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About the Orient-Institut Beirut 
 

 The Orient-Institut Beirut (OIB) is an independent academic research in-
stitute, belonging to the Max Weber Foundation. It is mainly funded through 
the Federal Ministry of Education and Research in Germany. It conducts inter-
disciplinary research on the Arab world and the region of West Asia and North 
Africa at large. Its research community comprises long-term research associates 
from Germany and short-term visiting fellows from all over the world, who rep-
resent the major disciplines of the humanities and social sciences, including Is-
lamic and Arab studies, history and anthropology of the Middle East, as well as 
sociology and political sciences.  

 

 The OIB is also a long-standing partner of academic institutions in Leba-
non and the region at large. It aims to foster academic relations across the MENA 
region and increasingly conducts its research in transregional perspectives.  
 
 One of the great academic treasures of the OIB is its public research li-
brary, which holds important collections of books, journals and newspapers. It 
comprises around 140,000 volumes. The OIB publishes two major book series 
(BTS and BI) and additional titles through OIS and extra series. The institute en-
gages with a larger academic community through regular research seminars, lec-
ture series, international conferences and workshops. Local and international 
partnerships are crucial in designing and funding the institute’s projects. In par-
ticular, the OIB is at the forefront of facilitating research collaborations between 
institutions in the Arab world and institutions in Germany and Europe. It thereby 
seeks to encourage innovative academic perspectives on the region.  

  

History 

 Founded in 1961, the Orient-Institut Beirut (OIB) was initially established 
as a base of German Oriental Studies abroad by the German Oriental Society 
(Deutsche Morgenländische Gesellschaft), an academic association founded in 
1845 to promote the study of the languages and cultures of the “Orient”. In 
1963, the institute gained the legal recognition of the Lebanese government and 
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moved to its present premises in the former Villa Maud Farajallah in the quarter 
of Zokak al-Blat, near the downtown area of Beirut. 

 

 The institute’s funding was mainly provided by the German Federal Min-
istry of Education and Research and by generous grants from other sponsors, 
most notably the Fritz Thyssen Foundation, the Volkswagen Foundation and the 
German Research Association (DFG). 

 

 The OIB was designed to enhance German research links throughout the 
region and came to benefit from Lebanon’s unique advantages as an intellectual 
center and barometer of the contemporary Arab world. 

 

 Being the only German research center devoted to Arabic and Islamic 
Studies and based in the Middle East, the Orient-Institute helped train genera-
tions of German scholars specializing in the region. Academic activities at the 
institute continued even during the most turbulent periods of Lebanese history, 
although in 1987 the German staff had to be temporarily evacuated to Istanbul. 
In 1994, the directorate and parts of the research staff returned to Beirut, but 
as a result of the evacuation the institute developed de facto into a bi-local en-
tity, with branches in both Istanbul (OII) and Beirut (OIB). In 2003 the institute 
joined the Foundation German Humanities Institutes Abroad (since 2012: Max 
Weber Foundation – International Humanities), a non-profit foundation estab-
lished by German Federal Law in 2002 and funded by the Ministry of Education 
and Research (BMBF) as an umbrella organization for the currently ten German 
research centers in the Humanities located outside the Federal Republic. In 2009 
the Orient-Institut Istanbul became an independent research center, but it con-
tinues to cooperate with the OIB as part of the Max Weber Foundation. Since 
2010, the OIB has also maintained an office in Cairo.  
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Conference Concept 
 

Humans are a product of their environment, as well as their religion, and the 
various and different manifestations of religiosity flourish according to the envi-
ronments in which they were raised. This does not conflict with the principle of 
monotheism or the oneness of God or even the oneness of religion. In ancient 
Egypt, many gods were worshiped, but the sun remained the supreme manifes-
tation of the supreme god, the creator god who gives life and regulates the laws 
of the environment and nature as the ancient Egyptians saw it reflected in their 
environment on the banks of the Nile River. We also see in the Old Testament a 
pluralistic conception of the god of the gods in the word Elohim. As if oneness is 
the epitome of a special human experience for the children of Israel. It does not 
negate the pluralism in the form of other deities of the neighboring nations. 
It is not only anthropology, religious sociology, and the philosophy of religions, 
which has conveyed to us a conception of the emergence of religions, but the 
sacred texts themselves tell us narrations of the emergence of the doctrine of 
monotheism. According to verses [6: 76-79] “[6:76] So when the night over-
shadowed him, he saw a star; said he: Is this my Lord? So when it set, he said: I 
do not love the setting ones. [6:77] Then when he saw the moon rising, he said: 
Is this my Lord? So when it set, he said: If my Lord had not guided me I should 
certainly be of the erring people. [6:78] Then when he saw the sun rising, he 
said: Is this my Lord? Is this the greatest? So when it set, he said: O my people! 
Surely I am clear of what you set up (with Allah). [6:79] Surely I have turned 
myself, being upright, wholly to Him who originated the heavens and the earth, 
and I am not of the polytheists.”  
The eminent Grand Imam, Sheikh of al-Azhar, Mahmoud Shaltut, went further 
in his book al-Islam ʿaqīda wa sharīʿa (Islam Creed and Sharia), where he men-
tioned in more than one place the relevance of the Qur’an to the environment 
of its revelation. All this prompts us to re-read the religious text in its environ-
mental, societal, and historical contexts to reconnect the structure of religiosity 
with the structure of the environment/society. 
Islam is also characterized as a model with a heavy presence of the community 
in the structure of the founding text; The Qur’an was revealed in portions, i.e. 
over a period of twenty-three years, during which it interacted with its society, 
and this interaction appeared in the text. The difference between the Meccan 
Qur'an and the Medinan Qur'an is a reflection of the different social and political 
contexts between Mecca and Medina. Among the effects of the interaction be-
tween revelation and the community of the revelation is the revelation’s re-
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sponse to the requirements of the first community and the answer to its mem-
bers’ questions, which is evident in the repetition of the words “and they ask 
you… say.”  
The forefathers felt the necessity of interpreting the Qur’an according to its so-
cial context, so they established a study of the causes and occasions of revela-
tion and it became an integral part of traditional interpretations and Qur’anic 
studies. This topic also constitutes a fertile aid for the researcher who seeks to 
reveal the sociology of the Qur'an and the sociology of Prophet's Muhammad's 
message. The study of the causes and occasions of revelation has become a basic 
pillar of all modern approaches to the Qur’anic text and all modern sociological 
studies of early Islam. 

In the second conference of the research program "Discussing the interde-
pendence between Humans, Religion and Environment" participants will discuss 
the mutual influences between religion, religiosity, and society/environment 
through four main areas: 

1) the Interdependence between the community of revelation to the initial 
form of Sharia, 

2) societal transformations and their effects on reshaping religious laws 
3) the jurisprudence (fiqh) of the current controversial issues regarding mi-

norities, and the purposes (maqāṣid) towards a re-reading of Sharia 
4) the contributions of religion to contemporary societal transformations. 

 

The conference take place on December 11 and 12, 2022, at the Tolip Royal 
Hotel at 252 El-Gaish Rd, Mustafa Kamel, Alexandria.  
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Conference Program 
 
 

 

Discussing the Interdependence between Hu-

mans, Religion and Environment (DIHRE) 
Second Conference 

Religion, Religiosity and Society 
on 11 and 12 December 2022 in Alexandria, Egypt 
First day, 11th December 2022 
 
Conference Opening at 10:00 – 10:30 
Dr. Thomas Würtz, Interim Director of the German Orient-Institute Beirut 
Dr. Ahmed M. F. Abd-Elsalam, Research Associate at the OIB & Project Man-
ager 
Dr. Yasmin Amin, Representative of the German Orient-Institute Beirut in Cairo 
& Project Coordinator 
 

First session at 10:30 – 11:30 
Chair: Dr. Ashraf Mansour 

Key Lecture 
Mr. Judge Abdul Jawad Yassin, Thinker and Writer in Islamic affairs  

أين المشكل؟   -لدين والتدين والمجتمع ا  

 
Coffee Break at 11:30 – 12:00 
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Second session at 12:00 – 02:00 pm 
 جدل�ة الدين والتدين 

Chair: Dr. Hans-Peter Pökel 
12:00 – 12:20 Prof. Dr. Adib Saab (ONLINE) 

 التوح�د من طب�عة الدين 
12:20 – 12:40 Dr. Housamedden Darwish  

ف الدين والتدينجدل المعرفة واأل  ف بني ي التمي�ي
�ديولوج�ا �ف  

12:40 – 01:00 Prof. Dr. Qaseem Al-Mahbashi 
تحوالت المفهوم وس�اقات المعيف  – الدين والتدين  

01:00 – 01:20 Dr. Sherif Younis  
 التار�ــــخ والدين 

01:20 – 01:40 Ass. Prof. Dr. Neama Muhammad Abdelkadir 
ي 

ي والتدين الفلس�ف
ي واالجتما�ي  - التدين الصو�ف

 مقار�ة لإلصالح األخال�ق

01:40 – 02:00 Discussion 
 
02:00 – 03:00 Lunch 
 
Third session at 03:00 – 5:00 pm 
Chair: Dr. Ahmed M. F. Abd-Elsalam 

ف الحداثة والتجد�د   التحوالت االجتماع�ة والدين�ة بني
03:00 – 03:20 Prof. Dr. Ahmed Salem 

   المتعال الصع�ديتجد�د العلوم الدين�ة عند عبد  –الحداثة والتجد�د 

03:20 – 03:40 Dr. Abdelilah Setti 
 التحوالت االجتماع�ة والثقاف�ة وم�الد التدين الفردي

03:40 – 04:00 Dr. Souad Etmimi 
ي 

ات االجتماع�ة المعا�ة التدين ومقار�ة العدد: الفرد مقابل الجماعة ودورهما �ف التغ�ي  
04:00 – 04:20 Prof. Dr Abdel Basset Salama Heikal 

ف الفكري: الدين وحركة االجتماع  ي نتاج عبد الجواد �اسني
 قراءة �ف

04:20 – 04:40 Dr. Mohamed Tharwat Attia 

ي مجتمع المهاج��ن 
 سنغافورة نموذجا  –أثر الدين �ف

04:40 – 05:00 Discussion  
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Fourth session at 05:00 – 06:30 

Chair: Dr. Sarah El Bulbeisi 

 اله��ة الدين�ة أمام القضاء 

05:00 – 05:20 Ass. Prof. Dr. Wafya Hammouda 

Minorities and vulnerable in Sharia Courts: A new perspective 

05:20 – 5:40 Dr. Yasmin Amin  

In her own Right: Stories of Egyptian Women in Courts 

05:40 – 06:00 Dr. Ahmed M. F. Abd-Elsalam 

The Impact of the Revelation Community on the Verses of Legislation 

06:00 – 06:20 Discussion 

 

06:20 – 06:30 Administrative Notices 

 

End of the first day 

Second day, 12th December 2022 

 

Fifth session at 09:00 – 11:00 

Chair: Dr. Thomas Würtz 
�عة  والمجتمع ال�ش  

09:00 – 09:20 Prof. Dr. Ashraf Mansour 
ي وتطوراتها الالحقة الحالة األو� 

�ــــع القرآيف ف  –للت�ش وع عبد الجواد �اسني ي م�ش
 قراءة �ف

09:20 – 09:40 Prof. Dr. Bassem Jmal 

 اتصال أم انفصال  – أسباب نزول القرآن ومجتمع الدعوة

09:40 – 10:00 Prof. Dr. Yasser Kansu 

ي  �شكال�ةو الدين 
ايف ي وال�ب

 الجوايف

10:00 – 10:20 Dr. Mohammed Yousri Abu Hadour 

ي مرا�ا الفقه والعق�دة
 ال�اع الس�ا�ي �ف

10:20 – 11:00 Discussion 

 

Coffee Break at 11:00 – 11:30  
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Sixth session at 11:30 – 13:30  

Chair: Dr. Yasmin Amin 

 رؤى إ�مان�ة 

11:30 – 11:50 Prof. Dr. Haydar Hasan Diwan 

ي 
عة الروح�ة التدين العرفايف ف ف المع�ار�ة الفقه�ة وال�ف  بني

11:50 – 12:10 Dr. Mahmoud Abdallah 

 مداخالت جد�دة من أجل التعا�ش  – علم الرعا�ة الروح�ة وسؤال الواقع

12:10 – 12:30 Dr. Fawzia Ben Ghali 

 سوق الحالل العالم�ة تدينا اقتصاد�ا 

12:30 – 12:50 Dr. Emad Abdel-Messeh Thabet 

ي 
ي تفس�ي النص الدييف

 التشدد واالنفتاح: جذور االختالف �ف

12:50 – 01:30 Discussion 

 

01:30 – 02:30 Lunch 

 

Seventh session at 02:30 – 04:30 pm 

Chair: Dr. Mahmoud Abdallah & Dr. Ahmed Abd-Elsalam 

 التعدد�ة الدين�ة 

02:30 – 02:50 Prof. Dr. Karima Nour Aissaoui 

ي 
 بالمغرب وتحد�ات تعدد أنماط التدين  تدب�ي الشأن الدييف

02:50 – 03:10 Prof. Dr. Abdelrady Abdelmohsen Radwan 

�عة   فقه األقل�ات المقاصدي عق�دة و�ش

03:10 – 03:30 Dr. Tarek Abdelgalil 

ي ترك�ا المعا�ة 
 التأث�ي االجتما�ي والس�ا�ي للطرق الصوف�ة �ف

03:30 – 03:50 Ass. Prof. Dr. Aziza Sobhy 

ي 
  المرأة الم��ة وتداع�ات الخطاب الدييف

03:50 – 04:10 Mr. Saeed Mubarak Al-Tarshi 

ي سلطنة عمان 
ي التج��ة التار�خ�ة اإلباض�ة �ف

 مثال فقه الس�اسة  –الدين والتدين واالجتماع �ف

04:10 – 04:30 Discussion 
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Last session at 04:30 – 06:30 

Chair: Dr. Yasmin Amin & Dr. Ahmed Abd-Elsalam 

ي   التدين الشعيب

04:30 – 04:50 Prof. Dr. Saber Souissi 

ف مطالب اإل�س�ة ومآزق اله��ة  ي بني  التدين الشعيب

04:50 – 05:10 Ms. Mona Zaarour 

ف  ي الش��ي والتحوالت  جدل العالقة بني ف  –الس�اس�ة التدين الشعيب عراق ما بعد صدام حسني
 ا نموذج

05:10 – 05:30 Dr. Sameh Ismail 

ف الثقافة والتار�ــــخ  ي وتمثالت الدين بني  التدين الشعيب

05:30 – 05:50 Mr. Ahmed Zaghloul Shalata 

ي بعد  ي المسارات واإل 2013التدين الشبايب
 شكاالت : قراءة �ف

05:50 – 06:10 Mr. Abdelghafar Salim 

ق ألمان�ا الممارسات: دراسة  –البيئة  –الدين  ي �ش
ف �ف ف المق�مني ف المسلمني ف الالجئني  م�دان�ة بني

06:10 – 06:30 Discussion 

 

06:30 End of the Conference 

Thank you for your Participation 
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 مداخالت جد�دة من أجل التعا�ش – علم الرعا�ة الروح�ة وسؤال الواقع
by 

Abdallah, Mahmoud, Dr. (Ass. Professor of Islamic Theology 
at the University of Tübingen) 

 
 ألمان�ا، أستاذ و�احث بجامعة ت��نجن ومحا�ض بجامعة لودفسبورج بجنوب    نزالوي،  عبد هللاد. محمود  

وك بالنمسا وجامعة ف��ورج �س���ا. دكتور   ي فيينا، وا�س�ب ي    عبد هللاوجامعيت
ي المنتدى األلماىض

عضو �ض
ي لمنتدى مستقبل اإلسالم    Deutsche Islamkonferenzسالم  لإل 

التابع لوزارة الداخل�ة والرئ�س الثاىض
الس�ا�ي  للتثق�ف  األلمان�ة  الهيئة    ببون   Bundeszentrale für Politische Bildung بالتعاون مع 

ج. د. عبد اهللا من    ورئ�س ي للحوار والثقافة بوال�ة بادن فوتم�ب
المنتدى الم�ي األلماىض إدارة  مجلس 

جمة عام   �ف وحصل ع� ل�سا�س اللغات وال�ت . 1998موال�د جمهور�ة م� الع���ة، درس باألزهر ال�ش
ش هينه بدوسلدورف  ي   Heinrich-Heine Universityحاصل ع� الدكتوراة من جامعة هاي�ض

شمال   �ض
ي ت��نغن  ي الدراسات والحضارة اإلسالم�ة بجامعيت

ي مجال االندماج والهجرة ثم باحثا �ض
غرب ألمان�ا. عمل �ض

النمسا منذ   ي 
وك �ض ة من  2012األلمان�ة وا�س�ب الف�ت ي 

تابع    2019وحيت    2016. ترأس �ض ي  وع بحي� م�ش
عن   األ�اد��ي  التعل�م  حول  ج  فوتم�ب بادن  بوال�ة  العل�ي  البحث  العمل  لوزارة  ي 

�ض الممارسة  ط��ق 
المجتمع   .المجتم�ي  ي 

�ض األمة  مفهوم  اإلسالم،  ي 
�ض الروح�ة  بـالرعا�ة  دراساته  ي 

�ض وحوار   الحد�ث،يهتم 
سلسلة علم�ة بألمان�ا تحت ذات االسم. أحدث مؤلفاته:    2017األد�ان وقضا�ا التعا�ش و�صدر منذ  

(مقال   ي 
المنا�ض التغ�ي  مكافحة  ي 

�ض الدين  الحج2022دور  الدين�ة   )،  الممارسة  ض  بني الحد�ث  الع�  ي 
�ض

ض الواقع والمأمول (مقال  2022والرؤ�ة المجتمع�ة (مقال   ي زمن كرونا بني
ي أور�ا �ض

) المؤسسات الدين�ة �ض
ـ ـ وث�قة المدينة وسؤال التعا�ش (مقال  2021 ض ض أم أمة المؤمنني ) و"الرعا�ة الروح�ة 2020)، أمة المسلمني

�ي و  ي اإلسالم ــ تأص�ل �ش
ي المجتمع المتعدد (كتاب، �ض

 )2022�ساؤالت حول دورها �ض

 

 الملخص 

ض المجتمع المتعد ة منها ع� سب�ل المثال أن األفراد ف�ه لديهم أنماط   د يتم�ي والحد�ث بأمور كث�ي
ي ببعضها 

ح�اة متنوعة ومتعددة وكذلك معتقدات دين�ة وثقاف�ة مختلفة. هذە األنماط المختلفة تلت�ت
ة متسارعة. هذا التن�ع   واألخالق�ة  االجتماع�ةأن الق�م  البعض كل يوم، كما   نفسها تتغ�ي باستمرار و�وت�ي

ض المكونات المختلفة للمجتمع. فما هو دور الدين  ب طرازا ق��ا متماسكا من التعا�ش بني
�
المجتم�ي يتطل

ي المجتمع 
ي ع� ما بعد الحداثة؟ ك�ف �مكن التعا�ش �ض

ي هذا الس�اق، وهل �مكن أن �كون له دور �ض
�ض

ي الخ بعدما كنت �ي مركز التعا�ي  المتعدد، وك�ف �مكن تجا ي والغرىب
�ت وز ثنائ�ة األب�ض واألسود أو ال�ش

 مع اآلخر ع� مر العصور؟ 
واسعة  مساحة  �قدم  بل  المجتمع،  ي 

�ض الدين  لدور  تحد�ا  فقط  �مثل  ال  المتعدد  المجتمع  إن 
ي ع� سب   اإلسالم�ة �شهد واإلبداع والتجد�د. فالدراسات    لالرتقاء ي المجتمع األورىب

�ل المثال �شأة علوم �ض
الفكر   ي 

�ض ال�الس�ك�ة  العلوم  تحت  ورة  بال�ض تندرج  ال  ،جد�دة  والرعا�ة   اإلسال�ي الدين�ة  ��ة  ال�ت مثل 
 الروح�ة وحوار األد�ان. 

العم�ي   بالواقع  الدين�ة  الدراسات  ناح�ة إ� ر�ط  الجد�دة من  العلم�ة  المداخالت  �س� هذە 
ي  الذي �ع�ش ف�ه ال  االجتما�ي والس�اق  

ي أور�ا و�� تفع�ل دور الدين �ض
ي   مواجهةمسلمون �ض التحد�ات اليت

ي أرضه من خالل التعرف ع� الق�م واأل�ساق المعرف�ة  
من ناح�ة   المختلفة. تهدد اإل�سان كخل�فة هللا �ض
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" وتط��ر منهج�ة ومفاه�م   أخرى ي لإلجابة ع� أسئلة "المجتمع المستقب�ي وع منه�ب عليها تقد�م م�ش
  ". جل "التعرف ع� اآلخرمعا�ة من أ

ي هذا الس�اق �جب عليها اإلجابة ع� �ساؤالت عد�دة مثل سؤال تعامها مع النص المقدس 
�ض

ك�ف تنظر للمنهج الجد�د وما عالقتها بالدراسات ال�الس�ك�ة وما هو دور هذە    بالواقع، وك�ف�ة ر�طه  
ي تفع�ل دور الدين  

ي تع��ز السلم المجتم�ي و�ض
ض األد�ان العلوم الجد�دة �ض ك بني ي تحقيق التعا�ش المش�ت

�ض
 ت المتعددة.  اوالحضار 

الروح�ة   الرعا�ة  عن  الحد�ث  إطار  ي 
�ض األسئلة  هذە  بعض  ع�  اإلجابة  إ�  الورقة  هذە  �س� 

ض ع� سؤال الواقع   ك�ي مون�ط�ق�ا و كنموذج مع ال�ت ي تع��ز   ه�ي
ي الجد�د �ض النص ودور هذا المجال البحي�

ي المجتمع
 المتعدد.   قضا�ا التعا�ش �ض
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ي ترك�ا المعا�ة
 التأث�ي االجتما�ي والس�ا�ي للطرق الصوف�ة �ف

by 

Abdelgalil, Tarek, Dr. (Professor of Turkish Language and Lit-
erature, Faculty of Arts, Ain Shams University)  

  

شمس ض  عني بجامعة  اآلداب  ي كل�ة 
�ض التدر�س  هيئة  لقسم   .عضو  ا  رئ�س� بمركز  عمل  ك�ة  ال�ت الدراسات 

ات�ج�ة ي ترك�ا،   .اإلمارات للبحوث والدراسات االس�ت
ي بالسفارة الم��ة �ض

وشغل منصب الملحق الثقا�ض
ا     .٢٠٢٠-٢٠١٦خالل عا�ي    ب�سطنبولومدير مركز م� للعالقات الثقاف�ة والتعل�م�ة  

�
وعمل أستاذ

ي  
ق األوسط بجامعة صقار�ا �ض ا بمعهد دراسات ال�ش له العد�د من ال�تب والدراسات والمقاالت  �ة و تركزائر�

ك�ة ض الع���ة وال�ت  .باللغتني

 

 

 الملخص

ك�ة؛ ح�ث عرف األتراك اإلســــــالم عن ط��ق   ي أبرز ســــــمات الشــــــخصــــــ�ة ال�ت
ُ�مّثل الُم�ّون الصــــــو�ض

ي شـــــــخصـــــــ�ة األتراك العســـــــك��ة مع ســـــــلوك اتباع الم��د 
المتصـــــــوفة، واّ�ســـــــقت عالقة الســـــــمع والطاعة �ض

ي 
. لش�خه �ض ي

  النهج التصو�ض

ي األســـــاس، نزعة فرد�ة �ســـــتهدف الوصـــــول إ� هللا عن ط��ق الزهد 
، �ض ورغم أن التصـــــوف �عت�ب

ي عهد الدولة العثمان�ة  
وتزك�ة النفس، إال أن الطرق الصـــــوف�ة قامت بأدوار اجتماع�ة وســـــ�اســـــ�ة مؤثرة �ض

ــاع وقراط�ـــة العثمـــان�ـــة من نـــاح�ـــة، و�خضـــــــــــــــ ا�ي من خالل ارتبـــاطهـــا الوثيق بـــالب�ي ي م�ت
هـــا المجتمع العثمـــاىض

 األطراف لوالء السلطان من ناح�ة أخرى. 

عت الدولة العثمان�ة ُتهمل رعا�ة الطرق الصــــــــــــوف�ة منذ انتهاجها ســــــــــــ�اســــــــــــات تغ��ب الدولة  �ش
ك�ـة عـام   . ثم و�ق�ـام الجمهور�ـة ال�ت ــش م خضـــــــــــــــعـت الطرق 1923والمجتمع نهـا�ـات القرن التـاســـــــــــــــع عـ�ــــــــــــ

ض الثورة ال�مال�ة.  الصوف�ة، لحظر كامل لمؤسساتها   وأ�شطتها، بموجب قوانني

، فقد لجأت الطرق الصــــوف�ة إ� ممارســــة   �ي
ي الذهن�ة والســــلوك ال�ت

ولّما كان التصــــوف أصــــ�ل �ض
ي الحفاظ ع� 

لت دورها �ض ض ي المحافظات البع�دة عن الســــــلطة المرك��ة، واخ�ت
أ�شــــــطتها، �شــــــكل �ي، �ض

ي أقرت ســــــــــ�اســــــــــات علمان�ة  العق�دة اإلســــــــــالم�ة وأركانها خالل الثالثة عقو  ك�ة اليت د األو� للجمهور�ة ال�ت
 راد�كال�ة. 

عاد الدور االجتماع�ة والســــــــــــ�ا�ي للطرق الصــــــــــــوف�ة، وخاصــــــــــــة الط��قة النقشــــــــــــبند�ة الخالد�ة  
ــاب الحرب  ي أعقـ

ــة �ض ــة الح���ـ ــدد�ـ ــام الســـــــــــــــ�ـــا�ي للتعـ ا، مع تحول النظـ ــ� ــة، تـــدر�ج�ـ ــا المختلفـ ــاتهـ بمجموعـ
ي الوصــــــــــــــول إ� الســــــــــــــلطة، واالحتفاظ بها مدة  العالم�ة الثان�ة. وقامت  

بدور داعم للحزب الد�مقرا�ي �ض
ض الطرق 1960حيت االنقالب العسـكري   1950عـ�ش سـنوات من  . وتبلورت عالقة المصـالح المتبادلة بني

ي منحت األو� ح��ة ممارسة أ�شطتها مرة أخرى.   الصوف�ة والسلطة، اليت

، نواة ما �عرف  أفرزت ط��قة "إســـــــــــــكندر باشـــــــــــــا" النقشـــــــــــــبند�ة،   ي
أواخر ســـــــــــــتين�ات القرن الما�ض

؛ ح�ث أســــــس "نجم الدين أر�كان"، م��د هذە الط��قة، أحزابه الســــــ�اســــــ�ة المتتال�ة  باإلســــــالم الســــــ�ا�ي
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ض المصــــــــــادر الفك��ة لإلســــــــــالم الســــــــــ�ا�ي لدى 1969بدا�ة من   ، وم�ج أفكار ط��قته الصــــــــــوف�ة بمضــــــــــامني
ي با�

 ستان. جماعة اإلخوان، والجماعة اإلسالم�ة �ض

ض الت�ارات  ي بني ، وكذلك التطاحن الشــــــــــعيب ي لت�ار اإلســــــــــالم الســــــــــ�ا�ي و�ســــــــــبب تطور الثقل الحزىب
ع� تدع�م اإلســـــالم    1980ال�مين�ة وال�ســـــار�ة خالل عقد الســـــبعين�ات، عمل قادة االنقالب العســـــكري  

ي 
ض أفراد -الرس�ي "الحن�ض ي داخل المدارس و�ني  المجتمع. المات��دي"، و��ش الو�ي الدييض

ة   ات االجتماع�ة والسـ�اسـ�ة للطرق الصـوف�ة خالل ف�ت و�سـتهدف هذە الورقة البحث�ة تناول تطور التأث�ي
 ، وعهد حزب العدالة والتنم�ة الحا�م، وذلك ع�ب النقاط التال�ة: 1980ما بعد انقالب 

ك�ة من الطرق الصوف�ة - �عات ال�ت  موقف الت�ش
ي المجتمع والس�اسة الطرق والجماعات الصوف�ة ذات التأث�ي  -

 �ض
�ن - ض الطرق الصوف�ة واألحزاب خالل ال��ــع األخ�ي من القرن الع�ش  أنماط العالقة بني
ي عهد حزب العدالة والتنم�ة -

 ازد�اد نفوذ مؤسسات الطرق الصوف�ة داخل المجتمع والدولة �ض
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ي 
ي والتدين الفلس�ف

ي واالجتما�ي  - التدين الصو�ف
 مقار�ة لإلصالح األخال�ق

by 

Abdelkader, Neama Muhammad, Ass. Prof. Dr. (Assistant Pro-
fessor of Islamic Philosophy at the Faculty of Art, Alexandria 
University) 
 

ي   أستاذ مساعد الفلسفة اإلسالم�ة  ةنعمة محمد محمود عبد القادر وظ�ف   �شغل
جامعة    –كل�ة اآلداب    �ض

ض    بعنوان:   ةالدكتوراە من ال�ل�ة نفسها عن أطروح . وكانت قد حصلت ع� درجة  اإلسكندر�ة  النفس بني
ض   ض والذوقيني ي الفكر اإلسال�ي  العقليني

ي   –)  من القرن الثالث إ� نها�ة القرن الخامس( �ض
دراسة مقارنة �ض

حول التصوف وعلم   القادر: دراساتلألستاذة الدكتورة نعمة عبد    االهتمامات البحث�ةومن    المناهج. 
ي اإلسالم  إصداراتها آخر  ومن    اإلسالمي المعاصر.ال�الم والفكر  

ي الفكر اإلسال�ي    –: الفكر الس�ا�ي �ض
دراسات �ض

 المعا�. 

