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عنوان الكتاب :اإلسالم  -دين وقانون
المؤلف :ميروسواف سادوفسكي
البلد :بولندا
دار النشرWolters Kluwer :
السنة2017 :
عدد الصفحات.311 :
ملخص عن الكتاب :يقدم المؤلف لمحة تاريخية عن
اإلس ــام ومــبــادئــه ،ويــحــاول اإلجــابــة عــن الــســؤال األهــم
لــأوروبــيــيــن ،وه ــو هــل يــمــكــن لــهــذا الــديــن وخــاصــة
أتباعه ،أن يتكيف مع قيم حضارة الغرب ومتطلباتها
االجتماعية والثقافية .وثمة أسئلة أخرى يطرحها تدور
حــول ترابط الدين والشريعة كقانون ال ينفصل عن
اإلسالم.

طبيعة الذهن ،طبيعة الوعي ،إمكان الحرية ،داللة
التطور بالنسبة إلى العلوم البيولوجية واالجتماعية.
وقــد التأم شمل العديد من المهتمين بفلسفته
ومن طلبته وخريجي يديه للبحث في هذه المناحي
وف ــي رؤيــتــه لــلــعــالــم .وق ــد تــفــرقــوا إل ــى مــن يوضح
جانبا مــن فــكــره ،ومــن يستدل على صحته بجديد
المختبرات ،ومن يطبق أفكاره على مجاالت معرفية
جديدة .وبالجملة ،يقدم الكتاب نظرة إجمالية وصفية
ونقدية واستشرافية معا على جهد هذا الفيلسوف
الذي يكاد يكون مجهوال في عالمنا العربي.
دار النشر وسنته ومكانه :مطابع أكسفورد الجامعية،
 ،2018إنجلترا.

الفلسطيني .يرسم المؤلف صورة عن تطور فكر الرجل السياسي
وتــأثــيــره على الفكر الــيــهــودي المعاصر :مــا هــي اإلشــكــاالت التي
تطرحها الصهيونية؟ كيف يمكن حل الصراع الصهيوني العربي؟
ويستقصي المؤلف عن بداية فكر الرجل بألمانيا ويتتبع تطوره
الفكري وكيف أنه طرح سؤال الالهوت السياسي :ما هي معاني
الــتــوراة ومــا تأثيرها فــي فهم المواقف السياسية للفوضويين
واالشتراكيين والصهاينة والنازيين والفلسطينيين سواء بسواء؟
وكيف أثرت أطروحة غياب الرب على الرسالة اليهودية؟
دار النشر وسنته ومكانه،2018 ،Indiana University Press :
إنديانا (الواليات المتحدة األمريكية)

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ):

المؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف بريس هيبنر
عنوان الكتاب :فلسفة دانييل دينيت
ملخص الكتاب:
هذا كتاب يعرف بجهد فيلسوف أمريكي ( )1942امتد
على مدار ما ينيف عن نصف قرن ودار على موضوعات:

المؤلف :صمويل حاييم برودي
عنوان الكتاب :الالهوت السياسي عند مارتن بوبر
ملخص الكتاب:
قليلة هي الكتاب التي تتناول فكر المفكر األلماني
اليهودي مارتن بوبر ( )1965-1878الــذي يعد كتابه
«أنا وأنــت» ( )1923أحد أعمق الكتب التي صدرت في
فلسفة الغيرية .مــدار الكتاب على كيف فكر هذا
الفيلسوف اليهودي األلماني المهاجر إلى إسرائيل
فــي مسألة تأسيس إسرائيل والــصــراع اإلسرائيلي

حال ًيا في األسواق..

مؤلف الكتاب :جيوسيبي باالتشي
ملخص الكتاب :يفحص هذا الكتاب داللة الخطابة من وجهة نظر
الفلسفة .ويستقصي الصلة المتوترة أطورا والمتكاملة طورا آخر
بين الفلسفة من حيث ميلها إلــى التعالي والخطابة من حيث
نــزوعــهــا نحو العرضية ،وذل ــك عند الــقــدمــاء :أفــاطــون ،أرســطــو،
شــيــشــرون  ...ومحاولتهم الجمع بين اإلثــنــيــن فــي نــزعــة إنسية
جامعة .كما يفحص في القسم الثاني من الكتاب ما حــدث في
القرن العشرين والجدل حول الخطابة والفلسفة عند المؤلفين
المعاصرين :حنة أرن ــدت وليو شــتــراوس وريــتــشــارد رورت ــي .ومما
يؤسف له أنه ال يقف عند إسهام فالسفة العرب القدامى في هذا
الموضوع الذي أفردوه بمؤلفات عدة.
دار النشر وسنته ومكانه ،2018 ،Palgrave Macmillan :نيويورك.

