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برواية ورش لقراءة ا�مام نافع المدني، دار الفجر ا�س�مي،  القرآن الكريم �

 .2004، 20دمشق، ط 

، صحيح )ھـ256ت (ا�مام الحافظ أبي عبد ) محّمد بن إسماعيل البخاري �

الّشيخ ھشام /الّشيخ محّمد علي القطبالبخاري، مراجعة و ضبط و فھرسة 

 .2005البخاري، المكتبة العصرية للطباعة و النشر، صيدا، بيروت، 

سنن (، الجامع الصحيح)ھـ279 -209(أبو عيسى محّمد بن عيسى بن سورة �

، تحقيق كمال يوسف الحوت، الجزء الّرابع، دار الكتب العلمية، )الترمذي

 ).دون تاريخ(بيروت، 

، )الترجمة العربّية المشتركة من اللّغة ا>صلية(قّدس، العھد الجديدا�نجيل الم �

  .2004دار الكتاب المقّدس في الشرق ا>وسط، بيروت، 

  

  

  

 

/ ناشرون-إبراھيم أحمد، إشكالية الوجود و التقنية عند مارتن ھيدجر، الدار العربيّة للعلوم -

 .2006، 1الجزائر، ط/منشورات ا(خت'ف، بيروت

محّمد تركي، الكلمة ا4لھية عند مفّكري ا4س'م، دار الوفاء لدنيا الطباعة و إبراھيم  -

 .2002، 1النشر، ا(سكندرية، مصر، ط

إبراھيم ناصر، التوراة بين الحقيقة و اBسطورة و الخيال، دار الحوار للنّشر و التوزيع،  -

 .2005، 1سوريا، ط

الجھمية و المعطّلة مع تكملته من مختصر ابن القيّم الجوزية، الّصواعق المرسلة على  -

، 1الصواعق المرسلة، محّمد بن رياض اBحمد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

2007. 
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ابن حزم اBندلسي، رسائل ابن حزم اBندلسي، تحقيق إحسان عباس، المجلّد الثاني،  -

 .2007، 2المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط

أو وجوب النظر (المقال في تقرير مابين الشريعة و الحكمة من ا(تصال ابن رشد، فصل -

، مدخل أو مقّدمة تحليلية للمشروع للدكتور )الدين و المجتمع- العقلي و حدود التأويل

 .2007، 4محّمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط

، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1أبو إسحاق الّشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج -

1991. 

، مجاز القرآن، عارضه بأصوله و علّق )ھـ210ت ( أبو عبيدة معمر بن المثنّى التّيمي  -

 ).دون تاريخ(، مكتبة الخانجي، القاھرة، 1عليه الدكتور محّمد فؤاد، ج

 ، ا4حكام في أصول اBحكام،)ھـ456ت (حزم  أحمد بن سعيد بن أبو محمد علي بن  -

قوبلت على النسخة التي حقّقھا اBستاذ أحمد محّمد شاكر، قّدم لھا إحسان عباس، المجلّد 

 .1983، 2ط ،اBّول، الجزء اBّول، منشورات دار ا]فاق الجديدة، بيروت

أبو يعرب المرزوقي، مفھوم الّسببية عند الغزالي، دار بوس'مة للطباعة و النشر و  -

 .1985، 2التوزيع، تونس، ط

الجزء اBّول،  الغزالي، المستصفى من علم اBصول، حامد محّمد بن محّمد بن محّمد أبو -

 .1937، 1مصر، ط ،القاھرة المكتبة التجارية الكبرى،

أبو حامد الغزالي،قانون التأويل، تحقيق أحمد شوحان، مكتبة التراث، مطبعة الفّوال،  -

 .1993، 1دمشق، ط

عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرقيم بن حسن، معايير التأويل و المتأّولين العامة و  أبو -

 .2000، &المقصرين و المجتھدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .2005إحسان إلھي ظھير، الّشيعة و القرآن، توزيع بيت الّس'م، الرياض، السعودية،  -

التعديل و النقد، مركز النشر الجامعي،  أحمد الوردني، نظرية المعنى بين التوصيف و -

 .2007، 1تونس، ط

النّص و تفسيره، دار المعرفة الجامعية، مصر، : أحمد عبد الغفّار، التفسير و مناھجه -

