
 :النقل من المصادر  

 ((:الحرفيّ )) النقل النّصي -1

المعاني مطروحة في ))  :(ه522ت)ويكون ذلك عندما ننقل قوال من غير تغيير، نحو قول الجاحظ   

 .( )...((الطريق يعرفها األعجمي

 .(5)((اسٌم، وفعل، وحرٌف : الَكلِم)): (ه81 ت)ونحو قال سيبويه 

ماٍض، : وهي على ثالثة أضرب، تنقسم بانقسام الزمان))  :في باب األفعال ( ه295ت)أو قال ابن جني 

 .(2)((وحاضٍر، ومستقبل

 

 

 :النقل بالمعنى -2

يرى : وهو أن تقرأ نّصا أو نصوصاً وتفهمها، ثّم تكتبها بأسلوبك مع المحافظة على المعنى ، نحو    

 .( )اسم، فعل، حرف: عن ثالثة أقسام سيبويه أّن الكلمة العربية ال تخرج

 .(2)ماض، ومضارع ، وأمر: ذهب ابن جّني إلى أّن الفعل ثالثة أقسام: أو

 .وتتبين شخصية الباحث في النقل بالمعنى أكثر من النقل الحرفي    

 

 :نالحظ

بالمعنى ال نضع في حين في النقل . أّننا في النقل الحرفي نضع أقواساً قبل بداية النّص وبعد انتهائه  - 

 (.ينظر)هذه األقواس، ونضع في الحاشية في النقل بالمعنى كلمة 

 

   :النقل بالوساطة -2

                                                

 (.رقم الصفحةتمثل  22تمثل رقم الجزء ، و  2حيث .  )  22/ 2:البيان والتبيين (1)
 . 12/ 1:الكتاب (2)
 .77: الّلمع ( )
 . 1/12:الكتاب : ينظر  (1)
 . 77:الّلمع : ينظر (2)



ويكون ذلك عندما يحيلنا مصدر على مصدر آخر دون الوصول إلى المصدر األخير لسبب ما ، مثل     

د أّن  :فقدان الكتاب ، أو صعوبة الحصول عليه، فيلجأ إليه في الضرورة القصوى ، نحو يرى المبرِّ

الهمزة المفتوحة وحدها، وإنما ضّم إليها الالم ؛ لئال يشتبه التعريف ( : أل)حرف التعريف في 

 .( )باالستفهام

 

 :ملحوظات 

: عند تكرار المصدر أو المرجع في الصفحة الواحدة مباشرة ، من دون فاصل ، في الحاشية نقول  - 

 .نفسه

 .5 /  :الكتاب(  : )مثال

 .52/  :نفسه( 5)

 :وإذا كان الجزء والصفحة أنفسهما نقول

 .نفسه( 2)      

 .هناك منهج يذكر المعلومات كاملة عن المصدر أو المرجع عندما يرد ألّول مرة في الحاشية  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .، نقال عن كتاب الشافي للمبرِّد3/241:شرح الرضي على الكافية: ينظر ( )



 

 

 

 المصادر األدبية واللغوّية في التراث العربي قديما وحديثا

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب إعراب القرآن الكريم   -1

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه228 أبو جعفر النحاس إعراب القرآن  

إعراب ثالثين سورة من القرآن  5

 الكريم

 ه271 ابن خالويه

 ه27  مكي بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن 2

 ه277 أبو البركات األنباري البيان في غريب إعراب القرآن  

 ه    العكبري التبيان في إعراب القرآن 2

الّدّر المصون في علوم الكتاب   

 المكنون

 ه 72 السمين الحلبي

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب معاني القرآن   -2

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه517 الفراء معاني القرآن  

 ه1 5 أبو عبيدة مجاز القرآن 5

 ه2 5 األخفش األوسط معاني القرآن 2

 ه 57 ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن  

  ابن قتيبة تفسير غريب القرآن 2

 ه  2 الزجاج معاني القرآن وإعرابه  

 ه27  مكي بن أبي طالب تفسير المشكل من غريب القرآن 7

 ه215 الراغب األصفهاني معجم مفردات ألفاظ القرآن 8



 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب القراءات القرآنية   -3

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه 25 ابن مجاهد السبعة في القراءات  

 ه271 ابن خالويه الحّجة في القراءات السبع 5

 ه277 أبو علي الفارسي الحّجة في علل القراءات السبع 2

 ه295 ابن جني المحتسب  

 ه    أبو عمرو الداني التيسير في القراءات السبع 2

 ه822 ابن الجوزي النشر في القراءات العشر  

إتحاف فضالء البشر في القراءات  7

 األربعة عشر

 ه7    ابن البناء الدمياطي

 ه8    الصفاقسي غيث النفع في القراءات السبع 8

العال أحمد مختار عمر وعبد  معجم القراءات القرآنية  9

 سالم مكرم

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب التفسير  -4

  

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

جامع البيان على تأويل آي القرآن   

 (تفسير الطبري)

