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مصطمح التصدير بين القرآن والشعر
د.م باسم محمد إبراهيم

المقدمة

م.م عبد ا﵀ محمد فهد

الحمد هلل عمى ما من بو من معرفة أسرار كتابو  ،وكشف لنا عن

مكنون فصل خطابو  ،أليمنا تدبر معانيو ووجوه إعرابو  ،وعرفنا تفنن أساليبو
من حقيقتو ومجازه وايجازه واطنابو  ،وصمواتو وسالمو عمى خاتم أنبيائو وخير
أحبابو  ،وعمى آلو واصحابو0
تقدم فنون البديع فوائد تزينية جمالية تعود باألثر الجمي إلى المفظ والمعنى
 ،حتى يشعر المتمقي ويحس بجرس المفظ  ،وتناغم الموسيقى  ،وروعة المعنى
وجزالتو وكان اختيارنا لدراسة " مصطمح التصدير بين القرآن والشعر" بعد ما
الحظنا تردد مصطمحات ىذا الفن البديعي بين عمماء البالغة من جية اختيار
التسمية أو الخمط مع غيره من فنون البديع  ،فكانت ميمتنا األولى الوقوف
عمى المصطمح األكثر شيوعاً وتوافقاً مع اآللية الفنية التي تقتضييا صورة ىذا
الفن  ،ثم انتقاء نماذج قرآنية وشعرية أشار العمماء إلى وقوع الظاىرة البالغية

فييا  ،والوقوف عمييا تحميالً  ،ومقارنة مع غيرىا عمّنا أن نصل في النياية إلى
فيم سميم ليذا الفن البديعي األصيل الذي كان وال يزال محط أعجاب دارسي

عموم البالغة قديميم وحديثيم .
وربما كان عزوف كثير من مدرسي مادة البالغة عن تدريس ىذا الفن ،
واستبعاده عن مفردات المنيج المقرر لممرحمة األولى في جامعات القطر ،
نقول أن ذلك ىو السبب الباعث وراء ىذه الدراسة  .واهلل وراء القصد وىو
اليادي إلى السبيل .
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التصدير لغة :

ذكر ابن منظور في المعنى المغوي ل لتصدير (( حبل يصدر بو البعير

إذا جر حممو خطا والذي أراده يسمى السناف و التصدير الحزام نفسو و
الصدار سمة عمى صدر البعير و المصدر أول القداح الغفل التي ليست ليا
فروض وال أنصباء إنما تثقل بيا القداح كراىية التيمة  ،وفي التنزيل العزيز ﴿
اء ﴾ ( ، )1قال ابن سيده فإما أن يكون ىذا عمى نية التعدي
ص ِد َر ِّ
َحتَّى ُي ْ
الرَع ُ
كأنو قال حتى يصدر الرعاء إبميم ثم حذف المفعول واما أن يكون يصدر ىينا
غير متعد لفظا وال معنى ألنيم قالوا صدرت عن الماء فمم يعدوه )) ()2
مصطمح التصديرواقسامه :

التصدير ويسمى أيضا رد العجز عمى الصدر وىو أن يوافق آخر
ِ
ون َو َكفَى بِالمَّ ِو
الفاصمة آخر كممة في الصدر نحو
﴿ َوا ْل َم َالئ َكةُ َي ْشيَ ُد َ
ت
ك َر ْح َمةً إَِّن َ
ب لََنا ِم ْن لَ ُد ْن َ
َش ِي ً
يدا﴾( )3أو يوافق أول كممة منو نحو ﴿ َو َى ْ
ك أ َْن َ
ِ
اق
استُ ْي ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن قَْبمِ َ
ك فَ َح َ
ا ْل َو َّى ُ
اب﴾( )4أو يوافق بعض كمماتو نحو ﴿ َولَقَد ْ
ِ
ِ ِ
َِّ
ون ﴾()6( )5
ين َسخ ُروا م ْنيُ ْم َما َك ُانوا بِو َي ْستَ ْي ِزُئ َ
بِالذ َ
التصدير :ىو اتفاق إعجاز الكالم مع صدورىا لفظا ( ، )7ويأتي في الشعر
أح ُّ
َن
والنثر عمى حد سواء ،و مثالو قولو تعالىَ  :وتَ ْخ َشى ّ
ق أْ
اس َواهللُ َ
الن َ
تَ ْخ َشاهُ ، )8( والشاىد فيو ىو اتفاق صيغتي الفعل-تخشى-الوارد في ّأول
وآخر اآلية الكريمة.

