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 املقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى محمد خاتـ األنبياء كالمرسميف كعمى آلو 

 .الطيبيف الطاىريف كصحبو المنتجبيف إلى يـك الديف
 .أما بعد

فيذه قراءة عينيت بالدراسات المغكية التي اشتممت عمييا رسائؿ الجامعات العراقية 
ف ىذه العناية امتدت مف عناية الباحثيف  كأطاريحيا كالتي مٌثؿ نيج الببلغة ميدانا تطبيقيا ليا، كا 
أنفسيـ في دراسة النيج، إذ كجدكا أف جٌؿ المباحث المغكية متمثمة في كتاب نيج الببلغة لئلماـ 

قبؿ - درسا لغكيا فحسب؛ بؿ عني بكبلمو  () فضبل عف ذلؾ أنو لـ يعف بكبلمو ،()عمي 
حفظا، كركاية، كتدكينا، كشرح - أف يجمعو الشريؼ الرضي في كتاب أطمؽ عميو اسـ نيج الببلغة 

مفردات، كاحتذاء معاف، مف المشتغميف بصناعة األدب كتأليؼ الكبلـ، فمـ يبمغ كبلـ مف العناية 
دكف "سكل القرآف الكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ، حتى قيؿ فيو  ((كاالىتماـ مثؿ كبلـ اإلماـ 

 مف الكبلـ اإلليي المشرؽ ؽ؛ لما فيو مف مسحة جمالية كعب()"كبلـ الخالؽ كفكؽ كبلـ المخمكقيف
 كأما كبلـ اإلماـ بعد أف جمعو الشريؼ الرضي فقد بألفاظ ليا مف القكة كالبياف في التأثير بمكاف،

قباؿ الدارسيف، كشغؼ المطالعيف، مبمغا يصعب فيو الحصر، كيعجز  ناؿ مف عناية الباحثيف، كا 
بداعو، كجماليتو، كشمكليتو، كفنيتو، كقدسيتو،  منذ " فػ ...الباحث عف جمع ما قيؿ في فصاحتو، كا 

أف صدر ىذا الكتاب عف جامعو، سار في الناس ذكره، كتألؽ نجمو، أشأـ كأعرؽ، كأنجد كأتيـ، 
كأعجب بو الناس حيث كاف، كتدارسكه في كؿ مكاف، لما اشتمؿ عميو مف المفظ المنتقى، كالمعنى 
المشرؽ، كما احتكاه مف جكامع الكمـ، في أسمكب متساكؽ األغراض محكـ السبؾ، يعد في الذركة 

 كقد اقتبست أقكاال كثيرة مف مظاف متفرقة دليبل عمى تأثير نيج ()"العميا مف النثر العربي الرائع
بشكؿ منقطع النظير تأكيدا ليذه العناية، بيد أني  ()الببلغة في الناس، كانتحاء سمت كبلمو 

ضربت صفحا عف ىذا المكضكع؛ فاإلطالة فيو تخرجنا عف بحثنا، مجتزئيف منو بذكر الدراسات 
تمكف مف أف  () اإلماـ عمي  كالذم نخمىصي إليو أفَّن المغكية التي جعمت نيج الببلغة ميدانا ليا، 

                                 
. 24 / 1:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

 .7: ٓولٓخ األٍزبم ٓؾٔل أثٞ اُلَٚ ئثوا٤ْٛ ُْوػ اثٖ أث٢ اُؾل٣ل ( ) 
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إف : يمنح مكضكعاتو الخمكد كالبقاء كما تمكف أف يعطييا الشمكؿ كاالتساع بحيث نستطيع أف نقكؿ
   .أدب اإلماـ أدب إنساني عالمي خالد

 سجؿ كتاب نيج الببلغة حضكرا في مياديف البحث األكاديمي في جامعاتنا العراقية منذ فقد
بكاكيرىا األكلى، كبو افتتح باب الدراسات الجامعية، إذ إف أكؿ رسالة في ىذا الكتاب كانت عاـ 

كمية اآلداب لمباحث كامؿ حسف البصير، كمف ثـ تعاقب عميو / في جامعة بغداد (ـ1965)
ظيار  الباحثكف في تممس شكاىده، كبياف مقاصده كمضامينو، كالكقكؼ عمى صكره كتراكيبو، كا 

غريبو، عمى الرغـ مف كثرة الصعكبات التي كانت تكاجييـ، كفي مقدمتيا التشكيؾ في نسبة ىذا 
الكتاب، كظركؼ سياسية أحاطت بالبمد إاٌل أف ذلؾ لـ يحؿ بيف الباحثيف كبيف دراسة ىذا الكتاب 

 .الخالد
إف الغاية مف ىذه القراءة ىي رغبتي الممحة في إظيار جيكد الباحثيف العراقييف في مياديف 
الدرس المغكم، كالكقكؼ عمييا في ضكء مرجعياتيا، كفي إجراءاتيا، كفي آلياتيا، كفي ما أفرزتو 
مف مشكبلت كمظاىر، كمف ثـ قامت منيجية ىذه القراءة عمى كصؼ ىذه الدراسات كتفكيكيا، 
كمقابمتيا بما قٌر في المدكنات النحكية كالصرفية كالببلغية، كفي الدرس المغكم الحديث، كذلؾ 

 :باالستناد إلى مبدأيف اثنيف
 .اإلقباؿ الكبير مف الباحثيف عمى دراسة نيج الببلغة: أحدىما
النظر ليذه الدراسات عمى أنيا رؤكس أمكاؿ فكرية يمكف االشتغاؿ عمييا حفرا : كاآلخر

شكاليات، الستثمار مكتسباتيا، كصرفيا عممة قابمة لمتداكؿ، تسيـ في فيـ  كتفكيكا، مفاىيـ كا 
مشكبلتنا المغكية، كفي اجتراح مفاىيـ كآليات أخرل في مقاربتيا، إذ تعددت اتجاىات الباحثيف في 
عرض المكضكعات المغكية، كاختمفكا في طرائؽ تبكيبيا، كتباينكا في أساليب تناكليا، األمر الذم 

جعؿ دراساتيـ تنيج مناىج مختمفة، تتباعد أحيانا في مسالكيا، كتفترؽ شعابيا، كقد تقترب بعضيا 
 . مف بعض متشابية كمتماثمة في كثير مف خصائصيا كسماتيا المشتركة

كقد تكزعت مادة ىذه الدراسات عمى أربعة مستكيات كؿ مستكل منيا أصبح عنكانا لفصؿ 
مف فصكؿ ىذه الدراسة، عمى أف ىذه الدراسات لـ تكف كؿ كاحدة منيا مستكعبة ىذه المستكيات 
جميعيا، فمف ىذه الدراسات ما اشتمؿ عمييا، كمنيا ما اشتمؿ عمى مستكييف، كمنيا ما اشتمؿ 

عمى مستكل كاحد، كمنيا ما اشتمؿ عمى مفردة كاحدة تصنؼ ضمف مستكل مف ىذه المستكيات 
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عادة قراءتيا بما يتبلءـ كمستكيات ىذه  األربعة، كلذا سعيت جاىدا إلى تفكيؾ ىذه الدراسات كا 
 .الدراسة ضمف منيج تحميمي تقكيمي يكازف بيف ىذه الدراسات كبيف مرجعياتيا

: تناكؿ جيكد الباحثيف في الدراسات الصكتية كضـٌ مبحثيف، المبحث األكؿ: فالفصؿ األكؿ
عناصر اإليقاع، ككاف حٌؽ ىذا المبحث أف يقٌسـ : داللة الصكت في المفظ المفرد، كالمبحث الثاني

عمى أكثر مف مبحث، بيد أني آثرت جمع مكضكعاتو تحت عنكاف كاحد كىك عناصر اإليقاع؛ 
َّـن كاف حجـ ىذا المبحث  ألنيا تتسـ بصفات مشتركة كثيرة لعٌؿ مف أظيرىا التكرار كالتناسب، كمف ث

 .أكبر مف حجـ المبحث األكؿ، لكثرة المكضكعات الصكتية فيو ذات الطبيعة التكرارية
: فقد خصص لمدراسات الصرفية كضـٌ ثبلثة مباحث، المبحث األكؿ: كأما الفصؿ الثاني

صيغ : صيغ المصادر كدالالتيا، كالمبحث الثالث: صيغ األفعاؿ كدالالتيا، كالمبحث الثاني
المشتقات كدالالتيا، كصيغ جمكع التكسير كدالالتيا، كقد قٌمبت النظر كالفكر في مكاضيع ىذا 
الفصؿ ككدت أف أخرجو بغير الصكرة التي ىي عميو، بيد أف منيج الباحثيف في دراسة ىذه 

المكاضيع مف جية، كطبيعة البحث في الصيغ الصرفية لما ينماز بو مف جفاؼ مف جية أخرل 
دفعني إلى الكقكؼ عمى جيكد الباحثيف مف خبلؿ عرض ىذه الصيغ، لبياف مدل استيعابيـ ليا، 

 . كالكشؼ عف الدالالت التي أضافكىا
جيكد : فقد تناكؿ الدراسات النحكية كضـٌ ثبلثة مباحث، المبحث األكؿ: كأما الفصؿ الثالث

: الداللة التركيبية لمجممة كشمؿ: الباحثيف في أقساـ الجممة، كالداللة الزمنية لمجممة، كالمبحث الثاني
لمجممة، كالداللة الكظيفية لمظكاىر التركيبية في التقديـ، كالحذؼ،  (الشكمية)األنماط التركيبية 

 .األساليب اإلنشائية، كاألساليب الخبرية: األساليب التعبيرية كشمؿ: كالزيادة، كالمبحث الثالث
فقد تناكؿ جيكد الباحثيف في الدراسات الداللية، كضـٌ ثبلثة مباحث، : كأما الفصؿ الرابع

الداللة المعجمية، كالداللة المجازية، كالغريب، كالعبلقات : داللة األلفاظ، كشمؿ: المبحث األكؿ
الداللة الحقيقية كالمجازية في : داللة التراكيب، كشمؿ: الداللية في األلفاظ المفردة، كالمبحث الثاني

األثر الداللي لمصادر : الجمؿ كالتراكيب، كداللة التصكير الببلغي في التراكيب، كالمبحث الثالث
كقد سبقت ىذه الفصكؿ مقدمة كتمتيا خاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تكصؿ . ()لغة اإلماـ 

يقـك عمى كصؼ الرسائؿ كاألطاريح -  أخذ مني كقتا غير قميؿ –إلييا البحث، كقد كتبت تمييدا 
التي تمثؿ مادة ىذه الدراسة، إاٌل أني كجدتو قد أخذ مساحة كبيرة، فخشيت أف يؤدم إلى تضخـ 
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حجـ الدراسة كترىميا، فأبعدتو مستعيضا عنو بمبلحؽ تشتمؿ عمى عناكيف ىذه الدراسات جعمتيا 
 .في نياية البحث

ني ألعمـ بصعكبة مركبي، كقد حاكلت جاىدا أال أعيد ما كتبو الباحثكف منصرفا إلى  كا 
التحميؿ كالتقكيـ، بيد أف ىذا األمر ال يستقيـ عمى الدكاـ، إذ كيؼ أٌقكـ عمبل مف دكف إعطاء صكرة 

ٍعبىةً  كىرىاًكبً "عف ذلؾ العمؿ كما أنا في ذلؾ إاٌل -  كلك مكجزة – ـى  لىيىا أىٍشنىؽى  ًإفٍ  ،الصَّن رى فٍ  خى  أىٍسمىسى  كىاً 
ـى  لىيىا  كرٌب قالة مفادىا أف الباحث قد تتبع الدراسات المغكية في رسائؿ كأطاريح خرجت عف ()"تىقىحَّن

 .ميداف دراستو، كأجيب عف ذلؾ أني تعرضت لمثؿ ىذه الدراسات إتماما لمفائدة
تنكع مصادر ىذه : أكليا: كبقي أف أيشير إلى أشياء ثبلثة تتعمؽ بمصادر ىذه الدراسة

الدراسة بتنكع المستكيات التي تناكلتيا، فضبل عف كثرة الدراسات التي تمثؿ مادة ىذا البحث إذ بمغ 
إف قسما مف ىذه : ، مما أدل إلى كثرة المصادر التي أحمت عمييا، كثانييا()عددىا الخمسيف كنٌيفا

الرسائؿ كاألطاريح قد طيبع عمى شكؿ كتب، كحرصا مني عمى أف أؤكد أنيا دراسات جامعية في 
األصؿ أشرت في ىامش ىذه الدراسات إلى ذلؾ، مع اعتمادم عمى النسخ المطبكعة في تخريج 

إني رتبت المصادر التي استعنت بيا في ىذا البحث جميعيا : النصكص أك اإلحالة عمييا، كثالثيا
حسب حركؼ المعجـ مف دكف أف أفرد لمرسائؿ الجامعية أك البحكث العممية  (قائمة المصادر)في 

قكائـ خاصة بيما؛ ليسيؿ عمى القارئ الرجكع إلى أم مصدر مف دكف مشقة أك عناء، فضبل عف 
 .   رغبة التمستيا عند األستاذ المشرؼ في استحساف ىذا المنيج

ذا كاف مف تماـ الفضؿ ذكر ذكيو كشكرىـ فإني أشيد اهلل أني ممتف لكؿ مف كانت لو يد  كا 
في إتماـ ىذه الدراسة، كأني مديف كٌؿ الديف، مف دكف زعـ ككفاء، إاٌل الدعاء كالذكر ألساتذتي 
الذيف تتممذت عمى يدييـ، كأني مديف ألستاذم الدكتكر سامي عمي جبار المنصكرم فقد كاف 

شاراتو البارعة فضبل عف كعي نقدم نافذ أبمغ األثر في البحث كالباحث، كالسيما  لتحميمو المبدع كا 

                                 
. 162 / 1:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

ُِجبؽش ٓور٠ٚ ػجبً كبُؼ، ػ٠ِ ( ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ)ُْ أٍزطغ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كهٍخ ثؼ٘ٞإ  ( ) 

اُوؿْ ٖٓ ارٖب٢ُ ثبُجبؽش ٝثبُْٔوف ئم أفجو٢ٗ اُجبؽش أٗٚ ال ٣ِٔي َٗقخ ٜٓ٘ب، كٚال ػٖ مُي أ٢ٗ ُْ أكفو ٍٝؼب 

ُْٝ أرٞإ ػٖ ثنٍ عٜل ك٢ اُجؾش ػٜ٘ب ك٢ ٌٓزجبد اُغبٓؼبد اُؼواه٤خ ك٢ ٍج٤َ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٢ٌُ٘ٝ ُْ أٝكن ئ٠ُ 

مُي، ًٔب رٌٔ٘ذ ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلهاٍبد ُػ٤٘ذ ثْوٝػ ٜٗظ اُجالؿخ ئال أ٢٘ٗ ُْ أر٘بُٜٝب؛ ألٜٗب 

رقوط ػٖ ؽلٝك كهاٍز٢ ك٢ٜ ٓؼ٤٘خ ثلهاٍبد اُٜ٘ظ ال ثلهاٍبد ّوٝؽٚ، ُٝنا اًزل٤ذ ثا٣واكٛب ك٢ أُالؽن ئرٔبٓب 

.  ُِلبئلح
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 بكصفو –أف مكضكع البحث قد نضج عمى يديو، كقد زادني في ىذا البحث حبا، فإذا كاف كاجبو 
عمى ذلؾ الكاجب كرما في النفس كالكقت كالجيد، -  كاهلل – يقتضي ما فعمو فقد زاد –مشرفا 

كحرية في الرأم، ككرامة في الحكار، كثقة عممية بالباحث، أظنيا الزمة لكؿ باحث، فقد فاؽ ما 
كجدتو عند شيخي، ما يرجكه كؿ باحث مف شيخو، فجزاه اهلل كأساتذتي كٌميـ عني أكفر الجزاء كأتمو 
خيرا كصحة كعمما، كالشكر مكصكؿ لمباحثيف الذيف أمدكني برسائميـ كأطاريحيـ كلكال ذلؾ كٌمو لما 

َاْي ِ  َتَو َّالْل ُ  َ َلْي ِ  ِ االَّال ِ  ِ  َّال  َتْوِفيِقي َوما  استطعت مف إتماـ ىذا البحث،  . ُ ِ ييُ  َو ِِإ
                                                                         أحمد حسيف عبد السادة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
. 88: ٍٞهح ٛٞك ( ) 
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 انفصم األول
 اندراسات انصىتية
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مدخل 

سكاء  ()درس بعض الباحثيف في نيج الببلغة المستكل الصكتي في كبلـ اإلماـ 
أكاف ذلؾ في الخطب أـ في الرسائؿ كالحكـ عمى شكؿ مباحث أك فصكؿ في رسائميـ 
كأطاريحيـ الجامعية األدبية منيا كالمغكية، كمف يجمع ما قدمكه في ىذا الجانب يجده قد 

استكعب الدرس الصكتي في نيج الببلغة، كقد قاـ باحث مؤخرا بتخصيص ىذا المكضكع 
. ()نو حصره في رسائؿ اإلماـ فقطأبشكؿ مستقؿ في رسالتو إاٌل 

إف ما قدمو الباحثكف األكاديميكف في ىذا الجانب يتساكؽ كما أكدتو الدراسات 
، فالتحميؿ الصكتي لنصكص نيج الببلغة يستثمر  كالنغـالمعاصرة في عبلقة الصكت بالمعنى

معطيات عمـ األصكات إذ يربط بيف األثر الصكتي في النص كالقكاعد التنظيمية لو، فيصبح 
ف يرٌكزكف عمى براعة اإلماـ عمي مالنص كٌمو بنية صكتية متكررة، األمر الذم جعؿ الباحث

()  التحميؿ " في تكظيؼ خصائص المفظ الصكتية كظبلؿ معانيو كنبرات عاطفتو فػ
الصكتي يقـك أساسا عمى إدراؾ الخصائص الصكتية لمغة العادية، ثـ ينتقؿ مف ذلؾ إلى تمؾ 

التي تنحرؼ عف النمط العادم الستخبلص سماتيا التي تؤثر بشكؿ كاضح في األسمكب، كذلؾ 
 ()"أف الصكت كالنطؽ يمكف أف يككنا ذا طبيعة انفعالية

مف ظكاىر صكتية في كبلمو أسيمت  ()ف ما قدمو اإلماـ عمي ألقد أكد الباحثكف 
كبشكؿ فاعؿ في الكشؼ عف شخصيتو كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى انفعاالتو في المكاقؼ 

بطابع الشعرية، كرأل الباحثكف  ()كبلمو - ىذه الظكاىر الصكتية - المختمفة، كما كسمت 
. في صكتية األلفاظ التي استعمميا اإلماـ تعبيرا صادقا كحقيقيا عٌما أراده مف معاف 

كمف القراءة  الدقيقة فيما قٌدمكه يمكننا رصد المبلمح الصكتية التي تدكر في عمكميا 
يقاع " حكؿ   كدراسة الظكاىر ()"الحركؼ كرمزيتيا كتككيناتيا المكسيقية مف نبر كتنغيـ كا 

                                 
 ٍؼل ػي٣ي ّ٘ٞ: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

. ك: أٍِٞث٤خ اُج٘بء اُْؼو١ كهاٍخ ك٢ ّؼو أث٢ رٔبّ: ، ٣ٝ٘ظو145: ٓؾٔل ػجل اُطِت. ك: اُجالؿخ ٝاألٍِٞث٤خ ( ) 

  . 9: ٍب٢ٓ ػ٢ِ عجبه

  .121: ٕالػ كَٚ. ك: ٗظو٣خ اُج٘بئ٤خ ( ) 
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البديعية ذات الطابع التكرارم مف تكرار كجناس كسجع كتكازف في الكشؼ عف األثر الداللي 
     .()كالجمالي لكبلـ اإلماـ عمي 

إف دراسة المستكل الصكتي ىي كاحدة مف ثمار الدراسات األسمكبية التطبيقية التي "
انبثقت مف تكامؿ عمـ األصكات، كليا جذكر في تاريخنا الببلغي كالنقدم القديـ كلكنيا تكاممت 

الدراسة الصكتية لمنص ال تنفصؿ عف دراسة المستكيات ، ؼ()"عمى أيدم الدارسيف المعاصريف
األخرل بؿ نجد تداخبل بينيا كبيف المستكيات الصرفية كالنحكية كالداللية، كما أف المكضكعات 
الصكتية نفسيا تتداخؿ فيما بينيا إلى درجة يصعب معيا فصؿ بعضيا عف بعض إذ تشترؾ 

ىذه المكضكعات في صفة التكرارية مف جية، كتراىا مجتمعة في النص الكاحد مف جية 
كلكف  (مكسيقية)كجمالية  (معنكية)أخرل، فضبل عف ذلؾ أنيا تحقؽ كظيفتيف مزدكجتيف داللية 

الفصؿ بيف ىذه المكضكعات الصكتية كبيف ىاتيف الكظيفتيف ىي خطكة إجرائية لتحقيؽ مقترب 
يتطمبو البحث كالتحميؿ، إذ إٌف التقسيـ غير مقبكؿ في الكاقع الفني كالجمالي؛ ألف الكظيفة 

زينة كزخرؼ ال قيمة لو، كتؤدم إلى تحقيؽ الجماؿ، كالجماؿ مف دكف داللة  (العبلقات)الداللية 
. ()كمف ثـ يعتمد التأثير عمى حجـ العبلقة التي تربط أجزاء النص كمو

كفي ضكء ما قدمو الباحثكف في نيج الببلغة يمكننا الكقكؼ عمى المستكل الصكتي 
مف حيث خصائص األصكات كتكظيؼ الظكاىر البديعية مف تكرار  ()لكبلـ اإلماـ عمي 

كجناس كسجع كتكازف كتكازو تاركيف الحديث عف الظكاىر الصكتية المتمثمة باليمز كاإلدغاـ 
 انفردت بدراستيا الباحثة رممة خضير ، لعدـ تركيز الباحثيف عمييا فقدكاإلبداؿ كاإلعبلؿ

مثؿ تحميبل صكتيا يكشؼ عف إمكانات داللية كجمالية م ال كما قدمتو في ىذا الجانب ()مظمكـ
مثؿ رصدا ألمثمة تطبيقية يسبغ عمييا الطابع التعميمي مبقدر ما  ()في كبلـ اإلماـ عمي 

 :أكثر مف الطابع التحميمي، كقد اتسقت لنا مادة ىذا الفصؿ في مبحثيف

 .الداللة الصكتية في المفظ المفرد: المبحث األكؿ

 .المككنات الصكتية لئليقاع: كالمبحث الثاني

                                 
  .10: أٍِٞث٤خ اُج٘بء اُْؼو١ ( ) 

 .193: ٓجبكب اُ٘ول األكث٢: ٣٘ظو ( ) 

. 79 – 25: ّ 2012هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ كهاٍخ ُـ٣ٞخ، ٝهل ٛجؼزٜب اُؼزجخ اُؼ٣ِٞخ أُولٍخ، : ٣٘ظو ( ) 
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 املبحث األول
 اندالنة انصىتية يف انهفظ املفرد
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 اد اة  اصوتية 

تعد قضية الربط بيف الصكت كالمعنى مف القضايا الميمة التي شغمت العمماء كالمفكريف 
أك  (الداللة الصكتية  )أك  (الداللة المفظية  ): قديما كحديثا، تحت مسميات مختمفة مثؿ

كغيرىا، انتصر بعضيـ  (جرس األلفاظ  )أك  (التكليد الصكتي  )أك  (محاكاة األصكات )
لحتمية العبلقة بيف الصكت كالمعنى، كقطع آخركف بنفي العبلقة بينيما، كقد أشار بعض 

 . ()الباحثيف في نيج الببلغة إلى مف أثبت ىذه المناسبة أك مف أنكرىا

 أك أنيا ()"اختيار ألفاظ يكحي صكتيا بمعناىا"كقد حٌدىا الباحثكف المحدثكف بأنيا 
مكافقة " أك أنيا ()"عممية تجسيد الصكت لممعنى، فيككف الشكؿ بذاتو داال عمى مضمكنو"

 . ()"صكت الكممة لما ىك مقصكد منيا

كمف ىذه التعريفات يتضح أف لصكت الحرؼ في المغة العربية إيحاء خاصا يدؿ عمى 
األديب )، فالعبلقة بيف المتكمـ ()المعنى كيثير في النفس جكا يييئ لقبكلو كيكجو إليو كيكحي بو

بانتقائو أللفاظ يشير فييا صكت " كبيف ىذه األصكات ىي عبلقة انتقاء كاختيار فيك  (أك البميغ
أك مجمكعة أصكات إلى الحدث أك المعنى، إنما يؤسس لكبلمو كضعا حسنا داال عمى 

 ()"معنى مكضكع في صكت"، فالمغة نظاـ مف الرمكز الصكتية أك بمعنى أدٌؽ ()"المعنى
لؤللفاظ مف قكة تعبيرية بحيث يؤدم "فالمنشئ حينما يؤثر لفظا عمى آخر فإنو بذلؾ يستغؿ ما 

بيا فضبل عف معانييا الفعمية كؿ ما تحمؿ في أحشائيا مف صكر مدخرة كمشاعر كامنة لفت 
 فيي عممية اختيار، كاختيار مقصكد ال يتمكف منو إاٌل ()"نفسيا لفا حكؿ ذلؾ المعنى الفعمي

 ففي ىذا االختيار يكمف سر الجماؿ مف خبلؿ االرتباط الدقيؽ بيف الفكرة ،األديب المبدع

                                 
كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ  () ، ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 83- 81: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

  88 - 80: اُٖٞر٤خ 

 . 137: ٓغل١ ٝٛجخ: ٓؼغْ أُٖطِؾبد األكث٤خ ( ) 

 . 222: أؽٔل ٣بٍٞف. ك: عٔب٤ُبد أُلوكح اُووآ٤ٗخ ك٢ ًزت اإلػغبى ٝاُزل٤َو ( ) 

 . 50: ػجل اُٞاؽل ى٣بهح اٌٍ٘له. ك: َٓز٣ٞبد اُ٘ظْ ك٢ اُزو٤ًت اُووآ٢ٗ ( ) 

 . 26: كوٚ اُِـخ ٝفٖبئٔ اُؼوث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

  .50: َٓز٣ٞبد اُ٘ظْ ك٢ اُزو٤ًت اُووآ٢ٗ ( ) 

 .5:ػِْ اُلالُخ ( ) 

  .76: رْبهُزٖ: كٕ٘ٞ األكة ( ) 
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أصكات ذات " ىي ؼكاأللفاظ، كذلؾ مف خبلؿ إسقاط محكر االختيار عمى محكر التكزيع 
كنكع مف المكسيقى تكحي إلى األذىاف بمعنى فكؽ المعنى الذم تدؿ " ليا قيمة حسية ()"جرس
ليست إشارات مجردة كاصطبلحية فحسب بؿ بكسعيا أف تنشئ بجرسيا كرنتيا "ىي إذ  ()"عميو

يقاعيا لحنا مستقبل عف مدلكليا الخاص كىي تمتمؾ إيحاءات أخرل عديدة  كمف ذلؾ نتبيف ()"كا 
ىما في إثارة ـلجرس المفظة ككقع تأليؼ أصكات حركفيا كحركاتيا عمى األذف دكرا "نتبيف أف 

.  كظفيا المنشئ بمقصد معيف()"االنفعاؿ المناسب

استغبلؿ أية كممة بحركؼ معينة يكسبيا ذائقة سمعية قد تختمؼ عما سكاىا مف " إف 
ما بزيادة التكقع،  ما بإقباؿ العاطفة، كا  الكممات التي تؤدم نفس المعنى، إما بتكثيؼ المعنى، كا 

فزعا مف شيء، أك تكجيا لشيء، أك : فيي حينا تصؾ السمع، كحينا آخر تضفي صيغة التأثر
ىذا كغيره يثبت قيمة المفظ  .()"رغبة في شيء، ىذا المناخ الحافؿ تضيفو الداللة الصكتية 

المختار كما يعكسو مف أثر في إنتاج الداللة التي أرادىا المنشئ، كالمنشئ ىنا اإلماـ عمي 
()  كىنا تكمف ميمة الباحث الداللي .إذ عمد إلى اختيار ألفاظ تكحي بجرسيا إلى معانييا 

 .في رصد ىذه األلفاظ كالكشؼ عف رمزية أصكاتيا

ذا كاف ىذا ٌكمو يتعمؽ باختيارات المنشئ لؤللفاظ ذات األصكات المكحية، فما ىك  كا 
نصيب المتمقي منيا؟ ككيؼ يدرؾ سٌرىا كسحرىا كمف ثـ يربط بينيا كبيف معاني ألفاظيا؟ كىؿ 

يكجد قانكف ثابت أك منيجية محددة يحتكـ إلييا المتمقي أك الباحث في إيجاد ىذه المناسبة؟ 
ذا كاف األمر كذلؾ فالنتيجة تحكـ بتساكم الباحثيف أك المتمقيف في إدراؾ ىذه الداللة  كا 

. الصكتية

إف المشترؾ الكحيد بيف الباحثيف في استشفاؼ ىذه الداللة ىك العكدة إلى ما سطره 
القدامى كالمحدثكف في صفات الحركؼ كمخارجيا، كمف ثـ المكازنة بيف صفة الصكت كمخرجو 

                                 
  .276: أ٤ٖٓ اُق٢ُٞ: ٓ٘بٛظ رغل٣ل ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُجالؿخ ٝاُزل٤َو ٝاألكة ( ) 

  .137: ٛٚ ؽ٤َٖ ٝآفوٕٝ: اُزٞع٤ٚ األكث٢ ( ) 

  .36: ٣ٌُٞ ٛبهر٤ي: اُلٖ ٝاألكة ( ) 

اُوٓي ٝاُوٓي٣خ ك٢ اُْؼو :  ، ٣ٝ٘ظو41: ٓغ٤ل ػجل اُؾ٤ٔل ٗبع٢. ك: األٌٍ اُ٘ل٤َخ ألٍب٤ُت اُجالؿخ اُؼوث٤خ ( ) 

 119: ٓؾٔل كزٞػ أؽٔل: أُؼبٕو

  .187: ٓؾٔل ؽ٤َٖ ػ٢ِ اُٖـ٤و. ك: اُٖٞهح اُل٤٘خ ك٢ أُضَ اُووآ٢ٗ كهاٍخ ٗول٣خ ثالؿ٤خ ( ) 
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كبيف داللة المفظة، كىذا االشتراؾ في االمتاح مف معيف كاحد غير كاؼو في بمكغ النتيجة نفسيا 
لدل الباحثيف؛ فقد يمتفت باحث ما إلى أصكات معينة في المفظة، ىي غير ما التفت إلييا 

الكقكؼ عمى األلفاظ الدالة، المكحية المناسبة، ذات الكقع " ألف ؛ باحث آخر في المفظة نفسيا
 ()"الصكتي المنبو، ىك ىبة ال يكىبيا إاٌل مف يتمتع بحدس عظيـ كحساسية مرىفة في االختيار
كيتجمى ىذا األمر بشكؿ أكثر كضكحا حينما يعمد الباحثكف إلى إيجاد داللة الصكت في 

 في إحداث ىذه المناسبة كىك يختمؼ ة كبيرأىميةالتركيب، فضبل عف ذلؾ إف عامؿ الخياؿ لو 
تثير كقعا نفسيا يختمؼ باختبلؼ األفراد كالظركؼ المكانية "  فاأللفاظ ،مف باحث آلخر

 .()"كالٌزمانية 

إف القراءة الدقيقة في التحميبلت الصكتية التي قدميا الباحثكف في نيج الببلغة كفي غيره 
تجعمنا نزعـ أنيا قائمة عمى الخياؿ كالرأم الذاتي في – مما تسنى لنا االطبلع عمييا - 

 ، لذا كاف االختبلؼ في ()األغمب؛ ألف ما يستشعره قارئ ما ليس بالضركرة أف يستشعره آخر
ف " ىذه القضية أمرا كاردا إذ إف  األلفاظ تختمؼ في داللتيا اإليحائية كجكىرىا التصكيرم، كا 

 فالتحميؿ الصكتي ()"استجابة النفس ليا تختمؼ باختبلفيا كبحسب رصيدىا مف الخبرات عنيا 
مرتبط بالجك النفسي، كالحاؿ كالمقاـ، عمى أف اإلحساس بيذه الميزة مرىكف برىافة الحس كقكة "

. ()"التجارب مع القيـ الصكتية أللفاظ المغة

مف ىنا نؤكد أف الداللة الصكتية اإليحائية تختمؼ عند المبدع كالمتمقي عمى حٌد سكاء، 
، كبسبب ()ف ىذا االختبلؼ ناتج عف اإلطار الذكقي العاـ كالخبرات المكتسبة عند كؿ منيماأك

ما يكسبو الباحث أك المتمقي مف كثرة التجارب مع األلفاظ كدالالتيا، يتمكف مف التنبؤ بالداللة 
 . ()أك بجزء منيا

                                 
  .7: ػجل اُلزبػ ٕبُؼ ٗبكغ. ك: ػ٣ٞٚخ ا٤ٍُٞٔو٠ ك٢ اُ٘ٔ اُْؼو١ ( ) 

  .28: ٓبٛو ٜٓل١ ٛالٍ. ك: عوً األُلبظ ٝكالالرٜب ك٢ اُجؾش اُجالؿ٢ ٝاُ٘ول١ ػ٘ل اُؼوة (  ) 

 7: ٓؾٔل ثٖ ػ٤بك: ئٍزوار٤غ٤بد اُزِو٢ ك٢ اُ٘ٔ ٝاُزأ٣َٝ ٓلفَ ٗظو١ ( ) 

  .215: األٌٍ اُ٘ل٤َخ ألٍب٤ُت اُجالؿخ اُؼوث٤خ ( ) 

  .41: ٓؾٔل ئثوا٤ْٛ ّبك١. ك: اُجالؿخ اُٖٞر٤خ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ( ) 

  .56: األٌٍ اُ٘ل٤َخ ألٍب٤ُت اُجالؿخ اُؼوث٤خ ( ) 

  .146: ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ: ٖٓ أٍواه اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 
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أخفى مف أف تحدىا القيـ الصارمة، كالتحديدات الدقيقة، كالمقاييس - إذف - فالعبلقة 
الثابتة، كىذا ال ينفي كجكد دراسة صكتية جادة ليذا الجانب الغزير المتدفؽ بقكة الطاقة الشعرية 

 تعطي المفظة بجرسيا المتكافؽ مع انفعاالت المبدع كعكاطفو، خفكتا كلينا، كصخبا إذالمبدعة، 
 ()اسكضجة، كىياجا كحما

      إف إدراكنا ليذه الحقيقة لـ يتأت مف استقراء ىذه الظاىرة في إطارىا النظرم 
فحسب، بؿ ىي نتيجة حتمية فرضتيا القراءة الدقيقة لما قدمو الباحثكف في نيج الببلغة بدءا 
مف اختيار األمثمة كصكال إلى تحميبلتيا الصكتية، فإذا كاف لجرس المفظة داللة إيحائية تشيع 

في النفس مناخا تخيميا يتماشى كحركة النفس الشعكرية، فإف إدراؾ ىذا المعنى اإليحائي اختمؼ 
مف باحث إلى آخر، كال شؾ في أف كؿ باحث قد اكتسب المعنى اإليحائي المتأتي مف أصكات 
لفظة ما مف تجاربو، أك مف طبيعة مزاجو، لذا نجد أف كؿ باحث قد تخٌير لنفسو مجمكعة مف 

ككقؼ عند بناىا الصكتية ليتكصؿ إلى ما تكحيو أصكاتيا مف معاف،  ()ألفاظ اإلماـ عمي 
كلـ يقؼ ىذا التبايف بينيـ في استشفاؼ الداللة الصكتية في اختيار األلفاظ فقط، بؿ نراه ممتدا 

. إلى طريقة معالجتيا مف خبلؿ الربط بيف الصكت كالمعنى كىك ما سنبينو الحقا

: كلك حاكلنا جمع ما قدمو الباحثكف في ىذا الجانب لكجدناه يتسؽ في مستكييف اثنيف ىما
األكؿ، مستكل اؿداللة الصكت في المفظ المفرد، كداللة الصكت في التركيب، كسنقؼ عند 

كنعرض ما قدمو الباحثكف في المستكل الثاني في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ؛ ألف داللة 
الصكت في التركيب ترتبط بمكاضيع أخرل لعؿ مف أظيرىا التكرار، فيذه األصكات المتكررة 

 .في التركيب فضبل عما تؤديو مف معنى فيي عنصر مف عناصر اإليقاع

قد خمص الباحثكف إلى نتيجة حتمية مفادىا أف األصكات تحمؿ قيمة داللية ال يمكف ؿ
تجاكزىا بحاؿ مف األحكاؿ األمر الذم دفعيـ إلى االجتياد في تقميب النظر كالفكر في بعض 

ما تحممو أصكات ىذه – كلك بشكؿ متفاكت – كقد استطاعكا أف يبرزكا لنا  ()ألفاظ اإلماـ 
األلفاظ مف دالالت تكحي بالمعنى كتصكره، ككأف تمؾ األصكات صكرة ناطقة بالمعنى، كىذا 

.   جيد كبير يضاؼ إلى ما قدمو الباحث العراقي في رصد ظكاىر المغة كتحميميا
                                 

  .79 – 78: ػجل اُوؽٖٔ آُٞع٢: اإل٣وبع ك٢ اُْؼو اُؼوث٢: ٣٘ظو ( ) 
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 د اة  اصو  في  الفظ  امفرد

أكد الباحثكف في نيج الببلغة أف لمصكت أثرا في التعبير عف المعاني التي أرادىا 
لذا كاف ليـ اىتماـ كبير في دراسة جرس األلفاظ، فانكبكا عمى دراسة  ()اإلماـ عمي 

الطبيعة النغمية الخاصة بكؿ صكت مف أصكات المفظة المفردة كانتظاميا مع أصكاتيا 
كصيغتيا كطكليا كما لو مف أثر ميـ في كقع جرس المفظة عمى السمع كتأثيرىا في النفس، كقد 

. ()"أف في األلفاظ قيما تأثيرية جمالية ترتبط بجرس الكممات مفردة كمركبة " كجدكا 

مطابقتيا لمقتضى أحكاؿ مف  "()فكجد الباحث كامؿ حسف البصير في ألفاظ اإلماـ
تخاطبيـ كمبلءمتيا لممكضكعات التي تخكض فييا معبرة عف معانييا، فيي لذلؾ تككف قكية 

جزلة إذا ىددت كأكعدت كتناكلت مسألة حادة مف مسائؿ النقاش كمعضمة مف معضبلت الحرب 
رشادىـ كتناكلت مكضكعا ... كالسياسة  كتككف رقيقة لينة ىادئة إذا خاطبت مف تريد نصحيـ كا 

. ()"فكريا كعظيا كطرقت بابا مف أبكاب التكجيو كالتدبير

أف التصكير بالكممة المفردة في خطب اإلماـ عمٌي "كذكر الباحث عباس عمي حسيف 
   .()"غالبا ما تآزر فيو الجرس مع إيحاء المفظة في إظيار المعاني الجانبية كالظبلؿ لمكممة... 

الكثير مف األلفاظ التي  ()أف في لغة اإلماـ عمي " كذكر الباحث عمي فرحاف جكاد 
كيككف الرمز، أك المفظة إشارة محضة، أك رمزا خاصا إلثارة مدلكؿ، أك ... تدؿ عمى المحاكاة 
 .()"شيء عند المتمقي

يرل أنو قد  ()المتأمؿ في ألفاظ اإلماـ "كذىب الباحث حسف ىادم نكر إلى أف 
  .()"اختار مف األلفاظ أكثرىا إثارة كأقكاىا إيحاء

                                 
 125: عوً األُلبظ ( ) 

، ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ًبَٓ ؽَٖ اُج٤ٖو، ٝهل ٛجؼذ ٛنٙ اُوٍبُخ ثؼ٘ٞإ: ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

  .314 – 313: 2010ّ، كاه أُؼوكخ، ث٤وٝد، 1كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ، ٛ

، ٓإٍَخ 1ػجبً ػ٢ِ ؽ٤َٖ اُلؾبّ، ٝهل ٛجؼذ ٛنٙ اُوٍبُخ، ٛ: ()اُز٣ٖٞو اُل٢٘ ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

. 74: 2012ّكاه اُٖبكم اُضوبك٤خ، 

  .19: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕٝل٤خ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

 27: ؽَٖ ٛبك١ ٗٞه ربط اُل٣ٖ: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ ( ) 
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كاف حريصا عمى العناية  ()أف اإلماـ "كذكر الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة 
باختيار األلفاظ ذات الجرس المكحي، فيك يختار األلفاظ التي تكفر الجك المكسيقي المبلئـ، 

  .()"كالمنسجـ مع الحدث أك المكضكع الذم يصكره

غنية بيذا النكع  ()خطب اإلماـ عمي "كذىب الباحث طارؽ محمد حسف إلى أف 
  .()"مف اإليقاع كالتجانس الصكتي بيف حركؼ العبارة كدالالتيا

عند قراءة خطب اإلماـ  تجد : "كمثؿ ذلؾ ما قرره الباحث حيدر أحمد حسيف عندما قاؿ
ما بيف سطكرىا كممات تتكرر فييا أصكات معينة لسبب يقتضيو السياؽ كالمعنى، فإذا كاف 
 تتبلءـالسياؽ في معرض كصؼ ألمكر ىادئة مثؿ الجنة كغيرىا تأتي األصكات سمسة كىادئة 

مع المعنى المطمكب، أما إذا كاف المكقؼ يتطمب القكة كالخشكنة فإف تمؾ األصكات ستككف 
   .()"ىادرة كخشنة بحسب السياؽ الذم يقتضيو

استثمر األصكات المجردة مف  ()أف اإلماـ عمي "كأكد الباحث خالد كاظـ حميدم 
المعاني لتكليد داللة رمزية إيحائية نتيجة استعماليا في سياؽ تآلفت فيو لتصبح دالة كمؤثرة عف 

 بيد أنو بحث الداللة اإليحائية لؤلصكات المتكررة في ()"طريؽ محاكاة ألفاظ المعاني صكتيا 
. النص كلـ يبحثيا في األلفاظ المفردة 

كتأكد لمباحث سعد عزيز شنك ىذا األمر حينما خصص دراستو في البنية الصكتية في 
قد تنبو إلى حكاية الصكت، فجعؿ  ()تأكد لنا أف اإلماـ عمي : "، قائبل()رسائؿ اإلماـ 

أصكاتو محاكية لمكضكعاتيا تتجاكز بدالالتيا كليس بمفرداتيا الداللة عمى المعاني، فيي 
 .()"تتحكؿ مف ككنيا كسيمة في األداء إلى لبنة مف لبنات الداللة

مكحية دالة،  ()كبيذا نجد أف الباحثيف اتفقكا جميعا عمى أف أصكات ألفاظ اإلماـ 

                                 
  .77: ٤ٓضبم ػ٢ِ ػجل اُيٛوح: أث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ ( ) 

  .125: ٛبهم ٓؾٔل ؽَٖ: ث٤٘خ اُقطجخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ ٙٞء ٗظو٣خ أهٍطٞ اُقطبث٤خ ( ) 

  .46: ؽ٤له أؽٔل ؽ٤َٖ: كهاٍخ ثالؿ٤خ ()أُظبٛو اُجل٣ؼ٤خ ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

 84: فبُل ًبظْ ؽ٤ٔل١: أٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ اُٞظبئق اُلال٤ُخ ٝاُغٔب٤ُخ ( ) 

  .110: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 
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كعمى الرغـ مف اتفاقيـ في كجكد ىذه الداللة الصكتية إاٌل أنيـ قد تباينكا في ذكر األمثمة 
. التطبيقية مف جانب، كفي طريقة معالجتيا مف جانب آخر

مكاف  إحبلؿ كممة بدؿ أخرل يةفمنيـ مف اتخذ مف الطريقة االستبدالية في السياؽ كا 
دليبل عمى مبلئمة الكممة المستعممة في السياؽ دكف غيرىا، بناء عمى ما تحممو الكممة مف 
ظبلؿ في المعنى كالمتأتي مف صفات حركؼ الكممة كمخارجيا محاكليف الربط بيف اإليحاء 
الصكتي كاألثر الداللي؛ ألنو في العبلقات االستبدالية تدخؿ الكحدة المغكية عبر المقارنة أك 

. ()التعكيض في ظرؼ خاص مع كحدات متشابية أخرل

كىك ما فعمو الباحث كامؿ حسف البصير حينما كقؼ عمى مجمكعة مف ألفاظ اإلماـ 
()  فراح يبحث في الكممات القريبة مف معناىا أك المرادفة ليا، فكجد في عدكؿ اإلماـ عنيا

إنما جاء لتحقيؽ غرض المطابقة بيف حاؿ المخاطبيف كداللة المفظة المستعممة، كمف ذلؾ لفظة 
  ا َّالاِس َ َلى  ْ ِ َيالُ َفَما رَ َ ِ ي ِ  َّال : " كاصفا بيعة الناس ألبي بكر ()في قكلو  (انثياؿ)

نثياؿ بدال مف انصباب، كتجمع، كتجمير، كتككؤ ألف ااستعمؿ لفظ : " قاؿ()"ُفََلٍن ُيَ اِيُعوَ  
ىذه المفظة كحدىا تجسد رأم اإلماـ في نكعية أكلئؾ الناس الذيف بايعكا تمؾ البيعة كتصكر 

. ()"أحكاليـ في نظره

تبع الباحث طارؽ محمد حسف المنيج نفسو في التدليؿ عمى مبلئمة بعض ألفاظ تك
ِ َ اَد  الَّالِ  ِ نَّال ِمْن َ َحيِّ ِ َ اِد  الَّالِ  : "لما يريده مف معنى كذلؾ عند كقكفو عمى قكلو ()اإلماـ 

 ِمَن  اَ ك َ ِر َ   اَيِقين و أَمرَ   ْاَخْوَف وَتَ ْلَ يَ   ْاُحْزَن وَفاْسَتْ َعرَ ِ َاْيِ  َ ْ دً  َ َ اَ ُ   الَّالُ  َ َلى َ ْفِسِ  
  ِمْصَ اُح  ْاُهَد  ِفي َ ْلِ ِ  وَ َ دَّال  ْاِقَر  ِاَيْوِمِ   ا َّالاِزِل ِ  ِ َفَزَهرَ في َتَوهُّم  اَزو ل َفهَو ِم ُ   لى َ ال، 

بدالن مف " لبس"ككممة " فاستحسَّن "بكممة " فاستشعر"فمك عمدنا إلى استبداؿ كممة : " قاؿ( )..."
، لما كاف "فزىر"بدالن مف " أنار"ك " عرم"بدالن مف " خبل"ك " اضمر"بدالن مف " أخفى"ك " تجمبب"

لمكبلـ تمؾ القكة التعبيرية التي تتناسب كالحاؿ الشديدة التي سيقبؿ عمييا اإلنساف كالتي تقتضي 

                                 
 .45: أؽٔل عٞاك : اُؾوٍٞ اُلال٤ُخ ٝئٌّب٤ُخ أُؼ٣:٠٘٘ظو ( ) 

 . 151 / 17:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

  .317: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

  .363 / 6:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 
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فاستشعر، "بألفاظ  ()اٌطراد العمؿ كالتزكد التاـ كمبالغة اإلنساف في أحكالو التي يحكييا كصفو 
، مف ظبلؿو عمى "كالباء"كما ألقتو األصكات المفردة كالمكررة " تجمبب، اضمر، عرم، فزىر

. ()"الداللة

كاتبع بعض الباحثيف منيجا آخر في المعالجة يقـك عمى تتبع المفظة الكاحدة في 
سياقات نيج الببلغة كصكال لمعرفة المعنى المقصكد كمدل مناسبتو لمفظة، ليبٌينكا مدل مبلئمة 

لمقتضى حاؿ مخاطبيو، كىك ما عمد إلى فعمو الباحث عمي فرحاف جكاد  ()ألفاظ اإلماـ 
 ككذلؾ الباحث عباس عمي حسيف عند ( )(الجيش، كالجند، كالكغى)حينما فٌرؽ بيف ألفاظ 

الخشكع ) فبعد أف تتبع السياقات الكاردة فييا لفظتي ( )(الخشكع، كالخضكع)تفريقو بيف داللة 
في القرآف الكريـ كفي نيج الببلغة كجد أنيما قد استعمبل في معنييف مختمفيف فعبر  (كالخضكع

باألكؿ عف السككف كالتذلؿ كأثر عف الباطف المعنكم، كعبر بالثاني عف التطامف كالتكاضع أثرا 
 كمف ثـ عمد ()لمظاىر الحسي مستعينا بما قالو أبك ىبلؿ العسكرم في التفريؽ بيف المفظتيف

: إلى الربط بيف الداللة الصكتية في بعض حركؼ المفظتيف كبيف المعنى الذم تؤديانو، قاؿ
شيئا مف إيحاءات القير كاالستكانة فيي تحمؿ  (كعضالخ)كلعٌؿ في صكت الضاد في لفظة "

ففي  (الخشكع)، أما لفظة ()جميع صفات الشدة كالقير كالجير كاالستعبلء كاإلطباؽ كاالستطالة
 كفييا التفشي كاالنتشار الذم يتفؽ مع الخشكع الذم ()صكت الشيف صفات لميمس كالرخاكة

يككف منبعو القمب ثـ ينتشر عمى بقية الجكارح كاألبصار كاألصكات، لذا ال يصح التعبير عف 
. ()"القمب بالخضكع؛ ألف الخضكع عف خكؼ كتقية كمداراة 

كعالج بعض الباحثيف ىذه األلفاظ انطبلقا مف مبدأ المضاىاة بيف صفات حركؼ 
المفظة كمخارجيا كبيف داللتيا المعجمية، كىك ما نراه عند الباحث سمير داكد سمماف عمى 

                                 
  .126: ث٤٘خ اُقطجخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ ٙٞء ٗظو٣خ أهٍطٞ ك٢ اُقطبثخ ( ) 

  .239 – 238: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕٝل٤خ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

ػجبً ػ٢ِ ؽ٤َٖ اُلؾبّ، ٛجؼزٜب اُؼزجخ : األصو اُووآ٢ٗ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ اٌَُْ ٝإُٔٚٔٞ: ٣٘ظو ( ) 

  .74 – 71: 2010ّ، ْٓ٘ٞهاد اُلغو 1اُؼ٣ِٞخ أُولٍخ، ٛ

  .248: أثٞ ٛالٍ اُؼٌَو١: اُلوٝم اُِـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

  .64: ٓ٘بف ٜٓل١ ا١ٍُٞٞٔ.ك: ػِْ األٕٞاد اُِـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

  .77: ٗلَٚ ( ) 

  .73: األصو اُووآ٢ٗ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ اٌَُْ ٝإُٔٚٔٞ ( ) 
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، كيتجمى ىذا المنيج بشكؿ كاضح عند الباحثة رممة خضير ()الرغـ مف قٌمة األمثمة التي ساقيا
بٌينت فييا أثر الصكت في المعنى  ()مظمـك فقد اختارت سبعة ألفاظ مف كبلـ اإلماـ عمي 

 كاحتذل ()فضبل عٌما تكحيو مف أثر في المتمقي كقد أظيرت في ىذه التحميبلت جيدا كبيرا
الباحث سعد عزيز شنك المنيج نفسو في المقارنة بيف صفة الصكت كمخرجو كبيف داللة 

. ()المفظة

كقريب مف ىذا المنيج ما قدمو الباحث أحمد ىادم زيداف إاٌل أنو لـ يذكر المفظة أكال 
أكال ثـ عرض ما قدمو القدامى  (الحرؼ)كمف ثـ يبحث في داللة أصكاتيا، بؿ ذكر الصكت 

كالمحدثكف في بياف صفتو كمخرجو كمف ثـ تممس لو دالالت مستخرجا لكؿ داللة مف دالالتو 
: ألفاظا مشتممة عميو مف نيج الببلغة، كسأقؼ عمى مثاؿ كاحد لو ألكضح طريقتو كأبيف منيجو

 :السيف" 

كتابع ابف جني سيبكيو في ... عد سيبكيو صكت السيف مف األصكات الميمكسة 
إعطاء صفة اليمس لذلؾ الصكت، كال يختمؼ البحث المساني الحديث في ذكر تمؾ الصفة 

لصكت السيف كيبدك أف لصفة ذلؾ الصكت أثرا في داللة بعض األلفاظ التي تضمنتو فقد تدٌؿ 
: كمف تمؾ المعاني مثبل (اليمس)تمؾ األلفاظ عمى معاف قد تككف منسجمة مع صفة 

كالسبلسة عند اإلماـ ...في قكؿ اإلماـ  (أسمس)كمف تمؾ األلفاظ : السيكلة -ُ
 .السيكلة

كقد تككف كممة تأسى بصكرىا المختمفة مبلئمة لمتعبير عف ذلؾ : ...التنفيس -ِ
فقد أفاد صكت السيف مضعفا ...المعنى إذ جاء في خطب نيج الببلغة قكؿ اإلماـ 

 .معنى التنفيس (متأس)ك  (فتأسى)في لفظتي 

 (ىمس)كيتضح ذلؾ في نيج الببلغة في المفظتيف : ... الصكت الخفي -ّ

                                 
.  15 – 12: ٤ٍٔو كاٝك ٍِٔبٕ: ()كهاٍخ ُـ٣ٞخ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ ُإلٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت : ٣٘ظو ( ) 

  .114 – 86: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

  .96 – 92: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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    .()"...(حسيس)ك

ك اعتمد بعض الباحثيف عمى الصيغة الصرفية في بياف ما تكحي بو المفظة مف الكثرة، 
ثر التضعيؼ في الفعميف أكالمبالغة، كالشدة كىك ما عمد إليو الباحث عمي فرحاف جكاد في بياف 

 رأ   لي   اد يا فأ ى  ن (: "ص)في كصؼ النبي  ()في قكؿ اإلماـ  (حٌقر ك صٌغر)
 ،() "  يئا فصغرهصّغر  يئا فحقره، وحّقريق لها، و لم  ن  هلل تعااى   غض  يئا فأ غأ  و

 ()كاتبع ىذا المنيج الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة في بياف أثر صيغة الجمكع في المعنى
ف في بياف أثر صكت الطاء المبدؿ مف التاء في صيغة مككذلؾ الباحث عباس عمي حس

 كقد ظير أثر الصيغة في المعنى بشكؿ ()االفتعاؿ كما تتركو مف معنى الشدة في ذىف المتمقي
 .()جمي عند الباحث سعد عزيز شنك فقد أكرد لو أمثمة كثيرة

كعقد الباحث ىادم شندكخ حميد مبحثا بعنكاف محاكاة األصكات ذكر فيو أقكاؿ العمماء 
كالباحثيف في قضية ربط الصكت بالمعنى مكردا تقسيـ الدكتكر عبد السبلـ المسدم لممحاكاة 
كقد عرض في مبحثة مجمؿ االتجاىات التي تبٌيف العبلقة ما بيف المفظ كالصكت كالذم يفيـ 
مما ذكره في التنظير أنو يريد داللة الصكت عمى المعنى إاٌل أنو في األمثمة التطبيقية لـ يقؼ 
نما ذكر األلفاظ الدالة عمى صكت، كبمعنى آخر أنو لـ  عند األصكات الدالة عمى معنى كا 

نما بحث حكاية األلفاظ لمصكت  كىك بذلؾ كقع في ()يبحث في أمثمتو حكاية الصكت لممعنى كا 
. ()خمؿ منيجي نتيجة التبايف بيف التنظير كالتطبيؽ

نخمص مف ذلؾ إلى أف الباحثيف اتفقكا جميعا عمى كجكد داللة صكتية في ألفاظ اإلماـ 
إاٌل أنيـ قد اختمفكا في معالجة ىذه األلفاظ فمكؿ منيـ طريقتو كمنيجو، كىـ بذلؾ  ()عمي 

: يةتاتبعكا تقنيات مختمفة يمكننا أف نكجزىا بالنقاط اآل
                                 

  .73 – 70: أؽٔل ٛبك١ ى٣لإ: فطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ ( ) 

  .231 / 9:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

  .77 – 75: أث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ: ٣٘ظو  ( ) 

  .78 – 75: األصو اُووآ٢ٗ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ اٌَُْ ٝإُٔٚٔٞ: ٣٘ظو ( ) 

 . 104 – 97: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 . 73 – 65: ٛبك١ ّ٘لٝؿ ؽ٤ٔل:  ك٢ ٜٗظ اُجالؿخاألصو اُلال٢ُ ُِووإٓ اٌُو٣ْ: ٣٘ظو ( ) 

أثؼبك اُٖٞهح : كهٍذ اُلًزٞهح ّوٝم ٓؾَٖ ًبٛغ اُطبئ٢ األُلبظ اُلاُخ ػ٠ِ ٕٞد ك٢ ثؾضٜب أٍُّٞٞ ( ) 

 . 443 – 406 / 3: أَُؼ٤خ ٝاإل٣وبػ٤خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، ٓإرٔو ٜٗظ اُجالؿخ
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استقراء بعض األلفاظ مف نيج الببلغة كالسيما التي يحتمؿ القكؿ فييا بكجكد داللة  -1
صكتية تكحي إلى المعنى كتترؾ في نفس المتمقي ظبلال، إذ ليست األلفاظ كٌميا 

ذات إمكانية إيحائية بمعافو ظبللية فميست كؿ كممة ليا القدرة عمى بعث ما 
ختمؼ إدراؾ ىذا المعنى مف باحث إلى آخر، ااستبطنت مف خياؿ كظبلؿ، كلربما 

 .بحسب التقارب كالتشابو بيف التجارب المكتسبة في الذىف 

االستناد إلى قانكف االستبداؿ لمحكـ عمى مبلئمة المفظة لحاؿ المخاطبيف كمطابقتيا  -2
 .لمقتضياتيـ دكف غيرىا مف األلفاظ القريبة مف معناىا أك المرادفة ليا

االعتماد عمى النظرية السياقية لمعرفة المعنى المقصكد، مف خبلؿ تتبع المفردة  -3
 .الكاحدة في سياقات نيج الببلغة كلربما في سياقاتيا في القرآف الكريـ أيضا

كبيف صفات  (الداللة المعجمية)المضاىاة أك المقارنة بيف المعنى المغكم لممفردة  -4
 .(اإليحاء الصكتي)حركفيا كمخارجيا 

 .التي تناكلكىاالكشؼ عف كجكه االتفاؽ أك االفتراؽ في بعض األلفاظ  -5

االعتماد عمى الصيغ الصرفية في معرفة ما تكحي بو المفظة مف الكثرة، كالمبالغة،  -6
 .كالشدة

كمف النظر في تقنيات التطبيؽ ىذه ال يمكننا التسميـ بأف كؿ ما كرد فييا داخؿ في 
مفيكـ الداللة الصكتية لؤللفاظ كعمى كجو التحديد داللة الصكت عمى المعنى، فبعضيا لـ يرٌكز 

عمى عبلقة الصكت بالمعنى بقدر اىتمامو بمبلئمة المفظ لمقتضيات حاؿ المتكمـ، كبعضيا 
بحث في داللة ألفاظ ماآلخر يدخؿ في باب التفريؽ بيف األلفاظ المترادفة كىك ما يمكف أف 

. ، كبعض ىذه المعالجات يدخؿ في باب الداللة الصرفية()اإلماـ عمي 

نستثني مف ذلؾ الجيد الكبير الذم قدمتو الباحثة رممة خضير مظمـك في الكشؼ عف 
عبلقة الصكت بالمعنى مف خبلؿ كقفتيا الطكيمة في تحميؿ البنية الصكتية فيما اختارتو مف 

ألفاظ فيي لـ تدخر كسعا في االجتياد لتممس ىذا األثر بيف الصكت كالمعنى، فقد انمازت في 
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ف ما قدمتو مف أمثمة مختارة جاء منسجما كمبحث الداللة  ىذا الجانب عمى بقية الباحثيف كا 
الصكتية لؤللفاظ المفردة، كىذا األمر مكصكؿ أيضا لمباحث سعد عزيز شنك كال يمكننا أف نغفؿ 

ما قدمو الباحثاف ميثاؽ عمي عبد الزىرة ك حسف ىادم نكر مف تحميبلت ألمحت إلى أثر 
. الصكت في المعنى 

 عند الباحثيف في نيج –ت تخذاكبناء عمى ذلؾ نرل أف الداللة الصكتية لمفظ المفرد 
 فيما بينيا فنراىـ ينساقكف خمؼ اتجاه  بعضيـ أبعادا مختمفة كاتجاىات متباينة، خمط-الببلغة 

مف اتجاىاتيا كىـ يريدكف غيره، أك يكردكنيا جميعا كىـ يريدكف كاحدا بعينو، أك ينٌظركف التجاه 
مف ىذه االتجاىات كيطبقكف لو بأمثمة ال تنسجـ كما نٌظركا لو، فترل الخمؿ كاضحا بٌينا بيف 
النظرية كالتطبيؽ حينا، كبيف خمط ىذه االتجاىات جميعيا كدراستيا تحت مستكل لغكم كاحد 

كلربما اضطرب القارئ في فيـ مدلكؿ الداللة الصكتية ، كىك المستكل الصكتي حينا آخر
ف كاف بمسميات مختمفة  . لؤللفاظ كىك يطالع ما أكرده الباحثكف تحت ىذا العنكاف كا 

كألجؿ تحديد ىذه األبعاد ككضع حدكد فاصمة فيما بينيا ليتسنى لنا أكال فيميا كحدىا، 
– إف جاز لنا تسميتيا بذلؾ – كلمقارئ ثانيا التمييز فيما بينيا سنعكد إلى أصكؿ ىذه النظرية 

في كتابو  (ىػ392ت )لنتممس مبلمحيا، كخير مف أشار إلييا كأكضح مداليميا ىك ابف جني 
الخصائص فقد سٌف ليا إطارا نظريا أفرغ فيو مف األمثمة شيئا غير قميؿ، كىك بذلؾ يعد رائد 

. ىذه النظرية عمى مستكيي التنظير كالتطبيؽ

ما قدمو ابف جني يمكننا رصد ثبلثة اتجاىات، كلئف ساقيا ابف في كمف القراءة الدقيقة 
جني بشكؿ متداخؿ بعضيا مع بعض فإنو ال يخفى عمى القارئ الحصيؼ فرزىا، كسنقؼ عمى 

. ما قدمو مف عبلقات جكىرية بيف المفظ كالمعنى

 ىك محاكاة األلفاظ لؤلصكات، كنعني بو تسمية األشياء بأصكاتيا، كىك ما :  ت اه  ألول
صرَّن الجندب صريرا، " في غير مكضع، كمنو  (ىػ175ت)أشار إليو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم 

كصرصر األخطب صرصرة، فكأنيـ تكىمكا في صكت الجندب مدا، كتكىمكا في صكت 
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. () " كنحك ذلؾ كثير مختمؼاألخطب ترجيعا

: فنص الخميؿ فيو بياف التجاىيف اثنيف في العبلقة بيف المفظ كالصكت، االتجاه األكؿ
صرَّن الجندب صريرا، كىك صكتو، كصرصر )حكاية المفظ لصكت الجندب أك صكت األخطب 

إف ىذه األلفاظ الحاكية لمصكت قد صيغت عمى كفؽ بنى : كاالتجاه اآلخر (األخطب صرصرة
. صرفية تحاكي في داللتيا ىذا الصكت، كىك ما سنذكره في االتجاه الثالث

فإف كثيرا مف ىذه المغة : "كسع فيو حتى قاؿتكىك ما أكده أيضا ابف جني كأشار إليو ك
سمكا الغراب غاؽ، ... كجدتو مضاىيا بأجراس حركفو أصكات األفعاؿ التي عٌبر بيا عنيا 

كلك لـ يتنبو عمى ذلؾ إاٌل بما : " كأعاد ذلؾ بقكلو()"حكاية لصكتو، كالبط بطا حكاية ألصكاتيا 
جاء عنيـ مف تسميتيـ األشياء بأصكاتيا؛ كالخازباز لصكتو، كالبط لصكتو، كالخاؽ باؽ 

: كنحك منو قكليـ.... لصكت الفرج عند الجماع، كالكاؽ لمصرد لصكتو، كغاؽ لمغراب لصكتو 
بسممت، كىيممت، كحكقمت؛ : حاحيت، كعاعيت، كىاىيت، إذا قمت حاء، كعاء، كىاء، كقكليـ

  .()"كؿ ذلؾ كاشباىو إنما يرجع في اشتقاقو إلى األصكات 

ف االتفاؽ أك التماثؿ حاصؿ بيف المفظ كالصكت الصادر مف ىذه أنمحظ مف ذلؾ 
دالة عمى صكت، كليس الصكت فييا داال – بناء عمى ىذا االتجاه – األشياء، فتككف األلفاظ 

كىذه المحاكاة تظؿ قائمة الذات سكاء ظير االنسجاـ كميا بيف الداؿ كالمدلكؿ أك "عمى معنى 
فإف  (زنبكر)صكتا كاف أك مقطعا، كما في : اقتصر عمى جزء مف مركبات الداؿ فحسب

إذ يحاكي الصكت األكؿ  (طنبكر)المقطع األكؿ مف الكممة يحاكي ذميمو إذا طار، ككما في 
  .()"مف الكممة صكت اآللة

 ىك حكاية الصكت لممعنى، كنعني بو أف لمصكت داللة خاصة تحمؿ في :  ت اه  ا ا ي
طياتيا شيئا عف المعنى العاـ لمفظ، كبيذا تختمؼ األلفاظ بعضيا عف بعض تبعا الختبلؼ 
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. أصكاتيا

الربط بيف صفة – قدر المستطاع – كفي ىذا البعد مف الداللة الصكتية يحاكؿ الباحث 
بيف جرس المفظة  (المضاىاة)الحرؼ كمخرجو كبيف الداللة المعجمية لمفظ، منطمقا مف فكرة 

كدالالتيا، كىي فكرة نادل بيا ابف جني كرٌكز ليا القكاعد التأسيسية عمى مستكيي التنظير 
فأما مقابمة األلفاظ بما يشاكؿ أصكاتيا مف األحداث فباب عظيـ كاسع، كنيج : " كالتطبيؽ، قاؿ

ذلؾ أنيـ كثيرا ما يجعمكف أصكات الحركؼ عمى سىٍمت األحداث ك عارفيو مأمكـ، عندمتمئب 
.  كيحتذكنيا عمييا، كذلؾ أكثر مما نقدره، كأضعاؼ ما نستشعره بياالمعبر بيا عنيا، فيعدلكنيا

ًضـ، كقًضـ، فالخٍضـ ألكؿ الرَّنٍطب : مف ذلؾ قكليـ ٍمب اليابس .... خى ... كالقٍضـ لمصي
فاختاركا الخاء لرخاكتيا لمرَّنطب، كالقاؼ لصبلبتيا لميابس، حٍذكا لمسمكع األصكات عمى 

. محسكس األحداث

      فجعمكا الحاء ... ق، كالنضخ أقكل مف النضح نحكالنضح لمماء ك: كمف ذلؾ قكليـ
.  لما ىك أقكل منو - لغمىًظيا - لمماء الضعيؼ، كالخاء –  لرقتيا –

كمف ذلؾ القٌد طكال، كالقٌط عىٍرضا، كذلؾ أف الطاء أحصر لمصكت كأسرع قطعا لو مف 
أقكل صكتا مف السيف، – كما ترل - الكسيمة، كالكصيمة، كالصاد : كمف ذلؾ قكليـ... الداؿ 

لما – ألنيا أقكل – صًعد، كسًعد، فجعمكا الصاد: كمف ذلؾ قكليـ... لما فييا مف االستعبلء 
كمف ذلؾ القٍسـ ... كمف ذلؾ أيضا سدَّن كصدَّن، فالسٌد دكف الصٌد ... فيو أثر مشاىد يرل 

فمذلؾ خٌصت باألقكل الصاد، كباألضعؼ ... كالقٍصـ، فالقٍصـ أقكل فعبل مف القٍسـ 
  .()..."السيف

كيستطرد ابف جني في تأسيس ظاىرة التماثؿ بيف الصكت كالمعنى ليجعؿ منيا مقكما 
 فيخرجيا مف االعتباطية إلى القصدية مؤكدا ىذا ()أصكليا يتجاكز مظاىر االتفاؽ كالصدفة

كذلؾ أنيـ قد . نعـ، كمف كراء ىذا ما المطؼ فيو أظير، كالحكمة أعمى كأصنع: " المعنى بقكلو
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يضيفكف إلى اختيار الحركؼ كتشبيو أصكاتيا باألحداث المعٌبر عنيا بيا، ترتيبيا، كتقديـ ما 
يضاىي أكؿ الحدث، كتأخير ما يضاىي آخره، كتكسيط ما يضاىي أكسطو، سكقا لمحركؼ 

بحث، فالباء لغمظيا تشبو : كذلؾ قكليـ، عمى سمت المعنى المقصكد، كالغرض المطمكب
 تشبو مخالب األسد كبراثف الذئب كنحكىما ()بصكتيا خفقة الكؼ عمى األرض، كالحاء لصحميا

إذا غارت في األرض، كالثاء لمنفث، كالبث لمتراب، كىذا أمر تراه محسكسا محصبل فأم شبية 
 . ()"تبقى بعده، أـ أم شؾ يعرض عمى مثمو

كلك أمعنا النظر في األمثمة التي أكردىا ابف جني لتبيف لنا أف لصكت الحرؼ داخؿ 
المفظة إيحاء خاصا يدؿ عمى المعنى كيكحي بو، كبذلؾ يختمؼ ىذا االتجاه في الداللة الصكتية 

عف سابقو، فقد عممنا في االتجاه األكؿ أف األلفاظ تككف فيو دالة عمى أصكات، كىنا تككف 
. أصكات األلفاظ دالة عمى المعاني

أف الداللة قد تككف بالتماثؿ  (داللة المفظ عمى الصكت  )كلما كاف في االتجاه األكؿ 
داللة  )الكمي بيف الداؿ كالمدلكؿ، أك بالتماثؿ الجزئي كما مثمنا، كذلؾ ىي في االتجاه الثاني 

فقد تدؿ أصكات المفظة جميعيا عمى معناىا، كما مثؿ ليا ابف جني في  (الصكت عمى معنى 
أك قد تقتصر الداللة عمى صكت أك أكثر مف أصكات المفظة الكاحدة، كما في  (بحث)لفظة 

. األمثمة الكثيرة التي ساقيا ابف جني كأكردناىا عنو

 كىك محاكاة الصيغ الصرفية لممعنى، كنعني بو أف لكؿ صيغة صرفية :  ت اه  ا ااث
. داللة عمى المعنى المقصكد

كعكدا إلى نص الخميؿ الذم ذكرناه قبؿ قميؿ نجد فيو أف الخميؿ أشار إلى ىذه المناسبة 
، كتكىمكا : بيف الصيغ الصرفية كدالالتيا، فقاؿ فكأنيـ تكىمكا في صكت الجندب مدا فقالكا صرَّن
كبذلؾ يؤدم االختبلؼ في الصيغة الصرفية إلى . صرصر: في صكت األخطب ترجيعا فقالك
. لمصكت المقٌطع (صرصر)لمصكت الممتد، كصيغة  (صرَّن )اختبلؼ في المعنى، فصيغة 

                                 
. اُجّؾخ ك٢ اُٖٞد: اُٖؾَ ( ) 

 . 163 – 162 / 2: اُقٖبئٔ ( ) 



 

 

 -25-  

 

كما أشار سيبكيو إلى ىذه المناسبة فذكر أف مف المصادر التي جاءت عمى كزف 
كمف المصادر التي جاءت عمى مثاؿ : " إنما دلَّنت عمى االضطراب كالحركة، قاؿ (الفعبلف)

نما ىذه األشياء في زعزعة اليد : كاحد حيف تقاربت المعاني قكلؾ النزكاف، كالنقزاف، كالقفزاف، كا 
كمثمو . كمثؿ ىذا الغمياف ألنو زعزعة كتحرؾ... كاىتزازه في ارتفاع، كمثمو العسبلف، كالرتكاف 

الغثياف ألنو تجيش نفسو متثكر، كمثمو الخطراف كالممعاف آلف ىذا اضطراب كتحرؾ، كمثؿ ذلؾ 
 .()"الميباف كالكىجاف ألنو تحرؾ الحٌر كتثكره، فإنما ىك بمنزلة الغمياف 

كسع فييا كأكرد ليا أمثمة حتى باف مف خبلليا مراده، تلقد أ كد ابف جني ىذه الداللة ك
ككجدت أنا مف ىذا : "ككضح قصده، مؤيدا ما قدمو قبمو الخميؿ كسيبكيو في ىذا الجانب، قائبل

الحديث أشياء كثيرة عمى سىٍمت ما حدَّناه، كمنياج ما مٌثبله، كذلؾ أنؾ تجد المصادر الرباعية 
الزعزعة، كالقمقمة، كالصمصمة، كالقعقعة، كالصعصعة، كالجرجرة، : المضعفة تأتي لمتكرير؛ نحك

البشكى، : في المصادر كالصفات إنما تأتي لمسرعة؛ نحك (الفىعىمى)كالقرقرة، ككجدت أيضا 
لىقى  مىزل، كالكى في أكثر األمر  (استفعؿ)أنيـ جعمكا –  منو صنعكىك أ– كمف ذلؾ ... كالجى

استسقى، كاستطعـ، كاستكىب، كاستمنح، كاستقدـ عمرا، كاستصرخ جعفرا، فرتبت : لمطمب؛ نحك
كمف ذلؾ أنيـ جعمكا تكرير العيف في المثاؿ ... في ىذا الباب الحركؼ عمى ترتيب األفعاؿ 

فيذا أيضا مف مساكقة الصيغة ... كسَّنر، كقطَّنع، كفتَّنح، كغمَّنؽ : دليبل عمى تكرير الفعؿ، فقالكا
  .( )..."لممعاني 

إف المبلحظ في ىذه الداللة أنيا داللة صرفية ال صكتية كقد فٌرؽ ابف جني بيف ىذا 
مساكقة )كذكر ىنا  (سكقا لمحرؼ عمى سمت المعنى)االتجاه كسابقو إذ ذكر في االتجاه الثاني 

أف " في كبلـ لمفارابي حينما أشار إلى ىذه االتجاىاتكقد نتممس الفرؽ بيف . (الصيغة لممعاني
. كؿ لفظة دالة فينبغي أف تككف محاكية لممعنى المدلكؿ عميو كمعٌرفة بطبعيا لذات ذلؾ الشيء

ىدىد : كتككف المفظة بطبعيا محاكية مثؿ قكلنا. أك لعرض يككف عبلمة لممدلكؿ عميو خاصة
   ()"لمطائر الذم يحاكي ىذه المفظة صكتو الخاص بو كمثؿ العقعؽ كمثؿ خرير الماء
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ىدىد لمطائر، : فالفارابي يرل أف ىناؾ ألفاظا دالة بطبعيا عمى الصكت محاكية لو مثؿ
نما تحاكيو لعرض فييا يككف  (بالطبع)كعقعؽ، كخرير الماء، كىناؾ ألفاظ لـ تحاؾ المعنى  كا 

بمثابة العبلمة لممدلكؿ عميو، كأحسب أف ىذه العبلمة التي ىي غير الطبع إنما ىي أصكات 
. المفظة أك صيغتيا

كمف ىذا العرض نتبيف أف الداللة عند ابف جني مثمت مراحؿ مختمفة كضع ليا حدكدا 
فاصمة، فداللة بالكضع، كداللة بالحرؼ، كداللة بالصيغة، كلكؿ منيا منيج خاص، كطريقة في 

. التحميؿ كالكصؼ

لقد جعؿ ابف جني ىذه االتجاىات التحميمية ميدانا كاسعا يستكعب كؿ ما يقدمو الباحثكف 
فيذا كنحكه أمر إذا أنت أتيت بو مف بابو، كأصمحت فكرؾ لتناكلو كتأممو أعطاؾ مقادتو، " فييا 

ف أنت تناكرتو، كقمت ىذا أمر منتشر، : كأركبؾ ذركتو، كجبل عميؾ بيجاتو كمحاسنو، كا 
  .()"كة بو ظكمذىب صعب مكًعر، حرمت نفسؾ لذتو، كسددت عمييا باب الح

 إلى ىذه الحدكد الفاصمة كميزكا بينيا لجنبكا  في نيج الببلغةكلك تنبو بعض الباحثيف
- التي ذكرناىما - أنفسيـ كثيرا مف الخمط كاالضطراب مثؿ االستشياد بمقالة الخميؿ كسيبكيو 

. في الداللة الصكتية كىي في الحقيقة في الداللة الصرفية 

محاكاة ، كمحاكاة األلفاظ لؤلصكات: كمف ىنا نجد أف المحاكاة ىي عمى ثبلثة أقساـ
محاكاة الصيغ لممعاني، كمف ىذا التقسيـ نتبٌيف أنو مف أراد أف يبحث أثر ، كاألصكات لممعاني

الصكت في المعنى كيتممس لو مطابقة أك إيحاء عميو أف يسمؾ القسـ الثاني منيجا لدراستو، 
فبل عبلقة في القسميف األكؿ أك الثالث بيف الصكت في المفظة كبيف داللتيا، ففي القسـ األكؿ 

دالة  (بصيغتيا)دالة عمى الصكت، كفي القسـ الثالث تككف المفظة  (بكضعيا)تككف المفظة 
عمى المعنى، نعـ، قد تجتمع لدل الباحث ألفاظ يجد في أصكاتيا داللة عمى معانييا كىي في 
الكقت نفسو ذات صيغ صرفية دالة فنراه مجتيدا في بياف الداللتيف في آف كاحد، كالسيما إذا 

 ألفاظ فمف الصعكبة بمكاف التفريؽ بيف ىذه الدالالت؛  عمىكاف التحميؿ مركزا عمى نص كليس
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ألنو قد يؤدم ذلؾ إلى خمؿ في بياف داللة النص، أما إذا كاف حديث الباحث عمى الداللة 
الصكتية لؤللفاظ كرغب في التمثيؿ ليا فينبغي أف تككف أمثمتو التي جاء بيا مبلئمة متساكقة 

.  لكي يستكفي ىذا المطمب تنظيرا كتطبيقا

نتبيف مما سبؽ أف ألصكات المفظة داللة إيحائية، كالمقصكد باإليحاء في ىذا المكضع 
ىك ما يؤديو الصكت المغكم مف أثر يسيـ في الداللة عمى المعنى، كقد أطمؽ الباحثكف 

. ()المحدثكف عمى ىذا النكع مف الداللة مصطمح المحاكاة

كسنقؼ عمى أمثمة محددة لنزيد ما قدمناه كضكحا في الكشؼ عف منيجية الباحثيف 
. كنبيف الجيد المبذكؿ في رصد ىذه العبلقات الداللية اإليحائية ما بيف جرس المفظة كمعناىا

َفَأرَ َد : "في كتاب لو إلى معاكية ()في قكؿ اإلماـ عمي  (اجتياح)مف ذلؾ لفظة 
 .() " َ ْصِلَ ا وَهمُّو  ِ َ ا  ْاُهُموَم وَفَعُلو  ِ َ ا  ألَفاِ يلَ  ْ ِتَياحَ َ ْوُمَ ا َ ْتَل َ ِ يَِّ ا و

الجكح االستئصاؿ : " ، يقاؿ(االستئصاؿ)إف داللة ىذه المفظة في معجمات المغة تعني 
 كقد أكد الباحثكف أف اإلماـ عدؿ عف ىذه األخيرة مستعمبل لفظة االجتياح ()"مف االجتياح 

لغاية المناسبة بينيا كبيف المعنى الذم يريده، فقد اكتفى الباحث حسف كامؿ البصير بتعميؿ 
لفظة اجتياح قكية حادة سيمة النطؽ جزلة في حيف أف كممة استئصاؿ باىتة ثقيمة " ذلؾ بأف 

  في حيف أكرد الباحث حسف ىادم نكر المعنى المعجمي ليا كمف ثـ أعاد ()"طكيمة متعثرة 
ير بما تحممو مف جرس ثت" تعميؿ سابقو في استعماؿ اإلماـ ىذه المفظة مضيفا إلى ذلؾ أنيا 

 كثيرة تدفعو الستحضار صكر ذلؾ االجتياح مقكم أمدتيا بو أصكاتيا في مخيمة المتمقي معاف
يقؼ عمى بياف ذلؾ الجرس أك يبيف ف  مف دكف أ()"المتمثمة في إزالة الشيء عف مكانو بقكة 

                                 
٢ٛٝ ( أُؾبًبح األ٤ُٝخ األٍب٤ٍخ ) أِٛن اُلًزٞه ٓؾٔل ا٤َُل ٤ٍِٔبٕ ػ٠ِ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُؾبًبح ٖٓطِؼ  ( ) 

ٖٓ ٕٞه : ٣٘ظو. رزٔضَ ك٢ اُِلظخ أُلوكح ػ٘لٓب رْزَٔ ػ٠ِ ٕٞد أٝ أًضو ٣ٌٕٞ ثٔضبثخ ٕلٟ ٝٓؾبًبح ُِؾلس

: ، ٓغِل36: ٓؾٔل ا٤َُل ٍِٔبٕ اُؼجل، أُغِخ اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ، اُؼلك. ك: اإلػغبى اُٖٞر٢ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ

9 ،1989ّ :77.  

 . 44 / 14:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

 409 / 2(: عٞػ)ٓبكح : اثٖ ٓ٘ظٞه: َُبٕ اُؼوة ( ) 

  .315: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

  .28: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ ( ) 
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.  صفات حركؼ ىذه المفظة

قد استعمميا اإلماـ : " ككافقتيـ الباحثة رممة خضير مظمـك في التعميؿ نفسو بقكليا
مفضبل إياىا عمى غيرىا مف المفردات المرادفة ليا أك القريبة منيا ألنو أراد التعبير عف معنى 

محدد ال تؤديو المفردات األخرل، ذلؾ أنو أراد بيا الداللة عمى القكة كالقسكة التي يمارسيا 
 بيد أنيا زادت عمييـ أف أظيرت اإليحاءات ()"قكميـ مف قريش لمنبي كآلو كصحبو أكؿ البعثة 

الصكتية التي تمنح ىذه الكممة تمؾ الداللة، مستعينة بمخارج حركؼ تمؾ الكممة كصفاتيا، 
فكجدت أف االنفجار الحاصؿ في مخرجي صكت الجيـ كىك صكت شديد مجيكر مف أصكات 

 ىك الذم منح المفظة صفة الشدة، () كصكت التاء كىك صامت ميمكس سني انفجارم()القمقمة
فضبل عٌما أعقبيما مف المد في الياء كىك ما يؤدم إلى انفتاح الفـ انفتاحا أفقيا إلى الدرجة 
التي ىي أشبو بييأة المشمئز مف الشيء، كيزداد االقتراب مف الشبو بيذه الييئة حينما ينتقؿ 

مما يؤدم  (المد باأللؼ)الفـ فجأة مف نطؽ التاء ذات الكسرة إلى الياء ذات الفتحة الطكيمة 
إلى انتقاؿ الفـ مف االنفتاح األفقي العرضي إلى االنفتاح الرأسي الطكلي ليكحي بيذه الطريقة 

اإلشارية المتكلدة مف نطؽ ىذه المفظة بداللة النفكر، كتستطرد الباحثة في ذكر العبلمات 
  .()اإلشارية المكحية بداللة المفظة كصكال إلى تقطيعيا تقطيعا صكتيا

 كقد ردد الباحث سعد عزيز شنك ىذا التعميؿ في تفضيؿ اإلماـ ليا دكف غيرىا مقتصرا
حكاية أصكاتيا لمعناىا بأنيا تشكمت مف أصكات انفجارية أبرزىا اليمزة، كالجيـ، كالتاء، مف 

. ()غير إشارة لمف سبقكه كقد أخذىا عنيـ

إلى معاكية ردا  ()الكاردتاف في كتاب لو  (ىمس )ك (قرع)كمف ذلؾ أيضا لفظتا 
 َتْهِلُس و،  ْاَعْظَم َ َو ِرُع َتْقَرعُ َاَوَصَلْ  ِ َاْيَك ِم ِّي ، وُ ْ ِسُم ِ االَّالِ  ِ  َّالُ  َاْو  َ ْعُض   ْسِتْ َقااِ : "عمى كتابو

 فقد اكتفى الباحث كامؿ حسف البصير بذكرىما مثاال عمى مميزات ألفاظ اإلماـ ()"  الَّالْحمَ 

                                 
  .86: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

. 134: ٓؾٔٞك اَُؼوإ: (ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)ػِْ اُِـخ :٣٘ظو ( ) 

 . 129: ٗلَٚ ( ) 

  .88 – 86: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 96: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ االٓبّ ػ٢ِ: ٣٘ظو ( ) 

  .62 / 18:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 
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()  كالتي منيا مطابقتيا أحكاؿ مف تخاطبيـ، كمبلءمتيا لممكضكعات التي تخكض فييا
 في حيف عمدت الباحثة رممة خضير مظمكـ إلى ()معبرة عف معانييا، مف دكف أف يعمؽ عمييا

. الربط بيف أصكات تمؾ المفظتيف كبيف داللتيما المعجمية

الدالة عمى ضرب الشيء، جسدتيا أصكات المفظة نفسيا، فالقاؼ كىك  (تقرع)فمفظة 
 الداؿ () االنفجارم، ذك الصعكبة لتكقؼ اليكاء تماما في مخرجو()الصكت الشديد الميمكس

 يشير إلى مفاجأة أكؿ اصطداـ العظـ بالمقرعة، كيميو الراء ()عمى المفاجأة التي تحدث صكتا
:  رمز كاضح لتكرار عممية الضرب بالمقرعة، أما العيف()كىك الصكت المجيكر المثكم المكرر

 يصدر حفيفا أعمى الحنجرة يصكر الدؽ ()فصكت صامت مجيكر حمقي احتكاكي: العيف
كالقرع بالمقرعة لتسكد الرغبة كاليمع لمف يسمع ىذا القرع، كبذلؾ تككف أصكات ىذه المفظة قد 

في  ()اتسمت في صفاتيا كمخارجيا كجرسيا بما يتكافؽ مع ىذه الشدة التي ألبسيا إياىا 
. كعيده 

ففي أصكاتيا مف الدالالت ما ينسجـ كمعناىا، فمادتيا المغكية تدؿ  (تيمس)أما لفظة 
ال يحتاج – كما ذكرت الباحثة –  كلذا فإف ىذا المعنى ()عمى إخفاء شيء مف كبلـ كغيره

ألصكات شديدة كصفة أصكات القرع، فالمحـ غير العظـ، كالكسر غير اإلذابة كمف ثـ نظرت 
فالياء صكت صامت ميمكس حنجرم كالياء صكت " ، الباحثة في صفات كمخارج حركفيا

كالبلـ صكت صامت مجيكر سني ... ()النفس الخالص الذم ال يمقي مركره اعتراضا في الفـ
 ... ()أما السيف فصكت صامت ميمكس لثكم احتكاكي، كصفتو الصفير ...()منحرؼ جانبي

                                 
  .318: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

. 134:، ٓؾٔٞك اَُؼوإ(ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)، ٝػِْ اُِـخ75:األٕٞاد اُِـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

 .171:ًٔبٍ ثْو: كهاٍبد ك٢ ػِْ اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 

 .114-113:ػجل هللا اُؼال٢ِ٣: ٓولٓخ ُلهً ُـخ اُؼوة: ٣٘ظو ( ) 

 .144:(ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)، ٝػِْ اُِـخ 1/513:اُقٖبئٔ: ٣٘ظو ( ) 

 148:(ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)ػِْ اُِـخ :٣٘ظو ( ) 

 . 114 / 15(: ٌِٛ)ٓبكح : َُبٕ اُؼوة ( ) 

  .302: ، ٝاُلهاٍبد اُِٜغ٤خ ٝاُٖٞر٤خ ػ٘ل اثٖ ع149٢٘ – 148(: ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)ػِْ اُِـخ : ٣٘ظو ( ) 

  .59: ، ٝ األٕٞاد اُِـ٣ٞخ، ئثوا٤ْٛ أ142ٌ٤ٗ(: ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)ػِْ اُِـخ : ٣٘ظو ( ) 

 .67: ، ٝاألٕٞاد اُِـ٣ٞخ، ئثوا٤ْٛ أ146ٌ٤ٗ(:  ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)ػِْ اُِـخ : ٣٘ظو ( ) 
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  .()"كبذلؾ يتحقؽ  االنسجاـ الصكتي بيف البنية  الصكتية كطبيعة الحدث ... 

فالبنية الصكتية لمفظتيف تكتسباف مف اإليحاء ما يجعؿ أصكاتيما تحاكي المعنى، فمما 
كاف الكسر ىك اصطداـ كانفصاؿ سريع يصيب العظـ بسرعة كشدة في الكقت نفسو، تطمب 
أصكاتا شديدة قارعة تقرع األسماع فيذىؿ المتمقي كتنقر نفسو، كلما كاف إذابة المحـ ال يحتاج 

ليذه الصفة التي في اصكات القرع، تطمب بعض اليدكء كاالتساع كاالنحراؼ، كقد كظؼ اإلماـ 
() ىذه األصكات في رسالة تيديد ككعيد أراد منيا تأكيد ىذه المعاني() . 

ُ مَّال َيْأِتي : "يصؼ الفتنة ()في قكلو  (الزحكؼ)ك  (الرجكؼ)كمف ذلؾ أيضا لفظتا 
. ()"ازَّالُحوف، َو ْاَقاِصَمِة   ارَّالُ وفِ َ ْعَد َذِاَك َطاِاُع  ْاِفْتَ ِة 

فقد كجد الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة في ىاتيف المفظتيف داللة إيحائية ناتجة مف 
فإف صكت الراء " جرس أصكاتيما، تجعبلف السامع يتخيؿ مدل ضراكة ىذه الفتنة كشدتيا 

مضافا إلييا صكت  (الرجكؼ)المكرر المجيكر مع صكت الجيـ المجيكر الشديد في كممة 
ىذه األصكات تكحي بجرسيا العنيؼ إلى ما في ىذه الفتنة  (الزحكؼ)الزام الصفيرم في كممة 

مف داللة مكحية في الكممتيف  (الكاك)مف الشدة كالغمظة كالعنؼ، كال يخفى ما في صكت المد 
السابقتيف، نتيجة اإلشباع الصكتي الذم ينشط بو الذىف، فيرسـ صكرة معبرة تحاكي المكقؼ 

 .()"الذم أراد اإلماـ كصفو 

 :كىناؾ أمثمة أخرل كفيما يمي جدكؿ باأللفاظ التي درسيا الباحثكف

                                 
  .98 – 96: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

  .98: ٗلَٚ : ٣٘ظو ( ) 

  .137 / 9:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

 .73: أث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ ( ) 

  اتي درسها  ا اح ون ألافاظ  سم  ا احث   

، (ائرزجمع )اجتياح، مكصمة، أمضيتيا، انبذ، العذب، الزكركامؿ حسف البصير  1
شدخا، تنٌمر، كغف، أربع، تزع، انثياؿ، كذكر كممات أخرل 
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مف دكف دراستيا 

، أكه، ألبقرف، تضعيؼ (الجيش، الكغى، الجند)التفريؽ بيف عمي فرحاف جكاد  2
الفعؿ حٌقر كصٌغر 

تقمقؿ أجرجرتـ، تثاقمتـ، اجتياح، حسف ىادم نكر  3

، (مرعاد ك مبراؽ)، المتقاصؼ، (الرجكؼ كالزحكؼ)ميثاؽ عمي عبد الزىرة  4
المساييح ك )، شكىا، (حيارل جفاة)الصمكت، سٌماعا،

 (ذاييعـاؿ

تقكل، : حسيس، كشيش، شديد، كداللة أصكات المد فيسمير داكد سمماف  5
بعيد، يجركف، يساقكف 

كار، ىادم شندكخ حميد  6 خٌر، ىىٍمس، الصيحة، الزجر، حسيس، نعؽ، قاصؼ، خي
زفير، شييؽ 

، كاأللفاظ المكحية نتيجة (الخضكع، الخشكع)األلفاظ المكحية عباس عمي حسيف  7
، مصطمحكف، (االصطفاء، االصطناع)ؿ التاء طاء ابدإ

تضطـ، اصطٌبيا، اصطخاب 

استشعر، تجمبب، اضمر، عرم، زىر طارؽ محمد حسف  8

، شقؽ، متعتع، (رقؿ ك كجؼ)، (قرع ك ىمس)اجتياح، كأد، رممة خضير مظمـك  9
ضٌرس 

، زكر، تكيد، (المعككس، المرككس) غشيكـ، بطرا، شدخا،سعد عزيز شنك  10
يكتغاف، اجتياح 
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  إليقاع

إف اإليقاع " إذا كاف اإليقاع ييدؼ إلى تحقيؽ االنسجاـ كىك ما أكده جاف ككىف بقكلو 
 كما أكده الدكتكر فؤاد زكريا بأف اإليقاع ىك الذم ()"يأتي لدعـ اإلحساس العاـ باالنسجاـ 

عبارة عف ضربة أك مجمكعة مف الضربات بشكؿ منظـ عمى نحك " يحقؽ االنسجاـ ككنو 
  فإف االنسجاـ يحقؽ الكظيفة الجمالية، مف خبلؿ ()"تتكقعيا معو األذف، كمما آف أكانيا 

التناسب في بنية النص، كالمقصكد بيذا التناسب حسف العبلقة بيف األجزاء المختمفة لؤلثر 
. ()األدبي حتى يتمتع كؿ عنصر فيو بنصيب مف األثر مع مساىمتو في انسجاـ الكؿ كتماسكو

 () مباحث عمـ البديع ذات الكظيفة الجماليةقكىذا االنسجاـ أك التناسب غالبا ما تحقؽ
كىنا نقطة االلتقاء بيف مباحث ىذا العمـ كبيف الجماؿ بكصفو مفيكمان فمسفيان عامان، فالظاىرة 

ظاىرة "الصكتية لكي تككف مككنا مف مككنات اإليقاع البد ليا مف التكرار كالزمف؛ ألف اإليقاع 
 بيد أف ىذا التكرار ال يككف عمى كتيرة كاحدة ()"تقـك عمى التكرار كيمعب فييا الزمف دكرا ميما

انعداـ االنتظاـ "دائما ألف ىذا مف شأنو أف يخمؽ الممؿ في نفس المتمقي إذ يشترط فيو 
 كىك ما أكده ريتشاردز مف أف ()"المطمؽ، أم كجكد فجكة، مسافة تكتر بيف المككنات اإليقاعية

: أف اإليقاع يعتمد عمى التكرار كالتكقع كخيبة األمؿ كالمفاجأة أحيانا لتجنب الممؿ قائبل
كالنسيج الذم يتألؼ مف التكقعات كاالشباعات أك خيبة الظف أك المفاجأة التي يكلدىا سياؽ "

كال ، ()"المقاطع ىك اإليقاع، كال يبمغ تأثير صكت الكممات أقصى قكتو إاٌل مف خبلؿ اإليقاع 
تناسبان صكتيان كالمكازنة كالتصريع ككٌؿ ما يمحؽ " تخرج أكثر مباحث البديع عف أف تككف 

                                 
 . 41: عبٕ ٤ًٖٛٞ: ث٤٘خ اُِـخ اُْؼو٣خ ( ) 

 . 21: كإاك ىًو٣ب. ك: اُزؼج٤و ا٤ٍُٞٔو٢ ( ) 

 . 442: ٓؼغْ أُٖطِؾبد األكث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

مٛت ثؼ٘ اُجبؽض٤ٖ ئ٠ُ إٔ ػِْ اُجل٣غ ال ٣وَ أ٤ٔٛخ ػٖ ػ٢ِٔ أُؼب٢ٗ ٝاُج٤بٕ ك٢ رؾو٤ن اُٞظ٤لخ اُغٔب٤ُخ، ثَ  ( ) 

ئّٗٚ أهوة ئ٠ُ ٓجبكب اُز٤ٌَْ اُغٔب٢ُ اُقبُٔ ٖٓ ه٤ٔ٤َٚ، ٓبكاّ اُغٔبٍ هل اهرجٜ ػ٘ل أًضو اُلالٍلخ ٝأُلٌو٣ٖ 

ثبُز٘بٍت ث٤ٖ أعياء اُؼَٔ اُل٢٘، ٌُٖٝ اُجالؿ٤٤ٖ ُْ ٣ي٣لٝا ـ ك٢ أؿِت األؽ٤بٕ ـ ػٖ ؽٖو أٗٞاػٚ ٝث٤بٕ كوٝهٜب 

ػ٘بٕو اُٞظ٤لخ اُغٔب٤ُخ ك٢ اُجالؿخ : ٣٘ظو.ٖٓ كٕٝ اُزطوم ئ٠ُ رؼ٤َِ ٓبُٜب ٖٓ أصو عٔب٢ُ ٓجبّو ك٢ اُٖ٘ٞٓ

 6: ، ٛب32ِٓ: ٝأٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ. 121-120، 45:َٓؼٞك ثٞكٝفخ. ك: اُؼوث٤خ

  .108: ٌّو١ ٓؾٔل ػ٤بك. ك: ٤ٍٞٓو٠ اُْؼو اُؼوث٢ ( )

 . 52: ًٔبٍ أثٞ ك٣ت. ك: ك٢ اُْؼو٣خ ( ) 

 . 192: ا ه٣زْبهكى، روعٔخ ٝرول٣ْ اُلًزٞه ٖٓطل٠ ثل١ٝ: ٓجبكب اُ٘ول األكث٢ () 
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بالكزف كالقافية مف حيث المبدأ، أك تناسبان دالليان صكتيان كالجناس كالطباؽ كغيرىا، فيذه األنكاع 
تقـك في عمكميا عمى تناسب بيف طرفيف أك أكثر في النص، كىي تحقؽ ىذا التناسب بكصفو 
عجابو، كليذا ارتبطت  مقياسان جماليان لو أىمية في التأثير اإليجابي في المتمقي ككسب تفاعمو، كا 

مة كالترابط كالتبلحـ ءتمؾ المحسنات البديعية عند أكثر الببلغييف بما أسمكه المناسبة كالمبل
. ()"كغير ذلؾ 

نفيـ مف ذلؾ أف اإليقاع يتمخض في الحركؼ كالكممات كالجمؿ مف حيث تناسقيا 
كانسجاميا إذ إف خاصية االنسجاـ تعكس انطباعا لدل المتمقي، فاإليقاع يمثؿ العبلقة المتشكمة ما 

ف ىذا بيف تكافؽ الفكرة كبيف صكرتيا المصاغة التكافؽ كاالنسجاـ بيف الصكت كالكممة كالجممة ، كا 
في النص كبيف فكرتو أك معناه يتعمؽ بالذائقة النفسية لدل المبدع كالمتمقي مف حيث التأثر كالتأثير 

لى الذكؽ كالطبع، كمعنى ذلؾ أف اإليقاع إمسالة اإليقاع بحد ذاتيا راجعة ؼ ،شعكريا أك الشعكريا
 كفي ضكء ذلؾ ندرؾ تفاكت الباحثيف في تجسيد ىذه المقكالت عبر كامف في صميـ الذات المبدعة

اإليقاع خبلصة لغة نفسية قبؿ أف تككف لغة تحميبلتيـ بيف الرصد السطحي كالتحميؿ العميؽ؛ ألف 
خرل إف أعركضية بحيث ينفعؿ بيا المبدع كيتفاعؿ معيا كيسترجع انفعاالتو مف خبلليا، كبعبارة 

يقاع نفسي يسبؽ اإليقاع العركضي كىك ذك طبيعة متنكعة يتنكع بتنكع األحكاؿ إىك " اإليقاع 
النفسية ألنو انعكاس لطبيعة االنفعاالت النفسية كمعبر عنيا بنظاـ العبلقات البنيكية بيف األلفاظ 

 .()"كالمعاني كالكممات 

إف أىمية اإليقاع بكصفو بنية كمية ال يسكغ لو أف يككف مرادفا لمكزف عمى الرغـ مف الكثير 
مف التصكرات التي تعتقد بتساكم االثنيف معا؛ الف اإليقاع أعـ  كاشمؿ مف الكزف، كالكزف جزء منو 

كمف ىذا المنطمؽ استحالة فصؿ اإليقاع عف الكزف عف التأثيرات العاطفية فالمكسيقى ترتبط 
إال " كىكذا يتبيف أف النص األدبي في الحقيقة ليس ، بالتأثيرات العاطفية التي تنشأ مف التجربة

/ عقمي: فاألثر الممتع لئليقاع . ()"كبلما مكسيقيا تنفعؿ لمكسيقاه النفكس كتتأثر بيا القمكب 
. داللي / جمالي، كنفسي 

                                 
. 189-188:ػ٘بٕو اُٞظ٤لخ اُغٔب٤ُخ ك٢ اُجالؿخ اُؼوث٤خ ( )

. 97: ٗلَٚ ( )

. 17ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ، : ٤ٍٞٓو٠ اُْؼو ( )
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  ا سق  اصوتي الت ر ر

يمثؿ التكرار أىـ مظاىر اإليقاع؛ ألف الكثير مف األساليب البديعية تقكـ عميو مف جية كما 
التكرار، كالتناسب أك االنسجاـ، مف جية ثانية،  : أنو يمثؿ أحد الركنيف األساسيف لئليقاع كىما

كلعؿ مف أبرز صفات ... أكثر األشكاؿ اإليقاعية شيكعا في اآلثار الفنية " كبذلؾ يككف التكرار 
ىما مف عناصر تماسؾ ـىذا الشكؿ تمييزه ككضكحو داخؿ إطار البنية عمى نحك يجعمو عنصرا 

النص كترابطو، كعامبل ميما مف عكامؿ الحركة بما يكلده مف مفاصؿ إيقاعية قد تبقى محصكرة 
قتراناتيا تتكسع آفاؽ الحركة بقدر اداخؿ تردد العنصر الكاحد، كلكف حيف تتنكع العناصر كتتنكع 

غناىا بتمؾ العناصر، عندئذ يأخذ التكرار أشكاال متنكعة رصدىا الببلغيكف في تراثنا األدبي 
 .()"القديـ

كلمتكرار غايات عديدة مف حيث الداللة فقد يككف كجكده في النص لمتقرير، أك التكبيخ، أك 
عمى جية التشكؽ كاالستعذاب، أك لشدة القريحة التي تصيب المتفجع، أك اليجاء عمى سبيؿ 

، كيعد التكرار مف األساليب البيانية ()، أك لممدح، أك لمتكعد كالتيديد، أك يككف لبلستبعاد()الشيرة
 .()"الكبلـ إذا تكرر تقرر" الميمة التي كثيرا ما يستعمميا الكاتب لتأكيد المعنى كتقكيتو فػ 

أما مف حيث النغـ كاإليقاع فإف التكرار يكسب الشعر كالنثر الفني عمى حٌد سكاء نغما 
صكتيا؛ ألنو يقكـ عمى ترديد األصكات أك األلفاظ أك الجمؿ، فاألديب المبدع  يردد الصكت أك 
الكممة أك المقطع عمى شكؿ البلزمة المكسيقية أك النغـ األساس الذم يعاد ليخمؽ جكا نغميا 

 في الكظيفة فاعمية في خمؽ المكسيقى اإليقاعية مف جية، كا كمف ذلؾ نتبيف أف لمتكرار أثر()ممتعا
تيدؼ إلى  (صكتية، جمالية، مكسيقية، إيقاعية): الداللية مف جية أخرل، فكظيفة التكرار مزدكجة

ثارة األذىاف، ك قناعو،  ك (داللية، معنكية، تعبيرية)قرع األسماع كا  تتضح تيدؼ إلى إفياـ المتمقي كا 
مستكل النص بإيجاد الركابط كالعبلقات بيف أجزائو التي تسيـ "كظائؼ التكرار مف خبلؿ 

                                 
  .135 – 134: اثزَبّ أؽٔل ؽٔلإ. ك: األٌٍ اُغٔب٤ُخ ُإل٣وبع اُجالؿ٢ ك٢ اُؼٖو اُؼجب٢ٍ ( ) 

  .76 – 74 / 2: اثٖ ه٤ّن اُو٤وٝا٢ٗ: اُؼٔلح ك٢ ٓؾبٍٖ اُْؼو ٝآكاثٚ ٝٗولٙ: ٣٘ظو ( ) 
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ثارة ذىف المتمقي بما يمتمؾ مف ذائقة جمالية كخبرات لغكية  ،()إسياما كبيرا في داللة النص كا 
 باختبلؼ  -لتفسير تمؾ الداللة كتأكيميا كمف ثـ التجاكب معيا، كبذلؾ  تعمؿ البنية التكرارية

عمى إثراء المنظكمة النصية لمخطاب األدبي، إذ يفرز تناغما إيقاعيا - مستكياتيا البنائية 
، كبذلؾ يككف ()"كمكسيقيا كتجاكبا دالليا بيف المتمقي كالمتكمـ بكساطة النص الحامؿ لتمؾ البنى

، ذلؾ أنو أثر بالغ كمقصكد، كيرل الدكتكر ()التكرار كما كصفو ركالف بارت مكلدا لمتعة النص
 كىك ما ()"إف التكرار حالة نفسية كثيرا ما يجرييا المرء مف غير تفكير أك تعمد: "جميؿ سعيد

أكدتو نازؾ المبلئكة حينما ذىبت إلى أف التكرار يشكؿ إلحاحا عمى جية ميمة لعبارة معينة 
يسمط الضكء عمى نقطة حساسة في العبارة كيكشؼ " يعني بيا األديب أكثر مف سكاىا فيك 

عف اىتماـ المتكمـ بيا، كىك بيذا المعنى ذك داللة نفسية قٌيمة تفيد الناقد األدبي الذم يدرس 
فالتكرار أصبحت فكائده ال تقتصر عمى الجانب النغمي المكسيقي  ()"األثر كيحمؿ نفسية كاتبو

أك الجانب المعنكم الداللي في النص، بؿ أبعد مف ذلؾ ليشمؿ أحكاال عدة مف بينيا قراءة 
ال بٌد " الجانب النفسي لكؿ مف يستعمؿ ىذا الفف، أما الدكتكر عمي الجندم فيرل أف التكرار 

أف يتحفنا بشيء مف التمكيف المفظي كالمعنكم الصكتي، كفيو جدة كطرافة ال تكجد في الفقرة 
الممثؿ لمبنية العميقة التي تحكـ "  كعٌد الدكتكر محمد عبد المطمب التكرار ()"السابقة عميو 

.  ()"حركة المعنى في مختمؼ ألكاف البديع 

كبناء عمى ىذا التقديـ يمكننا رصد ما قدمو الباحثكف مف دالالت لمتكرار في نيج الببلغة 
كىؿ تمكنكا مف  ( كالنفسيةمعنكيةالمكسيقية كاؿ)ليتضح لنا مدل استيعابيـ ىذه الدالالت 

إظيارىا في تحميبلتيـ؟  

عٌرفو بعض كأكؿ ما يطالعنا في ما تناكلكه في مكضكع التكرار ىك حٌد التكرار، إذ 
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اإلتياف بالشيء مٌرة بعد " كعرفو آخركف بأنو ()"داللة المفظة عمى المعنى مرددا"الباحثيف بأنو 
– كما اختمؼ الببلغيكف مف قبميـ –  كمف النظر في التعريفيف نتبٌيف أف الباحثيف اختمفكا ()"أخرل

في تضييؽ مساحة التكرار كتكسيعيا، فمنيـ مف قصره عمى إعادة المفظ كما يتضح مف التعريؼ 
كأما في : "األكؿ كىذا جمٌي عند الباحث عباس عمي حسيف حيف حٌد التكرار في االصطبلح بقكلو

تكرار كممة أك لفظ أكثر مف مٌرة في سياؽ كاحد، كذلؾ إما لمتككيد، أك : االصطبلح فالمقصكد بو
ككذلؾ الباحثاف سمير داكد سمماف كعبد اليادم عبد ، ()"لزيادة التنبيو، أك لمتيكيؿ، أك لمتعظيـ

كمنيـ مف كٌسع دائرتو ليشمؿ تكرار الصكت كالمفظ كالجممة كالمعنى، كما في ، ()الرحمف عمي
التعريؼ الثاني، كمف البلفت أف أغمب الباحثيف الذيف تبنكا التعريؼ األكؿ لمتكرار الذم يحصره في 

لـ يتكقؼ - عندىـ –األلفاظ فقط، اشتممت مباحثيـ عمى تكرار الصكت كالمفظ كالجممة ، فالتكرار 
عمى أأللفاظ فقط، كما قرركه في حٌدىـ لمتكرار، فمف النظر في تطبيقاتيـ نتبٌيف أف مفيكـ التكرار 

نما ىك  اإلتياف بعناصر مماثمة في مكاضع مختمفة مف "عند الباحثيف ال ينحصر في مجاؿ ضيؽ كا 
لتكرار في ا كعمى الرغـ مف تناكليـ ،()"، كالتكرار ىك أساس اإليقاع بجميع صكرهالعمؿ الفني

، إذ رٌكز بعضيـ عمى  المتعددةأساليبو البديعية المختمفة إال أنيـ اختمفكا في إظيار قيمو الداللية
المكسيقية كالجمالية قيمو ، في حيف ركز بعضيـ األخر عمى إظيار  الداللية فقطإظيار قيمو
ف ىذا االختبلؼ ناتج عف طبيعة دراسة كؿ منيـ مف مع اإلشارة إلى قيمو الدالليةكاإليقاعية  ، كا 

الخبرات مف جانب آخر ك  الذائقةجانب، كتفاكتيـ في ميداف التحميؿ الصكتي نتيجة التفاكت في

مف ىنا اىتـ الباحثكف األكاديميكف بدراسة نسؽ التكرار في نيج الببلغة سكاء في  
دراساتيـ األدبية الببلغية أك األسمكبية أك في دراساتيـ المغكية، إذ كؿ منيـ يركـ استكناه قيمة 
مف قيمو الجمالية أك الداللية أك محاكلة اإلتياف بيذه القيـ جميعيا، كلما كاف التكرار يقـك عمى 

مشتركة، كىي التي تتصؼ بصفة " الترديد فيك يدخؿ في كثير مف أساليب البديع السيما تمؾ 
بؿ تتكزع في مستكيات  الصفة التكرارية، التي ال يتكقؼ حدكد استعماليا عند مستكل معيف،
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بنائية مختمفة، فنجده متضمنا لتكرار الصكت كالمفردة كالجممة، كقد يككف ىذا التكرار كميا أك 
كلذا ال نستطيع أف نبٌيف منيجيـ في  ()"جزئيا، بمدلكؿ لغكم كاحد، أك مدلكالت إيحائية مختمفة 

. دراستيـ لمتكرار أك نقٌيمو ما لـ نقؼ عمى كؿ أسمكب مف أساليبو التي درسكىا

فقد ذىب الباحث كامؿ حسف البصير إلى أف التكرار كاف األكثر شيكعا في رسائؿ  
مف الجناس كاالشتقاؽ إلى درجة مممكسة جدا كأرجع ذلؾ إلى طبيعة اإلماـ  ()اإلماـ عمي 
بأنكاعو – في نيج الببلغة – أف التكرار "، كتكصؿ الباحث حسف ىادم نكر إلى ()الشاعرية

، كذىب ()"كصكره المختمفة يشكؿ مممحا أسمكبيا الفتا لمنظر، ال يكاد يخمك منو فف مف فنكنو
ىك مف أبرز الظكاىر الخالقة – في نيج الببلغة – أف التكرار "الباحث نكفؿ أبك رغيؼ إلى 

لشعرية الصكت لما يمتمكو مف تنغيـ مزدكج، داخمي كخارجي، كلما يفصح عنو مف تركيز 
، ()كذىب الباحث حسيف العمرم إلى مثؿ ذلؾ ()"عمى أىمية المكرر كفاعميتو اإليحائية (داؿ)

إف ترديد الحرؼ الكاحد لو قيمة تنغيمية ذات "، كذكرت الباحثة رممة خضير مظمـك ()ذلؾ
ك قاـ الباحث خالد كاظـ  ،()"كظيفة عضكية في أداء الفكرة كالعاطفة كىي كسيمة شعرية 

 في نصكص نيج الببلغة فكجده كرد  بأشكالو المتنكعةحميدم بإحصاء البديع التكرارم
نو يؤلؼ ىيمنة أسمكبية كاف كراءىا قصد استعمالي بدافع إ :مٌرة مما دفعو إلى القكؿ (1030)

ف ىيمنة  المكىبة كالخبرة في التركيز عمى الداؿ الصكتي المتكرر في تركيب البنية النصية، كا 
ىذه األساليب يعني اشتماؿ الكظائؼ التي تؤدييا بمختمؼ مستكياتو، إلحداث األثر الداللي 

 .()كالجمالي

                                 
  .43: أٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

  .346: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

  .51: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ ( ) 

: ٗٞكَ أثٞ هؿ٤ق ا١ٍُٞٞٔ، ٝهل ٛجؼذ ٛنٙ اُوٍبُخ ثؼ٘ٞإ: َٓز٣ٞبد اُْؼو٣خ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

  64: 2008ّ، كاه اُْإٕٝ اُضوبك٤خ اُؼبٓخ، ثـلاك، 1أَُز٣ٞبد اُغٔب٤ُخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، كهاٍخ ك٢ ّؼو٣خ اُ٘ضو، ٛ

(. )كهً اُجبؽش اُج٤٘خ اُْؼو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ٓج٤٘ب أْٛ ٓظبٛو اُْؼو٣خ اُز٢ اّزَٔ ػ٤ِٜب ًالّ اإلٓبّ  ( ) 

ػجل اُؾ٤َٖ ػجل اُوٙب أػٞط اُؼٔو١، : اُقطبة ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ث٤٘زٚ ٝأٗٔبٛٚ َٝٓز٣ٞبرٚ كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ: ٣٘ظو

 – 84: 2010ّ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد، ُج٘بٕ، 1ؽ٤َٖ اُؼٔو١، ٛ: ٝهل ٛجؼذ ٛنٙ األٛوٝؽخ،ٝاٍْ ٓإُلٜب
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 . 131: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

  .46: ٗلَٚ ( ) 
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ف فإكعمى الرغـ  مما أشرنا إليو مف أف أساليب البديع كثيرا منيا يحمؿ الصفة التكرارية، 
الباحثيف خصصكا بابا مستقبلن لمحديث عف التكرار بكصفو ظاىرة تعبيرية مستقمة، فصمكا فيو 
القكؿ عف األشكاؿ التكرارية التي رصدكىا في نيج الببلغة، متبعيف في ذلؾ منيج الببلغييف، 

م باىتماـ كبير في ظكدراسة مكضكع التكرار ىي غير منحصرة عند الباحثيف في النيج فقد ح
 .()ىناؾ مف درسو بشكؿ مفصؿأف ة في مياديف أخرل فضبل عف ذلؾ مدراسات تحميؿ

بحسب طبيعتو البنائية كبحسب ما كرد في الرسائؿ كاألطاريح - كيمكننا تقسيـ التكرار 
  :عمى ثبلثة أقساـ– الجامعية 

ت ر ر  اصو  :  و ً 

في ىذا المستكل تبرز أصكات معينة  مف خبلؿ تكرارىا في النص  عمى مستكيي الكممة 
 يضاعؼ النغـ في النص كييٍسيـ في الفتالكاحدة أك الجمؿ المككنة لمفقرات فيككف ليا كقع خاص 

– خاصة في النص المبدع – لكف كظيفة ىذه األصكات لـ تقؼ عند ىذا  الحد . تعزيز مكسيقاه 
بؿ تتعداه إلى تأسيس قيـ داللية مكحية تنبثؽ مف الداللة السياقية لؤللفاظ كأحيانا مف داللة األلفاظ 

.   التي تشتمؿ عمى تمؾ األصكات كىذا ما يزيد مف ربط أدائيا بالمضمكفنفسيا

 ت ر ر  اصو  في  ا لمة  امفردة  -ٔ

لـ يتعرض لدراسة ىذا النكع مف التكرار سكل الباحث ىادم شندكخ حميد كقد ذكر 
َو تَّالُقو  (: ")الكاردة في كبلـ اإلماـ  (شديد)ثبلثة أمثمة، منيا تكرار صكت الداؿ في لفظة 

 مشيرا إلى أف تكرار ()"، َو َ ْعُرَها َ ِعيدٌد َو ِحْلَيُتَها َحِديدٌد، َو َ رَ ُ َها َصِديدٌد َ ِديدٌد َ ارً  َحرَُّها 
 يحاكي ىذا الصكت عند ()كىك صكت أسناني لثكم انفجارم مجيكر مرقؽ" فييا (الداؿ)صكت 

عند دخكلو المفردة أك المفردات في سياؽ التعبير األحداث القكية الشديدة بما يمتمكو مف جرس 
الشيف كالداؿ أصؿ كاحد ) فالشدة كالصبلبة كىي نقيض الميف كشديد كىذا يتناسب كداللة المفظة،

                                 
ػجل اُوؽٖٔ ٓؾٔل : ػي اُل٣ٖ ػ٢ِ ا٤َُل، ٝاُزٌواه ٓظبٛوٙ ٝأٍواهٙ. ك: اُزٌو٣و ث٤ٖ أُض٤و ٝاُزأص٤و: ٣٘ظو ( ) 

 .٤ْٕٔ ًو٣ْ ئ٤ُبً : اُْٜوا٢ٗ، ٝاُزٌواه اُِلظ٢ أٗٞاػٚ ٝكالالرٚ هل٣ٔب ٝؽل٣ضب

 . 288 / 7:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

 .130: (ٓولٓخ ُِوبهب اُؼوث٢)، ٝػِْ اُِـخ 46: األٕٞاد اُِـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 
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التعبيرية بمحاكاتو الحدث كالمتمثؿ (الداؿ) كىكذا برزت قيمة صكت()(يدؿ عمى قكة و في الشيء
 كلئف ركز الباحث عمى لفظة شديد، اعتمادا عمى مرجعيتيا القرآنية كىك ما ينسجـ ()"بشدة النار

لـ يقؼ عندىا الباحث  (الداؿ)كمكضكع بحثو فإف في النص ألفاظا أخرل تكرر فييا صكت 
، كالباحث في ىذا المثاؿ كفي المثاليف اآلخريف يركز عمى  (شديد، حديد، صديد): كىي

الكظيفة الدالية لمصكت كلـ يتعرض لمكظيفة المكسيقية اإليقاعية، كمف ذلؾ نتبٌيف أف الباحثيف 
.  لـ يكلكا تكرار الصكت في المفظ المفرد عناية كلـ يتممسكا فيو أية داللة مكسيقية إيقاعية 

ت ر ر  امقاطع في  ا لمة  او حدة  -ٕ

يعد تكرار المقطع الصكتي في داخؿ المفظة الكاحدة أكثر تأثيرا في السمع مف تكرار 
الحرؼ؛ ألنو يعيد عمى أذف السامع مقطعا قد تشكؿ في مسامعو كاستكعبو كأدرؾ إيقاعاتو فإذا 
بو يعاد مرة أخرل كبدكف فاصمة أك تغيير، إذ إف تضاـ الحركؼ المترددة كتقاربيا أكثر فعالية 

. في إشاعة النغـ كتكثيفو مف حاليا كىي متباعدة 

 حسف كذكر عدد مف الباحثيف أمثمة ليذا النكع مف تكرار الصكت، فقد أشار الباحث
ركٌز في تحميميما عمى إظيار  (جرس األلفاظ) إلى مثاليف كضعيما تحت عنكاف ىادم نكر

في قكؿ  (جرجرة)، كمف ذلؾ لفظة  مف دكف االلتفات إلى األثر المكسيقياألثر الداللي لمتكرار
، َوَت َاَ ْلُتْم َت َاُ َل َفَ ْرَ ْرُتْم َ ْرَ َرةَ َدَ ْوُتُ ْم ِ َاى َ ْصِر ِ ْخَو ِ ُ ْم، (: ")اإلماـ    ْاَ َمِل  أْلََسرِّ

فبعد أف أكرد داللتيا المعجمية اكتفى بالقكؿ باف لجرس المفظة كتككينيا  ()" ا ِّْأِو  أْلَْدَ ر
ف ()صدل لداللتيا في كصؼ ما كانكا عميو مف الحيرة كالترددمعاني إيحائية فيي    فالباحث كا 

 صكتي الجيـ كالراء المتكرريف صفةأشار إلى الداللة اإليحائية ليذه المفظة إاٌل أنو لـ يربط بيف 
. فييا كبيف المعنى المقصكد فالراء بصفتو التكرارية كداللتة اإليحائية عمى التردد ناسب المعنى 

 (تكرار المفرد)كذكر الباحث حيدر أحمد حسيف مثاليف أيضا كضعيما تحت عنكاف  

                                 
 .179 / 3: اثٖ كبهً: ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ ( ) 

  .57: األصو اُلال٢ُ ُِووإٓ اٌُو٣ْ ( ) 

 . 300 / 2:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 
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لتفت ا أظير فييما الجانب الداللي لمتكرار كلـ يرٌكز عمى الجانب المكسيقي أك اهإليقاعي، فقد
 في قكؿ (جرجرة)ك (جرجرتـ)إلى األثر الداللي الناتج مف تكرار صكتي الراء كالجيـ في لفظتي 

 فربط بيف صفات ىذه الحركؼ المتكررة  إذ كجدىما مييمنيف عمى عبارة اإلماـاإلماـ السابؽ
، كالراء متكسط بيف الشدة () فالجيـ مف األصكات االنفجارية الشديدةكبيف داللة المفظة

أدل إلى خمؽ إيقاع ثقيؿ بطيء يتناسب مع الحالة التي  "، فذىب إلى أف ىذا التكرار()كالرخاكة
البعير في حنجرتو، كأكثر ما يككف ذلؾ في حالة الضجر  ىـ عمييا؛ ألف الجرجرة صكت يردده

فكؿ ىذه التكرارات جاءت لخدمة النص صكتيا كدالليا، بؿ إف البنية الصكتية ... نتيجة التعب 
 .()"عكست تماما الحاؿ الذم ىـ عميو مف تثاقؿ كتذمر مف القتاؿ

لصيغ زيد في مبانييا  ()كقد تنبو الباحث عباس عمي حسيف إلى أف انتقاء اإلماـ 
مقاطع صكتية مكررة إنما ألجؿ الزيادة في قكة معناىا كقد جاءت ىذه الصيغ في كبلمو في 

جرجرة، زحزح، شقشقة، قمقمة، اعذكذب، احمكلى، حاكح، ذعذعة، كعكعة، ): أشكاؿ كثيرة مثؿ
/ المعنكم كليس الصكتي/  األثر الدالليفييا إاٌل انو لحظ ()(نينية، لجمجة، ذبذبة، بمبمة

. المكسيقي 

 مف ىذه األلفاظ كدرسيا صكتيا تحت عنكاف  عددا الباحث سعد عزيز شنكذكرك 
 مبينا ما تحدثو مف أنغاـ مكسيقية جميمة قصد إلييا اإلماـ  ليجذب انتباه (تكرار المقاطع)

، في ()(مضمضة، المذبذب، ىميمت، متعتع):  ما يريده مف تأثير، كىيفيياالسامع، كليحقؽ 
: ىما (تكرار المقاطع)حيف ذكر الباحث عبد اليادم عبد الرحمف عمي مثاليف تحت عنكاف 

 كلـ يرٌكز عمى الجانب تكلد مف تكرار المقطعالـ  فييما عمى إظيار اإليقاعرٌكزشقشقة، كجؤجؤ، 
 .()الداللي

 في إظيار كالذم يبدك أف ىذا النكع مف التكرار الصكتي لـ ينؿ عناية الباحثيف أيضا

                                 
 . 24: األٕٞاد اُِـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 
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 كالباحث عبد  فمـ يقؼ عنده سكل الباحث سعد عزيز شنك في أربعة أمثمة األثر المكسيقي
 مف خبلليا األثر المكسيقي اإليقاعي الناتج مف ىذا اليادم عبد الرحمف في مثاليف أكضحا

أما ما ذكره الباحثكف اآلخركف حكؿ بعض ىذه المفردات فمـ يتعد بياف األثر الداللي ال .التكرار
   .، فضبل عف تفاكتيـ في إدراؾ القيمة الداللية لتكرار الصكتغير

 ت ر ر  اصو  في   ية  ا ص  -ّ

التركيز عمى صكت  " ق بأف ىذا النكع مف تكرار الصكتحٌد الباحث خالد كاظـ حميدم
معٌيف بمعاكدتو كتمكينو في بنية النص عمى كفؽ استعماؿ مخصكص رغبة في إحداث كظيفة 

تترؾ كقعا في نفس السامع ليتفاعؿ معيا؛ ألف تكرار الصكت يحمؿ  (جمالية كداللية)تأثيرية 
فٌرؽ بيف مف ثـ  ك،()"معاني إيحائية كنفسية غامضة ال تتكشؼ إاٌل بعد التأمؿ كطكؿ النظر

كيختمؼ تكرار الصكت : "تكرار الصكت في بنية النص كبيف تكراره في أسمكب السجع قائبل
بكصفو أسمكبان خاصان، عف تكرار الصكت في أسمكب السجع مثبلن؛ ألٌف ىذا الصكت ضمف بنية 
دالة ليا معنى، أما تكرار الصكت ىنا فمختمؼ إذ يتردد صكت أك مجمكعة أصكات في فقرات 
ذا كاف لمصكت المغكم المفرد  النص، إذ نتحسس ىيمنة ىذا الصكت عمى باقي األصكات، كا 
داخؿ النسؽ الكبلمي معنى متضمفه متأتو مف طبيعة العبلقات التي تحكمو بالسياؽ السابؽ 
كالبلحؽ، فإف تكرار ىذا الصكت كترديده يعني التركيز عمى الدالالت التي يحمميا ككشفيا 

ة النص، كذلؾ يكلد أثرا يترؾ لممتمقي تأكيمو تأكيبل جماليا باالستناد إلى نيكجعميا ماثمة في ب
 .()"السياؽ الثقافي كالحضارم الذم يحيط بو

 الباحثيف في  بعضكلكف ،مكسيقية، كداللية: فمتكرار الصكت داخؿ السياؽ كظيفتاف 
نيج الببلغة لـ يرٌكزكا عمى ما يؤديو الصكت المتكرر مف أثر مكسيقي إيقاعي بقدر اىتماميـ 
بأثره الداللي لذا كانت أمثمتيـ التي استعانكا بيا ىي شكاىد لداللة الصكت عمى المعنى كما 

قدمكه مف إشارات صكتية مكسيقية ناتجة عف تكرارات صكتية ال تعدكا أف تككف إشارات عابرة 
ف حاكؿ بعضيـ أف يمبس تحميبلتو الصكتية ثكب  لـ تغير الطابع العاـ لمتحميؿ الداللي كا 
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الجمالية في الكقت نفسو إاٌل أف القارئ المتتبع يستطيع أف يممس /المعنكية كالمكسيقية/ الداللية
الطابع الداللي الذم خٌيـ عمى مجمؿ ىذه التحميبلت الصكتية باستثناء ما التفت إليو بعض 

الباحثيف مف تنكع ىذه التكرارات الصكتية إذ مثمت خركجا عف النمط  مما أدل إلى منح النص 
 .صفة الشعرية- المتضمف ليا - 

ككاف عمى الباحثيف إظيار الكظائؼ الداللية لمصكت المتكرر في السياؽ ال االقتصار 
 كىي الداللة المعنكية؛ ألف النفس تألؼ اإليقاع قبؿ كؿ شيء، فاألديب حينما عمى كظيفة كاحدة