2000. 
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، نينوى "فلسفة التأويل في الديانات الّسماوية"أحمد علي زھرة، الظاھر و الباطن  -

 .2005، 1للدراسات و النشر و التوزيع، دمشق، ط

صدمة ( 3بحث في ا4بداع و ا4تباع عند العرب، الجزء : أدونيس، الثّابت و المتحّول -

 .2006، 9، دار الّساقي، بيروت، ط)الحداثة و سلطة الموروث الديني

صدمة (بحث في ا4بداع و ا4تباع عند العرب، الجزء الثالث: أدونيس، الثابت و المتحول -

 .2006، 9دار الساقي، بيروت، ط، )الحداثة و سلطة الموروث الديني

، )تأصيل اBصول(بحث في ا(تباع و ا4بداع عند العرب : أدونيس، الثابت و المتحول -

 .1986، 4دار العودة، بيروت، ط

بحث في ا4تباع و ا4بداع عند العرب، تأصيل اBصول، دار : أدونيس، الثابت و المتحول -

 .1986، 4العودة، بيروت، ط

، الجزء اBّول، دار بدايات للطباعة و النشر )1980-1960(الكاملة  أدونيس، الحوارات -

 .2005، 1و التوزيع، سورية، ط

 .1989، 1أدونيس، الشعرية العربيّة، دار ا]داب، بيروت، ط -

 .1992، 1أدونيس، الصوفية و السوريالية، دار الّساقي، بيروت، ط -

 .2005، 1أدونيس، المحيط اBسود، دار الساّقي، بيروت، ط -

 .1993، 1أدونيس، النّص القرآني و آفاق الكتابة، دار ا]داب، بيروت، ط -

، بالتعاون مع شانتال "ا4بداع، الدين و الجنس"أدونيس، الھوية غير المكتملة  -

 .2005، 1حسن عودة، دار بدايات للطباعة و النشر و التوزيع، سورية، ط/شّواف

، 3ل، دار المدى للثقافة و النشر، دمشق، طأدونيس، ديوان الشعر العربّي، المجلّد اBوّ  -

1993. 

 .1978، 2أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط -

، 1من أجل ثقافة عربيّة جديدة، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس، فاتحة لنھايات القرن -

1980. 

، 1أدونيس، محاضرات ا4سكندرية، التكوين للتأليف و الترجمة و النشر، دمشق، ط -

2008. 
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، 1، دار ا]داب، بيروت، ط)الھوية، الكتابة، العنف(أدونيس، موسيقى الحوت اBزرق  -

2002. 

 .1993، 1، دار ا]داب، بيروت، ط)سيرة شعرية ثقافية(أدونيس، ھا أنت أيّھا الوقت  -

 .2007أدونيس، ھذا ھو اسمي، بدايات للطباعة و النشر و التوزيع، جبلّة، سورية،  -

- ���������	
� � ������ ����
� ��	 ������ ���� ���� ��� �1 �1992. 

ا4مام بدر الّدين محّمد بن عبد هللا الزركشي، البرھان في علوم القرآن، محّمد أبو الفضل  -

 . 2005، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1إبراھيم، ج

علوم  ، ا4تقان في)ھـ911ت (ا4مام ج'ل الّدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي -

القرآن، حقّقه و علّق عليه و خّرج أحاديثه فّواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربّي، 

 .2004بيروت، 

، دار التنوير )دراسة بمنطق ھيجل(إمام عبد الفتاح إمام، المنھج الجدلي عند ھيجل -

 .2005، 2للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ط

جاز في علم المعاني، شرح و تعليق محمد عبد ا4مام عبد القاھر الجرجاني، د(ئل ا4ع -

 ).دون تاريخ(المنعم خفاجي، تحقيق و تعليق محمد رضوان مھنّا، مكتبة ا4يمان، مصر

علق عليه الشيخ عبد الرّزاق عفيفي، دار الصميعي  ا]مدي، ا4حكام في أصول اBحكام، -

   .2003، 1، السعودية، ط2يع، الجزء للنشر و التوز

خوري، مدخل إلى الفلسفة الظاھراتية، دار التنوير للطباعة و النشر، بيروت، أنطوان  -

 .1984، 1ط

، "دراسة في المنھج التأويلي عند شلير ماخر و دلتاي"بومدين بوزيد، الفھم و النص  -

 .2008، 1الجزائر، ط/منشورات ا(خت'ف، بيروت/ناشرون -الدار العربيّة للعلوم

، 2، دار الّساقي، بيروت، ط)نظرية العقل(قل العربيّ جورج طرابيشي، نقد نقد الع -

1999. 

