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This article deals with the Biblio-historical survey for the Literary critisizm and the Rhetoric in the 

Arabic Literarure. 

 
  و البالغة في األدب العربّيّيالنقد األدب

 السير التأريخّي
 

 َأِرْسطوطاِليس
1-Poetik = آتاب الّشعراء= صناعة الّشعر = ُبَوْيِطيقا. 

EI² I, 982: ... the translation of the Poetics by the Nestorian, Abū Bishr Mattà b. Yūnus (d. 940), has 
found three editors (Margoliouth, Oxford 1887; Tkatsch, Vienna 1928-32; ‘Abd al-Rahmān Badawī, Cairo 1953) 
... Averroes summarised the Poetics (ed. F. Lasinio, Pisa, 1872). 

 .، مكتبة النهضة المصرّية. م1902فّن الشعر ألرسطو، القاهرة، 
ع الت      د                    أرسطوطاليس، فّن الشعر، م ن رش ينا و اب ن س ارابّي و اب ة و شروح الف ة القديم ة العربّي ة و       . رجم ُه عن اليونانّي َتْرَجَم

 .، مطبعة مصر. م1953شرحه و حّقق نصوصه الدآتور عبد الرحمن بدوّي، القاهرة، 
د                   ن رش ينا و اب ا و    . أرسطوطاليس، فّن الشعر، تعريب مّتى بن يونس مع شروح الفارابّي و ابن س ه أيًض ه   عّرب ق نصوص  حّق

 .، دار الثقافة. م1973عبد الرحمن بدوّي، بيروت، 
ق                    ّي، تحقي ى العرب اد،      : آتاب أرسطوطاليس في الشعر، نقل أبي ِبْشر مّتى بن يونس الّقّنائّي من السريانّي إل د َعّي ْكرّي محّم ُش

 .، دار الكتاب العربّي. م1967القاهرة، 
Francesco Gabrieli, Estetica e poesia arabe nell’ interpretazione della Poetica aristotelica presso 

Avicenna e Averroè, RSO, 12, 1929-30, 291-331. 
Ismail M. Dahiyat, Avicenna’s Commentary on the Poetics of Aristotle: a Critical Study with an 

Annotated Translation of the Text, Leiden, 1974. 
2-Rhetorik = ِِالَخطابة = يقاَرْيطور. 

ة ق: الَخطاب ة، تحقي ة القديم ة العربّي اهرة، : الترجم دوّي، الق رحمن ب د ال روت، . م1959عب م، . م1979، بي ة [، دار القل وآال
 ]. المطبوعات، الكويت

 :تلخيص الخطابة
ى   . ( م 1967القاهرة،  أبو الوليد محّمد بن أحمد بن محّمد، تلخيص الخطابة، تحقيق محّمد سليم سالم،              : ابن رشد  المجلس األعل

 ). وآالة المطبوعات(تلخيص الخطابة، تحقيق عبد الرحمن بدوّي، الكويت ). للشئون اإلسالمّية
 

ديم     . .) هـ 180-(ِسيَبَوْيه   ل التق اظ، مث تعمال األلف تحّدث سيبويه في الكتاب عن بعض خصائص التراآيب و أوجه الدّقة في اس
ون       و التأخير و التعريف و ا      ه البالغّي ا تناول تفهام و أدوات الشرط و ذا م لتنكير و الحذف، و عن معاني بعض األدوات مثل أدوات االس
 ).  20،  . م1987./  هـ1408، القاهرة، 1بسيونّي عبد الفّتاح بسيونّي، علم البديع، ط ... (فيما بعد في علم المعاني 

 
 .):  م805./  هـ190 -(جابر بن حّيان الطُّوسّي 

 .آتاب البالغة-1

                                                           
* Prof. Dr.; U.Ü. İlâhiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belâgatı Ana Bilim Dalı.  



GAS IV, 239: … Vollendung des großen Werkes, Carullah 1554 (69b-73a), Taimūr, Tabī‘īyāt 67 (S. 
68-72), s. Kraus No. 135; ferner: Bursa, Hüs. Çelebi 743 (S. 121-126), Ist. Un. Bibl. A. 6314/14, Kastamonu 
811/14, s. noch Fihr. Maht. III, ıv, 158. 

 ).GAS IV, 234: ؛ أو الشَّّعر1429، 2آشف الّظنون (:آتاب الّشعر -2
GAS IV, 234: …, die 28. Abhandlung von den 112 Büchern, Brit. Mus., Add. 7722/5 (72b-75b, 1211 

H., s. Cat. S. 464, No. 1002), s. Kraus No. 34. 
 .  البالغة والخطابة الّشعرية و الكالمّيةآتابنا اّلذي شرحنا فيه آتاب أرسطاطاليس في-3

GAS IV, 267: … zitiert im K. at-Tağmī‘ (Kraus No. 2586). 
 

ين    .)  م825./  هـ210-(ِبْشر بن الُمْعَتِمر الِهاللّي   ان و الّتبي ي البي -135، .ص( ، صحيفة بشر بن المعتمر، رواها الجاحظ ف
ا  Ign. Krachkovskij؛ نشرها )145 ّية،    و ترجمه ى الّروس  ;Izv. Rossk. Ak. Nauk.,1910, pp. 44-50. (Bk. GAL S I, 339إل

GAS I, 615) 
 

.، الّشعر و الّشعراء)تقريًبا.  م840./  هـ225-(أبو دعامة علّي بن ُبَرْيد الَقْيسّي   
)GAS II, 94.( 

 
 .، آتاب في الشعر).  م845./ هـ230-(أبو اْلِمْنَهال ُعَيْيَنة بن عبد الّرحمن الُمَهلَِّبّي 

)  GAS II, 105 111، 6 نقال عن إرشاد األريب( 
 

اهرة،   .)  م 845./ هـ 230-(أبو عبد اهللا محّمد بن سّالم       : الُجَمِحّي عراء، الق د    . م1913، طبقات فحول الش د محّم ق محّم ؛ تحقي
 .، مطبعة المدنّي.  م1952شاآر، القاهرة، 

 
ق   ن  الواِث د ب ـ250-(أحم وّي     ، .) م864./ ه الّي النح د الثُّم ن يزي د ب اس محّم ي العّب ى أب ق إل ن الواث د ب الة أحم  285-(رس

 .يسأله عن البالقتين شعرًا و نثرًا.)  م898/.هـ
GAL G I, 109: wit M.s Antwort Münch. 791, Berlin 7177 = Lbg 562/3, 20b-21, frgm.  

 
.، آتاب الفصاحة.) م864./ هـ250-(سهل بن محّمد : أبو حاتم السِِّجْستانّي  

 
 .آتاب ِصناعة الشِّْعر.)  م869./ هـ255-(عبد اهللا بن أحمد الِمْهَزِمّي : أبو ِهفَّان

 (GAS II, 105) . 
 

.) م869./ هـ255-(أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ  
البيان و التبيين -1 (GAL S I, 241) : 

.، المطبعة التجارّية. م1926./  هـ1345، القاهرة، 1ط   
. م1932./  هـ1351تحقيق و شرح السندوبّي،   

ة و النشر؛           .  م  1950-1948./ هـ 1370-1367القاهرة،   ،4-1، ج   1تحقيق عبد الّسالم هارون، ط       أليف و الترجم ة الت ، لجن
.بة الخانجّي، مكت. م1985. /  هـ1405، القاهرة، 5، بيروت، بال تأريخ؛ ط 4، مكتبة الخانجّي؛ ط . م1968القاهرة، ، 2-1ج ، 3ط   

. م1968تحقيق فوزّي عطوى، بيروت،   
 .(.GAL S I, 244: British M. S. 1129.16) رسالة في البالغة و اإليجاز-2

اهرة،           -3 ّرد، الق ل للمب امش الكام ي ه الم، نشرت ف ناعة الك ي ص الة ف  .GAL S I, 242: British M. S) . هـ 1323رس
1129.23.)  

(آتاب الّشعر و الّشعراء -4 GAS II, 94.( 
 

(، آتاب الّشعر و الّشعراء .) م877./  هـ264-(عمر بن َشّبة  GAS II, 94.( 
 

.، آتاب الّشعر و الّشعراء.) م887./  هـ274-(أحمد بن محّمد بن خالد : الَبْرقّي  
)GAS II, 95.( 

 
.، آتاب البالغة و الخطابة.) م887./  هـ274-(أبو العّباس جعفر بن أحمد الَمْرَوِزّي   

)GAS II, 105 )150، . نقال عن الفهرست البن النديم، ص  
 
 

  :.) م889./  هـ276-(أبو محّمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدِّيَنَوِرّي الَمْرَوِزّي الكوفّي : ابن ُقَتْيَبة
(الشِّْعر و الشَُّعَراء -1 GAL G I, 122, S I, 185; GAS II, 95:( 

H. W. Chr. Rittershausen, Verhandelingen over de poezie, Feestgave, Leiden, 1875. 
(Liber Poesis et Poetarum), Ed. M. J. De Goeje, Leiden, 1904, Brill. 



. هـ1327القاهرة،   
.، مطبعة الفتوح األدبّية. هـ1332القاهرة،   

.، مطبعة المعاهد. م1932./  هـ1350نشره محّمد السَّّقاء، القاهرة،   
Ibn Qotaïba, Introduction au Livre de la poésie et des poètes, texte arabe, traduction et 

commentaire par Gaudefroy-Demombynes, Paris, 1947. 
. هـ1366، . هـ1364، القاهرة، 2، 1نشره أحمد محّمد شاآر، ج   

.، مطبعة عيسى الحلبّي.) م1950. ( هـ1370القاهرة،   
.، دار المعارف2-1، ج . م1967، القاهرة، 2ر، ط تحقيق أحمد محّمد شاآ  

. ، دار الثقافة. م1969بيروت،   
(معاني الّشعر -2 GAL G I, 122.( 

 
ْذَراء   .) م893./  هـ279-(أبو إسحاق أبو الُيْسر إبراهيم بن محّمد بن عبد اهللا بن مدّبر  : ابن الُمَدبِّر  الة الَع وازين   [، الرس ي م ف

. ( م1931، تحقيق زآّي مبارك، القاهرة، ]ةالبالغة و أدوات الكتاب GAL S I, 153; GAS II, 621.( 
 

، . م894./  هـ281-(أحمد بن داود بن َوَنْند : أبو َحِنيفة الدِّيَنَورّي GAL G I, 123, S I, 187 :( 
(آتاب الّشعر و الّشعراء -1 GAS II, 95.( 

.آتاب الفصاحة-2  
 

رَّ  د الُمَب ن يزي د ب اس محّم و العّب ـ285-(د أب ة .) م859./  ه اب البالغ عر( ، آت د الش اب قواع ،)أو آت  ed. Gustave von 
Grunebaum, Al-Mubarrad’s Epistle on Poetry and Prose, Orientalia, 10, 1941, 372-382. ،؛ تحقيق رمضان عبد التّواب

.    ص111، . م1985، القاهرة، 2، دار مطابع الشعب، ط 1ط   
 

اهرة،  . م1922./  هـ 1340، آتاب معاني الّشعر، دمشق، .) م901./  هـ 288-(أبو عثمان سعيد بن هارون      : ّياُألْشَناْندان ؛ الق
. ( م1932 GAL G I, 109, S I, 169.( 

 
،.) م904./  هـ291-(أحمد بن يحيى : أبو العّباس َثْعَلب  

انيّ      عن أبي العّباس يحيى بن ثعلب رواية أبي عبيد اهللا[ قواعد الشِّْعر -1 ى المرزب ن موس ران ب ن عم د ب ] ( محّم GAL G I, 
118; GAS II, 105:( 

ed. C, Schiaparelli, L’Arte poetica di … Ta’lab , Actes du huitième congrès international des 
orientalistes, tenu en 1889, 2ème partie, section 1a, pp. 173-214;Leiden, 1893.   