 

 الملخص 

ض الفرق اإلسالم�ة        من بني
�
وأقصد بالتدين هنا  األخرى،ال شك أن الخوارج كانوا أ��� الفرق تدينا

ي أمر بها  ي   الدين، الحرص ع� ممارسة الشعائر الدين�ة اليت فروا�ة الرسول ( ص� هللا عل�ه وسلم ) اليت
ي عهدە لم ينكر عليهم الرسول أنهم أ��� ف

ي  تؤرخ للظهور األول للخوارج �ض
ضً� من الصحابة أنفسهم �ض

ة الص�ام وقراءة القرآن ، ورغم ذلك فهم ��عو المروق من الدين ، فهم قوم ال  أداء الصلوات وك��
ي أمر الدين .  

 ينقصهم العمل أو التدين الشك�ي بل ينقصهم التب� �ض

، ف�ما عرف بالتدي      ن الطقو�ي أو انتقل هذا النمط من التدين ع�ب العصور وحيت الع� الحا�ي
،الشعائري أو  ح�ث يؤدي الفرد العبادات والطقوس الدين�ة بدون معرفة روح�ة بمقاصدها  السط�ي

كما قد �خت� هذا الن�ع من التدين شعائر الدين بصورة قد   الدين. مما يبعد بها عن جوهر  وأحكامها؛
ومن قرأ   كله،صام الدهر  من صام يوم كذا كأنه  القول: تكون م��ة �شبه فكرة صكوك الغفران نحو 

 خ .... إلسورة كذا فكأنما قرأ القرآن كله 

ي ومن      
ال ينتج إذن عن هذا الن�ع من التدين إذن أ�ة آثار إ�جاب�ة تنعكس ع� إصالح الفرد األخال�ت

ي هذا الن�ع من التدين الزائف يؤدي صاحبه الشعائر الدين�ة ع� الوجه الذي �ظنه   المجتمع. ثم 
ف�ض

ي بها صالح  األمثل،  لرحمه، وتارة   اآلخرة،ول�نه يتنا� أن �ق�م ما �صلح دن�اە اليت
�
فتارة تجدە قاطعا

ي 
ي عالقته  خصومته،فاجرا� �ض

 منفرا� �ض
�
 غل�ظا

�
  باآلخ��ن. وتارة فظا

ي وز�ف التدين     
،وقد أدرك الصحابة والتابعون جوهر التدين الحق��ت فقد ح� أن أول من   الشك�ي

ي المسجد 
ض الظهر والع� الخل�فة األموي عبد الملك بن مروان وجماعة ص� �ض فكانوا إذا  معه،ما بني

  : لو  -تاب�ي جل�ل   –ه ) 94ص� اإلمام الظهر قاموا فصلوا إ� الع� فق�ل لسع�د بن المس�ب (ت: 
ة الصالة والصوم ، و�نما العبادة ا ي قمنا فصلينا كما �ص�ي هؤالء ، فقال : " ل�ست العبادة بك��

لتفكر �ض
 أمر هللا والورع عن محارم هللا ".  

ض من التدين لدى الصوف�ة     ح�ث قدم  والفالسفة،وسوف أتناول من خالل هذە األوراق نمطني
ض الشعائر الدين�ة يتفق مع جوهر   لمضامني

�
 عم�قا

�
 ذوق�ا

�
بينما قدم  الدين،الصوف�ة تحل�ً� روح�ا
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 و�جعله �صل إ� مرتبة �حصل من خاللها السعادة  
�
 ير�ت بالفرد أخالق�ا

�
 معرف�ا

�
الفالسفة تصورا� عقل�ا

.   القصوى،
�
 وقد يتكامل النمطان معا
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�ل ع� ف �ــــع أثر مجتمع الت�ف   آ�ات الت�ش

The Impact of the Revelation Community on the Verses of 
Legislation 

by 

Abd-Elsalam, Ahmed M. F., Dr. (Project Manager and Associ-
ate Researcher at the German Orient-Institute Beirut) 

 

Ahmed M. F. Abd-Elsalam joined the OIB in October 2021 as a research associ-
ate. He received his PhD in Islamic Studies from the Martin-Luther University 
Halle-Wittenberg. His research focused on social and legal transformations in 
Muslim societies in past and modernity. 

Abd-Elsalam works at the OIB on socio-theological questions concerning Abra-
hamitic interdependence relating to marriage and divorce as human production 
of theological and religious knowledge.  His project deals with legal issues of 
marriage and divorce in Jewish communities in Egypt and Iraq in the first half of 
the last century and its relation to other trans-regional and trans-religious com-
munities. 

 الملخص 

�ــــع من أجله. فهو إما   �ــــع يرتبط ارتباطا وث�قا بالمجتمع الذي وضع الت�ش ال مشاحة أن أي ��ش
ائع الدين�ة ال بد لها  مؤسس ع� أخالق�اته أو امتداد ألعرافه أو تنظ�م لب �عات أو ال�ش ن�انه. وكذلك الت�ش

ي كتابه اإلسالم 
�ل. وال أمل هنا من إعادة ترد�د مقولة الشيخ شلتوت �ض ض من عالقة ارتباط�ة بمجتمع الت�ض

�ل.   ض �عة وعق�دة أن ل�س كل ما جاء به القرآن كان جد�دا ع� مجتمع الت�ض  �ش

أن اإلسالم   ال�تاب نفسه من  ي 
ثقافته  كما تحدث �ض ي مجتمع قائم له 

ي فراغ ول�ن �ض
لم ينشأ �ض

ومؤسساته وقوانينه وأعرافه. ولعل حد�ث رسول هللا بقوله إنه إنما أرسل ليتمم مكارم األخالق، مؤكدا 
مكة   مجتمع  هما  ض  متباينني ض  لمجتمعني مخاطبة  أنزلت  ي  اليت القرآن  آ�ات  وكذلك  شلتوت.  الشيخ  لرأي 

 ومجتمع المدينة. 

تمثل   العشائ��ة  كانت مكة  التعدد�ة  تمثل  فكانت  ب  ي�� أو  المدينة  أما  الواحدة  القب�لة  بني��ة 
ي اآل�ات  

ي قراءة تلك االختالفات �ض
والدين�ة وذلك حيت قبل البعثة والهجرة المحمد�ة. فكان من المنط�ت

  انعكس ما    القرآن�ة. وال نتكلم هنا عن طب�عة اآل�ات المك�ة والمدن�ة من جهة بني��ة لغتها ول�ن من ناح�ة
ي القرآن من أعراف اجتماع�ة

�ع�ة.  �ض   وأحكام ��ش

ي النصـــــــــــوص  وصـــــــــــصـــــــــــخجتمع�ة لها  معالم مس  عكنالمقدمة ك�ف تتتناول الورقة البحث�ة 
يتها �ض

 ! الدين�ة وال�تب المقدسة
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ي مرا�ا الفقه والعق�دة
ف  –  ال�اع الس�ا�ي �ف والمسح ع�  مسألة غسل الرجلني

ا ف نموذج�  الخفني
by 

Abu Hadour, Mohammed Yousri, Dr. (Researcher in Islamic 
history and the history of differences and doctrines) 

 
ي العد�د  

ي التار�ــــخ اإلسال�ي والحركات الس�اس�ة والمذهب�ة. شارك �ض
باحث حاصل ع� درجة الدكتوراە �ض

ا والندوات  المؤتمرات  التومرت�ة"، من  والمهد�ة  "الحش�ش�ة  منها  ال�تب،  من  عدد  له  صدر  لدول�ة. 
المذهب�ة   المخ�لة  ي 

�ض المجو�ي  لؤلؤة  و"أبو  التار�خ�ة"،  الروا�ات  ي 
�ض تحل�ل�ة  قراءة  األمصار:  و"ثورة 

ي نقد ظهور التشيع: جدل السلطة والمذهب"، و
ي تار�خ�ة الفرق والمذاهب  "السن�ة والش�ع�ة، و"�ض

�ض
ي اإلسالم". 

 الس�اس�ة �ض

 ص الملخ

قد   الفقه�ة  الجدل�ة  النقاط  من  العد�د  أن  اإلسال�ي  التار�ــــخ  حول�ات  ي 
�ض الباحث  �الحظ 

، تمه�دا� ألن تتطور مع مرور الوقت لتصبح من السمات   استطاعت أن تنتقل إ� م�ادين السجال الس�ا�ي
ة لبعض المذاهب أو الفرق  ض ) توا�ب    .المم�ي ، والعقائدي، والس�ا�ي ي (الفق�ي

هذا التطور الجدا�ي الثالى�
المسلمون، ومن ثم فقد أصبحت تلك   ي مر بها  وتوافق مع تطور الس�اقات التار�خ�ة واالجتماع�ة اليت
ي ال تزال قائمة حيت   ا من مالمح اله��ات المذهب�ة والس�اس�ة اليت ا مهم� كيبة الجدل�ة المعقدة، ملمح� ال�ت

 .ة الراهنةاللحظ

ي 
�ض االختالف  عقائد�ة وس�اس�ة مسائل  أبعادا�  لتأخذ  تطورت  ي  اليت الفقه�ة  المسائل  أشهر  من 

ي الصالة 
 .ص�غة األذان، وحكم دفع األخماس، والجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة، و�سبال ال�دين �ض

ي الوضوء والمسح ع� ال 
ى  ستعمل الورقة البحث�ة ع� مناقشة مسألة "االختالف �ض "، ل�ض ض خفني

ي 
ك�ف انتقل هذا الخالف الفق�ي السائغ من صفحات المصنفات الفقه�ة، وك�ف جرى استخدامه �ض

ي متون ال�تابات العقائد�ة  
ي نها�ة المطاف �ض

ي دولة الخالفة، إ� أن استقر �ض
ال�اع الس�ا�ي ع� السلطة �ض

صد الورقة تأث�ي ذلك  .والمذهب�ة السن�ة والش�ع�ة اإلمام�ة الجدل الفق�ي ع� بعض ممارسة    كما س�ت
ي القرون الوس�. 

ق�ة �ض ي البلدان اإلسالم�ة الم�ش
ي مارسها اليهود �ض  بعض الشعائر اليت

الخالف   سنستعرض  األول  المحور  ي 
�ض رئ�سة.  محاور  ثالثة  إ�  البحث�ة  الورقة  تقس�م  سيتم 

ي الوضوء. ستذكر الورقة بعض األدلة المه
ض �ض مة عند كل من أهل السنة  الفق�ي حول مسألة غسل الرجلني

سورة   من  السادسة  لآل�ة  المختلفة  القراءات  إ�  جع  وس�ت �ة.  ع�ش ي  اإلثيض اإلمام�ة  والش�عة  والجماعة 
َمَرا

�
 ال

�
ْم ِإ�

�
ْ�ِدَ��

�
ْم َوأ

�
وا ُوُجوَه�

�
ِسل

ْ
اغ

َ
ِة ف

َ
�  الصَّ

�
ْمُتْم ِإ�

ُ
ا ق

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإذ

�
َها ال يُّ

�
ْم ِفِق َواْمَسُحوا  المائدة "َ�ا أ

�
ِبُرُءوِسك

  ."... ض�
ْعَبنيْ

�
�

�
 ال

�
ْم ِإ�

�
�

�
ْرُجل

�
 َوأ

الفقه إ� م��ــع   المسألة من م��ــع  الدائر حول  انتقال الجدل  الورقة  صد  ، س�ت ي
الثاىض المحور  ي 

�ض
ة النقاشات المرتبطة   امن مع ظهور األحزاب الس�اس�ة ع� الساحة اإلسالم�ة، وك�� ض الس�اسة، وذلك بال�ت

ع�ة السلطة و  ي وظفت بها   .اإلمامة بمسائل �ش ي هذا المبحث ال��ف�ة اليت
ض الورقة �ض من المتوقع أن تبيني

ي ألهل السنة والش�عة والخوارج.  ي البناء األ�ديولو�ب
ض �ض  مسألة غسل الرجلني
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ي صلب البن�ة العقائد�ة عند الفرق  
ي المحور الثالث من الورقة، سنفهم ك�ف دخلت المسألة �ض

�ض
ي تلك المسألة بمثابة ُمحدد مهم من محددات اإل�مان اإلسالم�ة المختلفة، حيت صار ر 

 .أي كل ف��ق �ض
ض   ي المسألة قد صار بمثابة الشعار أو اله��ة المائزة   -السنة والش�عة-سنالحظ هنا أن رأي كل من الف��قني

�ض
له، ومما �شهد ع� ذلك الرد المنسوب أل�س بن مالك عندما ُسئل عن أهل السنة والجماعة، فقال: 

ي طالب: "إنا   "أن تحب "، و�قابله قول ع�ي بن أىب ض ، وتمسح ع� الخفني ض ي الختنني
، وال تطعن �ض ض الش�خني

ض �سنتنا".  ، فمن كان من ش�عتنا فل�قتِد بنا، ول�سنت ض  أهل ب�ت ال نمسح ع� الخفني
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ي بالمغرب وتحد�ات تعدد أنماط التدين
 تدب�ي الشأن الدييف

by 

Karima Nour Aissaoui, Prof. Dr. (Professor of Comparative Re-
ligions, Abdelmalek Essaadi University, Morocco) 

 

جامعة عبد المالك السعدي، تطوان /    الدين،كل�ة أصول    األد�ان،أستاذة تار�ــــخ    ع�ساوي،د ك��مة نور  
  وزم�لة   .مركز تن��ر لتحالف الحضارات والتنم�ة االجتماع�ة والثقاف�ة بفاس، المغرب  ورئ�سة المغرب

ض أتباع األد�ان والثقافات ي    ومسؤولة بمركز الملك عبد هللا بن عبد الع��ز للحوار بني
العالقات الدول�ة �ض

�ساء   ب��ور�ــــخاتحاد  الوطن�  آرارات  والجمع�ات  المرا�ز  من  بعدد  عض��ات  لها  والدول�ة، �س���ا؛  ة 
ونظمت   المؤتمراتشاركت  من  من   العد�د  والدول�ة  الوطن�ة  والمهرجانات  والندوات  والملتق�ات 

 إصداراتها: 
ي سفر التك��ن   •

والخطيئة والطوفان و��ج    لقضا�ا: الخلق التوراة من التدو�ن إ� النقد دراسة �ض
وت،   بابل، المركز   . 2020األ�اد��ي لألبحاث بتور�نتو كندا، ب�ي

: النص  • ي
؛مؤسسة الفكر  مقار�ات نقد�ة، التوراىت ي  2021المغرب  العرىب

 2020بقا�ا امرأة، منشورات مركز تن��ر لتحالف الحضارات، المغرب،  •
ي آخر األسفار، مؤسسة مقار�ات المغرب •  2021وأنت تكتبيض
 2022والمضمون، مؤسسة مقار�ات المغربالعهد القد�م البن�ة  •

 الملخص 

المغرب منذ استقالله عن فر�سا سنة   ،    1956عرف  ي الدييض ي تدب�ي الشأن 
تحوالت متالحقة �ض

ي أو 
ي سواء ع� المستوى الس�ا�ي أو المؤسساىت

ض المد والجزر. غ�ي أن االهتمام االستثناىئ تأرجحت ما بني
لملك محمد السادس. فقد مس اإلصالح قطاعات متعددة  الما�ي لن يتحقق �شكل كامل إال ع� عهد ا

ي األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، والمجالس العلم�ة، ومعهد دار الحد�ث الحسن�ة، ورابطة علماء 
تمثل �ض

 المغرب، والتعل�م العتيق. 
جمون   ي�ت ض  دينيني ض  فاعلني تك��ن  ي 

�ض إل�ه  الموكول  والدور   ، التدب�ي هذا  أهم�ة  من  الرغم  وع� 
ها   ال شكالس�اسة الدين�ة الرسم�ة، إال أنه واجه منذ البدا�ة مجموعة من التحد�ات.  ي أن أوالها وأ���

�ض
ي جعلت المغرب، ألول مرة، وجها لوجه أمام خطر ا  . كما إ�الما أحداث الدار الب�ضاء اليت إلرهاب اإلسال�ي

ي مجال 
ي ظل الطفرة غ�ي المسبوقة �ض

ي أنماط جد�دة من التدين، خاصة �ض ي المجتمع المغرىب
ظهرت �ض

  .  اإلعالم الجد�د، ووسائل التواصل االجتما�ي
ض الشباب؟ ي المغرب؟ وما مدى انتشارها بني

 ما �ي أهم أنماط التدين �ض
 ه المؤسسة الدين�ة الرسم�ة؟ ميت تص�ي بعض أنماط التدين تحد�ا حق�ق�ا يواج 

ي الحد  
ي مواجهة هذە التحد�ات أو ع� األقل �ض

ي المغرب �ض
ي �ض إ� أي حد نجح تدب�ي الشأن الدييض

ها؟   من تأث�ي
ي رسم 

ي هذە المداخلة اإلجابة عن هذە األسئلة نظرا لحداثتها وألهميتها �ض
سنحاول إن شاء هللا �ض

ي المغرب
ي �ض   . صورة مق��ة لتدب�ي الشأن الدييض
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 لدين والتدين تحوالت المفهوم وس�اقات المعيف ا
by 

 

Al-Mahbashi, Qassem, Prof. Dr. (Professor of Philosophy of 
History and Civilization at the University of Aden) 

 

الدكتور   ي هو  األستاذ  التار�ــــخ والحضارة كل�ة اآلداب جامعة عدنقاسم المحب�ش و�عمل    أستاذ فلسفة 
القاهرة بجامعة  متف�غ  قاسم  حصلوقد  ،  حال�ا كأستاذ  عام   الدكتور  بغداد  جامعة  من  الدكتوراة  ع� 

عم�د كل�ة اآلداب للشئون األ�اد�م�ة ورئ�س قسم الفلسفة بكل�ة اآلداب جامعة عدن ل  ا عمل نائبو .  2004
ي المعا�، أرنولد وقد  ،  2010-2007من   ي الفكر الغرىب

، عن    ��ش كتاب: فلسفة التار�ــــخ �ض
�
ي موضوعا ت��نيب

ي المجالت المحكمة والمؤتمرات 2006الهيئة العامة لل�تاب صنعاء  
ات األبحاث العلم�ة �ض . و��ش ع�ش

 . والملتق�ات العلم�ة الدول�ة والمحل�ة

 

 الملخص 

ي رافقت ح�اة اإل�سان منذ فجر   إذ إن اإل�سان هو كائن    التار�ــــخ. الدين من الظواهر االجتماع�ة اليت
ي يد ي يمان جزء ح�واإل   يض

�ة، فال    وي �ض  وجد إ�سان بغ�ي حاجة دين�ة. ب�د أن هذا القول العام ي كينونته الب�ش
ء عن س�اق خاص تتج� ف  ال  ي نا ��ش انات أو األشجار و ياإل�سان الحبد  ع�فقد    الدين�ة،ه هذە الحاجة  ��خ�ب

إلها غ أو  والمعادن  الثمار  أو  الحجارة  المنحوتة من  إ�سانا أسطور �ي أو األصنام واألوثان  أو  أو    ا � منظور 
اإل�سان أو  العلم  أو  النجاح  أو  المال  أو  أو طائفة  إ  أوقد    ة�جماعة  به  المحبة�مانه إ� تط� �دي   ر روح 

والخ والشفقة  فالد  �ي واللطف  واالحتقار.  وال�رە  التعصب  روح  أو  والسالم  ستجابة ا هو    نيوالجمال 
ي �ة خف�روح  لحاجة

ي   ة المتعطشة دائما لإلشباع الرو�ي �الذات اإل�سان  ة �ض
ا ال  �ا باطنبال�ائن جان  إذ إن �ض

مة، وهذا ما �ة وحم�ة وفرد� ة، بل بطرق خاصة وشخص�ا، وأن معرفته ال تتم بالطرق المنطق�خف  ا �مرئ
ي يتماثل وتناغم جم   ف�  ي �تحاول الوصول إل  ع االتجاهات اليت

ى �ض افه، فالتجارب ال��ب معرفة   ه واست�ش
ي  ذلك

  من الوجود تتال�ت �شكل أو بآخر ف ما وراء اللغات وف ما وراء العصور وف ما وراء  الجانب الخ�ض
ت الد �طمة والوس� الثقافات والحضارات. وكل الجماعات والشعوب القد  .ة� نين والتج��ة الدية خ�ب

ي 
الثقا�ض االنتشار  ة  نظر  المعتقدات    و�حسب  المتجاورة  والحضارات  الشعوب  أغلب  تبادلت 

ي � ة األساس�نيالد  والمبادئ ي �تع�ب عن خصوص  ة نفسها، مع وجود بعض االختالفات اليت
  ة كل حضارة. ف�ض

ت الد  منطقة ق األوسط انت�ش ي   ،ة واإلسالم�ح�والمس  ود�ةيهال  ،ة الثالث� م�انات اإلبراه�ال�ش
مراحل   �ض

ة فسن الذي  ين مكمال للديمتعاقبة، وجاء كل د  ة�خ�تار  كة حا�ض غة  �بص ه  �بقه. إذ ظلت العنا� المش�ت
ي أب  أو  اليت القصص  أشهر  ومن  ي   خرى 

�ض ت  السماو �ا الد  انت�ش وحواء �نات  وآدم  والتكون  الخلق  قصة    ة، 
 .ة �ة األساس�م األخالق�والصوم والصالة والتعال

فرض الد  �ةوتقوم  إ�  النظر  ف  الورقة  الم  نيهذە  تلك  االجتماعؤ بوصفه  التار �سسة  ة  �خ�ة 
ي   ة�د �التقل

�ض الب�ش اة  �ح  الراسخة  ي �المجتمعات  اليت للفاعل   ة  ض وفرت  االجتماعني ض   لالنتماء ني عاما  إطارا   
المحل  مع  والتما�ي  ي �مجتمعاتهم 

�ض تضامني ص  ة  م� غ  بذات  ة�ك� كان�ة  الشعور  الجمعيومنحتهم  ة  �تهم 
ض متم   )نحن( ة  �بوصفهم ه�  ي �ي

ة ف  �ة كلؤ�دة عامة ور � ن، فضال عن منحهم عق�األخ�   ) هم( مقابل    ة �ض
 .خ والعالم�ــــاة والتار �د أنفسهم وعالقتهم با� وال�ون والح��أ وت ر � وت�ب ف �ر وتع� �تص� 



Discussing the interdependence 

18 

ض مكن فهم العالقة ب�ف  �نا هنا هو: كيعن�ل الذي  ؤاوالس ة � مان�ة إ�ن بوصفه ظاهرة إ�ساني الدني
الد� ة محل�ن بوصفه ممارسة اجتماعيوالتد   عامة ة  معالجة الموض�ع من    ستد�ي �ة؟ وهذا  �نية للخ�ب

ي �ة مزدوجة: زاو � منهج  ة�زاو 
ي �ة كل�ة بوصفها بن�نين والظاهرة الديللد  ة المنظور الفلس�ض

 ة متعددة المعاىض
ض تافيبعاد المواأل  ي ية المنظور السوس�ة، وزاو � سسؤ والم واإل�ديولوج�ةة �كولوج �ة والس� ق��ي

 وذلك  ،وثقا�ض

ي ن ووظائفه يلفهم البعد االجتماع للتد 
ة �ة والمدن� ة الحضار �امختلف مجاالت الح المتنوعة �ض

ة  �اقات االجتماع �ة وتحوالتها ف الس�ف نفهم دالالتهما المفهوم� وك ن؟يدتن؟ وما اليفما الد .ة �الثقاف
 :تصل بها سوف نقارب موضوعنا ف ثالثة محاوريوما  نة؟ حول تلك األسئلةية المتع�والثقاف

 )ة، االنتماء�ن، اله� ين، التديالد( فها � م وتع� �د المفاه�أوال: تحد

 .اقات المعيض �ن تحوالت المفهوم وسين والتديا: الد�ثان

ي يالد ش�ثالثا: التعا  .ف عالم متفاعل يض

 . ات� رابعا: االستنتاجات والتوص
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ي سلطنة عمان 
ي التج��ة التار�خّ�ة اإلباضّ�ة �ف

-الدين والتدين واالجتماع �ف
 مثال فقه الس�اسة

by 

Al-Tarshi, Saeed Mubarak (Head of the Department for Re-
search at the Omani Ministry for Culture) 

 

ي الدراسات اإلسالم�ة كل�ة اآلداب بوجدة بالممل�ة 
جم. من سلطنة عمان وطالب دكتوراە �ض باحث وم�ت

سلطنة عمان. ودبلوم عا�ي    ٢٠٠٠المغ���ة. حاصل ع� بكالور�وس ت���ة تخصص ت���ة إسالم�ة سنة  
عام   الس�اس�ة  العلوم  ي 

ي   ٢٠٠٧�ض
�ض عا�ي  ودبلوم  بالقاهرة.  الع���ة  والدراسات  البحوث  معهد  من 

 . ٢٠٠٩اإلسالم�ات من جامعة القد�س يوسف عام 

والثان��ة    وقد  المتوسطة  للمراحل  ��ة اإلسالم�ة  ال�ت بتدر�س  الجمع�ة   عضو   وكانقام  ي 
�ض إدارة  مجلس 

لل واألدباء  العمان�ة  أهم   وقام .  ٢٠١٧-٢٠١٦�تاب  إحدى  الثقاف�ة  المصنعة  شبكة  و�دارة  بتأس�س 
ي سلطنة عمان منذ  

 .  ٢٠١٢المبادرات الثقاف�ة الشباب�ة �ض
�
قام بتأس�س و�دارة مبادرة أ�سنة الثقاف�ة    وأ�ضا

جمة والن�ش بوزارة الثقافة وال��اضة والشباب العمان�ة.  وهو . ٢٠٢١  أالن مدير دائرة البحوث وال�ت
 :إصداراتهمن 

ض الدين والس�اسة صدر  -   عن دار الفرقد بدمشق.  ٢٠١٥كتاب علم ال�الم بني
ي مجلة نزوى وعدد من الصحف المحل�ة.  -

ت �ض  عدة دراسات ومقاالت ��ش
ي عدة ص  وقام -

ت �ض  حف ومجالت ترجمة عدة دراسات ��ش
ي 
�ض "ظهور   وشارك  الدو�ي  المؤتمر  آخرها  دول؛ كان  عدة  ي 

�ض والفك��ة  البحث�ة  المؤتمرات  من  العد�د 
ي  

�ض بالقاهرة  ق�ة  ال�ش للدراسات  ي 
الدومين�كاىض المعهد  عقدە  الذي  علم�ة"  �ف كمرجع�ة  ال�ش الحد�ث 

ي عمان من ٢٠١٨
القرن الهجري األول    ؛ ببحث بعنوان: "ظهور الحد�ث كمرجع�ة علم�ة عند اإلباض�ة �ض

 حيت السادس". 
 

