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بســم هللا الرحمن الرحيم والصالة 

والســالم على ســيدنا محمــد الصادق 

األميــن وعلــى آله وصحبــه أجمعين:

الوحــي  لعلــوم  نمــاء  دوريــة  تطــل 

قرائهــا  علــى  اإلنســانية  والدراســات 

يضــم  متنــوع  جديــد  بعــدد  الكــرام 

كالعــادة ملفــات شــتى؛ منهــا ترجمــات 

ودراســات  هادفــة  مميزة وحــوارات 

مهمــة  فكريــة  إشــكاالت  تثيــر  جــادة 

وتطــرح قضايــا تتســم فــي مجملهــا 

فــي  كبيــر  الدوريــة  ورهــان  بالجــدة. 

تقديــم معرفــة تحفــر فــي ثنايــا علــوم 

اإلنســان  علــوم  علــى  وتنفتــح  الوحــي 

الســبل  وتعبــد  التجاســر  وتحقــق 

أمــام الباحثيــن لتوليــد معــارف جديــدة 

تواكــب روح العصــر بمــا يحملــه مــن 

كافــة  علــى  مســتجدة  مضاميــن 

ومجاالتــه.    صعــده 

اليــوم نعيــش فــي  أننــا  ريــب فيــه  وممــا ال 

وفــي  حــال،  علــى  يســتقر  ال  دينامــي  مجتمــع 

المجتمــع  وديناميــة  التغيــر  وضعيــة  خضــم 

الجديــد  لمحاســبة  القديــم  الفكــر  يخضــع 

وتصبــح معــارف األوليــن محــل نظــر المتأخريــن؛ 

ويفســرون  يحللــون  لقواعدهــم؛  ُيخضعونهــا 

متباينــة،  ومنهجيــات  بمنظــورات  ويؤولــون 

وصرنــا نشــهد للنــص الواحــد قــراءات متعــددة 

مــن  الــركام  هــذا  وأمــام  متنوعــة.  وتأويــات 

المعــارف المتناســلة أمامنــا ُيطــرح الســؤال عــن 

مــن المخــول بضبــط كل  الضابــط والرقيــب؛ 

هــذا الــركام المعرفــي اآلخــذ بالتزايــد؟ ومــن 

لــه الحــق بمحاســبة مضمــون هــذه المعــارف 

وتوجيههــا  والمنهجــي  الفكــري  ومحتواهــا 

إلــى مــا يخــدم بنــاء المجتمــع واإلنســان؟ أو 

بعبــارات أكثــر وضوًحــا؛ مــا قيمــة هــذا الــركام 

المكتبــات  رفــوف  فــي  المبثــوث  المعرفــي 

والمجــات  الكتــب  دفــات  بيــن  والمدفــون 

وينتفــع  اإلنســان  تخــدم  لــم  إن  والدوريــات 

المجتمــع؟  بهــا 

تصــاغ  بــأن  جديــرة  تســاؤالت  تلــك 

الحــرج  مجتمعنــا  واقــع  ظــل  فــي  وتطــرح 

المتبخــط فــي صراعاتــه المذهبيــة والطائفيــة 

ومشــاكله االجتماعيــة واالقتصاديــة وأعطابه 

والنهضويــة  التنمويــة  وتعثراتــه  السياســية 

ــزال يغــرد بعيــدا عــن ركــب التقــدم  والــذي ال ي

والعمــران.  والحضــارة 
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البحــث  أجــل  مــن  البحــث  يعــد  ذلــك؛  ألجــل 

