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أ. دراسات ومقاالت حرة

1. السينما والهوية الوطنية: 
في تداخل اإليديولوجي 

والجمالي.
ربيع الجوهري

اتخــاذ  إىل  الكالســيكية  األفــالم  تتجــه 

ــع  ــاىش م ــا يت ــا له ــرد منهًج ــة ال خطي

»املطلــق«  والتقديــم  النظــرة  أُحاديــة 

والسياســية  الفكريــة  للمواقــف 

تشــكيل  بهــدف  وذلــك  والهوياتيــة، 

يف  وعســكرته  املشــاهد  رأي  وبلــورة 

تخــدم  أيديولوجيــة  وتوجهــات  ميــول 

البعــد االســتعاري وفلســفة األنظمــة 

املهيمنــة يف العالـــم، فــإذا كانــت األدوات 

ــص يف البُعــد  ــه تتلخَّ النظريــة لهــذا التوجُّ

ــي  ــوي والتاريخــاين والنفــي التحلي البني

ــه  ــة تتج ــاليبه العملي ــإنَّ أس ــي؛ ف والوطن

ــة؛  ــة املتجانس ــتمرارية الردي ــو االس نح

ــل  ــاُء تواص ــو بن ــاس ه ــدف األس ألنَّ اله

الذهــاب  بــل  املتلقــي،  مــع  تأثــري 

ذلــك ومالمســة مشــاعره.  مــن  أبعــد 

لكــن البُعــد الطالئعــي الحــدايث جــاء 

ــدة  ــة« املُولَّ ــات املطلق ــائل »النظري ليس

لشــتَّى أنواع الرديات الُكربى، وليُؤشــكل 

تجانــس  ويشــذر  الــرد  اســتمرارية 

الزمــكان، ُمعلًِنــا موقًفــا إنســانيًّا وفردانيًّــا 

ــة  ــى الواقعي ــرب ع ــن الح ــا وليُعل وذاتيًّ

ــداليل  ــا ال ــة مبفهومه ــة والوطني املوضوعي

الجاعــي... ويف ثورتــه هــذه كــر كل 

حواجــز التواصــل »املنطقيــة والجاعيــة، 

منتشــيًا  والدينيــة«،  العلميــة  وحتــى 

والفينومينولوجيــة  الوجوديــة  بالنزعــة 

والتدافــع  والحريــة  للــذات  املنتــرة 

والســيايس... االجتاعــي 

باملشــاهد  االهتــام  إىل  وبالعــودة 

معــه،  التواصــل  ُســبل  عــن  والبحــث 

اعتــربت النزعــة الفيلميــة للســينا الثالثــة 

بالنخبويــة  الحداثــة  ســينا  طالئعيــة 

أمجــاد  عــن  الباحثــة  والربجوازيــة 

إبداعيــة ومقاربــات مبالغــة يف ســعيها إىل 

التميــز؛ لتتصالــح مــع اســتمرارية الــرد، 

ــردي  ــن مســتواه ال ــح املتشــذر م ولتزي

إىل مســتواه الــداليل املرتبــط بفلســفة 

ــدة  ــتعارية الجدي ــر االس ــة، وبفك النخب

ــورة.  ــة الشــعوب املقه املســتهدفة لوطني

ــة  ــذه اإلزاح ــن ه ــا م ــدف أساًس كان اله



468

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ــل يف  ــوي املُتمثِّ ــد الرتب ــل البُع ــو تعطي ه

الوطنيــة والــرتاث والُهويــة، وكلِّ مــا يُنقــل 

مــن األجــداد إىل األحفــاد، ويف ُمقابــل 

ــوء  ــل نُش ــن هــذا التعطي ــب ع ــك ترتَّ ذل

فضــاٍء ثالــٍث يُحــاِوُل التوفيــق بــن ثقافــة 

ــا أن  الــذات واملارســات الوافــدة، فإمَّ

ــل  ــدة، أو أن يتعطَّ ــة جدي ــي بتوليف ينته

ــا . ــة كُلِّيً ــوم الوطني مفه

--------------------------------------
1. Cinema and National 
Identity:  the Interrelation
of Ideology  and  Easthetics .

 Rabii el-Jawhari

 Classical films adopt linear 

narrative in their attempt to 

construct certain one-dimensional 

mode and “absolute” tendency 

determining national identity.

They shape viewers’ consciousness 

and their social attitudes and behav-

iors just to serve colonial interests 

and main streams’ ideologies. These 

films, accordingly, are based on 

national and structural binary op-

positions since they form two con-

tradictory entities that are the civ-

ilized colonizer and the primitive 

colonized. As for their style, they 

follow conventional tools to keep 

communication effective and per-

suasive. However, the avant-grade 

style, operating within modernist 

mode, deconstructs these reduc-

tive characteristics of classicism 

as it problematizes in general the 

absolutism that marks traditional 

theories.

