تصـقف ؿوضوعاتي
 .1املودقؼى و األغـقة اؾشعبقة :
ابرافقم بفؾول ،مصـ ماظرضص ماظشعيب ميف ماىزائر ،مدؼقان ماٌطؾقساتم
اىاععقة،مبـمسؽـقنم،جم،1م .1980م
أبو اؾػرج األصػفاـي،مطؿابماألشاغل:مهؼقؼمسؾدماظلؿارماريدمصراج،م
بريوت،مدارماظـؼاصة،ماظطؾعةماظلاددة1983 ،
امحد مجقل احلسن ،ماظزواج مو ماٌقت ميف ماألشـقة ماظػؾلطقـقة ،مط1.
دعشؼ،مدقرؼا،مدارماظشفرة 77 2001 ،ص.م م
قادني صوقؾح ،ماظربابة ميف محقاة ماظؾادؼة ،مط 1.مدعشؼ ،مدقرؼا ،مدارم
ايصاد 128 1994 ،ص

 .2احلؽاقة اؾشعبقة :
** إبرافقم ـبقؾة ،مضصصـا ماظشعيب معـ ماظروعاغلقة مإدي ماظقاضعقة،م
بريوت،مدارماظعقدة،م1974
** ماحسان عباس ،مصـ ماظلرية ،ماظػـقن ماألدبقة ،مبريوت ،مدار ماظـؼاصة،م
ط،4.م.1978
** مأمحد زقاد حمبك ،محؽاؼات مذعؾقة ،مط،1.دعشؼ-دقرؼا ،ماهادم
اظؽؿابماظعرب،م،1999م769مص.م
** امحد ممو،مدراداتمػقؽؾقةميفمضصةماظصرا ،مررابؾسم-مظقؾقا،ماظدارم
اظعربقةمظؾؽؿاب،م1984
** مآرثر ؽورتل ،مضاعقس مأدارريماظعامل،مترذيةمدفكماظطرحيل ،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدرادات،م،1993م253مص.م
** إمساعقل عز اؾدقن ،ماظؼصص ماظشعيب ميف ماظلقدان ،مدرادة ميف مصـقةم
ايؽاؼةموموزقػؿفام(د.م)،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؿأظقػموماظـشر1971 ،
دصاترماٌرطز،مرضؿم،26م ،2013ص.ص65-13 .
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** مايب ماًاظد مضقس مو مظقؾك ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،مدار ماظؽؿبم
اظعؾؿقة،م،1992م150مص.م
** بتؾفاقم بروـو،ماظؿقؾقؾماظـػللمظؾقؽاؼاتماظشعؾقة،مترذيةم(راللم
حرب)مبريوت،مدارماٌروج 1985
** مبسام اؾعربي ،مجقا ميف مأشرب مغقادره مو مظطائػف ،مط ،1.مبريوت-م
ظؾـان،مدارماظػؽرماظعربل،م،1990م150مص.م
**مجوان اوبرقني،مأدارريمومخراصاتمصقـقة ،ترذيةمظقـاماياجمععال،م
ط،1.مدعشؼم-مدقرؼا،ماألػاظلمظؾطؾاسةموماظـشر،...م،1995م219مص.م
** محؽاؼات مذعؾقة مأرعـقة :مسدد معـ ماٌؤظػني م؛ مترذية مأريد مغاصر،م
ط،1.مدعشؼ-دقرؼا،موزارةماظـؼاصة/د،م،1992م222مص.م
** محؽاؼاتمعـماظػمظقؾةمومظقؾة ،ماظعشؼ موماظغرام ،مط،1.ماإلدؽـدرؼة-م
عصر،ماٌرطزماظعربل،م،1990م82مص.م
** خان حمؿد عبد املعقد ،ماألدارريموماًراصاتمسـدماظعرب ،مدؾلؾةم
اظعؾقمماالجؿؿاسقة،مطم،3مبريوت ،دارمايداثةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،م
1981

** خؾقل خؾقل امحد،معضؿقنماألدطقرةميفماظػؽرماظعربل،مبريوت،مدارم
اظطؾقعة،م1986
**مدارماظؾقار،مغقادرمجقا،مط،1.مبريوت-ظؾـان،مدارماظؾقار،م،1994م
176مص.م
** مداود دؾؿان اؾشوقؾي ،مأظػ مظقؾة مومظقؾةمومدقرماظلردؼةماظعربقة،م
ط،1.مدعشؼم–مدقرؼا،ماهادماظؽؿابماظعرب،م،2000م109مص.م
** رابح بؾعؿري ،مضصص مذعؾقة معـ مذرق ماىزائر ،ماظقردة مايؿراء.م
بارؼس،ماٌـشقراتماىاععقةموماظعؾؿقة1983 ،م(باظػرغلقة).
** مرجاء مسامل موآخرون ،معلرى مؼا مرضقب م :مدرية معلرى مجقاػر،...م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،1997 ،م104مص.م

14

اجلزائري ،املغاربي و اؾعربي

** روزؾني ؾقؾى ؼرقش،ماظؼصةماظشعؾقةماىزائرؼةمذاتماألصؾماظعربل،م
اىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م 1980عـشقراتماضرأماظطؾعةماظـاغقة،م

.1980

** روزؾني ؾقؾى ؼرقش ،مبـق مػالل م :مدرية مبين مػالل ،مج 1م– مج،2م
اىزائر،معقصؿمظؾـشر،م.1988
** مدعقد غرقب ،معقدقسة ماألدارريموماظؼصص ،مط ،1.مسؿان-األردن،م
دارمأداعةمظؾـشر،م،2000م272مص .م
** مدالم اؾرادي ،محؽل مضراؼا مو محؽل مدراؼا ،مط،1.بريوت-ظؾـان،م
عؤدلةمغقصؾ،م.1995م-م1مج.م م
** دفري اؾؼؾؿاوي،مأظػمظقؾةمومظقؾة،ماظؼاػرة،مدارماٌعارف1959 ،
** مذرف اؾدقن ؿاجدوؾني ،مبقان مذفرزادم:ماظؿشؽالت ماظـقسقة ،مط،1.م
بريوت-مظؾـان،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،م.2001م-م352مص.م
** مذوؼي عبد احلؾقم ،ماألعرية مذات ماهلؿة ،مط ،1.ماظؼاػرة م– معصر،م
اظدارماٌصرؼةماظؾؾـاغقة،م،1990م1مج.م
** صاحل ابن محادي ،مدرادات ميف ماألدارري مو ماٌعؿؼدات ماظغقؾقة،م
تقغس،مدارمبقدالعةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع1983،
** ره باؼر،معؾقؿةمطؾؽاعش،مبغداد،مدارمايرؼةمظؾطؾاسة،م1975
** معباس اؾعؼاد،مجقاماظضاحؽماٌضقؽ،مط،1.ماظؼاػرة-عصر،مغفضةم
عصرمظؾطؾاسةموماظـشر،م،1990م149مص.م
** عبد احلؽقم ذوؼي ،مايؽاؼة ماظشعؾقة ماظعربقة ،مبريوت ،مدارم
ايداثة1984 ،
** عبد احلؽقم ذوؼي،ماظلريموماٌالحؿماظشعؾقةماظعربقة،مبريوت،مدارم
اظعقدة،م1982
** عبد احلؽقم ذوؼي،ماظػقظؽؾقرموماألدارريماظعربقة،مبريوت،مدارمابـم
خؾدون،ماظطؾعةماظـاغقة،م1983
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** عبد احلؿقد بن اؾطافر بوراقو،ماظؼصصماظشعيبميفمعـطؼةمبلؽرة،م
اىزائر،مدرادةمعقداغقةماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب1986،
** عبد احلؿقد بوراقو ،مايؽاؼة ماًراصقة مظؾؿغرب ماظعربل ،مبريوت،م
دارماظطؾقعةمظؾطؾاسةموماظـشر1992،
** عبد احلؿقد قوـس ،مايؽاؼة ماظشعؾقة ،ماظؼاػرة ،ماٌؤدلة ماٌصرؼةم
اظعاعةمظؾؿأظقػموماظـشر،م1968
** معبد اؾعزقز بقوؿي ،مغقادر مجقا ماظؾكقؾ ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر،م
اٌرطزماظعربلمايدؼث،م،1990م31مص.م
** معبد اؾؼادر ؿاقو ،محؽاؼا مأظػ مظقؾة مو مظقؾة ،مط ،1.محؾب-ممممممممممممممممم
دقرؼا،مدارماظؼؾؿماظعربل،م،1999م280مص.م
** عبد اهلل بن املؼػع،مطؾقؾةمومدعـة،مهؼقؼمومتؼدؼؿمسؾدماظقػابمسزام،م
اىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماظطؾعةماظـاغقة1981 ،
** سؾلماًؾقؾل،ماظؾطؾماظػؾلطقينميفمايؽاؼةماظشعؾقة،مبريوت،مدارم
ابـمخؾدون،ماظطؾعةماظـاغقة،م1979
** معؾي املؼابين وآخرون ،مدرية ماألعرية مذات ماهلؿة مو موظدػا مسؾدم
اظقػاب،مط،1.مبريوت-مظؾـان،ماٌؽؿؾةماظـؼاصقة،م7،1980معج.م
** معؿر ابن ؼقـة ،مضصص مذعؾقة معـ ماىزائر ،ماىزائر ،ماٌؤدلةم
اظقرـقةمظؾؽؿابماىزائري،م .1986م
**معؿر أبو اؾـصر،متغرؼؾةمبينمػاللمومرحقؾفؿمإديمبالدماظغرب،مط،1.م
بريوتم–مظؾـان،ماٌؽؿؾةماظـؼاصقة،م،1981م200ص.م
** معؿر أبو اؾـصر ،عـرت م :مبطؾ ماظعرب مو مصارس ماظصقراء ،مط،10.م
بريوت-ظؾـان،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،م،1981م327مص.م م
** عؿر عبد اؾرمحن اؾسارقسي ،مايؽاؼة ماظشعؾقة ميف ماجملؿؿعم
اظػؾلطقين،مدرادةمومغصقصمبريوت،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتموماظـشر،
1980

