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توظيف اإلسالميين 
للعلوم االجتماعية 

واإلنسانية: مناهج 
ومجاالت 

عبدالغني عماد 

في الواقع لي�س جديدًا اهتمام ال�سو�سيولوجيا بالظاهرة 
الدينية، فقد ارتبط ذلك باهتمام منظريها وروادها الأوائل الذين 
و�سعوا املجتمع والعالقات الناظمة ل�سلوك اجلماعات كوحدة حتليل 
مرجعية قبل الفقه والالهوت واملنتجات الذهنية، لذا تركز الهتمام 
على املمار�سة ال�سلوكية يف الواقع املعي�س وما تعتمد عليه املجموعات 
الب�سرية من معتقدات وتف�سريات للن�سو�س الدينية من منطلق موقع 

الإن�سان واجلماعات يف البنية الجتماعية.

( اأ�ستاذ جامعي وباحث اأكادميي لبناين متخ�س�ص يف احلركات الإ�سالمية. (
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عن  منهجيًا  والإن�سانية  الجتماعية  والعلوم  ال�سو�سيولوجيا  منطلق  يختلف 
العلوم الدينية والالهوتية وكذلك عن ال�ست�سراق، فالأول ي�سعى اإلى حتليل ال�سلوك 
الديني يف احلياة اليومية، وما ي�ستند اإليه من تف�سريات خا�سة بالن�سو�ص الدينية يف 
ال�سياق الجتماعي والتاريخي، ومن منطلق التناق�سات وال�سراعات القائمة داخل 
املجتمع ويف عالقاته مبجتمعات وح�سارات اأخرى، يف حني يذهب ال�ست�سراق باجتاه 
تقدمي تف�سريات خا�سة للن�سو�ص والوقائع والأحداث الدينية يف ال�سرق، مبعزل عن 
�سياقها الجتماعي والتاريخي، متجاوزًا اخللفية املعرفية الغربية التي ينطلق منها، 
ودون اأن ي�ستعمل اأدوات منهجية حتّد من النحيازات املنهجية الفا�سحة التي اأ�سابت 

بع�ص درا�ساته يف اأغلب الأحيان.

الحداثة: الدين والتديُّن

الوظيفة   )1917-1858(  )Émile Durkheim( دوركامي  اإميل  اأّكد 
الإيجابية للدين باعتبارها تعزز التما�سك الجتماعي، معتربًا اأن »روح الدين« هي يف 
الواقع »فكرة املجتمع« نف�سه، فالدين هو رمز املجتمع واملعرّب عن وحدته، وبذلك تكون 
وظيفة الدين الأ�سا�سية هي تعزيز وحدة املجتمع ومتا�سكه واإعطاء ال�سرعية لقيمه 
النا�ص معًا يف هوية موحدة من خالل  وبتجميع  القدا�سة عليها،  واإ�سفاء  ومعايريه، 
الدوركاميية  املقاربة  فوائد  اإحدى  تتمثل  الدينية)1(.  والطقو�ص  ال�سعائر  ممار�سة 
الجتماع  عامل  يرى  حيث  الديني،  ال�سعور  يف  الدينامية  اجلوانب  على  الت�سديد  يف 

الفرن�سي اأن الدين قوة ت�سمح بالت�سرف والفعل. 

بني  حموريًا  بحثًا  ذلك  و�سكل  والتدين،  احلداثة  بني  العالقة  كثريون  ناق�ص   
اأن  اإلى   )1920-1864(  )Max Weber( فيرب  ماك�ص  وذهب  الجتماع،  علماء 
»احلداثة« هي نتاج »عقلنة الدين« الذي �سمح بلعب اأدوار جوهرية يف انبثاق م�سروع 
العملية  باحلياة  يت�سل  فالدين  الدميقراطية.  وحتى  بل  والراأ�سمالية،  احلداثة 
يف  هو  اإذ  بالالمعقول،  الدين  تعريف  يرف�ص  لذلك  الدنيا،  احلياة  عن  ينف�سل  ول 

)1( Emil Durkheim, the elementary forms of the religious life, translated from the French by Joseph word swain, 
free press paperbacks (New york, free press, 1965, pp 236-245 and 462.
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عن  ال�سحر  »نزع  �ساحب  يلتقي  ن�سبيًا.  وعقالنية  منطقية  اأعمال  وجوهه  من  كثري 
-1805( )Alexis de Tocqueville( العامل« مع مالحظات األك�سي�ص دي توكفيل

1859( الذي لحظ كيف يعمل الدين على تطوير الدميقراطية يف درا�سته الرائدة 
عن املجتمع الأمريكي)2( وكيف يتطابق ذلك مع النظرة اإلى امل�سلحة الدنيوية، وهو 
الأمر الذي عمل عليه فيرب ل�سنوات يف اأطروحته املتفردة عن »الأخالق الربوت�ستانتية 
وروح الراأ�سمالية«))( والذي اأ�سدره عام 1905، وهي باملح�سلة اأبحاث تتعار�ص مع 

الفر�سية القائلة باأن احلداثة موؤدية اإلى تراجع دور الدين.

بني  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  مع  التعامل  من  مناذج  ثالثة  �سادت   
الإ�سالميني: الأول مييل اإلى الت�سكيك يف تلك العلوم ومنتجاتها، اأو على الأقل التقليل 
من �ساأنها، وهو ناجت عن قّلة اطالع و�سوء فهم لبع�ص نظرياتها، وقد ظّل هذا الجتاه 
حمافظًا على منط تقليدي من البحث، يتمّيز بدرا�سة الن�سو�ص والرتاث والأحداث 
اأن�ساق،  �سمن  لفهمها  وروؤية  عامة  نظريات  امتالك  دون  متفّرقة،  اأجزاءًا  بو�سفها 
الثاين  مع التم�ّسك بكتابات قدمية والحتفاء بها دون جتديد. يف حني ذهب النوع 
اأطروحاتها  واإدماج  اأ�سلمتها  يعمل على  وراح  العلوم،  بتلك  انبهر  النقي�ص، فقد  اإلى 
للمعرفة«. بينما  الإ�سالمي  »التاأ�سيل  ومفاهيمها يف م�سروع يعمل عليه حتت عنوان 
ذهب تيار ثالث اإلى اجلانب العملي، اإذ ف�سل التعامل مع منتجاتها وعلومها التقنية 

والتطبيقية واخلدمية. 