 ه1 2 الطبري

 ه228 الزمخشري تفسير الكشاف 5

 ه8 2 الطبرسي (تفسير الطبرسي)مجمع البيان  2

 ه297 ابن الجوزي التفسيرزاد المسير في علم   

 ه 1  الفخر الرازي (تفسير الرازي)مفاتيح الغيب  2



تفسير )الجامع ألحكام القرآن   

 (القرطبي

 ه 7  القرطبي

 ه2 7 أبو حيان األندلسي البحر المحيط 7

 ه 19  الفيض الكاشاني تفسير الصافي 8

 ه571  اآللوسي روح المعاني 9

 م 98  الطباطبائي القرآنالميزان في تفسير  1 

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب الحديث   -5

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه79  مالك بن أنس الُمَوّطأ  

 ه522 الدارمي ُسَنن الدارمي 5

 ه 52 البخاري صحيح البخاري 2

 ه  5 مسلم بن الحّجاج صحيح مسلم  

 ه572 ابن ماجه سنن ابن ماجه 2

 ه572 أبو داود  ُسَنن أبي داود  

 ه579 الترمذي ُسَنن الترمذي 7

 ه212 النسائي ُسَنن الّنسائي 8

 ه258 الكليني الكافي 9

 

 

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) الكتب النحوية  -6

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه81  سيبويه الكتاب  



د المقتضب 5  ه582 المبرِّ

 ه  2 ابن السراج األصول 2

 ه227 الزجاجي الجمل  

 ه277 أبو علي الفارسي التكملة في النحو 2

 ه295 ابن جّني اللّمع في النحو  

 ه  7  عبد القاهر الجرجانيّ  المقتصد في النحو 7

 ه228 الزمخشري المفّصل في النحو 8

اإلنصاف في مسائل الخالف بين  9

 البصريين والكوفيين

 ه277 البركات األنباريأبو 

 ه    ابن الحاجب الكافية 1 

 ه9   ابن عصفور المقّرب في النحو   

 ه75  ابن مالك ألفية ابن مالك 5 

 ه88  الرضي االستربادي شرح الكافية 2 

 ه2 7 أبو حيان األندلسي ارتشاف الضرب من كالم العرب   

 ه  7 المصريابن هشام  مغني اللبيب عن كتب األعاريب 2 

 ه  9 السيوطي األشباه والنظائر   

  السيوطي همع الهوامع 7 

 م 98  محمد عبد الخالق عضيمة.د دراسات ألسلوب القرآن الكريم  8 

 م2 9  مصطفى الغالييني جامع الدروس العربية 9 

 م977  عباس حسن النحو الوافي 51

  فاضل السامرائي. د معاني النحو   5

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) الخالف النحوي كتب  -7

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

اإلنصاف في مسائل الخالف بين   

 البصريين والكوفيين

 ه277 أبو البركات األنباري



التبيين عن مذاهب النحويين  5

 البصريين والكوفيين

 ه    أبو البقاء العكبري

نحاة ائتالف النصرة في اختالف  2

 الكوفة والبصرة

عبد اللطيف بن أبي بكر 

 الَزبيديّ 

 ه815

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب تراجم النحاة واللغويين  -8

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

بيدي طبقات النحويين واللغويين    ه279 أبو بكر الزُّ

 ه277 األنباريأبو البركات  ُنزهة األلباء في طبقات األُدباء 5

 ه    القفطيّ  إنباه الرواة على أنباه النحاة 2

بغية الوعاة في طبقات اللغويين   

 والنحاة

 ه  9 السيوطيّ 

 

 

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب تراجم األدباء  -9

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه 22 أبو الفرج األصفهاني األغاني  

 ه59  الثعالبي في محاسن اهل العصريتيمة الدهر  5

 ه7   الباخرزي ُدمية الَقصر 2

 ه277 أبو البركات األنباري ُنزهة األلباء في طبقات األدباء  

 ه297 العماد األصفهاني خريدة القصر وجريدة العصر 2



 ه 5  ياقوت الحموي معجم األدباء  

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب حروف المعاني  -11

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه227 الزجاجيّ  حروف المعاني والصفات  

