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Abstract 

the Rhetorical styles have played a significant role in Arabic literature since old ages until 

today. As such the belletrists have always tried to beautify their works and styles to impress their 

recipients to draw the readership's attention.One of the styles, which attracted the attention of the 

critics and researches, was Imam Ali's. Because Imam Ali has always been using a new beautiful 

style which impressed its readership. The sermon under consideration is not an exception. Imam Ali 

adresses two importants issues: the wording which is accurate, beautiful, and pleasant. The meaning 

which is compelling and rich. 

  الملخص:
التحليي إلظهار جمال األسلوب المتخذ في هذه الخطبة إذ إّن –ر أن هذا البحث يتبع المنهج الوصفي كبداية يجدر أن ُيذ
علی  األدباء بأسره حيث إن في األدب العربيّ  مهما دورا ،ت منذ فترة بعيدة من الزمن وٕالی يومنا الراهنأدّ هذه األساليب البالغية 
روح أن يستقطبوا  بغية كثير وذلكأساليبهم إلی حد  وينمقوا المهمكيطرزوا  أنأجهدوا أنفسهم إلی  والمتتابعة مدی العصور المتتالية

 علي عليه الّسالم فياإلمام منهج هي  من الباحثين،ثيرين كال إعجابحصلت علی  اّلتي ويستميلوها ومن هذه الطرق المخاطب
رار ألجل تقرير كفيه التّ ويتردد فيه صراحة في المعنی وسالمة في الّذوق س كتنع اطريّ  اكسب يتخذإذ إّنه  طريقة إيراده للخطب

 من فيكلمات يكبل هي  تحت طياتها معنی بليغ تخلو عن ضمّ  أسلوبه عليه الّسالم مجرد ألفاظوليس  علی المتلقي تأثيرهو الم كال
فنری أّول هذين الجانبين المعنی  :ساسيينأجانبين ب إهتم أن اإلمام في هذه الخطبة وأيضا يتبين  ؛والوجد، والعاطفة الصدق، اخلهاد
بأن يطرز اللفظ  البالغّية علی حساب المعنیعمل األساليب ولم يست المتوقدة العاطفةالمه يشتمل علی كالم ّن اإلمام عليه السّ أ

 جاءت ّلفا بلكت األساليب هلم يأت بهذ كذلكمعنی اللفظ و أي االجانبين  ظَ فَ س حيث نری اإلمام حَ كويغفل جانب المعنی بل الع
اإلمام عليه أورد  ؛ فقدهادور و  الموسيقیأثر إلمام عليه الّسالم يغب عن الجانب األساسي الثاني لم  وفي ،المعنی لتخدم عفوّيةً 

وما تنبو الوحشي الغريب أن يستعمل المه كنبذ في و  تماما مع الخطبة ةنسجماإليقاع مو حافلة بالموسيقی  ،موزونة تعبيراته المالسّ 
  .تطلب أن تتزود منو  ه الّنفسيلإتشتاق  المه رقيقكجّل  منه األذن بل

  األسلوب البالغي. البديع، المعاني، البيان، الشقشقی خطبة لمات المفتاحّية:كال
  المقدمة:

سر شيء يخرجه البعير من فيه إذا هاج وٕاذا قالوا:خطيب ذو ِشقِشقة فإنما شبهوه بالفحل والهدير صوتها؛ يتظلم كالشقشة بال
ُتظهر هذه الخطبة فأ لها و كان المهيأ األكاإلمام عليه السالم في هذه الخطبة مما لحقه من الغبن في صرفه عن الخالفة بعدما 

ال نری اإلمام عليه السالم و  نیعلّو المعو  دقة اختيار الفظو  يتجلی فيها جمال الفظ الم سياقةً كوق الاإلمام علی سَ  الشريفة براعةَ 
 اللفظُ  فا إياها بل لُيخَدمَ ل كال يستعملها مت ذا استعمل صنعةً ی بال مرجح بل هو إخر معنی علی األو  فتين من بين لفظكلح إحدی اج ر ي
  ٕايقاعا.و  يزيد الموسيقی جماالو  الصنعُة المعنی كتلو 

نری و أجمل طرقها في أعلی حالها و  ايةنكالو  التشبيهو  الم في هذه الخطبة مترع بالمجازالمه عليه الس ك قد تبين أيضا أن و 
  أسمی.و  ون أجملَ كلي المعنويّ و  في لباس العقليّ  الحسي و  في لباس الحسيّ  مام عليه السالم يظهر لنا المعنوي اإل
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  نسبة الخطبة لعلي عليه السالم صحة
الخير مصدق بن  ثني شيخي أبوالخطبة حد  في نهاية...» .المكماأسفت علی «يقول ابن ابي الحديد عن قول ابن عباس 

بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة :قرأت علی شيخي أبي محمد عبداهللا ستمائة قالشبيب الواسطي في سنة ثالث مائة و 
شيء إلی أن قلت  كنفس ابن عم في هل بقي معت ابن عباس يقول هذا لقلت له و لو س :انتهيت إلی هذا الموضع قال ليا فلمّ 

ثيرا من الناس يقولون كمصدق قال فقلت له إن  كما أعلم أن كالمه كٕاني ألعلم أنها فقال ال واِهللا و  إنها منحولة؟:البن الخشاب أتقول
 عرفنا طريقتهسلوب قد وقفنا علی رسائل الرضي و هذا األو  ُس فَ لغير الرضي هذا الن ی للرضي و ن قال أالم الرضي رحمه اهللا فكإنها 

ها لقد وجدتُ و  ق الرضي بمائتي سنةٍ خلَ ت قبل أن يُ فَ ن تب صُ كلقد وقعت علی هذه الخطبة في  واهللاِ  :قال م الم المنثور ثُ كه في الفن و 
(ابن أبي الحديد، شرح  أهل األدب قبل أن يخلق النقيب والد الرضي"من هو من العلماء و ها وأعرف خطوط بخطوط أعرفُ  مسطورةً 

  م.)1995-ه1415مؤسسة األعلمي، :بيروت207-205صص - نهج البالغة 
  والفرضّيات:البحث أسئلة 

  ؟ ما الباعث الذي دفع اإلمام حتی يستخدم مثل هذه الفنون البالغية 
  (ع)؟  اإلمام علي والتي قام باستخدمها علی أساسها هذه الخطبةي اقيمت تب اليلااألسأبرز ما 

  ؟ما أهّم ميزات هذه الخطبة 
  رت، ُيسعی إلی إثبات الفرضّيات الّتالّية:كهذه األسئلة التي ذُ ووفقا ل

المتلّقين في الّنفس علی  األساليب البالغية للوصول إلی الّصور الحسّية ذات األثر البليغ أنواعاّفة كاستخدم اإلمام علي(ع)  -
  والّشعور.

