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      الْفُلْـكارِ و هـالنلِ و اللَّيـ فالت اخـضِ واألَرو اتاوملْقِ السي خف إِن
اء          ن مـ مـ اءم السـ ن مـ لَ اللّـها أَنـز مـو اس النـ نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت

 ــد عب ضاألر ــه ــا بِ يــاحِ    فَأَح يالر ــرِيف تَصو ــة آبــلِّ د ــن كُ ــا م يهف ــث بــا و هتوم
لُونقعمٍ يلِّقَو اتضِ آلياألَراء ومالس نيخِّرِ بسابِ الْمحالسو  ]١٦٤البقرة[  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   
  
 

  إقرار المشرف 

  

      لق يف هنج البالغة  دراسـة لغويـة  نصوص اخل( (إعداد هذه الرسالة الموسومة بــ  أشهد أن (( 
جامعـة ذي قـار    ) جرى تحت إشرافي في مهند عبد الكريم جبار(  الطالب بها تقدمالتي 

 شـهادة  وهي جزء من متطلبـات نيـل  ــ قسم اللغة العربية ، ــــ كلية اآلداب ــ
  الماجستير في اللغة العربية وآدابها . 

  
  

   : التوقيع
   قاسم محمد كامل السعيديأ. م. د  االسم :

    ٢٠١٦/   /    التاريخ : 
  

  
  

   أرشح هذه الرسالة للمناقشة، بناء على التوصيات المتوفرة 
  
  

  : التوقيع
  هادي شندوخ حميدأ. م. د االسم : 

   رئيس قسم اللغة العربية        
    ٢٠١٦/    /    التاريخ : 

  
    
 



  إقـــــرار لــجــنة الــمناقـــــــشة
  

( ـــ  بـاطلعنا على الرسـالة الموسـومة    وأعضاؤها لجنة المناقشة نشهد أنَّنا رئيس     
قد ناقشـنا  و)  مهند عبد الكريم جبار(  ) للطالب لخلق في نهج البالغة دراسة لغويةنصوص ا

ها جديرة بالقبول لنيل شهادة الماجستير في محتوياتها ، وفيما له عالقة بها ، ووجدنا أنَّ الطالب
  ر (                     ) .  ـــقديــتـوب اللغة العربية وآدابهافي 

  
  

ـــيع                                                                   الــتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الــتوقــيع                                                              

  مجيد مطشر عامرد.  أ.                                  األسديش كر سبع نتيشا د.  . أ
  عضواً                                                             رئيساً      

                   ٢٠١٧/   /   التاريخ :                                       ٢٠١٧/   /    التاريخ :  
  
  

الــتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع                                                                 
  الــتوقــيع 

    قاسم محمد كامل د.  م.أ.                                      خليل خلف بشير أ. م. د.
  اً عضواً                                                          عضواً ومشرف       

   ٢٠١٧/   /   التاريخ :                                      ٢٠١٧/   /       التاريخ :
   

  صادق مجلس كلية اآلداب في جامعة ذي قار               
  على ما جاء في قرار اللجنة أعاله

  
  أ. م. د. جابر محيسن عليوي 

  عميد كلية اآلداب          
    ٢٠١٧/    التاريخ :     /



 

  اإلهداء
  إىل

  أمري البالغة والفصاحة 
  اإلمام علي بن أبي طالب ( عليه السالم )  

يل العاطفة      ... شالّ
  أمي وأبي 

  ... رفيقة عمري
  أهدي هذا اجلهد ...

  
  مهنّد



  شكر وعرفان
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  نَّكُمَألزِيد تُملَِئن شَكَر كُمبر ِإذْ تََأذَّنو)٧:إبراهيم(  
الحمد هللا الذي ال يبلغ مدحته القـائلون ، وال يحصـي نعمـاءه     ((في البداية ، 

  أتقدم بخالص الشكر ، واالمتنان ، لكلٍّ من :، )١())العادون
الذي كان له الفضـل فـي    دكتور قاسم محمد كامل السعيديأستاذي المشرف ال

ـ اختيار عنوان البحث ، ولما غمرني به من التوجيهـات ، والمالحظـات ، وفَ   تحه 
  أبواب داره لتالمذته . 

أساتذتي في قسم اللغة العربية لما لهم بعد اهللا من فضل في إيصالي إلـى هـذه   
  المرحلة من الدراسة .

  أسرتي على إسنادهم لي طوال مدة البحث .
كلمة وفاء لكل من وقف بجانبي في إنجاز هذا الجهد ، وساعد في إخراج هـذه  

  زمالئي في الدراسات العليا .  حسين وعالء الرسالة ، وأخص منهم بالذكر
  

  الباحث

                                     
  ) .١(خ٣٩نهج البالغة :) (١



  الملخص
  حمن الرحيمربسم اهللا ال

أهميةُ تنبع هذه نصوصِبـ الرسالة الموسومة ) في نهـجِ  الخلق  البالغـة 
 للغـة  اً ثـراً رافـد  الذي يعد)  البالغة في ( نهجِ كونها تبحثُ دراسة داللية ) من

العربية اً، ومعينهاوعلوم والبيانِ للفصاحة ي و هو ، واالتقانِ ، والبالغةتلو القرآن 
الشريف النّبوي والحديثَ الكريم.  

لي من التنويه دالى  وال بكثرة الدراسات نهـجِ  التي دارت حـولَ  السابقة 
الجانبِ بحسبِ وكانت متنوعةً البالغة الذي يراد تُدراسواحد من  منها ، والخلقُ ه

  . قت الدراسةَواستح البالغة من نهجِ واسعةً التي اتخذت مساحةً الجوانبِ
البحثُ ويقوم الجوانبِ على دراسة في نصوصِ الداللية والخلـقُ  الخلق ، 

مصدر ما بـ( نصوص الخلق ) والمقصود ، به المخلوق يراد قاله علي (  االمام
وغيرها والحيوانِ واالنسانِ والكونِ العالمِ ع) في خلقومنهج ، الدراسة علـى   قائم

والتحليِل الوصف أي بوصف الظاهرة ذكرِو اللغوية وعلى تحليلهاوعليها  الشاهد ،
،  النتـائجِ  بأهم وخاتمة فصوٍل وثالثة تمهيد على البحث هذا االساس قامت خطةُ

التمهيد نبالداللة لغةً واصطالحاً  التعريفُ وقد تضم .  
ـ  االول بعنوان ( الداللة الصوتية ) وقد تطرقـتُ  وجاء الفصُل  ه الـى في

التعريف التكرار وداللته الصوتية ومناسبة بيان  صطالحاً ووا لغةً بالداللة الصوتية
  الصوتية للنبر .االصوات للمعاني ، والداللة 

علـى مبحثـين ،    سمعنوان ( الداللة الصرفية ) وقد قُب الثاني وجاء الفصُل
الفعـل   أبنيـة  والً فيها (متنا االفعال ودالالتها االول الى أبنية في المبحث تطرقتُ

  ) . أحرف بثالثة بحرفين و المزيد و المزيد بحرف المزيد الثالثي المجرد و
أبنية  متناوالً فيها (بنية االسماء ودالالتها الثاني الى أ في المبحث تطرقتُو 

  .األسماء المجردة والمزيدة بحرف والمزيدة بحرفين أو أكثر) 



  الى فيه الذي تطرقتُ الثالث عنواناً للفصِل ) يبيةُالترك وكانت ( الداللةُ
) نوإ خبرٍمن  معاني الكالمِ داللةداللةَمتناوالً  الخبر و ذاكراً بعض دالالت ،) شاء 

 وداللـة  والتـأخيرِ  التقديمِ داللةو، النفي  و االستفهامِ و األمرِك،  بعض األساليبِ
والذكرِ الحذف.  

  . ليها البحثُا َلالتي توص النتائجِ بأهم خاتمةٌ الفصوَل توتل
صـبحي   حققهـا الـدكتور   على نسخة النصوصِ في توثيق وقد اعتمدتُ

 نهـج  ، أما شـروح  البالغة نهجِ نصوصِ حالياً في توثيق الصالح، وهي المعتمدةُ
موضوعي في فاعتمدتُ البالغة على ما يخدمتمييزٍ ها دون شرحٍ بين بـلْ  وآخر ، 

  .من المادة العلمية ضالتي فيه ما وجدتُ
من أن والبد هُأنو الى الصعوبات ـا جعـلَ   الباحثَ التي واجهتمم  ذلـك 

ينعكس على ثنايا البحث الباحثُ ، وقد تجنّب تكرار ما قد طُرح   فـي الدراسـات 
الدراسةَ نسبياً ، ما جعَل السابقة تُبنى على قلة العدد ها .في صفحات  

 أتقدم المنعمِ شكرِ تعالى ، ومن بابِ المنعمِ من شكرِ البحث البد وبعد إتمامِ
 الذينذي قار  جامعة اآلدابِ في كلية العربية اللغة قسمِ الى أساتذة الجزيِل بالشكرِ

 المسـاعد  علـى األسـتاذ    وُأثني بالشكرِ التحضيرية في السنة أناروا لنا الطريقَ
و  العنـوانِ  في انتقـاء  لي من عونٍ (قاسم محمد كامل السعيدي) لما أبداه الدكتور
التوجيه العلمي الذي وضعني على جادة البحث ومتابعته في تقويمِ المستمرة المادة 

المطروحةالشكرِ ، وال أنسى تقديم للعاملين في مكتبة اآلدابِ كلية ذي قـار   جامعة
والمكتبة وم المركزيةكتبة الروضة و الحيدرية مكتبة العتبة العباسية .  

موصوُل والشكر ألعضاء لجنة ب بدءا المناقشةالدكتور (شـاكر سـبع نتـيش     األستاذ
األسدي) رئيساً و األستاذ الدكتور (مجيد مطشر العامر) عضواً و األستاذ  الـدكتور   المسـاعد

م هذا البحث وإبداء تصـويباتهم القيمـة حتـى    هِ(خليل خلف بشير العامري) عضواً ، لقراءت
 . العالمينِ الحمد هللا رب دعوانا أن ها وآخرعلى سوق تستوي الرسالةُ



          
  الموضوعات  الصفحة

  من  إلى
  المقدمة   ١  ٣
  التمهيد   ٤  ٨
  والخلقالداللة مفهوم     ٥  ٨

  
  ٩                داللة الصوتيةال            

  الداللة الصوتية  ١٠  ٤١
  التكرار وداللته الصوتية  ١٤  ٢٤
  مناسبة الصوت للمعنى ٢٥  ٣٦
  داللة النبر الصوتية ٣٧  ٤١

  
    ٤٢                يةالصرف الداللة               

 الداللة الصرفية ٤٢  ٩٨
 المبحث األول:  أبنية االفعال ودالالتها  ٤٥  ٧٨

  وداللته المجردالثالثي  لفعأبنية الأوالً :   ٤٥  ٥٣
  ثانياً : أبنية الفعل الثالثي المزيد وداللته  ٥٤  ٦٢
  ة بحرف واحدالمزيد الثالثي لالفعأبنية أ _   ٥٤  ٦٢



  المزيدة بحرفينالثالثي ل الفعأبنية ب _   ٦٣  ٧٣
  المزيدة بثالثة أحرفالثالثي ل الفعأبنية ج _   ٧٣  ٧٨
 المبحث الثاني:  أبنية األسماء ودالالتها ٧٩  ٩٨
 وداللتهاالمجردة  أبنية األسماء ٨٠ ٨٦

  واحد المزيدة بحرف أبنية األسماء ٨٧ ٩٤
  و أكثر وداللتهاأ المزيدة بحرفين أبنية األسماء ٩٥ ٩٩

  
  ١٠٠            ةالتركيبي الداللة               

  الداللة التركيبية  ١٠٠  ١٢٧
  داللة معاني الكالم ١٠٣  ١١٨
  الخبر أوالً : ١٠٣  ١٠٧
  اإلنشاء ثانياً : ١٠٨  ١١٨
  داللة األمر ١٠٩  ١١١
 داللة اإلستفهام ١١١  ١١٣
  يداللة النف  ١١٤  ١١٨
  داللة التقديم والتأخير  ١١٩  ١٢٣
  داللة الذكر والحذف  ١٢٤  ١٢٧
  الخاتمة    ١٢٨  ١٣٠
   المصادر والمراجع    ١٣٢ ١٤٤
B  A     ــة ــص باللغـ الملخـ



 
  االنكليزية
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  المقدمة
في دفـع بالئـه ،    ، وذكره سبباً هفي نعمائة الحمد هللا الذي جعل شكره زياد

مين بياء والمرسلين محمد األنوالسالم على خاتم األة الئه ، والصالآلعظمته و وبياناً
ه المنتجبين ن وصحبله الطيبين الطاهريآعسوب الدين وه يووصي.  

  ما بعد : أ
ـ موبحر زاخر ة العربية ينضب لعلوم اللغ ) معين الة ( نهج البالغ نإف  وءمل

جعلـه بعـد    هذا ما بدع نظام وأ روع الكالم وأد بتفر، ة والفصاحة بجواهر البالغ
  . )وكالم نبيه ( سبحانه وتعالى  اهللا كالم

 )   (مام علي بن أبـي طالـب  وصاحبه اإل)  بحث في ( نهج البالغةهذا       
       ، وشـرحا بهذا عـدد مـن العلمـاء ، بحثـا     نيوقد ععن التعريف ،  انغنيوهما 

، وال بد لي من التنويه إلى كثرة الدراسات السابقة التي دارت حـول نهـج   تحقيقاو
البالغة وكانت متنوعة بحسب الجانب الذي يراد دراسته منها، والخلق واحـد مـن   

قد كـان  ، و الجوانب التي اتخذت مساحة واسعة من نهج البالغة واستحقت الدراسة
 لألستاذ المشرف الدكتور قاسم محمد كامل السعيدي العون الكبير على انتقاء العنوان

إذ لم  ) ،لغويةج البالغة دراسة ( نصوص الخلق في نه الذي هو راسةموضوع الد
وكان  يدرس أحد من الباحثين هذا الجانب على حده إلّا ما درس من الخطب ضمناً ،

باحث تجنب تكرار ما قد طُرح في الدراسات السـابقة  من الصعوبات التي واجهة ال
جعل ذلك  نسبياً ، فضال عن المرض الذي ألم بالباحث واعاقه فترة عن الكتابة ، مما

تكون خطة البحث  نأ اللغوية طبيعة الدراسة اقتضت وقد ينعكس على ثنايا البحث ،
 هوم الداللـة لغـة  رضت في التمهيد الى مف، تعة خاتم فصول و على تمهيد وثالثة

التركيبيـة )  ( الصوتية  والصـرفية و  ا تاركا التعريف بمستويات الداللةواصطالح
  .كل فصل  معرفا بها عند بداية



املقدمة 
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د تضمن التكرار وداللتـه  ) وق عنوان ( الداللة الصوتية الفصل األول حملو
   وداللته الصوتية . النبرو، ومناسبة الصوت للمعنى ،  الصوتية
 ل واأل :مبحثـين ) وكان فـي   الثاني عنوان ( الداللة الصرفيةحمل الفصل و

مجـرد والمزيـد بحـرف    ال الثالثيالفعل ة بنيأتها ) وتناول ( فعال ودالالاألة بنيأ(
ـ أمنهـا ) ، والثـاني (    ة ما وردحرف وداللأ بثالثةن والمزيد والمزيد بحرفي ة بني

( أبنية األسماء المجـردة والمزيـدة بحـرف أو     درست فيه، و تها)سماء  ودالالاأل
  حرفين أو أكثر وداللة ما ورد من هذه األبنية ) .

فيه داللة معـاني   بحثت، و ) الثالث بعنوان ( الداللة التركيبيةوجاء الفصل 
داللـة   ، وستفهام داللة اال داللة األمر ، و الكالم ( داللة الخبر وداللة اإلنشاء ) و

  التأخير . التقديم والنفي، وداللة 
ليها ، تبعها إهم النتائج التي توصل البحث أبينت فيها  ةبخاتمة وختمت الرسال

  بالمصادر والمراجع . ةقائم
تقديم الو ةاللغوي ة) بذكر الظاهر التحليلي الوصفي منهج (الوسار البحث على 

 من ( نصوص د الشاهد على ذلك ارلعلماء والباحثين فيها ومن ثم ايلها وذكر اراء ا
 تركيـب   استعمالاو او بناء محل آخر  الخلق ) وبيان سبب استعمال صوت او لفظ

  للوصول الى المعنى  المراد .
لصرف : ا المراجع منها : كتب النحو و من المصادر و اًعدد واعتمد البحث

:  اللغـة كتب  و، وغيرها ة ل وشرح الشافيصمفالكتاب والخصائص وشرح المنها 
أما شروح نهج  ،ولسان العرب وامثالها  والصحاح ةمقاييس اللغمعجم  والعين  نحو

البالغة فاعتمدت على ما يخدم موضوعي فيها دون تمييز بين شرح وآخر بل مـا  
ذي حققه كتاب (نهج البالغة) ال تمد البحثواع وجدت ضالتي فيه من المادة العلمية ،

 الدراسات االكاديميـة ن الكثير من خذه للمادة العلمية ألالدكتور صبحي الصالح في أ



املقدمة 
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، واتخذ الباحث من حرف الخاء (خ) رمزا للخطبة موضع قد عولت عليه في بحثها
  الدراسة .

 علي بن ألبي طالـب  مير المؤمنينأن سيدي وموالي لتمس العذر مأواخيرا 
)    (-  إ-بعد اهللاإ ، ولم يرضهم عني  كان هناك ما نوفقت في الحصـول   ن

الصفح  فأرجولم يكن  نإ و )١())ذلك فضل اهللا  يؤتيه من يشاء (( ــفم على رضاه
و قلـة خبرتـي    ذلك ) و يكون شفيعي في   لعفو من موالي امير المؤمنين (وا

والصالة والسالم على محمد وآلـه الطيبـين   والحمد هللا رب العالمين حداثة تجربتي 
  .الطاهرين
  
  
  
  

  الباحث                                                            

                                     
  . ٥٤المائدة :) (١
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  التمهيد
  : والخلق الداللة مفهوم  

  :  واصطالحا اللة لغةالدتعريف 
 ةلولعلى ويقال : دأ، والفتح  ةاللود ةاللد دّلي ّلد ((و )١(الداللة مصدر الدليل

 ))رشد وهدى ، والدال والدليل : المرشد الى الطريق أوكلها بمعنى واحد وهو  يضاًأ

(  ةوالبيان من المعاني التي حملتها ماد فاإلرشاد،  )٣( ))يستدل به  الدليل ما ((، و)٢(
 ءالشي ةبانإحدهما أ(( الدال والالم اصالن :  نأه) ٣٩٥ابن فارس ( ت  ذكر) و دّل
علـى   فالنـاً  ول قولهم : دللتُفاأل . يءخر اضطراب في الشتتعلمها ، واآل ةمارإب

خـر  صل اآلواأل، ة اللوالد ةاللن الدوهو بي،  ءفي الشي ةمارالطريق : والدليل اإل
  . )٤( ))ذا اضطربإ، يءالش لقولهم : تدل

ـ  ه )٥٠٢صفهاني ( ت وذكر الراغب األ بقولـه :   ةفي مفرداته معنى الدالل
، والدال : من حصل منه ذلك ، والدليل في  ةواالمار ةمصدر كالكتاب ةصل الداللأ((

ـ  كعالم وعليم ، وقادر ، وقدير ، ثم يسمى ال ةالمبالغ  ة، كتسـمي  ةدال والـدليل دالل
  .)٥( ))بمصدره  يءالش

ـ  لـة ، يدل دال ءه على الشيدلّ (()  ـه٧١١ابن منظور ( ت  قالو  ةودالل
ه والدليل : الدال وقد دلّ ،يستدل به  والدليل : ما، : سدده اليه ، ودللته فاندل ...فاندل

ـ والدّ ةاللالسم الدّوا،على ... أوالفتح ،  ةودلول ةودالل ةه داللعلى الطريق يدلّ ،  ةالل
                                     

  .٨/٨ينظر : العين ( دل ) :  - )١(
  .٣/٣٧٧:القاموس المحيط ( دل )  - )٢(
  .٦/١٦٩٨الصحاح ( دلل ) :  - )٣(
  .٢٦٠- ٢٥٩/  ٢:( دل )  ةمقاييس اللغمعجم  - )٤(
  .  ١٧١:  (دل)القرآن ألفاظمفردات  - )٥(
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  . )١( ))فته بهذا الطريق : عر هودللت، بالكسر والفتح ...
ـ  نأات نجد عجمفي الم ةلالتقدم من تعريف الد وبعد ما مـن   ةعلماء العربي

ـ يراد بها من اإل ، والدال ، والدليل ) وما ةمصطلحات ( الدالل واعرفغويين لال  ةبان
  . )٢(وجيه الى الشيءو التأظهار ، اإل وواالرشاد 
  

  اصطالحا : الداللة
خر آ يءيلزم من العلم به العلم بش ةبحال يءكون الش ((ها : نّأب الداللةف عرتُ

ما يتوصل بـه الـى    ((هيأو، )٣( ))ل هو الدال والثاني هو المدلول واأل شيء، وال
ابيـة ،  معرفة الشيء ، كداللة االلفاظ على المعنى ، و اإلشارات ، والرمـوز الكت 

 ((ه ) اصطالحا بقوله : ١٢٠٥بيدي ( ت فها الزوقد عر ، )٤())والعقود في الحساب
 هـي مـا   أو،  )٥())سن به فهم منه معناه للعلم بوضـعه حأ أوطلق أكون اللفظ متى 

ة فـي الحسـاب   شارات والرموز والكتاباإل ة، كدالل يءالش ةيتوصل بها الى معرف
  . )٦(م بغير قصدأك بقصد ن كان اللفظ ذلاللفظ على المعنى سواء ا ةودالل

ـ  ((ه : نّأب حديثاً ةف علم الداللوقد عر  ((أو )٧( )) ىالعلم الذي يدرس المعن
ز حتى يكون قادرا علـى  ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرم

                                     
  ١٤١٤- ١٤١٣/ ١٦:( دلل) لسان العرب - )١(
  .٢٣:  التطبيقي في التراث العربي ةعلم الدالل:  ينظر - )٢(
  .١/٧٨٧كشاف اصطالحات الفنون : موسوعة وينظر : ، ١٠٩التعريفات :  - )٣(
  .  ١٧١:  (دل)القرآن ألفاظمفردات  - )٤(
  .٢٨/٤٩٨ :تاج العروس ( دلل ) - )٥(
  .١٧١:  (دل)القران الفاظمفردات  : ينظر - )٦(
  .١١حمد مختار عمر ) : أ(  ةعلم الدالل - )٧(
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  .)١())حمل المعنى
 عد)، وم١٨٨٣( عام   )٢( على يد الفرنسي (ميشال بريال) علم الداللة ظهر 

 اًرمـز  ةللدالل نإتقدم ف ضوء ما في و ، )٣(المتعارف عليه اليوم ةعلم الداللل اًمؤسس
اللفظ والمعنـى   ةهو المعنى ، والعلم الذي يبحث في عالق مدلوالً هو اللفظ ، و داالً

طار خارجي ويمثله ( الشكل ) وهو إطارين إ في ، ويمكن وضعه )٤(ةهو علم الدالل
، وعند  )٥(ةالمعنوي ةطار داخلي يمثله ( المضمون ) وهو الظاهرإو ،ةالحسي ةالظاهر

وضوع علم م ةا سبق سعمم لي ، ويتضح ةتتكون الدالل )الشكل والمضموناقتران (
 التعريف بمسـتويات  حث علىبمدلوالتها ، لذلك سيقتصر الو بقدر الدالالت ةالدالل
  .  ةوالتركيبي ةيوالصرف ةالصوتيجوانبها ب اللغوية  ةالدالل

  
  
  
  
  
  

  
                                     

  . ١١علم الداللة (أحمد مختار عمر) : - )١(
  . ٧( كلور جرمان وريمون لوبلون) :  ةينظر : علم الدالل - )٢(
 الصغير) علي (محمد حسينفي القران الكريم ةتطبيقي ةينظر : تطور البحث الداللي دراس - )٣(

 :١٥.  
  .١٦٨:  ةوخصائص العربي ةقه اللغينظر : ف - )٤(
  . ١٧- ١٦: ينظر : تطور البحث الداللي دراسة تطبيقية في القران الكريم - )٥(
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  الخلق :
 ، )١(، يقال : خلقت األديم للسقاء إذا قدرته قبـل قطعـه   : تقدير الشيء لغة

٢(وخلق اهللا تعالى ، والخالق والبارئ والمصور من أسماء اهللا جّل وعز( .  
المذكورة في  ةمن نصوص نهج البالغ ةما نصوص الخلق : فهي مجموعأو

صـناف الخلـق   أمـام  ها اإلفيالتي ذكر  )  (الب بي طأبن مام علي إلا خطب
، من خلق األفالك والسماوات وخلق النجوم والشمس والقمر والليل والنهار  ةوالخليق

، )  ( وخلق اليابسة وموارد المياه وخلق المالئكة وخلق اإلنسـان وخلـق آدم   
 ة والذبابة)الخفاش والطاووس والطيور والجرادة والنملوخلق الحيوانات من مثل : ( 

فضال عن بقية النصوص األخرى التي تضمنت الخلق من االستدالل على الخالق  ،
الصانع جّل وعال بالمخلوق ، وإحكامه لألمور وتقديره لها ودقتها ، وحدوث العالم، 
وقد جمع أويس محمد كريم هذه النصوص في معجم سماه (المعجم الموضوعي لنهج 

فقـد اسـتحقت    ةالتي هي جزء من نهج البالغصوص هذه الن ةولعظم ،)٣(البالغة)
  . ةالدراس

  
  
 

                                     
  .٢/٢١٣، ومعجم مقاييس اللغة(خلق) : ٤/١٤٧١ينظر : الصحاح (خلق) : – )١(
  .٢/١٢٤٣ينظر : لسان العرب (خلق) : – )٢(
  وما بعدها. ٥٦ينظر : المعجم الموضوعي لنهج البالغة : – )٣(



  
  

  الفصل األول 
  الداللة الصوتية

  التكرار وداللته الصوتية
  مناسبة الصوت للمعنى 
  النبر وداللته الصوتية 
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  الفصل األول
  الداللة الصوتية

  توطئة:
هـي    التـي في حياة اإلنسان فهو مقابـل للغـة،    مهماً يشكل الصوت جزءاً

 صـوات مع غيره من األ ، فالصوت)١())يعبر بها كل قوم عن أغراضهم أصوات((
  يؤدي وظيفة إيصال المعنى بما يوحيه من دالالت.

، أصـوات والجمع  ،)٣(والصوت الجرس، )٢(وغيره والصوت صوت اإلنسان
ت أي شديد الصوت، وصات يصـوت صـوتا فهـو    والصائت الصائح ورجل صي

، ورجـل  صـوات ، وكل ضرب من األغنيات صوت مـن األ صائت بمعنى صائح
صائت حسن الصوت شديد٤(ه(.  