At the level of the style, it frag-

ments the linearity to empower 

subjectivity over objectivity and 

hereafter to questions the way clas-

sical nationalism represents itself. 

As poor countries confront neo-

colonialism, some film directors 

shifts the fragmentation from the 

style to the content. Third cinema 

film directors, for example, opt for 
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linear narrative as they need to 

show the drawbacks of neocoloni-

alism in a communicative way. 

They, however, introduce how the 

pedagogical aspect (national iden-

tity) becomes disrupted by the 

performative mundane practices 

embodied in capitalism (Bhabha’s 

third space within its broad con-

text). 

--------------------------------------

2. هل يمكن صناعة مجتمع 
ذي »مهارات عالية« من خالل 

سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟

نظرة في مخاطر التنمية أحادية 
النظر..

عبد اهلل بن سعيد الشهري

يُعالــج البحــث الحــايل أهميــة النظــر 

ــي  ــة الت ــط التنمي ــل يف إدارة خط املتكام

ــب  ــات التدري ــاح سياس ــى نج ــد ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويُب ــع م ــي يف مجتم ــم املهن والتعلي

خطــورة إهــال املكونــات االجتاعيــة 

والثقافيــة الداعمــة لتحــول ســلس إىل 

النتائــج املتوقعــة من خطــط التنمية تلك.

بُــدَّ مــن  الـــأرب، ال  ولتحقيــق هــذا 

النظــر إىل تحديــات االقتصــاد العاملــي 

ــة،  ــا وصياغــة خطــط التنمي ككل، وفهمه

وسياســات التدريــب والتعليــم املهنــي 

إيجابيــات  ضــوء  يف  بهــا  املرتبطــة 

وســلبيات تلــك التحديــات. وألنَّ البحــث 

بتفــادي  أكــرب  بشــكل  معنــي  الحــايل 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دول 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أخــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي املش ــط التنم ــادي يف التخطي األح

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة املجتمــع 

. ككل

--------------------------------------
2. Is it possible to create 
a highly skilled society 
throughout the policy of 
professional education and 
coaching?

Abdou Allah ben-Said e-Chahri 

  This study deals with the 

importance of integral thinking 

and strategy in managing human 
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development that is based on the 

effective policy of professional ed-

ucation and coaching in a given 

society. 

The study, also, tries to show the 

drawbacks that can be generated 

from the act of neglecting social 

and cultural actors supporting the 

change resulted from the human 

development.

To achieve effective results, one 

should deal in general with the 

world economic challenges to un-

derstand them and therefore to 

cope with them using professional 

education and coaching. The re-

searcher, eventually, tries to point 

out the negative sides of one-di-

mensional thinking to prove the 

effective role of the human devel-

opment within multidimensional 

mode.

3. الحــدس والمفارقــة: قــراءة 
.. وصفيــة 

سلطان البنوي

ــُح املقالــة عالقــات مفهــوم الحــدس  تُوضِّ

ال  الطبيعيــة،  اللغــات  يف  باملفارقــات 

ــل  ــة التعام ــة الرياضي ــت اللغ ــا حاول ك

مــع أزمــة ينبغــي تفاديهــا والتخلــص 

منهــا؛ إذ مبربهنــة املنطقــي كــورت غــودل 

ــمَّ إدخــال مفهــوم  عــن عــدم االكتــال ت

ــك  ــة؛ وكذل ــة العلمي ــة يف املنظوم املفارق

املقالــة االعــرتاف  فــإنَّ أحــد مطالــب 

املنظومــات  داخــل  الحــدس  مبفهــوم 

ــاوي  ــوف النمس ــدُّ الفيلس ــة. ويُع املعرفي

لودفيــج فتجنشــتن مــن أهــم مــن ابتكــر 

اســتعاالت لهــذا االعــرتاف املعــريف، فبــنَّ 

كيفيــة تشــكُّل ذوات وعقــول تكشــف 

ــرب  ــددة ع ــانية املتع ــربات اإلنس ــن الخ ع

يف  والحــدوس  باملفارقــات  االعــرتاف 

اللغــات الطبيعيــة.

املفهــوم  لتأطــر  املقالــة  تســعى  وال 

ــك:  ــوي؛ لذل ــف ماه ــدٍّ وتعري ــل ح داخ

ــياقات  ــف والس ــرب الوص ــه ع ــي تُقارب فه

اإلنســانية.
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3.  Intuition and Irony
Descriptive study ..

