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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

  :المصادر -أ

  ).التوراة و ا!نجيل ( العھد القديم و الجديد : الكتاب المقدس -

  .1999، أفريل 2ا-ن، دار سحر للنشر، تونس، ط... القيامة: إبراھيم درغوثي -

  .2002قلي3، دار ا2لتحاف للنشر، تونس، ... وراء السراب: إبراھيم درغوثي -

  .2004، 1مجرد لعبة حظ، المدينة للنشر، ط: إبراھيم درغوثي -

   ).مخطوط ( حوارات و شھادات : كتاباتي: إبراھيم درغوثي -

-2004الجزائ9ر، ،موسوعة ش9رطيوة،1كتاب العين،ج:الخليل بن احمد الفراھيدي-

2005.   

الحيوان،ش99رح و تحقي99ق يح99ي الش99امي،دار و مكتب99ة :أب99و عم99رو ب99ن بح99ر الج99احظ-

  . 3،1997الھ3ل للطباعة و النشر،ط 

-1428،دار العقيدة،ا2سكندرية،مص9999ر،1،ج1البداي9999ة و النھاي9999ة،مج:اب9999ن كثي9999ر-

2007.  

-م99ن حي99اة الحي99وان الكب99رى، و بھامش99ه كت99اب عجائ99ب : كم99ال ال99دين ال99دميري-

، المطبع9ة الع9امرة 1القزوين9ي، جرائ9ب الموج9ودات ل@م9ام زكري9ا المخلوقات و غ

                                                                                              ).ط.د(ھـ،  1315شرقية، مصر، ال

  1، ط4اب999ن منظ999ور، لس999ان الع999رب، دار ص999ادر للطباع999ة و النش999ر، بي999روت، ج-

1997.  

  :المراجع -ب

   :المراجع المترجمة -أ

ت999اريخ الرواي999ة الحديث999ة، ترجم999ة ج999ورج س999الم، منش999ورات بح999ر : ألب999ريس. م.ر -

  .م1982، 2المتوسط و منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط

  

  الميتولوجي9ا اليوناني9ة، ترجم9ة ھن9ري زغي9ب، منش9ورات عوي9دات: بيار غريم9ال - 

  .1982، 1بيروت، باريس، ط
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م99دخل إل99ى اCدب العج99ائبي، ترجم99ة الص99ديق ب99وع3م، دار : ت99ودوروفتزفت99ان  -

   .1993، 1الك3م، الرباط، ط
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1990.  

ال3ذقي9ة،   الرواية و اCسطورة، ترجمة ص9بحي حدي9د، دار الح9وار: مشيل زيرافا -

  . 1985، 1سوريا، ط

  :المراجع العربية -ب

، دار الس39م للطباع9ة  1المرأة ف9ي القص9ص القرآن9ي، م9ج : أحمد محمد الشرقاوي -

  .م، القاھرة، مصر 2001 -ھـ 1421، 1و النشر و التوزيع و الترجمة، ط

         اتجاھ99ات الرواي99ة ف99ي المغ99رب العرب99ي، المغاربي99ة للطباع99ة : بوشوش99ة ب99ن جمع99ة -

  .1999، 1و النشر، تونس، ط

اCس99طورة عن99د الع99رب ف99ي الجاھلي99ة، المؤسس99ة الجامعي99ة : حس99ين ح99اج حس99ن -

   .م1998 -ھـ 1418، )ط.د(للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 

  الخامسة ع3وي،العجائبية في أدب الرح3ت رحلة ابن الفض3ن نموذجا -

  .ينة ،الجزائر،دون طبعة و تاريخ نشرمنشورات جامعة منتوري ،قسنط

فك9رة اCس9طورة و كتاب9ة الت9اريخ،دار الي9ازوري 1998فضيلة عبد الرحيم حس9ين، -

  .2009العلمية للنشر و التوزيع،عمان،اCردن،دون طبعة،

  ش999عرية الرواي999ة الفانتاس999تيكية، دار الح999رف للنش999ر و التوزي999ع: ش999عيب حليف999ي -

  .2007، 2القنيطرة، المغرب، ط

خط999اب ...الرحل999ة ف999ي اCدب العرب999ي التج999نس، آلي999ات الكتاب999ة : ش999عيب حليف999ي -

  .1،2006المتخيل،رؤية للنشر و التوزيع،القاھرة،مصر،ط

  الس999رد العرب999ي الق999ديم اCنس999اق الثقافي999ة و إش999كاليات التأوي999ل: عب999يكض999ياء  ال -

