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مظاهر البالغة العلوية يف شرح ابن أيب احلديد لنهج البالغة
قاسم فائز

*

 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة طهران
(تاريخ االستالم 2014/8/25 :؛ تاريخ القبول)2014/12/15 :

امللخّص
إن شرح ابن أيب احلديد من الشروح املهمة لنهج البالغة .إنه قد أوىل يف شرحه اهتماماً خاصاً باجلانب البالغي.
ويريد هذا املقال أن يرِ ميزات هذا اجلانب من هذا الشرح وآثاره .منهج التحقيق فيه هو التوصيف والتحليل بدراسة هذا
الشرح وحتليل حبوثه البالغية .وصل هذا التحقيق إىل نتائج ،منها :إن أمري املؤمنني إمام الفصحاء وسيد البلغاء وثبت
باملنطق البالغي أن هنج البالغة صدر عن اإلمام علي ؛ ألنه ثبت تواتر بعضه عنه  ،وأن أسلوبه واحد ،فكله منه
فلو كان بعضه منحوالً ،الختلف األسلوب؛ وإن ابن أيب احلديد ال يستقصي الفنون البالغية يف هنج البالغة ،ولكن أكثر ما
تعرض له من فنون البالغة هو االستعارة والكناية واحملسنات البديعية ،مما ميكن أن ينتقد عليه أنه قد يطيل الكالم يف
شرح بعض الفنون البالغية ،وبعض األحيان ال يشرح فناً حق الشرح ،قد خيطئ يف تعيني نوع الفن ،وبعض األحيان ليس
شرحه دقيقاً ،وقد يكون شرحه مبهماً.

الكلمات الرئيسية
علي

 ،هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،البالغة ،علم البيان ،علم البديع.
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مقدمة
إن شرح ابن أيب احلديد من الشروح املهمة لنهج البالغة .إنه قد أوىل يف شرحه
اهتماماً خاصاً باجلانب البالغي ويريد هذا املقال أن يرِ ميزات هذا اجلانب من هذا
الشرح وآثاره .منهج التحقيق فيه هو التوصيف والتحليل بدراسة هذا الشرح وحتليل حبوثه
البالغية .من أهداف هذا التحقيق هو التعريف باجلانب البالغي لنهج البالغة من منظر
ابن أيب احلديد ومقدار توفيق هذا الشرح يف جهده هذا لبيان بالغة اإلمام علي  .مل
جند أحداً يكون قد درس هذا الشرح من هذا املنظر.

املرتبة األدبية البن أ ي احلديد
ابن أيب احلديد من الشخصيات األدبية للقرن السابع اهلجري وله آثار أدبية ،أشهرها
«الفلك الدائر على املثل السائر» كتبه نقداً على «املثل السائر» البن األثري اجلزري (آصف
فكرت ،1374 ،ج ،2ص .)642وشرحُه لنهج البالغة الذي يعترب من أحسن الشروح ،خاصة من
على غريه من اخلطباء والبلغاء،
الناحية األدبية والبالغية؛ أثبت فيه أفضلية كالم علي
واستطاع فيه إظهار أبعاد بالغته على قدر استطاعته .مساعي ابن أيب احلديد البالغية يف
ثالثة أصعدة :التوصيف ،وإثبات تفوق بالغة اإلمام  ،وعرض الشواهد وحتليلها.

توصيفاته
إمام الفصحاء وسيد البلغاء ،وكالمه دون كالم اخلالق
إنه يقول أن أمري املؤمنني
وفوق كالم املخلوقني ( .)24/1ويشري إىل قول معاوية مرات« :واهلل ما سنّ الفصاحة لقريش
غريُه» (25/1؛  .)253/11ويصف كالمه يف شهادة حممد بن أيب بكر بأن ألفاظه يتلو بعضها
بعضاً تؤاتيه وتطاوعه سلسة سهلة تتدفق من غري تعسف وال تكلف (.)145/16
ويقول« :من أراد أن يتعلم الفصاحة والبالغة ويعرف فضل الكالم بعضه على اآلخر
فليتأمل هذه اخلطبة ( )108فإن نسبتها اىل كل فصيح من الكالم ـ عدا كالم اهلل ورسوله ـ
نسبة الكواكب املنرية الفلكية إىل احلجارة املظلمة األرضية ،مث لينظر الناظر إىل ما عليها
من البهاء واجلالل والرواء والديباجة ،وما حتدثه من الروعة والرهبة واملخافة واخليبة حىت
لو تليت على زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفي البعث والنشور ،هلدّت قواه وأرعبت قلبه
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وأضعفت على نفسه وزلزلت اعتقاده» ( .)203/7ويذكر يف ذيل اخلطبة ( )216اليت يفسّر
فيها آييت ﴿ألْ َها ُك ُم التا َكاثُ ُر َحتاى ُزْرتُ ُم الْ َم َقابَِر﴾ (التكاثر« :)2-1/ينبغي لو اجتمع
اإلمام
فصحاء العرب قاطبة يف جملس وتلى عليهم أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدي بن
الرقاع :قلم أصاب من الدواة مدادها» (.)153-152/11
يقول يف ذيل اخلطبة (« :)236فيها من صناعة البديع الرائقة املستحسنة الربيئة من
التكلف ما ال خيفى ،وقد أخذ ابن نباتة اخلطيب كثرياً من ألفاظها فأودعها خطبه ()114/13
يقصد من «البديع» ،اجلميل من الكالم ال علم البديع.
هو يكرّر عبارات إطرائية تعرب عن إعجابه بكالم اإلمام  ،منها« :ما أحسن قوله»
( )225/19و«وهذه من ألفاظه الشريفة ال نظري هلا» ( )86/20و «هذا من أفصح الكالم
وأغربه» (.)182/20

إثباته تفوق باغة اإلمام
هو يقول« :إن معرفه الفصيح واألفصح والرشيق واألرشق ،احللو واألحلى ،والعايل واألعلى
من الكالم ،أمر ال يدرك إال بالذوق ،وال ميكن إقامه الداللة املنطقية عليه ...وإمنا أهل الذوق
هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل واخلطب والكتابه والشعر وصارت
هلم بذلك دربة وملكة تامة ( .)217-216/7مث يقوم باملقارنة إلثبات تفوق كالم اإلمام .
مع كالم البلغاء ،منها مقارنته بني خطبه اجلهادية وخطبة