قناعيا  يمقي نصا أدبيا غايتو التأثير في النفكس، كالعمؿ عمى تحريؾ ككامنيا مف أجؿ إفياميا كا 
 فقد إثارة األذىاف كقرع –التي ىي جزء مف اإليقاع - فإذا خبل النص مف المؤثرات الصكتية 

 .األسماع 

كىذه القيـ الجمالية كالتعبيرية التي تكتسبيا األصكات المتكررة كألفاظيا إنما تيؤثِّر في الجك 
الشعكرم كاالنفعالي لمنص كالذم مف أظير مميزاتو تحقيؽ المماثمة الصكتية كالتناغـ كىذا ما يؤكد 
عبلقة الصكت الكطيدة بالمغة الشعرية؛ ألف الصكت نابع مف إحساس المنشئ كمف كعيو بأىمية 
الحرؼ كالكممة كمف ثقافة كاسعة تتبلقى مع مدركات ذىنية كجمالية في نفس المنشئ مثؿ التناغـ 
ف يبدك عفكيان أال أف المنشئ ال بد أف يككف قد أحضر كعيو كامبلن كىك يحاكؿ  الصكتي فيك كا 

 .()التنسيؽ كالتنظيـ بيف الحركؼ داخؿ النص

إف معرفة األثر الداللي لمصكت في داخؿ التركيب يتطمب مف الباحث فضبل عف ذلؾ 
الذكاء كالفطنة فضبل عف المراف كالدربة كالخبرة، مع المعرفة بصفات الحركؼ كمخارجيا كىك 
ما ال نجده عند جميع الباحثيف إذ ربما كاف عمؿ الباحث مقتصرا عمى إحصاء األصكات مف 

 .()دكف الكشؼ عف كاقعيا الداللي

كسنبيف منيج الباحثيف في دراسة ىذا النكع مف التكرار مسمطيف الضكء عمى الدالالت التي 
 .كقفكا عندىا، كيعد ىذا النكع مف التكرار أكثر األنكاع التي حظي باىتماـ الباحثيف

التكرار ) تحت عنكاف  مف األمثمةا يسيرا الباحث حسف ىادم نكر عددفقد ذكر
                                 

. 193: ٓؾٔل هٙب ٓجبهى: اُِـخ اُْؼو٣خ ك٢ اُقطبة اُ٘ول١ اُؼوث٢: ٣٘ظو ( ) 
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، مف دكف التركيز عمى األثر لصكت في التركيبؿ األثر الداللي  إلى  ألمح فييا()(الصكتي
(: )في قكؿ اإلماـ  (الراء كالحاء) تكرار صكتي  ذلؾ كمفالمكسيقي إاٌل في عبارات مرسمة

 فيك يرل أف صكت الراء المكرر () "َوُهْم َ ْ َ ُر َوَ ْمَ ُر َوَ ْ َ ُر، َوَ ْحُن َ ْفَصُ  َوَ ْ َصُ  َوَ ْصَ  ُ "
في أكاخر الكممات الثبلث مف الفقرة األكلى أضفى صفة التغيير إذ يتميز ىذا الصكت 

 كىذه ()"إذا كقفت عميو رأيت طرؼ المساف يتغٌير لما فيو مف تكرير" كالتغيير فػ ()بالتكرار
المكر، كاإلنكار، كما كجد إيحاء بيف صكت الحاء كىك مف : الصفات تنسجـ كمعاني المفردات

 كبيف معنى ليف الطباع كحسف المعاشرة بيف الناس بما عميو بنك ىاشـ ()األصكات الميمكسة
. ()مف الصباحة كالفصاحة كالببلغة

كلئف رٌكز الباحث عمى األصكات األخيرة مف كممات الفقرتيف في ىذا النص فيناؾ ىيمنة 
( )أسمكبية ألصكات أخرل كقعت في حشك ىذه الكممات جاءت منسجمة كما يريده اإلماـ 

في شطرم  (الكاؼ كالصاد) كىما صكتا  لـ يقؼ عندىا الباحثمف ىذه المقابمة أك المقارنة
عبارة اإلماـ إذ تكرر كؿ منيما ثبلث مرات فالكاؼ كىك صكت انفجارم شديد، كالصاد كىك 

مف أصكات الصفير قد أضفيا صفة الكضكح عمى النص لما ليذيف الصكتيف مف جرس كاضح، 
. ككضكح الصكت ىنا يعد الزمة مف لكاـز الكاقع الداللي كىك مما يمقي الحجة كيقطع المعاذير 

في -  الباحثة رممة خضير مظمـك عنكانا لداللة الصكت في التركيب تحدثت كعقدت
عف داللة األلفاظ داخؿ التركيب كحسف تأليفيا كصياغتيا مع أخكاتيا في الجممة مف – التنظير 

 ىبلؿ العسكرم، كابف األثير، مالكبلـ مستشيدة بنصكص العمماء القدامى أمثاؿ الجاحظ، كأب
كقد عالجت مف خبلؿ ىذا العنكاف أمثمة مف نيج الببلغة لـ تقؼ فييا عمى داللة الصكت في 
نما عمدت إلى الكشؼ عف مظاىر البنية الصكتية في ىذه النصكص مثؿ  التركيب فقط، كا 
التكرار بأنكاعو المختمفة، كالجناس، كالسجع، كالطباؽ، كالمقابمة، كالتكازف، كالتكازم كبمعنى 

آخر أنيا بحثت في ىذه األمثمة أغمب العناصر الصكتية المؤدية إلى خمؽ اإليقاع المكسيقي، 
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. ()...الزىد، كالكعد كالتيديد، النقد كالتقريع، : مقسمة ىذه األمثمة حسب مكاضيعيا مثؿ

كعالجت الباحثة إيماف عبد الحسف عمي مجمكعة مف األمثمة مبينة فييا األثر الداللي 
ف عقدت ىذه األمثمة لبياف اإليقاع في كبلـ اإلماـ، إاٌل أنيا  لمصكت داخؿ التركيب كىي كا 

 المكسيقي، كقد تكصمت إلى نتيجة مفادىا أف ببٌرزت الجانب الداللي فييا أكثر مف الجاف
عمى تكرار بعض األصكات إنما جاء نتيجة تركيزه عمى الفكرة نفسيا التي  ()تركيز اإلماـ 

  .()يريد تكصيميا لممخاطب

ذكر الباحث سعد عزيز شنك أمثمة لداللة الصكت في التركيب استكحاىا مف رسائؿ ك 
 رٌكز فييا عمى إظيار الجانب ()(المحاكاة الصكتية الثانكية) تناكليا تحت عنكاف ()اإلماـ 

عيد في  (السيف)الداللي مكتفيا باإلشارة إلى الجانب الصكتي، مف ذلؾ تكرار صكت 
َفاْسُتِر  ْاَعْوَرَة َما  ْسَتَطْعَ ، َيْسُتِر  الَّالُ  ِمْ َك َما ُتِحيُّ َسْتَرُه ِمْن : "إلى مالؾ األشتر ()اإلماـ
فقد أثار الباحث تكرار صكت السيف في ىذا النص فعمد إلى الكشؼ عف داللتو في ، ()"َرِ يَّالِتك

إف المتأمؿ ليذا النص ينجذب سمعو إلى نغمة تفرض : "في المعنى العاـ لعبارة اإلماـ قائبل
حضكرىا عمى النص كتسيطر عمى مسامع المتمقي، ىذه النغمة متأتية مف تكرار صكت 

 فضبل عٌما ()الرخك المرقؽ الصفيرم، الذم يشعرؾ بجك مف اليمس كالضعؼ كالخفاء (السيف)
 () لما فيو مف داللة عمى السكينة كاليدكء كاالنسيابية()يكحيو معنى الصكت في أعماؽ النفس

 التي تحاكي الطريقة التي يريدىا اإلماـ أف يتبعيا كاليو في حكـ الرعية، مف ستر ()كاالنسيابية
خفاء  كأرل أف ما ذىب إليو الباحث مف الدالالت . ()"لعيكبيـ– بقدر المستطاع – لعكراتيـ، كا 

التي استكحاىا مف تكرار الصكت في التركيب تعبر عف اجتياد الباحث كتكمفو؛ ألف صكت 
نما تكرر في جذر كاحد كىك الفعؿ  (السيف)  (ستر)لـ يتكرر في ألفاظ متعددة داخؿ التركيب، كا 
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فمٌرة جاء في صيغة األمر، كمٌرة في صيغة المضارع، كمٌرة في صيغة المصدر، فإذا كانت ثمة 
كليس بالتركيب، فالتكرار في ىذا النص لمفظ  (ستر)داللة ليذا الصكت فيي متعمقة بالفعؿ 

 . كليس لمصكت

كفٌرؽ الباحث عباس عمي حسيف بيف كظيفتي التكرار فذىب إلى أنو إما أف يراد منو 
كالحؽ إف األمثمة في : "إظيار المعنى، أك يراد منو تقكية الجرس، كذكر أمثمة لكؿ قسـ، قائبل

تكرار الحرؼ الذم يراد منو إظيار المعنى قميمة جدا كلـ أجد مف األمثمة ما يعتد بيا في حكاية 
المعنى غير مثاليف، فالغالب أف يأتي تكرار الحرؼ في صكر اإلماـ لتقكية الجرس كتكثيؼ 

كال أكافؽ الباحث في رأيو؛ ألف ىذه الدالالت متحققة في التكرار كما الفصؿ بينيما  ()"المكسيقى
 .إال مف جية تعميمية، أك لغرض التركيز عمى كاحدة منيا دكف أخرل

كذكر الباحث عبد اليادم عبد الرحمف عمي أمثمة لتكرار الصكت في السياؽ تحت عنكاف 
، كىك بيذا اكتفى بذكر نكع كاحد مف ()محاكال إظيار قيمو الداللية كالمكسيقية (تكرار الحرؼ)

 أنكاع تكرار الصكت ميمبل بقية األنكاع األخرل 

كأما التركيز عمى الجانب المكسيقي أك الجمالي ليذا التكرار فنجده كاضحا عند الباحثيف 
ذلؾ اشتراكيما في إظيار القيمة الداللية لتكرار كمف أمثمة نكفؿ أبك رغيؼ كخالد كاظـ حميدم 

 َو اَّالِذ  َ َعَ ُ  ِ اْاَحقِّ َاُتَ ْلَ ُلنَّال َ ْلَ َلًة، : "لما بكيع في المدينة ()في كبلـ اإلماـ عمي الصكت 
َوَاُتَغْرَ ُلنَّال َغْرَ َلًة َوَاُتَساُطنَّال َسْوَط  ْاِقْدِر، َحتَّالى َيُعوَد َ ْسَفُلُ ْم َ ْ ََلُ ْم َوَ ْ ََلُ ْم َ ْسَفَلُ ْم، َوَاَيْسِ َقنَّال 

َرنَّال َس َّالاُ وَن َ اُ و  َسَ ُقو   ُرو ، َوَاُيَقصِّ . ()"َساِ ُقوَن َ اُ و  َ صَّال

الرغـ مف اتفاقيما عمى كجكد داللة مممكسة لبعض األصكات كتطابقيما في تعدادىا فب
 عشرة مرة، كالنكف أربع عشرة مٌرة، كالسيف محيث تكررت البلـ تسع عشرة مٌرة، كالباء اثنت

ثماني مٌرات، كالقاؼ ثماني مٌرات، كالكاك ثبلث عشرة مٌرة، كالتنكيف مرتيف، إاٌل أف معالجتيما 
في بياف األثر الداللي ليذه األصكات كانت مختمفة فقد رٌكز الباحث نكفؿ أبك رغيؼ عمى األثر 
الجمالي ليذه األصكات المتكررة ليتكصؿ إلى شعرية النص المذككر مفيدا مف غياب االنتظاـ 
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المطمؽ في عدد األصكات مما استفز فيو الذائقة الجمالية ليخمص إلى كصؼ ىذا المقطع بأف 
إف "فيو شعرية صكتية متميزة؛ ألنو بني عمى ظاىرة كسر النمط، كاالنزياح عف المألكؼ إذ 

مجمكعة الحركؼ المتكررة أشاعت في النفس حسا صكتيا متمٌيزا جسد ظيكره أصكات الغنة 
عمى نحك بارز منذ استيبلؿ النص كتداخؿ ىذا الظيكر مع األصكات االنفجارية  (الميـ كالنكف)
 (البلـ)مع االلتفات إلى ما مثمو صكت  (السيف)بمشاركة الصكت الميمكس  (الكاؼ كالقاؼ)

مف حٌيز كاسع، فكانت ىذه التراكمات الصكتية المتنافرة تارة، كالمنسجمة تارة أخرل التي نشأت 
تعزز كضكحا دالليا في النص كتضفي ظبلال إيحائية جمالية ... عف طريؽ تكرار الحركؼ 

 . ()"عمى جكه العاـ لجعمو قاببل لمدخكؿ ضمف تكصيفات الشعرية

في حيف أكضح الباحث خالد كاظـ حميدم األثر الداللي كالجمالي الناتج عف ىذه 
فتا نظره مف بيف ىذه الاألصكات المتكررة فقد مثمت لديو مييمنا أسمكبيا في بنية ىذا النص، 

منبيا إلى ما يكحياف بو مف معنى ينسجـ كالمعنى  (الباء كالسيف)األصكات المتكررة صكتي 
فالباء  كربما ىذا األمر يعكد إلى صفة ىذيف الصكتيف كمخارجيما، "()الذم أراده اإلماـ 

الشيء ) ، كقد صٌكر صكرة أيقكنية عف تفجير الكضع()صكت انفجارم مجيكر شديد
الذم أراد قمبو؛ ألف منظكمة القيـ قد انقمبت قبمو في عيد الخميفة الثالث، بسبب تسمط (المنحرؼ

 (الصاد)أٌما السيف فيك مف حركؼ الصفير كقد عاضده صكت . بني مركاف عمى مقدرات األمة
الممتمؾ لمصفة نفسيا، قد أشركتنا في تصكير أجكاء المعركة، كصميؿ السيكؼ التي تعيد الحٌؽ 

 .()"إلى نصابو 

شيكع ىذه "المكسيقي ليذه األصكات المتكررة فقد بيف أف /مف دكف أف يغفؿ األثر الجمالي
األصكات بما تممؾ مف صفات، سيمنح النص نغمة مكسيقية لٌبت المعنى كالسياؽ، فضبلن عف 

ليحدث ذلؾ األثر الخاص الذم أكده التكرار  إدخاؿ تنكع صكتي يخرج القكؿ عف النمطية
 .()."الصكتي

ِمَن  ْاَو ِاِد  ْاَفاِن  ْاُمِقرِّ ِالزَّالَماِن  ْاُمْدِ ِر : "مكصيا ابنو الحسف ()كمف ذلؾ أيضا قكلو 
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 .112:أُلفَ ئ٠ُ ػِْ إٔٞاد اُؼوث٤خ:٣٘ظو ( ) 

 80: أٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

  80: ٗلَٚ ( ) 



 

 

 -48-  

 

 ْاُعُمِر،  ْاُمْسَتْسِلِم ِالدَّالْهِر  اذَّال مِّ ِالدُّْ َيا،  اسَّالاِ ِن َمَساِ َن  ْاَمْوَتى  اظَّالاِ ِن َ ْ َها َغدً ، ِ َاى 
ِل َما َ  ُيْدِرك . ()... " ْاَمْوُاوِد  ْاُمَؤمِّ

كقؼ عمى ىذا المقطع الباحثاف رممة خضير مظمـك كخالد كاظـ حميدم كقد تنبيا إلى 
األثر الداللي الناتج مف تكرار صكت الميـ ثبلث عشرة مٌرة، كربطا بيف صفة ىذا الصكت كىك 

 جكا ىادئا أ كبيف المعاني المنشكدة في النص، فقد ىيٌ ()صكت مجيكر متكسط شفكم أغف
ـ كمعاني الزىد كالمكعظة التي أراد اإلماـ ترسيخيا في ذىف ابنو ءحزينا مشعرا بالمرارة يتبل

 بيد أف الباحث خالد كاظـ حميدم لفت نظره تكرار ()فضبل عف بقية السامعيف ،()الحسف 
في صفة  (الميـ كالنكف)ؾ صكتي اثماني مٌرات ككجد في اشتر (النكف)صكت آخر كىك صكت 

  () إيحاء بالمعاني أك الجير بيا()الجير كالغنة

، عمى مف ىنا تتضح اختبلؼ زاكية النظر لدل الباحثيف في بياف أثر النسؽ الصكتي
 . مستكل الداللة، كعمى مستكل الحرؼ المتكرر

كعميو فإف ترابط الصكت مع الداللة داخؿ السياؽ ىي حقيقة كاقعة ال يمكف إغفاليا كقد 
، كمف ذلؾ يتضح لنا كيؼ كٌظؼ الباحثكف تكرار األصكات في التفت إلييا النقد الحديث كاىتـ بيا

في تصكير أك "نيج الببلغة إلشاعة النغـ فييا أك تكثيفو، كما أفادكا مف قيمة ترديدىا الصكتي 
برازىا، كال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تككف لؤلصكات المفردة معاف  تككيد الصكرة الشعرية كا 
بذاتيا كلكنيا تكتسب تمؾ المعاني مف كجكدىا في السياؽ الذم يصبغيا بمكنو باإلضافة إلى لكنيا 

 .()"كطبيعتيا النطقية كالسمعية

كعمى ذلؾ يمكف القكؿ إٌف تكرار الصكت يعني تكرار سمات معينة في امتدادات 
النص، كىذه السمات سكؼ تخصص طابع النص باتجاه مكسيقي معيف؛ ألنيا قائمة عمى قصد 

 .تحقؽ كظيفة الصكت، كىي مف الدعائـ األكلى إليصاؿ المعنى
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ٌف ىذه األصكات المتكررة التي مثمت مييمنان أ"فقد خمص الباحث خالد كاظـ حميدم إلى 
مف غير جنس المغة؛ ألف المغة أصكات  (رمز سيميائي)في بنية النص الخطابي تحكلت إلى 

رمز )دالة، كما كراء المغة أصكات، المتمقي ىك الذم يعطييا داللة مف صكرتيا األيقكنية 
. ()"كىي النقطة التي تحكؿ بيا النص إلى أعمى درجات الداللة كالتأثير (سيميائي

 ميـ كحيكم ذك أثركبعد فالمستكل اإليقاعي الذم يكلده تكرار األصكات في النص النثرم 
ف ىذا النمط إ: "في إغناء مكسيقى النص كما انو يعزز داللتيا الشعرية لذا ال أرل مف الدقة القكؿ

. ().."اإليقاعي أكثر أنماط اإليقاع بساطة كمباشرة

ت ر ر  ألافاظ :  ا ياً 

التركيز عمى مفردة معينة، كذلؾ بإعادتيا في سياؽ النص، حامبل لمعنى أك "كيقصد بو 
تتكرر األلفاظ في سياؽ ما كتدؿ عمى معنى استكجب التأكيد كتقرير ؼ ()"معاف يقصدىا المتكمـ

أما إذا اتفقا في ، الصكرة في ذىف السامع مف خبلؿ ذلؾ التكرار إذا كانا متفقيف في المبنى كالمعنى
  ()المفظ كاختمفا في المعنى فالفائدة مف التكرار تككف  بالداللة عمى المعنييف المختمفيف

الف المغة تتخذ ، كقد تتجاكز الداللة ذلؾ اإلطار لتحدث صكرة صكتية ال تنفصؿ عف المعنى        
يؤدم فييا الصكت المكرر قيمان إيقاعية داخمية  ()في المقاـ األكؿ صكرة صكتية منطكقة كمسمكعة

يحائية مف خبلؿ األلفاظ المكررة بأصكاتيا إذ تزيد مف تضعيؼ  ()داخمية تشير إلى قيـ مدلكلية كا 
.  المعنى كجمالية المبنى بذلؾ المممح مف التكثيؼ الداللي

كقد المح الباحث كامؿ حسف البصير إلى كجكد تكرار لؤللفاظ في كبلـ اإلماـ عمي 
()  نما جيء بو ليمنح العبارة إيقاعا مكسيقيا كذلؾ في مف دكف حاجة لغكية ماسة إليو، كا 
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ن في يديك ما  من  مو ل "(: )مثاليف في قكلو   و وا  ()"  لي  هلل، و    من خز ن  هللو ِإ
 قاؿ ()"ُ ْ َمان، َو َاَقْد َ ِلْمَ  َحْيُث َوَ َع َدُم ُ ْ َمانَ َوَزَ ْمَ  َ  َّالَك ِ ْئَ   َاِئرً  ِ َدِم : " يأا

فقد كاف عميو أف يحذؼ لفظ الجبللة في المثاؿ األكؿ كيعكض عنو بضمير يعكد : "الباحث
عمى لفظ الجبللة األكؿ كلكنو لـ يفعؿ ىذا ألف تكرير لفظ الجبللة بعينو يمنح العبارة إيقاعا 
مكسيقيا، كما أنو كاف يستطيع أف يحذؼ في المثاؿ الثاني اسـ العمـ عثماف كيعكض عنو 

. ()"بضمير بيد أنو لـ يقـ بيذا رغبة في تكفير قافية لفقراتو بتكرار كممة عثماف ذاتيا 

كنحف إذ نكافؽ الباحث عمى أف ىذا التكرار منح العبارة إيقاعا مكسيقيا إاٌل أننا نرل فيو 
إيحاء دالليا فتكرار لفظ الجبللة في المثاؿ األكؿ كاف ينسجـ كمعنى كبلـ اإلماـ إذ أفاد التأكيد 
كالتذكير باهلل فاإلماـ جاء بيذا التكرار بكصفو قيمة داللية يتـ التأكيد مف خبللو عمى المفاىيـ 
التي يتبناىا كىي أف الماؿ هلل فتكرار لفظ الجبللة جاء لترسيخ ىذه الحقيقة كتأكيدىا، ككذلؾ 

الحاؿ في تكرار اسـ عثماف فاإلماـ أراد أف يؤكد زيؼ كبطبلف دعكل معاكية مف خبلؿ التركيز 
كالتكرار النغمي يؤدم معنى التككيد إذا كاف المفظ مكررا في جممة أخرل، "عمى دحض حجتو 

 . ()"أك جاء المفظاف متعاقبيف بحيث يككف الثاني تكرارا نغميا كتككيدا

كقد اختمؼ منيج الباحثيف في رصد أمثمة التكرار المفظي فمنيـ مف اقتصر عمى رصد 
األمثمة التي تكرر فييا لفظ بعينو كىك منيج أكثرىـ، كمنيـ مف تكسع في ذلؾ فرصدكا تكرار 

، فضبل عف ذلؾ فقد فٌصؿ بعضيـ التكرار المفظي ()المفظ أك بعض مشتقاتو، أك تكرار الصيغ
كأجمؿ بعضيـ اآلخر إذ أكردكا األمثمة ( )إلى تكرار االسـ كتكرار الفعؿ، كتكرار المصدر إلخ

، كقد بٌيف الباحثكف جميعا في ىذه األمثمة، الكظيفة ()(تكرار الكممات )جميعا تحت عنكاف 
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الجمالية كالمعنكية في ىذا النكع مف التكرار، كسنقؼ عمى مثاؿ كاحد تناكلو معظـ الباحثيف 
 ِفي  ألْيتَاِم َفَل  الَّالَ   الَّال َ ... ":لما ضربو ابف ممجـ () لمحسف كالحسيفة اإلماـما جاء في كصي كىك

 ِفي ِ يرَ ِ ُ ْم، َفِإ َّالُهْم َوِصيَّالُة َ ِ يُِّ ْم، َما زَ َل ُيوِصي ِ ِهْم  الَّالَ   الَّال َ ُتِغ ُّو  َ ْفَو َهُهْم، و  َيِأيُعو  ِ َحْأَرِتُ ْم َو 
ُ ُهْم،  َلِة، و الَّالَ   الَّال َ  ِفي  ْاُقْرآِن   َيْسِ ُقُ ْم ِ اْاَعَمِل ِ ِ  َغْيُرُ ْم، و الَّالَ   الَّال َ َحتَّالى َظَ  َّالا َ  َّالُ  َسُيَورِّ  ِفي  اصَّال

 ِفي و الَّالَ   الَّال َ  ِفي َ ْيِ  َر ُِّ ْم،   ُتَخلُّوُه َما َ ِقيُتْم، َفِإ َّالُ  ِ ْن ُتِرَك َاْم ُتَ اَظُرو ، و الَّالَ   الَّال َ َفِإ َّالَها َ ُموُد ِديِ ُ ْم، 
 .()" ْاِ َهاِد ِ َأْمَو ِاُ ْم وَ ْ ُفِسُ ْم و َْاِسَ ِتُ ْم ِفي َسِ يِل  الَّال ِ 

لقد لفت تكرار لفظ الجبللة ست مرات انتباه كؿ مف الباحثيف عباس عمي حسيف الفحاـ، كنكفؿ 
 كأجمعكا عمى أف ىذا التكرار  كسعد عزيز شنك،أبك رغيؼ، كرممة خضير مظمكـ، كخالد كاظـ حميدم،

عمؿ عمى إيجاد الركابط بيف أجزاء ىذا النص، كقد جيء بو بكصفو قيمة داللية يتـ التأكد مف خبلليا 
أعطى أسسا ميمة فيما يتصؿ كىك عمى فراش المكت مما  ()عمى المفاىيـ التي أكجزىا اإلماـ 

بيت "القرآف ،كالصبلة،كالحج ):، كعبلقة الناس بربيـ(األيتاـ، كالجيراف): بعبلقة الناس ببعضيـ
الذم عمؿ عمى دعـ ىذه ( اهلل اهلل)كؿ ذلؾ يتمركز حكؿ تكرار لفظ الجبللة . (، كالجياد"ربكـ

فضبل عف ذلؾ فإف التكرار خمؽ إيقاعا داخميا تأكد . المعاني كترسيخيا في ذىف السامع
فالصبلة  (لفظ الجبللة)األصكات مع دالالت العبارات المركزية كىي  حضكره عف طريؽ تجانس
كاأليتاـ كالجيراف تتجانس مع ما يحققو لفظ الجبللة مف  (الكعبة)كالقرآف كالجياد كبيت اهلل 

جميا أحضكر ركحي يستدعى استحضار القيـ الركحية كاألخبلقية كاإلنسانية التي كجدت مف 
ظاىرة التكرار في النص، فضبل عما لو مف أثر صكتي أشاع جكا مف الحنيف كالشكؽ بتكرار 
لفظ الجبللة مثؿ ىذا محمكد عمى جية التشكؽ كاالستعذاب أك عمى سبيؿ التنكيو كاإلشارة إليو 

. ()أك عمى سبيؿ المحكي عنو كؿ ذلؾ  أشاع جكا مف التمذذ بتكرار لفظ الجبللة
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ت ر ر  ا ملة :  اا اً 

ف اشتمؿ عمى تكرار  يمتاز ىذا النكع مف التكرار بأنو يأتي في نسؽ إسنادم كامؿ، كا 
الصكت أك المفردة، ذلؾ أف اإلسناد أكثر تحديدا لمداللة، فيك ال يأتي لغاية صكتية أك صرفية 

كبيذا يككف مثيران لمتأمؿ، بسبب تقميبو  بالدرجة األكلى، كبيذا تتقدـ الداللة عمى ما يرافقيا،
فيحقؽ شرطو الجمالي مف اختبلؼ المعنى الكاحد في كؿ مرة  لفكرة الكاحدة عمى عدة كجكه،ا

. ()يعاد بيا

كقد الحظ الباحث كامؿ حسف البصير أثر تكرار الجممة في خمؽ اإليقاع المكسيقي في مثاليف 
َو ْحَذْر ُ لَّال َ َمٍل َيْرَأاُه َصاِحُ ُ  ِاَ ْفِسِ ، َوَيْ َرُهُ  ِاَعامَّالِة  ْاُمْسِلِميَن، َو ْحَذْر : "منو ()مف كبلـ اإلماـ 

، َوُيْسَتَحى ِمْ ُ  ِفي  ْاَعََلِ َية، َو ْحَذْر ُ لَّال َ َمٍل ِ َذ  ُسِئَل َ ْ ُ  َصاِحُ ُ  َ ْ َ َرُه  ُ لَّال َ َمٍل ُيْعَمُل ِ ِ  ِفي  اسِّرِّ
مما  (فعمف فعمف فعمف): كىي (كاحذر كؿ عمؿ) إذ لفت نظره تفعيبلت العبارة المكررة ()"َو ْ َتَذَر ِمْ  

إف تكرار ىذه التفعيبلت ثبلث مرات في جكانب الفقرة باإلضافة إلى تكرار تفعيبلت : "دفعو إلى القكؿ
 كقد أخذ الباحث سعد عزيز شنك ()"أخرل متحدة خمؽ مف الفقرة بحرا شعريا ككزنا إيقاعيا خاصا

، ()، كذكر الباحثكف أمثمة ليذا النكع مف التكرار تحت عناكيف مختمفة()ذيف تناكليما سابقوؿالمثاليف اؿ
.اتفؽ منيجيـ في دراستيا عمى إظيار األثر الداللي المعنكم كالجمالي المكسيقي  

 :كيتضح لنا مما سبؽ عدة أمكر

 .تفاكت الباحثيف في إظيار القيـ الداللية لمتكرار -ُ

تفاكتيـ في استيعاب األنساؽ الصكتية لمتكرار، فضبل عف تفاكتيـ في عرض النسؽ  -ِ
اكتفى بعضيـ - مثبل - الصكتي الكاحد بيف التفصيؿ كاإلجماؿ ففي تكرار الصكت 

 .بالكقكؼ عمى نكع كاحد مف أنكاعو في حيف استكعب اآلخركف أنكاعو جميعا
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  .135 – 134: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 24: ، ٝكهاٍخ ُـ٣ٞخ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ55 – 54: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

، 93 – 91: ، ٝأٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ37 – 38(: )، ٝأُظبٛو اُجل٣ؼ٤خ ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ 25– 

 .134 – 133: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 
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 .إفادة الباحثيف بعضيـ مف بعض في ذكر األمثمة كتحميبلتيا -ّ

 اختبلفيـ في تممس األثر الداللي لمتكرار عمى مستكل الصكت داخؿ التركيب كعمى مستكل  -ْ
اختيار األمثمة، فقد يمتفت أحدىـ إلى تكرار أصكات معينة في سياؽ ما في حيف يمتفت آخر 
إلى أصكات غيرىا في السياؽ نفسو، كذلؾ الحاؿ في اختيار األمثمة كىذا مرجعو إلى الذكؽ 

 .    كالخبرة

 اد اة  اصوتية ال  اس 

، كلعؿ أحسف تعريؼ كأيسره ما ()عيرِّؼ الجناس بعبارات مختمفة المفظ متفقة المعنى
 ()"اتفاؽ المفظيف في كجو مف الكجكه مع اختبلؼ معانييا" كىك (ىػ749ت)ذكره العمكم
 ذات طبيعة تكرارية منشؤىا معاكدة المفظ مع االختبلؼ في المعنى، ()ضركب كثيرة كالتجنيس

فيك ترديد صكتي مكسيقي يقـك عمى تكرار لفظيف أك أكثر تختمؼ في المعنى كىك كثيؽ الصمة 
بمكسيقى األلفاظ، فيك ليس في الحقيقة إاٌل تفننا في طرؽ ترديد األصكات في الكبلـ حتى يككف 

إف تشابو ألفاظ التجنيس يحدث "، فضبل عٌما لمتجنيس مف قيمة داللية إذ ()لو نغـ كمكسيقى
بالسمع ميبل إليو، فإف النفس تتشكؽ إلى سماع المفظة الكاحدة إذا كانت بمعنييف، كتتكؽ إلى 

. ()"استخراج المعنييف المشتمؿ عمييما ذلؾ المفظ، فصار في التجنيس كقع في النفس كفائدة 

                                 
: ػٔل اُلًزٞه ػ٢ِ اُغ٘ل١ ئ٠ُ عٔغ رؼبه٣ق اُغ٘بً ٖٓ ًزت أهثبة اُجل٣غ ٝٝهق ػ٘لٛب ٝػِّن ػ٤ِٜب، ٣٘ظو ( ) 

  .12 – 8: ػ٢ِ اُغ٘ل١. ك: كٖ اُغ٘بً

  .251 / 3: اُؼ١ِٞ: اُطواى ( ) 

ٝٛٞ ٓب اٗلن هً٘بٙ ُلظب ٝافزِلب ٓؼ٠٘ ثال : اُغ٘بً اُزبّ: أُٞإ اُغ٘بً ًض٤وح ٝهل ٙٔزٜب ًزت اُجالؿخ ٜٓ٘ب ( ) 

ٝٛٞ ٓب افزِق ك٤ٚ اُِلظبٕ ك٢ ٤ٛئبد اُؾوٝف : رلبٝد ك٢ رور٤جٜب ٝال افزالف ك٢ ؽوًبرٜب، ٝع٘بً اُزؾو٣ق

ٝٛٞ إٔ ٣قزِق اُِلظبٕ : كوٜ، أ١ ٓغ اُزَب١ٝ ك٢ ٗٞػٜب ٝػلكٛب ٝرور٤جٜب، ٝاُغ٘بً اُ٘بهٔ (ؽوًبرٜب ٌٍٝ٘برٜب)

ٝٛٞ إٔ ٣زلن اُِلظبٕ ك٢ ٗٞع اُؾوٝف ٝػلكٛب ٤ٛٝئزٜب : ك٢ أػلاك اُؾوٝف ثي٣بكح أٝ ٗوٖبٕ، ٝع٘بً اُوِت

ٝٛٞ ٓب رٞاكن ك٤ٚ اُِلظبٕ ك٢ اُؾوٝف األ٤ِٕخ ٓغ اُزور٤ت ٝاالرلبم : ٝرقزِق ك٢ اُزور٤ت كوٜ، ٝع٘بً االّزوبم

ٛٔب ئالّ ثؾوف ٝاؽل ٖٓ اُؾوٝف أُزؾلح ٕٝٛٞ اُغٔغ ث٤ٖ ًِٔز٤ٖ ال رلبٝد ث٢: ك٢ إَٔ أُؼ٠٘، ٝاُغ٘بً أُٚبهع

ٝٛٞ ٓب أثلٍ أؽل ه٤ً٘ٚ ؽوف ٖٓ ؿ٤و : ك٢ أُقوط أٝ أُزوبهثخ ٖٓ ؿ٤و ى٣بكح ك٢ اُؼلك، ٝاُغ٘بً اُالؽن

ٝٛٞ ٓب رٔبصَ هً٘بٙ فطب ٝافزِلب ك٢ اُ٘طن، أ١ رٌٕٞ اُ٘وٜ كبههب ث٤ٖ اُِلظ٤ٖ، : ٓقوعٚ، ٝع٘بً اُزٖؾ٤ق

ٝأًضو اُجل٣ؼ٤٤ٖ هل أؿلِٞٙ ٝٛٞ إٔ رٌٕٞ ئؽلٟ أٌُِز٤ٖ كاُخ ػ٠ِ اُغ٘بً ثٔؼ٘بٛب كٕٝ ُلظٜب، : ٝاُغ٘بً أُؼ١ٞ٘

كٖ : ٣٘ظو. ًَٝ ُٕٞ ٖٓ أُٞإ اُغ٘بً ٛنٙ ُٚ رلو٣ؼبد ٤َٔٓٝبد، ٝٛ٘بى أُٞإ أفوٟ ٖٓ اُغ٘بً ه٤ِِخ اُنًو

 . 163 – 62: اُغ٘بً

  .43 - 42: ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ. ك: ٤ٍٞٓو٠ اُْؼو: ٣٘ظو ( ) 

  .91: عٞٛو اٌُ٘ي ( ) 
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 ()سكاء كالتجنيس نسؽ صكتي يشيع في كؿ المغات كيشترؾ فيو النثر كالشعر عمى حدٍّد 
ما لمتكرار مف تأكيد النغـ كرنتو، كيزيد عميو بأنو يكجد نكعا مف االنسجاـ بيف المعاني "كلو 

 ()"العامة كرنة األلفاظ العامة

كبذلؾ يشكؿ ىذا الفف البديعي مقكما آخر مف مقكمات اإليقاع كالمكسيقى الداخمية 
فيك صكرة مف صكر اإليقاع المتناغـ الذم يكسك النص .المييمنة عمى نصكص نيج الببلغة

الذم يرد فيو جماال، كيزيده قكة في الرنيف؛ بسبب تعاقب المقاطع عمى نحك منتظـ فيشتد 
كقعيا، كيتبلحؽ تأثيرىا، كال تعرؼ قيمتو إاٌل إذا جاء منقادا لممعنى، كفي ذلؾ يككف الجناس قد 

. بمغ غايتو في التأثير كاإلثارة

 بؿ ()كلـ يقتصر بحث الجناس في نيج الببلغة عمى الرسائؿ كاألطاريح الجامعية
 أف التجنيس في كبلـ  جميعاكقد أكد الباحثكف، ()تناكلو عدد غير قميؿ في البحكث العممية

( )ىك فف عفكم فطرم مف غير تكمؼ كال استجبلب مما أضفى عمى كبلمو  ()اإلماـ 
يقاعا نغميا تمتذ األسماع بنغمتو العذبة . ()ركنقا جماليا تميؿ إليو النفس، كا 

كرد بأنساؽ صكتية  () في كبلـ اإلماـ أشار الباحثكف جميعا إلى أف الجناس ك
ف أكثر أنكاعو كركدا يقكـ عمى اإلفادة مف العبلقات االشتقاقية كىك ما أ  أنيـ أكدكامختمفة إالٌ 

كالحقيقة أف طبيعة : "يسمى بالتجنيس االشتقاقي، كقد عٌمؿ الباحث حسف ىادم نكر ذلؾ بقكلو
الجناس االشتقاقي تكشؼ عف قدرة عالية لدل المتكمـ عمى التحكـ باأللفاظ كالصيغ الكبلمية 

                                 
  .25: أٍِٞث٤خ اُج٘بء اُْؼو١: ٣٘ظو ( ) 

  .662: ػجل هللا اُط٤ّت: أُوّل ئ٠ُ كْٜ أّؼبه اُؼوة ٕٝ٘بػزٜب ( ) 

، ٝاُٖٞهح اُل٤٘خ ك٢ فطت اإلٓبّ 345 – 344: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

، ٝأث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ 37 – 30: ، ٝاُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ221 – 228(: )ػ٢ِ

 ،156 – 151: ، ٝأُضَ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ331 – 309:ٝاألصو اُووآ٢ٗ ك٢ ٜٗظ  اُجالؿخ، 89 – 84: اُجالؿخ

. 80 – 68: ، ٝأٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ125 – 118: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 

ؽ٤َٖ ػجل اُؼبٍ ا٤ُِٜج٢، . ك: ٝهٍبئِٚ كهاٍخ ثالؿ٤خ ()ظبٛوح اُغ٘بً ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

هه٤خ . ٤ٜٖٓ ؽبع٢ ىاكح، ك. ك: اُغ٘بً ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، 262ٝ / 2: ، أثؾبس ٝكهاٍبد ٓإرٔو ٜٗظ اُجالؿخ(ثؾش)

ك٢ ٓوآح  (اُغ٘بً) ٝ أُؾَ٘بد اُجل٣ؼ٤خ ،244 /  2 : أثؾبس ٝكهاٍبد ٓإرٔو ٜٗظ اُجالؿخ(ثؾش)ٕبكهخ ٤ٗو١، 

.  26 – 25 / 6: أثؾبس ٝكهاٍبد ٓإرٔو ٜٗظ اُجالؿخ (ثؾش)ٓو٣ْ عال٢ُ ٗغبك : ٜٗظ اُجالؿخ

( )ٝظبٛوح اُغ٘بً ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ  . 37: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

 262 / 2: (ثؾش)ؽ٤َٖ ػجل اُؼبٍ ا٤ُِٜج٢، . ٝهٍبئِٚ كهاٍخ ثالؿ٤خ، ك

 .  272 / 8:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ (  )
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فاضة إالتي قد يعمد إلييا لضركرة لغكية يفرضيا السياؽ، كربما كاف الدافع مف كراء ذلؾ ىك 
 مف ىنا كانت غاية ()"قدر أكفر مف األنغاـ المكسيقية التي تيفك ليا النفكس كتمذ بيا األسماع

االشتقاؽ كما يرل الباحث كامؿ حسف البصير ىك إشاعة المكسيقى في داخؿ النص حيث 
. ()"إطبلؽ طاقات ىائمة مف المحف المكسيقي لما يثيره مف أصكات كاحدة"تمكف مف 

كاتفؽ الباحثكف جميعا عمى اتباع منيج كاحد في دراستيـ الجناس كىك المنيج الببلغي 
التعميمي الذم يقـك عمى تقسيـ الجناس إلى أنكاع كمف ثـ البحث عف أمثمة لكؿ نكع، كقد كجد 
الباحثكف في نيج الببلغة أنكاع الجناس جميعيا، فذكركا أمثمة عمى سبيؿ االستشياد ال الحصر 

بما يتناسب كمكضكع دراساتيـ، كلذا فإف معظـ نتائجيـ كانت متطابقة أك مكررة، كأظير 
 :السمات المشتركة بيف الباحثيف ىي

اعتماد المنيج الببلغي التعميمي في دراسة الجناس في نيج الببلغة، الذم ييدؼ  -ُ
إلى رصد الشاىد المغكم الصحيح لكؿ نكع مف أنكاع الجناس، كىك ما يضفي 

  .مشركعية عمى تقسيمات الببلغييف
 .الجناس بأنكاعو المختمفةضـٌ نيج الببلغة أف  اتفاؽ الباحثيف عمى -ِ
االتفاؽ عمى إظيار الجانب الداللي المعنكم لمجناس كالجانب المكسيقي الجمالي،  -ّ

ف الجناس بصكره المختمفة مثؿ مككنا بنائيا كمظيرا مف مظاىر فقد أكد الباحثكف أ
اإليقاع المكسيقي، كما أدل كظيفة داللية تعبيرية مما أسيـ في تقرير المعنى في 

، بيد أف الباحثيف تفاكتكا في إظيار ىذه القيـ بيف ذىف المتمقي كجعمو مقبكال لديو
 . كبيف التعمؽ في التحميؿ (الشرح الظاىرم السطحي)اإلشارات السريعة 

ف بعضيـ مف بعض في ذكر أمثمة الجناس فقد تكررت ىذه األمثمة ك أفاد الباحث -ْ
بشكؿ متفاكت عند الباحثيف فعمى سبيؿ المثاؿ  ذكر الباحث سعد عزيز شنك أمثمة 

 الباحث كامؿ حسف البصير جميعيا، كتطابقت أمثمة الجناس بشكؿ كامؿ بيف
 .الباحثيف عباس عمي حسيف كمييف حاجي زادة ك مريـ جبللي نجاد

                                 
  .37: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ ( ) 

  .345: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 
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كنظرا الشتراؾ الباحثيف في المنيج نفسو سأكتفي بذكر األنساؽ الصكتية لمجناس التي 
 الركافد التي تشكؿ عبلقات التجنيس رصدىا الباحثكف في نيج الببلغة كىي تمثؿ أبرز

 :، كىيكدالالتيا الصكتية

 .كأكثر تجنيسو مف النكع االشتقاقي: العبلقات االشتقاقية بيف األلفاظ -ُ

كىذا النكع فيو حسف اإلفادة الصرفة مع إيياـ بعض : اختبلؼ المفظيف مف حيث الحركة -ِ
 .اإلعادة

 كيقـك عمى التقديـ كالتأخير في أصكات الكممتيف المتجانستيف: القمب الصكتي -ّ

كبذلؾ تككف الحركؼ بيف األلفاظ متقاربة في : التقارب الصكتي بيف حركؼ األلفاظ -ْ
 .المخرج 

 .التشابو في الحركؼ كاالختبلؼ في النقط -ٓ

 .التباعد الصكتي في حركؼ بعض الكممات المتجانسة -ٔ

  .قمب الكممات مف خبلؿ عكسيا كذلؾ بجعؿ الجزء األخير منيا في الجزء األكؿ -ٕ

 .االختبلؼ في صيغة المفظتيف المتجانستيف بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ -ٖ

  .الزيادة الصكتية في األلفاظ -ٗ

 .ألفاظ المشترؾ المفظي التي تشترؾ في األصكات كتختمؼ في الداللة -َُ

  و اتو ز  و  رها  اوظيفي اس ع و اتو زن

يتبكأ كؿ مف السجع كالتكازف كالتكازم مكانا كظيفيا في بنية النص النثرم مؤثرا في 
– المتمقي بالدرجة األساس، كممثبل لشعرية النص، مف خبلؿ إيجاد عبلقة ترابطية بيف اإليقاع 

. كبيف انفعاؿ المتمقي ليذا اإليقاع – الناتج مف تكرار  أصكات ذات مقاطع متناغمة منتظمة 

كلئف ركز الببلغيكف القدامى عمى الناحية الشكمية الخالصة ليذه األنساؽ الصكتية 
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فيي في الحقيقة  (التكازف، كالسجع بأنكاعو، كالترصيع، كالتماثؿ): تحت مسميات مختمفة مثؿ
ف اكتنفيا شيء  تكشؼ عف إمكانات داللية كاف ينبغي عمى الباحثيف إبرازىا كالكقكؼ عندىا كا 

. مف الخفاء كالغمكض

كىذه األنساؽ الصكتية تشكؿ مقكمات أخر لئليقاع كالمكسيقى فالسجع في النثر يشبو 
القافية في الشعر ككبلىما يرتبط بالمكسيقى الداخمية لمنص كما إف التكازف كالتكازم مكجكداف 

في الشعر كالنثر الفني عمى حدٍّد سكاء، إالَّن أف ىناؾ فرقا ىرميا كاضحا بيف كجكدىما في الشعر 
كبيف كجكدىما في النثر، ففي الشعر يككف الكزف ىك الذم يفرض بنية التكازم، كتحدده البنية 

بالدرجة – العركضية عمكما، أما في النثر فإف الكحدات الداللية كالمعنكية ىي التي تنظـ 
دكرا " كؿ مف السجع كالتكازف كالتكازم مثؿكعمى ىذا األساس م. البنيات المتكازية– األساس 

ظياره مف خبلؿ التقسيـ المنظـ لمجمؿ كالعبارات مف ناحية، ... كاضحا في تككيف اإليقاع  كا 
 كالنظـ ()"كلكجكد النغمة المكسيقية التي يكفرىا السجع في آخر السجعة مف ناحية أخرل 

كبالجممة فإف السجع كالمعطؼ كالمكزكف " كالنثر المقفى قريباف مف بعضيما في سرعة الحفظ 
 ()"أقرب إلى أف يثبت في الذكر مف غيره مف الكبلـ 

 في رصد ىذه األنساؽ الصكتية كالتدليؿ القد بذؿ الباحثكف في نيج الببلغة جيدا كبير
عمييا بما يقابميا مف مصطمحات تحت مسميات مختمفة مع بياف األثر الكظيفي ليا متباينيف 

إف منيجيـ في عرض المادة العممية التي تدخؿ تحت ىذه كفي استيعاب ىذه األنساؽ جميعا 
األنساؽ الصكتية كاف متباينا أيضا    

 : في معالجتيـ ىذه األنساؽ الصكتيةتيةكيمكننا رصد الظكاىر اآل

 :إفراد بعض الباحثيف عنكانات مستقمة لبعض ىذه المكضكعات الصكتية -ُ

بحث فيو تساكم  (المكازنة)فقد أفرد الباحث حسف ىادم نكر عنكانا لمتكازف أطمؽ عميو 
الكممات األخيرة في الفكاصؿ في الكزف مف دكف التقفية معتمدا عمى تعريؼ الببلغييف لمتكازف 
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أف تتساكل فاصمتاف في الكزف، أم أف تككف األلفاظ في كزنيا متكالية في أجزائيا مف : "كىك
 فقد رٌكز في أمثمتو الخمسة عمى خكاتيـ الفصكؿ النثرية مف دكف ()"غير تعادليا في التقفية

في ذكر أمثمة لمتكازف الحاصؿ في الحشك، كىك بذلؾ يتطابؽ كالتعريؼ الذم أكرده لمتكازف، 
تكاطؤ : " بحث التكازم كالتصريع ضمف أنكاع السجع الذم أفرد لو عنكانا مستقبل كحٌده بأنوحيف

، كىك بذلؾ يككف قد بحث التكازف كالتكازم في ()"الفكاصؿ في الكبلـ المنثكر عمى حرؼ كاحد
األلفاظ المفردة الكاردة في الفاصمة النثرية، كبحث التصريع في األلفاظ الكاردة في الحشك مف 

حيث تساكييا في الكزف كالتقفية، كبذلؾ يككف مصطمح السجع عنده داال عمى اتفاؽ الفاصمتيف 
في حرؼ الركم سكاء اتفقتا في الكزف أك اختمفتا فيو، كيككف مصطمح التكازف عنده داال عمى 

اتفاؽ الكممتيف في الفاصمة في الكزف فقط دكف التقفية كىك غير السجع، كيككف مصطمح 
التكازم عنده داال عمى اتفاؽ الكممتيف في الفاصمة في الكزف كالتقفية، كيككف مصطمح الترصيع 

مف دكف الفاصمة في الكزف  (القرائف أك الفقرات أك الحشك)عنده داال عمى اتفاؽ الكممتيف في 
. ()كالتقفية، كأىمؿ اتفاؽ الكممتيف في الحشك بالكزف دكف التقفية

كأكرد الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة عنكانا لمتكازف أكرد فيو تعريفا يقارب تعريؼ سابقو 
  ككاف ينبغي لو عمى "أف تككف ألفاظ الفكاصؿ مف الكبلـ المنثكر متساكية في الكزف : "كىك

إالَّن أف أمثمتو جاءت لتركز  (الفكاصؿ)كفؽ ىذا التعريؼ أف يبحث في أمثمتو األلفاظ األخيرة 
عمى التكازف الحاصؿ في األلفاظ سكاء أكانت في الفاصمة أـ كانت في الحشك، كسكاء كانت 

أفرد عنكانا لمسجع عٌرفو بتعريؼ كىذه األلفاظ متفقة في الكزف فقط أـ متفقة في الكزف كالقافية، 
ف األمثمة التي ذكرىا كانت الفاصمة فييا متفقة في الكزف كالقافية، كبذلؾ يككف أسابقو إالَّن 

في الكزف فقط أك في – في الفاصمة أك الحشك– مصطمح التكازف عنده داال عمى اتفاؽ الكممتيف 
. ()الكزف كالتقفية، كيككف مصطمح السجع داال عنده عمى اتفاؽ الفاصمتيف في الكزف كالقافية

-  أفرد الباحث عباس عمي حسيف عنكانا لمسجع كآخر لمتكازف صٌدرىما بتعريفيما ك

                                 
 . 256: أؽٔل ٓطِٞة. ك: كٕ٘ٞ ثالؿ٤خ: ، ٣ٝ٘ظو404: اُوي٢٘٣ٝ: اُزِق٤ٔ ك٢ ػِّٞ اُجالؿخ ( ) 
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ككاف عمى كفؽ التعريؼ الذم أكرده لمتكازف أف يبحث الكممات األخيرة – كىك ما ذكره سابقو 
إالَّن أف أمثمتو جميعيا جاءت لترٌكز عمى التكازف الصرفي في  (الفكاصؿ)مف الفقرات أك القرائف 

األلفاظ الكاقعة في حشك الفقرات إالِّ في مثاؿ كاحد ذكر فيو تكازف األلفاظ في الفاصمة كقد تنٌبو 
كالتكازف كما بدا : "  مف تعريؼ لمتكازف فقاؿما ذكرهإلى ما قٌدمو مف أمثمة فكجدىا ال تتفؽ مع 

 كبذلؾ يككف التكازف عنده داال ()"ال يقتصر في نيايات الجمؿ بؿ كثيرا ما يجيء في داخميا 
عمى اتفاؽ الكممتيف في الكزف الصرفي فقط مف دكف االتفاؽ في التقفية سكاء أكانت ىذه 

        .()األلفاظ في الحشك أـ في الفكاصؿ

أف تككف الجممة " كقد حٌده بػأفرد الباحث حيدر أحمد حسيف عنكانا لمسجع كآخر لمتكازفك
أك بعض مف أجزائيا متعادلة مف جية الكزف دكف التقفية أك عمى األقؿ فكاصميا تككف مف 

كبيذا يككف التكازف عنده دال عمى االتفاؽ في الكزف دكف التقفية  ،()أحرؼ متقاربة المخرج
لـ يقتصر في بحثو لمتكازف عمى فكاصؿ الجمؿ سكاء أكاف في الفاصمة أـ في الحشك، لذا 

نما رصد األلفاظ المتكازنة في الحشك كالفاصمة ()النثرية في خطب اإلماـ    .()كا 

لمتكازم أطمؽ عنكانا ك (المكازنة) لمتكازف أطمؽ عميو افاكأفرد الباحث سعد عزيز شنك عنك
لمسجع بحث في العنكاف األكؿ أمثمة مف نيج الببلغة اتفقت فكاصميا عنكانا ك  (االزدكاج)عميو 

أف : "في الكزف الصرفي مف دكف االتفاؽ في التقفية منطمقا مف تعريؼ الببلغييف لمتكازف كىك
تتساكل فاصمتاف في الكزف، أم أف تككف األلفاظ في كزنيا متكالية في أجزائيا مف غير تعادليا 

 كلـ يتعرض فيو لؤللفاظ المتكازنة في الحشك، كبذلؾ يككف التكازف عنده داال عمى ()"في التقفية
 .()عمى اتفاؽ الكممتيف في الفاصمة بالكزف دكف التقفية

مف خبلؿ تماثؿ ألفاظيا  ()تعادؿ فقرات كبلـ اإلماـ  (االزدكاج)كبحث في عنكاف 
بالكزف، كتعادؿ كمماتيا بالعدد، كتكافقيا في البناء التركيبي فضبل عف اشتماليا عمى عناصر 
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 باأللفاظ كالتكازم أك االزدكاج خاص االتضاد، كبذلؾ يككف التكازف عنده خاص/التقابؿ
ربط فيو بيف السجع ك، كبحث في عنكاف السجع اتفاؽ الفكاصؿ في حرؼ الركم ()بالفقرات

 ()كالتكازف كالتكازم

 :بحث ىذه المكضكعات الصكتية تحت عنكاف السجع -ِ

 إلى األنساؽ الصكتية فيوخصص الباحث خالد كاظـ حميدم مبحثا لمسجع أشار 
ألف مفيـك السجع الذم تبناه كاسع ال يقتصر عمى تكاطؤ  (التكازف، كالتكازم)المتكررة كمنيا 

نما يدخؿ فيو االعتداؿ في مقاطع الكبلـ، كقد حدد مفيكـ االعتداؿ  الفكاصؿ عمى حرؼ كاحد كا 
حدد مفيـك ككىك ما يكلد عنصر اإليقاع أك كزف النثر، " فائتساكم عدد كممات القر"بأنو 

الفاصمة بالكممة األخيرة مف القرينة، كبيذا يتضح لديو أف السجع يشمؿ الكزف أك التكازف، 
 مصطمحي التكازف كالتكازم عنده يتعاضداف في خمؽ اإليقاع إفكالقافية أك الفاصمة معا، كبذلؾ 

   .()المكسيقي مف خبلؿ تماثؿ األلفاظ بالكزف، كتساكم الفقرات بالعدد كاشتماليا عمى التضاد

بحث ىذه المكضكعات الصكتية مف خبلؿ عنكاف عاـ أك عف طريؽ األمثمة  -ّ
 :التطبيقية

 (عناصر اإليقاع في رسائؿ اإلماـ)فقد خصص الباحث كامؿ حسف البصير عنكانا لػ 
بحث فيو نسؽ الترصيع كالمطابقة كالمقابمة، كالتكازف، مف دكف أف يفرد ليا عناكيف مستقمة، 

نما جعميا تحت عنكاف المكسيقى الداخمية  كمف ثـ أفرد عنكانا لمسجع أطمؽ عميو مصطمح ()كا 
إف إيثارنا لمصطمح القافية ىذا يستند إلى أف اإلماـ كاف يتفنف "القافية معمبل ىذه التسمية بقكلو 

في إدارة سجعاتو في نياية جمؿ فقراتو المشبعة بأضرب مف المكسيقى كالممحنة بألكاف مف 
  كقد قاـ بإحصاء الكممات في فقرات كبلـ ()"اإليقاعات بشكؿ صير تمؾ الجمؿ أسطر أبيات

ىي بمثابة أشطر أبيات شعرية فعمد إلى دراستيا مقطكعات  ()اإلماـ فكجد أف جممو 
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شعرية مشٌطرة مستعمبل اصطبلح المشطر المثنى كالمثمث كالمربع ككجد أف أشطر الفقرات 
المكزكنة لـ تتجاكز المشطر الرباعي، كلـ يكتؼ بإحصاء عدد كممات القرائف كتكزيعيا عمى 
شكؿ مشطرات بؿ زاد عمى  ذلؾ أف خصص قسما مف رسالتو لمكشؼ عف أكزاف ىذه القرائف 

كىك بذلؾ  (كزف النثر)مف خبلؿ تقطيعيا عركضيا لمكقكؼ عمى أكزانيا كىك ما اصطمح عميو 
نما يريد الكشؼ عف النظاـ العاـ إليقاعات أسمكب  ال يريد أف يقابميا بأكزاف الشعر كقكالبو كا 

ننا ال أكلعٌؿ مف الضركرم أف نقرر سمفا : "كقد أكد ذلؾ في أكثر مف مكضع قائبل ()اإلماـ 
نقصد باصطبلح األكزاف في رسائؿ اإلماـ ما انتيى إليو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم مف 

نما نقصد ىذا النظاـ العاـ إليقاعات أسمكبو  استنباطو بحكر شعرية خمسة عشر قيدا كزنيا، كا 
نما نتبع ...  كعمى ىذا فنحف ال نفتش في رسائؿ اإلماـ عف بحكر الخميؿ كحدىا ككما ىي كا 

 كقد ()"إيقاعات كأكزاف قكالب أسمكبية رصدت في معاف منفعمة كأفكار عاطفية مجسدة في كمـ
 ثبلث مجمكعات، القكالب الطمبية، كالقكالب الخبرية، كالقكالب  عمىقٌسـ تمؾ القكالب الكزنية

 .()الحكمية، كىك ما لـ يفعمو أحد مف الباحثيف في نيج الببلغة قبمو أك بعده

أكرد  (نسؽ التقاببلت كالتناظر اإليقاعي)فرد الباحث نكفؿ أبك رغيؼ مبحثا بعنكاف كأ
فيو مجمكعة أمثمة عالج فييا مكضكعي التكازف كالتكازم مف دكف ذكر لتعريفيما مقتصرا عمى 
تكرار بنيات تركيبية عبر مفيكمي التضاد أك التكافؽ مع االلتفات إلى تساكم الفقرات مف حيث 

نسؽ السجع كالجناس )بحث السجع كالجناس في عنكاف كاحد أطمؽ عميو ك ()عدد الكممات
  ()(المزدكج

في نيج  ()كعمدت الباحثة رممة خضير مظمـك إلى تحميؿ مقاطع مف كبلـ اإلماـ 
 األثر الصكتي ليذه األنساؽ فييابينت  (الداللة الصكتية في التركيب)الببلغة تحت عنكاف 

الصكتية مف خبلؿ رصد مجمكعة مف التقاببلت القائمة عمى أساس التضاد أك التشابو مشيرة 
  .()إلى ما فييا مف تكازف كتكازو كسجع
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ذكر فيو  ("اإليقاع " الصناعة الصكتية )كخصص الباحث طارؽ محمد حسف مبحثا لػ 
السجع كالتكازف كالتكازم مكتفيا بتعريفيا كذكر ما أكرده الببلغيكف القدامى مف أمثمة قرآنية 

. ()عمييا، كلـ يمثؿ ليا مف كبلـ اإلماـ إالَّن نزرا يسيرا لمسجع

كخصصت الباحثة فاطمة كريـ رسف المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني لدراسة ىذه 
تناكب العناصر : إيقاع المفردة، كيتضمف: كضَّـن مستكييف (اإليقاع)األنساؽ الصكتية تحت عنكاف 

التكازم : كفيو: إيقاع التركيب: الجناس، كالسجع، كالتكرار، كالمستكل الثاني: المتشابية، كفييا
التكازم الشرطي، كتكازم االشتراط السببي، كالتكازم بالكصؼ، كتكازم :  كيتضمف،الداللي
. ()المعادلة

كبيذا نجد أف بعض الباحثيف قد كقع في خمؿ منيجي بيف النظرية كالتطبيؽ إذ تبنكا 
تعريفا لبعض ىذه المصطمحات لـ يتكافؽ مع أمثمتيـ التطبيقية التي تعدت داللة ىذا التعريؼ 
كىك ما نمحظو عند الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة في مفيـك التكازف كمفيـك السجع، كالباحث 
عباس عمي حسيف في مفيـك التكازف، كبعضيـ اآلخر أىمؿ مكاقع ميمة في النص حدث فييا 

أىمؿ اتفاؽ الكممتيف في الحشك بالكزف تكازف كىك ما نمحظو عند الباحث حسف ىادم نكر حيف 
 .، فضبل عف ذلؾ اختبلؼ معظـ الباحثيف في تسمية المصطمحدكف التقفية

إف اختبلؼ منيج الباحثيف في عرض ىذه المادة العممية تحت مسميات مختمفة 
كالسجع، كالتكازف أك المكازنة، أك خمطيا جميعا، ناتج مف اختبلؼ الببلغييف القدامى أنفسيـ 
في تقسيـ ىذه المصطمحات كتسميتيا فيناؾ عبلقة مشتركة ما بيف ىذه األنساؽ الصكتية 

 ،فقد تتداخؿ ىذه األنكاع جميعيا تحت عنكاف كاحد (السجع، التكازف، التكازم، التصريع)
 ظاىرة كتبد "إذتتكازف الفقر تكازنا إيقاعيا ؼ، ()فاألصؿ في السجع االعتداؿ في مقاطع الكبلـ

التكازف كالتعادؿ "  فػ ()"تكازف إيقاع الفقر المسجكعة كتكازييا كتكرارىا بارزة في السجع 
  فالعبلقة ما بيف ىذه األنكاع ىي عبلقة عمـك "اإليقاعي ىك العنصر الجكىرم في السجع 
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كخصكص، كالسؤاؿ ىنا ىك أم ىذه األنكاع أعـ مف غيرىا ؟ بحيث تدخؿ األنكاع األخرل 
تحت مظمتو، أـ أف كؿ كاحد منيا قائـ برأسو ؟ كلنعكد إلى كتب الببلغة القديمة لنستكضح 

.  ذلؾ

كالسجع : "ىذه األنكاع جميعا في السجع قاؿ (ىػ395ت) لقد أدخؿ أبك ىبلؿ العسكرم 
فمنيا أف يككف الجزءاف متكازنيف متعادليف ال يزيد أحدىما عمى اآلخر مع اتفاؽ : عمى كجكه

سنة جردت، كحاؿ جيدت، كأيد جمدت، فرحـ : الفكاصؿ عمى حرؼ بعينو، كىك كقكؿ اإلعرابي
اهلل مف رحـ فأقرض مف ال يظمـ، فيذه األجزاء متساكية ال زيادة فييا كال نقصاف، كالفكاصؿ 

كمنيا أف يككف ألفاظ الجزأيف : " ثـ استطرد في ذكر أمثمة ليذا النكع، ثـ قاؿ" عمى حرؼ كاحد 
حتى عاد تعريضؾ : المزدكجيف مسجكعة، فيككف الكبلـ سجعا في سجع، كىك مثؿ قكؿ البصير

إذا سمـ  (كىك ما أطمؽ عميو غيره الترصيع )كىذا الجنس ... تصريحا، كتمريضؾ تصحيحا 
كالذم ىك دكنيما : "كبعد أف ذكر لو شكاىد أخرل قاؿ" مف االستكراه فيك أحسف كجكه السجع 

أف تككف األجزاء متعادلة كتككف الفكاصؿ عمى أحرؼ متقاربة المخارج إذا لـ يمكف أف تككف 
، ككنت ال أكتي مف : مف جنس كاحد كقكؿ بعض الكتاب إذا كنت ال تؤتي مف نقص كـر

ـٌ شعث، ؛ضعؼ سبب  فكيؼ أخاؼ منؾ خيبة أمؿ، أك عدكال عف اغتفار زلؿ، أك فتكرا عف ل
كممة آخرىا  (ضعؼ سبب)أك قصكرا عف إصبلح خمؿ، فيذا الكبلـ جيد التكازف، كلك كاف بدؿ 

  ()"لكاف أجكد (نقص كـر)ميـ ليككف مضاىيا لقكلو 

فيذا الكبلـ عف السجع يشمؿ فيو التكازف كالتكازم كالتصريع فقد جعؿ أبك ىبلؿ التكازم 
فيذه : " ...مرادفا لمتعادؿ كما شرح التعادؿ بالتساكم، كبعد ذلؾ شرح التساكم بالتكازم في قكلو

 ()"غتفرـالفكاصؿ متكازية ال زيادة في بعض أجزائيا عمى بعض بؿ في القميؿ منيا كقميؿ ذلؾ 

فقد أخرج المكازنة مف السجع كاشترط في السجع التكافؽ في  (ىػ637ت)كأما ابف األثير 
مف الكبلـ ىك أخك السجع في المعادلة دكف المماثمة؛  (المكازنة)كىذا النكع : "الكزف كالقافية قاؿ

 تماثؿ أجزاء الفكاصؿ لكركدىا عمى حرؼ مال كزيادة عمى االعتداؿ، كها السجع اعتد فيألف
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كؿ : اكاحد، كأما المكازنة ففييا االعتداؿ المكجكد في السجع، كال تماثؿ في فكاصميا، فيقاؿ إذ
 فابف األثير يشترط في ()"سجع مكازنة كليس كؿ مكازنة سجعا، فالسجع أخص مف المكازنة

ف لـ يصرح بو لكنو مفيكـ مف كبلمو في  السجع االتفاؽ في الكزف كالقافية، كىذا الشرط كا 
ف كاف ىذا الشرط في السجع ىنا ال يتفؽ مع ما قالو في حٌده  المقارنة بيف السجع كالمكازنة، كا 

تكاطؤ الفكاصؿ في الكبلـ المنثكر عمى : كحٌده أف يقاؿ: "لسجع عند بدء كبلمو عميو بقكلوا
فيك لـ يشر إلى التكاطؤ في الكزف، كمف يتأمؿ شكاىده التي ذكرىا يجد أف االتفاؽ فييا " حرؼ

. قائـ عمى الكزف كالتقفية، كبذلؾ يككف السجع عنده يمثؿ السجع المتكازم فقط

فقد أدخؿ المكازنة في السجع كأخرج منو الترصيع، قاؿ في  (ىػ745ت)كأما العمكم 
كمعناه في ألسنة عمماء البياف اتفاؽ الفكاصؿ في الكبلـ المنثكر في حرؼ أك في كزف : "السجع

ف ...فإف اتفقت األعجاز في الفكاصؿ مع اتفاؽ الكزف سمي المتكازم ... أك في مجمكعيما  كا 
ف اتفقا في الكزف دكف الحرؼ سمي ...اتفقا في األعجاز مف غير كزف سمي المطرؼ  كا 

 ادخؿ فيو االتفاؽ في الكزف دكف التقفية إذ كبيذا تكسع العمكم في السجع ..."المتكازف 
كعمى ىذا كانت المكازنة عنده نكعا مف السجع، ككانت كؿ مكازنة سجعا  (التكازف أك المكازنة)

ككركدىا عاـ في المنظـك : "دكف العكس كقد زاد األمر كضكحا بتفصيؿ القكؿ في المكازنة فقاؿ
 قد يككف مع اتفاؽ األكاخر كاتفاؽ ...كالمكازنة ىي أحد أنكاع السجع، فإف السجع... كالمنثكر 

سجع كليس كؿ تسجيع فيي الكزف، كقد يككف مع اختبلؼ األكاخر ال غير، فإذف كؿ مكازنة 
 كبذلؾ خالؼ العمكم ابف ()"مكازنة، فالمكازنة خاصة في اتفاؽ الكزف مف غير اعتبار شريطة 

. األثير في تحديده لمسجع، فالسجع عند ابف األثير أخص، كعند العمكم أعـ

كمف ىذا العرض السريع في بياف تقسيمات المصطمح عند الببلغييف القدامى يمكننا أف 
نفيـ تبايف الباحثيف في عرض ىذه األنساؽ الصكتية كتصنيفيا، إذ كؿ كاحد منيـ استند عمى 

. تقسيـ مف ىذه التقسيمات اعتمده منيجا في دراستو

 اف قانكف التكازف كالتكازم قد شيد في الدراسات الحديثة تطكرا في المفيـك كاتساعأبيد 
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تعادؿ فقرات "، فالتكازف ()أخذت القافية أك السجع يككناف جزءا منو فقد عد مف قكانيف اإليقاع
الكبلـ كجممو كما في النثر المزدكج، أك شطرم البيت الكاحد، مف حيث اإليقاع كالكزف، أما 

 كاخذ التكازف كالتكازم يشمؿ مستكيات عدة ()"التكازم فيك أف يستمر ىذا التكازف في النص كمو
 ()منيا الصكتي، كالنحكم، كالببلغي، كالمعجمي

كبعد أف استكضحنا منيج الباحثيف في طريقة عرض المادة كتقسيميا كبياف األثر 
الكظيفي ليا نقؼ عمى التقنيات اإلجرائية التي اعتمدىا الباحثكف في رصد الظكاىر الصكتية 

: تيةالناتجة عف السجع كالتكازف كالتكازم، كنمٌخص ىذه التقنيات بالنقاط اآل

. رصد السجع مف خبلؿ االتفاؽ في حرؼ الركم في الفاصمة -ُ

رصد التكازف كالتكازم في األبنية كاأللفاظ المفردة مف خبلؿ تساكييا في البنية  -ِ
 .الصرفية أك البنية العركضية

رصد التكازف كالتكازم مف خبلؿ عدد كممات الفقرات، كذلؾ بعقد مقارنة بيف الجمؿ  -ّ
المتساكية في عدد كمماتيا، كمف خبلؿ ىذه المقارنة يتـ تحديد المبلمح اإليقاعية 
 .لمجممة كتككف ىذه الجمؿ اإليقاعية المتساكية في عدد كمماتيا مقفاة أك غير مقفاة

رصد التكازف كالتكازم عبر تكرار البنيات التركيبية مع االلتفات إلى نكع التركيب  -ْ
 .في استيحاء الداللة

رصد التكازف كالتكازم عبر مفيـك التقابؿ كالتضاد ألف غالبية األلفاظ المتضادة  -ٓ
 .تأتي عمى كزف كاحد

رصد التكازف كالتكازم مف خبلؿ التماثؿ بيف مكاقع متقابمة، كيقصد بو أف تككف  -ٔ
البنيات التركيبية في السمسمة الكاحدة مرتبطة بمركب كاحد يمثؿ النقطة التي 
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 . تتمركز حكليا األنساؽ التركيبية األخرل

إف ىذه التقنيات اإلجرائية نجدىا منفصمة عند الباحثيف الذيف تبنكا المنيج الببلغي 
التعميمي، كىـ األكثر، فمنيجيـ ىك اإلتياف عمى كؿ كاحدة منيا بأمثمة مف النيج، يركزكف فييا 
عمى إظيار عامؿ بنائي كاحد كأف يككف السجع، أك التكازف في األلفاظ مف حيث الكزف، أك 

  فيو ال ينفردإلخ، فالنص.. التكازف في األلفاظ مف حيث العدد، أك التكازم مف حيث التركيب
نشاء تكازنات أك إلعامبلف بنائياف أك أكثر فيو عامؿ بنائي كاحد في خمؽ اإليقاع إذ يجتمع 

ف إفراد ىذه العكامؿ البنائية ىك لغرض دراستيا كالتركيز  تكازيات في األلفاظ أك التراكيب، كا 
اٌل فإف األمثمة التي ينفرد فييا عامؿ بنائي كاحد قميمة جدا ، فمنيج ىؤالء عمييا كبياف نكعيا، كا 

الباحثيف يقـك عمى تفكيؾ النص عبر تسميط الضكء عمى جزئية مف جزئياتو، كلذا نرل أف كثيرا 
مف أمثمتيـ أعادكا تكرارىا في مكاضع أخرل ألنيا تشتمؿ عمى عكامؿ بنائية أخرل صالحة 
لبلستشياد، كىذا المنيج التعميمي يؤدم إلى غياب النظرة الكمية لمنص مما يفقده كثيرا مف 
سماتو اإليقاعية كالمكسيقية، في حيف نجد أف ىذه التقنيات اإلجرائية  تمازجت عند بعض 
الباحثيف الذيف يتبنكف المنيج التحميمي الذم يقدـ الصكرة الكاممة لمكسيقى النص كعناصره 
اإليقاعية، كىؤالء الباحثكف أيضا متفاكتكف في إظيار العكامؿ البنائية التي يشتمؿ عمييا 

النص، فبعضيـ يتمكف مف إظيار العكامؿ البنائية جميعيا كبعضيـ اآلخر يرصد جزءا منيا، 
كىذا مرجعو الخبرة كالمراف، كىنا تظير براعة المحمؿ في رصد ىذه العكامؿ البنائية الكامنة في 

 .النص

 كسأشير إلى جيد الباحثيف في رصد ىذه األنساؽ الصكتية 

 : اتو زن و اتو ز  في  أل  ية و ألافاظ:  و 

لجأ إلى استعماؿ بعض األلفاظ دكف غيرىا  ()الحظ بعض الباحثيف أف اإلماـ 
طمبا لمتكازف الصكتي كالتناغـ المكسيقي فقد ذكر الباحث كامؿ حسف البصير أف اإلماـ تجاكز 

 َ َلى َمْأُ وُرونَ َ ْحُن (:" )قكلو : قكاعد الصرؼ ليحقؽ التكازف كذلؾ في مكضعيف ىما
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مف الكزر،  (مكزكركف)التي أصميا  (مأزكركف) فقد ىمز ()"َ َلى َ ِطيَعِتَهاَمْأُزوُروَن ِصَلِتَها، وَ 
 فقد حذؼ الياء مف ()" ِالزَّالَمانِ   ْاُمِقرِّ  ْاَفانِ ِمَن  ْاَو ِاِد : " كقكلو()(مأجكركف)ليكازف بيا كممة 

 . قافية لعبارتو()(الزماف)ليكازف بيا كممة  (الفاني)

 ُحَلَمااُ "(:  )في قكلوالباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة  إلى مثؿ ذلؾ ما أشار إليو ك
 فقد ذىب إلى أف اإلماـ أعرض عف كممة " َ ْد َماَتْ  َ ْحَقاُدُهمُ َهََلاُ  وَ ،َ ْد َذَهَ ْ  َ ْأَغاُ ُهمْ 

التي فييا مف المبالغة ما يضفي عمى الكممة داللة أقكل في كصؼ الجيؿ، كآثر  (جياؿ)
كذكر الباحث ، ()(حمماء)طمبا لمتكازف الصكتي كالنغـ المكسيقي مع  (جيبلء)استعماؿ كممة 

  ()عمى ذلؾكثيرة عباس عمي حسيف أمثمة 

سكاء تساكت في – أما التكازف في ألفاظ جمؿ اإلماـ كفقراتو فقد رصد الباحثكف منو أمثمة كثيرة 
 .الكزف فقط أك في الكزف كالقافية

 اتو زن و اتو ز  في  ا مل  إليقا ية :  ا يا

يؤدم تساكم الكممات في القرائف إلى خمؽ  إيقاع مكسيقي منتظـ مقفى كغير مقفى، 
كغالبا ما تككف الجمؿ اإليقاعية المتساكية في عدد كمماتيا  في نيج الببلغة مقفاة، كما تككف 

. متماثمة مكقعيا متمركزة حكؿ جممة نكاة 

كيتجمى ىذا النكع بشكؿ كاضح في أمثمة الباحث خالد كاظـ حميدم التي أكردىا تحت 
عنكاف السجع، إذ عمد إلى إحصاء عدد كممات القرائف في جميع أمثمتو فقد عمؿ جدكال لكؿ 
مثاؿ بٌيف فيو عدد كممات القرائف، كحركؼ الركم؛ ألنو ربط بيف تساكم عدد الكممات في 
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القرائف كبيف تساكييا في حرؼ الركم، فتساكم عدد الكممات يكلد عنصر اإليقاع أك كزف النثر، 
، (اإليقاع السجعي)كالتساكم في حرؼ الركم يكلد السجع، كأطمؽ عمى ذلؾ كمو مصطمح 

المتمثمة في أخص خصائص الشكؿ المكازية  ()كبذلؾ تتحقؽ األدبية في كبلـ اإلماـ 
لخصائص الشعر المتمثمة في الكزف كالقافية، كرأل أف غياب حرؼ الركم أك تراجعو في الجمؿ 
اإليقاعية ال يقمؿ مف جماليا المكسيقي كتناغميا الصكتي، كما ال يقمؿ مف أدبية النص طالما 

اشتمؿ عمى عناصر بنائية أخرل، ألف عنصر كزف الفاصمة ىك الحد األدنى لجماؿ شكؿ 
. ()النص

كقد سبقو إلى ذلؾ الباحث كامؿ حسف البصير حيف ربط بيف عدد كممات القرائف كبيف 
نيايات الفكاصؿ المسجكعة في رسائؿ اإلماـ فكجد أف جممو اإليقاعية ىي بمثابة اسطر أبيات 

 كذكر الباحث نكفؿ ،() ككجد أف جممو اإليقاعية المسجكعة لـ تتجاكز المشطر الرباعي،شعرية
 ()أبك رغيؼ أمثمة ليذا النكع

عكلت الباحثة رممة خضير مظمكـ عمى ىذا النكع مف التكازف كالتكازم لمكشؼ عف ك
كقد تجمى ذلؾ بشكؿ كاضح في تحميميا رسالة اإلماـ  ()اإليقاع المكسيقي في رسائؿ اإلماـ 

 بف حنيؼ، حيث أخرجت الجمؿ المتكازنة في القرائف اعتمادا عمى عثمافإلى كاليو في البصرة 
 .  ()، فضبل عف اعتمادىا ىذا النكع مف التكازم في أمثمة أخر()عدد كمماتيا

أشار الباحث حسف ىادم نكر إلى أمثمة مف ىذه الجمؿ المتكازية المتساكية في عدد ك
. () ككذلؾ الباحث سعد عزيز شنك تحت عنكاف االزدكاج()كمماتيا تحت عنكاف السجع المرصع

. ()االزدكاج

كأما الباحثكف الذيف تبنكا منيجا تحميميا يحاكؿ استيعاب ىذا المظاىر البنائية في النص 
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، إذ عمدا إلى () كالباحثة رممة خضير مظمكـ()الكاحد فيمثمو كؿ مف الباحث نكفؿ أبك رغيؼ
إلظيار العكامؿ البنائية التي أسيمت في اغناء اإليقاع ( )تحميؿ مقاطع مف كبلـ اإلماـ 

 .المكسيقي

  اتو ز   اتر ي ي :  اا ا

نما تناكلكه في   معظـ الباحثيف لـ يفردكا ليذا النكع مف التكازم عنكانا مستقبل، كا 
ف إيثارنا فصؿ ىذا النكع مف التكازم كالتنبيو إليو أننا كجدنا بعض الباحثيف قد تحميبلتيـ  كا 

جعؿ منو مرتكزا أساسيا في تحميبلتو الصكتية مف جانب، كاستشفاؼ القيـ الداللية مف جانب 
 كجدنا أف ىذه السمة في التكازم مثمت لدل بعضيـ مييمنا أساسيا شجعيـ عمى إفراد إذآخر، 

اٌل فيذا  نما في التحميؿ، كا  ىذا النكع، كفصمو عف بقية أنكاع التكازم األخرل ال في العناكيف كا 
داخؿ في أنماط التكازم األخرل متبلحـ معيا، ذلؾ أنو ال يخمك خطاب – في الحقيقة – النكع 

 . ()مف تنظيـ تركيبي بشكؿ معيف

كبناء عمى ذلؾ فالباحثكف لـ يقدمكا تنظيرا ليذا النكع مف التكازم مثؿ ما فعمكا مع بقية 
 . األنساؽ الصكتية األخرل، عمى الرغـ مف استعانتيـ  بو في التحميؿ في أكثر مف مكضع

يقصد بالتكازف التركيبي تكالي سمسمتيف أك أكثر لنظاـ نحكم معيف مصاحب بتكرارات  ك
 فيك مف األنساؽ التي تسيـ في انتظاـ ،()أك باختبلفات إيقاعية كصكتية كمعجمية كداللية

 كيتجمى ذلؾ في نسؽ ()"ألنو عنصر تأسيسي كتنظيمي في آف كاحد"النص كلو أىمية كبيرة 
مف التناسبات المستمرة عمى مستكل تنظيـ البنى التركيبية كترتيبيا، كىذا النسؽ يكسب األبيات 
الشعرية أك الفقرات النثرية انسجاما كاضحا، إذ إف البنى المتكئة عمى الترتيب النحكم مف أىـ 

فيك يخدـ البعد اإليقاعي : العناصر المككنة لمتكازم، فالتشاكؿ النحكم يؤدم كظيفتيف ميمتيف
بتكرار التراكيب كانتظاميا مف جانب، كييدؼ إلى تبميغ رسالة ما مف جانب آخر؛ ألف ىذه 
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 . ()التراكيب ذات طابع جمالي تأثيرم فضبل عف طبيعتيا المعنكية العبلئقية

مف ىنا ال يمكف أف تككف بنية التكازم التركيبي بنية شكمية فقط، إذ إنيا بنية ترتبط 
، فتكرار كظيفة نحكية معينة ينتج لنا تكازيا دالليا، فيناؾ تفاعؿ ()بالمعنى كالداللة ارتباطا كثيقا

بيف العناصر النحكية كالعناصر الداللية، إذ إف العنصر النحكم يمد العنصر الداللي بالمعنى 
األساسي في الجممة الذم يساعد عمى تمييزه كتحديده، كما يمد العنصر الداللي العنصر 

النحكم كذلؾ بعدد مف الجكانب التي تساعد عمى تحديده كتمييزه، فبيف الجانبيف أخذ كعطاء 
 فالغرض ليس بنظـ الكمـ إف تكالت ألفاظيا في النطؽ، بؿ إف تناسقت ()كتبادؿ تأثيرم مستمر

. ()داللتيا كتبلقت معانييا عمى الكجو الذم اقتضاه العقؿ

شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ النحكم : كبناء عمى ذلؾ يمكننا حٌد التكازم التركيبي بأنو 
يتمثؿ في تقسيـ الحٌيز النحكم عمى عناصر متشابية في الطكؿ كالنغمة كالبناء النحكم، فالكؿ 

يقاعيا فيما بينيا  كال يككف ىذا بمعزؿ عف الداللة ()"يتكزع في عناصر أك أجزاء ترتبط نحكيا كا 
شرنا سابقا، فالتكازم كمما كاف عميقا متصبل بالبنية الداللية كاف أحفؿ بالشعرية، ككاف أكما 

أكثر ارتباطا بالتشاكؿ المكٌكف لمنسيج الشعرم في مستكياتو العديدة، فإذا كانت األكزاف 
العركضية كالصرفية ىي مرتكز التكازم كالتكازف في المستكل الصكتي، فإف أنماط الجمؿ 
النحكية كأطكاليا كعبلقاتيا كمكاقع عناصرىا ىي التي تعد مظير تحققو عمى المستكل 

 .()النحكم

المكجو إلى  ()كمف أمثمة ذلؾ ما قدمو الباحث نكفؿ أبك رغيؼ في قكؿ اإلماـ 
ِ نَّال : " ليـ قائبل(ص)قكمو الذيف تآلبكا عمى حقو كحرمكه منو فذٌكرىـ بحاليـ قبؿ بعثة النبي 

 َ ِذيرً  ِاْلَعاَاِميَن، َوَ ِمي ًا َ َلى  اتَّالْ ِزيِل، َوَ ْ ُتْم َمْعَ َر  ْاَعَرِي َ َلى (ص) الَّالَ  َتَعاَاى َ َعَث ُمَحمَّالدً  
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َ رِّ ِديٍن َوِفي َ رِّ َد ٍر، ُمِ يُخوَن َ ْيَن ِحَ اَرٍة ُخْ ٍن َوَحيَّالاٍ  ُصمٍّ، َتْ َرُ وَن  ْاَ ِدَر َوتَْأُ ُلوَن 
 ْاَ ِ َي، َوَتْسِفُ وَن ِدَماَاُ ْم َوَتْقَطُعوَن َ ْرَحاَمُ ْم،  أْلَْصَ اُم ِفيُ ْم َمْ ُصوَ ةٌد َو آْل َاُم ِ ُ ْم َمْعُصوَ ةٌد، 

َفَ َظْرُ  َفِإَذ  َاْيَس ِاي ُمِعينٌد ِ  َّال َ ْهُل َ ْيِتي، َفَأِ ْ ُ  ِ ِهْم َ ِن  ْاَمْوِ ، َوَ ْغَأْيُ  َ َلى  ْاَقَذ  
فقد أشار ( )"َوَ ِرْ ُ  َ َلى  ا َّالَ ا، َوَصَ ْرُ  َ َلى َ ْخِذ  ْاَ َظِم، َوَ َلى َ َمرَّال ِمْن َطْعِم  ْاَعْلَقمِ 

 في ىذا النص مبينا أثرىا في خمؽ إيقاع منتظـ متظافرة مع  تكرار التراكيب النحكيةالباحث إلى
أنساؽ صكتية أخرل لجأ إلى بيانيا، كسنقتصر عمى بياف ىذه التراكيب النحكية المكررة بعد 

 : كتابة النص بالشكؿ اآلتيإعادة

مَّندان  -ُ  نىًذيران ًلٍمعىالىًميفى          (ص) ًإفَّن المَّنوى تىعىالىى بىعىثى ميحى

مىى التَّنٍنًزيؿً                                                 أىًمينان عى

مىى شىرِّ ًديفو                                      عى

                                               ًفي شىرِّ دىارو 

ٍشفو  ارىةو خي كفى بىٍيفى ًحجى                                                 ميًنيخي

ٍّـد  يَّناتو صي                                      كى حى

بيكفى اٍلكىًدرى  -ِ  أىٍنتيـٍ مىٍعشىرى اٍلعىرىًب                 تىٍشرى

ًشبى                                                 تىٍأكيميكفى اٍلجى

ـٍ                                                 تىٍسًفكيكفى ًدمىاءىكي

ـٍ  امىكي                                                تىٍقطىعيكفى أىٍرحى

كبىةه  ـٍ مىٍنصي ـي ًفيكي                                                اأٍلىٍصنىا

كبىةه  ـٍ مىٍعصي ـي ًبكي                                                 اآٍلثىا
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مىى اٍلقىذىل -ّ ٍيتي عى   لىٍيسى ًلي ميًعيفه ًإالَّن أىٍىؿي بىٍيًتي        أىٍغضى

ا  مىى الشَّنجى                                                  شىًرٍبتي عى

  :فالتكازم في الفقرة األكلى جاء عمى مستكل الجممة الحالية المنصكبة

اسـ مجركر + حرؼ جر + حاؿ 

عمى مستكل شبو الجممة كالمضاؼ إليو  (1)كالتكازم في الفقرة الثانية 

مضاؼ إليو + اسـ مجركر مضاؼ +  حرؼ جر 

: عمى مستكل إضافة الصفة إلى المكصكؼ (2)كالتكازم فؽ الفقرة الثانية 

مكصكؼ مضاؼ إليو + صفة مضافة 

: عمى مستكل الجممة الفعمية المضارعة في الزمف ( 4 ، 3)كالتكازم في الفقرة الثانية 

مفعكؿ بو  + (الكاك)فاعؿ + فعؿ مضارع 

: عمى مستكل الجممة االسمية (5)كالتكازم في الفقرة الثانية 

 (خبر)اسـ + جار كمجركر  + (مبتدأ)اسـ 

: كالتكازم في الفقرة الثالثة عمى مستكل الجممة الفعمية

اسـ مجركر  + حرؼ جر + تاء الفاعؿ + فعؿ ماض 

منحو طابعا تغييريا مف "كبذلؾ يشكؿ تكرار البنى التركيبية في ىذا النص مييمنا أسمكبيا الفتا 
. ()"حيث عدـ الثبات عمى صيغة كاحدة

 عمى  بيا كاالستدالؿظيارىاكبالرغـ مف اىتماـ الباحث بتكرار ىذه البنى التركيبية كا  
ظيار مبلمحو الجمالية عبر ما تحققو ىذه البنى النحكية كغيرىا مف مييمنات  شعرية النص كا 

ىذا التنكع مصدرا مف مصادر إثراء "إنو أغفؿ الجانب الداللي فييا، مكتفيا بعٌد ؼصكتية أخرل 
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النسؽ اإليقاعي التقابمي ككجيا يعكس التعددية كتبايف التكازيات التي تعطي الشعرية سعة 
 مشيرا إلى أف ىذا األفؽ الجمالي أدل إلى استيعاب الداللة كحٌرض عمى اكتشاؼ ()"كحضكرا
. ()قكانينيا

وَظَ ْ ُ  َ  َّالَك َتتَّالِ ُع ، َفِإنَّال َصَلَح َ ِ يَك َغرَّالِ ي ِمْ كَ ، َ مَّالا َ ْعدُ (: ")كمف ذلؾ أيضا قكلو 
. و  ُتْ ِقي آِلِخَرِتَك َ تَاد ً ، َفِإَذ  َ ْ َ  ِفيَما ُر َِّي ِ َايَّال َ ْ َك   َتَدُع ِاَهَو َك  ْ ِقَياد ً ، وَتْسُلُك َسِ يَل ُ ، َهْدَي ُ 

َاَ َمُل . وَاِئْن َ اَن َما َ َلَغِ ي َ ْ َك َحّقاً . َتْعُمُر ُدْ َياَك ِ َخرَ ِي آِخَرِتَك وَتِصُل َ ِ يَرَتَك ِ َقِطيَعِة ِديِ كَ 
َ ْو ُيْ َفَذ ِ ِ  َ ْمرٌد َ ْو ، وَمْن َ اَن ِ ِصَفِتَك َفَلْيَس ِ َأْهٍل َ ْن ُيَسدَّال ِ ِ  َ ْغر، َخْيرٌد ِمْ كَ ، وِ ْسُع َ ْعِلكَ ، َ ْهِلكَ 

، َفَأْ ِ ْل ِ َايَّال ِحيَن َيِصُل ِ َاْيَك ِ تَاِ ي َهَذ ، َ ْو ُيْؤَمَن َ َلى ِ َ اَيةٍ ،َ ْو ُيْ َرَك ِفي َ َماَ ٍة ، ُيْعَلى َاُ  َ ْدرٌد 
 ()"ِ ْن َ اَا  الَّال ُ 

ذكرت الباحثة رممة خضير مظمـك مجمكعة مف المييمنات الصكتية كالداللية في ىذا 
أف محكر التمركز في رسالة اإلماـ كاف في التكازم التركيبي الذم " النص إاٌل إنيا أشارت إلى 

ظير بكضكح، يعكد ذلؾ إلى غرض الرسالة في التأكيد عمى الفكرة الكاحدة، قراءة كسماعا باعتماده 
عمى كثير مف االستنتاجات المنطقية التي تدكر حكليا فكرة التقريع فضبل عف التقفية في كثير منيا 
أضفى ليا المعنى الذم تؤتاه، فميذه المجانسة الكزنية التركيبية في العبارات كعدد  الكممات كعدد 

فيي تناظرات صكتية كتقاببلت معنكية ، الحركؼ مف التقارب ما كٌرس الطابع الجمالي في النص
 .()(")عكست صكرة الغضب كترجيع األلـ في نفس اإلماـ 

فقد تكررت البنى النحكية في ىذا النص في الفقرات اآلتية 

رىابً       ديٍنيىاؾى        تىٍعميري        -ُ ًتؾى     ًبخى    آًخرى

تىؾى     تىًصؿي             ًديًنؾى       ًبقىًطيعىةً       عىًشيرى

ضمير المخاطب  + (مضاؼ)مفعكؿ بو + فعؿ مضارع : إذ كؿ فقرة فييا تككنت مف
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مضاؼ إليو + اسـ مجركر بو كىك مضاؼ  + (الباء)حرؼ جر + مضاؼ إليو  (الكاؼ)
. مضاؼ إليو  (الكاؼ)ضمير المخاطب  + (مضاؼ)مجركر كىك 

مع انتياء . (بقطيعة/تصؿ)ك (آخرتؾ/دنياؾ)تضاد بيف ألفاظ /فضبل عف حصكؿ تقابؿ
. الفقرتيف بصكت كاحد كىك الكاؼ

 ييسىدَّن ًبًو ثىٍغر                                                  

                     سجع أىٍك ييٍنفىذى ًبًو أىٍمره         كمىٍف كىافى ًبًصفىًتؾى فىمىٍيسى ًبأىٍىؿو أىفٍ  -ِ

 أىٍك ييٍعمىى لىوي قىٍدره                                             

جار كمجركر + فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ : إذ كؿ فقرة مف ىذه الفقرات الثبلث تككنت مف 
.  نائب فاعؿ، منتيية بصكت كاحد كىك الراء+ 

ما كجد الباحثكف في ترديد الصكت المفرد، أك الكممات أك الجمؿ أك التراكيب  في بقدر ك
كىك   بعضيـ إلى جانب آخرنيج الببلغة أبعادىا اإليقاعية المكحية بالشعكر كالداللة، التفت

مف دكر فاعؿ في تشكيؿ المستكل اإليقاعي الداخمي كما ليا  () في كبلمو المقاطع الصكتية
، فقد عمد لنصكصو، كخمؽ مستكيات نغمية معبرة تدخؿ في تحديدىا طبيعة المقطع كصفتو خاصة

إلى مقاطع صكتية  ()الباحث أرشد الشيخ عمي إلى تقطيع أمثمة مف خطب اإلماـ عمي 
كمعرفة مدل ما يتركو ىذا  ()ليتسنى لو بذلؾ قياس التناسب الحاصؿ بيف فقرات كبلمو 

أعمـ جيدا أف ىذه المعالجة جديدة في : "التناسب المقطعي في خمؽ اإليقاع المكسيقي قائبل
بمثابة األس أك – كعمى الرغـ مما تبدك عميو مف كعكرة أك تعقيد – التناكؿ النقدم كلكنيا 

المدماؾ الذم ستبنى عميو تفاصيؿ البحث عف أسمكبية متفردة لمخطبة العمكية فيذا التحميؿ 
 .()"كتمؾ التفاصيؿ التي ال تمحظيا العيف، ذات أثر إيقاعي خفي في تكليد إيقاع الخطبة

 

                                 
أهّل ا٤ُْـ ػ٢ِ . ، ك(هك اُزؾ٤خ ئ٠ُ هللا)ُِقطجخ اُؼ٣ِٞخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ( األٓل ٝاٌُضبكخ) اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ  ( ) 

  .29 / 2: ، أثؾبس ٝكهاٍبد ٓإرٔو ٜٗظ اُجالؿخ(ثؾش)اُجٜبك٢ُ، 
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 ست تا ا  

بعد االطبلع عمى ما قدمو الباحثكف األكاديميكف مف مباحث صكتية في كبلـ اإلماـ 
: المتمثؿ في كتاب نيج الببلغة يمكننا تسجيؿ المبلحظات اآلتية ()عمي 

 امَلحظا   ام ه ية :  و ً 

اعتمد الباحثكف جميعا المنيج الكصفي التحميمي في دراسة المستكل الصكتي في نيج  -ُ
في بعض األحياف – الببلغة الذم يقكـ عمى رصد الظاىرة الصكتية كمف ثـ إحصاؤىا 

كتحميميا كصكال إلى ما تتركو مف أثر في اإليقاع كالنغـ كالمكسيقي في بنية النص – 
 .النيجي، فضبل عف بياف ما تكحيو مف أثر في الداللة عمى المعنى داخؿ السياؽ 

 .ـ كالظاىرة الصكتية ء تتبلبما كمف ثـ دراستيانزكع الباحثيف إلى انتقاء األمثمة   -ِ

 .اختبلؼ منيج الباحثيف في طريقة تحميؿ الظاىرة الصكتية بيف اإلجماؿ كالتفصيؿ -ّ

اختبلؼ منيج الباحثيف في عرض المادة الصكتية فبعضيـ قد عرضيا ضمف  -ْ
جرس األلفاظ، كالتكرار، كالجناس، كالسجع، كالتكازف، : مكضكعات مستقمة مثؿ

كبعضيـ أجمؿ في ذلؾ مف خبلؿ معالجة ىذه المكضكعات جميعا تحت عنكاف كاحد 
 .الداللة الصكتية، أك المظير اإليقاعي : مثؿ

ننا لك حاكلنا أتفاكت الباحثيف في استيعاب ىذه المظاىر الصكتية عرضا كتحميبل، إاٌل  -ٓ
جمع ما قدمكه في ىذا الجانب لكجدناه يستكفي مادة الصكت في نيج الببلغة، لذا يرل 
الباحث أف ال حاجة بعد ذلؾ إلى أف تخصص رسالة أك أطركحة لدراسة البنية الصكتية 

 ، ما لـ تقدـ شيئا يخالؼ ذلؾفي نيج الببلغة

أفاد الباحثكف بعضيـ مف بعض في مباحث المستكل الصكتي في كبلـ اإلماـ عمي  -ٔ
() عرضا كأمثمة كتحميبل كمنيـ مف أشار إلى ذلؾ كمنيـ مف لـ يشر إليو .
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 امَلحظا   اتقويمية :  ا ياً 

 إف أغمب الدراسات الصكتية التي قدميا الباحثكف في نيج الببلغة كالتي تدخؿ ضمف_ 1
الدراسات المغكية تجٌزئ النص كتحمؿ بناءه إلى جزئيات تكصؼ في ضمف مستكل معيف مف 

ألٌنيا غير معنية بذلؾ، كليذا  ،لمستكيات النص مف دكف إعادة تركيبيا مع المستكيات األخر
تبقى ىذه الدراسات ضمف التكجيات التي تعنى بالجانب الشكمي البنيكم كحده مف دكف النظر 

ناتجة مف اؿكامنة فيو، اؿ الكميةة مدالؿفيي لـ تكشؼ عف القيمة اؿإلى تكامؿ العمؿ أك كميتو، 
الباحثة رممة خضير مظمـك في  ما قدمتو يستثنى مف ذلؾ . مجمكع تفاعؿ مستكياتو المختمفة

 .()تحميبلتيا الصكتية لنماذج مف رسائؿ اإلماـ عمي 

 في األعـ األغمب  -نيج الببلغة، فإنيا" ببلغة"أٌما الدراسات التي تشير عنكاناتيا إلى دراسة 
اتخذت منيجا شكميا صكريا يميؿ إلى رؤية النص األدبي بأنو ظاىرة عقمية، يمكف أف ييدرس - 

نما  بكصفو نظاما مستقبل ال ييعنى بالكظائؼ الداللية كالجمالية كالتكاصمية لمنص األدبي، كا 
اقتفت بعض الدراسات األكاديمية خطى الببلغة العربية القديمة في ىيكميتيا كبنائيا المعرفي، 
فقٌسمت فنكف نيج الببلغة بحسب التقسيمات الببلغية كرؤل أصحابيا، كالسيما فف البديع، لذا 
كادت تككف نتائج ىذه الدراسات مكررة لما قالو القدماء، كربما تكىـ بعضيـ أنو حيف يستبًدؿ 
أمثمة التقسيمات الببلغية بنصكص مف نيج الببلغة، يككف قد درس النص ككشؼ أسراره 
كأضاء جكانبو الداللية كالجمالية ،كلكني كجدت مثؿ ىذه الدراسات ال تعدك أف تككف تنظيرا 

ما يستثنى مف ذلؾ . ببلغيا يعزز شرعية ىيكمية الببلغة في مقاربة النصكص البميغة ليس غير
ف رٌكز عمى إظيار القيمة الجمالية كالشعرية لنص النيج –قدمو الباحث نكفؿ أبك رغيؼ  -  كا 
 .كالباحث خالد كاظـ حميدم

بيف حركؼ الركم كدالالتيا - في األعـ األغمب – لسجع الـ يربط الباحثكف في دراستيـ _ 2
إاٌل نزرا يسيرا، كما لـ يعمدكا إلى إحصاء حركؼ الركم أك بياف المؤثرات الصكتية في السجع 
سكل ما قدمو الباحث حسف ىادم نكر في دراستو لمجممة الخبرية فقد أشار إلى أف السجع كاف 

ت، )لو نصيب كافر فييا ككجد أف أحرؼ الركم في ىذه الجمؿ ىيمنت عمييا األصكات اآلتية 
التكسط بيف الشدة )ك ( الشدة)كىي أصكات كاقعة بيف  (ف، ـ، ر، ؿ، ء، ب، د، ؽ، ل، م، ع
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كرأل أف السبب في سيطرة ىذه األصكات عمى ركم السياقات الخبرية في خطب  (كالرخاكة
ىك مبلءمتيا لجك الخطبة المفعـ  (ت، د)اإلماـ كالسيما األصكات الشديدة، كباألخص صكتي 

بالقكة لغرض التأثير في المتمقي، أما األصكات المتكسطة بيف الشدة كالرخاكة فتكاترىا بكثرة في 
إنما جاءت لتحقؽ قدرا كافرا مف المكسيقى كالنغـ كاإليقاع،  (ـ، ف)أحرؼ الركم كالسيما صكتي 

 .  ()فضبل عف تعزيزىا لممعنى

أما المؤثرات الصكتية لمسجع فقد انفرد الباحث كامؿ حسف البصير في بيانيا حينما 
إف ضركرة عنصر القافية عمى ىذا الشكؿ لدل اإلماـ حضو عمى أف يتكمؼ تكفيرىا "إلى  ذىب

: لفقراتو متكسبل بثبلث كسائؿ

 ()"ِمَن  ْاَو ِاِد  ْاَفاِن  ْاُمِقرِّ ِالزَّالَمانِ : "التجاكز عمى قكاعد الصرؼ كالقياس كقكلو: أكالىا
. فقد حذؼ الياء مف الفاني ليزاكج بينو كبيف الزماف قافيتيف لعبارتو

اإلتياف بمفظة غريبة نادرة االستعماؿ قميمة الشيكع، كالعدكؿ عف مرادفيا : كثانيتيا
 فقد عدؿ عف كممة األمف () "ِاُيوِاَ ُ  ِ ِ   ْاَ  َّالَة َو ُيْعِطَيُ  ِ ِ   أْلََمَ ةَ : "المألكؼ الشائع كقكلو

نىةى التي معناىا األمف في األصؿ تقفية لمبيت الثاني كىي كممة غريبة نادرة  كأتى بكممة اأٍلىمى
. االستعماؿ 

َفِإنَّال  الَّالَ  َ َعَلُ  َسَ  ًا َو َ دَّالَرُه ُمَقامًا َ  : "حشك عباراتو بكممات زائدة كقكلو: كثالثتيا
 كمع ()" أكليس كممة ظعنا حشكا كفضمة حشيت بيا العبارة كزيدت عمييا بغية التقفية()"َظْع اً 

إف اىتماـ اإلماـ بالتقفية " ذلؾ فالباحث لـ ير السجع في كبلـ اإلماـ متكمفا مقصكدا لذاتو بؿ 
كالسجع عمى ىذا النحك لـ يكف شامبل ممزما إياه بأف يقفي رسائمو كميا كيسجع فكاصميا 

نما معناه أنو كاف يمتـز بيا في الفقرات التي تصكر قمـ عكاطفو كذرل انفعاالتو  .()"جميعيا، كا 

                                 
 . 41، 39: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

  .9 / 16:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

 . 146 / 15: ٗلَٚ ( ) 

  .92 / 15: ٗلَٚ ( ) 

  .354 – 353: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

  .354: ٗلَٚ ( ) 
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عمى الرغـ مف إفادة الباحثيف بعضيـ مف بعض في المستكل الصكتي مف كبلـ اإلماـ عمي _ 3
()  ف بعض الباحثيف عمد إلى تغييب حقيقة عممية أف الذم أكد أف أشير إليو ىك أإاٌل

اجتيد باحث آخر في الكصكؿ إلييا فقاـ بعرضيا بشكؿ يخالؼ ما أكرده صاحبيا كىك نكع مف 
التدليس، كعمى سبيؿ المثاؿ ما أكرده الباحث سعد عزيز شنك عف الدكتكر كامؿ حسف البصير 

لذا فالقارئ كالسامع لرسائؿ اإلماـ ال يجداف ألفاظا كحشية غريبة التأليؼ، متنافرة : "قائبل
الحركؼ، كىذا يجعمنا نقكؿ بخمكص ألفاظ اإلماـ مف الغرابة كالكحشية لكف باحثا مثؿ الدكتكر 

في رسائمو بالثقيمة كالمتنافرة، كقد أحصينا  ()كامؿ حسف البصير عٌد بعض ألفاظ اإلماـ 
أقعس، يجببيـ، يعضييـ، ال تخدج، كليستأف بالنقب، كالظالع، : بعض ما أكرده في ىذه القائمة

منقيات، غكر، كرٌفة، مكٌصمة، مبٌتر، كغـ، إذا تأممنا ىذه األلفاظ التي ذكرىا الدكتكر كامؿ 
حسف البصير في رسالتو، التي كصفيا بالثقؿ كتنافر الحركؼ، ال يسعنا أف نأخذ حكمو عمييا، 
إذ إف ثقميا ليس مستكره كتنافر حركفيا ليس مضطربا إذا قيست إلى تمؾ األلفاظ التي خص 

   ()"(ىعخع، كمستشزرات)المغكييف القدماء عمى ثقميا كتنافر حركفيا كمفظتي 

فالباحث صكر لمقارئ أف الدكتكر كامؿ حسف البصير رٌكز عمى ىذه األلفاظ ككصفيا 
بالثقؿ كتنافر الحركؼ كليس لو كبلـ آخر فييا غير ذلؾ، كمف ثـ ادعى الرد عميو، كالحقيقة 

إف : "ذكر كبلـ الدكتكر البصير إليضاح ذلؾ، قاؿ الدكتكرأىي غير ما ذكره الباحث تماما كس
فمف يقرأ رسائؿ اإلماـ مف ذكم : خمكصيا مف الغرابة في الغالب: أكالىا: أللفاظ اإلماـ مميزات

الثقافة المتكسطة ال يتكقؼ عند معاني ألفاظو مستعينا بيامش كممتجئا إلى معجـ؛ ذلؾ ألف 
ألفاظو كاضحة منتشرة بيف الناس كقد أحصينا األلفاظ الغريبة الحكشية في رسائؿ اإلماـ فمـ 

أقعس، ردءا، تأشب إلييـ، ال تخدج، ال يمٌصر لبنيا، كليستأف بالنقب، : نرىا تتعدل ىذه القائمة
كالظالع، منقيات، رىقو، غكر، كرٌفة، السكاء، مكٌصمة، الشذل، مبٌتر، فمجكا إلييـ، قارب، 
يجبييـ، يعضييـ، كٌدية، الفير، صياصي الجباؿ، كغـ، أصحر لو، أنيد، أعتامؾ، فنكت 

. كشغرت، تفتات، كميطعكف إلييا، طبلع األرض، طفمت الشمس لمغياب، نجا جريضا 

إف ىذه القائمة يسيرة في عددىا إذا قيست إلى مجمكع ألفاظ  رسائؿ اإلماـ البالغ 

                                 
 . 52: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 
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 أقؿ ما يتكقع مف رجؿ كاف قريب عيد ...عددىا اثنيف كعشريف ألؼ كتسعمائة كممة، ثـ إنيا 
بالعصر الجاىمي ككاف ذا إطبلع عمى لغتيـ كعمى ىذا يمكف أف نقر بأف ميزة خمكص ألفاظ 

. اإلماـ مف الغرابة جعمتيا ألفاظا بينة ظاىرة متبادرة إلى الفيـ مأنكسة االستعماؿ

فألفاظ اإلماـ رشيقة عمى المساف سيمة عمى : خمكصيا مف تنافر الحركؼ: كثانيتيا
النطؽ تجرم في التبلكة مجرل النسائـ ال تضطرب أك تتعثر، إف حكمنا عمى ىذا نتيجة 

ذف فمنقيد بأف استقراءنا ىذا قد ىدانا إلى الكقكؼ عند ألفاظ رأينا  الستقراء ألفاظ رسائؿ اإلماـ كا 
تفتات، فاقعس، تخدج، : فييا شيئا مف الثقؿ لتنافر حركفيا كتقارب مخارجيا كىذه األلفاظ ىي

إف المتأمؿ في ىذه األلفاظ المدرجة في جممتيا ال . يستزؿ، كلتخسأف، كمثبكرا، كألجعجعنؾ
يسعو أف يأخذ حكمنا عمييا بالثقؿ كتنافر الحركؼ؛ ذلؾ ألف ثقميا ليس مستكرىا كتنافر حركفيا 

ليس مضطربا إذا قيست إلى تمؾ األلفاظ التي نص الببلغيكف القدامى عمى ثقميا كتنافر 
   .() "(ىعخع، كمستشزرات)حركفيا كمفظتي 

كمف يتأمؿ كبلـ الباحثىيًف يجد أف الباحث سعد عزيز شنك أعاد كبلـ الدكتكر البصير 
عينو كما قدمو عمى شكؿ رد عمى الدكتكر ىك كبلـ الدكتكر البصير نفسو فضبل عف ذلؾ أف 

. الدكتكر البصير فرؽ بيف الغرابة كتنافر الحركؼ في ألفاظ اإلماـ كالباحث خمط بينيما 

عند إمعاف النظر في تراكيب : "كقد أعاد الباحث ىذا األمر في مكضع آخر قائبل
نجدىا امتازت بالفصاحة، كالسبلمة مف العيكب التي عدىا عمماء الببلغة  ()اإلماـ عمي 

ضارة بفصاحة التركيب، فيي خالية مف تنافر الحركؼ في المفردات، كخالية مف تنافر الحركؼ 
مجتمعة، كيقؼ الدكتكر كامؿ حسف البصير عمى النقيض مف ىذا الرأم إذ كصؼ بعضا مف 

كمف قراءة ىذه .... جمؿ اإلماـ في رسائمو بأنيا صعبة أك ثقيمة في النطؽ، كمف ىذه الجمؿ
ثـ أيف ىذه ...الجمؿ يتبيف لنا عدـ الدقة في الحكـ، فنحف ال نحس بثقميا كتنافر كمماتيا 
الجمؿ مف بيت الشعر الذم يضرب بو المثؿ في الثقؿ كتنافر الحركؼ؟ 

كقبر حربو بمكافو قفري       كليس قرب قبر حربو قبري 

                                 
 . 311 – 309: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 
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فجمؿ اإلماـ متبلئمة صحيحة فصيحة غير متنافرة سالمة مف ضعؼ التأليؼ كالتعقيد 
 .()"المفظي

قاؿ   نفسوفما أبداه الباحث مف رٌد عمى رأم الدكتكر البصير ىك كبلـ الدكتكر البصير
إف جممو فصيحة سالمة مف العيكب التي عدىا عمماء المعاني ضارة بفصاحة " :البصير

التراكيب فيي بمنجاة مف تنافر الكممات مجتمعة، فقد حاكلنا أف نجمع لئلماـ جمبل تنافرت 
ا بىدىا لىؾ: "كمماتيا كتنابذت فمـ نقع إال عمى ىذه الجمؿ فَّن مى نَّنى فىتىجى ًغطان "ك " ًإالَّن أىٍف تىتىجى رى الى فىيىجى

اًبطان  ؿَّن خى ـى "ك " كىضى ا قىدَّن مىى مى قىاًدـه عى ا أىٍسمىؼى كى ا اٍلمىٍرءي مىٍجًزمٌّي ًبمى بيد أننا ندرؾ مف تبلكة "  كى ًإنَّنمى
: ىذه الجمؿ أننا ال نكاد نحس بثقميا كتنافر كمماتيا فأيف ىي مف قكؿ القائؿ

كقبر حربو بمكافو قفري       كليس قرب قبر حربو قبري 

كما أنيا سالمة مف ضعؼ التأليؼ كالتعقيد المفظي كالتعقيد المعنكم ككثرة التكرار كتتابع 
 .()"اإلضافات 

كفيما يمي جدكؿ بالمكاضيع الصكتية في رسائؿ كأطاريح الجامعات العراقية  

 امو أيع  اصوتية   و ادر سة سم  ا احث  

       كامؿ حسف البصير 1
 ()رسائؿ اإلماـ عمي

: اإليقاع العركضي في رسائؿ اإلماـ: الفصؿ الثالث
عناصر اإليقاع، المكسيقى الداخمية، الجناس، االشتقاؽ، 

التكرار، الترصيع، المطابقة كالمقابمة، القافية 

عباس عمي حسيف       2
التصكير الفني في خطب اإلماـ 

   ()عمي

التكرار، التجنيس، المكازنة، السجع، الكزف : الفصؿ الثالث 
 الشعرم

                                 
 . 57: كهاٍخ ك٢ اُج٤٘خ اُٖٞر٤خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

 . 329: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 
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          حسف ىادم نكر 3
 الجممة الخبرية في نيج الببلغة 

التكرار : البنية الصكتية لمجممة الخبرية: الفصؿ األكؿ
الصكتي، جرس األلفاظ، الجناس، السجع، المكازنة  

سمير داكد سمماف          4
دراسة لغكية في كتاب نيج 

 الببلغة

: التراكـ الصكتي كالمحاكاة الصكتية، اإليقاع: الفصؿ األكؿ
 التكرار، التجنيس، المزاكجة، الطباؽ

         أحمد ىادم زيداف 5
خطب نيج الببلغة بحث في 

 الداللة

إيحاء األصكات في خطب نيج : ثانيا: الفصؿ الثاني
الببلغة  

      حيدر أحمد حسيف 6
المظاىر البديعية في خطب 

 ()اإلماـ عمي

التكرار، الجناس، السجع، : ببلغة الصكت: الفصؿ األكؿ
التكازف  

 نكفؿ ىبلؿ عبد المطمب 7
المستكيات الجمالية في نيج 

 الببلغة

نسؽ التكرار، نسؽ التقاببلت كالتناظر : الفصؿ األكؿ
اإليقاعي، نسؽ السجع كالجناس المزدكج 

عبد اليادم عبد الرحمف الشاكم  8
  المثؿ في نيج الببلغة

  الجناس، السجع، االزدكاج، التكرار: الفصؿ الثالث

           طارؽ محمد حسف 9
بنية الخطبة في نيج الببلغة في 

 ضكء نظرية أرسطك

 (اإليقاع)الصناعة الصكتية : الفصؿ الثاني

         ىادم شندكخ حميد 10
األثر الداللي لمقرآف الكريـ في 

 نيج الببلغة

مكسيقى الكبلـ في نيج : الداللة الصكتية: الفصؿ الثاني
الببلغة، التكرار، محاكاة األصكات، التناسب  
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           عباس عمي حسيف 11
أثر القرآف الكريـ في نيج 

 الببلغة

السجع، : األلفاظ المكحية، الفصؿ الثالث: الفصؿ األكؿ
التكرار، الجناس، التكازف   

 عبد الحسيف عبد الرضا أعكج 12
 الخطاب في نيج الببلغة

اإليقاع الخارجي، : المظير اإليقاعي: أكالن : الفصؿ األكؿ
اإليقاع الداخمي، اإليقاع المتداخؿ 

        رممة خضير مظمكـ 13
 دراسة ()رسائؿ اإلماـ عمي
  لغكية

تحقيؽ اليمز، اإلدغاـ، : الظكاىر الصكتية: الفصؿ األكؿ
داللة الصكت في المفظ : اإلبداؿ، اإلعبلؿ، الداللة الصكتية

المفرد، داللة الصكت في التركيب  

           سعد عزيز شنك 14
 دراسة ()رسائؿ اإلماـ عمي

 في البنية الصكتية

التبلـؤ الصكتي، التراكـ الصكتي، : التناسب: الفصؿ األكؿ
: المحاكاة الصكتية كالمعنى، الفصؿ الثالث: الفصؿ الثاني

الجناس، التكرار، : اإليقاع المكسيقي في رسائؿ اإلماـ عمي
االزدكاج، المكازنة، التقديـ كالتأخير، السجع 

       خالد كاظـ حميدم 15
 أساليب البديع في نيج الببلغة

السجع، الجناس، التكرار : الفصؿ األكؿ

ميثاؽ عمي عبد الزىرة       16
 أبنية المشتقات في نيج الببلغة

الداللة الصكتية، مكسيقى النص كداللتو : الفصؿ الثاني
الصكتية، مكسيقى المفظ المفرد، مكسيقى التركيب، التبلـؤ 
كاالنسجاـ الصكتي، اإليقاع المكسيقي الناتج مف المحسنات 

 .المفظية، الجناس، التكازف، السجع
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 انفصم انثاني
 اندراسات انصرفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 -84-  

 

م ا    ادر سة  اصرفية 
، غير أف ىذه الجذكر ال يمكف ()أيسر ما يقاؿ في المغة العربية أنيا لغة ذات جذكر

استعماليا إاٌل مف خبلؿ تشكيبلت متنكعة مف الصيغ، فالجذكر تبقى جامدة ما لـ تصب في قكالب 
:    متداخمتيف ىما()أك صيغ معينة، كمف ىنا تتضح عبلقة الجذكر بالصيغ مف خبلؿ ظاىرتيف

 .كىي األصؿ المشترؾ في جميع الكممات ذات الجذر الكاحد: ظاىرة الحركة االشتقاقية -ُ
 .كىي الكممة التي تككف عمييا عند االستعماؿ:  ظاىرة الصياغة -ِ

كىنا تأتي أىمية عمـ الصرؼ أك ما يسمى حديثا بالمكرفكلكجي في دراسة ىاتيف الظاىرتيف، فيك 
عمـ :  في ضكء مستكيات التحميؿ المغكم الثبلثة كىي()عمـ دراسة الصيغ أك األبنية الصرفية

. الصرؼ، كعمـ األصكات، كعمـ الداللة؛ ألف ىذه الصيغ ىي ليست مجردة
ال : "إف أكثر فركع عمـ المغة صمة بعمـ األصكات كما يتناكلو ىك عمـ الصرؼ، كلذلؾ قيؿ

أكثر فركع الدراسات المغكية حاجة إلى "إف :  كقيؿ()"كجكد لعمـ الصرؼ بدكف عمـ األصكات
مف أكثر العمكـ استفادة مف عمـ الصكتيات عمـ : " كقيؿ أيضا()"التحميؿ الصكتي ىك عمـ الصرؼ

. ()"الصرؼ أك المكرفكلكجي
 التي  إلى الدراسة الصكتيةكترجع ىذه الصمة أك العبلقة إلى مدل حاجة الدراسة الصرفية

تستدعي معرفة دقيقة بطبيعة األصكات التي تكٌكف الصيغة كبخصائصيا، كعبلقة األصكات بعضيا 
بعض مف حيث التجانس أك التنافر في داخؿ الكممة، مع الكقكؼ عمى المتغيرات الصكتية التي 

، ()تتعرض ليا األصكات مف الزيادة، كالحذؼ، كالتطكيؿ، كالتقصير، كاإلدغاـ، كاإلبداؿ كالقمب
.  ()كلذلؾ تتأثر الصيغ باألصكات كما تتأثر األصكات بالصيغ، ككبلىما غالبا ما يتأثر بالمعنى

                                 
 .31: ػجل اُٖجٞه ّب٤ٖٛ. ك: ك٢ اُزطٞه اُِـ١ٞ: ٣٘ظو ( ) 

 .328: ٕجؾ٢ اُٖبُؼ. ك: كهاٍبد ك٢ كوٚ اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 

. 203: ى٢ً ؽَبّ اُل٣ٖ. ك: إٍٔٞ رواص٤خ ك٢ ػِْ اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 

 .185: ًٔبٍ ثْو. ك(: األٕٞاد)ػِْ اُِـخ اُؼبّ  ( ) 

 .347: أؽٔل ٓقزبه ػٔو. ك: كهاٍخ اُٖٞد اُِـ١ٞ ( ) 

 .46: ػجل اُؼي٣ي ػالّ. ػجل هللا هث٤غ ٓؾٔٞك، ك. ك: ػِْ اُٖٞر٤بد ( ) 

. 46: ػِْ اُٖٞر٤بد: ٣٘ظو ( ) 

. 44: ٓبه٣ٞ ثب١: أٌٍ ػِْ اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 
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كمع شدة العبلقة بيف عممي الصرؼ كاألصكات سنتناكؿ الصيغ الصرفية بمنأل عف 
األصكات، ألنني أجد نفسي ممتزما بما قدمو الباحثكف مف دراسات صرفية في نيج الببلغة، كىي 
دراسات خمت مف التفسير الصكتي سكل ما قدمو الباحث عمي فرحاف جكاد مف تعميبلت صكتية 
لبعض التغيرات التي تطرأ عمى الصيغة في أثناء عممية االشتقاؽ، أك إشارات متفرقة لدل بعض 

.  داخؿ الصيغة()الباحثيف عف داللة المكرفيـ
ككما تتأثر الصيغ في األصكات فإنيا تتأثر كذلؾ بالمعنى كترتبط بو، كقد يككف المعنى 

عاما تشترؾ فيو جميع صكر الجذر كمشتقاتو، كقد يككف المعنى خاصا بالصيغة نفسيا، كقد يككف 
كىذا يعني أف – كىك ما تناكلناه في الفصؿ األكؿ  –ألصكات الصيغة أثر في تحديد معناىا 

الصيغة ليست مجرد معنى عاما ينتمي إلى جذر معيف، كلكنيا مجمكعة مف الدالالت تستمدىا مف 
طبيعة أصكاتيا، أك عبلقتيا بالسياؽ الذم كضعت فيو كما قد يتصؿ بيا مف سكابؽ أك لكاحؽ، كما 
تتأثر ىذه الصيغ مف خبلؿ عبلقاتيا النحكية داخؿ بناء الجممة التي كضعت فييا، كىذا كٌمو يدخؿ 

كيدخؿ إلى جانب ذلؾ كٌمو الداللة . في مجاؿ عمـ الداللة الذم ىك أحد مجاالت عمـ الصرؼ
. المعجمية لمصيغ الصرفية

كأكد اإلشارة إلى أف الباحثيف في المجاالت الصرفية في نيج الببلغة اعتمدكا جميعا عمى 
-منيج كاحد كىك المنيج التعميمي في التصريؼ الذم يقكـ عمى رصد الصيغة كمف ثـ إحصاؤىا 

كتممس دالالتيا في ضكء ما قاؿ بو الصرفيكف، فمـ يتناكلكا تحميؿ النصكص التي – عند بعضيـ
نما اكتفكا ببياف دالالت الصيغة كحدىا، كبناء عمى ذلؾ ال يمكننا أف نقٌدـ  ضٌمت ىذه الصيغ، كا 

رؤية كاضحة عف ىذه الدراسات أك نقٌيميا ما لـ نتعرض لمصيغ التي تناكلكىا في دراساتيـ ليتسنى 
 الصيغ مف جية قلنا معرفة استيعابيـ ليا مف جية، كمعرفة الدالالت الجديدة التي أضافكىا ليذ

أف الدراسة التصريفية تتصؼ بالجفاؼ ألنيا تعتمد األكزاف كالصيغ "أخرل، كمما الشؾ فيو 
كاختبلؼ حركات البنى التصريفية، كلكف التحميؿ قد يخفؼ بعض الجفاؼ عندما ترتبط البنية 

.  كىذا ما لمسو الباحث في بعض الدراسات التي خمت مف التحميؿ الداللي()"بالمعنى

                                 
إٔـو ٝؽلح ٕوك٤خ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُزو٤ًت ٣ٝزٔضَ ثبٌُِٔبد ماد اُِٞإن، ٣ٌٕٝٞ ئٓب ٍبثن، أٝ : ٝأُٞهك٤ْ ( ) 

.   31: ؽ٢ِٔ ف٤َِ: اُزل٤ٌو اُٖٞر٢ ػ٘ل اُق٤َِ: ٣٘ظو. الؽن، أٝ ك٢ األؽْبء 

  . 70: أٍِٞث٤خ اُج٘بء اُْؼو١، كهاٍخ ك٢ ّؼو أث٢ رٔبّ ( ) 
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كأكد أف أشير أيضا إلى أف جية النظر ليذه الصيغ تختمؼ مف باحث إلى آخر فمنيـ مف 
االشتقاؽ كالداللة، كمنيـ مف اكتفى بالجانب الداللي، : عالج ىذه الصيغ مف خبلؿ الظاىرتيف

صيغ األفعاؿ، أك صيغ : فضبل عف ذلؾ أف كؿ باحث قد انفرد بدراسة جانب مف ىذه الصيغ مثؿ
األفعاؿ، كالمصادر، )المصادر، أك صيغ المشتقات، سكل دراستيف ضٌمت ىذه الصيغ الصرفية 

كاحدة في نيج الببلغة عمكما ألنيا تناكلت االشتقاؽ كالداللة في نيج الببلغة،  (كالمشتقات
، إذ لـ يدرس أحد مف الباحثيف الصيغ الصرفية جميعيا في نيج الببلغة كاألخرل في الرسائؿ فقط

صيغ األسماء، كالتثنية، :  ىناؾ صيغ صرفية لـ يتناكليا الباحثكف كىيكمف ثـٌ . بشكؿ مستقؿ
كالجمكع السالمة، كجمع الجمع، كاسـ الجمع، كاسـ الجنس، كالتأنيث، كالتصغير، كالنسب، 

ككاف المنيج الغالب في دراسات الباحثيف البدء بمياد تنظيرم . كالتغيرات التي تطرأ عمى األفعاؿ
لكؿ صيغة، كمف ثـ رصد ما كرد منيا في نيج الببلغة مع إحصائيا عند بعضيـ ، كصكال إلى 

.   دالالتيا مف خبلؿ السياؽ التي كضعت فيو
: عمى ثبلثة مباحث- بناء عمى ما قدٌمو الباحثكف - كقد اتسقت لنا مادة ىذا الفصؿ 

صيغ المصادر كدالالتيا، كالمبحث : صيغ األفعاؿ كدالالتيا، كالمبحث الثاني: المبحث األكؿ
.     صيغ المشتقات كدالالتيا، كصيغ جمكع التكسير كدالالتيا: الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ كهاٍخ 52 – 22: اُلَٖ األٍٝ: ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕٝل٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 246 – 151: اُلَٖ اُضب٢ٗ: ُـ٣ٞخ
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 املبحث األول
 صيغ األفعال ودالالتها
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انفرد الباحث جبار ىميؿ زغير بدراسة األفعاؿ في نيج الببلغة بشكؿ مستقؿ تحت عنكاف 
 لدراسة صيغ الفعؿ أحدىما، مقسما دراستو عمى بابيف، (الفعؿ في نيج الببلغة دراسة صرفية)

 لدراسة صيغ الفعؿ المزيد، كقد أحصى ىذه الصيغ، بيد أف ىذا اإلحصاء غير كاآلخرالمجرد، 
دقيؽ؛ ألف الباحث عمد إلى احتساب المكرر مف جية، كخمط بيف صيغة الماضي كالمضارع مف 

جية أخرل، كقد عمؿ الباحث ممحقا لصيغ األفعاؿ الكاردة في نيج الببلغة كدالالتيا، كأرل أف ىذا 
أنو لـ يشمؿ صيغ األفعاؿ جميعيا مجردة : أحدىما: الممحؽ لـ يحقؽ الفائدة المرجكة منو لسببيف