 الملخص 

العلوم االجتماع�ة واإل�سان�ة؛    ها من مفاه�م  (الدين والتدين واالجتماع) كغ�ي تتعّدد تع��فات 
التال�ة؛   تع��فاتها  نا  اخ�ت عمان  ي 

�ض اإلباضّ�ة  الظاهرة  تحوالت  حول  الملخص  هذا  ولغرض كتابة  ل�ننا 
لذوي   إل�ي سائق  ي  فالدين "وضع 

�ض والفالح  الحال  ي 
�ض الصالح  ف�ه  ما  إ�  باخت�ارهم  السل�مة  العقول 

ي سلوكه، فال يؤمن إال بها، وال �خضع  
مها اإل�سان �ض ض المآل"، أما التدين فهو "التمسك بعق�دة معينة، �ل�ت

ي بأنه   ا نعّرف االجتماع الب�ش � "مجموعة إال لها، وال �أخذ إال بتعال�مها، وال �ح�د عن سننها وهديها." وأخ�ي
�ة ع�  ي يتخذها التقاء مجموعة ��ش ئ بها العالقات والمؤسسات اليت ي تن�ش من التفاعالت المتبادلة اليت

 روابط معينة ومصالح يتفاوض عليها". 

ي العالم 
ض ع� أّن "اإلباض�ة" ظهرت ع� م�ح األحداث �ض من جانب آخر �جمع أغلب المؤرخني

عام   إ�64اإلسال�ي  الخوارج  ا�شقاق  نت�جة  والصف��ة ه  األزارقة  �ي  األخرى  والثالث  فرق  أر�ــع   
ي عام  

ي إقامة أول إمامة س�اس�ة لهم �عان ما سقطت ع� 132والنجدات. و�ض
ه نجح إباض�ة عمان �ض

عام   اإلمامة  إقامة  عمان  ي 
�ض اإلباض�ة  عاود   . ض سنتني بعد  ض  العباسيني ي  177�د 

�ض نجحوا  المرة  وهذە  ه 
ي االستمرار ما �قرب من القرن من الح

كم اإلما�ي القائم ع� ادعاء تطبيق ما �عدە اإلباض�ة وخاصة �ض
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ي عن  النيب ي والذي هم �سخته الحقة كما جاء عن 
بالدين اإلسال�ي الحق��ت جدلهم مع بق�ة مخالفيهم 

�ل عن هللا عز وجل.   ج�ب

ي ظلت وانحرفت لخروجها عن مبادئ     ي �اعهم للوصول للسلطة وحكم الجماعة اإلسالم�ة اليت
�ض

�ل ع� محمد وأخذە جماعة اإلباض�ة عنه) رفعت ونافحت الدعوة اإلباض�ة  دي ن هللا (الذي أنزله ج�ب
وزا�دت ع�  المبادئ  تلك  بن عط�ة  إباض وشب�ب  ابن  ي 

ىت ي س�ي
�ض ذلك  يتضح  لسان زعمائها كما  ع� 

عن  ل�نهم  عليها؛  خروجهم  عليهم  وعابت  العباس  ي  بيض ذلك  و�عد  أم�ة  ي  بيض رأسهم  وع�  د مخال�فها 
ي عابوها ع� مخالفيهم!  ي أخطاء من ذات اليت

ي الحكم وقعوا �ض
 وجودهم �ض

ض الدين والتدين واالجتماع    ي كانت بني ي هذا البحث رصد شكل العالقات والتفاعالت اليت
وهدفنا �ض

، و�شكالّ�ة  ي عمان داخل إطارات وقواعد االجتماع الس�ا�ي القب�ي
ي التج��ة التار�خّ�ة اإلباضّ�ة �ض

ي �ض الب�ش
ي ا

ض الدين والتدّين واالجتماع أي ع� أرض الواقع و�ض ي بني
لبحث نتساءل فيها عن مدى وجود فاصل حق��ت

ي للتج��ة التار�خً�ة للظاهرة اإلباضّ�ة العمانّ�ة بتجل�اتها المختلفة (حركة، تنظ�م �ي، 
ي التار��ض

الما�ض
، دين!، دولة)، ومن منها �شكل اآلخر مع التسل ي مست��ات  جماعة، فرقة، مذهب فق�ي

�م بوجود تمايز �ض
 التعامل معهما(الدين والتدين). 

ا جرى تأب�دە وتص��رە لآلخ��ن أنه     ي األصل كان تدين�
: أن كل دين �ض وفرضّ�ة الدراسة المبدئ�ة �ي

 -باإلضافة إ� ما سبق -من وضع هللا؛ و�نطبق هذا ع� الظاهرة اإلباضّ�ة العمانّ�ة، ومما يثب فرضيتنا  
، ثم أهل الحق واالستقامة. وهذە  هو �سم�ات اإل  ض ي البدا�ة �سموا بجماعة المسلمني

باض�ة لجماعتهم؛ ف�ض
ي القرن الخامس  

ى. ل�ن و�ض التسم�ات كما �لحظ القارئ ال زال انتماؤهم فيها للجماعة اإلسالم�ة ال��ب
ة من ض واحتالل أجزاء كب�ي ض والرستاقيني وانيني ض ض ال�ض ي   الهجري و�عد �اع م��ر ع� السلطة بني

عمان و�ش�ض
الجماعة اإلباض�ة وعدم تمكنها من إقامة الدين (وهم هنا �قصدون بالدين ل�س أ��� من إقامة اإلمامة  

بالدين   اإلباض�ة، وصفها  الظاهرة  أقطاب  أحد  وَصَف  نظرهم)  الجماعة حسب وجهة  ي  وحكم 
اإلبا�ض

؛ ال�شف والب�ان(  ي
ض فقط! -القلهاىت  المقدمة)؛ ول�س جماعة المسلمني

إباض�ة   بها نصوص  نحلل  والذي  الخطاب  تحل�ل  السابقة؛  الفرض�ة  إلثبات  ض  منهجني وحددنا 
ض الدين  ي لتتبع تطورات و�شابك العالقات بني

متعددة تخدم إشكال�ة الدراسة وفرضيتها، والمنهج التار��ض
ي عمان، وعالقت

الفكر والتار�ــــخ الس�ا�ي عند اإلباضّ�ة �ض بالدين  والتدين واالجتماع من خالل دراسة  ه 
 وك�ف أثر االجتماع الس�ا�ي ومقدار التأث�ي بينها.  

ي بحثنا؛ فالس�ي العمان�ة، وكتاب جامع ابن جعفر، والمصنف  
ي سنوظفها �ض أما وأبرز المصادر اليت

ها، ومن الدراسات المعا�ة؛ كتاب  ع لل�ندي محمد بن إبراه�م... وغ�ي لل�ندي أب��كر أحمد، و��ان ال�ش
، كتابا اإلباض�ة وتقال�د اإلمامة لجون ول�نسون، وم�لودراما التار�ــــخ لسعود    العدل لسماحة أحمد  الخل��ي

، وعز�ي �شارة الدين والعلمنة،   ض الدين والتدين،    وعبد الجواد الزدجا�ي ي �اسني مند�ب الدين   وعبد الغيض
ها.   والمجتمع ... وغ�ي

أنهم عندما وصلوا للسلطة و�تأث�ي   التج��ة اإلباض�ة  ي 
ي  هكذا نرى �ض الب�ش دينام�ات االجتماع 

ض دين هللا المطلق والمتعا�ي بق�ادة مجموعة من العلماء، يتحول ذلك   تحولوا من حركة تما�ي بينها و�ني
ي   الدين المطلق والمتعا�ي إ� تدين واق�ي �قدم المصالح الدني��ة، حيت لو خالفت المبادئ اإلباض�ة اليت

       .) . كانوا يرفعونها ضد مخالفيهم و�عيبوها عليهم 

  



Discussing the interdependence 

21 

In Her own Right: Stories of Egyptian Women in Courts 
by 

Amin, Yasmin, Dr. (Representative of the German Orient-Insti-
tut Beirut in Cairo) 

 

Yasmin Amin works at the Orient-Institut Beirut as the Representative of the 
Orient-Institut Beirut (Max-Weber-Stiftung) in Cairo Since May 2022. She is an 
Egyptian-German who holds a BA in Business Administration, a PGD and an MA 
in Islamic Studies, all three from the American University in Cairo. She received 
her PhD in Islamic Studies from Exeter University’s Institute of Arab and Islamic 
Studies researching ‘Humour and Laughter in the Ḥadīth’. Her research covers 
various aspects of gender issues, early Muslim society and culture as well as the 
original texts of Islamic history, law and Hadith. 

 

Abstract 

Focusing on the role of judges in the pre-modern period by looking at 
some of the court cases and rulings, it becomes apparent that the judges applied 
the law practically, regardless of what was written in the canonized fiqh (juris-
prudence) manuals, sometimes even blatantly disregarding the theories, codes 
and canons from the inherited legal manuals. Judges used their discretionary 
power demonstrating that legal theory was often divorced from the lived reality.  

While most academic studies focus on the Schools of law to compare or 
contrast them, and to try to unravel the history of their development and evo-
lution, the practical side of the law remains understudied, little attention is given 
to how judges applied the law, what tools they used to argue for or against a 
certain decision they took and the possible reasoning behind this decision. 

The cases discussed in this paper offer new insights into the discrepancy 
between the formality and rigidity of the written theoretical canonized legal 
manuals and the lived reality, contesting some of the scholarly tendency to de-
pict pre-modern women in the Islamic world in general and in Egypt in particular 
as utterly backward and oppressed, uneducated, ignorant of their rights and 
other polemical, and overgeneralized portrayals. The cases analyzed in this pa-
per demonstrate the complex relationship between the judges’ role as the up-
holders of a body of theoretical jurisprudence and their role in shaping legal 
practice in the Egyptian society.  
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The chosen cases focus on the plight of women and children, either as 
plaintiffs, defendants, or subject matter. The paper will argue that women were 
regarded as legal entities, knew their rights, filed their own cases without a 
guardian, and were held liable or acquitted or received their dues. Though 
women were disadvantaged in many aspects of theoretical rules regarding tes-
timony, women’s testimonies were accepted in court, regardless of their faith, 
marital status, being free or enslaved, despite of the theoretical aspects outlined 
in Islamic Law regarding women’s testimonies. Opinions range from completely 
rejecting female testimony in certain legal areas, to conditionally accepting it or 
requiring a supporting male testimony, to accepting women’s testimonies. The 
testimony of both Muslim women and women from religious minorities, even 
against Muslims, was accepted in a Sharīʿa court. While canonized legal theories 
do not consider non-Muslims equals to Muslims, placing prohibitions and re-
strictions on their testimony against Muslims, the actual treatment of non-Mus-
lims in court suggest fairness and justice regardless of the plaintiff/defendant's 
religion, underscoring ethical norms. Other cases filed by women in court object 
to a husband’s abuse of the right of unilateral divorce, contest forced child mar-
riage, demand that perpetrators of sexual harassment be punished, demand 
compensation for various misdeeds against women, defend against accusations 
of slander and zinā (adultery), and file for khulʿ (divorce initiated by the wife). 

The chosen cases reveal the voices of assorted Egyptian women, young 
and old, married and unmarried, Muslims and belonging to religious minorities, 
slaves and their descendants, educated professionals, illiterate urban dwellers 
and peasants and the rulings challenge some prevalent academic discourses 
about women in pre-modern Egypt showing their resilience. 
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ي مجتمع المهاج��ن... سنغافورة نموذجا 
 أثر الدين �ف

by 

Attia, Mohamed Tharwat, Dr. (Department of Philosophy, 
Faculty of Arts, Cairo University, Khartoum Branch) 

 

Assistant Professor in the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Khartoum 
Branch, and Editor-in-Chief of the JWADI Scientific Journal. He teaches the sub-
jects of human rights and critical thinking at the Higher Institute of Engineer-
ing, Automotive Technology and Energy in Heliopolis (NHE Academy), is a fac-
ulty member delegated by the International Academy of Engineering and Me-
dia Sciences. He has published scientific research in and outside of Egypt and 
specializes on Islamic philosophy and comparative religions. His latest publica-
tion was: “Tolerance is the path of development.” 

 

 الملخص 

ض األعراق   ي وئام و�تم التفاعل بني
سنغافورة �ي مجتمع عال�ي من المهاج��ن، ح�ث �ع�ش الناس �ض

ي الج��رة، لقد أع� المهاجرون   المختلفة �شكل شائع. و�نبع نمط
ي المتأصل �ض

التعا�ش من التن�ع الثقا�ض
ي البالد، 

ي اختلطت جم�عها �ض �ة والصين�ة والهند�ة واألورو��ة، واليت ض ات المال�ي ا من التأث�ي سنغافورة م��ج�
ض الدين والمجتمع بينما نجد أن ثقافة المجتمع السنغافوري أسهمت   ا وتأثرا بني ي  مما جعل هناك تأث�ي

�ض
ا،   �شك�لها البوذ�ة واإلسالم والمس�ح�ة، والسنغافور�ون هم شعب يتأثر بالدين والح�اة الروح�ة �سب��

٪ من شعب سنغافورة يرون  70) أنَّ  2020فقد أظهر استطالع أجراە استطالع مركز جالوب األم���ي ( 
ي ح�اتهم اليوم�ة. 

 أن الدين له أهم�ة خاصة �ض

البحث من   �س�  تعددي  مجتمع  ي 
�ض الدين�ة  الظاهرة  وتأثر  تأث�ي  وتحل�ل  وقراءة  رصد  إ� 

المقابالت   ع�  �عتمد  الذي  النو�ي  البحث  استخدام  خالل  من  سنغافورة،  دولة  ي 
�ض المهاج��ن 

ي سب�ل اإلجابة ع� سؤال  
ي الم�دان الطب��ي للح�اة االجتماع�ة اليوم�ة، ودراسة الحالة �ض

والمالحظات �ض
ي العالم الثالث تكافح إ� دولة متقدمة  البحث الرئ

�س: ك�ف صعدت سنغافورة من مستعمرة سابقة �ض
ض األد�ان؟    ي العالم األول تتمتع بتن�ع وسالم بني

 مستقلة �ض

 مباحث الدراسة: 

ي مجتمع المهاج��ن
 المبحث األول: مكانة الدين �ض

ابط االجتما�ي  ي حفظ ال�ت
: دور النظام التعل��ي �ض ي

 المبحث الثاىض

ي المجتمع السنغافوري ال
ي �ض  مبحث الثالث: س�اسات الوئام الدييض

 خاتمة تتضمن نتائج البحث وأهم المصادر والمراجع. 

 نتائج البحث ومناقشتها 



Discussing the interdependence 

24 

ض األد�ان و�حرر كل شخص من  ي األمور الدين�ة �جلب المساواة بني
إن ح�اد حكومة سنغافورة �ض

    ات التال�ة: ممارسة شعائرە الدين�ة وذلك من خالل اتباع الس�اس

ام حقوق   • ض دمج السكان من مختلف األعراق واألد�ان واح�ت �كفل الدستور والقوانني
 وه��ة جميع مكونات المجتمع 

  منع األحزاب من استخدام شعارات دين�ة •

 

Abstract  

The Effect of religion on migrants' community ...Singapore as a model 

Introduction: 

Singapore is a cosmopolitan community of immigrants, where people 
live in harmony and interaction between different races is common. The pat-
tern of coexistence stems from the cultural diversity inherent in the island, im-
migrants have given Singapore a mixture of Malaysian, Chinese, Indian and Eu-
ropean influences, all of which mixed in the country, making there an influence 
and influence between religion and society, while we find that the culture of 
the Singaporean society contributed to the formation of Buddhism, Islam, 
Christianity, and Singaporeans They are a people influenced by religion and a 
relatively spiritual life. A Gallup Poll (2020) showed that 70 % of Singaporeans 
see religion as having a special importance in their daily lives . 

Methodology: 

The research seeks to monitor, read and analyze the impact and influence 
of the religious phenomenon in a pluralistic society of immigrants in the State of 
Singapore, through the use of qualitative research that depends on interviews 
and observations in the natural field of daily social life, and a case study in order 
to answer the main research question: How did Singapore rise from A former 
colony in the third world striving to become an independent developed country 
in the first world enjoying diversity and peace between religions? 
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 أسباب نزول القرآن ومجتمع الدعوة: اتصال أم انفصال؟ 
by 

Jmal, Bassem, Prof. Dr. (Professor of Higher Education at the 
University of Sfax) 

 

التو��ي  بالمجمع  اإل�سانّ�ة / جامعة صفاقس) وعضو عامل  والعلوم  اآلداب  ّ�ة 
�
(كل تعل�م عال  أستاذ 

 ). 2003حصل ع� شهادة الدكتوراە (  قرطاج. للعلوم اآلداب والفنون "ب�ت الحكمة"، 

، الدراسات القرآنّ�ة. له العد�د من ال�تب   ي   والمقاالت أهّم الشواغل البحثّ�ة: علوم القرآن، المتخّ�ل الدييض
 المنشورة: 

ة فاطمة" (  ول" ( 2017"جدل التار�ــــخ والمتخّ�ل: س�ي ض " 2005)ـ  "أسباب ال�ض ي )ـ  "من الرمز إ� الرمز الدييض
 )2007 ) " ي المتخّ�ل اإلسال�ي

" ( 2007) ـ "ل�لة القدر �ض ي
) ـ "مدخل إ� مقاالت 2006) ـ "اإلسالم السيضّ

ي أفعال العباد إ� القرن 
ض �ض اك) (  12ه /  6اإلسالمّيني  )1999م" (باالش�ت

ي إسالم اليوم" ( 
ض الس�اسّ�ة والدينّ�ة �ض ض السلطتنيْ )، 2022"نحو براد�غم جد�د للعالقة بني : منذور للن�ش

ي  2022لع�ان)" ("من أجل تار�ــــخ آخر للقرآن أو (ل�س الخ�ب كا
ي تنازع القراءة والف�لولوج�ا أو قلق �ض

) ـ "�ض
 ) " " ( 2018التفس�ي " ( 2014) ـ "المتخّ�ل وصناعة التار�ــــخ اإلسال�ي ي ي المتخّ�ل الدييض

ي  2014) ـ "�ض
) ـ "�ض

 ) " ي وحها" 2013حركّ�ة العقائد الدينّ�ة: مقار�ة علم االجتماع الدييض ي كتب الحد�ث و�ش
) ـ "تعب�ي الرؤ�ا �ض

 )٢٠١٢ ) " ي المتخّ�ل اإلسال�ي
ي" 2007) ـ "رم�ّ�ة ال�د ال�ميض �ض ي تفس�ي الط�ب

) ـ "الشفوي والمكتوب �ض
ي األخبار وُرَواتها" ( 2004( 

ام �ض  ). 2000) ـ "مطاعن الَنظ�

ي ترجمة فصول من "دائرة المعارف   وساهم
ي ترجمة "قاموس القرآن" (من الفر�سّ�ة إ� الع��ّ�ة)، و�ض

�ض
اإل  (من  إ� اإلسالمّ�ة"  الفر�سّ�ة  (من  ال�ونّ�ة"  "الموسوعة  من  فصل  ترجمة  الع��ّ�ة)،  إ�  ّ�ة  ض نجل�ي

 الع��ّ�ة). 

 

 الملخص 

ض مروّ�ات أخبار أسباب  مدار هذە المداخلة ع� دراسة مختلف العالقات الواصلة أو الفاصلة بني
ي الثلث األّول من 

ي الج��رة الع��ّ�ة �ض
�ل) �ض ض ول ومجتمع الدعوة (مجتمع الت�ض ض القرن السابع للم�الد. وقد   ال�ض

ول" (  ض ي خاتمة أطروحتنا عن "أسباب ال�ض
ح أوردناە �ض ي ضوء مق�ت

)  2005رأينا إعادة تفّحص تلك العالقات �ض
ح �قلب رأسا ع� عقب مقالة   المق�ت اللفظ. وهذا  ة بخصوص السبب ال بعموم  الع�ب إّن  القول  مفادە 

د أّن "
�
ي مصّنفات علوم القرآن قد�ما تؤك

ة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب". ونقّدر أّن  راسخة �ض الع�ب
ال نّص�ا ع� التدر�ــــج، وتقّبال من مجتمع  

�
ي س�اقه االجتما�ي �شك

ر القرآن �ض
ّ

ي �جذ هذا االخت�ار المنه�ب
ي آن معا. 

 الدعوة، وتفاعال مع أحداث التار�ــــخ و�كراهاته �ض

الذكر (من قب�ل: �سعة أعشار  ي أطروحتنا سالفة 
إليها �ض ي خلصنا  اليت إّن االستنتاجات والنتائج 

  ، ي
ي توج�ه التفس�ي القرآىض

ول �ض ض آ�ات المصحف ل�ست لها أسباب نزول معروفة، االتكاء ع� أسباب ال�ض
�ــــع"، بينما  ي لها أسباب نزول مدارها ع� "األحكام" أو "الت�ش أر�عة أخماس    ُخُمس آ�ات المصحف اليت

ي  
ض تو�ضّ ول رواها ابن عّباس رغم أّن ِسّنه حني ض قة باألخبار ال باألحكام، ثلث أخبار أسباب ال�ض

�
اآل�ات متعل

ي ص�غ فرضّ�ة بحث أساسها أّن عددا مهّما من آ�ات   12الرسول لم يتجاوز  
سنة) ستساعدنا بال شّك �ض
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ما أ�ضا بمحاولة ر�طها �س�اقاتها  المصحف ال �مكن إدراك دالالتها باالقتصار ع� س�اقاتها  
ّ
النّصّ�ة، و�ن

ول  ض االجتماعّ�ة والتار�خّ�ة عموما، وهو ما ُ�ح�ج إ� االنكباب، مّرة أخرى، ع� دراسة أخبار أسباب ال�ض
ناطقة   ذا�رة  و�ي  الدعوة،  زمن  اإل�مان  أهل  ذا�رة  ع�  األقّل،  ع�  منها  قسم  ي 

�ض حاو�ة،  باعتبارها 
ّ�ا أو رفضا �شواغلهم االجتماعّ�ة  

�
ة عن مدى تفاعلهم مع الدين الجد�د قبوال كل والدينّ�ة من جهة، ومع�بّ

جذرّ�ا، وما بينهما من درجات ومن إمكانات االنتقال من الموقف ع� نق�ضه من جهة أخرى. وفضال عن  
ول، و�ي تنتقل ع�ب الروا�ة الشف��ّ  ض أّن قسما من أخبار أسباب ال�ض ة من  ذلك، تقوم تلك الفرضّ�ة ع� 

ِسجت حولها، ع� مّر الزمان، طبقات من األحداث  
ُ
ن، يتضّمن نواة تار�خّ�ة � ج�ل إ� ج�ل قبل أن ُتدوَّ

 والوقائع طمست األصل المحتمل عن قصد أو عن غ�ي قصد.  

ى   لذا، صّح مّنا العزم ع� ترت�ب مداخلتنا، فضال عن المقّدمة والخاتمة، ع� ثالثة محاور ك�ب
 :  �ي ع� التوا�ي

ول ومجتمع الدعوة: عالقة اتصال"  ف  ـ المحور األّول: "أسباب ال�ف

ض الرسول والصحابة  ي هذا المحور أر�عة مسائل، أّولها العالقات االجتماعّ�ة (العالقة بني
سندرس �ض

ل الطقوس الدينّ�ة (مظاهر التدّين العفوي، من التق��م الشم�ي القمري إ� 
�
�ــــع و�شك مثاال)، ثانيها الت�ش

(الِس�يَ التق��م   والدفاعّ�ة  الح��ّ�ة  الس�اسة  وثالثها   ،(... الصوم،  ي 
�ض التخي�ي  الحّج،  ي طقوس 

القمري �ض
ض األوائل بأهل ال�تاب).   المغازي أنموذجا)، ورابعها العالقات الدينّ�ة (عالقة المسلمني

ول ومجتمع الدعوة: عالقة انفصال" ف : "أسباب ال�ف ي
 ـ المحور الثايف

ول ومجتمع الدعوة. وقّدرنا    سنقّدم، ههنا، شواهد ع� ض ض مروّ�ات أسباب ال�ض عالقة انفصال بني
ى متفاوتة حجما نّصّ�ا ومضمونا معرفّ�ا �ي التال�ة: اإلسقاط   ي ثالثة أغراض ك�ب

أّن هذە الشواهد تنتظم �ض
ي ثالثا.  ي إ� حق�قة ثان�ا، ومنتجات المتخّ�ل الدييض

ي أّوال، وتح��ل المجاز القرآىض
 التار��ض

 

ر" ـ المحور 
ّ

 الثالث: الس�اق ومقالة "الع� القد�م المتأخ

ي الدراسات 
ة ومرك�ّ�ة �ض ي هذا المحور أخبار أسباب نزول القرآن من منظور مقالة أث�ي

سنتّفحص �ض
). لذا، سندرس  Late Antiquity) �ي "الع� القد�م المتأّخر" ( Quranic Studiesالقرآنّ�ة المعا�ة ( 

ي محاولة    القضا�ا التال�ة: الع� القد�م
ض المعرفّ�ة أّوال، �ض ي والمضامني ْ التحد�د الزميض ي المتأّخر من جهيت

ول �ي  ض ثان�ا، هل إّن مروّ�ات أسباب ال�ض ول  ض �ل المندثر من خالل أخبار أسباب ال�ض ض استعادة س�اق الت�ض
ي حّد ذاته ثالثا؟

ّ �ض ها فعل تأو��ي ول مقابل  فعال مدخل إ� التفس�ي أم إنّ ض ي  العدول عن أسباب ال�ض
النظر �ض

ض ترت�ب سورە أو آ�اته ترتيبا تار�خّ�ا) رابعا، من سلطة الخ�ب قد�ما إ�  قني القرآن رأسا (محاوالت المست�ش
م وفرضّ�ة "باليو قرآن"   ) خامسا. Paleo-Qur’anحّجة الشاهد الماّدي اليوم (القرآن المنجَّ
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 سوق الحالل العالمّ�ة تدّينا اقتصادّ�ا 
by 

Ben Ghali, Fawzia, Dr. (Professor of Arabic Language, Litera-
ture and Civilization at the University of Sousse) 

 
Dr. Fawzia Ben Ghali is a Professor of Arabic Language, Literature and Civilization 
at the University of Sousse. She received her PhD in Arabic language and litera-
ture in 2014 with honors for a dissertation titled   ي اإلسالم إ� نها�ة

الفضاء المقّدس �ض
م  ١٤ه/   ٨القرن   . The Sacred Space in Islam to the End of the 8th Century AH/14 

CE". In 2004 she received a degree for in-depth studies in Arabic language and 
literature for a research thesis titled:  ي كتب الرجال والتفاس�ي

 People of the أهل الصّفة �ض
Character in the Books of Rijal and Tafsir ". 

