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الديــن  مســتقبل  النــدوة:  موضــوع 

والتديــن فــي ضــوء التحديــات المعاصــرة.

الدراســات  مركــز  المنظمــة:  الجهــة 

واالجتماعيــة  اإلنســانية  والبحــوث 

والتجديــد  االجتهــاد  "وحــدة  بوجــدة 

مــع  بشــراكة  الديــن"،  ومســتقبل 

بوجــدة  المحلــي  العلمــي  المجلــس 

األول. محمــد  وجامعــة 

تاريــخ المؤتمــر: 24-25 ذو القعــدة 1443ه، 

ــو 2022م. الموافــق لـــ 24-25 يوني

انعقــدت برحــاب مقــر مركز منار المعرفة 

بمدينــة وجــدة عاصمــة الشــرق بالمملكــة 

الدوليــة  النــدوة  فعاليــات  المغربيــة 

الموســوم بـــ: "مســتقبل الديــن والتديــن فــي 

ضــوء التحديــات المعاصــرة"، التــي نّظمهــا 

اإلنســانية  والبحــوث  الدراســات  مركــز 

االجتهــاد  "وحــدة  بوجــدة  واالجتماعيــة 

ــن"، بشــراكة مــع  ــد ومســتقبل الدي والتجدي

المجلــس العلمــي المحلــي بوجــدة وجامعــة 

نخبــة  فيهــا  شــارك  وقــد  األول،  محمــد 

مــن األســاتذة والباحثيــن مــن داخــل البلــد 

وخارجــه، كمــا أثثــت هــذه الفعاليــة عــدد مــن 

والراعيــة.  الداعمــة  الجهــات 

 اليوم األول: 
الجمعة )24شعبان 1443 هـ، 

الموافق لـ24 يونيو 2022م(

الجلسة االفتتاحية برئاسة 
الدكتور نور الدين قراط- كلية 

اآلداب وجدة

مــن  االفتتاحيــة  الجلســة  اســُتهلت  وقــد 

مــن  بينــات  آيــات  بتــاوة  العلميــة  الفعاليــة 

الذكــر الحكيــم للقــارئ يحيــى حســاين، ثــم َتَلاَهــا 

ســماع النشــيد الوطنــي، لُتْفَتَتــَح بعدهــا كلمــات 

الديــن  نــور  الدكتــور  بكلمــة  المنظمــة  الجهــات 

قــراط نائــب منســق وحــدة االجتهــاد والتجديــد 

العلميــة  الفعاليــة  هــذه  ومنســق  ومســتقبل، 

التــي نحــن بصــدد تحريــر تقريــر لهــا، وقــد أشــاد 

الــذي  المهــم  بالــدور  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي 

اإلنســانية  والبحــوث  الدراســات  مركــز  يؤديــه 

واالجتماعيــة فــي الســاحة العلميــة داخــل الحــرم 

جهــود  بالذكــر  خــض  كمــا  وخارجــه،  الجامعــي 

وحــدة االجتهــاد التــي هيئــت لهــذه النــدوة الدوليــة 

مــن خــال اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع االنفتــاح 

المتجســد فــي إشــراك العديــد مــن الجهــات فــي 

عمليــة التنظيــم، كمــا أشــاد أيًضــا بجهــود اللجنــة 

ــار المحــاور ومحطــات النــدوة،  ــة فــي اختي العلمي

وضبــط غافهــا الزمنــي المخصــص للمداخــات، 

المحاضريــن  مــن  نخبــة  وانتــداب  انتقــاء  مــع 

توزيــع  إلــى  باإلضافــة  وخارجــه،  المغــرب  داخــل 

علــى  المداخــات  وباقــي  الرئيســة  المحاضــرات 

خصوصيــات  تراعــي  عــدة  علميــة  جلســات 
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موضــوع النــدوة وتخــدم أهدافهــا وتجلــي صــور 

القادمــة. الفعاليــات  فــي  امتدادهــا 

بودينــار  ســمير  الدكتــور  كلمــة  تلتهــا 

)رئيــس مركــز الدراســات والبحــوث اإلنســانية 

ابتــداًء  ه  نــوَّ الــذي  بوجــدة(،  واالجتماعيــة 

َم ُشــكًرا لجميــع  بجهــود كل المنظميــن، وقــدَّ

الســفر  عنــاء  ــموا  تجشَّ الذيــن  المشــاركين 

فــي  بمداخلتهــم  للمشــاركة  واالســتعداد 

العلميــة، ليشــرع بعدهــا فــي  الفعاليــة  هــذه 

بيــان مداخلتــه التــي تمحــور موضوعهــا حــول 

قيمــة الديــن والتديــن فــي العصــر الحديــث، أو 

بتعبيــره "عــودة الديــن والتديــن"، مؤكــًدا قولــه 

بالرؤيــة الماديــة التقنيــة الحديثــة التــي يوجــد فــي 

مقابلهــا الرؤيــة اإليمانيــة التــي أسســها الديــن، 

ليختــم كلمتــه بــأن الديــن وضــع إلهــي، والتديــن 

حســب  النــاس  فيــه  يتفــاوت  بشــري  كســب 

تفاعلهــم مــع الديــن؛ وهــذا التفــاوت هــو الــذي 

إيمانهــم. درجــة  يحــدد 

 ( خثيــري  مليكــة  الدكتــورة  أبــرزت  وبعدهــا 

ومســتقبل  والتجديــد  االجتهــاد  وحــدة  رئيســة 

االنفصــال  إشــكالية  مداخلتهــا  فــي  الديــن( 

ــن، حيــث أدى هــذا  ــن والتدي ــن الدي واالنفصــام بي

األخيــر –االنفصــام- إلــى بــون شاســع تجلــت معــه 

القضايــا الشــكلية للتديــن، كمــا أشــارت أيًضــا 

لمــا نتــج عــن هــذه االشــكالية مــن نوعيــن مــن 

أنــواع التطــرف، وهمــا علــى طرفــْي نقيض، األول: 

