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 ؿوضوعاتيتصـقف 

 املودقؼى و األغـقة اؾشعبقة : .1

ماٌطؾقساتمابرافقم بفؾول مدؼقان ماىزائر، ميف ماظشعيب ماظرضص مصـ ،
م.1980،م1اىاععقة،مبـمسؽـقنم،جم

،مطؿابماألشاغل:مهؼقؼمسؾدماظلؿارماريدمصراج،مأبو اؾػرج األصػفاـي
1983بريوت،مدارماظـؼاصة،ماظطؾعةماظلاددة،

مماظزواجم،امحد مجقل احلسن ماٌقت 1ط.م،اظػؾلطقـقةماألشـقةميفو

مم.ص200177دارماظشفرة،مدقرؼا،دعشؼ،م

مماظربابةم،قادني صوقؾح محقاة مدقرؼام1.طم،اظؾادؼةيف مدعشؼ، دارم،
 ص1994128ايصاد،

 احلؽاقة اؾشعبقة : .2

ماظقاضعقة،مإبرافقم ـبقؾة** مإدي ماظروعاغلقة معـ ماظشعيب مضصصـا ،
 1974بريوت،مدارماظعقدة،م

ماحسان عباسم** مصـ ماظلري، ماألدبقة، ماظػـقن ماظـؼاصة،مة، مدار بريوت،
 .1978،م4ط.

اهادمم،دقرؼا-دعشؼ،1.طم،ذعؾقةمحؽاؼاتم،أمحد زقاد حمبكم**
 ص.مم769م،1999اظؽؿابماظعرب،م

ظقؾقا،ماظدارمم-دراداتمػقؽؾقةميفمضصةماظصرا ،مررابؾسمم،امحد ممو**
 1984اظعربقةمظؾؽؿاب،م

م،1ط.م،ترذيةمدفكماظطرحيل،ماظعاملأدارريممضاعقسم،آرثر ؽورتلم**
 ص.مم253،م1993ظؾدرادات،مماظعربقةاٌؤدلةمم،ظؾـان-بريوت

ميفمصـقةمإمساعقل عز اؾدقن** مدرادة ماظؼصصماظشعيبميفماظلقدان، ،
 1971ايؽاؼةموموزقػؿفام)د.م(،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؿأظقػموماظـشر،
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مظقؾكمايبم** مو مضقس ماظؽؿبمم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،اًاظد دار
 ص.مم150م،1992اظعؾؿقة،م

،ماظؿقؾقؾماظـػللمظؾقؽاؼاتماظشعؾقة،مترذيةم)راللمبتؾفاقم بروـو**
 1985حرب(مبريوت،مدارماٌروج

ممجقام،بسام اؾعربيم** مظطائػفمأشربيف مو مغقادره م-بريوتم،1ط.،
 ص.مم150،م1990،ماظعربلدارماظػؽرمم،ظؾـان

م،اياجمععالترذيةمظقـام ،صقـقةمخراصاتوممدارريأم،جوان اوبرقنيم**
 ص.مم219م،1995ظؾطؾاسةموماظـشر...،مماألػاظلم،دقرؼام-دعشؼمم،1ط.

مغاصرمذعؾقةمحؽاؼاتم** مأريد مترذية م؛ ماٌؤظػني معـ مسدد ،مأرعـقة:
 ص.مم222،م1992د،م/اظـؼاصةموزارةم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.

م-اإلدؽـدرؼة،م1ط.م،وماظغرامماظعشؼم،حؽاؼاتمعـماظػمظقؾةمومظقؾةم**
 ص.مم82م،1990ماٌرطزماظعربل،م،عصر

دؾلؾةمم،اصاتمسـدماظعربراألدارريموماًم،خان حمؿد عبد املعقد** 
دارمايداثةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،م بريوت،م،3طمم،اظعؾقمماالجؿؿاسقة

1981 

،معضؿقنماألدطقرةميفماظػؽرماظعربل،مبريوت،مدارمخؾقل خؾقل امحد**
 1986اظطؾقعة،م

م،1994دارماظؾقار،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،جقامغقادرم،اظؾقارمدارم**
 ص.مم176

ماظعربقةمظقؾةمأظػم،داود دؾؿان اؾشوقؾيم** ماظلردؼة مدقر مو مظقؾة م،و
 ص.مم109م،2000اهادماظؽؿابماظعرب،م،مدقرؼام–مدعشؼم،1ط.

مايؿراء.مرابح بؾعؿري** ماظقردة ماىزائر، مذرق معـ مذعؾقة مضصص ،
 )باظػرغلقة(.م1983وماظعؾؿقة،بارؼس،ماٌـشقراتماىاععقةم

موآخرونمرجاءم** مجقاػر...معلرىم،سامل معلرى مدرية م: مرضقب م،ؼا
 ص.مم104،م1997 ،اٌرطزماظـؼايفماظعربلم،ظؾـان-بريوتم،1ط.
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،ماظؼصةماظشعؾقةماىزائرؼةمذاتماألصؾماظعربل،مروزؾني ؾقؾى ؼرقش**
عـشقراتماضرأماظطؾعةماظـاغقة،م1980اىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م

1980. 

مروزؾني ؾقؾى ؼرقش**  مجمػاللمقبـ، مبينمػالل، ،م2جم–م1:مدرية
 .1988اىزائر،معقصؿمظؾـشر،م

ماظؼصصألامعقدقسةم،دعقد غرقبم** م،األردن-سؿانم،1ط.م،دارريمو
مص.م272م،2000دارمأداعةمظؾـشر،م

مدراؼامحؽلم،دالم اؾراديم** محؽل مو ،مظؾـان-بريوت،1ط.م،ضراؼا
مج.مم1م-.م1995عؤدلةمغقصؾ،م

 1959،مأظػمظقؾةمومظقؾة،ماظؼاػرة،مدارماٌعارف،دفري اؾؼؾؿاوي**

م،1ط.م،اظـقسقةماظؿشؽالتذفرزادم:ممبقانم،ذرف اؾدقن ؿاجدوؾنيم**
 ص.مم352م-.م2001اظعربل،مماظـؼايفاٌرطزمم،ظؾـانم-بريوت

م،عصرم–ماظؼاػرةم،1ط.م،اهلؿةمذاتماألعريةم،ذوؼي عبد احلؾقمم**
 ج.مم1،م1990م،اظؾؾـاغقةاظدارماٌصرؼةم

ماظغقؾقة،مصاحل ابن محادي** ماٌعؿؼدات مو ماألدارري ميف مدرادات ،
 1983تقغس،مدارمبقدالعةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،

 1975،معؾقؿةمطؾؽاعش،مبغداد،مدارمايرؼةمظؾطؾاسة،مره باؼر**

عصر،مغفضةم-،ماظؼاػرة1ط.،مجقاماظضاحؽماٌضقؽ،معباس اؾعؼادم**
 ص.مم149،م1990عصرمظؾطؾاسةموماظـشر،م

معبد احلؽقم ذوؼي** مدارم، مبريوت، ماظعربقة، ماظشعؾقة ايؽاؼة
 1984ايداثة،

،ماظلريموماٌالحؿماظشعؾقةماظعربقة،مبريوت،مدارمعبد احلؽقم ذوؼي**
 1982اظعقدة،م

،ماظػقظؽؾقرموماألدارريماظعربقة،مبريوت،مدارمابـمعبد احلؽقم ذوؼي**
 1983خؾدون،ماظطؾعةماظـاغقة،م
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،م،ماظؼصصماظشعيبميفمعـطؼةمبلؽرةعبد احلؿقد بن اؾطافر بوراقو**
 1986درادةمعقداغقةماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،ماىزائر،

مبريوت،معبد احلؿقد بوراقو** ماظعربل، مظؾؿغرب ماًراصقة مايؽاؼة ،
 1992اظطؾقعةمظؾطؾاسةموماظـشر،دارم

ماٌصرؼةمعبد احلؿقد قوـس** ماٌؤدلة ماظؼاػرة، ماظشعؾقة، مايؽاؼة ،
 1968اظعاعةمظؾؿأظقػموماظـشر،م

ممغقادرم،عبد اؾعزقز بقوؿيم** ماظؾكقؾجقا م1ط.، ،معصر-اظؼاػرة،
 ص.مم31م،1990م،اٌرطزماظعربلمايدؼث

مظقؾةمحؽاؼام،عبد اؾؼادر ؿاقوم** مو مظقؾة مأظػ ممممممممممممممممم-حؾبم،1ط.،
 ص.مم280م،1999دارماظؼؾؿماظعربل،مم،دقرؼا

،مطؾقؾةمومدعـة،مهؼقؼمومتؼدؼؿمسؾدماظقػابمسزام،من املؼػعبعبد اهلل  **
 1981اىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماظطؾعةماظـاغقة،

سؾلماًؾقؾل،ماظؾطؾماظػؾلطقينميفمايؽاؼةماظشعؾقة،مبريوت،مدارم** 
1979ابـمخؾدون،ماظطؾعةماظـاغقة،م

معؾي املؼابين وآخرونم** مسؾدمألامدرية، موظدػا مو ماهلؿة مذات عرية
 عج.مم1980،7ماظـؼاصقة،اٌؽؿؾةم،مظؾـانم-بريوتم،1ط.م،اظقػاب

ماٌؤدلةمعؿر ابن ؼقـةم** ماىزائر، ماىزائر، معـ مذعؾقة مضصص ،
م.1986اظقرـقةمظؾؽؿابماىزائري،م

