حالي ً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 العبرية
(أميرة سامي)
أخبار مختصرة عن آخر اإلصدارات لشهر أكتوبر
اسم الكتاب :ولن يصمت النقب
المؤلف:
إليعاد وينسل
الناشر:
يديعوت سفاريم
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 224:صفحة
نبذة ُمختصرة للغاية عن
الكتاب:
ـزاعــا على
يــتــنــاول هــذا الــكــتــاب نـ ً
األرض بــيــن الــقــبــائــل الــبــدويــة
ـامــا على
وإســرائــيــل ،وال ــذي لــم يحل حتى بعد م ــرور  70عـ ً
وجــود إســرائــيــل ،ويستعرض باختصار الخلفية التاريخية
واالجتماعية والقانونية لمحاوالت تنظيم االستيطان البدوي
و ُيركز على فشل هذه المحاوالت .ويتناول الكتاب في الجزء
الرئيسي ،العملية السياسية والمهنية ،التي تمت في
نهايتها صياغة الخطوط العريضة لـ «خطة بيغن” ،والحملة
العامة على اليمين واليسار ،و ُيحلل األسباب التي أدت إلى
دفنها.
********************
اسم الكتاب:
السماوات السوداء
المؤلف :إبراهام أربيف
الناشرePublish :
		
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات:
 344صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
في صيف عام  ،1967بعد أعمال الشغب والقتل والنهب،
ُط ــرد آخــر يــهــود ليبيا ،مــع حــوالــي  6000نــســمــة ،وص ــودرت
ُممتلكاتهم .وهكذا جاءت نهاية مجتمع يعود تاريخه إلى
فترة الهيكل األول .السماوات الــســوداء هي روايــة تتتبع
آخر سنوات الشتات اليهودي في ليبيا ،في نظر المؤلف
وعائلته التي لعبت دورا مركزيا في إدارة المجتمع .إنه يتتبع
الهجرة إلى إسرائيل واالمتصاص في بلد مختلف ومتغير.
********************
اسم الكتاب :ليلة الضواري
المؤلف :ميراف هالبرين
الناشر :يديعوت سفاريم
		
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات240 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية
عن الكتاب:
يتناول الكاتب قصص وحــدة االستطالع سايريت غوالني
وهي أقدم وحدات االستطالع التابعة للجيش اإلسرائيلي،
وهي الفرقة التي أنقذت األطفال في مسغاف آم ،وقبضت
على اإلرهابيين في الهجمات اإلرهابية في نهاريا ،ووصلت
إلى عنتيبي ،وكافحت المنظمات في لبنان.
********************
اسم الكتاب« :المالك”
المؤلف :اوري بار يوسيف
الناشر :كينيريت زمورا -دفير
		
سنة النشر :أكتوبر 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 480 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
أشرف مروان ،الذي كان يسمى
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«الـ ــمـ ــاك» ،كـ ــان أف ــض ــل ج ــاس ــوس إلس ــرائ ــي ــل وكــــان أحـ ــد أهــم
قدمه عشية حرب
الجواسيس في التاريخ .فقد كان التحذير الذي َّ
ـدا» هو أكثر
يوم الغفران حول نوايا مصر وسوريا لبدء حرب «غـ ً
المعلومات االستخبارية المصيرية في تاريخ البالد .وبــدون هذا
التحذير كانت ُمرتفعات الجوالن ستقع بأكملها في أيدي الجيش
السوري ولهذا يدين الكثير من اإلسرائيليين بحياتهم إلى هذا
الــمــاك .يصف المؤلف أوري بــار يوسيف في هــذا الكتاب ويحلل
طريقة عمل المالك أشــرف مــروان كجاسوس وكيف كــان ينقل
المعلومات إلسرائيل.
********************
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي):

