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  حلواراآلية 
  سنيت التنوع والتدافع قراءة ملفهوم احلوار يف ضوء

  دونــصاحل سعأ.                    السالمزوهري عبد  د.                                       
 امعة األمري عبد القادر قسنطينةج           01عة باتنة ــجام                                                       

     Résumé : 
 Le présent article tente la relecture de l’une des notions considérées, aujourd’hui, comme l'un des outils 
les plus utilisés dans les échanges culturels dans tous les domaines de la connaissance: humanitaire, 
sociale, culturelle, linguistique ....  
      L’approche adoptée se veut étymologique, selon une vision complètement différente des états de la 
dominante habituelle sur les tribunes délibératives aujourd’hui.  
      L’article se veut, également, une notice dans la succession de l'édifice référentielle, mettant en 
exergue le danger de la vision occidentale et ses impacts sur les fondements de base de l'intellectuel arabe. 

  ملخص: 
يهدف املقال إىل حماولة إعادة قراءة ملفهوم يعترب من أهم الوسائل املستعملة اليوم يف التواصل احلضاري يف مجيع احلقول 

أصيلي وفق رؤية مغايرة متاما للمعهود املعرفية بتشعباا املختلفة: اإلنسانية، االجتماعية، الثقافية، اللغوية .... وهو مقال ت
من املقوالت املهيمنة يف الساحات التداولية اليوم، وهو أيضا يف بيان افت البناء املرجعي بل وخطورته يف الرؤية الغربية، 

  وما ترتب عنها بعد ذلك يف اخللفيات املعرفية للمثقف العريب.
  مهاد

السنوات األخرية، أال وهو "احلوار"؛  للفظ دخل حقول التداول املعريف يف نود يف هذا املوضوع أن نقدم مقاربة حضارية
ولن نتبىن أيا منها كوا صادرة وفق رؤية مغايرة للرؤية  ،أن نكرر مقوالت ونود أن ننبه أيضا ومنذ البداية أننا ال نريد

خالهلا ونقرأ من خالهلا  يدية، حنلل مناليت نصدر عنها حنن، بل حنسب أننا منارس القول وفق رؤية وجودية توح الوجودية
من خارجها؛ وذلك الذي  داخل الرؤية الواحدة ولكن ليس من -فيما نتوقع–ومنارس من خالهلا؛ هلذا سيكون االعتراض 

   ه.كنا نتغيا
اء العرض أوردنا يف أثن ومل نركز على سنة التنوع؛ رغم أننا ،حاولنا أن نعاجل املوضوع من منظور سنة التدافع كما أننا

كون احلوار الذي نتكلم عنه هو  جعلنا نلجأ إىل ذلك إال اإلشارة إىل احلوار يف منظور سنة التنوع؛ وما "آلية احلوارـ"ل
   .النخبة املفكرة حصرا مع الغرب احلوار الذي يتداول اليوم بني

منا كل ذلك بإعادة االرتباط وفق وخت ،أتبعناه مبسلك البسط والعرض ،ولقد اخترنا لبيان ذلك مسلك الضبط املفاهيمي
   :للخطوات اآلتية لذا تركنا صوغ مفهوم احلوار إىل اية املقاربة؛ فكانت املقاربة وفقا ؛التكاملي املنهج احلضاري

  أوال: الضبط املنهجي وإشكاليات التداول واملمارسة
   ما املفهوم؟-1
  املصطلح؟ما  -2
  ة؟الوجودية التوحيدي ذا نقصد بالرؤيةما-3
  ذا نقصد بسنة التدافع؟ما-4

  .احلوار قراءة مفهومية يف ضوء سنة التدافع ثانيا: آلية
  .اللغوية لداللة اللفظية يف املعاجما-1
  .ضامني املعرفية ملفهوم احلوارم-2
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  .املمارسة التأويلية للقرآن هوم احلوار يفمف-3
 ثالثا: ضبط مفهوم احلوار

   التداول واملمارسة أوال: الضبط املنهجي وإشكاليات
اإلسالمي بدراسة مهمة وأساسية،  لقد قام مجلة من األساتذة الباحثني على مستوى املعهد العاملي للفكر: ما املفهوم؟-1