 
 الملخص 

 اإلطار العام 

الفارطتا ّ�تان  الع�ش من مّثلت  أقلّ�ات  فيها  تع�ش  ي  اليت البلدان  ي 
�ض الحالل  سوق  تكّون  ة  ف�ت ن 

تطّورت   ها  أنّ إّ�  اإلسالمّ�ة.  الط��قة  ع�  بالذبح  تذكيتها  وقعت  لحوم  توف�ي  لحاجة  تلب�ة  ض  المسلمني
ض أ�ضا   وتوّسعت لتصبح ظاهرة اقتصادّ�ة عالمّ�ة تحّقق أرقام معامالت جّد هاّمة مّما دفع بغ�ي المسلمني

ي هذە السوق. إ� ا
 لتسابق نحو الحصول ع� شهادات المنتوجات الحالل وفرض وجودهم �ض

ض كانت هذە المسألة وث�قة الصلة بمجال المال واالقتصاد فإّن مقار�تنا لها تروم تناولها من  ولنئ
ي اخت�ار المنت�ج الحالل سلوكا يومّ�ا. و�عنين

ي �ستند إليها المستهلك �ض ا أ�ضا  جهة المرجعّ�ة الدينّ�ة اليت
ّ صاغه   ّ يو�ي ي توّسع هذە السوق حيتّ صارت فضاء كسب ما�ي

ي ساهمت �ض ي العوامل الثقافّ�ة اليت
البحث �ض

 . ّ ي
 المسلمون حرصا ع� تجّنب الحرام من المنتوجات ضمن مجتمع علماىض

مّما   ە  وغ�ي ف�ه  ال�ت ووسائل  التجم�ل  ومواّد  والملبس  الغذاء  من  الحالل  استأثرت شواغل  وقد 
ن خلدون أمور المعاش باهتمام مؤسسة اإلفتاء المعا� فأبدت فيها فتاوى استأ�س بها مانحو  �سّم�ه اب

ة الحالل ع� المنتوجات. فاقت�ض ذلك تتّبع شواغل   ض تأش�ي وما تكشفه من هواجس مسل�ي    المستفتيني
ي البلدان األورو�ّ�ة ا�تفاء بما اّتصل منها بالغذاء. 

ي والثالث �ض
 الّشتات من الج�ل الثاىض

 اإلشكالّ�ة 

ي المنتوجات المّتصلة 
نا أن نح� اهتمامنا �ض ولمّ�ا كان المبحث متشّعبا ومتعّدد الرؤى فقد اخ�ت

ي اإلشكالّ�ة التال�ة: ما الذي �دفع المستهلك إ� اخت�ار 
بالجسد كالغذاء ومواّد التجم�ل وضبطنا مقار�تنا �ض

تعل�ل انتشار هذە السوق وتزا�د اإلقبال عليها المنت�ج الحالل؟ هل �مكن أن �كون التدّين وحدە كاف�ا ل
هم؟  ض وغ�ي  من المسلمني

ي المنهج 
 �ف

ي كتابه " االقتصاد والمجتمع" لنظ�ّ�ة "الس�ادة بتوافق  
�ستد�ي هذا البحث مقار�ة ما�س في�ب �ض

ض المعتمدين له  ض االقتصاديني طا �خّول للفاعلني المصالح" باعتبارها س�ادة ع� السوق تفرض الحالل �ش
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ّ�ة 1ه�منة تدر�جّ�ا إ� ما �سّم�ه فيب�ي "سلطة مه�منة" ال ض ، و�خّول لنا هذا المنهج فهم س�اسة الدولة المال�ي
وقراطّ�ة حكومّ�ة". و�ما   ي فرض سوق الحالل إذ ينطبق عليها ما �سمه فيب�ي " سلطة مصلحة ب�ي

مثال �ض
ّ فإّن أّن عوامل توّسع سوق الحالل ال تقت� ع� س�اسة الحكومات بل تمتّد  ي

 حيتّ إ� المجتمع المدىض
فته ك�م نوت  2Febvre Leما كتبه لو فابر   ّ  3Kim Knott عن الفضاء ووظ� ي دراسة الفضاء اليو�ي

بذكاء �ض
ا عن التشّبث بتعال�م   ومظاهر حضور التدّين ف�ه مف�د، و�عنينا من ذلك استهالك المنت�ج الحالل تعب�ي

ض  اإلسالم. وال غيض للباحث عن االستفاد  ي فهم التفاعل بني
و�ولوج�ا �ض ة من جهود علماء االجتماع واألن��

 ) ف��ش  يوهان  أعمال  وتعّد  السوق،  فضاء  ي 
�ض ض  الفاعلني لتمّثل  FischerJohan  (4مختلف  مف�دة 

�ــــع الحالل   ي ��ش
خصوصّ�ة استهالك الحالل. و�ستوجب دراسة النصوص الدينّ�ة والفتاوى المعتمدة �ض

 اعتماد منهج تحل�ل الخطاب.  

 الهدف: 

ي 
ّ من أشكال التدّين فرضته ظروف الح�اة المعا�ة سواء �ض ي

يهدف هذا البحث إ� دراسة شكل حداى�
ي مجتمعات  

ت مشدودة إ� ثقافتها األصلّ�ة المجتمعات المسلمة أو �ض
�
علمانّ�ة تضّم أقلّ�ات مسلمة ظل

 . ض  بدافع الحنني

 

  

 
 . 186ماكس فیبر، االقتصاد والمجتمع، ص 1

2 Lefebvre.H, The production of Space, oxford 1991. 
3 Knott. K, The Location of Religion: A Spatial Analysis, London 2005. 
4 Fischer. J, The Halal frontier: Muslim consumers in a globalized market, Palgrave Macmillan 2011.  
------------, Branding halal: A photographic essay on global Muslim markets, Anthropology Today, August 2012, 
Vol. 28, No. 4 (August 2012), pp. 18-21. 

------------, Halal Activism Networking between Islam, the State and Market, Asian Journal of Social Science 44 
(2016) 104–131. 
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ف الدين والتدين ف بني ي التمي�ي
 جدل المعرفة واأل�ديولوج�ا �ف
by 

Darwish, Housamedden, Dr. (Professor of Philosophy and Is-
lamic Thought at the Universities of Leipzig, Colonia) 

 

هو   درو�ش  الدين  حسام  والعلوم الدكتور  اإل�سان�ات  ي 
�ض المتقدمة  الدراسات  مركز  ي 

�ض ل  أوَّ باحث 
ي قسم 

�ــــغ، ومحا�ض �ض ض ي جامعة الي�ب
االجتماع�ة "علمان�ات متعددة: ما وراء الغرب، ما وراء الحداثات"، �ض

العالم   الدك  اإلسال�ي لغات  ع�  حاصل  ألمان�ا.  ي 
�ض جامعة كولون�ا،  ي 

�ض الفلسفة،  وثقافاته،  ي 
�ض توراە 

من   ممكنة)،  درجة  (أع�  التحك�م  لجنة  من  تهنئة  مع  ا  جد� ف  ٍّ م�ش بدرجة  مينوط�قا،  اله�ي اختصاص 
جمات، باللغات الع���ة   3جامعة بوردو   مة وال�ت

�
ي فر�سا. صدر له العد�د من ال�تب والدراسات المحك

�ض
�ة واأللمان�ة. من كتبه (باللغة الع���ة ض مينوط�قا بول ر�كور والفر�س�ة واإلنجل�ي ي ه�ي

): "إشكال�ة المنهج �ض
ي  العرىب المركز  (الدوحة:  للحوار"  مينوط�قا  ه�ي تأس�س  نحو  واالجتماع�ة:  اإل�سان�ة  بالعلوم  وعالقتها 

الس�اسات،   ودراسة  السور�ة 2016لألبحاث  والثورة  ي  العرىب الس�ا�ي  الفكر  ي 
�ض  

ٌ
نقد�ة "نصوٌص   ،(

لل الع���ة  الدار  وت:  (ب�ي ون،  واللجوء"  نا�ش السوري  2017علوم  الفكر  ي 
�ض واأل�ديولوج�ا  "المعرفة   ،(

  ، والن�ش جمة  وال�ت للثقافة  م�سلون  مؤسسة  و�سطنبول:  (بار�س  المفاه�م 2022المعا�"  ي 
و"�ض  (

الع���ة   الشبكة  وت:  (ب�ي  " ي الدييض الخطاب  تجد�د   ،( (الس�ا�ي اإلسالم  العلمان�ة،  ال�ث�فة:  المع�ار�ة 
 ، اف وس�اسة اله��ة: نقد المقار�ة الثقاف��ة للثقافة الع���ة 2022لألبحاث والن�ش ي فلسفة االع�ت

)، و"�ض
 ). 2023اإلسالم�ة" (ال��اط: مؤسسة مؤمنون بال حدود، 

 

 الملخص 

ي األسس المعرف�ة واأل�ديولوج�ة  
�س� هذا البحث إ� تحل�ل مفهو�ي "الدين و"التدين"، والبحث �ض

ض بينهما، ومناقشة   ض  للتمي�ي ا، حضور هذين المفهومني ا والفت� ا ق��� العالقة اإلشكال�ة بينهما. فقد برز، بروز�
، وتضمنت كتب   ض ، فعقدت ندوات عد�دة لمناقشة هذين المفهومني ي العقد األخ�ي

ي النصوص الع���ة، �ض
�ض

ض أحمد شحادة، اجتماع�ات   ي عناو�نها الرئ�سة أو الفرع�ة: حسني
ض �ض " عد�دٌة هذين المفهومني

ٌ
الدين "مهمة

..."  2010والتدين   والتدين  الدين   ، ض �اسني الجواد  والتدين،  2012، عبد  الدين  . 2013، عز�ي �شارة، 
ا، بدون إبداء أي تحفٍظ   ا وعمل�� ض وتوظ�فهما، نظ��� ُ�ضاف إ� ذلك، فقد شاع استخدام هذين المفهومني

و  عل�ه.  �ح�الن  أنهما  ض  �ف�ت الذي  التمايز  أو ع�  بينهما  ض  التمي�ي الدين ع�  ض  بني ض  التمي�ي متبنو  ي 
ين�ض ال 

 ، ض ي تمايز الظاهرتني
والتدين أن الدين ال يوجد بغ�ي تدين� مرتبٍط به، ل�نهم �حاجون ان ذلك االرتباط ال ين�ض

�ن   ل�ث�ي المفهومان  هذان  يبدو  المقابل،  ي 
�ض ا.  إ�مان� بوصفه  الدين  عن  بمعزٍل  يوجد  قد  التدين  أن  كما 

إ�   تدفعهم  إ� درجٍة  ض  عنهما، إشكاليني بالحد�ث  ض �سمح  ض ظاهرتني بني  ٍّ فع�ي تمايز�  ي وجود 
التشك�ك �ض

ا، يتحدث عن ثنائ�ة الدين والتدين بوصفها   وخصوص�
ً

ض متماي��ن. فحسن احجيج، مث� بوصفهما مفهومني
 تحاول الحفاظ ع� قداسة الدين او القواعد الدين�ة 

ً
 جوهران�ة

ً
تنطوي ع� مغالطٍة أنطولوج�ٍة، ورؤ�ة

ي من خالل ف ي المستند إليها او المع�ب عنها. ل�ن هل ينبيض صلها عن التطب�قات الدين�ة والسلوك الدييض
المثال   والممارسة،  الفكر   ، والمتغ�ي الثابت  ض  بني ال�الس�ك�ة  "الثنائ�ة  ع�  والتدين  الدين  ض  بني ض  التمي�ي

، أو كما ير  ، كما يرى يو�س الوك��ي ي
ي والالنهاىئ

ي  والواقع، الجاهز والمع�ش، النهاىئ
ى صادق جالل العظم �ض

ي الالحق؟
ض اإلسالم الن�ي األول، إسالم الرسول والقرآن، واإلسالم التار��ض ە الموازي بني ض  تمي�ي
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لإلجابة عن هذا السؤال وما يتصل به من أسئلٍة أساس�ٍة، يناقش هذا البحث األسباب أو الوظائف  
ا لمحاوال  ت استخدام ثنائ�ة الدين والتدين. وتهدف  والتوظ�فات المع�ار�ة أو األ�ديولوج�ة المحايثة غالب�

هذە المناقشة إ� تحل�ل هذە األسباب أو الوظائف والتوظ�فات و�براز أهميتها من جهٍة، و�� القول بأن 
ا من ذلك، س�س� 

�
القول بالثنائ�ة المذكورة ال يتأسس ع� تلك العوامل األ�ديولوج�ة فحسب. وانطالق

ض الدين والتدين، مع األخذ البحث إ� إبراز المسوغات الم ض بني ي (�مكن أن) يتأسس عليها التمي�ي عرف�ة اليت
ي محاّجته بوجود مسوغات معرف�ة كاف�ة إلقامة  

. و�ض ض ي الحسبان للحجج المعرف�ة الرافضة لهذا التمي�ي
�ض

ا، وال يت ورة، ع� جواهر متمايزة كل�� ض ال �ح�ل، بال�ض ، �شدد البحث ع� أن ذلك التمي�ي ض ،  هذا التمي�ي بيض
فالرؤ�ة  ا.  أ�ض� ذاته  للدين  بل  فحسب،  للتدين  ل�س  الخصوص،  هذا  ي 

�ض جوهران�ة  رؤ�ة  ورة،  بال�ض
ا، تمنع   ا، وفهمه وتطب�قه بوصفه تدين� ي خصوص النص، بوصفه دين�

ي يتبناها البحث �ض مينوط�ق�ة اليت اله�ي
 عن جمودە، كما ترفض القول بأي أحاد�ة ممكنة ل

ً
،  من القول بثبات أحدهما، فض� ٍّ ي معيض أي نصٍّ دييض

) ممكنات ال نهائ�ة، من ح�ث   ي ، بمعزٍل عن القارئ أو المؤول له. فالنص (الدييض أو با�تمال هذا المعيض
ي هذە   ي ال تتبلور وتتحقق إ� من خالل قارئ� أو مؤوٍل للنص. و�مكن لتبيض

، ل�ن هذە المعاىض المبدأ، للمعيض
ي تأخذ الس�اق واإلطار اال  جتما�ي أو المجتم�ي لعمل�ة فهم النص او تأو�له، أن يتجاوز العالقة الجدل�ة اليت

ي يوجهها رافضو ثنائ�ة الدين والتدين إ� تلك الثان�ة. وس�حاج البحث أن  معظم االنتقادات التقل�د�ة اليت
للعالقة  األقل،  ٍّ ع�  ي

فهٍم، جزىئ المناسب المتالك  النموذج  مينوط�ق�ة �ي  اله�ي الجدل�ة  العالقة  هذە 
ا   المعقدة ا و/ أو تطب�ق� ا، والتدين، بوصفه فهم� ا و/ أو نص� ا و/ أو اعتقاد� ض الدين، بوصفه إ�مان� واإلشكال�ة بني

ا يزعم تأسسه ع� ذلك الدين.  �  أو تنظ�ي
ً
 أو ممارسة
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ي 
عة الروح�ة  التدين العرفايف ف ف المع�ار�ة الفقه�ة وال�ف  بني

by 

Diwan, Hayder Hasan, Prof. Dr. (Professor of Islamic Studies 
and the Origins of Jurisprudence at the University of Kufa) 

 

  أستاذ  وهو  حاصل ع� شهادة الدكتوراە من جامعة ال�وفةي  األستاذ الدكتور حسن ديوان ح�در األسد
المعا�   اإلسال�ي  والفكر  �عة  ال�ش ي 

�ض مختص   ، المساعد    وأستاذ جام�ي العل�ا  جامعة بالدراسات 
ي كل�ة الطو�ي بجامعة النجف   .ال�وفة 

ي جامعة    وعمل العراقعمل رئ�سا لقسم القران ال���م �ض
ا �ض محا�ض

��ة ��ة/ قسم علوم القران وال�ت ي قسم الفكر    نةاللج ترأس .بالعراق   اإلسالم�ة القادس�ة/ كل�ة ال�ت
الثقاف�ة �ض

 .كل�ة الفقه  –اإلسال�ي بجامعة ال�وفة 

 
 الملخص 

ي  ي المادي المتصاعد، وتعدد أنماط التفك�ي ع� المستوى الدييض ي والتقيض ي ظل التطور التكنلو�ب
�ض

تكون ط��قا   لعلها  ور�ة وملحة،  فك��ة �ض مراجعات  ا�  الحاجة  ز  ت�ب التطرف  العال�ي وشي�ع حركات 
ي البيئة اإلسالم�ة ذات  

ي تعصف بالمجتمع. و�ض ي  للخروج من كث�ي من المآزق والمنعطفات اليت التعدد الدييض
ها من التعدد�ات الثقاف�ة ال �مكن   ي والقو�ي وغ�ي و مصادرة تدين أي فئة لحساب أخرى، ألغاء  إوالمذهيب

ط  ي �حفظ  أن�ش ي التعا�ش �سالم كامل. أهذا التدين لآلخر الدييض
وع �ض ي حقه الم�ش  و االثيض

كن وصفة بــ " التدين  هداف، فمنه ما �مولما كان التدين متعدد األنماط ومتن�ع المنطلقات واأل
ي هذە الورقة البحث�ة 

.. الخ." ارتأينا �ض ، والتدين الرو�ي ي ، والتدين الشعيب ي
ي الحر�ض

العاِلم، والتدين التطب��ت
)    أال �كون من اهم األنماط الجديرة بالدراسة    أن�سلط الضوء ع� نمط �كاد    أن ي

وهو (التدين العرفاىض
: است�عاب أ ي ي ا�سط مفاه�مه �عيض

صول ومبادئ الدين النظ��ة والتطب�ق�ة است�عابا روح�ا الذي هو �ض
ي الوصول لإل�سان ا� كرامته  

ي ظل معرفة منضبطة، تب�ض
والدني��ة، وتد�م للمجتمع    األخرو�ةنفس�ا �ض

 وجودە وتطورە. 

لزاما   ض   أنومن هنا كان  بني التالزم  (مدى  إشكال�ة  ي حدود 
البحث �ض التدين موض�ع  دائرة  تكون 

الفقه� العرفان�ةالمع�ار�ة  عة  ض ي   ة وال�ض
العرفاىض التدين  ي 

�ختلط    ل��ال و�عد تحد�د ماهيته    -الروح�ة) و�ض
ە من المصطلحات   ض المع�ار�ة   -مفهومه مع غ�ي ي هذا التدين ع� مدى التالزم بني

نبحث و�سلط الضوء �ض
عة الروح�ة لدى   ض ي بحث اإل   أو المتعبد    اإل�سانالفقه�ة وال�ض

ي  الناسك. والن المقام ال يتسع �ض
شكال�ة �ض

الفكر   ا�ساق  هذە    اإلسال�ي جميع  حضور  ي 
�ض الضوء  سنسلط  المتعددة  الفكر   اإلشكال�ةالمذهب�ة  ي 

�ض
ي؛ ألسباب عد�دة، لعل   ي ع�ش ض العرفان    –بحسب كل اتجاە    –عدمه    أو : التداخل  أهمها الش��ي االثيض بني

والتصوف، من جهة، ومن جهة أخرى الموقف الش��ي غ�ي المقط�ع به من العرفان والتصوف، من جهة  
ض �عتقد    أنأخرى، مع   ي الصلة   أناغلب الباحثني

ض التشيع والتصوف، بل ان بعضهم جزم �ض هناك تداخل بني
 :بينهما ع� مستوى

 .أثر االستمداد والتأث�ي والت -

 .االنطالق والد�مومة  -

ي �شكل واضح ع� �د عدد من الشخص�ات    أو ومع �شخ�ص بروز اتجاە العرفان  
التدين العرفاىض

ي المرا�ز الدين�ة الرئ�سة (النجف، قم)، فضال 
ي �ض

ي الوسط العلماىئ
ي ال �مكن االستهانة بها �ض العلمائ�ة اليت
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ات النصوص والمتون العرفان�ة تظهر لدين ء من الجرأة عن وجود ع�ش ي ي تتسم ��ش ا المع�ار�ة الفقه�ة اليت
ي  

و�جه. ع�    أو والنقد ل�ل ما يوصف بالعرفاىض هذە   أنالرو�ي ا� حد �صل ا� المنع وعدم السماح ب�ت
ي الوقت ذاته كما هو روحان�ا  أن�مكن  - أخر وفق تداول  -الشواهد 

 .عرفان�ا أو تكون وجها فقه�ا �ض

 ) الروح�ة  التدين�ة  ض   -العرفان�ة)  والممارسة  المتدينني عامة  عند  فيها    -والس�ما  نجد    أسوارا ال 
از�ة   التدين�ة �شكل مبا�ش   األدائ�ةتصف هذە    أح�انا ، ولذلك نرى المع�ار�ة الفقه�ة  أدائ�ةمق�دات    أو اح�ت

، معلن  أو  ا�دا   أو غ�ي مبا�ش ض غ�ي معلن بـ ( تدين�ة غ�ي عالمة)، ل�ن مع اطالق هذا الوصف نجد تفاعال م�ت
ي حركة المجتمع؛ ألسباب �عتقد  

بالمحرك الفاعل وان كانت ال تلتمس   أشبه  أنها   أصحابها لهذە األدائ�ة �ض
هان�ة الحق�ق�ة المتجسدة ع� مستوى ( الطلب    أح�انا   أنمن خالل الروح والوجدان بل    إال  �صفونها بال�ب

)، وهذا �مكن   ) و ناتجه ( التحقق الفع�ي  .��ة الروح�ة الفرد�ة المتعددة�كون ع� مستوى التج  أنالرو�ي

ي البيئة الش�عأ
ي فقد دار الجدل �ض

ة حول  �ما ع� مستوى التنظ�ي العل�ي للتدين الرو�ي العرفاىض
ي األ
 :ىت

ە عن التصوف  - ض ، وما �م�ي ي
 ماه�ة التدين العرفاىض

وُ�شكل ع�   - بالنظري  �أخذ  فاألغلب   ، العم�ي والعرفان  النظري  العرفان  ض  بني ض  بوصفه  التمي�ي ؛  العم�ي
 .ممارسة تحتجب عن المجتمع وحركته، والم�ل نحو العزلة وعدم المخالطة

ة    - الف�ت ي 
�ض والس�ما  الرئ�سة  الش�ع�ة  الدين�ة  المرا�ز  ي 

�ض منه،  والموقف  ي 
العرفاىض الرو�ي  التدين  تطور 

 المتأخرة. 

ي تحكم الت ض المنطلقات اليت ي والرؤى  من هنا تروم ورقتنا البحث�ة رصد الجدل الدائر بني
دين العرفاىض

) ومقارنتها مع موقف   ض (النظري والعم�ي ي ع� المست��ني
ي �شكل مساحة لالشتغال والتدين العرفاىض اليت

، ي
العرفاىض التدين  ي 

ال�ون�ة �ض الرؤ�ة  الفقه�ة، ولعل أهمها:  اإل�سان، الس�ي  إ� العارف ونظرته المع�ار�ة 
وطه، األحوال والمقامات..   يوصلنا ا� مدى ا�ساقه    أنمن هذا الجدل من شأنه  رصد مكا   أنوالسلوك و�ش

ي النصوص التأس�س�ة، وفاعليته 
ي اتضحت �ض  الفرد�ة والمجتمع�ة. مع المبادئ العامة اليت
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El-Bulbeisi, Sarah, Dr. (Research Associate at the German Ori-
ent-Institute Beirut) 

 
Sarah El Bulbeisi joined the OIB in November 2019 after completing her PhD at 
the Institute for Near and Middle East Studies at the LMU Munich, Germany. 
Before joining the OIB, she coordinated the DAAD project “Violence, Forced Mi-
gration and Exile: Trauma in the Arab World and in Germany”, a Higher Educa-
tion Dialogue between Palestinian and Lebanese universities as well as with the 
LMU Munich. Prior to that, she worked as a lecturer and research associate at 
the Institute for Near and Middle East Studies at the LMU Munich. Her PhD the-
sis “Taboo, Trauma and Identity: Subject Constructions of Palestinians in Ger-
many and Switzerland, 1960 to 2015” draws on conversations, life stories and 
participant observation and explores the tension between the (family) histories 
of first and second generation Palestinians, which are characterized by the ex-
perience of expulsion and dispossession, and the reshaping of this experience in 
the Western European representation of the so called Middle East conflict. Sa-
rah El Bulbeisi’s postdoc research at the OIB revolves around the interrelations 
between systemic violence and family & intimate relations in Lebanon.  
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ات االجتماع�ة   ودورهما الجماعة الفرد مقابل ، التدين ومقار�ة العدد  ي التغ�ي
�ف

 المعا�ة 
by 

Etmimi, Souad, Dr. (Reseacher in Arab and Islamic Cilviliza-
tion, University of Sousse) 

 

ي مجال الدراسات الثقاف�ة المعا�ة. وتعد  
ي الحضارة الع���ة اإلسالم�ة، �ض

باحثة تو�س�ة متخصصة �ض
ي 

ي المعا�". متحصلة ع� الماجست�ي �ض ي الفكر العرىب
رسالة دكتوراە بعنوان "المثقف موضوعا للنقد �ض

ي ِاختصاص الحضارة الحديثة، بكل�ة اآلداب والعلوم اإل�سان�ة �سوسة  اللغة الع���ة وآدابها  
وحضارتها �ض

مار�ورغ  : ي بجامعيت ي  طالىب تبادل  ي  منحيت ع�  متحصلة  األدىض  بألمان�ا،   (تو�س).  ق  ال�ش دراسات  بمركز 
 بالبندق�ة ب��طال�ا. (CA ‘ Foscari) و�جامعة كافوسكاري   CNMS)واألوسط ( 

ي الخطاب اإلسال�ي  عن دا  2019صدر لها سنة 
ر م� الع���ة للن�ش والتوز�ــــع كتاب: صور اإلمام �ض

الحد�ث، اإلمام أحمد بن حنبل أنموذجا. لها مقال منشور باللغة الع���ة ضمن أعمال ندوة دول�ة بكل�ة 
ض العلوم الصح�حة والعلوم  وان، بعنوان "جدل�ة القط�عة والتواصل بني اآلداب والعلوم اإل�سان�ة بالق�ي

 �سان�ة. اإل 
 

 الملخص 

ض عامل توسع عقدي   وِاعتدادا نفس�ا باِالنتماء إ� الجماعة. وعادة   ُ�عّد العدد بالنسبة إ� المؤمنني
ورة من الدين لحمايته من التشتت، بِاعتبار أن اإلسالم  ، المعلوم بال�ض ض ما �كرس اإل�مان المطلق وال�قني

لن�ش   مختلفة  سبال  ِاعتمدت  ي  اليت األد�ان  ض من  المؤمنني ض  بني الصدا�ي  ومنها   ، السل�ي منها  الدعوة، 
. ور�ما يناقض ذلك ��ــــح بعض اآل�ات الداع�ة إ� ح��ة اِالعتقاد والحاثة ع� قبول األد�ان   ض كني والم�ش
ض  ض بني جم الصدام عادة إ� تداخل ُمقنضّ ي اإلسالم.  وُ��ت

األخرى واإل�مان بكتبها، كركن من أركان اإل�مان �ض
ي بكر الدين والس�اس ي عهد أىب

ة قصد تأس�س الدولة وتوسيع مساحة المعامالت. فكانت حروب الرّدة �ض
ة 

�
ّدة س�اس�ة باألساس والتعل ي شهدت ع� أن الحرب قامت ع� ر� الصديق، من األحداث التار�خ�ة اليت

 كانت دين�ة. 

