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ًقد ٍ تحلیل استطْادات ابي هیثن بحزاًی بِ اضعار ٍ اهثال عزبی
در ضزح ًْج البالغِ
صغزی فالحتی
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چکیدُ

ٌكض ابى هیرن بعكايی یکی ال ٌكوض بكشىحۀ يهس البالغه اوث که بیًجك به شًبههای کالهیی و فلىییی آو

جىشه ٌؿه و شًبههای اؾبی آو هغیىل هايؿه اوث .یکی ال ویژگیهای ایى ٌكض که يٍاو ال شایگاه اؾبی آو ؾاقؾA
اهحمام ٌاقض به اوحیاؾه ال اٌقاق و اهرال فكبی ؾق ٌكض اوث .يىیىًؿگاو هقالۀ ظاضك با يؾیك بیه اهمییث اؾبیی

ایى ٌكض ،و با ٌیىه جغبیقی و جعلیلی ،کاقبكؾهای گىيا گىو اٌقاق و اهرال قا ؾق ایى ٌكض بكقوی و ؾقیافحهايؿ که
ابى هیرن ؾق هىاقؾ گىيا گىو ال شمله ٌكض واژگاو ،جبییى هقًای فباقات و جىضیط قافؿههای ِكفی و يعیىی ،بیه
اٌقاق و اهرال اوحًاؾ کكؾه اوث .او فالوه بك ٌكض اٌقاق و اهرال هىشىؾ ؾق کالم اهام

 ،گاهی اٌقاق قا جکمیل

يمىؾه و گاهی يیم به هغلـ قّیؿه و ٌافك آو اٌاقه کكؾه اوث .ابى هیرن به ٌافكاو ؾوقهای ؼاَ بىًؿه يکكؾه

و به اٌقاق جمام ٌافكاو ال شاهلی گكفحه جا هعؿخ و هىلؿ ،هنچًیى به ٌقك ٌافكاو فكق گىيا گىو Aال قبیل ٌیقه،

ؼىاقز ،و هىاقؾ ؾیگك اوحًاؾ کكؾه اوث .اها يقؿهایی يیم بك وی واقؾ هیباٌؿ Aال شمله ایىکه که گاهی يام ٌیافك

قا ـکك يکكؾه و گاهی ابیات قا به ِىقت کاهل يیاوقؾه اوث .هنچًیى ؾق بكؼی هىاقؾ ،اٌقاق هىشىؾ ؾق ٌكض ابى

هیرن ،با اِل اٌقاق اؼحالفاجی ؾاقؾ که هقالۀ ظاضك با هكاشقه به ؾواویى و هًابـ ؾیگك آوهیا قا بكقویی و اِیالض
کكؾه اوث.

ٍاژگاى کلیدی :اهام فلی

 ،يهس البالغه ،ابى هیرن بعكايیٌ ،كض يهس البالغه ،اٌقاق ،اهرال.

 -6ؾايٍیاق لباو و اؾبیات فكبی ؾايٍگاه ؼىاقلهی جهكاو falahati42@gmail.com
 -7ؾايٍصىی ؾکحكی لباو و اؾبیات فكبی ؾايٍگاه ؼىاقلهی جهكاو ،يىیىًؿۀ هىئىل zahra.mahdavimehr@gmail.com
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هقدهِ

ابىهیرن بعكايی ،اؾیب ،هعؿخ ،فقیه و هحکلن هٍهىق ٌیقی ،ؾق قكو هییحن هصیكی هییلیىیحه اویثٌ .یكض

کبیك وی بك يهس البالغه لیك فًىاو هّباض الىالکیى ال شمله ٌكوض ههمی اوث که بیًجك ٌاقظاو يهسالبالغه

په ال ابىهیرن بعكايی ،ؾق ٌكوض ؼىؾ به آو اٌاقه و ال آو اوحیاؾه کكؾهايؿ .گیحًی اوث که او ؾو ٌكض ؾیگك يیم

بك يهس البالغه ؾاقؾ .یکی اؼحیاق هّباض الىالکیى یا ٌكض ِغیك که آو قا ال ٌكض کبیك اوحؽكاز يمىؾه اویث و
ؾیگكی @ٌكض المائة کلمة ألهیكالمىهًیى فلیبىابی عالب

?( .آقیا بیمق جهكايیی )905/91 :9339 ،ؾق اییى

هقاله هك شا وؽى ال ٌكض ابىهیرن بعكايی به هیاو آهؿه ،هقّىؾ هماو ٌكض کبیك او اوث .باوشىؾ بكقوییهیایی

که ؾقباقه ایى ٌكض ايصام ٌؿه ،اها بیًجك شًبههای کالهی و فلىیی آو هىقؾ جىشه قكاق گكفحه و ال قویکكؾهیای

اؾبی آو غیلث وقلیؿه ٌؿه اوث .یکی ال ویژگیهای اؾبی ایى ٌكض ،آو اویث کیه ٌیاقض ؾق هیىاقؾ بىییاقی ،ال
اٌقاق و اهرال فكبی بهكه گكفحه و هقالۀ ظاضك هن به ایى هىضىؿ پكؾاؼحه اوث.

اللم به ـکك اوث که ٌماقۀ ؼغبههای ـکك ٌؿه ؾق ایى هقاله ،بك اوان جكجیب هفکىق ؾق ٌكض ابىهیرن آهیؿه

و همکى اوث با يهسالبالغههای ؾیگك هحیاوت باٌؿ .ؾق بالگكؾاو فباقات فكبی يهیس البالغیه بیه فاقویی يییم ال

جكشمۀ فلی ٌیكوايی اوحیاؾه ٌؿه اوث.
 .1ادبیات ًظزی پژٍّص
 .1-1پیطیٌۀ پژٍّص

ؾقباقۀ ابى هیرن و ٌكض او پژوهًهایی ايصام ٌؿه اوث که ؾق آوها پژوهٍگكاو به هقكفی ٌاقض و ٌیكض او،

قويًٌاوی او ؾق ٌكض و یا به بكقوی آقا و يؾكات او پكؾاؼحهايؿ .ههنجك یى ایى پژوهًها ال ایى قكاق هیباٌؿ:

 .9پایاوياهۀ کاقًٌاوی اقٌؿ @قويًٌاوی ٌكض يهسالبالغه ابى هیرن بعكايی? ،فهیمه اکبكلاؾه ،قاهًما ؾکحیك

فلیاظمؿ ياِط ،ؾايٍگاه قن .9331 ،ایى پایاوياهه بیًجك به شًبههای کالهی ،فقهی ،فلىیی ،هًغقی و جیاقیؽی

ایى ٌكض پكؾاؼحه و جًها اٌاقهای بىیاق کىجاه به شًبههای اؾبی و بالغی ایى ٌكض ؾاٌحه اوث.

 .0هقالۀ @ویژگیهای ٌكض ابىهیرن بك يهسالبالغه? ،هًّىق پهلىاو ،هصلۀ فلمی پژوهٍی پژوهًهیای قیكآو

و ظؿید (هقاالت و بكقویهای وابق)ٌ ،9331 ،ماقۀ  .11-33 ُِ ،31ایى هقاله به اهحییالات ٌیكض و فلیىم

هؽحلیی که ابىهیرن ؾق ٌكض ؼىؾ ال آوها اوحیاؾه کكؾه ،اٌاقه يمىؾه اوث.

 .3هقالۀ @هقكفی و قويًٌاوی ٌكض ابىهیرن? ،هصیؿ قوظی ؾهکكؾی ،هصلۀ فلمی پژوهٍی فلیىم ظیؿید،
ٌ ،9332ماقۀ  .22-01 ُِ ،13ایى هقاله يیم ٌیىۀ کلی يگاقي ایى ٌكض قا جىضیط ؾاؾه و هكچًیؿ بیهؽیاهك،

ؾق فًىاو و جقىینبًؿی هىضىفات با هقالۀ ؾوم هحیاوت اوث ،اها اٌحكاکات فكاواو با آو ؾاقؾ.
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 .1هقالۀ @ابى هیرن و هّباض الىالکیى? ،فبؿالعىیى کیافی ،هصلیه فلمیی جكویصیی ظیؿید ايؿیٍیه،9333 ،

ٌماقۀ  .995-41 ُِ ،2ایى شىحاق به عىق هؽحّك به ليؿگايی ابى هیرنٌ ،ؽّییث فلمیی ،جألیییات و هقكفیی

ٌكض وی پكؾاؼحه اوث.

 .0هقالۀ @قويًٌاوی ابىهیرن بعكايی ؾق ٌكض واژگاو يهسالبالغه? ،لهكا ههؿوی ههك و غالهقبیان قضیایی

هیحاؾق ،فّلًاهه پژوهًٍاهه يهسالبالغهٌ ،9340 ،ماقۀ  .21-00 ُِ ،91اییى هقالیه يییم هكچًیؿ بیه شًبیههای
اؾبی و لغىی ایى ٌكض اٌاقه يمىؾه ،اها جًها قويًٌاوی ٌاقض قا ؾق ٌكض واژگاو بكقوی يمىؾه اوث.
ّ
 .1هقالۀ @ هقایىه هیهىم ایماو ؾق ٌكض يهس البالغیه ابیى ابیی العؿییؿ و ابیى هییرن? ،فبؿاللیه هیكاظمیؿی و
هكشاو باوفا ،فّلًاهه پژوهٍهای يهس البالغهٌ ،9341 ،ماقۀ ِ ،00یُ  .13-00اییى هقالیه بیه بكقویی هیهیىم
ایماو با جىشه به جیاوت ؾیؿگاه هقحملی ابى ابی العؿیؿ و ٌیقی ابى هیرن پكؾاؼحه اوث.