  ريم.كاألسلوب المّتبع في هذه الخطبة خالفا للخطب الجاهلّية واألشعار، هوأسلوب القرآن ال -
  ثار من الفنون البالغّية واالّتسمام بالمعاني القرآنّية.كتمّيز أسلوب اإلمام علي(ع) بالجزالة والّصراحة في المعاني واإل -

  خلفيُة البحِث 
وقد راسات عالجت خطب نهج البالغة الدّ و  بيرًا من البحوثكر في أّن ثّمة عددًا كالمقام من البحث حري بالذفي هذا 

  تب حول بالغة نهج البالغة:كبعض الدراسات وما  كإلي.جمالياتها علی اإلطالقو  األساليب البالغّيةتتطرقت إلی 
دار ضياء الدين بن  :بيروت ،تقديم وتحقيق عبدالقادر حسين ،مال الدين ميثم البحرانيكمقدمة لشرح نهج البالغة، 

  القاهرة: نهضة مصر.،األثير
مجلة ميسان - داللية،رضاته حسين صالح-الطباق في خطب اإلمام علّي عليه السالم في نهج البالغة/دراسة بالغية

  .2010انون األول ك- العدد السابع عشر-المجلد التاسع–ادمية كللدراسات األ
  قم.- ه ق1347الطبعة األولی -عادل حسن األسدي- غة اإلمام علّي في نهج البالغةمن بال

- ناديا ثقيل بورفجليل حاجي بور طالبي،سعد اهللا همايوني- تاب نهج البالغةكالمواصفات الفنية والبالغية للحيوانات في 
  ه. 1438،ربيع 12السنة - مةكمجلة اللغة العربية وآدابها علمية مح

  غة:التعريف بالبال
ٕايراد أنواع و  يب منها،كلم في تأدية المعنی حّدا له اختصاص بتوفيره خواّص التراكهي بلوغ المت ی:كاكيوسف اللس قال ابو

متباينان تباينا ال يتراءی له نارهما، وبينهما  أعلی وأسفل، أعني البالغة طرفان: ولها، ،ناية علی وجههاكالتشبيه والمجاز وال
الم بأصوات كال كوهو القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق ذل ،فمن األسفل تبتدئ البالغة ،متفاوتة الحصر،اد تفوت كت مراتب،

 وال كُتدر  ماستقامة الوزن: ن وصفه،كيم وال كثم تأخذ في في التزايد متصاعدة إلی أن تبلغ حدا إلعجاز عجيب ُيدر  ،الحيوانات
  ). 416،ص 1407مفتاح العلوم، ي،كاكالسأبو يوسف المالحة.(كن وصفها، و كيم

علُم - رفة اهللا جّل ثناؤهبعد مع-وأوالها بالتحفظ أحقّ العلوم بالتعلوم "اعلم أن  رّي في ضرورة البالغة:كقال أبو هالل العس
  .)ه ق1319-الشعرو  تابةكتاب الصناعتين: الك ري،كالل العس(أبو ه البالغة والفصاحة"
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المبالغة و  منتهاه. مبلغ الشيء:و  بلغُتها غيري.لغُت الغايَة إذا انتهيت إليها و ب قولهم: في تعريفها:"البالغة منوقال أيضا 
تاب ك ،ريكالعس ( أبو هالل"هُ ألنها ُتنهي المعنی إلی قلب السامع فيفهمُ  بالغةً  ت البالغةُ يَ م . فسُ في الشيء: االنتهاء إلی غايته

  .)1ه ق، ص 1319 ،الصناعتين
الم كل كمع مالءمة  ،خالب ، لها في النفس أثرٌ تأدية المعنی الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحةٍ لبالغُة ا :كذلكو "

  األشخاص الذين يخاطبون.للموطن الذي يقابله فيه و 
لفروق تبين االجمال و  كدقة إدراو  ا من الفنون يعتمد علی صفاء اإلستعداد الفطريّ شيء إال فنّ  ل كفليست البالغة قبل 

  .تنشيط المواهب الفاترة، و الذوق الفنيّ  وينِ كفي ت دُ جحَ ال تُ  للمرانة يدٌ ين صنوف األساليب و الخفية ب
ا أم  الكمن األلوان واألش المرئي  بينَ  لُ كشايُ  كذلو  المكمن ال هذا يتناول المسموعَ  الرسام إال أنّ فرق بين البليغ و  كوليس هنا

يف األلوان بحيث تختلب األبصار وتثير في تأل ثم  في األلوان المالئمة لها رَ كفالرسام إذا َهم برسم صورة ف فهم سواءٌ  كفي غير ذل
دعا إليه من األلفاظ واألساليب أخفها علی السمع  ثم ر في أجزائها كمقالة أو خطبة ف والبليغ إذا أراد أن ينشيء قصيدة أو الوجدان

 البالغة الواضحة البيان مصطفی أمين، ،( علی الجارم"أروَعها جماالو  أقواها أثرا في نفوس سامعيها ثم ثرها اتصاال بموضوعه كوأ
 ).ا9-8صص ه ق، 130 ،البديعو  المعانيو 

  الصور البيانية في الخطبة:
مختصر  شرح التفتازاني،سعد الدين (هو علم يعرف به إيراد المعنی الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة عليه :االبيان
  ناية.كال- المجاز - التشبيه مباحثه:)و 281ه ق،ص  1431،المعاني

  وخطبة الشقشقية اإلستعارة
ا دخول تريد به اآلخر مدعيو  ر أحد طرفي التشبيهكهي أن تذفي التشبيه أو  مبالغةٌ  العربيّ  ر البالغيّ كاإلستعارة في الف

ص 1407مفتاح العلوم، ي،كاكما يخص المشبه به(أبو يوسف الس للمشبه كبإثبات كداال علی ذلالمشبه في جنس المشبه به 
(الخطيب  علی سبيل اإلعارة للمبالغة في التشبيه األصليّ  اهُ م سَ نواعها عملية نقل للفظ من مُ . فاإلستعارة بجميع أ)599