 ه 28 الرّماني معاني الحروف 5

 ه2   الهرويّ  األزهية في علم الحروف 2

 ه712 المالقيّ  رصف المباني في حروف المعاني  

جواهر األدب في معرفة كالم  2

 العرب

 ه  7 األربليّ 

 ه9 7 المراديّ  حروف المعانيالجنى الداني في   

 ه  7 ابن هشام األنصاريّ  مغني اللبيب عن كتب األعاريب 7

 م 98  محمد عبد الخالق عضيمة. د دراسات ألسلوب القرآن الكريم 8

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب الصرف  -11

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه9 5 المازني التصريف  

ب التصريفدقائق  5  ه228بعد  أبو القاسم المؤدِّ

 ه277 أبو علي الفارسي التكملة 2

 ه295 ابن جّني (شرح كتاب التصريف)المنصف  

  ابن جّني التصريف الملوكي 2

 ه2   ابن يعيش شرح الملوكي في التصريف  

 ه    ابن الحاجب الشافية 7

 ه9   ابن عصفور الممتع في التصريف 8

 ه 8  الرضي االستربادي الشافيةشرح  9



 ه2 7 أبو حيان األندلسي المبدع في التصريف 1 

 م972  كمال ابراهيم عمدة الصرف   

 م 98  محمد عبد الخالق عضيمة. د المغني في تصريف األفعال 5 

  خديجة الحديثي أبنية الصرف في كتاب سيبويه 2 

  السامرائيفاضل . د معاني األبنية في العربية   

 م2 51 حاتم صالح الضامن. د الصرف 2 

  هادي نهر. د الصرف الوافي   

 

  

 

 

 :كتب التصحيح اللغوي، وهي قسمان -12

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب الفصيح   -1

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه  5 ابن السّكيت اصالح المنطق  

 ه 59 أبو العّباس ثعلب الفصيح 5

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب لحن العامة   -2

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه89  الكسائي ما تلحن فيه العامة  

بيديّ  لحن العوام 5  ه279 أبو بكر الزُّ

قِّلي تثقيف اللسان 2  ه 21 ابن مّكي الصِّ

 ه  2 الحريري ُدّرة الغواص في أوهام الخواص  

 ه277 ابن هشام اللخمي إلى تقويم اللسانالمدخل  2

 ه297 ابن الجوزي تقويم اللسان  

 ه1 9 ابن كمال باشا التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 7



 ه 97 ابن الحنبلي سهم األلحاظ في وهم األلفاظ 8

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب النقد  -13

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه255 ابن طباطبا العلوي الشعرعيار   

 ه227 قدامه بن جعفر نقد الشعر 5

 ه  2 القاضي الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه 2

الموشح في مآخذ العلماء على   

 الشعراء

 ه 28 المرزباني

العمدة في محاسن الشعر وآدابه  2

 ونقده

 ه 2  ابن رشيق القيرواني

  هاللمحّمد غنيمي  النقد الحديث  

  أحمد الشايب األسلوب 7

  داود سلّوم وعناد غزوان النقد التطبيقي 8

   

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب البالغة  -14

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه 59 ابن المعتز البديع  

 292بعد  أبو هالل العسكريّ  الصناعتين 5

 ه27 بعد  علي بن خلف الكاتب موارد البيان 2

 ه 7  عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة  

  عبد القاهر الجرجاني دالئل اإلعجاز 2

 ه 5  السكاكي مفتاح العلوم   

 ه729 الخطيب القزويني اإليضاح في علوم البالغة 7



  الخطيب القزويني التلخيص في علوم البالغة 8

  السيد أحمد الهاشمي جواهر البالغة 9

  علي الجارم ومصطفى أمين البالغة الواضحة 1 

أحمد مطلوب وكامل حسن  البالغة والتطبيق   

 البصير

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب األمثال  -2 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه292بعد  أبو هالل العسكري جمهرة االمثال  

 ه8 2 الميداني مجمع األمثال 5

 ه228 الزمخشري أمثال العرب المستقصى في 2

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب االختيارات  -16

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه21  حماد الراوية المعلقات  

 ه8   المفضل الظبي المفضليات 5

 ه  5 األصمعي األصمعيات 2

 غير معروفة أبو زيد القرشي جمهرة أشعار العرب  

 ه5 2 ابن الشجريّ  ابن الشجريّ مختارات  2

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب الحماسات  -17

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه 52 أبو تمام الطائي (الحماسة الُكبرى)حماسة أبي تمام  

  أبو تّمام الطائي الحماسة الصغرى الوحشيات 5

 ه 58 البحتري حماسة البحتري 2



الظرفاء من أشعار المحدثين حماسة   

 والقدماء

 ه 2  الزوزني

 ه5 2 ابن الشجري حماسة ابن الّشجريّ  2

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب اآلداب العامة  -18

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه522 الجاحظ البيان والتبيين  

  الجاحظ الحيوان 5

 ه 57 ابن قتيبة أدب الكاتب 2

  ابن قتيبة عيون األخبار  

د الكامل في اللغة واألدب 2  ه582 المبرِّ

 ه258 ابن عبد ربه الِعْقُد الفريد  

 ه 22 أبو علي القالي األمالي 7

 

 

 

 

 (:مرتبة حسب التسلسل الزمني) كتب تراجم الشعراء  -19

 

 سنة الوفاة اسم المؤلّف اسم الكتاب ت

 ه 52 الُجمِحيّ ابن ساّلم  طبقات فحول الشعراء  

 ه 57 ابن قتيبة الّشعُر والّشعراء 5

 ه 59 ابن المعتز طبقات الشعراء 2

 ه 28 المرِزَبانيّ  معجم الشعراء  

 

 



 


