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حالي ًا في األسواق..

مجلة التفاهم

عنوان العدد :قضايا اإلنسان والعمران في ضوء القرآن
افتتاحية العدد :قضايا اإلنسان والعمران في ضوء القرآن مسألتا :األعراف الدينية
واألخالقية في بناء اإلنسان واألوطان  -عبد الرحمن السالمي

المحاور

مدن وثقافات

 الرؤية األخالقية واالجتماعية لإلنفاق في القرآن  -رضوان السيد. الزكاة والصدقات واألوقاف ونهضة المجتمعات اإلسالمية الوسيطة  -إبراهيمالبيومي غانم.
 التربية الدينية اإلسالمية وأثرها في مكافحة الفقر والفساد -عز العرب لحكيم بناني. التجديد في مسائل الوقف والزكاة لمكافحة الفقر في األزمنة المعاصرة  -نور الدينبن مختار الخادمي.
 المصارف اإلسالمية ومستقبلها في التنمية االقتصادية واالجتماعية  -توفيقالجامعي.
 إعالنات الفاتيكان بشأن مكافحة الفقر بين الدين واألخالق  -عز الدين عناية. جدلية الفقر والفساد و االستبداد السياسي :مقاربة أخالقية اجتماعية  -أحمد زايد. مشكالت الفقر والالمساواة في المجتمعات المعاصرة (الرؤية االقتصادية)  -سميرأسعد الشاعر.

 مدينة قاشان (إيران/أصفهان) في المصادر المكتوبة -هاينز غاوبة.

اإلسالم والعالم
 -رؤية فيبر لإلسالم وتكون الحضارة اإلسالمية.

دراسات
 ماكس فيبر واالسالم :إشكاالت وانتقادات  -محمد الشيخ. الدين واأللوهية في فلسفة هيغل  -مصطفى النشار. بذل السالم للعالم رؤية فقهية مقاصدية  -عبدالحميد عشاق. -التسامح والحريات الدينية بين الدبلوماسية والدين  -نوكس ثيمس.

وجهات نظر
 المواطنة واألزهر قراءة في الحالة المصرية  -محمد كمال الدين أمام. األمير شكيب أرسالن :من التفسير السياسي /الديني إلى التفسير الجغرافي لألوضاعالعربية واإلسالمية الحديثة  -محمود حداد.
 مدارس الالهوت البروتستانتي الحديثة والتعددية الدينية :رؤية نقدية لبعض نظرياتتدبير االختالفات الدينية المسيحية الحديثة على ضوء الفكر اإلسالمي  -محمد بنتاجة.

آفاق
 نحو تواصل جديد بين القيم الصينية والعربية  -عبدالجبار تشو وي ليه. رؤية الفكر االعتدالي للحضارتين الصينية والعربية من خالل التراجم الصينية  -جينتشونغ جيه.
 -منهج الوسطية منهج النجاح للحضارة العربية اإلسالمية  -دينغ جون.

متابعات
 مصحف مسقط اإللكتروني :أول المصاحف اإللكترونية ذات التفاعل من النص -احمدمنصور.

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :
البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :
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رضوان ضاوي
الــكــتــاب :الفلسفة
اإلسالمية في صراع
من الرازي والفارابي
إلى ابن مسكويه
المشرف :سمير محمد
رضا
الناشر:
;Tredition
Auflage : 1.)18 Dezember 2017
عدد الصفحات 120 :صفحة
	
  

عن الكتاب:
يتحدث الكتاب عن الفلسفة في العالم
اإلســامــي؛ فبينما اشتغل ال ــرازي على
الدين ،كان اهتمام الفارابي بالفلسفة
وحد بينهما تصور
والدين معا ،في حين َّ
الكندي الــذي اعتبر الفلسفة هي مجد
الدين .الجزء الثاني من الكتاب الذي بين
أيدينا يصف الصراع بين الفيلسوفين
حــول «الفلسفة اإلســامــيــة» .ويشتغل
الكتاب على نظرة الفالسفة في القرن
الــعــاشــر حــتــى الــقــرن الــحــادي عــشــر في
مسائل نقد الفلسفة والفلسفة العابرة
للثقافات ونقد المعرفة والميتافيزيقيا
واألخالق واألنثربولوجيا.
-------------------الـــكـــتـــاب :تــوحــيــد
الــعــالــم ..عــن فقد
التعددية والتنوع:
(مـــــاذا يــعــنــي كل
هذا؟)
المؤلف :توماس باور
الناشر :ريكالم ،فبراير
2018م ،ألمانيا.
عـــدد الــصــفــحــات104 :
صفحات.