عرض يخرج مـع الـنفس مسـتطيال     ((بأنّه:  ه)٣٩٢ابن جني (تفه وعر
فعه من الرئتين يشكل ذبذبة ناتجـة عـن   ، فخروج الهواء من الفم بعد د)٥())متصال

ابـن جنـي   لهمـا  عاالستطالة واالتصال جو، )٦(التموج المتسبب عن القرع أو القلع
سببا في حدوث الصوت وما يعترض خروجه من جهاز النطـق يكـون    ه)٣٩٢(ت

                                                
  .١/١٥٢الخصائص:  -)١(
  .١٢/٢٢٣ينظر: تهذيب اللغة(صوت):  -)٢(
  .٢٨/٢٥٢١ينظر: لسان العرب(صوت):  -)٣(
  .٧/١٤٦ينظر: العين(صوت):  -)٤(
  . ١/١٩سر صناعة اإلعراب:  -)٥(
  . ٩٨ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:  -)٦(
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طق هذه تحدث في نقطـة ممـا بـين    سببا في تكوين الحروف والمقاطع، فعملية النّ
  .)١(الصوتية في الجهاز النطقي اإلنسانيالشفتين واألوتار 

إذن فما يقوم به الجهاز النطقي لدى اإلنسان من عمليات مدركَة بحاسة السمع 
تؤلف بطرائق اصطالحية في كلمات ذات دالالت  صوات، وهذه األصواتتسمى األ

  .)٢(اصطالحية
ى ها مـن أقـو  "، وعـد الداللة اللفظية"ابن جني اها سم صواتاألودالالت 

، وذكرهـا فـي   )٣()) الداللة اللفظية أقوى من الداللة المعنويـة و ((: الدالالت قال
بما  األلفاظفأما مقابلة  ((ال: قساس الحروف أشباه المعاني، ومإالخصائص في باب 

الحـروف   أصـوات ها فباب عظيم واسع وذلك أنَّهم كثيرا ما يجعلون أصواتيشاكل 
قـدره  ن افيعدلونها ويحتذونها عليها وذلك أكثر ممعلى سمت األحداث المعبر عنها، 

كثرة وقوع هذا النوع مـن   إلىفي هذا يشير ابن جني ، و)٤())وأضعاف ما نستشعره
يثه دح أيضا، ومما نجده عنده في هذا الباب )٥(على المعاني في اللغة صواتاألداللة 

ي الكـالم  ف آخروضعفها مبينا السبب في اختيار صوت موضع  صواتاألعن قوة 
أقوى من النّضح، قال والنّضخ  ،النّضح للماء ونحوه((للوصول للمعنى المراد يقول: 

تهـا للمـاء   ، فجعلوا الحـاء لرقّ }٦٦{الرحمن)) فيهِما عينَانِ نَضاخَتَانِ ((سبحانه:  
ه) عن حكاية ٤٢٩، وتحدث الثعالبي(ت)٦())الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه

                                                
  . ١١٠ينظر: مناهج البحث في اللغة :  -)١(
  . ١٧٧ماهية الداللة الصوتية(بحث)(محمد االمين خويلد) : ينظر:  -)٢(
  .٣/١٠٠الخصائص:  -)٣(
  .٢/١٥٧المصدر نفسه:  -)٤(
  .٣١علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية: ينظر :  -)٥(
  .٢/١٥٨الخصائص:  -)٦(
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القهقهة حكاية قول الضاحك قه قه والصهصـهة حكايـة قـول     ((ال: فق صواتاأل
ه) ٩١١السيوطي(تنقل و، )١()) سكوتاو الرجل للقوم: صه صه، وهي كلمة زجر 

 وتلمعانيها، ويربط بين داللة الص األلفاظه يعرف مناسبة نَّأاللغة من يرى  أهلعن 
وهـو   )،اذغـاغ (معنـى   ل عـن ِئالصيمري س اًعباد أنما ذكره  هومن ،)٢(والمعنى

عنـد   أمـا . )٣()) أجد فيه يبسا شديدا أو أراه الحجـر  ((، فقال: بالفارسية(الحجر)
وخـالفهم   رأوه،المحدثين من اللغويين العرب فقد تابع قسم مـنهم القـدماء  فيمـا    

 آراءيقول بعـد اسـتعراض    ، ومن الذين تابعوهم الدكتور صبحي الصالحآخرون
اللغة بوجه عام، والعربية بوجه خاص قد كادوا يطبقون على  هلأ إن ((المتقدمين: 

والمعاني... وكان ال بد لنا من االقتنـاع بهـذه    األلفاظثبوت المناسبة الطبيعية بين 
، ويـذهب الـدكتور   )٤()) الظاهرة اللغوية التي تعد فتحا مبينا في فقه اللغات العامة

 ((الحرف(الصوت) وداللته بقوله:  محمد المبارك مذهب الصالح مؤكدا العالقة بين
د، إن للحرف في اللغة العربية إيحاء خاصا فهو إن نستطيع أن نقول في غير ترد و

ا لم يكن يدل داللة قاطعة على المعنى، يدل داللة اتجاه وإيحاء، ويثير في النفس جو
ئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي بهيهي(()٥(ا الدكتور تمام حسانأم .  فيرى أن)) 

، )٦()) العالقة بين الكلمات ومعانيها... عرفية محددة باالستعمال، ومدونة بـالمعجم 

                                                
  . ٢١٦فقه اللغة وسر العربية:  -)١(
  . ٤٠ينظر: المزهر في علوم اللغة:  -)٢(
  . صدر نفسه والصفحة نفسهاالم - )٣(
  .١٥٩قه اللغة: فدراسات في  -)٤(
  .٢٦١فقه اللغة وخصائص العربية:  -)٥(
  .١٢٤اللغة بين المعيارية والوصفية:  -)٦(
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، في )١(كلّها عرفية اصطالحية لمعانيها األلفاظوهو خالف ما سبق؛ ألنّه يرى داللة 
 و األلفـاظ الطبيعيـة بـين   تتجلى فيهـا الـروابط    األلفاظأن الكثير من  حين نرى
 يس المراد، ول رأيهان في ام حستم بع الدكتور محمود فهمي حجازيوتا ،مدلوالتها

اختلف، ولكن لما يسـتوجبه   أوبيان العالقة بين اللفظ ومعناه ومن اتفق مع من هنا 
ثـر  أفلألداء الصوتي ، أهميتها لها وبيان  والتأصيلالداللة الصوتية  إليضاحالمقام 

التركيب ولذلك  مستوى اللفظة المفردة أعلى م يد معنى اللفظ سواء أكانكبير في تحد
نصوص الخلق مـن  ، ويمكن الدخول الى دراسة  يان الداللة الصوتيةشرعت في ب

 األلفاظو صواتالجانب الصوتي عن طريق التكرار وداللته الصوتية ، ومناسبة األ
  وهذا ما سيتناوله البحث في الفصل االول. لمعانيها ، والنبر وداللته الصوتية ،

كـالم   ن؛ ألفي أدق تفاصـيله  دراسةيستحق ال ) ( م أمير المؤمنينكالف
كالمـه   ، و)٢( ))ينكالم الخالق وفوق كالم المخلوق دون((المعصوم(أمير المؤمنين) 

  .)٣(ن تتجلى في كالمه عليه السالمآالقرروح  إن ون الكريم آعليه السالم بعد القر
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٦٠الداللة الصوتية في اللغة العربية: ينظر : -)١(
  . ١/١٦شرح نهج البالغة ألبن ابي الحديد: -)٢(
  . ٢٥:عباس علي حسين الفحام ي في خطب االمام علي(رسالة ماجستير)ينظر: التصوير الفن -)٣(
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  : وتيةالتكرار وداللته الص              

  
ر وكـر  ،ومنـه التكـرار   ،وهو الرجوع من الكر مأخوذ أصله: التكرار لغة

  . )١(أخرىة مر أعاده :الشيء
الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه فـي   التكرار ضم ((: وفي االصطالح
، وقد ذكر )٣()) ادداللة اللفظ على المعنى مرد ((هو  أو. )٢())المعنى للتأكيد والتقرير

هميته الكبيرة في أومع تلك االغراض تبرز  ،عديدة  أغراض رللتكرا أنالبالغيون 
ثر نفسي يعمل على تحريك شعور المخاطب وذهنـه  أ من يهليترتب عالنص ، فما 

  .)٤(نه إظهار المعنى وإضاءتهأره وهذا من شما يكر إلىوجذبه 
ها جرة مثمرة ولكنّا إياه شجاعلً)   (المؤمنين أميرتنوع التكرار في كالم و

فما طاب سقيه طاب غرسه وحلَـتْ   (( كلها ضعفين لما سقاه بها من البالغةتأتي ُأ
         لصـوت المفـرد   ابين تكرار   )  (علي اإلمامكرار عند ع التّتنو و، )٥()) ثمرته

  التركيب. أوعلى مستوى اللفظ  صواتاألمجموع  تكرار أو

                                                
  .٥/١٣٥، ولسان العرب(كر):  ٥/٢٧٧ينظر: العين (كر):  -)١(
  . ١/٤٢شرح الرضي على الكافية:  -)٢(
  .٣/٣المثل السائر:  -)٣(
م (بحث)(فليح كري بن ابي طالب(ع)الية في خطبة الجهاد لإلمام علي االسس الجم :ينظر -)٤(

  .١٩: خضير الركابي)
  .) ١٥٤(خ٢١٦:  نهج البالغة -)٥(
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في عدة مواضع يمكننا أن نلـتمس بعضـا    في نصوص الخلقجاء التكرار و
في صفة خلـق أصـناف مـن الحيـوان:     )   (علي اإلماممنها، ومن ذلك قول 

تها، ال تكاد تُناُل بلحظ البصـرِ وال  أفي صغَرِ جثَّتها، ولطافة هيانظروا إلى النملة ((
لحبـةَ إلـى   بمستدرك الفكَرِ، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقـُل ا 

 المتقـدم في النص  ) ( اإلماما كان ، ولم)١()) ،...جحرِها، وتُعدها في مستقرها
ه على عظمة الخالق وعظيم قدرته بتفصيل بعض مخلوقاته كالنمل مـثال ببيـان   ينب

، جاء بألفاظ وجد )٢(لطيف صنعها وصغر خلقها وإحكامه وإتقان تركيبه على صغره
تنبيها على عظمة اهللا سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم القدرة و، بيانا ها أصواتفي تكرار 
ت)، فقد جاء صوت ت وصبمثلها صوت الباء المكرر في الفعلين: (دب إذفي خلقه، 

، )٣(الشديدة  المقلقلة المجهورة صواتالباء مكررا ومضعفا في اللفظين، وهو من األ
ب النملة وحركة قوائمهـا ومفاصـلها   صور لنا دبي) دب(تكرار الباء فيالدال مع ف

، فالـدال  )٤(وخفضها ورفعها وأجزاء المسافة التي تقطعها بكل جزء مـن حركتهـا  
، )٥(والباء أصل واحد صحيح منقاس وهو حركة على األرض أخـفّ مـن المشـي   

ـ عـن   هابحثفي والدائمة  كثيرةالمضعف أوحى بتلك الحركة ال وقلقلة الباء  رزقال
تكرار الباء في اللفظ الثاني (صب) مكمال لما أوحى بـه  اد مع الصجاء  ، وطعامالو

                                                
  ). ١٨٥(خ٢٧٠:  نهج البالغة -)١(
محاولة لفهم  الل نهج البالغةظ، وفي ٤/١٢٠ج البالغة للبحراني: ينظر: شرح نه -)٢(

  . ٤/٧٠: جديد(محمد جواد مغنية)
  . ١/١٢٨ ، وشرح المفصل:٦٣_١/٦٠، وسر صناعة االعراب: ٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  -)٣(
  .٤/١٢٠ينظر: شرح نهج البالغة للبحراني:   -)٤(
  .٣/٢٣٦اللغة(دب):  معجم مقاييس  -)٥(
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كرار الباء في اللفظين ، فت)١(اللفظ األول، فالصاد والباء أصل واحد وهو إراقة الشيء
معنى البحث واالنصباب على الرزق وهذا ما أوحى به صوت الباء  مع تطابقاجاء م

وانطباق الشفتين عند النطـق   ،)٢(لغلظته، فهو يشبه صوت خفقة الكف على األرض
  به مثل مدى قوة االنصباب على الرزق وسير النملة الحثيث لطلبه.

 :في خلق العالم)  (علي  اإلمامقول  في قلخلفي نصوص اجاء التكرار و
)) األشْ اَلأحياء ألوـ   قات ب لَـَأمهـا، وين خْمـ تلفات ـ ه ـ زراِئغَ زرا، وغَ هَأا ولزـ م ا ه
الذي هو فعل مكرر العين  )رزغّ(هنا استعمل لفظ   )  (اإلمام، ف)٣())...اهحابشَْأ

حمله  فضالً عن، وهو )٤(وما يقابله في البنية صوت الراء الذي يحمل صفة التكرار
أن يدّل على قوة المعنى وتصـويره   نهأا وهذا التكرار من شلتلك الصفة جاء مكرر

هو غرس الغريزة وغرزها في طبيعة اإلنسان، أي وتمثيله فبتكريره تكرر المعنى و
فـدّل صـوت الـراء     ،)٥(ن اهللا غرزها فيه، أي جعلها غرائز كما تغرز اإلبرةأوك

التـي   اإلنسـان طبـاع   نوالمبالغة فيه، أل تضعيف المعنى ىالمكرر والمضعف عل
ـ   األخـرى دة، وقد جاءت بنية الكلمة هي اهللا فيه كثيرة ومتعد أودعها ذا حاملـة له
  .)٦(كرارالتكثير الذي حصل بالتضعيف والتّ ل)معاني(فع أهممن  نأل ؛المعنى

اه) مضافا إليها (لقّ لتكرار الصوتي لفظةاومما جاء في نصوص الخلق حاملًا 
دم آ) عن صـفة خلـق   الضمير العائد على لفظ الجاللة (اهللا) في نص  لإلمام (

                                                
  .٣/٢٨٠(صب): المصدر نفسه  -)١(
  . ٢/١٦٣ينظر: الخصائص:  -)٢(
  ).١( خ٤٠نهج البالغة:  )٣(
  . ١٧١، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ٥٧اللغوية:  صواتينظر األ -)٤(
  .١/١٧١، وشرح نهج البالغة للبحراني:  ١/٥٠ح نهج البالغة البن أبي الحديد: ينظر: شر -)٥(
  .٢/١٥٥ينظر: الخصائص:  -)٦(
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) :ا(() قال فيهحبطَ اُهللا سسب ثُم درالم هدعوو ،هتمحةَ رمكَل لَقَّاهو ،هتبفي تَو لَه نَه
،هنَّت١())...ِإلَى ج(.    
 ،)٣(القلقلة أصوات، من )٢(كرر صوت القاف، وهو صوت شديد انفجاري إذ

إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضعه ((إذا أراد المتكلم بيانها للمخاطب احتاج  التي
 وفقاً لمـا و الكلمات أخذ هذه الكلمة أقد   دم آ، و)٤())ج صوتها فيسمعحتى يخر

ـ       ى:في قوله تعال ه هـو التَّـواب   {فَتَلَقَّى آدم مـن ربـه كَلمـات فَتَـاب علَيـه ِإنَّ
يمح٣٧:بقرة{ال}الر{ همنها وتعلّها وتلقَّنَ، ولقا ، وتكرير القاف جاء مالئم)٥(دعا بها ا ثم

المـتعلم   ىالكالم علال يكون إالّ بقوة التلقين وتكراره وقلقة  الذيمع التعلم والتلقين 
  مرة بعد أخرى.

علـى   دّل إناه) واقع في عين الفعل وهـذا  التكرار في (لقّ أنومن المالحظ 
 أنالمعاني فأقوى اللفظ ينبغـي   ةدليل األلفاظن تكرير الفعل؛ أل فإنّما يدّل علىشيء 

ها واسطة لهمـا، لـذلك   قوة المعنى، والعين أقوى من الفاء والالم وذلك ألنّ يقابل به
، وهذا ما يقتضيه موقـع  )٦(على قوة المعنى وتكراره كرروا األقوى وجعلوه دليال 

ينبغي أن يقترن بحدوث صوت شديد يصـوره   الذيالتلقي وحدوث الغفران والتوبة 
  .)٧(وهو صوت القاف

                                                
  ).١(خ٤٣نهج البالغة:  -)١(
  .١/٢٧٧، وسر صناعة اإلعراب: ٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  -)٢(
  . ١/٦٣ينظر: سر صناعة اإلعراب:  -)٣(
  .٣/٢٦٣شرح الشافية للرضي:  -)٤(
  . ٥/٤٠٦٧سان العرب(لقا): ينظر: ل -)٥(
  . ٢/١٥٥ينظر: الخصائص:  -)٦(
  . ١٠٤: (محمد المبارك)ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية -)٧(
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   اإلمـام ي جاءت حاملة التكرار الصوتي، قول الت ومن نصوص الخلق األخر
، ظـاهرة  صـورٍ  بِجاِئفي ع كنتَ مذ لَإ عدها بنَكو ((: في خلقة الطيور )(علي 

وكَّراقَبها في حق َلمفاص مجِتَحبةو ،نَمع بعها بِضعبالة خلقه أن يسمو   فـي الهـواء 
وت الفاء عدة مرات في النص نلحظ تكرار ص إذ، )١())...فيفاًدفّ دي علهج، ووفاًفُخُ
فيما يخص خلقة الطيور التي ترتفع وتسمو في الهواء، فقد جاء صوت الفاء  السيماو

ها؛ ألن الفاء من طيرانها وسمومع  منسجمامع حركة تلك الطيور وتكراره  منسجما
ـ ال تستدعي أي مجهود للنطق بها،  التي، )٢(المهموسة صواتاأل ة وتتناسب مع الخفّ

وهذه ، )٣( الرخوة صواتفهو من األ ،يمتاز بها صوت الفاء التي والحركة السريعة
 السفلىصوت الفاء من مخرجه من الشفة  يدّل إذ، االنتشارالطبيعة قد أعطته صفة 

 من شفته السـفلى  أطلقه اإلنساننطق به  إذاالعليا حتى  األسنانوقد ضغطت عليها 
و تلك الحركة كحركة الوتر عند إطالق السهم، مدلولـه اإلطـالق   من األسنان، فتبد

، فصوت الفـاء  )٤(واالنطالق واإلرسال، مأخوذة من حركة الوتر عند إطالق السهم 
بتكراره وصفاته قد فرق بين ما كان يطير من الطيور لخفته وما كان يمشي علـى  

  األرض لضخامته وعبالته.
الدال(صوت  مكررا صواتاألا ورد من ومم(  علـي  اإلمامفي قول) ( 

ـ األر قَّشَ، واألجواء قَتْ_ فَحانهب_سَأشَانْ ثم ((:  خلق العالم واصفاً جـ اء اِئكَ، وسك 
الهوفَ اءأجىر فيها ماء تَمالطتَ اًمايرهتَ، مراكمخّا زارهح ،مـ   له نِتْعلـى م  يحِالـر 

                                                
  ). ١٦٥(خ٢٣٦نهج، البالغة:  -)١(
  . ٢١/٢٤٧، وسر صناعة اإلعراب: ٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  -)٢(
  .٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  -)٣(
  . ١٣٢:  انيهاينظر: خصائص الحروف العربية ومع -)٤(
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العفَاصةوالز ،عالقَ عِزفَاصَأفَ، ةمبِ هارّرده وطَلَّسى شَا علَهدهقَ، ونَرـ ا إلى ه حهد... 
ره فـي  اتكـر  ومع ، قد تكرر فيها صوت الدال) هه، حده، شدبرد(:  األلفاظ، ف)١())

النص جاء مضعفا وهذا التضعيف جاء مناسبا مع عملية خلق الفضاء التي تحتـاج  
إال اهللا سبحانه وهذا ما ال يقدر عليه  _ د وفي الرفع والخفضلرد والشإلى القوة في ا

ا أعطى بعد ؛ ألن تكرار صوت الدال لط عليه من الرياحه من ماء وما ستحمللما  _
تلك الريح وحفظها حتى وإن كانت لالخالق على الضبط  ةقدر ظمةا، تجلى في عداللي

، )٤(، والتنطـع التعمـق  )٣( يـة النطع صواتالدال من األو، )٢(في أعمق حيز ومكان
موحيـا بعمليـة    األخرى، وهذه الصفات جعلته هي )٥(والدال صوت مجهور مقلقل

 ألنّهـا تـدلّ   والشد وتأثيرها على الماء بالرد الخلق تلك من تحريك الرياح وقلقلتها،
، وهذا األثر يدل على قدرة اهللا في إحكام مـا  )٦()) المماطلة لما طال األثر ((على 

ق، وإحكام الماء من الرد واإليقاف والشد عبر عنه بصوت الدال المكرر وزيادة خل
وهذا أقوى لصنعتها وأكثر داللة على المعنى  ،لهذا اإلحكام جاء صوت الدال مضعفا

  .)٧(بها أريدالذي 
 اإلنسـان في صفة خلق  )  (علي لإلمامفي نص  أيضاوقد تجلى التكرار 

، اقـاً هد طفةً، نُاألستارِ فغُ، وشُاألرحامِ لماتفي ظُ هشَأأنْهذا الذي  أم ((:  قال فيه
                                                

  ).١(خ٤٠نهج البالغة:   -)١(
  .١/٥٣ينظر: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد:  -)٢(
  .٢/٢٨١ينظر: أساس البالغة:  -)٣(
  .٢/٢٨١ينظر: المصدر نفسه:  -)٤(
  .١٠/١٢٨، وشرح المفصل: ١/٦٠، وسر صناعة اإلعراب: ٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  -)٥(
  .٢/١٥٨الخصائص:  -)٦(
  .٢/١٦٣: الخصائص: ينظر -)٧(
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لقةًوع ويافعاً ، ووليداًوراضعاً ، وجنيناًحاقاًمثم ، نَمالفظـاً  ولسـاناً  حافظاً قلباً حه ،
  .)١()) ا...عتبرم ، ليفهمالحظاً وبصراً

بها اهللا  نعمأفي ذكر بعض النعم التي  )  (يعل لإلمام المتقدمجاء النص 
الـذاكرة   :، ومن هذه النعم التي وصفها وأشـار إليهـا  اإلنسانسبحانه وتعالى على 

قد تكرر في هذه  و، حافظا، الفظا، الحظا) (، وصفاتها في قوله: )٢(والنطق والبصر
 ، و)٣(المجهـورة الرخـوة   صواتالصفات صوت الظاء ثالث مرات، وهو من األ

، وهذه الصفة جعلته بتكراره مع جميع النعم قاإلطبايمتاز صوت الظاء أيضا بصفة 
كثرة النعم التي أغدقها اهللا على اإلنسان فهو  بيناثة (الذاكرة والنطق والبصر) مالثال

بعد الرعاية له في ظلمات األرحام من النطفة حتى يكون يافعا، ي عمـه  طبق عليـه ن
ـ بعضها، من حفظ للقلـب ولفـظ    اإلماموهي كثيرة ال تحصى ذكر  ان ولحـظ  للس

المطبقة على  هذه النعم مدى سعة )  (اإلمام، وبتكرار الظاء صور لنا )٤(للبصر
 (اإلمامعند النظر إلى الصفات التي ذكرها و.اإلنسان من لدن الخالق سبحانه وتعالى

 ( القلب واللسان والعين، هي أعضاء ضعيفة فـي   ومعاينة موصوفاتها تجد أن
جاء صوت الظاء بتكراره مع الموصوفات الثالثة مناسبا تمتاز بالرخاوة وقد  تركيبها

  .لضعفها ورخاوتها فهو صوت رخو
لها الصـفة   صواتألالتكرار الصوتي  تحمل يالت األخرىومن النصوص 

 كَـبس (( : ودحوها علـى المـاء   األرضفي صفة  )   (علي اإلمامنفسها قول 

                                                
  ). ٨٣(خ١١٢نهج البالغة:  -)(١
  .٢/١٧١: محاولة لفهم جديد(محمد جواد مغنية) ينظر: في ظالل نهج البالغة -)٢(
  .٦١_١/٦٠، وسر صناعة اإلعراب: ٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  -)٣(

  . ٢/٢٧١ينظر: شرح نهج البالغة للبحراني:  -)(٤
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أمواجِهـا،   ، تَلْـتَطم َأواذي  زاخرة لُججِ بِحارٍ، و مستَفْحلَة َأمواجٍ رض على مورِاَأل
، وتَرغُو زبداً كَالْفُحوِل عنْد هياجِها، فَخَضع جِماح الْماء  وتَصطَفقُ متَقَاذفَاتُ َأثْباجِها

(التـاء ،   صواتأللعدد من ا اًنلحظ في النص تكرار إذ، )١())...الْمتَالَطمِ ِلثقَِل حملها
 صواتوقد اشتركت هذه األ، الجيم، والطاء) ولكن تكرارها جاء على قدر متفاوت 

، فصوت التـاء  )٣(الجيم والظاء في صفة الجهر تركا، وش)٢(الثالثة في صفة الشدة
، وصـوت   الشديدة المهموسة صواتتكرر ثماني مرات في هذا النص وهو من األ

 صـوات كرر ثالث مرات، والجيم والطاء مـن األ الجيم تكرر سبع مرات والطاء ت
 استفحالها و يبدأالتي  األمواجالشديدة المجهورة، فالتاء بتكراره وشدته ناسب تحرك 

زيادة  ابتداء من الهمس والسكون وصوال إلى الشدة و هيجانها شيئا فشيئا بالتصاعد
الطم والتـردد  التك ، )٤(الحركة، فصوت التاء يدل على المعاني التي فيها اضطراب

جاء مبينا لعظمة هذه األمواج وعلوهـا، فهـي    ته وجهره، والجيم بشد في الحركة
، وقلقلته )٥(القلقلة أصواتكهياج الفحول ال يمكن السيطرة عليها، وصوت الجيم من 

  جماحها. لألمواج صورت لنا حركة هذه األمواج وشدة تقاذفها و
 ، جـاء مناسـباً  )٦(ره وقلقلتهوصوت الطاء هو اآلخر بتكراره، وشدته وجه

سكنها اهللا سـبحانه وتعـالى بعظمتـه    ألتطام لألمواج التي واإل قومعاني االصطفا

                                                
  ).٩١(خ١٣١نهج البالغة:   -)(١
  .٦١_١/٦٠، وسر صناعة اإلعراب: ٤/٤٣٤ظر: الكتاب:ين  -)(٢
  . والصفحة نفسها همانفس انينظر: المصدر -)(٣
  . ١٧ينظر: الصوت اللغوي ودالالته في القرآن:  - )٤(

  .١/٦٣ينظر: سر صناعة اإلعراب:  -)(٥
  .١/٦٣ينظر: المصدر نفسه:   -)٦(
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 )١(غاصتها في الماء بقوةإأي  ــــ ليدحو األرض بعدها، فكبس األرض وقدرته
 ، لته لألرض مرة بعد أخرى في الماءصوره لنا صوت الطاء بتكراره وقلق ــــ

ـ  الطاءـــ  )٢(صاحبت هذا الصوت التي وظاهرة االطباق مـن ارتفـاع    ـــ
، زادت من عظمة وفخامـة  )٣(نطق بهالمؤخرة اللسان إلى األعلى باتجاه الطبق عند 

  . هذا المنظر من إطباق وكبس لألرض بقوة في الماء وبيان قدرة الخالق على ذلك
المـد   أصـوات التي جاءت مكررة صوت (الياء) وهو من  صواتومن األ

 ها السمعلَ عَلجو ((: الجرادة قال فيه  ةفي نص عن خلق )  (علي اإلمامه كرذو
الخفي وفتح لها الفم وجعَل السوي لها الحس ٤( )) ...القوي(.  