و�سيا�سًا  حركيًا  النا�سطني  الدرا�سة  هذه  يف  الإ�سالميني  م�سطلح  ي�سمل   
النا�سطني  ي�سمل  كما  الأيديولوجية،  وامل�ساريع  الجتاهات  خمتلف  �سمن  وتنظيميًا 
اأكادمييًا ومعرفيًا �سمن م�ساريع وموؤ�س�سات بحثية هادفة اإلى اأ�سلمة املعرفة والعلوم 

الجتماعية والإن�سانية، اأو التاأ�سيل ال�سرعي ملفاهيمها. 

)2( األك�سي�ص دي توكفيل: الدميقراطية يف اأمريكا، ترجمة: اأمني قنديل، عامل الكتب، القاهرة، ج 2، 2001، الف�سل التا�سع، �ص498. 

))( ماك�ص فيرب: الأخالق الربوت�ستانتية وروح الراأ�سمالية، مركز الإمناء القومي، بريوت، 1990.
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التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية: أسلمة المعرفة

 بعد اأن اأنهى رائد التاأ�سيل الإ�سالمي للعلوم الجتماعية اإ�سماعيل الفاروقي 
درا�سته يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت )1941( ثم در�ص فل�سفة الأديان يف جامعة 
ثقافة  ليبني   )1958-1954( �سنوات  اأربع  ملدة  الأزهر  اإلى  توجه  واإنديانا؛  هارفرد 
معهد  تاأ�سي�ص  يف  لي�ساهم   1961 عام  باك�ستان  اإلى  بعدها  انتقل  ر�سينة،  اإ�سالمية 
البحوث الإ�سالمية يف كرات�سي، ثم عاد اإلى اأمريكا ليعمل اأ�ستاذًا بجامعة �سيكاغو، 

وتنقل بني جامعات عدة اإلى اأن ا�ستقر بجامعة متبل حيث »مات« عام 1986.

يف جمال اأ�سلمة املعرفة، و�سع الفاروقي الأ�س�ص النظرية لإعادة �سوغ العلوم 
العلوم  هذه  ت�سبح  بحيث  الإ�سالمية،  الروؤية  وفق  املعا�سرة  والجتماعية  الإن�سانية 
رافدًا اإيجابيًا لثقافة امل�سلمني، ل �سياًل جارفًا يجرفهم ويهدد هويتهم. وقد �سخ�ص 
وانعدام  ال�سائد  والتعليمي  الفكري  نظامهم  يف  املعا�سرين  امل�سلمني  داء  الفاروقي 
الدافع القوي والفكرة املحركة يف ثقافتهم. وندد بازدواجية التعليم بني ديني تقليدي 
تقليد  التقليد،  غري  حت�سن  ل  مهزوزة،  من�سطرة  ذاتًا  اأنتج  مما  معا�سر،  ومدين 
اأو الغربيني املختلفني دينيًا وثقافيًا. بينما املطلوب هو تعليم  الأجداد الذين رحلوا، 
الإ�سالمية يف  مادة احل�سارة  تدري�ص  الإ�سالمية من خالل  الروح  فيه  ت�سري  واحد 
الدرا�سات  يف  املتخ�س�سون  اأما  التخ�س�ص.  عن  النظر  بغ�ص  والأق�سام  اجلامعات 
لإثراء  احلديثة  الإن�سانية  بالعلوم  ي�سطلعوا  اأن  لهم  بد  فال  املعا�سرة،  الإ�سالمية 

ذواتهم وبناء قدراتهم النظرية، لتكون على م�ستوى الثقافة العقلية املعا�سرة.

 اإذن، اأمّكن عام 1972 تاأ�سي�ص جمعية العلماء الجتماعيني امل�سلمني من قبل 
احتاد الطلبة امل�سلمني يف الوليات املتحدة الأمريكية وكندا. كان حدثًا هامًا للتفكري 
يف ربط العلوم الجتماعية بالقيم الإ�سالمية. وبالفعل بادرت هذه اجلمعية اإلى عقد 
-كما  الذي  الإ�سالمي  للفكر  العاملي  املعهد  اإن�ساء  اإلى  وانتهت  وملتقيات،  موؤمترات 
اأ�سرنا- اأخذ على عاتقه اإطالق م�سروع اأ�سلمة املعرفة الذي قاده اإ�سماعيل الفاروقي. 
والأ�ساتذة  املعا�سرين  الإ�سالميني  املفكرين  من  عدد  تبنى  النطالقة  هذه  من 
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اجلامعيني الذين يدر�سون العلوم الإن�سانية والجتماعية اأفكارًا من وحي هذا امل�سروع. 
وينتمي هوؤلء اإلى اأربع جمموعات:

الأوىل: دارت حول املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي )عماد الدين خليل، جابر 
العلواين، احلاج حمد اأبو القا�سم...(.

الثانية: املرتبطة باجلامعة الإ�سالمية يف ماليزيا، والتي نادت باأ�سلمة املعرفة 
الإن�سانية ولي�ص كل املعرفة )�سيد حممد نقيب العطا�ص(. 

الثالثة: متثلت مبجموعة م�سرية عملت بجامعات خليجية.

ثم  امل�سريي(.  عبدالوهاب  عمارة،  )حممد  امل�سرية  املجموعة  واأخريًا، 
انت�سرت بعدها املحاولت الفكرية التي اتخذت يف الغالب �سكل الدرا�سات والأبحاث)4(. 

جاذبية العلوم التطبيقية 

 ما يلفت نظر الباحثني، تلك الهجرة من حقل العلوم الجتماعية والإن�سانية 
جمال  اإلى  وخ�سو�سًا  الإ�سالمية،  احلركات  اأ�سابت  التي  التطبيقية،  العلوم  اإلى 
الهند�سة والطب منذ �سبعينيات القرن املا�سي، وذلك على �سكل موجة نزوح جماعي. 
واأف�سل من عرب عن ذلك عبدالفتاح مورو، نائب رئي�ص حركة النه�سة التون�سية، يف 
اأحد املوؤمترات التي عقدتها احلركة لل�سباب، معربًا فيها عن اجلنايات التي ارتكبتها 
العامل اجلديد  على  ننفتح  اأن  اأردنا  »عندما  قائاًل:  �سبابها  على  الإ�سالمية  احلركة 
من  كبرية  جمموعة  فخرجنا  والهند�سة،  الطب  تعلموا  لأبنائنا:  قلنا  واجلامعة، 
ال�سباب اخلدمي ل عالقة له بالفكر اأ�ساًل. بينما املدر�سة التي من �ساأنها اأن ُتوجد 
الإ�سالميون  هجرها  التي  تلك  الإن�سانية،  والعلوم  الفكر  مدر�سة  هي  العامل  ُمغرّيي 
حتى اأ�سبحوا عاجزين عن فهم احلراك القت�سادي واحلراك الجتماعي، لأننا مل 
ندر�ص الجتماع ول الرتبية ول ال�سيا�سة ول القت�ساد ول العمران«. والواقع اأن �سيئًا 