	
  

عن الكتاب:
يتحدث الكتاب عن التشدد الديني الذي
عــمــل عــلــى تقليص الــتــعــدديــة وتــراجــع
التسامح .يظهر هذا الكتاب نتائج هذه
الــطــريــق الــمــتــشــددة الــتــي نفقد فيها
الــتــنــوع والــتــعــدد وعلينا أن نتجاوزها
بسرعة.
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الــكــتــاب :الشعر
الــمــســاعــد عــلــى
الهروب ..فريدريش
ريكرت والشرق
ال ــم ــؤل ــف :شــتــيــفــان
فايدنر
2017 Reihe:م
Göttinger
Sudelblätter,
الناشر :ألمانيا

الــعــالــم كــلــه ســابــقــا أو فــي المستقبل
سيتبنى تــصــوراتــه .نــحــن نــحــتــاج لفكر
كوسموبوليتي يتجاوز تــصــور التفوق
الثقافي.
--------------------

	
  

عن الكتاب:
يتحدث الكتاب عــن فريدريش ريكرت،
ال ــذي نقل اآلداب الشرقية إلــى أوروب ــا.
وبذلك ،رسم صورة ألمانية للشرق ،ربما
حارب بها التخوف من اإلسالم السائد في
الدول الناطقة باأللمانية ..يقدم الكاتب
قراءة جديدة لهذا المستشرق األلماني.
-------------------الـــكـــتـــاب :نــهــايــة
الــــــــغــــــــرب :مـــن
أجـــــــــل تـــفـــكـــيـــر
كــوســمــوبــولــيــتــي
جديد
الـ ــمـ ــؤلـ ــف :شــتــيــفــان
فايدنر
الناشر :ألمانيا
& Carl Hanser Verlag GmbH
Co. KG 2018
	
  

عن الكتاب:
يدور الكتاب حول نقض الفكرة السائدة
ب ــأن أمــريــكــا وأوروب ـ ــا الــغــربــيــة تــســودان
الــعــالــم؛ فــفــي عــصــر الــعــولــمــة ظــهــرت
مــــــدارات فــكــريــة ج ــدي ــدة تــقــوض هــذه
الــفــكــرة وتعمل على إع ــادة النظر في
التوزيع السياسي واالقتصادي العالمي،
وتعيد النظر في أهمية العالم الغربي؛
فمصطلحات مثل التقدم والعلمانية
والليبرالية هي مبادئ مرتبطة بالتنوير،
الـــذي يــصــر الــكــاتــب عــلــى الــتــحــدث عنه
بــاعــتــبــاره أص ــا مــن أصـــول الــتــقــدم في
العالم العربي وإفريقيا أو الصين .ويحذر
الكاتب من أن على الغرب أال يعتقد بأن

الـــكـــتـــاب :الــعــصــا
الــغــلــيــظــة :حـــدود
الــــقــــوة الــنــاعــمــة
وضــــــــرورة الـــقـــوة
العسكرية
الـــــمـــــؤلـــــف :ألــــيــــوت
كوهين ،مــدرس في
جامعة جون هوبكنز
ال ــن ــاش ــر :ن ــي ــوي ــورك،
2017م
عن الكتاب:
في اتجاه مغاير لــرؤى األمريكيين التي
تشكك في جــدوى االنتشار العسكري
األمريكي خارجيا ،يدافع إليوت كوهين
أستاذ الــدراســات اإلستراتيجية بجامعة
جــونــز هــوبــكــنــز ،والــمــســتــشــار الــســابــق
ب ــوزارة الخارجية األمريكية ،فــي مؤلفه
الذي صدر بداية العام الماضي مع توليرئيس جديد دونالد ترامب ،الحكم في
الواليات المتحدة ،عن القوة العسكرية
األمريكية ،وأهميتها لخدمة األمن والقيم
األمــريــكــيــة .فينطلق الــكــتــاب مــن حجة
أساسية ،مفادها :أن القوة الصلبة ال تزال
ضرورية للسياسة الخارجية األمريكية،
مع االعتراف بأن الواليات المتحدة ينبغي
أن تكون حذرة من استخدام تلك القوة.
-------------------الكتاب« :التنوير
اآلن ..قضية العقل
والعلم واإلنسانية
والتقدم».
الـ ــمـ ــؤلـ ــف :ســتــيــفــن
ب ــي ــن ــك ــر ف ــاي ــك ــن ــج،
عالم نفس تجريبي
أمــــريــــكــــي كـ ــنـ ــدي،
مؤلف للعلوم الشعبية ويــجــري أبحاثا
عن اللغة واإلدراك حصل على دكتوراة
في علم نفس التجريبي.
الناشر :نيويورك 2018 ،م
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عن الكتاب:
يقدم الكاتب ستيفن بينكر رؤيــة لدور
التنوير والعقل والعلم في تعزيز الصحة
واالزدهار والسالم في جميع أنحاء العالم،
خالفا لكثير مــن كتاب العصر الحديث
الذين يتجهون إلى أن العالم يتجه نحو
االنهيار.
-------------------الكتاب :عالم من
الفوضى ..السياسة
الخارجية األمريكية
وأزمـــــــة الــنــظــام
القديم
ال ــم ــؤل ــف :ريــتــشــارد
هـــــــــــــــاس ،رئـ ـــيــ ــس
مــجــلــس ال ــع ــاق ــات
الخارجية بالمنظمة
ال ــب ــارزة المستقلة وغــيــر الــحــزبــيــة في
ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة الــمــكــرســة لــدراســة
السياسة الخارجية األمريكية حتى العام
2003م.
عن الكتاب:
دراس ـ ــة لــعــالــم يــعــرف بــشــكــل مــتــزايــد
بــالــفــوضــى ،وأمــريــكــا غــيــر ق ـ ــادرة على
تشكيل العالم في صورته ،من رئيس
مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة ،يناقش
الكتاب نظام العالمي الحديث ،ويمثل
عــنــاصــر الــســلــطــة عــلــى نــطــاق واسـ ــع،
ويوضح نهج السيادة الجديد ،وكيفية
تــصــرف الـــواليـــات الــمــتــحــدة م ــع روســيــا
والــصــيــن ،وك ــذل ــك ف ــي آســيــا وأوروب ـ ــا
والشرق األوســط ،ويقترح ما يجب على
البالد فعله لمعالجة سياستها المختلة
وتزايد الديون وعدم االتفاق على طبيعة
عالقتها مع العالم.
--------------------