الباحــث  ينهمــك  لــم  ُمجــٍد، ومــا  أمــًرا غيــر  اليــوم 

المحمومــة  للقضايــا  حفــًرا وتنقيًبــا واستشــكاًلا 

ترجــى مــن علمــه.  فــي مجتمعــه فــا قيمــة 

وعطًفــا علــى مــا ســبق يســعدنا أن نعــرض 

مــواد  حــول  محوريــة  أفــكاًرا  العربــي  للقــارئ 

العــدد الجديــد مــن دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي 

يضــم  متنــوع  عــدد  اإلنســانية؛  والدراســات 

مجموعــة مــن المقــاالت موزعــة بيــن ترجمــات، 

اإلســاميات  مجــال  فــي  وأبحــاث  حــوارات، 

مجســدة  اإلنســانيات  موضــوع  فــي  وأخــرى 

فلســفة هــذه الدوريــة التــي تــروم دائًمــا وأبــًدا 

حقلــي  بيــن  والتجاســر  التكامــل  روح  تحقيــق 

واإلنســانيات.  الوحــي 

 تتنــاول إحــدى مقــاالت العــدد قضيــة 

موضــوع  وهــو  التفســير  فــي  التجديــد 

إلــى  المجتمــع  حاجــة  إلــى  بالنظــر  راهنــي 

ينطلــق  العصــر؛  روح  يراعــي  تفســير 

وظــروف  وهمومهــم  النــاس  واقــع  مــن 

المجتمــع وتحوالتــه ويؤســس مــن خــال 

إصــاح  يــروم  مشــروًعا  الشــروط  هــذه 

واقــع العبــاد وتلبيــة احتياجاتهــم الروحيــة 

بهــذا  نقــر  وإذ  واالجتماعيــة.  والنفســية 

الــكام فألننــا واعــون بأهميــة علم التفســير 

فــي الوصــول إلــى مــراد هللا، ومــن ثــم ُيعــد 

التــي يجــب  بــه مــن بيــن األمــور  االهتمــام 

أن ينظــر فــي أمرهــا مــن خــال تقييــم مــدى 

حاجــة األمــة اإلســامية للنهــوض بتجديــده 

وإبــراز المنطلقــات التــي مــن شــأنها تعزيــز 

بقلــق  نتابــع  ونحــن  لنــا  ويحــق  قيمتــه. 