 .2هقالۀ @جعلیل جغبیقی ؼغبۀ ٌقٍقیه ال هًؾك ابى ابی العؿیؿ و ابى هیرن بعكايی? ،هعىى قفقث ،فّلًاهه

پژوهٍهای يهس البالغهٌ ،9342 ،ماقۀ  .40-04 ُِ ،02ایى هقاله يیم با قویکكؾی جغبیقی و با جىشه به جیاوت
ؾیؿگاه هقحملی ابى ابی العؿیؿ و ٌیقی ابى هیرن ،ؼغبۀ ٌقٍقیه قا جعلیل جاقیؽی و هعحىایی کكؾه اوث.

اها هقالۀ ظاضك به عىق ؼاَ به يقؿ و جعلیل اوحٍهاؾات ابى هییرن بیه اٌیقاق و اهریال فكبیی ؾق ٌیكض وی
ا
هیپكؾالؾ و با پژوهًهای فىق ،کاهال هحیاوت اوث.
 .2-1پزسص ّای پژٍّص

 .9ابى هیرن ؾق ٌكض ؼىؾ ؾق چه هىاقؾی ال اٌقاق و اهرال فكبی اوحیاؾه کكؾه اوث؟

 .0ؾقؼّىَ اوحٍهاؾ به اٌقاق ،چه يقؿهایی بك ٌاقض واقؾ هیباٌؿ؟
 .3-1فزضیِ ّای پژٍّص

 .6ابى هیرن ؾق ٌكض کبیك ؼىؾ بك يهس البالغه ؾق هىاقؾ بىیاق ال شمله ٌكض واژگاو ،جبییى هقًیای فبیاقات و

جىضیط قافؿههای ِكفی و يعىی ،به اٌقاق و اهرال اوحًاؾ کكؾه اوث.

 .7ؾق ؼّىَ اوحٍهاؾ به اٌقاق فكبی يقؿهایی بك ابى هیرن واقؾ اوث Aال شمله ایىکه که گاهی يام ٌافك قا

ـکك يکكؾه و گاهی ابیات قا به ِىقت کاهل يیاوقؾه اوث .هنچًیى ؾق بكؼی هىاقؾ ،اٌقاق هىشىؾ ؾق ٌیكض ابیى

هیرن ،با اِل اٌقاق اؼحالفاجی ؾاقؾ.

 .4-1ضزٍرت ٍ اّویت پژٍّص
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ٌكض ابى هیرن ال ویژگی هایی هًعّك به فكؾ بكؼىقؾاق اوث و اکرك ٌاقظاو په ال او ال ایى ٌیكض اویحیاؾه

کكؾه ايؿ ،اها بیًجك به شًبه های کالهی و فلىیی ایى ٌكض جىشه ٌؿه و پژوهٍی بیا يگیاه اؾبیی ؼیاَ بیك اییى

ٌكض ايصام يگكفحه اوث و يىٌحاق ظاضك به ایى ههن هیپكؾالؾ.
 .5-1رٍش پژٍّص

هقالۀ ظاضك با يگاهی اؾبی به ٌكض ابى هیرن و با قوي جغبیقی و جعلیلی ،اوحٍیهاؾات او بیه اهریال و اٌیقاق

فكبی قا اوحؽكاز و ال لعاػ هىضىفی آوها قا ؾوحه بًؿی کكؾه و جعلیل و بكقوی يمىؾه اوث جا هٍیؽُ ٌیىؾ
که که ٌاقض ؾق چه هىاقؾی و با چه هؿفی به اٌقاق و اهرال اوحًاؾ کكؾه و هیماو ؾقث و ِعث ایى اوحٍیهاؾات

ؾق چه ظؿ بىؾه اوث.
 .2استطْاد بِ اضعار در ضزح ابي هیثن بحزاًی

ٌقك ،کهىجكیى و هىذقجكیى هًبقی اوث که فلمای لغیث بیه آو اویحًاؾ کیكؾهايیؿ .هنچًیاو کیه بىییاقی ال

ِعابه ؾق فهن الیاػ غكیب قكآو به اٌقاق ٌافكاو اظحصاز هیيمىؾيؿ .ال ابىفبان يقیل ٌیؿه اویث کیه گییث:

@اگك ؾقباقۀ الیاػ قكآو ال هى بپكویؿ هیگىین هقًای آو قا ال ٌقك علب کًیؿ Aلیكا ٌیقك ،ؾییىاو فیك اویث?.

(ویىعی9109 ،ق )345/9 :بغؿاؾی هیگىیؿ@ :ؾق فلن لغثِ ،كف و يعى ،بیه کیالم فیك اوحٍیهاؾ هییٌیىؾ و

کالهی که به آو اوحٍهاؾ هیٌیىؾ بیك ؾو يیىؿ اویثٌ :یقك و غییك آو?( .بغیؿاؾی )04 :9442 ،وی ؾق ؼّیىَ

اوحٍهاؾ به اٌقاق ٌافكاو هؽحلف ،به ایى هغلب اٌاقه هیکًؿ که اوحٍهاؾ به اٌیقاق ٌیافكاو ال ؾیكبیال ؾق هییاو
لغىیاوِ ،كفیاو و يعىیاو قایس بىؾه اوث .بغیؿاؾی ٌیافكاو قا بیه چهیاق عبقیه جقىیین کیكؾه اویثٌ -1 :یافكاو

شیاهلی ،هايًییؿ افٍییی و اهییكلالقیهٌ -2 Aییافكاو هؽضییكم Aیقًییی ٌییافكايی کییه ؾوقۀ شاهلیییث و اوییالم قا ؾقک

کكؾهايؿ ،هايًؿ لبیؿ و ظىاوٌ -3 Aافكاو هحقؿم یا اوالهی Aیقًی ٌافكايی که ؾق ِؿق اوالم بىؾهايؿ ،هايًؿ شكیك
و فكلؾقٌ -4 Aافكاو هىلؿ یا هعؿخ Aیقًی ٌافكاو هحأؼك هايًؿ بٍاق و ابىيىان.

او وپه جىضیط ؾاؾه اوث که همۀ لغىیاو ؾق اوحًاؾ به ٌقك ٌافكاو شاهلی و هؽضكم اجیاق يؾك ؾاقيیؿ ،اهیا

ؾقباقۀ ٌافكاو ؾوقۀ اوالهی بایؿ گیث که بیًجك لغىیاو اوحٍهاؾ به اٌقاق آيیاو قا شیایم ؾايىیحه و ؾق ؼّیىَ

ٌافكاو هىلؿ و هحأؼك ،اکرك لغىیاو اوحٍهاؾ به اٌقاق آياو قا هًـ کكؾه و جًها فؿۀ کمی هنچىو لهؽٍكی آو قا
شایم ؾايىحهايؿ .البحه بكؼی يیم هقحقؿ هىحًؿ که هك هحأؼكی هیجىايؿ به وؽى هحقؿم ؼیىؾ چیه ٌیقك و چیه يریك

اوحٍهاؾ کًؿ( .هماو)35-04 ،

ابى هیرن ؾق ٌكض ؼىؾ ،ؾق هىاقؾی بىیاق هنچىو ٌكض واژگاو یا فباقات و یا جىضیط بكؼی يکیات ِیكفی و

يعىی به اٌقاق ٌافكاو اوحًاؾ کكؾه اوث .او هنچًیى اٌقاق هىشىؾ ؾق کالم اهام
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گاهی به هغلـ قّیؿه يیم اٌاقه کكؾه اوث .ابى هیرن به ٌافكاو ؾوقهای ؼیاَ بىیًؿه يکیكؾه و بیه اٌیقاق جمیام
ٌافكاو ال شاهلی گكفحه جا هعؿخ و هىلؿ ،و يیم به ٌقك ٌافكاو فكقههای گىيا گىو ،ال قبیل ٌییقه ،ؼیىاقز ،بًیی

اهیه و شم آوها اوحًاؾ کكؾه اوث .البحه ایى يقؿ بك او واقؾ اوث که گاهی ال ٌافك ياهی يبكؾه و به فباقت @قیال
الٍافك? بىًؿه کكؾه اوث .هنچًیى ؾق بكؼی هىاقؾ ،اٌقاق هىشىؾ ؾق ٌكض ابى هیرن ،بیا اِیل اٌیقاق اؼحالفیاجی

ؾاقؾ که به آوها اٌاقه هی ٌىؾ.

 .1-2استطْاد بِ اضعار در ضزح ٍاژگاى

يمىيههایی ال اوحًاؾ ٌاقض به اٌقاق ،ؾق ٌكض واژگاو به قكاق لیك اوث:
 -1ؾقباقۀ هقًای واژۀ @ؾیى? ؾق فباقت @أول الؿیى هقكفحه? (ؼغبۀ @ ،)6وكآغال ؾییى ٌیًاؼحى ؼیؿا اویث?

ٌاقض یکی ال هقايی @ؾیى? قا اعافث ؾايىحه و به هّكافی ال فمكوبىکلرىم اوحًاؾ هیکًؿ:
[و أیام لًا غك عىال]

فّیًا الملک فیها أو يؿیًا

(ابى هیرن بعكايی A913/9 :9105 ،بىحايی)935/9 :9133 ،

@و ها قولهای بلًؿ و باٌکىهی ؾاٌحهاین و به شای آوکه بًؿۀ هلىک ٌىین Aيافكهايی کكؾه و فّیاو وقلیؿهاین?.