قراءة في آليات بناء الموقف "حبيب بوھرر، تشّكل الموقف النقدي و اBدبي عند أدونيس -

، 1، عالم الكتب الحديث، اBردن، ط)النقدي و اBدبي عند الشاعر العربي المعاصر

2008. 
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الف'سفة، ص'ح الّدين الھّواري، المكتبة حّجة ا4س'م أبي حامد الغزالي، تھافت  -

 .2005العصرية، صيدا، بيروت، 

 .2004حسان الباھي، الحوار و منھجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، المغرب،  -

، مركز "طبيعة عملياته و تذليل مصاعبه"حسني عبد الباري عصر، الفھم عن القراءة  -

 .2000ا4سكندرية للكتاب، مصر، 

 .2006، 2، دراسات توراتية، دار رام للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق، طحنّا حنّا -

 .2008، 1خالد بلقاسم، أدونيس و الخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط -

رضوان الصادق الوھابي، الخطاب الشعري الصوفي و التأويل، منشورات زاوية،  -

 .2007، 1الّرباط، ط

لفلسفة المعاصرة، الجزء اBّول، دار مصر للطباعة، زكريا إبراھيم، دراسات في ا -

 ).دون تاريخ(مصر،

النشأة، التاريخ، العقيدة، التوّزع (سعد رستم، الفرق و المذاھب ا4س'مية منذ البدايات -

 .2008، 6، دار اBوائل، دمشق، ط)الجغرافي

ات و النشر و سعيد توفيق، في ماھية اللّغة و فلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية للدراس -

 .2002، 1التوزيع، بيروت، ط

منشورات / السيّد ولد أباه، التاريخ و الحقيقة لدى ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم -

 .2004، 2القاھرة، ط/الجزائر/مكتبة مدبولي، بيروت/ ا(خت'ف

شرف الّدين عبد الحميد أمين، ابن حزم اBندلسي و نقد العقل اBصولي، دار سعاد  -

 .1995، 1الصبّاح للنشر و التوزيع، الكويت، ط

الشريف زيتوني، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية، ديوان المطبوعات  -

 .2006الجامعية، الجزائر، 

 .2006، 14، دار المعارف، القاھرة، ط)عثمان(01طه حسين، الفتنة الكبرى  -

، دار المدى للثقافة و "دونيسدراسة فلسفية في شعر أ"عادل ظاھر، الشعر و الوجود  -

 .2000، 1النشر، دمشق، سوريا، ط
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نظرية التأويل من أف'طون إلى " مدخل إلى الھرمنيوطيقا"عادل مصطفى، فھم الفھم  -

 .2003، 1جادامر، دار النھضة العربيّة، بيروت، ط

عارف تامر، ا4مامة في ا4س'م، دار اBضواء للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  -

 .1998، 1لبنان، ط

أو آليات التأويل و إوا(ته (عبّاس عبد جاسم، مشكال التأويل العربّي ا4س'مي  -

 .2005، بيت الحكمة، العراق، )المعرفية

 .1982عبد الرحمان بدوي، ا4نسانية و الوجودية في الفكر العربي، دار القلم، بيروت،  -

الثّاني، المؤسسة العربيّة للدراسات و عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء  -

 .1984، 1النشر، بيروت، ط

مقاربة تداولية معرفية ]ليات التواصل و "عبد الس'م عشير، عندما نتواصل نغيّر  -

 .2006، 1، إفريقيا الّشرق، المغرب، ط"الحجاج

، المؤسسة )دراسات في ا4بداع و النقد اBدبي(عبد العزيز المقالح، نقوش مأربية  -

 .2004، 1الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ط

، إفريقيا الّشرق، الدار "قراءة في شعر أدونيس"عبد العزيز بومسھولي، الشعر و التأويل  -

