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 المنظور الحضاري والعلوم االجتماعية واإلنسانية
 ()د.نادية مصطفى

 
 :()مقدمة
ن ن ن نعااع  م منااو  باان  وم اا ، نمااإ   باا  ال ،ن ننطااأ  ن نعاامم  مماار منااان    ااإ   مااإ  

 ،نع  ث  ن  وعالقر بانن  وعمانا  وعسإعاسر نهن ماإ مان  وعمانا  الةعمإ سار ن اوو   وعمانا   نعاإنسر
 وعناااإنن مااان  وم ااا    نعاااإنم ً اااإ منعااان سر مناااو  بااان  وم ااا   ااام  وععإمااا  مااام ن  ال ن عاااع  ننإ  س

  وممع  زمإنًسإ نم إنًسإ ننن ًسإ. و  ب، 
ن وةإنبإن ال ننمصالن،  إن  وبننسر ن النمعإح سقعإن  م ةنم  منهإةسر بناإ  مناان    اإ  ، 

  ماااو ماااون  وبننسااار بنااام  الوعمااانا  وعسإعاااسر.  هااان ال سم ااان  ن ن   ااام   ماااإ بإوااا  نمناااان    اااإ   
  نطالًقإ من مصإ  ن  وو عسر. ،ن النمعإح

مون مال ار عمهن سر من ن قم  نن ن  ومن نع  وو   ةعه  ألق ا مان الالواق ق   عام  ام   ا  
  . .منو  بن  وم  .

 مناام عاال ن منهةاام  عااع     ..ن نااأ  ق مااق  اام مااون  وناا ن   ، نااأ  ععإماا  ماام  ومن اانع  ًو 
 ا   ةإبر  نق.و  ق    ع ؛طإقر نمعسر نومنسر

 :منهاجية قراءتي تقوم على األمور الثالثة التاليةنومقع سإت مث  مون  ون ن ،  إن 
بقا   ماإ  م امنن نصانك  عبعهاإ مناو  بان  وم ا ،: ون  ق ا عع يمإت نا ير  ن األمر األول

مإ ععق نش ن إت  س ر  نالب عم  م  وعمإ   معق  نك   ،عأق ا ق   عم ومإ ق معق منو  بن  وم  
 منو  بن  وم   بو عهإ، نعمقنعق  نهإ.

 ...معااإ ر  وقا      ونصااسر  ام ق   عاام  وع منمسار مااون وم ا  منااو  بان  وم اا   نوكان، ومااإو  عقا   
 ععع   مععنسإت   ةإبر:

ثاار نمم اا   عةعاا     مااإ  مااو صاام إت ألن منااو  باان  وم اا  وااا عكاان مةاا   بإ  ؛مننن ناحيننة
ماار عبااث  ممهااإ  باا  قإ ااإت  واا  ل ن مقااإت  وعمااا،   نمعم   نصاانك  م عنباار بقاا   مااإ  إناات  عااعإو

 بننمإ وا عق ا من  وم عنب  وكثن   وو  س إمم  ممهإ ن   مإ،   مهإ هللا.
نالإصار   نةمنزيار منهاإ؛  وعام –من ق     نصنصهإ  ،ب  وع   صعب مإ  م منو  بن  وم  

 ...عشبق  ونصنك  وش عبن ير  م  عإمر م عن مإ نصعنبر صسإهعهإ

                                                 
( ) جامعة القاهرة. –أستاذ العالقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
(شكر خاص إلى أ.ماجدة إبراهيم، الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية، على مر ).اجعة وتحرير هذه الدراسة 
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م  بار،  ماإ  ن عقا سا مناو  اإن  ممسار معكإممار  -عأصساًل نعمعساًل -نألن  نعإج منو "وممنان " 
 وممنان   إن بإوعمإ   ن ونق   ومبإش  وممعمقم، نوسل من الالن  وكعإبر ن ونش   قط.

ا  ان قا ب نبإومنإنوار  وم  يار ن وعامن سر  ام وا  ومعم  ام و   إنت منو  بان  وم ا : نمانوج  وعاإ  
من مو   وعطإ  نمن مو   ونمط من  وععمسا  ماو  نصنب   ا1984  إا   . نوق   إن وم منوآن ن 

 مون  ألععإو .
ماان  ،منااع  ماان م صاامر، ماان هإساار، ماان ماا ن، ماان "منااان    ااإ   "ألن  :مننن ناحيننة   ننر  

م طر نهإئسر، من نعإج ع  كا مع  م ننا   نع منمم،  هن وسل ممهنًمإ ةإمًز  ومنقا  ن العاعهال  
: مااإ ماان ن نااأ نصاا   وسااق   مااإ  صااعب  ن س ر م اا     اانن سعااأن  نااق عااإئ .  ًو  ا  اام صااقااس  

ةإباار م اا    ن ااأ "صااس ر  ععاا ةا  ومعااإئ   ومع  ساار ن ونا ياار  وعااسإ    و ساار  ومع  قاار  وااو عاال ن ن ي
اا ر نقنساار وع نياا  الباا   بنااإ   وعمااا بممهنمااق  و اانأ  وعاامن م  المب يقاام". نوكاان عااا   و إةاار مإع 

   نعمعنمااق  وااو الباا   سم اان نقمهااإ  وااو  ألةسااإن  وشااإبر، بعاا   ن مااإ ل قن  اا  بنإئهااإ منااان    ااإ
 وشإمالإن  إم   بسم ثا منو  بان  وم ا . نووا  ألن "مناان    اإ  " مان  سً اإ   ئا   ممعن ار، 

ااا - ااام م ااامننق–واااسل وصاااسًقإ  نت  وااا  ن  وعأصااانمق بمناااو  بااان  وم ااا   قاااط، نوكااان مااام  وعااام  ش 
نا  وعسإعسر  مو نطإ   وةمإ ر  وعممسر ومعمنا  وعسإعسر  م  مسر  القعصإ  نعمعنمق  م مةإن  وعم

 ن وعمنا  وعسإعسر بةإمعر  وقإم  .
 بعبإ    ال ى، عأق ا  عهإا منو  بن  وم    عممسر ن الب   الإ عهإ: 

من ق      وم    و  بم ننقا ن ن   عار منان  عاق  ومعصاإ  ر،  :  مو  كث  من مععنى )ب ً  والا  
وعااا ب   ااام  ونماااإوج  ومع  سااار  ومعقإبمااار، ن وع وسااار بمصاااإ    وعنانااا    عاااالمم، نمعإسشااار  قاااق ثاااا  

  ... ون قم(
طإ   ممم  :وثانياا بإوةمإ ار  و  بسار ومعمانا  وعسإعاسر ن الةعمإ سار، ب ً    م  كث  من عسإ  ن ي

عنةًهااإ ن اان  ،ممنن اان  وةمإ اار  ومصاا ير ومعماانا  وعسإعااسر، ماا نً   بإومعهاا   وعااإومم ومم اا    عااال
  ألمر   عالمسر.
عااأق ا عمعناا   ومنااان   و  ااإ   نعشاا نمق  اام    عااإت منااو  باان  وم اا  نمااإ : األمننر الثنناني

 بع مإ. 
ا ت  وممهانا  وناا   وممناان   و  اإ    ماإ ق معاق  .مناو  ،نوو   بع    بإوعطبسقاإت  وعام ةعت

نعنعاعم  باإون هللا مان بعا مإ،  وو ةإنب عطبسقإت  ال ى شإ  ت  نهإ  .منو باأكث  مان ط يقار، 
مهماااإ  العممااات – (1)ن ماااو ن ااان نةااا    وبناااإ   ااام "مناااان    اااإ  "،  هااان شاااأن مناااان  ت  الااا ى 

                                                 
 ( حول جدل المنظورات )أهميته وتطور الجداالت من المنظورات واالنتقادات الموجهة لهذا المدخل( انظر:1)

=Steve Smith, the Self Images of a discipline: A genealogy of International Relations theory, (in): K. 

Booth, and S. Smith: International Relations Theory Today, Cambridge: Polity Press, 1995. 
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نعنقاأ  عاعم   ن  ماو   ةار نمانن نعمإ ماق مام هنا ن  وسل مصمًعإ نوسل ةإمً  ؛ نوكان -م ةعسإعهإ
 نمم  وعسإ   وم سط بق من نإ سر  ال ى. ،من نإ سر

والقعااا  ب مااان   ااا  مناااو  بااان  وم ااا ، مااان  ناااث  وعممسااار  وعأععاااسر   ن ماااو   ومااانه   وماااز نج
وممنان   و  إ   و نهإ، ثا عمعن  نعش ن  مو   ومنان . مو   ومنه  عسقن ننإ  وو مع  ر مإمسر 
"منااان    ااإ  " ماان نإ ساار، نومااإو  نصاامق "بإو  ااإ  "، نوااسل بإ عااالمم  قااط، ومااإو  نصاامق 

ر عإوسار، نماإ منقام ماو   ومناان  مان نإ سار ثإوثار، عأصاساًل  ومز نج بإو  إ     عالمم من نإ س
عاان    مااو  ومعااعنى  وعااإومم  ن  مااو  ومعااعنى  ،نعشاا ساًل، ماان ن اام  إواار م  ةعاار  وعمااا  وقإئماار

 وع بم ن  عالمم،  ن  مو مععنى  وةمإ ر  وعممسر  ومص ير  م  وعمنا  وعسإعاسر، ن الناً  :  ناأ 
بإ عبااإ ن  لساار معااعم   ماان  وااو ت نن اان –ق منااو  باان  وم اا  نمهااا  ومنااان   و  ااإ  ،  مااإ ق معاا

  ألمر   عالمسر ن  نعإنسر ةمعإ .مش الت  ةعهإ  سعإو  
بعبإ    ال ى،  القع  ب من  ومنان   و  إ   وا ى مناو  بان  وم ا ، ال سقعصا   ماو  وب اث 

صاهإ مقنوعاإن عمال ون  و إسار م مصإ   عأصنمق ن سمسر عش نمق؛ ب  سمع   واو  و إسار مان ن  ئاق. نما
، Where East Meets west(1) عإعانعإن عصا  عإ  عاإبنن  عإعاننن ومناو  بان  وم ا :  نوهماإ 

 .(2)ن وثإنم من   عالا ن وش    ألنعط
  مم  ألنن  شإ ت  .منو  وو  ن   عالا وسل  نًنإ  قط، نوكنق ثقإ ر ن  إ   نعإ يخ نقسا.

  م اانن  عإعاام ماان م ننااإت  وبنااو  الةعمإ ساار ن اام  وثااإنم  شااإ ت  وااو  ن  وثقإ اار ن و  ااإ  
 ن وعسإعسر.

وا س ن من الالن  وممإمسا  ،نمون  أل  إ  ع ب ز  نأ  ن  وم ال  ومعسإعر و ى منو  بن  وم  
 وعقمن سار وعماا  وعسإعار:  وقاان ،  و نوار،  وصا  ع، نماام نمعاهإ  ومماإمسا  وعاام عع  ات ونقا  نم  ةعاار 

ن  نعمت منو  بان  وم ا ، مناو  وب  سار،  واو عساإ  م  ةعار ننقا  بع  وو  من   ال   وعما و عق. نوك
 ومناااان  ت  و  بسااار  وعقمن سااار  عااا   عاااسإ عق نمسمنعاااق، قبااا   ن سعمااان شاااأن  وم  ةعااار  ونق سااار الاااالن 

 واو  عطاا ح  وثااإنم:   عاالا ن وشا    ألنعااط  . نيع ااذ ووا  ةمًساإ  اام  وكعاإب(3) وعقا نن  وعاإبقنن
مإ  وع ب  م وو   ونقت،  ال نمام ب    مقإ نًر بمإ  إن سط  ق نا  ل  م مق معق  ش إوسر مهمر نم

 ن صعن    عالا  وو قمب  وعسإعاإت  و نوسار مناو نهإسار  وعابعننسإت بقا   ماإ  ا ف ع انالت  ام 
 وعسإعااإت  و نوساار بقاا   مااإ سماا ف م  ةعاار  كإ سمساار  اام  سمساار    عاار نعنااإنن آثااإ    عااالا  مااو 

                                                 
   (1) Mona Abul-Fadl, Where East Meets West: the west: An Agenda of the Islamic Revival, 

Virginia: IIII, 1992. 

 )توجد للكتاب نسخة مترجمة غير منشورة أعدها د.السيد عمر(.

 

(2) Mona Abul-Fadl, Islam and the Middle East: The Aesthetics of a Political Inquiry, Virginia: 

The International Institute of Islamic Thought, 1990. 

 )توجد للكتاب نسخة مترجمة غير منشورة أعدها د.السيد عمر(.

 كما سنرى الحقًا في جزء ثالثًا من هذه الدراسة. (3 )
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واا ععا   العةإماإت  الععشا  قسر  وعقمن سار عكمام  نةاإز  ما    عما   ن إع  وش    ألنعط،  ناث 
نةاإ  مشا العهإ  و   عر، نالإصر  نا مإ عكانن نإبعار مان  لسار  بناإ   ومنطقار و عهاا نعاعًسإ ومهاا  ن ي

  منوهإ.
ناو  نإ بطا ح عابقق بعقا  مان  وزماإن،  ال نمان طا ح  -نوع  ماو   وطا ح،  ام ب  سار  وععاعننسإت

.  مو ن ن بانن  العاعم   ير ن وعا  كا (1)(1982 عإبق "  عالا ن وقنى  و نوسر" ) . . إم   بسم  م 
 ااام ماااو   وعقمنااا   و  اااإ    وباااإزس و   عااار  ماااا  وعسإعااار بصااامر  إمااار ن ن اااإع  ومنطقااار بصااامر 
الإصر،  نطالًقإ من  وب ث  ومناا  م   عالا  مص   ومعنانا   وعسإعام، نعاعًسإ وعقا سا مناان  

  وم ع من  ومع  ر.   إ    عالمم وهو 
 مو  ن  مإ عبأ،  إن  وم ال   وثقاإ م  و  اإ   وعماا  وعسإعار  اإن  إ اً   وا ى مناو    وً  

بن  وم   منو  كث  من ثالثر  قن ،  عو قب   ن عاه    مإصإت  م  ن ئ  ب ثسر   بسر نهن   
عالمسر  ال ى.    بسر ن ي

 و نوساار، ن وعاام  معاا ت  باا   باام نوقاا   إناات الب عاام ماام  ومنااان   و  ااإ   و   عاار  وعالقااإت 
(، الباا   م  باار، شااإ  ت منااو  باان  وم اا   اام عشاا نمهإ بط يقاار 2009 -1986قاا ن  عااو   ن )

 .(2)هن  مبإش    ب  م     مععإوسر من م     عمإ مم معهإ  أععإو  ن ص سقر
 عم  و سر من ن قم الب نإ  ق ا " ومنان   و  إ   ومعمنا  الةعمإ سر ن  نعإنسر " :بعبإ    الن  

.مإةاا    ممااإت   ، نوااا س اان منااإ   صاا    اام  وععبناا   اان مااون  والباا  ، ماانماام منااو  باان  وم اا 
واام(،  نااث بااإ  ت   اان  ن ااإ   .منااو، بطمااب عةمساام   ت ومعااإ    باا  مسا )نماام   اا ى  وبإ ثااإت

 هااإ  إًناإ ونشا   أل ا  مقإواار  نهاإ ع    عاإع م  ان  عاهإمإت منااو  بان  وم ا ؛ع اق  اام    م   ن  ا  ماإ ق   
 ماو  وم  عار  ومصا ير ن وع بسار  ام  وعمانا  وعسإعاسر با  هإ نعع يًمإ وألةسإن  و إوسر ن وعإوسار وم ام

ن الةعمإ سر،  ع منإ  مو  ومقإن ننمهإ، نبننماإ  إصا عنم  أل از ن  نةا ت  وكمماإت ال عطاإن نم 
 اااإت  اام  ثااإ   ا  وم اا  منااو  باان  وم اا   اام مقااإن نةماام باانن  وعمماام ن  نعااإنم  اام عماا   وم

 وعصاانبر، نةاا ت  مإةاا   قاا  الطاات  ممااإت  ستاار عع اال الالوهااإ  وعن صاا  باانن ثالثاار  ةسااإن مااان 
   عم  ومنان   و  اإ  : ةنا   وعأعاسل ) .مناو  بان  وم ا (، نةنا   وبناإ  ن وعشا ن  ) .نإ سار 

ممثماار  -مإةاا    باا  مساع عاا  مصااطمو(، نةناا  شااإب نأماا   ن نعااإبم  ومعاان    اام  وبنااإ  ن وعمعناا  )
ن كعمنات باأن  نات   ،ا(. نق  آث ت   ن عكنن  ومقإور مةمعر نمق مر ب ممإت مو   وةن   وشاإب نه

                                                 
 .1982القاهرة: دار الموقف العربي،  ،لقوى الدوليةاإلسالم وا( حامد ربيع، 1 )

ولقد سجلُت هذا التفاعل اإلنساني والعلمي في كلمات المقدمة التي طلبت مني د.منىى أبىو الفضىل أع أعىدها لىني أدبىي بىديع المثىال  ( 2)

طىاب فيمىا وراء الحجىاب" وهىو تحىت كاع من أعز ما كتبت لنفسها والذي كانت قد عنَونَته بـ "مىن وحىي اإلسىراء والمعىراص: فاىـل الخ

يتضىمن الىني اليىلي الىذي  "إشرراقات كررةرة كرح التروالت يال يرةة رضةرة  فرارةة كرح قالر  أد رح"،النشر حاليًا في كتاب بعنىواع: 

 كتبته د.منى أبو الفضل ومقدمة د.نادية ماطفى له. 
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ا فكريننة - مااإ  عاامعهإ  .مباار   ن -ن ن  ماا نهإ  ،صااإ بر  ومبااإ    ن وعااعم  نةإزمااإ  مااو  ورودا
 قب  منو  بن  وم  :

ً  ممان نن امنن مار ن وعإومار  ألمار، ن قماإ س مان وام نصامهإ )بإ عباإ   ن  ا نمم  وعتال…    
ر ط  سًّااإ وقإئماار  ومععممااونن  مااو  ممهااإ(؛  و  إناات  .منااو  باان  وم اا  نمنوًةااإ ومبإ ثاار ثااا " وعإوماا

 ب   ممهإ  وب ثم ن ةعهإ  عهاإ  وعممسار.  ، وم ققر معنو  وعبن سر وق وقإنعر"  ومشع مر بطإ ر  بهإ 
 ن   وعممسار ألن نةعا   هللا   ئا ً   ع ةمات  وا  ، ق  م  مإ هللا  واو ممهانا  ونعاأ  ومع  ام  وعن نا  

من  وبإ ثنن عهن   وسق  ب  ب نثهإ ن ب  ع  يعهإ:  وناا  وعسإعسر  وع بسر، ن ق     عاإت  وما    
نإق ً   ومنان  ت  و  بسر نمق مًر ونمنوج  نعطم وق سر  وم    ننأى  ،من منان    إ    عالمم

 ممت ون    الةعهإ  وع عنن ن م  ألمر  م  ن ط ح  ومإئالت  وممسالت من    سإت  ونعنسر. ن 
م سطهإ  و نوم،  إةعبإمإ هللا بأنونسر  وعنان  وممهنا  ألمر  وقطب، ن عاعقإمت منهةنعهاإ  وعممسار: 
  ثااات  ماااو    عااار  وعااا  ث ن وعنقناااب  ساااق، نب ثااات  ااام منهإةسااار  وععإمااا  مااام مصاااإ    وعنانااا  

نعة ناا   واان م بإألماار ن قااق ن قعهااإ  عااو   عااالمم، نمإز واات ععااها  اام ةهاان   عااالمسر  ومع  اار 
 ق ت ن بهإ.

 اااال سعاااعنإ  ال ةمااام ماااون  وبإقاااإت وعقااا سمهإ  طااا ً  وااا نح  إومااار  ألمااار ن وعإومااار  ألمااار: 
 .منااو  باان  وم اا ، ن وعاام نباا  مإ بهااون  الععشااهإ  ت ن العااعمهإمإت  وعممساار  وعاام قاا معهإ 

ر معان عهإ،  وعام عقاأ ةمإ ار   سقر   بهإ  . .نإ سر مصاطمو، الاالن ب انث  وهاإ، معاعكمم
من  وعممإ  ن وبإ ثنن  نهإ م  بطنن  مو  وعها  ن مإنار  وعماا،  ا    ماو ث ا ن،  صا    انها 

ا قنوق ععإوو: " ان ه  م  ب ق  ن  و ن    ن ه ا متن ق    م س ق    م  ن  َّللات     ق ن  م إ   إم    إن  ص    ن نن    ة  م  م ن   و م ل 
و   إ ب  ت م  ساًل متن ن نع ا    ن   .  { 23 : أل ز ب }"ن  ع ب   

 
 المحاور التالية:إلى وتنقسم قراءاتي لمنى  بو الفضل من مد ل المنظور الحضاري       

 ناًل: منانمااااار   عاااااهإا  ااااام  وعأصااااان  ومممهااااانا:  بعاااااإ   وعممسااااار  ومع  سااااار ن ونا يااااار 
 ن ومنهإةسر.

 إعم ن الةعمإ م.ثإنًسإ: منانمر  وعمعن  ن وعش ن   م    عر  ون قم  وعس 
ثإوثًااااإ:  واااا الالت ن وماااا الت بإونعاااابر و إواااار  وعمااااا  و  مناااار ن إواااار  ألماااار: ماااان منااااان   

   إ    م  وعما ومنان    إ   وع نن   ون قم.
 
