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 چکیده

تاسیس و توسعه با توجه به اینکه در بسیاری از علوم بخصوص علوم ادبی به نقش شیعیان در 

این علوم پرداخته نشده و یا اگر پرداخته شده بصورت پراکنده این امرانجام شده تصمیم بر آن 

در علم  در حد امکان پرداخته شودبصورت یکجا و  در علم بالغت شد که به این امر مهم

جعفر غت که حرف از موسّس بودن افرادی چون المرزبانی در علم معانی و علم بیان و نیز بال

است در بین تاریخ نویسان به این امر اشاره زیادی نشده است و حال  قدامه درعلم بدیعبن 

را کسی  آنکه تاثیر افرادی چون سید رضی و صاحب بن عبّاد در علم بالغت و توسعه آن

 توانایی انکار ندارد.

گسترش  اینکه تالش علمای شیعه در امر در این مختصر به آن خواهیم رسید که عالوه بر

بالغت بسیار مغفول مانده به تاثیر این عالمان دین در تاسیس علوم بالغی نیز اشاره روشنی 

د و هم علمای شیعه معاصر نیز قدمهای قابل توجهی در این امر برداشته اننیز  و  نشده است

 . درحال انجام استمهم  در این امر  اکنون نیز تالشهایی
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 مقدمه

یا اثری از علمای شیعه وقتی به تاریخچه علوم اسالمی در کتب تاریخی می نگریم عموما 

یا آنکه  شویم و های متعصبانه روبرو می صورت اجمالی و با تحلیله وجود ندارد و یا آنکه ب

بیان نشده است و برای شناخت علمای تاثیرگذار در علم بالغت  جمع شده صورت یکجا وه ب

ب الذا به جمع آوری این عناوین در کت، ین کتاب مراجعه کرد به چند باید ساعتها جستجو و

مختلف شیعی از جمله تاسیس الشیعه و اعیان الشیعه و الغدیر و... و همچنین کتب نوشته 

همت گماردیم تا  لوم بالغی نوشته دکتر شوقی ضیف()کتاب تاریخ تطور ع تاریخ نویسان عامّه

 . استجحد بسیاری را بکار گرفته  تالش و بدانیم کسی که بر حق گام بر می دارد

در ابتدای این پژوهش در فصل اول به تاثیر علمای شیعه در علوم اسالمی اعم از عقلی و نقلی 

علمای شیعه در همه ی علوم مشخص صورت اجمالی پرداخته شده تا اینکه گستردگی تاثیر ه ب

سپس در فصل دوم به تاثیر شیعیان در  هم دریچه ای برای ورود به بحث اصلی باشد و شود و

صورت تفصیلی در دو بخش تاسیس علوم بالغی و توسعه ی آن پرداخته شده ه بالغت ب علم 

در  . علم برداشته انداست تا بدانیم که چه قدمهای بزرگی را این عالمان جلیل القدر در این 

سید علی خان مدنی و علمای  ، میثم بحرانی ، به بزرگانی همچون سید رضی دوم این فصل

دیگری اشاره خواهیم کرد که اگر چه سعی در آن داشته اند که بر ارزش کارشان پرده نهند 

خواهد  ولی تاریخ  این علم با اینان عجین شده و جداکردن این عالمان از بالغت امری محال

  .بود

پردازیم که  به علمایی می به مطالب را به پایان می رسانیم و در آن و در نهایت در خاتمه ای

عمر شریف خویش را در این راه  در عصرما به تبیین و توسعه علم بالغت پرداخته اند و

شمی و حجت هاتوان به استاد مدرّس افغانی و استاد  . از این اندیشمندان می مبذول کرده اند

امید است که این مختصر مورد توجه مخاطبین قرار گیرد و زمینه ای  . جمعی دیگر اشاره کرد

. و در آخر از  برای پرداختن بیشتر به این موضوع و نقش علمای شیعه در علوم مختلف گردد