اذبة كداللة حرفية وهي  :مل معنيين اثنين أو داللة مزدوجةيب اإلستعارة يحك.و تر )212ه ق،ص 1431اإليضاح،،القزويني
انت كيستمد البالغيون القدامی تعاريفهم الستعارة من هذه النظرية فاإلستعارة ما و  ازية هي المقصودة بأسلوب التشبيهوداللة مج

  عالقته تشبيه معناه بما وضع له.
ة كوالجانب الثاني يتصل بالحر  األفق النفسي وحيوية التجربة، يل اإلستعارة هما:كجانبان محوريان يتألفان في تش كهنا

بحيث تلمح اإلستعارة في داللة لفظة ضمن  ،حيث يتم التقاء سياقين اثنين ضمن الجملة الواحدة ،يبيكالحيوية وتفاعل السياق التر 
 دحماني،(نورالدين  بين الموقف األصلي للفظ المستعار والموقف الجديد الذي استدعاه كاكفنغدو أمام احت سياق غريب عنها،

وهذان الجانب حيان في ما ينتقيه اإلمام عليه السالم .)جامعة اإلمان ابن باديس،14ص ،2015جوان  ،الوظيفة الجمالية لإلستعارة
  ة وومشحونة بالعواطف والمشاعر.كفي استعاراته وتمثيالته فتجدها ذات حر 

 ثر جريانا،كوأ ،..أمّد ميدانا وأشّد افتنانا.رةاإلستعا"اعلم أن  القاهر: فيقول الشيخ عبد هافضلتعريف اإلستعارة و أما عن 
ُتحصر فنونها و  من أن ُتجمع شعبها وشعوبها، وأذهب نجدا في الصناعة وغورا، وأوسع سعة وأبعد غورا، وٕاحسانا، وأعجب حسنا

أبدا  كلی أن تهدي إليی إوأهد ويوفر أنسا، ويؤنس نفسا، ويمتع عقال، ل ما يمأل صدرا،كوأمأل ب ،وأسحر سحرا نعم، وضروبها،
من بحرها جواهر إن باهتها الجواهر مدت في الشرف والفضيلة باعا  كمال وأن تخرج لكوعني بها ال َعذاری قد تخيير لها الجمال،

لتها إلی نسبتها من الحجر وأن تثير من كور  ،بصفرة الخجل كوردت تل ،ركوأبدت من األوصاف الجليلة محاسن ال تن ،اليقصر
علی الجملة بعقائل يأنس إليها  كالحلي الحقيقي وأن تأتي كوتري ،فيها صياغات تعطل الحليثم تصوغ  ،تبرا لم تر مثله معدنها

يقول و  وتستوفي جملة جمالها وشرائف لها من الشرف الرتبة العليا وهي أجل من أن تأتي الصفة علی حقيقة حالها، الدين والدنيا،
لتجد اللفظة الواحدة  كوٕان ن أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبال وتوجب له بعد الفضل فضال،تبرز هذا البياعن فضلها الشيخ: 

وشرف منفرد،...ومن  ،المواضع شأن مفرد كل واحد من تلكررة في مواضع ولها في كتسبت فيها فوائد حتی تراها مكقد ا
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عاني باليسير من اللفظ حتی تخرج من الصدفة الواحدة ثير من المكال كر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيكخصائصها التي تذ
واألجسام الخرس  ،لتری بها الجماد حيا ناطقا واألعجم فصيحا ك..فإن.وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر ،عدة من الدرر

وتجد  رونق لها ما لم تزنها،وٕاذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها وال ناصر أعز منها وال  ،والمعاني الخفية بادية جلية ،مبينة
أنها قد جسمت حتی كالمعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل  كشئت أرتوٕان  ،نهاكالتشبيهات علی الجملة غير معجبة ما لم ت

 ه ق،1422القاهر الجرجاني، ود روحانية ال تنالها إال الظنون"(عبدوٕان شئت لطفت األوصاف الجسمانية حتی تع رأتها العيون،
  من نماذج من خطبة اإلمام عليه السالم. كلها متاحة ومتوفرة ما سياق لكوهذا الجمال والروعة ) 40-39ص  رار البالغة،أس

  اآلن هذه النماذج: كإلي
  جوٍه:و  لهذه اإلستعارةو  التقمص هو لبس القميص شّبه عليه السالم التصدية ألمر الخالفة بَمن لبس قميصا ليس له

القميص  ألن أمثالها و  الرداءو  العمامةكبسة ه التصدية ألمر الخالفة بلبس قميص دون سائر األلالسالم شب ه عليه أنّ  األول:
 بين الخالفة فصلٌ و  ه ليس بينهإلی أنّ » لقد تقمصها« ها إليه فأشار عليه السالم بقولهأنفعو  بين األقمصة أقربها إلی جسم اإلنسان

  ناية عن حرصه عليها.كن خلع يده عنها وهو كسد فال يمفهي ملتصقة به التصاق القميص إلی الج
ان كن له بل كلإلشارة إلی أن هذا القميص لم ي» تقّمصها«قال و  لم يقل عليه السالم لبس قميص الخالفة الثاني:

أعّم اإلحاطة و  بانتقالههي نسبة الشيء إلی ما يحيط به بحيث ينتقل و  التقمص علی اصطالح الفالسفة من مقولة الجدة ..فإن .لغيره
  ألنه من قبيل اإلحاطة التامة.التجلبب إال أنه اختار التقمص و  التغسلو  التقمصو  مدغيره فيشمل التعو  من التام

  ناية أبلغ من التصريح.كلم يصرح به ألن البلغاء اطبقوا علی أن الو  قد استعار في المقام الثالث:
التي تفيد » قد«لمة كيد ثم بكثم باالم المفيدة للتأ ،ثم عّقبها بالقسم ،ف التنبيهأنه عليه السالم صّدر الجملة بحر  الرابع:

  فيه. كشا كحتی ال يش كذلكللداللة علی أن األمر  كل ذلكالتثبيت و  التحقيق
هار يسمی هذا باإلضمار في مقام اإلظو  من المقام كيفهم ذلو  ، الضمير يعود علی الخالفة»تقمصها« :قوله عليه السالم

شّبه عليه السالم جلوس الخليفة األول علی مسند الخالفة بغير حق بمن لبس قميص ليس له من و  ر له مرجعكألن الضمير لم يذ
  .الم وارد علی سبيل اإلستعارةكهذا الو  القياسو  حيث الحجم

  »:ال يرقی إلي الطيرو  ينحدر عني السيل« :قوله عليه السالم
أن ما يصل إلی غيره من فيض الفضل فإنما و  قربه من مهبط الوحيو  ّرم اهللا وجههكدره لسمو ق» استعارة تمثيلية« "تمثيل

ال يرقی إلّي الطير غير أن الثانية أبلغ من و  قوله كعلی ذلو  يتدفق من حوضه ثم ينحدر من مقامه العالي فيصيب منه من شاء اهللا
  ).27ص-1436البالغة،شرح نهج  "(الشيخ محمد عبده،األولی في الداللة علی الرفعة.