** معـرتة بن ذداد ،مدرية مصارسمصردانمايفازمأبلماظػقارس ،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،ماٌؽؿؾةماظعؾؿقةمايدؼـة،م،1990م8مج.م م
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** ػاروق خورذقد و حمؿود ذفين ،مصـ مطؿابة ماظلرية ماظشعؾقة،م
بريوت،معـشقراتماضرأماظطؾعةماظـاغقة،م1980
** ػاروق خورذقد ،مأدب ماظلري ماظشعؾقة ،مط ،1.مبريوت م– مظؾـان،م
عؽؿؾةمظؾـان203 1994 ،ص.م
** ػاروق خورذقد ،مأدؼب ماألدطقرة مسـد ماظعرب م :مجذور ماظؿػؽريم
وأصاظة ماإلبدا  ،مط 1.ماظؽقؼت ،ماجملؾس ماظقرين مظؾـؼاصة مواظػـقن2002 .
 221صم(ساملماٌعرصة؛.)284
** مػاروق خورذقد ،مدقػ مبـ مذي مؼزن ،مط ،1.مبريوت-ظـؾـان ،مدارم
اظعقدة،م،1986م381مص.م
** مػارؿة حمؿود ،ماضقؽ مععمجقامحقلماظعامل :محؽاؼات ،...مط،1.م
اظؼاػرةم–معصر،مدارماظطالئع،م،1996م63مص.م
** ػون دقر القن ػردرقك ،مايؽاؼة ماًراصقة ،مغشأتفا م -معـاػجم
درادؿفا-مصـقؿفا،مترذيةم(غؾقؾةمإبراػقؿ)،مبريوت،ممدارماظؼؾؿ1973،
** مؽاؿل امساعقل ،مزبؿارات معـ محؽاؼا ماظشعقب ،مط ،1.مدعشؼ-
دقرؼا،موزارةماظـؼاصة،مد،م293،1989مص.م
** مؽؾود ؾقػي درتاوس،ماألدطقرةموماٌعـكم؛مترذيةمصؾقلمحدؼدي،م
ط،2.ماظالذضقة،مدقرؼا،مدارمايقارمظؾـشرموماظؿقزؼع،م71 ،1995مص .م
م** مؽؿال زؽي أمحد،ماألدارري،مدرادةمحضارؼةمعؼارغة،مدارماظعقدة،م
بريوت،مط،2م.1979
** ؿأؿون غرقب ،مأذيؾ مضصص مأظػ مظقؾة مو مظقؾة ،ط ،1.ماظؼاػرة م-م
عصر،معرطزماظؽؿابمظؾـشر 309 2000 ،ص.م
**محمسن املودوي،مأظػمظقؾةمومظقؾةميفمغظرؼةماألدبماالغؽؾقزي،مط،1.م
بريوت-مظؾـان،معرطزماإلمناءماظؼقعل،م291،1986مص.م م
** محمؿد ابرافقم اؾددوؼي ،محؽاؼات مجقامومغقادره ،مط ،1.ماظؼاػرة-م
عصر،معؽؿؾةمابـمدقـا،م،1990م96مص.م
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** محمؿد ابرافقم دؾقم ،ماضقؽ مععماىدات ،مط ،1.ماظؼاػرة م–معصر،م
عؽؿؾةمابـمدقـا،م،1992م112مص.م
** حمؿد بن ذرقف،مايؽاؼةماظشعؾقةميفماظرتاثماٌغربل ،معطؾقساتم
أطادميقة،ماٌؿؾؽةماٌغربقة،ماظرباط2005 ،
** محمؿد خاؾد رؿضان ،محؽاؼات معـ ماظشام ،مط ،1.مدعشؼ-ممممممممممممم
دقرؼا،مدارماظطؾقعة،م،1993م189مص.م
** حمؿد رجب اؾـجار ،محؽاؼات ماظشطار مو ماظعقارؼـ ميف ماظرتاثم
اظعربل،ماظؽقؼت،مساملماٌعرصةماجملؾسماظقرينمظؾـؼاصةموماظػـقنمواآلداب،م
1981

** محمؿد عبد اؾرمحن قوـس ،ماىـس موماظلؾطةميفمأظػ مظقؾةمومظقؾة،م
ط،1.ماظؼاػرة-عصر،معؤدلةماالغؿشارماظعربل،م،1998م235مص.م
** محمؿد عبد اؾرحقم ،متغرؼؾة مبين مػالل ،مط ،1.مبريوت م -مظؾـان،م
عؤدلةماظؽؿبماظـؼاصقة،م،2002م160مص.
** محمؿد عبد اؾرحقم ،مضصة ماظزؼرمداملم"أبقمظقؾكماٌفؾفؾماظؽؾري" م:م
حربماظؾلقس،مط،1.ماظؼاػرة،معصرم:معؽؿؾةمعدبقظل،م،2000م256مص .م
** محمؿد عبد اؾرحقم ،مضصة ماظزؼرمداملم:م"ابق مظقؾكماٌفؾفؾ" ،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،معؤدلةماظؽؿبماظـؼاصقة،م،2000م128مص.م
** محمؿد عبد اؾرحقم ،مضقس مو مظقؾك ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،معؤدلةم
اظؽؿبماظـؼاصقة،م،2000م143مص.م
**محمؿد عؾي اؾصباح،ماظؼصصماظشعيبميفمعؤظػاتمسالمماظرادل،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،مدارماظػؽرماظؾؾـاغل،م،1990م238مص
** محمؿد ؼطة اؾعدوي ،مأظػ مظقؾة مو مظقؾة ،مط ،1.ماظؼاػرة م– معصر،م
عؽؿؾةمعدبقظل،م،1995م2معج.م
** محمؿد قودف ؽرزون ،مغقادر مجقا ماظؽربى ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان،م
دارماظشرقماظعربل/ب،م،1991م208مص.م م
** ؿصطػى عاذور ،ماضقؽ مععمأذعب،ط ،1.ماظؼاػرة م– معصر ،معؽؿـؾةم
ابـمدقــا،م،1990م96مص.م م
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** مـادر جقتاوي ،مغقادر مجقا مررائػف ،مط ،1.مسؿان-األردن ،مدارم
اإلدراء،م80 ،1997مص.م م
** ـاـقس اؾسقد أمحد ،مأدارري معـ مأٌاغقا ،مط 1.اظؼاػرة م– معصر،م
اؼرتاكمظؾـشرموماظؿقزؼع 78 2000 ،ص.م
** ـبقؾة إبرافقم ،مدرية ماألعرية مذات ماهلؿة ،مدرادة معؼارغة ،مدارم
اظـفضةماظعربقةمظؾطؾاسةموماظـشر،مبريوت،مدمتم.1985
** مـبقؾة ابرافقم ،مضصصـا ماظشعيبمعـماظروعاغلقة ماديماظقاضعقة ،مط،1.م
اظؼاػرة-عصر،معؽؿؾةمشرؼب،م،1992م215ص.م
**مـعؿة اهلل ابرافقم،ماظلريماظشعؾقةماظعربقة،مط.1.م–مبريوت-مظؾـان،م
ذرطةماٌطؾقسات،م 301 ،1994ص.م
** مـورثروب ػراي ،مغظرؼة ماألدارري ميف ماظـؼد ماألدبل ،مترذية محـام
سؾقد،مط،1.مريص-دقرؼا،مدارماٌعارف،م،1987م152مص.م
** مفالل بن صعصعة ،مدرية مبين مػالل ،مذرح مربؿد مسؾد ماظرحقؿ،م
ط،1.معـؼقة،مبريوت-ظؾـان،معؤدلةماظؽؿبماظـؼاصقة،م،2002م272مص.م
** مقادني اؾـصري ،ماٌلاحة ماٌكؿػقة م :مضراءات ميف مايؽاؼة ماظشعؾقة،م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،م،1995م231مص.م
** ميري ػالد،معقرصقظقجقةماًراصقة ،مبريوت،مترذيةمومتؼدؼؿ،مابرػقؿم
اًطقب،ماظشرطةماظعربقةمظؾـاذرؼـماٌؿقدؼـ.1965 ،
** مقودف دعد ،مغقادر مجقا ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،ماٌرطز ماظعربلم
ايدؼث،مق،م،1989م79مص.
** مقودف ؿروة ،مغقادر مجقا ،مط ،2.مبريوت-ظؾـان ،مدار ماظػؽرم
اظؾؾـاغل،م،1992م184مص.م

