قريب ًا في األسواق..
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مجلة التفاهم

رؤية الدين ومحددات العقيدة واألخالق
افتتاحية العدد :حرية المعتقد ومحددات العقيدة والتعارف
عبد الرحمن السالمي
المحاور

 منظومة القيم القراآنية وتاأتريها يف املجتمع والدولة الإعرا�ض عن الإ�سالم يف الأزمنةاحلا�سرة  -ر�سوان ال�سيد.
 التاأويلية وقراءاة الن�ض الديني  -حممد بنعمر. الفرد الإن�ساين وثنائية احلرية واجلرب بني الدين والفل�سفة  -جميل حمداوي. يف فل�سفة العتقاد  -حممد ال�سيخ. �سو�سيولوجيا الدين اأم �سو�سيولوجيا املعتقدات الدينية؟ يف درا�سة الظاهرة الدينية املعا�سرة حممد الإدري�سي. الإميان ال�سادق والعمل ال�سالح والعهد الأخالقي العاملي  -حفيظ هرو�ض. مبداأ التحقّق ودفع ال�سبهات حقاً قانونياً وقيمة اأخالقية -اأحمد اأبو الوفا. نظام ال ِق َيم واأثره يف تاريخ احل�سارات  -م�سعود �ساهر.-هوية الإن�سان احلديث واملعا�سر  -حممد املحيفيظ.

مدن وثقافات
 -التاأثري ال ُعماين يف دول و�سط اأفريقيا  -مو�سى البو�سعيدي.

اإلسالم والعالم
 -ما وراء الت�س ّوف  :انت�سار الطرق ال�سوفية  -اأرماندو �سلفاتوري.

دراسات

وتوج ُههُم ال�سيا�سي  -ح�سن اخلطاف.
 ال َق َد ِر َّي ُة الأوائلِ :ف ْك ُرهم العقديُُّّ
 موقف الأ�ساغرة من ابن ر�سد يف الأ�سباب الأ�سعر َّية لأُفول ال ُّر�سدية  -عزيز اأبو �سرع.ال�سبب ّية بني القدي�ض توما الأكويني ومف ّكري الإ�سالم � -سفيعة بليلى.
 م�سكلة ّ «اإِ ّنى ءَا َن�ستُ َنا ًرا» :كتاب القتبا�ض من القراآن الكرمي للثعالبي  -بالل الأرفة يلوموري�ض بومرانتز.

وجهات نظر
 جتديد الدر�ض الكالمي املعا�سر :الأدوات واملو�سوعات  -حممد توفيق. الهوية الثقافية بني اأزمة الإعالم وحتديات العوملة  -حممود كي�سانة. -نظرية املعرفة واحلاجة اإىل املنهج الرتكي التكاملي  -حممد عال.

آفاق
 العلم الإلهي بني الت�س ُّوف والفل�سفة عند ابن عربي  -حممد بنيون�ض -يورغن هابرما�ض والدين للخروج من احلداثة املتاأ ّزمة  -رم�سان بن رم�سان
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي):