وي َع ّد األصمعي (ت  210ىـ) من أوائل الذين أشاروا إليو وذلك عندما
ُ

قال" :من ُح ْس ِن التصدير قول عامر بن الطُّفيل:
ت سناماً ِفي فَ از ٍرة تَ ِ
امكاً
فَ ُك ْن َ َ
(.)9

ِّ
ٍ
ِ
نام"
َوفي ُكل َح ِّي َذ ْرَوة َو َس ُ

ثم نقمو الحاتمي(ت 388ىـ) وأشار إلى أقسامو في الشعر ،فقال" :ىو أن
يبدأ الشاعر بكممة في البيت في ّأولو أو في عجزه أو في النصف منو ثم
يرددىا في النصف األخير فإذا نظم الشعر عمى ىذه الصنعة تيّيأ استخراج
ّ
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قوافيو قبل أن تطرق أسماع مستمعيو" (.)10

قيم الجوزية
وقد تبعو في التسمية ابن رشيق ( )11وابن منقذ ( )12وابن ّ
( )13وغيرىم (.)14
َو ُس ِمي (رد إعجاز الكالم عمى صدورىا) وىو مرادف لمتصدير في
رد إالّ
بأنو ال َي ُ
أن لفظتي اإلعجاز والصدور توحيان ّ
مفيومو عند العمماء ،إالّ ّ
في الشعر ،وليس األمر كذلك فقد كثُرت شواىده النثرية أيضاً ،ويمكن أن ُنمثّل
لو بقولو تعالىَ  :ي ْوَم تَْبَي ُّ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد ُو ُجوهٌ )15( أو باآلية السابعة
والعشرين من سورة األحزاب والتي تقدم ذكرىا في بداية الحديث عن التصدير.

وكان الجاحظ ّأول َمن َنّبو عميو حينما نقل قول ابن المقّفع (ت 142ىـ) :
"حتى يكون لكل ٍ
فن من ذلك صدر يدل عمى َع ُج ِزه" ( ، )16وكذلك في قولو

إن الفروع ال محالة راجعة إلى أصوليا واإلعجاز
الذي ورد في رسالة القيانّ " :
الحقة بصدورىا" (.)17
ظم الترديد
التصدير ( :)18قال عمي ابن خمف ان عبد اهلل بن المعتز قد ن َ

والتصدير في باب واحد ولم يفرق بينيما .

فرق ابن خمف بينيما فقال معرفا التصدير  (( :ىو أن يأتي
ولقد ّ
الشاعر بمفظو في صدر البيت ثم يعيدىا في عجزه أو نصفو األول ثم يردىا
في نصفو اآلخر وان ذلك ليسيل الطريقة إلى معرفة قوافي الشعر قبل مرورىا
إلى االسماع)) ( .)19وأما الفرق بين الترديد والتصدير  :فان الترديد تعود فيو
وأما التصدير  :فتعود فيو

المفظة متعمقة بغير المعنى الذي دلت عميو أوالً .

المفظة وىي متعمقة بالمعنى بعينو .كقول جرير (:)20

ِّ
وما ذاك اال ُح ُّ
بالرْم ِل
ب من َح َّل َّ
بابوُ
جو ٌن ُم ْستَيَ ٌل َر ُ
َسقَى الرمل ْ
وذىب الدكتور أحمد مطموب إلى أن أقسام الترديد التي ذكرىا ابن

خمف ىي أقسام التصدير(. )21
عقد لو ابن المعتز باباً في كتابو (البديع)

(  )22ليكون مصطمحاً

قسمو إلى
يعرفو ّ
مستق اًر من مصطمحات البديع الخمسة عنده .ومن غير أن ّ
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األول،
ثالثة أقسام ،األول :ما يوافق آخر كممة فيو آخر كممة في نصفو ّ
ِ
نصفو األول ،والثالث :ما يوافق
والثاني :ما يوافق آخر كممة من ّأول كممة في
آخر كممة فيو بعض ما فيو .ولم ُي َس ِّميا ،بل اكتفى بذكر الشواىد عمييا.
لمقسم األول بقول الشاعر:
فقد مثّل ّ