نما انحصر في بياف صيغ األفعاؿ المزيدة كدالالتيا فقط، ك  اكتفى ف الباحثأ: اآلخركمزيدة، كا 
ببياف أرقاـ الصفحات الكاردة فييا األفعاؿ المزيدة في نيج الببلغة مكزعة عمى دالالتيا مف دكف 

المنيج التعميمي - في عرضو مادة ىذه الدراسة - ، كقد جٌسد الباحث ()ذكر األفعاؿ نفسيا
الصرفي في أكضح صكره، فعند دراسة كؿ صيغة مف ىذه الصيغ يبدأ بمياد تنظيرم يضٌمنو أقكاؿ 
الصرفييف في ىذه الصيغة كدالالتيا، كمف ثـ يقدـ إحصاء ليا، كبعدىا يذكر أىـ الدالالت التي 

اشتممت عمييا مقدما إحصاء لكؿ داللة مف ىذه الدالالت، كالباحث لـ يكف دقيقا في إظيار بعض 
.  أغفؿ جكانب داللية تؤدييا بعض ىذه الصيغ، سنبينيا الحقافضبل عف ذلؾ أنوالدالالت، 

 كضٌمت بعض الرسائؿ كاألطاريح دراسة صيغ األفعاؿ كدالالتيا عمى شكؿ مباحث أك 
فصكؿ، كتضٌمف بعضيا إشارات متفرقة لداللة صيغ الفعؿ في نيج الببلغة، كقد عالج الباحثكف 

 فقد خصص الباحث ىذه األفعاؿ مف حيث التجرد كالزيادة مبٌينيف صيغ كؿ منيما كما تدؿ عميو، 
اشتمؿ عمى مباحث صرفية كثيرة،  (ظاىرة االشتقاؽ)عمي فرحاف جكاد الباب األكؿ مف دراستو 

كمنيا اشتقاؽ صيغ الفعؿ الثبلثي المجرد كدالالتيا، خصص لو مبحثيف، األكؿ لدراسة صيغ الفعؿ 
الثبلثي كأبكابو في نيج الببلغة، قٌدـ فيو إحصاء لصيغ الفعؿ الثبلثي المجرد كاألبكاب التي كرد 

أنو أحصى أفعاؿ كؿ : ، كاتبع الباحث خطكات صحيحة في اإلحصاء ميزتو بمميزات منياعمييا
صيغة كمف ثـ ذكر عدد مرات تكرارىا، كفصؿ بيف الفعؿ الماضي كالفعؿ المضارع في اإلحصاء، 

فبحث فيو دالالت الفعؿ : كذكر إحصاء لكؿ باب مف أبكاب الفعؿ الثبلثي، كأما المبحث الثاني
، كالبلفت لمنظر أف الباحث لـ يقدـ في دالالت صيغ الفعؿ الثبلثي المجرد سكل ()الثبلثي المجرد

                                 
  188 – 177: كٜوً ا٤ُٖؾ أُي٣لح ٝٓؼب٤ٜٗب: عجبه ٤َِٛ ىؿ٤و: اُلؼَ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕوك٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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 .64 – 60: ٗلَٚ: ٣٘ظو ( ) 
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 كأما ()أمثمة قميمة، كأما صيغ الفعؿ الرباعي المجرد، فقد تناكليا في مكضكع االشتقاؽ مف الجامد
. صيغ الفعؿ المزيد كدالالتيا فمـ يتناكليا الباحث

 كخصص الباحث سمير داكد سمماف مبحثا لدراسة دالالت صيغ األفعاؿ المجردة 
، كالبلفت لمنظر أف الباحث لـ يتناكؿ ىذا المكضكع بعمؽ، فما قٌدمو ال يمثؿ إاٌل عرضا ()كالمزيدة

سطحيا يكتفي باإلشارة إلى أف نيج الببلغة اشتمؿ عمى بعض ىذه الصيغ، فالباحث لـ يستكؼ 
 إف نيج :صيغ األفعاؿ جميعيا، كلـ يستكؼ دالالت الصيغة الكاحدة، كأرل أف االكتفاء بالقكؿ

 نص مف ك باؿ، كال يحقؽ فائدة ترجى؛ ألنو ال يخؿاالببلغة ضـٌ بعض ىذه الصيغ، ال يقدـ شيئا ذ
النصكص، ميما كاف جنسو أك صفتو مف االشتماؿ عمى صيغ األفعاؿ، فيؿ يستطيع المتكمـ أف 

 نيج كىكيستغني عف استعماؿ األفعاؿ؟ كيؼ كالحاؿ مع كتاب ضخـ تناكؿ مكاضيع كثيرة 
الببلغة، فمف السيكلة كاليسر أف تشير إلى مكضع صيغة فعمية، أك تدعي أنيا مستعممة في نيج 

نما مٌر عميو عمى سبيؿ التكضيح أك اإلشارة االببلغة، كلك لـ يكف الباحث معنيٌ   بيذا المكضكع كا 
لياف األمر كيسر، كلكني كجدت أف الباحث معني بو كمطالب في الكشؼ عنو، ألف دراستو 

فضبل عف ذلؾ أف الباحث خصص فصبل كامبل لدراسة المستكل الصرفي في كتاب  (دراسة لغكية)
 المكضكعاتنيج الببلغة، كال يختمؼ حاؿ الباحث مع بقية الصيغ الصرفية األخرل، بؿ مع بقية 

المغكية التي تناكليا، فالمنيج الذم تبناه الباحث، ال ىك تعميمي صرفي يرصد الصيغ الصرفية 
نما ىك منيج يكتفي باإلشارة إلى  كيذكر دالالتيا، كال ىك منيج إحصائي يحصي ىذه الصيغ، كا 

.        كجكد بعض ىذه الصيغ في النيج
المستكل )كخصصت الباحثة رممة خضير مظمـك الفصؿ الثاني مف دراستيا لدراسة 

 أفردت المبحث األكؿ منو لدراسة الصيغ الفعمية مبتدئة بصيغ ()في رسائؿ اإلماـ (الصرفي
ثـ صيغ الفعؿ المزيد كمنيجيا يقكـ عمى رصد الصيغة الصرفية  (الثبلثي كالرباعي)الفعؿ المجرد 

، كخصص الباحث أحمد ىادم زيداف قسما مف الفصؿ ()مف غير إحصاء، كمف ثـ بياف دالالتيا
صٌدره بدراسة داللة صيغ األفعاؿ كقد  (داللة الصيغ الصرفية في خطب نيج الببلغة)الثاني لدراسة 

اكتفى بدراسة دالالت صيغ الفعؿ الثبلثي المجرد كالمزيد مف دكف أف يقدـ إحصاء ليذه الصيغ، أما 

                                 
 140 - 138: ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕٝل٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 61 – 69: ()كهاٍخ ُـ٣ٞخ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ ُإلٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت: ٣٘ظو ( ) 

. 192 – 155: هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ كهاٍخ ُـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 
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، كخصص الباحث ىادم عبد عمي ىكيدل الفصؿ ()الفعؿ الرباعي المجرد كالمزيد فمـ يتناكلو
ضٌمنو صيغ الفعؿ الثبلثي كالرباعي المجرد  (االشتقاؽ كاألبنية الفعمية)الثاني مف دراستو لدراسة 

، كانفرد الباحث فراس عبد الكاظـ حسف بدراسة صيغ األفعاؿ المبنية لممجيكؿ إذ خصص ()كالمزيد
ليا مبحثا مف الفصؿ األكؿ مف دراستو، كقد اتبع منيجا إحصائيا يقـك عمى تفصيؿ ىذه الصيغ 

الفعؿ الصحيح : تفصيبل دقيقا، فالباحث قٌسـ صيغ الفعؿ الثبلثي المجرد المبني لممجيكؿ عمى
ميمكز األكؿ، كميمكز الكسط، : الفعؿ السالـ كالمضعؼ كالميمكز كقٌسمو عمى: كيقٌسـ عمى

المثاؿ، كاألجكؼ كالناقص، ثـ انتقؿ إلى صيغ : كميمكز اآلخر، ثـ الفعؿ المعتٌؿ كقٌسمو عمى
المزيد بحرؼ، كالمزيد بحرفيف، كالمزيد بثبلثة أحرؼ، : الفعؿ المزيد المبني لممجيكؿ كقٌسمو عمى

مكردا تحت كؿ قسـ مف ىذه األقساـ صيغو، ثـ الفعؿ الرباعي المجرد، كالممحؽ بالرباعي المجرد، 
، كلـ يقدـ الباحث في ()لعٌمو لـ يجد لو أمثمة في نيج الببلغةكأما الفعؿ الرباعي المزيد فمـ يتناكلو 

ىذه التقسيمات جميعا سكل اإلحصاء مفرقا بيف صيغ الفعؿ الماضي كصيغ الفعؿ المضارع، 
فدراستو ىذه ال تمثؿ إاٌل دراسة إحصائية لصيغ الفعؿ المبني لممجيكؿ؛ ألنيا تخمك مف الجانب 
الداللي بشكؿ تاـ، فالباحث لـ يتناكؿ دالالت ىذه الصيغ، أك دالالت النصكص التي تضمنتيا، 

 عمى ىذه الصيغ  مع ذكر ةكقد عمؿ ممحقا لكؿ قسـ مف ىذه األقساـ،  ذكر فييا األفعاؿ الكارد
. ()أرقاـ الصفحات الكاردة فييا

مو ما لـ نقؼ كم كال يتسنى لنا الكقكؼ عمى ما قٌدمو الباحثكف في صيغ األفعاؿ كمف ثـ تؽ
نما عمى ىذه الصيغ، عمى أف ىناؾ مف  يرل أف صيغ األفعاؿ الثبلثية ال تدخؿ في باب الصرؼ كا 

ىي مباحث متف المغة كالمعجمات، لككنيا مف قضايا الثركة المفظية، فضبل عٌما تؤديو اختبلؼ 
. ()الميجات مف أثر كبير في تعددىا كتنكعيا
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:  افعل  ام رد :  و 

. ()ال يسقط أحدىا في تصريؼ الفعؿ إال لعمة تصريفية،ىك كؿ فعؿ كانت أحرفو أصمية

:   ـ  افعل  ا َل ي  ام رد

، كفىًعؿى ، فىعىؿى : " ىي ، لمفعؿ الثبلثي المجرد بحساب ماضيو ثبلث صيػغ لممبني لممعمكـ
".  فيًعؿى : " كلممبني لممجيكؿ صيغة كاحدة ىي، ()"كفىعيؿى 

 .بفتح الفاء كالعيف، كعيف مضارعو مثمثة : َفَعلَ   -ُ

: األكلى: لـ يخرج الباحثكف عٌما قاؿ بو الصرفيكف في ىذه الصيغة، فقد أكدكا مسألتيف
استعمميا  ()ف اإلماـ عمي أ ذكركا إذشيكع ىذه الصيغة بناء عمى ما قٌدمكه مف إحصاء ليا، 

أف ىذه الصيغة ال تنحصر بدالالت محددة؛ ألف دالالتيا : أكثر مف بقية الصيغ األخرل، كالثانية
: ، كانفرد الباحث أحمد ىادم زيداف بذكر دالالت ليا كىي()تمثؿ المعنى المعجمي أللفاظيا

ممثبل  (الغمبة، الحركة كاالضطراب، السككف كاالستقرار، القطع، اإلعطاء، الجمع، السير، الصكت)
، كمف النظر في ىذه الدالالت كأمثمتيا نرل أف ()لكؿ داللة بمجمكعة يسيرة مف أفعاؿ ىذه الصيغة

نما دالالت معجمية ليذه األفعاؿ . ما ذكره ال يمثؿ دالالت ىذه الصيغة كا 

، كلٌما ()متعدية كغير متعدية: بيد أف ىذه الصيغة مف الناحية الكظيفية ترد عمى كجييف
كاف المنيج الغالب في دراسة الباحثيف ىك اإلحصاء كاف عمييـ أف يقدمكا إحصاء لممتعدم منيا أك 

ف ما ذكره الباحثكف أغير المتعدم، أك يقٌدمكا أمثمة لكؿ منيما، كىك ما لـ يفعمكه، كبيذا يتضح لنا 

                                 
. 55:ٓؾٔل ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ػجل اُؾ٤ٔل :  ، ٝكهًٝ اُزٖو٣ق29: اُؾٔال١ٝ: ّنا اُؼوف: ٣٘ظو ( ) 
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 كيرجع ذلؾ ()"ككؿ ماضو بالفتح مطمقان : "في ىذه الصيغة يعزز ما ذىب إليو الصرفيكف في قكليـ
أف باب فىعىؿى " كلذلؾ ()إلى خفة الفتحة مف ناحية، كألنيا أصؿ الحركات الثبلث مف ناحية أخرل

إذا خٌؼ كثر استعمالو، ف المفظ  إل  بؿ استعمؿ في جميعيا،،لخفتو لـ يختص بمعنى مف المعاني
كما يؤيد ما ذىب ، ()"(فىعىؿى )كليس شيء أكثر في كبلميـ مف : " قاؿ سيبكيو()"كاتسع التصرؼ فيو

جاءت قراءة معظـ أفعاؿ القرآف الكريـ في  (فىعىؿى )إليو الباحثكف أيضا أف عمى ىذه الصيغة 
.  ()الماضي المجرد

 .بفتح الفاء ككسر العيف، كعيف مضارعو مفتكحة ككسرىا شاذ : َفِعلَ  -ِ

، سكل () في معاني ىذه الصيغة عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف()لـ يخرج الباحثكف
ًطئ كرىًكب)ما ذكره الباحث جبار ىميؿ زغير مف معنى االستقرار في األفعاؿ  (: )في قكلو  (كى

 متبعا في ذلؾ رأم الباحث صباح ()" ُاَ َ ِك َغِرقَ َرِ يَ  َدْحَأِك َزِاَق، َوَمْن َوِط َ َهْيَهاَ  َمْن "
 في حيف رٌجحت الباحثة رممة خضير مظمكـ داللة ىذه األفعاؿ عمى الحركة ()عباس السالـ
فكبلىما ترد  (فىعىؿى )، كليذه الصيغة دكر كظيفي في الكبلـ أيضا تمتقي فيو مع ()كاالضطراب

                                 
  . 115: ػجل هللا اُؼال٢ِ٣: رٜن٣ت أُولٓخ اُِـ٣ٞخ ( ) 
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، كىذا ما لـ يبٌينو الباحثكف سكاء في ()الزمة أكثر منيا متعدية (فىًعؿى )ف أمتعدية كغير متعدية إاٌل 
. إحصائيـ أك أمثمتيـ

 .بفتح الفاء كضـ العيف، كعيف مضارعو مضمكمة : َفُعلَ  -ّ

داللتيا : األكلى: لـ يخرج الباحثكف في ىذه الصيغة عٌما قاؿ بو الصرفيكف في مسألتيف
عمى الغرائز كالطباع كما أشبييا مف الصفات الخمقية المبلزمة، سكاء أكانت ىذه الصفات حمية أـ 

، بيد أف الباحثيف لـ يقٌدمكا تفسيرا أك تعميبل ليذه القٌمة ()قٌمة كركد ىذه الصيغة: ، كالثانية()عيبا
 في ىذه الصيغة ابناء عمى ما تكفر لدييـ مف أمثمة، فضبل عف ذلؾ أف لمدكتكر إبراىيـ أنيس رأم

فقد نفى كجكد نظير ليا في المغات السامية األخرل ككذلؾ في الميجات الحديثة كنفى كجكده بابا 
أصميا مف أبكاب الفعؿ الثبلثي كطرؽ اشتقاقو، ثـ عزا ما كرد مف أفعاؿ صحيحة الركاية عمى ىذه 

إما أنيا مفتكحة العيف في األصؿ كحكلت إلى ىذه الصيغة لقصد المبالغة، أك : الصيغة إلى أمريف
 ككاف بإمكاف الباحثيف أف يفيدكا مف ىذا القكؿ أك يناقشكه ()أنيا نشأت عف طريؽ القياس الخاطئ 

. يناقشكه في ضكء ما تكصمكا إليو مف نتائج في ىذه الصيغة 

 .بضـ الفاء ككسر العيف، كىي صيغة المبني لممجيكؿ : ُفِعلَ  -ْ

الباحث فراس عبد الكاظـ حسف، إذ لـ يقدـ سكل إحصاء لـ يقؼ عمى ىذه الصيغة سكل 
ليا فقد أشار إلى أف عدد األفعاؿ المبنية لممجيكؿ في نيج الببلغة بمغ عمى كفؽ ما أحصاه 

 كستكف فعبلن ماضيا،ن كأربع مئة كاثناف يةتسعى مئة كخمسيفى فعبلن، منيا أربع مئة كثماف (950)
كثمانكف فعبلن مضارعان، تكزعت عمى صيغ متعددة مف الفعؿ الثبلثي المجرد كالمزيد كالرباعي 

مف قضية األصؿ كالفرع، كأييما  (فيًعؿى )تثيره ىذه الصيغة ، متجاىبل ما ()المجرد كما ألحؽ بو
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 إلى أنيا أصؿ قائـ بذاتو، () كسيبكيو كالمازني()تككف؟ فقد ذىب المبرد كابف الطراكة كالككفيكف
 إلى أنيا فرع متغير عف صيغة () كابف الحاجب() كابف جني()كذىب البصريكف كتبعيـ ابف مالؾ

، ثـ نقؿ فصار حديثا عف المفعكؿ، (فىًعؿى )أك  (فىعىؿى )كأصمو : "الفاعؿ، كيشرح ذلؾ ابف يعيش فيقكؿ
 كنجد مف المحدثيف مف يرفض فكرة ()"ألنو الـز ال يتعدل إلى مفعكؿ (فىعيؿى )كال يككف منقكال مف 

 . كالباحث لـ يقؼ عند ذلؾ كٌمو. ()األصالة كالفرعية كمف ىؤالء الدكتكر تماـ حساف

 وما  احق     افعل  ار ا ي  ام رد- ب

لممضارع   (ييفىٍعًمؿ) لمماضي ك()(فىٍعمىؿى )لمفعؿ الرباعي المجرد المبني لممعمـك صيغة كاحدة 
:  ()لممضارع كىك عمى ثبلثة أنكاع (ييفىٍعمىؿ)لمماضي ك (فيٍعًمؿى )كلممبني لممجيكؿ 

: ىك ما كانت فاؤه كالمو األكلى مف نكع كاحد كعينو كالمو الثانية مف نكع آخر مثؿ: ػ المضعؼ1
. (زىلزىؿ، قىمقىؿ)

. (دحرج، عسكر، بعثر): كىك ما لـ يكف كسابقو مثؿ: ػ غير المضعؼ2

بسمؿ، كحكقؿ، كحمدؿ، ): كىك ما يصاغ مف مركب لقصد االختصار مثؿ: ػ الفعؿ المنحكت3
كىذه تحفظ كال يقاس عمييا . (كسبحؿ

نما يكثر  كيرجع اقتصار الفعؿ الرباعي عمى صيغة كاحدة لممغايرة، لقمتو في الكبلـ، كا 
التغيير فيما يكثر في االستعماؿ، فأبنية الثبلثي أكثر تغيرا كتصرفا، ألنيا أكسع في الكبلـ، كأكثر 
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متعد، : عمى قسميف (فىٍعمىؿى ) كعمى المستكل الكظيفي فإف الفعؿ الرباعي المجرد ()"في االستعماؿ
.  ()كغير متعد

األكلى قٌمة كركدىا في :  في دراستيـ صيغ الفعؿ الرباعي عمى مسألتيف()كاتفؽ الباحثكف
النيج إذ لـ ترد منيا إاٌل أفعاؿ قميمة معظميا مف المٌضعؼ سكاء بصيغتيا المبنية لممعمكـ أك المبنية 

أف ىذه الصيغ غير منحصرة بدالالت معينة، إذ لـ يسمِّـ الباحثكف في نيج : لممجيكؿ، كالثانية
بيد أف الباحث . () بما قدمو محمد محيي الديف عبد الحميد مف ذكر بعض ىذه الدالالت()الببلغة

التي – الباحث جبار ىميؿ زغير التفت إلى أف داللة الفعؿ الرباعي كالسيما في صيغتو المضعفة 
جاءت لتضفي معنى آخر لمعناىا المعجمي يتمثؿ بالشدة – ىي األكثر كركدا في نيج الببلغة 
ىذه األلفاظ "، كذىب الباحث عمي فرحاف جكاد إلى أف ()كتكرار الحدث نتيجة تكرار حركفيا

أريد بيا تجسيد ىذا الصكت كتجسيمو؛ ... التي استعممت في النيج كدٌلت عمى صكت  (الرباعية)
أراد نقؿ حركة ىؤالء المعنييف بالكبلـ، كاضطرابيـ مف خبلؿ كصؼ حاليـ لممتمقي ال  ()ألنو 

تصكير صكتيـ ىذا مف جانب، كمف جانب آخر أف ىذا الصكت لـ يرد لذاتو بؿ أريد الفعؿ منو 
، كأما صيغ الثبلثي الممحقة بالرباعي المجرد، فمـ يذكرىا الباحثكف ()"كأريدت داللتو عمى الحدث

، : لـ يستعمؿ منيا شيئا في نيج الببلغة، كأمثمتيا عند الصرفييف ىي ()ألف اإلماـ  فىٍنعىؿى
، فقد ذكر الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم أنو لـ يرد  ، فىٍعمى، فىٍعمىؿى ، فىٍعيىؿى ؿى ، فىٍعكى ، فىٍعنىؿى ، فىٍيعىؿى ؿى فىٍكعى

نما  (جبلبيب)منيا في النيج إال مثاؿ كاحد كىك  لـ يكف عمى صيغة مف صيغ الممحؽ بالرباعي كا 
كمف النظر فيما قٌدمو . ()(تجمبب)اشتؽ منو الشارح ابف أبي الحديد فعبل ممحقا بالرباعي كىك 
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أف اشتقاؽ الفعؿ الرباعي "مف  (ىنرم فميش)الباحثكف في صيغ الفعؿ الرباعي أكافؽ ما ذىب إليو 
. ()"لـ ييدرس حتى اآلف دراسة عميقة

 افعل  امزيد :  ا يا

المزيد الثبلثي كالمزيد الرباعي : الفعؿ المزيد قسماف

 :  امزيد  ا َل ي

الزيادة ىي إضافة حرؼ أك أكثر إلى حركؼ الكممة األصمية لتحقيؽ غرض ما، كقد اىتـ 
الصرفيكف األكائؿ كمف تبعيـ ببحثيا، كتحدثكا عف أنكاعيا كالغرض منيا، كذكركا األحرؼ التي 

تزاد، كأحصكا صيغ المزيد مف األسماء كاألفعاؿ إحصاء أتـ بو المتأخركف ما فات المتقدميف، ككمما 
، كالزيادة عمى ()جاء جيؿ منيـ نظر فيما قالو سمفو في الزيادة كالمزيد، فعدؿ أك نظـ أك أضاؼ

زيادة بتضعيؼ أحد حركؼ الكممة األصكؿ، كزيادة بأحرؼ الزيادة كىي عشرة حركؼ : نكعيف
ىكيت )ك (سألتمكنييا)جمعيا الصرفيكف في عدد مف العبارات ليسيؿ حفظيا كمف ىذه العبارات 

ف ىذه الزيادة تؤدم معاني معينة بإضافتيا إلى صيغة ()(أماف كتسييؿ)ك (السماف  (فعؿ) كا 
.   المجردة

كيقصد بالفعؿ الثبلثي المزيد ما زيد عمى حركفو الثبلثة األصكؿ بكاحد أك أكثر مف 
حركؼ الزيادة أك بالتضعيؼ كتككف ىذه الزيادة إما إلفادة معنى، أك لئللحاؽ بالرباعي 

ف تزيد حرفا أك حرفيف عمى تركيب زيادة غير مطردة في إفادة أ: " المجرد، كمعنى اإللحاؽ
معنى، ليصير ذلؾ التركيب بتمؾ الزيادة مثؿ كممة أخرل في عدد حركفيا كحركاتيا المعينة 
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كأما المزيد لمعنى فقد استقراه الصرفيكف فكجدكا أف مف األفعاؿ الثبلثية منيا ما  ()"كالسكنات
.   يزاد بحرؼ كاحد كمنيا ما يزاد بحرفيف كمنيا ما يزاد بثبلثة أحرؼ

  افعل  ا َل ي  امزيد  حرف و حد -  

تككف زيادتو ؼكتككف زيادتو إلفادة معنى أك لئللحاؽ بالرباعي المجرد، فأما المزيد لمعنى 
فما يزاد قبؿ الفاء ىك اليمزة، كما يزاد بعدىا ىك األلؼ أك تضعيؼ عيف . قبؿ الفاء كبعدىا فقط

أفعؿ، ): ثبلثة، ىي– إلفادة معنى – كعمى ىذا تككف أبنية الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ . الفعؿ
 (كفٌعؿ، كفاعؿ

  : ْفَعل ُيْفِعل المعلوم، وُ ْفِعل ُيْفَعل الم هول -ُ

، بيد () في معاني ىذه الصيغة عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف()لـ يخرج الباحثكف
، فذىب الباحث جبار ىميؿ زغير إلى أف الفعؿ أنيـ اختمفكا في داللة بعض أفعاؿ ىذه الصيغة

يعني دخكؿ الشخص في اإلسبلـ كاتخاذه كيدٌؿ عمى دخكؿ الفاعؿ في غير الزماف كالمكاف  (أسمـ)
بمعنى كجكد  (أحمد )دينان لو، مشيرا إلى أف ىذه الداللة لـ يذكرىا الصرفيكف، كذىب إلى أف الفعؿ 

 متبعا في ذلؾ رأم الشارح ابف أبي الحديد مف غير أف الشيء عمى صفة أم كجد عاقبتو محمكدة
نما ذىبت إلى أف  يشير إليو، كلـ تكافقو الباحثة رممة خضير مظمكـ عمى ىذه الداللة في المثاليف كا 

، ()يدؿ عمى الصيركرة أم صار مسمما ألنو تٌحكؿ مف حالة الكفر إلى حالة اإلسبلـ (أسمـ)الفعؿ 
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يدؿ داللة كاضحة عمى معنى الجعؿ بأف يجعؿ عاقبتو محمكدة مستندة في ذلؾ إلى  (أحمد)كالفعؿ 
.  كأرل أف الباحث جبار ىميؿ زغير لـ يكف دقيقا فيما ذىب إليو،()رأم الدكتكر إبراىيـ السامرائي

أكثر ما تككف  (أٍفعىؿى )كأكد اإلشارة إلى أف الباحثيف قد كجدكا أف داللة الفعؿ المزيد باليمزة 
لمتعدية في نيج الببلغة كىي تتفؽ مع ما قاؿ بو الصرفيكف فيما بعد في داللة ىذه الصيغة، كلكنيـ 

إف الفاعؿ أصبح مفعكال بو نتيجة زيادة اليمزة عمى – في بياف معنى التعدية – اكتفكا بالقكؿ 
الفعؿ، كلـ يتممسكا الفارؽ الداللي بيف تعدية الفعؿ باليمزة أك تعدية الفعؿ بالكضع، نعـ أف كبل 

الفعميف أصبح متعديا سكاء أكاف ذلؾ باليمزة أـ بالكضع كلكف ىؿ أصبحت داللتيما كاحدة ؟ كأرل 
حاجة إلى كقفة مف الباحثيف؛ ىا أف ىذه الكثرة في داللة الفعؿ المزيد باليمزة عمى التعدية كانت ب

ألف تعدية الفعؿ باليمزة كراءىا قصد داللي كىي تختمؼ عف تعديتو بالكضع، كىذا يفيـ مف كبلـ 
مىسى : تقكؿ: "، قاؿ سيبكيوالمغكييف األكائؿ رىجى كجى ؿى كخى فإذا أخبرت أف غيره صٌيره إلى شيء مف . دىخى

كجاؿ كأجمتو كجاء ، فزع كأفزعتو كخاؼ كأخفتو: كتقكؿ، كأجمسو، كأدخمو، أخرجو: ىذا قمت
إذا أردت أف غيره أدخمو في ذلؾ يبنى – بالعيف المثمثة –  (فعؿ)كأجاءتو؛ فأكثر ما يككف عمى 

ىك ليس لمتعدية – كما يفيـ مف كبلـ سيبكيو –  فالغرض مف ىذه الزيادة ()"الفعؿ منو عمى أفعمت
نما لغرض داللي يفيد أف الفاعؿ الحقيقي بعد أف كاف مختارا عمى الفعؿ  مع  (الحدث)فحسب كا 

، أصبح بيذه الزيادة مجبرا عميو بتأثير قكة خارجة عف إرادتو كىي الفاعؿ الجديد مع  الفعؿ البلـز
ف أعرب مفعكال بو مع الفعؿ المزيد باليمزة إال أنو يبقى فاعبل حقيقيا،  الفعؿ المزيد، فالفاعؿ كا 

، في حيف يقع  فالمفعكؿ بو مع الفعؿ المنقكؿ ىك الفاعؿ الحقيقي لمحدث كما كاف مع الفعؿ البلـز
 اَا َرُ لٌد ِمْن ك: الحدث عمى المفعكؿ بو فيما يتعدل أصالة، فالفارؽ الداللي بيف قكلو تعالى

...َفَأ اَاَها  ْاَمخاض :  كبيف قكلو تعالى()..َ ْ َصى  ْاَمِديَ ة
 كاضح بٌيف ففي المثاؿ األكؿ ()

.  جاءت مرغمة ()نجد أف الرجؿ جاء بمحض إرادتو، أما في المثاؿ الثاني فنجد أف مريـ 
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ابف )كىذا الفارؽ الداللي بيف تعدية الفعؿ باليمزة أك بالكضع كاألصالة يفيـ أيضا مف كبلـ 
كىي أف يجعؿ ما كاف فاعبل لبٌلـز مفعكال لمعنى الجعؿ : "في تفسير معنى التعدية كأثرىا (الحاجب

عىمتي زيدان ذاىبان ): (أذىبتي زيدان )فاعبل ألصؿ الحدث عمى ما كاف، فمعنى  فزيد مفعكؿ لمعنى  (جى
 كيصدؽ ىذا األمر كٌمو ()"ستفيد مف اليمزة، فاعؿ لمذىاب كما كاف في ذىب زيده االجعؿ الذم 

عمى الفعؿ البلـز المسند إلى الفاعؿ الحقيقي ال المجازم أم الفاعؿ عمى جية قيامو بالفعؿ حقيقة، 
 (عمى جية كقكعو منو)مسندا إلى الفاعؿ المجازم – قبؿ النقؿ باليمزة - أما إذا كاف الفعؿ البلـز 

، كبيف: فإنو يصبح بعد النقؿ باليمزة مسندا إلى فاعمو الحقيقي، فالفارؽ بيف قكلنا أماتى : ماتى فبلفه
اهللي فبلنان، أف الفعؿ البلـز في المثاؿ األكؿ أسند إلى فاعؿ مجازم، كفي المثاؿ الثاني أسند إلى 

. فاعمو الحقيقي
كتعدية الفعؿ البلـز بيمزة النقؿ قياس معرؼ، كقد يتعدل الفعؿ البلـز بغيرىا، كىك ما 

ناه، كييعىدَّنل باليمزة : ييقاؿ: " التعدية بالفتحة في قكلو (أبك حياف)أطمؽ عميو  زى ٍزناه كحى ًزفى يىٍحزىفي حي حى
ٍيفى الرجًؿ، كشىتىرىا اهللي : كبالفتحة نحك كفي التعدية بالفتحة خبلؼ، كيككف لؤلمر . شىتىٍرتي عى

 كمع اشتراؾ اليمزة كالفتحة في التعدية إال أنيما يختمفاف في الداللة أيضا، قاؿ أبك ()"الماضي
كال يجكز أف يككف فىعىؿى كأٍفعىؿى بمعنى كاحد، كما ال يككناف عمى بناء كاحد إاٌل أف : " ىبلؿ العسكرم

يجيء ذلؾ في لغتيف، فأما في لغة كاحدة فميحاؿ أف يختمؼ المفظاف كالمعنى كاحد كما ظف كثير 
 كمذىب الخميؿ كسيبكيو كتبعيما ابف الحاجب أف الخبلؼ بيف التعدية ()"مف المغكييف كالنحكييف

الكضعية كالتعدية بالنقؿ في مثؿ ىذه األفعاؿ يككف في داللة كؿٍّد منيما عمى المعنى المراد، قاؿ 
ٍعتيوي، كزعـ الخميؿ أنؾ حيث قمت: كتقكؿ: "سيبكيو عى كرىجى ٍنتيوي، كرىجى زى زىفى كحى : فىتىفى الٌرجؿي كفىتىٍنتيوي كحى
ٍنتيوي لـ ترد أف تقكؿ جعمتو حزينا فاتنا تي فىتىف زى ٍزناه كًفٍتنىةه : كلكنؾ أردت أف تقكؿ... قي كحى جعمت فيو حي
، كلك أردت ذلؾ لقمت: كلـ ترد بفىعىٍمتيوي ىنا تغيير قكلو...  ًزفى كفىتىفى ٍنتيوي كأٍفتىٍنتيوي : حى . ()"أٍحزى

ٍنتيوي : "كيقكؿ ابف الحاجب ٍنتيوي : فأصؿ معنى أٍحزى زى : جعمتو حزينا كأذىبتو كأخرجتو، كأصؿ حى
ٍنتيوي  ٍمتيوي كدىىىٍنتيوي أم جعمت فيو كحبل كدىنا، كالمغزل مف أٍحزى جعمت فيو الحيزف كأدخمتو فيو كىكىحى
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ٍنتيوي شيء كاحد؛ ألف مف أدخمت فيو الحزف فقد جعمتو حزينا زى أف األكؿ يفيد ىذا المعنى عمى : كحى
ًزفى دكف الثاني  ()"سبيؿ النقؿ كالتصيير لمعنى فعؿ آخر كىك حى

ف اتفقت في مفيكـ التعدية إاٌل أنيا تختمؼ في الداللة ككنت   يفيـ مف ذلؾ أف األفعاؿ كا 
أتمنى عمى الباحثيف أف يتممسكا ىذا الفارؽ الداللي في أمثمتيـ كيبلحظكا مدل إطراده مف خبلؿ 

 إف اليمزة الداخمة عمى الفعؿ البلـز :ىذه الكثرة في األمثمة، كلكنيـ أعرضكا عف ذلؾ كاكتفكا بالقكؿ
لمنيج التعميمي الذم يكتفي بذكر الصيغة كمف ثـ بياف اأفادت التعدية، كما سبب ذلؾ إاٌل تبنييـ 

  . دالالتيا، مف دكف أف تكظؼ ىذه الدالالت في تفسير النص

 : فعَّالل ُيَفعِّل  ام  ي المعلوم و ُفعِّل ُيَفعَّالل  ام  ي الم هول  -ٕ

 أف أكثر أفعاؿ ىذه الصيغة الكاردة في نيج الببلغة ال ثبلثي منيا بمعنى ()كجد الباحثكف
ة لمعنى مخصكص كبناء عمى ذلؾ ال زيادة في ىذه األفعاؿ؛ ألنيا لـ تنقؿ أأنيا مكضكعة بيذه اليي

ىك المعنى الغالب الذم ذىب  كالمبالغة، كمف الفعؿ الثبلثي، كفي ىذه الحالة ال يراد بيا التكثير
أف كاقع كركد ىذه الصيغة "، كبناء عمى ذلؾ ذىب الباحث جبار ىميؿ زغير إلى إليو الصرفيكف

فقد كانت األفعاؿ ! الكثرة : في نيج الببلغة يخالؼ ما ذكره النحكيكف مف أف المعنى الغالب ليا ىك
، كىك ما ()"التي عمى ىذا المثاؿ كال مجرد ليا أكثر عددان مف تمؾ المزيدة التي تدؿ عمى الكثرة

ممكف أف تككف في اؿ  مف كذىب إلى أف ىذه األمثمة()ذىبت إليو أيضا الباحثة رممة خضير مظمكـ
ىذه األفعاؿ كغيرىا في باقي الصيغ التي ال مجرد ليا ىي التي "أمثمة الفعؿ الرباعي المجرد ألف 

الَّن كيؼ يصح أف نسمييا، مف الممكف أف تككف في أمثمة الفعؿ الرباعي المجرد كليس ، المزيدة: كا 
.  ()!"فييا حرؼ زائد 
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ف كانت ال ثبلثي منيا فبل يبعد أف تككف دالة عمى الكثرة، فقد  كأرل أف ىذه الصيغة كا 
يككف المعنى خاصا بالصيغة نفسيا، كما قد يككف ألصكات الصيغة أثر في تحديد معناىا، 

ف  فالتضعيؼ المكجكد فييا دليؿ عمى قكة المعنى المحدَّنث بو، كأعني بذلؾ أف مثؿ ىذه األفعاؿ كا 
نما ىي أفعاؿ رباعية جاءت عمى ىذه الصيغة المضعفة فقد اكتسبت  لـ تكف أفعاال ثبلثية مزيدة، كا 
ف  قكة المعنى مف صيغتيا ال مف الزيادة فييا، فيذه الصيغة مرتبطة بداللة الشدة كالقكة كالتكرار كا 
كاف فعميا ال ثبلثي منو، أما إذا كجد فعؿ ثبلثي ال يدؿ عمى ىذا المعنى نيقؿ إلى ىذه الصيغة 

. ليدؿ عميو
 كأما في داللتيا عمى التعدية فينطبؽ عمييا ما ذكرناه في تعدية الفعؿ المزيد باليمزة 

كىي تحكيؿ الفاعؿ مف ككنو مختارا في الفعؿ إلى مجبر فيو مع احتفاظيا بداللة الكثرة  (أفعؿ)
أٍفرىٍحتيوي كفىرَّنٍحتيوي  عمى الرغـ مف أف الفعؿ فىًرح عيدِّم بيما أف : فالفارؽ الداللي بيف الفعميف. كالتكرار

كىنا ال يمكف الفصؿ في داللة ىذه الصيغة بيف التعدية كالكثرة . فىرَّنٍحتيو أكثر مبالغة مف أفرحتو
. كالمبالغة فالمعنياف متحققاف في صيغة فىعَّنؿ المزيدة

   : فاَ ل يفاِ ل المعلوم وفوِ ل ُيفاَ ل الم هول -ٖ

 إذ، () في دراستيـ ىذه الصيغة عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف()لـ يخرج الباحثكف
أشار معظـ الباحثيف إلى أف المعنى الغالب فييا ىك المشاركة، عدا الباحث جبار ىميؿ زغير ذكر 
أف المعنى الغالب كاف في غير المشاركة، كسبب ذلؾ أف الباحث تناكؿ ىذه الصيغة في عمـك 
النيج في حيف تناكليا اآلخركف في الخطب كحدىا أك في الرسائؿ كحدىا، كعمى الرغـ مف أف 

.  في طبيعة تمؾ المشاركةالباحثيف جميعا ذكركا أمثمة عمى معنى المشاركة، إاٌل أنيـ لـ يخكضكا 
أف تككف مف اثنيف، كؿ كاحد منيما يفعؿ بصاحبو مثؿ ما " كالمشاركة إذا كانت بمعنى 

مف اثنيف في "أف يككف الحدث كاقعان - حسب تعريؼ أحد المحدثيف- ، أك ىي()"يفعؿ بو اآلخر
، فقد ال يممح ىذا المعنى في بعض أفعاؿ ىذه ()"لحظة كاحدة بحيث يشترؾ الطرفاف في أصمو
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 (فارؽ)الصيغة، إذ إف الحدث فييا يككف كاقعا مف طرؼ كاحد كليس مف طرفيف مثؿ الفعميف 
في  (الحدث)المذيف أكردىما سيبكيو، كفي ذلؾ ال يقصد بالمشاركة التشارؾ في الفعؿ  (خاصـ)ك

نما المقصكد بيا أف ينسب إلى الفاعؿ القياـ بالفعؿ ابتداءن ثـ يؤتى  (الحدث)كيفياتو المختمفة، كا 
التشارؾ بيف "كبناء عميو فالمشاركة تعني. بالتبع (الحدث)بالمفعكؿ بو لينسب إليو القياـ بذلؾ الفعؿ 

اثنيف فأكثر، كىك أف يفعؿ أحدىما بصاحبو فعبلن، فيقابمو اآلخر بمثمو، كحينئذ ينسب لمبادئ نسبة 
.  ()"الفاعمية، كلممقابؿ نسبة المفعكلية

  افعل  ا َل ي  امزيد  حرفين

 :َتفاَ ل يَتفاَ ل المعلوم و ُتفوِ ل ُيَتفاَ ل الم هول -ٔ

 إذ،  في دراستيـ ىذه الصيغة عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف()لـ يخرج الباحثكف
أشار معظـ الباحثيف إلى أف المعنى الغالب فييا ىك المشاركة، عدا الباحث جبار ىميؿ زغير ذكر 

 كذكر الباحث فراس عبد الكاظـ حسف أف ىذه الصيغة .أف المعنى الغالب كاف في غير المشاركة
لـ ترد في نيج الببلغة إال مرة كاحدة بصيغة المضارع كىك الفعؿ - المبنية لممجيكؿ –
. ()(ييتىجاكىز)

 كلكنيـ لـ يفٌرقكا بيف ىذا المعنى لصيغة ذكر الباحثكف معنى المشاركة ليذه الصيغة
تتفقاف عمى  (تفاعؿ)ك (فاعؿ)، فإذا كانت صيغة (تفاعؿ)كبيف معنى المشاركة لصيغة  (فاعؿ)

يؤتى بيا إذا تعٌيف البادئ بالحدث،  (فاعؿ)، فصيغة ا مختمؼامعنى المشاركة فإف لكؿٍّد منيما مقاـ
يؤتى بيا لمداللة  (تفاعؿ)كيككف فاعبل صريحا كالطرؼ اآلخر ىك المفعكؿ في حيف أف صيغة 

عمى االشتراؾ في الفاعمية لفظا كفي المفعكلية معنى إذا لـ يتحدد البادئ بالفعؿ، كمف ثـ نقص 
، متعديان الثنيف صار بيذه الصيغة متعديان لكاحد... ذا كاف فاعؿ إكلذلؾ " (فاعؿ)مفعكال عف 
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: ّوػ اُو٢ٙ ػ٠ِ اُْبك٤خ، 7/159:  ، ّوػ أُل280َٖ: ، أُل70َٖ – 4/69: اٌُزبة : ٣٘ظو ( ) 

 . 80: ، كهًٝ اُزٖو٣ق 44 - 43: ّنا اُؼوف ، 1/103

 36: أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 
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ذا كاف متعديان لكاحد صار بيا الزمان ، كجاذب زيده عمران ثكبان  كخاصـ ، كتجاذب زيده كعمركه ثكبان كا 
 . ()"كتخاصـ زيد كعمرك، زيػػدان عمران 

  ُتُفعِّل ُيَتَفعَّالل الم هولَتَفعَّالل َيَتَفعَّالل المعلوم -ٕ

، سكل  في دراستيـ ىذه الصيغة عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف()لـ يخرج الباحثكف
الباحث أحمد ىادم زيداف إذ أضاؼ معاني أخرل لـ يذكرىا الصرفيكف ليذه الصيغة في نيج 

. ()التفرؽ، كاالعتقاد، كالصيركرة: الببلغة ىي

لقد ذكر الباحثكف داللة ىذه الصيغة عمى التكٌمؼ مف دكف أف يفٌرقكا بيف ىذه الداللة في 
ع تختمؼ :  كاستعماؿ ىذه الصيغة في الداللة عمى تكمؼ الفعؿ نحك(تفاعؿ)ك  (تفعَّنؿ) بَّنر كتىشىجَّن تىصى

بَّنر يجاىد نفسو كي يبدك صابرا، ألف  في استعماؿ صيغة تفاعؿ لمتكمؼ فالفاعؿ في مثؿ تىصى
الصبر مف الصفات الحميدة، أما الفاعؿ في مثؿ تمارض فإنو يتظاىر بالمرض كال يريده لنفسو، 

ذا أراد الرجؿ أف يدخؿ نفسو في أمر حتى يضاؼ إليو كيككف مف أىمو فإنؾ تقكؿ: "قاؿ سيبكيو : كا 
مَّند  مَّنـ كتىجى بَّنر كتىحى ع كتىصى نزلة تجاىؿ ألف ىذا يطمب أف يصير ـكليس ىذا ب... تىفىعَّنؿ، كذلؾ تىشىجَّن

فالمعنى  (تحالمت): أال ترل أنؾ تقكؿ كليس تفعمت بمنزلة تفاعمت، : " كقاؿ ابف قتيبة،()"حميمان 
مَّنمت)كتقكؿ ، أنؾ أظيرت الحمـ كلست كذلؾ  . ()"فالمعنى أنؾ التمست أف تصير حميمان  (تىحى

 

 

  ْ َفَعل يْ َفِعل -ٖ
                                 

  . 55: ٗغبح ػجل اُؼظ٤ْ اٌُٞك٢. ك: أث٤٘خ األكؼبٍ كهاٍخ ُـ٣ٞخ هوآ٤ٗخ:  ، ٣ٝ٘ظو44: ّنا اُؼوف  ( ) 
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 دالالت ىذه الصيغة بمعنى المطاكعة بيد أف الباحث جبار ىميؿ زغير ()حصر الباحثكف
نما يدالف عمى المعنى المعجمي ، كقٌسـ ()أكرد مثاليف أشار إلى أنيما ال يدالف عمى المطاكعة كا 

الباحث أحمد ىادم زيداف داللة أفعاؿ ىذه الصيغة بيف الحقيقة كالمجاز مضيفا داللة أخرل لـ 
يذكرىا الصرفيكف ليذه الصيغة كىي الدخكؿ في المكاف مشيرا في الكقت نفسو أف ىذه الصيغة لـ 

نما جاءت مطاكعة لػ – في نيج الببلغة - تأت  . ()أيضا (أفعؿ)مف األفعاؿ الثبلثية فقط كا 

 : فَتَعل َيفَتِعل المعلوم  ْفُتِعل ُيْفَتَعل الم هول -ٗ

، ذكر ()أضاؼ الباحثكف في دراستيـ ليذه الصيغة ثبلث دالالت لـ يذكرىا الصرفيكف
الصيركرة، كاالبتعاد عف الشيء أك التجنب، كذكر الباحثاف : الباحث جبار ىميؿ زغير داللتيف ىما

أحمد ىادم زيداف كرممة خضير مظمـك ىاتيف الداللتيف ممثميف ليما مف دكف إحصاء كبإضافة 
. ()داللة الخطفة كىي األخذ بسرعة

 : فَعلَّال َيْفَعلّ  -٘

، إذ لـ تخرج دالالتيا عٌما ()أشار الباحثكف إلى قٌمة كركد ىذه الصيغة في نيج الببلغة
. ()ذكره الصرفيكف

 
 
 

                                 
، ٝفطت 181 - 179: كهاٍخ ُـ٣ٞخ () ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ ،153 - 152: اُلؼَ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ:  ٣٘ظو () 
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   . 130 – 129: ٓؾٔل ػجل اُقبُن ػ٤ٚٔخ: ،  أُـ٢٘ ك٢ رٖو٣ق األكؼب77ٍ: كهًٝ اُزٖو٣ق، 43
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:  افعل  امزيد   َل ة  حرف- ج
أشار الباحثاف جبار ىميؿ  (كافعٌكؿ ، كافعاؿٌ ، كافعكعؿ، استفعؿ): عمى أربع صيغ ىي كىك

في استفعؿ، كافعكعؿ : ف ىماازغير كأحمد ىادم زيداف أنو لـ يرد منيا في نيج الببلغة إالَّن صيغت
.  كىي استفعؿ في دراستيا لمرسائؿة ذكرت الباحثة رممة خضير مظمـك صيغة كاحدحيف

 :ُيْسَتْفَعل الم هول:   ْسُتْفِعل ْسَتْفَعل يسَتْفِعل المعلوم -ٔ

، كذكر () في دراستيـ ىذه الصيغة عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف()لـ يخرج الباحثكف
الباحث عبد الكريـ حسيف السعداكم أمثمة ليذه الصيغة لـ تأت عمى ما ذكره الصرفيكف مف معاف 

 ()" ِ ِهَما َ َماَم  ْاِوَ اع ْستَْأَ ْي ُ َوَاَقِد  ْسَتَ ْ ُتُهَما َ ْ َل  ْاِقتَاِل، وَ (: ")استأنيت في قكلو : ليا كمنيا
. ()ليككف الكبلـ أكثر سبكا (استثبتيما)جاء بيا اإلماـ ليكازف  (تأنَّنيت)ذىب إلى أنيا بمعنى تفعَّنؿ 

كأرل أف ىذه الصيغة لـ تخرج عف المعاني التي ذكرىا الصرفيكف فيي دالة عمى التثٌبت كاليقيف 
.   كمعنى استأنيت تثٌبت مف التأني

لـ يرد " أنو  إلىأما ىذه الصيغة المبنية لممجيكؿ فقد أشار الباحث فراس عبد الكاظـ حسف
في النيج مف الثبلثي المبني لممجيكؿ المزيد بثبلثة أحرؼ شيءه إال عمى ىذه الصيغة كعدد أفعاليا 

 .()"أربعةه كثبلثكف فعبلن، منيا أحد عشر فعبلن ماضيان كثبلثة كعشركف مضارعان 
 : فَعوَ َل يفَعوِ ل -ٕ

في نيج الببلغة  يرل الباحثاف جبار ىميؿ زغير كأحمد ىادم زيداف أف ىذه الصيغة لـ ترد
 .()لمبالغة كالتكثيرا، دالة عمى ()(أربعة مكاضع  )إالَّن في

                                 
 – 133: ، ٝفطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ162 – 158: اُلؼَ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕوك٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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 افعل  ار ا ي  امزيد وما  احق    

الفعؿ الرباعي منو ما يزاد بحرؼ كاحد كمنو ما يزاد بحرفيف 

  افعل  ار ا ي  امزيد  حرف و حد -ٔ

كمع قٌمة أمثمتيا ، (تفىٍعمىؿى يىتىفىعىمىؿ):لمفعؿ الرباعي المزيد فيو حرؼ كاحد صيغة كاحدة ىي 
  () ليا يعزز ما ذىب إليو الصرفيكف كىك المطاكعة()في النيج فإف المعنى الذم ذكره الباحثكف

أما الذم ألحؽ بالفعؿ الرباعي المزيد بحرؼ كاحد فمـ يذكره الباحثكف لعدـ كركد صيغو في 
، كتىفىٍعنىؿى : نيج الببلغة، كصيغو التي ذكرىا الصرفيكف ىي ، كتىفىٍيعىؿى ؿى ، كتىفىٍكعى ... تىفىٍنعىؿى

 : افعل  ار ا ي  امزيد  حرفين -ٕ

أشار الباحث جبار ىميؿ زغير  (اٍفعىمىؿَّن ، اٍفعىٍنمىؿى ):      لمفعؿ الرباعي المزيد فيو حرفاف صيغتاف
، لـ تخالؼ في داللتيا ما ذىب إليو :  ىي()أنو كردت منيما في نيج الببلغة صيغة كاحدة اٍفعىمىؿَّن

.  ()الصرفيكف

كأما الذم ألحؽ بالفعؿ الرباعي المزيد بحرفيف فمـ يذكره الباحثكف لعدـ كركد صيغو في 
ٍنعىؿى : نيج الببلغة، كصيغو التي ذكرىا الصرفيكف ىي ى، كافكى ، كافعىٍنمى، كافعىنؤلى .. اٍفعىٍنمىؿى

كمف النظر فيما قٌدمو الباحثكف في صيغ األفعاؿ المجردة كالمزيدة كدالالتيا في نيج 
: الببلغة يمكننا تسجيؿ المبلحظات اآلتية

اتفاؽ الباحثيف عمى اعتماد المنيج التعميمي الصرفي في رصد صيغ األفعاؿ الكاردة في نيج _ 1
الببلغة، أك المنيج اإلحصائي عند بعضيـ، مما جعؿ نتائجيـ تتساكؽ مع ما قاؿ بو الصرفيكف 

                                 
. 165: اُلؼَ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٕوك٤خ: ٣٘ظو  ( ) 
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 مف كفيما بعد في صيغ األفعاؿ في العربية سكاء كاف ذلؾ مف حيث الكثرة كالشيكع أك القٌمة، أ
 (فىعىؿى )حيث الدالالت كالمعاني، فقد كاف ترتيب ىذه الصيغ في نيج الببلغة بحسب الثبلثي المجرد 

َّـن   .(فىعيؿى )، كأقمَّنيا عددا  (فىًعؿى )كأكثرىا في الباب األكؿ، كمف ث

إف ابتعاد الباحثيف عف المنيج التحميمي، جعميـ لـ يقٌدمكا تفسيرا  لما لمسكه في ىذه الصيغ _ 2
سكاء مف حيث كثرة بعضيا كقٌمة بعضيا اآلخر، أك مف حيث تشابييا في بعض الدالالت، كعمى 

كالسيما في الباب  (فىعىؿى )سبيؿ المثاؿ لـ يقؼ الباحثكف عمى كثرة كركد صيغة الفعؿ الثبلثي المجرد 
كمف ثـ يتممسكا تفسيرا ليذا الفارؽ الكبير في استعماؿ الصيغتيف،  (فىعيؿ)األكؿ كقٌمة كركدىا في 

قميمة  (فىعيؿى )ترد كثيرا في الباب األكؿ، كصيغة  (فىعىؿى )حيث اكتفى الباحثكف بالقكؿ إف صيغة 
ؿ، : االستعماؿ، كمف ذلؾ أيضا ما أشار إليو الباحثكف مف أف أغمب األفعاؿ المزيدة مثؿ ، كفىاعى فىعَّنؿى

ؿ، كافتعؿ، كاستفعؿ، أكثر ما تككف دالالتيا في نيج الببلغة عمى معنى  المجرد، أم  (فىعىؿى )كتىفىاعى
دالة عمى المعنى المعجمي لمفعؿ إما ألف أفعاليا ال ثبلثي منيا، أك لتساكييا مع فعميا المجرد في 
الداللة، بيد أف الباحثيف لـ يقفكا عند ىذه الظاىرة كيضعكا ليا تفسيرا في ضكء ما تكفر لدييـ مف 

ف األفعاؿ التي كردت عمى ىذه الصيغ كليس ليا ثبلثي مجرد ىي أفعاؿ إ :أمثمة كثيرة، سكل القكؿ
 مف دكف إحصاء ىذه األفعاؿ، ،يمكف ادخاليا في الفعؿ الرباعي المجرد كردت عمى صيغة المزيد

كلكف يبقي السؤاؿ في األفعاؿ المزيدة التي تتفؽ دالالتيا مع دالالت الثبلثي المجرد قائما، إذ لـ 
يقٌدـ لو الباحثكف جكابا كلـ يضعكا لو تفسيرا، فيؿ يصح أف تختمؼ الصيغتاف كيتفؽ المعنى في 

غتيف مكمف ذلؾ أيضا ما أشار إليو الباحثكف مف اشتراؾ الصالميجة الكاحدة ببل زيادة أك نقصاف ؟ 
اشتراؾ أفعؿ كفٌعؿ في التعدية، كفاعؿ كتفاعؿ في المشاركة، كتفٌعؿ كفاعؿ في : في الداللة مثؿ

التكمؼ، كلـ يمحظ الباحثكف أف ىناؾ فرقا دالليا في داللة كؿ صيغة مف ىذه الصيغ عمى معناىا، 
. (تفٌعؿ)يختمؼ عف التكمؼ في  (فاعؿ)كالتكمؼ في  (فٌعؿ)تختمؼ عف التعدية بػ (أفعؿ)فالتعدية بػ

 .كمثؿ ىذا الفارؽ الداللي كاف يمكف لمباحثيف استثماره في تحميؿ نصكص نيج الببلغة

إف معظـ دالالت صيغ األفعاؿ المجردة التي ذكرىا الباحثكف ىي دالالت معجمية تتعمؽ _ 3
 .بالمعنى المغكم ليذه األفعاؿ أكثر مف تعمقيا بمعاني الصيغ
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في جداكؿ أك مبلحؽ -  بالرغـ مف إحصائيا - لـ يسجؿ الباحثكف أفعاؿ ىذه الصيغ جميعيا _ 4
نما عرض كؿ باحث أمثمة قميمة ذكر دالالتيا، فقد اكتفى الباحث جبار ىميؿ زغير ببياف أرقاـ  كا 
الصفحات الكاردة فييا األفعاؿ المزيدة فقط مكزعة عمى دالالتيا مف دكف ذكر األفعاؿ نفسيا أما 
األفعاؿ المجردة فمـ يذكرىا في مبلحقو، يستثنى مف ذلؾ الباحث فراس عبد كاظـ حسف إذ أكرد 

  .األفعاؿ المبنية لممجيكؿ جميعيا كبصيغيا المختمفة

لـ يذكر الباحثكف صيغ األفعاؿ التي لـ ترد في نيج الببلغة، كىي صيغ الفعؿ الثبلثي الممحؽ _ 5
. ؽ بالرباعي المزيد بحرؼ أك بحرفيفحبالرباعي المجرد، ك كالمؿ
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 املبحث انثاني
 صيغ املصادر ودالالتها
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في نيج الببلغة بشكؿ  ()درس بعض الباحثيف صيغ المصادر في كبلـ اإلماـ عمي 
أبنية المصادر في نيج )لمباحثة فائزة عبد األمير شمراف بعنكاف : األكلى: مستقؿ في دراستيف اثنتيف

البنية المصدرية في نيج الببلغة دراسة في )لمباحث كساـ جمعة لفتة بعنكاف : كالثانية (الببلغة
كلعٌؿ الباحث كساـ جمعة لـ يعمـ بكجكد دراسة سابقتو، بيد أف مكضكعييما كاحد  (البنية الصرفية

كىك الصيغ المصدرية، لذا جاءت معظـ نتائجيما متطابقة، كقد اتبع الباحثاف المنيج نفسو كىك 
المنيج التعميمي الذم يقكـ عمى رصد الصيغ المصدرية كربطيا بأفعاليا كمف ثـ بياف دالالتيا، كلـ 

تختمؼ الدراستاف إال في طريقة عرض كتنظيـ الصيغ المصدرية داخؿ الدراسة كىك ما سنبينو 
الحقا، كفي إحصاء ىذه الصيغ، فامتاز الباحث كساـ جمعة لفتة عمى سابقتو بأف أحصى صيغ 

، كاشتممت بعض الرسائؿ عمى مباحث عينيت بدراسة صيغ المصادر ()المصادر جميعيا في النيج
سكاء كاف ذلؾ في النيج كٌمو أك في الخطب كحدىا أك في الرسائؿ كحدىا، إذ خٌصص الباحث 

المبحث الثاني مف : عمي فرحاف جكاد مبحثيف في رسالتو لدراسة المصادر في نيج الببلغة ىما
الفصؿ األكؿ كالمبحث الثاني مف الفصؿ الثاني، جعؿ األكؿ لمدراسة الصرفية، كالثاني لمدراسة 

، ()، كخصص الباحث أحمد ىادم زيداف قسما مف الفصؿ الثاني لدراسة ىذه الصيغ()الداللية
 كقد تفاكت ،()كأفردت الباحثة رممة خضير مظمـك عنكانا لدراسة صيغ المصادر في رسائؿ اإلماـ

الباحثكف في استيعابيـ ىذه الصيغ تبعا الختبلؼ الميداف التطبيقي لكؿ منيـ، بيد أف الباحثيف 
استكعب ىذه الصيغ جميعيا في كبلمو  ()الذيف تناكلكىا في النيج كٌمو أجمعكا عمى أف اإلماـ 

كبدالالت مختمفة جاء معظميا منسجما كما أقرَّنه الصرفيكف ليذه الصيغ، كلكثرة الصيغ المصدرية 
.  مف الفعؿ الثبلثي المجرد كتنكعيا اختمؼ منيج الباحثيف في طريقة عرضيا كترتيبيا

فمـ يعتمد الباحث عمي فرحاف جكاد منيجا محددا في ترتيب مصادر الفعؿ الثبلثي المجرد 
كاكتفى باألصالة كالزيادة منيجا في ترتيب الصيغ المصدرية جميعيا مف المجرد كالمزيد مبتدئا 

بالمصادر األصمية كيعني بيا ذات الداللة األكلية عمى الحدث كىي تشتمؿ عمى المصادر المشتقة 

                                 
اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كبئيح ػجل األ٤ٓو ّٔوإ ٝ: أث٤٘خ أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

. ٍٝبّ عٔؼخ ُلزخ أُب٢ٌُ: كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ

 .90 – 65، 39 – 33: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 .148 – 140: فطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ: ٣٘ظو ( ) 

 .214 – 194: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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مف الفعؿ الثبلثي  المجرد كمف ثـ المصادر المزيدة كىي المصادر المشتقة مف األفعاؿ المزيدة ثـ 
. كقد اعتمد اإليجاز في ذلؾ كٌمو. ة كبعدىا مصادر الرباعيأمصدر المٌرة كاليي

كأما الباحثة فائزة عبد األمير شمراف فقد رتٌبت الصيغ المصدرية مف الفعؿ الثبلثي المجرد تبعا 
الشتماليا عمى المكاحؽ أك تجردىا منيا مبتدئة بالصيغ المصدرية الخالية مف المكاحؽ كمف ثـ 

 كبعدىا الصيغ المصدرية مف ةالصيغ المنتيية بالمكاحؽ كمف ثـ مصادر األفعاؿ الرباعية المجرد
مفصمة القكؿ . ة كالصناعيأالميمي كالمٌرة كاليي: األفعاؿ المزيدة، كختمت بالمصادر غير الصريحة

. في ىذه الصيغ جميعيا

كأما الباحث أحمد ىادم زيداف فقد اكتفى بذكر المصادر ذات المعاني المحددة كىي ما اتفؽ 
... فيعاؿ كفىعيؿ: الصرفيكف عمى داللتيا مثؿ

كاعتمدت الباحثة رممة خضير مظمـك القياس كالسماع منيجا في ترتيب الصيغ المصدرية 
مكتفية بذكر بعضيا كليس جميعيا مبتدئة بالصيغ القياسية كمف ثـ الصيغ السماعية كبعدىا 

. ةأالمصدر الميمي كمصدر اليي

كاعتمد الباحث كساـ جمعة لفتة حركة فاء الصيغ المصدرية مف الفعؿ الثبلثي المجرد منيجا 
كمف ثـ مضمكمة الفاء ...في ترتيبيا فبدأ بالصيغ المفتكحة الفاء مثؿ فىٍعؿ، فىعىؿ، فىًعؿ، فىعىاؿ، فىعكؿ

ًفٍعؿ، ًفعىؿ، ًفعىاؿ  كبعدىا الصيغ : كبعدىا مكسكرة الفاء مثؿ... فيٍعؿ، فيعىؿ، فيعىاؿ، فيعكؿ: مثؿ
كبعدىا ... فٍعمىة، فىعيمة فيعكلة: المصدرية ذات المكاصؽ مبتدئا بالصيغ المنتيية بتاء التأنيث مثؿ

: كمف ثـ الصيغ المصدرية ذات المكاحؽ مثؿ..  فىٍعمى، فيٍعبلء: الصيغ المنتيية بألؼ التأنيث، مثؿ
ثـ ذكر بعدىا المصدر الميمي، كالمصدر الصناعي، كختـ بصيغ المصادر مف األفعاؿ .. فىٍعبلف

. مفصبل القكؿ في ىذه الصيغ جميعيا. الثبلثية المزيدة كالرباعية

-  كلـ تحدد ليا دالالت معينة - الطائفة األكلى ترتبط بأفعاليا،: ()كالمصادر طائفتاف
ذىىىبى ًذىابان، كفىتىحى : فمكؿ فعؿ صيغة مصدره الخاصة بو ال يشركو فييا غيره مف األفعاؿ، فتقكؿ

                                 
. 81: األث٤٘خ اُٖوك٤خ ك٢ ك٣ٞإ آوب اُو٤ٌ ( ) 
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حى نيٍصحان، كنىشىأ نيشكءان كنىٍشأة، فنجد صيغة المصادر تتبدؿ مف فعؿ آلخر عمى أنو مف . فىٍتحان، كنىصى
. باب كاحد

تدؿ عمى معاف محددة يعبر عف كؿ منيا بصيغة معمكمة تشترؾ فييا : كالطائفة الثانية
أفعاؿ مختمفة، ذات أبكاب عدة، كمعنى ذلؾ أف ىناؾ ارتباطا بيف ىذه المعاني المحددة، كالصكت 

الخ، كبيف صيغ المصادر التي تعبر عنيا كالفيعاؿ كالفىعيؿ كالًفعاؿ ...كالنفار كالحرفة كاالضطراب 
. كالًفعالة كالفىعىبلف كغيرىا

كنظرا العتماد الباحثيف عمى المنيج التعميمي الصرفي الذم يقـك عمى تفصيؿ ىذه الصيغ 
كمف ثـ ربطيا بأفعاليا التي أخذت عنيا كبياف دالالتيا، ال يتسنى لنا إظيار ما بذلكه مف جيد أك 

 كسنرٌكز عمى إظيار الدالالت الجديدة التي قدميا الباحثكف، ،يمو إاٌل بالكقكؼ عمى ىذه الصيغكتؽ
كىي مما لـ يذكرىا الصرفيكف، تجنبا إلعادة ما ذكره الباحثكف، كغايتنا في ذلؾ اإلشارة إلى الجيد 

الكبير الذم بذلو الباحثكف في ربط المصادر بأفعاليا كبياف معاني صيغيا في نيج الببلغة، 
ظيار ما تكصمكا إليو مف نتائج سكاء عمى مستكل قياسية بعض ىذه الصيغ، أك عمى مستكل  كا 

. الدالالت الجديدة التي أضافكىا إلييا

  َمصادُر  أَلفَعال  ا َُّل ّية  ام ردة

في فىعىؿى المتعدم ىك صيغة - كيسميو األقدمكف قياسيا – ذىب الصرفيكف إلى أف الغالب 
 (ًفعالة) عمى حرفة أك كالية فالغالب في مصدره ىك (بفىعىؿ)فإذا ديٌؿ . (فيعكؿ)كفي فىعىؿى البلـز  (فىٍعؿ)

ذا ديٌؿ بو عمى صكت فالغالب في مصدره ىك صيغتا ذا ديٌؿ بو عمى حركة ،(فيعاؿ كفىعيؿ): كا   كا 
.  (فىعىبلف)كتقمب فالغالب في صيغة مصدره ىك 

. كالغالب في مصدر فىًعؿى المتعدم ىك فىٍعؿ أيضا، لكف الغالب في مصدر فىًعؿى البلـز ىك فىعىؿ
– كأما غير الغالب مف ىذه المصادر . ىك فىعالة كفيعكلة– كىك الـز دائما – كالغالب مف فىعيؿ 

فىعىؿ، كفىعاؿ، كًفعاؿ، : ةتيفمف فىعىؿ جاءت المصادر اآل: فإنو كثير جدا– كيسميو األقدمكف سماعيا 
. كًفعالة، كفيٍعبلف، كًفٍعبلف، كفيٍعؿ، كفىًعؿ، كًفٍعؿ
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فىًعؿ، كفيٍعؿ، كًفعىؿ، كفيٍعمة، كفىٍعمة، كًفٍعمة، كفىعكؿ، كفيعكؿ، : يةتكمف فىًعؿى كردت صيغ المصادر اآل
. كفىعالية

. فىٍعؿ، كًفٍعؿ، كفىعىؿ، كًفعىؿ، كفىعاؿ: كمف فىعيؿ كردت صيغ المصادر التالية

كقد بذؿ الباحثكف جيدا في بياف ما تدؿ عميو ىذه الصيغ مف معاف في نيج الببلغة فضبل عف 
. ارتباطيا بأفعاليا

: َفْعل -ُ
أنيا تأتي في : األكلى:  ليذه الصيغة في مسألتيف()لـ يخرج الباحثكف عٌما أقٌره الصرفيكف

أف ىذه الصيغة ال يمكف حصرىا في مجاالت داللية : جميع األبكاب عدا الباب الخامس، كالثانية
محددة، كعمى الرغـ مف اعتراؼ الباحثيف بأف دالالت ىذه الصيغة يصعب حصرىا فقد تممس ليا 

بعضيـ دالالت في نيج الببلغة، إذ حصرىا الباحث عمي فرحاف جكاد في داللة التركيز عمى 
عمى ذات – في األغمب – أف ما كرد مف ىذه الصيغة في نيج الببلغة يدؿ "الحدث فذىب إلى 

– كىك قميؿ –  مقٌسما داللة ىذه الصيغة عمى قسميف قسـ يككف فيو الحدث مكتفيا بذاتو ()"الحدث
يدؿ : األكؿ: كىذا األخير عمى قسميف– كىك األكثر – كقسـ يككف فيو الحدث كاقعا عمى غيره 

ما بفعؿ مصحكب بقكة كسطكة كالثاني يدؿ عمى فعؿ خاص : عمى معالجة فعؿ حركي إما يدكيا كا 
باء  ما (رفض)ظاىرا كاف أك باطنا، أك يدؿ عمى امتناع كا  ، أك يدؿ عمى فعؿ فيو جيد إما قياما كا 

صدكرا، أك الكصؼ، أك االكتساب كاإلعطاء، كقد يككف المصدر مكتفيا بذاتو كيدؿ عمى قصد 
الشيء، أك معالجة فعؿ حركي، أك عمى صفة نفسية أك جسمية، أك عيب، أك حركة كاضطراب، أك 

، أما الباحثة فائزة عبد األمير شمراف فذكرت داللة الحركة كاالضطراب، ()الدعاء كاالنقياد
، في حيف أعاد الباحث كساـ جمعة لفتة ()كاالنفعاالت العاطفية، كنشاط الفـ، كاإليذاء أك االعتداء

                                 
ٗؾٞٛب  ، ٝأُوعغ ك٢ اُِـخ156/ 1: ، ّٝوػ اُْبك٤خ124/ 2: أُجوك :، ٝأُوزٚت4/5: اٌُزبة: ٣٘ظو ( ) 

 . 113: ٖٓطل٠ اُـال٢٘٣ :، ٝعبٓغ اُلهًٝ اُؼوث٤خ65/ 1: ػ٢ِ هٙب: ٕٝوكٜب

. 66: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 .68 – 66: ٗلَٚ ( ) 

. 42 – 34 : أث٤٘خ أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ:٣٘ظو ( ) 
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 كلـ تذكر الباحثة رممة خضير مظمـك دالالت ليذه ()ما ذكره الباحث عمي فرحاف جكاد مف دالالت
الصيغة، كفي الحقيقة أف ما ذكره الباحثكف مف دالالت ليذه الصيغة يختمؼ في التسمية يقترب في 
المعنى، كأرل أف معظـ دالالت ىذه الصيغة المصدرية المجردة  التي ذكرىا الباحثكف ىي دالالت 

. معجمية تتعمؽ بالمعنى المعجمي ألفعاليا أكثر مف تعمقيا بمعاني الصيغة
كالتفت الباحث كساـ جمعة لفتة إلى أف ىذه الصيغة كردت مف الفعميف البلـز كالمتعدم، 
بؿ إف كركدىا مف البلـز كاف ىك الغالب في نيج الببلغة فالكاقع المغكم ليا يشير إلى أنيا تطرد 
في فىعىؿى الزما كاف أك متعديا كليس في المتعدم فقط، كالذم ذىب إليو الباحث يؤكده مجمع المغة 

 . ()، كيؤكده أيضا أحد الباحثيف المحدثيف()العربية في القاىرة
 َفَعل -ٕ

:  كذلؾ في مسألتيف()لـ يخرج الباحثكف في دراستيـ ىذه الصيغة عٌما قاؿ بو الصرفيكف
، (فىعىؿى يىٍفعىؿ)كركد ىذه الصيغة في أبكاب الفعؿ الثبلثي جميعيا، عدا الباب الثالث : األكلى
اشتماؿ ىذه الصيغة عمى الدالالت التي ذكرىا الصرفيكف، كذكرت الباحثة فائزة عبد : كالثانية

األمير شمراف أف ىذه الصيغة في نيج الببلغة شممت الدالالت التي ذكرىا الصرفيكف ليا عدا 
السيكلة أك الشدة ذاكرة أمثمة ليا لـ تجر عمى معاني الصرفييف مف دكف إضافة دالالت أخرل 

 في حيف أضاؼ الباحث كساـ جمعة لفتة دالالت أخرل ليذه الصيغة لـ يذكرىا الصرفيكف ()عمييا
الداللة عمى الصكت، كاالمتناع، كاألخذ كاالعطاء، كالظيكر أك : فضبل عف التي ذكركىا كىي

.  ()االنفراج، كالكلكع بالشيء، كالقكة كنقيضيا
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 .1978ّ، َُ٘خ 29: ٓغِل

 .259: ٓؾٔل ثٖ ّل٤غ اُوي٢٘٣ٝ: عٞٛو اُوبًٓٞ ك٢ اُغٔٞع ٝأُٖبكه: ٣٘ظو ( ) 
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. 23 - 14: اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -115-  

 

 :ُفْعل -ّ

كىي صيغة سماعية في جميع ما كردت فيو، كتأتي مف األفعاؿ البلزمة كالمتعدية مستكعبة 
كذكر الباحث كساـ ( )أبكاب الفعؿ الثبلثي جميعيا، كتشترؾ ىذه الصيغة بصيغ أخرل كالفعؿ كاحد
كاشتركت  (فىًعؿى يىٍفًعؿ)جمعة لفتة أف ىذه الصيغة استكعبت أبكاب الفعؿ الثبلثي عدا الباب السادس 

ٍكر، كسيٍقـ كسىقىـ، كالييٍمؾ كاليىمىكة: بصيغ أخرل في أكثر مف مثاؿ منيا ٍكر كزى شيٍرب كًشٍرب، كزي
()  

 مضيفا إلييا الباحث عمي فرحاف جكاد معاني أخرل ()كقد دٌلت عمى المعاني التي ذكرىا الصرفيكف
الداللة عمى صفة حسنة أك ذميمة، كالداللة عمى ثقؿ الكطأة، كبياف حاؿ المخاطب، كالداللة : كىي

، أفاد منيا الباحث كساـ جمعة لفتة كذكرت الباحثة فائزة عبد األمير ()عمى شيء يمكف قياسو
.  ()شمراف أمثمة ليذه الصيغة لـ ترد عمى ما ذكره الصرفيكف مف معاف، مف دكف أف تحدد معانييا

 ُفَعل -ٗ

ىيدىل، ) لـ يذكر الصرفيكف مف أمثمتيا إالَّن ثبلثة ()كىي صيغة سماعية نادرة في العربية
 كاتفؽ الباحثاف عمي فرحاف جكاد ككساـ جمعة لفتة أنيا لـ () كزادكا عمييا ليقىى كبيكى(كسيرىل، كتيقىى

 في حيف أضافت إلييا الباحثة فائزة عبد األمير ()لـ ترد في نيج الببلغة إاٌل بيذه األمثمة الثبلثة
. ()شمراف مثاال آخر كىك سيدل
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 َفِعلَ  -٘

أكد الباحثكف ما ذىب إليو الصرفيكف في قٌمة شيكع ىذه الصيغة إذ لـ يجدكا ليا في نيج 
.  ()لىًعب ككىًذب: الببلغة إاٌل مثاليف فقط ىما

 ِفَعل -ٙ

أكد الباحثكف أف الكاقع المغكم ليذه الصيغة في نيج الببلغة يطابؽ ما ذىب إليو 
أف : قٌمة كركدىا، إذ لـ يقفكا إاٌل عمى أمثمة قميمة منيا، كالثانية: األكلى: ، في مسألتيف()الصرفيكف

. ()المساحة أك الحجـ: معظـ معانييا مكافؽ لما ذكره بعض الصرفييف كىي
 ُفعول -ٚ

كتطرد ىذه الصيغة في فىعىؿى البلـز كقد أختمؼ في قياسيتيا كتدؿ عمى صفة الشيء 
كصدكره منو كقد اجتيد الباحثكف في بياف معانييا، كما ذكركه ال يعدك المعاني المعجمية ألفعاؿ 

 .()ىذه الصيغة كيدخؿ جميعو في الداللة عمى صفة الشيء كصدكره عنو
 َفعول -ٛ

اختمؼ فيما جاء عمى ىذه الصيغة ىؿ ىي أسماء أك مصادر، لقٌمة كركدىا في المغة 
العربية، كقد اتفؽ الباحثاف عمي فرحاف جكاد ككساـ جمعة لفتة عمى أف ىذه الصيغة لـ ترد في نيج 

قكد: الببلغة إالَّن في مثاليف ىما قىبكؿ ككى
، في حيف أضافت ليما الباحثة فائزة عبد األمير شمراف ()

مثاال آخر كىك الكىضكء
() .

                                 
اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ  89ٝ - 86: أث٤٘خ أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

. 25 – 24: اُٖوك٤خ

، 32/ 2: ، ٝأُووة64: أثٞ اُوبٍْ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٍؼ٤ل أُإكة: ، ٝكهبئن اُزٖو٣ق22/ 4: اٌُزبة: ٣٘ظو ( ) 
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اُج٤٘خ  107ٝ - 105: ، أث٤٘خ أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ71: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ  ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو(  ) 

. 57 – 55: أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ
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 َفِعيل -ٜ

لـ يخرج الباحثكف في دراستيـ ىذه الصيغة عٌما ذكره الصرفيكف، بيد أف الباحثة فائزة عبد 
. ()األمير شمراف ذكرت أمثمة قميمة لـ تربط بالمعاني التي حددىا الصرفيكف

ُفعال  -ٓٔ

أجمع المغكيكف عمى ارتباط ىذه الصيغة بداللة الصكت كالداء كاختمفكا بداللتيا عمى زعزعة 
البدف كما تفرقت أجزاؤه، كتطرد في فىعىؿى البلـز كتقؿ في غيره، كتشترؾ ىذه الصيغة بصيغ أخرل 

  بو، كلـ تخرج ىذه الصيغة في نيج الببلغة عٌما قاؿ()في الفعؿ الكاحد منيا فىًعٍيؿ كًفعىاؿ كفىعىاؿ
 كىك يتساكؽ كما أقرَّنه المجمع العممي في القاىرة في ()الصرفيكف في داللتيا كارتباطيا بفىعىؿ

كاء:  كقد أضاؼ ليا الباحث أحمد ىادم زيداف داللة أخرل، ىي()قياسيتيا االمتبلء في ري
()  .

 ِفعال -ٔٔ

مف فىعىؿ البلـز كقد تأتي مف – غالبا – ربط الصرفيكف ىذه الصيغة بدالالت معينة، كتأتي 
، كما قدمو الباحثكف ()فىعاؿ كفيعاؿ كفيعكؿ: أيضا، كما تشترؾ مع صيغ أخرل مثؿ (فاعؿ)المزيد 

في ىذه الصيغة يتساكؽ كما أقرَّنه الصرفيكف سكل أمثمة قميمة ذكرتيا الباحثة فائزة عبد األمير 
. ()شمراف لـ تأت عمى المعاني التي ذكركىا

 َفعال -ٕٔ

إنيا سماعية في جميع ما كردت : ف الصرفييف قالكاأكىي صيغة شائعة في العربية، إالَّن 
عميو كقد شغمت ىذه الصيغة عمماء المغة مف القدماء كالمحدثيف فيي صيغة مصدرية تارةن ، كفعمية 

                                 
 ، اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ 114- 113: أث٤٘خ أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 
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تارةن أخرل، كاسمية في حاالت معينة، كىي تشترؾ مع صيغ أخرل في العربية كفعيؿ ك فيًعاؿ، 
، ()مف فىعىؿ البلـز كقد تأتي مف المتعدم كتقؿ في فىًعؿ البلـز كالمتعدم– غالبا – كغيرىا كتأتي 

كذكر الباحثكف أنيا كردت في النيج بكثرة، كىذا يتساكؽ كشيكع ىذه الصيغة كلـ تخرج في عبلقتيا 
 بيد أف الباحث كساـ جمعة لفتة أضاؼ ليا دالالت أخرل ،بأفعاليا كدالالتيا عٌما ذكره الصرفيكف

كأرل أنيا دالالت معجمية ال تتعمؽ بالصيغة، كمف الجدير بالذكر أف أغمب الباحثيف تناكؿ ىذه 
الصيغة مف دكف أف يمٌيزكا بيف المصدر كغيره يستثنى مف ذلؾ الباحثة فائزة عبد األمير شمراف 

نما ىك اسـ مصدر كما أشارت إلى أف  حيث ذكرت ما جاء عمى ىذه الصيغة كىك ليس بمصدر كا 
  .()لـ ترد في نيج الببلغة بمعنى فعؿ األمر أك األسماء المعدكلة كاسـ الجنس (فىعىاؿ)صيغة 

 ُفْعَلة -ٖٔ

كىي صيغة سماعية في جميع ما كردت عميو ربطيا الصرفيكف بدالالت معينة أغمبيا 
فىٍعمىة كًفٍعمىة : الداللة عمى المكف، كتأتي مف الفعؿ المجرد كالمزيد، كتشترؾ مع صيغ أخرل مثؿ

 كلـ تختمؼ دالالتيا التي ذكرىا الباحثكف في نيج الببلغة عٌما ذكره الصرفيكف، كانفرد ()كغيرىا
إف ىذه الصيغة كثيرا ما تأتي في نيج الببلغة بداللة اسـ : الباحث عمي فرحاف جكاد بالقكؿ

. ()المصدر
 َفَعلة -ٗٔ

كىي صيغة سماعية تأتي مف األفعاؿ الثبلثية المجردة كالمزيدة، قميمة في العربية، تشترؾ 
فيٍعمة كفىٍعمة، كقد أكد الباحثكف قٌمة كركد ىذه الصيغة في النيج، كذكرت الباحثة : مع غيرىا مثؿ

 .()فائزة عبد األمير شمراف ليا دالالت معجمية
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َفعااة  -٘ٔ

كتشترؾ معيا صيغ  كتقؿ في غيره كترتبط بمعاف محددة، (فىعيؿ)تطرد ىذه الصيغة في 
ًفعالة كفيعكلة كًفٍعؿ كفىعىؿ كفاعمية، لـ تختمؼ دالالتيا التي ذكرىا الباحثكف عٌما أقره : أخرل مثؿ

البلـز  – غالبا – الصرفيكف فقد ارتبطت أمثمتيا بالفعؿ الثبلثي المجرد بجميع أبكابو عدا فىًعؿى يفًعؿ 
، فاألكلى مف الفعؿ المزيد  (العىداكة كاألمانة)عدا لفظتيف كردتا مف الفعؿ الثبلثي المزيد ىما 

فيٍعؿ : مشتركة مع صيغة.(فعَّنؿ)عمى ًزنة  (أمَّنف)كالثانية مف الفعؿ المزيد  (فاعىؿ)عمى زنة  (عادل)
 .()(أربعة أمثمة)كًفٍعؿ كفىعاؿ، كما جاءت عمى صيغة فعالية في 

 ِفَعااة -ٙٔ

، كلـ ()كتقٌؿ في غيرىا (القياـ باألمر)تطرد ىذه الصيغة فيما يدؿ عمى حرفة أك كالية 
تختمؼ داللتيا التي ذكرىا الباحثكف عما أقرَّنه الصرفيكف كىك يتساكؽ كما أقرَّنه المجمع العممي 

، فقد كردت مف فىعىؿى في أبكابو الثبلث كمف فىًعؿى يفًعؿ مف البلـز كالمتعدم، مشتركة مع ()بقياسيتيا
: صيغة فيعىؿ في ىيدىل كًىداية، كقد أضافت ليا الباحثة فائزة عبد األمير شمراف داللة أخرل كىي

، ككجد الباحثكف مثاليف لمصيغة عيٌدا مف غريب التصاريؼ لممصدر في نيج (ًرباطة)القكة في 
( )ًذيادة كًحياشة، إذ كاف القياس يؤتى بيما عمى غير ىذه الصيغة كلكف اإلماـ : الببلغة، ىما

. ()عدؿ ليذه الصيغة لممناسبة الصكتية بيف المفظتيف
 ُفَعااة    -ٚٔ

أختمؼ في مصدرية ىذه الصيغة، كىي ترتبط بالداللة عمى ما يفضؿ مف الشيء كيسقط 
 كتكافقت (فىًعؿى يفًعؿ)ة االستعماؿ، ترد مف أبكاب الفعؿ الثبلثي عدا الباب السادس ؿمنو، كىي قمي

ىذه الصيغة مع ما أقرَّنه الصرفيكف في داللتيا كقمتيا، كىذا يتساكؽ كما أقرَّنه المجمع العممي في 
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 140: ، ٝكهبئن اُزٖو٣ق11 / 4: اٌُزبة: ٣٘ظو ( ) 

. 396: اُوواهاد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُزٖو٣ل٤خ: ٣٘ظو ( ) 

، ٝؿو٣ت ٜٗظ 77: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()، ُٝـخ اإلٓبّ ػ144٢ِ: فطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ: ٣٘ظو ( ) 

اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ، 212ٝ – 200: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، ٝأث٤٘خ 254 – 252: اُجالؿخ

. 107 – 104: ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ

. 63: ، ٝكهبئن اُزٖو٣ق13 / 4: اٌُزبة: ٣٘ظو ( ) 
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 كقد أضاؼ ليا الباحث كساـ جمعة لفتة ()لداللة عمى فضالة الشيء كما تحاٌت منواإجازتيا 
كأرل أنيا عيف داللة ما يفضؿ مف الشيء كسقط منو ألنيا  (نيخامة)الداللة عمى ما يستقبح في 
الجيد المختار في : ذىب إلى أنيا تدؿ عمى ىذه الداللة بنحكيف ىماكبمعنى الساقط المتركؾ، 

. ()(قيراضة)كىك الشيء المنثكر في األعراس، كالساقط المتركؾ في (نيثارة)
ُفعواة  -ٛٔ

كترتبط ىذه الصيغة بمعاف داللية محددة، كتٌطرد في فىعيؿ البلـز كما تأتي مف باب فىعىؿ 
 كمف النظر فيما ذكره الباحثاف كساـ جمعة لفتة ()يفًعؿ، كفىًعؿ يفعىؿ، كتشترؾ معيا صيغة فىعىالة

كفائزة عبد األمير شمراف نجد أف ىذه الصيغة تتطابؽ كما أقٌره الصرفيكف سكاء في عبلقتيا بأفعاليا 
فقد كردت مف الثبلثي المجرد كالمزيد متعديا كالزما، أك في داللتيا، سكل أنيا لـ تأت دالة عمى 

 ()المكف
 َفْعلى و ُفْعلى -ٜٔ

ا صيغ ـف بالفعؿ المجرد كالمزيد، كىما قميمتا االستعماؿ، كتشترؾ معواف الصيغتاترتبط ىات
ا في نيج الببلغة إذ لـ يجدكا منيما إاٌل أمثمة قميمة، كقد الحظ ـأخرل، كقد أكد الباحثكف قٌمتو

 بعض أمثمتيما إنما لمداللة عمى التكثير كالمبالغة ()الباحث كساـ جمعة لفتة أف إيثار اإلماـ 
.  ()النيٍعمى كالنعماء: ا بصيغة أخرل مثؿـالحظ اشتراكوك

 
 
 

 
                                 

 .399: اُوواهاد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُزٖو٣ل٤خ:  ٣٘ظو( ) 

، ٝأث٤٘خ 145: ، ٝفطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ78: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ: ٣٘ظو ( ) 

 107: اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ، 217ٝ – 212: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ
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. 69 – 63: كهبئن اُزٖو٣ق: ٣٘ظو ( ) 

اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ ، 220ٝ - 217: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخأث٤٘خ : ٣٘ظو ( ) 

. 98 – 96: اُٖوك٤خ

اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ ، 236ٝ- 233: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخأث٤٘خ :  ٣٘ظو () 

. 114 – 110: اُٖوك٤خ
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 َفْعَلا وُفْعَلا وُفَعَلا -ٕٓ

كىذه صيغ مصدرية نادرة، كفىٍعبلء لـ يذكرىا سيبكيو في المصادر، كقد كجد ليا الباحثكف 
أمثمة قميمة في النيج، أما فيٍعبلء فمـ يرد ليا في نيج الببلغة مثاؿ كأما فيعىبلء ذكرت ليا الباحثة  

مىكاء كذكر الباحث كساـ جمعة مثاليف ىما: فائزة عبد األمير مثاؿ كاحد كىك يىبلء: غي مىكاء كخي . ()غي
 َفَعَلن -ٕٔ

ترتبط ىذه الصيغة بالداللة عمى الحركة كاالضطراب، كتأتي مف الفعؿ الثبلثي البلـز كتشذ 
في المتعدم، كلـ تخرج ىذه الصيغة في نيج الببلغة عما أقره الصرفيكف فقد كردت كٌميا مف الفعؿ 

 كذلؾ يتساكؽ كما أقٌره المجمع العممي بالقاىرة ()الثبلثي البلـز كبداللة الحركة كاالضطراب
. ()بقياسيتيا

 ُفْعَلن وِفْعَلن -ٕٕ

كىما صيغتاف سماعيتاف كأمثمتيما قميمة، كىك ما أكده الباحثكف، كربط الباحث عمي فرحاف 
 ()جكاد داللتيما باالتصاؼ بالحدث كالمبالغة

مصادر  افعل  ا َل ي  امزيد 
الحظ المغكيكف أف صيغ المصادر مف األفعاؿ الثبلثية المزيدة أك الرباعية المجردة كالمزيدة 

فَّن لمصادر أتككف قياسية مطردة، بخبلؼ صيغ المصادر مف األفعاؿ الثبلثية المجردة، كمعنى ذلؾ 
غير الثبلثي صيغا ثابتة أجمع عمييا عمماء الصرؼ، إذ البيٌد لكؿ فعؿو غير ثبلثي مف مصدرو 

عمـ أف ما جاكز مف األفعاؿ الماضية ثبلثة أحرؼ سكاء كانت اك: "كفي ذلؾ يقكؿ الزمخشرم مقيسو 
ألفَّن : " كعمؿ ابف يعيش ذلؾ بقكلو"بزيادة، أك بغير زيادة فإف مصادرىا تجرم عمى سىنفو ال يختمؼ

                                 
اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ ، 239ٝ- 236: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخأث٤٘خ : ٣٘ظو ( ) 

. 115 – 113: اُٖوك٤خ

اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ ، 226ٝ- 223: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخأث٤٘خ : ٣٘ظو ( ) 

: ،ٝفطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ79: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()،  ُٝـخ اإلٓبّ ػ٢ِ 118 – 117: اُٖوك٤خ
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. 393: اُوواهاد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُزٖو٣ل٤خ: ٣٘ظو ( ) 

اُج٤٘خ ، 231ٝ- 227: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، ٝأث٤٘خ 78: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 ،  121 – 119: أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ

 .57 / 6: ّوػ أُلَٖ ( ) 
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ألفَّن الفعؿ بيا ال يختمؼ، كالثبلثية مختمفةه أفعاليا الماضية، كالمضارعة، فبلختبلؼ الثبلثية "
. ()"اختمفت مصادرىا، كلعدـ اختبلؼ ما زاد منيا عمى الثبلثة أيجريت عمى منياجو كاحد لـ يختمؼ

: مصادر  افعل  ا َل ي  امزيد  حرف و حد:  و ً 
فااة -ٔ   ْفعال و ِإ

إذا كاف صحيح  (أٍفعىؿ)تأتي صيغة إٍفعاؿ مصدرا قياسيا لمفعؿ الثبلثي المزيد باليمزة 
العيف، أما إذا كاف الفعؿ الثبلثي المزيد باليمزة معتؿ العيف فصيغة مصدره إفالة، كقد اختمؼ 

ما ك، كقد رصد الباحثكف أمثمتيما في نيج الببلغة ()الصرفيكف في المحذكؼ مف ىذه الصيغة
كقد انفرد  (أفعؿ)ذكركه ال يتعدل ما أقٌره الصرفيكف، كمف ثـ ذكركا داللتيا، كىي دالالت فعميا 

الباحث عمي فرحاف جكاد بالقكؿ إف داللة الجعؿ في ىذه الصيغة ىي الغالبة في نيج الببلغة 
.  ()كذىب إلى أف أغمب دالالت الجعؿ لـ ترد في الكتب النحكية

 تْفِعيل وتْفِعلة -ٕ

الثبلثي المزيد بتضعيؼ العيف، فإذا كاف  (فعَّنؿ)كىما صيغتا المصدر القياسٌيتاف مف 
ذا كاف معتؿ اآلخر فصيغة مصدره تٍفًعمة، كقد يرداف  صحيح اآلخر فصيغة مصدره تٍفًعيؿ، كا 

، كقد رصد ()إف صيغة تٍفًعمة قد تأتي مف الفعؿ الصحيح كىك نادركمصدرا لمفعؿ ميمكز البلـ، 
الباحثكف أمثمتيما في نيج الببلغة كلـ تختمؼ جميعيا عٌما أقٌره الصرفيكف كالحظ الباحثكف أف 
نما كردت مف الفعؿ  صيغة تٍفًعمة لـ يقتصر كركدىا مف الفعؿ معتؿ البلـ أك الميمكز فقط كا 

.  الصحيح أيضا في أمثمة قميمة، كمف ثـ ذكركا دالالتيما، كىي دالالت فعميما فعَّنؿ
 
 

                                 
. 57/ 6: ّوػ أُلَٖ ( ) 
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اُج٤٘خ ، 288ٝ- 276: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ٝأث٤٘خ 87، 82: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

. 152 – 148: أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خ
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 ِفَعال وُمَفاَ لة -ٖ

ؿى )كىما صيغتاف لممصدر مف الفعؿ الثبلثي المزيد  ، كقد رصد الباحثكف أمثمتيما ()(فاعى
أك في  (فاعؿ)في نيج الببلغة كلـ تختمؼ عما أقٌره الصرفيكف سكاء بعبلقتيما بالفعؿ المزيد 

داللتيما، كقد ركزت الباحثة فائزة عبد األمير شمراف عمى بياف داللتيما، كىي داللة فعميما المزيد 
في حيف أثبت ليما الباحث كساـ جمعة لفتة دالالت معجمية ال تتعمؽ بالصيغة سكل داللة 

الًحساب : المشاركة كىي داللة فعميما، كقد الحظ الباحث اشتراؾ الصيغتيف في بعض األمثمة مثؿ
اسبة، فرَّنؽ بينيما دالليا كقد اكتفى الباحث عمي فرحاف جكاد بذكر صيغة ميفىاعمة، كلـ يذكر .كالميحى

. ()ًفعاؿ مف الثبلثي المزيد كلعٌمو ذىب إلى أنيا ليست مصدرا كما ذىب بعض المغكييف
 

 مصادر  افعل  ا َل ي  امزيد  حرفين:  ا يا
  ْفِتعال -ٔ

امتازت مف باقي الصيغ  ،(اٍفتعىؿى )كىي صيغة قياسية لممصدر مف الفعؿ الثبلثي المزيد 
 كقد رصد ،جعؿ حرؼو مكاف غيره: ، كيعني()اإلبداؿ: المزيدة بحدكث عارضو صرفي فييا ىك

الباحثكف أمثمتيا في نيج الببلغة فضبل عف التغيرات التي حصمت فييا، الفتيف النظر إلى شيكعيا 
. ()في نيج الببلغة مرتبطة بدالالت فعميا

 َتَفعُّل -ٕ

، رصد الباحثكف أمثمتيا في نيج ()(تفىعَّنؿ)كىي صيغة قياسية مف الفعؿ الثبلثي المزيد 
 .()الببلغة كمف ثـ ذكركا دالالتيا كىي دالالت فعميا المزيد

                                 
. 81 / 4: اٌُزبة: ٣٘ظو ( ) 

اُج٤٘خ ، 276ٝ- 267: أُٖبكه ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، ٝأث٤٘خ 83: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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347  .
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. 162 – 158: اُج٤٘خ أُٖله٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ كالُخ اُج٤٘خ اُٖوك٤خٝ

 .76 / 6: ، ّٝوػ أُل79َٖ / 4: اٌُزبة: ٣٘ظو ( ) 
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 َتفاُ ل -ٖ

، رصد الباحثكف أمثمتيا في نيج الببلغة كىي صيغة قياسية لمفعؿ الثبلثي المزيد تىفاعىؿ
. ()كمف ثـ ذكركا دالالتيا كىي دالالت فعميا المزيد

  ِفعال  -ٗ

، ربط الصرفيكف داللتيا بداللة فعميا عمى ()كىي صيغة قياسية لمفعؿ الثبلثي المزيد اٍنفىعىؿ
المطاكعة، كقد رصد الباحثكف أمثمتيا في نيج الببلغة فكجدكىا مماثمة لما أشار إليو الصرفيكف 

. () داللتيا التي لـ تتعد معنى المطاكعة في جميع أمثمتيافيسكاء ارتباطيا بفعميا أك 

  ْفِعَلل -٘

، أشارت الباحثة فائزة عبد األمير ()(اٍفعىؿَّن )كىي صيغة قياسية مف الفعؿ الثبلثي المزيد 
اٍصًفرار، كاغكرار، ): شمراف إلى أف أمثمتيا قميمة في نيج الببلغة لـ تتجاكز ثبلث كممات، ىي

اٌطراح، كانحتات، كلـ : في حيف أضاؼ إلييا الباحث كساـ جمعة لفتة مثاليف آخريف ىما (كاٍعًكجاج
ليست عمى زنة  (انحتات)ك (اٌطراح)، ك()تخرج في داللتيا عف المبالغة في األلكاف كالعيب العارض

، كأما انحتات فمف انحٌت (افتعاؿ)كمصدرىا اٌطراح  (افتعؿ)؛ ألف اٌطراح مف اٌطرح (افعبلؿ)
 . (انفعاؿ)كمصدرىا انحتات  (انفعؿ)

 

                                                                                               
 – 199: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()، ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 85 - 84: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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مصادر  افعل  ا َل ي  امزيد   َل ة  حرف :  اا ا

  ستفعال

، ربط الصرفيكف داللتيا (اٍستىٍفعىؿ)كىي صيغة المصدر القياسي لمفعؿ الثبلثي المزيد 
، كقد رصد الباحثكف أمثمتيا في نيج الببلغة مبينيف عبلقتيا ()بالطمب فضبل عف معاف أخرل

بأفعاليا ذاكريف داللتيا كىي داللة فعميا المزيد، كقد الحظكا أنيا أكثر ما تككف في الطمب كمف ثـ 
. ()تأتي معانييا األخرل

مصادر  افعل  ار ا ي  ام رد و امزيد    

 َفْعَلَلة وِفْعَلل -ٔ

، سكاء أكاف مضعَّنفا أـ غير (فىٍعمىؿى )كىما صيغتاف قياسيتاف لمصدر الفعؿ الرباعي المجرد 
ؼ، كيذىب الصرفيكف إلى أف صيغة فىٍعمىمىة أغمب مف صيغة ًفٍعبلؿ كما ىك الحاؿ في عَّن مض

مة)صيغتي  ، كقد أشار الباحثكف إلى قٌمة كركد ىاتيف الصيغتيف في نيج الببلغة إذ ()(ًفعاؿ كميفىاعى
  إلى لفتة كفائزة عبد األمير جمعةأما ًفٍعبلؿ فقد أشار الباحثاف كساـ (سبعة أمثمة)كردت فىٍعمىمىة في 

: ًزلزاؿ، في حيف أضاؼ ليا الباحث عمي فرحاف مثاليف ىما: أنيا لـ ترد إالَّن في مثاؿ كاحد، ىك
 .()ًصمصاؿ ككسكاس، كلـ تخرج داللتيما عف المبالغة كالتكرار نتيجة اشتماليا عمى التضعيؼ 

 َتَفْعُلل -ٕ

، كذكرت الباحثة فائزة عبد (تىفىٍعمىؿى )كىي صيغة المصدر القياسي مف الفعؿ الرباعي المزيد 
األمير أنو لـ ترد مف صيغ المصدر مف الرباعي المزيد سكل ىذه الصيغة، كفي أمثمة قميمة جدا 

ا الباحث كساـ جمعة لفتة مثاال ـ في حيف أضاؼ لو(تغمغيؿ)ك (تقمقيؿ) ىما فقد كردت في مثاليف
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لـ تخرج عما أشار إليو الصرفيكف مف معنى  (ثبلثة أمثمة) فيككف كركدىا في (تؤللؤ) كىك آخر
كد صيغ أخرل مف الرباعي المجرد كالمزيد بمثاؿ ركأشار الباحث كساـ جمعة لفتة إلى ك. المطاكعة

فيٍعمىمىيمة في طيمأنينية، كافًعبٌلؿ في اٍدليمىاـ: كاحد لكؿ صيغة كىي
()  .

صيغ  امصدر  اميمي 
رصد الباحثكف أمثمة المصدر الميمي في نيج الببلغة بصيغو المختمفة، كقد كضعيا 
بعضيـ في باب المشتقات ألف المصدر الميمي يحمؿ معنى الذات، فضبل عف معاف أخر ال 
 .()يحمميا المصدر الداؿ عمى الحدث فقط، فيك يدؿ عمى نياية الشيء أك خاتمتو أك صيركرتو

 وَمْفِعل َمْفَعل -ُ

ٍفعىؿ صيغة قياسية مطَّنردة في الفعؿ الثبلثي المجرد عامة، كتأتي مف أبكابو جميعا،  كمى
كتتداخؿ مع اسمي الزماف كالمكاف، كيفٌرؽ بينيا مف خبلؿ السياؽ، كأما مٍفًعؿ فصيغة قياسية مف 

مكسكر العيف في المضارع، كتأتي أيضا مف الفعؿ الثبلثي  (معتؿ الفاء بالكاك)الفعؿ المثاؿ الكاكم 
 تأتي مكسكرة العيف مف الفعؿ الصحيح إذف إلى تداخؿ الصيغتيف كاألجكؼ بالياء، كأشار المغكم

، كقد رصد الباحثكف أمثمتيما في نيج الببلغة ()تأتي مفتكحة العيف مف الفعؿ المثاؿ بالكاكك
ٍفعىؿ)كأشاركا إلى أف  ىي الصيغة األكثر شيكعا في نيج الببلغة مف صيغ المصدر الميمي  (مى

ٍفًعؿ فأشار الباحثكف إلى قٌمة كركدىا في نيج الببلغة كرصد الباحثكف أمثمة عمى  األخرل، كأما مى
ٍفًعؿ )كزف  ، كرصدكا أمثمة ابكسر العيف، ككاف قياسيا الفتح، ألٌف فعميا صحيح كليس مثاال كاكمٌ  (مى

ٍفعىؿ مع اسمي الزماف كالمكاف أما داللتيما فمـ يختمؼ الباحثكف عما أقٌره  تداخمت فييا صيغة مى
. ()حمميا معنى الذات كالداللة عمى نياية الحدث: الصرفيكف لصيغ المصدر مف دالالت، كىي
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 َمْفَعَلة وَمْفِعَلة وَمْفُعَلة -ٕ

ٍفًعمىة فيي  كمٍفعىمىة صيغة قياسية مف الثبلثي لمداللة عمى كثرة الشيء الجامد بالمكاف، كأما مى
سماعية في األفعاؿ صحيحة الفاء، أك معتمة العيف بالياء، كقد ترد مف الفعؿ الناقص عمى زنة 

ٍفًعؿ) ٍفًعمىة)فإذا لحقتو التاء  (مى ٍفعيمىة فصيغة سماعية أقميما كركدا في  (مى خمص إلى المصدرية، كأما مى
، كقد رصد الباحثكف أمثمة ىذه الصيغ في نيج الببلغة ككجدكا أنيا تتطابؽ كما أقٌره ()العربية

الصرفيكف سكاء في الكثرة كالشيكع، أك في عبلقتيا بأفعاليا، فجاءت صيغة مٍفعىمىة أكثر شيكعا مف 
 كمف الجدير بالذكر أف الباحث كساـ () كىذا يعزز قرار مجمع المغة العربية بقياسيتيا()غيرىا

ٍفًعمىة كىك مىٍعصية، كأرل أنو مصدر : جمعة لفتة ذكر مثاال مف المصدر الميمي عمى كزف مى
ٍفًعمة)خالص؛ ألنو مشتؽ مف الفعؿ الناقص، كالتاء في  المشتقة مف الفعؿ الناقص تخمص الكممة  (مى

اسمي الزماف كالمكاف كالمصدر ) كلك حذفناىا ألصبحت الكممة تحتمؿ دالالت ،إلى المصدرية
. (الميميٌ 
 ُمْفَعل وُمْ َفَعل وُمْفَتَعل وُمْسَتْفَعل وِمْفَعال  -ٖ

تأتي صيغ المصدر الميمي مف غير الثبلثي عمى كزف المضارع كلكف بإبداؿ حرؼ 
المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر، كبيذا تشترؾ ىذه الصيغ في المصدر الميمي 

كاسمي الزماف كالمكاف كاسـ المفعكؿ، كيفٌرؽ بينيا مف خبلؿ السياؽ، كقد رصد الباحثكف أمثمة قميمة 
أحصى الباحث كساـ جمعة إذ ليذه الصيغ دالة عمى المصدر الميمي، متفاكتيف في تحديد أمثمتيا، 

. ()لفتة أمثمتيا، في حيف ذكرت الباحثة فائزة عبد األمير شمراف أمثمة ليذه الصيغ مف دكف إحصاء
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مصدر  امّرة 
كىك المصدر الذم يدؿ عمى حدكث الفعؿ مٌرة كاحدة، كأجمع الصرفيكف عمى أٌف ىذا 

المصدر يصاغ مف الٌثبلثٌي كغيره، فمف الثبلثي فىٍعمىة قياسا مطردا، ، كمف غير الثبلثي بإضافة 
َّـن التاء إلى صيغة مصدره األصمية،   كضع الصرفيكف شركطا لصياغتو، كقد ترد ىذه الصيغة كمف ث

نما يراد بيا الداللة عمى الحدث المجرد، فتككف صيغة مصدرية خالصة، كىك  كال يراد بيا المٌرة كا 
، كقد رصد الباحثكف أمثمتو في نيج الببلغة فكجدكا أنيا تتطابؽ كما أشار ()تداخؿ كظيفي لمصيغة

 إلى أف صيغة فىٍعمىة لـ ترد مكصكفة بػ  أيضاأشار الباحثكفك ،إليو الصرفيكف في ىذه الصيغة
كما ترل الباحثة رممة – أك ثبلثة أمثمة - كما يرل الباحث كساـ جمعة – إاٌل في مثاليف  (كاحدة)

 كلـ ترد في غير الثبلثي متمٌكة بيا، كذكر الباحثكف أمثمة ليذه الصيغة لـ تدؿ  -خضير مظمكـ
نما دٌلت عمى المصدرية الخالصة، كأشار الباحث كساـ جمعة لفتة إلى مجيء المٌرة  عمى المٌرة، كا 

كما تممس  دالالت ليذه الصيغة غير المٌرة، كأرل أنيا دالالت – كىك قميؿ – بصيغتي ًفٍعمىة كفيٍعمىة 
.   ()معجمية ال تنحصر بالصيغة

 
مصدر  اهيأة 

سمي ىذا المصدر بمسميات مختمفة، كىك يبٌيف الييأة التي يككف عمييا الحدث، كيصاغ 
مف الفعؿ الثبلثي عمى كزف ًفٍعمىة، كمنع المغكيكف صياغتو مف غير الثبلثي كاكتفكا بالمسمكع منو، 
كقد تأتي ىذه الصيغة كال يراد بيا معنى الييأة، كقد رصد الباحثكف أمثمتيا في نيج الببلغة فكجد 
الباحث كساـ جمعة أنيا أكثر ما تككف في غير الييأة، كذكرت الباحثة فائزة عبد األمير أمثمة 

. ()مف غير ىذه الصيغة (كصؼ الحدث)لمصادر دلت عمى الييأة 
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 امصدر  اص ا ي 
في داللة ىذا المصدر كصياغتو، – القدماء كالمحدثيف - تناكؿ الباحثكف آراء المغكييف 

كخمصكا إلى أنو يصاغ مف المصادر كالصفات كالجكامد كاألدكات بإضافة ياء النسب المشددة كتاء 
مربكطة في آخره، ليدؿ عمى المبالغة كاستغراؽ صفات المعنى األصمي كنسبة ىذا المعنى إلى 

أربعة )تكررت في  (أربعة عشر مثاال) بمغت إذطكائفًو، كمف ثـ رصدكا أمثمتو في نيج الببلغة 
. ()(كأربعيف سياقا

كمف النظر فيما قٌدمو الباحثكف مف صيغ المصادر كدالالتيا في نيج الببلغة يمكننا 
: تسجيؿ المبلحظات اآلتية

اتبع الباحثكف منيجا تعميميا يقتفي خطى الصرفييف كيتٌبع آثارىـ في رصد صيغ المصادر _ 1
كربطيا بأفعاليا كمف ثـ بياف دالالتيا بصكرة مفردة مف دكف ربطيا بالسياؽ، فالداللة مرتبطة 

مؿ عمييا، باستثناء ما قٌدمتو الباحثة رممة خضير تبالصيغة كحدىا كال تتعمؽ بالسياؽ الذم اش
مظمـك مف محاكالت في تكظيؼ معنى الصيغة لمكشؼ عف داللة النص، كما قدمو الباحثكف دارسك 

يؤكد عمى سبيؿ اإلحصاء أك التمثيؿ اشتماؿ نيج – كالسيما في نيج الببلغة كٌمو – ىذه الصيغ 
الببلغة عمى الصيغ المصدرية جميعيا عدا الصيغ المصدرية مف األفعاؿ الممحقة بالرباعي المجرد 

 .اٍفًعنبلؿ : كالمزيد كصيغة كاحدة مف الرباعي ىي

ف العبلقة بيف صيغ األفعاؿ كمصادرىا، كردت في نيج أمف النظر في ما قٌدمو الباحثكف نرل _ 2
الببلغة حسب القكاعد التي قاؿ بيا الصرفيكف فيما بعد سكاء أكاف ذلؾ مف حيث الكثرة أك القٌمة، أـ 

كركد صيغة تىٍفعىاؿ في ستة أمثمة فقط عمى : مف حيث الدالالت كالمعاني، سكل أمثمة قميمة، منيا
مف الفعؿ المتعدم مف  (فىعىاؿ)الرغـ مما ذكره القدماء مف كثرة أمثمتيا في العربية، ككركد صيغة 

كلـ يذكرىا المغكيكف، ككركد أمثمة في نيج الببلغة عيدَّنت مف غريب تصاريؼ  (فىعىؿ يىٍفعيؿ)باب 
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ًذيادة كًحياشة عمى كزف ًفعىالة، إذ كاف القياس يؤتى بيما عمى غير ىذه الصيغة، : المصدر كىي
ٍدكة عمى كزف فىٍعمىة لممرة في سياؽ ال يدؿ عمى المٌرة .      كحى

في نيج الببلغة - مف الثبلثي كغيره – عمى الرغـ مف إدراؾ الباحثيف أف معاني ىذه الصيغ _ 3
لـ تخرج عٌما قاؿ بو الصرفيكف بشكؿ مطمؽ، إاٌل أنيـ اجتيدكا في تممس دالالت جديدة ليذه 

الصيغ مما لـ يذكره الصرفيكف، كمف النظر في ىذه الدالالت نرل أف معظميا ىي دالالت معجمية 
 ىذه الصيغ أكثر مف تعمقيا بمعاني الصيغ، كالسيما في صيغ لفاظتتعمؽ بالمعنى المعجمي أل

المصادر مف الثبلثي، كأما صيغ المصادر مف المزيد، فإف معظـ الدالالت التي أضافيا الباحثكف 
 .ىي دالالت صيغ الفعؿ المزيد، بمعنى اشتراؾ ىذه الدالالت بيف صيغ الفعؿ المزيد كمصادره

لـ يسجؿ الباحثكف أمثمة الصيغ المصدرية جميعيا في جداكؿ أك مبلحؽ، كما لـ يثبتكا ليا _ 4
نما عرض كؿ باحث أمثمة قميمة ربطيا بأفعاليا كبٌيف دالالتيا، يستثنى مف ذلؾ الباحث  إحصاء، كا 

في نيج الببلغة بصيغيا المختمفة في جداكؿ - جميعيا -  أكرد أمثمة المصادرإذكساـ جمعة لفتة 
ألحقيا في نياية رسالتو مبينا في الكقت نفسو أرقاـ صفحات ىذه األمثمة في نيج الببلغة، بيد أف 
ىذا اإلحصاء لـ يكف مستكفيا شركطو، فعمى الرغـ مف بياف عدد أمثمة الصيغ المصدرية في نيج 
الببلغة إاٌل أنو أغفؿ إحصاء الصيغ بالنسبة إلى أفعاليا، فالصيغة المصدرية ترد في أكثر مف باب 
مف أبكاب الفعؿ، كمعرفة مقدار أمثمة الصيغة المصدرية في كؿ باب يتيح لمباحث القكؿ باطرادىا 

 .في ذلؾ الباب مف عدمو

رصد الباحثكف أمثمة كثيرة الشتراؾ الصيغ المصدرية فيما بينيا، تارة باشتراؾ صيغتيف _ 5
مصدريتيف أك أكثر في الداللة عمى معنى كاحد، كتارة أخرل باشتراؾ صيغتيف مصدريتيف في الفعؿ 

. الكاحد، كقد اجتيد الباحثكف في تممس الفارؽ الداللي بينيما مف خبلؿ السياؽ الذم ترداف فييما

أفاد الباحثكف بعضيـ مف بعض في تممس دالالت جديدة ليذا الصيغ، فقد أخذ الباحث كساـ _ 6
 . جمعة لفتة معظـ الدالالت التي أشار إلييا الباحث عمي فرحاف جكاد
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مدخل 
يختمؼ عمماء العربية في تحديد المشتقات بحسب ما ترل فييا كؿ طائفة منيـ، فيي عند 

، كعند الصرفييف ()أسماء الفاعؿ كالمفعكؿ كالتفضيؿ، كصيغ المبالغة، كالصفة المشبية: النحاة
الفعؿ الماضي كالمضارع كاألمر، - : كىـ البصريكف – الذيف يعتمدكف المصدر أصؿ المشتقات 

كأسماء الفاعؿ كالمفعكؿ كالتفضيؿ كالزماف كالمكاف كاآللة، كصيغ المبالغة، كالصفة المشبية، أما 
فيرفعكف منيا الفعؿ كيدخمكف فييا – كىـ الككفيكف : - الذيف يعتمدكف الفعؿ الماضي أصبل

جميع تقاليب الكممة المأخكذة مف الجذر – إضافة لما ذكر – ، كىي عند المغكييف تضـٌ ()المصدر
اسـ المٌرة كاسـ – إضافة لما ذكر – ، كىي عند المحدثيف تضـٌ ()الثبلثي بطريؽ االشتقاؽ الكبير

. ()الييأة كالمصدر الميمي، كالمصدر الصناعي
في تحديد المشتقات في نيج الببلغة، فقد انفرد الباحث – تبعا لذلؾ - كاختمؼ الباحثكف 

أبنية المشتقات في نيج الببلغة دراسة )، بعنكاف ()ميثاؽ عمي عبد الزىرة بدراستيا بشكؿ مستقؿ
اسـ الفاعؿ، كاسـ كالمفعكؿ، كصيغ : )كلكنو اكتفى بذكر المشتقات التي حددىا النحاة كىي  (داللية

: ، كالذم يبلحظ أف الباحث درس المشتقات في مستكييف(المبالغة، كالصفة المشبية كاسـ التفضيؿ
المستكل الصرفي، كيتمثؿ ذلؾ في الفصؿ األكؿ كيقـك عمى ذكر صيغ المشتقات كمف ثـ : حدىماأ

البحث عف شكاىد ليا في نيج الببلغة، كال يكتفي الباحث بذكر الكممات التي كردت عمى ىذه 
نما يذكر نصا اش مؿ عمى بعض منيا، كغالبا ما يمجأ إلى شرح النص، بيد أف ىذا الشرح تالصيغ كا 

يتسـ بالبساطة كالسطحية، فالغرض منو إظيار دالالت ىذه الصيغ، كلـ يقدـ الباحث إحصاء 
نما اكتفى بإيراد أمثمة قميمة لكؿ صيغة مف صيغيا، ك : اآلخرلصيغ المشتقات في نيج الببلغة، كا 

كيقكماف عمى إظيار القيـ الصكتية :  كيتمثؿ ذلؾ في الفصميف الثاني كالثالث:المستكل الببلغي
كالتصكيرية ألبنية المشتقات، كلـ يختمؼ منيجو في التماس الشاىد لكؿ مكضكع مف مكاضيعيما، 
فالمنيج العاـ لمدراسة ىك منيج تعميمي صرفي ببلغي، يسعى إلى استبداؿ الشكاىد التي قاؿ بيا 
الصرفيكف أك الببلغيكف بشكاىد مف نيج الببلغة، في حيف تناكؿ باحثكف آخركف دراسة المشتقات 
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 .45: أُٜ٘ظ اُٖٞر٢ ُِج٤٘خ اُؼوث٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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 متباينيف في المجاؿ التطبيقي ليا في نيج الببلغة فقد ()في رسائميـ عمى شكؿ مباحث أك فصكؿ
تناكليا الباحث عمي فرحاف جكاد في نيج الببلغة كٌمو، ككقفت عندىا الباحثة رممة خضير مظمكـ 
في الرسائؿ فقط، كتعٌرض ليا الباحث ىادم عبد ىكيدم في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد، 

نما تناكلكىا بمفيكميا الصرفي، كقد ك المبلحظ أف الباحثيف لـ يتقيدكا بمفيكـ النحاة لممشتقات، كا 
عرض الباحثكف لمسألة أصؿ االشتقاؽ مكرديف آراء المغكييف القدماء كالمحدثيف كأدلتيـ، ناقشيا 
بعضيـ ليتكصؿ إلى رأم خاص بو، فقد ذىب الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم إلى أٌف المصدر 

كالفعؿ كمييما ال يصمحاف أف يككنا مادة لبلشتقاؽ؛ ألف اإلنساف لـ ينطؽ بيما أكؿ األمر؛ ألنيما 
نما نطؽ أكالن بالظكاىر المحيطة بو  يحتاجاف الى مرحمة عقمٌية متطكرة ال يمتمكيا اإلنساف األكؿ، كا 

المادية المحسكسة، كبناء عمى ذلؾ فيك يرل أف أصؿ االشتقاؽ مف أسماء الذات كالمعاني 
كالحركؼ، مؤيدا رأيو بما كرد في نيج الببلغة مف بعض المشتقات، كمستشفعا بأقكاؿ بعض 

المغكييف القدامى كالمحدثيف، إذ يرل أٌف األقدميف لـ يركا المصدر أصبلن في االشتقاؽ بشكؿ قطعي 
كأما الباحث عمي فرحاف . ()أك الفعؿ أك غيره كلكف الذم صكر ىذا ىـ المتأخركف مف النحكييف

جكاد فقد ناقش آراء المغكييف القدامى كالمحدثيف مناقشة مستفيضة، كخمص إلى رأم مفاده أف 
االشتقاؽ يككف مف أصؿ، كىذا األصؿ لو معنى يمكف التكصؿ إليو مف مجمكع صيغو في مجمكع 

كيفيـ مف كبلمو أف األصؿ لؤلفعاؿ كالمصادر ىك المعنى المركزم . ()السياقات المغكية في الكبلـ
أك الداللة العامة ليذه األلفاظ فكؿ مف الفعؿ أك المصدر يدؿ عمى ىذه الداللة بنحك مف األنحاء 

كرجحت الباحثة رممة خضير مظمـك ما ذىب إليو المحدثكف مف أف . مع االحتفاظ بخصكصيتو
في حيف أعرض الباحث ميثاؽ . ()(ؼ ع ؿ)أصؿ االشتقاؽ ىك المادة المغكية أك الجذر المغكية 

إف البحث في أصؿ المشتقات ىك بحث عقيـ "عمي عبد الزىرة عف مناقشة ىذه اآلراء مكتفيا بالقكؿ 
. ()"آثر الباحث عدـ الخكض فيو لمبلحظة عدـ الفائدة مف ذلؾ
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 سم  افا ل 

لـ يجر الباحثكف إحصاء لصيغ اسـ الفاعؿ في نيج الببلغة كمف ثـ عرضيا عمى قكاعد 
نما اكتفكا ببحث الجكانب الداللية لو، مشيريف إلى أف اسـ الفاعؿ عمى  النحكييف أك الصرفييف، كا 
ىذه الصيغة أك تمؾ كاف كثيرا أك قميبل في نيج الببلغة ممثميف لكؿ صيغة مف صيغو بمثاؿ أك 

مثاليف، سكل ما قدمو الباحث عمي فرحاف جكاد في اشتقاؽ اسـ الفاعؿ كالسيما مف الفعؿ الميمكز 
، كقد أشار الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم إلى ()كالمعتؿ فقد عالج ىذه الصيغ معالجة صكتية

: كركد صيغ ألسـ الفاعؿ عمى غير القياس كىي مما أشار إلييا ابف أبي الحديد في شرحو كمنيا
ٍقتىبىؿ)، ك(أيفىعى ) مف الفعؿ الرباعي (الياًفع) ، كداللة اسـ الفاعؿ تقع () عمى زنة اسـ المفعكؿ(مي

كسطا بيف الفعؿ كالصفة المشبية فيك داؿ عمى الثبات أكثر مف الفعؿ، كلكنو ال يرقى إلى ثبكت 
: ، كسنكتفي ببياف أىـ الدالالت التي أشار إلييا الباحثكف كىي()الصفة المشبية

 : داللة اسـ الفاعؿ عمى الحدكث كالثبات -ُ

رصد الباحثكف أمثمة يسيرة السـ الفاعؿ في نيج الببلغة تناكلكىا بشيء مف التحميؿ الفتيف 
النظر إلى داللتيا عمى الثبكت كالدكاـ تارة، كعمى الحدكث كالتجدد تارة أخرل، كينبغي اإلشارة إلى 
أف ما الحظو الباحثكف في داللة اسـ الفاعؿ عمى الثبكت ىك بمحاظ صيغة اسـ الفاعؿ إلى الفعؿ، 

فقد اكتفى الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة بذكر أمثمة اسـ الفاعؿ الدالة عمى الثبكت سكاء أكاف 
مشتقا مف الثبلثي أـ مف غيره، كلـ يذكر مثاال عمى مجيء اسـ الفاعؿ الداؿ عمى الحدث، 

ذىب إلى أف جميع ما  ()فالمشتؽ مف الثبلثي ذكر لو خمسة أمثمة اقتطعيا مف كبلـ اإلماـ 
كرد فييا مف أسماء الفاعميف إنما دٌلت عمى الثبكت، مف ذلؾ قكؿ اإلماـ في صفة أىؿ البيت 

(" :) كال : " قاؿ()"َ اِطق َصاِم ٌد ، وَ َصاِدقٌد  َ اِهدٌد َ  ُيَخاِاُفوَن  ادِّيَن َوَ  َيْخَتِلُفوَن ِفيِ ، َفُهَو َ ْيَ ُهْم
يخفى ما في الكممات شاىد كصادؽ، كصامت كناطؽ، مف داللة عمى الثبكت كىك ثبكت اقتضاه 
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، مستعينا بأمثمة قرآنية تعزز ما ذىب إليو مف داللة اسـ الفاعؿ عمى الثبكت، كأما مف ()"السياؽ
غير الثبلثي فجميع ما ذكره مف أمثمة السـ الفاعؿ كبصيغو المختمفة ذىب إلى أنيا دلت عمى 

.  ()الثبكت كالدكاـ نظرا لمسياؽ الكاردة فييا

في الداللة عمى : كأما الباحثة رممة خضير مظمـك فقد ذكرت مثاليف فقط، المثاؿ األكؿ
  ْاَحَياِة وَ نَّال َماِاكُ   ْاَمْوِ  ُهَو َماِاكَ و ْ َلْم َ نَّال  "(:)الثبكت كذلؾ  في كصية اإلماـ لكلده الحسف 

 التفتت الباحثة إلى  إذ()" ْاُمَعاِفي ُهَو  ْاُمْ َتِليَ  وَ نَّال  ْاُمِعيدُ  ُهَو  ْاُمْفِ يَ  وَ نَّال  ْاُمِمي ُ  ُهَو  ْاَخاِاقَ 
تضاد أسماء الفاعؿ في النص كما يتركو مف داللة نفسية تعزز الثقة بغمبة اهلل كقدرتو التي شممت 

مالؾ، خالؽ، المميت، المفني، المعيد، ):  ىي،كؿ شيء، فأسماء الفاعميف التي اشتمؿ عمييا النص
عمى داللة : ، كالمثاؿ الثاني()، تحمؿ تضادا، كجميعيا دالة عمى الثبكت كالدكاـ(المبتمي، المعافي

 َ َلى آِ ماً  َ َلى ُظْلِمِ  و  َظاِاماً ِممَّالْن َاْم ُيَعاِوْن (: ")الحدكث كالتجدد كذلؾ في قكؿ اإلماـ 
ال يدالف عمى الثبكت بؿ إف الظالـ مف فعؿ الظمـ كاآلثـ  (ظالما كآثما) ذىبت إلى أف  إذ()"ِ ْ ِم ِ 

. لكف ذلؾ ال يعني ثبكت صفة اإلثـ كالظمـ فيو بؿ أفادت حدكث ذلؾ، مف حصؿ منو اإلثـ كالخطأ
 (متأثـ: )في الداللة عمى الحدكث كالتجدد كىي ()مكردة صيغة أخرل لئلثـ استعمميا اإلماـ 

حيف أراد الداللة عمى الثبكت  ()، كحجتيا في ذلؾ أف اإلماـ (تأثـ)مصكغة مف الفعؿ المزيد 
في إضفاء صفة اإلثـ عمى الشخص بؿ جاء بيا  (آثـ)كعدـ التغيير في فعؿ اإلثـ  لـ يستعمؿ 

َ مَّالا َ ْعُد َفِإ َّالَك ِممَّالْن َ ْسَتْظِهُر ِ ِ   ":، كذلؾ  في كتابو إلى بعض عمالو(األثيـ)عمى صيغة فعيؿ 
اكتسبت الثبكت ألنيا جاءت صفة دائمة؛ ألف  (فاألثيـ) ()" ألِ يمِ َ َلى ِ َ اَمِة  ادِّيِن وَ ْ َمُع ِ ِ  َ ْخَوَة 

تفيد المبالغة كىي تدؿ عمى معاكدة اإلثـ كتكريره حتى أصبح كأنو سجٌية في صاحبو أك  (فعيؿ)
ال يدالف عمى الثبكت ىك بمحاظ  (ظالما كآثما)، كأرل أف ما ذىبت إليو الباحثة مف أف ()طبيعة فيو

بمحاظ صيغة الفاعؿ إلى صيغة المبالغة أك الصفة المشبية، أما بمحاظ صيغة الفعؿ فيك غير 
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صحيح فبل يكصؼ الشخص بأنو ظالـ أك آثـ إالَّن إذا ثبت عميو الظمـ أك اإلثـ، نعـ إف ىذا الثبات 
نسبي غير مطمؽ، أك بتعبير آخر حالة كسط بيف الفعؿ كالصفة المشبية، فضبل عف ذلؾ أف 

الباحثة لـ تبلحظ فرؽ الصيغة في المثاليف فاآلثـ اسـ فاعؿ كاألثيـ مبالغة الفاعؿ أك صفة فيو جاء 
بصيغة فعيؿ الدالة عمى المبالغة كتكرار الفعؿ، كىذا األمر يطرد في كؿ فعؿ إذا أريد بو المبالغة 
نقؿ مف صيغة اسـ الفاعؿ أك اسـ المفعكؿ إلى صيغة فعيؿ، كىك غير منحصر في فعؿ اإلثـ في 

. ىذا المكرد

كعقد الباحث ىادم شندكخ حميد مكازنة بيف بعض األمثمة الكاردة في نيج الببلغة بصيغة 
آثر صيغة  ()اسـ الفاعؿ كبيف كركدىا في القرآف الكريـ بصيغة الفعؿ ليتكصؿ إلى أف اإلماـ 

ذكر الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم أمثمة السـ الفاعؿ ك، ()اسـ الفاعؿ ألنيا أدـك كأثبت مف الفعؿ
.    ()في داللتو عمى الثبكت

 :الداللة اإليحائية لمصيغة -ِ

 السـ الفاعؿ دالالت كثيرة مستمدة مف صيغو الصرفية المتنكعة، فمكؿ صيغة داللة 
كقد ألمح الباحثكف إلى أف اإلماـ  (الداللة اإليحائية لمصيغة)مستمدة مف فعميا كىك ما يعرؼ بػ

()  عٌبر بالصيغ الصرفية المختمفة تبعا لما تحممو مف دالالت، اجتيد الباحثاف عمي فرحاف
جكاد كميثاؽ عمي عبد الزىرة في بيانيا، ليتكصبل إلى دقة اختيار اإلماـ ليذه الصيغ الدالة عمى 

ٍفتىًعؿ، كميٍستىٍفًعؿ، كميتىفىعِّؿ، كميفعِّؿ ذاكريف داللة كؿ صيغة : اسـ الفاعؿ، كىي ميٍفًعؿ، كميتىفاًعؿ، كمي
، مف ذلؾ داللة اسـ الفاعؿ عمى الطمب  حينما ()()مكرديف ليا أمثمة يسيرة مف كبلـ اإلماـ 

ٍفتىًعؿ كذلؾ في قكلو   ()"متغوِّ اً  وُ َ اِدِيُ م ُمْسَتْصِرخاً  ُ وُم في م (: ")يككف عمى زنة ميٍستىٍفًعؿ كمي
، يدالف عمى (استصرخ كتغكَّنث)فمستصرخ كمتغكث صيغتاف السـ الفاعؿ، مشتقتاف مف الفعؿ 

اإللحاح في الطمب كالكثرة فيو كالتأكيد عميو، فالمستصرخ ىك الذم يطمب النصرة مرة بعد أخرل، 
ككذلؾ المتغكث الذم يطمب اإلغاثة مرة بعد أخرل، كقد اكتسبا ىذا المعنى مف صيغتييما 
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مع أصحابو، فيك  ()، فالكممتاف تدالف عمى المعاناة التي كاجييا اإلماـ (ميٍستىٍفًعؿ كميتىفىعِّؿ)
. ()يطمب النصرة كالعكف منيـ، كلكنو لـ يجد مف يستمع إليو

 :داللة اسـ الفاعؿ عمى التجنيس -ّ

يأتي عمى شكؿ ألفاظ متجانسة مف حيث المفظ مختمفة إذ السـ الفاعؿ داللة عمى التجنيس 
مف حيث المعنى، كيحدث ذلؾ في صيغو متفقة أك مختمفة، كقد أشار الباحثكف إلى أمثمة كثيرة مف 

عمى أني أجد في كبلـ اإلماـ ظاىرة يمكف . ()ىذه الداللة التي تسيـ في اغناء الجانب المكسيقي
االختبلؼ في صيغة المفظتيف المتجانستيف بيف اسـ نتيجة  رصد أمثمة كثيرة ليا كىي الجناس

ُمُ ْم ُغْدَوًة، وَتْرِ ُعوَن ِ َايَّال َ ِ يَّالًة، َ َظْهِر (: " )قكلو : كمف أمثمتو الفاعؿ كاسـ المفعكؿ ُ َ وِّ
مُ  ْاَحِ يَّالِة َ َ َز  مُ   وَ ْ َألَ  ْاُمَقوِّ وُ وَ ا : "()في كصيتو لمحسف كالحسيف: كقكلو، ()(( ْاُمَقوَّال

: كقكلو.()" ْاَخاِاقِ  ِفي َمْعِصَيِة ِاَمْخُلوقٍ   َطاَ َة : "كقكلو،()..." َ ْو اً وِاْلَمْظُلومِ  َخْصمًا ِالظَّالاِامِ 
 كلك كقؼ الباحثكف عند ىذه األمثمة ()" ْاُمْعِطي َ ْ َظَم َ ْ رً  ِمَن  ْاُمْعَطىَذ َك َحْيُث َيُ وُن "

كأحصكىا لكجدكا فييا مممحا أسمكبيا، فضبل عٌما تؤديو مف تكثيؼ لمجانب المكسيقي كاإليقاعي، 
فيي : فالعبلقة بيف الفاعؿ كالمفعكؿ في بعض ىذه األمثمة تستكعب أكثر مف مقـك بنائي كاحد

 . عبلقة تكازف كسجع كتضاد كجناس في كقت كاحد

 :داللة اسـ الفاعؿ عمى المفعكؿ -ْ

 أشار إلييا الباحثاف ىادم عبد عمي ىكيدم كميثاؽ عمي عبد الزىرة في قكؿ اإلماـ 
(" :) ثاؽ م يعني بالراكس ىنا المرككس، كذىب الباحث ـ()" ارَّال ِ ُس َوَمْن َاجَّال َو َتَماَد  َفُهَو

أشارت الباحثة رممة ك، ()عمي عبد الزىرة إلى أنيا دلت عمى الفاعؿ كالمفعكؿ في الكقت نفسو
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َ َتْمَتِلُ  : "خضير مظمكـ إلى ذلؾ بمثاؿ كاحد، كذلؾ في كتاب اإلماـ إلى عثماف بف حنيؼ متعجبا
ِ يَأُة ِمْن ُ ْ ِ َها َفَتْرِ َض وَيْأُ ُل َ ِليٌّ ِمْن زَ ِدِه َفَيْهَ َع َ رَّالْ    اسَّالاِئَمُة ِمْن رِْ ِيَها َفَتْ ُرَك وَتْ َ ُع  ارَّال

 فالياممة المترككة ()" و اسَّالاِئَمِة  ْاَمْرِ يَّالةِ  ْاَهاِمَلةِ ِ ذً  َ ْيُ ُ  ِ َذ   ْ َتَد  َ ْعَد  اسِِّ يَن  ْاُمَتَطاِوَاِة ِ اْاَ ِهيَمِة 
َفِإ َّالَما : "كذلؾ في ذـ الدنيا كأصحابيا ()في رسائؿ اإلماـ  (ميممة) مستشيدة بكركد ()الميممة

َ ْهُلَها ِ َليٌد َ اِوَيةٌد وِسَ اعٌد َأاِرَيةٌد َيِهرُّ َ ْعُأَها َ َلى َ ْعٍض وَيْأُ ُل َ ِزيُزَها َذِايَلَها وَيْقَهُر َ ِ يُرَها 
. ()"َصِغيَرَها َ َعمٌد ُمَعقَّالَلةٌد وُ ْخَر  ُمْهَمَلةٌد 

 داللة اسـ الفاعؿ عمى النسب -ٓ

ذكر الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم أمثمة لداللة اسـ الفاعؿ عمى النسب، كىي مما قاؿ 
 الَّالُهمَّال َ يَُّما َ ْ ٍد ِمْن ِ َ اِدَك، َسِمَع (: ")بو ابف أبي الحديد في شرحو منيا ما كرد في قكلو 

مر كالبف ا ككصؼ المقالة بالعادلة، أم ذات عدؿ،  كما قالكا رجؿ ت()" َغْيَر  ْاَ اِئَرة ْاَعاِدَاةَ َمَقاَاَتَ ا 
 كالنابؿ ذك النبؿ، ()" َوُ ْ َلةٌد آِلِ لِاَ اِ لٍ  َفَأْ ُتْم َغَرضٌد (: ")، كمنيا قكلو ()أم ذك تمر ك لبف

 ك العاىر ذك العير بالتحريؾ كىك ()" َوَ  َأَرَي ِفيِ  َفاِ رَ اِهرٌد َاْم ُيْسِهْم ِفيِ  ( ")كمنيا قكلو 
. ()الفجكر كالزناء

 :الداللة المجازية السـ الفاعؿ -ٔ

ذكر الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة أمثمة لمدالالت المجازية في اسـ الفاعؿ، منيا ما بني 
 أسند فعؿ إذ ()"َ اِطقٌد   َوَصاِم ٌد زَ ِ رٌد  آِمرٌد   َفاْاُقْرآنُ (: ")لمفاعؿ كأسند لمسبب، كذلؾ في قكلو 
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لقرآف الكريـ، لما كاف خالقو كىك اهلل عز كجؿ آمرا زاجرا بو، فجعمو آمرا إلى ااألمر كالزجر 
.   ()"كزاجرا

صيغ  ام ااغة 

عٌد الصرفيكف صيغ المبالغة مف المشتقات الممحقة باسـ الفػاعؿ، تأتي لمداللة عمى المبالغة 
 فإذا أريد تأكيد المعنى كتقكيتو ،كالكثرة في الحدث المنسكب إلى الذات عمى كجو التغير كالحدكث
فيذه الصيغ تدخؿ في باب . ()كالمبالغة فيو، حكؿ مف اسـ الفاعؿ إلى صيغة مف صيغ المبالغة

العدكؿ كالتحكيؿ في صيغ اسـ الفاعؿ؛ ألنو يحٌكؿ إلييا عند قصد المبالغة في الكصؼ كتكثيره، 
كيرل باحث أف الطبيعة المزدكجة السـ الفاعؿ ىي التي تمنحو المركنة في العدكؿ عنو إلى صيغ 

بمغ مما يظيره اسـ الفاعؿ، فداللتو بيف الفعمية كاالسمية  تعزز فيو أأخرل لمتعبير عف مضاميف 
، بيد أف الباحثيف عمي فرحاف جكاد ()ف صيغ المبالغة منقكلةإ : كقيؿ،()إمكانية التطكر كالعدكؿ

غالبا – ، كتصاغ ()كميثاؽ عمي عبد الزىرة لـ يسمما ليذا الرأم كذىبا إلى أنيا أصؿ في المبالغة
ذكر سيبكيو بعضا مف صيغيا . ()(أفعػؿ)مف الفعؿ الثػبلثي المجرد، كقػد تأتي مف المزيػد - 

 غيػرىا مف الصيغ عفكأضاؼ النحاة صيغا أخرل فيما بعد، كلكؿ صيغة داللتيا التي تميزىا 
ف ىذيف أكثر ببلغة  (فىعكؿ كفىعيؿ)أكثر ببلغة كمعنى مف  (فعَّناال كًمفعىاال)، كذكر أف ()األخرل كا 

.  ()زيادة في المبنى تدؿ عمى زيادة في المعنى: استنادا إلى قكليـ (فىًعؿ)كمعنى مف 

نيـ لـ يحصكىا ليتبيف ليـ أكثرىا أكقد رصد الباحثكف صيغ المبالغة في نيج الببلغة، إاٌل 
كركدا فيو، سكل إحصاء قدمتو الباحثة رممة خضير مظمكـ ليذه الصيغ في الرسائؿ فقط، كىذه 

: الصيغ ىي
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 :فعيل -ٔ

 ()قيؿ إنيا تدؿ عمى معاناة األمر كتكراره حتى أصبح كأنو خمقة في صاحبو، كطبيعة فيو
كقد أشار الباحثكف إلى أف ىذه الصيغة  في نيج الببلغة كردت كثيرا في الصفات اإلليية، لذا ال 

، كأما ()نيا دلت عمى الذات المقدسة في ىذه األمثمةإ :يصدؽ عمييا المعنى السابؽ فاكتفكا بالقكؿ
في غير ىذه األمثمة فقد جاءت مبالغة لمفاعؿ كالمفعكؿ، بؿ إف داللتيا في المبالغة لممفعكؿ شكؿ 

. سنبينو فيما بعد، فضبل عف اشتراكيا في الصفة المشبية ()مممحا أسمكبيا في كبلمو 

 :َفعَّالال -ٕ

نيا تدؿ عمى مف اتصؼ بالحدث نتيجة إ :، كقيؿ()ىذه الصيغة كثيرة الكركد في العربية
، كقد أشار الباحثكف إلى أف كركدىا في نيج الببلغة لـ يخرج عٌما قاؿ بو ()تكرار الفعؿ

الصرفيكف، بؿ يؤيد ذلؾ كيؤكده فقد كردت كثيرا بيذا المعنى، كقد اكتفى بعضيـ بذكر أمثمة ليا، 
ِ نَّال (: ") كمف أمثمتيا قكلو ،()في حيف عمد آخركف إلى تحميؿ بعض األمثمة التي كردت فييا

َ ْ َغَض  ْاَخََلِئِق ِ َاى  الَّالِ  َتَعاَاى َرُ ََلِن، َرُ لٌد َوَ َلُ   الَّالُ  ِ َاى َ ْفِسِ ، َفُهَو َ اِئرٌد َ ْن َ ْصِد  اسَّالِ يِل 
 ذىب الباحث ىادم شندكخ حميد إلى أف ىذا النص يستدعي " َخَطاَيا َغْيرِِه َرْهنٌد ِ َخِطيَئِت َحمَّالالٌد ...