م،1ط.،مإديمبالدماظغربمرحقؾفؿبينمػاللموممتغرؼؾةم،عؿر أبو اؾـصرم**
 ص.م200م،1981م،اظـؼاصقةاٌؽؿؾةمم،ظؾـانم–مبريوت

مصارسماظصقراءمعـرت ،عؿر أبو اؾـصرم** مبطؾماظعربمو م: ،م10.ط،
مص.مم327م،1981دارماظعؾؿمظؾؿالؼني،مم،ظؾـان-بريوت

ماجملؿؿعمعؿر عبد اؾرمحن اؾسارقسي** ميف ماظشعؾقة مايؽاؼة ،
اظػؾلطقين،مدرادةمومغصقصمبريوت،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتموماظـشر،

1980 

مأبلماظػقارسمدريةم،عـرتة بن ذدادم** م،1.طم،صارسمصردانمايفاز
مج.مم8م،1990،ماٌؽؿؾةماظعؾؿقةمايدؼـةم،ظؾـان-بريوت
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ماظشعؾقة،مػاروق خورذقد و حمؿود ذفين** ماظلرية مطؿابة مصـ ،
 1980بريوت،معـشقراتماضرأماظطؾعةماظـاغقة،م

ماظشعؾقةمأدبم،ػاروق خورذقد** م1ط.م،اظلري ،مظؾـانم–مبريوت،
  ص.م1994203عؽؿؾةمظؾـان،

ممأدؼبم،ػاروق خورذقد** ماظؿػؽريممسـداألدطقرة مجذور م: اظعرب
مو مأصاظة مواظػـقن.ماظؽقؼت،م1ط.اإلبدا ، مظؾـؼاصة ماظقرين 2002اجملؾس

.(284صم)ساملماٌعرصة؛221

مؼزنمدقػم،ػاروق خورذقدم** مذي م1ط.م،بـ دارمم،ؾـانـظ-بريوت،
 ص.مم381،م1986ماظعقدة،

م،1ط.م،..حؽاؼات.ماظعامل:ععمجقامحقلمماضقؽم،ػارؿة حمؿودم**
 ص.مم63م،1996م،دارماظطالئعم،عصرم–ماظؼاػرة

مػون دقر القن ػردرقك** مغشأتفا ماًراصقة، مايؽاؼة عـاػجمم-،
 1973صـقؿفا،مترذيةم)غؾقؾةمإبراػقؿ(،مبريوت،ممدارماظؼؾؿ،م-درادؿفا

ماظشعقبمزبؿاراتم،ؽاؿل امساعقلم** محؽاؼا -دعشؼم،1ط.م،عـ
 ص.مم1989،293د،م،موزارةماظـؼاصة،مدقرؼا

م،؛مترذيةمصؾقلمحدؼديماٌعـكوممدطقرةألام،رتاوسدؽؾود ؾقػي م**
م.صم71، 1995ايقارمظؾـشرموماظؿقزؼع،ممدارم،اظالذضقة،مدقرؼام،2ط.

،مدرادةمحضارؼةمعؼارغة،مدارماظعقدة،مدارريألا،مؽؿال زؽي أمحدم**م
 .1979،م2بريوت،مط

مأذيؾغرقب ؿأؿون** مظقؾةم، مو مظقؾة مأظػ م-ماظؼاػرةم،1ط. ،ضصص
 ص.م2000309عرطزماظؽؿابمظؾـشر،،معصر

م،1ط.م،دبماالغؽؾقزيألظقؾةمومظقؾةميفمغظرؼةمامأظػم،حمسن املودويم**
مص.مم1986،291عرطزماإلمناءماظؼقعل،مم،ظؾـانم-بريوت

م-اظؼاػرةم،1ط.م،غقادرهجقاموممحؽاؼاتم،حمؿد ابرافقم اؾددوؼيم**
 ص.مم96م،1990م،عؽؿؾةمابـمدقـا،معصر
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م،عصرم–ماظؼاػرةم،1ط.م،ععماىداتماضقؽم،دؾقم حمؿد ابرافقمم**
 ص.مم112م،1992مابـمدقـا،معؽؿؾة

ماظشعؾقةميفماظرتاثماٌغربلحمؿد بن ذرقف**  عطؾقساتمم،،مايؽاؼة
 2005 أطادميقة،ماٌؿؾؽةماٌغربقة،ماظرباط،

ماظشاممحؽاؼاتم،حمؿد خاؾد رؿضانم** م1.طم،عـ ممممممممممممم-دعشؼ،
 ص.مم189م،1993دارماظطؾقعة،مم،دقرؼا

ماظرتاثمحمؿد رجب اؾـجار** ميف ماظعقارؼـ مو ماظشطار محؽاؼات ،
اظعربل،ماظؽقؼت،مساملماٌعرصةماجملؾسماظقرينمظؾـؼاصةموماظػـقنمواآلداب،م

1981 

م،ظقؾةمومظقؾةمأظػوماظلؾطةميفمماىـسم،حمؿد عبد اؾرمحن قوـسم**
 ص.مم235م،1998ماظعربل،االغؿشارمعؤدلةمم،عصر-اظؼاػرة،م1ط.

مػاللمتغرؼؾةم،حمؿد عبد اؾرحقمم** م،ظؾـانم-مبريوتم،1ط.م،بين
 .صم160م،2002عؤدلةماظؽؿبماظـؼاصقة،م

مداملممضصةم،حمؿد عبد اؾرحقمم** مظقؾكماٌفؾفؾماظؽؾري"اظزؼر :مم"أبق
م.صم256،م2000ماظؼاػرة،معصرم:معؽؿؾةمعدبقظل،م،1ط.م،اظؾلقسمحرب

،م1ط.م"،ظقؾكماٌفؾفؾمابق"اظزؼرمداملم:ممضصةم،حمؿد عبد اؾرحقمم**
 ص.مم128،م2000ماظـؼاصقة،عؤدلةماظؽؿبمم،ظؾـان-بريوت

مظقؾكمضقسم،حمؿد عبد اؾرحقمم** م1ط.م،و عؤدلةمم،ظؾـان-بريوت،
 ص.مم143م،2000اظؽؿبماظـؼاصقة،م

م،1ط.،ميفمعؤظػاتمسالمماظرادلماظشعيبماظؼصصم،حمؿد عؾي اؾصباحم**
 صم238،م1990اظؾؾـاغل،مماظػؽردارم،مظؾـان-بريوت

ممأظػم،حمؿد ؼطة اؾعدويم** مو مم،1ط.م،ظقؾةظقؾة م،عصرم–اظؼاػرة
 .معجم2م،1995معؽؿؾةمعدبقظل،

ماظؽربىمغقادرم،حمؿد قودف ؽرزونم** م1ط.م،جقا م،ظؾـان-بريوت،
مم.صم208م،1991مب،/دارماظشرقماظعربل

ؾةمـعؽؿم،عصرم–ماظؼاػرةم،1ط.،ععمأذعبماضقؽم،ؿصطػى عاذور** 
مص.مم96،م1990مـا،ـابـمدق
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مررائػفمغقادرم،ـادر جقتاويم** مجقا م1.ط، دارمم،األردن-سؿان،
مص.مم80 ،1997اإلدراء،م

مأٌاغقامأدارريم،أمحداؾسقد ـاـقس ** م،عصرم–ماظؼاػرة1ط.م،عـ
ص.م200078،ظؾـشرموماظؿقزؼعماؼرتاك

مدارمـبقؾة إبرافقم** معؼارغة، مدرادة ماهلؿة، مذات ماألعرية مدرية ،
.1985بريوت،مدمتمماظعربقةمظؾطؾاسةموماظـشر،اظـفضةم

م،1ط.م،اديماظقاضعقةماظروعاغلقةاظشعيبمعـممضصصـام،ـبقؾة ابرافقمم**
 ص.م215م،1992م،عؽؿؾةمشرؼب،معصر-اظؼاػرة

م،ظؾـانم-بريوتم–.م1ط.م،اظعربقةاظشعؾقةمماظلريم،ـعؿة اهلل ابرافقمم**
 ص.م 301، 1994ذرطةماٌطؾقسات،م

ماألدبلمغظرؼةم،ػراي ـورثروبم** ماظـؼد ميف محـامم،األدارري ترذية
 ص.مم152م،1987دارماٌعارف،مم،دقرؼا-ريصم،1ط.م،سؾقد

مػاللمدريةم،فالل بن صعصعةم** مم،بين ماظرحقؿمربؿدذرح م،سؾد
 ص.مم272م،2002عؤدلةماظؽؿبماظـؼاصقة،م،مظؾـان-بريوتم،،معـؼقة1ط.

مماٌلاحةم،قادني اؾـصريم** م: ماظشعؾقةمضراءاتاٌكؿػقة مايؽاؼة م،يف
 ص.مم231م،1995اظعربل،مماظـؼايفاٌرطزمم،ظؾـان-بريوتم،1ط.

