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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الرحمة في الدين واألخالق ورؤية العالم
الرَّحمة في العالقة باهلل وفي التعامل بين بني البشر
عبد الرحمن السالمي

المحاور

مدن وثقافات

ٌ
معرفة من أجل الحياة  -سعاد الحكيم
 -فِ قه الرحمة في القرآن الكريم -

 محنة الموريسكيين :ألم التاريخ وأمل المستقبلسعيد عبيد

الصفات اإللهية لدى المتك ّلمين واألزمنة الجديدة  -رضوان السيد
 الخطاب القرآنيِّ :االجتماعية  -محمد جمال علي
السنَّ ة والسيرة النبو َّية ..وتطبيقاتها
الرحمة في ُّ
 َّّ
 الدين والرحمة في اليهودية والبوذية  -معز مديوني -الرحمة في الديانة المسيحية :أنموذج أغسطين  -فتحي المسكيني

اإلسالم والعالم
 الجنيزا اإلسالمية والجنيزا القاهرية الجديدةمارك ر .كوهن

الصوفية  -محمد بن الطيب
والمحبة والرضا لدى
الرحمة
َّ
َّ
 َّ الرحمة في أنظمة الزّ كاة والوقف وعموم الصدقات  -إبراهيم البيومي غانم «الرحمة» من منظور االقتصاد اإلسالمي  -سمير الشاعر -القرآن واإلنسان :الصفات التكوينية والكسبية  -الحسن حما

دراسات
 مفاهيم الرحمة وأصولها القرآنية  -أنجليكا نويفرت فلسفة الدين عن ديفيد هيوم  -حمادي أنوارأخالقيات االعتقاد إلى إستمولوجيا االعتقاد  -محمد الشيخ
 منَّ

وجهات نظر
 الحداثة الغربية وتشيؤ القِ َيم  -عماد الدين عبد الرزاقالصوفية المبكرة
الصوفية :موضوعات ِشعر البالط في األخبار
 الشعر ّيةّ
ّ
بالل األرفه لي

آفاق
 اللغة والخالف :في سؤال الداللة والمعنى  -محمد بنينيرالثقافية  -عبد العزيز انميرات
والتعددية
شرعية االختالف الحضاري
 فيّ
ّ
ّ
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سنة النشر2019 :
عدد الصفحات 131 :صفحة

الناشر :مطابع جامعة شيكاغو  -شيكاغو ولندن.
سنة النشر2018 :

يقارن الكتاب بين أوجه التأثير المتعددة للعولمة
في األديــان ،كما يع ِّرج على انهيار الحدود الدينية
التقليدية بفعل ظاهرة التواصل الناتجة عن ذلك
التقارب ،وما له من أثر على دائرة اإليمان؛ إذ تفرض
هــذه الــتــحــوالت على األديـــان النظر للعالم برؤية
منفتحة متسامحة .وم ــن بــيــن الــمــحــاور المهمة
المعالَجة في الكتاب نجد مقابلة بين دائرة المقدس
بوجه عام والنظام العالمي وما يطغى عليه من
طابع رأسمالي .صحيح تعرض العولمة تحديات جمة
أمام األديان أبرزها الخشية من الذوبان والتفسخ،
ولــكــن ذلــك يمنح األديـ ــان ق ــدرة على التأقلم مع
األوضاع الجديدة.

فلسفة الــتــكــنــولــوجــيــا مــن الــمــبــاحــث الفلسفية
الجديدة .وهو مبحث يحتاج إلى التعريف به .وهذا
الكتاب يتيح الفرصة لــذلــك .ينطلق مــن واقــعــة:
توجد التكنولوجيا في كل مكان ،من أعمق الوهاد
إلى قلل الجبال .لكن مفهوم «التكنولوجيا» من
المفاهيم التي لطالما قلت العناية به .في الخطاب
الشعبي ،عندما يذكر اســم «التكنولوجيا» عادة
ما يوحي بأحدث اإلبداعات الرقمية ،وفي الخطاب
األكاديمي يبذل الباحثون جهدا أكبر لتعريف ما
الذي تعنيه التكنولوجيا ،وذلك حين يؤلفون بين
مختلف الــتــعــاريــف الــتــي تحتوي على كــل شــيء:
من صناعة الصلب إلــى صناعة الغناء .في كتابه
«التكنولوجيا :التاريخ النقدي لمفهوم» يفسر لنا
إريك شاتزبيرغ لماذا يصعب تعريف التكنولوجيا،
وذلــك بتنقيبه في عمر التكنولوجيا البالغ ثالث
آالف سنة ،والذي يخترقه توتر الصلة بين الباحثين
والممارسين .إذ منذ عهد اإلغريق ،حاول الدارسون
الزراية بالتقنيين ،مع ِّرفين الممارسات التكنولوجية
على أنــهــا مــجــرد وسيلة لتحقيق غــايــة يرسمها
الغير ،هــذا بينما سعى أهــل التكنولوجيا دومــا
إلى الرد على هذه التهمة ،وذلك بالتشديد على
كرامة وإبداعية واستحقاقية عملهم .وقد استمر
هذا التوتر من أرسطو إلى القرن التاسع عشر مرورا
ببيكون .وفقط في القرن العشرين برزت المعاني
الحديثة للتكنولوجيا :التكنولوجيا باعتبارها فنونا
صناعية ،والتكنولوجيا بوسمها علما تطبيقيا،
والتكنولوجيا بوصفها تقنية .ويستقصي المؤلف
هذه المعاني الثالثة من بدء ظهورها إلى أيامنا
هذه ،حيث أمسى الخطاب عن التكنولوجيا شائعا،
حتى وإن بقي الخلط بين هذه المعاني مشتركا.
ويظهر المؤلف أنــه فقط باالستناد إلــى مفهوم
إنساني للتكنولوجيا يمكننا أن نفهم االختيارات
اإلنسانية المعقدة المتجسدة في عالمنا الحديث.

