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 :ق ائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم.
 :أوالً: المصادر
   :األعرج، واسيني

 .2338، 2،دار ورد،سورية، ط(حكاية مصرع الساموراي األخًن)أحالم مرمي الوديعة  -1

  .2336، 2دمشق، ط -حارسة الظالل، دار ورد، سورية -2

 .2336، 2، دار ورد، سورية، ط(وقع األحذية اخلشنة)طوق اليامسٌن  -3
 .2334، 1، منشورات الفضاء احلر، اجلزائر، ط(مسالك أبواب احلديد)كتاب األمًن  -4

 .1983ما تبقى من سًنة خلضر محروش، دار اجلرمق،  دمشق: د ط،  -5

 .2337، 2، دار ورد، سورية، ط(تغريبة صاحل بن عامر الزوفري)نوار اللوز  -6

 .2339، 1طسوناتا ألشباح القدس، دار اآلداب للنشر و التوزيع، لبنان،  -7

 .1997، 2سيدة ادلقام. اجلزائر: ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، ط -8

 .2331، 2ضمًن الغائب، منشورات الفضاء احلر، اجلزائر، ط -9

 .1993، موفم، الفوميك، دار االجتهاد، اجلزائر: دط، (2ج/1ج)فاجعة الليلة السابعة بعد األلف  -13

 .2337 ،2شرفات حبر الشمال، دار اآلداب، لبنان، ط -11

 .2331، 2ذاكرة ادلاء، منشورات الفضاء احلر، اجلزائر، ط -12
 

 :المراجعق ائمة  ثانياً: 
 : إبراىيم، صالح 

 .2333، 1الفضاء و لغة السرد يف روايات عبد الرمحن منيف، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب،  ط -13
  : إبراىيم، عباس 

 .2332سة الوطنية لالتصال، النشر والتوزيع، اجلزائر، دط، تقنيات البنية السردية يف الرواية ادلغاربية، ادلؤس -14

التوزيةةع، اجلزائةةر، دلؤسسةةة الوطنيةةة لالتصةةال، النشةةر و منشةةورات ا (اجلدليةةة التارخييةةة و الواقةةع ادلعةةي )الروايةةة ادلغاربيةةة  -15
  .2332دط، 

  ، صالح:ىويدي عبد اهلل. إبراىيم،  

 .1998، 1و الشعر(، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، لبنان، ط حتليل النصوص األدبية )قراءات نقدية يف السرد -16

 :أبالغ، محمد عبد الجليل
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 .2332، 1، دار ادلدارس، ادلغرب،ط(مقاربة نقدية حتليلية دلقامات احلريري)شعرية النص النثري  -17
 

  :أدونيس
تعريةةةب: حسةةةن عةةةودة، ، (األبةةةداع، الةةةدين، السياسةةةة، واجلةةةن )بالتعةةةاون مةةةع شةةةنتال شةةةواا، اذلويةةةة  ةةةًن ادلكتملةةةة  -18

 .2335، 1بدايات للطباعة و النشر و التوزيع، سورية، ط

 :اإلدريسي، رشيد
 .2333، 1، دار ادلدارس، ادلغرب، ط(احلريري بٌن العبارة و اإلشارة)سيمياء التأويل  -19

 : اإلدريسي، يوسف
 .2335، 1، ط، مطبعة النجاح اجلديدة، ادلغرب(يف الفلسفة و النقد احلديثٌن)اخليال و ادلتخيل  -23

 :األحمر، فيصل  

 .2313، 1معجم السيميائيات، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -21

 : أمنصور، محمد
 .2336، 1ادلدارس، ادلغرب،ط -اسرتاتيجية التجريب يف الرواية ادلغربية ادلعصرة، شركة النشر و التوزيع -22

  : إسماعيل، محمد السيد
 .2332، 1لقصًنة، إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، طبناء "فضاء ادلكان" يف القصة العربية و ا -23

  :  األعرج، واسيني
 .1989، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط، (جتربة الكتابة الواقعية)الطاهر وطار  -24

 :أقلمون، عبد السالم  

 .2313، 1ط الرواية و التاريخ )سلطان احلكاية و حكاية السلطان(، دار الكتاب اجلديد، لبنان، -25

  :أركون، محمد و آخرون
تساؤالت حول اذلوية العربية، مقال لة: برهان  ليون: أزمة اذلوية وإشكالية بناء الذاتية احلضارية، بدايات للنشر و  -26

 . 2338اإلشهار و التوزيع، سورية، دط، 

 :هبون، عبد المالكأش  

 .2313، 1منوذجاً(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط جديدة يف الرواية العربية )روايات إدوارد اخلراطاحلساسية  -27

 :البازعي، سعد  

 .2339، 1سرد ادلدن )يف الرواية و السينما(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -28

 : الباردي، محمد
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عنةةدما تةةتكلم الةةذات )السةةًنة الذاتيةةة يف األدب العةةريب احلةةديا(، منشةةورات احتةةاد الكتةةاب العةةرب، دمشةةق، دط،  -29
2335. 

