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 چکیده
یک در ترداو  سرن ت کالسر   اسرت  وی   مسرلمان  انشناسر  سرنن  ینترر  برجستهیکی از « خطیب قزوینی»

و برا مرتن   تسرهی  ارتبرا    سکاکی را با هدف  العلو  مفتاحکتاب  باب سو چکیدۀ ، ی اسالمیشناس سنن
خود او در علم  که حاوی برخی از آرای اثری ؛آورد پدید المفتاح تلنیصکتاب  ، با عنوانآن یادگیری بهتر

 ایضراح کتاب ا ام نوشت، المفتاح تلنیصرا برای شرح و تکمی  مطالب  ایضاحوی  ،سپسبالغت نیز بود  
ای  شایسرته ، جایگراه  تلنریص کتاب نتوانست در برابر چکیدگی  تر بودن آن، و مشروح پنته تأخ ر،رغم  به
ی و شناسر  سرنن  پژوهنردگان جوینردگان علرم و   در بین  ایضاحشأن تدریج  به ،بدین سانو آورد  دست به

یا و  است انجا  نگرفتهارجمند بر این کتاب  یا یستهباکار درخور و  نیزدر زبان فارسی   مغفول ماند بالغت
مرروری  نوشرتار برا    نیر ا  باشد همت گماشته ی از این متن نداریم که بدین مهمفارسی کامل ترجمۀحت ی 
 ایضراح ، این علمو ام هات کتب مسلمان شناسان  سنن ینیدانش بالغت و ساختار تار سیر تطو ربر  کوتاه
اسرتدراکات   هرایی از  نمونره بره  آن،  یو ضمن معر فر  است دادهد قرار را در کانون توجه خو ینیقزو بیخط

تأثیر این آراء در زیربنای و دانش معانی  محدودۀدر  ینیقزو بیخط یدر باب آرامتأخ ر  یدانشمندان بالغ
  پردازد میپیشنهادی خطیب برای دانش بالغت  مفهو 
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 مقدمه  1
مطابق با و  تر از دوران حضور آد  در عالم خاک دارد کهن اریبس یا نهیشیپ «انیسنن و ب»

   :2003 ر ک؛ آدونریس، ) اسرت  یو فرازمان یزمینای فرا مقوله اساساً ی،آسمان یها کتابمتن 

کال   یه مجالرا ب یامر باطن ، آمدهننست به سنن  نش،یآفر در کار متعالخداوند   (1/21
 بشر است  در آدمی به ودیعت نهادهرا نطق  قوۀ و در آفرینش بشر نیز است درآورده یظاهر

 از دیرباز،  (4 الر حمن/) است آموخته وند من انخدا معل م اول خود،راه گفتگو و انتقال معنا را از 
ور محر بشرری بررای درک درسرت آن،     یشرۀ اندو تکاپوی آسمانی(  یها کتاب)کال  خدا 

  یشرک ترا  یفنرون ادبر   ،و در پری آن علم بالغت  شالودۀی شد که های هو تجربها  بررسی
فهم دانرش   ،اند پرداختهاین علم که در غرب و شرق به  یشمندانیاز اند کی  چیه  دهد می

در آن نیرز  هنرهای بیرانی کره    محدودۀدر  نیزسنن و پوشیدۀ در ساحت معانی  را بالغت
 ،انرد  تحص   و اکتساب نگنجانده یرۀدادر  ،است متنیو معناهای  نسبت مستقیم با مفاهیم

از  یاند که با ثبات و استقرار در روح، موجب حظ  بیشتر ای تعبیر کرده« ملکه»بلکه از آن به 
فهرم سرنن    ،روح از دیرباز  (39و  34، 33 :1397ر ک؛ خطیب قزوینری،  شود ) معنا در آدمی می

 :یابد بازمی در خویشبار دیگر  «دانسته آنچه را می»و تنها  است داشته
 انرد  صفتم داشرته  یطوط نهیدر پس آ»
 

 «میگرو  یبگو مر  آنچه استاد ازل گفت 
  (318، 1356حافظ شیرازی: )           

، یابرد و ایرن   شرود و رشرد مری    یادگیری و آموزش، تقویت می واسطۀا این ملکه به ام
 ی و بالغت است شناس های سنن موضوع بررسی

 لهمسأبیان   2
 المفتاح تلنیص ت و نقش کتابیاهمدانش بالغت در تمدن اسالمی، تطو ر سیر به با توجه 

 بیخطر ک؛ ) استتوجه ، شایان این دانشبه عنوان مشهورترین اثر تعلیمی  خطیب قزوینی

بنرت   بهترین شارح هر متنی را باید نویسنده و مؤل ف آن دانست   (23ر22: ق 1425 ،ینیقزو
بررای رفر    ضررورت تعلیمری و    سربب ، خود بره  تلنیصکتاب  یسندۀنو که است ودهبیار 

ایرراد  وی  تلنریص در جلسرات در  برر مرتن     طالبران علرم  هایی کره   الکابهامات و اش
کتراب   دست بره نگرارش شررحی برر     سرانجا   را تکمی  و تدریج متن مقد  به، ندکرد می

  : 2001 ،نیحسر و  169رر 152 :1373 ،تیاسرم ر ک؛ ) اسرت  زده« ایضراح »بره نرا    خود  تلنیص

و  (113   :1981 ر ک؛ المبرارک، ) داردهای بالغی  اهمیت فراوانی در بررسی ایضاح  (257ر256
در  ایضاحالبته   (473 ق :1426ر ک؛ العسکر، ) شمار آورد  باید به تلنیصترین شرح  آن را مهم
ارزش و ارجمنردی آن نسربت    از موضوع ا این، اماست بازماندهرقابت  از تلنیصمقایسه با 
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حتی در متون تراریخ بالغرت    ،به عنوان متنی تعلیمیهرچند  ،کاهد ینمچیزی  تلنیصبه 
است ادبی بر پژوهشگران   (357   :1965 ،فیض یشوقر ک؛ ) است اماندهجنیز  یادکرداز  یگاه
، بره بیران   اثرف و مؤل ضمن معرفی این نوشتار،  1 و بنوانند بشناسند یکین را به ایضاحکه 

که کاربردهایی در مباحث  پردازد یم کتابمتأخ ر بر این استدراکات بالغیون قدیم و برخی 
 نقد ادبی نیز خواهد داشت 

 ادبیات پژوهش  3
 یها جنبهبه  یقینش عمیتا ب کند یمبه محقق کمک  مناب  مطالعۀاعتقاد دارد  یوئیجان د

برا   پیونرد در  میباشد که مسرتق  یاز منابعباید هم  دا کند  مطالعهیق پیمنتلف موضوع تحق
ر ک؛ ) ارتبا  دارند تحقیق م با موضوعیرمستقیکه غ یو هم از منابع ندهست قیموضوع تحق

ات یر نه و ادبیشر یق، بنرش مربرو  بره پ   یر مهم تحق یها بنشاز  یکی  (182 :1375دالور، 
برو  بره   منراب  مر  ۀ، مطالعر یدر هر پژوهشر  یضرور یاز کارها یکی یعنیق است؛ یتحق

ر ک؛ )هرا کراوش کررد     آن ۀنیشیتوان در پ یعلو  را م ۀرا سرچشمیق است؛ زیموضوع تحق

راستا با این بررسی را با  هم شدۀ های انجا  ، برخی پژوهشزمینهدر این   (1   :2006ر، ی یدمپ
زاده  احمرد ترجرانی   کنیم: بیان می است، بودهاین بررسی دستاوردهای آن که چراغ راه ذکر 
 ،1337 زییپرا ) یات و علو  انسانی دانشگاه تبریرز ادب دانشکدۀ های فلسفی پژوهش یۀشرندر 

چند از دانشمندان بزرگ  یو تن یاما  عبدالقاهر جرجان» مقالۀدر  (243ر229صص  :47 ۀشمار
علرم  پیشررفت  ، به نقرش خطیرب قزوینری نیرز در     «اند نهادهفنون بالغت  یکه بنا یرانیا

، تنصصی ادبیات فارسی فصلنامۀپردازد اکبر شعبانی در  می زمینه او در این بالغت و آرای
سیری » مقالۀدر  (77ر67صص  :2و  1 ۀشمار ،1383بهار و تابستان ) دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

، از آثار بالغی خطیب قزوینی به عنوان بنشی از «اجمالی بر تدوین علو  بالغی در عرب
ۀ دانشرکد  یۀنشرر در  د خسرو فرشریدور کند یمرب یاد فرایند تدوین علو  بالغی در ادب ع

فنون بالغرت در ایرران و در   » مقالۀدر  (63ر60صص  :10 شمارۀ، 1355اسفند ) دانشگاه تهران
بیران و   معرانی،  حوزۀبه سه را و در کشورهای اسالمی دیگر، تفکیک دانش بالغت  «اروپا
 زییپرا )، فرهنگسرتان  نامۀدر  انیاحمد مهدوی دامغ  داند یم  از ابدعات خطیب قزوینی یبد

به نقرش و جایگراه رسرائ  خطیرب      «بالغت دربارۀ» مقالۀدر  (53ر15 صص :7 ۀشمار ،1375
 مجلرۀ در  یانیالح یعکاب طرموز علقزوینی در پیدایش و تطو ر دانش بالغت اشاره دارند 

متقدمان  گاهدیمصطلحات علم بالغت از د رامونیبه بحث پ ،ةینبار للعلو  اإلنساناأل ةجامع
 پرردازد  یمر  بیر خط ایضراح از کتراب   یریگ و بهره فیبه تعر میان، نیو در ا است پرداخته

مسرعود  اسرتاذ  ای بره راهنمرایی    برولنیر در رسراله   ذئرب   (71-75، 2، 2009عکاب طرطوزز:  )
دربرارۀ  ، «ینر ین القزویالد  لجالل یضاحاإلتاب ک یف ةیالتداولالمبادئ » عنوانصحراوی با ال
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از تراث قردیم ادب   یا نمونه ۀتأد ب و افعال کالمی به مثاب و از منظر مبادی تعاون،کتاب ا
ا عنروان  خرود بر  تحصریلی   نامۀ مه فاض  حبیب در پایانید سلکن عربی بحث و بررسی می