استاد بزرگوار حجت االسالم والمسلمین احمدی که بنده را در این اثر راهنمایی کردند و 

                                                                                                                                                                                                              .      فردین احمدی                                                                                                            ارزش این اثر شدند کمال قدردانی و سپاسگذاری را دارم موجب

 97-96هارب                                                                                   ب



 علوم اسالمی علمای شیعه و : فصل اول                          

 : مقدمه

نیم تا به نقش شیعیان در علوم اسالمی بصورت آگونه که گفته شد در این بخش بر انهم

 . اجمالی پرداخته شود

با گفتاری از  شیعه را در هر علم خاص بیان می کنیمکه اسامی علمای  در این فصل بعد از آن

نقلی مطلب را به  اعم از علوم عقلی و م اسالمیعلّامه طباطبایی در نقش علمای شیعه در علو

 . پایان می رسانیم

 . وسعه علوم نقش بسزایی داشته اندی است که در تاسیس وتایهشیعه  تاریخ مملوّ از

صاحب بن عباد  خلیل بن احمد و ، علی بهبهانی در این علم از علمایی چون سید : علم لغت

 . ... میتوان نام برد و

الدین استر آبادی و ابوتمیم مازنی را میتوان از علمای تاثیرگذار در این علم رضی  : علم صرف

 . نام برد

سید  ابن سکیت و رضی الدین استرآبادی در شرح کافیه و همچنین شیخ بهائی و : علم نحو

 . علی خان مدنی را میتوان از بزرگان این علم شمرد

ابوسعد ؛ قدامه بن جعفر ؛ مرزبانی ؛ از علمای علم بالغت میتوان به سید رضی  : علم بالغت

 . اشاره کرد یابن میثم بحران، عمیدی 

 : گونه آورده است امه طباطبایی درباره ی این بحث اینعلّ

ی دارند بلکه مؤسس و ه سزایشیعه نیز به نوبت خود  در تاسیس و تنقیح این علوم سهم ب 

ابواالسود دئلی به راهنمایی علی)علیه که نحو را  نها شیعه بوده است چنانز آمبتکر بسیاری ا

تدوین نمود و یکی از بزرگ ترین موسسین علوم فصاحت و بالغت صاحب بن عباد  السالم(

است که تالیف دانشمند معروف ( العین ) شیعی از وزرای آل بویه بود و اولین کتاب لغت 

که واضع علم عروض بوده است و هم استاد سیبویه نحوی خلیل بن احمد بصری شیعی است 



یشرفت عجیبی که در زمان وحید بهبهانی و باالخص به دست ودر اصول فقه نیز پ 1.می باشد

 2 . شیخ مرتضی انصاری نصیب شیعه شده هرگز با اصول فقه اهل سنت قابل مقایسه نیست

ز ذکر این اه ی علوم عقلی پس درباراین کالم عالمه طباطبایی بود در مورد علوم نقلی لکن 

، مله فارابی جنکته که ریشه فلسفه را باید در امامان شیعه پیدا کرد به ذکر دانشمندانی از 

ی کند مش بسزایی داشتند اشاره شیخ سهروردی که در پیدایش علوم عقلی نق، بوعلی سینا 

ملی موثر بود تفکر فلسفی عا که در آغاز برای پیدایششیعه چنان : سپس اینچنین ادامه می دهد

ساعی میکرد در پیشرفت این گونه تفکر وترویج علوم عقلیه نیز رکنی مهم بود وپیوسته بذل م

از میان شیعه  هرگز، و از این روی با اینکه با رفتن ابن رشد فلسفه ازمیان اکثریت تسنن رفت 

لمتالهین داماد و صدر امیر ، نرفت و پس از  آن نیز فالسفه ای نامی مانند خواجه طوسی 

 . صیل و تحریر فلسفه کوشیدندحبوجود آمده یکی پس از دیگری در ت

همچنین در سایر علوم عقلیه کسانی مانند خواجه طوسی و بیرجندی و غیر ایشان به وجود  

تاسیس وتوسعه همه ی این علوم عقلی ونقلی با کوشش خستگی ناپذیر علمای شیعه  3آمدند .