 وهـو مـن  فـي الـنص ،   ست مرات  ومكرراً ورد صوت الياء مضعفاً إذ
اد المعنى الذي عبـرت  امتد بينف،  )٥(ةوالرخاو ةالمد التي تتوسط بين الشد أصوات

عنه الكلمات (الخفي السوي، عظمة الخلق الـذي  الى السامعين  ضحوأ ) و ،القوي
لهذا الصوت (الياء)  )   (اإلماماستعمال  نأل ، ابتدأه وانشأه اهللا سبحانه وتعالى

  . )٦(لداللته على االنفعال المؤثر في البواطن ياه في النصإوتكراره 
من (سمع ،فـم   )(علي  اإلمامموصوفات التي ذكرها وعند النظر الى ال

(السمع ، والحسنحو  ها في الجرادة جعل بعضها خفياًاهللا عندما خلق ،حس) نجد أن (
الفم ) وقد جاء صوت الياء بتكراره مع هذه الموصفات (نحو وبعضها االخر ظاهراً

                                                
  . ٢/٣٨٢ينظر: شرح نهج البالغة للبحراني:  -)١(

  .١٢٥نظر: دراسة الصوت اللغوي: ي -)(٢
  .١٢٥: صوت اللغويالدراسة  ينظر: - )٣(
  .)١٨٥(خ ٢٧١: ةنهج البالغ - )٤(
  .١/٦١ينظر: سر صناعة االعراب : - )٥(
  .٩٨ومعانيها : ةينظر :خصائص الحروف العربي - )٦(
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ظهر  ما أما، و ه)١٨٠(ت )١(سيبويه وصفل وفقاً ةلها فهو من الحروف الخفي مناسباً
الذي يقبض ويقرض الطعام  به شدة الياء ورخاوتهفقد ناس وهو(الفم) من الموصوفات

.  
علـي (  اإلمامقول  حامالً التكرارا جاء في نصوص الخلق ومم   فـي (

 ، مهروا اعمـالَ لحقّ  منك في عليهمخَ ما هنْعاينوا كُ لو وصف المالئكة  الكرام : ((
ـ ع حقَّ وكدبعي مهم لَفوا انّرِعلَ و مهِنفسوا على ارزلَو بادتـ  ك ـ  طيعـوك ي مولَ قَّح 

أصواتفي تكرار  يخفى ما ال مرتين و ) لفظه ( حقّ اإلمامكرر  إذ، )٢()).كطاعت 
 )٣(ةالرخو ةالمهموس صواتا فصوت الحاء من األثر يبين في داللتهأمن  ةهذه اللفظ

،  )٥(من وسط الحلـق  ة، خارج )٤(فيف عند النطق بهاحيسمع لها نوع من ال التي، 
واللجوء الى اهللا جل ثناؤه وبيان حق اهللا عليهم في  ةوالعباد ةوهذا يتناسب مع الطاع

حمله صوت  ن يطاع ويعبد وهذا ماأله فهو المعبود الذي يستحق  ةالخضوع والعباد
،  )٦(ا في موصوفهاوصاف وتمكنهفي اللفظين فهو يدل على تمسك األ الحاء بتكراره

ربع مرات في اللفظـين وهـو مـن    أتكرر بالتضعيف  الذيتي صوت القاف أثم ي
التي وجـب   ةالعباد ةساعد في ابراز قو ، وهذا مما )٧(ةالمجهور ةالشديد صواتاأل

                                                
  .٤/٤٣٦ينظر : الكتاب : - )١(
  ) .١٠٩(خ  ١٥٩:  ةنهج البالغ - )٢(
- ٧٥ة : اللغوي صوات، واأل ١/٦٠االعراب :  ة، وسر صناع٤٣٤/٤الكتاب  : ينظر :  - )٣(

٧٦.  
  .٧٦-٧٥:  ةاللغوي صواتينظر : األ - )٤(
  . ١/٤٧االعراب :  ةينظر سر صناع - )٥(
  .١٧في القران  :  هينظر : الصوت اللغوي وداللت - )٦(
  .١/٦٠االعراب :  ة، وسر صناع٤/٤٣٤ينظر : الكتاب :  - )٧(
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  ن يقدموها لمعبودهم الحق وهو ( اهللا ) سبحانه وتعالى . أعليهم 
تعني  التي ةالقلق ة اخرى وهيصف له ةوصوت القاف بما فيه من صفات سابق

الى -- ةالمالئك -من العابد  ةالى الحرك من االفعال التي تحتاج ةوالعباد )١(التحرك
بدان فالحـاء الرخـو   م األأبتحريك اللسان  ةكانت هذه العبادأسواء -اهللا  -المعبود 

خر فـي بيـان حـق    ل منهما اآلالمهموس والقاف الشديد المجهور المقلقل ناسب ك
ـ  أفيف ح، وهذا صوره الحاء بما حمله من  ، وبيان علو المعبودةبادالع  ةوحـى بحال

يتصف  ع لخالقه ، وصوت القاف ومايي يكون عليها العبد الحقيقي المطاالنكسار الت
حكامهـا ،  إو ةوتمام العباد ةجعلته قادرا على بيان وجوب الطاع ةبه من صفات قوي

  .)٢(ام الشى ووجوبه حكإعلى  صل واحد ، يدّلألحاء والقاف فا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .   ٤٢/٣٧٢٨ينظر : لسان العرب ( قلل) :  - )١(
  .٢/١٥( حق ) :  ةينظر : معجم مقاييس اللغ - )٢(
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  : مناسبة الصوت للمعنى                
  

 ومهماً كبيراً ومدلوله (الصوت والمعنى ) جانباً بين اللفظ ةخذت مسألة الصلأ
مـر علـى   ولم يقتصر األ ، وحديثاً قديماً ةوالمعنيين باللغ ةمن جهود علماء العربي

مما اسـترعى  اهم الى غيرهم من الغربيين وكان دتع وإنّما اللغويين العرب فحسب ،
 ة، كالصل ةطبيعي ةوهل هذه العالق الربط بين اللفظ ومدلوله ، عنه وتساءلواانتباههم 

، ويعد  )١(الباحثين عنايةومحط  مر مثار جدٍلصبح هذا األأ و،بين النار واالحتراق 
ـ إى في ولاأل ةهـ) صاحب البادر١٧٥حمد الفراهيدي ( ت أالخليل بن   ةيجاد العالق

 (( :ك عند وصفه لصوت الجندب قـائالً وذل ليه من معانٍإترمز  وما صواتبين األ
فكأنهم توهمـوا فـي صـوت     خطب صرصرةًاأل الجندب صريراً وصرصر صر

، وقد وافـق سـيبويه (ت    )٢( ))خطب ترجيعاً وتوهموا في صوت األ الجندب مداً
قد فقد وسع من نطاق هذه النظرية وع ه)٣٩٢ابن جني (ت أماهــ ) الخليل ، ١٨٠

                                                
  .١٤٢_١٤١: ة، ومن اسرار اللغ٦٢لة األلفاظ :ينظر : دال - )١(
  .١/٥٦: العين - )٢(
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شـباه  ألفاظ ساس األمإومدلوالتها كباب ( صواتبين األ ةتناول فيها العالق بواباًأ اله
 مـر  ومن طريف ما ((يقول : ةبواب ، وفي بيان هذه العالقن األم هالمعاني) وغير
لدال ، والتاء ، التي ال يكاد يعلم بعدها وال يحاط بقاصيها ازدحام ا ةبي من هذه اللغ

أكثر ذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير فإء، والراء ، والالم ، والنون ، ووالطا
ابـن جنـي   و،  )١( ))نها للوهن والضـعف ونحوهـا   أاحوالها ، ومجموع  معانيها 

) لبيان قوة هـذه  ةلفاظ بمعانيها مصطلح (المحاكايصطلح على عالقة األ ه)٣٩٢(ت
من هذه اللغة وجدته مضاهياً بـأجراس   كثيراً نإف(( في قوله : العالقة ويتجلى ذلك

: قضيم فـي اليـابس    قالوااال تراهم  فعال التي عبر بها عنها ،األ أصواتحروفه 
قـوى  لصـوت األ اوخضيم في الرطب ، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء ، فجعلوا 

الجنـدب   : صر قالواضعف ، وكذلك ضعف للصوت األقوى والصوت األللفعل األ
عوه ، لما : صرصر البازي فقطّ قالوافكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته ، و

اوهنالك من تقطيع صوتي : وسم حكايـة   ،حكاية لصوته ، والبط بطاً الغراب غاق
 نصوص الخلق الفاظاً قد استعمل في )  (علي اإلمامنجد أن  و،  )٢( ))هاصواتأل
علـى معناهـا ،    ةياها بدقإ ها ، ومطلقاًرادأتي لمعانيها ال ةومناسب ةيحمو اًأصواتو
وتتميز هذه الدقة لكون اللفظ يدل على نفس الصوت ، والصوت يتجلى منـه ذات  ((

اللفظ ، بحيث يستخرج الصوت من الكلمة ، وتؤخذ الكلمة منـه وهـذا مـن بـاب     
التـي   صـوات ، ولهذا كانـت األ  )٣( ))هاأصواتللمعاني بما يشاكل  األلفاظمصاقبة 

                                                
  .٢/١٥٢الخصائص : - )١(
  .١/٦٥: الخصائص - )٢(
  .١٨٥:  ير)الكريم(محمد حسين الصغ الصوت اللغوي في القران - )٣(
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  .  )١(التعبير عنها أرادعلى سمت االحداث التي  اإلماماستعملها 
 موحيـاً  معانيها و و األلفاظبين عالقة  ومما ورد في نصوص الخلق رابطاً

ـ وَأ ((الطيور :  ةفي خلق )  (علي اإلمامقول  عليها ، صواتبداللة األ ـ  امقَ من 
طْيـارِ الَّتـي   من مخْتَلف صورِ األ وما ذَرَأ ...، تهعنْص يفطى لَلَع اتينَالب واهدشَ

يدا َأخَادكَنَها َأساجِهجوقَ فخُرضِ، وا،  االْرهالَمي أعاسورـة    وحنَأج اتذَو ـنم ،
بَِأجنحتهـا   رفْرِفَةم ، مصرفَة في زِمامِ التَّسخيرِ، و هيَئات متَباينَة و        مخْتَلفَة، 

والْج خَارِقي منفَرِجِ  فالم اءالْفَضحِ ونفَسـ  ،  )٢())...،الم  ) ةفقد جاء اللفـظ (مرفرف
) تحريك الطائر ةعليها ، (والرفرف معناه وتأكيداًبين اللفظ و ةثبات العالقإدليال على 

فبتكرار صوت ،  )٤(بواالضطرا ة، وهو مما يدل على الحرك )٣(جناحيه في الهواء
العليـا   ثـة بع في نطقه طرقات اللسان على اللتتات((هو صوت مكرر  الذي(الراء ) 

سناني مهموس ، أكرار صوت (الفاء ) وهو صوت شفوي وت،   )٥(( )) سريعاً تتابعاً
السـفلى   ة، يتكون من التقاء الشفو االنتشار      ن التفشيمنفتح احتكاكي فيه نوع م

ليا ، ولكن بشكل يسمح بمرور الهواء بين نقطة االلتقاء في صوت يشبه سنان العباأل
الهواء خالل االنف وعند النطق بالفاء ال الحفيف من الفم ويرفع الحنك اللين فال يمر 

ال ، فواالسـت  )٧(ةوحرف (الفاء ) من حروف الذالق،  )٦(يتذبذب الوتران الصوتيان
                                                

  ١٨٥: : الصوت اللغوي في القرآن الكريمينظر  - )١(
  ) .١٦٥(خ ٢٣٦: ةنهج البالغ - )٢(
  .١٧/١٦٩٣،ولسان العرب (رفف): ٨/٢٥٤ينظر :العين (رفّ): - )٣(
  . ٢/٣٧٦(رفّ): ةاللغ معجم مقاييسينظر : - )٤(
  .١٠٠في جزء عم : ةنيآدراسات قر - )٥(
  .٢٦٩،ودراسة الصوت اللغوي :٤٣ومناهج البحث اللغوي : ةاللغ ينظر : المدخل الى علم - )٦(
  . ٩٧العربية : أصواتينظر : المدخل الى علم  - )٧(
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 ) فصوتة(مرفرف ةداللة اللفظ جميعاً صفاتهذه ال بتناس إذ،  )١(وهو حرف مرقق
 وتكـراراً  الطيور ورفرفتها في الهـواء مـراراً   ةجنحأالراء المكرر يحاكي حركة 

 واالسـتفال ،  ةوالرخـاو  كـالهمس،  ةز به من صفات ضعيفتمي وصوت الفاء وما
 عليهـا ،  ودليالً ةوالرق ةالذالق جعلته مشاركا في مناسبته لمعاني الخف و واالنفتاح،

على الطيران والتحليـق فـي    ةيجعلها قادر ما هي ةالطيور وحركتها السريع ةففخ
هواء المندفع مـن الـرئتين   صوت الفاء من طبيعته ان يبقى معه ال نأل (( ، الهواء

  .الطائر واسترساله في طيرانه  ةوهذا مناسب لحرك،  )٢()مسترسال
 في خلق العالم)   (ليع اإلمامبمعانيها قول  األلفاظلعالقة  ومما جاء مبيناً

فيها  رىالَهواء، فَأج رجاء، وسكَاِئكتْقَ االَْجواء، وشَقَّ األثُم َأنْشََأ ـ سبحانَه ـ فَ  (( :
هارماً تَيتَالطم اءم هخَّارماً زتَراكعِ   ، مـزعالزو ،ـفَةاصيحِ الْعتْنِ الرلَى مع لَهمح ، 

وريـح   ، )٤( شديد:  زعزع وسير ، شيءتحريك ال ) ة(والزعزع ،)٣())...صفَة،الْقَا
يعكـس  ،  )٦(ةوصوت العين وتوسطه بين الشدة والرخاو،  )٥(زعزع شديدة الهبوب

التي تقوى وتشتد مـع تواصـل هبوبهـا     مناسبته لشدة هذه الرياح مدى انسجامه و
والعـين   )٧( ))اهتـزاز وحركـة    صل يدل علىأالزاي ، والعين (( نأل، وعصفها 

                                                
  .٤٧٨:عند علماء التجويد  ةينظر : الدراسات الصوتي - )١(
  .١٥٩_ ١٥٨: ةاللغوي صوات، واأل ٣٢٨/  ٢:الخصائص  ينظر: - )٢(
  ).١(خ ٤٠ ة :نهج البالغ - )٣(
  .٢١/١٨٣٣ر: لسان العرب (زعع):ينظ - )٤(
  . ١/٩٢:  ةوفي ظالل نهج البالغ ، ١/٥٤بي الحديد :أالبن  ةشرح نهج البالغ ينظر: - )٥(
  .٤/٤٣٥ينظر : الكتاب  - )٦(
  .٣/٣اللغة(زع):  معجم مقاييس - )٧(
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مع واجتماعها صفة الجهر  و،  )٢(لها مخرجاًقصى الحروف كأو،  )١(صوت مجهور
خـر  صوت الزاي هو اآل مدى قوة هذه الرياح وقوة اندفاعها ، و نق الصوت بيمع

، لشدة هذه الرياح  ومناسباً هذا ما جعله مع صوت العين محاكياً و )٣(صوت مجهور
 وقـوة وانـدفاعاً   يابـاً إو هذه الرياح ذهاباً ضاعفت شدةت معاً تينضعيف الصووبت

  .وعصفاً
ها وموحية بها ، لفظة ( تغلغل) صواتجاءت مناسبة ألالتي  األلفاظومن أمثلة 

فَجر ينَابِيع الْعيونِ  ((اصفاً االرض ودحوها على الماء :و )(علي  اإلمامفي قول 
،  رسوبِ الْجِبـاِل فـي قطَـعِ َأديمهـا    ِل الميدانِن م تْنَكَس.، فَ..ُأنُوفها، من عرانينِ

الغلغلة :إدخال الشـيء فـي   ((، و  )٤( ))...، في جوبات خَياشيمها متَسربةً وتَغَلْغُلها
الشيء حتى يلتبس  وقد جاء صوت الغين في اللفظـة   )٥( ))من جملته به و يصير ،

فـي  )   (اإلمـام راده الذي يحصل في (التغلغل) وهو ما أ اكي الخفاءمرتين ليح
عماق ، ن يعبر عن بلوغ الشيء الى األراد ْألفظة دون غيرها، وكأنه أه الإيراده لهذ

غـل)  التغل( ه) في شرحه لـنهج البالغـة ، أن  ٦٧٩وقد ذكر ابن ميثم البحراني (ت
ء الذي يناسب معاني الخفـا  وهذا ما صوره صوت الغين  ، )٦(الدخول في االعماق

يسـتعمل ،   صحاب الداللة الصوتية صوتاًعده أ نغرو أوالغموض و يحاكيها ، وال

                                                
  .٧٥اللغوية:  صواتينظر : األ - )١(
  .١/٥٧:العين  - )٢(
  .١/٦٠سر صناعة االعراب  ينظر: - )٣(
  .)٩١(خ١٣٢نهج البالغة : - )٤(
  .٣٧/٣٢٨٨لسان العرب (غلل) : - )٥(
  .٢/٣٩٤ينظر :شرح نهج البالغة للبحراني : - )٦(
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جعله يوحي بالداللـة علـى    ، وهذا ما )١())و الخفاء لغؤور المعنى والغموض أ ((
و  عروفـة ، تكون غامضة وغير م التي،شياء بواطن األينسجم مع الغائرة و موراأل

ول الكلمة ، غاب ، خفاء إذا كان في أالوالغيبة و ،يدّل على االستتار((صوت الغين 
طباق داللـة هـذه   هم في إغين أس، ومجيء صوت الالم بعد ال )٢( ))غار ،(اختفى) 

التي تتوسط بين  صوات، ومن األ )٣(ة على معناها ، فالالم من حروف الذالقة اللفظ
صوته جهرا و رخاوة و  في نك لما فيه من توسط في القوة ألوذلالشدة والرخاوة ، 

ي جانبيـه لـذلك سـمي بالصـوت     اللسـان :أ فهو يخرج من حافتي  ، )٤(انحرافا
عماق لدخول شيئا فشيئا والتسرب إلى األ، و لخفة النطق به فقد ناسب ا )٥(المنحرف

ل الحاصـل  ، فكان مع صوت الغين يشكل لوحة في ذهن السامع تصور مدى التغلغ
البلوغ الى بواطن  عند النطق بهما معا ، و موحياً بقدرة اهللا سبحانه على الوصول و

  خلقه العظيم . فياألشياء وأعماقها 
 اإلمـام ذكر  إذ (غمس، ومغموس) ، األلفاظو مما اشتمل على صوت الغين 

 هاونَسـقَ ...عن عجيب خلقة الطيور قال فيـه : ((  في نص هذه األلفاظ )( علي
 فَمنْها مغْموس في قَالَـبِ  .بِلَطيف قُدرته، ودقيق صنْعته علَى اخْتالَفها فى االْصابِيغِ

بِخالَف  لَون الَ يشُوبه غَير لَونِ ما غُمس فيه، ومنْها مغْموس في لَونِ صبغ قَد طُوقَ

                                                
  .١٢٦خصائص الحروف ومعانيها : -)١(
  .١٥٠الداللة الصوتية في اللغة العربية : - )٢(
  .٩٧العربية : أصواتالمدخل الى علم  - )٣(
، وارتشاف  ١٠/١٢٨شرح المفصل :،و ١/٦١ب :ينظر: سر صناعة االعرا - )٤(

  .١/١٧الضرب:
  .٢٠٣ينظر الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : - )٥(
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بِغَ بِها صم .(()أ٣٩٥حمد بن فارس (تذكر أ ، وقد )١ (ه ن))  الغين والميم والسـين
الثوب واليد في الماء ، غططتـه فيـه   اصلٌ واحد يدّل على غطّ الشيء ، وغمست 

، فدّل مجيء صوت الغين في بداية اللفظة (غمس) على الغؤور والغوص فـي  )٢())
 الذيلطيور هذه االصباغ التي جعلها اهللا سبحانه وتعالى تخرج مع نماء ريش هذه ا

هو ما عبـر  حمر وواألمختلفة ، فمنها مغموس ذو لون واحد كاألسود لوان أبيكون  
ـ منها ما هو وولى ، عنه بلفظة (مغموس) األ ر مغموس ذو لونين مثال أن يكون أحم

،  )٤(ول الكلمـة لغين يدل على الخفاء إذا كان في أ، و صوت ا  )٣(عنقه خضراءو 
ميم عمليـة (الغمـس) أللـوان    و يعاضد صوت ال ، غمس الشيء غطّه كما تقدمو

س الهواء حبساً تاماً في الفـم  ب، فهو صوت مجهور شفوي عند النطق به ينحالطيور
، وانطباق الشفة العليا على الشفة السفلى عنـد   )٥(عندما تنطبق الشفتان انطباقاً تاماً

تاح الشفتين عند خـروج  نطق الميم يماثل طبيعة االشياء الي يتم فيها االنغالق ، وانف
فعملية انطباق الشـفتين  ، )٦(الصوت (الميم) يماثل االشياء التي فيها التوسع واالمتداد

الزاهية المختلفـة   باأللوانعند النطق بالصوت يناسب و يتناغم مع انغماس الطيور 
لـوان و  يناسب ويحاكي سعة امتداد هذه األ ، و عملية انفتاح الشفتينواصطباغها بها

ساعد في إبراز هـذه  ، وصوت السين الذي جاء مع الصوتين الغين والميم الفهااخت

                                                
  .)١٦٥(خ٢٣٦نهج البالغة : - )١(
  .٤/٣١٤معجم مقاييس اللغة (غمس) : -)٢(
  .٥/١٧٤ينظر : شرح نهج البالغة البن ابي الحديد : - )٣(
  .١٥٠للغة العربية :ينظر : الداللة الصوتية في ا - )٤(
  .١٦٨ينظر : علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي) : - )٥(
  .٧١ينظر : خصائص الحروف العربية ومعانيها : - )٦(
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وحى به الذي أ وصفيره ، )١(الصفير أصواتلوان ، فهو صوت مهموس رخو من األ
وحـى  أوعة التي اصطبغت بها الطيور ، وصباغ المتناألو لوانناسب جمال هذه األ

يق صـنعه  دقونشاء خلقه لى إع و الخالق وبيان قدرتهلصوت السين بعل هذا الصفير
  . )٢(الصفير أصواتقوى حكامه ، فهو من أوبديع إ

جـاءت موحيـة ومناسـبة     و )( علي اإلمامالتي استعملها  األلفاظومن 
 رهوات ال تعليقو نَظَم بِ((في صفة خلق السماء :  )  ( اإلمامما ذكره  ،لمعانيها

وعِ انْفراجها ، و ودص مواجِها فُرجِها ، و الحأز نينَها و بيب وعنـد   )٣( ))...،شَّج ،
لفظة (وشَّج) بما حملته من خصائص صوتية  نرى أنمام لإل المتقدمص مالحظة الن

سبحانه وتعالى في نظم السموات والمزاوجة  ناسبت التالحم و التشابك الذي جعله اهللا
صوت و لسموات وامتدادها ،التي تحاكي ارتفاع ا ،)٤(المد أصواتفالواو من  ، بينها

الوشائج المتشابكة والمتداخلة فشاه في النص صور وناسب ، بما أ )٥(الشين المهموس
قوة تلك مدى في اللفظة ب وحى مجيئه مضعفاًرج السماء ، في حين أبين رهوات وفُ

حتـى ال تقـع أو    وضعها اهللا سبحانه فيما بينهـا الروابط والوشائج المتداخلة التي 
، فقد مع الواو والشين مجتمعا  (الجيم) صوت ، وهذا ما صورهي ما بينهاتتصادم ف

شـدة   هذا ناسبو ،)٦(فيه نوع من الحفيف شديد صوت بأن الجيمذكر ابراهيم أنيس 
 التي تمسك ما تحمل من كواكب ونجوم حتى ال تقع التماسك والتشابك بين السموات

                                                
  .٦٧اللغوية : صواتينظر : األ - )١(
  .٦٧اللغوية : صواتينظر : األ -)٢(
  .)٩١(خ١٢٨نهج البالغة : -)٣(
  .١/٦١ينظر: سر صناعة االعراب : -)٤(
  . ٢٢اللغوية : صوات، واأل ٤/٣٣٤ر : الكتاب :ينظ -)٥(
  . ٢٥اللغوية :  صواتاأل -)٦(
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  لها .سبحانه ه اهللا أرادفي المكان الذي  توضعو
اختيارها لفظة (تَسـتَك) فـي    )  (علي  اإلمامالتي توخى  األلفاظو من 

خَلْقـاً   ،... سكَانِ سماواتهثُم خَلَقَ سبحانَه ال((صفة خلق المالئكة وذكر تسبيحهم : 
جـوات  وبين فَ،  اِئهابهِم فُروج فجاجِها، وحشَا بِهِم فُتُوقَ َأجو َأعاً من مالَِئكَته، وملَبدي

 ، وسرادقَات الْحجبِ ، وستُرات الْقُدسِ الْمسبحين منْهم في حظَاِئرِ تلْك الْفُروجِ زجل
 اءروو ،دججِيجِالْـمالر ذِلك نْهم تَكي تَساتُ نُـور   االْ الَّذحـبس اعـم١( ))...،س(  ،

ها أصواتللفظة لم يأت اعتباطاً بل لما يوحيه اجتماع لهذه ا  ) ( إلمامافاستعمال 
اإلمامة صوت تسبيح المالئكة ، و الذي استعار من داللة على مدى شد )(   لـه

رشّح استعارة الرجيج بقوله : تستك منه االسماع و كنّى به عـن  ، ولفظ (الرجيج) 
 )( اإلمـام ه أرادة (سك) مناسبا لما المعجمي لمادجاء الجذر ، و)٢(كمال عبادتهم

الكاف أصل ، يدّل على ضيق وانظمام وانسداد ، و ، فالسينمن استعماله لهذه اللفظة
فـي   ، )٤(صوت التاء المهمـوس  ) التي جاء(تستك أصواتو ،)٣(االستكاك الصممو

يري ، ثم صوت السين الصفمره الهمس ،  الذي يكون أول أبدايتها مناسبا (للتسبيح)
ارتفـاع   ، ليناسب بصفيره القوي )٥(الصفير أصواتقوى يعد من أ الذيالمهموس ، 

 في ُأذن السامع مسبباً ر ذلك الصوت القوييثالتسبيح و زجل المسبحين و تأ أصوات
بسببه ستكاك الحاصل نا مدى شدة ذلك الصوت و شدة اال، مبيلها الصمم واالستكاك 

الهمس مع صوت السـين ليـأتي صـوت الكـاف      التسبيح الى أصوات، ثم تعود 
                                                

  ) .٩١(خ ١٢٨نهج البالغة :  -)١(
  .٢/٣٦٩: للبحراني نهج البالغة ينظر : شرح  -)٢(
  . ٢٣/٢٠٥٠، ولسان العرب(سكك) :٣/٥٨ينظر : معجم مقاييس اللغة(سك) :  -)٣(
  .٥٣اللغوية : صواتينظر : األ -)٤(
  .٦٧ينظر : المصدر نفسه : -)٥(
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الـرجيج و   أصـوات ، موحياً بالصراع الداخلي في ُأذن السامع مـع   )١(االحتكاكي
  و ارتفاعها لشدة العبادة و كمالها . صواتنتجته شدة هذه األو الذي أالتسبيح 

علي ( اإلماممناسبا لمعانيه قول  األلفاظا ورد من ومم     فـي عجيـب (
، ويتَصفَّح ذَنَبه وجنَاحه، فَيقَهقـه   يمشي مشْي الْمرِحِ الْـمخْتَاِل ((ووس : خلقة الطا

اِلهبراِل سمكاً ِلجاحض هابِيغِ وِشَاحَأص( اإلمامذكر  إذ،   )٢( ))... ،، و   لفظة (
قهة حكايـة  ياها على صوت الطاووس ، و القهز مطلقا إ(يقهقه) وهي من باب المجا

ناسبة مهذه اللفظة نجدها  أصوات، و عند النظر الى  )٣(غراب فيهو اإل   الضحك 
،  )٤(القلقلـة  أصواتالضحك ، فصوت القاف من لمعانيها موحية بالسعادة والفرح و

ذلـك   إلظهـار نجد فيها حركة ، و الضحك يجري فيه حركة اللسان والجسم  التي
الى قلقلة اللسان و تحريكه  ((قاف هو االخر يحتاج االنفعال بالسعادة والفرح ، و ال

تكرار صوت القاف جاء موحيـا  و ، )٥( ))فيسمع عن موضعه حتى يخرج صوتها 
خرى ، و صوت الهـاء بتكـراره   يتكرر مرة بعد أ الذيالضحك وحكايته بصوت 

، و   )٦(مع القاف ، فالهاء صوت مهتوتناسب المعنى و جاء مكمال لداللة الضحك 
، فعند النطـق بالقـاف المقلقـل و     )٧( ))الخفاءو لما فيه من الضعف ((بذلك  سمي

يتكون صوت الضحك ، وذلك يظهر  تضعيفهماثم  منو الخفي الضعيفصوت الهاء 
                                                

  .٢٥٢ينظر : خصائص الحروف العربية و معانيها : -)١(
  ).١٦٥(خ٢٣٧نهج البالغة : -)٢(
  .٤٢/٣٧٦٥، ولسان العرب(قهقه) : ٥/٥ينظر : معجم مقاييس اللغة(قه) : -)٣(
  .١/٦٣ينظر : سر صناعة االعراب : -)٤(
  .٣/٢٦٣شرح الشافية للرضي : -)٥(
  .٣/٣٩٤:ينظر : العين  -)٦(
  .١/٦٤سر صناعة االعراب : -)٧(
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لما كان الضحك يكون شديدا ، و يتوهم السامع قوة فيه عند البـدء ، فقـد    ((لنا أنه 
م مؤخرة اللسـان باللهـاة ، فيتكـون    صوت ينتج عند اصطدا ألنهبالقاف ، جاؤوا 

الضحك يبدأ قويا  ، ألن )١())الترجيعوعن الحكاية بالقهقهة  االصوت قه قه ، فعبرو
 آخره الهاء المهموس .يضعف في آخره فناسب أوله القاف وثم  

رض ودحوهـا علـى المـاء :    ) في صفة األ( اإلمامقول  اًيضو منه أ
        كُلِّ نَفْس هامة، وما علَيها من ثَمرِ   ومثْقَاِل كُلِّ ذَرة، وهماهمِ ومستَقَر كُلِّ نَسمة،((

قَةرو طساق ة، َأورشَج ةارقَر فلفظة (هماهم) وهي جمع  ، )٢( ))...،نُطْفَة ، َأو
صـوت   _ كما تقدم_ ها ، فصوت الهاء صوات، جاءت محاكية ومناسبة أل)٣(همهمة

وهماهم  ،)٤( ))والهمهمة : الكالم الخفي ((وت يأتي مع ما فيه الضعف والخفاء ، مهت
ه) ٦٥٦(تبي الحديدوذكر ابن أ ،)٥(النفوس أفكارها وما تهم به عند الريبة في األمر

رديـد  ، و ت )٦( ))ترديد الصوت في الصدر((الهمهمة ،  أن لنهج البالغة في شرحه
  يظهر للعيان .ال الصوت في الصدر مما يخفى و

الذي تكرر بـدوره مـرتين فـي     وت الميم فبتكراره مع صوت الهاءص أما
  اللفظة،

الشفتين عند النطـق   فإطباقخفاء في الصدر ، أوحى بما في الهمهمة من إطباق وإ
صوت الميم ممتزج بصـوت  ذلك الهم المخزون في الصدر ، و بالميم يصور مدى

                                                
  .٧٦الداللة الصوتية في اللغة العربية : -)١(
  ).٩١(خ١٣٥نهج البالغة : -)٢(
  .٧/٢٣ينظر: شرح نهج البالغة البن ابي الحديد : -)٣(
  .٥١/٤٧٠٤لسان العرب(همم) : -)٤(
  . ٩٩٦ينظر: المعجم الوسيط(همهم) : -)٥(
  .٧/٢٣الحديد : شرح نهج البالغة البن ابي -)٦(
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     عطـاه صـفة التـردد   هذا مـا أ ، و )٢(لخياشيمالغُنّة صوت يخرج من ا، و )١(الغنة
ـ يرجع مرة بعد مرة ، وهذا ما أصاحبه و صدر في الهم يتردد  نالرجوع ، ألو ده ك

ترجع في مخرجها الى الخياشيم  ألنها ((الراجع ، سمى بالصوت صوت الميم الذي ي
 بإطباقـه       م حمله صوت الهاء بخفائه و صوت المـي فما  ، )٣())، لما فيها من الغُنّة 

  غنته وتكرارهما معا ، كل ذلك ناسب الهمهمة وترددها في الصدر .و
 التـي ما حملته لفظة (وسـاوس) ،  خرى ومن مظاهر التناسب الصوتي اآل

 والَ سلَبتْهم الْحيرةُ ما الَقَ (() واصفا المالئكة :   علي ( اإلمامجاءت في قول 
هم، وسكَن من عظَمته وهيبة جِالَلَته في َأثْنَاء صـدورِهم، ولَـم   من معرِفَته بِضماِئرِ

فَتَقْتَرِع اوِسسالْو يهِمف عا تَطْمهنيبِر  كْـرِهملى ففقـد ناسـب المعنـى     )٤( ))...ع ،
ن السـفلى  المعجمي لهذه اللفظة صوت السين اللثوي المهموس الذي تلتقي االسـنا 

، فصـور    )٥(الصـفير ال يبقى إال منفذ ضيق يؤدي الى ذلك لعليا عند النطق به وبا
،   )٦( ))الصوت الخفي  ((معناه المعجمي فالوسواس  صوت السين بهمسه وصفيره

في اللفظة ناسب امتداد هذه الوساوس يعاضده فـي ذلـك    وصوت الواو بمضاعفته
يناسـب  وهذا المـد يحـاكي و  ،   )٧(المد أصواتصوت االلف ، فهو و الواو من 

                                                
  .١/٧ينظر : جمهرة اللغة  -)١(
  .١/٧، وجمهرة اللغة : ٤/٤٣٥ينظر : الكتاب : -)٢(
  .٣٨الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة : -)٣(
  ).٩١(خ١٢٩نهج البالغة : -)٤(
  .٦٧اللغوية : صواتاأل -)٥(
  .٧/٣٣٥العين(وسوس) : -)٦(
  .١/٦١ينظر: سر صناعة االعراب : -)٧(



       الفصل األول : الداللة الصوتية
............................................................................. 