 2014) هیدانشگاه قادس زبان و ادبیات عرب ۀدانشکددر  «ةالقزوینی فی الدراسات البالغی»
های ادبی پیش و پرس   تأثیر شنصیت ادبی قزوینی بر دانش ارۀدرببه بحث   (ق1435/   
 یعلر  اسرت   آثار بالغی خطیب قزوینی پرداخته برما و استدراکات دانشمندان معاصر او از 

 یفنون ادب یۀنشر ،«ینعت ادبصتا  یاز سرقت ادب حیتلم» مقالۀدر  یدریو حسن ح یصباغ
 ینیقزو بیخط یرا در آرا هیآرا نیا (،12ر1 صص :20 یاپیپ ۀشمار ،3 ۀ، شمار9 ۀدور، 1396 زییپا)

 یهرا  در پرژوهش  یکراربرد  یا نمونره بره   ،رهگذر نیو از ا کند یمدنبال  ایضاحدر کتاب 
فران   انرد  شرده  نائ  المفتاح تلنیصشرح مهم  نیا یمطالب و محتوا یریکارگ هب از یبالغ
 مقالرۀ در  (33رر 13صص  :6و  5 ۀشمار ،1366و زمستان  زییپا) تحقیقات اسالمی یۀنشردر  گلدر

به آثار خطیب قزوینی و تأثیر سعید ارباب شیرانی(  ترجمۀ) «نقد در ادبیات عرب ینچۀتار»
محمرد فشرارکی در     اسرت  پرداختهدانش نقد ادبی در زبان عربی پیدایش و رشد ها در  نآ

در  (420تا  394 صص ،2و  1شماره  ،1370بهار و تابستان )سال ششم، ، تحقیقات اسالمی یۀنشر
تأثیر خطیب قزوینری در   ، به«نگاهی به بیان و بعضی تألیفات معاصرین در این فن» مقالۀ

ی در چهرارده  یسر مدر مرتضری    اسرت  دهکرر بررسی در علو  ادبی او را بعد از  تطو ر آرای
تأثیر علمی و ادبی ایرران  » مقالۀدر  (395 ر386 صص :5 ۀشمار ،18 ۀدور ،1316) ارمغان یۀنشر
و از ایرن   پرردازد  یمر به بحث پیرامون تأثیر ایرانیان بر دانش بالغت و فصاحت  «ر تازید

 یۀنشرر در  ییهللا کساانور  است کردهبه جایگاه خطیب قزوینی در این دانش توجه  ،رهگذر
صرص   :42و  41 ۀشرمار  ،1365بهرار  ) دانشرگاه تهرران   اتیر اله دانشکدۀ ،ها یمقاالت و بررس

منراب    گرر یو د ینر یقزو بیبه آثار خط «در مناب  علو  بالغت قیتحق» مقالۀ در (142ر115
  اسررت کررده  یرادآوری علرم   نیر ا شرررفتیو نقرش او را در پ  اسرت  علرم بالغرت پرداختره   

  محرر  ) ةیسرالم اما  محمدبن سرعود اإل  ةجامع مجلۀالعسکر در  زیالمحسن بن عبدالعزعبد

 ،دارد کره در آن  «یضراح اصرالح اإل »با عنروان   یا مقاله (553ر465 صص :49شمارۀ ق ، 1426
  اسرت  دهکرر  یرا بررسر  ینیقزو بیخط ایضاحدر ارتبا  با  ونیمناقشات و استدراکات بالغ
 (،243 رر 240 صرص  :6 ۀشرمار  ،هرم نُ سرال  ،1332اسفند ) مهر یۀنشرمهدی محقق خراسانی در 

 حروزۀ سره  فراز ایرن  نقش مؤثر خطیب قزوینی در اِو پیدایش علم و معانی و بیان و بدی  
سرادات   ناصررقلی سرارلی و فاطمره     اسرت  کردهبررسی ی شناس سنندر دانش را مفهومی 

( در نوشرتاری علمری بره    34رر 7: صص 10 شمارۀ، 1389تابستان ) نقد ادبی یۀنشردرخشان در 
آثار ،   ایشان در خالل این بررسیاند پرداختهبندی تاریخ دانش بالغت فارسی  بررسی دوره
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ۀ ویلیا  اسمیت )ترجم  اند دادهبالغت اسالمی مورد توجه قرار  مدرسۀر خطیب قزوینی را د
ننستین آثار فارسری   (،169ر152صص :55 ش) کیهان اندیشه یۀنشرآبادی( در  محمود حسن

اشراره  آثرار  خطیرب قزوینری در ایرن    های  نوشتهو به تأثیر  است دهکردر بالغت را بررسی 
 کند  می

 روش تحقیق  4
 کیستماتیس یبازساز ینیمنظور از پژوهش تار ک یما  یب ا یلیو و زاکیآن ااز نظر استف

حروادث بره    بیر صرحت و سرقم و ترک   نییتع ،یابیارز ،یگردآور قیگذشته از طر ینیو ع
برر   یو غالبراً مبتنر   گیررد  یمر قاب  دفراع صرورت    ای یجهنت  یو تحص  یمنظور اثبات وقا

 یکاربرد روش علمر  ینیپژوهش تار (54 :1374 ،و مایک  زاکیآر ک؛ )است  نیمع ای یهفرض
 افتنیر بره   ینیترار  قیپژوهشگر در تحق  (243 :1380 ،دالورر ک؛ )است  ینیدر مسائ  تار

 دیر پزوهشرگر بره تول   ق،یر تحق یهرا  روش ریکه در سا یدر حال پردازد یمموجود  یها داده
 ،یرسرم  یها گزارشز با استفاده ا ها داده افتنی وهیش نی  در اپردازد یم ازیمورد ن یها داده

موضروع مرورد مطالعره     دربارۀمانده از گذشته  یمقاالت و آثار باق ،ها کتاباسناد، مدارک، 
چند اص   ینیتار یها در استفاده از روش  (123 :1372 و دیگران، سرمدر ک؛ ) شود یمانجا  
 :مورد توجه است یاساس

کره   قرار دارد ینیب انیبر خودمدر برا اص  نیا :یطرف یو ب یفراموشخود ای انیاص  نس ر1
 :شود یبه چند صورت محقق م

  نکند  یتحم قیزمانه خود را بر زمان تحق یها ارزش دیق بامحق :ی( فرازمانالف
آنران بره     یر و از تحم ابدی یخود آگاه یخاص ذهن یها از ارزش دیبا :ی( فراغت ارزشب

  اجتناب ورزد قیموضوع تحق
 سبب، نیهم  همراه دارد  به  را به یمکان زیتما ینوع موالًمع ینیتار قیتحق :ی( فرامکانج
  ه داشتها، مراسم، عادات و    توج مکان بر ارزش ریتأث بیبه ضرا دیبا
د کنر منتلف تأم  وَصُ  ها به داده رشیدر پذ دیمحق ق با :مثبت ییگرا اص  تأم  و شک ر2

 د ریمدد گ سندهیوو شناخت ن میمث  عق  سل یاریراه، از عوام  بس نیو در ا
و  دنک یم ییجزء حوادث را شناسا جزء ،کردهمحقق در اسناد گوناگون غور  :اص  استقرا ر3

 د ابیبه شناخت جام  دست  سرانجا تا  سازد یخود م نیالع را نصب ا یدر هر گا ، احت
و  یابد می یجا یعل  یا شبکه ای یا مجموعه حادثه در هر :یبازساخت کل ت،یاص  جامع ر4

 ؛سرت یاز عناصر ممکن ن کی بدون شناخت هر   شناخت مجموعهکند یم دایپ یدر آن معن
ر ک؛ سراروخانی،  ) دیر آ یدسرت نمر   مجموعه به ای  جزء در کُ ۀکه شناخت هر حادث همچنان

 یرۀ پاآن برر   یسندۀنوکتاب و  بارۀدر قیتحقبا توجه به مقدمات برشمرده،   (230ر 227 :1380
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 یو فرهنگ ییایجغراف ،ینیعصر و اطالعات تار در ادامه، مناب  همشود   یهمان اثر آغاز م
 ینۀقرکه  یو در موارد دهند یپژوهش را پاسخ م یماندۀباق یها پرسش ،یدوران مورد بررس

برر   یو فرض مبتنر  ا یاز ق ،و گزارش آن وجود نداشته باشد حیتوض یبرا یاتکائ شایستۀ
 ارائۀدر  یسع وهیش نیاز ا یریگ با بهره زیشتار ننو نی  در اشود یم یریگ شواهد مشابه بهره

  میا داشته ینیقزو بیو آثار و احوال خط یاز زندگ قیدق یگزارش
 ها یافته  5
 تا عصر خطیب قزوینی یاسالمتمدن در بالغت علم تطور تارینی سیر   1ر5

هرای علمری    دانشمندان مسلمان با هدف شناخت معرانی کرال  الهری دسرت بره ترالش      
بالغرت  کره برا تمرکرز برر دانرش       ییهرا  ترالش  ند؛ا هری در طول تاریخ اسال  زدشما بی
 ایزکرابوهای  نوشته ،شک  گرفت  از انبوه آثاری که در این حوزه تولید شد (یشناس سنن)

( در  ق 209   ) یالمثنبن معمر دهیعب یبأابن  ،القرآن یالحدود و معان( در  ق 203 فر اء )  
( در  ق 276   قدامره )  ابن ،البیان و التبیینو  الحیواندر  ( ق 255   جاحظ ) ،از القرآنمج

( در  ق 296   معترز )  و ابرن  ،المقتضرب و  الکام در (  ق 285المبر د )   ، الشعر و الشعراء
 ،اعجاز القرآن( در  ق 306 )   یمعتزل یواسطنیز و  (121 ق :1404 ر ک؛ احسان عبا ،) البدی 