 -2ؾقباقۀ هقًای @وصىؾ? ؾق فباقت @اوحأؾی الله وبعايه المالئکة وؾیقحه لیؿیهن و فهیؿ وِییحه إلییهن فیی
الـفاو ب ُّ
الىصىؾ له? (ؼغبۀ @ ،)6ؼؿاويؿ ال فكٌحگاو ؼىاوث اهايحی قا که به آوها وپكؾه بىؾ و پیمايی قا کیه بیا
ایٍاو بىحه بىؾ ،ؾق پفیكي وصؿه بك آؾم و فكوجًی ؾق بكابك فؾمث او اؾا کًًؿٌ ?.اقض@ ،ویصىؾ? قا ؾق لغیث بیه

هقًای جىلین و ؼضىؿ کاهل ؾايىحه و به بیث لیك اوحًاؾ هیکًؿ:
ُّ
[بصیً جضل البلق فی ظصكاجه]

ا
جكی األ کن فیها وصؿا للعىافك

(ابى هیرن بعكايی A005/9 :9105 ،هبكؾ)130/9 :9154 ،

@با وپاهی که به وبب کركجً ،ظحی اوبهای ویاه ووییؿ يیم ؾق آو گن ٌؿه و ؾیؿه يمیٌىيؿ و جپهها ؾق لیك

ون اوباو آو به جىاضـ هیافحًؿ?.

ایى بیث ال لیلی بًث فكوة بى ل یؿ الؽیل اوث که ٌاقض بیه آو اٌیاقه يکیكؾه و هّیكؿ اول آو قا يییم ـکیك

يًمىؾه اوث( .هبكؾ)130/9 :9154 ،

 -3ؾق ٌكض واژۀ @فکاػ? ؾق فباقت @کأيی بک یا کىفة جمؿیى هؿ األؾین القکاؽی? (ؼغبیۀ @ ،)11ای کىفیه

جى قا هیبیًن که هايًؿ چكم فکاؽی لیك پای ظىاؾخ گىحكؾه هیٌىی? ٌاقض جىضییط هییؾهیؿ کیه @فکیاػ? يیام
هکايی ؾق اعكاف هکه اوث و فك ها والی یکباق ؾق آوشا شمـ هیٌؿيؿ و به هؿت یک هاه بالاقی بكپا کكؾه،
به جصاقت ،ؼىايؿو اٌقاق و فؽكفكوٌی هیپكؾاؼحًؿ .وی وپه به بیحی ال ابىـلیب اوحًاؾ هی کًؿ:
إـا بًی القبا فلی فکاػ

وقام البیـ و اشحمـ األلىف
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(ابى هیرن بعكايیًٌ A901/0 :9105 ،قیغی)43/9 :9410 ،

@هًگاهی که وكاپكؾه ها ؾق فکاػ بكپا گكؾؾ و ؼكیؿ و فكوي آغال ٌىؾ و هماقاو يیك ؾق آوشا شمـ ٌىيؿ?.

 -4ؾق فباقت @إو الكشل إـا کاو له الؿیى الؾًىو یصب فلییه أو یمکییه لمیا هضیی إـا قبضیه? (ظیؿید ;)،

@هكگاه کىی علبی ؾاٌحه باٌؿ که يمیؾايؿ آو قا هی وحايؿ یا يه ،بایؿ هًگاهی که آو قا ؾقیافث کكؾ ،بایؿ لکیاجً
قا بپكؾالؾ? ٌاقض ابحؿا واژۀ @ؽًىو? قا ٌكض ؾاؾه اوث@ :ؾیى ؽًىو ،هالی اوث که ٌؽُ يمی ؾايیؿ کیه آو قا ال

بؿهکاق په هی گیكؾ یا يه .گاهی اهیؿ به ؾقیافث آو ؾاقؾ و گاهی يه .همیى عىق هك چیمی قا که ؾق پی ؾقیافث

آو باٌی و يؿايی که به آو هی قوی یا يه@ ،ؽًىو? گىیًؿ( ?.ابى هیرن بعكايی A312/0 :9105 ،ابیى هًؾیىق:9191 ،

 )020/93او وپه به ٌقك افٍی اوحًاؾ کكؾه اوث:
ُّ
ها یصقیل الصیؿ الؾًیىو الیفی
هریییل الیكاجیییی إـا هیییا عمیییا

شًییب ِ یىت اللصییب الم یاعك

یقیییفف بالبىِیییی و المیییاهك

@چاهی قا که هقلىم يیىث آ ؾاقؾ یا يه و ال ابك ِؿاؾاق و باقاو لا ؾوق اوث ،يمیجىاو بیه قوؾ فكاجیی جٍیبیه

کكؾکه وقث عغیايً کٍحی و ًٌا گك هاهك قا ال پا ؾق هی آوقؾ?.

ٌاقض ،واژگاو ابیات قا ٌكض ؾاؾه وگیحه اوث که ایى بیث به فًىاو هرل بكای ياهمىايی بؽیل با کكین يیم بیه

کاق هی قوؾ( .ابى هیرن بعكايی ،)313-312/0 :9105 ،اها بیث اول ایى ٌقك با آوچه ؾق ؾیىاو ٌافك آهؿه اویث

ايؿکی جیاوت ؾاقؾ .ؾق ؾیىاو افٍی بیث اول ایى گىيه آهؿه اوث:
ُّ
ها یصقل الصؿ الؾًىو الفی

شًب ِى اللصب الماؼك
(افٍی ،بیجا)919 :

 .2-2استطْاد بِ اضعار در تبییي هضاهیي عبارات

ابى هیرن ؾق بىیاقی ال هىاقؾ بكای جبییى کاهل فباقات و ٌكض هضاهیى کالم اهام

ال اٌقاق اوحیاؾه کكؾه

اوث .يمىيههای آو ال قكاق لیك هیباٌؿ:
ُّ
 .1ؾق ٌكض فباقت @وأهبغه إلی ؾاق البلیة و جًاول الفق یة? (ؼغبۀ @ ،)6و او قا به ایى ؾيیا که شایگیاه آلهیایً و
جکریك فكليؿاو اوث فكوؾ آوقؾ? که ؾقباقۀ ؾاوحاو ؼكوز ابلیه ال بهٍث اوثٌ ،اقض جىضیط ؾاؾه کیه اییى ؾاویحاو
ايىاو قا ال ايصام گًاهاو به ٌؿت هیجكوايؿ و به ابیات لیك که ٌافكي قا ـکك يکكؾه ،اوحًاؾ يمىؾه اوث:
ا
ا
ا
وهٍیییاهؿا للهیییك غییییك هٍیییاهؿ
یییییا يییییاؽكا يییییىقا بقیًییییی قاقییییؿ
ُّ
ُّ
ؾقک الصًیییاو ويییییل يیییىق القابیییؿ
جّل الفيى إلی الفيى وجكجصی
ا
هًهیییا إلیییی الیییؿيیا بیییفيب واظیییؿ
أيىییییث أو اللیییه أؼیییكز آؾهیییا

(ابى هیرن بعكايی)002/9 :9105 ،
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ابیات ال هعمىؾ الىقاقٌ ،افك ؾوقۀ اول فباوی و ؾق ؾیىاو ٌافك به ِىقت لیك آهؿه که با آوچیه ابیى هییرن

آوقؾه ،ايؿکی هحیاوت اوث:
ا
ییییا يیییاؽكا یكيیییى بقیًیییی قاقیییؿ
ُّ
ُّ
جّل الفيى إلی الفيى وجكجصی
ا
ويىییییث أو اللیییه أؼیییكز آؾهیییا

ا
وهٍیییاهؿا للهیییك غییییك هٍیییاهؿ

ؾقک الصًیییاو بهیییا وفیییىل القابیییؿ
هًهیییا إلیییی الیییؿيیا بیییفيب واظیییؿ
(وقاق)951 :9449 ،

@ای کىی که يىق و قوًٌی قا با ؾو چٍن ؼىؾ هنچىو یک ٌؽُ بكؼىقؾاق هی بیًی .يقمثها قا هی بیًیی

ولی ايگاق آوها قا يمی بیًی .پٍث وك هن گًاه هی کًی و با ایى ظال اهیؿ ؾاقی که بیه بهٍیث بیكوی و بیه يیىق

فباؾت کًًؿگاو ؾوث یابی.آیا فكاهىي کكؾه ای که ؼؿاويؿ آؾم قا با یک گًیاه ال بهٍیث بییكوو قايیؿ و بیه ؾيییا

فكوحاؾ؟?

 .2ؾق ؼغبۀ  911که اهام

به بؿیهای ؾيیا اٌیاقه هییکًیؿ و هیی چییم قا ؾق آو شاوؾايیه يمییؾايیؿ جیا ال

ؾلبىحگی هكؾم يىبث به ؾيیا بکاهؿ ،ؾق ٌكض فباقت @و قؿ هضث أِىل يعى فكوفها فما بقاء فیكؿ بقیؿ ـهیا

أِله? @پؿقاو ها که قیٍه و اِل ها بىؾيؿ قفحًؿ وفكؿ ،په ال قفحى اِلً چه بقیایی جىايیؿ ؾاٌیث؟? ٌیاقض ،بیه
ابیاجی ال ابىالقحاهیه اوحًاؾ کكؾه اوث:
ُّ
کیییییل ظییییییاة إلیییییی همیییییات
ا
کیییییف بقییییاء الیییییكوؿ یىهییییا

ُّ
و کیییییل ـی شیییییؿة یعیییییىل
و ـو قبلهیییییییا األِیییییییىل
(ابى هیرن )939/3 :9105

@هك ليؿگی به هكگی هی ايصاهؿ و هك چیم شؿیؿی کهًه هی ٌىؾ .چگىيه ٌاؼه ها باقی ؼىاهًیؿ هايیؿ ،وقحیی

قیٍه ها ،ال بیى قفحه باًٌؿ?.