التطــرف  والثانــي:  الديــن،  باســم  التطــرف  هــو 

اإللحــادي باســم الماديــة، ومشــيرًة أيًضــا أن هــذا 

التطــرف وغيــره هــو ســبب األزمــات المتنوعــة 

الوقــوف  وأن  البشــرية،  حيــاة  تعتــري  التــي 

تشــخيصها  ومحــاول  الخلــل  مكامــن  علــى 

التشــخيص الدقيــق، كمــا بينــت أيًضــا أن تقويــم 

الخلــل وتصويــب الزلــل َيكمــن فــي التجديــد، لكــن 

ليــس كمــا يرومــه الحداثيــون مــن خــال القفــز 

علــى التــراث جملــًة وتفصيــًلا، أو كمــا يســير عليــه 

بعــض المفكريــن اإلســاميين، بــل إن التجديــد 

الفكريــة  اإلرادة  علــى  المبنــي  هــو  المقصــود 

الدينيــة  المفاهيــم  لضبــط  العمليــة  واإلدارة 

التنزيــل  وتنزيلهــا  الســليم  الفهــم  وفهمهــا 

الصحيــح، ومــا أوتيــت األمــة إال مــن مفاهيمهــا 

الدينيــة التــي اعتراهــا الكثيــر.

المحاضرة االفتتاحية

بمحاضــرة  النــدوة  أشــغال  افتتحــت  وقــد 

النجــار  المجيــد  عبــد  الدكتــور  ألقهــا  افتتاحيــة 

اإلنســانية  للعلــوم  األوروبــي  بالمعهــد  )أســتاذ 

بباريــس(، بعنــوان "وســطية التديــن بيــن التميــع 

والتنطــع"، تنــاول فيهــا مجموعــة مــن المضاميــن 

ا الفــرق بينهــا،  أهمهــا بنيــة الديــن والتديــن ُمبــرًز

وأن التديــن هــو حمــل للديــن، كمــا بيــن أن للديــن 

ومــدار  بعًضــا  يشــد بعضهــا  حلقــات ومفاصــل 

التديــن مرتبــط بهــا، وقــد حددهــا فــي ثاثــة: حلقــة 

فهــم الديــن، ثــم اإليمــان والتصديــق بــأن أحــكام 

بمقتضــى  الســلوكي  العمــل  ثــم  حــق،  الديــن 

ــن ال يكــون  هــذه األحــكام، كمــا بيــن أيًضــا أن التدي

مطابًقــا للديــن كمــا هــو؛ ألن هــذا األخيــر –التديــن- 

مــا  يعتريــه  الكســب  وهــذا  بشــري،  كســب  هــو 

البشــرية. الــذات  يعتريــه 
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كمــا أبــرز الدكتــور فــي ثنايــا محاضرتــه التحديــات 

التــي يواجههــا الديــن، وقــد حددهــا فــي ثاثــة: أوًلا: 

أن الديــن مضمــن فــي رمزيــة اللغــة، ثانًيــا: كــون 

البيــان اإللهــي مضمًنــا فــي قواعــد يجــب تطبيقهــا 

الشــيء الــذي فتــح باب االجتهــاد، ثالًثا: كون التدين 

يجــب أن يكــون فــي الواقــع، ليناقــش بعدهــا هــذه 

التحديــات الثــاث منطلًقــا مــن مصطلــح الميــزان 

الــوارد فــي القــرآن الكريــم، الــذي عبــر عنــه الدكتــور 

بكونــه: القواعــد المنهجيــة المبثوثــة فــي الكتــاب 

ــن  التديُّ وتنزيــل  الديــن،  أحــكام  لفهــم  والُســنَّة 

تنزيــًلا ســليًما وســطًيا يقتــرب مــن الحــق والكمــال 

اســتهداًء بمقاصــد الديــن.