عموًمــا  اإلنســاني  الفكــر  تحــوالت  فكــري 

ومســار تطــور المجتمــع اإلســامي تحديــًدا 

نتســاءل:  أن 

التفســيري  تراثنــا  مــع  نتعامــل  كيــف 

الــذي يتســم بالضخامــة وأحياًنــا بـ"الفخامــة"؟ 

وهــل هنــاك ثغــرات يجــب أن ُتســد فــي عمــل 

فــي  مؤاخــذات  هنــاك  وهــل  المتقدميــن 

منظــور المتأخريــن؟ هــل الــدرس التفســيري 

تؤهلــه  التــي  الكافــي  النضــج  وضعيــة  فــي 

الــذي  الجديــد  العصــر  شــروط  لمواكبــة 

يفتقــر  أنــه  أم  بإيجابياتــه وســلبياته؟  نحيــاه 

التــي تجعلــه  إلــى مجموعــة مــن الضوابــط 

علًمــا صالًحــا لهــذا الزمــان ولهــذا المــكان؟ 

علــم  أمــام  متاحــة  فــرص  هنــاك  هــل  ثــم، 

المعرفــة  تطــور  مــن  لاســتفادة  التفســير 

الحديثــة؟ وهــل يمكــن أن ننهــض بالتجديــد 

الجديــد  ُيثمــن  بحيــث  التفســير  علــم  فــي 

القديــم؟  برضــا  الجديــد  ويحظــى  القديــم 

الباحــث  حــاول  تســاؤالت  مجموعــة  تلــك 

خــال  مــن  اإلجابــة عنهــا  ِعكــراش  يوســف 

مقالــه: "التجديــد فــي التفســير: نظــرة فــي 

المســتويات والمنطلقــات والضوابــط"؛ 

ــي  ــي ينبن ــات الت ــراز أهــم اآللي ــذي تضمــن إب ال

عليهــا التفســير مشــيًرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى 

ــازم انتهاجهــا فــي ســبيل  أهــم الضوابــط ال



العدد 17 | ربيع 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 12

إلــى فهــم خطــاب  التفســير موصــًلا  جعــل 

تعالــى. هللا 

الــكام،  علــم  عــن  الحديــث  وفــي ســياق 

تنــاول الباحــث عمــر بــن ســكا موضوًعــا شــيًقا 

عنــد  االســتدالل  منهــج  حــول  فكرتــه  تــدور 

ــرز علمــاء اليمــن،  ــي؛ أحــد أب ــر اليمان ــن الوزي اب

الرجــل  عــن  الحديــث  ســياق  فــي  ويهمنــا 

وظروفــه أن نتلمــس أســلوبه ونهجــه فــي 

العقديــة،  المســائل  فــي  والتقصــي  البحــث 

ــه ُيعــد مــن بيــن مــن خاضــوا فــي  ال ســيما أن

هــذه المســائل العقديــة تفســيًرا وتجديــًدا، 

ــر؟ ومــا طبيعــة فكــره  ــن الوزي فمــن يكــون اب

وقواعــد منهجــه فــي االســتدالل العقــدي؟ 

مــن أيــن بــدأ مشــروعه وإلــى مــاذا خلــص؟ 

فــي  المتكلميــن  مناهــج  مــن  موقفــه  مــا 

فــي  مســالكه  ومــا  العقــدي  االســتدالل 

االســتدالل علــى أصــول االعتقــاد؟ كل تلــك 

األســئلة حــاول الباحــث مقاربــة اإلجابــة عنهــا 

منهــج  بـــ"  الموســومة  مقالتــه  خــال  مــن 

عنــد  االعتقــاد  علــى مســائل  االســتدالل 

ابــن الوزيــر اليمانــي )ت840هـ(_دراســة فــي 

ضــوء كتابــه "ترجيــح أســاليب القــرآن علــى 

اليونــان". أســاليب 

القضايــا  إطــار  وفــي  ذاتــه  الســياق  وفــي 

واإلشــكاالت التــي يثيرهــا الحديــث عــن علــم 

الــكام حــاول الباحــث عبد الرحيــم البيــدق أن 

يرصــد لنــا قيمــة النظــر مــن منظــور اإليجــي 

مــن خــال الوقــوف علــى الحجــج التــي اعتمــد 

عليهــا للدفــاع عــن موقفــه القاضــي بــأن النظر 

ومحاولــة  إجماًعــا،  واجــب  هللا  معرفــة  فــي 

تتتبــع المســالك التــي اعتمدهــا اإليجــي فــي 

نقــض الحجــج المضــادة لهــا. 

ويُعــرج بنــا موضــوع آخــر إلــى مجــال الفكــر 

االنســاني فــي شــموليته ليعــرض لـ"إشــكالية 

فلســفة  فــي  االعتقــاد  وحريــة  التســامح 

ــا  أسَّ التســامح  يشــكل  حيــث  رولــز"،  جــون 

تنموًيــا فــي العاقــات بيــن األنــا واآلخــر وبدونــه 

واإلثنيــات  واألديــان  الثقافــات  حــوار  يصبــح 

مجــرد خطابــات خادعــة، وإذ نقــر -مــن موقعنــا 

كباحثيــن- أن الديانــة اإلســامية كانــت ســباقة 

لطــرح فكــرة التســامح بيــن المذاهــب وتقبــل 

لقولــه  مصداقــا  االئتــاف  كمــا  االختــاف 

ــن  ــم ّمِ ۡقَنُٰك ــا َخلَ ــاُس إِنَّ ــا ٱلّنَ َه ّيُ
َ
أ تعالــى: ﴿َيٰٓ

 ْۚ ــوٓا نَثــٰى وََجَعۡلَنُٰكــۡم ُشــُعوٗبا وََقَبآئـِـَل لَِتَعارَفُ
ُ
ذََكــرٖ وَأ

َ َعلِيــٌم  ۡتَقىُٰكــۡمۚ إِّنَ ٱلّلَ
َ
ِ أ ۡكرََمُكــۡم ِعنــَد ٱلّلَ

َ
إِّنَ أ

وإن  الليبرالــي  المجتمــع  فــإن  ١٣﴾؛  َخبِيــٞر 
طــرح فكــرة التســامح ال ســيما فــي عصــري 