 
 :  بعاد العملية المعرفية والنظرية والمنهاجية:المنظور منظومة التأصيل لمفهوم - والا 
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مننننن األبعنننناد المتراكمننننة  ثننننال مجموعننننا  مننننن  لمفهننننوم المنظننننور تتكننننون منظومننننة [1] 
 والمتحاضنة: 

 ااااام ممهااااانا  ومناااااان  ن ممسااااار ةااااا  ن  ومناااااان  ت نناسمااااار  ومناااااان  ت  المجموعنننننة األولنننننى:
  و  إ ير.

بإ عبإ مإ  ألعإل  ومع  م الالعال   ؛:  م ممهنا  ونمإوج  ومع  سر  ومعقإبمرالمجموعة الثانية
  ومنان  ت  و  إ ير  ومقإ نر.

  م مصإ    وعنان  من  وع  ث  وعسإعم   عالمم. الثالثة:المجموعة 
 :  م  قق ن قم  و  ب نن قم  ألمر   عالمسر ن سمسر ع نن ن.المجموعة الرابعة 
 
 عإًعااإ و   عااإعم  اانن بنااإ  منااان    ااإ   ومعالقااإت  نوقاا  مثماات مااون  ومةمن ااإت  أل باام 

نا ًياااإ نمع  ًساااإ، نسمعااا   واااو مصاااإ     و نوسااار، نمااان  عاااإل نبااا   مااان م  ةعااار  إوااار  ماااا  وعسإعااار
   ن وعنان    عالمم، م نً   بمقق  ون قم.ن وعأص

:  مام    عار (1)ن سمإ نمم  ععالالك  عاهإا مناو  بان  وم ا   واو   عاعن   وساق  ام ماو   وبناإ 
 معمناًز   ان ، ق مت منو  بن  وم   عأصاساًل (2)"م  ةعر منان  ت  ما  وعسإعر"  ئ   ع ت  نن ن 

م إنسار عقا سا  عاهإا  ممهنا  ومنان  ن وة  الت بنن منان  ت  ونا ير  الةعمإ سر ن ما  وعسإعار ن ي
مقااإ ن ماان  و  ااإ     عااالمسر وعأصاان   مااا  وعسإعاار نناسماار  ومنااان   و  ااإ  ، نماام ناسماار 

 ععع ى  وع    ونا  ،  هن عبن  وعة ن   ألمر نوعةإنز   ك مسمنر  و  ب  مو  وش  .
،  واااو  سمثااا  مااا الاًل  ومنااان  تممت منااو  بااان  وم ااا   اام عأصااان  مااا ال  بعبااإ    الااا ى: عاااإ
م سمر  وبع   و  إ    ومقإ ن، م ققر باوو  قماز  مهمار ، )3)ر ونا ير  و  بس عإعًسإ  م  و   عإت 

  و بط  ومقإ ن بنن  وعأصن   ومأمنن من منان    إ    عالمم. من  نث
 : وصعن   مو  ون ن  وعإوم نععمالك ق   عم  عهإا منو  بن  وم    مو مو 

سععب   ن  ومنان  بمثإبار  ونااإ    وعام عشا    و لسار ومنةان   (4) و   إن  وبعف ) نزينإن( -1
ن  وعناناا  ماان  وعاابن  وعناااسا  هااا ن ي      و قااإئأ  ومعقاا   ن ومع  الماار  مااو  وعااإ ر  ن  ،ماان  نونااإ
قاا     عاام سشاابق ب  ساار   ماار  .منااو  باان  وم اا  عاا ى  ن  اا ا ع  ناا  منااان   اام   ااإن  و نوساار، 

                                                 
، وليرةة إشرراليات رةررة الةترل والتردرةس  مسرحة منقترة ي لية  ناء منظور إسالمح لدراسة العالقات الد( نادية محمود ماطفى: 1)

"، الىذي ُعقىد بجامعىة القىاهرة، ): مؤتمر" حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة )المىؤتمر الثىاني للتحيىزبحث مقدم إلى كٍل من

حقل العلوم السياسىية  -في العلوم االجتماعية، وسبق تقديمه إلى دورة المنهاجية اإلسالمية 2007كلية االقتااد والعلوم السياسية، فبراير 

(، )إعىىداد وإشىىراا( ناديىىة محمىىود ماىىطفى وسىىيف الىىدين عبىىد الفتىىا ، القىىاهرة: المعهىىد العىىالمي للفكىىر 2000 /8 /2 -29/7نموذًجىىا )

 م.2002هـ/ 1423مركز الحضارة للدراسات السياسية، -اإلسالمي

(2) Mona Abu Al Fadl, Paradigms in political science revisited, The American Journal of Islamic 

Social Sciences, No. 1, 1989. 

 (3) Steve Smith, Op. Cit. 

(4) James Roseneau, The Need of Theory, (in): J  . Roseneau, Mary Dufee: Thinking Theory 

Thoroughly, Westview Press, 1995. 
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 ،قاام  اام نطااإ   و قاا   ن الإ ةااقسن  ماان  وااو  س اا   مااإ  وااو  ألن  ومنااا ؛باا نن  وناا   ن ال يطاار
 وع منا  ن وعالقار بانن  وقاسا   ن وق إسإ  ألكث   و إً إ ن إةر ومع من ،  مإ  نق من  واو  س ا   ن ا 

 .(1)ن ون قم
ها  اام عشااا   ةساار مالعمماار ععاانون نطن   معاامسر،ن مع  ساار،  :نععااعن  مااون  ومنااان  ت  وااو  عاال

 .(2)ن ن منهإةسر    ععهإ  و لسر  ن طبسعر مون  وعالقإت
ن نث  ن م ال   ومنان  ت  ومقإ نر عإ ر مهمار ومععا    ماو ال يطار  وا لى ن وةا  الت مماإ 
سمعذ  وعبن  وعكنين من قأ بنن  ومنان  ت نعبنم   ا  مإ،  ماإ سمعاذ ما ال   ومناان  ت  ومقإ نار 

 ماإا عقا سا مناان  با ن   ن مقاإ ن مان  -من نإ سر  الا ى  ومةاإن  ماو معاعنى  مام –عهإ نة  ال
 ومصااطم إت  ومعصاامر بماا ال   ومنااان  ت،  نمنااإ عاا عبطالااإ ج نعااأ مع  اام م اا    ن ماان   المااق؛ 

باانن طبسعاار  ونعااأ  ومع  اام نباانن طبسعاار  ومنااان  ت  ومنبثقاار  نااق نباانن  بعماا   ومعصاامر بإوعالقاار
نمان ثاا  ا ن   ع  نا   الالعال اإت  ؛ن  ألط   ونا يار نقا   عأث ماإ باإومنان  تطبسعر  ونا يإت  

ن الواار مااون  الالعال ااإت بإونعاابر وألبعااإ   ،باانن  ونعااأ  ومع  اام   عااالمم ن ونعااأ  ومع  اام  و  باام
 وهو   ومةإن. "منان   عالمم"ن  وعمنا  وعسإعسر"و   عر  "منان  ه بم" ومقإ نر بنن 

 ثاااا   الااااعال   ألنعااااإ   ومع  ساااار  مااااو  ومنااااان  ت   اااانماااار  ومنهإةساااار   شاااا إوسإت  وعإن اااان 
بصاامر  إماار نمنهااإ ن وعماانا   نعااإنسر ساار ةعمإ  ومقإ ناار  و  بساار ن  عااالمسر  اام مةااإن  وعماانا  ال

 انن  ممسار  و   عار  (3)ر  . .مناو  بان  وم ا  واو  لسا  نالً ،   نا  بصامر الإصار  وعالقإت  و نوسار
بساااار نومةاااا  الت بننهااااإ  عاااابن  ومم  ةعاااار  وعاااام عقاااان   وااااو طاااا ح منااااان   ومقإ ناااار وممنااااان  ت  و   

ثاااا   نااا  ثإنًساااإ  واااو  ماااا  بعاااإ   ،نووااا   ماااو  ااان   الالاااعال  بااانن  ألنعاااإ   ومع  سااار ، عاااالمم
 . الالعال  بنن الصإئك  ونعقنن  ومع  ننن نمصإ      منهمإ

  ساار ن ومععقاا  ت  اان نااق  وقااسا  وقإأب Episteme ونعااأ  ومع  اام  .منااو  باان  وم اا    ععاا     
ن وعام عالث   ماو    مةاإن ب ثام با نن  وان م ب ا نث ماو   وعاأثن   ، ومع  ر ن ونةان  نمصاإ  مإ

نااق مس اا   والطااإب  وعااإئ  ماان  نااث  ونعااأ أب Paradigm مااو ن اان مااإ.  مااإ ععاا    ومنااان  
  س ااام نطاااإ  ماااو   و قااا  ن ااا ن ن، نس ااا   ، وقسمااام ن     كااام  واااو  ناااناا  وعم نااا   ااام  قااا  ماااإ

 ممإمسمق ن ل ن  وعإومسر نمععق  عق نقسمق ننا يإعق.
د.منى  بو  وحول الرابطة بين ا تالف النسق المعرفي و همية دراسة جدال المنظورا  تشير

 :الفضل لآلتي

                                                 
(1)  Mona Abu Al Fadl, Paradigms in political science revisited, Op. Cit., pp. 1- 15. 

حول التيارات الفكرية والفلسفية الكبرى الثالثة التي تمثىل جىذور المنظىورات المتعاقبىة علىى علىم العالقىات الدوليىة وهىي: الواقعيىة،  (2)

 :والعقالنية، وانظر

- Adam Roberts: A new age of international relations, International affairs, Vol. 67, No. 3. (Jul., 

1991). 

(3) Mona Abul- Fadl: Paradigms..., op. cit. 
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 ن م  ةعااار  قااا   ماااا  وعسإعااار مااان الاااالن    عااار  ومناااان  ت نةااا  العهإ سعااا  مااان  كبااا  عاااب  
ن كث ماإ منإعابر  ،مإ  ععإًقإ       معنو  وعنانع ن الالاعال نوكنق من  كث   ، و   عر ع  ًسإ نصعنبر

وعمهنااا   وط ياااأ ن ااان طااا ح  عاااهإمنإ  واااو عم  ااام عطاااني  مناااان  س مااا  بصااامإت من  ثناااإ  وم ااا   
  ن  اانن  إوار  و قاا  وع  ناا   ااإو   اإن قاا  آن  ألن ن وسشاإ    وعممااإ   ومعاممنن  اام  وةا ،نالب  عناإ
  منااان  ت ب نماار،  إنااق ماان  و اا ن   ومعااإ نن ن اان إت ن عاال عطاان ن  ن ع نوااق  مااو  اان  م إناا

 ؛ ن نزيا ن   همهاا بطبسعار نم امنن  وعاإئ  مناق ؛ط يقر ب نمر ومنا   وو  وعإوا هنا  عما   وعاإئ  
نووا   ماو  ان  ماإ سم ان  ن سقا منن مان  ،إ ومإ سمعماق   الا نوهو  من  و  ن    ن ننا ن  نق سًّ 

نسشإ    ، ت سع ل نيبنن  نإص   وعةإنل  م  ق  مإ إن  ونا   م ة  ن  ومنان   ؛نوو  .ب ن 
  م ع  ن    ةر  العمإ   وعإا  نن نطإقق نمن ن إعق نقسمق نقن   ن.

كعماام  سً ااإ ،  ن سمااإ نعصاا  بالصااإئك  اا  ماان  ونعااقنن  ومعاا  ننن نمصااإ    اا  منهمااإ -2
 . (1) . ومعن   و  .منو  بن  وم   ن ومقإ نر مم بإ  إور  و

بأناق نمانوج  ، وع ناز، س ا    . ومعان   الصاإئك  ونعاأ  ومع  ام  و  بام  مو  ليعق  ان  قاق
 ، قالنم مإ   نمعم ناعمالك  ام مقنوار " ون   سار  ومإ سار"  وعام با  ت باأن   نعاإن م  از  وكانن 

ن وةمساام سعاان   اام الااط  ،ثااا ع نواات  وااو  ومطإبقاار باانن   نعااإن ن وطبسعاار، ال ننةاا   ااإ   بننهمااإ
 مااااإ سقاااانن –وكاااان بعقاااا ا معااااعم  ال ع  ةاااام  سااااق. ماااان نماااانوج باااا   عطاااان   سعااااعو ن اااان  العااااز ن ن 

بإ الن مإ عمم منت هللا بإعا   نعإن ثا منت   نعإن بإعا ن     وطبسعار؛  هان ال  - ومعن   
نال ننةاا  عاانى  ومااو  ن ومنمعاار نععاااسا  ومااإ   ن وع نااز وااق  ،سعاا    ومقاا ل  ن  ومطمااأ  ن  و ااإئم
إا  مااو  عااإب  والااإك، نومم عاانل ن ومقااإل  مًسااإ  مااو  مااو  عااإب   نعااإن،  مااإ نع نااز ومعاا

  عإب  وكسمم، نيع نز وممن ن م ن وعقالنم  مو  عإب  وو عم.
و   إن من  ومال ظ  ن نصاأ " و  بام"  واو   عاعال مق  . ومعان    انن صا ن   عاإب  قاق  ن ي

 وماإ  " – وعمماإنم  –(  إن ننطبأ  مو  و      ومهسمن  ننئو ن ومعمو " ون عم 1992 وع نز )
 ال  نق  إن س ةب    ً   نق ًسإ  إن ق  ب    م  وعبمن  منو نهإسار  وثمإنننساإت ن الاو نعا   آثاإ ن  ماو 
 إواار  ونا ياار  الةعمإ ساار ن وعماانا  وعسإعااسر ن وعالقااإت  و نوساار، بصاان   ع  يةساار معصااإ    ) مااإ 

   نب ن  أنق نعةإم  عن ى ال ًقإ(. نوو     و مو   ونصأ " و  بم"  م  قق  وع نز و ى  ومعن
 ن   ا زت عنةًهاإ قسمًساإ هنا  ماإ  نعإئ   إور  وم  ةعر  وو عسر  م  ومنان  ت  و  بسر  ننئو  وعام  

ف ممهانا  وع ناز  ام  انن با نزن وا ى نواو  ععا ت   ال  نهإ عا   بسعر  ون عسر  مإ  نهإ ال ععن .

                                                 
 كالً من: راجع ( 1)

، أعمىىال إشرررالية التتيررة رضةرة معركيررة وديروة لالجت راد، فىي: عبىىد الوهىاب المسىيري )محىرر(، فقىىه التحيىز عبىد الوهىاب المسىيري، -

، القاهرة، 1992فبراير  21-19د العالمي للفكر اإلسالمي في واشنطن بالتعاوع مع نقابة المهندسين، القاهرة في الندوة التي نظمها المعه

 .77 -61(، ص ص 1994المعهد العالمي للفكر اإلسالمي )

عطىاري،  منى أبو الفضل، النظرية االجتماعية المعايىرة: نحىو طىر  توحيىدي فىي أيىول التنظيىر ودواعىي البىديل، ترجمىة: عىارا -

 .1996، سبتمبر 6، العدد مجلة إسالمية ال عركة
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وو عسر ن ومن ان سر،   ااًل  ان  ا ا  عقإطق  إور  وم  ةعر  ش إوسر  ؛ ناً    ومعن   النعقإ  ت
مقإ نار بماإ عا  كا و ساق بعا  ووا  ع ات معامو "  نعاإنم" مان  -و ى  ومعن   –عبمن   وب ن   ننئو  
 م ةعسر  عالمسر .

نمن منإ، نب ن  ن ط ح  .منو  بن  وم    نن  ألنعإ   ومعقإبمر  ومع  سر ) وو  عز من عق يًبإ 
،  كثاا  عن زًنااإ نعكااإماًل ال عبااإ ين: ماام طاا ح  قااق  وع نااز  اام منعصااأ  وععااع ننسإت( قاا  باا  ،  ننئااو 

 مااإ طاا ح  قاا ا مقإ ناار باانن نعااقنن معاا  ننن باا نن  عااعال  ا صاامر  و  باام  ن   عااالمم. إومعاان   
 الك نالإصر من  نث  الوعق بإونعبر وماإم    وعسإعسر  م   عم:م .منو  نع

طاااا ح  والصااااإئك  وعمصاااانمسر ومنا ياااار  ن منااااان   ألنعااااإ   ومع  ساااار  ومعقإبماااار س عنااااو بإ ااااإ   
ن ألنعااااإ   ومع  ساااار   الةعمإ ساااار  ومعإصاااا   عمهنااااً   ومب ااااث  اااام  واااا لى  وب نماااار ومالطااااإب  وعااااإئ .

 واو  ن نا   ن ونااإا  ومع  ام  وعة يا  ،  ومعقإبمر  ومقصان   وا ى  .مناو مماإ  ونااإا  ومع  ام  وع
مااااإنم". نمعن وسااااإت  ومنااااانمعنن  وعم - صااااطم نإ  مااااو نععااااق بإوعممااااإنم  ن " ألنعاااان    وطبااااإئعم

 ومع  نعنن عش   ب ن مإ    سر نمنوةنن ثقإ ننن معةإن ين  ب   وعإ يخ. نمو ن  ونمنوةإن مماإ: 
ن وااو  سمثاا  ةمااإع  ومعقااإبالت  اانن  (Median Culture- Type) ونماانوج  وثقااإ م  ونعااطم 

ن ومطمااأ ن ومقناا ، ن وثإباات مناز ن  ااإكا س اابط  وعالقار باانن  ونعااب ن ومقاإ ن ، نباانن  وكاا  ن وةاز ، 
)نماان  وعااإئ   اام  (Oscillating Culture- Type)ن ومع اانن، ن ونماانوج  وثقااإ م  ومعااأ ةذ 

 ونا يااار  الةعمإ سااار  ومعإصااا  ( ن واااو  نعوباااوب  ااانن ط  ااام نقاااسف  اااإوا  وااا نح ن اااإوا  وماااإ   
و ومنمااإوج نمعن وسااإت  اا  منهمااإ،  اام هنباار  ومعسااإ   ومن اان و نمنااز ن  ال عاا  ن. نععاا ف  .مناا

 وااو عةااإنز  وعنمااسط  ومعهاان   – ومعقإبماار ماان الااالن  عااع  عنةسر منطقساار ععااعو  مااإ عقاانن  .منااو 
 –)  ه يقسار   وو  نل    ومصإا ن ومةإبهر بنن  و  ب   نةنمام  وكالعاس م بنصامق  واو ت  وعمسار

شإ    وو عننسق نمنإ عنب و    – ومعس سر( ن وش     عالمم بنصمق   ال   - و نمإنسر ن ونهن سر
نمااان  وعننساااق بطبسعااار  وعالقااار بااانن مهاااا ق معاااق  .مناااو نسمعااا   ااا ا  عاااعال  مهإ ممهااانا " و  بااام" 

عااااالزا  مااااإوج  و  ااااإ ير  وعإ يالساااار،  ااااإن    ألنعااااإ   وثقإ ساااار  ومعسإ ياااار نباااانن  وةمإ ااااإت  ن  ون
مان قبنا   ل، من مان باإب  وعز مناإت  وعإ  ار نواسمن ن م بنن  و  ب  وعإ يالو نثقإ ر  وعأ ةذ

،  اإن  ومةعمعاإت  ون قعار  امن  و انف قنمعا  و عمسإت  ن  والصإئك  ألصامسر. ن ماو  ومنان ن
 و  ااإ     عااالمم ن ومنعمساار عإ يالًسااإ  وااو  ونماانوج  وثقااإ م  ونعااطم،  نمااإ عشاا مت بمعاا  مبااإ   

 و ااا ن  ت بااانن  ال عباااإي بااانن  وم  ةعااار  ونا يااار ن  عإعاااسر سم ااان وممةعمعاااإت  ألالااا ى  ن عصااا  
،  مااو  اا  عاان  ، نواان نقااً    وعممساار  مااو ن اان ننعقاا   وم  زياار  و  بساار  وم  ياار ن ونا ياار ن وعسإعااسر

 .(1)و عًسإ من  و  ال 

                                                 
 مرجع السابق.ال (1)
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،  ناث احتل مشروع نقد الفكر الغربي مكانة محورية في إسنهام مننى  بنو الفضنلمو ، نوقا  
يار  وعسإعاسر  واو  ونا يار مث    وقإ     ومع  سر ن ومنهإةسار  ومنعان سر،  وعام عةاإنزت نطاإ   ونا  

  الةعمإ سر بصمر  إمر، ن وعم  نطمأ منهإ  وعأصن   و  إ    وو  ق معق منو  بن  وم  .
 Where East  مااإن مناو  بان  وم اا  )نالإصار:ةمسام نمالماذ ماو   ومشا نع عععاا ب  ام 

Meets West(1) عااعمالك (2) اانن نقاا   وم اا   و  باام نم عاانى ن قاار ممإمسمساار شاا ن    وع  نااز )
 مالم ق  م   عم:

 اا ن    وععااإ   ماام  وم اا   و  باام، نوكاان  اام ااا   و مااإا  مااو  وعاان زن باانن  وقاا     مااو  ال  
ع ععن ب  سق نبنن  مأ مع  عق. ن و إسر من  ها مو   وم   مان  ثباإت عإ يالإنسار ماو   وم ا  ن ا ا 

 ن وو  عةإنز ن عنعق نمإ نعق ن ن عة ن  قسمم وإلنعإنسر.  ، إومنعق
ع قااأ  وعة ناا   ومع  اام بإوعماا   مااو معااعنينن: نقاا   وم اا   و  باام ماان الإ ةااق، نعقاا سا نبااوو  ن

عقانا با ن مإ  ماو ناا   نق سار وماو ت مان  وا  ال  عمبام  إةار  ،معإممر من ن قم  وع  ث   عاالمم
  ألمر ن قق ن قعهإ.