محمردبن أحمردبن   أبوالحسرن   هرای دانشرمندانی همچرون    اشرته نگ تر، در قامتی منسجم
ابروبکر  ، عیرار الشرعر  در  (ق  322   ) یالعلرو  یالحسن ءم طباطبایبن إبراهمحمدبن أحمد

جعفرر  برن   ةقدام ،نظم القرآن( در  ق 326 )   دیاخش بن معجور مشهور به ابن یبن علاحمد
اعجراز   یفر  ةرسائ  ثالث( در  ق 384   ) یرم ان یسیبن ع یعل، نقد الشعر( در  ق 337   )

، ( ق 388/ 386   ) یبُسرتْ بن خَط راب   میبن محمدبن ابراهحَمْد یخط اب مانیابوسل ،القرآن
برین   ةالوسراط ( در کتراب   ق 392 /366   ) یجرجران بن عبدالعزیز قاضری   ابوالحسن علی 

   :1958 ی طبانه،ر ک؛ بدو) الصناعتین( در  ق 395 هالل عسکری )  ، ابوالمتنبی و خصومه

 465 رشیق قیروانی )   ، ابناعجاز القرآن( در  ق 403 قاضی ابوبکر باقالنی )   ،(137رر 136
ر ک؛ ) انرد  ه، ننستین تکاپوهرا برود  ةالفصاح سر ( در  ق 466   ) یالنفاج و ،العمده( در  ق

و  گیررری سرراختارمند دانررش بالغررت  شررک  آغررازدر   (189و  183   :2010 حمررادی صررمود،
( بره   ق 474 ، شاهد آفرینش دو اثر گرانقدر از شیخ عبردالقاهر جرجرانی )    یشناس سنن

پیشوا و امرا   » سزاوار عنوان حق هکه او را ب یمهست دالئ  اإلعجازو  ةاسرار البالغهای  نا 
شرریخ عبرردالقاهر در ایررن آثررار، فنررون و   (8ررر7:   1975 ر ک؛ الجرروینی،) سرراخت «بالغیررون

 و بردوی طبانره،   241  : 1961 ر ک؛ امرین خرولی،  )از یکدیگر متمایز ساخت  های ادبی را دانش

 یدو  قرن پنجم هجر یمۀن)زنده در  یانیودمحمدبن عمر رادر ادامه،   (349و  339   :1958
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الکشراف عرن    یادبر  ری( در تفس ق 538 )   یهللا زمنشراجار، ةترجمان البالغ( در یقمر
 593   ) ینرانی مرغ ،افکش ر معروف بره    یوجوه التأو یف  یاألقاو ونیعو   یالتنز قیحقا
 ایر  بیر الغ حیمفرات ( در  ق 606   ) یرازفنر و  ،دیالمز کتاب دیگرش و سیالتجن( در  ق

  کوشیدندمتن وحیانی و آثار ادبی  یۀپاشناسی بر  گسترش دانش سنندر  ریکب ریتفس

 
 یبن علر بن محمرد  بکر یبابن  وسفی عقوبیابو نیالد  سراجعطف،  نقطۀبه عنوان یک 

 ،حمدی ابوعلی ر ک؛ برکات)خود  العلو  مفتاحدر کتاب را ( بابی  ق 626 ی )  خوارزم یاکسک 

برود کره    پرس از این   (5   :1937ر ک؛ سرکاکی،  )به این علم و فن اختصاص داد  (9   :1983
و شرروح   (11ر10 :تا ، بیصالح و ابوحمیده ر ک؛) پیمودشناسی مسیر علمی خود را  دانش سنن

 ر ک؛ مطلروب، ) منتشرر شرد  اسال  اکی در جهان سک  العلو  مفتاحاز  بسیاری های تلنیصو 

 ین خطیرب قزوینری )    الرد   را جالل العلو  مفتاحننستین شرح مشهور بر   (13رر 12   :1964
کررد و نرا     تلنریص را  العلرو   مفتراح وی باب بالغرت    (372: ر ک؛ همان) ( نوشت ق 739

ین پررس از وی سررعدالد   (2/183   :2006ر ک؛ شرروکانی، ) را بررر آن نهرراد «ترراحالمف تلنرریص»
تحریر  رشتۀرا به  المفتاح تلنیص برشرح منتصر و مطول دو کتاب (  ق 792 تفتازانی )  

: ق 1405، ر ک؛ خطیرب قزوینری  ) بر آرای سک اکی مطرح کرد یی راها درآورد و نقدها و تحلی 

 ،و کتراب او « خطیرب قزوینری  »ریف شنصیت علمری و ادبری   این نوشتار در مقا  تع  (14
اَعرال    یو علمر  ینی، روابط ترار 1 شمارۀنمودار  خواهد بود  المعانی و البیانفی  یضاحاإل

  (12، 2015محمد رفعت احمد زنجیر:  ر ک؛) دهد یم شیبالغت را نما
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المره  جاحظ در ننستین سرطح، عالمره براقالنی و ع    ،عال  بالغتدر سپهر تارینی اَ
خطیرب  پرس از وی،  و  ،اکیسک  ،زمنشری و در پی اوسپس ، بعدی جرجانی در گسترش

روند این در تداو   قب  از خود حضور دارند قزوینی به عنوان شارح یا شاگرد علمی مکتب 
 ،علمی، اما  طیبی که شأن بالغی او در ایران و زبان فارسی چندان شناخته شرده نیسرت  

اند  چهار دانشمند دیگر قرار گرفتههای خطیب،  مقا  شارح کتاب در سرانجا ،و حضور دارد 
 نیعقوب مغربری کره او نیرز در ایرران چنردا      سُبکی، تفتازانی، سیوطی و ابن که عبارتند از

 ناخته نیست ش
 خطیب قزوینیزندگی و آثار   2ر5

القاسرم   ین ابر یالد ین محمدبن القاضی سرعد الد  القضات ابوالمعالی جالل قاضینا  کام  او، 
اسرت  خطیرب   مشهور به خطیب قزوینی  ،مر القزوینی الشافعیین عُالد  حمن بن اما الر عبد

ها همراه با پردر و   هجری قمری در شهر موص  دیده به جهان گشود و سال 666به سال 
  (6/123   :1992العمراد:   ر ک؛ ابن) ختبرادرانش در دیار رو  )ترکیه کنونی( بالید و دانش اندو

کشرور  نیکسرار )شرهر تُکرات در     وتمنصب قضاپس از فراگیری فقه در پیشگاه پدر، وی 
الفاروثی و برخی دیگر  به دمشق رفت و از محضر عز وی ( را به عهده گرفت  سپس هترکی

فراگیری تکمیلی اصول کرد و به تفق ه، هنرهای کالمی و حدیث از اساتید آن دیار استماع 
این علو   وی در فهم  (4ر2   :1966حجر،  ر ک؛ ابن) یان پرداختنیز معانی و بو زبان عربی و 

سرننی،   شریرین  سرن ارائره، حضرور ذهرن،    حُ و فنون تیزهوش بود و صاحب ذوق سرلیم، 
و خوشنویسی برود   حُسن سلوک  گفتار و نیز صفات بنشندگی،در ترکیبی  فصاحت، خوش

دار شرد و پرس از    عهرده  ،ینالد  ، اما ز برادر بزرگترشوی سمت قضاوت شا  را به نیابت ا
امرا    سپس خطیرب القضات شا  شد   ، خود قاضیقمری 699رحلت برادر بزرگتر در سال 

کره  ت برود ترا آن  مَهای طوالنی در این سِ جمعه و جماعت مسجد جام  دمشق شد و سال
ملک ناصر  دعوتنامۀکه  اند گفتهقمری به قاهره دعوت کرد   724ملک ناصر او را در سال 

در خبرر اسرت   دعوت شاه را پذیرفت   درنگ بیخطیب رسید و وی  دست  بهز جمعه در رو
ملرک  که پس از رنج سفری دراز، هنگامی که خطیب به درگاه ملک ناصر در مصر رسید، 

همان د  در پس خطیب  شت مسجد جام  قلعه را بدو واگذا جمعۀمنصب امامت  فوراًناصر 
ای عرالی   خطابهبداهتاً  ،رطی که از سفر داشتبر منبر شد و به رغم خستگی مفآن مسجد 
 او قدردانی کرد و از احوال زندگی  شاه از اوسپس شگفتی شاه شد   یۀماکه  چنان ؛بیان کرد

هرزار سرکه    ؤال کرد و خطیب به شاه گفرت کره سری   ین او سپرسید و از میزان قرض و دَ
قضاوت  دربارۀ ند  ملک ناصرزرداپببه او فرمان داد تا این مبلغ را پادشاه آنگاه   بدهی دارد
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که در سال ت را به عهده گرفت تا آنمَگفتگو کرد و وی بار دیگر این سِ شق با ویاو در دم
،   در ایرن دوران شرت قمری، سلطان او را به قضاوت دیار سرزمین مصرر گما هجری  727
و چیرزان   خطیب در سراسر بالد مح   اعتنرا برود و وی امروال وقفری را صررف بری       آرای

کرد  وی همراه سلطان به حج رفت و سلطان او را به عطایای خرود نواخرت     نیازمندان می
روی مررد   کررد و پنراه ایشران برود و      مری ن به نیکری رفترار   اخطیب با مصریان و شامی

داً بره سربب   این حالت بود ترا آنکره مجرد   در کردند  وی پیوسته  حساب می او های کمک
از ایرن   اش هخرانواد   و بدانجا بازگشرت  منصوب شد ش به قضاوت شا وخامت حال فرزند

در پی یرک  خطیب و  شدایید که این شادی به غم بدل پا دیری ن، امشاد شدنداو بازگشت 
سه سالگی بره دیرار براقی شرتافت      و هجری قمری در هفتاد 739به سال بیماری کشنده 

او را تشریی    مررد  او گریستند و خی  انردوهگین   که بسیاری بر مرگ نویسند یمن خامور 
ر ک؛ طراش  ) سررودند و مرثیه شاعران زیادی در مدح وی شعر  و کردند و به خاک سپردند