Soultan el-Banaoui

       This study explains the 

relationship between the concept 

of intuition and the ironies existing 

in natural languages. The research-

er does not adopt the mathemat-

ical language‘s method that prob-

lematizes the issue. He rather uses 

Kurt Godel’s demonstration con-

cerning both the non-integrality 

and the annexation of the concept 

of the irony in the educational sys-

tem. One of the important points 

of this study is to recognize the 

role of the intuition within this 

educational system since Ludwig 

Wittgenstein offers practical uses 

of this new method converging in-

tuition with irony in natural lan-

guages. This study, thus, does not 

aim to limit this method within a 

rigid definition since it highlights 

description and contextual way of 

research.

--------------------------------------
4. موقف المعتزلة من االختالف 

العقدي الواقع بين الفرق 
اإلسالمية.

ياسين السالمي

مذاهــَب  اإلســالمية  األمــة  اختلفــت 

فقهيــًة، وفرقـًـا عقديــًة، وتباينــت مواقــف 

كل مذهــب وفرقــة مــن هــذا االختــالف 

ٍد، لكــن اســتقر  بــن ُمتســاهٍل وُمتشــدِّ

املذاهــب  اختــالف  أنَّ  عــى  األمــر 

واملجتهــد  رحمــة،  اختــالف  الفقهيــة 

ــخ أنَّ  ــاٍل، وترس ــى كُلِّ ح ــور ع ــه مأج في

اختــالف الفــرق العقديــة اختــالف فتنــة، 

ــد،  ــال واح ــور يف ح ــه مأج ــد في واملجته

ــا إذا أخطــأ؛ فإنَّــه  وهــو إصابتــه الحــق، أمَّ

بحســب  الفســق،  أو  الكفــر  يســتحقُّ 

املســألة املجتهــد فيهــا. ذلــك مــا نتــج عنه 

ــيق  ــا، وتفس ــا بعًض ــرق بعضه ــر الف تكف

األخــرى،  الطوائــَف  منهــا  طائفــة  كلِّ 

حتــى  األمــر  هــذا  مــن  يســلم  ولـــم 

ــي دعــت إىل النظــر  ــف الت بعــض الطوائ
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ــة. العقــي، ونبــذ التقليــد، أعنــي: املعتزل

التــي  أصولهــم  يف  املعتزلــة  د  تشــدَّ

ــى  ــوا ع ــن، فأوجب ــول الدي ــا أص جعلوه

جميــع املكلفــن العلــم بهــا علــًا يُفــي 

إىل اليقــن والقطــع، ولـــاَّ كان العلــم 

عندهــم ال يحصــل إالَّ بالنظــر العقــي؛ 

فقــد أوجبــوه أيًضــا مــن بــاب »مــا ال يتــمُّ 

ــوا  ــٌب«، وقال ــو واج ــه؛ فه ــب إالَّ ب الواج

بفســاد التقليــد، وهــو مــا أفــى بأكرثهــم 

ــيقه،  ــد، أو تفس ــي املقل ــر العام إىل تكف

ســواء وافقهــم أو خالفهــم. ولـــم يختلــف 

الحــال بالنســبة إىل املخالــف الــذي انبنــى 

خالفــه عــى نظــر واســتدالل، فقــد ذهــب 

جمهــور املعتزلــة إىل رفــض اجتهــاده، 

ــأوِّاًل.  ــو كان ُمت ــره ول ــم بتكف والحك

وبــه يظهــر أنَّ دعــوة املعتزلــة إىل النظــر 

كُلِّ  عــى  بإيجابهــا  والحكــم  العقــي، 

االجتهــاد  إىل  دعــوة  ليســت  ـٍف،  ُمكلَـّ

ــا هــي دعــوة إىل تقليــد  العقــدي، وإنَّ

املعتزلــة يف دالئلهــا تبًعــا لتقليدهــا يف 

ــدأ  ــع مب ــارض م ــا يتع ــو م ــائلها، وه مس

النظــر  بوجــوب  القــول  يف  املعتزلــة 

التقليــد!  وفســاد 

 4.     The  Attitude of 
Mu’tazilites towards the 
Doctrinal Differences amongst 
Islamic trends.

 Yassine e-Salmi

(Mu’tazila: school of rational 

thought)

   The Muslim nation has created 

different jurispudent trends and 

doctrinal groups. Some of these 

groups are rigid and some are 

rather moderate. However, it is 

well understood by Muslims that 

these differences offer mercy rath-

er than conflict.

The researcher in this context, 

therefore, is granted regardless 

some rigid groups who consider 

researchers to be unbelievers in 

case they follow wrong methods. 

As a result of this attitude, rigid 

groups accuse each other of being 
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infidel. Unfortunately, some trends 

within Mu’tazilites themselves 

commit this error. 

