه اثلث:

السياسية، وأن هذا األخري ميثل إبداًعا حقيقياا، وحيتاج عملية مركبة معقدة متعددة املستوايت تتجاوز كل إشكاليات العالقة 
 القة وآلياهتا )د. مصطفى منجود(.بني العلوم االجتماعية والشرعية، أاًي كان منط هذه الع

وأخريًا، فإن التعقيب النهائى لـ د. عبد اخلبري عطا مل حيسم اإلجابة؛ حيث إنه استدعى يف ردِّه أكثر من منط من 
أمناط العالقة وهي: االستفادة املتبادلة بني جمموعيت العلوم يف تطوير كل منهما لنفسه، املعرفة بكل منهما، إبداُع بديل  

اجي وسط )جيدد ما حدث من قبل من عدم فصل يف ظل ما كان يسمى علوم األمة(، تكوين رؤيتني لدى الطالب: منه
رؤية وفق املناهج الغربية ابإلضافة إىل الرؤية اإلسالمية، العلوم الشرعية حتتاج إىل املستوى الفين اإلجرائي يف العلوم 

 ى املعريف يف العلوم الشرعية.االجتماعية، والعلوم االجتماعية حتتاج إىل املستو 
أما تعقيب د. اندية مصطفى فلقد تصدى لقضية الشك وأثرها على جمموعيت العلوم، من خالل بيان وظيفة 
العقل يف االسالم ودوره يف تشكيل الرؤية اإلسالمية من خالل قراءتنْي للواقع وللوحي )أحكاًما، وقيًما وسنًنا، ومبادئ 

وفيما يتصل مبخرجات العالقات بني –وذج معريف إسالمي يشكل الرؤية للعامل. ومن انحية أخرى وأسًسا( وانطالقًا من من
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استدعت د. اندية مفهوم املنظور اإلسالمي للعلوم )وليس لعلم سياسة  –العلوم االجتماعية والشرعية وآليات هذه العالقة
تقدمي منظور إسالمي مقارن مبنظورات العلم األخرى،  إسالمي( وذلك يف نطاق جتربتها يف إطار علم العالقات الدولية؛ أي

انطالقًا من خصائص النسق املعريف اإلسالمي وخصائص منظومات القيم والسنن واألحكام الشرعية. وهنا نصل إىل نقلة 
 يد؟تراكمية إىل البند األخري يف التطبيقات وهو بند املشروعات وإشكاليات: منظور إسالمي للعلم أم علم إسالمي جد

 بني خربة البحوث الفردية وخربة مشروعات البحث اجلماعية: اإلشكاليات املنهاجية لإلبداع: -د
يف جمال ختصصهم )يف العلوم االجتماعية واإلنسانية( املستوى األخري  -أفراًدا أو ِفَرقًا –متثل حبوث األكادمييني 

ة تطبيق خطوات خطة العمل، وكذلك أكثرها اختبارًا آللية  من التطبيقات، وهو أكثر املستوايت جتسيًدا إلشكاليات منهاجي
الربط فما بني هذه اخلطوات وذلك يف إطار تصور حبثي أو عملية حبث جزئية )قضية حمددة( أو شاملة )جمال معريف(، سعياا 

 حنو إعادة صياغة العلوم االجتماعية واإلنسانية صياغة إسالمية، أو تقدمي منظور إسالمي هلا.
كيف أن األنشطة التعريفية والتخطيطية قد   –وكما اتضح لنا مثاًل من خربة مكتب القاهرة–دير ابإلشارة هنا واجل

شهدت حبواًث يف جماالت معرفية تقرتن فيها األطر النظرية ابحلاالت التطبيقية. وكانت هذه الظاهرة أكثر وضوًحا يف املؤمترين 
اقرتن فيها  –املنشورة–. بل إن أوائل إصدارات د. عبد احلميد أبو سليمان (211)األول والثاىن الدوليني إلسالمية املعرفة

 .(212)طرحه النظري عن إسالمية املعرفة بتصور عن كيفية التطبيق يف جمال العلوم السياسية
ومن انحية أخرى، وإذا كان اجلزء األول والثاين من الدراسة، قد ركز على الرموز وعلى بعض الكوادر، إال أن 

ام جمموعة متميزة من اخلرباء واألكادمييني والباحثني، مل يتم إسقاطه ولكن مت أتجيله إىل هذا املوضع من الدراسة، القرتانه إسه
 جبوانب تطبيقية يف جماالت ختصص هؤالء الباحثني .

ًعا تقع يف وتنقسم هذه اإلسهامات املتميزة بني حبوث فردية وبني حبوث أو مشروعات مجاعية ممتدة، إال أهنا مجي
نطاق العلوم االجتماعية واإلنسانية ابألساس، وليس يف نطاق العلوم الشرعية أو العلوم اإلسالمية بصفة عامة، وإن كانت 

 تستدعي تلك األخرية بطريقة أو أخرى، وفًقا للمنهاجية املتبعة.
شاملة، الختبار حمّكني إحدامها جزئية واألخرى –ولذا، فإن هاتني اجملموعتني من البحوث تقدمان ساحتني 

من أين البداية ومن مث ما املآل: من الغريب لنقده وفق رؤية  -أساسيني من حمكات تقومي منهاجية إسالمية املعرفة. أوهلما
يف املوضوع –أم من "الرتاثي" ومن األصول لتقدمي علم إسالمي جديد  -إن مل يكن بدياًل –إسالمية وتقدمي تصور مقارن 

 العلم يتحدد ابتداء مبنهجه وليس مبوضوعه؟ انطالقًا من أن
أايا كانت البداية وللوصول إىل إبداع جديد؟ وما طبيعة العملية اليت تضم  –واثنيتهما: آليات الربط بني اخلطوات 

 هذه اآلليات.
تقومي  هذان حمكان أساسيان، مت استدعاؤمها دوًما عند التقومي على املستوايت السابقة من التطبيقات، بل وعند

فيما  –وحىت هذا املوضع من الدراسة، كيف أن إسالمية املعرفة  -على ضوئهما –رؤى الكوادر والرموز. ولقد بني التقومي 
تتسم بقدر كبري من املرونة اليت جتعل منها تيارًا متعدد الروافد. وهذه التيارات تتنوع يف مداخل  –يتصل ابملنهاجية 

                                                           
ذه املؤمترات انظر عرًضا حملتوى هذه البحوث يف د. مجال الدين عطية: إسالمية املعرفة ودور املعهد العاملي، مرجع سابق، كذلك انظر قائمة حمتوايت ه (211)

 وغريها من أنشطة املعهد يف عواصم إسالمية عدة، حيث ميكن رصد نفس هذه الظاهرة.

 أبو سليمان: إسالمية املعرفة مع إحالة خاصة لعلم السياسة: مرجع سابق.عبد احلميد  (212)
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كان جيمع بينها قدر، ال خالف عليه، فإن التطبيقات ليست حمكمًة وفق قالب جامد   وإن –التطبيقات، ألسباب عديدة 
واحد يتم نقله من حالة إىل أخرى أو من ختصص آلخر. ولقد أدرك ذلك ونّوه إليه الرموُز حني جرت إعادة صياغة اخلطة 

ب اجلامعي اجلديد" ليس إال هدفًا االسرتاتيجية أو عند وضع خطط العمل الدورية، وخاصة بعد أن اتضح أن هدف "الكتا
اسرتاتيجياا، ال ميكن حتقيقه بسهولة ويف فرتة قصرية، وإال سيصبح جمرد كتاب غريب مدعم ببعض اآلايت واألحاديث. ذلك 
ألن عملية إسالمية املعرفة هي عملية معرفية منهجية معقدة ومركبة، وليست مسئولية فرد أو حىت فريق حبثي وال حتقق مثارها 
املرجوة إال عرب جيل من الباحثني. ولعل مشروعات اإلسعاف األوىل اليت حتدث عنها د. مجال الدين عطية واليت حاول 

كانت مؤشرًا واضًحا على أن "الكتاب اجلامعى اجلديد" –تنفيذها مكتب القاهرة، وعلى رأسها املداخل اإلسالمية للعلوم 
أن إعادة صياغة العلوم إسالمياا، أو علم إسالمي أو منظور إسالمي... ليست  ليس إال منتًجا هنائياا لعملية ممتدة، كما

مرتادفات تصف هذا املنتج النهائي. وهو منتج أكادميي ابملعىن الواسع، وليس كتااًب جامعياا )ابملعىن املتدوال اآلن والذى 
 أضحى حمماًل بدالالت سلبية وليس إجيابية(.

ن الدراسة هو التوقف عند منطني من البحوث: الفردية اجلزئية، واجلماعية، على ومن مث فإن غاية هذا اجلزء م
النحو الذي يقدم مؤشرات أكثر تفصيلية ملا سبق اإلجياز فيه. وإذا كانت البحوث الفردية اجلزئية ستقدم شرًحا للمحكني 

البحوث اجلماعية ستقدم خربة حية مقرتاًن يف بعض األحيان بتصورات يف التطبيق، فإن  –من رؤى متنوعة–األساسيني 
منهاجية، وسنقتصر فيها على خربة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، على األقل نظرًا لإلملام بتفاصيله، وألنه ميكنين 

مع تقدير اجلهود يف جمال االقتصاد اإلسالمي، والرتبية من منظور إسالمي وعلم النفس من منظور إسالمي، أنه  –القول 
خربة منهاجية ومعرفية شاملة متعددة األبعاد، وخاصة من حيث التفاعل مع "الغريب"، ومن حيث عدم االقتصار يف  ميثل

 خمرجاته على إنتاج "كتاب منهجي" بل واالمتداد إىل ساحات أخرى متكاملة من التطبيقات .
 البحوث الفردية: خريطة املنطلقات واإلشكاليات املنهاجية العامة: -1

، كما أن مشروعنا التقوميي عن (213)اسات سابقة بعروض وصفية أو حتليالت نقدية لبعض هذه البحوثقامت در 
 من هذه البحوث. (215). وكذلك تضمنت مشروعات تقوميية سابقة قوائم أخرى(214)إسالمية املعرفة قد رصد غريها أيًضا

إال أنه قدم يف خالصة  -ابإلجنليزية -ملعرفةوإذا كان حممد حنيف قد قدم حتلياًل نقدايا مقاراًن ألدبيات إسالمية ا
. وأفضل البدء هبذه الرؤية؛ نظرًا التفاق نتائج دراسيت هذه معها متاًما (216)عمله التقوميى رؤيته للمشاكل املنهاجية احملورية

ت الدولية يف يف نطاق مشروع العالقا –يف منطلقاهتا ونتائجها، حبيث ميكن القول أيًضا إن خربيت مع إسالمية املعرفة 
اإلسالم )كما سنرى( تتطابق مع خربته يف نطاق االقتصاد اإلسالمي. ومن انحية أخرى، فإن رؤية حممد أسلم حنيف متثل 
اإلطار العام الذي تنبثق عنه ومنه روافد البحوث الفردية اليت ستتم اإلحالة إىل خربهتا، وتتلخص هذه الرؤية )اليت استندت 

 وادر اإلسالمية( يف العناصر التالية:إىل تقدمي رؤى رموز وك

                                                           
السياسية  مثاًل؛ دراسة د. لؤي صايف، دراسة د.عطية، دراسة د. فتحي امللكاوي اليت متت اإلشارة إليها يف اجلزء الثاين. كذلك انظر خربات العلوم (213)

 الفتاح )حمرران(: املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية، العلوم السياسية منوذًجا، مرجع سابق. املعروضة يف د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد
 انظر مالحق هذا املشروع، جزء الببلوجرافيا. (214)

(215) Mohamad Aslam Haneef: op. cit. 
(216) 54.-Ibid: pp 48 
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يف احملافل العلمية على الصعيد  -وملدة عقدين من الزمان دورًا أساسياا-بعد أن لعب مشروع إسالمية املعرفة 
النظري والتطبيقي، فإن املشروع يواجه اآلن خبواا يف حضوره، والسبب الرئيسي داخلي؛ وهو الرتكيز على هدف إصدار 

ة بدون توافر املوارد البشرية القادرة على تقدمي اإلبداع اإلسالمي املطلوب وابلرغم من اجلمود احلاىل للمشروع الكتب اجلامع
إال أنه يظل ميثل ضرورة لألمة اإلسالمية، وما زال منطق يتسم ابملصداقية، بل تزداد حيويته يف ظل "مناخ صدام احلضارات" 

 مدعو اآلن ملزيد من االخنراط واحلوار. -رؤية حنيفوفق -. ولذا، فإن املشروع 11/9/2001بعد 
وهذا احلوار يفرتض تقوميًا ألسس العلم الغرىب، ومنهاجياته، ومنتجاته املعرفية من رؤى إسالمية. ويتحدد نطاق 

جلارية أو رمبا وحماور احلوار انطالقًا من رؤيتنا للعامل وابستخدام أسسنا املعرفية وحبيث تتمكن منهاجياتنا من تعديل العلوم ا
 genuine Islamicإنشاء علوم جديدة. بعبارة أخرى، هناك حاجة لتطوير أطر مرجعية إسالمية أصيلة 

Framework   قبل أن يبدأ احلوار والتفاعل مع "الغريب"؛ أي إن هناك لتقومي جاد )معايري، ومؤشرات( قبل قبول أو
 إلنشاء معرفة إسالمية حديثة. رفض أو استبعاد الغريب أو التوفيق معه، وذلك سعًيا

ولذا، فإن اجلميع يتفقون كما يرى حنيف على أن احلاجة ماسة إىل فلسفة معرفة معاصرة ذات جذور يف الرتاث، 
وواعية مبكامن قوة أو قصور هذا الرتاث، وواعية أيًضا مبكامن قوة أو قصور الرتاث الغريب، وقادرة على االلتزام بصميم 

لوقت قادرة على التصدى للقضااي املعاصرة. ومع ذلك ختتلف التوجهات حول أفضل الطرق لتحقيق اإلسالم ويف نفس ا
هذا: )العمل أساسًا وابتداء لبلورة رؤية العامل قبل الدخول يف معركة نقد الغريب أو استبداله، أي العمل يف هذا النقد شريطة 

ىب أصاًل حىت ال تصبح تصنيفات العلم واملعرفة الغربية هي املرجع التسلح برؤى إسالمية، أو رفض هذا النقد واالستيعاب للغر 
واملنطلق، ألهنا حمملة بقيم ودالالت فلسفة العلم الغربية اليت تتناقض مع الرؤية اإلسالمية للعامل وخاصة مع أسسها املعرفية 

 واملنهاجية.
 genuine cotemporary Islamic"وابلرغم من أمهية فلسفة معرفة إسالمية معاصرة وأصيلة 

Philosophy of Knowledge"   تكون هي املنطلق إال أن حنيف يرى أن هناك أيًضا أمهية لتلبية احتياجات ،
وأكثرها إحلاًحا، تدريس الشباب من رؤى إسالمية، وحىت يتم الوصول إىل إبداعات مرضّي عنها، ال  –عملية وعلى رأسها 

كما قال أبو سليمان هو عملية تتحرك حنو هدف متحرك، ولذا فهى ميكن أن   –ة جيب التوقف، ألن مشروع إسالمية املعرف
تتغري. وهلذا يرى أبو سليمان أنه جيب عدم التوقف عن العمل حىت لو حدث خطأ؛ شريطة أن نتعلم من اخلطأ. وهلذا أيًضا 

منوذًجا من العلوم السياسية كذلك قدم   1989فإن "أبو سليمان" راجع وحرر خطة الفاروقي وأعاد نشرها  –وفق حنيف–
 ليبني كيفية إعادة تصنيف وإعادة تقومي املفاهيم يف علم السياسة من رؤية إسالمية.

وهذه اجلهود املعرفية واملنهاجية املطلوبة وفق رؤية حنيف، ال تسقط الرتاث؛ ألهنا تنبىن على حتليل شامل ومنظم 
االنطالق منه ابتداًء ملراجعته وفق رؤية قرءانية  -يف نفس الوقت-ن ال تعينلرتاث اإلسالم يف مصادره األولية والثانوية، ولك

تؤدي إىل أسلمة البشر أواًل وليس أسلمة املعرفة والعلم ابتداء. ذلك ألن مشروع إسالمية املعرفة هو حتدى للمعرفة احلداثية 
 -معرفًيا ومنهاجًيا-نظومتني اإلسالمية والغربيةابألساس وليس الرتاثية ابتداء، شريطة الوعي ابالختالفات اجلوهرية بني امل

 وهلذا تظل األولوية هي بلورة رؤية للعامل تشكل معايري ومؤشرات التقومي واملنهاجية اليت يتم استخدامها يف األسلمة.
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ويف نفس الوقت، فإن حنيف يرى أن الدرس األساسي الذي تقدمه خربة مشروع إسالمية املعرفة خالل العقود 
  :ثة من عمرها هوالثال

“We have not really discussed and understood the philosophical 
and methodological issues of the modern disciplines , we have been 
trying to Islamise Also we have not sufficiently deal with our own legacy 
… there is also an urgent need to be able to connect this philosophy and 
methodology to the disciplines and may be more importantly to the 

)217(scholars who are involved in those disciplines”. 
 ومن مث فإن حنيف، واضًعا يده على جوهر املشكلة، يرى أنه لن ميكن إنتاج معرفة إسالمية إال إذا مت سد هذه

الفجوة، حيث إن علماء االجتماع املسلمني الدارسني للعلم الغريب احلديث غري قادرين على تقومي األسس الفلسفية 
واملنهاجية هلذه العلوم الغربية ذاهتا، انهيك عن انقطاعهم عن الرتاث اإلسالمي. بل قد يكون بعضهم جمرد "علماء علم غريب 

حمور علومهم الغربية وال نقول يستوعبوهنا. ويف املقابل،  يكون بعضهم اآلخر قد مت درجة اثنية"، فاشلني أحيااًن يف إدراك 
استيعابه ابلكامل يف هذه العلوم على حنو جيعلهم أسرى أطرها املرجعية وغري قادرين بل ورافضني إلمكانية النظر من رؤية 

، ويشري حممد حنيف يف هذا املوضع اخلتامي من ولو من داخل العلم الغريب ذاته –إسالمية أو على األقل من رؤية نقدية 
وهي أن مقررات علم االقتصاد يف اجلامعات الغربية اندرًا ما  -االقتصاد –رؤيته إىل خربة مهمة جًدا من واقع جمال ختصصه 

حنيف أن ويرى تناقش، أو بصعوبة، القضااي الفلسفية واملنهاجية يف االقتصادايت أو أسس األساليب الكمية والرايضية. 
هذا النقد جمال أساسي البد ملشروع إسالمية املعرفة من التصدى له بكل املوارد البشرية واملادية املمكنة، أو على 
األقل االهتمام مبا بدأ حيدث من نقد يف الغرب ذاته، حيث يتزايد عدد االقتصاديني وفالسفة العلم الناقدين لألطر 

االقتصاد الكالسيكي والكالسيكى اجلديد. وهذه احلركة النقدية أضحت ذات  املرجعية اليت بنيت عليها مقررات علم
. وابلطبع البد وأن pluralist approachمصداقية يف دعوهتا إىل تعددية االقرتاب لتدريس وتعليم االقتصاد 

ن تكون أكثر عمًقا يستفيد الباحثون يف أسلمة االقتصاد من هذه االنتقادات القادمة من ابحثني غربيني ألهنا البد وأ
 وأكثر قدرة يف نقدهم الذايت.

إذن، ووفق احملكني األساسيني السابق حتديدمها يف مقدمة هذه اجلزئية، فإن رؤية حنيف )وانطالقًا من تقومي نقدى 
سبق أو واسع ألدبيات إسالمية املعرفة ومن خربة يف أسلمة االقتصاد( تعطى أمهية كبرية حلوار الغريب ولكن مع اإلعداد امل

ولكن املتزامن ألطر إسالمية معرفية ومنهاجية أصيلة يبىن علها سواء هذا االخنراط مع الغرىب أو مع الرتاثى من انحية أخرى. 
من رؤية –يظل السؤال قائًما حول دعوته لالستفادة من النقد الذاتى يف الغرب، ما القواسم املشرتكة بني نقدان 

وال أقول الوضعي؛ ألن جزًءا كبريًا  –من داخل نفس النسق املعريف الغريب العلماين– وبني هذا النقد الذايت –إسالمية
سؤال تقدم إجابة عليه خربة مشروع العالقات  –الالقيمية–من النقد الذاتى الغريب اجته إىل الوضعية والسلوكية 

 الدولية يف االسالم.

                                                           
(217) Mohamad Aslam Haneef: op. cit. 
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واستناًدا إىل  ن حيث متايزها يف املنهاجية املقرتحة،م –وميكن تصنيف البحوث الفردية إىل عدد من الفئات هذا، 
 احملكني األساسيني السابق حتديدمها. وابإلحالة إىل مناذج منها دون إدعاء تصنيف كل ما صدر منها ابلطبع.

، قدمها خرباء إسالمية املعرفة، املتعاونون مع جهود سابقة لوضع معايري هلذا التصنيفوجتدر اإلشارة هنا إىل 
الذي صنف االقرتاابت من اإلسالمية إىل "اخنراط" و"عدم ( 218)هد أو الناشرون يف دورايته ومنها جهود د. إبراهيم رجباملع

كما –اخنراط" )يف الغريب( ومميزًا أيًضا بني االخنراط السليب واالخنراط اإلبداعي . وهو التمييز القائم على اجلدال الذي فجرّه 
من انحية أخرى، وحموره من وجهة نظران ومبفردات حبثنا:  (220)وضياء الدين سردار( 219)حيةفضل الرمحن من ان -سبق ورأينا

أولوايت اخلطة: من أين البداية وما املآل؟ ولقد راكم آخرون على هذه التصنيفات ابحلديث عن "إسالمية املعرفة أم إعادة 
 .(222)، وابملقارنة بني خطط املعهد وخطة العطاس(221)بناء علوم جديدة

حتت عنوان إسالمية املعرفة )من زاوية املنهاجية(  – أهم هذه الفئات اليت ميكن تصنيف البحوث املنشورةن وم
 وفًقا ملا، يلي:
حبوث تشرح املنهاجية املقرتحة، مقرتبة من أو معدلة يف اخلط العام أو املسار العام ملشروع املعهد )من حيث  -1

هي يف معظمها تقبل االخنراط مع الغريب، ومن مث سامهت هذه الرؤى يف إنضاج يف اخلطوات...( و  ولوايتاألإعادة ترتيب 
حول ما جيب أن تكون عليه  –ولو يف داخل الدائرة –وتعميق النقاش حول "منهاجية إسالمية املعرفة، وخلق توافق علمي 

جتارب العمل الفعلي على هذه املنهاجية. ومما ال شك فيه، أن حالة النقاش هذه ومناخه سامهت بدورها يف إنضاج 
الساحة، وكانت الدراسات الصادرة ابإلجنليزية سبياًل للتفاعل األكادميي والفكري مع الدوائر الغربية املهتمة. حقيقة مل يتم 

                                                           
، انظر على سبيل املثال: ابراهيم رجب منهجية التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية أسس نظرية وحماولة تطبيقية، جملة العلوم من إصداراته ابلعربية (218)

 .1998، 4، العدد 26االجتماعية )جامعة الكويت(، جملد 
 .1996، 1، الرايض: دار عامل الكتب، طابراخيم رجب، التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، املفهوم، املنهج، املداخل، التصنيفات –و 
 .Mohamed A. Haneef:op.cit.pp 96-98وانظر قائمة إلصداراته ابإلجنليزية يف: -

 ,Fazur Rahman, Islamization of Knowledge : A Response: AJISS,vol. 5انظر على سبيل املثال:  (219)

No.1,1988, pp. 3-11 
 لك يف :انظر بضع من إسهام سردار يف ذ (220)

- Ziauddin Sardr, “Islamization of Knowledge: A State of the Art Report.” In An Early Crescent: 

The Future of Knowledge and the Environment in Islam , editd by Ziauddin Sardr. London: Mansell 

Publishing Limited, 1989, pp.27-56. 
- Ziauddin Sardr, “ Rediscovery Islamic Epistemology” in Islamic Future : The Shape of Ideas to 

come, Pelanduk Publication , Kuala Lumpur, 1988. 
(221) Faruqi and Ziauddin Sardar: Islamization of Knowledge and the social  -Nasim Butt, “Al

Reconstruction of New Disciplines “. MAAS Journal Islamic Science, No. 5, 1989,  2:79-98. 
 
