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  :الملتقى الوطني حولورقة       

 
 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية"

 "الجزائريوحاجات المجتمع       
 رئيس التظاهرة وعميد الكلية :بقلم                                      

 ر بن حرزهللاعبد القاد/ د.أ                                                

 :فكرة الملتقى وإشكاليته

 

إن االهتمام باالرتقاء بالبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية، يأتي في 

إطار االهتمام بإعادة بناء النسق الثقافي والفكري لألمة، والذي تنعكس آثاره 

بصورة جلية على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية لها، فأي ترشيد 

في الحقيقة  االستثمار  للبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية هووتقصيد 

اإلصالحي المناسب الذي يمكن أن يعود بآثار ملموسة على حياة األفراد 

ومع بروز بعض الظواهر السلبية في دائرة البحث العلمي في . والجماعات

العلوم اإلسالمية بمختلف تخصصاتها، حيث تتجلى سيطرة البعد التاريخي 

لى الكثير من نتاجه، كما وقعت الكثير من البحوث في مأزق التكرار، والولع ع

بمشكالت العلماء السابقين، مما يؤكد غفلة أو تجاهل المشتغلين بالبحث العلمي 

لطبيعة المتغيرات الكثيرة في  -في بعض قضاياها  -في الدراسات اإلسالمية 

المحلي واإلقليمي،  الحياة اإلنسانية وخصوصياتها على مستوى الواقع

 .والحاجات التي كان ينبغي أن يستهدفها بالبحث والدراسة

لكل ذلك أو لبعضه  فإن منتجات هذا البحث بقيت حبيسة األسوار التي 

قامت في الماضي ولم يتخطها إال في حاالت فردية معدودة، وهو ما يبرر بقاء 

ال تجد طريقها  أغلب دراساته وأطروحاته حبيسة رفوف المكتبات الجامعية

للنشر، وإن وجدت طريقها للنشر فال تجد من يهتم بقراءتها، وإن وجدت كل 

ذلك فأفكارها ال تجد طريقها للتأثير في الواقع والمحيط بصفة عامة لزهد 

القطاعات والمؤسسات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية في قضايا البحث 

 .العلمي في الدراسات اإلسالمية

عونا إلى بحث السبل الكفيلة لتقوية صلة هذه العلوم بواقعنا وهو ما يد

المعاصر بمختلف مناحيه خاصة في ظل التوجهات المعاصرة لربط مفاهيم 

 .المعرفة، والتعليم، والتكوين، بالواقع وحاجاته المتجددة
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تأتي هذه التظاهرة العلمية في هذا اإلطار وتستهدف تشريح واقع 

ات اإلسالمية وتقديم بعض المقترحات العملية على البحث العلمي في الدراس

المستوى العلمي والقانوني لتقوية صلة البحث في هذه الدراسات بقضايا واقعنا 

 .المعاصر محلياً وإقليميا
 

 :أهمية موضوع الملتقى
 

 :تكمن أهمية هذا الموضوع في الجوانب التالية

ي في الدراسات لتنبيه إلى ما يجب أن يكون عليه البحث العلمأ ـ ا

 .اإلسالمية من االلتحام بقضايا الواقع وحاجاته المتجددة

ب ـ خصوصية االستثمار في البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية 

 .وارتباطاته بقضايا التنمية بمفهومها الواسع

ج ـ اقتراح آليات الستفادة مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية 

 . ي الدراسات اإلسالمية بشكل دوريمن نتاج البحث العلمي ف
 

 :أهداف تنظيم الملتقى
 

ـ ربط البحث العلمي بالحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية  1

 .للمجتمع الجزائري

 .ـ التأكيد على واقعية المعرفة في الدراسات اإلسالمية 2

ـ بيان ما كان عليه فقهاؤنا من عالج مشكالت واقعهم في إطار  3

 .لى جلب المصالح ودرء المفاسدالحرص ع

في العلوم ـ نقد بعض التوجهات المعاصرة الرامية لدفع البحث العلمي  4

 .نحو التاريخ وعزله عن الواقعاإلسالمية 

ـ تقريب المسافة بين األصول النظرية للبحث العلمي في العلوم  5

 .اإلسالمية وواقعه اليوم
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 محـــاور الملتقــــى

 

 مدخل عام للبحث في الدراسات اإلسالمية : المحور األول

 ـ تعريف الدراسات اإلسالمية وتقاطعاتها مع العلوم األخرى 1

 ـ التصنيفات المعاصرة للدراسات اإلسالمية 2

 ـ أهمية الدراسات المتعلقة بالهوية الدينية في حياة الشعوب 3

 

ؤسسات واقع الدراسات اإلسالمية والبحث العلمي في الم: المحور الثاني

 الجامعية

 ـ واقع الدراسات اإلسالمية في المؤسسات الجامعية 1

المؤسسات الجامعية ومخابر العلوم اإلسالمية في ـ واقع البحث العلمي في  2

 البحث

 الدوريات األكاديمية العلوم اإلسالمية في ـ واقع البحث العلمي في 3

 

ت اإلسالمية مدى استهداف البحث العلمي في الدراسا: المحور الثالث

 لحاجات الواقع الجزائري

 ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في العقيدة ومقارنة األديان 1

ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في علوم القرآن والحديث والدراسات  2

 القرآنية 

ـ حاجات الوقع في البحث العلمي في الفقه وأصوله والدراسات المقارنة بين  3

 ونالشريعة والقان

 ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في الدعوة والثقافة اإلسالمية 4

 .ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي 5
 

 

مقترحات لربط البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية : المحور الرابع

 بحاجات الواقع

  .المحلي ـ مقترحات لربط البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية بالواقع

  .ـ مقترحات لربط البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية بالواقع اإلقليمي
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 كلمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 

 

 

 مسعود فلوسي/ د.أ: بقلم

 رئيس المجلس العلمي للكلية

تنظيم تعمل على  1ما فتئت كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة 

نها والوطنية، لدراسة القضايا المستجدة التي تحظى الملتقيات العلمية، الدولية م

 .اإلسالميو العربي باهتمام خاص من األوساط العلمية والفكرية في العالم

وقد أصبحت الكلية رائدة في هذا المجال بما نظمته من ملتقيات بلغت 

ستهان به سبعة ملتقيات دولية وأربعة ملتقيات وطنية لحد اآلن، وهو عدد ال ي  

واإلمكانات  ذلت في إعداد وتنظيم هذه الملتقياتا قيس إلى الجهود التي ب  إذا م

، والذين خرت لها، وعدد األساتذة والباحثين الذين شاركوا فيهاالمادية التي س  

 .ينتمون إلى جامعات عربية وأجنبية وجزائرية كثيرة

 البحث العلمي في الدراسات"إن الكلية إذ تتناول في هذا الملتقى قضية 

أن البحث العلمي في العلوم ، تدرك "اإلسالمية وحاجات المجتمع الجزائري

، حتى يكون له مردوده اإلسالمية يجب أن يساير حاجات المجتمع الجزائري

الذي ي راد تحقيقه من ورائه، فالجامعات والكليات اإلسالمية في الجزائر يجب 

ى توجيه دراسات أن تضع في اعتبارها حاجات المجتمع الجزائري وتعمل عل

أساتذتها وباحثيها في إطار العمل على اإلجابة عن األسئلة المطروحة بشأن 

القضايا التي يعيشها هذا المجتمع ويعاني منها أبناؤه ويريدون أن يعرفوا 

 .موقف الشارع الحكيم منها

وحاجات المجتمع الجزائري متنوعة ومتعددة، وتمتد مساحتها لتغطي  

ة االجتماعية، بل إن هذه الحاجات تتغير صورتها وتتعدد كافة مجاالت الحيا
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مظاهرها من بيئة اجتماعية إلى أخرى داخل المجتمع الجزائري؛ الواحد في 

 .عمومه، المتنوع في خصوصيات مناطقه وبيئاته وثقافاته

وقد أعدت اللجنة العلمية للملتقى أرضية أولية رأت أن تدور حولها 

وضمنتها أهم القضايا التي تثيرها إشكالية تهم، مشاركات الباحثين ومداخال

إلى اللجنة بعد اإلعالن عن الملتقى ونشر ورقته العلمية  -وقد وردت الملتقى، 

أكثر من خمسين مشاركة من باحثين من مختلف جامعات الوطن، بل لقد  –

اتصل بنا باحثون من جامعات عربية يرغبون في المشاركة، بيد أننا اعتذرنا 

 .عدم التمكن من برمجتهم واستقبالهم بسبب كون التظاهرة وطنية لهم عن

وقد رأت اللجنة بعد الدراسة والتقويم أن تقبل ما ال يزيد على ثالثين 

مداخلة من المداخالت المقترحة، بالنظر إلى الوقت المخصص للملتقى وكذا 

تقى مدى صلة المداخالت المقدمة بموضوع الملتقى، على أن تجري أشغال المل

 .في شكل جلسات عامة وورشات خاصة

ويأتي هذا الكتيب الذي حرصت الكلية على إصداره بمناسبة الملتقى، 

ليوثق تنظيم هذه التظاهر ويحفظ ملخصات المداخالت التي قدمت فيها، ويكون 

رصيدا يستفيد منه الباحثون والدارسون فيما يكون مندرجا ضمن اهتماماتهم 

 .ي طرحت في هذا الملتقىالبحثية من القضايا الت

 .وهللا ولي التوفيق
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 الوظيفة الوجودية لإلسالم في تطوير البحث العلميأهمية 

          

 

 

 

 

عمار جيدل/ د.أ :بقلم


  

تعد العالقة التفاعلية بين البحث العلمي والتنمية أساس تطوير كّل 

خصب للبحث  منهما لآلخر، والمعارف ذات الصلة بالحياة بكل أبعادها ميدان

العلمي، وتبلغ تلك الخصوبة منتهاها إذا ما تعلّق األمر بعلوم الشريعة 

اإلسالمية، ذلك أنّها أساس الوظيفة الوجودية لإلنسان، المؤسسة على 

االستخالف بوصفه رؤية للوجود ورحلة الخلود؛ فتستوعب الدنيا واآلخرة، 

ية والقلبية ويكون لها في أصل الوضع حضور يستوعب العناصر العقل

والبدنية، بجملة أبعادها الفردية والجماعية والمجتمعية والدولتية واألمتية بل 

واإلنسانية، شاهد ذلك ربط الشيخ عبد الحميد بن باديس العيش لإلسالم بالعيش 

إلسعاد اإلنسانية، فضال عن المساهمة في سعادة بني دينه، فذكر معقبا على 

ي ضيق أفق وتعّصب، متحججين بقولهم أّن ليس أولئك الذين اعتبروا هذا الرأ

: اإلسالم وحده دينا للبشرية، وال الجزائر وحدها وطن اإلنسان، فقال الشيخ

هو ما نقصده ونرمي إليه، نعمل …واحترامها …نعم إن خدمة اإلنسانية "

ولكن هذه الدائرة اإلنسانية الواسعة ليس من السهل التوصل …على تربيتنا 

اشرة ونفعها دون واسطة، فوجب التفكير في الوسائل الموصلة إلى خدمتها مب

ونحن لما نظرنا " وأردف قائال… إلى تحقيق هذه الخدمة وإليصال هذا النفع

ولقد : في اإلسالم وجدناه الدين الذي يحترم اإلنسانية في جميع أجناسها فيقول

ناس، ويبيّن ، ويقرر التساوي واألخوة بين بني جميع تلك األج"كّرمنا بني آدم

أنهم كانوا أجناسا للتمييز ال للتفضيل وأن التفاضل باألعمال الصالحة فقط، 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل : فيقول

                                                           

 .2، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر عمار جيدل/ د.أ  
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والشك أن النصوص القرآنية هي مربط  لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

ى أن العيش لإلنسانية ال يتم إال بالعيش كل تلك الشواهد، لهذا انتهى الشيخ إل

وهو  -فلما عرفنا هذا وأكثر من هذا اإلسالم : "لإلسالم، يؤكد هذه الفكرة قوله

علمنا أنه دين اإلنسانية الذي ال نجاة لها وال سعادة  -الدين الذي فطرنا عليه هللا

كون إال من إال به، إن خدمتنا ال تكون إال على أصوله، وإيصال النفع إليها ال ي

طريقه فإذا عشت له فإني أعيش لإلنسانية لخيرها وسعادتها، في جميع 

فما أسباب الخلل الطارئ " )…فهذا معنى أعيش لإلسالم…أجناسها وأوطانها

على برامج مؤسسات صناعة الوعي عندنا؟ هل تغيّر اإلسالم؟ هل تغيّر 

ائف المسلمون؟ هذا موضوع بحث رصين ومتشعّب يستوعب جملة الوظ

الوجودية للدين نفسه؛ فما التحديات التي طرأت على األمة فجعلتها تستبعد 

البحث العلمي منهجا لفحص وتمحيص المتداول المعرفي العام واألكاديمي؟ 

تيسيرا إلنجاز مهّمة المراجعات استجالبا للوظيفة الهدائية للدين؟ يفرض 

ءة الوظيفية للدين، ذلك الخلوص إلى المطلوب التوقّف عند علل الميل عن القرا

أّن مربط فعالية الدين في األنفس أن يكون أساس التدين تفتيشا عن تمثّل ما 

طلب منك ال مجرد توقف عند ما قال لك، أن تكون مسكونا بأن تقبض روحك 

مرضيا عنك، وقد حال دون تلك المساءالت الوظيفية انتشار مذاهب الهوسية، 

معنى )مضات، ومن المفاهيم القارة فأسس بعضها من واضحات الدين غا

أوهاما صارفة إلى العبثية الملّونة أكاديميا، فطهر تيار قابلها بقبول ( وتمثاّل

دين بال عقل، قد يرفده دين التميّز الشللي، أو دين بال ضمير، أو دين فردي 

بأبعاد فردية مبتوتة الصلة باألبعاد الوظيفية االجتماعية دين بال أساس، أو دين 

في )نفي الدين، أو دين يمنع الدين من تأطير المجتمع، أودين تحت الطلب ي

، ألجل تحقيق القول فيما سبقت اإلشارة إليه قسمت العرض على (خدمة الزمر

 :النحو اآلتي

 .البحث العلمي في معارف الدين في معترك اإلفشال  -1

 .مذاهب هوسية معاصرة وعالقتها بتعطيل الوظيفة الوجودية -2

زية الوظيفة الوجودية للدين على النظر الجديد لمجاالت معرفة آثار مرك -3

 (.سائر العلوم/ علوم الشريعة)عموما 

الوظيفة الوجودية للدين وآثارها على تجديد البحث في تيسير الحياة  -4

 .المادية والمعنوية

 الخاتمة -5
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 بين استالب التراث.. الدراسات اإلسالمية