)4( �ساري حنفي: اأ�سلمة وتاأ�سيل العلوم الجتماعية: درا�سة يف بع�ص الإ�سكاليات، جملة امل�ستقبل العربي، بريوت، )العدد 451( �ص48.
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من النفور راح ينت�سر بني الإ�سالميني جتاه العلوم الجتماعية والإن�سانية باعتبارها 
علومًا تنظريية غري مفيدة، وهو ما جعل غالبية كوادرهم تف�سل الكليات التطبيقية 
عليها، وبالفعل كان من نتائج ذلك اأن الزيادة امللحوظة لطالب الإخوان امل�سلمني منذ 
ال�سبعينيات يف اأكرث من مكان من العامل من كليات وجامعات عوا�سم العامل العربي، 
وخ�سو�سًا يف كليات الهند�سة واإدارة الأعمال والعلوم، ويح�سي اأحد الباحثني �ستة من 
اأ�سل �سبعة من قيادات حزب احلرية والعدالة يف القاهرة من خريجي كليات الطب 
والهند�سة، وخم�سة ع�سر من اأ�سل ثمانية ع�سر قياديًا من اأبرز قيادات اجلماعة يف 

فرتة ثورة يناير )كانون الثاين( ينتمون خللفيات طبية وهند�سية وتقنية)5(.

 ل �سك اأن الإقبال الكثيف من قبل الطالب الإ�سالميني على الكليات التطبيقية، 
كالطب والهند�سة، �ساهم يف تكوين راأ�سمال رمزي يف املجتمع، فهو ي�ساعد من جهة 
يف لعب دور جمتمعي وموؤثر يف املجال العام، وهو يكمل الدور الدعوي وي�سمح بتقدمي 

اخلدمات التقنية والطبية من جهة ثانية.

 اأدى هذا الن�سحاب من كليات العلوم الجتماعية والإن�سانية اإلى اعتبار الن�سغال 
الإن�سانية،  العلوم  والأنرثوبولوجيا، وغريها من  والجتماع  والفل�سفة  الفكر  مبباحث 
نوعًا من التنظري وت�سييع الوقت واجلهد، بعيدًا عن �ساحة »امليدان« واجلهاد الفعلي، 
بل اأدى بالبع�ص من الإ�سالميني اإلى اعتبار هذه العلوم خ�سو�سًا بالعلمانيني، الذين 

بالفعل راحوا يهتمون بها ويركزون من خالل كوادرهم على درا�ستها. 

 هذه الوقائع دفعت ببع�ص الباحثني اإلى درا�سة اأعمق تتعلق مبحاولة ك�سف دور 
الخت�سا�ص وتاأثريه يف حتديد الجتاه نحو التطرف والعنف بني الإ�سالميني. يف هذا 
ال�سدد �سدر كتاب بعنوان »مهند�سو اجلهاد: العالقة بني التطرف العنيف والتعليم«، 
وهو من تاأليف كل من »دييجو جامبيتا« )Diego Gambetta( اأ�ستاذ علم الجتماع 

)5( حممد فتوح: مهند�سون واأطباء فقط.. ملاذا هجر الإ�سالميون درا�سة العلوم الإن�سانية؟ )تاريخ الدخول 29 /2019/8( ينظر الرابط 
التايل:

https://midan.aljazeera.net/reality/community/2018/9/27/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
%D9%88% 

https://midan.aljazeera.net/reality/community/2018/9/27/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%25
https://midan.aljazeera.net/reality/community/2018/9/27/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%25
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يف معهد اجلامعة الأوروبية بفلورن�سا، واحلا�سل على الدكتوراه يف العلوم الجتماعية 
وال�سيا�سية من جامعة كامربيدج الربيطانية، وعمل اأ�ستاًذا زائًرا بجامعة �سيكاغو، 
لالقت�ساد  لندن  كلية  يف  م�سارك  اأ�ستاذ   )Steffen Hertog( هريتوج«  و»�ستيفني 
والعلوم ال�سيا�سية، وقد در�سا يف كتابهما القابلية للتطرف وعالقته بطبيعة الدرا�سة 
من خالل التخ�س�سات التعليمية لعينة من )207( من الذين ثبت تورطهم يف عمليات 
اإرهابية، تبني اأن ))9( منهم تخ�س�سوا يف الهند�سة و)21( يف الطب وحوايل )12( 
يف القت�ساد والأعمال، يف حني تخ�س�ص )8( فقط يف الريا�سيات والعلوم، والباقون 

يف الدرا�سات الإ�سالمية. 

وح�سب النتائج التي ت�سمنها الكتاب، فاإنه من بني ))9( خريج هند�سة، هناك 
وي�سيف   .)%41( حوايل  بن�سبة  اأي  املتطرفة؛  اجلماعات  يف  قيادات  منهم   )(8(
الكتاب اأن ثمة موؤ�سرات قوية على وجود عالقة بني التطرف ودرا�سة الهند�سة، وهو 
اأمثلة  وي�سربون  م�ست،  عقود  اإلى  ميتد  ولكنه  الراهن،  الوقت  على  يقت�سر  ل  اأمر 
عديدة على ذلك، منها اأن ُمنفذي هجمات 11 �سبتمرب )اأيلول( 2001 يف الوليات 
املتحدة كان من بينهم ثمانية مهند�سني. كذلك ظهرت يف م�سر، خالل �سبعينيات 
بقيادة  كانت  والهجرة«  التكفري  »جماعة  ت�سمى  متطرفة  جمموعة  املا�سي،  القرن 

»�سكري م�سطفى«، وكان مهند�ًسا زراعًيا.