(222) Rosnani Hashim and Imron Rossidy. “Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis 

of the Conceptions of al – Attas and Faruqi”. Intellectual Discourse , No. 1: (2000), pp. 19-44. 

- Sayed Muhammed Naquib al- Attas. “The Dewesternization of Knowledge “. Chapter in Book : 

Islam and Secularism . Kuala Lumpur : Muslim Yoth Movement of Malaysia (ABIM), (1978), pp. 133-

150. 
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رصد هذه الدراسات وغريها، بني الرموز والكوادر، ولكنها إنتاج خرباء ميثلون اجلماعة العلمية للمشروع برمته. ونذكر من 
 حتدد اخلطوات التالية: (223)أطروحة -البحوث، على سبيل املثال واحلصر النماذج التاليةهذه 

حتديد أسس رؤية العامل اإلسالمية ودالالهتا األساسية للعلوم االجتماعية واالفرتاضات احملورية اليت يستند عليها 
االفرتاضات النظرية اليت جيب أسلمتها... كل هيكل هذه العلوم، حتديد ما هو متفق مع رؤية العامل اإلسالمية وفصلها عن 

 هذا جيب أن يسبق إعداد الرؤية اإلسالمية هلذه العلوم وحتديد إجراءاهتا.
حدد إحدى عشرة خطوة لعملية أسلمة العلوم االجتماعية يبدؤها خبطوة قبول ما يؤكده العلم  (224)والبعض اآلخر

 من حقائق.
مراجع جامعية إسالمية هو هدفًا لعملية اإلسالمية، فإنه ما أن يتحقق  : يرى أنه إذا كان إنتاج(225)وفريق اثلث

من خالل، استبعاد، تعديل، إعادة تفسري، تكييف   Synthesisذلك يف كل جمال فكري حديث، فيمكن إبداع 
–املعريف اإلسالمي  مكوانته وفق ما تفرضه رؤية العامل اإلسالمية وقيمها. واستكمااًل هلذا التأكيد على أمهية بناء النموذج

جيعل "التثاقف احلضاري مع الغرب منطلًقا  (226)وكأساس مسبق لتقد الغريب وإعادة صياغته فإن توجة آخر –مقارنة ابلغريب
لتحديد مفهومه عن األسلمة، وعلى اعتبار أن األسلمة كمنهج فكري يف التثاقف ذات بعدين، أوهلما: هضم مجيع ما أجنزه 

ما: وجوب أتمني حترير تلك املنجزات ضمن مفاهيم فلسفية ال دينية ومادية وذلك إبعادة تفسريها الفكر الغريب، واثنيه
وربطها إبطار قيمي إسالمي موصول ومتصل ابهلدى اإلهلي. ومن مث، وفق هذا املدخل للمفهوم والذي يتصدى لقضية 

 زمة واحدة أتىب االنفصام ومها: يشكالن ح قضيتني متالزمتنياملنهاجية مباشرة، فإن اإلسالمية تنطوى على 
االستعداد الفكري والنفسي للحوار احلضاري والثقايف مع الفكر الغريب، االستعداد يكون مصحواًب حبذر من 
االنصهار يف الغرب. وانطالقًا من هذا املدخل، فإن هذا النموذج يؤسس اقرتابه على عرض موقف الفكر اإلسالمي من 

وقدرته على حتويلها إىل قوة وقدرة ومن    (Cultural Borrowing, Acculturation)عمليات اهلضم والتمثيل
حتت  –انحية أخرى، قام على بيان كيف أن عملية التثاقف واالستمداد احلضاري البد وأن ختضع لرقابة عقائدية مركبة 

لنموذجني املعرفيني الغريب اإلطار القيمي األخالقي لإلسالم. وهلذا يصل هذا الطرح إىل شرح مواضع اخلالف بني ا
واإلسالمي، أي مواضع اخلالف اجلوهرية بني املفاهيم والتصورات الكلية للفكر الغريب ونظائرها يف االسالم. بعبارة أخرى، 

                                                           
(223) c Studies, Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamization of Knowledge : A critical Overview “. Islami

30 , No. 3: (1991),387-400. 
- Yasien Mohamad . “Islamization : A Revivalist Response to Modernity”, Muslim Education 

Quarterly (MEQ) vol.  ii, No.2: (1993), 12-23.  
-Wan Mohd Norb Wan Daud. “Islamization of  Contemporary Knowledge : Theoretical 

Dimensions and Practical Contributions “. Chapter 6 in The Educational Philosophy and Practical of Syed 

Muhammad Naquib al – Attas . Kuala Lumpur : ISTAC , (1989),  pp. 291-369. 
(224) Jaafar Sheikh Idris .” Islamization of the Sciences : its philosophy and 

Methodology”.American Journal of Islamic Social Sciences 4, No. 2: (1987),201-208. 

 

(225) Yasien Mohamad, “Islamization : A Revivalist Response to Modernity”, Muslim Education 

Quarterly (MEQ) 10, No.2, 1993, pp. 12-23. 
 

 .1996، يوليو 5ة ومنهاجية التثاقف احلضاري مع الغرب، إسالمية املعرفة، عدد عرفان عبد احلميد فتاح: أسلمة املعرف (226)
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هذا النموذج يضيف بدوره إىل اولوايت وأمهية نقد الغرىب ولكن على بينه من فهم اختالف النماذج املعرفية الغربية 
 واإلسالمية.
هذا ولقد حازت بضع دراسات أخرى اهتمام أكرب من جانب الذين قدموا جهوًدا تقوميية، حيث ركزوا على  -2

، وهي اليت حاولت تطوير (227)إسهامها املقارن، ونذكر من ذلك على سبيل املثال: الدراسات األربع اليت قدمها لؤي صايف
ة املعرفة. واجلدير ابلذكر أن مجيعها مرتبطة أببعاد تطبيقية يف جمال اجلانب اإلجرائي وطرائق البحث املناسبة ملنهجية إسالمي

 االقتصاد، والسياسة، واالجتماع. وهلذا، فهي تدخل يف نطاق الفئة الثانية من البحوث، أي اخلاصة ابلتطبيقات أساًسا.
هاجية جيدر التوقف عند وقبل االنتقال إىل هذه الفئة، واستكمااًل لنماذج البحوث الفردية اليت اهتمت ابملن -3

وكما  –وهي من الرؤى الناقدة لعملية إسالمية املعرفة، ولكن  أبو يعرب املرزوقى،رؤية حول اإلطار العام للمنهاجية قدمها 
وكما يقول أبو يعرب نفسه: "طاملا منطلقنا واحد وهو خدمة  -يقول د. امللكاوى من منطلقات حسن الظن والنصيحة

عليها حضارتنا". وهي رؤية جديرة ابألخذ يف االعتبار، ملا تتصف به أعمال أبو يعرب املرزوقي من رؤية الرسالة اليت انبنت 
منهاجية وسطية متميزة بني ما هو غريب وبني ما هو إسالمي ميكن أن نصفها ابإلنسانية، حيث يضع إسهام الرتاث 

له، ولكن مندجًما فيه ابألخذ والعطاء مع تراث احلضارات  اإلسالمي يف سياق الرتاث اإلنساين، ليس مقتطًعا منه أو موازايً 
األخرى، انهيك عن إسهامه الفلسفي واملعريف املتميز يف منطقة العالقة بني اإلسالم والعقل أو بني الوحي والعلم بصفة 

 عامة.
يف بعض القضااي  –وبدون الدخول يف تفاصيل مشروعه املعريف الفلسفي، نتوقف عند استجاابته، نقًدا أو مبادرة 

اليت تثريها عملية إسالمية املعرفة وخاصة ما يتصل ابلعالقة بني الغريب واإلسالمي على املستوى املعريف واملنهاجي والنظري. 
وىف صميم هذه العالقة، ما أُساه أبو يعرب "إشكالية املعرفة العلمية يف عالقتها ابلعقيدة"، وحنيل يف هذا اجملال إىل أطروحاته 

اليت قدم فيها رًدا علمًيا منظًما وعميًقا على أطروحات لؤى صاىف اليت قدمت ملواقف روافد تيار (228)حدى دراساتهيف إ
 وليس كلها. –إسالمية املعرفة من قضية اإلجراءات املنهاجية )بصفة عامة(. وهي جزء من القضية اليت تتصدى هلا دراستنا 

حات الصاىف متثل واحدة من أهم النماذج عمًقا وأتصياًل لإلجاابت ولذا، فإن أطروحات املرزوقي نقاًشا مع أطرو 
على سؤال أساس وحموري هل العلم عامة والعلم االجتماعى خاصة حباجة إىل الوحي وكيفية تعيني هذه احلاجة لتأسيس 

درًا للمعرفة يف علم أسلمة املعرفة؟ وبصيغة أخرى، ملَ نتصور األسلمة مضطرة إىل جعل العلم حباجة إىل إضافة الوحي مص
 اجملال االجتماعي؟

حيث إهنا تقع يف  –وبدون الدخول يف تفاصيل النقاش الذي أجراه أبو يعرب بني أطروحاته وأطروحات صايف 
صميم فلسفة إسالمية املعرفة أي فيما يتصل بعامودها الفقرى، وهي املنطقة اليت احتلت االهتمام من جانب الناقدين 

داخل الدائرة املؤمنة بضرورة مشروع األسلمة )كمشروع فكري أو حضاري تربوي أو سياسي أو معريف  والناقضني سواء من

                                                           
 .30-22لؤي صايف: إسالمية املعرفة: من املبادئ املعرفية إىل الطرائق اإلجرائية، مرجع سابق : ص  (227)
 .166-139، ص 1998، شتاء 14ملعرفة العدد أبو يعرب املرزوقي: إسالمية املعرفة رؤية مغايرة، مداخلة مع د.لؤي صايف، جملة إسالمية ا (228)

 انظر أيًضا أليب يعرب املرزوقي ما يلي:
 The Impacts of alternative Weltanschawings On Political Theories : Aوالعنوان األصلي ابإلجنليزية هو: 

Comparison of Tawhid and Ontological Proximity. 
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منهجي...(، أو من خارجها. ولذا، وجتنًبا للتكرار مع دراسة سامر الرشواين، اكتفى فيما يتصل أبيب يعرب، أبن أحيل  –
خريطة موجزة وواضحة لبعض أهم أبعاد عملية إسالمية  إىل مقدمته املنهاجية العامة لردوده على صايف، حيث إهنا ترسم

املتصلة ابملورد البشري املقدم لإلسالمية أو املتلقى هلا ولكنها، وعلى عكس الفئتني األوىل والثانية من مناذج  –املعرفة 
تتلخص هذه الرؤية يف ال توافق بصورة كاملة على منطلقاهتا يف التفاعل مع الغريب أو دوافعها ورائه. و  –البحوث الفردية 

 : (229)اآليت
احلاجة لتبسيط خطة أسلمة املعرفة وجعلها أكثر إجرائية يف حتقيق الغاًّيت املستهدفة منها: وهذا  -1

 التبسيط مفيد تعليمًيا ... وبكلفة أقل دون حاجة إىل هندام ثقيل من املؤسسات البريوقراطية.
 ب الدرجتني اآلتيتني:احلاجة إىل عالج إشكالية األسس املنهجية حبس -2
 . الدرجة املبدئية املتعلقة حباجة األسلمة إىل هذه األسس أو هدم حاجتها.1
 . الدرجة التعيينية املتعلقة بتحديد هذه األسس من خالل بعض النماذج .2
. كذلك أن أسلمة املعرفة سواء كانت تقتضى منهجية أو ال تقتضيها، فإهنا تبقى مهمة البد منها: إذ ال 3

 أحد ينكر اليوم أن البعد العلمي يف حضارتنا ال يزال عاطاًل على األقل يف بعده املبدع.
كيف -1لكن ينبغى الفصل بني األمور اآلتية إذا أردان البحث يف إشكالية أسلمة املعرفة بصورة منهجية: 

كيف جنعل -3رتبية الدينية(؟ كيف جنعل اإلنسان عامة مسلًما )ال  -2جنعل اإلنسان عامة عاملًا )التكوين العلمي(؟ 
كيف جنعل اإلنسان املسلم   -4اإلنسان العامل مسلًما )الوصل بني الرتبية العلمية املتقدمة والرتبية العلمية الالحقة(؟، 

وأخريًا كيف جنمع املهمتني فنجعل اإلنسان  -5عاملًا )الوصل بني الرتبية الدينية املتقدمة والرتبية العلمية الالحقة(؟، 
 لًما وعاملًا يف الوقت نفسه دون أن تضيم أى منهما األخرى، بل تكون كل منهما مساعدة على األخرى؟...مس

. كما جيب التمييز بني منهجية أسلمة العلوم )مبعىن منهجية إدخال العلوم احلديثة يف املمارسة الفكرية عند 4
 ضعًة لنظرة إسالمية للوجود والقيمة(؟املسلمني( ومشكل منهجية أسلمة العلوم احلديثة )مبعىن جعلها خا

ذلك أن املشكل األول يبدو قضية بدهية وقلم أن يوجد فيها اختالف، وميكن أن يكون اجلواب فيها موحًدا 
وقاباًل لإلجياز لكونه يتعلق مبسألة تربوية وحضارية ال تقبل التأخري، فضاًل عن كوهنا ُمورست منذ ما يناهز القرن بصورة 

مدارس -2مدارس التعليم التقليدى، -1اًن وبصورة خمططة أحيااًن أخرى وكان احلل فيها أربعة خيارات:عفوية أحيا
 ومدارس التعليم احلديث املطعم ابلتقليدي. -4ومدارس التعليم التقليدي املطعم ابحلديث،  -3التعليم احلديث، 

منها األستاذ لؤي صايف( عليها مالحظة ولعل مشروع النخبة الداعية إىل إسالمية املعرفة وامللتزمة هبا )و 
اإلخفاق احلاصل يف الوجوه األربعة: إنه حل الرتبية الواحدة ذات اهلدفني املتالزمني. وعندئٍذ فقط، نفهم كيف يصبح 

 –حل املشكل األول )الرتبوي واحلضارى( مشروطًا حبل املشكل الثاين )املنهجى واإلبستمولوجى( الذي يقتضى 
اجلواب عن السؤال اآلتى )الذي هو فلسفى وميتافيزيقي(؛ هل العلوم احلديثة تتضمن نظرة للوجود  –متقدًما عليه 

 منافية لإلسالم فتقتضى أن خنلصها منها؟ أو نظرة حمايدة ابلقياس إىل اإلسالم فتقتضى أن جنعلها ملتزمة به؟

                                                           
 املرجع السابق (229)
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كية الكنسية، إذ جند فيها الوصف ولكن أال تكون صياغة السؤال هبذه الصورة تسليًما ابملقابلة بني الالئ
الالئكى للعلم والدين مع رفض احلل الالئكى ابقرتاح عكسه؛ أعىن احلل الكنسي املتمثل يف استتباع العلم للدين؟ 
فاحلل الالئكى يطلب الفصل بينهما للتعارض املزعوم، واحلل الكنسي يفصل بينهما ابلتمسيح الذي عوضته هنا 

 ارض؟ فهل صحيح أن العامل املسلم يوجد أمام هذا اخليار وأن احلل املقرتح خيلصه منه؟..."األسلمة املخلصة من التع
. إن البحث يف املسألة األوىل )الرتبوية واحلضارية( قد يعترب من املفروغ منه، واملسألة الثانية )املنهجية 5

ابإلجياب عن اتصاف العلوم احلديثة واإلبستمولوجية( عاجلها عالًجا يفرتض اجلواب )الفلسفي وامليتافيزيقى( ) 
ابألمرين مًعا: فهي تتضمن نظرة وجودية منافية لإلسالم ال لألدًّين عامة )لكون العامل الذي يعترب سبب عدم نقاوهتا 

 هو القيم الالواعية أو الواعية اليت أخذهتا من اجملتمع الغريب( وهو يف أدىن األحوال غري ملتزمة به.
لنظرة الوجودية الضمنية أو الصرحية للخصوصية االجتماعية الغربية ليس كافًيا إلثبات ... وإن جمرد نسبة ا

أهنا خاصة ابلغرب وصادرة عن أمر ليس ذاتًيا للممارسة العلمية نفسها بصرف النظر عن اخلصوصيات االجتماعية: 
مع ما نتج عنها من خيارات منهجية( لذلك أشران إىل كون جل النظرات الوجودية والقيم الفلسفية اليت نعتربها غربية )

 وجد ما مياثلها يف احلضارات السابقة عندان وعند الغرب الوسيط بل وعند اهللنستيني واليوانن...
ولكن، أليس هذا الطرح قاباًل ألن يعيدان إىل مشكل عويص عانت منه احلضارة العربية اإلسالمية ؟ أليس 

إلشكاليات دوهنا إشكاليات املشكل الذي نريد عالجه استعصاء: فأي أساس احلل الذي يقدمه هذا الطرح مصدرًا 
إسالم تناقضة العلوم أو ال تلتزم به ونريد أن نوفقها معه أو نلزمها به؟ وماذا يف العلوم يناقض اإلسالم أو ال يلتزم به 

 كاد حتصى..."لنقومه فنخلص العلم منه ليماشى اإلسالم؟ فاإلسالم متعدد ومنه نبعت نظرات وجودية ال ت
 )انتهى االقتباس( 

وإذا كانت هذه املقدمات املنهاجية )اليت قدمها أبو يعرب يف بداية نقده لطرح صايف( هي اليت هتمنا على األقل 
يف هذا املوضع من الدراسة إال أهنا كانت املدخل الطبيعي إىل النقاش العميق واملنظم عن قضية نوعية حمورية؛ وهي العالقة 

م والوحي من منظور فلسفي معريف مقارن. ويبني هذا النقاش بني أطروحات أبو يعرب وأطروحات صايف كيف أن بني العل
من أهم احملكات ملصداقية املشروع برمته وليس فقط منهاجية  –اليت يف صميم فلسفة إسالمية املعرفة ومنطقها–هذه القضية 

شروعنا التقوميي تكون قد ألقت بدلوها على النحو املطلوب لشرح تطبيقه، ولعل الدراسة اليت أعدها د. السيد عمر يف م
 حوهلا. –خريطة النقاش حول هذه املنطقة وقدر االختالف أو اخلالف بني روافد مدرسة إسالمية املعرفة وغريها 

ا إال أنه فيما يتصل بغاية دراسيت هذه فمما ال شك فيه، أن طرح "أبو يعرب" يف مقدمته قد ملس بقدر مهم م
حاولت دراسيت عرب أجزائها استقصاءه؛ وهو العالقة بني خطوات اخلطة، ومن مث العالقة بني متخصص العلوم الشرعية 
ونظريه يف العلوم االجتماعية، وما قدر تكوين كل منهما الالزم لتنفيذ الغاية واهلدف، ومنط الرابطة أو التفاعل بني منتجات  

 شكل فريق أو يف شكل تدريس )أو تربية( واحدة ذات وجهني أحدمها شرعي واآلخر يف –كل منهما أم عليهما أن يُقدَّما 
وفق وصف البعض اآلخر(.  –اجتماعي )أو وفق وصف "أبو يعرب": أحدمها تقليدى واآلخر حديث، أو ديين ومدين 

و مقدًما للمعرفة(. وما زالت بعبارة أخرى، اقرتن اقرتاب "أبو يعرب" من قضية املنهج ابقرتابه من صاحب املنهج )متلقًيا أ
وكيف يتم أسلمتها أواًل قبل أسلمة املعرفة من أهم التحدايت اليت واجهت مشروع  –املتصلة ابملوارد البشرية–هذه الثنائية 
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دون إجناز إبداعي حيقق على  -وحىت اآلن بعدما يقرب من عقود ثالثة-إسالمية املعرفة، بل ومثلت عائًقا أساسياا حيول 
أوساط اجلماعات العلمية املسلمة وغري املسلمة، اخرتاقًا نوعًيا وتراكًما يوازي على األقل ما حققه تدشني الفكرة  صعيد

، سياسياا فقط  بقدر ما كان معرفًيا  –واملشروع ودوافع احلاجة إليهما وضروراهتما. ذلك ألن املشروع ليس يف أساسه، فكرايا
 ومنهجًيا وأكادميًيا. 