  »:شحاكطويت عنها «قوله عليه السالم:
الخالفة  كشبه من أعراض عن الطعام اللذيذة من أجل صرف الضرر بنفسه عندما تر الم استعارة تمثيلية كالو  عنها أي مال

  دفع الشر الحاصل من التخاصم عليها.و  من أجل مصلحة األمة
  »:ب فيها الصغيريشيو  بيركيهرم فيها ال «قوله عليه السالم:

فأما علی األول فإنه يعني طول مدة اإلستعارات و  ن من باب المجازاتو كن أن يكيمو  ون من باب الحقائقكن أن يك"هذا يم
 كالثاني فإنه يعني بذلعلی  أماالصغير الی زمن الشيب و و  لی الهرمبير إكالوالية للمتقدمين عليه فإنها مدة طالت حتی وصل فيها ال

ٕان لم يشب و  قولهم هذا أمر يشيب له الوليدكالصغير يشيب ألهوالها و  اد يهرم لصعوبتهاكبير من يكاأليام حتی أن ال كصعوبة تل
  ).54،ص 1،ج 1415شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد،( علی الحقيقة."

و ادخلوا الباب «قوله تعالی  ما فيك الم علی عدة أساليبكٕاخراج الو  ةالتأخير التفنن في الفصاحو  "و القصد من هذا التقديم
اإلتقان في علوم  (جالل الدين السيوطي،»."ادخلوا الباب سجداو  و قولوا حطة«قوله تعالی:و  »قولوا حطةو  سجدا

  ).29،ص 2،ج1434القرآن،
  »:في الحلق شجاو  في العين قذیو  صبرت« قوله عليه السالم:
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ن له أنه يفعل شيئا بحال َمن في عينه قذی كيم الو  ُأخذ ميراُثهو  حقهحاله عندما ُسلب  استعارة تمثيلية فقد شبه عليه السالم
الحزن إذ و  الم لبيان شدة ما أضمره من التأذيكالو  ال يستطيع فعل شيءو  يتوجعو  نحوه فهو يتألمو  أو َمن اعترض في حلقه عظم

  يری أنه أولی باألمر من غيره ولبيان عنف الخبط الذي وقع في الدين بيد غيره.
  »:أری تراثي نهبا«له عليه السالم:قو 

أشخاص ينتمون لصاحب الميراث نسبا أو أن صاحب الميراث ينّص  ما أن الميراث ال يصل إال إلیكف اثشبه الخالفة بالتر 
 آلهو  ريم صلی اهللا عليهكنص عليه اهللا تعالی علی لسان رسوله الو  له صلة قوية في الدين الخالفُة ال تتعدا إال من كذلكعليهم 

  .ترشيح ألنه مناسب مع المشبه به» نهبا«ر كسلم.و ذو 
  تمثله عليه السالم بقول األعشی:

  ورها***و يوُم َحّيان أخي جابركشتان ما يومي علی 
  إلی الناقة في األبيات التي قبل هذا البيت. ور: الرحل والضمير راجعكال

ثير كاألول  فإن بين حيان في تنعمه و  في الهاجرةهو و  قةهو علی رحل الناو  فرق بعيد بين يومه في سفره و معنی البيت:
  ثير الراحة.كالثاني وافر النعيم و  العناء شديد الشقاء

 كل ذلكالسالم في  هو عليهو  ان منتهی أمانيهمكحصل ما ، و مظفروا بمطالبهو  "أراد بهذا التمثل أن القوم لما فازوا بمآربهم
 حالهو  ّنی بهما عن حالهموك استعار لفظ يوميناختالف شديد و و  حالهم بوٌن بعيدو  حالهان بين ك ّد في نصيبهكمحّق في حّقه م

  ).110ص - 2،ج1405رسائل الشريف المرتضی، ( الشريف المرتضی،"شبه حالهم بيوم حّيانو 
اضطراب و  نيت به من انتشار الحبلمُ و  ون أنه أراد شتان بين يومي في الخالفة مع ما انتقض علّي من األمركو قد ي

( ابن نت أيامه"كسو  اطرد حالهو  م أمرهون شامل فانتظكسو  ان ثابتةكأر و  عمر حيث وليها علی قاعدة ممهدة مبين يو و  ان الخالفةكأر 
  ).168،ص1،ج 1405شرح نهج البالغة، ابي الحديد،

  »:لشد ما تشطرا ضرعيها« قوله عليه السالم:
هو و  أبقی من المشبه به لوازمهو  المشبه بهو  المنفعة ثم حذف المشبهبالناقة الحلوب الغزيرة الدّر و  شبه عليه السالم الخالفة

  يالئم المشبه به.و  ترشيح ألنه يناسب» تشطرا«ر كذو  نايةكعلی السبيل اإلستعارة بال» ضرعيها«
واعه حيث إن من ولي الخالفة ال هو من أبلغ أنو  سّمی شطري الضرع ضرعين مجازاّل واحد منهما شطرا كأي أخذ  تشطرا

أن أحدهما كاإلقتسام مر واحدا بعد واحد اسم التشطر و فأطلق علی تناول األ منه لغيره سهما كال يجوز أن يتر و  ينال أمرا إال تاما
( الشيخ محمد عبده،شرح نهج ل واحد."كسم الضرع نظرا لحقيقة ما نال ل شطر اك أطلق علیمنه شيئا لآلخر و  كتر 

  .)28هق،ص 1436البالغة،
  »ٕان أسلس لها تقحم.، و إن أشنق لها َخَرمَ صاحب الصعبة كفصاحبها « لسالم:قوله عليه ا

الصغار وٕاذاما سعی و  السعَي وراءها أصابه الذلو  الخالفة كه إذا َترَ إستعارة تمثيلية بديعة قّلما جاد بها الفصحاء إذ إنّ 
ب الصعب من كهو علی هذا الحال يشبه من ر و  انكمين وذهاب ريحهم بتفرقهم فلطلبها تسبب في الفوضی وشق عصا المسل

 فهو بين حلينِ  كالهال و  ةحمَ أرخی الزمام رمی بنفسه في القُ و  ٕان أسلس لهاو  تسبب في خرمهو  ياق إن أشنق لها أودی بأنفهاالن 
 أحالهما مر.  

