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لكمة مدير اجلامعة /مدير اجملةل
د .السعيد درايج
بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد،
يتزامن صدور العدد  63من جملة اجلامعة مع بداية سنة ميالدية جديدة ،6103
ويف الوقت نفسه مع تقلدي مهام جديدة على رأس هذه اجلامعة العامرة .وهباتني املناسبتني
أتقدم إىل كل قراء اجمللة واألساتذة الباحثني وأعضاء هيئة التحرير واهليئة االستشارية بأحر
التهاين والتربيكات متمنيا هلم موفور الصحة والعافية ،راجيا من اهلل املوىل القدير أن يعينين
على حتمل هذه املسؤولية خلري اجلامعة ولكافة األسرة اجلامعية خدمة لرسالتها النبيلة.
فالعدد الـ  63يتضمن العديد من املواضيع القيمة اليت خطتها أنامل الباحثني تعرب
عن تنوع ختصصات اجلامعة من فقه وحديث وأدب وإعالم واقتصاد وتاريخ ...من جهة،
ومن جامعات وطنية (األمري عبد القادر للعلوم االسالمية ،اجلزائر ،0قسنطينة  ،0الوادي،
اجللفة) وخارجية من السعودية وقطر والعراق ،وبلغات خمتلفة من جهة أخرى.
هذا التنوع العلمي املرتاكم جاء بفضل مسعة ومصداقية جملة اجلامعة من خالل
باحثيها وأساتذهتا وموضوعاهتا الرصينة اليت تنشرها اخلاضعة للتحكيم العلمي .ويبقى هدفنا
االرتقاء أكثر مبستوى اجمللة ومواصلة حتقيق أهدافها لنشر البحث العلمي واملعريف مبا خيدم
التوجهات السامية للجامعة.
الشكر موصول لكل الساهرين على إخراج هذه اجمللة بصورهتا احلالية تقنيا وعلميا
واستشاريا.
واهلل الموفق

Foreword by Dr. Said Derradji
The Rector of The University

In the name of Allah the most Gracious, the most
Merciful and prayer and peace are upon His
Messenger.

The release of the Thirty-sixth Issue of the Emir Abd-el-Kader
University of Islamic Sciences Review coincided with two main
events in our University, with my nomination as the rector of this
university and at the same time with the New Year. On these two
occasions, I present to all the respectful readers of our Review,
contributors, the editorial board nd the advisory body my warmest
congratulations and wish them all the success. Praying the Allah to
help me serving this prestigious university and its community, and
undertake my responsibilities with success in order to achieve its
noble objectives.
The valuable articles and topics discussed in this Issue reflect
the academic disciplinary diversity of the university, from Sharia to
modern literature, information, Economics and History, on one hand
and the contribution of national and international universities in the
enrichment of the quality of the issues debated, on the other hand.
This continues accumulated scientific diversity came because of
the reputation and credibility of our university Review and was only
possible by the commitment of the contributors, editorial and
technical, board and referees. Nevertheless, It remains our goal to
improve the quality of scientific contributions and to continue
realizing its objectives in publishing scientific researches and
knowledge according to the noble orientations of our University.
May Allah guide us

لكمة مدير حترير اجملةل /انئب مدير اجلامعة
أأ .د .مسري جاب هللا
بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبيه الكريم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد :فعلى الرغم من أمهية النشر الورقي واعتماده منذ قرون ،وعلى الرغم من أمهية
الكتاب كمصدر للقراءة ووعاء للعلوم واملعارف ووسيلة ناجحة ملواساة املرء يف وحدته حىت قيل
الكتاب خري جليس وخري صاحب ،إال أن دورمها قد تقلص وتقهقر يف زماننا ،وعزف كثري من
القراء عن اقتناء الكتب أو اجملالت أو اجلرائد الورقية ،فالنشر الورقي بشكل عام يف تناقص مستمر
وتراجع مريع يف مقابل تزايد وتصاعد النشر االلكرتوين ،فمعظم الباحثني اليوم يفضلون املعلومة
االلكرتونية عن املعلومة الورقية ،ويرون يف األوىل الوسيلة املثلى والسهلة والسريعة للوصول إىل
املأرب واملطلب ،كما أن أثرها يصل إىل شرحية كبرية من القارئني من مجيع بقاع العامل وبتكلفة
قليلة ،لذلك جند جل اجملالت العلمية العاملية تنشر أحباثها وخمرتعاهتا عرب االنرتنت ،فمنها من
ختلى عن املطبوع هنائيا ،ومنها من يسري تدرجييا حنو ذلك كمجلة جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية حيث بدأنا منذ مخسة أعداد - 63 ،63 ،63 ،66 ،66الذي حنن نقدم له -يف
وضع الصفحات األوىل مع كلمات التحرير وملخصات البحوث بالعربية واالجنليزية على املوقع
الرمسي للجامعة ،واهلدف األساس الذي تسعى إليه اإلدارة اجلديدة أن تنشر البحوث كاملة على
الشبكة العنكبوتية ابتداء من األعداد املقبلة القريبة إن شاء اهلل.
كما نعلم القارئ الكرمي بأنه ألول مرة متت ترمجة كلميت مدير اجمللة ومدير التحرير،
إضافة إىل ترمجة الواجهة اخللفية للغالف إىل اللغة اإلجنليزية ،ألهنا اللغة األوىل يف العامل وهي اليت
تضمن ملنتوجنا الفكري أكرب مقروئية وتكفل لبحوثنا العلمية أوسع انتشارا يف العامل العريب
والغريب .إنين أدعو كل الباحثني إىل املزيد من التواصل معنا ،فبكم حنىي وحييي قارئنا ،وبكم
نستمر حنن وتستمر خدمتُكم للعلم و للثقافة العربية واإلسالمية.
الشكر موصول لكل من ترك حسنة يف هذا العدد ،سواء من األساتذة املؤلفني أو من
الطاقم اإلداري ،وأهنئ اجلميع بأن من كانت له حسنة ضوعفت له أضعافا مضاعفة كما وعد
بذلك نبينا الكرمي فيما يرويه مالك يف موطئه وغريه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال" :كل
حسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف."...
واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل

Foreword by Pr. Samir Djaballah
Editor in Chief of the Review
In the name of Allah the Merciful, Praise be to Allah, prayer and
peace be upon his noble Prophet Muhammad.
Paper publishing in has been adopted for centuries, as a mean of
preserving conserving and communicating knowledge amongst the
human race. However the role of books as a support to remain doing
this mission has diminished nowadays, due to the significant impact of
the information technology revolution on our way of communicating
and transmitting knowledge. This development facilitated for
researcher the access to information on large scale and made quicker,
easier; and cheaper. Thus; we find many journals have abandoned
the paper publishing traditional way and adopted the new digital
technology. Our Review will join this strategy gradually in publishing
the academic works in a progressive mode, since we started with
Issues number 32, 33, 34, 35, and the actual issue number 36, buy
publishing all forewords of the Rector and the Editor in chief and the
abstracts in Arabic and English; of the review on our web site
(www.univ-emir.dz). The objective is to publish the future issues of
the review on our web site.
Therefore, we started publishing the translation in English all of the
forewords of the Rector and the Editor in chief, and back cover of the
review and progressively we aim to translate all the abstracts of the
papers and articles presented in the review.
Our thanks and gratitude to all who contributed in the realization of
this issue of the review in its new form, especially, authors of the
articles and the administrative staff, also we congratulate everyone
who has participated in this achievement asking the almighty Allah to
doubled him or her, exponentially his or her rewards, as promised in
the Prophet peace be upon him as narrated by Malik in his Mouata and
others, reported by Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, he
said: " for every good is multiplied ten times to seven hundred times."
We pray Allah to guide to straight path

ال َعرضة األخيرة للقرآن الكريم واألحاديث واآلثار الواردة فيها
ً 1
–جمعا ً ودراسة-
د .أسامة عبد الوهاب حمد الحياني
الجامعة العراقية
الملخص:
تناول البحث مسألة مهمة وقضية ُمشكلة يف علوم القرآن الكرمي مل تُفرد هلا
دراسات مستقلة وهي (العرضة األخرية للقرآن الكرمي واألحاديث واآلثار الواردة فيها –
مجعا ودراسة) حيث مل حتقق هذه املرويات حتقيقا علميا وفق قواعد التخريج الصحيح عند
احملدثني .وهي مبثوثة يف كتب احلديث والتفسري والقراءات من دون متحيص وحتقيق.
وعرض البحث لتفسري العرضة األخرية واملصطلحات املرادفة هلا .ومعىن حضور
وشهود عبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما للعرضة األخرية ،والروايات
الواردة فيها ومن حضرها ،ودراستها واستنباط دالالهتا ،والوقوف على أبرز اإلشكاالت اليت
أثريت حوهلا كما يف قضية اعرتاض ابن مسعود على تولية زيد بن ثابت نسخ املصاحف.
مث ُختم البحث بأقوال العلماء فيمن شهد العرضة األخرية واحلرف املختار الذي
عليه مصاحفنا اليوم.
Abstract:
This research looked into an important issue, the problem
in the Quranic Science that has not been independently studied.
Namely:
The Final revision of the Quran [by Jibirl AS] and the
Hadith and narrations regarding it, in a full study.
As these narrations have not been scientifically investigated
in accordance with the rules of their proper graduation by the
scholars of Hadith, as [these narrations] are scattered all over the
books of Hadith and in the books of Tafsir [explanation of the
Quran] without being scrutinised or investigated .
 - 1د .أسامة عبد الوهاب حمد الحياني ،أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في كلية التربية
_ الجامعة العراقية

The study explained the Final revision [of the Quran by
Jibril AS] and the idioms that are similar to it, the meaning of the
presence and the witnessing of Abdullah bin Mas’ud and Zayd
bin Thabit, may Allah be pleased with them both, of the final
revision [of the Quran by Jibril AS] and the [widely reported]
narrations regarding it as well as those who were present during
it, studying it and understanding its implications, as well as
looking into the most prominent issues regarding it such as the
case in which [Abdullah] bin Mas’ud objected that Zayd bin
Thabit be given the duty of transcribing the Qur’an.
The study concluded with the sayings of the Scholars who
witnessed the Final revision [of the quran], and the chosen
characters used in the Quran today.

التفسير بالمأثور في نظر المستشرقين رؤية نقدية
تفسير الطبري أنموذجا
 حدة سابق.د
قسنطينة- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
:الملخص
 وإسقاطاهتا يف العلوم،لقد أبدعت املدارس الغربية يف تطوير مناهجها النقدية
 ومل يقف جهدها عند هذا احلد بل طبقت تلك املناهج على،والتخصصات املتاحة
، وتعدد مصادرها، فأثبتوا من خالل تطبيقها تارخيية النصوص املقدسة،الكتاب املقدس
 وتعدد، إلثبات بشريته،وحاولوا يف دراسات عديدة إسقاط تلك املناهج على القرآن الكرمي
 ومن. كما صنعوا باملصادر التوراتية واإلجنيلية احملرفة، وتطوره عرب املراحل التارخيية،مصادره
 سنسعى إلبراز قناعتهم هذه من خالل نظرهتم ألهم مصادر التفسري،خالل هذا املقال
. ومناقشتها،"باملأثور "تفسري أيب جعفر الطربي
Abstract :
Western schools have excelled in the development of
critical methods, and its Applications in science and available
specialties, its efforts have not stopped at this point, but they
have applied these approaches to the sacred book; they proved
the historical sacred texts and its multiplicity of sources, and
they tried in many studies to apply these approaches to the
Quran, to prove his humanity, and the multiplicity of its sources,
and its development through historical stages, as they did with
biblical sources and false gospel.
Through this article, we will attempt to demonstrate this
conviction by their views on the important sources of
interpretation (Tafsir with laMathaur) "Tafsir of Abu Jaafar alTabari," and discussed.