ثــم عــاد الدكتــور ليناقــش مصطلــح التمييــع 

فــي ارتباطــه بالتديــن، الــذي عبــر عنــه: بالتســاهل 

والتفريــط والتنــازل عــن الثوابــت، ممثــًلا بنمــوذج 

علــى  المتدينيــن  تركيــز  وهــو  التســاهل  لهــذا 

الغيبيــات، وإهمــال األحــكام ذات الُبعــد العملــي 

علــى  وجعلهــا  العمرانــي،  االســتخافي  والُبعــد 

واإليمــان،  الديــن  مــن  ليســت  وكأنهــا  الهامــش 

كمــا ذكــر أيًضــا أهــم مــن وجهــة نظــره األســباب 

ســبب  أوًلا:  التديــن:  تمييــع  فــي  ســاهمت  التــي 

الكيــد والقصــد، ثانًيــا: ســبب منهجــي والمتمثــل 

َماِت  الُمَســلَّ مــن  العقــول  تحريــر  عــدم  فــي 

الغربيــة،  الثقافيــة  المغلوبيــة  مــن  الضاغطــة 

ثالًثــا: الجهــل بــأدوات وآليــات فهــم الديــن، وتلتهــا 

أيًضــا ببيــان مفهــوم التنطــع فــي عاقتــه بالديــن 

أيًضــا، حيــث جعــل مــن أســبابه الرئيســة؛ الســبب 

المنهجــي المرتبــط بالجهــل والمتمثــل فــي عــدم 

الفهــم.  حــق  الدينيــة  األحــكام  فهــم 

ُأفســَح  االفتتاحيــة  المحاضــرة  انتهــاء  وبعــد 

المجــال للمناقشــة واإلثــراء الــذي أضفــى حيويــة 

علــى هاتــه المداخــات إمــا عــن طريــق التســاؤالت 

إضافــات وهكــذا  أو  بــآراء وماحظــات  اإلدالء  أو 

أيًضــا فــي نهايــة كل جلســة علميــة.

الجلسة االفتتاحية المسائية 
برئاسة األستاذ: موالي أحمد كمون

محاضــرة  الجلســة  هــذه  حملــت  وقــد 

الدكتــور مصطفــى بنحمــزة )عضــو المجلــس 

العلمــي  المجلــس  ورئيــس  األعلــى  العلمــي 

والتديــن:  "الديــن  بعنــوان:  لوجــدة(  المحلــي 

الخلــل  ببيــان  اســتهل  الــذي  ورؤى"  مداخــل 

الفكــري الواقــع فــي التعامــل مــع ثنائيــة الديــن 

أهــم  ا  مبــرًز الحديــث،  العصــر  فــي  والتديــن 

علــى  االقتصــار  وهــو  التعامــل  هــذا  مظاهــر 

حضــور الديــن دون التديــن بــدواٍع عــدة، كمــا بيــن 

وضــٌع  الديــن:  بقولــه:  والتديــن  الديــن  حقيقــة 

ربهــم،  بــإذن  الهــدى  إلــى  النــاس  يقــود  إلهــي 

ــم  ــن، ث ــن: أخــذ النــاس وحظهــم مــن الدي والتديُّ

انتقــل لتفصيــل القــول فــي مســألة تعــدد صيــغ 

التديــن التــي تخللــت العديــد مــن بقــاع العالــم 

أســبابها؛  أهــم  مــن  جعــل  حيــث  اإلســامي، 

الفــرق  كل  بنظــرة  المرتبــط  الفكــري  الســبب 

والطوائــف واالتجاهــات إلــى مكونــات اإليمــان 

وماهيتــه التــي تختلــف اختاًفــا جذرًيــا مــن طــرف 

إلــى آخــر، كمــا تجــدر اإلشــارة أن الدكتــور عــزز كل 

المداخــل والــرؤى التــي بســطها فــي محاضرتــه 

بأدلــة وشــواهد عــدة.
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الجلسة العلمية األولى: الدين 
وأنماط التدين: قضايا وإشكاليات