حمور تقومي تطور ومنو، أو مجود وخبو مشروع إسالمية املعرفة.  -كما سبق القول مرارًا–قضية املنهاجية ولذا، تظل 
التفاعل مع الغرب؛ أي التفاعل مع اجملاالت املعرفية من منظور غريب،  –كما سبق القول أيًضا  –ومن أهم مؤشرات التقومي 

التفاعل هذا وجند أن "أبو يعرب" يطرح قضية مهمة؛ أال وهي أن واليت هي يف حاجة إىل نقد أو استكمال ... ومنط هذا 
منهاجية إسالمية املعرفة )كما قدمها لؤي صايف على األقل( ستقودها إىل االنعزال عن اجلماعات العلمية األخرى من 

ة دراسته،  ويف يصل يف خامت -وبعد حتليل فلسفي معريف منهاجي دقيق ومقارن–املسلمني وغريها. وهلذا، فإن أبو يعرب 
موضع سابق هلا، لتسجيل رؤيته عن أبعاد عالقة خنب إسالمية املعرفة مع اجلماعات العلمية األخرى، وذلك على ضوء 

لالنعزال. ومن مث، وتعليًقا على قول "صايف" عن حاجة إنتاج  -وفق أبو يعرب–منهاجية هذه النخب اليت البد وأن تقودهم 
"األول: هو أن حصر اجلماعة يف العلماء : أبو يعرب يقول أبمرينجلماعة العلمية املسلمة فإن إسالمية املعرفة للقبول من ا

املسلمني ال يقبل إال إذا تعلق األمر ابملسائل الدينية والشرعية؛ ألنه لو عمم على املسائل العلمية األخرى الطبيعية 
ش يف عزلة، ولكانت املعايري املنهجية اليت تستعملها واالجتماعية ألصبحت اجلماعة العلمية اإلسالمية مضطرة إىل العي

لتحديد علمية التعبري عن احلقائق العلمية خاصة هبا وليست كلية شاملة للجماعة العلمية يف العامل كله، إال إذا كان 
 جلميع.هذا التغيري قد أدى إىل قبول اجلماعة العلمية من غري املسلمني ما ستضيفه األسلمة فصار مسلمًا به من ا

هو األساس امليتافيزيقي هلذا املعيار احملدد للحقيقة العلمية، فإذا كانت اجلماعة -وهو أهم من األول -الثاين
لكونه يفرتض الوحدة بني الوجود واإلدراك العلمي يف غاية العملية  –العلمية مل تعد خاضعة ملعيار املطابقة مع الواقع 

بل هي أصبحت املطابقة مع األسس واملنظومات النظرية اليت يتفق  –إىل األبد  املعرفية، تلك الوحدة اليت ختلت عنها
 العلماء على كفايتها لرتمجة املعطيات التجريبية احلاصلة أو املمكنة يف عصر من عصور املعرفة العلمية...

ً للفاعلية العلمية عن د املسلمني، بل إن أسلمة املعرفة )ابملعىن املطروح عند صايف( عندئٍذ لن يكون إحياء
ستجعل العلماء املسلمني يف "جيتو" منفصلني عن اجلماعة العلمية يف العامل. مث هي لن تساعد على نشر اإلسالم بني 
غري املسلمني وخاصة بني العلماء من غري املسلمني. فبداًل من اعتبار اإلسالم مسهمًا يف العلوم ابألخالق اليت جيعلها 

دي الذي هو ليس مضمونيًا، وابملنزلة اليت يوليها إليها عندما جعلها سبيل اإلنسان الوحيدة غاية هلا، وابملوقف الشهو 
إىل إدراك آًّيت الفعل اإلهلي يف  –بعد ختم الوحي املصحوب بنفى العصمة عن غري اإلمجاع االجتهادي لألمة  –

، موقفها الذي ولد املوقف الالئكى رد الوجود، ها حنن نعود إىل موقف قد ال خيتلف كثريًا عن موقف الكنيسة الوسيط
فعل على ما ترتب على إقحام املعرفة العلمية الوضعية يف النص الديين وبناء العلم على مبادئ مظنونة صادرة عن 
الوحي. "أسلمة املعرفة ليست عندى إال إحياء الفاعلية العلمية عند املسلمني بعدم فصل الرتبية اإلسالمية عن الرتبية 

وح العلمية اليت يدعو إليها االسالم لكون اعتبار الوجود شرطًا لإلميان، دون أن يكون العلم مبنيًا على حقائق على الر 
مضمونية مستمدة من الوحي، أو يكون الوحي حباجة إىل مثل هذا التدخل املضموين الذي سيجمد العلم إبطالق 



131 

 

يق التأويلي الذي ال طائل من ورائه وال غناء ومهي أو سيضفي النسبية على الوحي ويعرضه للتكذيب أو للتلف
 (230)"فيه...

واليت ختمناها بطرح "أبو يعرب"، تساعد على رسم  –السابق عرضها–خالصة القول: إن مناذج البحوث الفردية 
س وتعيني أمناط هذه اإلشكاليات بناء على خربات عملية يف البحث والتدري -بصفة عامة –خريطة اإلشكاليات املنهاجية 

 –واملناظرة وليس بناء على تصورات نظرية أو خطط على الورق. وبذا، فإن هذه احللقة من التحليل النقدي هلذه البحوث 
النظرية –مضافة إىل ما سبقها من حلقات خاصة أبدبيات الرموز مث الكوادر، لتساهم يف تكوين الصورة عن تنوع الرؤى 

الفردية مث  –المية املعرفة. ولعل التوقف يف النهاية عند حلقة خربة البحوثعن عملية تنفيذ إس –على حد سواء–والعملية 
ذات األبعاد التطبيقية الواضحة، لتستكمل أبعاد هذه الصورة وهي الصورة اليت ميكن وضع عنوان كبري هلا:  –اجلماعية

 ماعات العلمية املتخصصة .إسالمية املعرفة: تيار ذو روافد متنوعة: اإلشكاليات املنهاجية واملصداقية بني اجل
تتلخص يف اآلتى:  -العامة هذه –ذلك ألن أهم خمرجات هذا التحليل النقدى املرتاكم جملموعة البحوث الفردية 

هل إسالمية املعرفة ابجتاهها للوحي كمصدر للمعرفة ال متثل تقليًدا علمًيا منضبطًا؟ وهذا يرجعنا إىل كل أبعاد اجلدال حول 
بتوجه اثلث. ولذا، تظل  (231)قل والوحي ... اليت شارك فيها أبو يعرب بتوجه، ولؤي صايف بتوجه وآخرونالعالقة بني الع

كما سبق   –املنهاجية العلمية املنظمة القادرة على إنتاج إبداعي يف نطاق العلوم االجتماعية واإلنسانية هي احملك األساسي 
ه يف جداالت املنظورات القائمة يف كل علم؛ أي انهيك عن مدى عن مصداقية املشروع انهيك عن اندماج –القول مرارًا

قدرته على املنافسة ومدى حجيته على صعيد اجلماعة العلمية املختصة، سواء من املسلمني أو غريهم، انطالقًا من أن 
نظومة قيم وأمناط سنن، إسالمية املعرفة هي عملية منهاجية ومعرفية تنطلق من أسس وقواعد اإلسالم ابعتباره رؤية للعامل، وم

ودعوة لرسالة حضارية لإلنسانية مجعاء يساهم فيها الفقهاء والعلماء واملفكرون واملنظرون كل بقدر، ويف تكامل وتعاضد ال 
ينفي االختالف والنقاش والتنوع. إذن، فماذا حتقق على صعيد التخصصات؟ وما رصيده؟ وهل يقدم حجًجا سلًبا أو 

 النقاش السابقة؟ وما الفارق بني حبوث األفراد وحبوث الفرق البحثية املتكاملة؟ بني اجتاهات –إجياابً 
 وهذا ينقلنا إىل خريطة اجملموعة الثانية من البحوث يف هذا اجلزء من الدراسة.

من حبوث جزئية ذات أبعاد تطبيقية يف جماالت معرفية حمددة )تربية، اجتماع، سياسة، اتريخ،  -2
 وعات مجاعية شاملة.اقتصاد...( إىل مشر 

وهو عقد التأسيس وتدشني الفكرة وتسويقها واجلدال حول فلسفتها –مل يقتصر العقد األول من خربة املعهد 
مل يقتصر فقط على اإلنتاج النظرى العام أو التأصيلى لألبعاد املنهاجية التمهيدية الالزمة للتطبيقات،  –ودوافعها وغاايهتا

ذات األبعاد التطبيقية، منذ املؤمترين الدوليني األول والثاين عن إسالمية املعرفة، بل إن إنتاج ولكن ظهرت البحوث اجلزئية 
اقرتن أتصيلة إلسالمية املعرفة ابإلحالة  -وخاصة د. عبد احلميد أبو سليمان ابعتباره يف ختصص العلوم السياسية –الرموز 

يف الثمانينيات والتسعينيات تطبيقات يف فروع –خريطة األدبيات منذ البداية إىل خربة العلوم السياسية. وابملثل شهدت 
هل عملية إسالمية املعرفة  -كما سبق وتساءلنا عن خربة مكتب القاهرة  –العلوم االجتماعية واإلنسانية، مما يدفعنا للتساؤل 

                                                           
 لسابقاملرجع ا (230)
 انظر عرض حمتوى هذه البحوث وغريها يف: د.مجال الدين عطية: دور املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف إسالمية املعرفة، مرجع سابق. (231)
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املنشودة يف خطة املعهد األوىل إىل الغاية  –ابلتدريج  –يف حاجة إلعداد منهاجى أواًل؛ وصواًل  –لتكون منضبطة علمًيا 
 )خطة الفاروقي( أو اخلطط املعدلة؟

حقيقًة يدفع املنطق لإلجابة بنعم على السؤال السابق، إال أنه ميكن أن نربر هذا الوضع ابالعتبارين التاليني:  
دين أو الناقضني أن ؛ هو أن اجلدال حول إسالمية املعرفة كان يقتضى من رموزها أو خنبها يف مواجهة حجج الناقاألول

تستحضر النماذج احلية لتبني الفارق بني اإلسالمية، كأيديولوجية سياسية وبينها كعملية معرفية منهاجية مقارنة مع نظائرها 
 الغربية، أو لتبني الفارق بينها أيًضا وبني ما أُساه البعض اآلخر "تغريب اإلسالم".

سوا إال اجليل الثاين من رواد فكرة إسالمية املعرفة. ومن مث، فإن : هو أن خنب ورموز املعهد لياالعتبار الثاين
استحضار اخلربات السابقة كان ضروراًي والزًما لشرح الرتاكم أو تقدمي اخلربات أو بيان االختالفات والتنويعات، وهلذا ميكن 

بداع يف التخصصات من منظور إسالمي. القول إنه كان ميكن العمل ابلتوازي أو التقاطع بني اإلعداد لإلطار العام وبني اإل
وهذا هو ما تسفر عنه خربة رصد إصدارات املعهد طوال ما يقرب من العقود الثالثة. حيث، وكما سبق ورأينا، تزامنت 

 اإلصدارات على الصعيدين.
 ومع ذلك يبقى القول: ما هي املنهاجية اليت أفصحت عنها هذه البحوث، واليت جاءت حتت عنوان إسالمية

املعرفة واليت مل تكن إال حبواًث فردية فيما يتصل مبقرتحاهتا سواء عن قائمة خطوات العملية، وأولوايهتا، والرابطة التفاعلية بني 
خطوات التأصيل، والواقع، والغريب والرتاثي وصواًل إلبداع جديد، أو سواء فيما يتصل ابلرتاكم الذي حققته يف جمال معرىف 

من منظور إسالمية املعرفة؟ وكيف راكموا فيما بينهم؟ وكيف قارنوا مع الغريب؟ وكيف ( 232)ب يف التاريخحمدد. فمثالً: من كت
 .(236)، السياسة(235)، االقتصاد(234)، االجتماع(233)حتركوا؟ وابملثل يف جماالت أخرى: الرتبية

                                                           
 انظر على سبيل املثال: (232)
 .1988، سبتمرب 53د. عماد الدين خليل: حول إسالمية املعرفة، املصطلح والضرورات، املسلم املعاصر، العد  -
مية املعرفة، رقم د. عماد الدين خليل: مدخل إىل إسالمية املعرفة مع خمطط مقرتح إلسالمية علم التاريخ ...، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة إسال -

9 ،1992. 

 انظر على سبيل املثال:  (233)
أين تبدأ اخلطوة الوىل يف إسالمية املعرفة. )من أوراق مكتب القاهرة، غري  حممد صاحل عبد الرءوف ) جامعة اجلزيرة: أتصيل مناهج التعليم قبل املدرسى، من-

 املنشورة(
إلسالمي )نشر مشرتك د. عبد الرمحن النقيب، دليل مستخلصات الرسائل اجلامعية يف الرتبية اإلسالمية ابجلامعات املصرية والسعودية، املعهد العاملي للفكر ا -

 .1993(، 7سالمية بعمان، سلسلة املعاجم واألدلة والكشافات، رقم )مع مجعية الدراسات والبحوث اإل
 .M. I Haneef : op. cit. p 105وانظر قائمة إصدارات سيد على أشرف ابإلجنليزية، املنشورة يف جملة تربية املسلم ربع السنوية يف  -
 انظر على سبيل املثال: (234)
 ية.إصدارات إبراهيم رجب يف جمال اخلدمة االجتماع -
يكية للعلوم االجتماعية عساف علي: اقرتاب ألسلمة العلوم االجتماعية والسلوكية، ملف املقاالت املرتمجة إىل العربية يف مكتب القاهرة )نقاًل عن اجمللة األمر  -
 (.I، 1989اإلسالمية العدد 
 .1991لفكر اإلسالمي،حممد أمزاين: منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية، املعهد العاملي ل -
 .2007عام، ديسمرب  25د. علي ليلة: ورقة العمل عن إشكاليات علم االجتماع من منظور إسالمي املقدمة إىل مؤمتر استانبول إسالمية املعرفة بعد  -
 انظر على سبيل املثال: (235)

- Muhammed Arif : The Islamization of Knowledge and some Methodological issues in Paradigm 

Building: The general Case of Social Science with a special focus on Economics . A.J.I.S.S.,  September 

1987, vol 4, No.2. 
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الدراسة؛ ألنه يف حاجة إىل مما ال شك فيه، أنه ال ميكن على اإلطالق ادعاء القيام هبذا األمر يف هذا املوضع من 
دراسات تقوميية يقدم عليها خبري يف جمال التخصص، على أن جيمع بينها وميهد هلا إطار نظري مقارن، حيدد اجتاهات 
التقومي وحماوره على ضوء األسئلة املطروحة عالًيا من انحية، وعلى ضوء نتائج دراسيت التقوميية هذه، كما يسعى من انحية 

وكما اتضح لنا حىت  –قدر التنوع واملرونة يف التطبيقات، على النحو الذي يؤكد كيف أن إسالمية املعرفة  أخرى الكتشاف
اآلن، هي تيار ذو روافد متنوعة، وإن كانت ذات منبع واحد ومصب واحد. ومن مث، فمن أسس هذا اإلطار النظري املقارن 

ا يتصل مبحكنّي سبق حتديدمها مرارًا؛ أال ومها من انحية: من )سواء على صعيد جمال معريف واحد أو بني عدة جماالت( م
أين تكون البداية: من الغريب لنقده وإعادة صياغته إسالمًيا أم من األصول والرتاث لتحديد نطاق وموضوعات جديدة 

سالمية للعامل للعلم، وكيف جرت العملية؟ وخاصة من حيث التعامل مع الرتاث أو من حيث موضع إعداد وتطبيق الرؤية اإل
أبسسها القيمية واملعرفية ومن حيث موضع النموذج املعريف اإلسالمي، وذلك من أجل إنتاج منهاجية للنقد ومن مث إعادة 
الصياغة أو اإلنشاء اجلديد؟ وأين موضع قضااي الواقع بني تصميم فروض الدراسات وحتديد أهدافها. ومن مث، من انحية 
                                                                                                                                                                             
- Mohamed Islam Haneef & Ruaita M . Amin, Conceptual and Partical Dimensions of 

Islamization of Knowledge , A Case study of the Economics Program at The IIUM, . A. J.I.S.S. No.2, Vol 

14. pp 189-207 
 انظر أيًضا أعمال د. رفعت العوضى. -
 انظر على سبيل املثال : (236)
 مي.د. عبد احلميد أبو سليمان: النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية، ترمجة د. انصر الربيك، املعهد العاملي للفكر اإلسال -
 .1992سيف الدين عبد الفتاح: حنو علم سياسة إسالمي، كراسات سياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة،  -
 هـ.1413النظرية السياسية اإلسالمية، القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، اململكة العربية السعودية،  -
 أمحد اوغلو: مرجع سابق. -

- Mona AbulFadel: Paradigms in Political Science Revisited: Critical Options and Muslim 

Perspectives A.J.I.S.S., September 1989, vol.6, No.1. 

 .14، العدد سالمية املعرفةإ جملة ،مداخل دراسة العالقات السياسية الدولية   :د. حممد وقيع هللا -

 نصر عارف: نظرايت التنمية السياسية املعاصرة: دراسة نقدية مقارنة يف ضوء املنظور اإلسالمي، مرجع سابق  -
.)املقدمة 1993، 1المية: دراسة منهجية يف النظرية السياسية اٌسالمية، القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية،طحامد عبد املاجد: الوظيفة العقيدية اإلس -

 املنهاجية(
، 1((، ط11د. لؤي صايف: العقيدة والسياسة: معامل نظرية عامة للدولة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي )سلسلة قضااي الفكر اإلسالمي ) -

 م.1996هـ/1416
 د. عبد اخلبري عطا، مرجع سابق. -
 سابق. د. اندية حممود مصطفى: عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية، )يف(: اندية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(، مرجع -

تدريس يف العالقات الدولية من منظور حضاري مقارن، )يف(: وانظر نسخة منقحة ومزيدة من نفس البحث: د. اندية حممود مصطفى: إشكاليات البحث وال
، )حتت 2007ركز الدراسات املعرفية، أعمال املؤمتر الدويل الثاين للتحيز: مسارات متنوعة للمعرفة وحوار احلضارات، القاهرة: برانمج الدراسات احلضارية وحوار الثقافات، م

 الطبع(.
A. Rashid Moten: Islamization of Knowledge: Methodology of Research in Political Science, 

A.J.I.S.S., September 1990, vol.1, No.3. 

ت: النظرية وانظر أيًضا جمموعة البحوث اليت قدمها أساتذة ومتخصصون يف العلوم السياسية عن خرباهتم البحثية والتدريسية من منظور إسالمي يف جماال -
ر، أماين رنة، الفكر السياسي، املرأة والعمل األهلي، واألوقاف وهم: هبه رؤوف، محدي عبد الرمحن، عماد شاهني، إبراهيم البيومي غامن، هشام جعفالسياسية، النظم املقا

لفتاح )حمرران(: املنهاجية صاحل، مىن أبو الفضل، مصطفى منجود، انظر هذه البحوث وخرباهتا املنهاجية املتنوعة يف: د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد ا
 اإلسالمية يف العلوم االجتماعية...، مرجع سابق.

املعرفة املفهوم و...،  وأخرياً؛ انظر قوائم أبُساء األساتذة الذين أسهموا يف تطوير منظور إسالمي يف ختصصاهتم املختلفة يف: د. مجال الدين عطية: حول أسلمة
 مرجع سابق.

http://www.eiiit.org/authors.asp?authorID=319
http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=532&catID=256&adad=285
http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=532&catID=256&adad=285


134 

 

إنتاج كتب منهجية أم أن الساحة أكثر اتساًعا... وهكذا، انهيك ابلطبع عن القضااي املعرفية أخرى، هل األمر يقتصر على 
واملنهاجية اخلاصة بكل علم على حدة، على اعتبار أنه، ابلرغم من القواسم املشرتكة املنهاجية بني العلوم االجتماعية 

 وضوع وحبكم حالة تطور العلم ذاته.واإلنسانية، إال أن لكل منها نظرايته ومناهجه املتميزة حبكم امل
على تطبيق اإلطار النظري املقارن، الدعوة للقراءة املقارنة بني: دراسة مىن أبو الفضل )مراجعة  –كمثال–ويكفي 

منظورات علم السياسة( وبني دراسة عبد الرشيد موتن )إسالمية املعرفة: منهاجية البحث يف العلوم السياسية( وبني دراسة 
غلو )الفلسفة السياسية( وبني دراسة د. سيف الدين عبد الفتاح )حنو علم سياسة إسالمي(، وبني دراسة نصر أمحد أو 

عارف )نظرايت التنمية السياسية من منظور إسالمي( وبني دراسة اندية مصطفى )إشكاليات البحث والتدريس العالقات 
ى صعيد اجلماعات العلمية للعلوم السياسية عرب أرجاء األمة الدولية من منظور حضاري مقارن( فماذا جند؟ أي ماذا جند عل

اإلسالمية؟ وهل هذا هو تنوع رشيد وحممود أم هو تشتت منهاجي يدل على عدم نضج وعدم أسلمة املعرفة والعلوم؟ وهل 
 ية اثبتة وحمددة؟ميكن لتيار إسالمية املعرفة أن يتحول ابلفعل إىل علم أو فقه حمدد املنهاجية؟ وهل هناك علم ذو منهاج

إن حتصيل خربة اإلجابة عن األسئلة وتطبيق األطر النظرية املقارنة على حبوث فردية منشورة حيتاج إىل فريق عمل 
يف كل ختصص يتكون من متخصصي اجلماعات العلمية يف أرجاء األمة، من املسلمني وغري املسلمني. وهذا هو أحد 

لتقرير اخلتامي للمشروع، وسيكون هذا االقرتاح سبياًل: إلعداد قاعدة بياانت عن كما سيتضح يف ا–مقرتحات فريق التقومي 
العاملني يف جمال معريف حمدد )الناطقني والناشرين ابلعربية أو ابإلجنليزية( ومن مث إعداد تقومي عن حالة اإلنتاج املعريف والعلمي 

ا لتحديد الرتاكم املقارن مع منظورات غربية من انحية، ووضع يف اجملال احملدد، متهيدً  –من منظور إسالمي أو رؤية إسالمية–
خطة عمل مجاعية توزع األدوار بني اجلماعات العلمية العربية وغري العربية الستكمال اإلنتاج املطلوب سعياا حنو حتقيق 

عيم املصداقية من خالل غاايت إسالمية املعرفة يف إصالح فكر األمة ومؤسساهتا من انحية، وسعياا من انحية أخرى لتد
 النقاش العلمي املفتوح مع اجلماعات العلمية من منظورات أخرى سواء يف دائرتنا احلضارية أو غريها.
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 مقدمة ملف:
 العالقات الدولية واإلسالم

 من خربة مجاعة علمية إىل معامل منظور حضاري جديد
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 املسلم املعاصر
الدولية يف اإلسالم". ولقد قدمت جملة املسلم املعاصر جمموعة دراسات عكست  تتعدد املداخل جملال "العالقات

 .(237)التنوع يف هذه املداخل
وقد أعد هذه الدراسات أساتذة من ختصصات عدة وهي: القانون الدويل، والنظم املقارنة، والعالقات الدولية، 

ات العلوم الشرعية واإلسالمية. كما سامهت علوم والنظرية والفكر السياسي، من جمال العلوم السياسية، وكذلك ختصص
 اجتماعية وإنسانية أخرى إىل جانب العلوم السياسية يف هذه الدراسات.