بريوت،مترذيةمومتؼدؼؿ،مابرػقؿمم،،معقرصقظقجقةماًراصقةميري ػالد** 
 .1965 اًطقب،ماظشرطةماظعربقةمظؾـاذرؼـماٌؿقدؼـ،

مجقامغقادرم،قودف دعدم** م1ط.، ماظعربلمم،عصر-اظؼاػرة، اٌرطز
 ص.م79،م1989ق،م،مايدؼث

ماظػؽرمم،ظؾـان-بريوتم،2ط.م،جقامغقادرم،قودف ؿروةم** دار
 م.صم184م،1992اظؾؾـاغل،م

 األؾغاز و األؿثال اؾشعبقة :. 3

،ميفماألعـالماظعربقة:ماظؽقؼت..موزارةماإلسالمميفمإبرافقم اؾساؿرائيم**
 اظؽقؼت.)د.تا(
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م-انـسؿم،1ط.،ماالردغقة...مقةـاظشعؾالمـعـألامقسةـعقدم،اؿتقاز ـادرم**
مصمم203م،2002راء،مـدارماإلدم،األردن

ماظؾؾـاغقةماألعـالم،قعؼوباؿقل م** ماظشعؾقة م،ظؾـان-ررابؾسم،1ط.،
 ص.مم200م،1995جروسمبرس،م

م-بريوتم،1ط.،مبريوتقةم:معـمتراثمبريوتمأعـالم،بسام اؾطقارةم**
 ص.مم120م،2002عؤدلةماٌعارف،م،مظؾـان

دارمم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،يفمايؽؿةماظعربقةماظطؾقعةم،بشريمصادقم**
 ص.م 75م،1994ععدمظؾـشرمواظؿقزؼع،م

ماألعـالمعقدقسةم،مجاـة رهم** مو م-بريوتم،2ط.م،اظروائعميفمايؽؿ
 م.صم720م،2002دارماًقال،مم،ظؾـان

مماٌرأةم،حسني ـشوانم** ماٌـؾ دارمم،األردن-سؿانم،1ط.م،اظشعيبيف
 صم)دراداتم.مصقظؽؾقر(مم127،م2000أزعـة،م

مسؾدمرودؾف زهلاقم ** مرعضان مترذية ماظؼدمية. ماظعربقة ماألعـال ،
 .1982اظؿقاب،مبريوت،معؤدلةماظرداظة،ماظطؾعةماظـاغقة،م

ماظشعؾقةمععفؿم،دعقد اؾباذرم** دارمم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،األعـال
 م.صم96،م2002اظؽقثر،م

ممأحلـم،دالم اؾراديم** مطالعؽممسا أؼاعؽ م1ط.، م،ظؾـان-بريوت،
 م.صم208،م2001عؤدلةمغقصؾ،م

مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،اٌـؾمضالم،اؾرادي دالمم** ،م1995غقصؾ،
 (م11صم)األدبماظشعيب؛م223

عدبقظلم،معصر-اظؼاػرة،م1ط.م،اظعاعقةعـالمألامضاعقسم،عادل غرقبم**
 ص.مم280م،1994اظصغري،م

م،قرؼاـد-دعشؼم،1ط.م،اظشعؾقةمعـالألامساملم،عبد اؾرمحن ذؾشم**
 ص.مم108،م1999الءماظدؼـ،مـدارمس

ماظرريـمعبد اؾؼادر ـور اؾدقنم** مسؾد ماظشقخ مطالم معـ ماٌأثقر ماظؼقل ،
 اجملذوب،ماىزائر،ماظطؾعةماظـعاظؾقة.)د.تا(.
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م،األعـالماظؾؾـاغقةمايدؼـةمععفؿم،أغقسمصرحيةم،اغؽؾقزيم–سربلمم**
 ص.مم748،م1974عؽؿؾةمظؾـان،مم،ظؾـان-بريوت،م1ط.

ماظشعؾقمحقالألام،حسن ؿودى عؾيم** ماالعـال ميف ماىقؼة ،م1ط.ة،
 ص.مم221م،1997دارماظػؽر،مم،دقرؼا-دعشؼ

ماٌـؾمضاظقام،غادة دعقدم** مرأي م1ط.م،سؾك اظدارمم،عصر-اظؼاػرة،
مص.مم118،م1999اظذػؾقة،م

م،اظػؾلطقـقةم:ماظؽقاذػماىؾقةم...ماظشعؾقةمعـالألام،ػوزي ؼدقحم**
مص.مم228م،1995سالءماظدؼـ،ممدارم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.

م،اظدائرةمسـدمأوالدماظعربماألضقالاظلائرةمومماألعـالم،ؽرؾو األدوجيم**
 ص.مم458،م1990م،صادردارم،مظؾـان-بريوتم،1ط.

ممحؽاؼةم،ؾطػي وحقدم** مطؾ م،عصر-اإلدؽـدرؼةم،1ط.م،عـؾوراء
 ص.م93م،1990اٌؽؿبماىاععلمايدؼث،م

م،األعـالماظشعؾقةموماظعاعقةميفماظقرـماظعربلمعقدقسةم،اؾراوي حمؿدم**
مص.م 296م،2000دارمأداعةمظؾـشر،مم،األردن-سؿانم،1ط.

ماظشائعةمروائعم،حمؿد توػقق أبو عؾيم** -بريوتم،1ط.م،األعـال
 ص.مم224م،1989،مدارماظـػائسمظؾطؾاسةم،ظؾـان

ماظشعؾقةمأعـالم،ؿطقع املرابطم** وزارةمم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،دعشؼ
 م.صم245م،1995د،م،اظـؼاصة

م-بريوتم،1ط.م،أػؾماظشاممأعـالدررماظؽالمميفممععفؿم،ؿـري ؽقالم**
 ص.مم335م،1993،مغاذرونمعؽؿؾةمظؾـانم،ظؾـان

معؤدلةماظرداظة،م،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،اظشاعقةماألعـالم،غزارمأبازةم**
 ج.مم1991،1

 اؾعادات و اؾتؼاؾقد : .4

ماظعاملوماظزؼـةميفمماظؾؾاسم،بوحؾػاقة ؛ ن. بوعجقـةأ. بقـول ؛ ج . م**
مم،اظعربل ماٌطؾقسات،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،دؾقؿانمغؾقؾترذية ذرطة
مص.م78،م1992
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م،2ط.م،ترذيةمربؿدماظلدؼس،مساداتفؿاظروظةموممخالقأم،أ. ؿوزلم**
 ص.مم500،م1997ماظؿقبة،عؽؿؾةم،اظلعقدؼة-اظرؼاض

مدرادةمماثـقظقجقةم،ابرافقم احلقدريم** م: ماظؿؼؾقدؼة اظػـقن
م1ط.م،دقدققظقجقة ماظؿقزؼع،مم،دقرؼا-اظالذضقة، مو مظؾـشر مايقار دار

 ص.م165م،1984

:معذطراتمومعروؼاتمومغقادرمعـممسؿقؼةذاعقةممدصاترم،أمحد اقبشم**
مصمم287م،2002دارمضؿقؾة،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،تارؼخمدعشؼ

م-اظؼاػرةم،1ط.م،تقؽقتألديماإطؾمبقتممدظقؾم،دؾطان تفاؿيمحد أم**
مص.مم160،م1997مدارماظطالئع،م،عصر

مماٌـادؾاتم،محد عوقدي اؾعباديأم** ،م2ط.م،ردغقةألاماظعشائرسـد
معـؼقة معزؼدة، مظؾـشم،األردن-سؿان، ماظؾشري ماظؿــدار مو مـقزؼـر ،م1989ع،

مم.صم544

،م1ط.،مذقحانمأريدهؼقؼمم،اىاػؾقةاظعربميفممماأؼم،اؾبجريؿيم**
 م.صم77م،1993ماظرتاث،عؽؿؾةمم،دقرؼا-دؼرماظزور

م،عصر-اظؼاػرةم،1ط.م،ةميفماظعصرماظعـؿاغلأاٌرمزؼاءأم،ؿال املصريأم**
مص.م 236م،1999صاقماظعربقة،مألدارما

اٌرطزمم،عصر-اإلدؽـدرؼة، 1.طم،سؾؿمومصـماالتقؽقت،مؿقـة االعصرأم**
 ص.مم95م،1995ماظعربل،

ماظؼدعاءماظـظاصةم،ابو بؽر اميانم** ماٌصرؼني مسـد ماظققعقة مايقاة م،يف
مم.صم228م،1999عؽؿؾةمعدبقظل،مم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.

مماظؾدوم،بشرى داوودم** م: مصؾلطني ماظرتاثممسؾلانيف ميف مدرادة :
 ص.مم270م،1993م،األػاظلمظؾطؾاسةموماظـشرمم-.م1ط.م،اظشعيبماظػؾلطقين

غفضةمم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.،متطقرػازؼاءمومألامتارؼخم،حتقة حسنيم**
مج.مم2م،2000عصرمظؾطؾاسةموماظـشر،م

م،ترذيةمومإسدادمسؾدماظقػابمبؽرم،يفمعصرماٌقاظدم،ؿؽػردونم. ج. م**
مم.صم464م،1998اهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،مم،عصر-اظؼاػرةم،1.ط
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م-اظؼاػرةم،1ط.،مععماظـاسماظؿعاعؾومصـمماإلتقؽقتم،مجال اؾؽاذفم**
 ص.مم95م،2000عؽؿؾةمابـمدقـا،مم،عصر

عؽؿؾةمابـمم،عصر-اظؼاػرة،م1ط.م،ومضؾائؾمذعقبم،مجال اؾؽاذفم**
مص.مم127م،1995مدقـا،

مماالتقؽقتم،مجال جرزو**  ماظؿقاصؾ م.1ط.م،اظؿعاعؾميف: م-دعشؼ،
مص.مم159،م1994ر،مـقثـدارماظؽم،قرؼاـد

،مطؿابماظػقائدميفماظعقائدموماظؼقاسدموماظعؼائد،مجوزقف دقسبارؿيم**
م.1958اىزائر،مداراظؽؿب،م

ترذيةم،مزباد ماٌؾؽاتم:ماظعشاقميفم،وآخرون جوؾققت بقـزوـيم**
مص.مم399م،1988دارمرالس،مم،دقرؼا-دعشؼ،م1ط.م،سؾقدمطادقجة

ماألسراسميفم،جوؾققت بقـزوـيم** مظقاظل ماٌؾقك ترذيةمم،عضاجع
 ص.مم477م،1987دارمرالس،مم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،جاللعقرؼسم

ماٌصرؼةماظعاداتم،بورؽفارتجون م** ماظؿؼاظقد مو مابراػقؿم، ترذية
مم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.م،ذعالن ماظعاعة ماٌصرؼة ،م2000مظؾؽؿاب،اهلقؽة

مص.م267

ترذيةمم،ديمبارؼسإاألدبقةمعـماظؼاػرةمماٌؼاػلم،ؾوؿريجريار جورج م**
مم.صم208م،2001األػاظل،مم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،علمسؾدماظؽرؼؿمربؿقد

ماظؿؼاظقدميفمظؾـانميفماماظعاداتم،حسن اؾبعقينم** ماألو ،مسقادألصراحمو
مص.مم416م،2001بقلان،مم،ظؾـان-بريوت،م1ط.