٣٧ 
 

الجهد ليقوم بها ، فالشيطان يتبع الى الوقت والوسوسة التي تتكرر ويحتاج صاحبها 
  دائم مدة بقائه .المؤمنين ويوسوس لهم وعمله هذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : النبر وداللته الصوتية 

النبر لغة : هو االرتفاع ، ونبرتُ الشيء أنبره نبراً : رفعته ، وكـل شـيء   
ع  شيئاً ، فقد نبره ، والنبر للحرف الهمز ، ونبر الرجل أي تكلـم بكلمـة فيهـا    رف

  .  )١(علو

                                                
  . ٤٣٢٣/  ٥ينظر : لسان العرب ( نبر ) :  -)١(
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، ومنـه همـزة    ))ة همز: ال نبرةال (( هــ ) أن٣٩٣( ت لجوهريوذكر ا
، وعلى هذا فالنبر في اللغة له معنيين هما همزة الكالم وارتفاع الصوت في   )١(الكالم

  أثناء الكالم.
عضاء النطق ، وفي وقت واحد . فعند أنشاط في جميع  ((:  وفي االصطالح

  .)٢( )) عضاء النطق تنشط غاية النشاطأالنطق بمقطع منبور يلحظ أن جميع 
تشكيلية ترتبط بالموقع في الكلمة وفي المجموعة الكالميـة   ةموقعي ((و هو أ
 والمقاطع فـي  صواتبقية األذا قورن بإو مقطع أه وضوح نسبي لصوت وحده  أنّ

نشاط فجائي يعتري  ((ح النسبي في الصوت ، يحتاج الى و، وهذا الوض )٣( ))الكالم
ي هذا النشاط الى زيادة ثناء التلفظ بمقطع ما من مقاطع الكلمة ويؤدأأعضاء النطق 

 ، )٤( ))كثر من عناصر المقطع اآلتية ، وهي المدة والشـدة والحـدة   أو أفي واحد 
ين يتحدث بلغته، يميل إلى الضغط علـى مقطـع   أن اإلنسان حالينز (( وذكر جون

خاص من مقاطع الكلمة؛ ليجعله بارزاً واضحاً في السمع دون سواه مـن مقـاطع   
يحتاج إلى  فالنبر يكون في المد والشد والضغط وهذا تقدموانطالقاً مما ، )٥()) الكلمة

يجـاوره مـن    طاقة إلنتاج المقطع المنبور حتى يتضح للسامع ، ويكون أعلى ممـا 
التي تجـري   فكمية الضغط والمد والشد، وعلى هذا  أو المقاطع          صواتاأل

فالمقطع الذي ينتج عن للمقطع المنبور هي التي تحدد مدى قوة هذا المقطع أو ذاك ((
                                                

  . ٨٢٢/  ٢: ينظر: الصحاح(نبر) -)١(
  . ١٦٩اللغوية :  صواتاأل -)٢(
  . ١٦٠مناهج البحث في اللغة :  -)٣(
العربية نحوها وصرفها :  أصواتر : المحيط في ، وينظ ٢٤٦الوجيز في فقه اللغة :  -)٤(

١/٢١ .  
  .٢٧:اللغة والمعنى والسياق  -)٥(
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ضغط قوي يسمى مقطعاً قوي النبر، أما الذي ينتج عن ضغط ضعيف فيسمى مقطعاً 
  : )٢(النبر تبعاً الرتفاع درجته وعلوها أو ضعفها على ، ويقسم)١(ضعيف النبر))

  النبر األولي . -١
  النبر الثانوي . -٢
  النبر الضعيف . -٣
المقطع أو الصوت الذي يحتاج إلى نشـاط أو جهـد   جلياً في النبر يتضح و 

 إلـى  يؤدي خروجهاالتي  صواتعضلي في أعضاء النطق لدى اإلنسان ، ومن األ
، انحباس الهواء (الهمزة) ، التي يتكون النبر عند إنتاج صوتهاقوة وضغط ناتج عن 

 ))منع الصوت أن يجري فيـه  تَ (( يتال، )٣(نفجارية الشديدة اإل صواتمن األ يوه
  لى جهد عضلي يصاحب خروجه .إوهذا يحتاج  ،)٤(

 اإلمـام قول  حامالً صوت الهمزة المنبور، ومما جاء منه في نصوص الخلق
، بِـالَ روِيـة    ، وابتَدَأه ابتـداء  َأنْشََأ الخَلْقَ إنْشَاء ((خلق العالم : في )   (علي 
ـ ا ، والَ تَجرِبة استَفَادها، والَ حركَة َأحدثَها، والَ همامة نَفْس َأجالَها ـ ض يهف باطَر، 

هـذا  )   ( اإلمام أورد، وقد )٥()) ...تها،بين مخْتَلفَا موقَاتها، وَألَأحاَل االْشياء أل
نشَأ ، إنشـاء ،  ( أ األلفاظالهمزة فيه عدة مرات ف ذكرسياق خلق العالم و يالنص ف

قيمـة   ذكره بهذه الكمية في النص ى) تكرر فيها صوت الهمزة وأضفابتدأه ، ابتداء 
                                                

  .١٤٥فقه اللغة : -)١(
  .١٥٨، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي :١٩٠دراسة الصوت اللغوي : ينظر :  -)٢(
الصوتية عند علماء العربية :  والدراسات ،١٥٣العربي :  للقارئينظر : علم اللغة مقدمة  -)٣(

٧٦.  
  . ١/٦١، وسر صناعة االعراب :  ٤/٤٣٤الكتاب :  -)٤(
  ) .١(خ ٤٠ة : نهج البالغ -)٥(
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نغمية قوية ، تمثل في الجرس العالي للصوت ـــ الهمـزة ــــ فهـو مـن     
تحتاج الى جهـد عنـد    التي ارية  الشديدة ــ كما ذكرنا ـــ االنفج صواتاأل

ألفاظ اإلنشـاء  الكيفية في ها بهذه وورود،  )١(صوات، وهي من أشقّ األالنطق بها 
زة ، وهذا يتساوق مـع معـاني   مهلثقالً مثله صوت ا  اهعطأالنص داخل  بتداءواال

،  الثقيـل  ثقيلة ، ناسبها صوت الهمزة االنشاء والخلق وااليجاد والحركة فهي معان
في بداية النص يشد المتلقي )   (فالبروز السمعي لهذه األلفاظ التي جعلها اإلمام 

مـن إيـراده    )  (، وهذا ما وظّفه اإلمـام  والسامع إلى ما يقع بعدها من الكالم
كيرا سبحانه ووعظا وتـذ لصوت الهمزة المنبور في هذا المكان بيانا لعظمة الخالق 

  .للسامع 
وجبـَل  ... ((: في عجيب صنعة الكون)   (علي  اإلمامقول  أيضا ومنه

ميدها ، ونُشوز متُونها وأطوادها ، فأرساها في مراسيها ، وألزمها قراراتهـا ،  جال
فمضت رُؤوسها في الهواء ، ورستْ ُأصولها في الماءِ  ، فأنهد جِبالَها عن سهولها ، 

وعند قراءة هـذا  ،   )٢( ))،... ابهاصنَْأ عِاضودها في متونِ أقطارها ومقواع وأساخَ
) والنـاظر  ساخ أأنهد ، (أرساها ، ألزمها ،  أللفاظل وضوحا سمعياالنص نجد فيه 

شكلت مواضع نبر للنص أكثر من غيرها، وهذا ما نراه فـي   يجد أنها األلفاظلهذه 
النبر كما تقدم ، وأن الهمـز  قد عده القدماء صوت الهمزة الذي وقع النبر عليه ، و

هـذه   تورد، وقـد   )٣( يمثل صورة من صور النبر المختلفة وإن معناه متصل به
وهذه االمور توضع تحت عنوان الخلق الذي  لقوةفي سياق الصنع والقدرة وا األلفاظ

                                                
  .٧٨اللغوية :  صواتينظر : األ -)١(
  ) .٢١١( خ  ٣٢٨:  نهج البالغة -)٢(
  .٧٣ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : -)٣(
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االمـور   وهو اهللا سبحانه وتعالى ، فالخلق مـن  يقدر عليه إالّ صانع قادر مبدع ال
  . الهمز مع قوة النبر فيه لأللفاظ المتقدمة ناسبها صعوبة التيالصعبة 

ه، أصـوات وقد يقع النبر على لفظ بعينه في سياق الكالم ال على صوت مـن  
انْظُروا ِإلَى الَّنملَة  صفة خلق أصناف من الحيوان :((ومن ذلك قول اإلمام علي في 

ة هيَئتها، الَ تَكَاد تُنَاُل بِلَحظ الْبصرِ، والَ بِمسـتَدرك الْفكَـرِ،   في صغَرِ جثَّتها، ولَطَافَ
فعند  ،)١(...))كَيفَ دبتْ علَى َأرضها، وصبتْ علَى رِزقها، تَنْقُُل الْحبةَ ِإلَى جحرِها ،

) التي خرج معهـا  أن النبر واقع على أداة االستفهام (كيفالنظر إلى النص نالحظ 
االستفهام مجازا إلى التعجب ، وهذا المتعجب منه (خلق النملة) ودبيبها وانصـبابها  

سمى على رزقها دون كلل أو ملل احتاج إلى اإلظهار والبروز والتركيز عليه ، وقد 
، فألداة (كيف) نُبرة لبيان أهمية ما )٢( الدكتور محمود السعران النبر بـ (اإلرتكاز)

  .بعدها 
 وقد يأتي النبر في الكالم نتيجة لتغير يطرأ على الكلمة بوساطة ما يلحقها من

اللواحق وفقاً لما يطلبه سياق الكالم ، وهذا التغيير في الكلمة من شـأنه   وأالسوابق 
 علـي        في قول اإلمامومن ذلك  ،تغير موضع النبر فيها التغيير في البنية المقطعية و

)   (إلنسان في صفة خلق ا : ـوا ، وموا فَنَعرمع ينالَّذ ناِهللا، َأي ادبع))  ـوالِّمع
وعند النظر إلى النص نالحظ أن  ،)٣(...))،، وُأنْظروا فَلَهوا، وسلِّموا فَنَسوا؟ فَفَهِموا

ففهموا،  فلهوا،  فنسوا) وهذا التغيـر   طرأ على بنية الكلمات (فنعموا، هناك تغيراً 
ان بالزيادة في الكلمة الذي أوجد نوعا من النبر في الكلمة لم يكن عند النطق بهـا  ك

فالزيادة مثلت النبر الواقع على هذه الكلمات والتركيز على ما من دون حرف الفاء ، 
                                                

  .) ١٨٥( خ  ٢٧٠:  نهج البالغة – )١(
  .١٥٧ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : – )٢(
  ).٨٣(خ١١٤نهج البالغة :  – )٣(
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كان من السابقين من نعمة كثيرة تمتعوا بها وفهم لما علمهم اهللا ولهو أبعـدهم عـن   
  حانه عليهم .طاعة اهللا ونسيان لنعمه سب

  



  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
  الداللة الصرفية

  بنية األفعال ودالالتهاأ:  األولالمبحث 
 بنية االسماء ودالالتهاأالمبحث الثاني : 



   الفصل الثاني : الداللة الصرفية                                        املبحث األول : أبنية األفعال ودالالهتا

........................................................... 
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  الداللة الصرفية
منهـا : صـرف    يعود المعنى اللغوي لمادة (صرف) ، ومشتقاتها لعدة معانٍ

فانصرف والمنصـرف : المكـان   الحديث تزيينه بالزيادة فيه وصرفت الرجل عني 
  . )١(روالمصد
ن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما   أفهو  ((:  ا اصطالحاًمأو

علـم   ((و هو أ،  )٢())ذي بنيته ما يقتضيه قياس كالمهم بناء البنته ، ثم تعمل في ال
 نأوهـذا يعنـي   ،  )٣( ))عراب إالتي ليست ب ةمالكل أبنيةاحوال  ف بهارصول تعأب

، أي أنّها تستمد )٤())يكل او البناء الداخلي للمفردات من اله دمتست ((الداللة الصرفية 
  . تستمد من البنية الصرفية في سياقاتها المختلفة

يستمد عـن   نوع من الداللة ((ها نّأنيس على أبراهيم افها ن عروعند المحدثي
الكلمات ومـا يطـرأ    أبنيةبدراسة  ىعن، وهذه الداللة تُ )٥())طريق الصيغ وبنيتها 
  . )٦( يؤدي الى تغيير في داللتها بنيةي تغيير في تلك األأعليها من تغيرات ، و

بوابـا فـي   أومعانيها وعقدوا لها  بنيةاألدالالت تلك  فيوبحث علماء اللغة 
لـتُ  ( فَع قتـرا ففي باب ا بنيةاألعن دالالت  ه)١٨٠سيبويه (تث مؤلفاتهم فقد تحد

فَعلْتُ ) ، ال يشركه في ذلك ألتُ على عفَ) في الفعل للمعنى ، وباب دخول (أفْعلْتُ و
، وما كان على  )فْعلْتُاستَ(  أفْعلْتُ ) ، وباب دخول الزيادة في فعلت للمعاني وباب(

ـ  ه)١٨٠سيبويه (ت هذكر مما، و )٧(بواب كثيرشاكلته من األ ة بـين  في بيان العالق

                                     
 .٢٤٣٥-٢٧/٢٤٣٤لسان العرب (صرف ) :  ، و ٤/١٣٨٦الصحاح(صرف) : ينظر : - )١(
 .٧-١/٦شرح الشافية للرضي :  - )٢(
  .١/١:ينظر: المصدر نفسه  – )٣(
 .٤٦ة عند اللغويين :يالداللة السياق - )٤(
  .٤٧داللة االلفاظ :  - )٥(
  .٤٧داللة اللغوية عند العرب :ينظر : ال - )٦(
 . ٤٨٨ – ٤/٤٨٧:  ينظر : الكتاب - )٧(
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٤٤ 

هو على مثاله ... قالوا لت وما عهذا باب افعو (( : قولهالبنية وما تؤديه من معنى 
لتوكيد رادوا المبالغة ، واألت الخليل فقال : كأنّهم  أن ، وس: اخشوشَ ا، وقالو: خَشُن

 ،)١( ))قد بالغ  ن يجعل ذلك عاماًأرض ، فإنما يريد قال : اعشَوشَبتْ األ إذاه نّأكما 
الصرفية علـى المعنـى ،    بنيةخر الى داللة األهو اآل ه)٣٩٢ابن جني (توالتفت 

ه)٦٣٧(تثيـر األولم يبتعد ابن  ،)٢(اللة عنده باسم الداللة الصناعيةرفت هذه الدوع 
  )٣(ثر تغير الداللة بتغير البنية الصرفية.أان عن سابقيه في بي

همية كبيرة في تحديد  دالالت ألداللة الصرفية من لوبعد ما تقدم فال يخفى ما 
لفـاظ ادلـة علـى    األ نبتغير البنية الصرفية للكلمة ، ألتتغير  التيالنص ومعانيه 

  . )٤(المعاني
   ، فعـال ودالالتهـا  األ أبنية داللة الصرفية في مبحثين األول :وسأعرض لل

الفعل الثالثي المجرد والثالثي المزيد بحرف وحرفين وثالثة أحرف  أبنيةدارسا فيها 
األسماء  أبنية،دراسا ما ورد منها من سماء ودالالتها األ أبنية :الثانيفي المبحث و، 

  .الثالثية و المزيد بحرف أو حرفين أو أكثر
  
  
  
  
  
  

  
                                     

  . ٤/٧٥: مصدر نفسهال – )١(
  .١٨٤الداللة اللغوية عند العرب :  ، و ٣/٩٨الخصائص : ينظر: - )٢(
 .٢/٢٤١ينظر : المثل السائر :  - )٣(
  .٦٠/ ٢: ثل السائرينظر : الم - )٤(
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٤٥ 

  ث األولالمبح                        
  فعال ودالالتها األ أبنية                     

  .)١(أو نحوهما لفاعل من قيام أو قعودالحدث الذي يحدثه ا ي اللغةالفعل ف
سـماء  حداث األأخذت من لفظ أما الفعل فأمثلة أو (( ه)١٨٠سيبويه (توقال 

الفعل  نإو ، أ )٢())وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع ... 
  . )٣(زمنة الثالثة مة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد األكل كل

كـل منهمـا   ، ول)٤(يـد مزم الصرفيون الفعل من ناحية بنائه الى مجرد ووقس
  دالالت في نصوص الخلق .

  
  

  الفعل الثالثي المجرد وداللته : أبنيةأوال : 
ـ أما كانت جميع حروفه  الفعل المجرد : قط حـرف منهـا فـي    صلية ال يس

ويقسم الفعل المجرد على ثالثي ورباعي ال غير ولم  )٥(تصاريف الكلمة بغير علة ،
 نأوذلـك   (( : بقولـه  ه)٣٩٢ابن جنـي (ت صول لعلة لفظية ذكرها أيبلغ خمسة 

: الزوائد تلزمها للمعاني نحـو   نصول ، ألأحرف كلها أل لم تكن على خمسة افعاأل
ن يلزمها ذلك أ... ، والف الوصل ... ، فكرهوا اوعة حروف المضارعة وتاء المط

                                     
  . ١٤ينظر: شرح شذور الذهب :  - )١(
  .١/١٢الكتاب :  - )٢(
  .٥٢ينظر : االيضاح في علل النحو :  - )٣(
الفعل  أوزان،و   ٨٣-١/٧٠، وشرح الشافية للرضي :  ٢٤- ١/١٧نصف مينظر : ال - )٤(

  .٥١ – ٢١ومعانيها : 
  .١/٦٧ينظر : شرح الشافية للرضي :  - )٥(
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َل ، فَعَل ، فَعَل  ) هي ( فَع أبنية ة، وللفعل الثالثي المجرد ثالث)١())على طولها ... 
  تها .الوسأعرض دال

 فَعَل : -١
من  يعد ( َلفَع ) ذا خـف  إ فعال ورودا في الكالم لخفتـه و األ أبنيةكثر أبناء

كثيرة ودالالت واسعة ،  فقد جاء لمعانٍ، )٢(واتسع الصرف فيه  ظ كثر استعمالهاللف
ومعانيه المتعددة يحددها ويوجهها  )٣(ه من األوزان الخفيفة والشائعة االستعمال ،ألنّ

          يضـاح الداللـة   إن فـي  ثـر بـي  أجذر اللغوي السياق الذي يكون ذا ال فضالً عن
ما تحتوي على المعاني كلهـا  نّإفي ذاتها ، صر على مدلول الكلمة فالداللة ال تقت ((

كثيـرة   . وذكر الصرفيون دالالت)٤())التي تتخذها هذه الكلمة ضمن السياق اللغوي 
  مثلة تلك الدالالت التي وردت في نصوص الخلق :ألبناء (فَعَل ) ومن 

  الجمع :
 ( عمج ) ومنه الفعل ( َلفَع ) وقد  )٥(وهو من المعاني التي يدل عليها بناء ،

جمع  ثُم : ( )) ( في صفة خلق آدم)   ( علي اإلمامفي قول ورد هذا البناء 
رضِ وسهلها، وعذْبِها وسبخها، تُربةً سنَّها بالماء حتَّى خَلَصتْ، األ سبحانَه من حزنِ

داللة الجمع قد تمثلت في الفعـل (جمـع)   ، فنجد )٦()) ،...بِالبلَّة حتَّى لَزبتْ والَطَها
لها رض وسـه األحـزن   من()   (اإلمام، فقول )٧(الشيء يدل على تضام الذي

مـن   نسان يكون مركباًاإل نوجمعها ، ألاهللا ضم هذه األشياء  نإسبخها ) وعذبها و

                                     
  .٢٩- ١/٢٨المنصف :  - )١(
  .١/٧٠ينظر : شرح الشافية للرضي :  - )٢(
  .١/٧٠ينظر: المصدر نفسه :  - )٣(
  . ٢١١لسنية ، علم اللغة الحديث : اال - )٤(
  .٣/٢٦٤، همع الهوامع : ١/١٦٨ينظر: ارتشاف  الضرب :  - )٥(
  .)١( خ  ٤٢نهج البالغة :  - )٦(
  .١/٤٧٩اللغة ( جمع ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٧(



   الفصل الثاني : الداللة الصرفية                                        املبحث األول : أبنية األفعال ودالالهتا

........................................................... 

٤٧ 

لخلقة ، ، فصار بذلك تام ا)١(طباع مختلفة وفيه استعداد للخير والشر والحسن والقبح
تَجمع في بقوله : ((في خلقة النملة  )   ( علي اإلمامونجد الفعل (جمع) قد ذكره 

  .أيضاًوهو دال على الجمع ، )٢( ،.. ))حرها ِلبردها، وفي ورودها ِلصدرِها
  السير:

 نـص في  هذا المعنى جاءو ،)٣(تي يدل عليها بناء (فَعَل)من المعاني الهو و 
نْثَى نَشَره إلَى االُ إذَا درج وذَنَب َأطَاَل مسحبه ((: اووس الط قعن خل  )  ( إلمامل

ا بِهمسو ،هطَي نم هْأسلَى رع الطيختاُل... م  بألوانـه  بِ ويمـيسـ فَيز ان٤())... ه(، 
 يـدلّ  )يميس(فالفعل  ، )٥(مضي الشيء ،ودرج الرجل مشىفالفعل(درج) دّل على 

 ،الفعل (مشـى)  فعال التي دلت على السير، ومن األ)٦(على ميالن في السير وتبختر
يمشـي مشْـي الْمـرِحِ    : ((... أيضـاً  ) في خلقة الطـاووس   (قول اإلمامفي 

   اِلهبـرـاِل سمكاً ِلجـاحض هققَهفَي ،هنَاحجو هذَنَب فَّحتَصيخْتَاِل، وـابِيغِ  ،  الْـمَأصو
ه٧(...))وِشَاح(، الفعلوبد) ( علي اإلمام في قول)  خلق أصناف مـن   ) واصفا

 انْظُروا ِإلَى الَّنملَة في صغَرِ جثَّتها، ولَطَافَة هيَئتها، الَ تَكَاد تُنَاُل بِلَحـظ  الحيوان :((
هـذه  وقـد وردت   ،)٨(...))ضـها، دبتْ علَى َأرالْبصرِ، والَ بِمستَدرك الْفكَرِ، كَيفَ 

  .السيرنصوص الخلق دالة على  األفعال في
  

                                     
  .١/٦١:  بن ابي الحديدالينظر : شرح نهج البالغة  - )١(
  .) ١٨٥( خ  ٢٧٠نهج البالغة :  - )٢(
  .١٦٨/ ١ينظر : ارتشاف الضرب :  - )٣(
  .) ١٦٥( خ  ٢٣٦نهج البالغة :  - )٤(
  .٢/٢٧٥، ومعجم مقاييس اللغة(درج) :١/٣١٣الصحاح(درج) :ينظر :  - )٥(
  .٢٨٩/  ٥اللغة ( ميس ) :  معجم مقاييس، و ٧/٣٢٤:  (ماس)ينظر : العين - )٦(
  .) ١٦٥( خ  ٢٣٧نهج البالغة :  - )٧(
  .) ١٨٥( خ  ٢٧٠:  المصدر نفسه – )٨(
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  التصويت :
جاء داال على التصـويت الفعـل    مما، و )١(بناء (فَعَل) على التصويت  يدّل

: رض ودحوها على المـاء  األفي صفة  )   ( اإلمام(رغا) الذي ورد في قول 
 َأمواج مستَفْحلَة ، ولُججِ بِحار زاخـرة ، تَلْـتَطم َأواذي  مورِ  رض علىاأل كَبس((

، )٢()) ،...أمواجِها، وتَصطَفقُ متَقَاذفَاتُ َأثْباجِها، وتَرغُو زبداً كَالْفُحوِل عنْد هياجِهـا 
اج مـو األهنـا يشـبه تالطـم    )   ( اإلمـام ، و)٣(فالرغاء صوت ذوات الخُفّ

  .)٤(ا للضرابهصطفاقها بصوت رغاء البعير وقذفه الزبد عند هياج الفحول مناو
) عن خلقة   (في قول اإلمام )اقجاء للداللة على التصويت الفعل (ز مماو

ويتَصفَّح ذَنَبه وجنَاحه، فَيقَهقه ضاحكاً ِلجمـاِل سـرباِله، وَأصـابِيغِ     الطاووس :((
وِشَاحِإلَى ;ه رِهصى بِبمقَـا   فَإذَا رز ـهاِئمـوِالً  قَوعـنِ      مع بِـيني كَـادت يـوبِص

،هغَاثَتت٦(صوات أو الصدىويدل على صوت من األ، )٥(...))اس(، ( َقنَع) في  والفعل
طيـف  وَأقَام من شَواهد الْبينَـات علَـى لَ   عن خلقة الطيور :(()   (قول اإلمام 

فـي   صنْعته، وعظيمِ قُدرته، ما انْقَادتْ لَه الْعقُوُل معتَرِفَةً بِه، ومسلِّمةً لَه، ونَعقَـتْ 
  .)٨(خر يدل على التصويتهو اآل ،)٧(...))وحدانيته، َأسـماعنَا دالَِئلُه علَى

                                     
  .١/١٦٨:  من لسان العرب ينظر ارتشاف الضرب - )١(
  .) ٩١( خ  ١٣١نهج البالغة :  - )٢(
  .١٧/١٦٨٥ينظر : لسان العرب ( رغا ) :  - )٣(
  .٦/٤٥٣بي الحديد : أبن الينظر : شرح نهج البالغة  - )٤(
  .) ١٦٥( خ  ٢٣٧بالغة : نهج ال - )٥(
  .٢٠/١٨٤٦، لسان العرب ( زقا ) :  ٣/١٦قا ) : زينظر : معجم مقاييس اللغة ( - )٦(
  .) ١٦٥(خ  ٢٣٦نهج البالغة :  - )٧(
  .٢/٤٤٥، ومعجم مقاييس اللغة(نعق) :٤/١٥٥٩الصحاح(نعق) :ينظر :  - )٨(
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  : حركة واالضطرابال

 المعنـى  ما جاء حامال هذاوم ، )١(حركة واالضطراباليدل بناء (فَعَل) على 
ّجاء، وقد  )٢(وضربها الفحل وقرعها  هايكون بمعنى الجماع كنكح الذي) الفعل (أر 