 .3األؾغاز و األؿثال اؾشعبقة :

** مإبرافقم اؾساؿرائي،ميفماألعـالماظعربقة:ماظؽقؼت..موزارةماإلسالمميفم
اظؽقؼت(.د.تا)
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**ماؿتقاز ـادر،معقدـقسةماألعــالماظشعؾـقةماالردغقة،...مط،1.مسؿـان-م
األردن،مدارماإلدـراء،م،2002م203مصم م
** ماؿقل قعؼوب ،ماألعـال ماظشعؾقة ماظؾؾـاغقة ،مط ،1.مررابؾس-ظؾـان،م
جروسمبرس،م،1995م200مص.م
** مبسام اؾطقارة ،مأعـال مبريوتقةم:معـمتراثمبريوت،مط ،1.مبريوت-م
ظؾـان،معؤدلةماٌعارف،م،2002م120مص.م
** مبشريمصادق ،ماظطؾقعة ميفمايؽؿةماظعربقة ،مط ،1.مدعشؼ-دقرؼا ،مدارم
ععدمظؾـشرمواظؿقزؼع،م،1994م 75ص.م
** ممجاـة ره ،معقدقسة ماظروائعميفمايؽؿمو ماألعـال ،مط ،2.مبريوت-م
ظؾـان،مدارماًقال،م،2002م720مص.م
** محسني ـشوان ،ماٌرأة ميف ماٌـؾ ماظشعيب ،مط ،1.مسؿان-األردن ،مدارم
أزعـة،م،2000م127مصم(دراداتم.مصقظؽؾقر)م
** رودؾف زهلاقم ،ماألعـال ماظعربقة ماظؼدمية .مترذية مرعضان مسؾدم
اظؿقاب،مبريوت،معؤدلةماظرداظة،ماظطؾعةماظـاغقة،م.1982
** مدعقد اؾباذر ،مععفؿ ماألعـال ماظشعؾقة ،مط ،1.مدعشؼ-دقرؼا ،مدارم
اظؽقثر،م،2002م96مص.م
** مدالم اؾرادي ،مأحلـ مأؼاعؽ ممسا مطالعؽ ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان،م
عؤدلةمغقصؾ،م،2001م208مص.م
** مدالم اؾرادي ،مضال ماٌـؾ ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،مغقصؾ ،م،1995م
223مصم(األدبماظشعيب؛)11م
** معادل غرقب ،مضاعقس ماألعـالماظعاعقة ،مط،1.ماظؼاػرة-عصر،معدبقظلم
اظصغري،م،1994م280مص.م
** معبد اؾرمحن ذؾش ،مسامل ماألعـال ماظشعؾقة ،مط ،1.مدعشؼ-دـقرؼا،م
دارمسـالءماظدؼـ،م،1999م108مص.م
** معبد اؾؼادر ـور اؾدقن ،ماظؼقل ماٌأثقر معـ مطالم ماظشقخ مسؾد ماظرريـم
اجملذوب،ماىزائر،ماظطؾعةماظـعاظؾقة(.د.تا).
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** مسربلم– ماغؽؾقزي ،مأغقسمصرحية ،مععفؿ ماألعـالماظؾؾـاغقةمايدؼـة،م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،معؽؿؾةمظؾـان،م،1974م748مص.م
** معؾي حسن ؿودى ،ماألحقال ماىقؼة ميف ماالعـال ماظشعؾقة ،مط،1.م
دعشؼ-دقرؼا،مدارماظػؽر،م،1997م221مص.م
** مغادة دعقد ،مضاظقا مسؾك مرأي ماٌـؾ ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،ماظدارم
اظذػؾقة،م،1999م118مص.م م
** مػوزي ؼدقح ،ماألعـال ماظشعؾقة ماظػؾلطقـقةم:ماظؽقاذػماىؾقةم،...م
ط،1.مدعشؼ-دقرؼا،مدارمسالءماظدؼـ،م،1995م228مص.م م
**مؽرؾو األدوجي،ماألعـالماظلائرةموماألضقالماظدائرةمسـدمأوالدماظعرب،م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،مدارمصادر،م،1990م458مص.م
** مؾطػي وحقد ،محؽاؼة موراء مطؾ معـؾ ،مط ،1.ماإلدؽـدرؼة-عصر،م
اٌؽؿبماىاععلمايدؼث،م،1990م93ص.م
**محمؿد اؾراوي،معقدقسةماألعـالماظشعؾقةموماظعاعقةميفماظقرـماظعربل،م
ط،1.مسؿان-األردن،مدارمأداعةمظؾـشر،م،2000م 296ص.م م
** محمؿد توػقق أبو عؾي ،مروائع ماألعـال ماظشائعة ،مط ،1.مبريوت-
ظؾـان،مدارماظـػائسمظؾطؾاسة،م،1989م224مص.م
** مؿطقع املرابط ،مأعـال مدعشؼ ماظشعؾقة ،مط ،1.مدعشؼ-دقرؼا ،موزارةم
اظـؼاصة،د،م،1995م245مص.م
** مؿـري ؽقال ،مععفؿ مدررماظؽالمميفمأعـال مأػؾماظشام ،مط ،1.مبريوت-م
ظؾـان،معؽؿؾةمظؾـانمغاذرون،م،1993م335مص.م
**مغزارمأبازة،ماألعـالماظشاعقة،مط،1.مبريوت-ظؾـان،معؤدلةماظرداظة،م
1،1991مج.م

 .4اؾعادات و اؾتؼاؾقد :