كثرياً ما يقارن كالمه
ابن نباتة)85-80/2( :
واعلم أن التحريض على اجلهاد قد قال فيه الناس فأكثروا وكلهم أخذوا من كالم أمري
املؤمنني  ،فمن جيد ذلك ما قاله ابن نباتة اخلطيب :أيها الناس إىل كم تسمعون الذكر
فال تعون وإىل كم تقرعون بالزجر فال تقلعون ،كأن أمساعكم متج ودائع الوعظ وكأن قلوبكم
هبا استكبار عن احلفظ ،وعدوكم يعمل يف دياركم عمله ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله،
وصرخ هبم الشيطان إىل باطله فأجابوه ،وندبكم الرمحن إىل حقه فخالفتموه .وهذه البهائم
تناضل عن ذمارها وهذه الطري متوت محية دون أوكارها ،بال كتاب أنزل عليها وال رسول
أرسل إليها ،وأنتم أهل العقول واألفهام وأهل الشرائع واألحكام ،تندون من عدوكم نديد
اإلبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل ،وأنتم واهلل أوىل بالغزو إليهم وأحرِ باملغار عليهم؛

434



مجلة اللغة العربية وآدابها ,السنة العاشرة ,العدد الثالث ,خريف 1435

ألنكم أمناء اهلل على كتابه واملصدقون بعقابه وثوابه ،خصكم اهلل بالنجدة والبأس وجعلكم
خري أمة أخرجت للناس ،فأين محية اإلميان وأين بصرية اإليقان وأين اإلشفاق من هلب
صبِ ُروا
النريان ،وأين الثقة بضمان الرمحن؟ فقد قال اهلل عز وجل يف القرآن ﴿بَلى إِ ْن تَ ْ
َوتَتا ُقوا﴾ فاشترط عليكم التقوِ والصرب وضمن لكم املعونة والنصر ،أفتتهمونه يف ضمانه أم
تشكون يف عدله وإحسانه فسابقوا رمحكم اهلل إىل اجلهاد بقلوب نقية ونفوس أبية وأعمال
رضية ووجوه مضية ،وخذوا بعزائم التشميز واكشفوا عن رؤوسكم عار التقصري ،وهبوا
نفوسكم ملن هو أملك هبا منكم وال تركنوا إىل اجلزع فإنه ال يدفع املوت عنكم ﴿ال تَ ُكونُوا

اِ
ض َربُوا فِي ْاأل َْر ِ
ض أ َْو كانُوا غًُّزى ل َْو كانُوا ِع ْن َدنا ما ماتُوا وما
ين َك َف ُروا وقالُوا ِِإل ْخوانِ ِه ْم إِذا َ
َكالذ َ
قُتِلُوا﴾ .فاجلهاد اجلهاد أيها املوقنون والظفر الظفر أيها الصابرون واجلنة اجلنة أيها

الراغبون والنار النار أيها الراهبون؛ فإن اجلهاد أثبت قواعد اإلميان وأوسع أبواب الرضوان
وأرفع درجات اجلنان .وإن من ناصح اهلل لبني مزنلتني مرغوب فيهما جممع على تفضيلهما،
إما السعادة بالظفر يف العاجل وإما الفوز بالشهادة يف اآلجل ،وأكره املزنلتني إليكم
ص َر ان اللاهُ َم ْن
أعظمهما نعمة عليكم فانصروا اهلل؛ فإن نصره حرز من اهللكات حريز ﴿ولَيَ ْن ُ
ص ُرهُ إِ ان اللا َه لََق ِو ٌّي َع ِز ٌيز﴾.
يَ ْن ُ
بعني اإلنصاف ،جتدها بالنسبة إليها كمخنث بالنسبة إىل
فانظر إليها وإىل خطبته
فحل أو كسيف من رصاص باإلضافة إىل سيف من حديد ،وانظر ما عليها من أثر التوليد
وشني التكلف وفجاجة كثري من األلفاظ .أال ترِ إىل فجاجة قوله :كأن أمساعكم متج ودائع
الوعظ وكأن قلوبكم هبا استكبار عن احلفظ .وكذلك ليس خيفى نزول قوله :تندون من
عدوكم نديد اإلبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل .وفيها كثري من هذا اجلنس ،إذا تأمله
(.)84/2
اخلبري عرفه ،ومع هذا فهي مسروقة من كالم أمري املؤمنني

يف اخلتام ،يستنتج« :فإنه وإن كان قد أخذ من صناعة البديع بنصيب ،إال أنه يف حضيض
يف أوج السماء (.)85/2
األرض وكالم أمري املومنني
ومنها مقارنته بني اخلطبة اإلمام

وخطبه أيب الشخناء العسقالين)126/10( :

وقد شغف الناس يف املواعظ بكالم ابن أيب الشخباء العسقالين ،وأنا أوردها هنا خطبة
من مواعظه هي أحسن ما وجدته له ،ليعلم الفرق بني الكالم األصيل واملولد:
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أيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات اآلمال املتعبة وخففوا ظهوركم من اآلصار
املستحقبة ،وال تسيموا أطماعكم يف رياض األماين املتشعبة وال متيلوا صغواكم إىل زبارج
الدنيا احملببة ،فتظل أجسامكم يف هشائمها عاملة نصبة .أما علمتم أن طباعها على الغدر
مركبة وأهنا ألعمار أهلها منتهبة وملا ساءهم منتظرة مرتقبة يف هبتها راجعة متعقبة،
فانضوا رمحكم اهلل ركائب االعتبار مشرقة ومغربة ،وأجروا خيول التفكر مصعدة ومصوبة.
هل جتدون إال قصوراً على عروشها خربة ودياراً معطشة من أهلها جمدبة .أين األمم
السالفة املتشعبة واجلبابرة املاضية املتغلبة وامللوك املعظمة املرجبة أولو احلفدة واحلجبة
والزخارف املعجبة واجليوش احلرارة اللجبة واخليام الفضفاضة املطنبة واجلياد األعوجية
اجملنبة واملصاعب الشدقمية املصحبة واللدان املثقفة املدربة واملاذية احلصينة املنتخبة.
طرقت واهلل خيامهم غري منتهبة وأزارهتم من األسقام سيوفا معطبة وسريت إليهم األيام
من نوهبا كتائب مكتبة ،فأصبحت أظفار املنية من مهجهم قانية خمتضبة وغدت أصوات
النادبات عليهم جملبة ،وأكلت حلومهم هوام األرض السغبة .مث إهنم جمموعون ليوم ال يقبل
فيه عذر وال معتبة وجتازِ كل نفس مبا كانت مكتسبة فسعيدة مقربة جتري من حتته األهنار
مثوبة ،وشقية معذبة يف النار مكبكبة.
هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب وهي كما تراها ظاهرة التكلف بينة التوليد ختطب
على نفسها ( .)126/10إضافه إىل مقارنته يستدل الشارح على تفوق اإلمام بأن كثرياً من
أفضل من كالمهم ،منهم ابن
اخلطباء أخذوا عن أمري املومنني ؛ ألهنم رأوا كالمه
نباتة ،ومما اقتبس من اإلمام « :شديد كلبها ،عال جلبها ،ساطعٌ هلبها ،متغيظ زفريها
متأجّج سعريها ،بعيدٌ مخودها ،ذاك وقودها ،خموفٌ وعيدها ،عم قرارها ،مظلمة أقطارُها،
حاميةٌ قدورها ،فظيعة أمورها» .فإن هذه األلفاظ كلها اختطفها وأغار عليها ومسّط هبا خطبه
وشذّر هبا كالمه ( ،114/13ذيل اخلطبة .)136