اإلجازات األهلية وضرورتها في تلقي القرآن الكريم
د .كمال قدة
جامعة الوادي
الملخص:
طريقة تلقي القرآن باألسانيد هي الطريقة اليت تعلّم هبا املسلمون العلوم الشرعية
عامة ،والقرآن الكرمي خاصة ،وهي أفضل طريقة لضبط آيات التنزيل وإتقان قراءهتا ،ففيها
جيلس الطالب بني يدي شيخه ويقرأ عليه القرآن كامال يعرضه كلمة كلمة ،وحرفا حرفا
برواية واحدة أو أكثر ،وبعد تأكد الشيخ من ضبطه وإتقانه جييزه بأن يقرأ ويقرئ مبا تال
عليه.
واإلجازة عبارة عن إسناد الشيخ بالشيوخ الذين تلقى عنهم القراءة واحدا عن واحد
متصلني إىل النيب .
وال يُعطي الشيخ هذه اإلجازة ألحد من طالبه ،إال بعد التأكد التّام من أن هذا
الطالب قد ضبط وأجاد ما قرأه من الروايات ،وإال فال جييزه.
القراء يف
واإلجازة بالقرآن وقراءاته على النحو املذكور ،هي أكرب خدمة يقدمها ّ
احملافظة على كتاب اهلل من ناحية حفظ حروفه ،وسالمة نطقها وضبطها ،وأصحاهبا هم
ح ّفاظ كتاب اهلل حبق ،ذلك أن هذه الشهادة (اإلجازة) جاءت من طريق قراءة الطالب
للقرآن الكرمي كله من أوله إىل آخره ،وضبطه جلميع حروفه ضبطا عمليا على شيخ حافظ

متقن ،قرأ بذلك على مثله وشيخه كذلك على مثله  ...وهكذا إىل رسول اهلل  الذي
أخذ عن أمني الوحي جربيل عليه السالم عن رب العزة واجلالل .
ومن هنا اهتم هبا العلماء قدميا ،وتنافسوا يف حتصيلها ،فاإلسناد خصيصة هلذه األمة
العلو فيه سنة مرغوب فيها ،وهلذا مل يكن ألمة من
وسنة بالغة من السنن املؤكدة ،وطلب ّ
األمم أن تُسند عن نبيها إسنادا متصال غري هذه األمة.

Abstract :
Eligibility of quranic certifications and the necessity to
receive Quran by that way this Is the title of my article .
First ¸ Receiving Quran was used by the method of
isnaads which is the correct way to learn all the Islamic
sciences for Muslims, especially Quran needs , to be learnt
using the best way in order to adjust the verses of the it and for
getting the mastery of recitations , for instance the student used
to sit down in the hands of eminence .second¸ he reads the
whole Quran he presented the quranic verses word by word,
and the characters telling one or more, and then he eminence
makes sure about his mastery of the recitations of Quran and
then sheikh used to give him ijaza in that narration then he
ordered him to teach Quran by that method .
Third ¸readers of the book of God in terms of keeping the
letters, and the safety of the pronunciation and tuned, and the
owners are maintaining the book of God rightly, that this
certificate (ijaza) came from by reading the student of the whole
Quran from the beginning till the ending taking care the
control of all the letters in practice and so to the Messenger of
Allah r who took inspiration from the Secretary of Jibreel for the
Lord of Glory.
finally Hence the interest by scientists in ancient times, that
is the collection, characteristic of Islamic nation is great and it
is proven by this Sunan, and asked altitude where the year
undesirable, but this was not a nation that is assigned for the
prophet attribution connected is this nation.

تقييد السنة في صدر اإلسالم
تحرير المصطلحات ورد الشبهات
 فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني.د
جامعة الملك سعود

:الملخص
،إن مسألة تقييد السنة يف صدر اإلسالم من املسائل اليت أثريت حوهلا الشبهات
 وقد. واختلفت طريقة الباحثني يف تناوهلا وعرضها،وتعددت فيها األحباث والكتابات
 وعمل على حترير املراد بكل مصطلح من،عرض البحث ألبرز الشبهات املتعلقة باملوضوع
 كما عرض ملواقف العلماء من أحاديث النهي عن الكتابة واإلذن،املصطلحات املتعلقة به
 واختار القول، وصنف تلك املواقف حسب طبيعتها وعالقتها بأنواع علوم احلديث،فيها
 وأن األصل يف الكتابة اإلذن وإمنا جاء،بأن أحاديث الكتابة هي من باب خمتلف احلديث
 وختم البحث ببيان املراحل الرئيسة اليت مرت هبا عملية.النهي عن الكتابة لسبب معني
 كانت  ففي زمن النيب، وتصنيفا، وتدوينا، كتابة،تقييد السنة يف القرنني األول والثاين
، وبعد وفاته عليه الصالة والسالم مباشرة بدأت مرحلة التدوين غري الرمسي،مرحلة الكتابة
 بينما بدأت مرحلة التدوين الرمسي يف،حيث ظهرت بعض اجلهود الفردية يف مجع السنة
 وظهرت أوائل املصنفات يف السنة يف النصف األول من القرن،مطلع القرن الثاين اهلجري
.الثاين اهلجري
Abstract: Recording the Sunnah in the early days of Islam
Recording the Sunnah in the early days of Islam is one of the
controversial issues about which doubts were raised and several
articles were presented. The present article displays the main doubts
about this issue, discusses several terms related to it and points out
different views of Muslim scholars towards hadiths that authorize or
prohibit recording the Sunnah, classifying them according to their
relation to Sciences of Hadith. The Article reaches the conclusion that
hadiths pertaining to the issue of recording the Sunnah belong to
"Mukhtalif al-Hadith", that recording the Sunnah was authorized by
the Prophet  and what was reported to the contrary was the
exceptional rather than the rule; it was due to specific reasons and
circumstances. Finally, the article classifies stages of recording Hadith
materials into three stages: writing of Hadith, compiling of Hadith
and codification of Hadith. While the first stage was at the time of
the Prophet , the second stage started directly after His death,
where some individual efforts in collecting Hadith materials
appeared, and the third stage commenced at the first half of the
second century of Islam.