ِفي َج ْي ِ
ْي ال ُي َف ُّل َع َرْم َرم ُ ()23
ش َأر ٍ
ان َع َرْم َرما
ُيْمقَى إِذا َما األ َْم ُر َك َ
َح ُّ
َن تَ ْخ َشاهُ.)24( 
أما القسم الثاني ،فمثّل لو بقولو تعالى :تَ ْخ َشى ّ
ق أْ
اس َواهللُ أ َ
الن َ
ّ

أما الثالث فمثّل لو بقول الشاعر:
ّ
ع ِم ُ ِ
ص َدتو
َ
يد َبني ُسمَ ْيم أَ ْق َ

ِ
ِ
ِ
يام ()25
يام َ
الم ْوت َو ْى َو لَيا س ُ
س ُ

وكرر العسكري تسمية ابن المعتز (رد اإلعجاز عمى الصدور) ولكن لم
ّ
فأول
ّ
يحدده باإلعجاز ،بل جعمو شامالً ألجزاء البيت ،وىذا ىو ظاىر قولوّ " :
أن تأتي
أن تعممو أنك إذا ّ
قدمت ألفاظاً تقتضي جوابا ،فالمرضي ْ
ما ينبغي ْ

بتمك األلفاظ بالجواب وال تنتقل عنيا إلى غيرىا مما ىو في معناه" (  .)26وقد

أضاف إلى أقسامو قسماً رابعاً ّسماه حشو النصفين ،ومثالو عميو قولو
برد
اء َسيَِّئ ٍة َسيِّئةٌ ْمثمُيا  ، )27 ( وليس في اآلية ما ُيشعر ّ
تعالىَ :و َجز ُ
عرف
اإلعجاز عمى الصدورّ ،
ولكنيا تنطبق عمى لون آخر من ألوان البديع ُي َ
ردد فيو المّفظة في
بالترديد وىو لون من ألوان الجناس عند ابن رشيق ،تُ ّ
أضعاف البيت ال في عجزه (.)28
إشكالية المصطمح :
سماه رد اإلعجاز عمى الصدور ذاك اًر فيو
أفرد المصري باباً لمتصدير ّ
أقسام ابن المعتز وشواىده ،بعد أن اقترح ليا ثالث تسميات ىي :تصدير
التقفية وتصدير الطّرفين وتصدير الحشو ( .)29وواضح ّأنو لم يستقر عمى
تسميتو رد اإلعجاز عمى الصدور ،فقد ذكر تسميتو األخرى-التصدير -في
معرض حديثو عنو .
أن بعض
أن التسميتين وردتا معاً عند معظم البالغيين
(  ، )30إالّ ّ
ومع ّ
أن (التصدير) غير جامع ألقسامو ،وقد يكون محقّاً في
المحدثين (  )31يرى ّ
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بالدقة التي يمنحيا معنى رد
مسماه ّ
ذلك ّ
ألن معنى التصدير لم يكشف عن ّ
أخف لفظاً من اآلخر
األعجاز عمى الصدور .وا ْن كان –أي التصديرّ -

( .)32وليس ثمة اشكال كبير في ذلك ،واّنما االشكا ُل نجده في اختالطو مع
بعض الفنون ،مثل الترديد والجناس والتبديل فيو يقترب عند ابن رشيق من
األول ينحصر بالقوافي
معنى الترديدّ ،
ألنيما ال يختمفان في نظره إالّ في كون ّ
ترد عمى الصدور ،وفي مجيء اآلخر في أضعاف البيت (.)33
أما ابن منقذ فيرى ّأنيما مترادفان ،فقد ذكر باب الترديد وقال:
ّ
أن الترديد ىو رد إعجاز البيوت عمى
عرفو بقولو" :إعمم ّ
(ويسمى التصدير) ثم ّ
األول في النصف الثاني"
صدورىا أو ّ
ترد كممة من النصف ّ
بأحد شواىد ابن المعتز وىو قول الشاعر:
ِ ِ
َس ِرْيعٌ إلى ِ
ضوُ
الع َّم َي ْشت ُم ع ْر َ
ابن َ