 . اهلل در فصل آینده به این تاثیر علمای شیعه در علوم بالغت می پردازیمیافت. ان شا 
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 تاثیر علمای شیعه در تاسیس وتوسعه بالغت : فصل دوم                   

 سسین شیعهمؤ : بخش اول

ست و در یکی از بزرگان علم بالغت که تاثیر بسیاری در علم بالغت داشته ا : المرزبانی

 . از کتب بعنوان واضع علم معانی وبیان شناخته شده است المرزبانی استبسیاری 

 برخی عبدالقاهر را موسس علم  با وجود اینکه ، آمده است که( الکنی و االلقاب )  در کتاب 

 همچنین به دو و . مرزبانی استال 4 می دانند ولی گفته شده است که موسس ومدون علم بیان

( و  ما نزل من القرآن فی علی ) از کتابهای او میتوان به ، اره می کنداثر از این عالم شیعی اش

 5. ورقه است اشاره کرد 300( که در بردارنده ی  ) المفصل کتاب

تصریح شده است که اولین کسی که درباره ی علم بیان کتابی ( اعیان الشیعه ) در کتاب 

 6. مفصل ذکر کرده استالتصنیف کرد المرزبانی بوده است و نام این کتاب را 

نام  و مرزبانی می کندالسس بودن که تصریح در مؤ سیس الشیعه نیز بعد از ایندر کتاب تأ

داند به ذکر یک اشتباه می پردازد که الجالل  ورقه ای می 300کتاب او در این زمینه را المفصل 

ه واضع علم بیان او به این ادعا سیوطی ک . السیوطی در کتاب االوائل خود مرتکب شده است

مرزبانی می گوید که المرزبانی مقدم بر العبدالقاهر است با توجه به تاریخ وفات عبدالقاهر و 

کالم سیوطی که اولین مصنف در علم بیان را  هصاحب تاسیس الشیعه در توجی  عبدالقاهر بوده

علم بالغت را لمای اهل سنت در شاید مراد سیوطی اولین از ع : عبدالقاهر می داند می گوید

و پا همچنین برای اینکه برای کسی عجیب نیاید   اده نموده که نام عبدالقاهر را آورده استار

محمد بن  ، می گوید عالوه  بر المرزبانی که قبل از عبدالقاهر کسی چنین کاری انجام داده

ت مقدم بر کتاب خود که تنقیح البالغه نام داش که از علمای شیعی بود با احمد العمیدی نیز

 7 . شیخ عبدالقاهر جرجانی است

                                                           
 داشته اعم معنای بیان علم گذشته در که است این خاطر به است شده اشاره بیان علم به تنها بیان و معانی علم میان از ینکها 4

برای نمونه میتوان به کتاب  .برند می بکار بالغیون جای به را بیانیون لفظ مثال که است بسیار تعبیر این های نمونه و است
 جواهر البالغه صفحه ...رجوع شود.
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اینکه قبل از عبدالقاهر عالم شیعی المرزبانی دارای اثر بوده است امری واضح است و به همین 

امام ابو  : اجع به المرزبانی چنین می آوردیکی از اساتید بالغت در کتاب خود رخاطر است که 

سید  یعی است که از اساتید شیخ مفید وعبداهلل محمد بن عمران مرزبانی یکی از محدثان ش

صد سال . وی با تالیف کتاب المفصل فی علم الفصاحه و االیجاز  رضی نیز شمرده شده است

 8 . پیش از عبد القاهر جرجانی نخستین اثر مستقل و منضبط بالغی را تالیف کرده است

 : قدامه بن جعفر

می دانند چرا که به نظر می رسد قبل از او کسی که  واضع علم بدیع را ابن معتزاکثر بالغییون 