ـٍ  :يستدعي قكلو تعالى ـٍ كىأىٍثقىاالن مَّنعى أىٍثقىاًلًي لىيىٍحًمميفَّن أىٍثقىالىيي كى
، كلكف اإلماـ عٌبر بصيغة المبالغة ()

لقصد المبالغة في الكصؼ لذلؾ الحامؿ ألثقاؿ غيره، يعضد ذلؾ مجيء الصيغة بييأة  (حٌماؿ)
لك أراد مجرد إثبات  ()ماـ  فاإل،()التنكير لمنح المعنى قكة كتفخيمان، ككأنيا صفة مبلزمػػػػة لو

  .ىذه الصفة لعدؿ إلى اسـ الفاعؿ فيك أثبت مف الفعؿ، كلكنو أراد المبالغة فييا
 

                                 
 .117: ٓؼب٢ٗ األث٤٘خ: ٣٘ظو: ٣٘ظو ( ) 

 .38: ، ٝأث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ113: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ :  ٣٘ظو () 
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 :َفُعول -ٖ

، ()تدؿ ىذه الصيغة عمى مىف كثػر منو الفعػؿ كداـ عميػو، كيستكم فيػيا المذكر كالمؤنث
كرأل الباحثاف عمي فرحاف جكاد كميثاؽ عمي عبد الزىرة أف ىذه الصيغة أصؿ في المبالغة كليست 

 َوِفي َوُ ورٌد ِفي  ازَّالَ ِزِل : "في صفات المتقيف ()، كمف أمثمتيا ما جاء في قكؿ اإلماـ ()منقكلة
 فيذه الصفات الكاردة في النص تدؿ عمى الثبات "َ ُ ورٌد ، َوِفي  ارَّالَخاِا َصُ ورٌد  ْاَمَ ارِِه 

.  ()كاالستمرار

 :ِمْفعال -ٗ

 ىذه الصيغة تػدؿ عمى تكرار كقكع الحدث كالمداكمة عميو، بحيث يصبح كالعادة في 
إلى عثماف  () منيا ما كرد في كتاب لو ()ذكر الباحثكف ليا أمثمة مف نيج الببلغة ()صاحبو

 ِمْ َطا اً َ ْو َ ِ يَ  .. وَاِ ْن َهْيَهاَ  َ ْن َيْغِلَ ِ ي َهَو َ  وَيُقوَدِ ي َ َ ِعي ِ َاى َتَخيُِّر  ألْطِعَمةِ : "بف حنيؼ
 ذىبت الباحثة رممة خضير مظمـك إلى أف اإلماـ استعمؿ ىذه إذ "وَحْوِاي ُ ُطونٌد َغْرَ ى وَ ْ َ ادٌد َحرَّال 

ىذه الصيغة دكف غيرىا لقربيا مف داللة النص مستشيدة بما قالو شارح النيج الميرزا حبيب اهلل 
الضامر البطف، : ، كالميبًطفمف كثرة األكؿالذم ال يزاؿ عظيـ البطف : الخكئي مف أف الًمٍبطاف

 ،()الذم ال ييمو إاٌل بطنو، كالمبطكف العميؿ البطف: العظيـ البطف بالخمقة، كالبىًطف: كالبطيف
صيغة إاٌل لداللتيا  ()فالمعاني تختمؼ كتتنكع باختبلؼ الصيغ كتنكعيا، كال يستخدـ اإلماـ 

. عمى معناىا
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 .35: ، ٝأث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ114: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

. 147 / 10:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ (  ) 

. 36: أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

 2/114،113: ٣٘ظو أُوزٚت  ( ) 

. 39: ، ٝأث٤٘خ أُْزوبد ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ115: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

. 286 / 16:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ (  ) 

. 221: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()، ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 95 / 20: ٜٓ٘بط اُجواػخ ك٢ ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -142-  

 

 

 :َفِعل -٘

، كداللتيا لمف صار لو الفعؿ كالعادة، أك ()ىي صيغة قميمة االستعماؿ، أضيفت لممبالغة
، كلـ يذكر الباحث ميثاؽ عمى عبد الزىرة ىذه الصيغة كذكرىا ()كالخمقة، أك صار لو عادة

 َ ِطر ً و  َتُ ْن ِ ْ َد  ا َّالْعَماِا : "إلى قثـ بف العباس ()، كمف أمثمتيا ما جاء في كتاب لو ()آخركف
 فاإلماـ يحذره مف أف يككف لو البطر كالفشؿ عادة لو  في كقت الراحة "َفِ َلً  و  ِ ْ َد  ْاَ ْأَساِا َ ِطر ً 

الراحة كالشدة ، كذىبت الباحثة رممة خضير مظمكـ إلى صحة صيغة فىًعؿ في المبالغة ألف اإلماـ 
() استعمميا في خمسة أمثمة في الرسائؿ() .

فيعاؿ، :  كانفرد الباحث عمي فرحاف جكاد بذكر صيغ لممبالغة كردت في نيج الببلغة ىي
، كما ()، كاشترؾ معو الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة في صيغة فيعىمىة()كًفعِّيؿ، كًمفيًعيؿ، كًمٍفعىؿ

. ()اشتركت معو الباحثة رممة خضير مظمكـ في صيغة فىعىاؿ

 اصفة  ام  هة  

، كتككف ()كصؼ يصاغ لمداللة عمى اتصاؼ الذات بالحدث عمى كجو الثبكت كالدكاـ
. ()(فىعىػؿ)، كتقؿ في نحك (فىعيػؿ)، كباب (فىًعػؿ)صياغتيا بكثػرة مف الفعؿ البلـز مف باب 

نيا اسـ فاعؿ، أكذىب الباحث صباح عباس السالـ إلى أف األصؿ في الصفة المشبية 
يراد بيا نسبة الحدث إلى المحدث؛ ألف تسميتيا بيذا االسـ ىي تسمية نحكية كليست صرفية، 
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كبناء عمى ذلؾ فيك يرل استبعادىا مف مجاؿ الصرؼ كاالقتصار عمى اسـ الفاعؿ بعد ادخاؿ 
- في شرحو نيج الببلغة–  كذكر الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم أف ابف أبي الحديد ،()أبنيتيا فيو
ذىب ىذا المذىب حيث أدخؿ صيغ الصفة المشبية في اسـ الفاعؿ، كبناء عمى ذلؾ - الببلغة

، كيرل الدكتكر فاضؿ السامرائي أف الصفة المشبية ال تدؿ عمى ()سار الباحث عمى المنيج نفسو
. ()الثبكت كالدكاـ في جميع صيغيا، بؿ األكلى التفصيؿ

كقد رصد الباحثكف بعض أمثمتيا في نيج الببلغة، مف دكف إحصاء، كبذلؾ ال يتسنى لنا 
معرفة جرياف صيغيا عمى كفؽ ما قاؿ بو الصرفيكف في عبلقتيا بأفعاليا إاٌل ما أشار إليو الباحث 

- في الغالب– عمي فرحاف جكاد مف أف خاصية المزـك عمى نحك الكصفية كالقياـ لمصفة المشبية 
، كنمحظ مف األمثمة التي أكردىا الباحثكف أف صيغيا كردت ()ىي الداللة الشائعة في نيج الببلغة

، دالة عمى الثبكت كالدكاـ، مع احتفاظ كؿ صيغة مف صيغيا بداللتيا الخاصة،  مف المتعدم كالبلـز
الكاردة كثيرا في نيج  (فعيؿ)كما الحظ الباحثكف اشتراؾ الصفة المشبية كالمبالغة في صيغة 

أٍفعىؿ، فىعيؿ، فىًعؿ، : الببلغة، أما الصيغ التي رصدىا الباحثكف فيي متفاكتة فيما بينيـ، كىي
التي انفرد بذكرىا الباحث – فىٍعبلف، فىعىؿ، فىعكؿ، فىعاؿ، فيعاؿ، فيٍعؿ، فىٍعبلء، فىٍعؿ، ًفٍعؿ، كمف المزيد 

ىا عمى الثبكت أكردىا في الصفة تكىي صيغ اسـ الفاعؿ، كلداللة أمثؿ– عمي فرحاف جكاد 
ٍنفىًعؿ: المشبية، كىي ٍفتىًعؿ، ميفاًعؿ، ميفىعِّؿ، ميٍستىفًعؿ، ميتفاًعؿ، مي ميٍفًعؿ، مي

()  .
 سم  امفعول 

ىك كصؼ  يدؿ عمى مف كقع عميو الحدث، كيشتؽ مف الفعؿ المضارع المتعدم المبنيِّ 
لممجيكؿ، كيصاغ مف الفعؿ الثبلثي المجرد الصحيح كالمعتؿ، كمف جميع أبكابو عمى زنة 

ٍفعيكؿ) ، كذىب األخفش إلى أف ()، كتحذؼ كاك الصيغة إذا كاف الفعؿ معتؿ العيف بالكاك أك الياء(مى
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 كيصاغ مف غير ،()أف عيف الكممة ىي التي تحذؼ كتابعو في ذلؾ الدكتكر عبد الصبكر شاىيف
. ()الثبلثي عمى زنة مضارعو مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمكمة كفتح ما قبؿ آخره

فاسـ الفاعؿ  (اختار كانقاد)مف معتؿ العيف مف نحك  (افتعؿ كانفعؿ) أما األفعاؿ عمى زنة 
ٍنقاد): كاسـ المفعكؿ منيما يشتركاف بالصيغة نفسيا فكبلىما يككف بزنة كاحدة فتقكؿ ، (ميٍختار كمي

 كتتشابو صيغة اسـ المفعكؿ مف غير الثبلثي المجرد مع اسمي ،()كيمٌيز بينيما  مف خبلؿ السياؽ
. ()الزماف كالمكاف كالمصدر الميمي، كيبقى السياؽ ىك الحاكـ في التمييز بينيا

 كال يشتؽ اسـ المفعكؿ إال مف الفعؿ المتعدم، فإذا أريد اشتقاقو مف الفعؿ البلـز كجب 
استعماؿ شبو الجممة التي تؤدم كظيفة المفعكؿ بو، فيككف الفعؿ متعديان بالكاسطة نحك مىٍذىيكب بو 

كال يجكز أف يبنى مفعكؿ إال مما يجكز أف يبنى منو يفعؿ ألنو : "كميٍستىراح عنده، يقكؿ ابف يعيش
جار عميو فبل تقكؿ مقـك كال مقعكد ألنيما الزماف كما ال تقكؿ يقاـ كال يقعد إال أف يتصؿ بو جار 

 كىناؾ ،()"كمجركر أك ظرؼ أك مصدر مخصص فإنو يجكز حينئذ أف تبنيو لما لـ يسـ فاعمو
 ()صيغ أخرل غير قياسية تدؿ عمى اسـ المفعكؿ ييقتصر فييا عمى السماع

كأما داللة اسـ المفعكؿ فيقاؿ فيو ما قيؿ في اسـ الفاعؿ في داللتو عمى الحدكث كالثبكت، 
فضبل عف  ()فيك يدؿ عمى الثبكت إذا قيس بالفعؿ، كيدؿ عمى الحدكث إذا قيس بالصفة المشبية

  .داللتو عمى معاف كثيرة مستمدة مف صيغ أفعالو

تناكؿ الباحثكف صيغ اسـ المفعكؿ في نيج الببلغة كاجتيدكا في بياف دالالتيا، متباينيف 
في المنيج فمنيـ مف اتخذ المنيج اإلحصائي سبيبل في رصد صيغ اسـ المفعكؿ، كمنيـ مف اتخذ 
المنيج التحميمي في بياف داللتو، كلـ يجر الباحثكف إحصاء لصيغ اسـ المفعكؿ في نيج الببلغة 
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 17-16: ٛبرق ثو٢ٜ٣ ٤ّبع

. 59: ٓؼب٢ٗ األث٤٘خ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -145-  

 

سكل الباحث فراس عبد الكاظـ حسف فقد أشار إلى كركد اسـ المفعكؿ القياسي في نيج الببلغة 
مرة تكزعت عمى صيغ متعددة مشتقة مف األفعاؿ الثبلثية كغير الثبلثية  (ست مئة كثبلثان كثمانيف)

. ()مكردا لكؿ نكع مف أنكاع الفعؿ الصحيح كالمعتؿ إحصاء، مثبتا ىذه الصيغ جميعيا في مبلحؽ

في صيغو – كأىـ الدالالت التي أشار إلييا الباحثكف في نيج الببلغة السـ المفعكؿ 
لـ تختمؼ صيغ اسـ المفعكؿ كدالالتو  ك:داللة الحدكث كالثبكت كالداللة اإليحائية: ىي- القياسية 

. المستمدة مف صيغ أفعالو عف صيغ كدالالت اسـ الفاعؿ في نيج الببلغة فبل حاجة لذكرىا

 كىك ما يدخؿ تحت اكأما صيغ اسـ المفعكؿ غير القياسية فقد كردت في نيج الببلغة كثير
. مصطمح العدكؿ كالتحكيؿ

 اعدول و اتحويل في صيغ  سم  امفعول في  هج  ا َلغة 

يبنى مفيـك العدكؿ أك التحكيؿ عمى أساس مفاده أف لكؿ صيغة أصبل قد يعدؿ عنو إلى 
غيره، فقد يؤتى مثبل بصيغة اسـ الفاعؿ كيراد بيا اسـ المفعكؿ، أك العكس، أك يؤتى بصيغة 

المبالغة أك المصدر كيراد بيا اسـ المفعكؿ، كبناء عمى ذلؾ  أشار الباحثكف في نيج الببلغة إلى 
فيي – كما يراىا الصرفيكف القدامى – كركد صيغ كثيرة دالة عمى اسـ المفعكؿ عمى غير القياس 

سماعية لدل أكثر النحاة تنكب عف صيغة المفعكؿ، كقد أشار الباحثكف إلى أف ما كرد منيا في 
فإذ كاف الحكـ . فىعٍيؿ، فىعيكؿ، فىعيمة، فىٍعؿ، فىعىؿ، فيٍعؿ، فيٍعمىة، ًفعىاؿ، فاعؿ، ًفٍعمة، فىًعمة: نيج الببلغة

بسماعية ىذه الصيغ كنيابيتيا نظرا لقٌمة كركدىا في العربية كندرتيا قياسا باألصؿ، فإف ما جاء 
منيا في نيج الببلغة يؤيد ذلؾ كيعززه عدا صيغة فعيؿ كفعيمة إذ إف ىذه الصيغ جميعيا قد كردت 

بأمثمة قميمة جدا حتى أف بعضيا كرد بمثاؿ كاحد، سكل صيغتي فعيؿ كفعيمة فقد كردت عمييما 
كىذا يؤيد ما ذكره ابف عقيؿ مف أف بعض النحاة يركف قياسية نيابة فعيؿ عف . ()أمثمة كثيرة

 كأما إذا أريد بيذه الصيغ أنيا تؤدم معنى ،()مفعكؿ في كؿ فعؿ ليس لو فعيؿ بمعنى فاعؿ

                                 
. 155 – 144: 2أُِؾن ههْ : أُج٢ّ٘ ُِٔغٍٜٞ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

، 64 – 56: ، أُج٢ّ٘ ُِٔغٍٜٞ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ104 – 103: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

. 226 – 224: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 

 138 / 2: ّوػ اثٖ ػو٤َ: ٣٘ظو ( ) 
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المفعكؿ فحسب ببل زيادة في المعنى، فإف الكاقع المغكم ليا في نيج الببلغة يخالؼ ذلؾ إذ حممت 
. كؿ صيغة مف ىذه الصيغ معنى جديدا زيادة عمى معنى مفعكؿ

كيرل صباح عباس السالـ أف صيغتي فعيؿ كفعكؿ أصميتاف السـ المفعكؿ كليست نائبتيف، 
فقد احتفظت بيما العربية مف الميراث السامي األكؿ، لكف فعيؿ قؿَّن استعماليا عف مفعكؿ، كفعكؿ 

قؿَّن استعماليا أكثر، كقد قكَّنل رأيو ىذا بما أحصاه مف صيغتي فعيؿ كمفعكؿ في ديكاف امرئ 
   ()القيس، إذ كردت صيغة فعيؿ دالة عمى المفعكؿ أكثر مف صيغة مفعكؿ

كيرل الباحث عمي فرحاف جكاد أف ىذه الصيغ جاءت لتدؿ عمى اسـ المفعكؿ مف غير 
عدكؿ أك تحكؿ؛ ألف اسـ المفعكؿ ىك عنكاف داللي ال صرفي، ال يمنع مف كجكد صيغ أخرل تدؿ 

تدؿ عمى المفعكؿ – كباالتفاؽ – عمى مفعكؿ، فضبل عف أف كاقع االستقراء يؤكد أف ىذه الصيغ 
. ()مع بقاء داللة خاصة لكؿ صيغة مف خبلؿ بعض حاالت االستقراء

لقد تنبو الباحثكف إلى أف مجيء فعيؿ بمعنى مفعكؿ في نيج الببلغة شكؿ مممحا أسمكبيا، 
ؿ ، كعؿ()"اإلماـ مكلع في صكغ فعيؿ بدال مف مفعكؿ"فذىب الباحث عبد الكريـ السعداكم إلى أف 

صيغة فعيؿ بيذه الكثرة في كبلمو الشتماليا عمى معاف ال تؤدييا  () استعماؿ اإلماـ الباحثكف
غيرىا، كأظير ىذه المعاني ىي المبالغة كالشدة، ليدؿ عمى أف الكصؼ مع صاحبو عمى كجو 

، كمف ذلؾ ما أشارت إليو الباحثة رممة خضير ()الثبكت كأنو سجية في صاحبو أك طبيعة فيو
َاْيَس ُ َميَّالُة َ َهاِ ٍم، َوَ  َحْريٌد َ َعْ ِد  ْاُمطَّالِلِي، َوَ  َ ُ و ُسْفَياَن : "إلى معاكية ()مظمكـ في كتاب لو 

ِريُ  َ االَّالِصيقَ ااطَّالِليقِ َ َأِ ي َطاِاٍي، َوَ   ْاُمَهاِ ُر  لفتت كممة طميؽ نظر الباحثة فيي إذ  ()"، َوَ   اصَّال
نما جاء اإلماـ بيذه الصيغة كلـ يأت بصيغة  فعيؿ بمعنى مفعكؿ، فالطميؽ ىك المطمؽ سراحو، كا 

كىك ثبكت ىذه الصفة لمعاكية مف جية، كتأكيد  ()فعكؿ ألسباب يقتضييا المعنى الذم أراده 
فضبل عما . لمماضي (فعيبل)زمنيا مف جية ثانية، فصيغة فعكؿ تحتمؿ الحاؿ كاالستقباؿ، كلكف 

                                 
. 178، 173: األث٤٘خ اُٖوك٤خ ك٢ ك٣ٞإ آوب اُو٤ٌ: ٣٘ظو ( ) 

. 103: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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كذىب الباحث . ()تحققو ىذه الصيغة مف انسجاـ صكتي في النص مف شأنيا التأثير في النفس
ليس مف السيؿ تحديد معنى فعيؿ عمى فاعؿ أك مفعكؿ بصكرة " ىادم عبد عمي ىكيدم إلى أنو 

ٌنما يحدد المعنى مف خبلؿ السياؽ، كقد ال يككف دقيقان، كقد يعطي  قطعية كفي جميع التعبيرات، كا 
 كمف ثـ ذكر أمثمة لصيغة فعيؿ بمعنى مفعكؿ مما قاؿ بو ابف أبي ()"الداللتيف معان أحيانان أخر

.   ()الحديد في شرحة

، بؿ يككف العدكؿ في (فعيؿ)كؿ مف صيغة المفعكؿ إلى صيغة المبالغة دكلـ يقتصر الع
صيغ اسـ المفعكؿ نفسيا فيعدؿ مف صيغة إلى أخرل كىك يريد بيذه الصيغ جميعيا اسـ المفعكؿ، 

َفِإنَّال ِالطَّالاَ ِة : "إلى معاكية ()مف ذلؾ ما أشارت إليو الباحثة رممة خضير مظمكـ في كتاب لو 
ًة َ ْهَ ًة َوَغاَيًة   ()"، َيِرُدَها  أْلَْ َياُس َوُيَخاِاُفَها  أْلَْ َ اسُمطَّالَلَ ةً َ ْ ََلمًا َو ِأَحًة، َوُسُ ًَل َ يَِّرًة َوَمَح َّال

بمعنى مطمكبة صيغ اسميا مف الفعؿ المزيد إطَّنمب كاإلماـ عدؿ  (ميطَّنمىبىةن )ذىبت الباحثة إلى أف 
مطَّنمىبة بتشديد "إلييا ليحقؽ معنى الشدة كالمبالغة في الطمب مؤيدة ذلؾ بقكؿ شارح نيج الببلغة 
 فاإلماـ كاف ()"الطاء كفتح البلـ أم مطمكبة جدا بناء عمى أف كثرة المباني تدؿ عمى كثرة المعاني

. ()لكال ما أراده مف معنى كىك شدة الطمب (مطمكب)بإمكانو أف يأتي بصيغة مفعكؿ 

 سم  اتفأيل 

كىك كصؼ عمى كزف أفعؿ يدؿ بو عمى اشتراؾ شيئيف في صفة كزيادة أحدىما عمى 
اآلخر فييا، كيشتؽ مف الثبلثي المجرد المتصرؼ التاـ المثبت شريطة أاٌل يدٌؿ عمى لكف أك عيب، 
كال يككف الكصؼ منو عمى أفعؿ فعبلء، كال يككف مبنيا لممفعكؿ، كأما األفعاؿ التي ال تنطبؽ عمييا 

مف – في األكثر – الشركط المذككرة فيؤتى بمفظ أشد كنحكه لمداللة عمى التفضيؿ، كتحذؼ اليمزة 
، كقد يؤتى بالتفضيؿ في النقص ()خير كشر، كما جاء عمى خبلؼ ذلؾ كصفو الصرفيكف بالشذكذ
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نو يدؿ عمى زيادة إ :، إذ يفاضؿ بيف شيئيف عمى كراىتميا، كقيؿ(التفضيؿ الناقص)النقص كيسمى 
، كيرد اسـ التفضيؿ عاريا عف معنى التفضيؿ، كفي ىذه الحالة ()في النقص ال عمى التفضيؿ

المجرد مف : ، كالسـ التفضيؿ بمقتضى لفظو أربع حاالت، ىي()ؿ باسـ فاعؿ أك صفة مشبيةكيؤ
. ()، كالمضاؼ إلى نكرة، كالمضاؼ إلى معرفة(أؿ)أؿ كاإلضافة، كالمقترف بػ

مف غير - كقد رصد الباحثكف بعض أمثمتو، كأشاركا إلى أنو كرد كثيرا في نيج الببلغة 
كمف النظر فيما قدمو الباحثكف مف أمثمة يتضح لنا أف أفعؿ التفضيؿ التي استعمميا – إحصاء 
تتفؽ مع أقكاؿ الصرفييف التي قالكا بيا فيما بعد، فقد أخذىا مف الفعؿ الثبلثي التاـ  ()اإلماـ 

، كما أنو استعمؿ أسمكب  فعبلءالمتصرؼ المثبت القابؿ لمتفاكت الذم ليس الكصؼ منو عمى أفعؿ
. ، كحذؼ ىمزة خير كشر، مستعمبل التفضيؿ في حاالتو األربع(أكثر أك أشد فعبل)التفضيؿ بػ

وْاَيُ ْن : "ما جاء في عيده إلى مالؾ األشتر  (أفعؿ)كمف أمثمتو التي كرد فييا عمى صيغة 
 ِاِرَأى  ارَّالِ يَّالِة َفِإنَّال ُسْخَط  ْاَعامَّالِة َ ْ َمُعَها ِفي  ْاَعْدِل وَ َ مَُّها ِفي  ْاَحقِّ وْوَسُطَها  ألُموِر ِ َاْيَك  َ َ َحيَّال 

ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرَأى  ْاَعامَّالِة وَاْيَس َ َحدٌد ِمَن  ارَّالِ يَّالِة  نَّال ُسْخَط  ْاَخاصَّال ِة و ِِإ  َ ْ َقلَ ُيْ ِحُف ِ ِرَأى  ْاَخاصَّال
 َ َ لَّال  ِ اإلْاَحاِف وَ ْسَألَ  ِاإلْ َصاِف وَ ْ َرهَ  َمُعوَ ًة َاُ  ِفي  ْاَ َلِا وَ َ لَّال َ َلى  ْاَو ِاي َمُئوَ ًة ِفي  ارَّالَخاِا و

ةِ ْأَعفَ  ُ ْذرً  ِ ْ َد  ْاَمْ ِع و َ َ ْ َطأَ ُ ْ رً  ِ ْ َد  إلْ َطاِا و . ()" َصْ رً  ِ ْ َد ُمِلمَّالاِ   ادَّالْهِر ِمْن َ ْهِل  ْاَخاصَّال
أف أسماء التفضيؿ جاءت جميعيا عمى "الحظت الباحثة رممة خضير مظمـك في ىذا النص إذ 
كدلت عمى زيادة مف أحد طرفي التفضيؿ عمى اآلخر، كبنائية النص قائمة أساسا عمى ذلؾ  (أفعؿ)

كؿ  (أعـ ، أجمع، أثقؿ، أقٌؿ، أكره، أسأؿ، أقؿ، أبطأ، أضعؼ، أحٌب، أكسط) فاستعمؿ ،كتدكر فيو
ذلؾ اإلكثار مف اسـ التفضيؿ ىنا ليدلؿ عمى تأكيد فكرة النص مف الحث عمى إرضاء العامة مف 

 بيذه الصفات فالرعية ككسبيـ كلك كاف عمى حساب الخاصة، كتقميؿ شأف الخاصة ألنيـ يتصفك
 . ()"التي نص عمييا

                                 
جبٕ: ٣٘ظو ( )  ّٖ . 73: 3: ؽب٤ّخ اُ
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  َخْيرٌد  َفاِ ُل  ْاَخْيرِ : "كمف أمثمتو التي حذفت فييا ىمزة أفعؿ التفضيؿ ما جاء في حكمو
 ()" ِمْ  َ رٌّ ِمْ ُ  َو َفاِ ُل  ا َّالرِّ 

َو اَّالِذ  َ ْفُس  ْ ِن َ ِ ي َطاِاٍي ِ َيِدِه، أَلَْاُف َأْرَ ٍة (: " )كمف أمثمة التفضيؿ الناقص قكلو 
، ِمْن ِميَتٍة َ َلى  ْاِفرَ ِش ِفي َغْيِر َطاَ ِة  الَّال َ ْهَونُ ِ ااسَّالْيِف   ذىب الباحث عمي فرحاف إذ ()" َ َليَّال

ما، كىما المكت بألؼ ضربة، كالمكت بغير قجكاد إلى أف اإلماـ فاضؿ بيف شيئيف عمى كراىت
طاعة اهلل، فكبلىما غير عزيز عمى النفس، كلكف اإلماـ فضؿ المكت بألؼ طعنة، كقد أطمؽ 

. ()، كلو أمثمة أخرل()(التفضيؿ بالسمب)الباحث عمى ىذا النكع مف التفضيؿ اسـ 

نما عمى صفة مشبية ما جاء في كتابو  كمف أمثمتو التي لـ يدؿ فييا عمى معنى التفضيؿ كا 
 ذكرت ()" ألْ َ رِ و ِِإ َّالَما ِهَي َ ْفِسي َ ُروُأَها ِ ااتَّالْقَو  ِاتَْأِتَي آِمَ ًة َيْوَم  ْاَخْوِف : "إلى عثماف بف حنيؼ

، إال أنو في األساس (األكبر)ذكرت الباحثة رممة خضير مظمـك أنو مع كجكد معنى التفضيؿ في 
أحكج، أذؿ، : ذكر الباحث عمي فرحاف جكاد أمثمة لو مثؿ ك()(كبير)يشير إلى معنى الصفة 

. ()أصغر،أصمب

 سما  ازمان و ام ان 

كىما اسماف يشتقاف مف الفعؿ المضارع لمداللة عمى زماف كقكع الفعؿ أك مكانو، كصيغيما 
ٍفًعؿ، كمىٍفعكؿ، كمف غير الثبلثي يصاغاف عمى المضارع مع إبداؿ : مف الثبلثي ىي ٍفعىؿ، كمى مى

كبيذا يتفقاف مع المصدر الميمي كأبنيتو . حرؼ المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر
. ()أبنيتيما، كيتفقاف مع المفعكؿ كالسياؽ ىك الذم يحدد الداللة
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كقد رصد الباحث عمي فرحاف أمثمة اسـ المكاف في نيج الببلغة فكجدىا قد كردت فيما 
 في صيغ مختمفة، (مئتيف كثمانية كسبعيف سياقا) تكرر في  (حد كأربعيف كمئة مثاؿكا)يقرب مف 

: كقد اجتيد في تممس دالالتو مف خبلؿ بياف المكاضع التي استعمؿ فييا اإلماـ اسـ المكاف كمنيا
. ()..بياف العاقبة كالنياية، كالضعؼ كالعجز، كالنعيـ كالرفع 

( )كأما اسـ الزماف فيرل الباحث أنو يمثؿ أقٌؿ ظاىرة اشتقاقية في نيج الببلغة فاإلماـ 
لـ يعطو العناية التي تظير في غيره، كعمؿ ذلؾ بأف اإلماـ اعتمد عمى األسماء، كالمسميات غير 

 ككافقتو الرأم الباحثة رممة ،()المشتقة لمداللة عمى الزماف أكثر مف اشتقاؽ اسـ الزماف مف مكاده
مف االعتناء بالمسميات الدالة عمى الزماف  ()خضير مظمـك نتيجة لما كجدتو في رسائؿ اإلماـ 

. ()كقٌمة اشتقاؽ اسـ الزماف

 سم  آلاة 

ًمفعاؿ كًمفعىؿ )كلو ثبلثة أكزاف  اسـ مبدكء بميـ زائدة لمداللة عمى ما حصؿ الفعؿ بكاسطتو،
كقد أشار الباحث عمي  ،()(فىعالة كفىعَّناؿ كفاًعمة كفاعكؿ) كأضاؼ عمييا المجمع المغكم ،()(كًمفعىمة

عمي فرحاف جكاد إلى أف ما كرد مف اسـ اآللة في نيج الببلغة أكثره جامد، كالمشتؽ منو ال يمثؿ 
كقد ذكر صيغ اآللة القياسية كالسماعية الكاردة في نيج الببلغة، مف غير إحصاء، ، عشر المادة

ٍفًعؿ يعد ظاىرة في اسـ اآللة: مشيرا إلى أف كزف فىعاؿ، كًمٍفعىؿ، كمى
().  

 صيغ  ا موع ود  تها

لـ أفرد لصيغ الجمكع مبحثا؛ ألف الباحثيف لـ يتناكلكه في عمـك نيج الببلغة، سكل ما ذكره 
الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم  مما أشار إليو ابف أبي الحديد في شرحو،  كما ذكرتو الباحثة رممة 

                                 
  .3:  ٛبِٓ هه49ْ: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 . 120 – 119: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

 . 122، 52: ٗلَٚ: ٣٘ظو(  ) 

. 237: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو(  ) 

. 199: ، ٝأث٤٘خ اُٖوف ك٢ ًزبة ٤ٍج85ٚ٣ٞ: ّنا اُؼوف: ٣٘ظو ( ) 

. 121:أُٜ٘ظ اُٖٞر٢ ُِج٤٘خ اُؼوث٤خ:  ٣٘ظو( ) 

. 121، 52: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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، كما قدمو الباحث ىادم شندكخ حميد مف ()خضير مظمكـ لجمكع التكسير في رسائؿ اإلماـ 
 كأىـ ما تعرض لو الباحثكف في صيغ ()إشارة سريعة لمداللة جمكع التكسير في نيج الببلغة

. الجمكع ىي صيغ جمكع التكسير دكف غيرىا

صيغ  موع  ات سير ود  تها 

جمع التكسير ىك االسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف بصكرة تغيير بصيغة كاحدة لفظا أك 
الزيادة، كالنقص، : تقديرا، كالتغيير المفظي الذم يطرأ عمى مفرده حصره النحاة بستة أقساـ ىي

كتبديؿ الحركات، كالزيادة كتبديؿ الحركات، كالنقص كتبديؿ الحركات، كالزيادة كالنقص كتبديؿ 
كأما التغيير المقدر فيككف في الكممات التي يدؿ بيا عمى الكاحد كالجمع في الكقت . الحركات

نفسو، فيقدر فييا زكاؿ حركات المفرد، أك إبداليا بحركات مشعرة بالجمع، كقد حصرىا األشمكني 
كلجمكع التكسير سبعة كعشركف . فيٍمؾ، كدالص، كىجاف، كشماؿ، كًعفتاف: بخمسة ألفاظ ىي 

منيا أربعة مكضكعة لمعدد القميؿ، كىي الدالة عمى ثبلثة فأكثر إلى العشرة كقد أصطمح : صيغة
أٍفعيؿ، كأٍفعىاؿ، كأٍفًعمة، كًفٍعمىة، كثبلث كعشركف صيغة لمعدد الكثير، : ، كىي(جمكع القمة)عمييا بػ

، كقد سار الباحثكف عمى ىذا () (جمكع الكثرة)كىي الدالة عمى أكثر مف عشرة كقد أصطمح عمييا بػ
 أشار النحاة إذالتقسيـ في داللة صيغ الجمكع، كفي الحقيقة أف ىذا التقسيـ غير متفؽ عميو، 

أنفسيـ إلى أف ىذه الصيغ يستعمؿ كؿ منيما في مكضع اآلخر عمى سبيؿ المجاز، فقد يستغنى 
كما إف بعض النحكييف أضاؼ إلى صيغ القٌمة صيغا . ()ببعض صيغ القٌمة عف صيغ الكثرة

،  نحك ًنعىـ، كًفعىؿ نحك ظيمىـ فيعىؿ مف جمكع القٌمةذىب الفٌراء إلى أف: " قأخرل، ذكر األشمكني أف
رة، نقمو ابف الدىاف، نحك ًقرىدةكًفعىمة كذىب أبك زيد  ، كذىب بعضيـ إلى أف منيا فىعىمىة نحك بىرى

، كبناء عمى ()"كالصحيح أف ىذه كٌميا مف جمكع الكثرة ...  نحك أصدقاءاألنصارم أف منيا أٍفًعبلء
ف أف ىذه كف المعاصرك الدارسيرل ،عمى ذلؾ فضبل عف دراسات إحصائية في المكركث العربي

                                 
( ) ، ٝهٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ 225 - 213:أُجبؽش اُِـ٣ٞخ ك٢ ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ الثٖ أث٢ اُؾل٣ل: ٣٘ظو ( ) 

. 94 – 89:  ، ٝاألصو اُلال٢ُ ُِووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ246 - 239: كهاٍخ ُـ٣ٞخ

. 307/ 4: اثٖ ْٛبّ: ، ٝأٝٙؼ أَُبُي ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي169 – 168/ 4: ؽب٤ّخ اُٖجبٕ: ٣٘ظو ( ) 

. ٗلَٜٔب ( ) 

. 170/ 4: ؽب٤ّخ اُٖجّبٕ: ٣٘ظو ( ) 
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 كقد ذىب صباح عباس ()"ما لـ تكجد قرينة تعٌيف أحد األمريف"الصيغ ال تدؿ عمى القٌمة أك الكثرة 
السالـ إلى أف تقسيـ داللة صيغ الجمكع حسب القٌمة أك الكثرة أمر ال يطابؽ الكاقع المغكم في 

استعماؿ العرب ليا، معززا ذلؾ بما كجده مف ىذه الصيغ في ديكاف امرئ القيس، فما عٌده 
 القيس استعمؿ ما عٌده أى الصرفيكف مف صيغ القٌمة كجده ال يدؿ عمى أدنى العدد، بؿ كجد أف امر

. ()الصرفيكف صيغ كثرة داال بيا عمى أدنى العدد

كلك أف الباحثيف في نيج الببلغة رصدكا ىذه الصيغ كأحصكىا لكقفكا عمى نتائج طيبة في 
ىذا الباب، كمف بينيا معرفة صيغ جمكع التكسير األكثر استعماال، فضبل عف الداللة الغالبة في 
كؿ صيغة، كأرل أف مكضكع صيغ الجمكع في نيج الببلغة بحاجة إلى إعادة بحث بشكؿ أكثر 

. تفصيبل

:  كأىـ ما رصده الباحثكف في صيغ جمكع التكسير في نيج الببلغة ىك
التبايف الداللي بيف صيغ جمكع التكسير كصيغ الجمكع السالمة التي تشترؾ في المفرد  -ُ

 .نفسو

عقد الباحث ىادم شندكخ حميد مكازنة بيف ما كرد في نيج الببلغة في بعض أمثمة جمكع 
التكسير كما كرد مف ىذه الجمكع نفسيا كلكف بصيغة الجمع السالـ في القرآف الكريـ، ليتكصؿ إلى 

يثاره ىذه الصيغ دكف غيرىا إنما جاء لمقصدية داللية أسيمت في إثراء  ()أف اختيار اإلماـ  كا 
 ِ رَ مًا َ  ُيْسِقُطوَن َحّقًا َوَ  َحَفَظةً َ ْد َو َّالَل ِ َذِاَك (: ")داللة النص، كمف ذلؾ ما جاء في قكلو 

نَّال َ َلْيُ ْم ): قكلو تعالىل ؿإىك إشارة  ذىب الباحث إلى أف ىذا النص ()"ُيْ ِ ُتوَن َ اِطَل  َاَحاِفِظينَ َو ِِإ
لمقصد داللي يكمف في  (فىعىمىة)كىي عمى كزف  (حفظة ) كقد آثر اإلماـ استعماؿ ()(ِ رَ مًا َ اِتِ ينَ 

حصاء إعماليـ ، مف دكف غيرىـ  تخصيص ىذا الصنؼ مف الخمؽ كىـ مف المبلئكة لحفظ العباد كا 
، ()"ىذا الجمع يدؿ عمى الصنؼ المعيف مف العقبلء كيفتقر إلى معنى  الحدث"مف الخمؽ ألف 

                                 
 .30 – 29، 9 – 8: ػجل أُ٘ؼْ ٤ٍل ػجل اُؼبٍ. ك: عٔٞع اُزٖؾ٤ؼ ٝاُز٤ٌَو ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ( ) 

. 233: األث٤٘خ اُٖوك٤خ ك٢ ك٣ٞإ آوب اُو٤ٌ: ٣٘ظو ( ) 

. 113/ 10:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ (  ) 

. 11 – 10: االٗلطبه ( ) 

. 89: األصو اُلال٢ُ ُِووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ، ٣ٝ٘ظو151: ٓؼب٢ٗ األث٤٘خ ( ) 
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 كالشيٌمخ ىي "  ْاُ ذَّالِخ َ َلى َ ْ تَاِفَها ا ُّمَّال ِ َوَحَمَل َ َو ِهَق  ْاِ َ اِل : " كمنو أيضا ما جاء في كبلمو
 ()( َوَ ْسَقْيَ اُ م مَّالاا ُفرَ تاً َ اِمَخا ٍ َوَ َعْلَ ا ِفيَها َرَو ِسَي ): صفة لمجباؿ قد كردت في قكلو تعالى

استعمميا بصيغة جمع  ()كبمحاظ التبايف في صيغتي جمع شامخ ذىب الباحث إلى أف اإلماـ 
. ()التكسير لما تدؿ عميو مف حركة ككثرة القياـ بالفعؿ

  رصد أمثمة صيغ جمكع التكسير كردت عمى غير القياس -ِ

 كضع الصرفيكف قكاعد كثيرة لصياغة جمكع التكسير، كما لـ يجر عمى كفؽ ىذه القكاعد 
عٌد شاذا، كنظرا لكثرة ىذه القكاعد، كثر شكاذىا، فمـ تخٌؿ قاعدة مف قكاعد صياغة جمكع التكسير 

مف شكاذ، كقد ذكر الصرفيكف شكاذ كؿ جمع، كلكف ىذا الذم سيمي شاذا ىك شائع االستعماؿ كثير 
. عمى األلسنة، فيك شاذ في القياس ال في االستعماؿ

أمثمة لجمكع التكسير كردت في نيج الببلغة  كقد ذكر الباحث ىادم عبد عمي ىكيدم 
عمى غير القياس الذم قاؿ بو الصرفيكف كىي مما أشار إليو ابف أبي الحديد في شرحو، كمف ىذه 

  .()األباطيؿ، األضاليؿ، محاسف، القرائف، العىمىد، المقاليد، عيراؽ: األمثمة

 رصد أمثمة مف غريب جمكع التكسير في نيج الببلغة -ّ

غريب جمكع التكسير يدخؿ فيما ذكرناه قبؿ قميؿ كىك الجمع عمى غير القياس بيد أف 
ف كاف كثير االستعماؿ، كأما الثاني فيك أخص  األكؿ عاـ يدخؿ فيو كؿ مالـ يجر عمى القاعدة كا 

. منو يجرم عمى ما كصؼ بالندرة كالتفرد في االستعماؿ مف جمكع التكسير

السعداكم أمثمة منو كضابطتو في ذلؾ الندرة، أك ما لـ حسيف كقد رصد الباحث عبد الكريـ 
ما جاز لو أف يككف عمى صياغة مٌطردة فيو، تركيا اإلماـ كذىب إلى غيرىا مٌما يسمع بمثمو، أك 

عند اإلماـ ما كاف نادرا  (الجمكع )لـ ييسمع بيذا المفرد، كذىب إلى أف األغمب األعـٌ في غريب 
(: )أباطيؿ، كأضاليؿ، كأعاليؿ، كذلؾ في قكؿ اإلماـ :  كمف أمثمة ذلؾ،أك لـ يسمع بمثمو

                                 
. 437/ 6:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ (  ) 

. 27: ٍٞهح أُوٍالد ( ) 

. 90: األصو اُلال٢ُ ُِووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

. 217 – 216: أُجبؽش اُِـ٣ٞخ ك٢ ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ الثٖ أث٢ اُؾل٣ل: ٣٘ظو ( ) 
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ما َ زَّالْ  َدْ وُة َمْن َد اُ ْم، و  : "، كقكلو()" ألَأااِيلِ ، و اّد مغ َصْو ِ   أل اِطيلو اّد ِفِع َ ْيَ اِ  "
 كرأل الباحث أنيا جمع لػ ()"  ِدفاُع ِذ   ادِّْين  اَمُطولِ  أَأاِايلَ    اِايلُ  ْسَترَ َح َ ْلُي َمْن  اَساُ ْم، 

  (الضبلؿ)ك (الباطؿ)مصادر لمداللة عمى أنكاع مفردة مف : فيي (أبطكلة، كأضمكلة، كأعمكلة)
، كىك بذلؾ يخالؼ ابف خالكيو مف أنيا جمع لصيغة الفاعؿ كيكافقو في أنيا جمع لمفردىا (العمؿ)ك

: ثـ قاؿ (باطؿ كأباًطؿ كأباطيؿ )إال  (فاعؿ عمى أفاعؿ كأفاعيؿ  )ليس لجمع : قاؿ ابف خالكيو
ٍمع أبطكلة" (: )ردتاف في قكلي اإلماـ االك (بيطناف، كسييماف) كمف ذلؾ أيضا ()"كتككف باطؿ جى
، َوَتْسَتْوِرْق  أَلْ َ اَر، َوُتْرِخُص  اُ ْط انِ ُتْرِو  ِ ها  اِقيَعاَن، َوَتِسيُل ...َو ْسِق ا ُسْقيًا  اِ َعًة ُمْرِوَيًة " 

صد ر ...   َّال  َاْيس  لى  إلمام  ّ  َما ُحمِّل من َ ْمر َر ِِّ  " ك ()" ألْسَعارَ   ()"  لى  هِلها اسُّهمانِ و ِإ
إٌنو ليس في كبلـ العرب : كقد استدؿ الباحث عمى ندرة ىذه الصيغة في الجمع بما قالو ابف خالكيو

ٍمؽ، كىي الصحراء)إال  ٍمقاف جمع سى أجناف، كىٍمكى، : ، كذكر الباحث أمثمة أخرل مثؿ()(سي
. ()كالزٌمنى

 الداللة عمى القٌمة أك الكثرة بحسب الصيغ التي قاؿ بيا الصرفيكف فيما بعد -ْ

رصد الباحثكف أمثمة لصيغ جمكع التكسير دالة عمى القٌمة، كبصيغ جمكع القٌمة التي قاؿ 
بيا الصرفيكف فيما بعد، كأمثمة لجمكع دالة عمى الكثرة كبصيغ جمكع الكثرة، كمعنى ذلؾ أف داللة 

: ()ىذه الصيغ جاءت متطابقة مع أقكاؿ الصرفييف فمف أمثمة جمكع الكثرة ما كرد في كبلمو 
 َرْحَمِتِ  َما   َخزَ ِئنِ  وَسأَْاَتُ  ِمْن ُ ُموِركَ و ْسَتَعْ َتُ  َ َلى ، ُ ُروَ كَ و ْسَتْ َ ْفَتُ  ، ُهُموَمكَ وَ َ ْوَ  ِ َاْيِ  "

ِة ، ألْ َمارِ َيْقِدُر َ َلى ِ ْ َطاِئِ  َغْيُرُه ِمْن ِزَياَدِة   ُ مَّال َ َعَل ِفي َيَدْيَك  ، ألْرزَ قِ وَسَعِة  ، ألْ َد نِ وِصحَّال
 ِ ْعَمِتِ  َ ْ َو يَ َفَمَتى ِ ْئَ   ْسَتْفَتْحَ  ِ اادَُّ اِا ،  ِ َما َ ِذَن َاَك ِفيِ  ِمْن َمْسأََاِت ِ َخزَ ِئِ  ِ  َمَفاِتي َ 

 ذىبت الباحثة رممة خضير مظمكـ إلى أف جميع ما كرد في ىذا ()" َرْحَمِت ِ َ  ِ ييَ و ْسَتْمَطْرَ  

                                 
. 138/ 6:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ  ( ) 

 .111/ 2:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ  ( ) 

. 232: اثٖ فب٣ُٞٚ: ٤ٌُ ك٢ ًالّ اُؼوة ( ) 

 .76 / 9:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ  ( ) 

 .167 / 7: ٗلَٚ ( ) 

 .330 – 329: ٤ٌُ ك٢ ًالّ اُؼوة ( ) 

. 279 – 272: ؿو٣ت ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

. 86/ 16:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ  ( ) 



 

 

 -155-  

 

 (فعائؿ)ك (فيعيكؿ)النص مف جمكع دٌلت عمى الكثرة كىي بصيغ جمكع الكثرة أيضا فجاءت عمى 
.  ()(فىعاليؿ)ك (مفاعيؿ)ك (أفعاؿ)ك

 التعبير بجمكع القٌمة عمى الكثرة كبالعكس -ٓ

رصدت الباحثة رممة خضير مظمكـ أمثمة كردت بصيغة جمع الٌقمة إاٌل أنيا دلت عمى 
مستشيدة بما جاء  (أفعاؿ)الكثرة كذىبت إلى أف أغمب صيغ القٌمة الدالة عمى الكثرة  ىي صيغة 

 وُ ِقَلِ  ألْ َصارُ وَ َخَصِ    ، ألْ َ اقُ  الَّالُهمَّال ِ َاْيَك َ ْفَأِ   ْاُقُلوُي وُمدَّالِ   (:")في دعاء اإلماـ 
، مؤكدة أف كؿ ما كرد في ىذا النص مف جمكع عمى زنة أفعاؿ جاء ()"ألْ َد نُ وُ ْ ِأَيِ   ،  ألْ َد مُ 

بمعنى الكثرة ال القٌمة، كبدال مف أف تستكقؼ الباحثة ىذه الظاىرة كتتممس ليا ما يفسرىا بعيدا عف 
بعد أف أثبتت دالالتيا عمى الكثرة مف خبلؿ - تقسيـ القٌمة أك الكثرة، ذىبت إلى تأكيؿ ىذه الصيغة 

كلعٌمو أراد التعبير عف قٌمة المتعبديف هلل الشاكريف فضائؿ إنعامو مقارنة مع الطغاة "بقكليا – السياؽ 
 إف داللة صيغ الجمكع عمى القٌمة أك :كمف ثـ عطفت بالقكؿ" كالذيف ال يحسبكف لآلخرة حسابا

. كلـ تكرد الباحثة أمثمة لصيغ الكثرة دالة عمى القٌمة. ()الكثرة ىي داللة نسبية، تنبو ليا األكائؿ

  تعدد صيغ الجمع لمفرد كاحد -ٔ

أكثر مف صيغة لجمع  ()التفتت الباحثة رممة خضير مظمـك إلى استعماؿ اإلماـ 
ٍند، كجنكد، كأجناد، كذىبت إلى أف السياؽ ىك الذم : التكسير في المفرد الكاحد، كمف ذلؾ جي

 . ()اقتضى ىذا التنكع فمكؿ صيغة داللتيا بمحاظ السياؽ الكاردة فيو

كيتضح لنا مما أكرده الباحثكف في صيغ جمكع التكسير كدالالتيا أنيا مكافقة لما قاؿ بو 
. ، أـ في القياس أك الشذكذةالصرفيكف فيما بعد سكاء أكاف ذلؾ في الداللة عمى القٌمة أك الكثر

كمف النظر فيما قدمو الباحثكف مف دراسات صرفية في نيج الببلغة يمكننا القكؿ إف ما 
في الفصؿ األكؿ ينطبؽ عمى ىذا الفصؿ، - مف مبلحظات في المنيج كالتقكيـ - ذكرناه 

                                 
. 242: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ :  ٣٘ظو () 

. 112/ 15:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ٜٗظ اُجالؿخّوػ  ( ) 

. 244:كهاٍخ ُـ٣ٞخ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ :  ٣٘ظو () 

 .245 – 244: ٗلَٚ ( ) 
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فالدراسات الصرفية في نيج الببلغة اتخذت منيجا شكميا صكريا يقتفي خطى الصرفييف في دراسة 
ىذه الصيغ مف خبلؿ استبداؿ أمثمتيا بما كرد في نيج الببلغة، مف دكف دراسة التراكيب التي 

كضعت فييا ىذه الصيغ، كنتيجة لذلؾ جاءت نتائج الباحثيف مكررة لما قاؿ بو الصرفيكف األكائؿ 
في ىذه الصيغ باستثناء إضافة داللة جديدة أك داللتيف لبعض ىذه الصيغ، كأرل أف زيادة الدالالت 
في أم صيغة ىك أمر يحكمو السياؽ فكمما تعددت السياقات التي ترد فييا الصيغة تعددت دالالتيا 

 أكائؿ الصرفييف، كلكف معظميا متكافؽ مع  بوفدالالت الصيغة الصرفية غير منحصرة بما قاؿ
إف ما قدمو الباحثكف في ىذه الدراسات الصرفية ىك أقرب إلى المنيج التعميمي منو إلى . أقكاليـ

المنيج التحميمي، ألف الغرض منو ىك تممس الشاىد عمى سبيؿ اإلحصاء أك التمثيؿ، مف دكف أف 
يضع تفسيرا لتفاكت ىذه الصيغ في االستعماؿ سكاء مف حيث القٌمة أك الكثرة، أك مف حيث 

. االشتراؾ في الدالالت

كأخيرا أرل أف ما قدمو الباحثكف مف دراسات صرفية في نيج الببلغة يمثؿ جيدا كبيرا 
يضاؼ إلى ما قدمو الباحث العراقي في تعزيز ىذه القكاعد الصرفية كترسيخيا مف خبلؿ رصد 

.   األمثمة الكثيرة ليا مف نيج الببلغة 
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مدخل 
نكاة دراسة النحك العربي، التي مف أجميا قاـ ىذا النحك،  (أك التركيب االسنادم)مثؿ الجممة ت

 تترابط فييا األصكات كاألبنية كالكممات، لتنتج  معنى مستقبلن إذكبيا بمغ تأليؼ الكبلـ ذركتو، 
بنفسو، يفيد السامع منو، في أقٌؿ قدر مف الكبلـ سكاء ترٌكب ىذا القدر مف كممة كاحدة أك أكثر، 
فالجممة ىي الغاية األكلى لكؿ نظاـ نحكم، إذ يعمؿ عمى كشؼ تراكيبيا، كيحاكؿ أف يربط بيف 

 كالمعنى المراد منيا مف خبلؿ النظاـ العقمي الذم يحكميا، كبتضافر  بياالصكرة السمعية المنطكؽ
. ىذه الجمؿ يتشكؿ النص، الذم ىك محط عناية الدارسيف فيما كتحميبل

في تفسير داللة النص كبينكا ضركرة  (النحك)لقد تناكؿ بعض الباحثيف قديما كحديثا أىمية 
دارس األسمكب ال يمكنو التقدـ في حقمو ما لـ " االعتماد عميو في كشؼ خصائص األساليب، ألف

 (النحك كالداللة)، كمف ىنا كانت ضركرة البحث لدل الدارسيف في التقاء "يمـ بالنحك بكؿ فركعو
الكشؼ عف المعنى في تراثنا النحكم كالببلغي، كبياف اىتماـ عممائنا : أحدىما: تيدؼ إلى أمريف

العكدة بالنحك العربي إلى دكره الفٌعاؿ في فيـ النص ككشفو، مف خبلؿ الرجكع : القدماء بو، كاآلخر
كما فعؿ األسبلؼ العظماء مع القرآف الكريـ كالشعر – إلى النصكص العربية القديمة المكثقة 

كشؼ دكر النحك في بنائيا، كمبينيف ما تقـك بو – قدر اإلمكاف - محاكليف – دكاكينو كمختاراتو 
المعطيات النحكية في تراكيبيا كترابط أجزائيا، كاستكاء ىيئتيا كما تقدمو في إنتاج داللتيا كقيمة 
ىذا الدكر في تحديد الداللة، كبذلؾ يرتبط النحك في األذىاف بجانب عممي نافع مفيد مف جانب، 

. كبالداللة مف جانب آخر
كىذه الميمة في حقيقة األمر ليست سيمة كال ميسكرة بحيث يستطيع فرد كاحد أف يقـك بيا 
كينيض بتكاليفيا، كلكنيا ميمة شاقة كعسيرة تحتاج إلى تكاتؼ جيكد الباحثيف المخمصيف، كقد 

نيض عدد مف باحثي جامعاتنا العراقية بأعباء ىذه الميمة إلكساب النحك حياة كفاعمية، كقد كقفنا 
.  عمى جيد بعض ىؤالء كالسيما دارسي نص نيج الببلغة

فقد تناكؿ الدارسكف جكانب مختمفة في تراكيب نص نيج الببلغة عكست مناىج مختمفة 
كطرؽ متباينة في الرصد كالتحميؿ، فتناكلكا ما فيو مف تراكيب لغكية تعد شاىدا عمى قاعدة نحكية 
إيجابا بإثباتيا، أكسمبا بتشذيذىا أك ندرتيا، كتناكلكا ببلغة ىذه التراكيب كداللتيا، كلكف يظؿ نص 

                                 
 .431: ه٤٘٣ٚ ٣ِٝي: ٓلب٤ْٛ ٗول٣خ ( ) 
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النيج كحدة تحتاج إلى  تعاكف ىذه الجكانب المختمفة لتفسيره كشرح أبعاد تراكيبو تعتمد البناء 
. المغكم نفسو متعاكنة غير متنافرة 

إف تعاكف ىذه الجكانب المتعددة أمر ضركرم؛ ألنو يكقفنا عمى أسرار اإلبداع المغكم في ىذا 
ني أعتقد أف قدرة النحك عظيمة، كطاقتو كبيرة عمى إخصاب التفسير المغكم، بعد أف  النص، كا 

يستنقذه المشتغمكف مف الزاكية الضيقة المظممة التي أريد أف يقبع فييا، غفمة عف إمكاناتو كقدرتو 
. عمى اإلضاءة، كالكشؼ كالتفسير

 في نص نيج الببلغة كفي غيره يقبع تحتو  بياإف كؿ ما يجرم عمى سطح الجممة المنطكؽ
كيتعاكف في ىذا النص مع ىذا البناء . البناء النحكم الذم يكجو كيربط كيؤدم إلى التفاعؿ كيفسر

. النحكم البناء المكسيقي، كيتفاعؿ معو؛ كمف ىنا ال بد مف محاكلة كشؼ ىذا التعاكف الفٌعاؿ
لقد اتسقت لنا مادة ىذا الفصؿ عمى ثبلثة مباحث قدمنا فييا مكقؼ الباحث العراقي في كثير 

.       مف مسائؿ النحك كأبكابو باعتماد نص لغكم متيف
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  سام  ا ملة 
 تناكؿ الباحثكف مكضكع الجممة في نيج الببلغة بشكؿ مستقؿ بحسب التقسيـ الشائع 

لمجممة الذم يعتمد األركاف االسنادية مف جية، كالنسبة التامة في طرفي اإلسناد مف جية أخرل، 
، كالجممة ()الجممة الفعمية: إاٌل إف كؿ باحث قد اختار نكعا كاحدا مف أقساـ الجممة، مثؿ

.       ()، كشبو الجممة()، كأسمكب الشرط أك التراكيب الشرطية()الخبرية
كقد كاف لمباحثيف في مكضكع الجممة كالسيما في نيج الببلغة رأم بتقسيـ الجممة مف 

خبلؿ ترجيح بعض أقكاؿ النحكييف كاعتمادىا منيجا في دراساتيـ، فذىب الباحث عمي عبد الفتاح 
ما أف تككف فعمية ال "محيي في دراستو لمجممة الخبرية إلى  أف الجممة العربية إما أف تككف اسمية كا 

 ، في حيف ذىبت الباحثة يسرل خمؼ سمير إلى أف الجممة الشرطية  بجزأييا ىي جممة()"غير
تتألؼ مف جممتيف بسبب  (الشكمية)كاحدة تعبر عف فكرة تامة كاحدة، ألنيا مف الناحية التركيبية 

طبيعة العبلقة اإلسنادية في كؿ جممة، كلكنيا مف ناحية المعنى ىي جممة كاحدة، فكؿ جزء مف 
الجممة الشرطية ينزؿ منزلة المفرد في عدـ تماـ المعنى إاٌل بذكر الجزء الثاني، لكف العبلقة بينيما 
عبلقة مركبة، كبسبب ىذه العبلقة المركبة بيف الشقيف تككف الجممة الشرطية قسمان مستقبلن بذاتو 
عف االسمية كالفعمية، كمف ثـ أكدت الباحثة استقبلؿ الجممة الشرطية عف الجممة االسمية أك 

إٌف لكؿ قسـ مف أقساـ الجممة داللة خاصة بيا، "الفعمية كذلؾ  باختبلؼ داللة كؿ منيا، إذ 
فالجممة الفعمية تدؿ عمى التجدد كالحدكث كالجممة االسمية تدؿ عمى الثبكت، أٌما الجممة الشرطية 

تعميؽ حصكؿ مضمكف جممة، ىي جممة جكاب الشرط بحصكؿ مضمكف جممة أخرل، )فتدؿ عمى 
مف أٌف الجممة الشرطية ىي مف  (ابف ىشاـ)كمف ثـ ناقشت الباحثة ما ذكره " ()(ىي جممة الشرط

إٌف الشرط أسمكب ينبني عمى : "صنؼ الجممة الفعمية مكردة بعض األدلة، كخمصت إلى القكؿ
كىي جممة منفردة بنكعيا يصعب  (أداة كفعؿ كجكاب)جممة، ىذه الجممة تتألؼ مف ثبلثة عناصر 

                                 
 . ٓؾٔٞك ػجل ؽٔل اُال٢ٓ: اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ: ٣٘ظو ( ) 

ػ٢ِ ػجل اُلزبػ ٓؾ٢٤ أُْو١، ٝاُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ : اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

.  اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ

٣َوٟ فِق ٤ٍٔو ك٣ٞإ اَُؼ٤ل١، ٝروا٤ًت األٍِٞة : أٍِٞة اُْوٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ رطج٤و٤خ ( ) 

. ًو٣ْ ؽٔيح ؽ٤ٔل١: اُْو٢ٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ

. ٓؾٔٞك ػجل ؽٔل اُال٢ٓ: رؼِن ّجٚ اُغِٔخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

 6: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ ( ) 

 132:  اثٖ ػ٢ِ اُلب٢ًٜ:ّوػ اُؾلٝك اُ٘ؾ٣ٞخ ( ) 
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تصنيفيا في حقؿ الجمؿ الفعمية، أك حتى االسمية، كقد تأتي ىذه الجممة بصكر مختمفة عف 
 . ()"صكرتيا األصمية ال يمكف فيميا إاٌل في السياؽ
أنيا ترل الشرط ىك تركيب كأسمكب في  (األسمكب) كعٌممت الباحثة سبب إيثارىا مصطمح 

 .آف كاحد، فيك تركيب مخصكص يؤدم أسمكبان مخصكصان، كيمٌثؿ جمبلن مف العربية مخصكصة
فالشرط تركيب؛ ألنو عبارة كاحدة مف حيث المعنى تضـٌ في إطارىا جممتيف مف حيث البناء 

التركيبي، كىاتاف الجممتاف يرتبط بعضيما ببعض ارتباطان كثيقان فبل تكتمؿ داللة أحدىما إال بكجكد 
ف قٌدرت المعنى تقديران، كالشرط أسمكب مف حيث تعدد أنماطو المختمفة كتنكع أدكاتو  األخرل كا 

كاختبلؼ دالالتيا في التركيب، كاختبلؼ داللة الزمف في صيغ أفعاؿ الجممة، كما يتعرض ليذه 
فالباحثة ترل أٌف . األنماط مف صكر األساليب البيانية المختمفة كالذكر كالحذؼ، كالتقديـ كالتأخير

الشرط تركيب أسمكبي،  يفرض التركيب النحكم ىيمنتو عميو بأف يككف مف جممتيف يتصؿ بعضيما 
ببعض باألداة، لكٌف األسمكب جعمو يخرج مف قالب كاحد بسبب تعدد أنماطو كأدكاتو كتنكعيما 

.  ()كبذلؾ جمع الشرط بيف قياس عممي النحك كالبياف
  كذىب الباحث كريـ حمزة حميدم إلى أف الجممة الشرطية ىي جممة مستقمة كاحدة تنماز 

كالحؽُّ أفَّن : "عف بقية أنكاع الجمؿ األخرل مستعينا بما قاؿ بو النحكيكف في ذلؾ ليخمص إلى القكؿ
، كاستقبللو، أمره ال مفرَّن منو، عمى الرغـ مف إقرارنا بتركيبو مف  القكؿ بكحدًة التركيب الشرطيِّ

 كشدَّنة ارتباطيما، كعدـ تأدية المعنى بأحدىما مف دكف ذكر  ىاتيف الجممتيفتبلـزؿ ذلؾ ك؛جممتيف
وي كًسماتيوي التي ينمازي بيا، ؼاألخرل  مؤكدا في الكقت نفسو ()"ىما تركيبه كاحده ميستقؿٌّي لو خصائصي

ال ينفي عف جممة الشرط استقبلليتيا عف  (تراكيب األسمكب الشرطي)أف إيثاره استعماؿ مصطمح 
 ييرادي بيا ،لييما دالالته ميتقاربة (التركيب)، ك(الجممة): بقية أنكاع الجمؿ األخرل؛ ألف ميصطىمىحا

ف إيثاره استعماؿى  ضُـّ بعض األلفاظ إلى بعض، كغالبا ما يستعمؿ أحدىما عكض عف اآلخر، كا 
أفَّن كؿَّن شيء ميركَّنب قد يتعرَّنض لمتقديـ كالتأخير، :  منيا،ألسبابو  (التركيب الشرطي)ميصطىمىًح 

أفضؿي لدراسة  (التركيب)كالباحث قد تناكؿ ىذا المكضكع في دراستو، كما أنو كجد أفَّن مصطىمىحى 

                                 
 21 - 20، 14 – 9: أٍِٞة اُْوٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ رطج٤و٤خ ( ) 

  21 - 20، 14 – 9: ٗلَٚ: ٣٘ظو ( ) 

 11: روا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ ( ) 
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مف مصطمح الجممة، فالتركيب عمكما ييعىدُّ عنصرا رئيسا في -  مف جية الدَّناللة– أسمكب الشرط 
. ()طة عبلقة تربط بيف أجزائياساالدراسة النَّنحكيَّنًة، فالكممات ال تتجاكر إاٌل بك

كذىب الباحث أحمد ىادم زيداف إلى أف تقسيـ الجمؿ ينبغي أف يككف عمى كفؽ المعاني 
التي تؤدييا كنتيجة لذلؾ عٌد جممة الشرط جممة مستقمة ذات داللة كاحدة؛ ألنيا تؤدم معنى نحكيا 

. ()ال تؤديو الجممة االسمية أك الفعمية

 (الظرؼ كالجار كالمجركر)كاختار الباحث محمكد عبد حمد البلمي مصطمح شبو الجممة عمى 
مف دكف أف يذكر األسباب التي دعتو إلى تفضيؿ ىذا المصطمح عمى مصطمح الجممة الظرفية، كمف 
فَّن أكؿ  ثـ ذكر أف مصطمح شبو الجممة لـ يكف معركفا لدل أكائؿ النحكييف مف البصرييف كالككفييف كا 

في ( التسييؿ)كذلؾ في ألفيتو في االسـ المكصكؿ كفي كتابو  (ىػ672ت)مف استعممو ىك ابف مالؾ 
 كمف ثـ شاع استعماؿ ىذا المصطمح عند شرَّناح األلفية ليأخذ مكانو في كتب ()(نائب الفاعؿ)باب 

 كقد ناقش الباحث أقكاؿ النحكييف في سبب تسمية الظرؼ كالجار كالمجركر بشبو الجممة النحك المتأخرة
ألنًّيما كقد ضٌعفيا جميعا عدا ما ذىب إليو األشمكني مف أف الظرؼ كالجار كالمجركر شيبِّيا بالجممة 

الذم استقرَّن  ): المكصكؿ تقديره  إلى ضميرمسند، لكجكب ككنيما ىنا متعمقيف بفعؿ اىايعطياف معف
فقد ذىب الباحث إلى أف ىذا الرأم كجيو ألنَّنيما يقعاف مكقع  ()(الذم استقرَّن في الدار)، ك(عندؾ

الجممة في صمة المكصكؿ، كيمكف أف ييحمؿ عمى ىذا شبو الجممة الكاقعة خبران أك حاالن أك صفةن، إذ 
تأتي جمبلن، كتأتي مفردان،  (الصمة كالخبر كالحاؿ كالصفة )كجد النحكيكف أفَّن ىذه األنكاع النحكيػػة 
 مفردان كال جممةن، كقد استشيد فال ييمثبلما  في ىذه المكاقع كهافككجدكا الظرؼ كالجار كالمجركر يأتي

الجميكر  كالخبر مفرد كجممة ىذا تقسيـ : "(ىػ745ت )الباحث عمى ذلؾ  بقكؿ أبي حياف األندلسي 
كذىب ابف السراج إلى أفَّن الظرؼ كالمجركر قسـه برأسو كليسا مف قبيؿ المفرد كال مف قبيؿ الجممة كزعـ 

، فمما كاف الظرؼ كالجار كالمجركر ليسا جممة كال مفردا رجح الباحث ()"أبك عمي أنَّنو مذىبه حسفه 

                                 
. 8: روا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ ( ) 

. 164، 150: فطت ٜٗظ اُجالؿخ ثؾش ك٢ اُلالُخ: ٣٘ظو ( ) 

  .39 ، 36: ػجل اإلُٚ ئثوا٤ْٛ:  ، ّٝجٚ اُغِٔخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ77: ّوػ اُز٤ََٜ: ٣٘ظو ( ) 

. 148/ 1: ٢ّّٗٞٔوػ األ: ٣٘ظو(  ) 

أثٞ ػ٢ِ  (اُغِٔخ اُظوك٤خ) أٍٝ ٖٓ اٍزؼَٔ ٖٓطِؼ ،46 ـ 45 / 2:اهرْبف اُٚوة ٖٓ َُبٕ اُؼوة ( ) 

اُغِٔخ )اٍزؼٔبُٚ ٖٓطِؼ  ، ٝٝاكوٚ اُيٓقْو١ ك٢(اُج٤غ ك٢ اَُٞم ٝاُقوٝط ؿلاًا ): اُلبه٢ٍ، ٝٓضَّ ُٚ ثوُٞٚ

، ٝئٗٔب أِٛن ػ٠ِ اُظوف (اُغِٔخ اُظوك٤خ)، ٝأٓب اثٖ اَُواط كِْ أػضو ػ٠ِ هٍٞ ُٚ ٣إ٣ل ٓٞاكوزٚ ٖٓطِؼ (اُظوك٤خ
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قائما كىك لماذا سيٌمي الظرؼ - الذم لـ يجب عنو الباحث - تسميتو بشبو الجممة، كلكف يبقى السؤاؿ 
كالجار كالمجركر شبو جممة كلـ ييسىمَّنيا جممة؟ عمى أف ىناؾ فريقا مف النحكييف يؤيد الجممة الظرفية 

 (ىػ377ت)كيذىب إلى أنيا قسـ مف أقساـ الجمؿ األخرل قائـ برأسو كمنيـ أبك عمي الفارسي
، فالباحث سٌمـ أف الظرؼ ليس جممة مف دكف أف يناقش (ىػ761ت)كابف ىشاـ (ىػ538ت)كالزمخشرم

ذلؾ، كاقتصر عمى مناقشة ما قيؿ في سبب تسميتو بشبو الجممة دكف غيره مف المصطمحات األخرل، 
أنيما يقعاف في مكاقع تستعمؿ فييا الجممة كالمفرد عمى حٌد - في نظر الباحث – فإف كاف سبب ذلؾ 

سكاء مثؿ الخبر كالحاؿ كالصفة فإف ىذا األمر يصدؽ عمى الجممة الفعمية كاالسمية فكبلىما يقع في 
. مثؿ ىذه المكاقع

إف ما ذكره الباحث مف رأم لؤلشمكني ىك في حقيقتو تفسير لعدـ تسمية الظرؼ بالجممة؛ ألنو 
متعمؽ بفعؿ محذكؼ كأظير ما يككف ذلؾ في الظرؼ عندما يككف صمة لممكصكؿ، فاألشمكني نفى أف 

كالذم يفيـ مف كبلمو أف اطبلؽ مصطمح شبو  (استقرٌ )يككف الظرؼ جممة؛ لتعمقو بالفعؿ المحذكؼ 
الجممة عمى الظرؼ كالجار كالمجركر ألنيما يؤدياف معنى الجممة كلكف بشرط التعمؽ، كعمى ىذا يككف 

التعمؽ ىك السبب الرئيس الذم منع الظرؼ مف أف يككف جممة، كىك نفسو سبب في تسميتو بشبو 
الجممة، كىذا السبب لـ يسكغو الباحث في مكضع سابؽ عندما ناقش مف يرل أف التعمؽ سبب في 

كأرل أفَّن ىذا السػبب ال  (التعمؽ )كىذا الرأم يقكـ عمى أفَّن سبب التسمية يعػكد إلى : "التسمية، قائبل
ف كاف مف مقكمات شبو الجممة (التعمؽ)يسٌكغ التسػمية؛ ألفَّن  ف فمف البعيد أف ييسمى أحد مفَّن لو طرؼفإػ كا 

بحسب ما ذيًكرى  (التعمؽ) أخرل فإف جيةكمف . جيةالطرفيف باسـ الطرؼ اآلخر لحاجتو لو، ىذا مف 
مثبلن بدالن مف شبو  (شبو الفعؿ)في ىذا السبب يككف بالفعؿ ال بالجممة، فمماذا ال ييطمؽ عميو مصطمح 

كأما ما ذىب إليو . ()"(شبو الجممة)الجممة، كبيذا يتبيف أفَّن ىذا السبب ال ييسٌكغ اطبلؽ مصطمح 
الباحث مف أف السبب في التسمية ترجع إلى كقكع الظرؼ كالجار كالمجركر صمة أك خبرا أك حاال أك 

.       صفة كأف ىذه المكاقع تككف جممة أك مفردا فبل عبلقة لو بما ذكره األشمكني
                                                                                               

كول ثبٕ ٖٓ ع٤ٔغ ٓب مًوٗبٙ أَّٗٚ هل ٣وغ ك٢ فجو  ... ): ئم هبٍ ك٢ أٗٞاع اُقجو (اُظوف)ٝاُغبه ٝأُغوٝه ٖٓطِؼ 

ٌٝ ك٢ )، ٝٓضََّ ُِظوف ثوٍٞ اُوبئَ (أُجزلأ أؽل أهثؼخ أ٤ّبء االٍْ أٝ اُلؼَ أٝ اُظوف أٝ اُغِٔخ  ى٣ٌل فِلَي، ٝػٔو

ٍُّ ػ٠ِ أَّٗٚ أهاك ثٖٔطِؼ (اُلاِه  ٍج٤َ أُجوك ك٢ ٝٛٞ ثنُي ٍِي  ،اُظوف ٝاُغبه ٝأُغوٝه( اُظوف)، ٝٛنا ٣ل

ٝاإل٣ٚبػ  ،65/ 1: اثٖ اَُواط: ٝاألٍٕٞ ك٢ اُ٘ؾٞ، 19 / 1:  أُوزٚت:٣٘ظو .(اُظـوف)اٍزؼٔبُٚ ٖٓطِؼ 

 .53: ، ٝأُلَٖ ك٢ ػِّٞ اُؼوث٤خ48 ـ 37: أثٞ ػ٢ِ اُلبه٢ٍ: اُؼٚل١

. 10: رؼِن ّجٚ اُغِٔخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -165-  

 

كيبدك لي أف الباحث كافؽ النحكييف الذيف يركف أف الظرؼ ال يصمح أف يككف جممة ألنو 
ىك الذم يجعؿ الظرؼ كالجار كالمجركر تامَّنيف، أم إنَّنيما يعطياف  (التعمؽ)متعمؽ بمحذكؼ، كشرط 

كلكنو  (تعمؽ شبو الجممة)معنى مفيدان لمميتعمَّنؽ بو عند ذكرىما في الكبلـ، كىذا كاضح في عنكاف دراستو 
ف منع الظرؼ  مف أف يككف جممة إاٌل أنو ال  (الظرؼ كالجار كالمجركر)ذىب إلى أف شرط التعمؽ كا 

يصمح أف يككف تفسيرا لتسميتيما بشبو الجممة، كما ذكره الباحث مف سبب في التسمية محؿ نظر ألنو 
. يصدؽ عمى الجممة الفعمية كاالسمية عمى حٌد سكاء

لصاقو بمصطمح شبو الجممة  قائـ – عند الباحث – إف إبعاد الظرؼ عف مصطمح الجممة كا 
عمى أساس شكمي ال عبلقة لو بالمعنى إطبلقا؛ ألف الباحث ذكر في غير مرة أف الظرؼ يقـك مقاـ 

يدؿ - غالبا - فيك   (الفعمية كاالسمية)الجممة في مكاقع كثيرة كيؤدم معنى ال تؤديو الجمؿ األخرل 
. عمى الزماف أك المكاف

إف ما قدمو الباحثكف مف أراء في أقساـ الجممة مف ترجيح رأم عمى رأم آخر عكس الخبلؼ 
النحكم في أقساـ الجممة كىك خبلؼ قائـ عمى أساس الشكؿ كالمضمكف إذ تجمى ىذا الخبلؼ بشكؿ 

أكثر كضكحا في طبيعة منيج الدراسة عند الباحثيف أنفسيـ، فمف درس الجممة العربية في نيج الببلغة 
مف الناحية الشكمية بعيدا عف المضمكف أك المعنى الذم تؤديو رٌجح القكؿ في ثنائية الجممة العربية بيف 

الفعمية كاالسمية،  كىك ما نراه عند الباحث عمي عبد الفتاح محيي في دراستو الجممة الخبرية مف 
الناحية النحكية الشكمية فقط، إذ قاـ تقسيمو عمى األساس النحكم الذم يميز بيف الجممة االسمية 

اسمية، كالجممة : كالفعمية مف خبلؿ الشكؿ كال عبلقة لو بالمدلكؿ التركيبي، فالجممة المصدرة باالسـ
كما نجده أيضا عند الباحث فراس عبد الكاظـ حسف في دراستو الجممة الفعمية . فعمية: المصدرة بالفعؿ

المبنية لممجيكؿ، في حيف أف الباحثيف اآلخريف الذيف تناكلكا المعاني النحكية ليذه الجمؿ لـ يسٌممكا 
بثنائية الجممة ألنيـ كجدكا أف كؿ نكع مف أنكاع الجمؿ لو داللة خاصة عمى المعنى يختمؼ عما تؤديو 
الجمؿ األخرل فمذلؾ ذىبكا إلى أف الشرط جممة مستقمة كاحدة ليا داللة مخصكصة ال تؤدييا الجممة 

. الفعمية أك االسمية

 كفي الحقيقة أف أقساـ الجممة العربية ال تنحصر فيما قدمو الباحثكف في نيج الببلغة،
:   تقسـ عمى عٌدة أقساـ ككؿ قسـ مف ىذه األقساـ يككف بحسب معنى مف المعانيفالجممة
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 .الجممة الناقصة، كالجممة التامة:  تقسـ الجممة بحسب نقصاف الفائدة كتماميا عمى -ُ
الجممة االسمية، كالجممة الفعمية، كالجممة :  تقسـ الجممة بحسب أركانيا اإلسنادية عمى -ِ

 .الشرطية، كالجممة الظرفية
الجممة :  تقسـ الجممة التامة بأنكاعيا جميعا بحسب النسبة التامة في طرفي االسناد عمى -ّ

الخبرية، كالجممة اإلنشائية، فإذا كاف ليذه النسبة حقيقة ثابتة في ذاتيا فيي جممة خبرية، 
ذا لـ يكف لمنسبة التامة حقيقة ثابتة فيي جممة إنشائية كىي الجممة المشتممة عمى  كا 

األمر أك النيي، أك االستفياـ، أك النداء، أك الدعاء، أك العرض، أك )األساليب 
 .(التحضيض، أك التمني، أك الترجي، أك القسـ، أك المدح، أك الذـ كأمثاليما

الجممة التي ليا محؿ مف اإلعراب، كالجممة :  تقسـ الجممة بحسب الحالة اإلعرابية عمى -ْ
 ()التي ال محؿ ليا مف اإلعراب

 .()الجممة الصغرل كالجممة الكبرل:  تقسـ الجممة بحسب الطكؿ أك القصر عمى -ٓ

كنمحظ مف ذلؾ أف الباحثيف دارسي نيج الببلغة لـ يتناكلكا أنكاع الجممة إاٌل مف خبلؿ 
تقسيـ الجممة بحسب أركانيا االسنادية، كتقسيـ الجممة التامة بأنكاعيا جميعا : تقسميف اثنيف ىما

 ،(الخبرية كاإلنشائية)بحسب النسبة التامة في طرفي اإلسناد 
كقد اختمؼ النحكيكف في تقسيـ الجممة العربية في ىذه األقساـ جميعا فعمى سبيؿ المثاؿ 

اسمية : تقسيـ الجممة بحسب أركانيا االسنادية عند أبي عمي الفارسي كالزمخشرم أربعة أنكاع
 منكرا استقبلؿ اسمية كفعمية كظرفية: ، كىي عند ابف ىشاـ ثبلثة أنكاع()كفعمية كشرطية كظرفية

اسمية : ، كالشائع عند النحكييف أنيا نكعاف()الجممة الشرطية عند الزمخشرم عف الجممة الفعمية
كفعمية فقط مف خبلؿ ادخاؿ الجممة الشرطية في الجممة الفعمية ألنيا مركبة مف جممتيف فعميتيف، 
كادخاؿ الجممة الظرفية بحسب ما يتضمنو الظرؼ فإف تضمف معنى الفعؿ فيي فعمية، سكاء كاف 

أك غير معتمد كما يرل الككفيكف، – كما اشترط البصريكف – الظرؼ معتمدا عمى نفي أك استفياـ 
ف كاف الظرؼ غير معتمد كال متضمنا معنى الفعؿ فيي اسمية مف قبيؿ الجممة االسمية التي  كا 

                                 
. 559، 500 / 2: اثٖ ْٛبّ: ٓـ٢٘ اُِج٤ت: ٣٘ظو ( ) 

. 500 – 497: ٗلَٚ: ث٘ظو ( ) 

. 24: ، ٝأُل37َٖ:أثٞ ػ٢ِ اُ٘ؾ١ٞ: أَُبئَ اُؼٌَو٣بد ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ :٣٘ظو ( ) 
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ككما اختمؼ النحاة في أنكاع الجمؿ . ()تأخر فييا المبتدأ كأخبر عنو بالظرؼ أك بالجار كالمجركر
كالسيما في الجممة التي يتصدرىا المسند – كذلؾ اختمفكا في حٌد النكعيف الشائعيف االسمية كالفعمية 

، ()فيي عند البصرييف جممة اسمية، كعند الككفييف جممة فعمية (زيده قاـ)إليو كالمسند فعؿ نحك 
كقد ذىب مذىب البصرييف في رأييـ ىذا أغمب الباحثيف في نيج الببلغة منيـ عمي عبد الفتاح 

، كممف رجح رأم ()، كرافد ناجي كادم()، كسمير داككد سمماف()، كعبد الكاظـ جبر عبكد()محيي
.  ()، كحسف ىادم نكر()رأم الككفييف الباحث محمكد عبد حمد

إف إشكالية الشكؿ كالمضمكف في تقسيـ الجممة التي بدت كاضحة في الخبلؼ النحكم 
عبد القاىر الجرجاني - قبؿ ذلؾ- القديـ كانعكست آثارىا عمى الباحثيف دارسي النيج، قد تناكليا

حيف نظر إلى تقسيـ الجممة مف زاكيتيف اعتمدت إحداىما شكؿ الجممة، في حيف اعتمدت األخرل  
عند عبد القاىر قد صار عنصران ذا  (الجممة)ما يكمف كراء ذلؾ الشكؿ مف معنى، أم أٌف التركيب

: داللة عمى المعنى، كقد اتضح ذلؾ عند الجرجاني في تفريقو بيف نظمي الحركؼ كالكممات إذ قاؿ
ى عف معنى" كأٌما نىٍظـ الكىًمـ فميس األمر ... نظـ الحركؼ تكالييا في النطؽ كليس نظمييا بمقتىضن

تِّبييا عمى حسب تىرتًُّب المعاني في النفس فيك إذف . فيو كذلؾ؛ تقتفي في نظميا آثارى المعاني، كتيرى
اء  َّـن الشيء إلى الشيء كيؼ جى ٍنظيكـ بعضو مع بعض، كليس معناه ضى نٍظـه ييعتبر فيو حاؿ المى

 فالمعاني التي مصدرىا النفس تتحكـ في ترتيب الكممات داخؿ ذلؾ النسيج التركيبي ()"كاتَّنفؽ
، كىذا ما يجعؿ ذلؾ النسيج داالن عمى تمؾ المعاني، لذلؾ تتنٌكع الجمؿ تبعا لتنٌكع (جممة)المسمى
. معانييا
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 .17: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

. 13: ػجل اٌُبظْ عجو ػجٞك: أٍِٞة اُ٘ل٢ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

. 97: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

. 23: هاكل ٗبع٢ ٝاك١: اُزول٣ْ ٝاُزأف٤و ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 9 :اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ: ٣٘ظو ( ) 

ٝاُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ، 82: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

 .31: كال٤ُخ رطج٤و٤خ

. 49: اُغوعب٢ٗ: كالئَ اإلػغبى ()



 

 

 -168-  

 

إف تقسيـ الجممة عمى أساس المعنى أظير ما يككف عميو فيما قالو الجرجاني في جممة 
ًكزافي ىذا أفَّن الشرطى كالجزاءى : "ؿ إٍذ قا،(بابي جعًؿ الجممتيًف بمنزلًة جممةو كاحدة)الشرط كذلؾ في  كى

ممتافً  كـي جممةو كاحدة مف حيثي دخؿ في الكبلـً معننى يرًبطي إحداىما . جي كميما حي كلكنَّنا نقكؿي إفَّن حي
: فمك قيمتى . باألخرل، حتَّنى صارت الجممةي لذلؾ بمنزلًة االسـً المفرد في امتناًع أف تحصؿى بو الفائدة

، لـ تفٍد، كما ال تيفيدي إذا قيمتى  (إٍف تأًتني) . ()"زيد كسىكىتَّن : كسكىتَّن
فالجرجاني الحظ أف الشرط يتككف مف جممتيف كلكف الفائدة ال تحصؿ إاٌل بيما معا فجممتا 
الشرط تؤدياف معنى كاحدا، كلذا يككف حكميما حكـ الجممة الكاحدة، فكؿ جممة مف جممتي الشرط 

ف   معوىي بمثابة المفرد في الجممة االسمية أك الفعمية، ككما أفَّن الميفرىد بحاجة إلى غيره حتَّنى يككِّ
. جممة تامَّنة، كذلؾ التركيب الشرطي ال يستىقؿُّ ًبريكف كاحد مف ريكنيو

كمف ذلؾ نتبيف أفَّن السبب الذم دعا أبا عميِّ الفارسي، كالزمخشرمَّن إلى عدِّ التركيب 
ـٌ إاٌل ب  جممتي الشرط كالجكاب، فتؤدياف اجتماعالشرطي جممة كاحدة مستقمة، ىك أفَّن الفائدة ال تت

. معنى خاصا يقصده المتكمـ ال تؤديو الجممة االسمية أك الفعمية 
ممةى الشرًط كذىب إلى أنيا جممة كاحدة،  كًممَّنف الحظ خصكصية المعنى الذم تؤديو جي

ركىًشيُّ  ظى ما تيحًدثيوي األداةي مف ربطو بيف الجممتيف، قائبلن (ىػ794ت)الزَّن الميجازاة إنَّنما تنعىًقدي : "؛ إذ الحى
ممىتيف ـى الشرطى : بيف جي كثانييما قد تككفي اسميَّنةن، كقد تككفي فعميَّنةن جازمةن، ... أيكالىما فعميَّنةه، ًلتيبلئ

دتا جممةن كاحدةن ... كغيرى جازمة، أك ظرفيَّنةن أك شرطيَّنةن  ًمعى بينيا كبيف الشرط اتَّنحى فإذا ... فإذا جي
ممتيًف كما كاف ؿَّن الرباطي الكاصؿي بيف طىرىفي الميجازاًة عادى الكبلـي جي . ()"انحى

كممف اعتمد المعنى في تقسيـ الجممة مف المحدثيف الدكتكر ميدم المخزكمي حينما عدِّ 
ممىتيًف إاٌل بالنىظىًر العقمي، كالتحميًؿ : "التركيب الشرطي جممةن كاحدة، بقكلو ليسٍت جممةي الشرًط جي

أمَّنا بالنَّنظىًر المغكم فعبارتا الشرًط كالجزاء جممةه كاحدة، كتعبيره ال يقبؿ االنشطار؛ ألفَّن . المنطقي
ٍرتى عمى كاحدةو منيما  الجيزءيًف المعقكليًف فييا، إنَّنما ييعبِّراًف معنا عف فكرةو كاحدة، ألنَّنؾى إذا اقتىصى

، كقصٍرتى عف نقًؿ ما يجكؿي فيو إلى ذىف السامع . ()"أخممتى باإلفصاًح عمَّنا يجكؿي في ذىًنؾى
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إف اعتماد المعنى في تقسيـ الجممة انعكس عمى تعريؼ الجممة نفسيا كلذا نًجدي بعضى 
كفي ذلؾ ينحصر حٌد الجممة  (المفظ الميفيد فائدة يحسف السككت عميو):النحكيِّيفى ييعرِّؼي الجممةى بأنَّنيا

 .بالفائدة التي تؤدييا كىك المعنى التاـ الذم قصده المتكمـ منيا
كربط الجممة بالفائدة المتحققة منيا يجعميا ىي كالكبلـ بمعنى كاحد فكبلىما يدؿ عمى 

أٌما الكبلـ فكؿ لفظ مستقؿ : "بقكلوفائدة يحسف السككت عمييا كممف ذىب إلى ذلؾ ابف جني  
ـى محمده : "بنفسو مفيد لمعناه كىك الذم يسميو النحكيكف الجمؿ، نحك  كفي مكضع ()"زيده أخكؾى كقا

 ، كتابعػػو في ذلؾ الزمخشرم()"الكبلـ ىك الجمؿ المستقمة بأنفسيا الغانية عف غيرىػا: "آخر يقكؿ
... سندت إحداىما إلى األخرل الكبلـ ىك المركب مف كممتيف أي : "بقكليما (ىػ643ت)كابف يعيش 

 . ()"كيػسٌمػى الجمػمة
نما بشرط اإلسناد  أم اعتماد الشكؿ في بناء – كمف نظر إلى الجممة ال بشرط اإلفادة كا 

ذىب إلى أف الجممة كالكبلـ مصطمحاف مختمفاف، كىذا الرأم ىك الذم عميو – الجممة ال المعنى 
الكبلـ ىك القكؿ المفيد بالقصد، : "جميكر النحاة، كقد أشار ابف ىشاـ إلى الفرؽ بػينيما بقػكلو

ـى "ما دٌؿ عمى معنى يحسف السككت عميو، كالجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمػو كػ : كالمراد بالمفيد قا
، كبيذا يظير لؾ أٌنيما ليسا بمترادفيف كما يتكىمو كثير مف الناس "زيده قائـه "، كالمبتدأ كخبره كػ "زيده 
جممة الشرط، جممة : كالصكاب أٌنيا أعـ منو، إذ شرطو اإلفادة بخبلفيا، كليذا تسمعيـ يقكلكف... 

 فابف ىشاـ جعؿ الجممة أعـ مف الكبلـ ()"الجكاب، جممة الصمة، ككؿ ذلؾ ليس مفيدان فميس بكبلـ
نما اشترط اإلسناد . ألٌف شرط الكبلـ أف يككف مفيدان، كلـ يشترط اإلفادة في الجممة كا 

فاالسماف يككناف كبلمان : " إلى ما ذىب إليو ابف ىشاـ بقكلو (ىػ686ت)كذىب الرضي  
لككف أحدىما مسندان كاآلخر مسندان إليو، ككذا االسـ مع الفعؿ لككف الفعؿ مسندان كاالسـ مسندان إليو، 
كاالسـ مع الحرؼ ال يككف كبلمان إذ لك جعمت االسـ مسندان فبل مسند إليو، كلك جعمتو مسندان إليو 

اإلنشائي كالفعؿ مع الفعؿ أك الحرؼ ال يككف " دعكت"مسد " يا"فسٌد " يا زيدي "كأٌما نحك . فبل مسند
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 فالرضي جعؿ ()"كأٌما الحرؼ مع الحرؼ فبل مسند فييما كال مسند إليو. كبلمان لعدـ المسند إليو
. الكبلـ مرتبطان باإلسناد

– في الكقت نفسو –    كمف المحدثيف مف حد الجممة بناء عمى ما تؤديو مف معنى مستقؿ، كلكنو 
الجممة في : "ٌف الكبلـ أعـ مف الجممة، بقكلوأفرؽ بينيا كبيف الكبلـ فيرل الدكتكر إبراىيـ أنيس 

أقصر صكرىا ىي أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنى مستقبلن بنفسو، سكاء تركب ىذا القدر مف 
الجممة ىي الصكرة المفظية " كتابعو في ذلؾ الدكتكر المخزكمي إذ يرل أٌف ()"كممة كاحدة أك أكثر

الصغرل لمكبلـ المفيد في أية لغة مف المغات، كىي المركب الذم يبيف المتكمـ بو أٌف صكرة ذىنية 
كانت قد تألفت أجزاؤىا في ذىنو، ثـ ىي الكسيمة التي تنقؿ ما جاؿ في ذىف المتكمـ إلى ذىف 

الجممة أخص مف الكبلـ ، لكٌنو بٌيف أٌف لمجممة أىمية كبرل تكمف  (المخزكمي)  فجعؿ ()"السامع
ـٌ المعنى أصبح النشاط المغكم جممة، كىك ما ذىب  ليو إفي التعبير كاإلفصاح كالتفاىـ، فمتى ت

ف اتفقا في حٌدىما إذ كبلىما ()الدكتكر خميؿ أحمد عمايرة ، كأرل صكاب ذلؾ ألف الكبلـ كالجممة كا 
يدؿ عمى معنى يحسف السككت عميو، إال أف الكبلـ أعـ مف الجممة ألنو يتألؼ مف عدد مف الجمؿ 

. لمكصكؿ إلى معنى أعـ مما في الجممة كأشمؿ
إف الحديث عف الجممة كأقساميا كعبلقتيا بالكبلـ حديث طكيؿ اشتممت عميو جؿ المدكنات 

ف ما أالنحكية كلست ىنا بمعرض التفصيؿ فيو كلكني تعرضت إليو بالقدر الذم أريد أف أبيف فيو 
يمثؿ امتدادا لمخبلؼ النحكم - كالسيما في أقساـ الجممة - ذىب إليو الباحثكف في نيج الببلغة 

. جسده الباحثكف في مناىج دراستيـ المتباينة بيف الشكؿ كالمضمكف
كلكف يبقى ىذا المنيج في تقسيـ الجممة سكاء اعتمد العناصر الشكمية المككنة ألبنية المغة 

لمكصكؿ إلى المعنى، أك اعتمد المعنى في الكصكؿ إلى النظاـ المغكم، أم الكحدات التركيبية 
النظامية التي تستعمميا المغة في بناء أنماطيا التركيبية عمى مستكل النحك، ىك منيج تقميدم قائـ 

.  عمى مزج المقاييس الشكمية مع المقاييس المعنكية ك الفمسفية
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منيا ما اعتمده - كالسيما في الدراسات الحديثة – فيناؾ مناىج أخرل لتقسيـ الجممة 
أصحاب المدرسة التركيبية كىك منيج يعتمد عمى المدرسة السمككية في عمـ النفس فالمغة عمى حٌد 
زعـ التركيبي كأنصار المدرسة التركيبية ىي عبارة عف عادات سمككية تتشكؿ مع الزمف عند الفرد 

ضمف المجمكعة المغكية، بحيث تنشأ عبلقات شرطية ما بيف مثير معيف كاستجابة لغكية 
    .()سمككية

كنظرا لصعكبة تحديد المثير الذم جعؿ المتحدِّث يستعمؿ نمطا معينا مف الجمؿ إال في 
حاؿ ظركؼ متحكـ بيا، ركَّنز التركيبيكف عمى استجابة السامع ألنماط الجمؿ المختمفة كفي ضكء 
ىذه االستجابة يتـ تحديد نكع الجممة، فإذا كانت استجابة السامع لمجممة عمبل، فإف الجممة تككف 
ذا كانت استجابتو  ذا كانت استجابتو كبلما، فإف الجممة تككف كبلمية سؤالية، كا  طمبية أك أمرية، كا 
إشارات مثؿ نعـ، ككاضح، كتماـ، فإف الجممة تككف تقريرية كلكف يبقى ىذا التقسيـ القائـ عمى 

أساس استجابة السامع لمجممة يميز بيف نكعيف مف الجمؿ فقط كىما الخبرية كاإلنشائية ، كلـ يحدد 
كعمى ذلؾ فقد ركزت المدرسة التركيبية عمى الظاىرة المغكية مف حيث ىي . أنكاع الجمؿ الخبرية

. ظاىرة شكمية مادية سمككية اجتماعية، كلـ تيتـ بالصفة العقبلنية لمغة اإلنسانية
كقد اتبع الدكتكر خميؿ أحمد عمايرة منيجا آخر لتقسيـ الجممة العربية نظرا لما كجده مف 
تداخؿ كاضطراب في تقسيـ الجممة عند النحكييف فأراد أف يعتمد الشكؿ كالمضمكف معا في تقسيـ 
الجممة  فاستكحى مف نظرية تشكمسكي في النحك مع بعض التعديبلت عمييا  تقسيـ الجممة عمى 

كىي التي – الجممة التكليدية كالجممة التحكيمية، كاشترط في الجممة التكليدية أك المنًتجة : قسميف
 عمى المعنى البسيط اتؤدم معنى إسناديا بسيطا، كتخمك مف أم عنصر يضيؼ إلييا معنى زائد

أف تسير عمى نمط مف أنماط البناء الجممي في المغة العربية، فيي تكليدية يتفرع منيا - األصمي 
:  أحدىما يسميو الجممة التكليدية االسمية، كلو أطر حصر أىميا في: شقاف

 اسـ نكرة+ اسـ معرفة  - أ
 اسـ معرفة+ اسـ استفياـ  - ب
 اسـ نكرة + (ظرفية أك جار كمجركر)شبو جممة  - ت

: يسميو الجممة الفعمية، كلو اطر حصر أىميا في: كالثاني
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 (أك ما يسد مسده ظاىرا أك مستترا كما في فعؿ األمر)اسـ + فعؿ  - أ
 (أك اسـ مقترف بحرؼ الجر)اسـ، + اسـ + فعؿ  - ب

كلكف ىذه األطر قد يجرم في مبانييا تغيير فيترتب عمى ذلؾ تغيير في المعنى كانتقاؿ في 
فالجممة . تسمية الجممة، فتصبح الجممة جممة تحكيمية في معناىا أسمية أك فعمية في مبناىا

التكليدية اسمية كانت اك فعمية ال تركيز فييا عمى أم جزء مف أجزاء المعنى، كىدفيا نقؿ الخبر 
منطكقة تقع عمى سمع السامع فيدرؾ  (فكنكلكجية)مف صكرتو الذىنية في ذىف المتكمـ إلى صكرة 

المطمكب منيا كىك اإلخبار ال غير، كالجممة التحكيمية اسمية كانت أك فعمية ىي التي يقصد فييا 
المتكمـ نقؿ الخبر بتركيز عمى جزء مف أجزائو، كإلظيار عنايتو كاىتمامو بو، فإنو يستخدـ عنصرا 

، كالزيادة، كالحذؼ، كالحركة اإلعرابية، (التقديـ كالتأخير)الترتيب : مف عناصر التحكيؿ كىي
.  ()إلى غير ذلؾ، فيدرؾ السامع المعنى الجديد... كالنبر

لقد القى ىذا المنيج  في تقسيـ الجممة  استحسانا كقبكال مف بعض الباحثيف المتخصصيف 
: قائبل بعد عرض ىذا المنيج (رحمو اهلل)في عمـك العربية كمف بينيـ الدكتكر نعمة رحيـ العزاكم 

كالحؽ إف اتباع ىذا المنيج في تحميؿ الجممة العربية يزيدنا فيما لممعنى الذم قصده المتكمـ، "
كيقفنا عمى عناصر الجممة، ككظيفة كؿ كممة فييا، كلذا نراه البديؿ لما درجنا عميو مف تحميؿ 

ففي ظؿ المنيج التحكيمي المشار إليو تتبدؿ النظرة إلى الكممة، فبدال مف أف  ... (اإلعراب)يسمكنو 
نبحث ليا عف عامؿ أك معمكؿ، أك نتممس ليا حركة ظاىرة أك مقدرة، نحاكؿ أف نفيـ دكرىا في 

إف التحميؿ : " كمف ثـ أردؼ قائبل()"معنى الجممة، كأثرىا في نقؿ ذلؾ المعنى مف حاؿ إلى حاؿ
دراؾ عناصرىا األساسية كالمزيدة،  القائـ عمى التكليد كالتحميؿ أجدل في فيـ الجممة العربية كا 
كالمعنى الذم أدتو العناصر المزيدة، كىك في ظني أقرب إلى مدارؾ المتعمميف، كأدنى إلى 

ف كنت أرل أف ما قدمو الدكتكر خميؿ عمايرة مف تقسيـ لمجممة ال يمكف كصفو ()"أذكاقيـ  كا 
بالمنيج الحديث بالمطمؽ، ألف ىذا التقسيـ لو ما يناظره في تراثنا النحكم القديـ ال عمى مستكل 
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تقسيـ الجممة فحسب بؿ عمى مستكل المفظ المفرد أيضا، كلعٌمي ال آتي بجديد في ذلؾ، فقد نبو 
الدكتكر نعمة رحيـ العزاكم إلى مفاىيـ كثيرة غمبت عمى تفكير النحاة العرب كانت ذات صفة 

. ()كقد أفرد أحد الباحثيف دراسة مستقمة ليذا المكضكع. ()، كما نبو عمييا غيره()منيجية تحكيمية
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 اد اة  ازم ية ال ملة 
، كحاضر، : ربط النحكيكف بيف صيغ الفعؿ كالزماف، كلٌما كاف الزماف ثبلثة ماضو

و لرأم النحكييف في ربط الزمف بصيغة الفعؿ اعتراضاف : كمستقبؿ، كانت األفعاؿ كذلؾ، كقد كيجِّ
أنيـ أىممكا المجاالت الزمنية التي يتضمنيا الزمف الكاحد، فالماضي مثبل ال يعرؼ : األكؿ

في أم زماف مف الماضي، فيك يصدؽ عمى حدث مضى قبؿ لحظات، كعمى آخر مضى عميو 
. ()زماف طكيؿ، كىذا األمر يبعث عمى قٌمة ضبط األزمنة في النحك العربي

أف النحكييف قد خصصكا كؿ صيغة مف صيغ الفعؿ بزمف معيف، كلكف ىناؾ : الثاني
الكثير مف العبارات التي تخالؼ ىذا التخصيص، فقد قصركا الفعؿ الماضي عمى الزمف الماضي، 
كلكف كاقعو في االستعماؿ يخالؼ ذلؾ فقد يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ أك قد يتجرد مف الزماف، 

.   ()ككذلؾ الفعؿ المضارع
كصفكة القكؿ أف النحكييف استصحبكا زمف الجممة األصؿ، كأغفمكا الزمف النحكم مما دفع 
الكثير مف الباحثيف المحدثيف أف يتصدكا ليذه المسألة، بيف اإلنكار عمى النحاة أك الدفاع عنيـ، 

النحاة لـ يحسنكا النظر في تقسيمات الزمف في " كمنيـ الدكتكر تماـ حساف الذم خمص إلى أف 
كما ... السياؽ العربي، إذ كاف عمييـ أف يدرككا طبيعة الفرؽ بيف مفردات النظاـ كمطالب السياؽ 

داـ الزمف النحكم كظيفة في السياؽ يؤدييا الفعؿ كالصفة الخ، فبل بد أف تمعب القرائف الحالية 
 ()، كقد أكد ىذا المعنى كؿٌّي مف الدكتكر الساقي()"كالمقالية دكرىا كامبل في تحديد ىذا الزمف

، كقد ذىب إلى ذلؾ مف قبؿ الدكتكر محمكد فيمي () كالدكتكر المخزكمي()كالدكتكر النحاس
 ()، كممف عنكا بيذه المسألة كثيرا الدكتكر كماؿ إبراىيـ بدرم() كالدكتكر إبراىيـ أنيس()حجازم
.  كغيرىـ() كالدكتكر عمي جابر المنصكرم()بدرم
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إلى الربط بيف - كىك يراعي الزمف النحكم - كنتيجة لذلؾ اتجو الدرس المغكم الحديث 
الزمف الصرفي كسياقات الجمؿ كدالالتيا بحسب القرائف المقيدة إلطبلؽ الفعؿ، سكاء أكانت القرائف 

. كبناء عمى ذلؾ سننظر في ما قدمو الباحثكف في نيج الببلغة لتأييد ىذه المسألة . مقالية أـ حالية
فقد تناكؿ عدد مف الباحثيف الداللة الزمنية لمجممة في نيج الببلغة كمنيـ محمكد عبد حمد 

البلمي إذ عقد مبحثا في رسالتو لبياف ىذه الداللة في الجمؿ الفعمية، مقسما ىذه الجمؿ إلى 
، فبلحظ أف صيغة الماضي غالبا ما تستعمؿ في الزماف الماضي كقد ()ماضكية كمضارعية كأمرية

كقد قسَّنمو إلى ماض مطمؽ أك منقطع أك قريب أك مستمر، كما تدؿ أيضا عمى زماف االستقباؿ 
نتيجة كجكد قرائف لفظية أك حالية بيَّننيا، كالحظ أيضا أف صيغة الماضي قد ال تدؿ عمى زمف 

 (الماضي، كالحاضر، كالمستقبؿ)محدد فتككف الجممة الماضكية مطمقة الزمف تصمح لجميع األزمنة 
. كقد مثؿ لذلؾ كٌمو

كأما صيغة المضارع فقد قسـ داللتيا الزمنية عمى الزماف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، 
كالمطمؽ الذم لـ يحدد بزماف خاص معتمدا في ذلؾ كمو عمى السياؽ، ممثبل لكؿ قسـ مف ىذه 

. األقساـ بمجمكعة مف األمثمة
كأما صيغة األمر التي ىي محؿ خبلؼ بيف النحكييف في داللتيا الزمنية سكاء أكاف ذلؾ 

مف حيث الداللة عمى الزماف الحاضر أـ المستقبؿ أك الجمع بينيما أـ مف حيث تجردىا مف الداللة 
أف القكؿ بتجردىا عف الزماف فيو نظر؛ ألف "الزمنية، فقد أكد الباحث أنيا صيغة فعؿ، كذىب إلى 

البد مف أف يدؿ عمى "  كأضاؼ أيضا أف فعؿ األمر ()"الداللة الزمانية ىي مف مقكمات األفعاؿ
نما ىي التزامية، أم أف الفعؿ ال بد مف أف يدؿ عمى  زماف كلكف داللتو الزمنية ليست كضعية كا 

ككجد أف الداللة . ()"حدث، كيمـز أف يككف ليذا الحدث زماف، أك يككف الزماف مف مستمزماتو
الزمانية الغالبة لمجممة األمرية ىي االستقباؿ، كلكف ىذا لـ يمنعو مف أف يتممس ليا دالالت زمانية 
أخرل حددىا السياؽ، كىي زماف الماضي، كالحاضر، ممثبل لكؿ داللة بأمثمة مف نيج الببلغة، إذ 

.  ()لـ يجد ىذه الصيغة مجردة مف الزماف إال في مثاؿ كاحد
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كأقرَّن الباحث سمير داككد سمماف بداللة الصيغ الفعمية عمى الزماف  مؤكدا في الكقت نفسو 
أف السياؽ ىك الذم يحدد ىذه الدالالت فصيغة الماضي تنصرؼ إلى االستقباؿ، كاالستمرار، 

تعرؼ عف " كاألمر، ككذلؾ صيغة المضارع، كأما صيغة األمر فيرل أنيا دالة عمى الزماف كلكنيا 
.   ()"طريؽ السياؽ كتركيب الجممة

كخصص الباحث عبد الكاظـ جبر عبكد فصبل مف رسالتو لبحث الداللة الزمنية لمجممة 
المنفية، مقسما ىذه الجمؿ بحسب أدكات النفي الداخمة عمييا، كمؤكدا في الكقت نفسو أف السياؽ 

ال يتحدد بقيكد ضيقة، فيك يعني كؿ "ىك الذم يحدد الداللة الزمنية ليذه الجمؿ، كىذا السياؽ 
الظركؼ كالمبلبسات التي تمـ بالنص، سكاء كاف ذلؾ متصبل بالمتحدث أـ المخاطب أـ البيئة أـ 

، كلـ يختمؼ عف سابقو في تقسيـ الزمف الماضي إلى المطمؽ، كالمنقطع، كالقريب، كزاد ()"المناسبة
عميو الماضي المتصؿ بالحاضر، ذاكرا زماف المستقبؿ، كالزماف المنقطع، ممثبل ليذه األقساـ 

. ()جميعا
كأكد الباحث أحمد ىادم زيداف أف السياؽ ىك الذم يحدد الداللة الزمنية ألدكات النفي فيي 

غير مختصة بداللة زمنية كاحد، فقد الحظ أف أداة النفي الكاحدة تدؿ دالالت زمنية مختمفة تبعا 
لمسياؽ الذم كضعت فيو، كمف ثـ عرض الدالالت الزمنية التي خرجت إلييا كؿ أداة مف أدكات 

.   ()النفي بعد استقراء سياقاتيا المختمفة
كأقرَّنت الباحثة يسرل خمؼ سمير الداللة الزمنية لمجممة الشرطية بعد أف ذكرت أقكاؿ 
النحكييف القدامى كالمحدثيف في داللة الشرط عمى الزمف مف عدمو، مشيرة إلى أف التركيب 

ف غمبت عميو داللة زماف االستقباؿ،  بغض النظر عف الصيغ الفعمية - الشرطي في نيج الببلغة كا 
إال أنو لـ يمنع بعض ىذه التراكيب الشرطية مف - الكاردة فيو سكاء أكانت ماضية أـ مضارعة 

انصراؼ الزماف فييا إلى دالالت زمنية أخرل كلكف بنسبة أقؿ مف داللتو األصمية، مثؿ الزماف 
الماضي، كالزماف الحاضر، كالزماف المستمر، كمف ثـ حاكلت رصد ىذه الدالالت الزمنية في 

، كقد خمصت بعد ذلؾ ()التراكيب الشرطية بعد أف قسمتيا تبعا لؤلدكات  الشرطية التي تضمنتيا
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ٌنو يمكف مبلحظة الزمف الشرطي في أثناء النصكص المذككرة بعدـ تقيده بالداللة إ: " كٌمو إلى القكؿ
عمى الزمف المستقبؿ، بؿ شيد تنكعان في التعبير عف األزمنة جميعيا، ماضية كحاضرة كمستقبمة 
كمستمرة، أك عدـ التقيد بزمف معيف، فيك لـ يخضع لتأثير صيغة فعمية أك أداة شرطية، فقد تأتي 

الصيغة الفعمية الماضية دالة عمى المستقبؿ كبالعكس، أك تأتي األداة الشرطية الدالة عمى الماضي 
ىك السياؽ، كبذلؾ نجد أٌف الزمف منصرفة لمداللة عمى المستقبؿ ككاف الفيصؿ في تنكع ىذه األزمنة 

. ()"الشرطي ىك زمف سياقي، تؤدم القرائف فيو أثران ميمان في تحديده كتعينو
 (إفٍ )في األداة – الزمف الشرطي "  إف : أيضا بقكلوكىك ما أكده الباحث كريـ حمزة حميدم

ٍف غمبت عميو داللة المستقبؿ إاٌل أنَّنو– (الجازمة كغير الجازمة)كغيرىا مف أخكاتيا   ال تحكيميوي  كا 
نَّنما ىك محككـه بسياًقوً  ثابتةقاعدةه ميعيَّننة .  معضدا رأيو ىذا بما ذىب إليو بعض المحدثيف()"، كا 

لى مثؿ ذلؾ ذىب الباحث أحمد ىادم زيداف مؤكدا أف السياؽ ىك الذم يحدد الداللة  كا 
غير الزمانية لجممة الشرط، فعمى الرغـ مف أف الغالب عمى ىذه الجمؿ ىك داللة زماف االستقباؿ، 

أٌنيا قد تأتي في سياؽ داؿ عمى الزمف الماضي أك الحاضر أك المطمؽ، كمف ثـ عرض الدالالت 
  . ()الزمنية المختمفة لكؿ أداة مف أدكات الشرط ممثبل ليا بجمؿ مف نيج الببلغة

كبعد ىذا العرض نتبيف أف الباحث العراقي أفاد مف نصكص نيج الببلغة المكثقة بما 
د ىذه كيقكم رأيو في كثير مف المسائؿ المغكية، كمف بينيا الداللة الزمنية لمجمؿ العربية كقطع بكج

.  الداللة ككسع فييا عمى الرغـ مف منكرييا
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 املبحث انثاني
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مدخل 
لمغة كظيفتاف، كظيفة شكمية كأخرل داللية، كىاتاف الكظيفتاف مترابطتاف ترابطا عضكيا 

النظاـ المغكم، أم الكحدات التركيبية النظامية التي تستعمميا المغة : كثيقا، كنعني بالكظيفة الشكمية
في بناء أنماطيا التركيبية عمى جميع المستكيات التركيبية، كمستكل النحك، كمستكل الفكنكلكجيا 

 .، كالمستكل المعجمي(الصكت كالصرؼ)
كأما الكظيفة الداللية لمغة فتتمثؿ بالجانب الداللي أك المعنى، الذم مف خبللو ترتبط المغة 

بالعالـ الخارجي، فالمغة تستخدـ لغايات التكاصؿ الداللي ما بيف الناس، فالداللة ىي اليدؼ 
األساس الستخداـ المغة بيف أفراد الجماعة المغكية الكاحدة، فعمى المستكل النحكم مثبل لك استخدمنا 

المفردات نفسيا مف دكف إضافة أك تعديؿ في جممتيف مختمفتيف مف حيث التركيب النحكم، فإف 
المعنى يختمؼ تماما، فيذه الجمؿ قد تستعمؿ في مكاقؼ مختمفة مما يؤدم إلى إحداث فركؽ 

 .  معنكية أسمكبية تأثيرية فييا
مف الجمؿ، كؿ جممة فييا  (متناىية أك غير متناىية )كالمغة عمى حٌد كصؼ تشكمسكي مجمكعة 

محدكدة في طكليا، قد أنشئت مف مجمكعة مف العناصر، كيمكف أف تمثؿ كؿ جممة بمتكالية 
ف أنز ك، كيرل جكف لي()مع كجكد عدد غير محدكد مف الجمؿ (الحركؼ)محدكدة مف الفكنيمات 

    ()غرض تشكمسكي مف ىذا التعريؼ لمغة ىك التركيز عمى إبراز الخصائص التركيبية لمغة
عمى المعنى كعدكه مقياسا أساسيا في  (الخميؿ كسيبكيو)   لقد ركز المغكيكف األكائؿ 

كصؼ المغة كتراكيبيا ككحداتيا الشكمية، في أثناء كضعيـ القكانيف المغكية معتمديف في بعض 
األحياف مقاييس غير لغكية مثؿ المنطؽ الفمسفي كصكال إلى المعنى كالشكؿ في آف كاحد فالغرض 
الرئيس مف كضع القكاعد النحكية ىك سبلمة المبنى كالمعنى معا  كبصكرة عامة فإف المعنى ال 

كلذا . يدرؾ إال مف خبلؿ الشكؿ المغكم، كما ال يمكف الكصكؿ إلى الشكؿ إاٌل مف خبلؿ المعنى
إىماؿ المعنى كاالقتصار عمى دراسة الشكؿ في – كالسيما المتأخريف منيـ – عيب عمى النحكييف 

التراكيب المغكية، كبتقادـ الزمف أصبحت دراسة الشكؿ مف مميزات الدرس النحكم، كدراسة المعنى 
. مف مميزات الدرس الببلغي

                                 
 .17: ر٢ٌَْٓٞ: اُج٠٘ اُ٘ؾ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

 .9: عٕٞ ٤ُٞٗي: اُِـخ ٝػِْ اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -180-  