 واالغتراب عن الواقع            
 

 

 

ولهى حمنه   


        
 

إن ربط الدراسات اإلسالمية في المؤسسات الجامعية بالمجتمع 

واالهتمام بقضاياه يبدأ بتصحيح التصور الشائع أوال، ثم االشتغال على القضايا 

و النوازل من خالل النظر فيها، وإيجاد المخارج الشرعية المناسبة والمالئمة 

 . للراهن المعاش ثانيا

الشعبي إلى اآلن ال يفرق بين الدراسات اإلسالمية في  فالمخيال

المؤسسات الجامعية، وبين معاهد تكوين األئمة، ولكوني درست في معهد 

أواخر التسعينات، فحديثي سيكون عمليا وفق ما  -باتنة -العلوم اإلسالمية

درست من مواد، وما عايشت من أحكام مسبقة يصدرها عامة الناس وحتى 

 ".شريعة"ات اإلسالمية التي تسمى الدراسالنخبة على 

يعتقد الناس من عوام وطلبة ومثقفين من خارج دائرة أهل 

االختصاص، أن طالب الشريعة في الجامعة يحفظ القرآن والحديث والفقه 

إن هذا المتخيل أو . ليتمكن من تولي منصب اإلمامة أو تدريس مادة الشريعة

حه، ألن التفاعل مع المجتمع الصورة النمطية هي أول ما يجب تصحي

واالندماج فيه وفهم مشكالته والسعي لحلها يصطدم مع هذا الحاجز النفسي 

يجب أن يفهم الناس أن الدراسات اإلسالمية الجامعية هي . والحكم المسبق

دراسات حول اإلسالم، تتناول مسائل االعتقاد وقضاياه النظرية والعملية 

                                                           
 1ماجستير، جامعة باتنة : ولهى حمنه.  

        oulha32@yahoo.fr:البريد االلكتروني
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دات ومعامالت، تتناولها فهما ونقدا وترجيحا ومسائل الحياة العملية من عبا

وتعديال ودعوة إليها حسب مقتضيات العصر، مع مراعاة قاعدة الثابت 

لكن هل هذا . والمتغير فيها، باالعتماد على مناهج علمية وإجراءات أكاديمية

 هو الحاصل في المؤسسات الجامعية؟

على مدى من خالل ما درست من مواد وأيضا مطالعاتي ومالحظاتي 

سنوات عدة، يمكن أن أتحدث عن حالة استالب تراثي لدارس العلوم 

المبذولة لتطبيق المناهج الحديثة، إال أن  بالجهودورغم اعترافنا . اإلسالمية

المواضيع والقضايا عادة ما تكون تراثية سواء في العقيدة أو التفسير أو 

ستوعب قضايا الدين الحديث أو الفقه أو غيرها، حيث يتخرج الطالب وقد ا

 .النظرية والعملية تاريخيا، هي رحلة في التاريخ ومغامرة في التراث

المطلوب من الدراسات اإلسالمية في المؤسسات الجامعية أن تنطلق 

من قضايا الراهن العقدية والعملية، والمشكالت الوجودية والمطالب والعوائق 

لول التي يقدمها اإلسالم في هذا الحالية، وتسعى لتقريب الطالب منها وبيان الح

الجانب أو ذاك، حتى  إذا تخرج الطالب ال يحس بالغربة ويجد ما يقوله إجابة 

وهذا ال يتحقق إال من خالل اتفاقيات بين الجامعة . عن األسئلة المطروحة

وهيئات المجتمع المختلفة والخرجات العلمية والمالحظات الميدانية في 

المستشفيات والمساجد ودور الشباب والرياضة القطاعات االقتصادية و

والثقافة، وعقد اللقاءات مع الجمعيات وتبادل الخبرات حول قضايا المجتمع 

 .      المطروحة
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 تقاطع العلوم اإلسالمية مع علوم           

 اإلعالم واالتصال                   
 

 
 

رحماني مريم 
 

 

سليط الضوء على تقاطع العلوم نحاول في هذه الورقة البحثية ت

من خالل الدور الذي قام ويقوم به  ،اإلسالمية مع علوم اإلعالم واالتصال

العمل االتصالي واإلعالمي بكل أشكاله في إنشاء المعاني وتقديم مختلف 

الرسائل المتعلقة باإلسالم ومشاركتها مع اآلخرين عبر مختلف المراحل 

مة فعالة في نشر هذه العلوم  وإيصالها إلى ما جعله يساهم مساه ،التاريخية

في ظل النقالت النوعية التي مر بها من الشفهي إلى  ،الشعوب واألجيال

المسموع مرورا بالمكتوب، خاصة مع ما يشهده هذا المجال من والمرئي 

تطورات تكنولوجية قوية انعكست على نشر العلوم اإلسالمية بشكل أوسع 

من جهة، وربطها باحتياجات الواقع المعاصر  وبطرق أسهل وأكثر تأثيرا

ويكون هذا من خالل إبراز دوره في  .واهتماماته المتجددة من جهة أخرى

مختلف المراحل التاريخية التي مر بها اإلسالم وحتى يومنا هذا، وهو ما ساهم 

في إعادة بناء النسق الثقافي والفكري لألمة والذي يمكن أن يعود بآثار ملموسة 

 . حياة األفراد والمجتمعاتعلى 

تقاطع العلوم  تتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية إذن في البحث في  

 .اإلسالمية مع علوم اإلعالم واالتصال

                                                           
 3طالبة دكتوراه، أستاذة مساعد بجامعة الجزائر : رحماني مريم.  

 Rahmameryem@yahoo.fr :االلكتروني البريد
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 أهمية الدراسات المتعلقة بالهوية الدينية 

 في حياة الشعوب             
 

 
 

عمر محمودي
 

 

أشرف المرسلين دمحم  بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم على

 :األمين وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد

فلقد تعرضت أمتنا اإلسالمية خالل تاريخها الطويل لسلسلة من 

وأكبر هذه االنتماءات هي  ،األحداث انبثقت عنها مجموعة من االنتماءات

نتماء من ومع مرور الوقت تحول هذا اال .االنتماء السني واالنتماء الشيعي

مجرد مجموعة من األفكار واالعتقادات إلى ه ويّة يتمايز بها أفراد العالم 

اإلسالمي؛ حيث أصبح الفرد المسلم يعيش اآلن حالة من الصراع المزدوج، 

صراعه مع ذاته من أجل تأكيد وترسيخ اتصاله بالعالم اإلسالمي، وصراعه 

ولقد عرف . وانتمائه هويتهمع غيره من أفراد األمة اإلسالمية ألجل إثبات 

أعداء هذه األمة كيفية استغالل هذا االنشقاق في اله ويّة اإلسالمية، من أجل بث 

الفوضى "الفتن وزعزعت كيان العالم اإلسالمي، من خالل ما يعرف بـ

؛ حيث يقوم مبدأ هذه النظرية على إثارة النزاعات اإلثنية والطائفية "الخالقة

شعوب اإلسالمية، من أجل خلق حالة من الفوضى وعدم والدينية داخل كيان ال

االستقرار تتيح لهم فيما بعد التدخل في الدول اإلسالمية والتصرف في شعوبها 

                                                           
 شريعة إسالميّة وقضايا معاصرة، كلية العلوم : طالب دكتوراه، تخصص: عمر محمودي

 .1اإلسالمية جامعة باتنة

 omardbk2013@gmail.com: البريد االلكتروني
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، وما يحدث اآلن في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول شاؤواكيف ما 

 .خير مثال على ذلكاإلسالمية 

ة ترشيد الدراسات من هنا جاءت إشكالية البحث المتمثلة في كيفي

اإلسالمية لتحقيق حالة من الوحدة في الهوية الدينية، تجنبنا خطر السقوط في 

 .فخ الفوضى الخالقة

ويهدف البحث إلى التحذير من خطر التعصب للطائفية والعرقية، 

نوع من االنسجام  لتكوينوكيفية االستفادة من الدراسات المتعلقة باله ويّة 

 .نيةي، وبث روح الوعي في أهمية توحيد الهوية الدوالتناغم بين األفراد

وسأتناول البحث من خالل خطة مكونة من مقدمة ومبحثين وخاتمة، 

حيث سأتعرض في المبحث األول إلى تحديد المصطلحات وسأتناوله في 

 المطلب األول تحديد مفهوم اله ويّة، المطلب الثاني تحديد مفهوم: مطلبين

في كيفية ترشيد الدراسات  جعلتهبة للمبحث الثاني فلقد وبالنس .الفوضى الخالقة

المطلب األول : اإلسالمية لتحقيق وحدة اله ويّة الدينية، وسأتناوله في مطلبين

ترشيد الدراسات اإلسالمية لترسيخ مبادئ اله ويّة اإلسالمية الصحيحة، المطلب 

 .ب والطوائفالثاني ترشيد الدراسات اإلسالمية لتحقيق التقارب بين المذاه

 .لعرض أهم النتائج المتوصل إليها أفردتهاوبالنسبة للخاتمة فلقد 
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 ت المسائل المنهجيةكبريا

 في بحوث العلوم اإلسالمية توفرها الواجب
  

 

 

 نصر سلمان/ د.أ

 

إن الكثير من البحوث الجامعية وبحكم التجربة نجدها تفتقد إلى العديد 

ى درجة األطروحات األكاديمية الجادة، التي من المواصفات التي ترقى بها إل

تخدم البحث العلمي، وتنتج باحثين يكون لهم األثر البالغ في قولبة الحياة 

العلمية، والقدم الراسخة والكعب العالي في إنجاز بحوث تفخر بها أمتهم، 

وتعتز بها مؤسساتهم، ويفيد منها الراغبون في النهل العلمي واالستزادة 

 .الفكرية

بناء على ما سبق سنتطرق بإذنه تعالى للعديد من المواصفات و

محاولين مالمسة الداء،  ؛الواجب توافرها في البحوث العلمية األكاديمية

وإعطاء الدواء الناجع متمثال في إبراز جملة من المالحظات المنهجية التي 

ة يجانب فيها كثير من الباحثين الصواب، عسانا نسهم ولو بوضع لبنة صغير

في كيان البحث العلمي قصد ترقيته، والنهوض به، وإرساء دعائمه، وإصالح 

ما قد يشوبه من خلل، داعين هللا عز وجل أن يكون هذا الملتقى بوابة رئيسة 

لملتقيات أخرى تخدم البحث العلمي وتجعله يالمس الواقع االجتماعي والثقافي 

 .لي التوفيقوهللا و. في العالم اإلسالمي عامة والجزائر خاصة

  

                                                           
 وم أستاذ التعليم العالي، كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر للعل: نصر سلمان

 .اإلسالمية، قسنطينة

 sotehisouad@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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 مشكالت البحث العلمي في المؤسسات الجامعية الجزائرية
 

  

 

 

زرواتي رشيد/  د.أ   


 ترايكية يامنة/ أ   

تعتبر التنمية من بين أهم األهداف التي تسعى إليها الكثير من البلدان 

على اختالف درجتها في التقدم، حيث تساهم التنمية في تلبية التطلعات 

ت الالمتناهية للشعوب، ولبلوغ التنمية ال بد من توفر مجموعة من واالحتياجا

المقومات والشروط التي  يجب أن تبنى عليها مختلف البرامج والسياسات 

 .التنموية

ويعتبر العلم والمعرفة من أهم المقومات التي تقوم عليها مختلف 

ية في الجهود التنموية، حيث يكفل العلم تحقيق التطور والتقدم والرفاه

همية المعرفة والعلم ألوإدراكا منها  ،ومن هنا نجد أن دول العالم كافة .المجتمع

تسخر الكثير من اإلمكانيات والدعم للمؤسسات  ،في بقاء المجتمع وتقدمه

الجامعية واألكاديمية، وذلك للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في رعاية 

ن البحوث في تقديم معلومات وتشجيع البحث العلمي، حيث يساهم هذا النوع م

عن واقع المجتمع سواء السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي والمشكالت 

                                                           
 أستاذ التعليم العالي، جامعة برج بوعريريج: رابح زرواتي/ د.أ. 
 أستاذة وطالبة دكتوراه، جامعة برج بوعريريج: يامنة ترايكية 

  traikia.yamna@ymail.com:البريد االلكتروني
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المختلفة الموجودة في هذه المجاالت  للتعرف عليها ومحاولة القضاء عليها أو 