 Some Mu’tazilites follow rigor-

ous methods in researching to the 

extent that they impose them on 

people.

   For them, one cannot have knowl-

edge unless s/he accepts mental 

ways of dealing with revelation. 

People, therefore, should discard 

traditional and conventional ways 

of interpreting religion. 

 The researcher explains, hereafter, 

how Mu’tazilite’s rigorous method 

is reductive vis-à-vis other meth-

ods. Their methods itself becomes 

another tradition imposed on peo-

ple to be followed as an absolute 

example. This goes against men-

tal way of research preferred by 

Mu’tazilites themselves.

ــن  ــة م ــلفية: الحداث ــة س 5. نزع
ــتراوس. ــو ش ــور لي منظ

طارق عثمان

لـــم يكــن فالســفة مــا بعــد الحداثــة 

وحدهــم َمــن انشــغل بنقــد الحداثــة، 

فواقــع األمــر أنَّ هــذا النقــد كان محايثًــا 

ــط  ــا، فق ــوال تاريخه ــها ط ــة نفس للحداث

النقــد مــا بعــد الحــدايث هــو األعنــف 

واألكــرث راهنيــة.

ومــن نــاذج الفالســفة الذيــن نقــدوا 

بعــد  مــا  أفــق  خــارج  مــن  الحداثــة 

الحداثــة، الفيلســوف األلـــاين األصــل ليو 

شــرتاوس. تُحــاول هــذه الورقــة أن تعــرض 

طبيعــة النقــد الــذي وجهــه شــرتاوس 

للحداثــة، والحــال أنَّ شــرتاوس يُقــارب 

ــًدا عــرب  ــة سياســية، تحدي ــة مقارب الحداث

فلســفتها السياســية.

ـاًل  ُمتمثِـّ الحداثــة  جوهــر  يــرى  ـه  إنَـّ

السياســية  الفلســفة  مــع  قطيعتهــا  يف 

هــذه  أنَّ  شــرتاوس  يــرى  الكالســيكة. 

القطيعــة قــد أنجــزت عــى ثــالث مراحــل 

(ماكيافيلــي،  مــن:  بدايــة  متتابعــة 
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ــو)، ونهايــًة بـــ:  وهوبــز)، مــروًرا بـــ: (روسُّ

ــه شــرتاوس نقــده للحداثــة  (نيتشــه). يُوجِّ

ــا  ــة، وم ــذه القطيع ــده له ــن خــالل نق م

ــة  ــبوية ووضعاني ــن نس ــا م ــب عليه ترتَّ

وتاريخينيــة.

ويــرى أنَّ ســبيل خــروج الحداثــة مــن 

أزمتهــا يتمثَّــل يف عودتهــا لهــذه الفلســفة 

التــي أعرضــت  الكالســيكية  السياســية 

ــا.  عنه

--------------------------------------
5. Salafist Tendency: 
Modernism as viewed by 
Leo-Strauss

Tareq Outhman
  Postmodernists are not the 

only ones who problematize 

modernism, but there are other 

interesting scholars targeting 

modernism. Postmodernists, how-

ever, show certain contemporanei-

ty and effective deconstruction.

The American German Leo-Strauss 

is one of the philosophers who 

criticizes modernism from outside 

its context. This study, therefore, 

endeavors to explain how Leo-

Strauss criticizes modernism from 

a political perspective. 

He opposes, as the researcher ex-

presses, the essence of modernism 

embodied in its enmity and break 

with classical and political think-

ing.

Strauss argues that cutting ties with 

classicism has experienced three 

main stages in which Machiavelli, 

Hobbs, Rousseau, and Nietch have 

marked their philosophical atti-

tudes.

Strauss, in his turn, stands against 

modernist relativity, positivism, 

and historicity.

He, also, believes that the only 

solution for modernists to escape 

their crisis is to go back to classical 

and political philosophy. 
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ب. ملف العدد