"هو خالصة : فقال ممتازة للغاية، بدأها باحلديث عن ماهية املفهوم قدم هلا الدكتور طه جابر العلواين مبقدمة منهجية
يعود إليه وينتمي  والفلسفات املعرفية، وأحيانا نتائج خربات وجتارب العمل فيه، يف النسق املعريف الذي األفكار والنظريات
  .)1(إىل بنائه الفكري"

يف املعىن إليها، بل هي كما يضيف  وذا فاملفاهيم ليست جمرد ألفاظ أو أمساء ميكن أن جند هلا مرادفات أو مبا يقرب
والدالالت كثريا ما تتجاوز البناء اللفظي وتتخطى اجلذر اللغوي  هي مستودعات كربى للمعاين" الدكتور العلواين قائال:
 .)2(األمة، ودفائن تراكمات فكرها ومعرفتها، وما استبطنته ذاكرا املعرفية" لتعكس كوامن فلسفة

 ضع احلدود، وال من خاللالعسري أن يضبط املفهوم بشكل يسري من جمرد حد على طريقة و وبناء عليه فإنه يصري من

، فإن هذه الدالالت الثالثة ال ميكنها إال )3(وااللتزام" أنواع الدالالت الثالثة منطقيا؛ ونعي ا داللة: "املطابقة، والتضمن،
   .فحسب دون املفهوم حبسبِ ما بيناه أعاله اإلحاطة بداللة اللفظ

فإننا ننبه على  والوظيفة املعرفية، وإن عد هو ذاته امسا من حيث اإلعراب،لألمساء من حيث الداللة  فإذا كان املفهوم مغايرا
املعاصرين للقضايا العلمية والفكرية جيعلون  أنه مغاير للمصطلح وإن كان التداول يف كتابات جل الباحثني والدارسني

هو مصطلح وليس كل مصطلح هو  بينهما؛ غري أنه ال ميكن أن جنهل أن كل مفهوم أحدمها مرادفا لآلخر وال ميايزون
   .مفهوم

خلطا كبريا بني املفهوم واملصطلح وحىت التعريف  ونشري هنا أيضا إىل إشكالية التداول للقضايا املعرفية؛ إذ نلحظ باستمرار
   :اآلتية واحلد؛ وإمنا نتج ذلك ألحد األسباب

   .اوالت العلمية وحىت املعرفية، والثقافيةوالتد أ. عدم االعتماد على مرجعية معرفية واحدة يف كل االستعماالت
   .والتداول واملمارسة الوجودية التوحيدية والرؤية العلْمانية الوضعية، وآلياا املنهجية يف النظر ب. عدم التمييز بني الرؤية

   .ليس كذلك البتةحيادية املناهج وموضوعيتها، بيد أن األمر  ج. عدم استعمال املنهج احلضاري التوحيدي، وتداول مقولة
السابقة واليت تشكل مجلة  اضطراب يف املفاهيم اإلجرائية أو املفاهيم الضابطة للتعبري عن النقاط الثالثة نتج عن كل ما سبق

 .األنظمة املعربة عن مجلة النظم املعرفية
مصلحة أو سواها على  جتمعهم حرفة أو هو أيضا يعد مبثابة االسم، وهو ما "يصطلح مجاعة من الناس: ما املصطلح-2

؛ حيث ال مشاحة يف االصطالح ولكن ال ميكن حبال )4(اصطلحوا عليه" اطالق لفظ بإزاء معىن أو ذات، ال ينازعون فيما
اصطلحوا عليه  املفهوم؛ بل إن املفهوم شيء واملصطلح شيء آخر؛ فإذا كان الناس ال ينازعون فيما أن يقال ال مشاحة يف
دخلت حيز التداول املعريف والثقايف مث احلضاري  بة للمفاهيم؛ ومنها على اخلصوص املصطلحات اليتفإن األمر مغاير بالنس