من  الرغم  على  اأنه  مفادها  لالنتباه،  لفتة  مالحظة  اإلى  الباحثان  خل�ص 
اإلى  للمنت�سبني  الوظيفي  والتاريخ  والجتماعية،  البيوغرافية  اخل�سائ�ص  اختالف 
حركات الإ�سالم ال�سيا�سي العنيف، فاإن غالبية اجلهاديني يف ال�سرق الأو�سط كانوا 
والعلوم  الآداب  من  اأكرث  والطب  الهند�سة  يف  التطبيقية  التخ�س�سات  دار�سي  من 
قامت  لدرا�سة  ووفقًا  بحثهما)6(.  يف  اأ�سبابه  تف�سري  يحاولن  ما  وهو  الجتماعية، 
هم  املهند�سني  اأن  ثبت  فقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  كارنيغي  موؤ�س�سة  بها 
اأنهم  ثبت  اأن )%44(  على  الإطالق )66.5%(، عالوة  على  تديًنا  الأكادمييني  اأكرث 

)6( Engineers of Jihad ,The Curious Connection between Violent Extremism and Education - https://www.
sociology.ox.ac.uk/materials/papers/2007-10.pdf 

https://www.sociology.ox.ac.uk/materials/papers/2007-10.pdf
https://www.sociology.ox.ac.uk/materials/papers/2007-10.pdf
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»متدينون« و»حمافظون« يف الوقت ذاته، يليهم بعد ذلك القت�ساديون، ثم الأطباء 
على  الجتماعية،  العلوم  واأخرًيا  القانون  ثم  والفنون،  والإن�سانيات  العلوم،  ودار�سو 

الرتتيب. 

-بخالف  الهند�سة  دار�سي  عقلية  ت�سكيل  يف  توؤثر  التي  امل�سادر  ما  اإذن، 
هذا  ويف  املتطرف؟  الفكر  لتبني  مياًل  اأكرث  وجتعلهم  الهند�سة-  مو�سوعات  درا�سة 
قدرة على  اأقل  الهند�سة جتعل اخلريجيني  اأن  اإلى  الدرا�سات  بع�ص  اأ�سارت  ال�سياق 
ا�ستيعاب الطبيعة الرتباطية املتداخلة، التي تت�سم بها العمليات والعالقات ال�سيا�سية 
املحيط  العامل  مع  التعامل  على  قدرة  اأقل  فهم  وبالتايل  والقت�سادية،  والجتماعية 
هوؤلء  يفرت�ص  املقابل،  ويف  معقدة.  عمليات  من  متزامنة  تفاعالت  نتيجة  باعتباره 
الطالب اأن كل ما حولهم له طبيعة ميكانيكية »عقالنية« اأقرب اإلى ما هو عليه احلال 
يف طريقة عمل املاكينات والآلت، مبا يجعلهم اأكرث تقباًل لفكرة واحدية النظام اإلى 
حد قولبته. اأ�سف اإلى ذلك اأن طبيعة درا�ستهم ل تقرتب من املعتقدات الدينية باأي 
�سكل من الأ�سكال، على الأقل طوال فرتة درا�ستهم التي متتد اإلى خم�ص �سنوات، فهم 
ما  وهو  نقدي؛  ب�سكل  فيها  والتفكري  الدينية  الن�سو�ص  اأمام  للوقوف  معر�سني  غري 
ا اأكرث تقباًل للن�ص، واأكرث قابلية للتاأثر باحلجج التي تقدمها  ينتج يف النهاية �سخ�سً

اجلماعات املتطرفة عند اأول احتكاك معها)7(.

االتجاه المؤسساتي: الخدمات في العمق االجتماعي 

 ذهب تيار اآخر من الإ�سالميني باجتاه العمل املوؤ�س�ساتي واخلدماتي والرتبوي 
فرتكزت اأعماله، لأ�سباب عديدة على بناء اجتاهات عدة:

ناجحة  جتارب  وقدم  والتعليمي  الرتبوي  بالعمل  تخ�س�ص  بع�سها  اأ-   
يف اأكرث من مكان، وا�ستطاع اأن يح�سل على متويل معترب من جهات مانحة وخريية 
عربية ودولية عديدة، بحجة اأن هذا النوع من العمل يخدم فكرة الإ�سالم والدعوة 

بالأ�سا�ص. 

)7( اأحمد وني�ص: هل ُتقدر التنظيمات الإرهابية »العلميون«؟ انظر )تاريخ الدخول 29 /2019/8( على الرابط التايل:
https://www.aman-dostor.org/7530 

https://www.aman-dostor.org/7530
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 تبلور هذا الجتاه مبكرًا يف اأكرث من بلد عربي اإ�سالمي، وهو ارتبط مب�سروع 
عمقهم  بناء  من  الإ�سالميون  خالله  ومتكن  عبده،  حممد  ثم  ومن  الطهطاوي 
النقدي ومهارات  التاأثري ليطور املنهج  ياأِت هذا  الواقع مل  الجتماعي والرتبوي. يف 
اأن  التفكري الناقد والعقالنية، والتي هي من اخل�سائ�ص الأولية التي من املفرت�ص 
ت�سمن  واأيديولوجي،  كتغلغل دعوي  لكنها جاءت  الرتبوي،  التطوير  نظم  بها  تنه�ص 
حتّيزات تعليمية وتربوية، مع ذلك جنح بع�سها يف بدايات تاأ�سي�سه، يف توظيف العلوم 
الجتماعية ومنتجاتها العقالنية احلديثة يف الفل�سفة والعلوم لتطوير مناهج وتدريب 
اأ�ساتذة، ومن ثم تطوير هذه املوؤ�س�سات لت�سبح نقطة جذب وعالمة �سوء يف مراحل 

لحقة و�سيخرج منها اأ�سماء لمعة.

ل تكاد تخلو مدينة اأو بلدة من جتارب تربوية مهمة، منها ما كان حتت اإ�سراف 
الإخوان امل�سلمني ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، ومنها ما كان م�ستقاًل عنهم يف منهجه 
يعرف  ما  عليه  دخل  ما  ومنها  التمويل  حيث  من  م�ستقاًل  كان  ما  ومنها  ومقاربته، 
ديفيد  لنا  يقدم  بعد.  فيما  هايني)8(  باتريك  ودر�سه  ر�سده  الذي  ال�سوق«  بـ»اإ�سالم 
اهلل  لفتح  التابعة  »اخلدمة«  حركة  عن  كتابه  يف   )David Tittensor( تيتن�سور 
غولن، قراءة ميدانية تك�سف كثريًا من الأ�سرار، اإذ اأقام ثالثة ع�سر �سهرًا يف تركيا 
من  عديد  مع  لقاءات  واأجرى  غولن،  حلركة  اليومية  التجربة  من  القرتاب  بهدف 
اأفرادها وطالبها ومن يتعامل معها. طبعًا ثمة درا�سات كثرية اأخرى، لكن ما يهمنا 
هنا النت�سار ال�سريع الذي حققته تربويًا، والرثوة الهائلة التي متتلكها، والتي قدرتها 

وزارة اخلارجية الأمريكية باأكرث من خم�سة وع�سرين مليار دولر)9(. 