علم بدیع را بطور مستقل بررسی کرده باشد و صنایع بدیعیه را جمع آوری کرده باشد وجود 

و آنرا کتاب البدیع نامیده ) ندارد و همچنین خود ابن معتز درکتاب خود که راجع به علم بدیع 

این دو  ، که فنون بدیع را گرد آوری کردم تصریح کرده است که من اولین کسی هستم( است 

عام بدیع تحقیقی دیگر راجع به واضع  امر باعث شد که واضع علم بدیع را ابن معتز بدانند و

حال آنکه قدامه بن جعفر که از علمای علم بدیع بوده و در این علم بسیار  صورت نپذیرد و

 9 . تالش کرده است هم عصر با ابن معتز است

ر با ابن ابر گفتار صاحب تاسیس الشیعه که قدامه بن جعفر هم عصه بیان شد  بنهمانطور ک

) که به نوشته صر را در این ع را البدیع( نقد ) کتابقدامه معتز بود و نیز با ذکر این نکته که 

ع است با ین معتز واضع علم بدبنمی توان به سادگی ادعا کرد که ا( معروف است  نقد قدامه

 . هردو هم عصر بوده و قدامه بن جعفر نیز صاحب تالیف بوده استوجود این که 

تز و قدامه درجه خود می رسد که بدانیم در عصر مشترک ابن معاین تردید وقتی به باالترین 

یر گذاری . علت تاث تر و تاثیر گذارتر عمل کرده است قدامه شیعی است که فعال ، بن جعفر

 . از صفی الدین حلی آورده بیان میکنیم قدامه را با نقلی که تاسیس الشیعه

که به شرح کار خود  برای این10صفی الدین حلی که خود از بدیعیه سراهای معروف است 

در  اجمالی از این علم و بخصوص به تاثیر قدامه و ابن معتز ی بپردازد در ابتدا به تاریخچه

وده و نوع ب 17می پردازد و چنین می گوید که تمامی فنونی که ابن معتز جمع کرد  علم بدیع
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نوع از فنون باهم  7نوع بوده که بعد از انکه  20حال آنکه فنونی که قدامه بن جعفر جمع کرد 

 . نوع از فنون را جمع آوری کردند 30دو  توارد پیدا کرد هر

می گوید احتمال این  شیعه نقل می کند واین مطلب صفی الدین حلی را صاحب تاسیس ال

قدامه بن جعفر از ابن معتز که  خصوص اینه وجود دارد که واضع علم بدیع قدامه بوده باشد ب

در  نان روشن است کهمرجحات واضع بودن قدامه در علم بدیع چ 11. مسن تر بوده است

 : است چنانکه می نویسدبه موسس بودن قدامه تصریح شده (  معنا شناسی بالغی قران) کتاب 

که علم بدیع نیز در بدو پیدایش خود جدا از علم بالغت متولد شد بد نیست به  توجه به این با

رده شده ان اشاره شود که موسس علم بدیع شمقدامه بن جعفر کاتب شیعی مسلک دربار عباسی

 12است 

ریخ نویسان اهل سنت بوده است که تا روشن چناندر رشد و شکوفایی علم بدیع تاثیر قدامه 

چند که آنگونه که باید می بود حق مطلب را ادا نکرده  هر چاره ای از ذکر نام او نداشته اند نیز

غت ن جعفر کوشید بالقدامه ب .)در اینجا بیانی را از یکی از این تاریخ نویسان بیان میکنیم . اند

کرد و در آن از منطق و فلسفه ی  ل کند لذا نقد الشعر را تالیفعربی را طبق اصول یونانی تحلی

ارسطو وکتاب فن خطابه و فن شعر او کمک گرفت و در این راه تالش فراوان کرد او قواعدی 

را که اصمعی و جاحظ و ابن معتز و ثعلب در زمینه ی بالغت پایه گذاری کرده بودند به دقت 