 .التخفيف منها

كما تتنوع مجاالت البحث العلمي وتتعدد بتنوع وتعدد العلم الذي تبحث 

هذه المجاالت، البحث في مجال العلوم االجتماعية، حيث  فيه، ولعل أبرز

يختلف البحث في هذا المجال عن باقي المجاالت سواء من حيث الطبيعة أو 

المنهج أو حتى المشكالت التي تواجه البحث العلمي، وهو الموضوع الذي 

سنقوم بمعالجته من خالل هذه المداخلة، حيث سنتناول معوقات ومشكالت 

لمي في الجامعة الجزائرية بصفة عامة مركزين على مجال العلوم البحث الع

أسبابها وهل واالجتماعية، وذلك من خالل التعرف على أنواع هذه المعوقات 

ترتبط هذه األسباب بالباحث العلمي أم باإلمكانيات أو بطبيعة كل علم على 

قة ، وكيف تؤثر هذه الصعوبات على نتائج البحث العلمي من حيث الدةحد

 .والموضوعية، وكيف يمكن التخفيف من هذه الصعوبات والقضاء عليها؟
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واقع الدراسات األكاديمية في مجال االقتصاد اإلسالمي في 
دراسـة استكشـافية  -المؤسسات الجامعية الجزائرية 

– تحليـلية 

 

 

 

     

عزوز مناصرة/ د    


زين الدين مكاوي          


 

 

اإلسالمي من العلوم الحديثة نسبيا مقارنة بالعلوم يعتبر علم االقتصاد 

الشرعية األخرى التي ظهرت معالمها وأدواتها وطرقها البحثية في العصور 

اإلسالمية األولى، فهذا العلم وإن كانت مبادئه وأصوله قد ظهرت مع ظهور 

اإلسالم قبل أربعة عشر قرنا، إال أن أدواته ومنهجيته وطرقه البحثية لم تظهر 

حيث لقي االقتصاد اإلسالمي . إال في النصف الثاني من القرن العشرين

اهتماما كبيرا من المؤسسات الجامعية في العالم اإلسالمي، ثم امتد هذا 

االهتمام ليشمل الجامعات ومراكز األبحاث بالدول الغربية تحت تأثير األزمات 

 .بيراليةالمالية المتتابعة المتولدة عن األنظمة االقتصادية اللي

إن تزايد االهتمام باالقتصاد اإلسالمي في مراكز األبحاث والمؤسسات 

ومن . الجامعية يدفعنا للتساؤل عن حجم هذا االهتمام في الجامعات الجزائرية

هنا تبرز أهمية هذه الورقة البحثية فهي تأتي لتسلط الضوء على موضوعات 

                                                           
 1جامعة باتنة ، اقتصاد إسالمي: تخصص –ب  -أستاذ محاضر: عزوز مناصرة. 
 األمير عبد القادر، قسنطينةجامعة  طالب دكتوراه،: زين الدين مكاوي. 

 menasra_a@yahoo.fr :البريد االلكتروني

mailto:menasra_a@yahoo.fr
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ديمية في مختلف المؤسسات االقتصاد اإلسالمي التي عالجتها الدراسات األكا

 :وتحاول من خالل ذلك اإلجابة عن األسئلة التالية. الجامعية في الجزائر

متى بدأ االهتمام بموضوعات االقتصاد اإلسالمي في المؤسسات الجامعية -

 الجزائرية؟ وما هي المؤسسات الجامعية الرائدة في هذا المجال؟

فكر اقتصادي، مذهب ) حثما هو التوزيع النسبي للموضوعات محل الب-

 ؟ ...(اقتصادي، نظام اقتصادي

 هل الموضوعات المطروقة نظرية أم تطبيقية تستجيب لحاجات مجتمعية؟-

وقد خلص هذا البحث من خالل البحث االستكشافي ألطروحات االقتصاد 

إلى أن ( sndl)اإلسالمي المتاحة على بوابة النظام الوطني للتوثيق عن بعد 

أطروحة، ومن خالل تحليل هذه العينة  من الدراسات  365الي عددها بلغ حو

تبين أن بذور البحث األكاديمي في هذا المجال تعود إلى بداية التسعينات من 

، األمير عبد القادر، 3 ، الجزائر1الجزائر: القرن الماضي، وتعتبر جامعات

وجامعة فرحات عباس، من المؤسسات المهتمة نسبيا بأبحاث االقتصاد 

، دمحم خيضر، حسيبة بن بوعلي، 1، باتنة 2البليدة : وتليها جامعات. اإلسالمي

 .وجامعة المدية

من مجموع الدراسات، % 35وتشكل الدراسات التطبيقية حوالي 

وأغلبها تصنف ضمن النظام االقتصادي، ويالحظ عليها تركيزها على تقييم 

أمين التكافلي، وتنظيم وتقويم التجربة الجزائرية في التمويل اإلسالمي والت

فريضة الزكاة من خالل الصندوق الوطني للزكاة، وكذا اإلطار القانوني والبعد 

وتبقى أغلب توصيات هذه األبحاث بعيدة عن . االقتصادي لقطاع األوقاف

 .التفعيل في المحيط االقتصادي واالجتماعي
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 في مجال المقارنة  مشكالت البحث       
 الشريعة والقانون بين              

 

 
 

 رحيمة بن حمو/ د                                                       

 

االهتمام بالدراسات المقارنة بين الشريعة اإلسالمية، متمثلة في  بدأ

الفقه اإلسالمي وتراثه الضخم، وبين القوانين الوضعية الحديثة منذ وقت مبكر 

الميدان تطورا ملحوظا على المستوى العربي  من العصر الحديث، وعرف هذا

 ووالعالمي؛ سواء من حيث األهداف التي يتوخاها هذا النوع من الدراسات أ

من حيث المناهج المستعملة في البحث، أم من حيث المستوى العلمي 

إال أن النتائج المتحصلة من هذه  .واألكاديمي واإلمكانات المرصودة لذلك

ا من المحدودية، وسجلت على المنتوج العلمي في هذا المجهودات أظهرت نوع

عدم تهيؤ الباحث في أحد  ؛الميدان مآخذ ونقائص كثيرة، لعل من أهم أسبابها

طرفي المقارنة، فينعكس النقص على مخرجات البحث، وتقل الفائدة من هذا 

ما جعل المؤسسات العلمية وهو العمل مهما كان الباحث متمكنا في تخصصه، 

 . نحو التكوين المزدوج في الشريعة والقانون تتوجه

ولم تلبث المؤسسات العلمية، التي تصدت لتعليم العلوم اإلسالمية في 

الجزائر، وعلى رأسها جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، أن 

أدرجت تخصص الشريعة والقانون ضمن التخصصات التي تضطلع بتدريسها 

كوين جيل من الطلبة والباحثين يمتلكون إمكانات علمية للطلبة، بهدف ت

                                                           
 عبد القادر جامعة األمير  -أستاذ محاضر أ، كلية الشريعة واالقتصاد : رحيمة بن حمو– 

 .قسنطينة
  rahimabenhamou@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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وقدرات منهجية تمكنهم من البحث في الميدان لتجاوز المآخذ والقصور 

 . المالحظ في هذا النوع من الدراسات

نريد في هذه الورقة المتواضعة أن نلقي الضوء على واقع هذه التجربة 

قت األهداف المرسومة لهذا بعد مرور مدة غير قصيرة على انطالقها، هل تحق

التخصص؟ وما هي المشكالت التي يعانيها البحث في هذا المجال؟ وما هي 

القيمة العلمية للبحوث المنجزة إلى اآلن؟ ثم مدى تفاعلها مع واقع المجتمع 

 الجزائري، وهل يستفيد المجتمع بهذا النوع من اإلنتاج العلمي؟     

األسئلة، أو على األقل لمحاولة  ولعل مما يرشحنا لإلجابة على هذه

ذلك، تجربة التعليم والتأطير التي عشناها لما يزيد على ست عشرة سنة بقسم 

الشريعة والقانون بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة، وهللا المستعان والموفق 

 .لصالح األعمال
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 إلى الدراسات/ النظرة االختزالية في و
 رية وأثرهااإلسالمية بالجامعة الجزائ

 في ربط المجتمع بقيمه الحضارية  
 العلوم القانونية/ ـ الفقه وأصوله     

 ـ والسياسية نماذج تطبيقية       
حبيبة رحايبي/د  


  

 
إلى تلك العلوم التأسيسية " الدراسات اإلسالمية"يوجه البحث مدلول 

االنتماء  والمتمثلة في مجموع العلوم ذات الخصوصية الشرعية اإلسالمية في

للحقل المعرفي اإلسالمي، والتي ترتكز في مجموعها على الكتاب والسنة، 

وهو ما تعبر عنه علوم القرآن والحديث النبوي الشريف وعلومه، وعلوم الفقه 

 .. وأصوله، وهكذا 

الورقة البحثية تتناول هذا التوجيه لمدلول الدراسات اإلسالمية في 

ركزة على تخصصي العلوم القانونية والعلوم المؤسسات الجامعية الجزائرية م

السياسية، استنادا إلى مساحة معرفية يتقاطع فيها هذان الحقالن المعرفيان 

والحقل المعرفي للدراسات اإلسالمية السيما األصولية والفقهية منها، ذلك أن 

وذلك كالقانون الدستوري، والنظم  ،هذين الحقلين وفي مفردات بعض المقاييس

سية المقارنة، يفترض تناول فكرة الدولة والنظام السياسي في اإلسالم ـ السيا

على سبيل التمثيل ـ كأحد النماذج التي عرفها التاريخ اإلنساني، ولكن ومن 

خالل التجربة والمعاينة عن طريق الدراسة في التخصصين السابقين يقع 

أو أنه يقع تقديم تجاوز هذين النموذجين، وال يتناوالن بالدراسة في الغالب، 

المعارف والمعلومات المتعلقة بهما بطريقة تشوه المفهومين أو ال تعبر عن 

                                                           
 القدر للعلوم اإلسالمية قسنطينة  ، جامعة األمير عبد(ب)أستاذ محاضر : حبيبة رحايبي. 

 hrehaibi@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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فحواهما كتجارب عرفتها الحضارة اإلسالمية لفترة تاريخية سادت وسيطرت 

 .فيها هذه الحضارة

من ناحية ثانية؛ فإن الورقة البحثية تتناول بالنقد؛ التوجه الذي تتبناه 

على وجه التحديد في تناول " الفقهية واألصولية"الدراسات الشرعية 

موضوعاتها، من خالل تغليب النظرة الجزئية، وعدم اعتماد منهج واضح 

يستند إلى أبعاد نظرية واضحة المنطلقات في طرح مستجدات القضايا، مما 

، (اعتمادا للمصطلح الشرعي الفقهي)يمكن طرحه ضمن النوازل الفقهية 

علمين بالواقع بأبعاده المختلفة، ما يمس منها المجتمع أو ومحاولة ربط هذين ال

الدولة، أو العالقة مع اآلخر، تأسيسا على أن أصول الفقه هي أداة تنزيل 

األحكام الشرعية على مظانها، بما يحقق للشريعة اإلسالمية خصائصها في 

الشمولية والصالحية للتطبيق في كل زمان ومكان، فضال عن خاصية 

 .العالمية
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 عالقة البحوث الفقهية بالتطورات الواقعية

 

 
 
 

سعاد سطحي/ د.أ       


 

 
إن البحووث فووي مجوال العلوووم اإلسوالمية خاصووة الفقهيوة منهووا يجووب أن 

تالموووس الواقوووع وتعوووالج مشووواكل العصووور التوووي يتخوووبط فيهوووا الفووورد والمجتموووع 

ة إذ يفتووورض فيهوووا أن تجيوووب عووون كثيووور مووون اإلشوووكاالت الثقافيووو ،الجزائوووري

ال أن تكون مجرد اجترار لما فوي بطوون ، واالجتماعية واالقتصادية المعاصرة

أو تنوواول لمسووائل أ فتووي فيهووا بحسووب أعووراف وعووادات  ،الكتووب التراثيووة القديمووة

إذ نؤموول منهووا أن تجوود  ،مضووت، أو عووادات مجتمعووات مختلفووة عوون مجتمعاتنووا

ولموا يكتنفوه مون  ،حلوال ناجعة وطروحاٍت ناجحة لما يحل بالمجتمع من نوازل

ملمات تحتواج ألن تبحوث وتودرس بطريقوة أكاديميوة توصول إلوى إيجواد الطورق 

إذ يشوترط فوي البحوث العلموي الصوحيح أن ال  ،الكفيلة بحل هذه المشكلة أو تلوك

يغفوول األصووالة وال يسووتغني عوون المعاصوورة، وال بوود للدراسووات اإلسووالمية التووي 

تسووتجيب لحاجووات الواقووع تنطلووق موون مؤسسووات ومراكووز بحووث جزائريووة أن 

 .الجزائري

 :اإلمام القرافي قال

تلك العوائد، خالف تغير مع  دن استمرار األحكام التي تدركها العوائإ"

بع العوائد، يتغير الحكم اإلجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يت  

دا لالجتهواد العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديو تغيرفيه عند 

                                                           
 ر عبد القادر أستاذ التعليم العالي، كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمي: سعاد سطحي

 .للعلوم اإلسالمية، قسنطينة

 sotehisouad@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعودة اجتهود فيهوا العلمواء 

  ."وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد

ر بذلك في كتابه الفروق فو  تبره، ع  افمهما تجدد من العرف " :يقوليذّكِّ

طوول عمورك، بول إذا ومهما سقط أسقطه، وال تجمد على المسطور فوي الكتوب 

وجاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، ال  ره علوى عورف بلودك، واسوأله عون تج 