إثبات أصالة هن ج الباغة باملنطق الباغي
إن هنج البالغة منذ أن ظهر شكك أعداء الشيعة يف أصالته وصدوره عن اإلمام ،
يتعرض الشارح هلذا األمر يف مواضع متعددة وجييب عنه :ال خيلو إما أن يكون كل هنج
البالغة مصنوعاً منحوالً أو بعض منه .واألول باطل بالضرورة؛ ألنا نعلم بالتواتر صحة إسناد
بعضه إىل أمري املومنني  ،وقد نقل احملدثون كله أو جُلَّه واملؤرخون كثرياً منه وليسوا من
الشيعة لينسوا إىل غرض يف ذلك.
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والثاين باطل أيضاً؛ ألن من أنس بالكالم وشد طرفاً من علم البيان وصار له ذوق يف
هذا الباب ،البد أن يفرّق بني الكالم الركيك والفصيح ،وبني الفصيح واألفصح وبني األصيل
واملولَّد ،واذا وقف على كرّاس واحد يتضمن كالماً جلماعة من اخلطباء ،أو اثنني منهم فقط
فالبدّ أن يفرّق بني الكالمني ومييز بني الطريقني.
أال ترِ أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده ،لو تصفّحنا ديوان أيب متّام لوجدناه قد كتب يف أثنائه
قصائد أو قصيدة واحدة لغريه لعرفنا بالذوق مباينته لشعر أيب متام ونفسه وطريقته ومذهبه يف
القريض ،كما ظهر هلم أن شيئاً كثرياً من شعر أيب نؤاس ليس من ألفاظه وال من شعره.
وأنت إذا تأملت هنج البالغة ،وجدته كله ماءًً واحداً ونفساً واحدةً وأسلوباً واحداً .إنه
كالقرآن العزيز ،أوله كأوسطه وأوسطه كآخره؛ وكل سورة منه ،وكل آية منه مماثلة يف املأخذ
واملذهب والفن والطريق والنظم لباقي اآليات والسور.
ولو كان بعض هنج البالغة منحوالً وبعضه صحيحاً ،الختلف اإللقاء واجلزالة والفصاحة
والتنسيق من مكان آلخر ،وكلنا نشاهد أنه كله واحد ،مما يدل على أنه من شخص واحد
بليغ فصيح مقتدر ،فيظهر هبذا الربهان الواضح ضالل من زعم أن بعضه منحول
( ،129-128/10مع بعض التخليص).

مالحظة
إن قوماً من املشككني استدلوا بأن السجع تكلف ،ومل يكن مستساغاً يف خطب العرب،
يف حجة الوداع (128/1؛ احلسيين اخلطيب،1415 ،
آنذاك كما ال يوجد يف خطبة النيب
ج ،1ص .)158يقول ابن أيب احلديد :إن قوماً من أرباب علم البيان عابوا السجع وأدخلوا خطب
يف مجلة ما عابوا؛ ألنه يقصد فيها السجع ،وقالوا :إن اخلطب اخلالية من
أمري املومنني
السجع والقرائن والفواصل هي خطب العرب وهي املستحسنة اخلالية من التكلف كخطبة
النيب يف حجة الوداع (.)126/1

اجلواب
السجع هو توافق الفاصلتني من النثر على حرف واحد( ،عتيق ،1405 ،ص )215وهو من
احملسنات البديعية .يقول ابن أيب احلديد يف الرد عليهم :إن السجع لو كان عيباً لكان كالم اهلل
سبحانه معيباً؛ ألنه مسجوع كله ذو فواصل وقرائن ،ويكفي هذا القدر وحده مبطالً ملذهب هؤالء
هذه فإهنا مل تكتب فور صدوره ،بل كتبت بعد فترة غري
( .)128/1فأما خطبة رسول اهلل
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قصرية فلم تنقل إلينا بعني ألفاطها بل نقل معناها (أبورية ،دون تا ،صص110-77؛ معارف ،1383