ميفمظؾـانم:ماألحقالممساداتم،حسن أؿني اؾبعقينم** متؼاظقده اظزواجمو
،م1998دارمبقلان،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.،ماظؼقاغنيماظؿـظقؿقةم-ماظشرسقة

مص.مم208

دارمم،ظؾـان-بريوتم،2ط.،موماظطرائػماظـقادرمدؾلؾةم،حسن عبد اهللم**
مم.إصدارم12م،1992ايرفماظعربل،م

م،اظشعؾقةمعـمعـظقرمسؾؿماالجؿؿا ماظػـقنومماظػقظؽؾقرم،حسني رذوانم**
مص.مم174م،1993اٌؽؿبماىاععلمايدؼث،معصر،م-اإلدؽـدرؼةم،1ط.
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م،اظشاعقةاظشعيبمومسالضؿفمباظؿـؿقةميفماظؾالدمماظرتاثم،اؾعوديمحود م**
 ص.مم415م،1986دارماظعقدة،م،مظؾـان-بريوتم،2ط.

وزارةمم،دقرؼا-دعشؼ،م1ط.م،اظالذضقةرؼػقةمعـممصقرم،حقدر ـعقسةم**
م.مصم125م،1994د،م،ماظـؼاصة

ماظؾؾـاغقةماألسقادم،راجي األمسرم** م،ظؾـان-ررابؾسم،1ط.م،اظشعؾقة
 ص.مم175م،1997جروسمبرس،م

م:ممجدؼدةمضراءةم،زؽرقا اؾسبافيم** مايقاة مو ماظلؾقك مآداب يف
مص.م 249م،1994دارمرالس،مم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،األتقؽقت

جروسمبرس،م،مظؾـان-ررابؾسم،1ط.،ماٌعاذرةمآدابم،زقـة ـعؿةم**
 ص.م 131،م1994

م،1ط.م،اظعربقةم:مدقػمبـمذيمؼزنماظعفائبمذخريةم،دعقد قؼطنيم**
مص.مم1994،27اظـؼايفماظعربل،مماٌرطزم،ظؾـان-بريوت

م-اظؼاػرة،م1ط.،ماظرتاثماظشعيبماظػؾلطقينميفمبؾإلام،دؾقم املبقضم**
 ص.مم255،م1993اظعاعةمظؾؽؿاب،مماٌصرؼةاهلقؽةمم،عصر

ماظػؾلطقـقةمعالعحم،دؾقم املبقضم** ماظشكصقة م1ط.، م،عصر-اظؼاػرة،
 ص.م 667م،1990اهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م

ماظلقرؼةماظرتاثم،صاحل املسؾطم** ماىزؼرة ميف م-دعشؼم،1ط.م،اظعربل
مص.مم207م،1999دارمايؽؿةمظؾطؾاسةمواظـشر،مم،دقرؼا

مماظـؼاصةم،صالح اؾراويم** مو -اظؼاػرةم،1ط.م،اظصػقةمأوػاماظشعؾقة
مم.صم350،م2002عرطزمايضارةماظعربقة،مم،عصر

ممأظقانم،عبد اؾرمحن ؿساؿحم** متراثـا -بريوتم،1ط.م،اظشعيبعـ
 ص.مم346،م2001م،اٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتم،ظؾـان

،متقغس،ماظدارماظؿقغلقةم،ماظؿؼاظقدموماظعاداتماظؿقغلقةعثؿان اؾؽعاكم**
 .1972ظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،م

ماظرؼػلممتؼاظقدم،عدـان اؾعطارم** مو ماظؾدوي م: ماظدعشؼل اظزواج
مظؾطؾاسةدعدماظدؼـمم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،هؼقؼمصقزيمسطقيم،ايضريو

مص.مم159،م1990موماظـشر،
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ماظلقؼداءماظعاداتم،اؾزاؼوتعطا اهلل م** ماظؿؼاظقدميفمرباصظة م،1ط.،مو
مص.مم155،م2000دارمسالءماظدؼـ،مم،دقرؼا-دعشؼ

دارمم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.م،اظعصقرزؼاءمسربمألامتطقرم،عؾقة عابدقنم**
م.مصم487،م1997اظػؽرماظعربل،م

ممادابم،عقسؾني اـدرقاـيم** ماالتقؽقت؛ مصـ مو رميةممترذيةاظؿعاعؾ
مص.مم153م،2001دارماظؽؿابماظعربل،مم،عصر-اظؼاػرةم–.م1ط.م،صقال

مم،اظعريمثؼاصةم،غالم عادلم** ماظعؾقيمسؾدترذية ،م1ط.م،اظرريـ
مص.مم98م،2001دارماهلاديمظؾطؾاسة،م،مظؾـان-بريوت

م-اظؼاػرة،م1ط.م،اظلقداغلماظػؾؽؾقريفممدراداتم،ػرح عقسى حمؿدم**
مم.صم266،م2000ظؾطؾاسةموماظـشر،مماظعاٌقةاظشرطةم،معصر

ماظـفضةمػوزقة دقابم** مدار مبريوت، ماالجؿؿاسقة، ماظعادات مو ماظؼقؿ ،
 .1980اظعربقةمظؾطؾاسةموماظـشر،م

مماظزواجم،ػقؾري بورترم** م: ماظعامل مضقادقةمتؼاظقديف مأرضام م،1ط.م،و
مص.مم142م،1993وماظـشر،ممظؾطؾاسةدارماظرذقدمم،دقرؼا-دعشؼ

.م1ط.،مومأصقلماٌـادؾاتمآدابايػالتم:مماتقؽقتم،ؾقـة بقضونم**
مص.مم99،م1997مظؾعؾقم،اظدارماظعربقةمم،ظؾـان-بريوت

ماظػؽر،مم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،اظشاعقةماألظعابم،ؿاجد اؾؾحامم** دار
 ص.مم144م،1988

مأداظقبمماظـؼشم،ؿاقسة اؾشرـوبيم** مأحدث م: مبايـاء ماظزخرصة و
 ص.م 79م،1993معؽؿؾةمابـمدقـا،،معصر-اظؼاػرةم،1ط.،ماظؿفؿقؾ

عؽؿؾةمم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.،مبايـاءاظـؼشممصـم،ؿاقسة اؾشرـوبيم**
مص.مم80م،1993مابـمدقـا،

موآخرون اؾراذدحمؿد م** م1ط.م،اٌلؾقة، اٌؤدلةمم،ظؾـان-بريوت،
مص.مم232م،1999اظعربقةمظؾدرادات،م

،ماظعاداتموماظؿؼاظقدموماظؼقؿماىاػؾقةمصقرةم،عؾيحمؿد توػقق ابو م**
مص.مم1999،631ذرطةماٌطؾقساتمظؾؿقزؼعمواظـشر،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.
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ماالدالعقةمرعضانم،حمؿد رجب اؾساؿرائيم** ماظعربقة مايضارة م،يف
مم.صم191م،2002االوائؾ،مم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.

هؼقؼم،ماظصـاساتماظشاعقةمضاعقسم،وآخرون حمؿد دعقد اؾؼامسيم**
مص.مم39،م535م،1988دارمرالس،مم،دقرؼا-دعشؼم،1ط.م،زاصرماظؼامسل

،مدقرؼا-دعشؼم،1ط.م،اظػؾلطقـقةوماظؿؼاظقدمماظعاداتم،حمؿد ذعثم**
مص.مم261م،1997دارماظـؿريمظؾـشرمواظؿقزؼع،م

ماظعاداتمعقدقسةم،ؽاؿل عبد اؾصؿد حمؿدم** مو ماٌعؿؼدات م،شرائب
مج.مم5م،1995عؽؿؾةماظدارماظعربقةمظؾؽؿاب،مم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.

ماظرتوؼدةماظعرسم،حمؿود ؿػؾح اؾبؽرم** م: ماظشعيب م-بريوتم،1ط.،
مص.م 271،م1995بقلان،مم،ظؾـان

مواماظؼفقةم،حمؿود ؿػؾح اؾبؽرم** ماٌقروث ميف م،اظشعيبمدبألاظعربقة
مص.مم251م،1995بقلان،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.