 يفْضـي (( : يذكر فيه عجيب خلقة الطاووس بقوله )   (في نص لإلمام  علي 
الْفُح َأر هحالَقبِم ُؤريو ،كَةيالد اءكَإفْض ةمغْتَلابِ وِل الْمرواَأل)٣())...،ِللض ،الجماع  ر

، والفحول عند الجماع يصـدر عنهـا االضـطراب    )٤(ؤرها أراً نكحهايالمرأة  أرّو
  .وهذا ما يكون بين الطاووس وأنثاه والتحرك باتجاه األنثى

  
  فَعَل :  -٢

على الصـفات   ) داالًويأتي بناء (فَعَلالفعل الثالثي المجرد ،  أبنيةوهو ثاني 
الفرح ، والحزن ، وعلى االمتالء والخلو ، نحو : شبع ، وظمـي ،  منها المالزمة ، 

تعمال ، وبناء (فَعَل) متوسط في االس)٥(لوان ، والعيوب ، نحو : سود ، حولاألوفي 
، )٦())قل خفة من الفتحـة  أقل ثقال من الضمة وأالكسرة  (( نبين (فَعَل) و (فَعَل) أل

 التـي تنطبـق فـي   تلك الدالالت  الالت عديدة لبناء (فَعَل) ومنوذكر الصرفيون د
  -نصوص الخلق :

  

                                     
  .٣٨١الصرف في كتاب سيبويه : أبنيةينظر : - )١(
  .٧/١٥٧:شرح المفصل : ينظر  - )٢(
  .) ١٦٥( خ  ٢٣٧نهج البالغة :  - )٣(
  .١/٥٨لسان العرب ( أر ) : و،  ١/١٢اللغة ( أر ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٤(
  .٧٢ – ١/٧١ينظر : شرح الشافية للرضي :  - )٥(
  .٣/٤٣٩شرح التسهيل :  - )٦(
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  عراض :الداللة على اإل
ورد داال  مما، ومن ذلك الفعل (عجِز ) و )١(عراضيدل بناء (فَعَل) على اإل

، ِإن من هيهاتَ..(( :في ابتداع المخلوقين )   (علي اإلمامعلى هذا المعنى قول 
عييي الْهذ فَاتص نع أجِزو األة   ِلـهتَنَاو ـنمو ،زجَأع هخَاِلق فَاتص نع وفَه اتود

دعَأب ينالْمخْلُوق وددالذي يدل على عرض  )٢())!بِح (جِزع) وماضيه ( عجِزي) فالفعل
هنا ال يريـد   )  ( اإلمام، و)٣(، وهو الضعف أو هو داء يأخذ الدابة في عجزها

االنسان من مرض أو ضعف أو غيره العجز المادي العارض الذي يحصل في بدن 
 وإنمـا  _ جل وعـال _ ما هو العجز المعنوي المستمر الذي يقابل مقدرة الخالق نّإو

ة والصفات ، فكيف يحيط أة من شابهه من المخلوقات في الهيالعجز حتى عن معرف
  .)٤(من عجِز عن معرفة المخلوقبالخالق  علماً

  الداللة على ترك الشيء:
قول اإلمام علي   حمل معنى الترك مماو، )٥(يدل بناء (فَعَل) على ترك الشيء

)   ()): في صفة الجنة   ـمجهـا يوِل إلَى مصبِالْو عتَمسا الْمهَأي كشَغَلْتَ قَلْب فَلَو
ظرِ الْمونقَة، لَزهقَتْ نَفْسك شَوقاً ِإلَيها، ولَتَحملْتَ من مجلسي هـذَا  علَيك من تلْك الْمنَا

                                     
  .٥٨دروس التصريف : و،  ٧/١٥٧ينظر : شرح المفصل :  - )١(
  .) ١٦٣( خ  ٢٣٤نهج البالغة :  -)٢(
  .٣٢/٢٨١٦لسان العرب ( عجز ) : و،  ٤/٢٣٢اللغة ( عجز ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٣(
  .٩/١٧٠ينظر : شرح نهج البالغة البن ابي الحديد :  - )٤(
 .٣٨٤الصرف في كتاب سيبويه :  أبنيةو، ١٧- ٤/١٦ينظر : الكتاب :  - )٥(
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يدل على تقدم ومضـي   فالفعل (زهقَ) ،)١(.))ِإلَى مجاورة َأهِل الْقُبورِ استعجاالً بِها
  ياه وخروجها منه .إوزهوق الروح من الجسد تركها  ،)٢(وتجاوز وخروج

  
  لخلو :ا
 ،)٣(الى هـذا المعنـى   الشيخ الحمالويشار أدل بناء (فَعَل) على الخلو وقد ي

في عجيب خلـق   حامال هذا المعنى قوله )  (علي  اإلمامورد في خطب  مماو
 ،من رِيشه، ويعرى من ِلباسه، فَيسقُطُ تَتْرى، وينْبتُ تباعاً وقَد ينْحسر(( : الطاووس

، )٥())خلو الشيء من الشيء  (( يعرى) وماضيه (عري) يدل على، فالفعل ()٤())...
يصف خلقة الطاووس ويخبر عن حالة يبين فيها حكمة الصـانع  ) (علي اإلمامف

ويخلو من ريشه الحسن شيئا بعد شـيء   وهي تحسر الطاووس الذي يعري ،درتهوق
  . )٦(ول بال زيادة أو نقصانبلونها األريشه موضع ريشة  ثم ينبت تباعا كّل

 فـي الداللة علـى العلـم   منها  ،يها بناء ( فَعَل )لع دّل أخر وهناك دالالت         
(علي ) لقول اإلمام(فَهِم  ( )): ظـاً،     في صفة خلق اإلنسانافقَلْبـاً ح ـهنَحم ثُم

وأيضـاً   ،)٧(،...))ويقَصـر مزدجِـراً  وِلساناً الَفظاً، وبصراً الَحظاً، ِليفْهم معتَبِراً، 
 وجعَل شَمسها آيةً مبصرةً في صفة السماء :(( ) (علي قول اإلمامل  ،علم )في(

عدد  ميز بين اللَّيِل والنَّهارِ بِهِما، وِليعلَميِل...، من لَيلها، ِلنَهارِها، وقَمرها آيةً ممحوةً
ابسوالْح يننالس  

                                     
  .)  ١٦٥( خ  ٢٣٩ة ينظر : نهج البالغ - )١(
  .٢١/١٨٧٩لسان العرب ( زهق ) : و،  ٣/٣٢اللغة ( زهق ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٢(
 .٦٥ينظر : شذا العرف :  - )٣(
  .) ١٦٥( خ  ٢٣٨نهج البالغة :  - )٤(
  .٣٣/٢٩٢٠، وينظر : لسان العرب ( عري ) :  ٤/٢٩٦اللغة ( عري ) :  معجم مقاييس - )٥(
  . ٥/٢٨٩ح نهج البالغة للبحراني : ينظر : شر - )٦(
  .)  ٨٣( خ  ١١٢: نهج البالغة – )٧(
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 ( ، لقـول اإلمـام  الداللة على االمتالء في (شَـرِب )  وأ ،)١(...))بِمقَاديرِهما،     
()) : في صفة المالئكة  ـةوِيوا بِالْكَـْأسِ الرشَرِبو ،هرِفَتعةَ مالَوذَاقُوا ح قَد   ـنم

هتبح٢( ...))، م(.  
  
  

  فَعَل :  -٣
الطبائع والغرائز الثابتة  على داال الفعل الثالثي المجرد ويأتي أبنيةهو آخر و

بة غير المتجددة ، وللداللة على القرب والبعد والقلة والكثـرة والسـهولة والصـعو   
يرى و –(فَعَل ، فَعَل ) –ما قرن بسابقيه  إذا، وبناء (فَعَل) قليل االستعمال  )٣(قلثوال

، )٤(ما يدل على االتصاف بصـفة نّإصله أه ليس فعال في نّإ، الدكتور الطيب البكوش
  (فَعَل) في نصوص الخلق : مثلة الدالالت التي يرد عليهاأومن 

  البعـد :
ورد في هـذا   مماالذي هو ضد القرب و، )٥(يأتي بناء (فَعَل) داال على البعد

م يـدع جـرز   لَ ثُم (( : رض و دحوهااألفي صفة  )  (علي اإلمامالمعنى قول 
نْهارِ ذَرِيعةً ِإلـى  األرضِ الَّتي تَقْصر مياه الْعيونِ عن روابِيها ، والَ تَجِد جداوُِل األ

، فالفعـل  )٦())بلُوغها، حتَّى َأنْشََأ لَها نَاشَئةَ سحاب تُحيي مواتَها ، وتَستَخْرِج نَباتَها...
ألنه قد  )٧())ا يبلغ الشيء مداه ونهايته لّأيدل على  ((ماضيه (قَصر)  ذيال(تَقْصر ) 

                                     
  .) ٩١(خ  ١٢٨المصدر نفسه :  - )١(
  .) ٩١( خ  ١٣٠المصدر نفسه :  - )٢(
 .١/٧٤، شرح الشافية للرضي :  ٣/٤٣٥،شرح التسهيل :  ٤/٣١ينظر :الكتاب :  - )٣(
    .٨٦الحديث :  ينظر : التصريف العربي من خالل علم االصوات - )٤(
 .٣/٤٣٥ينظر : شرح التسهيل :  - )٥(
  .) ٩١( خ  ١٣٢نهج البالغة :   - )٦(
  .٥/٩٦اللغة ( قصر ) :  معجم مقاييس - )٧(
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بعحمل داللة البعد ،  )١( الكأل، وماء قاصر بعيد عن  د (رقَص) فالفعل ،اهللا  ذلك أن
 الوصول إليهـا  ومرتفعاتها وقصر ماء العيون عن رضاألتعالى عندما خلق روابي 

نشأ لها السحاب بحكمته ، ووجه الحكمـة فيـه   أيها عن بلوغها وسقوبعدت األنهار 
  )٢(والحيوان . نسانوغذاء اإل زررض الجاألكونه مادة لما ينبت في 

  
  قـل :الثِّ

من المعـاني التـي ذكرهـا الرضـي      قل وهويرد بناء (فَعَل) داال على الثِّ
فاش وهو يذكر بديع خلقة الخ)   (علي اإلمام، وقد جاء في قول  )٣(ستراباذياإل
) يحمـل  عل (ثقـل فالف،  )٤())...،ا، ولَم يغْلُظَا فَيثْقُاللَها جنَاحانِ لَما يرِقَّا فَينْشَقَّ ((: 

، فجناح الخفاش لم يغلظ  )٥(معنى الثقل الذي هو ضد الخفة ويكون اصله في االجسام
عجب تعلى سبيل ال )(اإلمامليثقل حتى يستطيع الطيران بسرعة وخفة وقد ذكره 

لخفاش الـذي يطيـر بلحـم ال ريـش عليـه وال      من امن خلق اهللا سبحانه وتعالى 
ورد على بناء (فَعَل) في نفس مقام هذه الخطبة الفعل (غَلُـظَ)   مماو ،)٦(غضروف 

في شـرحه   ه)٦٥٦(تبي الحديدأ، وقد ذكر ابن  )٧(والمعنى المعجمي له ضد الرقة 
شـق وال  رقيقـة فتن  تليس ((،نحة الخفاش جأ نأالسابق ذكره ،  )(اإلماملكالم 

 ((صلها على أ ) بالكثافة ويدّل ر عن الفعل (غَلُظَفعب ،)٨())كثيفة فتثقلها عن الطيران

                                     
  .٣٦٤٧/ ٣٧ينظر : لسان العرب ( قصر ) :  - )١(
  .٤/٣٩٠ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٢(
  .١/٧٤الشافية للرضي :ينظر : شرح  - )٣(
  .)  ١٥٥( خ  ٢١٨نهج البالغة  :  - )٤(
  .٦/٤٩٣لسان العرب ( ثقل ) : و ، ١/٣٨٢اللغة ( ثقل ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٥(
  .٩/١٢٢ي الحديد : أببن ينظر : شرح نهج البالغة ال - )٦(
  .٣٢٨٢/ ٣٧ينظر : لسان العرب ( غلظ ) :  - )٧(
  .٩/١٢٢شرح نهج البالغة البن ابي الحديد :  - )٨(
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وبهذا فقد يحمل معنى الكثـرة وهـي مـن    ،  )١())تراكب شيء على شيء وتجمع 
  ، لبناء (فَعَل) . ه)١٨٠(ت )٢(سيبويهالمعاني التي ذكرها 

  
  

  
  الفعل الثالثي المزيد وداللته : يةأبنثانيا : 

  .)٣( الزيادة لغة : تعني النمو ، وزاد الشيء يزيد زيادة أو مزيد أي ازداد
فعال ما زاد صل ، والمزيد من األاالصطالح فالزيادة ما زاد على األا في مأ
صل بحرف أو حرفين أو ثالثة احرف ، وقد يكون الغرض مـن الزيـادة   على األ

 هنا هو الزيادة ييعنين الذي،  )٤(أو إلفادة معنى آخر توسعا في اللغة تكثير الكلمة ،
في بيان بعـض   علذلك سنشر ،مختلفة ودالالت معانٍللحصول على  في بنية الفعل
  المزيدة ودالالتها . بنيةمعاني هذه األ

  
 لمزيد بحرف واحد :االفعل الثالثي  أبنية - أ

ـَل : -١ فَع 
ية ت عديدة ، ذكرها الصرفيون كالتعددالالل عين د بناء (فَعَل) المضعف الير

من  دمثلة ما ورأ، ومن  )٥(الدعاءو االتخاذ والتوجه والصيرورة والتكثير والقبول و
 دالالت لبناء (فَعَل) في نصوص الخلق :

                                     
  .٥/١٦١اللغة ( غلظ ) :  معجم مقاييس - )١(
  .٤/٣١ينظر : الكتاب :  - )٢(
 .١٨٩٧/  ٢١لسان العرب ( زيد ) :  - )٣(
  .٥٢الفعل ومعانيها :  أوزانو،  ٧٣شذا العرف : و،  ٧/١٥٥ينظر : شرح المفصل :  - )٤(
الشافية شرح  و، ٤٥٢ – ٣/٤٥١شرح التسهيل :  و، ٧/١٥٩ينظر : شرح المفصل :  - )٥(

  .٨٠ – ٧٤الفعل ومعانيها :  أوزان و، ٩٦- ١/٩٢للرضي : 
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 التكثير :
من أوسع المعاني التي يرد عليها بناء (فَعَل) هو التكثير أي جعل الشـيء   نإ

الفعل وزيادتهـا لزيـادة    بتضعيف عين ينصلاالتشديد والتكرار ، الح ثيرا بواسطةك
نت االفعال دليلة المعاني كـرروا  لما كا ((ودلة على المعاني ، أفعال األ نالمعنى أل

 ممـا ، و )١())ث به وهو تكرير الفعـل  د، وجعلوه دليال على قوة المعنى المحقواهاأ
فَجـر  ( : ))   ( (التكثير) قولـه داال على هذا المعنى  نصوص الخلقورد في 

الفعل (فجـر)   )   ( اإلمام ذكر، فقد  )٢())... ،ينَابِيع الْعيونِ من عرانينِ ُأنُوفها 
حمل معنى التكثير فالزيادة في الفعل هي التي وجهته لهذا المعنى فقـد شُـدد    الذي

لمرات كثيرة ، وهذا يشير الـى  ، أي وكأن التفجير في الينابيع قد حصل  )٣(للكثرة
 (علـي   ، ومما حمل معنى التكثير أيضاً قول اإلمـام عظمة الخالق في خلقه وقدرته

  ()) : مذكراً بضروب النعم نراً مبع خَلَّفَ لَكُمو ،نْكُما عهتَراراً سمَأع لَكُم رقَدو
 (،إذ ذكر اإلمـام )٤( .)).، ومستَفْسحِ خَنَاقهِم خَالَقهِمآثَارِ الْماضين قَبلَكُم، من مستَمتَعِ 

 ( ). ر، وخلّف) وكّل منهما حمل معنى الكثرةقد  
  اختصار الحكاية :

          ما يعـرف بــ    ، أو )٥(أخرى وهي اختصار الحكايةيرد بناء (فَعَل) لداللة 
ـ ر المصلون وسب، نحو كب( التضعيف بالنحت ) وا ، أي قـالوا اهللا اكبـر   حوا وهللّ

هـذا  حـامال  )   (علي اإلمامفي كالم  جاء مما، و )٦(وسبحان اهللا وال اله اال اهللا
 َأنْشََأهم علَى صور مخْتَلفَات، وَأقْدار متَفَاوِتَات، (ُأوِلي َأجنحة )... و(( : المعنى قوله

                                     
 .٢/١٥٥الخصائص :  - )١(
  .) ٩١( خ  ١٣٢نهج البالغة :  - )٢(
  .٣٣٥١/  ٣٧لسان العرب ( فجر ) :  - )٣(
  . ) ٨٣( خ  ١١٠نهج البالغة :  - )٤(
  . ٧٧انيها : الفعل ومع أوزان،  ١٠٥ينظر : ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية :  - )٥(
  .١٠١ينظر : الصرف الواضح :  - )٦(
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هتزالََل عج حب( اإلمامف،  )١())... ،تُس  ( ، الذي هـو   هنا يصف خلق المالئكة
الئكـة ) يسـبحون   ( الموهؤالء  صياًوأو  ا من كان نبياًلّإالبشر  ةقيغير معروف لب

ماضيه (سبح ) دال على اختصار الحكاية  الذي، فالفعل ( تُسبح ) لجالل اهللا وعزته
  .)٢(جالال وعزة وثناء وعظمةإسبحان اهللا  –ئكة أي المال –وهي قولهم 

  
  الجعل والصيرورة :

 فَطّرته : أي جعلته مفطـراً،  نحو : الجعل علىداال  بناء (فَعَل)  أيضاً يردو
، وقوس الرجل ،  ت المرأة ، أي صارت عجوزاًزعجوداال على الصيرورة نحو : 

مثلة أ، ومن  )٣(أي صار في انحناء ظهره كالقوس ، وحجر الطين أي صار كالحجر
 : في وصـف خلـق المالئكـة   )   (علي اإلمامج قول ما ورد في نصوص النه

قَد اتَّخَذُوا ذَا الْعرشِ ذَخيرةً ِليومِ فَاقَتهم ، ويمموه عنْـد انْقطَـاعِ الْخَلْـق ِإلـى     ...((
همتغْببِر ينخْلُوق٤())..،الـم( مي) فالفعلأي  –نهـم  أبمعنـى   ،جعل نى ال) حمل معم

ما كان بـرغبتهم  نّإ ، وكل ذلك)٥(ه دون سواهإليعلوه مقصدهم وعمدوا ج –المالئكة 
  الذي قصد وانقطع الى المخلوقين . نسانعلى خالف اإل

فـي  )   ( اإلمام، علّم ) في قول ( عمر الفعلين حمل معنى الجعل مماو
علِّمـوا فَفَهِمـوا   عباد اِهللا، َأين الَّـذين عمـروا فَنَعمـوا ، و   ((:  نسانصفة خلق اإل

ـ هنا ي)   ( اإلمامف ،)٦())...،  ل عـن حـال  أخاطب المخلوقين من عباد اهللا ويس

                                     
  . ) ٩١( خ  ١٢٩نهج البالغة :  - )١(
  .٣/١٢٥اللغة ( سبح ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٢(
  . ٨١الفعل ومعانيها : أوزانو ، ٨٠شذا العرف : و ، ١/١٧٤ارتشاف الضرب :ينظر : -)٣(
  .) ٩١( خ ١٣١نهج البالغة :  - )٤(
  .٣/١٣٢لسان العرب ( امم ) : و،  ٦/١٥٢اللغة ( يم ) :  جم مقاييسمعينظر :  - )٥(
  .) ٨٣( خ  ١١٤ينظر : نهج البالغة :  - )٦(
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،فأين ليفهموا به  لهم علماً جعللينعموا بها و عماراًألهم  اهللا د جعل، فقالسابقين منهم
  .هم مما كانوا فيه

  
  دية :التع

لى إ ة المتعدي لمفعولعديتى المفعول أو دية : تعدي الفعل الالزم اليراد بالتع
متحصـلة مـن   ، وهذه التعدية ثالثة مفاعيل إلى وتعدية المتعدي لمفعولين مفعولين

 (علـي  اإلمام، وقد استعمل )١(متهأته وعزته وخطّح، نحو : فرالزيادة في بنية الفعل
  (مثلة ذلك قوله في صفة االرض ودحوها على الماءأومن  ، في كالمه التعدية 

: ))عو     يبِ الشُّـمالشَّـنَاخ اتذَوا، وهيـدالَمج ـنم اتـياسا بِالرهكَاترَل حد   ـنم
، وقد حمـل   بالزيادة والتضعيفمتعديا صبح أ لفعل (عدَل )فا ، )٢())...،صياخيدها

حمـل  ، ( وهي داللة نحوية ) مذكورةالداللة ال فضالً عنالفعل (عدَل) داللة  أخرى 
ل الشـيء عـن وجهـه    تعد نأل د، فالع )٣(هيه أو التوجلة صرفية تمثلت بالتوجدال

  . )٤(وجهته إذاوتقول عدلّت فالن عن طريقه 
 أفْعـَل : -٢

ي أوله ، وهذه الزيادة الفعل الثالثي المزيد وقد زيدت الهمزة ف أبنيةحد أوهو 
الدالالت التي ذكرهـا   ومن هذه،ليها إخرج ي يجعلت له دالالت ومعان نأمن شأنها 

الصرفيون من علماء اللغة ، التعدية والتعريض والصيرورة والسلب ووجود الشيء 
ظهور واالتخـاذ والـدخول فـي    عانة وال، والمطاوعة واإل)فعل(عنىعلى صفة وبم

                                     
الصرف في كتاب  أبنيةو،  ١/٩٣شرح الشافية للرضي :  و، ٤/٥٥ينظر : الكتاب :  -  )١(

  .٣٩٣: سيبويه
  .) ٩١(خ ١٣٢نهج البالغة :  - )٢(
  .٨٠ينظر : شذا العرف :  - )٣(
  .٤٨٤١/  ٣٥ينظر : لسان العرب ( عدل ) :  - )٤(
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وقد وردت في نصوص الخلق الكثير مـن الـدالالت لبنـاء ( أفْعــَل )     ،)١(الوقت
  وسنعرض لبعض منها :

  ة :التعدي
، وهذا البناء يشترك مع بناء (فَعَل ) في  )٢(يدل بناء ( أفْعـَل ) على التعدية

فعولين أو ثالثة مفاعيل نحـو :  هذه الداللة ، فيتعدى الفعل بالهمزة الى مفعول أو م
في الداللة على هذا  )   (علي اإلمامورد في كالم  مما، و )٣(تهدت زيدا واقعقمأ

، والَ تَجرِبـة   شََأ الخَلْقَ إنْشَاء، وابتَدَأه ابتداء، بِالَ روِيـة َأجالَهـا  َأنْ(( : المعنى قوله
ا، وهتَفَادا.اسثَهدكَة َأحرالذي، فالفعل ( أحدث ) قد تعدى الى المفعول به  )٤())..الَ ح 

ـ هو ضمير الهاء وحصول هذا التعدي نتيجة للزيادة في بنية الفعل ، وم تعـدى   ام
ـ َأحاَل األفي خلق العالم : (( )  (علي اإلمامقول  أيضاًبالهمزة  وقَاتهـا،  أاء ِليشْ

) ( أحـال ، فالفعـل  )٥(،...))، وَألزمها أشْباحهافَاتها، وغَرز غَراِئزهام بين مخْتَلوَأل
  .تعدى إلى المفعول الثاني )تعدى إلى المفعول، والفعل (ألزم

  لصيرورة والجعل : ا
جرب الرجل : أي صـار ذا  أفْعـَل ) على الصيرورة ، نحو : يدل بناء ( أ

حمل هذا المعنى وجاء على بنـاء (   مما، و )٦(شع الغيمقأحصد الزرع ، وأو ،جرب
 َأحـالَ  (( : في خلـق العـالم   )  (علي اإلمامأفْعـَل ) الفعل ( أحال ) في قول 

                                     
، شرح الشافية للرضي  ٤٥٠ – ٣/٤٤٩، شرح التسهيل :  ٤/٥٥ينظر : الكتاب :  - )١(
دروس التصريف : ،و ٧٨-٧٧شذا العرف :  و، ٢٦٦ – ٣/٢٦٥: همع الهوامعو، ٦٢-١/٦١:

  .٩٥الفعل ومعانيها :  أوزانو    ، ٧١-٦٨
  .٧٧شذا العرف : و،  ٤/٥٥ينظر : الكتاب :  - )٢(
  .٧٧ينظر :شذا العرف :  - )٣(
  .) ١(خ٤٠نهج البالغة :  - )٤(
  .) ١( خ ٤٠:  نهج البالغة – )٥(
  .٧٨ – ٧٧شذا العرف :  و، ٧/١٥٩شرح المفصل :  و، ٦٠-٤/٥٩ينظر : الكتاب : - )٦(
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،  )١())م بين مخْتَلفَاتها، وغَرز غَراِئزها ، وَألزمها أشْـباحها... ا، وَألاء الوقَاتهيشْاأل
لمعنـى  حامـل   – أيضاً –امال للتعدية فهو وكان ح آنفاً تهفالفعل (َأحاَل) الذي ذكر

لكل شـيء وقتـه    قوله (َأحاَل االشياء ألوقاتها )  أي جعلو ، و الجعل الصيرورة 
 ، أي أوثبه على متن الفرس،وحال في متن فرسه : أي وثب، وأحاله غيره ومحله ،

 ممـا . و )٢(حيانها وأوقاتهاأاألشياء في  قرأه فرسه ألنّحال غيره على أوصار كمن 
، وقد ذكرهما اإلمام  صلَد )أجمد ، أ( الفعلين ، أيضاًحمل معنى الصيرورة  والجعل 

رضِ األ ثُم جمع سبحانَه مـن حـزنِ  (: ( )  (في صفة خلق آدم )  ( علي
 حتَّى لَزبتْ بِالبلَّة حتَّى خَلَصتْ، والَطَها سنَّها بالماء، تُربةً  وسهلها، وعذْبِها وسبخها

نَاءةً ذَاتَ َأحورنْها صَل مبوٍل ، فَجصوو ـاءضَأعـولٍ  ، وفُصا :  وهـدمتَّـى   َأجح
  . )٣(،...))حتَّى صلْصلَتْ استَمسكَتْ، وَأصلَدها

  التكثير : 
الفعـل   العمل أو، ويعني كثرة وقوع  )٤(من المعاني التي يدل عليها ( أفعل )

فْعل ) فـي  أ، وقد ورد بناء (  )٥(شغلته : أي بالغت في شغلهأقولك : نحو وتكراره 
في خلق العالم  )   (علي اإلمامذلك قول نصوص الخلق داال على التكثير ومن 

: )) انَهحبَأنْشََأ  س ثُم  كَاِئكسو ،اءجشَقَّ االْرو ،اءوفَأجفَتْقَ االْج ،اءالَهورى  اءا ميهف
..هخَّارماً زتَراكم ، هارماً تَيتَالط( وقوله )٦( ))م   ( ًنفسـها في الخطبة  أيضا :  

 )٧())...،ثُم َأنْشََأ سبحانَه رِيحاً اعتَقَم مهبها ، وَأدام مربها ، وَأعصفَ مجراهـا ...((

                                     
  .) ١( خ ٤٠نهج البالغة :  - )١(
  .١/٥٠حديد : ينظر : شرح نهج البالغة البن ابي ال - )٢(
  .) ١(خ ٤٢نهج البالغة :  - )٣(
  . ٤/٦٣ينظر : الكتاب :  - )٤(
  .٦١عانيها : مالفعل و أوزانينظر :  - )٥(
  .) ١( خ ٤٠نهج البالغة :  - )٦(
  .) ١( خ ٤٠المصدر نفسه :  - )٧(
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٦٠ 

زيادة الهمـزة كـان    ن) كل منهما دل على معنى الكثرة ألن ( أجرى وأدام فالفعال
لذي ورد مع السياق ا نها زيادة العمل وكثرته فيهما فالفعل ( أجرى ) جاء متماشياًأش

فيه فجريان تيار الماء المتالطم والزاخر المتراكم كان البد له من فعل يسـبقه فـي   
معناه وهو (أجرى) ، وكذلك في الفعـل (  عليه حامال القوة والكثرة حتى يكون داال 

أدام ) أي جعل الريح دائمة مالزمة الهبوب جامعة بين الرقة والقوة والشـدة ودوام  
، بيانـا   )١(ار ، ليخرج صوت الضرب المترددالماء الزخّ قالهبوب الذي به يصطف

  لكثرة هبوب الريح ودوامها .
  
