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ــدوة ــر عقــدت فــي  ن ، عــددا ســتين، لتقــويم معاصــرة إســالمية قضــايا مجلــة حــول الجزائ
، الجديـد  الكـالم  وعلـم  الـدين  فلسـفة  انبعـاث  فـي في ثمانية عشر عاما، ودورها  منها صدرت

  وتحديث التفكير الديني في العالم العربي. شارك فيها:

 . "محرر ومنسق الندوة".الجزائر باتنة، جامعة الدين، فلسفة أستاذ، دواق الحاج .د

 .الجزائر باتنة، بجامعة وآدابها، العربية اللغة بقسم أستاذ، شناف شراف. د

 .الجزائر خنشلة، بجامعة الفلسفة، بقسم أستاذ طاوطاو، الشريف .د

 الجزائر. باتنة، بجامعة الفلسفة بقسم المعاصرة الغربية الفلسفة أستاذ ربوح، بشير. أ

 باتنــة،  بجامعــة الفلســفة قســم، التأويــل ونظريــات اللغــة فلســفة أســتاذة شــراد، فوزيــةد. 
 .الجزائر

 .الجزائـر. د  ،2سـطيف  بجامعـة  وآدابهـا  العربيـة  اللغة قسم في تومي، أستاذ بن اليمين. د
  دواق:    الحاج

إذ صنفها المعهد البـابوي فـي الفاتيكـان أهـم دوريـة بالعربيـة        ،بوصفها متميزة في حقلها
كتابـه السـنوي لهـا     وخصـص فـي ربـع القـرن األخيـر،     متخصصة في تحديث التفكير الديني، 

ايا إســالمية ال تــزال مجلــة قضــ..، والــذي صــدر بااليطاليــة والفرنســية واالنجليزيــة2012 ســنة
؛ المفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي، تشق طريقها في خضم ثقافي، معاصرة، التي أصدرها

، علــى خلــق فضــاء فكــري نـــادر     موانعــه أكثــر مــن حــوافزه، إذ عملــت منــذ إصــدارها األول       
 نـادر؛ . خطهـا الفكـري   نيالسـت  أعـدادها  وبلغـت  عشـر،  الثمانية السنين تجاوزت وقد. ونوعي
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ألنه جمع أطرافا ثقافية وعلمية يصعب تجميعها في  الحاالت العادية. ونـوعي؛ لتمكنهـا مـن    
ردم الهــوة والتــدابر الــدارج بــين التيــارات الثقافيــة والفكريــة، ذات المنشــأ العلمــاني، أو تلــك    

ة المنبثقة عن التيارات الدينية المختلفة، مسـيحية أو إسـالمية، وأيضـا اسـتقطبت أسـماء كبيـر      
مـــن المؤسســـات الدينيـــة الرســـمية. ومـــن الســـمات البـــارزة التـــي كرســـت حضـــورها، نوعيـــة     
الموضوعات التي طرحتها من البداية، سواء ما اتصل بالدرس الديني التقليـدي وعلومـه، أو   
اإلضافة الحداثية المترجمة، أو التي بادر بها مفكرون من طراز فكـري عـالي وعـالمي. فمـن     

والحداثي، إلى لغته وخطابه، ومشـكالته وأزماتـه، ومجاالتـه السياسـية     مرجعية الفكر الديني 
والفقهيــة واألصــولية، إلــى المنــاهج وأدوات الفهــم والتلقــي وإنتــاج المعرفــة والخطــاب، إلــى  
التراث والحداثة، وجـدل األنـا واآلخـر، وحـوار الحضـارات والثقافـات، والفلسـفة اإلسـالمية         

لتسامح وممكناته، والعنف ومن أيـن تشـتق ثقافـة المـوت     وفلسفة الدين والكالم الجديد، وا
مفاهيمها ومؤسساتها، إلى الحوار وآلياته، والدين ومصادره، وحقيقته بين الخبرة والتجربة، 

برالية ومكوناتها األساسية، وقـيم التعـدد واالخـتالف، والتأويـل     يوالحاكمية ومساءالتها، والل
التجـــاوب معـــه، و تلقيـــه ، والـــنص الـــديني وكيفيـــةيوطيقـــانوالتفســـير، وطـــرق المعرفـــة والهرم

ــال األشــكال المتكلســة المنغلقــة،          ــدين فــي حضــوره النــوعي والمختلــف فــي التــاريخ، قب وال
وتعزيــز وعــي التنــوع والقبــول باألخر...كلهــا موضــوعات تــم طرقهــا، مــن مفكــرين وفالســفة    

المختلف، والتمكين له، بإبراز ، على توليد القدرة على معرفة وعلماء دين، بإصرار غير عاد
رأيــه، ومناقشــته، بنظريــات وآراء مقابلــة، فــي ســجالية إيجابيــة مثمــرة، كســرت روتــين الفكــر  

حــادي المنغلــق، وســاعدت علــى اإلطــالع علــى الجديــد فــي أهــم ميــادين الفلســفة، أعنــي      اُأل
وهنـا نجـدنا    وآليـات القـراءة والتأويـل.    الهرمنيوطيقـا فلسـفة الـدين والكـالم الجديـد، وأيضـا      

بزخمهـا   ،أمام مجلة؛ أتاحت للفكر العربي أن يطلع على منجزات الثقافة اإليرانية المعاصـرة 
الكتـاب والسـنة والـنص     هرمنيوطيقـا وإشكالياتها وتنازعاتها، فمن محمـد مجتهـد شبسـتري و   

عبــد ة لالدينيــعدديــة التالنبويــة للعــالم، إلــى  القــراءة ، ونظريــةنبويــةالالتجربــة الــديني، ومفهــوم 
الكــريم ســروش ونظريــة الصــراطات المســتقيمة، إلــى عقالنيــة ومعنويــة مصــطفى ملكيــان،          
والنقد الروحي وجدوى المعنويات والروح في عـالم الحداثـة، مـع داريـوش شـايغان، وإلـى       

الــنص الــديني  هرمنيوطيقــااإلســالميات التطبيقيــة لمحمــد أركــون، وتفكيكيــة علــي حــرب، و

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 409                                                                     إنبعاث فلسفة الدين وعلم الكالم الجديد

ســة العالميــة اإلســالمية الثانيــة ومحمــد أبــو القاســم حــاج حمــد،    زيــد، فمدر ولنصــر حامــد أبــ 
والتجديــد الفقهــي وفاعليــة الــدين المنفــتح، مــع محمــد حســين فضــل اهللا، ومهــدي شــمس            

وحسـن حنفي...وتعـداد    ،الدين، وحسن الترابي، وعبـد الجبـار الرفـاعي، وطـه جـابر العلـواني      
مساهمة منا في الدفع بالمجلة إلى المفكرين مفتوح وحضورهم في المجلة الفت..لذا نود، 

نطاقات أخرى من خلق الوعي وتعميمه، أن نقيم هذه الندوة في الصقع الجزائري، كواحـد  
مــن نطاقــات الممارســة الثقافيــة فــي عالمنــا اإلنســاني، واإلســالمي العربــي، والمغــاربي، لنقــرأ      

خاصــة وأنــه منــذ مــدة  ،المجلــة، بوصــفها تراثــا، ال تــزال فاعليتــه بــارزة، وخطــه الفكــري مــاثال 
ليست بالقليلة، انخرطت أقالم جزائرية مهمة، في التأليف وتقديم إضـافتها لمجمـوع تـراث    
المجلـــة وكتابهـــا ومفكريهـــا، وهنـــا ارتأينـــا استضـــافة هـــذه الثلـــة مـــن األســـاتذة الجـــامعيين،          
والمشــتغلين فــي أغلــبهم، بالــدرس الفلســفي، والنقــد األدبــي، للتحــاور حــول خــط المجلــة،          

ضامينها، والقيم التي عملت على تكريسها، وأهم اإلضافات التي قـدمتها للسـاحة الثقافيـة    وم
والفكرية، العامة واألكاديمية، والتداول حول أهم اإلشكاليات التـي تعرضـت لهـا، وعملـت     
على تكريسها في ظل التأسيس للتواصل المعرفي المفتوح، وخلق األرضية الثقافية للتجاوز 

د، كمـا واالنخــراط فــي سـياق المعــروض الفلســفي والعلمـي فــي النطاقــات    الحضـاري المنشــو 
الحضــارية األخــرى، وكيــف اســتطاعت المجلــة أن تســتجلب القــارئ العربــي، وتضــحى مــن   
أهــم مرجعيــات البحــث العلمــي المتخصــص، والتنــاول الثقــافي العــام؟ والعتبــارات خاصــة،       

أسـاتذة مهمـين، لكـن كـل علـى      كانت ندوة غير مباشرة، بطرح أسئلة في شـكل حـوار علـى    
  الكريم، ولكل ممارسة فكرية ميزاتها. ، فمعذرة من المتلقيةحد

ZÖaë…@xb§aN…@@

، وأتمنــى أن نفيــد صــدقاء المشــاركين فــي هــذه الحواريــةفــي البدايــة أود أن أرحــب باأل
مــن تواصــلهم مــع القــراء، ونتطلــع وإيــاكم إلــى أفــق التــداول المعرفــي المتــين، الــذي عملــت     
مجلة قضايا إسـالمية معاصـرة علـى تكريسـه وتعميمـه، ثقافيـة تعـم عالمنـا العربـي اإلسـالمي،           

 شـناف،  شراف الدكتور مع حوارنا فينبدأ وتفيد من الدرس المعرفي والمنهجي الحديث. 
 حاليــا  يشــتغل  والحضــاري،  الثقــافي  والنقــد  األدبــي،  النقــد  منــاهج  فــي  المتخصــص احــث الب
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ــر، باتنــة، بجامعــة وآدابهــا، العربيــة اللغــة بقســم أســتاذا  قضــايا"  مجلــة عــن أوال ســألناه الجزائ
    .العالمي المنهجي والدرس" معاصرة إسالمية