، مطبعة مصطفى البابّي الحلبّي، . م1948القاهرة،   
.، مطبعة المعرفة. م1966تحقيق رمضان عبد التّواب، القاهرة،   

. معاني الشعر-2  
 

(، آتاب نقد الشِّْعر .) م906./  هـ293-(عبد اهللا النَّاِشئ األآبر  GAS II, 105.( 
 

.): م908./  هـ296 -(أبو العّباس عبد اهللا بن محّمد بن جعفر العّبلسّي : ابن اْلُمْعَتّز  
ديع   -1 اب الب ون   (آت ؛ 233، 1آشف الّظن GAL G I, 81, S I, 129; GAS II, 105 ق  ):  تحقي Ignatius Kratchkovsky 

. ص23 و 31 و 142، دار المسيرة، 1982 ، دمشق، دار الحكمة؛ بيروت،   London, 1936أغناطيوس آراتشقوفسكي،  
.، مطبعة مصطفى البابّي الحلبّي. م1945./  هـ1364قاهرة، محّمد عبد المنعم خفاجي، ال: شرح و تعليق  
.ارفع، دار الم. هـ1968، القاهرة، 2تحقيق عبد الّسّتار أحمد َفرَّاج، ط : طبقات الشعراء-2  

 
): التاسع الميالدّي/ توّفي في آخر القرن الثالث الهجرّي(محّمد بن عبد اهللا أو بعد اهللا بن محّمد : الَخْثَعِمّي  

(اب أدب الشِّْعر آت-1 GAS II, 105 .)171، . نقًال عن الفهرست البن النديم، ص  
(آتاب الّشعر و الّشعراء -2 GAS II, 95.( 

 
(، آتاب الّشعر و الّشعراء .) م921./  هـ309-(محّمد بن َخَلف : ابن الَمْرُزبان GAS II, 96.( 

 
): . م928./  هـ316-(أبو بكر محّمد بن َسِرّي : ابن السَّرَّاج  

).1048، 2آشف الّظنون (أحكام األشعار -1  
(آتاب الّشعر و الّشعراء -2 GAS II, 96.( 

 
(، آتاب ِصناعة الّشعر، .) م934./  هـ322-(أحمد بن سهل : أبو زيد الَبْلِخّي GAS II, 105   ،ديم ن الّن  نقًال عن الفهرست الب

138.(  
 



.): م934./  هـ322-(إلصفهانّي محّمد بن أحمد بن طباطبا ا: ابن َطباَطبا الَعَلِوّي  
، . ص4 و 153، شرآة فّن الّطباعة، . م1956عيار الّشعر، تحقيق طه الحاجرّي و محّمد زغلول سّالم، القاهرة، -1

.ّيةم، دار الكتب العل. م1982؛ تحقيق عّباس عبد الّسّتار، بيروت، )منشأة المعارف(، . م1980اإلسكندرّية،   
(اء آتاب الّشعر و الّشعر-2 GAS II, 96, 635.( 

 
(، آتاب الّشعر و الّشعراء الَكِبير .) م935./  هـ323-(جعفر بن محّمد : ابن َحْمدان الَمْوِصلّي GAS II, 96.( 

 
(، َتْرُجَمان في الّشعر و معانيه .) م939./  هـ327-(محّمد بن أحمد بن عبد اهللا : الُمَفجَّع GAS II, 59, 510.( 

 
.، تلقيح البالغة.) م941./  هـ329-(عبد اهللا بن محّمد الوزير الَبْلَعِمّي الّتميمّي أبو الفضل محّمد بن   

( ، رسالة في الفرق بين المترسِّل و الّشاعر.) م942./  هـ331-(ِسَنان بن ثابت بن ُقرَّة  GAS II, 105, V, 291.( 
 

عر   .) م948./  هـ337-(ُقَداَمة بن جعفر الكاتب البغدادّي  د الّش (، نق GAS II, 105 تانبول،  ):  ة  . هـ 1302-1299إس ، مطبع
اهرة،   ب؛ الق طفى،  . م1934الجوائ ال مص ق آم اهرة، 1ط  ؛ تحقي انجي، ط  . م1949، الق ة الخ اهرة، 2، مكتب ة . م1963، الق ، مكتب

انجي، ط  اهرة، 3الخ ـ1397، الق ال   . م1978./  ه روت، ب اجي، بي نعم خف د الم د عب ق محّم انجي؛ تحقي ة الخ ب ، مكتب أريخ، دار الكت ت
 .ed. S. A. Bonebakker, Leiden, 1956العلمّية؛  

.). م1232./  هـ629-(تكملة الّصناعة في شرح نقد قدامة لعبد الّلطبف ابن يوسف البغدادّي : شرحه  
 

  :.) م950./  هـ339-(الفاراِبّي 
1-Fārābī’s Canons of  Poetry, ed. and translated by Arthur J. Arberry, RSO 17, 1938, 266-278. 
2-Le Kitāb al-hatāba d’al-Fārābī, texte arabe critique et traduction française (par) Jacques Langhade, 

Mélanges de l’Université Saint-Joseph 43, fasc. 3, 1968, 61-177. 
 

. الّشعر، معاني.) م957./  هـ346-(عبد اهللا بن جعفر : ابن ُدُرْسَتَوْيه  
 

(، آتاب الّشعر .) م961./  هـ350-(القاضي أحمد ابن آاِمل  GAS II, 105 ) 17، 2 نقًال عن إرشاد األريب   
 

.، تهذيب البالغة.) م963./  هـ352-(أحمد بن َنْصر الكاتب الحلبّي   
 

ون  (َخل إلى علم الّشعر ، آتاب الُمْد.) م965./  هـ354-(أبو بكر محّمد بن حسن بن يعقوب  : الُمْقِرئ ابن ِمْقَسم   ، 2آشف الّظن
؛ 1642  GAS II, 106 ).501، 6نقًال عن إرشاد األريب     

 
انيّ  ز     : الجرج د العزي ن عب ّي ب يدا،       .) م976./  هـ 366-(عل عره، ص د ش ومه و نق ي و خص ين المتنّب اطة ب ـ1331، الوس .  ه

)GAL S I, 140.( 
 

ة ،    .) م979./  هـ368-(حسن بن عبد اهللا بن مرزبان  :السِّيراِفّي عر و البالغ ناعة الّش (، آتاب ِص GAS II, 106   ن ًال ع   نق
).86، 3إرشاد األريب   

 
(     ، آتاب صناعة البالغة.) م980./  هـ370-(علّي بن واصف : ُخْشُكَناْنَجة الكاتب GAS II, 106 نقًال عن الفهرست البن 

).154الّنديم، طهران،   
 

، .) م981./  هـ371-(بن ِبْشر بن يحيى أبو القاسم الحسن : اآلِمِدّي  
( آتاب إصالح ما في معيار الّشعر البن طباطبا من الخطأ -1 GAS II, 105.( 

(في نقد الّشعر …  آتاب تبيين غلط ُقَداَمة -2 GAS II, 105.( 
( آتاب في أّن الّشاعَرْين ال يّتِفق خواِطرهما -3 GAS II, 106 ).58، 3 نقًال عن إرشاد األريب   

( الموازنة بين شعر الّطاِئَيْين أبي تّمام و البخترّي، -4 GAL G I, 80:( 
تانبول،   اهرة، . هـ 1287إس اهرة، ط    . م1944./  هـ 1363؛ الق قر، الق د ص يِّد أحم ق الّس ، 2، ط . م1961، 2-1، ج 1؛ تحقي

. م1990، 1، ج 1 ؛ تحقيق عبد اهللا حمد ُمحاِرب، القاهرة، ط. م1972، القاهرة، 3، ط . م1965القاهرة،   
 

وان  . ، آتاب البرهان في وجوه البيان    .) م 982./  هـ 372-(إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب         د  "ُنشر الكتاب تحت عن نق
 1357، . م1933./  هـ1351، . م1928، المنسوب خطًأ إلى قدامة بن جعفر، بتحقيق طه حسين و عبد الحماد العبادي، القاهرة،                "النثر

.  ص153، دار الكتب العلمّية، . م1982، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة؛ بيروت، . م1938/ ،.هـ  
 

.): م992./  هـ382-(الحسن بن عبد اهللا بن سعيد : أبو أحمد العسكرّي  



التفضيل بين بالغتي العرب و العجم -1 (GAL S I, 193; GAS II, 106) تانبول،   ة، ص   . هـ 1302، إس ة البهّي ي التُّْحف . ، ف
.321 إلى 313ن م  

( آتاب ِصَناعة الّشعر -2 GAS II, 106 )127، 3 نقًال عن إرشاد األريب   
(محاسن الّنثر و الّنظم من الكتابة و الّشعر -3 GAL G I, 126.( 

 
اِنيّ  ران    : الَمْرُزَب ن ِعْم د ب عراء       .) م993./  هـ 384-(محّم ى الّش اء عل ذ العلم ي مآِخ ح ف (، الُمَوشَّ GAS II, 106 ا ) هرة، ، الق

.، المطبعة الّسلفّية. هـ1385، القاهرة، 2، ط . هـ1371، القاهرة، 1؛ تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون، ط . هـ1343  
 

، الكشف عن مساِوي شعر المتنّبي    .) م 995./  هـ 385-(أبو القاسم إسماعيل بن عّباد بن العّباس الّطالقانّي         : الصَّاحب بن َعبَّاد  
)GAL G I, 130, S I, 140, 199 ؛ نشره إبراهيم الدَّسوقّي الِبساطّي، طبع ضمن اإلبانة عن سرقات . هـ1342، . هـ1349، القاهرة، )

.270 إلى 241، من . م1969، القاهرة، 2المتنّبي، ط   
 

ى  : أبو الحسن الرُّمَّاِنّي رآن        .) م994./  هـ 386-(علّي بن عيس از الق اب إعج رآن أو آت از الق ي إعج ت ف (، النَُّك GAS VIII, 
113, 388 رآن، ط    ، ) از الق ي إعج اهرة،  2حّققها و عّلق عليها محّمد َخَلَف اهللا و محّمد زغلول سّالم، ضمن ثالث رسائل ف  1968، الق

.  م1976، دار المعارف؛ طبعة أخرى، القاهرة، .م  
 

  .): م998./  هـ388-(بن المظّفر البغدادّي ) أو الحسين(محّمد بن الحسن : الَحاِتِمّي
:ِحْلية المحاضرة في ِصناعة الّشعر-1  

(GAS II, 106: erhalten in Fes, Qarawīyīn 590, I. und 3. Teil, 990 H.). 
تانبول،                          -2 ة، إس ة البهّي من الّتحف ي ض ع ف عره، طب اقط ش الّرسالة الحاتمّية الموضحة في ذآر سرقات أبي الّطّيب المتنّبي و س

.  هـ1302  
.عة الّشعرآتاب الِهْلباجة في صن-3  

.آتاب المجاز في الّشعر-4  
.آتاب الخالي و العاطل في الّشعر-5  

.آتاب سّر الّصناعة في الّشعر-6  
 

(الّشعر ) أو َصْنعة(، آتاب ِصناعة .) م998./  هـ388-(الحسين بن محّمد بن الّراِفقّي : الَخاِلع GAS II, 106.( 
 

فَ         .) م 998./  هـ 388-(يم  أبو سليمان أحمد بن محّمد بن إبراه      : الَخطَّاِبّي د َخَل ا محّم ق عليه ، بيان إعجاز القرآن، حّققها و عّل
رآن، ط   از الق ي إعج ائل ف الث رس من ث ّالم، ض ول س د زغل اهرة، 2اهللا و محّم اهرة، . م1968، الق رى، الق ة أخ ارف؛ طبع ، دار المع