ّ
المتأخر علـى
تنـزيل اصطالح
اصطالح المتقدّم فـي كتب علم الحديث
)(عرض ونقد
 د حميد قوفـي.أ
قسنطينة- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
:الملخص
 فهو حماولة للوقوف على مدى،مهمة يف تراثنا احلديثي
ّ هذا البحث يعاجل قضايا
 مث هل،املتأخرين
ّ االتفاق واالختالف يف االصطالح والقواعد بني احمل ّدثني املتق ّدمني منهم و
صحة
ّ يوجد حقيقة تباين منهجي بينهم كما يُشاع يف بعض الدراسات املعاصرة؟ وما مدى
القول مبحاكمة اصطالح املتق ّدمني باصطالح املتأخرين وإلزامهم به؟ وهل وقع حقيقة
املتأخر على اصطالح املتقدم؟ هذا ما حناول إبرازه يف هذا البحث من
ّ إسقاط اصطالح
.خالل عرض مناذج تطبيقية لالستدالل على ما نصبو إليه
Abstract :
Projection the later Hadith scholarsupon the
earlierones in the books of Hadith Science , -presentation and
criticsThis research deals with an important about our Hadith
heritage , and attempts to find out the extent of concordance
and differencebetween the earlier Hadith scholars and the later
one in the use of concept and rules, as known in some
contemporary stadies ? And the validity of the sayingthatfactis,
to impose the terminologyused in modern daysupon the
earlierscholars. Is ittruethat a projection of contemporary
terminologyupon the earlier one has been made ? That
iswhatwe are trying to highlitht in this research through the use
of practical illustrations in order to demonstratethat.

ال َع َمل بالظَّنِّ في الفقه اإلسالم ِّي
د .محمد سماعي
جامعة الجزائر 1
المل ّخص:

اإلسالمي]
[العمل بالظن في الفقه
ّ
اإلسالمي بني اعتبار اليقني
يهدف هذا البحث إىل الكشف عن موازنة التّشريع
ّ
الضوابط اليت وضعها من أجل التّعويل على الظن املعترب عند عدم القدرة على
والظن؛ و ّ
أهم اجملاالت اليت جيوز فيها اعتماد الظنون
حتصيل العلم؛ إضافة إىل حماولة الكشف عن ّ
الذمة مما ُشغلت به من تكاليف؛ ذلك أن العمل باليقني هو
مسلكا لتحقيق االمتثال وإبراء ّ
ع باالعتبار.
شهد له ّ
األصل ،وال يُ َ
الشر ُ
عدل عن األصول إال لناقل يَ َ
الذمة 6ـ االمتثال
الكلمات المفتاحيّة1 :ـ اليقني 2ـ الظن 3ـ التشريع 4ـ االعتبار 5ـ ّ

Abstract:
The work by assumption
this research aims to reveal how islamic legislation balanced
between considering the certitude and the assumption and laws
established to rely on assumption in case of absence of
certitude, as it aims to speak about the most important domains
in which it is permitted to rely on assumption to realise the
obedience and discharging debt.
Keywords: 1.Certainty 2.probably 3.account 4.legislation
5.disclosure6.compliance

اآللية الشرعية في تكوين رؤوس أموال الفروع اإلسالمية
التابعة للمصارف الربوية
 نايف بن نهار.د
جامعة قطر
:الملخص
تتناول هذه الورقة مسألة كيفية تكوين رأس مال الفرع اإلسالمي الناشئ عن
، حيث تناقش بداية مفهوم الفرع اإلسالمي واألشكال اليت يتش ّكل هبا،مصرف ربوي
وتعرضت الورقة كذلك ملسألة مدى استقاللية الفروع
ّ .كالنوافذ والفروع املستقلة وحنو ذلك
 تناقش الورقة كذلك استمداد مال الفرع من.اإلسالمية وامتالكها لذمة مالية مستقلة
 وكذلك تناقش،القيمة االمسية أو السوقية ألسهم املصرف الربوي املنشئ للفرع اإلسالمي
 كآلية األخذ من املصرف األصلي عن،اآلليات األخرى املقرتحة الستمداد رؤوس األموال
.طريق القرض احلسن أو الودائع االستثمارية
Abstract :
This paper discuss the way of forming the capital of an
Islamic branch that belongs to commercial bank. It starts with
clarifying the definition of Islamic branch and its three forms.
The paper contains the issue of how far the Islamic branches are
independent from the original bank and weather the branches
own the separate legal entity and financial position. It has been
discussed in this paper the solution of taking the capital from the
Nominal value and the market value. Finally the paper talked
about the suggested solutions from different researchers to
bring up the capital of the Islamic branches.

فقه األقليات الدينية فـــــي المجتمع اإلسالمي



د .نور الدين حمادي
جامعة الجلفة
الملخص:
هتدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على العالقة اليت سادت يف اجملتمع اإلسالمي،
بني املسلمني واألقليات غري املسلمة ،فقد سجل التاريخ صفحات ناصعة من التعايش
السلمي والتسامح الديين ،ونبذ التعصب وحتقيق ما يصطلح على تسميته اليوم باملواطنة،
خبالف ما يروج له بعض كتاب الغرب الذين يتبنون مشروع التخويف من اإلسالم ،أو ما
يعرف باإلسالم فوبيا ،مستدلني بفتاوى معاصرة شاذة .
كما توضح هذه الدراسة النظرة الشرعية لغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي،
وتستعرض بعض األحكام الفقهية اليت تربز مدى تفوق التشريع اإلسالمي يف حتقيق مبادئ
املساواة والتسامح والتعايش الراقي بني أفراد اجملتمع الواحد.
Abstract:
This study has as main objective the focus on the
relationship which dominated in the islamic society between the
muslims and the non islamic minorities .There were peaceful
coexitence,religious tolerance and realization of citizenship on
the contrary of what the occidental writers promote as a project
of islamophobia having as proofs contemparary fatwas
abnormal.
This study,also reveals the islamic outlouk for the non
muslims in the islamic society and shows some islamic
jurisprudence which puts in consideration the over superiority of
the islamic legislation in the realization of the principles of
equality,tolerance and co-existence betwen the members of the
same society.

 - د .حمادي نور الدين ،أستاذ محاضرأ ،عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بجامعة الجلفة
.