**مأ .بقـول ؛ ج  .بوحؾػاقة ؛ ن .بوعجقـة،ماظؾؾاسموماظزؼـةميفماظعاملم
اظعربل ،مترذية مغؾقؾ مدؾقؿان ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،مذرطة ماٌطؾقسات،م
،1992م78ص.م م
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** مأ .ؿوزل ،مأخالق ماظروظةمومساداتفؿ،مترذيةمربؿدماظلدؼس ،مط،2.م
اظرؼاض-اظلعقدؼة،عؽؿؾةماظؿقبة،م،1997م500مص.م
** مابرافقم احلقدري ،ماثـقظقجقة ماظػـقن ماظؿؼؾقدؼة م :مدرادةم
دقدققظقجقة ،مط ،1.ماظالذضقة-دقرؼا ،مدار مايقار مظؾـشر مو ماظؿقزؼع،م
،1984م165ص.م
** مأمحد اقبش ،مدصاتر مذاعقةمسؿقؼة م:معذطراتمومعروؼاتمومغقادرمعـم
تارؼخمدعشؼ،مط،1.مبريوت-ظؾـان،مدارمضؿقؾة،م،2002م287مصم م
** مأمحد تفاؿي دؾطان ،مدظقؾ مطؾمبقتمإديماألتقؽقت ،مط ،1.ماظؼاػرة-م
عصر،مدارماظطالئع،م،1997م160مص.م م
** مأمحد عوقدي اؾعبادي ،ماٌـادؾات مسـد ماظعشائر ماألردغقة ،مط،2.م
عزؼدة ،معـؼقة ،مسؿان-األردن ،مدار ماظؾشري مظؾـشــر مو ماظؿـقزؼـع ،م،1989م
544مص.م م
** ماؾبجريؿي ،مأؼام ماظعربميفماىاػؾقة ،مهؼقؼمأريد مذقحان،مط،1.م
دؼرماظزور-دقرؼا،معؽؿؾةماظرتاث،م،1993م77مص.م
** مأؿال املصري ،مأزؼاء ماٌرأةميفماظعصرماظعـؿاغل ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر،م
دارماألصاقماظعربقة،م،1999م 236ص.م م
**مأؿقـة االعصر،ماالتقؽقت مسؾؿمومصـ،مط ،1.اإلدؽـدرؼة-عصر،ماٌرطزم
اظعربل،م،1995م95مص.م
** ماميان ابو بؽر ،ماظـظاصة ميف مايقاة ماظققعقة مسـد ماٌصرؼني ماظؼدعاء،م
ط،1.ماظؼاػرة-عصر،معؽؿؾةمعدبقظل،م،1999م228مص.م م
** مبشرى داوود ،ماظؾدو ميف مصؾلطني م :مسؾلان م :مدرادة ميف ماظرتاثم
اظشعيبماظػؾلطقين،مط.1.م-مماألػاظلمظؾطؾاسةموماظـشر،م،1993م270مص.م
** محتقة حسني ،متارؼخ ماألزؼاءمومتطقرػا،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،مغفضةم
عصرمظؾطؾاسةموماظـشر،م،2000م2مج.م م
**مج .م .ؿؽػردون،ماٌقاظدميفمعصر،مترذيةمومإسدادمسؾدماظقػابمبؽر،م
ط،1.ماظؼاػرة-عصر،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،1998م464مص.م م
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**ممجال اؾؽاذف،ماإلتقؽقتمومصـماظؿعاعؾمععماظـاس،مط،1.ماظؼاػرة-م
عصر،معؽؿؾةمابـمدقـا،م،2000م95مص.م
** ممجال اؾؽاذف ،مذعقب مومضؾائؾ ،مط،1.ماظؼاػرة-عصر ،معؽؿؾةمابـم
دقـا،م،1995م127مص.م م
** مجال جرزو ،ماالتقؽقت م :ماظؿقاصؾ ميف ماظؿعاعؾ ،مط ،.1.مدعشؼ-م
دـقرؼا،مدارماظؽـقثـر،م،1994م159مص.م م
** مجوزقف دقسبارؿي،مطؿابماظػقائدميفماظعقائدموماظؼقاسدموماظعؼائد،م
اىزائر،مداراظؽؿب،م .1958م
** مجوؾققت بقـزوـي وآخرون ،ميف مزباد ماٌؾؽاتم:ماظعشاق،مترذيةم
سؾقدمطادقجة،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،مدارمرالس،م،1988م399مص.م م
** مجوؾققت بقـزوـي ،ميف معضاجع ماٌؾقك مظقاظل ماألسراس ،مترذيةم
عقرؼسمجالل،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،مدارمرالس،م،1987م477مص.م
** مجون بورؽفارت ،ماظعادات مو ماظؿؼاظقد ماٌصرؼة ،مترذية مابراػقؿم
ذعالن ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،ماهلقؽة ماٌصرؼة ماظعاعة مظؾؽؿاب ،م،2000م
267ص.م م
**مجريار جورج ؾوؿري،ماٌؼاػلماألدبقةمعـماظؼاػرةمإديمبارؼس،مترذيةم
علمسؾدماظؽرؼؿمربؿقد،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،ماألػاظل،م،2001م208مص.م م
** محسن اؾبعقين ،ماظعادات موماظؿؼاظقدميفمظؾـانميفماألصراحموماألسقاد،م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،مبقلان،م،2001م416مص.م م
** محسن أؿني اؾبعقين ،مسادات ماظزواجمومتؼاظقدهميفمظؾـانم:ماألحقالم
اظشرسقة م -ماظؼقاغنيماظؿـظقؿقة،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،مدارمبقلان،م،1998م
208مص.م م
**محسن عبد اهلل،مدؾلؾةماظـقادرموماظطرائػ،مط،2.مبريوت-ظؾـان،مدارم
ايرفماظعربل،م،1992م12مإصدار.م م
**محسني رذوان،ماظػقظؽؾقرموماظػـقنماظشعؾقةمعـمعـظقرمسؾؿماالجؿؿا ،م
ط،1.ماإلدؽـدرؼة-عصر،ماٌؽؿبماىاععلمايدؼث،م،1993م174مص.م م
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**ممحود اؾعودي،ماظرتاثماظشعيبمومسالضؿفمباظؿـؿقةميفماظؾالدماظشاعقة،م
ط،2.مبريوت-ظؾـان،مدارماظعقدة،م،1986م415مص.م
**محقدر ـعقسة،مصقر مرؼػقةمعـماظالذضقة،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،موزارةم
اظـؼاصة،مد،م،1994م125مص.م م
** مراجي األمسر ،ماألسقاد ماظشعؾقة ماظؾؾـاغقة ،مط ،1.مررابؾس-ظؾـان،م
جروسمبرس،م،1997م175مص.م
** مزؽرقا اؾسبافي ،مضراءة مجدؼدة ميف مآداب ماظلؾقك مو مايقاة م:م
األتقؽقت،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،مدارمرالس،م،1994م 249ص.م م
** مزقـة ـعؿة ،مآداب ماٌعاذرة،مط ،1.مررابؾس-ظؾـان،مجروسمبرس،م
،1994م 131ص.م
**مدعقد قؼطني،مذخريةماظعفائبماظعربقةم:مدقػمبـمذيمؼزن،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،م27،1994مص.م م
** مدؾقم املبقض ،ماإلبؾ ميف ماظرتاثماظشعيبماظػؾلطقين،مط،1.ماظؼاػرة-م
عصر،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،1993م255مص.م
** مدؾقم املبقض ،معالعح ماظشكصقة ماظػؾلطقـقة ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر،م
اهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،1990م 667ص.م
** مصاحل املسؾط ،ماظرتاث ماظعربل ميف ماىزؼرة ماظلقرؼة ،مط ،1.مدعشؼ-م
دقرؼا،مدارمايؽؿةمظؾطؾاسةمواظـشر،م،1999م207مص.م م
** مصالح اؾراوي ،ماظـؼاصة ماظشعؾقة مو مأوػام ماظصػقة ،مط ،1.ماظؼاػرة-
عصر،معرطزمايضارةماظعربقة،م،2002م350مص.م م
** معبد اؾرمحن ؿساؿح ،مأظقان معـ متراثـا ماظشعيب ،مط ،1.مبريوت-
ظؾـان،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدرادات،م،2001م346مص.م
** معثؿان اؾؽعاك،ماظؿؼاظقدموماظعاداتماظؿقغلقة،متقغس،ماظدارماظؿقغلقةم
ظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،م.1972
** معدـان اؾعطار ،متؼاظقد ماظزواج ماظدعشؼل م :ماظؾدوي مو ماظرؼػلم
وايضري،مهؼقؼمصقزيمسطقي،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،مدعدماظدؼـمظؾطؾاسةم
وماظـشر،م،1990م159مص.م م
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** معطا اهلل اؾزاؼوت ،ماظعادات موماظؿؼاظقدميفمرباصظةماظلقؼداء،مط،1.م
دعشؼ-دقرؼا،مدارمسالءماظدؼـ،م،2000م155مص.م م
** معؾقة عابدقن ،متطقر ماألزؼاءمسربماظعصقر ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،مدارم
اظػؽرماظعربل،م،1997م487مص.م م
** معقسؾني اـدرقاـي ،ماداب ماظؿعاعؾ مو مصـ ماالتقؽقت؛ مترذية مرميةم
صقال،مط.1.م–ماظؼاػرة-عصر،مدارماظؽؿابماظعربل،م،2001م153مص.م م
** مغالم عادل ،مثؼاصة ماظعري ،مترذية مسؾد ماظرريـ ماظعؾقي ،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،مدارماهلاديمظؾطؾاسة،م،2001م98مص.م م
** مػرح عقسى حمؿد ،مدرادات ميفماظػؾؽؾقر ماظلقداغل ،مط،1.ماظؼاػرة-م
عصر،ماظشرطةماظعاٌقةمظؾطؾاسةموماظـشر،م،2000م266مص.م م
** مػوزقة دقاب ،ماظؼقؿ مو ماظعادات ماالجؿؿاسقة ،مبريوت ،مدار ماظـفضةم
اظعربقةمظؾطؾاسةموماظـشر،م.1980
** مػقؾري بورتر ،ماظزواج ميف ماظعامل م :متؼاظقد مو مأرضام مضقادقة ،مط،1.م
دعشؼ-دقرؼا،مدارماظرذقدمظؾطؾاسةموماظـشر،م،1993م142مص.م م
** مؾقـة بقضون ،ماتقؽقت مايػالتم:مآداب مومأصقلماٌـادؾات،مط.1.م
بريوت-ظؾـان،ماظدارماظعربقةمظؾعؾقم،م،1997م99مص.م م
** مؿاجد اؾؾحام ،ماألظعاب ماظشاعقة ،مط ،1.مدعشؼ-دقرؼا ،مدار ماظػؽر،م
،1988م144مص.م
** مؿاقسة اؾشرـوبي ،ماظـؼش مو ماظزخرصة مبايـاء م :مأحدث مأداظقبم
اظؿفؿقؾ،مط،1.ماظؼاػرة-عصر،معؽؿؾةمابـمدقـا،م،1993م 79ص.م
** مؿاقسة اؾشرـوبي ،مصـ ماظـؼشمبايـاء،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،معؽؿؾةم
ابـمدقـا،م،1993م80مص.م م
** محمؿد اؾراذد وآخرون ،ماٌلؾقة ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،ماٌؤدلةم
اظعربقةمظؾدرادات،م،1999م232مص.م م
** محمؿد توػقق ابو عؾي ،مصقرة ماظعاداتموماظؿؼاظقدموماظؼقؿماىاػؾقة،م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،مذرطةماٌطؾقساتمظؾؿقزؼعمواظـشر،م631،1999مص.م م
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** محمؿد رجب اؾساؿرائي ،مرعضان ميف مايضارة ماظعربقة ماالدالعقة،م
ط،1.مدعشؼ-دقرؼا،ماالوائؾ،م،2002م191مص.م م
** محمؿد دعقد اؾؼامسي وآخرون ،مضاعقس ماظصـاساتماظشاعقة،مهؼقؼم
زاصرماظؼامسل،مط،1.مدعشؼ-دقرؼا،مدارمرالس،م،1988م،535م39مص.م م
** محمؿد ذعث ،ماظعادات موماظؿؼاظقدماظػؾلطقـقة ،مط ،1.مدعشؼ-دقرؼا،م
دارماظـؿريمظؾـشرمواظؿقزؼع،م،1997م261مص.م م
** محمؿد ؽاؿل عبد اؾصؿد ،معقدقسة مشرائب ماٌعؿؼدات مو ماظعادات،م
ط،1.ماظؼاػرة-عصر،معؽؿؾةماظدارماظعربقةمظؾؽؿاب،م،1995م5مج.م م
** محمؿود ؿػؾح اؾبؽر ،ماظعرس ماظشعيب م :ماظرتوؼدة ،مط ،1.مبريوت-م
ظؾـان،مبقلان،م،1995م 271ص.م م
** محمؿود ؿػؾح اؾبؽر ،ماظؼفقة ماظعربقة ميف ماٌقروث مواألدب ماظشعيب،م
ط،1.مبريوت-ظؾـان،مبقلان،م،1995م251مص.م م
** مؿردى اؾصباغ ،مدرادات ميف ماظـؼاصة ماظشعؾقة ،مط ،1.ماإلدؽـدرؼة-م
عصر،مدارماظقصاءمظدغقاماظطؾاسةموماظـشر،م،2001م217مص.م م
** مؿروة اؿني ،مطؾ مذئ مسـ ماالتقؽقت ،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر ،ماٌرطزم
اظعربلمايدؼث،م،1986م126مص.م
**مععفؿماٌالبسميفمظلانماظعرب:مأريدمعطؾقب،مط،1.مبريوت-ظؾـان،م
عؽؿؾةمظؾـان،م،1995م142مص.م م
** مؿـري ؽقال ،مرعضان ميف ماظشام مأؼام مزعان ،مط ،1.مدعشؼ-ممممممممممممممم
دـقرؼـا،معؤدلةماظـقري،م،1992م224مص.م م
** مؿودة غباش ،مدرادات ميفماظرتاثماظشعيبمجملؿؿعماإلعارات،مط،1.م
بريوت-ظؾـان،ماٌرطزماظقرينمظؾدرادات،م،1996م262مص.م م
** مـادقة اؾغزي ،محضارة ماظطعام ميف مبالد ماظراصدؼـ مو ماظشام ،مط،1.م
دعشـؼ-دـقرؼا،مدارماظػـؽـر،م،2001م4مج.م م
** مقسرى عرقـطة ،ماظػـقن ماظشعؾقة ميف مصؾلطني ،مط ،3.مابق مزيب-م
اإلعارات،ماجملؿعماظـؼايفمدارمطؿبماظقرـقة،م،1997م291مص.م م
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** مقودف دعد ،ماتقؽقت مايدؼثمومصـماظؽالم،مط ،1.ماظؼاػرة-عصر،م
اٌرطزماظعربلمايدؼث،م،1992م84مص.م م