مم باانن  و إةاار وعناناا   عاااال ،نوقاا  ععاا  ت  الةعهااإ  ت  وم  ياار ن ونا ياار  اانن مااون  و  بطاار
نماون ، (3)معمًماإ  ام ماو   وصا    لسار  . .مناو  بان  وم ا  نعمثا  .ة ن  نن قام  ألمار ن  عسإةإعهاإ

  و لسر ععمالك  م   عم:
 اااإن   ااا  عاااب   ؛نبعااابب  وصااا ن    عاااالمسر بصاامر الإصااار ، نااق بعااابب  وع نااا   وعاااإومم و عااق

ن   ا   ماا م نناإت  وصا ن  نأل . عععإ    ننسر  ألمر من  عععإ    ننسر من  ثهإ  وم ا   ن وثقاإ م
ألن  ؛   ت عمث   ععةإبر  ننسر ألمعنإ إنهإ  ؛من   سإ   ون م بإوهنسر  وثقإ سر   عالمسر وألمر

 ، ومن و  وثقإ سر  و لنبر  وعم نععا بهإ  إومنإ ععم   قن  قه ير  مو  و  إ  ت  ومعإصا  . ماو 
  عالا و عهاإ  با   وعاإ يخ ن ن ن  ام  نعكمن مص  قسر ن ننسر مون  الععةإبر  ومطمنبر  م  عإور

إ وعة ناا   وثقإ اار إ م  ً اا.  مقاا   ااإن   عااالا   ئًماا ااعأ وقاان  ن  اام  ااإوعم  و ومةعمعااإت ن و  ااإ   
ن و  ااإ    باا   وعااإ يخ  اام   ةااإ  مالعمماار ماان  وعااإوا ) وعاا ب قباا  نبعاا    عااالا،  وب باا ،  وعاا  ، 

نماان ثااا سمثاا   ،، ماا ن  ومعنعااط  ومعااس سر( وم اانن،  وماا ل،  وهناان ، ممإواا  شاا   نهاا ب    يقسااإ
  بن   ومةن   و  منر بنن  وثقإ إت   ن   من  ة  عة ن  ثقإ م وألمر  عبن  وعة ن  منيعهاإ ن ا 

. نمو   وعة ن   وثقإ م مان ةاز  مان  وعة نا   وثقاإ م  وعاإومم  واو  ع عإةاق  ا   وثقإ اإت مش العهإ

                                                                                                                                           
دوافعه، في: منى أبىو الفضىل وناديىة -أهدافه-وانظر كذلك عرض مختار للمقال في: منى أبو الفضل وآخراع، الحوار مع الغرب: آلياته

، جامعىىة القىىاهرة: ين التفررارة والاقاكررة والرردةن"التأصرريا النظرررد للدراسررات التفررارةةة العالقررات  ررماىىطفى )محىىرراع(، "مشىىرو  

 .33-32، يي 2009برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، بالتعاوع مع دار الفكر دمشق، 

(1) Mona Abul-Fadl, Where East Meets West: the west: …, Op. Cit. 

(2) Mona Abul-Fadl, & Taha Al- Alwani, The Western Thought Project: Rationale, Objectives, 

Scope & Strategy, unpublished.  

(3) 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 (AJISS), Vo. 2, 1988. 



 علوم االجتماعية واإلنسانية                                                                          د.اندية مصطفىاملنظور احلضاري وال
 

  

 قراءة يف منظومة العطاء الفكري للدكتورة مىن أبو الفضل :أعمال ندوة

47 

 نمان ثاا سق  وثقإ إت  وعإئ   ن وعإبعر  ماو  ا  عان  . إن  و إةر وهو   وعة ن  عشع     ؛ م  وعإوا
   ار مةا   نواسل  vocational idealمهمار  نمثاإن و مان عا ى  .مناو  ن  ومناان    عاالمم

 . كإ سمسر  نسر
وو ةإنب نق   ومنان  ت  و  بسر نش ح  الالعال إت بنن  ونمإوج  ومع  سر  ومعقإبمر، ننقا  -3  ن ي

نااو  باان  وم اا  بمصااإ    وعناناا    عااالمم، ثااا بمقااق  ون قاام  مقعاانن  وم اا   و  باام،  ااإن  معمااإا م
ن  ام بناإ  مناان  نطمبانن  عإعانك  وع  ث ن قق    ار  ون قام،  مم ممعنن ع بطإن بنن  قق نصن 

   إ    عالمم مقإ ن مم منان  ت ه بسر.
ثسار  إنات  امًعإ  ام ثال ومنى  بو الفضل في اقترابها من مصادر الترا  السياسي اإلسالمي

ن و امعإن   الا  ن مماإ  ألعاعإو  وا  عن   ني     عر ماو   وعا  ث منهإةسار نناسمار.عإممت  م عط
ن  وثالثاار  المعمااإا بااإوع  ث  الااالن - إماا   بساام ن وعممنااو  واا  عن  عاانأ  واا نن  باا   ومعااإح.  قاا   اانت

إوسر  وو من  إور  نمع -معإص   ن    وة ن  ومعة    نن من م  وع  ث من الطإبإت  ألصإور ن و
 إوااار منهإةسااار  ممسااار منامااار و ت   عبإطاااإت مبإشااا   بن قااام  ألمااار نمعاااعقبمهإ مااان نإ سااار نب إوااار 

 م  ةعر  وعما من منان  ت   إ ير من نإ سر  ال ى.
 مصإ   من بإ عبإ نةإ   (1)  عالمم  وعسإعم  وع  ث من  وم    بن منو.   قع  ب ن 

  وع  ث مو     عر ب إور  معا  قع  بهإ  إن ،نوو  . م     ش إوسإت نن ةقن نق   وعسإعم وعنان  
 ثال  الفضل  بو منى.د طرح ويقدم. (2) وة ن    وق     مون ن م    رنناسم ق   عق   إ   نب سمسر

 بنن  وعالقر  ش إوسر  ون قم،ن   ونك بنن  وعالقر  ش إوسر: كاآلتي إجمالها يمكن كبر   إشكاليا 
ش إوسر ،ن ومإ    وقسمم   ط ن إت عمإصن  نعن ذ . و   ر نبنن ن وعنان   وم   بنن عالقر و ن ي
 إ قع  بً   ومع  م من نعقع ب ،ن ونا    ومم      م ال   ومع  م  مو ع  ز  نهإ  وم    بن منو
 ،( ومعأ ةذ  وعممإنم،)  و  بم  ونمنوج نبنن(  و  عم  وعن ن  ،)   عالمم  ونمنوج بنن إمقإ نً 

  وع  ث مصإ   من  القع  ب ن م    نمط  مو  ومع  م مو  ئكالصإ ث   وبسإن عنطمأ ثا
  وقسا بنن ن وعالقر ن ومع ن   وثإبت بنن ومعالقر عأصن   ن إب ثً  ؛ومعنان   مصإ    وعسإعم
 بإ عبإ ن- وأل  إا  ومقهم  ومنان  بنن  وعمننز ش ح  وو  وم    بن منو عص  ،ثا نمن .ن ون قم
 ،منإ نمن .نشمنالً  إ ععإ ً   ألكث   و  إ     ومنان  نبنن -ن وم إن  وزمإن م    إةزئسًّ   منان ً 
 عن   .اإلسالمي المعرفي النسق دا ل من الترا  قراءة إلعادة الفضل  بو منى.د دعوة تتبلور

  وعإ يخ ومها بإونعبر عسإعسر  ن قب و ت  ععش  قسر وق    ت  ومنهإةسر  وعننب  شأ  ة  من

                                                 
الفررر  حدراسرة العالقرات الدوليرة كر ى،د قدمت تحليالً القتىراب د.منىى مىن التىراس السياسىي اإلسىالمي فىي: ناديىة محمىود ماىطف( وق1)

 .34-32، دراسة غير منشورة، ص2008، يوليو اإلسالمحة  ين اإلشراالت ال ن جية وررةطة الن اذج وال فاهيم الفررةة

، فرجينيىىا: المعهىىد العىىالمي للفكىىر كررح مصررادر دراسررة التررراي السياسررح اإلسررالمح مقدمررة كترراصة مصررر يررار ،( منىىى أبىىو الفضىىل، 2)

 .1993اإلسالمي،
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  وعسإعم  وم   ع  ث ق     عع قأ  ن  ة  من عن    ن  و  منر ن إع أل الصإئك ومها نبإونعبر
  .بق الإك   منان    من   عالمم
 ننع ل ب  ، قط رب ع عنان ير  م  ً إ ن أ  لسر  .منو  بن  وم   س قأ ال  ومنان  نمو 

  وع  ث ق      م  والم  نأل وو  ،ن وعم  نم ن وم      الةعمإ م ننعنةهإ   ألمر ن قم  مو
  الةعمإ م  وم   نعن   مو م إ مإت وق كنن عن   ألمر     سصنب الم  ش    م نع لن

  ةع    نقأ ن  : وم    بن  .منو ع ى  ،ثا نمن .هإ إ مسإع سش    ن ن ن مو ألمرو ن وعم  نم
 ال -"...للترا  السلبي االجترار حلقة كسر"مم   عمعق مإن  – بق  ال عالإ   ن عبةنمق  ن ع  ث و

  م نعناسمهإ  و  إ ير  وم ةعسر وألصنن بر ومععن     ومنهإةسر  ععنبإي الالن من  ال نعأعو
 ألمر ن وال نج  وع   م  عع  عنةسإت عقنسا  م إم ن يًّ   منموً  منهإ نةع  ...نإق   ةإمعر ق       إ  

 .(1)"ععث ت
و    ونمإوجبإ  ون م  الالت نتبنت  ق  ، وعإبأ  ومنطمأ  م  ن  ، وم   بن  منو.   إنت ن ي

 مسمنر عبنن  وعم  وع نز ت نمم  وعسإعر  ما مةإن  م  وع نز ت ن عشأ  عو  ومعقإبمر  ومع  سر
  وةمإ ر ومعإوسإت نعب ن  ععطن  من وو   ن ننةا مإ مم  و  إ ير  وو ت ن ععالب   ال 

 ،ةالقو  :مفاهيم حول تمحور  قد الفضل  بو منى قدمتها التي التوضيحية األمثلة نإف ،ننامهإ
 العمرانية بين الفارق  يوضح نحو على ،(ووظائفها و بنيتها و طوارها ودواعيها) الدولة نشأةو 

 ،ناحية من القوة في السياسة ا تزل الذي الوضعي المادي المد ل ا تزالية وبين اإلسالمية
 اسيادته  الله من تفرض مستقالا  مجاالا  لها غسو   ثم -شكالا – بالدولة   ر   ناحية من وربطها
 .(2)الجماعة على
  ألبعاإ  قبنا  مان  وعام ط  عهاإ مناو  بان  وم ا  مان مناان  مقاإ ن   وعإبقر  وممإمسا ةمسم ن 

و  .مقإ نااار  عاااالمسر  لساااار مااان  و نوسااار  وعالقاااإت و   عااار  ونا يااار   باااان  .مناااو مقع باااإت  إنااات ن ي
  و نوسار القاإت وع نا يار صامسا مان وسعات عنان يار ةن نب ومعت ق  ، إوًسإ  ونهإ  ومشإ  ، وم  

 إ سً ا  معا ت قا   وم ا   بان  .مناو مقع باإت  اإن ،  ا   وعسإعار  ماا صمسا من مم نوكن ، قط
 منو.  عكنن  نبهو  .نمنيعهإ ب معق  و  إ     ألمر بعنةق نعص  نشمنالً  إ منمً   كث  مععنى   وو
 قاااإتومعال   عاااالمم  وم ااا  مااان مهاااا ةإناااب  واااو هااات  وناااا  ن ععااات  وااا  ن قااا  نة    وم ااا   بااان

 عة ناا  ةن ناب مان  عإعاسًّإ إةإنًباا بإ عباإ ن " ألمار وهنسار    سااإئم   وعة نا "  وةإناب نمان ، و نوسار
 علننى- الفضننل  بننو منننى.د تكننون  ،وبننذا .( ومإ ساار نهناا   ومإ ساار)  وشااإممر قن مااإ  نإصاا  ن ي سااإ 
 مجننال مننن هننمم لمجننال  سسنن  قنند -واسنن  حضنناري  منظننور مننن ولكننن نظمنني كلنني مسننتو  
 نحننو القيمننيمننن التننرا  نحننو الحاضننر، وانطالقاننا مننن  اانطالقانن ،المقارنننة لحضنناريةا الدراسننا 

                                                 
  .25ص،   ال رجع السا ق1 

  .31ص-25ص، ص ال رجع السا ق( 2)
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 صنعيد علنى بنه االهتمنام يسنتوج  مهنم   مجنال وهذا .الحركي نحو الفكري  من اوانطالقا  ،المادي
 فقنن  ولنني  المقارنننة والهويننا  واألفكننار والمنندركا  الننر    مقتننر  مننن ولننو الدوليننة العالقننا 
 ، فنإن د.مننى  بنو الفضنل تعيندوبهنذا .القنو   وتوازننا  القنو   وممارسنا  والسنلوكيا  األهداف
 يحننوز منند ل وهننو إسننالمية، ر يننة مننن ولكننن ،الدوليننة الدراسننا  فنني هننمم لمنند ل االعتبننار
 باألبعنناد االهتمننام دد جنن والتنني النندائرة، الدوليننة العالقننا  علننم مراجعننا  ظننل فنني اآلن االهتمننام
 .والحضارية الدينية
 إلى ودع  دشنته الذي المجال هذا صعن   مو  وم    بن منو.    كمت نوق  ،مو 

 ،العالقا  الدولية إلى مرة ايدا  يمد نحو على ،المقارنة الحضارية الدراسا  مجال وهو تأسيسه،
 جسدي نحو علىو  ،سياسيةال نظريةالو  سياسيال فكرال إلى وثالثة ،المقارنة النظم إلى و  ر  
 ،االجتماعية للظاهرة األ ر   األبعاد م  عالئقها في الدولية الظاهرة إلى للنظر متكاملة ةر ي
 ر ية عناصر وجميعها .لخإ ...والكلي الجزئي وبين والمادي القيمي بين الرب  منإطار  في

نسانية حضارية ثم معرفية  المجال هذا في الفضل  بو منىد. دراسا  كان  ،ولذا. إسالمية وا 
 دائرة في سواء تاري ية ومفاصل نماذج عند لتتوقف لمقارنةا الحضارا  تاريخ إلى تمتد

 االمتداد ذلك مبينةا  ،الراهن الواق  و حدا   طابا  م  تتواصل ثم ،األحدا  دائرة  و ال طا 
  بو منىد. سع  ،وبذا .والدا لية الدولية بأبعادها والحواد  الفكر بين انقطاع بدون  الحضاري 
 -سياسي مد ل من– حضارية دراسا  بمثابة لتصبح سيةالسيا الدراسا  مجال من الفضل
 بعض تتقاط  الذي المفهوم وهو إسالمية، ر ية من "السياسة" لمفهوم بذلك االعتبار معيدةا 
 .(1)حالياا الغر  في السياسة مفهوم تعريف إعادة  بعاد م   بعاده

نو  بن  وم   من نوع  من  ما  ومنإطأ  وعم اه ت  نهإ  وعنةهإت  و  إ ير القع  ب  .م
، ن عالإو  ألمر   عالمسر (2)تلك المتصلة بمفهوم األمة القط  "ع  ث  وم    وعسإعم   عالمم"

ومع من   م  وعالقإت  و نوسر   عالمسر،  ن  ألمر بصمر  إمر مععنى وع من   وعالقإت  مععنى 
  و نوسر من  لى مقإ نر ) مإ عن ى ال ًقإ(.

وعسإعام وا ى مناو  بان  وم ا  هإسار  ام  ا  و عهاإ، نوكان   عب عاق نوا عكن    عر  وعا  ث   -4
  ال نمن  قق  ون قم. ،مص ً   ومعنان  ومنان    إ  ،  وو ةإنب نةن  مص   آال 

 لسر  انن منهإةسار  المعماإا  (3)ان   و  إ  ، ق مت منو  بن  وم  ن نن  قق  ون قم ن ومن
مفهوم شامل عن المنظور الحضاري اإلسنالمي  وعلى نحو قادها إلى تقديمبمقق  ون قم نهإسإعق، 

                                                 
يلررم السياسررة، ( ناديىىة محمىىود ماىىطفى: إعىىادة تعريىىف السياسىىي فىىي العالقىىات الدوليىىة، )فىىي(: ناديىىة محمىىود ماىىطفى )محىىرر(: 1)

  .2004 ، أعمال السيمنار العلمي لقسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة: كلية االقتااد والعلوم السياسية،ات مظرةة ومن اجيةمراجع

 .2007، 3، دار الشروق الدولية، القاهرة، طاألمة القط ة متو الأصيا من اجح ل ف وم األمة كح اإلسالم( منى أبو الفضل، 2)

، مناقشىىة مشىىرو  سلسىىلة دراسىىات فقىىه الواقىىع، التىىابع لمركىىز مرتو ررة  ررور م ررروة دراسررة كقرر  الواقررعمدارلررة ( منىىى أبىىو الفضىىل، 3)

 .1990االستشاريوع العرب لإلدارة ونظم المعلومات، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
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يستوع  كل ما سبق طرحه من  بعاد منظومة التأصيل لهنذا المفهنوم وييبني ن العالقنة العضنوية 
، وبننين بننين "فقننه الواقنن " كمشننروع جنندير بننالتبني يعننرض لقضننايا ومواقننف وموضننوعا  محننددة

ن ام مشا نع قا ين مان شاأنق  ن  وعام   عهاإ  .مناو م، ة التناول" لمثل هذه الموضوعا "منهاجي
 سش    ألعإل  م  وعنان  ن وعأصن  ومم     عالمم  ومعإص   م ق إسإن  و ننسر.

ن عااب  وعاال ن  ومعهاان   اام ب  ساار مثاا  مااو   وطاا ح: مااإو   اان    عاار " قااق  ون قاام"، نمااإو   اان 
م ن وعسإعام  ممسر عطني  منهإةسر ععبنو منان   وعة    و  إ    ام  وععإما  مام  ون قام  وعاإ يال

 ب   ن عنا   م شقنن: مو   وعل ن ال ن عشن   .منو  وو  ن   ةإبر  ، ومعإص  
 نااق ماان  نااث    عااإت  ون قاام  وعسإعاام  هاام ال عنقصاانإ، نوكاان  وااو  ننقصاانإ ماان    عاار "  ناًل:

نهمنااإ  ن ناا     وماالث  ت ن وم ننااإت  وعاام  ،عكاانن و ت ةاا نى ننماام ونااإ ن اان  معااممنن معإصاا ين
    إ نعمإ اا  ماام زمإننااإ  اام من قعنااإ  ومالعمماار وننةااز معااعقبمنإ.  مااإ  و   عااإت  وعاام ععاان ماان الالوهاا

و ننإ،  هم    عإت و ت ة نى ننمم م  ن  بإونعبر ونإ،  و  مإ قسعت بمن ن ن نبماإو  نعاعو واق 
واسل  كثا ؛  إو   عاإت  -مم    عإت بإون إوار  ناإ،  ن    عاإت عهاا هن ناإ نقا  نعاها ن ان  نهاإ-

ر، ن وعاام عهمنااإ ن اان  معااممنن،  ثنااً   مااإ ععااعه  نإ نال نعااعه  هإ. نوواا  وعاابب بعااسط،   اا   ومعإ اا
 إت ن ألم    وسعن  منإ".سإت وع قأ  م  ً إ ن ص إب  ومنطمقب   ن عنطمأ من        عر ال
 ؛مو   وشاأ  ماو  قسقار  انن   عاالا  وم ا    ثناً   ماإ س ناب  ان عاإ ر  ون قام نينصب   ثإنًسإ:
ألعابإب ع ةام  ن  ،وو  ال عبإ  ت  ممسر عق ا   عالا  و   م  ماو  وم ا    ام  ون قام عن    إن

بناااا   ةإمااا   ومعااا  ث ععااان   ن  وعقااا   ومعاااما  ومعإصااا ، ن صاااطبإهقو ساااإب  وااا لى  و  اااإ ير مااا
  وععإم  مم  ون قم.

 ن ةاا  مااإ  اام مثاا  مااو   ومشاا نع، مشاا نع    عاار  قااق  ون قاام، ماان م إنواار   ب  وصاا ع باانن 
   ن و   ر، نعةإنز مو   ومأز   وو  نةع   وا      عاالمم  ومعاعنن  م نًباإ  ان  ون قام ن ان  وم

  ً    مو هن   ص إبق. ها مو   ون قم، نبإوعإوم عبقو م إنور  وععإم   و شن  معق    
ب  ون قام  واو  وعقا   ومعاما  ومعاعنن ، ن ناأ نةعا   وطإقار  و ننسار  وومنسار ن وم  يار  نأ نقا    

 نبإوعإوم  إ مر  سق.–إ سر طإقر مشعر  م مو   ون قم ن وثق
ووو   إن مث  مو   ومش نع سععما  نةإ اق  ماو عبنام ناا   شاإممر عا م   ومقع باإت  العاعق  ئسر 

 ،نعةمم بنن  وب ث  ومن  نم ن ععق     أل   ث ن ونقاإئم ، وعإ يالسر بإومقع بإت  وعقمسر  الععنبإطسر
 …ير ن ونا ير  م  وععإم  مم  ونعإئ  نمم  وان م   وعم ععنإنوهإنبنن  وم  ال   وع منمسر  وم   

م علننى دراسننة فقننه وعليننه، تعننرض د.منننى لننبعض المسننائل التنني يجنن  مراجعتهننا ونحننن نيقنند  
 الواق  عامة،  و على بناء علم سياسة  صيل ذي جدو  وصالحية  اصة، في التالي:

 بش ني  وعم   وم     إمر.       ن ع   -
 قسقر  ن بنإ   ما ال نعا  م    س       ن ثقإ م  ن  ةعمإ م  ن عسإعم.        -
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باا   ن س اانن ونااإ   الااو منقااأ  ز   معااأور " سااإ   وعمااا" ن"من اان نعق". بمعنااو آالاا :  نااق ال -
 نةهر نا  نن ن نعن  بنإ  ص ح  منمنإ   نعإنسر ن الةعمإ سر  ومعإص    معممنن.