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z 

 متمثلــة للحداثـة،  الكبـرى  المعرفيـة  المنظومـات  صـوب  حثيثـة  بخطـى  المجلـة  اتجهـت    
 التحـــوالت ومدركـــة البشـــري، والثقـــافي الفكـــري للتـــاريخ االبســـتيمية المنعطفـــات مختلـــف

ــلية الخطيــــرة المنهجيــــة والتغيــــرات الثقافــــة، تعيشــــها التــــي الجذريــــة  انبثقــــت التــــي والمفصــ
 القديمــة، المعرفــة عــن طويلــة بمســافات تفصــلنا وأصــبحت العصــرالحديث، فــي وتراكمــت

 المعقـدة،  القرائيـة  والشـبكات  المفاهيمية البراديغمات اساسه ميتودولوجي عقل تشكل فلقد
 لـم  فالمعرفـة  ؛ والعالم والنص الطبيعة لتطويع التأويلية، القرائية القوة امتالك إلى تسعى التي
 ومركبة، مركزة مفاهيمية صناعة هي وإنما معلومات، وتركيم وسرديات، أخبار مجرد تعد

 النصـوص  علـى  والعلميـة  الفلسـفية  الفكريـة  طاقتهـا  اختبار عبر باستمرار، المفاهيم لهذه ونقد
 وراء تقـف  التي فالعقلية واألحداث، الوقائع على البراغماتية حنكتها وتجريب والخطابات،

 العــالم مفهمــة األســاس همهــا بامتيــاز، مفاهيميــة عقليــة هــي العــالمي المنهجــي الــدرس ضــخ
 بـــول إلـــى وصـــوال وهيـــدجر بهوســـرل ومـــرورا بـــديكارت بدايـــة باســـتمرار، مفهمتـــه وإعـــادة
 إذ ؛"معاصــرة إســالمية قضــايا"  مجلــة لــه انتبهــت مــا وهــذا. وادغــارموران وهابرمــاز ريكــور
 بنـاء  فـي  استراتيجياتها على والوقوف الكبرى، المفهومية المشاريع لتتبع مجهوداتها كرست
 المقدسة للنصوص؛ والتأويل والتفسير والتفكيك التحليل وإجراءات والتمثل، الفهم آليات

 والتبيئـــة والتقيـــيم النقـــد إلـــى تعـــدت بـــل فقـــط، العـــرض حـــدود عنـــد تقـــف ولـــم والدنيويـــة
 الـــدرس وخاصـــة المعاصـــر، المنهجـــي للـــدرس رؤيتهـــا عمـــق يكشـــف مـــا ولعـــل. والتأصـــيل

 مفـاهيمي  لعقـل  القرآني النص حاجة هو وضرورته أهميته بمدى وإحساسها الهرمنيوطيقي،
 العلمــي المنهجــي العقــل حاجــة اخــرى جهــة ومــن جهــة، مــن مكنونــه يســتدر خــالق منهجــي

  .الكوني الرباني بالبرنامج لالسترشاد
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…@Nxb§a@Öaë…Z  

 الثقافـة  ممارسـات  مـع  قطعـت  ابستمولوجية؟ قطيعة بمثابة المجلة خط اعتبار يمكن هل
 والمنزع؟ االتجاه احادية واإلسالمية العربية

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z 

 فــي كبــرى ومنهجيــة معرفيــة أشــواطا قطعــت" معاصــرة إســالمية قضــايا" مجلــة أن أعتقــد
ــبيل ــل سـ ــا تمثـ ــدث مـ ــي يحـ ــاقات فـ ــة مسـ ــة؛ فكريـ ــاريخ عالميـ ــار، كتـ ــاريخ األفكـ ــم، وتـ  العلـ

 ال جعلهــا الــذي األمــر وهــو. النمــاذج وفلســفة لألفكــار، النقــدي والتــاريخ واالبســتيمولوجيا،
... الغربــي، العقــل العربــي، العقــل المعاصــرة، األصــالة، الحداثــة، التــراث،: مفــاهيم مــع تتعامــل

 هـــذه مــع  تتعامــل  إنهــا . هشــة  دوغمائيـــة بعقليــات  أو فجــة،  ايديولوجيــة  صــدامية  بمنظــورات 
 مذهبيــة داخــل االنغــالق تــرفض تركيبيــة، تخصصــية بــين بمنظــورات شــاكلها ومــا المفــاهيم

 الحداثـة  علـى  ورهانهـا . ونهـائي  قسـري  بشـكل  وتأويليـة  تفسيرية منظومة مع أوالتماهي معينة
ــيس ــة بصــورتها تشــبثا ل ــة روحهــا اســتثمار علــى رهــان مــاهو بقــدر الوضــعانية، العقالني  العلمي

 كبيـر  رهـان  فهـو  وبالتـالي،  .التوليديـة  النماذجيـة  وطاقاتهـا  الفـوار،  اإلبـداعي  ووهجهـا  الخالقة
 التـراث  كنـوز  علـى  العقـول  وفـتح  واألفضـل،  األرقـى  نحـو  الذهنيات تغيير استراتيجيات على
   .أخرى جهة من المعاصرة المعرفة تدفقات وعلى جهة، من

 الفهــم أشــكال مــع قطيعــة وعمــق؛ بــوعي االبســتيمولوجية للقطيعــة تؤســس فهــي ولــذلك
 الحداثـة  منظومـات  كـل  ومـع  الـدوغمائي  الحـداثي  العقـل  مـع  قطيعة للتراث، العقيمة/ العتيقة

 االختزالـــي، المعرفـــي العقـــل ومـــع الشـــكالنية، والســـلفية األصـــولية والمنظومـــات الوضـــعانية،
 والمراجعـــة والتوســـيع والمقارنـــة والتمثـــل الفهـــم لغـــة تـــتقن التـــي الواعيـــة المعرفيـــة فالقطيعـــة

 والتبيئـــة والتأصـــيل والمثاقفـــة والتبعيـــد والتقريـــب والتمحـــيص النظـــر وإعـــادة واالســـتدراك،
ــرميم، ــة هــذه وكــل والت ــة، الموســعة المعجمي ــة مجــرد ليســت والمركب  وحــذف شــطب عملي

 وبشــكل جديــد مــن والبــدء والســابق، الماضــي مــع للعالقــات وجزمــي كلــي وإنهــاء وإلغــاء
  .آخر عالم في جذري

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 ندوة                                                       412

…@Nxb§a@Öaë…Z@@

 الســياقات  أي وفــي  مظــاهره،  أهــم  هــي  مــا  المجلــة،  تحملــه  الــذي  التجديــدي  الــدرس  
  األساسية؟ ثمرته هي وما اشتغل؟

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z@@

 إسـالمية  فلسفية فكرية حركة معالم ترسم أن"معاصرة إسالمية قضايا" مجلة استطاعت
 مجــرد لــيس عنــدها التجديــد أن تبــين إذ المســتوى؛ عــالي منهــاجي بــوعي مــؤطرة تجديديــة،

. السـاحة  في ينبثق جديد كل أثر اقتفاء أو المنهجية، والصرعات الفكرية للموضات مسايرة
 وعلى واالنسدادات، األزمات بفقه عال حس على تنطوي حضارية معرفية سياسة هو وإنما

 المنهجيـات  ألهم دقيق وتتبع اإلسالمي، المعرفي النظام ألعطاب عميق أركيولوجي فحص
 الحضـــارية والمنظـــورات الـــرؤى ألحـــدث وتتبـــع المســـتوى، العاليـــة المعرفيـــة الكفـــاءة ذات

 التـي  التجديـد  فلسـفة  إن. الحقة اإلنسانية مقام إلى باإلنسان ترتقي التي الحوارية واألساليب
 الكتـاب  أخـذ  إلى اإلنسان يدعو الذي القرآني، الخطاب صميم من تنبع بها تنهض أن تريد

 وإلــى  والغفلــة،  اللهــو نبــذ  وإلــى والوجــود،  واألرض الكــون  فــي العميــق  النظــر وإلــى  بقــوة،
 كـل  فـي  اإلحسـان  وإلـى  المخلوقـات،  كـل  مـع  والتنـاغم  والتفاعـل  والتعارف الراقي التواصل

  .شيء

 والنظريــات تتناولهــا التــي الموضــوعات فــي التجديديــة الفلســفة هــذه آثــار ظهــرت وقــد
 والنظريـات  الموضـوعات  هـذه  مسـت  وقـد . وتنقـدها  ،تناقشها أو ،تستثمرها أو ،تعرضها التي

 االبستيمولوجيا واالسكاتولوجيا، والميتافيزيقا الالهوت الكبرى؛ المعرفية القطاعات مجمل
ــا، ــا والميتودولوجيـ ــام فنجـــدنا. واألكســـيولوجيا االيطيقـ ــايا جديـــدة تصـــورات أمـ ــرا لقضـ  كثيـ

 لـه  ينظـر  يكـن  لـم  مـثال،  فاإليمـان  تتغيـر؛  أو تتبـدل  أن يمكـن  ال نـاجزة  ثابتـة  أنها يعتقد ماكان
ــه علــى ــة أن ــة تجرب ــة لهــا باطني ــرات عالق ــرة بمتغي ــة كثي ــة مادي ــة، وتقني ــة وهــذه ومعنوي  التجرب

 وللغــم والتزويــر، وللتنــوير والبســط، للقــبض ومعرضــة ومفاجــآت، ورجــات، لهــزات معرضــة
 الحســـنى، اهللا وأســماء  واالختيــار،  الجبـــر موضــوعات  عــن  ذلــك  وقـــل. الــخ ...والــوهم  والهــم 
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ــة والمــوت، ــار، والجن ــال المتعلقــة الموضــوعات مــن وغيرهــا والعقــاب، والجــزاء والن  بالمخي
ــديني، ــذي ال ــاة والفاعــل األساســي المحــرك يجســد وال  هــذه عولجــت وقــد المســلمين، لحي