ممدراداتم،اؾصباغ ىؿردم** م-اإلدؽـدرؼةم،1ط.م،اظشعؾقةماظـؼاصةيف
مم.صم217م،2001وماظـشر،مماظطؾاسةدارماظقصاءمظدغقامم،عصر

ماالتقؽقتمطؾم،ؿروة اؿنيم** مسـ مذئ اٌرطزمم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.،
 ص.مم126م،1986ماظعربلمايدؼث،

،مظؾـان-بريوتم،1ط.م،اٌالبسميفمظلانماظعرب:مأريدمعطؾقبمععفؿم**
مص.مم142م،1995عؽؿؾةمظؾـان،م

ممرعضانم،ؿـري ؽقالم** مأؼام ماظشام م1ط.م،زعانيف ممممممممممممممم-دعشؼ،
مص.مم224م،1992عؤدلةماظـقري،مم،اـقرؼـد

م،1ط.،معاراتإليفماظرتاثماظشعيبمجملؿؿعمامدراداتم،ؿودة غباشم**
مص.مم262،م1996اٌرطزماظقرينمظؾدرادات،مم،ظؾـان-بريوت

ماظشامماظطعاممحضارةم،ـادقة اؾغزيم** مو ماظراصدؼـ مبالد م،1ط.م،يف
مج.مم4م،2001مر،ـؽـاظػدارمم،قرؼاـد-ؼـدعش

مصؾلطنيماظػـقنم،قسرى عرقـطةم** ميف م3ط.م،اظشعؾقة مزيب، م-ابق
مص.مم291م،1997اجملؿعماظـؼايفمدارمطؿبماظقرـقة،م،ماإلعارات
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م،عصر-اظؼاػرةم،1ط.،مايدؼثمومصـماظؽالمماتقؽقتم،قودف دعدم**
مص.مم84م،1992ماظعربلمايدؼث،ماٌرطز

 اؾؾفجات اؾشعبقة : .5

 ،1ط.م،طربالءم:مدقدققظقجقاماًطابمتراجقدؼام،ابرافقم احلقدريم**

مص.مم520م،1999دارماظلاضل،مم،ظؾـانمبريوت،

مععفؿممضاعقسم،دعدأمحد أبو م** م: ماظشعؾقة ماظؿعابري مو اٌصطؾقات
مص.مم552م،1987،مغاذرونمعؽؿؾةمظؾـانم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،هلفل

معامعبد اؾعالم** مو م متطقان ماٌغرب، ممشال مهلفة مدقد، ماٌـعؿ مسؾد ،
م.1968حقهلا،ماظؼاػرة،مدارماظؽاتبماظعربلمظؾطؾاسةموماظـشر،م

اٌرطزمم،ظؾـان-روتـقـبم،1ط.م،اظعربقةماظلردؼةم،عبد اهلل إبرافقمم**
مص.م 248م،1992اظـؼايفماظعربل،م

ممجقظةم،عؾي اؾشوكم** مأضاظقؿ ماماظؾغةيف م-دعشؼم،1ط.م،دطقرةألو
م.مصم213م،1994دى،مـؿـدارماظم،قرؼاـد

ماظػققاءماظـداءمررؼػم،ؼتقبة اؾشفابيم** مدعشؼ ميف م-دعشؼم،1ط.،
 ج.مم2،م1998:د،ماظـؼاصةوزارةمم،دقرؼا

 املسرح : .6

ماهلقؽةم،عصر-اظؼاػرةم،1ط.م،ومعلرحماظطؼقسماظزارم،عادل اؾعؾقؿيم**
مص.مم179م،1993اٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م

مايدؼثماظرتاثم،ؽؿال اؾدقن حسنيم** ماٌصري ماٌلرح ميف م،اظشعيب
 ص.مم329،م1993اظدارماٌصرؼةماظؾؾـاغقة،م،معصر-اظؼاػرةم،1ط.

مؿارـي إؾقاسم** ماٌلرحل ماٌعفؿ ماٌلرحمم–، معصطؾقات مو عػاػقؿ
 .1977صـقنماظعرضمسربل،ماغؽؾقزي،مصرغلل،معؽؿؾةمظؾـانمغاذرون،مو

:مطرطقزمومسققازميفمغصقصمماظظؾباباتمعلرحممععفؿم،ؿـري ؽقالم**
ص.م)عؽؿؾةمظؾـانمم232،م1995ظؾـان،ممعؽؿؾةم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،عقثؼة

م(بريوتم–غاذرونم
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 األدب اؾشعيب: .7

مشرائبمابن بطورةم** ميف ماظـظار مهػة ماظؾقاتل، ماهلل مسؾد مبـ مربؿد ،
األعصارمومسفائبماألدػار،مهؼقؼمومتؼدؼؿمسؾلماٌـؿصرماظؽؿاغل،مبريوت،م

م.1985عؤدلةماظرداظة،ماظطؾعةماظرابعة،م

،مأبقمسؾدماهللمربؿدمبـمربؿدمابـماريد،ماظؾلؿانميفمذطرمابن ؿرقمم**
 .1986،ماىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،ماألوظقاءموماظعؾؿاءمبؿؾؿلان

،مسـقانماظدراؼةمصقؿـمسرفمعـماظعؾؿاءمأبو اؾعباس امحد بن امحدم**
يفماٌائةماظلابعةمبؾفاؼة،ماظغربؼين،مهؼقؼمرابحمبقغار،ماىزائر،ماظشرطةم

 .1981اظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،

بميفمسصريم،ماظؼؾائؾماظعربقةميفماٌغرأبو ضقف امحد عؿر ؿصطػىم**
م.1982اٌقحدؼـممومبينمعرؼـ،ماىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م

،ماظـغرماىؿاغلميفمابؿلامماظـغرماظقػراغلمامحد بن حمؿد بن  عؾيم**
مضلـطقـة،م ماظؾقسؾدظل، ماٌفدي متؼدؼؿ مو مهؼقؼ ماظراذدي، مدقـقن ابـ

 .1973عـشقراتموزارةماظؿعؾقؿماألصؾلموماظشؤونماظدؼـقة،م

مظؾطؾاسةمد ؿرديامحم** ماظـؼاصة مدار ماظؼاػرة، ماظػقظؽؾقر، ميف معؼدعة ،
 .1975اظـشر،مو

مدقرؼا-دعشؼم،1ط.م،اؾـادرة اؾؾؤؾؤة أؽرم أبو راسم** مسالءم، دار
مص.مم32م،1993اظدؼـ،م

،ماظػرقماإلدالعقةميفماظشؿالماإلصرؼؼلمعـماظػؿحماظعربلمحؿكماؾػرد بل** 
اظققم،مترذيةم)سؾدماظرريـمبدوي(،مبريوت،مدارماظغربماإلدالعل،ماظطؾعةم

 .1981اظـاغقة،م

ماالعرؼؽل،متردرتام بوتر ؽوػنيم** ماظػقظؽؾقر م: ماظدرادات مجاعع ،
 ترذيةم)غظؿلمظقضا(ماظؼاػرة:مدارماظعاملماظعربلم)د.تا(.

مدارمس ػرقزرجقؿم** ماظؼاػرة، م)اظؿقراة(، ماظؼدؼؿ ماظعفد ميف ماظػقظؽؾقر ،
 اٌعارفم)د.تا(.

م-اظؼاػرة،م1ط.،ماٌؼارنماإلدالعلاألدبماظشعيبمميفم،حسني املصريم**
مم(.دعشؼم–ص.م)دارماظشفرةمم255،م2001اظدارماظـؼاصقة،م،معصر
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ظؾـؼاصةماظشعؾقة،مبريوت،مدارمم،مسبقمدقدققظقجقاخؾقل امحد خؾقلم**
 .1979ايداثة.

عؤدلةم،مظؾـان-روتـقـبم،1.ط،مسؾكماىرارمايؾؾم،دالم اؾراديم**
مج.مم1991،1غقصؾ،م

ماٌقجقدمجقدم،دالم اؾراديم** عؤدلةمم،ظؾـان-بريوتم،1ط.م،عـ
مج.مم1م،1991غقصؾ،م

عؤدلةمغقصؾ،مم،ظؾـان-بريوتم،1ط.،مبقصمحقصم،اؾراديدالم م**
مج.مم1988،1

م-بريوتم،1ط.،معلاعرةماظؾؾغاءميفاظؾؾغاءممعـاجاةم،دؾقم اػـدي بازم**
مص.مم349،م1998م،اظعربلدارماالغؿشارمم،ظؾـان

متؾؿلان،مذعقب أبو ؿدقنم** مأوظقاء مغظؿ ميف مايلان ماىقاػر مطؿاب ،
 .1974هؼقؼمسؾدمايؿقدمحاجقات،ماىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾؿقزؼع،م

،معقدقسةماظػقظؽؾقرموماألدارريماظعربقة،مبريوت،مذوؼي عبد احلؽقمم**
 .1982دارماظعقدة،م

،ماهلالظقةميفماظؿارؼخموماألدبماظشعيب،ماظؼاػرة،معبد احلؿقد قوـسم**
 .1967دارماٌعرصة،ماظطؾعةماظـاغقة،

 .1983ععفؿماظػقظؽؾقر،مبريوت،معؽؿؾةمظؾـان،م ،عبد احلؿقد قوـسم**

ىزائريمايدؼث،ماىزائر،ماٌؤدلةم،متطقرماظشعرماسؾدماهللمرطقيبم**
 .1983اظقرـقةمظؾؽؿاب،م

مؼادني(،مػروقد دقغؿوـدم** م)بقسؾل مترذية ماظؿابق، مو ماظطقرؿ ،
م.1983اظالذضقة،مدارمايقارمظؾـشرمموماظؿقزؼع،م

 .1965مدارماٌعارف، ،ماظػقظؽؾقرمعامػق؟ماظؼاػرة،ػوزي اؾعـتقلم**

م،1995مث،ـقدؼـاٌرطزماظعربلماظ،معصر-اظؼاػرة،م1ط.،ماظـلاءمطقدم**
مص.مم85

ماٌـففقة،محمؿد اجلوفريم** مو ماظـظرؼة ماألدس ماظػقظؽؾقر، مسؾؿ ،
 .1981اظؼاػرة،مدارماٌعارف،ماظطؾعةماظرابعة،م
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ماظشعؾقة،محمؿد اجلوفري**  ماٌعؿؼدات مدرادة ماظػقظؽؾقر، مسؾؿ ،
 .1980اظؼاػرة،مدارماٌعارف،م

ماألدبحمؿد احلسن** محؾبم، ميف ماظشعيب مممممممممممممم-دعشؼم،1.ط،
ص.م1994،301وزارةماظـؼاصة:د،،مدقرؼا

ماألغدظسمحمؿد املراؽشي ابن عذاريم** مأخؾار ميف ماٌغرب ماظؾقان ،
 .1983اٌغرب،مبريوت،مدارماظـؼاصة،ماظطؾعةماظـاغقة،مو

مظؾـشر،محمؿد املرزوؼيم** ماظؿقغلقة ماظدار متقغس، ماظشعيب، ماألدب ،
1967. 