ن وعقمسار، ن الاعمط  ألما   منناإ  ام  عالا  م  سإعنإ  وم  يار نق ق  هإب  نإ  قسقر ن الور    -
 مننإ  ن ن    وو  ننعنا  ن ع ت نطأ  ا ن  عإ يالسر معننر،  ،  ن  ن الور  وعما ن و   ثر  إمر

 ونا   ام اا ن  عكانين  وم ا   ومعإصا   ام  اإوا  ومعاممنن نن ان نعما   ماو عصا سذ  وقا     
 .ن ي إ   بنإ  ومالإ طر  وم  ير  وة ن  

ناااااز بااااانن:  الن اااااال  نإت  العاااااعمإ   ن ااااا ن مإ، ن وعمناااااإ باااااإ ال ، ن ي      م إناااااع  نااااا   القع -
 ن وع ني، ن النمعإح ن الن ال .

 مااو ن اان سعااعه    عااععإ    ،  ااإ   بنااإ   وةعاان   اام شااب ر  عصااإالعنإ  وثقإ ساار ن و  ااإ ير -
  وة سر  و  إ ير ألمعنإ   عالمسر.
و بمشا نع و   عار  قاق  ون قام ن اأ ماإ و  عاق  .مناو  بان  وم ا  نوع  من  ما  بعإ   ممسر  ألالا

 م مو   وعسإ : " ألممسر  وقصنى ومث  مو   ومش نع ال من  نث  أل مإن ن ألن     وة ن    وعم 
نمااإ ماان  نااث  و الواار  وعكنينساار ن وع بنساار ن وم  ياار  إطااإ   ااإا نعنةااق  اام  نزمام  وقسااإا بهااإ  قااط، ن ي

 واو  مانن طمسعار  و  اب  و  اإ    ومنشان ،  ثنن   عاالمننن  واونن سمث      ةن  ة ن  مان  وباإ
  إوا  و   بإون هللا". نن ومنه ر  و  إ ير   عالمسر  مشأنق  ن س نن وبنر ن      م  وعم  من

ن ممهااانا  ومناااان    : إوًساااإ  ااام  ومةمن اااإت  أل بااام  ااا  ماااإ عااابأ  ااان   ااام  الصنننة القنننول
 : (1)ق  ممإعهإ  وعإوسر و  إ    ن  منو  بن  وم   عمالص
 منااان   صاان  سم اان ماان الالوااق   ااإ    ال عبااإ  وم  ااإ    المنظننور االجتمنناعي الحضنناري 

  عااالمسر   قسقاار عإ يالساار ن قعاار قإبماار ومعةاا  ، نالعااععإ    ومإ مساار ماام  عااعم    منااإبم  وصااسإهر 
وعاإئ    ام  و   عاإت ن وع قأ  نهإ. ن ومناان   الةعماإ م  و  اإ  ، الالً اإ ومما  ال  ن ومقع باإت  

 الةعمإ سر ن وعإ يالسر، من شأنق   ال   ألبعإ   ومعننسر ن وقسمسر ن ن   وعق    نعإنم ن ومعائنوسر 
ن  ومنااان   ماا    عبااإ  ت بنإئساار نناسمساار ن ننساار  الاا ى؛ نوواا    وبشاا ير قباا   و ااأ،  ننمااإ  ن س  

معع شااً    ،وإلنعاإن  وعاإ يالمم  صانوق مان  عااعق     والبا    و  اإ ير  الةعماإ م  و  اإ   سعاعق
 بن قم  ونمنوج   عالمم منو بزنس بشإئ   مر  ونبم  ألمم.

منظنوراا يتسنم  ،وال ييستغر   ن يكون المنظور الذي ييستقى من ال برة الحضنارية اإلسنالمية
 إألمار  ام  بالعالمية قدر ما يكون منظوراا يتسق ودراسة الواق  العربني المعاصنر بوجنه  نا .

شااعنًبإ نقبإئاا  شااعو وااا  ،ماان  نااث  وعقناا   ن وم اا  ن واا نح ن وقااسامًسااإ نثقإ ًسااإ،  عااعن بت  م   عااالا
ن  ااإن  وعاا ب قاا  شاا من  قإ اا   نقاان  وهااون  .عقعصاا   مااو ةاانل  ن  نصاا   ن عااإ يخ  نن هناا ن ن ي

                                                 
 بتارا.ا ق، ال رجع الس، مدارلة مرتو ة  ور م روة دراسة كق  الواقع( نقاًل عن: منى أبو الفضل، 1 )
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 والباا    ومعنن اار  وةإمعاار،  ااإن طبسعاار نن قاام   اان   و ااأ  اا  ن  الإعماار ومبشاا ير  إ اار  إواات  نن 
نقاام  ومااالزا وةمإ اار  نن هن مااإ،  مااإ ماان  و ااإن بإونعاابر وماا  ن ت  وم  ياار قن  ومااإنم  ن  وع القعاا  

 ن و   إت  الةعمإ سر  وعم عنبت بنن  وبش  نع  مإ   عبإ  ت  وزمإن ن وم إن.
يظل المنظور الحضاري اإلسالمي يوجه الباح  لفاعليا  في واق  تناري ي متغينر قند تغين  

،    عمعان اإلفراط  والتفري  وتغل  الصبغة المادية واالرتباط بالظاهرعن مقتربا    ر  تتسم ب
 ااام معإبعااار  واااان م   الةعمإ سااار   ااام  ألالاااو بإألبعاااإ   أل قسااار  ااام ع منااا   اااإوا  و   ااار ن وع  ناااب

ن  نعااإنسر. ن اام مق ماار مااون  ومإ مسااإت  وم  نتباار، عااأعم  هباار  ألمااا  و ستاار  اام  و مااإا  مااو  وااو ت 
 ام من ةهار قاانى  ومعاإ  ن وب ام ن وععامط ن العاعب    ن وط سااإن. نوقا   عاو ووا   مااو  نع  نا   وبناإ 

 ن  اام من ةهاار قاانى  وع كاا  ن و اامن   وااو عم  وعاام ععااعنز   -ةمإ ااإت ن  اا  ً    – عااإب   الاا  
 نعنعهم بهإ  وو  وهال . نهإ طإقر  ألمر ن وق   ت  ومإ مر 

بالقدر النذي يتعامنل كنذلك من  عوامنل  ،فالمنظور الحضاري يوجه النظر إلى شروط النهضة
ن معااإ  و اإوعنن:  إواار  ونه ار ن القعاا    مان ةإنااب، ن و اعأ ماان ةإناب آالاا ،  الهنالك والفننناء.

نعماا  ماان  و ااإالت  وعاام ععااعنقأ نااا   ،ماان  و ااإالت  وعاام عااالزا  وةمإ ااإت ن ألمااا  باا   وزمااإن
؛  ناث نعةعا  ماأ ز   ونةان  ن وبعاث  و  اإ    وبإ ث  م  ون قم  وع بام  ومعإصا  بشا    الاإك 

 وألمر.
 وااو  ماان  اام  ون قاام منااان  ن عكااز  وااو ممهاانا  وعةاا   -نسااأعم  ومنااان   و  ااإ     عااالمم 

وس عاا  منقعااق  إطااإ  ننااعاا  وع ناا  ماان  و   عااإت  ومم ناار ومن قاام  وع باام   عااالمم  - و  ااإ   
ف نقااإي   عكااإز   ااإ   ن ون قاام  وعااإ يالم  ومعإصاا  ن وعاام ععالااو ماان ةمماار ماان  وااان م  ن أل اا  

  وق      ومشال صر ن ومعإو ةر وهو   ون قم.
عاااها  ااام مااان شاااأنق  ن س - مناااان  ومعةااا    و  اااإ   –نمااان ثاااا،  اااإن  ومناااان   و  اااإ   

  ااا  ة نااا  مبااا ع نععاااا بإو ننسااار ن  نشاااإ ، نيععاااا بقإبمنعاااق العاااعسعإب قااا   مااان  وعنااانع  رهسإصااا
نسا  ون قاام  و   اام. مااو  بإ  ااإ ر  وااو طبسعاار مااو   ناا  عقاا نمعااإح  مااو منإ ااو مععاا    نمعةاا   ن ال

ومن و لى  وشالصسر  وو  لسر    سر عقنسمسر  صال سر.   ومنان  من  نث  ننق نعةإنز  طإ  
ممارسا  نظرية مجردة إلنى  ن تكنون  هاثم، تتحول الدراسا  التي تتبنى هذا المنظور من كون

من الالن  - ون قم مو   مو  ها زيإ  ً –  قم ون   ومعسش م ع شن   نواة لمشروعا  حضارية تسهم
بإوكسااإن  الةعمااإ م  عقاا سا  وباا  ئ  ن و ماانن  وعاام عععااأ نطبااإئم  وعكاانين  و  ااإ    إماار ن ومعناام  

 من م  و   عر الإصر.
 
 
 [ من سياق إسالمية المعرفة إلى منظور حضاري:2]



 علوم االجتماعية واإلنسانية                                                                          د.اندية مصطفىاملنظور احلضاري وال
 

  

 قراءة يف منظومة العطاء الفكري للدكتورة مىن أبو الفضل :أعمال ندوة

53 

بعاااإ   ومع  سااار ن ونا يااار وااا عكااان  و   عاااعإن  و  ئااا عإن  وعاااإبأ  ألالاااو  نهماااإ وبساااإن منانمااار  أل 
 ال ةازً   مان عاسإ   كثا  شامناًل مإ عات مان   بن  وم  ن ومنهإةسر ومعأصن   و  إ    ن  منو 

الالوق منو  بن  وم   عأصنمهإ  ونا    و  إ    م مةاإن  وعمانا  وعسإعاسر،  ال نمان عاسإ  ماإ 
قإ نار ب ن ماإ مان  مانزن     بإعالمسر  ومع  ر.  ال  ن  قع  ب منو  بن  وم   من ماو   وعاسإ  م

ةعمهاااإ ععةاااإنز ماااو   وممهااانا ن ااان  وممهااانا  ألكثااا   مسااار  ال نمااان  ومناااان   و  اااإ  ، –ن ااان   ن 
بإ عبااإ ن  وم صاامر  ونهإئساار  ومأمنواار ومااإ سعاامو " ممساار  عااالمسر  ومع  ساار". مااو  ن ااإن ومنااو  باان 

ا ياار. ن سمااإ نماام نااك  وم اا  ممهنمهااإ  اان مااون  وعممساار، نوواا   اام  اان  ماا  المهإ  ومع  ساار ن ون
 :(1)  ى    عإعمق  م  هإ  م مو   وعسإ ،  مإ ق مع   وع من   ن  عهإم

ن" ونمانوج  ومع  او  وعن نا ى"  (2)"د.منى في  عمالها لمفهوم "المنظور الحضاري  ل  ص  لقد 
ن"منهإةسر  وععإم  مام مصاإ    وعنانا    عاالمم"، نإمسا   (3)مقإ نر بإونمنوج  ومع  م  ون عم

منااو   ال  ن .ماان م نناإت  ممساار  عاالمسر  ومع  اار ، نةمسعهااإ(4) و  باممشاا ن هإ ونقا   وم اا    ان
ونقااا   ن عقااانسا عصااان  ت  وماااإ نقم  ن ( بإوع  نااا  وهاااإ  ماااإن منشااان   ) ااام  ععنقاااأواااا   بااان  وم ااا 

نوكاان عكنينهااإ  وم اا   ن وعمماام نالب عهااإ  اام مةااإن  وم اا   و  بااو ب اا   ؛ وعماان نم  ن  باان عاامسمإن
 ونا ياار( ن اام مةااإن  وعماانا  وعسإعااسر ن ونا ياار  الةعمإ ساار بصاامر ن  وممعاامسر، ن ن ) ومع  ساار،  ن  اا 

الإصر، صب ت بصن   ن   ر نةمسر منقمهإ  ومنهةاو مان  سمسار ال مار  ما    نهإساإت مشا نع 
 عاعال  مهإ وممهانا  ومناان   ام ماو   وصا    عالمسر  ومع  ار. نوعا  مان  ماا  أل وار  ماو عمإنزماإ 

بإ عباااااإ ن  و إسااااار  وعااااام   عاااااالمم(  مةااااا   )نواااااسل Paradigm" "Civilizational  و  اااااإ   
واااا ععاااعال ا  مناااو  بااان  وم ااا   مًماااإ باااأن .بعممساااإت  ألعاااممر إععصااا   ونهاااإ ماااإ     ج  ماااو نصااامه

نوكان  ، ن  وصاسإهر   عاالمسر ومعمانا  الةعمإ سار ن  نعاإنسر  ومع  ار مصطمذ  عاممر  ن  عاالمسر
 إ  " نوسل   عالمم، عمننًز  منهإ بنن  ومقهم ن و  إ  . ععال مت " ومنان   و  

 مقاا   ااإن ع  نااز منااو  باان  وم اا   مااو  وةإنااب  ومع  اام ن ونااا    كثاا   ومننن ناحيننة   ننر ؛
. نوااو   ااإن   اا   " ألنعااإ  وعلننى نحننو يبننرز الرابطننة بننين المعرفنني والمنهجنني والنظننري ن اانً إ 

سل  مو مععنى الطن  ن     من الطن ت  ممسر  ومعقإبمر" من  ب ز  عهإمإت منو  بن  وم  ، و

                                                 
م رروة القروةم إسرالمية  أي رار( نادية ماطفى، منهاجية إسالمية المعرفة مىن المنظىور والتييىيل العىام إلىى خبىرة التطبيقىات، فىي: 1)

، القىىاهرة: مركىىز الحضىىارة للدراسىىات السياسىىية بالتعىىاوع مىىع المعهىىد العىىالمي للفكىىر اإلسىىالمي، )تحىىت التحريىىر ال عركررة  عررد ر ررع قررر 

 والطبع(.

( منى أبو الفضل، المنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربيىة )فىي(: ناديىة محمىود ماىطفى، سىيف الىدين عبىد الفتىا  2)

ررا)محىىرراع(،  ، القىىاهرة: م 2000 /8 /2 -29/7  أي ررار دورة ال ن اجيررة اإلسررالمية كررح العلرروم االجت اييررة، العلرروم السياسررية م وذج 

 م.2002هـ/ 1423مركز الحضارة للدراسات السياسية، -سالميالمعهد العالمي للفكر اإل

 .مرجع سا ق( منى أبو الفضل، النظرية االجتماعية المعايرة: نحو طر  توحيدي، 3)

(  محور هذه العمال التي امتدت لما يقرب من ربع قرع لم يتم نشرها في تفاييلها أو محالتها الكلية. وتىم نشىر بعىذ هىذه البعىاد 4)

 العمال التي ال توفي الجهد الفعلي المبذول حقه، انظر على سبيل المثال:في بعذ 

- Mona AbulFadl, Beyond Cultural Parodies and Parodizing Cultures, AJISS, Vol.8 N.1,March 1991. 

- Mona AbulFadl, Where East Meets West, Op. Cit. 
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 ألعااممر، نوكاان  مااو معااعنى  ونااإاا  ن  واا  بط باانن  والطاان ت.  ااإو   إناات  سمساار  النعقااإن ماان نقاا  
 و  باام  وااو نقاا   وعاا  ث ماا نً   بإو لساار   عااالمسر نصااناًل  وااو صااسإهر  وعماانا  الةعمإ ساار صااسإهر 

و معااعنى   يااأ ب ثاام معكإماا   ومعااإ  ( ماان  عاالمسر )عاان    مااو معااعنى  وبإ ااث  ون  اا   ن  ماا
،  عاالمسر  ومع  ار  صعب  وعممسإت  ومنهإةسر  وعام عابأ نععاإ وت   ان من اعهإ مان   ا   مانز

فإن إسهام د.منى  بو الفضل حول  همية "مد ل المنظورا  المقارنة" والجدال بينها، واألنساق 
لتقندم لننا  السياسنة بصنفة  اصنة المعرفية المتقابلة بصفة عامة وحول مراجعة منظنورا  علنم

ا  ننا–تصننوراا واضننحا ننا وتطبيقيا عننن كيفيننة التشننبيك الفعننال بننين ال طننوا  فنني  بننرة الباحنن   -عاما
نيب   مو   وعشابس  مان م  ةعار ننقا   إوار مناان  ت  الرائد المتميز المعايش للقضية بكل ملكاته.

مع  ام عن نا  . نمناإ نةاق آالا   ، نسعاعن  ماو   وعشابس  نينطماأ مان نمانوجم و ا  ث م وعما  و  ب
 ر بإطااإ  مع  اام م ااإن  عاام   ال نماان  وباا   ماان نقاا  " و  بااو" م   ؛وعمااإنز  قعاا  ب منااو  باان  وم اا 

 ومنمنوج  ومع  م  و  بم. 

(  وعاااإومم ومم ااا    عاااالمم   ااار مشااا نع ملععااار )مثااا   ومعهااا واااا عكااان  عاااالمسر  ومع ،نوهاااو 
مان مشا نع  - وم ا   ن ومانه -" عاالمسر  ومع  ار"  نوكن  إنات ، .منو  م     عق ملععًسإ تعهم 

 ".ممن مش ن هإ "نق   وم    و  ب  نطالًقإ مبن  وم    وعممم ن وعمم سإ  منو  

 اااإن منااو  بااان  وم اا  واااا ععاا   قاااط  ومةاان  بااانن  والطاان ت  ماااو معاااعنى  :ومننن ناحينننة ثالثنننة
نن  اإن  وم ا  ن اإن  ألمار  قط، نوكن سعإ    عهإمهإ  مو ع   ومةن  بننها نب   ن ونا   م ومع  

 ماااو  مبااا  ن وعة نااا   وثقاااإ  ،و عهاااإ،  و  نهاااإ  بطااات بقااان  بااانن  ألعاااممر نبااانن  صاااالح  اااإن  ألمااار
 .(1)من  نعإن م ومععنى  وعإوم

ال عمص  بنن  - أ عصن  منو  بن  وم    ن منهإةسر عطبسقهإن -نوو   إن  عالمسر  ومع  ر 
 ألماار نن قعهااإ نباانن عة ناا   وعماانا  وشاا  سر ن سمساار  ومنااان   و  ااإ   ومعماانا نباانن  صااالح   اا  

  العععإنر بمصإ    وعنان    عالمسر  م  وعنان   الةعمإ م بصمر  إمر.
 ومنماعذ  ماو   نمانوج  ألعاعإو مععا    ومعاإ   سقا ا  عاهإا مناو  بان  وم ا ؛ومن ناحية رابعة

  م اان  و عهااإ مقإ نااار  وعالصصااإت  ومعكإمماار، نوكاان  نطالًقااإ ماان  لسااار   ااإ ير  عااالمسر ععاا  
بإونمااإوج  ومع  ساار ن و  ااإ ير  ومعقإبماار )نال نقاانن  ومع ااإ    ن  ومعصااإ  ر(. نماان ثااا  هاام عقاا ا 
 عااهإًمإ   ااإ ًيإ شااإماًل نوااسل  عااهإًمإ  اام مةااإن مع  اام م اا    ن  عااهإًمإ  عااالمًسإ  اام عالصااك 

ننم ن أ  وممهانا  م وقسم من  وو ن  ، إ عالمم و نهإ من  و  إ   نوسل  ومقهم  قط م   .  وعُّ
  ون عم ومش يعر.