.  م1976  
 

و      .) م 1001./  هـ 392-(علّي بن عبد الَعِزيز الّشافعّي      : القاضي الُجْرَجاِنيّ  ، الوساطة بين المتنّبي و َخُصومه، تحقيق محّمد أب
ّي،  ط       . م 1958، القاهرة،   1الفضل إبراهيم و علّي محّمد البجاوّي، ط         ابّي الحلب اهرة،  2، مكتبة عيسى الب ى   . م1958، الق ة عيس ، مكتب

، مكتبة عيسى البابّي الحلبّي،  . م1966، القاهرة، 4، ط ، القاهرة، بال تأريخ، مكتبة عيسى البابّي الحلبّي3البابّي الحلبّي،  ط   
  

وّي     : ابن فارس ارس الّلغ ن ف د ب عر     .) م1005./  هـ 395-(أبو الحسن أحم ي الّش أ ف اب َذّم الخط (، آت GAL G I, 130, S I, 
198 .، مطبعة المعاهد. هـ1349، القاهرة، )  

 
، .) م1005./  هـ395-(الحسن بن عبد اهللا بن سهل : أبو ِهالل العسكرّي  

عر    -1 ة و الّش ناعَتْين الكتاب ناعَتْين       (آتاب الصِّ ّر الصِّ ر أو س نظم و النث ناعتي ال ي ص ).أو مختصر ف .(GAL G I, 126, S I, 
194; GAS II, 106) 

ناعَتْين اب الصِّ تانبول، : آت ـ1320إس اهرة، . ه ي. م1952، . م1920؛ الق د أب اوّي و محّم د البج ّي محّم ق عل ل ؛ تحقي  الفض
. م1984؛ بيروت، . م1971./  هـ1371، 1إبراهيم، القاهرة، ط   

.، دار الكتب العلمّية. م1981 بيروت،  مفيد قميحة،تحقيق، الصِّناعَتْين الكتابة و الّشعر  
.تحقيق محّمد أمين الخانجي، القاهرة ، بال تأريخ، مطبعة محّمد علّي صبيح: سّر الصِّناعَتْين  

صنعة الكالم -2 (GAL S I, 194). 
 

(، عيون األخبار و فنون األشعار .) م1011./  هـ401-(طالب بن محّمد : ابن السَّرَّاج GAS II, 82   ب اد األري  نقًال عن إرش
4 ،274.(  

 
( ، إعجاز القرآن .) م1013./  هـ403-(أبو بكر محّمد بن الطَّيِّب البصرّي : الباِقالِنّي GAL G I, 197, S I, 349 ، القاهرة، )

ّي ص      . م 1951./  هـ 1370 مطبعة الّسلفّية ؛ القاهرة،      ،. هـ 1349،  . هـ 1317،  . هـ 1315 د عل ّيد   ب،  مطبعة محّم يح و أوالده؛ نشره الّس
اهرة،  ْقر، الق د ص ّكر، ط  ،. م1981 ،5 ط ،. م1977، . م1963أحم ريف س د ش ق محّم ارف؛ تحقي روت، 2 دار المع ـ1411، بي ./  ه

. م1990  



 
.): م1016./  هـ406-(محّمد بن الّطاهر الحسين الموسوّي العلوّي : الّشِريف الّرضي  

رآن  -1 ازات الق ي مج ان ف يص البي رآن (تلخ ازات الق رآن أو مج از الق اهرة،  )أو مج طفى، الق د مص ق محّم .  م1937، تحقي
)GAS VIII, 186.( 

د  -2 ن ص داد،   المجازات الّنبوّية في بيان مجازات القرآن و مجازات الحديث، تحقيق حس ّدين، بغ . ( هـ 1328ر ال GAL S I, 
132; GAS VIII, 186.( 

 
، إعجاز القرآن، هذا .) م 1025./  هـ 415-(أبو الحسن عبد الجّبار بن محّمد بن عبد الجّبار األسترآباذّي           : القاضي عبد الَجبَّار  

.جزء سادس عشر من آتابه المسّمى بالُمْغِني في أبواب الّتوحيد و العدل  
 

عر   .) م1029./  هـ420-(أبو عبد اهللا محّمد بن عبد اهللا : ْسَكاِفّيالخطيب اِإل د الّش (، آتاب نق GAS II, 106    اد ن إرش ًال ع  نق
).20، 7األريب   

 
.، التلويح و التصريح في الّشعر.) م1029./  هـ420-(محّمد بن عبد اهللا الحّرانّي : المسّبحّي  

 
.، تلقيح البالغة أو تنقيح البالغة.)م 1032./  هـ423-(محّمد بن أحمد الُعَمِرّي   

 
:.) م1037./  هـ428-(بن علّي بن سينا القانونّي ) الحسن(أبو علّي الحسين : إبن سينا  

1 فاء،      - اب الشِّ ن آت عر م ّن الش من  (ف عر ألرسطوطاليس   "ض ّن الش  ,trans. and ed. by. ‘Abd al-Rahmān Badawī "ق
Cairo, 1953, pp. 159-198 .( 

(ني آتاب ِرطوِريقي أي البالغة في الُحكومة و الِخطابة في معا-2 GAL G I, 456.66.( 
).  وزارة المعارف. ( م1954، القاهرة، "8الشفاء، المنطق، "محّمد ساِلم ساِلم، ضمن : الَخطابة، تحقيق  

 
.)  م1038./  هـ429-(أبو منصور عبد المِلك بن محّمد : الثَّّعاِلِبّي  

. ( هـ1331ي و ما له و ما عليه، القاهرة، أبو الّطّيب المتنّب-1 GAL S I, 140.( 
. ، المطبعة العمومّية. م1897اإلعجاز و اإليجاز، نشره إسكندر آصاف، القاهرة، -2  

. رسالة في التَّْجِنيس -3  
(سحر البالغة و سّر البراعة -4 GAL S I, 500   . ص213، . م1984، بيروت، 1، نشره عبد الّسالم الحوفّي، ط )

(معرفة الّرتب فيما ورد من آالم العرب -5 GAL S I, 502.( 
 

د       : عبد القاِهر البغدادّي ن محّم اهر ب ن ط اِهر ب د الق ناعة    .) م1038./  هـ 429-(أبو منصور عب ّر الصِّ اب س ، آت .(GAS II, 
106: erhalten in Tunis, Ahmadīyīa 4561, f. 123a-158b) 

 
د  : اآلِمدّي ن أحم ًى       .) م1042./  هـ 433- (أبو سعيد محّمد ب ًا و معن ي لفظ رقات المتنّب ن س ة ع (، اإلبان GAL G I, 89, S I, 

141.( 
 

)األحد عشر الميالدّي/  في النصف األّول للقرن الخامس الهجرّي-(أبو الحسن نصر بن الحسن : الَمْرِغيَناِنّي  
(آتاب البديع، -1 GAS II, 106: erhalten in Escurial 264/1, f. 1-67, vor 838 H.( 

(آتاب المحاسن في الّنظم و الّنثر، -2 GAS II, 106: erhalten in Escurial 264/1, f. 1-67, vor 838 H.( 
 

عر        .) م1061./  هـ 453-(محّمد بن يوسف بن عمر الَكَفْرطاِبّي    : ابن المنيرة  د الّش اب نق عر أو آت د الّش ي نق ديع ف آشف  (، الب
؛ 237، 1الّظنون  GAS II, 107 ).132، 12قًال عن معجم المؤّلفين لُعَمر رضا آّحالة  ن  
 

.) م1068./  هـ460-(ابن َشَرف الَقْيَرَواِنّي   
Umberto Rizzitano, Ibn Śaraf al-Qayrawānī (m. 460/1067-68) e la sua Risālah al-intiqād, RSO 31, 

1956, 51-72. 
 

.):  م1071./  هـ463-(َرَواِنّي أبو علّي الحسن بن علّي األزدّي الّقْي: ابن َرِشيق  
(َتْزييف نقد ُقَدامة -1 GAS II, 105- 106.( 

(و نقده ) و آدابه(الّشعر ) محاسن(الُعْمدة في ِصناعة -2 GAL G I, 307, S I, 540; GAS II, 107.(  
ق  . م1925./  هـ1344؛ القاهرة، . م1915، مطبعة الّسعادة؛ القاهرة، . م1907./  هـ 1325القاهرة،   ، مطبعة الّتجارّية؛ تحقي

رى، ط         . م 1955./  هـ  1374، القاهرة،   2محّمد محيي الّدين عبد الحميد، القاهرة، ط         ة الكب ة الّتجارّي ، . م 1963./  هـ  1383،  3، المكتب
.، دار الجيل. م1972، بيروت، 4مطبعة الّسعادة ، ط   

:المختصران منه  
(  بن علّي األنصارّي الخزرجّي الّصقلّي ن االُعّدة في اختصار العمدة ألبي عمرو عثم-آ GAL G I, 307.( 



(مختصر العمدة ألبي بكر بن الّسّراج الّنحوّي -ب GAL S I, 540.( 
عار العرب       -2 د أش ي نق ذََّهب ف ة ال (ُقَراَض GAL G I, 307, S I, 540 اهرة،      ) انجي، الق د الخ ين محّم ، . م1927، نشره أم

.مطبعة الّنهضة  
 

اِجّي  ـ466-(الَخَف اهرة،   .) م1073./  ه وَدة، الق ّي ُف ق عل احة، تحقي ّر الفص ـ1350، س ة؛ . م1932./  ه ة الّرحمانّي ، المطبع
اهرة،  اهرة،    . م1953الق عيدّي، الق ال الّص د المتع ق عب روت،    . م1969؛ تحقي بيح ؛ بي ّي ص د عل ة محّم ب . م1982، مكتب ، دار الكت

.العلمّية  
 

.) م1078./  هـ471-( القاهر بن عبد الّرحمن أبو بكر عبد: عبد القاهر الجرجانّي  
(أسرار البالغة -1 GAL G I, 288, S I, 504:( 

؛. هـ1319؛ القاهرة، . هـ1309القاهرة،   
اهرة، ط      ا، الق ِيد رض ّيد َرِش ق الّس ـ1358، 2تحقي ّي؛ ط    . م1939./  ه ابّي الحلب ى الب ة عيس ة . م1959، 6، مطبع ، مكتب

.القاهرة، مكتبة . م1961القاهرة؛    
. ، المكتبة الّتجارّية الكبرى. م1948، القاهرة، 1تحقيق أحمد مصطفى الَمراغّي، ط   

ريتر . تحقيق هـ Hellmut Ritter ، . م1979./  هـ1399القاهرة، : ، مطبعة وزارة المعارف؛ باألفست. م1954، إستانبول، 
.ر المثير، دا. م1983، دار المثير؛بيروت، . م1979مكتبة المثّنى؛ بيروت،   

اجّي، ط      نعم الخف د الم د عب ق محّم اهرة، 1تحقي اهرة . م1972، الق ة الق اهرة، 2ط ، ، مكتب ة  ، . م1976، الق ة الفجال مطبع
.الجديدة  

:ترجمة أسرار البالغة  
‘Abd al-Qāhir al-Jurcānī, Die Geheimnisse der Wortkunst (Asrār al-balāġa) des ‘Abdalqāhir al-Curcānī, 

übers. Von Hellmut Ritter, Wiesbaden, 1959. 
(دالئل اإلعجاز -2 GAL G I, 288, S I, 504:( 

اهرة،    2؛ ط   . هـ 1321، القاهرة،   1ط   تحقيق الّشيخ محّمد عبده، و محّمد رشيد رضا، و محّمد محمود الشِّْنقيطّي،             1331، الق
.  م1988، مطبعة المنار؛ بيروت، . هـ1367، مطبعة المنار؛ القاهرة، .هـ  