افراد زیادی را به کسب دانش فقره   خطیب در دوران حیات خود  (1/120 ق :1422زاده،  کپری
 :نویسد یم اعال و نیز علم معانی و بیان تشویق کرد  ذهبی صاحب 

ای  و بره پایره   است صر بدو روشن است که چه میزان واالمقدار و ارجمند بودهاز سپردن منصب قضاوت م»
که حتی اگر سلطان فرمران بره قتر  کسری      نچنانآ توان به سنن درآورد؛ که نمی هاز شکوه و عز ت رسید

 ای نمکرین،  سنن برا چهرره   مردی شیواگو و شیرینشد  خطیب  شفاعت وی در باب او کارگر می ،داده بود
 «آیرد  مری دفترهای بسیار بر عهدۀتنها از  او صبر و تحم  بسیار بود که برشمردن نیکیهایو  ار،ی بردبیخو

  (206ر205   :2005 ،)ذهبی

 است: احوال خطیب را چنین بیان کرده ،ةالوعا ةُغیَبُسیوطی در 
براال را   ۀرسانند و بنشی از مطالب برشرمرد  ف عِجلی )شاعر و ادیب عصر عباسی( میلَبودُنسب او را به اَ»

خطیب قزوینری  ندید  که شعری سروده باشد   ،که از او سراغ دار   های ادبی رغم توانایی به کند    طرح می
  (66: تا ، بی)سیوطی «هجری قمری بدرود حیات گفت 739ال ولی ساالجمادی  یمۀندر 

ری قم 701نا  که به سال محم د است بودهاو را پسری »گوید:  می الدرر الکامنةصاحب 
قمری بدرود  742اآلخر  در خطابه مهارت یافت و در جمادی بزاد  در پی آموختن فقه رفت،

  (4ر2:   1966، حجر )ابن «حیات گفت
 آثار خطیب ر3ر5
 عقود الجماناز کتب مشهور است و سیوطی آن را به نظم کشید و نا   المفتاح تلنیص 

  (252   :2004 خلدون، ر ک؛ ابن) بر آن نهاد
 است  ایضاح ،ب دیگر خطیبکتا 
 که کسی  گفت ستود و می یرانی را بسیار میشاعر عربی گویِ ا ،اَرَّجانی خطیب قزوینی

ن شرعر  ر المرجانی مِر وَالسُّکرد و نا   تلنیصدر عجم شبیه او نیست  لذا دیوان شعر او را 
 بر آن نهاد  جانیرَّاالَ
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 ةالبالغ ایضاحکتاب  شناخت  4ر5
و  است شده انیروشن ب یعلم بالغت در آن با عبارات یکه مسائ  اساس است یکتاب ایضاح

 یادبر  یو اسرتوار  یعلم قیتحق نیبر جم  ب یالقاهر که مبتنعبد خیش یوۀشدر متن آن از 
 تلنیصمواض  دشوار ، ایضاحخطیب در   (30: ق 1425، یسیع )بن است شدهبرده  بهرهاست، 

 گرر یاسرار و دالئ  و د آورد و بر مفتاح ودر  یفصجم  آن را به تمُ یرا روشن کرد و معان
اشراره   ایضراح  مقدمرۀ موضروع در   نیر به ا یکرد  و هیتکدر مطالب آن  ،علم نیا فاتیتأل

 ،سرت ین العلرو   مفتراح  خالصۀصرفاً  ب،ی  کتاب خط(10ر1   :1967 ،یالمراغر ک؛ ) است کرده
و  یعبدالقاهر جرجان خیش عجازدالئ  اإلو  ةاسرار البالغدو کتاب  تلنیص یبلکه تا حدود

هم  ینیقزو بیخط مقدمۀدارد که  یدر دل آن جا زین یسنان خفاج ابن الفصاحۀ سر کتاب 
 تلنریص  بیر را برر ترت  ایضاحکتاب  بیخط  (137و  62 ر ک؛ همان:) امر است نیاز ا یحاک

  شرح در عرالم اسرال   نیباشد  ا تلنیصشرح  منزلۀشت و سنن را در آن گسترد تا به ون
سترگ در علم  یکار ایضاحکتاب  (11   :2004 همان،  و 124   :1950: ر ک؛ همان) شد ریفراگ

 ،یساز هیعلم، چه از منظر شب نیمباحث ا میو تنظ میتقس ،بیچه از منظر ترت ؛بالغت است
 یرۀ زاوآن، چره از   یمتصرور بررا   یرساندن مباحث بره منتهرا  نیز کام  و  احاطۀو   یتحل
کثرت  نیز و روح اثر و یمرج  متنوع، چه در اسلوب ادب یها غت از کتابعلم بال یورآگرد
 نیر در ا غرت علم بال یکتاب آموزش ینتر مهم»گفت:  توان یکه م چنان ؛آن یادب قاتیتطب

 یاریبس یها و شرح رهایتقر ها، هیحاش  (30ر27 ق :1425 ،یسیع )بن «است ایضاحعصر، کتاب 
 نیاثرر در بر   نیر ا یته شده که نشان از شهرت علمنوش ینیقزو بیخط المفتاح تلنیصبر 

پژوهش  یآن، روش علم تلنیصدر علم بالغت و  بیخط یعلم یوۀشپژوهان دارد   دانش
به طور طبیعی از ساختار متنی کره در   ایضاحست ا باقی ماندهدر دانش بالغت تا روزگار ما 

مؤلرف پرس از    ،این اسرا   بر  (93: ترا  ، بیمطلوبر ک؛ ) کند یمپیروی  ،مقا  شرح آن است
هرای   فص شود، ابتدا علم معانی را با سر یکلیات ثالث طرح م ۀکه به مثاب یا مقدمهطرح 

، اختالف نظر در باب انحصار خبر در صرادق و کراذب )راسرت و دروغ(    :کند یمزیر مطرح 
بحرث در براب   ، فصلی در باب حقیقت عقلی و مجراز عقلری  ، بحث در احوال اسناد خبری

بحرث در  ، بحث در باب احوال متعلقات فعر  ، بحث در باب احوال مسند، لیهسندٌإاحوال م
اطنراب و   بحث در باب ایجراز، ، و وص  بحث در باب فص ، بحث در باب انشاء، باب قصر
در  ،وجود دارد ایضاح)در این فهرست، فصلی که در باب حقیقت و مجاز عقلی در  مساوات
وارد مباحث علرم بیران   خطیب سپس   (ستا امدهنیبه صورت مجزا و ممی ز  ،منتصرکتاب 

گفترار  ، تعریف علم بیان کند: زیر مطرح می فهرستبا ، 2ثانی عنوان فن  باو آن را  ودش می
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حقیقرت و   دربرارۀ گفترار  ، های دیگر در باب تشبیه تقسیمات دیگر از دیدگاه، تشبیه دربارۀ
، تنییلیه استعارۀاستعاره با کنایه و فص  در بیان ، بمجاز مرک ، استعاره، مجاز مرس ، مجاز

هرای نیکرو    فص  در باب شر ، حقیقت و مجاز بارۀاکی درفص  در باب آراء و نظرات سک 
در ایرن    کنایره  دربرارۀ گفترار  ، حذف و زیادت یلۀوسفص  در باب مجاز به ، شدن استعاره

حتوای منتصر تشبیه را بر مهای دیگر در باب  بنش نیز خطیب، تقسیمات دیگر از دیدگاه
چنانچه در اینجا به صورت مجزا اثری نیست  هم از این فص   تلنیصکه در است  افزوده
ق ذاتی علم معانی به تعل  واسطۀخطیب انسجامی را که در بنش ننست به  ،شود یمدیده 

هرر موضروعی کره     در فن  دو  ندارد و به فراخرور علم نحو و پیروی از ابواب نحو داشته، 
اکی تقسیم علرم بالغرت از دیردگاه سرک     خطیب دربارۀ سپس   است پرداخته به آن ،رسیده
که جایگاه اصلی آن در آغاز کتاب و پیش از شروع مطالب جزئی فنون ادبی  دکن یمبحث 

و قسم ثالث را )که عِدلی در قسم اول و ثرانی بررای    گردد میبه بحث خود باز آنگاه و بود
در قالب عناوین زیرر   ،علم معانی و فن  بیان کرد( آن در کتاب نیست و باید آن را حم  بر

هرای   گفترار در براب سررقت    :فص  ننست  گفتار در باب علم بدی  قسم سو : :پردازد یم
در   سرازی سرنن  : در مواضر  آراسرتن و زیبا  فصر  دو    شعری و مباحث وابسرته بره آن  

مرا نگراهی   ا ،اسرت  بروده خرود   منتصررسد خطیب هرچند درکار شرح  به نظر می ،مجموع
برخی عناوین جدید را در متن آن توسعه  ،و از همین رو است داشته ایضاحمستق  به کتاب 

  (15   :2010، باعونیهالر ک؛ ) است کردهو از برخی عناوین متن ننست، صرف نظر  است داده

 استدراکات  5ر5
او مطررح  پرس از  دانشرمندان   بیناستدراکات و مناقشاتی که در باب کتاب قزوینی  دامنۀ
ها  آن توان یممکتبی نو بنا کرد  دست باال  ،چندان نیست که بتوان از این مناقشات ،است
نقردهای  یک از  هیچتوان گفت  می  دانستعلمی بحث جریان یک در  ییها«قُلت نإِ»را 

علم بالغت خللی  در باب ساختارمندیطرح فکری خطیب  شالودۀبه کیان و گرفته  صورت
نیازی را که دانشمندان مسلمان را برای  یشۀربُن و  ،این استدراکات طالعۀم  کند وارد نمی

هرای بالغری    تنگاتنگ پژوهش رابطۀسازد و  عیان می ،درک کال  وحی به این علم دارند
 هویردا گرامری   خواننردۀ کالسیک را با علو  دینی دیگر از جمله کال ، حردیث و فقره برر    

بلکه با  ،«هنر برای هنر»بالغیون نه با اهداف صرفاً ادبی و در چهارچوب  ،در واق   سازد می
 ،الهی منعکس در کتراب خردا   ارادۀفهم غوامض کال  وحی و  برایمأموریتی کاربردی و 