 ن معتز نوشته بود بیافزایدرایه ی جدید را به آرایه هایی که ابآ 13   ت تجسم بخشید و توانس

) . 13 

ن طع ابقنتیجه ای که می توان از این بحث گرفت این است که نمی توان بطور  : جمع بندی

به  بدانیم نهایت امر این است که این علم را دو واضعین و معتز را واضع علم بدیع بدانیم

ه اند چرا که خاطر اینکه این دو هم عصر بودند و ظاهر این است که از کار همدیگر خبر نداشت

امه بن دکه گفته شد ق که همانطور حال آن در کشف آرایه های ادبی با هم توارد کردند و

 . جعفر نسبت به واضع بودن ارجح از ابن معتز است
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قدامه بن جعفر استاد  اهر قضیه این است کهدر آخر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ظ

 14 نداشته است

 توسعه دهندگان علم بالغت : بخش دوم

از شاگردان و پیروان ابن عمید تنها کسی که شیوه ی او را که سبک جدید  : صاحب بن عباد

در صنایع بدیعیه بود به حد کمال رسانید صاحب بن عباد بود که مانند استاد از نوابغ بود 

عباد بدایع نگاری را تا آخرین نقطه ای که الفاظ و معانی را احتمال آن بود پیش صاحب بن 

وائی معنا و زیبایی لفظ به آخرین نقطه کمال و به گفته ی ثعالبی به برد و شخن منثور رادر شی

سر حد اعجاز رسانید و دلیل این گفته آن است که نویسندگان بعد از صاحب که از حد او 

صاحب بن عباد هم   ،15 تجاوز کردند هرچه بر جمال الفاظ افزودند از کمال معانی کاستند

خود یک بالغی تمام عیار بوده است و به تعبیر برخی بالغت نظم و نثرش به سر حد کمال 

که چون وزیر موید الدوله و  و هم این . یک بود که داخل در اعجاز شوددرسید و نز

فخرالدوله دیلمی بود به اتفاق عامه مورخین و ائمه ادب بزرگترین مروج نظم و نثر عربی در 

رن چهارم هجری بشمار می رود و نشر و ترویج علوم و معارف و ادبیات مهمترین مرام و ق

 16 . مقصود او بود

صاحب در علم و ادب شاگردان بسیار داشت و ادبا و نویسندگان که مالزم درگاه او بودند 

گفته شده است که عبدالقاهر گرگانی که  غالبا در خدمت او کسب معلومات می کردند ،

و تاثیر شگرفی در ترویج و دسته بندی مطالب  17بیان میدانندو معانی علم ی او را واضع بسیار

 . بالغی داشت شاگرد صاحب بن عباد بوده است

برخی در اینکه عبدالقاهر شاگرد صاحب باشد تردید کرده اند لکن در اعیان الشیعه آمده است 

 18. ز شاگردان صاحب استکه شیخ عبدالقاهر جرجانی که در علم بالغت شهرت دارد ا
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ی ولتنها امری که باقیست این است که برخی در مورد شیعه بودن صاحب شک کرده اند 

  . نچنان زیاد است که جای شکی باقی نمی گذارددالیل اثبات شیعه بودن صاحب آ

چند چیز می داند  و شاهد این مطلب را 19در الغدیر به امامی بودن صاحب تصریح شده است

. از جمله ی اشعار اول شعر و نثر صاحب که در بسیاری ازآنها به مدح اهل بیت پرداخته است 

و نثرهای صاحب در این باره می توان به نمونه های زیر اشاره کرد که در الغدیر ذکر شده 

 . است

 اال هو ال الهما لعلی العلی اشباه                             ال والذی  1اشعار : 

 تفاخر ابناهمبناه مینی النبی تعرفه                          وا بناه عند ال          

 ا یجز راس ابن النبی و فیب الوری           حی امام رکابه لم یقتل 2       

 اظمکبمحمد و وصیه و ابنیهما                      وبعابد و بباقرین و  3       

   20بمحمد و وصیه و ابنیهما                       الطاهرین و سید العباد   4       

و دلیل دیگر را تصریح برخی از علمای شیعه می داند که در کتابهایشان تصریح کرده اند که 