الكتاب :صدى علم اجتماع العالقة مع العالم
المؤلف :هارتموت روسا
الناشر :منشورات الديكوفيرت
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات800 :صفحة
اللغة :الفرنسية.
إذا كان التسارع هو المشكلة الرئيسية في عصرنا،
فقد يكون الصدى هو الحل .هذه هي أطروحة العمل
الحالي ،الذي يضع أسس علم اجتماع “الحياة الجيدة”
 وهو بذلك يكسر فكرة أن الموارد المادية والرمزيةوالنفسية هي الكافية للوصول إلى السعادة.
تعتمد جودة الحياة البشرية على نوعية عالقة اإلنسان
بالعالم ،والقدر الذي يسمح بالصدى .إنه يعزز قدرتنا
على التصرف ،وبالتالي ،قدرتنا على السماح لنا “بأخذ
الــشــيء” ولمسه وتحويله مــن خــال العالم .هــذا هو
تماما لعالقة آلية ومــاديــة و “صــمــاء” تجعلنا
النقيض
ً
خاضعين للمجتمع الحديث .ألننا إذا بحثنا عنها ،فإننا
سنختبر عــاقــات غير منسجمة أكــثــر فــأكــثــر ،بسبب
منطق النمو وتسارع الحداثة ،األمر الذي يبلبل بعمق
عالقتنا بالعالم على المستوى الــفــردي والجماعي.
انــطــاقــً مــن التجربة الجسدية األســاســيــة (التنفس،
الــطــعــام ،واألحــاســيــس  )...إل ــى الــعــاقــات العاطفية
والمفاهيم المعرفية األكــثــر تفصي ًال ،تــأخــذ العالقة
بالعالم أشكاالً مختلفة جــدًا :العالقة مع اآلخرين في
فضاءات الصداقة أو العمل ،أو السياسة .العالقة مع
فكرة أو مطلق في فضاءات الطبيعة والدين والفن
والتاريخ .العالقة مع المادة ،والمصنوعات اليدوية ،في
مجاالت العمل ،التعليم أو الرياضة .وخالل تحليل دوافع
األزمة االجتماعية اإليكولوجية والديمقراطية والنفسية
المعاصرة ،فإن هذه النظرية للصدى تجدد ببراعة إطار
النظرية النقدية للمجتمع .هارتموت روزا عالم اجتماع
وفيلسوف .أستاذ في جامعة فريدريش شيلر في يينا
ومدير كوليج ماكس-ويبير -في إرفورت ،ألمانيا .وهو
مؤلف كتاب “التسارع” و ككتاب “ نقد اجتماعي للزمن
( )2013 ،2010وكتاب “االغتراب والتسارع :نحو نظرية نقدية
للحداثة المتأخرة ( 2012و .)2014

الكتاب :ملحمة المثقفين الفرنسيين.
المؤلف :فرانسوا دوسي
الناشر :دار غاليمار.فرنسا
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تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 448 :ص
اللغة :الفرنسية.
لم يكن أحد بمقدوره أن يدخل هذا التحدي األكاديمي
سوى الكاتب المرموق فرانسوا دوس لتأليف :بانوراما
شاملة ومنهجية عن المغامرة التاريخية واإلبداعية
التي أنجزها المثقفون الفرنسيون ،يبدأ المؤلف
بمرحلة التحرر إلى سقوط جدار برلين على مستوى
األحداث السياسية .أما على المستوى الثقافي فقد
بــدأ المؤلف بتاريخ البنيوية ،ثم انتقل إلــى تدوين
مسيرة ث ــورة األفــكــار وذل ــك مــن خــال الــعــديــد من
السير الذاتية لكل من (ميشيل دو سيرتو ،وبول
ريــكــور ،بيير نـ ــورا ،وكــمــيــلــيــوس كــاســتــوريــاديــس)
مانحا الــقــارئ رؤيــة عميقة عــن الحياة الفكرية في
النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن .فــي المجلد
األول ،1968-1944 ،يغطي ســنــوات ســارتــر وبــوفــوار
واحتجاجاتهما ،والعالقة المتناقضة مع الشيوعية،
كما يتناول صدمة عــام  ،1956والــحــرب في الجزائر،
بداية من العالم الثالث ،وظهور المرحلة الديغولية
التحديات التي واجهتها :عصر عرف بهيمنة محن
تاريخية وخيبة أمــل سياسية وثقافية واجتماعية.
أمــا المجلد الثاني ،1989-1968 ،فيبدؤه باليوتوبيا
اليسارية ،من سولجينتسين ومكافحة االستبداد،
إلى “الفلسفة الجديدة” ،ونمو الوعي البيئي ،إلى
ارتــبــاكــات الثمانينيات :الفترة التي اتسمت بأزمة
المستقبل وهيمنة العلوم اإلنسانية .هذه ليست
سوى خطوط قليلة من معالم الملحمة الفرنسية،
والتي تضم فترة من أكثر فترات فرنسا فورة ثقافية
وفكرية ،من سارتر إلى ليفي شتراوس ،إلى فوكو
و الكان .هذا الموضوع منحنا بالفعل بيبليوغرافيا
ضخمة ،تشكلت كجدارية باذخة من األعالم واألفكار
والنجاحات واإلخفاقات لمثقفين معاصرين راهنوا
على التغيير ،لكنهم اصطدموا بإرادة الممانعة.