ومع أمهية البحث عن اخليوط الناظمة بني هذه الدراسات وكيف تقدم رؤية كلية عن "العالقات الدولية يف 
يظل خلربة "مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم" عرب ربع قرن منذ اإلسالم"، كما جاءت يف جملة املسلم املعاصر، إال أنه 

( دالالت معرفية ومنهاجية ونظرية وتطبيقية، وخاصة أهنا خربة مجاعية حبثية وتدريسية، خربة ممتدة زمنًيا  -1986بدايته )
مما ميكن وصفه، وفق وقامت عرب امتدادها الزمين على تعاون وتفاعل وتشابك ختصصات عدة، وعلى أكثر من مستوى 

أ.د.مىن أبو الفضل، بـ"الدراسات احلضارية"، ويف حماولة لعبور اجلسر بني دراسات العلوم االجتماعية احلديثة وبني دراسات 
 العلوم اإلسالمية اليت تتناول جمال "العالقات الدولية".

ــ، ــ؛ حيث إن هذا امللف ال يقدم  ومن هنا يبدو مغزى هذا امللف الذي تقدمه جملة املسلم املعاصر يف العددين
جهوًدا إنشائية منفردة وإن كانت حتمل اجلديد، ولكن يقدم مناذج من دراسات كاشفة عن أركان هذه اخلربة، املشار إليها 
عالًيا، وعن خريطة مستوايت حتليل هذه اخلربة ومناطقها البحثية. ومن مث فإن هذه املقدمة تنقسم بني حمورين: أحدمها 

ف هلذه اخلربة، والثاين يشرح هيكل امللف وموضوعاته. وهي موضوعات كاشفة عن خريطة أوسع وأثرى ليست هذه يعرِّ 
 املوضوعات املقدمة يف امللف إال مناذج منها.

 هذا ويتضح مغزى هذا امللف من اعتبارين أساسيني:
 لمية يف جمال البحث : أمهية اخلربات اجلماعية املمتدة لتأسيس وبناء مجاعات عاالعتبار األول

والتدريس. فتقليد "اجلماعة العلمية" تقليد ذو أمهية إلنتاج املعرفة والعلم، بقدر أمهية "التيارات الفكرية والسياسية" يف جمال 
 إنتاج احلركة والسياسات.

بيان نطاق  وتربز أمهية هذا التقليد يف ظل تنوع املنظورات املتنافسة يف اجملال املعريف الواحد، ومن مث، فإن
وخصائص منظور كل مجاعة علمية هو أمر أساسي لتحديد هذه اجلماعة يف حد ذاهتا وقدر إسهامها املقارن ابلغري. وبقدر 
ما يربز هذا التقليد واضًحا يف دائرة األكادمييا الغربية بقدر ما حيتاج ملزيد من اجلهد يف دوائران األكادميية وخاصة فيما يتصل 

                                                           
 انظر: (237)
أكتوبر  –، أغسطس 23(، السنة 89(: اإلشكالية وحماولة التأصيل، املسلم املعاصر، العدد )1الفتاح، مدخ القيم ) د.سيف الدين عبد -

 .50 – 19، ص ص 1998
 13، ص ص 1999يناير  -1998ديسمرب  –، نوفمرب 23(، السنة 90(: املفردات واملنظومة، املسلم املعاصر، العدد )2ـــــــــ، مدخل القيم ) -

– 42. 

، ص ص 2001سبتمرب  –، يوليو 26(، السنة 101.أمحد عبد الونيس شتا، يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، املسلم املعاصر، العدد )د -
57 – 104. 
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ة من منظور إسالمي يف جماالت املعرفة املختلفة؛ حيث تواجه هذه اجلماعات حتدايت إلثبات املصداقية ابجلماعات العلمي
 والفعالية يف مواجهة منظورات تبدو سائدة ومهيمنة.

واجلماعة العلمية يف العلوم السياسية من منظور إسالمي هي إحدى هذه اجلماعات، وكان مشروع العالقات 
حول –ااًل من جماالت تشكيلها وتشغيلها، منذ ما يقرب من ربع قرن، إال أن استكماهلا وتدعيمها الدولية يف اإلسالم جم

يظل يتطلب الكثري من اجلهود  -بناء منظور حضاري إسالمي للعلوم السياسية بصفة عامة والعالقات الدولية بصفة خاصة
 (.238)كن امتداًدا إىل دائرة عربية مث إسالمية مث عامليةواملوارد والتواصل والتشبيك، ليس على صعيد مجاعة حبثية مصرية، ول

 جتدد االهتمام، على الصعيد العاملي، من مداخل متعدد معرفية وفكرية ونظرية االعتبار الثاين :
وسياسية، مبجال "العالقات الدولية يف اإلسالم"، أو العامل اإلسالمي يف النظام العاملي اجلديد، أو "املسلمون والتحوالت 

لعاملية"، أو "اإلسالم واملسلمون والعوملة"...اخل من العناوين اليت تعكس ما اكتسبه هذا اجملال من أمهية متجددة وخاصة ا
عن أنفسهم  -وليس فقط استهالك رؤى "الغري"-منذ هناية احلرب الباردة. حبيث أضحى املسلمون مطالَبني بتقدمي رؤيتهم 

شرين وبداية القرن الواحد والعشرين؛ أي يف هناية القرن الرابع عشر اهلجري والربع األول وعن اإلسالم يف عامل هناية القرن الع
من القرن اخلامس عشر اهلجري. وكان املطلوب من املسلمني رؤية جتديدية تستجيب للتحدايت املعاصرة ومن مث تقدم 

 اجتهاًدا حضاراًي معاصرًا.
من علم العالقات الدولية ومن مث الدعوة إىل تعددية املنظورات  وأييت هذا االجتهاد استجابة إىل حالة متنامية

احلضارية كسبيل من سبل حتقيق هذا العلم للعاملية وكسبيل أيًضا للخروج من أزمته الراهنة. وهذا أحد أهم مربرات إمكانية 
 تقدمي منظور حضاري إسالمي مقارن، يف نطاق هذا العلم )كما سنرى الحًقا(.

ودوافع أخرى مكملة هلا؛  (239)د يستجيب ابلطبع لبعض دوافع مشروع العالقات الدولية ابتداءإن هذا االجتها
ينطلق من خصوصية جتربتها ووضعها يف العامل، –من أمهها حالة األمة اإلسالمية ذاهتا: بني احلاجة لتنظري جديد ألوضاعها 

 وبني احلاجة ألساس ثقايف وفكري جديد لنهضتها.
لتقدمي منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية بصفة عامة وللتنظري حول أوضاع األمة بصفة  ومن مث فإن احلاجة

خاصة، ال تنبين على دوافع معرفية ونظرية فقط، ولكن ترتبط بواقع هذه األمة وإمكانيات معاجلة مشاكلها ضمن مشاكل 
 القوى الصراعية املادية. اإلنسانية، وتتجه حنو منظور بديل لذلك الذي يهيمن عليه منطق وسياسات

ولقد تعددت االجتهادات الفكرية والنظرية حول هذه الرابطة بني احلاجة لتنظري إسالمي جديد وواقع األمة 
 وتتلخص يف اآليت:، (240)وأكتفي يف هذا املوضع ابإلحالة إىل رؤية أ.د.مىن أبو الفضل .واحتياجاهتا

                                                           
علوم السياسية من عقد مركز احلضارة للدراسات السياسية يف طريق التأسيس هلذه اجلماعة حلقة نقاشية حمدودة بعنوان: "حنو بناء مجاعة علمية يف ال (238)

إقامة جسور العلوم السياسية واالجتماعية، ابإلضافة إىل عدد من الباحثني الشباب، هبدف (، حضرها عدد من أساتذة 2008أغسطس  5- 4منظور حضاري" يف الفرتة )
د تلك احللقة، يشرف املركز على إعداد قاعدة لبياانت وأعمال . واستكماال جلهو التواصل والتنسيق بني األساتذة والباحثني يف العلوم السياسية ضمن مظلة هذا املنظور

 األساتذة والباحثني ضمن املنظور احلضاري على املستويني العريب مث اإلسالمي.

اف(: د.اندية حممود مصطفى، مقدمة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم: األهداف، الدوافع، املنطلقات، )يف(: د. اندية حممود مصطفى )إشر  (239)
 .1996، املعهد العاملي للفكر اإلسالمياملقدمة العامة ملشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، اجلزء األول من املشروع، القاهرة:  

(240) Mona Abul Fadl: Islamization as a force of global culture renewal: the relevance of Tawhidi 
episteme to modernity, the American Journal of Islamic Social Sciences, Vo 2, 1988. 

 انظر أيًضا:
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فإن أحد سبل استعادة حيوية األمة هو  ؛اإلسالمية بصفة خاصةوبسبب الصحوة  ،نه بسبب التغري العاملي ذاتهإ
 ؛وألن أحد أهم مكوانت الصحوة هو إحياء الوعي ابهلوية الثقافية اإلسالمية لألمة .استعادة حيوية مرياثها الفكري والثقايف

هبا عاملنا تعمل كقوة قهرية على ألن الفوضى الثقافية الدؤوبة اليت يتسم  ،ولذا أضحت اإلسالمية متثل استجابة حيوية ألمتنا
احلضارات املعاصرة. هذا وتكمن مصداقية وحيوية هذه االستجابة املطلوبة يف رسالة اإلسالم ذاهتا عرب التاريخ ودوره يف 

ة من ا لتجديد الثقافة واحلضارة عرب التاريخ يف أرجاء خمتلفا حمركً اجملتمعات واحلضارة قوة أو ضعًفا. فلقد كان اإلسالم دائمً 
 .العامل )العرب قبل وبعد اإلسالم، الرببر، الرتك، املغول، الفرس، اهلنود، ممالك شرق وغرب إفريقيا، مدن املتوسط املسيحية(

ومن مث ميثل عبور الفجوة الراهنة بني الثقافات ضرورة من أجل جتديد ثقايف لألمة كسبيل لتجديد هويتها وحل مشاكلها. 
زء من التجديد الثقايف العاملي الذي حتتاجه كل الثقافات يف العامل، فإن احلاجة هلذا التجديد وهذا التجديد الثقايف هو ج

مهمة  ومثال ذ هو ترى د.مىن أن املنظور اإلسالمي ومن مث تشرتك فيه الثقافات السائدة والتابعة على حد سواء.
vocational ideal  حرفة أكادميية فنيةجمرد وليس. 

ارين فإن تقدمي هذا امللف ليس إال دعوة للقراءة األكثر كلية ومشواًل يف أبعاد اخلربة موضع ويف ظل هذين االعتب
االهتمام، كذلك الدعوة إىل استكمال املسرية من العمل البحثي والتدريس يف إطار مجاعة علمية للعلوم السياسية من منظور 

 إسالمي حضاري.
 امللف؟إذن ماذا قدمت هذه اخلربة؟ وما هو مضمون هذا 

 
 ربع قرن من خربة مجاعة علمية يف العالقات الدولية من منظور حضاري إسالمي: -أوالً 

هذه اخلربة ليست وحدها على الساحة ولكنها فريدة سواء على صعيد اجلامعات اإلسالمية أو اجلامعات املدنية 
( مع بداية مشروع 1986امعة القاهرة )يف العامل اإلسالمي. فهي وأن انطلقت من كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ج

العالقات الدولية يف اإلسالم، إال أن القفزات النوعية يف البحث والتدريس يف اجلامعات ال تنطلق بدون أتسيس من رواد 
يقودون ويؤسسون ملدارس متميزة تنهض هلموم حبثية وعلمية جديدة. ولقد كان للعالمة املرحوم أ.د.حامد ربيع، منذ بداية 

لسبعينيات، مث العالمة أ.د.مىن أبو الفضل يف بداية الثمانينيات، فضل التأسيس، على مستوى التدريس والبحث، للتجديد ا
على صعيدين معرفيني متكاملني، وعلى حنو فتح الطريق أمام جيل اثن  الستكمال املسرية. وهذان الصعيدان مها: جتديد 

التنظري السياسي من مصادر إسالمية. ومها استجابتان لتحديني ابرزين: حيث الوعي ابألمة اإلسالمية كمستوى للتحليل، و 
إن "األمة اإلسالمية" و"النموذج املعريف واحلضاري اإلسالمي" كاان مبثابة احلاضر الغائب يف ذاكرة ومنهاجية البحث 

 والتدريس يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
نوعية يف كلية االقتصاد، أتسست يف بداية السبعينيات مع تدريسه مقررات ولقد مثَّل د.حامد ربيع نقطة انطالق 

الفكر السياسي اإلسالمي والنظرية السياسية يف اإلسالم وغريها من املقررات اليت انطلقت من مداخل حضارية، مراعية 

                                                                                                                                                                             
 .1993د. حامد عبد املاجد: الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية، دار التوزيع للنشر اإلسالمية، القاهرة،  -
حممود مصطفى )إشراف وحترير(: مشروع  سيف الدين عبد الفتاح: مدخل القيم، إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم، )يف( د. اندية -

 .1996العالقات الدولية يف اإلسالم، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، 
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ربيع عملية اإلشراف على رسائل . كما قاد د.حامد (241)املقتضيات املنهاجية، وساعية لتفعيل الدور الكفاحي لعامل السياسة
ماجستري ودكتوراه يف موضوعات ذات أبعاد "إسالمية"؛ وبذا تولدت منه وحوله مدرسة تضم اآلن األساتذة الذين يهتمون 

 ابلتأصيل والتنظري لعلم السياسة من منظور حضاري إسالمي.
، (242)متعددة املستوايت هلذا العامل اجلليلوفيما يتصل ابلعالقات الدولية أساًسا وموِضعها من املنظومة املعرفية 

ميكن القول إن البعد اإلسالمي يف دراسة العالقات الدولية لدى د.حامد قد بدا واضًحا بني األبعاد األخرى. ولذا جند أنه 
، كما تساءل عرب السبعينيات وحىت أوائل الثمانينيات بلور فكر د.حامد ربيع أجندة من قضااي األمة اإلسالمية حمل االهتمام

عن إمكانية التنظري من مرجعية إسالمية. وميكن القول إن هذه األجندة وهذه املنهاجية اليت أسس هلا د.حامد ربيع ميكن أن 
تندرج حتت عنوان واحد؛ أال وهو "املداخل احلضارية القيمية لدراسة الظاهرة السياسية اإلسالمية، واقًعا وتنظريًا". ولقد كان 

 . (243)جامعة القاهرة -و الرائد يف هذا اجملال على صعيد كلية االقتصادد.حامد ربيع ه
كذلك أضافت إسهامات د.مىن أبو الفضل يف هذا اجملال أيًضا، وكان كتاهبا "األمة القطب" دعوة لتحويل 

عرفية ونظرية إىل مستوى للتحليل، كما قدمت مراجعات وأتصيالت م -هذا املفهوم احملوري يف التأصيل اإلسالمي-"األمة" 
ألمناط التفاعل بني الغرب والشرق ودراسات املرأة والنظم العربية من منظور حضاري مقارن، انهيك ابلطبع عن أتصيلها يف 

 .(244)"النماذج املعرفية املتقابلة" الذي تنطلق منه دراسات "املنظورات احلضارية املتقابلة"
                                                           

د.حسن انفعة، د. عمرو محزاوي )حمرران(: تراث ربيع بني كفاحية العامل ومقتضيات املنهج، : )يف( ( انظر دراسات مسحية تراكمية إلنتاج د. حامد 241)
 .2004(، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 2003يونيو  30 -29قسم العلوم السياسية "احتفالية حامد ربيع" )أعمال ندوة 

 انظر يف هذا الصدد: (242)

 د. اندية حممود مصطفى: قراءة يف أعمال د. حامد ربيع يف جمال العالقات الدولية )يف( املرجع السابق.
 د يف هذا اجملال:من عناوين األدبيات اليت قدمها د. حام (243)

 ( 1981اإلسالم والقوى الدولية.) 
 ( حنن والعامل، قيمنا املعنوية يف التاريخ اإلنساين، القيم اإلسالمية والرتاث األورويب، احلضارة 1980 -1978رؤية( ) 13سوف أظل عربًيا :)

ن عاملنا املعاصر، الوظيفة احلضارية للعروبة اإلسالمية، الدولة العاملية والعروبة اإلسالمية، حنن اإلسالمية واحلضارة األوروبية بني الكراهية واإلعجاب، أين قيم العروبة واإلسالم م
 واحلضارة البيضاء إىل أين الطريق.

 ( 1985اإلسالم يف لعبة األمم: الصحوة اإلسالمية حركة شعوب تبحث عن ذاهتا وليس حتريًكا جليوش تسعى إىل القتال.) 

 (.1988ول املشروع احلضاري اإلسالمي: الفكر القومي يف العامل العريب عفا عليه الزمن )حوار مع د. حامد ربيع ح 

 .عملية توظيف الورقة اإلسالمية يف حتطيم القدرات الذاتية للوطن العريب اإلطار الفكري للتعامل 

 .اإلسالم وعملية ختريب الوطن العريب 

 (.1985العربية ) إشكالية الرتاث وتدريس العلوم السياسية يف اجلامعات 

 .اسرتاتيجية التعامل الدويل يف تقاليد املمارسة اإلسالمية 

 .442 -430وحول أهم أطروحاته يف هذا اجملال، انظر: د. اندية حممود مصطفى: مرجع سابق، ص ص 
 من أعمال د.مىن أبو الفضل يف هذا الصدد: (244)
 ،2005مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  األمة القطب: حنو أتصيل منهاجي ملفهوم األمة يف اإلسالم. 

  ،2006مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، من قضااي تطوير التعليم يف الوطن العريب: حنو منهجية علمية لتدريس النظم السياسية العربية. 

 دورة املنهاجية االسالمية يف العلوم االجتماعية : حقل العلوم السياسية منوذجايف: ، املنظور احلضاري وخربة تدريس النظم السياسية العربية ،
 .2000، مركز الدراسات املعرفيةو  مركز احلضارة للدراسات السياسيةقاهرة: ال

 1994ترمجة د. السيد عمر، القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ، اإلسالم والشرق األوسط. 

 Where East Meats west: the west on the Agenda for The Islamic Revival, international 
institute of Islamic thought, Herndon, Virginia, USA, 1412/1992. 

http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docRA=3&skey8=115&skey1Txt=دورة%20المنهاجية%20الاسلامية%20في%20العلوم%20الاجتماعية%20:%20حقل%20العلوم%20السياسية%20نموذجا&extSrch=ON
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docRA=3&skey8=115&skey1Txt=دورة%20المنهاجية%20الاسلامية%20في%20العلوم%20الاجتماعية%20:%20حقل%20العلوم%20السياسية%20نموذجا&extSrch=ON
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 للمسارات املنهاجية واملوضوعية اليت دشنها د.حامد ربيع وفيما يتصل ابلعالقات الدولية حتديًدا، واستكماالً 
، وعرب ربع قرن. ودون توقف 1986ود.مىن أبو الفضل، بدأت مرحلة جديدة مع مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم 

 متثل عند تفاصيل الزمان واملكان واألشخاص، ميكن رصد جمموعة من املالمح على صعيد عملية البحث والتدريس، واليت
تراكًما نوعياا عرب الزمان يف جمال العالقات الدولية من منظورات مقارنة وابستدعاء دائرة األمة اإلسالمية، وهو الرتاكم الذي 
ساهم فيه أساتذة من ختصصات أخرى داخل العلوم السياسية، وإن مجع بينهم هّم تطوير منظور بديل، كما تقاطعت 

 دولية مع النظرية السياسية والفكر السياسي. اهتماماهتم بنظرية العالقات ال
وبداية جيدر القول إن الغاية من العرض التايل خلريطة اجلهود املبذولة يف هذا اجملال، ليس جمرد التوثيق أو جمرد 
التعليق املوضوعي، ولكن الغاية األساسية هي بيان أن احلديث عن "توجيه البحوث" ليس جمرد حديث إنشائي وأمنيات، 

لكن جيب أن يكون حديث ُخطة علمية منظمة متعددة املستوايت، يف نطاق بيئة وإطار علمي نشط وتعددي يقوم عليه و 
 ويشارك فيه املهتمون ابلقضية. وتتلخص هذه اجلهود كاآليت:

 
 جهود بناء منظور حضاري إسالمي للعالقات الدولية:

على صعيد  -شرة أعوام، وقام عليه ، واستغرق ع1986كانت البداية مع مشروع حبثي مجاعي بدأ  -1
جمموعة من أعضاء هيئة التدريس واملدرسني املساعدين واملعيدين حتت عنوان "العالقات الدولية يف  -كلية االقتصاد

 .(246)، ومتت مناقشة أعماله يف مؤمتر يف كلية االقتصاد نفسها(245)يف اثين عشر جملًدا 1996اإلسالم"، صدرت أعماله 

شروع مبثابة التمهيد الالزم لبناء منظور حضاري لدراسة العالقات الدولية مقارنة كانت خمرجات امل -2
ابملنظورات األخرى. وكان هذا هو صميم التحدي؛ أي إدماج هذا املنظور يف نطاق علم العالقات الدولية. ومل تكن 

نظرية العالقات الدولية" منذ العام االستجابة هلذا التحدي ممكنة بدون االنتقال إىل ساحة التدريس. وكان تدريس مقرر "
اختبار مقوالت املنظور  من انحية أوىلهو ساحة التفاعل مع الطلبة على حنو حقق أمرين:  1999 -1998اجلامعي 

استثارة اهتمام جيل اثن  من شباب  -ومن انحية أخرىوتطويره على ضوء األسئلة املرتاكمة للطلبة من خلفيات خمتلفة، 
. وعرب أكثر من عقدين (247)جملال البحثي اجلديد يف نطاق اجلماعة البحثية املصرية يف جمال العالقات الدوليةالباحثني هبذا ا

، وما زال الكثري من اجلهد (248)ساهم عدد آخر من أساتذة العلوم السياسية يف اإلضافة والرتاكم العلميني يف هذا اجملال
 ة يف جمال "بناء املفاهيم املقارنة".مطلواًب الستكمال بناء هذا املنظور اجلديد، وخاص

                                                           
 .1996جزء(، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة،  12د. اندية حممود مصطفى )حترير وإشراف(، مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ) (245)
لية بني األصول اإلسالمية وبني خربة التاريخ اإلسالمي، أعمال ندوة د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(، العالقات الدو  (246)

 )جزءان(. 2000مناقشة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 
التدريس )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. سيف د. اندية حممود مصطفى: عملية بناء منظور إسالمي للعالقات الدولية، إشكاليات خربة البحث و  (247)

ركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة، الدين عبد الفتاح )حمرران( املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية: العلوم السياسية منوذًجا. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، م
2002. 