. م1969./  هـ1389تحقيق محّمد عبد المنعم الخفاجّي، القاهرة،   
. م1984تحقيق محمود محّمد شاآر، القاهرة،   

. ص467، دار ُقَتْيَبة، . م1983، دمشق، 1تحقيق محّمد رضوان الّداية، ط   
:مختصره  

. ( هـ1343محّمد الحنفّي الحلبّي، مختصر دالئل اإلعجاز، حلب،  GAL S I, 504 (.  
.). م998./  هـ388(، طبع في ثالث رسائل في إعجاز القرآن، انظر إلى الخّطابّي )في إعجاز القرآن(الّرسالة الّشافعّية -3  

 
، تحصيل عين الّذهب من َمْعِدن جوهر األدب في علم .) م1083./  هـ476-(أبو الحّجاج يوسف بن عيسى      : اَألْعَلم الشَّْنَتَمِريّ 

. ( هـ571 ، 764، 1آشر أفندي مجازات العرب، مكتبة  GAL G I, 309, S I, 542.( 
 

.، شعر أحكام األشعر.) م1106./  هـ500-(أبو محّمد جعفر بن أحمد بن الحسين القارئ البغدادّي : ابن السَّرَّاج  
 

).236، 1نون آشف الّظ(، البديع و البيان عن غوامض القرآن .) م1106./  هـ500 بعد -(حسن بن فتح بن حمزة الهمدانّي   
 

.، آتاب البديع.) م1109./  هـ502-(أبو زآرّيا يحيى بن علّي : الَخِطيب التِّْبِريِزّي  
 (GAS II,107: davon eine Hds. İn Kairo, Dār, ‘ard 19. İn einem Sammelbd., vgl. Tahrīr at-tahbīr, Kairo 

1383.) 
 

.، أفانين البالغة.) م1109./  هـ502-(ن الفضل أبو القاسم الحسين بن محّمد ب: الّراغب اإلصفهانّي  
 

:، قانون البالغة في نقد الّنثر و الّشعر.) م1123./  هـ517-(أبو طاهر محّمد بن َحْيَدر البغدادّي   
.468 إلى 404، من . م1954، القاهرة، 4نشره محّمد آرد علّي، في ضمن رسائل البلغاء، ط   

الة؛ ط      . م 1981./  هـ 1401،  ، بيروت 1تحقيق محسن غّياض عجيل، ط       روت،    2، مؤّسسة الرس ، . م 1989./  هـ  1409، بي
.مؤّسسة الرسالة  

 
):الكتاب باللغة العربّية و لكّنه يبحث عن البالغة العبرانّية( ، المحاضرة و المذاآرة )تقريبًا.  م1140-(ابن عزرا   

Ibn ‘Ezra, Mosheh Ben Ya‘aqov, al-Muhādara wa’l-mudhākara_ Liber discussionis et commemmoratis. 
(Poetica Hebraica), edidit et versione hebraica instruxit A. S. Halkin, Jerusalem, 1975. 

 
، دار  . م 1966، أحكام صنعة الكالم، تحقيق محّمد َرْضوان الّداية، بيروت،          .) م 1148./  هـ 543-(ابن عبد الغفور    : الَكالِعّي

. م1981 بيروت، ،6، ط الّثقافة  



 
.، الّرسالة السعيدّية في المآخذ الكندّية.) م1173./  هـ569-(أبو محّمد سعيد بن مبارك : ابن الّدّهان  

 
، اللمعة في صنعة الّشعر، نشر و تقديم عبد         .) م 1181./  هـ 577-(آمال الّدين عبد الّرحمن بن محّمد         : أبو البرآات األنباريّ  

 RAAD 30, 1955, 590-607.الهادي هاشم، 
 

.):  م1182./  هـ578-(بن إسحاق بن عبد الجليل ) أو أحمد(محّمد : رشيد الدين الَوْطَواط  
:حدائق السِّحر في دقائق الشِّعر  
.نشره عّباس إقبال، طهران، بال تأريخ  

(روضة الّدقائق .):  م1494./  هـ899-(شرحه بالعربّية محمود أدهم  GAL G I, 276.( 
.، مطبعة لجنة التأليف و الّترجمة و الّنشر. م1945الشَّواِربّي، القاهرة، ) إبراهيم(رسّية إلى العربّية أمين نقله عن الفا  

 
، البديع  .) م 1188./  هـ 584-(مجد الّدين مؤّيد الّدولة ُأسامة بن مرِشد بن علّي بن ُمْنِقذ أبو المظّفر الّشيرازّي               : ُأسامة بن ُمْنِقذ  
ون  آشف  (في نقد الّشعر     اهرة،         )235، 1الّظن د، الق د المجي د عب دوّي و حام د ب د أحم ق أحم ابيّ   . م1960./ هـ 1380، تحقي ة الب ، مطبع

.الحلبّي، وزارة الّثقافة و اإلرشاد القومّي  
 

.، الَحِديقة في علم البديع.) م1188./  هـ584-(عبد اهللا بن إبراهيم : الِحجاِرّي  
 (GAS II, 107: Kahhāla VI, 18, eine Quelle des Tahrīr at-tahbīr von IBN ABI’L-ISBA‘ s.u. No.38, s. 

noch Baġdādī, Hadīya I, 457). 
 

.، إْحكام اِإلْشعار ِبَأْحكام اَألْشعار.) م1201./  هـ597-(أبو الفرج عبد الّرحمن : ابن الجوزّي  
 

. م1202./  هـ 599-(أبو الفتح عثمان بن عيسى ): الَبَلطّي(الُبَلْيطّي  GAL G I, 302, S I, 530 (   ر ّدخر للمفتخ آشف  (، الم
).1641، 2الّظنون   

 
   .، آتاب البديع.) م1203./  هـ600-(إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد : أبو إسحاق اَألْجداِبّي

(GAS II, 107: s. Br. S I, 541, eine Quelle des Tahrīr at-tahbīr von IBN ABI’L-ISBA‘ s.u. No.38). 
 

).646، 1آشف الّظنون (، الَحِديقة في البديع )تقريًبا.  م1203./  هـ600-(عبد اهللا بن إبراهيم الّصنهاجّي : ارّيالحج  
 

عر    .) م1209./  هـ 606-(أسعد بن مهذَّب : ابن َممَّاِتّي ّر الّش اب س (، آت GAS II, 107   ن ًال ع اد  GAL G I, 335 نق  و إرش
).251، 2األريب   
 

از           .) م 1209./  هـ 606-(محّمد بن عمر    : فخر الّدين الّراِزيّ   ان إعج ، نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز في علوم البالغة و بي
ريف    رآن الّش ون   (الق ؛ 1987-1986، 2آشف الّظن GAL G I, 508, S I, 924 ل       (، ) ة و دالئ ابي أسرار البالغ يص لكت و تلخ و ه

).اإلعجاز  
.و المؤّيد، مطبعة اآلداب . م1899./  هـ1317القاهرة،   

.، دار العلم للماليين. م1985، بيروت، 1تحقيق بكر شيخ أمين، ط   
 

).أو الفصاحة(، صحيفة البالغة .) م1210./  هـ607-(محمود بن أحمد بن علّي : الفارابّي  
 

ك  ناء اْلُمْل ن َس ر   : اب ن جعف ة اهللا ب م هب و القاس ـ608-(أب ل الُمَوشَّ  .) م1221./  ه ي َعَم راز ف ْودة  ، دار الطِّ ق َج حات، تحقي
. م1949الرِّآابّي، دمشق،   
 

عر   .) م1215./  هـ611-(سالم بن أحمد أبن أبي الصَّْقر التَِّميمّي : الُمْنَتَخب ناعة الّش (، آتاب في ص GAS II, 107   ن ًال ع  نق
).201، 4معجم المؤّلفين لكّحالة   
 

.سام البالغة و أحكام الفصاحة، أق.) م1220./  هـ617-(محّمد بن أحمد بن سليمان الزُّْهِرّي   
 

.):  م1229./  هـ626-(أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محّمد بن علّي : السَّّكاِآّي  
ان  . مفتاح العلوم (يحتوي على ثالثة أقسام، و هي علم الّصرف، و علم الّنحو، و علم المعاني و البي GAL G I, 294-296, S 

I, 515-519; EI² I, 982:( 
تانبول،          . هـ  1316القاهرة،   ة؛ إس ّدم العلمّي ة الّتق اهرة،   .  هـ  1317، مطبع اهرة،    . هـ 1317؛ الق ة؛ الق ة األدبّي  1356، المطبع

، . م1937، مطبعة الحلبّي؛ القاهرة، .هـ  
.، مطبعة دار الّرسالة. م1982./  هـ1402تحقيق أآرم عثمان يوسف، بغداد،   



:شروح على الجزء الثالث  
.). م1276./  هـ675-(اتبّي علّي بن عثمان الك-1  

.). م1310./  هـ710-(قطب الّدين محمود بن مسعود بن مصلح الّشيرازّي -2  
.  م1318./  هـ718علّي بن محّمد بن ِدْهقان علّي بن أبي بكر بن علّي الّنسفّي الّكِبْندّي، فرغ منه سنة -3  

).تقريًبا.  م1349./  هـ750(يحيى بن أحمد الكاشّي -4  
.). م1382./  هـ784 قبل سنة -(لطان شاه سعد س-5  

. هـ789، فرغ منع سنة .) م1389./  هـ791-(سعد الّدين مسعود بن عمر الّتفتازانّي -6  
:ّيانتعليقات على شرح التفتاز  

.). م1470./  هـ875-(علّي بن محّمد ُمَصنَِّفك   
.  م1400./  هـ803عبد الكريم الرَِّشيدّي، فرغ منه سنة -7  

. الّدين علّي بن أبي القاسم محّمد بن يونس، شرح بيت مفتاح العلومجمال-9  
. هـ804، المصباح، أّلفه بسمرقند سنة .) م1413./  هـ816-(الّسّيد الّشريف علّي بن محّمد الجرجانّي -10  

:التعليقات على هذا الشرح  
.). م1413./  هـ816-(الّسّيد الّشريف الجرجانّي   
.). م1430./  هـ834-( محّمد بن حمزة الفنارّي  

.). م1436./  هـ840(عثمان الِخطائّي موالنا زاده   
).تقريًبا.  م1470./  هـ875-(علّي بن محّمد الشَّاْهُروِدّي ُمَصنَِّفك   

.). م1534./  هـ941-(و عليه تعليقات ألمير حسن الرومّي .).  م1533./  هـ940-(ابن آمال باشا   
.). م1584./  هـ992-(سنّي علّي الَمْنق بن َباِلي الح  

. م1631./  هـ1041محّمد بن موسى الُبْسَنوّي، فرغ منه سنة   
.). م1658./  هـ1069-(أحمد بن محّمد الَخَفاِجّي   

).تقريًبا.  م1669./  هـ1080(محمود المقدسّي اللُّّدّي   
.علّي  ُقوْج ِحَصاِرّي  
:مختصرات مفتاح العلوم بأجزائه آّلها  

.، المصباح.) م1287./  هـ686-( بن جمال الّدين بن مالك بدر الّدين-1  
).القرن الّتاسع الهجرّي-(محّمد بن عبد الّرحمن الَمرَّاُآوشّي اَألْآَمه : نظمه و شرحه  

.نصير الّدين التِّْرِمذّي: شرحه عليه  
اح    .) م 1355./  هـ  756-(عبد الرحمن اإليجّي    -2 وان    . ، مختصر المفت د شر  "شرحه بعن د الفرائ د    " ح الفوائ ن محّم ود ب محم