احلوار فهو مصطلح عاملي ولكن مفهوم هذا املصطلح يف الرؤية الوجودية التوحيدية  يف العقدين األخريين؛ ومنها مصطلح
 .الوجودية التوحيدية ع املوضوع يف إطار الرؤيةيف الرؤية العلمانية الوضعية؛ وهذا ما سوف نبينه حني وض غريه

الطيب برغوث يف تأسيساته للوعي السنين حيث الدكتورنقصد ا ما ذكره : ماذا نقصد بالرؤية الوجودية التوحيدية؟-3
، إىل املعىن احملسوس اإلمياين التوحيدي التكاملي" ويعرفه بقوله هو اجتاه "يتجاوز وعيه نطاق املادة يعرب عنها بـ: "االجتاه
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لإلنسان، فيعيش يف تواصل محيم  "الدورة الوجودية"ودالالت  الروحي الكامن فيها، وإىل االنفتاح على كل أبعاد ومراحل
  .)5(العالقة التسخريية به" مع كل مفردات الكون ذات

حب على كل الرؤى األخرى كبديل حقيقي شامل وكلي ومنس وذا تكون الرؤية الوجودية التوحيدية يف مقابل
 املعرفية واملنهجية والعمرانية والسلوكية، شاملة لكل كلي وجزئي، ضابطة للعالقات بني املستويات وعلى كل املفردات

وبني اإلنسان والكون وهي عالقة  اهللا واإلنسان حيث تكون العالقة عالقة عبادة، وبني اهللا والكون وهي عالقة تسبيح،
   .واإلنسان وهي عالقة حمبة وتعاون وتضامن ، وبني اإلنسانتسخري ومتتع واستفادة خبريات اهللا

مقابل  وقراءتنا هلذا اللفظ يف جانبه املفهومي يكون وفقا هلذه الرؤية واليت نعتربها يف ومن كل هذا يتضح لنا أن حتليلنا
 .باجلملة ليست رؤى خاطئة الرؤى األخرى واليت هي بالنسبة لنا رؤى قاصرة على مجيع املستويات، ولكنها

هذا املفهوم من خالل املدخل القرآين،  لقد حاول أخونا األستاذ عمر حيدوسي أن يؤطر: ماذا نقصد بسنة التدافع؟-4
"التدافع وسننه يف القرآن الكرمي"؛ فخلص يف خامتة حبثه املاتع إىل أن:  بـ: وذلك يف أثناء أطروحته األكادميية املوسومة

  .)7(املتبادلة" وتوجه تفاعل الناس وعالقام )6(مرار صالح األرض والدينسنة إهلية تضمن است "التدافع
والنجاة يف اآلخرة، وليس هو مبدأ وضعي مفرغ من غاياته  فالتدافع إذن هو سنة إهلية غايتها ضمان استمرار توازن الكون

 مل مضمونا صداميا قهريا استئصالياكما هو مصور يف الرؤية العلمانية الوضعية حيث تستع اخلريية واإلنسانية والغيبية،

و"صدام احلضارات" لصامويل  تطلق عليه لفظ "الصراع"؛ ومن هنا جاءت الكتابات حول "اية التاريخ" لفوكو ياما
   .املعرفية هينتينقتون، وغريها من الكتبات الغربية التأصيلية

عليه، وهي ال تعين فقط استلحاق اآلخر أي  فالصراع لفظة حتمل شحنة رؤيوية قوامها نفي اآلخر وقهره والسيطرة
مع الكون كله، وحىت مع اهللا حىت ظهرت "فكرة موت اهللا!!!" عند  اإلنسان اآلخر غري الغريب بل هي صراع مستمر

   .الطبيعة (الكون) عند جل فالسفة الغرب "نيتشه" وفكرة قهر
 فاعالا اإلجابية مبا حيقق الصالح واالستمرار يف الدنياتوجيه عالقات الناس وضمان ت: واهلدف الثاين من سنة التدافع هو

عالقات مبنية على العدل اإلنساين  والتمتع الكبري خبرياا والفوز برضى اهللا يف اآلخرة وهو الرضوان األكرب.. وهي
شأنه أن اإلنساين يف دفع كل ما يضر اإلنسان وجلب كل ما من  واإلحسان اإلنساين والتواصل اإلنساين والتضامن