 انظر على سبيل املثال:( 248)

 طا: البعد الديين يف دراسة العالقات الدولية )دراسة يف تطوير احلقل(.د. عبد اخلبري ع -
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( يف تدريس مقرر نظرية 2009 -1997هذا، ولقد اقرتنت خربة ما يزيد عن عقد من الزمان ) -3
العالقات الدولية )من مدخل املنظورات املقارنة، وعلى حنو يفسح اجملال لطرح مقوالت منظور حضاري إسالمي يف إطار 

حثي األكادميي املنظّم على صعيد كلية االقتصاد وعلى أكثر من مستوى: السمينار مقارن( إباثرة االهتمام والنقاش الب
، املؤمتر العلمي الذي نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية (249)(1997العلمي الشهري لقسم العلوم السياسية )

( الذي 2001العلوم السياسية )، املؤمتر العلمي السنوي لقسم (250)(1998ملناقشة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )
تناول مناذج عاملية يف تدريس العلوم السياسية، وكانت الدراسة اخلاصة خبربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي والتعقيب عليها 
واملناقشات اليت دارت حوهلا ساحة أساسية استدعت إشكاليات منظور حضاري إسالمي للعلوم االجتماعية بصفة عامة، 

. وكذلك على صعيد مؤمترات دولية مت خالهلا عرض بعض املوضوعات اليت (251)العلوم السياسية بصفة خاصةوىف جمال 
تستدعي لطاولة النقاش األكادميي تطبيقات  للمنظور اإلسالمي. على سبيل املثال: ما طُرِح يف جمال توظيف التاريخ لدراسة 

ثل مدخاًل أو إطارًا مرجعًيا يساعد يف تشخيص وتفسري وتقومي مسار العالقات الدولية، وىف جمال املنظومات القيمية اليت مت
. أضف إىل هذا املؤمتر الدويل الثاين للتحيز عن مسارات متنوعة من املعرفة (252)العالقات الدولية )يف كلياهتا وجزئياهتا(

وأخريًا ضمن مؤمتر دويل  ،(253)وحوار احلضارات الذي ُعرضت فيه دراسة عن العالقات الدولية من منظور حضاري مقارن
 ...(254)عن الدميقراطية الكونية أو العاملية

( والذي مت عقده على عامني متواليني حتت 2003 – 2002ويف السمينار العلمي لقسم العلوم السياسية )
 عنوان: "علم السياسة: مراجعات نظرية ومنهاجية"، كان مدخل "إعادة تعريف ما هو سياسي" )نطاقًا، وموضوًعا،

ووحدات للتحليل ومنهاجية( مدخاًل جديًدا الستدعاء ما يتصل مبنظور حضاري إسالمي مقارن يف العالقات الدولية، يطرح 

                                                                                                                                                                             
"مشروع التأصيل النظري بني ود. أماين صاحل: توظيف املفاهيم احلضارية يف التحليل السياسي: األمة كمستوى للتحليل يف العالقات الدولية )يف(: أعمال 

(، دمشق: دار 2005 -2003دية حممود مصطفى ود.مىن أبو الفضل، جامعة القاهرة: برانمج حوار احلضارات )الثقافة واحلضارة والدين"، إعداد وتنسيق علمي، د. ان
 .2008الفكر، 

ت أعماله غري منشورة، وقدمت د. اندية مصطفى يف إحدى جلساته عرًضا عن إشكاليات البحث والتدريس من منظور إسالمي مقارن يف جمال العالقا( 249)
 الدولية.

 دية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(: العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية...، مرجع سابق.د. ان (250)
علوم الشرعية )يف( د. د. عبد اخلبري عطا: جتربة اجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي يف تدريس العلوم السياسية من منظور التكامل بني العلوم االجتماعية وبني ال (251)

(، قسم العلوم 2001مايو  18 -16طفى منجود )حمرر(: مناذج عاملية يف تدريس العلوم السياسية، أعمال املؤمتر العلمي لقسم العلوم السياسية )اإلسكندرية، مص
 .2003(، القاهرة، 2السياسية، سلسلة املؤمترات العلمية )

 ات السادة أعضاء هيئة التدريس يف نفس املرجع السابق.وانظر أيًضا التعقيب املكتوب الذي قدمته د. اندية مصطفى ومناقش
الفرنسية التاسعة يف العلوم السياسية اليت نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية ابلتعاون مع املركز الفرنسي للواثئق والدراسات  -الندوة املصرية (252)

)أعماهلا غري منشورة(. وانظر بصفة  2000العلوم االجتماعية: اآلفاق والتوقعات، يف القاهرة، فرباير ( حتت عنوان "العلوم السياسية و C.E.D.E Jاالقتصادية والقانونية )
 خاصة: د. اندية مصطفى: التاريخ يف دراسة النظام الدويل: رؤية مقارنة.

ة القاهرة: برانمج الدراسات احلضارية وحوار الثقافات ، جامع2007"، فرباير )حوار احلضارات واملسارات املتنوعة للمعرفة )املؤمتر الثاين للتحيزمؤمتر " (253)
 بكلية االقتصاد.

(؛ حيث قدمت د.اندية مصطفى ورقة بعنوان: "حنو منظور 2009ديسمرب  8 – 6ورشة عمل "بناء الدميقراطية العاملية"، عقدت ابلقاهرة يف الفرتة ) (254)
 إسالمي لبناء دميقراطية عاملية".
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. وكذلك كان السمينار العلمي للقسم ابلتعاون مع مركز الدراسات احلضارية وحوار (255)مقوالت جديدة حول هذه األمر
( حول "مداخل التحليل الثقايف للظواهر 2010-2009، 2009 -2008الثقافات خالل العامني الدارسيني )

فرصة علمية مهمة لتبيان كيف أن مراجعات العلوم االجتماعية احلديثة إمنا تسجل جتدد  (256)االجتماعية والسياسية"
جتماعي، االهتمام ابلدين وابلثقافة واحلضارة بصفة عامة وابلتقاليد اإلسالمية بصفة خاصة يف عمليات التنظري والبحث اال

وهو األمر الذي جيعل جلهود مجاعتنا العلمية أمهيتها املتزايدة؛ حيث أضحت مداخل التحليل الثقايف للعلوم السياسية أحد 
 أهم خمرجات ومالمح حالة مراجعة العلم خالل العقدين املاضيني.

البد وأن تصل  وبعد أن امتدت اجلهود من املشروع البحثي اجلماعي، إىل التدريس مث إىل البحث، كان -4
 -معرفًيا ومنهاجًيا ونظرايً -هذه اجلهود إىل جمال تسجيل الرسائل العلمية إلعداد جيل اثن  من الباحثني املهتمني هبذا املنظور 

العلمانية(. وهذا على اعتبار  -ومبراجعة املنظورات الغربية )الوضعية -بصفة عامة-أو على األقل املهتمني ابملنظور القيمى 
املراجعة هي نقطة انطالق للمشاركة بعد ذلك يف استكمال مسرية منظور حضاري مقارن لدراسة العالقات الدولية. أن هذه 

وكان البد من أتسيس اجلهود يف هذا اجملال لعدة اعتبارات من أمهها: أنه لو توافرت االهتمامات لدى بعض الباحثني؛ فقد 
العلوم اإلسالمية الالزمة لتأسيس البحث من هذا املنظور. ولذا، كان تعريف يف مداخل  -ولو االبتدائية-ال تتوافر املعرفة 

مجاعة من هؤالء الباحثني الشبان خبربة من سبقوهم يف هذا اجملال الدراسي )اخلربة املنهاجية منها واملوضوعية(، ضرورة 
ياسية منوذًجا" دورة تعريفية هبذه اخلربات مسبقة، ولذا كانت دورة "املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية، العلوم الس

املرتاكمة )عرب عقدين( اليت حققتها "اجلماعة البحثية" املهتمة مبنظور حضاري للعلوم السياسية بصفة عامة، ومن بينها 
 .(258). أما اخلطوة الثانية فلقد متثلت يف عقد دورة تدريبية للتعريف مبداخل العلوم اإلسالمية(257)العالقات الدولية

كذلك وبعد اإلعداد لكتاب يف مضمون التدريب على املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية عقدت دوراتن 
( يف "تفعيل القيم يف جمال البحوث االجتماعية 2010، والثانية )(259)( عن أعمدة املنهجية اإلسالمية2009األوىل )

 .(261)الفكر وقراءة النظام الدويل والعوملة من رؤية حضارية. كما نظمت دورات أخرى يف منهاجية قراءة (260)والسياسية"

                                                           
ى: إعادة تعريف السياسي والعالقات الدولية )يف( د. اندية حممود مصطفى )حمرر( علم السياسية مراجعات نظرية ومنهاجية، د. اندية حممود مصطف( 255)

 م.2004أعمال السمينار العلمي لقسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
 – 2009الثقايف للظواهر االجتماعية والسياسية، أعمال السمينار العلمي لقسم العلوم السياسية )د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، مداخل التحليل ( 256)

 (، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. )حتت اإلعداد للنشر(2010

 .د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(: املنهاجية اإلسالمية...، مرجع سابق (257)
( قدم خالهلا أ.د.علي مجعة مخسة عشر حماضرة يف مداخل العلوم الشرعية، وكذلك أ.د.طه 2002على مدار عام ) -املمتدة–مت عقد هذه الدورة  (258)

ة يف هذا اجملال، كما قام املتدربون جابر العلواين وأ.د.عبد احلميد أبو سليمان، أ.د.سيف الدين عبد الفتاح وأ.د.السيد عمر وأ.د.اندية حممود مصطفى، قدموا خربات تطبيقي
..( ولقد صدرت حماضرات أ.د.علي ابختيار موضوعات من أجندة العالقات الدولية املعاصرة، واقرتبوا منها من مداخل العلوم اإلسالمية )التفسري، احلديث، التاريخ، الفقه.

 يف شكل كتاب. انظر: -بعد تطويرها–مجعة يف الدورة 

 م.2005مقدمات معرفية ومداخل منهجية، هنضة مصر، الطبعة الثانية، أغسطس  -إىل الرتاث اإلسالمي د.علي مجعة، الطريق
 .2009فرباير  12 – 7يف الفرتة )دورة "املنهاجية اإلسالمية"، نظمها مركز الدراسات املعرفية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  (259)

قيم يف البحوث والدراسات االجتماعية"، نظمها مركز احلضارة للدراسات السياسية، ابلتعاون مع كل من مركز يف كيفية تفعيل الدورة منهاجية بعنوان " (260)
 (.2010فرباير  11 – 6الدراسات املعرفية ومركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات، يف الفرتة )

 نظم مركز احلضارة للدراسات السياسية يف هذا اإلطار: (261)
 (.2008أغسطس  11 -يوليو  7عنوان: "قراءة املفكر وعامل األفكار"، حاضر فيها أ.د.سيف الدين عبد الفتاح، يف الفرتة )دورة تثقيفية ب 
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وإذا كان أعضاء هيئة تدريس كلية االقتصاد وطلبتهم شاركوا يف هذه األنشطة إال أن أكثرها متت ابلتعاون بني 
ية، واملعهد مؤسسات حبثية مستقلة تعمل يف هذا اجملال وأمهها: مركز احلضارة للدراسات السياسية، ومركز الدراسات املعرف

 العاملي للفكر اإلسالمي.
 

خالصة القول حول جهود تطوير منظور حضاري لدراسة العالقات الدولية، إن اخلريطة السابق حتديد خطواهتا، 
وإن مل تتوقف ابلتفصيل عند إشكاليات هذا املنظور من حيث املضمون واملنهاجية )فهذا ليس موضع مقدمة هذه امللف(، 

هي عملية  -مراجعة التوجهات السائدة وإعادة بناء التوجهات الالزمة خلدمة قضااي األمة معرفًيا وعملًيا إال أهنا تبني أن
مركبة تقتضي خطة علمية ترعاها جهود مجاعية ال فردية؛ وذلك للتصدي للتحدايت اليت تواجه هذه العملية. فإن هذه 

فًضا ونقًضا. واجتمعت على هذا الصعيد اعتبارات سياسية اجلهود لتطوير منظور حضاري قد واجهت حتفظات  ونقًدا بل ر 
)ختلط بني ما يسمى اإلسالم السياسي واإلسالم احلضاري، كما ختلط بني التجديد احلضاري وبني احتماالت الفتنة 

يز بني العالقة الطائفية( مع اعتبارات معرفية ومنهاجية ونظرية )من جانب االجتاهات الوضعية العلمانية اليت ال تستطيع التمي
بني الدين والسياسة وبني كون اإلسالم مصدرًا للقيم والسنن اليت تشكل التصورات والرؤى املنهاجية( واعتبارات الدونية 
السياسية واالقتصادية لدى املسلمني )حيث يتعّجب البعض كيف وحال األمة اإلسالمية على ما هي عليه من ضعف 

ال العلم(..اخل من االعتبارات اليت تشكل املواقف املختلفة ابتداًء من االندهاش وعدم وتفكك ميكن أن نبين منظورًا يف جم
الثقة، إىل التشكك يف إمكانية احلدوث، إىل التحفظ والتحذير من بعض العواقب والنقائص، إىل النقد اإلجيايب الذي 

املني للتعددية احلضارية انطالقًا من أن يساعد على اكتشاف مكامن احلاجة للتعميق والتوضيح، إىل النقض والرفض الك
تشرتك يف  -يف حالة اخلربة املصرية-. ومما ال شك فيه أن هذه التحدايت (262)الغريب السائد فقط هو العلمي وهو العاملي

 .(263)قسمات عديدة مع خربات أخرى على املستوى العريب واإلسالمي
 

                                                                                                                                                                             
 ( 2008يناير  24-13دورة تثقيفية بعنوان: "كيف نفكر يف األحوال الراهنة العاملية"، يف الفرتة.) 
 انظر على سبيل املثال: (262)

  االفتتاحية يف أعمال مؤمتر مناقشة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. د. علي الدين هالل، يف الكلمة
 سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(، مرجع سابق.

 " :يف البحث عن انظر أيًضا: د. وجيه الكوثراين: الذاكرة والتاريخ يف القرن العشرين، دراسات يف البحث التارخيي، الفصل الثامن حتت عنوان
مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم خربة التاريخ اإلسالمي لدراسة العالقات الدولية، نقد للمنهج اإلسالمي أو املنظور اإلسالمي، ويتضمن مشاركته يف أعمال مؤمتر مناقشة 

 هاجي لدراسة التطور يف وضع العامل اإلسالمي يف النظام الدويل.ابلتعقيب على اجلزء السابع من املشروع من إعداد د. اندية حممود مصطفى حتت عنوان: مدخل من
 نظر وانظر عرًضا كلًيا مقاراًن هلذه املواقف يف: د. اندية حممود مصطفى، عملية بناء منظور إسالمي للعالقات الدولية، مرجع سابق، وكذلك ا

 مناقشة هلذه املواقف يف: د. مصطفى منجود )حمرر(: مرجع سابق.
( د. د. عبد اخلبري عطا: دور اجلامعات يف العامل العريب واإلسالمي يف بناء النسق الثقايف واحلضاري لألمة أسباب الفشل ومقومات النجاح )يف انظر:( 263)

، جامعة 2005فرباير  17-14يف سيف الدين عبد الفتاح )حمرر(: التعليم العايل يف مصر خريطة الواقع واستشراف املستقبل، أعمال املؤمتر السنوي الثامن عشر الذي عقد 
 القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية.
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ت اليت تواجهها يف مرحلة العوملة )بعد هناية احلرب جهود جتديد الوعي بدائرة األمة اإلسالمية والتحدًّي
: أجندة حبوث التحدايت الداخلية واخلارجية مع جتدد االهتمام ابألبعاد الدينية الباردة(، وما بعد احلادي عشر من سبتمرب

 احلضارية للعالقات الدولية. –الثقافية  –
جية وبني املوضوع، ونظرًا ألن االنطالق من منظور ابلرغم من أنه ال ميكن الفصل يف معظم األحيان بني املنها

حضاري إسالمي يف الدراسة ال ميكن أن يكون اختيارًا واعًيا عاًما لدى كافة الباحثني؛ فإن جتديد الوعي بقضااي األمة 
 ظورات أخرى.اإلسالمية وحتدايهتا يظل مقرتاًب أكثر مشواًل وكليًة، حيث ميكن أن يساهم يف دراسة هذه القضااي أصحاب من

قد بينت كيف أضحت األبعاد  –خالل العقدين املاضيني  –وخاصة أن مراجعة حالة علم العالقات الدولية 
القيمية والثقافية والدينية يف قلب االهتمامات النظرية واحلركية على حد سواء، وكيف تنوعت مواقف املنظورات املختلفة من 

لة العلم )الذي ظل طوياًل تسوده اجتاهات العلمنة واجتاهات البحث الوضعي أسباب بروز هذه األبعاد وآاثرها على حا
اخلايل من القيم(، وعلى النحو الذي أفرز التساؤل التايل: هل علم العالقات الدولية يدخل مرحلة جديدة؟ وحيث إن قضااي 

املسلمني يف النظام الدويل املعاصر، موضع اإلسالم و  -من مداخل متنوعة-األمة اإلسالمية )أو العامل اإلسالمي( تستدعي 
لذا فإن املنتمني للمنظورات املختلفة وليس املنظور احلضاري اإلسالمي فقط، سامهوا تشخيًصا وتفسريًا وحتلياًل يف دراسة هذا 

 املوضع وآاثره على حالة السلم واالستقرار العاملينْي.
ن العقد اليت شاركت فيها اجتاهات متنوعة يف تناول ولسنا هنا ابلطبع حمل رسم خريطة البحوث خالل ما يزيد ع

من جانب التوجه الذي  -قضااي األمة اإلسالمية، ولكن أكتفي ابلتوقف عند أهم مالمح اجلهود اليت جاءت املبادرة هبا
السياسية اهتم ابملنظور احلضاري للعالقات الدولية وإن شارك يف تنفيذها منتمون ملنظورات أخرى وفروع أخرى من العلوم 

 )انطالقًا من نفس كلية االقتصاد(.
 ( بني املستوايت التالية:1997وتنقسم اجلهود على هذا الصعيد )على األقل منذ 

دمج دائرة العامل اإلسالمي من انحية  واألبعاد الثقافية )والدينية( من انحية أخرى يف دراسة مقررات  -1
ية من حيث دوائر االهتمام اليت كانت مقتصرة الدوائر على العربية العالقات الدولية؛ وهو األمر الذي ميثل نقلة نوع

واألفريقية واألوروبية واألمريكية، ومن حيث املنهاجية اليت اقتصرت على السياسات الدولية التقليدية وامتدت اندرًا إىل 
رر العامل اإلسالمي يف السياسات االقتصاد السياسي. ومنها: مقرر الثقافة يف السياسات الدولية )مرحلة البكالوريوس( ومق

 الدولية )الدراسات العليا(.
شهدت عملية تسجيل رسائل املاجستري والدكتوراة إقبااًل على موضوعات تعكس االهتمام  أخرى ومن انحية

يف آن  بوزن األبعاد الثقافية والدينية يف العالقات الدولية، وهو االهتمام الذي كان يعكس بدوره استجابة نظرية وعملية
واحد للصعود يف وزن هذه املوضوعات، ومنها على سبيل املثال ما يتصل بعقيدة احملافظني اجلدد وآاثرها على السياسة 
األمريكية، هوية املسلمني يف فرنسا، األبعاد الثقافية لالسرتاتيجية األمريكية جتاه العامل اإلسالمي منذ هناية احلرب الباردة، 

سة األمريكية جتاه اململكة العربية السعودية، مراكز البحوث األمريكية والتوجهات حنو العامل البعد الديين يف السيا
 اإلسالمي...
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سامهت بعض مراكز البحوث والربامج البحثية يف نفس الكلية بدور أيًضا يف االستجابة للصعود  ومن انحية اثلثة
فية والدينية بصفة عامة سواء على صعيد السياسات الداخلية للدول يف وزن دائرة العامل اإلسالمي والقضااي ذات األبعاد الثقا

اإلسالمية أو السياسات اخلارجية وخاصة سياسات القوى الكربى جتاه العامل اإلسالمي. إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن هذا 
داخل الكلية أو خارجها. ومل يتضح التوجه مل يكن ابلطبع توجًها عاًما لكافة املراكز البحثية املهتمة ابلشأن السياسي سواء 

هذا التوجه على صعيد مؤمترين مهمني ُعِقدا على التوايل لتقييم دور املراكز البحثية يف خدمة السياسة وصنع القرار يف مصر 
 .(264)والعامل العريب

ة مثل رابطة وعلى العكس، فإن هذا التوجه كان حاضرًا وبدرجة أساسية ومركزية يف اجلهود البحثية ملؤسسات رُسي
حول  (265)اجلامعات اإلسالمية، اليت أجنزت مشروًعا حبثًيا يف هناية التسعينيات )شارك فيه بعض أساتذة كلية االقتصاد(

 التحدايت اليت تواجه العامل اإلسالمي يف بداية القرن اجلديد. 
مية حمور نشاطها كان هذا التوجه حاضرًا لدى مراكز حبثية مستقلة جتعل من العالقات الدولية اإلسال -2

الستكمال البحوث بعد إصدار أعمال مشروع  1997البحثي مثل مركز احلضارة للدراسات السياسية، الذي مت أتسيسه 
" )حولية قضااي العامل اإلسالمي( اليت يصدرها هذا أميت يف العامل(. ومتثل حولية "1996العالقات الدولية يف اإلسالم )

ث املهتمني أبحوال هذا العامل. وتنطلق هذه احلولية من منهاجية خاصة، ويدور كل عدد من املركز الساحة اليت تنشر حبو 
أعدادها حول خيط انظم، ينقسم بني حمور لألفكار وآخر للمؤسسات واثلث للتفاعالت واألحداث. وكانت اخليوط 

تداعيات احلادي عشر من سبتمرب على الناظمة لألعداد اليت صدرت حىت اآلن هي: العوملة، العالقات البينية اإلسالمية، 
األمة اإلسالمية، تداعيات العدوان على العراق واحتالله، مسار اإلصالح يف األمة اإلسالمية، مشروع النهوض احلضاري 
يف األمة اإلسالمية، والعدد التاسع )حتت اإلصدار( حول العدوان على غزة وتداعياته على مستقبل القضية 

 .(266)الفلسطينية
حتت عنوان  -مت إجنازها يف عامني-ولقد أصدر نفس املركز موسوعة من ستة أجزاء يف بداية األلفية اجلديدة  هذا،

"األمة يف قرن". قدمت أجزاؤها الستة حبواًث معمقة يف خريطة ممتدة ومرتاكمة من املوضوعات، وعلى حنو قدم تقوميًا أفقًيا 
مة سواء على صعيد السياسة أو الفكر أو االقتصاد أو العسكرية أو املرأة ورأسًيا حلال القضااي الرئيسية اليت تواجه األ

                                                           
ة للنظر يف دور عقدت اجلمعية العربية للعلوم السياسية ابلتعاون مع مركز اخلليج يف الشارقة مؤمتًرا شارك فيه عدد من مراكز البحث يف الشئون السياسي (264)

