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 والثقافيّ  یني الدّ   جدل في 

 

 
 

ومرّد    .عالقات معّقدة من التجاذب والتداخل والتنازع والتمايز والسيادة واالحتواء  والثقا��ّ   ب�ن الدي�يّ 

واالجتماع والنفس    األن��و�ولوجيااختالف علماء    ،�� ما نرى   ،هذا التعّدد �� العالقات إ�� أسباب شّ�ى أبرزها

). فإذا ما  Le culturel(  ) والثقا��ّ Le religieux(  الدين والثقافة ومن ورا��ما الدي�يّ   �� تحديد دقيق ملفهومْي 

الدي�يّ  مفهوم   �� النظر  بَت 
ّ
أ�حا��ا    قل مدارس  باختالف  وذلك  تح�ىى  ت�اد  ال  �شأنھ  �عر�فات  ألفيَت 

تأو� رمزّ�ة  بنيوّ�ة،  ل�ّل عصر(اجتماعّية، وظيفّية،  املمّ��ة  املعرفّية  واألوضاع  العصور  و�اختالف  . 1لّية...) 

إيميل دور�ايم (ت   الفر��ىي  العقائد وال  نظام) هو "1917فالدين مثال عند  قة  طقوس  من 
ّ
املتعل واألعمال 

ا�حّرمة، و��      ��  م��ابطةباألشياء 
ّ
��ا ويسل يّتصلون  الذين  �ّل  واحد  إ�سا�ّي  �� مجتمع  بي��ا تضّم  مون  ما 

ر فيھ عناصر قاّرة موجودة �� �ّل األديان (معبود،   ،2"نفسها  األمور ب
ّ
ومن ثّم فهو �عت�� الدين نظاما تتوف

زمن مقّدس، م�ان مقّدس، طقوس...). وهو يقّدر أّن البساطة ال�ي تتمّ�� ��ا العقائد الدينية القديمة �سمح  

 بضبطها و�عيي��ا �ش�ل �س�� وسهل. 

دور�ايم تّم تدقيق الصلة املهّمة ب�ن الدين وا�جتمع وتطو�رها �� ضوء    طروحةأ و�عد نصف قرن من   

للدين    P. Begerتقّدم املعارف اإل�سانّية ومنا�ج البحث املتاحة وقتئذ. وهذا ما يجلوه مثال �عر�ف بي�� برجر  

املقّدس ي�ون  وهو �ع�ي عنده "إقامة نظام مقّدس من خالل النشاط البشري �شمل �ّل الوقائع أي �ون  

ھ 3قادرا ع�� ضمان استمراره تجاه الفو�ىى"
ّ
. و�ذا �ان امل�ّون النف�ىي �� �عر�ف الدين غ�� ج�ّ� فيھ، فإن

  zC. Geertسيتّم تدارك ذلك �� إطار املدرسة الرمزّ�ة التأو�لّية األمر�كّية خاّصة مع كتابات �ليفورد غ��تز  

 . 4)1973ت" (و�� مقّدم��ا تأليفھ الشه�� "تأو�ل الثقافا

 
ي عند جاكلين القري (  1

ٔ
ّن كّل تعريفات الدين عالة على تعريف شيشرون (Jacqueline Lagréeـ الرا

ٔ
ق م) له    43(ت  )Cicéron) ا

ّن الدين هو االنشغال بطبيعة عليا وتقديم عبادة لها". راجع كـتابها: 
ٔ
 ومفاده "ا

 La religion ; Éditions Armand Colin, Paris 2006, p 8. 
ncePresses Universitaire de Fra / ; Quadrige Les formes élémentaires de la vie religieuses  ;: انظر كـتابهـ    2

édition, 1990, p 31. ème2 
ساتذة، إشراف عبد المجيد الشرفي، الطبعة  القرص المقّدس: عناصر نظرّية سوسيولوجّية في الدينـ   3

ٔ
. تعريب: مجموعة من اال

ولى، مركز النشر الجامعي تونس  
ٔ
 . 98، ص 2003اال
ّنه نظام من الرموز يفعل إلقامة حاالت نفسّية وحوافز قوّية وشاملة ودائمة في  ـ يقول غيرتز  4

ٔ
في هذا السياق: "إّن الدين ُيعّرف با

الناس عن طريق صياغة مفهومات عن نظام عاّم للوجود وإضفاء هالة من الواقعّية على هذه المفهومات بحيث تبدو هذه الحاالت  
ويل الثقافاتيد"، النفسّية والحوافز واقعّية بشكل فر

