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الكتب:أوال

:إبراهيم أنيس-
.1965، 3موسيقى الشعر، مكتبة األجنلواملصرية، ط- 1

:ابن رشيق-
، حتقيق حمي الدين عبد 1العمد يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج-2

.1143، 5ايد، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط
.

:الطريسيأمحد-
النص الشعري، بني الرؤية البيانية والرؤيا اإلشارية ، دراسة نظرية -3

وتطبيقية، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، اململكة 
العربية السعودية، دط، دت

:أمحد عكاشة-
فرويد حياته وحتليله النفسي،مؤسسة املعارف للطباعة -4

.والنشر،دط،دت
:مال زكيأمحد ك-

دراسات يف النقد األديب، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، -5
، 1997، 1مصر، ط

لبنان، دط، دار العودة، بريوت،» ارية مقارنةدراسة حض«األساطري-6
.دت

:أمحد حممد ويس-
، املؤسسة اجلامعية "من منظور الدراسات األسلوبية"االنزياح -7

.2005، 1وزيع، بريوت، لبنان، طللدراسات والنشر والت
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:إدوارد اخلراط-
، مركز "دراسات يف الظاهرة املسرحية"املسرح واألسطورة -8

، 2004، 1احلضارات العربية، القاهرة،ط
:أدونيس-

زمن الشعر، دار العودة، بريوت، لبنان، دط، دت، -9
:اكساندر كراب-

تاب العريب، القاهرة، د علم الفلكلور، تر رشدي صاحل، دار الك- 10
.1967ط، 
ألف ليلة وليلة، منشورات دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، - 11

.1تونس، ج
ألف ليلة وليلة، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، - 21

.2003، 3بريوت، لبنان، ط
:ألكسي لوسيف-

احلوار للنشر والتوزيع، فلسفة األسطورة، تر منذر حلوم، دار -13
.2005، 1االذقية، سوريا، ط

:إلياس خوري-
، دار األدب، بريوت، لبنان، "دراسات نقدية"الذاكرة املفقودة -14
.1982، 2ط

دراسات يف نقد الشعر، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، لبنان، - 15
1998، 3ط

:آمنة بلعلى- 
نية القصيدة العربية، دراسة أثر الرمز يف ب- 16

، 1995املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،تطبيقية، ديوان 
:أمني سالمة-
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األساطري اليونانية، مكتبة النهضة املصرية، د ط،-17
.د ت

:آن روبول وجاك موشالر-
التداولية علم جديد يف التواصل، سيف الدين دعفوس وحممد -18

.يعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، دط، دتالشيباين، دار الطل

:أنس داوود-
.1992، 3األسطورة يف الشعر العريب احلديث، دار املعارف،ط-19

:أنطوان معلوف-
املدخل يف املأساة والفلسفة املأساوية، املؤسسة اجلامعية للدراسات -20

.والنشر والتوزيع
:بسام قطوس-

، مؤسسة محادة ودار "يل واإلجراء النقديالتأص"إستراتيجية القراءة -21
، 1998، 1الكندي، اإلربد، ط

:بسام موسى قطوس-
.1،2001زارة الثقافة، عمان، األردن، طسيمياء العنوان، و-22

:بشرى موسى صاحل-
الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، - 23

، 1994بريوت، لبنان، دط، 
:وريرتبشري تا-

يف كتابات النقاد احملترفني والشعراء النقاد "رحيق الشعرية احلداثية - 24
، 2006، مطبعة مزوار، اجلزائر، دط، "املعاصرين

:بول ريكور-
نظرية التأويل، اخلطاب وفائض املعىن، تر سعيد الغامني، املركز -25
.2،2006املغرب، ط/ بريوت، لبنان، الدار البيضاء/ العريبايفالثق
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:أبو حيان التوحيدي-
االمتاع واملؤانسة، ضبط وشرح أمحد أمني وأمحد الزين، مكتبة -26