 الــــنفس  وعلــــم النفســــي،  والتحليــــل كاألنثروبولوجيــــا، حديثــــة؛  بمنهجيــــات الموضــــوعات
 تصـورات  أمـام  نجدنا كما.وغيرها...المقارن األديان علم الديني، االجتماع وعلم التاريخي،

 والثقافـة  والخطـاب،  والـنص  والمعرفـة  واللغـة  واآلخـر،  تالـذا  لمفهمة جديدة ابستيمولوجية
 بشـكل  ومحـددة  مغلقـة  كموضـوعات  لهـا  ينظر يعد لم الموضوعات فهذه والتاريخ، والدين
 فالـــذات تعدديـــة؛ منظوريـــة برؤيـــة وتقـــارب نســـبية، بمفهوميـــة تعـــالج أصـــبحت بـــل نهـــائي،
  .وهكذا ،تثاقف والثقافة تناص، والنص وتذاوتية، وتذويت تذاوت

 واألقليــات، المــدني، والمجتمــع اإلنســان، وحقــوق المواطنــة، موضــوعات عالجــت كمــا
 ووفــق  كونيــة، ايطيقيــة أكســيولوجية برؤيــة ..والعــدل والحريــة، والديموقراطيــة، والتســامح،

 الرؤى مختلف مع القرآنية الرؤية تتحاور بحيث ؛"والطبيعة واإلنسان الغيب جدلية" منهجية
    .الحضارية الفكرية الساحة في المطروحة المعرفية

…@Nxb§a@Öaë…Z                           @@

 خلــق علــى مقــدرتها معاصــرة، إســالمية قضـايا  بهــا انفــردت التــي الجوهريــة الســمات مـن 
 يبــرز أيــن تقــديرك فــي كثيــرة، وبراديغمــات أشــكال بــين نــوعي، وتواصــلي حــواري، فضــاء
  ذلك؟

…@NÒaŠ‘@Òbä‘Z@@

 لتواصـل  خصـبا  فضـاءً  جسـدت " معاصـرة  إسـالمية  قضـايا "  أن هـو  لـه  التنكـر  يمكن ال ما
 وااليـديولوجيات  وتجلياتها، أصنافها بمختلف العقول وحوار الكبرى، الفكرية المنظومات

 العربـــي  الفكـــري الشـــأن تـــدبير فـــي كبيـــرا دورا لعبـــت ولقـــد. وقناعاتهـــا مرجعياتهـــا بتعـــدد
 المعرفية األجواء وتوفير الفكرية الصراعات إدارة ومعرفة حواره، آليات وتوجيه المعاصر،

 المعاكسـة  النظـر  وجهـة  ورويـة  بتـأن  تتملـى  أن كانـت  مهمـا  األطراف لكل تتاح كي الهادئة،
 مسـاحة  تتـاح  ذاتـه  الوقـت  وفي. الحجاجي نسقها قيمة بعمق وتكشف والمباعدة، والمخالفة
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ــة، ومســافة للقــارئ تأمليــة ــد حتــى تحليلي ــه مفهمــة يعي  أفقــه وتوســيع باســتمرار، القرائــي وعي
 وكثيـرة،  كبيـرة  شخصـيات  المعاصـر  القـارئ  عـرف  فلقـد . الثقـافي  معجمه وإنماء الحضاري،

 حـاج  القاسـم  وأبـو  ،حنفـي  وحسـن  ،وأركـون  ،الجـابري  عـرف . متفاوتـة  معرفية أوزان وذات
 ،تيزينـي  والطيـب  ،أبوزيـد  حامـد  ونصـر  ،المسـيري  الوهـاب  وعبـد  ،الـرحمن  عبـد  وطـه  ،حمد
 ومحمــد ،مطهــري ومرتضــى ،الصــدر بــاقر ومحمــد ،شــريعتي وعلــي ،ســروش الكــريم وعبــد

 ،طرابيشـــي وجـــورج ،العـــروي وعبـــداهللا ،صـــفدي ومطـــاع ،حـــرب وعلـــي ،شبســـتري مجتهـــد
 فـي  كبيـرا  دورا لعبـت  التـي  األسـماء  مـن  وغيرهـا . الـخ ...الشرفي المجيد وعبد ،جعيط وهشام

 فكريـة  وشـقاقات  صـدامات  هنـاك  كانـت  أنـه  صـحيح .بأخرى أو بطريقة العربي الوعي تنوير
. والــرفض القطيعــة حــد إلــى وصــلت حــادة وســجاالت متعــددة، شخصــيات بــين ايديولوجيــة

 ثريـة  حـوار  موائـد  إلـى  ويحولهـا  ،السـجاالت  هـذه  يمـتص  كيـف  عـرف  المجلـة  فضاء ولكن
ــي تعــددي حــواري عقــل عــن تنبــئ ودســمة، ــة يــؤمن اختالف ــدة، الــرأي بحري  وتنــوع والعقي

  .التأويالت ونسبية الطروحات، وتداولية والمنظورات، الرؤى

…Nxb§a@Öaë…Z@@

الدكتور الشريف طاطاو، هو أستاذ بقسم الفلسفة، بجامعة خنشلة، بالجزائر. نـود سـؤاله   
عن المجلة التي تعد رائدة ومتميزة بين المجالت األخرى ليس فقط العربية واإلسالمية بـل  

. كيف تفسر هـذا االهتمـام   وعلم الكالم الجديد من حيث اهتمامها بفلسفة الدين ،والعالمية
  والتوجه؟ وماهي مالمح التميز في هذا االهتمام؟

N…@Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@@

أوافــق علــى هــذا الــرأي تمامــا، فلــم أصــادف فــي قراءاتــي للمجــالت المختلفــة مجلــة            
أو مــن حيــث نوعيــة وقيمــة   ،ســواء مــن حيــث اهتمامهــا بفلســفة الــدين  ،تضــاهي هــذه المجلــة

المقــاالت والموضــوعات التــي تناولتهــا فــي هــذا البــاب، وقــد ال أكــون مبالغــا إذا قلــت بأنهــا       
تحتــل الريــادة بــال منــازع بــين غيرهــا مــن المجــالت، فهــي بحــق مجلــة متخصصــة فــي هــذا             

ين بالنسبة للبـاحثين والمهتمـ   عنه ويمكن عدها مرجعا ال يمكن االستغناء ،المبحث الفلسفي
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بفلســفة الــدين، وأمــا تفســيري لهــذا االهتمــام، فهــو أننــا نشــهد فــي هــذه الفتــرة األخيــرة عــودة    
الدين إلـى المشـهد الثقـافي والسياسـي العـالمي، وهـذه العـودة أفـرزت العديـد مـن النقاشـات            
والســجاالت حــول ظــاهرة الــدين بــين مرحــب ومعتــرض، يحــتج المعترضــون علــى قــولهم            

الســـــبب فـــــي األزمـــــات والمشـــــاكل التـــــي تعرفهـــــا الـــــدول   بـــــدعوى أن هـــــذه العـــــودة هـــــي  
فكل الحروب والصراعات القائمـة اليـوم هـي حـروب دينيـة أو يقـف وراءهـا         ،والمجتمعات

الدين، ويحتج المرحبون بأن التخلي عن الدين أو الفهم الخاطئ للدين هو السبب في هذه 
 ،للـدين والظـاهرة الدينيـة    األزمات، ومن هنا احتاج األمر إلى معالجات ومطارحات فلسفية 

كأحـد مصـادر المعنـى وأحـد أبعـاد       ،من أجل عقلنة الـدين ووضـعه فـي المكـان الصـحيح لـه      
اإلنسان، وأحد مصادر القيمة بمختلف أنواعها، ومن جهة أخرى تصحيح وتصويب الكثيـر  

ــه        ــق بـ ــا يتعلـ ــدين ومـ ــن الـ ــورات عـ ــوم والتصـ ــن الفهـ ــن مـ ــدين    مـ ــكل الـ ــل مشـ ــكاالت، مثـ إشـ
ومشــــكل الــــدين والحداثــــة، والــــدين والالمعقــــول، والــــدين والعنــــف، والــــدين   ،والعلمانيــــة

  والطائفية، والدين والمواطنة، وغيرها من اإلشكاالت.

ZÖaë…@xb§aN…@@

  فيم تتمثل أهم اهتماماتها؟

@@@Zëb�ëb�@ÑíŠ’ÛaN…@@

أن المجلة قد استطاعت بحق من خالل اهتمامها بفلسفة الدين  ،يمكن القول بال مبالغة
حتــى ال  ،أن تســاهم فــي التنــوير الــديني، وذلــك باختيارهــا طريــق العقالنيــة فــي مقاربــة الــدين 

وتوظيـف خـاطئ    ،يكون وسيلة بيد الجهلة الذين يستغلون الـدين مـن خـالل فهـم خـاطئ لـه      
اصـة ال تمـت بصـلة إلـى المعنـى الحقيقـي       للمفاهيم الدينية، يستغلون ذلك لتحقيـق مـآرب خ  

للدين وأبعاده ومقاصده األخالقية واإلنسانية. كما وأن المجلة استطاعت في ضوء اهتمامها 
باعتبـار أن   ،بفلسفة الدين خلق حوار بين األديان والتقريب بينهـا وانفتـاح بعضـها علـى بعـض     

وتصــارعت عنــدما تلبســت  األديــان مصــدرها واحــد ومبتغاهــا واحــد، وإنمــا اختلفــت األديــان 
يـديولوجيات والسياسـات التـي لـم تأخـذ مـن       وباآل ،وبالمـذاهب المختلفـة   ،باألشكال الثقافية
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  وتركت الجوهر وهو اإليمان. ،الدين سوى الشكل والقشور

مـــن خـــالل  ،وقـــد وفقـــت المجلـــة فـــي تحقيـــق هـــذا المقصـــد والمســـعى إلـــى حـــد بعيـــد   
ختلفة في مناقشة قضايا وإشكاالت دينيـة، وهـو   م امساهمات مفكرين وباحثين يمثلون أديان

ما عجزت عنه الحوارات التي تمت تحـت غطـاءات سياسـية تـبطن خـالف مـا تعلـن، بحيـث         
ويحسـب للمجلـة حسـن     تجعل من حوار األديـان مجـرد شـعار تتـاجر بـه ألغـراض سياسـوية.       