مــن  ذلــك  تبــع  مــا  أن  إال  واألنــوار  النهضــة 

حــروب مدمــرة كالحربيــن العالميتيــن األولــى 

والعنــف  االســتعمار  وظاهــرة  والثانيــة، 

والقتــل وترهيــب الشــعوب المختلفــة.. كلهــا 

مظاهــر تكشــف بالملمــوس مــدى البربريــة 

الغربيــة  الحضــارة  الزمــت  التــي  والهمجيــة 

وتطورهــا،  وتشــكلها  بنائهــا  مســار  طــوال 

العلــم  علــى  ارتكــزت  حضــارة  أنهــا  صحيــح 

لكنهــا قامــت علــى الــدم، وهــذا ما يكشــف عنه 

كتــاب "ثقافــة أوروبــا وبربريتهــا" للفيلســوف 

الفرنســي مــن أصــل يهــودي إدغــار مــوران. 
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 ويحــق لنــا - ونحــن مطلعــون علــى مــا 

كتبــه الباحــث حســن اإلدريســي متطلعــون 

فــي اآلن ذاتــه إلــى االســتفادة القصــوى مــن 

مضاميــن هــذه الدراســات - أن نعيــد بـ"حــذر" 

الســبل  عــن  الباحــث  ســؤال  طــرح  إعــادة 

متســامح؟  مجتمــع  لتأســيس  الممكنــة 

إلشــكالية  يؤســس  الــذي  الســؤال  وهــو 

عنــد  االعتقــاد  وحريــة  التســامح  مفهــوم 

الفيلســوف األخاقــي األمريكــي المعــروف 

جــون رولــز. فكيــف تنــاول هــذا الفيلســوف 

مفهــوم التســامح وكيــف عرضــه - وهو الذي 

المتعــدد  األمريكــي  المجتمــع  إلــى  ينتمــي 

 - اســتند  وهــل  إثنًيــا؟  والمتنــوع  مذهبًيــا 

فــي عرضــه إلشــكالية هــذا المفهــوم- علــى 

تأمــات  علــى  فقــط  اقتصــر  أم  الوقائــع 

وطوباويــة؟  مثاليــة 

ــة  ــروم تقييــم حصيل هــي تســاؤالت ربمــا ت

تفكيــر هــذا الفيلســوف فــي مقاربتــه لمفهــوم 

التســامح وربــط تفكيــره بواقعــه المعيــش 

وهــو الــذي نشــأ فــي كنــف مجتمــع أمريكــي 

براقــة  مثاليــة  شــعارات  فيــه  ترفــع  ليبرالــي 

الثقافــات  وحــوار  والديمقراطيــة  كالتســامح 

واألديــان.. لكــن، ســرعان مــا يكذبهــا الواقــع 

وتفضحهــا الوقائــع. وربمــا لن نضطــر للتذكير 

بمجازرهــم ضــد الهنــود الحمــر، وعنصريتهــم 

المتجــددة ضــد األفارقــة الســوّد"، وبإلقائهــم 

قنابــل نوويــة علــى ناكازاكــي وهيروشــيما فــي 

اإلســام  علــى  الداميــة  وبحروبهــم  اليابــان 

وتصويرهــم  وأفغانســتان..  العــراق  فــي 

فــي إعامهــم لإلســام كغــول فتــاك يقتــل 

الّســلم...  ويدمــر  النســاء  ويعنــف  األطفــال 

لمفهــوم  رولــز  جــون  مقاربــة  تجــد  فهــل 

التســامح منفــًذا لنقــد كل هــذه المعطيــات 

ال  مــا  تغطــي  أن  تحــاول  مواقفــه  أن  أم 

الــذي  الفلســفي  الســياق  مــا  ثــم  يغطــى؟ 

عالــج فيــه الرجــل مفهــوم التســامح؟ وهــل 

وهــل  مواقفــه؟  حاصــرت  انتقــادات  هنــاك 

أوجــد األرضيــة المشــتركة لبنــاء التفاهمــات 

ــي واالختــاف  ــوع اإلثن ــر التن ــة فــي تدبي الممكن

تنعــت  التــي  المجتمعــات  داخــل  المذهبــي 

ال؟  أم  التنظيــم"  بـ"المحكمــة 