                                                 
(1) Mona AbulFadl, Islamization as a force of Global Culture Renewal…, Op. Cit., pp. 163-179. 
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نبااإو ةنع  وااو  أل مااإن  وعقنسمساار ع  نااً  ، نةاا   ن مااإ ق معااق منااو  باان  وم اا   اام مااو   ومةااإن 
بإألعاااإل نعمثااا   ااام عنااااسا نع  يااا    ماااإن  ومااالعم   وعااانن   و اااإ   ن وعشااا ين و  بطااار  مماااإ  

( ن ومعااز من ماام ماا ن  1992عااالمم ) الةعمااإع  ومعااممنن بإوععااإنن ماام  ومعهاا   وعااإومم ومم اا    
. نوق  عم ن ت  ماا    اإ  مناو  بان (1) ق   مو عأعسل  ومعه ، نمم ب  سر الطعق  والمعسر  وثإنسر

 وم اا   وعاام عااةمعهإ  اام  ومق ماار ن اام مقاا مإت بعااف م ااإن ن  اانن  ممساار  وعقاانسا، ن اانن آوسااإت 
 :إ نمنهإةسر " عالمسر  ومع  ر". ن سمإ نمم عمصن  بعف مون  أل  

وعكااانن  ااام معناااإنن  ؛ ممسااار عنثناااأ ننشااا  نعاااإئ  مثااا  ماااون  ومااالعم  ت  وةمإ سااار نالب  عهاااإ -1
ن ااوو   اام معنااإنن ماان شااإ  ن  ونبناان   مااو مااون  ونعااإئ   – وااونن وااا سشااإ  ن – ومهعماانن بإوق ااسر 

نس   ن  معإ ما  وب ثم نمعإ   وملععإت  وعم نالططنن ألنشطعهإ  م  ومععقب .  إن مثا  ماو  
 نأ ن ونش  أل مإن  وملعم  ت  وعقنسمسر سمث  عإبقًر نةب عك   مإ نع عنن مال ةإعهإ. وعنث

نمنااإ نةااب  ن نععااإ ن: مااإو   ااإ  بأ مااإن  وماالعم  ت  وعقنسمساار  و ن ياار  وعاام عااا  قاا مإ  باا  
 والمعااار ن شااا ين  إًماااإ  ومإ اااسر  ن ناااأ عمااات  العاااعمإ   بنعإئةهاااإ  ااام عة نااا  نعمعنااا   نشاااطر 

 وص   ن منطمأ ومق مر  وكعإب  وعإمر، عب    .منو  بن  وم   بع  ن   ن  ام  وملععر  ن م مو  
عقااااانسا  وملععاااااإت )ةمعسااااار  مماااااإ   الةعماااااإع  ن ًياااااإ ألنشاااااطعهإ(،  عقااااانن  ناااااق مااااام عقااااا ا  وعمااااا  

ع قأ  والب   ن وثقر  وممزنةر ببعف  و     سر  وممع  ر ن والزمر وع  سا  وةن  ،  إهإنبإوملععإت  
، ن قمنار  وقاسا ن وعنقعاإت  ام شا    نماإي عامن سر سم ان  وعنبال بهاإ ينية الكاريزمنا""روت ال  نق مم 

نع  ناا مإ،  ااإن مااو   ون اام قاا  س قااأ منااز  نوواا   ناا مإ س اامن مةاا    عااعم     وملععاار ب ااف 
 وناا   اان منسار ن  ب نمهااإ  ت  أل اا     وقاإئمنن  منهااإ.  ال  ن ماو   ون اام قاا  س انن وااق عاامبسإعق 

 هن   قبإت ن ونن  من  ومعإوسر ن نالمإف نزن  وملععر. وعم ععمث   م ا

 ن   بطاار  ممااإ   الةعمااإع  ومعااممنن، بعاا   :ن مااو  اان  مااإ عاابأ، عقاانن  .منااو  باان  وم اا 
 ق نن من عأعسعهإ، نناً   وطبسععهإ  وم ي    وعم عععم   مو  الالك ننال     إئهإ نوسل  ماو 

سإت   ااإ سر. نماان ثااا  هنااإ   إةاار وم مااإا مع  اار ومن ةهاار ع اا  إنهااإ  ن بااط ملععااسر معنناار، 
 مو قن   و  م نع  سا  ونةهر من  ة   و ماإا  ماو  ومصا  قسر ن وعامعر عان   أل  اإئهإ  ا   ى 

  ن بصن   ةمإ سر.

 منسعنااا   vocationist dimensionمااان –ثقإ ًساااإ قسمًساااإ– .مناااو ممهنًماااإ  منمناااإ ععاااع  
سر نبنماار  كثاا  و  ااإ   اان  وعماا  ماان  ةاا  ق اان ن   ، ن  وماا   سعطاام  كثاا  ممااإ سأالااو :بإالعصااإ 

                                                 
(1) Mona Abul-Fadl (ed.), Proceedings of the 21st Annual Conference, Association of Muslim 

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

AH/1993 AC. 
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 والعاااإ   قصااان    ألمااا   وعااام عمااانج بهاااإ  عااان   –مااان نعاااإئ   عاااإبإت  وم عاااب  إئااا   ن كثااا   ن ًماااإ
 القعصإ   و   سر )نمإ  ن  هللا الن  ن بقو(. نبإو ها مان   عا    مناو  بان  وم ا   ن ماو   وانمط 

ق،  ال  نهااإ  كاا ت  ممساار  عااعم    ن ةهاعمان  وعماا  ن وع اا سر س اانن صاعًبإ  اام ااا   وعقبااإت  وعاام 
ثااا  هاام عاال   ؛ نماان عشاا ن   وهنساار  ومهنساار وعممااإ   الةعمااإع  ومعااممننماان  نااث    بطاار ن   و

باا  نماان  ،ال هنااو  نااق. نوااو ،  ااإن عقاانسا  والباا   ماان  ةاا  مااون  العااعم   ير   ناسماار م مااز معناان 
وعقاانسا سمثاا   اا ن     ااإ   ع  ناا   ةاا    عااإ  قن  اا     سااإ   وثقااإ م ن الةعمااإ م وألماار، مااو   

 The Culturalن وو  ، ممإ   ومعممنن ع إ م  وو ك    وملععسر ال العةإن ن ونةهر. نمن سعع  

medium of its constituencies   . 

قاا مت  .منااو  باان  وم اا   لساار عباا ز  معمإمهااإ  ، اان هإسااإت نمنهإةساار  عااالمسر  ومع  اار -2
اااا  ن واااا  بط باااانن  والطاااان ت  بإونااااإاا ) ومااااإ نقم،  باااان عاااانممإن،   عااااالمسر  ومع  اااار ماااانز  وعاااام  ص 

إ قااا مت  لسااار  ااان  وعالقااار بااانن  ومقاااق ن ون قااام نبااانن  ومع  ااام  ااام  ااا  منهاااإ.  مااا…(  و مااان نم، 
 مو  ون ن  وو  سش ح  ومال اإت  وعإمر  وعم نصمت  بهإ من قب   والصإئك  وعإمر ن ونا  ، 

عااالمسر  ومع  اار"، نوااسل  اام نقاا   ن م  ةعاار  لساار  عااهإا منااو  باان  وم اا   اام شاا ح "منهإةساار  
 :(1)م     أل    و منز  ن    ى  والطط. نععمالك مون  و لسر  إ عم

 وااو قن  اا     وعماانا  الةعمإ ساار ن وطبسعساار  عااعنإ ً  –نوااسل  عااعب  ن- و إةاار  وااو   ااإ   بنااإ   - 
ن ماون  وعممسار ن نوععبناو ،ة ن    م  منهإةًساإ  ام ةاب  ن ع اهإساإت ة نا   عععاأ نقاسا   عاالا. ن ي
  وة ن  .  disciplines وعمنا 

 وعااإ يخ  نمااإ سمثاا   اام ن  ون قاام، ن  ومع  اار،  : ااإن م اانً   ثالثسًّااإ ناا بط باانن  و لساار   عااالمسر  اان
واو   اإن ،  Disciplines ي اإ   بناإ   وعمانان  Premised "  وعن نا "نا   .منو ةنم   ومناان  

عمثا   -    ومع  ر  وو مصإ  مإ، نمن ثا  وو  مسإعهإ  نن  ةعاز  بإ عبإ مإ   إ- عالمسر  ومع  ر 
   مان الاالن نقا   ألكإ سمساإ  و  بسار، ن  ن  ،مإ   وم    ومعاما نوكان بط ياأ   عاعبن    إ   بن

 .ع  نً    ألم ي سر

 مااااإ  اااا  ن  وماااالعم  – وع اااا    ومبإشاااا  ن وممماااانل  مااااإا  ومم اااا ين ن ومعمماااانن  ومعااااممنن  -ب
من:   إ    عإبر م  ةم ن عب ةإمعسر  م  ا نع  وععماسا  ألعإعاسر وةعمهاا  -الا آبإ  و نوم  م  ع

مععااقنن ماام مبااإ    وقاا آن.  مااإ  ن  ومنااان   وااالزا ومن ةهاار مااو   وع اا   نعطمااب ع شاانن    اار 
  إومسر وعأمنن  ال ع    بإو إةر وعالج  الز ن ةسر  م  وععمسا ن وثقإ ر  وعم نعع ف وهإ  ومعما.

                                                 
ادية ماطفى، منهاجية إسالمية المعرفة من المنظور والتيييل العام إلى خبرة التطبيقات، في: أعمال مشرو  تقويم إسالمية ن (1) 

 .مرجع سا قالمعرفة بعد ربع قرع، 
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و   اااإ ن عأعاااسل  ومعهااا   وعاااإومم  ااام  وثمإنننساااإت بعااا  عأعاااسل  ع اااإ   وطمبااار  ومعاااممنن  ااام ن ي
إبر عأعسل ملععر ب ثسر  وععننسإت، ثا  ع إ   ممإ   الةعمإع  ومعممنن  م  وعبعننسإت،  إن بمث

(Think Tank ن ) ،ااااإن مااااون ععمسمساااار وع  ناااا  نةهاااار  وب ااااث  اااام  ألماااار، ن وعنةسااااق ن وعنعاااانأ 
قاانن  .منااو، قاا  عنقماات؛ ألنااق  مااو ماا     وعقاا   ومنصاا ا منااو عأعااسل  ومعهاا ،  العااعم   ير،  مااإ ع

مإ        ن)  Original Work plan ن  وممهنا  وو  قإمت  مسق الطر  وعم   ألصمسر  نث 
بالطاار  ومااإ نقم(، نماان ممهاانا   ااإ   مس ماار ةو ياار ونعااط  العااعنإ  ،  ااوو    ت  .منااو  نااق  اا ث 

ن  ن ت مااو   وممهاانا.  مااا سعاا   وهاا   ماان  ومقاا   ت  قااط، نوكاان  ع اانن  اام  ألنونسااإت  اان  شاا إن
 وم اا   ماان نإ ساار ن ااوو  نقاا  نعةااإنز شااب ر  وعقاا   ومعااما  وااو    اا و باال   ومنقاا  ن ي ااإ    وبنااإ 

بعباإ    الا ى،  شاإ ت  . ومالعممار  و  نثار  وعمانا إمان طسإعها  وعم ال ةت نعبمان ت م و   ث م و  ب
ثقإ م ن وم ا    ون عام  وم اسط بإوعممسار  وععمسمسار  واو  عنعمام  وساق، منو  بن  وم    وو   طإ   و

ليمي والتربوي والفكنري م كدة بذلك الرابطة بين المعرفي والتع    شإ ت  وو  وك  نوسل  وةز ، 
 مبرزة الطاب  الحضاري الشامل لر يتها الديناميكية التفاعلية متعددة المستويا .والثقافي 

نق مإ والطر  ومإ نقم  وعم  –نون بط يقر هن  مبإش  - وم   ق  عةمت نبهو  عكنن منو  بن 
  وصااقت بهااإ هإساار م اا   ،  ال نماام   ااإ   صااسإهر  وعماانا صااسإهر  عااالمسر،  اام  اانن  ن   ااإ   

ن  نق ق ا عصنً    إًمإ معع    ألبعإ  وعممسر شإممر، نقإا الممإلن من بع ن ببمن عهإ بن  ق       مإوق، ع  
 عهإ ن أ  وع ن  من  ال عبإ  ت.نع  ن   نونسإ

 "عنةااق  عااالمسر  ومع  اار ن  بطاار  ممااإ   الةعمااإع  ومعااممنن     اان " ومع  اارمإمساار ن اان  -ج
 ن اااااااااا ت  .منااااااااااو  ن هإساااااااااار عطااااااااااني   ماااااااااانا  ةعمإ ساااااااااار  عااااااااااالمسر ، مااااااااااو   وعنةااااااااااق ومااااااااااإو ن 

بمقاا ن مإ  ومعاااإممر  اام مةاااإن  ممااام   Indigenous Islamic Social Science صاانمر
مون  و إسر مم  الععةإبر ومعطمبإت  ألمار   عاالمسر بإ عبإ ماإ ةمإ ار عسإعاسر  إومسار،  عنإ عم،

  وو   الععةإبر ومعطمبإت  وةمإ إت  ومعممر  م  ونالسإت  ومع   .

 بطت منو  بن  وم   بنن  منا  ةعمإ سر  عالمسر نبنن ال مر ةإنب من  ألمر نمان  ،نم و 
) ومااإ نقم، ن وعماان نم،  وثالثاار   عااالمسر  ومع  اار   ااز  ماانز نااث  ومقااسا الااإ ج  واا نن   عااالمسر، 

مةعمعإعهااإ ننامهااإ ن   مااإ   ااإ    وبنااإ   مااو  عاال  ومعااممر ن   واا نن  مااو  إةاارن باان عاامسمإن( 
إت مشإ  إعها  م   إ   صسإهر و   عسإةإت معممم  و  ب  ن  م إن عالمسر،  نن  ن نعط قن   و

 م  ألنطإن  ألا. وعمنا  عالمًسإ مقإ نر بأق  نها  

 وبالنظر إلى ثالثية:

 .إ   بنإ   وعمنا  و  بسر  و  نثر نوسل  ععب  وهإ   
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 مر  ن بع هإ نوكان  ن ئا   هم وسعت  ن ئ  منمص ؛ وعالقر بنن  ومع  م ن وم    ن و   م
  إن  عالمسر  ومع  ر  نعم من مة     إ   بنإ   وعمنا. ،نمن ثا .مع  كمرمععإ    

   عالا نعإ يالق نعننق، نوسل  قط    إمق ن قهق.قسا     عبإ 
 نجد  ن د.منى  بو الفضل تمثل ر ية وسطاا بين: الفناروقي منن جهنة، وبنين فضنل النرحمن
 وضياء الدين سردار )وغيرهما( ممن ر وا فني اإلسنالمية تغرين  لمسنالم ولني   سنلمةا للعلنوم.

( باانن  ن ئاا  Multidisciplinary) ممساار مااإ  نهااإ عمثاا  ةعااً   مع  ً ااإ، ناااً   وععاا   ماا  المهإ  وع
هطات  و إ ا   م ومع  ر ن وم   ن ومنهإةسر ن ونا ير ن وو  بننها نبنن  ون قم ن و   ار، نباو   ها

  ال نمن  و  بط ن ونإاا بنن الطن ت  ن الطط  وعم . ؛ و إئب  م  لى  منز  عالمسر  ومع  ر
و   إنت منو  بن  وم   وا ععص   مبإش   وو  يراا نق  الطر  ومإ نقم  ن معإبعار  وعطان   ام ، ن ي

 وم اا    مااإ  باا ت  نااق  لى  وقساااإ عنن  وعااإونعنن ومملععاار،  ال  نهااإ نبعااا  ماا ن   قاا  ن  اا   ماااو 
ب  ن ن  ع شنن مش نع  عالمسر  ومع  ر،  إنت ع    نبن نح نن   ش ن نن  نأ  ن  وعممسر ال

مثمنن ةزً   مناق.  هام عقانن: " ا  مانها عكنن م نر ع ت عأثن   أل     نوسل  قط  ومش نع  وو  س
الااالن عنوسااق واا ن ن – ااإن ملععااسًّإ بط يقعااق، ن اا  ماانها ةااإ  بقاا   ماان الب عااق ن اا  ماانها  عااعطإع 

 ن سقان   معماإا مشاإم سق". نمناإ ،  واو ةإناب ووا ، ن اأ  لسار مناو  بان  وم ا ،  - مو  وعاإ ر
. نمان (1)ماإي  وشالصاسر ن عاإونبهإعننسعإت  ام  ومنطمقاإت ن ومناإم ، طإوماإ مناإ  عننسعاإت  ام  ن

نوو   مو  ،ثا،  إن  و قسقر  م نا   .منو مم نةن  معإ ر من  الالعال  نمن  وعم   ن وم  سر
 ط يأ ع   ن هإسإعق  كث  مإ ع   ن   إ سر  ن الصنصسر  وعب .

  
 والسياسي: ثانياا: منظومة التفعيل والتشغيل في دراسة الواق  االجتماعي

ع ت  نن ن    م: "ن ن عة ن   ون م بإألمر   عالمسر ن وعنان  من م ةعسر  عالمسر: 
عطن  ةهن  ثالثر  قن  من  وب ث ن وع  يل  م  مسر  القعصإ  ن وعمنا  وعسإعسر:  وعنةهإت 

ب ث :  نق "ال عع قأ  وقمز ت  ونن سر  م  و(2)ن وع  سإت"، عو    .نإ سر مصطمو  م     ب نثهإ
ن وع  يل  م  وةإمعإت ب نن عن     و ن    وونن سقن نن نيلععنن م   ل    ير معمنز   ن 

ب  ن ن نع عب  مو  ةمإ إت ب ثسر معةإنعر عقنا  مو ممنا ب ثسر ن ممسر ة ن  ". ن وو  ال
 وم  ال   ونا ير ن ومنهإةسر وع  يل  نوا عكن نسقع ن بإون م بمععنى  ألمر ن وو ك    نهإ.

   ت عقع ب من ق يب نمن بعن  من مون  وم ةعسر نون من قبن   وعع يأ بهإ بإ عبإ مإ  ومق
 م ةعسر مقإ نر نوسل بإو  ن   عبننهإ نعمعنمهإ  م ةعسر و عسر ومبإ ث  ن  وم  ل. 

                                                 
(1) bid, pp 104-106. 

 .12-10، ص صال رجع السا ق( 2)
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ن إن ومعالمر  وم  نا  . . إم   بسم، منو ب  سر  وعبعننسإت، ثا  وعالمر  . .منو  بن  وم   
ومعة ن   مو مونن  - مو مععنى  وع  يل ن وب ث-إ بإوعأعسل عبقق  إنننسإت( ) م ب  سر  وثم

 ةإ ت الب     يأ  ،سععكم   ومعن  وثإن    وصعن نن  ومقع ننن، ن مو ن ن  عذ  وط يأ  مإا ةن   
مش نع  وعالقإت  و نوسر  م   عالا، ثا الب   ع  يل  وم    وعسإعم   عالمم ن ومنان  

. ن ععم ت معن   عنةسق من  ما معإوا  عهإا مو   وةن   وثإنم  و نوسر و  إ   ومعالقإت 
 وع  يل ن وب ث وال مر ق إسإ  ألمر   عالمسر  ومع  سر منهإ ن وعسإعسر، نشإ    نهإ     من 

من عالصك  وناا  ومقإ نر ن م مو   ومقإا  ععت  .منو  بن  وم   ومنان    إ      ألعإعو
 ن   عإت  وم    من منان    إ    عالمم مقإ نر بإومنان   ونعن . ،(1)و   عر  وناا  وع بسر

 وعالقااإت  و نوساار ن وم اا   وعسإعاام ن وااناا  وعسإعااسر  ومقإ ناار ن   عااإت  وماا   ، مةااإالت   بعاار 
سم ان  وعنقااأ  ناا مإ وبسااإن  سمساار عمعناا  نعشاا ن  منااان    ااإ   و   عاار  ماان  مهماار  اام معااإ  

 ومعاعنى  وكمام ) ألمار( ن ونااإا  وا نوم، معاعنى   وعإوسار: نسإتععامعطن   ألمر   عاالمسر،  نا   و
  وناا، نمععنى  وننع ن ألع  .

 ونا ن  عاععط   بإوع منا  أل ماإن  .مناو  بان  وم ا   ام ماون  ومةاإالت مون ن نث  ن   مإن 
فإنني سأتوقف باألسا  عند األمة والمر ة؛ إلبنراز الرابطنة بينهمنا فني مشنروع مننى بإوعمصن ، 

وهي الرابطنة التني تعند منن  بنرز عالمنا  منظنور حضناري للعلنوم  بو الفضل الفكري والنظري، 
نمااان نإ سااار  الااا ى،  هماااإ مااان  ومةاااإالت  وعااام نبااا ز  ماااو صاااعن ممإ  االجتماعينننة والسياسنننية.