مـن   ،بحـث اختيارها للموضوعات وللشخصيات الفكرية الفلسفية التي تطرحها على بساط ال
 ،حيـــث أن هـــذه الشخصـــيات والموضـــوعات تســـاهم فـــي تكـــريس خـــط المجلـــة وأهـــدافها   

المتمثلـــة فـــي التنـــوير الـــديني وعقلنـــة الـــدين وأنســـنة الممارســـة الدينيـــة، بمحاربـــة العنـــف          
والتطرف الذي يتم تحـت غطـاء الـدين وباسـمه. وكمثـال علـى ذلـك إحيـاء المجلـة لـذكرى           

التـي   ،بتخصيص ملف خاص عن فكره وفلسـفته  ،"كگوردكيروفاة الفيلسوف الدانماركي "
  هي باألساس فلسفة دينية تتناغم مع خط المجلة.

ZÖaë…@xb§a@N…@@

كيف تقيمون مردود المجلة من هذه الناحيـة علـى مسـتوى الواقـع العربـي واإلسـالمي؟       
الـديني،  بمعنى آخر: إلى أي مدى استطاعت انطالقا من هذا االهتمام أن تساهم في التنوير 

والتــي أدت إلــى  ،وبالتــالي، تصــحيح الكثيــر مــن المفــاهيم والتصــورات المغلوطــة عــن الــدين 
ــة باســم         ــة اإلرهابي ــديني الــذي تمارســه بعــض الجماعــات الدموي أعمــال العنــف والتطــرف ال

  الدين؟

N…@Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@@

ي على الصعيد النظـري، وعلـى المسـتوى النخبـوي، يمكـن القـول بـأن المجلـة تسـاهم فـ          
هذا المسعى باقتـدار بـالنظر إلـى المكاسـب العديـدة التـي حققتهـا، والتـي تتجلـى كمـا ذكرنـا            
فيمــا طرحتــه مــن قضــايا بحثيــة، ونجاحهــا فــي إقامــة حــوارات فكريــة بــين بــاحثين ومفكــرين    

اسـتطاعوا مـن خـالل مقـاالتهم ومـواقفهم المسـاهمة        ،بارزين من جنسـيات وديانـات مختلفـة   
النظر إلــى مــا اتســمت بــه كتابــاتهم مــن عقالنيــة وحــوار وانفتــاح ونزعــة   فــي التنــوير الــديني، بــ
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ــق رســالتها            ــة فــي ســبيل تحقي ــع، فــال شــك أن جهــود المجل ــا علــى مســتوى الواق إنســانية. وأم
لعل أهمها الجانب اإلعالمي، فالمجلـة ربمـا ينقصـها اإلعـالم      ،التنويرية تصطدم بعدة عوائق

قـراء فـي مختلـف البلـدان ومـن مختلـف المسـتويات.        الذي يعرف بها ويقربها مـن ال  ،الكافي
أي مـن أجـل توسـيع     ،لذلك، فالمجلة مطالبـة بالعمـل علـى تطـوير جهودهـا مـن هـذا الجانـب        

والالفت للنظر أن المجلة  رقعة المقروئية، واالنتشار أكثر للوصول إلى أكبر قدر من القراء.
وتـزداد شـهرة وانتشـارا بـين القـراء      عرفت تحسنا كبيرا في هذا الجانب، فما من يـوم يمـر إال   

. ولعــل ممــا زاد فــي هــذا أيضــاوربمــا خارجــه  ،فــي مختلــف أقطــار العــالم العربــي واإلســالمي 
االنتشار هو تزايد االهتمام بفلسفة الدين في السنوات األخيرة، بحيث أصـبحت تـدرس فـي    

ا زاد فــي إقبــال علــى غــرار الجامعــات الغربيــة، وهــو مــ   ،أقســام الجامعــات العربيــة واإلســالمية 
  الطلبة واألساتذة والباحثين عليها باعتبارها مرجعا ال غنى عنه في هذا الباب.

ZÖaë…@xb§a@N…@@

وأحـد مصـادر إنتـاج     ،يعد العرفان أحـد أنـواع المعرفـة وأحـد أنمـاط التجربـة الوجوديـة       
تـرد لـه    المعنى. إلى أي مدى استطاعت المجلة أن تبرز قيمة وأهمية التجربة العرفانية؟ وأن

بعد التهميش والتغييب الذي طاله تحت تأثير فهم معين للعقالنية جعل من العرفـان   ،اعتباره
ال معقوال؟ ومن ثمة اعتباره عائقا للتحديث؟ ومـا أهميـة الـدور الـذي لعبتـه المجلـة فـي هـذا         

  الجانب؟

Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@N…@@

التهمـيش بـل والتشـويه فـي     مما ال شك فيه أن التجربة العرفانية قد عانـت مـن التضـييق و   
أو  ،وذلـك بسـبب ارتباطـه بالميتافيزيقـا والغيـب والـدين والحكمـة        ،عالمنا العربي واإلسالمي

ما يوصف عـادة بـالالمعقول، وقـد جـاء هـذا التهمـيش واإلقصـاء بـدعوى العقالنيـة التـي تعـد            
ن القيمــة أهــم مقــوالت الحداثــة، فقــد اعتبــرت العقالنيــة فــي نظــر دعــاة الحداثــة المنفصــلة عــ  

الطريـــق الموصـــل إلـــى التحـــديث، هـــذا األخيـــر الـــذي اعتبـــر بـــدوره الطريـــق إلـــى التقـــدم            
والحضـــارة، مـــع ارتبـــاط العقالنيـــة فـــي هـــذا النمـــوذج الحـــداثي بنـــوع مـــن التفكيـــر المجـــرد      
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والوضــعي واألداتــي والمنطقــي والكــوني، وبــالنظر إلــى هــذه الخصــائص فقــد اعتبــر العرفــان     
الممارســة النظريــة والعلميــة المنافيــة للعقالنيــة، وبالتــالي اعتبــر أحــد   ومــن  ،مــن المعرفــة انمطــ

معوقات النهضة والتحديث في المجتمعات اإلسالمية، ومن هنا راح البعض يدعو إلـى نقـد   
من أجل تنقية كل منهما من العناصر العرفانيـة،   ،وإلى نقد العقل العربي واإلسالمي ،التراث

لسير على خطى النموذج الغربي في التحديث والتقدم العلمـي  إذا أردنا ا ،أي من الالمعقول
الجـابري وزكـي   محمـد عابـد   والتكنولوجي والحضاري إجماال، وهو ما يتجلى في دعوات 

غيـر   وغيرهم كثير من أنصار النموذج الحداثي الغربي وأتباعـه.  وفؤاد زكريانجيب محمود 
حثين يتقدمهم رئيس تحرير المجلة، وعبر العديد من المفكرين والبا ،أن المجلة استطاعت

استطاعت أن تضع العرفان في إطاره الصحيح، وأن تـرد لـه اعتبـاره كأحـد أشـكال العقالنيـة       
بوصـفها   ،التي من شأنها أن تنتج نمطا آخر من الحداثة، وهي الحداثة التي تقوم علـى القـيم  

مكن القول بأن المجلـة قـد   بديال للحداثة الحالية التي انتهت إلى اإلفالس والتأزم. وهكذا ي
كأحـد أشـكال التـدين وأحـد أشـكال التجربـة الوجوديـة،         ،استطاعت أن ترد للعرفان اعتباره

ــا ينطـــوي عليـــه مـــن قـــيم معنويـــة وإنســـانية     ،وأحـــد مصـــادر القيمـــة وإنتـــاج المعنـــى  بفضـــل مـ
بمــا  ،وروحيــة، فالعرفــان هــو المؤهــل لمجــاوزة بعــض أشــكال التــدين المغشــوش والزائــف        

عليه من أبعاد ذاتية وروحيـة وربانيـة. ولعـل التوجـه العرفـاني لـرئيس المجلـة المفكـر          ينطوي
 ،الدكتور عبد الجبار الرفاعي قد كان له أثـره الواضـح فـي اهتمـام المجلـة بالتجربـة العرفانيـة       

  وإبراز قيمتها وأهميتها بين التجارب والممارسات األخرى األنطولوجية والدينية.