ص .)153والنقل باملعىن هو الغالب يف روايات رسول اهلل .هذا ويقول ابن أيب احلديد :إن أكثر
مسجوعة ،كقوله «إن مع العز ذالً وإن مع احلياة موتاً وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل
خطبه
شيء حساباً .لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقاباً وإن على كل شيء رقيباً (.)128/1
أما السجع فقسمان :أحدمها متكلف متصنع يقصد يف نفسه مث حيمل املعىن عليه ،وهذا
وال يف هنج البالغة ،والثاين هو السجع املستحسن
ال يوجد يف القرآن وال يف كالم النيب
الذي يأيت عفواً ويكون تابعاً للمعىن وليس املعىن تابعاً له؛ والسجع هذا يكون كثري الدوران
عظيم االستعمال يف ألسنة البلغاء منذ القدمي (129/1؛ حسني ،1403 ،ص .)126السجع احلسن
تكون ألفاظه حلوة تابعة ملعناها ويكون غريَ متنافر مع سابقه وداالً على معىن مغاير ملعىن
سابقه (حسني ،1403 ،ص.)128
مث قال املشككون يف صدور هنج البالغة عن اإلمام  :إن التقسيمات العددية واملنطقية
متعلقة بالفترة اليت تعرّف املسلمون فيها على املنطق اليوناين احلاوي على هذه التقسيمات
(احلسيين اخلطيب ،1415 ،ج ،1ص .)160والتقسيمات العددية واملنطقية يف هنج البالغة تدل على
أنه ليس من كالم اإلمام  ،مثل (العلم علمان :مطبوع ومسموع وال ينفع املسموم إذا مل يكن
املطبوع) (احلكمة )345/ومثل (الناس ثالثة :فعامل رباين ومتعلم على سبيل جناة ومهج رعاع)
(احلكمة.)139/
التقسيم هو أن يذكر متعدد أو شيء ذو أجزاء مث يضاف ما لكل إليه على التعيني،
ت ثَمود وعا ٌد بِالْ َقا ِرع ِة فَأ اما ثَمود فَأ ُْهلِ ُكوا بِالطا ِ
اغيَ ِة َوأ اما َعا ٌد
ُ ُ
َ
(السكاكي ،1937 ،ص )425حنوَ ﴿ :ك اذبَ ْ ُ ُ َ َ
ص ٍر َعاتِيَ ِة﴾ (احلاقة )6-4/ومن التقسيم استيفاء أقسام الشيء؛ (قدامة،1302 ،
فَأ ُْهلِ ُكوا بِ ِر ٍ
ص ْر َ
يح َ
﴿ه َو الا ِذي يُ ِري ُك ُم الْبَ ْر َق َخ ْوفا َوطَ َمعا﴾ (الرعد)12/
ص46؛ السيوطي ،1363 ،ج ،2ص )425حنوُ :
اِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اهللَ قِيَاما َوقُ ُعودا َو َعلَى
(حسني ،1403 ،ص .)76ومنها استيفاء أحوال الشيء ،حنو﴿ :الذ َ
ُجنُوبِ ِه ْم﴾ (آل عمران( )191/حسني ،1403 ،ص.)77

قال ابن أيب احلديد :وصحة التقسيم باب من أبواب علم البيان؛ ومنه قوله تعاىل:

ِ
ِ
ِ
اب ال َْم ْشأ ََم ِة﴾
اب ال َْم ْشأ ََمة َما أ ْ
اب ال َْمْي َمنَةَ ,وأ ْ
اب ال َْمْي َمنَة َما أَ ْ
﴿وُكْنتُ ْم أَ ْزَواجا ثَالثَة ,فَأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
ص َح ُ
َص َح ُ
َ

(الواقعة)9-7/؛ ( )184/7والقرآن واحلديث النبوي وكلمات الصحابة وكالم العرب مفعم من
التقسيم.
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هكذا رد ابن أيب احلديد على املشككني يف صدور هنج البالغة عن اإلمام علي
وأثبت أنه مل يصدر إال عن اإلمام ؛ ودالئل املشككني خمدوشة.

،

منه ج ابن أ ي احلديد يف شرح النكت الباغية يف هن ج الباغة
مل يكن ابن أيب احلديد بصدد استقصاء الفنون البالغية يف هنج البالغة ،ولكن أشار
إليها كثرياً وترك منها أكثر ،ولكنه يعترب من أحسن من تكلم عنها يف هنج البالغة ،وله منهجه
اخلاص يف عرض ما يتعلق ببالغة هنج البالغة :فأحياناً يشري إىل الفن البالغي وال يشرحه،
حنو( :فإين فقأت عني الفتنة) (خطبة .)92/قال الشارح :هذا من باب االستعارة (.)45/7
وأحياناً يشرح الفن البالغي شرحاً ما ،حنو( :شقوا أمواج الفنت بسفن النجاة) (خطبة)5/؛
يقول الشارح« :ألن الفنت تتضاعف وتترادف فحسُن تشبيهها بأمواج البحر املضطربة» (.)251/1
وقد يشرح النكتة البالغية ،ويذكر عنوانه وال يعني نوعه دقيقاً ،حنو :قال اإلمام
ذكر النيب
«أورِ رسول اهلل

يف

( :حىت أورِ قبساً لقابس وأنار علماً حلابس) (خطبة )105/قال الشارح:
قبساً ،والقبس شعلة من النار والقابس طالب االستصباح منها؛

والكالم جماز واملراد اهلداية يف الدين» ( .)173/7وحنو( :أوصاكم بالتقوِ وجعلها منتهى
رضاه وحاجته من خلقه) (خطبة .)184/قال الشارح« :ذكر أن التقوِ املفترضة هي رضا اهلل
وحاجته من خلقه .لفظة «حاجة» جماز؛ ألن اهلل تعاىل غين غري حمتاج ،ولكنه ملا بالغ يف
احلث واحلض عليها ،جعل نفسه كاحملتاج إىل شيء؛ ووجه املشاركة أن احملتاج حيث وحيض
على حاجته وكذلك اآلمر املكلف إذا أكد األمر» (.)176/11
وقد يشري إىل العنوان العام ،مثّ يعيّن نوعه ،حنو( :أال وإن األرض اليت حتملكم والسماء اليت
تُظلّكم مطيعتان لربكم ،وما أصبحتا جتودان لكم بربكتهما توجعاً لكم وال زلفة إليكم وال خلري
ترجوانه منكم ،ولكن أُمرتا مبنافعكم فأطاعتا) (خطبة .)142/قال الشارح« :يقول إن السماء
واألرض أُمرتا بنفعكم فامتثلتا األمر؛ والكالم جماز واستعارة؛ ألن اجلماد ال يؤمر» (.)76/9
وقد يشرح النكتة البالغية وال يستعمل مصطلحه اخلاص به ،حنو( :ومن عاش فعليه رزقه
ومن مات فإليه منقلبه ،مل تَرَك العيونُ فتخرب عنك بل كنت قبل الواصفني من خلقك)
(خطبة .)108/قال الشارح« :انتقل عن الغيبة إىل اخلطاب ،فقال مل ترك العيون» ( .)3/11هذا
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هو االلتفات ،انتبه إليه الشارح وأشار إليه به «انتقل عن الغيبة إىل اخلطاب» ولكن مل يستعمل
مصطلح «االلتفات».
قد يستشهد بالقرآن من باب التنظري ،حنو« :أال وإن الشيطان قد مجع حزبه واستجلب خيله
اسَت ْف ِزْز َم ِن
﴿و ْ
ورجله» .قال الشارح« :كان ذلك من باب االستعاره مأخوذاً من قوله تعاىلَ :
استطَع َ ِ
ص ْوتِ َك َو ْأجِل ْب َعلَْي ِه ْم بِ َخْيلِ َك َوَرِجِل َك﴾ (اإلسراء .)239/1( »)64/وحنو( :مت خلقه
َْ ْ
ت مْن ُه ْم بِ َ
بأمره) (خطبة .)90/قال الشارح« :إنه تعاىل إذا شاء أمراً استحال ألّا يقع ،وهذا اجملاز هو اجملاز
ول لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن﴾ (يس ،)82/تعبرياً هبذا
املستعمل يف قوله تعاىل﴿ :إِنا َما أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َاد َشْيئا أَ ْن يَ ُق َ
اللفظ عن سرعة مواتاة األمور له وانقيادها حتت قدرته» ( .)416/6وحنو( :وقد رأيت جولتكم
واحنيازكم عن صفوفكم) (خطبة ،)106/قال الشارح"« :جولتكم" :هزميتكم .فامجل يف اللفظ
وكىن عن اللفظ املنفّر عادالً عنه إىل لفظ ال تنفر فيه ال كما قال تعاىل ﴿ َكانَا يَأ ُك َال ِن الطاَع َام﴾؛
قالوا هو كناية عن إتيان الغائط وكذلك قوله «احنيازكم عن صفوفكم» كناية عن احلرب أيضاً
وهو من قبيل قوله تعاىل ا
﴿إال ُمتَ َحِّرفا لِِقتَ ٍال ْأو ُمتَ َحيِّزا إلَى فِئَ ٍة﴾» (.)178/7