 
  : دري، عثمانب

 .2333، موفم للنشر، اجلزائر، دط، (يف اخلطاب الروائي الواقعي عند جنيب زلفوظ)وظيفة اللغة  -33

  : بلعابد، عبد الحق
 . 2338، 1، منشورات االختالا، اجلزائر، ط(جًنار جينيت من النص إىل ادلناص)عتبات  -31

  : بلعلي، آمنة
 .2336، دار األمل، اجلزائر، دط، (إىل ادلختلف من ادلتماثل)ادلتخّيل يف الرواية اجلزائرية  -32

   :البهنسي، عفيف
 .2339، 1اذلوية الثقافية بٌن العادلية و العودلة، منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، سورية، ط -33

  : بناني، محمد الصغير
يةةةوان ادلطبوعةةةات اجلامعيةةةة، النظريةةةات اللسةةةانية و البال يةةةة و األدبيةةةة عنةةةد اجلةةةاحا، مةةةن خةةةالل البيةةةان والتبيةةةٌن، د -34

 .1994اجلزائر، دط، 
  : رمضانبسطويسي، محمد 

 .1998، 1علم اجلمال لدى مدرسة فرانكفورت، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بًنوت، ط -35
  :بشير بويجرة، محمد

 . 2336، 2اجلزائر، ط /بنية الشخصية يف الرواية اجلزائرية، دار األديب، وهران -36
 .2337، 1منشورات دار األديب، وهران، ط رهانات اذلوية يف ادلنظومة األدبية اجلزائرية، و اآلخر، نا،األ -37

 :الجرجاني، عبد القاىر  

 .1999، 1أسرار البال ة )يف علم البيان(، دار الفكر العريب، لبنان، ط -38

   .2331، 1دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -39

  : و ديب، كمالأب
 .18، ص: 1987، 1يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية، بًنوت، ط -43

  : الدغمومي، محمد
 .2336، 1، دار ادلدارس، ادلغرب، ط(مرحلة التأسي )نقد الرواية و القصة القصًن بادلغرب  -41

  :  وغليسي، يوسف

 .2338، 1الا، ط، منشورات االخت(يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر)إشكاليات ادلصطلح  -42
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 :بوزيد، بومدين  
 .2338، 1الفهم و النص )دراسة يف ادلنهج التأويلي عند شلًنماخر و ديلتاي(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -43

 
  :زنيبر، أحمد  

 .2339، 1مجالية ادلكان يف قصص إدري  اخلوري، التنوخي للطباعة و النشر، ادلغرب، ط -44

 :زرال، صالح الدين  

لدالليةةة )عنةةد علمةةاء العربيةةة القةةدامى حةة  لايةةة القةةرن الرابةةع اذلجةةري(، منشةةورات االخةةتالا، اجلزائةةر، الظةةاهرة ا -45
 .2338، 1ط

 :حامد أبو زيد، نصر 

 .2336، 5ادلعرفة و إرادة اذليمنة(، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط رادةإ) النص و السلطة و احلقيقة -46
  : الحجمري، عبد الفتاح

 .2332 ادلغرب، ،1ط ادلدارس،-ناء اخلطاب يف الرواية العربية، شركة النشر و التوزيعالتخييل و ب -47
  : حليفي، شعيب

 .2339، 1شعرية الرواية الفانتاستكية، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -48

  : حرب، علي
 .2338، 2خطاب اذلوية "سًنة ذاتية"، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -49

 .2338، 5يف العريب، ادلغرب، طنقد النص، ادلركز الثقا -53
  : بوطاجين، السعيد

 .2335، 1، منشورات االختالا، اجلزائر، ط(مقاربات يف النص السردي اجلزائري احلديا)السرد و وهم ادلرجع  -51