لم و  مجانبة الباطلو  شدة علی الحقو  حمل الناس بعنفالذي بيده زمام األمور إذا أو أن المقصود أن صاحب األمر و  
 ألن الغالب في طبع البشر الميل إلی الرخاء - أمرا إال حققه فهو في تضييع الناس في هذه الحالة كلم يتر و  يقصر في شيء

هم همال كٕاذا تر و  منهاان يشبه حال صاحب الناقة الصعبة التي ال تنقاد لصاحبها فإذا أشنقها خرم جزء ك-عدم اإللتزام و  التسهيلو 
  .كدابته فأوردته المهال كمن تر كان هو كيفعلون ما يشاءون 
  الم.كصحبة علی طريق التوسع في الو  جعل للخالفة صاحبأي صاحب الخالفة  فصاحبها:

  »:فمني الناس بخبط« قوله عليه السال:
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 - ه بهمكاألمر حيث ال يدري أي طريق يسلالم وارد علی سبيل اإلستعارة ألنه عليه السالم يشبه حال صاحب كهذا ال
بهم الثانية بأن ُيرخي لهم الزمام فيخاف  كأو يسل كالعنف فيخشی عليهم المهالو  به الطريق األول بأن يحملهم علی الشدة كأيسل

  يتعسف بصاحبه.و  بالبعير الذي الذي يخبط خبط عشواء تراه يسير علی غير هدی -عليهم الضياع
  »:إعتراض«قوله عليه السالم:

عدم علمه بأن شبه خبط صاحب األمر و  سيره طوال. أنه يسير عرضا في حالك ،السير علی غير خط مستقيم :اإلعتراض
يورده سوء و  ين بالناس بالفرس الذي لم يروض فهو يسير في العرض بدل أن يسير في الطول فيضّيع صاحبهكأي المسل كيسل

  الموارد.
  ».طرت إذا طارواو  إذا أسفوا نني أسففتكل« قوله عليه السالم:

ان ما أو الصعود إليه كنية تخيلية شبه اإلمام عليه السالم نفسه بالطائر التابع لجماعة الطيور في النزول إلی مكاستعارة م
  يريد عليه السالم أني لم أخالفهم في شيء عقدوه.

  ».معتلفهو  إلی أن قام ثالث القوم نافجا ِحضَنيه بين َنثيله« قوله عليه السالم
 ترث إال لمطعمهكهو ال يو  هو من أشد الذم يشبه عليه السالم حال ثالث القومو  د علی سبيل اإلستعارة التمثيليةالم وار كال

ما هو من حق الناس بحال الدابة التي ال تعرف غير موضع و  ون هو من حّقهكل ما يجد دون أن يفرق بين ما يكيأو  مشربهو 
  .أنه خرج عن االنسانيةوك يهتم لغير بطنه ضع الروث تقضي فيه ما تقضي أي أنه المو و  تطعم فيهو  لكالعلف تأ

  نايةكال
ن يجيء إلی معنی هو مرادفه كره بالفظ الموضوع له ولكفال يذ ،لم إثبات معنی من المعانيكناية:"هي أن يريد المتكال

  ).360،ص 1388البالغة،(أحمد الهاشمي، جواهر فيوميء به إلی المعنی األول ويجعله دليال عليه"

 كون داال علی ذلكون معناها مقصودا أيضا ليكفاليخلو إما أن ي ،ان الغرض األصلّي غير معناهاك"أن الفظة إذا أطلقت و 
يجاز في دراية اإل نهاية ناية والثاني المجاز"(الفخر الرازي،كفاألول هو ال كذلكون كالغرض األصلي وٕاما ال ي

  ).160،ص2004اإلعجاز،
ناية وجمالها وفضلها علی التصريح فيقول عبدالقاهر:"عندما يرمون وصف الرجل ومدحه وٕاثبات معنی كوأّما عن بالغة ال

ويلتبس به ويتوصلون في  نون عن جعلها فيه بجعلها في شيء يشتمل عليهكوي كمن المعاني الشريفة له يدعون التصريح بذل
  يدق ومثاله قول زياد األعجم: كجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفی ومسالجملة إلی ما أرادوا من اإلثبات له ال من 

  إن السماحة والمروءة والندی***في قبة ضربت علی بن الحشرج
إن السماحة والمروءة  أن يصرح فيقول: كما ال يخفی أن يثبت المعاني واألوصاف خالال للمدوح وضرائب فيه فتر كأراد 

ورين بها كهو صريح في إثبات األوصاف المذ مما كل ذلكوماشا ،شرج ومقصورة عليه ومختصة بهوالندی لمجموعة في ابن الح
إلی  كالمه بذلكونها فيه وٕاشارة إليه فخرج كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كناية والتلويح فجعل كوعدل إلی ما تری من ال
الما غفال وحديثا كان إال كولو أنه أسقط هذه الواسطة من البين لما  ،مةوظهر فيه ما أنت تری من الفخا ،ما خرج إليه من الجزالة

  .)216ص،1424دالئل اإلعجاز،  (عبدالقاهر الجرجاني،ساذجا"
لما  كناية أبلغ من التصريح أنكناية علی تصريح:"ليس المعنی إذا قلنا الكالقاهر في موطن آخر عن تفوق ال ويقول عبد

فليست العزيمة في قولهم جم الرماد أنه  د وآشّد.كزدت في في إثباته فجعلته أبلغ وآ كبل المعنی أن نيت عن المعنی زدت في ذاتهك
 ،وأدعيته دعوی أنت بها أنطق ،ثير من وجه هو أبلغ وأوجبته إيجابا هو أشدكثر بل أنت أثبت له القری الكأدل علی قری أ
  .)57ص ،1424دالئل اإلعجاز،  القاهر الجرجاني، (عبدوبصحتها أوثق"