@ZÖaë…@xb§a@N…@@

عــد األنســنة أحــد مقاصــد فلســفة الــدين وأبعادهــا، فــإلى أي مــدى ســاهمت المجلــة فــي  ت
  إبراز البعد األنسني للدين وأهميته في بناء حضارة متوازنة وذات وجه إنساني؟

Zëb�ëb�@ÑíŠ’Ûa@N…@@

ومـــن بـــين مقاصـــدها األساســـية فـــي إطـــار  ،بالفعـــل، تعـــد األنســـنة أحـــد رهانـــات المجلـــة
وذلــك مــن خــالل اهتمامهــا بفلســفة الــدين، فقــد ســعت المجلــة عبــر    ،مشــروع التنــوير الــديني
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العديد مـن مواضـيعها ومقاالتهـا إبـراز الجانـب اإلنسـاني فـي الـدين، مـن خـالل التأكيـد علـى             
القيم اإلنسانية للدين، والتـي تتجلـى فـي دعـوة األديـان إلـى احتـرام كرامـة اإلنسـان، والسـمو           

والتــي تؤهلــه ليكــون خليفــة هللا فــي األرض، وذلــك   ،ة بــهباإلنســان إلــى مرتبــة اإلنســانية الالئقــ
ــة    ــه الماديـ ــزه ومطالبـ ــى غرائـ ــالي علـ ــق      ،بالتعـ ــة والتخلـ ــفات اإللهيـ ــق بالصـ ــالل التحقـ ــن خـ ومـ

باألخالق الدينية السامية، مثلما يتجلى هذا االتجاه األنسـني فـي الـدعوة إلـى احتـرام اآلخـر،       
ان والثقافـات والحضـارات، واحتـرام حقـوق     وإلى قيم التسامح، والمحبة، والحوار بين األديـ 

التي ال يخلـو   ،كالحق في الوجود والحق في الحرية، وغير ذلك من القيم اإلنسانية ،اإلنسان
ــراز أهميتهــا فــي تجــاوز المشــكالت الراهنــة          عــدد مــن أعــداد المجلــة مــن التأكيــد عليهــا وإب

  عنف وإرهاب...  لإلنسان والحضارة، مثل مشكلة التطرف الديني وما نجم عنها من

ZÖaë…@xb§a@N…@@

ماهي في نظركم آفاق المجلة؟ وهل من مقترحـات يمكـن تقـديمها لتطـوير وتحسـين       
  خط سيرها؟

Zëb�ëb�@ÑíŠ’ÛaN…@@

الحــرص علــى األصــالة واإلبــداع والتميــز، والحفــاظ علــى الخــط الــذي رســمته لســيرها،     
والمكانـة التـي    ،ي للمجلـة تلك هي الشروط الكفيلة في نظرنا بالحفـاظ علـى المسـتوى النـوع    

ــة واإلســالمية    وأصــارت تتب ــة العربي ــين المشــاريع الفكري ــى النهــوض والتقــدم    ،هــا ب ــة إل الرامي
بـل واإلنســانية بـالنظر إلـى البعـد الكــوني      ،وتجـاوز مشـكالت التخلـف التـي تعــاني منهـا األمـة      

ــا إلــى الهيئــة العلميــة      القائمــة علــى   اإلنســاني لمشــروع المجلــة وخطهــا الفكــري. وإذا مــا نظرن
شــؤون المجلــة، وكــذا األقــالم التــي صــارت تســتقطبها، فإننــا نستبشــر خيــرا بمســتقبل المجلــة،  

  وهو ما نأمله لها حقا.

  د. الحاج دواق:

ننتقــل اآلن إلــى الــدكتور بشــير ربــوح، أســتاذ الفلســفة الغربيــة المعاصــرة بقســم الفلســفة      
قضــايا الفلســفة الغربيــة، وإشــكاليات   بجامعــة باتنــة، بــالجزائر، وهــو مــن أهــم المشــتغلين علــى  
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ــاب        ــد الوهـ ــري عبـ ــن الفيلســـوف المصـ ــدهما عـ ــان، احـ ــه عمـــالن مهمـ ــي، ونتاجـ ــر العربـ الفكـ
المســيري، والثــاني قيــد اإلعــداد حــول مــارتن هيــدجير. أســتاد: البشــير ربــوح أرحــب بــك إلــى 

ط بمجلـة  هذا اللقاء، الذي يندرج في سلسلة لقاءات عقدناها فيمـا يشـبه نـدوة حـول مـا يـرتب      
قضـــايا إســـالمية معاصـــرة، وقصـــدنا منهـــا التعـــرف علـــى متابعـــة المثقفـــين الجزائـــريين لهـــا،          

ا هــي وانطباعـاتهم وتجــاوبهم معهــا. فــي البدايــة اســمح لــي بـأن أطــرح علــيكم هــذا الســؤال: مــ  
 أبرز سمات النقد الفلسفي الذي عملت المجلة على توطيده؟

Z�ìi‰@�’i@Nc 

مجلــة قضــايا إســالمية معاصــرة فــي  التمكــين لــه،         هنــاك خــط معرفــي تســعى وتجتهــد     
كبيـرة مـن   بحسبانه خطا هاديا صوب فضاء االختالف، يتشكل هذا الخط أساسـاً مـن حزمـة    

: النزعـة اإلنسـانية، الحـوار مـع اآلخـر، رفـض الدوغمائيـة، التعـايش         المفاهيم والمفردات مثل
ديمقراطيـــة، العنـــف، المقـــدس، أو العـــيش المشـــترك، التأويـــل، التعـــدد، النســـبية، التخلـــق، ال 

لة ما غدا ثابتاً مسـتقراً فـي   خلختبتغي المجلة من وراء هذه السلسلة، تحريك و الخ....الهوية،
تقــديس الــرؤى والمواقــف والشخصــيات التــي   وصــل إلــى حــد  فضــاء الثقافــة العربيــة، ثبــاتُُ 

ــاً مغلقــاً فــي وجــه الجديــد والطر        ــذلك تفــتح باب ــه، وهــي ب ـــ "غريــب"،   تنتفــع من يــف والوافــد ال
لعقيـــدتنا، كمـــا يـــروج لـــه. علـــى أســـاس ذلـــك كـــان لزامـــاً علـــى المجلـــة أن تتقـــوى     المفســـد 

بالخطــاب الفلســفي، خاصــة مــن جهــة االعتمــاد علــى مفــردة "النقــد" ذات الجــذر الرشــدي           
 واالمتداد الكانطي، ومن سمات هذا الخط النقدي :

ــديني      ــران،     التركيــز علــى نقــد الفضــاء الثقــافي ال الــذي تشــكل بعــد نجــاح الثــورة فــي إي
وصـــعود المـــد اإلســـالمي فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة واإلســـالمية، وبعـــد انحســـار التـــأثير  

ــة     ــد نكسـ ــة بعـ ــي خاصـ ــومي العربـ ــو ، 1967القـ ــف      وهـ ــي مختلـ ــديني فـ ــع الـ ــن مواقـ ــزز مـ ــا عـ مـ
ــروز مظــاهر التــدين " الح       ــد تجلــى ذلــك فــي ب ــة والسياســية، وق جــاب الممارســات االجتماعي

أغلـب   علـى مثال"، إنشاء أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، وأضحى النسـق الـديني مهيمنـا    
ــر. فت  ــق التفكيـ ــاثرتطرائـ ــر، و    كـ ــى اآلخـ ــتعالء علـ ــة، واالسـ ــة الدوغمائيـ ــتالك  اموجـ ــاء امـ دعـ

 الحقيقة، مما فتح شهية المجلة للنقد.
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سـل واسـتملكها   الذهنيات التي ركنـت إلـى الك   تثويركان هدف المجلة من "النقد" هو 
العطالـــة، فأصـــبحت تبحـــث فقـــط عـــن اإلجابـــات المغلقـــة والنهائيـــة، واالبتعـــاد قـــدر            أمبـــد 

ــؤال، و   ــرح السـ ــن طـ ــتطاع عـ ــى إ    المسـ ــة علـ ــت المجلـ ــك حرصـ ــدي ذلـ ــى هـ ــدعلـ ث زواج احـ
الـذي هــو   ،فـال يمكــن تصـور نقــد مفصـول عـن روح الســؤال     كـاثوليكي بـين النقــد والسـؤال.   

  .األلماني "مارتن هيدغر"تقوى الفكر كما وصفه الفيلسوف 

ــة مــن مشــموالت    الســؤال فــي مســار المجلــة: العــيش مــع      النقــد/ كانــت المجــاالت التالي
اآلخـــر، حـــوار اإلســـالم استئناســـاً بمنجـــزات الحداثـــة الغربيـــة كمـــا جســـدها مشـــروع محمـــد    

أبـو القاسـم حـاج     محمـد  أركون، التنقيب عن مسائل الوجـود والجـدل والغيـب والعقـل عنـد     
ستفادة من مشروع عبد الوهاب المسـيري، بسـط التجربـة الدينيـة عنـد عبـد الكـريم        حمد، اال

ســروش، التعــاطي مــع قضــايا الهويــة والتعدديــة الثقافيــة والمقــدس فــي مطارحــات داريــوش      
مــع مصــطفى ملكيــان، الهرمنيوطيقــا مــع  شــايغان، التفكــر فــي إشــكاالت علــم الكــالم الجديــد

 ...محمد  مجتهد شبستري

طريقــة النقــد المنحــى التــأويلي الــذي أصــبحت المجلــة منشــغلة بــه ومنهممــة  ب علــى غلــ
بين النقـد والتأويـل، فهـل نحـن أمـام نقـد يبحـث         اًمفهمي اًبأخاديده الالنهائية، مما خلق التباس

وعــن مــآالت القــول الفلســفي والمســار      ،وعــن الشــقوق والتصــدعات   ،عــن المســكوت عنــه  
 ة تفتش عن ممكنات طريفة وجديدة لهذه المسائل؟نحن إزاء  ممارسة تأويلي والديني، أ

ZÖaë…@xb§a@N…@@

في مقاربتها ألهم المقوالت الحضارية: كالتسامح، الحرية، الحوار، اعتمـدت المجلـة     
المفهوم المركب، والتنـاول المتنـوع، بمحـاورة كبـار المفكـرين، كيـف تقـيم تجربـة الحـوار          

 وأسلوبه داخل المجلة وخطها؟

Z�ìi‰@�’i@@

اآلكــد فــي األمــر أن المجلــة ملتزمــة إلــى أقصــى التخــوم بمنحاهــا الفكــري، خاصــة مــن    
جهة التساؤل عـن المسـاحات الغائبـة فـي الفكـر اإلسـالمي المعاصـر، مثـل: التعدديـة، اآلخـر،           
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ــة إيجــاد قواســم مشــتركة، أو خلــق نقــاط         ــان، بغي ــين الطوائــف واألدي االخــتالف، التعــايش ب
المجلـة أن تنجـز شـيئاً ملموسـا علـى       تسـتطيع كـي  ل سالك الفهـم، تقاطع بين طرائق التفكير وم

 مسطح الواقع اإلنساني، وتنتقل بالتالي من فضاء التجريد إلى أفق الممارسة.