 .1998البيضاء، المغرب، 

عبد الفتاح أحمد فؤاد، ابن تيمية و موقفه من الفكر الفلسفي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و  -

 .2001، 3طالنشر، مصر، 

عبد القادر فيدوح، نظرية التأويل في الثقافة العربية ا4س'مية، دار اBوائل للنشر و  -

 .2005، 1التوزيع، دمشق، ط

دراسة تحليلية نقدية في "عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة  -

المركز الثقافي / خت'فمنشورات ا(/ ، الدار العربية للعلوم"النظريات العربيّة الحديثة

 .2006، 2المغرب، ط/الجزائر/العربي، بيروت

، المركز الثقافي "قراءة في اBنساق الثقافية العربيّة"عبد هللا محمد الغّذامي، النقد الثقافي  -

 .2001، 2العربي، المغرب، ط
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 عبد هللا محمد الغذامي، تأنيث القصيدة و القارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، -

 .2005، 2المغرب، ط

، دار الكتاب "مقاربة لغوية تداولية"عبد الھادي بن ظافر الشھري، استرتيجيات الخطاب  -

 .2004، 1الجديد المتّحدة، بيروت، ط

، دار الكتب العلمية، )قراءة الشعر نموذجا(عصام العسل، الخطاب النقدي عند أدونيس -

 .2007، 1بيروت، ط

، دار )بين الواقع و اBسطورة(، ھرمس مثلث الحكمة ع'ء الّدين محّمد عبد المتعال -

 .2003الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر، 

، نھج الب'غة، شرح الّشيخ محمد عبده واعتنى به و )كّرم هللا وجھه(علي بن أبي طالب  -

 .2005راجعه علي أحمد حّمود، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

، دار التنوير للطباعة و )راءات تأويلية في الثقافة العربيةق(علي حرب، التأويل و الحقيقة  -

 .2007النشر و التوزيع، بيروت، 

فتوحات العولمة و مآزق الھوية، المركز الثقافي العربي، : علي حرب، حديث النھايات -

 .2004، 2المغرب، ط

رب، ، المركز الثقافي، المغ"تحّو(ت المفھوم في ارتحاله"عمر كوش، أقلمة المفاھيم  -

 .2000، 1ط

منشورات ا(خت'ف، /ناشرون - عمر مھيبل، من النسق إلى الّذات، الدار العربيّة للعلوم -

 .2007، 1الجزائر، ط/بيروت

، دار 'ابن رشد نموذجا'فوزي حامد الھيتي، إشكالية الفلسفة في الفكر العربي ا4س'مي -

 .2005، 1الھادي للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ط

 .2001محمد جبل، علم النفس العام، المكتب الجامعي الحديث، مصر، فوزي  -

كمال الّدين عبد الغنّي المرسي، علم التفسير و مناھج المفّسرين، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -

 .2005، 1و النشر، مصر، ط

، دار الفكر العربّي، 4، ج"تكوين العقل العربيّ "محّمد ابراھيم الفيومي، المعتزلة  -

 .2002، 1ة، طالقاھر
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جدلية الغيب و ا4نسان و "محمد أبو القاسم حاج حمد، العالمية ا4س'مية الثّانية  -

 .1996، 2، المجلّد اBّول، دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ط"الطبيعة

، مركز دراسات الوحدة )01نقد العقل العربي(محّمد الجابري، تكوين العقل العربي -

 .2006، 9بيروت، ط العربيّة،

محّمد السيّد الجليند، ا4مام ابن تيمية و موقفه من قضية التأويل، الھيئة العاّمة لشؤون  -

 .1973المطابع اBميرية، القاھرة، 

محمد السيّد الجليند، ا4مام ابن تيمية و موقفه من قضية التأويل، الھيئة المصرية العامة  -