«إن حملّي منها حمل القطب من
قد يصحح قول اآلخرين ،حنو :يقول يف شرح قوله
الرحى» .إنه تشبيه يريد :أين من اخلالفة يف الصميم كما أن القطب وسط دائرة الرحى.
وينتقد قول الشارحني بأنه يريد اإلمام« :كما أن الرحى ال تدور إال على القطب ،كذلك ال
يدور أمر اخلالف إال عليّ» ( )153/1اختالفهما حول وجه الشبه.
وأكثر ما تعرض له من فنون البالغة هو االستعارة مث الكناية ومها من علم البيان ،ومن
علم البديع تعرض لفنون قليلة منه ،حنو اجلناس واملقابلة واملبالغة واالستدراج؛ ومن علم
املعاين مل يتعرض له إال قليالً جداً.
إليك مناذج ممّا ذكر الشارح من الفنون البالغية يف شرحه:

علم البيان
مصطلح «علم البيان» عند القدماء مبعىن علم البالغة ،ولكنه عند املتأخرين خيتص
بعلم يتشكل من ثالثة مباحث :التشبيه واجملاز والكناية (اهلامشي ،4 ،1414 ،اهلامش).
إن الشارح يستعمله مبعناه القدمي ،حنو« :واعلم أن قوماً من أرباب علم البيان عابوا
السجع يف هنج البالغة» ( .)126/1أراد من «البيان» البالغة وإال فليس «السجع» من علم
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البيان بل هو من علم البديع .واكثر ما ذكر الشارع من الفنون البالغية داخل يف علم البيان،
حنو االستعارة والكناية.

االستعارة
حنو( :معاشر املسلمني ،استشعروا اخلشية وجتلببوا السكينة) (خطبة )65/قال الشارح:
«هذه استعارة حسنة» ( .)168/5وحنو( :أيها الناس ،شقوا أمواج الفنت بسفن النجاة)
(خطبة )5/قال الشارح« :إن أحسن االستعارات ما تضمن مناسبة بني املستعار واملستعار منه،
مثل« :شقوا»...؛ وذلك ألن الفنت قد تتضاعف وتترادف ،فحسن تشبيهها بأمواج البحر
املضطربة وملا كانت السفن احلقيقية تنجى من أمواج البحر حسن أن يستعار لفظ السفن ملا
ينجى من الفنت» ( .)239/1وحنو( :زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور) (خطبة.)1/
قال الشارح« :جعل ما فعله املنافقون من القبيح مبزنلة زرع زرعوه مث سقوه ،فالذي زرعوه
الفجور مث سقوه بالغرور .االستعارة واقعة موقعها؛ ألن متاديهم وما سكنت إليه نفوسهم من
اإلمهال هو الذي أوجب استمرارهم على القبائح اليت واقعوها ،فكان ذلك كما يسقى الزرع
ويرىب باملاء ويستحفظ» (.)138/1

األمثال
إن املثل نوع من االستعارة املركبة اليت تسمى بالتمثيل .وإن التمثيل إذا شاع استعماله
بني الناس صار مثالً (العاكوب ،1421 ،ص513؛ اخلطيب القزويين ،1425 ،ص.)236
كما يشري إىل ما استعمل يف هنج البالغة من األمثال ويشرحها ،مثل( :كيف يراعي
النبأة) (خطبة .)4/قال الشارح« :هذا مثَل ،يقول كيف يالحظ ويراعي العرب الضعيفة من مل
ينتفع بالعرب اجللية الظاهرة ،وشبه ذلك مبن أصمته الصيحة القوية ،فإنه حمال أن يراعي
بعد ذلك الصوت الضعيف .والنبأة هي الصوت اخلفيف» ()209/1؛ ومثل قوله( :رُبط جنان
مل يفارقه اخلفقان) (خطبة« )4/هذا مثل وهو دعاء لقلب ال يزال خائفاً من اهلل خيفُق يف
الثبوت واالستمساك» (.)209/1

الكناية
لفظ أريد به الزم معناه (احلسيين اخلطيب ،1415 ،ص )225وهي ثالثة أقسام :املوصوف،
والصفة ،والنسبة (اهلامشي ،1414 ،ص .)297حنو :قال اإلمام يف بعض أيام صفني« :وقد رأيت
جولتكم واحنيازكم عن صفوفكم» (خطبة .)106/قال الشارح"« :احنيازكم عن صفوفكم" كناية
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عن اهلرب» ( .)179/7وحنو( :ولو كانت 1غضباء القرن جتر رجلها إىل املنسك) (خطبة.)53/
قال الشارح"« :جتر رجلها" كناية عن العرجاء» ( .)3/4وحنو( :كال واهلل إهنم نطف يف أصالب
الرجال وقرارات النساء) (خطبة .)59/قال« :قرارات النساء كناية لطيفة عن األرحام» (.)14/5