. عليه تعليقات شمس العلماء سعادة حسين، طبع في َآاْلُكتَّا بال تأريخو.).  م1651./  هـ1062-(الفاروقّي الجونبورّي   
.، َتْغِيير المفتاح.) م1533./  هـ940-(ابن آمال باشا -3  

:مختصر القسم الّثالث للمفتاح العلوم  
ب دمشق     جمال الّدين محّمد بن عبد  -4 ّي خطي ّرحمن القزوين ا،    .) م1338./  هـ 739-(ال اح، َآاْلُكتَّ يص المفت ؛ . م1813، تلخ

، . هـ 1306، . هـ 1304،  . هـ 1303،  . هـ 1297؛ القاهرة،   . م 1888./  هـ 1305؛ َدْهِلي،   . هـ 1280،  . هـ 1275،  . هـ 1260إستانبول،  
. م1932، . هـ1322بد الّرحمن الَبْرقوقّي، القاهرة، ؛ نشره ع. هـ1302؛ بيروت، . هـ1324، . هـ1323، . هـ1310  

:شروح على تلخيص المفتاح للقزوينّي  
.، اإليضاح.) م1338./  هـ739-(جمال الّدين محّمد بن عبد الّرحمن القزوينّي خطيب دمشق -آ  

:تعليقات على هذا الشرح  
.ح، إبضاح اإليضا.) م1397./  هـ800-(محّمد بن محّمد اآلْقَسَراِئّي   

.، مفتاح تلخيص المفتاح.) م1344./  هـ745-(محّمد بن ُمَظفَّر الَخْلَخاِلّي -ب  
).تقريًبا.  م1349./  هـ750-(شمس الّدين محّمد بن عثمان بن محّمد الزّّْوَزنّي -ج  

ْبكّي -د افي السُّ د الك ن عب ّي ب ن عل د ب دين أحم اء ال ـ773-(به والق، .) م1371./  ه راح، ب روس األف ـ 1318، ع من .ه ، ض
.شروح الّتلخيص   

.):  م1389./  هـ791-(سعد الدين مسعود بن عمر التَّْفتازانّي -هـ  
Lucknow هـ؛ ُلْكُنو    1304،  . هـ 1289،  . هـ 1260 إستانبول،   ؛. م 1347./  هـ 748الّشرح المطّول، أآمله سنة     -هآ  ،1265 

؛ بهوبال . هـ1310، . هـ1272؛ تبريز، . هـ1270؛ تهران، . م1889، . م1878، .هـ Bhōpāl . م1910؛ القاهرة، . هـ1311،   
:شروح على الشرح المطّول  

.). م1412/  هـ815-(قاضي زاده الرومّي -1  
انّي -2 ريف الجرج ّيد الّش ـ816-(الّس تانبول، .) م1413./  ه ـ1241، إس ـ1289، . ه ـ1310، . ه و . ه ؛ ؛ ُلْكُن Lucknow ،

. هـ1312  
:حواٍش على شرح الجرجانّي  

.سام الدين زادهح  
.عصام الدين  

. م1470./  هـ875أبو القاسم بن أبي بكر الليثّي السمرقندّي، أّلفها سنة   
.المبين-2المفّصل، -1.):  م1416./  هـ819-(عّز الّدين ابن جماعة -3  

. م1426./  هـ830، فرغ منه سنة .) م1429./  هـ833-(يحيى بن السَّْيف السِّيرامّي -4  



. م1421./  هـ825لّي الُقوْج ِحصارّي، فرغ منه سنة محّمد بن ع-5  
.المعّول.)  م1456./  هـ860-(أحمد بن عبد اهللا القريمّي -6  
.). م1470./  هـ873-(علّي بن محّمد البستامّي ُمَصنَِّفك -7  

مرقندّي               -8 ّي الّس ر الّليث ي بك ن أب ا .  م 1475./  هـ  880-(أبو الّليث أبو القاسم ب تانب  )تقريًب ية     .  هـ  1307ول،  ، إس ه حاش و علي
.لعصام الدين إبراهيم بن محّمد بن عربشاه اإلسفرائنّي، و تعليقات لمحّمد صادر بن فيض اهللا صدر الّدين زاده  

.). م1480./  هـ885-(محّمد بن محّمد مّال ُخْسَرو -9  
. هـ1271، إستانبول، .) م1481./  هـ886-(حسن جلبي بن محّمد شاه الَفنارّي -10  

:جريد منهت  
. هـ1292 إستانبول، ؛. هـ1292لمحمود بن الّسّيد أّيوب، فرغ منه سنة   

).القرن العاشر الهجرّي-(و ألحمد بن عبد األّول القزوينّي   
.). م1486./  هـ891-(الحسن بن عبد الّصمد الّساْمسونّي -11  

. هـ1286، آونبور، .) م1495./  هـ901-(عثمان الخطائّي -12  
ات و عليه تعل   يرازّي    : يق ب اهللا الش ان حبي ولْ       .) م1586./  هـ 994-(لمرزاج ْزَدِوّي، لُق د اهللا، و للَي ّال عب د، و لم ّال حام ، و لم

ديقيّ                  .) م 1573./  هـ 981-(أحمد، و لعبد اهللا شاه آبادّي َيْزِدّي         د شريف الص ن محّم د ب د فري ن محّم ريف ب د ش ، و لمحّمد فريد بن محّم
. م1649./  هـ1060سنة األحمد آبادّي، أآمله   

.). م1500./  هـ906-(يوسف بن حسن الِكْرَماْستّي -13  
.). م1510./  هـ916-(أحمد بن يحيى حفيد الّتفتازانّي -14  

.). م1571./  هـ979-(، و مصلح الّدين محّمد الّالرّي )أو الّشروانّي(صدر الّدين الّشيرازّي -15  
.). م1617./  هـ1026-(َغِني زاده -16  

َياْلُكوِتّي -17 يم السِّ د الحك ـ1060-(عب تانبول، .) م1650./  ه ـ1227، إس ـ1241، . ه ـ1266، . ه ـ1290، . ه  1311، . ه
. هـ1323؛ القاهرة، . هـ1286؛ بوالق، .هـ  

.، ضمن شروح الّتلخيص. هـ1318، بوالق، . م1696./  هـ1108اليعقوبّي،  مواهب الفّتاح، فرغ منه سنة -18  
.). م1781./  هـ1195-(ابا َآْشِميرّي محّمد ُنوْر ب-19  

.أحمد اَألِبي َوْرِدّي-20  
.). هـ960بعد سنة -(َقاِضي قطب الدِّين -21  

.محّمد َفِريد بن محّمد َشِريف بن َفِريد بن محّمد الشَِّريف الصِّدِّيقي األحمد آبادّي-22  
.عبد اهللا اللَِّبيب-23  

.محّمد هاشم َعلوّي-24  
.ين الّالرّيآمال الّد-25  

.إسماعيل بن محّمد المفتّي السِّينانّي-26  
. م1685./  هـ1036آمال الّدين الفارسّي الفسوّي، تأليفه -27  

ْأِمّي  -28 املّي الشَّ ّدين الع هاب ال ن ش ين ب ـ1076-(حس ات   .) م1665./  ه ّل أبي ّدرر بح ود ال ّمى بعق ّول المس واهد المط ، ش
.ـ ه1269المطّول و المختصر، تهران،   

. هـ1323، فيض الفّتاح، القاهرة، .) م1902./  هـ1320-(عبد الّرحمن الشِّْرِبينّي -29  
نة            .) م 1389./  هـ 791-(الّتفتازانّي  -هب ارح س ه الّش رغ من ا،    . م 1355./  هـ  756، الّشرح المختصر، ف ؛ . هـ  1228، َآاْلُكّت

؛ ُلوْآُنو . هـ1313، . هـ1304، . هـ1301، . هـ1290، . هـ1289، . هـ1267إستانبول،  Lucknow .  م1917،   
:شروح على الشرح المختصر  

ائّي   -1 ّال زاده الِخط ان م ـ901-(عثم ا، .) م1495./  ه ـ1228، َآاْلُكتَّ ـ1256، . ه و .  ه ؛ ُلوْآُن Lucknow ـ1262،  ؛ . ه
Cawnporeآونبور  . هـ1345؛ القاهرة، . هـ1319- 1317؛ بوالق، . هـ1293؛ َنَواْلِكُشور، . هـ1296، . هـ1286،   

:حواٍش على هذا الشرح  
.). م1586./  هـ994-(ِميْرَزاَجاْن َحِبيب اهللا الشِّيرازّي   

.). م1606./  هـ1015-(عبد اهللا بن الحسين الَيْزِدّي   
.حامد بن برهان بن أبي ذّر الغفارّي  
.محّمد صادق علّي  

. هـ1280، َآاْلُكّتا، .) م1510./  هـ916-( حفيد الّتفتازانّي أحمد بن محّمد بن يعقوب بن محّمد الهروّي قطب الدين-2  
:حاشيتان على هذا الشرح  

.). م1651./  هـ1061-(يس بن زين الّدين بن أبي بكر الحمصّي الَعِليِمّي   
).تقريًبأ.  م1747./  هـ1160-(إسماعيل  بن ُغَنْيم الجوهرّي   

.). م1537./  هـ944-(إبراهيم بن محّمد بن عربشاه اإلسفرائنّي -3  
.). م1586./  هـ994-(أحمد بن قاسم الَعّباِدّي األزهرّي -4  

.). م1625./  هـ1035-(لطف اهللا بن محّمد بن الِغياث -5  
.، شرح على الفّن األّول للشرح المختصر)تقريًبأ.  م1747./  هـ1160-(إسماعيل ُغَنْيم الجوهرّي -6  

.). م1764./  هـ1178-] (ِنّيالِحْف[يوسف بن سالم الِحْفَنِوّي -7  
اهرة،     .) م 1767./  هـ  1181-(أحمد بن عبد الفّتاح الُمِغيرّي الُملَِّوّي       -8 ة المختصر، الق من   . هـ 1297، شرح ِديَباَج ي ض ، ف

.مجموعة  



، Lucknow ؛ ُلوْآُنو. هـ1313؛ القاهرة، . هـ1297، . هـ1285، بوالق، .) م1828./  هـ1207-(محّمد بن علّي الصَّبَّان -9
. هـ1312  

نة          -10 والق،    . م 1796./  هـ  1211مصطفى بن محّمد الَبنَّاِنّي، الّتجريد، فرغ منه س ؛ . هـ 1313،  . هـ  1297،  . هـ  1285، ب
؛ ُلْكُنو   . هـ 1315القاهرة،   Lucknow ابّي             .  هـ 1312،   د اإلنب ن محّم د ب ر لمحّم اهرة،  .) م1890./  هـ 1313-(و عليه تقري  1330، الق
. بعة أجزاء، أر.هـ  

الّغْرِبّي-11  
.و عليه تعليقات لعبد الحليم الَعالِئّي. الَخَياِلّي-12  

وقّي     -13 ة الّدس د عرف ن محّم د ب ـ1230-(محّم والق، .) م1815./  ه ـ1271، ب تانبول، . ه ـ1280؛ إس ـ1296، . ه ؛ . ه
. هـ1290القاهرة،   

.). م1817./  هـ1232-(َحْمُدون بن عبد الّرحمن بن الحاّج -14  
. هـ1330، القاهرة، .) م1895./  هـ1313-(محّمد بن محّمد األنبابّي -15  

.إبراهيم الباجورّي-16  
مّال زاده جترا -17 ( Čitra) . هـ1256، َآاْلُكّتا،   

محمود حسن ِديُؤَبْنِدّي -18 Deobandī . هـ1324، َدْهِلي،   
. المختصر ِسيِدي أحمد بن محّمد بن يعقوب، شرح على المقّدمة للشرح -19  