مجلة التفاهم

ما بعد االضطراب الديني  :المراجعات واآلفاق
افتتاحية العدد :ال�سكينة بعد اال�ضطراب  :املراجعات والآفاق  .عبد الرحمن ال�ساملي
المحاور

 القر�آن الكرمي وم�شاهد الأمن بعد اخلوف يف حياة الإن�سان  -حممد املنتار. القر�آن الكرمي والتاريخ الإن�ساين  :مناهج املراجعة و�سنن اال�ستبدال  -حممد النا�صري ما بعد اال�ضطراب الديني� :سالمة الدين و�سالمة العامل -ر�ضوان ال�سيد. كيف حتدث االن�شقاقات يف الأديان � -إنزو بات�شي. الإ�صالح الديني الربوت�ستانتي..وط�أة خم�سمائة عام  -جان بول ويام. الإ�صالح الديني يف بع�ض �أعمال املفكرين والفال�سفة املعا�صرين :جتربة رودولف بولتمان وم�شروع نزع الأ�سطرة -فوزي البدوي. الإ�صالح الديني يف �أعمال املعا�صرين -حممد احلداد. بول كيندي :يف قيام الإمرباطوريات وانهيارها  -حممد ال�شيخ.� -سبل اخلروج من مرحلة اال�ضطراب العربي  :الأبعاد الداخلية-علي الدين هالل.

دراسات

 اجلاحظ و�أ�صحاب املعارف :مالحظات حول املعرفة عند اجلاحظ  -مهري �سعيدان. -الفكر االعتزايل يف الغرب الإ�سالمي يف القرنني ال�سابع والثامن  :درا�سة يف اال�ستقبال النقدي لكتاب (الك�شاف) للزخم�شري.

وجهات نظر

 املعرفة اللغوية يف نظرية طا�شكربي زاده الت�صنيفية (التداخل والتكامل)  -في�صل احلفيان. الدرا�سات اللغوية والبالغية املعا�صرة و�أثرها يف حتقيق االجتهاد  -زكريا ال�سرتي. -تقنية و�صف املخطوطات « كتاب يحيى بن عدي يف الرد على الوراق» منوذجا  -نادين عبا�س.

آفاق
 �آفاق املواطنة يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر  -ر�ضوان ال�سيد. احلرية يف الإ�سالم ومقا�صد ال�شريعة -عبدالرحمن ال�ساملي.« -مفهوم اخلربة» بني الأ�سطورة والدين � -أمل مربوك عبداحلليم.
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مدن وثقافات
 -الأبجدية يف الع�صور القدمية  :ع�صام ال�سعيد.

اإلسالم والعالم
� -إعادة تخيل الأمة ( بيرت مانرافيل).

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية (سعيد
بوكرامي)

الكتاب :الميتافيزيقا الكمية :أســرار الفضاء والزمن
الجديدة
المؤلف :سفين أورتولي وجان بيار فارابود
الناشر :دار الديكوفيرت
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات144 :ص
فــي ع ــام  ، 1984نــشــر ســفــيــن أورت ــول ــي وجـــان بيار
فــارابــود ضمن منشورات الديكوفيرت  ،كتابا لقي
في ذلــك الوقت ترحيبا كبيرا .وتــم اعتباره أفضل
الــكــتــب الــتــي بــســطــت م ــوض ــوع مــيــكــانــيــكــا الــكــم
الصعبة وجعلتها في متناول شريحة واسعة من
القراء غير المتخصصين ،بيعت منه أكثر من خمسة
وثمانين ألف نسخة كما ترجم إلى عدة لغات .ولكن
منذ أكثر مــن ذلــك الــوقــت ،تغير المشهد بشكل
جــذري :أصبح التالعب ومراقبة عناصر الكم الفريدة
(اإللكترون ،الفوتون ،األيون ،الذرة ،الجزيئات ،)...التي
كان من الصعب مراقبتها أو التعامل معها أصبحت
اليوم في المتناول والتعامل معها شبه عادي .كما
أصبحت األفكار التي ال يمكن تصديقها في السابق
قابلة لالختبار وقد تم إجراء تجارب مستحيلة تأكدت
نتائجها ،فتحددت الجوانب األكــثــر إربــاكً ــا للنظرية
الكمية ،مما فتح الــبــاب أمــام التطبيقات التقنية
الثورية ،مثل الكمبيوتر الكمي.
يبرز المؤلفان المخططات التوضيحية للميتافيزيقا
الكمية ،بلغة واضحة وطريفة وصارمة ،لرسم معالم
جــديــدة لهذا العالم الكوانتي الغريب الــذي لــواله
لما كان لدينا إنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف
الــخــلــويــة وال  ...ال ش ــيء مــمــا يسمح بخلق مجتمع
االتصاالت .عالم خارج الزمان ،حيث تعرف الجسيمات
كيفية النقل الفضائي ،ومــن المفترض أن تعود
إلى الزمن ..سيجد قارئ الكتاب عالما يخترق حدوده
الجديدة ،النظرية والتجريبية ..عالما ميتافيزيقيا
ممتعا ومذهال.