الهرمنيوطيقا واإلشكالية المنهجية في فهم القرآن الكريم
أ .ريمة عسكراتني
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قسنطينة
الملخص:
يعرف هذا العرض املوجز باهلرمنيوطيقا كأحد أهم التيارات النّقديّة املتداولة على
ّ
املستوى الغريب والعريب ،خمتربا بذلك قدرة هذا املنهج على صياغة أسس جديدة ومفيدة
احملركة للتفكري اهلرمنيوطيقي بشىت
حتكم عملية الفهم ّ
وتوجه التّأويل ،ومستكشفا اإلشكاليّة ّ
كل هذه اخلطوات جاءت خدمة هلدف رئيسي تصبو إليه ال ّدراسة والذي يكمن يف
أطيافهّ .
رصد فرص االستفادة املنهجية من عدمها داخل حقل تفسري القرآن الكرمي ،ومن مث جاءت
اخلطة على النحو اآليت :مق ّدمة :تعرف باملوضوع وحت ّدد إشكاليّته الرئيسيّة ،العرض وجاء
فيه :تعريف اهلرمنيوطيقا (أصل الكلمة ومنبتها) ،اهلرمنيوطيقا الفلسفيّة (إسهامات أكرب ّرواد
املنهج اهلرمنيوطيقي) ،أساسيّات التأويل اهلرمنيوطيقي ،مبدأ التطابق وتع ّددية املعىن القرآين،
تتضمن أهم نتائج البحث وما خرج به من توصيات.
وخامتة ّ
Abstract :
This brief article tries to do a simple definition to
Hermeneutics as an important critical stream used in western and
Arabic world; It examine the powerful of this method in forming
new or important principles of understanding and interpreting,
from an other side this study tries to find the essential
problematic which moves the hermeneutic thinking. All these
steps in order to observe the possibilities of using this method in
the scope of Coranic Exegese. So, the plan of work contains: an
introduction, crux (Hermeneutic’s definition, philosophical
Hermeneutic, basics of Hermeneutical interpretation, the
)identification principle and the multiplicity of Coranic meaning
and finally, a conclusion which consist of results and
recommendations of research.

المستع ِمر والمستع َمر ،من الجدلية إلى المناجاة..
في مقاربة "مح ّمد أركون"
 اإلجراءات المنهجية والتحويالت القيمية –د .عبلة عميرش
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة
الملخص:
كل من
هذا املقال حياول أن يُعرف بطرح جديد حول موضوع قدمي هو عالقة ٍّ
املستعمر واملستعمر ،وفق مقرتح يتقدم به مفكر حديث هو "حممد أركون" ،يعرض يف
َ
طرحه هذا رؤيته وصياغته لنمط جديد من العالقة تنتقل من الصراع أو التدافع إىل املناجاة
والتعاون ،للحد الذي سيعيدان فيه سويا كتابة تارخيهما! وال يُعىن املقال باحلكم عليها وال
على إمكاهنا بقدر ما يريد اإلضاءة على كوهنا حماولة فكرية تقويضية للمتعارف عليه
البشري الفطري يف الرؤية واحلكم.
ويف املقال قراءة لصياغته تصلها خبلفياهتا وتتناوهلا وسط ظروف إنشائها ويف معية
اجلهود الفكرية األكادميية املؤيدة واملوازية وذات املطالب املطابقة هلا ،والقصد إعادة النظر
أو حتقيقه يف مسألة اعتبار عينة من الشروط يف العمل الفكري والتارخيي ،أو يف مسألة حتلل
الفكر من الشروط ،حىت الفطرية منها ،أو رمبا كان األمر يتعلق بإعادة االصطالح
والتعارف على شروط جديدة غري مألوفة يكون املفكر "أركون" بصدد تقريرها .كما يتضمن
املقال حماولة جزئية أخرى لالقرتاب من مستوى بنية القيمة أو الفكرة ،الذي جيري فيه
التغيري والتبديل ومن كيفيته .فلعل ذلك أن يكون إسهاما يف مناقشة طفرات املناهج
وحديث املقرتحات الفكرية اخلاصة من أجل اإلبقاء على قدر من التواصل البشري
والقيمي ،ولو من خالل النقد ،لتقريب طريف اهلوة ،وحماولة ٍ
بعث ولو للمشرتك الفطري
اإلنساين يف التعريف واحلكم...

summary:
The colonized and the colonizer in the approach of
Mohammed Arkoun:
From the dispute to the confidence
This article attempts to make known a new presentation
of an old theme of the relation colonized/colonizer according to
a proposal of a modern thinker Mohammed Arkoun. The latter
exposes in his presentation his vision and his formulation of a
new kind of relation that goes from the antagonism and
struggle to the confidence and cooperation in the point to
rewrite their history together! This article is not interested to
judge this relation or to consider its possibility as it tries to
enlighten as an attempt to annihilating human thought
instinctive collective values of the perception and the judgment.
We find in this article also a reading formulation of Arkoun
that connects it to its origins and treats it in its generating
circumstances with efforts to encouraging academic thinking,
parallel and identical claims. The purpose of this article is to
review and study the problem of considering a sample of
working conditions in the historical thought, or perhaps it is to
establish new values out of the ordinary that Arkoun is
underway to define and decide.
This article attempts partially to approach the level of the
structure of the value and the idea in which comes true the
transformation and its way. This could be a contribution to the
discussion of perverse methods and proposed new visions to
preserve a semblance of relations and human values, even by
critics, to bring the edges of the abyss and try to revive a
minimum mutual human instinct in the definition and
judgment...