. وغالبا ما كان األفراد   /وكأننا أمام �اع تعددي، دنيوي ي /س�ا�ي وفردي /جما�ي أخروي، دييض
ر عند قرار الجماعة  

�
ا�م، فقد ال �جد صدى ُ�ذك (من العامة) مجرد عدد ورأيهم و�ن كان منِتجا من جهة ال�ت

م عادة من جهة العدد ال جهة وجاهة األفكار أو  ض أن رأي األقل�ة ُ�ق�َّ ي حني
ي تذهب برأي األغلب�ة. �ض اليت

ا، صار للفرد مكانة ودورا وصوتا ُ�سَمع المق�ت  حات. ومع تطور الو�ي والتقدم الحضاري والتكنولو�ي حا�ض
للتفك�ي   مستقلة  مساحة  له  وتوفر  الفرد  تكفل ح��ة  فك��ة  أنظمة  إطار  ي 

�ض الجما�ي  القرار  ي صناعة 
�ض

ي واإلسال�ي ق  ي التار�ــــخ العرىب
د�ما. فِارتفاع منسوب  وللنشاط. وذلك ُ�عت�ب مكسبا مقارنة بصورة الفرد �ض

ي التفك�ي ووجود فضاءات تحتوي طاقته الفك��ة واإلبداع�ة ٌتعّد إضافة ع�  
الح��ة وِا�ساع مجال الفرد �ض

 �سبيتها وموضعيتها.  

ي ظاهرە عامل جمع  
الوحدة. و�ن كان �ض باإل�مان و�مطلب  تار�خ�ا  ِارتبط  الجماعة فمفهوم  أما 

ي الحق�قة قد �حمل �ض 
�ا من اِالنفراد بالرأي الذي �ضيق الح��ة ع� األفراد و�ــهمشهم، وتوح�د، ل�نه �ض

ي عد�د المواقع مرادفة 
ي مفهوم الجماعة �جعلها �ض

ض النظر �ض ي حني
كآراء شاذة ُتحفظ وال ُ�قاس عليها. �ض
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ض أن األقل�ة أفرادا كانوا أو مجموعات قد ينطوي رأ�ه ع� ما �مكن  ي حني
ِالستبداد األغلب�ة برأي األقل�ة. �ض

 تبن�ه والعمل به

فرد ع�  قدرة كّل  بناء ع�  و�عادة ه�كلة،  مراجعة  إ�  ي حاجة 
�ض الجماعة  مفهوم  لهذا أض� 

ي ُتصِدُرە. و�ناء كذلك ع� إمكان�اته  التعا�ش مع اِالختالف داخل الجماعة، بغض النظر عن الجهة اليت
ي تقد�م اإلضافة إ� المجتمع.   

 الذهن�ة واإلبداع�ة �ض

التض التدين و�متّد  مظاهر  إ�  اآلخر)  ي 
�ض أحدهما  ذو�ان  (أو  والجماعة  الفرد  مفهو�ي  ض  بني ارب 

ط عادة أن �كون منتم إ� جماعة (دين�ة كانت أو علم�ة   ي أفكارە، �ش�ت
ي ِاعتقادە و�ض

 وأبعادە. فإصابة الفرد �ض
سلطة فرد�ة).   أو ِاجتماع�ة). و�مثل ِانتماؤە إ� مجموعة حافزا إضاف�ا لتكون له سلطة مرجع�ة (ول�س

 رغم أن الفرد قد �مثل بالنسبة إ� الجماعة رقما مجردا وُمفرغا من إ�سانيته.   

اتها وسعيها   ، الوا�ي بتقلبات الجماعة وتغ�ي ور�ما المراهنة اليوم تقوم أساسا ع� المؤمن النو�ي
ه لغا�ات فرد�ة ض�قة أح�انا.   إ� توح�د الجماعة الُموجَّ

ي طرحناها، سندرس المبحث بناء ع� عن��ن:  �ةاإلشكالو�ناء ع� هذە   اليت

 مقالة التدين ومقار�ة العدد: ال�م أم الن�ع؟   -
ات اِالجتماع�ة؟  - ي ظل التغ�ي

 أي تدين نحتاجه اليوم �ض
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Minorities and vulnerable citizens in Sharia Courts: A new 
perspective 

by 

Hammouda, Wafya, Ass. Prof. Dr. (Assistant Professor in Lin-
guistics and Translation at Tanta University) 

 
She received her PhD from Newcastle University, and is currently an Assistant 
Professor in linguistics and translation, at Tanta University. She published her 
work in various prestigious journals and her most recent co-translation of the 
well-known source book "Muslim conduct of State' by Muhammad Hamidullah 
has just been published in October 2022 by Nohoudh Center for Studies and 
Research. 
  

Abstract 
Sharia courts records reflect how the Egyptian society over centuries 

treated non-Muslims. These court records deal with various topics such as non-
Muslim women financial and marital rights, children’s rights and animal’s ill 
treatment. The cases analyzed show how some cases made precedence in the 
legal field thus allowing researchers to further analyze, correlate and contribute 
to a better understanding of fiqh, and legal principles. Lastly, the emphasis on 
citizenship rights is major aim that these cases stress.  

The research is to argue how court records use special language in dealing 
non-Muslim women for instance . ) معتوقة/ذم�ة/كتاب�ة حرة/  مهتد�ة/  /مرة/  حرمة 

عش�قة...الخ)  /  بها/خل�لة/  عا�قة/مدخول  مقطورة/  مستولدة/  These lexical items reflects 
how judges use Urf (customs) and other fiqhi tools to deal with the various inci-
dents to ensure main justice objects of equality and equity are maintained. In 
addition, non-Muslim children and youth are treated in sharia court records with 
great care as it reflects that their rights, and welfare are of supreme importance. 
The lexical expressions such as   (الخ قا�/مجبوب/معتوق/...   show(غالم/شاب/أمرد/ 
that access to justice was allowed to all citizens regardless of their social status.  

Finally, animals’ welfare was an issue that court records dealt with not 
only as a property but as an integral part of environmental balance that had to 
be maintained at all circumstances. Animal’s lexical presentation such as 

الخ)  . .. أبل/ هائم/ به�مة/مبقور / (دابة in the legal records show that the society looked 
after its animal stock. The cases are extracted from Ottoman and Mamaluk court 
records from several Arab countries.  
Cases are legally adapted from Islamic Court Cases project hosted by the Amer-
ican University in Cairo.   
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ي نتاج عبد : الدين وحركة االجتماع
ف الفكري قراءة �ف  الجواد �اسني

by 

Heikal, Abdel Basset Salama, Prof. Dr. (Professor of Rhetoric 
and Discourse Analysis at the Faculty of Arabic Language, Al-

Azhar University)    

      
الباسطأ.د    م�ي،   ه�كل،سالمه    عبد  وأ�اد��ي  باحث  األزهر  جامعة  وآدابها  الع���ة  علوم  أستاذ 

، �عمل أستاذا للعلوم الع���ة وآدابها بجامعة األزهر، حصل  ي ي تحل�ل بن�ة الخطاب الدييض
متخصص �ض

ي علوم الع���ة وآدابها من جامعة األزهر  
م، عمل أستاذا بجامعة �ي بكاوان  ٢٠٠٧ع� درجة الدكتوراە �ض

الد  ��ة  للعلوم  لل�ت م�  جامعة  جمة  وال�ت اللغات  بكل�ة  وأستاذا  السالم،  دار  بروناي  �سلطنة  ين�ة 
والتكنولوج�ا، و�احثا زائرا لجامعة إند�انا بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة. حاصل ع� جائزة الدعوة والفكر  

، وعضو  م، ورئ�س مجلس أمناء مؤسسة نور م� للعلوم والفنون٢٠١٤اإلسال�ي من مؤسسة الفنجرى  
 بهيئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد. 

ي الر�"، طبعة  
ض ش�ت ي بني له عدة دراسات وأبحاث منشورة، من بينها: كتاب "باب هللا الخطاب الدييض

عام   القاهرة،  والتوز�ــــع،  للن�ش  بوك  القاهرة، ٢٠١٧نيو  روابط،  طبعة  المقدس"  والحقد  و"الحب  م. 
" طبعة نيو بوك للن�ش والتوز�ــــع، القاهرة، . و"المسكوت عنه من مقاال ٢٠١٨ ي ت تجد�د الخطاب الدييض

ض تناقض أم تكامل" ٢٠١٩عام   ة فكر ن� حامد أبو ز�د وطه عبد الرحمن وعبدالجواد �اسني م. و"مس�ي
ي فكر الجماعات اإلسالم�ة  ٢٠٢١بوك، القاهرة،    طبعة نيو 

ي دراسات منها: كتاب "التطرف �ض
م. وشارك �ض

كتاب:  ٢٠١٧�ة" طبعة مؤسسة مؤمنون بال حدود للن�ش والتوز�ــــع، المغرب، سنةنحو مقار�ات تفس�ي 
 ) رقم  ال�تاب  الحرك�ة،  الصناعة  جذور   : ض اإلسالم��ني المسبار ١٥٤"مصادر  مركز  سلسلة كتب  من   (

ي   ي فكر الجماعات اإلسالم�ة  ٢٠٢١للدراسات والبحوث، دىب
، و"التطرف �ض ي م، و"التأو�ل�ات والفكر العرىب

المغرب، سنةنحو مقار�ا  ، طنجة،  للن�ش الفاصلة  دار  �ة" طبعة  تفس�ي النص ٢٠١٩ت  "بن�ة  م. كتاب: 
ة" طبعة روابط،  ي الروا�ة الم��ة خالل العقود الثالثة األخ�ي

ي تقن�ات ال�د قراءة نقد�ة �ض
ي دراسة �ض

الرواىئ
النقد" ط٢٠١٦القاهرة،   الم��ي ونقد  النص  بن�ة  ي 

نقد�ة دراسة �ض بعة روابط،  م. كتاب: "إشكال�ات 
ي والحا�ض ال�تاب التاسع  ٢٠١٥القاهرة، 

ض الما�ض ي سلطنة بروناي دار السالم بني
م. كتاب اللغة الع���ة �ض

ي العالم الصادرة عن مركز الملك عبد هللا بن عبد الع��ز الدو�ي لخدمة اللغة الع���ة،  
ي سلسلة الع���ة �ض

�ض
م. كتاب دل�ل المؤسسات والعلماء  ٢٠١٧  -ه  ١٤٣٩ال��اض، الطبعة األو�    –الممل�ة الع���ة السعود�ة  

ي سلسلة األدلة والمعلومات  
ال�تاب السادس ع�ش �ض ي سلطنة بروناي دار السالم 

الع���ة �ض والمؤلفات 
الصادرة عن مركز الملك عبد هللا بن عبد الع��ز الدو�ي لخدمة اللغة الع���ة، الممل�ة الع���ة السعود�ة 

 . م٢٠١٧ -ه ١٤٣٩ال��اض، الطبعة األو�  –

 

 الملخص 

ض  ي تتعصب  انطلق المستشار عبدالجواد �اسني من داخل بن�ة المدرسة النصوص�ة/ الظاه��ة اليت
ي فقه الجاهل�ة المعا�ة"، و"تطور 

ي كتاب�ه: "مقدمة �ض
 ذلك �ض

�
لظاهر النّص وترفض القراءة الثان�ة، وتج�

 
�
ه �عان ما تجاوز أفكار تلك المدرسة مفككا "، إال أنّ ي م� خالل القرن التاسع ع�ش

الفكر الس�ا�ي �ض
رب، فلم تقف قراءته عند مجموعة القواعد والمعاي�ي النظ��ة �سقها الفكري  

ُ
المغلق منتقدا أفكارها عن ق
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 لتن�ع 
�
حه وتأو�له، بل اّ�سع مفهوم القراءة عندە تبعا ي و�ش ي لفهم النص الدييض

ي وضعها العقل السل�ض اليت
ي اطلع عليها مستف�دا من إلمامه المبكر بعلوم ال�ت  �عة  العلوم التطب�ق�ة والفلسف�ة اليت اث من فقه و�ش

 إليها انفتاحه الفكري ع� العلوم الحديثة وفلسفات وتنظ�ي  
�
وتار�ــــخ وعلوم قرآن وعلوم حد�ث، مض�فا

 المفك��ن المعا��ن. 

ي بدا�ة دراساته من سؤال ُمحدد ُ�مّثل نقطة البدا�ة لط�ح الفروض الختبارها،  
ض �ض ينطلق �اسني

ي دراسته لـ "تار�ــــخ السلطة" و"سلطة التا
ر�ــــخ" من ح�ث عالقة كل منهما بالعقل المسلم �ط�ح سؤاال  ف�ض

ي  ي ينطلق منها: "أي إسالم ذلك الذي ُ�مّثل هذا المنهاج؟ هل هو إسالم الو�ي المبيض هو نقطة البدء اليت
ع� الّنص الخالص، ح�ث تتسع دائرة المباح، وتتقلص دائرة اإللزام، و�رتفع سقف التكال�ف فوق فضاء 

ي دون أن ينقص ذلك من حرارة اإل�مان شيئا؟ أم هو إسالم الفقه واسع من الح��ة وا
ام العقل اإل�ساىض ح�ت

 ع� التار�ــــخ ح�ث تنقبض دائرة المباح، وتتسع دائرة اإللزام، و�تسع  
�
الذي ُتقّدمه المنظومة السلف�ة مبن�ا

؟"
�
 )5( التوجس من العقل والح��ة، دون أن ي��د ذلك من حرارة اإل�مان شيئا

ي كتاب 
�ــــع والنص واالجتماع" الذي تناول مفهوم الدين، وفق الس�اق  و�ض ه: "الدين والتدين.. الت�ش

ض االجتماع، معتمدا ع� مفهوم التغ�ي (التعدد أو التطور) الذي   التوح�دي، من زاو�ة العالقة بينه و�ني
ض الدين والّتدين.. �ط ض بني ض من  �كشف عن البعد االجتما�ي لظاهرة ما، كمع�ار اختباري للتمي�ي �ح �اسني

ي صلب البن�ة الدين�ة حول المشكل الذي ُ�مّثله سؤال الّتطور أو اختبار 
خالل تلك الدراسة سؤاال �دخل �ض

خارج   من  قادمة  ُمطلقة  ذاته كحق�قة  الدين  ُ�قّدم  ف�ما  إذ  التوح�د�ة،  الثقافة  ي 
�ض التار�خ�ة  النسبّ�ة 

ر)، ُ�ش�ي واقع التار�ــــخ التوح�دي إ� بن�ات تدّين االجتماع، ومن ثّم، غ�ي قابلة للتغ�ي (التعدد أو التطو 
متعددة تحتوى كل واحدة منها ع� ُم�ّونات متطورة أو ذات طب�عة قابلة للتطور، والنموذج األوضح 
ض  سؤاال محددا مفادە: "هل ُ�مكن للقانون باعتبارە مجموعة القواعد   �ــــع؛ لذا �ط�ح �اسني هنا هو الت�ش

ي تحكم العالقات االجتم  ة، أن  اليت اع�ة، أي باعتبارە ُ�عالج معط�ات �ي بطب�عة االجتماع �سب�ة ومتغ�يّ
دة ع� ما هو بطب�عته  ي ذاته؟ هل �جوز أن �كون الدين قد أسبغ إطالقيته الم��َّ

�كون جزءا من الدين �ض
المستوى   واحدا� ع�  �كون  أن  االجتماع�ة)  الفروع  �ــــع  (��ش القانون  �فرض ع�  بح�ث   ، ومتغ�ي ي  �سيب

؟ هل ال� ي بن�ات الواقع االجتما�ي
 ع� مدى التار�ــــخ، بغّض الّنظر عن حق�قة التعدد والتطور �ض

�
، ثابتا ي

وىض
�عة أن �جعل من ذاته استثناًء أم أّن السجل   -استطاع القانون لمجرد التحاقه بالدين وا�تسابه وصف ال�ش

ي تراث اإلسالم ُيؤكد أن أحكام ال
ي للدين، كما نقرأە واضحا �ض

ي التار��ض
�ــــع القانوىض معامالت الفرع�ة (الت�ش

ِفْعٍل   تدر�ج�ا كرّد  تنشأ  بل كانت  ض  التجه�ي سابقة  مكتملة  الئحة  شكل  ي 
�ض تصدر  لم  الضّيق)  بالمعيض 

ي ظهرت فيها الدعوة الدين�ة وجوابا عن أسئلتها المحل�ة، سواء بالتوافق  لمعط�ات البيئة االجتماع�ة اليت
ي السائد،  

 أو مع مفردات الُعرف القانوىض
�
وهو الغالب، أو بالتناقض مع بعض هذە المفردات وتعد�لها كل�ا

وطها الظرف�ة قبل  ا عن نقطة تحّول نضجت �ش ي تعب�ي
ة كان التناقض �أىت ي هذە الحالة األخ�ي

. و�ض
�
جزئ�ا

ي الجدل 
�ــــع ينطبق ع� الالهوت متمثال �ض ظهور الدعوة أن �سبب ظهورها؟ ... هل ما ينطبق ع� الت�ش

، ال�ال�ي وع�  الطقوس، من ح�ث أسفرت جم�عا عن مسارات تطور متعددة، تؤكد مصدرها االجتما�ي
ت  

�
ظل ض  حني ي 

ف�ض ذاته،  ي 
�ض المبدأ  ي 

�ض ال  األلوه�ة  حول ك�ف�ات  ال�ال�ي  الجدل  إ�  هنا  الالهوت  فُ�ش�ي 
 داخل الس�اق التوح�دي، تعددت صور إدرا�ها وأشكال

�
التعب�ي    األلوه�ة، كما األخالق ال�لّ�ة، مبدأ ثابتا

الطقوس�ة   الممارسات  تعدد  ي 
و�ض الفرد�ة،  والرؤى  والمذاهب  الد�انات  تعدد  ي 

�ض نقرأە  ما  وهو  عنها، 
. فهل �عيض   ي

المرتبطة بكل مستوى من هذە المست��ات، نت�جة الختالف البيئة االجتماع�ة وتراثها التار��ض

 

بیروت/لبنان،  -�اسین، عبدالجواد، السلطة في اإلسالم.. العقل الفقهي السلفي بین النص والّتار�خ، المر�ز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء/المغرب    )5( 

 .  ٩م، ص١٩٩٨، ١ط
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المطلق   الدين  دائرة  من  والطقوس  والالهوت  �ــــع  الت�ش استبعاد  أن  لمصداق�ة ذلك  وري  ذاته، �ض ي 
�ض

ي ذاته)، وتنكر، من ثّم، صدورە عن االجتماع؟" 
ي ُتثبت المصدر اإلل�ي للدين (�ض  المصادرة األو� اليت

ض الفكري،   وع �اسني ها ما ستحاول الدراسة أن ُتقدم إجابات عنه من داخل م�ش هذە األسئلة وغ�ي
ض للمكتبة الع���ة ناتج حركة التفاعل العم ض   �قة جدا والخصبةفما قّدمه �اسني ي والحا�ض بني

ض الما�ض بني
ض علم االجتماع  ي مناهج علم�ة حديثة ت��ط بني

ض قراءة �ض اث، حركة فك��ة دائبة ال تهدأ بني الحداثة وال�ت
ي مجموعها 

، والناتج عن تلك القراءات �ض ي
ي موروثنا الفكري والثقا�ض

ي، وقراءة �ض ي وتطور العقل الب�ش
اإل�ساىض

ومن تلك األسئلة: ما عالقة الدين بحركة االجتماع وك�ف ينتج متواصل،    ل�س منهجا، بل سؤال دائم
ي اإل�مان با� واألخذ باألخالق 

ض الّدين الذي يتلّخص عندە �ض ض بني ض �اسني ّ عن التفاعل بينهما "التدين" فم�ي
ء ع� وجه اإللزام الُم��د إال هذا اإل�مان واألخالق معه، وهذا �ختلف عن الّتد ي

�ة، وال �ش
�
ين وهو ما ال�ل

مة، إال أنه  ة ملز� ي أح�ان كث�ي
ُ�مثل االحتكاك االجتما�ي بالّنص، و�ن كان الّتدين منصوص عل�ه، بصيغ� �ض

مة   .ينت�ي إلزامها بحكم قانون الّتطور، فعندما يتجاوزها الزمن ال تعد ملز�
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ف  ي وتمثالت الدين بني  الثقافة والتار�ــــخ التدين الشعيب
by 

Ismail, Sameh, Dr. (Researcher in Religious Studies) 
 

ي الدراسات الدين�ة وفلسفة  
ي اآلداب وهو   التار�ــــخ حصلباحث ومحا�ض �ض

المدير  ع� دكتوراة الفلسفة �ض
واإلنتاج   لألبحاث  دال  لمركز  ي  ورئ�س اإلعال�ي التنف�ذي 

�ض المعا�ة  الدين�ة  الحالة  تق��ر  تح��ر 
امج الثقاف�ة بقناة الغد م� ي  ورئ�س تح��ر ال�ب  . ومحرر أول بموقع التق��ر العرىب

 :صدر للباحث عدة كتب ودراسات منها

ي أ�ديولوج�ا اإل -
 سالم الس�ا�ي عن دار السا�ت

 هللا واإل�سان عن مؤمنون بال حدود -

ض المركز واألطراف عن منتدى العالقات الع���ة-   الجماعات الهامش�ة بني

لة عن مؤمنون بال حدود  - ض وع العقل النقدي عند المع�ت  م�ش

 
 الملخص 

ي حا�ض و�قوة تفوق حضور أنماط التدين   كواقع معاش، �مكن لنا أن نقول إّن نمط التدين الشعيب
ا ورؤ�ة، عالقات وعبادات،  ي الممارسات الشعب�ة اليوم�ة للدين طقوس�

ي تمارسها النخب، نلمسه �ض اليت
اقه �ة والجهاد�ة اخ�ت ي تلك المقاومة المتماسكة لمحاوالت األنماط التكف�ي

. غ�ي أّن اإلمساك  بل ونلمسه �ض
ي بدايتها رغم ما 

ي الزالت �ض
ا بعمل�ة إنتاج معر�ض العل�ي بجوهر هذا النمط ومالمحه و�نيته، �ظل مرهون�

 بذل من جهود.  

الدين، من   قبل  ما  ترجع إ� مرحلة  الخطاب�ة، وعنا�ها،  بتشك�التها  ي  الشعيب التدين  بن�ة  إّن 
ي مظاهر  ح�ث تأثرها بطقوس د�انات قد�مة ترسخت منطلقات 

، وتتج� ممارساتها �ض ي الالو�ي الجم�ي
ها �ض

الح�اة اليوم�ة، وهو ما �ط�ح عدة قضا�ا إشكال�ة تحمل دالالت كاشفة عن عالقات متشابكة ومعقدة  
تتخلق  ح�ث  اليوم،  وحيت  التأس�س  لحظة  منذ  االجتما�ي  والوجود  تقاطعت  ي  واليت الدين�ة،  البيض  ي 

�ض
ي س�اق الح�اة،  

ا، تتبدى مالمحه الداللة وتتشكل �ض ا رئ�س�� بفعل مؤثرات شيت �لعب فيها الموروث دور�
ي الرافض لفكرة اإل�مان المجرد المطلق الذي �كرسه   ض العقل الشعيب ي إطار ال�اع بني

وتتج� منطلقاته �ض
�ه ذلك العدد الهائل 

ّ
ي مع هللا، وهو احت�اج �غذ

، واالحت�اج لهذا الن�ع من التفاعل الذاىت النص األصو�ي
من  من    

�
نمطا النها�ة  ي 

�ض لتنتج  بالميثولوج�ا،  المفعم  ي  الشعيب بالموروث  جة  ض المم�ت الدين�ة،  المعط�ات 
ي الوقت نفسه. 

 التدين له سماته الف��دة والخاّصة �ض

ض الرسالة الدين�ة بما تح��ه  ي متبادل، بني
ي بناىئ

وُ�عد هذا الن�ع من التدين محصلة لتك�ف تار��ض
وس من جهة، واله�ا�ل واألبن�ة االقتصاد�ة االجتماع�ة والثقاف�ة  من عقائد وعبادات ومعامالت وطق

ة،  �ة المتغ�ي للمجتمع من جهة أخرى، وكان من نت�جة هذا التك�ف جملة من الظواهر االجتماع�ة الب�ش
ي ح�اتهم اليوم�ة، فهو 

ي هذا النمط من التدين بصدد الدين كما �عاش وكما �مارسه الناس �ض
ح�ث نكون �ض

ي يوجد فيها األفراد والجماعاتتدين �صدر ع  . ن الظروف الح�ات�ة اليت

ي لحظة تمثلها بتلك 
ي تدين مفعم بالخ�ال ع� امتداد رحابته، �كرس الذات�ة �ض والتدين الشعيب

والتمثالت  المعارف والبيض  ن ع�ب عصور ط��لة تلك  ض ي تخ�ت الذا�رة الجماع�ة، واليت الوث�قة مع  العالقة 
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ي المستوى األع� واألعمق لداللة الذهن�ة السابقة ع� النص ا
ي القدم، و�شكل يتج� �ض

، والمغرقة �ض ي لدييض
ي الموروث وقدرته ع� تلب�ة االحت�اج  

ي    اإل�ساىض ض النص   تتحقق وكينونته، واليت من خالل هذا التما�ي بني
 والذات والذا�رة. 

