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هــ 1426، 1، برواية حفص عن عاصم، بالرسم العثماين، دار ابن اهليـثم، القـاهرة، طالقرآن الكريم

  .م 2005/

  : المصادر -أوال

: الفـــتح حممـــد بـــن أمحـــد ، املســـتطرف يف كـــل فـــن مســـتظرف، تـــح بـــوشـــهاب الـــدين أ: األبشـــيهي -

  .1986، 2كتب العلمية، بريوت، طمفيد حممد قميحة، دار ال.د

ضــياء الــدين أبــو الفــتح نصــر اهللا بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي، املثــل الســائر يف : ابــن األثيــر -

  . 1995حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، : أدب الكاتب والشاعر، تح

  .م1955/ هـ1375ارف، مصر، املسند، شرح أمحد حممد شاكر، دار املع: أحمد بن حنبل -

احلسن علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، دار الفكر للطباعـة  بوسيف الدين أ :اآلمدي -

  .م2003/هـ1424والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

حممــود حممــد حممــود حســن : أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل، اجلــامع الصــحيح، ضــبط: البخــاري -

  .م2002/هـ1424، 3علمية، بريوت، لبنان، طنصار، دار الكتب ال

إحســان .د: أبــو عبيــد عبــداهللا بــن عبــد العزيــز، فصــل املقــال يف شــرح كتــاب األمثــال، تــح: البكــري -

  .1983، 3عبد ا�يد عابدين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.عباس  ود

شـر والتوزيـع، بـريوت، أبو بكـر أمحـد بـن احلسـني، السـنن الكـربى، دار الفكـر للطباعـة والن: البيهقي -

  .ط.ت.لبنان، د

  .1994حممد بن عيسى بن سورة، السنن، دار الكتب العلمية، بريوت، : الترمذي -

حممد الشـيمي : أمحد بن عبد احلليم احلراين الدمشقي، اإلكليل يف املتشابه والتأويل، تح: ابن تيمية -

  .2002م ع،  شحاته، دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، ج

فـــوزي عطـــوي، دار صـــعب، بـــريوت، : أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن حبـــر، البيـــان والتبيـــني، تـــح: الجـــاحظ -

  . 1968، 1لبنان، ط

حممــد الفاضــلي، : أســرار البالغــة، تــح: أبــو بكرعبــد القــاهر بــن عبــد الرمحــان بــن حممــد: الجرجــاني -

  .م2003/هـ1424املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، 

، 1حممــــــد التنجـــــي، دار الكتــــــاب العـــــريب، بــــــريوت، لبنــــــان، ط: دالئـــــل اإلعجــــــاز، تـــــح:           -

1955  .  
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طاهر أمحد الزاوي : النهاية يف غريب احلديث واألثر، تح: أبو السعادات املبارك بن حممد: الجزري -

  .م1979/ هـ1399وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 

ــن جنــي - دار الكتــب / حممــد علــي النجــار، املكتبــة العلميــة: اخلصــائص، تــح أبــو الفــتح عثمــان،: اب

  .م1952/هـ1371املصرية، مصر، 

حممــد احلبيــب بــن اخلوجــة، دار الغــرب : منهــاج البلغــاء وســراج األدبــاء، تــق وتــح: حــازم القرطــاجني -

  .2،1981اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

، دار الفكــر للطباعــة والنشــر )حبــان صــحيح ابــن(حممــد بــن أمحــد بــن حبــان، الصــحيح: ابــن حبــان -

  .والتوزيع، بريوت، لبنان، د ت ط

علـي بـن أمحـد بـن سـعيد، اإلحكـام يف أصـول األحكـام، دار الكتـب العلميـة، : ابن حـزم الظـاهري -

  .م1980/ هـ 1400بريوت، لبنان، 

  .، د ت2الديوان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: حسان بن ثابت -