    .2333، 1، منشورات االختالا،اجلزائر، ط(دراسة سيميائية " داً يوم جديد" البن هدوقة)االشتغال العاملي  -52

 :، ميرالالطحاوي  

  .2338، 1، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط(ادلقدس و ختيالته يف اجملتمع الرعوي روائياً )زلرمات قبلية  -53
 :يوسف، محمد عباس  

 .2334اال رتاب و اإلبداع الفين، دار  ريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، دط،  -54
  : يقطين، سعيد

 .2335، 4، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط(التبئًن -لسردا -الزمن )حتليل اخلطاب الروائي  -55

 .2336 ،3انفتاح النص الروائي )النص و السياق(، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط -56

 .2336، 1الرواية و الرتاث السردي، رؤية للنشر و التوزيع، القاهرة، ط -57
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 .2338، 1رقمية(، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط النص ادلرتابط و مستقبل الثقافة العربية )حنو كتابة عربية -58
 

 : كحلوش، فتيحة
 . 2338، 1،مؤسسة االنتشار العريب،لبنان،ط(قراءة يف مكانية النص الشعري)بال ة ادلكان -59

  : بنكراد، سعيد
 .2335، 1، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط(مدخل لسيميائيات. ش.س.بورس)السيميائيات و التأويل  -63

 .2338، 1لسرد الروائي و جتربة ادلعىن، ادلركز الثقايف، ادلغرب، طا -61

 :كريب، رمضان  

 .2339 دط، اجلزائر، فلسفة اجلمال يف النقد األديب "مصطفى ناصف منوذجاً"،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، -62

  : ماجدولين، شرف الدين 
 .2337، 1اجلزائر، ط ، منشورات االختالا،(بصدد قراءة الرتاث العريب)ترويض احلكاية  -63

 .2313، 1الصورة السردية )يف الرواية و القصة و السينما(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -64

  :المالكي، عبد الحكيم سليمان  

استنطاق النص الروائي )من السرديات و السيميائيات السردية إىل علم األجناس األدبية(، إصدارات دائرة الثقافة  -65
 .2338، 1ة، طو اإلعالم، الشارق

 :بن مالك، رشيد و آخرون

 الثقافيةةيف األنثروبولوجيةا االجتماعيةة و  األعرج واسيين و شغف الكتابةة. تنسةيق زلمةد داود، ادلركةز الةوطين للبحةا -66
(CRASC)،2335 ، وهران، دط. 

  : مهيبل، عمر
  .2337، 1من النسق إىل الذات، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -67

  : الموسى، خليل
 .2338اليات الشعرية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، مج -68

  : المودن، حسن
 .2339، 1الرواية و التحليل النصي، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -69

  : بومزبر، الطاىر
 .2337، 1أصول الشعرية العربية، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -73

 .2337، 1ا، اجلزائر، طالتواصل اللساين و الشعرية، منشورات االختال -71
  : محفوظ، عبد اللطيف
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   .2338، 1آليات إنتاج النص الروائي، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -72
، 1، منشةةةةورات االخةةةةتالا، اجلزائةةةةر، ط(مقاربةةةةة سةةةةيميائية يف روايةةةةات جنيةةةةب زلفةةةةوظ)ادلعةةةةىن و فرضةةةةيات اإلنتةةةةاج  -73

2338. 

 .2339، 1ئر، طوظيفة الوصف يف الرواية، منشورات االختالا، اجلزا -74
 .2313، 1البناء و الداللة يف الرواية )مقاربة من منظور سيميائية السرد(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -75

  :ني، عبد الحقار فمي  
، 1شةعرية احلةةرب و عنةف ادلتّخيةةل )يف أعمةال جاسةةم الرصةيف الروائيةةة(، دار وليلةي للطباعةةة و النشةر، ادلغةةرب، ط -76

2338.   