الكتاب :أخالق التقدير
المؤلف :كورين بيليشون
الناشر :منشورات سوي فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 288 :ص
اللغة :الفرنسية.
لماذا توجد فجوة بين االعتراف باألوضاع البيئية
الحرجة وممارساتنا اليومية؟ يعلم الجميع أن
النظام البيئي في خطر ،لكننا ال نغير سلوكنا
.لماذا نعاني الكثير من المتاعب لتغيير أنماط
حياتنا علما أن ال أحد يستطيع أن ينكر أن نموذجنا
التنموي يسير نحو األفول بيئ ًيا واجتماع ًيا ،وال أحد
يشك في إساءتنا الكبيرة لمقدراتنا الطبيعية
وهذا سينعكس سلبا على مستقبلنا؟
لسد الفجوة بين
يطالب المؤلف برفع التحدي
ّ
النظرية والــمــمــارســة مــن خــال تطوير أخالقيات

االعتراف والتقدير .وبدالً من التركيز على مبادئ أو
عواقب أفعالنا ،فإن هذه األخيرة تهتم بدوافعنا
الملموسة ،أي بالتمثيالت والتأثيرات التي تدفعنا
إلى العمل .ما هي الصفات األخالقية التي يمكن
أن تــقــودنــا إل ــى الــســعــادة أثــنــاء مــمــارســة األعــمــال
الفاضلة ،بدالً من أن نكون ممزقين باستمرار بين
السعادة والواجب؟ تكمن جذور أخالق التقدير في
المناقب القديمة ،لكنها ترفض جوهرها وتعتمد
على التواضع والحساسية المفرطة .في حين أن
برنارد دي كليرفو يضع التقدير على محك التجربة
الــامــحــدودة التي تفترض اإليــمــان ،بينما يعرفها
كورين بيلوتشو عن طريق التبادل اإلنساني .هذا
األخير يشير إلــى حركة تعميق الــذات مما يسمح
لها بتجربة الرابط الذي يوحدها مع الكائنات الحية
األخرى وتحويل وعي انتمائها إلى العالم المشترك
إلى معرفة والتزام حيين .إن التقدير هو الموقف
الشامل الــذي تندمج فيه الفضائل أثــنــاء عملية
التم ّيز الــتــي يصف الــمــؤلــف مــراحــلــهــا .فــي كتابه
األخــيــر ،يــحــاول الفيلسوف والــنــاشــط فــي قضايا
البيئة سد الفجوة بدعوة الجميع إلى دمج “العالم
المشترك” في رغباته حتى ال نضطر بعد اآلن إلى
مــعــارضــة مــا نــريــد ،ومــا هــو جيد بالنسبة للبشر
وعالم الحيوانات.

الكتاب :عودة الشعبوية حالة العالم في 2019
المؤلف :بيرتراند بادي ،دومينيك فيدال
الناشر :منشورات الديكوفيرت فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 256 :ص
اللغة :الفرنسية.
مصطلح “الشعبوية” حاضر في كل مكان في الخطابات السياسية
كما في كتابات الصحفيين والباحثين .يبدو أنه من الصعب تحديد
تعريف أوتفسير لــه ،مما يــؤدي فــي بعض األحـيــان إلــى مقاربات
ملتبسة .وفــي هــذه األوقـ ــات مــن الحمى الشعبوية ،أصـبــح من
ـروري والعاجل أن توضع هــذه الظاهرة على طاولة التشريح
الـضـ ّ
االجتماعي.
كيف نشأت الشعبوية؟ يساعدنا المؤرخون في فهم كيف ولماذا
تظهر هذه األخيرة في موجات متتالية منذ نهاية القرن التاسع
عشر .تساعد هذه المقاربات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
على رسم ذاكــرة لهذه الظاهرة .ما هي السمات المشتركة بين
هذه التجارب المتنوعة ،ومظاهر أسطورة الزعيم أو القائد؟ وماهي
أساليب الدعاية الديماغوجية التي تمارسها الشعبوية ويبدو انها
تتكرر صورتها؟ هل هناك سياسة أم سياسات شعبوية متماسكة
في الشؤون االقتصادية أو االجتماعية أو الخارجية؟ وأخي ًرا ،يقدم
الكتاب أمثلة معاصرة عن زعماء شعبويين ،مثل ترامب وبوتين
جدا على التجارب الشعبوية
وشافيز وأردوغان وغيرهم ،نظرة ثاقبة ً
الحالية .هل يمكن أن نتحدث عن “لحظة شعبوية” في فضائنا
الـعــالـمــي؟ يـقــدم المتخصصون مــن مختلف الـحـقــول المعرفية
تحليالتهم عــن حــالــة العالم فــي  2019مقترحين مقاربة مطلعة
ومفيدة للشعبوية المعاصرة السائرة نحو تشكيل عالم مختلف.
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آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