فوي كتبوك، فهوذا  رقورّ عرف بلده، وأجره عليه، وأفته به، دون عرف بلودك والم  

أبوودا ضووالل فووي الوودين، وجهوول  هووو الحووق الواضووح، والجمووود علووى المنقوووالتِّ 

 .1"بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

ذه الومضات النيرة من أقوال علم من أعالم وأقطواب الموذهب الموالكي ه

فوووي بيوووان اعتبوووار التطوووورات والمسوووتجدات المعاصووورة واألعوووراف والعوووادات 

وحاجووات الواقووع فووي انبنوواء واسووتنباط األحكووام الفقهيووة االجتهاديووة تزيوود موون 

تعلوق إصرارنا على طرح جملة من النماذج التي طالعتنا كتب التراث بفتواوى ت

 ،بهووا ثووم وجوودنا لتغيوور الزمووان والمكووان أثوورا فووي تغيوور األحكووام المنوطووة بهووا

وسوونحاول فووي هووذه المداخلووة إبووراز جملووة موون النموواذج واألمثلووة التطبيقيووة التووي 

نستشف من خاللها كيفية إصدار األحكام فوي بعوض القضوايا لكوي تخودم وتلبوي 

 .حاجات الواقع الجزائري

 ،لى أن تكلوول أعموال ملتقوواكم بوالتوفيق والنجوواحوفوي الختوام أسووأل هللا تعوا

 .   وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  ،وما ذلك على هللا بعزيز

  

                                                           
 .387ـ  386 /1 الفرق الثامن والعشرين :الفروق - 1
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 التفسير الموضوعي وأثره في تلبية حاجات الواقع  
 

 

 

 

 

 

نورة بن حسن/ د       


مسعودة عدوي                           


   

 
سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن تبعه  وصّل اللهم على ،الحمد هلل

 :أّما بعد ،بإحسان إلى يوم الدين

إن ما تعيشه الجزائر خصوصا واألمة عموما اليوم، من التخبط في 

المشكالت العقدية واالجتماعية والنفسية، والمعضالت األخالقية واالقتصادية، 

وبروز أفكار  إضافة إلى ما يثار من الشبهات والمطاعن حول الدين اإلسالمي،

جديدة، وظهور نظريات علمية حديثة؛ كل ذلك يدعو إلى العودة إلى القرآن 

الكريم للبحث عن الحلول لهذه المشكالت وعالجها، والرّد على الشبهات، 

وتقويم تلك األفكار والنظريات، وبيان بعض الحقائق العلمية التي سبق القرآن 

 .باإلشارة إليها

دراسة مختلف الموضوعات، التي تتعلق  فالواقع بحاجة ماسة إلى

بسائر جوانب الحياة من خالل القرآن الكريم؛ وذلك عبر  تفسير النصوص، 

 .وتثويرها وبيان معانيها ومقاصدها

                                                           
 1، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة (أ)أستاذ محاضر : نورة بن حسن . 
 كلية العلوم اإلسالمية، علوم القرآن والحديث، : طالبة دكتوراه، تخصص: مسعودة عدوي

 .1جامعة باتنة 
     nourabenhacene@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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وبما أّن النظرة التجزيئية التي كانت سائدة، ال تقدم تصورا متكامال  

ب المناهج ونظرة كلية حول الموضوعات، فإّن التفسير الموضوعي ي عد أنس

التفسيرية لتحقيق ذلك؛ هنا تكمن أهمية هذا المنهج الذي يعتمد على استقراء 

جميع نصوص القرآن الكريم وجمع أطراف الموضوع، وتفسيرها انطالقا من 

معطيات الواقع، وفي ضوء هدايات النصوص القرآنية، قصد عالج اإلشكاالت 

 .المطروحة في مختلف الميادين

إال أّن  ،في هذا العصر إلى الدراسات الموضوعية وقد اتجه االهتمام

هو أنها في الحقيقة لم تتمكن من التخلص  ؛المالحظ عموما على هذه الدراسات

من طغيان النظرة التحليلية، رغم اعتمادها على االستقراء الكلي لمواضع 

ورود الموضوع في القرآن، فظلت في الغالب أسيرة للموروث التفسيري 

بقيت عبارة عن عملية جمع وعزل لما جاء مبثوثا في ذلك التحليلي، و

وإذا كان األمر كذلك، فما . الموروث، ولم توفق في عالج المشكالت الواقعية

 مدى حاجة الواقع إلى البحث في التفسير الموضوعي وتطويره؟

 :إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تستدعي تناول الموضوع بعنوان 

 ".ره في تلبية حاجات الواقعالتفسير الموضوعي وأث"

 

 وصّل اللهم وسلم على سيدنا دمحم
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 أهمية الدراسات المقارنة بين الشريعة     
 ودورها في ربط التطبيقات والقانون     

 القانونية بأسسها الفقهية          
 

 

بشيري عبد الرحمن /د


  
 

انونية الحديثة، إن عقد الصلة بين مفاهيم الفقه اإلسالمي والتطبيقات الق

التقاء المشتغلين بالدراسات الفقهية والقانونية على صعيد  تيسيرالغرض منه 

واحد، للنظر في مشكالت مجتمعاتهم والوصول إلى الحل التشريعي األمثل 

لهذه المشكالت، في ضوء  تطلع هذه المجتمعات لألخذ بأسباب التقدم والرقي 

كونت في ظل تطبيق أحكام الفقه ومحافظتها على ذاتها وأعرافها التي ت

وهذا يطرح جملة . اإلسالمي على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان

 :من اإلشكاالت لعل أهمها

فيم تتجلى أهمية الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون؟ وما 

 انعكاسات ذلك على الواقع القانوني وتطبيقاته المعاصرة؟

بالغا للمسلمين وحكامهم أن يرجعوا إلى "ي إذ يعتبر التشريع اإلسالم

، وهو وجوب مراجعة أحكام مشروع "دينهم القويم ويحكموا به ويتحاكموا إليه

القانون المدني على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية بحيث يقبل من أحكام هذا 

 .المشروع ما ال يعارض األحكام الشرعية ويرد منه ما يتعارض معها

ة بين نظامين تشريعيين هو التعرف على طبيعة كل من إن أهمية المقارن

النظامين ومصادرهما والعوامل االجتماعية واالقتصادية التي أسهمت في 

تكوينهما، ذلك أن تشابه هذه الظروف في النظامين المقارن بينهما مما يغري 

بنسبة القواعد التشريعية المتشابهة بينهما إلى هذه الظروف، أما عند اختالف 

لقواعد التشريعية مع تشابه هذه الظروف فيلزم البحث عن عوامل أخالقية أو ا

اعتقادية أو فنية أو قانونية أنتجت هذا االختالف، ولعل هذا الهدف العلمي 

النظري يكون أهم أهداف الدراسات المقارنة، ذلك أن التعرف على طبيعة 

ن يسهم في التعرف النظم التشريعية والعوامل المؤثرة في تطورها من شأنه أ

                                                           
 أستاذ محاضر أ بجامعة الجلفة: بشيري عبد الرحمن. 

 bachiriabd76@gmail.com: البريد االلكتروني
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على القواعد العامة التي تحكم تطور هذه النظم، مما يساعد في تفسير بعض 

 .االختيارات في نظام تشريعي أو فقهي معين

ومن جهة أخرى فإن بيان أوجه االتفاق واالختالف بين النظم القانونية 

مما  والتشريعية من شأنه أن يلقي الضوء على العالقات التاريخية بين الشعوب

يؤكد التواصل بينها، ويشجع على التقارب وااللتقاء بين األجناس والشعوب، 

ويساعد على التعرف على ما عند اآلخر وفهمه، وال شك في أن االعتراف 

العالمي بمكانة الشريعة اإلسالمية بين النظم القانونية العالمية إنما يرجع إلى 

لتعرف على مبادئ هذه الشريعة اتباع منهج الدراسة المقارنة التي أدت إلى ا

 .وتأثيرها في التفكير القانوني الغربي

وإذ يرجع الفضل في تقدير التشريع اإلسالمي على المستوى  

العالمي إلى الدراسة المقارنة، فإنه ال صحة للنظر إلى المقارنة بين الشريعة 

ى والقانون على أنها تقلل من شأن مصدر الشريعة اإللهية، وتنزل بها إل

 .المستوى البشري اإلنساني

إن أهمية الدراسات المقارنة هي الجمع بين التوثيق الفقهي والقانوني 

على هذا النحو من التركيز إلى وصل الحاضر بالماضي، وربط التطبيقات 

القانونية بأسسها الفقهية، مما قد يساعد على إنهاء حالة التصلب والجمود التي 

 .هية والقانونية على السواءتعانيها اآلن الدراسات الفق

إن العمل على الرجوع بالتشريع اإلسالمي إلى مكانته السابقة من         

االحتكام إليه والعمل به واستمداد التشريعات الواجبة التطبيق في أحكامه ذلك 

أن الشريعة اإلسالمية تامة غير عاجزة عن احتواء كل المستجدات المعاصرة، 

قارنة تتجلى في فتح المجال أمام الباحثين والمختصين وفائدة الدراسات الم

 .والطلبة قصد الوصول إلى أن القانون المدني مستمد من قواعد الفقه اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 
 حاجة البحث العلمي إلى أصول الفقه         

 

 
 
 
        

خالد تواتي/ د            


 

 

 "مي إلى أصول الفقهحاجة البحث العل"تناولت في البحث الموسوم بـ

مفهوم البحث العلمي حيث عرفت البحث العلمي من حيث االصطالح، 

 .وذكرت أهميته وفائدته

وذكرت أهميته ودوره في خدمة العلوم  ،ثم عرفت بأصول الفقه

 .األخرى،كما ذكرت فوائد دراسة أصول الفقه

ة وذكرت فيه أهمية دراس ثم ذكرت حاجة البحث العلمي إلى أصول الفقه،

وكذلك أثر اختالف المصطلحات األصولية  أصول الفقه في البحث العلمي،

وذكرت أيضا ما ينبغي للباحث  وغيرها على البحث العلمي، مع األمثلة،

 .معرفته من مصطلحات

ثم اآلثار المترتبة  .ثم ذكرت الكتب المؤلفة في أصول الفقه مع العلوم األخرى

وفي األخير  .ث العلمية الشرعيةعلى ترك دراسة أصول الفقه على البحو

 .ذكرت نتائج البحث

  

                                                           
 معهد العلوم اإلسالمية جامعة الوادي(أ) أستاذ محاضر : خالد تواتي ،. 

 eliitidal@yahoo.fr   :ترونيالبريد االلك
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التأصيل الشرعي والمنهجي لفقه الواقع  في الدراسات 
 اإلسالمية

 
 
 
 

 
 

رداد عبد الرحمن/ د  


قصباية راضية                           


 
 

يجلي لنا اجتهادات فقهاءنا األعالم في  اعظيم ايعد الفقه اإلسالمي تراث

وينير لنا الطريق في فهم تعاليم الدين الحنيف، ذلك أن الفقه عصورهم، 

حصيلة اجتهاد العقل في فهم النص ضمن أطر تشريعية ومحددات وضوابط 

منهجية اليحيد عنها، تتمثل في الضابط اللغوي، والضابط النزولي، والضابط 

 .المقاصدي، والضابط المعرفي، والضابط الواقعي

ن أصول التشريع بعد أن يتمثل الواقع المعاش الفقيه  يستمد أحكامه مو

الذي يريد معالجته، ولن يتمكن من إصابة الحق في االجتهاد ما لم يتمثل الواقع 

ولذلك كان من أسباب اختالف الفقهاء اختالف الواقع  الذي يجتهد في إطاره،

 .الذي يعيشونه سواء ما كان متعلقا بالمكان، أو الزمان، أو األعراف وغيرها

علم أصيل تبنى " فقه الواقع"فالوعي بالواقع أو ما يمكن أن نطلق عليه 

عليه كثير من العلوم واألحكام، وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية، وهو 

لتوجيه  باعتباره المحرك والمعيار األساسمحل دراسة وتداول بين العلماء 

ي علم الفقه األحكام الظنية العملية، وقد اتضح هذا بصورة ال ريب فيها ف

                                                           
 1، كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة (أ)أستاذ محاضر : عبد الرحمن رداد. 
 1طالبة دكتوراه، كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة : راضية قصباية. 

 sbaya@yahoo.frradhia.gue :البريد االلكتروني

mailto:radhia.guesbaya@yahoo.fr
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وتتأكد عملية سبر الواقع وفقهه في هذا العصر، حيث برزت  .اإلسالمي

للوجود  طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجاالت مختلفة، وجَدت على 

ساحة الفكر، والسياسة، واالقتصاد، والطب، واألخالق، مشكالت مستعصية 

معرفة أحوالها، ووقائعها، ودقيقة ال يمكن الحسم فيها من الوجهة الشرعية إال ب

ضمن أصولها  إدراجهامما يجلي حقيقتها ويحرر طبيعتها، ويساعد على 

ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن فقه الواقع وعالقته  .وإلحاقها بنظائرها

بالدراسات اإلسالمية ألنه المدخل الرئيس، والبوابة التي نلج منها إلى استنباط 

 .األحكام الشرعية

  :اإلشكالية

كيف يمكن استثمار الكسب المنهجي الذي أصله العلماء في فقه الواقع 

حاجات  ،عاصر عمومامفي إعادة وصل الدراسات اإلسالمية بحاجات الواقع ال

 ؟الواقع الجزائري خصوصا

ما مفهوم فقه الواقع؟ وما :  وتتفرع عن هذه اإلشكالية  جملة من األسئلة

تباره؟ وما هي األدوات المنهجية لفقه أهميته؟ وما األدلة الناهضة على اع

 وما أثر الدراسات اإلسالمية على فقه الواقع الجزائري؟     ؟الواقع

 :عناصر المداخلة

 :لإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم هذه المداخلة إلى العناصر اآلتية