 :عمرمنيب ادلبي،   

 .2338، 1سرد الذات "فن السًنة الذاتية"، دائرة الثقافة و اإلعالم، الشارقة، ط -77

  : بنمسعود، رشيدة
 .2336، 1مجاليات السرد النسائي، دار ادلدار، ادلغرب، ط -78

  : المعداوي، أنور
 .1966كلمات يف األدب، ادلكتبة العصرية، بًنوت، دط،  -79

  : معتصم، محمد
   .2334، 1، دار ادلدارس، ادلغرب، ط(صيغ و ادلقوماتال)النص السردي العريب  -83
التوزيةةةع، ادلغةةةرب، يب، دار األمةةةان للطباعةةةة والنشةةةر و بنةةةاء احلكايةةةة و الشخصةةةية يف اخلطةةةاب الروائةةةي النسةةةائي العةةةر  -81

 . 2337، 1ط

 .2313، 1بنية السرد العريب )من مساءلة الواقع إىل سؤال ادلصًن(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -82

 :مفتاح، محمد  

 .2336، 3، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط(تنظًن و إجناز)دينامية النص  -83

  : المصري، خالد
 .1997، 1، دار ادلدى للثقافة و النشر، سورية، ط(حركة اجملتمع و حتوالت النص) ائب طعمة فرمان  -84

  :مرشد، أحمد
 .2339للتأليف و الرتمجة والنشر، دمشق، دط، يف روايات عبد الرمحن منيف، دار التكوين )أنسنة ادلكان  -85

  : مرتاض، عبد الجليل
 . 2335دراسة سيميائية و داللية يف الرواية و الرتاث، منشورات ثالة، اجلزائر، دط،  -86

  : مرتاض، عبد المالك
   .1993دط، ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية مجال بغداد)ألف ليلة و ليلة  -87
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، ديوان ادلطبوعات اجلامعيةة، اجلزائةر، (معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية"زقاق ادلدق")حتليل اخلطاب السردي  -88
 .1995دط، 

 .2333اجلزائر، دط،  /الكتابة من موقع العدم، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران -89

  .2334وهران، دط،  القصة اجلزائرية القصًنة، دار الغرب للنشر و التوزيع، -93
 :النابلسي، شاكر 

 .1994، 1مجاليات ادلكان يف الرواية العربية، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر، بًنوت، ط -91
 :نايل، حسام 
 .2336، 1أرشيف النص )درس يف البصًنة الضالة(، دار احلوار للنشر و التوزيع، سورية، ط -92

  : مي، محمدالعما نجيب 
 .2335، 1ريب، دار لى للطباعة و النشر و التوزيع، تون ، طحبوث يف السرد الع -93

  : نجمي، حسن
 . 2333، 1، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط(ادلتخيل و اذلوية يف الرواية)شعرية الفضاء  -94

  : نوسي، عبد المجيد
 .2332، 1دلغرب، ط، ادلدارس، ا(البنيات اخلطابية، الرتكيب، الداللة)التحليل السيميائي للخطاب الروائي  -95

  :بونفقة، نادية  

فلسةةةفة إدمونةةةد هسةةةرل "نظريةةةة الةةةرد الفينومينولةةةوجي". تقةةةدمي: عبةةةد الةةةرمحن بوقةةةاا، ديةةةوان ادلطبوعةةةات اجلامعيةةةة،  -96
 .2335اجلزائر، دط، 

  : نظيف، رشيد
 .2333، 1ادلدارس، ادلغرب، ط –الفضاء ادلتخيل يف الشعر اجلاهلي، شركة النشر و التوزيع  -97

  : حمدساري، م
 .2337زلنة الكتابة، منشورات الربزخ، اجلزائر، دط،  -98

  : سويدان، سامي
 .2336، 1ادلتاهة و التمويه يف الرواية العربية، دار اآلداب، لبنان، ط -99

  :سليكي، خالد  

 .2337، 1اخلطاب النقدي بٌن إدماج الرتاث و أفق التأويل، منشورات سليكي إخوان، ادلغرب، ط -133

  :سليمان، نبيل  

 .2335 أسرار التخييل الروائي، منشورات احتاد الكتاب العرب، سورية، دط، -131
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  : سعد، حسن
 .1986اال رتاب يف الدراما ادلصرية ادلعاصرة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر،  -132

 :عالمي، سعاد  

 .2334 مفهوم الصورة عند رجيي  دوبري، أفريقيا الشرق، ادلغرب، دط، -133
 :عباس، إحسان

 .1996، 1لسًنة، دار صادر و دار الشروق، بًنوت و عمان، طفن ا -134
  : عباس، محمد

، دار نينةةةوي للدراسةةةات والتوزيةةةع و النشةةةر، سةةةورية، (جةةةدل يف الفضةةةاء الثقةةةايف للروايةةةة يف السةةةعودية)مدينةةةة احليةةةاة  -135
 . 2339دط،

  : بن عبد الكريم، جمعان
 .2339، 1، النادي األديب بالرياض، و ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط(دراسة لسانية نصية)إشكاالت النص  -136