ٔ
مة العربّية للترجمة، بيروت تا

ّ
، 2009، ترجمة: محّمد بدري، منشورات المنظ

 . 227ص 

 الجملد. بّسام  أ.
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ٔ
 د. بّسام الجمل . ا
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 ع�� ا�حصر والتحديد ألّن هذا املفهوم متطّور ومتغّ��    ،أّما الثقافة من جهة التعر�ف 
ٌ
ف�ي َعِصّية

 "�شويشا    نتج حسبومتحّرك باستمرار. ف�ّل محاولة لفرض �عر�ف ثابت للثقافة ال يُ 
ّ
عبارة سم�� أم�ن إال

�عر�ف واسع أقّرتھ الدراسات    أحدهمان للثقافة  افوّ�ا". ولكّن ذلك لم يمنع من �عي�ن �عر�ف�ن أساسي�قث

ومعارف   وعادات  وقيم  مؤسسات  من  اإل�سان  يصطنعھ  ما  �ّل   �� الثقافة  أّن  ومفاده  األن��و�ولوجية 

م ��ا وجوده. ومن ثّم قام تقابل ب�ن الطبيعة والثقافة استنادا إ�� أعمال الفر��ىي 
ّ
ومنظومات أخالقّية ينظ

س��اوس لفي  التعر�ف    )  Strauss-LeviClaude(  �لود  أّما  ير�ط    اآلخر تحديدا.  ھ 
ّ
ألن مجالھ  بضيق  فيتمّ�� 

�ن  الثقافة �شعب ما. ولعّل هذا التحديد الضّيق �ان من األسباب ال�ي جعلت �عض الدارس�ن الوضعانيّ 

)Positivistes (   الثقافة ألّ��ا عاشت أو بدائّية وحّ�ى حديثة عار�ة من  ��   يقّرون بوجود مجتمعات قديمة 

) مشهورة �� هذا الباب من خالل كتابھ  évy BruhlLعصر ما قبل املنطق. وأطروحة الفر��ىّي ليفي برول (

 ). 1922املعروف "العقلّية البدائية" ( 

ا �انت �ّل ثقافة إ�سانيّ  
ّ
ة متعّددة األ�عاد حيث يتساكن ف��ا االجتما�� واملعر�ّ� واألخال�ّ� واملعر�� ومل

فإ والفّ�ي،  والتفّهم.  والدي�ي  بالدرس  جديرة  ومتداخلة  متفاعلة  عناصر  عّدة  من  بة 
ّ

مرك يجعلها  ذلك  ّن 

واعتبارا لذلك ظهرت مقالة احتواء الثقا�� للدي�ي واشتمالھ عليھ، إذ الدي�ي، ههنا، عنصر من عناصر ثقافة  

ر �� رسم مالمح هوّ�ة جماعة محّددة. وهو ما يقيم ال��هان ع�� أّن الثقا�
ّ
� يتجاوز الضم��  مجتمع ما يؤث

ب القسمة مع اآلخر�ن أو ا�جموعة االجتماعّية.
ّ
 الفردّي و�تطل

ثقا��  ��  و  نظام  هو  نفسھ  الدين  أّن  أنصارها  قّرر  ذكره  سلف  ملا  مقابلة  أطروحة  نجمت  املقابل 

).  6119�� دراسة لھ �عنوان "الدين نظاما ثقافّيا" ( (  مستقّل بنفسھ حسب ما جنح إليھ مثال �ليفورد غ��تز 

ب ع�� هذا القول أّن الدي�يّ 
ّ
ھ    وترت

ّ
مات دينّية مثل اإليمان، بل إن

ّ
هو غ�� خطاب الالهوت القائم ع�� مسل

  )Religions wissenschaft( مّتصل �علم األديان 
ّ
 . )Max Muller( لرحسب التسمية ال�ي أثب��ا ماكس مول

ا�خوض �� إش�الية الدي�ي والثقا�� من ج�ي مقتضيات العالقة بي��ما    نرى أّن و�ناء ع�� ما تقّدم   

ھ من نتائج  ،وصال وفصال من ناحية
ّ
ب ع�� ذلك �ل

ّ
جدير بالتدّبر    من ناحية أخرى   وحدودها وما يمكن أن ي��ت

ئّية.  والتفّحص واملتا�عة العلمّية الرصينة، وذلك �عيدا عن األح�ام ا�جاهزة واملواقف املسبقة أو اإلقصا