اها اِل هّكؿ ؾوم بیث ؾوم ،به ِىقت لیك اوث:
ا
کیف بقاء الیكوؿ یىها

و قؿ ـوت قبلها األِىل

(ابى ابی العؿیؿ A43/4 :9412 ،فیّل)159 :9410 ،
ا
 -3ؾق ٌكض فباقت @فلقؿ أضعکًی الؿهك بقؿ إبکائه و ال غكو والله فیا له ؼغبیا یىیحیكك القصیب? (ؼغبیۀ

@ ،)6;6قولگاق هكا به ؼًؿه آوقؾ ال آو په که گكیايؿ .به ؼؿا قىن شای جقصب يیىث که هیاشكا چًیؿاو فصییب

اوث که ٌگیحی قا هیلؾایؿ? ٌاقض جىضیط هی ؾهؿ که ؼًؿۀ آو ظضكت په ال وپكی ٌؿو آو واققیه ،ياٌیی ال

ٌگیحی او ال گكؾي و اوضاؿ و اظىال قولگاق اوث و @و الغكو? Aیقًی ایى اهك بمق جك ال آو اوث کیه ؾق بكابیك
ا
آو اؽهاق ٌگیحی ٌىؾ .و @یاله ؼغبا  ?...يیم يٍاو ال فؾمث و بمقگی ایى قویؿاؾ ؾاقؾ Aیقًی وای ال ظاؾذه ای که
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ا
ٌگیحی قا به يهایث هیقوايؿ ،گىیی که اِال شای جقصبی وشىؾ يؿاقؾٌ .اقض بكای جیهین ایى فباقت اهام
بیحی ال ابى هايی اوحًاؾ کكؾه اوث:

قؿ وكت فی المیؿاو یىم عكاؾهن

بیه

فقصبث ظحی کؿت ال أجقصب

@ؾق آو قول که قايؿه و هًهمم ٌؿيؿ به هیؿاو قلم آوها قفحه بىؾم .ؾق ٌگیث ٌؿم جیا شیایی کیه يمؾییک بیىؾ

ؾیگك جقصب يکًن?.

هغكض کكؾه و گیحه اوث که ٌایؿ هًؾیىق ایٍیاو ال فبیاقت

ٌاقض اظحمالی ؾیگك قا يیم ؾقباقۀ کالم اهام
ّ
@الغكو والله? ایى باٌؿ که اگك ايىاو به ظقیقث ؾيیا و ؾگكگىيی اوضاؿ آو بًگكؾ ،هی شای جقصبی ؾق اییى اهیك

يؽىاهؿ یافث .با ایى هقًا فباقت @فیا له ?...شملۀ اوحیًافیه اوث و فؾمث ایى اجیاق قا بیاو هیکًؿ( .ابیى هییرن
بعكايی)021/3 :9105 ،

ؾق ؾیىاو ابى هايی بیث فىق با کمی جیاوت بؿیى ِىقت آهؿه اوث:
قؿ وكت فی المیؿاو یىم عكاؾهن

 -4ؾق ؼغبۀ >< ،6اهام

فقصیب ظحی کؿت أو ال أفصبا

(ابى هايی)11 :9435 ،

ال فؿم اعافث هیكؾم يىیبث بیه اواهكٌیاو و ال جیكقیه و اؼحالفیات آوهیا ابیكال

ٌکایث کكؾه و هیفكهایؿ@ :و إو أظب ها أيا الق إلی المىت?@ ،هعبى جكیى چیمی که هیؼىاهن بیا آو قوبیكو
ٌىم ،هك اوث ?.ابى هیرن ؾق ٌكض ایى فباقت به ؾو بیث ال هحًبی اوحًاؾ کكؾه اوث:
ا
وظىییب المًایییا أو جکییىو أهايیییا
کیی بک ؾاءا أو جكی المىت ٌیاف ایا
ا
ا
ِیییؿیقا فأفییییا أو فیییؿ ّوا هیییؿاشیا
جمًیحهیییییا لمیییییا جمًییییییث أو أقی

(ابىهیرن)300/3 :9105 ،
ؾق ؾیىاو هحًبی جًها ؾق هّیكؿ اول بییث ؾوم بیه شیای أو أقی ،أو جیكی آهیؿه اویث( .هحًبییA119 :9153 ،

بىحايی )010/3 ،9345

@همیى ؾقؾ جى قا به اوث که هك قا ٌیابؽً ؼىؾ بؿايی و همییى يیاقاظحی و هّییبث بیه کیه هیك قا

آقلو کًی .جى هك قا لهايی آقلو کكؾی که ال یافحى ؾووث هؽلُ یا ؾٌمى به ؽاهك ؾووث ،يىهیؿ گٍحی?.

 -5ؾق ٌكض فباقت @و هايث فلیه يیىه هى أهك فلیها لىايه? (ظکمث @ ،)7و آوکه لبايً قا فكهايؿه ؼیىیً

واؼث اقلي ؼىؾ قا کاوث? که ؾق هفهث پكگىیی بؿوو جؿبك و جققل اوثٌ ،اقض به ابیات لیك اوحًاؾ يمىؾه اوث:
ال یلیییییؿغًک إيیییییه ذقبیییییاو
إظیییؼ لىییايک أ ُّیهییا اليىییاو
کن فی المقابك هى قحییل لىیايه

کايیییث جهیییا لقیییاءه األقیییكاو

(ابى هیرن )003/0 :9105
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@ای ايىاو لبايث قا ظیؼ کى ،هباؾا جى قا يیً بميؿ لیكا لباو ،هاق اوث .بىا کٍحگاو که به ویبب لبايٍیاو

کٍحه ٌؿيؿ .کىايی که ظكییاو ال ؾیؿيٍاو بیمًا ک بىؾيؿ?.
ّ
ابیات فىق ال هعمؿ اؾقیه الٍافقی هلقب به أبى فبؿالله ،و هقكوف به اهام ٌافقی (051-905ق) ال پیٍىایاو

اهل وًث اوث که ابى هیرن ٌافك آو قا ـکك يکكؾه اوثٌ( .افقی)991 :0550 ،
ا
 -6ؾق ٌكض فباقت @هى يّب يیىه للًان إهاها فقلیه أو یبؿأ بحقلین يیىیه قبیل جقلیین غییكه ولییکى جأؾیبیه

بىیكجه قبل جأؾیبه بلىايه? (ظکمث @ ،)10آو که ؼىؾ قا پیٍىای هكؾم قكاق ؾاؾ بایؿ پیً ال آوکه ؾیگكاو قا اؾ

بیاهىلؾ ؼىؾ قا جقلین ؾهؿ ،و بایؿ پیً ال آوکه با لبايً جكبیث کًؿ با کكؾاقي فكهیؽحگی قا جقلین ؾهؿٌ ?.یاقض

به بیث لیك که به ٌافك آو اٌاقه ای يکكؾه ،اوحًاؾ کكؾه اوث:
ال جًه فى ؼلق و جأجی هرله

فاق فلیک إـا فقلث فؾین

(ابى هیرن بعكايی A002/0 :9105 ،شبىقی ،بیجا)11 :

@ؾیگكاو قا ال آوچه که ؼىؾ هايًؿ آو قا ايصام هی ؾهی ،يهی يکى .لیكا اگك چًیى کًی بكای جى يًگی بیمق

اوث?.

بیث فىق ال هحىکل لیریٌ ،افك ؾوقۀ اهىی هیباٌؿ که جبؿیل به هرل گٍحه اوث( .شبىقی ،بیجا .)11 :هقاؾل

فاقوی آو@ ،قعب ؼىقؾه هًـ قعب چىو کًؿ? اوث( .فقهی و قضایی )015 :9334 ،ابى هًؾىق ؾق لىاو القك ،
ـیل هاؾۀ @فؾؼ? ،اییى بییث قا ال هحىکیل لیریی آوقؾه و گیحیه اویث کیه بكؼیی آو قا هحقلیق بیه ابىاألویىؾ ؾللیی
ؾايىحهايؿ( .ابى هًؾىق)112/2 :9191 ،

 .3-2استطْاد بِ اضعار در ضزح هباحث صزفی ٍ ًحَی

 .1ؾق ٌكض فباقت @کائى ال فى ظؿخ هىشىؾ ال فى فؿم? (ؼغبیۀ @ ،)9هىیث اهیا يیه آوکیه ظیاؾخ باٌیؿ،

هىشىؾ اوث ،اها ال يیىحی پؿیؿ يیاهؿه اوث?ٌ ،اقض جىضیط ؾاؾه اوث که کائى اون فافل ال @کاو? اویث ویپه
به ايىاؿ آو Aیقًی جاهه ،ياقّه و لایؿه اٌاقه کكؾه و هكیک قا با هرالی جىضیط ؾاؾه اوث .او ؾق ٌكض کاو لایؿه به

هّكاؿ ؾوم بیث لیك که به ٌافكي اٌاقهای يکكؾه ،اوحًاؾ يمىؾه اوث:
[وكاة بًی أبی بکك جىاهی]

فلی کاو المىىهة القكا

@بمقگاو و ٌكییاو بًی ابی بکك بك اوبهای يژاؾۀ فكبی وىاق هیٌىيؿ?.

