المصادر والمراجع 

339


القرآن الكريم:رواية حفص
أ- المصادر
- ابن جعفر قدامة.
01- نقد النثر، تح، طه حسين وعبد الحميد العبادي، المكتبة العالمية، بيروت 1980.
- ابن منظور
02- لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/ 2005
- أبو الفداء الحافظ ابن كثير
03- تفسير القرآن العظيم، دار الفكر ، بيروت، ج8.
- عبد القاهر الجرجاني
04- أسرار البلاغة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط/ 1981. 
05- دلائل الإعجاز، دار الكعرفة، بيروت، د.ط/ 1981. 

ب -الدواوين الشعرية
- أبوبكر مراد
1- أوراق الهزيمة – دار الشهاب، باتنة 1990.
أحمد حمدي
2- انفجارات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت. 
-أحمد عبد الكريم
3- تغريبة النخلة الهاشمية، منشورات الجاحظية، الجزائر 1997، د.ط. 
4- معراج السنونو، منشورات الاختلاف، الجزائر ط1/ 2002. 
- الأخضر فلوس
5- مرثية الرجل الذي رأى منشورات الاختلاف، الجزائر ط1/ 2002. 
- أزراج عمر
6- وحرسني الظل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1976. 

- أنسي الحاج
7- الرأس المقطوع، دار مجلة شعر، بيروت. 
- حمري بحري
8- ما ذنب المسمار ياخشبة، منشورات مجلة آمال، الجزائر، 1980. 
-جلجامش
9- ملحمة، ترجمة طه باقر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، د.ط، 1995. 
- الخنساء
10- ديوان، شرح معانيه ومفرداته حمد وطماس ، دار المعرفة ، بيروت ط2/ 2004.
- رابح حمدي
11- مدائح السنديان، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، ط1/ 2001.
- الزبير دردوخ
12- عناقيد المحبة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، دار هومة، الجزائر ، ط1/ د.ت. 
-سيف الملوك سكتة
13- الرائي، منشورات الاختلاف الجزائر ط1/ 2005. 
- عاشور فني
14- زهرة الدنيا، دار الفرابي، سطيف، 1994. 
- عبد الله حمادي
15- البرزخ والسكين منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة، الجزائر،ط3/ 2001. 
-عبد الله الهامل
16- كتاب الشفاعة، رابطة كتاب الاختلاف ، الجزائر، ط1/1999. 
-عبد الحميد شكيل
17- تحولات فاجعة الماء، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط1/ 2002. 
18- مرايا الماء، مقام بونة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ط1/ 2005. 
19- يقين المتاهة، منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية، ط1/ 2005. 

- عبد العالي رزاقي
20- الحب في درجة الصفر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر / 1977. 
21- هموم مواطن يدعى عبد العال، سلسلة أدبية تصدرها مجلة آمال عن وزارة الثقافة، الجزائر، د.ط، 1983. 
-عبد العالي مزغيش
22- لأنك لست ككل النساء، إصدارات رابطة ابداع الجزائر، د.ط/ 2002.  
- عثمان لوصيف
23- أعراس الملح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1988. 
24- براءة، دار هومة ، الجزائر، د.ط، د.ت.
25- ريشة خضراء، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، 1999، د.ط. 
26- زنجبيل ، مطبعة هومة، د.ط، د.ت.
27- قالت الوردة ، دار هومة ، الجزائر ، 2000، د.ط.
28- كتاب الإشارات، مطبعة دار هومة، الجزائر1999. 
29- الكتابة بالنار، دار البعث، قسنطينة، 1982. 
30- اللؤلؤة. 
-عز الدين ميهوبي
31- عولمة الحب، عولمة النار،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط1/ 2002. 
-عقاب بلخير.
32-السفر في الكلمات، منشورات ابداع ، الجزائر ط1/ 1992
- عمارة بوجمعة
33- وردة الأهوال، منشورات Graphique Scan، د.ط، د.ت. 
- علي بوزوالغ
34- فيوضات المجاز، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2001.
- عمار مرياش
35- اكتشاف العادي، الجمعية الوطنية للمبدعين، ط1/ 1993 .
-فاتح علاق
36-آيات من كتاب السهو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، د.ط، د.ت.
-محمد أبو القاسم خمار
37- أوراق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط2، 1982. 
- محمد الأخضر سعداوي
38- لاشيء أغرب، منشورات السائحي ، الجزائر، ط1/ 2007. 
- محمد الفضيل جقاوة
39- عندما تبعث الكلمات، منشورات التبيين الجاحظية ، الجزائر، 2001. 
- مشري بن خليفة
40- سين، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط1/ 2002. 
-مصطفى دحية
41- بلاغات الماء، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1/ 2002. 
- مصطفى محمد الغماري
42- أغنيات الورد والنار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر1980.
43- حديث الشمس والذاكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986. 
44-قصائد مجاهدة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر1982. 
-ميلود حكيم
45- جسد يكتب أنقاظه، منشورات التبيين الجاحظية ، الجزائر1996. 
46- مدارج العتمة، منشورات البرزخ، الجزائر، 2007. 
47-أكثر من قبر ، أقل من أبدية . منشورات البرزخ ، الجزائر2003 
-ميلود خيزار
48- شرق الجسد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1/ 2000. 
-نادية نواصر
49- مهوات الريح، منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية، ط1/2005.
- نصيرة محمدي
50- غجرية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1/ 2000.
- نور الدين درويش
51- البذرة واللهب، دار أمواج للنشر، سكيكدة ، ط1/ 2004. 
-نور الدين مبخوتي
52- بلاغة الهدهد، دار تيمقادللنشر، بلعباس، الجزائر ط1/ 2008.
هوميروس 
53- الإلياذة، ترجمة بطرس البستاني،المطبعة الكاثولوكية بيروت ج1-د-ط/1983.
-يوسف شقره
54-نفحات لفتوحات الكلام، منشورات فرع عنابة لاتحاد الكتاب الجزائريين ط1/ 2005. 