 .1973لشؤون المطابع اBميرية، القاھرة، 

محّمد الطيّب الفاسي، مفتاح الوصول في علم اBصول في شرح خ'صة اBصول للّشيخ  -

عبد القادر الفاسي، تقديم و تحقيق إدريس الفاسي الفھري، دار البحوث للدراسات 

 .2004، 1ا4س'مية و إحياء التراث، ا4مارات العربيّة المتّحدة، ط

، دار 1، ج)الفكر القديم(مناھج التفكير ا4س'ميمحّمد الكتّاني، جدل العقل و التقل في  -

 .2003الثّقافة، الدار البيضاء، 

 .1989محّمد تومي، المحكم و المتشابه في القرآن الكريم، شركة الشھاب، الجزائر،  -

بحث في ب'غة النقد (محّمد سالم محمد اBمين الطلبة، الحجاج في الب'غة المعاصرة -

 .      2008د المتّحدة، طرابلس، الجماھيرية الليبية العظمى، ، دار الكتاب الجدي)المعاصر

محّمد سيّد أحمد، دلتاي و فلسفة الحياة، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  -

 .2005، 2ط

، الدار العربيّة "مقاربات في الحداثة و المثقف"محمد شوقي الزين، إزاحات فكرية  -

 .2008، 1الجزائر، ط/خت'ف، بيروتمنشورات ا(/ ناشرون -للعلوم

، المركز )فصول في الفكر الغربي المعاصر(محمد شوقي الّزين، تأوي'ت و تفكيكات  -

 .2002، 1الثقافي العربّي، المغرب، ط

ھذا ھو ا4س'م (محّمد عمارة، قراءة النّص الديني بين التأويل الغربّي و التأويل ا4س'مي -

 .2006، 1القاھرة، ط ، مكتبة الشروق الدولية،")8"



 
331 

، 2، المركز الثقافي العربّي، المغرب، ط)مقاربة نسقية(محّمد مفتاح، التلقي و التأويل -

2001. 

 .1990، 1محمد مفتاح، مجھول البيان، دار توبقال للنشر، المغرب، ط -

، )عند اBصوليين و جون ستوارت مل(محّمد يعقوبي، مسالك العلّة و قواعد ا(ستقراء -

 .1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان 

دراسة المجال المعرفي اBصولي اBّول (مختار الفّجاري، حفريات في التأويل ا4س'مي -

  .2008، عالم الكتب الحديث، اBردن، )للتفسير الصوفي

، دار )دراسة في التأويل(منصور مذكور شلش الحلفي، قضية المعنى في القرآن الكريم -

 .2008، 1اBوائل، دمشق، ط

سعد البازعي، دليل الناقد اBدبّي، إضاءة Bكثر من سبعين تيّارا و / ميجان الرويلي -

 .2002، 3مصطلحا نقديا معاصرا، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط

نادية بونفقة، فلسفة إدموند ھسرل، نظرية الّرد الفينومينولوجي، ديوان المطبوعات  -

 .2005الجامعية، الجزائر، 

حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة و آليات التأويل، المركز الثقافي العربي، المغرب، نصر  -

 .2008، 8ط

دراسة في قضية المجاز في القرآن عند "نصر حامد أبو زيد، ا(تجاه العقلي في التفسير  -

 .2003، 4، المركز الثّقافي العربي، المغرب، ط"المعتزلة

 . 2000، 1، المركز الثقافي العربّي، المغرب، طنصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل -

، "دراسة في تأويل القرآن عند محي الّدين بن عربي"نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل  -

 .1998، 4المركز الثّقافي العربّي، المغرب، ط

، 2نصر حامد أبو زيد، ھكذا تكلّم ابن عربّي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -

2004. 

زيد بن : الفقھاء اBربعة"محمد عبد القادر، ا]راء الك'مية Bئمة المذاھب الفقھية نعمة  -

، تصدير اBستاذ الدكتور أحمد محمود صبحي، )علي، جعفر الصادق، ابن حزم

 .2002، 1منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط



 
332 

، 1رية، طھيثم سرحان، إستراتيجية التأويل الد(لي عند المعتزلة، دار الحوار، سو -

2003. 