د لدينا أّن هناك عّدة دواع مباشرة وغ�� مباشرة ��  
ّ

فعندما نتفّحص أهّم مقتضيات الوصل والفصل يتأك

ضو��ا تتحّدد عالقات الوصل أو الفصل ب�ن الدي�ي والثقا�� ترّد ع�� األقّل إ�� ثالثة مقتضيات مدارها ع��  

والره  العالقة  ومقاصد  ثانيا  املقار�ة  ومنا�ج  أّوال  أّن  املفهوم  إليھ  نذهب  والذي  ثالثا.  م��ا  املرجّوة  انات 

حوج إ��مقتضيات الوصل 
ُ
 النظر �� األغراض التالية:   ت

رأي توماس إليوت القائل: "إذا    ههنا سوق   مقالة التما�� ب�ن الدي�ي والثقا��: م�ّ�را��ا وحدودها (يمكن -

 ذهبت املسيحّية فستذهب �ّل ثقافتنا"). 

الدين فعل اجتما�� ي��ض بتحقيق اال��جام ب�ن األفراد �� ا�جتمع ومن  تقييم مدى وجاهة مقالة أّن   -

ك.  
ّ

 ثّم يؤّسس لثقافة متوازنة تصمد أمام �ّل ما يمكن أن ي��ّددها من اه��از أو تفك
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الطقوس   - مستو�ات   �� وذلك  الدينّية  االن��و�ولوجيا  علم   �� خاّصة  الثقا��   �� الدي�ي  حضور  مالمح 

 .1وال ال�خصّية والسلوك االجتما�� وغ��هاوالقيم الدينّية واألح

وجاهة   - مدى  عن  مثال  السؤال  الواسع):  معناه   �� الثقا��  يات 
ّ
تجل أحد  (باعتباره  والسيا�ىّي  الدي�ي 

املثبتة للدور اإليجا�ي للدين �� إرساء الديمقراطّية بأمر��ا  villecqueTo   (1859)  أطروحة تو�وفيل

  .2وتدعيمها

يات الثقا�� �� معناه الواسع): دور املبادئ الدينّية ال��و�ستانّية  الدي�ي واالقتصادي  -
ّ
(باعتباره أحد تجل

ف �� اإلنفاق واعتبار العمل من مقتضيات الدين  
ّ

منذ عصر اإلصالح الدي�ي األورو�ي (إيثار نزعة التقش

لنا من القول إّن    . وال مناص3واإليمان) �� قيام النظام الرأسما�� بفعل تراكم ال��وات ورؤوس األموال

واملعاصرة ا�حديثة  الدراسات  في��  ب  اهتّمت  4عديد  األملا�ي ماكس  من    Max Weberتقو�م أطروحة 

 ). 1905خالل كتابھ "األخالق ال��و�ستانية وروح الرأسمالّية" (

�� ع�� الفرد  ا�جوامع املش��كة ب�ن الدي�ي والثقا��: الصفة القهرّ�ة واإللزامّية ال�ي يمارسها الدي�ي والثقا -

وا�جموعة... اإل�سان باعتباره صا�عا للمؤسسات املادّية والرمزّ�ة ومن ضم��ا الدين والثقافة... خضوع 

الدي�ي والثقا�� للرقابة االجتماعّية وللرأي العاّم... مدى مساهمة الدي�ي والثقا�� �� هي�لة الو�� الفردي  

م ممكن الفهم.وجعلھ من�جما مع الو�� ا�جم��...دور الدي�ي وا
َ
 لثقا�� �� جعل العال

هل إّن الفصل ب�ن الدي�ي والثقا�� هو   اآل�ي: أّما من جهة مقتضيات الفصل فإّ��ا �ستد�� مّنا السؤال   

ھ فصل بنيوّي بحكم التمايز    ،فصل م���� �ستدعيھ البحث العل�ي �� هذين امل�ّون�ن �ّل م��ما ع�� حدة
ّ
أم إن

: إذ الدي�ي  5ب�ن املنظومة الدينّية واملنظومة الثقافّية؟ وهذا ما يحوج إ�� �عي�ن الفروق ب�ن الدي�ي والثقا��

بات التار�خ و�كراهاتھ، فضال عن �ون القيم الدينّية معّ�� عن قيم  
ّ
مطلقة نازعة إ�� الثبات وصامدة أمام تقل