أميرة سامي
الكتاب :ال مكان لألحالم الصغيرة
المؤلف :شمعون بيرس
الناشر :يديعوت سفاريم ،2018 ،بالعبرية
عدد الصفحات 144 :صفحة

عن الكتاب:
يتضمن كتاب «ال مكان لألحالم الصغيرة»
السيرة الذاتية لئيس إسرائيل الراحل
شــمــعــون بــيــريــز ،وق ــد عــرضــت الصحف
العبرية فــي ملحقها األســبــوعــي لهذا
الــكــتــاب بــعــنــوان «ب ــي ــرس يــتــحــدث عن
ب ــي ــرس» ،والــــذي يــتــحــدث فــيــه الــرئــيــس
الــراحــل عن أهــم األح ــداث التي ساعدت
على ترسيخ الكيان اإلسرائيلي في أرض
فلسطين المحتلة ،ويــســجــل الكتاب
بــيــريــز أن ــه ك ــان ي ــرى معظم األمـ ــور من
خالل منظور األمــن ،ويــرى أوال وقبل كل
شــيء مصلحة إسرائيل ووجــودهــا؛ لذا
كان بيريز يرى أمرين مترابطين« :ديمونا
وأوس ــل ــو؛ فــديــمــونــا تــعــنــي ضــمــان أمــن
إســرائــيــل؛ مما يعني إمكانية السعي
لتحقيق حلم اليهود».
--------------------

الــــكــــتــــاب :نــشــأة
إسرائيل
ال ــم ــؤل ــف :مــايــكــل بــار
زوهار
الــــنــــاشــــر :ي ــدي ــع ــوت
ســـــفـــــاريـــــم2018 ،م،
بالعبرية
عـــدد الــصــفــحــات231 :
صفحة
عن الكتاب:
فــي هــذا الكتاب يخبرنا بــار زوه ــار قصة
نــشــأة إســرائــيــل ،وحــروبــهــا وتحدياتها
وانــتــصــاراتــهــا وأزمــتــهــا ،بــدايــة مــن إعــان
االســتــقــال حــتــى الــيــوم ،عملية قــادش
(عــمــلــيــة عــســكــريــة قــامــت بــهــا الــقــوات
اإلس ــرائ ــي ــل ــي ــة ب ــال ــت ــع ــاون مـ ــع الـــقـــوات
البريطانية والفرنسية لشن هجوم على
القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء
فــي أكــتــوبــر  ،1956والــتــي تعتبر بــدايــة
لــلــعــدوان الــثــاثــي على مــصــر) ،و قضية
الفون (ظهرت هذه القضية على خلفية
صراعات حادة بين الفون الذي ُعين وزيرا
للدفاع بعد اعتزال بن غوريون) والمفاعل
الــنــووي ،وحــرب األيــام الستة ،والخط ،300
وحــرب يــوم كيبور ،وأعــمــال الشغب في