برئاسة األستاذ: عبد الجليل 
هنوش

اســُتِهلت أشــغال الجلســة العلميــة الثانيــة 

بيــن  الدينــي  "الخطــاب  بـــ:  موســومة  بمداخلــة 

لألســتاذ  التجديــد"  ومثــارات  التأويــل  شــطائر 

ميمــون النــكاز )أســتاذ باحــث(، الــذي حــاول إبــراز 

ــُه إلــى عموم  ماهيــة الخطــاب الدينــي وأنــه بيــان ُيوجَّ

النــاس باســم اإلســام، وقــد يكــون هــذا الخطــاب 

اإلنســان  عــن  أو  الشــرع،  صاحــب  عــن  صــادًرا 

ــن الملــم والعالِــم، كمــا ســعى إلبــراز أهــم  المتديِّ

التــي حددهــا فــي اآلتــي:  مكونــات هــذا الخطــاب، 

كمــا  األعــراف...(،  النظــم-  واألعمــال-  )العقائــد- 

بيــن أيًضــا أهميــة مصطلــح التأويــل والجهــود التــي 

الحقــول  مختلــف  فــي  حــدوده  لضبــط  يحتاجهــا 

عــدة  أســئلة  حولــه  تثــار  أنــه  وخاصــة  المعرفيــة، 

عندمــا صــاَر مفتوًحــا يمتطيــه الــكل لتلبيــة الرغبــات 

الفكريــة والنزعــات التفســيرية كمــا تســتند عليــه 

المذهبيــة. التجاذبــات 

"ارتخــاء  عنــوان:  حملــت  مداخلــة  تلتهــا  ثــم 

اإلطــار المذهبــي" لألســتاذ كمــال القصيــر )مفكــر 

وكاتــب مغربــي( الذي ســعى لبيان التدين المغربي 

مــن وجهــة اجتماعيــة، كمــا حــاول تأطيــر مداخلتــه 

وأنــه يقصــد منهــا مناقشــة التديــن المغربــي وال 

يناقــش غيــره، ليســتهل بعــد ذلــك ببيــان الوضــع 

التاريخــي للتديــن المغربــي، وكيــف كانــوا يفهمونــه 

ال  أنــه  اإلشــارة  مــع  عصــر،  كل  فــي  ويطبقونــه 

وجــود للحديــث عــن تديــن مغربــي واحــد ثابــت، ثــم 

الديــن  مســتقبل  عــن  الحديــث  أن  ليبيــن  انتقــل 

وأن  الدولــة،  مســتقبل  عــن  حديــث  نفســه  هــو 

مســتقبل التديــن هــو نفســه مســتقبل المواطــن، 

المغربــي  التديــن  أن  بقولــه  ذلــك  علــى  معرًجــا 

حالــة اســتثنائية فــي العالــم العربــي واإلســامي 

مستشــهًدا علــى ذلــك بنمــاذج مــن خصائصــه، ثــم 

انتقــل للحديــث عــن مــدى أهميــة إعــادة تعريــف 

ببعــض  وربطــه  بتفصيــل  ومناقشــته  المذهــب 

أنهــى  أخــرى  جهــة  ومــن  المعاصــرة،  القضايــا 

المحاضــر مداخلتــه بالحديــث عــن مســتقبل التدين 

وبيــان مامحــه ومــن ذلــك جاذبيتــه هــذا النمــط من 

التديــن وقدرتــه علــى إنتــاج الرمــوز المجتمعيــة...

وغيرهــا مــن المامــح. 

الدكتــور  الجلســة  هــذه  ختــام  فــي  وألقــى 

وجــدة(  اآلداب  )كليــة  بنيعيــش  محمــد 

الثبــات  "قواعــد  بـــ:  موســومة  مداخلــة 

لمواجهــة  اإلســام  فــي  واالســتمرارية 

التغيــرات والتحديــات"، الــذي افتتحهــا بطــرح 

إشــكالية متمثلــة فــي قولــه: إذا كانــت الثوابــت 

والقواعــد عبــارة عــن تراكمــات، فكيــف يمكــن 

عــن  لإلجابــة  بعدهــا  لينتقــل  اســتخاُصها؟ 

هــذه اإلشــكالية محــاوًلا اســتخاص القواعــد 

والثوابــت وتتبعهــا فيمــا يلــي: أوًلا: ثابــت الديــن، 

الثابــت العقــدي،  ثالًثــا:  ثابــت اإلنســان،  ثانًيــا: 

وهــي:  قواعــد  ثاثــة  الثابــت  لهــا  حــدد  بحيــث 

الثابــت  أمــا  التصديــق،  التنزيــه-  التقديــس- 

الرابــع فهــو: الثابــت التعبــدي، خامًســا: الثابــت 
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الســلوكي اإلجرائــي، سادًســا: الثابــت النفســي، 

األخاقــي. الثابــت  ســابًعا: 

الجلســة  هــذه  فــي  المتدخليــن  فــراغ  وبعــد   

أخــرى للمناقشــة واإلثــراء  المجــال مــرة  ُأفســَح 

المداخــات  هاتــه  علــى  حيويــة  أضفــى  الــذي 

. لعلميــة ا

الجلسة العلمية الثانية: الدين 
والتدين: ضبط المصطلحات 

وتحقيق المفاهيم

برئاسة األستاذة: زاهية أفاي

حملــت أولــى مداخــات هــذه الجلســة عنــوان: 