، دورية علمية تصدر عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية، كذلك عقد املركز الدويل للدراسات جملة النهضةاملؤمتر انظر هذه املراكز يف الوطن العريب. وعن أعمال هذا 
كري يف صنع ثر ملراكز البحث والتفاملستقبلية واالسرتاتيجية، يف مستهل افتتاحه مؤمترًا عن دور مراكز البحوث وكيفية دعمها لصنع السياسات والقرارات. انظر: حنو دور مؤ 

 .2004 /12 /21السياسات يف مصر، 

 اإلسالمي يف ( د. اندية مصطفى، التحدايت اخلارجية اليت تواجه العامل اإلسالمي )يف( رابطة اجلامعات اإلسالمية، مشروع التحدايت اليت تواجه العامل265)
 م.1999القرن اجلديد، اجلزء الثالث، القاهرة، 

، ومت إصدار 2000، والعدد الثاين يف 1999( يف 1998 دوري يهتم بقضااي العامل اإلسالمي، صدر منها: العدد األول )"أميت يف العامل": كتاب غري (266)
(، والعدد الثامن 2006والعدد السابع ) (،2005(، العدد السادس )2003: اخلامس )األعداد. كما مت إصدار 2002عدد خاص "األمة يف قرن" يف ستة أجزاء يف 

 لعدد التاسع حتت اإلعداد للنشر.(، وا2009)
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والسكان، أو األقليات واألقوام، أو املستقبليات أو الرتبية أو التعليم... وعلى حنو يرسم التحدايت الداخلية واخلارجية اليت 
 .(267)تواجهها األمة على عتبة قرن جديد

ملعمق بدائرة األمة اإلسالمية ابتداًء، فإن بعض اجلهود البحثية على صعيد كلية وىف مقابل هذا االهتمام املباشر وا
االقتصاد قد اقرتبت من هذه الدائرة، بطريقة غري مباشرة وذلك يف سياق أكثر اتساًعا أو يف إطار مقارن مع دوائر أخرى 

 وقضااي أخرى.
، ومبراحل تطور السياسة (268)ياسي اإلسالميونذكر على سبيل املثال: االهتمام مبوضوع التطور يف الفكر الس

، وأبوضاع وسياسات بعض الدول اإلسالمية يف جوار (270)، وعالقتها ابإلسالم(269)اخلارجية املصرية، التارخيية واملعاصرة
 ، واألبعاد الثقافية واحلضارية يف عملية اإلصالح اجلارية )الرتبية(272)، والسياسة اخلارجية للحركات اإلسالمية(271)مصر

، األبعاد الثقافية والدينية يف مشروع الشرق األوسط الكبري )أو املوسع (273)املدنية، جتديد اخلطاب الديين، اهلوية والتعليم..(
 ...(274)أو اجلديد(

وىف املقابل؛ فإن برامج حبثية متخصصة يف الكلية قد اقرتبت بصورة مباشرة من دائرة األمة اإلسالمية، ولكن 
بعد احلادي عشر من سبتمرب بصفة خاصة، وابلنظر بدرجة أساسية إىل أمناط -يف النظام الدويل انطالقًا من موضعها 

 العالقة بني األداين أو الثقافات أو احلضارات حمل االهتمام يف الدراسات النظرية أو اخلربات العملية على حد سواء.
حوار احلضارات سابًقا( الذي أتسس يف  وكان هذا هو مسار مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات )برانمج

، والذي استطاع حىت اآلن أن حيقق تراكًما يف عدد من اجملاالت البحثية اليت تطرح مباشرة 2002الكلية يف أبريل 

                                                           
الشروق ( د.اندية مصطفى )إشراف ورائسة حترير(، األمة يف قرن، موسوعة قضااي العامل اإلسالمي يف قرن، مركز احلضارة للدراسات السياسية، دار 267)

خربات وتطورات وحوارات، اإلسالم يف عامل املسلمني )مناذج  -ماإلمكانية، خربة العقل املسل -املكانة -أجزاء؛ وهي: املاهية 6(، 2003 -2002الدولية، القاهرة، )
 نتفاض حنو املستقبل.وحاالت(، أمناط الفواعل والتفاعالت يف الداخل اإلسالمي، األقوام واألعراق وامللل يف عامل متداخل، تداعي التحدايت واالستجاابت واال

ياسي )يف( د. عال أبو زيد )حمرر(: الفكر السياسي املصري املعاصر، أعمال املؤمتر السنوي اخلامس ( حممد سليم العوا، التيار اإلسالمي وجتديد الفكر الس268)
 م.2003، مركز البحوث والدراسات السياسية، 2002فرباير  18 -16عشر للبحوث السياسية )

رير(:  اخلربة السياسية املصرية يف مائة عام، أعمال املؤمتر السنوي انظر أيًضا: حممد سليم العوا، التيار اإلسالمي يف مصر )يف( د. انزيل معوض أمحد )تقدمي وحت
 م.2001(، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1999ديسمرب  6 -4الثالث عشر للبحوث السياسية )

 م.1987الدراسات السياسية، ( د. علي الدين هالل )حمرر(، دراسات يف السياسة اخلارجية املصرية من ابن طولون إىل السادات، مركز البحوث و 269)
كز البحوث ( د. اندية حممود مصطفى، اإلسالم والسياسة اخلارجية املصرية )يف(: د. مصطفى علوي )حمرر(، املدرسة املصرية يف السياسة اخلارجية، مر 270)

  .2001والدراسات السياسية، 
 لدراسات السياسية.( د. انزيل معوض )حمرر(، مصر ودول اجلوار اجلغرايف، مركز البحوث وا271)
 .2000( د. نيفني مسعد، د. عبد العاطي حممد، السياسة اخلارجية للحركات اإلسالمية، مركز البحوث والدراسات السياسية، 272)
 د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، الرتبية املدنية يف مصر: تقومي واستشراف، مركز البحوث والدراسات السياسية. (273)
 .2006فى، د. إبراهيم البيومي غامن )حمرران(، حالة جتديد اخلطاب الديين يف مصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، د. اندية حممود مصط -
سط الكبري: جدال د. عال أبو زيد، د. إبراهيم البيومي، اجملتمع املدين العريب: إشكاليات العالقة مع السلطة واجملتمع، حبث مقدم يف مؤمتر: الشرق األو  ( 274)

 )حتت الطبع(. 2005 /12 /29إىل  26لداخل واخلارج ومستقبل املنطقة العربية، املؤمتر السنوي ملركز البحوث والدراسات السياسية والذي عقد يف الفرتة من ا
ل الداخل واخلارج ومستقبل املدين والسياسي، حبث مقدم يف مؤمتر: الشرق األوسط الكبري: جدا -د. ضياء رشوان، التيارات اإلسالمية بني الفعل األهلي -

 )حتت الطبع(. 2005 /12 /29إىل  26املنطقة العربية، املؤمتر السنوي ملركز البحوث والدراسات السياسية والذي عقد يف الفرتة من 
لبحوث والدراسات السياسية. )حتت )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. ابكينام الشرقاوي )حمرران(، مشروع الشرق األوسط الكبري وأمن املنطقة العربية، مركز ا

 الطبع(.
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ات اإلشكاليات املتصلة ابألبعاد الدينية والثقافية واحلضارية للعالقات الدولية الراهنة، كما تتعامل مع اجلداالت بني املنظور 
 املختلفة يف علم العالقات الدولية حول هذه اإلشكاليات. وهذه اجملاالت البحثية هي:

، (276)، التقومي األفقي املقارن للخربات احلوارية على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية(275)التأصيل النظري
ه بني الثقافة العربية اإلسالمية والثقافات دراسة القضااي حمل احلوارات، واليت تظهر بصددها إمكانيات احلوار أو عدم

، رصد (278)، تفعيل األبعاد الثقافية واحلضارية يف عمليات التغيري للتغلب على أزمة األمة الفكرية واحلركية(277)األخرى
احلوار وتشخيص وتفسري أزمات العالقات بني املسلمني واملسيحيني )على الصعيد الوطين والعاملي( ودالالهتا ابلنسبة ملآل 

، موضع احلوار من اسرتاتيجية القوى (279)وخماطر تسييسه والقيود الراهنة على فعاليته يف خدمة قضااي املسلمني والعامل
جتاه العامل اإلسالمي، وأخريًا احلوارات البينية بني شعوب  (281)، والوالايت املتحدة(280)الكربى وخاصة االحتاد األورويب

 .(282)احلضارة اإلسالمية

                                                           
 د.اندية حممود مصطفى، د.مىن أبو الفضل )إعداد وتنسيق علمي(، مشروع التأصيل النظري بني الثقافة واحلضارة والدين، مرجع سابق. (275)
الصعيد العاملي واإلقليمي املصري، برانمج حوار ( د. اندية حممود مصطفى، د. عال أبو زيد )حمرران(، من خربات حوار احلضارات: قراءة يف مناذج على 276)

 م.2003احلضارات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
عة القاهرة، د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، مسارات وخربات متنوعة يف حوار احلضارات، برانمج حوار احلضارات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جام -

 م.2004
 .2004د. اندية حممود مصطفى، د. عال أبو زيد )حمرران(، خطاابت عربية وغربية يف حوار احلضارات، برانمج حوار احلضارات،  -
لوم ( د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، خصائص الثقافة العربية واإلسالمية يف ظل حوار احلضارات، برانمج حوار احلضارات، كلية االقتصاد والع277)

 .2005امعة القاهرة، السياسية، ج
 .2005د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، اهلوية اإلسالمية يف أورواب... إشكاليات االندماج، برانمج حوار احلضارات،  -
 .2007د. أماين صاحل )حمرر(، مراجعة يف خطاابت معاصرة حول املرأة: حنو منظور حضاري، برانمج حوار احلضارات،  -
 .2006ى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(، اللغة واهلوية وحوار احلضارات، برانمج حوار احلضارات، ( د. اندية حممود مصطف278)
ية، البنك د. اندية حممود مصطفى، د. رفعت العوضي )إشراف وحترير(، األمة وأزمة الثقافة والتنمية، برانمج حوار احلضارات، مركز الدراسات املعرف -

 .2007سالم، اإلسالمي للتنمية، دار ال
ملؤمتر الذي نظمه د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )إشراف وحترير(، اخلصوصية الثقافية، حنو تفعيل التغيري السياسي واجملتمعي، أعمال ا -

 .2008، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2006برانمج حوار احلضارات يف سبتمرب 
على التوايل حتت عنوان "أزمة يف مسار  2006 /2 /28، 9/2الدامناركية نظم برانمج حوار احلضارات حلقيت نقاش يف  ( مع اندالع أزمة الرسوم279)

أيًضا: د.  الداخلية واخلارجية( وانظر حوار الثقافات واألداين: قراءة يف تداعيات وقائع احلالة الدامناركية". )أعماهلا حتت اإلعداد للطبع ضمن أعمال كتاب عن أزمات احلوار
 ، من موقع:2006 /4 /3، قراءة يف مغزى العالقة بني الثقايف والسياسي: احلوار العادل الرسوم الدامناركية وشروطاندية حممود مصطفى، 

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2006/04/article01.shtml 

إلسكندرية بني املسلمني واملسيحيني ندوتني مغلقتني حتت عنوان "املسلمون واملسيحيون بني العزلة كذلك نظم برانمج حوار احلضارات عقب اندالع أزميت ا  -
( )أعماهلما حتت اإلعداد للطبع ضمن أعمال كتاب عن أزمات احلوار 2005فرباير  5(، قواعد العيش املشرتك )2005نوفمرب  26والتطرف: حتدايت اجلماعة الوطنية" )

 .الداخلية واخلارجية(
 .2007( د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، أورواب وإدارة حوار الثقافات األورومتوسطية: حنو رؤية عربية للتفعيل، برانمج حوار احلضارات، 280)
مال الندوة اليت ( د. اندية حممود مصطفى )تنسيق علمى وإشراف(، د. معتز عبد الفتاح )حمرر(، الدبلوماسية العامة األمريكية جتاه العامل اإلسالمي، أع281)

 .2007، 2006نظمها برانمج حوار احلضارات يف أبريل 
جسر بني حضارتني: على ضوء  –تركيا تنسيق علمي وإشراف(، مراجعة وتـحرير: أسامة أمحد جماهد، ) اندية حممود مصطفى، ابكينام الشرقاوي ( 282)

 .2010دراسات احلضارية وحوار الثقافات، ، جامعة القاهرة: مركز المساعي انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب
 وتدخالت اخلارج القومية املصاحل :ران والعربإيتنسيق علمي وإشراف(، مراجعة وتـحرير: أسامة أمحد جماهد، ) اندية حممود مصطفى، ابكينام الشرقاوي -

 .2009جامعة القاهرة: مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات، )رؤى مصرية وإيرانية(، 
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لقول حول خريطة هذه اجلهود البحثية: إهنا متثل استجابة علمية منظمة للتحدايت املعرفية واملنهاجية خالصة ا
احلضارة يف جمال نظرية العالقات الدولية من انحية، كما متثل استجابة  -الثقافة -والنظرية النامجة عن جتدد صعود الدين

وخاصة بعد احلادي عشر من سبتمرب. وعلى صعيد هذين اجلانبني  أخرى للتحدايت املتصاعدة اليت تواجه األمة اإلسالمية
تقدم هذه االستجابة، تراكًما علمًيا مبعثه الدائرة العربية اإلسالمية ذاهتا، أو مبعثه املهتمني مبنظور حضاري للعالقات 

 ء يف الغرب.الدولية، وذلك إىل جانب الرتاكم الذي حيظى به هذا اجملال من واقع إسهام الباحثني والعلما
بغض النظر عن تفاصيل موضوعات القضااي حمل االهتمام يف كل حمور من حماور خريطة -ومن انحية أخرى فإنه 

هذه اجلهود )واليت سنقدم مناذج منها يف امللف اخلاص(، فإن اجلدال بني الرؤى واملنظورات يتمحور حول إشكالية كربى 
منذ ما بعد  لسياسي يف تفسري العالقات الدولية بني العامل اإلسالمي والغربأساسية وهى ما منط العالقة بني الثقايف وا

احلادي عشر من سبتمرب؟ ومما ال شك فيه أن ملنظور حضاري إسالمي رؤيته هلذه العالقة انطالقًا من طبيعة هذا املنظور 
 وخصائصه، وخاصة موضع "اإلسالم" من املنظومة املعرفية والثقافية لألمة.

قد اقرتن به تفعيٌل وتشغيٌل له يف جماالت حبثية  -ابعتباره رؤية جتديدية–خرية، فإن أتسيس وبناء املنظور بعبارة أ
جتدد الوعي ابألمة اإلسالمية وموضعها من النظام العاملي استناًدا إىل رؤية تكتسب ذاتيتها من تراثها احلضاري بكل 

 مستوايته.
اته مناذج من هذه اخلريطة املركبة والثرية يف جمال التدريس إذن، ما هيكل هذا امللف وكيف متثل موضوع

 ؟(283)والبحث
 

 هيكل امللف ومضمونه ومناذج الدراسات: -اثنًيا
 يتكون امللف من أربعة أجزاء كاآليت:

                                                           
عليه برانمج متثلت جهود جتديد وعي الطلبة وشباب الباحثني بدائرة األمة اإلسالمية وموضعها يف عملية التفاعل احلضاري الراهن يف ما قام ابإلشراف  (283)

 حوار احلضارات يف الكلية من األنشطة الطالبية اليت شارك فيها طالب من جامعات أخرى. وميكن تسجيل األنشطة التالية:
 ( واليت استمرت كل منها ملدة أربعة أايم، ومت تنظيمها حتت العناوين املتتالية التالية:2009 - 2005ت التثقيف احلضاري السنوية )دورا 
 (9/2005/ 7 -4( ) 1من أجل بناء الذات احلوارية والوعي احلضاري ) -

  (6/9/2006 -3( ) 2من أجل بناء الذات احلوارية والوعي احلضاري )  --
 (20072007سبتمرب سبتمرب   66  ––  22ارية ووعي اجلماعة الوطنية )ارية ووعي اجلماعة الوطنية )ضضذات احلذات احلحنو بناء الحنو بناء ال -

 (2008أغسطس  28 -24ثقافات متنوعة يف حضارة جامعة ) -

 (20/8/2009 -16ثقافات متنوعة يف حضارة جامعة )ب( ) -
 ( وتقليد تنظيم مناذج احملاك2009 – 2005منوذج حماكاة منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي نظم مخس دورات حىت اآلن .) اة يف الكلية يرجع إىل

ت بعض مناذج عن البورصة، االحتاد ما يزيد عن عشرة أعوام؛ حيث درج ابنتظام عقد مناذج االحتاد األورويب، الكوجنرس األمريكي، األمم املتحدة، اجلامعة العربية، كما عقد
ة التضامن والوحدة اإلسالمية، العالقات االقتصادية اإلسالمية، االقتصاد اإلسالمي، األفريقي. وتناولت جمالس منوذج املؤمتر اإلسالمي موضوعات إدارة أزمات األمة، قضي

 العالقات الثقافية اإلسالمية، حوارات الثقافات واحلضارات واألداين...
  املهارات احلوارية، ويف جوالت احلوار بني طلبة الكلية ووفود طالبية أجنبية )أمريكية وأوربية(. ومت إعداد بعض هؤالء الطلبة يف دورة لتنمية

، سياسات للوالايت املتحدة والدول لقاءات مع األساتذة حول القضااي حمل احلوار املرتقب. ومن أهم هذه القضااي: املرأة وحقوق اإلنسان والدميوقراطية واجلهاد يف اإلسالم
اإلسالمية، أزمات حوار الثقافات )كما حدث إابن أزمة الرسوم الكاريكاتريية يف الصحف األوربية جتاه قضااي الصراعات يف العامل اإلسالمي، األوضاع الداخلية يف الدول 

 الدامناركية(...
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: يف مصادر التنظري من الفكر واجلزء الثاين: يف التأصيل ملنظور حضاري لدراسة العالقات الدولية، اجلزء األول
: قضااي واقع واجلزء الرابع: أبعاد أساسية يف منظور حضاري لدراسة العالقات الدولية، اجلزء الثالثمي والتاريخ ، واإلسال

 األمة يف العامل.
ومل يكن اختيار مناذج الدراسات يف كل جزء من هذه األجزاء، انهيك عن هذا التقسيم الرابعي ابملهمة السهلة، 

تهدف تقدمي الرتاكم عرب ربع قرن من البحث يف بناء منظور حضاري إسالمي للعالقات إال أهنا جرت وفق منطق معني يس
 الدولية وكيفية تفعيله وتشغيله.

وميثل مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم البنية التحتية لتشييد هذا املنظور احلضاري اإلسالمي للعالقات 
، من التأصيل الفقهي للعالقات بني املسلمني وغريهم من (284)تهالدولية. ولقد انطلق املشروع، على ضوء دوافعه وغااي

األمم. أي إن نقطة البداية يف املشروع كانت دراسة "األساس الشرعي واملبادئ احلاكمة للعالقات اخلارجية" يف اإلسالم، 
 وكانت النقطة الثانية هي منظومة القيم احلضارية؛ أي األساس القيمي احلضاري يف اإلسالم.

من امللف يقدم دراستني تعكسان هذين األساسني املتكاملني: الفقهي، والقيمي  اجلزء األولمث، فإن ومن 
احلضاري. والدراسة األوىل تقوم على عرض االجتاهات الفقهية الكربى حول أتسيس أصل العالقة بني املسلمني وغريهم 

أساس العالقات بني املسلمني وغريهم، ومن مث فإن سلًما أو حراًب، مبينة موضع اجتهاد آخر يقوم على أن الدعوة هي 
بناء على عموم –مأمورون  -بغض النظر عن التنظيم السياسي الذي جيمعهم )دولة واحدة، عدة دول، مجاعة(–املسلمني 

 ل. ابالتصال بغريهم لتوصيل الدعوة، وذلك بناًء على أسس معينة متثل األساس الشرعي املستمد من األصو  -ومشول الشريعة
والدراسة الثانية تبني كيف أن األساس الشرعي ميثل اللبنة األساسية، وتسانده مصادر أخرى تكشف عن منظومة 
القيم احلضارية؛ حيث جند أن الدراسة الثانية ترسم خريطة مصادر بناء املنظور احلضاري وجماالت تفعيله وتشغيله، على حنو 

 وموضوعاته يف األجزاء الثالثة التالية. جيعل منها دراسة كاشفة عن منطق هيكل امللف
وحيث إن مصادر بناء املنظور، وفق غاايت وأهداف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، مل تقتصر على 
املصادر التأصيلية )القرآن والسُّنة(، ومن مث فقد امتدت خمرجات املشروع إىل التاريخ والفكر اإلسالمي، فإن الدراسة الثانية 

 زء األول توضح بقدر كبري من التفصيل موضع هذين اجملالني يف عملية التنظري احلضاري وانطالقًا من التأصيل الفقهي. يف اجل
من امللف ألبعاد  منهاجية  لدراسة العالقات الدولية يف التاريخ والفكر اإلسالمي. وتبني  اجلزء الثاينويقدم 

االقرتاب منه كمصدر بنائي من مصادر منظور إسالمي حضاري يطرح دراسات هذا اجلزء موضع الفكر اإلسالمي وكيفية 
إشكاليات من منط آخر؛ فما هي النماذج الفكرية اليت تعاملت مع العالقات الدولية؟ وكيف ميكن حتديدها ورسم خريطتها 

هتا: هل عناصر القوة ما بني مناذج فقهية، فلسفية، اترخيية، معاصرة...؟ وما هي عناصر اإلطار النظري للبحث يف إسهاما
 والضعف، أم هل أسباب االحندار وأسباب الصعود؟ وما هي القواسم املشرتكة بني إسهاماهتا؟

وإذا كانت الدراسة الثانية يف اجلزء األول من امللف قد حددت خريطة هذه النماذج واإلشكاليات وغاايت 
أن امللف يقدم منوذجني فقط: منوذًجا تراثًيا يقدم ما ميكن البحث يف الفكر اإلسالمي عن موضع العالقات الدولية منه، إال 

                                                           
 د.اندية حممود مصطفى، مقدمة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم: مرجع سابق.( 284)
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وصفه ابلفكر العمراين احلضاري وجيسده منوذج ابن خلدون، أما الدراسة الثانية فتقدم مناذج فكرية حديثة ومعاصرة من 
 حيث تناوهلا للتحدايت اليت واجهت األمة اإلسالمية يف مرحلة الضعف واالستعمار واملقاومة. 