ا ما نقدمه كمالحظة عامة على أغلب الحوارات التـي أجرتهـا المجلـة مـع المفكـرين      أم
بـل   ،أنها تعـزل المفهـوم عـن محيطـه     بين المفاهيم، أوكبيرا ال تصنع تماساً  هاالعرب، فهي أن

وقـد   ،تسعى إلى ربط أي مفهوم مع مفاهيمه المجاورة له معرفياً وأنطولوجيـاً وسوسـيولوجيا  
مـع  تعليـق    ،خصصت المجلة بعـض أعـدادها لفكـرة التسـامح فـي الفكـر اإلسـالمي المعاصـر        

غيـــر أن بعـــض هـــذا التمشـــي بأفكـــار الحريـــة، الحـــوار، العنـــف، اآلخـــر، الحقيقـــة، االنفتـــاح،    
الحــوارات التــي أجرتهــا المجلــة مــثال مــع محمــد أركــون كانــت تــتم وفــق خلفيــة مســبقة مــع     

  الباحث، وهي خلفية قد تعيق مسار التحاور.

…ZÖaë…@xb§a@N@@

من أنماط التناول الفكري لإلشكاليات المختلفة، التي كرستها المجلة، نمـط العالقـات   
القيم، هل تـرى بـأن المجلـة     ح/عنف، أحكام الدين/بين الظواهر الثقافية، دين/حداثة، تسام

استطاعت المساهمة في حل هذه اإلشكاليات، وأنها تمكنت من التنظير للعالقات المتوازنة 
 بينها؟

Z�ìi‰@�’i@Nc 

يبقى الثابـت لـدى المجلـة المنحـى اإلشـكالي فـي معالجـة المسـائل الثقافيـة، بـالنظر إلـى            
الثقافيـة   رهاوبـالمفهوم، فهـي تـرتبط بـالظ    ة الثقافيـة شـبيه   مستقر معرفي يتمثل فـي أن الظـاهرة  

وال يمكـــن أن نتحــدث عـــن ظــاهرة معزولـــة، فهـــذا    ،يصــل حـــد التصــالب   اًاألخــرى، ارتباطـــ 
الخيـال. وعلـى أسـاس ذلـك،      صـلب يبقى مجرد افتراض مـن   ــــياًعوإن صدق واق ــــاالفتراض 

يهـــا هـــذا الثنائيــــات   تقـــي  ف كانـــت المجلـــة حريصـــة علـــى البحـــث عــــن المســـاحات التـــي تل       
الحداثة، بحيث تتوجه المجلة صـوب البحـث عـن مسـارات حداثيـة       : الدين/المجاورة، مثل

ــدين، إذ          ــدة لل ــراءات جدي ــي تقــديم ق ــل مــثال،  ف للــدين، أي االســتفادة مــن منجــزات التأوي
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ــة   هخاصــة فــي حديثــ  ش،يمكــن أن نرصــد ذلــك فــي مشــروع عبــد الكــريم ســرو      عــن التجرب
صــورتها اإلنســانية، أو فــي مشــروع محمــد أركــون الــذي اســتفاد مــن منجــزات          النبويــة فــي  

إلــى البحــث العلمــي وفــي   الــذهابرة كــفــي رفضــه القــاطع لف ومدرســة الحوليــات الفرنســية،  
حزمة من المقدمات الدوغمائية، وفي مشروع علي حرب الذي استفاد من منجزات الذهن 

عـــن العقالنيـــة وحـــوار األديـــان،  محمـــد خـــاتمي فـــي حديثـــهاجتهـــادات التفكيـــك. وكـــذلك 
ن والالهـوت الجديـد، وطـه عبـد الـرحمن فـي       يومحمد لغنهاوزن في تحليلـه لمسـار المتكلمـ   

 طرحه لمسألة القيم.

المتوازنـة  العالقـات  من المتعذر أن نصدر حكماً على مقدرة المجلة في التنظير لمسألة 
تسـتند إلـى منحـى تـأويلي يتـرك      بينها، وذلك يعود رأساً إلى خط المجلة في حد ذاته، فهي 

ويقطع مع كل صنوف الوثوقية العميـاء ومـع    ة،دومأ مساحات للنقاشات والقراءات المتعدد
القراء والباحثين فرصة الستكمال التحليـل والسـتئناف    مأشكال الغلق النهائي، مما يترك أما

تكريمنـا بهـذا   الشـكر الجزيـل إلدارة المجلـة علـى      بحثا عن معنـى جديـد فـي األفـق.     ،الجدل
الفضاء الحر، والشكر موصول إلى األستاذ الحاج دواق علـى سـعة صـدره وصـبره فـي إدارة      

  .... ونلتقي وفي نفوسنا نبل العلم وكرم البشر.هذا النقاش

…@Nxb§a@Öaë…Z@@

 فلســفة أســتاذة شــراد فوزيــة الــدكتورة وللتــذكير شــراد، فوزيــة بالــدكتورة الترحيــب أود
 يـورغن  بأعمـال  مهتمـة  وهـي  بـالجزائر،  باتنـة،  بجامعـة  الفلسـفة  بقسـم  التأويـل  ونظريـات  اللغة

 إلـى  دعوتنا تلبية على لك فشكرا الدكتوراه، أطروحة في عملها مدار كان وعليه هابرماس،
 وتوجههــا وفلســفتها، ورســالتها معاصــرة إســالمية قضــايا لمجلــة محضــناه الــذي الحــوار، هــذا
 اسـتوفت  هـل . والمنفـتح  المتعـدد  العقل في ونظريات رؤى من تكريسه على تعمل وما العام

  فيها؟ وردت التي والقضايا األعمال أهم وما ذلك؟ تقيمين وكيف الثقافية؟ رسالتها المجلة

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z@@

 فـي  راقيـة  لمجلـة  الراقيـة  االلتفاتـة  هـذه  علـى  دواق الحـاج  الـدكتور  نشكر أن نريد دايةب
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 قضــايا تعتبــر بحيــث وتطلعاتهــا، وأهــدافها ذوقهــا فــي راقيــة أســلوبها، فــي راقيــة موضــوعاتها،
ــرة إســـالمية ــلية المجـــالت مـــن معاصـ ــادرة الفصـ ــايا اختصـــت التـــي النـ ــوم بقضـ ــلم وهمـ  المسـ
ــي المعاصــر ــوب ف ــع يالمــس متجــدد، جديــد ث ــى يتطلــع و الواق ــي المســتقبل إل  و حركيتــه ف

   .إليه يسيء أو التراث يشوه أن دون تغيره،

 1994 سنة صدرت التي إسالمية قضايا مجلة رحم من معاصرة إسالمية قضايا ولدت
 معاصـرة  إسـالمية  قضـايا  بمـيالد  إيذانا توقفها ليكون الظهور، من سنوات أربع بعد توقفت و

 موضـوعات  فقدمت الديني، للتفكير الراهنة واإلشكاليات بالقضايا تهتم والتي ،1997 سنة
 وذلـك  والمقـدس  الـدين  حـول  تمحـورت  متفتحـة،  وحوارات راقية ونقاشات دسمة سجالية

   ..المستوى رفيعة كتب ومراجعات مناظرات، أو نقاشات، أو حوارات، مقاالت،: صورة في

 المسيري، الوهاب عبد حنفي، حسن: منها كبيرة، ألسماء عديدة أقالم تداولت حيث  
 األقــالم وبتعــدد. وغيــرهم..أركــون محمــد ،الــدين شــمس مهــدي محمــد العلــواني، جــابر طــه

 العـددين  فـي  اإلسـالمي  السياسـي  الفكـر  موضـوع  مـن  بـدءا  الموضـوعات،  تعـددت  واألسماء
 مـرورا  السياسـي،  بالفقـه  التعريـف  بهـدف  وذلـك  والتطبيقي، النظري جانبه في والثاني، األول

 وحـــواره الغنوشـــي راشـــد مـــع الخـــامس العـــدد فـــي واشـــكالياته، المعاصـــر اإلســـالمي بـــالفكر
 حسن محمد مع المعاصر اإلسالمي الفكر وإشكاليات اإلسالمي، الحركي بالفكر الموسوم

 وصـادق  شبسـتري  مجتهـد  محمـد  مـن  كـل  مـع  السـابع،  العدد في الفقه فلسفة إلى ثم األمين،
 و التوفيــق بــين اإلبــداع مــنهج يــأتي ثــم العلــواني، جــابر طــه مــع األولويــات فقــه و الريجــاني،

 غالـب  مـع  الصـدر  الشـهيد  فكـر  فـي  والواقعيـة  دي،االعب ابراهيم مع 12-11 العدد في اإلتباع
 الـراهن  العربـي  الثقـافي  المشهد إلى فياض، حبيب مع الكالمي المنهج في والتجديد حسن،

ــع العــدد فــي ــي الثقــافي للمشــهد تشخيصــه خــالل مــن العلــواني، جــابر طــه مــع الراب  فــي العرب
 أن وكيـف  صـافي،  لـؤي  مـع  العربـي  الثقـافي  المشـهد  تطلعـات  و وهمـوم  الحاضر، و الماضي

ــى تمتــد قــد التطلعــات هــذه ــة إل ــز" غاي ــي الحضــاري للنمــوذج التحي ــي الفكــر فــي الغرب  العرب
 جانبـه  مـن  يعـرج  جـدعان  فهمـي  هـذا  و المسـيري،  الوهـاب  عبـد  قـراءة  خـالل  مـن " اإلسالمي

 مــع التعامــل كيفيــة لنــا يقــدم جمعــة علــي محمــد و المعاصــر، المشــهد فــي التــراث قضــية علــى
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  .اآلخر مع واالنفتاح الحوار مسألة إلى التراث من ينقلنا الفياض علي و. اإلسالمي التراث

 فـن  بوصـفها  الهرمنيوطيقـا  مجـال  فـي  البحـوث  مـن  سـلة لسل إيذانا 54-53 العدد وكان  
ــم، ــد الفهــ ــاء وقــ ــدد فــــي جــ ــوار العــ ــع حــ ــد مــ ــد محمــ ــتري مجتهــ ــي الباحــــث شبســ ــال فــ  مجــ