 

كقد جسد الباحثكف في نيج الببلغة ىاتيف الكظيفتيف كىـ يبحثكف في األنماط التركيبية 
سبيؿ النحك، كىك الكشؼ عف األنماط التركيبية الشكمية : لمجممة، إذ سمككا في دراساتيـ سبيميف

، كسبيؿ الببلغة، كىك الكشؼ عف المعاني كالدالالت الناتجة مف تغٌير (الكظيفة الشكمية)لمجمؿ 
، كمثؿ ىذه الدراسات لـ تكف منحصرة بالدارسيف المحدثيف (الكظيفة الداللية)ىذه األنماط التركيبية 

فقط، فاالىتماـ بالتراكيب المغكية، كبالمعاني التي تؤدييا ىذه التراكيب كاف محط عناية الباحثيف 
. كفيما يأتي عرض لما بذلو الباحثكف مف جيد في ذلؾ. كالدارسيف منذ زمف ليس بالقريب

ال ملة   ( ا  لية) أل ماط  اتر ي ية :  و 
 تناكؿ عدد مف الباحثيف األنماط التركيبية لمجممة في نيج الببلغة، كقد اختص كؿ باحث 

منيـ برصد تمؾ األنماط  بنكع كاحد أك أكثر مف أنكاع الجمؿ، فتناكؿ الباحث عمي عبد الفتاح 
االسمية )محيي األنماط التركيبية لمجممة الخبرية في نيج الببلغة معتمدا التقسيـ الثنائي لمجممة 

القائـ عمى أساس الشكؿ، كقد فصؿ أنماط ىذه الجمؿ الكاردة في نيج الببلغة تفصيبل  (كالفعمية
ا بذكر األنماط التركيبية لمجممة االسمية المثبتة البسيطة المؤلفة مف المسند كالمسند إليو ئدقيقا مبتد

سكاء كاف المسند إليو فييما معرفة أك نكرة أك كاف المسند  (كأفٌ )أك (لكفٌ )فقط، كمف ثـ المنسكخة بػ
كىك بذلؾ قد جعؿ  (ظرؼ أك جار كمجركر)نكرة أك معرفة أك مصدرا مؤكال أك جممة أك شبو جممة 

الجمؿ التي تقدـ فييا الفاعؿ عمى فعمو أك المبتدأ عمى كاف كأخكاتيا ضمف الجمؿ االسمية البسيطة 
التي لـ يحدث فييا عدكؿ في التركيب، كمف ثـ األنماط التركيبية لمجممة الفعمية المثبتة مقسما 

البلـز كالمتعدم سكاء تعدل الفعؿ بنفسو إلى مفعكؿ بو كاحد - الجممة الفعمية إلى ذات الفعؿ التاـ 
كالجمؿ ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ، كالجمؿ ذات الفعؿ – أك أكثر، أك تعدل إلى مفعكلو بكاسطة 

كمف ثـ ذكر األنماط التركيبية لمجممة االسمية كالفعمية المنفية تمييا الجممة (كاف كأخكاتيا)الناقص 
كقد فٌرؽ الباحث بيف التراكيب ذات الفعؿ الماضي كالتراكيب ذات الفعؿ . االسمية كالفعمية المؤكدة

كما فٌرؽ بيف التراكيب التي جاءت .المضارع كلـ يخمط بينيما إذ أحصى كؿ منيما بشكؿ مستقؿ
.  عمى األصؿ كبيف التراكيب التي حدث فييا عدكؿ عف األصؿ

كمنيجو في ذلؾ كمو يقكـ عمى االبتداء بذكر التراكيب النحكية البسيطة ذات المسند 
كالمسند إليو فقط ثـ يتعداىا إلى غيرىا سكاء كانت الجممة أسمية أك فعمية مثبتة أك منفية أك مؤكدة 
ثـ يقـك بعد ذلؾ بعرض أنماط تركيبية مختمفة داخمة ضمف التركيب األساس الذم ذكره أكؿ مرة، 
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ا في كؿ تركيب مف ىذه التراكيب بذكر أقكاؿ النحكييف فيو، كمف ثـ يبحث لو عف أمثمة في ئمبتد
يقـك - غالبا – نيج الببلغة فيذكر أكال عدد مرات كركده يختار منيا أمثمة ال تتجاكز الخمسة 

بعرضيا مبينا فييا المسند كالمسند إليو، كالباحث يبدأ أكال بذكر األنماط التركيبية التي لـ يحدث 
فييا عدكؿ في التركيب أم التي جاء ترتيبيا عمى كفؽ األصؿ كبعد ذلؾ يذكر األنماط التركيبية 

. التي حدث فييا عدكؿ عف األصؿ عف طريؽ التقديـ أك الحذؼ

لـ يكف معنيا بالجانب الداللي الذم تؤديو األنماط التركيبية – في ذلؾ كٌمو – إف الباحث 
نما اقتصر بحثو في ذلؾ عمى الجانب النحكم الشكمي ليذه األنماط، فإف  لمجمؿ في نيج الببلغة كا 

ما قدمو في ىذه الدراسة يمثؿ فيرسة لمجمؿ الخبرية في أنماطيا التركيبية المتنكعة كاف اليدؼ 
منيا اإلتياف بأمثمة نثرية جديدة يعتٌد بيا لبلحتجاج كاالستشياد النحكم لتعزز شرعية القكاعد 

، فدراستو ىذه تعميمية ()النحكية التي قاؿ بيا النحاة كقد صرح الباحث بيذه الغاية في مقدمتو
تطبيقية ال تحميمية تبدأ بذكر القكاعد النحكية كمف ثـ تأتي بأمثمة تطبيقية ليا مف نيج الببلغة، 

ف قيد عنكاف دراستو لمجممة الخبرية بالدراسة النحكية إال أنني أرل أف ىذا العنكاف كاف  كالباحث كا 
الجممة الخبرية في نيج الببلغة دراسة نحكية : ليصبح (تطبيقية)مف الممكف أف يضاؼ لو كممة 

. تطبيقية
 لقد بذؿ الباحث جيدا كبيرا في رصد ىذه األمثمة فبل تكاد ترل تركيبا نحكيا لمجممة 
الخبرية إال كقد أحصى أمثمتو في نيج الببلغة، كنظرا لسعة مكضكع الباحث ككثرة األنماط 

التركيبية فيو فضبل عف سعة الميداف التطبيقي لو كىك نيج الببلغة، فقد أغفؿ أمثمة لبعض ىذه 
التراكيب، كما خمط في بعض األفعاؿ مف حيث التعدم كالمزكـ، مما دفع بعض الباحثيف الدارسيف 

لنكع معيف مف أنكاع الجممة بشكؿ مستقؿ، مثؿ الجممة المبنية لممجيكؿ، أك الجممة المنفية أف 
يستدرككا عميو أمثمة أخرل كيصكبكا بعض ما كقع فيو مف الخمط، فقد أشار الباحث عبد الكاظـ 

إغفالو جممة : األكؿ: لـ يسمـ لو مف كجييف"جبر عبكد إلى أف ما قدمو الباحث في الجممة المنفية 
– مثبل – عدـ دقتو في تصنيؼ كثير مف التراكيب كمف ذلؾ : كثيرة مف التراكيب كاألنماط، كالثاني

 كاستدرؾ عميو ()"عٌد كثيرا مف األفعاؿ البلزمة متعدية، كعٌد كثيرا مف األفعاؿ المتعدية الزمة

                                 
أُولٓخ  : اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

. 13: أٍِٞة اُ٘ل٢ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ كال٤ُخ ( ) 
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الباحث فراس عبد الكاظـ حسف أمثمة في تراكيب الجممة المبنية لممجيكؿ، كأرل أف ما قدمو 
الباحث مف ذكر ليذه األنماط التركيبية فضبل عما قدمو مف إحصاء ليا في نيج الببلغة كاف يسيـ 

كالسيما الميتميف بالدراسة - لك رجعكا إلييا - كبشكؿ كبير في اغناء الباحثيف الذيف جاءكا بعده 
التركيبية في نيج الببلغة، بؿ مف بيف ىذه األمثمة التي ذكرىا الباحث ما يمكف أف يسجؿ في الرد 
عمى بعض المحدثيف،  فعمى سبيؿ المثاؿ ذىب الدكتكر إبراىيـ أنيس إلى أف نظاـ الجممة االسمية 
المثبتة المؤلفة مف المسند كالمسند إليو التي يككف فييا المسند كصفا منكرا أك اسما منكرا يتطمب 
ف أ" البدء بالمسند إليو كال يصح العدكؿ عف ىذا النظاـ إاٌل حيف تبدأ الجممة بنفي أك استفياـ، كرأل

عدـ جكاز تقدـ المسند المنكر في الجمؿ االسمية المثبتة، يكاد يككف مقصكرا عمى النثر، أما في 
الشعر فقد حاكؿ الشعراء في القميؿ مف األحياف التخمص مف ىذا القيد، رغبة منيـ في الفرار مف 

 كمف النظر في ما قدمو الباحث مف أمثمة في نيج ()"التراكيب المألكفة كمما سنحت ليـ الفرصة
الببلغة نجد أف الجممة االسمية المثبتة التي كاف فييا المسند منكرا اسما كاف أك كصفا قد تقدـ 

 (ثبلثة): مكضعا، كالجامد في (تسعة عشر): فقد تقدـ الخبر المشتؽ فيعمى المسند إليو
. ()مكاضع

– كالسيما في الفصؿ الثاني – كسار الباحث فراس عبد الكاظـ حسف عمى المنيج نفسو 
لجممة الفعمية المبنية لممجيكؿ فقد خصص ىذا الفصؿ لذكر األنماط التركيبية التي ترد افي دراستو 

نما في  عمييا الجممة المبينة لممجيكؿ متبعا الباحث عمي عبد الفتاح محيي ال في المنيج فقط كا 
البناء الييكمي لمدراسة بشكؿ عاـ إذ إف أغمب التقسيمات الفرعية التي انعقد عمييا ىذا الفصؿ مف 

، إذ (أنماطا تركيبية)الدراسة تتفؽ مع الدراسة السابقة إال أف الباحث قد زاد عمييا تفريعات جديدة 
إلى االسـ الظاىر، - في جميع أنماطو التركيبية - عمد إلى التفصيؿ في مجيء نائب الفاعؿ 

كالضمير المتصؿ، كالضمير المنفصؿ كىك ما لـ يذكره سابقو، كما أفاد مما قدمو سابقو في ذكر 
 مف أجؿ التكضيح، فقد اتفؽ الباحثاف عمى اأقكاؿ النحكييف في ىذه التراكيب، كلنأخذ مثاال كاحد

الجممة ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ المتعدم إلى مفعكؿ كاحد أصبل، فٌرع منو الباحث عمي : عنكاف
عبد الفتاح محيي نمطيف تركيبيف ىما الفعؿ المتعدم إلى المفعكؿ الكاحد بنفسو، كالفعؿ المتعدم 

                                 
. 270: ٖٓ أٍواه اُِـخ ( ) 

. 33 – 32: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 
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طة حرؼ الجر، االمتعدم بكس: طة كىذا األخير فرع منو أربعة أنماط تركيبية ىياإلى المفعكؿ بكس
، أما الباحث فراس عبد الكاظـ حسف  فقد كضع ()كباليمزة، كبالتضعيؼ،كباليمزة كالسيف كالتاء

تحت ىذا العنكاف نمطا تركيبيا كاحدا كىك الفعؿ المتعدم إلى المفعكؿ بنفسو فرع تحت ىذا النمط 
مجيء نائب الفاعؿ اسما ظاىرا، كضميرا متصبل، كضميرا : التركيبي أنماطا لـ يذكرىا سابقو كىي

فما زاده الباحث عمى سابقو ىك تفصيؿ . ()مستترا، كأىمؿ تعدم الفعؿ إلى المفعكؿ بالكاسطة
ف اتبع منيج  مجيء نائب الفاعؿ إلى اسـ ظاىر، كضمير متصؿ، كضمير مستتر، فالباحث كا 
سابقو إال أنو حاكؿ أف يقؼ عمى ما فاتو مف تراكيب لمجممة الفعمية المبنية لممجيكؿ كيستدركيا، 

كالسيما في الجممة – فمك كازٌنا بيف الدراستيف لكجدنا أف ما قدمو الباحث عمي عبد الفتاح محيي 
كاف أكثر دقة في تفصيؿ األنماط التركيبية ليذه الجممة، في حيف -  ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ 

نجد أف ما قدمو الباحث فراس عبد الكاظـ حسف يمثؿ استدراكا لما فات سابقو مف تراكيب كقد 
.  ()أشار إلى ذلؾ في مقدمتو
ف  لـ يكف معنيا بالجانب الداللي الذم تؤديو األنماط التركيبية لمجمؿ المبنية كالباحث كا 

نما اقتصر بحثو في ذلؾ عمى الجانب النحكم - في ىذا الفصؿ – لممجيكؿ في نيج الببلغة  كا 
الشكمي ليذه األنماط المستدركة، إال أنو بحث في الفصؿ الثالث مف دراستو األغراض التي يؤدييا 

، كىك بحث قد سبقو غيره إليو إذ تناكلو الباحث محمكد عبد حمد البلمي حذؼ الفاعؿ مف الجممة
عمى ما سطره - كسابقو – ، اعتمد فيو الباحث ()في دراستو لمجممة الفعمية في نيج الببلغة

الببلغيكف في أغراض حذؼ الفاعؿ كىي لفظية كمعنكية اتفقا في عدد ىذه األغراض كىي سبعة 
. أغراض معنكية كثبلثة لفظية كاختمفا في األمثمة التطبيقية فقط

ف درس أغراض حذؼ الفاعؿ  كىك ببل شؾ مظير تركيبي يؤثر في تغيير - فالباحث كا 
سنقؼ عنده فيما بعد، إاٌل أف ىذا ال يعني أف الباحث قد درس الجانب المعنكم أك – المعنى 

الداللي لمجممة ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ بجميع صكرىا، فالحذؼ في ىذه الجممة ال يقتصر عمى 
الفاعؿ فقط بؿ يتعداه في كثير مف األحياف إلى حذؼ أجزاء أخرل مف الجممة  مما يؤدم إلى 

                                 
. 128 – 125: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 

. 75 – 70:  أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ُـ٣ٞخ: ٣٘ظو ( ) 
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تغيير في المعنى مثؿ حذؼ المفعكؿ بو  الذم ىك في األصؿ مفعكؿ بو ثاف، سكاء أكاف ىذا 
، أك حذؼ المفعكؿ بو الثاني الذم ىك () أك تعدل لو بكاسطة()المفعكؿ مما تعدل لو الفعؿ بنفسو

، إذ لـ يتعرض الباحث لبياف أثر ىذا النكع مف الحذؼ في المعنى عمى ()باألصؿ مفعكؿ بو ثالث
الرغـ مف أنو رصد بعض أنماطو التركيبية، كما أغفؿ الباحث دراسة مظاىر تركيبية أخرل أسيمت 
في تحكيؿ معنى الجممة المبنية لممجيكؿ إلى معنى جديد مف خبلؿ التركيز عمى جزء مخصكص 
مف أجزائيا كمف بيف ىذه المظاىر التركيبية ظاىرة التقديـ كالتأخير، مثؿ تقديـ نائب الفاعؿ عمى 

، كظاىرة الزيادة، كيقصد بيا إضافة مكرفيمات جديدة () أك المفعكؿ بو عمى نائب الفاعؿ()الفعؿ
لتصبح جممة ذات معنى جديد كىذه الزيادة إما أف تككف في صدر  (أدكات أك أسماء)إلى الجممة 

أك تككف في كسطيا أك – كغالبا تؤدم إلى تغيير الحركة اإلعرابية في الكممات بعدىا – الجممة 
ثباتا كاستفياما كتككيدا، ك تقييدا، كىذه  آخرىا، كتعمؿ ىذه الزيادة عمى تغيير معنى الجممة نفيا كا 

، كتركيب الجممة المبنية لممجيكؿ ()الزيادة قد تككف مسمطة عمى الفعؿ أك الفاعؿ أك ما ينكب عنو
لممجيكؿ مع كؿ مظير مف مظاىر الزيادة يكسبيا معنى خاصا، كبذلؾ يككف الباحث قد أغفؿ 
دراسة مستكل مف مستكيات الدراسة المغكية كىك المستكل التركيبي لمجممة ذات الفعؿ المبني 

ال التركيبي  (الشكمي)لممجيكؿ، كبناء عمى ذلؾ نرل أف ىذه الدراسة تناكلت الجانب النحكم 
، كلذا إف عنكاف دراستو ينبغي أف يككف المبني لممجيكؿ في نيج الببلغة دراسة صرفية (الداللي)

                                 
أّبه اُجبؽش ػ٢ِ ػجل اُلزبػ ٓؾ٢٤ ئ٠ُ إٔ ٛنا اُزو٤ًت ٝهك ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ك٢ أًضو ٖٓ ٓٞٙغ  ٝال٤ٍٔب ٓغ  ( ) 

اُغِٔخ : ٣٘ظو. ، ٓ٘ؼ ٝ ٝػل ٝ ٍأٍ ًَ ٜٓ٘ب ك٢ ٓٞٙغ ٝاؽل(ٓٞٙؼ٤ٖ)، ٓ٘غ ك٢ (ٓٞٙؼ٤ٖ)أػط٠ ك٢ : األكؼبٍ

ك٢ ؽ٤ٖ اٍزلهى اُجبؽش كواً ػجل اٌُبظْ ؽَٖ ٓٞاٙغ . 137 – 136: اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ

أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ : ٣٘ظو. ٓٞٙؼب (أهثؼخ ٝصالص٤ٖ)ًض٤وح ُٜنا اُزو٤ًت كول أّبه ئ٠ُ أٗٚ ٝهك ك٢ 

.   87: كهاٍخ ُـ٣ٞخ

ٓٞاٙغ، ٝثٍٞبٛخ ( صٔب٤ٗخ)ُػل١ِّ ئ٠ُ أُلؼٍٞ ثٍٞبٛخ اُزٚؼ٤ق ك٢ ( ٓٞاٙغ)ٝهك ٛنا اُزو٤ًت ك٢ رَؼخ  ( ) 

 .137: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ: ٣٘ظو. أُٜيح ٝا٤َُٖ ٝاُزبء ك٢ ٓٞٙغ ٝاؽل

 .138: ٗلَٚ: ٣٘ظو( . أهٟ)ٝهك ٛنا اُزو٤ًت ك٢ ٓٞٙغ ٝاؽل ٓغ اُلؼَ  ( ) 

ُْ ٣ؾٔ اُجبؽضبٕ ػ٢ِ ػجل اُلزبػ ٓؾ٢٤ ٝ كواً ػجل اٌُبظْ ؽَٖ أٗٔبٛ ٛنا اُزو٤ًت ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ألٜٗٔب  ( ) 

فجوٛب عِٔخ كؼ٤ِخ، ُٝنا عبء ئؽٖبؤٙ ػ٘ل  (ٓجزلأ ٝفجو)٣نٛجبٕ ئ٠ُ إٔ ٛنا اُزو٤ًت ٛٞ عِٔخ ا٤ٍٔخ ٌٓٞٗخ ٖٓ 

اُجبؽش ػ٢ِ ػجل اُلزبػ ٓؾ٢٤ ٖٙٔ رو٤ًت أُجزلأ أُؼوكخ اُن١  فجوٙ عِٔخ كؼ٤ِخ  ٖٓ كٕٝ إٔ ٣لوك ُٚ ئؽٖبء 

 . 17: ٗلَٚ: ٣٘ظو. فبٕب ثٚ

 .135: ٗلَٚ: ٣٘ظو. أّبه اُجبؽش ػ٢ِ ػجل اُلزبػ ٓؾ٢٤ ئ٠ُ إٔ ٛنا اُزو٤ًت ٝهك ك٢ ٓٞٙغ ٝاؽل ( ) 

ًٔب هٕل . هٕل اُجبؽش ػ٢ِ ػجل اُلزبػ ٓؾ٢٤ روا٤ًت اُغِٔخ أُ٘ل٤خ ٝأُإًلح ماد اُلؼَ أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ ( ) 

.  309 – 306، 230 – 224: ٗلَٚ: ٣٘ظو. ك٤ٜب ٓظبٛو اُزول٣ْ ٝاُزأف٤و ٝاُؾنف



 

 

 -185-  

 

نحكية، كليس ما ذكره الباحث كىك دراسة لغكية؛ ألف مف مستكيات الدراسة المغكية ىك المستكل 
.  الداللي

كقد انمازت دراسة الباحث عف سابقو بما أثبتو مف أنماط تركيبية لمجمؿ ذات الفعؿ المبني 
لممجيكؿ في مبلحقو حيث سجؿ ىذه الجمؿ بأنماطيا المختمفة مع أرقاـ الصفحات الكاردة فييا في 

.  نيج الببلغة، في حيف اكتفى سابقو بذكر أرقاـ الصفحات فقط
لمجممة في أساليبيا المختمفة  (الشكمية)كأما الباحثكف اآلخركف فقد رصدكا األنماط التركيبية 

. كسنقؼ عندىا في المبحث الثالث (الطمب، كالنفي، كالشرط، كالتككيد)مثؿ 

ة الظو هر  اتر ي ية    اوظيفية  اد ل:  ا يا
تخضع عناصر الجممة العربية لنظاـ ترتيبي، كفي ضكء ىذا الترتيب يتحدد بناؤىا 
التركيبي، فيككف لكؿ عنصر مكقع خاص بو تحٌده مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد، لكف ىذه 

العناصر قد تخرج مف نظاميا الترتيبي الذم كانت عميو في األصؿ إلى ترتيب آخر كىك ما يعرؼ 
، كىذا العدكؿ الذم طرأ عمى ترتيب العناصر داخؿ الجممة ىك ما يعرؼ أسمكبيان (العدكؿ)بػ
  . (الظكاىر التركيبية)بػ

 كىذه الظكاىر التركيبية في جمؿ نيج الببلغة تناكليا عدد مف الباحثيف سكاء أكاف ذلؾ 
 في ()كقد حاكؿ بعض الباحثيف استيعاب الظكاىر التركيبية جميعيا. بشكؿ مستقؿ أـ في فصكؿ

، () كبعضيـ  درس مظيرا تركيبا كاحدا بشكؿ مستقؿ()حيف اقتصر بعضيـ عمى قسـ منيا
التقديـ كالتأخير، كالحذؼ كالذكر، كالتعريؼ كالتنكير، : كالظكاىر التركيبية التي تناكليا الباحثكف ىي

  .كالكصؿ كالفصؿ، كاإلطبلؽ كالتقييد
كأجمع الباحثكف جميعا عمى أنيـ تبنكا منيجا تحميميا كصفيا في دراسة ىذه األنماط أك 
نما ىك منيج تعميمي ببلغي، كالفرؽ  الظكاىر، كفي الحقيقة أف منيجيـ لـ يكف تحميميا كصفيا، كا 

                                 
اُلَٖ اُضبُش، ٝاُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت ٜٗظ : اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

 .108 - 80: اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ رطج٤و٤خ، ٝكهاٍخ ُـ٣ٞخ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ

اُلَٖ األٍٝ، كول اهزٖو اُجبؽش ػ٠ِ كهاٍخ ٓظٜو٣ٖ : اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ: ٣٘ظو ( ) 

. رو٤ًج٤٤ٖ ٛٔب اُزول٣ْ ٝاُؾنف

ٛبك١ ّ٘لٝؿ ؽ٤ٔل : ()اُؾنف ٕٞهٙ ٝكالالرٚ ك٢ ًزبة ٜٗظ اُجالؿخ ُإلٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت : ٣٘ظو ( ) 

ّوا١ٝ، : اُزو٤٤ل ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخاَُؼ٤ل١، ٝ ـِ اُزول٣ْ ٝاُزأف٤و ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٝػجبً أٍبػ٤َ اُ

 .ٗؾ٣ٞخ أٍِٞث٤خ



 

 

 -186-  

 

بيف المنيجيف، أف المنيج التحميمي الكصفي يفضي إلى نتائج ىي حصيمة االستقراء كالمبلحظة، 
كغالبا ما تككف ىذه النتائج غير مسبكقة، بمعنى أف المحمؿ الكصفي خالي الذىف مف أم نتيجة، 
نما ييتدم إلى ىذه النتائج عف طريؽ االستقراء كالتحميؿ، مع مراعاة شركط ىذا المنيج التي مف  كا 

، كلذا ()االستقراء، كالتصنيؼ، كالتقعيد: الزماف، كالمكاف، كمستكل األداء، كخطكاتو: أظيرىا
يصدؽ ىذا المنيج عمى ما قدمو النحكيكف كالببلغيكف األكائؿ في دراستيـ ليذه الظكاىر، إذ ىداىـ 

استقراء ىذه التراكيب كمف ثـ تحميميا إلى أف يضعكا معاني لكؿ نمط مف أنماطيا، كأما المنيج 
التعميمي الببلغي فيك ينطمؽ مف معاني الببلغييف أنفسيـ كالتسميـ ليا كاالعتقاد بصحتيا كتبنييا 

كمف ثـ البحث عف أمثمة جديدة إلضفاء المشركعية ليذه الدالالت أك المعاني مف جية، 
فالمنيج التحميمي الكصفي يجاكز في أىدافو . كلتكضيحيا لممتمقي عمى سبيؿ التعميـ مف جية أخرل

كنتائجو البعد التعميمي لمبحث المغكم، كنظرا لسيكلة ىذا المنيج، كصبلح أكثر نتائجو ألف تعتمد 
عمدت الدراسات التعميمية إلى إتباع المنيج الكصفي في كضع الكتب " في مجاؿ تعميـ المغة 

التعميمية، كىك منيج يستيدؼ كصؼ الظاىرة المغكية دكف مقارنتيا، أك دكف الكقكؼ عمى مراحؿ 
 لذا كاف ()"التطكر التي سبقتيا، بؿ يصفيا كما ىي مف حيث اطراد قكاعدىا، كشيكع ىذه القكاعد

كقد . مف األجدل كاألليؽ بالباحثيف أف يبينكا أنيـ اتبعكا منيجا تعميميا يسير عمى خطى الكصؼ
كىـ الباحثكف أنيـ بتحميؿ نصكص مف نيج الببلغة قد اتبعكا المنيج التحميمي؛ ألف تحميؿ 

 .  النصكص كشرحيا كبياف مقاصدىا شيء، كتحميؿ الظكاىر المستقراة شيء آخر
سبيؿ الببلغييف في الكشؼ عف مدلكالت – في ىذه الدراسات – لقد سمؾ الباحثكف 

التركيب في نيج الببلغة إذ لـ يتعرضكا لمقكالت النحكييف، إال في حدكد بياف مكاضع الكجكب 
كالجكاز كالمنع، أما ما تؤثره ىذه التراكيب في المعنى فكاف اعتمادىـ غالبا عمى كبلـ الببلغييف، 
كأرل أف إشارات النحكييف في داللة التركيب عمى المعنى كثيرة منتشرة في المدكنات النحكية فيذا 

إنني أرل أف ؼاألمر ال ينحصر عند الببلغييف،  فعمى الرغـ مف نسبة المعنى إلى الببلغة كثيرا ، 
مف ذلؾ نتبيف أف المستكل الذم درس فيو الباحثكف ىذه التراكيب   . نسبتو إلى النحك ىي األكلى

ف كاف اليدؼ منو كصؿ النحك بالمعنى -  ييدؼ كبشكؿ رئيس إلى الكصؿ بيف الببلغة - كا 

                                 
. 103 – 94: ٓ٘بٛظ اُجؾش اُِـ١ٞ ث٤ٖ اُزواس ٝأُؼبٕوح: ٣٘ظو  () 

. 96: أَُزْوهٕٞ ٝأُ٘بٛظ اُِـ٣ٞخ اُؾل٣ضخ ( ) 
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 ـ كاف اىتمامو كلذاكالمعنى، مما يعني اىتماما كبيرا مف الباحثيف بالببلغة عمى حساب النحك،
 . أك المعاني مف دكف النظر في أصكليا كثيرا، كمف دكف استقصاء تمؾ المتغيرات جميعا،بالنتائج

ف زعـ بعضيـ أنو مزج بينيما، فالسمة الغالبة عمى ىذه الدراسات ىي سمة الببلغة ال النحك،  كا 
 في دراسة الظكاىر التركيبية في خطب نيج  منيجو حسف ىادم نكر إلى أفالباحثإذ أشار 
 غير كما أشار إليو ()"عمى المزاكجة بيف الدراسة النحكية كالدراسة الداللية كالببلغية" قائـ الببلغة

متحقؽ في ما أبداه في دراستو، ألف االستشفاع بذكر كبلـ ألحد النحاة في أماكف متفرقة مف 
الدراسة ال يعني أف الباحث قد كصؿ بيف النحك كالمعنى، فالسمة الغالبة عمى دراستو ىي سمة 

  .الببلغة ال النحك
ذا كاف الباحث قد تبنى ىذا المنيج  – كىك سبيؿ الببلغييف فقط مف دكف النحكييف - كا 

فإننا نجد أف . بسبب تخصصو الدقيؽ في الدراسات األدبية كعمى كجو الخصكص الببلغية منيا
. ىذا المنيج ىك الغالب في دراسة الباحثيف اآلخريف في نيج الببلغة

 القدماء، كربما تكىـ بعضيـ  بو نتائج ىذه الدراسات مكررة لما قاؿفضبل عف ذلؾ أف 
أنو حيف يستبًدؿ أمثمة التقسيمات الببلغية بنصكص مف نيج الببلغة، يككف قد درس النص 

كلكني كجدت مثؿ ىذه الدراسات ال تعدك أف  ككشؼ أسراره كأضاء جكانبو الداللية كالجمالية،
 إذ ،تككف تنظيرا ببلغيا يعزز شرعية ىيكمية الببلغة في مقاربة النصكص البميغة ليس غير

سمؾ الباحثكف جميعا سبيبل ييدؼ إلى  تممس أمثمة مف نيج الببلغة ليعززكا بيا شرعية ما قاؿ بو 
 الباحثيف دارسي الببلغيكف في معاني التراكيب، كبناء عمى ذلؾ، فإف منيجيـ ال يختمؼ عف منيج

ف (الشكمية)التراكيب النحكية   فالباحثكف لـ يدرسكا التراكيب المغكية شتمؿ عمى تحميؿ النصكص،ا كا 
مف خبلؿ - () كما أشار بعض الباحثيف في عنكانات دراساتيـ–عند اإلماـ دراسة أسمكبية 

نما  ()إحصائيا كتحميميا كصكال إلى تفرد اإلماـ  كتمٌيزه بإيثاره تراكيب معينة عمى غيرىا، كا 
" درسكىا دراسة تطبيقية في ضكء ما قدمو الببلغيكف، كلذا أرل أف ما تكصؿ إليو بعضيـ مف 

 ()"أسمكبا متميزا يجرم عمى نظاـ خاص يراعي فيو التقديـ كالتأخير ()نتيجة مفادىا أف لئلماـ 
ىي نتيجة ال تشكؿ فرادة في استعماؿ اإلماـ ليذه التراكيب عف غيره، فمك اتخذ الباحثكف ميدانا 

                                 
. 3: اُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ رطج٤و٤خ ( ) 

اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ، ٝاُزول٣ْ ٝاُزأف٤و ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ أٍِٞث٤خ :  ٣٘ظو () 

. 86:  اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ () 



 

 

 -188-  

 

تطبيقيا غير نيج الببلغة كاتبعكا ىذا المنيج لتكصمكا إلى ىذه النتيجة نفسيا، ألف استبداؿ الشاىد 
َّـن أرل أف بعض ىذه الدراسات . بشاىد غيره مف نيج الببلغة ال يعني دراسة أسمكب اإلماـ كمف ث

 كاف األليؽ بيا أف تستبدؿ بػ (دراسة داللية) أك (دراسة أسمكبية) عمى عبارة كاناتياالتي اشتممت عف
. (دراسة ببلغية تطبيقية)

كقبؿ الكقكؼ عمى جيد الباحثيف في بياف دالالت ىذه الظكاىر التركيبية أكد اإلشارة إلى 
في النظر إلى الجممة كتحميميا، فمنيـ – كالسيما المحدثيف منيـ – تعدد مناىج العمماء كالدارسيف 

مف يرل أف عمى الباحث أف يبدأ بمعرفة الكازع أك الدافع الذىني عند المتكمـ، أم الحافز الذم 
دفعو  لمنطؽ بيذا التعبير أك ذاؾ، ثـ يقـك بتحميؿ الجممة في ضكء ذلؾ، كمنيـ مف يرل أف عميو 

أف ينظر إلى الجممة عمى أنيا الدافع الذم يظير تصرفا سمككيا عند السامع، كفي ضكء ىذا 
التصرؼ يستطيع الباحث تحميؿ الجممة، كقد اعتمد أصحاب المدرسة السمككية كأنصارىـ ىذيف 
المنيجيف في التحميؿ ألنيـ يركف أف المغة تمثؿ ظاىرة شكمية مادية سمككية اجتماعية، كنتيجة 

 كفي ىذا المنيج تتجمى عبلقة عمـ المغة بعمـ .لذلؾ لـ ييتمكا بالصفة العقبلنية لمغة اإلنسانية
النفس لما تتضمنو طبيعة المغة، بكصفيا أحد مظاىر السمكؾ اإلنساني، فإذا كاف عمـ النفس يدرس 
السمكؾ اإلنساني عمكما، فإف دراسة السمكؾ المغكم أحد جكانب االلتقاء بيف عمـ المغة كعمـ النفس، 
كال بد مف اإلشارة إلى أف ثمة فرقا بيف بحث المغكييف كبحث عمماء النفس في قضايا المغة، فعمـ 

المغة ييتـ بالعبارات المنطكقة عند صدكرىا مف الجياز الصكتي لممتحدث، كال عبلقة لو بالعمميات 
العقمية السابقة لصدكر ىذه العبارات؛ ألنيا ال تدخؿ في إطار عمـ المغة، فالذم يقع ضمف عمؿ 

 . ()المغكم ىك تمؾ األصكات التي تصدر مف المتحدث كتصؿ إلى المتمقي
 كمنيـ مف يرل أف عمى الباحث أف يبدأ تحميؿ الجممة مف الجممة ذاتيا إلى الكحدات 

المككنة ليا، مف األكبر إلى األصغر في ضكء القكاعد التكليدية كالتحكيمية كىذا المنيج قائـ عمى 
رفض القاعدة الرئيسة التي قدميا أصحاب المدرسة السمككية منيجا لمتحميؿ، كىك منيج ظير في 
أكائؿ الستينيات يتزعمو العالـ المغكم األمريكي تشكمسكي كمف ثـ أصبح لو أنصار كمؤيدكف كىك 

عمادىا أف المغة فطرية تقـك عمى عدد مف العمميات العقمية رئيسة منيج ينطمؽ مف قاعدة 
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.  في تراثنا النحكم كالببلغيكىذاف المنيجاف ليما ما يؤيدىما. فيك منيج بنيكم نصي ()الداخمية
عمى أنني أجد أف منيج الببلغييف يكافؽ في معظمو منيج المدرسة السمككية في تحميؿ الجممة 

يركزكف عمى الدافع النفسي الذم جعؿ المتكمـ يصكغ عباراتو بيذه الطريقة أك – غالبا – ألنيـ 
كىك الذم اعتمده الباحثكف في نيج . تمؾ، أك لنقؿ ىك منيج الببلغييف العرب مع بعض االختبلؼ

. الببلغة عمى ما سنبينو فيما بعد
. التقديـ كالحذؼ كالزيادة: كسنقؼ عمى ثبلث ظكاىر تركيبية كىي

   اتقديم
– ة لمتراكيب المغكية مكالسيما المعنيكف بدراسة الكظيفية الدالؿ– تناكؿ الباحثكف جميعا 

ظاىرة التقديـ؛ لما ليا مف أىمية كبيرة في تغيير المعنى أك تحكيمو، كىي تقديـ الخبر، كالفاعؿ، 
 أك تقديـ بعض ()، كزاد بعضيـ عمى ذلؾ تقديـ المبتدأ()كالمفعكؿ بو، كالظرؼ كالجار كالمجركر

 كالمنيج الغالب لدل الباحثيف ىك دراسة ()مكمبلت اإلسناد مثؿ تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا
التراكيب التي حدث فييا عدكؿ عف األصؿ، يستثنى مف ذلؾ الباحث حسف ىادم نكر إذ لـ يكتؼ 
نما تناكؿ التراكيب  برصد المعنى في التراكيب المغكية التي حدث فييا عدكؿ عف األصؿ فقط، كا 

التي جاءت عمى األصؿ،  كانحصر ىذا األمر عنده في ظاىرتيف ىما التقديـ كالتأخير، كالتعريؼ 
.  ()، كشمؿ الظكاىر التركيبية جميعا في دراستو الثانية()كالتنكير في دراستو األكلى

ىك مما كصفو النحكيكف بالجائز أما -  الذم تناكلو الباحثكف –  كىذا العدكؿ في الترتيب 
 ذكرا لمكاضع الكجكب في – عمى سبيؿ المثاؿ –، فمـ نر عندىـ  الكاجب فمـ يقفكا عندهتقديـاؿ

كىك مما –  أشار النحكيكف إلى كجكب تقديمو إذ – ()دراستيـ لمتقديـ، سكل تقديـ ضمير الشأف
 عمى ما –، حكما مف الباحثيف ()تناكلو الببلغيكف كأشاركا إلى داللتو عمى تعظيـ األمر كتفخيمو
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 بأف ىذه المكاضع خاضعة ألمر الصنعة كاإلعراب، كليس ليا مف المعنى شيء، بيد أف –أظف 
ىذا الحكـ ليس عمى إطبلقو، فإف مف مكاضع الكجكب ما ىي خاضعة لممعنى بشكؿ مباشر 

  . ()كرئيس
كقد اتبع الباحثكف منيجا في عرض المادة العممية يقـك عمى ذكر عنكاف المظير التركيبي 

أكال كمف ثـ  يقٌدمكا لو ميادا تنظيريا مف كتب الببلغة العربية، تذكر بعده التراكيب المغكية  (التقديـ)
التي يبحث في داللتيا، كييبتدأ غالبا بتراكيب الجممة االسمية كمف ثـ تراكيب الجممة الفعمية، كقد 

لى مستكيات داللية مختمفة تبعا ع-  عند دراستيا - لجأ الباحثكف إلى تقسيـ التراكيب المغكية 
لمسياؽ الكاردة فييا  فجعمكا ىذه التراكيب إما أف تككف في سياؽ اإلثبات، أك في سياؽ النفي، أك 
في سياؽ االستفياـ، أك في سياؽ التككيد، ألنيـ أدرككا أف داللة التركيب الكاحد تختمؼ مف سياؽ 

لـ يجعبل  - ()في دراستو األكلى-  كحسف ىادم نكر()عدا الباحثيف سمير داكد سمماف. إلى آخر
يجعبل ىذه التراكيب في سياقات مختمفة، كقد عالج الباحث حسف ىادم نكر ذلؾ في دراستو الثانية 

 قٌسـ التراكيب إلى مستكيات مختمفة، كيبدأ الباحثكف أكال باإلشارة إلى دالالت ذلؾ التركيب، كمف إذ
ثـ يأتكف بأمثمة لو يسيرة مف نيج الببلغة يتعرضكف ليا بشيء مف التحميؿ ليتكصمكا إلى المعنى 

. الذم أثبتكه ليذا التركيب
المبتدأ، الخبر، الفاعؿ )كقد فصؿ الباحثكف دالالت تقديـ كؿ قسـ مف ىذه األقساـ 

، كأرل أف دالالت تقديـ أم عنصر مف عناصر الجممة ال تختمؼ (إلى غير ذلؾ... المفعكؿ بو
عف دالالت تقديـ عنصر آخر، فيذه الدالالت ىي دالالت التقديـ بشكؿ عاـ فما كاف منيا في 

سياؽ اإلثبات أفاد العناية كاالىتماـ الذم بدكره يفيد التخصيص أك التككيد، فضبل عف ذلؾ إفادتو 
التناسب بيف الفقرات، كما كاف منيا في سياؽ النفي أك االستفياـ أك التككيد أفاد تخصيص نفي 
الحدث عف المقدـ أك االستفياـ عنو أك تككيده ال غير، فدالالت تقديـ الخبر ىي ذاتيا دالالت 

ٌف إفراد الباحثيف لكؿ عنصر مف ىذه  ،تقديـ الفاعؿ أك المفعكؿ بو أك الظرؼ كالجار كالمجركر كا 
دليؿ عمى ما ذىبنا إليو مف أنيـ معنيكف في تممس الشاىد لكؿ بناء . عنكانا مستقبلالعناصر

 .تركيبي أكثر مف عنايتيـ في إظيار الجانب الداللي
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كأما ما ذكره الباحثكف مف دالالت أخرل لمتقديـ كالتمكف مف ذىف السامع، كالتعجيؿ 
 فيي مف دالالت الببلغييف ()إلى غير ذلؾ...بالمسٌرة أك المساءة، كالتعظيـ، كالمدح، كالتحقير 

التي جعمكىا لمتقديـ كلمتأخير في آف كاحد، كىذا يعزز ما ذىبنا إليو مف أف الباحثيف اعتمدكا منيج 
ؿ كؿ مف المسند كالمسند إليو فيذكركف االببلغييف ال غير؛ ألف مسمكيـ في ذلؾ ىك التعرض ألحك

أف مف أحكاؿ المسند إليو التقدـ كالتأخر، كمف أحكاؿ المسند التقدـ كالتأخر أيضا، كمف ثـ يتممسكف 
ىذه المعاني لتقديـ المسند إليو، كما يجعمكف ىذه األسباب نفسيا أك معظميا داعيا مف دكاعي تقدـ 

كعمى ىذا المنيج سار الباحثكف في ذكر ىذه الدالالت فجعمكىا لتقديـ المسند إليو !! ()المسند أيضا
أك الفاعؿ عمى الفعؿ كما جعمكىا لتأخيره أيضا، كأرل أف ىذه  (الخبر)عمى المسند  (المبتدأ)

بحث في ناشئة إما عف طريؽ اؿ- كىي معاني الببلغييف – المعاني التي أشار إلييا الباحثكف 
الدكافع النفسية التي جعمت المتكمـ يمجأ إلى التقديـ كال دليؿ عمييا في النص المغكم، أك أنيا 

مستكحاة مف داللة الكممات الكاردة في ىذه التراكيب كليس مف داللة التقديـ، فداللة التعظيـ كالمدح 
ًشدى فيو مف ىذه الصفات ما يتآزر في تحقيؽ ىذه المعاني  .كالتحقير جاءت نتيجة سياؽ حي

ما ذكره -  عمى سبيؿ المثاؿ – كلنقؼ عمى أمثمة مما ذكره الباحثكف لنبيف ذلؾ كمنيا 
 أشار إلى داللة التعظيـ كالمدح كالتحقير، مستشيدا لكؿ داللة منيا إذالباحث حسف ىادم نكر 

ْلَطاُن َوَزَ ُة  الَّالِ  ِفي َ ْرِأ : "بمثاؿ كاحد مف نيج الببلغة كىي عمى التكالي َمْ ِطُقُهُم " ك()" اسُّ
َو ُي َوَمْلَ ُسُهُم  ِ ْ ِتَصاُد َوَمْ ُيُهُم  اتَّالَو ُأعُ   فمك تأممنا ىذه األمثمة ()" ْاَماُل َمادَّالُة  ا َّالَهَو  " ك()" اصَّال

نما  لكجدناىا مشتممة عمى ما ذىب إليو الباحث مف معاف كلكف ليس بسبب تقديـ المبتدأ فييا، كا 
يرجع سبب ذلؾ إلى داللة الكممات المستعممة في ىذه الجمؿ، فقد تممس الباحث في كممة 

فيك خميفة اهلل في أرضو كبيف "في المثاؿ األكؿ شيئا مف التعظيـ لذا لجأ إلى تعريفو  (السمطاف)
اٌل اضطرب  عباده، لينفذ فييـ حكمو، كيكؼ األذل عنيـ، إذ ال بد أف يككف في المجتمع سمطة كا 
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 كبيذا تككف داللة التعظيـ ىي لكممة السمطاف ال لتقدمو، كما كجد ()"النظاـ كعمت الفكضى
صفة مدح ألنيا تعد مف الفضائؿ  (الصكاب، االقتصاد، التكاضع)الباحث في كممات المثاؿ الثاني

فذىب إلى أف تقدـ المسند إليو في ىذه الجمؿ دؿَّن عمى المدح متناسيا أف ىذه الكممات جاءت 
متأخرة ال متقدمة  كعمى ذلؾ ما عبلقة تقديـ المسند إليو بداللة المدح، كلذا نجد أف الباحث في 

فيـ : " تحميمو ىذه الجمؿ عمد إلى إعادة صياغتيا لتتكافؽ مع كظيفة التقديـ في المدح فقاؿ
مباىاة، كأنيـ يمشكف مف  (ببل)مصيبكف في قكليـ، كأنيـ مقتصدكف في لباسيـ، ببل مظاىاة ك 

  ككجد في ()"غير تبختر أك خيبلء، كىذه بحؽ صفات أىؿ الفضائؿ، كذلؾ في معرض مدحيـ
دليبل - لو بأنو مادة الشيكات  ()كالسيما في كصؼ اإلماـ - كممة الماؿ في المثاؿ الثالث 

ألنو إذا زاد عف سد حاجة اإلنساف كأصبح ىمو األكؿ : "عمى داللتو عمى التحقير معمبل ذلؾ بقكلو
 كبناء عمى ذلؾ أرل أف ال عبلقة لتقديـ ()"كغايتو مف الدنيا، كاف بذلؾ أساس الشيكات جميعا

نما ىي معاف مستكحاة مف داللة الكممات كليس مف داللة  المسند إليو بيذه الدالالت أك المعاني كا 
ًشدى فيو مف ىذه الصفات ما يتآزر في  التقديـ، فداللة التعظيـ كالمدح كالتحقير جاءت نتيجة سياؽ حي

تحقيؽ ىذه المعاني، كلعمرم ما ذا يقكؿ الباحث أك غيره لك حدث تغير في تركيب ىذه الجمؿ 
كزعة اهلل ): فتقدـ المسند عمى المسند إليو ىؿ تبقى ىذه المعاني عمى حاليا أـ تتغير؟ فنقكؿ مثبل

ىؿ تنتقؿ الداللة مف التعظيـ إلى التحقير أـ تبقى عمى حاليا؟ ككذا في المثاؿ  (في أرضو السمطاف
ىؿ تتغير داللة المدح؟  (الصكاب منطقيـ، كاالقتصاد ممبسيـ، كالتكاضع مشييـ): الثاني فمك قمنا

ىؿ تتغير داللة التحقير؟ نعـ لك تغير تركيب ىذه  (مادة الشيكات الماؿ)أك في المثاؿ الثالث 
إلى ما ذىب - تبعا لما قالو الببلغيكف – الجمؿ فتقدـ المسند فييا عمى المسند إليو لذىب الباحث 

إليو مف الدالالت نفسيا، كىك مف عجيب ما ذكره الببلغيكف بأف جعمكا دالالت تقديـ المسند إليو 
نما ()ىي نفسيا دالالت تقديـ المسند ، كفي الحقيقة ال عبلقة لمتقديـ كالتأخير في ىذه المعاني كا 

كلذا يمجأ أغمب الباحثيف إلى االستشياد بأمثمة كاف . الكممات كالسياؽ ىك الذم يحكـ بيذه الدالالت

                                 
. 85: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ ( ) 

 .15: كهاٍخ كال٤ُخ رطج٤و٤خ ()ٝاُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ . 85: ٗلَٚ ( ) 

 .85: ٗلَٚ ( ) 

. 259: ٖٓ أٍواه اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 
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كمف ثـ نجد أف البحث في مثؿ ىذه الدالالت . ()المقدـ فييا ىك لفظ الجبللة لمداللة عمى التعظيـ
 سكاء البحث في ،قائـ عمى معرفة الدكافع النفسية لدل المتكمـ (...التعظيـ، كالتحقير، كالمدح)

حدسو، أـ البحث في دالالت الكممات في تراكيبو، كال عبلقة في ذلؾ كٌمو لتقديـ أك التأخير، كقد 
أحسف الباحث محمكد عبد حمد البلمي عندما ذكر ىذه الدالالت في تنظيره لمتقديـ، إاٌل أنو لـ 

 .يذكرىا في التطبيؽ، كلعٌمو أدرؾ أال عبلقة لمتقديـ بيذه الدالالت
كما أكد اإلشارة إلى أف كثيرا مف األمثمة التي ذكرىا الباحثكف عمى أنو حدث فييا عدكؿ 
في الترتيب؛ ألنيا مما يجكز فييا التقديـ كالتأخير، ىي في حقيقتيا ال عدكؿ فييا، ألنيا غالبا ما 

كمف ذلؾ إذا كاف المسند أك المسند إليو متعددا فالغالب تقديـ  (التقديـ)تستعمؿ في ىذا الترتيب 
ف أفادت التخصيص أك التككيد إاٌل أنيا غالبا ما تككف  غير المتعدد عمى المتعدد، فيذه التراكيب كا 
عمى ىذا النمط مف التقديـ، كىذا األمر يجعمنا نعتقد أف اعتماد تراكيب معينة عمى أنيا أصؿ كمف 

نما قائـ عمى ما ذكره النحكيكف مف  ثـ حدث عدكؿ فييا غير قائـ عمى إحصاء ىذه التركيب كا 
أصؿ افتراضي ليا، كقد تنبو الباحثكف إلى ذلؾ في بعض التراكيب المغكية كلكنيـ لـ يقفكا عندىا 
كيحصكا أمثمتيا في التراكيب األخرل، كلك فعمكا ذلؾ لكجدكا اطراد ىذه الظاىرة في كبلـ اإلماـ 

()  فيي تشكؿ مممحا أسمكبيا في تراكيبو، فقد أشار الباحثاف محمكد عبد حمد البلمي كحسف
، ()ىادم نكر إلى أف مف دالالت تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ ىك كثرة األلفاظ المتعمقة بالفاعؿ

عمى  (الفاعؿ في المعنى)كأشار الباحث رافد ناجي كادم إلى أف مف دالالت تقديـ المسند إليو كىك 
، كأرل أف ىذه الظاىرة ال يقتصر كجكدىا في التركيبيف ()المسند الفعمي ىك إلطالة المسند الفعمي

المشار إلييما فقط، بؿ نجدىا في كؿ تركيب كاف فيو المسند أك المسند إليو متعددا كالسيما في 
كلبياف ذلؾ نعرض بعض األمثمة التي ساقيا عدد مف الباحثيف في تراكيب تقديـ سياؽ اإلثبات، 
 .، إذ إف أغمب ىذه األمثمة ىي في حقيقتيا ال يصح العدكؿ عنيا(شبو الجممة)المبتدأ أك الخبر

 

                                 
، ٝاُزول٣ْ ٝاُزأف٤و ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ 15: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ: ٣٘ظو ( ) 
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 ()(االسـ)أك  (الجار كالمجركر)تقديـ المبتدأ عمى الخبر : أكال
ًتو"  -ُ جَّن ـٍ ًبحي ٍمًقًو، كىالظَّناًىًر ًلقيميكًبًي ٍمًقًو ًبخى مِّي ًلخى ٍمدي ًلمَّنًو اٍلميتىجى  .()"اٍلحى
ًليَّنًتو"  -ِ مىى أىزى ٍمًقًو عى ٍمًقًو، كى ًبميٍحدىًث خى كًدًه ًبخى مىى كيجي ٍمدي ًلمَّنًو الدَّناؿِّ عى  .()"اٍلحى
كد" -ّ ٍعطىاءي كىاٍلجي ميكدي، كىالى ييٍكًديًو اإٍلً ٍنعي كى اٍلجي ٍمدي ًلمَّنًو الَّنًذم الى يىًفريهي اٍلمى  .()" ى اٍلحى
نىةي كىاأٍلىٍبكىاب"  -ْ زى ابي كىاٍلخى  .()"نىٍحفي الشِّعىاري كىاأٍلىٍصحى
ـي اأٍلىٍعظىـ"  -ٓ ـي، كىالسَّننىا يىآًفيخي الشَّنرىًؼ، كىاأٍلىٍنؼي اٍلميقىدَّن ـي اٍلعىرىًب، كى .   ()"كى أىٍنتيـٍ لىيىاًمي

 ()عمى المبتدأ (الظرؼ كالجار كالمجركر)تقديـ الخبر شبو الجممة : ثانيا
ـً كىالذِّلَّنةً "  -ُ رىعي ااًلٍسًتٍسبلى ـٍ لىبيكسي ااًلٍسًتكىانىًة كىضى مىٍيًي  .()"عى
ًزـى كىاٍلعىارى اٍلبىاًقي"  -ِ ٍكًجدىةى المَّنًو كىالذُّؿَّن البلَّن  .()"ًإفَّن ًفي اٍلًفرىاًر مى
ة"  -ّ ٍمكىاًف، كىاأٍلىنىاةي بىٍعدى اٍلفيٍرصى مىةي قىٍبؿى اإٍلً ٍرًؽ اٍلميعىاجى  .()"ًمفى اٍلخي
اطىةي ًبكيؿِّ شىيٍ "  -ْ حى مىى كيؿِّ شىيٍ  ءو كىاٍلغىمىبىةي ًلكيؿِّ شىيٍ  لىوي اإٍلً ، كىاٍلقيكَّنةي عى  .()"ءو  ءو

لمداللة عمى التعظيـ ما عدا المثاؿ  (أكال)أمثمة الفقرة حسف ىادم نكر لقد ساؽ الباحث 
لمداللة عمى االختصاص، كفي الحقيقة  (ثانيا)األخير منيا في المدح، في حيف ساؽ أمثمة الفقرة 

أف تقديـ المبتدأ أك الخبر في ىذه األمثمة جميعيا متعمؽ بتعدد أحدىما، كال عبلقة لو بالتعظيـ أك 
ف أفاد التقديـ فييا االختصاص، فمك تتبع الباحث أك الباحثكف اآلخركف ىذه الجمؿ  المدح كا 

كأحصكىا لكجدكا أف التأخير غالبا ما يككف لممتعدد حيث يقدـ غير المتعدد، كبذلؾ يصدؽ عمى 

                                 
. 14 – 13: اُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ رطج٤و٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 181/ 7:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل: ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ () 

. 147/ 9: ٗلَٚ ( ) 

. 398/ 6: ٗلَٚ ( ) 

. 164: 9: ٗلَٚ ( ) 

. 179/ 7: ٗلَٚ ( ) 

، ٝاُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت ٜٗظ اُجالؿخ 81 – 80: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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 .4/ 8: ٗلَٚ ( ) 

 .281/ 19: ٗلَٚ ( ) 

. 350/ 6: ٗلَٚ ( ) 



 

 

 -195-  

 

ىذا النكع مف األمثمة أف يككف المتقدـ أصبل كال مقتضى لمعدكؿ عنو بناء عمى ىذه الغمبة في 
.                                                                                                                     االستعماؿ

كىذا األمر ال ينحصر في الخبر إذا كاف اسما أك شبو جممة، بؿ يتقدـ المبتدأ إذا كاف 
 ادَّالْهُر ُيْخِلُق  أْلَْ َد َن، َوُيَ دُِّد  آْلَماَل َوُيَقرُِّي (: ")خبره جممة متعددة أيضا، كمف ذلؾ قكلو 

عمى المسند  (الدىر) فقدِّـ المسند إليو ()" ْاَمِ يَّالَة، َوُيَ اِ ُد  أْلُْمِ يَّالَة َمْن َظِفَر ِ ِ  َ ِصَي َوَمْن َفاَتُ  َتِعيَ 
ييقىرِّبي )إلطالة األخبار بالمسند الفعمي، كذلؾ بالعطؼ عميو  (يخمؽ)المسند الفعمي ، كى دِّدي اآٍلمىاؿى ييجى كى

ييبىاًعدي اأٍليٍمًنيَّنةى  ًنيَّنةى، كى كما يتقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ إذا كثرت األلفاظ المتعمقة بو مف ذلؾ  (اٍلمى
َوَ ْد َ َرَف َحقَّالَها ِرَ الٌد ِمَن  ْاُمْؤِمِ يَن،  اَّالِذيَن َ  َتْ َغُلُهْم َ ْ َها ِزيَ ُة َمتَاٍع َوَ  ُ رَّالُة َ ْيٍن، (: ")قكلو 

 فمك أخر المتقدـ في ىذه األمثمة جميعا لصعب تميزه كاشتد خفاؤه كلكانت في ()"ِمْن َوَاٍد َوَ  َمالٍ 
ىذه األمثمة ركة في الصياغة األسمكبية، كقد أشار الدكتكر إبراىيـ أنيس إلى ىذا النكع مف التقديـ 

، كما أطمؽ عميو بعض المحدثيف ()عمى المبتدأ (الجار كالمجركر)كالسيما في تقديـ الخبر 
كقد عرضت ليذه األمثمة ألني كجدت أف الباحثيف لك . ()(طكؿ اإلسناد، أك االمتداد)مصطمح 

كبذلؾ يككف . تدبركا فييا لكجدكا أف التقديـ فييا يرجع إلى سبب كاحد كىك الميؿ إلى تأخير المتعدد
المتقدـ أصبل كال مقتضى لمعدكؿ عنو، ال عمى سبيؿ الكجكب، ألف ىذا مما لـ يقؿ بو النحكيكف، 

نما قصدت بذلؾ مف جية األسمكب في التعبير .  كا 
كمف الدالالت التي خصصيا الباحثكف في نمط تركيبي كاحد ما ذكره الباحث حسف ىادم 

أصبل كال – كىك المبتدأ - نكر في تقديـ المبتدأ عمى الخبر، كىي الداللة عمى أف ككف المقٌدـ 
إذا أراد المتكمـ أف يفيد : " مقتضى لمعدكؿ عنو، كمف ثـ عمد الباحث إلى تكضيح ىذه الداللة بقكلو

السامع حكما ما، فأم لفظ يدؿ عمى ذلؾ الحكـ فاألصؿ فيو التقديـ، كال مقتضى لمعدكؿ عنو، 
فيأتي تقديمو في النطؽ نتيجة لذلؾ، ألف ترتيب األلفاظ في النطؽ ال يككف إال بترتيب المعاني في 

                                 
. 218/ 18:  اثٖ أث٢ اُؾل٣ل:ّوػ ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

. 202/ 10: ٗلَٚ ( ) 

. 271: ٖٓ أٍواه اُؼوث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

، ٝاإلػواة ٝاُزو٤ًت ث٤ٖ اٌَُْ ٝاَُ٘جخ كهاٍخ 57: ٓؾٔل ؽٔبٍخ ػجل اُِط٤ق. ك: ث٘بء اُغِٔخ اُؼوث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

، 134: ٓؾٔل ئثوا٤ْٛ ػجبكح. ك: ، ٝاُغِٔخ اُؼوث٤خ، ٌٓٞٗبرٜب، أٗٞاػٜب، رؾ٤ِِٜب439: ٓؾٔٞك ػجل اَُالّ. ك: رل٤َو٣خ

: ، َُ٘خ2: ػ٢ِ ٗبٕو ؿبُت، ثؾش ْٓ٘ٞه ك٢ ٓغِخ كهاٍبد ٗغل٤خ، ػلك. ك: ٝاُغِٔخ اُط٣ِٞخ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ

2004ّ :23   .
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نما تشمؿ تقديـ أم جزء مف أجزاء ()"الذىف  كأرل أف ىذه الداللة غير منحصرة في تقديـ المبتدأ كا 
التركيب أيضا ألنيا تتعمؽ بالمعنى أكثر مف تعمقيا بالشكؿ، فالتقديـ في التراكيب المغكية إذا كاف 

جائزا مف جية النحك فيك كاجب مف جية المعنى، كىذا مما ال خبلؼ فيو، فكؿ مقدـ ىك أصؿ في 
كأرل أف ىذه الداللة تصدؽ لك . المعنى كال يصح العدكؿ عنو إاٌل إذا أراد المتكمـ تغيير ذلؾ المعنى
متعددا لكجد أف التقديـ  (الخبر)أتى الباحث باألمثمة التي أشرنا إلييا سابقا كالتي كاف فييا المسند 

إذا كاف الكبلـ في سياؽ اإلثبات، أك - غالبا – منحصر في غير المتعدد إذ يؤخر المتعدد منيما 
كاجب التقديـ، كفي تمؾ الحالتيف يصح أف يقاؿ أف  (المبتدأ)جاء بأمثمة كاف فييا المسند إليو 

. التقديـ أصؿ كال مقتضى لمعدكؿ عنو
ذا كانت داللة التقديـ في سياؽ اإلثبات تختمؼ عف داللتو في سياؽ النفي أك االستفياـ،  كا 

فيذا ال يعني شمكؿ بعض التراكيب بيذه التقسيمات، مثؿ تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ، إذ لجأ 
أحد الباحثيف إلى تقسيـ ىذا التركيب عمى سياقات مختمفة، فأفرد لو سياقا في اإلثبات، كسياقا في 

، كأرل أف داللة ىذا التركيب ىي كاحدة سكاء كاف مثبتا أك منفيا أك ()االستفياـ، كسياقا في النفي
نما ىك مسمط  مستفيما، ألف النفي أك االستفياـ في ىذا التركيب غير مسمط عمى المفعكؿ بو، كا 

 عمى اكلك كاف النفي أك االستفياـ مسمط. عمى الفعؿ، فالنفي كاالستفياـ لمفعؿ ال لممفعكؿ بو
. المفعكؿ بو مباشرة لجاز لو أف يفرد لكؿ كاحد منيما سياقو الخاص الختبلؼ الداللة

كقد أغفؿ الباحثكف جميعا تقسيـ تراكيب الجممة الفعمية التي يككف فييا االسـ مقدما عمى 
الفعؿ، إلى التي يككف فعميا ماضيا كالتي يككف فعميا مضارعا، فقد فٌرؽ عبد القاىر الجرجاني بيف 

ذ قد بٌينا الفرؽ بيف تقديـ الفعؿ " ىذيف النكعيف مف الجمؿ حيف عرض لمتقديـ كالتأخير إذ يقكؿ  كا 
 كقد أشار الدكتكر إبراىيـ ()..."كتقديـ االسـ كالفعؿ ماض، فينبغي أف ينظر فيو كالفعؿ مضارع 

فمف الكاجب أف ننظر لصيغتي الماضي كالمضارع عمى أنيما أمراف : " أنيس إلى مثؿ ذلؾ بقكلو
 إذ كجد أف مكضع المسند إليو مع الفعؿ ()"مختمفاف، كأف نفٌرؽ بيف حاؿ الجممة مع كؿ منيما

لجمؿ االماضي غالبا ما يتأخر عف المسند، كيندر االلتجاء إلى غير ىذا النظاـ مف خبلؿ تتبعو 

                                 
. 11: اُظٞاٛو اُزو٤ًج٤خ ك٢ فطت ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ كال٤ُخ رطج٤و٤خ ( ) 
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. 116: كالئَ اإلػغبى: ٣٘ظو ( ) 

 .259: ٖٓ أٍواه اُِـخ ( ) 



 

 

 -197-  

 

جممة  (أربع عشرة)مسندا إليو فكجد مف بيف مئات الجمؿ  (اهلل)القرآنية التي كاف فييا لفظ الجبللة 
ىذا النظاـ في ىذه اآليات أسمكبا مف " ، كبناء عمى ذلؾ عٌد ()فقط قد خكلؼ فييا ىذا النظاـ

أساليب القصر يحسف أال نمجأ إليو إال حيف نريد قصر صفة مف الصفات عمى المسند إليو، كمتى 
 كلك اتبع الباحثكف ىذا ()"استقر ىذا في األذىاف فمسنا بحاجة إلى دليؿ آخر عمى إفادة ىذا القصر

.  المنيج في نيج الببلغة لكقفكا عمى مممح أسمكبي يكافؽ ىذا الرأم أك يخالفو
ف الباحث حسف ىادم نكر لـ يدرس األنماط التركيبية لمتقديـ جميعيا في الجممة كما أ

نما اكتفى بذكر األنماط التركيبية التي ليا حضكر كبير في نيج الببلغة  عمى حٌد – الخبرية، كا 
الظرؼ )مف دكف إحصاء، فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يتناكؿ الباحث داللة تقديـ شبو الجممة – كصفو 

، أك تقديـ ()عمى المبتدأ (الخبر)، أك تقديـ االسـ الظاىر ()عمى الفعؿ (أك الجار كالمجركر
، بزعـ منو أف مثؿ ىذه التراكيب ()، أك المفعكؿ بو()، أك حذؼ الفعؿ()المفعكؿ بو عمى الفعؿ

كلك رجعنا إلى ما قدمو الباحثكف مف  - ()عمى حد كصفو–  (يذكر)أك  (بارع)ليس ليا حضكر 
إحصاء ليذه التراكيب المغكية في نيج الببلغة لكجدنا خبلؼ ذلؾ، فيؿ يصدؽ عمى تركيب مثؿ 

مكضعا أف يكصؼ بأنو  (مائة كثمانية كأربعيف)تقديـ شبو الجممة عمى الفعؿ الكارد في أكثر مف 
عمى المبتدأ  (الخبر)أك ىؿ يصدؽ عمى تركيب مثؿ تقديـ االسـ الظاىر ! ليس لو حضكر بارع 
نعـ قد تككف "!  يذكراأني لـ أجد لو حضكر"مكضعا أف يقاؿ فيو  (ست كأربعيف)الكارد في أكثر مف 

كىك ما . ىذه التراكيب بالنسبة إلى غيرىا أقؿ عددا كلكف ىذا ال يمنع مف دراستيا كبياف دالالتيا
.  صححو في دراستو الثانية إذ أدخؿ فييا ىذه األنماط التركيبية

                                 
. 262: ٖٓ أٍواه اُِـخ: ٣٘ظو ( ) 
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ٝهك ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ك٢ ٤ٍبم اإلصجبد ثبَُ٘جخ ُِغبه أّبه اُجبؽش ٓؾٔٞك ػجل ؽٔل اُال٢ٓ ئ٠ُ إٔ ٛنا اُزو٤ًت  ( ) 
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 احذف 
– في ميداف الداللة –  ظاىرة الحذؼ تمثؿ  ثاني الظكاىر التركيبية التي أجمع الباحثكف 

عمى دراستيا لما تؤثره ىذه الظاىرة في تغيير المعنى أك تحكيمو، فالحذؼ عنصر مف عناصر 
التحكيؿ ال يمكف ألم باحث عف المعنى أف يتجاكزه، كأبرز ما أشار إليو الباحثكف في ىذه الظاىرة 

، كأضاؼ ()، كزاد بعضيـ حذؼ المبتدأ أك الخبر()ىك حذؼ الفعؿ أك الفاعؿ أك المفعكؿ بو
 كزاد بعضيـ عمى ذلؾ كمو أف فصؿ مكاضع الحذؼ ()(مكمبلت اإلسناد)بعضيـ حذؼ الفضمة 
، في حيف اقتصر بعضيـ عمى دراسة الحذؼ في ()، كالحرؼ، كالجممة(الكممة)فتناكؿ حذؼ االسـ 

. ()في عنصر كاحد مف عناصر الجممة مثؿ حذؼ الفاعؿ
ذا كاف منيج الباحثيف في دراسة ظاىرة التقديـ قائـ عمى دراسة ما جاز منو في عرؼ  كا 
النحكييف مف دكف الكاجب، فإف منيجيـ في دراسة الحذؼ شمؿ الجائز كالكاجب، كيتجمى ذلؾ 
بصكرة أكضح في تناكليـ حذؼ الفاعؿ في الجممة ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ، كلـ يختمؼ 

منيجيـ في عرض المادة العممية ليذه الظاىرة عف سابقتيا، كقد حاكؿ الباحثكف أف يضعكا دالالت 
لحذؼ كؿ عنصر مف عناصر الجممة، كأرل أف دالالت الحذؼ ألم عنصر مف عناصر الجممة 

إلى غير ...ىي كاحدة، فدالالت حذؼ الفعؿ ال تختمؼ عف دالالت حذؼ الفاعؿ أك المفعكؿ بو 
ما التعميـ  ذلؾ، فالغرض الداللي مف الحذؼ إما التركيز عمى ما تبقى مف عناصر الجممة، كا 

. كالتكسع في الداللة
كأما ما ذكره الباحثكف مف أغراض أخرل لمحذؼ فجاء ذلؾ نتيجة خمطيـ بيف غرضيف 

الغرض الببلغي، كالغرض الداللي، أك لنقؿ خمطيـ بيف منيجيف في :  أساسييف لمحذؼ ىما
المنيج السمككي النفسي، كالمنيج البنيكم النصي،ألف ىذيف المنيجيف قد جمعا في منيج : التحميؿ

الببلغييف، كأعني بالغرض الببلغي أف الحذؼ الكاقع في أم عنصر مف عناصر الجممة ال يؤثر 
، أك يؤثر في المعنى كفي الشكؿ في آف (عدد كممات الجممة)في المعنى بقدر ما يؤثر في الشكؿ

كاحد كلكف يمحظ فيو الشكؿ عمى حساب المعنى، أك يبحث عف المعنى مف خبلؿ الكقكؼ عمى 
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األسباب النفسية التي جعمت المتكمـ يمجأ ليذا الحذؼ، كأما الغرض الداللي أف يككف الحذؼ 
عنصرا مؤثرا في معنى الجممة مف خبلؿ الكقكؼ عمى الجممة كما ىي ال غير، كلنقؼ عمى سبيؿ 
المثاؿ عمى داللة مف دالالت الحذؼ كثيرا ما أشار إلييا الباحثكف كىي اإليجاز، جاء في معاني 

ذا كاف المعنى معمكما طرح منو ما يرد الكبلـ إلى اإليجاز: "القرآف لمفراء  فاإليجاز حذؼ "كا 
عنصر مف عناصر الجممة نتيجة عمـ المخاطب بو، فقد يككف ىذا المحذكؼ ال يؤثر في المعنى 
نما يؤثر في الشكؿ فقط، كلعؿ فيما أكرده الدكتكر فاضؿ السامرائي مف أمثمة كافية في تكضيح  كا 

كمف ذلؾ أف يككف المحذكؼ معمكما لممخاطب، أك متعارفا عميو بيف الناس، : "ىذا المعنى، قاؿ
كمف ذلؾ في كبلـ العامة فبلف ...،(دينارا)كتسكت عف التمييز كىك  (المؤلك مثقاؿ بعشريف)نحك 

عنده قمب، أك عنده معدة، عمى معنى أف عنده مرض قمب أك مرض معدة اعتمادا عمى الفيـ العاـ 
 كالمبلحظ في مثؿ ىذه الجمؿ أف الحذؼ لـ يؤثر في المعنى فمك ذكر ()"الذم تعارؼ عميو الناس

المحذكؼ لـ تتغير داللة الجمؿ، كىنا يفاضؿ الببلغيكف بيف ىذه الجمؿ مف حيث الحذؼ أك 
الذكر، فيذىبكف إلى أف الجمؿ التي حدث فييا حذؼ ىي جمؿ مكجزة، فاإليجاز سمة مف سمات 

كيدخؿ في ذلؾ إذا كاف المحذكؼ حرفا . ()الكبلـ البميغ، كآية ذلؾ قكليـ خير الكبلـ ما قؿَّن كدؿَّن 
، كال أدر: أك جزء مف كممة، مثؿ (أييا الناس)كحذؼ ياء النداء في نحك  كقد يككف الحذؼ . لـ يؾي

إلى غير ذلؾ، كبعيدا عف ...نتيجة كضكح المعنى في السياؽ، أك كثرة دكرانو عمى ألسنة الناس 
التفصيؿ، إف جممة األصؿ إذا عدؿ عنيا بحذؼ عنصر مف عناصرىا ككاف معناىما كاحدا أفاد 

فالغرض ىنا غرض ببلغي ال . الحذؼ اإليجاز؛ ألف تأدية المعنى بأقؿ عدد مف الكممات أبمغ
. داللي كىك اإليجاز

كدفعا لتكىـ مفاده أني ال أجد فائدة في مثؿ ىذا النكع مف الحذؼ ألني أشرت إلى أف 
أنو قد ال يغير مف : الحذؼ كالذكر في مثؿ ىذه المكاضع ال يغير مف المعنى شيئا أقكؿ نعـ

ظير المحذكؼ لنزؿ قدر الكبلـ مف " فمكالمعنى كلكف ذلؾ ال يجعميما في مقاـ كاحد مف الببلغة 
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، كلكاف مبطبلن لما يظير عمى الكبلـ مف الطبلكة  كلصار إلى شيء مسترٌؾ مسترذؿ،عمك ببلغتو
.   () "كالحسف كالرقة

كقد أشار الباحثكف إلى أمثمة كثيرة كاف الحذؼ فييا مؤثرا في الشكؿ ال في المعنى مف 
ذلؾ ما ذكره الباحثاف محمكد عبد حمد البلمي، كسمير داكد سمماف في حذؼ المفعكؿ بو 

. ()، أك حذؼ الحرؼ لتسييؿ النطؽ()لئليجاز
كقد يؤثر العنصر المحذكؼ في الشكؿ كالمعنى معا، كحذؼ الفاعؿ في جممة الفعؿ 

المبني لممجيكؿ فتصبح ىذه الجممة أقؿ عددا مما لك كانت مبنية لممعمكـ، أك حذؼ المفعكؿ بو،  
كىنا يمحظ الباحثكف تغير الشكؿ في الجممتيف، فيضعكف تبعا ليذا التغيير دالالت، أك يمحظكف 
المعنى مف خبلؿ الكقكؼ عمى األسباب النفسية التي دفعت المتكمـ لحذؼ الفاعؿ،  فإذا كاف 
الفاعؿ المحذكؼ معمكما لممخاطب ذىبكا إلى اإليجاز، كمف ثـ جعمكا لو أسبابا مثؿ التعظيـ، 
ذا لـ يكف معمكما ذىبكا إلى اإلبياـ، كمف ثـ كضعكا لو أسبابا مثؿ الجيؿ بو، أك  كالتحقير، كا 

ذا كجدكا أنو ال يصح تقدير فاعؿ بعينو ذىبكا إلى داللة عدـ تعمؽ  الخكؼ منو، أك الخكؼ عميو، كا 
الغرض بذكره كيدخمكف ىذه الداللة في اإلبياـ أيضا، كىذه كميا أغراض ببلغية، تبحث في الدكافع 
النفسية التي جعمت المتكمـ يمجأ إلى الحذؼ، كأما الغرض الداللي في جممة الفعؿ المبني لممجيكؿ 

يتـ رصده مف خبلؿ البحث عف المعنى في الجممة كما ىي؛ ألنيا الممثؿ الكحيد عف المعنى الذم ؼ
نما يريد الذم ذكره، ففي ىذه الجممة يككف  يريده المتكمـ فالمحذكؼ ال يريده المتكمـ كال يقصده كا 

كىنا تحكيؿ في المعنى مف الكؿ إلى الجزء، أك . التركيز عمى الحدث كالمفعكؿ بو دكف سكاىما
لنقؿ مف العاـ إلى الخاص، كقد يريد المتكمـ خبلؼ ذلؾ حيف ال يريد حصر المعنى في فاعؿ 
نما يجعمو عاما فينتقؿ بالمعنى مف الجزء إلى الكؿ لمتكسيع في الداللة كىك ما يسمى  بعينو كا 

بالعمكـ، كيغمب ذلؾ في حذؼ المفعكؿ بو ألنو تقييد لممعنى، كقد أشار الباحثكف إلى ىذه المعاني 
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 كربما أدرؾ الباحث ىادم شندكخ حميد أف معظـ ىذه الدالالت الببلغية لـ ()فضبل عف سابقتيا
تركز عمى الجممة التي حذؼ عنصر مف عناصرىا كما ىي، لذا ركز عمى الجانب الداللي في 

 . ()أمثمتو لحذؼ الفاعؿ
 كالذم يبدك لي أف حذؼ الفاعؿ في الجممة المبنية لممجيكؿ ليس الغرض منو اإليجاز، 

سكاء عمـ المخاطب بالفاعؿ أك لـ يعممو؛ ألف حذؼ الفاعؿ ىنا لـ يكف مراعاة لحاؿ المخاطب، بؿ 
ألف المتكمـ ال يريده في المعنى، ففرؽ بيف الفاعؿ المحذكؼ كالفاعؿ المستغنى عنو، كالفرؽ بيف 

الحذؼ كاالستغناء، أف الحذؼ يككف مف المكجكد، كلٌما لـ يكف مكجكدا في بعض التراكيب المغكية، 
ككجكده أساس لسبلمة التركيب ييمجأ إلى تقديره، كأما ما يستغنى عنو فبل حاجة لتقديره إذ بغيره 

يستقيـ التركيب، فالفاعؿ ىنا مستغنى عنو،  فإذا لجأ المتكمـ إلى بياف معنى كاحد بجممتيف حذؼ 
 عنصرا أك أكثر بناء عمى عمـ المخاطب بالعنصر المحذكؼ، أك لكضكح معناه في اقاحدإمف 

السياؽ، أك لكثرة دكرانو عمى ألسنة الناس، جاز القكؿ بأف الجممة التي ىي أقؿ عددا جممة مكجزة 
 الذم تؤديو الجممة األخرل األكثر عددا، مف دكف التركيز عمى نفسومختصرة؛ ألنيا أدت المعنى 

جزء مف أجزاء المعنى،أك تحكيمو، فالعنصر المحذكؼ يريده المتكمـ كيقصده في المعنى إال أنو 
اعتمد عمى المخاطب في إدراكو، كأما إذا لجأ المتكمـ إلى بياف معاف مختمفة عما ىي عميو في 
جممة األصؿ فعمد إلى حذؼ ما ال يريده مف ذلؾ األصؿ كأبقى ما يريده كيقصده فبل يصح أف 

ف الجممة التي حذؼ منيا المتكمـ عنصرا أك أكثر أنيا مكجزة قياسا عمى جممة إنقكؿ في مثؿ ذلؾ 
األصؿ، مثؿ تحكيؿ الجممة المبنية لممعمكـ إلى جممة مبنية لممجيكؿ؛ ألف المفاضمة في مثؿ ىذه 
الجمؿ يسمب ما أراده المتكمـ مف معنى فإذا قمنا إف الجممة التي حذؼ منيا الفاعؿ ببناء الفعؿ 
ـٌ  لممجيكؿ ىي إيجاز لجممة الفعؿ المبني لممعمكـ يعني ذلؾ أنيما متساكيتاف في المعنى كمف ث

تككف الجممة التي حذؼ منيا الفاعؿ أبمغ مف التي ذكر فييا، كفي الحقيقة أف لكؿ منيا معنى أراده 
 ببل فائدة كال حذفو االمتكمـ فالجممتاف بميغتاف في معناىما،  فبل ذكر الفاعؿ في جممة األصؿ زائد

نما حذفو المتكمـ ألنو ال يريده افي الجممة المعدكلة اختصار  في عدد الكممات حتى يقاؿ إيجاز،كا 
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في المعنى كبذلؾ يككف المتكمـ قد بنى كبلمو عمى ما يريده مف معنى، فشكؿ الجممتيف يكحي بأف 
.  ىما إيجاز عف األخرل كلكف معناىما يختمؼ في نفس المتكمـاحدإ

ؤثر في تغيير معنى مكلذا أرل أف ما ذكره الباحثكف مف أسباب في حذؼ الفاعؿ ال 
الجممة، كلعٌمي أجد في ما ذىب إليو أحد النحاة مف أف أسباب حذؼ الفاعؿ ليس مف كظيفية 

نما ىي مف كظيفة أىؿ المعاني ف تعددت ()النحكم، كا  ، ما ىك إال إدراؾ منو بأف ىذه األسباب كا 
تبقى الجممة ذات معنى يصح السككت عميو ينبغي أف ينظر إلييا كما ينظر إلى غيرىا مف الجمؿ، 

فما الفائدة مف تقدير محذكؼ استغنى عنو المتكمـ، فصاحب ىذا الرأم ال يريد أف ينفي عبلقة 
أننا ال نكافؽ عمى الفصؿ بيف : " النحك بالمعنى كما ذىب أحد الباحثيف معمقا عمى ىذا الرأم بقكلو

عمـ النحك كعمـ المعاني؛ ألنيما تكأماف منشأ كغاية، كال يتصكر أف تستقيـ قكاعد النحك كأحكامو 
عف تأمؿ المعاني كالتعرؼ عمييا بحسب ما لدل المتكمـ مف أغراض كمف ىنا قيؿ اإلعراب فرع 

 غير () كمف ذلؾ نتبيف أف ما ذكره الباحثكف مف أف الحذؼ ىك أحد أقساـ اإليجاز()"المعنى
. دقيؽ؛ ألف اإليجاز غرض مف أغراض الحذؼ، فميس الحذؼ كٌمو إيجازا

كعمى ىذا بنى - إف دراسة ظاىرة الحذؼ عمى أنيا مظير تركيبي يؤثر في تغيير المعنى 
تستمـز أف يككف ذكر المحذكؼ مؤثرا في المعنى أيضا، كأعني بذلؾ أف – الباحثكف دراساتيـ 

الباحث لك ذىب إلى معنى معيف كاف سببو الحذؼ يستمـز أف يتغير ىذا المعنى لك ذكر المحذكؼ  
كىذا مما ال أجده في كثير مف الدالالت التي ذكرىا الباحثكف؛ ألنيا ال تدخؿ في ىذا التكصيؼ 
لمحذؼ ككنيا لـ تركز عمى تغيير المعنى في الجممة بقدر ما ركزت عمى أسباب الحذؼ، كلنقؼ 
عند ىذه الدالالت لنرل األثر الذم تركتو في المعنى، فقد أشار الباحثكف كثيرا إلى داللة العمـ 
بالمحذكؼ، أك تعظيمو، أك تحقيره، في أمثمة كثيرة سكاء كاف المحذكؼ في مكضع االبتداء أك 

، كلك أمعنا النظر في ىذه األمثمة فسنجد أف معظميا مما يجكز ...الخبر أك الفاعؿ أك المفعكؿ بو
فيو الحذؼ أك الذكر، فإذا كانت ىذه الدالالت جاءت نتيجة الحذؼ، فما مصير ىذه الدالالت لك 

ذكر المحذكؼ ىؿ تتغير؟ 
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حذؼ المبتدأ لمعرفة  ()مف ذلؾ ما ذىب إليو الباحث حسف ىادم نكر مف أف اإلماـ 
ُر َمْن َ ا َّالُ  َوُمِذلُّ َمْن َ اَو هُ :"  في قكلو()المخاطب بو العائد عمى  (ىك) أم ()"َ اِهُر َمْن َ ازَّالُه َوُمَدمِّ
 ْاَ اِطُن ِاُ لِّ َخِفيَّالٍة َو ْاَحاِأُر ِاُ لِّ َسِريَرٍة  ْاَعاِاُم (:") في قكلو ()، أك تعظيما لو(اهلل)لفظ الجبللة 

ُدوُر َوَما َتُخوُن  ْاُعُيونُ   في ()، أك تحقيرا لو(اهلل)العائد عمى لفظ الجبللة  (ىك) أم ()"ِ َما ُتِ نُّ  اصُّ
كما ذىب .  أم أنتـ تحقيرا ليـ()"ُصمٌّ َذُوو َ ْسَماٍع َوُ ْ مٌد َذُوو َ ََلٍم َوُ ْميٌد َذُوو َ ْ َصارٍ (:")قكلو 

ككنو يعكد عمى ؿإليو الباحث ىادم شندكخ حميد مف حذؼ المبتدأ تعظيما لشأنو كجبللة سمطانو 
َاِطيفٌد َ  ُيوَصُف ِ اْاَخَفاِا َ ِ يرٌد َ  ُيوَصُف ِ اْاَ َفاِا َ ِصيرٌد َ  (:")، في قكلو ()(اهلل)لفظ الجبللة 

ُ َفاةٌد َطَغامٌد َ ِ يدٌد (:") في قكلو () أك حذفو لمتحقير()"ُيوَصُف ِ اْاَحاسَّالِة َرِحيمٌد َ  ُيوَصُف ِ اارِّ َّالةِ 
 أم ىـ جفاة طغاـ عمى معنى التيكـ كالتحقير، أك ما ذكره الباحثاف ()"َ ْ زَ مٌد ُ ِمُعو  ِمْن ُ لِّ َ ْويٍ 

، فيذه ()محمكد عبد حمد البلمي ك سمير داكد سمماف مف أمثمة لحذؼ المفعكؿ بو لئليجاز
إلى ذكر المحذكؼ في ىذه  ()األمثمة جميعا مما يجكز فييا الحذؼ كالذكر، فمك لجأ اإلماـ 

األمثمة، فيؿ يعني ذلؾ  أف ىذا العنصر فقد داللتو عمى التعظيـ أك التحقير كالتيكـ، كبصراحة ال 
أميؿ إلى ذلؾ؛ ألنني أرل أف داللة التعظيـ كالتحقير كالعمـ كميا مفيكمة مف سياؽ الجممة ال مف 

نما الذم كشؼ عف ىذه  الحذؼ، فميس الحذؼ ىك الذم كشؼ عف داللة العمـ كالتعظيـ كالتحقير كا 
مف الصفات ما يتآزر في تجسيدىا، إذ لك ذكر المحذكؼ لـ  ()المعاني سياؽ حشد فيو اإلماـ 

نما ىي أسباب تكسؿ بيا الببلغيكف لمعرفة  تتغير الداللة، فيذه في الحقيقة ليست دالالت لمحذؼ كا 
الدافع النفسي الذم ألجأ المتكمـ ليذا الحذؼ، كينبغي أف يفرؽ الباحثكف بيف السبب كالداللة؛ ألف 
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الداللة تستكحى مما بقي مف أجزاء الجممة، كىب أف الحذؼ منح ىذا العنصر داللة مف ىذه 
ال يمثؿ عنصر تحكيؿ في معنى الجممة بؿ يمثؿ عنصر تحكيؿ في - مع ذلؾ  – فإنوالدالالت، 

خاؿ أف الباحثيف معنيكف بدراسة داللة الجممة كليس داللة العنصر المحذكؼ، اك. معنى المفظ المفرد
ككنو يمثؿ معنى أراده ؿلذا كاف عمييـ أف يركزكا تحميميـ عمى ما ذكر أك ما بقي مف أجزاء الجممة، 

ف الفارؽ بيف إىما حذؼ، فبل يجدم أف يقاؿ احدإالمتكمـ، كيكازنكا بيف معنى في جممتيف حدث في 
الجممتيف ىك الحذؼ الذم ىك بسبب العمـ بو أك تعظيمو أك تحقيره، ألف السؤاؿ يبقى قائما ما 

 ؟الفرؽ بينيما مف حيث المعنى
كمف جانب أخر أف ىذه األسباب يصح أف يقكـ بعضيا مقاـ بعض فمك أعدنا النظر في 
أمثمة الباحث حسف ىادم نكر التي ساقيا عمى داللة حذؼ المبتدأ عمى العمـ بو أك عمى التعظيـ 

لصح أف نستخدـ أيا مف ىذيف السببيف سببا لمحذؼ في  (اهلل)كىي مما يتعمؽ بمفظ الجبللة 
المثاليف؛ ألف لفظ الجبللة معمكـ عند المخاطب كمعٌظـ في نفسو أيضا، كلعٌؿ الباحثيف محمكد عبد 

حمد البلمي، ك ىادم شندكخ حميد حاكال أف يفرقا بيف السببيف إذ جعبل ما كاف منيما تعظيما 
لممحذكؼ ىك أف يككف في سياؽ ال يميؽ بذكر لفظ الجبللة استكراىا لما فيو مف ألفاظ فيككف 

. ()الحذؼ ىنا تعظيما كتنزييا
الفاعؿ مثبل – كأظير ما تككف عميو ىذه األسباب مف الخمط كالتداخؿ إذا كاف المحذكؼ 

ال يعممو المخاطب إذ يمجأ الباحثكف إلى تقدير أسباب ال دليؿ عمييا في تركيب الجممة مثؿ – 
الخكؼ منو، أك الخكؼ عميو، أك الجيؿ بو، أك لئلبياـ عمى السامع، كأرل أف البحث في مثؿ ىذه 
األسباب أك األغراض ىك بحث في حدس المتكمـ، كلذا نجد أف ىذه األغراض تتداخؿ عند الباحث 
المحمؿ ألف كؿ كاحد منيا يصح أف يقـك مقاـ غيره، كلربما كجد الباحث محمكد عبد حمد البلمي 

كيتنافى مع مكانتو العممية كالدينية  ()أف مف بيف ىذه األغراض ما يسيء إلى شخصية اإلماـ 
لمخكؼ منو أك – أم الفاعؿ – أما بقية األغراض التي ذكرىا عمماء العربية كحذفو : " لذا قاؿ

 إف المنيج السميـ يقتضي عمى ()"عميو، أك لمجيؿ بو، فإنيا لـ ترد في نيج الببلغة إطبلقا
الباحثيف أف يحصركا عمميـ في الصكرة المفظية المنطكقة ال في األلفاظ المحذكفة أك المتصكرة ، 
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فعمى سبيؿ المثاؿ أف دراسة أثر حذؼ الفاعؿ يتكصؿ إليو الباحثكف مف خبلؿ الكقكؼ عمى الجممة 
ال مف خبلؿ معرفة . المبنية لممجيكؿ كمعرفة الفارؽ الداللي بينيا كبيف الجممة المبنية لممعمكـ

.   أسباب الحذؼ
كأرل أف الجممة الفعمية ذات الفعؿ المبني لممجيكؿ المثبتة المكتفية بأقؿ عدد مف 

كالمرتبة حسب األصؿ ىي جممة تكليدية تحكيمية في آف  (المسند كالمسند إليو)عناصرىا التأسيسية 
فيي تكليدية بمحاظ ما تؤديو مف داللة ، (باعتماد تقسيـ الدكتكر خميؿ أحمد عمايرة لمجممة)كاحد 

ف كنت ال أميؿ إلى القكؿ بأف الجممة المبنية لممعمكـ أك المبنية لممجيكؿ المرتبة  مجرد اإلخبار، كا 
حسب األصؿ إنما تدؿ عمى الخبر المجرد مف خبلؿ نقمو مف صكرتو الذىنية في ذىف المتكمـ إلى 
ف دلت عمى ما فييا مف خبر إال  ذىف السامع  مف دكف التركيز عمى معنى مف المعاني؛ ألنيا كا 

 . أنيا ركزت عمى ما تقدـ منيا كىك الحدث
كىي تحكيمية؛ ألف المتكمـ قد عدؿ إلييا مف الجممة المبنية لممعمـك لغرض التغيير في 
المعنى مف خبلؿ إدخاؿ عنصر مف عناصر التحكيؿ عمييا كىك الحذؼ، ففي الجممة التكليدية 

الفعمية المبنية لممعمـك أراد المتكمـ اإلخبار مف دكف التركيز عمى معنى مف المعاني كىك إخبار عف 
الحدث كالفاعؿ، أك الحدث كالفاعؿ كالمفعكؿ بو، كأما في الجممة المبنية لممجيكؿ فالمتكمـ أراد 

اإلخبار أيضا مف دكف التركيز عمى معنى محدد إال أنو استثنى الفاعؿ مف الخبر ألنو ال يريده كال 
نما أراد أمرا آخرا ال يتعمؽ بالفاعؿ، كىك الذم ينبغي أف يبلحظ كىك التركيز  يقصده في المعنى كا 
عمى الحدث كالمفعكؿ بو مع اختبلؼ نسبة التركيز بينيما تقديما كتأخيرا، إثباتا كنفيا، استفياما 

َّـن فإف قكلنا بأنيا جممة تحكيمية ىك بمحاظ الجممة التكليدية المبنية لممعمكـ، كمف ثـ . كتككيدا كمف ث
 كما ىك الحاؿ في الجممة الفعمية –تتحكؿ ىذه الجممة التكليدية المبنية لممجيكؿ إلى جممة تحكيمية 

 عندما يستخدميا المتكمـ لنقؿ الخبر مف خبلؿ التركيز عمى جزء مف أجزائو –المبنية لممعمـك 
إلظيار عنايتو كاىتمامو بو، باستخدامو عنصرا مف عناصر التحكيؿ التقديـ، كالزيادة، كالحذؼ، 

 .إلى غير ذلؾ... كالنبر
كما أكد اإلشارة إلى أف الباحثيف كثيرا ما يمجؤكف إلى تقدير المحذكؼ كىـ يبحثكف عف 

المعنى، كأرل أف تقدير المحذكؼ مف جية النحك يساعد الباحث عمى فيـ القكاعد النحكية 
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األساسية، كأما تقديره مف جية المعنى فإنو يفسد الغرض الذم مف أجمو حذؼ المتكمـ ما حذؼ 
كلما كاف المتكمـ قد حذؼ لغرض ببلغي فميس مف حؽ "سكاء أكاف ىذا الغرض ببلغيا أـ دالليا 

فاألفضؿ إذا أف ... السامع أف يبرز ىذا المحذكؼ، كأنو إف فعؿ، فقد أفسد ىذا الغرض الببلغي
 كأما إذا كاف ()"يفيـ أف ىناؾ حذفا كأف يترؾ لمسامع تقدير ىذه االحتماالت كميا، بؿ زيادة عمييا

المحذكؼ لغرض داللي فإف المتكمـ ال يريده في المعنى كال يقصده كىنا ما الداعي إلى تقدير 
. محذكؼ ال يريده المتكمـ في المعنى

اف عمى المحمؿ المغكم أف يضع إشارة " كلذا ذىب الدكتكر خميؿ أحمد عمايرة إلى 
المجمكعة الخالية مكاف المحذكؼ خشية إفساد الغرض الببلغي الذم مف أجمو حذؼ المتكمـ ما 

. ()"حذؼ، فتنقمب الجممة مف تكليدية ذات معنى إخبارم محايد إلى تحكيمية ذات بعد داللي آخر
 
 ( اتقييد) ازيادة 

في ميداف الداللة – تمثؿ ظاىرة الزيادة  ثالث الظكاىر التركيبية التي لجأ بعض الباحثيف 
إلى دراستيا لما تؤثره ىذه الظاىرة في تغيير المعنى أك تحكيمو، فالزيادة عنصر مف عناصر – 

التحكيؿ ال يمكف ألم باحث عف المعنى أف يتجاكزه، كقد ركز الباحثكف في دراستيـ ىذه الظاىرة 
عمى الجانب الداللي كالنحكم ألنيـ ينطمقكف مف رصد عناصر لغكية جديدة أضيفت إلى الجممة 
األصؿ كبذلؾ درسكا داللة الجممة كما ىي، ال بافتراض عناصر غير مكجكدة كما في ظاىرة 

المسند كالمسند )الحذؼ، فاألصؿ في تركيب الجممة أف يقتصر بناؤىا عمى الركنيف األساسييف 
مف غير زيادة تصرؼ الكبلـ إلى حكـ معيف أك تحصره في كجو مف الكجكه، إذ إف غرضيا  (إليو

مف ذلؾ اإلخبار فقط، كىذا ما يؤديو التركيب األصمي لمجممة، كتسمى الجممة المطمقة، أما إذا زيد 
عمى ركني الجممة شيء مما يتعمؽ بيما أك بأحدىما إلفادتيا بذلؾ فائدة فتسمى الجممة المقيدة، كقد 

عبارة عٌما زاد "عبر النحاة عف ىذه الزيادة بالفضبلت أك المكمبلت اإلسنادية فالفضمة عندىـ ىي 
، كما عبر عنيا الببلغيكف بالقيد الذم يضاؼ إلى ()"عف ركني اإلسناد كالمفعكؿ كالحاؿ كالتمييز

الجممة األصؿ لتحقيؽ زيادة في المعنى، فكؿ زيادة في المبنى تعني زيادة في المعنى، كقد كقؼ 
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" فعبد القاىر الجرجاني يرل فيو بأنو ما حصر معناه  (القيد كالمقٌيد)الببلغيكف طكيبل عند مفيـك 
، كالسكاكي يقؼ عنده كقفة تفصيؿ مشيرا إلى قيمتو ()"بشيء يخصصو كيجعمو في حكـ نكع برأسو

 ككمما زادت المقيدات في ()كمعددا كجكه التقييد (تربية الفائدة)الداللية في السياؽ كالمتمثمة بػ 
لما ىك معركؼ مف أف الحكـ كمما كثرت قيكده ازداد كضكحا "الجممة ازداد معناىا كضكحا 

 كأبرز ما أشار إليو الباحثكف في ىذه الظاىرة ىك زيادة ()"كتخصيصا فتككف فائدتو أتـ كأكمؿ
. () كالقصر() كالشرط() كالتكابع() كالمفعكالت() كالنفي()النكاسخ

كلك أنعمنا النظر في عناصر الزيادة ىذه لكجدنا أنيا تزاد في أكؿ الجممة أك في كسطيا 
أف ىذه العناصر منيا ما يزاد عمى األسماء كمنيا ما يزاد عمى األفعاؿ كمنيا ما كأك في آخرىا، 

يزاد عمى األسماء كاألفعاؿ معا، كلمعرفة األثر الذم تتركو ىذه الزيادات أك القيكد في معنى الجممة 
األصؿ ال بد مف معرفة معاني كؿ عنصر مف ىذه العناصر التي تزاد عمى الجممة األصؿ فعمى 
سبيؿ المثاؿ دخكؿ إف أك إحدل أخكاتيا عمى الجممة االسمية ينقميا مف معنى اإلخبار المجرد إلى 

تنقميا إلى  (كأف)تنقؿ الجممة إلى معنى التككيد، ك (إف كأف)معنى آخر تبعا لمعنى األداة فػ 
تنقميا إلى  (لعؿ)تنقميا إلى معنى التمني، ك (ليت)تنقميا إلى معنى االستدراؾ، ك (لكف)التشبيو، ك

نيا إمعنى الترجي، كىنا تككف القيمة الحقيقة دالليا لمعنى األداة، ككذلؾ الحاؿ في كاف كأخكاتيا إذ 
تضيؼ عمى معنى الجممة األصؿ ما تحممو كؿ أداة مف معنى الزمف، ككذا الحاؿ في بقية 
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الزيادات األخرل، كاألدكات الداخمة عمى األفعاؿ إذ تضيؼ عمى معنى الجممة معاني أخر كالنفي 
. كاالستفياـ كالتككيد كالشرط

ككما رصد الباحثاف حسف ىادم نكر كعباس اسماعيؿ سيبلف الدالالت الناتجة عف زيادة 
عنصر أك أكثر عمى الجممة األصؿ اختص باحثكف آخركف برصد الدالالت الناتجة عف زيادة 

. أدكات بعينيا عمى الجممة بشكؿ مفصؿ في نيج الببلغة
ذا كنا قد حاكلنا تحديد دالالت التقديـ كالحذؼ فيما سبؽ، نرل أف دالالت الزيادة أك  كا 

القيد تتنكع بتنكع القيكد أك الزيادات فمكؿ عنصر مف عناصرىا داللتو الخاصة بو، كسنتناكؿ ذلؾ 
.  بشكؿ أكثر تفصيبل في مبحث األساليب التعبيرية
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مدخل 
أساليب خبرية، كأساليب إنشائية، فالكبلـ إف احتمؿ : األساليب تنحصر في قسميف اثنيف

ف  الصدؽ كالكذب لذاتو، بحيث يصح أف يقاؿ لقائمو إنو صادؽ أك كاذب، سمِّي كبلما خبريا، كا 
. كاف الكبلـ بخبلؼ ذلؾ، أم ال يحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو، سمِّي إنشائيا

كقد تناكؿ الباحثكف في نيج الببلغة ىذيف القسميف، فما يتعمؽ باألساليب الخبرية تناكلكا 
، كفيما يتعمؽ باألساليب اإلنشائية تناكلكا أساليب الطمب ()، كالشرط()، كالتككيد()أسمكب النفي

األمر، كالنيي، كاالستفياـ، كالنداء، : ، كىك ما يعرؼ باإلنشاء الطمبي، كيدخؿ في ىذا القسـ()فقط
كالنداء، كالدعاء، كالعرض، كالتحضيض، كالتمني، كالترجي، كأما األساليب اإلنشائية غير الطمبية 
فمـ يتناكليا أحد مف الباحثيف في نيج الببلغة، سكل ما قدمو الباحث سمير داككد سمماف مف كقفة 

،  كالببلغيكف ال يكادكف يمقكف باال إلى ىذا القسـ الثاني مف أساليب ()مكجزة ألسمكب التعجب
اإلنشاء، لقٌمة المباحث المتعمقة بو مف جية، كألف أكثره في األصؿ أخبار نقمت إلى معنى اإلنشاء، 

ب النحك، بؿ اكأما النحكيكف فيكجيكف عناية خاصة إلى معظـ أنكاع ىذا القسـ في مختمؼ أبك
أفعاؿ المقاربة، كأفعاؿ التعجب، كالمدح كالذـ، : عقدكا لبعضو أبكابا خاصة، كيدخؿ في ىذا القسـ

، ككـ الخبرية كنحك ذلؾ . كصيغ العقكد، كالقىسـ، كريبَّن
كاألصؿ في الكبلـ أف يشتمؿ عمى مسند كمسند إليو، كلكف حاجة المتكمـ إلى إضافة معاف 
أخرل إلى كبلمو تدفعو إلى أف يزيد عناصر جديدة تؤدم ما يريده مف معنى، كلكؿ معنى أدكاتو 

الخاصة بو، كحصر ىذه األدكات تبعا لممعنى الذم تؤديو يجعميا تشكؿ أساليب مختمفة يمجأ 
المتكمـ إلى استعماليا إذا دعت الحاجة إلييا معبرا مف خبلليا عف أفكاره كأحاسيسو، كىنا تكمف 

القيمة الداللية لؤلداة لما ليا مف أثر فاعؿ في بناء الجممة، إذ تعد مفتاحان ليا، كأدكات االستفياـ، 
كالنداء كاألمر، كالشرط كغيرىا، فيي تشير إلى الجك العاـ الذم يسيطر عمى فكر المتكمـ عند نطقو 
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بالجممة، أم أنَّنيا تحدد أسمكب الجممة كبذلؾ يتميز االستفياـ مف النفي ،أك النداء ،أك الشرط، أك 
. النيي، أك غيرىا مف األساليب

   كالمبلحظ أفَّن كتب النحك العربي تعبر عف األسمكب باألداة؛ ككنيا تغير مف معنى 
األداة التي تتصدر الجممة ىي التي "، إذ إفَّن ()الجممة، كلذلؾ تحمؿ األداة معنى أسمكب الجممة

، كبما أفَّن لؤلداة كظيفتيا فإفَّن الكحدات األخرل ليا كظائفيا الداللية كالنحكية ()"تحدد عادة أسمكبيا
. ضمف أسمكب الجممة العاـ

كالمبلحظ أفَّن الدراسات المعاصرة تنظر إلى طبيعة األسمكب مف خبلؿ كحدات الجممة التي 
 .()األسمكب= الجممة االسمية أك الجممة الفعمية+ األداة : تتفاعؿ في تككيف األسمكب

:  فاألداة في الجممة ليا كظيفتاف
. كىي التأثير في الحكـ اإلعرابي لما بعدىا:  الكظيفة النحكية-1
كىي نقؿ الجممة مف أسمكب إلى آخر مستفاد مف األداة كمعنى : الكظيفة األسمكبية- 2 

. التركيب الذم تككف األداة جزءان منو
كعناية الباحثيف في نيج الببلغة في دراسة ىذه األساليب الغرض منيا دمج النحك بمعانيو، 

، ألنو مما عيب عمى النحاة أنيـ ()أك لنقؿ إعادة الصمة بينيما، باعتماد شكاىد لغكية صحيحة
عمى الرغـ مف أنيـ عقدكا – أغفمكا دراسة األساليب بشكؿ مستقؿ إذ لـ يشممكىا بالعناية كاالىتماـ 

كال ضير في االىتماـ باإلعراب كعبلقاتو عمى "قدر عنايتيـ باإلعراب - أبكابا خاصة لقسـ منيا 
 فجاءت معظـ ىذه األدكات مفرقة ()"أنو جانب مف جكانب الدرس النحكم، ال عمى أنو النحك كمُّو

عمى أبكاب النحك تبعا لما تؤثره في الحكـ اإلعرابي لما بعدىا، كمف ىنا فإف معظـ ىذه األساليب 
 فالنحكيكف لـ يعقدكا بابا لمجممة كما يعرض ليا مف ظركؼ ()قد ديرست مفرقة عمى أبكاب اإلعراب

ظركؼ مقالية أكحالية في أثناء التأليؼ، كما يطرأ عمييا مف تحكالت، كتبدالت لغكية مختمفة، كلقد 
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مف "كجد الباحثكف أنو مف المفيد المجدم أف تدرس الجممة مف خبلؿ جعميا مكضكع الدرس النحكم 
حيث ما يطرأ عمى أركانيا مف تقديـ كتأخير، أك ذكر كحذؼ أك إضمار أك إظيار، كمف حيث ما 

يطرأ عمييا مف استفياـ أك نفي أك تككيد، كؿ ىذا مما يرتبط ارتباطا بمكضكع الدرس النحكم، 
ىمالو  كقد حاكؿ الباحثكف في نيج الببلغة ()"أعني الجممة، ارتباطا كثيقا ال يصح إغفالو كا 

  بوالنيكض بأعباء ىذه الميمة تمبية لحاجة الدرس النحكم كالداللي باعتماد نص لغكم مكثكؽ
ينتمي إلى عصر االستشياد، فانفرد كؿ منيـ بدراسة جانب مف جكانب الجممة العربية مف خبلؿ 
رصد ما يطرأ عمييا مف تغيرات كزيادات تؤثر في المعنى، عمى أف ىذه الدراسات لـ تكف ىي 

األكلى مف نكعيا بؿ ىي مسبكقة بدراسات كثيرة تتفؽ معيا في العنكاف كاليدؼ كتختمؼ معيا في 
الميداف التطبيقي، كجدير بالذكر أف بعض العمماء عممكا تصانيؼ جمعت فييا مجمؿ األدكات 

الجنى )لمرماني، ك (معاني الحركؼ)النحكية كتكممكا عف معانييا في السياقات المختمفة، مثؿ 
لممرادم، كغيرىا، كقد جمع ابف ىشاـ األنصارم أكثر مف تسعيف أداة  (الداني في حركؼ المعاني

، كعمد أحد الباحثيف إلى دراسة ىذه ()نحكية، مستقصيا معانييا مف خبلؿ السياقات التي ترد فييا
، كلكف األساليب المغكية ال تعرؼ بأدكاتيا التي تميزىا كتحددىا ()الحركؼ في نيج الببلغة

فحسب، بؿ إف مف األساليب ما تحددىا القرائف المغكية كتدؿُّ عمييا، كربما كانت مضمنة أساليب 
. أخرل

كسنبدأ أكال بذكر األساليب اإلنشائية الطمبية كمف ثـ األساليب الخبرية 
 ألساايي  إل  ائية  اطل ية        

تناكلت الباحثة عدكية عبد الجبار أساليب الطمب في نيج الببلغة، فقد خصصت ليا دراسة 
مستقمة، في حيف أفرد ليا الباحث سمير داككد مبحثا في دراستو، لذا كانت دراسة الباحثة عدكية 

عبد الجبار أكثر تفصيبل كأكفى أمثمة، كقد غمب عمى منيجيا طابع اإلحصاء أكثر مف التحميؿ في 
رصد األنماط التركيبية لكؿ أسمكب مف أساليب الطمب، إذ عمدت إلى فيرسة الجمؿ الطمبية كبياف 

. أنماطيا التركيبية المختمفة في نيج الببلغة
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 سلوي  ألمر :  و ً 
عرضت الباحثة األنماط التركيبية لصيغ األمر في نيج الببلغة مشيرة إلى أف األمر ال 

افعؿ، كًلتفعؿ، كالمصدر النائب عف فعؿ األمر، كأسماء :  كصيغو ىي()يحصؿ إال بالفعؿ
كمف النظر في صيغ األمر ىذه ال أكافؽ الباحثة فيما ذىبت إليو مف أف . األفعاؿ، كاألمر بالخبر

األمر ال يككف إال بالفعؿ، فمف بيف ىذه الصيغ الخمس لـ يحصؿ األمر بالفعؿ إال في صيغة 
إلى إنكار فعمية صيغة  ، كمع ذلؾ ذىب الدكتكر ميدم المخزكميِّ (افعؿ)كاحدة متفؽ عمييا كىي 

، كنبو أستاذنا الدكتكر سامي عمي جبار إلى أف ىذه () كقد سبقو إلى ذلؾ األصكليكف()(افعؿٍ )
ال  (فعؿٱ)الصيغة خرجت مف الداللة الفعمية كأصبحت مرادفة ألداة الطمب، فاألمر في صيغة 

كلكف تجريد الصيغة مف  (لتفعؿ)ميمان سكاء أكانت مستقمة أـ كانت صيغة متقطعة مف "يككف 
خراجيا مف الداللة الفعمية، كجعميا مجرد صيغة طمبية أك لنقؿ مرادفة ألداة الطمب، كؿ  الزماف كا 

. ()"ذلؾ يبعد الصيغة عف التركيب، فميس لمصيغة بعد التجريد مف الفعمية، عبلقة اسنادية
 كأما بقية الصيغ األخرل فيي ليست بأفعاؿ، فالبلـ الداخمة عمى الفعؿ المضارع ىي التي 

حكلت داللة الجممة إلى األمر كليس الفعؿ، بدليؿ لك جرد الفعؿ منيا ألصبحت الجممة غير أمرية، 
كىك مذىب البصرييف خبلفا لما ذىب إليو الككفيكف مف أف  (الـ األمر)فيي أداة أمر كلذا تسمى 

، كاألمر بالمصدر يختمؼ عف األمر بالفعؿ مف حيث الداللة (افعؿ)ىك  (ًلتفعؿ)األصؿ في صيغة 
، كيرل الفراء أف المصدر النائب ()فقد ذىب ابف األثير إلى أنو يفيد االختصار كالمبالغة كالتككيد

فضرب الرقاب، فإنو حثيـ عمى القتاؿ إذا لقكا " عف فعؿ األمر ليس كالشيء الذم يجب بفعؿ قبمو 
، كقد فٌرقت الباحثة بيف األمر بالمصدر ()"العدك، كلـ يكف الحث كالشيء الذم يجب بفعؿ قبمو

بعد استقرائنا األمر بالمصدر في نيج الببلغة، كجدنا أف فيو حثا أكثر مف : " كاألمر بالفعؿ قائمة
، ككذا األمر بأسماء األفعاؿ فيناؾ مف يميزىا عف الفعؿ كيعدىا قسما رابعا مف ()"األمر بالفعؿ
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ليا سمات شكمية ككظيفية تختمؼ عف سمات األفعاؿ، كاألسماء، كبقية األقساـ " أقساـ الكبلـ ألف 
. ، كأما األمر بصيغة الخبر فمرجعو السياؽ()"تبرر إفرادىا بقسـ خاص قائـ بذاتو

لقد ركزت الباحثة عمى رصد األنماط التركيبية المختمفة ألسمكب األمر في نيج الببلغة 
فصمت فيو أنكاع فعؿ األمر في كؿ نمط تركيبي  (افعؿ)كأحصتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ األمر بالفعؿ 

مبتدئة بالفعؿ الصحيح بأنكاعو السالـ كالميمكز، ثـ المعتؿ بأنكاعو المثاؿ كاألجكؼ كالناقص، ثـ 
فعؿ ):الفعؿ المزيد بصيغو الصرفية المختمفة مكردة أنكاع الفعؿ ىذه جميعا في نمطيف تركيبييف ىما

كمف ثـ بينت ( فعؿ األمر المسند إلى كاك الجماعة)ك (األمر المسند إلى ضمير المفرد المخاطب
األنماط التركيبية لصيغ األمر األخرل، لقد غمب اإلحصاء عمى منيج الباحثة أكثر مف التحميؿ 

   ().مشيرة إلى أف أسمكب األمر في معظـ ىذه األمثمة خرج إلى النصح كاإلرشاد
كاألمر  (افعؿ)بيف األمر بصيغة - عمى سبيؿ المثاؿ -    فالباحثة لـ تبيف الفرؽ الداللي 

. في ضكء ما تيسر ليا مف شكاىد كثيرة (ًلتفعؿ)بصيغة 
أما الباحث سمير داككد سمماف فقد ابتعد عف اإلحصاء مكتفيا بما قدمتو الباحثة، كركز عمى 

: خصائص أسمكب األمر في نيج الببلغة كىي
 اعتماد أسمكب األمر عمى الداللة الحسية لغرض زرع المكعظة كالنصيحة في قمب السامع -ُ
 .ربط أسمكب األمر بالتعميؿ العممي الطبيعي لغرض إيصاؿ النصيحة -ِ
 .ربط أسمكب األمر بالداللة النفسية -ّ

. ()كقد مثؿ لكؿ كاحدة بمثاؿ كاحد
فقد اكتفت الباحثة عدكية  (افعؿ)كالمبلحظ أف الباحثيف لـ يتناكال الداللة الزمنية لفعؿ األمر 

 عمى أف ()"في األمر فيك االستقباؿ (ًلتفعؿ)أما زمف الحدث الذم تفيده : " عبد الجبار بالقكؿ
. الداللة الزمنية لصيغة األمر ىي محؿ خبلؼ
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 سلوي  ا هي :  ا يا
كقد عرضت  (ال تفعؿ)إذا كاف ألسمكب األمر صيغ خمس فإف لمنيي صيغة كاحدة، كىي 

لـ تتناكؿ كمف دكف أف تبدم رأيا فييا،  (ال)الباحثة عدكية عبد الجبار أقكاؿ النحاة في أصؿ األداة 
الداللة الزمنية لمتركيب المشتمؿ عمييا نفيا أك إثباتا، مركزة عمى إحصاء األنماط التركيبية لجممة 

. ()النيي، مؤكدة غمبة الداللة عمى النصح كاإلرشاد في النيي
أما الباحث سمير داككد سمماف فقد أشار إلى أف أسمكب النيي في نيج الببلغة منو ما كاف 
عمى سبيؿ الطمب كاإللزاـ، كمنو ما كاف عمى سبيؿ المجاز، كمف األغراض الببلغية التي خرج 

- كىك ما لـ يمتفت إليو الباحثاف – ، كمما تجدر اإلشارة إليو ()إلييا ىك النصح كاإلرشاد، كالدعاء
أنو إذا كانت األدكات الداخمة عمى الجممة تنقميا مف معنى إلى معنى آخر فتحكليا مف الخبرية إلى 

اإلنشائية أك مف تكليدية إلى تحكيمية نتيجة الزيادة باألداة كما في أدكات االستفياـ كغيرىا فإف 
لـ تحٌكؿ الجممة؛ ألنيا أصؿ في الجممة فيي ال تمثؿ عنصر زيادة، كقد نبَّنو أستاذنا  (ال)األداة 

جممة اسنادية، كأداة النيي جزء مف التركيب، كال "الدكتكر سامي عمي جبار إلى أفَّن جممة النيي 
. ()"يمكف انتزاعيما مف الجممة، فميس لجممة النيي أصؿ خبرم

 سلوي   ستفهام :  اا ا
ذكرت الباحثة أدكات االستفياـ في العربية مقسمة إياىا حسب تقسيـ النحاة إلى حركؼ 

. اليمزة، أـ، ىؿ، مف، ما، كـ، أم، كيؼ، متى، أيف، أنى، أياف: كأسماء كظركؼ، كىي
كيرل الدكتكر خميؿ عمايره أف ىذه جميعا ىي أدكات استفياـ ال عبلقة ليا باالسمية، كما 
ال عبلقة ليا بالفعمية، فجممة االستفياـ جممة تحكيمية اسمية أك فعمية، ليا أصؿ تكليدم يقصد بو 

فتبقى جممة تحكيمية بالحذؼ، ثـ  (الفاعؿ أك الخبر)اإلخبار كلكف يحذؼ منيا أحد أركانيا الرئيسة 
يدخؿ عمييا عنصر االستفياـ، الذم ينقؿ الجممة مف معنى إلى معنى آخر، كلكؿ أداة معناىا 
الخاص بيا تضيفو عمى معنى الجممة، فكيؼ تحكؿ معنى السؤاؿ إلى جممة الحاؿ، كمتى إلى 

 ().الخ...الزماف، كأيف إلى المكاف 
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، كمف ()لقد رصدت الباحثة األنماط التركيبية لكؿ أداة مف أدكات االستفياـ كأحصتيا
النظر في أنماط أسمكب االستفياـ التي قدمتيا يتبيف لنا أف الكاقع المغكم ليذه األدكات يخالؼ ما 
ف حدث خبلؼ ذلؾ فإنو يحمؿ عمى أنو  ذىب إليو النحاة مف أف ىذه األدكات ال يمييا إاٌل الفعؿ كا 

، إذ كردت ىذه األدكات جميعا داخمة عمى الجممة الفعمية ()لغة قبيحة كغير جائزة إاٌل في الشعر
كالجممة االسمية، كما يتبيف لنا أيضا أف معظـ ىذه الجمؿ االستفيامية قد طرأ عمييا أكثر مف 
عنصر عمد إلى تحكيميا مف المعنى الذم كانت عميو في جممة األصؿ إلى المعنى الجديد 

ك لجأت الباحثة إلى تحميؿ الجمؿ االستفيامية لكجدت أف جممة األصؿ إما قد ؿاالستفيامي، ؼ
تعرضت إلى تغيير في ترتيب عناصرىا أكالن تبعا لعناية المتكمـ كمف ثـ طرأ عمييا عنصر 

االستفياـ، أك أنو حذؼ جزء منيا أكالن كمف ثـ طرأ عمييا عنصر االستفياـ، أك أنو زيد عمييا قيد 
مف القيكد أكالن كمف ثـ طرأ عمييا عنصر االستفياـ، كبمعنى آخر أف الباحثة لـ تقؼ عمى المظاىر 

. التركيبية لجممة االستفياـ بقدر رصد أنماطيا التركيبية عمى سبيؿ اإلحصاء
َيا َ ْوُف (: ")قكلو : كلتكضيح ذلؾ سنحمؿ بعض األمثمة التي ساقتيا الباحثة كمف ذلؾ

. نكؼ راقد، كنكؼ رامؽ:  فاألصؿ التركيبي ليذه الجممة يتككف مف جممتيف()"َ رَ ِ دٌد َ ْ َ  َ ْم رَ ِمقٌد 
عمى عمـ بأم الكضعيف عميو نكؼ، فإنو قدـ الكممة التي تشير  ()كلما لـ يكف اإلماـ 

 ىك المبتدأ في الجممتيف، كحقو التقديـ ألنو (انكؼ)إلى الكضع أك الحالة، كلـ يقدـ نكؼ، مع إف 
معرفة مع نكرة، لٌما لـ يكف عمى عمـ فقد ربط الجممتيف في جممة كاحدة مقدما أحد الكضعيف كىك 

أراقد أنت أـ رامؽ     ، فجممة األصؿ كما : الذم يتكقعو عميو، فيككف ترابط الكممات فييا كما يأتي
. نبلحظ قد تعرضت إلى تقديـ كحذؼ كاستفياـ

خو  هم و أل ر اا(: ")كمف ذلؾ أيضا قكلو  "  و استم    اا  اقوم و آل اا و ِإ
خكانييـ كاألقرباءي ): فالجممة األصؿ في ىذا التركيب مبتدأ كخبر،  (أنتـ أبناءي القكـ كاآلباءي كا 

أف ينفي ذلؾ فعمد إلى التحكيؿ بعنصر الزيادة كىك قيد النفي فأصبحت  ()ثـ أراد اإلماـ 
، ثـ أدخؿ اليمزة في صدر الجممة المنفية ذات الخبر المؤكد (...لستـ أبناءى القكـ كاآلباءى ): الجممة

يعدىـ أبناء القـك كاآلباء، كلكنو يريد أف يستفيـ مف السامع  ()بالنفي فأفادت، سياقا، أف اإلماـ 
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، كنمحظ مف ذلؾ أنو طرأ عمى جمؿ ...أك لستـ أبناءى القكـ كاآلباءى : ليعرؼ رأيو في ذلؾ فقاؿ
. األصؿ قيد النفي أكال كمف ثـ عنصر االستفياـ

كما - فاليمزة عنصر استفياـ عندما يككف في تعبير يقصد بو المتكمـ معرفة أمر يجيمو   
كما – أك لمعرفة رأم السامع في أمر يراه كيرل أنو عمى درجة مف اليقيف فيو – في المثاؿ األكؿ 
أما إف كانت اليمزة فيما يسمى بالجمؿ التي يخرج االستفياـ فييا إلى معنى -. في المثاؿ الثاني

الخ، فإف ذلؾ يتكقؼ عمى السياؽ الذم تقاؿ فيو الجممة ... آخر كالتعجب كالتكبيخ كاإلنكار 
.             كتككف اليمزة حينئذ لممعنى الذم قيمت لو كال عبلقة ليا باالستفياـ

فقد أشارت الباحثة عدكية عبد الجبار كالباحث أحمد ىادم زيداف في كثير مف األمثمة إلى 
التعجب، التنبيو، التحذير، التذكير، ): أف اليمزة خرجت مف االستفياـ إلى معاف أخرل كىي

إلى أف اليمزة في ىذه األمثمة تككف – كما يذىب النحاة – ، كىما بذلؾ يذىباف ()(التكبيخ، االنكار
. فييا لبلستفياـ إاٌل أنيا خرجت إلى معنى آخر

كالذم أراه أف ىذه اليمزة في أم مف ىذه األمثمة التي ساقيا الباحثاف ال تككف لبلستفياـ، 
نما ىي لممعنى الذم جاءت لو في الجممة  ، بداللة السياؽ (...اإلنكار، التعجب، التقرير، التكبيخ)كا 

ذا قمنا بدراسة األمثمة التي كقفا  عمى ىذا المعنى، كالسياؽ عنصر رئيس مف عناصر المعنى، كا 
عندىا عمى أف ىمزة االستفياـ خرجت فييا إلى معاف أخرل، فإننا سنجد أنيا تناقض تعريؼ 

االستفياـ تماما، أك لنقؿ أنيا تقؼ في نقطة تعاكسو كال تمتقي معو في شيء، فاالستفياـ يككف 
، فالمتكمـ في جممة االستفياـ جاىؿ بالمكضكع الذم يستخبر ()ممف يجيؿ لطمب العمـ ممف يعمـ

عنو، كالسامع عالـ بو أك يفترض أف يككف ىكذا، فاألمثمة التي كقفا عندىا دٌلت اليمزة فييا عمى 
عالـ باألمر – في جميع ىذه األغراض –  ()ىذه األغراض، كلكف المتكمـ كىك اإلماـ عمي 

مطمع عميو متأكد منو، فاألكلى في مثؿ ىذه األمثمة أف ال يقاؿ فييا أف االستفياـ خرج إلى معنى 
نما يقاؿ أف اليمزة لئلنكار أك لمتكبيخ، أك لمتعجب  . إلى غير ذلؾ... كذا ككذا، كا 

كما أكد اإلشارة إلى أف الباحثة عدكية عبد الجبار قد أكردت أمثمة لجمؿ استفيامية بغير 
إذا جاءت جممة فييا معنى االستفياـ، : "قائمة (حذؼ اليمزة لبلستفياـ)أداة االستفياـ تحت عنكاف 
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 كىذا ما ()"بدكف تردد، كذلؾ ألنيا أـ باب االستفياـ (اليمزة)مف غير أداة تدؿ عميو، فإننا نقدر 
المعادلة، أك قرائف أخرل مثؿ  (أـ)يراه النحاة، فيقدركف اليمزة اعتمادا عمى قرينة معينة ككجكد 

. كجكد جكاب لمسؤاؿ، أك يككف أداء الجممة بنغمة صكتية صاعدة
كأميؿ إلى مف يرل أف االستفياـ باب مف أبكاب المعنى يؤدل باألداة، كيؤدل بنغمة 
صكتية، ككؿ مف ىذيف العنصريف يؤدم معناه كيقع في مكقعو أصالة كليس نيابة عف غيره، 

فالنغمة الصكتية أصؿ في المغة المنطكقة، كالمغة المنطكقة أصؿ المغة، فالتنغيـ أسمكب مف أساليب 
.   ()في مثؿ ىذه الجمؿ (اليمزة)العربية في نقؿ المعنى، فبل حاجة إلى تقدير محذكؼ 

 سلوي  ا د ا : ر  عا
ذكرت الباحثة أحرؼ النداء كدالالتيا، كقد عرضت أقكاؿ النحكييف في عامؿ نصب 

المنادل مف دكف أف تبدم رأيا فييا أك ترجح أحدىا، كما عمدت إلى إعراب المنادل، مشيرة إلى أنو 
، كمف ثـ بينت األنماط (أم)ك (يا): لـ يرد في نيج الببلغة مف أحرؼ النداء إاٌل حرفاف ىما

التركيبية لجممة النداء، كقد ركزت الباحثة عمى الجانبيف النحكم كالببلغي ألسمكب النداء، مشيرة 
، (الميـ)، كالنداء بػ (أؿ)المفرد، كالمضاؼ، كالمرخـ، كالمعرؼ بػ : إلى صكر المنادل المتعددة مثؿ

التعجب، : كحذؼ حرؼ النداء، ذاكرة بعض األغراض الببلغية التي خرج إلييا النداء مثؿ
إلى غير ... كاالستغاثة، كالذـ، كالدعاء، كالشككل، كالنصح كاإلرشاد، كاإلغراء كالتقرير، كالتحذير

. ()ذلؾ
كالنداء باب كاسع في العربية كقد أفرد لو النحكيكف كالببلغيكف بابا خاصا كقد بحثو كؿ 

حسب ما يتطمب اختصاصو، كقد عمد بعض الباحثيف إلى دراستو بشكؿ مستقؿ سكاء أكاف بمنيـ 
، فضبل عما ()ذلؾ في العربية أـ في القرآف الكريـ أـ في غيره مف النصكص المغكية البميغة

اشتممت عميو كثير مف الدراسات األكاديمية، بيد أف الباحثة حاكلت رصد أمثمتو في نص مكثكؽ 
. مثؿ نيج الببلغة
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 ألساايي  اخ رية 
ختص بعض الباحثيف في نيج الببلغة بدراسة أسمكب كاحد مف ىذه األساليب بشكؿ ا

نما االكتفاء  مفصؿ، في حيف تناكليا آخركف مجتمعة مف دكف رصد أنماطيا التركيبية المختمفة، كا 
بإيراد بعض األمثمة عمييا، مف خبلؿ عرض أدكاتيا كبياف طريقة عمميا كالدالالت التي تخرج 

.      إلييا
  سلوي  ا في:  و ً 

كقؼ الباحث عبد الكاظـ جبر عبكد عمى أسمكب النفي في نيج الببلغة بدراسة مستقمة 
تناكؿ فييا أدكات النفي الصريحة كميا، ذاكرا أقكاؿ النحكييف في عمؿ كؿ أداة كمف ثـ أحصى 

كمنيجو في ذلؾ البدء بذكر األداة أكال كعرض ما . األنماط التركيبية التي طرأت عمييا تمؾ األدكات
قالو النحكيكف فييا، كمف ثـ رصد أنماطيا التركيبية، مقسما ىذه األدكات إلى أدكات نفي مختصة 

. ()كأدكات نفي غير مختصة
كقد سبقو الباحث عمي عبد الفتاح محيي في رصد األنماط التركيبية لمجممة الخبرية 

، إال أف الباحث قد استدرؾ عميو أنماطا تركيبية، كالسيما الجممة المنفية في سياؽ الكبلـ ()المنفية
الداللة الضمنية عمى النفي في االستفياـ كاالستبعاد )اإلنشائي، فقد خصص الفصؿ الثالث لدراسة 