قد حظت مناذج فكرية أخرى ابهتمام اجلماعة البحثية يف أكثر من مشروع حبثي، من قبيل ابن خلدون، هذا ول
، كما حظت بعض املفاهيم املقارنة بني هذه (285)حممد عبده، طارق البشري، حممد خامتي، مىن أبو الفضل، حامد ربيع

 .(286)ة بني الغزايل وميكافيليالنماذج وغريها ابهتمام آخر، )على سبيل املثال: مفهوم القوة مقارن
انهيك عن تقدمي رؤية كلية عن العالقات الدولية يف خريطة الرتاث اإلسالمي، سواء من مدخل الرؤية للعامل 

 .(287))للعامري( أو من مدخل أحد التقسيمات اإلسالمية للمعمورة )ابن خلدون(
اذج االقرتاب من اتريخ األمة: االقرتاب النظمي ويقدم اجلزء الثاين من امللف فيما يتعلق ابلتاريخ منوذجني من من

الشارح لنمط صراعات القوى بني الدول اإلسالمية وغريها من الدول عرب مراحل تطور التاريخ اإلسالمي، واالقرتاب الثاين 
وهذان االقرتاابن  هو اقرتاب التفاعالت احلضارية الشارح ملناط األفكار واهلوايت من التفاعالت بني العامل اإلسالمي والغرب.

من التاريخ اإلسالمي اقرتاابن متكامالن يعكسان كيف ال ميكن االكتفاء ابلتواريخ السياسية الرُسية على حساب التواريخ 
الفكرية والثقافية واالجتماعية. فإن األمناط والنماذج التارخيية املستنتجة من واقع كل اقرتاب لتبني كيف أنه ال ميكن فهم 

                                                           
 ( راجع يف ذلك:285)
لنظرية الدولية دراسة استكشافية يف اإلشكاليات املنهاجية، دراسة قدمت إىل د. اندية حممود مصطفى: حول إسهام الرتاث اخللدوين يف الفكر الدويل وا -

 ، )حتت الطبع(.2006مؤمتر"عاملية ابن خلدون" املنعقد مبكتبة االسكندرية ابلتعاون مع اجمللس األعلى للثقافة والرتبية والعلوم يف ديسمرب 
ابن خلدون "ندوة  دراسة مقدمة إىل ،بناء املقاييس والرتاث السياسى اإلسالمى وقياس الفساد منوذجا لدى ابن خلدون، سيف الدين عبد الفتاحد. -

 .2006 ،القاهرة "،ووحدة املعرفة

)عدد خاص عن  120-119، جملة املسلم املعاصر، عدد العالقات الدولية لألمة اإلسالمية يف منظومة فكر اإلمام وحركته اندية حممود مصطفى:.د -
 .2006يونيو  –إبريل  ،حممد عبده(اإلمام 

اإلمام  )حمرران(، اجلوهري إبراهيم البيومي غامن، صالح الديند. سيف الدين عبد الفتاح، "رؤية العامل عند األستاذ اإلمام: دراسة حتليلية نقدية"، يف:  -
 .2008، ببريوت هرة، ودار الكتاب اللبناينابلتعاون مع دار الكتاب املصري ابلقامكتبة اإلسكندرية حممد عبده مائة عام على رحيله، 

دار الشروق،  :، القاهرة(1998أعمال ندوة االحتفاء بطارق البشري يوليو ) :)يف( ،، قراءة يف البناء الفكري لطارق البشرياندية حممود مصطفى.د -
2000. 

األمة يف عقله" )يف( أ.د. اندية مصطفى، أ.د. سيف الدين عبد أميت والعامل: حامد ربيع عامل محل هم  -د. سيف الدين عبد الفتاح، "أميت يف العامل -
 م.1999م، مركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 1998الفتاح )حترير(: أميت يف العامل )حولية قضااي العامل اإلسالمي( 

منظومة العطاء الفكري للدكتورة مىن أبو الفضل"، القاهرة،  مركز احلضارة لدراسات السياسية، مركز الدراسات احضارية وحوار الثقافات، ندوة "قراءة يف -
 ، ضمن مشروع "قراءة يف الفكر احلضاري ألعالم األمة".2009مارس   16، 15

 .2004قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد،  :القاهرة جامعة د. عمرو محزاوي )حمرر(، أعمال ندوة قراءة يف تراث حامد ربيع، -

ة الثقافية واحلضارية عند حممد خامتي: رؤية حاكم فيلسوف، يف: د.اندية مصطفى، د.حممد بشري صفار )تنسيق علمي وإشراف(، عزة جالل، اخصوصي -
 .2008مراجعة وحترير: علياء وجدي، اخلصوصية الثقافية: حنو تفعيل التغيري السياسي واالجتماعي، برانمج الدراسات احلضارية وحوار الثقافات، 

، ص 19 ع ,5 مج،  إسالمية املعرفة ،القيم والنظام املعريف يف الفكر السياسي: رؤية مقارنة يف إسهاَمي الغزايل ومكيافيللي، مصطفى حممود منجود( 286)
 .83 - 31 ص

 انظر يف ذلك: (287)
نظري ، حبث أعد كإطار شكاالت املنهجية وخريطة النماذج واملفاهيم الفكريةبني اإل الفكر اإلسالمي: دراسة العالقات الدولية يف د. اندية مصطفى: -

 )حتت اإلعداد للنشر( .2008الستكمال املستوى الثالث من مشروع "العالقات الدولية يف اإلسالم" واخلاص ابلفكر اإلسالمي، يوليو 
 د. اندية حممود مصطفى: حول إسهام الرتاث اخللدوين يف الفكر الدويل، مرجع سابق. -

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s27=5569&Au=سيف%20الدين%20عبد%20الفتاح%20إسماعيل
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s27=5569&Au=سيف%20الدين%20عبد%20الفتاح%20إسماعيل
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk3=1&s28=246&Conf=ندوة%20ابن%20خلدون%20ووحدة%20المعرفة
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk3=1&s28=246&Conf=ندوة%20ابن%20خلدون%20ووحدة%20المعرفة
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s2=مصطفى%20محمود%20منجود&st2=1
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s2=مصطفى%20محمود%20منجود&st2=1
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s7=إسلامية%20المعرفة&st7=1
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s7=إسلامية%20المعرفة&st7=1
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رخيي من خالل اقرتاب واحد فقط، ومن هنا يتضح جانب من مفهوم "احلضاري" أال وهو جانب الوصل بني املسار التا
 الثقايف والسياسي والربط بني الداخلي واخلارجي. 

ويشارك يف هذا اجلزء الثاين من امللف جيل من شباب الباحثني الذين حيملون مهمة استكمال مسرية البحث من 
م السياسية. والغاية من إشراكهم، وكذلك إشراك جمموعة أخرى يف اجلزء الثالث، هو بيان كيف أن منظور إسالمي يف العلو 

 اجلماعات العلمية كيان حي يلزم لنموه واستمراره أجيال متتابعة من الباحثني.
ية والبنائية وبعد تناول اجلزءين األول والثاين من امللف مصادر التنظري ملنظور إسالمي للعالقات الدولية )التأصيل

يتوقف بقدر من  اجلزء الثالثواالختبارية( على حنو يبني خصائص هذا املنظور، ابعتباره منظورًا قيمًيا حضاراًي، فإن 
 التفصيل عند بعض األبعاد األساسية يف دراسة العالقات الدولية من هذا املنظور وهذه األبعاد هي كاآليت: 

 اجلهاد. -القوة–وهنا أتيت الدراسة عن ثالثية ماهيم الدعوة  أتسيس أصل العالقات الدولية وحمركها، -1

املفاهيم األساسية: وهنا أتيت الدراسة عن مفهوم "احلضاري" مث الدراسة عن منظومة مفاهيم حضارية  -2
 .(288)اليت متثل عامود الرؤية الكونية يف اإلسالم

حضارية مقارنة تربز كيف أن منظورًا إسالميًا اجلهاد تكشف عن رؤية  –القوة  –وإذا كانت ثالثية مفاهيم الدعوة 
للعالقات الدولية هو منظور قيمي واقعي، فإن منظومة املفاهيم احلضارية تستكمل هذا الكشف وتدعمه، وعلى حنو يساعد 

حني أن الفكر اإلسالمي املعاصر على جتاوز االستقطاب بني ثنائية احلرب أو السالم، كما لو كاان بديلني ال يتكامالن، يف 
 الرؤية الكونية يف اإلسالم هي رؤية الوسطية اليت تؤسس لتجاوز كل الثنائيات اليت تقع فيها مناذج معرفية ومنظورات أخرى. 

ومن مث، فإن بناء مفهوم "احلضاري" ليس بدياًل عن مفهوم الفقهي والشرعي، ولكن ينطلق منه ويبني منهاجية 
 قات بني كافة أمم العامل، وخاصة يف جمال العالقات بني املسلمني وغريهم.جتاوز الثنائيات الشائعةيف جمال العال

األمة(، وهنا أتيت الدراسة عن الدولة كفاعل خارجي والدراسة عن -الفواعل ومستوى التحليل )الدولة -3
اإلشكاليات  األمة كمستوى للتحليل. وحيث إن إشكالية العالقة بني مستوى التحليل والفواعل أو وحدات التحليل من أهم

املنهجية والنظرية اليت تتصدى هلا املنظورات املتنافسة واملقارنة يف جمال علم العالقات الدولية، فكان من املهم تقدمي مناذج من 
مناقشة هذه اإلشكالية كما جاءت يف إسهامات بعض طلبة الدراسات العليا يف مقرر العامل اإلسالمي يف السياسات الدولية 

تياري(. وتقدم هذه النماذج مداخل متكاملة لالقرتاب من هذه اإلشكالية. وكانت مناقشة هذه اإلشكالية مع )وهو مقرر اخ
وعلى حنو جيدد الوعي مبستوى األمة من  جماالت التدريب على التفكري النظري املقارنطلبة الدراسات العليا من أهم 

صادر إسالمية إىل ساحة التنظري لدراسة العالقات الدولية انحية، كما يستدعي من انحية أخرى ما يتصل ابلتنظري من م
بصفة عامة؛ حيث إن الدراستني عن الدولة وعن األمة قد سعتا إىل املقارنة بني طرحهما من منظور إسالمي وطرحهما من 

 منظورات أخرى يف العلوم السياسية.

نظورات أخرى يتم استدعاؤه أيًضا يف وهذا النمط من املقارانت بني "تنظري من منظور حضاري إسالمي ومن م
األبعاد األخرى لدراسة العالقات الدولية املشار إليها يف امللف، حيث إن أصل العالقات وحمركها، والفواعل ومستوايت 

                                                           
م. 2005هـ/1429ارة اإلسالمية، وزارة األوقاف، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، انظر: د.حممود محدي زقزوق )إشراف وتقدمي(، موسوعة احلض (288)

 وقد قام مركز احلضارة إبعداد املفاهيم اخلاصة بنظم احلكم والعالقات الدولية يف اإلسالم يف تلك املوسوعة.
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ا ، من أهم أبعاد دراسة املنظورات يف علم العالقات الدولية، واستنادً (289)التحليل واملفاهيم والعمليات وحالة النظام الدويل
 .(290)إىل النماذج املعرفية املتقابلة اليت تقوم عليها هذه املنظورات

وإذا كانت هذه املقارانت تتطلب مهارات معرفية ومنهاجية، إال أن التأصيل اإلسالمي ابتداًء هلذه األبعاد إمنا 
أو الرتاث )فكرًا واترخيًا(. يتطلب مداخل منهاجية أكثر أمهية للتعامل مع مصادر بناء منظور إسالمي سواء دراسة األصول 

 ومجيعها تطرح على الباحث إشكالية العالقة بني الثابت واملتغري.
 (291)الثالث الكتاابنومها  ؛ني آخرينيين منهاجءفإن مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم تضمن جز  ،ولذا

 التعامل مع كتب الفقه والسرية والتفاسري خلربة فريق البحث يف اوحيا  ادقيقً  األول تسجيالً الكتاب . ويتضمن (292)والسابع
ولتحديد االجتاهات الفقهية الكربى حول قضااي وموضوعات  ،دراسة العالقات الدولية يف األصول اإلسالميةفيما يتصل ب

وعها العلوم السياسية بفر  يحمددة مثل احلرب، والسالم، الدولة. وتنبع أمهية هذا اجلزء املنهاجي من أنه يقدم خربة متخصص
املختلفة )القانون الدويل، النظرية والفكر، والنظم( يف التعامل مع هذه املصادر، على حنو يساهم يف حماولة سد الفجوة اليت 

 الكتابأي الفجوة بني دراسة العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية واإلسالمية. أما  ؛يعاين منها مثل هؤالء املتخصصني
ملنهاجية للتعامل مع مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي الالزمة ملتابعة تطور وضع األمة يف النظام فهو يتضمن اخلربة ا ؛السابع
 مقارنة ابخلربة املنهاجية للدراسات النظمية الدولية )الغربية( الىت تعاملت مع التواريخ الغربية. الدويل

اري إسالمي لدراسة العالقات الدولية  وإذا كانت إشكالية الثابت واملتغري إشكالية أساسية عند بناء منظور حض
كما سبقت اإلشارة، ال تواجهها منظورات أخرى، وبقدر ما حتمل هذه اإلشكالية دالالت مهمة ابلنسبة لطبيعة املنظور 
ذاته، بقدر ما ترتبط إبشكالية أخرى، وهي عن العالقة بني القيم والواقع اليت تطرح بدورها دالالت أخرى حول طبيعة هذا 

ظور ابعتباره منظورًا ذا طبيعة خاصة، أي منظورًا قيمًيا واقعًيا. وهذه الدالالت عن العالقة بني القيم والواقع حتملنا إىل املن
 اجلزء الرابع واألخري من هذا امللف: قضااي واقع األمة يف العامل.

اء فيما بني كياانهتا أو بينها مناذج من أجندة قضااي العالقات الدولية لألمة اإلسالمية، سو  اجلزء الرابعويقدم 
وبني األمم األخرى أو قضااي ذات صفة عاملية. وهي القضااي اليت يفرزها "واقع األمة" يف العامل، مما يستلزم فقًها هلذا الواقع 

عض ومن مث تفعياًل وتشغياًل للمنظور. وعلى حنو يبني معه كيف أن هذا املنظور حبكم مصادره ومرجعيته ليس كما يرى الب
جمرد منظور مثايل قيمي حيدد ما جيب أن يكون ويعجز عن وصف وتشخيص الواقع، انهيك ابلطبع عن تفسريه أو تقدمي 

                                                           
حوار احلضارات ظور حضاري مقارن، حبث مقدم إىل مؤمتر"إشكاليات البحث والتدريس يف علم العالقات الدولية من من د. اندية حممود مصطفى:( 289)

 ، جامعة القاهرة: برانمج الدراسات احلضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد. )حتت الطبع(2007" فرباير )واملسارات املتنوعة للمعرفة )املؤمتر الثاين للتحيز

مىن أبو الفضل، النظرية االجتماعية املعاصرة: حنو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي  حول مفهوم املنظور والنماذج املعرفية املتقابلة انظر: د. (290)
 .109 -69، ترمجة د. نصر عارف، ص ص 1996، سبتمرب 6، العدد إسالمية املعرفةالبديل، 

نهاجية للبحث يف العالقات الدولية يف ( د. أمحد عبد الونيس، د. عبد العزيز صقر، د. سيف الدين عبد الفتاح، د. مصطفى منجود: املداخل امل291)
 اإلسالم، مرجع السابق.

 ( د. اندية حممود مصطفى: مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العامل اإلسالمي يف النظام الدويل )يف( مرجع سابق.292)
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رؤى عن اجتاهات تغيريه، ولسنا هنا ابلطبع يف معرض مناقشة هذا الرأي القائم على رفض ما يسميه البعض: اخللط بني 
 ارة إىل معىن أن املنظور هو منظور قيمي واقعي:، ولكن تكفي اإلش(293)مثاليات الدين وحقائق العلم

إال أن الرؤية اليت يقدمها حول العامل احمليط  -ا حبكم مصادره وطبيعتهوإن كان قيميً -املنظور احلضاري اإلسالمي 
ولكن  ،ن منظومة القيم وجمموعة القواعد واملبادئ، ليست رؤية تقرر ما جيب أن يكون فقطمو  ،ا من األساس الشرعينطالقً ا

دورًا ووظيفة يف الرؤية اإلسالمية، كما أن هذه القيم  -(294)كما يقول البعض–ذلك ألن للقيم  ؛هي ذات صلة كبرية ابلواقع
ألن القيم يف منظور إسالمي هي إطار مرجعي، هي مدخل منهاجي، هي نسق  ؛ذات طبيعة خمتلفة عن نظائرها الغربية

 ريه.يلتفسريه وتقوميه وتغو لقياس الواقع 
عن غاايت التنظري من منظور حضاري إسالمي: فإن هذه الغاايت ال تنفصل عن  (295)اآلخر وكما يقول البعض

ال  ،ولكن مع عدم الفصل بينه وبني فقه احلكم الشرعي. بعبارة أخرى ،فقه الواقع، فهذا الفقه منطلق أساسي يف هذا املنظور
ا عند والبعد القيمي الثابت الذي يتم االحتكام إليه دائمً  ،ملتغريةيعرف املنظور احلضاري اإلسالمي فصاًل بني املمارسة ا

 ؛التفسري وعند التقومي وعند التدبر وعند التغيري: فإذا كان فقه احلكم الشرعي، ومنظومة القيم والقواعد واملبادئ هي امليزان
فإن املنظورات الغربية ال  ،ويف املقابل .يدعمال العقل والتجريب واالجتهاد والتجدإفإن الواقع هو املوزون الذي يدور حوله 

فإن املنظور اإلسالمي يعد وسطًا بني أقصى املثالية القيمية اليت تقدم الفكرة والقيمة لذاهتا  ؛حتوز هذا امليزان القيمي. وهلذا
)هذا ولقد سبق وأشران إىل  وازنوبني أقصى املادية التارخيية امللتزمة ابلتجريب واليت تريد احلفاظ على الواقع القائم يف إطار الت

 .غري املنفصلة عن الواقع( -خصائص النسق املعرىف االسالمى الذى ينبثق عنه مثل هذا املنظور ذي الطبيعة القيمية 
ألنه يقرر  ؛لدارسة العالقات الدولية هو جمرد منظور مثايل يوتويب اإسالميً  ان منظورً إفال ميكن القول  ؛وهلذا أيًضا

ا عامً  أربعنيإال  -كما يتصور البعض-يكون عليه حال هذه العالقات، يف حني: أن هذه املثالية، مل تنطبق ما جيب أن 
فهو حبكم طبيعة مصادره حيدد أيًضا ضوابط احلركة وشروطها اليت حتكم  ،ذلك ألن هذا املنظور بقدر ما حيدد الغاايت ؛فقط

 .ولكنه متصل ابلسلوك وأببعاد االستخالف يف الواقع ،ابملعىن الضيق اقيا أخال اهو ليس مثاليا  ،بدورها النتائج. بعبارة أخرى
فإن فقه هذا الواقع ال يقل أمهية عن فقه األ ساس الشرعي واألساس احلضاري القيمي. ولكن وبداًل من االنطالق  ؛ومن مث

كما أوضحنا( -وإطار مرجعي  فإن منظومة القيم اإلسالمية )كمدخل منهاجي ي،من الواقع فقط وحنوه بدون نسق قياس
متثل اإلطار اجلامع الكلي احمليط ابلسلوك ضبطًا لكل من املادية املفرطة والعقالنية والتجريبية اجلامدة واليت تفتقد معها الرؤى 
والتحليالت كل منطق أو هدف غري مادي. ولذا يصبح مثال اجلهاد قيمة وليس جمرد أداة، وتصبح حقوق اإلنسان ضرورة 

 قضية.جمرد  توليس
وال ميكن ادعاء أن هذا اجلزء الرابع من امللف يقدم مناذج ممثلة لكامل خريطة واقع األمة يف العامل وهي خريطة 

 ذات مستوايت متعددة متداخلة.

                                                           
.اندية حممود مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح حول أوجه النقد والتحفظ والرفض للمشروع واملنظور وأسانيد كل منها املعرفية واملنهاجية انظر: د (293)

 . )اجمللد الثاين(2000)حمرران(، العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية وبني خربة التاريخ اإلسالمي، مركز البحوث والدراسات السياسية، 
 د.سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم، مرجع سابق. (294)
 .47 -46ق، ص ص ( د. حامد عبد املاجد: مرجع ساب295)
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إال أن هذه النماذج اليت يقدمها امللف تقرتب من بعض جماالت واقع األمة يف العامل وهي: العالقات بني دول  
األمة, االقتصاد واملصاحل اجلارية يف التفاعالت واملبادالت البينية, قضية القدس يف القلب من قضية الصراع  متثل أركان

احلضاري مع إسرائيل, التدخالت اخلارجية من مدخل اإلصالح يف العامل اإلسالمي, حوار احلضارات وصعود األبعاد القيمية 
طة قضااي أكثر تعقيًدا قدمتها إصدارات "أميت يف العامل" عرب ما يزيد عن عقد لوضع األمة يف العامل. إهنا جمرد مناذج من خري

من الزمان )كما سبقت اإلشارة(, وقدم لكل منها املستشار طارق البشري مربزًا يف كل مقدمة اخليط الناظم يف كل إصدار, 
"حنو منهج للنظر يف قضااي األمة يف  هذا ويتصدر هذا اجلزء الرابع من امللف قراءة يف مقدمات البشري هذه حتت عنوان

العالقات الدولية". وهذا املنهج الذي ينطلق، كما تبني من مقدمة البشري للعدد األول من احلولية, من ضرورة جتديد الوعي 
وطنية أو  ابألمة كمستوى للنظر جتاوزًا للرؤى االختزالية والضيقة لقضااي عامل املسلمني اليت تقع إما يف أسر دوائر قطرية أو

نوعية دون قدرة على تلمس الفضاء األوسع الذي تنتظم على صعيده هذه القضااي، أال وهو فضاء "أميت يف العامل" ودوائره 
 املتحاضنة واملتكاملة وطنًيا وإقليمًيا وأممًيا وإنسانًيا.

 خامتة القول يف تقدمي هذا امللف يتمحور حول ماذا بعد هذه اخلربة؟
لسابقة ليست معرفية ونظرية فقط ولكن جيب أن تنتقل من نطاق النخب إىل نطاق خدمة إن غاية اجلهود ا

 التغيريات الداخلية واخلارجية يف دوائر ثالث متقاطعة:
جيب أن تكون منطلًقا إلسهام حضاري إلبداع حلول ذاتية ملشاكل جمتمعاتنا، تراعي خصوصية هذه  .1

 اجملتمعات وتستفيد من خربات اآلخرين.