 .مقدمة -            

 .مفهوم فقه الواقع -

 . أهمية فقه الواقع -

 هتمام المعاصر بفقه الواقعدواعي اال -

 .التأصيل الشرعي لفقه الواقع - 

 .األدوات المنهجية لفقه الواقع -

 .الدراسات اإلسالمية وفقه الواقع الجزائري -

 . خاتمة -
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 إشكاليات الواقع في البحث             
 الفقهي المعاصر وضوابطها            

 
 

دمحم عاشوري/ د

  

 

حث أهم إشكاليات الواقع التي صنعت قضاياه المعاصرة يتناول هذا الب

وطرحت في ميادين الدراسات الفقهية في المجاالت المختلفة في االقتصاد 

والسياسة والطب والدين عقيدة وشريعة وأخالقا وعبادات وغير ذلك، مع 

 :التركيز على الواقع الجزائري، واقترحت له الخطة التالية

: دئ والمصطلحات الخاصة بالموضوع مثلوتتناول المبا :المقدمة

 .اإلشكالية، الواقع، الفقه المعاصر، الضوابط

يطرح أهم إشكاليات الواقع التي تناولها البحث الفقهي   :المبحث األول

اإلشكالية االقتصادية، اإلشكالية : المعاصر، ويكون في عدة مطالب مناسبة

 ....نية، اإلشكالية االجتماعية، الخالسياسية، اإلشكالية الطبية، اإلشكالية القانو

يتناول في عدة مطالب الضوابط التي عولجت بها تلك  :المبحث الثاني

ضابط المصلحة، ضابط المآل، ضابط الذريعة، ضابط : اإلشكاليات، مثل

 .....العلة، الخ

 . تلخص نتائج البحث إن شاء هللا، وتقدم التوصيات الخادمة له: الخاتمة

  

                                                           
 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية : دمحم عاشوري. 
   achourimouha05 @ yahoo.fr  :البريد االلكتروني  



34 

 

 تقنين الفقه المالكي            
- بين الضرورة العلمية و الحاجة الواقعية  - 
 

   
 

منصوري دمحم/ د      


   

                                                             

مع تطور الحياة في المجتمع الجزائري وتعقدها، ومع حاجة األفراد إلى 

 تقنين الفقهمعرفة أحكام المستجدات والقضايا اليومية يمكن القول بأن 

قد أصبح أمرا من األهمية بمكان؛ إن  على  المالكياإلسالمي في مذهبه 

ر  على مستوى الضبط والتنظير، أو على مستوى العمل والتطبيق؛ فهو ي يَّسِّ 

ن ثَمَّ اختيار  أمثلِّ وأنسبِّ  ق ضاتنا الرجوَع إلى األحكام الشرعية في المذهب، ومِّ

األقوال فيه، وأيضا ي َوفِّّر  لهم الوقَت؛ فال يحتاجون إلى إضاعته في البحث 

ها أو حديثِّها -والتنقيب بين صفحات المدونات والمصنَّفات  ، فقد ي عثَر -قديمِّ

يَسَّرِّ األسلوب، عليها وقد ال ي عثَر،  خاصة مع عدم وجود مؤلٍَّف سهلِّ العبارة م 

 .وبذلك ت َسدُّ الحاجة

ليست وليدةَ العصر الحاضر، بل  تقنين الفقه اإلسالميعلى أن فكرة          

هي ضاربةٌ في جذور التاريخ اإلسالمي؛ فقد اقترح األديب  عبد هللا بن المقفع 

م الناَس  -القرن الثاني الهجريفي -على الخليفة أبي جعفر المنصور  أن ي لزِّ

بالسير على رأي واحد يرتضيه الخليفة، ودعا أبو جعفٍر المنصور  اإلماَم مالكاً 

فتون" الموطأ"إلى َجع لِّ كتاب  قد أنه  كما .قانوناً للدولة يَسير  عليه القضاة  وال م 

ن منها ظهرت محاوالت عديدة لِّتقنين الفقه اإلسالمي في القرنين الماضيي

لِّجماعة من علماء الهند، لِّتقنين العبادات والعقوبات " الفتاوى الهندية"

                                                           
 كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة  -ب-أستاذ محاضر : دمحم منصوري ،

 .1وهران 

 simansor@gmail.com   :البريد االلكتروني

mailto:simansor@gmail.com
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البيوع؛ : التي تضمنت جملة من أحكام" مجلة األحكام العدلية"والمعامالت، و

است مد أغلب ها من الفقه الحنفي، ( مادة 1551)الدعاوى؛ القضاء، واحتوت على 

 .د العربية إلى أوساط القرن العشرينوقد ظلت هذه المجلة مطبقةً في أكثر البال

أكثر المواد القانونية  -وهلل الحمد –وفي الجزائر المحروسة ال زالت 

في األحوال الشخصية والميراث ونظام األوقاف مستمدة من الشريعة، لكن 

تبقى الحاجة الواقعية ماسة إلى مزيد من الدراسات والبحوث العلمية اإلسالمية 

 .  ين الفقه المالكي في كافة مجاالت الحياةلِّتفعيل مشروع تقن

وبِّغَّضِّ النظر عن الخالف الفقهي بين منعه وجوازه فإن صالحيةَ 

َل  الشريعة لكل زمان ومكان ومسايرةَ الواقع وتََشعَُّب القضايا وتنوَعها وتداخ 

المصالح بين مختلف المجتمعات وتشاب َك العالقات بينها، كلُّ ذلك من بواعث 

على الصعيد -أضف إلى ذلك أن األنظمة المعاصرة ، التقنين الفقهيودواعي 

ال تتقبل األحكام إال إذا  -على الصعيد الداخلي-والهيئات الرسمية  -الخارجي

 .كانت مصاغة بالصياغة المعهودة لديها ووفق اختصاصاتها المتنوعة

الشرعي  وانطالقاً من ضرورة استجابة البحث العلمي ،في هذا الصددِّ          

وب غيةَ ارتباط الدراسات اإلسالمية بقضايا  ،لِّمشكالت الواقع الجزائري المعاش

تأتي هذه الورقة البحثية المتواضعة والمعنونة  ،الراهن في المجتمع الجزائري

لتساهم في  "-بين الضرورة العلمية و الحاجة الواقعية-تقنين الفقه المالكي "بِّ 

سات اإلسالمية ولتثري المناقشة العلمية حول توجيه وترشيد البحث في الدرا

إشكالية تقوية صلة البحث اإلسالمي بقضايا واقع مجتمعنا المعاصر، وقد 

 :اقتضت هذه الدراسة التعرض للعناصر اآلتية

 توطئة -1

 دواعي تقنين الفقه المالكي    -2

 ضوابط تقنين الفقه المالكي  -3

 مجاالت تقنين الفقه المالكي   -4

 الخاتمة   -5
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 علم مقارنة األديان في دراسة واقعتوظيف 

 - المعطيات والرهانات –المجتمع  
 

 
 

     طرقي حميدة    
 

سبق العلماء المسلمون قديما إلى إرساء القواعد المنهجية لما يدعى حاليا 

ثر حركة إعلم مقارنة األديان، وكغيره من العلوم التي انتقلت إلى أوربا 

سالمي، فقد شهد هذا األخير اهتماما كبيرا في الترجمة واالحتكاك بالعالم اإل

وقد عرف هذا العلم تطورا . الجامعات الغربية الدينية منها والعلمانية

تكمن أهمية علم مقارنة األديان في و .واستقاللية عن الكنيسة منذ عصر التنوير

كون حقل البحث األساسي فيه هو الدين، وهو موضوع اهتمام اإلنسان منذ 

مع تطور العلوم تعددت المناهج التي استخدمت في دراسته، وتداخلت القديم، و

المجاالت المعرفية  التي اهتمت بدراسته، فولدت لنا عدة مجاالت معرفية 

روبولوجية ثالديني، علم النفس  الديني، األن االجتماعفلسفة الدين، علم : منها

مام باللغات القديمة، االهت: أهمها أخرىاستنادا على وسائل معرفية .... الدينية

ولكون البحث في  .التدقيق في المقاييس المبرمجة، تفعيل دور مراكز الترجمة

األديان ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، فإن الجامعة الجزائرية أبت إال أن 

فنجد تخصص مقارنة األديان في . يكون لها اهتمام بهذا الفرع من العلوم

وفي كليات الشريعة في جامعة  ،اإلسالمية جامعة األمير عبد القادر للعلوم

  .خروبة وغيرهاالتلمسان وجامعة 

، أصبح هذا العلم ضرورة لدراسة واقع اإلنسانيةوكغيره من العلوم 

وتطور المجتمع الجزائري الذي يشهد ديناميكية في ظل العولمة، وتطور 

                                                           
 طالبة دكتوراه، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة: حميدة طرقي. 

 hamida17dz@yahoo.fr :البريد االلكتروني

mailto:hamida17dz@yahoo.fr
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نظمات وتغير البراديم والم ،وسائل االتصال وتقدم التكنولوجيات الحديثة

وتشعب وجهات النظر والمنهجيات في دراسة الدين بين األساليب  ،الفكرية

 .الحداثية المجددة واألساليباألرثذكسية المحافظة 

فما هي التغيرات  التي يشهدها  المجتمع الجزائري؟ وكيف يمكن 

دراستها ضمن علم مقارنة األديان؟ و هل يمكن االعتماد على البحث العلمي 

 جال إليجاد حلول لها؟ في هذا الم

فهذه الحركة والديناميكية أسفرت عن ابتعادنا عن جوهر ديننا الحنيف، 

حتى أصبح البعض منا منتميا لإلسالم اسميا فقط، األمر الذي ولد ظواهر 

، كما أدت خراآلونبذ  واإلجراماجتماعية غريبة عن مجتمعنا كتفشي العنف 

ة، واليهود والنصارى، سواء ما تمثل إلى ظهور عدة انتماءات دينية كالمالحد

منهم  في األجانب المقيمين بالجزائر من طلبة وعمال وغيرهم، أو من 

، أو من  فضل منهم  أخرىعلى ديانات  آباءهمالجزائريين الذين وجدوا 

  اإلسالمياعتناق ديانة أخرى كالمتنصرين مثال، الذين يرتدون عن الدين 

اغ الروحي، هؤالء وإن كانوا ال يمثلون  أقليات إلى المسيحية لملء الفر الجوء

يجب دراسته اليوم واقعا  هذه الظواهر أصبحت لها وزن كبير، إال أن

اإلحاطة بمكنوناته ومستجداته، خاصة لما  أصبح يثيره االختالف من و

خالفات تعدت صعيد األفكار ونزلت إلى مستوى السلوكيات وتحولت في 

 .بعض األحيان إلى اعتداءات

هذه الظاهرة تعود أساسا لجهلنا بجوهر ديننا الذي اعترف بمبدأ 

ومن هنا تكمن  ،لجعلكم أمة واحدة ولو شاء هللا: االختالف، يقول تعالى

 : أهمية هذا الموضوع، ودواعي البحث فيه

  استخدام حقل البحث العلمي في مقارنة األديان لدراسة واقع المجتمع

 .حديثا
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 لبيان صورة  اإلسالميرنة األديان كأداة للفكر االعتماد على علم مقا

 .الحقيقية لدى أتباعه ولدى غيرهم اإلسالم

منهجي في هذه الدراسة سيكون منصبا على تتبع المسار التاريخي لعلم 

من  لمنهج التاريخي، ثم  استخدام  كلٍّ مقارنة األديان مما يستدعي توظيف ا

ومن  ،ت الراهنة للمجتمع الجزائريالمنهج الوصفي والتحليلي في تتبع المعطيا

 .ثمة عرض الحلول أو استنباطها لعالج اإلشكاالت المطروحة

 : وسأعتمد خطة البحث التالية 

  مقدمة 

 البعد التاريخي والحضاري لعلم مقارنة األديان : المبحث األول 

 ن والسنة آاكتشاف الذات وتقييمها على ضوء القر:  المبحث الثاني 

  العلمي والمنهجي  اإلطاروفق  األخرالتعرف على :  المبحث الثالث

  اإلسالمي

 تخصيص البحث العلمي في مقارنة األديان في دراسة : المبحث الرابع

 .-أنموذجاظاهرة التنصير  -الظواهر االجتماعية 

 خاتمة 

  

  



39 

 

 الدراسات القرآنية ودورها في تنمية الثقافة
 المعرفية لإلنسان في الواقع الجزائري     

 

 
 

صونية حسيني


 