   ...ينفعه
مجعاء، خبالف تفاعل اإلنسانية يف  تفاعل اإلنسانية يف الرؤية الوجودية التوحيدية مبنية على منظومة اخلريية للبشرية ففكرة

   .الرباغماتية والفردانية، والقهرية والقوة الرؤية العلمانية الوضعية، فهي مبنية على منظومة
الرؤية  نفسها يف إطارها املرجعي وهو الرؤية التوحيدية؛ علينا أن ندرك أن أنساق التدافع إذا ما استطعنا أن نضع سنة

التنوع وهي سنة مستقلة بنسقها املعريف  الواحدة متداخلة تشكل عالقات نسقية معينة؛ فاحلوار كآلية هو ضمن نسق سنة
ؤية التوحيدية إىل سنة التنوع ولكن تناولنا هلا قراءة آللية تنتمي أصالة يف الر متداخلة مع سنة التدافع، وحنن نريد أن نقدم

الشامل جد واضح ومتسق من  يف ضوء سنة التدافع، واألمر بالنسبة لنا يف منهجنا التحليلي التكاملي احلضاري يكون
   .خلطواملمارسة واملداولة املنهجية السليمة بعيدا عن كل  الناحية الرؤيوية ومن الناحية املعرفية مبا يضمن لنا النظر

اآللية يف سنة التدافع؛  استعمال احلوار كآلية يف نسق سنة التنوع وهي الدائرة اإلسالمية الواحدة، وبني نفس إننا منيز بني
التدافع؛ ويف دائرة غري املسلمني حتكمه سنة التدافع؛ إذ  ذلكم أن احلوار يف دائرة املسلمني حتكمه سنة التنوع ال سنة

يف  أصال يف املرجعية الرؤيوية الواحدة، وإمنا ننبه على هذا للخلط الذي يقع كما أسلفنا يفترض أن ال يقع اخلالف
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والنفي غري سليمة معرفيا وبالضبط غري  املمارسات واملداوالت بني أبناء الرؤية التوحيدية؛ مما جيعل مصطلحات التكفري
ة األعراض والدماء على اخلصوص؛ مما جير أهل امللة يستتبع من ذلك من حرم متناسقة مع الرؤية اإلميانية (العقدية)، وما

 .ممارسة الصدام والصراع الذي هو من حقل رؤيوي آخر؛ وهو تناقض واضح وبني الواحدة إىل
   ثانيا: آلية احلوار قراءة مفهومية يف ضوء سنة التدافع

حيتاج إىل النظر إليها من  حيتاج إىل النظر يف الدالالت اللفظية اللغوية كما تقدمها لنا املعاجم اللغوية، كما إن بناء املفهوم
شامل مسيناه املنهج احلضاري التكاملي التوحيدي؛  حيث صدورها عن مرجعية واضحة مهيمنة، وحيتاج أيضا إىل منهج

  .)9(؛ مث حول مفهوم الثقافة)8(لة "متابعات" حول: مفهوم احلضارةلنا نشرتا يف جم وهذا الذي بيناه ممارسة يف دراستني

ح.و.ر" يف ثالثة معاجم مهمة تعترب موسوعات أساسية ملدونة : "إذا ما تتبعنا مادة: داللة اللفظية يف املعاجم اللغوية-1
"اللغة العربية وهي املادة اللغوية؛ مث  ع أن نستجمعنستطي )12(و"تاج العروس" )11(و"القاموس احمليط" )10(لسان العرب": 

 :نوزعها حسب حقوهلا الداللية كما يأيت
  .الرد، اجلواب، مراجعة النطق، مراجعة الكالم: أ. احلقل األول

  .االستنطاق ب. احلقل الثاين: السؤال،
  .ج. احلقل الثالث:ااوبة، الكالم يف املخاطبة

  .احلقل الرابع: عدم رجوع اخلرب .د
  ر)عة هي مضامني معرفية ملادة (ح.و.على معاين أرب نا أن نالحظ أن هذه املادة تدوروهكذا ميكن