(  )34ومثّل لو

ولَ ْيس إلى َد ِ
الندى بِ َسريِع ِ ()35
اعي ّ
َ َ

ترد آخر
أن ّ
وع َّر َ
ف القرشي الترديد تعريف التصدير؛ إذ قال فيو" :وىو ْ
َ
ِ
أن
أن مفيوم الترديد عند أغمب العمماء ىوْ " :
الكالم عمى ّأولو" (  ، )36عمماً ّ

يردىا بعينيا متعمقة بمعنى آخر في البيت
يأتي الشاعر بمفظة متعمقة بمعنى ثم ّ
نفسو أو في قسيم منو" ( )37مثل قول زىير:
ق َيوماً عمى ِعالّتو َىرما
َم ْن َيْم َ

َّماحةَ ِم ْنوُ و َّ
الندى ُخمُقا ()38
َيْم َ
ـق الس َ

بالسماحة.
أما األخرى ّ
فإنيا تعمّقت ّ
فـ(يمق) األولى تعمّـقت بـ(ىرم) ّ
وقد أخرجو بعض المتأخرين من البديع أمثال القزويني والحموي

لخموه-في نظرىم -من التحسين (  .)39ولم يستحسن ابن
(ت837ىـ) وذلك ّ
ِ
(  )40؛
بالجيل بعمم البيان
سماه بذلك
األثير تسميتو تصدي اًر ،فوصف َم ْن ّ
أن يكون جناساً وذلك إذا اتفق لفظاه صيغة واختمفا
ّ
أما ْ
ألنو-أي التصديرّ -
ومعنى ،وان جاء أحدىما في
أن يكون ترديداً وذلك باتفاقيما صيغة
معنى ،أو ْ
ً
تمام – عمى سبيل المثال : -
عجز البيت ،ففي قول أبي ّ
َظن َّ
أ ُّ
الد ْم َع في َخ َّدي َس َي ْبقَى

ِ
ِ
الر ُس ِوم ()41
ُر ُسوماً م ْن ُبكائي في ّ

ترديد في نظر ابن األثير وليس تصدي اًر وذلك التّفاق المفظين صيغة
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ومعنى.
ً

يسمى ترديد
ونرى ّأنو باالمكان في حال اتفاق المفظين صيغة
ومعنى ْ
أن ّ
ً
يسمى ِجناس
التصدير ،وفي حال اتفاقيما صيغة واختالفيما معنىْ ،
أن ّ
ِ
ون َما لَبِثُوا
الم ْج ِرُم َ
وم السَّاعةُ ُي ْقس ُم ُ
التصدير ،مثال ذلك قولو تعالىَ  :وَي ْوَم تَقُ ُ
اع ٍة.)42( 
َغ ْي َر َس َ

(  )43تبديالً

سماه بعض العمماء
ويتداخل التصدير أيضاً مع فن آخر ّ
أو عكساً ،وىو تبادل الكممات أو العبارات ِمواقعيا في الجممة ،نحو قولو
تعالى :وتُ ْخ ِرج الح َّي ِمن المَّي ِت وتُ ْخ ِرج المـي َ ِ
الح ِّي  .)44 ( وىذا ال
ِّت م َن َ
َ ُ َ
َ َ َ ُ َ
ينطبق تماماً مع مفيوم التصدير ،الذي تَُرّد فيو اإلعجاز عمى صدورىا أو
الفواصل عمى فقرىا .وقد يجتمع التصدير مع التبديل في مثل قول الفرزدق:
ٍ
ُّ
در (.)45
ك و ِارُدىا
ك ال َي ْقتُْم َ
اص ِد ْر ُى ُم ْو َم َ
ْ
فَ ُكل و ِارَدة َي ْوماً لَيَا َ
صُ

وسماه
َو ُع ّد التبديل الضرب الرابع من
ّ
المشبو بالتجنيس عند ابن األثيرّ ،
لمسماىا (.)47
المعكوس( )46وذكر أن تسميتو تبديالً مناسبة
ّ
وقد يكون مصيباً في ذلك؛ ألن في قولو تعالى :وتُ ْخ ِرج الح َّي ِمن المي ِ
ِّت
ّ
ُ َ
َ َ
وتُ ْخ ِرج المَّي َ ِ
الح ِّي  )48( نجد اختالفا في معنى الجممتين ،فميس إخراج
ت م َن َ
َ ُ َ
الميت من الحي كإخراج الحي من الميت.