برر  نمونه از اسرتدراکات دانشرمندان   به چند در اینجا  اند  کردههای بالغی  به بررسیاقدا  
 :یم داشتای خواه خطیب اشاره ایضاحکتاب 

نمودن معنای فصراحت    مقدمه در روشن»است:  قزوینی در آغاز کتاب خود گفتهخطیب ر 1
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در وی   (72 ق :1405قزوینری،  النطیرب ال ) «و بالغت و انحصار علم بالغت در معانی و بیران 
اثرر خرود و    ادامرۀ در حرالی کره در    ،داند بدی  را خارج از علم بالغت می تصراح بهاینجا 

های زیباسازی سنن  گونه در آنبدی ، دانشی است که »گوید:  ف علم بدی  میهنگا  تعری
بررسری و   سرنن پس از مطابقت آن با مقتضای حال و روشرن سراختن داللرت معنرا در     

اکی است که بدی  را ذی  معانی سک نظر پیروی از  ،این دیدگاه خطیب « شود شناسایی می
شمرد و آن را دانشی مجزا  میاین دو دانش بر  به عنوان مکم  ها( ردیف آن نه هم)و بیان 

ر ک؛ )کنرد   عنروان مری  خارج از بالغت را   یبداین خط فکری،  ادامۀ  دسوقی در داند مین

  انگرارد  میبالغت  محدودۀتمامی خارج از  و جلبی آن را به (3/256 :ق 1317، دیگرانبکی و سُ
کره  اند  تشبیه کردهلعاب طالگونی به  رابدی  نیز منتقدان برخی   (586 ق :1309لبی، چر ک؛ )

و براور دارنرد کره     رود کرار مری     ساختمان برای زینت بیشتر آن بهپس از ساخت و تکمی
دانشرمندانی   ،در عرین حرال    (1/161 :تا ، بیر ک؛ عونی) نیستف بر بدی  زیبایی سنن، متوق 

از  ص()رشیرامب پک بره کاربردهرای متعرددی کره در کرال  خردا و       با تمس هم هستند که 
این فنون را نه در مقامی عَرَضی و زائد برر اصر  معنرا کره در      ،وجود داردهای بدی   آرایه

و از حیثیت بدی  در انگارند  ه فحوای کال  میطول معنا و به منظور توجه دادن مناطب ب
، و بردوی  498 :1388موسری،   و 5 ق :1406علی: محمرد ر ک؛ ) کنند میعرض معانی و بیان دفاع 

  (181: ات بی

باشد و معنا از  نشدنی فهم یا واژهغرابت آن است که : »نویسد یمخطیب در کتاب خود ر 2
« هرای لغرت سرازد    خالل بیان آن بر شنونده ظاهر نشود و او را ناگزیر از مراجعه به کتراب 

بررای  وی اند کره   خطیب ایراد گرفتهاین تعریف بالغیون بر   (73 ق :1405 النطیب القزوینی،)
 ؛اسرت  کررده ای از اه  زبان را تعیرین ن  دامنه «غرابت» در تعریف «واژه بودن ناشدنی مفه»

 یرررۀدااسررت و مشررنص نبررودن  یرردنیفهمآن  ینرردۀگوبرررای  «واژه»کررم  کرره دسررتچرا
 ؛کند ایجاد میفصاحت کلمه تعریف در ، اِشکال منطقی خطیب واژه در تعریفکنندگان  فهم

آن مصرادیق   محردودۀ و تعیین  «تقیید»غرابت باید به در تعریف  «اِطالق» ،به عبارت دیگر
اخرالل ایجراد    کنند کره هرر غرابتری در فصراحت     نظران بیان می تبدی  شود  این صاحب

گاه در کتاب خدا و احادیث نبوی، کلماتی  چراکه ؛بلکه منظور، غرابت شدید است ،کند نمی
 از سروی  «الحردیث  غریرب القررآن و  »برا عنروان   کره  هرایی   کتابو شود  غریب دیده می

تردوین   )ص(ایی واژگان کال  خدا و پیرامبر او دانشمندان مسلمان به منظور رف  غرابت معن
کرال  اسرت و    شنوندۀ امفهومی در نسبت ب ، غرابتست به طور کل یاین مد عا شاهد ،شده
 را به فصیح نبودن مت صف سراخت  قرآن کریمتوان  نمیدانیم که  میواژگان نیست و  ذاتی

  (133 :تا ، بیظاهری ر ک؛)
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ف تألیف )ضعف بافتار دستوری( پیراستگی آن از ضع ،فصاحت کال »نویسد:  خطیب میر 3
به مفعولی که  ، برگرداندن ضمیردانید که می   چنان««المُهُ زیداًضَرَبَ غُ»مانند عبارتِ  است؛

 موجرب  چراکه ؛ممنوع است علمای نحو همۀنزد  ،شود پس از فاع  در جمله گنجانده می
هرم از نظرر    متأخ ر است و ود که هم از نظر تلفظ از آن ضمیرش ضمیر به اسمی می عارجا

دانریم ضرمیر بره     که مین، پس از ضمیر قرار دارد )حال آنقرارگیری در سن رتبه و ترتیب
بعرد   ،اسمی که مفعول است رتبۀزیرا  ؛(کند اشاره میبدان گردد و  برمی «قب  از خود» اسم
لیه فاع  است  البته برخی از دانشمندان نحو بر إ مضافٌ که فاع  یاقرار دارد  اسمی رتبۀاز 

 مانند این شعر: ؛توان ضمیر را به بعد از آن ارجاع داد اند که می این عقیده
 بررن حرراتمٍ ی عُرردیَّن ررعَ هُبُّرری رَجَررزَ»

 

 «اتِ وَ قَرد فَعَر   یَر اوِبِ العَاءَ الکِرالَ زَجَ 
 

زایی چون جزای سرگان  ج پسر حاتم را جزا دهد؛ عُدَی ،خدایش به جای منترجمه: »
انرد   در توجیه این بیت گفته  «چراکه او چنین کرد ؛که همان سنگ زدن باشد ،کننده پار 

 یۀآدر  «هو»که ضمیرِ  ؛ چنان«اءزَرَبُّ الجَ»یعنی  ؛گردد برمی «زیجَ»به مصدر « هُ»که ضمیر 
به   (74 ق :1405ی، خطیب قزوینر ک؛ ) گردد یبازم «عدل»به  یقرَبُ لِلتَّقوَوا هُوَ أَاِعْدِلُ یفۀشر

ی شناسران عربر   منالف نظر تمرا  سرنن   ،کال  خطیب که گفته ارجاع ضمیر به مابعد آن
عنروان  شناسران   سنن« جماعاِ»اند که آن را خالف  تر دانسته اند و شایسته است ایراد گرفته

 :1394و سریوطی،   1/294 ق :1403جنری،   ابرن  ر ک؛) اسرت  کررده جنری بیران    که ابن کنند؛ چنان

اند که چرا مشنصاً از دانشمندانی که آوردن  ناقدان بر خطیب ایراد گرفتههمچنین،   (1/230
= گفته شده(  فع  مجهول )قی  ازو  است نا  نبرده ،اند دانستهدر شعر مذکور جایز را ضمیر 

مشنص است بالغت های علم  بدر کتاصاحبان این نظر که هویت نآحال  ،کردهاستفاده 
 یررۀآهررای خطیررب از قبیرر   منتقرردان نمونرره  (1/152 ق :1413 ،الشررجری ، ر ک؛ ابررناز جملرره)
ِوا   لُاِعد  را به دلی  روشن بودن مرج  ضمیر در آیه و عادت جاری  «ه   جزی رب » تیبو

 ای توضیحرهایی ضعیف ب مثال ،که در بیت مندرج استهمان ترتیبی عرب در بیان دعا به 
 ق :1317ان، دیگربکی و و سُ 111 تا: ؛ جرجانی، بی20ق : 1330ر ک؛ تفتازانی، )اند  دانسته قاعدهاین 

شناسان آن است که هرگاه بازگشت ضمیر به مرجعی در پیِ آن  استدالل این سنن  (1/98
مُنِر    » تروان آن را  دیگر نمی ،روشن باشد «قرائن زبانیِ متعارف و مرسو »به  «شنونده»بر 

  (482 ق :1426ر ک؛ العسکر، ) دانست «فصاحت
تْ یر وَإِذَا تُلِ یفۀشرر  یۀآمانند  ؛بسیار است قرآننویسد: کاربردهای مجاز در  خطیب میر 4

)األنفال:  گردد افزون مانشانیا ،شود خوانده آنان بر خدا اتیآ چون :اًمَانیاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیهِمْ آیعَلَ

مجازاً بره ترالوت   ه در این آیه کاساساً از افعال خداوند است  «مان بندگانزیادت در ای»  (2
 :مْکمْ أَرْدَاکظَنَنتُم بِرَب  یمُ الَّذِکمْ ظَنُّکذَلِ یفۀشر یۀآدر  ،چنینهم  است شدهمنتسب  قرآنآیات 
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خداوند برر   ،(23)فص لت/  ردک کهال را شما ،دیردبُ پروردگارتان دربارۀ هک یگمان نیهم و
است  (4 القصص/) ذَب حُ أَبْنَاءهُمْیعبارت قرآنی  ،و از این قبی  است گفتهسبی  مجاز سنن 

به وی  ،ر بودهآمِ سبب آنکه فرعونا این فع  به ام ،ندهست ی جز فرعونانکس   آنکه فاع
 انتنشر  زا را انآن لبا  :نزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَایَ یفۀشر یۀآدر  همچنین،  است شدهنسبت داده 

های آد  و حرو ا   کندن لبا  چراکه ؛است به مجاز روی آوردهکال  نیز  (27)األعراف/  ندکَ
همران    اسرت  شرده به شیطان نسبت داده آیه این ولی در  متعال بود، فع  خداوند در اص 

 یوۀمممنوعه بود و عل ت خوردن  ۀ یومها، خوردن  سبب کنده شدن لبا دانیم،  گونه که می
برر همرین نهرج     که خیرخواه آد  و حواست و سوگند دروغ شیطان به این وسوسه ممنوعه،