الكتاب :قرى مصر في القرن السادس عشر
المؤلف :نيكوال ميشيل
الناشر :دار بيترز .بلجيكا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات528 :ص
اللغة :الفرنسية.
يــهــدف كــتــاب «قـــرى مــصــر فــي الــقــرن ال ــس ــادس عــشــر» لــلــمــؤرخ
والمستعرب الفرنسي نيكوال ميشيل إلــى إلــقــاء الــضــوء على
فترة هي من أقل الفترات استكشافا في تاريخ مصر اإلسالمية،
وبالتحديد فترة القرن السادس عشر .من خالل الجزء األول نتعرف
على :العالم الريفي .بعد غــزو مصر في عــام ( ،)1517فقد اهتم
اهتماما كبي ًرا بالريف ،المصدر الرئيسي لعائدات
العثمانيون
ً
الدولة .إن اهتمامهم بإعداد قائمة وجرد أنتج مجموعة استثنائية
من األرشيف ،محفوظة جزئيا ،تنظم أو تسجل وضعية العقارات
الفالحية ،كما اهتمت بالتنظيم المالي وتوزيع النفوذ والسلطة
داخـــل الــقــرى ،وتــصــور الــحــكــم الــذاتــي الــواســع الـــذي تتمتع به
المجتمعات الريفية .ومع ذلك ،فإن التوحيد الواضح لعالم القرى
ومجتمع الفالحين الذي نقلته المحفوظات يحجب مظاهر التنوع
وعــدم المساواة الــذي تميز به المجتمع الــقــروي المصري آنــذاك.
يضم الكتاب مجموعة مثيرة ومهمة من السجالت ،خالل القرن
السادس عشر الذي يسلط الضوء على النظام السابق للمماليك،
ويسمح بفهم أعمق للتطورات الالحقة للحقبة العثمانية.
********************
الكتاب :تونس ،ديموقراطية فوق
الشبهات.
المؤلف :عالل أمين وفنسان غيسير
الناشر :منشورات المركز الوطني
للبحث العلمي .باريس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات471 :
اللغة :الفرنسية.
هذا الكتاب يتحدث عن أول انتخابات تعددية ،والدستور جديد،
وتعدد األحزاب والجمعيات ،والطلبات المتزايدة لألقليات اإلقليمية
والدينية ،وإعادة تنظيم الموظفين السياسيين اإلداريين ،وانفجار
الصراعات حول القضية االجتماعية  ...منذ عام  ،2011تعيش تونس
فــي غليان مستمر يتجلى ذلــك فــي إع ــادة اكتشاف المناقشة
العامة ،التي صــودرت لفترة طويلة من قبل حزب وجماعة ،لكن
هذا الفكر االحتجاجي ال ينبغي أن يجعلنا ننسى أن البالد كانت
دائمًا تبحث عن الديمقراطية .يسعى هذا الكتاب ،من خالل وضع
أحداث  2011على محك الصيرورة التاريخية ،إلى التغلب على التمثل
الثنائي :النظام الشمولي /الديمقراطية ،واالستبداد /التعددية.
وبذلك يحاول الباحث تفسير التغييرات الثقافية واالجتماعية
والسياسية لتشريح الجانب غير المسبوق واإلبداعي في فترة ما
قبل  ،2011وتحليل كيفية تكيفها مع البنيات االجتماعية الموروثة.

