
   المصادر و المراجعقائمة

  

  
  . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم * 
  

  :المصادر: أوال
  

1، 09
  .    2009يطوف باألسماء ،منشورات أهل القلم ،الجزائر ،:               )2

  .20الجزائر منشورات أهل القلم ، ،يطوف باألسماء :عبد اهللا العشي )

  
  المراجع : ثانيا
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 :المراجع العربية

التدوير في الشعر، دراسة في النحو والمعنى واإليقاع، دار غريب : مد كشكأح   )3

 .2004 ،)دط( طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،لل
4
 لنشرالقراءة التفاعلية، دراسات لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال ل: إدريس بلمليح   )5

 .2000، 1 المغرب، ط،الدار البيضاء
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،2001.  
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 ).دت(، )دط(، ،عمان ، جدار للكتاب العالمي

دار وائل،   ،- دراسة أسلوبية لشعره-بدر شاكر السياب: إيمان محمد أمين الكيالني )9

 .1، ط2008دن، عمان، األر
المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ، دار الوفاء للطباعـة  والنـشر ،              : بسام قطوس       )10

  .2006، 1اإلسكندرية ، مصر ، ط 



 ، المركز الثقافي العربي،-وتطبيقات أصول-نظرية التلقي :بشرى موسى صالح    )11

 .2001، 1ط المغرب، الدار البيضاء، لبنان، بيروت،
مقاربة الكائن والممكـن فـي القـراءة العربيـة          ( ءة والحداثة لقراا: حبيب مونسي      )12

  .2000، 1منشورات اتحاد الكتاب ،سوري ،ط)
نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار األديب، وهران،         :                   )13

  .2007، )دط ط(

 المختارة نماذجبحث في  – تداخل النصوص في الرواية العربية :حسن محمد حماد    )14

  .1997،) طد( ،بع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصرمطا، -

 الشرق، بيروت، حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا: حسن الغرفي )15

 .2001 ،) طد( لبنان،

 منشورات اتحاد ،ل األدبي وقضاياهانظريات القراءة والتأوي: حسن مصطفى سحلول    )16

   .2001، 1ط يا،سور ،الكتاب العرب دمشق

 مغامرات تأويلية في شؤون العتبة النصية، -في نظرية العنوان: خالد حسين حسين    )17

  .2007 ،)د ط( دار التلوين للتأليف، سوريا، دمشق،

 منشورات اتحاد   -دراسة–قراءات في الشعر العربي الحدث والمعاصر        :خليل الموسى  )18

   .2000الكتاب ،دمشق ،
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يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، لبنان، . شرح د: ديوان عمر بن ربيعة    )20

  .1992، 1ط

 .1992، 1 صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طدار: ديوان بن الفارض    )

لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها وطاقاتها اإلبداعية، دار المعرفة :  عيدرجاء    )21

 .2002 ،) د ط( الجامعية، األزاريطية، اإلسكندرية، مصر،
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده ،        : ابن رشيق،أبو علي الحسن القيرواني       )22

 1 ،ج1972 ، 4تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط
 
في نقد الشعر العربي، دراسة جمالية، دار الوفاء للطباعة والنشر، : رمضان الصباغ    )23

 .1998، 1اإلسكندرية، مصر، ط
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 ياوس و تجماليات التلقي دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبر: سامي إسماعيل    )24

 .2001، 1ط، رفلفغانغ أيزر، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مص
الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، منشورات بونا : السعيد بوسقطة    )25

  .2008، 2 الجزائر، ط–للبحوث و الدراسات ،عناية 

 دار – دراسة في تأويالته النفسية والفنية –الشعر الجاهلي : سعيد حسون العنبكي    )26

 .2008 ،1عمان ، األردن ، بغداد ، العراق ، ط ،دجلة
الخبرة الجمالية ، دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية، دار الشعر : سعيد توفيق   )27

  1990 ، 1 المغرب ، ط المعاصر، الجزء الثالث دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ،

لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها وطاقاتها اإلبداعية، دار : السعيد الورقي   )28

 .2002،)دط(المعرفة الجامعية، االزاريطة، اإلسكندرية، مصر، 

، 1القاهرة ،طالشرق،، دار الشروق ،مدينة نصر ،أساطير من : سليمان مظهر    )29

1996 . 
لخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للـشاعر عبـد هللا           سيميائية ا : شادية شقروش     )30

ب  .2010، 1العشي، عالم الكت الحديث، أربد، األردن، ط

 المركز – فصول في الفكر العربي المعاصر -تأويالت وتفكيكات :شوقي زين     )31

   .2002 ،1ن ،طاالثقافي  بيروت لبن

ر البيضاء، المغرب، مناهج النقد المعاصر، افريقيا الشرق، الدا: صالح فضل     )32

 .2002، )دط(

، -دراسة سيكولوجية في شعرية القص والقصيد-شفرات النص:                    )33

 .1995، 2عين للدراسات والبحوث، ط

 دار  -اللون ودالالته في الشعر، الشعر األردني نموذجا      :  محمد هزاع الزواهرة   ظاهر   )34