  الععم   ير ن وع  كا من ةن   و ن    وو  ألةسإن  وعإوسر.
مان  ألمار معاعنى ومع منا .  ماإ  عاعم ت  (2) عمو عبن   ومثاإن  عالاوت  نوسار  معام  ام  وعاإوا

   عااإت  وماا     اام  وعطاان  ن ونماان ) مااإ عاان ى  اام  وم اان   والااإك بااوو  ماان مااون  وناا ن (. نماان 
 قااأ  و  بطاار باانن عممعن اار  و ت  ن ئاا ماان  ممساار معااعم    إ  ااإ يً   باانن  ن منااان ً  ألماا   وااو  ن  

 عسر.  نع  وعمنا  الةعمإ سر ن وعسإ م  ألةسإن ن والب  ت 
 
 مفهوم األمة اإلسالمية: األمة القط : -1

عمثاا   ألماار معااعنى ومع مناا  ماان منااان    ااإ    عااالمم مقإ ناار بمعااعنسإت  وع مناا   ألالاا ى 
عأصاان   ونسعااعن   وعناناا  وهااو   ومعااعنى  مااو (. …،ماان منااان  ت ه بساار ) و نواار،  وناااإا  واا نوم

ومقهم،  إن  وعأصن   وعسإعم  و  إ   إوو ةإنب  وعأصن   وش  م ن   .ممهنا  ألمرو و  إ   
                                                 

 راجع في هذا الادد كالً من:( 1)

 .2006، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، يناير ية يل ية لتدرةس النظم السياسية العر يةمتو من جكتاب: منى أبو الفضل،  -

 .مرجع سا قمحاضرة: منى أبو الفضل: المنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربية،  -

ز الحضىىارة للدراسىىات السياسىىية "، حوليىىة/ دوريىىة سىىنوية تىىدرا قضىىايا العىىالم اإلسىىالمي، ياىىدرها مركىى"أمتررح كررح العررالمحوليىىة ( 2)

بالقاهرة، ولبياع موضوعات العداد التسعة الاادرة من الحولية : راجع الهىام  الخىاص بىالتعريف بالحوليىة فىي الجىزء الخيىر) ثالثًىا: 

 راسة .المنظور الحضاري استجابة ذاتية ودائرة مفتوحة: ماذا بعد من أجل االستمرارية واالستكمال والمراجعة؟( من هذه الد
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نوقااا   شااانت  .مناااو  بااان  وم ااا ، نمااان قبمهاااإ  . إمااا   بسااام  وااا  ن  وعأصااان  ماااو   .ال سقااا   ممسااار
 وممهنا من مصإ    عالمسر. ن م ملومهإ  ألمر  وقطب: ن ان عأصان  منهاإةم وممهانا  ألمار  ام 
   عالا)1(، ق مت منو  بن  وم   عأصساًل سم ن عمالسصق  مو  ون ن  وعإوم)2(:  

 ا  وكسإنإت  وةمإ سر  وعم    عهإ  ومنطقر  و  إ ير، نمهمر  وبإ ث ع ني   ألمر  م ألمر م
من اانً إ ماان اااإم    وااو ممهاانا، ن ال عقااإ  بإألماار ماان معااعنى  ونة  نساار  وااو معااعنى  وماا   إت 

ساار، ماام  كعااإب  وعقمساار، نع شاان  شااعن نإ نع نياا   نمعااإالت ال شااعن ير  وااو عمااإ الت ن  ساار     
عاامن نإ  واان  م        عماا   ألبعااإ   ومعننساار ن وقسمساار  وعاام ع اامم  مسااق وواا   ومعنااو   نةااإبم 

 ن وم منن  ألالالقم  وو  ال سععن  ب نن    منهمإ  وعطن   و  إ   وإلنعإن. 
 إن عأصن   .منو  بن  وم   ننطمأ من بسإن  ممسر ط ح من نع  ألمر،  عبن  من  ،نوهو 
مشاا مر  وهنساار ن النعمااإ ، ن ماا ال  نمعاام   اام ب ااث ق ااإسإ  و  ااا ن وااناا ن وعالقااإت  عااب   اا 

 إن مو   وعأصن  ننطمأ من   ف   عبإ   ن  ألمر ق  بإعت ع  ًثإ ن ب  ث  ، نوو  . و نوسر   عالمسر
 ومع ااأ، وواا  ألن  ألماار  اام  نقهااإ  مإناار، ن منهااإ ناسماار  وااو  نااق  اام مالااإزن  وعااإ يخ وس ااإن 

 قب    نعإنسر  إ ر.   إ ير 
 عمننإ  ن ن  ل ننع   من م  ألمر  م   عالا، ن نن منقم مو   وكسإن  وةمإ م مان  ،نوو 

 وكسإنااإت  وةمإ ساار  ألالاا ى، نمااإ  والصااإئك  وعكنينساار ن و ننساار وهااو   وكسااإن  نمااإ  وااو  س مااظ 
هااإةم  وااو  عق مااق ةاانم ن ن عااعم   يعق. ن اام عاابن    ةإباار  اان مااون  ألعاائمر، سقاانا  وعأصاان   ومن

  .منو  بن  وم    مو بسإن مإ نمم:
 ن  ألماار ماام وواا   وكسااإن  وةمااإ م  وممنااز  وااو     زعااق  وعقناا   ن واا  ن ، ن وااو  عمعقاام  -1

 نإصااا ن  ااانن الصاااإئك مشاااع  ر  اااإ بر  وةاااون ، بإعاااطر  ومااا نع،  ماااو مااا ى  ألبعاااإ   وو عسااار 
بعبإ    ال ى،  إن مصن   .وا   عالممن ومن ن سر،  ومعننسر ن ومإ سر، وةمإ ر مم  صب  وعإ
  وةمإ ر   ألمر ال سم ن  صمق  ن معإ   وعقن     و  ن .

قطنعق سإعم معكإم  ش   "      عالا"، إ ناإا  عالمم  ةعمإ م نعبع   ن نة  عإ يالسًّ  -2
شااعنب معبإنناار  نصااه ت  اام ةمإ اار  نناات  ألماار   عااالمسر  اام ااا  الال اار اماات  مااًز  ومن اا   

سر وألمااار، نبعااا   ن ز وااات  نوااار  والال ااار، نبعااا   ن ع ممااات  ن صااا   وةمإ ااار  ااام قنمساااإت  وعسإعااا
معم قر ال ن بطهإ  ال  بإي  ننم، نبع   ن ب    نق وا نبأ من   عاالا  ال  وعقنا  ، سصابذ  وعال ن 

من ن قعنإ  ومعإص   م  عقط  م  وعق   وبإطن ومشعنب  ( ألمر)من: مإ م ى  ظ مو   وممهنا 
سر بع   ن مزقعهإ  و ا ن   وعسإعاسر ن واناا  ونطنسار  ما  عصابذ ااإم   عإ يالسار  ن و ا ى   عالم

                                                 
 .2007، 3، القاهرة: دار الشروق الدولية،  طاألمة القط ة متو الأصيا من اجح ل ف وم األمة كح اإلسالم( منى أبو الفضل، 1)

"، حوليىىىة قضىىىايا العىىىالم اإلسىىىالمي، القىىىاهرة: مركىىىز الحضىىىارة للدراسىىىات "أمترررح كرررح العرررالم( مقدمىىىة العىىىدد الثىىىاني مىىىن حوليىىىة 2)

 .2000السياسية،
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    ا نةاااب  ن عهاااعا بإوعااا ب  ن وعم ااا  وننعقااا  مااان ن قااام   طاااإ  إ  ن عة يااا ً   مثإوسًّاااطنبااار  ن عصااان ً 
 و   اام  ومعإصاا   وااو  عااعالالك  ومعااإنم نعة ياا   وممااإمسا نعأصاانمهإ  اام نطااإ   وعقاا   ومةاا   

 ةمإ اار   ااإ ير عسإعااسر  مااو مااو   " ألماار" وعمماام، ب ثًااإ  اان ععمناا  نعمعاان  واااإم    ن ومنطااأ
 وقاا   ماان  العااعم   ير ن وعن صاا ،  مااو  واا ها ممااإ  صااإبهإ ماان  ااعأ ننماان ب ااسإع  ألعاابإب 

  ومإ سر ن وناإمسر.
 هاام معااعن ع  و عااإور  وم م ساار، نبإوعااإوم  ااإن نةاان   ؛ ألماار  ن  وةمإ اار عصاان   ألصاا  -3
 اإن بقاإ   ألمار ما عبط بإوعمار نواسل باإومعمنن.  ،ا ن و نور نةن  منعانب  ن مشاعأ. نمان ثاا  مإ

ن   عأ ن ط من  إ مسر  ألمار -ن العمإ    مإا ال ننمام نةن ماإ.  إألمار  ام   عاالا مام  -ن ي
 إ عااالا  ناا مإ ةااإ  بأماار وااا سق نهااإ  . وعاام عماا ز  وااناا ب  ااا م اامنن   عااالا  عقناا   نشاا يعر

ناسمسر معننر، نمن منإ صإ ت "قسمر  مسإ" ثإبعر ال ع بعهإ  ط  ةإم  ، ب  مم  وقإ    ب عمسر ع
 اإن  ن عاإ   ، مو  نةإ   ألش إن ن وصسإهإت  ونامسر  وعم عاعال ا نمعطساإت  وعصا . نمان ثاا

  وملععإت  وعإ يالسر وألمر ال سعنم زن ن  ألمر.
   نهااإ " ألماار" نوسعاات " ماار" باانن  ألماار   عااالمسر ماام  ألماار  ومعااعالممر  اام  أل ف،   -4

إ ا ناناً    ام  وممهانا  واو     عاق  ألما. نال نة  وألمر   عالمسر ا ن أ  ومعنو  ومشإ   وسق  إوسًّا
 ن بإ  م  وعصان   ومعاس سر  ن  ام  وممهانا  ومعإصا  ومقنمساإت  ماإ ةاإ  باق  صا   وعناني   ام 

 ألماا مان  ناث عةإنزماإ  وعصا   وزمنام.  وو  ألن  ألمر   عالمسر عمع    ان هن ماإ مان . ن بإ
نماا   وواا  ماان   هاام و ت شالصااسر   ااإ ير ممنااز ، نوكنهااإ هناا  منقنعاار بمعااإ  عااإ يالم م اا  .

مص    وعماإنز و عاق  واو  نةعا  ألمار   عاالا منقعهاإ  وممناز بانن عاإئ   ألماا.  هام  ام بقإئهاإ 
 بإومعااإ   وعااإ يالم  ن  وعن ماا  ن عااعم   مإ  قسقاار  ةعمإ ساار  ماان بإوعق ساار  وعاام  نبثقاات منهااإ، ال

 وعإ يالساار  وعاام ععمإ اا  معهااإ. نوهااو   مااق  اااإن  وعاامر  ألصاانوسر  وممنااز  وألماار ماام  وعاام عصاااب  
 عهإ. نوهو  وا عقعص   وعإصمر  و  إ ير وألمر ب وبش ير،  مو  العال   نن  هإ، بص وةمإ إت 

     وةمإ اار " ألماار" و عااق،  مااو منقاام ة    اام  نن آالاا ، باا  ععاا  ت  وم  كااز  و  ااإ ير ماام  معاا
نمااااو  سعناااام  ن   عااااالا  ااااإومم ال س اااا ل  .نبإعاااات  ن صااااا  و نواااار   عااااالمسر عععاااا   نععاااان وو

ن نعهاإنى  ومن ناو  ماإ  ؛ وم  زير، نال سقب  ثبإت  وعإصمر،  مإ سعنم  نق  م  إور   سإ  معة  
ن وقن وب  وعناسمسر  وعم إ  إنت  ألش إن ن ومعمسإت ن سً  .م من قم  ال ى   م منقم  عو نعصإ   

إ ماااان  ن  نح  ألماااار  اااام عااااعم   ئااااا ن اااان  وعةاااا   ععالااااومإ مااااون  وصاااا ن ت  ااااإن م ةعهااااإ   ئًماااا
 ن ومقإنمر.

نوكااان ماااإو   ااان  ألمااار  معاااعنى ومع منااا   نماااإ  الوااار  بعاااإ   وعأصااان   ومنهاااإةم  وعاااإبقر  -5
 وممهنا  ألمر  
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شااأ  ألماار  وعق ساار ماام  ألصاا   اام من   وعأصاان   ومنهااإةم  وعااإبأ نباانن ونااإ  ن  و  بطاار  و ننساار
 ألماار عمثاا ، بم اار  مااا  وعسإعاار  و اا نث، منطقاار ثقإ ساار   ااإ ير سم اان   ن عااعم   مإ نبقإئهااإ.  وً 

   عر عمإ الت ن القإت م ننإعهإ  نطالًقإ من  وب ث  م عأثن   و  بطر  ومشع  ر بننهإ،  ام اا  
 ام اا  عاأثن  نقاإئم  أل ا  ث نعطن  عهاإ، ن ر، عأثن   وعننع  ن  وعبإنن  ام  وةن ناب  ألالا ى  ومإ سا

 ن م ا  عع  سر  و نن  وقنمسر )  عالمسر(.
 
 
ا  -2  المنظور النسوي الحداثي:-دراسا  المر ة من منظور حضاري إسالمي ناقدا

 القاإت  نوسار  ن  ماعا ب   عاإت  وما   . ن اإن ومناو  بان ق بإم اإنم ن ناإ  عاعإو  وا  كن  اان  نا
م بمإمساار  وعالقاار باانن  وماا    ن وعسإعاار  ن باانن  وماا    ن و  ااإ  . نعاا  إن مااإ  وم اا    اا  عع يماا

عبمن   معمإمم بق سر  وم     ق سر  إومسر من ق إسإ  قن    نعإن  واو  عشاع   انن ممإمسمهاإ 
 نعسإعإعهإ ة  الت  والصنصسر ن وعإومسر.

 ناااب  ومع  سااار عالصصااام.  ال  ن  وةن   ماااو   ناااا   قع  بااام مااان ماااون  وق اااسر بقااا   ماااإ سم  اااق
ن وم  ير ن ومنهإةسر  وعم نقمعهإ  ن   مإن منو  بن  وم   امت عمث   ألعإل ن وقإ ا   ن وعاإمن  

 ما  وم طإت  ومع  سر ن ونا ير ن وعممسر  وعم   ععهإ   ومق   و   عإعم  م مةإن  وم   . نععمالك
 من ن قم   مإن منو  بن  وم    مو  ون ن  وعإوم:

 (1997)ةمعسر    عإت  وم    ن و  إ    وعم  عععهإ منو  بن  وم     وب  سر مم شعإ  -1
 ،مإ بننهمإ نثإ  سش   ألص   وو  وم ع، ن مو منن وق عنع   وعمإ   ، ألا ن ألمر صنن ن" :نمن

 .(1) وعم مم  نح  و  إ  "

نعقم مون  وعبإ    م قمب منان    إ   وعشالسك نعمعن  نمعإوةر مش الت  وم     نن 
نمن  ومنان   وو  سقنا  مو  ن ق سر  وم    وا نون عنمص   ن . ن  ن  ومةعمم ن ألمر نمصإ

ق سر  ألمر  ب  عإ يالهإ نمإ ععإقب  منهإ من  نةإز ت ثا ع  سإت نعه ن  ت   المسر نالإ ةسر. 
نوو ،  إن م  ةعإت عإ يخ ق سر  وم    مم م  ةعإت  م عإ يخ  ألمر من زن سإ مالعممر نمعنن ر. 

،  إن م  ال  ع نن  ن م  وم    ال عنمص   ن م  ال  ع نن  ن م  ألمر  و  من ب معق، نمن ثا

                                                 

بعنواع: مراجعات في تاريخ المىة: المىرأة العدد األور من مجلة ال رأة والتفارة تهلت د.منى بهذه العبارة أول مقال لها في ( وقد اس1)

 .3م، ص2000هـ 1420إلطاللة معرفية، القاهرة: جمعية دراسات المرأة والحضارة، ربيع-حركات التجديد

منطلقاتهىىا وأهىىدافها وإطارهىىا الفكىىري وأنشىىطتها والنشىىرات العلميىىة ( وASWIC) جمعيىىة دراسىىات المىىرأة والحضىىارةللتعىىرا علىىى و

 الاادرة عنها، انظر الموقع اإللكتروني للجمعية على الرابط: 

 muslimwomenstudies.com/aswic///ةhttp 

. 
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 عمو عبن   ومثإن:  و   إن  وة ن  وم    ن وعسإعم  نن عبن    صالح  م  ألمر سط ح 
 ش إوسإت  وعالقر بنن:   عالا ن   من  و سمنق  طسر ن قن    نعإن، ن وععإمذ ن وعط  ، 

 ومقإنمر،  وعالمأ ن وعنمسر،  وع نن   الةعمإ م ن وثقإ م،  إننإ نة   ن  وم     –   مإب–ن وةهإ  
من منان    إ    –نعا  عع  إ     ععهإ منمصمر  ن مون  وعسإقإت  م  نن  ن ق سر  وم    

 عقم  م قمب مون  وعسإقإت نال سم ن  صمهإ  نهإ. –

و  بم  مو  وم   .  نث  نق سط ح عص ت منو  بن  وم   بإونق  ألث   ونمنوج  ومع  م   -2
ن مإ عقنن  . .منو  بن  وم    م ب ث  قسا وهإ  ن م  ةعر ق سر - ق سر  وم    بإ عبإ مإ

ق سر    ثر  م من ةهر  وعقمن سر؛    ق سر ع  ي   وم    من  -(1) وم    من منان   عالمم
ن الععب    عإ    مسق نم تن وق   وقه   ومناا  وو  نةعمهإ عإبعر الععب     و ة ، ن ن مو   وقه 

 إن ق سر  وم     مو مو   ون ن    ت ق سر  ،نمن ثا .ناإا مةعمعم س     ل عسط    و ة 
مطإوبهإ عةإن  ومةعمم،  عمن   ق سر ع عبط بإوم  سر  نث نز    ن م  وم    بم  نعهإ  ع ؛   ثر

   ر ومع نن  نن أ نطإ    وو  ال سصبذ منإ   م  ثإبت  ن معطو. نوو ، سصبذ     شم  
 ن عم  من  ال عمإالت.

 بن  ن أ عأصن   .منو-ن مو  وع ل،  إن نةن  منان    إ    عالمم وق سر  وم    
ب  ن ن ن  ف الصإئصهإ  و   ثسر  مو  عإل  ن ن م  وم    ن ن مإ  م  ومةعمم  ال - وم  

 ن  ن م  وم     م مةعمم . نمن ثا،  إن  ألم   ألعإعم  ن  ع قمن ةز  من م  ن عإعم  س
مإ وسل   ةر قبنوق  ن    ق، نوكن مص   مو   و ن  نمون  و قن  نش  نعهإ، ن وو   وممإمسا 

 م –نمن ثا،  إن ط ح  .منو  بن  وم     ن  ومعإن    وعإئ    ب  زمإن  ن م إن م   .
إ مقإ نر بالب  ت من الالن  ونا   وو طبسعر  ومةعمعإت   عالمسر عإ يالسًّ  - (2)هإنمع  و   عر

مإ  وو:  ن ق سر  وم    وسعت ق سر    سر ع  ي ير،  عع  إ   ومنان   وعن ن   سق ن  هن مإ نمم
نوكنهإ عمع  وع ا  وةمإ ر  بع    من  ألع  . نمن ثا،  إن  ن   وم     وممع  الإ ج مون  ونن    ن 

وعبإ وسر ن الععم   ير  م مو   ومقن   م   المهإ نةب عنإنوق  م نطإ  عسإقق  ون عم نممإمسا  
 وعسإ . نوق    كمت  .منو  مو مو   وط ح طن ن  ق نن منو ب      ععهإ وق سر  وم     عو 

 .(3)عن إمإ هللا

                                                 
(1) Mona Abul- Fadl, ‘Revisiting the Woman Question: An Islamic Perspective, (in) Perry D. Lefebvre 

(ed.): Register, The Chicago Theological Seminar, Winter - Spring 1993, No.1, 2., pp 28-52. 

(2) Ibid, pp 51-52. 

 انظر من هذه الدراسات على سبيل المثال: (3)

 .17-9، ص قمرجع سامنى أبو الفضل، تادير، )في(: منى أبو الفضل )إشراا وتقديم(: المرأة العربية والمجتمع في قرع، -  

-  Mona  A. M. Abul- Fadl, Op. Cit. 
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قاا مت منااو  باان  وم اا   ،(1)ن اام  ومق ماار  وع  ي ياار ومكعااإب  و  ئاا  " وماا     وع بساار  اام قاا ن" -3
باانن  ونماانوج  ومع  اام  و اا  ثم ن ونماانوج  وعن ناا   قاا     ةإمعاار شااإممر  مساار النع إعااإت  ومقإبماار 

ا . ن  وم    ن نأ  نع ل  مو  وعسإعاإت  و عامسر ن وم نسار  ام ماو   ومةاإن ك ماون  و لسار نعمال 
نالصاااإئك  ااا  مااان  ونمااانوةنن  ااان  ومااا   ، ن ماااو ن ااان نااا  ن  واااو عةاااإنز  العاااعقطإب  مالماااذ

 ن وثنإئسإت  م عنإنن ق إسإ  وم   .
  بعً إ ن  .منو  م مةإن    عإت  وم   ،  ةعزى وعنقأ منإ  ن       مإنألنق ال سم ن   -4

ممااإ عااإممت  معهااإ  اام   اا   ن  ن شااإ  ت   اام عنمنااون، ن و اا   مااو عاابن   ومثااإن  ونمااإوج  وثالثاار 
  وعإوسر:

  قااا مت  .مناااو  بااان  وم ااا  (2)1999مننن تمر عنننن عائشنننة عبننند النننرحمن فننني ،
شاا إوسإت مع  ساار ن   ياار نمنهإةساار  باا   واا  من  نماانوج عطاا ح    عااعق    إئشاار  
.    

   :إسشات مناو  بان (3)"فصننل ال طنا  فيمنا وراء الحجنا "وفي نصها األدبني  ،
مأعإ  عةع  ط سإن  ونااإا  وعاإومم  وة نا   ا   ، وم   مأعإ   وم     م  وبمقإن

 مام   ا  ث  وبنعانر مام مطمام ععاعننسإت  وقا ن  وعشا ين . (4)  عالا ن ومعاممنن
ع نن  وناإا  وعإومم ن ن مإ نصأ بأنق "ة ن "،  عع  ت منو  بن نمم و ار 

 وم    وم     ومعممر " مز  العع عإ   م  وم    و   ثم  ونعن "، وع إكا  م 
 ااان  ماااإ  ااا ث وهاااإ  ااام  وبمقاااإن، معاااإ   ومصااان   ألن نبااام، نمعاااإ  "ننن نباااإ"، 

 ا  وقعاان  مععااإ ور )    .منااو(:  نهمااإ عننعصاا :  و اامن  ن ألالااال  ن و  ماار، 
 ن وإلنعإنسر  مإًاإ  مو  ومصإوذ.