يف الواقع، ثمة جتارب اأخرى اأقل حجمًا، لكنها كانت اأكرث فعالية وجناحًا على 
م�ستوى اإثارة الأ�سئلة ال�سعبة فيما يتعلق باإ�سكاليات الرتبية املعا�سرة، وقد حاولت 

)8( باتريك هايني: اإ�سالم ال�سوق، ترجمة: عومرية �سلطاين، مركز مناء للبحوث والدرا�سات، بريوت، 2015.

)9( انظر: الإ�سالميون والعمق الجتماعي يف العامل العربي وتركيا، جمموعة باحثني، الكتاب الأول بعد املئة، مايو )اأيار( 2015، مراجعة 
 The House of Service: The Gulen Movement and Islam's Third( ،»لكتاب »بيت اخلدمة: حركة كولن وطريق الإ�سالم الثالث

Way( قراءة عبداهلل حميد الدين، �ص41).
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االنخراط فيها م�ستفيدة من منجزات �سو�سيولوجيا الرتبية، وخمتلف حقول العلوم 
الإن�سانية والجتماعية. 

ب- الجتاه املوؤ�س�ساتي اخلدماتي وال�سحي: يف الواقع هذا املجال من 
كثريًا  واأدجمت  التطبيقية،  الجتماعية  العلوم  تطور  من  اأفادت  التي  املجالت  اأكرث 
من املجالت اخلدماتية وال�سحية والرعائية للم�سنني والأطفال واأ�سحاب احلاجات 
والقرى  الأحياء  الطبية يف  الجتماعية  والرعاية  ال�سباب،  رعاية  بل حتى  اخلا�سة، 

النامية.

وال�سحية،  الجتماعية  باخلدمات  التخ�س�ص  اختار  الذي  الجتاه  هذا 
على  الجتماعية  العلوم  اأدخلتها  التي  الجتماعية  اخلدمة  اأ�ساليب  من  م�ستفيدًا 
امل�ستدامة،  التنمية  برامج  ويف  كلياتها  يف  اجلديدة  واملناهج  احلديثة  املجتمعات 
مطورًا بع�ص مفاهيم الوقف الإ�سالمي، داجمًا اإياها مع مفاهيم العلوم الجتماعية 
من  وجعل  ال�ستقطاب،  حالة  بتعزيز  كبري  ب�سكل  الجتاه  هذا  �ساهم  احلديثة)10(، 
خريجي الإ�سالميني يظهرون ب�سكل جديد بعيدًا عن التنظري والكالم، ومعه دخلوا 

العمق الجتماعي فعاًل.

 ميكنك اأن تعدد املئات والع�سرات من موؤ�س�سات اخلدمة الجتماعية والرعائية 
)م�ستو�سفات،  كافة  والإ�سالمي  العربي  العامل  مناطق  يف  املنت�سرة  والإمنائية 
م�ست�سفيات، موؤ�س�سات رعاية، تدريب وتاأهيل...(، فكثري من موؤ�س�سات الوقف طورت 
نظريات  بع�ص  تقبل  نحو  الباب  تفتح  التي  الجتهادات  بع�ص  تقدمي  ومت  خدماتها، 
والبلديات  التنمية  والإن�سانية احلديثة، حتى يف جمال  العلوم الجتماعية  ومنتجات 

واحلوكمة وال�سراكة، ح�سل الكثري من عمليات التكامل والإفادة.

اأ�سا�سًا  قائم  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  اإن  واملايل:  امل�سريف  الجتاه  ج- 
وهذا  اأخرى؛  جهة  من  واملودع  جهة  من  البنك  بني  الأعمال  يف  امل�ساركة  مبداأ  على 

درا�سات  نظمها مركز  التي  الفكرية  الندوة  ومناق�سات  بحوث  العربي.  الوطن  املدين يف  واملجتمع  الوقف  نظام  املثال:  �سبيل  على   )10(
الوحدة العربية والأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت )2010(.
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الإ�سالمية  امل�سارف  اأن  كظاهرة،  ويالحظ  واخل�سائر.  الأرباح  تقا�سم  ي�ستتبع  ما 
ا�ستقطبت منذ بداية ن�ساطها، مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�سي، �سغار احلرفيني 
واملودعني الذين ل يريدون اأن يقعوا يف اإثم »الربا«. وا�ستطاعت خالل ثالثني �سنة اأن 
حتوز على كثري من املدخرات. فامل�سارف الإ�سالمية تعتمد يف اأ�سا�ص فل�سفتها البعد 
امل�سريف  اأو  القت�سادي  البعد  ولي�ص  الئتمانية،  والعناوين  والإمنائي،  الجتماعي 
الذي يقت�سر على الربح وح�سب)11(. وهي تعنى بتقدمي م�ساعدات واإعانات ل�سرائح 
ميزها،  الجتماعي  البعد  وهذا  واملدار�ص.  وامل�ست�سفيات  الأيتام،  كدور  حمتاجة، 
اإ�سافة اإلى القرو�ص الإمنائية طويلة الأمد منخف�سة الفائدة، طبعًا هذا ميزها عن 
امل�سارف التقليدية التي ت�سارع اليوم اإلى اإعطاء اأبعاد اجتماعية لأعمالها لكي تتمكن 
من مناف�سة البنوك الإ�سالمية يف ا�ستقطاب �سغار املدخرين واملودعني يف كثري من 

مناطق العامل الإ�سالمي. 

الأخرى،  تلو  واحدة  تنهار  �سوف  الإ�سالمية  البنوك  ظاهرة  اأن  البع�ص  توقع 
البنوك  اإلى  الإ�سالمي  التمويل  اإلى  الربكة  بنك  فمن  �سامدة،  يبدو-  -كما  لكنها 
اخلليجية وغريها، ثمة تطور يف الأداء والأ�ساليب، وهو ما يجعل هذا احلقل منذ اأن 

بداأ يتحول اإلى ميدان عمل فاعلية متحركة ب�سكل دائم. 

الدراسة في الحقل والكتابة في الميدان

اجلديدة،  الإ�سالمية  ال�سو�سيولوجية  الدرا�سات  �سوق  رواج  ذلك  لنا  يف�سر   
وبروز جمموعة من الباحثني »النجوم« املتخ�س�سني، وخ�سو�سًا يف ال�ساحة الأوروبية 
يف ما اأ�سبح يعرف اليوم بالإ�سالمولوجيا اجلديدة، مع التحفظ على هذا امل�سطلح، 
الجتماع  علم  الباحث يف   )Olivier Carré( كاريه اأوليفييه  د�سن  اأن  منذ  وذلك 
اأن  باعتبار  تقدمي،  عربي  اإ�سالم  انبثاق  فر�سية  مناق�سًا  الكتابات،  تلك  ال�سيا�سي 
التدين ظاهرة دائمة وجوهرية يف املجتمعات العربية، منذ ذلك احلني بداأ ما ي�سميه 
الأكادميي والباحث اللبناين جلبري الأ�سقر »ال�ست�سراق معكو�سًا« يف الغرب، وظهرت 

)11( عبداللطيف حمزة: امل�سارف ال�ستثمارية الإ�سالمية، النظرية والتطبيق، طبع يف اأكادميية اأك�سفورد العليا. انظر الرابط : 
https://books.google.com.lb/books?id=SPxpCwAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=%D9%82%D9%8A%D
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معها تيارات ما بعد عام 1979 يف الدرا�سات الإ�سالمية الفرن�سية)12(. 