وادي الصليب ،وعملية عنتيبي ووثيقة
لــنــدن ،وعــجــائــب الــتــكــنــولــوجــيــا العالية
واالحــتــجــاج االجتماعي .ويتكون الكتاب
من  30فصال ،يكشف بار زوهار عن أحداث
يدعي-
خفية من الماضي ،ويقدم -كما َّ
صورة حقيقية ال لبس فيها عن إسرائيل
وشعبها وقادتها.
-------------------الــكــتــاب :دولـــة بأي
ثمن
المؤلف :توم سيغيف
الــنــاشــر :كــتــار2018 ،م،
بالعبرية
عــدد الصفحات783 :
صفحة
عن الكتاب:
وض ـ ــع دافـ ــيـ ــد بـ ــن غــــوريــــون ســلــســلــة
مــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة
واألخالقية ،واألسئلة التي تتعامل معها
إســرائــيــل حــتــى يــومــنــا ه ــذا .وم ــن هنا،
تأتى األهمية لعمله وقصة حياته .كمية
كبيرة جــدا مــن الــمــواد األرشــيــفــيــة غير
جديدا
ـوءا
ً
معروفة حتى اآلن لتلقي ضـ ً
على قوته؛ فقد كان رجال شجاعا ،أعجب
به الكثيرون ،وغاب عنهم كزعيم قومي
ذي رؤيــة وأم ــل ،وكــان رجــل دولــة جري ًئا
ـهــا ،وآخـــرون كــرهــوه ألنــه سياسي
ونــزيـ ً
عـــدوانـــي ،ومــتــشــائــم وكــئــيــب وغــريــب
أن
األط ــوار .لكن ِق َّلة من الناس عرفت َّ
فك شيفرة الشخصية المعقدة للرجل
وراءها أسطورة «عن بطولة خارقة» ،كان
مليئا بالتناقضات ،وكان يعرف ذلك« :إذا
قمت بفحص سجالتي باستخدام أساليب
لنقد المقرا» ،كتب ذات مرة« :يمكنك أن
تثبت أن هذه المذكرات كانت مكتوبة
في الواقع من قبل شخصين مختلفين
عاشا في فترات مختلفة ..وهنا القدرة
واالستعداد للتأمل الذاتي الشجاع ،لقد
جعلتها مثيرة للفضول».
-------------------الكتاب :كيف نشأ التناخ (الــتــوراة
واألنبياء والمكتوبات)
ال ــم ــؤل ــف :يــســرائــيــل ك ــن ــول ،دار نشر
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كنيريت زمــورا2018 ،م،
بالعبرية.
عــدد الــصــفــحــات209 :
صفحات
عن الكتاب:
يطرح المؤلف أسئلة
متنوعة؛ منها :هل
إبـ ــراهـ ــيـ ــم وإســـحـــاق
ويعقوب شخصيات تاريخية؟ ومــاذا عن
األنــبــيــاء مــوســي ويــوســف؟ هــل الــخــروج
م ــن مــصــر حــكــايــة خــيــالــيــة كــمــا يــدعــي
العديد من العلماء؟ أين يجب أن نبحث
عن جذور الديانة التوراتية؟ كيف نشأت
التناخ (العهد القديم) (التوراة واألنبياء
والمكتوبات) ،ثم يعرض المؤلف اإلجابة
عن هذه األسئلة ،موضحا أن قصة التوراة
عن بداية شعب إسرائيل ،حول يوسف
بــمــصــر ،وم ــوس ــي وخ ــروج ــه م ــن مــصــر،
مــدعــومــة أس ــاس ــا م ــن م ــص ــادر مصرية
مكتوبة بالقرب مــن وقوعها لــأحــداث
ال ــم ــذك ــورة ف ــي كــتــاب الــتــنــاخ (الــعــهــد
القديم) (التوراة واألنبياء والمكتوبات)،
فــي هــذا الــكــتــاب يــقــودنــا البروفيسور
يسرائيل كنول -من خالل رحلة تاريخية
بين األحـ ــداث واألم ــاك ــن -إلــى العوامل
التي أدت بنشأة التناخ (التوراة واألنبياء
والمكتوبات).
-----------------------