  

  السلب :
، ومما جاء على هذا المعنى الفعل (أنفد) فـي  )٢(بناء (أفْعل) على السلب يدّل

فَحنَوا بِطُوِل الطَّاعـة اعتـداَل     في صفة خلق المالئكة : (()  (قول اإلمام علي
ورِهمظُهدنْفي لَمو ، ((...هِمعرةَ تَضادم هِإلَي ةغْبطُوُل الر)(فاإلمام ،  )٣   (  هنـا

على انقطاع الشيء  د) الذي يدلفَنْأيصف المالئكة ، ويذكر الفعل (ينفد ) وماضيه (
تـرك العبـادة    –أي المالئكـة   –عنهم )   (، وقد نفى اإلمام )٤(وفنائه وذهابه

لم يسلبهم عبادتهم  طول الرغبة الى اهللا تعالىأن سبحانه، و هللا واالنقطاع والتضرع
ال كمـال معرفـة اهللا   إأو شـيء مطلـوب    مرجوة كون لمادةيال يذالوتضرعهم 

  .)٥(وتصورهم لعظمة ذلك المطلوب

                                     
  .١/١٧٢ينظر :شرح نهج البالغة للبحراني :  - )١(
شذا  و ، ٢٦٦ – ٣/٢٦٥: همع الهوامعو ، ٤٥٠ – ٣/٤٤٩ينظر : شرح التسهيل :  - )٢(

  . ٧٨- ٧٧العرف : 
  .) ٩١( خ  ١٣٠نهج البالغة :  - )٣(
  . ٤٤٩٦/  ٥٠لسان العرب ( نفد) :  و، ٥/٤٥٨اللغة ( نفذ ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٤(
  .٢/٣٧٤ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٥(
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  فاعـل : -٣
والزيادة فيه لأللف الواقعة  الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد  أبنيةوهو آخر 

الت ودال يبينهما ، وزيادة هذه االلف جعلت لها معان ةن الفاء والعين أي المتوسطبي
تيان بالفعل من اركة والدعاء وبمعنى (فَعل) واإلالمشمنها يرد عليها بناء ( فاعل )  

ها بناء ( فاعـل )  علي ىأت، ومن تلك المعاني التي  )١(كثير ونحوهاتجهة واحدة و ال
  :في نصوص الخلق 

  
  

  شاركة : الم
خر بالفعل فينسب للبادئ كثر يقابل كل منهم اآلأتعني التشارك بين اثنين أو و

سـيبويه  ، والمشاركة من الـدالالت التـي ذكرهـا     )٢(الفاعلية وللمقابل المفعولية
شهر من بين معانيه ، ومـن  ي األلبناء (فاعل ) ، وتعد هذه الداللة ه  )٣(ه)١٨٠(ت
)   (علي اإلماملخلق دالة على هذا المعنى قول مثلة التي وردت في نصوص ااأل

ونَظَـم بِـالَ تَعليـق رهـوات فُرجِهـا ، والَحـم صـدوع        ((: في صفة السماء 
صـل  ل في الفعل ( الحم ) ، واألفمعنى المشاركة نجده ، قد تمثّ ،)٤())..،.انْفراجِها

فقـد الـتحم    قَمتباينا تـالز  كل شيء كان ((، )٥(فيه هو ما تداخل بعضه في بعض
 :يقـال  ((حدهما في االخـر ، أول عني التشارك بين شيئين ودخيهنا  الحمتفال، )٦())

                                     
-١/٩٦، شرح الشافية للرضي :  ٤٥٥-٣/٤٥٣:  ، شرح التسهيل ٤/٦٨ينظر : الكتاب  -  )١(

  . ٧٧ – ٧٦، في تصريف االفعال :  ٩٩
  . ٨٤الفعل ومعانيها :  أوزان،  ٧٩ – ٧٨ينظر : شذا العرف :  - )٢(
  . ٤/٦٨ينظر : الكتاب :  - )٣(
 .)  ٩١( خ  ١٢٧نهج البالغة :  - )٤(
  .٥/٢٣٨: (لحم) اللغة  معجم مقاييسينظر :  - )٥(
  .٣/٢٤٦:  (لحم)ينالع – )٦(
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، فأجزاء السماء المتباينة وما اعتراها من رهوات  )١())بين الشيئين والءمت  تالحم
، أي  )٢(مركبا منتظما بتالحم صدوعها وفرجهـا  –سبحانه وتعالى  –وفرج جعلها 

 – أيضـاً  –حمل معنى المشـاركة   مماو ،خر والتصاقهما آكة بين صدع والمشار
... (( : في عجيب خلقه الطـاووس )   (علي اإلمامالفعل ( خالف ) الذي ذكره 

ون َألْوانه، والَ يقَع لَ سقُوطه، الَ يخَاِلفُ ساِلفَثُم يتَالَحقُ نَامياً حتَّى يعود كَهيَئته قَبَل 
هكَانرِ مي غَيحمل معنى المشاركة ، فالطـاووس  عنـد   ، فالفعل (يخالف )٣())..!ف (

لوانه أخالف الحقه سابقه فهو يشاركه في انحتات قصب ريشه ونمو غيره مكانه ال ي
ـ   ومكانه من غير زيادة وال نقصان حتى كأنّ الصـانع   ةه هو ، وهـذا دليـل حكم

، في قـول   شاركة في النص ذاته الفعل ( شاكل )حمل معنى الم مما، و )٤(وقدرته
وإن شَاكَلْتَه بِالْحلي فَهو كَفُصوص ذَات َألْوان، قَد نُطِّقَـتْ  : ((  )  ( اإلمام علي

 ، )٦(، وشاكل كل واحد منهما صـاحبه نالشيئا، يقال : تشاكل )٥( . ))بِاللُّجينِ الْمكَلَِّل
  أي شاركه الشكل .

  :)٧(فعول صاحب المشتق منه (الفعل)جعل الم
ورد في نصـوص   مما، و )٨(خذ منه الفعل الى المفعولأويقصد بها نسبة ما 

ثُـم : ())    (في صفة خلق آدم)   (علي اإلمامهذا المعنى قول  الخلق حامالً

                                     
  .٥/٢٣٩اللغة ( لحم ):  معجم مقاييس - )١(
  .٢/٣٦٠ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٢(
  .) ٢١١( خ ٢٣٨نهج البالغة :  - )٣(
  . ٣/٢٨٩:  للبحراني ينظر : شرح نهج البالغة - )٤(
  .) ١٦٥(خ ٢٣٧نهج البالغة :  - )٥(
  .٢٦/٢٣١٠ينظر : لسان العرب ( شكل ) :  - )٦(
  .٣٩٥الصرف في كتاب سيبويه :  أبنيةينظر : - )٧(
دراسات لسانية و  الفعل في شافية ابن الحاجب أبنية و ، ٣٥ينظر : عمدة الصرف :  -  )٨(

  .٢١٢: لغوية 
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، فالشاهد هنـا   )١())...، هَأسكَن سبحانَه آدم داراً أرغَد فيها عيشَه، وآمن فيها محلَّتَ
دير جعله ذا أمـن ،  آمن ) ، و المقصود بأمان المحلة آلدم أمان المكان والتقالفعل (

  .)٢(ن يعرض له خوف أو حزن مادام فيها أفي الجنة دون 
  

 الفعل الثالثي المزيد بحرفين : أبنيةب ــــ 
تفَعـل ،   ، عـل افتعدة هـي :   أبنيةيأتي الفعل الثالثي المزيد بحرفين على 

ورودهـا فـي   ل وفقـاً  بنية، انفَعل ، افعّل ، وسأعرض لبعض معاني هذه األتفاعل
  برز دالالتها .أجل الوقوف على أنصوص الخلق من 

  
  افْتعـل : -١

هـا  إليشـار  ألعدد من المعاني والدالالت وقد  يأتي هذا البناء المزيد بحرفين
الى تسـع وثالثـين    ، )٤(صلها أحد المحدثين، حتى أو وحديثاً قديماً )٣(علماء اللغة 

داللة ، وقد جاء بناء ( افتعل ) في عدة مواضع من نصوص الخلق بدالالت مختلفة 
  -منها :

  -المبالغة :
لم يقصـر   إذا مرداء الفعل ، يقال بالغ فالن في األأوتعني الشدة والكثرة في 

 )٦())ي بالغ في القدرة و الردة كاقْتدر وارتّد أ ((، وزاد في فعله قوة وشدة ،  )٥(فيه

                                     
  .) ١(خ٤٣نهج البالغة :  - )١(
 .١/٢٤٤ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٢(
 ١/١٧٥ارتشاف الضرب :  و ، ٧/١٦٠ح المفصل : ، شر ٧٤-٤/٧٣ينظر : الكتاب :  _)٣( 

 .٣٩-٣٨عمدة الصرف :  و ، ٨١شذا العرف : 
  .٣٣٥ – ٣٢٧الفعل ومعانيها :  أوزانينظر :  - )٤(
  . ٥/٣٤٦:  (بلغ)ينظر : لسان العرب - )٥(
  .٨١شذا العرف :  - )٦(



   الفصل الثاني : الداللة الصرفية                                        املبحث األول : أبنية األفعال ودالالهتا

........................................................... 

٦٤ 

ـ ال قدم في )  (علي اإلمامداء الفعل قول أحمل معنى المبالغة في  مما، و لق اخ
م، هسوعدد أنْفُ قَسم َأرزاقَهم، وَأحصى آثَارهم وَأعمالَهم،((:  خالق وعظم مخلوقاتهال

هِمنيخَاِئنَةَ أعي اشْتَ ...والَّذ وهتُهقْمتْ نـ   د تمحر ةـعي سف اِئهدلَى َأعتْ  عـعاتَّسو ،ه
اشـتد،  (  ينة تمثلت في الفعل، فداللة المبالغ )١()) ...وِلياِئه في شدة نقْمته،أرحمتُه ِل

د في بيان اشتدامعنى المبالغة والقوة جعلته حامال  (اشتد) فالزيادة في الفعل ،)واتّسع
سبحانه وتعالى على أعداءه ، ويقابل هذه النقمة والغضب سعة الرحمـة  غضب اهللا 

وقد بين الفعل (اتّسع) مدى سعة رحمة الخالق جّل وعال التي وسعت كل شيء حتى 
  مع شدة نقمته على من عاداه . 

  المشاركة :
سـيبويه  وهي من المعاني التي يشترك بها ( افتعل ) مع ( فاعل ) وقد ذكر 

داللة بناء ( افتعل ) على المشاركة ، ومن ذلـك قـولهم : اضـطربوا     ه)١٨٠(ت
 مما، و )٣(، فالمشاركة حصلت بين اثنين أو اكثر في فعل واحد )٢(واجتوروا والتقوا

َأنْشََأ الخَلْقَ إنْشَاء، (( : في خلق العالم)   (علي  اإلمامعلى هذا المعنى قول  دّل
 ،اءدتاب َأهتَدابرِوالَ تَجا ، والَهة َأجوِية بِالَ رابدكَة َأحرالَ حا، وهتَفَادس ةاممالَ ها، وثَه

قـول  ومعنى المشاركة تمثل في الفعل (اضـطرب) ،و  ، )٤())طَرب فيها..ضنَفْس ا
،  لخالق سبحانه وتعالىل يصح نها مما الأل ،قد حصل فيه نفي المشاركة )(اإلمام
هـذا   نالتردد في عزمه إلنشاء الخلـق ، أل الهمهمة و في لم يشترك مع نفسه فهو

ما يحصل م وهذا ،)٥(يتنافى مع مقام الربوبية عقال ، والهمهمة ترديد الصوت الخفي 
  .من مشاركة أنفسهم للهموم واضطرابها لذلك عند المخلوقين

                                     
  .) ٩٠(خ١٢٣نهج البالغة :  - )١(
  .٤/٦٩ينظر : الكتاب :  - )٢(
  .٢٣٧علم الصرف الصوتي : و،  ١٣١ظر : الممتع الكبير في التصريف :ين - )٣(
  .) ١(خ ٤٠نهج البالغة :  - )٤(
  .١/١٧٢ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٥(
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 )   (اإلمامحمل معنى المشاركة الفعل ( اقتسم ) الذي ورد في قول  مماو
قـول   نأنجـد   ، )١())الْهِمـمِ ...  والَ اقْتَسمتْهم َأخْيـافُ ... (( : في صفة المالئكة

ـ  مع أخياف الهمم دتهمعبا اقتسامنفي المشاركة عن  هفي قد حصل ) (اإلمام  نم
فلما كان معبودهم واحدا وهـو غايـة    ((ذهانهم ،أفي  همالشك أو ال ثلشيء آخر م
  . )٢())ت هممهم فيه واحدة فلم يلتفتوا الى شيء آخر ولم يفترقوا فيها مطلبهم كان

  اختيار الشيء :
يرد بناء ( افتعل ) للداللة على اختيار الشيء ، نحو اصـطفاه ، واجتبـاه ،   

فـي صـفة االرض     ) ( علـي  اإلمامحمل هذا المعنى قول  مما، و )٣(وانتقاه
خيـرةً مـن(    (َأرضه، وَأنْفَذَ َأمره، اخْتَار آدم فَلَما مهد (( : ودحوها على الماء

هخَلْق ...هَل جِبِلَّتَأو لَهعجفالفعل ( اختار ) حمل معنى االختيار وهو اختيار  )٤())، و ،
أي أول  ((وتشريفه له بهذا االختيار على بقية الخلق ، وجعله أول جبلته )   (آدم

٥()) نسانمن نوع اإل ن في الوجودشخص تكو( .  
  : تخاذاال

: اشـتوى القـوم ، أي اتخـذوا    تقـول   ((يدل بناء ( افْتعل ) على االتخاذ 
بناء ( افتعل ) للداللة على االتخـاذ فـي   )   (علي اإلماموقد استعمل  )٦())شواء

ا َأذْهـان  ِإنْسـاناً ذَ  فيها من روحه فَمثُلَـتْ  ثُم نَفَخَ...((بقوله :  صفة خلق آدم 
، فالفعل ( اختدم ) جاء علـى   )٧())يجيلُها، وفكَر يتَصرفُ بِها، وجوارِح يخْتَدمها..

                                     
  .) ٩١( خ  ١٣١نهج البالغة :  - )١(
  .٢/٣٧٩شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٢(
  .٣٩٧الصرف في كتاب سيبويه :  أبنيةينظر :  - )٣(
  .) ٩١(خ ١٣٣نهج البالغة :  - )٤(
  . ٢/٣٩٦شرح نهج البالغة للبحراني :  -)٥(
  .٤/٧٣الكتاب :  - )٦(
  .) ١(خ ٤٢نهج البالغة :  - )٧(
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،  )١())يخـدمني   نأخدمته أي سـالته  تَمدت فالنا واستَخْا يقال : ((بناء ( افتعل ) ، 
 أعضاءى لإلنسان عطأوعال  ، فالخالق جّل )٢())تَخَدمتُ خادما أي اتخذتُ  ((ويقال 

  .اتخذها لخدمته وجوارح
  
  تَفَعـل : -٢

الفعل الثالثي المزيد بحرفين ( التاء ) في أوله والتضعيف في  أبنيةوهو من 
المطاوعة ، والطلـب  منها بناء لعدد من المعاني والدالالت عين الفعل ، ويرد هذا ال

من نصوص الخلق عديدة  مواضع بناء ( تفعل ) في جاء، وقد )٣(والتكلف، والتكثير 
  منها :

  المطاوعة :
 نوعة فعـل ) ، أل ، والمراد هنا ( مطا )٤(يدل بناء ( تفعل ) على المطاوعة

وهذه الداللـة   ، )٥(ذا دخلت على (فعل) صار للمطاوعة نحو : كسرته فتكسرإالتاء 
وةَ قَـد ذَاقُـوا حـالَ   ...(( :في وصف المالئكة  ) ( علي  اإلمامجاءت في قول 

 ةوِيوا بِالْكَْأسِ الرشَرِبو ،هرِفَتعةُ   مـيجشو قُلُوبِهم اءديوس نكَّنَتْ متَمو ،هتبحم نم 
هيفَتيقـال (، فجاء الفعل  )٦())..،.خ ، ( لتفع ) على ( مكنتـه مـن الشـراء     تمكّن

، فحمل داللة المطاوعـة    )١(به ظفر إذان من الشيء ، ويقال تمكّ )٧(فاستمكن وتمكّن

                                     
  . ١٣/١١١٥:  (خدم) لسان العرب - )١(
  والصفحة نفسها. المصدر نفسه - )٢(
ارتشاف و،  ١٠٧-١/١٠٤شرح الشافية للرضي :  و، ٧٣-٤/٧١ينظر : الكتاب :  - )٣(

 .٤٠عمدة الصرف : و،  ٨٢شذا العرف :  و،١/١٧٢:  الضرب
 .١/١٧١، ارتشاف الضرب :  ١/١٠٤ينظر : شرح الشافية للرضي :  - )٤(
 .٣/١٢٢ينظر : االصول في النحو :  - )٥(
  .) ٩١( خ ١٣٠نهج البالغة :  - )٦(
  . ٤٢٥١ / ٤٧:  (مكن) لسان العربو، ٥/٢٧٨: (مكن) ينظر : الصحاح  - )٧(
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أمن المحبة والخوف كان من شأنها العوارض القلبية  ، أي كأنء تبلغ الى سـويدا  ن
علـى   دّل نإ ثروصلوا الى كمال التمكن ، وهذا األقد  نوهم بهذا يكونو ،)٢(قلوبهم 

  . )٣(شيء فهو مطاوعة قلوبهم خالقهم لكمال علمهم بعظمته
 آدم  ) فـي صـفة خلـق     (اإلماماوعة قول المط حمل معنى مماو

ـ مالح هتْرتعا )٤( )) يسلا ابوا الّدجسفَ دوا آلدمجساُ (( هسبحانَ فقاَل((: ّلبـتْ ، وغَ ةُي 
قْالشِّ عليهوتَةُو ،عزخلْبِ زارِالنّ قةتَ، واسوهقَلْخَ ن لْالص٥())... ،اِلص(  فقـد،   ) جـاء

،  )٦(، ))مره أغلبه على  إذاه ، مر يعزأه على يقال : عز (() ، تفعل( تعزز ) على
٧(ز أي صار عزيزاًويقال : تعز( نه تشبع بما أل هو في الحقيقة ذّل إلبليسز ، والتعز

٨(نفتهألحميته و ةعطه فهو استعارلم ي( زه هذا مطاوعا لما اعتـراه مـن   ، فجاء تعز
 أمن صلصال من حم لخلقه من نار وخلق آدم الحمية وما غلب عليه من الشقوة 

قَاَل ما منَعك َأالَّ تَسجد ِإذْ َأمرتُك قَاَل َأنَـاْ  (( جاء في قوله تعالى :و      ،)٩(مسنون
معنـى   )تعزز(، فحمل } ١٢عراف:األ) {) خَير منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ

ليـه ،  إمر السجود أ و ر القوي الذي جعله اهللا في خلق آدم ثاألالمطاوعة لذلك 
يكون داال علـى   ، ويحتمل أن)١٠(تضرع ) الفعل ( أيضاًحمل معنى المطاوعة  مماو

   . صار عزيزا كما تقدمالصيرورة فقوله تعزز أي 
                                                                                                          

  . ٣٦/١٩١: (مكن) ينظر : تاج العروس  - )١(
  .٢/٣٧٤ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٢(
  المصدر نفسه و الصفحة نفسها .نظر : ي - )٣(
  .٣٤البقرة :  -)٤(
  .) ١(خ ٤٢نهج البالغة :  - )٥(
  . ٣٩-٤/٣٨:  (عز)اللغة معجم مقاييس - )٦(
  . ٣٣/٢٩٢٦:  (عزز)لسان العرب و، ٣/٨٨٥:  (عزز)ينظر : الصحاح - )٧(
  .١٥/٢٢٠:  (عزز)ينظر : تاج العروس - )٨(
  .١/٢٢١ينظر : شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٩(
  .) ٩١(خ ١٣٠ينظر : نهج البالغة :  - )١٠(
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  التدرج :
، والتدرج مـن المعـاني    )١(تيان بالفعل مرة بعد مرة في مهلة ويقصد به اإل

جاء على هذا البنـاء قـول    مماو،لبناء ( تفعل )  )٢(ه)١٨٠سيبويه (تها ذكرتي ال
فَخَضع جِماح الْمـاء  ((:  في صفة االرض ودحوها على الماء  ) (علي  اإلمام

ِإذْ تَمعكَتْ  تَخْذياًكَلها، وذَلَّ مسالْمتَالَطمِ ِلثقَِل حملها، وسكَن هيج ارتماِئه ِإذْ وطَئتْه بِكَلْ
، يقـال :   )٣())... ،علَيه بِكَواهلها، فََأصبح بعد اصطخَابِ َأمواجِه، ساجِياً مقْهـوراً 

لحظ داللـة  ، ون )٤(ك التقلب والتمرغ في التراب ت الدابة أي تمرغت ، والتمععكتم
يئا أو مـرة  ما يكون شيئا فشنّإلتراب التمرغ في اأوالتمعك  نالتدرج في (تمعك) ، أل

لبيان  ، )٥(للناقة  هو هنا قد استعار هذا الوصف الذي  ) ( اإلمامأخرى ، وبعد 
 إذقدرة اهللا سبحانه وتعالى في خلق االرض وسكون الماء من تحتها وهدوء ثورته ، 

اإلمامر عب)( عن سكون البحار وهدوئها بالذِّل)٦( ، هـذا   كهاوجاء غمسها وتمع
  شيئا فشيئا ومرة بعد مرة في الماء .

يمشـي  (( :في خلق الطاووس)(علي اإلمامحمل معنى التدرج قول   مماو
نَاحجو هذَنَب فَّحتَصيخْتَاِل ، ورِحِ الْـمالْم شْييم   ، اِلهبـرـاِل سمكاً ِلجاحض هققَهفَي ،ه

هابِيغِ وِشَاحَأصواحـداً  : أي عرضهم واحداً قال : صفح القوم صفحاً، ي )٧())...،و  ،

                                     
شرح الشافية للرضي : و، ٣/١٢٣االصول في النحو : و،  ٤/٧٢ينظر : الكتاب :  -  )١(

١/١٠٥.  
  .٤/٧٢لكتاب :اينظر :  - )٢(
  .) ٩١(خ ١٣٢ – ١٣١نهج البالغة :  - )٣(
  .٤٢٣٥/  ٤٧:  (معك)لسان العرب و،٤/١٦٠٩:  (معك)ينظر : الصحاح - )٤(
  .٢/٣٨٥ينظر :شرح نهج البالغة للبحراني :  - )٥(
  .٢/٢٨٨ينظر : في ظالل نهج البالغة :  - )٦(
  .) ١٦٥( خ  ٢٣٧نهج البالغة :  - )٧(
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ة ما يكون شيئا فشـيئا أو  ، والتصفح عاد)١(نظرت في صفحاته إذاوتصفحت الشيء 
تـدرجت فـي قلـب صـفحاته      إذاتصفحت الكتـاب ،   :قولنانحو أخرى  مرة بعد

 احيه مرة بعد مرة ليبين جمالهـا ح ذنبه وجنفالطاووس يزهو ويفاخر بجماله ويتصفّ
  .لوانها المختلفة أو

  التكلّف :
، ويقصد به حمل النفس علـى   )٢(وهو المعاني التي يدل عليها بناء ( تفعل )

تشـجع وتجلّـد    ((لّـم ) أي تكلـف الحلـم و    تح( :نحـو  ة ،ناافيه مشقة ومع أمر
فَلَو شَـغَلْتَ قَلْبـك    (( : )( علي اإلمامحمل هذا المعنى قول  مما، و)٣())وتصبر

َأي  ـكقَتْ نَفْسهلَز ، قَةونرِ الْمنَاظالْم لْكت نم لَيكع مجها يوِل إلَى مصبِالْو عتَمسا الْمه
 ،)٤())...،قُبورِ استعجاالً بِهاشَوقاً ِإلَيها، ولَتَحملْتَ من مجلسي هذَا ِإلَى مجاورة َأهِل الْ

ـ  )٥())حملـه حمـال   أيقال : حملت الشيء  () ((تفعل  ) علىتحملفجاء ( ل ، وتحم
في نصـه   ) ( اإلمام، و)٦(تكلف الشيء على مشقة إذاالحمالة حملها ، وتحامل 

ها اهللا سبحانه وتعـالى  الجنة وبيان عظمتها بما فيها من نعم خلق يريد وصف متقدمال
ن مجلسهم الى مجاورة القبـور  نفسهم مأعاجيبها لتكلفوا حمل أ ن لو رأواذيلعباده ال

                                     
تاج ، و ٢٤٥٦/ ٢٨لسان العرب( صفح )  :  و ،١/٣٨٣اح( صفح )  : ينظر : الصح - )١(

  . ٦/٥٤٢: (صفح)العروس 
شرح الشافية للرضي :  و، ٣/١٢٢االصول في النحو :  و، ٤/٧١ينظر : الكتاب :  - )٢(

١/١٠٤.  
  . ٤٠عمدة الصرف : و،  ٩٤الفعل ومعانيها :  أوزانينظر :  - )٣(
  .) ١٦٥( خ ٢٣٩نهج البالغة :  - )٤(
 . ٢/١٠٦اللغة( حمل )  :  معجم مقاييس - )٥(
  . ٤/١٦٧٧الصحاح( حمل )  :  و ،٢/١٠٦اللغة( حمل )  :  معجم مقاييسينظر :  - )٦(
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، بل لو تـأملوا نعيمهـا   الدائم )١(ل بموتهم رغبة في لقاء اهللا ونعيمهيفي سبيل التعج
  . )٢(هاإليها وكأنهم يرومون التحليق إليلذابوا شوقا 

فالحمل فيه ما فيه من المشقة والتكلف وما زاده تكلفا ومشقة هو حمل النفس 
 إلّـا خير ال يـتم  الحصول على نعيمه الدائم وهذا األعلى لقاء اهللا سبحانه وتعالى و

  بالموت .
  ل :اعفَتَ -٣

ـ و ، توسيطاًو المزيدة بحرفين ( التاء و االلف ) تصديراً بنيةوهو من األ ا لم
ضافة معـان ودالالت  إثر في أ، كان لهذه الزيادة  )٣(كانت االلفاظ ادلة على المعاني

والتكثير ، والتدرج ، والتظـاهر، والتكريـر    ،المطاوعةو، لمشاركة ا امنهجديدة ، 
  ، وقد ورد في نصوص الخلق قسم من هذه الدالالت منها :)٤(ونحوها

  التكرار :
، ويراد بها حصول الفعل من  )٥(ها المحدثونإليوهي من المعاني التي التفت 

، وقد وردت هذه الداللة في نصـوص   )٦(جانب واحد على سبيل الكثرة ال الحصر
اخْتَـار آدم  ((  () :علـي  اإلمامفي صفة االرض ودحوها على الماء قال الخلق 
  ـزعَأوو ،ا ُأكُلَهيهف غَدَأرو ،نَّتَهج كَنَهَأسو ، هَل جِبِلَّتَأو لَهعجو ،هخَلْق نةً ميرخ ،

                                     
  .٣/٤٣٥ينظر : في ظالل نهج البالغة :  - )١(
/  ٦:  (ناصر مكارم الشيرازي)ة شرح عصري جامع لنهج البالغةينظر : نفحات الوالي - )٢(

٢٨٢.  
  . ٢/٦٠نظر : المثل السائر : ي - )٣(
، ١/١٧٢ارتشاف الضرب :  و، ١/٩٩، شرح الشافية للرضي :  ٤/٦٩ينظر : الكتاب :  - )٤(
(أطروحة دكتوراه)(صباح عباس الصرفية في ديوان امريء القيس بنيةاأل و، ٨٣شذا العرف : و

  . ٣٢٣:  السالم)
  ٨٤علم التصريف :  ، المهذب في ١٠٣الفعل ومعانيها :  أوزانينظر :  - )٥(
  .١٠٣:  الفعل ومعانيها أوزانينظر :  - )٦(
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لَيه التَّعرض ِلمعصـيته، والْــمخَاطَرةَ   قْدامِ عه، وَأعلَمه َأن في اإلِإلَيه فيما نَهاه عنْ
ـ    معِلي ةبالتَّو دعب طَهبـ فََأه هلْمع ابِقافَاةً ِلسوـ م نْهع اها نَهلَى مع م؛ فََأقْدهنْزِلَتبِم ر

ي ولَم ،هادبلَى عع ةَ بهجالْح يمقِليو ،هلبِنَس هضَأر ،هضقَب َأن دعب هِماخْلمم  هِملَيع َؤكِّدي
 ةرينِ الْخلَى َألْسجِ عجالْحب مهداهْل تَعب ،هرِفَتعم نيبو منَهيُل بصيو ،هتوبِيبةَ رجح نم

ـ  )١())اً...َأنْبِياِئه، ومتَحملي وداِئعِ رِساالَته، قَرناً فَقَرن ـ د ، يقال : عه  إذاه بعهـد  إلي
،  )٢(، وتعهد الشيء وتعاهده تفقـده وجـدد العهـد بـه     أوصاه ، وعهِد الى المرء