الكتاب :فلسفة الثقة بالنفس
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المؤلف :شارل بيبان
الناشر :منشورات أالري .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 224 :ص
يكشف كتاب «شارل بيبان» ( فلسفة الثقة بالنفس)
سر الثقة بالنفس.
من أيــن تأتي الثقة بالنفس؟ كيف تعمل؟ ما الذي
يقويها أو يضعفها؟ لماذا بعض الناس أكثر ثقة من
اآلخــريــن؟ هل هي مسألة مزاجية؟ أم ثمرة اشتغال
على مؤهالت الــذات أو طريقة للنظر إلى العالم؟ ما
عالقة الثقة بالنفس بالثقة باآلخرين ،والثقة بالحياة
نفسها؟
يعتمد الكتاب على النصوص العظيمة للفلسفة
والحكمة القديمة ،وعلى أعــمــال التحليل النفسي
أيضا بتجربة الرياضيين أو
وعلم النفس ،واستعان
ً
الفنانين ،يشرح تشارلز بيبين سر الثقة في النفس.

الكتاب :اندفاع العالم :منطق العنف الجديد
المؤلف :فرانسوا كوسيه
الناشر :منشورات الديكوفيرت.فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات240 :ص
يصف كتاب «انــدفــاع العالم :منطق العنف الجديد»
للكاتب الــفــرنــســي فــرانــســوا كــوســيــه كــيــف يعيش
العالم حالة اندفاع وغليان .بحيث أن نسبة العنف
لم تتراجع ،كما يعتقد بعض الناس .لقد غ ّير شكله،
ومنطقه ،وأصــبــح أقــل وضــوحــا ،وأكــثــر ثباتا :انتقلنا
من عصور العبودية إلى الهيمنة ،ومن الترحيل إلى
الترحال القسري ،ومن العنف بين طالب الجامعات إلى
إذاللهم على الشبكات االجتماعية ،ومن النهب في
المستعمرات إلى القوانين التي تصادر أفقر الناس..
لقد تفاقم القمع والدمار البيئي.
وبـ ــدالً مــن الــتــوقــف ،تــفــاقــم الــعــنــف مــن جــهــة ،ومــن
جهة أخــرى ،قلت فرص السالم .أصبح األشخاص غير
مبالين بمظاهر العنف الجماعي .فــي خضم كارثة
الليبرالية الــجــديــدة  ،جعلتنا كــذبــة الــوفــرة وتحفيز
قواتنا الحياتية مجرد وحوش حديثة ،من المحبطين
والمندفعين بجرأة ،وليس من المواطنين المالئمين
إلنشاء «الحضارة» وتشكيلها .للخروج من هذه الدائرة
الجهنمية ،ومن العجز الجماعي ،يقترح المؤلف حركة
تــحــرر جــديــدة مــن الــطــاقــة االجتماعية المشكلة من
المنظمات والــحــركــات االجتماعية ،لكنه فــي الوقت
نفسه يحذر من البعض اآلخر الذين حولوها إلى هوية
للكراهية والوطنية المتطرفة .من سيفوز في هذا
الصراع؟ من سيجنب العالم كل هذا العنف المندفع
مــن كــل ص ــوب؟ يــحــاول الــكــتــاب تقديم الــعــديــد من
األجوبة.