"الديــن والتديُّــن: دراســة مفهوميــة" لألســتاذة 

كلثومــة دخــوش )المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة 

أهميــة  لبيــان  ســعيت  التــي  بوجــدة(،  والتكويــن 

وضــرورة ضبــط المصطلحــات والمفاهيــم وعلــى 

رأســها مفهــوم الديــن والتديــن، مشــيرة أن هــذا 

الضبــط واالعتنــاء هــو منهــج الخطــاب القرآنــي، 

لتــورد بعدهــا آيــات فــي ســياق الحديث لاســتدالل، 

ثــم أخــذت أطــراف الحديــث لبيــان مفهــوم الديــن 

والتديــن مركــزة القــول علــى المعنــى االصطاحــي 

للديــن، وأنــه مصطلــح يعــود اســتعماله إلــى 202 

الملــة  بأنــه:  الديــن  عرَّفــت  حيــث  الهجــرة،  قبــل 

مستشــهدة  النــاس  يعتقــُده  الــذي  والمعتقــد 

بــكام العــرب فــي تفاخرهــم واعتزازهــم بانتمائهــم 

إلــى ديــن المســيح، ومــن جهــة أخــرى فقــد بينــت 

األســتاذة االختــاف الواقــع فــي أصــل مصطلــح 

الديــن هــل هــو فارســي أم مســيحي أم عربــي، كمــا 

تطرقــت لمنهــج القــرآن فــي التأصيــل لمصطلــح 

ــن وفــي الســنة كذلــك. الدي

بــودالل  الرحيــم  عبــد  الدكتــور  وقــدم 

اإلنســانية  والبحــوث  الدراســات  )مديــر مركــز 

مداخلــة  بوجــدة(  اآلداب  واالجتماعية-كليــة 

بعنــوان: "مفهــوم الدين والتدين"، وبين فيها 

أن مفهــوم الديــن يتقاطــع مــع مجموعــة مــن 

المفاهيــم والمصطلحــات كالملــة والشــريعة 

ــُة، ثــم بيــن مفهــوم  ْحَل والمنهــاج والشــرع والنِّ

شــاكر،  محمــد  الشــيخ  مــن  كل  عنــد  الديــن 

واألســتاذ عبــد هللا دراز الديــن، وتطــرق لمعنــى 

الديــن فــي الثقافــة الغربيــة فــي مقابــل البيئــة 

المستشــرق  ســعى  إلــى  ا  مشــيًر العربيــة، 

فــي  المتضمــن  المحتــوى  إلفــراغ  الغربــي 

مصطلــح الديــن فــي البيئــة العربيــة، ثــم انتقــل 

الحضــارة  اختيــارات  عــن  للحديــث  بعدهــا 

مصطلــح  توظيــف  خــال  مــن  اإلســامية 

التــي  الغربيــة  الثقافــة  مقابــل  فــي  التجديــد، 

ثــم  اإلصــاح،  مصطلــح  توظيــف  اختــارت 

عقــب علــى اختيــار الثقافــة الغربيــة لمصطلــح 

اإلصــاح مــن خــال أمهــات المعاجــم العربيــة 

المعتمــدة، ليشــير أيًضــا إلى موقــف الحداثيين 

العــرب الــذي حملــوا هــم التجديد لكــن بمفهوم 

الغربيــة. الثقافــة  فــي  المقصــود  اإلصــاح 

واختتمــت هــذه الجلســة بمداخلــة الدكتــور 

عمــر أجــة )كليــة اآلداب بوجــدة(، التــي حملــت 

الديــن  بيــن  التمييــز  "إشــكالية  عنــوان: 

والتديــن" وقــد ســعى لطــرح مجموعــة مــن 

الديــن  موضــوع  فــي  القائمــة  اإلشــكاالت 
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والتديــن، مــن خــال تتبــع ورصــد مــا ُأنتــج فــي 

التقويــم،  مــع  نقــده  ومحــاول  الســياق  هــذا 

أثــاره مــن اشــكاليات مــع مناقشــتها  وممــا 

فــي مداخلتــه: قضيــة أن ال حديــث أو نقــاش 

الديــن  وأن  اإلنســان،  عــن  بمعــزل  ديــن  عــن 

وكذلــك  مطلقــة،  وفكــرة  ذاتــي  وجــود  لــه 

قضيــة فصــل الديــن عــن التديــن، كمــا أفــاد 

العديــد  بإيــراد  مداخلتــه  ثنايــا  فــي  الحضــور 

مــن النصــوص وذكــر بعــض الكتــب تقاطعــه 

نفــس الوجهــة فــي بســط إشــكالية التمييــز 

والتديــن. الديــن  بيــن 

العلميــة  الجلســة  مداخــات  انتهــاء  وبعــد 

للمناقشــة  أخــرى  مــرة  المجــال  ُأفســَح  الثانيــة 

بــآراء وماحظــات. أو اإلدالء  التســاؤالت  وطــرح 

 اليوم الثاني: 
السبت )25 ذو القعدة 1443هـ، 

الموافق لـ25يونيو 2022م(

الجلسة العلمية الثالثة: 
التأسيس المعرفي واألخاقي 

ألنماط التدين

برئاسة الدكتور المفضل الموني 

اســُتؤنفت أشــغال النــدوة الدوليــة فــي اليــوم 

الثانــي بمداخلــة بعنــوان: "التأســيس األخاقــي 

لترشــيد التديــن: إســهام النظريــة االئتمانيــة 

فــي بنــاء فكــر دينــي وأخاقــي متجــدد" لألســتاذ 

عبــد الجليــل هنــوش )كليــة اآلداب مراكــش(، الــذي 

ســعى لمقاربــة ترشــيد التديــن مــن خــال النظريــة 

االئتمانيــة، كمــا قــدم بنــاًء نســقًيا تجســيرًا للمــراد 

مــن مداخلتــه، فبيــن أســس التديــن التــي أرجعهــا 

إلــى ثاثــة أســس وهــي: القــرب والقــوة والكمــال، 

كمــا قــدم شــرًحا وجيــزا لتلــك األســس، ثــم بيــن 

لمصطلــح  المفاهيــم  والبنيــة  التديــن  ماهيــة 

فــي مداخلتــه،  منــه  للمــراد  إشــارة  مــع  الترشــيد 

التــي  االختــاالت  عــن  للحديــث  بعدهــا  لينتقــل 

أمــور:  ثاثــة  فــي  حصرهــا  وقــد  بالتديــن  حلــت 

المخلــة  البعــد  آفــة  عــن  الناتجــة  االختــاالت 

الضعــف  آفــة  عــن  الناتجــة  االختــاالت  بالقــرب، 

المخلــة بمنهــج اإلصــاح، االختــاالت الناتجــة عــن 

ــا أيًضــا  آفــة النقــص المخلــة بكمــال التخلــق، مبيًن

ــا  أن هــذه االختــاالت ال يمكــن معالجتهــا إال َعَملًي

وليــس نظرًيــا، ثــم أخــذ طريقــه فــي معالجــة هــذه 

االختــاالت مــن خــال نظريــة االئتمانيــة للدكتــور 

طــه عبــد الرحمــن.