 .5اؾؾفجات اؾشعبقة :

**مابرافقم احلقدري،متراجقدؼامطربالءم:مدقدققظقجقاماًطاب،مط،1.
بريوت،مظؾـان،مدارماظلاضل،م،1999م520مص.م م

** مأمحد أبو دعد ،مضاعقس ماٌصطؾقات مو ماظؿعابري ماظشعؾقة م :مععفؿم
هلفل،مط،1.مبريوت-ظؾـان،معؽؿؾةمظؾـانمغاذرون،م،1987م552مص.م م
** معبد اؾعال ،مسؾد ماٌـعؿ مدقد ،مهلفة ممشال ماٌغرب ،متطقان م مو معام
حقهلا،ماظؼاػرة،مدارماظؽاتبماظعربلمظؾطؾاسةموماظـشر،م .1968م
** معبد اهلل إبرافقم ،ماظلردؼة ماظعربقة ،مط ،1.مبـقـروت-ظؾـان ،ماٌرطزم
اظـؼايفماظعربل،م،1992م 248ص.م م
** معؾي اؾشوك ،مجقظة ميف مأضاظقؿ ماظؾغة مو ماألدطقرة ،مط ،1.مدعشؼ-م
دـقرؼا،مدارماظـؿـدى،م،1994م213مص.م م
** مؼتقبة اؾشفابي ،مررؼػ ماظـداء ميف مدعشؼ ماظػققاء ،مط ،1.مدعشؼ-م
دقرؼا،موزارةماظـؼاصة:د،م،1998م2مج.م

 .6املسرح :

**معادل اؾعؾقؿي،ماظزارمومعلرحماظطؼقس،مط،1.ماظؼاػرة-عصر،ماهلقؽةم
اٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،1993م179مص.م م
** مؽؿال اؾدقن حسني ،ماظرتاث ماظشعيب ميف ماٌلرح ماٌصري مايدؼث،م
ط،1.ماظؼاػرة-عصر،ماظدارماٌصرؼةماظؾؾـاغقة،م،1993م329مص.م
** مؿارـي إؾقاس ،ماٌعفؿ ماٌلرحل م– معػاػقؿ مو معصطؾقات ماٌلرحم
وصـقنماظعرضمسربل،ماغؽؾقزي،مصرغلل،معؽؿؾةمظؾـانمغاذرون،م.1977
** مؿـري ؽقال ،مععفؿ مباباتمعلرحماظظؾ م:مطرطقزمومسققازميفمغصقصم
عقثؼة،مط،1.مبريوت-ظؾـان،معؽؿؾةمظؾـان،م،1995م232مص.م(عؽؿؾةمظؾـانم
غاذرونم–مبريوت) م
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 .7األدب اؾشعيب:

** مابن بطورة ،مربؿد مبـ مسؾد ماهلل ماظؾقاتل ،مهػة ماظـظار ميف مشرائبم
األعصارمومسفائبماألدػار،مهؼقؼمومتؼدؼؿمسؾلماٌـؿصرماظؽؿاغل،مبريوت،م
عؤدلةماظرداظة،ماظطؾعةماظرابعة،م .1985م
** مابن ؿرقم ،مأبقمسؾدماهللمربؿدمبـمربؿدمابـماريد،ماظؾلؿانميفمذطرم
األوظقاءموماظعؾؿاءمبؿؾؿلان،ماىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م.1986
** مأبو اؾعباس امحد بن امحد،مسـقانماظدراؼةمصقؿـمسرفمعـماظعؾؿاءم
يفماٌائةماظلابعةمبؾفاؼة،ماظغربؼين،مهؼقؼمرابحمبقغار،ماىزائر،ماظشرطةم
اظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع.1981،
** مأبو ضقف امحد عؿر ؿصطػى،ماظؼؾائؾماظعربقةميفماٌغربميفمسصريم
اٌقحدؼـممومبينمعرؼـ،ماىزائر،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م .1982م
** مامحد بن حمؿد بن عؾي،ماظـغرماىؿاغلميفمابؿلامماظـغرماظقػراغلم
ابـ مدقـقن ماظراذدي ،مهؼقؼ مو متؼدؼؿ ماٌفدي ماظؾقسؾدظل ،مضلـطقـة،م
عـشقراتموزارةماظؿعؾقؿماألصؾلموماظشؤونماظدؼـقة،م.1973
** مامحد ؿردي ،معؼدعة ميف ماظػقظؽؾقر ،ماظؼاػرة ،مدار ماظـؼاصة مظؾطؾاسةم
واظـشر،م.1975
** مأؽرم أبو راس اؾؾؤؾؤة اؾـادرة ،مط ،1.مدعشؼ-دقرؼا ،مدار مسالءم
اظدؼـ،م،1993م32مص.م م
** اؾػرد بل،ماظػرقماإلدالعقةميفماظشؿالماإلصرؼؼلمعـماظػؿحماظعربلمحؿكم
اظققم،مترذيةم(سؾدماظرريـمبدوي)،مبريوت،مدارماظغربماإلدالعل،ماظطؾعةم
اظـاغقة،م.1981
** متردرتام بوتر ؽوػني ،مجاعع ماظدرادات م :ماظػقظؽؾقر ماالعرؼؽل،م
ترذيةم(غظؿلمظقضا)ماظؼاػرة:مدارماظعاملماظعربلم(د.تا).
** مجقؿس ػرقزر ،ماظػقظؽؾقر ميف ماظعفد ماظؼدؼؿ م(اظؿقراة) ،ماظؼاػرة ،مدارم
اٌعارفم(د.تا).
**محسني املصري،ميفماألدبماظشعيبماإلدالعلماٌؼارن،مط،1.ماظؼاػرة-م
عصر،ماظدارماظـؼاصقة،م،2001م255مص.م(دارماظشفرةم–مدعشؼ).م م
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**مخؾقل امحد خؾقل،مسبقمدقدققظقجقامظؾـؼاصةماظشعؾقة،مبريوت،مدارم
ايداثة.1979.
** مدالم اؾرادي ،مايؾؾ مسؾكماىرار،مط ،1.مبـقـروت-ظؾـان،معؤدلةم
غقصؾ،م1،1991مج.م م
** مدالم اؾرادي ،مجقد معـ ماٌقجقد ،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،معؤدلةم
غقصؾ،م،1991م1مج.م م
** مدالم اؾرادي ،محقص مبقص،مط ،1.مبريوت-ظؾـان ،معؤدلةمغقصؾ،م
1،1988مج.م م
** مدؾقم اػـدي باز ،معـاجاة ماظؾؾغاءميف معلاعرةماظؾؾغاء،مط ،1.مبريوت-م
ظؾـان،مدارماالغؿشارماظعربل،م،1998م349مص.م م
** مذعقب أبو ؿدقن ،مطؿاب ماىقاػر مايلان ميف مغظؿ مأوظقاء متؾؿلان،م
هؼقؼمسؾدمايؿقدمحاجقات،ماىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾؿقزؼع،م.1974
**مذوؼي عبد احلؽقم،معقدقسةماظػقظؽؾقرموماألدارريماظعربقة،مبريوت،م
دارماظعقدة،م.1982
** معبد احلؿقد قوـس،ماهلالظقةميفماظؿارؼخموماألدبماظشعيب،ماظؼاػرة،م
دارماٌعرصة،ماظطؾعةماظـاغقة.1967،
**معبد احلؿقد قوـس ،ععفؿماظػقظؽؾقر،مبريوت،معؽؿؾةمظؾـان،م.1983
** مسؾدماهللمرطقيب،متطقرماظشعرماىزائريمايدؼث،ماىزائر،ماٌؤدلةم
اظقرـقةمظؾؽؿاب،م.1983
** مػروقد دقغؿوـد ،ماظطقرؿ مو ماظؿابق ،مترذية م(بقسؾل مؼادني)،م
اظالذضقة،مدارمايقارمظؾـشرمموماظؿقزؼع،م .1983م
**مػوزي اؾعـتقل،ماظػقظؽؾقرمعامػق؟ماظؼاػرة ،دارماٌعارف،م.1965
** مطقد ماظـلاء،مط،1.ماظؼاػرة-عصر،ماٌرطزماظعربلماظـقدؼـث ،م،1995م
85مص.م م
** محمؿد اجلوفري ،مسؾؿ ماظػقظؽؾقر ،ماألدس ماظـظرؼة مو ماٌـففقة،م
اظؼاػرة،مدارماٌعارف،ماظطؾعةماظرابعة،م.1981
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** حمؿد اجلوفري ،مسؾؿ ماظػقظؽؾقر ،مدرادة ماٌعؿؼدات ماظشعؾقة،م
اظؼاػرة،مدارماٌعارف،م.1980
** حمؿد احلسن ،ماألدب ماظشعيب ميف محؾب ،مط ،1.مدعشؼ-مممممممممممممم
دقرؼا،موزارةماظـؼاصة:د 301 ،1994 ،ص.م
** محمؿد املراؽشي ابن عذاري ،ماظؾقان ماٌغرب ميف مأخؾار ماألغدظسم
واٌغرب،مبريوت،مدارماظـؼاصة،ماظطؾعةماظـاغقة،م.1983
** محمؿد املرزوؼي ،ماألدب ماظشعيب ،متقغس ،ماظدار ماظؿقغلقة مظؾـشر،م
.1967
** مؿروة حسني ،متراثـا ..مطقػ مغػفؿف ،مبريوت ،معؤدلة ماألحباثم
اظعؾؿقة،م.1985
** مـبقؾة إبرافقم ،مأذؽال ماظؿعقري ميف ماألدب ماظشعيب ،ماظؼاػرة ،مدارم
اٌعارفم؛ماظطؾعةماظـاغقة،م،2000م260ص.
** مفجرتي ؽراب اؾؽزاـدر ،مسؾؿ ماظػؾؽؾقر ،مترذية م(رذدي مصاحل)م
اظؼاػرة،مدارماظؽاتبماظعربلمظؾطؾاسةموماظـشر.1967،
** موايف عؾي عبد اؾواحد،ماظطقرؿقةمأذفرماظدؼاغاتماظؾدائقة،ماظؼاػرة،م
دارماٌعارف،م.1959
** مقوري دوؽوؾوف ،ماظػقظؽؾقر مضضاؼاه مو متارخيف ،مترذية م(حؾؿلم
ذعراوي مو مسؾد مايؿقد محقاس) ،ماظؼاػرة ،ماهلقؽة ماٌصرؼة ماظعاعة مظؾؿأظقػم
واظـشر،م.1971