سعيد بوكرامي

الكتاب :البحث عن
البدائي النموذجي
ال ــم ــؤل ــف :فــرانــســوا
غزافيي فوفيل
ال ــن ــاش ــر :دار س ــوي،
فرنسا2017 ،م
عــدد الصفحات224 :
صفحة
عن الكتاب:
يأخذنا الكتاب إلى أقاصي إفريقيا على
ـي ،خـ ــال مــرحــلــة
خُ ــط ــى شــعــب م ــن ــس ـ ّ
االستكشافات الكبرى ،ومــا عرفته من
إبــادة ومحو ألعــراق كثيرة تسبب فيها
الجموح والجشع األوروبـ ــي ..يستقصي
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ـاب اختفائهم ،وفــي نفس
الكتاب أســبـ َ
الوقت يبحث في ثقافتهم وتاريخهم
منذ العام  ،1670حينما كانوا محاطين
بــأبــقــارهــم وأرواحـ ــهـ ــم ،وسكينتهم،
وحينما ك ــان اس ــم شــعــب الــكــويــكــوي،
يتردد في األرجاء.
-------------------الــكــتــاب :اإلنــســان
االقتصادي
الــمــؤلــف :كريستيان
الفال
الــنــاشــر :دار غاليمار،
فرنسا2017 ،م
ع ــدد الــصــفــحــات400 :
صفحة
عن الكتاب:
يــبــحــث الــكــتــاب ف ــي أصـ ــول الــلــيــبــرالــيــة
الجديدة التي تسعى لالنتصار في جميع
أنحاء العالم؛ باعتبارها القاعدة الفريدة
لوجود اإلنسان والسلع .ومع ذلــك ،فإن
ه ــذا لــيــس س ــوى الــوجــه الــخــارجــي من
الــتــصــور األنــثــروبــولــوجــي العالمي الــذي
ب ــل ــوره ال ــغ ــرب عــلــى م ــر الـــقـــرون ،ال ــذي
يــفــتــرض أن الــبــنــيــات االجــتــمــاعــيــة في
العالم يحكمها االهتمام الــذي يمنحه
كــل شــخــص لنفسه .وم ــن خــالــه ،تبرز
المصلحة الــتــي تــدفــعــه لــلــحــفــاظ على
عالقاته باآلخرين .ومن هنا ،يحضر مبدأ
المنفعة التي أصبح يدافع عنها الجميع.
-------------------الكتاب :الجغرافيات
الجديدة للعولمة
الـــمـــؤلـــف :مــيــشــيــل
لوسو
ال ــن ــاش ــر :دار س ــوي،
فرنسا2017 ،م
عــدد الصفحات307 :
صفحات
عن الكتاب:
مــــاذا ل ــو نــظــرنــا إلـ ــى الــعــالــم بــطــريــقــة
مختلفة؟ هــذا ما يحاول الكتاب سبره،
ويبدأ من مالحظة نبيهة أن العديد من
تصر
التحليالت لتطور العالم المعاصر
ُّ

على توحيدها في مقاييس تدريجية.
إن توحيد المناظر الطبيعية ،واألشياء
َّ
وال ــم ــم ــارس ــات ،الــتــي تــفــرضــهــا عــولــمــة
الــرأســمــالــيــة الــمــالــيــة ،ســيــؤدي لتثبيت
مــســاحــة ســلــســة و»م ــس ــط ــح ــة»؛ حيث
تختفي الــمــســافــات ،وحــيــث كــل موقف
يساوي اآلخر؛ وبالتالي تتالشى االختالفات
الثقافية ،ويزداد الفرد استالبا وفقرا.
-------------------الكتاب :روما أمام
الهزيمة
الـــــمـــــؤلـــــف :م ــاث ــي ــو
أونجيربو
الناشر :ليبيل ليتر،
فرنسا2017 ،م
عدد الصفحات596 :
صفحة
عن الكتاب:
يستعرض الكتاب مــا كتبه المؤرخون
الــقــدامــى عــن الــقــرون الخمسة األول ــى
من تاريخ رومــا؛ باعتبارها حركة حتمية
للغزو ،تخللتها انتصارات عديدة ،بحيث
تم تصميم السيادة الرومانية على هذه
الــحــتــمــيــة .يــحــاول الــكــتــاب تفنيد هــذه
النظرة التقليدية للتاريخ الروماني؛ ألن
روما تعرضت للعديد من الهزائم خالل
تطور إمبراطوريتها .ومــن هنا ،يصف
الــمــؤرخ هــذه الخسائر بالتفصيل بدقة
عالية ،متتبعا حــزن الشعب الروماني،
وتخلي اآللهة عن المدينة ،والتشكيك
في النهاية بمسؤولية الحكام الرومان.
وقد مكنت الوثائق القديمة من دراسة
الــطــريــقــة الــتــي كــانــت رومـ ــا تــنــظــر إلــى
نــفــســهــا ،ومــتــى وكــيــف احــتــفــل أع ــداء
ال ــروم ــان بــانــتــصــاراتــهــم عــلــى المدينة
الالتينية .كما يبرز دور فشل الجيش في
التحول المؤسسي والديني والمدني
ف ــي روم ـ ــا بــيــن ال ــق ــرن الــثــامــن وحــتــى
منتصف القرن الثالث قبل الميالد.
-------------------------