يوؤرخ هذا الزمن مل�سهد وحتوالت مبنتهى االأهمية، منها: اإ�سقاط نظام ال�ساه، 
وتاأ�سي�ص اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران، وقيام »حركات املجاهدين« يف اأفغان�ستان 
�سد احلكومة الي�سارية بدعم اأمريكي، الأمر الذي اأدى اإلى اجتياح �سوفيتي للبالد، 
هذه الأحداث �سكلت حمورًا لنقا�سات فكرية وجتاذبات �سيا�سية، يف �سفوف الي�سار 
الفرن�سي حتديدًا قبل اأن يتمدد اأوروبيًا، والواقع اأن اأ�سهر املفكرين الي�ساريني الذي 
خ�سعوا لإغواء »الثورة الإ�سالمية« يف اإيران مل يكن م�سلمًا ول من ال�سرق الأو�سط، 
بل مل يكن اإل الفيل�سوف مي�سيل فوكو )Michel Foucault( يف مرحلة معروفة من 
وبقراءة  الإيرانية،  الثورة  لتطورات  اإن حتليالت فوكو  القول:  ينبغي  اأنه  عمره. على 

�سريعة مل تكن �سمن جمال خربته واخت�سا�سه بالتاأكيد. 

الدرا�سات  حقل  يف  الباحثني  من  جمموعة  ت�سم  اأ�سا�سية  مالمح  ثالثة  ثمة 
الإ�سالمية ما بعد �سنة 1968، قام بتحليلها واحد من اأبرز اأع�ساء تلك املجموعة، وهو 
اأن  اأولها   .)Olivier Roy( روا اأوليفييه  الإ�سالمية،  ال�سوؤون  الفرن�سي يف  الباحث 
معظم اأفرادها ينتمون اإلى حقلي العلوم ال�سيا�سية اأو علم الجتماع ال�سيا�سي، يف حني 
كان اجليل ال�سابق ل يزال متجذرًا اأ�سا�سًا يف املناهج التقليدية املتعلقة بالدرا�سات 
)فقه  الفيلولوجيا  اأو  الب�سرية(  الأعراق  )علم  والإثنولوجيا  كالتاريخ  ال�ست�سراقية 
اللغة املقارن(. ومعظمهم تناولوا احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية الراديكالية بو�سفها 
ال�سعار الوا�سح للمرحلة، وهو ما يوؤ�سر على عالقة وا�سحة بتخ�س�سهم يف املجال 
ال�سيا�سي، ويف هذه الأثناء كانت الأكادميية الفرن�سية ت�سهد تدهورًا حادًا يف مكانة 
اجلديد  اجليل  باحثي  اأمام  كان  ملطف،  بتعبري  وعليه،  الن�سبي.  ودخلهم  اأفرادها 
–اآنذاك- حافز قوي للبحث عن م�سادر دخل اإ�سافية. واأحد امل�سادر -وهو الذي 
ي�سكل امللمح الثاين )الذي ل ي�سمل اجلميع طبعًا ولكنه كان من ال�سعة بحيث ميكن 
عده ملمحًا اأ�سا�سيًا(- هو اأن ي�سبح الباحث »م�ست�سارا« ملوؤ�س�سات ال�سوؤون اخلارجية 
هذه  »خرباء«  اأبرز  اإلى  بالن�سبة  اأمرًا،  تكن  مل  الفر�ص  هذه  ومثل  الدفاع.  ووزارة 

)12( جلبري الأ�سقر: ال�ست�سراق معكو�سًا: تيارات ما بعد العام 1989 يف الدرا�سات الإ�سالمية الفرن�سية، 2008، احلوار املتمدن. 
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املجموعة، مقت�سرًا على فرن�سا. اأما اأحد امل�سادر البديلة الأخرى فكان العمل عرب 
و�سائل الإعالم، �سواء على �سكل مكافاآت �سرفية مبا�سرة يتقا�ساها هوؤلء الباحثون 
يف  املكثف  الظهور  فاإن  وهكذا،  كتبهم.  مبيعات  لزيادة  كو�سيلة  اأو  »خربتهم«  لقاء 
لباحثي  الثالث  املميز  امللمح  هو   )Intensive Médiatisation( الإعالم  و�سائل 
هذا  تعميم  وبالإمكان  العربي.  والعامل  الإ�سالم  �سوؤون  يف  الفرن�سيني[  ]من  اليوم 
كل  يف  اليوم  الإ�سالمية  الدرا�سات  حقل  ت�سم  �سبيهة  مالمح  اإن  فنقول:  الأمنوذج، 

البلدان الغربية.

 على اأن امللمحني الأخريين -اأي امليل اإلى بيع اخلربة اإلى املوؤ�س�سات احلكومية، 
والظهور املكثف يف و�سائل الإعالم- مل يطاول كل ع�سو يف جمموعة باحثي الدرا�سات 
روا،  اأوليفييه  يالحظ  الزمن.  من  مدة  الإغراء  قاوم  بع�سهم  اأن  ذلك  الإ�سالمية، 
انتقلت  الإ�سالمية  »الدرا�سات  اأن:  اجلديد«  الفرن�سي  »ال�ست�سراق  اأقطاب  من  وهو 
اأ�سا�سًا يف  اهتمامهم من�سّبًا  كان  الذين  الكال�سيكيني  امل�ست�سرقني  عندنا من فرتة 
التخ�س�ص يف جمالت درا�سة القراآن والتاريخ الإ�سالمي واللغات والآداب ال�سرقية، 
اأمثال: مك�سيم رودن�سون، وجاك بريك، وكلود كاهني، اإلى جيل جديد من الباحثني 
من  الفئة اجلديدة  ال�سيا�سية. هذه  والعلوم  ال�سو�سيولوجيا  اأ�سا�سًا يف  املتخ�س�سني 
الباحثني ل ترى اأن الدرا�سات الفقهية القراآنية اأو التاريخية هي اأداتها الرئي�سة يف 
البحوث  هو  لها  بالن�سبة  املحّك  بل  وحتليلها،  املعا�سرة  الإ�سالمية  الظواهر  درا�سة 
امليدانية. امل�ست�سرقون الكال�سيكيون كانوا يرون اأن تعّلم القراآن ودرا�سته، والتخ�س�ص 
يف جمال التاريخ الإ�سالمي هو املفتاح العلمي الذي يوؤهلهم لفهم الظواهر الإ�سالمية 
النظرة  هذه  فقد جتاوز  احلايل،  جيلنا  اأما  منها.  املعا�سرة  ذلك  وحتليلها، مبا يف 
ال�سّيقة، واأ�سبحت درا�سة القراآن والتاريخ واللغات والآداب ال�سرقية ل تعدو اأن تكون 

اأدوات بحث ي�ستعني بها خالل تنقالته واأ�سفاره ودرا�ساته امليدانية.