. هـ1305محّمد ذهني، القول الجّيد في شرح أبيات الّتلخيص و شرَحْيه و حاشية الّسّيد الّشريف، إستانبول، -20  
.  هـ1259مصطفى عصام الّدين أبو الِعْصمة، الّتنصيص المنتَظر في شرح أبيات الّتلخيص و المختصر، إستانبول، -21  

.، النفع المؤوَّل في ترجمة الّتلخيص و المطّول، طبع بإستانبول.) م1890./ هـ 1308-(عبد الّنافع ِعفَّْت أفندي -22  
. هـ1284، اَألْطَول، إستانبول، .) م1538./  هـ945-(إبراهيم بن محّمد اإلسفرائنّي -و  

ّي  -ز اهرّي العّباس ّرحمن الق د ال ن عب ّرحيم ب د ال ـ963-(عب واهد الّت.) م1556./  ه رح ش ي ش يص ف د الّتنص يص، ، معاه لخ
. هـ1317؛ القاهرة، . هـ1274بوالق،   

.). م1616./  هـ1025-(آافي اآلْق حصاري -ح  
.عمر الّشافعّي الَماِرِديِنّي-ط  

.وحدي أفندي، شرح شواهد الّتلخيص-ي  
:مختصرات لتلخيص المفتاح  

.، الفوائد الِغياثّية.) م1355./  هـ756-(عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجّي -1   
. هـ1305، الُمَلخَّص، بوالق، .) م1520./  هـ926-(زآرّيا األنصارّي -2  

نة       -3 ه س ان، أّلف اني و البي ود    (؛ و شرحه  . م1555./  هـ 962حمزة بن ُطْرُغود نور الّدين، المسالك في المع ن ُطْرُغ زة ب حم
".الَهَواِدي"بعنوان ) نور الّدين  

و عليه تعليقات لحسن بن عثمان بن حسين        . ، تمحيص الّتلخيص  .) م 1616./  هـ 1025-(حسن أفندي اآلْق ِحَصاِرّي َآاِفي      -4
).الّنصف الّثاني من القرن العاشر الهجرّي(بن َمْزَيد بن عبد الوّهاب المفتي  

:منظومات  
 1305، . هـ1303؛ القاهرة، . هـ1293، عقود الُجمان في علم المعاني و البيان، بوالق، .) م 1505./  هـ 911-(الّسيوطّي  -1

. هـ1319؛ تهران، .هـ  
:شرحان لعقود الُجمان  

يوطّي  ـ911-(الّس والق، .) م1505./  ه ان، ب اني و البي م المع ي عل ان ف ود الُجم ّل عق ـ1293، َح اهرة، . ه ـ1303؛ الق ، . ه
. هـ1319؛ تهران، . هـ1305  

. هـ1312، ، القاهرة.) م1627./  هـ1037-(و عبد الّرحمن بن عيسى بن ُمْرِشد الُعَمِرّي   
رّي -2 د األخض ن محّم ّرحمن ب د ال نة -(عب والي س ـ940 ح اهرة، .) م1533./  ه ون، الق وهر المكن ـ1290، الج ي . ه ؛ و ف

. هـ1324، . هـ1323، . هـ1306، . هـ1304مجموعة بالقاهرة،   
 

. هـ1278، بدائع البدائه، بوالق، .) م1231./  هـ628-(علي بن ظاِفر اَألْزْدّي   
 

زََّواِوّي           ) عبد(أبو زآرّيا يحيى بن     : الُمْعِطى) دعب(ابن   ور ال د الّن ن عب ى ب ناعة    .) م1231./  هـ 628-(الُمْعِط ي ص ديع ف ، الب
(الّشعر  GAL G I, 303: Poetik in versen, Leipz. 488, iii.( 

 
.):  م1232./  هـ629-(عبد اللطيف بن يوسف البغدادّي موّفق الّدين   

( شرح نقد ُقَدامة تكملة الصِّناعة في-1 GAS II, 106 .)1973 نقًال عن آشف الّظنون،   
.قوانين البالغة-2  

).1491، 2آشف الّظنون (آشف الّظالمة عن قدامة -3  
 

.، نظم الّدّر في نقد الّشعر.) م1234./  هـ632-(علّي بن إسماعيل بن إبراهيم بن ُجبارة : السَّخاِوّي  
 



.): م1239./  هـ637-(لفتح نصر اهللا بن محّمد بن بن محّمد بن عبد الكريم الَجَزِرّي ِضياء الدِّين أبو ا: ابن اَألِثير  
( االستدراك في الّرّد على رسالة ابن الّدّهان المسّماة بالمآخذ الكندّية من المعاني الّطائّية-1 GAL S I, 141, 521.( 

. ص34+215+1جلو المصرّية، ، مكتبة األن. م1958تحقيق و تقديم ّحْفِنّي محّمد شرف، القاهرة،   
(آتاب البرهان في علم البيان -2 Berlin 7248. W. E. 80 .). و129:   

ور      -3 الم و المنث ن الك وم م ناعة المنظ (الجامع الكبير في ص GAL G I, 297, S I, 521 ل     ) واد و جمي ق مصطفى ج ، تحقي
.، من مطبوعات المجمع العلمّي العراقّي. م1956سعيد، بغداد،   

( الّسائر في أدب الكاتب و الّشاعر المثل-4 GAL G I, 297, S I, 521:( 
؛ . م1935؛ القاهرة، . هـ1312؛ القاهرة، . هـ1298؛ بروت، . هـ1282بوالق،   

، مطبعة البابّي الحلبّي و مكتبته؛. م1939./  هـ1358تحقيق محّمد عبد الحميد، القاهرة،   
المطبعة البهّية؛.  م1362القاهرة،   

، القاهرة،2-1، ج 1مد الحوفّي و بدوّي طبانة، ط تحقيق أح  1983./  هـ1403، الّرياض، 2-1، ج 2؛ ط . م - 19591962 
. م  

:شروحهمن   
ائر   .) م1257./  هـ655-(عّز الّدين عبد الحميد بن هبة اهللا المدائنّي : ابن أبي الحديد-آ ل الّث (، الفلك الّدائر على المث GAL G 

I, 283, S I, 521 اي  ، طب ) (ع ببومب Bombay اهرة،  . هـ 1308-1309، ) ع      (، . هـ 1312؛ الق د الّراب ي المجّل ائر ف ل الّث من المث ؛ )ض
. هـ1319القاهرة،   

ك       : الصَّّفدّي-ب ن آْيَب ل ب فاء خلي و الصَّ ّدين أب الح ال ائر      .) م1363./  هـ 764-(ص ل الّث ى المث ائر عل (، نصرة الّث GAL S I, 
521, II, 29 .  ص487 سلطانّي، دمشق، مجمع اللغة العربّية، ، تحقيق محّمد علّي)  

.( هـ1298اْلَوْشي المرقوم في حّل المنظوم، بيروت، -5 GAL G I, 297, S I, 521.( 
 

عار     .) م1245./  هـ643-(محّمد بن محمود البغدادّي : ابن النَّجَّار واع األش ي أن ار ف (، آتاب األزه GAS II, 107   ن ًال ع  نق
).104، 7إرشاد األريب   
 

.، آتاب البديع.) م1253./  هـ651-(أبو العّباس أحمد بن يوسف بن أحمد : التِّيفاِشّي  
(GAS II, 107: eine Quelle des Tahrīr at-tahbīr von IBN ABI’L-ISBA‘ s.u. No.38). 
 

  :.) م1253/ . هـ651-(آمال الّدين أبو محّمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف األنصارّي : الزَّْمَلكاِنّي
(البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن -1 GAL G I, 415, S I, 736  1394وب، بغداد، ل، تحقيق خديجة الحديثّي و أحمد مط)

.، مطبعة العانّي. م1974./ هـ  
(الّتبيان في علم البيان -2 GAL G I, 415, S I, 736 . م1974، تحقيق أحمد مطلوب و خديجة الحديثّي، بغداد، )  

ّي  آتاب ال ، . م1260./  هـ 658-(ّتنبيهات على ما في الّتبيان من الّتمويهات ألحمد بن عبد اهللا بن محّمد المخزوم GAL G I, 
415, S I, 736.( 

 
، . م1256./  هـ654-(عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر الَقْيروانّي المصرّي : ابن أبى اَإلْصَبع GAL G I, 306 :( 

. ، مكتبة نهضة مصر. م1957./  هـ1377، القاهرة، 1 محّمد َشَرف، ط بديع القرآن، ِحْفنّي-1  
.  بيان البرهان في إعجاز القرآن-2  

:لّخصه المؤّلف و سّماه. الّتحبير في علم البديع-3  
ديع   ون   (تحرير الّتحبير في علم الب ؛ 355، 1آشف الّظن GAS II, 107 َرف، ط     ) د َش ّي محّم ه ِحْفن اهرة،  1، حّقق  1383، الق

. م1963./ هـ ).المجلس األعلى للشئون اإلسالمّية(   
 

.، ِمْعيار الشِّْعر.) م1256./  هـ654-(ّهاب بن إبراهيم الخزرجّي وعّز الدِّين عبد ال: الزَّْنجاِنّي  
 

.ـ ه1313، اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز، إستانبول، .) م1262./  هـ660-(ِعّز الدِّين بن عبد السَّالم   
 

): تقريًبا.  م1271./  هـ670-(زين الّدين محّمد بن أبي بكر بن عبد الُمْحِسن بن عبد القادر الّرازّي : ابن الّسّراج  
؛929، 1آشف الّظنون (روضة الفصاحة في البيان و البديع -1 GAL S I, 659 .( 

(ُمعاني الَمعاني -2 GAL G I, 383: Literarkritik, Alex. Adab 101.( 
 

اَجنِّّيالَق ن  : ْرط ن حس د ب ن محّم ازم ب ـ684-(ح د   .) م1285./  ه ق محّم ان، تحقي ة و البي ي البالغ ي علم اء ف اج البلغ ، منه
M. H. Belkhodjaالخطيب بن الُخوَجة  ّية،   . م1966، تونس، 1، ط  ة الّتونس روت،  2؛ ط . ص468، المطبعة الّرسمّية للجمهورّي ، بي

. ، دار الغرب اإلسالمّي. م1981  
 

اني و    .) م1287./  هـ686-(أبو عبد اهللا محّمد بن محّمد بن عبد اهللا الّطاِئّي الَجيَّاِنّي  : ابن ماِلك  م المع ي عل ، روض األذهان ق
(البيان،  GAL G I, 300: Leiden 315.( 

 



.يان، ُغْنَية الُمْرِسل و الّشاعر في علم الب.) م1290./  هـ689-(عمر بن إسماعيل بن مسعود : الفاِرِقّي  
.): م1297./  هـ697-(عّز الّدين أبو محّمد عبد الَعِزيز بن أحمد بن سِعيد الدِميرّي الدَّْهِرّي : عبد الَعِزيز الدِّيِريِنّي  

(رسالة الجناس، -1 Berlin 7331, We. 1808/5.( 
(جواهر االقتباس في علم الجناس، -2 GAL G I, 452: Berlin 7331/2, Wien 234.( 

 
.، آنز البالغة.) م1300./  هـ699-(عماد الّدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد الحلبّي : ابن اَألِثير  

 
، . م1316./  هـ716-(سليمان بن عبد القوّي بن عبد الكريم الّصرصرّي البغدادّي : الطَّْوِفّي GAL II, 108, S II, 134 (:  

.، المطبعة الّنموزجّية . م1977./  هـ1397اإلآسير في علم الّتفسير، تحقيق عبد القادر حسين، -1  
.غفلة المحتاج في علم الحقيقة و المجاز-2  