6. علوم الوحي والدراسات 
اإلنسانية: آفاق الوصل 

وتحدياته.
الحسان شهيد

يتألــف النظــر املعــريف املتكامــل يف فقــه 

فلســفة اإلنســان، بدايــة مــن وجــوده 

حتــى شــهوده، مــن رؤيتــن علميتــن، 

املعرفيــة  القــراءة  مــن  األوىل  تبــدأ 

ــد  ــى البع ــة ع س ــي، املؤسَّ ــة للوح املطلق

ــل،  ــى والتمث ــم واملعن ــدي يف الفه التوحي

الثانيــة املفتوحــة  وتنتهــي إىل عتبــات 

ــون  ــبية للك ــة النس ــراءة املعرفي ــى الق ع

ــاين  ــد اإلنس ــى البع ــة ع ــاة، القامئ والحي

ــات  ــدد إمكان ــق، وتتع ــر والتحقي يف النظ

الرؤيتــن،  بــن  العالقــة  تلــك  تجســر 

يف  املشــخص  التوافــق  لذلــك  اعتبــاًرا 

األســاليب منهًجــا، ويف القضايــا موضوًعــا، 

لذلــك:  ووفًقــا  مقصــًدا؛  التفســر  ويف 

ــداف  ــوغ أه ــة بل ــذه الدراس ــد ه تتقصَّ

ــة: ثالث

- األول: الكشــف عن املســوغات املؤسسة 

لوصــل علــوم الوحــي بالعلــوم اإلنســانية.

- والثــاين: بيــان تفصيــي لحــدود إمكانات 

واملعرفيــة  املنهجيــة  بأبعــاده  الوصــل، 

ــة. والغائي

ــات  ــات واملعيق ــث: رصــد التحدي - والثال

بــن  الوصــل  اســتكال  دون  الحائلــة 

علــوم الوحــي واإلنســانيات.

وملقاربــة طبيعــة تلــك الوشــائج التــي 

ــوم اإلنســانية،  ــوم الوحــي بالعل تصــل عل

ــم  ــر يف أه ــى النظ ــة ع ــتغلت الدراس اش

ــا  ــا معرفيًّ ــة به ــة املتصل ــا الرئيس القضاي

ومنهجيًّــا، فبــدأت بالبحــث يف املســوغات 

التكامــي  الوصــل  لذلــك  املنهجيــة 

ــراءة  ــوغن، يف الق ــا يف مس ــددة إيَّاه مح

ــرى  ــايل، وأخ ــب املج ــة ويف التناس املتبادل

التكامــي،  النظــر  يف  متمثلــة  معرفيــة 

ثــم يف تكامــل األركان، وأخــرى غائيــة 

تتمظهــر يف قانــون املصلحــة وتبــدو يف 

الحكمــة املطلوبــة.

ــألة  ــث يف مس ــق بالبح ــا يتعلَّ ــا يف م وأمَّ

ــوم الوحــي  ــة عل ــات عالق حــدود وإمكان

تحققهــا  ومــدى  اإلنســانية،  بعلــوم 
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وتنجيزهــا عمليًّــا، فقــد قســمتها الدراســة 

إىل ثالثــة مباحــث: 

- األول: يف إمكان العالقة املنهجية. 

- والثاين: يف إمكان العالقة املوضوعية. 

- والثالث: يف إمكان العالقة املقاصدية. 

لتشــكل تلــك املطالــب البحثيــة أهــم 

القضايــا الكــربى التــي تحســبها هــذه 

املطلوبــة  باألغــراض  وفيــة  الورقــة 

املوضــوع. مــن  املقصــودة  والغايــات 

--------------------------------------
6. Revelation Studies and 
Humanities:
Prospects and Challenges of 
Convergence

El-Hassan Chahid

  The integral cognitive theory 

related to humanities consists of 

two academic attitudes. While 

the first attitude is based on the 

absolute cognitive study operating 

within monotheist way of think-

ing, the second one is open to uni-

versal relative view dealing with 

humanistic approach. To opt for 

the convergence of the two differ-

ent approaches, multidimensional 

modes impose themselves as effec-

tive strategy to deal with method-

ological, thematic, and interpretive 

integrality. 

This study, accordingly, aims to 

reach three purposes: first, to dis-

cover the fundamental rationales 

behind the convergence between 

revelation studies and humanities. 

Second, to detail and determine 

the possibilities of the mentioned 

convergence with regard to its 

methodological cognitive, and rea-

sonable dimensions.

Finally, to observe the challenges 

and obstacles hindering the pos-

sible convergence between revela-

tion studies and humanities. 

To approach and understand the 

nature of this convergence, the re-

searcher deals with the main cog-

nitive and epistemological issues 
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relating revelation studies with 

humanities. He determines, here-

after, two rationales: one is related 

to the mutual study and the field 

proportionality and the other one 

is linked to the integrated theori-

zation and pragmatical research.

As for the possibility of the con-

vergence between the two fields, 

the researcher divides his study 

into three parts: the first part deals 

with the methodological aspect of 

the convergence, while the second 

part discovers the objective rela-

tionship between the two fields.

As for the third part, it constructs 

a workable and a practical side of 

this study.

-------------------------------------- 
7. دور التكامل المعرفي بين 

علوم الوحي وعلوم اإلنسان في 
فهم الواقع.