ت على تكرار العهد بالحجج ، فدلّ )٣())وتعاهدهم بالحجج أي جدد العهد عندهم بها ((
الحصر فلم ما جاء على سبيل الكثرة ال نّإنبياء والرسل ) وهذا تكرار ن األلسأ(على 

بعد زمان ، فاهللا سبحانه  اًفقرنا وزمان على زمن واحد بل جاءوا قرناً نبياءيحصر األ
هم وقوتهـا  إلـي والرسل ) لبيان الحجـة   نبياءحججه وكثرهم ( وهم األ وتعالى كرر

  .)٤(عذر اهللا تعالى ونذره ىعليهم ، وبهذا انته
  

  التدرج في حصول الفعل :
ها المحدثون إلياللة التكرار ) من المعاني التي التفت ها ( دتوهذه الداللة كسابق

( الحدث)  ج توالي حصول الفعلبالتدر ، ويقصد )٥(وعدوها من دالالت ( تفاعل ) 

                                     
  .) ٩١( خ  ١٣٣نهج البالغة :  - )١(
لسان و، ٢/٥١٥الصحاح( عهد ) : و، ١٦٧/  ٤اللغة( عهد ) :  معجم مقاييسينظر :  -  )٢(

  . ٣١٥٠ – ٣١٤٨/  ٣٦) : (عهدالعرب
  . ٤/٧شرح نهج البالغة البن ابي الحديد :  - )٣(
  .٤/٧:  المصدر نفسهينظر :  - )٤(
الفعل ومعانيها :  أوزانو،  ٤٢عمدة الصرف : و،  ٨٣ينظر : شذا العرف :  - )٥(

(أطروحة القيس أمرئفي ديوان  يةالصرف بنيةواأل، ٨٣: المهذب في علم التصريفو،١٠٣
  .٣٢٣:  دكتوراه)
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مـا وقـع   نّإلم يقع الفعل منه مرة واحـدة ، و الفاعل  نأ، أي  )١(بالتتابع فشيئاً شيئاً
  .)٢(متواليا

يذكر فيـه عجيـب   ) (علي م داللة ( التدرج ) في نص لإلما وقد تمثلت
وقَد ينْحسر من رِيشه، ويعرى من ِلباسه، فَيسقُطُ تَتْرى ((: خلقة الطاووس ، قال فيه 

من قَصبِه انْحتَاتَ َأوراق االْغْصانِ، ثُم يتَالَحقُ نَامياً حتَّـى   ، وينْبتُ تباعاً، فَينْحتُّ 
( تالحـق ) علـى    ، فـدلّ  )٣())هيَئته قَبَل سقُوطه، الَ يخَاِلفُ ساِلفَ َألْوانه...يعود كَ
ك شيء وبلوغه الـى غيـره   دراإلالم والحاء والقاف اصل يدل على ا نأل ،التدرج

، )٤(لحـق بـه فهـو لحـق    أ، وكل شيء لحق شـيء أو  لحقتهأ، وتبعته أولحقته : 
ه سقوط ريـش الطـاووس   هنا يشب) ( اإلمام، ف)٥())خبار تتابعتت األوتالحق((
غصان ومن ثم نباتها ، وهذا الـريش أو مـا   باته مرة  أخرى بانحتات أوراق األون

  . ه كأوراق االغصان ينبت متتابعا شيئا فشيئا ، يلحق بعضه بعضاًهشاب
  
  
  
  انْفَعـَل : -٤

                                     
 : مد هادي زيدان)(أح( رسالة ماجستير )ينظر: خطب نهج البالغة( بحث في الداللة ) -  )١(

٩٧.  
  .٤٢ينظر : عمدة الصرف :  - )٢(
  .) ١٦٥(خ  ٢٣٨نهج البالغة :  - )٣(
 .٤٥/٤٠٠٩، لسان العرب ( الحق ) :  ٥/٢٣٨اللغة ( الحق ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٤(
 .٣٥٣/ ٢٦تاج العروس ( الحق ) :  - )٥(
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ذا البناء لداللـة  المزيدة بحرفين ( الهمزة والنون ) ، ويأتي ه بنيةوهو من األ
 فضالً عـن هـ )  ٧٤٥بو حيان االندلسي ( ت أكر ، وقد ذ)١(واحدة هي المطاوعة
... وقد يطـاوع   عَل ) عالجاًانْفَعَل لمطاوعة ( فَ ((خر ، قال : أهذه الداللة دالالت 

يغنـي  أت النار وطُفَئتْ ، وقد فَطَ: افحمتُه فانْفَحم ... وقد يشارك المجرد : انْ )افعل(
 )٢())أتى الحجاز ... زجح، وعن افْعَل : انْ بهبمعنى ذَ قَلَطَعن المجرد : نحو : انْ

لمجرد واالغناء عنه واالغنـاء  ل َلعفَبو حيان االندلسي داللة مشاركة انْأ، فقد ذكر 
  لحقها بالمطاوعة .أو َلعفَْأعن 

عَل) مـن الـدالالت   أما في نصوص الخلق فلم يرد من األفعال على بناء (انْفَ
  التي ذكرها أبو حيان إال المطاوعة وعدها من سبقوه الداللة الوحيدة لـ (انْفَعَل).

قـول   عدة مواضع من نصوص الخلق ومنها وقد تمثلت داللة المطاوعة في
ـ ...((:  نسانفي صفة خلق اإل )(علي  اإلمام  مثُم ُأدرِج في َأكْفَانه مبلساً، ... ثُ

ـ ح، والْوِلْـدانِ  تَحملُـه حفَـدةُ  ،  مٍقَس ، ونضو بٍصو يعجِر وادعلى االع قيلُْأ  ةُدشَ
ورجع الْمتَفَجع ُأقْعد في حفْرته نَجِيـاً ِلبهتَـة   المشيع  فَرصانْ إذا ى،... حتّانِوخْاإل

لة المطاوعة في الفعل ( انصرف فقد تمثلت دال،  )٣())...، االمتحانِ ، وعثْرةالسَؤاِل
 إذا، فالصاد والراء والفاء تدل على رجع الشيء ، وصرفت القـوم فانصـرفوا ،   )

يوضع الميت فـي   نأ، فالمشيعون بعد )٤(الشيء عن وجهه  ، والصرف ردرجعوا
قبره ويهال عليه التراب يرجعون الى شأنهم ويهدأ من تفجع وينسـى مـع   ع ، وتوج

                                     
شرح الشافية للرضي و،  ٧/١٥٩شرح المفصل : و،  ٣/١٢٦ينظر : االصول في النحو :  -  )١(

  .١٣٩.الفعل ومعانيها :  أوزان و، ١/١٠٨: 
  . ١٧٦ – ١/١٧٥ارتشاف الضرب :  -)٢(
 .) ٨٣( خ ١١٣نهج البالغة :  - )٣(
لسان العرب ( صرف ) : و،  ٣/٣٤٢اللغة ( صرف ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٤(

٢٧/٢٤٣٤.  
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(  مـنهم االنصـراف فـدلّ    يصح مماع فجت، فانصراف المشيع ورجوع الم)١(الياما
لم يكـن بـإرادتهم وإنمـا    ن يحبون م، ألن انصرافهم عف ) على المطاوعة صران

  .انشغالهم بالحياة وتسليمهم لها هو الذي صرفهم عن أحبائهم وأهليهم
لَهـا  ((لخفـاش:  في خلقـة ا ()ي عل اإلمامعلى المطاوعة قول  دّل مماو

، فجاء ( انشقّ ) على ( انفعـل )   )٢())،... جنَاحانِ لَما يرِقَّا فَينْشَقَّا، ولَم يغْلُظَا فَيثْقُالَ
 ، فـدلّ  )٤())فانشقّ  ه شقاًه يشقّشقّ ((، و )٣(، والشق يدل على انصداع في الشيء 

  الفعل (انشقّ ) على المطاوعة .
فـي    )( اإلمـام وعة الفعل ( انحتّ ) وقد ذكره على المطا داال وما جاء

وقَد ينْحسر من رِيشه، ويعرى من ِلباسـه، فَيسـقُطُ    ((عجيب خلقة الطاووس قال :
ى ، وتُّتَتْرنْحاعاً، فَيبتُ تنْبي  اقرتَاتَ َأوانْح بِهقَص نانِ...األموالحـتّ  )٥())غْص ، 

الشيء عن الثوب ، فركه وقشـره ، فانحـت    كالورق ونحوه ، وحتّ تساقط الشيء
 تاتهحألمر فسبب انغصان أو ريش الطاووس حصل األ، وانحتات أوراق  )٦(وتحات

    .على المطاوعة في حصول الفعل فدّل ، من نحو تغير الفصول أو غيره ،
  
  حرف :أيه الفعل الثالثي المزيد بثالثة بنأ -ج
صـل  األحرف يصـير بواسـطتها    أ) ثالثة  َلعالثي (فَصل الثاألد على ايز

 منهـا ، ) وقد جاء  َلوع، افْ الَّع، افْ َلوعع،افْ َلعفْتَاربع هي ( اس أبنيةالثالثي على 

                                     
  .٢/١٧٥ينظر : في ظالل نهج البالغة :  - )١(
  .) ١٥٥( خ  ٢١٨نهج البالغة :  - )٢(
  . ٢٥/٥١١تاج العروس ( شقق ) :  و، ١٧٠|  ٣اللغة ( شق ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٣(
  .٢٦/٢٣٠٠لسان العرب( شقق ) :  - )٤(
  .) ١٦٥( خ ٢٣٨نهج البالغة :  - )٥(
 و، ١٠/٧٦٧لسان العرب ( حتت ) :  و، ٢/٢٨اللغة ( حت ) :  معجم مقاييسينظر :  - )٦(

  .٤٨٥/ ٤تاج العروس ( حتت ) : 
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  في نصوص الخلق بناء ( استفعل ) وسيعرض الباحث له .  
  :استفعل 

والسين والتاء  ةزحرف هي ( الهمأ ةالفعل الثالثي المزيد بثالث أبنيةوهو من 
 ،واالعتقـاد ،من الدالالت منها : الطلب  اًلهذا البناء عدد ة) ، وقد ذكر علماء العربي

 مواضعٍ ، وجاءت في )١(ونحوها ،وبمعنى المجرد ،واالتخاذ ،والتحول ،ةوالصيرور
  من نصوص الخلق منها :  عديدة

  الطلب :
ـ  الفع ةومعناه نسب ((يدل بناء ( استفعل )على الطلب ،  ةل الى الفاعـل للدالل

سـيبويه  قـال  ) ٢( ))صل مفعول األهو في  و ماأعلى تحصيل الحدث من المفعول 
ـ ي طلبـت  أ، واستعتبته  ةوتقول : استعطيت اي طلبت العطي ((:  ه)١٨٠(ت ه إلي

  .)٣( ))يخبرني ... نأه إليي طلبت أ. ومثل ذلك استفهمت واستخبرت  العتبى
) علـي (  اإلمامعلى هذا المعنى قول  ورد في نصوص الخلق داال مماو
 ميـاه  رصقْالتي تَ رضِاأل زرج يدع لم مثُ (( :رض ودحوها على الماءاأل ةفي صف
ـ ل َأشَنْأى ها حتّوغلُالى ب ةًريعذَ هارِنْاأل ُلاوِجد دجِبيها وال تَوار عن العيونِ ةََئها ناش 
فعل (استخرج ) على الطلب ال فدلَّ،  )٤( ))..،.باتها نَ جخرِتَستَا وهواتَتحيي م سحابٍ
، والخاء ، والـراء ،   )٥( ))ن يخرج أو منه أه إلياخترجه واستخرجه طلب ((يقال :

                                     
شرح  ، و٥١المفتاح في الصرف :  و،١٢٧/٣االصول في النحو : و، ٧/٤ينظر : الكتاب  - )١(

الصرف في كتاب سيبويه :  أبنيةو،  ١٧٩/١ارتشاف الضرب : و، ١١/١للرضى :  ةالشافي
٢٩٩.  

  . ٧٥: (حميد يوسف ابراهيم)  ) ماجستير ة( رسال ةالسجادي ةفي الصحيف ةالصرفي ةالدالل - )٢(
  .٤/٧٠الكتاب :  - )٣(
  .)٩١(خ ١٣٢ :نهج البالغة -)٤(
  . ١٣/١١٢٥:لسان العرب (خرج ) - )٥(
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ي طلب خروجـه  أواستخراج النبات ، ،)١(على النفاذ عن الشيء صل يدّلأوالجيم ، 
ك لوجود مناطق من وقد كلف اهللا به هذه السحب لتقوم بمهمة سقيها وذل ،رضاألمن 
 ةمجازي ة، وداللة طلب خروج النبات هنا دالل )٢(مطاراألرض يتعذر سقيها بغير األ
.  

عن )(علي اإلمامحمل معنى الطلب الفعل (استمد ) الوارد في قول  مماو
الْحكْمة  ومن لَطَاِئف صنْعته، وعجاِئبِ خلْقَته، ما َأرانَا من غَوامضِ((: الخفاش  ةخلق
 ضالقـابِ  الما الظَهطُسبيو ،ءيشَ لِّكُِل طُساالب اءيا الضهضبِقْالتي ي يشِفافالخَ هذه في

ـ دتَهتَ وراًنُ ةضيَئالم مسِالشّ من دمتَستَ نأ نا عهنُيعأ تْيشع وكيفَ ، حي لِّكُِل  هي بِ
ذَفي موا،  )٣( ))...،هابِاهمـددت الشـي    : تقول ةبسيط في استطال ءاتصال شي لمد
امد٤(اًه مد(، ي طلب المددأ ومنه استمد)الكائنات الحية  ةقي، فالخفاش يختلف عن ب )٥
تحتاج ضياء الشمس لتعرف طريقها وتستمد منه النـور فـي طلـب رزقهـا      التي

العكس فأشعة  اوإنّميطلب االستمداد من ضياء الشمس  ال –الخفاش  -وتحركها فهو 
ـ   )٦(الشمس تمنعه من بلوغ مقصده ومواصلة السير  ة، والظلمة هي سـبيله للحرك

  والنشاط.
  االعتقاد : 

 ه)١٨٠سـيبويه (ت لتي يدل عليها بناء ( استفعل ) وسماها من المعاني ا يه
واستعظمته  صبته كريماًأ يأرمته واستك صبته جيداًأ، تقول استجدته اي ) ةصاباإل(

                                     
  .٢/١٧٥: اللغة(خرج ) معجم مقاييسينظر:  - )١(
  .٤/٩٢ :ةشرح عصري جامع لنهج البالغ ةينظر: نفحات الوالي - )٢(
  .) ١٥٥(خ ٢١٧:نهج البالغة  - )٣(
  . ٥/٢٦٩: ة (مد)اللغ معجم مقاييسينظر :  - )٤(
  . ١٦/٤١٥٧، ولسان العرب ( مدد ) : ٤/٥٣٨ينظر : الصحاح ( مدد ) :  - )٥(
  . ٦/٧٨: ةينظر : نفحات الوالي - )٦(
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  . )١(عتقدته عظيماًأ وأ هصبتأي أ
) في  علي ( اإلمامهذا المعنى قول  ورد في نصوص الخلق حامال مماو

ـ نَلَ كِلوا ذَمظَعتَاس وِلَو،  همماِلاع نى مضوا ما ممعظتَسي ملَ ((:  ةالمالئك ةصف خَس 
الرجاء نْمهقَفَشَ مات وجهِلصل يدل علـى كبـر   أوالميم ، فالعين والظاء  )٢( )) ،...م
ـ  )٣(يته عظيماًأي رأعظمته واستعظمته ، أ عينالل لما عظم في يقاو ،ةوقو  ة، فدالل

و يعتقـدوها  أعمالهم ألم يستعظموا  ةالفعلين السابقين حملت معنى االعتقاد فالمالئك
ـ  إذا نسانا اإلمأ،  )٤(وذلك لعظم تقواهم ةعظيم ة عمل لبعض الملوك عمال او خدم
الجزاء له ، وكلما ازداد استعظامه لعمله ازداد اعتقاده  وجبأ اًي نفسه استحقاقف رأى

  . )٥(وبمقدار ذلك ينقص خوفه وتقل هيبته منه ةبالقرب من الملك قو
: )  (علـي   اإلمـام ى االعتقاد في قول داال عل )عبتصاس(وجاء الفعل 

ـ بالم يستصعب إذْ ُأمر ملَو،.. َ هيردقْتَ مكَحَأفَ قَلَخَ ما ردقَ...(( ضي ـ ع ـ رادِإى لَ ته 
ي وافقته ورايته أ، واستصعبته  )٧( ))وجدته صعبا  مرصعبت األأ((، يقال : )٦())..

    .)٨(صعبا
  الجعل : 

هـا قـديما     إلير لم يش التيوردت في نصوص الخلق  وهو من المعاني التي
 اإلمامهذا المعنى، ومن ذلك قول  ةلجاء على ( استفعل) حمل دال وحديثا ، ولكن ما

                                     
  . ٤٧الصرف :  ة، وعمد١/١١١للرضي :  ة، وشرح الشافي٤/٧٠: الكتاب :  ينظر - )١(
  ) .٩١( خ١٣١:  ةنهج البالغ - )٢(
  .٣٣/٣٠٠٤، ولسان العرب ( عظم ) :  ٤/٣٥٥( عظم ):  ةاللغ معجم مقاييسينظر :  - )٣(
  . ٣/٤٤٧البن ابي الحديد :  ةينظر : شرح نهج البالغ -)٤(
  .٢/٣٧٨للبحراني :  ةينظر : شرح نهج البالغ - )٥(
  ) .٩١( خ  ١٢٧:  ةنهج البالغ - )٦(
  .١/١٦٣الصحاح ( صعب ) :  - )٧(
  .٢٨/٢٤٤٤العرب ( صعب ) : ينظر : لسان  - )٨(
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 قُقـائِ ح تْلَصو، و هتبادع اُلغَاشْ همتْغَرفْتَد اسقَ ((ة : المالئك ة) في صف(علي 
ـ : فرغ يفرغ وافرغت الشـي   ، يقال) ١(  ))... هتفَرِعم ينبو مهنَيب يمانِاِإل ببته ، ص

، واسـتفرغتهم   )٢(شـيئا  ةد والطاقن الجهم جهود اي بذلته ، ولم ابقواستفرغت الم
هللا سبحانه وتعالى  ة، وهذه العباد )٣( ))ا منها لّإي جعلتهم فارغين أ (( ةشغال العبادأ

وطلـبهم الكمـال فـي     -جل وعال  -شغلهم الشاغل لمعرفتهم باهللا  ةجعلها المالئك
  . )٤(عبادته

فـي   )(علي قول اإلمام في نصوص الخلق أيضاًحمل هذا المعنى  مماو
فَقَاَل سبحانَه  ،لَديهم... واستَْأدى اُهللا سبحانَه المالئكَةَ وديعتَه( )) :(صفة خلق آدم

: وا ِلآددجاسيسلوا ِإلَّا ِإبدجفَس م)٥(،تْهتَراع لَيتْ عغَلَبةُ، ويمالحه  زـزتَعةُ، والشِّقْو 
خَلْقَ الصلْصاِل، فََأعطَاه اُهللا تَعالَى النَّظرةَ استحقَاقاً ِللسـخْطَة،   ارِ، واستَوهنقَة النَّبِخلْ

ةيلتْماماً ِللْبتاسل الفعل (استوهن) على الجعل )٦()...)وفد ،إبليس لما كـان   ، أي أن
نه فالنار مشـرقة  مأقّل شرفاً  )(من الطين جعل آدم )(من النار وآدممخلوقاً 

  . )٧(واألرض مظلمة
  المطاوعة : 

رِيوقـد   )٨(حكمته فاستحكمأفعل ) نحو : أ(  ةبناء ( استفعل ) لمطاوع  د  ،

                                     
  ) .٩١( خ  ١٣٠:  ةنهج البالغ - )١(
  .٣٨/٣٣٩٦، ولسان العرب ( فرغ ) : ٤/٤٩٣( فرغ ) :  ةاللغ معجم مقاييسينظر :  -)٢(
  .٤/٤٤٧البن ابي الحديد :  ةشرح نهج البالغ - )٣(
  .٢/٣٧٤للبحراني :  ةينظر : شرح نهج البالغ - )٤(
  .٣٤البقرة :  -)٥(
  ) . ١( خ  ٤٢:  ةنظر : نهج البالغي - )٦(
  . ١/٦٢البن ابي الحديد :  ةينظر : شرح نهج البالغ -)٧(
،  ٧٩، ودروس التصريف : ٣/٢٦٩، وهمع الهوامع : ١/١٧٩ينظر : ارتشاف الضرب :  -  )٨(
  . ٤٠٠الصرف في كتاب سيبويه :  أبنيةو
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ـ نْأ ((في خلـق العـالم :    )(علي  اإلمامجاءت في نصوص الخلق في قول   َأشَ
 كةرح ها ، والفادتَاس  ةربجتَ ال ها ، و، اجالَ ةؤيال ر، بِداءت، اب هَأدتَواب إنْشاء ،الخَلْقَ

ـ فاد اهللا تعالى العبـد مـن خ  أ : ما ةوالفائد(( )١( )) ،...هاثَدحأ         ، )٢( ))ر يسـتفيده  ي
) الفعل (اسـتفاد ف،  )٣( ))فدته استفدته أعطيته غيري . وأفدت المال او العلم ، أ ((و

لخالق وهـو  ا عندعدم قبوله ونفيه لمخلوق وا عندثير أوقبول الت ةعلى المطاوعيدّل 
ـ  ةتجرب ( وال  ) (اإلمامقول   ةاستفادها ) فاهللا سبحانه وتعالى لم يستفد من تجرب
، فلم يدل الفعل (استفاد) على المطاوعة ألن المطاوعة علـى   في خلقه للخلق ةسابق

  . اهللا غير مقبولة وهي منافية لمقام الربوبية
  االتخاذ : 

اعل للمفعول فيمـا يـدل   ) على االتخاذ ، ويعني اتخاذ الفيدل بناء ( استفعل 
 ووزيـراً  جيـراً أجر ، واستخدم ، اي : اتخذ أ، واستر، نحو: استوز) ٤( عليه الفعل

    .)٥(ماًدوخا
وقد ورعلي ( اإلمامهذا المعنى في قول الفعل ( استبدل ) داال على  د  (

 نمآ، و هشَيها عيف دغَار داراً مدآ هحانَبس نكَسأ مثُ ((  ) : خلق ادم ( ةفي صف
فيها متَلَّحه و ،ذَّحره ابليس وعتَداوتَاغْ،فَ هره ع ،دّونَ هةًفاس ع ـ  ليـه ،  قـامِ الم دارِبِ
وقَرافَماأل ةفَرارِب ،باع اليقشكِّبِ ينه  و ،زِالعبِ ةَيموهنه و ،استبـ بِ َلد ِلذَالج ـ و الًج و 
 ءمقام الشـي  ءفالباء والدال والالم اصل ، ويعني قيام الشي ،)٦())...مادنَ رارِتغْاإلبِ

                                     
  ).١( خ  ٤٠:  ةنهج البالغ - )١(
  .٢/٥٢١الصحاح ( فيد ) :  -)٢(
  .٣٩/٣٤٩٨ : لسان العرب ( فيد ) - )٣(
     ، ٤٧، عمدة الصرف : ١/١١١، وشرح الشافية للرضي : ٣/٤٥٨ينظر: شرح التسهيل :  - )٤(

  .٥٧و دروس التصريف :
  .٨٥ينظر : المهذب في علم التصريف :  - )٥(
  .)١( خ ٤٣:  ةنهج البالغ - )٦(
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 دمآ نأ، والمعنى  )٢(خذه مكانهأو أالشي واستبدله ، اتخذ منه بدال  ، وتبدل )١(الذاهب
 ـ بـدل االغ أ، و )الخـوف (الوجل وهو  هو ( الفرح ) وتخذ بدل الجذل ا رار ت

  الفعل على االتخاذ . ، فدلَّ )٣(بالندم
  

  

                                     
  .١/٢١٠( بدل ) :  ةاللغ معجم مقاييسينظر :  - )١(
  .٣/٢٣١ينظر : لسان العرب ( بدل )  - )٢(
  .١/١٢٤ : ةالل نهج البالغظينظر : في  - )٣(
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  المبحث الثاني                       
  االسماء ودالالتها أبنية                  

رسم وسمةٌ توضع على الشيء تعرف بـه ، واالسـم    ((في اللغة :  سماال
  . )١( ))العرض لتفصل به بعضه من بعض  أواللفظ الموضوع على الجوهر 

، يدو مجرد ومنها المزفعال في انقسامها منها ما هسماء في العربية كاألواأل
الثالثـي  ، وهذا ما يجعل االسم )٢(صول فقط أحرف أوالمجرد ما تكون من ثالثة 

 المجرد على اثنى عشر بناء ، ألن للفاء ثالثة أحوال : فتح وضـم وكسـر ، وال  
لحركـات الـثالث   حـوال : ا أربعة ألعذر االبتداء بالساكن ، وللعين سكانه إيمكن 

عين ) تكـون اثنـي    (للـ حوال أفي أربعة  )فاء ( للـ لاحوأ، وثالثة والسكون
إلـى  و من ضم أ، وهما الخروج من كسر إلى ضم  نها بناءانعشر بناء ، سقط م

،  )٣( الثالثي المجرد سـوى ( العشـرة )   أبنيةالكسر ، ولذلك لم يذكر سيبويه من 
ـ  الخلق االسماء في نصوص أبنيةورد من  وسوف يقتصر البحث على ما ك ، وذل

  .اكثر أومجردة ومزيدة بحرف  أبنيةبتقسيمها على 
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢١٠٩/ ٢٤لسان العرب ( سما ) :  -)١(
فـي ضـوء علـم اللغـة      الصيغ الصرفية في العربية و ، ١٩ينظر : شرح الملوكي :  -)٢(

  . ٧٦: المعاصر  
  . ١٣٦ــ  ١٣٥يه : أبنية الصرف في كتاب سيبوينظر :  -)٣(
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  تها :االسماء المجردة ودالل أبنية:  الًأو
  :عل فَ ـ١

  ويأتي هذا البناء على عدد من الدالالت منها :
  أ ــ يأتي (فعل) مصدراً :
هذا بنـاء  ((:  (ه)١٨٠سيبويه(تللثالثي ، قال  ويرد (فَعل) مصدراً قياسياً

فعال تكـون  قعها به ومصادرها فاألوغيرك وت إلىك عداتي هي أعمال االفعال الت
: فَعل  يفْعل ، وفَعل  يفْعُل ، وفَعـل يفْعـل  ، ويكـون     أبنيةمن هذا على ثالثة 

، ولخفته كان مصـدراً    )٢(بنيةبناء (فعل) من أخف األ د، ويع )١( ))المصدر فعالً 
) في ابتداء خلق    علي ( اإلمامفي قول  البناءلألفعال الثالثية ، وقد ورد هذا 

الحمد ِهللا الَّذَي الَ يبلُغُ مدحتَه القَاِئلُون، وال (" :))  (السماء واالرض وخلق آدم
ونتَهِدالُمج قَّهي حَؤدوالَ ي ،ونادالع هاءمي نَعصحوقد جاء ( الحق ) ،  )٣("))...، ي

  يدلُّ على القليل والكثير .مصدراً وهو 
  

  ) بمعنى مفعول :ب ــ يأتي ( فَعل
ـ   ((:  ه)١٨٠سيبويه(تى مفعول ، قال ( فَعل ) بمعن ءيرد بنا  ءيوقـد يج

نالمصدر على المفعول وذلك قولك لَب ا تُريد محلوبإنم لَبق لْ، وكقولهم : الخَ ح
علـي   اإلمـام المفعول ، ما ذكره ، ومما جاء بمعنى  )٤( ))لوق خْما يريدون المإنّ
)( في خلق العالم :))... ًكْفُوفاجاً موم نفْالَهَل سعات، جموس عبس نْهى موفَس 

                                                
  . ٤/٥الكتاب :  -)١(
  . ١٣٢ــ  ١٣١/ ١٤ينظر : المخصص :  -)٢(
  ) .١( خ ٣٩نهج البالغة :  -)٣(
  .   ٤/٤٣الكتاب :  -)٤(
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ـ  ،  فُوعـاً، بِغَيركاً ممسفُوظاً، وحقْفاً مس ناهلْيعـا   وسال دا، وهمعـدـد يمر ع 
، وجـاء  ) بمعنى مسـموكاً     ( اإلمامفي قول ) سمكاً، فجاء ()١())،...ينْظمها

  .(سقفاً) بمعنى مسقوفاً
علي اإلمام، قول  نفسه متقدمالمعنى ال ا جاء ايضاً فيومم )     فـي (

الحمد ِهللا الَّذَي الَ يبلُـغُ مدحتَـه    ((ماء والكون والعالم واالنسان  : ابتداء خلق الس
،القَاِئلُون... سي لَيال  الَّذو ،وددعقْتٌ مال وو ،ودجوتٌ مالَ نَعو ،وددحم دح هفَتِلص

وددمٌل م(، فقوله  )٢())،... َأج   ()ٌموجود ) ، أي منعوتنعت   .  
  
