
 األستاذ الدكتور محسن التليلي : أستاذ تعليم عال في اختصاص الحضارة بكّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة سوسة / تونس. من دراساته المنشورة :

)www.ipinst.org( ،2014 ،)المعهد الدولي للسالم( IPIو )المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقالّية( FACT نشر )المواطنة في تونس وآليات الترّقي بحقوق المرأة، )مشترك

اإلسالم البدوي، إسالم الطوارق أنموذجا، دار الطليعة، بيروت، 2010.

في ترجمة ُمصَطَلَحْي Le sacré et le profane، ضمن محاضرات المنتدى المصطلحي الدولي 2009، المصطلحّية والترجمة في خدمة اإلعالم واالقتصاد والعلوم، تونس 2009.

المرأة في البوادي وفي الريف الُمهمَّش، ضمن تقرير التنمية اإلنسانّية العربّية للعام 2005،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP، المطبعة الوطنّية، عّمان، المملكة األردنّية 2006.

عقيدة رؤية الله في كالم أبي الحسن األشعري، ضمن حولّيات الجامعة التونسّية، نشر كّلّية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة، العدد 49، سنة 2005.

الشفاعة في اإلسالم، منطوقا قرآنّيا وتصّورا اعتقادّيا، دار الميزان للنشر، تونس 2004.

نظرية الجويني في الكالم اإللهي، ضمن النّص والقراءة في الثقافة العربّية اإلسالمية، منشورات مركز الدراسات اإلسالمّية بالقيروان / تونس 1999. 

زاوية الشيخ أحمد التليلي بفريانة، مطبعة العلم، تونس 1998.

 ينــدرج مَؤّلــف الباحــث محســن التليلــي الديــن والســلطة فــي هــذا المجــال األكاديمــي الــذي يحــاول إبــراز العالقــات العميقــة بيــن ثالــوث الســلطة 
والديــن والمجتمــع اســتنادا إلــى مثــال جغرافــي/ بشــري ُمميَّــز، عّرفــه المؤلِّــف بالوســط الغربــي التونســي، ويمكــن تعريُفــه بالسباســب العليــا التونســّية، 

ــرِّ الفراشــيش وماجــر وأوالد تليــل، كمــا تعّرفــه األرشــيفات التونســّية واألجنبّيــة التــي تعــود إلــى القــرون 17 و18 و19 و20. أو َب
وحّتــى ُيبّيــن، إثباًتــا ومقارنــًة واســتنتاًجا، إشــكالّية بحثــه أخــذ المؤلِّــف علــى نفســه جملــة مــن الشــروط واألدوات لبلــورة ســؤاله، منّوعــا زوايــا المقاربــة 
وســجاّلتها بمــا أّنــه أدخــل فــي الحســبان كّل المعطيــات : مــن طبيعــة واقتصــاد وثقافــة واجتمــاع وسياســة، ليحّلــل عالقــات الديــن والســلطة والمجتمــع 
ــّدم للمجــال المــدروس  ــم والمصطلحــات، وق ــط المفاهي ــك ضب ــات، لذل ــح وظرفّي ــن ومصال ــق موازي ــال، َوف ــا وتكام ــا، صراع ــال وتباين ــرا، تفاع ــرا وتأثي تأّث
تعريفــا وتخصيصــا، وعــّرف بنــواة األســرة وخصوصّياتهــا، والقبيلــة ومرتكزاتهــا، مبّينــا الفــوارق بيــن العــرش والعشــيرة... وبهــذا يكــون المؤلِّــف منخرطــا فــي 

اجتماعّيــات المعرفــة واألنتروبولوجيــا الثقافّيــة لدراســة شــبكة عالقــات المجــال والديــن والســلطة دون تعميــم.

األستاذ الدكتور أحمد الجَدي           
        أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة مّنوبة / المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية

لطة الّدين والسُّ
بحث في تاريخ التدّين االجتماعي من خالل دراسة ظاهرة الزوايا والطُرق واألولياء بالوسط الغربي التونسي

الثمن : 15,000 د.ت. منشورات مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألديان المقارنة بسوسة - جوان 2016 