، الدار العربيّة "قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي"وحيد بوعزيز، حدود التأويل  -

 .2008، 1الجزائر، ط/منشورات ا(خت'ف، لبنان/ للعلوم ناشرون

  

 

 

 

عادل العوا، منشورات عويدات، / إدوار موسيرو، الفكر الفرنسي المعاصر، د -

 .1989، 2باريس، ط/ بيروت

المركز الثقافي  إيكو، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية، سعيد بنكراد،امبرتو  -

 .2000، 1العربّي، المغرب، ط

، منذر عياشي، مراجعة "دراسات ھرمنيوطيقية"بول ريكور، صراع التأوي'ت  -

 .2005، 1جورج زيّاني، دار الكتاب الجديد المتحدة، طرابلس، ط/د

، ف'ّح "التنوع و المصداقية في التّأويل"ارعة آرمسترونغ، القراءات المتص.ب.بول -

 .2009، 1ليبيا، ط/رحيم، دار الكتاب الجديد المتّحدة، طرابلس

عمر مھيبل، منشورات /جان غراندان، المنعرج الھرمنيوطيقا للفينومينواوجيا، د -

 .2007، 1بيروت، ط/، الجزائر)ناشرون(الدار العربيّة للعلوم/ ا(خت'ف

مة الثّقافة، عبد الجليل اBزدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، جان فارنيي، عول -

2002. 

المركز / اليونسكو/ فليكس غتاري، ما ھي الفلسفة، مركز ا4نماء القومي/ جيل دلوز -

 .1997، 1الدار البيضاء، ط/ باريس/الثقافي العربي، بيروت

ماء القومي، فليكس غتّاري، ما ھي الفلسفة، مطاع الصفدي، مركز ا4ن/ جيل دلوز -

 .1992بيروت، 



 
333 

محمد / الحضارات التقليدية في مواجھة الحداثة، د: داريوش شايغان، ما الثّورة الدينية -

، 1بيروت، ط/الرحموني، المؤّسسة العربية للتحديث الفكري، دار الّساقي، جنيف

2004. 

 /مقدمة في الھرمنيوطيقا، وجيه قانصوه، الدار العربية للعلوم  دافيد جاسبير، -

 .2007، 1الجزائر، ط/ منشورات ا(خت'ف، بيروت

ديفيد كوزنر ھوي، الحلقة النقدية، اBدب و التاريخ و الھرمنيوطيقا الفلسفية، خالدة  -

 .2005، 1حامد، المجلس اBعلى للثّقافة، القاھرة، ط

رتشارد كيرني، دوائر الھيرمنيوطيقا عن بول ريكور، دار أزمنة للنشر و التوزيع،  -

 . 2009، 1طعّمان، 

روجيه صبّاح، أسرار التوراة، صالح بشير، دار بترا للنشر و التوزيع، رابطة  -

 .2007، 1العق'نيين العرب، دمشق، ط

سعود / سوزان سونتاغ، ضّد التأويل و مقا(ت أخرى، نھلة بيضون و مراجعة د -

 .2008، 1المولى، المنظمة العربيّة للترجمة، بيروت، ط

سامي أدھم، المؤسسة الجامعية / غر و السؤال عن الّزمان، دفرانسواز داستور، ھيد -

 .1993، 1للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ط

ليتش، النقد اBدبّي اBمريكي من الث'ثينات إلى الثّمانينات، محّمد يحي، . ب.فنست -

 ....ماھر شفيق فريد، المجلس اBعلى للثقافة، القاھرة،: مراجعة و تقديم

الوجود، محمد سبي' و عبد الھادي مفتاح، المركز /الحقيقة/جر، التقنيةمارتن ھيد -

 .1995، 1الثقافي العربّي، المغرب، ط

فاطمة الجيوشي، منشورات /مارتن ھيدجر، الفلسفة في مواجھة العلم و التقنية، د -

 .1998وزارة الثّقافة، دمشق، 

الديني، ھاشم صالح،  محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب -

 .2001دار الطليعة، بيروت، 

عادل العّوا، منشورات /المستشرق جيب، علم اBديان و بنية الفكر ا4س'مي، د -

 .1977، 1باريس، ط/ عويدات، بيروت



 
334 

حسن / ، د"الخطوط اBساسية لتأويلية فلسفية"ھانز جورج غادامير، الحقيقة و المنھج  -

جورج كتورة، دار أويا للطباعة و /ن اBلمانية دعلي حاكم صالح، راجعه ع/ ناظم

 .2007، 1النشر و التوزيع و التنمية الثقافية، الجماھيرية العظمى، ط

، محّمد شوقي "اBھداف/المبادئ/اBصول"ھانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل  -