الشــرق  بعاقــة  متصــل  ســياق  وفــي 

عبد الصــادق  الباحــث  بنــا  يعــرج  بالغــرب 

بطنــي إلــى موضــوع النهضــة العربيــة، ففــي 

ظــل ســياق الغلبــة الحضاريــة للغــرب طــرح 

مقابــل  فــي  تقدمهــم  ســبب  عــن  الســؤال 

تخلــف العــرب والمســلمين وهــو ســؤال قلــق 

أثيــر فــي لحظــات االنكمــاش التــي عــاش فيهــا 

العالــم العربــي واإلســامي تدهــوًرا فــي شــتى 

مجاالتــه وتقهقــًرا علــى مختلــف صعــده، حتــى 

بــات البحــث عــن حلــول فكريــة وعمليــة للوضــع 

ضــرورة ملحــة، بذلــك ظهــرت مجموعــة مــن 

األفــكار التــي اســتهدفت التفكيــر فــي مشــاكل 

تصحيــح  محاولــة  الكثيــرة  وأعطابهــا  األمــة 

تفســير  فــي  واقــع  اختافهــا  أن  إال  المســار، 

االختــاف  أن  كمــا  األعطــاب؛  هــذه  مصــادر 

والتعــارض واقــع حــول الحلــول المقترحــة مــن 

أجــل تجــاوز حالــة الغربــة والضيــاع والتخلــف؛ 
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ومــن اإلصاحييــن مــن رأى ضــرورة االحتمــاء 

بالتــراث شــرًطا للنهــوض، ومنهــم مــن رأى في 

االنفتــاح علــى الغــرب شــرًطا للبــزوغ مــن جديــد، 

األمريــن،  بيــن  المزاوجــة  حــاول  مــن  ومنهــم 

والتمســك  بشــروط  االنفتــاح  يتــم  بحيــث 

بشــروط.. بالجــذور 

المتراميــة  اإلصاحيــة  األفــكار  وبيــن   

فــي المجــاالت العربيــة حــول جــدوى النقــد 

تعــرض  الذاتــي وأهميــة االصــاح وجــدواه 

مقالــة "الفكــر االصاحــي وســؤال الحداثة 

عنــد رواد حركــة النهضــة". ألهــم الجــداالت 

حيــث  العربيــة،  النهضــة  رواد  بيــن  الدائــرة 

شــكل موضوع الدولة حجر األســاس فيها، 

ال ســيما بعــد ســقوط الخافــة العثمانيــة 

الحــذر  بضــرورة  البعــض  أصــوات  وتعالــي 

بنــاء  فــي  الغربيــة  النمــاذج  اســتيراد  مــن 

أصــوات  مــع  وتعارضهــا  العربيــة،  الدولــة 

أخــرى تبــدو منبهــرة انبهــاًرا شــاما بنمــوذج 

دفعهــم  ممــا  الدولــة  بنــاء  فــي  الغــرب 

الدقيقــة.  بتفاصيلهــا  بتطبيقهــا  بالدعــوة 

ومــا  يتبــع؟  بــأن  األحــق  هــو  نمــوذج  فــأي 

الحجــج التــي اعتمدهــا كل طــرف فــي الدفــاع 

عمــا يــراه صائبــا؟ ومــا هــي مخرجــات هــذه 

الجــداالت ومــا نتائجهــا؟ 

وفــي ســياق آخــر متعلــق بمســألة الدولــة 

بحثــه  فــي  أقرقــاش  يوســف  الباحــث  عالــج 

"الســيادة ومعضلة الديمقراطية الحديثة 

في فلســفة كارل شــميت" إشــكالية الجمع 

باعتبارهمــا  والديمقراطيــة  الســيادة  بيــن 

ــة، حيــث  ــة الحديث ســمتين مــن ســمات الدول

رأى أن قيامهــا -الدولــة- كان مــن أجــل التغلب 

الديمقراطيــة  وأن  المعضلــة،  تلــك  علــى 

ال  شــميت-  أعمــال  إلــى  -بالرجــوع  الحديثــة 

تعكــس فــي الواقــع إرادة الشــعوب، بــل هــي 

التــي  الليبراليــة  األيديولوجيــة  مــن  مســتقاة 

تبنتهــا الــدول الحديثــة.