الكتاب :إفريقيا الحدود الجديدة لإلرهاب
المؤلف :مارك انطوان بيروز دي مونتكلو
الناشر :دار الديكوفيرت ،فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات :ص 160
يعود كتاب «إفريقيا الحدود الجديدة لإلرهاب» للكاتب
الفرنسي مارك انطوان بيروز دي مونتكلو إلى عشرين
عاما إلــى ال ــوراء وتحديدا مــع األح ــداث التي وقعت في
عام  1998ونفدها تنظيم القاعدة ضد سفارتي الواليات
المتحدة في كينيا وتنزانيا ،وما تال ذلك من نمو للحركات
اإلســامــيــة الــراديــكــالــيــة ،خــاصــة فــي منطقة الــســاحــل،
وترسخت مع بوكو حرام في نيجيريا ،وشباب الصومال،
والقاعدة في بــاد المغرب اإلســامــي وفــي مــالــي ..هذه
األحــداث الدموية التي قلبت أوضــاع السكان المحليين
واستنفرت عددا من الدول الغربية.
يــقــدم الــكــتــاب حــجــجــا دامــغــة ويــرســم مــشــهــدا واضــح
المعالم عن الحركات المسلحة التي تسمى نفسها بـ
«الجهاديين» ،مذكرا أصولهم والتاريخية واالجتماعية،
التي تمتد بعيدا في تربة «إرهابية دولية» وحشية ،التي
تغلغلت ديناميتها في البداية في جذورها المحلية.
بدال من النظر إلى «الجهاد اإلفريقي» كسديم غامض
وبعيد المنال يقدم مــارك انــطــوان بيروز دي مونتكلو
تحليال مبتكرا عن هذه الجماعات المسلحة فهو ال يعتمد
فقط على الجوانب الدينية ،ولكن أيضا على الجوانب
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وقــد عــزّز كتابه
بمجموعة من المقابالت الحصرية مع زعماء جهاديين
ومقاتلين وقادة األجهزة األمنية .يسلط الكتاب الضوء
أيضا على اآلث ــار الوخيمة للتدخل العسكري األجنبي
و»التهديد اإلرهابي» على منطقة الساحل.
آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية):

الهوت التحرير اإلسالمي
يحاول دارس اإلسالميات اإليطالي ماسيمو كامبانيني
ف ــي هـــذا الــكــتــاب ت ــن ــاول ط ــروح ــات الــمــفــكــر الــمــصــري
حسن حنفي بشأن التغيير االجتماعي من خالل بعض
المنتقيات مــن مؤلفاته .حيث يختبر وعــود تفسيرات
حنفي للمتن القرآني وإمكانياتها في ظل هيمنة تقليد
سائد ،مع ّرجا في ذلك على عالقة القراءة األنثروبولوجية
بمضامين الــديــن ،وليختتم كامبانيني تــأمــاتــه في
المقول الحنفي بحديث عن إيديولوجيات الثورة والتغيير

إصدارات عالمية جديدة
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وااللتزام العضوي.
الكتاب :الهوت التحرير اإلسالمي.
تأليف :حسن حنفي وماسيمو كامبانيني.
الناشر :جاكا بوك (ميالنو-روما) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 112 :ص.
***

السلطة الجديدة
ماكرون والبروتستانتية الجديدة والميديولوجيا
في هذا المؤلف يتساءل فيلسوف الميديولوجيا ريجيس
دوبــريــه عــن مــدى حــظــوظ نــجــاح الــطــروحــات التجديدية
المستلهمة
للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون،
َ
من نموذج ثقافي يطغى عليه الطابع البروتستانتي
والعائد بــدوره إلــى األخــاق البروتستانتية ،التي تربط
مسؤولية خالص الروح بعمل المؤمن.
الـــكـــتـــاب :الــســلــطــة الــــجــــديــــدة ..ال ــرئ ــي ــس مـــاكـــرون
والبروتستانتية الجديدة والميديولوجيا.
تأليف :ريجيس دوبريه.
الناشر :فرانكو أنجيلي (ميالنو-روما) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 92 :ص.

كل شيء اليوم إذا كانت األمور ستحدث بطريقة مختلفة
قلي ً
ال .

اسم الكتاب :اليهودية في مفترق طرق
المؤلف  :ماكس جوزيف
الناشر  :دار نشر جامعة بار ايالن
سنة النشر :أبريل 2018
عدد الصفحات 152:صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
نشر كتاب «اليهود فــي مفترق الــطــرق» ألول مــرة في
ألمانيا في عام  ،1908ومؤلف الكتاب هو الحاخام ماكس
م ــردخ ــاي يــوســف ( ، )1950-1868ك ــان عــضــوا بــــارزا في
معسكر اليهودية الليبرالية  ،وفي الوقت نفسه ناشط
صهيوني متحمس .اليهودية في مفترق طرق «هو دفاع
عن الفكرة الصهيونية ،التي تستخدم الحجج الدينية
للمؤلف مع الميول االستيعابية ألحزابه من الحاخامات
األلمان في المعسكر غير األرثوذكسي ،من أجل معالجة
أزمة الوجودية اليهودية في العصر الحديث ،ومن أجل
التغلب على المشاكل الــتــي يطرحها الــتــنــويــر ،ومع
تجنب الــعــودة إلــى التلمود والغيتو ،يجب أن تتشكل
الصهيونية السياسية مــن خ ــال المثالية األخــاقــيــة
والدينية.