 �سنالحظ اأن بداية اأوليفييه روا هي بداية جيل جديد من الباحثني الغربيني 
يف الإ�سالم؛ جيل قطع مع الروؤية ال�ست�سراقية الن�سية، واجته لتطبيق مناهج العلوم 
اإلى  راأيهم-  -يف  بحاجة  يكن  مل  الذي  الإ�سالمي  العامل  على  امليدانية  الجتماعية 
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علوم »خا�سة« لدرا�سته والبحث يف ق�ساياه. �سكل روا اإلى جانب عدد من الباحثني 
الفرن�سيني جياًل من الباحثني الذين عا�سروا انطالق املوجة اجلديدة من البحث يف 
الإ�سالميات، لكن عرب بوابة العلوم الجتماعية، ل �سيما علم الجتماع ال�سيا�سي وعلم 
الجتماع الديني. بحيث مت الرتكيز على احلركة الإ�سالمية بو�سفها حركة اجتماعية، 
مع ما يت�سمنه ذلك من حتديات اخلروج بها من دائرة الأحكام امل�سبقة والالتاريخية 
اأولوية  لهوؤلء  بالن�سبة  يعني  ذلك  كان  ال�ست�سراقي؛  الرتاث  يف  البحث  ميزت  التي 
والتجارب  امليداين  وال�ستطالع  البحث  وتقدمي  الأيديولوجي،  على  ال�سو�سيولوجي 
اليومية، واملالحظة بامل�ساركة والدرا�سة بالعينة على حتليل الن�سو�ص الأ�سولية كما 
جرت عليه العادة. لذلك اجتهوا اإلى الوجود يف املناطق الإ�سالمية املختلفة وخ�سو�سًا 
يف مناطق النزاع وال�سراع، واالختالط بامل�سلمني بل وتعلم اللغة العربية، واالأهم من 
ذلك مالحظة الإ�سالم املعي�ص عن كثب، ومعاي�سة منط التدين ال�سائد باعتباره خربة 

اإن�سانية اأكرث من الدين نف�سه كن�ص اإلهي متعاٍل.

 �ساعدتهم خربتهم احلركية الي�سارية يف الرتكيز على الإ�سالم احلركي، 
�سورا  )مي�سيل  منا�سلني  من  مواقعهم  تباينت  واإن  العقدي،  اأو  التاريخي  من  اأكرث 
واأوليفييه روا وجيل كيبيل وفران�سو بورجا( اأو منتمني فكريًا )اآلن رو�سيون(، وكان 
الإ�سالم احلركي يف �سعود �سريع ي�ستقطب الأقالم من خمتلف الجتاهات، وخ�سو�سًا 
مع اندلع الثورة اخلمينية يف اإيران، وبداية اجلهاد يف اأفغان�ستان، وجناح الإ�سالميني 
الإ�سالمية  الأطروحة  ت�ساعدت  حيث  ال�سادات،  اأنور  الرئي�ص  اغتيال  يف  امل�سريني 
ال�سيا�سية لتحتل امل�سهد يف م�سر و�سمال اأفريقيا، فانفرد كل منهم مب�سار اأو مبنطقة 
يف  ال�سيا�سية«  واحلداثة  »الإ�سالم  عن  روا  فكتب  الأبرز؛  اهتمامه  مو�سوع  �سارت 
معركة اجلهاد الأفغاين، وعمل على عدد مهم من الأبحاث التي اأثارت جدًل وا�سعًا 
منها: الإ�سالم ال�سيا�سي )1992(، جينالوجيا احلركات الإ�سالمية )1995(، وجتربة 
جيل  وا�ستغل  وغريه.  ال�سيا�سي  الإ�سالم  عوملة  ثم   ،)1(()1996( ال�سيا�سي  الإ�سالم 
كيبيل )Gilles Kepel( على معركة »النبي والفرعون« يف م�سر)14(، و�سك فران�سوا 

))1( يوجد ترجمة له �سادرة بالعربية عن دار ال�ساقي، بريوت، 1996.

)14( جيل كيبيل: الفتنة، حروب يف ديار امل�سلمني، دار ال�ساقي، بريوت، 2004؛ اأي�سًا انظر كتابه: النبي والفرعون، دار الكتاب احلديث، 
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بورغا )François Burgat( عنوانه »الإ�سالم ال�سيا�سي... �سوت اجلنوب«.

 اأهم ما يجمع هوؤلء من الناحية املنهجية هو تهمي�سهم للبعد الديني يف التحليل 
وتركيزهم على البعد ال�سو�سيولوجي وامليداين وال�سيا�سي يف قراءة م�سار احلركات 
الإ�سالمية التي �ساروا ينعتونها بـ»الإ�سالم ال�سيا�سي« بدًل من احلركات الأ�سولية، 
مادة  لها  بالن�سبة  والدين  بنظرهم؛  بامتياز  اجتماعية  �سيا�سية  حركات  اأنها  ذلك 
قابلة للتوظيف اأيديولوجيًا ي�ستخدم يف معركة التغيري الجتماعي وال�سيا�سي، وبتعبري 
–يف راأيه- هو الرغبة يف  بورغا، الدين لغة يتحدث بها الإ�سالميون لكن حمركهم 

التمرد على �سيطرة ال�سمال)15(. 