الهزيمة النفسية أسبابها وأثرها في السقوط الحضاري
دراسة في ضوء السنة النبوية وأحداث السيرة
د .يوسف عبد الالوي
جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي
الملخص:
اهلزمية النفسية حالة مـن اليـأس واإلحبـاط واالسـتعمار النفسـي الـيت تتغلغـل يف نفـوس
الكثريين دون أن يدركوا أثره وخطره؛ بل دون أن يشعروا بإصابتهم به.
وهي وسيلة إسرتاتيجية شديدة التأثري ،استعملت قدميا وحديثا هلزم معنويـات اخلصـم
متهيدا للقضاء عليه أو إبعاد خطره على األقل.
وهــذه الظــاهرة هلــا أســباب متهــد لظهورهــا ،وتعمــل علــى تغــذيتها وأخــرى تــدفعها ،أو
تضعف من تأثريها
ويف خض ــم الت ــدافع احلض ــاري بينن ــا وب ــني م ــن يق ــف عائق ــا دون مت ــدد رس ــالة احل ــق،
ووص ــول هداي ــة الس ــماء للع ــاملني ،مم ــا ق ــد حي ــتم وق ــوع الص ــدام املس ــلح حلس ــم النـ ـزال ،ف ــإن
استغالل مثل هذه الوسيلة مطلوب بل ومرغوب.
ويف السنة النبوية وأحـداث السـرية العطـرة شـواهد بـارزة تؤكـد ذلـك ،إمـا حتريضـا علـى
استغالهلا وحسن استعماهلا ،واالستفادة منها ،أو حتذيرا من االستسالم ألثرها املاحق.
يف هــذا البحــث رصــد للظــاهرة وأثرهــا يف الســقوط احلضــاري مــن منظــور نبــوي تنظـريا
وتطبيقا من خالل السنة النبوية والسرية العملية .
Abstract
Psychological defeat a state of despair and frustration and
psychological colonization penetrating the hearts of many people
without realizing its impact and danger; but without feeling
infected him.
It is a way of high-impact strategy, used in the past and
recently defeated opponent for morale as a prelude to eliminate it
or at least keep the threat.
This phenomenon causes pave the way for her to appear,
and working on nutrition and other paid, or weaken the impact of
In the midst of the stampede of civilization between us and the

obstacle of expansion without the right message, and the arrival
of the sky guidance to the worlds, which may necessitate an
armed confrontation to resolve the bout, the exploitation of such
means required or even desirable.
In the Sunnah and events Biography fragrant prominent
evidence confirms it, either incitement to exploit good use, and
benefit from, or a warning of the surrender of their impact
grinding.
In this research, monitoring of the phenomenon and its
impact in the fall of civilization from the perspective of
prophetic lectures Applying through the Sunnah and biography
process.

تحليل توجهات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى
الجزائر خالل الفترة ()5002-5002
أ.جابر سطحي
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قسنطينة
الملخص:

لقد تزايد اهتمام الدول املتقدمة والنامية بقضايا االستثمار األجنيب املباشر ،فقامت معظمها
باختاذ التدابري الالزمة اليت من شأهنا أن تساعد على جذب أكرب قدر منه ،وعلى غرار الدول النامية
فقد انتهجت اجلزائر التدابري نفسها اليت من شأهنا حتسني مناخها االستثماري جلعله أكثر جاذبيه
لالستثمارات األجنبية املباشرة ،ومع بداية األلفية الثالثة استطاعت اجلزائر أن ترفع من التدفقات
الواردة إليها مقارنة على ما كانت عليه يف التسعينات من القرن املاضي ،وقد انصب االهتمام يف هذه
الدراسة على حتليل هذه التدفقات الواردة إىل اجلزائر ،واليت وجدنا أهنا ضعيفة وحمتشمة مقارنة مع ما
تزخر به اجلزائر من إمكانيات وفرص استثمارية واعدة ،ويبدو ذلك بوضوح عند املقارنة مع بعض
الدول العربية اليت احتلت مرتبة الصدارة يف جذب أكرب قدر منها ،كما أن معظم التدفقات الواردة
اجتهت لقطاع احملروقات رغم احلاجة امللحة لباقي القطاعات هلذا النوع من االستثمارات.

الكلمات المفتاحية :االستثمار األجنيب املباشر ،التدفقات الواردة ،التوزيع القطاعي ،القطاعات
االقتصادية.
Abstract:

The interest of developed and developing countries for direct
foreign investment issues has been grown, most of them took the
necessary measures that helps to attract as much as possible of the
direct foreign investment, along the lines of developing countries there
is Algeria which took the same measures that would improve her
investment climate and make it more attractive for direct foreign
investments. Within the beginning of the third millennium; Algeria
increased her inflows compared with the nineties of the last century, in
this study our attention is focused on analyzing of these inflows in
Algeria which we found both weak and modest compared with the
possibilities and opportunities that Algeria has in investments, and it
seems so clearly when we compare it with some Arab countries which
occupy the forefront lines in investors’ attracting. In addition, most of
the inflows went to the hydrocarbon sector despite of the other sectors
need to this kind of investments.

Key words: Direct foreign investment, Inflows, Sectoral
distribution, Economic sectors.

محمد السعيد الزاهري والصحف المشرقية
مجلة الرسالة أنموذجا
أ.عايدة حباطي
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قسنطينة
الملخص:
يعد حممد السعيد الزاهري من أملع الشخصيات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر،
ومن أبرز أعالمها؛ امتد نشاطه الصحفي وطنيا وعربيا ،ومتيز دون باقي أقرانه بقلم سيال،
وعد واحدا من نبغاء األدب
وطرح جريء ملختلف املوضوعات ،فلمع امسه مغاربيا وعربياُ ،
العريب؛ كطه حسني ،والرافعي ،والزيات ،مبراسالته ملختلف الصحف العربية؛ كالفتح
واملقتطف والرسالة.
إنا نتساءل يف هذا املقام عن نوعية مراسالته؟ أكانت سياسية أو إصالحية أو
أدبية؟ وما هي أهم املوضوعات اليت طرقها؟ ومدى تفاعله مع املشرق ،الذي شهد زمخا
فكريا ،فهل تقاطعت أفكاره ومفكري املشرق؟ أم انفرد بطرح خاص لألفكار ،وذلك من
خالل مشاركاته يف الصحف املشرقية؟ خاصة جملة الرسالة اليت اختذهتا امنوذجا عن
مراسالته؟ وكيف استقبلت الصحافة املشرقية علما من أعالم املغرب العريب؟.
Abstract:
Mohamed al-Said al-Zahiri is considered one of the most
distinctive and active figures in the contemporary history of
Algeria. His works are very popular in Algeria and the Arab
world as well. Moreover, writing about different topics freely
and openly made him a well known author in both Arab and
Maghreb world, along with many other brilliant writers as: Taha
Hussein, Al-Rafe’i, Al-Zayyat, etc. He also rose to fame thanks to
his letters to some widely read newspapers, like: Al-Fat’h, AlMoktataf and Al-Rissala. And now we are basically questioning
the type and content of those letters; whether they were
political or literary, and to what extent they were related to
Middle East. Thus, we chose “Al-Rissala” magazine to be our
case study in order to see how newspapers in Middle East
perceived