  بعض النماذج التي وردت في هذه الخطبة وهي قمة الجمال: كوٕالي
  »:ال يرقی إلّي الطير«قوله عليه السالم:
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علوا  كان ذلكان عال بحيث ينحدر عنه السيل وجب أال يرقی إليه الطير فكل مكناية عن غاية أخری من العلّو إذ ليس ك
  ما قال أبو تمام:كأزيد

  ب.كواكأنما ***تحاول ثارا عند بعض الكارم لجت في علّو كم
  »:سدلت دونها ثوبا« قوله عليه السالم:
  غّض النظر عن الشيء.ناية عن اإلعراض و كالم كالو  خاهسدل الثوب أي أر الضمير للخالفة و 
  »:طفقت أرتئي بين أصول بيد جذاء أو أصبر علی طخية عمياءو « قوله عليه السالم:

  امل بها.كالمعين ألن من جّذت يده فقد التصرف الفقدان الناصر و  ناية عنكالجّذاء الصول باليد 
  »:حتي مضی األول لسبيله فأدلی بها إلی فالن بعده« قوله عليه السالم:

  قوله كتقديره مضی علی سبيله وتجيء االم بمعنی علی و  ناية عن موته والسبيل الطريقك"مضی لسبيله 
  الفم.و  فخر صريعا لليدين

  ؤلم.مالو  الم الموجعكاية عن النكلمها: كيغلظ 
  الغلظة التي ينفر منها الجميع.و  سوء الخلقو  ناية الجفاءكيخشن مسها: 

ثر زالته احتاج إلی كالعدول عن الصواب ألن من و  امكناية عن األخطاء في تطبيق األحك اإلعتذار منها:و  ثر العثاركي
  اإلعتذار.

  »:اإلعتذار منهاو  ثر العثار فيهاكيو  يخشن مّسهاو  لمهاكفصيرها في حوزة خشناء يغلظ « قوله عليه السالم:
  ؟»يخشن مسها« ر الخشونةكيف أعاد ذكقد قال عليه السالم في حوزة خشناء ف إن قيل:

وعر و  إن فالنا لخشن الجانب يقال: ال يرام،و  أي ال ينال ما عندها اإلعتبار مختلف ألن مراده في حوزة خشناء قيل:
  نفور طبعه وشدة بادرته.و  وركلمذي من يمسها يصف جفاء أخالق الوالي اكتنو  تضرو  مراده بقوله يخشن مسها أي تؤذيو  الجانب

ن علی وجه اإلستعارة التحقيقية واإلستعارة كوالمراد ههناما لم ت ة أمر ألمر في معنی،كالداللة علی مشار  هوه التشبي
  ).87،ص1431التفتازاني، مختصر المعاني،(سعد الدين ناية والتجريد"كبال

ون المشبه والمشبه به محسوسين أو معقولين أو المشبه معقوال والمشبه به محسوسا أو المشبه محسوسا ك"والتشبيه إما أن ي
  والمشبه به معقوال.

وله الجوار المنشآت في البحر « العرجون القديم وقوله تعالیكوالقمر قدرناه منازال حتی عاد «قوله تعالی:كفالقسم األول 
ون كوال يخلو إما أن ي ين من وجه ومختلفين من وجه،كونا شتر ك.ثم البد أن ي »أنهم أعجار نخل خاويةك« قوله تعالیو  »األعالمك

بينهما  اإلختالفمثل تشبيه العدو بالطيران ألنه ليس  فاألول، س.كونا بالعكهما في الذات واختالفهما في الصفات وٕاما أن يكاشتا
  تشبيه الشعر بالليل والوجه بالنهار.كوالبطؤ والثاني  إال بالسرعة

  تشبيه الموجود العاري عن الفوائد بالمعدوم.ك القسم الثاني:
مثل الذين اتخذوا أولياء من دون «وقوله تعالی:» فروا أعمالهم بقيعة يحبه الظمآن ماءكوالذين «قوله تعالی:ك القسم الثالث:

  ».بوت اتخذت بيتا كنمثل العكاهللا 
نهاية اإليجاز في دراية  ألن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها "(الفخر الرازي، والقسم الرابع: غير جائز،

  ).104-103،ص 2004اإلعجاز،
إلخراجه الخفّي إلی الجلّي وٕادنائه البعيد من القريب يزيد المعاني رفعة ووضوحا  ك"وللتشبيه روعة وجمال وموقع حسن وذل

  )264ص،1388جواهر البالغة، الهاشمي، (أحمدسوها شرفا ونبال"كسبها جماال وفضال ويكوي
  ».محلي منها محل القطب من الرحا« قوله عليه السالم:
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انت نسبته تجاه الخالفة نسبة َمن لبس قميصا ليس كألن من » لقد تقمصها فالن«الم قاله عليه السالم في مقابلة كهذا ال
سبة القطب ل شيء موضعه ألن نكجعل قدر األمور أحسن تقدير و  ان محله من الخالفة محل القطب من رحا فقدكمن  كذلكله 

  هو من قبيل التشبيه الذي طرفاه حسيان.بالقطب وشبه الخالفة بالرحا و  ال شبه نفسهكفي هذا ال هوو  من الرحا أحسن النسب.
ودورانها بغير  والتوسع يقول: إن الرحی ال تدور إال علی قطب هو من التشبيه المحضستعارة و "هذا النمط خارج عن اإل

مرها إال علّي وهو في رأي ابن ابی الحديد أّن ال يدور أالخالفة فإنها ال تقوم إال بي و  نسبتي إلی كذلكقطب ال ثمرة له وال فائدة فيه 
  وسط دائرة الرحی ؛قال أمية بن أبي الصلت: ما أن القطبكبحبوبحتها و  سطهافي و و  الم من الخالفة في الصميمعليا عليه الس

  ).54ص  1،ج1415شرح نهج البالغة، ( ابن ابي الحديد،بالظواهر" كفحللت منها بالبطاح***و حّل غير 
  ».بت به بطنتهكو « السالم: وقوله عليه

ابه لألمور المذمومة كنی بها عن أن ارتكنية تخييلية، مكالم مشتمل علی استعارة مكال األشر.سر الباء البطر و كالبطنة ب
 لكثرة األكناية عن كصار سببا لقتله مستدعية لتشبيه بطنته التي هي  التوسع ببيت المال،الترفه في المطعم والمشرب و و  عممن التن

  وب.كمن مال المسلمين بالفرس المر 
ان مطيعا لها كيعني  ،أمر إلی أمرو  هي تنقله من تدبير إلی تدبيرو  ن عليها مستمرةكأنه مدة خالفته متم ووجه الشبه:

 فّوض سيره إليه وهوو  لية إليهكبال تهكان بحيث سّلم حر كان إلی مكهو ينقله من مو  وبكن علی المر كب متمكما أن الراك منقادا،
من بالغة  (عادل األسدي،"بو الذي هو حقيقة في الحيوان إليها.كٕاال لما صّح إسناد الوب و كعقلي وتخييل أنها فرد من أفراد المر 

  )107،ص1427اإلمام علي في نهج البالغة،
 لمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطالح التخاطب علی وجٍه يصّح معكأما فهو ال ب،كهو مفرد ومر  المجاز:

  ).336هـ، 1431(التفتازاني، نايةكفالبّد من العالقة ليخرج الغلط وال قرينة عدم إرادته،
و إنما يعمی القائمون فيها إذ ال يهتدون  .بمعنی الظلمة و" نسبة العمی إلی الظلمة مجاز عقلي» طخية«قوله عليه السالم 

  )27ص1436شرح نهج البالغة، (الشيخ محمد عبده،اسودادهاو  يد لظالم الحالكهو تأو  إلی الحقّ 
  »:اإلعتذار منهاو  ثر العثار فيهاكيو  يخشن مّسهاو  لمهاكفصيرها في حوزة خشناء يغلظ « قوله عليه السالم:

  أي عذاب متضاعف. ما قال تعالی: ونجيناهم من عذاب غليظ.كلم بأنه يغلظ من باب اإلسنادي المجازي كو وصف ال
  ».أجهز عليه عمله« قوله عليه السالم:

 كوهذا المجاز من أبلغ أنواعه ألن عمله القبيح سبب تحري كٕانما العمل سبب ذلو  القتل للعملو  مجاز عقلي أسند اإلجهاز
  أن عمله هو من قتله.كالعزيمة عند من أن أرادوا قتله فو  الهمة

  المعاني في الخطبة:
أحوال اإلسناد - 1و ينحصر في ثمانية أبواب: الحال.علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضی  هو :المعاني
 اإليجاز-8الوصل.و  الفصل- 7اإلنشاء.-6القصر.-5أحوال متعلقات الفعل.-4أحوال المسند.-3أحوال المسند إليه.-2الخبري.

  ).18،ص1387(سعدالدين التفتازاني،المطول،المساوات.و  اإلطنابو 
  »:و اهللا لقد تقمصها فالن« :قوله عليه السالم

  دات.كر المؤ كثر من ذكأ كلذلو  ون المخاطب طالب بالنسبة متحيرا فيها،كالم ال يقال إال عندما يكهذا ال
ثم  ،تفی بالباءكي، و الم اختصر فيه فصار فعل القسم يحذفكثر القسم في الكان يك"ألنه لما » أما واهللا«الحذف في قوله 

(جالل الدين  »"مكيدّن أصنامكتاهللا أل«قوله تعالی:ك ،سم اهللا تعالیالتاء في ا، و عوض من الباء الواو في األسماء الظاهرة
  ).261،ص2،ج1434اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي،

  فيه ثالث فوائد:..» .و إنه ليعلم« :قوله عليه السالم
 بإن«صّدر الجملة  كلذل ،رينكتنزيل المخاطبين العالمين منزلة المنو  ر المصّر،كالعالم بمنزلة الجاهل المن» فالن«تنزيل  :"أوال

  دين للتحقيق.كالمؤ » االمو 
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وعلی أّن هذا العلم قد حصل له بالنص من رسول اهللا صلی اهللا  ،أنه أورد المعنی المراد في الجملة الفعلية الدالة علی التجدد ثانيا:
  العدل.و  تين علی منوال اإلستقامةكأقواله المحر و  بمشاهدة فعالهو  آلهو  عليه
اهللا «:يجدد العلم آن بعد آن داللة قوله تعالیو  الثبوتو  ليدل علی اإلستمرار ،ر فاعلهكه قد أتی بافعل لإلستقبال بعد ذأن ثالثا:

  ).93-92ص 1427من بالغة االمام علی في نهج البالغة، ( عدل حسن االسدي،"علی االستمرار» يستهزيء بهم
  »:الطيرال يرقی إلي و  ينحدر عني السيل «:قوله عليه السالم

  من ديدن البالغة أن يطنوبوا في مقام المدح.و  د األولی بما هو أبلغكاإلطناب في هذه الفقرة جلي إلنه عليه السالم أ
  »:فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جّذاء أو أصبر علی طخية عمياء إلی أخر القصة« :و قوله عليه السالم
شحا ثم يطفق يرتئي أن ينابذهم أو يصبر أال تری أنه كيطوي عنها و  وباتأخير ألنه ل يجوز أن يسدل دونها ثو  "فيه تقديم

 التأخير طريق الحبو  والتقديم .يصرم ال يرتئي في المنابذةك و من يتر و  صرمهاو  هاكشحا فقد تر كطوی عنها و  إذا أسدل دونها ثوبا
 ماتاب قيكلم يجعل له عوجا قيما أي أنزل الو  تابكتعالی سبحان الذي أنزل علی عبده الو  سبيل مهيع في لغة العرب قال سبحانهو 
  ).55،ص 1،ج 1،1415ج  شرح نهج البالغة، (ابن ابي الحديد،"ثيركهذا و  لم يجعل له عوجاو 

  ».فيا هللا وللشوری «قوله عليه السالم:
قلة و  قصرهاهي مع و  أمرهاو  مدی حزنه وضجره من الشوریو  الحالة النفسية لدی اإلمامو  س لنا الصورةكهذه الصورة تع

شف لنا جسيم الحزن ومبلغه من اإلمام كاأليام؛ وتو  الساعات كوجعه في تلو  بير معنی عن حزن اإلمام وتحسرهكحروفها تعطينا 
  الم.كالحزن فما أبلغه من و  تسمع اإلمام يتنفس الصعداء ويتنهد من الغمو  تری كأنكو  صلوات اهللا وسالمه عليه.
  ».الريب فّي مع األول حتی صرت أقرن إلی هذه النظائرمتی أعترض « قوله عليه السالم:
  ار مجازا.كاإلستنو  التعجبو  استعمل في اإلستبادو  استفهام خرج عن معناه» متی« قوله عليه السالم
  ».هذه النظائر«قوله عليه السالم