ٌافك ایى بیث هصهىل اوث و ٌاهؿ ٌقكی ؾق ایى بیث@ ،کاو? اوث کیه بییى شیاق و هصیكوق واقیـ ٌیؿه و
فمل يمیکًؿ و فقظ بكای جأ کیؿ آهؿه اویثٌ( .یكا  A32 :9102 ،بعكايیی A911/9 :9105 ،ابیى فقییل:9335 ،

)049/9
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 .2ؾق ياهۀ = ،7اهام

ؼغا به هقاویه فكهىؾيؿ@ :فکًث فی ـلک کًاقل الحمك إلی هصك?@ ،جى ؾق ایى کاق

هايًؿ کىی هىحی که ؼكها به هصك هیبكؾ ?.هقاؾل فاقوی ایى هرل@ ،لیكه به کكهاو هیبكؾ و چغًیؿق بیه هیكات?
اوث( .ؾهؽؿا)430/0 :9333 ،

ٌاقض ـیل ایى فباقت ؾقباقۀ @هصك? ،جىضیط ؾاؾه اوث که ایى هًغقه به ؼكهای فكاوايً هقكوف و ؼكها ؾق

آوشا بىیاق اقلاو بىؾه اوث .ابى هیرن جىضیط ؾاؾه که گاهی اوقات @هصیك? بیه افحبیاق لییؼ هىضیـ ،بیه ِیىقت

هفکك و هًّكف به کاق هیقوؾ[ؾق ظالی که اون ٌهك ییا هًغقیه اویث و ؾق واقیـ فلین وهؤيید و غییك هًّیكف
اوث] .او به بیث لیك اوحًاؾ کكؾه که ٌافك @هصك? قا هًّكف و هصكوق آوقؾه اوث:
ا
ّ
ا
أول ال ياؾها أهصك قكی هصك
وؼغها الؽظ إققاال و قال قلی

(ابىهیرن)331/1 :9105 ،

ایى بیث ال ابى هقك فیىيی (135-020ق) ،اؾیب و ٌافك بعكیًیی اویث .اییى بییث ؾقبیاقۀ هصیكت او ال

لاؾگاهً اوث .9اِل بیث به ِىقت لیك اوث:
ا
اال و أول ق ا
لی
وؼغها الؽظ إقق

ا
أوال ال ياؾها واهصك قكی هصك

(ابى المقك القیىيی)135/9 :0550 ،

@ٌحكت قا ال هًغقۀ @ؼظ? با وكفث فبىق بؿه و قاهث قا بیا کیًیه اؾاهیه بیؿه .ال شمییكه @اوال? بیؿوو هیی
پٍیمايی گفق کى .و هًاعق [لاؾگاهث] @هصك? قا جكک کى?.
 .4-2تکویل اضعار هَجَد در کالم اهام

اهام

گاهی ال هّكاؿ یا بیحی ال اٌقاق فكبی ؾق وؽًاو ؼىؾ اوحیاؾه کكؾه اوث .ابى هیرن ؾق ٌكض ؼیىؾ،

اٌقاق هىشىؾ ؾق کالم ظضكت

قا جکمیل کكؾه و گاهی به ٌافك آوها و يیم هغلـ قّیؿه اٌاقه کیكؾه اویث.

يمىيههایی ال ایى قویکكؾ اقایه هیٌىؾ:

 .1ؾق ؼغبۀ  ،919ؾق پاوػ یکی ال اِعا که پكویؿ چگىيه قىهحاوٌ ،ما قا ال ایى هقام کیه بیه آو ویماواقجك
به ؽلمی که ؾق ظق وی ؾقباقۀ ؼالفث قوا ؾاٌحًؿ اٌاقه هیکًؿ و وپه فكهىؾيؿ:

هىحیؿ ،کًاق لؾيؿ ،اهام
ا
وؾؿ فًک يهبا ِیط فی ظصكاجه

وهلن الؽغب فی ابى أبی وییاو

@ؾاوحاو ایى غاقجگكی قا که ؾق شای ؼىؾ قغ ؾاؾ واگفاق .بیا و ال هاشكای ٌگیث فكليؿ ابى وییاو یاؾ کى?.

ٌاقض ،جىضیط هی ؾهؿ که هّكاؿ اول ایى بیث ال اهكل القیه اوث و بیث کاهل آو قا هی آوقؾ:
ا
ولکى ظؿید ها ظؿید الكواظل
وؾؿ فًک يهبا ِیط فی ظصكاجه

@ؾاوحاو غاقت ٌحكاو قا که فكیاؾها پیكاهىو آو وك ؾاؾه ٌؿه قها کى و اها ؾاویحايی کیه هیبهن اویث ،قضییه

ٌحكاو وىاقی اوث?.
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او به ؾاوحاو ایى قّیؿه اٌاقه هیکًؿٌ .حكاو اهكلالقیه جىوظ قىم بًی ؼفیله به غیاقت قفیث .اییى قؼیؿاؾ،

ظاؾذهای آٌکاق بىؾ .ؼالؿ بى وؿون که اهكلالقیه به وی پًاه بكؾه بىؾ بكای بالگكؾايؿو ٌحكاو بیه غیاقت قفحیۀ

اوٌ ،حكاو وىاقی اهكلالقیه قا ال او هیگیكؾ ،اها آوها يیم به غاقت هیقويؿ .قضیۀ به غاقت قفحى ٌحكاو وىاقی
که بكای ٌافك هبهن و ياهیهىم بىؾه ،او قا وا هیؾاقؾ که ؾق ٌكض ایى ظاؾذه ،قّیؿهای بىكایؿ کیه هغلیـ آو بییث

هفکىق هیباٌؿ و اهام

به هّكاؿ اول آو ؾق ؼغبۀ ؼىیً جمرل شىحه اوث.

ٌاقض په ال ٌكض واژگاو و افكا بیث ،ؾلیل اوحٍیهاؾ ظضیكت بیه هّیكاؿ اول آو قا چًییى جىضییط هیی

ؾهؿ :ؾاوحاو ؼلیای پیٍیى قا که ؼالفث قا به ؼىؾ جؽّیُ ؾاؾيؿ ،همه هیؾايًیؿ و بیك کىیی پىٌییؿه يیىیث.
اهام

ال هؽاعب هیؼىاهؿ که یاؾ آوها و به یغما قفحى ؼالفث ؾق گفٌحه قا قها کًؿ و ال ظاؾذه بمق ؾقبیاقۀ

هقاویه بى ابی وییاو وؽى بگىیؿ .ؾق ظقیقث ایٍاو با بیاو هّكاؿ ؾوم به اوضاؿ و ٌیكایغی اٌیاقه هییکًیؿ کیه

وبب ٌؿ هقاویه با وشىؾ فؿم ٌایىحگیاي ،ؾق بكابك او ِفآقایی يمایؿ و ؾق يمؾ بىیاقی ال هكؾم يیاؾاو ،شیای

آو ظضكت قا بگیكؾ( .ابى هیرن )020/3 :9105
 .2ؾق ياهۀ = ،7اهام

ؼغا به هقاویه که اؾفا کكؾه بىؾ ،ظضكت بك ؼلیای ؾیگك ظىیؿ بیكؾه و بیه آيیاو

وحن کكؾه اوث ،فكهىؾ@ :و لفمث أيی لکل الؽلیاء ظىؿت و فلی کلهن بغیث فئو یکى ـلک کیفلک فلیىیث

الصًایة فلیک فیکىو القفق إلیک و جلک ٌکاة ؽاهك فًک فاقها? @جى پًؿاٌحه ای که هى به همه ؼلییا قٌیک
بكؾه ام و بك همه آياو ٌىقیؿه ام .اگك چًیى باٌؿ شًایحی بك جى واقؾ يیاهؿه جا ال جى ففق ؼىاهًؿ ،ایى گًاهی اوث
که يًگ آو ؾاهى جى قا يگیكؾ ?.ابى هیرن ؾق ٌكض فباقات اهام

گیحه اوث که اهام

به هقاویه ؼغا کیكؾ

که یا اؾفای جى ؾق ایى هىقؾ ؾقوث اوث و یا ياؾقوث؟ اگك اؾفای جى ؾقوث باٌؿ ؾق ایى ِىقت يىیبث بیه جیى

شًایاجی ايصام يؿاؾهام که بؽىاهن ال جى ففقؼىاهی کًن و اییى قضییه ،بیه جیى اقجبیاعی يیؿاقؾ .ابیى هییرن ،ؾق ٌیكض

@ٌکاة ؽاهك فًک فاقها? گیحه اوث که ایى فباقت به فًىاو هرل بكای کىی به کاق هی قوؾ که اهیكی قا هًکیك

ٌىؾ که هكجبظ با او يمیباٌؿ و ايکاقي بك وی اللم يیىثٌ .اقض به گىیًؿۀ ایى هّكاؿ که ابى ـلیب هفلی اوث
اٌاقه هیکًؿ و بیث کاهل آو قا هی آوقؾ:

و فیكها الىاٌىو أيی أظ ُّبها

وجلک ٌکاة ؽاهك فًک فاقها

(ابىهیرنًٌ A345/1 :9105 ،قیغی)09/9 :9410 ،

@بؿگىیاو هعبى هكا وكليً هی کًًؿ که هى او قا ؾوویث هیی ؾاقم ،اهیا اییى ٌیکىه ای اویث کیه يًیگ و
فاقي ال جى (ٌافك) ؾوق اوث?.
ا
 .3ؾق ٌكض فباقت @هحی ألییث بًی فبؿ المغلب فى األفؿاء يا کلیى و بالىیف هؽىفیى فلبد قلییال یلعیق

الهیصا ظمل ( ?...ياهۀ =@ ،)7چه وقث ؾیؿهای که پىیكاو فبیؿالمغلب بیه ؾٌیمًاو پٍیث کًًیؿ و ال ٌمٍییكها
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 ،بًی هاٌن قا ال جكن و ٌکىث ،ؾوق هییؾايیؿ،

بحكوًؿ .ايؿکی ؾقيگ کى جا ظمل به آوقؾگاه بكوؿ ?.که اهام
ا
ٌاقض ؾقباقۀ فباقت @ لبد قلیال یلعق الهیصا ظمل ? ..جىضیط ؾاؾه اوث که ایى فباقت ،بكای جكوايؿو ظكییف

ال شًگ به کاق هی قوؾ .وی به اِل ایى هرل اٌاقه کكؾه و گیحه اویث :ؾق لهیاو شاهلییث ،ؾق شًیگ ؾاظیه،

ٌحكهای هكؾی ال قبیله قٍیكبى کقب به يام ظمل بى بؿق به غاقت قفیث .او بیك قاهميیاو ظملیه بیكؾ و ٌیحكاو قا

يصات ؾاؾ و بیث لیك قا ؼىايؿ:
ا
لبث قلیال یلعق الهیصا ظمل

هاأظىى المىت إـا المىت يمل

@ايؿکی ؾقيگ کى جا @ظمل? به هیؿاو بكوؿ ،هك چه لیبا اوث هًگاهی که بیایؿ?.