وىذا االختالف في المعنى غالبا ما يحصل في تبادل األلفاظ مواضعيا أو

في َع ْك ِ
المحسنات المعنوية
س العبارة ،لذلك أدرجو القزويني في ّ
األول من زاوية معنوية
الجناس في التحسين المفظي ( .)50بمعنى ّ
أن القزويني نظر إلى ّ
أن المفظين ال يشتركان في
ال لفظية ونظر إلى اآلخر-الجناس -من زاوية لفظية ،مع ّ
(  ،)49في حين أدرج

المعنى.

أما الحموي فقد جعل التبديل لونا من ألوان التصدير ( )51فمم يفرد لو بابا مستقال
ّ
بذاتو ،ولعمّو قاس ذلك عمى ما اختاره من شواىد عميو ،مثل قول المصري :
ِ
اصبِ ِر َعمى ُخْم ِ
ْ
ق َم ْن تُعاش ْرهُ

بو اًر َعمى أَ َذى ُخمُِق َك (.)52
اص َح ْ
و ْ
ب َ
صُ

والتبديل عند أغمب العمماء (  )53فن مستقل عن التصدير ،وربما يقترب األخير من
ألن
فن التوشيح لكون كل منيما ّ
يدل ّأولو عمى آخرهّ ،
ولكنيما يفترقان في أصل الدالّلة؛ ّ
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األول داللتو لفظية ،واآلخر داللتو معنوية (.)54
ّ
تعدد تسمياتو ،واّنما في
أن اإلشكال الذي حصل في التصدير ليس في ّ
مما ّ
تقدم ّ
ويظير ّ
اختالطو وتداخمو مع الفنون التي تشابيت معو،وىي الجناس والتبديل والترديد والتوشيح،
ويمكن عزو ذلك إلى اشتراكيا جميعاً في صفة واحدة،ىي تكرار المفظ .والمخطط اآلتي
يوضح اشكاليتو:

إشكالية "ال ّتصدير"

تعدد التّسميات
ّ

التّداخل
رد اإلعجاز عمى الصدور

التّرديد
التّبديل
الجناس
التّوشيح

الخاتمة
بعد ىذه الرحمة القصيرة مع أسموب التصدير في بضع آيات من القرآن
 ،وأبيات من الشعر بدت لنا ثمة مالحظات بيانية أشارت إلييا الدراسة
بالتصريح أو التمميح كما يأتي :
- 1أشار البالغيون إلى أن بالغة التصدير تعود إلى أمرين أحدىما  :داللتو
638

ممجل ددالل /

العدد الثامن والثالثون
2009

يكرر يتأ ّكد معناه في ذىن
عمى تأكيد المعاني وتقريرىا ،وذلك ّ
إن المّفظ عندما ّ
بأولو.
ويتقرر .واآلخر ّ :
ّ
السامع ّ
إن ّأول الكالم يد ّل عمى آخره  ،وآخره يرتبط ّ

عرف العمماء المتقدمون التصدير وجاء في مصنفاتيم عرضاً دون
- 2لقد
ّ
تحديد أو تعريف دقيق لو ،ومن ىؤالء الجاحظ ،واختمف العمماء عمى تسميتو،

وذكروا عدة تسميات لو وميما اختمفت التسمية ،فان مفيوم ىذا الفن البالغي،
أصبح فيما بعد فنا لو تسميتو الدقيقة ،وأصولو وقواعده وأمثمتو ،فيو في النثر :
حق
ظ ْي ِن
َّ
أح َد المّ ْف َ
المكرَرين ،أو المتجانسين أو َما ىو ُم ْم ٌ
ْ
أن َي ْج َع َل المتكمِّ ُم َ
ِ
ِ
أما في الشعر  :فيو أن يجع َل
بالمتجان َس ْين في ّأول الفقَ َرة ،واآلخر في آخ ِرىا ّ ،
ق بالمجانسين.
المتكمم أحد المّفظين
المكررين ،أو المتجانِ َس ْين ،أو ما ىو ُم ْم َح ٌ
ّ
 -3ربما كان لورع بعض العمماء والمفسرين األثر البين في اعتماد تسمية