 
ّراج   : الَجْعَبِرّي ن الّس ؛ . م1332./  هـ 732-(برهان الّدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل ب GAL G II, 109 اب  ) ، آت

(التَّْرِصيع في صناعة البديع،  Berlin 7278, Spr. 1098; GAL S II, 135.( 
 

.). م1338./  هـ739-(جالل الّدين محّمد بن عبد الّرحمن بن عمر بن أحمد الَقْزِويِنّي َقاِضيِجْق : طيب دمشقخ  
أو في المعاني والبيان؛ (اإليضاح في علوم البالغة  GAL G I, 295, II, 22, S I, 514, 516, II, 15 :( 

، مكتبة و مطبعة محّمد علّي صبيح؛. م1971القاهرة،   
ّمد محيي الّدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة الّسّنة المحّمدّية؛تحقيق مح  
. نانّيب، دار الكتاب الل. م1985، 6، ط . م1971، بيروت، 3تحقيق محّمد عبد المنعم خفاجّي، ط   

:شرح اإليضاح  
. م1932./  هـ1350، 2عبد الّرحمن البرقوقّي، ط  -1  
.). م1368./  هـ780-(جمال الّدين محّمد بن محّمد اآلْقّسّرايّي  -2  
.شمس الّدين النِّْكسارّي -3  

 
و ) و البديع(المعاني ) علم(، التِّْبيان في .) م1343./  هـ 743-(أبو عبد اهللا شرف الدين الحسين بن عبد اهللا بن محّمد            : الطِّيِبّي

ان   ون   (البي ؛341، 1آشف الّظن GAL G II, 64, S II, 67 ر الهِ     ):  ة َمَط ادي َعطّي ديم ه ق و تق ّي، ط  تحقي روت،  1الل ./  هـ 1407، بي
.، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربّية. م1987  

:هاشرح  
. ( م1336./  هـ737شرح لمؤّلفه، فرغ منه، سنة -آ GAL  G II, 64, S II, 67.( 

. ( م1336./  هـ737علّي بن عيسى، فرغ منه، سنة -ب GAL  G II, 64, S II, 67.( 
 

.، أحداق الحقائق في النَّظم الّراِئق.) م1344./  هـ744-(محّمد بن علّي : السَُّروِجّي  
 

وّي       : ابن رسول اهللا   زة العل راز   .) م1349./  هـ  749-(يحيى بن حم اب الطِّ مِّن (، آت ائق     ) المتض وم حق ة و عل ألسرار البالغ
(اإلعجاز  GAL S II, 234, 242 ران، مؤّسسة   . هـ 1338، ، مطبعة الُمْقتَطف؛ القاهرة. م1914./  هـ1332، القاهرة، 3-1، ج ) ؛ طه
. الّنصر  

 
يّ    دِّين الِحلِّ ِفّي ال َراَيا         : َص ن َس ز ب د العزي ل عب و الفض ن أب و المحاِس ؛. م1349./  هـ 749-(أب GAL G II, 159-160, S II, 

199   :، بديعّية)
اهرة،  ا، الق ّي لناظمه دِّين الِحلِّ ِفّي ال ة َص رح بديعّي ـ1316ش ة ف؛ . ه ة للبديعّي رح الكافي ديع، ش ن الب ة و محاس وم البالغ ي عل

. ص479، . م1982دمشق،   
 

؛. م1349./  هـ750-(شمس الّدين محّمد بن عثمان بن محّمد الزَّْوَزِنّي  GAL G I, 295 ّكاآّي،    ) اح للّس يص المفت ، شرح تلخ
)Berlin 7216, Lbg. 166.( 

 
ّكاآّي،   ، شرح مفت .) م1349./  هـ750-(ِعماد الّدين يحيى بن أحمد الكاِشّي  وم للّس (اح العل GAL G I, 294; Berlin 7240. 

Lbg. 900.( 
 

ّي                    : ابن َقيِّم الجوِزّية   قّي الحنبل ّيم الّدمش ن ق وب ب ن أّي ر ب ي بك ن أب د ب د اهللا محّم و عب د   .) م1350./  هـ 751-(أب اب الفوائ ، آت
(المشوِّق إلى علوم القرآن و علم البيان  GAL S II, 127 .  هـ1327؛ تحقيق محّمد بدرالّدين النَّْعسانّي، القاهرة، . هـ1318، القاهرة، )  

 
.):  م1355./  هـ756-(عبد الّرحمن بن أحمد : َعُضد الدِّين اِإليِجّي  

ة،   -1 د الغياثّي وم؛           … (الفوائ اح العل د مفت ّمن مقاص ان يتض اني و البي ي المع ي علم ر ف ذا مختص فه GAL G II, 209, S II, 
292-293; Berlin 7252, Pm. 276.( 

:شروحه  



.). م1384./  هـ786-(شمس الّدين محّمد بن بهاء الّدين يوسف الكرمانّي -آ  
..) م1413./  هـ816-( الّسّيد الّشريف علّي بن محّمد الجرجانّي -ب  

. هـ1314، إستانبول، .) م1560./  هـ968-(طاْشُكْبِري زاده -ج  
.عوائدمحّمد شريف الحسينّي، تحرير العوائد و تفريد ال-د  
.محمود بن محّمد الَجْونُفورّي، الفرائد في شرح الفوائد-هـ  

(الُمْدِخل في علم المعاني و البيان و البديع -2 GAL G II, 209, S II, 292.( 
:شرحه  

.محّمد بن أحمد َفْيض الَعَدِنّي، الَغْيث الَحَمل-آ  
 

؛ . م1363./  هـ764-(خليل بن آْيَبك : صالح الّدين الصََّفِدّي GAL G II, 31-32, S II, 27:( 
. هـ1299جنان الجناس، إستانبول، -1  

:مختصره  
(نزهة الخالص في علم الجناس  GAL G II, 33.( 

(َفّض الِختام عن الّتورية و االستخدام -2 GAL G II, 33.( 
(ُنْصرة الّثائر على المثل الّثائر -3 GAL G II, 33 . م1971، تحقيق محّمد علّي سلطانّي، دمشق، )  

 
.، آيفّية السِّباحة في بحر البالغة و الفصاحة.) م1364./  هـ765-(إبراهيم بن أحمد بن محّمد األنصارّي : الجزرّي  

 
).960، 2آشف الّظنون (، زهر الّربيع في علم البديع .) م1369./  هـ770-(شرف الّدين حسين بن سليمان الحلبّي الّطائّي   

 
ّي المصرّي           أحمد بن : بهاء الّدين السُّْبِكيّ   ن عل افي ب د الك يص      .) م1372./  هـ 773-( علّي عب ي شرح تلخ راح ف يس األف ، أن

(المفتاح  GAL S II, 5 .، بيروت، بال تأريخ4-1، ج )  
 

ب          .) م 1378./  هـ  780-(جمال الّدين محّمد بن أحمد      : ابن جاِبر اَألْنَدُلِسيّ   ي دار الكت ة ف عار، مخطوط د األش ي نق ار ف ، المعي
. هـ6114رقم المصرّية،   

 
يّ  ارِديِنّي     : الَمَلِط د الم ن محّم ٍريَجا ب ؛ . م1386./  هـ 788-(َس GAL G II, 163, S II, 205 يل     ) ي تفض عر ف يل الّس ، تفص

.الشِّعر  
 

.): م1390./  هـ792-(بن عمر ) أو محمود(مسعود : سعد الّدين التَّْفَتازاِنّي  
(شرح المفتاح -1 GAL G II, 216, S II, 304.( 

(لشرح المختصر  ا-2 GAL S II, 304.( 
(الشرح المطّول -3 GAL S II, 516.( 

 
.): م1412./  هـ815-(محّب الّدين أبو الوليد محّمد بن محّمد بن محّمد بن محمود غازي : ابن ِشْحَنة الَحَلِبّي  

(في المعاني و البيان ) أرجوزة(منظومة  Berlin 7254, We. 138/2.( 
:شروحهامن   

ن داود     : بن تقّي الّدين العلوّي الحمويّ  محّب الّدين ا   ر ب ي بك ن أب ن     .) م1608./  هـ 1016-(محّمد ب ة اب اب شرح منظوم ، آت
(ِشْحَنة في المعاني و البيان  Berlin 7256, We. 138.( 

 
؛ . م1413./  هـ816-(علّي بن محّمد  : السّيد الّشريف الُجّرجاِنّي GAL G II, 216, S II, 305:( 

(شرح المفتاح المصباح في -1 GAL G II, 217, S II, 515.( 
(شرح تلخيص المفتاح -2 GAL S II, 516.( 
(شرح الشرح المطّول -3 GAL G II, 217.( 

 
.):  م1425./  هـ828-(زين الّدين جار اهللا أبو سعيد شعبان بن محّمد القرشّي : اَألَثِرّي  

(أرجوزة في صناعة الكتابة -1 GAL II, 15[: Garr. 96], S II, 10.( 
).234، 1آشف الّظنون (بديعّية -2  

 
وز،      .) م 1425./  هـ 828-) (الُقوْج ِحَصاِريّ (شمس الّدين محّمد بن علّي الِحَصاِرّي        اب الكن تح ب وز و ف ، آشف الّرم Berlin 

7193. Lbg 384., f. 157-262. 
 

.): م1434./  هـ837-( بن ِحجَّة القادرّي الحنفّي أبو المحاسن تقّي الّدين أبو بكر بن علّي بن عبد اهللا: ابن ِحجَّة الَحَمِوّي  
؛ 233، 1آشف الّظنون (بديعّية ابن ِحجَّة -1 GAL G II, 16, S II, 8.( 

؛ 233، 1آشف الّظنون  (اشرحه GAL G II, 16, S II, 8:( 



ميرّية؛ بيروت، بال تأريخ، دار  ، المطبعة األ  . هـ 1291خزانة األدب و غاية األرب، شرح لبديعّية ابن ِحجَّة لمؤلفه، بوالق،            -آ
. هـ1304القاموس الحديث؛ القاهرة،   
:من شروحه  

.). م1740./  هـ1153-(ابن آّنان -آ  
. طاهر عثمان بن-ب  

.محّمد بن أحمد السََّمنُّدّي-ج  
. م1881ُبوُلس َعوَّاد، الِعْقد البديع في فّن البديع، بيروت، -د  

:مختصران لخزانة األدب  
.ود الموصلّيفتح اهللا محم-آ  

.عبد الحّي بن بن محّمد بن العماد الحنبلّي الّصالحّي-ب  
(ُثبوت الُحّجة على الَمْوِصلّي و الِحّلّي البن ّحّجة -2 GAL G II, 16.( 

 
ر    : ابن المقرئ اليمنّي ي بك ن أب ة  . ) م1434./  هـ 837-(شرف الّدين إسماعيل ب ون   (، بديعّي ؛ 234، 1آشف الّظن GAL G 

II, 190, S II, 254 .و شرحه مؤّلفه).   
 

.):  م1455./  هـ859-( شمس الّدين محّمد بن الحسن بن علّي بن عثمان القاهرّي: الّنواجّي  
(الُحجَّة في َسِرآات ابن ِحجَّة -1 GAL G II, 57, S II, 57.( 

(الّشفاء في بديع االآتفاء -2 GAL G II, 57.( 
 

، حاشية على   .) م 1470./  هـ 875-( محّمد بن مسعود الّشاْهرودّي البستامّي الهروّي        عالء الّدين علّي بن مجد الّدين     : ُمَصنِّّفك
().المطّول   

 
ه            عبد الوّهاب بن علّي الحسينّي األسترآبادّي، أنموذج في علوم البالغة من المعاني و البيان و البديع أو موجز البيان، فرغ من

. ( م1474./  هـ879سنة  GAL S III, 1269: The. Sip. II, 415-416.( 
 

: ، رسالة الستعارات.) م1474./  هـ879-(علّي بن محّمد : علّي الُقوْشِجي Berlin 7319. Lbg. 702/5. 
:شرح منه  
: شرح رسالة االستعارات لعلّي القوشجي، إلسماعيل اَألْيوانّي Berlin 7320. Lbg. 702/6. 