 
ّول كـتاب:   1

ٔ
ن حضور الديني في الثقافي، وذلك ضمن الفصل اال

ٔ
طروحة دوركايهم بشا

ٔ
ليفّي جّيد ال

ٔ
 ـ يوجد عرض تا

Shmuel Trigano, Qu’est-ce que la religion ? ; Éditions Flammarion 2001, pp : 17 – 51.   
مريكا" /  2

ٔ
 . 1840و  1835ـ يراجع كـتابه "حول الدين في ا

سمالّية والتصنيع ينهالن Georg Gadamer-Hansـ يقول هانز جورج غادامير (  3
ٔ
ّن الرا

ٔ
منا ماكس فيبر ا

ّ
) في هذا السياق: "لقد عل

ّن العقي
ٔ
هرانّية، كما ا

ُ
دة الجبرّية هي التي ُتضفي الشرعّية اليوم بالخصوص، على مدى واسع، في  إلهامهما إلى حّد كبير من النزعة الط

عمال. إّن التقّدم اليقيني للعلم والتقنية جعل نتائج هذا التصّور، منذ  
ٔ
نظر سّكان البلدان المصّنعة، على البحث عن الفعالّية في اال

ة تنفلت ببساطة من تحّكمنا"، 
ّ
، ضمن كـتاب جماعي بعنوان "الدين في  ين في عالمناالدذلك الحين، تّتخذ طابع قّوة مستقل

عالمنا"، إشراف: جاك ديريدا وجّياّني فاتيمو. ترجمة محّمد الهاللي وحسن العمراني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة 
ولى 

ٔ
 . 185، ص 2004اال
 , Éditions Flammarion 2001, ?  religionce que la -Qu’estShmuel Trigano ;ـ انظر مثال الفصل الثاني من كـتاب:   4

115. –pp : 55  
وليفييه روا (  5

ٔ
شمر، دار الساقي لندن،    "الجهل المقّدس: زمن دين بال ثقافة") في كـتابه Olivier Royـ خّصص ا

ٔ
(ترجمة صالح اال

وفيه طرح السؤال التالي: "هل الدين  )،99ـ  51) فصال ورد بعنوان "عندما يلتقي الدينّي بالثقافة" (ص ص: 2015الطبعة الثالثة، 
 عندما ينفصل انفصاال بّينا عن الثقافة، وإن كان ذلك في  51جزء من الثقافة؟" (ص 

ّ
ي عنده "ال ُيطرح الدين بصفته دينا إال

ٔ
). والرا

نظمة ُيدَرك فيها ما ُيقرن بالد
ٔ
خر (تقوى،  توّتر مؤّقت وهّش ومجّرد إجماال. ونتيجة لذلك، ال يسري مفهوم الدين في ا

ٓ
ين في مكان ا

ّيا (دين مدنّي)"
ّ
ّنه ثقافّي كل

ٔ
 ). 57(ص  مقّدس) على ا
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ٔ
 د. بّسام الجمل . ا
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الواقع ومحايث ملعاشھ    �� الثقا�� فهو متلّبس بوجود اإل�سان  أّما  عادة ما ت�ون فوق املراجعة والنقض. 

ر بقانون ا�حراك االجتما�� وذلك ضمن مقالة التالزم ا�جد�� ب�ن التار 
ّ
�خّية والنسبّية. وفضال عن ذلك  ومتأث

داخل تصّور حديث يثبت وجود "ديانة طبيعّية ماكثة ��    عن الثقا��ّ   البّد من التنبيھ إ�� استقالل الدي�يّ 

 ال عالقة لها البّتة بالثقا�� مهما �ان ضر�ھ أو حجمھ. 1عمق اإل�سان"

ضبط حسب ن
ُ
ة العالقات القائمة ب�ن  وعيّ ومهما يكن من أمر فإّن لعالقات الوصل والفصل حدودا ت

 و�� ال تخرج مبدئيا عن ثالث عالقات �� التالية:   ،القطب�ن املذ�ور�ن

الثقا��ّ عالقة السيادة واالحتواء -أ أّن  ال�ي ير�د  : ومفادها  الدي�ّي و�حتو�ھ و�وّجهھ الوجهة   ،��يمن ع�� 

نن ثقافّية  ثقا�� يتحّدد �� ضوء ُس   ومن ثّم يصبح �ّل اإلنتاج الدي�ّي، مهما �ان الدين، �عب��ا عن إنتاج

وقوان�ن االجتماع اإل�سا�ّي (مثال: الفقھ أو التفس�� القرآ�ي أو علم الكالم �� منتجات ثقافّية �� ا�جال  

شعار  أ�حا��ا  يرفع  أطروحة  ضمن  وذلك  الثقا��  ع��  ��يمن  أن  للدي�ي  يمكن  و�املقابل    ا اإلسالمي). 