 .8املؾحون

مممم معقصؿم
مممممم
ماٌؾققن،م مدار
ممم مممم مم م
ماظشعر
ماٌؽـقنم مميفم ممم
مممممرم ممم ممم
** معبد احلؿقد عبابسة،م ماظد
ظؾـشر،ماىزائر،م،1996م166مص .م
** عبد اؾؽرقم عؿقؿور ،م -مدؼقان،ماظطؾعةماألودي،معطؾقساتماٌفرجانم
اظقرينمألشـقةماظشعيب،ماىزائر،م،2008م96مص .م
 دؼقانم،2007معـشقراتمرباصظةماٌفرجانماظقرينمألشـقةماظشعيب،ماىزائر،م،2010م101مص.
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مدؼقانم،2008معـشقراتمرباصظةماٌفرجانماظقرينمألشـقةماظشعيب،ماىزائر،م،2010م101مص.
** أـس حمؿد دعقد ؽؿال  :اظلػقـة،مذبؿق مأدبلمعـماظشعرماٌؾققنم
وبعضماظػصقحمظألشاغلماظؼدميةمومبعضمايدؼـة،معؽؿؾةماٌعارف،م-1983
،1984م143مص .م
** عبد اهلادي اؾعـؼاء  :دؼقانماظشقخماياجمربؿدماظعـؼاء (-1907
 ،)1978مرؾع ماٌؤدلة ماظقرـقة مظؾػـقن ماٌطؾعقة ،موحدة ماظرشاؼة ،ماىزائر،م
،2002م106مص .م
ممممماحم
مم
مم معد
مساعر،م مو
مم مممبينم م مممم
مذاسر
مابراػقؿ،م م مم
عصطػكم مممبـم مممممممم
** عبد اؾؼادر عزة  :م م مم
اظؼؾائؾماظقػراغقة،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م،1977
** ػتقحة بشار - :مواحةماٌؾققن،مذعر،مدارماألعؾ،م2000م42،مص .م
**حمؿد خبوذة  :طؿاب مايب مو ماحملؾقب ،مغشر مابـ مخؾدون،م
تؾؿلان،مدـةم،1939م224مص/.اظـشرةماظـاغقة،مدـةم،2004م374مص.
دؼقانمابـمعلاؼب،مغشرمابـمخؾدون،متؾؿلان،م
دـةم،1951/1370م 137مص/.دـةم،2001م 213مص/.اظـشرةماظـاغقة،مدـةم
،2001م213مص.
دؼقانمدقديماألخضرمبـمخؾقف،مذاسرماظدؼـم
وماظقرـ،معطؾعةماظشؿالماإلصرؼؼلمباظرباط،مدـةم،1958م 135مص/.اظـشرةم
اظـاغقةم،مدـةم،2001م198مص.م
دؼقان مدعقد ماٌـدادل ،ماظشرطة ماظقرـقة مظؾـشرم
واظؿقزؼع،ماىزائر،م،1970م169مص.مم
** حمؿد خبوذة و عبد اؾرمحان دؼال  :طؿابمغػحماألزػارموموصػم
األغقارمومأصقاتماألرقارمومغغؿماألوتار،متقطقانم(،)1933متؾؿلانم(،)1934م
134مص+.م .3م
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** اؾعربي بن عاذور  :أذعارمربؿدمبؾكري،مذاسرماظشقخمبقسؿاعةموبطؾم
اٌؼاوعة ،دارماظشروقمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م،2008م345م
ص.
** اؾتؾي بن اؾشقخ  :دورماظشعرماظشعيبماىزائريميفماظـقرة،م-1830
،1945ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م،1983م555مص .م
دراداتميفماألدبماظشعيب،ماٌؤدلةماظقرـقةم
ظؾؽؿاب،ماىزائر،م،1990م225مص.م
** حمؿد بن ذرقػة  :عؾعؾة ماظؽػقػ ماظزرػقغل ،متؼدؼؿ مو متعؾقؼم
وهؼقؼ،ماٌطؾعةماٌؾؽقة،ماظرباط،م1407ﻫم-م1987مم،م240مص.
تارؼخ ماألعـال مو ماألزجال ميف ماألغدظسم
واٌغرب،محبقثمومغصقص،معـشقراتموزارةماظـؼاصة،ماىزءم:5
مميفمدؼقانماظشعرماٌؾققن،ماىزءماألول،م
مم
ممم مممممم مممم ممممممم مم م ممم ممممم مم م
** عبد اؾؼادر بن دعؿاش  :مماٌفؿ
عقصؿمظؾـشرم(،)ENAGماىزائر،م280،2008ص.
** ؿسعود بن راؿي  :اظؽـزماٌغؿقرميفماظشعرماٌؾققن ،مضصرماظؽؿاب،م
اظؾؾقدة،م،1999م95مص .م
** بوعالم بساقح  - :صـقن ماظؿصقؼر ميف ماظشعر ماظشعيب ماٌؾققن ،ميفم
"ػـا-اىزائر"،ماظعددم،33م .1955م
 مغظرةمخارػةمسؾكماظشعرماىزائريماٌؾققن،ميفم"ػـا-ماىزائر"،ماظعددم،44م،1956مص .12.م
** املفدي اؾبوعبدؾي  - :ماظشاسر ماظشعيب ماظشقخ مابـ ماظلقؼؽتم
اظلقؼدي ،مذبؾة ماظـؼاصة ،ماىزائر ،مؼـاؼر -مصرباؼر م ،1987ماظعدد م،97م
ص .45-35.م
 مجقاغبمعـمترذيةمحقاةماظشاسرماظشعيبمدقدي ماألخضر مبـ مخؾقف ماٌزؼؾل ماٌغراوي،رباضرة م(شري معـشقرة)،م
عفرجان مدقدي ماالخضر مبـ مخؾقف ،معلؿغاٍ ،معـ م 18معاي مإدي م 21عايم
،1982م13مصمباآلظةماظراضـة.مم
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أضقاء مسؾك متارؼخ ماألعري مسؾد ماظؼادر،م
ذيعقةماىغراصقاموماآلثارمظقػران،مسددمخاصمحقلم"ماألعريمسؾدماظؼادر"،م
دـةم،1983مص.28-1.مأغظرمغػسماٌؼالميفمتؼرؼرمدـةم .1966م
** غوثي أبو عؾي  :طشػ ماظؼـا مسـ مآظة ماظلؿا  ،معطؾعة مأدوظػم
جردانم)،(Jourdanماىزائر،م1322مﻫ1904/مم،م143مص/.اظـشرةماظـاغقةم
ظؾؿؤدلةماظقرـقةمظػـقنماظطؾاسةم(،)ENAGمدـةم،1995م 287ص.
م
** برؽة بوذقبة  - :اإلؼؼا ميف ماظؼصقدة ماظشعؾقة مسـد مذعراء مذويم
عـقع(درادة مهؾقؾقة مو متطؾقؼقة)،عـشقرات ماظؿؾقني/اىاحظقة ،مدؾلؾةم
اظدرادات،ماىزائر،م96 ،2001مص.م م
مذعراءمذويمعـقعماظشعؾققن،متراجؿموغصقص،ماٌؤدلةماظقرـقةمظؾػـقنماٌطؾعقة،موحدةمرشاؼة،ماىزائر،م،2002م422م
ص .م
 صـقن مذعؾقة معـ ماىـقب ماظغربل ماىزائريم(اظشعر-اظرضص)،م 59ص.م(درادةمشريمعطؾقسة)
** عبد اؾؼادر بوجؾطقة - :محالماظققم،مدارماظغرب،؟ م
 مسربة ماظدػر ،مذعر معؾققن ،مدار ماظغرب،موػران،م،2005م 68ص .م
 موظد ماظدغقا ،مذعر معؾققن ،مدار ماظغرب،موػران،م،2007م95ص.
مل،م ممذبؾةم
مممم
ممممم م
مممم ماظػـ
مم مممتطقره
ماظشعيبم مو
ممم ممم مم
ماظشعر
محقلم ممم
ممم م مم
** رابح بوـار  - :ممغظرة
أعال م) ،(Promessesماظعدد م ،4مغقصؿرب-دؼلؿرب م ،1969ماىزائر ،مص-7.
 .24م
 مدعقد مبـ مسؾد ماهلل ماظؿؾؿلاغل ماٌـدادل ،مدؼقان،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماىزائر،م،1976م91مص .ذعرمصصقح .م
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** أمحد بوزقان  - :مدؼقان موحل ماظقئام ،مذعر مذعيب ،مدارم
ػقعف،اىزائر،م،2005م135مص .م
 مدؼقان مبني ماٌؿـق مو ماٌؿؿـع ،مذعر مذعيب،ماظقطاظةماإلصرؼؼقةمظإلغؿاجماظلقـؿائلموماظـؼايف،ماىزائرم،2007،مطؿقبمعـم
76مص.مومضرصمعضغقط .م
** حمؿد بؾؼادم ذاقب  - :مرباسقات ماًقام ،مصقاشة مإظل ماظشعرم
اٌؾققن،مذبؾةماظـؼاصة،مسددم،2007-11متصدرمسـموزارةماظـؼاصة،ماىزائر،م
صص.191-179.
ماٌؾققن،م
مم
مم مممم مم م
مممشممعر
غظراتم مميفم ماظ
 مم ممممارماظؾقضاء،مم .2000م
مممممممممممم ممم
مفاحماىدؼدة،ماظد
مممممممم مم ممم ممممم
،معطؾعةماظـ
عـشقراتماٌؾؿؼك،مط 2.ممم
مل،مدؼقانم
مم
مممممكم م مممممم