ماألحباثمؿروة حسنيم** معؤدلة مبريوت، مغػفؿف، مطقػ متراثـا.. ،
 .1985اظعؾؿقة،م

مدارمـبقؾة إبرافقمم** ماظؼاػرة، ماظشعيب، ماألدب ميف ماظؿعقري مأذؽال ،
 ص.260،م2000اٌعارفم؛ماظطؾعةماظـاغقة،م

مصاحل(مفجرتي ؽراب اؾؽزاـدرم** م)رذدي مترذية ماظػؾؽؾقر، مسؾؿ ،
 .1967ؾاسةموماظـشر،اظؼاػرة،مدارماظؽاتبماظعربلمظؾط

،ماظطقرؿقةمأذفرماظدؼاغاتماظؾدائقة،ماظؼاػرة،موايف عؾي عبد اؾواحدم**
 .1959دارماٌعارف،م

م)حؾؿلمقوري دوؽوؾوفم** مترذية متارخيف، مو مضضاؼاه ماظػقظؽؾقر ،
مظؾؿأظقػم ماظعاعة ماٌصرؼة ماهلقؽة ماظؼاػرة، محقاس(، مايؿقد مسؾد مو ذعراوي

 .1971اظـشر،مو

 املؾحون .8

معقصؿمعبد احلؿقد عبابسةم** مدار ماٌؾققن، ماظشعر ميف ماٌؽـقن ماظدمر مممممم، مممم م م مم مممم ممم ممم م م م ممم ممم مممم م م
مص.م166،م1996ظؾـشر،ماىزائر،م

دؼقان،ماظطؾعةماألودي،معطؾقساتماٌفرجانمم-م،عبد اؾؽرقم عؿقؿور** 
مص.م96،م2008اظقرينمألشـقةماظشعيب،ماىزائر،م

،معـشقراتمرباصظةماٌفرجانم2007دؼقانم -
 ص.م101،م2010اظقرينمألشـقةماظشعيب،ماىزائر،م
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،معـشقراتمرباصظةماٌفرجانم2008دؼقانمم-
 ص.م101،م2010اظقرينمألشـقةماظشعيب،ماىزائر،م

اظلػقـة،مذبؿق مأدبلمعـماظشعرماٌؾققنم:  أـس حمؿد دعقد ؽؿال** 
-1983وبعضماظػصقحمظألشاغلماظؼدميةمومبعضمايدؼـة،معؽؿؾةماٌعارف،م

مص.م143،م1984

ماظعـؼاء:   عبد اهلادي اؾعـؼاء ** -1907) دؼقانماظشقخماياجمربؿد

ماىزائر،م1978 ماظرشاؼة، موحدة ماٌطؾعقة، مظؾػـقن ماظقرـقة ماٌؤدلة (،مرؾع
مص.م106،م2002

معدماحم:                 عبد اؾؼادر عز ة ** مو مساعر، مبين مذاسر مابراػقؿ، مبـ ممعصطػك ممم م مم م مممم م م مم مم مم م م ممم ممممم م مم م مم م م
 ،1977اظؼؾائؾماظقػراغقة،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م

مص.م42،م2000واحةماٌؾققن،مذعر،مدارماألعؾ،مم-:             ػتقحة بش ار **

مخؾدون،م:           حمؿد خب وذة** مابـ مغشر ماحملؾقب، مو مايب طؿاب
 ص.م374،م2004ص./اظـشرةماظـاغقة،مدـةمم224،م1939تؾؿلان،مدـةم

دؼقانمابـمعلاؼب،مغشرمابـمخؾدون،متؾؿلان،م 
ـشرةماظـاغقة،مدـةماظ/ص.م213،م2001ص./دـةمم137،م1370/1951دـةم

 ص.م213،م2001
دؼقانمدقديماألخضرمبـمخؾقف،مذاسرماظدؼـم 

ص./اظـشرةمم135،م1958وماظقرـ،معطؾعةماظشؿالماإلصرؼؼلمباظرباط،مدـةم
 ص.مم198،م2001اظـاغقةم،مدـةم

مظؾـشرم  ماظقرـقة ماظشرطة ماٌـدادل، مدعقد دؼقان
 ص.ممم169،م1970اظؿقزؼع،ماىزائر،مو

طؿابمغػحماألزػارموموصػم:                              حمؿد خب وذة و عبد اؾرمحان دؼ ال** 
(،م1934)م(،متؾؿلان1933)ماألغقارمومأصقاتماألرقارمومغغؿماألوتار،متقطقان

م.3ص.+مم134
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أذعارمربؿدمبؾكري،مذاسرماظشقخمبقسؿاعةموبطؾم:  بن عاذور اؾعربي** 
ماظؿقزؼع،ماىزائر،م اٌؼاوعة، مو ماظـشر مو ماظشروقمظؾطؾاسة م345،م2008دار

 ص.
ماظشعيبماىزائريميفماظـقرة،م:                 اؾتؾ ي بن اؾشقخ**  ماظشعر -1830دور

مص.م555،م1983،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م1945
دراداتميفماألدبماظشعيب،ماٌؤدلةماظقرـقةم 

 ص.مم225،م1990ظؾؽؿاب،ماىزائر،م
متعؾقؼم:  حمؿد بن ذرقػة**  مو متؼدؼؿ ماظزرػقغل، ماظؽػقػ عؾعؾة

 ص.م240م،مم1987م-مه1407وهؼقؼ،ماٌطؾعةماٌؾؽقة،ماظرباط،م
ماألغدظسم  ميف ماألزجال مو ماألعـال تارؼخ

 :5ـؼاصة،ماىزءمواٌغرب،محبقثمومغصقص،معـشقراتموزارةماظ
مماٌفؿمميفمدؼقانماظشعرماٌؾققن،ماىزءماألول،م:  عبد اؾؼادر بن دعؿاش**  م مم ممممم ممم م مم ممممممم مممم مممممم مم م مم

 ص.2008،280(،ماىزائر،مENAG)معقصؿمظؾـشر
ماظؽؿاب،م:  ؿسعود بن راؿي**  مضصر ماٌؾققن، ميفماظشعر ماٌغؿقر اظؽـز

مص.م95،م1999اظؾؾقدة،م
ميفم -:              بوعالم بس اقح**  ماٌؾققن، ماظشعيب ماظشعر ميف ماظؿصقؼر صـقن

م.1955،م33اىزائر"،ماظعددم-"ػـا
غظرةمخارػةمسؾكماظشعرماىزائريماٌؾققن،ميفمم-

م.12ص.م،1956،م44اىزائر"،ماظعددمم-"ػـا
ماظلقؼؽتم-:                  املفدي اؾبوعبدؾ ي**  مابـ ماظشقخ ماظشعيب ماظشاسر

مؼـاؼر ماىزائر، ماظـؼاصة، مذبؾة مم-اظلقؼدي، م1987صرباؼر ماظعدد ،م97،
م.45-35ص.

ماظشاسرماظشعيبمم- جقاغبمعـمترذيةمحقاة
ماٌغراوي،رباضرة ماٌزؼؾل مخؾقف مبـ ماألخضر معـشقرة(،ممدقدي )شري

معـم معلؿغاٍ، مخؾقف، مبـ مم18عفرجانمدقديماالخضر مإدي عايم 21عاي
 صمباآلظةماظراضـة.ممم13،م1982
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ماظؼادر،م  مسؾد ماألعري متارؼخ مسؾك أضقاء
ذيعقةماىغراصقاموماآلثارمظقػران،مسددمخاصمحقلم"ماألعريمسؾدماظؼادر"،م

م.1966أغظرمغػسماٌؼالميفمتؼرؼرمدـةمم.28-1،مص.1983دـةم
مأدوظػم:  غوثي أبو عؾي**   معطؾعة ماظلؿا ، مآظة مسـ ماظؼـا  طشػ

ـشرةماظـاغقةماظ/.صم143م،مم1904/هم1322،ماىزائر،م(Jourdan)مجردان
 ص. 287،م1995(،مدـةمENAG)مظؾؿؤدلةماظقرـقةمظػـقنماظطؾاسة

م
مذويم -:  برؽة بوذقبة**  مذعراء مسـد ماظشعؾقة ماظؼصقدة ميف اإلؼؼا 

متطؾقؼقة(، مو مهؾقؾقة مدؾلؾةمعـقع)درادة ماظؿؾقني/اىاحظقة، عـشقرات
ممص.م96 ،2001اظدرادات،ماىزائر،م