الكتاب« :سوفياتستان ..رحلة في آسيا الوسطى»
إعداد :إريكا فاتالند
الناشر :منشورات مارسيليو (البندقية)  -باللغة
اإليطالية
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 544 :صفحة
الــكــتــاب هــو عــبــارة عــن تحقيق شــامــل قــامــت به
عبر رحلة في الدول اإلسالمية التابعة
كاتبة شابة ْ
لالتحاد السوفييتي سابقا .رحلة تقارن بين أوضاع
األمــس وواقــع الــيــوم .تتابع المؤلفة إريــكــا فاتالند
عديد األوجه المتقاربة والمتباعدة بين تلك البلدان
عما يربط بعضها ببعض.
المترامية ،مــع تركيز ّ
الكتاب رحلة ش ّيقة في مجتمعات ولغات وحضارات
متنوعة يجمع بينها الدين على مستوى المعتقد.
*******************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

الكتاب« :ما بعد السياسة وحدود الطبيعة»
المؤلف :أندي تشيري
الناشر :ساني بريس ،نيويورك  -باللغة اإلنجليزية
سنة النشر2019 :

الكتاب« :التكنولوجيا :التاريخ النقدي لمفهوم»
المؤلف :إريك شاتزبيرغ

تــعــد «فــلــســفــة الــبــيــئــة» مــبــحــثــا فلسفيا جــديــدا.
وأنــدي تشيري أستاذ السياسة بجامعة فرجينيا
التكنولوجية وصــاحــب كــتــاب« :جــعــل المواطنة
خضراء :التنمية المستدامة والدولة واإليديولوجيا»،
يطلع علينا هذه المرة بكتاب في فلسفة البيئة

تحت عــنــوان «مــا بعد السياسة وح ــدود الطبيعة:
الــنــظــريــة الــنــقــديــة والــمــرجــعــيــة األخــاقــيــة والــنــزعــة
الجذرية في مجال تأثير اإلنــســان في البيئة» .وهو
يقدم لنا ،في هذا الكتاب ،نظرة استطالعية شاملة
حول مشروع النظرية النقدية من ستينيات القرن
الماضي إلى اليوم ،ويفحص لماذا األجيال الماضية
مــن ذوي الــنــزعــة البيئية الــراديــكــالــيــة والمطالبة
بالعدالة االجتماعية كانت غير فعالة في المعركة
ضــد الظلم واســتــغــال البيئة استغالال بشعا .ثم
يعرج على التعريف بموجة جديدة من دعاة حماية
البيئة واجتثاث الظلم االجتماعي بــدأت منذ حركة
وقفة وول ستريت وانتخابات الرئاسة األمريكية عام
 .2016ومــن خــال ذلــك يقدم لنا عرضا غنيا عن أحد
أهم المساهمين في النظرية النقدية الفيلسوف
األلماني ثيودور أدورنو ( )1969-1903واألعمال الحديثة
التي نذرت للربط بين أفكار أدورنو وما أمسى يعرف
باسم الواقعية الجديدة في الفلسفة السياسية
والنظرية السياسية.