ملمىؿعمأذعارمسؾدماهللماظؿم
ممممخم مم مم ممم ممممم ممممم
** إبرافقم ذعقب  - :ماظؿق
مؼق،مذيعمومهؼقؼ:مإبراػقؿمذعقب،ماظطؾعةماألودي،معطؾعةماظلالم،م
مم
مممممم مم م مممم ممم م مممممممممم ممم م مممم مممممم مم م ممم ممممممم م مم
ممإبـمطر
األشقاط،ماىزائر،م،1998م149مص25(.مضطعةمذعرؼة) .م
ماؼحماًـري،مخزاغةم
مممممم
مممملممم ممم مم م مم
اظدؼقانماٌـريمظؾشاسرمابـماظ
 ممممممم ممممم مممم مم ممممماظرتاثماظشعيبم،4ماظطؾعةماألوديم،2006عطؾعةمروؼغل،ماألشقاط،م168مص.
** مجاعي
ماٌقضق ميفمضصقدةماٌؾققن،مذبؿقسةمعـمرؾؾةموحدةماظشعرمواٌقدقؼك،مطؾقة ماآلداب مزفر ماٌفراز ،مصاس ،معـشقرات معفرجان مصاس مظػـ ماٌؾققن،م
صاس،ماٌغرب،م،2004م94مص .م
 مذعر ماٌؾققن مبني مثؼاصؿني :ماظعاٌة مو ماظشعؾقة ،متؽرميا مظؾشقخ مربؿدمماطش،م
مم
ممممم م
ماٌؾققن،م معر
ممممم مممم مم م
مممم مػقاة
مدفقم،م ممذيعقة
مم م م ممم
مم مممأريد
مباظشاسر
ممممم مممم مم
مم ممماحؿػاء
بؾؽؾريم مو
مم مم
اٌغرب،م .2002م
 مأسؿال ماٌفرجان ماظقرين ماظـاغل مظؾشعر ماظشعيب مو ماألشـقة ماظؾدوؼة،ماألشقاط،ماىزائر،معـم 17مإديم 21مغقصؿربم،1999مهتمإذراف:مإبراػقؿم
ذعقب،موذغاغلمبقداود،مبرؼفؿاتمسقلك،م215مص.م
م
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دقدي مًضر مبـ مخؾقف م ،محقاتف مو مضصائده ،ماىزء ماألول،م
عـشقرات مذيعقة مآصاق معلؿغاٍ ،مدار ماظغرب مظؾـشر مو ماظؿقزؼع ،موػران،م
،2006م256مص+.م52مص.
ذبؾة م"أعال" ،مسدد مخاص مباظشعر ماٌؾققن ،مسدد م ،2مغقصؿرب-م
دؼلؿربم،1949ماىزائر،م135مص(سربقة)+.م92مص(صرغلقة).
سؽازقاتمعـماظشعرماظشعيب،م،1980-1977متقغس،م.1981ممممممم م
دقديمًضرمبـمخؾقفم،محقاتفمومضصائده،ماىزءماظـاغل،مذيعقةم
آصاق معلؿغاٍ ،معـشقرات ماألظػقة ماظـاظـة ،موػران ،م ،2010م176م
ص(سربقة)+.م48مص(صرغلقة).
ممماظصقاح،م
مةميفمطالمماظعـؼا،ماظؾقتمو
ّمممممممضمّمم ممم ممممممممم مممممم
مممضممةموماظر
** حمؿد داود بن عؿر  :اظد
غشرماٌؤدلةماىزائرؼةمظؾطؾاسة،م.،1990م110مص .م
** عبد اؾؼادر غالم اهلل  :دؼقان ماظشقخ مسؾد ماظؼادر مبطؾفل،م
علؿغاٍ،1999،م197مص.
غصقصموموثائؼميفمتارؼخماىزائرمايدؼث،م-1500
** مجال
،1830معـشقراتماٌؤدلةماىزائرؼةمظؾطؾاسة م،م،1987مص .49-47.غصم
مم م
مشران"مظلقديماالخضرمبـمخؾقف.
ممممممم ممم مممم ممم ممم م م مممم مم ممم
"ضصقدةمعز
مم
عـمأدبـاماظشعيب،مذبؾةمتقطقان،ماظعددم،5م .1960م
** عبد اهلل
** حمؿد احلبقب حشالف  :األذؽالمومجـادفاميفماألشاغلموماألػازؼجم
اظشعؾقةمعامؼعرفمسـدماظعاعةمبـ م(سؾؿماظؿفـقس)،ميفمدصاترمعرطزماظؾقثميفم
األغـروبقىقة ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة مبقػران ،les Cahiers du Crascم
"اظرتاث"،مرضؿم،15م،2006مص.24-7.م م
األخضر مبـ مخؾقف معـ مخالل مذعره،م
اٌرجعماظلابؼ،مص.48-25.
اىػر ميف ماظشعر ماظشعيب ماٌؾققنم
اٌغاربل ،ماىزائر ،ماظدؼقان ماظقرين ميؼقق ماٌؤظػ مو مايؼقق ماجملاورة،م
.2004
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** حمؿد احلبقب حشالف و حمؿد بن عؿرو اؾزرفوـي  :عـموحلم
األمل،مذعرمعؾققن،مؼصدرممبـادؾةمإحقاءماظذطرىمايادؼةموماظعشرؼـمظقصاةم
اظرئقسماظراحؾمػقاريمبقعدؼـ،مضدممظفمصكاعةمسؾدماظعزؼزمبقتػؾقؼة،مرئقسم
اىؿفقرؼة،معـشقراتمAnepم،م،2000م123مص .م
دؼقانماظشقخماظؿؾؿلاغلمبقعدؼـمبـمدفؾة،مذعرمعؾققن،معـشقراتم
اٌؤدلةماظقرـقةمظإلتصال،ماظـشرموماإلذفار،ماىزائر،ماظطؾعةماألوديم،2001م
167مص .م
دؼقان ماظشقخ مسؾد ماظؼادر ماًاظدي ،مذعر معؾققن ،معـشقراتم
،ANEPماىزائر،ماظطؾعةماألوديم،2003م272مص.
** عبد احلؿقد حجقات  :اىقاػر مايلان ميف مغظؿ مأوظقاء متؾؿلان،م
اظؼلؿ ماظـاظث م :ماظـق مايقزي ( ،)397-283ماظشرطة ماظقرـقة مظؾـشرم
واظؿقزؼع،ماىزائر،م،1982م427مص.
** احلػـاوي أؿؼران اؾسحـوـي و أمساء دقػاوي  :دؼقانمابـمعلاؼب،م
اٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،ماىزائر،م،1989م261مص.
** أمحد محدي  :دؼقان ماظشعر ماظشعيب ،مذعر ماظـقرة ماٌلؾقة ،مغشرم
اٌؿقػماظقرينمظؾففاد،ماىزائر،م،1994م146مص .م
** ؿصطػى حرؽات  - :ماهلاديمإديمأوزانماظشعرماظشعيب ،دارماآلصاق،م
اىزائر2007،؟،م237مص .م
ماهلاديمإديمأوزانماظشعرماظشعيب،ماألوزانموماظؼاصقة،مهؾقؾمظؾؼصائد،مدارماألصاق،ماىزائر،م2007؟،م237مص(.سربقة)32+مص(.صرغلقة).م
** مجال اؾدقن خقاري  :أشراض ماظشعر ماظشعيب ميف ماىزائر ،مذبؾةم
اظـؼاصة،مسددم،43ماىزائر،م .1978م
** بؾؼادم مخقؾيم:مروائعماظشاسرماظشعيبمسؾدماهللماظؿكلمبـمطرؼق،مدارم
اظؽؿابماظعربل،ماىزائر،م،2002م141مص.
** أمحد األؿني - :محقزؼة م ،ماٌؾقؿة ماىزائرؼة ،ماظؼصة مو ماظؼصقدة،م
درادة،مدارماظصؾاح،ماىزائر،1991،م93مص .م
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مال،مذبؾةماظـؼاصةمسددم
مممم
ممم م مم مممممممممممم
اظشقخممساتل،ماظشاسرماىق
ممم مم مم ممم م مممم مم مممم،2ماىزائر،م،1993م64-56مص .م
** حمؿد ؿػالح  :ذعراءماٌؾققنممبـطؼةمشؾقزان،معـماظعفدماظعـؿاغلمإديم
شاؼةماظؼرنماظعشرؼـ،متراجؿمومغصقص،مدارممػقعا،ماىزائر،م،2008م127م
ص .م
دؼقانمأبلمعدؼـمبـمدفؾة،مدارماظغرب،م،2002م
**
254مص .م
عؾاحث ميف ماظشعر ماٌؾققن ماىزائري(عؼاربةم
عـففقة)،معـشقراتمزبربمساداتمومأذؽالماظؿعؾريماظشعيبماىزائري،مدارم
اظغربمظؾـشرموماظؿقزؼع،موػران،2003،م146مص.
** خاؾد ؿقفوبي  :خاظد معقفقبل ،ماظشعر ماظشعيب ماىزائري ،مدارم
اظؼصؾةمظؾـشر،ماىزائر،م،2009م 255ص.
** حمؿد ؼاضي  :اظؽـز ماٌؽـقن ميف ماظشعر ماٌؾققن ،ماٌطؾعة ماظـعاظؾقة،م
اىزائر،م،1928م 224ص/.أسادمغشرهماظـ ،CRASCموػران،م،2007م287م
ص.ومضدممظفمأريدمأعنيمدالي.
** عبد اؾؽرقم ؼذقػة  :أغطقظقجقا ماظشعر ماٌؾققن ممبـطؼة مايضـة،م
اظشعراء ماظرواد ،معـشقرات مأرتقلؿقؽ ،ماىزائر ،ماظطؾعة ماظـاغقة ،م،2007م
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