م فيھ. وا�حّجة �� ذلك أّن املؤسسات الثقافّية،  أّن الدي�ّي أشمل من الثقا�مفاده  
ّ

� وحاضن لھ ومتحك

سِبغت عل��ا مشروعّية دينّية. ومن ثّم يمكن  
ُ
 إذا أ

ّ
املاّدية والرمزّ�ة، ال تصبح نافذة املفعول �� ا�جتمع إال

ضيع مهّمة ��  (�� موا  �� صلتھ بالثقا��ّ   ية الوظيفة الت��يرّ�ة ال�ي ي��ض ��ا الدي�يّ السؤال عن مدى أهمّ 

 حياة اإل�سان عاّمة مثل عالقات القرابة واألحوال ال�خصّية). إذ الكالم ههنا ع�� مدى نجاعة الدي�يّ 

 من أجل أن تفوز املؤسسات الثقافّية باالستقرار واالستمرار.  �� ت��ير ما هو ثقا��ّ 

بة ع�� ما سبق قولھ �شأن مقتضيات الفصعالقة الت�افؤ والتنازع -ب
ّ
إذ   ،ل ب�ن الدي�ي والثقا��: و�� م��ت

ل أحدهما �� اآلخر بأّي ش�ل �� األش�ال دون أن �ع�ي ذلك امتناع قيام تنازع بي��ما يحاول �ّل  
ّ

ال يتدخ

االجتماعيّ  "الفاعلون  بھ  يقوم  ما  ضوء   �� وذلك  اآلخر،  ع��  سلطانھ  �سط  م��ما  أو  واحد  ون" 

جد من أجلھ و�� غ��  �� غ�� ما وُ  أو ثقا��ّ  دي�يّ   "املتصّرفون �� املقّدس" من محاوالت توظيف �ّل ما هو

ما يحّققھ من دالالت وما ي��ض بھ من وظائف (النظر مثال �� أبرز التوظيفات السياسّية للشأن الدي�ي  

 �� ا�جال اإلسالمي). 

السيادة    : هذه العالقة جديرة بالنظر واالستقصاء ألّ��ا تقوم ع�� تجاوز مقال�يْ عالقة التفاعل وا�جدل -ج

ر �� الثقا��ّ   واالنكفاء. ف�ّل ما هو دي�يّ 
ّ
ر بھ �� الوقت ذاتھ، والعكس �حيح  مؤث

ّ
. ومن األغراض  2ومتأث

) الدين  ب�ن  وا�جدلّية  التفاعلّية  العالقة  ههنا  بالنظر  ( Religionا�جديرة  والتدّين   (éReligiosit  ��  (

لسفات التأّملّية. فاإل�سان الدي�ي يصنع أش�ال  األديان التوحيدّية وغ��ها من األديان القائمة ع�� الف

الدين   مفهوم  صياغة  �عيد  بدورها  األش�ال  وهذه  عنھ.  رغما  ف��ا  ينخرط  ال�ي  الثقافة  ضمن  تدّينھ 

 
سيسـ ميشال مسالن،   1

ٔ
ديان: مساهمة في التا

ٔ
، ترجمة عّز الدين عناية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة علم اال

ولى 
ٔ
 . 45، ص 2009اال
ر في المجتمع، إذ يقولبه في ضوء ما يبّثه فيه من عقائد ومقاالت Roger Bastideـ يرى روجيه باستيد (  2

ّ
ن يؤث

ٔ
ّن الدين يمكن ا

ٔ
) ا

طره ويحّدد بنيته وشكله. راجع كـتابه: 
ٔ
ن يفرض المجتمع على الدين ا

ٔ
فكار. وبالمقابل يمكن ا

ٔ
 Éléments de sociologieوا

; Éditions Stock, Paris 1997, p127 religieuse. 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -   كانون اال
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للمعرفة   االجتماعّية  واألطر  وانتظارا��ا  الدينّية  ا�جماعة  وشواغل  يّتفق  بما  تحيينھ  ع��  و�عمل 

�� التباس التدّين بالدين و��� إضفاء القداسة ع�� منتجات �شرّ�ة  ، وهو ما يمكن أن يؤّدي إ1السائدة

