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 11 د. امبارك حامدي  كلمة التحرير  

 االفتتاحية 

عيل الصالح   د.  أ. من أجل تدشين زمن ما بعد الدراسات التراثّية 
 موىل

12- 22 

 ودراسات   بحوث

1 
الثقافّية  من األمّية   يف مفهوم األمّية األكاديمّية: 

 إىل األمّية األكاديمّية 
أ. د. عيل أسعد  

 وطفة
24-58 

2 
الوسيط  العصر  يف  اإلسالمي  السياسي  الفكر 

 "قراءة فلسفية"   البستمولوجيةاوالقطيعة  
محمود محمد  أ. د. 

 عيل
59-78 

 فلسفة الموسيقى عند الفارابي وإخوان الصفا  3
المصطفى  أ.  

 عبدون 
79-94 

4 
يف   المنهج  إىل  سؤال  النقد  من  نبي:  بن  مالك  فكر 

 البناء
عبد العايل   د.  أ.

 المتقي 
95-105 

 مقاالت 

5 
الُمقدَّسيف تاريخ  العربّي      التأويّيل  واإلشكال 

 لمفهوم الُمدنَّس 
 124-107 أ د. محسن التلييل 

6 
واإلسالم:  المسيحية  بين  اإلصالح  حركات 

 المسارات والمآالت 
 146-125 أ. سفيان حامدي 

 سؤال الّدين يف الفضاء العمومّي العربيّ  7
د. محمد الصادق  

 بوعالقي
147-161 

 176-162 حورية بن حمزة د.  التحوالت التكنولوجية لإلعالم وواقع التنشئة  8

 المعنى   وتعّدد للنّصوصالّتأويل السيميائي  9
أ. أسماء  
 الّصمايرّية 

177-188 



X 

10 
وألم   الكراهية  مشاعر  من  الهوّية  تجارب  تحّوالت 

البيان يف  من  نماذج   الكيان إىل كتابة الحّب وأمل 
 نماذج من الّرواية التونسّية  الّرواية التونسّية

 211-189 أمين عثمان د. 

11 
الوعي   انحدار  قّصة  تمثيل  يف  االجتماعّي 

 «واريس» للقاص عّمار بلحسن 
مصطفى ولد  د. 

 يوسف
212-222 

12 
مداخل إىل العالقة بين المروّيات والمرجع الّتخييّيل 

 يف رواية "اللّجنة" لصنع الله إبراهيم 
 238-223 بلقاسم مارس د. 

 ات في الكتب قراء

13 

حقوق   مناضيل  عىل  "االعتداء  كتاب:  يف  قراءة 
الدولة   واستراتيجية  التونسية  بالبالد  اإلنسان 

) اجتماع  2007-1991التسلّطية  علم  يف  دراسة   :(
 لـ: عادل بلكحلة  المناضلين وعلم اجتماع الشرطة"

د. عبد الباسط  
 غابري

240-253 

14 
تفكيك ظاهرة اإلسالموفوبيا، قراءة يف كتاب: ضد 

أوروبا اإلسالموفوبيا: العنصرية ضد المسلمين يف  
 وآثارها االجتماعية. 

 261-254 سفيان حامدي أ. 

 مقاالت مترجمة 

15 
وفاي أفالطون  من  كل  عند  المطلق  سا  الواقع 

الرمزية( الكهف  قصة  بين  مقارنة   دراسة 
 والبهاجفاد غيتا) 

 288-263 وديع بكيطة أ. 

 مقاالت باللغة األجنبية 

16 
Ethnic residential segregation in Britain: 
« white flight » versus « ethnic comfort» 

Dr. Hassen Zriba 290-304 

 