  ملفهوم احلوار ملضامني املعرفيةا-2
املفهوم يستمد من السنة األساسية وهي سنة التنوع،  أ. تساوي املتحاورين يف تداول املقوالت: ومعىن هذا أن مضمون

وهو ما  ضاياه ومعانيه اليت جيعلها بإزاء ألفاظه بنفس القدر من احلق مع الطرف اآلخر،عرض ق فهو إقرار تام حبق اآلخر يف
وال خيفى علينا قوهلم بصيغة املفاعلة: مراجعة  تفيدنا به املادة اللغوية: (الرد، اجلواب، مراجعة النطق، مراجعة الكالم)؛

  .النطق و الكالم
ملزم بتبين مقوالت  مقوالته: ومعىن هذا أن الطرف اآلخر املقابل غري الطرف اآلخر أو املقابل احلق يف طرح ب. إعطاء

الذي تفيدنا به املادة اللغوية: (السؤال،  الطرف األول بل هو حر يف عرض مقوالته من غري قهر وال جرب؛ وهو
 ).االستنطاق

واملادة اللغوية  أحد آلياا هو احلوارإكراه: وهو العمود الفقري معرفيا لسنة التنوع واليت قلنا أن  ج. حرية القول من غري
من كونه وفقا لرؤيتنا الوجودية التوحيدية ال ميارس  اآلتية: (ااوبة، الكالم يف املخاطبة) تعطي هذا املضمون للحوار

القول  يفالقول ومنها جاءت صيغة املفاعلة يف لفظيت: (ااوبة، املخاطبة)؛ فهناك حرية  اإلكراه بل يطلق العنان لآلخر يف
ال يتخلف يف كل كليات وتفريعات  وانفعال يف االصغاء إىل الرأي والقول املقابل؛ وال تكاد جتد هذا املعىن كأساس

  .القائل ال يف األمر نفسه من حيث هو؛ من قبل النظر فيه الرؤية الوجودية التوحيدية، وكل ختلف هو يف نظر
الوجودية التوحيدية  : هو مضمون يدل على اإلجيابية اليت متنحها الرؤيةاآلخر وعدم إكراهه على القول د. اإلقبال على

عدم رجوع اخلرب...) وذا ليس من مقتضيات احلوار ( للطرف اآلخر يف عدم اإلفصاح عن قوله؛ لذا أعطوا للحوار معىن
  .باجلواب؛ فالسكوت أحيانا جواب؛ بل هو أبلغ من اجلواب أن يكون الطرف اآلخر ملزما
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توحيدية تستمد مرجعيتها من الوحي  ملا كانت الرؤية اليت حتكمنا رؤية وجودية: املمارسة التأويلية للقرآن م احلوار يفمفهو
هذه الرؤية مع مادة احلوار يف تأويالم للقرآن املطلق؟ وهو نوع من  املطلق، ننظر كيف كان تعامل العلماء املنتمني إىل

  :همواخترنا عن قصد أربعة من املمارسة
 .السقف املعريف لعصره متيز بالقراءة التأويلية األثرية حبسب :األول
  .املوضوعية عرف بالقراءة التأويلية التجميعية :الثاين

  .امتازت قراءته بكوا قراءة لغوية داللية :الثالث
  .قراءته قراءة سننية مفتوحة :الرابع

 .)13(: هو املخاطبة واملكاملةعرف احلوار بـ أما األول فهو اإلمام الطربي: فلقد
 .)1(البِقاعي حيث عرف احلوار بقوله: هي املخاطبة برفق ولني أما الثاين فهو اإلمام

 .)15(فهو العالمة ابن عاشور فقال: مراجعة الكالم بني متكلمني أما الثالث
  .)16(أو أطراف متنازعة فني خمتلفنيفهو العالمة حممد حسني فضل اهللا فاحلوار عنده هو: إدارة الفكرة بني طر أما الرابع

 ...نسقه املعريف ولكن يف نفس الرؤية املعرفية ونالحظ أن كل واحد منهم قد تكلم عن مضمون احلوار وفق
   ثالثا: ضبط مفهوم احلوار