 :الْبَوَارِ دَارَ قَوْمَهُمْ وَأَحَلُّواْ فْرًاک هنَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ الل یالَّذِ یأَلَمْ تَرَ إِلَاست گفتار خداوند در عبارت قرآنی 
 تکر هالدر وادی  را خود قو  و دردنک  یتبد فرک به را خدا  نعمت[ رکش] هک یسانک به ایآ

را که فعر  خداونرد    «جای دادن»که در آن، خداوند  (28)ابراهیم/  ؟یستیننگر جای دادند،
قرو  خداسرتیز در دل    گیریسبب جای چراکه است؛ به بزرگان کف ار نسبت داده ،تعالی است

 رزیدن است های بزرگانشان مبنی بر کفر و ها، فرمان هاست و سبب کفر آن دوزخ، کفر آن

انرد  در   اشاعره دانسرته  از اعتقاد کالمی او به مذهباین نظر خطیب را ناشی  ،منتقدان
بلکه  ،گذارد نمی ،یعنی آنچه که سبب آن است ،«مُسبَّب»ر بتأثیری « سبب» ،دیدگاه اشاعره

ای برر   تنها نشانه« سبب»گویند که  همسایگی و اقتران است  ایشان می ،بین این دو رابطۀ
ایرن دیردگاه اشرعری آن اسرت کره       مقتضرای   خداوند یگانه اسرت  یعنی ،«مسب ب»ود وج

آیرات  ایمران برر اثرر    ن ندارند و زیادت ان مؤمناتأثیری در فزونی ایم قرآنبینگاریم آیات 
نداشتن آیات الهی  تأثیرفرض حاکی از  دیدگاهاین فع  الهی است   واسطۀبه  «تنها» ،قرآن

بر آیات ایمان مؤمنان زیادت  سناداِمجاز عقلی پنداشتن »ست که ان در فزونی ایمان مؤمنا
کره  گفتره شرده   در واکنش به این دیردگاه  است  روی دیگر آن  ،شریفه یۀآدر این « قرآن

و این البته به توفیرق الهری اسرت      افزایند یمحقیقت بر ایمان مؤمنان  به قرآناتفاقاً آیات 
قزوینی ذکرر شرده نیرز از همرین منطرق پیرروی        های مورد نظر دیگر افعالی که در نمونه

 و 237 ق :1396، زنجرانی ال ر ک؛ ،ایرن دیردگاه اشراعره    ب)در برا  اَنرد نره مجراز    کنند و حقیقت می
و  189 ق :1323، الجوزیررة القرریم ابررن ر ک؛ ،رد  آن و دربررارۀ 193 ق :1323اإلصررفهانی و البیضرراوی، 

  (186 ق :1409المدخلی، 

 نویسد: میلیه إتعریف مسندٌ در باب اغراضخطیب ر 5
کره   هرم مشراهده کررد    قررآن  یفۀشرر  یرۀ آ نیر تروان در ا  یم هیلإ مسندٌ محدودۀکاربرد را خارج از  نیهم»

 ،جنس که همان آب باشرد  نیرا از ا یا زنده زیهر چ اءما مبد :یٍّحَ ءٍیا مِنَ الماءِ ک َّ شَوجَعَلنَ فرماید: می
را از )حرکرت(   ادفرشتگان را از باد، و آن ب متعال ی: خداشود یکه گفته م چنان  (30)األنبیاء/  میقرار داد
  (122 ق :1405)خطیب قزوینی،  «است دهیآب آفر
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حردیث  گفته شرده کره حردیث مرورد اسرتناد خطیرب در ایرن عبرارت،          زمینهدر این 
نق  شرده کره    ص()ینبوو مناب  روایی از بیان شریف  قرآن کریمر نیست و دند الس  صحیح

و  27 ر ک؛ الحجرر/ ) انرد  شرده آتش و آدمیان از خاک آفریده  شعلۀجن یان از  رشتگان از نور،ف

ه ایرن آیرات و   با توجه بر   (2996حدیث  ؛4/2294 :1374نیشابوری، و  ،168 و 6/153: 1377احمد، 
پرسیده  یٍّحَ ءٍیوجَعَلنا مِنَ الماءِ ک َّ شَ یفۀشر یۀآدر « ک  » واژۀعمومیت  روایات، اگر دربارۀ

و  وانیح ،انسان  یاز قب)آفریدگانی  ،آید ن است که آنچه از کال  خداوند برمیآپاسخ  ،شود
 45 یۀآداند   البته حقیقت این معنا را خدا می که در خاک سکونت دارند کههستند ( اهانیگ

کره لفرظ    گفتره این پرسش چنین  پاسخنور نیز مؤی د همین معناست  فنر رازی در  سورۀ
گیررد    که آن را در براست ای  کننده محدود و منصوص ینۀقرمبتنی بر  ،عا  باشد هرچند

السرال ( را در هنگرا     مآد  ابوالبشر و عیسی )علیه مالئکه، جن ، ،طبیعی است که کافران
 عمومی آیره خرارج اسرت    جنبۀاند و این قبی  مصادیق از  استماع این آیات در نظر نداشته

  (22/138 تا: ر ک؛ فنر رازی، بی)

و     »نویسد:  لیه به اضافه میإ خطیب در کتاب خود در باب اغراض معرفه ساختن مسندٌر 6
 نرده، یکره در آن گو  «حَضَرَ یعَبد» ۀجمل نیمانند ا ه،یإل بزرگداشت شأن مضافٌ سبببه  ای

شرد:   اگرر گفتره مری    ،در این باب  (126 ق :1405 ،ینیقزو بی)خط «است شأن خود را باال برده
کرردن از   یراد  یوۀشر  بارۀدر )ص(آنچه پیامبر گرامی اسال  ،«رَضَالمی حَغُ»یا  «فَتایَ حَضَر»

شد  گویا ارشاد نبوی آن  بیشتر رعایت نمی ،رش فرموده بودنداسفاعضای کوچکتر خانواده 
بلکره   ،یعنی نوکر و کلفت من یاد کررد  ،«أمتی»و « عبدی»است که نباید افراد را با عبارت 

 ق :1374ر ک؛ نیشرابوری،  )مرن   خانرۀ یعنی پسر و دخترر جروان    ،«و فَتاتی« فَتای» باید گفت

بزرگداشرت  »آن را  خطیبکه آنچه  ،بر طبق سن ت اسالمی بنابراین،  (2249حدیث  ؛4/1764
رعایت دستور اسالمی از سروی گوینرده    ،درست نیست و در واق  ،برشمرده «شأن گوینده

  است بوده
وصرف کرردن، تفسریر    »: نویسرد  یملیه إ های وصف کردن مسندٌ یزهخطیب در بیان انگر 7

تروان   کره در ایرن جملره مری     چنران  ؛لیه و برافکندن پرده از رخسار معنای آن استإ مسندٌ
جسرمِ بلنردِ پهرنِ     :هُلُشغَیَ راغٍفَمحتاجٌ إلی العمیقُ،  العریضُ وی ُالطَّ سمُالجِ»مشاهده کرد: 

در ایرن    (130 ق :1405 ،ینر یقزو بیر )خط «ا اشرغال کنرد  عمیق نیازمند مکانی است که آن ر
 واژۀنره  ، کررد  یمر اسرتفاده  « یسرتلز  »آن بود که خطیب از فعر    تر یستهشامثال  ،عبارت

فضایی اسرت کره   ناگزیر از  ،که شیئی در عالم خارج موجود باشد تا زمانی ونچ ،«محتاج»
 شغال کند و محتاج آن نیست آن را ا

 میاسرلوب حکر   یوۀشر  نیدومر  بام ا: در با»نویسد:  وب حکیم میخطیب در توضیح اسلر 8
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 هِعَنِ األهِلَ  کسْأَلُونَی: دیفرما یاشاره کرد که م میقرآن کرسنن خداوند در  نیبه ا توان یم

هالل ماه چگونه اسرت کره    نی: اگفتند یمرد  م  (189 البقره/) لِلنَ ا ِ وَالْحَجِ  تُیمَوَاقِ یقُ ْ هِ
کام   ،تا ماه ردیگ یم یاندک رو به فزون اندکسپس   شود یآسمان ظاهر م نخ در کیمث  
 بیر )خط «شرود؟  یمر  آن تا مث  او ل کاهد یمکه کام  شده بود، فرو گونه  همان آنگاه  شود

دادن این آیه در شمار کاربردهای اسرلوب   آنچه خطیب در قرار  (163ر162 ق :1405 ،ینیقزو
اکی بالغیون از سرک   عامۀپیروی او از روش  ،در واق   است دادهحکیم در کال  وحی انجا  

 ؛297 ق :1407طیسری،   ؛89 ق :1409مالرک،   ابرن  ؛435   :1937 اکی،سرک  ر ک؛ ) تا روزگار ماسرت 
 ،اسررفرایینی ؛135 ق :1330 تفتررازانی، ؛621 ق :1410 غرنرراطی، ؛1/479 ق :1317 ان،دیگررربکی و سُرر

 معصرو  المردنی،   ابن ؛1/258   :1987حجة الحموی،  ابن ؛1/111 ق :1374المرشدی،  ؛1/158 ق :1284
و  1/480 ق :1323 ،لشربینیا ؛2/305 ق :1330 ؛ األنبابی،1/145 ق :1420الشنقیطی،  ؛2/210 ق :1388

 ،تفترازانی ر ک؛ )انرد   ن چنین گفتره گونه که بسیاری از مفسرا همان     (و 129  : 2004 ،المراغی
؛ 1286: ترا  ، بری تمجیرد  ؛ ابرن 1/221 ترا:  بی ،الکازرونی ؛1/203 تا: بی ،العماری دالسعوواب ؛1/293   :1979

آلوسری،   ؛1/189 ق :1383 شروکانی،  ؛2/285 ق :1286 ،الشهاب النفراجی  ؛41ر40: / تکملة الجزء الثانی