علم البديع
للبديع يف اللغة معنيان:
اجلدّة اليت يدل عليها إنشاء شيء ابتداءًً وعلى غري مثال سابق.
الرباعة والغرابة اليت يدل عليها العجيب (ابن منظور ،فريوز آبادي ،زبيدي ،مادة بدع).
ويف االصطالح :هو علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسناً وطالوة وتكسوه هبا
ورونقاً بعد مطابقته ملقتضى احلال مع وضوح الداللة على املراد لفظاً ومعىن (اهلامشي،
 ،1414ص.)375

ويف االصطالح:
هو علم تعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسناً وطالوة وتكسوه هباء ورونقاً بعد
مطابقته ملقتضى احلال مع وضوح الداللة على املراد لفظاً ومعىن (اهلامشي ،1414 ،ص.)375
والبديع عند علماء البالغة القدماء هو اجلدة والطرافة ،مثل اجلاحظ (اجلاحظ،1948 ،
ج ،4ص )55وابن املعتز ،يستعمالنه جلميع الفنون البالغية؛ مثل االستعارة والتنجيس
وغريمها )19/15( ،والسكاكي هو أول من قسم الفنون البالغية إىل املعاين والبيان والبديع
(فائز ،1385 ،ص.)2
يبدو أن البديع عند ابن أيب احلديد مبعناه القدمي غالباً ،حنو« :يف هذا الفصل من
حسن االستعارة وبديع الصنعة ما ال خفاء به» ( )403/6وحنو :وقوله «نفذ يف الصدور ونفث
يف اآلذان ،كالم صحيح بديع» ( )268/6وحنو« :يف هذا الفصل من باب البديع يف علم البيان
عشرة ألفاظ ،أوهلا قوله "لقد تقمصها" أي جعلها كالقميص مشتملة عليه» (.)152/1

اجلناس:
وهو أن يتشابه يف الكالم لفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن (خليفة ،2001 ،ص )65حنو:
(فالبصري منها شاخص واألعمى إليها شاخص) (خطبة .)123/قال الشارح« :هذا من
 .1األضحية.
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مستحسن التنجيس وهذا هو الذي يسميه أرباب الصناعة ،اجلناس التام فالشاخص األول
الراحل والشاخص الثاين مَن شخص بصره بالفتح إذا فتح عينيه حنو الشيء مقابالً له
وجعل ال يطرف» (.)276/8

لزوم ما ال يلزم:
وهو أن يلتزم األديب يف نثره أو نظمه حبرف أو أكثر قبلَ حرف الروي (احلموي،1304 ،

ج ،2ص .)433ومثاله من هنج البالغة( :فإنه أرجحُ ما وُزنَ وأفضل ما خُزنَ) (خطبة .)2/قال
الشارح"« :وزن" و"خزن" بلزوم الزاي من باب املسمى "لزوم ما ال يلزم" وهو أحد أنواع
البديع ،وذلك أن تكون احلروف اليت قبل الفاصلة حرفاً واحداً» (.)133/1

االستدراج:
هو خمادعات األقوال اليت تقوم مقام خمادعات األفعال (طبانة ،1408 ،ص220؛ نقالً عن ابن

األثري) .يقول الشارح :إن يف علم البيان باباً يسمى باب اخلداع واالستدراج ،ومنه قوله :
(يقول لك ابن خالك عرفتين باحلجاز وانكرتين بالعراق) (خطبة .)31/مثّ يذكر مثاالً من
ِ ِ ِ ِ
يمانَهُ أَتَ ْقتُ لُو َن َر ُجال أَ ْن
القرآن حكاية عن مؤمن آل فرعون ﴿ َوقَ َ
ال َر ُج ٌل ُم ْؤم ٌن م ْن آل ف ْر َع ْو َن يَكْتُ ُم إِ َ

ول َربِّ َي اللاهُ َوقَ ْد
يَ ُق َ
ض الا ِذي يَِع ُد ُك ْم
بَ ْع ُ

ِ ِ
ك ِ
ات ِمن ربِّ ُكم وإِ ْن ي ُ ِ
ادقا ي ِ
جاء ُكم بِالْب يِّ نَ ِ
صْب ُك ْم
ك َكاذبا فَ َعلَْيه َكذبُهُ َوإِ ْن يَ ُ َ
ََ ْ َ
ص ُ
ْ َ ْ َ َ
اب﴾ (غافر )28/فإنه أخذ معهم يف
إِ ان اللاهَ ال يَ ْه ِدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِر ٌ
ف َك اذ ٌ

االحتجاج بطريق التقسيم ،فقال هذا الرجل إما أن يكون كاذباً فكذبه يعود عليه وال يتعداه،
وإما أن يكون صادقاً فيصيبكم بعض ما يعدكم به ،ومل يقل «كل ما يعدكم به» خمادعة هلم
وتلطفاً واستمالة لقلوهبم كي ال ينفروا منه؛ لو أغلظ يف القول وأظهر هلم أنه يهضمهم بعض
حقمه نفروا منه .وكذلك تقدمي قسم الكذب على قسم الصدق ،كأنه رشاهم ذلك وجعله
برطيالً هلم ليطمئنوا إىل نصه (.)170/2

املبالغة:
وهي أن يبلغ الوصف أقصى غاياته (العسكري ،1952 ،ص )111وهي ثالثة أنواع :التبليغ
واإلغراق والغلو (خليفة ،2001 ،ص .)179حنو( :فأصبحوا يف نعمتها غرقني) (خطبة.)228/
قال الشارح« :هذا مبالغة يف وصف ما هم فيه من النعمة» ( .)177/13وقال ذيل (كلّما أطل
عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه واجنحر اجنحار الضبة يف
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جحرها) (خطبة« .)68/اجنحر :استتر يف بيته ،والضبة أنثى الضباب وإمنا أوقع التشبيه
على الضبة مبالغة يف وصفهم باجلر والفرار؛ ألن األثىن أجر وأذلّ من الذكر» (.)102/6
وحنو( :وال غرو ـ واهلل ـ فيا له خطباً يستفرغ العجب) (خطبة )163/قال الشارح« :يستفرغ
أي يستنفد ويفىن ،يقول :صار العجب ال عجب؛ ألن هذا اخلطب استغرق التعجب فلم يبق
منه ما يطلق عليه لفظ التعجب وهذا من باب اإلغراق واملبالغة يف املبالغة» (.)241/9
مالحظه :اإلغراق هو أن يكون الوصف املدعى ممكناً عقالً ومستحيالً عادة (خليفة،
 ،2001ص179؛ الزركشي ،1988 ،ج ،3ص.)53