عصـام : قي الدين أبو بكر علي بـن عبـد اهللا األزراري، خزانـة األدب وغايـة األرب، تـحت: الحموي -

  .1987، 1شعيتو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط

تفسري البحر احمليط، دار الفكر للطباعـة ، حممد بن يوسف بن علي الغرناطي: أبو حيان األندلسي -

  .ط.ت.والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د

عبـد السـالم : أبو زكريـا حيـي بـن علـي، شـرح القصـائد العشـر، ضـبطه وصـححه: التبريزيالخطيب  -

  .م1997/هـ1418احلويف، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

  .أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن، السنن، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان،د ت ط: الدارمي -

ــو داود السجســتاني - بــن إســحاق بــن بشــري اإلزدي، الســنن، دار إحيــاء  ســليمان بــن األشــعث: أب

  .الرتاث العريب، بريوت، لبنان، د ت ط

أبـــو الوليــد أمحـــد بـــن حممـــد ، فصـــل املقــال فيمـــا بـــني احلكمـــة والشـــريعة مـــن : األندلســـي ابـــن رشـــد -

  .1972حممد عمارة دار املعارف، مصر، : اتصال، تح

النبوي شعالن، مكتبة اخلاجني، : عر ونقده، تحأبو علي احلسن، العمدة يف صناعة الش: ابن رشيق -

  .م2000/هـ1420، 1القاهرة، ط
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مصطفى ديب البغا، دار اهلدى : ، خمتار الصحاح، تح وتعحممد بن حيي بن زكريا أبو بكر: الرازي -

  .1999، 4للطباعة والنشر، عني مليلة، اجلزائر، ط

التفســـري  ،القرشـــي الطربســـتاين الشـــافعيبـــن حســـني  أبـــو عبـــداهللا حممـــد بـــن عمـــر فخرالـــدين: الـــرازي -

  . ط. ت.، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، د)مفاتيح الغيب(الكبري

: معجم مفردات ألفاظ القـرآن، تـحأبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل،  :الراغب األصفهاني -

  .م1972/هـ1392ندمي مرعشلي، دار الكاتب العريب، بريوت، لبنان، 

عن حقائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف  أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر، الكشاف: زمخشريال -

املصحف، القاهرة، مصر، دار شعبان حممد إمساعيل، : حممد مرسي عامر، مر: تح وتع ،وجوه التأويل

  .م1977/هـ1397، 2ط

كتـــب العلميـــة، ، دار ال)أصـــول السرخســـي(أبـــو بكـــر حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـهل، : السرخســـي -

  .1993بريوت، لبنان، 

: عبد الستار أمحـد فـراج، ومـر: أبو سعيد احلسن بن احلسني، شرح أشعار اهلذليني، تح:  السكري -

  .حممود حممد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د ت ط

ب، دار سـعيد املنـدو : اإلتقان يف علوم القرآن، تحجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر، : السيوطي -

   .م1996/ هـ1416، 1طالفكر، بريوت، 

فــؤاد علــي منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، تــح:            -

  .1998، 1ط

  .م2004/هـ1425، 1ع، ط.م.مكتبة الصفا،القاهرة،جتفسري اجلاللني، : السيوطي والمحلي -

وسى اللخمي الغرناطي املالكي، املوافقات يف أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن م:  الشاطبي -

  .عبد املالك دراز، املكتبة التجارية ، القاهرة، د ت ط: تح 

  . حممد بن إدريس، املسند، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت،لبنان،د ت ط:  الشافعي -

ضــاح القــرآن بــالقرآن، دار الفكــر للطباعــة حممــد األمــني بـن املختــار، أضــواء البيــان يف إي :الشــنقيطي -

  .م1995/هـ1415والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

البــن قدامــة املقدســي، الــدار الســلفية، اجلزائــر،  ' روضــة النــاظر'مــذكرة أصــول الفقــه علــى :            -