مصبــاح  الحســن  الدكتــور  مداخلــة  تلتهــا 

إطــار  "نحــو  بعنــوان:  وجــدة(،  اآلداب  )كليــة 

معرفــي لدراســة التديــن" الــذي أكــد علــى ضــرورة 

التأســيس لحقــل تداولــي داخــل العاَلــم اإلســامي 

لمفهومــي الديــن والتديــن، ثــم بيــن مفهــوم الديــن 

ــًلا: الديــن هــو  ــن الــذي يعــرض لدراســته قائ والتدي

ــن  ــق، أمــا التدي ــه، وهــو المطل ــق ب الوحــي ومــا تعلَّ

فهــو تفاعــل اإلنســان مــع الديــن، كمــا بيــن أيًضــا 

التجاذبــات التــي عرفهــا التديــن فــي مراحــل معينــة 

جــراء تعــدد المرجعيــات، ثــم انتقــل ليقــدم مقاربــة 

لترشــيد  عمليــة  خطــوات  طياتهــا  فــي  اكتنفــت 

الديــن، ومــن أهمهــا: إنشــاء حقــل معرفــي تداولــي 
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إبــداع  ثــم  المصطلحــات وضبطهــا،  الســتيعاب 

الشــرعي  التأصيــل  مــن  تنطلــق  وأفــكار  حلــول 

وتنفتــح علــى فقــه الواقــع، باإلضافــة إلــى إشــراك 

التصاًقــا  األكثــر  الدينــي  الحقــل  مكونــات  جميــع 

بالمجتمــع، كمــا أشــار إلــى ضــرورة االنفتــاح، مــع 

إعــادة تأســيس رؤيــة المتدينيــن للعالم...وغيرهــا 

المقصــود. للترشــيد  الخطــوات  مــن 

الجلسة العلمية الرابعة: 
االجتهاد وتجديد الخطاب الديني

برئاسة األستاذ كمال القصير

أمــا الجلســة العلميــة الرابعــة فقــد افتتحــت 

بمداخلــة األســتاذة مليكــة خثيــري )منســقة وحــدة 

االجتهــاد والتجديــد ومســتقبل الديــن( التــي حملــت 

الشــروط  الدينــي:  الخطــاب  "تجديــد  وســم: 

قضيــة  لمامســة  ســعت  التــي  والضوابــط"، 

تجديــد الخطــاب الدينــي، حيــث أطــرت مداخلتهــا 

األســئلة  مــن  مجموعــة  عــن  اإلجابــة  خــال  مــن 

بالخطــاب  المقصــود  مــا  اآلتــي:  فــي  المتمثلــة 

الدينــي؟ ومــا حقيقــة التجديــد المــراد؟ ومــا دواعــي 

تجديــد هــذ الخطــاب؟ ومــا الغايــة مــن وراء هــذا 

تجديــد  وضوابــط  شــروط  هــي  ومــا  التجديــد؟ 

الخطــاب الديــن ومــا هــي المواطــن التــي يجــب أن 

ــد؟ كل هــذه األســئلة وغيرهــا  يطالهــا هــذا التجدي

حــاول األســتاذة اإلجابــة عنهــا ومناقشــتها مــع 

التشــبث بالدليــل والتمثيــل مــن الواقــع المعاصــر.

تلتهــا مداخلــة حملــت عنــوان: "كمــال الديــن 

المومنــي  المفضــل  للدكتــور  التديــن"  ونقــص 

بالحديــث  افتتحهــا  الــذي  وجــدة(  اآلداب  )كليــة 

عــن امتنــان هللا تعالــى علــى عبــاده بإكمــال الديــن 

الديــن  كمــال  مســألة  بعدهــا  ليبيــن  وتمامــه، 

والحكمــة منهــا، ثــم انتقــل للحديــث عــن مســألة 

تفاعــل  درجــة  إلــى  أرجعهــا  التــي  التديــن  نقــص 

النــاس مــع الديــن، وهــذا التفاعــل أساســه الفهــم 

الصحيــح للديــن وأحكامــه وتعاليمــه، كمــا أشــار 

فــي معــرض حديثــة إلــى خطــورة الجهــل بأحــكام 

الديــن ومــا ينتــج عنــه مــن صــورة مشــوهة للتديــن 

وغريبــة عــن الديــن، ثــم عــاد ليؤكــد أن تجــاوز هــذا 

النقــص الحاصــل فــي التديــن الــذي اصطبــغ بــه 

واقــع المتدينيــن ال يمكــن تصحيحــه وتقويمــه إال 

مــن نافــذة ترشــيد الديــن بــدًءا بالمفاهيــم التــي هــي 

وعمــوده. األمــر  رأس 

حملــت  بمداخلــة  الجلســة  هــذه  واختتمــت 

االجتهــاد  فقــه  فــي  "منطلقــات  عنــوان: 