في حوالي عشرين مقاربة جدية وعميقة (تحليالت تاريخية ،تحقيقات
ميدانية ،مقابالت مع الفاعلين) ،يرسم هذا الكتاب صورة لتونس وهي
تبني سياسيا واجتماعيا مستقبال ديموقراطيا واعدا.
********************
الكتاب :لماذا ننام؟
المؤلف :ماثيو ووكر
الناشر :دار الديكوفبرت ،باريس ،فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 450 :ص
اللغة :الفرنسية.
يدرس أستاذ علم األعصاب وعلم النفس
في جامعة هارفارد ماثيو ووكر في
كتابه الجديد أســرار النوم واألبحاث المثيرة الجارية حوله .من خالل
تحديد أهم أبعاده في حياتنا،ولكنه رغم ذلك كله ،فهو أقل الظواهر
دراســة وشهرة .حتى وقت قريب ،لم يتمكن العلم من اإلجابة على
هذه األسئلة :لماذا ننام؟ ما هي عواقب قلة النوم على صحتنا؟ وما
الجدوى من النوم؟
من خــال األبحاث المذهلة المنجزة على الــدمــاغ ،يعزز النوم قدرتنا
على التعلم والحفظ واتــخــاذ قــرارات المنطقية والعقالنية .يضبط
انفعاالتنا ،ويعزز نظام المناعة لدينا وينظم لدينا عملية األيض بدقة.
أما بالنسبة لألحالم ،فهي تهدئ ذكرياتنا المؤلمة وتخلق مساحة
من الواقع االفتراضي المناسب لإلبداع .كما يكشف الكتاب عن أحدث
االكتشافات العلمية المدهشة حول عالقة النوم باألحالم.
********************
الكتاب :لم نعد وحدنا في العالم
المؤلف :برتراند بادي
الناشر :دار الديكوفيرت .باريس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات250 :ص
اللغة :الفرنسية.
في كتابه الجديد «لم نعد وحدنا في العالم» ،يسلط عالم االجتماع
بــرتــرانــد بــادي الــضــوء على عــوائــق النظام الــدولــي الــذي وقــع فــي فخ
العولمة .ويب ّين هنا كيف أن الجنوب ،الــقــادم مــن أفــول االستعمار،
يتفاعل مع هذا الوضع ،ويستعيد مرة أخــرى وضعه ،ليعيد تشكيل
النظام العالمي .حتى نهاية الــحــرب الــبــاردة ،جعلت المنافسة بين
القوى التاريخية .التي تبين اليوم ،أنها لم تنهزم فقط ،بل ضعفت،
كانت سببا في معظم النزاعات (من خالل الــدول ،الــدول ذات الطابع
المؤسسي ،أو ذات الروابط االجتماعية) ،التي تحدد القضايا الدولية
سيرهق مستقبل البشرية.
وتنتج الشك وعدم اليقين الذي ُ
ً
مشوشا بعد أن أصبحت المنافسة حول
أصبح معنى الصراع العالمي
نقاط الضعف ،لم تعد إقليمية ،ولم يعد التعارض بشكل حصري بين
الجيوش والدول ،ولكن إلدامة «المجتمعات الحربية» ،ما تنتجه من عنف
متواصل.
حتما ،دون أن تتخذ الدول التدابير الالزمة :فهو
النظام الدولي يتحول ً
يضم عناصر فاعلة جديدة ويعيد كتابة األجندة الدولية لجعل القضايا
االجتماعية أهم القضايا في عصرنا (النمو السكاني ،عدم المساواة،
األمن البشري والهجرات المتواصلة) .ليس أمام المجتمع الدولي اليوم
إال االعتكاف على إيجاد عالجات مستدامة وليست مستعجلة لهذه
«األمراض االجتماعية الدولية» الجديدة.
********************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

عنوان الكتاب :تاريخ للعالقة بين الذهن والجسد في القدامة المتأخرة
المؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف أنا مارمودو وصوفي كارثوايت
الناشر :منشورات جامعة كامبريدج
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اللغة :اإلنجليزية
السنة2018 :
الصفحات404 :
ملخص الكتاب:
مــن األم ــور المعقدة الــتــي تناولتها الفلسفة وال ت ــزال :مسألة
الصلة بين ذهننا وجسمنا .ويعد هذا الكتاب أول كتاب جامع
في تناول هذه المسألة كما طرحت على عهد القدامة المتأخرة
[العهد الهلينستي ال ــذي تثاقفت فيه الــحــضــارتــان اليونانية
والرومانية] .وهــو كتاب يستكشف التصورات التي ســادت عن
«الذهن» وعن «الجسد» وعن أوجه «التعالق» بينهما ،خالل تلك
الحقبة ،عارضا هذه التصورات كما بدت عند الفالسفة «الوثنيين»
و»المسيحيين» على حــد الــســواء ـ نومينيوس ،ديونيسوس
المنحول ،أوغسطينوس  ...ـ و ال سيما منها ما تعلق بالبعث
والتجسد والتنسك .وقــد نهضت جماعة من الباحثين بإيراد
نــصــوص ه ــؤالء الــمــفــكــريــن ،فــي لسانها األصــلــي ،مــع حــواشــي
وتعليقات ال تخلو من فائدة.
********************