.،دت2احلياة، بريوت، لبنان، ط
:جابر عصفور-

عند العرب، املركز الصورة الفنية، يف التراث النقدي البالغي-27
، 1992، 3بريوت، ط/الثقايف العريب، الدار البيضاء

عر، دراسة يف التراث النقدي، املركز العريب للثقافة مفهوم الش-28
.1982والعلوم، دط، 

:جراهام هو-
مقالة يف النقد، تر حمي الدين صبحي، الس األعلى لآلداب -29

. 1973، 1، سوريا،طوالفنون والعلوم االجتماعية، دمشق

:مجال بوطيب-
، "أحادية الدال وتعدد املرجع"اجلسد السردي -30

IMBH2006، 1للطباعة والنشر، ط.
:جورج اليكوف ومارك جونسن-

االستعارات اليت حنيا ا، تر عبد ايد جحفة، دار توبقال للنشر، -31
، 1996، 1الدار البيضاء، املغرب، ط

:جيلبري دوران-
اخليال الرمزي، تر علي املصري، املؤسسة اجلامعية للدراسات - 32

، 1994، 2بريوت، لبنان، طوالنشر والتوزيع، 
:حسن قبيسي-

، املركز الثقايف "متارين عن الكتابة الناسوتية"املنت واهلامش -33
.1،1997العريب،بريوت،ط
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:حسني أبو النجا-
اجلزائريني، اإليقاع يف الشعر اجلزائري، دراسة، إحتاد الكتاب -34

.2003، 1اجلزائر، ط
:حسني تروش-

أسخى وأمسح من اخليال للشاعر اء "ويب يف قصيدة التضافر األسل-35
، دراسة تطبيقية، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان، "الدين زهري
. 2009، 1األردن، ط

:حفناوي بعلي-
مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن، الدار العربية للعلوم -36

.2007، 1، طمنشورات االختالف، ناشرون، بريوت، لبنان، اجلزائر
:ميداينمحيد احل-

الثقايف بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز - 37
، 2العريب للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،ط

1993.
:حنا عبود-

اب ، منشورات احتاد الكت"مدخل إىل نقد الشعر"القصيدة واجلسد -38
.1988، 1العرب، دمشق، سوريا، ط

النظرية األدبية والنقد األسطوري، احتاد الكتاب العرب، دمشق، -39
.1999سوريا، د ط، 

:خالد حسني-
، دار دمشق، سوريا، "من التشفري إىل التأويل"شؤون العالمات -40
.2008، 1ط

:خلدون الشمعة-
، منشورات احتاد "مدخل إىل أدب احلداثة"املنهج واملصطلح - 41

.1979، دمشق، د ط، الكتاب العرب



.مكتبة البحث

:خليل أمحد خليل-
بريوت، مضمون األسطورة يف الفكر العريب،دار الطليعة، - 42

1986، 3لبنان،ط

:داوود سليمان الشويلي
، احتاد الكتاب "دراسات"ألف ليلة وليلة وسحر سردية العربية، - 43

.2000العرب، دمشق، سوريا،د ط، 
:نرامان سلد_

عصفور، دار الفكر، القاهرة، النظرية األدبية املعاصرة، تر جابر -44
1991.

: رجاء عيد-
لغة الشعر، قراءة يف الشعر العريب احلديث، منشأة املعارف، - 45 

.1985، 1اإلسكندرية، القاهرة، ط
:رمضان الصباغ-

طباع ، دار الوفاء لدنيا ال"دراسة مجالية"يف نقد الشعر العريب - 46
.1998، 1والنشر، ط

:رنيه وليك-
مفاهيم نقدية، تر حممد عصفور، الس الوطين للثقافة والفنون، -47

.1990الكويت، د ط، 
:روالن بارت-

درجة الصفر للكتابة، تر حممد برادة، دار الطليعة للطباعة والنشر، -48
، 1املغرب، ط/بريوت، لبنان، الشركة املغربية للناشرين املتحدين، الرباط