بكؼی گیحه ايؿ که هالک بى لهیك قٍیكی ،ياهبكؾه قا جهؿیؿ به قحیل کیكؾ ،او هین اییى ٌیقك قا ویكوؾ ،ویپه
هالک قا به قحل قوايؿ و ؾق آیًؿهای يه چًؿاو ؾوق ،بكاؾق هالک ،قیه بى لهیك ،بك ظمل و بكاؾقي ظفییه ؾوث

یافث و هك ؾو قا کٍث و ایى ٌقك قا ؼىايؿ:

ووییی هى ظفییة قؿ ٌیايی

ٌییث الًیه هى ظمل بى بؿق

@ايحقام ؼىیً قا ال ظمل بى بؿق گكفحن ،و ٌمٍیكم ايحقام هكا ال ظفییه گكفث?.

(ابىهیرن)343/1 :9105 ،

 .3استطْاد بِ اهثال درضزح ابي هیثن

اوحیاؾه ال اهرال ،یکی ال ویژگیهای هحىو اؾبی و بالغی بیهٌیماق هییآییؿ@ .هریل ،شملیهای اویث هؽحّیك،
هٍحمل بك جٍبیه یا هضمىيی ظکیمايه که به وبب قوايی لیؼ ،قوًٌی هقًا و لغف جكکیب ،قبىل فام یافحه اویث
و همگاو آو قا بؿوو جغییك یا با ايؿک جغییكی ؾق هىاقؾ هٍابه بهکاق هیبكيؿ?( .بهمًیاق)00 :9319 ،

ابى هیرن ؾق هقؿهۀ ٌكض ؼىؾ ،هرل قا جٍبیه قایصی هی ؾايؿ که فكاواو به کاق قوؾ( .ابىهیرن)10/9 :9105 ،
ؾق يهسالبالغه و ؾق هیاو وؽًاو اهام

اهرال بىیاقی وشىؾ ؾاقؾ.ابى هیرن ؾق ٌكض ؼىؾ فالوه بكآو که بیه

اهرال هىشىؾ ؾق کالم ظضكت اٌاقه هیيمایؿ و ؾاوحاو و کاقبكؾٌاو قا جىضیط هیؾهؿ ،ؼىؾ يیم گیاهی ؾق ٌیكض
واژگاو و فباقات به اهرال اوحًاؾ هیکًؿ.

 .1-3استطْاد بِ اهثال در ضزح ٍاژگاى ٍ عبارات

 -1ؾقباقۀ واژۀ @ؾیى? ؾق فباقت @أول الؿیى هقكفحه? (ؼغبیۀ @ ،)6ویكآغال ؾییى ٌیًاؼحى ؼؿاویث?ٌ ،یاقض
گیحه که یکی ال هقايی @ؾیى? ،شما ؾاؾو اوث ،هايًؿ هرل هقكوف @کما جؿیى جؿاو?( .ابىهیرن)913/9 :9105 ،

هقًای هرل آو اوث که هكکاقی ؾق ظق ؾیگكاو ايصام ؾهی Aيحیصۀ آو قا ؼىاهی ؾییؿ .اگیك ؾق ظیق ؾیگیكاو

اظىاو یا بؿقفحاقی کًی Aشمای آو قا ؼىاهی ؾیؿ( .فىکكی A913/0 :9105 ،هییؿايی )955/0 :9311 ،و هقیاؾل
11

ًقد ٍ تحلیل استشهادات ابي هیثن بحراًی به اشعار ٍ اهثال عربی در شرح ًهج البالغه

فاقوی آو @به هك ؾوحی که ؾاؾی په هییگییكی? ییا @ ال هکافیات فمیل غافیل يٍیى? اویث( .ؾهؽیؿا:9333 ،

)122/9

 -2ؾق ٌكض فباقت @غك قأی اهكا جؽلف فًی? (ؼغبۀ @ ،)1کىی که هیكا پییكوی يکًیؿ ايؿیٍیه ؾقویحی

يؿاقؾ? ٌاقض جىضیط ؾاؾه اوث که ایى فباقت به هفهث کىايی هیپكؾالؾ که با اهام

هؽالیث کكؾيیؿ .او اییى

يافكهايی آوها قا ؾلیل بك ذابثقأی يبىؾو آياو ؾايىحه و گیحه اوث که ایى فباقت ؾق هقام جىضیط بكای هحؽلییاو

به ٌیىۀ هرل @إیا ک أفًی و اومقی یا شاقة?( .ابىهیرن)333/9 :9105 ،

ایى هرل ؾق شایی اوحیاؾه هیٌىؾ که ٌؽُ کالهی بگىیؿ اها چیمی غیك ال ؽیاهك کیالم ،هقّیىؾي باٌیؿ.

(هیؿايی )09/9 :9311 ،و هقاؾل فاقوی آو چًیى اوث@ :ؾق! به جى هیگىین ،ؾیىاق! جى گىي کى? یا @ؾؼحك! به جى

هیگىین ،فكون! جى گىي کى? اوث( .فقهی و قضایی )04 :9334 ،ایى هریل قا يؽىیحیى بیاق ،وییاق بیى هالیک

الیماقی به کاق بكؾه اوث .او ٌییحۀ ليی ٌؿ که ال قوی ظیا يحىايىث فٍقً قا يىبث به او ابكال کًیؿ ،بًیابكایى

اٌقاقی وكوؾ که ؾق آوها ال ٌییحگی اي يىبث به ليی ؾیگك وؽى هیگىیؿ و ایى هرل ،هّكاؿ پایايی آو اوث.
(فىکكی)04/9 :9105 ،

 -3ؾق ٌكض فباقت @فؿؿ فًک هى هالث بیه الكهییة? (ياهیۀ @ ،)03ویؽى غیكْ وقلاو و هًعكفیاو قا فیكو

بگفاق? که ؼغا به هقاویه اوث ،ابى هیرن گیحه اوث که هًؾىق اهام

ال به کاق بكؾو ایى فباقت آو بىؾه کیه

افكاؾ هغكْ و بؿ يیث هايًؿ فمكوبى فاَ قا قها کى و به آوچه ؾقباقۀ هیا هیی گىیًیؿ ،افحًیا يکیى .وی گیحیه

اوث همکى اوث هًؾىق ظضكت ؼىؾ هقاویه باٌؿ و به ٌیىۀ هرل @إیا ک أفًی و اومقی یا شاقة? ،ؼیىؾ هقاوییه
قا اقاؾه کكؾه باٌؿ( .ابىهیرن)332/1 :9105 ،

ٌهیؿی چًیى جكشمه کكؾه اوث@ :په آهى وكؾ هکى و آ ؾق غكبال هپیمایٌ( ?.هیؿی)7>7 :68<= ،

وی جىضیط ؾاؾه که قهیه ٌکاقی اوث که ٌکاقچی ال ٌکاق آو ؾقهايؿ و ایى هرل قا هًگاهی ليًؿ که هیؼىاهًؿ

کىی قا ال علب چیمی که وىؾی ؾق آو يیىث ،بالؾاقيؿ( .هماو)094 ،

ؾٌحی يیم چًیى به فاقوی بالگكؾايؿه@ :هقاویه! ؾوث ال اییى اؾفاهیا بیكؾاق کیه جییكت بیه ؼغیا قفحیه اویث?.

(ؾٌحی)312 :9349 ،
 .2-3استطْاد بِ اهثال در ضزح ًکات صزفی ٍ ًحَی

ؾق ایى ؼّىَ ،جًها یک يمىيه ؾق ٌكض یافث ٌؿ:

ؾقباقۀ غّب هقام ؼالفحً به هّكافی ال اهیكلالقیه اویحًاؾ کیكؾه اویث@ :وؾؿ

 ؾق ؼغبۀ  919اهاما
فًک يهبا ِیط فی ظصكاجه?@ ،ؾاوحاو ایى غاقجگكی قا که ؾق شای ؼیىؾ قغ ؾاؾ واگیفاقٌ ?.یاقض بییث کاهیل قا
آوقؾه اوث:
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ا
وؾؿ فًک يهبا ِیط فی ظصكاجه

ولکى ظؿید ها ظؿید الكواظل

@ؾاوحاو غاقت ٌحكاو قا که فكیاؾها پیكاهىو آو وك ؾاؾه ٌؿه قها کى و اها ؾاویحايی کیه هیبهن اویث ،قضییه

ٌحكاو وىاقی اوث?.