عبد الحليم مهورباشة

تهــدف هــذه الدراســة العلميــة إىل تنــاول 

علــوم  بــن  املعــريف  الوصــل  إمكانيــة 

الوحــي وعلــوم اإلنســان، عــن طريــق 

توظيــف مفهــوم التكامــل املعــريف كرؤيــة 

ــم  ــق فه ــة تحقي ــة، بغي ــة ومعرفي منهجي

ــادي  ــي واالقتص ــع االجتاع ــي للواق علم

العربيــة  للمجتمعــات  والســيايس 

واإلســالمية، وإذا كانــت علــوم الوحــي قد 

شــغلت منزلــة ومكانة يف املجــال التداويل 

تأسســت  علوًمــا  باعتبارهــا  اإلســالمي، 

لنصــوص  التأويليــة  القــراءات  عــى 

ــة)، أدَّى  ــنة النبوي ــرآن، والسُّ الوحــي (الق

انفصالهــا عــن علــوم الطبيعــة واإلنســان، 

ــا  ــريف، وأدخله ــا املع ــن ُنوِّه ــدِّ م إىل الح

يف أزمــة معرفيــة حــادة، وأدَّى يف الغالــب 

ـس بناهــا املعرفيــة، وأجهزتهــا  إىل تكلُـّ

عــدم  يف  ذلــك  ويتجــىَّ  املفهوميــة، 

قدرتهــا عــى اســتيعاب معطيــات الواقــع 

املعــارص، ويف املقابــل: إنَّ علــوم اإلنســان، 

التــي ظهــرت يف املجــال التــداويل الغــريب، 

عــى اعتبــار أنَّهــا علــوم تــدرس الظواهــر 

إْن  مــا  فإنَّهــا  واالجتاعيــة؛  اإلنســانية 

وبســبب  العــريب،  العالـــم  إىل  نقلــت 

ــى  ــة ع ــورات األيديولوجي طغيــان املنظ

خطاباتهــا، والتحيــزات القيميــة لنظرياتهــا 
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باملحصلــة  فإنَّهــا  املنهجيــة؛  ومداخلهــا 

ــن العقــل  ــا، ولـــم يتمكَّ لـــم تُثمــر معرفيًّ

اإلســالمي مــن دمجهــا يف املجــال التــداويل 

ــالمي. اإلس

- مــن هــذا املنطــق: تُبــنِّ هــذه الدراســة، 

أنَّ التكامــل املعــريف كأداة معرفيــة، وآليــة 

ــن  ــغيلُه م ــا تش ــة، ُيكُِّنن ــة منهجي إجرائي

إعــادة الوصــل بــن علــوم اإلنســان وعلوم 

الوحــي؛ لتحقيــق مقصديــن: 

املقصــد األول: تجديــد خطــاب علــوم 

فهــم  مــن  تتمكَّــن  حتــى  الوحــي، 

املعــارص  الواقــع  مفــردات  واســتيعاب 

تــه.  وتجليا

واملقصــد الثــاين: تأصيــل علــوم اإلنســان، 

ــة  ــاالت العلانية-املادي ــزع اإلح ــى نن حت

تقديــم  مــن  وتتمكــن  معارفهــا،  عــن 

تفســرات موضوعيــة للظواهــر اإلنســانية 

يف العالـــم العــريب، وهــذا كلــه؛ لتحقيــق 

قفــزة معرفيــة ُتكِّننــا مــن فهــم أوضاعنــا 

واالجتاعيــة،  والثقافيــة  الحضاريــة 

ونبــث روًحــا جديــدة يف املجــال التــداويل 

اإلســالمي، مــن خــالل توســيع فضائــه 

أدواتــه  وتطويــر  اإلبســتيمولوجي، 

املنهجيــة، ومقارباتــه املعرفيــة.

--------------------------------------
7.    The Cognitive 
Collaboration between 
Revelation Studies and 
Humanities in Examining 
Reality

 Abdel Halim M’hourbacha

    This  study aims  at    

understanding     the possibility 

of cognitive convergence between 

revelation studies and humanities. 

The researcher uses integral cogni-

tive method to understand the so-

cial economical and political reality 

within Muslim and Arab commu-

nities. Since the revelation studies 

has been limited to interpretation 

(of the holy book and traditions), 

it has been considered as different 

from Natural Sciences and humani-

ties This has created a kind of crisis 

and limitation affecting revelation 

studies.
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This latter is recently problematized 

as it is unable to deal with contem-

porary issues. Humanities, however 

deals with phenomenological and 

social dimension of reality. Though 

humanities operate effectively in the 

Arab world, it is still controlled by 

so many ideologies. This is why the 

Arab mind is still not able to inte-

grate it in the Islamic negotiated and 

generative cognition. 