وعلم النفس اليهودي وتحديات الساعة .يرسم
نوعا من
روتنبرغ مع تلميذه الدكتور بــاروخ كاهانا
ً
السيرة الذاتية الفكرية التي تتبع مساره الشخصي،
من الطفولة في ظل النازيين إلى تطور فلسفته
المعاصرة ،ويحاول في هذا الكتاب باستمرار إظهار
أهمية قراءاته العميقة لليهودية المعاصرة.
*****************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ):

اسم الكتاب :الجدار والبوابة
المؤلف  :ميخال سفارد
الناشر:دار نشر كتار
		
سنة النشر  :يوليو2018
اللغة  :العبرية
عدد الصفحات 643 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
عاما ،سيطرت إسرائيل على الشعب
ألكثر من ً 50
الفلسطيني فــي ظــل نــظــام عــســكــري .أدى إلى
احتالل عدد كبير من السكان وانتهاكات للقانون
وحــقــوق اإلنــســان .يحكي المحامي ميخال سفارد
قصة تلك الصراعات .ويكشف عن قصة رائعة ،لم
تنشر بعد ،عن مكان ووظيفة المحكمة العليا في
جهاز االحتالل .كما يخبرنا عن الجدار المحصن الذي
يــواجــه الفلسطينيين ومحاميهم ،ويصف أيضا
الفتحة الصغيرة لبوابة األمل التي تفتح في بعض
األحــيــان ألولــئــك الــذيــن يقاتلون مــن أجــل العدالة
والحرية وحقوق اإلنسان ومجتمع أفضل.

اسم الكتاب :الشتيبيل وستارت أب
المؤلف  :مردخاي روتنبرغ ،باروخ كاهانا
الناشر :يديعوت سفاريم
		
سنة النشر :يوليو 2018
اللغة  :العبرية
عدد الصفحات 221 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
يتم تحديد الــثــورة الصناعية ،وري ــادة األعــمــال مع
الروح البروتستانتية التي رفعت راية االقتصاد الحر
والعمالة واإلنتاجية الصهيونية وتسوية األرض،
وإنشاء المصانع وإطالق التكنولوجيا الفائقة في
العقود األخــيــرة التي نبعت أيضا من هــذه الــروح،
ليس ذلــك فقط ولــكــن أن تــكــون ع ــودة الشعب
اليهودي إلى أرضــه كشعب مثمر ،مع أخذ مكانه
فــي طــلــيــعــة الــتــطــورات االقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة،
مرتبطة بالتقاليد اليهودية القديمة.
يتضمن الكتاب ستة مــحــادثــات حــول الحسيدية