أسماء المشاراليهم إما لعدم ر كو لم يذ م به ووصف وضاعته،كاستخدم اسم اإلشارة القريب لتقليل شأن المشار إليه وللته
  التطويل.و  ر األسماء فاحترز عن اإلطنابكالمباالة أو أن التحسر بلغ من اإلمام مبلغا ال يستطيع أن يذو  تراث لهمكاإل

  البديع في الخطبة:
لمقتضی  بعد مطابقته ،رونقاو  سوه بهاءكتو  طالوةو  الم حسناكو المزايا التي تزيد ال هو علم يعرف به الوجوه، البديع:

  ).378- 377،ص 1388أحمد لهاشمي، جواهر البالغة،- معنًی( و  داللته علی المراد لفظا الحال، مع وضوح
  »:ال يرقی إلي الطيرو  ينحدر عني السيل«:قوله عليه السالم

  ن هذا ال يمتنع عقال.كان يصله البشر دون الطير لكم كون هناكالم إغراق ألنه يمتنع في العادة أن يكفي هذا ال
  مما يضفي جمالية خالبة للنص من خالل الجمع بين األضداد.» يرقی-ينحدر«الطباق بين 

  الطير بينمهما سجع متوازي.و  السيل
  »:يشيب فيها الصغيرو  بيركيهرم فيها ال «قوله عليه السالم:

 ترصيعو  سجع متوازي البديع منو  رنا من اإلستعاراتكما ذكمعناه ألنه دمج فيه علم البيان و  ال جميل في لفظهكهذا ال
  طباق.و 

  »ٕان أسلس لها تقحم.، و إن أشنق لها َخَرمَ  صاحب الصعبة،كفصاحبها « قوله عليه السالم:
  ألنهم يقون أشنقها. ل أسلس.كلتشاو  زائدة للتحلية» أشنق لها«االم في قوله 
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  نتائج البحث:
س جماال كتمثيل إلضفاء احساس حسي مملوس يعو  استعارةو  نايةوك فنونها من مجازو  يستفيد اإلمام عليه السالم من البالغة - 1

  فنيا.
حزنه جّراء ما حصل لألمة و  م السرد ينسجم تماما مع حالهكالمه في هذه الخطبة رصينا محكيورد اإلمام عليه السالم  - 2

  .كله آنذاو  اإلسالمية
يغلی في صدر اإلمام عليه  ماو  اإلحساس كلالعاطفة توصل ذو  استعارات ملئها الصدقو  ناياتوك يمنتقي مفردات وتمثيالت - 3

  غّم.و  السالم من ضيق
  التساوي بين الفواصل الذي يهتم له اإلمام ويورده عفوا.و  الخطبة يتولد فيها إيقاع وموسيقی ذات طنين حزين بسب جو الخطبة - 4
  أنها ماء جار.وك ة بعضها ببعض حتی تبدوكالمعاني مترابطة متناسقة متماس - 5
  ريم للمعاني علی األلفاظ مع حفظ شأن األلفاظ بأن تسف أو تضعف.كت كهنا - 6
القدرة و  جمال الوقعو  سهولة المنطقو  تتصف بالجزالة، و بينة الداللة علی المعنی المقصود ،بيرة التأثيرك ،األلفاظ ذات أثر متين -7

  علی اإليحاء بالجو العاطفي المالئم لمضمونها.
  المصادر

  ريم.كالقرآن ال -
ذوي  قم: -صحه وخرج آياته محمد سالم هاشمو  ضبطه ر السيوطي،كجالل الدين عبد الرحمن بن أبي ب-اإلتفان في علوم القرآن -

  ه ق.1434الطبعة الثالثة  -القربی
تب كمنشورات دار ال وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، -

الطبعة  بيروت، تب العلمية،كال دار القاهر الجرجاني، عبد -أسرار البالغةه ق. 144الطبعة األولی بيروت، العلمية:
  ه ق. 1422األولی:

  ه ق. 1403،التراث العربي دار إحياء بيروت: -محمد باقر المجلسي-بحار األنوار -
الطبعة -النشرو  طهران: مؤسسة الصادق للطباعة-مصطفی أمينو  علی الجارم- البديعو  المعانيو  البالغة الواضحة البيان -

  ق.1320الثانية
ر كانتشارات دار الف قم: -أحمد بن إبراهيم بن مصطفی الهاشمي األزهري المصري–جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع  -

  ه ق. 1388الطبعة الثانية –
الطبعة األولی، دار الجيل ال  شرح وتعليق د. محمد عبدالمنعم خفاجي، دالئل اإلعجاز، القاهر، الجرجاني، اإلمام عبد -

  هـ.1424-م 2004ان،كم
  ه.1405-ريمكدار القرآن ال قم: -الشريف علي بن الحسين الموسوي -رسائل الشريف المرتضی -
  ه ق.1436الطبعة األولی-منشورات الفجر بيروت: -الشيخ محمد عبده- شرح نهج البالغة -
-ه1415مؤسسة األعلمي، :عزالدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة اهللا المدائني، بيروت ،البالغة ألبن أبي الحديدشرح نهج  -

  م.1995
  ه ق.1431الطبعة السادسة-منشورات اسماعليان قم: -الدين التفتازاني سعد–شرح المختصر -
  ه.1319الطبعة  - كمحمود باألستانة العلية: - ريكأبوهالل العس - الشعرو  تابةكتاب الصناعتين: الك-

جامعة اإلمام آبن  الدين حمادي، نور الوظيفة الجمالية للصورة الفنية في ضوء الفهم التراثي لإلستعارة،
  .2015/جوان22باديس،العدد

  ه 1387الطبعة األولی-النشرو  وخ للطباعةكال دار - الدين التفتازاني سعد-المطول شرح تلخيص المفتاح-
  ش.
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 تب العلمية،كالدار ال تب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور،كضبطه و  مفتاح العلوم، ر،كيعقوب يوسف بن أبي ب أبو ي،كاكالس-
  ه.1407الطبعة الثانية: لبنان، بيروت،

  ه ق.1427الطبعة األولی-مؤسسة المحبين قم:-عادل حسن األسدي-من بالغة اإلمام علّي في نهج البالغة-
  ه ق. 1431الطبعة السادسة، منشورات اسماعليان، ازاني،سعد الدين التفت مختصر المعاني،

  ه ق 1424الطبعة األولی  بيروت، در،دار صا الفخر الرازي، نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز، -