املقابلة:
وهي ذكر معينني متوافقني أو أكثر ،مث اإلتيان مبا يقابل ذلك على الترتيب (اخلطيب القزويين،

 ،1425ص243؛ ابن معصوم املدين ،1968 ،ج ،1ص .)298حنو( :اليوم عمل وال حساب وغداً حساب
وال عمل) (خطبة .)42/قال الشارح« :هذا من باب املقابلة يف علم البيان» (.)321/1
مالحظة :تضادمها من حيث النفي واإلجياب ،أحدمها مثبت ومقابله منفي .ومثل:
(احلمد هلل الذي عال حبوله ودنا بطوله) (خطبة .)83/يقول الشارح« :إن "دنا" يف مقابلة
"عال" لفظاً ومعىن وكذلك "حول" و"طول"؛ ألن احلول هو القوة وهي مشعرة بالسطوة والقهر
ومنه منشأ االنتقال؛ والطول اإلفضال والتكرم وهو نقيض االنتقام والبطش» (.)242/6

الدرالسة والنقد
إن اجلهد الذي بذله ابن أيب احلديد مشكور عند اهلل .وإن شرحه من الشروح اجليدة
لنهج البالغة ،وحنن درسناه من الناحية البالغية وقدمنا تصويراً عابراً جلهده البالغي؛
وهناك أشياء يلزم اإلشارة إليها:
قد خيرج الشارح عن شرح هنج البالغة ويشرح فناً بالغياً كعامل من علماء البالغة يف
كتاب بالغي مستقل ،حنو ما فعل حتت عنوان «استطراد بالغي يف الكالم على املقابلة»
ويستشهد فيه باآليات واألحاديث النبوية واألشعار ( .)103/2وحنو ما فعل حتت عنوان
«استطراد بالغي يف الكالم على االستدراج» ()170/2؛ ذكر االستدراج يف الشعر وشرحها
شرحاً مفصالً .وأمثال هذا خروج موضوعي عن شرح هنج البالغة.
كثرياً ما يشري إىل عنوان الفنون البالغية ،وال يعني نوعه وال يشرحه ،حنو( :وأمي اهلل
لئن فررمت من سيف العاجلة ال تسلمون من سيف اآلخرة) (خطبة .)124/قال الشارح« :مسي
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العقاب سيفاً على وجه االستعاره» ( .)4/8وهذا هو االستعارة املفردة التصرحيية ،ولكن
الشارح مل يشر إىل نوعها.
قليالً ما يشرح النكات البالغية حق الشرح مثلما فعل الرضي نفسه يف قوله ( :أال
وإن اليوم املضمار وغداً السباق والسبقة اجلنة والغاية النار) (خطبة)28/؛ فإن فيه مع
فخامة اللفظ وعظم قدر املعىن وصادق التمثيل وواقع التشبيه سراً عجيباً ومعىن لطيفاً ،وهو
قوله ( :والسبقة اجلنة والغاية النار) ،فخالف بني اللفظني الختالف املعنيني ومل يقل
«السبقة النار» كما قال «السبقة اجلنة» ألن االستباق إمنا يكون إىل أمر حمبوب وغرض
مطلوب ،وهذه صفة اجلنة .وليس هذا املعىن موجوداً يف النار ،فلم جيز أن يقول« :والسبقة
النار» بل قال« :والغاية النار»؛ ألن الغاية قد ينتهي إليها مَن ال يسرّه االنتهاء إليها ،ومَن
يسرّه ذلك فصلح أن يعرب هبا عن األمرين معاً ،فهي يف هذا املوضع كاملصري واملال ،قال اهلل
تعاىل ﴿قُل تَمتا عوا فَإ ان م ِ
ص َيرُك ْم إلَى الناا ِر﴾ (.)92/2
ْ َ ُ
َ

قد خيطئ يف تعيني الصناعة البالغية اليت يف الكالم ،حنو ما قال يف قوله ( :أرِ
تراثي هنباً) (خطبة .)3/إنه يقال« :كىن عن اخلالفة بالتراث وهو املوروث من املال» (.)153/1
وهذه استعارة ال كناية .إن اخلالفة شُبّهت بالتراث .إنه ال تالزم اخلالفة أي تراث .وحنو:
(ويل لك يا بصرة ،عند ذلك من جيش من نقمة اهلل ال رهج له وال حس) (خطبة .)101/قال
هبالك البصرة وكىن عن جدب وطاعون يبيداهنم» (.)103/7
الشارح« :أخرب اإلمام
اجليش للجدب والطاعون أي جمموعة من نقم اهلل .ليس هذا كناية؛ ألن
استعار اإلمام
الكناية هي املعىن املالزم للفظ ،و«اجلدب والطاعون وما شاكلهما ال يالزمان اجليش».
وحنو( :واسألوه من أداء حقه كما سألكم) (خطبة .)112/قال الشارح"« :كما سألكم" أي
﴿و َج َزاءُ َسيِّئَ ٍة
كما ألزملكم؛ مسي ذلك سؤاالً ألجل املقابلة بني اللفظني ،كما قال سبحانهَ :
َسيِّئَةٌ ِّمثْ لُ َها﴾ وكما قال النيب( :إن اهلل ال ميل حىت متلوا)؛ وكما قال الشاعر :أال ،ال جيهلن
أحد علينا ،فنهجل فوق جهل اجلاهلينا» ( .)247/7ليس ما يقوله هو املقابلة بل هي املشاكلة؛
ألن املقابلة هي ذكر معنني متوافقني مث اإلتيان مبا يقابلهما على الترتيب .واملشاكلة هي أن
يذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته (السكاكي ،1937 ،ص .)424وحنو( :سيبتلى أهلك
باملوت األمحر) (خطبة .)101/قال الشارح« :واملوت األمحر كناية عن الوباء» ( .)103/7وهذا
ليس كناية عن الوباء بل املوت األمحر كناية عن القتل بالسيف؛ ألن األمحر أي الدموي.
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وحنو ما قال يف شرح قوله ( :أمحده استتماماً لنعمته واستسالماً لعزته واستعصاماً من
معصيته) (خطبة .)2/قال الشارح« :قوله "استتماماً" من لطيف الكناية وبديعها» (.)133/1
إنه ال يرِ فيه كناية؛ ألن الكناية ـ كما أشرنا ـ هي لفظ أريد به الزم معناه (اخلطيب
القزويين ،1414 ،ص .)225ما هو املعىن املالزم هنا؟
وقد يكون ما قاله ناقصاً غري دقيق ،حنو ما قاله يف قوله ( :إليك عين يا دنيا
فحبلك على غاربك) (الرسائل .)40/قال الشارح"« :وحبلك على غاربك" كناية من كنايات
الطالق أي اذهيب حيث شئتِ؛ ألن الناقة إذا أُلقي حبلُها على غارهبا فقد فُسح هلا أن ترعى
حيث شاءت» ( .)293/16هذا ليس كناية وحدها ،بل هو بالنسبة إىل هنا استعارة متثيلية؛
حيث شبّه الدنيا بالناقة وترك الدنيا بترك الناقة بإلقاء حبلها على غارهبا .وبالنسبة إىل
اإلبل كناية؛ ألنك إذا تركت حبلها على غارهبا ذهبت حيث تشاء.
قد يذكر نكتة بالغية ويتركها مبهمة ،حنو ما قال ذيل (أوصيكم عباد اهلل بتقوِ اهلل
الذي ...آثركم بالنعم السوابغ) (خطبة"« .)82/آثر" من اإليثار وأصله أن تُقدّم غريك على
نفسك يف منفعة أنت قادر على االختصاص هبا ،وهو يف هذا املوضع جماز مستحسن»
( .)244/6مل يذكر ملاذا يكون جمازاً وال يكون حقيقة كما مل يعني نوع اجملاز.
على أي حال ،بذل الشارح جهده؛ شكر اهلل سعيه ،ولكن ما بذله مقابل ما يف هنج
البالغة من اجلمال والبالغة كقطرة من البحر .وال يزال هناك جمال واسع للبلغاء ليعرضوا
قدراهتم ويكشفوا مجاالت هذا الكتاب الشريف الذي يسمى حبق أخ القرآن.