عــنــوان الكتاب :الهوية :مطلب الكرامة وسياسة
التضاغن
المؤلف :فرانسيس فوكوياما
دار النشرFarrar Straus and Giroux :
سنة النشر2018 :
موجز تعريفي بالكتاب:
هــذا كــتــاب يفحص مــا أمــســى يــعــرف فــي “األدبــيــات
السياسية” ـ في العلوم السياسية كما في الفلسفة
الــســيــاســيــة ـ بــاســم “ســيــاســة الــهــويــة” ،مــن حيث
أصولها وآثــارهــا وداللتها في الــشــؤون السياسية
للدول ،الداخلي من هذه الشؤون والخارجي .ذلك
أن ملتمس “االعتراف” صار أحد أهم مرتكزات مطلب
الهوية في عالم السياسة اليوم .والحال أن االعتراف
الكوني الذي تقوم عليه الديمقراطية الليبرالية قد
وجد نفسه في السنين األخيرة أمام تحدي مطالب
ألوان من الهوية ضيقة مستندة إما إلى األمة أو إلى
الدين أو إلــى الطائفة أو إلــى العرق أو إلــى اإلثنية
أو إل ــى الــنــوع؛ مــمــا نــشــأ عــنــه ن ــزوع شــعــبــوي معاد
للمهاجرين ،وصحوة اإلسالم السياسي ،وعودة نزعة
اإلنسان األبيض .ويفحص المؤلف مطلب الهوية هذا
ويجد أن اإلرض ــاءات االقتصادية غير كافية إلرضائه،
كما أنه ال يمكن إنكاره أو تجاوزه .وكل ما يمكن أن
ُيفعل هو مالءمته مع الديمقراطية عوض أن يمسي
مهددا لها.

عــنــوان الــكــتــاب :بــنــاء عــالــم مــتــعــدد (جيوسياسة
المعرفة)
مؤلف الكتاب :تأليف جماعي

دار النشرDuke University Press :
سنة النشر2018 :
موجز تعريفي بالكتاب:
هذا كتاب جماعي شــارك فيه باحثون من أمم
مــتــعــددة مــن بينهم بــاحــثــون ع ــرب .ومـ ــداره على
نقد تقليد الهيمنة الغربية ما بعد االستعمارية
وادعـ ــاؤهـ ــا الــكــونــيــة .وي ــق ــدم الــكــتــاب جــمــلــة من
الــمــقــاربــات الــتــعــدديــة العالمية لتفسير تعايش
أشكال من الــرؤى المعرفية والممارسات الحياتية
في مختلف مناطق العالم ،كما يقف عند المشاكل
التي تتم مصادفتها فــي هــذه الــعــوالــم .والجامع
بين هؤالء الباحثين ،الذين يناهز عددهم الخمسة
عشر ،هو نقد الكولونيالية ،وإعــادة التفكير في
العالقة بين المعرفة والسلطة ،مقدمين منظورات
جديدة عن التنمية والديمقراطية واإليديولوجيا،
ومستعرضين في نفس الوقت مختلف منهجيات
الفكر والممارسة غير الغربيين.

عنوان الكتاب :الشر الذي بداخلنا :لماذا نحتاج إلى
الفلسفة األخالقية
المؤلفة :ديان جيسكه
دار النشرOxford University Press, USA :
سنة النشر2018 :
موجز عن الكتاب:
يفحص هذا الكتاب في كيف يسعى أولئك الذين
يرتكبون أفعاال خاطئة ،أو حتى شريرة ،إلى تسويغ
ـ تعليل ـ أفــعــالــهــم ه ــذه إل ــى غــيــرهــم كــمــا إلــى
أنفسهم .وتتساءل الباحثة :كيف نقنع أنفسنا
أخالقيا باألفعال السيئة التي قد نقوم بها؟ وهل
نعي هذه األفعال ونحن نقوم بها؟ وهل نشعر
أننا نبرر ألنفسنا اقترافها؟ وتجيب الباحثة بأن
دراس ــة فلسفة األخ ــاق يمكن أن تساعدنا على
التعرف على هذه األخطاء ،بل وحتى على إمكان
تصحيحها .وتنتقي نــمــاذج تطبق عليها هــذا
التحليل :مثال حالة المشرفين على معسكرات
التعذيب النازية ،حالة مــاك العبيد األمريكيين،
حالة القتلة بالتسلسل  ...وتظهر المؤلفة كيف
يمكننا أن نصير مشاورين ألنفسنا حكماء بهذا
التمرس على مالحظة الذات واالستبصار فيها .كما
تبين الــفــوارق بين تحليالت المجرمين ألفعالهم
وتحليالتنا نحن ألفعالنا.
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