  : عبد المنعم مجاىد، مجاىد
 .1997جدل اجلمال و اال رتاب، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة، دط،  -137

  : عبد المعطي، عفاف
 . 2333، 1حاضر الرواية يف ادلغرب العريب، دار ادلعارا لطباعة و النشر، تون ، ط -138

  :عبود، أوريدة
 .2339ادلكان يف القصة القصًنة اجلزائرية الثورية، دار األمل، اجلزائر، دط،  -139

 :العجيمي، محمد الناصر  

، 1من خةالل بعةض ادلةداخل"، دار لةى، صةفاق ، تةون ، ط -النقد الروائي العريب احلديا "واقعه و إشكالياته  -113
2335. 

  :عدالة أحمد، محمد إبراىيم
 .2336، 1 السرد العريب ادلعاصر، دائرة الثقافة و اإلعالم، الشارقة، طاجلديد يف -111

  : عويد، عدنان
 .2336، 1األيديولوجيا و الوعي ادلطابق، دار التكوين، دمشق، ط -112

 : بن بوعزيز، وحيد
 . 1،2338، منشورات االختالا، اجلزائر،ط(قراءة يف مشروع أمربتو أيكو النقدي)حدود التأويل  -113

  : ي، شكريعزيز الماض
  . 1993، 1يف نظرية األدب، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، ط -114
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 :بوعزة، محمد

 .2313، 1حتليل النص السردي )تقنيات و مفاهيم(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -115

  :العيد، يمنى
 .1993، 1الكتابة: حتول يف التحول، دار اآلداب، بًنوت، ط -116

  .2335، 1النقد و احلركة الثقافية، دار الفارايب، لبنان، طيف مفاهيم  -117
 :عياشي، منذر 

 .2334، 1العالماتية و علم النص، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط -118

 : عالم، حسين  

 .2313، 1العجائيب يف األدب )من منظور شعرية السرد(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -119

  : علي الكبسي، محمد
 .2338، 1يا و الرتاث، دار الفرقد، سورية، طاليوتوب -123

 :عناني، رشيد  

 .2336، 1استنطاق النص )مقاالت يف السرد العريب(، الدار ادلصرية اللبنانية، القاهرة، ط -121

  : عصفور، جابر
 .1999، 1زمن الرواية، دار ادلدى للثقافة و النشر، سورية، ط -122

  : عقار، عبد الحميد
 .2333، 1طادلدارس، ادلغرب،  –، شركة النشر و التوزيع (ت اللغة و اخلطابحتوال)الرواية ادلغاربية  -123

 :العروي، عبد اهلل  

 .2336، 3األيديولوجيا العربية ادلعاصرة، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط  -124

  :عثماني، الميلود
 .1993، 1شعرية تودوروا، منشورات عيون ادلقاالت، ادلغرب، ط -125

 :محمدالعضيبي، عبد اهلل   

 .2339، 1النص و إشكالية ادلعىن، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -126

  : فاتح زغل، محمد
 .2336سلطة ادلثقف بٌن االقرتاب و اال رتاب، منشورات وزارة الثقافة، سورية، دط،  -127

  :فهيم شيباني، عبد القادر  

 .2313 ،1السيميائيات العامة )أسسها و مفاهيمها(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -128
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  :الفهري، عبد القادر فاسي 

أزمةة اللغةة العربيةة يف ادلغةرب )بةٌن اخةتالالت التعدديةةة و تعثةرات "الرتمجةة"(، دار الكتةاب اجلديةد ادلتحةدة، لبنةةان،  -129
 .2313، 5ط

 :فيدوح، عبد القادر  

 .1999اجلمالية يف الفكر العريب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  -133
  :فضل، صالح  

 .2332 ج النقد ادلعاصر، أفريقيا الشرق، ادلغرب، دط،مناه -131
  :صابر عبيد، محمد. سوسن البياتي

 .2338، 1مجاليات التشكيل الروائي، دار احلوار، سورية، ط -132

  : الصائغ، وجدان
 .2338، 1،منشورات االختالا، اجلزائر،ط(قراءة يف القصة و الرواية األنثوية)شهرزاد و  واية السرد -133

  : اإللو الصائغ، عبد
 .1999، 1اخلطاب الشعري احلداثوي و الصورة الفنية، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط -134

  :صالح، فخري  

 .2339 ،1يف الرواية العربية اجلديدة، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -135