تراجؿموغصقص،مذعراءمذويمعـقعماظشعؾققن،مم-
م422،م2002اٌؤدلةماظقرـقةمظؾػـقنماٌطؾعقة،موحدةمرشاؼة،ماىزائر،م

مص.
ماىزائري - ماظغربل ماىـقب معـ مذعؾقة مصـقن

 )درادةمشريمعطؾقسة(مص. 59اظرضص(،م-)اظشعر
محالماظققم،مدارماظغرب،؟م-:  عبد اؾؼادر بوجؾطقة** 

ماظغرب،مم- مدار معؾققن، مذعر ماظدػر، سربة
مص. 68،م2005وػران،م

ماظغرب،مم- مدار معؾققن، مذعر ماظدغقا، وظد
 ص.95،م2007وػران،م

ماظػـمل،مذبؾةمم-:  رابح بوـار**  متطقره ماظشعيبمو ماظشعر محقل ممممغظرة م م م ممممم  مممم مم مم م مم ممم ممم ممم م مم م ممم م
م(Promesses)مأعال ماظعدد مغقصؿرب4، ماىزائر،مص.1969دؼلؿربم-، ،7-

م.24
ماٌـدادلم- ماظؿؾؿلاغل ماهلل مسؾد مبـ مدؼقان،مدعقد ،

مذعرمصصقح. ص.م91،م1976اظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م
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مدارمم-:  أمحد بوزقان**  مذعيب، مذعر ماظقئام، موحل دؼقان
مص.م135،م2005ػقعف،اىزائر،م

مذعيب،مم- مذعر ماٌؿؿـع، مو ماٌؿـق  مبني دؼقان
ؿقبمعـم،مط2007اظقطاظةماإلصرؼؼقةمظإلغؿاجماظلقـؿائلموماظـؼايف،ماىزائرم،

مص.مومضرصمعضغقط.م76
ماظشعرمم-:  حمؿد بؾؼادم ذاقب**  مإظل مصقاشة ماًقام، رباسقات

،متصدرمسـموزارةماظـؼاصة،ماىزائر،م2007-11اٌؾققن،مذبؾةماظـؼاصة،مسددم
 .191-179صص.

ماٌؾققن،مم- ماظشمعر ميف ممغظرات م مم مممم م مم ممم م م م ممم م
م،معطؾعةماظـمفاحماىدؼدة،ماظدمارماظؾقضاء،2عـشقراتماٌؾؿؼك،مط. ممم ممممم ممممممم ممممم ممم مم مممممممم  م.2000مممم

مسؾدماهللماظؿمكمل،مدؼقانمم-:  إبرافقم ذعقب**  مماظؿقخملمىؿعمأذعار ممممم م م م  مممم  م مم ممم م مممم مم م مم م م م  مممم
ممإبـمطرمؼق،مذيعمومهؼقؼ:مإبراػقؿمذعقب،ماظطؾعةماألودي،معطؾعةماظلالم،م مم م ممممممم ممم م مم مممممم مممم م ممم مممم مممممم م ممم مممم م مم مم مم مم مم

مضطعةمذعرؼة(.م25ص.)م149،م1998األشقاط،ماىزائر،م
مابـماظلماؼحماًـري،مخزاغةمم- مممممماظدؼقانماٌـريمظؾشاسر م م م مم مم م م مم ممم م ممم مم مم ممم م مممم م مممممم

 ص.م168،عطؾعةمروؼغل،ماألشقاط،م2006م،ماظطؾعةماألودي4اظرتاثماظشعيبم
 مجاعي** 

اٌقضق ميفمضصقدةماٌؾققن،مذبؿقسةمعـمرؾؾةموحدةماظشعرمواٌقدقؼك،مم-
ماٌؾققن،م مظػـ مصاس معفرجان معـشقرات مصاس، ماٌفراز، مزفر ماآلداب طؾقة

مص.م94،م2004صاس،ماٌغرب،م
مربؿدمم- مظؾشقخ متؽرميا ماظشعؾقة، مو ماظعاٌة مثؼاصؿني: مبني ماٌؾققن ذعر

معرماطش،م ماٌؾققن، مػقاة مذيعقة مدفقم، مأريد مباظشاسر ماحؿػاء مو ممبؾؽؾري م م ممم م م م مم مممم مممم م مممم م م ممم م م مم مم مم مم مممم ممممم مم مم م مم مم
م.2002اٌغرب،م

ماظؾدوؼة،مم- ماألشـقة مو ماظشعيب مظؾشعر ماظـاغل ماظقرين ماٌفرجان أسؿال
ف:مإبراػقؿم،مهتمإذرا1999غقصؿربمم21إديمم17األشقاط،ماىزائر،معـم

 ص.مم215ذعقب،موذغاغلمبقداود،مبرؼفؿاتمسقلك،م

م  
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ماألول،م  ماىزء مضصائده، مو محقاتف م، مخؾقف مبـ مًضر دقدي
موػران،م ماظؿقزؼع، مو مظؾـشر ماظغرب مدار معلؿغاٍ، مآصاق مذيعقة عـشقرات

 .صم52ص.+مم256،م2006
م"أعال  مم"،ذبؾة مسدد ماٌؾققن، مباظشعر مخاص مغقصؿرب2سدد م-،
 ص)صرغلقة(.م92ص)سربقة(.+مم135،ماىزائر،م1949دؼلؿربم
مممممممم.1981،متقغس،م1980-1977سؽازقاتمعـماظشعرماظشعيب،م 
،مذيعقةماظـاغلدقديمًضرمبـمخؾقفم،محقاتفمومضصائده،ماىزءم 

م موػران، ماظـاظـة، ماألظػقة معـشقرات معلؿغاٍ، م2010آصاق م176،
 .ص)صرغلقة(م48ص)سربقة(.+م

ممماظدضمةموماظرضمةميفمطالمماظعـؼا،ماظؾقتمو:  حمؿد داود بن عؿر**  مممممم ممممممممم م مم مم مممممممّم اظصقاح،ممممّم
مص.م110،.م1990غشرماٌؤدلةماىزائرؼةمظؾطؾاسة،م

مبطؾفل،م:  عبد اؾؼادر غالم اهلل**  ماظؼادر مسؾد ماظشقخ دؼقان
 ص.م197م،1999علؿغاٍ،

-1500غصقصموموثائؼميفمتارؼخماىزائرمايدؼث،ممجال** 

غصم .49-47،مص.1987،مماىزائرؼةمظؾطؾاسةاٌؤدلةم،معـشقراتم1830
مم"ضصقدةمعزمشران"مظلقديماالخضرمبـمخؾقف. ممم مم مممم م م ممم ممم مممم ممم ممممممم  ممم

م.1960،م5عـمأدبـاماظشعيب،مذبؾةمتقطقان،ماظعددمعبد اهلل ** 
األذؽالمومجـادفاميفماألشاغلموماألػازؼجم:  حمؿد احلبقب حشالف** 

)سؾؿماظؿفـقس(،ميفمدصاترمعرطزماظؾقثميفمماظشعؾقةمعامؼعرفمسـدماظعاعةمبـ
مبقػران ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة ،م les Cahiers du Crascاألغـروبقىقة

م.م24-7،مص.2006،م15"اظرتاث"،مرضؿم
مذعره،م  مخالل معـ مخؾقف مبـ األخضر

 .48-25اٌرجعماظلابؼ،مص.
ماٌؾققنم  ماظشعيب ماظشعر ميف اىػر

ميؼ ماظقرين ماظدؼقان ماىزائر، ماجملاورة،ماٌغاربل، مايؼقق مو ماٌؤظػ قق
2004. 
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عـموحلم:  حمؿد احلبقب حشالف و حمؿد بن عؿرو اؾزرفوـي**  
األمل،مذعرمعؾققن،مؼصدرممبـادؾةمإحقاءماظذطرىمايادؼةموماظعشرؼـمظقصاةم
اظرئقسماظراحؾمػقاريمبقعدؼـ،مضدممظفمصكاعةمسؾدماظعزؼزمبقتػؾقؼة،مرئقسم

مص.م123،م2000،ممAnepاىؿفقرؼة،معـشقراتم
دؼقانماظشقخماظؿؾؿلاغلمبقعدؼـمبـمدفؾة،مذعرمعؾققن،معـشقراتم 

،م2001اٌؤدلةماظقرـقةمظإلتصال،ماظـشرموماإلذفار،ماىزائر،ماظطؾعةماألوديم
مص.م167

معـشقراتم  معؾققن، مذعر ماًاظدي، ماظؼادر مسؾد ماظشقخ دؼقان
ANEP،ص.م272،م2003اىزائر،ماظطؾعةماألوديمم 
متؾؿلان،م:  عبد احلؿقد حجقات**  مأوظقاء مغظؿ ميف مايلان اىقاػر

مايقزي ماظـق  م: ماظـاظث مظؾـشرم397-283) اظؼلؿ ماظقرـقة ماظشرطة ،)
 ص.م427،م1982واظؿقزؼع،ماىزائر،م

دؼقانمابـمعلاؼب،م:  احلػـاوي أؿؼران اؾسحـوـي و أمساء دقػاوي**  
 ص.م261،م1989اٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،ماىزائر،م

مغشرم:  محد محديأ ** ماٌلؾقة، ماظـقرة مذعر ماظشعيب، ماظشعر دؼقان
مص.م146،م1994اٌؿقػماظقرينمظؾففاد،ماىزائر،م

دارماآلصاق،م اهلاديمإديمأوزانماظشعرماظشعيب،م-:  ؿصطػى حرؽات** 
مص.م237؟،م2007اىزائر،