سنة النشر :أبريل 2018
نبذة مختصرة عن الكتاب:
يذهب نفتالي واجنر في رحلة موسيقية رائعة في األدب،
ويقرأ أوصــاف الموسيقى في عشرات القصص والروايات
في أعين الموسيقار والمعلق الثقافي ويتوصل إلى أفكار
مدهشة ومثيرة.

اسم الكتاب :شيمون بوفزينر  ،مهندس معماري
المؤلف :زيفي الحاياني ومايكل جاكوبسون
الناشر :دفير		
سنة النشر :أبريل 2018
نبذة مختصرة عن الكتاب
يوجز هذا الكتاب عمل بوزنر بأكمله ويتبع أعماله المعمارية
التي ظلت على الورق فترة من الزمن ،وقد عمل شيمون
بوفزينر كمهندس معماري ومخطط في شركة شارون
 ايــدلــســون ،وعبر ســنــوات مــع شريكه أبــراهــام ياسكيوقام خاللها سنوات حياته المهنية المستقلة ،بتصميم
عشرات المباني وفي جميع أنحاء البالد في فترة عمله مع
ابنه جدعون بوفزينر.
آخر اإلصدارات في اللغة البولندية
(يوسف شحادة):

آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

اسم الكتاب :لو تغير تاريخ إسرائيل
المؤلف  :اوري ريدلر
الناشر  :سيال مائير للنشر ،اللغة :العبرية
سنة النشر :أبريل 2018
عدد الصفحات 330 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
يدور كتاب «لو» حول إسرائيل ،وكيف كانت ستبدو لو لم
يتم اغتيال رابين؟ وأي نوع من الصفات كانت ستتحلى
بها لو تخلى ديفيد بن غوريون عن مقعده بعد فترة
رئاسة واحــدة؟ لقد خسر حــزب ماباي وبــن غوريون أول
انتخابات لهم ،وتقاعد مناحيم بيغن في الخمسينات
من القرن الماضي ،وتأسست دولة فلسطينية عام ،1968
وامتلك بنيامين نتنياهو إحــدى شركات األثــاث الكبرى
في العالم ،وشغل أحمد الطيبي منصب وزير الداخلية،
وأصبح عرفات شريكا في ناد ليلي في نيويورك ،يتتبع
كتاب أورى ريدلر هذه األحــداث ،ويقدم تطورا إلسرائيل
في ظل النظام الرأسمالي الليبرالي ،متتبعا خمس
شخصيات عامة في التاريخ الماضي ويشرح كيف سيبدو

اسم الكتاب :غدا ستشرق الشمس
المؤلف :أريت درور ريتان
الناشر :كينيريت زمورا
سنة النشر :أبريل 2018
عدد الصفحات 128 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
ـدا ســتــشــرق الــشــمــس لــيــس كــتــا ًبــا تــقــلــيــد ًيــا عن
غ ــ ً
الــهــولــوكــوســت ،حيث ال يصف أه ــوال الــحــرب العالمية
الثانية ،خاصة ضد اليهود ،وبدال من ذلك ،يحكي المؤلف
قصة حياته كطفل في ذلك الوقت.

عنوان الكتاب :اإلسالم  -تشريح الخوف
المؤلف :أدريان شيادكوفسكي
البلد :بولندا
دار النشر :ديفين DIFIN
السنة2018 :
عدد الصفحات.176 :
ملخص عن الكتاب :يتناول المؤلف مسألة الصراع الثقافي
الحضاري بين الغرب والمسلمين من خالل تحليل أسس
اإلسالم ومقومات الثقافة العربية اإلسالمية .ويعالج أزمة
الهجرة في أوروبا ،والصدام الثقافي الذي يتجلى في أمور
عديدة ،منها وضع الجنسين ،ومشكالت االندماج ،وتزايد
تطرف المهاجرين المسلمين ،وعالقاتهم باألوروبيين،
والبولنديين منهم على األخص.

اسم الكتاب :الموسيقى العنيفة والموسيقى في عيون
األدب
المؤلف :نفتالي واجنر
		
الناشر :دار نشر ماغنيس
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