االستقاللية في العمل في التراث السوسيولوجي
أ .وهيبة روابح
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة
ملخص:

ميثل هذا البحث حماولة للكشف عن مفهوم االستقاللية يف العمل يف الرتاث
السوسيولوجي ،بوصفها مشروعا للتميز واإلبداع يف التنظيم .االستقاللية من املفاهيم
األكثر تعقيدا وتعددا يف املعاين يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية ،غري أن ما يهمنا هو
املفهوم يف حقل علم اجتماع التنظيمات.
ظهور مفهوم االستقاللية كان مصاحبا ملفهوم الفرد ،بدءا من عصر األنوار ،مث يف
الفكر السوسيولوجي لآلباء املؤسسني لعلم االجتماع ،خصوصا يف املقاربة الفردانية
لماكس فيبر وإسهاماته يف علم االجتماع :يتعلق األمر بسوسيولوجيا الفهم والنموذج
املثايل للبريقراطية ،وصوال إىل نظريات حديثة عاجلت املوضوع مثل نظرية التحليل
االسرتاتيجي ونظرية التعديل االجتماعي ،أين أخذ املفهوم حتديده املادي خصوصا مع
تطور العامل التقين.
Abstract :
Our goal in this work is to see what is the meaning given to the
concept of autonomy at work in sociology.
Autonomy is one of the most complex concepts in the field of
social and human sciences, but what interests us is his sense
sociology of organizations.
The concept of autonomy appeared with the notion of the
individual, from the enlightenment, also in sociological thinking of
the founding fathers of sociology, particularly through the
individualistic approach of Max Weber and his contributions in
sociology: the sociology understanding and bureaucratic paradigm,
arriving at other theories that have addressed the theme such as
strategic analysis and social regulation or concept took its real
concrete definition.

القرائن وأثرها في تكوين اقتناع القاضي الجنائي
 محمد الطاهر رحال.أ
 قسنطينة- جامعة منتوري
:الملخص
،حتتل القرائن أمهية بالغة يف جمال االثبات اجلنائي من الناحية العلمية والعملية
 ومما الشك فيه أن القرائن.السيما مع التطور العلمي احلديث يف جمال ارتكاب اجلرائم
 وهلا دور جد فعال يف تكوين اقتناعه الشخصي خاصة،ختضع ملطلق تقدير القاضي اجلنائي
 غري أن سلطة القاضي.يف ظل غياب أو عجز األدلة املباشرة يف أداء الدور املنوط هبا
،اجلنائي يف االقتناع ليست مطلقة بل مقيدة بوجوب أن تكون هذه القرائن مشروعة
 فضال عن وجوب أن تكون مبنية على اجلزم واليقني اجلنائي ال الظن،مطروحة للمناقشة
 باإلضافة إىل وجوب تسبيب القاضي اجلنائي حكمه عند اعتماده على القرائن،والرتجيح
.كدليل اثبات
Abstract :
Proofs have a significant importance in criminal evidence for its
scientific and practical side regarding the scientific progress in terms
of committing crimses. Without douth those proofs are taken by the
criminal judge, and have an important role to from his perrsonal
conviction. especially in absence or failure of direct proofs to do what
is expected from it but this judge authority and power to get
conviction and certainty is not totally free, but rather limited from
one side to be legal, open to discussion and more to be based on
sureness and certainty not douths and interpretations, further more
it is a must for the judge to make it the cause as a basis to prove his
conviction.

أصول الدّرس الصوتي المعاصر في كتب علم القراءات
د .زين الدين بن موسى
جامعة اإلخوة منتوري  -قسنطينة
الملخص:

ما ميّز ال ّدرس الصويت يف إرهاصاته األوىل أنّه ارتبط باجلانب النظري؛ فهو قلّما
حىت
ينفصل عنه ّ
ليبني الكيفية والطريقة املثلى يف توظيف األصوات ضمن سياق لغوي ماّ ،
األول
جاء علماء القراءات القرآنية ومنحوا لل ّدرس الصويت بعدا آخر بنظرة مغايرة أساسها ّ
التطبيق على نصوص القرآن الكرمي مبختلف ظواهره اللّغوية ،فعند مطالعة تلك الكتب
القراء عن غريهم من النّحاة يف
ومراجعة موضوعاهتا ّ
يتبني لل ّدارس مبلغ اجلهد الذي انفرد به ّ
ضبط املصطلح الصويت وتبيان وظائفه والعناية بداللته عند اقرتانه بغريه ضمن سياق لغوي
املدونات الفصيحة.
مرجعه األساس القرآن ،أو ما دونه من ّ
للصوت العريب وإن أعيتهم احليلة يف إدراك ما
الصواب يف دراستهم ّ
فالقراء مل جيانبوا ّ
ّ
توصلت إليه ال ّدراسات الصوتية املعاصرة؛ حبكم استغالهلا لكفاءة األجهزة اإللكرتونية اليت
ّ
أبانت عن غوامض حقائق مثّلت بالنّسبة للقدماء مرتقى صعبا ،وإن كانت هلم اجتهادات
وآراء تن ّوعت حبسب خصوصية جمال اهتمامهم يف علم القراءات ،وسنحاول من خالل هذا
نبني أصول ال ّدرس الصويت املعاصر يف الرتاث اللّغوي العريب من خالل جهود
املقال أن ّ
علماء القراءات ،الذين كان معظمهم من النّحاة واللّغويني ،كما سنعمل على توضيح
عما تباين فيه
مالمح التجديد يف ال ّدرس الصويت من خالل علم القراءات ،والكشف ّ
ال ّدرس الصويت يف اللّسانيات املعاصرة عن جهود علماء القراءات يف هذا العلم ،وإن كانت
وجوه االختالف معدودة ليست بالكثرية.