 
ّي   اس الحنف ن ُقْرْقَم د اهللا ب ن عب د ب دين محّم ر ال ـ882-(ناص ديع .) م1477./  ه واهد الب ي ش ع ف ر الّربي اب زه ف (، آت آش

؛ 959، 2الّظنون  GAL G II, 139: Kompendium der Rhetorik in 42 Kapp., S II, 172.( 
).959، 2آشف الّظنون (الغيث المريع : شرحه مؤّلفه و سّماه  

 
.): م1485./  هـ890-(أبو القاسم بن أبي بكر الّليثّي : السََّمْرَقْندّي  

GAL G II, 194, S II, 259-260 
. ( هـ1307حاشية على المطّول، إستانبول، -1 GAL G II, 194.( 

= لتحقيق معاني االستعارة  ) أو العوائد (فرائد الفوائد   -2 = رسالة االستعارات    =  الّرسالة الّسمرقندّية   آشف ( رسالة االستعارة  
؛ 845، 1الّظنون  GAL G II, 194, S II, 259-260:( 

. هـ1308؛ في ضمن رسائل، إستانبول، . هـ1323، . هـ1304، . هـ1303، . هـ1297، . هـ1295، . هـ1276القاهرة،   
:من شروحه  

.). م1499./  هـ905-(مسعود بن حسين الّشروانّي الّرومّي -آ  
. هـ1286؛ القاهرة، . م1837، ، إستانبول.) م1535./  هـ942-(عصام الّدين إبراهيم بن محّمد بن عربشاه اإلسفرائنّي -ب  

:حواشيه  
.). م1598./  هـ1007-(جمال الّدين علّي بن صدر الّدين إسماعيل اإلسفرائنّي   

. هـ1276ُمّال حسن بن محّمد الكردّي الزِّبارّي، إستانبول،   
.، أوضح اإلشارات.) م1727./  هـ1040-(محّمد بن محّمد الُبَدْيرّي   

.). م1634./  هـ1044(الُغَنْيمّي   
.). م1651./  هـ1061-(يس بن زين الّدين الُعَلْيمّي الحمصّي   
.). م1659./  هـ1069-(محّمد بن الشَّْوبرّي   
.). م1668./  هـ1079-(ابن الميمونّي   

.. هـ1215، القاهرة، .) م1671./  هـ1082-(محّمد بن أحمد بن علّي الباهوتّي المصرّي   
).تقريًبا.  م1697./  هـ1109-( محّمد المجدولّي أبو الحسن علّي بن أبي عبد اهللا  

.). م1725./  هـ1138-(إلياس بن إبراهيم الُكورانّي   
.محّمد الشِّيراَنسّي  

.  م1728./  هـ1141محّمد بن محّمد الدَّّلجّي، فرغ منه سنة   



.). م1722./  هـ1159-(أحمد بن عثمان اَألْسقاتّي   
.). م1764./  هـ1178-(يوسف الِحْفنّي   

. هـ1299، . هـ1286،  . هـ1282، القاهرة، .) م1791./  هـ1206-(محّمد علّي بن أحمد الصَّّبان   
.إسماعيل الَمْوِصلّي  

نة           ه س رغ من ي زاده، ف ّي مفت انّي الّروم ّرحيم األرزنج د ال ن عب ادق ب د ص اهرة،  . م1800./  هـ 1215محّم ـ1254، الق ./  ه
. هـ1279، . هـ1253؛ إستانبول، . هـ1275  

اهرة،  . هـ1302، . م1865./  هـ1282، بوالق،   ).1860./  هـ 1276-(إبراهيم بن محّمد الباجورّي       1315، . هـ 1303؛ الق
. هـ1344، . هـ1324، .هـ  

. هـ1282أحمد أفندي خليل الفوزّي بن مصطفى الِقْلباوّي، إستانبول،   
.أحمد حيدر  

.حفيد العصام أحمد بن إسماعيل اإلسفرائنّي-ج  
.  م1620./  هـ1038ُقوْل أحمد بن محّمد بن َخِضر جمال الّدين الِكْرماْستّي ، فرغ منه سنة -د  

:حاشيته  
 عمر الحنفّي الرِّفاعّي

.). م1737./  هـ1150-(محّمد ساَجقلي زاده الَمْرَعشّي -هـ  
.). م1767./  هـ1181-(أحمد بن عبد الفّتاح الُملَّوّي -و  

:حواشيه  
.  هـ1321، . هـ1299، . هـ1286، القاهرة، .) م1791./  هـ1206-( السََّلُبون محّمد بن أحمد  

.، نتائج الفكر.) م1794./  هـ1209-(أحمد بن يونس الَخِليفّي   
. هـ1308، . هـ1301، . هـ1279، . هـ1281، القاهرة، .) م1817./  هـ1232-(ّ محّمد بن محّمد األمير المالكّي الّشاذلي  

. م1287، بوالق، .) م1871./  هـ1288-(ياتّي الِخْضرّي محّمد الدِّْم  
.). م1895./  هـ1313-(محّمد بن محّمد األنبابّي   

.أحمد بن إبراهيم الشَّْرقاوّي  
.أحمد العروسّي األزهرّي  
.الَباُجورّي  

.   م1771./  هـ1185محّمد األمير، فرغ منه سنة -ز  
. إيضاح المشكالت،.) م1778./  هـ1192-(أحمد الّدمنهورّي -ح  

). هجرًيا قرًنااالثني عشرفي -(أحمد بن أحمد الّسندوبّي -ط  
. م1273، بوالق، . م1817./  هـ1233، َلْقط الجواهر، فرغ منه سنة .) م1871./  هـ1288-(محّمد الّدمنهورّي -ي  

. هـ1309، . هـ1298، القاهرة، في ضمن مجموعة، .) م1834./  هـ1250-(حسن بن محّمد العّطار -ك  
:حاشيته  

.). م1886-(َزْينّي َدْحالن   
والق،    . م 1845./  هـ  1262عبد الحافظ بن علّي المالكّي، زهر الّرياض الّزآّية الوافية ِلمضمون، فرغ منه سنة              -ل  1290، ب

.هـ  
. هـ1308، إستانبول، . م1869./  هـ1286فى القسطنطينّي، فرغ منه سنة طَفْوز بن مص-م  

. هـ1298 خليفة إمام الجامع الّزيتونّي، مواهب الّصمدّية لكشف لثام الّسمرقندّية، تونس، طاهر بن مسعود-ن  
.أحمد بن محّمد بن الّنافع القازابادّي-س  

.محّمد بن محّمد الُبَدْيرّي الّدمياطّي الّشافعّي-ع  
.قره َسعيد-ف  
.الشَّرابيسّي-ص  

.أبو الَميِّت الّدمياطّي-ق  
.أحمد اإلسقاطّي-ر  

. هـ1345ف حجازّي مدرِّس األزهر، اإللمام في علم البيان، القاهرة، يوس-ش  
السُّوسّي-ت  

.عبد الّرحمن بن عبد اهللا الُحّلّي، الخادم في حّل األلفاظ أبي القاسم-ث  
:مختصرات لفرائد الفوائد  

.بلوغ األرب من تحقيق استعارات العرب-1  
].و شرحه مؤّلفه[وان ، تحفة اإلخ.) م1786./  هـ1201-(أحمد الضَّرير -2  

].و شرحه مؤّلفه. [ م1670./  هـ1081محمود حيدر الَهّكارّي، مختصر، فرغ منه سنة -3  
:ممظومات لفرائد الفوائد  

.). م1606./  هـ1014-(منصور سبط ناصر الّدين الطَّْبالوّي -1  
.). م1767./  هـ1181-(أحمد بن عبد الفّتاح الُملَّوّي -2  

.دِّْمياطّيعلّي َمْنَطال ال-3  
.محّمد بن أحمد السَّيِّد الحسنّي-4  

.محّمد الّطنطاوّي-5  



 
.  م1500./  هـ906-(    الِكْرماْسِتّي   بن ُحَسْين يوسف GAL G II, 321, S II, 322:( 

GAL S II, 322 ( إقدار واهب القدر في المعاني و البيان-1 ). 136، 1 نقًال عن آشف الّظنون   
(حاشية على المطّول -2 GAL S II, 322 .( 

(رسالة في مباحث الُمجاز و االستعارة -3 GAL S II, 322: Rāmpūr I, 564.( 
(المختار في المعاني و البيان -4 GAL S II, 322: Selim Āġā 1052.( 

 
.):  م1505./  هـ911-(جالل الّدين عبد الّرحمن بن أبي بكر : السُُّيوِطّي  

(آتاب َجنى الجناس -1 GAL G II, 156. 270, S II, 195 اهرة،      ) اجّي، الق ّي رزق الخف د عل ق محّم  301، . م1985، تحقي
.ص  

ان-2 اني و البي م المع ي عل ان ف ود الجم اح [عق يص المفت ة تلخ (] خالص GAL G II, 156. 269 ـ1305، ) ة . ه ، المطبع
.؛ القاهرة، بال تأريخ. م1955الّشرقّية؛ القاهرة،   

(البالغة الّلطائف الُمصاغة في الفصاحة و -3 GAL S II, 194, 263f.( 
.ُنْزَهة اإلخوان و ُتْحَفة الخّالن-4  

=  بديعّية-5 .و شرحه مؤّلفه). 234، 1آشف الّظنون ( نظم البديع   
(النُّقاية -6 GAL G II, 156. 268, S II, 195.( 

 
ديع     ، الجوهر الرَّفيع و وجه المع .) م1514./  هـ920-(عبد الرحمن بن إبراهيم الزَِّبيدّي  واع الب ة أن ي معرف (اني ف GAL G 

II, 181.( 
 

.): م1533./  هـ940-(شمس الّدين أحمد بن سليمان بن آمال باشا : ابن آمال باشا  
(رسالة في أسلوب الحكيم -1 GAL G II, 452.( 
(رسالة في إعجاز القرآن -2 GAL G II, 449, S II, 669.( 

(رسالة في تحقيق أّن صاحب علم المعاني إلخ -3 GAL G II, 452, S II, 671.( 
(رسالة في تحقيق معنى الّنظم و الّصياغة -4 GAL G II, 452, S II, 671.( 
(رسالة في تقسيم المجاز و تحقيق أقسامه -5 GAL G II, 453, S II, 672.( 

(رسالة في علم المعاني -6 GAL S III, 1306.( 
(آتاب تحقيق الكناية و االستعارة -7 GAL G II, 453, S II, 672.( 

تغيير المفتاح (آتاب الّلطيف -8 GAL S II, 673( 
 

، . م1537./  هـ944-(عصام الّدين إبراهيم بن محّمد بن عربشاه : اِإلْسَفراِئيِنّي GAL G II, 540:( 
(األصول على مختصر الّتلخيص -1 GAL S II, 571.( 

(رسالة في االستعارات -2 GAL S II, 571.( 
(رسالة في علم المجاز -3 GAL G II, 411, S II, 571.( 

(شرح االستعارات الّسمرقندّية -4 GAL S II, 571.( 
. ( هـ1286ميزان األدب، إستانبول، -5 GAL G II, 411, S II, 571.( 

: شرحه  
(، ُعجالة البيان .) م1572./  هـ980-(الفاضل التَّْشَكْندّي  GAL G II, 411, S II, 571.( 
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