قدمها  والتي  العرب،  الباحثون  عليها  اطلع  التي  الدرا�سات  �سكلت  الواقع  يف 
الإ�سالميني  للباحثني من  بالن�سبة  الأوروبيون مبناهجهم اجلديدة،  الباحثون  هوؤلء 
امليداين  البعد  عنه  وغاب  األفوه  الذي  ذلك  عن  وخمتلفًا  جديدًا  منوذجًا  وغريهم، 
والإح�سائي والتطبيقي، هذه الدرا�سات �سكلت نوعًا من الحتكاك البحثي، تطور اإلى 
تيار تتلمذ على يديه يف املعاهد واجلامعات الفرن�سية والأوروبية جمموعة متزايدة من 
الباحثني العرب وامل�سلمني، اأنتجت بامل�ساركة مع اأ�ساتذتها وحتت اإ�سرافها جمموعة 
من الأبحاث والدرا�سات امليدانية التي تعترب رائدة يف ميدانها. عاد كثري من هوؤلء 
اإلى جامعاتهم ناقلني ما تعلموه من علوم ومنهجيات ومقاربات جديدة اإلى طالبهم. 

يف  العرب  الباحثني  لبع�ص  هامة  حا�سنة  التجارب  بع�ص  �سكلت  الواقع،  يف 
احتكاكهم مع الأجانب، من اأبرز هوؤلء الباحث امل�سري يف حركات الإ�سالمية ح�سام 
متام، الذي قدم م�ساعدة مهمة مل�سروع باتريك هايني )Patrick Haenni(، والذي 
جاء �سمن النقا�سات املثمرة التي اأدارها اأوليفييه روا حول عوملة الإ�سالم. كنت متابعًا 
لهذه التجربة منذ بدايتها، ويف مناق�ساتي امل�ستفي�سية كنت اأحذر من ت�سخيم ظاهرة 
اإ�سالم ال�سوق، لكن املهم اأن فكرة املر�سد اأو احلا�سنة الدرا�سية للحركات الإ�سالمية 

بريوت، 1988.

)15( فران�سوا بورغا: االإ�سالم ال�سيا�سي �سوت اجلنوب. ترجمة: لورين زكرى، دار العامل الثالث، ط 2، 2001.
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التي اأطلقها ح�سام، حتولت مع الوقت لدى باحثني كرث اإلى منهج. 

والتطبيقي-  النظري  اجلانب  بني  التحليلي  الت�سابك  مالمح  نلحظ  بداأنا 
واحلقل  الإ�سالمية  احلركات  درا�سة  يف  عديدة  واأبحاث  درا�سات  يف  الإح�سائي 
الإ�سالمي ب�سكل عام)16(، كما راح عديد من الباحثني يجيد التدرب على الربط بني 
اأ�سبح فن املقابلة  العينات ب�سكل جيد، كذلك  حتليالت املاكرو– وامليكرو، واختيار 
العالقات  درا�سة  دخلت  وكذلك  ومت�سرعًا.  ع�سوائيا  يعد  ومل  عمقًا،  اأكرث  وحتليلها 
اأفراد  بني  والتنازع  والتحالف  ال�سراع  وحالت  البحث.  داخل حقل  املجموعات  بني 

اجلماعة.

لحظنا ذلك من خالل م�ساركتنا املتكررة يف املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة 
لدرا�سة احلركات الإ�سالمية واإ�سكالياتها واحتكاكنا املبا�سر مع العديد من الباحثني 
واأ�ساليبهم البحثية وما يتعلق بها)17(. ور�سدنا مدى ا�ستخدامهم للمفاهيم واملقاربات 

والنظريات والأدبيات احلديثة للعلوم الجتماعية والإن�سانية. 

تبني لنا يف الواقع، اأن مفاهيم مثل الإ�سكالية والفر�سيات والأدوات املنهجية 
املفاهيم كت�سور  له. ودخلت  اأ�سا�سيًا  اأي بحث، ومقومًا  اأ�سا�سيًا من  اأ�سبحت جزءًا 
وقد  اأخرى.  جهة  من  وتف�سريي  حتليلي  وكمفتاح  جهة،  من  حم�ص  وعقلي  نظري 
تعددت وتنوعت املقاربات التحليلية التي ا�ستفادت من العلوم الجتماعية وتقنياتها 
يف هذا املجال، وخا�سة يف جمال حتليل اخلطاب ودرا�سة احلالة واجلماعات البوؤرية 

)Focus Groups(... اإلخ. 

)16( انظر على �سبيل املثال: عبداحلكيم اأبو اللوز: احلركات ال�سلفية يف املغرب )1917-2004( بحث اأنرثوبولوجي �سو�سيولوجي، مركز 
ال�سيا�سي يف اليمن. مركز درا�سات الوحدة  اأي�سًا انظر: عبدامللك بن حممد عي�سى: حركات الإ�سالم  درا�سات الوحدة العربية، 2004. 
العربية، اأحمد زغلول �سالطة: الدعوة ال�سلفية ال�سكندرية، م�سارات التنظيم وماآلت ال�سيا�سة، مركز درا�سة الوحدة العربية. اأي�سًا انظر: 
اأفريقيا ال�سرق، املغرب، 2010.. �ستيفان لكروا، اأحمد  عبدالغني منديب: الدين واملجتمع، درا�سة �سو�سيولوجية للتدين يف املغرب، دار 

زغلول �سالطة، ترجمة: عومرية �سلطاين. 

)17( بحوث ومناق�سات ندوة يف اإ�سالح املجال الديني )2017(، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت. اأي�سًا انظر: احلركات الإ�سالمية 
يف الوطن العربي )عمل جماعي حتت اإ�سراف الدكتور عبدالغني عماد( �سادر عن مركز درا�سات الوحدة العربية، )201. اأي�سًا انظر: 

اأعمال موؤمتر: الإ�سالميون وق�سايا الدولة واملواطنة )جزاآن( �سادر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سات ال�سيا�سات 2017-2016.
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 يف املح�سلة تبلور لدينا تيار جديد من الباحثني ال�سبان الإ�سالميني ميتلك من 
العدة النظرية وامليدانية يف العلوم الجتماعية والإن�سانية، ما يجعله يقدم مقاربات 

وروؤى متنوعة للواقع الذي يقوم بدرا�سته.

للعلوم  الإ�سالميني  توظيف  عملية  يف  خال�سات  ثالث  لدينا  املح�سلة  يف 
الجتماعية والإن�سانية: 

الأول ينتظم حتت عنوان اأ�سلمة املعرفة وتاأ�سيل العلوم وهو بتقديري �سجل 
جناحًا ن�سبيًا. 

الثاين ينتظم حتت عنوان الجتاه املوؤ�س�ساتي واخلدمي. وهو الأكرث ا�ستفادة 
من الناحية التطبيقية، وي�سجل تقدمًا وازدهارًا اأكرث من غريه. 

 يبقى امليدان البحثي، وهو ميدان جديد بالفعل، ويتطور ب�سرعة متفاعاًل مع 
خمتلف الجتاهات ال�سائدة يف عامل اليوم. 
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