Abstract :
The initial phonetic course was distinguished by a
theoretical studying. It was few times when it had gone to
clarify how/what is the right manner to use the sounds in a
linguistic context, until the arrival of Quran Recitations savants.
This lasts gave the phonetic course another vision based on the
practice of it on the Quranic texts with all its linguistic aspects.
Through an attentive and critical reading of their books, it is
notable that, between the grammarians, Recitor’s do great
efforts to define phonetic terminology, explicate its functions
and work on its significations when it is linked with another in a
linguistic context based on Quran or other classical texts.
The Recitor’s study of the Arabic Sound was not wrong;
despite they can not attain what was attained in modern
studies, due to the utilization of electronic machines that
disclose some facts was ambiguous for ancients who, however,
made some different approaches issued from their specialties in
the Science of recitation.
We try in this article to find the origins of the modern
phonetic course in the Arabic linguistic heritage, through the
efforts of recitation savants that most of them were
grammarians and linguists. Also, we will clarify the aspects of
modernization in the phonetic course through the science of
recitation, and what are the main differences in the phonetic
course between the contemporary linguistics and the efforts of
recitation savants, despite they are so few.

الصورة الفنية في النقد العربي بين القديم والحديث
أ.عيسى بودوخة
جامعة أم البواقي
الملخص:

يتلخص موضوع هذا البحث يف تقدمي مفهوم للصورة الفنية من حيث اللغة واالصطالح،
يعرج على النقد العريب القدمي ومدى استيعابه ملفهوم الصورة مع
وعند املفسـرين للقـرآن الكرمي ،مث ّ
التمثيل بنماذج تناولت هـذا املصطـلح بالدراسة املناسـبة لذلك العصر ،وإن كان ذلـك بوسائـل
وطرق ختتلف عن وسائل وطرق الدراسات احلديثة طبعا.
وبعدها يتطرق البحث إىل كيفية معاجلة الصورة الفنية يف ضوء النقد العـريب احلديـث،
وخيلص إىل أن بعض الدراسات العربية حـول هذا املصطلح جاءت متـأثرة بالدراسات الغربية تأثرا
سلبيا  .وال خيفى ما هلذه األخرية من حتامل على كـل ما هو عريب وإسالمي .فلحق من ج ّـراء
ذلك إجحاف كبـري بالتـراث العريب  ...مع التمثيل أيضا بنماذج ممن تناولوا موضوع الصورة
بدراسات مستقلة .
مث حاول البحـث رصد أهم عناصر الصورة الفنـية ،وخلـص إىل أهنا تتمثل يف أربعة عناصر
هي :اللغة ،اخليال ،املوسيقى والوحدة العضوية .
أما أهم وظائفها فتتمثل يف :الشرح والتوضيح ،واملبالغة ،والتحسني والتقبيح ،والوصف
واحملاكاة .
وتُـوج البحث بفهرس يضم أهم املصادر واملراجع اليت استقى منها مادته .
الكلمات المفتاحية :الصورة الفنية ،النقد القدمي ،النقد احلديث ،اخليال ،املوسيقى،
اللغة.

The figure of style between the old and the modernists
Abstract:
This study aims to define the style picture of linguistic and
terminological point of view and from the point of view of the
interpreters of the Quran. She is also interested in the ancient Arab
criticism and how to deal with the image of style and illustrate this
point with examples of studies addressing this term that have been
undertaken at one time even if they make use of various means of
those used by the modernists .
The study then looks at how to deal with the figure of speech in
the light of modern criticism. The results of this investigation are
distressing. Indeed, the majority of Arab studies addressing this term

are negatively influenced by European studies that harm anything that
can relate to the Arabic or Islam, leaving the entire Arab heritage
injured. Examples are presented on the work of writers who have dealt
style picture independently .
This study also seeks to determine the elements that constitute
the image and style that happen to be the following: language,
imagination, music, organic unity .
Its major functions, in turn, are defined as follows: explanation
and clarification, exaggeration, enhancement and denigration,
description and simulation .
This research is finally completed by an index that includes
important sources and references on which this work is based on this.
Keywords: The image of style, Critic old, modern Critique,
Language, Fantasy, Music.

Naissance d’une élite indigène
dans l’espace associatif et médiatique colonial
Dr. Samir MERDACI
Université Constantine 3
: ملخص
وضع االستعمار الفرنسي بقسوة و بطريقة عري متوقعة اجملتمع األهلي أمام وسائل إعالم و
 وبداء اجلزائري املستعمر االعتماد على هذه.اتصال جديدة و وسائل إبداع التفايف عري معتادة
 و لكن كوسيلة آلتبات،األدوات اجلديدة ليس فقط للحديث عن اجملتمع اجلزائري وتوقعته
 أول مؤشر حساس من هذا البعث، وإبراز الشخصية اجلزائرية املكتومة من طرف املستعمر،الذات
 أحدات هذه األنشطة.هو اجلمعية اليت ترتبط بعدة أنواع من األنشطة املرتبطة باجملتمع األهلي
فاجملتمع اجلزائري. و ترقية جمال الرتبية و التعليم والرياضية،تأخذ صوار متنوعة كاملوسيقى و املسرح
 مثل الفنون،بشرائحه أاستحواذ على أدوات اإلبداع الفين واألديب والتحكم يف لغة املستعمر
 يف،هذا التحول يف الثقافة اجلزائرية. واألفالم واإلذاعة والتلفزيون، والتصوير الفوتوغرايف،التشكيلة
مواجه احلداثة أصبح حمسوسا عند اندالع الثورة التحريرية اجلزائرية و احلرب ضد االستعمار
.الفرنسي
ABSTRACT
The French colonization of Algeria is contacted, sometimes brutally
and unexpectedly, the indigenous population a new media and means
of unaccustomed cultural creation. Colonized Algerians will draw
upon these new tools not only to talk about their company and hopes
but also as vectors of fighting for the affirmation of an Algerian
personality long suppressed by colonialism. The first sensitive
indicator of this revival is the association structure several kinds of
emancipatory activities Algerian native social group, music to theater
to educational and sports activities. Algerian society will take
ownership of the instruments of artistic and literary creation and
control their languages, such as easel painting, photography, film,
radio and television. This mutation of Algerian culture, faced with
modernity, is noticeable when the Algerians undertake a long war of
national liberation against the French colonizers.