 
األبحاث العلمية في الجامعة التي تولي اهتماما كبيرا للعلوم والمعارف 

المختلفة، والتي تبحث في حاجات المجتمع الجزائري عن أجوبة ألسئلة 

هذه البحوث تأتي ضمن إطار الدراسات ... اجتماعية وفقهية وفكرية

فسير الموضوعي، الذي الموضوعية في القرآن الكريم، أو ما يعرف بمنهج الت

يبحث من خالل القرآن الكريم أهم المواضيع واالهتمامات لدى الفرد 

والمجتمع، ومن خالله جاءت هذه الدراسة التي تبحث ضمن إطار المحور 

 :وصيغة اإلشكالية في هذا السؤال. الثالث من محاور الملتقى العلمي

والمجتمع الجزائري ما هو الدور الذي تقدمه الدراسات القرآنية للفرد  

 في بعث ثقافة معرفية قوية وسليمة لحل مشكالته في الواقع المعاصر؟

 :أهمية الموضوع 

المرجعية المعرفية السليمة للفرد الجزائري ال تكون إال إذا كانت هناك  

دراسات موضوعية تسهل على اإلنسان الجزائري بمستوياته المختلفة، وكذا 

ألن الدراسات الموضوعية هي عبارة عن دراسة  توجهاته الفكرية المتعددة؛

موضوع أو مفردة في القرآن الكريم، أو دراسة وتحليل سورة قرآنية، مثل 

الصبر في القرآن الكريم، أحكام الزواج والطالق في ضوء الكتاب والسنة، 

سورة البقرة دراسة موضوعية، هذه البحوث بهذه الصيغ تمكن الفرد من 

من المعارف المتتالية من خالل موضوع واحد، أي ال الحصول على مجموعة 

                                                           
 1ة باتنة طالبة دكتوراه وأستاذة مؤقتة، كلية العلوم اإلسالمية جامع: صونية حسيني. 

 d-sonia@hotmail.com  :البريد االلكتروني
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نقدم له العلوم الشرعية واألحكام الفقهية دفعة واحدة حتى يرتبك ويمل ويبتعد 

 .عن االستزادة من هذه العلوم النفيسة

األهمية الثانية هي اإلجابة عن األسئلة االجتماعية والفقهية والفكرية  

مستجدات والنوازل الفقهية، هذه األجوبة للفرد والمجتمع الجزائري، خاصة ال

تقدمها الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم، ألنها تعتمد على مناهج للبحث 

 .في الموضوع المدروس للخروج بتصور واضح أو نظرية حول الموضوع

والهدف من هذه الدراسات هو إضافة معارف علمية جديدة للفرد  

بة عن أسئلة مجتمعه الكثيرة، واالرتباط أكثر الجزائري يتمكن من خاللها اإلجا

 :بالدين اإلسالمي، وعناصر هذا البحث جاءت كما يلي

 الدراسات القرآنية: المطلب األول 

 .دور الدراسات القرآنية في التنمية المعرفية: المطلب الثاني 

 .دورها بالنسبة للفرد في األسرة الجزائرية   

 .دورها في المجتمع الجزائري   
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 البحث العلمي في الفقه وأصوله والشريعة         
 والقانون بين التكوين األكاديمي ومتطلبات الواقع   

 

   

 

الطاهر براخلية  

     

 :الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد

فال شك أن الباحث في مجال الدراسات اإلسالمية سواء في الفقه 

إشكاليات  تواجههي الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، وأصوله، أو ف

يرمي الوصول إليها، وما تلك  وتكون له أهدافٌ يريد اإلجابة عليها، 

، العمليةاإلشكاليات واألهداف ـ في الحقيقة ـ إال انعكاس جلي لحاجات الواقع 

 . رهومتطلباته المعيشية، التي تضرب بأطنابها في بيئة الباحث وجذور عص

وقد جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على بعض من حاجات 

الواقع في البحث العلمي المتعلق بالدراسات اإلسالمية في مجال الفقه وأصوله، 

مقدمة، : ومجال الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، وذلك من خالل

 .وتمهيد، وأربعة مطالب، وخاتمة

صطلحات البحث والتعريف بها، والمطلب حيث جاء التمهيد لبيان م

األول لبيان عالقة البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية بالواقع، والمطلب 

الثاني لبيان حاجات الواقع في البحث العلمي المتعلق بالفقه واألصول، أما 

المطلب الثالث فلبيان حاجات الواقع المتعلقة بالدراسات المقارنة بين الشريعة 

ن، في حين جاء المطلب الرابع لبيان حاجات الواقع المتعلقة بالباحث والقانو

 .في الدراسات اإلسالمية

وقد تم من خالل هذه الورقة البحثية التوصل إلى جملة من 

الحاجات التي يمليها الواقع المحلي، والتي تسبب فقدانها في نقص علمي فادح، 

في الدراسات المعاصرة  وخلل منهجي واضح، نتج عنه عقم في البحث العلمي

 .   المتعلقة بالفقه وأصوله، والشريعة والقانون
                                                           

 الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة، كلية : طالب دكتوراه، تخصص: الطاهر براخلية
 .1العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة 

 brakhlia.tahar88@gmail.com :البريد االلكتروني
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 مراعاة البحوث العلمية لفقه الواقع

 وعالقته بنجاح الدعوة اإلسالمية
 
 
 
 

 

 
    

علية صالح      


فتيحة حشاش                                  


 
 

وإخفاقاتها في  مما ال شك فيه أن المسار المتعرج للدعوة اإلسالمية

الوصول بعمق إلى شرائح المجتمع وطبقاته، وليد أسباب حالت دون نجاع 

العملية الدعوية الموجهة لحل مشاكل المجتمع وقيادته نحو الشعور بالسعادة 

تزان السلوكي، وإثارة موضوع بهذا الوزن والطمأنينة الدينية والهدوء واال

 ،ن بالدعوة وشؤونها كطرف أولالقائمو: يلقي بالالئمة على طرفي الدعوة

ثم  .والمجتمع المستقبل لرسائل الدعوة هضما أو لفظا وإعراضا كطرف ثان

إن عدم وجود بحوث دقيقة قائمة على أساس علمي تأخذ قضايا هذا المجتمع 

بالبحث والدراسة بطريقة ممنهجة ومفصلة تعنى بواقع الناس وقضاياهم 

وتوسيع الهوة بين الدعاة ومجتمعاتهم،  وتفاصيل حياتهم، كفيل بتعثر الدعوة

وال أدل على كالمنا هذا ما تعانيه الدعوة من احتباس في التفاعل أدخل المكتبة 

 –اإلسالمية المتخمة برفوفها في ثقل مضن من البحوث  التي ال جدوى منها 

 .في حين يشتعل المجتمع مشاكل وأمراضا -مكدسة في الرفوف يعلوها الغبار

                                                           
 1نة د ـ جامعة بات .م .طالبة دكتوراه ل :علية صالح. 
 1د ـ جامعة باتنة  .م .طالبة دكتوراه ل :فتيحة حشاش. 

 basmatchariaa@yahoo.com :البريد االلكتروني
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في دعوة الناس إلى هللا ال تقاس بكم هائل من الدراسات إن العبرة 

األنفع واألجدى في تحقيق المنفعة  اهواألبحاث العلمية بقدر ما تقاس بأيِّّ 

وتحصيل االستجابة، وترميم ما تصدع من مجتمعنا اإلسالمي وصقل أفراده 

هم على االستقامة واالنبعاث الحضاري، وهذا ال يعني إقصاء البحوث ثوح

مية الدعوية بقدر ما يعني توجيهها نحو الواقع ومتطلباته بشكل أعمق العل

وأدق، خاصة إذا عنيت هذه البحوث بفقه الواقع لتمتد الدعوة إلى دوائر أوسع 

وتمس أطيافا شتى من المجتمع دون أن تغفل طبائع الناس وعاداتهم وأعرافهم 

 ...وتوجهاتهم وأمجادهم

كيف يمكن للبحوث العلمية الجامعية  :وهذا يقودنا إلى طرح إشكال وهو

 .أن تلبي حاجات المجتمع الواقعية؟

 :وتندرج تحت هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت من بينها

 .ـ إلى أي حد يراعى  فقه الواقع في الدراسات العلمية الدعوية؟ 1

ـ ما هي أهم النماذج الرائدة في تضمين البحوث الدعوية لفقه الواقع  2

 ه؟ومتطلبات

ـ كيف يمكن تقليص الهوة بين واقع المجتمع اإلسالمي بما يحويه من  3

مشكالت بحاجة ماسة إلى حلول دقيقة وبين مجال الدعوة اإلسالمية الذي يعد 

 . األرضية األساسية التي يقوم عليها صالح هذا المجتمع؟

من خالل ما سبق بيانه يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة  :أهمية الدراسة

 :لتي تتجلى في النقاط التاليةوا

ـ كون حاجة واقع المجتمع اإلسالمي إلى دراسات شاملة تمس كل أطياف  1

 . المجتمع وبعمق، تجنبا لدراسات ال طائل منها أو مبتورة عن أهدافها وغاياتها

ـ ضرورة توجيه البحوث العلمية نحو المسار الصحيح والتنويه على أهمية  2

ثر في نجاح الدعوة من ؤدعوة المناسبة لها ومعطيات تأن لكل واقع وبيئة ال

 .عدمها
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ـ التضافر الرصين لفقه الواقع وعملية الدعوة معيار صدق الدعوة وسهولة  3

 .تغلغلها وبالتالي الحد من عديد من األزمات االجتماعية والمشكالت الحضارية

اإلنسان  ـ  أن الدعوة اإلسالمية يجب أن تجعل الدعاة يهرعون إلى خدمة 4

في مختلف مناحي تفكيره، وتطويره ليكون فاعال في مجتمعه، والبحث العلمي 

هو السبيل الوحيد لذلك، فعندما يفقه الداعية واقعه يمكنه معرفة نقائص هذا 

 .المجتمع ومكمن الخلل وبالتالي تصبح له القدرة على إيجاد الحلول لتطويره

 :األهداف التالية تسعى هذه الدراسة لتحقيق: أهداف الدراسة

 . ـ تحقيق التكامل بين الجامعة كمركز بحث وبين المجتمع 1

 .ـ تنزيل الكثير من البحوث العلمية ألرضية الواقع وبداية تفعيلها بجد ودقـة 2

ـ بيان أثر غياب فقه الواقع في البحوث العلمية، وتطعيم البحث العلمي  3

 .ويماالدعوي للتحول نحو الواقع دراسة ونقدا وتق

ـ ربط الجامعة بالمجتمع لالرتقاء بهما معا؛ ألن نجاح الجامعة يقاس بمدى  4

فعالية بحوثها ودراساتها على أرض الواقع هذه من جهة، ومن جهة أخرى 

 .المساهمة في تطوير المجتمع في العديد من المجاالت

مراعاة : "ن مداخلتي الموسومة بـإمن خالل ما سبق ف :عناصر المداخلة 

تستدعي منا " لبحوث العلمية لفقه الواقع وعالقته بنجاح الدعوة اإلسالميةا

 :تناول الموضوع من خالل  العناصر اآلتية

 . تعريف فقه الواقع ومتطلباته األساسيةــ  1

 .ـ مظاهر مراعاة فقه الواقع في اإلسالم 2

ة ـ الدراسات الميدانية وأهميتها في تحقيق فقه الواقع في بحوث الدعو 3

 .اإلسالمية

 .اإلسالميةالبحوث العلمية في الدعوة  فيثر فقه الواقع أـ نماذج تبرز 4
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 أنماط كتابة الرسائل الجامعية المتخصصة 
 في الفقه واألصول ومدى صلتها بالواقع

 دراسة عينة من رسائل الدراسات العليا  -
  .1 بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة  

إبراهيم ريغي                                
 

 
 

صرةً على إن ظاهرة ابتعاد الرسائل األكاديمية عن الواقع ليس مقت

، بل هي آفةٌ في مختلف التخصصات حتى تلك التي تحمل تخصص واحد

طابعاً ميدانياً، وي عد تخصص العلوم اإلسالمية أحد التخصصات التي استفحلت 

نتحدث عن تخصص الفقه واألصول  فيها هذه الظاهرة السلبية، خاصة لما

أحدها متعلق بأفعال المكلفين وهو : الذي يتضمن عدة علوم متصلة بواقع البشر

ً ما يؤكد علماؤهما  اللذينالفقه، باإلضافة إلى علمي األصول والمقاصد  دائما

ومن هذا المنطلق جاءت هذه المداخلة  .على ضرورة تالزم العلم والعمل

ن خالل استكشاف مختلف أنماط الكتابة التي يميل إليها لدراسة هذه الظاهرة م

ومنهم من يختارها  ،الطلبة، إذ منهم من يختار مواضيع متعلقة بأشخاص

متعلقة بقواعد فقهية أو أصولية وتطبيقاتها، ومنهم من يجنح إلى الدراسة 

الميدانية، وغيرها من األنماط، فتهدف هذه المداخلة إلى دراسة هذه األنماط 

 .حديد صلتها بالواقع ومدى مساهمتها في إيجاد الحلول للمشاكل الواقعيةوت

وتركز الدراسة على عينة من رسائل الماجستير والدكتوراه المتخصصة في 

، وهي عينة مدروسة من 1الفقه واألصول بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة

الموضوع،  مختلف النواحي من حيث نمط الكتابة، ونوع المنهج، وطبيعة

ومدى صلتها بالواقع، وذلك للوصول إلى بيانات إحصائية يمكننا من خاللها 

تحديد صورة تقريبية لحجم ظاهرة البعد عن الواقع والوقوف على بعض 

 .الحلول
 

 

  

                                                           
 ماجستير، سنة أولى دكتوراه علوم، جامعة أدرار: إبراهيم ريغي. 

 ibrahimrighi@gmail.com :البريد االلكتروني
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 البحث العلمي في المستجدات الفقهية   

  وأثره في تلبية حاجات الواقع      

 -موذجااإلخصاب خارج الرحم وتوابعه أن -
 

 

نجيبة عابد    


 