النتيجة
 .1إن أمري املؤمنني إمام الفصحاء وسيد البلغاء.
 .2ثبت باملنطق البالغي أن هنج البالغة صدر عن اإلمام علي ؛ ألنه ثبت تواتر
بعضه عنه وأن أسلوبه واحد ،فكله منه  ،فلو كان البعض منحوالً الختلف األسلوب.
 .3إن ابن أيب احلديد ال يستقصي الفنون البالغية يف هنج البالغة ،ولكن أكثر ما
تعرض له من فنون البالغة هو االستعارة والكناية وعلم البديع.
 .4مما ميكن أن ينتقد عليه أنه قد يطنب يف شرح بعض الفنون البالغية؛ وبعض
األحيان ال يشرح فناً حق الشرح؛ وقد خيطئ يف تعيني نوع الفن؛ وبعض األحيان ليس شرحه
دقيقاً؛ وقد يكون شرحه للنكات البالغية مبهماً.
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املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

آصف فكرت ،حممد (1374ش) .مدخل ابن أيب احلديد .ج ،2دائره املعارف اإلسالمية
الكربِ.
ابن أيب احلديد ،عزالدين (1378هـ) .شرح هنج البالغة .حتقيق حممد أبوالفضل
إبراهيم ،مصر :دار إحياء الكتب العربية.
ابن معصوم املدين ،علي صدر الدين (1968م) .أنوار الربيع يف أنواع البديع .حتقيق شاكر
هادي شكر ،النجف األشرف[ :دون نا].
ابن منظور ،حممد بن مكرم (1426هـ) .لسان العرب .حتقيق يوسف البقاعي.
أبورية ،حممود (دون تا) .أضواء على السنة احملمدية .بريوت :انتشارات األعلمي.
اجلاحظ ،أبو عثمان عمر بن حبر (1948م) .البيان والتبيني .حتقيق عبد اإلسالم حممّد
هارون ،القاهرة[ :دون نا].
حسني ،عبدالقادر (1403هـ) .فن البديع .بريوت :دار الشروق.
احلسيين اخلطيب ،عبد الزهراء (1415هـ) .مصادر هنج البالغة وأسانيده .بريوت :دار
األضواء.
احلموي ،أبوبكر علي بن حجّة (1304هـ) .خزانة األدب وغاية األرب .القاهرة[ :دون نا].
اخلطيب القزويين (1425هـ) .اإليضاح يف علوم البالغة .حتقيق غريد الشيخ حممد؛
وإميان الشيخ حممد ،بريوت :دار الكتاب العريب.
خليفة ،عبداجمليد حممد (2001م) .من روائع البديع يف القرآن الكرمي .القاهرة :مكتبة
اآلداب.
الزبيدي ،مرتضى حممد (1414هـ) .تاج العروس .حتقيق علي شريي ،بريوت :دار الفكر.
الزركشي ،بدر الدين حممّد (1988م) .الربهان يف علوم القرآن .حتقيق مصطفى
عبدالقاهر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية.
السكاكي ،يوسف بن حممد (1937م) .مفتاح العلوم .القاهرة :مصطفى البايب احلليب.
السيوطي ،عبدالرمحن (1363ش) .اإلتقان يف علوم القرآن .تصحيح حممد أبوالفضل
إبراهيم ،قم :انتشارات الرضي.
طبانة ،بدوي (1408هـ) .معجم البالغة العربية .جدة :دار املناة.
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.18
.19
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العاكوب ،عيسى علي (1421هـ) .املفصل يف علوم البالغة العربية .حلب :مديرية الكتب
واملطبوعات اجلامعية.
عتيق ،عبدالعزيز (1405هـ) .علم البديع .بريوت :دار النهضة العربية.
العسكري ،أبوهالل احلسن (1952م) .كتاب الصناعتني .حتقيق علي حممّد اليجاوي؛
وحممّد أبوالفضل إبراهيم ،القاهرة[ :دون نا].
فائز ،قاسم (1385ش) .تطور علم البديع .طهران :انتشارات مفاز.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1388ش) .علوم البالغة .طهران :انتشارات مست.
قدامة ابن جعفر ،أبو الفرج (1302هـ) .نقد الشعر .قسطنطينية :مطبعة اجلوائب.
فريوز آبادي ،جمد الدين حممد (1430هـ) .القاموس احمليط .بريوت :دار الكتب العلمية.
معارف ،جميد (1383ش) .استدالالت ابن أيب احلديد يف إثبات أصل هنج البالغة .مقاالت
وحبوث ،العدد  ،76الشتاء.
اهلامشي ،أمحد (1414هـ) .جواهر البالغة .إشراف صدقي حممد مجيل ،بريوت :دار الفكر.