 This study, accordingly, explains 

that the integral cognition, as a 

methodological and epistemological 

tool, can help effectively in the con-

struction of the already mentioned 

convergence between revelation 

studies and humanities.

This can achieve two main purposes: 

first, to renew the discourse of the 

revelation studies. Second, to con-

struct particular humanities that can 

go beyond materialism and that can 

enable us to understand our culture, 

civilization, and society. 

It can, also, create a new mode deal-

ing with epistemological and meth-

odological approaches. 

--------------------------------------
8. تكامل المعارف ودوره في 

فهم الدين.
العياشي ادراوي

التــي  الرؤيــة  الدراســة  هــذه  تنتقــد 

ــٍف بنفســه،  تــرى أنَّ الفكــر الدينــي ُمكت

ــم  ــن ال يُفه ــرة أنَّ »الدي ــة يف فك واملتمثل

إالَّ بعلــوم الديــن«، وتعتــرب أنَّ هــذا شــكَّل 

ــه  ــر نفس ــذا الفك ــور ه ــام تط ــا أم عائًق

مــن جهــة، كــا عرقــل جملــة مــن العلوم 

اإلســالمية الحاضنــة لــه مــن جهــة أخــرى. 

ــور  ــض التص ــة نق ــاول الدراس ــذا تح هك

االنغالقــي للمعرفــة، القائــم أساًســا عــى 

الفصــل بــن العلــوم واملعــارف، وإبعادهــا 

ــاع  ــل الدف ــض، يف مقاب ــا البع ــن بعضه ع

ــارف  ــاه أنَّ املع ــل مقتض ــور بدي ــن تص ع

التكامــل والتفاعــل،  محكومــة مبنطــق 

التباعــد  أســاس  عــى  قامئــة  وليســت 



480

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

عــى  االســتدالل  ـة  مثَـّ ومــن  والتنافــر، 

ــي يف  ــر التكام ــذا النظ ــة ه ــدى أهمي م

ــل. ــوص التنزي ــي نص ــي وتلق ــم الوح فه

الوحــي  خطــاب  يف  النظــر  أنَّ  لتثبــت 

ونصــوص الديــن مــن منطلــق تكامــل 

املعــارف وتوافــق العلوم يجعــل من تلقي 

اإلنســان لتلــك النصــوص والخطابــات أمرًا 

يســرًا، مثلــا يجعــل فهمــه لهــا موســوًما 

مبــا يكفي من العمــق والشــمول واملرونة؛ 

ذلــك أنَّ الفهــم اإلنســاين لنصــوص الوحــي 

والتفاعــل معهــا -وفــق املنظــور التكامي- 

ــا يتــمُّ يف إطــار مقاصدهــا العامــة  إنَّ

ــة. وأبعادهــا الكلي

--------------------------------------
8.  The Role of 
Integral Knowledge in 
Understanding Religion

  el-Ayachi e-Draoui

  This study criticizes the idea 

indicating that religious thinking 

can stands by itself since religion 

cannot be understood except 

throughout pure religious studies. 

This, for the researcher, has con-

structed an obstacle hindering the 

possibility of development in reli-

gious studies. The researcher, also, 

tries to deconstruct limited ways 

of thinking that is based on the bi-

nary opposition between different 

kinds of sciences. He, therefore, 

supports the idea that different 

kinds of knowledge can meet and 

collaborate to offer an effective un-

derstanding of religious texts.

This academic choice, hereafter, 

can make religious texts more in-

teractive and dynamic. 

--------------------------------------
9. عالقة الرؤية إلى العالـم 

بالتكامل المعرفي ..
)مدونة الغزالي أنموذجا(.

نصر الدين بن سراي
بعــد حالــة التــأزم اإلبســتيمي يف العلــوم 

املنهجيــة  وقصــور  عموًمــا،  اإلنســانية 

اإلســالمية:  الجامعــات  يف  التقليديــة 

ــوم  ــن العل ــل ب ــة التكام ــت منهجي أضح

يف  أهميــة،  ذات  رضورة  واملعــارف 
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امليثودولوجيــا املعــارصة ال ســيَّا عنــد 

