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ا الاااد حاااد ماااا

ربماااا المعادلاااة التاااي نساااتخدمتا ناااا تختمااا

ا عماااا اعتاااادت عميااا جمماااة مااان

الكتاباااات المعا ااارة  .فالمفارقاااة ناااا تكمااان فاااي قماااب طرفاااي المعادلاااة ا فبااادال مااان ان يكاااون الااانص جامااادا
ونرحااال الجماااود ا وساااوا الفعالياااة لمجماعاااات الدينياااة التاااي فشااامت فاااي تأ ااايل التساااامح
ا جعمناااات متحركاااا م

ا و اااما ماااا سااانحاول ايلااااح فاااي البحاااث  .ان السااا ال الااامه نجعمااا محاااو ار لحاااديفنا ينطمااا مااان انفتاحياااة

الااااانص امقابااااال تشاااااددية التعامااااال معااااا مااااان قبااااال الجماعاااااات الدينياااااة  .فممااااااما ال ياااااتم تأ ااااايل المعااااااني
والاااادالالت النظريااااة ماااافم فااااي بنيااااة المجتمعااااات االسااااممية م الشاااا ان لااااي

نالاااا تفسااااي ار يجمااااع حولاااا

المسااااممون ا والمشااااكمة نااااا ليساااات كامنااااة فااااي الاااانص ماتاااا ا بقاااادر مااااا ااااي مرتبطااااة بم ااااالح تأريخيااااة
واجتماعياااة ا حولااات الجااادل حاااول الااانص الاااد جااادل طاااواوفي وقبااااومي اكانااات وال الااات تبعاتااا مافماااة امامناااا
ابااال اااي سااابب انقساااامية بنياااة المجتمعاااات االساااممية  .وال عجاااب ا ان نااارر تفسااايرات المفكااارين انفساااتم
يناااااقض بعلاااااتا بعلااااا ا لكااااانتم مااااع ملااااا يمفمااااون فااااااعمين اجتماااااعيين ا يااااا فرون فااااي حركياااااة الفعااااال
االجتماااااعي االاااامه باااادورت يكااااون منقسااااما الااااد فعاااال منفااااتح ا يقباااال بتعدديااااة االدوار وممارسااااة الساااامو
الاااديني ا وفعااال متشااادد ال يقبااال بماااا قمناااات ا ومااان ااا الا المفكااارين ا ابااان كفيااار ا وابااان تيمياااة ا فاااي

ااا

الفاعمين التشا مين ا وفي الجانب الفاني نرر العراقي االلوسي مفاال عمد االنفتاح الديني .
ان عممياااة بنااااا الفعااال والسااامو فاااي المجتمعاااات االساااممية ا تاااأتي نتيجاااة لماااا يمكااان و اااف باااا
(ساااو الم اااالح ي ا فماااي

نالااا ماااا يااادعو

ساااامبا مااااا بااااين الجماعااااات االسااااممية ا ااااو لااااي

ا عماااد االقااال مااان وجتتناااا
ح اااايمة الخاااام

ا ان الخااام

وتأويااال المعااااني

الن م ااااي بااااالمطم ا وانمااااا دفااااع تماااا

الجماعاااااات الاااااد حمباااااة ال اااااراع العاااااالمي (العولماااااةي ا ساااااواا بق اااااد او بدونااااا ا انماااااا كشااااا
خيااااارات وبااااداول تماااا الجماعااااات ال تسااااعفتا بشااااكل كااااا
وماااان فاااام ا لااااي

لناااااا ا ان

ا لمتعاااااطي مااااع مجماااال المترياااارات المعا اااارة ا

امامتااااا سااااور االرتااااداد والنكااااوص ا الااااد افااااارة ال ااااراع محميااااا وادارتاااا بطاااار تعساااافية

نحاااو بعلاااتا الااابعض  .فتااال لمااانص ناااا اساساااا محورياااا فاااي تاااأجيا حااااالت الفعااال الااام اجتمااااعي م ان
االحتكااااام لماااانص ا اما مااااا كااااان نالاااا اقاااارار ماااان الاااابعض نحااااو ملاااا ا لااااي

الاااانص بحااااد ماتاااا ا وانمااااا

االماااماات التاااي تساااقط عميااا ا فيساااتنط ررماااا عنااا ا وي ا مااير الاااد فعااال اجتمااااعي يااا ار ن عميااا ا ويأخااام

ابعاااادا تحااادد المساااافات فيااا مااان جدياااد حياااال الجماعاااات االخااارر  .ااامت اااي ابااار االفكاااار التاااي سااانحاول
بحفتا وتأويمتا في قادم االو ار البحفية الم مع اعداد ا الحقا ..