حيدية ولكن ألن احلوار يف الرؤية التو ،منا للحوار إنكاراالغرب يف حوار ليس  ال ميكننا أن نسلم بصدقية الدخول مع
تستندان إىل مرجعية واحدة  معرفيا ومنهجيا حتت سنة التنوع، ويعمل حضاريا وفقا لسنة التدافع وكال السنتني ينتظم

الوضعية، مما يفضي بالتفاعل بيننا وبني الغرب إىل ايات مأساوية  ختتلف أنساقها ومنظوماا جذريا عن الرؤية العلمانية
  .وأمتنا على مستوى أجيالنا

الغربية حني قال: "ليس من شك يف أن نظرات  نبه األستاذ مالك بن نيب إىل الرابطة املسيحية اليت متثل مرجعية الرؤيةوقد 
غلط منطقي، إذ حيسبون أن التاريخ ال يتطور، وال تتطور معه مظاهر الشيء  املثقفني إىل املدنية الغربية مؤسسة على

يف احلق إال الشيء  إىل الشيء بعد حني فتحسبه قد تبدل شيئا آخر، وما هو يدخل يف نطاقه، حىت إنك لتنظر الواحد الذي
الغربية يف يومها الراهن ويضربون صفحا عن أمسها  نفسه تنكر لك يف مظهره اجلديد وإن شبابنا لينظرون إىل املدنية

 ن عرب السنني حىت استوت علىوتلونت يف تطورها ومنوها ألوانا خمتلفة، وما فتئت تتلو الغابر، حيث نبتت أوىل بذورها

  … لوا احلاضر فحسبناها نباتا جديدا
املدنية الغربية أننا ننظر إىل منتجاا وكأا نتيجة علوم وفنون وصناعات، وننسى  إن أكرب مصادر خطئنا يف تقدير... ][و
هذه العالقات اخلاصة يف  وهلهذه العلوم والفنون والصناعات ما كان هلا أن توجد لوال صالت اجتماعية خاصة ...  أن

إذا ما تتبعنا كل –عهد شارملان؟ ولسوف نصل يف النهاية  أصلها سوى الرابطة املسيحية اليت أنتجت احلضارة الغربية منذ
 إىل الروابط الدينية األوىل اليت بعثت احلضارة، وهذه حقيقة كل عصر وكل -الغربية مدين من مظاهر احلضارة

  .)17(حضارة"
اآلخر وطمسه حضاريا؛ واحلوار يف الرؤية التوحيدية آلية  يف الرؤية العلمانية الوضعية آلية يتوسل ا إىل إلغاء فاحلوار

   .اإلجيايب البيين املستمر واملتواصل حبثا عن سعادة اإلنسان دنيا وجناته يف اآلخرة يتوسل ا إىل التفاعل
مهما كان الطرف الذي يقول ا لتتبىن يف  بحث عن احلقيقة وعن احلكمةإن آلية احلوار يف رؤيتنا التوحيدية مبنية على ال

 .وأنظمتنا بل ويف قواعدنا وأساليبنا وأدواتنا اإلجرائية النهاية وتصري من صميم تداوالتنا يف نظمنا
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   رابعا: خامتة
آلليات يف التفاعل مع الوجود فنقول: احلوار هو آلية من أهم ا ميكننا أن نصل يف خامتة املوضوع إىل صوغ مفهوم احلوار

باجلنة  غري إكراه وال قهر، ضمن سنيت التنوع والتدافع من أجل حتقيق التوازن الكوين، والفوز بأكمله أخذا وعطاًء من
   .ومرضاة اهللا يف اآلخرة

ت كل مستوى تمارس فيه، مع مراعاة شروط كل مستوى من مستويا وهكذا فإن هذه اآللية تعمل وتؤيت أكلها يف
إلغاء  نسان تعاون وتضامن وليسمع اإلتسليم وعبادة، واحلوار مع الكون تسخري ومتتع، واحلوار  الوجود؛ فاحلوار مع اهللا