  .م1971/هـ1391



 :المصادر والمراجع

 401

ل، مطبعــة حممــد علــي حممــد بــن علــي، إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــو : الشــوكاني -

  ).د ت ط(صبيح، القاهرة، 

عبــد العزيــز بــن ناصــر املــانع، : أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد، عيــار الشــعر، تــح: ابــن طباطبــا العلــوي -

  .2005منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

  .1986الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، :طرفة بن العبد -

علــــي حممــــد : الل احلســــن بــــن عبــــداهللا، كتــــاب الصــــناعتني الكتابــــة والشــــعر، تــــحأبــــوه: العســــكري -

  .م1971/هـ1391البجاوي، وحممد أبوالفضل إبراهيم، مكتبة عيسى البايب احلليب، القاهرة، 

الشـيخ حممـد مصـطفى أبـو : أبو حامد حممد بـن حممـد، املستصـفى يف علـم األصـول، تـح: الغزالي  -

  .1971اهرة، العالء مكتبة اجلندي، الق

  .1978الديوان، دار العودة، بيروت، لبنان، : فدوى طوقان -

كتــاب العـني مرتبــا علــى حــروف املعجـم، ترتيــب وحتقيــق عبــد احلميــد اخلليـل بــن أمحــد،  : الفراهيــدي -

  .م2003/هـ1424، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

الشــريازي الشــافعي، القــاموس احملــيط، دار  جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب بــن إبــراهيم: الفيروزآبــادي -

  .1999الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

أبـــو حممـــد عبـــداهللا بـــن مســـلم الكـــويف املـــروزي الـــدينوري، تأويـــل خمتلـــف احلـــديث، دار : ابـــن قتيبـــة -

  .م1985/هـ1405، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

  .2005، 1للنشر والتوزيع ، القاهرة، ج م ع، طتعبري الرؤيا، دار املدائن العلمية :            -

 1393، 2الســـيد أمحـــد صـــقر، دار الـــرتاث، ج م ع، ط: تأويـــل مشـــكل القـــرآن، تـــح:            -

  .م1973/هـ

هــــ 1421، 1أمحـــد حممـــد شـــاكر، دار احلـــديث، القـــاهرة، ط: الشـــعر والشـــعراء، تـــح:             -

  .م 2001/

ـــي -  ، دار )اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن(، تفســـري القـــرآنن أمحـــد األنصـــاريحممـــد بـــ أبـــو عبـــداهللا: القرطب

  .ط.ت.الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د

يوســـف علـــي طويـــل، دار : أمحـــد بـــن علـــي، صـــبح األعشـــى يف صـــناعة اإلنشـــا، تـــح: القلقشـــندي - 

  .1987، 1الفكر، دمشق، ط
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إعـــالم املـــوقعني عـــن رب  مشـــس الـــدين أبـــو علـــي عبـــد اهللا حممـــد بـــن أيب بكـــر،: ابـــن قـــيم الجوزيـــة -

  .م 1955/ هـ  1374حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية ، القاهرة، : العاملني، تح 

عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إمساعيـــل بـــن عمـــر، تفســـري القـــرآن العظـــيم، دار نـــور الكتـــاب، : ابـــن كثيـــر -

  .م2007/هـ1428اجلزائر، 

  .ة املعارف، بريوت، لبنان، د ت طالبداية و النهاية، مكتب:           -

  .1966الديوان، دار صادر، بريوت، لبنان، : لبيد بن ربيعة -

  .1988املوطأ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  :مالك بن أنس -

علـي حممـد : تـح) يف مآخـذ العلمـاء علـى الشـعراء(أبو عبد اهللا حممد بن عمران، املوشـح: المرزباني -

  .م1965/هـ1395ة مصر، القاهرة، البجاوي، دار �ض

أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسـابوري، اجلـامع الصـحيح، دار الفكـر للطباعـة والنشـر : مسلم -