  :صدوق، نور الدين
 .2337، 1السرد و احلرية، النتشار العريب، لبنان، ط -136

  : صحراوي، إبراىيم
 . 2338، 1، منشورات االختالا، اجلزائر، ط(األنواع و الوظائف و البنيات)السرد العريب القدمي  -137

  : صيداوي، رفيف رضا
 .2338، 1الرواية العربية بٌن الواقع و ادلتخّيل، دار الفارايب، لبنان، ط -138

 :القاضي، محمد  

 .2335 ، تون ، دط،يف حوارية الرواية )دراسة يف الرواية التونسية(، دار سحر للنشر -139

  : قره جولي، مصطفى
 .2339أن تكون أنت و تبتكر هويتك باستمرار، احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  -143

  : القرطاجني، حازم
 .1986، 3منهاج البلغاء و سراج األدباء. تق: و تح: زلمد حلبيب بن خوجة، دار الغرب اإلسالمي، بًنوت، ط -141

 :رابحي، عبد القادر  
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 /، دار الغةةرب للنشةةر و التوزيةةع، وهةةران1، ج(دراسةةة يف البنيةةة الشةةكلية للشةةعر اجلزائةةري ادلعاصةةر)قعيةةد الةةنص و الت -142
 .2333اجلزائر، دط، 

 :بورايو، عبد الحميد  
 .2339الكشف عن ادلعىن يف النص السردي، دار السبيل للنشر و التوزيع، اجلزائر، دط،  -143

  : رواينية، الطاىر
"ذاكةةرة ادلةةةاء"، رللةةةة سلتةةرب اخلطةةةاب األديب يف اجلزائةةةر. دراسةةات جزائريةةةة، منشةةةورات دار ادليثةةاق السةةةردي يف روايةةةة  -144

 .2336، 3األديب، اجلزائر، عدد 

 :الشاوي، عبد القادر  

 .2333، 1ادلتكلم يف النص، منشورات ادلوجة، ادلغرب، ط -145

  : بوشامة، عبد الرحمن
  .1984ئر، دط، عظمة الوحدة، ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، اجلزا -146

 :بوشوشة، بن جمعة 

 .1998 ،1الرواية العربية اجلزائرية )أسئلة الكتابة و الصًنورة(، دار سحر للنشر، تون ، ط -147
  : شلبية، زىير

 .1،2331دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، ط ،(ودراسات أخرى عن الرواية) ميخائيل باختٌن -148

 بو شلحة عبد الوىاب و آخرون:  

يف األنثروبولوجيةا االجتماعيةة  منشةورات ادلركةز الةوطين للبحةا . تنسةيق زلمةد داود،رشيد بوجدرة و إنتاجية النص -149
 .2336 ، اجلزائر، دط،(CRASC) الثقافيةو 

  : شرشار، عبد القادر
يةةة، مركةةز دراسةةات الوحةةدة العرب ،)دراسةةة حتليليةةة( الصةةهيوين –خصةةائص اخلطةةاب األديب يف روايةةة الصةةراع العةةريب  -153

 .2335، 1بًنوت، ط

 :تمحري، عبد الرحيم 

 .2337، 1تقنيات التواصل و التعبًن، مطبعة النجاح اجلديدة، ادلغرب، ط -151
  : الخبو، محمد

 .2336، 1مدخل إىل اخلطاب اإلحايل يف الرواية، دار لى، تون ، ط -152

 خليل، إبراىيم:   

 .2313 ،1بنية النص الروائي، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -153

  :خليفي، بشير
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 .2313، 1الفلسفة و قضايا اللغة )قراءة يف التصور التحليلي(، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -154
 

  : خمري، حسين
   .2331، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، (احلضور و الغياب)الظاهرة الشعرية العربية  -155
 ، 2332، 1ا، اجلزائر، ط، منشورات االختال(مقاربات يف الرواية)فضاء ادلتخّيل  -156

 .2337، 1،منشورات االختالا، اجلزائر، ط(من بنية ادلعىن إىل سيميائية الدال) نظرية النص -157

  : بن ذريل، عدنان
 .1983اللغة و األسلوب، احتاد الكتاب العرب، سورية، دط،  -158

  :ضرغام، عادل  

 .2313، 1يف السرد الروائي، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -159

 :زالي، عبد القادرالغ  

 .2313، 1الشعرية العربية )التارخيية و الرهانات(، دار احلوار للنشر و التوزيع، سورية، ط  -163