فينان نبيل

الكتاب :نهاية القرن اآلسيوي ..حرب
الركود والمخاطر ألكثر مناطق العالم
ديناميكية

إصدارات عالمية جديدة

رجب  1439هـ  -مارس 2018م

الـــــمـــــؤلـــــف :م ــاي ــك ــل
أوسلين ،مؤرخ ومحلل
سياسي ،كاتب سابق
فــــي «وول ســتــريــت
جــــــــورنــــــــال» ،أسـ ــتـ ــاذ
مــســاعــد لــلــتــاريــخ في
جــامــعــة ب ــي ــل ،ونــائــب
رئــيــس مــجــلــس إدارة
ويلتون بارك بالواليات
المتحدة.
الناشر :جامعة يال بريس ،الواليات المتحدة،
2017م.
عن الكتاب:
يــقــدم الكاتب :خريطة لألخطار العديدة
التي يمكن أن تعرقل النمو واالستقرار
اآلســيــوي ،وي ــرى أن آســيــا منطقة ممزقة
ومـ ــهـ ــددة ب ــال ــرك ــود وعـــــدم االس ــت ــق ــرار،
ويقدم ســردا شامال للمخاطر االقتصادية
والسياسية والديموغرافية ،التي يمكن
تجنبها إذا ما تم أخــذ األبحاث وآراء رجال
الــصــنــاعــة والمستثمرين والسياسيين
والعلماء في السنوات المقبلة.
-----------------------

عز الدين عناية
الكتاب :في أصول
العرب ..رحلة في آثار
العربية السعودية
المؤلف :رومولو لوريتو
الــنــاشــر :م ــون ــدادوري،
ميالنو (إيطاليا)2017 ،م،
باإليطالية
ع ــدد الــصــفــحــات298 :
صفحة
عن الكتاب:
كتاب تاريخي أثــري حــول الجزيرة العربية
في العصور القديمة ،يركز باألساس على
المنطقة الواقعة في العربية السعودية،
وهو عبارة عن تقرير عام عن آخر تطورات
األبحاث األثرية.
-------------------الكتاب :ابن رشد
المؤلف :ماتّيو دي جوفاني

الناشر :كاروتشي،
روما-باري (إيطاليا)،
2017م باإليطالية
عدد الصفحات284 :
صفحة
عن الكتاب:
كتاب يبرز المكانة
التي يحوزها
فيلسوف قرطبة في تاريخ الفلسفة
الغربية السكوالستيكية وفي الفلسفة
اإلسالمية .وبقدر ما يحاول صاحبه عرض
رؤى ابن رشد ،يسعى بالمثل للتساؤل عن
راهنيته.
-------------------الكتاب :التصوف
اليهودي
المؤلف :جوسي ّبي
الراس
الناشر :جاكا بوك،
ميالنو (إيطاليا)،2018 ،
باإليطالية
عدد الصفحات106 :
صفحات
عن الكتاب:
يتناول الكتاب الفكر الصوفي اليهودي،
كتابي الزوهار
مع تركيز خاص على
ْ
والمشنا .ومن جانب آخر ،يعالج انتشار
الفكر الصوفي مع السباتية والحاسيدية.
----------------------

محمد الشيخ

الكتاب :الدليل
الكوني في علم
الكالم
المؤلف :يعقوب
إراسموس
الناشر :سبرينغر،
جنوب إفريقيا2018 ،م
عدد الصفحات193 :
صفحة
عن الكتاب:
يعالج الكتاب دليال من األدلة التي قدمها

المتكلمون قديما على وجود اهلل،
وهو الدليل الكوني (االستدالل بالكون
على وجود اهلل) .وذلك سؤال من حيث
مصدره أو تطوره أو مبناه.
-------------------الكتاب :التخطيء
في العلم
المؤلف :بول ديكن
الناشر:
بلومسبوري2018 ،م
عدد الصفحات219 :
صفحة
عن الكتاب:
يعالج الكتاب مسألة الخطأ والتخطيء
في العلم ،وألوان الخطأ وأشكال
التخطيء .ويظهر أهمية فلسفة
العلوم باعتبارها صمام أمان ضد
أخطاء وانزالقات العلم والعلماء.
-------------------الكتاب :المؤنس
في الفلسفة
التطبيقية
المشرف :كاسبار
ليبرت راسموسن
وكيمبرلي
براونسلف ودافيد
كوادي
الناش :ويلي
بالكويل ،إنجلترا2017 ،م
عدد الصفحات 645 :صفحة
عن الكتاب:
يدور حول معنى الفلسفة التطبيقية
ومنهجها وقيمتها ،ويتناول جميع
فروع الفلسفة وتطبيقاتها بالتعريف:
فلسفة العلم التطبيقية ،والفلسفة
النسائية ،وفلسفة السوق ،وفلسفة
التغير المناخي ،وفلسفة الحرب،
وفلسفة الدين ،وفلسفة الموت.
--------------------