 محاور البحث 

-   . ي ي مفاه��ي  (مدخلاألطر النظ��ة والمفاه�م�ة للتدين الشعيب و�ولو�ب  ) وأن��

ض نمط التدين وأنماط التدين األخرى (المؤس�ي  - ي. الخ-الجهادي-التقاطع بني  ) التكف�ي

ها واختالفها وتنوعها عن أنماط التدين   - ض ي تم�ي
ي �ض ي نمط التدين الشعيب

مصادر المعرفة الدين�ة �ض
ي.   المؤس�ي والجهادي والتكف�ي

ا - ي سمحت باخ�ت ي اليت ي بن�ة التدين الشعيب
 قه. مناطق الضعف �ض

الن�ع   - أدوار  األ��ة:  التعامالت  ي 
�ض الدين�ة  للمرجع�ة  الناس  عموم  واحتكام  ي  الشعيب التدين 

النقاب   قضا�ا  األ�ة،  داخل  ��ة  ال�ت أسال�ب  المرأة،  عمل  من  الموقف  والمرأة)،  (الرجل  االجتما�ي 
 . المرأة. إلخوالحجاب وزي 

ي    - ي السيض ي التدين الشعيب
 ما تب�ت من مالمح التشيع �ض

ي   -  المرأة والتدين الشعيب

ي مع المقابر والموت    -  التعامل الشعيب

ي المسائل الوجود�ة كالف�ح والموت والحب.   -
ي "رؤ�ة العالم �ض ي التدين الشعيب

 الجسد �ض

ي.  - ي مقارنة بأنماط التدين الجهادي والتكف�ي ي التدين الشعيب
 العنف والتسامح �ض

ي وأهاز�ــــج البحث عن خالص.   التدين الشعيب

 . ي ي التدين الشعيب
 طقوس العبور �ض

ي وأشكال الفنون.   التدين الشعيب

 . ي ي التدين الشعيب
ي واآلخرة �ض

 التصور ال�وىض

ي و�ن�ة األسطورة.   التدين الشعيب

 . ي ي التدين الشعيب
ض وال�رامات و�ن�ة المعجزة �ض  األول�اء و�شارات الصالحني
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ي  الدين: 
ايف ي وال�ب

 إشكال�ة الجوايف
by 

Kansu, Yasser, Prof. Dr. (Professor for political philosophy and 
Head of the Seminar for Philosophy at the University of 

Tanta) 
 

وهو أستاذ ورئ�س قسم الفلسفة بكل�ة اآلداب جامعة طنطا.  مهام    ەاألستاذ الدكتور �ا� قنصو �شغل  
ي العلوم االجتماع�ة عام  

ي اإلسالمو .  2002حائز ع� جائزة الدولة �ض
ال�ة والسلطة �ض  هو مهتم بقضا�ا اللي�ب

، وله العد�د من المؤلفات ي تتناول هذە القضا�ا من بينها:  واإلسالم الس�ا�ي  اليت

ال�ة المعا�ة ي اللي�ب
 . 2001، القاهرة: الهيئة العامة لل�تاب، مفهوم الح��ة �ض

ال�ة، الموسوعة الس�اس�ة للشباب (   . 2007القاهرة: نهضة م�، )، 9اللي�ب

ال�ة... إشكال�ة مفهوم،   . 2009القاهرة: رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع، اللي�ب

ي فلسفة 
 . 2009، القاهرة: رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع، الس�اسة (قراءة جد�دة) �ض

 ، ي
، اإلسالم الس�ا�ي واألمن اإل�ساىض ي

 . 2010عمان: المركز اإلقل��ي لألمن اإل�ساىض

 

 الملخص 

ي قل��كم"
الحج ، آ�ة (  "قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ول�ن قولوا أسلمنا ولما �دخل اإل�مان �ض

ي الحد�ث  14
 فمن أصلح جوان�ه أصلح هللا بران�ه)، و�ض

�
 و�ران�ا

�
�ف: "إن ل�ل امرئ جوان�ا و�وسعنا    ."ال�ش

ي ص�غة 
 :استفهامأن نقدم مثاً� داً� �ض

وعينا  �حدد  أن  ومألوفة  عامة  دين�ة  ة  لشع�ي للصالة كممارسة  ي  الدييض لمفهومنا  �مكن  بالطب�عة    ك�ف 
 لطب�عة    اإل�مان�ة للصالة؟ إذ أن الطب�عة اإل�مان�ة للصالة

�
 لطب�عة   الصالة  الفرد: تختلف وفقا

�
تختلف وفقا

ي    الفرد: 
�ض أسا�ي  ركن  ممارسة  الدين،الصالة  أو  إ� هللا  تقرب  إنها جماع    الصالة  أو  خالصة  روحان�ة 

أو أداء الصالة دالة ع� اإل�مان والتدين  هل تعد ممارسة الصالة السؤال: لتعدد�ة من األغراض. و�كون 
؟

�
  معا

ي  و�ذا كان  
فإن   ،آلخ��ن بالنسبة اإل�مان �ساعدنا ع� التمسك بما نؤمن به وقد �كون غ�ي منط�ت

ض اإل�مان االجتماع�ة،الدين �مثل البيئة األخالق�ة والثقاف�ة أو  ض والدين   ل�ن يتم الخلط بني ادفني لدى  كم�ت
 من  مطلقة،�ي من العامة. و�ينما يبدو اإل�مان ثقة  ثك

�
المعتقدات والعبادات، ومن هذە    �عد الدين نظاما

المطلقة،  الزاو�ة، الحق�قة  ادعاء  المطلقة  للثقة   
�
وفقا ثقة   �مكن  ال  القائم ع�  ي  الدييض اإل�مان  ف�كون 

ي  
 المطلقة �ض

�
ي (دافعا ) أو اإل�مان �ستد�ي    إ� ال� اع واالقتتال،  النظام) الدييض

�
ل�صبح ما استقر (جوان�ا

 دين
�
 (بر حرا�ا

�
 ا�ا

�
ض  تحت) ن�ا ي  مامس� التدين أو االل�ت  .الدييض

 "بر 
�
" وحرا�ا

�
 "جوان�ا

�
" فإن اق�ت او�ذا فهم الدين بوصفه إ�مان�ا

�
  أمام االستجابة نهما �فتح الط��ق  ان�ا

ي أو داع�ة له شخص�ة مؤثرة أو  ي الحما�ي والملتهب من قبل زع�م دييض ل�مارس  ) كار�زما( للخطاب الدييض
اموصا�ة ع� الجم�ع المتدن�ة والمعن�ة باال ض ض   ل�ت ي ، هذا االل�ت من تلك الجم�ع بمثابة    م الذي �جعلاالدييض
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المنطق�ة والعقالن�  المطلقة" ع� األرض ليتم تجاوز كل الصور  إننا نتحدث عن    ةالحق�قة  المختلفة 
ي 
 فاعً� أمام التن�ع واالختالف �ض

�
 .ء ووجهات النظرا اآلر  "شعب��ة" دين�ة / س�اس�ة تجسد مع�قا

ض  ي اهل �مكن أن �عد التدين تحت شعار االل�ت ي اال�ب (   م الدييض
الدين؟ إن    المع�ار األسا�ي لمعيض   )ىض

ي �عد وصفه ممارسة علن�ة ظاهرة ال �مكن إقامة الدل�ل  بالتدين  
 عن نفوذ و�نجاز  ا� ب�ي تع  ع� عمقها اإل�ماىض

�ن  اآلخ��ن،تجاە   ة   علن�ة،أن �مارس وصا�ة    و�صبح من حق الشخص المتدين كما �فعل ال�ث�ي أو مست�ت
 أو 

�
 ع� غ�ي المتدين كل�ا

�
 .جزئ�ا

ي من خالل   ي س�اقها الدييض
ض و�مكن ط�ح مقار�ة فلسف�ة للذات �ض لصورة   األول: الخض�ع  : معنيني

ي ال�ب ( التدين المجتم�ي  
:   عل�ه،كما هو متعارف    ) اىض ي

  لذاتها،  (ومعرفتها   اإل�مان�ة  ارتباط الذات بجوانيتها   الثاىض
" أصلها    بينما   محددة،إننا نتحدث بالمعيض األول عن ذات خاضعة لصورة   ي

ي "الثاىض
ي وقدرتها  اتملك �ض

إل�ماىض
 .والفهمع� المبادرة الحرة 

الطقوس    و�ينما �س� المتدين لممارسة طقوسه الدين�ة العلن�ة وسط جماعته المتدينة فإن تلك
أ�ديولوج�ات تف�غ    فإنه �خضع لرقابة دين�ة لفرضها   مغايرة،سواء جاءت متفقة مع التعال�م الدين�ة أم  

 
�
 فائقا

�
ي اإلرشادي أو التوجي�ي لتصطنع واقعا

يتجاوز حدود الواقع المعاش    الدين من مضمونة الروحاىض
 يروم إ�قاع ال�ش واألذى بالجماعة

�
ومن ثم �جب التصدي له من    الدين�ة،  �ستد�ي وجود عدو مغاير دين�ا

م و  ض  كان ن�ع هذا قبل كل متدين ومل�ت
�
  غيور ع� دينه أ�ا

�
 التصدي لفظ�ا

�
 .وعمل�ا

ي وال�ب 
ي ظل إشكال�ة الجواىض

:  اإننا �ض ض  نتعامل مع حدث يتضمن مست��ني
�
ي دين�ا

 انفعا�ي - حدث  1ىض
ي �جعل التدين الصورة المث�ي للدين.  

والع�ش �سالم مع - يؤكد االستسالم لظروف الواقع  2أو عاط�ض
ي انتظار اللحظة المناسبة إلصالح ما هو "ب

ي �ض
ي ر إ�مان جواىض

 ."اىض
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ي وتطوراتها الالحقة 
�ــــع القرآيف وع عبد  -الحالة األو� للت�ش ي م�ش

قراءة �ف
ف   الجواد �اسني

by 
Mansour, Ashraf, Prof. Dr. (Professor and Head of the Depart-

ment of Philosophy, Faculty of Arts, Alexandria University) 
 

ف   جامعة    –أستاذ ورئ�س قسم الفلسفة بكل�ة اآلداب  منصور مهام  حسن  �شغل األستاذ الدكتور أ�ش
جمةعضو اللجنة االستشار�ة للعلوم اإل�سان�ة    . وهو اإلسكندر�ة  عضو لجنة الفلسفة  و   بالمركز القو�ي لل�ت

  . عضو الجمع�ة الفلسف�ة الم��ة ، و بالمجلس األع� للثقافة

درجة ع�  منصور  ف  أ�ش الدكتور  األستاذ  األو�  الدكتوراە    حصل  ف  ال�ش قسم  بمرتبة  من 
اإلسكندر�ة، بجامعة  وهو�ل    ها عنوان  أطروحةعن    الفلسفة  ه�جل  ض  بني ي  الفينومينولو�ب "المنهج 

ي  وتطب�قاته لدى الت�ارات الفلسف�ة المعا�ة"،
 . 2005 من عام أغسطسشهر   �ض

 االهتمامات البحث�ة: 

اإلسالم�ة   ونظ��اته    –الفلسفة  الس�ا�ي  الفكر  الس�ا�ي    –تار�ــــخ  الس�ا�ي    –االقتصاد    –اإلسالم 
 سوسيولوج�ا األد�ان.  

ي الدور�ات العلم�ة، 
 منها: وله العد�د من المؤلفات من كتب ومقاالت �ض

ال�ة الجد�دة  .1   ؛2008جذورها الفك��ة وأبعادها االقتصاد�ة. رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع،  -اللي�ب
وع القراءة للجميع، الهيئة الم��ة العامة لل�تاب،  : مكتبة األ�ة، م�ش ي

 . 2009اإلصدار الثاىض
ض   .2 ي األصول ال�انط�ة للفينومينولوج�ا. مؤسسة  نظ��ة المعرفة بني

كانط وهو�ل: دراسة �ض
 . 2016. الطبعة الثان�ة: دار رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع، القاهرة 2009حورس الدول�ة، اإلسكندر�ة 

ي سوسيولوج�ا األد�ان. رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع، القاهرة  .3
: دراسات �ض  . 2010الرمز والو�ي الجم�ي

 . 2013خالص. رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع، القاهرة سبينوزا ونقد العقل ال .4
ض ابن رشد ومو� بن م�مون وسبينوزا. رؤ�ة للن�ش والتوز�ــــع،   .5 : منهج التأو�ل بني العقل والو�ي

 . 2014القاهرة 
وت،   .6 ي مرا�ا الفلسفة الغ���ة الحديثة. مؤمنون بال حدود للن�ش والتوز�ــــع، ال��اط/ب�ي

ابن رشد �ض
2018   . 

 ص الملخ

ي كتابه "الدين والتدين   
ض �ض  –�س� هذە الدراسة إ� البناء ع� ما توصل إل�ه عبد الجواد �اسني

ي ا
ي واستثمارە �ض

�ــــع القرآىض �ــــع والنص واالجتماع" من خصائص للت�ش تجاە م��د من الفهم للتار�ــــخ  الت�ش
ض الس�ا�ي والفكري. وأحاول وضع هذە الخصائص تحت مس� "الحالة   ض ع� المست��ني الالحق للمسلمني
، المواز�ة والعا�سة كالمرآة للحالة األو� للجماعة المسلمة  ي

�ــــع القرآىض " للت�ش األو�"، أو "الوضع األص�ي
ي طور التكون والنشأة األو�. وا

ي كانت �ض ي هذە الدراسة هو: هل  اليت
لسؤال األسا�ي الذي أضعه للبحث �ض

؟ وك�ف  ؟ من هم تحد�دا� أو� ووضع أص�ي ي من حالة 
القرآىض �ــــع  الت�ش ي 

�ض بما  الالحقون ع� و�ي  كان 
 تعاملوا معها؟ 

الجواد   عبد  ا�تشفها  ي  اليت ي 
القرآىض �ــــع  الت�ش خصائص  بح�  أقوم  الدراسة  من  األول  الجزء  ي 

�ض
ي  ، مع هدف جانيب ض ب مثاً� ع� ذلك من أعمال    �اسني وهو إثبات الو�ي المعا� بهذە الخصائص، وأ�ض
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وع عبد   ي تفصله عن م�ش وع حالق والتشد�د ع� الفروق الهائلة اليت وائل حالق، مع التحفظ ع� م�ش
األو�"   "الحالة  مفهوَ�ي  إطار  تحت  �ــــع  الت�ش خصائص  أضع  الجزء  هذا  ي 

و�ض  . ض �اسني  Initialالجواد 
Situation/ State of Nature    والوضع األص�يOriginal Position  ض من ا� هذين المفهومني ، مستع�ي

: النظ��ات  ض ي توظ�ف المفهومني
تراث نظ��ات الحق الطب��ي والعقد االجتما�ي الغ���ة؛ مع ب�ان الفرق �ض

ي الحالة السابقة ع� االجتماع وع� �شأة الدولة
أما الغ���ة تبحث عن الحقوق الطب�ع�ة األصل�ة �ض ؛ 

�ــــع السابقة ع� نض�ج الدولة وا�تمال نموها، و�ي   ي للمفه��ن فهو �س� لل�شف عن حالة الت�ش
توظ��ض

ي أسماها ابن خلدون "العمران البدوي".     الحالة اليت

�عات القرآن�ة، مثل: الالاستباق�ة، فهو ال �ستبق    ض الت�ش ي تم�ي ض �دە ع� الخصائص اليت وضع �اسني
ع لما  �ــــع؛ والمرونة    الوقائع وال ��ش  ع� الحالة موض�ع الت�ش

�
 تال�ا

�
ي دائما

ي المجتمع بل �أىت
ا� �ض ل�س حا�ض

 تحت  
�
ي ظهرت فقه�ا �ــــع وفق تغ�ي حالة المجتمع، واليت ي تغ�ي الت�ش

إزاء حركة الواقع والظاهرة للغا�ة �ض
ي "الئحة قانون�ة عامة"

كاملة،    مس� ظاهرة النسخ؛ والمعالجة الجزئ�ة لحاالت خاصة وعدم ظهورە �ض
ي طور التشكل؛ و"اإلحالة إ� 

م مثل القرآن كله، وهو التنج�م الذي كان مرآة لمجتمع �ض �ــــع ُمنجَّ فالت�ش
ي 

�ــــع القرآىض أنها أسباب منشئة للت�ش ول ع�  ض ي منطوق النص، ومعالجة أسباب ال�ض
" �ض الواقع االجتما�ي

�ع�ة العر  ف�ة السابقة ع� اإلسالم، واالستعارة و��ح بها النص نفسه؛ واالرتباط الوثيق بالمنظومة الت�ش
؛ و�ناء ع� ذلك القول   ي أو ال��ي

 للتعد�ل الجزىئ
�
 إلقرار النص و�ما هدفا

�
منها، وأول��تها باعتبارها إما هدفا

، نظرا� لعدم إقرار القرآن بهيئة  
�
، �ي �ص�ي عرفا ي

�ــــع العر�ض ي الت�ش
ي هو االندراج �ض

�ــــع القرآىض بأن قصد الت�ش
، وهو أنه ظهر تنف�ذ�ة مستقلة م ي

�ــــع القرآىض وكول إليها التطبيق. وهذا ما �ح�لنا إ� خاص�ة أخرى للت�ش
ي ال �خاطب دولة وال �س� إ� تأس�سها، بل �خاطب المجتمع المسلم  

�ــــع القرآىض ي حالة الالدولة. فالت�ش
�ض

ة.    مبا�ش

: من كان ع� و�ي بهذە الحالة األو� والوضع األص�ي  ي من الدراسة أعالج سؤالها األسا�ي
ي الجزء الثاىض

و�ض
  : واإلجابة �ي ؟  ي

القرآىض �ــــع  رفضوا  1للت�ش الذين  فإن كل  الالدولة،  حالة  �ي  القرآن�ة  الحالة  إذا كانت   (
ي الدولة الالحقة وفضلوا البقاء خارجها كانوا �سعون إ�

الحفاظ ع� الحالة القرآن�ة األو�،   االندراج �ض
وتحد�دا� وهم   للدولة.    الخوارج،  تأس�سهم  السابقة ع�  األو�  مراحلها  ي 

�ض رفض 2اإلباض�ة  من  ) كل 
، السابقة ع�  ي

�ــــع القرآىض الق�اس وقال بالظاهر فقد كان �حافظ ع� الوضع األص�ي والحالة األو� للت�ش
ض باألحاد�ث، وع� تقن�ة الق�ا ، وأقصد هنا ابن حزم. التقنني

�
عة الحقا لة أ�ديهم  3س المخ�ت ض ) وضع المع�ت

ي و�ي أن العقل �خالطه، فالعقل قبل النص وداخل 
�ــــع القرآىض ع� خاص�ة أخرى أصل�ة وابتدائ�ة للت�ش

ض  �ــــع �خاطب العقل فهو �ف�ت ض الب�ي. فالت�ش �ي أبا الحسني ض النص و�عد النص كما �ذهب الفق�ه المع�ت
�ــــع، والعقل تاٍل ع� النص ألن ما وجود العقل مسبق ، والتكل�ف للعاقل و�ذلك �كون العقل داخل الت�ش
�
ا

لة.   ض �ــــع ف�ه حسب المع�ت �ــــع الحالة  4لم يرد ف�ه نص من حق العقل الت�ش ي هو ��ش
�ــــع القرآىض ) إذا كان الت�ش

ال أم�ة  ا�تشف  الذي  فإن   ، أ�ي لمجتمع  األو� �ي  الحالة  و�ذا كانت هذە  وأن األو� لالجتماع،  �عة  �ش
. واألم�ة هنا ل�ست مجرد عدم معرفة   ي ي هو أبو إسحق الشاطيب

�ــــع القرآىض مراعاة األم�ة من مقاصد الت�ش
   القراءة وال�تابة، بل �ي حالة إدرا��ة ومعرف�ة مرتبطة بالحالة األو� للمجتمع. 
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Pökel, Hans-Peter, Dr. (Deputy Director of the German Orient-
Institute Beirut) 

 

Hans-Peter Pökel joined the OIB in 2014 as research associate and worked on 
theological questions concerning divine speech in classical Arabic literature 
within its interreligious context during the ʽAbbāsid period. He focused on de-
bates and anecdotes about the Qurʼān concerning its inimitability (I῾jāz al-
Qur᾽ān) and its transformation in modernity from a historical and comparative 
perspective. 

Since 2019 he is Head Librarian of the OIB. Together with the library team he 
takes care to provide the OIB community with published material within the field 
of Near and Middle Eastern studies which includes printed publications and in-
creasingly electronically published material. He supervises the acquisition of 
publications and works in collaboration with his team on a continuous improve-
ment of the research facilities of the OIB library. 
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ً
�عة  و�ش

ً
 فقه األقل�ات المقاصدي عق�دة

by 

Radwan, Abdelrady Abdelmohsen, Prof. Dr. (Former Dean of 
Dar Al-Ulum and Head of the Department of Islamic Philoso-

phy) 
 

ي 
-  2018عم�د كل�ة دار العلوم بجامعة القاهرة ( عبد المحسن رضوان األستاذ الدكتور عبد الرا�ض

ي بام�ب وحال�ا رئ�س قسم الفلسفة بال�ل�ة.  ) 2022 ج  وهو حاصل ع� درجة الدكتوراە من جامعيت
ي عام 

محمد بن اإلمام أستاذا بكل�ة أصول الدين بجامعة وقد عمل  1996األلمان�ة والقاهرة الم��ة �ض
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة 

 فعم�دا لها.  ثم عاد إ� كليته األم وك�ال لل�ل�ة 2011-1997سعود �ض

 وله العد�د من المؤلفات، نذكر منها: 

ض الحق�قة واالدعاء • ي اإلسالم بني  . 1998 نيب
 . 2001ب المعتقدات الدين�ة لدى الغر  •
 . 2006نظ��ة الوجود لدى ابن حزم  •
ي القرآن ال���ممناهج  •

ي ترجمة معاىض
ض �ض قني  . المست�ش

ي الرسول األعظم  •
 .2011 مرآة الغرب �ض

 . 2010 ماذا ي��د الغرب من القرآن؟  •
ي أدب�ات الغرب •

 . 2010 محمد ص� هللا عل�ه وسلم �ض

 

  الملخص

ي مجال الفكر 
إذا كانت النوازل وفقهها قد استحوذت ع� عظ�م اهتمام المجتهدين والمجددين �ض

�عة ومكارمها، أو  ي والفكر المقاصدي والمصال�ي ع� وجه الخصوص، مما ُ�عدُّ من محاسن ال�ش الدييض
مبحث   من  الفكرة  ض  تم�ي التقط  الذي  العامري  الحسن  ي  أىب الف�لسوف  عبارة  حد  ع�  اإلسالم  مناقب 

ا� ف�ما ال نصَّ ف�ه منذ  منتصف القرن الثالث   المصالح المرسلة لدى المال��ة الذين اتخذوا منها دل�ال معت�ب
 الهجري. 

ْو� األولّ�ات نظرا� 
�
�عة بطب�عته ال�الم�ة والفقه�ة هو أ فإن فقه األقل�ات المقاصدي عق�دة و�ش

لت   ْرق، وذلك بعد أن تحوَّ
َ
ي الد�انات والحضارات المعا�ة والسالفة دون ف

لطب�عة تماه�ه التبادل�ة �ض
، ثم اإلم ي ا� المقاصد أو المصالح بواسطة الشاطيب ام محمد عبدە ف�ما بعد، والدكتور رضوان الس�د أخ�ي

 للحضارة اإلسالم�ة ع� وجه الخصوص ولألد�ان ع� وجه العموم.  
�
 جامعا

�
 إ� ما �مكن اعتبارە عنوانا

ور�اته الخمس، عمال   ي ما جاءت إال لسعادة اإل�سان والحفاظ ع� �ض ي كل الملل اليت
إذ قد تمَّ مراعاتها �ض

 واستدالال.  وتطب�قا، وتمَّ 
ً
ي مجال حوار األد�ان برهنة

 توظ�ف ذلك العنوان الحضاري الجامع �ض

األد�ان   أهل  من  ائ�ي  وال�ش االعتقادي  الموقف  ب�ان  ملة  ترا�ي كلُّ  أن  ي 
المنط�ت من  لذلك كان 

َنف حضارتها ومدنيتها الغالبة أو السائدة. 
�
ي ك

ي تع�ش �ض  المخالفة لها أو تلك اليت

ي الحضارة اإلسالم�ة هو الوعاء الجامع لهذا البن�ان، وكان هو  وقد كان فقه األقل�ات ا
لمقاصدي �ض

 
�
ض أصناف الفقه األخرى، ور�ما �كون ذلك راجعا ، واأل�ع نموا� وتطورا� من بني

�
الول�د األضوأ األ��� نضجا
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نات من كتاب اإلسالم الحك�م وأحاد�ث من سن  ة  إ� أن جذورە وأصوله الواضحة قد تضمنتها آ�اٌت بيِّ
ي آخر.  ي أي تراث دييض

ا� �ض  نب�ه ال���م، مما قد ال نجد له نظ�ي

اإلسالم  معالم  أهم  ل 
�
وشك د  وجسَّ عن،  وع�بّ  ف�ه،  ت 

�
تجل الذي  ال��ان  ذلك  أ�ضا  وألنه كان 

، و�رِّ واجٍب �عكس   �عة بما أوجبه من ح��ة دين�ة، وعدالة ُمطلقة، و�سامح حت�ي الحضار�ة عق�دة و�ش
 اإل�سان�ة.  حق�قة رسالة اإلسالم

النظ��ة  والتعال�م  واألصول  القواعد  وتأس�س  ض  تعيني حدود  عند  �قف  أن  الفقه  لهذا  وما كان 
 والدعوة إ� إعمالها تلك المستنبطة من:  

 القرآن ال���م:   -أ 

 السنة النب��ة:  -ب 

 ول�ن تجاوز فقه األقل�ات المقاصدي ذلك اإلطار النظري إ� آفاق التعا�ش والتسامح الواق�ي 
ي من خالل ثالث من الممارسات: 

 الح�اىت

الوقائع  سجلته  مما  والحرب  السلم  ي 
�ض الُملزمة  القانون�ة  والعهود  والمواثيق  االتفاقات  أولها: 

 والمدونات التار�خ�ة. 

ي ع� النبوة. 
: التطب�قات العمل�ة �ض ي

 الثاىض

التار�ــــخ اإلسال�ي بقاعدة   العم�ي ع� مدار  ام  ض ي فقه  الثالث: االل�ت
الذهب�ة �ض التعا�ش والتسامح 

 من حقوق وص�انة وامت�ازات.   عليها ترتب  ما  و   )،األقل�ات المقاصدي (لهم ما لنا، وعليهم ما علينا

 

ي فقه األقل�ات المقاصدي 
د عن القاعدة الذهب�ة (لهم ما لنا، وعليهم ما علينا) �ض

�
ور�ما �كون ما تول

ض األق  ا�ة عمل�ة ومساواة حق�ق�ة بني ض من �ش ي تع�ش بني ي مجتمعاتها اليت
ض الغالب�ة �ض ل�ات غ�ي المسلمة و�ني

 ظهرانيها. 

ام بمبدأ:   ض  ر�ما �كون ذلك هو المدخل المل�ي إلقرار العمل واالل�ت

امات والواجبات)، ذلك المبدأ الذي جعله الطاهر   ض ي الحقوق والح��ات بمقابل الوفاء باالل�ت
(المساواة �ض

ي العدل، و�مثل جوهر وأساس نظام المواطنة. بن عاشور صاحب (التح��ر والتن��ر
 ) أج� معاىض
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 التوح�د من طب�عة الدين
by 

Saab, Adib, Prof. Dr. (Professor of the History and Philosophy 
of Religion, University of Balamand, Lebanon) 

 
ستاذ محا�ض  الدكتور  

�
ي جامعة البلمند، شمال لبنان، وأ

ستاذ تار�ــــخ األد�ان وفلسفة الدين �ض
�
أد�ب صعب أ

والدراسات  والفلسفة  ��ة  وال�ت اآلداب  ي 
�ض الجامع�ة  �حمل درجاته  الجامعات.  من  ي عدد 

�ض الفلسفة  ي 
�ض

الدي فلسفة  ي 
�ض خمسة كتب  له  لندن.  وجامعة  وت  ب�ي ي 

�ض األم��ك�ة  الجامعة  من  "الدين الدين�ة  ن: 
ي فلسفة الدين 1993)، "األد�ان الحّ�ة" ( 1983والمجتمع" ( 

ي التنّ�ع"  "،  (1994) ")، "المقّدمة �ض
وحدة �ض

 )2003 ) الدين"  ي فلسفة 
نقد�ة �ض منها "هموم 2015)، "دراسات   ، ي

الثقا�ض النقد  ي 
�ض  إ� كتب 

ً
)؛ إضافة

). رأَس تح��ر  2019�الم" ( )، وعدد من المجموعات الشع��ة، آخرها "ح�ث ينبع ال2006حضار�ة" ( 
ي العالم 

ي مؤتمرات فك��ة �ض
ي الثمانينات. شارك �ض

ة صدورها �ض مجلة "األزمنة" الفك��ة الثقاف�ة طوال ف�ت
ي والغرب  .العرىب

 

 الملخص 

السور�ة  القد�مة،  الحضارات  تعدد�ة، كأد�ان   
�
أد�انا و�س�َّ  "آلهة"،  عن  تتكلم  أد�ان  هناك 

 والسوم��ة واأل�اد�ة والبابل�ة والم��ة واإلغ��ق�ة والرومان�ة
�
أد�انا ؛ وأد�اٌن تتكلم عن "ٱ�"، و�س�َّ 
�قفون   ض  النقديني الدين غ�ي  المؤرخون والالهوتيون وعلماء  توح�د�ة، كاليهود�ة والمس�ح�ة واإلسالم. 