                                                                                                                                           

مراجعرة كرح رطا رات معاصررة  رور منى أبو الفضل، خبرة تطوير منظور حضاري لدراسات المىرأة، )فىي(: أمىاني يىالح )محىرر(،  -

 .2007، القاهرة: برنامج حوار الحضارات )جامعة القاهرة( ومركز الدراسات المعرفية، ال رأة

، الوقف وعمارة المرأة في اإلسالم: قراءة معرفية في الخبرة التاريخية ودالالتها المعايرة بالنسبة إلى دور المرأة فىي منى أبو الفضل -

التنميىىة، )فىىي(: أسىىامة مجاهىىد، أمجىىد جبريىىل، عليىىاء وجىىدي )محىىرروع(، ناديىىة محمىىود ماىىطفى، رفعىىت العوضىىي ) تنسىىيق علمىىي 

بالتعىاوع بىين: برنىامج   2004أي رار ال رمال ر الردولح الرمد الرم النظي ر  كرح جامعرة القراهرة  األمة وأزمة الاقاكة والتن ية، وإشراا(: 

حوار الحضارات )جامعة القاهرة(، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، المعهد اإلسىالمي للبحىوس والتىدريا، القىاهرة: دار السىالم للطباعىة 

 .2007والنشر والتوزيع والترجمة، 

 .2001، دمشق: دار الفكر، لبناع: دار الفكر المعاير، ال رأة العر ية وال جت ع كح قر شراا وتقديم(، ( منى أبو الفضل )إ1)

 نر  ال راء:ءة رطراص ال ررأة أم رطراص العصررس مدارسرة كرح ( منى أبو الفضل وأمىاني يىالح وهنىد ماىطفى )تحريىر وإشىراا(، 2)

جمعية دراسات المىرأة والحضىارة  -سات المرأة والحضارة، القاهرة: كل من:، أعمال ندوة عقدتها جمعية دراجينيولوجيا النح  الاقاكية

 .2010وجامعة قرطبة ورواق زهرة منى، 

 ( راجع الهام  الخامس من هذه الدراسة.3)

عبَّىرت بىه كاع انفعال د.منى شديدًا بيحداس البوسنة، لدرجة فقدت معها النطق لمدة ثالثة أيىام، وكانىت أول كلماتهىا بعىد ذلىك هىي مىا ( 4)

عن رغبتها في السفر إلى البوسنة، وبالفعل سافرت وعايشت وكتبت هذا العمل الذي يجسد فكىر إنسىانة عالمىة. ولعىل هىذه الحالىة النفسىية 

 والوجدانية تفسر، أو تساعد على تفسير، الشكل والقالا الدبي لهذا العمل ومضمونه.



 علوم االجتماعية واإلنسانية                                                                          د.اندية مصطفىاملنظور احلضاري وال
 

  

 قراءة يف منظومة العطاء الفكري للدكتورة مىن أبو الفضل :أعمال ندوة

65 

 ن ام صام إت قمنمار معا ن  ،  عامت  .مناو  (1)وفي م تمر األمة و زمنة الثقافنة والتنمينة
 بن  وم   نمإوج   إ ير ومم     ومعممر عق ا   نًعإ و ت م زى  م من ةهر مإ سر ناما 

  إوا  وننا. نععمالك مون  وصن    ومعع     إ عم:
ماا    وسعاات مةاا   ق ااسر  قاان   ن ن ةبااإت   مااإ   ج ماا ال   قاان   ن ق ااسر  و -

  نعإن ) ومنب  وم  ن  وسعإ  (  مو عنإنن مون  وق سر، نوكن  وم ا  بإألعاإل  ماإ عقانن  .مناو 
منهإةسار ب نمار  وكان مانن  ، بن  وم ا : "واسل  ومناان   و قانقم  وا  إ م  ن مناان  ع  يا   وما   

ن ومعإوساار   وب ااث  اان عمعناا   ن   وماا    مالةعمإ ساار  و  ااإ ير مااومععإماا  ماام  واااإم    وعم  نساار  
نةإبسار  وما     ام مةاإن  وعما  ن ن وم نسار   عاالمسر  :, نمنإ عععإ ن  .منو و  إ ير م   عإوسر ن ي

ال نععمأ ب ال  ألم ين،  ن منع ى  .منو  ن  و ،ةإ ت نعنةر ال نةهإ من  وبنت  ا م نثهإ  سق 
با  مان طا ح  ألعائمر   ناق العناو  ام منانمار  وعماإ  . نواو  عا ى ق باال مب   ن  وعل ن  م    و عا

 وص س ر  ن  ن   وم     م  و  إ     عالمسر نمن ق     مع  سر عبع  بنإ  ان مثإواب  وقا    ت 
ألن  وقااا      ومع  سااار ععاااعبطن مناااانً     اااإ ًيإ م اااإنً    ماااإ ععاااع  م  ؛ ألن ننونةسااار  ن  وعسإعاااسر

 ومعما   واو  نالعبا   - م  إن  وعما  ن  وبشا    و  اإ   -عمث  مون  والب  ت الب  ت عإ يالسر. ن 
نماان ثااا عقاا ا  .منااو مقصاا مإ بعمااإ    وماا    بأنااق " وب ااث  اان  ن   سااق  بعااإً    م  نساار   ااإ ير. 

عب ااث  اام منانماار   ااإ   ماان نإ سار، نماان نإ ساار  الا ى ن إ مسار  وماا     اام  وعشانن   وعم  ناام  و
 وم     وعم عع  ث  نهإ  .منو  بن  وم   مام  ما     امن منانمار  م  نسار  ن ن  ، وم     ومعم    "

 ثقإ سر عمثمهإ مون  وم    من  نث  سمسر نشن   وقسا ن والصإئك ن وعالقر بنن  وعم  ن ن وم   ".
ن نااث  ااإن  ونقااأ ماان  مااإ    وعماا  ن   عااالمم نماان  وعااإمن   ومقاا   وااق  اام مةااإالت شااعو، 

  ن  وم     ومعممر  إنت  م قمب ملععر  ونقأ. ع ى  .منو  بن  وم  
مون مم  و لسر  وعم عق مهإ منو  بن  وم   ن وعم عمصذ  ن نق  وممإمسا:  وعنمسر، ن ونه ر، 
ن" ن   وماا   " ن ااأ  وشااإئم  اام  والطإبااإت  ومعإصاا    نااق؛  ةمسعهااإ عنعماام  وااو منانمااإت مع  ساار 

ر  وعم سععبطنهإ منان    إ    عاالمم وماان م  م إن   وممنانمر  وعم  نسر  و  إ ير   عالمس
 الةعمإ سااار ن  نعاااإنسر بصااامر  إمااار.  اااإوو ةإناااب  ألبعاااإ   القعصاااإ سر  ن  وعسإعاااسر     ومإ سااار 

نوو   ،بصمر  إمر،  هنإ   إةر العع  إ   بعإ  هن  منان    ن  بعإ  معننسر  م ممهنا  وعنمسر
مر  إماار ) وعاام عنةاا   اام  اامن   ألماار نسمهمهااإ ماان الااالن ع نياا   وقااسا  ألالالقساار  ن  وقااسا بصاا

 وةمساام(  وااو  بعااإ  مع  ساار عاالث   اام  واان م ن       نعاانع ل  مااو  أل ن  ، نماان ثااا ال عصاابذ 

                                                 

م: قراءة معرفية في الخبرة التاريخية ودالالتها المعايرة بالنسىبة إلىى دور المىرأة منى أبو الفضل، الوقف وعمارة المرأة في اإلسال( 1)

 مرجع سا ق.في التنمية، 
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ع م   بعإً   مإ سر  قط، نوكن نةب  ن ع م   بعإً   قسمسر عنبم   وعنمسر  ن ممإمسا  ونه ر ممإمسا
  عالمم.من منانمر قسا  وكسإن  الةعمإ م  و  إ    

 
 وااو  صاا   قباا  ن إعهااإ بثالثاار  شااه ، باا  وقاا  عااقطت منااو و  يننراا: كتننا  عمرهننا  ،

السنننيرة وهنننو كتنننا  عنننن صااا يعر آالااا  ةنالعهاااإ مااام  ومااا ف بعااا  صااا ن ن بنااانمنن، 
.  منااو ع شاانن   عاام زمناا    إباا نن  اام ةإمعاار (1)والنندتها د.زهيننرة عابنندينالذاتيننة ل

و  اماات منااو  باان  وم اا  ع  عااق  عاااو ، ن واا1997 وعماانا   عااالمسر ن الةعمإ ساار 
،  إن  وعم   صا     عاإب  ان زمنا    إبا نن، نالإصار 2004 ن عهإ  وو  وقإم   

بعا    نمهاإ، مان هإساار مناو  بان  وم اا  نما  هإ  واو  ال عكااأ  ان  و ا نث  نااق  ن 
        وق  عو  م  قصو م      شع     وم ف  منهإ.

ن  ؛ نوكناق  اإن ع شانًنإ نعةعانً   وم ا   طإوماإ  واو  ا قا  ة   ن إ  من  بنر بإ  وا س ن  وكعإب م
 ن ن  ألا ن ألمر صنن ن. ،به ت منو نع  ثت  نهإ  ال نمم:  ن  وم   ن و   ر معال زمإن

 
 

ثالثاننا: المنظننور الحضنناري اسننتجابة ذاتيننة ودائننرة مفتوحننة: منناذا بعنند مننن  جننل االسننتمرارية 
 :واالستكمال والمراجعة؟

 
 تائج قراءتي السابقة في فكر منى  بو الفضل ما يلي:( من  هم ن1)  

ق مت منو  بن  وم    ط ن إعهإ،  م نقت مب   مقإ نر بماإ س ا ث   ن مان م  ةعاإت، مان 
نوكاان   اان  والمعمااإا بمنااان  ت   ااإ ير  اام  ،وااسل وممنااان  ت  و  بساار  قااط .  الاا   و اا ب و عااق

 .(2) وعالقإت  و نوسرا  عصإ    المعمإا ب ن   أل  إ  ن وقسا  م    عر 
نمن ثا،  إن م  ةعإت  وعقا   وعاإبأ  ماق،     وعقا   ألنن مان  وقا ن  ون  ا  ن وعشا ين،  ثبعات 
وسل  قط مص  قسر  ط ن إت منو  بان  وم ا   ام نقا   وم ا   و  بام بصامر  إمار نعةاإن " وشا   

نواا عكان مةا    ألنعط ن  عالا بصامر الإصار"، نوكان عبانن  ن ماون  ألط ن اإت  صانمر نبنإئسار 
    ع   ن  ععةإبر معأال   ععإن   وة ن   م  وعماا  ام  وم  مار  و  منار مان عطان ن،  ماو ها    ماإ  

                                                 
، مجلىىد تىىذكاري: جمعيىىة أيىىدقاء دكتورة زهيرررة يا رردةنة شرر ادة وكرراء ويركررا الررأم األءةرراء ( منىىى أبىىو الفضىىل )إعىىداد وتحريىىر(، 1)

ل المؤسس والمؤسسة )الجزء الول(، القاهرة: جمعية دراسىات المىرأة والحضىارة، : حو2007-1957الطفال مرضى روماتيزم القلا 

2007. 

 ( انظر على سبيل المثال في هذا الشيع:2)

Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds.), Religion in International Relations: The Return from 

Exile, England: Palgrave/ Macmilan, 2003. 
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عشااااه ن م  ةعااااإت و عساااار نة بهاااااإ  وعممااااإنننن ن ون ااااعننن )نالإصاااار  ااااام  واااانطن  وع باااام ن وعاااااإوا 
  مسًر  م  وسا.  عالمم(  وونن  عةهن  ملالً   وإلنعإنم ن وثقإ م ن وقسمم، بع   ن عبأ نط  نن 

بعبإ    الا ى،  اإن  وعساإ   واو  عمثا  مناو  بان  وم ا  ن إما   بسام  و   ا   و ئسعام  ساق، ن واو  
عم ع  نق نهوعق  ن     ال ى،  إن مو   وعسإ   ععةإبر وألصن   م  وو ت  وم هنب عة ن ن ن وو  

إ مااان نقااا   و  بااام  نطالًقااا ،سعاااعطسم  وعمإ ااا  مااام  واااون ت  ألالااا ى،  اااإن  ةعهاااإً   ومبناااإ  مااان ة نااا 
 ومع  م ن وم   . ووا   ماق قبا   ن ع عامط  أل ان   وا ننإ  ماو ماإ   ا و نةا    ام  و ا ب و عاق 
ماان م  ةعااإت ماان   المااق، عماا   وم  ةعااإت  وعاام   اا زت   اان ت ه بساار ومعع  ساار  اام  ومنااان  ت 

ل  و  ااإ ير. نبااو   إناات منااو  باان  وم اا  ةعااً   معن صاااًل ماام  و اا ب ماان الااالن م  ةععااق نوااس
 معةإنًز  وق ن ن عأصن  عة ن   من م ةعسر  عالمسر. قنمع الععسعإب   المق، نوكنق  م  ونقت 

فني  وبذا، يكون إسهام منى  بو الفضل الحضاري متمايزاا عن المراجعا  الحضارية الراهننة 
ب  من الغر  ذاته والتي تظل  سيرة منظومة قنيم و بنرة تاري ينة مجال العلوم السياسية التي تن

للتمييز بين منظور حضاري غربي وآ ر  اربية. حي  يظل ا تالف المرجعية ومصادرها  ساسا غ
مننا قنندر المشننترك ومننا قنندر التمننايز بننين منظومننة القننيم  :هننو المحننك القننائمإسننالمي ويظننل 

 الحضارية اإلسالمية ونظيرتها الغربية النقدية.
مية تجديدية   ر ؛ فهو وكذلك، يظل إسهام منى  بو الفضل متمايزاا عن إسهاما  إسال

ولكن يتجاوزه إلى مجال الدراسا   ؛ال ييسق  بالطب  الفقهي ،إسهام من منظور حضاري 
إلى جان  فروع علم السياسة  ،متعددة تسهم فيه فروع معرفية التي بات  حقالا  الحضارية

 ذاته، ولكن من منظور حضاري إسالمي.
  عاالمم  ومناان  "وسار"، سعا  عمنناًز  واق  ان  ن قنونإ "منان    إ    عالمم ومعالقاإت  و ن 

 يار  وعالقاإت  و نوسار  وعام عصا ت ونا با ز  ام  ألوماإن ن ام معااا  أل ماإن  إوًبإ ماإ ن ؛" ومقهم
  مااإ واان  ن  وعالقااإت  و نوساار  اام   عااالا ماام  قااق  أل  ااإا  ن  قااق  ومبااإ   ن ألعاال  اام   عااالا

ماااو  ن   ماااو  ممنعهماااإ.إً إ مااان ماااونن  ومةاااإونن  ااام  ااانن  ن  وشااا يعر   عاااالمسر  كثااا   ععااا  قاااط،
 ماااإ عع اااامن   هااام عع ااامن  وقاااسا ن وعااانن ؛مااان  وقااا آن ن وعااانُّر  ومنطماااأ  و  اااإ   ننبااام  سً اااإ

 . ومبإ ى  ن أل  إا
، منو ن م  ومبنإت  ألنوو ومش نع "منان    إ   "   ن ن  -نوق  عبمن  مو   ومن و

وم  ال   ومنهةسر ومععإم  مم مصإ   عأعسل نبنإ  . نوو  مم  (1) وعالقإت  و نوسر  م   عالا
منان   عالمم  ةعهإ   معإص . نمون  ومصإ   مم  ألصنن ) وق آن ن وعنُّر(، ن ومقق نعإ يخ 

                                                 
( ويىىدر فىىي 1996-1986( العالقىىات الدوليىىة فىىي اإلسىىالم، هىىو مشىىرو  بحثىىي جمىىاعي ضىىخم اسىىتمر العمىىل فيىىه لعقىىد مىىن الىىزمن )1)

القاهرة: المعهىد  م روة العالقات الدولية كح اإلسالم، موسوعة من اثني عشر جزًءا، راجع: نادية محمود ماطفى )إشراا وتحرير(،

 . 1996العالمي للفكر اإلسالمي، 
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 -ممإ عر ن  ً   –. ن وو   وم  ال   ومنهةسر و   عر  وعإ يخ (1) وعه   ونبن  ن والال ر  و  ش  
ن  نطمقت من  ون م  سً إ،  ال  نهإ (2)ربإ عبإ مإ مصإ   م ممر وممصإ    وعأعسعس ، نمم ن ي

بإوطبم وسعت  مو نمل مععنى  ومصإ    وعأعسعسر ) وق آن ن وعنُّر(  ن  ومصإ    وبنإئسر 
 ألعإعسر     وم    ومقهم  وعإا، نالب    والال ر  و  ش   بإ عبإ ممإ نمإوج قسإعسر.  مإ  ومصإ   

 هم مصإ   مع ن  ، نمن ثا مم مصإ    -إ عر ن  ً  مم- وبنإئسر  وم ممر نمم الب    وعإ يخ 
 ن الالعبإ   سمسر        ومعممنن وهون  وعنن  ، نممإ عر إنت  عاًل الالعبإ   وعنن ن وقسا عن   

 . (3)ن وقسا ) وع ن  نش نطق(
بعبإ     ال ى،  إن  وةمم بنن  ومصإ    وعأعسعسر ن ومصإ    وبنإئسر ن الالعبإ ير،  نمإ سق ا 

مإ     مون  ومصإ   بإألعإل وعق ا   إ  كث   ععإً إ من  وعنةهإت  وعقمن سر  وعم عنطمأ منعنةهً 
  ن عإ يالسر  ن ...  وخ.  ن  وعالقإت  و نوسر  م   عالا  لسر  قهسر

 
ا في تيار ممتد ومستمر ( 2) لم تكن جهود منى  بو الفضل، في التأصيل والتفعيل إال رافدا

،  مإ  ن ةهن  منو  وع  يعسر ن وب ثسر مإ  إنت وعع ذ ة ن مإ ب نن تغذيه روافد   ر  متنوعة
نةن  ثمإ  وهإ. ن ب  مإ سق ب من  وعقن   أل بعر  ثم ت م  عر  . إم   بسم ن .منو  بن 
 وم    م  مسر  القعصإ  ن وعمنا  وعسإعسر بةإمعر  وقإم  ، نب  إسر ملععر  ومعه   وعإومم 

 .(4) ر  م مةإالت  وب ث ن وع  يلومم     عالمم، ثمإً   معنن 
نوااا س اان مشاا نع  وعالقااإت  و نوساار  اام   عااالا نمااإ عااالن ماان الطاان ت  ال عةعاانً    ممًسااإ وهااون 
 وثمإ ، ن ألما  نهإ وا س ن  نعإةهإ مقصنً    مو ةن   ألعإعو   وعإوم بع   . إم  ن .منو، نوكان 

عاار  ومنااان   و  ااإ  ": عااإ سر ومع  اار  معاا   وعاا  كا  وااو  ةسااإن شااإبر  ن اامت    ًيااإ  وااو "م   
 ومزي   نق مع  ًسإ ننا ًيإ نمنهإةًسإ، بع   ن قطعنإ  سق شانًطإ  ام  وب اث ن و   عار نبعا   ن  قاأ 

فمرحلة التدشين ثم مرحلة التأسي  والبناء ال تقل عبمنً   نن ًةإ.  ال  ن وك  م  مر صعنبإعهإ، 
 ن نقاا   والباا    ومنهإةساار  وعاام   ثهااإ نز  هااإ  نااث  عنهمننا صننعوبة مرحلننة االمتننداد والتطننوير؛

 ن ةنا   وشابإب نن ةاق عاسإًقإ  كإ سمًساإ ن   ًساإ شا ن   وعاأزا  و ن   وا عكن بإوعممسر  وعهمر، الإصر 
 ننع ل  مو  ومنإخ  وم سط بإوبإ ثنن من منان   عالمم.

                                                 
سيف الىدين عبىد الفتىا ، أحمىد عبىد الىونيس، عبىد العزيىز يىقر، ماىطفى منجىود، المىداخل المنهاجيىة، الجىزء الثالىث مىن مشىرو   (1)

 . ، مرجع سا قالعالقات الدولية في اإلسالم

 .جع سا قمر(  نادية محمود ماطفى، مدخل منهاجي لدراسة لتطور... الجزء السابع من مشرو  العالقات الدولية في اإلسالم، 2)

( سىىيف الىىدين عبىىد الفتىىا ، القىىرآع وتنظيىىر العالقىىات الدوليىىة فىىي اإلسىىالم: خبىىرة بحثيىىة، )فىىي(: سىىيف الىىدين عبىىد الفتىىا  )وآخىىروع(، 3)

 .10-8، ص ، مرجع سا قالمداخل المنهاجية...، مشرو  العالقات الدولية في اإلسالم

قررات الدوليررة و تو  رراة قررراءة كررح رةرررة ج اييررة مررن كليررة االقتصرراد التوج ررات العامررة كررح الرردرةس العالناديىىة محمىىود ماىىطفى، ( 4)

جامعىىة القىىاهرة، دراسىىة مقدمىىة إلىىى مىىؤتمر: "توجيىىه بحىىوس الجامعىىات فىىي العىىالم اإلسىىالمي لخدمىىة قضىىايا المىىة  والعلرروم السياسررية،

 .13/11/2006-12القاهرة:  -اإلسالمية"، جامعة الزهر
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مناإ     ا    إنت  ممسر نق   والب   نعة ن مإ  م  إةار العاعةإبإت ة نا  . نواا س ان ،نبو  
 ماإ  اإن  تشغيل المنظور، للوصول إلى شرح مفهومه لجيل جديند منن البناحثين.من  ععةإبإت 

، ن ن  ت (1)وممنااان   ن نع ااذ نعثباات مصاا  قنعق باا نن  العبااإ ن ن إناات " نوساار  معاام  اام  وعااإوا"
ر     ث ، ن ومش ن إت  وب ثسر  ومشع  ر  وعم سقنا بهإ شبإب  وبإ ثنن و   ع(2) وعثقنأ  و  إ   

، نملعم   وشبإب  ألنن: هز  بنن (3)2006 وع ن ن   ع  ئنمم  مو وبنإن  :الطن    م  ألمر )مث 
. نإمسااا  باااإوطبم  ااان مشااا ن إت ةمإ سااار ب ثسااار معمناااز  (4)(2009 -2007 و صاااإ  ن وعااا ن ن )

سر سا  عااالمن نمشاا نع "عقاا (5)"مشاا نع  ونهاانف  و  ااإ   ننمإوةااق  وعطبسقساار:  ألماار ن وعااإوامثاا : "
، ةمسعهاإ نهن ماإ مان ب انث منما    (7)نمشا نع "معةاا مماإمسا  ونعاطسر" (6) ومع  ر بع   بم ق ن"

عع  من   وساإت  ألعإعاسر ونقا  ممهانا  ومناان   و  اإ  ، مان الاالن  وعشا ن ،  واو  الالواق ناعا 
  مام  ععاإع  ألنشاطر  وعام ،عق سا  وعأصن   ونا   وممهنا  و  إ   نوممهنا  ومنان   و  اإ   

ع م  صامر  و  اإ  ،  ععام  عاعال  ا  وكممار  ام منإعابإت شاعو، نبا    وممهانا ناوسم،  ام  ن ئا  
. نوكن  مو ن ن    ث  نواق   اط  ًبإ سعاعنةب (8)   ير ن كإ سمسر ه بسر ن  بسر  مو    عن  

بااا ن ن ةهاااً    ز وعاااق. نمااان ماااإ ال سقااا  الطااان   ن ممسااار  ااان  وةهااا   واااو  ب اااون وعأعسعاااق نعأصااانمق 
  ن. نوو  من  ة   الععم   ير ن وعطني .ن العبإ
 

                                                 
ياىدرها مركىز الحضىارة للدراسىات السياسىية بالقىاهرة، )يىدر منهىا  ة قفراةا العرالم اإلسرالمح، ولية "أمتح كرح العرالم"،  ولير( 1) 

(، كمىا تىم إيىدار موسىوعة المىة فىي قىرع )عىدد خىاص مىن 2005-1999تسعة أعداد حتى اآلع: تم إيدار أربعة منها في الفترة مىن )

) اإليىال  فىي المىة بىين الىداخل والخىارص(، والعىدد الثىامن  2007( ثم يدر العىدد السىابع  فىي2003الحولية يدر في ستة أجزاء في 

)غزة بين الحاار والعدواع: قراءة في الدالالت  2010(، والعدد التاسع 2008)المة ومشرو  النهوض الحضاري: حال المة  2009

 (.2010الحضارية( ويجري حاليًا اإلعداد للعدد العاشر )الحالة الثقافية في العالم اإلسالمي 

( قىىام مركىىز الدراسىىات الحضىىارية وحىىوار الثقافىىات بجامعىىة القىىاهرة بتنظىىيم سىىت دورات تثقيفيىىة للشىىباب تحىىت عنىىواع  للتثقيىىف 2) 

 .2010-2005الحضاري، بدًءا من عام 

 ، العرردوا ، مراجعىىة وتحريىىر ( ناديىىة ماىىطفى وسىىيف الىىدين عبىىد الفتىىا  )تنسىىيق علمىىي وإشىىراا(، أمىىاني غىىانم ومىىدحت مىىاهر 3) 

، جامعىة القىاهرة: كليىة االقتاىاد والعلىوم السياسىية وبرنىامج حىوار الحضىارات،  قاومة التفارةة كح  رص لةنا ة الدالالت وال رالالتال

2007. 

