
 .ص ل.س.رمادة  -جزء –لسان العرب  -ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم-

 . ص-المصدر نفسه-

 .ص-اساس البالغة -الرمخشي، جار هللا أببو القاسم محمود بن عمر-

 .ص  - مجلد  -اللغة معجم مقاييس -ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا-

 .ص  -ج -لسان العرب -ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم-

 .ص -مختار الصحاح -الرازي، محمد ابن ابي بكر-



 .الشعراء آية -

 .األعراف اآلية -

 .ص -كتاب نقد النثر -ابن جعفر، أبو الفرج قدامه الكاتب الغدادي-

 .ص -جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب -هامشي، السيد أحمدال-



-م /هـ-مصر-القاهرة -المطبعة االميرية -صبح في صناعة اإلنشا -القلقشندي، أبو العباس أحمد  بن علي-

 .ص  -ج

 .ص –األدب العربي في االندلس  -عتيق، عبد العزيز-

 .بتصرف -ص--ط -لبنان -بيروت -دار العلم للماليين -م األدبيالمعج -جبور، عبد النور-

 



علي محمد البجاوي و : الكتابة و الشعر، تحقيق: كتاب الصناعتين -العسكري، أبو هالل الحسن ابن عبد هللا بن سهل-

 .: م، ص/هـ -لبنان -بيروت –صيدا  –محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 

، ، االصدار العاكوب، عيسى، و آخرون، أساليب التعبير األدبي، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط-

 .: ، ص

 



 .:كتاب النثر، ص: الشكعة، مصطفى، األدب في موكب الحضارة اإلسالمية-

 .: عتيق، عبد العزيز، األدب العربي في األندلس، ص-

 



 .: ، صأبو عثمان عمرو بحر، البيان و التبيين، جالجاحظ، -

العوبي، رابح، مضامين الرسائل السياسية في القرن الثاني و الثالث للهجرة، مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر، -

 .: ،ص ط



، دار ائص األسلوبية المضامين و الخص : جيران، محمد مسعود، فنون النثر االدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب-

 .: ، ص، ج، المدار اإلسالمي، بيروت، لبنان،ط

توات الطاهرمحمد،أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  -

 . :،ص،

 

دار المدار –( المضامين والخصائص األسلوبيةلخطيب فنون النثر األدبي في آثار لسان ابن ا –جبران ، محمد مسعود -

 .ص-ج– -ط -لبنان-بيروت–اإلسالمي 

 تص –األدب في األندلس –عتيق ،عبد العزيز -



 .: ص -

 .بتصرف -ص –في النثر العربي، قضايا و فنون و نصوص  -عبد العال، محمد يونس-

 . : األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب، صالهامشي ، السيد أحمد، جواهر  -

 .: عتيق، عبد العزيز، األدب العربي في األندلس، ص -

 .: المرجع نفسه، ص -

 



 

 

 

 

 

 .ص -جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب-الهاشمي ،السيد أحمد -

.األدب العربي في األندلس ص  –عتيق، عبد العزيز  -

-بيروت–دار الغرب اإلسالمي  -مضامينه و أشكاله:لنثر األدبي األندلسي في القرن الخامس ا –بن محمد، علي  -

.ص -ج. -ط -لبنان

 .بتصرف-ص–المرجع نفسه  -





: ، ص، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط عصر الطوائف و المرابطين  عباس، احسان، تاريخ االدب االندلسي -

-. 

 .: كتاب النثر، ص: مصطفى، األدب في موكب الحضارة االسالميةالشكعة، -

 



 .، ، جسالم، محمد زغلول، االدب في العصر المملوكي، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، -

 .: المرجع السابق، ص-

 