 

  :ثالثاً: ق ائمة المراجع المترجمة
   

 :أيكو ،أمبرتو  

 .2339، 1آليات الكتابة السردية. تر: سعيد بنكراد، دار احلوار، سورية، ط -161

زلمةةةد التهةةةامي العمةةةاري، زلمةةةد أودادا، مراجعةةةة: سةةةعيد بنكةةةراد، دار احلةةةوار،  سةةةيميائيات األنسةةةاق البصةةةرية. تةةةر: -162
 .2338 ،1سورية، ط

 :ريكور ،بول

 .2336، 2نظرية التأويل )اخلطاب و فائض ادلعىن(. ترمجة: سعيد الغامني، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط -163

 :  بول، ريكور و آخرون  

تةةح: ديفيةةد وورد، ادلركةةز الثقةةايف مني. اترمجةةة و تقةةدمي: سةةعيد الغةةريكةةور".  الوجةةود و الزمةةان و السةةرد "فلسةةفة بةةول  -164
 .1999، 1العريب، ط

  : زيما ،بييرف
 .2336، 2. تر: أسامة احلاج، دار مج، لبنان، ط(دراسة نقدية)التفكيكية  -165

  :جاك، دريدا  

 .2338، 1أحادية اآلخر اللغوية. تر: عمر مهيبل، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -166

   :الكان ،جاك
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 . 2336، 1. إشراا: مصطفى ادلسناوي، منشورات االختالا، اجلزائر، ط(اخليايل و الرمزي)اللغة  -167

  :فونتاني ،جاك  
 .2333 ،1سيمياء ادلرئي. تر: على أسعد، دار احلوار، سورية، ط -168

  :جوزيف، إ. كيسنر  

 .2333 ب، دط،شعرية الفضاء الروائي. تر: حلسن امحامة، أفريقيا الشرق، ادلغر  -169
  :كورتيس  ،جوزيف

 .2313، 1سيميائية اللغة. تر: مجال حضري، دار رلد، لبنان، ط -173

  : كاندو  ،جويل
 .2339الذاكرة و اذلوية. تر: وجيه أسعد، منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، دط،  -171

   :لينيوو م، جورج  

 .2336، 2األسلوبية. تر: بسام بركه، دار رلد، لبنان، ط -172
  :  جنيت ،جيرار

 .2333، 1ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط عودة إىل خطاب احلكاية. تر: زلمد معتصم، -173
   :و آخرون جينيت جيرار،

 . 2332الفضاء الروائي. تر: عيد الرحيم حزل، أفريقيا الشرق، ادلغرب، دط،  -174

  : جاسبر ،دايفيد  

 .2337، 1االختالا، اجلزائر، طمقدمة يف اذلرمينوطيقا. تر: وجيه قانصو، منشورات  -175
  : مونقانو ،دومينيك

 .2335، 1ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب. تر: زلمد حيياتن، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -176

  :ىارالد، ىارمان  

  .2336، 1تاريخ اللغات و مستقبلها. تر: سامي مشعون، اجملل  الوطين للثقافة و الفنون و الرتاث، قطر، ط -177

 :  باختين ،ميخائيل  

 .1،1987اخلطاب الروائي. تر:زلمد برادة، دار الفكر للدراسات و النشر والتوزيع، ط -178

 :أورو ،سيلفان  

 .2313، 1فلسفة اللغة. تر: عبد اجمليد جحفة/ دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، لبنان، ط -179
  : باليبار ،فرانسواز

سةةامي أدهةةةم، ادلؤسسةةة اجلامعيةةةة للدراسةةات و النشةةةر والتوزيةةةع،  أنشةةتاين،  ةةةاليلو و نيةةوتن ادلكةةةان و النسةةبية. تةةةر: -183
 .1993، 1لبنان، ط
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 :ىالة ،موريس، جاكبسون ،رومان  

 .2338، 1أساسيات اللغة. تر: سعيد الغامني، كلمة، و ادلركز الثقايف العريب، أبو ظيب، ادلغرب، ط -181

  : وليمز ،ريموند
 . 2337، 1لثقايف العريب، ادلغرب، طالكلمات ادلفاتيح. تر: نعيمان عثمان، ادلركز ا -182

  :  ، تودوروفتزفيطان
 .1987، 1الشعرية. تر: شكري ادلبخوت، و رجاء سالمة، دار طوبقال للنشر، ط -183

 . 2335، 1مفاهيم سردية. تر: عبد الرمحن مزيان، منشورات االختالا، اجلزائر، ط -184

   :تودوروف، و آخرون  

 يا. ترمجةةةة و تعليةةةق: عبةةةد القةةةادر قنيةةةين، أفريقيةةةا الشةةةرق، ادلغةةةرب، دط،ادلرجةةةع و الداللةةةة يف الفكةةةر اللسةةةاين احلةةةد -185
2333. 