اهلاديمإديمأوزانماظشعرماظشعيب،ماألوزانموماظؼاصقة،مهؾقؾمظؾؼصائد،مم-
 ص.)صرغلقة(.مم32ص.)سربقة(+م237؟،م2007دارماألصاق،ماىزائر،م

مذبؾةم:  مجال اؾدقن خقاري ** ماىزائر، ميف ماظشعيب ماظشعر أشراض
م.1978،ماىزائر،م43اظـؼاصة،مسددم

اهللماظؿكلمبـمطرؼق،مدارممروائعماظشاسرماظشعيبمسؾد:ممبؾؼادم مخقؾي** 
 ص.م141،م2002اظؽؿابماظعربل،ماىزائر،م

ماظؼصقدة،مم-: أمحد األؿني**  مو ماظؼصة ماىزائرؼة، ماٌؾقؿة م، حقزؼة
مص.م93،م1991درادة،مدارماظصؾاح،ماىزائر،
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مممماظشقخممساتل،ماظشاسرماىقمال،مذبؾةماظـؼاصةمسددمم- مممممممممممم مم م مم م مممم مم مممم م ممم مم مم مم
مص.م64-56،م1993،ماىزائر،م2

ذعراءماٌؾققنممبـطؼةمشؾقزان،معـماظعفدماظعـؿاغلمإديم:  حمؿد ؿػالح** 
م127،م2008شاؼةماظؼرنماظعشرؼـ،متراجؿمومغصقص،مدارممػقعا،ماىزائر،م

مص.
،م2002دؼقانمأبلمعدؼـمبـمدفؾة،مدارماظغرب،م** 

مص.م254
ماىزائري)عؼاربةم  ماٌؾققن ماظشعر ميف عؾاحث

أذؽالماظؿعؾريماظشعيبماىزائري،مدارمعـففقة(،معـشقراتمزبربمساداتموم
 ص.م146،م2003اظغربمظؾـشرموماظؿقزؼع،موػران،

مدارم:  خاؾد ؿقفوبي**  ماىزائري، ماظشعيب ماظشعر معقفقبل، خاظد
 ص. 255،م2009اظؼصؾةمظؾـشر،ماىزائر،م

ماظـعاظؾقة،م:  حمؿد ؼاضي**  ماٌطؾعة ماٌؾققن، ماٌؽـقنميفماظشعر اظؽـز
م287،م2007،موػران،م CRASCـص./أسادمغشرهماظ 224،م1928اىزائر،م

 ص.ومضدممظفمأريدمأعنيمدالي.
مايضـة،م:  عبد اؾؽرقم ؼذقػة**  ممبـطؼة ماٌؾققن ماظشعر أغطقظقجقا

م ماظـاغقة، ماظطؾعة ماىزائر، مأرتقلؿقؽ، معـشقرات ماظرواد، ،م2007اظشعراء
 ص.م153

ماظشرطةمم-:  عبد اهلل اؾرؽقيب ** مايدؼث، ماىزائري ماظدؼين اظشعر
م754ػـ،م1201-/م1981اظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،ماظطؾعةماألودي،م

 )اظشؽؾميفمػذاماظشعر(. 4)اظشعرماظدؼينماٌؾققن(موماظػصؾم 3ص.ماظػصؾم

تارؼخماىزائرماظـؼايف،مدارماظغربماإلدالعل،م:  أبو اؾؼادم دعد اهلل** 
(م317-310)اظشعرماظشعيب،مص. 2،مبريوت،ماىزءم1998اظطؾعةماألودي،م

 (م349-307)اظشعرماظشعيب،مص. 8اىزءمو
عصطػكمبـمبراػقؿ،مذاسرمايـنيمإديماظقرـ،مدارم -:            ـاصر صب ار** 

مص.م140،م2002اظغربمظؾـشرموماظؿقزؼع،موػران،م
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مدارم  مايرب، مو مايؽؿة مذاسر مبؾكري، ربؿد
 ص.م146،م2004اظغربمظؾـشرموماظؿقزؼع،موػران،م

ماظرذادم معؽؿؾة ماظغزل، مذاسر مابراػقؿ، مبـ عصطػك
 ص.م144،م2005ظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م

اظرضصاتموماألشاغلماظشعؾقةممبـطؼةمتقات،معدخؾم** 
مص.م134،م2004ظؾذػـقةماظشعؾقة،مدارماظغربمظؾـشرموماظؿقزؼع،موػران،م

مذعيب،م:  األؿني دوقؼات**  مذعر مدؼقان ماألعؾ، مو ماظشقق عقاوؼؾ
مدارم ممبطؾعة مرؾع ماظـؼاصة، معدؼرؼة مإذراف مهت مورضؾة، موالؼة مبلاػؿة

  ص.م59،م2003ػقعف،م

ممؿسعود رقيب**  مالصقعقؽ،م: مغشر ماٌؾققن، ماظشعر ميف ماٌكزون اظدر
 ص.م1990،101اىزائر،

ماىزائ:  حمؿد توزوت ماظؾؾقدة، ماظؽؿاب، مضصر ماًؿرؼة، ر،ماظلاضقة
 ص.م208،م2007جقؼؾقةم

يفماٌؾققن:مغصقصمظؾشعراءماظؿفاعلماٌدشري،مأنار،مساللماظؽققؾل،م
م مسؾل، مبـ مإدرؼس مدؾقؿان، مبـ مربؿد ماظـفمار، ماربؿمد م م مم م م مم م ممممم م م ممممم م م مم ممم م م م مم مممم مم م مضدمورمم ممم ممم، م

اظعؾؿل،ماىقالظلمعـريد،مسؾدماهلادي،مربؿدمبقزؼان،مربؿدمبـمسؾل،مابـم
ماٌؽمل،مربؿدمبـمسؾلماٌلػققي مممم مممم مم مم ممممم مم م ّم ،مربؿدمبـماظقاسر،مربؿدمبـمعلاؼب،مسؾدممم

ممممماظقػماب.ممم م م مممم
 ص.م393،م2007عـمبلؿانماٌؾققن،مضصرماظؽؿاب،ماظؾؾقدة،ماىزائر،م

مباظؿؾادلم:  ؿون ـاران قاػقلدأ**  ماٌكؿص ماألغقس مزػق ذبؿق 
مو ماىزائر، ماظـعاظؾقة، محفرؼة، مرؾاسة م، م1907اظؼقادس ص./أسادمم68،

ممص.بؿؼدؼؿمأريدمأعنيمدالمي.م121،م2007،موػران،م CRASCغشرهماظـ ّم ممم ممممم  ممممممممممم
ماظشعرم:  جؾول قؾس و أؿؼران احلػـاوي**  ميف ماىزائرؼة اٌؼاوعة

ماىزائر،م ماظؿقزؼع، مو مظؾـشر ماظقرـقة ماظشرطة ماظشعيب، ماظرتاث اٌؾققن،
مص.م167،م1975
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م م مطـقزماألغفارموماظؾققرميفمدؼقانماظلمرممم-:  حمؿد بن عؿرو اؾزرفوـي**  مممم مممممم مممم ممممممممم مم مممممم
مبـم مضدور ماظشقخ مغظؿ معـ ماظعارصني، مأضقال مو ماظؿصقف ميف مضصائد ماظـمقر، ممو مم ممممم م مم ممم مم مم م مم م م ممممممم م ممممم مم م مم مممم م م مممم مم م مممم مم م
مبـم مغلكف،مربؿد مو محؼؼف ماظزرػقغلماظـدروعلمرريفماهلل،مضدعفمو ساذقر

مص.م116،م1991سؿروماظزرػقغل،مبدونمغاذرم،ماىزائر،م
شقرم"مذطرةماظذاطرماٌذطقرماظشقخمضدورمبـمسم-

م ماظلـة ماظـؼاصة، مذبؾة ميف ماٌربور"، ماظـيب م19عداح ماظعدد مؼقظقق103، م-،
 .172-125،ماىزائر،مص.1994أشلطسم

"مدؼقانماظشقخمضدورمبـمسشقرماظزرػقغل،مم-
ذعرمعـمغق ماظزجؾموماٌؾققن،مذيعمومهؼقؼموماسداد،مإصداراتماٌؽؿؾةم

مص.826،م1996،ماظطؾعةماألودي،م2اظقرـقةماىزائرؼة،م"األدبماظشعيب"
ممطـماشماظلملمادرؼسمبـمرحمال،مأذعارمعـمم- مم مممم مم م م م م مم م مم م ممممم م م  ممم م مم م

مص.م479،م2008،ماىزائر،مم.ENAG édاٌقزونموماٌؾققن،م
ممطـماشماظلملمإدرؼسمبـمرحمال،مأذعارمعـمم- مممممم ممم م م م ممم ممم مممممم م  مممم مم م

مص.م479،م2008،ماىزائر،مéd.ENAGاٌقزونموماٌؾققن،م
مسؿرومم- مبـ مربؿد مبؼؾؿ ماألبرار، مضاظق ضصقدة

ممزرػقغل، ماالثـني ماىزائر، ماظشروق، مم14جرؼدة ماظعددم2009دؼلؿرب ،
م.15،مص.2794

دؼقانمأريدمبـماظرتؼؽل،ماٌؾؼبمابـمزغؼؾل،م -:  عبد احلق زرقوح** 
مص.م136،م2001غشرمابـمخؾدون،متؾؿلان،م

اًصائصماظشؽؾقةمظؾشعرماٌؾققنماظصقيفميفم 
ماىزائري) ماظغرب مأذؽالم1954-1871مشال مو مسادات مزبرب معـشقرات ،)

صم122،م2003اظؿعؾريماظشعيبمباىزائر،مدارماظغرب،م