 فضبل عف ذلؾ أف جيد ()، كما تعرض الباحث إلى الداللة الزمنية لمجممة المنفية()(كالمغايرة
نما خمص إلى آراء نحكية اعتمادا  الباحث لـ يقتصر عمى فيرسة الجمؿ المنفية كما فعؿ سابقو، كا 
عمى ما كجده في تراكيب نيج الببلغة ناقش فييا بعض ما ذىب إليو المحدثكف في عمؿ أدكات 

الزائدة ىك  (الباء)بػ  (ليس)ك (ما)النفي، مف ذلؾ مناقشتو رأم الدكتكر الجكارم مف أف اقتراف خبر 
األصؿ، لما كجده في نيج الببلغة مف أف عدـ اقترانيما بالباء ىك الغالب، كىك ما يعزز مذىب 

آكد  (ما)، كمناقشتو أيضا رأم الدكتكر السامرائي بأف ()النحكييف كمنيجيـ في دراسة ىذه التراكيب
أفادت التككيد  مف خبلؿ ما يطرأ  (ما)أف "إذ ظير لمباحث نتيجة إحصاء تراكيبيما  (ليس)مف 
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عمى جممتيا مف مؤكدات ال مف خبلؿ ما تؤديو ىي مف معنى، كالذم يبدك أف في عدـ طركء ىذه 
تفيد التككيد بنفسيا ال باالستعانة بما  (ليس)إمارة يحتج بيا عمى أف  (ليس)المؤكدات عمى جممة 

. ()"يطرأ عمييا
حصا نما كقؼ عند ئفالباحث لـ يكتؼ برصد األنماط التركيبية لمجممة المنفية كا  ىا، كا 

. داللتيا في مكاضع كثيرة
كتعرض الباحث سمير داككد سمماف إلى أسمكب النفي إاٌل أنو أجمؿ القكؿ بذكر أداتيف مف 

. ()مكتفيا بذكر مثاؿ كاحد لكؿ منيما (لـ)ك  (ال): أدكات النفي كىما
كرصد الباحث أحمد ىادم زيداف الجمؿ المنفية في خطب نيج الببلغة كتعرض ليا مف 

خبلؿ األدكات التي تضمنتيا، كصكال إلى بياف دالالتيا، فذكر كظيفة ىذه األدكات كطريقة عمميا، 
كقد غمب عميو  االىتماـ بالداللة الزمانية ليذه الجمؿ مف دكف ذكر األنماط التركيبية لمجممة 

.  ()المنفية
 سلوي  ا رط :  ا ياً 

الشرط أسمكب لغكم، يقـك عمى تعميؽ عبارتيف تنزؿ أكالىما منزلة السبب كثانييما منزلة 
المسبب، كتؤدم كظيفة التعميؽ أدكات تقكـ بربط العبارتيف ربطان كثيقان يحكؿ مف دكف استقبلؿ 

أحداىما عف األخرل ربطان يفيـ منو أف تحقؽ العبارة الثانية معمؽ عمى تحقؽ العبارة األكلى تعمقان 
إٍف تجتيٍد تنجٍح، فالنجاح معمؽ عمى االجتياد، يتحقؽ بتحققو كينعدـ : يقتضيو معنى األداة نحك

. بانعدامو
كقد ديرس أسمكب الشرط في نيج الببلغة في دراستيف مستقمتيف األكلى لمباحثة يسرل خمؼ 

سمير كالثانية لمباحث كريـ حمزة حميدم، كبالرغـ مف اختبلؼ منيج الباحثيف في عرض المادة 
تناكؿ أسمكب الشرط باحثكف كالعممية، إاٌل أنيما اتفقا في دراسة المسائؿ المتعمقة بأسمكب الشرط، 

، كقد اتفؽ الباحثكف عمى أف الجممة الشرطية ىي جممة مستقمة ()آخركف في مباحث مف رسائميـ
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يتحدد معناىا األسمكبي مف حيث ككنيا خبران أك . ()كاحدة تنماز عف بقية أنكاع الجمؿ األخرل
... فإذا جاء الجكاب تركيبان إنشائيان كاألمر كالنيي"إنشاءن في أثناء االستعماؿ المغكم ليا في السياؽ 

ذا لـ يكف تركيبان إنشائيان كانت الجممة الشرطية خبرية كىذا يعني  كانت الجممة الشرطية إنشائية، كا 
أٌف المعنى األسمكبي لمشرط يتحدد بالجكاب؛ كذلؾ ألٌنو العنصر الكحيد الذم يجكز مجيئو بصيغة 

   .()"تركيبية إنشائية أك خبرية بخبلؼ فعؿ الشرط
كتنبيت الباحثة يسرل خمؼ سمير إلى أفَّن المباحث النحكية القديمة لـ تعف بتقنيف 

المصطمحات الشرطية، كبذلؾ تغاير استعماؿ المصطمحات الكاقعة فيو، حتى تداخمت، كأصبح ما 
يقصد إليو تحت مصطمح، عند دارس، ىك ما يدؿ عميو المصطمح نفسو عند دارس آخر، فمجأت 
الباحثة إلى تتبع ىذه المصطمحات في كتب نحكية كثيرة القديمة منيا كالمعاصرة، كقد بذلت في 

 كخمصت إلى االستقرار عمى مصطمحات ()ذلؾ جيدا تمٌثؿ  في الكشؼ عف إشكالية المصطمح
 كىذه المصطمحات التي ذكرتيا ىي المصطمحات التي استقر عمييا الدرس معينة في الشرط،

أٌما : " فمضت إلى تقنينيا كتقعيدىا قائمةالنحكم الحديث في تناكلو كعرضو أسمكب الشرط،
لمداللة عمى التركيب  (أسمكب الشرط)المصطمحات التي نستعمميا في بحثػنا ىذا، فيي مصطػمػح 

كٌمو كما يحصؿ لعناصر ىذا التركيب مف تقديـ كتأخير كذكر كحذؼ، كتعدد أنماطو كاختبلفيا، 
لمداللة عمى عناصر ىذا األسمكب كمككناتو،  (الجممة الشرطية)أك  (التركيب الشرطي)كمصطمح 
كىك الجزء الذم  (فعػؿ الشرط)التي ىي مفتاح الجممة الشرطية، كمصطمح  (أداة الشرط)كمصطمح 

ف كانت  (جكاب الشرط)يمي أداة الشرط، كمصطمح  كىك الجزء الثاني مف التركيب الشرطي، كا 
أقرب إلى مفيكمو ألٌنو جزاء لفعؿ الشرط، لكف  (الجزاء)تسمية الجزء الثاني مف التركيب بمصطمح 

كمما ىك حقيؽ بالذكر أف عددا مف . ()"ىذا المصطمح كاد يختفي عند الباحثيف المعاصريف
. () في عىٍرًض ىذه المسألة نقدان كتحميبلن الباحثيف قد سبقكا الباحثة 
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كريـ حمزة حميدم عف مناقشة ىذه المسألة مكتفيا بما قدمتو في حيف أعرض الباحث 
. () في الدراساًت الحديثةأصبح شائعنا (أسمكب الشرط)الدراسات السابقة مشيرا إلى أفَّن مصطمح 

كأما أىـ المسائؿ التي تناكليا الباحثاف فتتعمؽ بأدكات الشرط، كاألنماط التركيبية ألسمكب 
الشرط، كالظكاىر التركيبية ألسمكب الشرط، كالزمف في أسمكب الشرط، كرتبة جكاب الشرط، 

كالتكسع في أسمكب الشرط، كقد انفردت الباحثة يسرل خمؼ سمير بدراسة أسمكب الشرط التأكيمي 
أك السياقي، كانفرد الباحث كريـ حمزة حميدم بذكر تراكيب لغكية نادرة ألسمكب الشرط في كبلـ 

، كقد تضمنت ىذه المباحث جميعان عرضا مفصبل آلراء النحاة، كمف ثـ تطبيقيا ()اإلماـ عمي 
. عمى نص نيج الببلغة مخالفة  كانت ليا أك مماثمة 

  دو    ا رط-ٔ

ككنيا تمثؿ أىـ عناصر الجممة الشرطية؛ كذلؾ ألٌف األداة ؿتناكؿ الباحثكف أدكات الشرط 
ىي التي تصٌير الجممتيف المنفصمتيف بعضيما عف بعض جممة كاحدة ال يتـ المعنى إاٌل بيما، كفي 

فإذا انحؿ الرباط الكاصؿ بيف طرفي المجازاة عاد : "(ىػ794ت )تفسير ىذه العناصر يقكؿ الزركٌشي
  فإف ىذه األدكات ىي التي تحدد معنى الجممة كداللتيا، فضبل عف ذلؾ،()"الكبلـ جممتيف كما كاف

كقد ذكر الباحثكف آراء النحكييف القدماء كالمحدثيف  في كؿ ما يتعمؽ بيذه األدكات مف حيث 
البساطة )، كمف حيث طبيعتيا () كمف حيث إعرابيا()(اسمية كظرفية كحرفية)تصنيفيا إلى 

كقد قسمكا ىذه األدكات  (الربط بيف الجممتيف، كالجـز)، كمف حيث كظيفتيا النحكية ()(كالتركيب
إلى جازمة، كغير جازمة، كمف حيث كظيفتيا الداللية فقد بٌينكا داللةى كؿِّ أداةو كما تختصُّ بو، كقد 

خمس عشرة أداة،  (15)عمدكا إلى إحصاء ىذه األدكات في نيج الببلغة فكجدكا أف ما ذكر منيا 
- ميما - متى – لكال – كمما – ما – لٌما – أما – لك – إذا – مف – إٍف ): كىي حسب الكثرة

بزعـ أنيا لـ ( أم)في حيف أخرجت الباحثة يسرل خمؼ سمير األداة  (أم - أنى – أينما – حيثما 
إذ – كيفما – أٌياف ):  أألدكات الشرطية األخرل فقد خبل منيا نيج الببلغة كىيترد في النيج، كأما

                                 
. 7: روا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 
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، كأدكات الشرط ىذه ىي العنصر األساس في بناء الجممة كتحكيؿ داللتيا فكؿ أداة مف (لكما– ما 
ىذه األدكات تضفي عمى معنى الجممة ما تحممو ىي مف معنى، بحيث ال يمكف فيـ معنى الجممة 
إال مف خبلليا، كقد استطاع الباحثكف أف يتممسكا ما ليذه األدكات مف عمؿ نحكم إعرابي يؤثر في 

لى أف عكقد نبو بعضيـ . ىا، كما ليا مف أثر داللي في معنى الجممة الشرطيةئشكؿ الجممة كبنا
 كريـ حمزة قسما مف ىذه األدكات قد خالؼ بعض القكاعد النحكية مف ذلؾ ما أشار إليو الباحث

، خبلفنا ًلمىا ىك شائعه في القاعدة النحكيَّنة، كىك دخكلييا  (ميما)أفَّن  مف حميدم ًليىيا فعؿي ماضو قد كى
عمى الميضارع
عمى الفعؿ الماضي  (ميما)، كقد أشار أحد الباحثيف مف قبؿ عمى أفَّن دخكؿ ()
 .()عربيٌّي فصيح

 أل ماط  اتر ي ية ألسلوي  ا رط -ٕ

إٌف لكؿ عنصر مف عناصر األسمكب الشرطي مكقعان خاصان بو، فاألداة ليا مكقع الصدارة 
كعمى . في ىذا األسمكب، ثـ يمييا فعؿ الشرط فالجكاب، كىك القياس الذم يككف عميو ىذا التركيب

كفؽ ىذا الترتيب تتشكؿ أنماط متنكعة بحسب األداة كصيغ فعؿ الشرط كجكابو كالصكر التي 
؛ ألٌف كؿ عنصر فييا قد (األنماط المحفكظة الرتبة)كيمكف أف نسمي ىذه األنماط بػ . يككناف عمييا

كقد عيني الباحثاف يسرل خمؼ سمير، ككريـ حمزة حميدم بإحصاء ىذه . احتفظ برتبتو الخاصة بو
األنماط التركيبية في نيج الببلغة مف الناحية الشكمية، كقد فصبل أنماط ىذا األسمكب تفصيبل 

دقيقا، كاتفؽ الباحثاف عمى أف األنماط التركيبية ألسمكب الشرط الكاردة حسب األصؿ بمغت ثمانية 
أنماط رئيسية أربعة منيا كاف فعؿ الشرط فييا ماضيا كجكابو إما ماضو أك مضارع أك طمب أك 

جممة اسمية، كاألنماط األربعة األخرل كاف فعؿ الشرط فييا مضارعا كجكابو إما ماض أك مضارع 
أك طمب أك جممة اسمية، كقد تضمف كؿ نمط مف ىذه األنماط  صكرا متعددة كقؼ الباحثاف عندىا 

. ()كأحصيا أدكات الشرط الداخمة عمييا

                                 
ُٓٚبهػ٤ٖ( ٜٓٔب)أًضو اُ٘ؾ٤٣ٖٞ اُن٣ٖ رؾلَّصٞا ػٖ  ( )  َُ ػ٠ِ كؼ٤ِٖ  ب رلف  . مًوٝا أَّٜٗ

َُٓزلالًّا  ( )  خ ٛنا االٍزؼٔبٍ،   :ر٤َ٤واد ُـ٣َّٞخ : ثأث٤بد ّؼو٣َّخ ك٤ٖؾخ، ٣٘ظوػ٤ِٚأصجذ اُلًزٞه ّٞه٢ ٤ٙق ٕؾَّ

كح 132  -131 زؼلِّ ُٓ ، ٝهل أهوَّ ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ اُوبٛوح كفُٜٞب ػ٠ِ اُلؼَ أُب٢ٙ، ُٞهٝك ٖٗٞٓ ك٤ٖؾخ 

َّٖ . ك :ٖٓ هٚب٣ب اُِـخ: رُْٜل ثغٞاى ٛنا االٍزؼٔبٍ، ٣٘ظو  .   232 : اًَّّ ٖٓطل٠ اُ

، ٝروا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ  – 204 - 124: أٍِٞة اُْوٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ رطج٤و٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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نما كقفا   كمف الجدير بالذكر أف الباحثيف لـ يقتصرا عمى الناحية الشكمية ليذه األنماط كا 
عمى الجانب الداللي الذم تؤديو مف خبلؿ االستعانة بما قدمو أكائؿ النحكييف في ذلؾ، كقد نبو 

النمط الذم طرفاه )النمط الميطَّنرد في أسمكب الشرط ىكلى أف ما ذكره النحكيكف مف أف عالباحثاف 
 ال يستقيـ كفقنا ًلمىا كرد في نيج الببلغة، فما كاف طرفاه فعميف ماضييف ىك ،(فعبلف مضارعاف

، كقد تنبو مف قبميما أحد الباحثيف إلى ()النمط األكثر دكراننا في أسمكب الشرط في  نيج الببلغة
، مع اإلشارة إلى أفَّن ىذا النمط يخضع لؤلحكاـ ()ذلؾ كعٌد ىذا النمط ىك األكثر في العربيَّنة عامَّنة

النحكيَّنة كالدالليَّنة نفسيا التي تنطبؽ عمى النمط الذم كصفو النحكيكف باألصؿ، فمف حيث الحكـ 
بلًّ، كمف حيث الداللة ىك ماض لفظنا مستقبؿ معننى، ذا كاف النحاة قد اإلعرابي ىك مجزكـ مىحى  كا 

ذىبكا  في عرضيـ ألنماط األسمكب الشرطي إلى أٌف أفضؿ األنماط تمؾ التي يككف بيف صيغيا 
، فقد حاكؿ الباحثاف ()(مأار اً + مأار ًا )أك  (ماأياً + ماأيًا )تماثؿ لفظي، كذلؾ بأف تككف 

أف يتممسا فرقا دالليا بيف استعماؿ ىذيف النمطيف نظرا لكثرة استعماؿ النمط الماضي في نيج 
الببلغة، فذىبا إلى أف الشرط معمكـ أٌنو ال يصٌح إاٌل مع االستقباؿ، كلكٌف استعماؿ النمط الماضي 

ف كانت  أقكل كأكثر تأكيدان مف استعماؿ النمط المضارع، فصيغة الماضي في ىذا التركيب كا 
داللتيا مستقبمية فإٌنيا تجعؿ األحداث كأٌنيا حاصمة ككاقعة بخبلؼ صيغة المضارع التي تبقى 

.  ()أحداثيا مستقبمية الكقكع
كقد ذكر النحكيكف القدماء ىذا الفارؽ الداللي في استعماؿ ىذيف النمطيف إذ ذكره كؿ مف 

كالمستشرؽ ( )، كممف ذكره مف المحدثيف الدكتكر مصطفى جكاد()كالزركٌشي( )ابف جني

                                 
 ٝروا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ ٜٗظ 124: أٍِٞة اُْوٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ رطج٤و٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 49: اُجالؿخ

ا ك٢  ( )  ؿبد اُز٢ رغؼَ ٛنا اُٜ٘ٔ ٛٞ األًضو كٝهاًٗاب ك٢ اُؼوث٤خ، ٓؼزٔلًا ِّٞ َ ُٔ ا ٖٓ اُ مًو اُلًزٞه ٓبُي أُطِج٢ ػلكًا

ِذ ئ٤ُٚ ثؼ٘ اُلهاٍبد أُؼبٕوح  َّٕ ٍْ ٖٓ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ، ٝٓب رٞ اُْوٛ ك٢ اُووإٓ، ): ًوٍبُخ– مُي ػ٠ِ أهٞاٍ هَ

ٝٛنا ٓب عؼِٚ ٣زَبءٍ ػٖ اُقٖبئٔ اُج٘بئ٤َّخ ٝاُلال٤ُخ اُز٢ ٣ز٤ّٔي ثٜب ٛنا اُٜ٘ٔ -  (ُِجبؽش ػجل اُؼي٣ي ٓؾٔل اُٖبُؼ

خ، ٝؽز٠ عؼِزٚ ٣َزٞػت ٓطِن االٍزؼٔبٍ اُْو٢ٛ، ال ك٢ ٓٞٙٞع ثؾضٚ  َّٓ ؽَت، ثَ ك٢ اُْوٛ ك٢ اُؼوث٤َّخ ػب
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، فالنحاة حينما حددكا أنماط التركيب الشرطي نظركا إلى عمؿ األداة كىك الجـز لذلؾ ( )برجشتراسر
 لكٌنيـ كقفكا أماـ نمط أقكل داللة مف النمط ،جعمكا النمط األساس ليذا التركيب فعميف مضارعيف

الرغـ مف عدـ ظيكر عمؿ األداة عمى ىذه الصيغة، عمى األساس كىك النمط بصيغة الماضي 
كىذا يعني أٌف استعماؿ ىذه الصيغة تدعـ األسمكب الشرطي بسبب أٌف داللة ىذا النمط أقكل مف 

. داللة النمط بصيغة المضارع، كبذلؾ يككف أثر الداللة أقكل مف أثر العامؿ

  اظو هر  اتر ي ية ألسلوي  ا رط-ٖ

ذكرنا في المبحث السابؽ أف عناصر الجممة العربية قد تخرج مف نظاميا الترتيبي الذم 
الجممة الشرطية حاليا حاؿ بقية أنكاع الجمؿ كانت عميو في األصؿ، إلى نظاـ ترتيبي آخر، ك

الذم كانت عميو في األصؿ إلى عدكؿ في الترتيب فتتحكؿ األخرل، إذ يتعرض نظاميا الترتيبي 
الجممة الشرطية مف جممة تكليدية ذات بنية سطحية إلى جممة تحكيمية ذات بنية عميقة نتيجة  

. (التقديـ، كالحذؼ، كالزيادة)إدخاؿ عنصر أك أكثر مف عناصر التحكيؿ عمييا كىي 
فقدتا كلكف الذم يميز جممة الشرط عف غيرىا مف الجمؿ أنيا جممة تتألؼ مف جممتيف 

نتا جممةن ميركَّنبةن ليا سمات كخصائص بنائيَّنة كدالليَّنة جديدة كاالرتباط بيف  خصائصيما األكلى كككَّن
الجممتيف معتمد عمى األداة، كلذا أف عناصر ىذه الجممة تختمؼ عف عناصر الجمؿ األخرل، فإذا 
 كاف الباحثكف قد تناكلكا في مباحث التقديـ أك الحذؼ في الجممة االسمية أك الفعمية ما جكزه النحاة،
فإٌف مسائؿ التقديـ أك الحذؼ في ىذه الجممة ىي محؿ خبلؼ كجدؿ بيف النحاة، كمف ذلؾ تقديـ 

 أفَّن الشرط جكاب الشرط عمى أداة الشرط كفعميا، فبعضيـ أجازه، كبعضيـ منعو، كحجتيـ في ذلؾ
قائـ عمى عمة كمعمكؿ، كليس مف العقؿ أف يتقدـ المعمكؿ عمى العمة، ككذا الحاؿ في تقديـ االسـ 
المرفكع عمى فعؿ الشرط، إذ يرل جميكر النحكييف كجكب أف يًميى أداة الشرًط جممة فعميَّنة، كىنا 

 (التقديـ كالتأخير)تكمف سمة الخبلؼ في البحث عف المظاىر التركيبية ألسمكب الشرط كالسيما في 
بالنسبة إلى بقية أنكاع الجمؿ، كيتفؽ  (النحك)فيذا المظير التركيبي عميو خبلؼ مف جية الشكؿ

. معيا في الداللة
لقد أحصى الباحثاف األنماط التركيبية التي حدث فييا عدكؿ في أسمكب الشرط سكاء أكاف 

. ذلؾ في التقديـ أـ الحذؼ كالزيادة 
                                 

. 198: ثوعْزواٍو: اُزطٞه اُ٘ؾ١ٞ ُِـخ اُؼوث٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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كفيما يخص التقديـ في جممة الشرط عرض الباحثاف آراء النحاة القدماء كالمحدثيف في 
تقديـ جكاب الشرط عمى األداة كفعؿ الشرط، كخمصا إلى أف الذم دفع النحاة إلى التمسؾ بعدـ 
جكاز التقديـ ىك التزاميـ بنظرية العامؿ كأثره في بناء الجممة، كذىبا إلى أف المقدـ ىك جكاب 

كىـ بذلؾ يصكبكف رأم الككفييف، كما قدمو الباحثاف في .()الشرط  فبل حاجة إلى تقدير الجكاب
ىذه المسألة يتفؽ مع عدد غير قميؿ مف الباحثيف المحدثيف الذيف أجازكا ذلؾ باالعتماد عمى 

كما صكَّنب الباحث . ()نصكص لغكية صحيحة سكاء أكانت مف القرآف الكريـ أـ مف الشعر العربي
كريـ حمزة حميدم رأم الككفييف أيضا في مسالة جكاز تقديـ االسـ المرفكع عمى فعؿ الشرط حيث 

. ()ذىب إلى أنو فاعؿ مقدـ
لـ تختمؼ عف دالالت ؼ– التي ذكرىا الباحثاف – كأما داللة التقديـ في الجممة الشرطية 

التقديـ التي ذكرناىا سابقا كتتجمى باالىتماـ كالتككيد كالتركيز عمى المقدـ، فضبل عف أغراض 
. ()ببلغية أخرل

بكصفيا جممة مستقمة – كأما ما يخص الحذؼ فقد بٌيف الباحثاف أف الجممة الشرطية 
تخضع ليذه الظاىرة  فقد تيحذؼ أحد عناصرىا التأسيسية، كاألداة أك فعؿ الشرط أك – بذاتيا 

. كبلىما، أك جكاب الشرط 
كمكارد الحذؼ ىذه جميعا ىي محؿ خبلؼ بيف النحكييف كقد عرض الباحثاف أقكاؿ النحاة 

في ذلؾ، كأحصت الباحثة يسرل خمؼ سمير أمثمة الجمؿ الشرطية التي حدث فييا حذؼ في 
مككناتيا، في حيف ذكر الباحث كريـ حمزة حميدم أمثمة منيا مف دكف إحصاء كىذه األمثمة 

شتير عف النحاة في مسائؿ الحذؼ سكل ما قدمتو الباحثة يسرل خمؼ سمير اجميعيا تتفؽ مع ما 

                                 
، ٝروا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ 192- 188: أٍِٞة اُْوٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ رطج٤و٤خ: ٣٘ظو ( ) 
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. 79: روا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 

، ٝروا٤ًت األٍِٞة اُْو٢ٛ ك٢ 224- 222: أٍِٞة اُْوٛ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ رطج٤و٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 84 – 81: ٜٗظ اُجالؿخ



 

 

 -227-  

 

مف مثاؿ كاحد كجدتو في نيج الببلغة يخالؼ مشيكر النحكييف في عدـ جكاز حذؼ أداة الشرط 
( )كحدىا، مستعينة بما قدمو شارح النيج ابف أبي الحديد في تقدير ىذه األداة، كذلؾ في قكلو 

ابف أبي ) كقد عمَّنؽ()"َتُزوُل  ْاِ َ اُل َوَ  َتُزلْ :"البنو محمد بف الحنفية لٌما أعطاه الراية يكـ الجمؿ
، " ْن ز اْ   ا  اُل فَل َتُزْل    َ  ":خبر فيو معنى الشرط، تقديره: "عمى ىذا النص قائبلن  (الحديد

كىك كقد كافقت الباحثة الشارح في تعميؿ سبب حذؼ أداة الشرط في ىذا المثاؿ . ()"كالمراد المبالغة
كأما بقية أنكاع الحذؼ فقد . ()أف يككف الكبلـ أبمغ تأثيرا في نفس كلده، كاختمفت معو في تقديرىا

كردت عمى كفؽ ما أجازه النحكيكف، مف ذلؾ حذؼ األداة كفعؿ الشرط معا، كعمى الرغـ مف إشارة 
الباحثيًف إلى أف ىذا النكع مف الحذؼ قد أجازه النحكيكف شريطة أف تسبؽ الجممة الشرطية بأسمكب 

إال أف الباحثة يسرل .  (أمر أك نيي أك استفياـ أك تمفو أك عرض أك تحضيض أك دعاء)طمبي 
لـ يشيد حذؼ "إلى أنو - عمى كفؽ ما أحصتو مف أمثمة في نيج الببلغة – خمؼ سمير أشارت 

ٌنما اقتصر حذفيما بعد صيغة طمبية  ىذيف العنصريف تنكعان في الصيغ الطمبية التي سبقتيما، كا 
 كالباحثة ترل أف الفعؿ المجزـك في ىذه األمثمة جميعا إنما كاف ()"كاحدة ىي صيغة فعؿ األمر

ىذه األشياء "بالشرط المقدر بعد الطمب ال بالطمب نفسو معممة ذلؾ بمقكلة بعض النحكييف مف أٌف 
مشيرة إلى أف الغرض مف الحذؼ . ()"غير مفتقرة إلى الجكاب كالكبلـ بيا تاـ (...األمر كالنيي)

في ىذه األمثمة كىك اإليجاز لكجكد دليؿ يدؿ عمى المحذكؼ يككف معمكمان عند المتمقي مف غير 
. ()حصكؿ لبس في المعنى

 إذكأما حذؼ فعؿ الشرط كحده فما جاء منو في نيج الببلغة لـ يخرج عما أقٌره النحكيكف، 
الناىية في األمثمة  (ال)مدغمة في  (إف)تكفرت فيو الشركط التي ذكركىا، كىي كركد أداة الشرط 

، ككذلؾ الحاؿ في حذؼ جكاب الشرط  الذم يتميز بخضكعو ألنكاع متعددة مف صكر ()جميعا
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ظاىرة الحذؼ، لذلؾ فإٌنو ييعد مف أكثر عناصر الجممة الشرطية تعرضان ليذه الظاىرة، حيث 
.  ()رصدت الباحثة يسرل خمؼ سمير صكره

 سلوي  اتأ يد :  اا ا
لـ يكف لمناطقيف بالمغة العربية أسمكب كاحد في تأكيد كبلميـ كتقكيتو، بؿ تعددت أساليبيـ 

نو يصعب عمى الباحث المدقؽ حصر ىذه األساليب، كقد إفي ذلؾ كتنكعت، فبل نغالي إذا قمنا 
ضمت مدكنات النحكييف كالببلغييف أساليب تككيد الكبلـ كتقكيتو معززة إياىا بشكاىد لغكية 

صحيحة، بيد أف ما كرد في ىذه المدكنات لـ يمنع بعض الباحثيف مف أف يزيد عمى ىذه األساليب 
في دراسة –  تارة، أك يضيؼ ليا أمثمة جديدة تارة أخرل، كقد حاكلت الباحثة أصيؿ محمد كاظـ 

جمع ما تفرؽ مف ىذه األساليب في المدكنات المغكية، كمف ثـ عرضيا عمى نص نيج - مستقمة 
الببلغة بحثا عف أمثمة تطبيقية ليا، كنظرا لكثرة ىذه األساليب كتنكعيا لجأت الباحثة إلى التفريؽ 

، كالتأكيد ()، كالتأكيد باالسـ()التأكيد بالحرؼ: بيف أسمكب كآخر، إذ قسمتيا عمى ثبلثة أقساـ
كمنيجيا في ذلؾ كٌمو البدء بمياد . ، ككؿ قسـ مف ىذه األقساـ تتفرع منو أقساـ أخرل()باألساليب

تنظيرم لكؿ حرؼ أك اسـ أك أسمكب تبٌيف فيو مقكالت النحكييف كالببلغييف فيما يتعمؽ بطريقة عممو 
ككظيفتو المفظية كالمعنكية، كمف ثـ رصدت أمثمتو التطبيقية كأحصتيا في نص نيج الببلغة، كقد 

ف كثيرا مف األمثمة قد تؤكد أغمب عمى الباحثة منيج اإلحصاء أكثر مف التحميؿ، كلـ تغفؿ الباحثة 
بأكثر مف مؤكد، فنبيت إلييا كدلمت عمييا، كالبلفت لمنظر أف الباحثة قد استغرقت كثيرا في ذكر 

التقسيمات كالتفريعات عمى النكع الكاحد فعمى سبيؿ المثاؿ قٌسمت التككيد المفظي الناتج عف التكرار 
تكرير المعنى دكف المفظ، كمف ثـ قٌسمت النكع : تكرير المفظ كالمعنى، كالثاني: األكؿ: عمى قسميف
تكرير الحرؼ الذم بدكره يقٌسـ عمى تكرير حرؼ النداء كالمنادل، كتكرير الضميريف : األكؿ عمى

، كتكرير االسـ الذم ينقسـ إلى تكرير (تككيد المتصؿ بالمنفصؿ، كتككيد المنفصؿ بالمتصؿ)
المفعكؿ بو، كتكرير المفعكؿ المطمؽ، كتكرير اسـ الفعؿ الذم ينقسـ إلى تكرير اسـ فعؿ ماض، 

كتكرير اسـ فعؿ مضارع، كمف ثـ ختمت بتكرير الجممة المبنية لممجيكؿ، كقد بينت الغرض 
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ىك فيرسة - الداللي مف التككيد في كؿ قٌسـ مف ىذه األقساـ، إف المنيج الذم اتبعتو الباحثة ك
حصاؤىا  .   ىك الذم دفعيا إلى اإلكثار مف ىذه التقسيمات- الجمؿ المؤكدة كا 

 :كمف الجدير بالذكر أف الباحثة عقدت مبحثا بعنكاف التأكيد بأساليب نيج الببلغة، كىي
، ()(كماؿ صفة المكصكؼ)، ك(نفي قيد صفة المكصكؼ)، ك(التنفير)ك، (الترغيب)، ك(االستدالؿ)

. كأرل أف ىذه العناكيف كما قدمتو الباحثة مف أمثمة ليا ال عبلقة ليا بالتأكيد البتة
كتناكؿ الباحث أحمد ىادم زيداف أساليب التأكيد في خطب نيج الببلغة كعرض منيا 

التأكيد باألدكات، كالتأكيد بالقصر، كالتأكيد بالقسـ، كالتأكيد بالتكرار، كمف ثـ عرض : أربعة أقساـ
لكؿ أداة مف أدكات التأكيد، كقد غمب عمى منيجو الكضكح كقٌمة التقسيمات مكتفيا بذكر بعض 

األمثمة مف دكف إحصاء، مبينا األغراض الداللية التي يؤدييا التأكيد في ىذه األمثمة، كقد قٌدـ مف 
خبلؿ دراستو أمثمة تطبيقية تعزز ما ذىب إليو النحكيكف مف قكاعد كقكانيف سكاء أكاف ذلؾ في 

 ، كلـ يشر الباحث إلى أف في خطب نيج الببلغة ما خالؼ ()تككيد اإلثبات أـ في تككيد النفي
. تمؾ القكاعد أك شذَّن عنيا

ف ما قدمو الباحثكف مف دراسات نحكية في نيج الببلغة يمثؿ جيدا أ أرل كبعد ىذا العرض
كبيرا يضاؼ إلى ما قدمو الباحث العراقي في تعزيز ىذه القكاعد النحكية كترسيخيا مف خبلؿ رصد 

األمثمة الكثيرة ليا مف نيج الببلغة مف جانب، كتكظيؼ ىذه القكاعد في بياف المعنى مف جانب 
آخر، فضبل عف ذلؾ فإف ىذا الجيد سعى إلى فيرسة الجمؿ بأنكاعيا المختمفة عمى مستكيي 

األنماط التركيبية، كالظكاىر التركيبية، كما يمثؿ ىذا الجيد تكممة لما بذلو الباحثكف في بياف الداللة 
الصكتية كالصرفية في نيج الببلغة ، فبتعاضد ىذه الجيكد جميعا يمكننا الكقكؼ عمى داللة ىذا 

.  عمى أسرار اإلبداع المغكم فيوالنص، كالكشؼ
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 مدخل

العمـك المغكية سمسمة متصمة الحمقات كجميعيا مف األىمية بحيث ال يمكف إغفاليا، كعمـ 
 بعمـك المغة كال يمكف فصمو الداللة أحدث حمقات الدرس المغكم الحديث، كىك عمـ قكم الصمة

، كلذا ييعٌد ()عنيا، فيك غاية الدراسات الصكتية كالصرفية كالنحكية، إنو قٌمة الدراسات المغكية
عمـ )الصكتي، كالصرفي، كالنحكم، إاٌل أنو مف أعقد فركع : مكمبل لمستكيات التحميؿ المغكم

؛ ألنو يستقطب مجمؿ العبلقات التككينية لمعمؿ األدبي، كتمٌثؿ المفردات المحكر األساس (المغة
الذم تدكر حكلو الدراسات الداللية، فالباحث الداللي يقكـ برصد المفردات في النص، كمف ثـ 

يسعى إلى بياف دكرىا في خمؽ المعنى، بيد أف ىذه المفردات تدخؿ في عبلقات معجمية كتركيبية 
تضفي عمييا تطكرا دالليا نتيجة االستعماؿ المجازم كاالستعارم مما يؤدم إلى خمؽ الصكر 

 .الجمالية كالتكسع في المعاني
إف ما قدمو الباحثكف في ىذا الجانب يمثؿ استثمارا لجيكد الببلغييف الذيف جعمكا مف عمـ 
البياف نظرية داللية كاممة األبعاد، فالبحث في المجاز كالكناية أمثمة لتعدد المعنى كتنكعو عمى 

 .أساس أنيا صكر لمتغيير الذم يصيب معاني الكممات أك العبارات
: أكليا: كقد حصر بعض الباحثيف في نيج الببلغة دراساتيـ الداللية في مجاالت ثبلثة

دراسة المصادر الخارجية كبياف أثرىا : دراسة اإلطار أك السياؽ، كثالثيا: دراسة المفردات، كثانييا
في داللة النص، كبذلؾ حصركا مجاؿ عمـ الداللة بالمعنى، غير أف بعضيـ اآلخر جعؿ عمـ 

الداللة محصمة لمستكيات المغة المختمفة فيك يمثؿ عندىـ فرعا مف فركع عمـ المغة يحاكؿ دراسة 
المعنى كسبر أغكاره، كينظركف إليو عمى أنو اليدؼ النيائي مف تحميؿ البنية صكتيا كصرفيا 

 كنظرا لما تناكلناه في الفصكؿ السابقة سنكتفي ببياف المجاالت الداللية التي ()"كنحكيا كمعجميا
داللة األلفاظ، كالمبحث : المبحث األكؿ: كقؼ عندىا الباحثكف، كقد تشكمت لدينا ثبلثة مباحث

 .داللة المصادر الخارجية: داللة التراكيب، كالمبحث الثالث: الثاني
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 الداللة المعجمية -1

 بعد الباحثيف إلى الكقكؼ عمى مجمكعة محددة مف ألفاظ نيج الببلغة، كىذه األلفاظ ألج
. غالبا ما تصنؼ ضمف حقؿ داللي كاحد

ألفاظ العقيدة كالشريعة ): كمف بينيـ الباحثة فضيمة عبكسي محسف إذ قٌدمت دراسة بعنكاف
لدراسة : القسـ األكؿ: ، كقد قٌسمت الباحثة دراستيا عمى قسميف(في نيج الببلغة، دراسة كمعجـ

عمؿ معجـ مكضكعي ليذه األلفاظ، ككاف : األلفاظ المتعمقة بالعقيدة كالشريعة، كالقسـ الثاني
األلفاظ : يقـك عمى تقسيـ األلفاظ عمى حقكؿ داللية متعددة مثؿ (الدراسة)منيجيا في القسـ األكؿ 

المخصكصة بالذات اإلليية، كاأللفاظ المخصكصة بالصفات اإلليية، كاأللفاظ المخصكصة 
الخ، كفي بعض األحياف تقسـ الحقؿ الداللي الكاحد عمى ...باإلسبلـ، كاإليماف كالقرآف، كالكفر، 

قيسِّـ  (األلفاظ المخصكصة بالحياة كاليـك اآلخر )مجمكعة مف الحقكؿ الداللية مثؿ الحقؿ الداللي لػ
. ألفاظ اآلخرة كالركح كما يتعٌمؽ بيما، كألفاظ الشيطاف، كألفاظ الجنة كالنار، كألفاظ المبلئكة: عمى

 .كيندرج تحت كؿ حقؿ داللي مف ىذه الحقكؿ مجمكعة مف األلفاظ المتعمقة بو
كمنيجيا في عرض ىذه المادة قائـ عمى ترتيب ىذه األلفاظ حسب الكثرة في االستعماؿ 
مبتدئة باألكثر استعماال، إذ تبدأ الباحثة بذكر المفظ أكال ، كمف ثـ تبٌيف عدد مرات كركده في نيج 

الببلغة، ثـ تسكؽ أقكاؿ المغكييف في داللتو المعجمية، كما يتعمؽ بأصؿ اشتقاقو في بعض 
، أك ما يتعمؽ بعربيتو، مف ()(المبلئكة)ك (اإللو)ك (الٌميـ)ك (اهلل)األحياف، مف ذلؾ لفظ الجبللة 

، أك ما يتعمؽ بسبب تسميتو، كقد ترٌجح مف بيف ما ذكرتو داللة ()(البرزخ)ك (إبميس)ذلؾ  لفظ 
 .تراىا أنسب لمفظ الكارد في نيج الببلغة
فيك قائـ عمى إعادة ترتيب ما ذكرتو مف األلفاظ  (المعجـ)كأما منيجيا في القسـ الثاني 

معتمدة الحرؼ األكؿ مف جذر المفظ، مبينة - كؿ حسب حقمو الداللي - حسب حركؼ اليجاء 
معنى المفظ بشكؿ مختصر بما ال يتجاكز الكممة في بعض األحياف، كىذا القسـ مف الدراسة ال 
يختمؼ عف سابقو إال في إعادة ترتيب األلفاظ كذكر أرقاـ صفحات كركدىا، كاختصار داللتيا، 

                                 
 .134، 19، 17، 10: ك٤ِٚخ ػج٢ٍٞ ٓؾَٖ: أُلبظ اُؼو٤لح ٝاُْو٣ؼخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، كهاٍخ ٝٓؼغْ: ٣٘ظو ( ) 

 .138، 127: ٗلَٚ: ٣٘ظو ( ) 
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فبعد أف كانت األلفاظ مرتبة حسب الكثرة رتبت ىجائيا حسب الحرؼ األكؿ، كأضيؼ إلييا أرقاـ 
 .صفحات كركدىا

ككاف بإمكاف الباحثة االستغناء عف ىذا القسـ الذم ال فائدة منو سكل التكرار بأف ترٌتب 
حسب حركؼ اليجاء، كمف ثـ تشير إلى أرقاـ الصفحات الكاردة فييا  (الدراسة)األلفاظ في قسـ 

كألصبح . األلفاظ في اليامش، كلك فعمت ذلؾ لباف ليا أف ال حاجة إلى عقد ىذا القسـ مف الدراسة
 .(ألفاظ العقيدة كالشريعة في نيج الببلغة دراسة معجمية)عنكاف دراستيا 

كأما ما زعمتو الباحثة مف أف الغرض مف إقامة القسـ الثاني ىك عمؿ معجـ مكضكعي 
أللفاظ العقيدة كالشريعة فيك غير متحقؽ؛ ألف عمؿ معاجـ المكضكعات ال تككف بيذه الطريقة، 

نما تقكـ عمى عقد مباحث  محددة تندرج تحتيا النصكص المرتبطة بيا، كعمى سبيؿ  (مكضكعات)كا 
بداعو : فإنو يقسـ عمى عدد مف المكضكعات مثؿ (اهلل)المثاؿ فيما يتعمؽ بمفظ الجبللة  تكحيده، كا 

إلى غير ذلؾ مف المكضكعات، كمف ثـ تدرج تحت كؿ ...الخمؽ، كأكصافو، كتعظيمو، كحمده
مكضكع مف ىذه المكضكعات النصكص المرتبطة بو، مف دكف شرح أك تفسير؛ ألف الغرض منو 

ىك تقسيـ النص عمى مكضكعات محددة، كبمعنى أدؽ إعادة ترتيب أجزاء النص حسب 
المكضكعات، كمع ذلؾ فاف ىذا الجيد قد سبقيا إليو باحثكف آخركف في أكثر مف مصنؼ شممت 

إذ الغرض مف  (المعجـ المكضكعي لنيج الببلغة)، كمف بينيا ()مكضكعات نيج الببلغة جميعيا
تأليفو تبلفي بعض المؤاخذات التي اشتممت عمييا المصنفات السابقة، فقد فاقت فيارسو ثبلثة 
أضعاؼ فيارس مف سبقو، كما أف العبارات التي استخرجيا لكؿ مبحث أكثر مف العبارات التي 

استخرجتيا الفيارس األخرل، ثـ أف مؤلفو لـ يعتمد اعتمادا كميا في عممية االستقصاء عمى 
نما كسعيا بالتعمؽ في معاني العبارات فحصؿ عمى رصيد كبير مف العبارات  الفيارس المفظية، كا 

كىذه المعاجـ المكضكعية كٌميا سابقة عمى جيد . ()بما يخص كؿ مكضكع أك مبحث فرعي
 .الباحثة، كىي لـ ترجع إلييا أك تقؼ عندىا 

                                 
ُج٤ت : ػ٢ِ أٖٗبه٣بٕ، ٝر٤ٖ٘ق ٜٗظ اُجالؿخ: اُل٤َُ ػ٠ِ ٓٞٙٞػبد ٜٗظ اُجالؿخ: ٖٝٓ ٛنٙ أُٖ٘لبد ( ) 
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 -235-  

 

كىك ما لـ تصرح - كلك ذىبنا إلى أف الباحثة أرادت ليذا المعجـ أف يككف معجما مفيرسا 
لقمنا أيضا إنو ال يحمؿ مقكمات المعجـ المفيرس، ألف مف آليات المعجـ المفيرس النافع أف - بو

نما تكرد  يشتمؿ عمى النص الكامؿ الذم يراد فيرسة ألفاظو، كمف ثـ ال يكتفى بذكر المفظ كحده، كا 
تحتو نصكصا مختصرة مشتممة عميو، كغالبا ال يقتصر عمى إثبات أرقاـ الصفحات الكارد فييا 
نما يضاؼ إلييا رقـ الخطبة، كرقـ السطر، مف دكف ذكر داللة المفظ، كفي ىذه الحالة  المفظ، كا 

ذا لـ يتسف  يسيؿ عمى أم شخص متتبع يركـ الرجكع إلى ألفاظ بعينيا بيسر كسيكلو ليفيد منيا، كا 
لمباحثة إدراج النص الكامؿ لنيج الببلغة في ىذا المعجـ، كاف عمييا أف تثبت إزاء كؿ لفظ رقـ 

الخطبة أك الرسالة أك الحكمة الكارد فييا ىذا المفظ كال تكتفي بذكر رقـ الصفحة في كتاب شرح ابف 
أبي الحديد؛ ألف ىذا األمر يستمـز ممف يريد اإلفادة مما قدمتو الباحثة أف يضع بيف يديو دراسة 
الباحثة كشرح ابف أبي الحديد كىك مف الشركح المطكلة الذم يبمغ عدد أجزائو عشريف جزءا، كفي 
ىذا األمر عنت كمشقة عمى كثير مف القرَّناء أك المتتبعيف أللفاظ النيج، في حيف أف الباحثة لك 

ثٌبتت أرقاـ الخطب أك الرسائؿ كالحكـ أماـ األلفاظ المذككرة الستطاع المتتبع الرجكع إلى أم كتاب 
 . يشتمؿ عمى نص نيج الببلغة كليس بالضركرة كتاب شرح ابف أبي الحديد

كمع ذلؾ كٌمو نقكؿ إف الباحثة إذا كانت تريد مف ىذا الجيد فيرسة ألفاظ العقيدة كالشريعة 
فقد سبقيا إليو آخركف ال في ىذه األلفاظ فحسب بؿ إلى ما يمتد ليشمؿ ألفاظ نيج الببلغة جميعيا، 

 .()قبؿ دراسة الباحثة بكقت غير قميؿ (المعجـ المفيرس أللفاظ نيج الببلغة)فقد صدر 
 كىك غير –كأما إذا كاف ىدؼ الباحثة ىك عمؿ معجـ لداللة ألفاظ العقيدة كالشريعة 

 كاف بإمكانيا االكتفاء بما قٌدمتو في القسـ األكؿ –المعجـ المكضكعي أك المعجـ المفيرس 
، بعد إعادة ترتيب األلفاظ حسب حركؼ اليجاء ال الكثرة في االستعماؿ، كمع ذلؾ أيضا (الدراسة)

نما  ف لـ يكف مقصكرا عمى ألفاظ العقيدة كالشريعة، كا  فإف مثؿ ىذا الجيد قد سبقيا إليو آخركف، كا 
ىك في بياف معاني األلفاظ التي يصعب فيميا كتمتاز بغرابتيا لدل بعض القرَّناء في نيج الببلغة، 
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، كالدكتكر إبراىيـ ()كمف ذلؾ ما قٌدمو الدكتكر صبحي الصالح في فيارسو لنيج الببلغة
 .، فضبل عٌما ذكرتو المعاجـ العربية مف داللة ليذه األلفاظ ()السامرائي

كعكدا إلى ما قٌدمتو الباحثة في ىذه الدراسة، نرل أف ما يميزىا أك يمكف أف يسجؿ ليا أنيا 
جمعت طائفة مف األلفاظ تنتمي إلى حقؿ داللي كاحد تتفرع منو حقكؿ داللية أخرل، كمف ثـ 

جمعت أيضا أقكاؿ المغكييف في ىذه األلفاظ بعد أف كاف بعضيا مفٌرقا في بطكف الكتب، كمثؿ ىذا 
األمر لو مف األىمية ما ال يخفى عمى المشتغميف بمكاضيع نيج الببلغة كدالالتيا، كلكف مما ال 

نما  ريب فيو أف األلفاظ مفردة منفصمة ال تشكؿ جانبا ميما مف لغة أم مبدع أك شاعر أك أديب، كا 
تصبح ذلؾ الجانب الميـ إذا سبكت في ضكء قكاعد المغة جمبل كفقرا كفصكال كنظمت في قكالب 
َّـن ليست ىناؾ جدكل عممية مف اإلسياب في الكقكؼ عند  الفكر دالالت محسكسة عمييا، كمف ث
ألفاظ أم أديب إاٌل إذا كانت الغاية الرئيسة مف ذلؾ دراسة األلفاظ دراسة بيئية تكشؼ عف عبلقة 

 .صاحبيا األديب بالحياة كتشير إلى منبتيا، كىذا ما ال أجده في مبتغى الباحثة
في نيج الببلغة كتصنيفيا ضمف حقكؿ داللية معينة،  ()عمى أف دراسة ألفاظ اإلماـ 

كبياف دالالتيا المعجمية، كعمؿ معاجـ ليا، كاف غاية باحثيف آخريف ممف لـ تدخؿ دراساتيـ ضمف 
تماما لمفائدة أشير إلى  حدكد دراستنا، سكاء أكاف ذلؾ عمى شكؿ بحكث عممية، أك رسائؿ جامعية كا 

 (ألفاظ الفمؾ كالييئة في نيج الببلغة دراسة معجمية داللية)بعض منيا، مف ذلؾ دراسة بعنكاف 
فيي مف حيث الغاية لـ تختمؼ عف سابقتيا، في عمؿ معجـ أللفاظ ىذا الحقؿ الداللي، كمف ثـ 

يتبلفى ما قدمناه مف اعتراضات عمى الدراسة السابقة - بياف دالالتيا، كلكنيا تبنت منيجا صحيحا 
 حيث بدأت أكال بعمؿ معجـ مفيرس ليذه األلفاظ، كىذا المعجـ كجدناه منسجما مع آليات عمؿ –

، كمف ثـ شرعت ببياف دالالت ىذه األلفاظ، كلـ تكتؼ الباحثة بما قٌدمو المعجـ ()المعاجـ المفيرسة
نما ركزت كثيرا عمى السياقات الكاردة فييا، كبيذا تككف الباحثة قد  العربي مف دالالت ليا، كا 

استعانت بمقكـ أساس في كشؼ داللة المفظ كىك السياؽ، كنتيجة لذلؾ لـ تحصر المفظ في داللة 
نما كشفت عف دالالت متعددة لمفظ الكاحد تبعا لمسياقات التي يرد فييا ، كمف ثـ أفردت ()كاحدة، كا 
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المشترؾ المفظي، كالترادؼ، كالقضايا : الباحثة فصبل لدراسة القضايا المغكية في ىذه األلفاظ، كىي
، ثـ ختمت الباحثة دراستيا بقراءة إحصائية لبياف ()الصرفية، كالقضايا الصكتية، كالمسائؿ الببلغية

، كبذلؾ تككف الباحثة قد استكفت جكانب دراستيا جميعا كفؽ منيج ()عدد تكرار ىذه المفردات
كاضح مترابط، كلكف مثؿ ىكذا دراسات تبقى عاجزة أماـ تفسير النص كتحميؿ بنائو المغكم؛ ألنيا 

بنية ذات عناصر متظافرة أصكات، "رصدت ركنا كاحدا مف أركاف الداللة كىك المعجـ، فالنص
معاينة البنية الداخمية لمنص ككشؼ طريقة " فإف عمـ الداللة يقـك عمى ()"كمعجـ، كتراكيب، كداللة

 .                 ()"تشكيؿ المستكيات التركيبية كالصكتية كالصرفية داخؿ نسيج الخطاب
بما يحقؽ مزية  ()عمى أف مف دارسي نيج الببلغة مف كٌظؼ دراسة معجـ ألفاظو 

حالة أم إف داللة المفردة في النص  إضافية لداللة النص، منطمقا مف اتجاه يرل أف لممفردة معنى كا 
أف "مرتبط بمرجع لغكم أك تاريخي أك ثقافي، كمف بينيـ الباحث نكفؿ أبك رغيؼ فقد ذىب إلى 

دراسة المعجـ الذم ينطكم عميو النيج مف شأنيا أف تقكد إلى التعرؼ عمى طبيعة المغة الشعرية 
كمككناتيا كبؤر إشعاعيا الجمالي كتساعد في عممية تأكيؿ النصكص كتكجيييا دالليا باالستفادة 

أف معرفة الحقكؿ " كمؤكدا في الكقت نفسو مف ()"مما تكفره مف إضاءة خمفيات النصكص
المعجمية بألفاظيا كتراكيبيا كدالالتيا يفصح عف إحدل صكر المنظكمة المعرفية المرتبطة بالحالة 
النفسية لممبدع، التي تنبثؽ عنيا الشعرية، كمف المزايا التي تكفرىا دراسة المعجـ ىي أنيا تكشؼ 

 مضيفا إلى ذلؾ، ()"عف كجو الحقبة الزمنية، كعف مبلمح البيئة التي احتضنت عممية إنتاج النص
مزية شعرية بمجرد ألفاظيا كتنكعيا بؿ تؤدم ذلؾ عمى "ذلؾ، أف ىذه الحقكؿ المعجمية ال تسجؿ 

، كمف ثـ عمد الباحث إلى ()"كفؽ مكاضعيا في النصكص كقدرتيا عمى إيجاد عناصر الجماؿ فييا
إلى تسجيؿ مجمكعة محددة مف األلفاظ في قكائـ مختمفة تنتمي كؿ كاحدة منيا إلى حقؿ داللي 

معجـ األمكنة كالكقائع، كمعجـ ألفاظ الطبيعة، كمعجـ األعبلـ، كمعجـ ألفاظ الحكمة : معيف، كىي
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نما عمى سبيؿ الشاىد ()كالفمسفة ، كلـ تكف ألفاظ ىذه الحقكؿ الداللية عمى سبيؿ اإلحصاء، كا 
ىذا التنكع كالثراء الذم تكتنز بو لغة نيج الببلغة، يأخذ المستكل "ليتكصؿ مف خبلليا إلى أف 

التركيبي طبيعتو الجمالية منبعثة مما يكلده ىذا الثراء كالتنكع مف إحساس لدل السامع بثقافة عالية 
 .()"كقيمة معرفية ينطكم عمييا النيج تجتذب السامع إلى التأمؿ كتشده لمعرفة المزيد

الباحث كامؿ حسف البصير  ()كممف سبقو إلى ىذه الغاية في دراسة ألفاظ لغة اإلماـ 
الحرب كما يتعمؽ بيا : ، ىي()ضمف مكضكعات ()حيف سٌجؿ مجمكعة مف ألفاظ لغة رسائمو 

بيا مف أسمحة كأعتدة كمقاتمة كخطط، كالزىد كما يدكر حكلو في ذـ الدنيا كالتحذير مف المكت، 
 .كالمكضكع الفمسفي كالمنطقي كالكبلمي، كالمكضكع اإلدارم، كالمكضكع التجارم

( )ككانت غايتو الرئيسة مف ذكر ألفاظ ىذه المكضكعات ىي الربط بيف نتاج اإلماـ 
مف جانب آخر بما يخدـ النص  ()كبيئتو التي عاش فييا مف جانب، كبياف مميزات ألفاظو 

أف مميزات ألفاظ اإلماـ "إلى - نتيجة النظر في ىذه األلفاظ - كيعزز ببلغتو، كقد خمص الباحث 
ىذه جعمت منيا في مجاؿ فف الرسالة ألفاظا كتابية أدبية ارتفعت عف مستكل ألفاظ التخاطب 

العادم في الشؤكف اليكمية كاألمكر الطارئة العابرة، بخبلؼ ألفاظ معظـ رسائؿ عصره التي كانت 
خالصة "باستعماؿ ىذه األلفاظ بأنيا  () مضيفا إلى ذلؾ ما يحقؽ فرادة اإلماـ ()"محمية عامية

ذا ىي مألكفة مأنكسة ممحنة مكسيقية  مف الغرابة، كتنافر الحركؼ، كمخالفة القياس كالغمكض، كا 
، إف كقكؼ الباحث عمى ألفاظ ()"اصطبلحية محددة، صحيحة فصيحة، جزلة قكية، رقيقة لينة

نما كاف سببا لنتيجة أراد الباحث أف يؤكدىا،  ()اإلماـ  في رسائمو، لـ يكف غاية في حٌد ذاتيا كا 
( )كىي تفٌكؽ اإلماـ عمى جميع مف عاصره أك سبقو في كتابة فف الرسالة، عمى الرغـ مف أنو 

استعاف بألفاظ البيئة نفسيا التي استعاف بيا اآلخركف، كىنا يكمف سر التفكؽ كاإلبداع الناتج عف 
 .ثقافة كاسعة، كحسف اختيار، كبراعة في التكظيؼ

حينما تناكؿ أثر البيئة في صكر  (رحمو اهلل)كىك ما فعمو أيضا الباحث عمي فرج نعمة 
ألفاظ : الببلغية فقد سجؿ مجمكعة مف األلفاظ ضمف حقكؿ داللية متنكعة ىي ()اإلماـ 
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الحيكاف كالطير، كالحشرات، كالنباتات، كالككاكب كاألفبلؾ كالظكاىر الطبيعية، كالمعادف كاألحجار 
 . ()الكريمة

 إف ما بذلو الباحثاف كامؿ حسف البصير، كنكفؿ أبك رغيؼ، مف محاكلة الربط بيف تعدد 
ألف "األلفاظ كانتمائيا إلى حقكؿ داللية متنكعة داخؿ سياؽ النص أضفت عميو قيما داللية جديدة؛ 
المبدع حيف يستقي ألفاظو مف المعجـ فإنو يختار ما يناسب المعنى، كلكف المفردة في إطارىا 

المعجمي تتشكؿ في النص مف خبلؿ االستعماؿ كتصبح جزءا مف بنية داللية جديدة في عبلقتيا 
، فبل معنى لممفردة كال قيمة إذا أخذت منعزلة عف السياؽ الذم ترد ()"بتركيب النص كبنائو المغكم

 .      فيو
لغة ): كممف كقؼ عمى ألفاظ نيج الببلغة الباحث عمى فرحاف جكاد  في دراسة بعنكاف

كقد قٌسـ الباحث دراستو عمى قسميف، القسـ ( في نيج الببلغة، دراسة كصفية ()اإلماـ عمي 
االشتقاؽ، تناكؿ فيو مكضكعات صرفية خالصة، أشرنا إلييا في الفصؿ الثاني مف دراستنا، : األكؿ

فقد خٌصصو الباحث لدراسة داللة األلفاظ في نيج الببلغة، كقبؿ الكقكؼ عمى : كأما القسـ الثاني
منيج الباحث في ىذا القسـ أكد اإلشارة  أكال إلى عنكاف ىذه الدراسة، فقد قٌيد الباحث عنكاف دراستو 

كممات مفردة، كعبارات، : ، كيبدك لي أف لغة أم مبدع أك شاعر، أك خطيب تعني(لغة اإلماـ)بػ
كمف أراد أف يدرس لغة شخص ما عميو  (قصيدة أك خطبة أك رسالة)كجمبل، كفقرات، كنصا كامبل 

أف يضع ىذه جميعا نصب عينيو، كمف ثـ ينطمؽ مف النص لتشخيص الظكاىر كتفسيرىا ككيفية 
 .تعامؿ صاحب ىذا النص مع المغة بكصفيا أداة فٌنو

 كأىمؿ –في قسمي دراستو - كالذم أراه أف الباحث رٌكز عمى دراسة الكممات المفردة 
الجكانب األخرل كنأل بنفسو عنيا، فمـ يتعرض إلى الجانب التركيبي؛ ألنو يراه باب كاسع يحتاج 

ألفاظ اإلماـ : ، كبناء عمى ذلؾ أرل أف العنكاف الذم يطابؽ مضمكف دراستو ىك()إلى بحث برأسو
 .في نيج الببلغة دراسة صرفية معجمية ()عمي 

كعكدا إلى ما قدمو الباحث في داللة ألفاظ نيج الببلغة، أكد اإلشارة إلى أنو قٌسـ مادة ىذا 
الداللة : الباب عمى فصكؿ كمباحث اشتممت عمى عناكيف فرعية كثيرة، تضمف الفصؿ األكؿ منيا
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تغيير : العامة كالخاصة أللفاظ اإلماـ، كقد اشتمؿ مبحث الداللة العامة عمى المكضكعات اآلتية
، كالعكامؿ الخاصة التي تتأثر بيا ()(تخصيص المعنى، كاتساعو، كتغيير استعمالو)الداللة، كيشمؿ
الحضكر، كحسف التعبير، كانحطاط المعنى كيقصد بو األلفاظ التي ماتت كلـ تعد )الداللة، كيشمؿ 

، كالتصحيح المغكم ()، كما كافؽ مف عربيتنا المعاصرة لغة اإلماـ()، كاأللفاظ البدكية()(تستعمؿ
 .()كما يتعمؽ بو

كلعٌؿ القارئ كىك يطالع ىذه العنكانات يقدح في ذىنو أف الباحث أراد أف يكازف بيف داللة 
ليدلؿ عمى مكاضع تغيير الداللة، فيجد ( المعجـ)كبيف داللتيا في العربية  ()األلفاظ عند اإلماـ 

 ألفاظا كانت تستعمؿ في معاف عامة، عمد اإلماـ إلى تخصيص داللتيا، أك ألفاظا كانت –مثبل - 
مخصصة في داللة معينة، لجأ اإلماـ إلى تعميـ داللتيا، أك ألفاظا كانت تستعمؿ في داللة معينة، 
استعمميا اإلماـ في غير داللتيا، أك ألفاظا ماتت كقٌؿ استعماليا، كأعاد إلييا اإلماـ الحياة نتيجة 

 .استعمالو ليا، كىكذا األمر في بقية المكضكعات التي ذكرىا
 فميس بالمستغرب عمى القارئ أف يتصكر ذلؾ أك يتكقعو، ألف الباحث معني بدراسة ألفاظ 

لغة اإلماـ كبياف سماتيا كخصائصيا، كلكف المستغرب أف الباحث لـ يتناكؿ ذلؾ في ىذه 
نما كازف بيف ألفاظ اإلماـ كبيف األلفاظ المستعممة في لغتنا المعاصرة فاأللفاظ التي . المكضكعات، كا 

كقؼ عندىا الباحث في ىذه المكضكعات جميعيا لـ تخالؼ دالالتيا المعجمية، تخصيصا أك 
نما األلفاظ في لغتنا المعاصرة ...اتساعا أك تغييرا  ىي التي خالفتيا،  (الفصيحة أك العامية)الخ، كا 

 .كغٌيرت دالالتيا، أك استعممتيا كما ىي مف دكف تغيير في الداللة أك تبديؿ في الصيغة
فمنيج الباحث في ىذه المكضكعات جميعيا يبدأ بذكر المفظ أكالن، ثـ يبيف داللتو المعجمية، 
مستشيدا بما كرد منو في نصكص نيج الببلغة بما يكافؽ ىذه الداللة، كمف ثـ يذكر أف ىذا المفظ 
في لغتنا المعاصرة خصصت دالالتو ليصبح داال عمى معنى كذا، أك اتسعت داللتو ليشمؿ معنى 
كذا، أك استعمؿ في داللتو كما ىي، أك ىجر استعمالو، أك مازاؿ مستعمبل في لغتنا العامية، أك 

إف كؿ كاحد مما . الخ... يصح أف نجعمو شاىدا عمى تصحيح خطأ شائع في لغتنا المعاصرة 
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كقد اعتمد الباحث في ذلؾ كٌمو . ذكرت مثؿ عند الباحث عنكانا يقبع تحتو مجمكعة مف األلفاظ
مف معجـ )، ك(مع نيج الببلغة): اعتمادا كميا عمى ما ٌقدمو الدكتكر إبراىيـ السامرائي في كتابيو

ثـ ختـ ىذا المبحث بأف رصد ما قدمو الدكتكر مصطفى جكاد في كتابو قؿ كال تقؿ، مف . (الجاحظ
 .تصحيح لغكم اعتمد فيو عمى ألفاظ نيج الببلغة

كأرل أف الباحث إذا كاف يريد ىذا المعنى كيقصده كىك المكازنة بيف داللة ألفاظ األماـ 
: كداللتيا في لغتنا المعاصرة، كاف عميو أف يضع عنكانا لدراستو يككف دليبل عمى ما قٌدمو مثؿ

أثر ألفاظ اإلماـ  )، أك (داللة األلفاظ بيف نيج الببلغة، كبيف استعمالنا المعاصر، دراسة مكازنة)
() أك ( تغيير الداللة في ألفاظ لغتنا المعاصرة، نيج الببلغة انمكذجا)أك ( في لغتنا المعاصرة

غير ذلؾ، فبل يصح أف يعقد عنكانا يسميو داللة األلفاظ في نيج الببلغة، كمف ثـ يبحث فيو غير 
إف عنكاف ىذا المبحث ال يطابؽ مضمكنو، ككاف عمى الباحث إما أف يغٌير : ذلؾ، كخبلصة القكؿ

 . العنكاف ليتبلءـ مع المضمكف، أك يبحث في المضمكف ما يبلئـ العنكاف الذم ذكره
قد أبعده كثيرا عف - باستثاء الداللة المعجمية لؤللفاظ - عمى أنني أجد أف ما قدمو الباحث

نما ىك شديد التعمؽ بدراسة األلفاظ في  مكضكعو، فيك ال يمت بصمة إلى داللة ألفاظ اإلماـ، كا 
لغتنا المعاصرة كبياف ما لحؽ بيا مف تغيير في الداللة، ككؿ الذم عممو الباحث أف جعؿ نيج 
الببلغة معيارا يحتكـ إليو في بياف داللة ىذه األلفاظ، ليدٌلؿ عمى ما لحقيا مف تطكر أك تغٌير أك 

 .خطأ في االستعماؿ
نما ىك جيد عالميف كبيريف مف عممائنا  كمع ذلؾ إف ىذا الجيد لـ يكف صنيعة الباحث، كا 

 ككؿ الذم فعمو الباحث أف قٌسـ ()، كالدكتكر مصطفى جكاد()كىما الدكتكر إبراىيـ السامرائي
كمع ذلؾ أيضا فقد كضع دالالت بعض . جيدىما عمى المكضكعات التي عقد عمييا مباحثو

األلفاظ في مكضكع كاف حٌقيا أف تككف في مكضكع غيره، كسأذكر مثاليف فقط تجنبا لئلطالة، 
كىك الغميظ مف  (الجشب)لفظ : كضعيما الباحث في مكضكع تغٌير استعماؿ الداللة، المثاؿ األكؿ

( )الطعاـ أك ببل أدـ،  ثـ استشيد الباحث عمى المفظ بداللتو ىذه بنصكص مف كبلـ اإلماـ 
كقد تكٌسع فيو المعاصركف إلى الغميظ مف العيش ضمف "كبعدىا نقؿ كبلـ الدكتكر السامرائي 
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كأما المثاؿ .  ككاف عمى الباحث أف يضع ىذا المثاؿ في مكضكع اتساع الداللة ال تغٌيرىا()"المباس
فقد أشار الباحث إلى أف اإلماـ استعممو ليدٌؿ بو عمى كؿ حي مف األحياء،  (حيكاف)لفظة : الثاني

مستشيدا بنصكص مف نيج الببلغة، ثـ ذكر أننا ال نستعمؿ ىذا المفظ في لغتنا المعاصرة إاٌل إذا 
، ككاف عمى الباحث أف يضع ىذا المثاؿ في مكضكع تخصيص الداللة ال ()أردنا بو البيائـ

 .تغٌيرىا
كما اشتممت ىذه الدراسة عمى مكضكعات أخرل في داللة األلفاظ كمف بينيا الغريب، 

كالداللة النصية، إاٌل أننا سنقؼ عندىا فيما بعد؛ ألننا في معرض الحديث عمى الداللة المعجمية، 
 .إذ كؿ ما لـ يتصؿ بيا سنؤجؿ الحديث عنو إلى حينو

ما قٌدمو الباحث في عنكاف - فضبل عٌما ذكرتو - كما ىك كثيؽ الصمة بالداللة المعجمية 
:  إذ عمد إلى تصنيؼ مجمكعة مف األلفاظ ضمف حقكؿ داللية معينة، كىي()(الداللة المفظية)

المكاف، كالنبات، كالحيكاف، كالككاكب، كالجكاىر كالحمي، كاألحداث، كما كرد مف ألفاظ ليذه 
نما كاف عمى سبيؿ التمثيؿ  ف لـ يصرح –الدالالت لـ يكف عمى سبيؿ الحصر كاإلحصاء كا   كا 

 كقد أكد الباحث أف دالالت ىذه األلفاظ لـ ترتبط عند اإلماـ بالداللة المعجمية –الباحث بذلؾ 
نما أسبغ  عمى كؿ لفظ منيا ركحا كحياة كجعؿ لو كيانا خاصا بو، كرداء يرتديو ال  ()فحسب كا 

فكانت األلفاظ تحمؿ ركحا إلى أفؽ الحياة بما تحممو مف بيجة " يصمح لغيره مف األلفاظ األخرل 
كحزف كفرح كألـ فجاءت المفظة مشحكنة بفيض مف األحاسيس كالمشاعر لتصكر حدثا ما فيسبؽ 
التصكير الداللة المعجمية؛ ألنيا كامنة في ذىف المتمقي انبعاثا مف جديد يسمك بيا عف داللتيا 

 .()"القديمة
الداللة العاطفية في المحاكاة )كيمكننا أف ندخؿ األلفاظ التي ذكرىا الباحث تحت عنكاف 

ف أشار إلى أف ىذه األلفاظ تحمؿ ()(الثانكية  ضمف ما قدمو في الداللة المعجمية، ألف الباحث كا 
نما  دالالت ذات إيحاء نفسي، إاٌل أنو لـ يقؼ عندىا كمف ثـ يبيف ما تشتمؿ عمييا مف إيحاء، كا 

إف "األلفاظ التي تتعمؽ بخمؽ اإلنساف، ثـ ختـ القكؿ : اكتفى بذكرىا ضمف حقؿ داللي معيف، مثؿ
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، فمعٌؿ الباحث أدرؾ ما ليذه األلفاظ مف ()"كؿ لفظة قد ارتبطت بداللة إيحائية خاصة عند الفرد
إيحاء يتعدل الداللة المعجمية إال أنو لـ يبينو لمقارئ، فمك سأؿ أحدىـ ما اإليحاء الذم تؤديو ىذه 
األلفاظ؟ ال يجد في ما قدٌمو الباحث جكابا لسؤالو، سكل كصؼ عاـ أنيا ذات إيحاء نفسي، ككقع 

 . خاص، تخشع ليا النفكس
ف صنؼ ىذه األلفاظ عمى كفؽ دالالتيا المعجمية، قد أحسف كثيرا  كأرل أف الباحث كا 
حينما الحظ ما يكمف كراء ىذه الداللة مف قيمة رمزية أك إيحائية ىي التي بكأتيا لتحظى بيذه 

، بيد أف ىذه المبلحظة كانت بحاجة إلى كقفة تحميؿ مف قبؿ ()المكانة الرفيعة في كبلمو 
 .الباحث، كىنا يكمف دكر الكممة في السياؽ

كمف نافمة القكؿ أشير إلى الجيد الكبير الذم بذلو الباحث في تحديد الداللة المعجمية 
حصاء أللفاظو ()أللفاظ اإلماـ كبياف أثرىا في المعجـ العربي في  () عبر ما قدٌمو مف رصد كا 

تيذيب المغة، كلساف العرب، كتاج العركس، ليدلؿ عمى حجـ النصكص : ثبلثة معاجـ كبيرة كىي
المستشيد بيا مف جانب، كبياف الداللة المثبتة ليذه األلفاظ مف جانب آخر، منطمقا مما كرد منيا 
في لساف العرب كمف ثـ يكازنيا بمعجمي التيذيب كتاج العركس، كفضبل عف ذلؾ فقد أكضح 

كلـ يكتؼ . في عرض ألفاظ النيج كنصكصو" المساف"الباحث الطريقة التي تعامؿ بيا صاحب 
عف ىذه األلفاظ كدالالتيا، لبياف أٌم ىذه المعاجـ  (العيف)الباحث بذلؾ بؿ نجده يبحث في معجـ 

أكثر اىتماما بألفاظ النيج كنصكصو كقد تكصؿ الباحث إلى أف بدايات التأليؼ المعجمي متمثمة 
مف البلفت : "قائبل" التيذيب"قياسا عمى ما كرد منيا في  ()بمعجـ العيف لـ تعف بمغة اإلماـ 

لمنظر أف يمحظ في المعجـ العربي في بدايات تأليفو قٌمة العناية بالمفظة العمكية مف جية كقٌمة 
  .   ()"االستشياد بيا مف جية أخرل

باستعمالو مف ألفاظ  ()إف ما قدٌمو الباحث يساعد الباحثيف عمى رصد ما انفرد اإلماـ 
أك دالالت، كما يساعدىـ أيضا عمى اإلحاطة بالدالالت المتعددة لمفظ الكاحد، ففيما اختص 

األزىرم في التحديد الدقيؽ لداللة المفظ، تكسع ابف منظكر في إعطائو دالالت ىامشية أخرل، 
ككؿ . فضبل عف ذلؾ إنو يمٌكف الباحثيف مف معرفة دالالت ألفاظ النيج الكاردة في ىذه المعاجـ
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ذلؾ مف خبلؿ الجداكؿ التي عمميا الباحث أللفاظ نيج الببلغة، فقد رتب األلفاظ فييا حسب 
حركؼ اليجاء معتمدا الحرؼ األكؿ، إذ جعؿ جدكال لؤللفاظ المبدكءة بحرؼ اليمزة، كجدكال لؤللفاظ 

 .إلى حرؼ الياء... المبدكءة بحرؼ الباء،
كمنيجو في ذلؾ تقسيـ ىذه الجداكؿ عمى حقكؿ، خٌصص الحقؿ األكؿ لذكر المفظ مع 

بياف رقـ الخطبة أك الكتاب أك الحكمة الكارد فييا كرقـ الصفحة كالجزء، كالحقؿ الثاني لداللة المفظ 
في التيذيب مع بياف رقـ الصفحة كالجزء، كالحقؿ الثالث لبياف داللة المفظ في المساف مع بياف رقـ 

كقد استعمؿ رمكزا أكضح داللتيا لممكازنة بيف معجـ التيذيب كبيف معجـ المساف، . الصفحة كالجزء
كمف الجدير بالذكر أف الباحث لـ يذكر مف ألفاظ النيج الكاردة في لساف العرب، سكل األلفاظ التي 

 . بنصكص مف نيج الببلغة" المساف"استشيد عمييا صاحب 
قد درس فيما بعد دراسة  (ألفاظ اإلماـ في معجـ لساف العرب)عمى أف ىذا المكضكع 

مستقمة نكتفي باإلشارة إلييا؛ ألنيا تخرج عف حدكد دراستنا فقد كقؼ الباحث رائد عبد اهلل زيد عمى 
في مكاٌد بأبنية مختمفة في معجـ لساف  ()ما يقرب مف تسعمائة شاىد منسكب إلى اإلماـ عمي 

العرب، فبعد أف عكؼ عمى تقصييا كجمعيا لجأ في الفصؿ األكؿ مف دراستو إلى نقميا نقبل مباشرا 
مف دكف أف يبيف  ()مكتفيا بذكر المفظ كالشاىد الذم أكرده ابف منظكر مف كبلـ اإلماـ عمي 

داللة ذلؾ المفظ كبعد أف انتيى مف تعداد ىذه األلفاظ التي رتبيا حسب حركؼ اليجاء عمد إلى 
دراستيا في فصكؿ رسالتو، كقد كازف الباحث بيف ما كرد منيا في المساف كما كرد منيا في النيج 

كرصد نتيجة ذلؾ اختبلفات مرجعيا التصحيؼ أك التحريؼ أك االختبلؼ في الركايات، مقسما ىذه 
 . ()االختبلفات عمى مكضكعات نحكية كصرفية

كممف عيني بذكر الدالالت المعجمية أللفاظ نيج الببلغة الباحث أحمد ىادم زيداف، فعمى 
نما عيني بدراسة داللة  الرغـ مف أف الباحث لـ يكف معنيا بيذه الدالالت عمى كجو الخصكص، كا 
الخطب في نيج الببلغة بشكؿ عاـ، إال أنو ذكر دالالت معجمية لكثير مف ألفاظ النيج، كىي 

ككذلؾ الحاؿ عند الباحثة تغريد . ()ألفاظ التضاد، كالمشترؾ المفظي، كالترادؼ، كاأللفاظ المتقابمة
عبد فمحي، فعمى الرغـ مف أنيا عينيت بدراسة داللة التقابؿ في نيج الببلغة بشكؿ عاـ، إال أنيا 
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التقابؿ الداللي في "في  (ما يقرب مف ثمانيف لفظا)ذكرت دالالت معجمية لكثير مف ألفاظ النيج، 
 .()"التقابؿ الداللي في المشتقات كاألسماء كاألفعاؿ" كأكثر مف تسعيف لفظا في ()"األلفاظ المفردة

  اد اة  ام ازية-ٕ

يرل المغكيكف أف لكؿ لفظ مف األلفاظ داللة مركزية، كىي القدر المشترؾ مف المعنى الذم 
يتفؽ حكلو الناس جميعا، كالذم يسجؿ في المعجـ فيطمؽ عميو الداللة المعجمية، كلو بجانب ذلؾ 

مغادرة المفردة لداللتيا " دالالت أخرل يطمؽ عمييا الداللة المجازية، فالمجاز في األلفاظ يعني 
كالمجاز نكعاف عقمي . ()"المعجمية لتمكيف داللة جديدة، تسيـ في االتساع كالتككيد كاإلدىاش

يحاءات الفطرة، كالمغكم ما أستفيد عف طريؽ المغة  كلغكم، فالعقمي ما أستفيد عف طريؽ العقؿ كا 
، كسنكتفي ببياف جيد الباحثيف في رصد المجاز المغكم، ألنو يتعمؽ باأللفاظ ()كمدركات المساف

 .المفردة، كنؤجؿ الحديث عف المجاز العقمي، ألنو يتعمؽ بالتراكيب كالجمؿ كىك ما سنتناكلو الحقا
رصد بعض الباحثيف ألفاظا في نيج الببلغة اشتممت عمى دالالت مجازية انحصرت في 

كىك ما استعممت فيو األلفاظ في غير معناىا األصمي، لمبلحظة عبلقة غير : (المجاز المرسؿ)
، كمف بينيـ الباحث حسف ىادم نكر إذ ()المشابية مع قرينة دالة عمى عدـ إرادة المعنى الكضعي

أشار إلى أف أمثمة ىذا النكع مف المجاز في سياقات الجممة الخبرية أكثر حضكرا مف أمثمتو في 
نما كقؼ عمى أمثمة  (المجاز العقمي)النكع اآلخر  إاٌل أف الباحث لـ يقدـ إحصاء ليذه األمثمة كا 

قميمة مف دكف اإلشارة إلى مثيبلتيا، كقد كٌزع ىذه األمثمة بحسب درجة تكاترىا عمى ثبلث عبلقات، 
في حيف أشارت الباحثة نجبلء عبد الحسيف عميكم إلى قٌمة . ()المسٌببٌية، كالسببية، كالجزئية: كىي

ىذا النكع مف المجاز في خطب الحرب مقارنة بالمجاز العقمي، كبالرغـ مما قدمتو مف تنظير 
بشكؿ مطٌكؿ إاٌل أنيا لـ تأت إاٌل بمثاؿ كاحد كانت العبلقة التي سٌكغت  (المرسؿ)لممجاز المغكم 

 .  ()المجاز فيو ىي الجزئية
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كممف عيني بو أيضا الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة حيث رصد ىذا النكع مف المجاز في 
السببية، كاعتبار ما : ألفاظ المشتقات كاكتفى أيضا بذكر مثاؿ كاحد لكؿ عبلقة مف عبلقاتو، كىي

 .()يككف، كالجزئية
 كقد كٌزع ىذه ()(المرسؿ)كذكر الباحث عباس عمي حسيف أمثمة لممجاز في المفظ المفرد

السببٌية، المسٌببية، المحمٌية، : األمثمة أف جعؿ مثاال كاحدا أك أكثر لكؿ عبلقة مف عبلقاتو، كىي
اآللٌية، الجزئٌية، الممزكمٌية، الحالٌية، كغاية الباحث في اإلشارة إلى ىذا النكع مف المجاز ىك بياف 

في نيج الببلغة بالقرآف الكريـ، فبعد أف يذكر كاحدة مف ىذه العبلقات  ()تأثر كبلـ اإلماـ 
يعٌرؼ بيا أكال ثـ يبدأ بذكر مثاؿ أك أكثر مف القرآف الكريـ عمييا كمف ثـ يدٌؿ عمى مكضع المفظ 

الذم يتضمف داللة مجازية كبعد ذلؾ يأتي بأمثمة مف نيج الببلغة ضٌمت ىذا المفظ القرآني 
استعممو اإلماـ بالداللة المجازية نفسيا، كالمبلحظ في ىذه المكازنات التي عقدىا الباحث أف اإلماـ 

 .أكرد ألفاظا قرآنية مف دكف أف يغير في دالالتيا المجازية
إف ما قدمو الباحثكف ال يتعدل تقديـ الشاىد المغكم لتعضيد ما ذىب إليو الببلغيكف في 

 . تقسيمات ىذا النكع مف المجاز

   اغريي -ٖ

تناكؿ عدد مف الباحثيف مجمكعة مف ألفاظ نيج الببلغة يمكننا أف نصنفيا ضمف مصطمح 
بمفيكمو الكاسع، كىذا يعني أننا سنقؼ عمى جيد " الغريب"إذا أخذنا  ()الغريب في كبلمو 

نما  ف لـ يعالجكىا تحت مصطمح الغريب، كا  بعض الباحثيف في بياف ىذه األلفاظ كالتدليؿ عمييا كا 
فالمفظ الغريب لو صمة بما تقدـ ذكره مف داللة معجمية، كداللة . كضعكىا تحت مسميات أخرل

فالمفظ إذا لـ يكف مستعمبل أك كاف  (البعد كالغمكض)مجازية؛ ألف المعيار الذم يحدد الغريب ىك 
نادرا كصؼ بالغرابة، كما أف المفظ إذا كاف مستعمبل متداكال كلكنو استعمؿ في معنى جديد أك نادر 

 .كصؼ بالغرابة أيضا

كممف كقؼ عند ىذه األلفاظ الباحث كامؿ حسف البصير كىك يصؼ مميزات ألفاظ اإلماـ 
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()  في رسائمو، إذ كصؼ بعض ىذه األلفاظ بالغرابة، كبعضيا بالثقؿ لتنافر حركفيا كتقارب
ألف " الغريب"مخارجيا، كبعضيا بالمخالفة لمقياس، فالباحث لـ يصنؼ ىذه األلفاظ جميعيا ضمف 

غير كاضح )كالمفظ الغامض  (المرتبط بالحياة البدكية)مفيـك الغريب انحصر عنده بالمفظ الحكشي 
، كما يعنينا أف الباحث كقؼ عمى مجمكعة مف األلفاظ تستكقؼ القارئ سكاء في صياغتيا (المعنى

خمكصيا مف "في رسائمو  ()مميزات ألفاظ اإلماـ أك في داللتيا، كقد أكد الباحث أف أكلى 
فمف يقرأ رسائؿ اإلماـ مف ذكم الثقافة المتكسطة ال يتكقؼ عند معاني : الغرابة في الغالب

 كمع ()"ألفاظو مستعينا بيامش كممتجئا إلى معجـ؛ ذلؾ ألف ألفاظو كاضحة منتشرة بيف الناس
 ذىب إلى أنيا مف  (اثنيف كثبلثيف لفظا) ذلؾ فقد أحصى الباحث مجمكعة يسيرة مف األلفاظ

إف ىذه "  عٌمؽ عمى ىذه القائمة قائبلقإالَّن أف ()األلفاظ الغريبة الحكشية في رسائؿ اإلماـ 
يف تالقائمة يسيرة في عددىا إذا قيست إلى مجمكع ألفاظ  رسائؿ اإلماـ البالغ عددىا اثف

 أقؿ ما يتكقع مف رجؿ كاف قريب عيد بالعصر ...كعشريف ألؼ كتسعمائة كممة، ثـ إنيا 
الجاىمي ككاف ذا إطبلع عمى لغتيـ كعمى ىذا يمكف أف نقٌر بأف ميزة خمكص ألفاظ اإلماـ مف 

كأما األلفاظ الثقيمة ، ()"الغرابة جعمتيا ألفاظا بينة ظاىرة متبادرة إلى الفيـ مأنكسة االستعماؿ
فقد ذكرىا الباحث كىك يتحدث عف الميزة الثانية أللفاظ اإلماـ كىي خمكصيا مف تنافر الحركؼ 

ألفاظ اإلماـ رشيقة عمى المساف سيمة عمى النطؽ تجرم في التبلكة مجرل النسائـ " مؤكدا أف 
الذم بناه نتيجة -  بيد أف حكـ الباحث عمى ألفاظ اإلماـ بيذه الميزة ،()"ال تضطرب أك تتعثر

: لـ يمنعو مف أف يذكر عددا يسيرا مف األلفاظ شعر أف فييا شيئا مف الثقؿ قائبل- االستقراء 
ذف فمنقيد بأف استقراءنا ىذا قد ىدانا إلى الكقكؼ عند ألفاظ رأينا فييا شيئا مف الثقؿ لتنافر " كا 

تفتات، فاقعس، تخدج، يستزؿ، كلتخسأف، كمثبكرا، : حركفيا كتقارب مخارجيا كىذه األلفاظ ىي
ف المتأمؿ في ىذه األلفاظ المدرجة في جممتيا ال يسعو أف أ"  ثـ ذكر الباحث()".كألجعجعنؾ

يأخذ حكمنا عمييا بالثقؿ كتنافر الحركؼ؛ ذلؾ ألف ثقميا ليس مستكرىا كتنافر حركفيا ليس 
مضطربا إذا قيست إلى تمؾ األلفاظ التي نص الببلغيكف القدامى عمى ثقميا كتنافر حركفيا 

                                 
. 309: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

 .311: ٗلَٚ ( ) 

. 311: ٗلَٚ ( ) 

. 312: ٗلَٚ ( ) 



 

 

 -248-  

 

 . ()( "()ىعخع، كمستشزرات)كمفظتي 

خمكصيا "كأما مخالفة ألفاظ اإلماـ لمقياس فقد أكد الباحث أف مف مميزات ألفاظ اإلماـ 
مف مخالفة القياس فألفاظ اإلماـ جارية عمى القانكف الصرفي كممتزمة بقكاعد االشتقاؽ كلـ يشذ 

نحف مأجكركف عمى صمتيا مأزككف : منيا عف قكاعد الصرؼ كالقياس إاٌل لفظ كاحد في قكلو
يقتضي أف يككف غير ميمكز   (مأزكركف) إذ إف القياس الصرفي في ()"عمى قطيعتيا

كلكف الباحث أشار إلى أف ىذه المخالفة لمقياس إنما كانت لتحقؽ انسجاما صكتيا  (مكزكرف)
    .   (نحف مأجكركف عمى صمتيا كمأزكركف عمى قطيعتيا): في العبارة

كأرل أف ما قدمو الباحث في ذكر ىذه األلفاظ الغريبة أك الثقيمة أك المخالفة لمقياس 
يمثؿ شجاعة عممية كتحميبل مكضكعيا، يمتـز معايير البحث العممي بعيدا عف سمطة التقديس 
أك المحاباة كالمجاممة، كعمى الرغـ مف كؿ ما أبداه الباحث في كصؼ ىذه القكائـ بأنيا قميمة 

إال أنو كقؼ عندىا مفردة مف دكف أف يرجعيا إلى  ()محدكدة ال تؤثر في مميزات ألفاظو 
سياقيا، ألنو اكتفى منيا بالجانب الكصفي، ال التحميمي، كلك لجأ إلى ذلؾ الستطاع أف يجد 

ثمة ربط بيف ىذا الغريب كداللة النص، إذ إف أىـ ما يمٌيز ألفاظ الغريب ىك داللتيا عمى الشٌدة 
مما يحاكي المعاني التي كردت في سياقيا، فضبل عف ذلؾ أف األلفاظ التي تتككف مف 

حالتيا عمى مراجع خارج النص تشكؿ  األصكات الثقيمة أك التي تتطمب كقتا أطكؿ لفيميا كا 
 .()غمكضا صكتيا كمعنكيا

الداللة : كممف تناكؿ ىذه األلفاظ أيضا الباحث عمي فرحاف جكاد في مبحث بعنكاف
التفرد : أكال: ، كقد قٌسـ ىذه األلفاظ تحت عناكيف ثبلثة، ىي()الخاصة في لغة اإلماـ عمي 

                                 
٤َُذ صو٤ِخ أٝ ٓز٘بكوح اُؾوٝف، كول ٕٝق اُلًزٞه ئثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ ( َٓزْيهاد)أؿِت أُؾلص٤ٖ ٣إًلٕٝ ئٕ  ( ) 
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، (التفرد بالصيغ كاأللفاظ، كالتفرد في االستعماؿ):التفرد بالمفظ كيتضمف: في لغة اإلماـ، كيشمؿ
األلفاظ النادرة االستعماؿ، كاأللفاظ الشاذة ):األلفاظ النادرة، كيشمؿ: كالتفرد في التراكيب، كثانيا

 .الغريب في لغة اإلماـ: ، كثالثا(االستعماؿ

الذم ختـ فيو الباحث ىذا المبحث لـ يضع " الغريب"كمما تجدر اإلشارة إليو أف عنكاف 
فيو أم لفظ مف ألفاظ نيج الببلغة، ألف الباحث كىك يناقش معنى الغريب في كتب القدماء 
كالمحدثيف خمص إلى أف مفيكمو يتسع ليشمؿ جميع ما ذكره في العنكانات السابقة، كلذا كاف 

؛ ألف كؿ ما (الغريب في لغة اإلماـ)عمى الباحث أف يقدـ ما أخره، كيجعؿ عنكاف ىذا المبحث 
بناء عمى ما تكصؿ إليو " الغريب"قدٌمو الباحث في عنكانات ىذا المبحث يصدؽ عميو مصطمح 

 .الباحث نفسو

إف الباحث كىك يشير إلى ألفاظ الغريب في نيج الببلغة بعناكينيا المختمفة لـ يستند 
إلى اآلليات كالمعايير التي ذكرىا في معرفة المفظ الغريب، كمف ثـ قاـ باستخراج ىذا الغريب 
نما استند إلى ما قالو السابقكف في غرابة ىذه األلفاظ، كعمى كجو الخصكص  مف النيج، كا 

الدكتكر إبراىيـ السامرائي، كما أف الباحث في ذكره ىذه األلفاظ اكتفى بالجانب الكصفي، كلـ 
يتعرض ليا بشيء مف الدراسة أك التحميؿ، كعمى الرغـ مف ذلؾ تداخمت عنده بعضيا مف جية 
الكصؼ، فما كصؼ بالتفرد بالمعنى أك االستعماؿ كضعو في كصؼ التفرد بالمفظ، مف ذلؾ 

 إذ استشيد الباحث بقكؿ ()"َمْقُموع َوَخاِئفٍ  َ ادٍّ  َ ِريدٍ  َ ْينَ  َفُهمْ ( " )في قكلو "  ناد" لفظ 
ككاف حقيقا بأىؿ المغة أف يستكقفكا ... ككتب المغة تخص الفعؿ بالبعير : " الدكتكر السامرائي 

 فالدكتكر "ليس خاصا بالبعير... استقراءىـ، فيقفكا عمى قكؿ اإلماـ ىذا كنظائره، إذ إف الفعؿ 
نما في طريقة استعمالو، كالمعنى الذم  السامرائي أراد أف ينسب التفرد لئلماـ ال في المفظ، كا 

 .يؤديو، فالمفظ كاف مستعمبل كلكنو بمعنى غير ىذا المعنى

 كجمع الباحث بيف كصؼ التفرد بالصيغ ك التفرد باأللفاظ، ككاف عمى الباحث أف 
 (الصيغة)يفرؽ بينيما، فيجعؿ التفرد بالمفظ، كالتفرد بالمعنى أك االستعماؿ، كالتفرد باالشتقاؽ 
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كيعتمد التقسيـ نفسو في األلفاظ النادرة؛ ألف كؿ قسـ مف ىذه األقساـ لو خصائصو، فالتفرد أك 
الندرة باالشتقاؽ يعني أف ىذا المفظ معركؼ لدل السامع، جذرا لغكيا، كمادة معجمية، كلكف 

الصيغة التي جاء عمييا يندر أف تجيء لمثميا أك مما انفرد اإلماـ بيا لفظا أك معنى، كالباحث 
ذكر ما يتعمؽ بيذا الكصؼ كلكنو جعؿ قسما منو في التفرد بالصيغ كاأللفاظ، كالقسـ اآلخر 

جعمو في التفرد بالمعنى أك االستعماؿ، كأرل مف الناحية المنيجية التنظيمية كاف عميو أف يفرد 
"  ك()"خشناء" كمف ذلؾ لفظ .  لو عنكانا خاصا يجمع فيو ما يصدؽ عميو ىذا الكصؼ

 .كأمثاليما، في النادر" محاسف" ك ()"مكتات" كأمثاليما، في التفرد، كلفظ ()"ضيفاف

ثَّنؿ أساسا ميما في مصطمح الغريب كىي األلفاظ النادرة  كاغفؿ الباحث أمثمة كصؼ مى
بسبب طكليا أك تنافر أصكاتيا فمـ يأت، الباحث بمثاؿ كاحد تنطبؽ عميو ىذه الصفة، عمما أنو 
لـ يشر إلى ىذا الكصؼ، كلعٌمو كجد أف ألفاظ اإلماـ تخمك مف ىذه الصفة، فنأل بنفسو مف أف 

 . يضع ليا عنكانا أك يشير إلييا

كانت بحاجة إلى كقفة  ()إف ما ذكره الباحث مٌثؿ سمة بارزة في ألفاظ اإلماـ 
، كالذم ()تحميؿ تتعدل جانب الكصؼ، لتكشؼ مداليؿ ىذا الغريب الذم ارتبط بالجدة كاإلبداع

 .منعو مف ذلؾ أف دراستو كصفية ال تحميمية

كممف عيني بدارسة الغريب في نيج الببلغة بشكؿ مفٌصؿ الباحث عبد الكريـ حسيف 
كقد  (غريب نيج الببلغة، أسبابو أنكاعو، تكثيقو نسبتو، دراستو): السعداكم في دراسة بعنكاف

استكعب الباحث بحٌؽ كؿ ما يتعمؽ بمفيكـ الغريب في نيج الببلغة رصدا، ككصفا، كتحميبل، 
كقد بنى دراستو عمى منيج مترابط محكـ، فكؿ باب أك فصؿ أك مبحث كجدتو يأخذ برقاب مف 

 –كحرص الباحث عمى أاٌل يقيد الغريب في مبحث األلفاظ فقط . سبقو، كيتصؿ بما جاء بعده
نما تعداىا ليشمؿ غريب التراكيب، كغريب النظـ–كىك ما ألفناه في كتب الغريب عامة   . كا 

كلعٌؿ أكؿ ما يسجؿ لمباحث كلدراستو أنو أسس آليات كمعايير كاضحة اعتمدىا منيجا 
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في تحديد الغريب في نيج الببلغة، كدعا إلى اعتمادىا في دراسة مفيـك الغريب في أم كتاب 
أدبي، كقد خمص الباحث إلى ىذه المعايير بعد دراسة مستفيضة كمناقشات جادة لما قدمو 

، كما أحسف في تقسيـ مادة دراستو عمى كفؽ ()العمماء مف آراء كتعريفات في مفيـك الغريب
تقسيمات دقيقة شممت عنكانات متقاربة الداللة استطاع الباحث أف يحٌدىا كيفصؿ بينيا، كمف 

النادر، كالشارد، كالحكشي، كالقميؿ، كغريب بسبب :  إلى()ذلؾ تقسيمو غريب المفظ النادر
ضيؽ المجاؿ الداللي، إذ بحث كؿ قسـ مف ىذه األقساـ بشكؿ مستقؿ، كعمى الرغـ مف إدراؾ 
الباحث أف ىذه األقساـ جميعيا داخمة في باب الغريب النادر، إاٌل أف حرصو عمى أف يمٌيز 

 .سمات كٌؿ منيا دفعو إلى الفصؿ بينيا

كقد سمؾ الباحث ىذا المنيج في غريب المعنى أيضا، إذ تممس أسبابا مف شأنيا أف 
، ()تككف تفسيرا لغرابة المعنى، كمف ثـ قٌسـ األلفاظ ذات المعاني الغريبة عمى ىذه األسباب

اختبلؼ البيئة كاألسمكب الحضارم، ك كالتناظر كالتشابو، في األصكات، كتداكؿ المفظة : كىي
كبذلؾ يككف . في أكثر مف مجاؿ، كاستعماؿ المفظة بيف الحقيقة كالمجاز، كاتساع الداللة

الباحث قد رصد األلفاظ التي تمتاز بغرابة معانييا كمف ثـ كقؼ عندىا دارسا كمحمبل كمفسرا، 
ككذا الحاؿ في غريب االشتقاؽ . مستعينا بمصادر متنكعة يقؼ المعجـ العربي في مقدمتيا

نما قٌسـ ىذه الصيغ  (الصيغ الصرفية) إذ لـ يكردىا الباحث مجتمعة في عنكاف كاحد، كا 
الفعؿ كتصريفاتو، كالمصدر، كالمشتقات، كأفعؿ التفضيؿ، : ، ىي()الصرفية عمى أقساـ

كالجمكع، كمف ثـ جعؿ كؿ قٌسـ مف ىذه األقساـ مبحثا قائما برأسو، كقبؿ أف يتناكؿ ىذه الصيغ 
في عناكينيا المختمفة، كضع الباحث  ثبلثة معايير يحتكـ إلييا في تحديد الصيغة التي تتصؼ 

 :بالغرابة، ىي

 . داللة الصيغة عمى غير ما ذكرتو كتب الصرؼ كالمغة كالمعاجـ -ُ
  عدـ كركد ىذه الصيغة قبؿ كبلـ اإلماـ -ِ
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 .انتقاء اإلماـ لصيغة قٌؿ استعماليا ككانت غيرىا أكثر استعماال كشيكعا -ّ

بيا، أك خالؼ القياس  ()كذكر الباحث في ىذا الفصؿ صيغا تفرد اإلماـ 
باستعماليا، كمف ثـ تممس أسبابا لعدـ مجيء ىذه الصيغ عمى القياس الصرفي، إذ ذىب إلى 
ما لمبلءمة معنى يريده اإلماـ كيقصده  أف سبب مخالفة القياس إما لتحقيؽ التكازف الصكتي، كا 

 . في سياؽ كبلمو، كىذه الصيغة المخالفة لمقياس تعضد ىذا المعنى كتقكيو

كبيذا يككف الباحث درس المفظ الغريب ضمف سياقو داخؿ النص كتممس لو كظيفة 
كداللة، إذ لـ يكتؼ بالكقكؼ عميو لفظا مفردا بعيدا عما يؤديو مف معنى، كنتيجة لذلؾ ظير 

 .لمباحث أف الغريب مصدر مف مصادر اإلبداع، كسمة مف سمات الفرادة في التعبير

كمما أكد اإلشارة إليو أف الباحث لـ يقدـ إحصاء لؤللفاظ الغريبة في نيج الببلغة، سكاء 
نما اكتفى  (المكضكع)أكاف ذلؾ عمى مستكل الكصؼ  أـ عمى مستكل الغريب بشكؿ عاـ، كا 

بدراسة لفظ كاحد في كؿ مبحث مف مباحث دراستو كبعد االنتياء منو يشير إلى عدد يسير جدا 
مف األلفاظ التي تدخؿ ضمف ىذا الكصؼ، ففي الغريب النادر تناكؿ بالدراسة لفظا كاحدا كمف 

ككذا . ثـ أحاؿ عمى ألفاظ أخرل عمى سبيؿ التمثيؿ، كىكذا في الغريب الشارد، كالقميؿ،الخ
الحاؿ في بياف أسباب غرابة المعنى، كغريب االشتقاؽ، كعٌمؿ الباحث سبب عزكفو عف عمؿ 
معجـ يضـ األلفاظ الغريبة في نيج الببلغة، أنو كجد أف ىذه األلفاظ قد أشير إلييا في أكثر 
مف مصدر بدءا مف شركح كتعميقات كاستدراكات نيج الببلغة، كصكال إلى مؤلفات خصصت 

 .()ليذا الغرض مثؿ ما قدمو الدكتكر صبحي الصالح كغيره

في مباحث الغريب تتعدل المفظ المفرد كاشتممت ىذه الدراسة عمى مكضكعات أخرل 
، إاٌل أننا سنقؼ عندىا فيما بعد؛ ألننا في معرض الحديث عف الداللة كتتصؿ بالتراكيب أك النظـ

 .في األلفاظ المفردة، إذ كؿ ما لـ يتصؿ بيا سنؤجؿ الحديث عنو إلى حينو

كبعد ىذا العرض بكدم أف أسجؿ مبلحظة ىي جديرة باالىتماـ، كقد تعمدت تأخير 
الحديث عنيا؛ ألنيا تتعمؽ بما قٌدمو الباحث في تمييد ىذه الدراسة ال بفصكليا كمباحثيا، فقد 
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تناكؿ الباحث في التمييد مفيـك الغريب في المغة كاالصطبلح كمف ثـ مفيكمو في نيج 
 .الببلغة، أكضح فيو اآلليات كالمعايير التي سيعتمدىا في تحديد الغريب في النيج

كأرل أف الباحث لك اكتفى بيذا القدر مف المكضكعات في تمييده، لكاف أليؽ بدراستو 
تناكؿ فييا " المائة"شكبل كمضمكنا، بيد أنو زاد عمى ذلؾ أف سٌكد صفحات كثيرة تقرب مف 

الدفاع عف شبيات أثيرت حكؿ نيج الببلغة، كخٌص مف بيف ىذه : أحدىما: مكضكعيف
كيقصد بيا أف ما جاء في نيج " إف الذم جمعو ىك الذم كضعو" الشبيات شبية قيؿ فييا 

كقد انبرل الباحث . ()الببلغة ىك كبلـ الشريؼ الرضي كال عبلقة لو بكبلـ اإلماـ عمي 
 .لمرد عمى ىذه الشبية

( )ذكر المصادر كاألسانيد التي اشتممت عمى نصكص مف كبلـ اإلماـ : كاآلخر
 :الكاردة في نيج الببلغة، كقد قٌسـ ىذه المصادر كاألسانيد عمى أقساـ أربعة، ىي

 .المصادر كاألسانيد التي ذكرىا الشريؼ الرضي في نيج الببلغة -ُ
 .ساعة إلقائو ()المصادر كاألسانيد التي دكنت كبلـ اإلماـ  -ِ
 .المصادر كاألسانيد التي سبقت عصر الشريؼ الرضي -ّ
 .المصادر كاألصكؿ التي عاصر مؤلفكىا الشريؼ الرضي -ْ

 الدفاع عف النيج كذكر المصادر التي تضمنت بعض –كأرل أف ىذيف المكضكعيف 
ذا " الغريب" ال عبلقة ليما بمكضكع الدراسة كىك –نصكصو  نما أقحميما الباحث إقحاما، كا  كا 

كاف كال بد كاف عميو أف يكجز كيتجنب اإلطالة فييما، إذا كاف ما قدمو في ىذا الشأف ىك مف 
 كلكف األمر خبلؼ ذلؾ، ألني –كىك ما ألمح إليو في أكثر مف مكضع - صنيعتو كجيده 

كجدت أف ما ذكره الباحث جميعو، قد عيًرضى في دراسة مفٌصمة بذؿ فييا صاحبيا في البحث 
مصادر " كالتقصي كالمتابعة مف الجيد ما يستحؽ الثناء عميو كاإلشادة بو، كىذه الدراسة ىي

لمسيد عبد الزىراء الحسيني الخطيب، كقد حاكلت أف أكازف بيف ما قدمو " نيج الببلغة كأسانيده
الباحث كبيف ما جاء في دراسة السيد عبد الزىراء الخطيب، فكجدت أف  ما ذكره الباحث في 

ىذيف المكضعيف جٌمو  مأخكذ عف ىذه الدراسة، إذ نقؿ منيا نصكصا كاممة مطكلة كما ىي مف 
دكف تغيير أك تبديؿ في عباراتيا، كما نقؿ أسماء المصادر كاألسانيد كميا مع ما كرد فييا مف 
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إحاالت في اليامش، إاٌل أنو أعاد ترتيبيا حسب سنكات كفاة مؤلفييا بعد أف رتبيا السيد عبد 
الزىراء الخطيب حسب حركؼ المعجـ، كمف العجيب المستغرب أنو لـ يشر إلييا في أم 

مكضع، إال في إشارة كاحدة يستشؼ منيا التقميؿ مف قيمة ما جاء في ىذه الدراسة مف جانب، 
: " كسعة اطبلع الباحث أف زاد عمييا مف جانب آخر، قاؿ قبؿ البدء بدراسة ىذيف المكضكعيف

ككيًتب في مثؿ ىذا المكضكع، فممكثير مف الباحثيف السبؽ في ذلؾ، كلكف ىذه البحكث لـ تذكر 
 كمف ثـ ذكر في اليامش قسما مف أسماء البحكث كالدراسات "إاٌل اليسير كعمى نحك مقتضب

 . التي تناكلت ىذا المكضكع كمف بينيا دراسة السيد عبد الزىراء الخطيب

  كفي الحقيقة أف الباحث ىك الذم أكرد شيئا يسيرا مقتضبا في ىذا المكضكع إذ عمد 
في جميع ما قدمو مف دكف " مصادر نيج الببلغة كأسانيده"إلى اختصار ما كرد في كتاب 

كأرل أف مثؿ ىذا األمر يكىـ القارئ أف ىذا الجيد جميعو ىك . اإلشارة إليو، كلك لمرة كاحدة
كلذا . لمباحث مف جانب، كيتنافى مع األمانة العممية في حفظ جيكد اآلخريف مف جانب آخر

كاف عمى الباحث أف يتجنب ىذا المكضكع ألنو ال عبلقة لو بدراستو، أك يكتفي بمجرد اإلشارة 
 .لمدراسات التي تناكلتو

كممف تناكؿ ألفاظ الغريب في خطب نيج الببلغة الباحث حيدر أحمد حسيف تحت 
ما أف تككف ()(االستغراب)عنكاف   إذ ذىب إلى أف ىذه الغرابة إما أف تككف مف جية المفظ كا 

مف " غريب نيج الببلغة"مف جية المعنى، كقد أكرد أمثمة لكؿ منيما نقميا مف الدراسة السابقة 
 .دكف أف يشير إلييا

  اعَل ا   اد اية في  ألافاظ  امفردة  -ٗ

 ألفاظا تتميز بصفة االقتراف المفظي كالمعنكم كقد جاء الدرس المغكم قديمان كحديثان رصد 
ذلؾ نتيجة التكسع في البحث لتممس العبلقات الداللية داخؿ كياف المغة أجمعيا، كمف بيف ىذه 

 ىي عبلقة الترادؼ كعبلقة المشترؾ المفظي  أك معنكيةلفظية تقـك عمى أسس العبلقات التي
كاالختبلؼ إذا كانت العبلقة قائمة عمى أساس التشابو في المعنى كعبلقة التضاد كعبلقة التقابؿ، ؼ

                                 
. 74: ؿو٣ت ٜٗظ اُجالؿخ ( ) 

. 239 – 228: كهاٍخ ثالؿ٤خ ()أُظبٛو اُجل٣ؼ٤خ ك٢ فطت اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 
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كاالختبلؼ في   أساس التشابو في المفظإذا كانت العبلقة قائمة عمىك، (الترادؼ)فيي مف في المفظ 
فيي  في المفظ الكاحد إذا كانت العبلقة قائمة عمى المعنى كضده ك، (االشتراؾ)المعنى فيي مف 

مع " عند المحدثيف بكصفو ظاىرة داللٌية تكٌكف رقد استؽؼ (التقابؿ)كأٌما مفيكـ ، (التضاد)مف 
كقد يككف مف . ، أك عبلقات المعنى()"األضداد كالمشترؾ كالترادؼ ما يسمى بالعبلقات الداللٌية 
ال تقتصر  (التقابؿ) ألٌف طبيعة العبلقة في ؛باب التجٌكز أف تعد ظاىرة التقابؿ ضمف تمؾ العبلقات

ٌنما تمتد تمؾ العبلقة لتشمؿ الداؿ أك المفظ أيضان،   عٌرؼ إذعمى الداللة أك المعنى، كا 
كجكد لفظتيف تحمؿ كؿ منيما عكس المعنى الذم تحممو "بأٌنيا تعني  (ظاىرة التقابؿ)المحدثكف

 كتحت كفكؽ، ، كالنكر كالظممة، كالحب كالكراىٌية، كالكبير كالصغير،الخير كالشر: األخرل مثؿ
، فالشرط الذم يفرضو النظر المغكم الحديث لمتقابؿ ىك تعاكس ()"كيأخذ كيعطي، كيضحؾ كيبكي

الداللة بيف طرفي التقابؿ، كقد أدل ذلؾ الشرط إلى تكسيع مفيـك التقابؿ ليشمؿ أم نمطيف لغكييف 
لفظاف أك تركيباف أك  "قيقكماف عمى فكرة التعاكس في الداللة، كبذلؾ صار معنى التقابؿ يعني أفٌ 

اف أك متناقضتاف في الداللة بحيث يككف أحدىما ضٌد اآلخر أك تاف أك متخالؼتعبارتاف متضاد
خبلفو أك نقيضو بالمعنى كيدرؾ ذلؾ بالقرائف الداللٌية المتعارؼ عمييا كالقرينة السياقٌية أك الحالٌية 

. ()"أك غيرىما
كقد كقؼ بعض الباحثيف عمى العبلقات الداللية في ألفاظ نيج الببلغة كمف بينيـ 

الباحث أحمد ىادم زيداف إذ خصص فصبل في دراستو لبحث ىذه العبلقات األربع في خطب 
، ففي التضاد رصد بعض األلفاظ التي كصفيا المغكيكف بأنيا مف األضداد أم التي ()النيج

تحمؿ معنييف متضاديف، كمنيج الباحث في ذلؾ يقـك عمى تقسيـ ىذه األلفاظ عمى ثبلثة أقساـ 
األسماء كاألفعاؿ كالصفات، يبدأ أكال بذكر المفظ، ثـ يكرد أقكاؿ المغكييف فيو كمف ثـ : ىي

يرصد المكاضع التي كرد فييا في الخطب ثـ يحمؿ ىذه النصكص ليتكصؿ إلى داللة المفظ 
مستعينا بالسياؽ كالقرائف التي تحيط بداللتو، كذىب إلى أف جميع ىذه األلفاظ في أقساميا 
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 كأرل أف ()لـ يستعمميا في معاف متضادة ()الثبلثة تخرج عف مفيـك التضاد؛ ألف اإلماـ 
البحث في عبلقة التضاد في المفظ الكاحد ينبغي أف يككف ميدانو المغة أجمعيا، كال يقتصر 

البحث عنو في لغة شخص كاحد؛ ألف ىذا المفظ غالبا ما يحمؿ داللة حقيقية كاحدة عند المتكمـ 
كأما الدالالت األخرل فيي نتيجة االستعماؿ المجازم، كأما ما يكسب المفظ دالالت حقيقية 

متضادة ىك استعمالو عند أكثر مف متكمـ، كألجؿ إظيار المعاني المتضادة لمفظ يحتاج الباحث 
إلى أكثر مف نص لغكم، كىذا ال يمنع مف أف يرد المفظ في النص الكاحد بداللتيف متضادتيف 

، ()كردت في القرآف الكريـ بمعنى الشؾ كبمعنى اليقيف (ظفٌ )فعمى سبيؿ المثاؿ أف لفظة 
كلكني أكد القكؿ بأف البحث عف األلفاظ ذات الدالالت المتضادة في النص الكاحد مثؿ القرآف 

إلخ  يفضي إلى القكؿ بأنيا قميمة جدا أك غير ..الكريـ أك نيج الببلغة أك ديكاف شاعر 
ال تعكس حجـ عبلقة التضاد في ألفاظ العربية، كالمنيج -  غالبا –مكجكدة، كىذه النتيجة 

السميـ في ذلؾ ىك تتبع داللة المفظ في أكثر مف نص بؿ في المغة أجمعيا كىك ما فعمو 
 .المغكيكف في كتب األضداد

 كمف الجدير بالذكر أف ()كاتبع الباحث المنيج نفسو في الكشؼ عف المشترؾ المفظي
معظـ األلفاظ التي ذكرىا في ىذا المكضكع ىي ألفاظ تعددت معانييا نتيجة االستعماؿ 

المجازم كقد عٌمؿ الباحث الجمع بيف ألفاظ المشترؾ المفظي كاأللفاظ التي تعددت معانييا 
صكرتاف لظاىرة كاحدة ما دامت النتيجة التي يفضي إلييا "نتيجة المجاز بأف ىذه األلفاظ 

كأف ما ، كىي المفظ ذك الدالالت المتعددة، ىي نتيجة كاحدة (تعدد المعنى)أك (المشترؾ المفظي)
 كنحف نتفؽ مع الباحث في أف ىاتيف ()"يصنؼ المفظ ضمف ىذا النكع أك ذلؾ ىك السياؽ كحده

: الصكرتيف تمثبلف ظاىرة كاحدة كىي تعدد المعنى لمفظ الكاحد، كلكف نختمؼ معو مف جيتيف
أنو عٌد ىذه : أنو بحث ىذه األلفاظ تحت عنكاف كاحد كىك المشترؾ المفظي، كاألخرل: إحداىما

 .األلفاظ جميعيا مف المشترؾ المفظي
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 فأما اعتراضنا األكؿ فإننا نرل أف المشترؾ المفظي كاالستعماؿ المجازم لمفظ يجتمعاف 
مف جية كيفترقاف مف جية أخرل، فيما يجتمعاف في تعدد المعنى كيفترقاف في العبلقة ما بيف 

المعاني المتعددة، فالتبايف التاـ شرط أساسي في دالالت ألفاظ المشترؾ المفظي، فعمى سبيؿ المثاؿ 
 ()، كبيذيف المعنييف كردت في النيج()دالة عمى الماء الحار، كدالة عمى القريب (حميـ)أف لفظة 

كالمبلحظ أنو ال تكجد أٌم عبلقة بيف المعنييف، في حيف أف ىناؾ عبلقة بيف دالالت المفظ 
السببية، كالمسببية، كالجزئية : المستعمؿ مجازيا كقد أكضح الببلغيكف ىذه العبلقات كمثمكا ليا مثؿ

كىك - مف الناحية المنيجية أك التنظيمية - إلخ، كالباحث ممتفت ليذا الفارؽ كلذا كاف عميو ... 
يريد دراسة ىذيف المكضكعيف إما أف يفرد لكؿ منيما عنكانا، أك يضع ليما عنكانا يشتركاف فيو كىك 

المشترؾ : كمف ثـ يشير إلى أف ىناؾ ألفاظا في النيج تعددت معانييا ألسباب ىي (تعدد المعنى)
المفظي، كاالستعماؿ المجازم كمف ثـ يكرد األلفاظ المتعددة المعنى تحت ما يبلئميا مف ىذيف 

 .السببيف، كبذلؾ يتسنى لو دراسة ىذه األلفاظ تحت عنكاف كاحد في مكضكعيف مستقميف
كأما االعتراض الثاني فإننا نرل أف ما ذىب إليو الباحث مف أف ىذه األلفاظ جميعيا تعٌد 
مف المشترؾ المفظي ألنيا تؤدم معاني متعددة  يجانب الصكاب كيؤدم إلى خمط المصطمحات 

 .المغكية كيضيع الفكارؽ الدقيقة بيف مصطمح كآخر
لـ يتكسع فييا تنظيران كعمى الرغـ مف أنو قد أشار سيبكيو إلى ظاىرة المشترؾ المفظي، ؼ

كجاء ذلؾ عنده في الباب الذم عقده ،  الفكرة األساسية التي تقكـ عميياإاٌل أنو أكضح، كتطبيقان 
اتفاؽ المفظيف ... اعمـ أٌف مف كبلميـ : " إذ قاؿ فيو()(ىذا باب المفظ لممعاني)تحت عنكاف 

 في المعنى  كاختبلفىيما في المفظكالظاىر مف كبلـ سيبكيو أنو يقصد اتفاقىيما، ()"كاختبلؼ المعنييف
كاتفاؽ المفظيف  ":، كزاد سيبكيو فكرتو إيضاحا بما قٌدمو مف أمثمة قاؿ في أصؿ الكضعإنما ىك

ٍكًجدة: كالمعنى مختمؼ قكلؾ دتي عميو مف المى كعمى كفؽ ،  ()"ككجدىت إذا أردت ًكجداف الٌضاٌلة، كجى
ككف المفظ مكضكعان لمعنييف معان عمى البدؿ مف غير "ذلؾ عيًرؼ المشترؾ المفظي في االصطبلح 
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ذا ضممنا إلى ىذيف التعريفيف ()"كذلؾ المفظ يسمى مشتركان لفظيان ، كيسمى اشتراكان لفظيان ، ترجيح  كا 
، كأنو يشترط في معانيو التبايف ()ما قيؿ في المشترؾ المفظي مف أنو داؿ عمى أكثر مف معنى

ىك المفظ الداؿ بالكضع عمى معاف متباينة عند أىؿ المغة،  كأما : إف المشترؾ المفظي: قمنا ()التاـ
ىك ما استعممت فيو األلفاظ في غير معناىا األصمي، لمبلحظة عبلقة غير المعنى المجازم لمفظ ؼ

 كىنا تكمف قيمة المصطمح المغكم في ، ()المشابية مع قرينة دالة عمى عدـ إرادة المعنى الكضعي
ف كاف بينيا تشابو في بعض الجكانب، فتعدد المعنى سمة مشتركة بيف  تحديد الظكاىر المغكية كا 
المشترؾ المفظي كاالستعماؿ المجازم لمفظ، كلكنو ال يمغي خصكصية كؿ منيما، فبل يصح أف 

إف األلفاظ التي تعددت معانييا نتيجة االستعماؿ المجازم ىي مف ألفاظ المشترؾ المفظي، : يقاؿ
عمما أف الباحث في مكضكع التضاد أخرج بعض األلفاظ مف األضداد ألنيا اشتممت عمى معنييف 

كبناء عمى ما تقدـ : "قاؿ (كراء)متضاديف إال أف أحدىما حقيقي كاآلخر مجازم كمف ىذه األلفاظ 
كقد كشؼ ، أحدىما حقيقي، كاآلخر مجازم، في خطب نيج الببلغة معنييف (كراء) يظير أف لكممة

ذلؾ ألف مما اشترطو األضداديكف ، مف األضداد (كراء)كىذا ما ييخرج ، السياؽ عف كبل المعنييف
ككاف عمى الباحث أف يخرج األلفاظ  ،() "()(أال يككف المعنى الثاني مجازيان )في ألفاظ التضاد ىك 

األلفاظ ذات المعاني المجازية مف المشترؾ المفظي أيضا، فكما ال تصح أف تككف مف األضداد 
    .كذلؾ ال تصح أف تككف مف المشترؾ المفظي

كأما في عبلقة الترادؼ فقد اجتيد الباحث في تممس الفركؽ الداللية بيف ألفاظ خطب 
:  كمنيجو في ذلؾ قائـ عمى مبدأيف()النيج التي عٌدت مف قبؿ المغكييف مف المترادفات

كـ الفصؿ في تحديد المترادفات لذا لجأ الباحث إلى تتبع  السياؽ، كاالستبداؿ، فالسياؽ ىك الحى
مجمكع سياقات المفظ في خطب نيج الببلغة لمكقكؼ عمى داللتو، كاالستبداؿ مقياس آخر 
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مف  الَّنذم يعني استبداؿ الكممة بما يرادفيا في النص المغكم لمترادؼ يقكـ عمى مبدأ االستعاضة
 أخرج الباحث معظـ األلفاظ التي تناكليا مف كبناء عمى ىذيف المبدأيفدكف أم تغير في المعنى، 

دائرة الترادؼ، لقد أحسف الباحث بإتباعو منيجا سميما في التحميؿ كلكف يبدك لي أنو في بعض 
تحميبلتو لـ يقدـ فركقا داللية كاضحة بيف المفظيف المترادفيف كمف ثـ حكـ عمييما بنفي 

فقد أشار الباحث إلى أف السياقات التي كردت فييا  (البشر/ اإلنساف )الترادؼ، كمف ذلؾ لفظ 
عالـ ما قبؿ الحياة : كممة اإلنساف جاءت لتعبر عف ىذا المخمكؽ في عالميف مختمفيف األكؿ

عالـ الحياة الدنيا، كأما لفظ البشر فكرد في مكضعيف فقط أحدىما يصؼ : الدنيا، كالثاني
المخمكؽ في الحياة اآلخرة، كثانييما يصؼ المخمكؽ في الحياة الدنيا إال أنو كرد بمعنى 

، كالمبلحظ أنو ال يكجد فرؽ داللي كاضح بيف لفظتي اإلنساف كالبشر كمع ذلؾ أقٌر ()الرسؿ
في خطب النيج أف  (البشر)ك (اإلنساف)كيتضح مف تتبع كممتي : " الباحث بعدـ ترادفيما قائبل

كدليؿ ذلؾ اختصاص كؿ كاحدة منيما بمكضع ، لكؿ كاحدة منيما معنى تختمؼ بو عف األخرل
 كركدىما في بعض المعاجـ مفعمى الرغـ ، كذلؾ ما يجعؿ الكممتيف غير مترادفتيف، دكف سكاه

 .()"بمعنى كاحد

إف دراسة الترادؼ في ألفاظ نيج الببلغة كاف غاية باحث آخر بيد أف دراستو ال تدخؿ 
 قٌدـ الباحث فراس تركي عبد ضمف حدكد دراستنا، كلذا سنكتفي باإلشارة إلييا إتماما لمفائدة، إذ

 ()العزيز دراسة مستقمة عف مفيـك الترادؼ متخذا مف القرآف الكريـ كنيج الببلغة ميدانا تطبيقيا
 كمنيجو في ىذه الدراسة ال يختمؼ عف سابقو في االعتماد عمى مبدأم السياؽ ()تطبيقيا

كاالستبداؿ، كقد شغؿ التنظير لمفيـك الترادؼ مساحة كبيرة مف ىذه الدراسة كانحصر التطبيؽ 
في فصميا األخير كاكتفى الباحث بذكر األلفاظ التي قاؿ المغكيكف بترادفيا كحصر اختياره ليذه 
األلفاظ بأف تككف كاردة في القرآف الكريـ كفي نيج الببلغة فيك لـ يقؼ عمى ألفاظ كردت في 

بعد أف اجتيد في بياف الفركؽ الداللية - القرآف فقط أك في نيج الببلغة فقط، كخمص الباحث 
 . إلى خمكِّىا مف ظاىرة الترادؼ–بينيا 
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 كأما عبلقات التقابؿ فقد اجتيد الباحثكف في تممس األلفاظ التي ترد في سياؽ كاحد 
الٌضد كالنظير كىك مبدأ قياسي : كتحمؿ دالالت متقابمة كيمكف اجماؿ ىذه العبلقات بحالتيف

لغكم اعتمده المغكيكف كالنحكيكف فقالكا إنيـ يحممكف الشيء عمى ضده كما يحممكنو عمى 
 عمى الباحث أحمد ىادم زيداف، كاختمؼ منيج الباحثيف في تقسيـ ىذه األلفاظ فقٌسميا نظيره

أربعة حقكؿ داللية كمف ثـ بحث كؿ مجمكعة مف ىذه األلفاظ تحت الحقؿ الداللي الذم تنتمي 
، في حيف تناكلت الباحثة تغريد ()التقابؿ الزماني، كالمكاني، كالعقائدم، كالنكعي: إليو كىي

كقد  (التقابؿ الداللي في نيج الببلغة): عبد فمحي ىذا المكضكع بشكؿ مستقؿ في دراسة بعنكاف
اعتمدت الباحثة في تقسيـ ىذه األلفاظ المنيج نفسو إاٌل أنيا زادت مف الحقكؿ الداللية التي 
تنتمي إلييا ىذه األلفاظ كسبب الزيادة أنيا لـ تذكر األلفاظ المتعمقة بالعقائد في حقؿ داللي 

نما قٌسمتو عمى حقكؿ متعددة، فالدراستاف متقاربتاف  (الحقؿ العقائدم)كاحد  كما فعؿ سابقيا كا 
مف حيث المنيج سكاء أكاف ذلؾ في العناكيف الفرعية أـ في طريقة عرض المادة العممية، 

كيختمفاف في حجـ المادة العممية المقدمة، فمما كانت دراسة الباحثة تغريد عبد فمحي معنية بيذا 
المكضكع بشكؿ مستقؿ اشتممت عمى ألفاظ أكثر كتقسيمات أكسع إذ تناكلت التقابؿ الداللي في 

كمما أكد . ألفاظ األسماء كاألفعاؿ كالمشتقات، كمف ثـ انتقمت إلى التقابؿ في الجمؿ كاألساليب
اإلشارة إليو أف الباحثة قٌسمت التقابؿ الداللي في األلفاظ المفردة عمى قسميف كمف ثـ كضعت 

التقابؿ الداللي بيف األلفاظ المتجانسة بحثت فيو األلفاظ ضمف حقكليا : عنكانا لكؿ قسـ أكليما
الداللية، كثانييما التقابؿ الداللي في األلفاظ غير المتجانسة بحثت فيو األلفاظ مف دكف حقكؿ 

ىما عمى الضد أك  لفظيفبيف كالباحثة تعني باأللفاظ المتجانسة أف التقابؿ حاصؿ داللية، 
بيف المتجانسة أف التقابؿ حاصؿ غير تعني باأللفاظ ، كفي المفظ كالمعنىالخبلؼ أك النقيض 

حمؿ اآلخر داللة تمميحية عمى م حيف فيحدىما داللة صريحة عمى معنى معيف، أحمؿ لفظيف م
المتجانسة كغير ) كأرل أف تقيد العنكانيف بػ .معنى يضاد أك يناقض أك يخالؼ داللة المفظ األكؿ

  اتفاؽ المفظيف يضفي عمييما سمة الغمكض كاإليياـ؛ ألف مفيـك التجانس يعني (المتجانسة
كىذه األلفاظ جميعيا مختمفة لفظا كمعنى ككاف  ()ا ـفي كجو مف الكجكه مع اختبلؼ معانيو
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عمى الباحثة أف تضع ليذيف القسميف عنكانا كاضحا ال لبس فيو، مثؿ التقابؿ الداللي الصريح، 
كالتقابؿ الداللي غير الصريح، كما أغفمت الباحثة مسألة ميمة في تقسيميا كىي أف التقابؿ تارة 

 . (المتناظرة)يككف بيف األلفاظ المتضادة كتارة أخرل يككف بيف األلفاظ غير المتضادة 

كممف تناكؿ التقابؿ في نيج الببلغة الباحثة إيماف عبد الحسيف عمي إاٌل أنيا سمكت 
نما قابمت بيف المكضكعات عمى شكؿ ثنائيات متقابمة كقد  منيجا آخر فمـ تقابؿ بيف األلفاظ كا 
 اتبعت منيجا في تقسيـ ىذه الثنائيات يقكـ عمى مبدأ الفصؿ بيف الثنائيات المتقابمة المتضادة،

 (الكفر/اإليماف)ك (الشرؾ/التكحيد)بمعنى أفَّن كؿَّن كاحدو منيا يمثؿي ضدان لآلخر كىي 
 كالثنائيات المتقابمة غير المتضادة، كقد أطمقت عمييا تسمية الثنائيات ()(الباطؿ/الحؽ)ك