والتجديــد" للدكتــور نــور الديــن قــراط )كليــة اآلداب 

للحديــث  مداخلتــه  منطلــق  جعــل  الــذي  وجــدة( 

آراء فقهيــة جاهــزة  فــي  الحاصــل  االنغــاق  عــن 

بــة، وجعلهــا مطيــة لينتقــل بعدهــا للحديــث  وُمَعلَّ

عــن منطلقــات فقــه االجتهــاد والتجديــد بشــكل 

الواقــع  فقــه  اعتبــار  أوًلا:  منهــا:  فــأورد  مفصــل، 

التــي  للقواعــد  المتيــن  الضبــط  ثانًيــا:  ومآالتــه، 

فيمــا  والتمييــز  الشــرعية  األحــكام  عليهــا  تنبنــي 

بينهــا، ثالًثــا: أن النــص ليــس وعــاء فارًغــا نمــأله 

بمــا نشــاء فــي الوقــت الــذي نشــاء، بــل ال بــد مــن 

مراعــاة شــخصيته وخصوصيتــه المســتمدة مــن 

روح العبــارة التــي نــزل بهــا، رابًعــا: اختــاف النــاس 

فــي الحــق ال يجعــل الحــق باطــًلا فــي ذاتــه؛ ألن هــذه 
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وإنمــا  الحــق،  فــي  إلــى قصــور  ترجــع  ال  الحقيقــة 

مرجعهــا إلــى صفــات المخلــوق واختــاف درجــات 

العبــث  عــن  النصــوص  تنزيــه  خامًســا:  إدراكــه، 

والتاعــب بإبعادهــا عــن االســتثمارات الفاســدة 

ــد، كمــا أشــار أيضــا فــي  لهــا تحــت مســمى التجدي

معــرض مداخلتــه إلى أن عمليــة االجتهاد والتجديد 

ال يقــدم عليهــا كل أحــد وال تؤخــذ مخرجتهــا من كل 

أحــد؛ بــل ال ُبــدَّ مــن شــروط معينــة أبرزهــا الرســوخ 

فــي العلــم المقصــود مــن االجتهــاد والتجديــد، ثــم 

المداخلــة للمناقشــة  المجــال بعــد هــذا  ُأفســَح 

وطــرح التســاؤالت واإلدالء بــاآلراء والماحظــات.

الجلسة العلمية الخامسة: 
ترشيد التدين: آليات ومناهج

برئاسة الدكتور عمر أجة كلية 
اآلداب- وجدة

أتــت الجلســة العلميــة األخيــرة مــن فعاليــات 

النــدوة مســتَهلًة بمداخلــة حملــت عنــوان:  هــذه 

"أي دور للعلمــاء فــي صناعــة الوعــي وترشــيد 

ــي )عضــو  ــم العمران ــد العظي ــور عب التديــن" للدكت

المجلــس العلمــي المحلــي لوجــدة(، الــذي ناقــش 

فيهــا قضيــة التشــظي الحاصــل فــي عالــم األفــكار 

الــذي نتــج عنــه اختــاف المعتقــدات فضــًلا عــن 

ــَد هــو اآلخــر االختــاف الجــذري  المعامــات؛ كمــا ولَّ

أخــرى  جهــة  مــن  ناقــش  كمــا  واآلخــر،  األنــا  بيــن 

ــن بيــن المســلمين وغيــر المســلمين،  قضيــة التديُّ

مــن  أعــوج  ٌف  تصــرُّ يقــع  عندمــا  لمــاذا  متســائًلا: 

مباشــرة  الســلوك  هــذا  ُيربــُط  مســلم،  طــرف 

بالديــن اإلســامي، وال يقــع العكــس عندمــا يصــدر 

نفــس الســلوك أو أخطــر منــه وَأَشــدُّ وْقًعــا مــن 

شــخٍص آخــر غيــر مســلٍم، لينتقــل بعدهــا للحديــث 

عــن أهميــة الوحــدة الفكريــة والمرجعيــة المذهبيــة 

عــن  فضــًلا  الدينــي  األمــن  علــى  الحفــاظ  فــي 

ليختــم  المياديــن،  بمختلــف  الواقعــي  االســتقرار 

مدخلتــه بإيــراد بعــض الشــروط لترشــيد التديــن، 

ر مــن العلمــاء مــن  مــن أهمهــا: أن يكــون المتصــدِّ

المتغيــر  عــن  البحــث  االختصــاص، وكذلــك  أهــل 

الــذي حــدث اليــوم، ثــم مزاحمــة المتدخليــن آخريــن 

معتــرك  إلــى  لــت  تحوَّ التــي  الحديثــة  كالمدرســة 

لألفــكار... وغيرهــا مــن الشــروط.

تلتهــا مداخلــة الدكتــور يحيــى رمضــان )المركــز 

التــي  والتكوين-مكنــاس(  التربيــة  لمهــن  الجهــوي 

كانت بعنوان: "التديُّن: في حاجة إلى التقليد" وقد 

بيــن فيهــا ابتــداء بأنــه ال ينبغــي النظــر إلــى مصطلــح 

التقليــد الــوارد فــي وســم مداخلتــه نظــرة ســلبية، بــل 

المقصــود هــو التقليــد الواعــي الحــي الــذي ال ينهــي 

الصلــة بالقديــم مــن الجهــود األولــى وال يقفــز عليهــا 

وال يقــوم علــى قطيعتهــا كمــا ال يتصــادم معهــا، بــل 

مــن خــال القديــم نصــل للحديــث، ثــم انتقــل للــكام 

المعاصــر  التديــن  يعيشــها  التــي  التحديــات  عــن 

جــراء التأثــر بمنابــع عــدة، ليقــدم بعدهــا إحصائيــات 

فــي  لإلســام  المســلمين  غيــر  واعتنــاق  التديــن 

بــادن العالــم وخاصــة الغــرب مشــيًرا إال أنهــا تخــدم 

الطــرف اآلخــر وال تخــدم المســلمين حقيقــة، ثــم بيــن 

هــو  التقليــد  بقولــه:  عنــده  التقليــد  ماهيــة  بعدهــا 

ــرز بعــض فوائــده منهــا:  العــودة إلــى األصــل، ثــم أب

أوًلا: أنــه ســيفيُدنا فــي بنــاء الحجــة، ثانًيــا: الدفــاع عــن 
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العقيــدة، ثالًثــا: االنفتــاح بحــذر وقــوة، رابًعــا: اعتمــاد 