بو طالب كلثوم

الكتاب :المرحلة االنتقالية -تاريخ
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السياسة اإلسبانية
()1937/2017
المؤلف :سانتوس
خوليا
دار النشر :كالكسيا
كوتينبيرغ
البلد :إسبانيا،
برشلونة
السنة30( 2017 :
سبتمبر)
عدد الصفحات656 :
عن الكتاب:
يقدم الكتاب تحليل واضح وشامل
لمفهوم المرحلة االنتقالية في العقود
األخير من السياسة اإلسبانية.
اللغة :اإلسبانية.
---------------------الكتاب :بين
الطلقات والتاريخ
 دستور الحكمالذاتي للباسك
المؤلف :خوسي م
بورتيو بالديس
دار النشر :كالكسيا
كوتينبيرغ
البلد :إسبانيا،
برشلونة
السنة 14( 2018 :مارس)
عدد الصفحات140 :
عن الكتاب:
يعيد هذا الكتاب بناء اللحظة التي
تم فيها اتخاذ قرارات هامة كالحماية
الدستورية «لحقوق التاريخية» لشعب
الباسك وترجمتها الفورية في النظام
األساسي.
اللغة :اإلسبانية.
---------------------عنوان الكتاب :تاريخ إسبانيا
المؤلف :نونييس سيكسياس،
كسوسي مانويل
دار النشر :مارسيال بونس
البلد :إسبانيا ،مدريد
السنة2017 :
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عدد الصفحات700 :
عن الكتاب:
يقدم الكتاب
تحليال شامال للفترة
النتقالية من وفاة
فرانكو إلى انتصار
ماريانو راخوي،
من السياسية
إلى الثقافة ،ومن
االقتصاد إلى التغيرات االجتماعية
العميقة التي طبعت هذه الفترة.
----------------------

يوسف شحادة

الكتاب :الخوف من
اإلسالم كتقنية
للسلطة .دراسة
من األنثروبولوجيا
السياسية
المؤلفة :مونيكا
بوباكو
البلد :كراكوف -
بولندا
دار النشر :أونيفرسيتاس Universitas
السنة2017 :
عدد الصفحات428 :
عن الكتاب:
يقدم الكتاب دراسة أنثروبولوجية
سياسية ،تعالج ظاهرة الخوف
من اإلسالم التي أخذت تتقوى في
أوروبا منذ نهاية الثمانينيات وبداية
التسعينيات من القرن العشرين.
وتحلل المؤلفة مواقف مختلفة ،ترى في
اإلسالم خطرا على الهوية المسيحية
األوروبية ،وقيمها الحضارية ،وتقارن من
ناحية تاريخية مسالة العداء للسامية
بظاهرة التخويف من اإلسالم ،باحثة في
دور االستشراق الكولونيالي في هاتين
القضيتين.
---------------------الكتاب :حرب األخوة  -مقاتلون،
جهاديون ،خاطفون
المؤلف :مارتشين مامون

