كلية اآلداب الفنون
قسم اللغة واألدب العربي
مستوى السنة الثانية ليسانس (دراسات أدبية).
مقياس الشعرية العربية
األستاذة مغراوي فاطمة
الموضوع :قائمة بعناوين بعض المصادر والرماجع التي تناولت موضوع الشعرية العربية
قديما وحديثا .
 -1كتاب ّ
(فن الشعر) ألرسططاليس .
-2الموازنة بين أبي تمام والبحتري ،لآلمدي
-3إعجاز القرآن ألبي بكر الباقالني
ِ -4حلية المحاضرة في صناعة الشعر للحاتمي
-5العمدة في محاسن الشعر وادابه  ،البن رشيق القيرواني .
-6عيار الشعر البن طبطبا العلوي
-7نقد الشعر لقدامة بن جعفر
-8الوساطة بين المتنبي وخصومه  ،للقاضي الجرجاني
 -9الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من الشعر ،للمرزباني.
-10طبقات الشعراء  ،لعبد هللا بن المعتز
-11الشعر والشعراء البن قتيبة الدينوري
-12الصناعتين  ،ألبي هالل العسكري.
-13شرح ديوان الحماسة ألبي علي المرزوقي
-14أسس النقد االدبي عند العرب  ،ألحمد أحمد بدوي
-15تاريخ النقد األدبي عند العرب ،إلحسان عباس

-16تاريخ النقد األدبي والبالغة من القرن الخامس إلى العاشر لمحمد زغلول سالّم
-17خطاب الطبع والصنعة لمصطفى درواش
-18الصنعة الفنية في التراث النقدي لحسن البنداري
-19الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،لشوقي ضيف
-20نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور اإلسالمية) ،لمصطفى الجوزو
-21بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ،ليوسف حسين بكار
-22قضايا النقد األدبي القديم ،لمحمد زكي العشماوي
-23الشعرية ،قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي ألحمد جاسم حسين.
-24النقد األدبي في آثار أعالمه ،لحسين الحاج حسن
-25المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث
 -26أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني
-27دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني.
-28اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى المكبوت  ،لمحمد ّ
عزام.
-29دراسات في النص والتناصية ،لمحمد خير البقاعي
-30خصائص اإليقاع الشعري ،للعربي عميش
 -31في نظرية األدب ،من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم  ،لعثمان موافي .
-32نظرية اإلبداع في النقد العربي القديم ،لعبد القادر هني.
النص  ،لعبد اإلله الصائغ.
-33الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنيّة  ،القَدامة وتحليل
ّ
-34اإلسالم والشعر ،لسامي مكي العاني.
 -35الشعرية العربية لجمال الدين بن الشيخ ترجمة مجموعة من األساتذة ،لجمال الدين بن
الشيخ.
-36قضايا الشعر المعاصر لنازك المالئكة.
-37الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية لعز الدين إسماعيل.
-38الشعر العربي المعاصر ،روائعه ومدخل لقراءته ،الطاهر أحمد مكي.

-39الشعرية العربية ،األنواع واألغراض لرشيد يحياوي.
-40الشعرية العربية  ،ألدونيس.
والمتحول ألدونيس.
-41الثابت
ّ
-42الشعرية العربية الحديثة لشربل داغر.
-43أصول الشعرية العربية عند حازم القرطاجني ،لشكري زاوش.
-44الوسيلة األأدبية لحسين المرصفي.
-45دراسات في النقد واألدب لمحمد مصايف.
-46فصول في النقد األدبي الجزائري الحديث :دراسات ووثائق لمحمد مصايف.
-47جماعة الديوان في النقد ،لمحمد مصايف.