يشهد العالم اليوم تطورا متسارعا في جميع المستويات، من تقدم علمي 

وتقني إلى تطور مجتمعي، ما تمخض عنه عديد التساؤالت، فكانت الحاجة 

مع متطلبات الواقع وال يبقى في العلوم اإلسالمية ملحة  ليتكيف البحث العلمي 

غياهب المكتبات، فالحاجات البشرية في  مورا فيطقابعا في برج عاجي أو م

ظل هذا التطور ال تنقطع والمشكالت ال تنقضي، فوجب على الباحثين تقديم 

ا قيضيأحكام القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة، تلبية لحاجات الواقع، وت

 . للهوة بين الجامعة والمجتمع

ح اإلشكالية من هنا كانت فكرة هذه الورقة البحثية، والتي تستدعي طر

ما المقصود بالمستجدات الفقهية؟ وما مدى حاجة المجتمع لمعرفة : التالية

 أحكامها؟ وما دور البحث العلمي في بيان هذه األحكام؟

 : الموضوع إلى ثالثة عناصر تلإلجابة على هذه اإلشكالية قسم

 للتعريف بالمستجدات: األول

 شرع في هذه المستجداتلبيان حاجة المجتمع لمعرفة أحكام ال: الثاني

نموذج تطبيقي   لدور البحث العلمي في تلبية حاجة المجتمع في معرفة : الثالث

تجميد البويضات )أحكام الشرع متمثال في اإلخصاب خارج الرحم وتوابعه 

 ....(.وغيرها ،واألجنة الملقحة غير المستعملة

                                                           
 1لعلوم اإلسالمية جامعة باتنة طالبة دكتوراه، تخصص فقه وأصول، كلية ا: نجيبة عابد 

 abed_nadjiba@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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دور البحث العلمي في الفقه وأصوله            
    ل المشكالت المستجدة في الواقعفي ح     
(االجتهاد الجماعي نموذجا)              
 

 

سليمة بن عبد السالم   


      
 

من االنتقادات المعاصرة الموجهة لعلم أصول الفقه وصفه بالعقم عن 

إمداد الواقع والحياة بما هي في حاجة إليه من حلول للمستجدات، لعجزه عن 

االجتهاد بمستوى يحدث نهضة علمية تلبي حاجات  توليد المجتهدين وتفعيل

المسلمين المعاصرة في مجاالت الحياة العامة، مثل الحكم، والسياسة، 

  ...واالقتصاد، واالجتماع

وهذا من المسائل التي يجب أن يهتم بها البحث العلمي في العلوم 

حكام، اإلسالمية عموما وفي الفقه وأصوله خصوصا باعتباره منهج استنباط األ

حتى يكون البحث في العلوم اإلسالمية ملتحما بقضايا الواقع وحاجاته 

 .المتجددة

لقد حض اإلسالم على االجتهاد والتجديد والتقويم والمراجعة خصوصا 

وعدم تجديد االجتهاد أو النظر في . إذا طال األمد وساد الركود والتقليد

اجع ويترك الساحة النصوص في ضوء الواقع جعل التشريع اإلسالمي يتر

مما جعل مجرد اللحاق بهذا ... الفكرية والتربوية واالقتصادية والسياسية لغيره

في حين أن  مستعصيا،الغير للحكم على إنتاجه وتقويمه يكاد يكون أمرا 

بل أدى فوق تراجعه إلى . المطلوب منه هو أن يتصدر ملء الفراغ والتشريع

                                                           
 فقه وأصول، كلية العلوم اإلسالمية : طالبة دكتوراه، تخصص: سليمة بن عبد السالم

 .1-جامعة باتنة 
 yefsah_fikh@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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ي بعض أبواب الفقه كالطهارة والصالة انزوائه في بعض الزوايا المحصورة ف

 .وغيرها

فكان نتيجة هذا أن يسير االجتهاد والفتوى أو الفقه اإلسالمي خلف 

المجتمع أو بعيدا عنه، ليحكم على تصرفاته بالحل أو الحرمة دون أن يمتلك 

القدرة على السير أمام تقدم المجتمع ليقوده ويبتكر له النظم المعرفية والمناهج 

 . يةالتربو

إن الدور المنوط بمجتهدي األمة اليوم، هو إحياء االجتهاد وتفعيله؛ حتى 

ال يتركوا الناس حيارى يتخبطون فيما يستجد لهم من شؤون الحياة، إن على 

مستوى حياة األفراد وخصوصياتهم، أو على مستوى األمة وما تتطلع إليه من 

الوسائل لتحقيق ذلك  قوانين ونظم على هدي الشريعة اإلسالمية، ولعل أهم

 .اليوم، هو االجتهاد الجماعي الذي دعا إليه كثير من علماء هذا العصر

في إطار ربط البحث العلمي بالحياة التشريعية من هنا يأتي هذا المقال و

دور البحث العلمي في الفقه وأصوله في حل ": وقد عنونته ،والعلمية للمجتمع

واقترحت له  ،"(تهاد الجماعي نموذجااالج)المشكالت المستجدة في الواقع 

 :خطة من ثالثة مطالب

 تجديد البحث في الفقه وأصوله: المطلب األول

 االجتهاد الجماعي ودوره في حل المستجدات: المطلب الثاني

 ( تغير الفتوى بعموم البلوى) أمثلة تطبيقية : المطلب الثالث
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 الدراسات اإلسالمية مستقبل تعليمية       
 في الواقع الجزائري بحث في األشكال       

 واالستراتيجيات المصورة الحديثة       
 

سرحان بن خميس/ د              
 

 

لئن أشبع مجال التعليم والتعلم في الفترة المعاصرة، بحثا وتدبرا من 

لدن أساتذة ندبوا أنفسهم لهذا األمر، وأناطوا بعقولهم ووجدانهم تلك المهمة، 

مقارباتهم وتباينت نتائجهم، فإن الشق الشكلي واالستراتيجي منه بقي فاختلفت 

مادة بكرا ت تهيب وي خشى منها، التصالها بدوائر التخطيط والتصوير، فكأنها 

وقف على بعض الفروع المتصلة بهذا المجال؛ كعلوم اإلعالم واالتصال 

 .وغيرها

ليم والتعلم، جعلت وهذه الهيبة التي صنعتها الميكانيكا الكالسيكية للتع

تلك النشاطات التدريسية مادة أرشيفية صامتة، والحال أنها في عميق مقصدها 

، وهذا المنتهى التأويلي الذي 2وفي دقيق مغزاها، ذاكرة األمم ودليل حياتها

صادرنا عليه هو الذي رفع عنا الحرج وجوز لنا االنشغال بالتعليمية، ومالحقة 

حديثة التي ت صاغ، بناًء على مواقف تأويلية مبنية األشكال واالستراتيجيات ال

 (.الطالب/ المادة العلمية/ األستاذ)على ثالثية 

 :إشكالية البحث

باعتبار إن العالقة بين هذه العناصر الثالثة تمثل إشكالية حقيقية حاول 

اإلنسان منذ القدم حلها، ومحاولته تلك كانت مع الكتب السماوية المختلفة، أو 

صوص األدبية أو غيرها، وهذا ما أكدته مختلف المصادر مشيرة إلى مع الن

                                                           
  المية، جامعة باتنة، كلية العلوم اإلس-أ –أستاذ محاضر : سرحان بن خميس. 

 serhan.benkhemis@gmail.com :البريد االلكتروني
2- Derrida, mal d’archive , une impression freudienne, Editions Gallilée, 1993. 

mailto:serhan.benkhemis@gmail.com


50 

 

أي العالقة بين األستاذ والمادة )التعليمية كوسيلة لتحليل اإلشكالية السابقة 

 ، فما األفق التعليمي وما عالقته بالواقع الجزائري؟(العلمية والطالب

خل هذا الواقع الذي صنعته تلك الثالثية، قوى هاجسنا وصير المد

المنطقي في مراجعة ثم مجاوزة بعض األشكال التعليمية، آلية تأويلية في إهاب 

الطالب أفقا تأويليا ومحيطا /لغوي منطقي مصور، يبني بواسطتها األستاذ

تعليميا، يقارب تحقيق األهداف المسطرة من العملية التعليمية، فكان سؤالنا عن 

ق األهداف، وهل بمقدرة األشكال أزمة األشكال التعليمية الكالسيكية في تحقي

واالستراتيجيات المصورة الحديثة الربط بين البحث العلمي في الدراسات 

 اإلسالمية وحاجات الواقع الجزائري؟ 

د   أهمية هذا البحث أما فتبرز من خالل الربط بين البحث واآلفاق التي يَعِّ

قائمة بين التعليمية بها، والدوائر التي يتحرك فيها، مجتهدا في فهم العالئق ال

في الدراسات اإلسالمية والواقع الجزائري، محاوال تجسير المسافات الفاصلة 

بين الثالوث سالف الذكر، مستعرضا لذلك أهم القضايا المترتبة على الجمع 

 .بين أطراف هذه البنية

فليس هناك منهج محدد معتمد عليه، فالكل  المنهج المتبع في البحثأما 

ذ إن المناهج ال تعدو أن تكون وسائط عمل تعقلن فعل التأويل، فجر صادق؛ إ

لذلك لم يكبح جماَح الحركة في هذا البحث منواٌل منهجيٌّ دون غيره، لعدم 

 .كفايتها منفردة

هذا ما يحاول البحث عرضه وتحقيقه من خالل منهجه المركب، وبالقدر 

 .نالذي تسمح به المساحة المتاحة من خالل مبحثين متكاملي
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 دور مخابر البحث في تطوير البحث العلمي
 مخطوطات دراسة وتحقيقو مخبر جمع: بالجزائر

 المنطقة وغيرها بجامعة الجلفة أنموذجا        

       
عيسى معيزة/ د 


 

 
تعتبر المخابر مراكز بحثية متخصصة تهدف إلى التشجيع على البحث 

ه، والمساهمة في تحويلهم إلى العلمي واإلشراف على طلبة الماستر والدكتورا

باحثين وفق تخصص كل مخبر، ومن بين هذه المخابر مخبر جمع ودراسة 

المعتمد وزاريا والذي بجامعة الجلفة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها 

 .باحثا مختصا 36 يضم
يشرف المخبر على الطلبة المختصين في تحقيق المخطوط وتأطيرهم 

لكتروني، وكذا األعمال العلمية ضائه وموقعه اإلمن خالل مكتبة المخبر وأع

المنشورة في مجلة التراث التي يصدرها المخبر، وكذا احتكاكهم مع الخبراء 

العالميين من خالل المؤتمرات الدولية التي يعقدها المخبر سنويا والدورات 

التدريبية الدولية بالشراكة مع هيئات بحثية دولية أبرزها معهد المخطوطات 

عربية بالقاهرة، وكل ذلك بغية احتكاك الطلبة بالمختصين، وتزويدهم ال

بالمعارف النظرية والمنهجية، وتأهيلهم وتدريبهم على مناهج البحث العلمي 

الحديثة، وتشجيعهم على اإلنتاج المعرفي ونشر بحوثهم في المجالت 

عطى فيها األكاديمية السيما مجلة التراث الدولية الصادرة عن المخبر والتي ت

 صكما يحر. لهم نسبة محددة من المقاالت للنشر للطلبة الباحثين تشجيعا

يشرف  المخبر في سياسته اإلشرافية على تطوير مستوى الطلبة الباحثين الذين

 : عدد من النشاطات المكملة أهمها من خالل ،عليهم
                                                           

 كلية الحقوق جامعة الجلفة(أ)أستاذ محاضر : عيسى معيزة ،. 
 bachiriabd76@gmail.com: د اإللكترونيالبري
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عقد ندوات وأيام دراسية وحلقات بحث مع طلبة الماستر والدكتوراه  -

 .تأطيرهمل
تشجيع طلبة الدراسات العليا على التخصص في تحقيق المخطوطات  -

ومتابعتهم وتشجيعهم وتأطيرهم نظريا ومعرفيا في كل ما يتعلق من معارف 

ومناهج ومدارس ونظريات، وخلق فضاء علمي لالحتكاك بالخبراء المعروفين 

قة الموجودة وهذا بهدف المساهمة في رفع عدد المخطوطات المحق ،في المجال

بالمنطقة وبالتالي االستفادة منها في شتى المعارف، وكذا تكوين نخبة من 

 . الطلبة الباحثين المزودين بشتى المعارف النظرية والمنهجية
نشر مقاالت أعضاء الفرق السيما الطلبة الباحثين بشكل دوري في مجلة  -

 .المخبر
رامج التظاهرات العلمية المساهمة بإشراك الطلبة الباحثين في إعداد ب -

الوطنية والدولية التي ينظمها المخبر دوريا، وعقد ندوات داخلية بين أعضاء 

 .كل فرقة والخبراء المشاركين في هذه التظاهرات
اإللمام بمناهج البحث الحديثة في مجال تحقيق المخطوط وطريقة الفهرسة  -

ليه، بالتواصل الدائم االلكترونية وطرق معالجة المخطوط الحديثة والحفاظ ع

 .بالمؤسسات الدولية المتخصصة في شتى نشاطات المخبر
لكترونية وطرق معالجة المخطوط الطلبة الباحثين على الفهرسة اإل تدريب -

الحديثة والحفاظ عليه، مع إثراء البنك الرقمي للمخطوطات دوريا 

 .بالمخطوطات التي تتم فهرستها
التكوين والتدريب والتأهيل / مخبر البحث/ احثينالطلبة الب: الكلمات المفتاحية

 .والمرافقة
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 تصورات لتجويد البحث العلمي في العلوم
 اإلسالمية وجعله يواكب الواقع       

 

 
 

لزهاري تريكي


 