عنوان الكتاب :مثل سارق في واضحة النهار :المقدرة في عصر
ما بعد اإلنسانية
مؤلف الكتاب :سالفوج زيزيك
الناشر :ألن لين
اللغة :اإلنجليزية
السنة2018 :
ملخص الكتاب:
هذا كتاب جديد ألحد أبرز الفالسفة الذي ملؤوا الدنيا في العقد
األخير وشغلوا الناس ـ الفيلسوف السلوفيني سالفوج زيزيك .
وفيه استخالص العبرة من السنوات الماضية التي شهدت على
تقدم تقني مذهل صحبه تغيير للعالم عجيب .وقد استرعى هذا
التحول الفيلسوف ،فراح يتأمل في عالم التكنولوجيا الضخمة
الجديدة ،والذي مع كل اكتشاف مذهل لها نلفي أنفسنا نحقق
نبوءة ماركس القائلة« :من شأن كل صلب أن يذوب في الهواء».
إذ مع تألية الشغل ،وتصيير العملة افتراضية ،وتبديد طبقات
الجماعات االجتماعية ،وبزوغ العمل الفكري غير المادي ،بدأ البناء
الرأسمالي الشمولي يتفتت أسرع من أي وقت مضى ،وهو اآلن
سائر إلى التبخر بتمامه وكماله.
مــا ال ــذي سيعقب ه ــذا ال ــذوب ــان؟ فــي خــضــم تــحــول اجتماعي
وتكنولوجي هــذا شأنه ،أي تغير أصيل وحقيقي ســوف يطرأ؟
في سياق كهذا ،يؤكد زيزيك على أنه ال يمكن أن يتحقق انتصار
اجتماعي كبير؛ ألن ثمة ثورة مستدامة قد تسللت إلى الواجهة،
كمثل لص في واضحة النهار يسرقنا تحت مرآى من أبصارنا .وكل
ما بقي لنا أن نفعله ،هو أن نستيقظ عن ذهولنا ،وأن نرى ما
الذي يحدث لنا.
********************

السنة2018 :
عدد الصفحات.281 :
يقدم هذا الكتاب صورة ضافية عن مبحث مهم من مباحث الفلسفة ـ
فلسفة العلم ـ وذلك من خالل تخصصات متعددة ومتداخلة ومتكاملة
ـ فلسفة الفيزياء ،فلسفة الرياضيات والعلوم الصورية ،فلسفة علوم
الــحــيــاة ،فلسفة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة ،فلسفة الــعــلــوم اإلنــســانــيــة أو
اإلنسانيات ـ ومن لدن فالسفة علوم متخصصين في مضمار فلسفات
علومهم .كما أن الكتاب يفتح نقاشا عميقا بين ثالوث :فالسفة العلوم
الحقة ،وفالسفة العلوم اإلجتماعية ،وفالسفة العلوم اإلنسانية .وهذا
الكتاب عبارة عن تدوين لما كان قد راج في مؤتمر الجمعية األلمانية
لفلسفة العلم العريقة الشهيرة ،والذي كان قد انعقد في  11-8مارس
من عام .2016
********************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(فينان نبيل):

الكتاب النظرية االجتماعية :الكالسيكية والمعاصرة» منظور نقدي»
اسم المؤلف :بريش بيربجلو
دار النشر-روتليدج
سنة النشر2018:
دار النشر:روتليدج -نيو يورك
عدد الصفحات 304:
اللغة:اإلنجليزية
نبذة مختصرة عن الكتاب
يقدم الكتاب تحليال نقديا ضرور ًيا للغاية لبعض المنظرين االجتماعيين
الكالسيكيين المعاصرين الرئيسيين منذ أواخر القرن التاسع عشر
والــعــشــريــن ،مثل «هيجل وماركس،وأدمز،فيبر»وغيرهم،ويفحص
الكتاب القضايا الحرجة التي أثارها هؤالء المنظرون .استعان الكتاب
كلما دعت الضرورة بعبارات المنظرين أنفسهم ،بحيث يتم تقديم
األفكار المحورية بشكلها ومعناها األصلي ،ويتم تغطيتها بنصوص
نظرية اجتماعية أكثر تقدما.
********************