الــكــتــاب :الــشــر :العلم يكشف عــن الــوجــه المظلم
لإلنسانية
المؤلف :جوليا شاو
الناشر :دابلداي كندا ،باللغة اإلنجليزية
سنة النشر2019 :
هذا الكتاب تفتيش دقيق وكشف صارم عن الوجه
المظلم القابع في أعماق وخبايا الذهن البشري.
ذلك أن نصيبا من الشر يقبع في خفيات كل إنسان
إنسان .وحتى إن ما كان كل واحد منا يقترف الشر،
فإن من شأن كل واحد منا أن ينظر فيه ويتأمله .ما
الذي يمكن أن يعلمنا العلم إياه حول :لماذا يفكر
الناس تفكيرا شيئا ويسلكون سلوكا فاسدا؟ وما
الــذي يعلمنا إيــاه عن أنفسنا رد فعلنا على سلوك
االنحراف؟ تسعى جوليا شاو ،في هذا الكتاب ،إلى
تقديم أجــوبــة عــن هــذه الــتــســاؤالت .وهــي أســتــاذة
في سيكولوجيا اإلجرام ،وتحيا في وسط حيث تتم
مــطــاردة أكبر مرتكبي الفظاعات ،وحيث الشرطة
ورجال القانون يرصدون خطر مرتكبي الفظاعات على
المجتمع .وفي كتابها هذا عن الشر ،تتوسل الباحثة
بأحدث البحوث في هذا المضمار لتقدم لنا إجابات
عن سؤال :لماذا يتصرف بنو البشر تصرفات سيئة
ومؤذية؟ وكيف يمكن أن نتفادى األفعال الشريرة،
وذلــك بفهم أعمق لكيف تطفو هــذا األفعال على
السطح؟ وما الذي يصنع منا أشرارا؟ وهي في ذلك
كله تؤلف بين ثالثة مباحث :العلوم الدقيقة وعلم
النفس والفلسفة ،متنقلة بين األسئلة المحرج ،من
ســؤال« :هل ينبغي لي أن أقتل صغير هتلر؟» إلى
سؤال« :لماذا يا ترى أريد أن أقتل زوجتي؟».
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

الكتاب« :عصر اإلنتاجية»
المؤلف :سيرج أوديي
الناشر :منشورات الديكوفيرت  -فرنسا
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 976 :صفحة
اللغة :الفرنسية
منذ أواخر القرن العشرين ،وإشارات اإلنذار ال تنفك
تدق محذرة من األخطار البيئية المتزايدة :ما زال
االحتباس الــحــراري يتزايد ،وال يمكن السيطرة
عليه .ويستمر الدمار الكبير للتنوع البيولوجي،
مــن خــال إزال ــة الــغــابــات وانــتــشــار تــلــوث الــبــحــار...
إلــخ .ولمواجهة هــذه األخطار الحقيقية ،يناضل
الــمــدافــعــون عــن الــقــضــيــة اإليــكــولــوجــيــة إلقــنــاع
المجتمعات ،وكذلك صناع الــقــرار االقتصاديين
والــســيــاســيــيــن ،بــالــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر عــاجــل
للنموذج ..لماذا القوى السياسية ،سواء اليمينية
أو اليسارية ،لم تستطع أو تريد مواجهة التحدي
البيئي؟
هــذا هــو الــســؤال الــذي يتصدى لــه كتاب سيرج
أوديــيــر ،الــذي يقدم لوحة جدارية غير مسبوقة
عن الجذور الفلسفية واإليديولوجية والسياسية
لألزمة الحالية .على مفترق الطرق بين التاريخ
والفلسفة ،تــدرس هــذه الجينيالوجيا الثقافية
الــمــنــطــق الــعــقــائــدي والــســيــاســي الـــذي تس ّيد
منذ ما يقرب من القرنين من الــزمــان ،المواقف
والــبــرامــج المرتبطة بمجال البيئة ،وإنجازاتها
الناجحة والفاشلة كذلك.
ُيــب ـ ِّيــن الــمــؤلــف بــخــاصــة الــســبــب ،فــي أن أج ــزاء
كثيرة من العالم ،ســاد فيها منطق اجتماعي
واقتصادي وسياسي وثقافي يسير في اتجاه
النموذج اإلنتاجي ،الذي تسبب في تدمير سريع
للبيئة ،ال مثيل له.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســهُ ،يــثــيــر ال ــم ــؤل ــف مــســألــة
«الممكنات» التي لم تصل إلى نتائج أو لم تتحقق،
والتي تدعونا إلى (إعــادة) اكتشاف طرق بديلة،
تسعى للتوفيق بين النقد االجتماعي والبيئي
للرأسمالية في أفق تحقيق «مدينة بيئية» في
المستقبل.
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الكتاب« :المعلمون بين المهنة والهوية»
المؤلف :تأليف جماعي
الناشر :منشورات  s.n.sفرنسا
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 80 :صفحة
اللغة :الفرنسية