 فيبـر،  مـاكس  عنـد  الفهـم  سوسـيولوجيا  تعريـف  الرفـاعي  دحسينمحم قدم كما،الهرمنيوطيقا
 كمـا  أركون، محمد نص في المعنى و اللفظ بين القرآن مسألة نادر أبي نائلة.د تناولت كما

 عنـد  الـنص  سـطوح  على اإلنفتاح وآفاق  النص تاريخية جهتها من بوحناش نورة. د تناولت
  .أركون

…@Nxb§a@Öaë…Z @@

 هــي هــل المجلــة، لهــا تعرضــت التــي اللغــة فلســفة وإشــكاليات عمومــا، الفلســفي الــدرس
  العالمية؟ الفلسفية للممارسة مواكبة

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z@@

 البحـوث  سلسـلة  ليكمـل  58-57 العـدد  جـاء  فقـد  تماما، ومواكبة حاضرة هي بالفعل نعم
 فاتحـة  كانـت  وقـد  المجـال،  هـذا  فـي  الدارسين و الباحثين من ثلة مع الهرمنيوطيقا مجال في

 أزمــة فــي المعنــى عــن البحــث الهرمنيوطيقــا: "عنــوان تحــت البريمــي اهللا عبــد للــدكتور العــدد
ــا فــي لنقــرأ".  المعنــى  المســكيني فتحــي.د مــع الرفــاعي حســين أجــراه ثريــا حــوارا العــدد ثناي

 فـؤاد .د كتـب  كمـا  ،"الفهم بأسئلة التفكير أسئلة عوضت فلسفة الهرمنيوطيقا: "  عنوان تحت
  ".الرحمن فضل عند القرآن هرمنيوطيقا" حول الزرفي جابر

 و بموضـوعاتها،  غنيـة  المجلـة  أن والعامـة  للخاصـة  يتبـين  عـروض  من تقدم ما خالل من
ــا ــاتها حواراتهـ ــا ومناقشـ ــة، ومراجعاتهـ ــذا القيمـ ــال هـ ــن فضـ ــا عـ ــوعات طرحهـ ــة للموضـ  بطريقـ
ــجالية ــة ســ ــة حواريــ ــى متفتحــ ــع علــ ــاف جميــ ــات، األطيــ ــا ال والنزعــ ــة تحكمهــ ــة أيــ  أو قوميــ

 عـن  تـنم  عقالنيـة  حواريـة  حضـارية  بطريقـة  مناقشـتها  كيفيـة  هـو  هنـا  المهـم  ألن آيديولوجية،
 اإلنسـانية  هـم  يحركهـا  حضـارية  ثقافية لرسالة حاملة المجلة أن يعني مما. نقدية علمية روح

 واإلنفتـاح  الثقافيـة  الطائفيـة  تخطـي  علـى  قـدرتها "  الرفـاعي  الجبـار  عبـد .د يـذكر  وهنا. جمعاء
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 ،"المـذهبي  الصـراع  مظويتعـا  الطـائفي  اإلسـتقطاب  فيـه  يطغـى  عصـر  في األقالم مختلف على
 عملــت قــد لهــا جــوهري كمطلــب المجلــة وضــعته الــذي التعــددي الــوعي أن بحــق يعنــي ممــا

 علــى قــاطع دليــل قليــل قبــل ســردناها التــي الموضــوعات و األقــالم أن ولعــل تجســيده، علــى
  .التعددية مستويات أرقى بلوغها

   …@Nxb§a@Öaë…Z@@

 إلـى  قارئهـا  وينتهـي  التفكيـر،  فاعليـات  تعطيـل  إلـى  يقـود  العمـل  فـي  المجلـة  أسلوب هل
  إمالء؟ تملي أنها بداعي السلبي، التلقي

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z @@

 القـاريء  يسـتهلكها  جـاهزة  وحلـول  أجوبة تقديم في تكمن ال وأسلوبها؛ المجلة رسالة
 والمحــاور والمفكــر والباحــث القــاريء: الجميــع اشــراك هــو الغــرض بــل هــي، كمــا ويتبناهــا

 الجبــار عبــد يؤكــده مــا وهــو عامــة، بصــفة اإلنســان لقضــايا حلــول إيجــاد فــي معــه والمتحــاور
 علـى  وأحـرص  األسـئلة،  طـرح  يهمنـي  وإنمـا  بأجوبـة،  هـذه  دعوتي التعد: " قوله في الرفاعي

 تصـدر  ال المجلـة  أن يعنـي  ممـا  ،"المسـتمر  للتساؤل يفضي الذي النقدي، التفكير روح تنمية
 عســانا للمناقشـة،  طرحهــا و المكبوتـة  الكامنــة األفكـار  تفجيــر علـى  تعمــل بـل  جــاهزة، أفكـارا 
 المتعـــدد التنـــويري الفكـــري اإلنفتـــاح وبالتـــالي واالنغـــالق، واالنكفـــاء اإلنعزاليـــة مـــن نتحـــرر

   .للراهن المواكب

ــا و    ــذكر هن ــد.د ي ــار عب ــاعي الجب ــي عــدنان معــه أجــراه حــوار فــي الرف  مركــز أن الهالل
 علـى  ينفـتح  الـدين،  دراسـة  فـي  جديـد  أسـلوب  لتدشـين  محاولـة  هـو : "الـدين  فلسفة دراسات

 و العقــل ومكاســب اإلنســانية للعلــوم الراهنــة و الحديثــة المعطيــات مــع ويتواصــل واســع أفــق
 و وغربلتـه  التـراث  ومراجعـة  الدينيـة،  النصـوص  وتأويـل  تفسـير  فـي  ويوظفها البشرية، الخبرة
 القمعيـــة  التعســـفية  التفســـيرات  مـــن والتحـــرر  مســـتنيرة،  عقليـــة  إلهيـــات بنـــاء  وبالتـــالي . نقـــده

 اآلخـر  علـى  واإلنفتـاح  والحـوار  التسـامح، : بموضـوعات  المجلـة  اهتمـت  هنـا  من و .للنصوص
 الحـوار،  ءىمبـاد  إرسـاء  إلـى  تهـدف  التـي  الموضـوعات  من غيرها و واالختالف، والتعددية
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 الحـوار  و اإلسـالم  حـول  بيلالطـا  محمـد  الـدكتور  مـع  أجرتـه  الـذي  الحـوار  خـالل  مـن  وذلك
 مسـألة  شـايغان  داريـوش  الـدكتور  تنـاول  كمـا  .حـوار  ذاته حد في القرآن أن وكيف الديني،

  .الهوية أزمة و الثقافات تنوع

…@Nxb§a@Öaë…Z@@

 بشـكل  اسـتدراكه  ينبغـي  مـا  بعـض  عليهـا  نلحـظ  أننـا  إال للمجلـة،  القصوى األهمية رغم  
 علــى نعــول التــي اإلضــافات تلــك أهــم مــا تقــديرك فــي التاليــة، أعــدادها فــي ومفصــل معمــق

  إليها؟ االلتفات المجلة

…@Nòí‹ìÏ@…aŠ‘Z@@

 بالدرجــة إنســانية حضــارية ثقافيــة رســالة لصــالح أقالمهــا جنــدت قــد المجلــة أن رغــم   
 منهـا  خاصـة  التطبيقيـة،  الفلسـفة  موضـوعات  بعض غمار خوض في تخاذلت أنها إال األولى،

 البيواتيقــا، أو الطــب أخالقيــات والمحــيط، البيئــة أخالقيــات ،باإلنســان وعالقتهــا البيئــة مســألة
 تمــس جوهريــة مســائل تعــد التــي التطبيقيــة الفلســفة قضــايا مــن وغيرهــا التواصــل، أخالقيــات

   .األولى بالدرجة اإلنسان حياة

 لالنتبــاه، الفــت بشــكل مطروحــة غيــر اللغــة فلســفة قضــايا أن نلمــس أخــرى جهــة مــن   
 إن ثـم  اللغة، إشكاليات و قضايا نحو منهاجها ةحرك انعطفت قد المعاصرة الفلسفة أن رغم

 قراءتهـــا إعـــادة يمكـــن التـــي الثريـــة، اللغويـــة بالدراســـات حافـــل والعربـــي اإلســـالمي التـــراث
 اللغــوي للــدرس أعــدادا تخصــص أن نأمــل فإننــا لهــذا ،متجــدد جديــد ثــوب فــي وإحيائهــا

 المجلـة  توسـع  أن نلمـس  كما. التداولية و الصرفية و الصوتية و الداللية مستوياته في العربي
 حقــل فــي والبــاحثين الدارســين مــن المزيــد تســتقطب حتــى الفلســفية، موضــوعاتها دائــرة مــن

 وراقيـة  أقالمهـا  ثـراء  ثريـة  وانتاجـات  نجاحـات،  و عطاءات مزيد للمجلة تمنياتنا مع. الفلسفة
  .الرفاعي الجبار عبد الدكتور تحريرها رئيس رقي
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@@ZÖaë…@xb§a@N…@@

ــاحثين           ــومي، وهــو مــن الب ــن ت ــدكتور اليمــين ب ــر مباشــرة، بمحــاورة ال ــدوتنا الغي تســتمر ن
البارزين ومن النقاد الجزائريين، المشتغلين في النقـد الثقـافي، وأنسـاق الفكـر العربـي، يعمـل       

، بــالجزائر، يشــرفنا استضــافته لهــذه 2ة ســطيفكأســتاذ فــي قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامعــ 
فــي  المأدبــة، التــي تواصــلنا فيهــا ومــع بــاحثين آخــرين، حــول مجلــة قضــايا إســالمية معاصــرة.  