  .ط.ت.والتوزيع، بريوت، لبنان، د

تقي الدين أبو الربيع سليمان بن بنني بن خلف بن عوض، اتفاق املباين وافرتاق املعاين، : المصري -

  .1985، 1رؤوف جرب، دار عمار، عمان، األردن، طحيي عبد ال: تح

  .  1997، 1أبو الفضل حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط: ابن منظور -

، املســـند، دار الكتـــب العلميـــة، أمحـــد بـــن علـــي بـــن املثـــىن بـــن حيـــي التميمـــي أبـــو يعلـــى: الموصـــلي -

  .بريوت، لبنان، د ت ط

  .1983دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  الديوان،:امرؤ القيس -

عبــد العزيـز ربــاح، املكتـب اإلســالمي ، دمشــق، : الـديوان، تــح ،قــيس بـن عبــداهللا: النابغـة الجعــدي -

  . م1964/هـ 1384
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  .2004، 1الغربة يف شعر حممود درويش، دار الفارايب، بريوت، لبنان، ط: أحمد جواد مغنية -

املطــر يف الشــعر اجلــاهلي، جامعــة مؤتــه، دار عمــار، عمــان، األردن، دار اجليــل، : أنــور أبــو ســويلم -

  .1987/ هـ1407، 1بريوت، لبنان، ط
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2002.  

- 2000عـىن، دار الغـرب للنشـر والتوزيـع، اجلزائـر، فلسـفة القـراءة وإشـكاليات امل: حبيـب مونسـي -
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  .م1998/هـ1418، 1مصر، ط

حركيـــة اإليقـــاع يف الشـــعر العــريب املعاصـــر، إفريقيـــا الشــرق، الـــدار البيضـــاء، املغـــرب، : حســن الغرفـــي-

2000.  

القراءة وتوليد الداللة، تغيري عاداتنا يف قراءة الـنص األديب، املركـز الثقـايف العـريب، : حميد لحميداني -

  .2003، 1الدار البيضاء، املغرب، ط

كليــة   -النقــدي العــريب املعاصــر، قســم اللغــة العربيــةحتــوالت اخلطــاب : حميــد لحميــداني وآخــرون -

، عـامل الكتـب احلـديث،  27/07/2006-25جامعة الريموك، مؤمتر النقد احلادي عشر،  -اآلداب

  .2006إربد، األردن، 

الشــعر العــريب احلــديث، دراســة يف املنجــز النصــي، إفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء، : رشــيد يحيــاوي -

  .1998ان، بريوت، لبن/ املغرب

  .م1999قراءة الشعر وبناء الداللة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : شفيع السيد -

دراسـة املعـىن عنـد األصـوليني، دار اجلامعـات املصـرية، اإلسـكندرية، ج م :  طاهر سـليمان حمـودة -

  .م1976ع، 

، احلداثـــة وحتليـــل اخلطـــاب، املركـــز اخلطـــاب الشـــعري احلـــداثوي والصـــورة الفنيـــة: عبـــد اإللـــه الصـــائغ -

  .1999، 1املغرب، ط /لبنان، الدار البيضاء/الثقايف العريب، بريوت

اخلطيئــــة والتكفــــري، مـــن البنويــــة إىل التشــــرحيية، مقدمــــة نظريــــة ، دراســــة : عبــــداهللا محمــــد الغــــدامي -

  .1993، 3الكويت، ط/تطبيقية، دار سعاد الصباح، القاهرة

حليل السيميائي للخطاب الشعري، حتليل مستويايت لقصيدة شناشـيل ابنـة الت: عبد الملك مرتاض -

  .2001اجلليب، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، اجلزائر، 

  .1999، 1البديع والتوازي، مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ط: عبد الواحد حسن الشيخ -
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نقديـة لبالغتنـا العربيـة، الـدار العربيـة للنشـر والتوزيـع،  التصـوير الشـعري، رؤيـة: عدنان حسين قاسم -