مالكولــم  نويــل  لكتــاب  المراجعــة  وفــي 

"األعداء النافعون: اإلسام واإلمبراطورية 

العثمانيــة فــي الفكــر السياســي الغربــي"؛ 

التــي عرضــت لــه الباحثــة هبــة ماهــر، أثيــر نقــاش 

عميــق بيــن اإلســام والمجتمعــات المســيحية 

فــي  االســام  فيــه  توغــل  الــذي  الوقــت  ففــي 

أوروبــا عبــر المــد العثمانــي عمــدت الكنيســة 

علــى  تقــوم  متخيلــة  هويــة  اســتحضار  إلــى 

ثقافــة  باعتبارهــا  'النصرانيــة"  أيديولوجيــة 

التأســيس  فــي  محوريــة  وركيــزة  مشــتركة 

ــر النصــارى ضــد التوســع  لحركــة الجهــاد لتحري

العثمانــي، ولــم يقتصــر الكتــاب عنــد هــذا الحــد 

الشــرق  عاقــة  مناقشــة  فــي  تعمــق  إنمــا 

االســام،  لدراســة  الغــرب  ودوافــع  بالغــرب 

أحــداث  بعــد  وكيًفــا  كًمــا  زادت  دوافــع  وهــي 

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2011، ومــا تبعهــا 

مــن ظواهــر أهمهــا وأخطرهــا الترويــج لفكــرة 

االســام فوبيــا، وتصوير االســام والمســلمين 

فــي قوالــب جامــدة مــن الصــور النمطيــة التــي 

أضــر  ممــا  األذهــان  فــي  إعامهــم  رســخها 
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كثيــًرا بالعاقــات بيــن األنــا )المســلم( باألخــر 

)غيــر المســلم(. وأضــر بصــورة االســام فــي 

الغربيــة..  المجتمعــات 

التــي  المترجمــة  النصــوص  ملــف  وضمــن 

اختيــرت لتؤثــث هــذا العــدد تــم اختيــار نصيــن؛ 

األعمــال  ترجمــات  إطــار  فــي  االختيــار  توقــف 

ــة،  ــة وحيوي ــر دينامي ــا األكث ــى القضاي ــة عل الغربي

ال ســيما تلــك التــي تركــز علــى القضايــا الفكريــة 

اإلســامية؛ والســبب فــي ذلــك يعــود لرغبتنــا 

التــي  الفكريــة  المواقــف  طبيعــة  تبّيــن  فــي 

هــذه  قــوام  فهــل  عنــا،  اآلخــرون  ينتجهــا 

النظــرة تعمــق فــي فهــم ثقافــة المجتمــع 

أحــكام  منطلقهــا  أم  اإلســاميين،  والفكــر 

المعرفــة  بنــاء  تعيــق  مســبقة  معياريــة 

اإلســامي؟  الفكــر  لتجربــة  المتفهمــة 

المقالــة  خــال  مــن   - نتســاءل  عليــه  وعطًفــا 

مــورو-  أنيــس  محمــد  الباحــث  ترجمهــا  التــي 

اليهوديــة،  الباحثــة  اســتعرضت  كيــف 

 Felicitas Opwis أوبويــس  فيليســيتاس 

الفقهيــة  النظريــة  فــي  المصلحــة  مفهــوم 

المســتوى  ومــا  المعاصــرة؟  اإلســامية 

أطرتهــا  وهــل  تحليلهــا؟  فــي  بلغتــه  الــذي 

مرجعيــة علميــة حياديــة أم أحــكام معياريــة 

مخبــوءة؟ ثــم مــا الســياقات الزمنيــة الــذي 

المصلحــة؟  مفهــوم  فيــه  تناولــت 

وفــي النــص الثانــي مــن ملــف الترجمــات؛ 

االجتماعيــة  اللســانيات  فــي  الباحــث  يحــاول 

القاســمي  الديــن  بــدر  الخطــاب  وتحليــل 

 Charaudeau تقديــم منظــور باتريــك شــارودو

خــال  مــن  السياســي  للخطــاب   Patrick

تخصصــات  ضمــن  موقعــه  عــن  التســاؤل 

العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، ومــن خــال 

تحديــد عاقــة الخطــاب بالفعــل والســلطة، 

تحليــات  المقاربــة  هــذه  إثــر  علــى  وقدمــت 

السياســي  الخطــاب  تفكيــك  عــن  مهمــة 

وإبــرازا ألهميــة األداة التواصليــة فيــه وكشــفا 

الفلســفية  األســس  أهــم  فمــا  لرهاناتــه. 