1980.
:ستيفنسون. ل.ز-

أمحد خالد توفيق، املؤسسة العربية . ليلة وليلة اجلديدة، ترألف -49
.احلديثة، مصر، دط، دت
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:سامية عليوي-
سامية عليوي، منشورات رابطة : قالته..ما مل تقله شهرزاد- 50

.القلم،سطيف اجلزائر، دط، دت
:سامل مرعي اهلدروسي
مشهد مصرع "سطورية يف عينية أيب ذؤيب اهلذيل الطقسية األ-51

.2004، 2، ع22، أحباث الريموك، إربد، األردن، م"اجلنون منوذجا

:سعد البازعي-
املركز الثقايف " الغرب يف النقد العريب احلديث"استقبال اآلخر -52

.2004، 1العريب، الدار البيضاء، بريون، لبنان، ط
:سعيد توفيق-

هية اللغة وفلسفة التأويل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر يف ما-53
.2002، 1وزيع، بريوت، لبنان، طوالت

:سعيد يقطني-
الرواية والتراث السردي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، -54
.2006، 1ط

:سفيان زدادقة -
قراءة يف البعد الصويف عند أدونيس مرجعاً"احلقيقة والسراب-55

،الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان، منشورات "وممارسة
.2008، 1االختالف، اجلزائر، ط

:مسري خوراين-
، دار الفارايب، "دراسة يف شعر سعدي يوسف"املرآة والنافذة - 56

.2007، 1بريوت، لبنان، ط
:مسري سعيد حجازي-
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اآلفاق العربية، مصر، ، "قضاياه واجتاهاته"النقد األديب املعاصر - 57
.2001، 1ط

:سهري القلماوي-
ألف ليلة وليلة، مطبعة املعارف، القاهرة، مصر،-58

.،دت4ط
:سوسن ناجي رضوان-

املسكوت عنه يف خطاب شهرزاد ليايل ألف ليلة-59
وليلة، عامل الفكر، الس الوطين للثقافة والفنون 

.1997سبتمرب /، يوليو1، ع26يت، مجوواآلداب، الك
:سيد البحراوي-

اإليقاع يف شعر السياب، مطابع الوادي اجلديد، القاهرة، مصر، - 60
.1996، 1ط

:السيوطي-
.هـ1368، 1، دار الفكر، بريوت، م"اإلتقان يف علوم القرآن"-61

:شريفي عبد الواحد-
رنسية يف القرن الثامن عشر، دار ألف ليلة وليلة وأثرها يف الرواية الف- 62

.2005الغرب للنشر والتوزيع، وهران اجلزائر، دط، 
:شعيب خلف-

التشكيل االستعاري يف شعر أيب العالء املعري، دراسة أسلوبية -63
.2009الميان للنشر والتوزيع، دط، احصائية، دار املعلم وا

:شكري عزيز ماضي-
.1993، 1لعريب، بريوت، لبنان، طيف نظرية األدب، داراملنتخب ا-64

:صفاء عبد السالم علي جعفر-
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، دراسة األنطولوجيا املعاصرة، "األصل يف العمل الفين"هريمينوطيقا -65
.2000، 1، اإلسكندرية، القاهرة، طمنشأة املعارف

:صالح فضل-
النظرية البنائية يف النقد األديب، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، -66
. 1985، 3ت، طبريو

.مناهج النقد املعاصر، دار اآلفاق العربية، القاهرة، د ط، د ت-67
:ضياء الكعيب-

األنساق الثقافية وإشكاليات "السرد العريب القدمي -68
، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،"التأويل

.2005، 1لبنان، ط
:رجعفر حممد بن جريوالطربي أب-

13املعارف،جتفسري الطربي، حتقيق حممود حممد شاكر، دار-69

:طالل حرب-
نظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب "أولية النص، -70

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، "الشعيب
.1999، 1ط

: عبد احلق بلعابد-
، تقدمي )جريار جنيت من النص إىل املناص(ت عتبا- 71

سعيد يقطني، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت 
.2008، 1لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر، ط

:عبد الرمحن تربماسني-
البنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر، دار الفجر للنشر - 72