  .2000ع، .م.مدينة نصر، ج

  .1،1997الشعر والتلقي، دراسات نقدية،دار الشروق،عمان،األردن، ط:علي جعفر العالق -

التأويـــل واحلقيقـــة، قـــراءات تأويليـــة يف الثقافـــة العربيـــة، دار التنـــوير للطباعـــة والنشـــر، : علـــي حـــرب -

  .1985، 1لبنان،ط بريوت،

الـرؤى املقتعـة، حنـو مـنهج بنيـوي يف دراسـة الشـعر اجلـاهلي، اهليـأة املصـرية العامـة : كمـال أبـو ديـب -

  .1986للكتاب، مصر، 

، د 1شرح ديوان جريـر، املكتبـة التجاريـة الكـربى، القـاهرة، ط: محمد إسماعيل عبد اهللا الصاوي -

  .ت

الشعر املعاصر، دار توبقال للنشر، الدار  3اته وإبداال�ا، الشعر العريب احلديث، بني: محمد بنيس -

  .1990، 1البيضاء، املغرب، ط

  .م1981الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، ج م ع، : محمد حسن عبد اهللا -

تأويالت وتفكيكات، فصول يف الفكـر الغـريب املعاصـر، املركـز الثقـايف العـريب، : محمد شوقي الزين -

  .2002، 1الدار البيضاء، املغرب، ط/ نبريوت، لبنا

اجتاهـــات التأويـــل النقــدي، منشـــورات اهليـــأة العامـــة الســـورية للكتـــاب، وزارة الثقافـــة، : محمـــد عـــزام -

  .2008، 1دمشق، ط

حتليــل اخلطــاب الشــعري، اســرتاتيجية التنــاص، دار التنــوير للطباعــة والنشــر، بــريوت، : محمــد مفتــاح -

  .يب، الدار البيضاء، املغرب، د ت طاملركز الثقايف العر /لبنان

  .1996،  1التشابه واالختالف، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط:              -

ـــــدار البيضـــــاء، املغـــــرب، :              - ـــــع، ال يف ســـــيمياء الشـــــعر القـــــدمي، دار الثقافـــــة للنشـــــر والتوزي

1989.  

  .1990، 1توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط جمهول البيان، دار:              -

/ هــــ1401، 2قـــراءة ثانيـــة لشـــعرنا القـــدمي، دار األنـــدلس للطباعـــة والنشـــر، ط: مصـــطفى ناصـــف -

  .م1981
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دليــل الدراسـات األسـلوبية، املؤسســة اجلامعيـة للدراســات والنشـر والتوزيــع، : ميشـال جوزيــف شـريم -

  .1984، 1بريوت، لبنان، ط

  .1998، 1الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط: قارةنبيهة  -

لبنــان، الــدار /شــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، املركــز الثقــايف العــريب، بــريوتإ: نصــر حامــد أبوزيــد -

  .2001، 6املغرب، ط /البيضاء

لــنص، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار اخلطــاب والتأويــل، ســلطة السياســة وســلطة ا:                    -

 .2005، 2لبنان، ط/املغرب، بريوت/البيضاء

فلسفة التأويل، دراسة يف تأويل القـرآن عنـد حمـي الـدين بـن عـريب، املركـز الثقـايف :                    -

  .2003، 5لبنان، ط/املغرب، بريوت/العريب، الدار البيضاء

، 4نقــد اخلطــاب الــديين، مكتبــة مــدبويل، القــاهرة، ط :نصــر حامــد أبوزيــد ومحمــود علــى مكــي -

2003.  

