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 افتتاحية العدد
من أهم ِّ  على األبحاث العلمية المحكمة يمثل واحدةد النشر المعتم   ما من شك في أن           

حاضنات التالقح الفكري والحوار المجتمعي على مستوى المجتمعات واألمم واإلنسانية قاطبة، 
وهو رافد مهم في حركة البحث العلمي وإثراء البيئات الجامعية والبحثية، وتتأكد هذه األهمية 

 ؛ األمر الذيًناتخزيمع تقدم تقنية االتصال والتواصل، ووسائط إدارة المعرفة إنتاًجا وتداواًل و 
وليست اختيارية ... بهذا الفهم  أرغم أمًما وجماعات على الدخول في منافسات غير متكافئة

تتواصل أعداد هذه الدورية )عل مـه البيان( لتصل إلى عددها الرابع، في ظروف ومالبسات 
هذه المنعطفات حاجة لإلشارة إليها أو التدليل عليها، وفي مثل  وطنية ودولية ليست خافية وال

التاريخية، وتزامًنا مع تحوالت فكرية ووجدانية كونية، يصبح واجب الكتابة والنشر، وقبلهما 
خ االنتماء ويؤك ِّد الهوية ويحص ِّ  نها كالتفكير الدراسة والبحث مؤكًدا ومحت ًما، فال شيء يرس ِّ

ليس و ا وفاعاًل وغيوًرا، مدركً  ج الذي يحمل مشروًعا ويؤطر وطًنا، وبالمحصلة يبني إنساًناالمنتِّ 
األمر ببساطة التدبيج على الورق، والرقم على وسائط النشر الحديثة، بالتأكيد هو أكثر 
ر، لكن  ذلك ال يحول دون الولوج، وال يبرر اإلهمال أو  تعقيًدا، وأضيق مساًرا مما ُيتصو 

والدارسين من الخبراء اث اب والبح  ـالتراخي؛ لذلك كله يتواصل التدفق، ويستمر عطاء الكت  
واألكاديميين والمهتمين، وعلى نتاجهم تقوم هذه الدورية، وبه تسهم في تحقيق بعض أهداف 
أبناء المجتمع الليبي، لتسجل سطًرا أو كلمة في سجل ِّ هذا الوطن العامر بإذن الله مهما استبد  

م، في األثناءاأللم وتطاول ا ات كثيرة، يتوج ب توجيه كلمة شكر واألسباب واعتبار  لظالم والظُّــال 
على عملهم الدؤوب المنظم، دون انتظار لجزاء أو مقابل،  وإشادة بجهود أعضاء هيأة التحرير

 وهو شعور وسلوك أصبح من الندرة بمكان والله المستعان 

  رئيس التحرير

 

 

 



 محتويات العدد 

 ...........................................................................الصفحةالموضوع 

 *افتتاحية العـــدد ...........................................................................

 علوم القرآن الكريمأوال : 

 تلقي المكون الجمالي في القرآن الكريم: شمولية ال فردية 

 (11_1)...........................................أ.سهام بنت نور الدين البوسعيدي 

 ة وتحقيق التراث ــــيلغو الدراسات ال ثانيـــا:

  استنباط القواعد النحوية من القراءات القرآنية 

 (13-11..........................) ...................د.عز الدين أحمد عبد العالي

  تأليف محمد بن إبراهيم الدروري المعروف بابن  على بيتي الرقمتينرسالة
 ه(1633الصائغ )ت 

 (36-13............)...................عمر علي سليمان البارونيد.تحقيق وتعليق: 
 ه( )دراسة وصفية تحليلية(191كتاب الخصائص البن جني)ت مطل الحركات في 

 (21-36).......................................الضاوي الشكري. يتهاني عل .أ
 

  والنقد األدبي البالغيةالدراسات ثالثا : 

 ) بالغة التقديم والتأخير ) دراسة في الغايات واألسباب 

 (161-21................)..........د. محمد حسين ضو بلعيد.....................        

  النص الديني وأثره في شعر لطفي عبد اللطيف 
 د. صفاء امحمد ضياء الدين فنيخرة

 (113-161..........................)..................أ. عائشة عطية أبو الئطــــــــة



 

 :يةالتاريخالدراسات ا : رابعـــ

 ( واليهودية والمسيحية  الوثنية المخدرات في الحضارات القديمة وموقف الديانات منها
 ( أنموذًجا

 . حسن طوكان عبد اللهأ.م
 (169-113.............................).....................مروة حبيب حسنم.م 

 النظام النقدي وتطوره في بالد المغرب من المقايضة إلى المسكوكات الرومانية 
 د. لطفية التهامي محمد اندش

 (131-166................) ...........................الجملد. إكرام البشير أحمد 
 م (1939 – 1961المجتمع )  لنشاط االقتصادي في فزان وأثره علىا 

 (161-136......) ........................................د. سالم عمار الجحيدري 
 ياسية والتجارية مع دولة قناصل المدن اإليطالية التجارية ودورهم في تعزيز العالقات الس

 م (1166 – 1166المماليك ) 
 (113-161)..........................................د. أبوبكر ميالد أبو بكر بعيج

  ) م 1963 – 1919تجربة أممية دولية لحفظ السالم العالمي ) عصبة األمم أنموذًجا 
 (162-113).................................مصطفى منصور دوشي .....د. زينب 

 خامًسا : الدراسات الجغرافية 

  أثر الحركتين الحيوية والمكانية في نمو سكان الفرع البلدي الزروق 
 د. مصطفى منصور جهان 

 (136-169........).........................................أ. آمنة علي الرعيـــض 

         

  