التصدير عمى ىذا الفن البديعي  ،واستبعاد التسميات األخرى بوصفيا أعمق
كرد األعجاز عمى الصدور  ،والترديد  ،وغيرىا .
بالشعر منو بالنثر ّ
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- 53ينظر :الصناعتين ،371 :وسر الفصاحة ،195 :والبديع في نقد
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم .

- 1اإليضاح في عموم البالغة :اإلمام الخطيب محمد بن عبد الرحمن
القزويني (ت 739ىـ) ،شرح وتعميق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم
خفاجي ،ط ،2دار الكتاب العالمي1989 ،م .
- 2البديع -عبد اهلل ابن المعتز (ت  296ىـ) ،طبعة كراتشكوفيسكي ،لندن،
1935م.
- 3البديع في نقد الشعر :أسامة بن مرشد بن منقذ (ت

584ىـ) ،تحقيق:

الدكتور بدوي أحمد طبانة والدكتور حامد عبد المجيد ،القاىرة،
1380ىـ1960،م .
- 4البيان والتبيين :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت

255ىـ) ،تحقيق

عبد السالم محمد ىارون ،ط 4دار الفكر ،بيروت (د.ت) .
- 5تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن :ابن أبي
االصبع المصري (ت

654ىـ)،تحقيق الدكتور حفني محمد شرف،

القاىرة1383،ىـ1963-م.
 6ا-لجيود البالغية لعمي بن خمف الكاتب المتوفى ما بعد ( 437ىـ) في كتابو
مواد البيان  ،رسالة ماجستير ،ميند محسن عبد الرضا العقابي

 ،كمية

اآلداب  -الجامعة المستنصرية 2003م .
الدين محمود بن سميمان
- 7حسن التوسل إلى صناعة الترسل :شياب ّ
الحمبي(ت 725ىـ) ،تحقيق ودراسة الدكتور أكرم عثمان يوسف ،دار
الحرية لمطباعة ،بغداد1400 ،ىـ1980،م.
ّ
- 8حمية المحاضرة في صناعة الشعر :أبو عمي محمد بن الحسن بن المظفر
الحاتمي (ت 388ىـ) ،تحقيق :الدكتور جعفر الكتاني ،بغداد 1979 ،م
 - 9الحماسة البصرية :صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري(ت 659ىـ)،
الدين أحمد  ،مطبعة مجمس دائرة المعارف حيدر آباد،
تصحيح الدكتور مختار ّ
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الدكن ،اليند1383 ،ىـ –1961م .

الدين أبو بكر عمي المعروف
- 10خزانة األدب وغاية األرب :الشيخ تقي ّ
بابن حجة الحموي (ت 837ىـ) ،شرح عصام شعيتو ،ط  ،1منشورات دار
مكتبة اليالل  ،بيروت 1987 ،م.
231ىـ) ،بشرح الخطيب

تمام :حبيب بن أوس الطائي (ت
- 11ديوان أبي ّ
التبريزي ،تحقيق :محمد عبدة عزام ،ط  ،3دار المعارف ،مصر1976 ،م.
- 12ديوان جرير -تحقيق نعمان أمين طو ،دار المعارف بمصر.