.2003، 1والتوزيع،ط
:عبد الرضا علي-
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األسطورة يف شعر السياب، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، -73
.1984، 2ط

:عبد العزيز نبوي-
دراسات يف األدب اجلاهلي، مؤسسة املختار للنشر -74

.2004والتوزيع، القاهرة، مصر، 
:عبد القادر فيدوح-

ة القصيدة اجلزائرية مدخل لقراء"الرؤيا والتأويل -75
، دار الوصال، ديوان املطبوعات "املعاصرة

.1994، 1طاجلامعية، وهران، اجلزائر، 
: عبد الكرمي حسن-

، املؤسسة "نظرية وتطبيق"املنهج املوضوعي -76
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 

.لبنان، دت
:عبد الكرمي شريف-

دراسة "من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة -77
، "حتليلية نقدية يف النظريات الغربية احلديثة

اجلزائر، دار العلوم العربية، /منشورات االختالف
2007، 1بريوت، لبنان، ط

:عبد اهللا حممد الغذامي-
من البنيوية إىل التشرحيية، دار اخلطيئة والتكفري - 78

، 1993، 3معاد الصباح، الكويت، ط
املرأة واللغة، املركز الثقايف العريب، الدار - 79

.2006، 2البيضاء، بريوت، لبنان، ط
:عبد امللك مرتاض-

ال حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية مج(ة ألف ليلة وليل-80
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، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة)ادبغد
.1993املركزية، بن عكنون، اجلزائر، دط، 

:عز الدين إمساعيل-
قضاياه وظواهره الفنية"الشعر العريب املعاصر - 81

، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،" واملعنوية
1979.

: علي البطل-
العريب، حىت آخر القرن الثاينالصورة يف الشعر - 82

اهلجري، دراسة يف أصوهلا و تصوراا، دار األندلس 
.1983، 3للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،ط

:علي حرب-
، "مقاربة نقدية وسجالية"أسئلة احلقيقة ورهانات الفكر -83

.م1994، 1دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط
:عشري زايدعلي -

استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب-84
املعاصر، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، دط، 

1997.
:بعماد علي اخلط-

دراسة يف النقد العريب "األسطورة معيارا نقديا -85
، جهينة للنشر "احلديث والشعر العريب احلديث،

.2006والتوزيع، عمان، األردن، 
دراسة يف نقد وحتليل "الصورة الفنية أسطوريا -86

الشعر اجلاهلي، جهينة للنشر والتوزيع، عمان، 
.2006األردن،دط،
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:عمارة الناصر-
مقاربات يف اهلرميتوطيقا الغربية"اللغة والتأويل -87

، الدار العربية للعلوم"والتأويل العريب اإلسالمي
ناشرون، دار الفارايب، بريوت، لبنا، منشورات 

.2007، 1االختالف، اجلزائر، ط
:عمر أوكان-

املغرب، إفريقيا / اللغة واخلطاب، إفريقيا الشرق-88
.2001، 1الشرق بريوت، لبنان، ط

:عمر بن عبد العزيز السيف-
األسطورة "بنية الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، -89

.2009، 1، االنتشار العريب، بريوت، لبنان، ط"والرمز
:عمر عروة-

النثر الفين القدمي، أبرز فنونه وأعالمه، دار القصبة -90
.ة، اجلزائر، دط، دتللنشر، حيدر

:عمر عيالن-
يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، احتاد كتاب- 91

.2008العرب، دمشق، د ط، 
: غراهام هو-

مقالة يف النقد، تر حمي الدين صبحي، مطبعة -92
.1973جامعة دمشق، سوريا، 

:فاروق خورشيد-
لثقافة أديب األسطورة عند العرب، مكتبة ا-93

.1،2004طالدينية، القاهرة،
:فاضل ثامر-

املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب، دار - 94
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.2004، 1اهلدى للثقافة والنشر، سوريا، ط
:فراس السواح-

دراسات يف امليثولوجيا و الديانات "األسطورة واملعىن-95
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