المؤطــرة لتحليــل الخطــاب السياســي؟ مــا 

ــة التــي ينبنــي عليهــا هــذا  اآلليــات الحجاجي

الخطــاب؟ ومــا منهجية/منهجيــات تحليــل 

السياســية؟  الخطابــات 

ــة/  ــا الباحث ــر: تطالعن وضمــن ملــف تقاي

زينــب ابوالغــازي بتقريــر عــن أعمــال مؤتمــر 

بالمغــرب  التقليديــة  الدينيــة  "المــدارس 

العربــي وإكراهــات التحــول العولمــي" الــذي 

الدراســات اإلبســتمولوجية  نظمــه معهــد 

– أوروبــا بشــراكة مــع مؤسســة دار الحديــث 

الربــاط   – القروييــن  جامعــة   – الحســنية 

المغــرب  مــن  متخصصيــن  بمشــاركة 

والجزائــر وتونــس وموريتانيــا، قدمــوا أوراًقــا 

الدينــي  التعليــم  موضوعــات  حــول  علميــة 

التقليــدي وتاريخــه، وطرائــق التدريــس فــي 

 التعليــم العتيــق، ومظاهــر اإلبــداع والتجديــد.

 ويؤثث تقرير الباحث/ يوســف عكراش حول 

المؤتمــر الدولــي الثانــي: العلــوم اإلســامية 

التفعيــل  إلــى  التاريخــي  الرصيــد  مــن 
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مؤسســة  نّظمتــه  والــذي  الحضــاري" 

واالستشــارات  للّدراســات  األصالــة 

اإلســامية بتنســيق مــع مركــز البحــث فــي 

باألغــواط،  والحضــارة،  اإلســامية  العلــوم 

البحــث  مناهــج  ومختبــر  الشــريعة،  ومخبــر 

العلــوم  بجامعــة  اإلســامية  العلــوم  فــي 

بمشــاركة  العاصمــة  بالجزائــر  اإلســامية 

وتضمــن  والباحثيــن  األســاتذة  مــن  نخبــة 

فكريــة  ونــدوات  علميــة  ورشــات  المؤتمــر 

وجلســات افتتاحيــة تخللتهــا مداخــات. وقــد 

خــرج الباحــث  إلــى نتائــج علميــة وبنــى عليهــا 

التوصيــات.  مــن  عــددا 

وختاًمــا: يتضمــن العــدد باإلضافــة إلــى 

مــا ســبق حــواًرا ماتًعــا مــع فضيلــة األســتاذ 

الدكتــور عبد المجيــد الصغيــر حــول: "تاريــخ 

فــي  محاولــة  وماآلتــه؛  الكامــي  الفكــر 

مركــب"،  تفســيري  لنمــوذج  التأســيس 

وال  الفيــاض  النقــاش  أثــار  موضــوع  وهــو 

يــزال الباحثــون مــن مختلــف األقطــار ينبــرون 

واستشــكاًلا.  وتدقيًقــا  فحًصــا  لمســائله 

ــا أن نتســاءل عــن حقيقــة الســياق  ويحــق لن

الــذي ظهــر فيه علم الكام كممارســة فكرية 

فلســفية حــول القــرآن الكريــم كمــا يهمنــا أن 

نفهــم أهميــة علــم الــكام وحقيقتــه، معنــاه 

ومرتكزاتــه  منطلقاتــه  ومغــزاه،  ومبنــاه 

حاجــة  العلــم  هــذا  كان  إذا  وفيــم  وغاياتــه، 

وأحوالــه  العربــي  اللســان  ظــروف  أملتهــا 

تــرف  مجــرد  هــو  أم  القــرآن  نــزول  وســياق 

فكــري، ومعرفــي يتعلــق بخــروج عــن ســيرة 

اإلســامي  للمجتمــع  وإقحــام  الســلف، 

التــي  المجــردة  التنظيــرات  مــن  دوامــة  فــي 

بيــن  والفرقــة  الخــاف  وتؤجــج  اللغــط  تثيــر 

لمســلمين؟  ا
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