 هرای  گزارش امر دراین  و (1/168 ق :1411و الزحیلی،  3/470 ق :1376 ؛ القاسمی،2/71 ق :1415
یعنی همان چیزی که خطیب نیز در اینجا یادآور  ،آید برمیمذکور  ۀاز شأن نزول آیایشان 
 این گزارش را  است شدههای حدیثی تأیید ن که این شأن نزول در بررسیحال آن ؛است شده

ر ک؛ )عسراکر   و از طریرق او ابرن   (53 ق :1411 و الواحردی،  34 ق :1422ر ک؛ سیوطی، )ابونعیم 

 ،صالح ، از ابیبن السائب کلبی، از محمدبن مروان السدیاز محمد (1/25 ق :1415عساکر،  ابن
دو فرد متروک و  ،که الکبی و السدی در علم حدیث، حال آناند دادهبه ما عبا   و او از ابن

 ق :1403 المرزی،  ؛8/86 همران:  و 7/271 ق :1371حاتم،  ر ک؛ ابن ابی)بافی هستند  متهم به دروغ

مرین  بره ه   (4/130 :1386 ،طنری دارقُو  506و  479 ق :1408حجرر،   ؛ ابرن 26/392همان: و  25/246
بودن سند این گزارش در مباحث حدیثی خود گرواهی    پایه حجر و المناوی به بی سبب ابن

اعتبراری آن در   کسانی کره ایرن حردیث را برا وجرود بری      حجر از شمار فراوان  ابن اند  داده
آنران ایرن حردیث را برا وجرود      »گوید:  و می است دهزده ش شگفت ،اند های خود آورده کتاب
پایه بودن سندش نداشتند  بره قردری    سند آن نق  کردند و اطالعی از بیاسا  بودن  بی

 «!مبپنرداری  الصردور  یاین حدیث در کتب تفسیر آورده شده که نزدیرک اسرت آن را قطعر   
  (1/455 ق :1418 حجر، ابن)

 نتیجه  6
قزوینری   خطیرب مشهور به  یدمشق بیبن خط دبن عبدالرحمنمحم یابوالمعال نیالد  جمال

ای از بنرش بالغرت    حجم و خالصه ای بسیار کم یدهچکدانشمند بالغی، ، ( ق 666ر739)
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را با توجه به تألیفات دو عالم بالغی برزرگ دیگرر،   اکی سک  العلو  مفتاحکتاب )باب سو ( 
 العلو  مفتاحی در این اثر مطالب نامید  و المفتاح تلنیصنوشت و آن را جرجانی و خفاجی 
)از جملره   را یرا منتصرر و برخر  هرایی از آن   و بنشمرت ب کرد  خودرا حسب تشنیص 

( ،نامقبول مطرح در آن که از سوی دانشمندان بزرگ علم بالغت رد شده برود  برخی آرای
 وسی و بدین سان ننستین طرح مدون و مقبول از دانش بالغت را در سطحی  حذف نمود

، مرا  و تا روزگرار قزوینی ز خطیب اپس   که تا امروز نیز مبنای این علم است ایه گذاشتپ
از زوایای بالغرت،   های بالغی او تعلیقات و استدراکات متعددی بر مباحث مطرح در کتاب

اشراره  در این نوشرتار  ها  از آنبرخی به شده که مطرح سایر علو  اسالمی  کال ، حدیث و
 آرایو استدراکات صورت گرفته برر  مناقشات  نقدها،یک از  هیچ ،در عین حال  است شده

اسرتواری کرره وی بررای پررژوهش در دانررش    شررالودۀبره  نیسرت کرره  در حرردی خطیرب،  
و معماری خطیب قزوینی در دانش  ساندبرآسیبی  ،گذاری کرده شناسی و بالغت پایه سنن

  استو پایدار  ءما قاب  اتکاروزگار بالغت، برای قرون متمادی تا 
 ها نوشت پی
 است  انجا  و از سوی انتشارات تراث اسالمی روانۀ بازار نشر شدهاین مقاله  ویسندۀ مسئولن به قلماخیراً ترجمۀ این اثر ر 1
الفرن   »عبرارت   ،المفتاح صیتلنهرچند در متن  ،کرد دیبا یکه حم  بر علم معان شود ینم دهیها د فهرست یفن  اول در برخر 2

  شود یم دهید «األو ل

 مناب 
  قرآن کریم

 ،ر بیرروت  لبنان ،1   ،روح المعانی فی تفسیر القرآن والسب  المثانی ،ق (1415آلوسی، محمودبن عبداهللا )
 دار الکتب العلمیة 

 ،ایر ن یکرمر  هیمرضر  ۀترجم ،یابیو ارز قیجام  تحق یراهنما(، 1374) ک یما ی ب ا یلین و وااستف زاک،آی
 ی رضونشر آستان قد   ،مشهد

 ةمجلرس دائرر   ةمطبعر  ، حیردرآباد، 1   ،الجرح و التعردی   ،ق (1371) بن محمد ، عبدالر حمنحاتم ابن ابی
 ة المعارف العثمانی

 لقنروی، ا ةبهرامش حاشری   ،علری التفسریر البیضراوی    ةیحاشر  ق ( ،1286) بن ابراهیم ، مصطفیتمجید ابن
 ة العامر ةالمطبع استانبول،

  عالم الکتب ، بیروت،3   ، تحقیق محمد علی النجار،النصائص ق (،1403) ، ابوالفتح عثمانجنی ابن
تحقیق محمد سید جاد  ،ةالثامن ئةفی أعیان المأ ةرر الکامنالد    (،1966)حجر عسقالنی، احمدبن علی  ابن

 ة دار الکتب الحدیث ة،قاهرال ،الحق
 ،1   ،شررح عصرا  شرعیتو    ،یرة األرب و غا األدب ةخزانر    (،1987) الد ین أبوبکر ، تقیة الحمویحج ابن

  الهالل ةدار و مکتب ،بیروت ر لبنان
   ،تحقیق عبدالحکیم األنریس  ،العجاب فی بیان األسباب )أسباب النزول ق (،1418) رررررررررررررررررر

 جوزی  دار ابن ،المملکة العربیة السعودیة ر الدما  ،1
 دار الرشید  سوریه، ،ةمحمد عوام تحقیق ،قریب التهذیبت ،ق (1408) الد ین أبوبکر حجة الحموی، تقی ابن
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  دار المعارف، مصر، شرح احمد شاکر ،المسند ق (،1377)احمد   حنب ، بنا
  عربیدار  ،دمشق ،1   ،هللا محمد الدرویشاق عبدیحقت ،ةالمقدم   (،2004) حمنخلدون، عبدالر  ابن
  النانجی ةمکتب ، القاهرة،1   قیق محمود الطناحی،، تحأمالی ق (،1413) بن علی اهللا  ، هبةشجری ابن
  دار الفکر ،بیروت ،1  ، تحقیق عمر العَمری ،تاریخ دمشق ق (،1415) بن حسن ، ابوالقاسم علیعساکر ابن
، 1،   و ورنرا األ تحقیق ،شذرات الذهب بأخبار من ذهب   (،1922) بن أحمد ، عبدالحی لحنبلیاعماد  ابن

  کثیر دار ابن دمشق،
، شفاء العلی  فی مسائ  القضاء والقردر والحکمرة والتعلیر     ق (،1323) بکر محمدبن أبی القیم الجوزیة، ابن

 مطبعة خانجی  ، مصر،1   تصحیح محمد السید النسعانی،
  اآلداب ةمکتبمصر،  عبدالجلی  یوسف،حسنی  تحقیق ،المصباح ق (،1409ین )الد بدر مالک، ابن
   کر هادی شکر،تحقیق شا ،نواع البدی بی  فی أنوار الر أ ق (،1388) احمد خان بن ، علیمعصو  المدنی ابن

  النعمان ةمطبع ، النجف،1
، السعود( یر أبی)تفس میرکتاب الکا الیمزا یم إلیإرشاد العق  السل تا(، )بی بن محمدمحمد ،یالسعود العمادبوا

 .حمن محمدالر عبد ةمطبع و ةتبکم ر دار المصحف القاهرة،
 دار الساقی  ،ةسکندریمصر ر اإل ،المتحولالثابت و  (، 2003) (، علی احمد سعیدیسآدونإسبر )

 المطبعة العامرة  ،ةقسطنطنی ،األطول   (،1284)محمد  بن یمابراهاسفرایینی، 
، ش کیهران اندیشره   آبادی، ۀ محمود حسنترجم ،ننستین آثار فارسی در بالغت (،1373) اسمیت، ویلیا 

  169ر152صص  ،55
مرتن  مطال  األنظار علی شرح   (،ق1323) البیضاویبن عمر  عبداهللا و الد ین بن محمود ، شمساإلصفهانی

 ة النیری ةالمطبع مصر، ،مطال  األنوار
 مصرر،  ،القزوینری  المفتاح تلنیصین التفتازانی لالد تقریر علی شرح سعد ق (،133التجرید ) شمسنبابی، األ

 ة السعاد ةمطبع
 ،2   ،تحقیق رضا رجب ،مینبالفتح المبین فی مدح األ ةالمسما ةشرح البدیعی   (،2010) عائشه ،نیهباعوال

 نا  بی جا، بی
 دار نهضة مصر  ، القاهرة،من بالغة القرآن تا(، )بی احمد ، احمدبدوی
 ة رسالال ةمطبع ة راألنجلو مصری ةمکتب ، القاهرة،2   ،البیان العربی   (،1958) ةطباناحمد  ،بدوی
  ، اآلداب، دارالفکرةردنیاأل ةجامع ،1،   ةفصول فی البالغ   (،1983) محمد ،حمدی ابوعلی برکات

صرص   ،66 ع ،العربیره األردنری   ةاللغر  ،«فی کترب الترراث   ةتیسیر البالغ» ق (،1425) طاهربابا ،عیسی بن
  76ر29