بّي، منشورات ا(خت'ف، المركز الثقافي العر/ناشرون/الّزين، الّدار العربيّة للعلوم

 .2006، 2المغرب، ط/الجزائر/بيروت

 

 

 

- HANS-GEORG GADAMER, La Philosophie Herméneutique Jean 

Grondin, presses universitaire de France, paris, deuxième édition, 

2001. 

-  HANS-GEORG GADAMER, vérité et méthode « les grandes ligne d’une 

Herméneutique philosophique, éditions du seuil, paris,  1976  

- Jacque brousse, Les grands maitre de la spiritualité, France, 

loisirs, paris, 1998 

- Jean Grondin, L’universalité de l’Herméneutique, presses 

universitaires de France, paris, 1 édition, 1993. 

-  Paul Ricœur, Histoire et vérité, éditions du seuil, paris, 2001 

-  PHILIPPE HUNEMAN et ESTELLE KULICH, Introduction à la 

phénoménologie, Armand colin, paris, 1997. 

- Umberto Eco, Interprétation et Surinterprétation, traduit de 

l’anglais par Jean Pierre Cometti, presses universitaires 

 



 
335 

 

 

 

 

 

�مجلّة فلسفية نصف سنوية تصدر عن مؤسسة اBخبار  ،"فضاء العقل و الحرية"آيس  

 .2005القبّة، الجزائر،  ،1للصحافة، العدد 

� .1999، الجزائر، 4التواصل، تصدرھا جامعة عنّابة، العدد  

�، مجلّة فلسفية نصف سنوية تصدر عن مؤسسة اBخبار "فضاء العقل و الحرية"آيس  

 . 2007، القبّة، الجزائر ، 02للصحافة، العدد 

�، مركز ا4نماء القومي، بيروت، تشرين اBّول، 32الفكر العربي المعاصر، العدد  

1984. 

�اء القومي، العدد الفكر العربّي المعاصر، مجلّة فكرية مستقلة تصدر عن مركز ا4نم 

 .2009باريس، شتاء /، بيروت147، 146

�،  تصدر عن أمانة عّمان الكبرى، عمان، أيّار 167عّمان، مجلّة ثقافية شھرية، العدد  

2009 . 

� .1997، الھيئة المصرية العامة، خريف 2العدد ، 6فصول، المجلّد  

�، منشورات 24م ، رق)إشكا*ت و تطبيقات: نظّرية التلقي(سلسلة ندوات و مناظرات 

كلّية ا3داب و العلوم ا1نسانية، جامعة محّمد الخامس، مطبعة الّنجاح الجديدة، الدار 

 .1993البيضاء،

  

  

 



 
336 

 

 

�أمحّمد الورغمي، ترجمة من الفرنسية إلى العربّية للجزء ا6ّول من كتاب الرمزية و  

الدكتور حّمادي ، إشراف )شھادة الكفاءة للبحث العلمي(التأويل لتزيفتان تودوروف

 .1980/1981صّمود، الجامعة التونسية، كلية ا3داب و العلوم ا1نسانية، تونس، 

�محّمد اجليلية، المذھبية و التأويل في الفقه ا1س;مي، إشراف الدكتور عقا  

، جامعة الحسن )بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات ا1س;مية(النماري

، )الفقه و ا6صول -شعبة الدراسات ا1س;مية(العلوم ا1نسانية الثاني، كلية ا3داب و

  .1998/1999الدار البيضاء، المغرب، 

  

 

أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ابن منظور ا4فريقي المصري، لسان العرب،  -

 .1997، 1دار صادر، بيروت، ط

للطباعة و النشر،  ، دندرة"الحكمة في حدود الكلمة"سعاد الحكيم، المعجم الصوفي  -

 .1981، 1بيروت، ط

 ).دون تاريخ(، 1عبد المنعم الحفني، المعجم الصوفي، دار الرشاد، القاھرة، ط -

ت (مجد الّدين محمد بن يعقوب بن إبراھيم الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي -

 .1999، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، القاموس المحيط، ج)ھـ817

، تاج الحنفي الزبيديسيّد محمد مرتضى الحسيني الواسطي محب الدين أبي فيض ال -

، دار الفكر 14من جواھر القاموس، دراسة و تحقيق علي شيري، مج  العروس

 .1994للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، 

مصطفى ديب /محمد بن أبي بكر الّرازي، مختار الّصحاح، ضبط و تخريج و تعليق د -

 .1990، 4النشر، الجزائر، ط البغا، دار الھدى للطباعة و



 
337 

 .2007، 4موسوعة اBديان، دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ط -

 

- Dictionnaire Hachette, paris, France, 2005 

- GERARD DUROSO, ANDRE ROUSSEL, dictionnaire de 

philosophie, Nathan, paris, 2003 

- pierre grappin, dictionnaire français/allemand- 

allemand/français Larousse,(collection saturne), librairie 

Larousse, imprimerie berger- Levrault, France, 1985, page : 

74. 

- Pluri dictionnaire Larousse, librairie Larousse, paris, France, 

1977 

 

 

 

� .1986/ 08/ 29: جريدة اBھرام بتاريخ 

                                              

 

 

- ENCARTA 2006/FRANCE 

- ENCARTA 2008/FRANCE 

- ENCARTA 2009/FRANCE 

- UNIVERSALIS/VERSION 10/FRANCE 

 

 

 



 
338 

 

- www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=48745 

- http://ar.wikipedia.org/wiki℅D8℅B8℅D9℅D87℅D8℅B1  

- http://fr.wikipedia.org/wiki/ph℅C3℅A9NOM℅C3℅A9nolo

gie             

�   ����
� ����  !�
���" �	�# ��$ 	%�� �&' : �)�	� � �%�	*1+*�%
� �: 

- www.maaber.50megs.com/issue-julyos/sptlights1.html 

�  : من ھيغل إلى ھابرماس: ثائر ديب، الدين و العلمانية في الفكر الغربي 

- www.maaber.com 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/ hem%c3%A9 neutique. 

- http:// www.cosmovisions.com/ philon A .html 

- http ://ervc .free.fr/rubrique 4/copte.html 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/august.d’Hippone 

�سلطان الرفاعي، توما ا6كويني و ريادة العقل، مجلّة الحوار المتمّدن  

  :ا1لكترونية في الموقع

-   www ahewar org/debat/show art asp ?aid=75736 

�  :توما ا6كويني، ملفات العصر الوسيط في الموقع 

- www.akhawia.net/archive/index:php/t_4933 

- http://mousou3a.educdz.com/ 

- www. ahewar. org /debat /show .art .asp ? 

- www.khayma.com/sohel/thawrat/thawrat 09.htm 

�اقتصادھا و فلسفتھا، : عبد الجبّار منديل، حركة القرامطة في العراق و الخليج 

،  6/10/2006: ، بتاريخ2426الحوار المتمدن، العدد الجزء اBّول، مجلّة 

  :في الموقع 20:25:05سحبت 



 
339 

- www. ahewar. org /debat /show .art .asp ?aid:149293 

- www://quran. maktoob .com/vb/quran 6797 

- http://www.aljabriabed.net/tajdid13.htm 

- http://www.alimbaratur.com/All_Pages/Huqul_Stuff/Huq

ul_27.htm 

- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/22AE4CA8-5082-

471A-AC1F-6D1E5D7B0989.htm   

- www.sayedjumaa.com/abhath/ tabari. doc 

- faculty . ksu .edu .sa/maison/doc. lib/l44doc   

- http ://www. el7ad. Com/smf/index.php ?action=print 

page;topic=921610  

-  Www.maaber.50megs.com/issue-february06/booksand-

readings4htm 

- http://www.jehat.com/ar/adonees/frame4.htm 

- http://www.yabeyrouth.com/pages/index699a.htm 

- Www .aljabriabed .net/conceptislam7.htm 

- http://almadapaper. net/news.php/action=view &id=3945   

 