  : باشالر ،غاستون
 .2336، 6مجاليات ادلكان، رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، ط -186

 .1993، 2طشاعرية أحالم اليقظة. تر: جورج سعد، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بًنوت،  -187

  : كالرك ،غراىام
 . 2334، 1الفضاء و الزمن و اإلنسان. تر: عدنان حسن، دار احلوار، سورية، ط -188

  :  غرانجي، جيل غاستون
 .2339، 1فكر الفضاء. تر: علي دعيب ، ادلنظمة العربية للرتمجة، لبنان، ط -189

 

 رابعاً: المراجع األجنبية:
 

190 BARTHES, R., Le Degré zéro de l'écriture, Élém. de sémiologie, éd., Le 

Seuil, 1968 [1964]. 

191 De Tracy, Antoine Destutt, Éléments d’idéologie, Vol. I, éd., le Seuil, 

Paris, 1986.  
192 Ducrot, O. et Todorov, T., Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, col. points, éd., le Seuil, 1972. 

193 Genette, G., figures III, Coll. Poétique, éd.; le Seuil, Paris, 1972. 

194 Genette, G., Palampsestes, éd., le Seuil, Paris, février 1987. 
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rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Robert Laffont 

/ Jupiter, Paris, 1982. 

196 Mitterand, Henri, Chronotopies romanesques, In Poétique, n° 81, éd., le 

Seuil, Février 1990. 
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197 Ricoeur, Paul, Temps et récit, l'intrigue et le récit historique, éd., le Seuil, 

1983. 

 

  الدوريات و المخطوطات:: خامساً 
 : بن ميسي، زبيدة  

التواصل بٌن األنا و اآلخر عند مًنلو بونيت، رللة منتدى األستاذ، تصدر عن ادلدرسةة العليةا لاسةاتذة، قسةنطينة،  -198
  .2336ماي  / 32ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عدد 

 لزعر، مختار:

مى و احملةدثٌن )مقاربةة تأويليةة(، رللةة مطارحةات النموذج النظري و التطبيقي للدليل يف عالقته بالتأويل بٌن القدا  -199
يف اللغةةة واألدب، تصةةدر عةةن معهةةد اآلداب و اللغةةات بةةادلركز اجلةةامعي لغليةةزان، دار اخللدونيةةة للطباعةةة و النشةةر و 

 .2339، نوفمرب 1التوزيع، اجلزائر، عدد 

 :علولة، إلهام

ت إنتةةاج الداللةةة، سةةيدة ادلقةةام منوذجةةاً"، رللةةة منتةةدى مجاليةةة النظةةام الةةزمين يف الروايةةة اجلديدة"سةةلطة الةةنص و آليةةا -233
تصةةةدر عةةةن ادلدرسةةةة العليةةةا لاسةةةاتذة، قسةةةنطينة، ديةةةوان ادلطبوعةةةات اجلامعيةةةة،   -األسةةةتاذ، دوريةةةة أكاددييةةةة زلكمةةةة

  .2337 أفريل، / 33اجلزائر، عدد 

 :فرقاني، جازية

التلقةي، رللةة دراسةات جزائريةة، منشةورات دار أفةق التوقعةات يف مسةرح علولةة بةٌن اخلطةاب األيةديولوجي و مجاليةة  -231
 .2336، 33اجلزائر، عدد  /األديب، وهران

 :شوقي الزين، محمد

، رللةد 57رللة كتابات معاصرة، شركة حوار للصحافة و النشر، بةًنوت، عةدد سؤال االختالا"اذلوية و الغًنية"،  -232
15 ،2335. 

  :شريف حسني، عبد القادر

"الةةةويل الطةةةاهر يعةةةود إىل مقامةةةه الزكةةةي"، سلطةةةوط رسةةةالة ماجسةةةتًن، جامعةةةة وهةةةران، اخلصةةةائص السةةةردية يف روايةةةة  -233
2334-2335. 

 
 