، متخذة مف نيج الببلغة بنية نصية كاحدة، كمعنى ذلؾ أف ()(اآلخرة/الدنيا)المتناغمة كىي 
نما يكفييا أنيا كردت في  ىذه المكضكعات ليس بالضركرة أف تتقابؿ في تراكيب متجاكرة، كا 

ف كانت متباعدة، فيي تبحث مثبل عٌما قالو اإلماـ  في اإليماف، ثـ تبحث  ()نص النيج كا 
، كالبلفت لمنظر أف (اآلخرة/الدنيا)عٌما قالو في الكفر كتقابؿ بيف المكضكعيف ككذا الحاؿ في 

إذ لـ تقدـ لنا سكل أمثمة يسيرة مما  (الشرؾ/التكحيد)الباحثة لـ تمتـز بيذا المنيج ففي ثنائية 
قالو اإلماـ في التكحيد، كأما مكضكع الشرؾ فمـ تكرد لو أمثمة تكضح رؤية اإلماـ فيو، كبيذا 

قدمت نصكصا  (الباطؿ/الحؽ)تككف كقفت عمى مكضكع التكحيد مف دكف الشرؾ، كفي ثنائية 
تقابؿ فييا لفظا الحؽ كالباطؿ في سياؽ جممي كاحد، أم تقابؿ داللي في األلفاظ ال في 

المكضكعات، فالباحثة لـ تبحث عف مكضكع الحؽ أك مكضكع الباطؿ  في النيج كمف ثـ تقابؿ 
نما اكتفت بإيراد النصكص التي تقابؿ فييا لفظ الحؽ مع لفظ الباطؿ، كأرل أف الباحثة  بينيما كا 

كانت بحاجة إلى بذؿ جيد أكبر ككقفة متأنية في التقصي كالتحميؿ؛ ألف ما قدمتو في ىذه 
نما يمثؿ جانبا يسيرا منيا  .المكضكعات ال يعكس رؤية متكاممة لمكضكعات اإلماـ كا 
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التعبير عف الحقائؽ مف : أحداىما: تؤدم المغة في تراكيبيا المختمفة كظيفتيف رئيستيف
ثارة المشاعر، : خبلؿ تكصيؿ األفكار كنقميا، كاألخرل التعبير عف العكاطؼ كاالنفعاالت، كا 

كالتأثير في السمكؾ اإلنساني، كالكظيفة الثانية ىي قكاـ التعبير األدبي، فإذا كانت داللة المفظ 
المفرد تنتقؿ بيف الحقيقة كالمجاز، فإف التراكيب أك العبارات تدؿ عمى المعاني أيضا ال بصريح 

نما بصكر كثيرة تظير دقائؽ المعنى كأسراره، فالمتكمـ يعمد إلى لغة التصكير  األلفاظ، كا 
اإليحائي، بكصفيا كسيمة مف كسائؿ تمٌثؿ المعاني، كنافذة مف نكافذ مخاطبة الحس كالكجداف، 

كؿ ما احتكتو األلفاظ مف قكة التعبير كالتصكير، ككؿ ما مف شأنو " كىك بذلؾ يجمع في فٌنو 
، كعبد القاىر الجرجاني مف أكائؿ مف أشار ()"أف يساعد عمى التكصيؿ بحيث يستثير الخياؿ

... ضرب أنت تصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده: الكبلـ عمى ضربيف: "إلى ذلؾ بقكلو
كضرب آخر أنت ال تصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده كلكف يدٌلؾ المفظ عمى معناه 
الذم يقتضيو مكضكعو في المغة، ثـ تجد لذلؾ المعنى داللة ثانية تصؿ بيا إلى الغرض، 

 .()"كمدار ىذا األمر عمى الكناية كاالستعارة كالتمثيؿ

  اد اة  احقيقية و ام ازية في  ا مل و اتر  يي  -ٔ

تقـك العبلقات بيف األلفاظ في الجممة الكاحدة كبيف الجمؿ بعضيا مع بعض عمى 
أساس تأدية المعنى، كىنا يظير دكر السياؽ في تحديد معاني األلفاظ، فقد تنتظـ ىذه األلفاظ 

داخؿ سياقيا التركيبي كال تخرج عمى دالالتيا المعجمية، في حيف يكسبيا السياؽ دالالت 
مختمفة عف معناىا المعجمي، فالسياؽ يمثؿ الحجر األساس في عمـ  مجازية أك ثانكية أك ىامشية

 يكشؼ جانبا ميما مف جكانب تشكيؿ المعنى، كقد ذىب أصحاب نظرية السياؽ أبعد الداللة، فيك
كثيرا ما يرددكف القكؿ بأف الكممات ال معنى ليا عمى اإلطبلؽ خارج مكانيا في " مف ذلؾ فيـ 

 كمف أجؿ ذلؾ يقرر الباحثكف الدالليكف أنو ليس ىناؾ معنى لمفظة إال مف خبلؿ سياقيا، ()"النظـ
كىك تعريؼ يشمؿ الكممات " النظـ المفظي لمكممة كمكقعيا مف ذلؾ النظـ" كالمقصكد بالسياؽ

 .كالخطبة أك الرسالة كميا... كالجمؿ
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كالسؤاؿ ىنا كيؼ تعامؿ الباحثكف في نيج الببلغة في الكشؼ عف المعاني الحقيقية أك 
 المجازية في الجمؿ كالتراكيب؟

 اختمؼ منيج الباحثيف في رصد الدالالت الحقيقية أك المجازية في جمؿ اإلماـ كتراكيبو
فبعضيـ ركز عمى داللة المفظ داخؿ التركيب االسنادم لمكشؼ عف إنشاء عبلقات جديدة مف ألفاظ 
قديمة، كبمعنى آخر الكشؼ عف دالالت مجازية متأتية مف ألفاظ استخدمت في دالالتيا الحقيقية، 
فالمجاز في ىذه الصكر متأت مف إسناد المفظ إلى غيره في الجممة الكاحدة،  في حيف رٌكز باحثكف 

كىذا المجاز في صكرتيو   (الجمؿ المتعددة)آخركف عمى الكشؼ عف المجاز المتأتي مف التراكيب 
ىك ما يعرؼ بالمجاز العقمي ألنو يتكصؿ إلى فيمو  (في الجممة الكاحدة أك الجمؿ المتعددة )

بطريؽ العقؿ كقد يطمؽ عميو المجاز االسنادم أك االسناد المجازم ألنو إنما يفيـ في التركيب ال 
فاأللفاظ لـ تنتقؿ عف أصميا المغكم فدالالتيا عمى ذاتيا بذاتيا كالكممات لـ تجتز "في الكممة 

نما يستشعر بيذا المجاز عف طريؽ التركيب في  كضعيا في األصؿ إلى مقارب أك مشابو، كا 
العبارة كاإلسناد في الجممة فيك مستنبط مف ىيأة الجممة العامة كمستخرج مف تركيب الكبلـ 

كركز باحثكف آخركف عمى الكشؼ عف . ()"التفصيمي دكف النظر في لفظ معيف أك صيغة منفردة
األغراض كالمعاني التي يشتمؿ عمييا نيج الببلغة مف دكف الكقكؼ عمى الحقيقة أك المجاز فييا، 

 :كلبياف ذلؾ نقسـ جيد الباحثيف عمى مجمكعات ثبلث

ضمف حدكد الجممة  (العقمي)غايتيا الكشؼ عف المجاز االسنادم :  ام مو ة  ألواى
منيجا تعميميا يقتفي خطى الببلغييف كيتبع آثارىـ الكاحدة كقد سمؾ الباحثكف في ىذه المجمكعة 

مف خبلؿ اتباع التقسيمات أك المسارات القائمة عمى أساس العقؿ كالمنطؽ كالتي تكجو االنتقاؿ 
الداللي في الجممة كتصرؼ الذىف إلى المعنى الجديد، إذ ابتدأ الباحثكف بذكر عبلقات ىذا 

النكع مف المجاز ثـ عٌرفكا بيا كمف ثـ رصدكا ليا بعض األمثمة مف نيج الببلغة مدلميف عمى 
 .مكضع المجاز فييا 

فقد رصد الباحث حسف ىادم نكر أمثمة المجاز العقمي في الجممة الخبرية مشيرا إلى 
قٌمتيا كمكتفيا بذكر مثاليف فقط، مثاؿ لمعبلقة الزمانية كآخر لمعبلقة السببية، مف دكف اإلحالة 
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 . ()عمى بقية األمثمة األخرل

كلـ تخرج الباحثة نجبلء عبد الحسيف عميكم عف ىذا الكصؼ فيما قدمتو مف أمثمة 
لممجاز اإلسنادم في خطب الحرب، عمى الرغـ مف أنيا لـ تبدأ أكال بذكر العبلقات ، فالباحثة 

تبدأ بذكر المثاؿ، كمف ثـ تشرحو مشيرة إلى مكضع المجاز فيو كمنتيية إلى بياف عبلقة 
السببٌية، عدا مثاال كاحدا في العبلقة : المجاز، فكانت أمثمتيا جميعيا تدكر حكؿ العبلقة

 .()المكانية

في حيف ذكر الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة أمثمة لممجاز العقمي في أبنية المشتقات 
، كمف النظر فيما ()السببٌية، المكانية، الفاعمية، المفعكلية: كقد كزع ىذه األمثمة عمى عبلقات

نما  قدمو الباحث نجد أنو في بعض أمثمتو لـ يكشؼ عف الداللة المجازية المتأتية مف اإلسناد كا 
ركز عمى بياف نكع العبلقة المجازية فقط، فمك سأؿ القارئ ما الداللة المجازية في األمثمة التي 
ذكرىا الباحث ال يجد جكابا لسؤالو سكل أف العبلقة المجازية في ىذه األمثمة ىي الفاعمية أك 

المفعكلية، ككاف عمى الباحث أف يقدـ تحميبل يكشؼ مف خبللو عف الداللة الحقيقية لؤللفاظ أكال 
كمف ثـ يبيف الداللة المجازية التي انتقمت ليا ىذه األلفاظ نتيجة اإلسناد كمف ثـ يكضح العبلقة 

 .بيف الداللة األكلى الحقيقية كالداللة الثانية المجازية

كممف عني ببياف المجاز العقمي الباحث عباس عمي حسيف الفحاـ، إذ رصد بعضا مف 
أمثمتو التي يرل فييا أثرا لمقرآف الكريـ كقد أحسف الباحث في التدليؿ عمى مكاضع المجاز في 
ىذه األمثمة مف خبلؿ بياف المعاني الحقيقية لؤللفاظ كمف ثـ بياف أثر اإلسناد في نقؿ المعنى 

بيا كنقؿ عنيا كقد قسـ أمثمتو عمى عبلقات  ()كمكردا األمثمة القرآنية التي تأثر األماـ 
الزمانية، كالمكانية، ك السببية، كقد أشار الباحث إلى أف ما قدمو ال يمثؿ إحصاء : ثبلث ىي

نما انحصر جيده في ذكر شكاىد قميمة قدميا دليبل عمميا  لكجكه كعبلقات المجاز العقمي، كا 
 .()()ألثر المجاز القرآني في كبلـ اإلماـ 
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كأشار الباحث سمير داككد سمماف إلى أمثمة يسيرة فييا مجاز عقمي عمد إلى بيانو 
مؤكدا أف الغرض منو ىك االتساع في المعنى كتككيده مف دكف أف يبيف عبلقة ىذا المجاز 

 .()بالداللة الحقيقية

كلـ  (الجمؿ المتعددة)غايتيا الكشؼ عف  المجاز في التراكيب :  ام مو ة  ا ا ية
يبتعد الباحثكف في ىذه المجمكعة كثيرا عف منيج الببلغييف في بياف الدالالت التي أرادىا 

نما مف خبلؿ الكشؼ عٌما يكمف  ()اإلماـ  مف جممو كعباراتو ال بصريح األلفاظ أك الجمؿ كا 
كراءىا، كاتبع الباحثكف منيجا تحميميا في بعض ىذه النصكص أك التراكيب، كمف بينيـ الباحث 

الداللة اإلضافية لمجممة الفعمية )محمكد عبد حمد البلمي إذ عقد فصبل في دراستو تحت عنكاف 
أكضح فيو الدالالت الثانكية التي قصدىا اإلماـ مف تراكيبو، كمنيجو في ذلؾ  (في نيج الببلغة

البدء بذكر الداللة أكال كمف ثـ التعريؼ بيا مف خبلؿ إيراد أمثمة مصنكعة، ثـ يذكر نصكصا 
مف النيج تشتمؿ عمى ىذه الداللة، كبعدىا يمجأ إلى تحميؿ ىذه النصكص، كقد أحسف الباحث 

الفخر، : فيما قدمو مف تحميبلت عكست جيدا كبيرا، كقد رصد الباحث ثماني دالالت ىي
كالشككل، كتعظيـ اهلل سبحانو كتعالى، كمدح الرسكؿ، كالذـ، كالتكبيخ، كالتحذير، كتحريؾ 

 . ()اليمة

 كذكر الباحث عمي فرحاف جكاد أغراضا استكحاىا مف تراكيب اإلماـ، كعمى الرغـ مف 
النفسي /ظؿ المعنى أك المعنى الشعكرم)أف الباحث أكرد ىذه األغراض في فصؿ أطمؽ عميو 

فيك لـ يبيف عند تقسيمو ىذه األغراض الداللة الحقيقية أك المجازية فييا، فذكر  (عند المتمقي
الزىد، كالجياد كالقتاؿ كالحرب، كالتذكير ببدء الخمؽ، كالشككل، كالتعريض : تسعة أغراض ىي

، كالشكاىد التي ()كالعقاب كالتقريع كالتكبيخ، كالتذمر، كالكعظ كاإلرشاد، كالحكمة، كالسياسة
أثبتيا الباحث ليذه الدالالت ال تتعدل الشاىديف لكؿ داللة، كمع ذلؾ فيك لـ يعمد إلى تحميميا 
نما اكتفى بذكرىا فقط، كمف النظر في ىذه الشكاىد نتبيف أف داللتيا عمى ىذه  كبياف مداليميا كا 
األغراض متحصمة مف ظكاىر ألفاظيا فيي ال تحتاج إلى إطالة نظر أك تأكيؿ كعمى ذلؾ نقكؿ 
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إنيا دالالت حقيقية ال مجازية، كلك تدبر الباحث في أمثمتو كتأمؿ لكجد فييا أغراضا مجازية 
داللة : أخرل غير التي ذكرىا، كما أف الباحث لـ يذكر شكاىد لبعض ىذه الدالالت مثؿ

التعريض كالعقاب، كداللة السياسة، حيث اكتفى بذكر بعض مقكالت الباحثيف في ىاتيف 
الداللتيف، في حيف اكتفى باإلحالة عمى بعض النصكص مف دكف ذكرىا كذلؾ في داللة الكعظ 

كاإلرشاد، كالحكمة، إف ما قدمو الباحث يمثؿ إشارة سريعة أك عابرة لؤلغراض التي يشتمؿ 
عمييا نيج الببلغة ألنيا خمت مف الرصد عمى سبيؿ اإلحصاء أك التحميؿ عمى سبيؿ الكشؼ 

 .أك التأكيؿ

في نيج الببلغة حسب أغراضو  ()غايتيا تقسيـ كبلـ اإلماـ :  ام مو ة  ا اا ة
كمعانية مف دكف اإلشارة إلى الحقيقة أك المجاز كمف ثـ دراسة ىذه النصكص كتحميميا كؿ 

حسب غرضو كمنيـ الباحث عبد الحسيف عبد الرضا العمرم إذ عقد فصبل في دراستو تناكؿ 
الخطاب االجتماعي، : ، ذكر منيا أثني عشر غرضا ىي()فيو أنماط الخطاب في نيج الببلغة

كالسياسي، كاالقتصادم، كاإلدارم، كالعسكرم، كالفقيي، كالزىد، كالدعاء، كاألخبلقي كالتربكم، 
كالطبيعي، كالنفسي، كالمعرفي، كقد فٌرع مف كؿ غرض مف ىذه األغراض أغراضا فرعية، كقد 
اتبع الباحث في ذلؾ كٌمو منيجا تحميميا ال يعتني بيذه الدالالت مف حيث الحقيقة أك المجاز 
نما ييدؼ إلى الكشؼ عف رؤية اإلماـ كنظرتو ليذه المكاضيع الميمة في حياة المسمميف،  كا 

( )فيك بحث داللي أراد الباحث أف يستكعب فيو جكانب الحياة كؿ الحياة في كبلـ اإلماـ 
المتمثؿ في نيج الببلغة، كقد عكس الباحث في ما قدمو مقدرة عالية في الرصد كالتحميؿ، 

كأرل أف ىذه الدراسة يمكف أف تككف عكنا لمقٌراء في استيعاب ما في النيج مف ركح إسبلمية 
نما كجييا الباحث ليفيد منيا  سمحة، فيي لـ تكجو لممتخصصيف في عمـ العربية فحسب كا 

 .القٌراء بمستكياتيـ الثقافية المختمفة

كممف عيني أيضا بدراسة داللة الخطاب في نيج الببلغة الباحثة إيماف عبد الحسف 
ف اتفقت مع سابقتيا مف حيث العنكاف إاٌل أنيا اختمفت معيا مف حيث  عمي كىذه الدراسة كا 

نما قسمتو  ()المنيج كالتقسيـ كالعرض، فالباحثة لـ تقٌسـ خطاب اإلماـ  حسب مكضكعاتو كا 

                                 
 . 251 – 142: اُلَٖ اُضب٢ٗ: اُقطبة ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، ث٤٘زٚ ٝأٗٔبٛٚ َٝٓز٣ٞبرٚ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -268-  

 

، كقد أكردت (الدنيا، كالمكاف)حسب جية التمقي كىك الخالؽ، كالذات، كاآلخر، كما ال يعقؿ 
الباحثة نصكصا تتعمؽ بكؿ جية مف ىذه الجيات كاكتفت بتعميقات سريعة عمى ىذه النصكص 
مف دكف الغكص في تحميميا مع إشارتيا إلى بعض دالالت ىذه النصكص مثؿ الدعاء كالشككل 

، كمف النظر فيما قدمتو الباحثة ال يمكننا كصفو بأنو دراسة داللية كالنصح كاإلرشاد كالتأنيب
نما ىك أقرب إلى فيرسة بعض النصكص حسب جية التمقي، كمف  لمعاني التراكيب في النيج كا 

 .ثـ تناكلت الباحثة بعض مكضكعات النيج القائمة عمى مبدأ ثنائيات التقابؿ

كقٌسمت الباحثة فاتف فاضؿ كاظـ العبيدم الخطاب في نيج الببلغة حسب مكضكعاتو 
الخطاب الديني، كالسياسي، كالجيادم، كمف ثـٌ ذكرت تحت كؿ مستكل : عمى ثبلثة مستكيات

مف ىذه المستكيات عنكانات فرعية تنتمي إليو، كما قدمتو الباحثة أشبو بفيرسة نصكص النيج 
حسب مكضكعاتو، كالبلفت لمنظر أف الباحثة تنتقؿ مف نص إلى آخر بعد أف تعمؽ عميو 

 .()بعبارات مكجزة، فتحميميا سطحي يعتمد في الغالب عمى شركح النيج

كتناكؿ الباحث نعمة دىش فرحاف الطائي أنماط الخطاب كمكضكعاتو في نيج الببلغة 
األنماط : في ضكء نظرية عمـ المغة االجتماعي، كأظير المكضكعات التي تناكليا، ىي

السمككية، كالنظاـ اإلدارم، كاالقتصادم، كالسياسي، كالقضائي، كالظكاىر االجتماعية، 
 .                     ()كالثقافية، كالسياقية

 د اة  اتصوير  ا َلغي في  اتر  يي -ٕ

الببلغية في نيج الببلغة، مع االختبلؼ / كقؼ عدد مف الباحثيف عمى الصكر الفنية 
في الجانب التطبيقي ليا، فقد شممت نصكص نيج الببلغة جميعيا عند بعضيـ، في حيف 

 .اقتصرت عمى الخطب أك الرسائؿ أك الجمؿ أك المشتقات عند بعضيـ األخر

كقد تباينت غاية الدارسيف ليذه الصكر الفنية، فمنيـ مف قٌدميا شاىدا عمى ما ذىب 
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إليو الببلغيكف، كمنيـ مف قٌدميا دليبل مممكسا عمى أصالة ىذه الصكر في المغة العربية، ليرٌد 
بيا عمى مف يدعي أنيا مف صنيعة أدب المحدثيف، أك أف مرجعيا األثر األجنبي، كمنيـ مف 
قٌدميا دليبل عمى تأثر نيج الببلغة بالقرآف الكريـ كمنيـ مف كقؼ عندىا دارسا كمحمبل لبياف 

إلخ، فقد اختمؼ الباحثكف .. أثرىا الداللي كالجمالي في النص، كمنيـ مف قدميا دليبل حجاجيا
في الغاية كاتفقكا عمى أف نيج الببلغة قد اشتمؿ عمى صكر فنية كثيرة عمدكا إلى إظيارىا 

كيمكننا تصنيؼ دراسات الباحثيف في ىذه الصكر بحسب المنيج إلى ثبلث . كالتدليؿ عمييا
مزجت بيف المنيج التحميمي الكصفي كالمنيج التعميمي الببلغي، : المجمكعة األكلى: مجمكعات

 . تبنت منيجا تعميميا ببلغيا: تبنت منيجا تحميميا كصفيا، كالمجمكعة الثالثة: كالمجمكعة الثانية

غايتيا دراسة ىذه الصكر في أبعادىا المختمفة إلظيار خصائصيا :  ام مو ة  ألواى
 .  كمميزاتيا كتقسيماتيا كرصد أمثمتيا كالكشؼ عف بنائيا كتراكيبيا كالكقكؼ عمى مداليميا

كيتصدر ىذه المجمكعة الباحث كامؿ حسف البصير، إذ خصص لمصكر الفنية في 
، كرأل أف رسائمو  (الصكر الفنية في رسائؿ اإلماـ)فصبل في دراستو بعنكاف  ()رسائؿ اإلماـ

تشكؿ أمثمة كشكاىد لعمماء البياف عمى تقسيماتيـ لفنكف التشبيو كاالستعارة كالكناية، حتى أنيـ "
كقٌدـ لكؿ تقسيـ مف ىذه التقسيمات مثاال ( )"ال يكادكف يفتقركف إلى نصكص أخرل في ذلؾ

التشبيو التاـ، كالمجمؿ، كالمؤٌكد، كما أضيؼ فيو المشٌبو بو : فذكر ثمانية أساليب لمتشبيو، ىي
إلى المشٌبو، كما كاف فيو المشٌبو بو مصدرا مبنيا لمنكع، كالمرٌكب أك التمثيمي، كالجمع، 

كالتخيمي، كما بيف األغراض التي تؤدييا ىذه الصكر التشبييية كحصرىا في خمسة أغراض، 
االستعارة التصريحية كاالستعارة المكنية أك التخيمية، كذكر في : كذكر في االستعارة ضربيف

الكناية عف الصفة، كالكناية عف المكصكؼ، كالكناية عف النسبة، كمف ثـ : الكناية ثبلثة أنكاع
بيف األغراض التي تؤدييا الكناية في ىذه األمثمة كحصرىا في ثبلثة أغراض، كقد اتبع الباحث 
في ذلؾ كٌمو منيجا تعميميا ييدؼ إلى اإلتياف بالشكاىد الصحيحة عمى كفؽ ما ذكره الببلغيكف 
مف تقسيمات كنظرا لما كجده الباحث مف شمكؿ صكر اإلماـ لجميع تقسيمات الببلغييف رأل 

في ىذه الصكر ردا عمى رأم الدكتكر طو حسيف كمف ذىب مذىبو في القكؿ بأف كتاب 
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ألرسطك ىك الذم أىدل قدامة بف جعفر كغيره مف مؤرخي الببلغة العربية إلى  (الخطابة)
 .()شكاىدىـ

لقد بٌيف الباحث مف خبلؿ كقكفو عمى صكر التشبيو كاالستعارة كالكناية، أف ما كرد 
نما يمثؿ قبؿ ذلؾ مسألة نكع ككيفية؛ ألف ()منيا في نيج الببلغة ال يمثؿ مسألة كـ مف " كا 

يتأمؿ تشبييات اإلماـ كاستعاراتو ككناياتو يدرؾ إلى أم مدل كاف الرجؿ فنانا في رسائمو شاعرا 
في إدارة ىذه   ()، كمف ثـ أكضح الباحث األساليب التي اعتمدىا اإلماـ ()"بفطرتو

الصكر، كسعى إلى الكشؼ عف األغراض التي أراد اإلماـ تحقيقيا، فضبل عف ذلؾ ناقش 
الباحث مسالة التقميد كاالبتكار في ىذه الصكر، كتكصؿ إلى عدـ جدكل البحث في ىذه 

فميس مف العمـ في شيء أف نتبع صكره الفنية المتشابية مع صكر فنية في : " المسألة قائبل
، كنبلحظ التقارب بيف تشبيو لو أك استعارة أك كناية كبيف  شعر عربي جاىمي أك مخضـر
مثيبلتيا في خطبة جاىمية أك مخضرمة، فنزعـ بأف اإلماـ مقمد لتمؾ الصكر كآخذ مف تمؾ 

الفنكف البيانية إذا ما الذم يدرينا أف ما يؤرخ مف مقطكعة شعرية أك خطبة بالعصر الجاىمي 
 كما يرل الباحث أيضا عدـ جدكل ()"كصدر اإلسبلـ صحيح النسبة إلى عصره كليس منحكال

البحث في ابتكار اإلماـ ليذه الصكر، كعمى الرغـ مما قٌرره الباحث فإف ذلؾ لـ يمنعو مف أف 
يتممس تأثر اإلماـ بالقرآف الكريـ، ألنو كجد أكثر مف ثمانيف بالمائة مف صكره الفنية في رسائمو 
إنما كانت ممتقى تمثمت فيو الصكر الفنية لمذكر الحكيـ، إف ما قدمو الباحث مف مكازنات بيف 

نما  صكر القرآف الكريـ كصكر رسائؿ اإلماـ لـ يقؼ عند حدكد بياف كجو المشابية أك التقميد، كا 
يتعداىا إلى بياف الكيفية التي تعامؿ بيا اإلماـ مع ىذه الصكر، إذ لـ يكردىا اإلماـ كما ىي 

نما انتقؿ بيا إلى مجاالت داللية أخرل، مشيرا إلى أنو  ينبغي أف نعمـ بأف اإلماـ لـ يقمد "كا 
نما ىضميا كمثميا، ثـ صبيا  صكرا فنية قرآنية تقميدا حرفيا، كلـ ينقميا إلى رسائمو نقبل آليا، كا 

، ()"في أسمكبو كما تيضـ النحمة رحيؽ األزىار كتتمثمو ثـ تثمره عسبل شييا فإذا ىك ليس إياه
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َّـن قٌدـ مجمكعة مف الصكر الفنية لئلماـ أضحت فيما بعد شائعة االستعماؿ بيف األدباء  كمف ث
كسارت عمى ألسنتيـ بشكؿ أك بآخر، إف ىذه اإلشارات السريعة حكؿ تقميد اإلماـ كابتكاره 

لصكره الفنية لـ تكف ىي غاية الباحث، بقدر التركيز عمى الخياؿ الكاسع الذم امتمكو اإلماـ 
()   بث العكاطؼ في نفكس اآلخريف كنقميا إلى أذىانيـ نقبل فنيا أمينا، "ككيفية تكظيفو في

لقد تكصؿ الباحث إلى . ()"يشركيـ مع صاحبيا مشاركة كجدانية كيربطيـ بحامميا ربطا شعكريا
مظاىر الخياؿ في صكر اإلماـ مف خبلؿ التحميؿ الدقيؽ كالشامؿ لمصكر الفنية الكاردة في 

 .  رسائؿ اإلماـ مف دكف أف يغفؿ إحصاءىا

كبيذا يككف الباحث قد كقؼ عمى الصكر الفنية في رسائؿ اإلماـ تحميبل كتأصيبل، 
كتقميدا كابتكارا، كشكاىد ببلغية، كحدد مبلمحيا كبيف سماتيا كخصائصيا، كعمى الرغـ مف قٌمة 
حجـ ىذه الدراسة إاٌل أنيا كانت غنية بالرصد كالتحميؿ، كما أنيا فتحت آفاقا رحبة لمدارسيف 

 .الذيف أعقبكه فقد بنكا عمى بعض مما قدمو دراسات مستقمة كبحكثا مفصمة

إذ قٌدـ دراسة مستقمة لمصكر الفنية في  (رحمو اهلل)كمف بينيـ الباحث عمي فرج نعمة 
مقٌسما ىذه الصكر عمى فصكؿ رسالتو  (الصكرة البيانية في نيج الببلغة)نيج الببلغة بعنكاف 

فجعؿ فصبل لمتشبيو كآخر لبلستعارة كآخر لمكناية كاتبع في ذلؾ كٌمو منيجا تحميميا يقكـ عمى 
ذكر األمثمة ذات الصكر الفنية ثـ يمجأ إلى تحميميا، كقد كٌزع أمثمتو عمى كفؽ ما ذكره 

الببلغيكف مف تقسيمات، كقبؿ أف يشرع الباحث ببياف ىذه الصكرة كقؼ عمى مسألة ميمة كىي 
تقميد اإلماـ أك تأٌثره كابداعو في إعادة الصياغة  فذكر المصادر التي مثمت ركافد حيكية  

القرآف الكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ، كالشعر كاألمثاؿ كالبيئة الطبيعة : لصكره كىي
: كفي التشبيو قٌدـ الباحث أمثمة كثيرة رتبيا أكال بحسب أدكات التشبيو كىي. ()كاالجتماعية

التشبيو بالكاؼ، كمثؿ، ككأف، كالتشبيو باألفعاؿ أك األسماء، كمف ثـ رتبيا بحسب أنكاع 
التشبيو البميغ، كالتشبيو باإلضافة، كتشبيو الجمع، كالتشبيو بالمصدر، كالتشبيو : التشبيو كىي

بأسمكب القصر، كالتشبيو المقمكب، كالتمثيمي، كالضمني، كقد رٌكز الباحث في تحميؿ ىذه 
األمثمة جميعيا عمى بياف نكع العبلقة بيف المشٌبو كالمشٌبو بو عمى المستكل البنائي الشكمي 
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كمف ثـ بياف نكع العبلقة بيف طرفي التشبيو  (العميؽ)كعمى المستكل الداللي  (السطحي)
كالسياؽ كصكال إلى تحديد كجو الشبو بيف طرفي التشبيو، كالعبلقة بيف المشبو  كالمشبو بو عمى 

المستكل السطحي غالبا ما تككف عبلقة اختبلؼ أك تبايف أك تضاد كقد اجتيد الباحث في 
ف حصؿ بيف بعض جكانبيما أك أجزائيما شيء مف التطابؽ أك التقارب،  إظيار نكع المخالفة كا 
كأما العبلقة عمى المستكل العميؽ فغالبا ما تككف عبلقة تكافؽ أك تطابؽ أك تماثؿ لجأ الباحث 
إلى بيانيا كالتعريؼ بيا، كأما عبلقة طرفي التشبيو مع السياؽ فقد امتازت بالتنكع فقد تككف 

إلخ كبيذا لـ يقؼ الباحث ...عبلقة تكافؽ، أك عبلقة مفارقة، أك عبلقة تأكيد، أك عبلقة تضاد 
نما تكسع في ذلؾ ليشمؿ الجكانب التي تحيط بالصكرة التشبييية إذ  عند بياف كجو الشبو، كا 

إلى فنكف ببلغية أخرل تضفي عمى الصكرة جمالية - في تحميمو بعض األمثمة - يتعرض 
يضاحا مثؿ الجناس كالتقابؿ، كأنو يبيف معاني الكممات التي ترد في أمثمتو في كثير مف  كا 

 .()األحياف

التصريحية كالمكنية، : كأما في االستعارة فقد كٌزع أمثمتيا عمى ثبلثة أنكاع ىي
، كفي الكناية تخٌمى الباحث عف ()كالتمثيمية، كلـ يختمؼ منيجو في تحميؿ أمثمتيا عٌما سبؽ

الكناية في البنية : تقسيـ أمثمتيا عمى تقسيمات الببلغييف كلجأ إلى تقسيميا عمى قسميف
، كمف ثـ أفرد الباحث فصبل لبياف األغراض التي ()التركيبية، كالكناية في البنية اإلفرادية

الكضكح كاإلبانة، : تحققيا ىذه الصكر الببلغية كقد كقؼ عمى أربعة أغراض رئيسة ىي
كقد أكرد  (الترغيب كالترىيب)كالمبالغة، كاإليجاز، كالتحسيف كالتقبيح الذم يككف مف خبلؿ 

 .()أمثمة كثيرة لكؿ غرض مف ىذه األغراض

في  (الفني)كالجانب الجمالي  (المعنكم) لقد اجتيد الباحث في إظيار الجانب الداللي 
كظٌف  (التشبيو كاالستعارة كالكناية كالكظائؼ التي تؤدييا)األمثمة التي قدٌميا في فصكؿ رسالتو 

أنو بتجنبو الغكص في تقسيمات الببلغييف جميعيا كبتقميمو مف مساحة التنظير لما ذكره مف 
أقساـ كتفريعات سكل المكضكعات الرئيسة يبتعد قدر اإلمكاف عف المنيج التعميمي، إذ أراد 
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ظيار خفاياىا الداللية  لدراستو أف تككف ميدانا تطبيقيا عمميا، كظيفتيا تحميؿ النصكص كا 
كالجمالية، كفي الحقيقة أف ىذا األمر لـ يتسف لمباحث إذ لـ يتمكف مف اإلفبلت مف المنيج 

التعميمي الببلغي عمى طكؿ الرسالة كعرضيا، فقد رأينا أف ىذه الدراسة لـ تقـ إاٌل عمى 
ف لـ تستكؼ جميعيا، فالباحث مزج بيف المنيجيف   (التعميمي كالتحميمي)تقسيمات الببلغييف كا 

ف أراد ليا أف تككف دراسة تحميمية حيف قرر ذلؾ بقكلو كقد عدلنا عف التقسيمات المنطقية : "كا 
التي تثقؿ الرسالة كتجعميا دراسة تعميمية أكثر مما تككف محاكلة إلبراز جمالية الصكرة 

، كمما يسجؿ ليذه الدراسة كيميزىا عف غيرىا ىك كثرة أمثمتيا، كبيذا يككف الباحث ()"كداللتيا
الفنية في نيج الببلغة دراسة تحميمية تكشؼ عف مصادرىا كتقؼ /قد درس الصكرة الببلغية

عمى عناصر الجماؿ فييا كتميط المثاـ عف دالالتيا، كتقدميا شاىدا لغكيا صحيحا يستكعب 
 . تقسيمات الببلغييف كيعزز شرعيتيا

كلـ تخرج الباحثة نجبلء عبد الحسيف عميكم عف ىذا الكصؼ بما قدمتو مف أمثمة ليذه 
الصكر الببلغية في خطب الحرب، فقد خصصت ليا فصبل في دراستيا لـ تجعؿ لو عنكانا، 

نما جعمت لكؿ صكرة مف ىذه الصكر مبحثا مستقبل ،  ففي التشبيو أشارت الباحثة إلى أف ()كا 
التشبيو البميغ جاء في مقدمة أنكاع التشبيو األخرل في خطب الحرب كمف ثـ كزعت أمثمتيا 

البميغ، كالتمثيمي، كما كاف فيو المشٌبو بو مصدرا مبينا لمنكع، كالمجمؿ، : عمى أنكاع التشبيو
، كالبلفت لمنظر في ما قدمتو الباحثة أنيا أعادت أمثمة الباحث عباس عمي حسيف ()كالمفٌصؿ

كأما في االستعارة فقد كزعت الباحثة أمثمتيا عمى االستعارة . (اإلبؿ)كالسيما في صكرة التشبيو بػ
، كفي الكناية أكردت الباحثة أمثمة كثيرة لجأت ()المكنية، كالتصريحية، كالتمثيمية، كالترشيحية

، فالباحثة لـ تكتؼ في تقديـ ىذه األمثمة شكاىد لغكية عمى ()إلى شرحيا كبياف دالالتيا
نما تناكلتيا بشيء مف التحميؿ كالكصؼ، معتمدة بشكؿ كامؿ عمى ما  تقسيمات الببلغييف، كا 
قدمتو شركح النيج في بياف دالالت ىذه الصكر، كتبيف ليا نتيجة ىذا التحميؿ بعض سمات 
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كخصائص ىذه الصكر، كمنيج الباحثة يفتقر إلى التنظيـ أك الترتيب في عرض المادة العممية، 
حيث لـ تجعؿ عناكيف فرعية داخؿ ىذه المباحث تعنى بأنكاع ىذه الصكر أك خصائصيا 

نما أكردت ىذه المكاضيع ضمف  كمميزاتيا، أك األغراض التي تؤدييا، أك تأثرىا أك تأثيرىا، كا 
كلك كازٌنا بيف دراستيا كالدراسة . الشرح، فيي تبدأ بالنص ثـ تعمؽ عميو بعبارات يسيرة مختصرة

لكجدنا أف ىذه األخيرة تتفكؽ عمييا مف جية العرض  (كامؿ حسف البصير)التي سبقتيا لمباحث 
 . كالتنظيـ كالنتائج كاإلحصاء

 غايتيا الكقكؼ عمى أمثمة مختارة مف ىذه الصكر بغية تحميميا؛ : ام مو ة  ا ا ية
عمى كفؽ منيج تحميمي كصفي، يبتعد عف تقسيمات . لبياف أثرىا الداللي كالجمالي في النص

 . الببلغييف

كمف بينيـ الباحث عباس عمي حسيف الفٌحاـ إذ خصص دراسة مستقمة لمصكر الفنية 
في كبلـ اإلماـ بيد أنو حصر ىذه الدراسة في الخطب فقط؛ ألنيا قد درست في الرسائؿ مف 

 .(كامؿ حسف البصير)قبؿ سابقو 

كقد كقؼ الباحث عند الكسائؿ التي تتشكؿ منيا الصكرة الفنية مقسما إياىا عمى 
: ، إذ جعؿ التصكير بالكممة عمى ثبلثة أقساـ()التصكير بالكممة المفردة كالتصكير بالتركيب

، كالتصكير بالفعؿ، كالتصكير بالحرؼ، كبحث في ىذه األقساـ (الجمع)التصكير باالسـ 
الدالالت اإليحائية كالتخيمية التي تثيرىا ىذه الكممات في ذىف السامع معتمدا عمى الجرس 

 .، كىك مما تناكلناه  في الفصكؿ السابقة()المكسيقي  كالصيغة الصرفية

كأما التصكير بالتركيب فقد بحث فيو التشبيو، كاالستعارة، كالكناية، كلـ يبًف الباحث 
منيجو في دراستو لعناصر الصكرة عمى كفؽ المنيج التعميمي أك اإلحصائي الذم يقـك عمى 
نما اتبع منيجا تحميميا يقكـ عمى اختيار  تقديـ ىذه الصكر شكاىد لما قاؿ بو الببلغيكف، كا 

كقؼ عندىا دارسا  (تشبيو أك استعارة أك كناية)نصكص محددة اشتممت عمى صكر فنية 
كمحمبل لبياف األثر الداللي كالجمالي ليذه الصكر في النص، ففيما يخص صكر التشبيو تناكليا 

                                 
. 114 – 58: اُلَٖ األٍٝ: ( ) ػ٢ِاُز٣ٖٞو اُل٢٘ ك٢ فطت اإلٓبّ: ٣٘ظو ( ) 

. 74 – 58: ٗلَٚ: ٣٘ظو ( ) 
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أصحابو، كقد اختار الباحث مف ىذه التشبييات صكرة  ()تشبيو اإلماـ : في مكضعيف األكؿ
كاحدة كىي التشبيو باإلبؿ، كقد تكشؼ لمباحث أف ىذه الصكرة اشتممت عمى دالالت متعددة بما 

في أكثر مف نص، كمف ثـ أتى الباحث  ()تمتمكيا مف تفاصيؿ دقيقة ضمنيا اإلماـ 
تشبيو الدنيا، كقد اختار : بالنصكص التي تشتمؿ عمييا كعمد إلى تحميميا، كالمكضع الثاني

الباحث منيا تشبيو اإلماـ  قٌمة ما تبقى مف الدنيا كىي تشبييات تصكر الدنيا بمشاىد قصر 
المدة كسرعة االنقضاء، كتشبيو الرحيؿ عف الدنيا في صكرة السفر، كقد أتى الباحث بالنصكص 

فالباحث في دراستو لمتشبيو لـ . ()التي تشتمؿ عمى ىذه الصكر كعمد إلى دراستيا كتحميميا
نما كقؼ عمى صكرة تشبييية محددة كٌظفيا اإلماـ  يقؼ عمى أمثمة متنكعة مف التشبييات كا 

()  في أكثر مف نص، كلعؿ غايتو مف ذلؾ أنو أراد أف يقؼ عمى المشيد التفصيمي الذم
أف الصكر في تشبييات اإلماـ غالبا "رسمتو ىذه الصكرة في نصكصيا المتعددة ليخمص إلى 

ما تبنى عمى مجمكع أجزاء يرٌكب بعضيا مف بعض في مشيد تمثيمي تتكحد فيو األجزاء 
كتتجمع األشتات؛ ألف أكثر المعاني المراد تصكيرىا عقمية ال يتأتى لمتشبيو المفرد المستغني 

 .()"عف التفصيؿ عرض صكرىا بتمؾ الغاية مف الٌدٌقة

نما اختار نصكصا ذات صكر  كأما في االستعارة كالكناية فمـ يقؼ عمى صكرة كاحدة كا 
كقد أحسف الباحث كأجاد  بما . ()استعارية أك كنائية متنكعة لجأ إلى تحميميا كبياف مداليميا

قدمو مف دراسة تحميمية تطبيقية ليذه الصكر ضمنيا مقكالت الببلغييف قدامى كمحدثيف، كمع 
مف  ()ذلؾ فالباحث لـ يقدـ لنا كصفا عاما أك تفصيميا عف األغراض التي أرادىا اإلماـ 

 .تشبيياتو اك استعاراتو أك كناياتو أك األساليب التي اعتمدىا اإلماـ في ىذه التشبييات

كمف ثـ تناكؿ الباحث مسألة التقميد كاالبتكار في صكر اإلماـ متممسا مبلمح التقميد في 
كقد . ()المصادر التي اعتمدىا اإلماـ كىي القرآف الكريـ، كالحديث النبكم، كالشعر، كاألمثاؿ

أف األسمكب الذم انتيجو اإلماـ في خطبو " تكصؿ الباحث مف خبلؿ دراسة ىذه المصادر إلى 
ىك صياغة الصكر الفنية عمى أساس األصؿ المختزف في الذىف معدال مف عبلقات الصكر 

                                 
. 74 – 95(:  ) ػ٢ِاُز٣ٖٞو اُل٢٘ ك٢ فطت اإلٓبّ: ٣٘ظو ( ) 
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. 123 – 95: ٗلَٚ: ٣٘ظو ( ) 
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  مؤكدا ىذه ()"القديمة مضيفا كمحكرا أك مكلدا كمشتقا منيا صكرا جديدة تخضع لمكقفو اآلني
أخذ مف التشبيو  ()كخبلصة القكؿ إف اإلماـ عميا : " النتيجة في دراستو الثانية بقكلو

القرآني فجسد بو المعنى المكىـك كسمؾ سبيؿ القرآف في تركيب األجزاء كاستيفائيا طمبا لتكامؿ 
نما ىك المراف عمى استكناه ببلغة القرآف التشبييية في  المعنى ال النقؿ الحرفي لمصكرة، كا 

 كىذه النتيجة مطابقة لما تكصؿ إليو سابقو ()."مجاالت متحركة بالعرض كاألسمكب كالصكرة
الباحث كامؿ حسف البصير، كبيذا يككف الباحث قد كقؼ عمى الصكر الفنية في كبلـ اإلماـ 

()  كفؽ منيج تحميمي مقارف. 

كاتبع الباحث طارؽ محمد حسف منيجا تحميميا خالصا في دراستو ليذه الصكر مف دكف 
 منطمقا مف ()(الصكر األدبية )أف يفرد لكؿ منيا عنكانا خاصا إذ خصص ليا مبحثا بعنكاف 

مبدأ أساسي رسـ مبلمحو مف خبلؿ ما قدمو أرسطك في فف الخطابة كىك قيمة ىذه الصكر مف 
صًر اإلثارة اعفمف نظرا لما تمتمكو - الناحية الحجاجية، فيي كسائؿ إقناع يكظفيا الخطيب 

العمدة فيما يتعمؽ بفف الخطابة ىي الحجج في إيصاؿ المعنى، ؼ- كالتشكيؽ كالجذب النفسي
َّـن كالبراىيف؛ ألٌف ىدفيا المنشكد ىك إحداث اإلقناع في مكضكع معيف،   فإٌف جميع الكسائؿ كمف ث

 األخرل كاالستدراجات القكلية كالفعمية في الكبلـ كالمتكمـ إف ىي إال كسائؿ لتعميؽ الداللة،
فالباحث كقؼ عند ىذه الصكر مف ىذه الزاكية بأنيا حجج كبراىيف غايتيا إحداث اإلقناع  مشيرا 

قد استطالت البحكث فييا كفي بياف جكانبيا الببلغية، كلكننا ىنا بصدد اإلشارة " إلى أف ىذه الصكر
إلى بياف فاعمية ىذه المبادئ الببلغية في اإلطار الخطابي كاألفؽ األيسمكبي الخطابي، كمدخمٌيتيا 

ٌكـ رؤية . في إحداث األثر اإلقناعي المؤثِّر كسير ديمكمتو الجمالٌية كاإلبداعية كال بيدَّن لنا ىنا أف نحي
أرسطك في رسـ المسار الفني لمصكرة األدبية في األيسمكب الخطابي كبياف مدل النجاح الذم تحققو 

 . ()"مع مبادئيا التي رسميا كعبلقتيا مع األنكاع الخطابية المختمفة
لقد أبدل الباحث براعة في التحميؿ كمقدرة عالية في رصد الجزئيات كالتفاصيؿ، مشيرا إلى 

إلخ ..ما اكتنؼ ىذه الصكر مف فنكف ببلغية كثيرة مثؿ السجع كالجناس كالتكازف كالتكازم كالتقابؿ

                                 
. 185: ( ) ػ٢ِاُز٣ٖٞو اُل٢٘ ك٢ فطت اإلٓبّ ( ) 

 .216: أصو اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ اٌَُْ ٝإُٔٚٔٞ ( ) 

 .116 – 103: ث٤٘خ اُقطجخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ ٙٞء ٗظو٣خ أهٍطٞ ك٢ اُقطبثخ: ٣٘ظو ( ) 

 103: ٗلَٚ ( ) 
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نكات دقيقة كعبلقات طريفة ساعدت عمى إظيار جمالية النص ككشفت عف مضيفا إلييا 
 (.)دالالتو كعكست الكاقع الذم عاشو اإلماـ 

مف الناحية الحجاجية لـ تكف  ()عمى أف دراسة الصكر الفنية في كبلـ اإلماـ 
منحصرة بالباحث، بؿ كانت غاية باحثيف آخريف ممف تخرج دراساتيـ عف حدكد دراستنا، 
سنكتفي باإلشارة إلى بعض منيا إتماما لمفائدة، مف ذلؾ ما قدمتو الباحثة كسيمة نجاح في 

إذ أقامت الباحثة عمميا عمى  (حجاجية الصكرة في خطب عمي بف أبي طالب)دراسة بعنكاف 
تمييد كفصميف، خصصت األكؿ منيما لدراسة مادة الصكرة، كخصصت الثاني ألشكاؿ الصكرة 

كطرائؽ عرضيا، كبنت الباحثة منيجيا عمى االنطبلؽ مف نظرية الحجاج كمف النظرية  
التجريبية العرفانية في دراسة االستعارة، كتكصمت إلى أنو لمككنات النسؽ االستعارم كظيفة 

السياسية لـ  ()حجاجية غايتيا الخطبة عمكما، كأف االستعارات في خطب اإلماـ عمي 
 .()تتخمص مف المقصد الحجاجي، بؿ ىي أداة لمحجاج ببل منازع

( )كتناكؿ الباحث عمي أحمد عمراف الصكر الفنية في الخطب الحربية لئلماـ عمي 
في أبعادىا التخيمية كالحجاجية، كقد كفؽ في تبييف األبعاد الحجاجية التي تحمميا الصكرة في 
خطاب النيج، بدءا مف الصكر القائمة عمى التشابو، كالصكر القائمة عمى التداعي، كالبحث 

في مصادر الصكر، كانتياء إلى كظائؼ الصكر، كقد قٌدـ الباحث في ذلؾ كٌمو تحميبلت كافية 
كرصد مظاىر أسمكبية كثيرة تعبر عف فرادة اإلماـ في خطبو الحربية، باالعتماد عمى منيج 

 .  ()فضبل عف ذلؾ فيناؾ بحكث عممية تناكلت ىذه الصكر. ()يسير مف التطبيؽ إلى التنظير

كممف عيني بدراسة ىذه الصكر الباحث ميثاؽ عمي عبد الزىرة، إذ خصص ليا فصبل 
كمنيجو في ذلؾ أف أفرد لكؿ صكره مف ىذه الصكر  (الداللة المجازية)في دراستو بعنكاف 

عنكانا ذكر تحتو عددا مف األمثمة يبدأ أكال بذكر المثاؿ ثـ يمجأ  (التشبيو، كاالستعارة، كالكناية)
إلى شرحو كتكضيحو بعبارات يسيرة مختصرة، كالغرض مف ىذا الشرح ىك بياف داللة الصكرة 

                                 
. ٤ٍٝٔخ ٗغبػ : ؽغبع٤خ اُٖٞهح ك٢ فطت ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت: ٣٘ظو ( ) 

ػ٢ِ أؽٔل ػٔوإ، ٝهل ٛجؼذ ٛنٙ األٛوٝؽخ : ك٢ فطجٚ اُؾوث٤خ( )أٍِٞة ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت : ٣٘ظو ( ) 

.   2011ّ- ٛـ 1432، ئ٣وإ، ْٜٓل أُولٍخ، ()أٌُزجخ أُزقٖٖخ ثأ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ 

، اُؼلك اُقبٌٓ، 2ْٗو ك٢ ٓغِخ أُٜ٘بط، ٛ (ٓوبٍ): ()اُٖٞهح اُل٤٘خ ك٢ ًالّ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

1997ّ :165 – 172 .
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، كمف النظر فيما قدمو الباحث ال يمكننا كصفو بأنو ()التشبييية أك االستعارية أك الكنائية
نما ىك تفسير أك شرح ظاىرم سطحي لمنص  .دراسة تحميمية، كا 

مف دالالت )كأفرد الباحث سمير داككد سمماف مبحثا لدراسة ىذه الصكر بعنكاف 
قدـ فيو مثاليف لكؿ مف التشبيو كالكناية اجتيد في  (التصكير الببلغي في جممة نيج الببلغة

، كأرل أف ما قدمو الباحث ال يمثؿ سكل إشارة سريعة لكجكد ىذه الصكر في النيج، ()تحميميما
ألف الكقكؼ عمى مثاؿ أك مثالييف ال يعكس القيمة الفنية أك الببلغية التي حظي بيا النيج، 

ف االكتفاء بالقكؿ بكجكد ىذه الصكر في النيج ال يقدـ شيئا ذا فائدة، فبل يخمك نص أدبي مف  كا 
ىذه الصكر كلكف تتفاضؿ ىذه النصكص فيما بينيا مف جية عدد ىذه الصكر كطريقة بنائيا 

 .كالدالالت التي تؤدييا

كقدمت الباحثة إيماف عبد الحسف عمي أمثمة لمصكر الفنية في نيج الببلغة، إذ 
 كقد أفردت لكؿ ()(الصكرة حٌدىا كعناصرىا ككسائميا )خصصت ليا فصبل في دراستيا بعنكاف 

، كمنيج الباحثة في عرض المادة (التشبيو كاالستعارة كالكناية)صكرة مف ىذه الصكر عنكانا 
يقكـ عمى حشد النصكص المشتممة عمى الصكر الفنية، كمف ثـ بياف محؿ الشاىد فييا، 

 (أساليب البياف في القرآف)مستعينة بأقكاؿ السابقيف كالسيما الباحث جعفر الحسيني في كتابو 
كبالرغـ مف أف الباحثة لـ ترتب أمثميا عمى كفؽ تقسيمات الببلغييف كلـ تشر إلييا فيما قدمتو 

نرل أف دراستيا أقرب إلى المنيج التعميمي الببلغي؛ ألنيا ركزت بشكؿ أساسي عمى بياف محؿ 
الشاىد في الصكر الببلغية التي ذكرتيا، بؿ إنيا اقتصرت عميو في بعض الشكاىد، كيبدك لي 
أف ما قدمتو الباحثة ال يعدك تقديـ الشاىد المغكم عمى التشبيو أك االستعارة أك الكناية مف دكف 

 .الكقكؼ عمى تقسيماتيا

كسار الباحث محمد جكاد عمي عمى المنيج نفسو فيما قدٌمو مف أمثمة لمصكر الفنية في 
 .    ()(المبلمح البيانية)الخطب الكعظية إذ أفرد ليا مبحثا بعنكاف 
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 غايتيا رصد الشكاىد الصحيحة لتعزيز ما ذىب إليو الببلغيكف مف : ام مو ة  ا اا ة
 .   تقسيمات ليذه الصكر

فقد اتبع عدد مف الباحثيف في دراسة ىذه الصكر منيجا تعميميا يقتفي خطى الببلغييف 
كيتبع آثارىـ مف خبلؿ إيراد الشكاىد حسب تقسيماتيـ مف دكف الخكض في تحميميا كبياف 

دالالتيا، كمف بينيـ الباحث حسف ىادم نكر إذ رصد أمثمة مف ىذه الصكر في سياقات الجممة 
البنية التصكيرية لمجممة الخبرية في نيج ): الخبرية مخصصا ليا فصبل في دراستو بعنكاف

أقسامو، كأبنيتو، كأدكاتو، كالتشبيو : )ففي التشبيو لجأ الباحث إلى تناكلو مف خبلؿ (الببلغة
الحسي ػػػػػ الحسي، كالعقمي ػػػػ : فعمى مستكل األقساـ ذكر الباحث أمثمة قسميف فقط ىما (بالمثؿ

الحسي، كسبب ذلؾ أف الباحث كجد أمثمة ىذيف القسميف متكافرة بكثرة في سياقات الخبر، كأما 
فمـ يتناكليا الباحث ألنو كجدىا قميمة  (العقمي ػػػ العقمي، كالحسي ػػػ العقمي)أمثمة األقساـ األخرل 

جدا كال تشكؿ ظاىرة بارزة في بنية التشبيو، كالباحث لـ يقٌدـ إحصاء ألمثمة ىذه األقساـ أك 
نما اكتفى بإيراد أمثمة مختارة عمى القسميف المذككريف  .()يسجميا في مبلحؽ، كا 

التشبيو : كفي أبنية التشبيو رصد الباحث سبعة أبنية رتبيا حسب كثرة شكاىدىا كىي
المرسؿ، كالمجمؿ، كالمفٌصؿ، كالمؤٌكد، كالتاـ، كما كاف فيو المشٌبو بو مصدرا مبينا لمنكع، كما 
أضيؼ فيو المشٌبو بو إلى المشٌبو، كاكتفى الباحث بإيراد شاىد كاحد عمى كؿ بناء مف ىذه 

، مف دكف اإلحالة عمى بقية الشكاىد األخرل، كفي أدكات التشبيو تناكؿ الباحث ثبلث ()األبنية
 .()، ثـ ختـ بالتشبيو بالمثؿ بعد أف أكرد لو مثاليف فقط()الكاؼ، ككأف، كمثؿ: أدكات ىي

األصؿ كالنكع، كفي أصؿ التشبيو : كأما االستعارة فتناكليا الباحث مف جيتيف، ىما
استعارة المحسكس لممعقكؿ، كاستعارة المحسكس لممحسكس كمثؿ لكؿ : االستعارم ذكر أصميف

: ، كفي أنكاع االستعارة ذكر أربعة أنكاع رتبيا حسب كثرة أمثمتيا كىي()منيما بمثاليف
، كالمرشحة، كالتخيمية، كقد أكرد لكؿ نكع (األصمية كالتبعية)االستعارة المكنية، كالتصريحية 
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 .()منيا أمثمة يسيرة أشار إلى مكاضع االستعارة فييا

كأما صكر الكناية فكجدىا الباحث أقٌؿ الصكر كركدا في سياقات الخبر، كمف ثـ 
: مستكل البنية التي قامت عمييا، كقد قٌسـ ىذا المستكل عمى نمطيف: تممسيا في مستكييف

البنية التركيبية، كالبنية اإلفرادية، كجعؿ المستكل الثاني في أنكاع الكناية كأقساميا، كقد كقؼ 
الكناية عف الصفة، كالكناية عف المكصكؼ، كمثؿ الباحث عف كؿ بناء أك : عند نكعيف منيا

كبيذا يككف الباحث قد درس الصكر الفنية كفؽ منيج . ()نكع بأمثمة يسيرة مف دكف إحصاء
 .تعميمي يبحث عف الشاىد الذم يعزز ما ذىب إليو الببلغيكف مف تقسيمات في ىذه الصكر

 كبعد ىذا العرض بكدم أف أسجؿ المبلحظات اآلتية

إف ىذه المجمكعات تشترؾ في أسس، ىي حصيمة التأثر كالتأثير فيما بيف أكلئؾ الباحثيف، _ 1
كمف أظير ىذه األسس ىك االشتراؾ في األمثمة فمف يطالع ىذه الدراسات يمحظ فييا تكرار 
األمثمة فضبل عف ذلؾ التقارب في التحميؿ؛ ألنيا تنيؿ مف معيف كاحد كىك نيج الببلغة 

كشركحو، كاالشتراؾ أيضا في التقسيمات ألنيـ ينيمكف مف معيف الدراسات الببلغية كيقتفكف 
تقسيماتيـ، بيد أف ىذا التجانس ال يعني التطابؽ التاـ، ذلؾ أف كؿ باحث كاف يسعى إليضاح 

 .شخصيتو التي تميزه عف غيره

قد تككف الخصائص الفارقة بيف مجمكعة كأخرل خصائص ثانكية إاٌل أني آثرت تمييزىا مف _ 2
 .غيرىا تكخيا لمدقة في الكصؼ

آثرت أف أعرض كؿ دراسة مف دراسات المجمكعات الثبلث بصكرة منفردة لخصكصية _ 3
منيج كؿ منيا كلضعؼ العبلقات فيما بينيا إذ ال يجمعيا سكل تناكؿ الصكر الفنية عبلكة عمى 
 .ذلؾ أف كؿ باحث كانت لو غاية ىي غير ما لغيره مف دراسة ىذه الصكر رغبت باإلشارة إلييا

يتفاكت الباحثكف في طريقة عرض األمثمة بيف اإليجاز كالتفصيؿ كىذه الظاىرة تتضح _ 4
بشكؿ أكضح فيما قدمو الباحث سمير داككد سمماف إذ لـ يقدـ سكل مثاليف عمى التشبيو 

ف كجدت سمات مشتركة فيما  كمثاليف عمى الكناية، كما يتفاكتكف أيضا في طريقة تحميميا كا 
بينيـ، فبعضيـ يكتفي ببياف محؿ الشاىد في حيف أف بعضيـ اآلخر يحاكؿ أف يقدـ صكرة 

 .كاممة عف الشاىد

                                 
 .157 -150: اُغِٔخ اُقجو٣خ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ أٍِٞث٤خ: ٣٘ظو ( ) 

. 164 – 157: ٗلَٚ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -281-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث انثانث
 ()مصادر نغة اإلماو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -282-  

 

لـ تعف بالكقكؼ  ()مف القميؿ أف تجد دراسة مف الدراسات التي عنيت بكبلـ اإلماـ 
عمى المنابع الثقافية التي استقى منيا اإلماـ لغتو بدءا مف األلفاظ كالتراكيب كاألساليب كصكال 

فنبلحظ فيما بيف  ()إلى الصكر الفنية البميغة كانتياء بالداللة التي تؤدييا نصكص اإلماـ 
ف اتخذ مسميات مختمفة  أيدينا مف ىذه الدراسات أف ىناؾ إجماعا عمى دراسة ىذا المكضكع كا 

أك جيء بو دليبل عمى مكضكعات متباينة، فعمى الرغـ مف اختبلؼ الباحثيف في رصد 
المكضكعات المغكية فإنيـ اتفقكا عمى أف كؿ مكضكع مف ىذه المكضكعات إنما ىك متأثر أك 

القرآف الكريـ، كالحديث : مستند إلى مرجعيات ثقافية، كقد أجمع الباحثكف عمى بيانيا كىي
 (.)النبكم الشريؼ، كالشعر العربي، كاألمثاؿ العربية، فضبل عف ذلؾ البيئة كأثرىا في لغتو 

 كعمى الرغـ مف أف شٌراح النيج قد بٌينكا ىذه المصادر كأشاركا إلييا فقد أفردت ليا 
لمباحث كاظـ عبد  (االقتباس كالتضميف في نيج الببلغة دراسة أسمكبية)دراسة مستقمة بعنكاف 

األثر ): فريح المكلى، في حيف درس آخركف مصدرا كاحدا مف ىذه المصادر بشكؿ مستقؿ مثؿ
كاألثر القرآني في نيج )لمباحث ىادم شندكخ حميد، ك (الداللي لمقرآف الكريـ في نيج الببلغة
المثؿ في نيج )لمباحث عباس عمي حسيف الفحاـ، ك (الببلغة دراسة في الشكؿ كالمضمكف

، ()لمباحث عبد الرحمف عمي الشاكم، فضبل عف البحكث العممية (الببلغة، دراسة تحميمية فنية
أما غالبية الباحثيف فقد تناكلكا ىذه المصادر ضمف دراساتيـ التي انمازت بالتنكع في رصد 

 .المباحث المغكية كاألدبية

كعمى الرغـ مف اتفاؽ الباحثيف في رصد ىذه النصكص المقتبسة أك المضٌمنة فإف 
منيجيـ في التعامؿ معيا يختمؼ مف باحث آلخر فقد رٌكز بعض الباحثيف عمى إظيار 

الكظائؼ الداللية كالفنية التي تؤدييا ىذه النصكص، في حيف لجأ بعضيـ إلى دراستيا لغكيا أك 
ببلغيا إلظيار مدل تأثر نيج الببلغة بيا، كاكتفى بعضيـ برصد أمثمة مف ىذه النصكص مع 

 .بياف أسمكب اإلماـ في التعامؿ معيا
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كبتأمؿ مناىج الباحثيف نجد أف المنيج الذم يستقيـ كمباحث الدراسات الداللية ىك 
ألفَّن استدعاء آيةو، أك  المنيج الذم يتبنى إظيار الكظائؼ الداللية لمنص المقتبس أك المضٌمف؛

دم، ابعضو ، يىمنىح ةأك الًحكـ، أك المىثؿ، ، أك استدعاء الشعرماقي أك معنا، قأك بىعض،  نىبكمثأك حى
 العممية األدبية ًمف خبلؿ دفيك استمداد داللي يىرؼ، عالنصَّن اإلبداعي بيعدان داللٌيا لمساحةو أكسى 

،  بكعيو مف الميبًدع كقىصدؾكيككف ذؿ، ليينًتجا نىٌصا جديدان ،  الميضيؼ كالميستىضاؼفالتفاعؿ بىي
ة الى ًظمِّو بشىكؿو الًزـمالنصَّن الحقيؽ"الفَّن   لىو ًظٌؿ؛افيصبح النصُّ الجديدي نىٌص   عند ()" في حاجى
ح ، كاستثماره في بنية النصِّ ،  استمياـ النصِّ الغاًئبلقادرا عؿ، اذلؾ يصبح النٌص ميكرؽ فينضى

 الميسمَّنيات كاختبلفيا تبقى ىذه األنكاع مينضكيةن تحت فكًبغٌض النظر ع. لن كيتفجَّنر مىعف، داللةن 
فميتمقي نصكص  ،تىدعيـ الخطاب النيجي كتكثيؼ داللتو تيؤدم إلى ()امىشركعيةو ميتعارؼو عميو

 باحثا عف أثرىا الداللي، كالسؤاؿ الذم ينبغي لمباحث نيج يجد نفسىو إزاء ىذه األنكاع االقتباسيةاؿ
الداللي أف يجيب عنو ىك ما األثر الذم تتركو ىذه النصكص في داللة النص المشتمؿ عمييا؟ 

          كما السبب الذم دفع المتكمـ إلى استدعائيا؟ 
 التي يريدىا  في كىشؼ المىعاني أثىرهإفَّن لمنص المقتبس أك المضٌمف في نيج الببلغة         

 لما لو ًمف أثىر في تكجيو النص، كلٌما كاف البناء تكضيح الداللة،اإلماـ؛ ألنو عنصر فاعؿ في 
لذلؾ ال عىجىب أف نىرل القرآني أقىدر النصكص لمقياـ بذلؾ، كاف كركده في النيج أكثر مف غيره؛ 

كًره، أك آياًتو، أك تىراكيبو،يىقتبس بعضان مف ميفرداتو () اإلماـ  حٌتى صار ، أك مىعانيو، أك صي
 .ق ػني ًشكبل أدائٌيا شائعان في عباراتآالبناءي القر

فمما الشؾ فيو أف النٌص يستمدُّ قَّنكتىو كسمطىتو ًمف خبلؿ تأثيره في المتمقيف، كيىتأٌتى ذلؾ 
كث األدبي، كالثقافي، كالديني، كالنىفسي ألكلئؾ المتمقيف،  كبذلؾ  ًمف ًخبلؿ ارًتباط النَّنص بالمكري

 فبل بد .(االقتباس كالتضميف) كالبٌلًحقة عىف طىريؽ ةيتىحقِّؽ التىفاعؿ كالتىداخؿ بىيف الٌنصكص الساًبؽ
لمباحث الداللي أف يقؼ عند ىذه المصادر مف الناحية الحجاجية فيي كسائؿ إقناع يكظفيا 

في إيصاؿ المعنى، - صًر اإلثارة كالتشكيؽ كالجذب النفسياعفمف نظرا لما تمتمكو - المتكمـ 
 ىي الحجج كالبراىيف؛ ألٌف ىدفو المنشكد ىك إحداث اإلقناع في مكضكع معيف، ()فغاية اإلماـ 
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 كقد ذىب  إف ىي إال كسائؿ لتعميؽ الداللة،ىذه النصكص المقتبسة أك المضٌمنةإٌف جميع ؼ
: قائبل" النصكص الخارجية"الدكتكر محمد مفتاح إلى ذلؾ حينما أطمؽ عمى ىذه النصكص تسمية 

إف النصكص الخارجية تقـك بكظائؼ متعددة داخؿ النص، أىميا اتخاذىا حجة لئلقناع، كيأتي في "
 . ()"مقدمتيا القرآف كالتصكؼ كالمأثكرات الشعبية كالثقافية العامة

أف نسجؿ ما ذكره الباحثكف  في مصادر لغة اإلماـ أك نخمص مف ذلؾ إلى أنو ال يمكننا 
جميعو عمى أنو بحث داللي خالص سكل ما اشتمؿ منو عمى بياف  (االقتباس كالتضميف)

الكظائؼ الداللية لتمؾ المصادر أك النصكص، كمع إقرارنا بذلؾ سنعرض ىذه الدراسات 
غايتيا رصد : المجمكعة األكلى: جميعيا بعد تصنيفيا بحسب المنيج إلى ثبلث مجمكعات

كتحميؿ النصكص المقتبسة كالمضٌمنة مف أجؿ إظيار الكظائؼ الداللية كالفٌنية التي تؤدييا ىذه 
النصكص، فضبل عف بياف حجميا كطريقة تعامؿ اإلماـ معيا، كبياف األسباب التي دفعت إلى 

غايتيا إظيار تأثر نيج الببلغة في ىذه المصادر مف دكف : كالمجمكعة الثانية. استدعائيا
غايتيا رصد بعض : كالمجمكعة الثالثة. التركيز عمى ما ليذا األثر مف أىمية في داللة النيج

النصكص المقتبسة أك المضٌمنة في نيج الببلغة كربطيا بمرجعياتيا الثقافية مف دكف تحميميا 
أك بياف أثرىا، أم االكتفاء باإلشارة إلى بعض الشكاىد، مف خبلؿ بياف األساليب التي اعتمدىا 

 .اإلماـ في األخذ عف ىذه المصادر

كيتصدر ىذه المجمكعة الباحث كاظـ عبد فريح المكلى في دراستو :  ام مو ة  ألواى
إذ اتبع منيجا يقكـ عمى رصد المقتبسات  (االقتباس كالتضميف في نيج الببلغة دراسة أسمكبية)

كالتضمينات مف جية كمف ثـ بياف كظائفيما الداللية كالفنية مف جية أخرل، كإلف فٌرؽ الباحث 
- بيف االقتباس كالتضميف أف جعؿ لكؿ منيما بابا مستقبل، فإف الكظيفة الداللية التي يؤديانيا 

 ىي كاحدة، كلكف الباحث أراد كغيره مف الباحثيف الكثيريف أال يخالؼ العرؼ –في الحقيقة 
 .تباع تقسيماتواكعندىا فبل مانع مف   المتفؽ عمى إسباغ صفة التقديس عمى النص الديني،الببلغي

لقد بذؿ الباحث جيدا كبيرا في تقصي مكاضع االقتباس كالتضميف في نيج الببلغة، 
كما أنو بٌيف الطرؽ التي اعتمدىا اإلماـ في ذلؾ، إذ أفرد لكؿ طريقة أك أسمكب عنكانا مستقبل، 
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، ()فاالقتباس مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ تنكعت أساليبيما بيف اقتباس المفردات
، ()، أك غير مباشرة، كىذا األخير إما أف يككف قريبا()، كالنصكص بصكرة مباشرة()كالتراكيب
، كأنكاع ()، ككذا الحاؿ في تضميف الشعر أك المثؿ فمنو ما كاف بصكرة مباشرة()أك بعيدا

تضميف شطر بيت، أك تضميف بيت شعرم، كمنو ما كاف بصكرة غير : تضميف الشعر
 قريب أك بعيد، كإلف استطاع الباحث أف يمسؾ بالنكع األكؿ مف االقتباس أك ()مباشرة

بصكره المختمفة بأقؿ جيد، فإنو بذؿ جيدا كبيرا في اإلمساؾ بالنكع الثاني  (المباشر)التضميف
- كالسيما البعيد منو، كىك بذلؾ عكس مقدرة كبيرة  (غير المباشر)مف االقتباس أك التضميف 

حالتيا إلى مكارد االقتباس أك - بما يمتمكو مف نباىة كذاكرة  عمى تقصي أكجو الربط كا 
التضميف، كقد تكٌصؿ الباحث إلى أف االقتباس مف القرآف الكريـ بأنكاعو المختمفة احتٌؿ مساحة 

( )كاسعة جمٌية مف النص النيجي إذا ما قكرف ببقية المصادر األخرل التي كٌظفيا اإلماـ 
 . في كبلمو

إف حرص الباحث عمى تفصيؿ ىذه المقتبسات كالتضمينات كبياف أنكاعيا كأساليبيا 
كاالبتعاد عف خمط بعضيا مع بعض مف خبلؿ ما عقده مف عناكيف مستقمة لكؿ نكع منيا، لـ 
نما مٌثؿ مقدمة لدراسة كؿ نكع منيا دراسة تحميمية كفؽ  يكف ىك اليدؼ الكحيد مف دراستو، كا 

مقاربات نقدية كببلغية أظير فييا الكظيفة الداللية التي تؤدييا ىذه المقتبسات أك التضمينات، 
كقد امتد إظيار األثر الداللي ليا عمى طكؿ الدراسة كعرضيا، فعمى الرغـ مف أف الباحث 

األنكاع، كالكظائؼ، كالخصائص سكاء أكاف ذلؾ لبلقتباس : جعؿ كؿ باب في ثبلثة فصكؿ ىي
أـ لمتضميف، إال أنو لـ يتخٌؿ عف بياف األثر الداللي لمنص المقتبس أك المضٌمف في ىذه 
الفصكؿ الثبلثة، ففي الفصؿ األكؿ مف كؿ باب لـ يكتؼ الباحث بذكر أنكاع االقتباس أك 
نما أشار إلى األثر الداللي الذم تركو في داللة النص النيجي، فبعد أف يذكر  التضميف كا 
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الباحث النص الذم يشتمؿ عمى مفردات أك تراكيب أك نصكص مقتبسة أك مضٌمنة يمجأ إلى 
تحميمو ببلغيا مف جكانب متعددة كإظيار ما اشتمؿ عميو مف كناية أك استعارة أك تشبيو، فضبل 
عف بياف المعاني المغكية ألغمب مفرداتو، كمف ثـ يشير إلى الكظيفة الداللية التي تؤدييا ىذه 
المفردات أك التراكيب أك النصكص المقتبسة، إذ أشار الباحث في غير مكضع إلى أف اإلماـ 

()  داللية عميقة تعكد بالمتمقي ةشحف" ألنيا تمثؿ  – خصكصا –إنما اقتبس المفردة القرآنية 
 قادرة عمى مىنح " فيذه المفردات () "إلى المعاني المرتكزة في ذىنو، كالسياؽ الذم اقترنت بو

إشارة "، فالمفردة القرآنية التي اقتبسيا اإلماـ تمثؿ ()" كميحيمة إلى معافو ميختزلة،إشارات داٌلة
مركزة لنص، أك سياؽ عرفت بو، يكفي ذكرىا الستحضار النص الحاضف ليا، أك السياؽ 

يسيؿ عمى المتمقي اإلشارة ، ككذا الحاؿ في التراكيب كالنصكص القرآنية التي ()"المصاحب ليا
كأما في تضمينو الشعر أك المثؿ فقد أشار الباحث بعد أف بٌيف نكع التضميف . إلى مرجعيتيا القرآنية

إلى أف كظيفتو الداللية تكمف في معرفة المتمقي لسياؽ البيت الشعرم أك المثؿ ليربط بينيا كبيف ما 
 .  يريده اإلماـ، كقد بٌيف معظـ سياقات ىذه النصكص الشعرية كاألمثاؿ

كأما في الفصؿ الثاني مف كؿ باب فقد شرع الباحث ببياف الكظائؼ الداللية كالفنية 
 كظيفة): ةن ىيمَّن ؼ كظياأنماطلمنص المقتبس أك المضٌمف كقد ذكر في الكظائؼ الداللية لبلقتباس 

 ،كالمدح كالذـ ،اإليجاز كالتحذير،ك ،كالترىيبكالٌترغيب  التعميؿ،ككالشرح  التذكير كالتنبيو،ك ،التككيد
 اأنماط كذكر في الكظائؼ الداللية لمتضميف ()(كالتعظيـ كالتحقير ،نصح كاإلرشاداؿك ،السردك

البياف كالتكضيح، كالتيديد كالكعيد، كالتكبيخ، كالكعظ كالنصح كاإلرشاد، كاإلقناع ) :ةن ىيمَّن ؼكظي
 .()(كاإلفياـ

كذكر عقب كؿ كظيفة مف ىذه الكظائؼ مجمكعة يسيرة مف النصكص الدالة عمييا، 
كمف النظر في ىذه النصكص أرل أف الباحث لـ يكف دقيقا في استظيار الكظائؼ الداللية 
لبعض ىذه النصكص، فما ذكر منيا داال عمى التككيد أراه أقرب في داللتو عمى التذكير 
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، أك ما ذكر منيا داال عمى الشرح ()كالتنبيو، كتكظيؼ اإلماـ لآليات المتعمقة بإقامة الصبلة
كالتعميؿ، ىك أقرب في داللتو عمى المدح أك التعظيـ، كتكظيؼ اإلماـ لآليات التي تذكر 

 فضبل عف ذلؾ أف أغمب ىذه النصكص يصدؽ ،()األمة فضمًو عمى تبيف ك(ص)صفات النبي 
عمييا أكثر مف داللة كاحدة، فيي تنفتح لتستكعب معظـ ىذه الدالالت فتككف دالة عمى التككيد 
كالتذكير كالتنبيو كالنصح كاإلرشاد كالترغيب كالترىيب، ككذا الحاؿ في دالالت التضميف، فمف 
الصعكبة بمكاف فصؿ إحدل ىذه الدالالت كاإلشارة الى أنيا ىي الداؿ الكحيد مف االقتباس أك 
التضميف، فضبل عف ذلؾ أف ىذه الدالالت ما ىي إاٌل أغراض إيحائية أك دالالت ثانكية ال 
تكشؼ عف السبب الحقيقي الذم دفع اإلماـ إلى االستشياد أك االقتباس بيذه الكثرة مف آيات 

 .  القرآف الكريـ

بياف سياؽ النص القرآني المقتبس كربطو بسياؽ حاؿ كأرل أف الباحث لك رٌكز عمى 
لكجد أف اإلماـ ال يرـك -   كىك ما فعمو في تضميف الشعر كالمثؿ –المخاًطب أك المخاطىب 

نما يتعداىا  إلى استحضار النص القرآني في ذىف المتمقي ليحقؽ الكظائؼ التي ذكرىا فقط، كا 
إلى أبعد مف ذلؾ، فالمتمقي في زماف اإلماـ قريب العيد بالقرآف الكريـ كىك قادر عمى كشؼ 

تمؾ النصكص في كبلمو كلربما يقرؤىا أك يرددىا في كؿ يكـ، إاٌل أف معناىا الحقيقي غاب عف 
ذىنو أك كاد، كىنا يأتي دكر اإلماـ في ربط ىذه النصكص أك اإلحالة إلييا ليخمؽ حالة مف 
المفاجئة أك الصدمة التي تصيب المتمقي ككأنو يسمع تمؾ النصكص ألكؿ مرة بعد أف كشؼ 

اإلماـ عف معانييا، فالمتمقي يجد نفسو مصداقا لما تضمنتو ىذه النصكص القرآنية مف كعد أك 
كعيد كغير ذلؾ لتككف رادعا قكيا كحجة بميغة كبرىانا ساطعا، كلعٌؿ غفمة الكثير عف معاني 

القرآف الكريـ ىك الذم دفع اإلماـ إلى تفسير بعض آياتو كبياف معاني كمماتو، فضبل عف ذلؾ 
أف االستشياد باآليات القرآنية يدخؿ في باب االستشياد بالمشيكرات كىك مف العناصر 

 اشتيرت بيف الناس كذاع التصديؽ مماكىي  (الذائعات)األساسية في فف الخطابة كتتسمى أيضا 
، فميا تأثير كبيره عمى السامعيف في اإلقناع؛ ()بيا عند جميع العقبلء أك أكثرىـ أك طائفة خاصة

الشتيارىا كانتشارىا فيككف لمسامع ميؿه كانجذابه نحكىا كلذا ال يعتبر فييا إاٌل أف تككف مشيكرات 
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ظاىرية أم االكتفاء بما ىك مشيكر كمقبكؿ لدل عمـك المستمعيف؛ ألف غير المشيكر سيككف 
أف بعض ىذه النصكص  ، كمابمثابة غير المألكؼ ألذىانيـ مما يؤثر في الكظيفة اإلقناعية

المقتبسة يؤدم كظيفة الربط بيف الماضي البعيد المكغؿ في القدـ كبيف الحاضر أك القريب، 
فتحدث نكع مف المطابقة في ذىف المتمقي، باإلضافة إلى أف اإلماـ أراد أف يؤكد مف خبلؿ ىذه 

 اإلماـ كافالنصكص أنو ينطمؽ مف مشركعية إسبلمية تفقو القرآف كتعي السنة النبكية، فقد 
() كما قاؿ في أكائؿ خطبو أياـ مبايعتو بعد مقتؿ ()" ا اطق  اقرآن   ا" نفسو عف يعبر 

نَّال  ْاَقَدَر  اسَّالاِ َق َ ْد َوَ َع َو ْاَقَأاَا  ْاَماِأَي  َ َ ا َ اِهدٌد َاُ ْم َوَحِ يجٌد َيْوَم  ْاِقَياَمِة َ ْ ُ مْ  : "عثماف َ َ  َو ِِإ
ِت ِ َ ْد َتَورَّالَد  ِ نَّال  اَّالِذيَن  اُاو  َر َُّ ا  الَّالُ  ُ مَّال  ْسَتقاُمو  )َ اَل  الَّالُ  َ لَّال ِذْ ُرُه  َو ِِإ ِّي ُمَتَ لِّمٌد ِ ِعَدِة  الَّالِ  َو ُح َّال

ُل َ َلْيِهُم  ْاَمَلِئَ ُة َ  َّال َتخاُفو  َو  َتْحَزُ و  َوَ ْ ِ ُرو  ِ اْاَ  َّالِة  اَّالِتي ُ ْ ُتْم ُتوَ ُدونَ   َوَ ْد ُ ْلُتْم َر َُّ ا  الَّالُ  (َتَتَ زَّال
اِاَحِة ِمْن ِ َ اَدِتِ  ُ مَّال َ  َتْمُرُ و  ِمْ َها َوَ   َفاْسَتِقيُمو  َ َلى ِ تَاِ ِ  وَ َلى ِمْ َهاِج َ ْمرِِه َوَ َلى  اطَّالِريَقِة  اصَّال

 "َتْ َتِدُ و  ِفيَها َوَ  ُتَخاِاُفو  َ ْ َها
 () كالببلغية() كالنحكية()كأما في الدالالت الفنية فقد ذكر الباحث الدالالت الصكتية

لمنصكص التي اشتممت عمى اقتباس أك تضميف مقسما كؿ داللة مف ىذه الدالالت عمى أقساـ 
الضمائر، كالحذؼ، كالتقديـ كالتأخير، كالتعريؼ كالتنكير، ): فرعية فالداللة النحكية تضمنت

: ، كالداللة الببلغية تضمنت(كاألساليب مف استفياـ، كأمر، كنيي، كنداء، كنفي، كتككيد
كقد سمط الباحث الضكء عمى ىذه  (التجسيـ كالتشخيص، كالتشبيو، كاالستعارة، كالكناية)

الدالالت في النص المتشتمؿ عمى اقتباس أك تضميف تارة، كاقتصر عمى بيانيا في محٌؿ 
كما قٌدمو الباحث في ذلؾ ما ىك إال دراسة لغكية . االقتباس أك التضميف فقط تارة أخرل

كليست دالالت لبلقتباس أك  (الدينية كاألدبية)لنصكص نيج الببلغة ذات المرجعيات الثقافية 
 . التضميف

إف ما قاـ بو الباحث في الفصؿ بيف ىذه الكظائؼ إلى داللية كفنية كمف ثـ الفصؿ 
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بيف الدالالت الفنية إلى صكتية كنحكية كببلغية، تجعمنا نؤكد تبنيو المنيج التعميمي الذم يعتمد 
ف تضمف شرحا أك  تفكيؾ النص الكاحد عبر إظيار داللة كاحدة مف دالاللتو المتعددة، كا 

 عميو أف – عمى كفؽ ىذا المنيج –تحميبل، فالقارئ إذا أراد أف يقؼ عمى الداللة الكاممة لمنص 
 فضبل عما ذكر مف دالالت في بقية –يراجع ىذه التقسيمات جميعيا الداللية منيا كالفنية 

لتتشكؿ لدية الصكرة الكاممة لداللة النص كجماليتو، كلك اتبع الباحث في ىذا - فصكؿ الدراسة 
الفصؿ منيجا تحميميا يقـك عمى إظيار الكظائؼ الداللية كالجمالية مجتمعة في النص الكاحد 
لكاف أليؽ بدراستو، كلتجنب التكرار الحاصؿ في بعض مباحث الدراسة كفصكليا، فقد ذكر 
الباحث األثر الداللي ليذه المقتبسات كالتضمينات، في الفصؿ األكؿ كمف ثـ أعاد بياف ذلؾ 
األثر في الفصؿ الثاني، فضبل عف ذلؾ أف بعض الشكاىد أعاد الباحث تكرارىا أكثر مف مرة 

 .   ألنيا استكعبت كؿ تمؾ الدالالت

كأما الفصؿ الثالث مف كؿ باب فقد جعمو الباحث لخصائص االقتباس كالتضميف مقسما 
ىذه الخصائص إلى خصائص داللية كأخرل فنية، بحث في الخصائص الداللية ما ينتج عف 
ىذه االقتباسات أك التضمينات مف داللة أثناء التغيير في بنيتيا، بتحكيؿ صيغتيا مف الفعؿ 
المضارع إلى فعؿ األمر أك الفعؿ الماضي، أك مف الجمع إلى المفرد، أك مف الخطاب إلى 

، أك ما ينتج مف ()الغيبة، كجميع األمثمة التي ذكرىا في ذلؾ تتعمؽ بالمفردات كالتراكيب فقط
داللة أثناء تغيير مكاقعيا في داخؿ النص، كأف تككف في بداية النص، أك في أثناء النص، أك 

نياية النص، كجميع األمثمة التي ذكرىا في ذلؾ تتعمؽ بالنصكص التي لـ يحدث فييا أم 
، أك ما ينتج مف داللة أثناء التنكع في أساليب ()تغيير، أم التي اقتبسيا اإلماـ كما ىي

، أك تراكـ االقتباسات (مفردات أك تراكيب)المقتبسات كتغير أشكاليا، كأف يككف اقتباسا جزئيا 
في النص الكاحد، أك التغيير في المقتبسات مف خبلؿ التركيز عمى الحدث مف دكف 

كأما الخصائص الفنية فقد قسميا الباحث عمى . ()األشخاص، أك تغيير أزماف األفعاؿ
  .()خصائص صكتية كنحكية كببلغية
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إف ما ذكره الباحث في ىذا الفصؿ ال يختمؼ عما أشار إليو في الفصميف السابقيف، 
كالسيما الفصؿ األكؿ، كلذا نجد أف كثيرا مف األمثمة كالتحميبلت ىي مكررة، أك تحمؿ الفكرة 

فالباحث لـ ينفؾ  (الخصائص)ذاتيا، إاٌل أنو أعاد طرحيا كفؽ تقسيمات جديدة تحت عنكاف 
كلكف حرصو عمى أف يذكر . عف بياف األثر الداللي كالفني لبلقتباس أك التضميف داخؿ النص

الكظائؼ الداللية لبلقتباس كالتضميف في صكره المختمفة سكاء كاف جزئيا أك كامبل، أك حدث 
فيو تغٌير أك لـ يحدث، أك كقع في بداية النص أك كسطو أك نيايتو، أك جاء مفردا أك متراكما 

إلى غير ذلؾ، ىك الذم دفعو إلى أف يتبنى ىذا المنيج في ذكر العناكيف الكثيرة التي يعالج كؿ 
 .منيا مظيرا مف مظاىر الداللة، أك جزئية مف جزئياتيا

 قد بٌيف معظـ الكظائؼ الداللية التي أداىا االقتباس أك التضميف، – بحٌؽ –كالباحث 
في فصكؿ دراستو الثبلثة، كلكنني أرل أنو لك اتبع منيجا غير الذم اتبعو في تقسيـ دراستو 

البتعد عف كثير مف مظاىر التكرار، كالجتمعت تحميبلتو المتفرقة حكؿ النصكص التي درسيا، 
لتظير دراسة داللية تطبيقية لبلقتباس كالتضميف في نيج الببلغة، فمك قسـ دراستو عمى ثبلثة 

: لتكظيؼ الشعر، كالثالث: األكؿ لتكظيؼ القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، كالثاني: فصكؿ
لتكظيؼ النثر، لكاف أليؽ بيا، حيث يبدأ في كؿ فصؿ مف ىذه الفصكؿ بذكر مكارد االقتباس 

أك التضميف كمف ثـ يقـك ببياف كظائفيما الداللية ضمف منيج تحميمي يجمع كؿ ما يتعمؽ 
أك داللية كالتفسير كاإلقناع .بالنص الكاحد مف دالالت سكاء كانت صكتية أك نحكية أك ببلغية

كالمطابقة كغيرىا، أك أغراضا إيحائية كاإليجاز كالتذكير كالنصح كاإلرشاد كغيرىا، كمع ذلؾ 
أجد أف الباحث أجاد في ما بذلو مف جيد كبير في الكقكؼ عمى الجانب الداللي الذم تركتو 

 .النصكص المقتبسة أك المضمنة

كمف الجدير بالذكر أف الباحث نأل بنفسو عف الكقكؼ عمى النصكص المقتبسة أك 
المضمنة التي تصدرت بعبارة قاؿ تعالى، أك قاؿ رسكؿ اهلل، أك قاؿ الشاعر أك نحك ذلؾ، كىي 
نصكص كثيرة، ألنو ممتـز بما حٌده الببلغيكف لمفيكـ االقتباس أك التضميف، إذ جعمكا مثؿ ىذه 
النصكص تدخؿ في ساحة االستشياد ال االقتباس أك التضميف، كأرل أنيا مف الناحية الكظيفية 
أك الداللية ال تختمؼ عف بقية النصكص المقتبسة أك المضمنة، فيي تستدعي ما كراءىا مف 

 .سياقات
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كممف تناكؿ األثر الداللي لبلقتباس كالتضميف الباحث خالد كاظـ حميدم فقد خصص 
أف العبرة فييما تكمف في عممية "ليما مبحثا في دراستو كعٌدىما ضمف القسـ التداكلي ألنو يرل 

الباحث ال يجد فرقا بيف تكظيؼ النص القرآني كالحديث كعمى الرغـ مف أف  ()"التكظيؼ الفني
الشريؼ كالنص األدبي، إاٌل أنو أراد أاٌل يخالؼ العرؼ الببلغي المتفؽ عمى إسباغ صفة التقديس عمى 

 ((ص)قاؿ تعالى، أك قاؿ النبي )، كما أنو رفض إبعاد النصكص التي تتصدر بػ النص الديني
كنحكىما مف دراستو؛ ألنو يرل أف ىذا الشرط يصمح أف يككف مانعا في النص الشعرم، فتمؾ 

ل، كذىب إلى أف تسبب قطعا في الشكؿ الشعرم القائـ عمى اإليقاع كالمكسيؽ الكممات النثرية
عماـ ىذا الشرط عمى النثر  فيو نظر؛ لتكافؽ ىذه الكممات مع القكؿ النثرم، كالنسجاميا مع إ"

سياقو، كربما أدت ىذه الكممات كظائؼ داللية كجمالية ليا كقع في نفس المتمقي، فيي تييؤه 
نفسيا لتمقي نص تراثٌي مقٌدس، كىك ما تؤيده كثير مف الخطب اإلسبلمية البميغة، كمنيا 

 .()" في نيج الببلغة( )نصكص اإلماـ عمي

كقد اتبع منيجا تحميميا خالصا ابتعد فيو عف التقسيمات الكثيرة كشؼ مف خبللو عف 
األثر الداللي الذم تتركو ىذه النصكص، كرٌكز في تحميمو عمى استدعاء سياقات النصكص 
المقتبسة كربطيا بسياؽ حاؿ المتكمـ أك المتمقي إلحداث نكع مف التكافؽ بينيما، مف دكف 

الخكض في الكظائؼ الصكتية أك النحكية أك الببلغية التي ذكرىا سابقو، كمؤكدا أف كؿ نكع 
مف أنكاع االقتباس أك التضميف قد كٌظفو اإلماـ بأساليب متنكعة، إاٌل أنو اكتفى بذكر مثاؿ 

كاحد أك مثاليف عمى كؿ نكع مف أنكاع االقتباس أك التضميف سكل تضميف الشعر إذ زاد في 
عدد األمثمة، كتكزعت أمثمتو في االقتباس مف القرآف الكريـ عمى ما صرح اإلماـ فيو بكممة 

، كما لـ يصرح فيو اإلماـ بيذه الكممة، كما تصرؼ فيو اإلماـ أف حكؿ بعض (قاؿ تعالى)
، كلـ يختمؼ منيجو في تكزيع أمثمة االقتباس ()صيغو مف داللتيا عمى الغائب إلى المخاطب

 عٌما سبؽ، بيد أف أمثمتو في تضميف المثؿ قٌسميا () أك تضميف الشعر()مف الحديث الشريؼ
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 .()عمى ما ضمنو اإلماـ منيا بشكؿ مباشر، كما ضمنو بشكؿ غير مباشر

كقد أحسف الباحث في مكازنتو بيف سياقات النص المقتبىس ك النص المقتًبس، إذ كشؼ 
مف خبلؿ ىذه المكازنات عف الدكر الذم يؤديو االقتباس أك التضميف في كشؼ المعنى 

يضاحو لممتمقي، فضبل عف األثر الذم يتركو فيو، كقد خمص إلى  ٌف االقتباس كالتضميف ال أ"كا 
إال عندما يصبحاف مككنيف مف مككنات النٌص الجديد، كذلؾ  يؤٌدياف أثرىما الجمالي كالداللي

 ...بعد انتزاعيما مف نصكص أخر أخذت مف الثقافة المحيطة أك القادمة مف آفاؽ كأزمنة أخر
كعمى كفؽ ىذه الشركط ييتاح لممنشئ أف يذكر المؤلؼ المقتبس منو أك ال يذكره، كييتاح لو 

أيضا أف يبقي النص المقتبس أك المضٌمف، محافظا عمى شكمو األصمي، أك يتصرؼ بشكمو 
    .()"بحدكد بحيث ال يفقده ىكيتو البنائية كميا

كعمى الرغـ مف أف الباحث لـ يكافؽ سابقو في رصد ظاىرة االقتباس كالتضميف كزعـ 
، أرل أف ما قدمو مف تحميبلت في كثير مف أمثمتو ال تختمؼ ()أف ما قدمو يمثؿ رصدا سطحيا

 .عما قٌدمو سابقو كالسيما في تضميف النصكص الشعرية أك األمثاؿ

مرجعيات الخطاب في )كخصص الباحث طارؽ محمد حسف فصبل مف دراستو بعنكاف 
بٌيف فيو الكظائؼ الداللية التي تؤدييا ىذه المرجعيات مبتدئا بالتكظيؼ  (خطب اإلماـ عمي

مظاىر )القرآني كقد بٌيف فيو األسباب التي دفعت اإلماـ إلى تكظيؼ النص القرآني في كبلمو 
، كمف ثـ بٌيف ()مستكحيا ىذه األسباب مف نصكص نيج الببلغة (التكظيؼ القرآني كمرجعياتو

فإذا كاف : األساليب التي اعتمدىا اإلماـ في األخذ عف القرآف الكريـ، كقد ذكر منيا ثبلثة
، أطمؽ عميو  كنحك ذلؾ"قاؿ اهلل تعالى، أك يقكؿ تعالى "التكظيؼ صريحا أك مباشرا كمتصدرا بػ 

كأما إذا كاف التكظيؼ مف دكف لفظ اهلل عٌز كجؿ أطمؽ عميو تسمية ، (االقتباس)تسمية 
، كقد أخطأ الباحث في تسميتو بالتكظيؼ غير الصريح أك غير المباشر، ألف اإلماـ (التضميف)

قاؿ "كٌظؼ النص القرآني في ىذا األسمكب مف دكف أف يغٌير فيو سكل أنو لـ يصدره بقكؿ 
، فالفارؽ بيف األسمكبيف ىك في نسبة النص أك عدـ نسبتو  كنحك ذلؾ"، أك يقكؿ تعالىتعالى
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لتكظيؼ غير المباشر، بأف ييدرج اإلماـ ؿ ، أما النحك الثالث فقد جعموفكبلىما تكظيؼ مباشر
فان فيو مدمجان إياه ضمف سياؽ الكبلـ  كقد أطمؽ معنى القكؿ أك بعض مظاىر لفظو ال كميا، متصرِّ

كمف ثـ ختـ الباحث ببياف الكظائؼ التي يؤدييا ىذا التكظيؼ مف خبلؿ ، ()(الحؿٌ )عميو تسميو 
الكقكؼ عمى عدد مف األمثمة استكعبت األساليب التي ذكرىا، كقد اتبع الباحث منيجا في 

إظيار ىذه الكظائؼ يقكـ عمى المكازنة بيف سياقات النص القرآني المكظىؼ كسياؽ نص النيج 
المكًظؼ، منطمقا مف فكرة أساسية مفادىا أف ىذه النصكص ما ىي إاٌل حجج كبراىيف جاىزة 

المشاكرية، )يستعيف بيا اإلماـ ليكضحيا تارة، كليقكم بيا كبلمو تارة أخرل، كفي أمكره جميعا 
فما بيف النص المقتىبس كالنص المقتًبس عبلقة مترابطة إذا  (كالمشاجرية أك المنافرية، كالبرىانية

كىذا األمر سيقؼ دكف أف يحديثى تبلعبه بالنصِّ بيد مف يشاء اإلدعاء  يكٌضح كؿ منيما األخر
، كبذلؾ تتجسد ببلغة الخطاب اإلقناعي، كيسجؿ بفيمو، كبتعبيرو آخر غمؽ النص عمى داللتو

لمباحث أنو لـ يجتزئ مف نصكص نيج الببلغة محؿ الشاىد فقط، أك يجزئ النص ذا 
نما يكرد النص بسياقو الذم  المرجعيات القرآنية الكثيرة فيقؼ عمى كؿ جانب منو بشكؿ مفرد، كا 
يكشؼ عف مضمكف ما أراده اإلماـ منو؛ كلذا نرل أف تحميبلتو في بياف الكظائؼ الداللية مركزة 

 .كغنية كعاكسة لتعمؽ النص بمرجعيتو شكبل كمضمكنا

كأما في األمثاؿ كالًحكىـ فقد بٌيف الباحث أىميتيما في التكظيؼ بعد أف ساؽ أقكاؿ 
العمماء في ذلؾ مع مكازنتيا بما قاؿ بو أرسطك، كمف ثـ بٌيف أف األمثاؿ التي استعاف بيا 

المثؿ  - : ()بناء عمى ما قٌدمو في معنى المثؿ- اإلماـ في كبلمو كانت عمى عدة أقساـ 
كيظير ىذا النمط في  كىك نمطه خاصٌّي مف األمثاؿ ألنو منسكب إلى اهلل سبحانو كتعالى: القرآني
مف خبلؿ انتزاع المكاعظ كاألمثاؿ كالمىثيبلت مف القرآف الكريـ عٌما حكاه عف قصص  ()خطبو 

كر لكاقع الحياة الدنيا : كالمثؿ القصصي أك التأريخي ،السابقيف كما ذكره مف األكصاؼ كالصُّ
يشتمؿ ىذا المثؿ عمى ذكر أحكاؿ األيمـ الماضية ككقائعيا كأحداثيا لغرض أخذ العظة كالعبرة ك

: األمثاؿ العربية، ككاالنتفاع مف مكاقع الزلؿ كمكاضع الخطأ لتصحيح مسيرة اإلنسانية التكاممية
بأمثاؿ العرب كأقكاليا المأثكرة، التي يكردىا بصيغتيا الثابتة حينان  ()كتتمثؿ في استشياده 
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كبالتصرؼ في بعض ألفاظيا بما يتناسب كالمقاـ حينان آخر، كيكردىا ممتحمة مع الكبلـ ككأنيا جزء 
لى إنشاء األمثاؿ حسب إ في الكثير مف األحياف أك لجكئو منو غير منفصمة عنو حينان ثالثان،

الحكادث التي تكتنفيا، بعبارة مكجزة كسمسة كمعبرة عف الكاقعة، كأصبحت فيما بعد أمثاالن تنسب 
كقد أكرد الباحث أمثمة عمى ىذه األنكاع جميعيا كمف ثـ أكضح أىمية استدعاء اإلماـ ليا . إليو

 .لما اشتممت عميو مف دالالت تطابؽ ما يريد إيصالو كتكشؼ عف بياف حالو

كأما االستشياد بالشعر فقد استطاع الباحث أف يبٌيف خصائصو ككظائفو الداللية، كلعؿ مف 
  :()أظيرىا

اقتصاره  استشياده بالشطر المفرد مف سننو الخاٌصة دكف مف كاف قبموي مف المتكمٌميف، ٌمما يؤكِّد -ُ
()  عمى مكضع الغرض مف البيت، كمكاف إصابة المعنى بو دكف غيره مف الحشك، كىذا

ٌنو إٌنما يكرد االستشياد بما يعبِّر عف الحقيقة التي يبتغي إيصاليا إلى اآلخريف إ :سيثبِّت القكؿ
ف أتاه بعد ذلؾ طكعان   .مف غير لحظو كتكٌمؼ لمتجميؿ الفني كا 

كلعؿ السبب أفَّن األثر الفني كالعمؽ الداللي في خطبو القصار دكف الطكاؿ منيا،  كقكعو  -ِ
لتضميف الشعر تبقى نفكذيَّنتو في ما قىصير مف الخطب، ألفَّن ظيكره فييا سيككف بارزان، أما إذا 
طالت فإف أثره سيككف نقطة ضمف أفؽ عميؽ مف التراكمات الداللية األخرل في النص، لذلؾ 

 .فإنو سيفقد تأثيره
، (احٌتد شعكره كتكٌىجت عاطفتوي )بالشعر يتكاثؼي كيترٌكز إذا ما  ()ٌف استشياد اإلماـإ  -ّ

ٌف الشعر ألـز إلبانة الغرض كبياف المرمى كالقصد دكف الكبلـ المنثكر كتقرير الحٌجة بو، أكؾ
الشتمالو عمى لغة خاٌصة تمتمؾ أكبر طاقة مف اإليحاء بشكؿ ال تقتصر معو عمى معانييا 
نٌما عمى ظبلؿ المعاني كما تكحي بو العبارات مف ذكريات ذات اثرو قكم في  المعجمية، كا 
النفكس كما استقر بيا مف عاطفة، كتقرير المعاني كاألفكار مف خبلؿ التمثؿ برسـ الصكرة 

 .الشعرية
ٌف مف المعاني ما ال يدركو مف كاف يحضر مجمس اإلماـ في أمثاؿ تمؾ المكاقؼ المحتٌدة، إ  -ْ

إال مف خبلؿ تمؾ الصكر الشعرية كالٌمغة التي ألفكىا دكف ما ينطكم عميو بياف اإلماـ مف عمؽ 
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يتكسؿ بتمؾ الكسيمة كفي تمؾ األجكاء الخاٌصة ليبمِّغ ذلؾ المعنى  ()كدٌقة، فكاف اإلماـ 
. المكتنز في نفسًو الشريفة

بالشعر قٌدـ مف خبلليا تحميبل ت  ()كمف ثـ ختـ الباحث بذكر أمثمة مف استشياداتو 
كافية تمتاز بالعمؽ كالدقة، كشفت عف مقاصد اإلماـ كأضاءت جكانب مف الحالة النفسية التي مٌر 

 .بيا في مكاقؼ مختمفة مف حياتو، فضبل عف بياف حاؿ مخاطبيو
كبيذا يتضح لنا أف الباحث  أظير األثر الداللي الذم تركتو ىذه االقتباسات أك 
المرجعيات عمى نص النيج كفؽ منيج تحميمي مترابط يكضح األسباب التي دعت إلى 

استدعائيا كيبٌيف طريقة تعامؿ اإلماـ معيا، كيكشؼ عف الكظائؼ التي تؤدييا مف خبلؿ 
كربطيا بسياؽ حاؿ المتكمـ أك المتمقي ليجد  (المرجعيات)استظيار سياقات ىذه النصكص 

المطابقة بيف السياقيف فأصبح لديو المعنى الذم يريده اإلماـ كاضحا مع ما يكتنفو مف أغراض 
إيحائية أك دالالت إضافية، كىك بذلؾ يجسد ميمة الباحث الداللي الذم يقـك بالكشؼ عف 
مضمكف النص كتفسيره أكال، كمف ثـ بياف ما يشتمؿ عميو مف دالالت ثانكية أك إيحائية، 

بياف أثرىا في فالباحث رصد ظاىرة االقتباس كفؽ مرجعياتو المختمفة رصدا مكضكعيا عميقا مع 
 .المتمقي كاكتشاؼ معانييا المتكلدة الجديدة

المثؿ في نيج الببلغة )كأفرد الباحث عبد اليادم عبد الرحمف عمى الشاكم دراسة بعنكاف 
في كبلمو مف األمثاؿ العربية فقط،  ()لـ يقؼ فييا عمى ما كٌظفو اإلماـ   (دراسة تحميمية فنية

ألف مفيـك المثؿ عنده يمتد ليشمؿ األجناس األدبية جميعيا إذا تحققت فييا شركط المثؿ التي 
حالةه خاصة مف حاالت التمثيؿ "، فاألمثاؿ ()أشار إلييا العمماء، كقد ذكر ىذه الشركط في التمييد

جماليةو في األداًء  كالسيما إذا كاف يمتاز ب()"فإذا شاع مثؿ ىذا التمثيؿ عمى األلسنة سيمي مثبلن ... 
، فشركط المثؿ ىي التمثيؿ كاالنتشار كالسيركرة ضمف صياغة كقكةو في اإلببلغ كحسفو في الصياغة

فنية تعتمد أساليب البياف، كقد اعتمد الباحث عمى ما ذكره الدكتكر محمد حسيف الصغير في حٌده 
ستعير لكؿ شأفو ذم باؿ، كلكؿ اف يككف المثؿ في القرآف قد أيرجح عندم " :مفيـك المثؿ إذ قاؿ

حدثو مستغرب، ك لكؿ قصةو أريد بيا العبرة، كلكؿ كصؼو لـ يتعارؼ عميو العرب مف ذم قبؿ، 
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كلكؿ معنى لـ تستطع اإلفياـ سير أغكارًه، كتشخيص فحكاه، إال بتقريبًو تنظيران كتمثيبلن حتى تداكلوي 
 كبناء عمى ذلؾ فقد خٌصص الفصؿ األكؿ مف دراستو لبياف أنكاع  ()"ستكعبتوي العقكؿاالناسي ك

فقد ذكر . األمثاؿ التي كظفيا اإلماـ في كبلمو، كطرؽ تعاممو معيا، كالكظيفة الداللية التي تؤدييا
االقتباس أك التضميف، كالتناص، : الباحث أف اإلماـ تعامؿ مع ىذه األمثاؿ بثبلثة طرؽ، ىي

أمثاؿ : كاالبتكار، كأدرج تحت كؿ طريقة مف ىذه الطرؽ أنكاع األمثاؿ التي استعاف بيا اإلماـ كىي
 .القرآف الكريـ كاآليات التي تجرم مجرل المثؿ، كالحديث الشريؼ، كالشعر، كاألمثاؿ العربية

كالتضميف  (القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ)خاص باألمثاؿ الدينية -  عنده –فاالقتباس 
ككؿ ذلؾ فيما لـ يجر عميو أم تغٌير أك إعادة  (الشعر كاألمثاؿ كالحكمة)خاص باألمثاؿ األدبية 

صياغة أم كيظِّؼ كما ىك، كأما التناص فيشمؿ ما ىضمو اإلماـ مف ىذه األمثاؿ كأعاد صياغتيا 
لتصبح جزءا ال يتجزأ مف كبلمو كىك يدخؿ تحت مصطمح التقميد، كأما االبتكار ىك ما أبدعو 

 .األماـ مف ىذه األمثاؿ تبعا لمظركؼ كالمكاقؼ المختمفة
يمثؿ دراسة داللية بالمعنى الذم  (االقتباس كالتضميف)كأرل أف ما قدمو الباحث في مبحث 

أشرنا إليو سابقا، مف خبلؿ إظيار الدكر الكظيفي الذم أدتو ىذه األمثاؿ في الكشؼ عف معاني 
النيج، فقد ربط الباحث بيف سياقات ىذه األمثاؿ كسياؽ الكبلـ في نيج الببلغة ليتكصؿ إلى 
المقاصد التي أرادىا اإلماـ، فضبل عف بياف األسباب التي دفعت اإلماـ إلى استدعاء ىذه 

النصكص مقدما ذلؾ كفؽ منيج تحميمي يقكـ عمى إعادة قراءة النص بناء عمى ىذه النصكص 
 .()المقتبسة أك المضٌمنة

فمـ يقدـ فيو الباحث سكل ذكر المرجعيات الثقافية التي احتذل  (التناص)كأما في مبحث 
اإلماـ أمثمتيا، سكاء كانت ىذه المرجعيات مما يسيؿ التعرؼ عمييا لكجكد العبلمات الكاضحة مثؿ 

، أك (التناص الجٌمي)االشتراؾ في بعض المفردات أك المعاني الظاىرة، كىك ما اصطمح عميو بػ
كانت ىذه المرجعيات يصعب التعرؼ عمييا لخفاء العبلمات فيما بينيما كبيف أمثاؿ النيج، كىك ما 

، مفردا لكؿ مرجعية مف ىذه المرجعيات عنكانا مستقبل، فمنيجو في (التناص الخفيٌ )اصطمح عميو بػ
ذلؾ يقتصر عمى ذكر المثؿ في نيج الببلغة كمف ثـ اإلشارة إلى مرجعيتو، فيشير إلى النص 
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 كما ذكره ()(المأخكذ عنو سكاء كاف آية قرآنية، أك حديثا نبكيا، أك بيتا شعريا، أك خطبة، أك مثاال
الباحث ال يختمؼ عٌما  أشار إليو الباحثكف اآلخركف تحت مصطمح االقتباس كالتضميف غير 

القريب أك البعيد، كىك ما يعرؼ أيضا بمصطمح الحٌؿ، كىذا كمو يدخؿ تحت  (المعنكم)المباشر 
، كلكف يبقى ىذا النكع مف () أك إعادة صياغةمبدأ التصرؼ بالنص المقتبس بإضافة أك حذؼ

االقتباس أك ما أطمؽ عميو الباحث بالتناص يحمؿ قيما داللية ال تختمؼ عٌما تؤديو االقتباسات 
أكثر تأثيرا في المباشرة، كاف حرٌم بو أف يقؼ عندىا، فضبل عف ذلؾ أف االقتباس الخفي 

ك األصؿ، كالتغيير عند ق ألنو يدعكه لمتأمؿ في التشابو كاالختبلؼ، ذلؾ أف التشابو ؛المتمقي
ذاؾ يعد عدكال عف األصؿ، كىذا يثير سؤاال عف أسباب ىذا التغيير دافعان إلى إعماؿ الفكر 

. كتنشيطو كااللتفات إلى مكازنة األسمكبيف
كأما في أسمكب االبتكار فقد كقؼ الباحث عند إظيار مميزات األمثاؿ التي ابتكرىا 

كجكد البيئة كالقدرة كالمكىبة التي امتمكيا اإلماـ، : اإلماـ كىي تدكر حكؿ نقطتيف أساسيتيف
، اإلماـبالمناسبة التي تتمثؿ في مجمكع الظركؼ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي ألمت 

كقد تجسدت لمباحث مكىبة اإلماـ مف خبلؿ الٌدقة في صياغة ىذه األمثاؿ عبر االختيار الدقيؽ 
إذ كجد أف المفظة كانت تستدعي أختيا في لمفرداتيا الدالة كالمكحية، كمبلءمة بعضيا لبعض 

فضبل عف ذلؾ مبلءمة ىذه األمثاؿ لسياؽ المقاـ كسياؽ المقاؿ، كقد دلؿ الباحث ، التركيب
 .()عمى ىذه المميزات مف خبلؿ  بعض األمثمة التي تناكليا بالشرح كالتحميؿ

كأما الفصكؿ األخرل مف دراستو فقد خصصيا  لدراسة أمثاؿ نيج الببلغة دراسة نحكية 
، ()كببلغية عرض في دراستو النحكية األساليب كالظكاىر التركيبية التي اشتممت عمييا ىذه األمثاؿ

كالمكسيقية التي اشتمؿ  (التشبيو كاالستعارة كالكناية)كعرض في الدراسة الببلغية القيـ التصكيرية 

                                 
. 58 – 36: أُضَ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ك٤٘خ: ٣٘ظو ( ) 

 – 41:  ، ٝاالهزجبً ٝاُز٤ٖٔٚ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ298 – 294: هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ: ٣٘ظو ( ) 

، ٝأٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ 46: ، ، ٝث٤٘خ اُقطجخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ كهاٍخ ك٢ ٙٞء ٗظو٣خ أهٍطٞ ك٢ اُقطبثخ63

 .157: اُجالؿخ
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كلذا ال حاجة بنا إلى عرض كتقكيـ ما قدمو الباحث في ىذه الفصكؿ؛ ألننا ، ()عمييا أمثاؿ النيج
    .قد أشرنا إلييا  في الفصكؿ السابقة

األثر الداللي لمقرآف الكريـ في نيج )كتناكؿ الباحث ىادم شندكخ حميد دراسة بعنكاف 
كلعٌؿ عنكاف ىذه الدراسة يكحي بأف الباحث سيقؼ عمى بياف أثر القرآف الكريـ في  (الببلغة

نيج الببلغة مف جية، كبياف ما تركو ىذا األثر في داللة نيج الببلغة مف جية أخرل، بمعنى 
رصد مكاضع التأثر أك التأثير كمف ثـ بياف الكظائؼ الداللية التي يؤدييا، ليقدـ جكابا لسؤاؿ 
 يمح في مخيمة قارئ النيج كىك لماذا يكثر اإلماـ مف استدعاء النص القرآني؟ ككيؼ تسيـ ىذه

 النصكص المقتبسة في الكشؼ عف المعاني التي يريدىا اإلماـ؟ كما دكرىا في تبياف 
 يشير إلى المغة كىك ا مكضكعياجانب: إف في أم نص جانبيف"سياؽ حالو كحاؿ مخاطبيو؟ إذ 

 تعمالو يشير إلى فكر المؤلؼ كيتجمى في اسا ذاتياالمشترؾ الذم يجعؿ عممية الفيـ ممكنة كجانب
كىذاف الجانباف يشيراف إلى تجربة المؤلؼ التي يسعى القارئ إلى إعادة بنائيا بغية  الخاص لمغة،

كالقارئ يمكف لو أف يبدأ مف أم الجانبيف شاء ماداـ كؿ منيما يؤدم  فيـ المؤلؼ أك فيـ تجربتو،
 .()"بو إلى فيـ اآلخر

إف القراءة الدقيقة في ىذه الدراسة تجعمنا نزعـ أف الباحث لـ يقدـ ىذيف الجانبيف 
سمطة النص القرآني كآليات )مجتمعيف إال في الفصؿ األكؿ مف دراستو الذم عقده تحت عنكاف 

إذ خصص المبحث األكؿ فيو لبياف حجـ األثر القرآني في نيج  (قراءتو في نيج الببلغة
مشاىد القيامة، كأكصاؼ الدنيا، : الببلغة مكتفيا ببياف ذلؾ األثر الكبير في صكرتيف فقط ىما

أف جميع ما ذكره اإلماـ في ىاتيف -  مف خبلؿ األمثمة الكثيرة  التي ساقيا–كقد بٌيف الباحث 
الصكرتيف إنما استكحاه مف القرآف الكريـ بيد أنو كٌظفو في سياقات كثيرة كدالالت متنكعة، كقد 

، في حيف ()بذؿ الباحث جيدا في تحميؿ ىذه النصكص ذات المرجعيات القرآنية كبياف دالالتيا
لبياف األسباب التي جعمت  (آليات قراءة النص القرآني في نيج الببلغة)خصص المبحث الثاني

، كيبدك لي أف جميع ما قٌدمو الباحث في ىذا الجانب يدكر حكؿ اإلماـ يكثر مف اقتباساتو القرآنية
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 فالغرض ()(أم فيـ القراف)بياف سبب كاحد كىك تأصيؿ الفيـ أك ما يمكف أف يسمى بفقو التأسيس
الرئيس الذم رٌكز عميو الباحث ىك أف اإلماـ أكثر مف استدعاء النصكص القرآنية، مف أجؿ بياف 
حقائؽ القرآف كتقديميا لممتمقي نقٌية صافية مما شابيا مف تحريؼ أك تبلعب أك قصكر في الفيـ، 

مستنتجا أف اإلماـ نيض بيذه الميمة نتيجة أسباب كثيرة تممسيا في نصكص نيج الببلغة لعٌؿ مف 
ٍلنىا ًإلىٍيؾى  } :أظيرىا المسؤكلية الشرعية التي تجعمو يقـك بيذا الكاجب انطبلقا مف قكلو تعالى كىأىنزى

كفى  ـٍ يىتىفىكَّنري لىعىمَّنيي ـٍ كى ا نيزِّؿى ًإلىٍيًي  كثرة تعدد القراءات لمنص مضافا إلى ذلؾ، (){الذٍِّكرى ًلتيبىيِّفى ًلمنَّناًس مى
 القرآني في عصره كفي العصكر التي ستأتي بعده نتيجة التفسير بالرأم فأراد اإلماـ أف يبيف رفضو
ذلؾ المنيج في التعاطي مع القرآف، فضبل عف قصكر المتمقي في فيـ معاني القرآف كالكصكؿ إلى 

حقائقو، فكانت غاية اإلماـ مف إيراد الشكاىد القرآنية مباشرة أك غير مباشرة بيذه الكثرة إنما ىك 
، كقد فٌرؽ الباحث بيف الشرح () أك الشرح() أك التأكيؿ()لبياف دالالتيا لممتقي عف طريؽ التفسير

 ما كالتفسير؛ ألف الشرح يقؼ عند حدكد بياف معاني المفردات في حيف أف التفسير يمتد ليشمؿ كؿ
، كمف ثـ ختـ الباحث ىذا الفصؿ ببياف ما يمتمكو اإلماـ مف (المػػبنى كالمعنى )يتػػعمؽ بالػػػنص مف 

ذكؽ رفيع في اختياره لممفردات كالنصكص القرآنية ككيفية التعامؿ معيا مف خبلؿ إعادة صياغتيا 
بأساليب فنية معتمدا عمى التصكير الفني المصحكب بحشد مكسيقي مؤثر يستميؿ السامع كيؤثر 

 () فضبل عف إجرائية الحكار كاإلطناب في سرد بعض القصص مع اإليجاز في مكارد أخرلقفي
طريقة في اإلقناع تتكسؿ بنكع مف اإلبانة كالتكضيح كتعتمد عمى لكف مف الحجاج "ليتخذ منيا 

كالجدؿ كتحرص عمى إثارة االنفعاالت في النفكس عمى النحك الذم يؤثر في المتمقي  كيستميمو الي 
 .()"القيـ الدينية السامية التي يعبر عنيا القراف الكريـ

كبذلؾ يتضح لنا أف الباحث رٌكز عمى إظيار كظيفة داللية كاحدة لمنص المقتبس  كىي 
إظيار حقائؽ القرآف الكريـ لممتمقي، مف دكف الكقكؼ عمى الكظائؼ الداللية األخرل التي يؤدييا 
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 فالباحث لـ يفد مف ()إال في حدكد إشارات سريعة كمكجزة كالسيما في الفصؿ الخامس مف دراستو
فاآلية  ىذه االقتباسات في بياف حاؿ المتكمـ كالمتمقي مع إدراكو أف ىذه االقتباسات مرتبطة بيما،

متعاضداف، ٌمما ينتج عف ىذا  ( )كبلموالقرآنية أك المفيـك القرآني في التكظيؼ الضمني ك
فَّن ىذا  التعاضد كشؼه لمداللة القرآنية فضبلن عف مجيء النصِّ القرآني لتأييد المضمكف كالفكرة، كا 
ي كالتشابو المعنكم المتعاضد ال ييفًقد النص ناحية اإلبداع كالجٌدية مف حيث الرؤية  التعالؽ النصِّ

مثؿ نمطان مف ت "فقد ذكر الباحث في تحميمو نصكص نيج الببلغة التي تصؼ الدنيا أنيا  .كالبناء
لمقتضى  ()التأكيد كاالسترجاع لمفاىيـ القرآف في تصكير حقيقة الدنيا كاآلخرة ، تقصده اإلماـ 

، بيد ()"يكمف في مقاـ الحاؿ كقتئذ كمخاطبة اإلنساف المطمؽ كتنبييو لتمؾ الحقيقة المغفكؿ عنيا
أنو لـ يبٌيف مقاـ الحاؿ الذم أشار إليو، كقد صٌرح الباحث في خاتمة دراستو بأنو أغفؿ إظيار 

بما ذكرناه، بؿ  ()ال تقتصر آليات قراءة النص القرآني عند اإلماـ: " بعض ىذه الدالالت بقكلو
إف ىػػػػذه اآلليات منكطة بمقاصد ترتبط بالمقاـ كالمتمقي، كشؼ عنيا اإلماـ في ذلؾ المػػسمؾ 

التحميمي، أما غيرىا مف النصكص القرآنية فترتبط بمقاصػػد اإلماـ كذكقػػػو في تكظيؼ ىذا النص أك 
 .()"ذاؾ

فمك أنعمنا النظر في ما قدمو الباحث لكجدناه يدكر حكؿ استظيار قدرة نيج الببلغة عمى 
ماطة المثاـ عف معانيو كمقاصده، أم تكظيؼ النيج في الكشؼ عف  كشؼ حقائؽ النص القرآني كا 
الداللة القرآنية، كأىمؿ جانب آخر كىك غاية في األىمية كىك إسياـ ىذه النصكص القرآنية في 
الكشؼ عف داللة نيج الببلغة، فنيج الببلغة كشؼ عف كثير مف حقائؽ القرآف كىك ما سعى 

كاف مقرران لمشريعة كمثبتان ليا كمكضحان  ()مف المعمكـ أٌف اإلماـ عميان "إذ الباحث إلى تكضيحو، 
كمفرِّعان ألحكاميا إذ كاف ىك الممنكح بجكامع العمـ كالمطٌمع عمى  (ص)لمقاصد سنف الرسكؿ 

، كلكف نصكص القرآف في نيج الببلغة كشفت أيضا عف معاني النيج كمقاصده ()"األسرار اإلليية
كليذا كاف "مف جية، كأظيرت حاؿ المتكمـ كالمخاطب مف جية ثانية كىك ما لـ يرٌكز عميو الباحث 

المشكرية، كالمشاجرية، كالبرىانية، فأما المشكرم فيك إما : ىناؾ بالضركرة ثبلثة أنكاع مف الخطب
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 ألف الذيف يشيركف في الخكاص كأكلئؾ الذيف يخطبكف في المجامع إما أف يحٌضكا ؛حض أك نيي
تياـ كمنو دفاع؛ ألف الذيف يتشاجركف ال محالة إما أنيـ يتيمكف أك اأك ينيكا، كأما المشاجرم، فمنو 

يدافعكف، كأما البرىاني فمنو مدحه كمنو ذٌّـي كيناسبي كيؿَّن نكعو مف ىذه األنكاع زمافه فالمشكرم يناسبو 
ة كيناسب المشاجرم الزماف مالمستقبؿ؛ ألف الخطيب سكاءه كاف يحض أك ينيي يشير بأمكرو مستقبؿ

الماضي؛ ألف اتياـ الكاحد كدفاع اآلخر يتعمؽ دائمان بأمكرو حدثت في الماضي، كيناسب البرىاني 
كلكؿ نكع مف األنكاع ...غالبان الزماف الحاضر ألف الذيف يمدحكف أك يذمكف يتناكلكف األحكاؿ الراىنة

الثبلثة غاية خاصة مختمفة، كلما كانت أنكاع الخطابة ثبلثة فيناؾ ثبلثة أنكاع مف الغايات فغاية 
كغاية الخطيب في المنازعات القضائية ىك العادؿ أك ..الخطيب المشاكر ىك النافع كالضار

كبٌيفه مما فيو أفَّن الخطيب يجب أف يككف ...كغاية مف يمدح أك يذـٌ ىك الشريؼ كالخسيػس..الظالـ
 ككاف عمى الباحث أف يفيد مف النصكص القرآنية .()"مستعدان بقضايا في ىذه المكضكعات الثبلثة

التي كٌظفيا اإلماـ في بياف ذلؾ كٌمو عمى مستكل الدالالت كالمقاصد كمستكل بياف حاؿ المتكمـ 
كالمخاطب كمف ثـ يربط ذلؾ كمو بالغرض الرئيسي الذم رٌكز عميو كىك التأصيؿ لفيـ القرآف كبياف 

لـ يكف مقصكده مف جميع األقكاؿ المنقكلة عنو إاٌل الغرض الثابت مف  "فعمى ىذا األساسحقائقو، 
كضع الشرائع كالسُّنف كقد يتحقؽ ىذا الغرض عمى نحك المنافرة أك المشاجرة أك المشاكرة كالتي ىي 

ؿُّ كبلمو   ()"()جي
كأما الفصكؿ األربعة األخرل مف دراستو فإننا نجد أف الباحث فييا غير معني ببياف األثر 
نما بٌيف فييا األثر القرآني فقط، فيذه الفصكؿ ما ىي إاٌل  الداللي لمقرآف الكريـ في نيج الببلغة، كا 
دراسة لغكية لنصكص نيج الببلغة، مبتدئا بالداللة الصكتية ثـ الداللة الصرفية، فالنحكية، كآخرىا 
السياقية، فما قٌدمو الباحث في ىذه الفصكؿ ال يختمؼ عف أٌم دراسة لغكية معنية بنيج الببلغة 

سكل في األمثمة التطبيقية، فكما اختار بعض الباحثيف دراسة الرسائؿ فقط أك دراسة خطب الحرب 
فقط أك دراسة نيج الببلغة بشكؿ كامؿ، اختار الباحث نصكصا معينة مف نيج الببلغة كىي التي 

تنماز بمرجعيتيا القرآنية، إذ لجأ إلى دراستيا لغكيا، فيك في كؿ مكضكع مف مكضكعات ىذه 
الفصكؿ عندما يكرد النص مف نيج الببلغة يبٌيف مرجعيتو القرآنية مف خبلؿ ربطو باآليات القرآنية 
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المرتبطة بو كمف ثـ يعكد لدراستو ليكشؼ عما تضٌمنو في المكضكع الذم ىك قيد الدراسة، كلذا ال 
حاجة بنا إلى عرض كتقكيـ ما قدمو الباحث في ىذه الفصكؿ؛ ألننا قد أشرنا إلييا سابقا في فصكؿ 

كأرل أف فصكؿ ىذه الدراسة باستثناء الفصؿ األكؿ منيا ال  (الصكتية، كالصرفية، كالنحكية)دراستنا 
نما األليؽ بيا أف تككف بعنكاف  (األثر الداللي لمقرآف الكريـ في نيج الببلغة)يصدؽ عمييا عنكاف  كا 

       .(نصكص نيج الببلغة ذات المرجعيات القرآنية دراسة لغكية)

كحاكؿ الباحث سمير داكد سمماف أف يدلؿ عمى أىمية االقتباس مف القرآف الكريـ 
كالحديث النبكم الشريؼ كاألمثاؿ في نيج الببلغة كسعى إلى الكشؼ عف داللتو مف خبلؿ 

تأكيد : رصد بعض أغراضو ككظائفو في أمثمة يسيرة فأشار إلى أف مف سماتو الداللية ىي
يجازه كترسيخو في الذىف، كالتقرير، كالتعميؿ، كالتحذير، كالتكضيح، كبياف حاؿ  المعنى كا 

، كأرل أف الباحث لـ يقدـ في ىذا المكضكع دراسة جادة كعميقة،  فما قٌدمو يمثؿ ()أصحابو
 .رصدا سطحيا لظاىرة االقتباس أك التضميف، فضبل عف قٌمة األمثمة التي قدميا