الــكــتــاب :األطــفــال والــعــائــات فــي العصر الــرقــمــي -التعلم والتشبع
الثقافي من وسائل اإلعالم
الكاتب :مجموعة مؤلفين(اليزابيث جي ،لوري تاكوشي ،ألين وارتيلال(
بلد النشر الواليات المتحدة األمريكية
دار النشر:روتليدج
سنة النشر 2018
عدد الصفحات228:
اللغة :اإلنجليزية
يقدم كتاب «األطــفــال والعائالت في العصر الرقمي»منظورا جديدا
دقيقا قائما على التجريب حــول كيفية استخدام العائالت لوسائل
اإلعالم الرقمية لتعزيز التعلم ،والروتين والعالقات .ساهمت مجموعة
عنون الكتاب :فلسفة العلم :بين العلوم الطبيعية والعلوم المعدين فــي اإلش ــارة إلــى أهمية فهم عــواقــب اســتــخــدام الوسائل
االجتماعية والعلوم اإلنسانية
الرقمية من خالل الثقافة األسرية والقيم والممارسات في السياقات
المؤلف :تأليف جماعي
االجتماعية واالقتصادية األكبر لحياة العائالت ،وألقت الضوء على دور
أنترناسيونال
الناشر :سبرينغر
األشقاء في تشكيل بيئة اإلعالم المنزلي .تقدم فصول الكتاب دراسات
اللغة :اإلنجليزية
حالة وأمثلة من واقع الحياة،وتحليالت وبيانات ومسح على نطاق واسع

عنوان الكتاب :فهم التنمية المستدامة
اسم المؤلف:جون بلويت
اللغة اإلنجليزية
دار النشر :روتليدج -نيو يورك
سنة النشر2017:
عدد الصفحات426:
نبذة مختصرة عن الكتاب
يقدم الكتاب فهما شامال للتنمية المستدامة والتي يصعب
فهمها بسب تــداخــل العديد مــن المنظومات فــي بنائها
منها اجتماعية واقتصادية وأيكولوجية ،ونظريات اقتصادية،
وسياسية وعملية،إنها مزيج معقد من البناءات المتداخلة.
يتبنى هــذا الــكــتــاب الــقــوي منهجا متعدد الــجــوانــب صمم
خصيصا لوصول الموضوع إلى مجموعة واسعة من الخلفيات
التعليمية والمهنية،وتطوير فهم مجموعة متعددة من
األســالــيــب عــلــى مختلف الــمــســتــويــات ،ويــوضــح مصطلحات
خــاصــة بالتنمية الــمــســتــدامــة ،ويــطــرح الــعــديــد مــن األمثلة
على المستويين المحلي والعالمي .الكتاب يعتبر الدليل
األكــثــر اكتماال للمهتمين «بالتنمية المستدامة «مــن قــادة
التدريب،والطالب،والمتعلمين ذاتيا .يقدم الكتاب تغطية
مفصلة أله ــداف التنمية المستدامة وأثــرهــا على التنمية
العالمية .يتم استكشاف التحديات والمواضيع الرئيسة من
خالل مجموعة من دراسات الحالة الدولية .
********************

عنوان الكتاب - :النظرية السياسية للمؤسسة األمريكية:
الــحــقــوق الطبيعية والسياسة الــعــامــة والــظــروف األخالقية
للحرية
الكاتب :توماس.ج ويست
دار النشر:شيردان
سنة النشر  -2017الواليات المتحدة األمريكية
اللغة :االنجليزية
عدد الصفحات428:
نبذة مختصرة عن الكتاب
يقدم الكتاب نظرة عامة على مؤسسي النظرية السياسية
األمريكية ،يشمل الحقوق الطبيعية،والقانون الطبيعي،وحالة
الــطــبــيــعــة،والــتــوافــق االجــتــمــاعــي،والــقــبــول،واالنــعــكــاســات
السياسية لهذه االفكار .الكتاب رد فعل على اإلجماع العلمي
الــذي يفترض أن الفكر السياسي للمؤسسين يفهم على
أنه مزيج من الليبرالية والجمهورية،وربما تقاليد أخرى،بينما
الغرب يناقش ذلــك ويــرى أن الوثائق التأسيسية تشير إلى
الــحــقــوق الطبيعية مــنــظــارا يمكن الــحــكــم مــن خــالــه على
السياسة وفهمها .يستكشف الكتاب بعمق كيف التتناقض
سياسات المؤسسين الجمهورية مــع تشكيل الشخصية
المدنية ،بل يستكملون سياستهم الليبرالية حول الملكية
واالقتصاد ،ويوضح كيف تبنى المؤسسون تقاليد أخرى في
سياستهم،مثل القانون العام والبرتوستانتية.
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