صاحب شیعه  امامی بوده است بطور مثال به سید رضی الدین ابن طاووس اشاره می کند که 

د تصریح کرده به اینکه صاحب از افقه فقهای اصحاب ماست و هم در کتاب ) الیقین ( خو

چنین به شهادت شیخ صدوق در عیون اخبار رضا اشاره می کند که می گویند صاحب امامی 

 21المذهب بوده و خطا کرده کسی که گمان کرده او معتزلی است.

 22با این همه چگونه میشود که در شیعه بودن صاحب شک کرد.

بدالقاهر صاحب بن عباد بطور مستقیم و غیر مستقیم بوسیله ی شاگردانی چون ع : جمع بندی

ه  و اهتمام عالوه بر اینکه خود بالغی ماهر بود جرجانی تاثیر شگفتی در علم بالغت داشت و

 . زیادی در ترویج بالغت داشته به تربیت شاگردان زبده پرداخته است
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 و چون در حوصله ی این اثر نیست از پرداختن به آن خوداری است داده پاسخ آنها به و کرده مطرح شود ایجاد شک بودنش
 می کنیم.



 

گیری غت به نقش سید رضی در تثبیت و بکارتطور علوم بال در کتاب تاریخ و : سید رضی

ری به دیدیم که گروههای فراوانی در قرن چهارم هج : علم بالغت اینگونه پرداخته شده

رخی رشد علم بالغت شد این شکوفایی با ب مباحث بالغی روی آوردند و این توجه باعث

ه شریف کلعاتی بود این دست مطا ها از های تطبیقی همراه بود شاید مهمترین بررسی بررسی

او در کتاب  رضی در دو کتاب تلخیص البیان فی مجازات القرآن و المجازات النبویه مطرح کرد

 ت...نخست مجازهای موجود در قران کریم را به ترتیب سوره ها و ایات بررسی کرده اس

ا بیان حدیث را برگزیده و مجازها و استعاره ها وکنایات آنها ر 360 و در کتاب دوم نزدیک 

 23 کرده است

ساتید اسید رضی اولین کسی است که به تالیف درباره ی مجازهای قران پرداخت ، یکی از 

ی محمد بن حسین رض این باره می نویسد :  ضمن معرفی سید رضی در بالغت معاصر در

 برادر سید مرتضی نقیب علویان و شاگرد امام مرزبانی است ...

فی مجازات القران باجمع آوری و تحلیل مجازهای قران به  وی در کتاب فاخر تلخیص البیان

تالیف متمرکزی از مجازهای قران دست زد. سید که قبل از عبدالقاهر و سکاکی زندگی می 

کرد نخستین کتاب مستقل را درباره ی مجازهای قران تالیف کرده و در تالیف مستقل دیگری 

کرم )ص( را جمع آوری و بررسی کرده است. المجازات النبویه نییز تعابیر مجازی پیامبر ا

کتاب مجاز القران ابوعبیده را ار ما به جای کتاب سید گه برخی نویسندگان هم روزچاگر

نخستین اثر مستقل درباره ی مجاز دانسته اند اما ایشان بدون توجه به محتوای کتاب ابوعبیده ، 

 24ه اند.فقط با استناد به عنوان کتاب چنین ادعایی را مطرح کرد

این عالم شیعی محسنات بدیعیه را در یک قصیده در مدح پیامبر بگونه : صفی الدین حلی 

ای آورد که در هر بیتی یکی از محسنات بکار رفته است در اینجا مطلبی را از تاریخ 
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صفی الدین حلی در قرن هشتم قصیده ای در نعت رسول نویس اهل سنت بیان میکنیم: 

 با این مطلع :اکرم به نظم می کشد 

 سلم  واقر السالم علی عرب بذیان جئت سلعا فسل عن جیره العلم                    

یکی از صنایع  و در هر بیتی از آن بیت است145وشامل  25این قصیده در بحر بسیط است

 بدیعی به کار رفته است .