زون ع� الخالف. 
�
ض الشك�ي و�رك  عند هذا التمي�ي

ي  
ي أرى أن التوح�د من طب�عة الدين. فما َ�ِسم الدين كنظام مستقل قائم �ض ذاته هو، أّوً�، ل�يض

ي والمطلق. ومعيض هذا أن العالم الظاهر، بكل ما ف�ه، �ستمد ك�انه  ، النسيب ي
ض الظاهر والحق��ت ض بني التمي�ي

أن   و�ما  لوهة. 
ُ
األ الحق�قة سوى  هذە  وما  الظاهر.  وراء  القائمة  المطلقة  الحق�قة  من  وق�مته  ومعناە 

 ة بطب�عتها. الحق�قة المطلقة واحدة، فا� واحد؛ واألد�ان توح�د� 

ي أد�ان الحضارات القد�مة، فال �جوز حمله ع� الظاهر. و�ذا أبدلنا 
 �ض

�
أما ال�الم عن "آلهة"، خصوصا

ي  
ض مفهوَ�ي التعدد والتوح�د. �ض ا� بني ص الفرق كث�ي

�
تقل

�
ي هذە األد�ان بعبارة "مالئكة"، مثً�، ل

عبارة "آلهة" �ض
ة إ� هللا ع� أنه "رّب األ ر�اب" أو "رّب األجناد" أو "ملك الملوك" أو "ملك المالئكة". التوراة إشارات كث�ي

ي يو�ي ظاهُرها بالتعدد�ة إلٌه متفوٌق ع� اآللهة، مثل زفس عند اإلغ��ق وج��ي�ت عند   ي األد�ان اليت
و�ض

ض التعدد�ة  ض لم �فاضلوا بني . والحّق أّن األقدمني ض وز���س عند الم��ني
�
ض وأ الرومان ومردوخ عند البابليني

ي الدين و�فّضلوا التعدد�ة. وهم لم ينظروا إ� أد�انهم كما لو كانت تعدد�ة أو غ�ي تعدد�ة،  والت
وح�د�ة �ض

بل نظروا إليها كط��قة ح�اة وعبادة. فمسألة انفصال النفس عن حق�قتها و�عادة اتصالها بهذە الحق�قة 
ي إعادة وصل ما انفصل، و�ــ

ض كل األد�ان. ول�ل دين ط��قُته �ض ي تم�ي ها يتحقق الخالص والطهارة  �ي اليت
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ي أي دين.    والقداسة. 
ي مفهوَ�ي التعدد والتوح�د. فالتعدد�ة لم تكن مطلقة �ض

، �ض ثمة إعادة نظر واجبة، إذا�
لهذە  ي 

منط�ت أفضَل حل  ولعل  الواحد.  الدين  ي 
�ض إ� جنب   

�
جنبا تعاَ�شا  والتوح�د  التعدد  أن  واألحرى 

ل وظائف  كما ُهللا ك�اٌن. وتبدو هذە    المسألة اعتباُرنا أّن اآللهة تمثِّ
�
مختلفة لإلله الواحد، وأنها ل�ست ك�انا

 .
�
سا  مقدَّ

�
َ كلٌّ منها ُبعدا� كون�ا عِ�ي

�
مة �، أو كأنها أسماؤە الُحسيض وقد أ   اآللهة كأنها صفاٌت مجسَّ



Discussing the interdependence 

51 

ي 
 المرأة الم��ة وتداع�ات الخطاب الدييف
by 

Sobhy, Aziza, Ass. Prof. Dr. (Assistant Professor of Ancient Phi-
losophy at the Faculty of Arts, Alexandria University) 

 

 الفلسفة، جامعة   اآلداب، قسم  مساعد بكل�ةأستاذ    �ي   أحمد   صب�ي ع��زة عبد المنعم  األستاذة الدكتورة  
ي تخصص    اإلسكندر�ة. 

. ولها العد�د من جامعة اإلسكندر�ة   اآلداب،كل�ة  ب  الفلسفة القد�مةو�ي تعمل �ض
 األبحاث والمؤلفات المنشورة منها: 

مفه   -      ي 
�ض "قراءة  القد�م  ي 

�ت ال�ش الفكر  ي 
�ض دراسات  الجامع�ة، كتاب  المعرفة  دار  الذات"،  وم 

 2018اإلسكندر�ة، 

 . 2019دار المعرفة الجامع�ة، اإلسكندر�ة، ، كتاب قراءات فلسف�ة  -     

ي كتاب   -     
 . 2022اإلسكندر�ة،  الجامعة الجد�دة للطباعة،، مشكالت الفلسفة القد�مة �ض

ي  كتاب مقاالت  -     
 . 2022للطباعة، اإلسكندر�ة، الجامعة الجد�دة ، فلسفة أرسطو  �ض

ي قراءة  كتاب  -     
 . 2019دار المعرفة الجامع�ة، اإلسكندر�ة،، الفلسفة اليونان�ة "نصوص مختارة" �ض

 

 الملخص 

ي من المسائل الشائكة، وذلك ألنه يتضمن من السلطة والقداسة   ُ�عد الحد�ث عن الخطاب الدييض
تفن�دە، وذلك    -ور�ما �ستح�ل  –ما قد �صعب   أو  منه  اب  الخلطاالق�ت النصوص   رغم  ض  بني المعروف 

الخطاب   بالذكر هنا  أخص  والتقال�د.  العادات  الفقهاء وموروثات  آراء  ض  و�ني ي الدين�ة  ا  الدييض لمرأة، عن 
ي �ستد�  والذي

، بل و�قف حجر ع��   �ض  جد�دا�
�
 إسالم�ا

�
كث�ي من األح�ان أفكار الجاهل�ة و�نسج منها ث��ا

ي 
 عن ثقافتنا وديننا وتقال�دنا، ومخالفة    أيسب�ل    �ض

�
 غ��با

�
ە تقل�دا� غ���ا خطاب نهضوي توعوي، و�عت�ب

ي  ي والفسيولو�ب ، وللتك��ن البيولو�ب ي  للمرأة. ��حة لصحيح النص الدييض

سيخ        اث�ة عن المرأة الدين كأداة ل�ت ي الذى �ستند إ� األفكار واآلراء ال�ت �ستخدم الخطاب الدييض
ي   ي أ�دى الرجال، و�ؤول النص الدييض

ي   –السلطة الذكور�ة ، وجعل اله�منة �ض
  لما   –كث�ي من األح�ان    �ض

�
وفقا

ي الذى يرى المرأة ناقصة ، ذلك الخطاب الدييض ،   يرتض�ه من تفس�ي عقل ودين، وال تصلح للحكم الس�ا�ي
ە اعوجاجا، عل�ه بتق��مه   وال �جوز سفرها دون محرم، وعليها الطاعة لزوجها الذى إذا رأى منها ما �عت�ب
؛   ي مسأليت عن  فضً�  واألجر،  الثواب  لتنال عظ�م  األذى  والص�ب ع�  االمتثال  وعليها  ب،  وال�ض بالهجر 

اث وشهادة المرأة  ع� أن المرأة �ساوى نصف رجل،  ، وهما ما �عالم�ي
�
ي دل�ً� قاطعا هما الخطاب الدييض ت�ب

ي هذا كله يتأول ع� صحيح الدين، و�قتطع من النصوص ما يتناسب وأفكارە، و�ــهمل الموقف  
وهو �ض

�عة، ومبادئ اإلسالم  ي جوانب تلك المسائل، و�غض الطرف عن مقاصد ال�ش
واللحظة التار�خ�ة و�ا�ت

 اواة وتك��م لإل�سان. السمحة من عدالة ومس

ي عن المرأة    األصو�ي ولقد كان لهذا الخطاب       
ة، �شهدها    �ض ع�  –م� تداع�ات اجتماع�ة خط�ي

ي   –سب�ل المثال  
العنف الموجه ضد المرأة، واستحالل إهانتها، وهدر كرامتها، األمر الذى وصل إ�    �ض

المعت إ� كون هذا  استنادا�  المجتمع،  مل�يته  تعن�فها ع� مسمع ومرأى  من  ، و� جزء  لها   
�
دى زوجا

 الخاصة. 
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ي إن الخطاب      ي   ال يرى  يالذ  األصو�ي   الدييض
أوجب حبسها �ض بيتها،   الذيهو    ورغبة،المرأة سوى إغواء    �ض

ف الرجل والمجتمع، وهو ما   ها، تحت شعار الحفاظ عليها ألنها جزء من �ش والوصا�ا ع� فكرها ومص�ي
ي تجسد  

ف حيت إن اقت�ض األمر قتل المرأة،   الذي  الم�يالقانون    �ض �ع� للرجل حق الدفاع عن ال�ش
 بذلك الغطاء  

�
�ي مقدما ي   ال�ش

وس الفاسدة الدنيئة للن�ل من سمعة وكرامة الزوجة  ألصحاب النف  والقانوىض
�ر قتلها  ي كما شهدنا هذا   –وت�ب

ة  �ض  دون خوف من عقاب أو مسائلة.  -جرائم اآلونة األخ�ي

ها      وغ�ي األفكار  ي تلك  العقول    واليت داخل  وترسخت  ي تغلغلت 
ي ،  الم�يالمجتمع    �ض إ�    واليت أدت 

ا ع�  غ��بة  وقاس�ة  عن�فة  اجتماع�ة  الخطاب  تداع�ات  شي�ع  مع  وذلك  الم��ة،  ي لشخص�ة   الدييض
ي   الس�ا�ي ظهر مع حركات اإلسالم    الذيالمتطرف  

ورة تجد�د الخطاب    �ض ي م�، مما �ستوجب �ض  الدييض
اتها، والتأ��د    للمجتمع،عن المرأة وتقد�مه   وانتقاء ما يتناسب وطب�عة اللحظة التار�خ�ة المعا�ة ومتغ�ي

ي مح للنص ع� الفهم الصحيح الوس� الس  ، ال التأول عل�ه بغ�ي حق. الدييض
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ف  –البيئة  –الدين  ف المسلمني ف الالجئني الممارسات: دراسة م�دان�ة بني
ق ألمان� ي �ش

ف �ف  ا المق�مني
by 

Salim, Abdelghafar, PhD student at the Oriental Institute of 
the University of Leipzig & Max Planck Institute for Social An-

thropology Halle (Saale) 
 
PhD student at the Oriental Institute of the University of Leipzig & Max Planck 
Institute for Social Anthropology Halle (Saale) Working title: Lebensweltliche All-
tagspragmatik von muslimischen Geflüchteten im Spiegel islamischer Normativi-
tät 
Master studies at the Universities of Ain-Shams (Egypt) and Leipzig 2010-2013 
Publications: 

· 2020. Menschenwürde: islamisch. Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht 
3. Paderborn: Schöningh. 

· 2020. Negotiating ḥalāl consumption: the interplay of legitimacy, trust, 
and religious authority. Max Planck Institute for Social Anthropology.  

· Working Papers 200. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthro-
pology. 

· 2018. Einblicke in klassisch islamische Rechtsdiskurse zu ḫamr: ein Beitrag 
zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Islamisches Recht in Wissenschaft 
und Praxis:  Festschrift zu Ehren von Hans-Georg Ebert. 1. Ed., hrsg. von 
Hatem Elliesie et al. Berlin: Peter Lang, S. 133–158. 

 

 الملخص 

ي حساس�ة ور�ما 
بالقل�لة من الشعب األلماىض ض أوساط ل�ست  ألمان�ا �ستشعر بني ي 

من �ع�ش �ض
. هذە المخاوف بعضها ناتج عن أعمال عنف و�رهاب ح مخاوف ما من اإلسالم ض دثت باسم  والمسلمني

ان ذلك داخل ، سواء ك  أحداث  الدين اإلسال�ي أورو��ة. ساهمت  أراض  أو ع�  المسلمة  المجتمعات 
ي �شك�ل

�عة  الحادي ع�ش من سبتم�ب ع� وجه الخصوص �ض صورة سلب�ة عن الدين اإلسال�ي وعن ال�ش
ي أن هذە

لها ع� أراض ألمان�ة.  األحداث ُخط َِّط   اإلسالم�ة. وزاد من حدة الصدمة عند المجتمع األلماىض
ض  ض الحني �عة اإلسالم�ة يتم استدعاؤها بني ي جداالت س�اس�ة  فكون األلمان صورة سلب�ة عن ال�ش

واآلخر �ض
ض  ي حوارات إعالم�ة ت ُ عيض باندماج المسلمني

  .و�ض

ئ معظمهم من مجتمعات ذات أغلب�ة مسلمة، تم �سل�ط  مع استقبال ألمان�ا لقرابة المليون ال�ب
مجدد   اله��ةالضوء  حول  وسائل  ا  ي 

و�ض الس�اس�ة  األوساط  ض  بني خصوصا   ، ض المسلمني ض  لالجئني الدين�ة 
ي المجتمع   اإلعالم، وتتحدث عما إذا كانت تعال�م الدين

ض من االندماج �ض �عة تعيق الالجئني اإلسال�ي وال�ش
ي هذا الس�اق أنه يتم �شكل أو

. ومن المالحظ �ض ي
ض الجدد  بآخر إسقاط صورة تعم�م�ة ع� الم األلماىض سلمني

ي قالب واحد، دون النظر والتعرف بعمق ع� واقعهم
، ودون النظر لخلف�اتهم   ووضعهم �ض ي

ي والح�اىت الدييض
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ندرة أن هناك  المختلفة. وقد الحظت  والدين�ة  والس�اس�ة  والثقاف�ة  الدراسات  االجتماع�ة  ي 
�ض شد�دة 

ض عموما بألمان�ا والجدد منهم ع ي تدرس واقع المسلمني ممارساتهم   � وجه الخصوص، وك�ف�ةالنوع�ة اليت
ي س�اق أغلبه غ�ي مسلم. وهنا تكمن أهم�ة هذا البحث الذي �س� لتقد�م مساهمة علم�ة مبن�ة  

لدينهم �ض
ة زمن�ة ط��لة ع� ض ومعا�شات لواقعهم ع�ب ف�ت ض المسلمني  .حوارات مع الالجئني

ض الدين   ، ح�ث يركز البحث ع� وتطب�قا   وممارساته، نظ��ةتتناول هذە األطروحة العالقة بني
ض  الالجئني تعامل  ض  ك�ف�ة  قوانني وتحكمه  مسلم  غ�ي  أغلبه  س�اق  ي 

�ض دينهم  وأحكام  تعال�م  مع  ض  المسلمني
يواجها  ي  اليت للتحد�ات  فهم  وضع  إ�  البحث  �س�  اإلسالم�ة، كذلك  �عة  ال�ش ع�  �ستند  ال  وأعراف 

الظروف الح�ات�ة، كما يهدف إ� معرفة اآلل�ات   المسلمون بأورو�ا من أجل ممارسة دينهم دون تعارض مع
�حاول ف�ه.  �ع�شون  الذي  الواقع  مع  للتك�ف  المسلمون  يتخذها  ي  البيئة   اليت دور  فهم  البحث كذلك 

ي �شك�ل أو دعم بعض األفهام والممارسات
  .الدين�ة عند األفراد  والمح�ط والنشأة والعادات والتقال�د �ض
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 المتعال الصعیديد العلوم الدینیة عند عبد تجدی –  جدل الدین واالجتماع
by 

Salem, Ahmed, Prof. Dr. (Professor of Islamic Philosophy at 
the Department of Philosophy, Tanta University) 

 
ي الفلسفة اإلسالم�ة من جامعة طنطا سنة  

 2000أ.د. أحمد محمد سالم, دكتوراە �ض
�
، �عمل أستاذا� جامع�ا

ف ع� العد�د من الرسائل العلم�ة   ي جامعة طنطا، عضو الجمع�ة الفلسف�ة الم��ة، و��ش
ي �ض

تخصص    �ض
سع�د   عند  ال�الم  علم  تجد�د  أعماله،  أهم  ومن  اإلسالم�ة،  واالنور�ي الفلسفة  من ،  والدين  لعقل 

ي إ� الخطاب    اإلصال�ي الخطاب  
اث    و�شكال�ة،  العلماىض ي ال�ت

ي   �ض العرىب ي المعا�، والمرأة    الفكر 
الفكر    �ض

ي  واإلسالم    العرىب ي الحد�ث، 
الفكر    العقالىض ي ...تجد�د  الخو�ي   الدييض ض  أمني اآلخر  عند  وصور  ي ، 

الفكر    �ض
ي  ض حراسة العق�دة وحركة التار�ــــخ، ودولة السلطان  العرىب ، واإل�مان والح��ة، ونقد الفقهاء لعلم ال�الم بني

ي   واالستبداد ..جذور التسلط  
ي التج��ة اإلسالم�ة ، و�قصاء اآلخر ...دراسة    �ض

فكر أهل السنة، وحقق   �ض
المض�ة   الجواهر  ي كتاب 

عبد    �ض للشيخ  السلطان�ة  اآلداب  من و   المناوي   الرؤوفب�ان  ات  الع�ش ��ش 
ي البحوث والمقاالت والدراسات 

 المجالت والدور�ات الع���ة.  �ض

 

 الملخص 

التعال�م    ي تبيض ع�  اليت العالقة  ض هللا واإل�سان، تلك  المعقودة بني الروح�ة  الرابطة  الدين  �مثل 
ي  

�ض األفراد  ض  بني الزمن�ة  الرابطة  فهو  االجتماع  أما   ، والنوا�ي العالقات   والقائمةالمجتمع،  واألوامر  ع� 
. والروابط   والتغ�ي

ض السماء واألرض هو مسار جد�ي قد يهبط    ض هللا واإل�سان ع�ب النبوة ، و�ني إن مسار العالقة بني
اإل�سان   لحركة  ا  وموجه� والمعامالت،  والعبادات،  التوح�د،  ي 

�ض التعال�م  ا  طارح� األرض  إ�  السماء  من 
ا ول�ن   ، االجتما�ي  الواقع  ي 

�ض ته ومسارە  ح�ي �ط�ح  والمتغ�ي كان  المتطور  االجتما�ي  واقعه  ي 
�ض إل�سان 

ة اإل�سان، و�ج�ب عما �شغل العقل والروح  ل الو�ي من السماء لُ�سكن ح�ي ض وأسئلته ع� النبوة ليت�ض
ي نمط حواري وجد�ي ل�كشف لنا 

اإل�سان�ة ع� األرض، ولتنطلق العالقة هنا من األرض إ� السماء �ض
ي ت

ي تطور نزول حركة الرو�ي ع�ب تغ�ي  عن دور الو�ي �ض
ي �ض ي ع� األرض، ودور الزميض وج�ه حركة الزميض

 حركة االجتماع وتطورە، وع�ب تجدد مشكالته.  

ي   ص� هللا  –ولما كانت النصوص المؤسسة للدين (القرآن والسنة) قد انت� توسعها بموت النيب
ا،وصمت الو�ي    -عل�ه وسلم ي ال تكف عن فكانت نصوص الدين ثابتة،    نهائ�� ول�ن حركة االجتماع الب�ش

، وذلك لتجدد الحراك  ي التار�ــــخ االجتما�ي
التطور والتجدد، وكانت هناك حاجة متجددة لحضور الو�ي �ض

ي حول النصوص المؤسسة  ي الذي هو اجتهاد ��ش ، ولذا كانت الحاجة إ� �شأة الفكر الدييض االجتما�ي
ي ترا�ي تطور حركة االجتماع، وتعمل ع� تأص�ل حضور  ل�ي �قدم لنا القراءات المتجددة للنصوص ال يت

ي حركة المجتمع. 
ي �ض  الدين ع�ب الفكر الدييض

اج    ض ي �ي نتاج ام�ت ي دوائرها المختلفة لتشكل لنا أنماط التدين اليت
وهنا �شأت العلوم اإلسالم�ة �ض

ي 
ي النص القرآىض

ات ورؤى حول ب�ان معاىض ، والذي يتغ�ي ع�ب الو�ي باالجتماع ، فعلم التفس�ي �قدم تفس�ي
ي التوح�د، 

ي �ض ح أصول االعتقاد الدييض تطور اختالف البيئة والزمان والمكان، وعلم أصول الدين �قوم ��ش
، وعلم   ي ي تقد�م قرارات متعددة ألصول االعتقاد الدييض

والعدل، والنبوة، والمعاد، واإل�مان بما �سهم �ض
�عات، والفقه هو علم األحكام  أصول الفقه �قعد لألصول المؤسسة ل��ف�ة إنتاج األ  حكام الدين�ة والت�ش
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�عات دين�ة جد�دة لألحداث والوقائع المستجدة فضً� عما �قدمه من أحكام  الذي �قدم ��ش الدين�ة 
ي 

ع�ة قامت بتقد�م الفهم والتفس�ي واالجتهاد �ض ، ومن ثم فإن العلوم ال�ش ثابتة ومستقرة منذ نزول الو�ي
ي للنصوص القرآ ي. رؤ�ة الب�ش  لتطور حركة االجتماع الب�ش

�
 ن�ة وفقا

و�ينهما     ،( (المتغ�ي االجتماع  وحركة  (الثابت)  الدين  رئ�س�ة  محاور  ثالثة  ب�زاء  فنحن  ثم  ومن 
ي النصوص الثابتة  

، وتجدد النظر �ض ي (االجتهاد) ل�قدم لنا قراءات تصل الثابت بالمتغ�ي يتوسط الفكر الدييض
، وذلك ع�ب  ا لتطور حركة المتغ�ي ، وذلك  وفق� ا لمسار حركة المتغ�ي ي الثابت وفق�

 االجتهاد وتجد�د النظر �ض
ي 

ي تجد�د النظر �ض
ي �ض ي جهود حركة اإلصالح الدييض

، وهنا تأىت حيت ال تنقطع صلة الثابت بحركة المتغ�ي
ي تجد�د العلوم 

ي عامة والعوم الدين�ة خاصة ، فما عساها طب�عة اجتهاد الشيخ الصع�دي �ض الفكر الدييض
؟  اإلسال  ي مجاالت الفقه وأصوله ، وعلم ال�الم والتفس�ي

 م�ة �ض
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 التحوالت االجتماع�ة والثقاف�ة وم�الد التدين الفردي
by 

Setti, Abdelilah, Dr. (Professor for Political Science, Ibn Zohr 
University in Agadir) 

 

 ابن زهر المغرب بجامعة الس�اس�ةأستاذ السوسيولوج�ا  عبد اإلله س�ي 

المغرب، ي 
�ض اإلسالم�ة  الحركات  مسار  ترصد  عد�دة  مؤلفات  االجتماع�ة   له  "األصول  أخرها كتاب: 

والفك��ة للحركة اإلسالم�ة المغ���ة"، له العد�د من المقاالت والدراسات المنشورات بمجالت ع���ة 
  محكمة. 

 

 الملخص 

من  بدا�ة  العالم  ي 
�ض البلدان  ي شهدتها  اليت والس�اس�ة  والثقاف�ة  المجتمع�ة  التحوالت  ساهمت 

، تواز�ا مع بروز الموجات األو� للعولة االقتصاد�ة والثقاف�ة والس�اس�ة،  ي
مطلع �سعينات القرن الما�ض

�ة فقط،  وتداع�ات التحد�ث الق�ي، الذي لم �قت� ع� مستوى المؤسسات الس�اس�ة واالقتصاد
المذهب�ة  والمعتقدات  والثقاف�ة  والذهن�ة  الفك��ة  المرجع�ات  بني��ة ع� مستوى  تحوالت  إفراز  إ� 
التغ�ي والتحول ح�ث ظلت  ي ظلت عص�ة ع�  اليت الد�انات السماو�ة،  والدين�ة للمجتمعات، وأبرزها 

الد�انة اإلسالم�ة، و  ي ممارساتها وصلبة لقرون عد�دة. وع� رأسها 
ي أضحت ثابتة �ض اليت التدين  أشكال 

تنا�ي   خالل  من   ، ض المسلمني ع�  وجودها  العبادات   سلوك�اتتفرض  مع  تعاطيها  ي 
�ض مستجدة  فدر�ة 

 وممارسات طقوس التدين. 

التمثالت   أ�ساق  ع�  طرأت  ي  اليت ات  والتغ�ي التحوالت  "حجم  ة،  األخ�ي العقود  أظهرت  فقد 
ي تمثل ال  والسلوك�ات

عند غالب�ة المجتمعات اإلسالم�ة".    اإلسال�ي دين  والمواقف واالتجاهات والق�م �ض
ي سلوك�ات  

سواء ع� مستوى الخطاب الذي ينتجه الفقهاء، أو ع� مستوى أشكال التدين وتمظهراته �ض
نطلق  أن  �مكن  ما  موجة  بروز  هو   ، ي الدييض الحقل  ي 

�ض التحوالت  هذە  ات  مؤ�ش ض  بني من  ولعل  األفراد. 
أن عل�ه ي  �عيض الذي  الفردي"،  ات    "التدين  والتفس�ي المرجع�ات  و�شابك  �سارع  ظل  ي 

�ض المتدين، 
ائعه، بما يتوافق مع  ي نظرته للدين وأحكامه و�ش

واالجتهادات الفقه�ة، أض� �خلق مرجعا ذات�ا لنفسه �ض
ي ظل مؤثرات العولمة. متجاوزا بذلك  

ما �كونه من تصورات وتمثالت حول ح�اته االجتماع�ة والثقاف�ة �ض
والوالءات التقل�د�ة، سواء كانت مؤسسات فقه�ة، زاو�ة، جامع، مدرسة أو حيت   كل السلطات الدين�ة

 حركة إسالم�ة.  

ي  تأس�سا ع� ما سبق ستجادل هذە الورقة حول فكرة مرك��ة، قوامها أن التحوالت الشاملة اليت
ي المرجع�ات والمؤسسات وأسال�ب إنتاج المعرفة الدين�ة، أدت إ� إن

، �ض ي تاج ما �س�  عرفها الحقل الدييض
ز و�فرض   ات لتقار�ر إحصائ�ة ودراسات سوسيولوج�ة، أض� ي�ب بالتدين الفردي، الذي بناء ع� مؤ�ش
، ول�نه �شكل طفرة عنه بح�ث   نفسه، ع�ب خلق نموذج جد�د للتدين، ال يناقض مفهوم التدين الجما�ي

ي كانت تقود وتؤسس لطب�عة تد ين األفراد وفق ما تقتض�ه ال تص�ي األعراف والتقال�د والمؤسسات اليت
ي أشكال تدين األفراد. 

 الجماعة تقود وتؤثر �ض

ى لظاهرة   �ات ال��ب
�
ي ماه�ة التجل

ع� ضوء االستهالل السابق، ستس� هذە الورقة إ� البحث �ض
المجتمعات   ي 

�ض �عة  وال�ش الدين  موقع  ع�  الظاهرة  هذە  تبعات  قراءة  �مكن  وك�ف  الفردي؟  التدين 
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ي (الدعاة اإلسالم�ة؟ وهل ه ي الحقل الدييض
ض الجدد �ض ض بروز التدين الفردي والفاعلني ناك عالقة تفاعل�ة بني

المجتمع  الجدد)؟ رأس  ع�  الدين  موقع  �شك�ل  إعادة  إ�  الفردي  التدين  بروز  �ساهم  حد  أي  إ� 
 ومؤسساته وقوانينه؟
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ي بعد   ي المسار 2013التدين الشبايب
 ت واإلشكاالت ا: قراءة �ف

by 
Shalata, Ahmed Zaghloul, Mr. (Researcher in affairs of Islamic 

groups) 
 

ي العلوم الس�اس�ة 
ي شئون الحركات اٍإلسالم�ة، حاصل ع� دراسات عل�ا �ض

باحث م�ي متخصص �ض
 ، ي ، االجتماع الدييض كز اهتماماته البحث�ة ع� مجاالت؛ االجتماع الس�ا�ي والعالقات الّدول�ة. ت�ت

 صدر ت له ال�تب التال�ة:  الدول�ة، الدراسات األمن�ة. العالقات 

ي م�، •
،  الحالة الّسلفّ�ة المعا�ة �ض  . 2016  ،2011القاهرة: مكتبة مدبو�ي

 . 2012القاهرة: أوراق للن�ش والتوز�ــــع،والثورة، اإلسالميون  •

وت: مركز دراسات الوحدة  التنظ�مالدعوة الّسلفّ�ة الّسكندر�ة: َمسارات  • ومآالت الّس�اسة، ب�ي
 . 2016الع���ة، 

وت: مركز دراسات الوحدة  • ي م�، ب�ي
ض �ض ي الّسلطة: تج��ة اإلخوان المسلمني

اإلسالميون �ض
 . 2017الع���ة، 

ي م� مأزق اله��ات الفرع�ة وتحد�ات  •
القاهرة: المجلس األع� االندماج، األقل�ات الدين�ة �ض

 . 2021للثقافة، 

: ك�ف تعمل التنظ�مات المتطرفة؟، "تح��ر"، مركز د • ي المبكر،   اإلنذار ولة العنف الدييض
 2021.   