تدمريها وإفساد نظمها املتناسقة مبا  هللا أو قل للغيب مطلقا، والدخول يف صراع مستميت مع الكون والطبيعة وحماولة
اإلنسان كإنسان مكرم وفق هذه األرض وسلبه إنسانيته وحريته وحرية متتعه ذا  اءيذهب رونقها، وممارسة اإللغاء وإفن

   .الفسيح الذي سخره اهللا له...بل وخلقه من أجله الكون
واالختالف يف  يف مفهوم التباين يف مفهوم احلوار بني الرؤيتني يستلزم االختالف يف األهداف إننا نكرر فنقول إن التباين

متابينتني األوىل منظومة سننية هي التنوع والتدافع يف  طلقات؛ فكيف يتصور استعمال آلية تنتمي إىل منظومتنياملبادئ واملن
   .منظومة صراعية إقصائية قهرية يف الرؤية العلمانية الوضعية الرؤية التوحيدية؛ والثانية

االنسانية ووفقا للفطرة  تدافع، يف إطار األخوةاملسدد هو احلديث عن احلوار يف ضوء سنة التنوع أو سنة ال إن القول
ال يصح األمر إىل يف إطار االستقاللية الوظيفية والتكاملية  االنسانية بعيدا عن أي منطق صدامي وال اندماجي تلفيقي...بل

   .احلضارية الكونية
   : اهلوامش*

 1418ط: املفاهيم:دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، ءجمموعة من باحثي املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،بنا (1)
   .1/07 االسالمي، فريجينا، (نقال عن مقدمة الدراسة)، منشورات املعهد العاملي للفكر م،1998هـ،
   .1/07، نفسه املرجع  (2)
   .م، عامل الكتب، مصر1992، 3أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ط: (3)
   .1/07مي، بناء املفاهيم، املعهد العاملي للفكر اإلسال (4)
سلسلة: آفاق يف الوعي  ،-قراءة يف سنن التغيري االجتماعي-الطيب برغوث، مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية (5)

   .101م، دار قرطبة، اجلزائر، ص: 2004هـ، 1425، 1السنين، ط
وجه االرتباط بينهما وال حىت التقابل،  ال جندحيدوسي هذا التقابل بني الدين واألرض؛ إذ أننا  للدكتور عمرال نسلم  (6)

   .تعبريا على الرؤية الوجودية التوحيدية بل لو عرب مبصطلح : عامل الشهادة لكان أكثر
خالل القرآن الكرمي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم االسالمية،  عمر حيدوسي، التدافع وسننه من (7)

 01هـ، ص: 1423-هـ1422 جامعة باتنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية،أ.د: أمحد رمحاين،  :إشراف
   .)(من خامتة البحث

مارس - هـ1425 ، حمرم01تصدرها اجلمعية األوراسية للثقافة واحلوار، السنة األوىل، العدد: جملة متابعات، جملة فصلية (8)
   .16-11م، ص:2004

   .28-17م، ص: 2005هـ/فيفري 1426حمرم،  ،2/3العدد: جملة متابعات، السنة األوىل،  (9)
   .4/218مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت، (د.ت.ط)،  ابن منظور، مجال الدين حممد بن (10)
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   .3/16القاموس احمليط، مكتبة النور، دمشق، (د.ت.ط)،  الفريوز آبادي، (11)
   .3/163س،دار صادر،بريوت،(د.ت.ط)، مرتضى،تاج العروس من جواهر القامو الزبيدي،سيد (12)
، 1بريوت، ط: الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، (13)

   .5/102م، 1994هـ، 1415
 ،1ط:ابراهيم، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتب العلمية، لبنان،  البقاعي، برهان الدين بن احلسن (14)
   .4/468م، 1995-هـ1415
   .5/319م، 1984الدار التونسية، تونس، (د.ط)،  ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، (15)
د.ت.ط)، ( احلوار يف القرآن: قواعده، أساسياته، معطياته، دار املنصورة للنشر، اجلزائر، فضل اهللا، حممد حسني، (16)

1/22.   
  .81-80م،ص:1،1990الفكر،دمشق،ط األفكار يف العامل اإلسالمي،دار مالك بن نيب،مشكلة (17)
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