ام النتائج االلهیه شرحی به نحلی این قصیده را الکافیه البدیعه فی المدائح النبویه نامیده و در 

فراوانی به  پس از صفی الدین حلی عالمان فی شرح الکافیه البدیعیه آن را توضیح داده است.

ز جمله ابن انظم بدیعیه هایی به شیوه او پرداختند و در این کار بر یک دیگر پیشی گرفتند 

وی از صفی الدین بلکه به پیر از او پیروی نکردندجابر اما پس از ابن جابر سرایندگان بدیعیات 

ه او در کحلی ادامه دادند و این شاید به خاطر شگفت زدگی آنها از محسنات فراوانی بود 

 .بدیعیه ی خویش فراهم آورده بود 

ه تحریر و صفی الدین حلی در مقدمه شرح خود درباره ابن ابو اصبع می گوید  : او در مقدم

صفی  س از آگاهی بر چهل کتاب تالیف کرده است .تحبییر آورده است که این کتاب را پ

حسنات مکتاب دیگر را هم خواندم و عالوه بر  30الدین می گوید : من افزون بر این ها 

 موجود در آنها آرایه های ادبی تازه ای پیدا کردند .

گویا از روز گار صفی الدین حلی به این سو در عرصه بدیع به همان جایی رسیده ایم که از 

 26ر عرصه علوم بالغی شاهد آن هستیم.وزگار سکاکی به این سو به طور کلی در

ینجا فقط به ادر تاثیر علم بالغت علمای زیادی از شیعه تاثیر گذار بوده اند که در  : تتمه

 ، لی خان مدنیعسید ،  از این علما می توان به ابن میثم بحرانی ، ذکری از آنان اکتفا میکنیم

 الدین حلی اشاره کرد.صفی  ، ابن عمید
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: بعد از آنکه نقش علمای شیعه در علوم بالغت روشن شد حال وقت ان است که به  خاتمه

ز زیر بار این مسئولیت خطیر شانه این مطلب اشاره کنیم که علمای شیعه بالغت هیچوقت ا

 خالی نکرده اند و در عصر حاضر نیز کسانی وجود داشته ودارند که میتوان به وجودشان

 . افتخار کرد در اینجا به ذکر اسامی ایشان و شرح مختصری از آنها می پردازیم

مجلد به  9 از این دسته علما میتوان به استاد حجت هاشمی اشاره کرد که حاشیه ای شامل بر

نام شرح مفصل بر مطول دارند و همچنین میتوان به استاد بزرگوار جعفر حسینی اشاره کرد که 

همچنین از این اساتید میتوان  ارمغان آوردند و نام اسایب در علم بالغت به سه مجلد کتاب به

 به استاد مدرس افغانی اشاره کرد که عمر خود را در راه علوم ادبی از جمله بالغت بذل کردند

 

های مستمر شیعه در علم بالغت دست یابیم  چه حاصلی بهتر از اینکه توانستیم به قدم : نتیجه

آنجا که نقش شیعه را در تمامی علوم مورد  ای علمای شیعه را بشناسیم .و در هر عرصه 

بررسی قرار دادیم و با اشخاصی همچون ابن سکیت خلیل بن احمد ابواالسود دئلی و...آشنا 

شدیم و دانستیم که در وضع هر سه علم بالغت المرزبانی و قدامه بی جعفر دست داشته اند و 

ب از این علم محافظت کردند تا نسل به نسل مطالب منتقل اشخاصی مانند سید رضی و صاح

این کار تا زمان معاصر ادامه دارد و ان شااهلل به همین شیوه  شود و بر کیفیت آن افزوده شود و

 . ادامه پیدا می کند
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