  
 الملخص 

ي مرحلة  
ض وترك�ب المشهد الس�ا�ي الم�ي �ض ض الّس�اسيني  2011يناير    25  ما بعد مع تن�ع الَفاعلني

التساؤالت  من  لل�ث�ي  ّ�فُتا  ا  أمر� الّس�ا�ي  الَمشهد  مراحل  ُمختلف  ي 
�ض ال�ب�ي  اإلسال�ي  الحضور  كان 

ي الّسنوات الّسابقة. ُترجم 
ي ظل سابق انعدام ذلك الُحضور �ض

والدهشة، خاصة كثافة حضور َشبابه �ض
ي تعدد االئتالفات الّس�اسّ�ة كذلك مَ 

وعات األحزاب. وهو ما كان نتاج مسارات  هذا الُحضور س�اسّ�ا �ض �ش
ي أوساط الشباب قبل    تدين�ة

ي إحداث زخم    2011نمت �ض
ح�ث ترا�مت ع�ب السنوات وهو ما ساهم �ض

 س�ا�ي الحقا. 

مابعد مرحلة  ي 
�ض الس�ا�ي  المشهد  �شك�ل  إعادة  مع  ي    2013يوليو    3وتزامنا  اليت والمواجهات 

اإلخوا وجماعة  الحا�م  النظام  ض  بني الذي اندلعت  األمر  الس�ا�ي  المشهد  يتغ�ي  وحلفائها.  ض  المسلمني ن 
ي ظل اختفاء ال�ث�ي من  

أبعاد ذلك التغي�ي ع� عموم الحالة التدين�ة لألج�ال الجد�دة �ض يتطلب قراءة 
ي سبق وشهدتها البالد قبل ذلك.   مصادر بناء التدين التقل�دي واليت

ي "أنماط التدين وتحوالته
ي المجتمع تظل تابعة ومتأثرة بالتحوالت  تجادل إشكال�ة الدراسة �ض

ا �ض
 أبرزها؛ �ساؤالتالس�اس�ة:"، األمر الذي �ط�ح عدة 

ي المجتمع؟  -
 ما �ي حدود تأث�ي التحوالت الس�اس�ة ع� الحالة الدين�ة �ض

ا عن المؤثرات الس�اس�ة داخل�ا أو خارج�ا؟  -  هل �مكن بناء أنماط تدين بع�د�
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ي المجتمع؟، وما  هل �مكن تجاوز أزمات أنماط -
 هو البد�ل المتوقع وأبرز أزماته؟  الّتدين الس�ا�ي �ض

ي سب�ل تحقيق هدفنا 
  ع� تزاوج عدة مناهج ومقار�ات:  اعتمدنا �ض

الس�اس�ة    -1 الّتحوالت  رت 
ّ
وف ح�ث  االجتماع�ة"  "الحركة  اب  اق�ت ي 

�ض ممثال  نظري:  داخلّ�ا -منهج 
 
�
ي إحدا   -وخارج�ا

ي الحالة الّدين�ةالّس�اق الس�ا�ي الذي أسهم �ض
ات واسعة النطاق �ض التنظ�م�ة –ث تغي�ي

التنظ�م�ة ُحضورهم   -وغ�ي  فرص  و�التا�ي  ض  الدينيني ض  الفاعليني مختلف  تجاە  الس�اسات  َتباين  ظل  ي 
�ض

 التدين�ة. 

َيتم    -2 "الُمقابلة" ح�ث  أداة  يرتكز ع�   : ي
َم�داىض تم منهج  ي  اليت والب�انات  المعلومات  َمضمون  َتحل�ل 

ط��قها. شملت اللقاءات عدد من الشباب من مختلف األعمار والتوجهات، ح�ث اعتمدنا َجمعها عن  
ي أوساطهم  احتمال�ةع� تقن�ة "العّينات الغ�ي  

ي استكشاف مالمح الحالة الدين�ة �ض
ات    وحجم" �ض التغي�ي

ي سنوات الدراسة-الحادثة 
 نظمة. مع م�ج كل ذلك بأداة "المالحظة غ�ي المشاركة"، والمالحظة المُ  -�ض

ض طب�عة حضور  ي سب�ل استجالء محددات وأبعاد المسارات الّتدينّ�ة، سنعمد إ� الُمقارنة بني
و�ض

ي مراحل ثالث؛ مرحلة ما قبل  
ض  2011كل منهما وُمؤثراته �ض  ما بعد ، مرحلة  2013- 2011، مرحلة ما بني

ات الحادثة، وأبعاد الّتأث�ي 2013 ات السّ�اس�ة ع� بن�ة ، ح�ث َس�دفع ذلك نحو َتحد�د طب�عة الّتغي�ي
ي أوساط الشباب. 

 التدين �ض

ي مرحلة  
ي �ض " للواقع الّتدييض ي

" 2013  ما بعد تقوم الدراسة ع�ب مسار�ن األول "التحل�ل "العر�ض
األج�ال   ة، كذلك عالقة  الف�ت تلك  ي 

�ض التدين  بناء  مصادر  من   
ً

تحل�ل ك� المسار  ذلك  �ستهدف  ح�ث 
فضال   الدين�ة،  المعرفة  بحالة  المقدم الناشئة  الدعوي  المحتوى  الّتحل�ل .  عن   " ي 

الثاىض المسار  أما 
ي مرحلة ما قبل  

اهرة الّتدينّ�ة: و�ستهدف قراءة الظاهرة التدين�ة �ض " لتار�ــــخ الظ� ع�ب ب�ان   2011"الّطو�ي
وانعكاسات ذلك ع�  آنذاك،  الشباب�ة  التدين�ة  الحالة  أبرز مالمح  أ�ضا  وأنماطه،  التدين  بناء  مصادر 

ض س ي الحالة التدين�ة.  2013و 2011نوات الح�اة اليوم�ة. كذلك مرحلة ما بني
 و��ان الثابت والمتغ�ي �ض
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ف مطالب اإل�سّ�ة ومآزق اله�ّ�ة ي بني عيب
ّ

 الّتدّين الش
by 

Souissi, Saber, Prof. Dr. (Professor of Higher Education, Uni-
versity of Sfax) 

 

ي اللغة واآلداب  حصل ع�   مساعد بكل�ة اآلداب والعلوم اإل�سان�ة بصفاقس.  أستاذ 
شهادة الدكتوراە �ض

ي اللغة واآلداب الع��ّ�ة (  ) ٢٠٠٧الع��ّ�ة ( 
اتب عام مساعد ك الّتأه�ل  شهادةو  )١٩٩٥وشهادة األستاذّ�ة �ض

ض و  ٢٠١٢وعضو مؤّسس بالجمع�ة التو�س�ة للدراسات الصوف�ة منذ   مال وعضو مؤّسس بجمعّ�ة    أمني
سنة   من  واالجتماعّ�ة  الفك�ّ�ة  بجمعّ�ة    ونائب    . ٢٠٢٠إ�    ٢٠١٦الدراسات  مؤّسس  وعضو  رئ�س 

ي منذ سنة  اث القرقيض  . 2014الّنخ�ل لل�تّ

  منها ومقاالت��ش عدة كتب 

وت ي التج��ة الصوف�ة إ� نها�ة القرن الخامس للهجرة. (ب�ي
لبنان: مؤمنون بال حدود للّن�ش  -"الفناء" �ض
 ). ٢٠١٨ والّتوز�ــــع

. (صفاقس ي
ي المتخّ�ل الّصو�ض

ي المتخّ�لت-الجسد �ض
ّ�ة اآلداب  -و�س: منشورات وحدة البحث �ض

�
  والعلومكل

 )٢٠٢١اإل�سانّ�ة بصفاقس 
 

 الملخص 

من   وتدّرجها  ي  الشعيب اإلسالم  ي 
�ض تمّثلها  وك�فّ�ة  الخالص  �دّ�ة  تتّبع  من  البحث  هذا  ينطلق 

ي ع� رأس كل مائة سنة ل�جّدد 
ي المجّدد الذي �أىت

ي عودة المسيح و�ض
ي المهدي المنتظر و�ض

االعتقاد �ض
ثّم  ومن  ي 

الصو�ض الفكر  تأث�ي  تحت  والقطب  الغوث  ي 
�ض االعتقاد  إ�  وصوال  دينها..  كة  لألّمة  ال�ب طلب   

ي أّن الخالص  ي سلوك المتدّين وطقوسه وفكرە. وهذا �عيض
را �ض

ّ
وال�رامات واإل�مان بها، وجم�عها كان مؤث

ي 
ن بحّل مفارق خارق وشخص بعينه وقد �سلم هذا إ� ن�ع من التوا�ل والسلبّ�ة نلمسه رّ�ما �ض س�ق�ت

  ّ ي مع شخصّ�ة الشيخ أو الو�ي ي منام..  أشكال مختلفة من التعامل الشعيب
ي حّ�ا ومقبورا وط�فا �ض

الصو�ض
ي ورّ�ما سببا من أسباب أزمة المجتمعات  ي اإلسالم الشعيب

وهو ما أض� عالمة من العالمات البارزة �ض
ر أرضّ�ة الستقطاب الرأي العام واحتوائه وتوظ�فه  

ّ
ر، بل وف

ّ
اإلسالمّ�ة وعجزها عن الفعل الحضاري المؤث

نتج أشكاال جد�دة من االنتماءات االجتماعّ�ة والعقائدّ�ة وحّور من عالقاتها س�اسّ�ا وفك�ّ�ا واجتماعّ�ا.. فأ
ف والّس�ادة، فضال عن احتكار الوصا�ة ع� الّدين ومحاولة  ي وتغ�يّ دالالت ال�شّ

من قب�ل االنتساب الّطر�ت
ت فرض فهم مخصوص ينّسب مطلقه و�حّدد ثوابته بتك��س سلطان الّشيخ ودعمه، وهو ما أفرز ه�ّ�ا 

كها. 
�
ي جانب كب�ي من المجتمعات الع��ّ�ة واإلسالمّ�ة وتفك

 جد�دة حكمت بتش�ض�

وقد ترّسخت مثل هذە االعتقادات بفضل ال�ّم الهائل من أخبار الخوارق وال�رامات المنس��ة 
�ا من األمل  ض عاّمة الناس و�أسال�ب �شحن المتخّ�ل وتحّرك العواطف وتزرع �ض إ� األول�اء المتداولة بني
ض تفّطن بعض الصوفّ�ة اليوم إ� المأزق الذي آل إل�ه التصّوف بفعل   ي تجاوز وضع ما، و�ن بالوهم. ولنئ

�ض
ت محدودة التأث�ي من قب�ل 

�
ي قّدموها ظل " وتداع�اته ع� المجتمع فإّن الحلول اليت ي "استهال�ه الشعيب

��ة الروحّ�ة و��الء عنا�ة خاصة للمسألة األخالقّ�ة   ومحاولة االستفادة من فكر األنوار،  االشتغال ع� ال�ت
ما   إ� ط��قة  االنتساب  إظهار  الحرص ع�  ذلك  أسباب  ومثالّ�ا وظرفّ�ا ومن  نخب�ّ�ا  الخطاب  إذ ظّل 
أمام  عائقا  ل 

�
شك ما  وهو  والصواب  الحق�قة  إ�  األقرب  �ي  ها  أنّ ع�  بتعال�مها  التقّ�د  ورة  �ض وتأ��د 
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وفّ�ة جزرا معزولة تعتقد الوفاء له�ّ�ة وهمّ�ة عاجزة عن معانقة التواصل واالنفتاح ع� اآلخر، وجعل الص
ال�ونّ�ة. ولعّل التحّرر من هذە اله�ّ�ة �كون منطلقا لتجاوز األزمة وذلك بتع��ز و�ي الفرد بحّ�ّ�ته و�رادته  

ي 
ت عنه تجارب الصوفّ�ة األوائل �ض جزء    و��مانه بأّن الخالص ينطلق من ذاته و�تأّسس عليها، وهو ما ع�بّ

دته بعض ال�تابات الصوفّ�ة المعا�ة مثل كتابات محّمد إقبال سعاد الحك�م والّتها�ي  
�
كب�ي منها، وأ�

ي حاولت تجاوز مرحلة الّردود ع� االّتهامات الّسلفّ�ة إ� بناء رؤ�ة جد�دة  .. اليت ي
الحّراق وأحمد القطعاىض

، و�س� ي باإل�سان والجانب الق��ي
 إ� الّسمّو بالمجتمع وتط��رە.  للّتج��ة الّدينّ�ة ترت�ت

ي 
ض مرجعّ�اته وخصائصه لمعرفة مدى تأث�ي الّدين �ض وهو ما ستعمل هذە الورقة ع� اختبارە بتبنيّ

 تحّوالت المجتمعات الع��ّ�ة واإلسالمّ�ة المعا�ة. 
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ي تفس�ي النص  االختالف: جذور واالنفتاحالتشدد 
: تحل�لٌ �ف ّ ي

ٌّ  الدييف ي
 فلس�ف

by 
Thabet, Emad Abdel-Messeh, Dr. (Researcher in religion and 
the public sphere, department of philosophy, VU University 

Amsterdam; and Protestant pastor) 
 

Rev. Dr. Emad Abdel-Messeh Thabet, PhD in Humanities, VU University Amster-
dam, the Netherlands, MA in philosophy, VU University Amsterdam 

MA in theology, University of Geneve, Switzerland, Researcher in political phi-
losophy & religion and public sphere, department of philosophy, VU University 
Amsterdam. 

Protestant pastor, Evangelical Presbyterian Church in Egypt & Protestant Church 
in the Netherland 

Recent publication: Religion and Democracy: how religions can give reasons for 
a democratic political order, Amsterdam (VU University Amsterdam, 2022). 

 

 الملخص 

، التشدد|اإلنفتاح، �عود إ� مدى  تقدم الورقة فكرة مؤداها أن اال  ي ي تفس�ي النص الدييض
ختالف �ض

ي العالم
حه الدين و الال�مال �ض ض ال�مال الذي �ق�ت اف المفّ� بعالقة التوتر بني  .و� واع�ت

  سؤال الورقة:  
�
 متشددا� للنص؛ بينما مفٌ� آخر يتبيض فهما

�
ّ ليتبيض فهما ي ما الذي يوجُه مف�ا� لنص� دييض

 لنفس النص؟
�
 منفتحا

  لإلجابة ع� هذا السؤال تناقش الورقة بعض المفاه�م المفتاحّ�ة

 Key concepts   الح�اة و  الدين  ض  بني التوتر  بعالقة  أهتموا  مفك��ن  و  بكلمات  اإل�سان�ةلفالسفة  أو  ؛ 
ي 
ض النظام الُمفارق و النظام الُمتداىض   أخرى، عالقة التوتر بني

(Transcendent-Immanent Tension).  

 من هوالء: 

ز   ، كارل �اس�ب

 ، ما�س في�ب  

 ، شموئ�ل أ�سنستات 

ض    و�ي��ك فوجلني
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Würtz, Thomas, Dr. (Interim Director of the German Orient-In-
stitute Beirut) 

 

Thomas Würtz joined the Orient-Institut in May 2021 and became the institute's 
interim director in October 2022. 

After studying Islamic Studies, Politics and Philosophy in Bamberg and Cairo, he 
wrote his doctoral thesis on the history of Islamic theology at the University of 
Zurich. The thesis is published under the title "Islamic Theology in the 14th  Cen-
tury. Doctrine of Resurrection, Theory of Action and Conceptions of Creation in 
the Work of Sa'd al-Dīn al-Taftāzānī". He was then a research assistant at the 
universities of Bern and Aarhus. In the process, he completed several research 
trips in Egypt and Pakistan. In 2015, he taught as a guest lecturer at the Free 
University of Berlin. For several years, he worked as an academic advisor at the 
Catholic Academy in Berlin in the fields of Islam and the Middle East as well as 
Christian-Muslim dialogue. His research interests lie primarily in the areas of the 
Koran and Koranic exegesis as well as Koranic translations and the history of 
theology, and in the Muslim view of the Crusades.  
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 أين المشكل؟ -الدين والتدين والمجتمع 
by 

Yassin, Abdul Jawad, Mr. (Thinker and Writer in Islamic af-
fairs) 

 

ي عام  مفكر وكاتب م�ي  عبد الجواد �س  المستشار  
، ولد �ض ي والس�ا�ي ض الدييض  1954مهتم بالعالقة بني

ي عام  
ي 1976وتخ�ج من كل�ة الحقوق، جامعة القاهرة �ض

ي سلك الن�ابة العامة والقضاء �ض
، تدرج بعدها �ض

ودولة   و اإلماراتم�  الس�ا�ي  الفكر  ي 
�ض والمقاالت  ال�تب  من  العد�د  ألف  وقد  و�ولوج�ا  ،  أن��

ت له:  ي ��ش  واجتماع�ات التدين. من أهم ال�تب اليت

ي م� خالل القرن التاسع ع�ش  -
 .تطور الفكر الس�ا�ي �ض

ي اإل  -
ض النص السلطة �ض ي بني

 .والتار�ــــخسالم: العقل الفق�ي السل�ض
ي  -

 .: نقد النظ��ة الس�اس�ةاإلسالمالسلطة �ض
ي  - و�ولوج�ا التوح�د ال�تاىب  . الالهوت: أن��
�ــــع والنص واالجتماع -الدين والتدين -   . الت�ش
 

 الملخص 

ة عالقة المجتمع بالدين والتدين كعالقة ثالث�ة أين يبدأ   اإلشكا�ي لهذە   الجانبتناقش المحا�ض
ي نظري .العالقة

، والثاىض ي و�ولو�ب ي أن��
ة ع� محور�ن: األول تار��ض  .تحل��ي  تدور المحا�ض

باالجتماع  الدين  عالقة  ي 
�ض التوتر  فكرة  �عالج  األول:  التدين   .المحور  �سق  ظهور  مع  بدأت  وك�ف 

ض  ض ع� الدوام إلن التوح�دي الذي أدى ا� استحداث مفهومني  :تاج الصدام االجتما�ي جد�دين مرشحني

1 

ناف لما سواە. وهو   مفهوم "الح��ة" الذي �قول بوحدة وواحد�ة الحق�قة الدين�ة كجوهر مطلق  -
 .)مفهوم مناقض للتعدد�ة الطب�ع�ة ) قانون التن�ع 

2 

ي  -
�عة" الذي �قول بوجود "قانون" تفص��ي م��د �لزم تثبيته �ض لجغراف�ة  اجميع الس�اقات   مفهوم "ال�ش

ورات التغ�ي ) قانون التطور والثقاف�ة. وهو مفهوم مناقض لطب�عة االجتماع ي تخضع ل�ض  .)اليت

ي مصطلح "الدين التدين" لماذا 
ي �ض

: يناقش المشكل الص�ا�ض ي
ض الدين والتدين؟ هل   المحور الثاىض ض بني نم�ي

أيهما  الفكر؟  ي 
و�ض الواقع  ي 

�ض ممكن  ض  التمي�ي ال  هذا  ي 
�ض أسئلة أسبق  ح�ال  نحن  العالم؟ هل  داخل  وجود 

ض   ف�لولوج�ة تجد حلولها  ي تع��فات اللغة؟ أم ح�ال إشكال�ة عمل�ة نواجه فيها صع��ات التداخل بني
 �ض

ي صنعتها الفلسفة المثال�ة  .الفكر والواقع، اليت
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 التار�ــــخ والدين 
by 

Younis, Sherif, Dr. (Lecturer for Modern and Contemporary 
History at Helwan University) 

 

ض  مؤرخ م�ي، مدرس متف�غ للتار�ــــخ الحد�ث والمعا�، كل�ة اآلداب جامعة حلوان، خ��ــــج آداب عني
ي التار�ــــخ من كل�ة اآلداب جامعة حلوان عام  

، برسالة بعنوان 2004شمس، حاصل ع� درجة الدكتوراە �ض
ي م�  

الفكر واأل�ديولوج�ا. له كتب  1967-1954"التطورات األ�ديولوج�ة �ض ". مجال اهتمامه تار�ــــخ 
المؤلفات كتاب "س�د قطب واألصول�ة اإلسالم�ة"، وآخر كتبه "ثورة   جمة ومؤلفة، ومن  :  1919م�ت

 �شأة وتبلور الوطن�ة الم��ة" الصادر هذا العام. 

 

 الملخص 

ض ف�ه أنها مطلقة تع�ب عما  ض أ�ة فكرة ُ�ف�ت يبدو للوهلة األو� أن هناك تعارضا منهج�ا وواقع�ا بني
الزمن،   ي 

التغ�ي �ض التار�ــــخ هو مجال  أن  باعتبار  الزمن بصفة عامة)،  (أو  التار�ــــخ  ض  ثابت و�ني هو جوهري 
أ�ضا ع� األد�ان، فكم    مجال النسب�ة ح�ث تتصارع القوى واألفكار وتتوالد وتتغ�ي وتموت. ينطبق هذا 

من أد�ان اندثرت بعدما عاشت آالف السنوات، أو حيت استمرت ل�نها مرت بتحوالت مع تغ�ي الظروف  
 ع�ب الزمن. 

ودوت  �ن قرنا منذ أن كتب ه�ي ومع ذلك تعا�شت األفكار المطلقة مع كتابة التار�ــــخ لخمسة وع�ش
. جرى التعا�ش ع�ب التجاور لقرون ط��ل ي طب�عة كتابه الشه�ي

ة، ل�ن مع الع� الحد�ث حدث تحول �ض
ض  بني المتبادل  لالحتواء  محاوالت  أ�شأ  بما  عامة،  بصفة  الع�  وطب�عة  نفسها،  التار�خ�ة  ال�تابة 

  . ض  المنطلقني

من   ە  يث�ي ما  وطب�عة  التطور  هذا  تتتبع  أن  اإلسكندر�ة  مؤتمر  إ�  ستقدم  ي  اليت الورقة  ستحاول 
، مع مشكالت، خصوصا بالنسبة للدين، و  ي

ما �طرحه ذلك من تصورات للتعامل مع هذا الع� التار��ض
ي كانط وه�جل للتار�ــــخ والدين.    االهتمام �شكل خاص برؤ�يت
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ي الش��ي والتحوالت الس�اسّ�ة ف التدين الشعيب عراق ما بعد   - جدل العالقة بني
 
�
ف نموذجا  صدام حسني

by 

Zaarour, Mona, Ms. (PhD student at BAU University and jour-
nalist) 

 

Mona Zaarour is a Doctoral student (Ph.D) in mass communication at Beirut Arab 
University(2021), Holder of a Master in "Information Sciences" -Writing press - 
theme: "the factors controlling the coverage of the issue of Syrian refugees in 
the Lebanese press" (Lebanese University) (2011-2012) and Holder of a diploma 
in "journalism" Radio and Television (Lebanese University) (2008-2009) - Leba-
nese Baccalaureate - CE (2005).  

She works as university lecturer at (USAL), Administrative assistant in charge of 
the office of the head of the media service at the University of Sciences and Arts 
in Lebanon (USAL) and Freelancer Journalist (2021). She works also as Adminis-
trative assistant in charge of the office of the head of the media service at the 
University of Sciences and Arts in Lebanon (USAL). (2019), Editor-in-chief on AL-
SABAT television (2013), Director of the media department of a publishing house 
in DAR AL- HADAEK (2012), media consultant at the Cabinet of the Ministry of 
Youth and Sports (2010-2011)  

-Training in the newspaper “AL-BALAD” - Section “Local and international af-
fairs” (2009) and  Training session on “NBN” television (2008-2009) -Pigiste for 
the magazine "SOUTHERN AFFAIRS" (2007-2009). 

 

 الملخص 

ي صع��ة و�شكال�ة، كونه يرتبط 
ي كواحد من أصعب أنماط السلوك اإل�ساىض ي التدين الشعيب

�أىت
ي بممارسات شعب�ة غ�ي متوقعة، مرتبطة بظروف تار�خ�ة واجتماع�ة وثقاف�ة وس�اس�ة، فالدين   الشعيب

Popular Religiosity    ي هو الوجه
ي للتدين    الخ�ض

"؛ و�عيض  التقل�دي؛ وهو بمعيض آخر "التدين  الحق��ت
يرصد   الذيشد�د القسوة، أو    اجتما�ي يهدف إ� �سج�ل الهروب من مواجهة واقع    الذيذلك النمط  

الدين كما �عاش وكما �مارسه الناس �ض ح�اتهم اليوم�ة، بما يتعارفون عل�ه خالل هذە الممارسات من 
 ين. رؤى وتصورات وأعراف وتقال�د ألحقت بالد

، هو تدين �صدر عن الظروف الح�ات�ة اليت يوجد   ي الش��ي ي هذا اإلطار، فإن التدين الشعيب
و�ض

ل�س كنظام   الدين  بصدد  نكون  ح�ث  والجماعات،  األفراد  النص مع�اريفيها  �ض  موجود  هو  ، كما 
ي  

ي المتضمن    االجتما�ي المؤسس، و�نما نكون بصدد الدين التار��ض
ّل كل ثقافة المجتمع، والذي يتخل  �ض

المعيض فإن هذا   أد�انهم الشعب�ة، و�ــهذا  بنائ�ة  تار�خ�ة  بالفعل و�ض س�اقات  بن�اته، فالناس يؤسسون 
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ي شعائري ماضوي، يهدف إ� تك��س اله��ة والشعور    انفعا�ي التدين لهو، تدين  
ا� الرموز   باالنتماءعاط�ض

ي تمثّل الحق   لد�ه. التار�خ�ة اليت

ا هذا  بّن�ة  فإن  الحال  بنّ�ة  و�طب�عة  بفعل  تتشكل،  “لتدّين  أن  التمسك  ذلك  بالماورائ�ات" 
احات   د باستمرار ع� حدود الالشعور، و�تل�ت بطيبة خاطر كل االق�ت الجمهور وحسبما ع�ب ل��ون "��ش
واألوامر، كما أنه م�ئ بالمشاعر الخاصة بال�ائنات غ�ي القادرة ع� االحتكام للعقل، ومحروم من كل روح  

، والمستح�ل غ�ي نقد�ة،   و�التا�ي فهو ال �ستطيع إال أن يبدي سذاجة و�عة تصديق منقطعة النظ�ي
ي التذك�ي بذلك من أجل تفهم ك�ف تخلق األساط�ي والحكا�ات األ��� غرابة  

موجود بالنسبة له، و�نب�ض
 وشذوذا� وك�ف �شيع وتنت�ش �سهولة. 

 

ي ظّل مراحل ومن ثّم، فهو نتاج ترا�مات تار�خ�ة وممارسات اجتماع
�ة وفك��ة وذهن�ة، تكّونت �ض

الش��ي   الرص�د  تب�ت من  ما  فإن  الحق�قة  بها، و�ض  ات زمن�ة ط��لة ساهمت   بف�س�اسّ�ة عدة، وف�ت
ا�مات هو رص�د كب�ي بحق، األهم   ي الذهن�ة الشعب�ة؛ نت�جة لهذە ال�ت

هذا الرص�د أنه غ�ي مرصود من    �ض
 له.  الممارسةالعنا� 

ال ض األ�ديولوج�ة و�ط�ح النموذج  الحا�م من الناحيتني ّ عدة �ساؤالت حول طب�عة النظام  ي
عرا�ت

ي لغرض الحصول ع� دعم ورضا  والطائف�ة، فإذا كانت بعض النظم تقوم بتم��ر منطلقات الدين الشعيب
ي النموذج  

ي تجلت �ض ،  العوام، فإن أخرى تضيق عل�ه الخناق بهدف تقّي�د اله��ة، و�ي الحالة اليت ّ ي
العرا�ت

ّ �سيولة فائقة عقب سقوط نظام البعث، فكان األمر أشبه باالنفجار   ثح� ّ الش��ي ي ض التدين الشعيب تم�ي
 . ي

ي المشهد االجتما�ي العرا�ت
 المباغت �ض

فإن التدين    وعل�ه،  استكشاف  تحاول  الورقة  ي هذە  بنيته    الشعيب تفك�ك  ومحاولة   ، ّ الش��ي
ي عصفت ب االجتماع�ة  . العراق عقب سقوط نظام البعثس�ما بعد التحوالت الس�اسّ�ة اليت
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