الكتاب« :التاريخ السري للرياضة»
المؤلف :فرانسوا طومازو
الناشر :منشورات الديكوفيرت  -فرنسا
عدد الصفحات 665 :صفحة
تاريخ النشر2019 :
اللغة :الفرنسية
تحتفل الرياضة بالفائزين وابتسامتهم ودموعهم
وأدائهم وثروتهم .نحن ننسى غالبا المهزومين،
الــغــشــاشــيــن ورجـــــال ال ــظ ــل ال ــذي ــن صــنــعــوا من
الرياضية اقتصادا مستقال بذاته :يجمع بين الوكالء
والمديرين والمدربين ورجــال األعــمــال والممولين
والصحفيين والمراهنين والمتعاملين .خلف محمد
علي ،إيدي ميركس ،وبيليه وفيدرر...وغيرهم ،يعبر
هذا الكتاب قرنين من التاريخ الرياضي كاشفا عن
أسراره الخفية التي كان لها تأثير كبير على تطور
الممارسة وصناعة الرياضة.
هكذا يستعرض الكاتب تجربة هــورســت داسلر
الــرئــيــس الــســابــق ألديـــــداس ،ومــخــتــرع التسويق
الــريــاضــي وص ــان ــع األب ــط ــال والـــمـــال ،الــــذي كــانــت
إمبراطوريته تصنع أيضا القادة العظماء للرياضة
العالمية ،ورؤســاء اللجنة األولمبية الدولية (خوان
أنطونيو ســامــارانــش ،تــومــاس بــاخ) أو كــرة القدم
(جـــــواو ه ــاف ــاالن ــج وســيــب ب ــات ــر) ،وك ــذل ــك ه ــؤالء
األطباء اإليطاليون الذين طوروا منذ عام  1950علم
المنشطات الــذي غــزا عالم الرياضة عامة ،ورياضة
ركــوب الــدراجــات خاصة ،والعديد من التخصصات
األخرى ،أو تجربة أفري بروندج رئيس اللجنة األولمبية
الدولية  ،1972-1952الذي عارض بحماسة مقاطعة
دورة األلــعــاب االولمبية في ميونيخ ( )1936رافضا
تسييس الرياضة.
ومن هذه الشخصيات العلنية المشهورة واألخرى
المخبأة فــي الــمــكــاتــب ،وفــي الــردهــات الغامضة،
والتي أصبحت أيضا طي النسيان ،بعضها يعيش
فــي الــظــل ،استعاد لنا الباحث السوسيولوجي
فرانسوا طومازو التاريخ السري للرياضة.

يتحدث الكتاب عن «عالم التعليم» هذا الموضوع
َّ
الــمــتــداول مــنــذ عــقــود خــلــت اجــتــمــاعـ ًّيــا وســيــاسـ ًّيــا.
ومعه يستمر الوهم بوحدة معينة لهذه المجموعة
االجتماعية ،على خالف الدراسات التي تسلط الضوء
عــلــى االخ ــت ــاف ــات ،وحــتــى عــلــى االن ــك ــس ــارات الــتــي
تقسمها .يمكن اعتبار «المدرسين» موظفي خدمات
عــامــة لكنهم يتموقعون على الخطوط األمامية
للدفاع عن القيم االجتماعية أو ممثلين عن مهنة
ليبرالية مترددة في التغيير؛ مثل موظفي الخدمة
المدنية المعترف بمهامهم بشكل غير عــادل أو
بشكل مفرط .وحتى في داخل عالم التعليم ،فإن
الحديث عن «االحــتــراف» ما زالــت معالمه غير واضحة
وغير متوافق عليها .يتساءل الكتاب عن المكانة
الخاصة للمعارف االنضباطية والمعارف التعليمية؟
على الرغم من إنتاج العديد من المهارات المرجعية
لصناعة الكفاءات ،إال أن ما يعرف اليوم بـ»المعلم
الجيد» ليس واضح المعالم.
هل ُيمكن الحديث عن تقهقر مهنة المعلم في
ض ــوء تــطــور الــرســالــة التعليمية الــتــي يعهد بها
المجتمع إلى المعلمين؟ هل فقد المعلم دوره في
ظل الصبيب المعرفي الرقمي الهائل الــذي أصبح
في متناول المتعلمين؟ أو العكس ،هل أشكال
إعــادة تأهيل المعلم فــي عمله وفــق المستجدات
والــتــقــنــيــات هــي الــتــي مــن شــأنــهــا تــجــديــد المهنة
والعقد االجتماعي للمدرس؟
ه ــذا الــكــتــاب الــمــهــم عــبــارة عــن مــراجــعــة للمعرفة
االجــتــمــاعــيــة ح ــول عــالــم التعليم ويــتــنــاول بأمثلة
ملموسة قضايا الهوية المهنية للمدرسين.

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية)

الكتاب« :األديان والعولمة»
ديسي
إعداد :أوغو
ّ
الــنــاشــر :مــنــشــورات كــاروتــشــي (رومـ ـ ــا)  -باللغة
اإليطالية›.