 
أصبحت قضية جودة التعليم العالي والبحث العلمي موضع اهتمام كبير 

ة ومجتمع الريادة في السلوك في بالدنا، على اعتبار أن الجامعة تمثل النخب

والمعرفة، ألنها باإلضافة إلى القيام بدورها في التعليم ونشر المعارف، فهي 

كذلك تعمل على إعداد األجيال لتولي عمليات التغيير والتطوير لتحقيق 

األهداف المسطرة ومن ضمنها المساهمة في التنمية التي ال بد وأن تكون 

 .شاملة

واحدة من األبحاث العلمية التي لها الدور الفعال  والدراسات اإلسالمية

والرائد في النهوض باألمة، بل هي العمود الفقري والعنصر الرئيس الذي 

يقودها إلى بناء مستقبل واعد، لذا فإن البحث العلمي في العلوم اإلسالمية 

بالجامعات الجزائرية يجب أن تتضافر فيه الجهود ليتطور ويواكب متطلبات 

 .ويطابق الواقع العصر

فما هي المقترحات والتصورات التي تساهم في جودة البحث العلمي في 

ما هي اآلليات والكيفيات التي تجعله  العلوم اإلسالمية بالجامعات الجزائرية؟

عن هذين السؤالين يقود لوضع تصورات نراها تساهم  الجوابمواكبا للواقع؟ 

ي العلوم اإلسالمية وجعله مواكبا في تحسين وتطوير وتجويد البحث العلمي ف

للواقع الذي نعيشه اليوم في الجزائر، وهذا ما نرغب في تقديمه ضمن فعاليات 

البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات : "الملتقى الوطني حول

 ".المجتمع الجزائري

 - المرجعية الدينية -النوازل الفقهية  -الواقع  -الجودة : الكلمات المفتاحية

 .    الهوية اإلسالمية 

 

                                                           
 أستاذ في العلوم اإلسالمية وطالب دكتوراه وباحث في التاريخ الحديث : لزهاري تركي

 .عبد الحميد مهري 2-والمعاصر، جامعة قسنطينة

 trikionilaz@yahoo.fr :البريد االلكتروني

mailto:trikionilaz@yahoo.fr
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 الدراسات المقاصدية والمشكالت

 -حلول واقتراحات  –المعاصرة 
 

 

نبيـــــل موفق/ د


 
 

تعتبر مقاصد الشريعة اإلسالمية الغايات واألهداف التي راعاها الشارع من 

وراء تشريعه لألحكام، وهذا يعطيها صفة االرتباط الوثيق بحاجات الناس وواقعهم، 

ن ما ينتجه العقل المقاصدي المسلم من معارف وثقافات وأفكار له أثر فعال إف ولذلك

في واقع اإلنسان الحياتي وما يحيط به من ظروف وأحوال، وتكون النتيجة بعد ذلك 

إصالح الواقع البشري من خالل توقيع االجتهادات الفقهية الناتجة عن حركة العقل 

كانت المقاصد بهذه األهمية البالغة في إدارة إذا : واإلشكال المطروح هو .المقاصدي

شؤون حياة اإلنسان، وبهذه المكانة السامقة في السعي إلى إسعاده من خالل إيجاد 

حلول لمشكالته الحياتية، وإذا كانت المقاصد بذلك التأثير الفعال في رسم دروب 

وطرح السالمة وتذليل الصعاب التي تواجه اإلنسان من خالل إعطاء اقتراحات 

إفادات علمية وعملية، إذا كانت المقاصد بتلك المنزلة التي ذكرنا فما مدى تأثير 

الدراسات المقاصدية المعاصرة في إيجاد حلول لمشكالت النوع اإلنساني؟ وما مدى 

جدوى تلك الدراسات في رسم خارطة طريق مستقبلية للنوع اإلنساني تكون سببا في 

 صالحه وإسعاده؟ 

 :يلي وخاتمة، كما مباحثالبحث في ثالثة  هذه اإلشكالية جاءولإلجابة عن 

 الدراسات المقاصديــة ومشكلــــة الحضارة: المبحث األول

وفي هذا المبحث نناقش إشكالية ارتباط الدراسات المقاصدية بفقه التحضر 

اإلنساني، وإلى أي مدى يمكن أن تكون الدراسات المقاصدية عامال فعاال ومكونا 

 .؟في ترشيد الحضارة اإلنسانية أساسيا

                                                           
 تاذ مساعد مبعهد العلوم اإلسالمية، جامعة الواديأس: نبيل موفق. 

 mouafeknabil@yahoo.com :االلكرتوين الربيد
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وتنبني تلك اإلشكالية على االرتباط الوثيق بين الفعل الحضاري الذي هو 

نتاج سلوك بشري وبين األحكام الشرعية المتضمنة لمقاصدها، فالشرع من مقاصد 

أحكامه تعمير األرض الذي هو مظهر من مظاهر الحضارة، كما يحث على 

تفعيلها، وهي من وسائل اإلنتاج الحضاري، فالفرد استغالل المسخرات الكونية و

الجزائري والمواطن الجزائري حري به أن يعرف مقدرات بلده ويسعى من خالل 

هداية مقاصد الشرع إلى استغاللها االستغالل الحسن من أجل اإلسهام في بعث 

 .الروح الحضارية في مجتمعه وبلده

 التربية األخالقيــــــة الدراسات المقاصدية ومشكلة: المبحث الثاني

وفي هذا المبحث يتم إبراز األسس الشرعية ذات األبعاد المقصدية التي 

تسعى إلى إيجاد الفرد السليم في عقله من خالل مالحظة المحافظة على كلي العقل، 

والسليم في دينه من خالل مراعاة كلي الدين الذي يسهم في تأسيس التربية األخالقية 

لوازع الديني، والمحافظ على نفسه وصحته وعلى نفوس اآلخرين من التي مبعثها ا

خالل اعتبار كلي النفس، والمعتبر لقداسة عرضه وحرمة أعراض الخلق من خالل 

تفعيل قواعد كلي العرض، وكل هذه االعتبارات مسهمة بشكل أو بآخر في بناء 

يره من أفراد منظومة األخالق والتربية للفرد، والمواطن الجزائري هو فرد كغ

الشعوب األخرى وبمراعاته لهذه المقاصد ووقوفه عند حدودها وضوابطها يكون 

 .عنصرا فعاال في مجتمعه في أخالقه وتربيته

كما تكمن أهمية الدراسات المقاصدية في هذا الموضوع في نبذ التدين 

 المغشوش الذي يتغنى بالمظهر ويهدر المخبر والمقصد والجوهر، وتكمن أيضا في

تأسيس األسرة المؤمنة المسلمة التي تتأصل فيها القيم األخالقية والتربوية وذلك من 

 .خالل معطيات التشريع األسري ومقاصده وأسسه اإلسالمية الرشيدة

 الدراسات المقاصدية ومشكلة التنمية االقتصاديــــــة: المبحث الثالث

أن التنمية فالحياة البشرية تعج بمشكالت اقتصادية كثيرة، وأحسب 

االقتصادية هي عنصر حيوي وفعال في إحياء الشعوب والبلدان ونمو المجتمعات 

واألنظمة، وقد جاء الشرع من خالل مالحظة مقاصد أحكامه بما يهيئ الظروف 
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المساعدة على تنمية الجانب االقتصادي والمالي، من خالل حثه على العمل واإلنتاج 

وأيضا من  ،ام المال وجعله قواما لحياة البشرومن خالل حثه على احتر ،واإلنفاق

خالل قطعه لدابر اإلجرام من سرقة وتبذير وتبديد للثروة المالية واالقتصادية، وذلك 

والمجتمع الجزائري في حاجة ماسة إلى االستفادة من  .في ثنايا أحكامه وتشريعاته

د االقتصادية تلك الدراسات المقاصدية التي تؤسس لمنهج سليم في تنمية الموار

 .وترشيد استغاللها

وفيها أهم نتائج البحث ورصد لمقترحات مقاصدية من أجل إيجاد  :خاتمة

حلول ناجعة لمشكالت الفرد المعاصرة من منظور مقاصدي متكامل ومتجانس مع 

 .  األحكام الشرعية والظروف الواقعية والحاجات البشرية
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 لعلمية نحو آليات لتثمين البحوث ا           
 في الدراسات اإلسالمية واستثمارها         

  .في الواقع المحلي                    
 

 

 

ليلى سية  
 

تزخر المكتبات الجامعية الجزائرية بعديد البحوث العلمية في مختلف 

الفروع والتخصصات بما فيها الدراسات اإلسالمية، وت عتبر هذه البحوث 

ي أعملوا تفكيرهم وبذلوا أوقاتهم من أجل الوصول ثمرات لجهود الباحثين الذ

إلى أفكار جديدة واقتراحات عملية تساهم في النهوض بالمجتمع وترقية البحث 

 .العلمي

لكن ما ن الحظه أن معظم هذه البحوث بقيت حبيسة رفوف المكتبات، ال 

ا يطلع عليها إال من دعته الضرورة البحثية لذلك، مع غياب التطبيق لتوصياته

واستثمارها، بالرغم من كون الكثير منها تقترح حلوال عملية لعديد المشكالت 

  .وتعالج الكثير من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع على حد سواء

في المقابل هناك أبحاث أخرى تبقى مجرد حبر على ورق، حيث ال نجد 

لبعد  لها نتائج ملموسة على أرض الواقع وال مخرجات عملية، وذلك نظرا

 .الهوة بينها وبين احتياجات المجتمع

بناء على كل ذلك تتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية حول التساؤل 

البحوث  ما هي أهم اآلليات التي يمكن أن تقترح لتفعيل وتثمين :الجوهري التالي

العلمية النافعة والجادة في الدراسات اإلسالمية، والتي من شأنها أن تساهم في 

 ارها وتجسيد مخرجاتها فيما يخدم المجتمع ويلبي حاجاته المتجددة؟استثم

 : ولقد قٌسم الموضوع إلى شقين

 .لمحة عن واقع األبحاث العلمية في الدراسات اإلسالمية: الشق األول

بعض اآلليات المقترحة لتثمين البحوث العلمية في الدراسات : الشق الثاني

 .محلياإلسالمية واستثمارها في الواقع ال

                                                           
 الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة، كلية العلوم : طالبة دكتوراه، تخصص: ليلى سية

 .1اإلسالمية جامعة باتنة 

 sialeila@yahoo.fr :البريد االلكتروني
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 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية
 وأثره في ضبط المرجعية الدينية

 

تالكرضوان / أ


 
 سيهام بن ناصر

 

في ظل االنفتاح الواسع الذي يعيشه العالم من قنوات فضائية وشبكات 

عنكبوتية، ت َصّدر فتاوى جاهزة، دون اعتبار لخصوصيات المجتمع 

لية، ودون اإلحاطة بحيثيات المسائل المراد وموروثاته الدينية وأعرافه المح

، الذي تولد عنه خالفات "فوضى اإلفتاء"ـ اإلفتاء فيها، نتج ما يسمى ب

وصراعات بين أفراد المجتمع، بل بين أفراد العائلة الواحدة، حول بعض 

المسائل الفقهية التي يسوغ فيها االختالف، فال ريب أن انتصاب المرجعية 

الحد من هذه الظاهرة التي فتكت بالمجتمع، ومن هنا ظهرت  وقوتها سي سهم في

الحاجة إلى مرجعية دينية للمجتمع الجزائري، الذي أتت فيه هذه المداخلة 

 : لإلجابة على األسئلة التالية

ما المقصود بالمرجعية الدينية للمجتمع الجزائري؟ وهل نحن حقا بحاجة  -

 إليها؟ 

 ة  للمجتمع الجزائري ؟ فيم تتمثل أهمية المرجعية الديني -

 ما هي أهم اآلثار الناتجة عن اختالل المرجعية الدينية ؟ -

 ما مدى مساهمة البحث العلمي في ضبط المرجعية الدينية ؟  -

                                                           
  جامعة الشهيد حمة لخضر فقه وأصوله، : وراه، تخصصدكت طالب: تالكرضوان–

 .الوادي
 radouaneket123@gmail.com: البريد االلكتروني

 كلية -الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة: طالبة دكتوراه، تخصص: سيهام بن ناصر ،
 .1العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة 

 bennacersiham123@yahoo.com :البريد االلكتروني
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البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وأثره موضوع وتكمن عالقة 

كن ، على المستوى التكويني للمفتين، في كونه الرفي ضبط المرجعية الدينية

المتين الذي تقوم عليه المرجعية، وهذا بمراجعة مناهج معاهد تكوين المفتين، 

تعنى باإلفتاء في قضايا الجزائريين وكذا جعل مؤسسة مرجعية للفتوى 

ء  الفراغ الفقهي  ونوازلهم التي تحكمها خصوصيّة المكان وطبيعته، دورها َمل 

ا ي عدم  الفتوى الجارفة والعقائدي والثّقافي والعلمي لدى الجزائريين، مم

، وجعل ميثاق فكرة مفتي الجمهورية والمستوردة من كافة بقاع األرض، وكذا

وإلى جانب هذا الدور للبحث العلمي للفتوى يحدد شروط المفتي ومسؤولياته، 

دوٌر آخر ال يقّل أهمية عما ذكرناه آنفا، يتمثل في إعداد برامج موّحدة في كافة 

لتكوينية تستند على مرجعية فقهية وعقائدية واضحة الجامعات والمعاهد ا

المعالم، وإعطاء حلول لألفكار المتطّرفة قبل أن تستتب وتصبح سلوكا فاعال، 

باإلضافة إلى إقامة المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والمعاهد والكليات 

الشرعية، والندوات العلمية، للتعريف بالفتوى، وضوابطها، وبيان أهميتها 

 .طرها، وحاجة الناس إليهاوخ

 

 