مقـاربتكم فـي األنموذجيـة    البداية أود سؤالكم عـن مجلـة قضـايا إسـالمية معاصـرة فـي إطـار        
  الطباقية، هل تمكنت من تكريس الهوت خاص؟ وفيم يتمثل؟

àîÛa@N…Zïßìm@åi@´@@

التـي تعمـل فـي منظـوري      ،تحمست كثيرا للكتابة عن تجربة قضايا إسـالمية معاصـرة      
يعمـل علـى إزاحـة االرتكاسـات الوظيفيـة والبنيويـة للتـدين         ،على تشـقيق "الهـوت إسـالمي"   

فضح أساليب المرجعيات التي جعلتنا نُكـور المسـائل الدينيـة فـي شـكل لغـوي       ، والمغشوش
ّفسإنـه عمـل   ريج الوضع الديني موضـع السـؤال.   عمل على إجهاض اإلرادة البنيوية لتخ ،م

إنهـا خيانـة    ،سـين لـه فـي خانـة اإلدانـة الجماعيـة      و ال شك مجهد وشاق سيجعل جميع الممار
، هـذا وضـع   هكذا يتصور األصوليون على األقل ،وخيانة للمصير المشترك ،للتراث الجمعي

   ؟جلة قضايا معاصرةصح إسقاط المصطلح الدولوزي على مإن  ،هذه الشخصية المفهومية

لماذا هذا النزوع التأويلي أو لماذا كل هذا التخريج االنطولوجي للمسألة الدينيـة ؟ إنـه   
ــق القــراءة، ومحاولــة وضــع الــدين موضــع          ــة مــن األفــق التأسيســي، إلــى أف إعــادة نقــل للتجرب

التـي   ىواسعا نحو ايجـاد العواضـل القصـو    المساءلة الدقيقة والمنهجية ومحاولة فتح الذرائع
 ،ع التــراث الــديني أمــام راهــن األمــة   ومحاولــة وضــ  ،ســاهمت فــي انتكاســة المســلم المعاصــر  

أسـتل مـن    يالخروج عن نسق األمة إلى نسق العـالم، هـذا النـزوع التقـديري للمواصـفة جعلنـ      
المجلــة فــي  والــذي تضــعه ،تجربــة قضــايا إســالمية معاصــرة ألطــرح ذلــك الســؤال التحديــدي
   .نية اآلنيالد مسألةكل دراساتها و أبحاثها فيما يشبه النقطة النووية؛  لماذا تأويل  ال
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ــة وسياســية و    هــذه الوضــعية التــ   دية وتُصــرف اقتصــاي صــارت تتخــذ لهــا مــداخل جمالي
  .وتقدر على وجوه كثيرة

ZÖaë…@xb§a@N…@@

ــرا مــن األقــالم الجــادة تشــارك، نحــو إعــاد         ة تعــديل الســؤال لمــاذا   جعلــت المجلــة كثي
أن نتدين اآلن في عالم انزاح فيه التدين عن الفهوم السابقة؟ وهل  ىنبحث التدين؟ وما معن

األزمــة كامنــة فــي الــنص أم الفهــم؟ ومــا هــي المنــاهج الممكنــة التــي فــي مقــدورها تأويــل             
  وتخريج هذه الوضعية؟كيف يمكننا أن نضع الدين في مواجهة اإلنسان المعاصر؟

Ûa@N…Zïßìm@åi@´àî@@

ادتهــا المهمــة أتصــور أن ممكنــات األســئلة أو اســتحالتها هــي التــي جعلــت للمجلــة ري     
ينخــرط ع مـن الخـوض الـذي يشـبه المغـامرة، و     لضـلوعها فـي هـذا النـو     ،فـي العـالم اإلسـالمي   

  .األديب الروسي تولستويعدوى السؤال كما يقول الفيلسوف والجميع في 

وعليه فانخراط المجلة في وضع التراث اإلسالمي موضـع المسـائلة المنهاجيـة شـديدة       
محاولـــة منهـــا لتجـــاوز كـــل الـــدوغمائيات  التـــي نتجـــت عـــن تثبيـــت عنصـــر واحـــد   ،الصـــرامة

. والجميــل فــي مجهــود الخطــاب الــديني علــى مســتوي التــاريخ وواجهــة واحــدة فــي تشــكيل  
يفـتح األسـئلة واسـعة     ،نحو تأسيس الهوت إسـالمي   المجلة أنها فتحت كل الذرائع الدافعة

، ولكـن هـذا   عـادة تصـور لقيمـة الـدين فـي الـراهن      المنهاجويـة فـي إ  اد السـبل التأويليـة و  اليج
  ن؛يبفهم وضعيت المنطلق ال يكون إالّ

 .فهم وضعيتنا الماضية ضمن سياقاتها المختلفة

 .فهم وضعية الالهوت الغربي ضمن مساراته

علـت الكثيـر مـن الملـل     ن من تجاوز إحراجاتنا الالهوتيـة اآلنيـة التـي ج   تايلتُمكننا الوضع
الالمعقوليـة  ماضي، لتتعاظم مسـالك الالحـوار  و  النحل يدخلون في نسقية وتحيينية لنسق الو

رهيـــب أبعـــدنا عـــن  متعصـــبة ويتعـــاظم مخيـــال  أدت إلـــى تفشـــي خطابـــات راديكاليـــة و التـــي 
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فتـاح نحـو إعـادة تعـديل الوضـعية التاريخيـة للمسـلم        تمنـع كـل سـبل االن   و ،المنابت الحقيقيـة 
  في جعل النصوص أمام المسلم األخير.

األبحاث أماط اللثـام  الي انفتاحها على أفق هذا المسلم، هذا النوع من الدراسات ووبالت
باعتباره حاجة اجتماعية تعمل علـى إخمـاد الفـتن     ،عن الجانب االنطولوجي في الدين نفسه

علــى غــرار مــا  ،ء  الفــتن ذاتهــاســتدعاء اآللــي إلــى مســاهم فــي توســعة إذكــاليتحــول بفضــل اال
يحصل هذه األيام بين الشيعة والسنة، هذه الفرضيات فـي األنمـوذج التـأويلي للـدين تقودنـا      

ــين اصــطالحات ت    ــز ب ــى التميي ــة     إل ــق؛ الخالف ــر فهــم عمي ــدين ،ســتخدمها الطوائــف مــن غي  ،ال
وكثير من االصطالحات التي حاولت المجلـة أن تنـبش   ...التدين، االسالم، السنة، الحاكمية

  لتعري األنساق المضمرة والمتغلغلة داخلها.  ،فيها

ــة الدينيــة و  مــن خــالل نقــ  هــذا االعتبــار ال يــتم إالّ  بحــث كــل  اش عميــق لحاصــل التجرب
 تجعــل المتــدين خـارج حــدود نظــام مــا /  ،العواضـل التــي أدت إلــى بــروز اصـطالحية خطيــرة  

ن القـــراءة الحرفيـــة التـــي تقـــع فيهـــا عـــادة الطوائـــف المتشـــددة تجعـــل مـــن    ، ألخـــارج الـــدين
، ليس هناك أي سيمات الفقهية التقليدية ايمانا وكفراالممارسين للخطاب منغلقين على التق

إنتــاج فهــم جديــد يتجــاوز هــذا النظــام الــذي تكــون فــي أطــوار      قنــاة لزعزعــة هــذا اليقــين إالّ 
لكـن متـى ركنـت الجغرافيـا      ،ليرسخ لمتون فقهية تبحث عن امتداد جغرافي ،معركة الجهاد

وبعيـدا عـن المـآالت     ،وجب مراجعـة هـذا النمـوذج الـذي أصـبح تقعيـديا ونظريـا       ..لالستقرار
ل الحريـة و  خيـر مـن ضـرورات الحيـاة المعاصـرة مـن مثـ       التي بات يستدعيها واقـع المسـلم األ  

كال االنخـراط فـي هـذه القريـة التـي باتـت فيهـا الفـوارق         ، وغيرها من أشالمواطنة و العلمانية
مسـلم   ، إننا نبحث عن ايجاد فقـه بـديل يصـنع مسـلم األزمنـة القادمـة /      الجغرافية صغيرة جدا

لذلك نحن اليـوم نشـجع مجهـود قضـايا إسـالمية معاصـرة التـي تبحـث فـي           ،السماء المفتوحة
إنـه نـوع مـن     .أمـام إشـكاالت الحداثـة   يتجاوز عناصـر الجداثـة إلـى وضـع الـدين       ،فقه عالمي

ات تـنقض اإلنسـان   على عالم بات يبحث عـن جـدواه، و بالتـالي فهـي التأويليـ      ىإضفاء المعن
تلـــك  ،تجعلـــه يحضـــن واســـعا جـــدواه فـــي األرضل ،العدميـــةمـــن قـــدر الفوضـــى والالمعنـــى و

مــن  التأويليــة التــي تباشــرها قضــايا إســالمية معاصــرة تبحــث عــن نــوع مــن إخــراج اإلنســان           
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ة تسـودها قـيم اإلنسـانية    إلـى عالميـة ثانيـ    ،العالمية اإلسـالمية األولـى التـي سـادتها قـيم البـداوة      
  .والكونية

أتمنــى لألصــدقاء جميعــا اإلفــادة مــن الــدرس المعرفــي والمنهجــي المتــين،  الختــام فــي   
الـــذي تتيحـــه مجلـــة قضـــايا إســـالمية معاصـــرة، وكـــذا توظيفهـــا فـــي إطـــار تـــداوالت الـــدرس  
النظري الذي نقدمه لطلبتنا على مستوى الجامعات، خاصة ترجماتها وحواراتهـا الجوهريـة،   

عربـي اإلسـالمي المعاصـر، ومتاحـات المعرفـة      التي تمكنت من تجسير الصالت بين العقـل ال 
ــي النهايــة مــن تحقيــق تــراكم             ــاطق العــالم اإلســالمي، مــا ســمح ف ــي الغــرب وفــي بعــض من ف
إيجابي ومثمر، نرجو أن يستحيل مع الوقت، إلى فاعليات مؤثرة في توجهات الثقافـة عنـدنا   

  .وفي اختياراتنا المتنورة والمتسامحة
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