( ويىىدرت أعمىىال المىىؤتمر ضىىمن العىىدد التاسىىع مىىن "حوليىىة أمتىىي فىىي العىىالم" )غىىزة بىىين الحاىىار والعىىدواع: قىىراءة فىىي الىىدالالت 4)

 .2010كز الحضارة للدراسات السياسية، الحضارية( القاهرة: مر

م ررروة الن رروح التفررارد وم اذجرر  ناديىىة محمىىود ماىىطفى، وهبىىة رءوا عىىزت )محىىرراع(، عاىىام البشىىير )إشىىراا عىىام(،  (5)

، بالتعاوع بين: مركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة ومنتىدى النهضىة والتوايىل الحضىاري بىالخرطومالتطةيقيةة األمة والعالم، 

 )تحت الطبع(. 

، القىاهرة: مركىز الحضىارة للدراسىات السياسىية بالتعىاوع مىع المعهىد العىالمي أي ار م روة القوةم إسالمية ال عركرة  عرد ر رع قرر ( 6)

 للفكر اإلسالمي، )تحت التحرير والطبع(.

)إشىراا عىام(، بالتعىاوع بىين:  عاىام البشىير، معجرم مفراهيم الوسرطية( سيف الىدين عبىد الفتىا ، مىدحت مىاهر )إشىراا وتحريىر(: 7)

 (.مركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة ومنتدى النهضة والتوايل الحضاري بالخرطوم، )تحت الطبع

  ( انظر على سبيل المثال:8)

- K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No.2, 1984. 

- P. Viotti, M. Kauppi: International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, 1993. 

- J. Lewis Gaddis: International relations Theory and the end of the cold war, International Security, 

Vol. 17, No. 3, Winter 1992/1993. 

- S. Smith, op. cit. 

- Steve Smith: Singing our world into existence: International Relations theory and September 11, 

International studies quarterly, 48, 2004, pp. 499- 515. 
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التحننديا  والفننر ،  االسننتمرارية: لمنناذا؟ وكيننف؟ مننا عننن المنن ال ، منناذا عننن : منناذاإذاا( 3)
وهل وضح  بالفعل معالم منظور حضاري في نطاق جماعة علمية؟  م منازال النبعض يتسناءل 

 :؟(منظور حضاري )ما 
ماان   الا    ئا    ومهعماانن  ن  ومعإ  انن، ماام  ن ماو   وعاال ن، عان  نعاا: ماإ ز ن  واابعف سعاأ 

  العال   ن  م ن م     وعل ن بإوطبم.
 مم  نن مإ ز ن  وبعف  إةًز   ن  ن نعإبم ع  كا مإ عق مق  وةمإ ر  وعممسر ومعمانا  وعسإعاسر 
من منان    إ  ،  مإ وعقصن  منق  ن وعةز من مون  وةمإ ار  ان  عان عقا سا نمعاهإ ن عان 

ن عاااان ععاااانيأ  نعإةهااااإ  وعمماااام،  ااااإن  واااابعف   الاااا  سااااا   عاااان   واااا لى  ساااار،بنااااإ   و ةاااا   وقن 
 الالعز وسر  وةزئسر  وعقمن سر  و سقر،  وعم ععةز  ن ق     ممإمسا ن ممسإت  ومنان  ت  و  بسر  ام 

 وقن  نص  ع  وقنى نص  ع  وطبقإت ن و نوار  : طإ مإ  و  إ   ن ومع  م  والإك بهإ؛  إن ممإمسا
 مهإ  ومناااان  ت  و  بسااار  ون اااعسر  ومقإ نااار،  نماااإ مااام بااا ن مإ  نع اااإل نعةعااان   ماااإ عقااا ، وقنمسااار

ونمنوج   إ   من  ونمنوج  و   ثم  وعنني    ون اعم ب ا  ماإ سعنساق ووا  مان  نع إعاإت  ماو 
 ن مااو   ونماانوج ماان ماان ةاانم  نالصااإئك  و  ااإ    و  بساار  و  نثاار  اام   اان  وممااإمسا، نإمساا 

 .(1)عسإ مإ  وعإئ 
ق  ن ةم  وعبب  وو عقصن   وةمإ ر  وعممسر و عهاإ  ام عقانسا نمعاهإ ألكثا   ة   ر :ومن ناحي

 بأهمية وضرورة المراجعة األفقية والقراءة المقارنة التراكميةمن   عبإ : نمن  ممهإ   ا  وان م 
نوواا  وع  نااا   وعاا  كا  ومع قاااأ ماام  ااا  ةنااا  ماان  ةساااإن مااون  وةمإ ااار، نوعقاا ن  نزن ماااإ  نةزعاااق 

 نق   مإ سمثمق من  الع    وممنان   وعإئ  نع نوق ن ن منان  ة ن . ةمإاًل، 
نمااان  ال عباااإ  ت  ألالااا ى  ومهمااار مااان  ناااق ال عاااعا قااا      عاااهإمإت ماااو   ومناااان  مااان ةإناااب 
 ومنعماانن ومنااان  ت  الاا ى، م عماانن بإالععمعااإ  ن وععااإلن )مااإ منااان    ااإ  ( نماان  الععمعااإ  

وثالثار  وعاإبقر، نباإو ها مان  وعا  كا  واو   ققعاق  وةمإ ار  وو  واا نع نا  ةإناب مناق  با   وعقان   
 وعممسر  والإصر بإومنان   و  إ     عالمم،  عو نوان  اإن  ام شا   ةاز  منعزوار، ملععاسر 

  ن نطنسر.
: ماان  ال عبااإ  ت  ألالاا ى  وةاا ن   بإالمعمااإا عماا   ومعصاامر بةناا   وشاابإب ماان  وبااإ ثنن؛ و  يننراا

 عااب  ن  ومنااان  ت بمثإباار "قبعااإت ةااإمز " نااعا شاا  لمإ ماان  وعاان ،  نااث  ن ةإنًبااإ  بنااً   ماانها س
 ن  عإبار  ن  قاناًل –هإ منن  ن ق    وعممسإت  ومع  سار ن وم  يار  وعام سما  بهاإ مان سعاعطسم  وا  إع 

 ن عبنسق  ن  نعمإئق وم  عر منان    إ    عاالمم  ام  وعمانا  وعسإعاسر  ن هن ماإ مان  -   ر
  ومنان  ت.

                                                 
، ترجمىة: إبىراهيم البيىومي، تقىديم: محمىد عمىارة، سلسىلة هىذا الفلسفة السياسرية( انظر في ذلك على سبيل المثال: أحمد داود أوغلو، 1)

 .2006، (، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية6)هو اإلسالم 
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  مر منو  بن  وم   ن  سر بهون  وع  سإت  وممع   ن ومععم    ب   وعقن   أل بعر نوق   إنت  و  
 ومإ ااسر، ن وعاام  ز   ت ن اانً إ الااالن  وعقاا   ألالناا  ماام ععاا    عااهإمإت ماان منااان    ااإ   

 نب نزمإ  ومقإ ن  مو عإ ر  ما  وعسإعر نوسل بعنً    نق. 
هإ عم  ااام نهإنعهاااإ، وع مااا   الالت نوعااا   مماااإعم  ااام   ععاااإح ماااون  ونااا ن ، ن اااوو   مماااإت شااا

 واو صاعنبإت  ، نوان بعا  ن إعهاإ، بقاإ     ن عنبهناإبإونعبر وهو   ون م  مإ ون  ن منو  بن  وم  
  وو مبإ  عم بإو  ن  وعق  ن ن  عب ث  م مون  ألمن .بش    بن   وط يأ. ب  وق  ع معت 

سار ومعمانا  وعسإعاسر مان مناان  نوق   نعق ت مون  ونا ن  ع ات  نان ن "ن ان بناإ   وةمإ ار  وعمم
 مقااا   إنااات  ،(. نواااا سقااا   ومناااو  بااان  وم ااا   ن ع  ااا مإا2008 8 5 -4  اااإ    عاااالمم )

 عصإ ع  وم ف  م آال  م   مق.
نوقااا   إنااات ماااون  ونااا ن  بإومعااا  عاااإ ر عااا ب    ااا    ااام البااا  ت  وةمإ ااار  وعااام عم ااان ت  ااانن 

 وةمإ اار. نماام  وشااهإ  ت  "منااان    ااإ  ".  نااث باا  ت بشااهإ  ت مةمن اار ماان    ااإ  مااون
ن واا ن  ماان  ةاا   وعأعااسل  ومع  اام  vocation وعاام  عااعةإبت وماا  ن  ماان  ةاا   وعااو    بإومهماار 

 ن ومنهإةم وممنان   و  إ   نمن  ة   الععم   ير ن وعطني  ن وعمعن .
  وو  و لى  نن مإ  ومطمنب،  ق  المصات  ونا ن   واو  ن نعةإنًز  ومالمذ مون  والب  ت نصناًل 

 :(1)مطمنب سم ن ع  ن ن  إ عم و
مةاا    وعن ةاا  ن وعماا   اام مةااإن ن  اا ،  ا  :مأععاار  وةمإ اار بعاا  ع  ناا  مإمنعهااإ ( )

ماا  ةهاان   وةمساام معطإبقاار  ا عمثاا  نعقإوناا  نقن  اا   ممساار معمااأ  منهااإ ، منااإ  عن صاا  
 . من عسإ  ن         ً 

نعإج  ومبعث  نع  يا ن  نةمم ننش    ، وق      ومعمقر  ومقإ نر  م   مإن  و ن   )ب( 
 .(2) م م إن 

ومعن صااا  بااانن  ن  ااا   وةمإ ااار  ونطنسااار ن بااا   ؛وكع ننااام مثااا  منقااام مااان  )ةاااا( آوسااار
  ونطنسر.

عمهناً   وبناإ   (3)ما  المهإ وممناان   و  اإ    عا ال يطر  ن     وةمإ ر نعنن إت(    )
  وةمإ ر  وعممسر.وهون قإ    بسإنإت 

                                                 
 5 -4،مترو  نراء ج ايرة يل يرة كرح العلروم السياسرية مرن منظرور  فرارد( وهذا تم ريده فىي تقريىر مفاىل عىن الحلقىة النقاشىية: 1)

 ، غير منشورة.2008أغسطس 

 وتم من هذا:( 2)

حضارة للدراسات السياسية بالتعاوع مع المعهد العىالمي للفكىر ، القاهرة: مركز الأي ار م روة القوةم إسالمية ال عركة  عد ر ع قر  -

 اإلسالمي، )تحت التحرير والطبع(.

، وقىد نشىر الجىزء الول منىه فىي العىدد ملف راص للن ر   جلة "ال سلم ال عاصر"ة العالقات الدولية من منظور  فارد إسرالمح -

–سىبتمبر -أغسىطس-)يوليىويرن العالقرات الدوليرة كرح اإلسرالم،    كعردد رراص134-133" رقىم ) مجلة "ال سلم ال عاصرالمزدوص من 

 م(.2009ديسمبر -نوفمبر-أكتوبر

 م.2008أغسطس  5 -4، متو  ناء ج اية يل ية كح العلوم السياسية من منظور  فارد( ومن هذه المحاوالت الحلقة النقاشية: 3)
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   وةمإ ر نعمعن  عن صامهإ  اإومنان   و  اإ   شام  نعنوو قسإ  )ما(       ةن  ثإن
 ن وةمإ ر  وعممسر  وعم نناا  نهإ من سعممنن بق شم  آال .

)ن(  وععنيأ ومم    بط يقر منامار ن ممسار ن عاا ال يطار النعشاإ   وم ا    با  مناإطأ 
  (1)نم  كز  ال ى، ن عذ قنن ت وم ن   مم م  كز  ال ى 

  . م مةإالت ة ن   ع  ث ع  كًمإ(  ومش ن إت  وب ثسر  وةمإ سر ز) 
 .(2)(  و ن  ت  ومنهإةسر ومبإ ثنن ن وشبإبح)

                                                 
)مىىع مشىىرو  دراسىىات  م ررروة الدة قراءيررةبحثيىىة مثىىل:  ( مىىن مثىىل التعىىاوع مىىع عىىدة مراكىىز وجهىىات بحثيىىة فىىي تنفيىىذ مشىىروعات1)

وم رررروة )منتىىىدى النهضىىىة والتوايىىىل الحضىىىاري بالسىىىوداع(،  وم رررروة الن ررروح التفررراردالديمقراطيىىىة فىىىي البلىىىداع العربيىىىة(، 

 .الدة قراءية العال ية

ية في مجال المنظور الحضاري للعلوم السياسىية ( وجدير بالذكر أع ُسنة عقد الدورات )بمختلف أنواعها: المنهاجية والتثقيفية والتدريب2)

 : واالجتماعيىىة تييىىياًل وتفعىىياًل للمنهجيىىة اإلسىىالمية لىىدى شىىباب البىىاحثين فىىي هىىذه العلىىوم( تقىىع فىىي يىىلا االسىىتراتيجية العامىىة لمركىىَزي 

  ينها على نحو ما يلي:الحضارة للدراسات السياسية، والدراسات الحضارية وحوار الثقافات حيث تم عقد سلسلة من الدورات نب

ررا –ال ن اجيررة اإلسررالمية كررح العلرروم االجت اييررة "دورة  - م(. 2/8/2000 – 29/7"، فىىي الفتىىرة ) قررا العلرروم السياسررية م وذج 

وعرضت نماذص خبرات في بناء منظور معرفي في حقول العلىوم السياسىية، ونمىاذص فكريىة ذات رعى معرفيىة إسىالمية، وعقىدت ور  

لمىىداخل المنهجيىىة اإلسىىالمية وإمكانىىات تفعيلهىىا )مىىدخل الستىىنن، مىىدخل التحليىىل المفىىاهيمي، مىىدخل التحليىىل الثقىىافي(. عمىىل مكثفىىة حىىول ا

كتابًىىا بيعمىىال هىىذه الىىدورة تحىىت عنىىواع: "دورة المنهاجيىىة  -بالتعىىاوع مىىع المعهىىد العىىالمي للفكىىر اإلسىىالمي–م( 2002وأيىىدر المركىىز )

 قل العلوم السياسية نموذًجا".ح –اإلسالمية في العلوم االجتماعية 

هىدفت إلىى تعريىف م(؛ 2002-2001) "التعرةف   دارا العلروم النقليرة والترا يرة للةا رل كرح العلروم االجت اييرة واإلمسرامية" دورة -

فتىي الىديار دارسي العلوم االجتماعية بمداخل العلوم الشرعية ومفاتيحها؛ وذلك من واقع محاضرات فضيلة الستاذ الدكتور علي جمعة م

( كتابًا بمضامين هذه الدورة التي امتىدت 2004المارية الذي تفضل بإلقائها، عالوة على محاضرات مسجلة له سابقًا. وأيدر المركز )

 عبر عامين، بعنواع "الطريق إلى التراس اإلسالمي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية".

. حاولىت وضىع أسىس منهجيىة علميىة لفهىم (2008ينىاير  24-13)، في الفترة راهنة"دورة "كيف مفرر من جيًّا كح األ وار العال ية ال -

 وتفسير الواقع العالمي الراهن، في ظل ما يمر به من تطورات متسارعة تقع أمة المسلمين في القلا منها. 

مىع الجمعيىة الخيريىة للخىدمات بالتعىاوع –، والتىي عقىدت ال قاصد ال رييةة العرةف والفعيا كح الن اء االجت رايح واألهلرح""دورة  -

فبرايىىر 24-8فىىي الفتىىرة مىىن ) -الثقافيىىة واالجتماعيىىة ومؤسسىىة "نمىىاء" للتنميىىة االجتماعيىىة التابعىىة لجمعيىىة نهضىىة المحروسىىة بالقىىاهرة

 م(. وذلك بهدا التعريف بالرعية المقايدية للشريعة وكيفية تفعيلها في المجال االجتماعي والهلي.2008

م(. واسىتهدفت بالسىاا 2008أبريىل  8-2، وعقدت فىي الفتىرة )"ومنظ ات الع ا ال دمح واألهلح...  قاكة والحطيط ا ال قاصددورة " -

 الشباب الفاعل مدنيًّا والمهتم ببناء منهجية تفكير مستقيمة فعالة، اسىتجابة لمتطلبىات واحتياجىات الشىباب للتعىرا علىى الرعيىة المقايىدية

  ماتهم المدنية والتركيز على الرسالة والرعية الحاكمة لعمل تلك المنظمات.وبياع إمكاناتها في تطوير منظ

 م.2008أغسطس  11يوليو:  7من ، المحاضر: أ.د.سيف الدين عبد الفتا ، دورة الاقيفية  عنوا ة قراءة ال فرر ويالم األكرار -

ة ومركىىز الدراسىىات الحضىىارية وحىىوار الثقافىىات بالتعىىاوع بىىين مركىىز الحضىىارة للدراسىىات السياسىىي الأسرريس دورة التاقيررف التفررارد -

 :ويقدت من ا س   لقاتم 2005)برنامج حوار الحضارات سابقا(، منذ عام 

  الذات الحضارية وأيول المنظور الحضاري".2005الحلقة الولى" : 

  م.6/9/2006-3: من أجا  ناء المات التوارةة والوي: التفارى :2006الحلقة الثانية 

 م.2007سبتمبر  6 – 2: «ارةة وويح الج اية الوءنيةفمتو  ناء المات الت »: 2007ة الحلقة الثالث 

  :م.2008أغسطس  28 -24: األمة اإلسالميةة  قاكات متنوية كح  فارة جامعة  أ الحلقة الرابعة 

  :م.2009:  األمة اإلسالميةة  قاكات متنوية كح  فارة جامعة  ص الحلقة الخامسة 

  :م.2010سبتمبر  16-13: ح رصائص التفارة الغر ية ووجوه ا ال تنويةكالحلقة السادسة 

م، بالتعىاوع مىع كىٍل مىن: 2010فبرايىر  11-6، في الفترة من "الفعيا القيم كح الةتوي والدراسات االجت ايية"دورة تفاعلية بعنواع:  -

الدراسات المعرفية بالقاهرة. حاضر فىي هىذه الىدورة  مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتااد جامعة القاهرة، ومركز

 نخبة من أساتذة العلوم االجتماعية.

م بالتعىاوع مىع مركىز الدراسىات المعرفيىة ومركىز الدراسىات الحضىارية وحىوار 2010: أبريىل لردورة " نراء ال فراهيم" اإليداد  الي ا -

 الثقافات جامعة القاهرة.
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ن نعإئ  ن ن   وةمإ ر  وعممسر وععا  ا بنعاإئ  ماون  ونا ن   ام قا       ا  مناو  بان  وم ا ،  
قن   واو ع  سر ن ومنهإةسر ن ونا ير  وعم ع  ًمإ وممهنا " ومنان   و  إ  " ن  ًمإ ومعممسر  وم

 إئق نعش نمق نعمعنمق  م  ها ن   عر ق إسإ  وعإوا ن م قمبق  ألمر   عالمسر. ععكمإن بن