آليــات لحــل النزاعــات، خامًســا: بنــاء اآللــة المنهجيــة، 

وهــي  لإلنســان  النهائيــة  الغايــة  تحديــد  سادًســا: 

العبــادة الخالصــة للــه تعالى...وغيرهــا مــن الفوائــد.

األخيــرة  العلميــة  الجلســة  واختتمــت 

عتيقــة  األســتاذة  بمداخلــة  الفعاليــة  لهــذه 

بلقاســمي )أســتاذة باحثــة(، التــي حملــت عنــوان: 

فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  "دور 

صناعــة األفــكار وتوجيــه التديــن"، وبينــت فــي 

يرســلون  صــاروا  اليــوم  شــباب  أن  مســتهلها 

مــن  واالســتغاثة  للنجــدة  مشــفرة  رســائل 

تبــدو فــي الظاهــر  التــي قــد  خــال ســلوكياتهم 

وســلوك  وشــغب  تشــويش  عمليــة  أنهــا 

ــة جــادة  مشــين، لكــن وجــب االلتفــات لهــا التفات

ومعقولــة، ثــم أشــارت أيًضــا إلــى ضــرورة حســن 

ــال معهــم مــن  اإلصغــاء لهــم والتواصــل الفعَّ

خــال مســالك وقنــوات عــدة، كمــا بينــت خطــورة 

ــا  ــًلا هجيًن ــا جي إهمــال هــؤالء الشــباب ســيولد لن

ــا ال مــن هــؤالء وال مــن هــؤالّء، ثــم قدمــت  وغريًب

بعــد هــذا التمهيــد مجموعــة مــن األســئلة التــي 

ومــن  الموضــوع،  حــدود  فــي  مقاربتهــا  حاولــت 

أبرزهــا: كيــف يمكــن إنقــاد هــذا الجيــل المغتــرب؟ 

هــذه  فــي تحصيــن  والمدرســة  مــا دور األســرة 

األجيــال مــن الظواهــر واآلفــات العابــرة القــارات 

نتيجــة العولمــة؟ وفــي ثنايــا إجابتهــا عــن األســئلة 

بالتديــن  المحدقــة  المخاطــر  بيــن  المطروحــة 

والمخاطــر الحاصلــة، قدمــت نســًبا حــول هــذه 

دور  حــول  القــول  لتؤكــد  عــادت  ثــم  المخاطــر، 

وســائل التواصــل االجتماعــي فــي صناعــة األفــكار 

مجــدًدا  الكلمــة  أعطيــت  ثــم  التديــن،  وتوجيــه 

واإلثــراء. المناقشــة  بغيــة  للحضــور 

التوصيات

التــي  العلميــة  الفعاليــة  هــذه  ختــام  وفــي 

والتديــن،  الديــن  لموضــوع  بمناقشــتها  تميــزت 

انُتِقــل لموجــز التوصيــات التــي قدمهــا لنــا الدكتــور 

الدوليــة،  النــدوة  هــذه  قــراط منســق  الديــن  نــور 

باختصــار: أهمهــا  وســأورد 

طبــع أعمــال النــدوة الدوليــة فــي كتــاب جماعــي 	 

النتائــج  ومرفــق  كاملــة  المداخــات  يشــمل 

والتوصيــات.

كثيــر مــن المداخــات التــي ُألقيــت تحتــاج إلــى 	 

لذلــك  خاصــة،  فكريــة  وجلســات  لقــاءات 

وجــب برمجــة لقــاءات شــهرية بالمــوازاة مــع 

دورات تكوينيــة؛ تتــوج بملتقــى ســنوي يناقــش 

االنفتــاح  ضــرورة  مــع  المختــارة،  المواضيــع 

الــذي  الشــيء  العربــي،  العالــم  أســوار  خــارج 

أكثــر علــى هاتــه الفعاليــات. يضفــي حيويــة 

للفعاليــات 	  المختــارة  المواضيــع  تدقيــق 

القادمــة  ونــدوات-  –مؤتمــرات  العلميــة 

واالشــتغال علــى جزيئــات معينــة مــع الحــرص 

علــى الرصانــة والنوعيــة، الشــيء الــذي يجعــل 

مثــل هــذه الفعاليــات مرجًعــا للباحثيــن ومهبًطا 

العلميــة. محطاتهــم  مختلــف  فــي  للمهتميــن 

والتنســيق 	  التعــاون  علــى  الحــرص  ضــرورة 

المؤسســات  مختلــف  مــع  الخبــرات  لتبــادل 

أهــداف  مــع  رؤيتهــا  تتقاطــع  التــي  العلميــة 

القادمــة. الفعاليــات 
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