  .2واالرتقاء ��ا إ�� مستوى "األخالق ال�لّية أو "الروح اإل�سا�ي املش��ك"

�� عقَد  ھ 
ّ
أن إ��  اإلشارة  من  لنا  �عالت    ْي وختاما ال مناص  العشر�ن  القرن  والتسعينات من  الثمانينات 

. غ�� أّن  الثقافّية" مقابل أصوات أخرى مدافعة عن مبدإ "التنّوع الثقا��"  داعية إ�� "ا�خصوصّية  أصواٌت 

الدي�يّ  ب�ن  التعالق  بأهّمية  الو��  غياب  �ع�ي  ال  ومؤّسسات  والثقا��ّ   ذلك  معاهد  عّدة  ذلك  ع��  �شهد   .

) ومن قبيل  2119وهيئات بحثّية من نحو "معهد البحوث االجتماعّية والدينّية" بالواليات املّتحدة األمر�كّية (

) بفر�سا  والدينّية"  الثقافّية  املسارات  حول  اليو�س�و  "كر�ىّي  مساعدة  1999�عث  أهدافھ  طليعة  و��   ،(

قِ  إشاعة  ع��  والثقافات  الِس يَ األديان  األديان م  ب�ن  ا�حوار  وتكريس  والتضامن  والتسامح  العاملّي  لم 

 والثقافات. 

ق ب�ن الدي�يّ 
ُ
 أّن التعال

ّ
يّ  والثقا��ّ  إال

ّ
ة و�قليمّية وعاملّية  تّم تن�يلھ �� مقالة التعّددية وذلك �� سياقات محل

"مرصد    2012. و�� هذا اإلطار مثال افُتتح بفر�سا سنة  3تتمّ�� بتصاعد أصوات "التعّددّية الدينّية والثقافّية"

ات الدينّية،  � وصيانة ا�حر�ّ �ة الرأي والتعب�وهو ينادي باح��ام حرّ   )O.P.C.Rالتعّددية الثقافّية والدينّية" (

 �ّل ذلك �� سياق تكريس "امليثاق األورو�ي حول ا�حقوق األساسّية". 

ومن شأن مقالة التعّددية الدينّية والثقافّية أن تث�� �� ا�جال اإلسالمي عّدة قضايا يمكن النظر ف��ا من  

ال�ونّية (املواطنة، حق / اإلسالمّية والقيم  القرآنّية  القيم  وق اإل�سان، حّق االختالف...)، ومن نحو  قبيل 

اإلسالم   ومتعّددا:  واحدا  اإلسالم  مثل  ومن  واملعاصرة،  ا�حديثة  الوضعية  والقوان�ن  اإلسالمي  التشريع 

يات، اإلســـالم "األسود"...
ّ
فضال عن أهّمّية تدّبر موضوع ا�حوار  ،  4اآلسيوي، اإلسالمي العر�ّي، إسالم األقل

 ن جهات السياقات والدوا�� والشروط واملقاصد والعوائق. املسي�ّ� اإلسالمي م

 

 
 ) في هذا السياق:Cornelius Castoriadisـ يقول كورنيلوس كاستورياديس (  1

 «La liaison profonde et organique de la religion avec l’hétéronomie de la société s’exprime dans ce double 
; et l’institution de la  itutionrapport: toute religion inclut dans son système de croyances l’origine de l’inst

;  Domaines de l’homme;  sociale»-société inclut toujours l’interprétation de son origine comme extra
Éditions du Seuil, Paris 1986, p 466. 

ولى ، دار التنوير، بيروت، الدين والتدّين: التشريع والنّص وإالجماعـ عبد الجواد ياسين،   2
ٔ
 . 2012، ص /2012الطبعة اال

) عن "نزعة إنسانّية، إّنها سمة سياسّية تكمن في نقد Tzvetan Todorovـ تعّبر التعّددية الثقافّية عند تزيفيتان تودوروف (  3
"تزفيتان تودوروف: نحو رؤية جديدة لحوار الحضارات،  االختالفات بين المجتمعات داخل بلد ما"، حوار منشور ضمن كـتاب 

ّمالت في الحضارة والديمقراطّية والغيرّية"
ٔ
ولى تا

ٔ
،  2015، ترجمة وتحرير وتقديم: محّمد الجرطي، دار المتوّسط، ميالنو، الطبعة اال
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ٔ
 ـ ُتراَجُع سلسلة "اإلسالم واحدا ومتعّددا" بإشراف اال