 .2008، 1الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

نظرية التأويل من أفالطون إلى  –وطيقا لهرمينفهم الفهم مدخل إلى ا :عادل مصطفى    )35

  .1،2007مرايا الكتب ، رؤيا، القاهرة ،ط غدامير،
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الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع : عاطف جودة نصر    )36

 .1998 ،) د ط( المطبوعات القاهرة،



بن الفارض،دراسة في فن الشعر الصوفي، دار شعر عمر :                    )37

  .1982، 1األندلس، بيروت، لبنان، ط

 الحكاية ، إفريقيا - اإلنصات–أبعاد التجربة الصوفية ، الحب : عبد الحق منصف )38

  .2007، ) دط(الشرق ، المغرب ، الدار البيضاء  ،

           ،كز الثقافي العربيتأنيث القصيدة والقارئ المختلف ، المر:  عبد اهللا محمد الغذامي    )39

   124 ، 123 ، ص2005 ، 2بنان ،  ط الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت ، ل

 ،رابطة أهل القلم،-ةدراسة نقدي-عالمات في اإلبداع الجزائري :هيمة عبدالحميد     )40

 .2006 ،) طد(  ،1ج الجزائر، سطيف،
عية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،دار الفجر       البنية اإليقا  :تبرماسينعبد الرحمان        )41

  .2000 ، 1للنشر والتوزيع ،، القاهرة ، ط 
العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،    :              )42

 .2000، 1ط 
 منـشورات  ،نظرية القراءة ،المفهوم واإلجـراء      : عبد الرحمان تبرماسين وآخرون        )43

 خيـضر  محمـد  جامعة ، مناهجها و القراءة نظريات في البحث و التكوين حدةو مخبر

 ، 2009 ، 1ط ، ،بسكرة
من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،دراسة تحليلية نقديـة          : عبد الكريم شرفي        )44

في النظريـات الغربيـة الحديثة،منـشورات االخـتالف ،الجزائـر ،الـدار العربيـة               

   . 2007، 1،لبنان،طللعلوم،ناشرون  بيروت 

المعاصر ، منشورات الرمز والداللة في شعر المغرب العربي  :عثمان حشالف    )45

 .2000،  )د ط(،ية ، الجزائر التبيين الجاحظ

، دار لتراثية في الشعر العربي المعاصياستدعاء الشخصيات ا: علي عشري زايد    )46

 .1997  ،)د ط(،ة و النشر، مدينة نصر، القاهرةالفكر للطباع
47

الصبو
، 2في تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: فاتح عالق  )48

2008. 

درامية النص الشعري الحديث ،دراسة في شعر صالح عبـد      :علي قاسم الزبيدي     )
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دار عالء   األلوهة اِلمؤنثة وأصل الدين واألسطورة،- لغز عشتار: فراس السواح    )50

  .2001 ،8ط الدين ،
 مغرب،ال البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا والتأويل، والجسد النص: الزاهي فريد    )51
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  .2007هرة،والنشر، القا
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 1،دار الكتب الوطنية ، ليبيا ، ط      الحجاج في البالغة  :لبة  محمد سالم محمد األمين الط        )56
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  .2004، 8روت، لبنان، الدار البيضاء ، المغرب، ، طبي

ر الفكر، دمشق،  دا– رؤية إسالمية –مناهج النقد األدبي الحديث : وليد قصاب   )68

 .2007، 1سوريا، ط
 ،)دط (نظرية النقد األدبي الحديث، دار األمين، القاهرة، مصر،: يوسف نورعوض   )69

1994. 
  
  
  :   المراجع المترجمة-ب
  

           ، الهيئة المصرية العامة،مسخ الكائنات، ترجمة ثروت عكاشة: أوفيد   )70

  . 1997،)دط (

      :ترجمة وتقديم ة،نظرية جمالية التجاوب في األدب،فعل القراء :أيزر فلفغانغ   )71

        ،1طالمغرب، منشورات مكتبة المناهل،فاس، حميد لحميداني و الجياللي الكدية،
  ).د ت (

نظرية األدب، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة العربية، : تيري ايغلتون   )72

  .1995، )دط(سوريا، 

 ترجمة ،-  من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية –ستجابة القارئ نقد ا: تومبكنز.جين ب   )73

 .1999، 1علي حاكم،المجلس األعلى للثقافة، ط ،حسن ناظم



- 226 - 
 

، مكتبة  ترجمة حامد أبو أحمد،نظرية اللغة األدبية: لوايفانكوسخوسيه ماريا بوثوي )74

  .1992 ، )د ط(،غريب ، القاهرة

، ترجمة عز الدين إسماعيل، المكتبة -  مقدمة نقدية-نظرية التلقي،: روبرت هولب )75

 .2000، 1األكاديمية، القاهرة، مصر، ط 
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