م يف بلورة أفكار التغيري السياسي واجملتمعي وذلك بتقدمي أطروحات ملشروع حضاري إسالمي يزداد اإلسها .2
التساؤل عن ماهيته، وخاصة مع بروز وزن القوى السياسية ذات املرجعيات اإلسالمية ومع بروز دور اجملتمع املدين 

املدنية حتدايت خارجية تزيد من وطأة التحدايت اإلسالمي، وذلك يف نفس الوقت الذي تواجه فيه هذه القوى السياسية و 
 الداخلية.

كما ميكن أن تساهم يف التجديد احلضاري العاملي: فإذا مل تكن قدراتنا املادية تكافئ قدرات القوى املتقدمة  .3
 واملهيمنة، إال أن منظومة قيم منوذجنا احلضاري ميكن أن تساهم يف عالج اخللل القيمي على املستوى العاملي.

إن الغاايت السابقة ليست آنية ولكن حتتاج من أجل حتقيقها إىل املزيد من التحديد ألولوايت أجندة قضااي 
البحث واحلركة، ومزيد من الرؤى التجديدية يف جمال التغيري الداخلي واخلارجي. انهيك ابلطبع عن مزيد من الرتاكم يف 

 ن تقدمي بعض املقرتحات كاآليت:اإلنتاج العلمي املعريف منه والتطبيقي. ومن مث فيمك
نظرًا ألن إشكالية التدخل اخلارجي وأتثرياته على احليز الداخلي اختذت أبعاًدا متنامية، وحيث إن ثالثية  -أ

قضااي: اإلصالح، الوحدة، االستقالل هي قضااي كربى متشابكة يف منظومة الرؤية اإلسالمية للعالقات الدولية )من 
مل  -عرب نصف القرن املاضي-اآلخر(، وحيث إن فكر رموز األمة من مفكريها وعلمائها وفقهائها الداخلي إىل البيين إىل 

يلق بعد من العناية والدراسة ما القاه نظراؤهم يف القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين؛ فإن هناك حاجة للقراءة 
 حماولة جلمع خيوط "مشروع حضاري إسالمي" للتغيري. فكم اجلامعة الشاملة الرتاكمية املقارنة يف فكر هؤالء األعالم يف

بذلت جهود فكرية وحركية على هذا الصعيد، وهى وإن مل حترز نتائج جذرية عرب نصف القرن املاضي؛ فإن أحد أهم 
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الت مثل األسباب هو تناثرها وجتزؤها وعدم القيام عليها ابجلهد التجميعي أو املقارن. حبيث ال عجب اآلن من تكرار مقو 
واليت ازدادت وطأهتا بدرجة غري مسبوقة يف  -قبل الداخلية-أين مالمح مشروع حضاري إسالمي يواجه التحدايت اخلارجية 

 ظل العوملة وما بعد احلادي عشر من سبتمرب؟
ن إذن املنطلق هو ما مت إجنازه مسبًقا، من خربات فكرية وحركية، قبل أن نتساءل عما اجلديد املطلوب. ولعل م

أهم الدوافع هلذا املنحىن االسرتاتيجي هو البحث يف الرؤى عن كيفية حتويل الرابطة العقدية بني أرجاء األمة إىل روابط 
مصاحل ملموسة، وحبيث ال تصبح دائرة األمة اإلسالمية دائرة مثالية أو مبعثًا جملرد روابط روحية وإميانية واترخيية ال عالقة هلا 

. بعبارة أخرى: فإن خدمة قضااي األمة اإلسالمية البد وأن تنطلق من أتصيل لكيف أن إنشاء الروابط ابحلاضر أو ابملستقبل
سواء على املستوايت الوطنية أو اإلقليمية أو عرب -املصلحية بني األمة وتدعيمها هو من أهم خطوات خدمة قضااي األمة 

 اإلقليمية أو العاملية.
قضااي ذات أولوية ميكن وضعها حتت العنوان التايل: األبعاد الدينية  استجابة البحوث املستقبلية ألجندة -ب

والثقافية للتدخالت اخلارجية حقيقة أم توظيف سياسي؟ فإن إشكالية العالقة بني الثقايف والسياسي تقفز على أكثر من 
ت اإلصالح الداخلية وموضع مستوى؛ ابتداء من احلوارات مع اآلخر )دوافعها، وأهدافها وآلياهتا وخمرجاهتا( إىل عمليا

الديين منها )جتديد اخلطاب الديين، الرتبية املدنية )بال دين(، دميوقراطية بال إسالميني، املعايري املزدوجة جتاه قضااي  -الثقايف
 األقليات يف العامل اإلسالمي وقضااي املسلمني يف الغرب(.

والعسكرية للتدخالت اخلارجية يف العامل اإلسالمي ال  بعبارة أخرى؛ فإن الوعي ابألهداف السياسية واالقتصادية
 جيب أن حيجب الوعي أيًضا ابألبعاد الثقافية واحلضارية ذات اجلذور التارخيية والعقيدية يف توجيه جمتمعاتنا ونظمنا وأنفسنا.

حنن يف و -كما أن التخوف والتحذيرات من مقوالت صراع احلضارات اليت أطلقها غربيون ال جيب أن جتعلنا 
ننكر ما نلمسه وما نشهده من عالمات ودالئل الصراع احلضاري من  -غمار أتصيل مفاهيم التدافع والتعارف احلضاري

وبوضوح وبعالنية -جانب دوائر غربية تقود وهتيمن على سياسات الغرب جتاه العامل اإلسالمي، وال تستنكف أن توظف 
 دينية فجة.أدوات  ثقافية و  -وبدون مواربة أو دبلوماسية

ومن مث، فإن التسييس ال جيب أن خيفى عن وعي الباحثني يف جمال حوار األداين والثقافات، إال أنه جيب التمييز 
بني التسييس الذي هو من طبائع األمور، وبني التسييس الضال الذي يوظف األداين والثقافات يف صراعات قوى 

ة ال جيب أن ختفى عن وعي الباحثني يف جمال التدخالت اخلارجية يف عمليات استئصالية ال تعارفية. كما أن األبعاد الثقافي
 التحول السياسي واجملتمعي يف دولنا.

دعم اجلهود الفردية واملتناثرة الساعية لتطوير منظور حضاري مقارن للعلوم السياسية والعالقات الدولية  -ج
 خباصة، وذلك يتطلب ما يلي:

ل العلم وبدون انفصال عن منظورات العلم األخرى، حىت ال يظل ما هو من انحية أوىل، التطوير من داخ
"إسالمي" منفصاًل عن العلوم احلديثة وال ينتمي إال إىل العلوم الشرعية. فهذا هو التحدي املعريف والنظري األساسي الذي 

 يواجهنا.
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ة االقتصاد جامعة القاهرة وُسح ومن انحية أخرى، محاية ودعم املناخ األكادميي التعددي مثل الذي ساد يف كلي
هلذه اجلهود ابلربوز والنمو إىل جانب جهود منظورات ومدارس أخرى. وحبيث أضحى اجلدال األكادميي بني هذه املنظورات 

 من أهم عالمات إجناز هذه الكلية.
ة وبينها وبني ومن انحية اثلثة، دعم توجه البحوث اجلماعية اليت تتجاوز احلدود بني ختصصات العلوم السياسي

غريها من العلوم االجتماعية األخرى، كما خترتق احلدود بني العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية. وإذا كانت هذه البحوث 
وسيلة من وسائل جتسري الفجوة بني الشرعي واالجتماعي، فثمة وسائل أخرى مهمة )مثل دورات تدريب املتشرعني يف جمال 

 ات تدريب االجتماعيني يف جمال العلوم الشرعية(.العلوم االجتماعية، ودور 
ومن انحية رابعة، البحوث اجلماعية هي السبيل أيًضا لتحقيق قفزات نوعية يف سبيل تطوير منظور حضاري 
مقارن. وإذا كان مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم كمشروع مجاعي قد حقق قفزة نوعية أوىل، فإن هناك حاجة إىل قفزة 

واثلثة ورابعة، لن تتحقق إال جبهود مجاعية، وذلك لالنتقال من مرحلة أتصيل احلاجة إىل منظور جديد وشرح خصائصه اثنية 
 إىل مرحلة بناء املفاهيم وتصميم مناهج التطبيق، والتشغيل على تطبيقات تتصل بقضااي األمة احملورية.

مني: أوهلما هو حتقيق التواصل بني اجلزر اليت تقوم ومن انحية خامسة: إن سياسة حرق املراحل حتتاج ألمرين متالز 
على نفس اهلموم األكادميية يف عدة دول إسالمية، وذلك حىت يتحقق الرتاكم النوعي القادر على إحداث قفزة نوعية يف 

 زمن أقل.
جمال العلم كما واثنيهما مد جسور التواصل مع اجلماعات البحثية الغربية اليت هتتم بتعدد املنظورات احلضارية يف 

هتتم ابألبعاد الثقافية للعالقات الدولية، فإن مثل هذه اجلماعات قد تبدي تفهًما أكثر أو اهتماًما أكرب ابجلهود املبذولة 
لتطوير منظور حضاري للعالقات الدولية )وهى الداعية إىل أن عاملية العلم لن تتحقق بدون إسهام منظورات حضارية أخرى 

( مقارنة أببناء الوطن املنتمني إىل مدارس أخرى، حيث يبدو أهنم يف معارضتهم ونقدهم ملكيون أكثر من إىل جانب الغربية
امللك، أو متمسكون بقدمي العلم الغريب الذي جتاوزته التطورات يف الغرب ذاته، وذلك مع جتدد االهتمام ابلقيم وبدور الدين 

 والثقافة يف العالقات الدولية.
جهود تطوير منظور حضاري للعالقات الدولية جيب أن توضع كجزء مندمج من اجتاهات بعبارة أخرى فإن 

التطور يف العلم وليس مبعزل عنه، وهذا يتطلب الكتابة ابللغة اإلجنليزية وعقد املؤمترات الدولية حول هذا املوضوع أو املشاركة 
 ة العاملية وهو ما مل يتحقق حىت اآلن بصورة كاملة.يف مؤمترات دولية ذات صلة مثل املؤمترات السنوية للجمعيات العلمي

وتبقى مسألة تشغيل تفعيل هذه البحوث وهذه املنظورات احلضارية، أي مسألة خلق الصلة والرابطة  -د
بني العامل وحبوثه ورؤاه وتصوراته وبني صانع السياسة ومتخذ القرار من انحية وبني املواطنني الذين يف حاجة لتجديد يف 

 وىف أمناط رؤاهم من انحية أخرى.سلوكهم 
فإىل مىت تظل صناعاتنا الثقيلة يف اجلامعات وىف املراكز البحثية يقتصر تفعيلها وتشغيلها على حيز النخب العليا 
الفكرية والدراسية )هذا بفرض التحقق على هذا الصعيد أيًضا(؟ حقيقة أن دور العامل والباحث، على صعيد إعداد األجيال 

اليت تستمر بتقاليد املدارس الفكرية وتطورها هو دور أساسي وال غىن عنه ويضمن التجديد واستمرار العطاء على الوسيطة 
صعيد إنتاج العلم والرؤى والتصورات، ولكن يظل السؤال املطروح عالًيا يكتسب مشروعيته وذلك ابلنظر إىل حجم الفجوة 
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ني من انحية وبني صناع السياسة ومتخذي القرار يف بلداننا من انحية القائمة بني النخب الفكرية من أعلى وبني املواطن
أخرى. ولذا كم تساءل أستاذان د. حامد ربيع عن كفاحية عامل السياسة وكم انطلق يف حبوثه االسرتاتيجية من ضرورة خلق 

 الرابطة بني النظرية واحلركة.
اء عدم تشغيل وتفعيل منتجات العلم االجتماعي ومما ال شك فيه أنه إذا عرفنا أسباب هذه الظاهرة اليت ور 

واإلنساين من أجل خدمة قضااي األمة اإلسالمية، لعرفنا كيف نعاجل هذا القصور. ومن التفسريات املطروحة هبذا الصدد ما 
 يلي:

ات هو عزوف صناع السياسة واحلركة عن تلقي املشورة العلمية ألسباب ترجع لطبيعة النظم واحلكوم األمر األول
وعدم توافر هياكل تداول اآلراء واملشورة، انهيك ابلطبع عن العزوف األكرب عن االستعانة أبصحاب التوجهات اإلسالمية 
املعرفية والنظرية أو ابلذين يدعون إىل أخذ دائرة األمة اإلسالمية يف االعتبار عند ختطيط السياسات وحتديد األهداف 

أال وهى أن الرابطة العقدية وإن ولدت  -غري ذات مصداقية-وف مرجعه مقوالت سيارة واملصاحل املرجو حتقيقها. وهذا العز 
مشاعر وتضامًنا معنواًي إال أهنا ال تولد ابلضرورة مصاحل، ومن مث؛ فإن الربامجتية ومحاية املصاحل الوطنية ال تقتضى ابلضرورة 

اإلسالمية... كما يرجع هذا العزوف إىل أمر آخر أكثر  ختطي حدود املصاحل الوطنية وهتديدها حتت دوافع النصرة مع الدول
أمهية؛ وهو أن أصحاب هذه التوجهات اإلسالمية )احلضارية يف جمال البحث العلمي( حمسوبون على املعارضة السياسية 

 سواء كان سلمًيا أو عنيًفا. –اإلسالمية أو على ما يسمى اإلسالم السياسي 
مل ذاته عن فقدان الصورة الصحية عن العالقة بني املثقف أو املفكر أو األكادميي واألمر الثاين: هو مسئولية العا

وبني السلطة. فنجد من خرج عن عزلته ولكن لريكب موجه الشهرة فيلبس لباس الدور العام متخطًيا حدود العالقة بني العامل 
سواء يف صفوف السلطان أو يف صفوف قوى وبني السياسي. وبداًل من أن يصبح خبريًا للسلطة مستقاًل يصبح سياسًيا، 

 املعارضة.
ال يكون ذا مردود سريع  -وبسبب طبيعة النظم-وإذا كان صوت هذا النموذج يصل للقادة ويصل للناس إال أنه 

وفاعل سواء لدى صانع القرار أو املواطن العادي؛ فلقد أضحى جمرد ظاهرة صوتية يف نظر صاحب القرار إن كان يساعد 
ظاهرة حوارية  -وعرب الفضائيات- صورة مزيفة عن دميوقراطية النظام، كما أضحى هذا العامل ميثل يف نظر املواطن على تقدمي

يراقبها عن بعد، وقد يفقه بعض ما يقوله وقد ال يفقه. بعبارة أخرى فإن معظم هذه النخب الفكرية واألكادميية ذات الدور 
التواجد  -يف نفس الوقت–إىل قمة النظام أو تناشد الشعوب، ولكنها مازالت تفتقد العام مازالت تتكلم فيما بينها أو تتجه 

الفعلى أبفكارها بني الناس لتحركهم حترًكا فاعاًل يؤمن بضرورة التغيري وجدواه ولتحدد هلم خطوات إجرائية حمددة يستطيعون 
 من خالهلا املسامهة يف التغيري.

سواء الذي مل يستطع أن يكسر -التفسري السابق، ليس مسئولية العامل مبفرده األمر الثالث: أن الواقع الذي يقدمه 
ذلك ألن انتقال الفكرة إىل الواقع بطريقة طبيعية وعلى  -جدار العزلة أو من نزل إىل ساحة احلركة ولكن بال مردود فاعل

حتفاء بفكرة واحتضاهنا بواسطة مراكز حبثية حنو مثمر إمنا يفرتض مناًخا وهياكل غري متوافرة يف بلداننا. أال وهو مناخ اال
لبلورهتا وتطويرها وحىت يتلقفها اإلعالم ليوصلها إىل القاعدة أو يتلقفها الساسة  -خاصة وعامة-وتداوهلا يف مناقشات عامة 

تم وأدها لتحويلها إىل برامج عمل. ولكن ما حيدث لدينا هو العكس منذ البداية فال يكتب للفكرة هذا النماء بل رمبا ي
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عمًدا أو عن غري عمد. ولعل من أهم أسباب الوأد غري املتعمد لألفكار ومن مث عدم منائها وعدم خروجها من حماضن 
، اليت يقوم أعضائها ابلقراءة النقدية إلنتاج بعضهم البعض وحيدثون تراكًما افتقادان لتقاليد اجلماعة البحثيةوالدهتا، هو 

وبنفس التوجه. وكذلك افتقاد الصلة بني تلك اجلماعات وبني وسائل اإلعالم اجلادة أو على من سبقهم يف نفس اجملال 
 مراكز صنع القرار اليت تؤمن أبمهية صناع الرؤى والتصورات االسرتاتيجية كمنطلق حلركة سليمة.

عي كان فريًدا قد حقق قفزة نوعية بواسطة فريق حبثي مجا -يف كلية االقتصاد-وإذا كان مشروع العالقات الدولية 
من نوعه يف حينه سواء من حيث تضافره أو من حيث اختالفاته ونقاشاته، فلم يتوافر نفس القدر من الزخم بعد ذلك، 
ومن مث ال ميكن مقارنة اإلجناز املعريف والنظري )وإن مل يكن التطبيقي( الذي حققه املشروع، مبا حتقق بعد ذلك عرب ما يزيد 

( حيث مل تتوافر اجلهود اجلماعية العلمية املنظمة الالزمة الستكمال ما أسسه 2010 -1996عن عقد من الزمان )
املشروع بصورة أكثر عمًقا ومشوالً. فباستثناء جهود متفرقة من جانب البعض، مل يتحقق اجلمع بينها بصورة منظمة ومجاعية 

عبارة أخرى وإن ازدهرت دراسات واقع العالقات الدولية لتقدمي اجتهادات يف جمال املفاهيم املقارنة، واملنهاجية املقارنة. ب
إال أن اإلجناز املعريف والنظري واملنهاجي مل يؤدِّ إىل استكمال عملية بناء  -مقارنة مبا قبل–للعامل اإلسالمي يف دائرتنا البحثية 

الوسيطة بني القلم وبني -علة منظور حضاري )إسالمي( مقارن لنظرية العالقات الدولية. كذلك مل تتوافر املؤسسات الفا
لتسوق منتجاتنا عن قضااي وأحوال العامل اإلسالمي، وهى منتجات ثقيلة وليست مبقال لرأي يف صحيفة أو كتيب  -القارئ

جيب، ولذا عزفت دور النشر عن نشرها وتسويقها حبجة أهنا ليست طلب القارئ وال ميكن تسويقها على حنو حيقق 
 أرابًحا. 

ما سبق فإن توجيه البحوث يف جامعات مصر والدول اإلسالمية اليت يوجد هبا ختصصات علوم وعلى ضوء كل 
سياسية وعالقات دولية )بصفة خاصة( من اجل خدمة قضااي األمة اإلسالمية يف حاجة ملساندة اهليئات واملؤسسات املدنية 

 إلعالم وإىل الناس.والرُسية واإلسالمية ذات املوارد املالية وذات إمكانيات الوصول إىل ا
 وهذه املساندة مطلوبة يف جماالت ثالثة:

دعم ومساندة تكوين فرق البحث اجلماعية املنظمة لتنفيذ خطط قصرية األجل )ملدة عامني( لتحقيق  .1
 تراكم يف عملية بناء منظور حضاري إسالمي مقارن لدراسة العالقات الدولية.

يت تقوم على مثل هذه اخلطط حىت ال حيدث تكرار وحىت التنسيق بني اجلماعات البحثية )الوطنية( ال .2
يتحقق الرتاكم العام يف هذا اجملال. وحىت تنكسر احلواجز بني هذه اجلماعات وبينها وبني نظائرها يف اجلامعات األجنبية، 

 ميكن القيام ابآليت:
 ل اإلسالمية.تكوين شبكة لدارسة وابحثي العالقات الدولية من منظورات مقارنة يف جامعات الدو  -
عقد مؤمتر دوري كل ثالث أو أربع سنوات لعرض نتائج مشروعات الفرق البحثية يف اجلامعات املختلفة  -

ويشرتك فيه علماء ابرزون يف نظرية العالقات الدولية يف اجلامعات الغربية من املهتمني ابملداخل الثقافية واحلضارية املقارنة 
 البنائية اجلديدة، املدرسة النقدية(.لدراسة العالقات الدولية )املدرسة 

ومنًعا هلدر الطاقات واجلهود السابقة للتشبيك والتنسيق، ميكن االنطالق من تقييم ما حققته حىت اآلن  -
مؤسسات مثل: علماء االجتماع املسلمني يف الوالايت املتحدة وىف بريطانيا وخاصة ابلطبع من حيث البحث املعريف 
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العالقات الدولية والعالقات الدولية للعامل اإلسالمي. )وإن كان جيب عدم الفصل بني هذين اجلانبني والنظري يف جمال نظرية 
 النظري والتطبيقي، إال أنه جيب أال جيور أحدمها على اآلخر(.

وأخريًا: االهتمام إبعداد كوادر اجليل الثاين من شباب الباحثني وأعضاء هيئة التدريس. ومن سبل ذلك:  .3
ت التدريب املنهاجية من انحية، وإدماجهم يف مشروعات البحث اجلماعية وخاصة النظرية من انحية أخرى، إعداد دورا

وتشجيع وتنظيم احتكاكهم املستمر ابلدوائر األجنبية حىت تتسع دائرة معارفهم وخرباهتم العلمية وال تقتصر على دوائر 
 جامعات العامل اإلسالمي.

 
ية، يف اجملاالت الثالثة السابق اقرتاحها لن يتحقق بدون االنفتاح على جامعات فإن خدمة قضااي األمة اإلسالم

دوائر حضارية أخرى والتواصل معها بطريقة إجيابية، أي بطريقة ال تقتصر على النقل واستهالك العلم املستورد فقط ولكن 
. مىن أبو الفضل "األنساق املعرفية املتقابلة" تقوم على نقده وتقييمه واستيعابه وجتاوزه إبنتاج جديد جيسد واقع ما أُسته د

كما تقول -، ويساهم يف عملية التجديد الثقايف العاملي إىل جانب منظوران احلضاري الذي جيب أن ميثل (296)من انحية
عامة  قوة من قوى حتقيق هذا التجديد املطلوب عامليًا اآلن. وأعتقد أن جمال العلوم السياسية بصفة -(297)د.مىن أبو الفضل

وىف جمال العالقات الدولية بدرجة أوضح )وخاصة على صعيد اجلماعة البحثية يف مصر( قد حقق، عرب ثالثة عقود يف 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات( مسارًا وئيًدا دشن قواعده العامة د.حامد ربيع وأسست د.مىن أبو الفضل ركائزه النظرية يف 

وحىت اآلن ابستكشاف  1986ت، وقام فريق مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينا
 وتطوير إمكانياته النظرية التطبيقية يف أحد فروع علم السياسة.

 
 

                                                           
 د. مىن أبو الفضل، مرجع سابق.( 296)

(297)Mona Abul Fadel, Paradigms in political science revisited: Critical options and muslim 

perspectives. American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 6, No 1, March 1989. 