البلد :كراكوف -
بولندا
دار النشر:
الدار األدبية
Wydawnictwo
Literackie
السنة2017 :
عدد الصفحات.496 :
عن الكتاب:
يروي المؤلف من خالل تجربته الخاصة
في سوريا ،في أثناء الحرب المدمرة في
عامي  2012و  ،2015متناقضات حرب األخوة
الجهاديين والمقاتلين والخاطفين،
والكاتب نفسه اختطف من مقبل
جماعات تنتمي إلى القاعدة في سوريا.
يكشف الكتاب النقاب عن مجتمع غير
رسمي يجمع المسلحين المتمترسين
على جبهات مختلفة ،في منظمات
مختلفة ،ويتكلمون لغات مختلفة.
ويحلل منطلقاتهم ودوافعهم الخفية،
وكيف تحولوا في نهاية المطاف
من مقاتلين من أجل الحرية إلى أداة
وحشية تخطف الناس وتعذب الرهائن
وتقتلهم.
---------------------فيالبوراتو عبد الكبير
الكتاب :الفكر
اإلسالمي والعالم
المتغير
مؤلف :سيد سعادة
اهلل الحسيني
اللغة :اردو
الناشر :الهداية للنشر
والتوزيع ،دلهي
الجديد
السنة،2007 :عدد الصفحات175 :
عن الكتاب:
يعالج موضوعات مثل الثقافة والحداثة
والمحافظة والتعددية والعلمانية
والقومية وتفكيك االستعمار
( )Decolonialityوسياسة الهوية
( )Identity Politicsويحاول أن يلقي
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الضوء على موقف
اإلسالم من هذه
الموضوعات
الكتاب:
الهندوسية
السياسية
المؤلف :شبيع
الزمان
اللغة :اردو
الناشرWhite Dot Publications, :
New Delhi
عدد الصفحات96 :
عن الكتاب:
يعالج خلفية نشأة الحزب الهندوسي
السياسي ومراحل تجاوزها الحزب
للغلبة على الساحة الهندية والتطورات
الجديدة بعد توليه الحكم في الهند.
---------------------الكتاب :الخطوات
الضرورية إلقامة
الدين
المؤلف :سيد
سعادة حسيني
اللغة :أردو
الناشر :الهداية
للنشر والتوزيع،
دلهي الجديد
السنة  ،2017عدد الصفحات175 :
عن الكتاب:
يحلل الظروف الحالية داخل الهند
وعلى مستوى العالم ويشرح الخطوات
الضرورية التي يجب أن يتخذها المجتمع
المسلم في سياق هذه الظروف إلقامة
أوامر الدين شامال جميع نواحي حياتهم
مؤكدا بواجب المسلم في بذل
الجهود في هذا السبيل ومشيرا إلى
اإلمكانيات الواضحة بهذا الصدد.
---------------------الكتاب :أنشطة الحركة اإلسالمية في
أوساط النسوان
المؤلف :سيد سعادة حسيني

اللغة :اردو
الناشر :الهداية
للنشر والتوزيع،
دلهي الجديد
السنة ،2018 :عدد
الصفحات175 :

عن الكتاب:
مجموعة مقاالت كتبها عدد من الكاتبين
حول حياة المؤرخ اإلسالمي الهندي الكبير
شبلي نعماني وإسهاماته وتحقيقاته
القيمة في مجال علم التاريخ.
----------------------

عن الكتاب:
يتناول أهمية
تركيز الحركات اإلسالمية أنشطتها في
أوساط النسوان ويلقي الضوء على
مكانة المرأة ودورها في اإلسالم محلال
مواقف الفقهاء والمجتمع المسلم
من قضية المرأة قديما وجديدا ومثبتا
موقف اإلسالم الصحيح بأدلة القرآن
والسنة في هذا الشأن بعيدا عن كل
االنحرافات.
----------------------

الكتاب :المرأة قوية
لتغيير مسار العالم
المؤلفةJ. Devika :
اللغة :مالياالم  -لغة
محلية هندية
الناشرRead me :
books, Kerala
السنة ،2017 :عدد
الصفحات271 :

الكتاب :المفكرون
والمصلحون
المشهورون
وإنجازاتهم في
العلوم اإلسالمية
المؤلف :محسن
عثمان الندوي
اللغة :أردو
الناشر :معهد
الدراسات الموضوعية ،دلهي الجديد
السنة ،20017 :عدد الصفحات315 :
عن الكتاب:
مئتا شخصية إسالمية وإنجازاتها في
العلوم الدينية والنشاطات اإلصالحية.
---------------------الكتاب :في ذكرى شبلي
المرتب :عالء الدين
خان
اللغة :أردو
الناشر :معهد
الدراسات
الموضوعية ،دلهي
الجديد
السنة ،2017 :عدد
الصفحات 186

عن الكتاب:
مقاالت تناقش فيها قضايا المرأة ونشاطات
الحركة النسوية في والية كيراال في سياق
السياسات الدولية الراهنة.
---------------------الكتاب :من أجل
إيجاد حل للنسيان
والتهميش
المؤلفP. K. :
Pocker
اللغة :ماالياالم
الناشرVidyarthi :
Publications,
Kozhikode, Kerala
السنة ،2017 :عدد الصفحات271 :
عن الكتاب:
مجموعة مقاالت حول موضوعات مختلفة
لم تجد النور عموما في أوساط قراء كيراال
مثل الحوار الذي أجراه المفكر الجزائري
مصطفى شريف مع المفكر الفرنسي جاك
دريدا حول اإلسالم وجاذبيته في الوقت
الحاضر ،وعدم اهتمام المفكر اليساري «
تيري ايجلتون” ( )Terry Eagletonبقراءة
القرآن قدر اهتمامه باإلنجيل باإلضافة
الى مقاالت أخرى تقاوم استيالء الثقافة
الهندوسية الفاشية الى ساحة الثقافة
التعددية في والية كيراال
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