او ؾق ٌكض هّكاؿ @ولکى ظؿید ها ظؿید الكواظل? جىضیط ؾاؾه که @ها? بكای جًکیك اوث و اگك به همكاه

اومی بیایؿ ،بك ابهام آو هی افمایؿ@ :ظؿید ها :ظؿید هبهن ال یؿقی کیف هیى? .ابیى هییرن ؾق ٌیكض اییى يکحیۀ

يعىی به هرل @ألهكها شؿؿ قّیك أيیه?@ ،قّیك بكای اهك هبهمی بیًی ؼىؾ قا بكییؿ ?.اویحًاؾ کیكؾه اویث( .ابیى
هیرن بعكايی)020/3 :9105 ،

ایى هرل به ایى هقًا اوث که بیًجك اوقات ،هٍهىقات بك ظقیقث و اِلی اوحىاق هیباٌیؿ و هقیاؾل فاقویی

آو چًیى اوث @ :جا يباٌؿ چیمکی هكؾم يگىیًؿ چیمها?( .ؾهؽؿا)033/9 :9333 ،
 .3-3ضزح ٍ تفسیز اهثال هَجَد در کالم اهام

اهرال هىشىؾ ؾق يهس البالغه فكاواو اوث .ابى هیرن به ایى اهرال اٌاقه و آوها قا ٌكض کیكؾه و کاقبكؾٌیاو قا

جىضیط ؾاؾه اوث .ؾق ایىشا به ـکك يمىيههایی بىًؿه هیٌىؾ:

 .1ؾق ـیل فباقت @فئو أقل یقىلىا ظكَ فلی الملک و إو أوکث یقىلىا شمؿ هى المىت هیهات بقیؿ اللحییا

و الحی!? (ؼغبۀ @ ،)0اگك ال ظقىق ال ؾوث قفحه و هقام و هًملث ؼىیً بگىین Aهیی گىیًیؿ فلیی بیك ظکىهیث

ظكَ وقلیؿه ،و اگك ؼاهىي باٌن هی گىیًؿ فلی ال هك جكوییؿه .هكگیم ،پیه ال آو همیه شهیاؾ و پیکیاق ؾق

هیؿاو های شًگ چگىيه ال هك بحكون!? ؾقباقۀ @اللحیا و الحی? ٌاقض جىضیط هییؾهیؿ کیه اییى ؾو واژه ،هریل و
کًایه ال هّیبثهای کىچک و بمق اوث .او ٌأو کاقبكؾ ایى هرل قا چًیى ٌكض هیی ؾهیؿ کیه هیكؾی بیا ليیی

کىجاه قاهث ،کن وى و وال و بؿ اؼالق الؾواز کكؾ و با وؽحی های فكاواو ؾق ليؿگی با او قوبكو ٌؿ .او قا عالق

ؾاؾ و با ليی بلًؿ قاهث الؾواز کكؾ و ؾچاق هٍکالجی بیًجك گٍث .او قا يیم عیالق ؾاؾ و گییث @ :بقیؿ اللحییا و
ا
الحی ال أجموز أبؿا?ٌ .اقض په ال بیاو شایگاه کاقبكؾ هرل ،بیاو هیکًؿ کیه هقّیىؾ اهیام ال اییى فبیاقت آو
اوث که په ال ؾچاق ٌؿو به گكفحاقیهای بمق و کىچک ،اکًىو وی قا به جیكن ال هیك يىیبث هییؾهًیؿ.
(ابىهیرن)310/9 :9105 ،

گیحه ٌؿه اوث که فك ها اهىق بمق قا با اون جّغیك به کاق هیبكيؿ Aبه ؾلیل ٌباهث آو به هاق که هك چیه

ون آو بیًجك باٌؿ شىمً کىچکجك هیٌىؾ Aلیكا ون ،شىن هاق قا هیؼىقؾ .ؾق ایى هرل يیم هٍکل بیمق بیا
واژۀ @اللحیا? ی اون جّغیك @الحی? ی آوقؾه ٌیؿه اویث( .هییؿايی )42/9 :9311 ،هقیاؾل فاقویی اییى هریل چًییى

اوث @ :غكقه ؾق بعك چه ايؿیٍه کًؿ عىفاو قا? یا @ آ که ال وك گفٌث چه یک گم ،چه ِؿ گم ،چه یک يیی،
چه ِؿ يی?( .ؾهؽؿا)93/9 :9333 ،
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 -2ؾق ٌكض فباقت @و قؿ کًث أهكجکن فی هفه العکىهة أهكی و يؽلیث لکین هؽیموو قأییی لیى کیاو یغیاؿ

لقّیك أهك? (ؼغبۀ @ ،)31هى ؾق هیاشكای ظکمییث ؾویحىق ؼیىؾ قا ؾاؾم و ؼالِیه آوچیه قا ؾق ؾل ؾاٌیحن بیه
وضىض بكایحاو گیحن .ای کاي فكهاو قّیك قا اعافث کكؾه بىؾ ،?.که به وكپیچی هكؾم ال فكهاو اهام ؾق هیاشكای

ظکمیث اٌاقه ؾاقؾٌ ،اقض ؾقباقۀ ایى فباقت @لى کاو یغاؿ لقّیك أهك? جىضیط هییؾهیؿ کیه ییک هریل اویث و

بكای هك يّعیثکًًؿهای که ؾاقای يؾك ؾقوحی باٌؿ ولی ال يؾكي جبقیث يٍىؾ ،بهکاق هیقوؾٌ .اقض ٌأو وقوؾ
ایى هرل قا به عىق کاهل ٌكض هیؾهؿ@ :شفیمة? یکی ال پاؾٌاهاو فك بىؾ .او پؿق @ ّلباء? هلکۀ شمیكةالقیك قا
کٍث .هلکه بكای ايحقام و با يیكيگ و فكیب قاِؿی يمؾ شفیمیه هیی فكویحؿ و ال او هییؼىاهیؿ کیه بیه شمییكه

القك بكوؾ وبا او الؾواز کًؿ .شفیمه هیپفیكؾ و جًها با هماق وىاقکاق به قاه هیافحؿ .قّیك بى ویقؿ اللؽمیی کیه
هٍاوق شفیمه بىؾ او قا ال ایى کاق بال هی ؾاقؾ ،اها شفیمیه قبیىل يمییکًیؿ و قاهیی هییٌیىؾ .وقحیی بیه يمؾیکیی

شمیكةالقك هیقوًؿ ویپاهی فؾیین ال هلکیۀ لبیاء قا هییبیًًیؿ کیه هیی اظحیكام و اویحقبالی ال آوهیا بیه فمیل

يمیآوقيؿ .قّیك ؾوباقه به شفیمه هٍؿاق هیؾهؿ که بكگكؾؾ و هیگىیؿ که کیاق ليیاو ظیلیه و يیكيیگ اویث ،اهیا
شفیمه بال هن يمیپفیكؾ و واقؾ شمیكةالقك هیٌىؾ .او با ؼیايث هلکه قوبكو و کٍحه هیٌىؾ و ؾق آوشا قّیك

ایى شمله قا هی گىیؿ@ :ال یغاؿ لقّیك أهك?( .ابىهیرن)31/0 :9105 ،

هقاؾل فاقوی اییى هریل فبیاقت اویث ال@ :گیىي ویؽى ٌیًى کصیا ،ؾییؿۀ افحبیاق کیى؟?( .ؾهؽیؿا:9333 ،

)9333/3

 -3ؾق ٌكض فباقت @فأبیحن فلی إباء المؽالییى الصیاة و المًابفیى القّاة ظحی اقجا الًاِط بًّعه و ضى

الميؿ بقؿظه? (ؼغبۀ @ ،)89اها ٌما هايًؿ هؽالییاو شیاپیٍیه و پیمیاوٌیکًاو يافكهیاو ،ال ؾویحىق هیى ویكپیچی
کكؾیؿ جا بؿايصا که ايؿقل ؾهًؿه يیکؽىاه ؾق کاقي به جكؾیؿ افحاؾ و آجیً ليیه ؾق افیكوؼحى آجیً بؽیل وقلییؿ،?.
ٌاقض ؾقباقۀ فباقت @وضى الميؿ ّبقؿظه? ،جىضیط ؾاؾه که ایى فباقت هرل اوث و ؾق هىقؾ ٌؽّی به کاق هیقوؾ
که به ؾلیل يیافحى هؽاعبی فاقل که ال يّیعث و هٍىقت وی وىؾ ببكؾ ،ال هٍىقت ؾاؾو هًّكف هییٌیىؾ .ؾق
واقـ هقّىؾ ایى اوث که آوها با هؽالیث ٌؿیؿٌاو با اهام

شایی بكای هٍىقت با او باقی يگفاٌیحًؿ( .ابیى-

هیرن.)32/0 :9105 ،

ایى هرل ؾق شایی اوحقمال هیٌىؾ که کاقی يحیصۀ فکه ؾهؿٌ .هیؿی هقاؾل آو قا @ظلیىا قيیس ؾهیاو ٌیؿ?

جكشمه کكؾه اوثٌ( .هیؿی 31 :9323 ،و )115

 -4ؾق ٌكض فباقت @هیهات لقؿ ظى قؿض لیه هًها و عیق یعکن فیهیا هیى فلییه العکین لهیا? (ياهیۀ =،)7

@هكگم! جیكی که ال شًه جیكهای هىابقه يبىؾ ِؿا ؾاؾ و ؼىؾ قا ًٌاوايؿ .کىیی ؾق اییى هىیأله لبیاو بیه ؾاوقی

گٍىؾ که ؼىؾ هعکىم بىؾٌ ،?.اقض جىضیط ؾاؾه اوث که هقاویه ؾق ياههاي به اهام فلی

با ـکك يام فیؿهای ال
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ِعابه و بیاو بكجكی آياو بك ؾیگكاو ،با گىٌه و کًایه ؼىاوحه بیىؾ ظضیكت قا جعقییك کًیؿ و آوهیا قا بیك ایٍیاو

فضلیث و بكجكی ؾهؿ .اهام

ؾق پاوػ وی ،فبیاقت هیفکىق قا آوقؾه بیه هقاوییه گىٌیمؾ هییکًیؿ کیه بیا وشیىؾ

ظقاقت و پىحی اي ،وماواق يیىث که ؾق ایى اهىق بمق ؾؼالیث يماییؿ .ظضیكت بیا واژۀ @هیهیات? ،اهلییث و

ٌایىحگی هقاویه قا بكای ؾؼالث ؾق ایى اهك و ؾقشه بًؿی فضیلث ِعابه و ههاشكیى بقییؿ هییؾايیؿ و بیه هریل

@لقؿ ظى قؿض لیه هًها? جمرل شىحه اوث که ٌاقض آو قا چًیى جىضیط هیؾهؿ :وقحی یکی ال جیكهیای قمیاق و

هىابقه ال شًه بقیۀ جیكها يباٌؿ ،هًگاهی که ال کماو قها ٌىؾ ِیؿایی بیه وشیىؾ هییآوقؾ کیه هؽیالف ِیؿای