ج -المراجع
- إبراهيم رماني.
01-أسئلة الكتابة النقدية، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، د.ط، د.ت. 
02- الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991. 
-إحسان عباس.
03-اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة.
أحمد بسام ساعي.
04 -حركة الشعر العربي الحديث، دار الفكر دمشق ط1/ 2006
-أحمد بوساحة.
05- حقيقة الموت في نظر الديانات، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، ط1/ 2008. 
-أحمد ديب شعبو.
06-نقد الفكر الأسطوري والرمزي، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1/ 2006.  
-أحمد زكي كنون 
07-المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب، د.ط/ 2006. 
- أحمد الطربيسي.
08 - النص الشعري بين الرؤيا البيانية والرؤية الإشارية، الدار المصرية السعودية القاهرة، د.ط، 2004.

- أحمد مجاهد.
09- أشكال التناص، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، د.ط، /1998.
- أحمد المعداوي
10- أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، منشورات دار الآفاق الجديدة، المغرب 1993. 
- أحمد يوسف
11-  السلالة الشعرية في الجزائر، منشورات مكتبة الرشاد للطباعة ، الجزائر ، د.ط، 2004. 
12-   يتم النص، منشورات الإختلاف ط1/ 2002. 
- أدونيس.
13 - الصوفية والسريالية.
14 -  زمن الشعر، دار الساقي، بيروت لبنان، ط6/ 2005. 
-اسماعيل محمد عبد العاطي.
15 - الأسطورة والرمز في الشعر العربي القديم، نهضة مصر للطباعة والنشر ط1/ 2006.
-اعتدال عثمان.
16- اضاءة النص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2. 
- الياد مرسيا.
17-تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، تر، عبد الهادي عباس، دار دمشق، ط1/1987. 
18- مظاهر الأسطورة، تر، نهاد خياط، دار كنعان للدراسات، دمشق، ط1/ 1991. 
19- المقدس والمدنس، ت عبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، ط1/ 1988. 
-آمنة بلعلي.
20- أبجدية القراءة النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1995.
21-أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1995. 
- أنس داود.
22- الأسطورة في الشعر العربي الحديث، دار المعارف، ط3/ 1992. 
- انطوان كرم.
23- الرمزية والأدب العربي الحديث، جامعة بيروت الأمريكية.
-انطوان معلوف.
24-المدخل إلى المأساة والفلسفة المأساوية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1 /1982. 
- أنور أبو سويلم.
25-المطر في الشعر الجاهلي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط1/ 1987. 
- ايليا الحاوي.
26- الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة ، بيروت، د.ط، 1988. 
- بارث روبرت
27- الخيال الرمزي، ترجمة عيسى علي العاكوب، معهد الأنماء العربي، بيروت، د.ط/ 1992. 
- بارث رولان.
28-لذة النص، توبقال، المغرب.
- باشلار غاستون.
29- جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسةالجامعيةللدراسات، بيروت ط2 / 1984. 
30- الماء والأحلام، ترجمة علي نجيب ابراهيم، مركز درسات الوحدة العربية  بيروت ط1/ 2007.
- بنوالوك 
31- إشارات، رموز وأساطير، تغريب فايز عم نقش، عويدات للنشر والطباعة، بيروت ط1/ 2007. 
- بهجت عبد الغفور الحديثي 
32- دراسات نقدية في الشعر العربي، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية د.ط/ 2004. 
- بوجمعة بوبعييو، حسن مزدور، السعيد بوسقطة.  
33- توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث، مطبعة المعارف، عنابة ط1/ 2007. 
- بول ريكور
34- نظرية التأويل، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، المغرب ، ط1، 2003. 
- ثناء أنس الوجود
35- رمز الماء في الأدب الجاهلي، دار قباء للطباعة والنشر،مصر،د،ط/2000.
- جابر عصفور
36- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3/ 1992. 
- جورج طرابيشي
37- المتقفون العرب والتراث، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ط1/ 1991.
- حسن الطربيق
38- القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة بين الغنائية والدرامية، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، تطوان- المغرب- د،ط/2005. 
حسن مخافي
39- القصيدة الرؤيا، منشورات اتحاد كتاب المغرب ط1/ 2003.