  .2005، 1المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط

حداث99ة التماس99ات و تم99اس الح99داثات ف99ي القص99ة                  : الح99وار و آخ99رون عم99ر ف99رج -

  .2000و الرواية لدى إبراھيم درغوثي، دار سحر للنشر، تونس، أفريل، 
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اCدب العج9ائبي و الع9الم و الغرائب9ي، دار الس9افي و دار أورك9س : دي9بكمال أبو - 

   .2007 ،1ان، أكسفورد، بريطانيا، طللنشر، بيروت، لبن

،مكتب99ة ) فرنس99ي-انجلي99زي-عرب99ي(لطي99ف زيت99وني،معجم مص99طلحات نق99د الرواي99ة -

  .  1،2002دار النھار للنشر،بيروت، لبنان،ط/لبنان،ناشرون 

لؤي علي خليل ،عجائبية النثر الحكائي أدب المعارج و المناقب التكوين للت9أليف و -

  .2007الترجمة والنشر،دمشق،سوريا،

  مس99تويات اللغ99ة ف99ي الس99رد العرب99ي المعاص99ر: Cم99ين الطلب99ةمحم99د س99الم محم99د ا -

لبن9ان،   ، مؤسسة ا2نتشار العرب9ي، بي9روت)نطيقا السرد دراسة نظرية تطبيقية في سيما(

   .2008، 1ط

اCس9اطير و الخراف9ات عن9د الع9رب،دار الحداث9ة للطباع9ة و :محمد عبد المعي9د خ9ان-

  .3،1981النشر والتوزيع،بيروت،لبنان،ط

أش999كال التعبي999ر ف999ي اCدب الش999عبي، دار نھض999ة مص999ر للطب999ع                       : نبيل999ة إب999راھيم -

  .و النشر، القاھرة، دون طبعة، دون سنة طبع

تحلي99ل الخط99اب الس99ردي ف99ي ض99وء الم99نھج الس99ميائي، منش99ورات : نبيل99ة زوي99ش - 

  .2003، 1ا2خت3ف، الجزائر العاصمة، ط

عزت،الم999رأة و ال999دين و اCخ3999ق،دار الفكر،دمش999ق  ن99وال الس999عداوي،ھبة رؤوف-

  .2000- 1،1421سورية،دار الفكرالمعاصر،بيروت،لبنان،ط

  :القواميس

ط  ، لبن99ان  المنھ99ل ق99اموس فرنس99ي عرب99ي، دار ا-داب، بي99روت: س99ھيل إدري99س -

35 ،2006.  

، دون مك9ان نش9ر، )ط.د(قاموس مصطلحات اCدب، دار مدني، : محمد بوزواوي -

2003.  

،بيروت قالمطبع999999ة الكاثوليكية،المنج999999د ف999999ي اللغ999999ة و اCع3999999م ،دار المش999999ر-

  .21،1973،لبنان،ط

  المج�ت و الدوريات -ج

  .2005  ، أمانة عمان الكبرىنيسان، 118ع : مجلة ثقافية، شھرية: عمان-
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  .41،1991 فصلية ثقافية،ع:لالكرم-

  .11، مجلد 2004مارس  38ع : مجلة البحرين الثقافية-

  :و كتب التفاسير الموسوعات-د

اب99999999ن كثير،تفس99999999ير الق99999999ران العظ99999999يم،دار الفك99999999ر للطباع99999999ة و النش99999999ر و -

  . م2005ه، 1426- 1425التوزيع،بيروت،لبنان،دون طبعة،

موسوعة أساطير العرب ع9ن الجاھلي9ة و د22تھ9ا، دار محم9د عل9ي : محمد عجينة -

  .، دون طبعة2005نان، صفاقس تونس، للنشر، دار الفارابي، بيروت، لب

  :المراجع ا�جنبية - ه

−−−− Larousse, dictionnaire de francais, Imprimé en France, Avril, 2003. 

−−−− Jean. Pierre Mével et des autres, dictionnaire Hachette, Paris 

,2007. 

  :المواقع ا�لكترونية- و

− www.Regar.com/debat/shaw.art.asp?aid=81285.30/06/2007. 

− www.Iraqalyoum.net/18/05/2010. 

- www.ar.wikipedia.org/wiki.4/4/2009. 

  

 

  

  
 