جیكهای ؾیگك اوث و ال ایى ِؿا هقلىم هیٌىؾ که شًه ایى جیك با بقیه فیكق ؾاقؾ .اییى هریل بیكای کىیی آوقؾه

هیٌىؾ که گكوهی قا هؿض و وحایً و به آوها افحؽاق کًؿ ؾق ظالی که ؼىؾي ال آوها يباٌیؿ( .ابیىهییرن:9105 ،
)330/1

ؾق ظقیقث ایى هرل قا ؾقباقۀ کىی به کاق بكيؿ که ؼىؾ قا ال جباقی بؿايیؿ کیه ال آو جبیاق يباٌیؿ( .فىیکكی،

 )325/9 :9105هقاؾل فاقوی ایى هرل ،چًیى اوث@ :اول بكاؾقیث قا ذابث کى ،بقؿ اؾفای هیكاخ کى?( .فقهیی
و قضایی)014 :9334 ،
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ًتیجِگیزی

ابى هیرن بعكايی ؾق ٌكض ؼىؾ بك يهس البالغه ؾق هىاقؾ بىیاقی به اٌقاق و اهرال اوحٍهاؾ کیكؾه اویث کیه ال

ایى قكاق هیباًٌؿٌ :كض واژگاو ،جیىیك هضاهیى فباقات و جبییى ویؽًاو اهیام فلیی

و جىضییعات ِیكفی و

يعىی .وی هنچًیى اٌقاق هىشىؾ ؾق کالم ظضكت قا جکمیل و ٌكض کكؾه اوث .ابى هییرن فیالوه بیك ایىکیه بیه
اهرال هىشىؾ ؾق کالم اهام

اٌاقه کكؾه Aآوها قا ٌكض کكؾه و کاقبكؾٌاو و فلث جمرل شىحى ایٍاو به آو هیا

قا يیم جىضیط ؾاؾه اوث .ایى اهحمام ابى هیرن به اوحیاؾه ال اٌقاق و اهرال فكبی يٍاو هی ؾهیؿ کیه ٌیكض او جًهیا

یک ٌكض کالهی و فلىیی يبىؾه ،بلکه ال شایگاه اؾبی يیم بكؼىقؾاق اوث.

ؾق ؼّىَ اوحٍهاؾ به اٌقاق يقؿهایی بك ٌاقض واقؾ اوث .ال شمله ایىکه ؾق بىیاقی ال هىاقؾ يام ٌافكاو قا

ـکك يکكؾه و به فباقت @قال الٍافك? اکحیا کكؾه اوث .ؾق بكؼی هىاقؾ يیم اٌقاق هىشىؾ ؾق ٌكض ،با اِل اٌقاق
اؼحالفاجی ؾاقؾ که ؾق هقاله به آوها اٌاقه ٌؿه و هىاقؾ اِالض گكؾیؿه اوث.
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پیًَضتّا

 .6او ؾق هًغقییۀ @أظىییاء ? ؾق بعییكیى و ؾق ؼايییؿايی ال ولىیلۀ فیییىيی کییه عییی وییؿههای 2-0ق بییك اظىییاء

ظکىهث کكؾيؿ ،به ؾيیا آهؿ .او ؾق شىايی ؾافیۀ ظکىهث ؾاٌث و ظا کن بعكیى او قا به ليؿاو افکًؿ و اهیىالً

قا هّاؾقه يمىؾ .او په ال قهایی ال ليؿاو ،لاؾگاهً قا به شايب فكاق جكک کكؾِ( .اؾقی)103-102 :9312 ،
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هٌابع ٍ هآخذ

 .6آقا بمق جهكايی ،هعمؿ هعىى ،)68=6( ،الذریعة إلی تصايیف الشیعة ،ط  ،6الًصف األٌكف :هغبقة اآلؾا .
 .7ابى ابیالعؿیؿ ،فبؿالعمیؿ ( ،)9412شزح يهج البالغة ،جعقیق هعمؿابىالیضل ابكاهین ،ط ،7قاهكة :ؾاق اظییاء
الکحب القكبیة.

 .8ابى المقك القیىيی ،فلی ( ،)7557دیىاو ابى المقزب العیىيی و شزحه ،جعقیق اظمؿ هىوی الؽغیب ،قاهكة،

هؤوىة شائمة فبؿ القمیم وقىؾ البابغیى.
ّ
 .1ابى فقیل ،فبؿالله بى فبؿ الكظمى ( ،)9335شزح ابى عقیل ،چاپ  ،0قن :ايحٍاقات ویؿ الٍهؿاء.

 .0ابى هًؾىق ،هعمؿ بى هکكم بى فلی (9191ق) ،لساو العزب ،ط  ،3بیكوت :ؾاق ِاؾق.

 .1ابى هیرن البعكايی ،کمال الؿیى (9105ق) ،شزح يهج البالغه ،ط  ،9بیكوت :ؾاق الرقلیى.
< .ابى هايی ،ابىالقاون هعمؿ ( ،)6>=5دیىاو ابى هايی االيدلسی ،بیكوت :ؾاق بیكوت للغبافة والًٍك.

= .افٍی ،هیمىو بى قیه (بیجا) ،دیىاو االعشی الکبیز ،جعقیق هعمؿ ظىیى ،قاهكة :هکحبة اآلؾا بالصماهیم.

 .4بىحايی ،فؤاؾ افكام (9133ق) ،المجايی الحدیثه ،چاپ < ،قن :ايحٍاقات ـوی القك بی.

 .65بغؿاؾی ،فبؿالقاؾقبىفمك (9193ق ،)9442/خزاية األدب و لب لباب لساو العزب ،الغبقیة الكابقیة ،جعقییق
فبؿ الىالم هعمؿ هاقوو ،قاهكة :هکحبة الؽايصی.

 .66بهمًیاق ،اظمؿ ( ،)9319داستاوياهه بهمًیاری ،به کىٌیً فكییؿوو بهمًییاق ،چیاپ اول ،جهیكاو :ايحٍیاقات
ؾايٍگاه جهكاو.

 .67شبىقی ،یعیی (بیجا) ،شعز المتىکل اللیثی ،بغؿاؾ :هکحبة االيؿله.
 .68ؾٌحی ،هعمؿ ( ،)68>6تزجمۀ يهج البالغة ،چاپ  ،:قن :هؤوىه جعقیقاجی اهیكالمؤهًیى
 .91ؾهؽؿا ،فلی اکبك ( ،)9333اهثال و حکن ،چاپ  ،90جهكاو :ايحٍاقات اهیكکبیك.

.

 .90ویىعی ،فبؿالكظمى بى ابیبکك (9109ق) ،اإلتقاو فی علىم القزآو ،جعقیق فؤال اظمؿ لهكلی ،ط ،0بییكوت:
ؾاق الکحا القكبی.
ّ
ٌ .91افقی ،هعمؿ اؾقیه ابىفبؿاللیه ( ،)0550دیوىاو االهوام الشوافعی ،جعقییق فبیؿالكظمى المّیغاوی ،ط ،3
بیكوت :ؾاق المقكفة.

<ٌ .6كا  ،هعمؿ هعمؿ ظىى (9102ق) ،شزح الشىاهد الشعزیة فی ّأهات الکتب الًحىیة ألربعوة آال شواهد
شعزی ،ط ،6بیكوت :هؤوىة الكوالة.

=ًٌ .6قیغی ،هعمؿ هعمىؾ ( ،)9410تزتیب و تعلیق دیىاو الهذلییى ،قاهكة :الؿاق القىهیة للغبافة و الًٍك.

>ٌ .6هیؿی ،ویؿ شقیك (=< ،)68تزجمۀ يهج البالغة ،چاپ  ،91جهكاو :ايحٍاقات فلمی و فكهًگی.
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ٌ .75یكوايی ،فلی ( ،)68=8تزجمۀ يهج البالغه ،چاپ اول ،قن ،هؤوىه ايحٍاقات ؾاق القلن.

ِ .76اؾقی ،هكین (« ،)9312ابى المقزب» در دایزة المعار بزرگ اسالهی ،چاپ اول ،جهكاو :ايحٍیاقات ؾاییكة
المقاقف بمق اوالم.

 .77فىیکكی ،ابییىهالل (9105ق) ،جمهووزة األهثوال ،جعقیییق هعمییؿ ابىالیضیل ابییكاهین و فبؿالمصیییؿ قغییاهً،
بیكوت :لبًاو :ؾاقالصیل.

 .78فقهی ،فبؿ العىیى Aابىالیضل قضایی (>= ،)68فزهًگ جاهع هثلها و حکمتها ،چاپ اول ،جهكاو :اجٍاقات
ؾايٍگاه جهكاو.

 .01فیّلٌ ،کكی ( ،)9410ابىالعتاهیة اشعاره و اخباره ،ؾهٍق :ؾاق المالض للغبافة والًٍك.
 .00هبكؾ ،ابى القبان هعمؿبىیمیؿ (9154ق) ،الکاهل فی اللغة و األدب ،جعقیق جغاقیؿ بیضىو Aيقین لقلوق ،ط،0
بیكوت :ؾاق الکحب القلمیة.

 .01هحًبی ،ابىالغیب اظمؿ بى العىیى (9153ق ،)9433/دیىاو المتًبی ،بیكوت :ؾاق بیكوت للغبافة و الًٍك.

< .7هیؿايی ،اظمؿ بى هعمؿ ( ،)9311هجمع االهثال ،هٍهؿ :هؤوىه چاپ و ايحٍاقات آوحاو قؿن قضىی.

= .7وقاق ،هعمىؾ ( ،)9449دیىاو هحمىد الىراق ،شاعز الحکمة و المىعظة ،شمـ و ؾقاوة و جعقیق ولیؿ قّا ،
ط  ،6ؾهٍق :هؤوىة الیًىو.
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