اإلســالمي  الفكــر  يف  التجديــد  دعــاة 

ــريف  ــه املع ــذا التوجُّ ــر أنَّ ه ــارص؛ غ املع

ــًدا  ــم يكــن مقل ــة املعــارصة لـ يف املنهجي

ــة  ــة إجرائي ــة أو تقني ــل منهجي يف تحصي

ــدة  ــوم الواف ــع العل ــل م ــة يف التعام ذكي

أو األصيلــة، بــل علميــة التداخــل املعــريف 

ــارف  ــك املع ــن تل الداخــي والخارجــي ب

قــد كانــت عمليــة مارســة بالســليقة 

ومــن  اإلســالمي  الــرتاث  يف  املعرفيــة، 

يف  بوضــوح  نجــده  الظاهــرة  ناذجــه 

املدونــة اإلمــام الغــزايل وابــن تيميــة، 

العلــوم  بــن  الغــزايل  قــارب  حيــث 

ــالمي،  ــداويل اإلس ــال الت ــدة إىل املج الواف

املعــارصة  اإلســالمية  املنهجيــة  هــذه 

ــر  ــي يســعى الفك ــريف- الت ــل املع -التكام

ــا  إنَّ لتفعيلهــا،  املعــارص  اإلســالمي 

هــي وليــدة رؤيــة إىل العالـــم، حيــث 

ــك  ــاًّ يف تل ــة دوًرا ُمِه ــك الرؤي ــب تل تلع

يف  منهجيًّــا  ناظــًا  تُعــدُّ  إذ  املارســة؛ 

مختلــف  بــن  التكامــل  فكــرة  تصــور 

العلــوم باعتبــار منظومــة التوحيــد التــي 

واملعرفيــة،  العلميــة  املارســة  ترشــد 

وترســم لهــا الغايــة والهــدف، كــا أنَّ 

مســألة التكامــل املعــريف املســتوحاة مــن 

ــة  ــة، ذات صل ــة التوحيدي ــة الكوني الرؤي

ــة  ــة ومارس ــة الكوني ــن الرؤي ــيجة ب وش

التكامــل كإجــراء منهجــي متضمــن يف 

ــروم  ــي ت ــة الت ــة التوحيدي ــة العقدي الرؤي

ــي يف  ــط املنهج ــكار، فالراب ــداع واالبت اإلب

التداخــل املعــريف الداخــي والخارجــي 

ــه نحــو  ــة الكونيــة وتبوصل تضبطــه الرؤي

التوجــه املعــريف الــذي يخــدم اإلنســانية، 

ومقاربــة أيب حامــد الغــزايل يف تقريــب 

املنطــق وغرهــا مــن املعــارف إىل املجــال 

تســتحق  مقاربــة  اإلســالمي  التــداويل 

هــذا  الباحثــن يف  انتبــاه  تســرتعي  أن 

ــة  ــذه الورق ــع ه ــاول أن نض ــل، نح الحق

الغزاليــة  املنهجيــة  املارســة  تلــك  يف 

للمعــارف اإلســالمية وغرهــا يف وجهتــن: 

ــع  ــي م ــريف الخارج ــل املع األوىل: التداخ

التداخــل  الوافــدة.  والثانيــة:  العلــوم 

ــارف اإلســالمية،  ــي يف املع ــريف الداخ املع

هــذه  مــن  نُفيــد  أن  ُيكننــا  وكيــف 

املقاربــة يف الراهــن الــذي يواكــب األزمــة 

اإلســالمي  الفكــر  الحاليــة يف  املعرفيــة 

ــل  املعــارص، وإىل أيِّ مــًدى ُيكــن أن نُفعِّ

هــذه الرؤيــة يف مقاربــة بــن العلــوم 

اإلســالمية وغرهــا مــن املعــارف؟ 
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9.  The Relationship 
between the Mediating and 
the Integral Cognition ..
(al-Ghazali’s Writings as 
E x a mp l e s ) .

 Naser Dine ben-Srai

   Since there is an epistemological 

crisis in humanities and an inability 

of the traditional methodology in 

Islamic universities, the integral 

cognition, converging different 

kinds of methods, becomes a ne-

cessity. This choice, however, lacks 

an intelligent way of dealing with 

different aspects of knowledge. 

It is still based on spontaneous 

process. One can discover this 

spontaneity in the writings of al-

Imam al-Ghazali and Ibnu Taimia. 

Al-Ghazali compares between new 

coming knowledge and the Islamic 

studies field to activate a kind of 

integral cognition as required in 

recent Islamic research. This new 

method of study for al-Ghazali, 

should, respect monotheism as an 

important aspect, but, of course, 

it calls for a kind of openness to 

all universal way of thinking and 

meditating.  Al-Ghazali develops, 

therefore, a method believing in 

creation and novelty.

The interrelation amongst various 

methods is led by the universal 

way of thinking that serves hu-

manity. Al-Ghazali’s approach of 

convergence, therefore, deserves to 

be examined for two reasons: first, 

to interrelate the external cogni-

tion with the new coming ones. 

Second, to interrelate the internal 

Islamic cognition with contempo-

rary issues to find out a way to deal 

with the recent cognitive crisis in 

Islamic thinking. 

This can activate effectively Islam-

ic Knowledge in relationship with 

other studies.
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