شـــعرنا القـــدمي والنقـــد اجلديـــد، عـــامل املعرفـــة، ا�لـــس الـــوطين للثقافـــة والفنـــون : وهـــب أحمـــد روميـــة -

  .1996واآلداب، الكويت، 

  :المترجمة-ب

ـــو إيكـــو - ثقـــايف العـــريب، ســـعيد بنكـــراد، املركـــز ال: التأويـــل بـــني الســـيميائيات والتفكيكيـــة، تـــر: امبيرت

  .2000، 1الدار البيضاء، املغرب، ط/بريوت، لبنان

أنطــوان أبــو زيــد، : القــارئ يف احلكايــة، التعاضــد التــأويلي يف النصــوص احلكائيــة، تــر:                -

  .1996املركز الثقايف العريب، 

رج زينـايت، دار جـو : منـذر عياشـي، ومـر: صراع التأويالت، دراسات هريمنيوطيقيـة، تـر: بول ريكور -

  .2005، 1الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ط

حممد برادة وحسن بورقية، عني للدراسـات : من النص إىل الفعل، أحباث التأويل، تر:               -

  . 2001، 1والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، ط

ســـعيد الغـــامني، املركـــز الثقـــايف العـــريب، : ، تـــرنظريـــة التأويـــل، اخلطـــاب وفـــائض املعـــىن:                -

  .2003، 1الدار البيضاء، املغرب، ط/بريوت، لبنان
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ــودوروف - ــان ت احلســني ســحبان وفــؤاد صــفا، طرائــق حتليــل الســرد : مقــوالت الســرد األديب، تــر: تزفت

  .1992، 1األديب، منشورات  احتاد كتاب املغرب، الرباط، ط

، 2أمحــد حســان، نــوارة للرتمجــة والنشــر، القــاهرة، ط: ريــة األدب، تــرمقدمــة يف نظ: تيــري إيجلتــون -

1997.  

محـادي صـمود، ا�لـس : عبد العزيز شـبيل، ومراجعـة : مدخل إىل النص اجلامع، تر: جيرار جنيت -

  . 1999األعلى للثقافة، 

  .أمحد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، د ت ط:بناء لغة الشعر، تر: جون كوهين -

حممد لطفي الزليطي ومنري الرتيكي، النشر العلمي : حتليل اخلطاب، تر: ج يول وجيليان براونجور  -

  .1997س، .ع.جامعة امللك سعود، الرياض، م: واملطابع

سـعيد الغـامني، املؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بـريوت، : السـيمياء والتأويـل، تـر: روبرت شـولز -

  .1994، 1لبنان، ط

حممد العمـري، إفريقيـا الشـرق، الـدار : ، تر]2[نظرية األدب يف القرن العشرين: ونفان ديك وآخر  -

  .1996البيضاء ، املغرب، 

محيـد حلميـداين واجلـياليل : التخييلـي واخليـايل مـن منظـور األنطروبولوجيـا األدبيـة، تـر: فولفغانغ إيـزر -

  .1998، 1الكدية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، ط

محيـــد حلميـــداين واجلـــياليل الكديـــة، منشـــورات مكتبـــة : نظريـــة مجاليـــة التجـــاوب، تـــر:               -

  .ط.ت.املناهل، فاس، املغرب، د

عيســى علــي العــاكوب، عــني للدراســات /، تــر، د]1[نظريــة األدب يف القــرن العشــرين :م.نيــوتن ك -

  .1996، 1ع، ط. م. والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ج

  :اإلليكترونية) النصوص(لمراجع ا-ج

  .]www.ataweel.com ،]18/08/2008،دروس التأويل: أحمد البحراني -

  ].www.ataweel.com  ،]18/08/2008، )كتاب(حمنة الرتاث اآلخر، : إدريس هاني -

ــــــــــو أ - ــــــــــديولوجي، : حمــــــــــدحســــــــــام أب ــــــــــني املعــــــــــريف واألي التأويــــــــــل ومســــــــــألة اليقــــــــــني والعالقــــــــــة ب

www.ahewar.org/débat/show.art.asp .23/08[، 24/10/2005  1357العــــــــــدد -احلــــــــــوار املتمــــــــــدن 

/2008.[  
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