 كغاية الباحثيف في ىذه المجمكعة إظيار مدل تأثر اإلماـ بيذه : ام مو ة  ا ا ية
المصادر مف خبلؿ الكشؼ عف حجـ ما استعاف بو اإلماـ في بناء لغتو في نيج الببلغة ليس 
نما بالكصكؿ إلى المعاني المشتركة  عبر رصد النصكص كالتراكيب كالمفردات المقتبسة فقط كا 
بينيما، كطريقة نظـ المفردات كرصفيا، كدقة دالالتيا أيضا مع شرح تمؾ النصكص كتحميميا، 
كلكف مف غير الكقكؼ عمى ما أسيمت بو ىذه المصادر في تكضيح الداللة كبياف حاؿ المتكمـ 
أك المتمقي، كقد أشار معظـ الباحثيف في دراساتيـ إلى أف نيج الببلغة متأثر بأسمكب القرآف 
الكريـ كعباراتو بشكؿ كبير، األمر الذم دفع بعض الباحثيف إلى الكقكؼ عمى ىذا المكضكع 
كدراستو بشكؿ مستقؿ، كخير مف يمثؿ ىذه المجمكعة الباحث عباس عمي حسيف الفحاـ فقد 

التصكير الفني في خطب اإلماـ عمي )قٌدـ دراستيف في ىذا الجانب، الدراسة األكلى بعنكاف 
()) متممسا مبلمح  (مصادر التصكير في خطب اإلماـ) خصص الفصؿ الثاني فييا لدراسة

التقميد أك التأثر في المصادر التي اعتمدىا اإلماـ كىي القرآف الكريـ، كالحديث النبكم، 
كقد بيف الباحث كثيرا مف سمات التشابو أك التطابؽ بيف صكر القرآف . ()كالشعر، كاألمثاؿ
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الكريـ كصكر نيج الببلغة، محاكال قدر اإلمكاف التدليؿ عمى مبلمح التشابو بينيما ليس مف 
نما مف خبلؿ بياف االتفاؽ في األسمكب المتبع في  خبلؿ تكرار ىذه الصكر كما ىي فحسب كا 
الصياغة عبر مكازنات كثيرة بيف خصائص كمميزات ىذه الصكر بدءا مف انتقاء المفردة الدالة 
المكحية بدقة المعنى كصكال إلى تصكير المعاني الذىنية كانتياء باستقصاء رسـ المشيد بشكؿ 
تفصيمي، مقدما في ذلؾ كٌمو تحميبلت كافية، معتمدا المنيج نفسو في إظيار مبلمح تأثر اإلماـ 

، كلعؿ كثرة ما كجده مف تشابو بيف (الحديث النبكم، كالشعر كاألمثاؿ)ببقية المصادر األخرل
صكر القرآف الكريـ كصكر نيج الببلغة ىداه إلى أف يبحث ىذا المكضكع بشكؿ مستقؿ فجعمو 

 (أثر القرآف الكريـ في نيج الببلغة دراسة في الشكؿ كالمضمكف): عنكانا لدراستو الثانية كىي
أعاد فييا الباحث ما تكصؿ إليو في دراستو األكلى بعد أف ضمنيا تفاصيؿ أخرل في مبلمح 

تبنى فييا الباحث منيجا مقارنا بيف القرآف الكريـ كنيج الببلغة، الشبو، كزيادة في األمثمة كقد 
الباب األكؿ لدراسة األثر في الشكؿ، كالباب الثاني لدراسة األثر في : مقسما دراستو عمى بابيف

المضمكف، كمع إدراؾ الباحث بأف الشكؿ كالمضمكف يتمازجاف فيما بينيما  فبل شكؿ ببل 
مضمكف كال مضمكف ببل شكؿ، إاٌل أنو فصؿ بينيما ليقؼ عمى خصائص كمميزات كؿ منيما 

بشكؿ تفصيمي، كقد عقد الباحث كثيرا مف المكازنات بيف استعماؿ القرآف الكريـ لممفردات، 
، (تقديـ كتأخير، كحذؼ، كاستفياـ، كأمر، كشرط، كنداء، كقسـ)كالجمؿ كما تشتمؿ عمييا مف 

سجع،  )، كالكسائؿ المكسيقية مف (مجاز، كتشبيو، كاستعارة، ككناية)كالصكر الفنية مف 
تعظيـ اهلل عٌز كجؿ كتنزييو كأسماؤه ) ، كبعض المكضكعات مف (كتكرار، كجناس، كتكازف

، كبيف (كصفاتو كأفعالو، كالحياة كالمكت، كخمؽ اإلنساف كالككف، كالجياد، كالدعكة إلى التقكل
استعماؿ ذلؾ كٌمو في نيج الببلغة، فكجد تطابقا كامبل فيما بينيما، فضبل عف االقتباسات 

الصريحة التي حفؿ بيا النيج عمى مستكل األلفاظ المفردة كالنصكص الكاممة حيث ختـ دراستو 
في كبلمو، كقد رتبيا بحسب  ()بفيرس تفصيمي لمشكاىد القرآنية التي كٌظفيا اإلماـ 

 .أسبقيتيا في نيج الببلغة

كمنيج الباحث في عرض مادتو العممية يقـك عمى البدء بذكر خصائص ىذه 
المكضكعات في القرآف الكريـ عف طريؽ عرض بعض األمثمة القرآنية كمف ثـ يعرض 

لخصائصيا في نيج الببلغة ليبٌيف مدل التطابؽ الحاصؿ بينيما، كىذا التطابؽ تارة يككف بيف 
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األلفاظ كدالالتيا سكاء كانت حقيقية أك مجازية، أم أف اإلماـ استعمؿ ىذه األلفاظ بدالالتيا 
كتارة يمتد ىذا التطابؽ أك التشابو ليككف في شكؿ  (المجازية كاالستعارية كالكنائية)القرآنية 

الطريقة التي انتيجيا القرآف الكريـ كنيج الببلغة في بعض ىذه المكضكعات مثؿ بناء الجممة 
 . كطريقة التشبيو كغيرىا

لقد أثبت الباحث كثيرا مف االقتباسات القرآنية التي كٌظفيا اإلماـ في كبلمو عمى 
مستكل المفردات كالنصكص كاألساليب كالمكضكعات، كدٌلؿ عمى مدل انصيار ركح اإلماـ 
بركح القرآف الكريـ بحيث أضحى نيج الببلغة بالدليؿ العممي كالعممي الصدل الحقيقي لمقرآف 
الكريـ، بيد أف تبنيو ىذا المنيج في عرض مادتو العممية جعمو في بعض األحياف يذىب إلى 
تأثر نيج الببلغة بالقرآف الكريـ ككنيما يشتمبلف عمى المكضكع نفسو مثؿ التقديـ كالتأخير في 

 أك تكرار بعض الحركؼ أك األلفاظ () أك طكليا() أك حذؼ بعض أجزائيا()أركاف الجممة
 . إلى غير ذلؾ()، أك حدكث الجناس أك التكازف بيف بعض ألفاظيا()فييا

نما تمتد لتشمؿ سائر  كأرل أف ىذه المكضكعات ىي غير منحصرة في القرآف الكريـ كا 
، فيذا االستنتاج في بعض حاالتو غير دقيؽ؛ ألف ىذه األساليب تمثؿ مظيرا مف كبلـ العرب

مظاىر المغة العربية، ك ىي فنكف أصيمة تستمد أصالتيا مف أصالة المغة كعراقتيا، كالعرب كانت 
، كعمى الرغـ مف تميؿ بطبيعة سميقتيا إلى التكسع  كالتفنف في كبلميا، كالتنكع في تعابيرىا

كاف متأثرا في ىذه األساليب بالقرآف الكريـ،  ()مكافقتي لما ذىب إليو الباحث مف أف اإلماـ 
نما يدلؿ أيضا عمى استيعاب  إال أني ال أكافقو عمى قصر ىذا التأثر بالقرآف الكريـ كحده، كا 
اإلماـ لمغة العربية كتفننو في تكظيؼ أساليبيا، كتمكنو مف بناء مفرداتيا في خطاب يحقؽ 

كىـ يدرسكف - كظيفة اإلمتاع كاإلفياـ، فمك كقفنا عمى ما قاؿ بو األكائؿ في ىذه األساليب 
لتبٌيف لنا أصالتيا مف جية، كشيكع استعماليا مف جية أخرل، فاستعماؿ - القرآف الكريـ 

 ال يمكف حصره في القرآف الكريـ كمف ثـ القكؿ بأف ىذا – مثبل –األلفاظ في دالالت مجازية 
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" لما كاف مكجكدا في نيج الببلغة فيك دليؿ عمى تأثر النيج بالقرآف الكريـ، فقد قيؿ األسمكب  
منيبل كمكردا عذب االرتشاؼ، كسبيبل مسمككا ليـ عمى -   أم العرب –كاف المجاز عندىـ 

، فالقكؿ بتأثر ()"سمككو انعكاؼ، كلذلؾ كثر في كبلميـ حتى صار أكثر استعماال مف الحقائؽ
بالقرآف الكريـ ألنو يشتمؿ عمى ىذه األساليب، ىك قكؿ فيو نظر، كيصح مثؿ  ()كبلـ اإلماـ 

 .ذلؾ لك كاف استعماؿ ىذه األساليب مقصكرا عمى القرآف الكريـ مف دكف سائر كبلـ العرب

كمف النظر فيما قدمو الباحث كالسيما في الباب األكؿ نرل أنو أراد أف يشير إلى كثرة ما 
اقتبسو اإلماـ مف ألفاظ القرآف الكريـ كتراكيبو كبالدالالت نفسيا فضبل عف الصكر الفنية، بيد أنو 
كجد أف ىذه األلفاظ أك التراكيب قد تككف بدالالت حقيقية أك مجازية أك تشبييية أك استعارية أك 
كنائية أك ذات إيحاءات صكتية فعمد إلى بيانيا كؿ حسب مكضكعو، فيذا الباب بمجممو يدكر 
حكؿ استظيار المفردات أك التراكيب المقتبسة مف القرآف الكريـ مف دكف أف يرٌكز عمى بياف 

األسباب التي دفعت اإلماـ إلى استدعاء ىذه المفردات أك التراكيب، كما أنو لـ يقؼ عمى األسباب 
التي جعمت اإلماـ يغٌير في بنية بعضيا، كبمعنى آخر أف الباحث لـ يبحث الكظائؼ الداللية التي 
تؤدييا، بقدر كقكفو عمى استظيار ىذه النصكص المقتبسة، فيك لـ يقؼ عمى الجانب الداللي الذم 
أضفتو ىذه االقتباسات عمى نص النيج، سكاء أكانت ىذه المفردات أـ التراكيب اقتبسيا اإلماـ كما 
ىي أـ غٌير في بنائيا؛ ألنو لـ يكازف بيف سياقاتيا القرآنية كسياقاتيا في نيج الببلغة ليجد الكظيفة 

نما كازف بينيما ليدلؿ عمى مبلمح التأثر،  تمثؿ  "إف مراعاة ىذه االعتباراتالداللية التي تؤدييا، كا 
االتجاه الصحيح كالضركرم في الكشؼ عف المعنى كتطبيؽ ىذا المنيج ينبغي أف يصدؽ عمى 
النصكص المنطكقة ذات المقاـ الحاضر الحي كما ينبغي أف يصدؽ عمى النصكص ذات المقاـ 

ق بالكصؼ التاريخي، كمف ىنا تأتي قيمة ىذا المنيج لدراسة كتب ئالمنقضي كالذم يمكف أعادة بنا
ف االكتفاء بالمعنى  الحرفي أك معنى المقاؿ أك معنى ظاىر النص يعتبر دائمان إالتراث العربي، ك

كلعؿ الباحث يدرؾ أف كراء ىذه االقتباسات غرضا دالليا كتكظيؼ فني،  ، ()"سببان في قصكر الفيـً 
إاٌل أنو لـ يقؼ عند بيانو؛ ألنو كاف ميتما في بياف أثرىا في صياغة نيج الببلغة أكثر مف بياف 

 .أثرىا في داللتو
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كالمحاكلة الكحيدة التي تسجؿ لمباحث في بياف األثر الداللي لبلقتباس يمكننا أف 
نتممسيا في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني الذم خصصو لرصد اآليات القرآنية التي اقتبسيا 
اإلماـ بشكؿ مباشر مف دكف أف يغٌير في بنيتيا أك يعيد صياغتيا، حيث ذكر أف اإلماـ اتبع 

يراده في آخر : ثبلثة أساليب في اقتباس الشاىد القرآني كىي نسبة الشاىد، كعدـ نسبتو، كا 
كقد مٌثؿ لكؿ أسمكب منيا بأمثمة يسيرة، ليختـ ببياف الكظيفة التي يؤدييا  (التذييؿ)النص 

اصبلح الذات كتيذيب النفس، كالترغيب كالترىيب، )الشاىد القرآني، كقد حصر ىذه الكظائؼ بػ 
كأرل أف ىذه ليست كظائؼ داللية تكشؼ عف  (كالكظيفة العبادية، كاالحتجاج، كالكظيفة العقمية

نما األجدر بالباحث إذا  ـٌ فيي ال تساعد عمى تفسير النص، كا  مضمكف ما يريده اإلماـ كمف ث
كاف يريد إظيار األثر الداللي الذم تتركو ىذه االقتباسات عمى نص النيج كاف عميو أف 

يستظير سياقات ىذه النصكص القرآنية كيربطيا بسياؽ حاؿ المتكمـ أك المتمقي ليجد المطابقة 
بيف السياقيف فيصبح لديو المعنى الذم يريده اإلماـ كاضحا، كأما ما ذكره الباحث مف كظائؼ 
يمكننا أف نطمؽ عمييا أغراضا إيحائية أك دالالت إضافية؛ ألف ميمة الباحث الداللي الكشؼ 
عف مضمكف النص كتفسيره أكال، كمف ثـ بياف ما يشتمؿ عميو مف دالالت ثانكية أك إيحائية، 
فالباحث رصد ظاىرة االقتباس رصدا سطحيا مكتفيا ببياف تأثر نيج الببلغة بالقرآف الكريـ في 

 أك تبياف أثرىا في المتمقي كاكتشاؼ معانييا المتكلدة صكر متعددة مف دكف تحميميا بعمؽ
 .()الجديدة

كاحتذت الباحثة نجبلء عبد الحسيف عميكم المنيج نفسو في دراستيا المصادر التي استقى 
منيا اإلماـ صكره كىي القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، كالشعر، كاألمثاؿ، مفردة لكؿ مصدر منيا 

 حاكلت إظيار مدل تأثر اإلماـ بيذه المصادر، ففي – في ىذه المباحث –مبحثا مستقبل، كالباحثة 
القرآف الكريـ أظيرت تأثر اإلماـ بو عبر اقتباس آياتو كاستعماؿ دٌقة داللة مفرداتو، كالحذك عمى 

، بيد أنيا لـ تكٌفؽ في تسمية بعض عناكينيا ()منياجو في صياغة عباراتو كرسـ صكره كتشبيياتو
فما بحثتو تحت ىذا العنكاف ال يتعمؽ باقتباس المفردات  (انتقاء المفردة القرآنية)مف ذلؾ عنكاف 

نما يتعمؽ باستعماؿ المفردات عمى كفؽ دالالتيا القرآنية كفرؽ بيف االثنيف، فالمفردات  القرآنية، كا 

                                 
  3: ، ٛب152ِٓ: أٍب٤ُت اُجل٣غ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٝهل مٛت ئ٠ُ ٛنا اُوأ١ أؽل اُجبؽض٤ٖ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ، ٣٘ظو ( ) 
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القرآنية ىي المفردات التي تككف شديدة التعمؽ بالقرآف الكريـ ككأنيا مخصكصة بو دكف سكاه 
فبمجرد سماعيا يقفز إلى ذىف المتمقي حضكرىا القرآني لتستدعي معيا النص الذم يشتمؿ عمييا، 

األمشاج، لغكب، قارعة، األجداث، كغيرىا مما أشار إلييا معظـ الباحثيف في نيج الببلغة : مثؿ
كفي غيره، كىك ما لـ تذكره الباحثة، كأما الداللة القرآنية لممفردات فتتمثؿ في المفردات التي امتاز 
القرآف الكريـ في تحديد داللتيا خبلفا لما ىك متعارؼ عمييا كالسيما في األلفاظ المتقاربة الداللة 

كغيرىا أك داللة االسـ عمى الثبكت  (العيكف كاألعيف)ك (الريح كالرياح)ك (المطر كالغيث)مثؿ 
كاالستقرار كداللة الفعؿ عمى الحدكث كالتجدد، فيذه األلفاظ شائعة االستعماؿ بيف الناس كلكف 

القرآف مٌيزىا بدقة معانييا، كفصؿ بيف دالالتيا، كىذا ىك الذم تناكلتو الباحثة فيي تريد القكؿ إف 
لـ يخرج عف المعنى الذم كضعو التعبير القرآني لمثؿ ىذه األلفاظ؛ كلذا كاف عمييا  ()اإلماـ 

 .(استعماؿ األلفاظ بدالالتيا القرآنية)أف تككف دقيقة في عنكانيا مثؿ 

االقتباس بالمفظ، : كأما تأثر اإلماـ بالحديث النبكم الشريؼ فقد تممستو في مظيريف
اقتبس مف الحديث لفظو، كانتفع  ()كاالقتباس في المعنى مكردة أمثمة ليما مستنتجة أف اإلماـ 

، كأما تأثر اإلماـ بالشعر فقد ذىبت الباحثة إلى أف نصيبو محدكد ()بصياغاتو، كاستمد منو تراكيبو
في مٌد اإلماـ بالصكر البيانية، معممة ذلؾ بأف ىذه الصكر لـ تعد ذكريات فاعمة في اإلنساف 

 كال ()، كقد ذىب إلى ىذا الرأم قبميا الباحث عباس عمي حسيف()العربي المسمـ في إطاره الجديد
أكافؽ الباحثيف فيما ذىبا إليو؛ ألف حكميما لـ يكف مبنيا عمى قراءة نيج الببلغة بصكرتو الكاممة، 
نما منحصر في الخطب كحدىا أك في خطب الحرب فقط ىذا مف جانب، كمف جانب آخر أنيما  كا 

 كانا يقصداف أف اإلماـ لـ يقتبس الصكر البيانية التي كردت في الشعر كما ىي فيك صحيح إذا
كىذا الحكـ ينطبؽ عمى اقتباساتو القرآنية أيضا فاإلماـ ىضـ ىذه الصكر كأعاد تمثيميا بأسمكب 

ف لـ تكف شعرا بالمعنى المتعارؼ عميو، فقد أخذ اإلماـ جميع ما  ال فإف لغة اإلماـ شعرية كا  آخر، كا 
في الشعر مف خصائص كمميزات ككظفيا في كبلمو كزاد عمييا، فيؿ خمت صكره مف العاطفة 

إف عاطفتو كانت شاممة "كاالنفعاؿ، كاإليقاع كالخياؿ، التي ىي مف أظير عناصر الشعر؟ بؿ 
أخذت عميو جميع فكره كقمبو أخذا متفاعبل متبمكرا، فكانت قكية تخممت كؿ ما تناكلو كانسابت في 
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، كأما مظاىر اإليقاع فقد تصدل الباحثكف لكشفيا ()"دقائقو نابضة بو في كؿ جزئية كمنعطؼ
، فقد كفر اإلماـ أللفاظو عناصر إيقاعية أكسبتيا ()كبياف مكاقعيا في ألفاظو كعباراتو كصكره

مكسيقى ممحنة منحت فقراتو تفعيبلت دائرة عمى مستكيي المكسيقى الداخمية كالخارجية، حتى ذىب 
كاف يتفنف في إدارة سجعاتو في نياية جمؿ فقراتو " الباحث كامؿ حسف البصير إلى أف اإلماـ 

المشبعة بأضرب مف المكسيقى الممحنة بألكاف مف اإليقاعات بشكؿ صير تمؾ الجمؿ أسطر 
 إف كثرة العناصر الشعرية التي اشتممت عمييا ألفاظ اإلماـ كصكره أغرت بعض الباحثيف ()"أبيات

فضبل عف ذلؾ إف ما ذىب إليو الباحثاف يؤكد لنا بكضكح أنيما يبحثاف عف . ()في تتبعيا كتحميميا
ف ذكرا أمثمة الستشياده بالشعر  تأثر اإلماـ بالشعر ال عف أثر الشعر في تكضيح صكر اإلماـ كا 

كأما تأثر اإلماـ باألمثاؿ فقد بينت الباحثة أنو جاء . في خطبو الحربية أك خطبو بشكؿ عاـ
التضميف أك التمميح، كاألمثاؿ المبتكرة، كقد أكردت لكؿ طريقة أمثمة كقفت عندىا مبينة : بطريقتيف

 بالباحث عباس عمي –في ما قدمتو في ىذا الفصؿ - معانييا بصكرة مكجزة، كتأثرت الباحثة 
 .  حسيف كاضح سكاء عمى مستكل التقسيمات أك عمى مستكل األمثمة

عمى مدل تأثر اإلماـ بيذه المصادر - في ما قدمتو مف أمثمة - لقد ركزت الباحثة 
كأغفمت بياف أثرىا الداللي في نيج الببلغة، مكتفية في معظـ شكاىدىا باالقتصار عمى ذكر محؿ 
الشاىد مما جعميا تقدـ شرحا سطحيا، كليس تحميبل يمتاز بالعمؽ في استكناه الكظيفة الداللية ليذه 

 .الظاىرة

كنخمص مف ذلؾ إلى أف الدراسات ضمف ىذه المجمكعة لـ تكف معنية ببياف األثر الداللي 
لبلقتباس أك التضميف في نيج الببلغة بقدر عنايتيا في إثبات المرجعية الدينية أك األدبية التي 

 .حظي بيا النيج عمى الرغـ مف اشتماليا عمى بياف بعض الكظائؼ الداللية لبلقتباس

كيتصدر ىذه المجمكعة الباحث كامؿ حسف البصير حيث خصص :  ام مو ة  ا اا ة
قسما مف الفصؿ الثاني في الباب الثالث مف دراستو لمكقكؼ عمى المصادر التي استعاف بيا اإلماـ 

كقد حدد الباحث المصادر التي أخذ منيا اإلماـ لغتو  (مصادر لغة اإلماـ)في كبلمو تحت عنكاف 
                                 

. 434: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 

. أُجؾش اُضب٢ٗ ك٢ اُلَٖ األٍٝ ٖٓ كهاٍز٘ب: ٣٘ظو ( ) 

 .349: كهاٍخ أكث٤خ ٗول٣خ ()هٍبئَ اإلٓبّ ػ٢ِ  ( ) 
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كاكتفى برصد أمثمة مف ىذه كىي القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ كالشعر العربي كاألمثاؿ، 
النصكص مع بياف أسمكب اإلماـ في التعامؿ معيا، مف دكف تحميميا، فقد بٌيف أف اإلماـ استقى 

الكجية  )األلفاظ المفردة كقد أسماىا الباحث : أكالىا: ()مف القرآف الكريـ مف جيات خمس
ىضمو اآليات القرآنية كتمثيمو إياىا، : االستشياد باآليات القرآنية، كثالثتيا: ، كثانيتيا(المعجمية
أخذه معاني قرآنية : صياغتو عباراتو عمى منكاؿ الصياغات القرآنية، كخامستيا: كرابعتيا

كأما الحديث النبكم فقد ذكر لو أمثمة تكزعت بيف ما استشيد بو . كصياغتيا بأسمكبو الخاص
يقكؿ، أك قاؿ لي  (ص)كىي التي يتصدرىا سمعت رسكؿ اهلل  (ص)اإلماـ مف أحاديث النبي 

كأعاد صياغتيا في  (ص)، كنظائرىا، كبيف المعاني التي أخذىا مف كبلـ النبي (ص)رسكؿ اهلل 
االكتفاء بكتابة : أكليا: ()، كأما مظاىر أخذه مف الشعر العربي فيي ثبلثة()ألفاظو كتعبيراتو

رساليا، كثانييا : درج أشطر أبيات في فقراتو كما لك كانت جزءن منيا، كثالثيا: مقاطع شعرية كا 
االستشياد بأبيات شعرية معمنا عف أصحابيا، أك مكتفيا بالتنبيو إلييا، كأما أخذه األمثاؿ فقد 

االستشياد بيا في درج عباراتو كما ىي أك قريبة مما ىي مف : أكليما: ()تجمى في أسمكبيف
ىضميا في تعابيره كحميا بيف طيات كممو بشكؿ محكـ متقف ال : دكف التنبيو إلييا، كثانييما

كقد أضحى منيج الباحث . ينتبو إليو كال يحسف بو إاٌل بإشارة ترشد إليو كتكشؼ عف مكمنو
كبيانو لؤلساليب التي اتبعيا  ()كامؿ حسف البصير في طريقة عرضو مصادر لغة اإلماـ 

اإلماـ في أخذه مف ىذه المصادر مف دكف التحميؿ أك بياف األثر الداللي ليا معينا لكثير مف 
الباحثيف الذيف أعقبكه حيث اكتفى بعضيـ بإعادتو، كالتـز بعضيـ األخر تقسيماتو مع تغيير 

 . األمثمة بما يتناسب كمكضكع دراستو

إذ أعاد الباحث حسف ىادم نكر جميع ذلؾ في التمييد بشكؿ مختصر باستثناء الشعر 
مضيفا عند ذكر . ()مف دكف أف يذكر السبب (مصادر ثقافة اإلماـ)العربي إذ لـ يذكره في 

 .ىذه المصادر إحصاءن ليا أخذه عف الدكتكر صبحي الصالح في ضبطو كتاب نيج الببلغة
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كلـ يختمؼ منيج الباحث عمي فرحاف جكاد عف ذلؾ بالرغـ مف تناكلو ىذا المكضكع 
إذ أطمؽ عمى ىذه المصادر الداللة القرآنية، كالداللة الحديثية،  (الداللة النصية)تحت عنكاف 

كالداللة الشعرية، كالداللة المثمية، كمع ذلؾ فيك لـ يبيف الدالالت التي استكحاىا المتمقي مف 
نما اكتفى برصد بعض األمثمة ذات المرجعيات الثقافية مف  تكظيؼ اإلماـ ليذه المصادر، كا 

دكف تحميميا مبينا الطريقة التي اعتمدىا اإلماـ في التعامؿ مع ىذه المصادر كالسيما مع القرآف 
االستشياد باآلية، أك : ، فقد ذكر أف اإلماـ تعامؿ مع القرآف الكريـ في نكاح عدة منيا()الكريـ

كىما، أك االعتماد عمى لفظة مف آية قرآنية، أك االعتماد عمى قسـ مف آية  جعؿ النص القرآني حى
كما، أك يضٌمف كبلمو إشارة صريحة لمقرآف، أك يضٌمنو إشارة  قرآنية، أك يستكحي مف اآلية حي

غير صريحة لمقرآف، أك يتحدث بما يطابؽ القرآف، أك يفسر آيات القرآف، أك يككف كبلمو عمى 
نسج أسمكب القرآف، كغير ذلؾ كقد مثؿ لكؿ أسمكب مف ىذه األساليب بأمثمة يسيرة ال تتعدل 

المثاؿ الكاحد في بعضيا، كأما في الحديث الشريؼ فقد ذكر أسمكبيف لتعامؿ اإلماـ معو إما أف 
أك يممح إليو، كأما في الشعر كاألمثاؿ فقد اكتفى بإيراد بعض  (ص)يصٌرح بنسبتو إلى الرسكؿ 

 .األمثمة

كعقد الباحث محمد عمي جكاد البياتي مبحثا لبياف أثر القرآف الكريـ كالحديث النبكم 
لـ يقدـ فيو سكل أمثمة أشار إلى أف  ()الشريؼ في الخطب الكعظية عند اإلماـ عمي 

اإلماـ اقتبس فييا مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، مف دكف أف يبٌيف أساليب اإلماـ في 
االقتباس، كأغمب ىذه األمثمة تدكر حكؿ اقتباس المفردات أك التراكيب أك النصكص، فضبل 
عف ذلؾ أف الباحث لـ يقؼ عند بياف دالالت ىذه األمثمة فمـ يتناكليا بالتحميؿ ليكشؼ عف 
نما اكتفى ببياف بعض معاني مفرداتيا، فالباحث يذكر النص ثـ يشير إلى اآلية  معانييا، كا 

 .()القرآنية أك الحديث الشريؼ الذم أخذ عنو اإلماـ

كممف اتبع تقسيمات الباحث كامؿ حسف البصير مف دكف اإلشارة إليو مع تغيير األمثمة 
مصادر الصكرة البيانية )الباحث عمي فرج نعمة عند تخصيص الفصؿ األكؿ مف دراستو لذكر 

                                 
 .225 – 215: ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ ()ُـخ اإلٓبّ ػ٢ِ : ٣٘ظو ( ) 

: ٓؾٔل عٞاك ػ٢ِ اُج٤بر٢: كهاٍخ ٓٞٙٞػ٤خ ك٤٘خ ()اُقطت اُٞػظ٤خ ُإلٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت : ٣٘ظو ( ) 

150 – 159  .
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القرآف الكريـ، :  مقسما ىذه المصادر إلى دينية كثقافية، فالدينية ىي()(في نيج الببلغة
انتقاء المفردات، كاالقتباس المفظي، كاالقتباس المعنكم كيتمثؿ في ىضـ اإلماـ : كأساليبو

لآليات القرآنية كتمثيمو إياىا، كأخذه معاني القرآف كصياغتيا بأسمكبو الخاص، كالحديث 
االقتباس المفظي، كاالقتباس المعنكم، كأما المصادر الثقافية فيي األمثاؿ، : الشريؼ، كأساليبو

االستشياد بيا مف خبلؿ عباراتو كفقره كما ىي أك قريبة منيا، كتضميف اإلماـ : كأساليبيا
 .تضميف بيت كامؿ، أك شطر بيت: معناىا، كالشعر العربي، كأساليبو

إف ما قدمو الباحث مف شكاىد عمى كجكد ىذه المصادر في نيج الببلغة كفي أساليبيا 
ال يعدك عف تقديـ الشاىد إلثبات - كالسيما في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ - المختمفة 

الحالة مف دكف الخكض في شرح ىذه الشكاىد أك بياف ما تركتو ىذه المصادر مف أثر في 
 . داللة النيج

نخمص مف ذلؾ إلى أف ىذه الدراسات جميعيا اتفقت عمى رصد المصادر الثقافية التي 
اشتمؿ عمييا نيج الببلغة كأشارت إلى األساليب التي اعتمدىا اإلماـ في التعامؿ معيا، بيد 

 :أنيا اختمفت فيما بينيا مف عدة جيات أظيرىا

رصد الجانب الداللي ليذه المصادر مف عدمو، كبناء عمى ذلؾ ال يمكننا أف نعدىا  -ُ
جميعا تمثؿ درسا دالليا خالصا باستثناء المجمكعة األكلى، أك بعض اإلشارات المتناثرة 

في المجمكعة الثانية، كما أف التفاكت في إظيار الجانب الداللي سمة مف سمات 
 .الدراسات التي ضمتيا المجمكعة األكلى

التبايف التاـ في طريقة شرح النصكص ذات المرجعيات الثقافية بيف التعمؽ في إظيار  -ِ
 .الداللة، كبيف الشرح الظاىرم السطحي، كبيف االكتفاء بإيراد النصكص مف غير شرح

 التبايف في رصد األمثمة، سكاء أكاف ذلؾ مف جية عددىا أـ مف جية طريقة إيرادىا،  -ّ
فقد اكتفى بعضيـ بإيراد األمثمة في حدكد مرجعياتيا الثقافية أم قطع النص مف سياقو 

كاالكتفاء بإيراد ما اشتمؿ عمى محؿ الشاىد فقط، مما أدل إلى خفاء داللة النص 
كغياب فكرتو العامة، في حيف ساؽ بعضيـ األمثمة في سياقيا الذم يكضح معناىا 

                                 
. 43 – 1: اُٖٞهح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ ٜٗظ اُجالؿخ: ٣٘ظو ( ) 



 

 

 -312-  

 

 .كيكشؼ عف مضمكنيا
االتفاؽ في معظـ التقسيمات التي تندرج تحتيا النصكص ذات المرجعيات الثقافية، إذا  -ْ

أفاد الباحثكف بعضيـ مف بعض، فضبل عف االمتاح مف معيف كاحد في ىذه التقسيمات 
كىك الدراسات الببلغية، بيد أنيـ اختمفكا في تسمية ىذه التقسيمات مف حيث المصطمح  

فقد رأينا فيما بينيـ تباينا في حٌد االقتباس أك التضميف أك الشاىد أك التناص، فقد 
القرآف الكريـ كالحديث )أطمؽ الباحث كاظـ عبد فريح المكلى عمى النصكص الدينية 

التي كظفيا اإلماـ مف دكف نسبتيا مصطمح االقتباس ، كأطمؽ عمى  (الشريؼ
التي كظفيا اإلماـ مف دكف نسبتيا مصطمح  (الشعر كاألمثاؿ)النصكص األدبية 

التٌضميف، كلـ يتناكؿ النصكص التي كظفيا اإلماـ كقد أثبت نسبتيا ألنيا يصدؽ عمييا 
مصطمح االستشياد إذ ال عبلقة لو باالقتباس أك التضميف، في حيف أطمؽ الباحث خالد 

كاظـ حميدم مصطمح االقتباس عمى النصكص الدينية سكاء نسبيا اإلماـ أك لـ 
ينسبيا، كأطمؽ مصطمح التضميف عمى النصكص األدبية التي كظفيا اإلماـ سكاء 
نسبيا أك لـ ينسبيا، كبيذا جعؿ االستشياد ضمف االقتباس أك التضميف، كالباحثاف 
أطمقا مصطمح االقتباس أك التضميف عمى النصكص التي كظفيا اإلماـ في كبلمو 

سكاء أكاف ىذا التكظيؼ مف دكف تغيير في النص أـ غٌير اإلماـ فيو أك أعاد صياغتو، 
، أما الباحث طارؽ محمد حسف (ديني أك أدبي)فالتقسيـ قائـ عمى أساس نكع النص 

فقد أطمؽ مصطمح االقتباس عمى النصكص الدينية كاألدبية التي صرح اإلماـ بنسبتيا، 
، كأطمؽ مصطمح التضميف (أم أكردىا كما ىي)كمف ثـ كظفيا مف دكف أف يغٌير فييا 

عمى النصكص الدينية كاألدبية التي لـ يصرح اإلماـ بنسبتيا، كقد كظفيا مف دكف 
تغيير، كأما النصكص الدينية كاألدبية التي غٌير اإلماـ فييا أك أعاد صياغتيا فقد 
أطمؽ عمييا مصطمح الحٌؿ، كبيذا يككف الباحث قسـ االقتباس أك التضميف عمى 

النصكص التي كظفيا اإلماـ مف دكف تغيير اعتمادا عمى نسبة النص أك عدـ نسبتو ال 
عمى أساس النكع الديني أك األدبي، كأطمؽ الباحث عبد اليادم عبد الرحمف عمي 

الشاكم مصطمح االقتباس عمى النصكص الدينية كمصطمح التضميف عمى النصكص 
األدبية كعنده االقتباس كالتضميف في النصكص التي لـ يحدث فييا تغيير، كأما إذا 
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، كبيذا نمحظ أف الباحثيف قد (تناص)حدث فييا حذؼ أك إضافة أك إعادة صياغة فيك 
ديني أك )جنس النص أك نكعو : اعتمدكا ثبلثة معايير في ىذه التقسيمات المعيار األكؿ

بصكرة مباشرة مف دكف تغيير، أك )طريقة تكظيؼ النص : ، كالمعيار الثاني(أدبي
نسبة النص : ، كالمعيار الثالث(بصكرة غير مباشرة بحذؼ أك إضافة أك إعادة صياغة

أك عدـ نسبتو، فبعض الباحثيف اعتمد معيارا كاحدا مف ىذه المعايير كبعضيـ اعتمد 
 . معياريف
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  اخاتمة

كاف اختيار ىذا المكضكع ييدؼ إلى إظيار الجيد المغكم الذم سعى الباحثكف إلى 
 كفي ضكء المنيج ()إظياره كالتدليؿ عميو كمف ثـ جعمو سمة مميزة إلبداع اإلماـ عمي 

الكصفي التحميمي الذم يعتمد التقكيـ، سعينا إلى الكشؼ عف ذلؾ الجيد مع بياف ما فات 
الباحثيف، أك تفاكتيـ في دراسة مستكيات ىذا الدرس، أك الكقكؼ عند المشكبلت التي أثارتيا 
ىذه الدراسات، كقد ذكرنا عقب كؿ مبحث في فصكؿ ىذه الدراسة مجمكعة مبلحظات أك 

نتائج، كقد بمغ بنا المطاؼ إلى إعادة صياغة قسـ منيا بما يحقؽ ليا الشمكلية في كؿ مستكل 
 : لتككف نتائج مشكبة بتكصيات. مف ىذه المستكيات

مكحية  ()ف جميعا عمى أف أصكات ألفاظ اإلماـ كاتفؽ الباحث: في المستكل الصكتي_ 1
 مف جانب، كفي طريقة معالجتيا مف  عمى ذلؾدالة، إاٌل أنيـ تباينكا في ذكر األمثمة التطبيقية

 .جانب آخر

تبايف الباحثكف في إظيار القيـ الداللية كالنفٌسية كالمكسيقية في ألكاف البديع المختمفة التي _ 2
اشتمؿ عمييا نيج الببلغة، إذ رٌكز بعضيـ عمى إظيار القيمة الداللية فقط ليذه األلكاف 

البديعية، في حيف رٌكز بعضيـ اآلخر عمى إظيار القيمة المكسيقية كالجمالية كاإليقاعية، 
 داللة كأىمؿ الجميع قراءة الجانب النفسي عند المتكمـ الذم تضيئو ىذه األلكاف البديعية، إذ ليا

ف ىذا االختبلؼ، نفسية قٌيمة تفيد الناقد األدبي الذم يدرس األثر كيحمؿ نفسية كاتبو  أك كا 
 ناتج عف طبيعة دراسة كؿ منيـ مف جانب، كتفاكتيـ في ميداف التحميؿ الصكتي نتيجة التبايف
  .الخبرات مف جانب آخرك  الذائقة فيتفاكتيـ

 في رصد األنساؽ الصكتية كالتدليؿ عمييا بما ابذؿ الباحثكف في نيج الببلغة جيدا كبير_ 3
يقابميا مف مصطمحات تحت مسميات مختمفة مع بياف األثر الكظيفي ليا متباينيف في استيعاب 

ف منيجيـ في عرض المادة العممية التي تدخؿ تحت ىذه األنساؽ أىذه األنساؽ جميعا كما 
 لى تقسيـ مف تقسيمات، كسبب ىذه التبايف أف كؿ باحث استند إالصكتية كاف متباينا أيضا

 يجمع ما قٌدمكه في ىذا الجانب يجده قد ، بيد أف مف اعتمده منيجا في دراستوالببلغييف
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يتساكؽ كما أكدتو الدراسات المعاصرة في ، كىك استكعب الدرس الصكتي في نيج الببلغة
 . كالنغـعبلقة الصكت بالمعنى

لـ يدرس أحد مف الباحثيف الصيغ الصرفية  جميعيا في نيج الببلغة : كفي المستكل الصرفي_ 4
َّـن  ك،كؿ باحث بدراسة جانب مف ىذه الصيغ سكل دراستيف  انفرد، إذبشكؿ مستقؿ  ىناؾ صيغ مف ث

صيغ األسماء، كالتثنية، كالجمكع السالمة، كجمع الجمع، كاسـ : صرفية لـ يتناكليا الباحثكف كىي
 .الجمع، كاسـ الجنس، كالتأنيث، كالتصغير، كالنسب، كالتغيرات التي تطرأ عمى األفعاؿ

 جميعا عمى منيج كاحد كىك المنيج التعميمي في التصريؼ الذم يقـك عمى د الباحثكفاعتـ_ 5
كتممس دالالتيا في ضكء ما قاؿ بو الصرفيكف، – عند بعضيـ - رصد الصيغة كمف ثـ إحصاؤىا 

نما اكتفكا ببياف دالالت الصيغة كحدىا ، إاٌل فمـ يتناكلكا تحميؿ النصكص التي ضٌمت ىذه الصيغ، كا 
 .في أمثمة قميمة عند بعضيـ

 فيالقدامى، أك ما أقٌرتو المجامع العممية ٌما قاؿ بو الصرفيكف ع نتائجيـ لـ يخرج الباحثكف في_ 6
 إذ  مف حيث الدالالت كالمعاني،كصيغ سكاء كاف ذلؾ مف حيث الكثرة كالشيكع أك القٌمة، أاؿ ىذه

دالالت معجمية ىا، سكل إضافة بعض الدالالت الجديدة ليذه الصيغ كمعظميا  معةتساكؽـجاءت 
، كىذا ال يقمؿ مف جيدىـ بقدر  أكثر مف تعمقيا بمعاني الصيغلفاظتتعمؽ بالمعنى المغكم ليذه األ

ما قدمو الباحثكف مف دراسات صرفية في نيج ؼ ما يشير إلى المنيج الذم سمككه في دراساتيـ،
الببلغة يمثؿ جيدا كبيرا يضاؼ إلى ما قدمو الباحث العراقي في تعزيز ىذه القكاعد الصرفية 

 .  كترسيخيا مف خبلؿ رصد األمثمة الكثيرة ليا مف نيج الببلغة 

 بحاجة  ىذا المكضكعفعمى الرغـ مف تناكؿ بعض الباحثيف صيغ الجمكع في نيج الببلغة فإ_ 7
؛ إذ لـ يقؼ الباحثكف عميو سكل عمى صيغ جمكع التكسير، إلى إعادة بحث بشكؿ أكثر تفصيبل

 .مف دكف إحصاء ىذه الصيغ

 تناكؿ الباحثكف جكانب مختمفة في تراكيب نيج الببلغة عكست مناىج :كفي المستكل النحكم_ 8
مختمفة كطرائؽ متباينة في الرصد كالتحميؿ، إذ تناكلكا ما فيو مف تراكيب لغكية تعد شاىدا عمى 

 .قاعدة نحكية إيجابا بإثباتيا، أكسمبا بتشذيذىا أك ندرتيا، كتناكلكا ببلغة ىذه التراكيب كداللتيا
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لـ يختمؼ منيج الباحثيف دارسي التراكيب النحكية الشكمية عف منيج الباحثيف دراسي معاني _ 9
ىذه التراكيب، عمى الرغـ مف أف ىذا األخير يشتمؿ عمى تحميؿ النصكص، فإنيـ جميعا يتممسكف 

أمثمة مف نيج الببلغة ليعززكا بيا شرعية ما قاؿ بو النحكيكف مف قكاعد سبيبل ييدؼ إلى رصد 
كأحكاـ، أك ما قاؿ بو الببلغيكف في معاني ىذه التراكيب، فالباحثكف لـ يدرسكا التراكيب المغكية عند 

كتميزه بإيثاره  ()مف خبلؿ إحصائيا كتحميميا كصكال إلى تفرد اإلماـ  اإلماـ دراسة أسمكبية
نما درسكىا دراسة تطبيقية في ضكء ما قٌدمو النحكيكف كالببلغيكف،  تراكيب معينة عمى غيرىا، كا 
كلذا أرل أف ما تكصؿ إليو الباحثكف مف نتائج ال تشكؿ فرادة في استعماؿ اإلماـ ليذه التراكيب 

دكف غيره، فمك اتخذ الباحثكف ميدانا تطبيقيا غير نيج الببلغة كاتبعكا ىذا المنيج لتكصمكا إلى ىذه 
النتائج نفسيا، ألف استبداؿ الشاىد بشاىد غيره مف نيج الببلغة ال يعني دراسة أسمكب اإلماـ، كمف 

َّـن أرل أف بعض ىذه الدراسات التي اشتممت عنكاناتيا عمى عبارة  كاف األليؽ بيا  (دراسة أسمكبية)ث
 . (دراسة ببلغية تطبيقية)أف تستبدؿ بػ 

المبتدأ، الخبر، )فصؿ الباحثكف دالالت التقديـ أك الحذؼ في كؿ قسـ مف ىذه األقساـ _ 10
، كأرل أف دالالت تقديـ أك حذؼ أم عنصر مف (إلى غير ذلؾ... الفاعؿ المفعكؿ بو

عناصر الجممة ال تختمؼ عف دالالت تقديـ أك حذؼ عنصر آخر، فيذه الدالالت ىي 
َّـن  إفراد الباحثيف لكؿ عنصر مف ىذه  دالالت التقديـ  أك الحذؼ بشكؿ عاـ، كمف ث

العناصر، دليؿ عمى ما ذىبنا إليو في الفقرة السابقة مف أنيـ معنيكف في تممس الشاىد لكؿ 
 . بناء تركيبي أكثر مف عنايتيـ في إظيار الجانب الداللي

بحث إف بعض دالالت التقديـ أك الحذؼ  التي ذكرىا الباحثكف ناشئة إما عف طريؽ اؿ_ 11
في الدكافع النفسية التي جعمت المتكمـ يمجأ إلى التقديـ أك الحذؼ كال دليؿ عمييا في النص 

مستكحاة مف داللة الكممات الكاردة في ىذه التراكيب كليس مف داللة التقديـ المغكم، أك أنيا 
ًشدى فيو مف ىذه الصفات  أك الحذؼ، فداللة التعظيـ كالمدح كالتحقير جاءت نتيجة سياؽ حي

 .ما يتآزر في تحقيؽ ىذه المعاني
إف ما قدمو الباحثكف في الدراسات نحكية يمثؿ جيدا كبيرا يضاؼ إلى ما قدمو _  12

الباحث العراقي في تعزيز ىذه القكاعد النحكية كترسيخيا مف خبلؿ رصد األمثمة الكثيرة ليا 
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مف نيج الببلغة مف جانب، كتكظيؼ ىذه القكاعد في بياف المعنى مف جانب آخر، فضبل 
عف ذلؾ فإف ىذا الجيد سعى إلى فيرسة الجمؿ بأنكاعيا المختمفة عمى مستكيي األنماط 

التركيبية، كالظكاىر التركيبية، كما يمثؿ ىذا الجيد تكممة لما بذلو الباحثكف في بياف الداللة 
الصكتية كالصرفية في نيج الببلغة ، فبتعاضد ىذه الجيكد جميعا يمكننا الكقكؼ عمى داللة 

 . عف أسرار اإلبداع المغكم فيوكالكشؼىذا النص، 
دراسة : أكليا: حصر الباحثكف  دراساتيـ في مجاالت ثبلثة: كفي المستكل الداللي_ 13

دراسة المصادر الخارجية كبياف أثرىا في : دراسة اإلطار أك السياؽ، كثالثيا: المفردات، كثانييا
داللة النص، كبذلؾ حصركا مجاؿ عمـ الداللة بالمعنى، غير أف بعضيـ اآلخر جعؿ عمـ الداللة 
محصمة لمستكيات المغة المختمفة فيك يمثؿ عندىـ فرعا مف فركع عمـ المغة يحاكؿ دراسة المعنى 

 .كسبر أغكاره، كينظركف إليو عمى أنو اليدؼ النيائي مف تحميؿ البنية صكتيا كصرفيا كنحكيا
 الباحثيف إلى الكقكؼ عمى مجمكعة محددة مف ألفاظ نيج الببلغة، كىذه األلفاظ عض بألج_ 14

، كعمى الرغـ مما قٌدمكه في ىذا الجانب، تبقى مثؿ ىكذا غالبا ما تصنؼ ضمف حقؿ داللي كاحد
دراسات عاجزة أماـ تفسير النص كتحميؿ بنائو المغكم، ألنيا رصدت ركنا كاحدا مف أركاف الداللة 
كىك المعجـ، فالنص بنية ذات عناصر متضافرة أصكاتا كمعجما كتراكيب كداللة، فميست ىناؾ 
جدكل عممية مف اإلسياب في الكقكؼ عند ألفاظ أم أديب إاٌل إذا كانت الغاية الرئيسة مف ذلؾ 

دراسة األلفاظ دراسة بيئية تكشؼ عف عبلقة صاحبيا األديب بالحياة كتشير إلى منبتيا، كىذا ما ال 
 .أجده في مبتغى بعض الباحثيف

اتفؽ الباحثكف عمى أف نيج الببلغة اشتمؿ عمى صكر فنية كثيرة عمدكا إلى إظيارىا _ 15
كالتدليؿ عمييا، بيد أف غاياتيـ في دراسة ىذه الصكر كانت متباينة، كتبعا ليذه الغايات اختمؼ 

 . منيجيـ في تحميؿ ىذه الصكر بيف الرصد السطحي كالتحميؿ بعمؽ
اتفؽ الباحثكف عمى أف كؿ مكضكع مف  المكضكعات المغكية التي تناكلكىا إنما ىك _ 16

متأثر أك مستند إلى مرجعيات ثقافية، أجمع الباحثكف عمى بيانيا، كبالرغـ مف اتفاقيـ في رصد 
ىذه المصادر إال أف منيجيـ في التعامؿ معيا يختمؼ مف باحث آلخر، كخمصنا نتيجة تأٌمؿ 
مناىج الباحثيف إلى أف المنيج الذم يستقيـ كمباحث الدراسات الداللية ىك المنيج الذم يتبنى 

 كما عدا ذلؾ ال يمكف أف يسجؿ عمى أنو إظيار الكظائؼ الداللية لمنص المقتبس أك المضٌمف،
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 . بحث داللي خالص

رصد البحث تفاكتا عند بعض الباحثيف : كفي النتائج العامة التي تشمؿ المستكيات جميعيا_ 17
 .سكاء بيف التنظير كالتطبيؽ، أك الخركج عف مكضكع الدراسة أك عدـ دٌقة العنكانات عمى مكاٌدىا

 أف ىذه ، فضبل عف ذلؾ في مباحث الدرس المغكمأفاد الباحثكف بعضيـ مف بعض_ 18
الدراسات تشترؾ في أسس، ىي حصيمة التأثر كالتأثير فيما بيف أكلئؾ الباحثيف، كمف أظير 
ىذه األسس ىك االشتراؾ في األمثمة كالتحميؿ؛ ألنيا تنيؿ مف معيف كاحد كىك نيج الببلغة 
كشركحو، كاالشتراؾ أيضا في التقسيمات ألنيـ ينيمكف مف معيف الدراسات الببلغية كيقتفكف 

تقسيماتيـ، بيد أف ىذا التجانس ال يعني التطابؽ التاـ، ذلؾ أف كؿ باحث كاف يسعى إليضاح 
 .شخصيتو التي تميزه عف غيره

 الدراسات المغكية تجٌزئ النص كتحمؿ بناءه إلى جزئيات تكصؼ في ضمف  ىذهإف أغمب_ 19
مستكل معيف مف مستكيات النص مف دكف إعادة تركيبيا مع المستكيات األخر،ألٌنيا غير 
معنية بذلؾ، كليذا تبقى ىذه الدراسات ضمف التكجيات التي تعنى بالجانب الشكمي البنيكم 

 الكٌميةة مدالؿفيي لـ تكشؼ عف القيمة اؿكحده مف دكف النظر إلى تكامؿ العمؿ أك كٌميتو، 
 .ناتجة مف مجمكع تفاعؿ مستكياتو المختمفةاؿكامنة فيو، اؿ
لـ يقدـ الباحثكف جميعا إحصاء لمصيغ كالتراكيب، كمعظـ الذيف قٌدمكا إحصاء لـ يثبتكه في _ 20

مبلحؽ أك جداكؿ، كبعض ىذه المبلحؽ لـ تحقؽ الفائدة المرجكة منيا، إما القتصارىا عمى ذكر 
أرقاـ الصفحات الكاردة فييا الصيغ أك التراكيب، مف دكف ذكر الصيغ كالتراكيب نفسيا، أك أنيا 
أغفمت جانبا ميما مف جكانب اإلحصاء، كنرل أف الجيد اإلحصائي إذا لـ يبف عميو حكـ ما 

 .كاطراد قاعدة أك الكشؼ عف مممح أسمكبي فبل فائدة منو
إف ما قدمو الباحثكف في الدراسات المغكية يمثؿ استثمارا لجيكد المغكييف كالنحكييف كالببلغييف _ 21

الذيف جعمكا مف عمـ البياف نظرية داللية كاممة األبعاد، كيكشؼ عف قدرة الباحث العراقي في اغناء 
 .  بالشكاىد المغكية الفصيحةالدرس المغكم
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. ـ2008يحيى عبد الرؤكؼ جبر، 

رمضاف عبد . د: المستشرؽ األلماني ركدلؼ زليايـ، ترجمة: األمثاؿ العربية القديمة -
. ـ1971ة، بيركت، ف، دار اإلما1التكاب، ط

عبد اليادم الفضمي، مجمة رسالة اإلسبلـ، كمية أصكؿ الديف، : األمثاؿ في نيج الببلغة -
. ـ1968، السنة الثانية، 10 - 3: بغداد، مطبعة األزىر، عدد

. ـ1971ىاشـ طو شبلش، مطبعة اآلداب، النجؼ، .د: أكزاف الفعؿ كمعانييا -
، كمعو كتاب عٌدة (ىػ761ت)ابف ىشاـ األنصارم : أكضح المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾ -

، المكتبة التجارية 5محمد محي الديف عبد الحميد، ط: السالؾ إلى تحقيؽ أكضح المسالؾ
. ـ1967الكبرل، مطبعة السعادة، القاىرة، 
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حسف شاذلي فرىكد، مطبعة دار : ، تحقيؽ(ىػ377ت)أبك عمي الفارسي: اإليضاح العضدم -
. ـ1969ىػ ػ 1389التأليؼ، القاىرة، مصر، 

، حققو (ىػ739ت )محمد بف عبد الرحمف الخطيب القزكيني : اإليضاح في عمكـ الببلغة -
، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، 1عبد الحميد الينداكم، ط. د: كعٌمؽ عميو كفيرسو

. ـ1999
 عبد الكاحد زيارة :دراسة أسمكبية داللية: اإليقاع أنماطو كدالالتو في لغة القرآف الكريـ -

اسكندر المنصكرم، رسػػػالة ماجستير، مقدمة إلى جامعة البصرة، كمػية اآلداب، بإشراؼ 
. ـ1995- ىػ 1416الدكتكر أحمد جاسـ النجدم، 

، دار الحصاد لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، 1عبد الرحمف آلكجي، ط: اإليقاع في الشعر العربي -
. ـ1989

مصطفى جماؿ الديف، دار الرشيد لمنشر، منشكرات . د: البحث النحكم عند األصكلييف -
 .ـ1980كزارة الثقافة كاالعبلـ، العراؽ، 

أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف الشيير بأبي : البحر المحيط -
(. ت.د)، مكتبة كمطابع النصر الحديثة، الرياض، (ىػ745)حياف األندلسي الغرناطي 

،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، 1ميشاؿ زكريا، ط: بحكث ألسنية عربية -
. (ت.د)
، 1حنفي محمد شرؼ، ط: ، تحقيؽ(ىػ654ت )ابف أبي االصبع المصرم: بديع القرآف -

. ـ1957مكتبة نيضة مصر، 
، (ىػ794ت ) بدر الديف محمد بف عبد اهلل الٌزركشي أبك عبد اهلل: البرىاف في عمـك القرآف -

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي ، 1محمد أك الفضؿ إبراىيـ، ط: تحقيؽ
 .ـ1957- ىػ 1376، كشركائو

. ـ1992صبلح فضؿ، عالـ المعرفة، الككيت، . د: ببلغة الخطاب كعمـ النص -
، مؤسسة الرسالة، مصر، 1محمد إبراىيـ شادم، ط.د: الببلغة الصكتية في القرآف الكريـ -

. ـ1988

 . ـ1966، مكتبة األنجمك المصرية، 2عمي الجندم، ط. د: نيةؼالببلغة اؿ -
 . ـ1984محمد عبد الطمب، الييأة المصرية العامة، القاىرة، . د: الببلغة كاألسمكبية -
 .ـ1988محمد عبد المطمب، . د: (التككيف البديعي)بناء األسمكب في شعر الحداثة  -
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، دار غريب لمطباعة كالنشر 1محمد حماسة عبد المطيؼ، ط. د: بناء الجممة العربية -
 .ـ2003كالتكزيع، القاىرة، 

قيس إسماعيؿ األكسي، رسالة ماجستير : مرمء القيسابناء الجممة العربية في ديكاف  -
-ىػ1397مقدمة إلى جامعة القاىرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر محمكد فيمي حجازم، 

 .ـ1977
عبد الجميؿ عبيد العاني، رسالة ماجستير : بناء الجممة العربية في ديكاف النابغة الذبياني -

-ىػ1397مقدمة إلى جامعة القاىرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر محمكد فيمي حجازم، 
 .ـ1977

يكئيؿ يكسؼ عزيز، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، : تشكمسكي، ترجمة: البنى النحكية -
. ـ1987

أحمد عبد اهلل حمكد العاني، أطركحة دكتكراه مقدمة إلى : البنى النحكية كأثرىا في المعنى -
- ىػ 1423جامعة بغداد، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكرة ىدل محمد صالح التكريتي، 

. ـ2003

طارؽ محمد حسف : بنية الخطبة في نيج الببلغة دراسة في ضكء نظرية أرسطك الخطابية -
مطر، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر ماجد عبد 

. ـ2008- ىػ 1429الحميد الكعبي، 
. د: (رد التحية إلى اهلل)لمخطبة العمكية في نيج الببلغة  (األمد كالكثافة )البنية الصكتية  -

سراج الفكر )، أبحاث كدراسات مؤتمر نيج الببلغة (بحث)أرشد الشيخ عمي البيادلي، 
.  . ـ2011، مركز دراسات الككفة، 1، ط(كسحر البياف

، دار تكبقاؿ، 1محمد الكلي، كمحمد العمرم، ط: جاف ككىيف، ترجمة: بنية المغة الشعرية -
. ـ1986المغرب،

كساـ جمعة لفتة : البنية المصدرية في نيج الببلغة دراسة في داللة البنية الصرفية -
سميمة : المالكي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكرة

. ـ2011- ىػ 1432جبار غانـ، 
: ، تحقيؽ(ىػ1205ت)محمد مرتضى الحسيني الزبيدم: تاج العركس مف جكاىر القامكس -

. ـ1965عبد الستار احمد فراج كآخريف، الككيت، 
محي الديف رمضاف، نشر معيد المخطكطات العربية، . د: مكي القيسي، تحقيؽ: التبصرة -

. ـ1985الككيت، 
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كريـ حمزة حميدم، رسالة : تراكيب األسمكب الشرطي في نيج الببلغة دراسة نحكية -
ماجستير مقدمة إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر عمي عبد الفتاح محيي 

. ـ2011- ىػ 1432الشمرم، 
، ط.د: (الظرفية، الكصفية، الشرطية):التراكيب اإلسنادية، الجمؿ - ، 1عمي أبك المكاـر

. ـ2007-ىػ 1428مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، 
عبد المنعـ سيد عبد العاؿ، مكتبة الخانجي، . د: التصحيح كالتكسير في المغة العربية -

. ـ1977مصر، 
. ـ1955، مطبعة كادم الممكؾ، مصر، 5محمد الطنطاكم، ط: تصريؼ األسماء -

. ـ1974أميف عمي السيد، مكتبة الشباب، القاىرة، : تصريؼ الفعؿ -
، مركز النشر كالتكزيع لمكتب اإلعبلـ 3لبيب بيضكف، ط: تصنيؼ نيج الببلغة -

. ىػ1417اإلسبلمي، قـ، 
، مؤسسة 1عباس عمي حسيف الفحاـ، ط: ()التصكير الفني في خطب اإلماـ عمي  -

. ـ2012دار الصادؽ الثقافية، 
. ـ1973عبده الراجحي، بيركت، دار النيضة العربية، . د: التطبيؽ الصرفي -
: المستشرؽ األلماني برجشتراسر، أخرجو كصححو كعٌمؽ عميو: التطكر النحكم لمغة العربية -

. ـ2003- ىػ 1423، مكتبة الخانجي، القاىرة، 4رمضاف عبد التكاب، ط.د

. ـ1980، مكتبة مصر، 1فؤاد زكريا، ط. د: التعبير المكسيقي -
محمكد عبد حمد البلمي، أطركحة دكتكراه مقدمة إلى : تعمؽ شبو الجممة في نيج الببلغة -

. ـ2008- ىػ 1429جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر صباح عباس السالـ، 
كاصد ياسر الزيدم، مجمة رسالة اإلسبلـ، كمية أصكؿ الديف، : التفسير في نيج الببلغة -

. ـ1971
. ـ1988، دار المعرفة، اإلسكندرية، 1حممي خميؿ، ط: التفكير الصكتي عند الخميؿ -

، الدار العربية لمكتاب، 2عبد السبلـ المسدم، ط. د: التفكير المساني في الحضارة العربية -
. ـ1986

مناؿ صبلح الديف عزيز الصفار، رسالة ماجستير مقدمة : التقابؿ الداللٌي في القرآف الكريـ -
.  ـ1994-ىػ1414إلى جامعة المكصؿ، كمية اآلداب، 

تغريد عبد فمحي كظـك الخالدم، رسالة ماجستير مقدمة : التقابؿ الداللي في نيج الببلغة -
. ـ2011- ىػ 1432إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر عمي ناصر غالب، 
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رافد ناجي كادم، رسالة ماجستير : التقديـ كالتأخير في نيج الببلغة دراسة نحكية أسمكبية -
ىػ 1430مقدمة إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر سعدكف أحمد عمي الرَّنبعي، 

. ـ2009- 
عباس اسماعيؿ الًغٌراكم، رسالة ماجستير مقدمة إلى : التقييد في نيج الببلغة دراسة نحكية -

ىػ 1426جامعة المستنصرية، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكرة لطيفة عبد الرسكؿ عبد عمي، 
 .ـ2006- 

صميـ كريـ الياس، رسالة ما جستير مقدمة : التكرار المفظي أنكاعو كدالالتو قديما كحديثا -
. ـ 1988إلى جامعة بغداد، كمية التربية، 

عبد الرحمف محمد الشيراني، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أـ : التكرار مظاىره كأسراره -
. ـ1983القرل، كمية المغة العربية، بإشراؼ الدكتكر عمي محمد حسف العمارم،

ـ 1978، عالـ الكتب، بيركت، 1عز الديف عمي السيد، ط. د: التكرير بيف المثير كالتأثير -
أبك المعالي جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف الخطيب : التمخيص في عمكـ الببلغة -

، المكتبة 2عبد الرحمف البرقكقي، ط: ، ضبطو كشرحو(ىػ739ت)القزكيني الشافعي 
. ـ1932التجارية الكبرل، القاىرة، 

 .ـ1994، المركز الثقافي العربي، 1فتاح، طـمحمد . د: التمقي كالتأكيؿ مقاربة نسقية -
، دار السؤاؿ، 3الدكتكر أسعد عمي، ط: عبد اهلل العبليمي، تحقيؽ: تيذيب المقدمة المغكية -

 .ـ1985دمشؽ، 

سامح ركاشد، مجمة أبحاث : التكازم في شعر يكسؼ الصائغ كأثره في اإليقاع كالداللة -
. ـ1998، 16: اليرمكؾ، أربد، األردف، مجمد

كداد مكاكم حمكد الشمرم، أطركحة دكتكراه، مقدمة إلى جامعة : التكازم في القرآف الكريـ -
 .ـ2001 -ىػ 1422 بإشراؼ الدكتكر شجاع مسمـ العاني، ، لمبناتتربية اؿبغداد، كمية

طو حسيف كآخركف، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، : التكجيو األدبي -
 .ـ1952

. ـ1990، دار المعارؼ، القاىرة، 1شكقي ضيؼ، ط. د: تيسيرات لغكيَّنة -
أكغست ىفنر، .د: نشرىا: لؤلصمعي كالسجستاني كالبف السكيت- ثبلثة كتب في األضداد -

. ـ1912المطبعة الكاثكليكية لآلباء اليسكعييف، بيركت، 
، المطبعة العصرية لمطباعة كالنشر، 11مصطفى الغبليني، ط :جامع الدركس العربية -

. ـ1966- ىػ 1385صيدا، لبناف، 
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ماىر ميدم ىبلؿ، . د: جرس األلفاظ كدالالتيا في البحث الببلغي كالنقدم عند العرب -
 .ـ 1980دار الرشيد، بغداد، 

، سكريا، 2أحمد ياسكؼ، ط. د: جماليات المفردة القرآنية في كتب اإلعجاز كالتفسير -
. ـ 1999دمشؽ، دار المكتبي، 

طراد الكبيسي، دار الشؤكف الثقافية العامة، المكسكعة . د: جماليات النثر العربي الفني -
 .ـ2000، بغداد، (442)الصغيرة 

صاحب منشد : الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب في القرآف الكريـ، دراسة نحكية كداللية -
دم، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الككفة، كمية التربية لمبنات، بإشراؼ اعباس الزم

. ـ1998- ىػ 1419الدكتكر صباح عباس السالـ، 

حسف ىادم نكر تاج الديف، رسالة : الجممة الخبرية في نيج الببلغة دراسة أسمكبية -
، بإشراؼ الدكتكرة حذاـ جماؿ (ابف رشد)ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد، كمية التربية 

 .ـ2001- ىػ 1422الديف اآللكسي، 
عمي عبد الفتاح محيي الشمرم، رسالة : الجممة الخبرية في نيج الببلغة دراسة نحكية -

ماجستير مقدمة إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر عمي ناصر غالب، 
.  ـ2001- ىػ 1421

، مطابع الدجكم، 1أبك أكس إبراىيـ الشمساف، ط: الجممة الشرطية عند النحاة العرب -
. ـ1981القاىرة، 

سامي عمي جبار، رسالة ماجستير : الجممة الطمبية في شعر أبي تماـ دراسة لغكية أسمكبية -
-ىػ1406مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر زىير غازم زاىد، 

. ـ1986
عمي ناصر غالب، بحث منشكر في مجمة دراسات . د: الجممة الطكيمة في القرآف الكريـ -

. ـ2004: ، لسنة2: نجفية، عدد
مجيد جيجاف عبد الدليمي، رسالة : الجممة العربية في ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم -

ماجستير مقدمة إلى جامعة القاىرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر محمكد فيمي حجازم، 
. ـ1977-ىػ1397كالدكتكر عبد الحميد السيكرم، 

، مكتبة اآلداب 4محمد إبراىيـ عبادة، ط. د: الجممة العربية، مككناتيا، أنكاعيا، تحميميا -
. ـ2007- ىػ 1428القاىرة، 
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محمكد عبد حمد البلمي، رسالة ماجستير : الجممة الفعمية في نيج الببلغة دراسة داللية -
- ىػ 1422مقدمة إلى جامعة القادسية، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر جكاد كاظـ عناد، 

 . ـ2001
 أبحاث (بحث)رقية صادقة نيرم، . مييف حاجي زادة، د. د: الجناس في نيج الببلغة -

، مركز دراسات الككفة، 1، ط(سراج الفكر كسحر البياف)كدراسات مؤتمر نيج الببلغة 
.   ـ2011

طو .د: ، تحقيؽ(ىػ749ت)حسف بف قاسـ المرادم : الجنى الداني في حركؼ المعاني -
. ـ1976-ىػ1396حسف، بغداد، ـ
محمد بف شفيع القزكيني، تحقيؽ محمد جعفر : جكىر القامكس في الجمكع كالمصادر -

. ـ1982، منشكرات جمعية منتدل النشر، النجؼ،  (ط.د)الكرباسي، 
نجـ الديف أحمد بف إسماعيؿ : (تمخيص كنز البراعة في أدكات ذكم البراعة )جكىر الكنز  -

، منشأة المعارؼ (ط.د)محمد زغمكؿ سبلـ، . د: ، تحقيؽ(ىػ737ت)بف األثير الحمبٌي 
. (ت.د)باإلسكندرية، 

: حاشية الٌصباىف عمى شرح األشمكني عمى ألفية بف مالؾ كمعو شرح الشكاىد لمعيني -
. ـ2002، مكتبة الصفا، القاىرة، 1محمكد بف الجميؿ، ط: تحقيؽ

كسيمة نجاح، رسالة أستاذية، مرقكنة في : حجاجية الصكرة في خطب عمي بف أبي طالب -
. ـ1999دار المعمميف العميا، تكنس، 

مصطفى جكاد كيكسؼ . د: ، تحقيؽ كشرح كتعميؽ(ىػ384ت)الرماني : الحدكد في النحك -
. ـ1969يعقكب مسككني، دار الجميكرية، بغداد، 

جبار حمكدم عمي، مجمة رسالة اإلسبلـ، كمية أصكؿ : الحديث الشريؼ في نيج الببلغة -
. ـ1969، السنة الثالثة، نيساف، 5 ك 6الديف، بغداد، مطبعة األزىر، ع 

ىادم : ()الحذؼ صكره كدالالتو في كتاب نيج الببلغة لئلماـ عمي بف أبي طالب  -
شندكخ حميد السعيدم، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية اآلداب، بإشراؼ 

. ـ2004- ىػ 1424الدكتكرة عكاطؼ كنكش مصطفى، 
، المؤسسة العربية 1صالح أبك اصبع، ط. د: ةالحركة الشعرية في فمسطيف المحتؿ -

. ـ1979لمدراسات كالنشر، بيركت، 
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عبد الكاحد كساؾ آؿ عجيؿ، أطركحة : حركؼ المعاني في نيج الببلغة دراسة نحكية -
دكتكراه مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر عبد الحسيف عمؾ 

. ـ2006- ىػ 1427المبارؾ، 
شكالية المعنى -  جميكرية العراؽ،- مجمة المكرد، كزارة الثقافةأحمد جكاد،  :الحقكؿ الداللية كا 

. ـ2002 :، لسنة2: العدد

، (ط.د)محمد عمي النجار، : ، تحقيؽ(ىػ392ت)أبك الفتح عثماف بف جني : الخصائص -
 .(ت.د)المكتبة العممية، 

عبد الرحمف بدكم، كزارة الثقافة . د: أرسطك طاليس، ترجمة كشرح كتقديـ: الخطابة -
. ـ1980كاإلعبلـ 

، 1حسيف العمرم، ط: الخطاب في نيج الببلغة بنيتو كأنماطو كمستكياتو دراسة تحميمية -
. ـ2010دار الكتب العممية بيركت، لبناف، 

إيماف عبد الحسف عمي، رسالة ماجستير : الخطاب في نيج الببلغة دراسة مكضكعية فنية -
مقدمة إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكرة أمؿ عبد الجبار كريـ الشرع، 

. ـ2008- ىػ 1429
أحمد ىادم زيداف، رسالة ماجستير مقدمة إلى : خطب نيج الببلغة بحث في الداللة -

. ـ2006- ىػ 1427جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر صباح عباس السالـ، 
فاتف فاضؿ كاظـ العبيدم، رسالة ماجستير مقدمة : خطب نيج الببلغة، دراسة تكصيمية -

- ىػ 1425إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر قيس حمزة فالح الخفاجي، 
 .ـ2004

محمد جكاد : دراسة مكضكعية فنية ()الخطب الكعظية لئلماـ عمي بف أبي طالب  -
عمي البياتي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة تكريت، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر عبد 

. ـ2005- ىػ 1426المطيؼ حمكدم الطائي، 

، شركة الربيعاف لمنشر كالتكزيع، 1اس، طـٌ مصطفى الف. د: دراسات في األدكات النحكية -
 .ـ1979مطابع دار القدس، الككيت، 

. ـ 1998دراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  -
 .ـ1980، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 2صبحي الصالح، ط. د: دراسات في فقو المغة -
 .ـ1961إبراىيـ السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، . د: دراسات في المغة -
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حساـ النعيمي، منشكرات كزارة الثقافة . د: الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني -
 .ـ1980كاإلعبلـ، دار الرشيد لمنشر، 

 .ـ1976، عالـ الكتب، 1أحمد مختار عمر، ط. د: دراسة الصكت المغكم -
خكلة تقي الديف اليبللي، . د: (القسـ األكؿ )دراسة لغكية في أراجيز رؤبة بف العجاج -

. ـ1982بغداد، 
سمير داكد سمماف، : ()دراسة لغكية في كتاب نيج الببلغة لئلماـ عمي بف أبي طالب  -

أطركحة دكتكراه مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر عبد الحسيف 
. ـ2003- ىػ 1424عمؾ المبارؾ، 

 ـ1958، مطبعة السعادة بمصر، 3م الديف عبد الحميد، ط ممحمد مح :دركس التصريؼ -
. ـ1951، مطبعة المعارؼ ببغداد، (ط.د)، جميؿ سعيد. د: دركس في الببلغة كتطكرىا -
، 1حاتـ الضامف، ط. د: أبك القاسـ بف محمد بف سعيد المؤدب، تحقيؽ: دقائؽ التصريؼ -

 .ـ2004دار البشائر، دمشؽ، 
الشيخ اإلماـ أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف محمد الجرجاني النحكم : دالئؿ اإلعجاز -

، مكتبة الخانجي 5محمكد محمد شاكر، ط: ، قرأه كعٌمؽ عميو(ىػ474ت)أك  (ىػ471ت)
. ـ2004بالقاىرة، 

صفية مطيرم، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، . د: الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية -
. ـ2003

، مطبعة الجامعة، بغداد، 1عمي جابر المنصكرم، ط. د: الداللة الزمنية لمجممة العربية -
. ـ1984

حسيف عمي ىادم، رسالة ماجستير، مقدمة إلى جامعة بابؿ، : داللة النداء في القرآف الكريـ -
. ـ2006كمية التربية، 

. ىػ1398، إيراف، (ط.د)عمي أنصارياف، : الدليؿ عمى مكضكعات نيج الببلغة -
، مكتبة الشباب 3كماؿ محمد بشر، ط. د: ستيفف أكلماف، ترجمة: دكر الكممة في المغة -

 .ـ1972بمصر، 
نجاز - . ـ1987فتاح، المركز الثقافي العربي، المغرب، ـمحمد . د: دينامية النص، تنظير كا 
. د: احمد مختار عمر، مراجعة. د: اسحؽ بف إبراىيـ الفارابي، تحقيؽ :ديكاف األدب -

 .ـ1976-1974/ ىػ1396- 1394إبراىيـ أنيس، القاىرة، 
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، دار المعرفة، 1كامؿ حسف البصير، ط: ، دراسة أدبية نقدية()رسائؿ اإلماـ عمي  -
 .ـ2010بيركت، 

دراسة في البنية الصكتية، سعد عزيز شنك، رسالة ماجستير  ()رسائؿ اإلماـ عمي  -
مقدمة إلى جامعة البصرة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر عبد الكاحد زيارة اسكندر، 

 .ـ 2010- ىػ 1431
رممة خضير مظمـك البديرم، العتبة العمكية المقدسة، : رسائؿ اإلماـ عمي دراسة لغكية -

. ـ2012

: ، تحقيؽ(ىػ702ت)احمد بف عبد النكر المالقي : رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني -
. ـ1975-ىػ1395احمد محمد الخراط، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، 

، دار المعارؼ، القاىرة، 2الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتكح أحمد، ط -
 .ـ1978

، دار أمية لمنشر كالتكزيع، الرياض، 1كماؿ إبراىيـ بدرم، ط. د: الزمف في النحك العربي -
1984 .

عبد اإللو إبراىيـ عبد اهلل، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة  :شبو الجممة في المغة العربية -
ـ 1983ىػ ػ 1403محمد حسيف آؿ ياسيف، : بغداد، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر

، دار الكتب لمطباعة كالنشر، 2الشيخ أحمد الحمبلكم، ط: شذا العرؼ في فف الصرؼ -
. ـ2000جامعة المكصؿ، 

: ، تحقيؽ(ىػ769ت)بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ المصرم اليمداني : شرح ابف عقيؿ -
. ـ1985، دار الفكر، بيركت، 2محمد محيي الديف عبد الحميد، ط

 أبك الحسف نكر الديف  عمي بف محمد بف عيسى:شمكني عمى ألفية ابف مالؾ شرح األ -
 ىػ ػ 1419، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، 1، ط(ىػ900ت) األشمكني الشافعي

. ـ1998

جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ  :شرح التسييؿ، تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد -
محمد عبد القادر عطا، كطارؽ فتحي السيد، : ، تحقيؽ(ىػ672ت)الطائي األندلسي 

- ىػ 1422، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1منشكرات محمد عمي بيضكف، ط
 . ـ2001

. د: ، دراسػة كتحقيػؽ(ىػ972ت )عبد اهلل احمد بف عمي الفاكيي : شرح الحدكد النحكية -
. ـ1988زكي فيمي اآللكسي، 
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، تصحيح (ىػ686ت)محمد بف الحسف الرضٌي االسترابادم : شرح الرضي عمى الكافية -
 .ىػ 1384، مؤسسة الصادؽ لمطباعة كالنشر، إيراف، 2يكسؼ حسف عمر، ط: كتعميؽ

: ، تحقيؽ(ىػ686ت) االستراباذم  الرضيمحمد بف الحسف: شرح شافية ابف الحاجب -
محمد نكر الحسف، كمحمد الزفزاؼ، كمحمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممية، 

 .ـ1975 -ىػ 1395 بيركت، لبناف،
كليـ ككتش اليسكعي، كستانمي مارك اليسكعي، المطبعة : الفارابي، نشر: شرح العبارة -

 .ـ 1960الكاثكليكية، بيركت، 
عدناف : تحقيؽ (ىػ672ت )جماؿ الديف محمد بف مالؾ : شرح عمدة الحافظ كعدة البلفظ -

 .ـ1977عبد الرحمف الدكرم، مطبعة العاني، بغداد، 

أبك عبد اهلل جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل  بف محمد بف مالؾ : شرح الكافية الشافية -
حياء التراث : ، تحقيؽ(ىػ672ت)الطائي  عبد المنعـ ىريدم، نشر مركز البحث العممي كا 

 .(ت.د)اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، 
 .ـ1937، مطبعة البابي الحمبي بمصر، 2ابف كماؿ باشا، ط: شرح مراح األركاح -
، المطبعة المنيرية،  (ىػ643ت) مكفؽ الديف يعيش بف عمي يعيش النحكم :شرح المفصؿ -

. (ت.د)

، المكتبة العربية 1ابف يعييش، تحقيؽ فخر الديف قباكة، ط: شرح الممككي في التصريؼ -
 .ـ1973: بحمب

محمد أبك الفضؿ : ، تحقيؽ(ىػ656ت )ابف أبي الحديد المعتزلي : شرح نيج الببلغة -
. ىػ1378، مكتبة آية اهلل المرعشي النجفي، قـ، 1إبراىيـ، ط

دار المحجة – ، دار الرسكؿ األكـر 1السيد عباس مكسكم، ط: شرح نيج الببلغة -
ق ػ 1418البيضاء، بيركت، 

، دار 1، ط(ىػ679ت)كماؿ الديف ميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني : شرح نيج الببلغة -
. ـ1992-ىػ1412إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، 

محمد اليادم . عبد السبلـ المسدم، د. د :الشرط في القرآف عمى نيج المسانيات الكصفيَّنة -
. ـ1985تكنس، – الطرابمسي، الدار العربيَّنة لمكتاب، ليبيا 

شركح التمخيص، كىي مختصر العبلمة سعد الديف التفتازاني عمى تمخيص المفتاح  -
، كمكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح البف يعقكب (ىػ791ت )لمخطيب القزكيني 
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المغربي كعركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح  لبياء الديف أحمد بف عمي بف عبد 
 (.ت. د )، مطبعة عيسى البابي الحمبي، مصر، (ىػ777ت)الكافي السبكي 

 .ـ1966محمد النكييي، الدار القكمية، القاىرة، . د: الشعر الجاىمي -
، تحقيؽ مصطفى الشكيمي، (ىػ395)أبك الحسف احمد بف فارس : الصاحبي في فقو المغة -

. ـ1963مؤسسة أ، بدراف لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 

. ـ1975، مكتبة األزىر، 2غريب نافع، ط. د: الصرؼ القياسي كأثره في نمك المغة -
عمي فرج نعمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة : الصكرة البيانية في نيج الببلغة -

. ـ2006- ىػ 1427البصرة، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر جبار عكدة بدف الشحماني، 
د جابر احمد عصفكر، دار الثقافة لمطبػػاعة : الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي -

 .ـ1974كالنشر ، القاىرة ، 
نشر في  (مقاؿ)  خالد محيي الديف البرادعي،:()الصكرة الفنية في كبلـ اإلماـ عمي  -

. ـ1997 -ىػ 1417 السنة الثانية، الخامس،: ، العدد2مجمة المنياج، ط
محمد حسيف عمي الصغير، دار . الصكرة الفنية في المثؿ القرآني دراسة نقدية ببلغية، د -

. ـ1981الرشيد بغداد، 

عبد اإللو . د: الصكرة الفنية معيارا نقديا، منحنى تطبيقي عمى شعر األعشى الكبير -
 .ـ1987الصائغ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، 

ثريا عبد اهلل عثماف إدريس، أطركحة : الصيغ الفعمية في القرآف الكريـ أصكاتا كأبنية كداللة -
دكتكراه، مقدمة إلى جامعة أـ القرل، كمية المغة العربية، بإشراؼ الدكتكر أحمد عمـ الديف 

. ـ1989النجدم، 
 بف عمي بف يحيى بف حمزة: الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز -

. ىػ1423، بيركت، لبناف، ، المكتبة العصرية1ط، (ىػ745ت) العمكم إبراىيـ الحسيني

عبد الكريـ محمد حافظ العبيدم، رسالة ماجستير : ظاىرة التقابؿ الداللٌي في المغة العربٌية -
. ـ1989- ىػ1410مقدمة إلى الجامعة المستنصرية، كمية اآلداب،

أحمد نصيؼ الجنابي، مجمة آداب المستنصرٌية، . د: ظاىرة التقابؿ في عمـ الداللة -
. ـ1984، 10:عدد

: ، مجمد العمـك اإنسانية–  مجمة دراسات مكسى ربايعة،:ظاىرة التكازم في قصيدة الخنساء -
 .ـ1995، 5: ، عدد(أ) 22
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، دار المنارة، السعكدية، جدة، (ط.د)نذير حمداف، : الظاىرة الجمالية في القرآف الكريـ -
. (ت.د)
حسيف عبد العاؿ . د: كرسائمو دراسة ببلغية ()ظاىرة الجناس في خطب اإلماـ عمي  -

، 1،ط(سراج الفكر كسحر البياف)، أبحاث كدراسات مؤتمر نيج الببلغة (بحث)المييبي، 
. ـ2011مركز دراسات الككفة، 

حسف ىادم نكر تاج : الظكاىر التركيبية في خطب نيج الببلغة دراسة داللية تطبيقية -
بإشراؼ -  ابف رشد – الديف، أطركحة دكتكراه، مقدمة إلى جامعة بغداد، كمية التربية 

الدكتكر قحطاف رشيد التميمي، كالدكتكرة عيكد عبد الكاحد عبد الصاحب العكيمي، 
. ـ2010- ىػ 1431

ىنرم فميش، تعريب الدكتكر عبد الصبكر شاىيف، : العربية الفصحى نحك بناء لغكم جديد -
 .ـ1966، نشر المطبعة الكاثكليكية، بيركت، 1ط
. ـ1988، دار المعرفة الجامعية باالسكندرية، 1حممي خميؿ، ط. د: العربية كالغمكض -

، الزرقاء، األردف، 1عبد الفتاح صالح نافع، ط. د: عضكية المكسيقى في النص الشعرم -
 .1985مكتبة المنار، جامعة اليرمكؾ، 

، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، 1مناؼ ميدم المكسكم، ط.د: عمـ األصكات المغكية -
. ـ1998

، مكتبة دار العركبة لمنشر كالتكزيع، الككيت، 1أحمد مختار عمر، ط: عمـ الداللة -
. ـ1982

، مكتبة الطالب 2عبد العزيز عبلـ، ط. عبد اهلل ربيع محمكد، د. د: عمـ الصكتيات -
 .ـ1988الجامعي، مكة المكرمة، 

، القاىرة العربي، فكر  دار اؿ،2ط، محمكد السعراف: (مقدمة لمقارئ العربي)عمـ المغة  -
 .ـ1997

. ـ1980، دار المعارؼ بمصر، 7كماؿ بشر، ط. د: (األصكات)عمـ المغة العاـ  -
محمكد . د:  مدخؿ تاريخي مقارف في ضكء التراث كالمغات السامية:عمـ المغة العربية -

 .ـ1973 ،فيمي حجازم، ككالة المطبكعات في الككيت، تكزيع دار العمـ لممبلييف، بيركت
، (ىػ463ت)بف رشيؽ القيركاني أبك عمي الحسف : العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده -

 .ـ1981- ىػ 1401، دار الجيؿ ،5 طم الديف عبد الحميد،ممحمد مح: تحقيؽ
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، عالـ الكتب 1مسعكد بكدكخة، ط. د: عناصر الكظيفة الجمالية في الببلغة العربية -
 .ـ2011الحديث، إربد، األردف، 

إبراىيـ . ميدم المخزكمي، كد: ، تحقيؽ(ىػ175ت )الخميؿ بف أحمد الفراىيدم : العيف -
. ـ1985السامرائي، دار الحرية لمطباعة، بغداد، 

عبد الكريـ حسيف : (، أنكاعو، تكثيؽ نسبو، دراستوآسبابو) ةغريب نيج الببلغ -
. ـ2008، دار الغدير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1السعداكم،ط

، المكتب اإلسبلمي، دار عمار، بيركت، لبناف، 2محمد الحسناكم، ط: الفاصمة في القرآف -
. ـ1986- ىػ 1406

العسكرم الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى أبك ىبلؿ : الفركؽ المغكية -
العمـ كالثقافة لمنشر  ، دار  محمد إبراىيـ سميـ: كعمؽ عميوحققو ،(ىػ401) أك (ىػ395ت)

 .(ت.د)،  القاىرة، مصر،كالتكزيع
جبار ىميؿ زغير، رسالة ماجستير مقدمة إلى : الفعؿ في نيج الببلغة، دراسة صرفية -

. ـ2005- ىػ 1426جامعة القادسية، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر جكاد كاظـ عناد، 

. ـ 1964، 2فقو المغة كخصائص العربية، محمد المبارؾ، ط -
. ـ1954عمي الجندم، دار الفكر العربي، مصر، . د: (نقد– أدب – ببلغة  )فف الجناس -

الدكتكر : الدكتكر بدر الديف قاسـ الرفاعي، مراجعة: لكيس ىارتيؾ، تعريب: الفف كاألدب -
. ـ1965عمر شخاشيرك، مطابع كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دمشؽ، 

 .ـ1945، القاىرة، مكدتشارلتف، ترجمة زكي نجيب مح: فنكف األدب -
، دار البحكث العممية لمنشر كالتكزيع، الككيت، 1أحمد مطمكب، ط. د: فنكف ببلغية -

. ـ1975
، دار الكتب 2، ط(ىػ751ت)ابف قيـ الجكزية : الفكائد المشكؽ إلى عمـك القرآف كعمـ البياف -

. ـ1988العممية، بيركت، لبناف، 

في التحميؿ المغكم منيج كصفي تحميمي كتطبيقو عمى التككيد المغكم، كالنفي المغكم،  -
. ـ1987، مكتبة المنار، األردف، الزرقاء، 1خميؿ أحمد عمايرة، ط. د: كأسمكب االستفياـ

في التركيب المغكم لمشعر العراقي المعاصر، دراسةه لغكيَّنةه في شعر السيَّناب كنازؾ  -
.  ـ1981مالؾ يكسؼ المطَّنمبي، دار الرشيد، بغداد، . د: كالبياتي

 .ـ1975، مكتبة دار العمكـ، القاىرة، 1عبد الصبكر شاىيف، ط. د: في التطكر المغكم -
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. ـ1987، مؤسسة األبحاث العربية، بيركت، 1كماؿ أبك ديب، ط. د: في الشعرية -
. ـ1952، لجنة البياف العربي، القاىرة، 2ط: إبراىيـ أنيس. د: في الميجات العربية -
، 1ميدم المخزكمي،ط.د: في النحك العربي قكاعد كتطبيؽ عمى المنيج العممي لمحديث -

. ـ1966-ىػ 1386مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، 

، دار الشؤكف الثقافية العامة، 2 طميدم المخزكمي،. د: في النحك العربي نقد كتكجيو -
. ـ2005بغداد، 

، عالـ المعرفة، جدة، 1خميؿ أحمد عمايرة، ط. د: في نحك المغة كتراكيبيا منيج كتطبيؽ -
. ـ1984

خالد بف : جمع كدراسة كتقكيـ: القرارات النحكية كالتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة -
. ـ2002، دار التدمٌرية، المممكة العربية السعكدية، 1مسعكد بف فارس العصيمي، ط

محمد صابر عبيد، إتحاد . د: القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية  -
. ـ2001الكتاب العرب،  دمشؽ، 

: ـ1965، مطبعة دار التضامف، بغداد، 2نازؾ المبلئكة، ط: قضايا الشعر المعاصر -
242.  

. ـ1987- ىػ 1407، دار ابف كثير، بيركت، 3عبد الفتاح المصرم، ط: قطكؼ لغكية -
األستاذ : مصطفى جكاد، مكتبة النيضة العربية، قدـ لو كأشرؼ عمى طبعو. د: قؿ كال تقؿ -

. عبد المطمب صالح، بغداد
، دار 2محمد عكض محمد، ط. د: السؿ ايركركمبي، نقمو إلى العربية: قكاعد النقد األدبي -

 .ـ1986الشؤكف الثقافية العامة لمطباعة كالنشر، بغداد، 

، مطبعة الخانجي، القاىرة، 4عبد السبلـ ىاركف، ط: تحقيؽ (ىػ180ت )سيبكيو : الكتاب -
. ـ1988بكالؽ، مصر، 

 الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف أبك ىبلؿ: كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر -
عمي محمد البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ : ، تحقيؽ(ىػ395ت) العسكرم يحيى بف ميراف 

. ىػ1419المكتبة العصرية، بيركت، إبراىيـ، 

. أميف الخكلي، د: لطفي عبد البديع، راجعو: التيانكم، تحقيؽ: كشاؼ اصطبلحات الفنكف -
عبد المنعـ محمد حسف، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ 

. ـ1963- ىػ1328كالطباعة كالنشر، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
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أبك البقاء أيكب بف مكسى العكبرم الحسيني : الكميات، معجـ المصطمحات كالفركؽ المغكية -
عدناف دركيش كمحمد المصرم، منشكرات كزارة الثقافة . د: ، تحقيؽ(ىػ1094ت)الككفي 

. ـ1975كاإلرشاد القكمي، دمشؽ، 
، دار تكبقاؿ، المغرب، 1، طففؤاد صفا، كالحسيف سبحا: ركالف بارت، ترجمة: لذة النص -

. ـ1988

عمي : ، نسقو كعٌمؽ عميو ككضع فيارسو(ىػ711ت)ابف منظكر األفريقي : لساف العرب -
. ـ1988، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1شيرم، ط

. ـ1984عبد السبلـ المسدم، الدار التكنسية لمنشر، : المسانيات مف خبلؿ النصكص -
عمي فرحاف جكاد الكردم، رسالة : في نيج الببلغة دراسة كصفية ()لغة اإلماـ عمي  -

ماجستير مقدمة إلى جامعة القادسية، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر عمي كاظـ مشرم، 
. ـ2001- ىػ 1422

محمد رضا مبارؾ، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، : المغة الشعرية في الخطاب النقدم العربي -
. ـ1993

 .ـ1973د تماـ حساف، الييأة المصرية العامة لمكتاب، : المغة العربية معناىا كمبناىا -
 .(ت.د)، ، دار النيضة العربية1جكف ليكنز، ط: المغة كعمـ المغة -
 مكة أحمد عبد الغفكر عطار،: ، تحقيؽ(ىػ370ت)ابف خالكيو : ليس في كبلـ العرب -

. ـ1979، المكرمة

رائد عبد اهلل أحمد زيد، : ما بني مف ألفاظ المغة عمى أقكاؿ اإلماـ عمي في لساف العرب -
: رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الكطنية في نابمس، فمسطيف، بإشراؼ الدكتكر

. ـ2005- ىػ 1426يحيى عبد الرؤكؼ جبر، 
، مطبعة 2مصطفى جكاد، ط.د: المباحث المغكية في العراؽ كمشكمة العربية العصرية -

. ـ1965- ىػ 1385العاني، بغداد، 
ا ريتشاردز، ترجمة كتقديـ الدكتكر مصطفى بدكم، مراجعة الدكتكر : مبادئ النقد األدبي -

لكيس عكض، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة 
 (ط . د )، 1963كالطباعة كالنشر، مطبعة مصر، ابريؿ، 

ىاتؼ برييي شياع، رسالة ماجستير، مقدمة إلى : المبني لممجيكؿ في التعبير القرآني -
. ـ1997جامعة الككفة، كمية اآلداب، 
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فراس عبد الكاظـ حسف، رسالة ماجستير : المبني لممجيكؿ في نيج الببلغة، دراسة لغكية -
- ىػ 1423مقدمة إلى جامعة بابؿ، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر صباح عباس السالـ، 

. ـ2003
. ـ2000  بغداد،، االتحاد العاـ لؤلدباء،1محمد صابر عبيد، ط: المتخيؿ الشعرم -

أبك الفتح ضياء الديف نصر اهلل بف محمد بف : المثؿ السائؿ في أدب الكاتب كالشاعر -
، تحقيؽ محمد محيي (ىػ637ت)محمد بف عبد الكريـ المعركؼ بابف األثير المكصمي 

. ىػ1420المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت، الديف عبد الحميد، 
عبد اليادم عبد الرحمف عمي الشاكم، رسالة : المثؿ في نيج الببلغة دراسة تحميمية فنية -

ماجستير مقدمة إلى جامعة الككفة، كمية اآلداب، بإشراؼ الدكتكر خميؿ عبد السادة 
. ـ2007- ىػ 1428إبراىيـ، 

، دار الجامعات المصرية، (ط.د)محمد بدرم عبد الجميؿ، : المجاز كأثره في الدرس المغكم -
. ـ1975

أبحاث  (بحث)مريـ جبللي نجاد : في مرآة نيج الببلغة (الجناس)المحسنات البديعية -
، مركز دراسات الككفة، 1،ط(سراج الفكر كسحر البياف)كدراسات مؤتمر نيج الببلغة 

. ـ2011
أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم األندلسي الشيير بابف سيدة : المخصص -

(. ت. د)، المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر، بيركت، (ىػ458ت)
، دار الشؤكف الثقافية 1فاضؿ ثامر، ط: في إشكالية النقد كالحداثة كاإلبداع: مدارات نقدية -

. ـ1987العامة، بغداد، 
غانـ قدكرم الحمد، المجمع العممي العراقي، بغداد، : المدخؿ إلى عمـ أصكات العربية -

. ـ2002
. ـ1962عمي رضا، المطبعة السكرية، حمب، : نحكىا كصرفيا المرجع في المغة -
، دار الفكر، بيركت، 2عبد اهلل الطٌيب، ط: المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا -

. ـ1970

محمد أحمد : ، تحقيؽ(ىػ911ت)جبلؿ الديف السيكطي : المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا -
، دار إحياء الكتب العربية، 4جاد المكلى، كعمي البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

 .ـ1958- ىػ 1378القاىرة، 
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عمي جابر : أبك عمي النحكم، دراسة كتحقيؽ: المسائؿ العسكريات في النحك العربي -
. ـ1982، مطبعة الجامعة، بغداد، 2المنصكرم، ط

، دار كائؿ لمنشر 1خميؿ أحمد عمايرة، ط. د: المسافة بيف التنظير النحكم كالتطبيؽ المغكم -
. ـ2004كالتكزيع، عماف، األردف، 

اليادم كاشؼ الغطاء، منشكرات مكتبة األندلس، بيركت، لبناف، : مستدرؾ نيج الببلغة -
 .(ت.د)
 .ـ1992إسماعيؿ عمايرة، الزرقاء، . د: المستشرقكف كالمناىج المغكية الحديثة -
نكفؿ أبك رغيؼ المكسكم، : المستكيات الجمالية في نيج الببلغة، دراسة في شعرية النثر -

. ـ2008، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 1ط

عبد الكاحد زيارة اسكندر، أطركحة دكتكراه، جامعة . د: مستكيات النظـ في التركيب القرآني -
. ـ1998البصرة، كمية اآلداب، 

مطبعة الدعكة اإلسبلمية، ، 1تكفيؽ محمد شاىيف، ط. د: المشترؾ المغكم نظرية كتطبيقان  -
 .ـ1980-ىػ1400القاىرة، 

محمد رشاد الحمزاكم، الدار التكنسية لمنشر، . د: المصطمحات المغكية الحديثة في المغة -
. ـ1987تكنس، 

حيدر أحمد حسيف، رسالة : دراسة ببلغية ()المظاىر البديعية في خطب اإلماـ عمي  -
ماجستير مقدمة إلى جامعة ديالى، كمية التربية، بإشراؼ الدكتكر فاضؿ عبكد خميس 

 .ـ2007- ىػ 1428التميمي، 
. ـ1981، نشر جامعة بغداد، 1فاضؿ صالح السامرائي، ط. د: معاني األبنية في العربية -
أحمد يكسؼ : ، تحقيؽ كمراجعة(ىػ207ت)أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء : معاني القرآف -

 مطبعة دار الكتب ،1 ككعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، طمحمد عمي النجار،النجاتي، ك
 .ـ1955- ىػ 1374المصرية، لمتأليؼ كالترجمة، 

، منشكرات جامعة طرابمس، كمية التربية، 1بدكم طبانة، ط. د: معجـ الببلغة العربية -
 .ـ1977

: ، تحقيؽ كدراسة(ىػ816ت)عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني : معجـ التعريفات -
 .ـ2004محمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة، القاىرة، 

 .ـ 1974  بيركت، مكتبة لبناف،1 مجدم كىبة، ط:معجـ المصطمحات األدبية -
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، مكتبة 2مجدم كىبة، ككامؿ الميندس، ط: معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب -
 .ـ1984لبناف، بيركت، 

عبد السبلـ محمد : ، تحقيؽ(ىػ395ت)أحمد بف فارس بف زكريا : معجـ مقاييس المغة -
. ـ1970، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، 2ىاركف، ط

، مجمع البحكث اإلسبلمية 1أكيس كريـ محمد، ط: المعجـ المكضكعي لنيج الببلغة -
 . ىػ 1408التابعة لبلستانة الرضكية، مشيد، 

، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 1احمد مطمكب، ط. د: معجـ النقد العربي القديـ -
. ـ1989

، دار المدار 2محمد يكنس عمي، ط.د: المعنى كظبلؿ المعنى أنظمة الداللة في العربية -
 .ـ2007اإلسبلمي، ليبيا، 

، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، 1إبراىيـ السامرائي، ط: مع نيج الببلغة دراسة كمعجـ -
 .ـ1987

، مطبعة العيد الجديد، 2يمة، طضمحمد عبد الخالؽ ع: المغني في تصريؼ األفعاؿ -
. (ت.د)
، حققو (ىػ761ت)جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم : مغني المبيب عف كتب األعاريب -

، مؤسسة 1سعيد األفغاني، ط: مازف المبارؾ، كمحمد عمي حمد اهلل، راجعو.د: كعمؽ عميو
. ىػ1378الصادؽ لمطباعة كالنشر، 

. ـ1987محمد عصفكر، عالـ المعرفة، الككيت، . د: رينيو كيمؾ، ترجمة: مفاىيـ نقدية -
، حققو كقدـ لو (ىػ626ت )أبك يعقكب يكسؼ بف محمد بف عمي السكاكي  :مفتاح العمكـ -

- ىػ 1420، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1عبد الحميد ىنداكم، ط. د: كفيرسو
. ـ2000

محمد : ، اعتناء(ىػ538ت)جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم: المفصؿ في عمـ العربية -
. (ت.د)، دار الجبؿ، 2بدر الديف النعساني، ط

فراس تركي عبد : مفيـك الترادؼ كقيمتو الداللية بيف لغة القرآف الكريـ كنيج الببلغة -
العزيز، رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة اإلسبلمية في لبناف، كمية اآلداب كالعمـك 

- ىػ 1431اإلنسانية، قسـ الدراسات العميا، بإشراؼ الدكتكرة ميا خير بؾ ناصر، 
. ـ2010

. ـ1990منذر عياشي، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،. د: مقاالت في األسمكبية -
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محمد عبد الخالؽ : ، تحقيؽ(ىػ285ت)أبك العباس محمد بف يزيد المبرد  :المقتضب -
. ىػ1358يمة، دار التحرير لمطبع كالنشر، القاىرة، ضع

. عبد اهلل العبليمي، المطبعة العصرية: مقدمة لدرس لغة العرب -
: ، تحقيؽ(ىػ669ت)عمي بف مؤمف االشبيمي بف منصكر المعركؼ بابف عصفكر: المقٌرب -

. ـ1972- ىػ 1392، بغداد، 1عبد اهلل الجبكرم، ط. أحمد عبد الستار الجكارم، كد. د
 .ـ2003، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 8إبراىيـ أنيس، ط. د: مف أسرار المغة -
 .ـ1979تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، . د:  مناىج البحث في المغة -
نعمة رحيـ العزاكم، منشكرات المجمع . د: مناىج البحث المغكم بيف التراث كالمعاصرة -

 .ـ2001العممي العراقي، 

، دار المعرفة، 1ط، مناىج تجديد في النحك كالببلغة كالتفسير كاألدب، أميف الخكلي -
. ـ1961

اف العبد، المجمة ممحمد السيد سمـ. د: مف صكر اإلعجاز الصكتي في القرآف الكريـ -
. ـ1989، 9: ، مجمد36: العربية لمعمـك اإلنسانية، العدد

، مطبكعات جامعة الككيت، مطبعة الفيصؿ، 1اس، طَّـن مصطفى الفَّن . د :مف قضايا المغة -
. ـ1995الككيت، 

. ـ1982، دار الرشيد لمنشر، بغداد، 1ط: إبراىيـ السامرائي. د: مف معجـ الجاحظ -
. د: تحقيؽ: أبك الحسف عمي بف الحسف الينائي المشيكر بكراع النمؿ: المنجد في المغة -
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 اٌؽقبئً ٚاألطبؼ٠ر فٟ ٔٙح اٌجالغخ فٟ اٌدبِؼبد اٌؼؽال١خ: (1)اٌٍّسك 

 اٌزبؼ٠ص اٌى١ٍخ اٌدبِؼخ اٌشٙبظح اٌّشؽف اقُ اٌطبٌت ػٕٛاْ االطؽٚزخ

 1965ا٢ظاة ثغعاظ ِبخكز١ؽ  صفبء ضٍٛصٟوبًِ زكٓ اٌجص١ؽ ( )ؼقبئً اإلِبَ ػٍٟ 

 1998اٌزؽث١خ اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ  ػٍٟ ؾ٠ٚٓفض١ٍخ ػجٛقٟ ِسكٓ أٌفبظ اٌؼم١عح ٚاٌشؽ٠ؼخ فٟ ٔٙح اٌجالغخ، ظؼاقخ ِٚؼدُ 

 1999رؽث١خ اٌجٕبد اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ قؼ١ع ػعٔبْ اٌّسٕخ ػجبـ ػٍٟ زك١ٓ اٌفسبَ ( )اٌزص٠ٛؽ اٌفٕٟ فٟ ضطت اإلِبَ ػٍٟ 

 2000 اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ ػٍٟ ٔبصؽ غبٌت اٌشؽع ػع٠ٚخ ػجع اٌدجبؼ وؽ٠ُ أقب١ٌت اٌطٍت فٟ ٔٙح اٌجالغخ

 2001 اٌزؽث١خ اٌمبظق١خ ِبخكز١ؽ ػٍٟ وبظُ ِشؽٞ ػٍٟ فؽزبْ خٛاظ اٌىؽظٞ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٚصف١خ ()ٌغخ اإلِبَ ػٍٟ 

 2001 اٌزؽث١خ اٌمبظق١خ ِبخكز١ؽ خٛاظ وبظُ ػٕبظ ِسّٛظ ػجع زّع اٌالِٟ اٌدٍّخ اٌفؼ١ٍخ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ظال١ٌخ

زكٓ ٘بظٞ ٔٛؼ ربج اٌع٠ٓ اٌدٍّخ اٌطجؽ٠خ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ أقٍٛث١خ 

اٌسك١ٕٟ 

 2001رؽث١خ اثٓ ؼشع ثغعاظ ِبخكز١ؽ زػاَ خّبي اٌع٠ٓ ا٢ٌٛقٟ 

 2002 اٌزؽث١خ اٌمبظق١خ ِبخكز١ؽ خٛاظ وبظُ ػٕبظ ص١ً ِسّع وبظُأ أقب١ٌت اٌزأو١ع فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ظال١ٌخ

ٔدالء ػجع اٌسك١ٓ ػ١ٍٛٞ  األظاء اٌج١بٟٔ فٟ ضطت اٌسؽة فٟ ٔٙح اٌجالغخ

 اٌغؿاٌٟ

 2002 ا٢ظاة اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ زبوُ زج١ت اٌىؽ٠طٟ

١ِثبق ػٍٟ ػجع اٌؿ٘ؽح  أث١ٕخ اٌّشزمبد فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ظال١ٌخ

ّٞي   اٌص١ّؽ

 2003 ا٢ظاة اٌجصؽح ِبخكز١ؽ ػعٔبْ ػجع اٌىؽ٠ُ خّؼخ

ّٟي ٌٍّدٙٛي فٟ ٔٙح اٌجالغخ  2003 اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ صجبذ ػجبـ اٌكبٌُفؽاـ ػجع اٌىبظُ زكٓ  (ظؼاقخ ٌغ٠ٛخ)اٌّجٕ

ظؼاقخ ٌغ٠ٛخ فٟ وزبة ٔٙح اٌجالغخ ٌإلِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ 

( )طبٌت

 2003ا٢ظاة اٌجصؽح ظوزٛؼاٖ ػجع اٌسك١ٓ ػٍه اٌّجبؼن ق١ّؽ ظاٚظ قٍّبْ 

 2003ا٢ظاة اٌمبظق١خ ِبخكز١ؽ زبوُ ِبٌه اٌؿ٠بظٞ ػجع اٌىبظُ خجؽ ػجٛظ أقٍٛة إٌفٟ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ ظال١ٌخ 

 2004 اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ ل١ف زّؿح فبٌر اٌطفبخٟ فبرٓ فبضً وبظُ ضطت ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ رٛص١ٍ١خ

أقجبثٗ، أٔٛاػٗ، رٛث١ك ٔكجٗ، )غؽ٠ت ٔٙح اٌجالغخ 

 (ظؼاقزٗ

 2004ا٢ظاة اٌّكزٕصؽ٠خ ظوزٛؼاٖ ػجع هللا أزّع اٌدجٛؼٞ ػجع اٌىؽ٠ُ زك١ٓ ػجع اٌكؼعٞ 

ظؼاقخ  ()اٌططت اٌٛػظ١خ ٌإلِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت 

ِٛضٛػ١خ ف١ٕخ 

ػجع اٌٍط١ف زّٛظٞ ِسّع خٛاظ ػٍٟ اٌج١برٟ 

 اٌطبئٟ

 2005اٌزؽث١خ رىؽ٠ذ ِبخكز١ؽ 

 2005ا٢ظاة اٌمبظق١خ ِبخكز١ؽ  خٛاظ وبظُ ػٕبظخجبؼ ١ًٍ٘ ؾغ١ؽ اٌؿ٠عٞ اٌفؼً فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ صؽف١خ 



 اٌزبؼ٠ص اٌى١ٍخ اٌدبِؼخ اٌشٙبظح اٌّشؽف اقُ اٌطبٌت ػٕٛاْ االطؽٚزخ

 2006 اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ صجبذ ػجبـ اٌكبٌُ ازّع ٘بظٞ ؾ٠عاْ ضطت ٔٙح اٌجالغخ ثسث فٟ اٌعالٌخ

 2006 ا٢ظاة اٌجصؽح ظوزٛؼاٖ ػجع اٌسك١ٓ ػٍه اٌّجبؼن ػجع اٌٛازع ٚقبن آي ػد١ً زؽٚف اٌّؼبٟٔ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ

وبظُ ػجع فؽ٠ر اٌٌّٛٝ  أاللزجبـ ٚاٌزض١ّٓ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ اقٍٛث١خ

 اٌّٛقٛٞ

 2006 ا٢ظاة اٌجصؽح ظوزٛؼاٖ قٛاظٞ فؽج ِىٍف

 2006اٌزؽث١خ اٌجصؽح ِبخكز١ؽ خجبؼ ػٛظح ثعْ اٌشسّبٟٔ ػٍٟ فؽج ٔؼّخ اٌصٛؼح اٌج١ب١ٔخ فٟ ٔٙح اٌجالغخ 

اٚٞ اٌزم١١ع فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ  ٌط١فخ ػجع اٌؽقٛي ػجع ػجبـ إقّبػ١ً اٌِغؽّي

ػٍٟ 

 2006اٌزؽث١خ اٌّكزٕصؽ٠خ ِبخكز١ؽ 

 2001 اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ ػٍٟ ٔبصؽ غبٌت ػٍٟ ػجع اٌفزبذ ِس١ٟ اٌشّؽٞ (ظؼاقخ ٔس٠ٛخ)اٌدٍّخ اٌطجؽ٠خ فٟ ٔٙح اٌجالغخ 

ػجع اٌٙبظٞ ػجع اٌؽزّٓ ػٍٟ اٌّثً فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ رس١ٍ١ٍخ ف١ٕخ 

 اٌشبٚٞ

 2007 ا٢ظاة اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ ض١ًٍ ػجع اٌكبظح اثؽا١ُ٘

 2007اٌزؽث١خ اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ ٔؼّخ ِسّع اثؽا١ُ٘ ؼؾاق زك١ٓ فؽ٘ٛظ اٌزٛز١ع فٟ ٔٙح اٌجالغخ 

 2007ا٢ظاة اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ  ٚظاظ زبِع ػطشبْ اٌزٛاثغ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ ظال١ٌخ 

ظؼاقخ  ()اٌّظب٘ؽ اٌجع٠ؼ١خ فٟ ضطت اإلِبَ ػٍٟ 

ثالغ١خ 

فبضً ػجٛظ ض١ّف ز١عؼ أزّع زك١ٓ 

اٌز١ّّٟ 

 2007اٌزؽث١خ ظ٠بٌٝ ِبخكز١ؽ 

 ٘الي ػجع اٌّطٍتٔٛفً ِكز٠ٛبد اٌشؼؽ٠خ فٟ وزبة ٔٙح اٌجالغخ 

اٌّٛقٛٞ 

 2007اٌزؽث١خ اٌّكزٕصؽ٠خ ِبخكز١ؽ  ثشؽٜ ِٛقٝ صبٌر

ّٟي ٌٍمؽآْ اٌىؽ٠ُ فٟ ٔٙح اٌجالغخ  2008 ا٢ظاة اٌجصؽح ظوزٛؼاٖ ػعٔبْ ػجع اٌىؽ٠ُ خّؼخ ٘بظٞ شٕعٚش ز١ّع االثؽ اٌعالٌ

األثؽ اٌمؽآٟٔ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ فٟ اٌشىً 

 ٚاٌّضّْٛ

 2008 ا٢ظاة اٌىٛفخ ظوزٛؼاٖ ِسّع زك١ٓ اٌصغ١ؽ ػجبـ ػٍٟ زك١ٓ اٌفسبَ

 2008 اٌزؽث١خ ثبثً ظوزٛؼاٖ صجبذ ػجبـ اٌكبٌُ ِسّٛظ ػجع زّع اٌالِٟ رؼٍك شجٗ اٌدٍّخ فٟ ٔٙح اٌجالغخ

ِٚٛاػظٗ رسم١ك ِٓ شؽٚذ ٔٙح  ()ضطت اإلِبَ ػٍٟ 

اٌجالغخ ززٝ ٔٙب٠خ اٌمؽْ اٌكبثغ اٌٙدؽٞ 

ػجع اٌسك١ٓ ػٍه اٌّجبؼن لبقُ ضٍف ِشبؼٞ 

 ٚ أزّع ز١بٚٞ اٌكؼع

 2008ا٢ظاة اٌجصؽح ظوزٛؼاٖ 

 2008اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ أًِ ػجع اٌدجبؼ وؽ٠ُ  إ٠ّبْ ػجع اٌسكٓ ػٍٟ اٌططبة فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ِٛضٛػ١خ ف١ٕخ 

ث١ٕخ اٌططجخ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ فٟ ضٛء ٔظؽ٠خ 

أؼقطٛ فٟ اٌططبثخ 

 2008ا٢ظاة اٌجصؽح ِبخكز١ؽ ِبخع ػجع اٌس١ّع اٌىؼجٟ طبؼق ِسّع زكٓ ِطؽ 



 اٌزبؼ٠ص اٌى١ٍخ اٌدبِؼخ اٌشٙبظح اٌّشؽف اقُ اٌطبٌت ػٕٛاْ االطؽٚزخ

 2008اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ ل١ف زّؿح فبٌر اٌطفبخٟ ػٙٛظ ثؼجبْ ٠ٛقف األقعٞ ظؼاقخ ث٠ٛ١ٕخ رى١ٕ٠ٛخ ()ؼقبئً اإلِبَ ػٍٟ 

اٌططبة فٟ ٔٙح اٌجالغخ ث١ٕزٗ أّٔبطٗ ِكز٠ٛبرٗ ظؼاقخ 

رس١ٍ١ٍخ 

ػجع اٌسك١ٓ ػجع اٌؽضب أػٛج 

ِسّع اٌؼّؽٞ 

ػجع اٌٍط١ف زّٛظٞ 

اٌطبئٟ 

 2008ا٢ظاة ثغعاظ ظوزٛؼاٖ 

فبئؿح ػجع األ١ِؽ شّؽاْ أث١ٕخ اٌّصبظؼ فٟ ٔٙح اٌجالغخ 

اٌطبلبٟٔ 

 2009اٌزؽث١خ اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ ػٍٟ ٔبصؽ غبٌت 

ّٟي  ػجع اٌىبظُ ِسكٓ  ؼٍِخ ضض١ؽ ِظٍَٛ اٌجع٠ؽٞ (ظؼاقخ ٌغ٠ٛخ)فٟ ٔٙح اٌجالغخ ()ؼقبئً اإلِبَ ػٍ

 ا١ٌبقؽٞ

 2009 ا٢ظاة اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ

 2009رؽث١خ اٌجٕبد ثغعاظ ظوزٛؼاٖ  ز١عؼ الؾَ ِطٍهفبطّخ وؽ٠ُ ؼقٓ االقزعالي فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ أقٍٛث١خ 

 2009ا٢ظاة اٌّكزٕصؽ٠خ ِبخكز١ؽ ٔٙبظ ف١ٍر زكٓ اٌؼبٟٔ ٠كؽٜ ضٍف ق١ّؽ اٌكؼ١عٞ أقٍٛة اٌشؽط فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ رطج١م١خ 

 2009اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ  قؼعْٚ أزّع ػٍٟ اٌؽثؼٟؼافع ٔبخٟ ٚاظٞ اٌد١ٍسبٚٞ اٌزمع٠ُ ٚاٌزأض١ؽ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ أقٍٛث١خ 

اٌظٛا٘ؽ اٌزؽو١ج١خ فٟ ضطت ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ظال١ٌخ 

رطج١م١خ 

زكٓ ٘بظٞ ٔٛؼ ربج اٌع٠ٓ 

اٌسك١ٕٟ 

لسطبْ ؼش١ع اٌز١ّّٟ 

ٚػٙٛظ ػجع اٌٛازع ػجع 

 اٌصبزت اٌؼى١ٍٟ

 2010رؽث١خ اثٓ ؼشع ثغعاظ اٌعوزٛؼاٖ 

 2010ا٢ظاة اٌجصؽح ِبخكز١ؽ ػجع اٌٛازع ؾ٠بؼح اقىٕعؼ قؼع ػؿ٠ؿ شٕٛ ظؼاقخ فٟ اٌج١ٕخ اٌصٛر١خ  ()ؼقبئً اإلِبَ ػٍٟ 

 2011رؽث١خ اٌجٕبد اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ  ػٍٟ ٔبصؽ غبٌترغؽ٠ع ػجع فٍسٟ وظَٛ اٌطبٌعٞ اٌزمبثً اٌعالٌٟ فٟ ٔٙح اٌجالغخ 

 2011اٌزؽث١خ ثغعاظ ظوزٛؼاٖ  ٔؼّخ ؼز١ُ اٌؼؿاٚٞ ٔؼّخ ظ٘ش فؽزبْ اٌطبئٟ ٔٙح اٌجالغخ فٟ ضٛء ػٍُ اٌٍغخ االخزّبػٟ

 2011اٌزؽث١خ ثبثً ِبخكز١ؽ ػٍٟ ػجع اٌفزبذ ِس١ٟ وؽ٠ُ زّؿح ز١ّعٞ رؽاو١ت األقٍٛة اٌشؽطٟ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ ٔس٠ٛخ 

اٌج١ٕخ اٌّصعؼ٠خ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ فٟ ظالٌخ اٌج١ٕخ 

اٌصؽف١خ 

 2011اٌزؽث١خ اٌجصؽح ِبخكز١ؽ ق١ٍّخ خجبؼ غبُٔ ٚقبَ خّؼخ ٌفزخ اٌّبٌىٟ 

أقب١ٌت اٌجع٠غ فٟ ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ فٟ اٌٛظبئف 

اٌعال١ٌخ ٚاٌدّب١ٌخ 

 2011ا٢ظاة اٌىٛفخ ظوزٛؼاٖ ِشىٛؼ وبظُ اٌؼٛاظٞ ضبٌع وبظُ ز١ّعٞ اٌس١ّعاٚٞ 

  اٌزؽث١خ اٌجصؽح ِبخكز١ؽ زبِع ٔبصؽ ػجٛظ اٌظبٌّٟ ِؽرضٝ ػجبـ فبٌر وزبة ٔٙح اٌجالغخ ظؼاقخ أقٍٛث١خ

 

 



اٌؽقبئً ٚاألطبؼ٠ر فٟ ٔٙح اٌجالغخ فٟ اٌدبِؼبد اٌؼؽث١خ (: 2)اٌٍّسك 

 اٌزبؼ٠ص اٌى١ٍخ اٌدبِؼخ اٌشٙبظح اٌّشؽف اقُ اٌطبٌت ػٕٛاْ االطؽٚزخ

، ظاؼ اٌّؼ١ٍّٓ اٌؼ١ٍباألقزبغ٠خ  ٚق١ّخ ٔدبذ  زدبخ١خ اٌصٛؼح فٟ ضطت ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت

 رٛٔف

 1999 ــــــــــ

ِب ثٕٟ ِٓ أٌفبظ اٌٍغخ ػٍٝ ألٛاي اإلِبَ ػٍٟ فٟ 

ٌكبْ اٌؼؽة 

إٌدبذ اٌٛط١ٕخ فٟ ِبخكز١ؽ  ٠س١ٝ ػجع اٌؽؤٚف خجؽؼائع ػجع هللا أزّع ؾ٠ع 

ٔبثٍف، فٍكط١ٓ 

 2005اٌعؼاقبد اٌؼ١ٍب 

فٟ ضطجٗ  ()أقٍٛة ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت

 اٌسؽث١خ

 2006ا٢ظاة ِٕٛثخ ظوزٛؼاٖ ِسّع اٌٙبظٞ اٌطؽاثٍكٟ ػٍٟ أزّع ػّؽاْ 

إٌدبذ اٌٛط١ٕخ فٟ  ِبخكز١ؽ ٠س١ٝ ػجع اٌؽؤٚف خجؽ إ٠ّبْ قبِٟ ِسّع اٌشٛثىٟ أٌفبظ اٌفٍه ٚا١ٌٙئخ فٟ ٔٙح اٌجالغخ

 ٔبثٍف، فٍكط١ٓ

 2008 اٌعؼاقبد اٌؼ١ٍب

ِفَٙٛ اٌزؽاظف ٚل١ّزٗ اٌعال١ٌخ ث١ٓ ٌغخ اٌمؽآْ 

 اٌىؽ٠ُ ٚٔٙح اٌجالغخ

ا٢ظاة ٚاٌؼٍَٛ  اإلقال١ِخ فٟ ٌجٕبْ ِبخكز١ؽ ِٙب ض١ؽ ثه ٔبصؽ فؽاـ رؽوٟ ػجع اٌؼؿ٠ؿ

 اإلقال١ِخ

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌؽقبئً ٚاألطبؼ٠ر  فٟ شؽٚذ ٔٙح اٌجالغخ فٟ اٌدبِؼبد اٌؼؽال١خ: (3)اٌٍّسك 

 اٌزبؼ٠ص اٌى١ٍخ اٌدبِؼخ اٌشٙبظحاٌّشؽف  اقُ اٌطبٌت ػٕٛاْ االطؽٚزخ

٘بظٞ ػجعػٍٟ  (ـ656ٖد )اٌّجبزث اٌٍغ٠ٛخ فٟ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ الثٓ اثٟ اٌسع٠ع

 ٠ٛ٘عٞ

ػجع اٌىبظُ ِسكٓ 

 ا١ٌبقؽٞ

 2002 ا٢ظاة اٌىٛفخ ظوزٛؼاٖ

ِشسٓ زؽظاْ ِظٍَٛ  ازّع ثطً ٚق١ح ظؼاقخ ثالغ١خ (679ٖد)شؽذ ٔٙح اٌجالغخ ٌىّبي اٌع٠ٓ اٌجسؽأٟ 

 اٌع١ٌّٟ

 2005 اٌزؽث١خ ظ٠بٌٝ ِبخكز١ؽ

ِسّع ػجع اٌؿ٘ؽح غبفً  قدبظ ػجبـ زّؿح (ـ656ٖد )ثٟ اٌسع٠ع أِجبزث إٌس٠ٛخ فٟ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ الثٓ اي

 اٌشؽ٠فٟ

 2007 ا٢ظاة اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ

اثؽ ِٛضٛػبد وزبة اٌجالغخ ٚاٌزطج١ك ثٕصٛص ِطزبؼح ِٓ ٔٙح 

  ...(ع)اٌجالغخ ٌالِبَ ػٍٟ 

 2007 اٌزؽث١خ ثغعاظ ِبخكز١ؽ أزّع ثسؽ ٠ٛ٘عٞ اٌؽاٚٞ ز١عؼ ِسكٓ قٍّبْ

  فبٌرِؽرضٝ ػجبـاٌزأ٠ًٚ فٟ ثالثخ ِٓ شؽٚذ ٔٙح اٌجالغخ 

اٌكٍّٟ 

زبِع ٔبصؽ ػجٛظ 

 اٌظبٌّٟ

 2007اٌزؽث١خ اٌجصؽح ظوزٛؼاٖ 

ِؼٙع  ظوزٛؼاٖضٌٛخ ػ١كٝ اٌفبضٍٟ  ٠س١ٝ ؼِؿٞ ِسكٓ ِٛاؼظ اثٓ أثٟ اٌسع٠ع فٟ وزبثٗ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ

اٌزبؼ٠ص 

 اٌؼؽثٟ

ِؼٙع 

اٌزبؼ٠ص 

 اٌؼؽثٟ

2008 

اٌّجبزث اٌٍغ٠ٛخ فٟ ِٕٙبج اٌجؽاػخ فٟ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ ٌسج١ت هللا 

اٌطٛئٟ 

ِصطفٝ وبظُ 

شغ١عي 

 2008ا٢ظاة ثغعاظ ظوزٛؼاٖ  

ٌسج١ت  (ِٕٙبج اٌجؽاػخ فٟ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ )اٌجسث اٌج١بٟٔ فٟ وزبة 

 (٘ـ1324:د )هللا اٌٙبشّٟ اٌطٛئٟ 

زٛؼاء ػجع ػٍٟ 

قؼ١ع 

 2009اٌزؽث١خ اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ  صجبذ ػجبـ ػٕٛؾ

٠َِّٛخ فٟ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ ػجع اٌىبظُ ِسكٓ  ظبفؽ ػج١ف ػٕبظ خٙٛظ زج١ت هللا اٌطٛئٟ إٌّيْس

 ا١ٌبقؽٞ

 2010 ا٢ظاة اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ

١ثُ  َِ ِجبزث ِظال١ٌخ فٟ شؽذ ٔٙح اٌجالغخ  ٌٍش١ص وّبي اٌع٠ٓ 

 (٘ـ679د)اٌجسؽأٟ

ٚصبي ػجع اٌٛازع 

ضض١ؽ اٌطؽقبٟٔ 

 2011اٌزؽث١خ اٌىٛفخ ِبخكز١ؽ  ِٕبف ِٙعٞ اٌّٛقٛٞ
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Abstract  

 

    This researching study deals with linguistic studies, that Iraqi theses 

and dissertations have investigated, in which Nahj Al Balaghah is their 

practical field. This special attention has started from the attention of 

researchers themselves in studying the book. They find out that most 

linguistic researches have been represented in Nahj Al Balaghah book, 

Imam Ali (Peace be upon Him). I have not found a book that has 

received more researchers’ attention and been studied and analyzed 

than this book with one single exception,  The Holy Quran and the 

Prophetic tradition (Hadith). Nahj Al Balaghah Book has received a 

great outstanding position in the fields of academic researches in our 

Iraqi universities since their first establishment times by which 

university studies had been started. In this respect, the first study of 

this book was in 1965 in Baghdad University/ College of Arts, by 

researcher Kamil Hassan Al-Baseer. Then other researchers continued 

studying its illustrations, clarifying its aims and meanings,revealing its 

imageries and structures, and showing its extraordinary content.  

     The aim of this researching study is showing the efforts of Iraqi 

researchers’ efforts in the fields of linguistic  subject and knowing them 

in the light of their resources, procedures, mechanisms, and in what 

problems and situations they have revealed. Then, the approach of this 

researching study described these studies, disassembling them, and 



capering them with what have been determined by the grammatical, 

morphological, rhetorical studies, and in the modern linguistic 

discussion.  

     The material of these studies is distributed to four levels; each level 

becomes a title of a chapter. The first chapter deals with the efforts of 

researches in the phonetic studies; it consists of two researching 

discussions: The first researching discussion deals with the reference of 

the sound in a single pronunciation; the second researching discussion 

deals with rhythmical elements. The second chapter is particularized in 

the morphological studies; it consists of three researching discussions: 

The first researching discussions is the forms and signals of verbs; the 

second researching discussions is the forms and signals of references; 

and the third researching discussion is the forms and signals of 

derivations and the forms and signals of broken plurals. The third 

chapter deals with grammatical studies. It consists of three researching 

discussions: Thee first researching discussion is the efforts of 

researchers in the parts of sentence, the time signal of sentence; the 

second researching discussion is the structural signals (in form) of 

sentence, the functional signal of the structural senses in presenting, 

and deletion and increase; the third researching discussion is the 

expression techniques that imply: structural techniques and 

informative techniques. The fourth chapter deals with the efforts of 

researchers in semantic studies; it implies three researching 

discussions: The first researching discussion is articulation signals that 



implies the dictionary signals, metaphorical signals, extraordinary 

signals, and sematic relations in single articulations; the second 

researching discussion is structural signal that implies the real signals 

and the metaphoric signals of sentences and structures; the third 

researching discussion is semantic trace of the language authority of 

Imam Ali (Peach be upon Him). In all that, I followed an evaluating and 

analysing approach that can counterpoise between these studies and 

their authoritative experts. I reached at various researchers’ attitudes 

in presenting linguistic subjects, their different methods in their 

successions, and their different ways in studying them that make theirs 

studies follow different approaches in which they become highly 

different in their directions , and they maybe, in some times, similar 

and identical in many common characteristics and features.  

The Iraqi researchers have done great efforts in investigating linguistic 

examples and analyzing them; so that they could reinforce the 

rightfulness what former times linguists had achieved in the linguistic 

subject of its different levels.  
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