- حسن خمري
40- الظاهرة الشعرية العربية- الحضور والغياب، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2001.
- خليل الموسى
41- الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهورية، دمشق ط1 / 1991.
- رجاء عيد.
42-لغة الشعر، منشأ المعارف، القاهرة 1985.  
- ريتا عوض
43- أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات، ط1/1978.
-سامح الرواشدة
44- مغاني النص، دراسات تطبيقية في الشعر الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت ط1/ 2006.
-سجموند فرويد
45- تفسير الأحلام، ترجمة نظمي لوقا. دار الهلال.د.ط 1962. 
- سعد الدين كليب ، 
46-    وعي الحداثة ، دراسة جمالية في الحداثة الشعرية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 1997 
- سعيد الحنصالي
47- الإستعارات والشعر العربي الحديث، دار توبقال، للنشر،دار البيضاء، المغرب ط1/ 2005.  
- السعيد الورقي
48- لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية بيروت، ط3/ 1984. 
- شلتاغ عبود
49- حركة الشعر الحرفي الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 1985.
- شورون جاك
50- الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسين، عالم المعرفة الكويت العدد76/ 1984.
- صبحي البستاني
51- الصورة الشعرية في الكتابة الفنية- الأصول والفروع – دار الفكر اللبناني ط1/ 1986 
- صلاح فضل
52- نظرية البنائية في النقد الأدبي،دار الشروق، القاهرة ط1/ 1998.
- ضياء الكعبي
53- السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية واشكاليات التأويل،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط1/ 2005.
طلال حرب
54- معجم أعلام الأساطير والخرافات، دار الكتب العلمية، لبيروت ط1/ 1999. 
عاطف جودت نصر
55- الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس/ دار الكندي، بيروت، ط1/ 1978. 
عبد الإله الصائغ
56- الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي ط1/1999.
عبد الحفيظ بورديم
57- النص الشعري العربي المعاصر – من حضور الوهم إلى بلاغة الشهود، دار البشائر للنشروالاتصال، الجزائرط1/ 2002.
عبد الحميد بورايو
58- الأدب الشعبي الجزائري،دار القصبة للنشر، الجزائر2007.
عبد الحميدهيمة
59- البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر ط1/ 1998. 
60- الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، الجزائر ط1/ 2003.
61- علامات في الإيداع الجزائري،منشورات رابطة أهل القلم، سطيف، الجزائر ط2  
عبد الرحمان بسيسو  
62- قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1/ 1999. 
عبد الرحمن تبرماسين
63- البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشروالتوزيع القاهرة، ط1 / 2003.
عبد العزيز بومسهولي
64- الشعر، الوجود والزمان، إفريقيا الشرق، بيروت، د.ط./ 2002.   
عبد العزيز حمودة
65- المراياالمحدبة- من البنيوية إلى التفكيكية- عالم المعرفة العدد 232 الكويت 1998. 
-عبد العزيز المقالح
66- الشعر بين الرؤيا والتشكيل، دار العودة بيروت، ط1/ 1981. 
- عبد القادر فيدوح
67- دلائلية النص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، الجزائر ط1/ 1993.
68- الرؤيا والتأويل، ديوان المطبوعات الجامعية وهران،ط1/ 1994.
- عبد المنعم الخفاجي
69- الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غريب. د. ط. د .ت  
- عبد الهادي عبد الرحمان                   
70- لعبة الترميز، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت ط1 / 2008.
- عبد الهادي مفتاح
71- الفلسفة والشعر، منشورات عالم التربية، دار البيضاء، ط1/ 2008. 
- عثمان حشلاف
72- الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبيين الجاحظية الجزائر 2000
-عز الدين إسماعيل
73- التفسير النفسي للأدب، دار العودة بيروت ط4/ 1981.
74- الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت ط3/ 1981.
- علي جعفر العلاق
75- في حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر ط1 / 2003.
علي عشري زايد
76- إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط/1997. 
77- بناء القصيدة العربية الحديثة مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط4/2002. 
- عماد علي الخطيب.
78- الأسطورة معيارا نقديا، دار جهينة، عمان / 2006.
- عمارة ناصر  
79- اللغة والتأويل، منشورات الإختلاف، دار الفارابي، بيروت ط1 / 2007.  
- عمر أزراج
80- الحضور، مقالات في الأدب والحياة، المؤسسةالوطنية للكتاب، الجزائر 1983 
- غالي شكري
81- شعرنا الحديث – إلى أين؟، دار الأفاق الجديدة بيروت، ط2 / 1978.  
غراء حسين مهنا
82-أدب الحكاية الشعبية، مكتبة لبنان، ناشرون، ط1/ 1997.
غسان عنيم
83- الأسطورة والحكاية الشعبية في الشعر الفلسطيني الحديث المعاصر، دار العائدي للنشر، دمشق ط1/ 2008. 
84-الرمز في الشعر الفلسطيني الحديث والمعاصر، دار العائدي للنشر والدراسات والترجمة، دمشق ط1/ 2001. 
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