- 13ديوان عامر بن الطفيل (ت 11ىـ) :دار صادر ودار بيروت ،بيروت،
لبنان1379،ىـ –1959م .
- 14رسائل الجاحظ -تحقيق عبد السالم محمد ىارون .ج

 ،2-1القاىرة

1964م.
- 15صور البديع (فن االسجاع) :الدكتور عمي الجندي ،دار الجامعة ،مصر،
(د.ت) – .الصور البديعية بين النظرية والتطبيق :الدكتور حفني محمد شرف،
مكتبة الشباب بالمنيرة ،القاىرة( ،د.ت) .
- 16سر الفصاحة :أبو عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت
466ىـ) ،تحقيق :عبد المتعال الصعيدي ،مطبعة محمد عمي صبيح وأوالده
القاىرة1389 ،ىـ1969،م .
- 17شرح ديوان زىير بن أبي سممى (ت 13ق.ىـ) :صنعة اإلمام أبي العباس
أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ثعمب ،الدار القومية ،القاىرة،

1384ىـ-

مصورة عن طبعة دار الكتب 1363ىـ1944-م).
1964م (نسخة
ّ
- 18شرح ديوان الفرزدق (ت 110ىـ) تحقيق :عبد اهلل الصاوي ،دائرة
المعارف ،مصر( ،د.ت) .
- 19شرح عقود الجمان في عمم المعاني والبيان :عبد الرحمن بن الكمال
الدين السيوطي (ت 911ىـ) ،القاىرة1358 ،ىـ 1939،م .
جالل ّ
- 20شروح التمخيص (لمتفتازاني والمغربي والسُّبكي) :مطبعة السعادة ،مصر،
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1343ىـ 1937 ،م .

- 21العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده :أبو عمي الحسن ابن رشيق

األزِدي (ت 456ىـ) ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،4
القيرواني ْ
دار الجيل بيروت1972 ،م.

الدين أبو عبد اهلل
- 22الفوائد المشوق إلى عموم القرآن وعمم البيان :شمس ّ
قيم الجوزية (ت 751ىـ) ،القاىرة1327 ،ىـ .
محمد المعروف بابن ّ
- 23قانون البالغة :أبو طاىر محمد بن حيدر البغدادي (ت 517ىـ) ،مطبوع
ضمن رسائل البمغاء لمحمد كرد عمي ،ط

 ،4القاىرة1374 ،ىـ –

1954م .
- 24كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ،تأليف :أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل
بن سيل العسكري ،دار النشر :المكتبة العصرية  -بيروت -
1406ىـ1986 -م ،تحقيق :عمي محمد البجاوي ومحمد أب ي الفضل
إبراىيم .
- 25لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،لسان
العرب ،تأليف :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،دار
النشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة :األولى دار النشر :دار صادر –
بيروت.
الدين بن األثير
- 26المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:أبو الفتح ضياء ّ
(ت637ىـ) أ-تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاىرة،
1358ىـ1939-م ،ب-تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي
أحمد طبانة ،ج ،1ط،2دار الرفاعي الرياض1403 ،ىـ1983-م.
- 27المصباح في عمم المعاني والبيان والبديع :بدر الدين محمد بن جمال
الدين بن مالك (ت686ىـ) ،ط1341 ،1ىـ – 1932م .
ّ
- 28معالم الكتابة ومغانم اإلصابة :عبد الرحيم بن عمي بن شيت القرشي
(ت625ىـ) ،نشره الخوري قسطنطين المخمصي ،بيروت1913 ،م.
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- 29معجم المصطمحات البالغية وتطورىا -الدكتور أحمد مطموب ،مطبعة
المجمع العممي العراقي1987 ،م.
- 30مفتاح العموم :أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت

626ىـ)-

تحقيق :أكرم عثمان يوسف ،ط  ،1مطبعة دار الرسالة ،بغداد 1400ىـ –
1981م .
- 31المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع :أبو محمد القاسم السجمماسي
(ت704ىـ) ،تحقيق عالل الغازي ،مكتب المعارف ،الرباط،

1401ىـ-

1980م.
- 32نضرة اإلغريض في نصرة القريض :المظفر بن الفضل العموي (ت
656ىـ) ،تحقيق :الدكتورة نيى عارف الحسن ،دمشق1396 ،ىـ – 1976م .
 33ال-وافي بالوفيات -صالح الدين خميل الصفدي ،تحقيق محمد يوسف نجم
وجماعة ،النشرات اإلسالمية1971 ،م.
 34ال-وافي في العروض والقوافي :الخطيب التبريزي (ت

502ىـ) ،تحقيق:

الدين قباوة وعمر يحيى ،ط  ،2دمشق1395 ،ىـ1975،م.
الدكتور فخر ّ
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