 ة الردکتوری، رسرال  ه عیرد، د عبد رب فوزی السی تحقیق ،علی الکشاف ةحاشی   (،1979) ررررررررررررررررر
 ، کلیة اللغة العربیة األزهر ةجامع مصر،

 ة یالقسطنطن ةمطبع جا، بی ،المطول ق (،1330ین )الد  تفتازانی، سعد
لقادر اتحقیرق عبرد   ،فری علرم البالغرة    التنبیهرات ت واإلشارا تا(، بی) محمد بن علی شریف سیدجرجانی، 

   مصر ةدار نهض حسین، القاهرة،
 ، تحقیق احمد المهدی، مصر، مکتبة األزهر شرح المواقف فی علم الکال ق (، 1396) ررررررررررررررررر

  نا بی جا، ، بیالنقد بین التاریخ و الفنو ةالبالغ   (،1975، )الجوینی، مصطفی الصادی
 ، استانبول، شرکة الصحافة العثمانیة حاشیة علی المطولق (، 1309بن محمد ) الچلبی، حسن
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 علیشاه  صفي: تهران دیگردیوان، های عنوان گردآورنده یحیي قریب، (،1356)محمد، الدین شمس حافظ،
 ، القاهرة، دار غریب المنتصر فی تاریخ البالغة  (، 2001حسین، عبدالقادر )

تعلیرق محمرد عبردالمنعم     ،ةفی علو  البالغر  یضاحاإل ،ق (1405) حمنالنطیب قزوینی، محمدبن عبدالر 
  دار الکتاب اللبنانی بیروت، ،6   ،یالنفاج

  عیسی البابی الحلبیر  ةدار احیاء الکتب العربی ةمطبع بیروت، ،المفتاح تلنیصال ق (،1425) ررررررررررررر
 دار الطباعة العامرة، بوالق  مصر، ،یة علی تفسیر البیضاویحاش ق (،1283) الشهابی، النفاج

 ة دار المعرف القاهرة، ،1   ،والتفسیر واألدب ةفی النحو والبالغمناهج تجدید    (،1961)النولی، أمین 
  دارالمحاسن مصرر القاهرة، ، تصحیح عبداهللا هاشم،سُنَن ق (،1386) یأبوالحسن علطنی، دارق

  قاتیواحد علو  و تحق ،تهران ،شرفتهیپ قیتحق یها روش (،1383) یدالور، عل
نشرر پژوهشرگاه علرو      ،تهرران  ،یژوهش در علرو  اجتمراع  پر  یو عمل ینظر یمبان (،1377رررررررررر )

  یانسان
  سمت ،تهران ،آذرنگ نیعبدالحس ۀترجم ،علم خیتار   (،2006) ری ،یدمپ

دارالکترب   بیرروت،  ،1   ،زغلرول  دیمحمرد سرع   قیر تحق ،خبر من غبر یالعبر ف ق (،1405) حافظذهبی، 
 ة یالعلم

  دار الفکر المعاصر ، بیروت،1   ،المنهجة والشریعة والعقید التفسیر المنیر فی ق (،1411الزحیلی، وهبة )
 اهرداء  ،   2015 - هرر  1437 العررب،  الشعر قراءة في القزویني النطیب منهج ،احمد رفعت محمد زنجیر،

 Alukeh.net اینترنت فی اآللوکه شبکة
و  یاه علرو  انسران  پژوهشرگ  ،تهرران  ،3چ  ،یدر علو  اجتمراع  قیتحق یها روش (،1380) باقر ،یساروخان

  یمطالعات فرهنگ
  بوالق ةمطبع ، مصرر القاهرة،1،   تلنیصشروح ال  (،ق1317) بهاءالد ین و دیگران سُبکی،

  آگه تهران، ،در علو  رفتار قیتحق یها روش (،1376) یعبا  بازرگان و الهه حجاز ،سرمد، زهره
  الحلبی ةطبع هرة،، القاالعلو  مفتاح   (،1973) ین یوسفالد  اکی، سراجسک 

 ،تحقیرق محمرد ابوالفضر  ابرراهیم     ،ةالنحرا فی طبقات اللغویین و ةالوعا ةیبغ ،(تا بی)  حمنسیوطی، عبدالر 
 ة العصری ةالمکتببیروت، 

، الجامعة: جامعة االنبار ، الکلیة: التربیرة للعلرو     ISSN: 19958463مجلة جامعة األنبار للعلو  األنسانیة، 
  2009: 2 ۀ، شمارArabicة: االنسانیة ، اللغ

 ، بیرروت، 1   عبردالفتاح شرب ،  تحقیرق خالرد    ،لباب النقول فی أسباب النرزول  ق (،1422) رررررررررررر
 ة الکتب الثقافی ةمؤسس

 ، تحقیق عبدالسال  هارون، کویرت، هم  الهوام  فی شرح جم  الجوام  ق (،1394) ررررررررررررررررررر
 ة دار البحوث العلمی

 ةمدرسر  ةمطبعر  ، القاهرة،المفتاح تلنیصالفتاح علی حواشی شرح  فیض  (،ق1323) ی، عبدالر حمنالشربین
  والده عبا  األول

بإشرراف محمرد األمرین     ،فیض الفتراح علری نرور األقراح     ق (،1420) بن الحاج العلوی نقیطی، عبداهللاالش
 نا  بی جا، ، بی2محمد بیب،    ابن

  دار المعارف ، القاهرة،9   ،تطور و تاریخ ة،غالبال   (،1965) ، احمدشوقی ضیف
، تحقیق محمد حسن حالق ،البدر الطال  بمحاسن من بعد القرن الساب    (،2006) بن علیشوکانی، محمد

  کثیر ار ابند جا، بی ،1  
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، 2   ،ن علرم التفسریر  مِر  ةالدرایر ة وفتح القدیر الجام  بین فن ی الروای ق (،1383) ررررررررررررررررررررر
  مصطفی البابی الحلبی ةمطبع مصر،

  نا بی جا، بی ،اکیعند السک  ةواألسلوبی ةالبالغ تا(، )بیمحمد و زکی ابوحمیده  ،صالح
دار  بیرروت،  ،أسسه و تطرور فری القررن السراد      ،التفکیر البالغی عند العرب   (،2010)حمادی  ،صمود

 ة الکتاب الجدید المتحد
 ة دار الکتب العلمی بیروت، ،ةمفتاح السعاد ق (،1422) زاده، احمد اش کپریط

 ، تحقیق دکتور هادی مطر الهاللی،البیانالتبیان فی علم المعانی والبدی  و ق (،1407) ینالد  طیسی، شرف
  عالم الکتب ، بیروت،1  

 نادی اللطائف األدبی  ة،یالسعود ةالمملک ،الفنون الصغری تا(، بن عقی  )بی ظاهری، ابوعبداهللا
 ة دار الثقاف لبنان، ر بیروت ،4   ،دبی عند العربتاریخ النقد األ ق (،1404) احسان ،عبا 

بن سرعود  ة اإلمرا  محمرد  جامعر  الریراض،  ،یضاحاصالح اإل  (،ق1426) زالعزیبن عبد العسکر، عبدالمحسن
 ة یاإلسالم
 للتراث مکتبة جامعة األزهریة  مصر، ة،المنهاج الواضح للبالغ تا(، )بی عونی، حامد

 اإلسرکندریة،  ، تحقیق رجاء السید الجوهری،ةشفاء العل ة وطراز الحل ق (،1410) غرناطی، ابوجعفر الرعینی
 ة الجامعی ةالثقاف ةمؤسس

  مکتب تحقیق دار إحیاء التراث العربی ر لبنان، بیروت ،التفسیر الکبیر تا(، فنر رازی، محمدبن عمر )بی
 ، تحقیق محمد فؤاد عبردالباقی، محاسن التأوی  )تفسیر القاسمی( ق (،1376ین )الد  القاسمی، محمد جمال

  عیسی البابی الحلبی ةدار إحیاء الکتب العربی، مطبع مصر،
 ةالمطبع مصر، ،یضاویالب ریتفس یعل یالکازرون ةیحاش تا(، )بی (ق940) صدیقی قرشی ابوالفض  کازرونی،

 ة المیمنی
  دار الفکر المعاصر جا، بی ،ةتاریخ البالغ الموجز فی   (،1981مازن ) ،المبارک

 مطبعة األمانة  ، مصر،1   ،دراسات فی علم البدی  ق (،1406) محمدعلی، احمد
 ة لینه مکتب ، مصر،1   ،هللا تعالیا ة والتعلی  فی أفعالالحکم ق (،1409المدخلی، محمد ربی  )
مصرطفی   ةمطبعر  ، مصرر، 1   ،یف برجالهرا رالتعو ةتاریخ علو  البالغ   (،1950) المراغی، احمد مصطفی

  البابی الحلبی
  ، صیداةالمکتبه المصری ،بیروت ،1،  ةعلو  البالغ   (،2004رررررررررررررررررررررر )

  یالحلب یالباب یمصطف ، مصر،2،   شرح عقود الجمان ق (،1374) عبدالر حمن بن عیسی المرشدی،
 بیروت، ،2بشار عواد معروف،   تحقیق  ،ال فی أسماء الرجالتهذیب الکم ق (،1403) ینالد  المزی، جمال

 ة الرسال ةمؤسس
  الجاحظ منشورات دار بغداد، ،البحث البالغی عند العرب ،تا( )بیمطلوب، احمد 
 ة النهض ةمنشورات مکتب ، بغداد،1،   اکیعند السک  ةالبالغ   (،1964ررررررررررررر )

 دار الکتاب العربی  ، القاهرة،غ البدیعیالصب ق (،1388موسی، احمد ابراهیم )
 ةالمکتبر  اسرتانبول،  فرؤاد عبردالباقی،  تررقیم محمرد    ،صرحیح  ق (،1374) برن الحج راج   مسرلم نیشابوری، 

 ة اإلسالمی
 تنریج: عصا  الحمیردان،  ق (1411) القرآن، نزول أسباب الحسن، أبو النیسابوي، أحمد بن علي الواحدی،
 دار اإلصالح  ،ما الد ةر السعودی ةالعربی ةمملک ،1  