  ــ فُعل :٢

  منها :جاء في نصوص الخلق  )٣(يرد على عدد من الدالالت
  المكان : ــ يأتي ( فُعله ) مؤنث ( فُعل) داالً على

 ))وقد يقال لموضع القطع : القُطعة  ((قائالً :  ه)١٨٠سيبويه(توقد ذكره 

 ((ئكـة : " في صـفة المال )   (علي  اإلمام، ووردت هذه الداللة في قول  )٤(
 جِيجووراءالر ذِلك نْهم تَكي تَساتُ نُوراأل الَّذحبس اعماأل  س عدتَـر   ـنع ـارصب

لُوغَئةًبفُ خَاسا، فَتَقا ههوددلَى ح( اإلمامذكر  إذ،  )٥())،... ع   ( ـ س )تُحاب 
تكون موضع  حتمل  أن) ويةنور ) ، وسبحات جمع سبحة التي جاءت على ( فعل

                                                
  ) .١(خ ٤١نهج البالغة :  -)١(
  ) .١(خ ٣٩المصدر نفسه :   – )٢(
ضوء علم اللغة في الصيغ الصرفية في العربية و،  ٥٢ينظر : الممتع في التصريف :   – )٣(

  . ٧٦: المعاصر
  . ٢١/ ٤الكتاب :   – )٤(
  ) . ٩١( خ ١٢٩نهج البالغة :   – )٥(
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يمكن أن نعد السبحة هي في مكان قريب من عرش الـرحمن فهـي    ((و التسبيح 
 ))على معنى آخر وهو نور اهللا سـبحانه   بذلك تدل على مكان حتى لو كانت تدلُّ

  .مكان أوفال يحده زمان فاهللا جلت قدرته خالق الزمان والمكان وهو فوقهما  ،)١(
  ــ فُعل :٣

  جاء منه :مما و )٢(يرد في االسماء والصفات والجموع
  يأتي (فُعل) اسماً : -أ

ة المالئكة ويرد هذا البناء في االسماء والجموع ، ومن ذلك ما جاء في صف
خلقاً بديعاً  ، ... " ثم خَلَقَ سبحانه إلسكانِ سمواته   : ()) علي ( اإلمام، قال 

جوائها ، وبين فجـوات  من مالئكته ، ومأل بهم فُروج فجِاجها ، وحشا بِهم فُتُوقَ أ
، فقد )٣())...بِ جس وستُرات الحالقُد منْهم في حظائرِ زجُل المسبحين جِتلك الفرو

، وقد ذكر  )٤(اسم للطهارة أوصفة  والقُدس ) ( حظائر القُدس)   ( اإلمامرد أو
ٌل صحيح ، وهو يـدلُّ  ال والسين أصدالقاف وال ((هــ ) أن ٣٩٥تابن فارس (
، )٦( ، فالحظائر منازل المالئكة ومقامات عبادتهم في عالم الغيـب )٥())على الطُهر
لطهارتها وبراءتها عن نجاسـات الجهـل    ((حظائر القدس بأنّها  اإلمامووصفها 

  . )٧())والنفس األمارة بالسوء
                                                

( رســالة ماجســتير ) :  للكيـدري المباحـث الدالليــة فــي شـرح نهــج البالغــة     – )١(
  .٧٧ـــــ٧٦

  . ٧٥، والصيغ الصرفية في العربية :  ٥٢ينظر : الممتع في التصريف :   – )٢(
  ) .٩١(خ ١٢٨غة : نهج البال  – )٣(
  . ٣٤٩٥/  ٤٠ينظر : لسان العرب :   – )٤(
  . ٦٣/ ٥اللغة :  معجم مقاييس  – )٥(
  .٢/٣٦٩ينظر: شرح نهج البالغة للبحراني :  – )٦(
  .٢/٣٦٩ شرح نهج البالغة للبحراني :  – )٧(
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  يأتي (فُعل) جمعاً : -ب
فـي مقـام الخطبـة     )  (علي اإلمامقول  على (فُعل) جمعاًومما جاء  
الحـاء والجـيم   و ، )حجابـ (والحجب جمع ل (ستُرات الحجب) ، نفسه السابقة

ما حال بين شـيئين:   اسم ما احتُجِب به ، وكّل والحجاب نع ،والباء يدّل على الم
(ستُرات الحجب) لبيان تلك الحجب التـي   )  (اإلماموقد استعار    ،)١(حجاب

جضـاع  وب النور التـي سـترتهم عـن المـواد واأل    استتر بها المالئكة وهي ح
  . )٢(الحجب شرفهم بها على من دون تلكو لكمال ذواتهم  هاموالمحسوسة واأل

  ــ فُعل :٤
) نحو : ( حجرة ــ  ةلعلى ( فُع مفردهاً عمجويرد هذا البناء في العربية 

جرحغَ) ويأتي صفةً على ( فعلى ) ، نحو : ( صر ) ومنه :غرى ــ ص  
  ــ يأتي ( فُعل ) اسماً :

َأم هذَا  (() في صفة خلق االنسان :    علي ( اإلماموقد ورد في قول 
،  اقاً، وعلَقَـةً محاقـاً  هنُطْفَةً د،  ستَارِف األرحامِ، وشُغُي َأنْشََأه في ظُلُمات األلَّذا

طفة ) اسماً يجمـع علـى (   ، فجاءت ( نُ )٣())...،وراضعاً، ووِليداً ويافعاً وجنيناً
ومما جاء علـى  ، )٤( و الماء الصافي والماء القليل ، طفة ماء الرجلوالنُّ ، ف)نُطَ

،  عبـاد مخْلُوقُـون اقْتـداراً    ((تنبيه الخلق : في )   (علي اإلمام(فُعل) قول 
عمروا مهَل الْمسـتَعتبِ، وكُشـفَتْ    ...،ومربوبون اقْتساراً، ومقْبوضون احتضاراً

                                                
  .٩/٧٧٧:)حجب،ولسان العرب( ٢/١٤٣) :حجباللغة( معجم مقاييسينظر:   – )١(
  .٢/٣٦٩ظر: شرح نهج البالغة للبحراني :ين  – )٢(
  ) .٨٣( خ ١١٢نهج البالغة :   – )٣(
  . ٤٩/٤٤٦١،ولسان العرب(نطف) : ٥/٤٤٠ينظر : معجم مقاييس اللغة(نطف) :  – )٤(
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، وقد ذكـر  )١( ))...وروِية االرتياد،  جِيادوخُلُّوا لمضماَرِ الْ ، عنْهم سدفُ الريبِ
 )٣(اختالط الظالم أو، وتعني الظلمة )٢(فة)(سدفُ الريب) ، وهو جمع لـ(سد اإلمام
دالريب أي ظُلمها فُ، وس.  

  ــ فَعل :٥
، في التـزام الحـذر الشـديد     )٤(ويرد هذا البناء في المبالغة ومنه : حذر

) في صفة   علي ( اإلمام) قول  ةلع( فَوما ورد منه على زنة والمبالغة فيه ، 
فََأعطَاه اُهللا تَعالَى النَّظرةَ استحقَاقاً ِللسخْطَة، واسـتتْماماً  ... ((:  )  (خلق آدم 

،ةدازاً ِللْعِإنْجو ،ةيل٥())...ِللْب(  على زنة  اإلمام، وقد جاء في قول ( رةالنَّظ )َلفَع )ة 
) ، وهي بمعنى المصدر من االنتظار ، ويقاُل : نظرت فالناً وانتظرتـه بمعنـى   

  . )٦(واحد  ، وأنظرِونا أخرونا
  ــ فعل :٦

  ومما جاء منه : )٧(يرد ( فعل ) داالً على المصادر
  يأتي ( فعل ) مصدراً داالً على المفعول : أ ــ 

فـي صـفة األرض    )  (مام علي داالً على المفعول قول اإل ومما جاء
،  عاِلم السر من ضماِئرِ الْمضمرِين، ونَجوى الْمتَخَـافتين  ((ودحوها على الماء : 

                                                
  .)٨٣(خ١٠٩نهج البالغة :  – )١(
  .٣/١٤٨معجم مقاييس اللغة(سدف) :  – )٢(
  .٢٢/١٩٧٥ف) :(سد،ولسان العرب ٣/١٤٨ف) :سدينظر : معجم مقاييس اللغة(  – )٣(
  .١٣٢ينظر : الواضح في علم الصرف :   – )٤(
  ) .١( خ ٤٢نهج البالغة :   – )٥(
  . ٤٤٦٦/ ٥٠ينظر : لسان العرب ( نظر ) :   – )٦(
  (أطروحة دكتـوراه) دراسة صرفية داللية ينظر : المصادر والمشتقات في لسان العرب  – )٧(

  . ٨٨:  (خديجة زبار عنيزان)
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(عالم السر)  )  (،...)) ، فقوله ، وعقَد عزِيمات الْيقينِ وخَواطرِ رجمِ الظُّنُونِ
مرين وما تخافت من األسرار وما خطر على أي: عالم المسرور من ضمائر المض

  من شيء ، وجاء بالمصدر هنا إلفادة العموم . القلب
  

  للهيأة : اً) اسمةفعل(على  تي ( فعل )يأب ـــ 
فعلة ) نحـو : قتْلـة ،    ويرد هذا البناء من الثالثي المجرد على زنة (   

علـي   اإلمـام ذا البناء قول ومما ورد في نصوص الخلق على ه، )١(، مشْية ذبحة
)    : لُـغُ   (( ) في ابتداء خلق السماء والكون واالنسانبِهللا الَّـذَي الَ ي دمالح

،ونادالع هاءمي نَعصحي الو ،القَاِئلُون تَهحدفي قـول   )٢()) ...م ( حةدم ) جاءت ،
كْبـة  الرِ لنا فـالن حسـن  كقو ، وهيهيأة) بكسر الفاء دالة على ال   ( اإلمام

ركب كان ركوبه حسناً وإذا جلس كان جلوسه حسناً في  إذاوالجلسة يراد بذلك أنه 
قات ركوبه وجلوسه وإن ذلك عادته في الركـوب والجلـــــوس وحسـن    أو

ــ  ـــه موجـــ ــك فيــــ ـــة أي ذل  ال             ـود الطعمــــ
  . )٣(يفارقــــه

فـي صـفة    )  ((فعلة) ، قول اإلمام علي ومما جاء أيضاً للهيأة على 
ولَو فَكَّروا في عظيمِ الْقُـدرة، وجسـيمِ النِّعمـة،    خلق أصناف من الحيوان : ((  

    ـارصاالَبيلَـةٌ، ولع الْقُلُـوب نلكو ،رِيقالْح ذَابخَافُوا عو ،وا ِإلَى الطَّرِيقعجلَر

                                                
  . ٢٨:  في العربية ، ومعاني االبنية ٢٣٠ــ  ٢٢٩/ ٢ينظر : الكتاب :   – )١(
  ) .١(خ ٣٩نهج البالغة :   – )٢(
، وينظر : شرح الشافية للرضي  ١٥٨/ ١٤المخصص :، و ٤٣٣ينظر: أدب الكاتب :  – )٣(

  . ٣٨: في العربية  بنيةاأل معاني ، و ١٨١ــ١/١٨٠: 
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(نعمة) ، والنعمة هي ما ينعم به اهللا تعالى  )  (ذكر اإلمام  ،)١(،...)) مدخُولَةٌ
، مما يتفضل به اهللا تعالى على عبـده مـن   )٢(مالأو        على العبد من عيش 

  النعم الجسيمة والكثيرة التي التعد وال تحصى وتحتاج التفكّر والتدبر فيها .
  ) اسماً : ةعلى( فعل أتي ( فعل )ــ ي جـ
ثُم زينَها ... (() واصفاً خلق السماء :    علي ( اإلمامد جاء في قول وق

( زِينة ) وهي ) ،  (  اإلمامذكر  إذ، )٣())،...بِزينَة الكَواكبِ، وضياء الثَّواقبِ
  .  )٤(اسم لما يزان به

 ) في عجيـب   ( اإلمام) اسماً ، قول  ة( فعلبناءيضاً من أومما  ورد 
تخاُل قَصبه مداري من فضة ، وما ُأنبتَ عليها من عجيبِ ... ((الطاووس :  ةخلق

، والشاهد فيـه قـول   )٥()) ،... ذَ الزبرجددرارته وشُموسه خاِلص العقيانِ ، وفلَ
اللّحمِ  الفلْذةُ : القطعةُ من الكبد و و هو جمع لـ (فلْذة)) ( فلَذ) و  (     اإلمام

  . )٦( و فلْذمال والذهب والفضةِ  والجمع أفالذ ال و
  
  
  
  

                                                
  ) .١٨٥(خ ٢٧٠نهج البالغة :   – )١(
  .٥/٤٤٦ينظر: معجم مقاييس اللغة (نعم) :  – )٢(
  ) .١(خ ٤١نهج البالغة :   – )٣(
  . ١/١٣١: في فسر دقائق أفصح الخالئق (قطب الدين البيهقي)ينظر : حدائق الحقائق   – )٤(
  ) .١٦٥(خ ٢٣٧نهج البالغة :   – )٥(
  . ٣٤٦٠/ ٣٩لسان العرب ( فلذ) :   – )٦(
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  : سماء المزيدة بحرف واحداأل أبنيةثانياً : 

  ل :عأفْــ ١
  : التفضيلويأتي هذا البناء داالً على 

حدهما على اآلخر في أتراك شيئين في صفة واحدة وزيادة التفضيل : اشو
  . )٢(من فعله، وله شروط يجب توافرها حتى يصاغ )١(تلك الصفة 
مثلة ( التفضيل ) ـــ وهي قليلة ـــ في نصوص الخلق ما جاء أومن 

هنَاِلك بليةً نُزُل  وَأعظَم ما .(() :    علي ( اإلمامفي صفة خلق االنسان ، قال 
، والَ  مرِيحةٌ رةٌيرِ، الَ فَتْفزال وفَوراتُ السعيرِ، وسوراتُ،  الْحميم، وتَصليةُ الْجحيمِ

ن عذاب اهللا في اآلخرة من نزول أ ) يذكر   ( اإلمامف،  )٣( ))،...دعةٌ مزِيحةٌ
نزاله فـي  إ أونسان شد من الموت لإلأورات سعير أعظم وجحيمٍ وف وتصلية حميمٍ
  ، والتقدير فيه أن عذاب اآلخرة اشد عظمةً من الموت .القبر

  ــ فعيل :٢
  في هذا البناء الياء ويأتي على : وقد زيدت

  أــ يأتي ( فعيل ) صفة مشبهة :

                                                
  . ٣٢٥/ ٢، وشرح الشافية للرضي :   ٢٣٣التصريف :  ينظر : دقائق  – )١(
  . ١/٦٥٣، وااليضاح في شرح المفصل :  ٩٢/  ٦ينظر : شرح المفصل :   – )٢(
  ) .٨٣( خ ١١٣نهج البالغة :   – )٣(
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المكتسبة ،  أوصاف الخلقية وما كان من األ ويرد ( فعيل ) صفة مشبهة في
، )١(العارضـة   أوالصفات الوقتيـة   أونحو فقيه ، وخطيب ، وطويل ، وقصير ، 

 الحيوانات صناف منأ) في صفة خلق   علي ( اإلمامومما ورد من ذلك قول 
 :))  رفَـاط لَى َأنالَلَةُ ِإالَّ عالد لَّتْكا دم ،هاتلُغَ غَايِلتَب كْرِكبِ فذَاهي متَ فبرض لَوو

النَّخْلَة رفَاط وه لَةالَّنم  ،يكُلِّ ح الَفضِ اخْتغَامء، ويِل كُلِّ شَيتَفْص يققا  ِلدمو ،
يُل ولِإالَّ        الْج ـهـي خَلْقيفُ، فـعالضو الْقَـوِييـفُ، ويـُل والخَفالثَّقيـفُ، واللَّط

طيف ل وجليل  و) من ( دقيق   ( اإلمام، فالصفات التي ذكرها )٢())..،ٌ.سواء
صـفات  ) جاءت كلها على زنة (فعيل ) وهـي  ضعيفوقوي  وخفيف  وثقيل  و

لصفات التي ذُكرت لمخلوقات اهللا سبحانه وهذه ا ، ةيفعال ثالثأمشبهة اشتقت من 
فرق بمن اتصف بأية صفة منها عند  ال حتى يبين أن( ( اإلماموتعالى ذكرها 

  اهللا سبحانه فكلٌّ في خلقه سواء . 
  ب ــ يأتي ( فعيل ) بمعنى فاعل :

 اإلماممتصف به ومن ذلك قول  أويرد بناء ( فعيل ) داالً على اسم الفاعل 
ابتَدعهم خَلْقـاً عجِيبـاً مـن حيـوان      ((في عجيب خلقه الطيور : )   علي (

    ،هتـنْعص يـفلَـى لَطع نَاتيالْب داهشَو نم َأقَامكَات، وري حذن واكسات، وومو
، فجـاءت (   )٣())،... لَهوعظيمِ قُدرته، ما انْقَادتْ لَه الْعقُوُل معتَرِفَةً بِه، ومسلِّمةً 

  ) وقد دلّت على اتصاف اهللا بالعظمة في قدرته .فعيلعظيم ) على (
  

                                                
،  ١٣٥/ ٣، وشرح بـن عقيـل :    ١٩٢ــ  ١٩١ينظر : الصاحبي في فقه  اللغة :   – )١(

  . ١/١٤٧وشرح الشافية للرضي : 
  ) .١٨٥(خ ٢٧١نهج البالغة :   – )٢(
  ) .١٦٥( خ ٢٣٦:  المصدر نفسه  – )٣(
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  جــ ــ يأتي ( فعيل ) بمعنى مفعول :
، وقـد  )١(جريح بمعنى مجـروح  ومنه رد بناء ( فعيل ) بمعنى مفعول ، ي

 _بحانَه س _شََأ ثُم َأنْ (() في خلق الكون :   ( اإلمامقول  في ورد هذا المعنى
 ةفَالعاص ه على متنِ الريحِلَمح ...  ،الهواء رجاء، وسكَاِئكجواء، وشَقَّ األفَتْقَ األ

والزع ،القَ عِزفَاصة  ،  اءـواله ،هدا ِإلَى حقَرنَهو ،هلَى شَدا علَّطَهسو ،هدها بِررفََأم
، فجاءت ( فتيق ودفيق ) بمعنـى   )٢())،...اء من فَوقها دفيقٌ، والم من تَحتها فَتيقٌ
الهواء من تحتها مفتوق والماء من فوقها  ()، والتقديرمفتوق ومدفوق(المفعول أي 

  مدفوق) .
) لــ ( رجيع ) في صفة ( اإلماميراد إمفعول ومما جاء ايضاً بمعنى 

 أكفانه مبلساً ، وجذب منقاداً سلساً ، ثُم ُألقـي  " ثُم ُأدرِج في((خلق االنسان قائالً : 
و على االعوادِ  رجيعبٍ ونضصح قمٍ، تحملُهس فَودـ ةُ الوالدانِ وح ةُ اإلخـوان  دشَ

  والتقدير (ُألقي على االعواد مرجوعٌ  ) بمعنى مفعول . ،)٣())،...ِ
  

  اً :اسمدــ يأتي ( فعيل ) 
 ، ومما جاء علـى زنـة  ) ٤(نحو: بعير وضهيد وعتيتيرد هذا البناء اسماً 

 ((المالئكـة :   خلق ) في صفةعلي ( اإلمامداالً على الصوت قول  اسما فعيل
 ، إلسكان سمواته بحانهخَلَقَ س ثم ، هلَكوتم الصفيحِ االعلى من ةمارخلقاً بديعاً وع

م كَاِئلَمنت ، َأل بِوههِمفُروج جاجِ مفـلُ   ا ، .. ، هجوجِ زالْفُـر لْـكت اتوفَج نيبو 
                                                

  . ٢٢٨دب الكاتب : أ، و ٢/٢١٣ينظر : الكتاب :   – )١(
  ) .١( خ ٤٠نهج البالغة :   – )٢(
  ) . ٨٣( خ ١١٣المصدر نفسه :   – )٣(
  . ٣/٢١٦، الخصائص :  ٤/٢٧٦ينظر : الكتاب :   – )٤(
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الْـمجد، ووراء  الْحجبِ، وسرادقَات وستُرات،  الْقُدسِ الْمسبحين منْهم في حظَاِئرِ
 بصـار عـن  تَـردع األ  رسـماع سـبحاتُ نُـو   األ الَّذي تَستَك منْه ذِلك الرجِيجِ

هـي   يحمل داللة صوتية و اسماًرجيج ) ()  ( اإلمامفقول ،  )١())...بلُوغها،
  .)٢(الزلزلة واالضطراب

جاء و (الصفيح) )  علي ( اإلمامقول  أيضاً هذا البناء مما ورد علىو 
     . )٣( على فعيل وهو اسم ويعني (السماء)

  ـــــ فعال :٣
  على عدد من الدالالت منها:لف ويأتي وقد زيد في هذا البناء األ

  أ ـــــ يأتي ( فعال) جمعاً :
وعـة  ممن المفردات المج كثيرال يهامن جموع التكسير التي تأتي عليرد هذا البناء 

، وقد ورد هذا البناء في نصوص الخلق داال على الجمـع ،   )٤(قياسي غير اًجمع
فَـانْظُر ِإلَـى    ((ن : الكوخلقة السماء و ) ذاكراً  علي ( اإلماموذلك في قول 

الشَّمسِ والْقَمرِ، والنَّبات والشَّجرِ، والْماء والْحجرِ، واخْتالَف هذَا اللَّيِل والنَّهـارِ،  
رق هذه اللُّغَـات،  ، وتَفَ وتَفَجرِ هذه الْبِحارِ، وكَثْرة هذه الْجِباِل، وطُوِل هذه الْقالَِل

األوفَاتخْتَلنِ الْـم( اإلمام، ف )٥())،...لْس   (  وهـي   أوهنا (ـاللالق) رد لفظة

                                                
  .)  ٩١( خ١٢٩ -١٢٨نهج البالغة :   – )١(
  . ٦٠٢المصدر نفسه ( الفهارس ) : ينظر :  – )٢(
  .٤/٢٤٥٧) : صفح( ينظر : لسان العرب  – )٣(
  .٥٢:جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربيةينظر :   – )٤(
  ) .١٨٥(خ٢٧١نهج البالغة :  – )٥(
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الل والقُلّة : رأس كّل شيء ، والق )١( ))جمع قُلّة بالضم ـــ وهي رأس الجبل ((
  . )٢(والقُلّةُ أعلى الجبل وأعاله ،

ر : في خلقة الطيـو  )  (جاء على (فعال) جمعاً قول اإلمام علي  ومما
))نَكوها بذ لَإ عدتَ مكن صورٍ بِجاِئفي ع ظاهرةو ،كَّر ـ بها فـي ح ـ  اققَ َلمفاص 
مجِتَحبةو ،نَمع بعها بِضعبالة خلقه أن يسمو  وفـاً فُخُ في الهـواءو ،ج ـ  علـه دفّ ي
فيفاًد((...)(إذ ذكر اإلمام  ،)٣( ملت)) وهو (ّقح) وهي جمع لـ (قَاقح) قى كّل

  . )٥(مجتمع المفصلين ، أو )٤(عظمين إلّا الظهر))
عال) اسم آلة :ب ــــ يأتي ( ف  

) يصف فيه  لة في نص لالمام علي ( اآلوقد جاء هذا البناء داال على 
فَسوى منْه سبع سموات، جعَل سـفْالَهن موجـاً مكْفُوفـاً،     ((خلق العالم قائال : 

ناهلْيعار وسال دا، وهمعدد يمر عفُوعاً، بِغَيركاً ممسفُوظاً، وحقْفاً مها، سمنْظي  ثُم
) (دسـار)  ( اإلمامرد أو إذ ، )٦())،... زينَها بِزينَة الكَواكبِ، وضياء الثَّواقبِ

سار: خيط من ليف يشد به الواح السفينة ، وقيل هو مسمارها ،  والد )فعال (على
  ، فدّل على اآللة . )٧(سمر فقد دسر، وكل ما 

  عال) للداللة على اسم المكان :يأتي ( ف _جـ 

                                                
  .٦٤٦المصدر نفسه (الفهارس) :ينظر :  – )١(
  .٥/٣٧٢٨:  (قلل)ربينظر : لسان الع  – )٢(
  ). ١٦٥(خ٢٣٦نهج، البالغة:   – )٣(
  .٢/١٨معجم مقاييس اللغة (حق) :   – )٤(
  .٦٣٥ينظر : نهج البالغة (الفهارس) :  – )٥(
  ) .١(خ٤١نهج البالغة :   – )٦(
  .٢/١٣٧٢:  (دسر)ينظر : لسان العرب  – )٧(
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ذاكرا قـدرة  )   علي ( اإلمامو مما جاء منه داال على اسم المكان قول 
من ملَكُوت قُدرته ، وعجاِئبِ ما نَطَقَتْ بـه   أرانا ((اهللا سبحانه وتعالى في خلقه : 

  ـهتقو ـاكسا بِمهيمقي إلى َأن الْخَلْق نم ةاجالْح افرتاعو ، تهحكْم ١( ))...آثار(  ،
ساك : الموضع الذي والم   ، ()) ( اإلماموقد جاء (مساك) على فعال في قول 

  عال هنا على اسم مكان .، فدّل ف )٢( ))يمسك الماء 
  
  فُعال : _٤
  :اء داال على هذا البن يأتيو
  يأتي (فُعال) مصدراً : _ أ

مصدراً داالً يرد ايضاً  و،  داء أويرد هذا البناء مصدرا داالً على مرض 
ويدخل فيه معنى ما افترقت أجزاؤه ،قال  ، )٣(على الصوت نحو الصراخ والنُباح

ـ  ر هذا فيما ونظي ه) : ((١٨٠سيبويه (ت ـ (رفا هتقاربت معانيه قـولهم: جعلتُ اً) ت
ومثله (الحطام) و(الفضاض)، و(الفتات)، فجاء هذا على مثـال واحـد    .و(جذاذاً)

تنبيه الخلق ، في  داءداالً على  مصدراً هذا البناء وردو ، )٤( ))حين تقاربت معانيه
،  ، ومربوبـون اقْتسـاراً  بـاد مخْلُوقُـون اقْتـداراً   ع  : ())علي ( اإلمامل اق

 ( اإلمام، فقول  )٥()) ،...، وكَاِئنُون رفَاتا ومقْبوضون احتضاراً، ومضمنُون َأجداثاً

                                                
   ) .٩١(خ١٢٦نهج البالغة :   – )١(
  . ٦/٤٢٠٤:  (مسك)لسان العرب  – )٢(
، شرح الشافية للرضي:  ٣/٨٩، االصول في النحو :  ١٤- ٤/٩ينظر: الكتاب   – )٣(

١/١٥٥.  
  . ٤/١٣الكتاب :  – )٤(
  ) .٨٣(خ١٠٩نهج البالغة :   – )٥(
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 ) (فاتفـاتُ :  : ويقال، ) على (فُعال) ركسرته . والر فتُّ الشيء وحطمتُهر
ه) مـن المصـادر   ٦٨٦(ت لم يجعله الرضي، و )١(الحطام من كّل شيء تكسر))

(ويجيء (فعال) من غير المصـادر بمعنـى   ( وإنّما جعله بمعنى (المفعول)، قال :
  .)٢( )) (المفعول) كـ (الدقاق)، و(الحطام)، و(الفتات)، و(الرفات)

  
  

  ب _ يأتي (فُعال) اسماً :
ولَو كَان ... (( في خلقة الطاووس : )  (قاله اإلمام علي  ومن ذلك ما

عاكَزهفَحة تَسعمبِد حلْقي َأنَّه معزي نمِ م   ـهفُونـفَّتَي جفُ في ضفَتَق ،هعامدم  وَأن ،
ذِلك متَطْع ل ُأنْثَاهِلقَاحِ فَح نالَ م تَبِيض ثُم ،   ذِلـك ا كَانجِسِ، لَمنبعِ الْممى الدوس

الْغُر ةمطَاعم نم بجَأعالغُـراب  فجاء (غُراب) على (فُعـال) ، و ، )٣( ...))!ابِب
  . )٤(الطائر األسود

  _ مفْعل :٥
بناء مصدرا ميميا ، وهو ما دّل على حدث مجرد من الزمـان  ويأتي هذا ال

 ويصاغ من الفعل الثالثي على (مفْعل) أو(مفْعـل)  ، )٥(والمكان مبدوءاً بميم زائدة
تحذف فاؤه في المضارع ، ومما جـاء علـى بنـاء    إذا كان مثاالً صحيح الالم و

                                                
  .٣/١٦٨٦: )(رفتينظر : لسان العرب  – )١(
  .١/١٥٥شرح الشافية للرضي :  – )٢(
  ) .١٦٥(خ٢٣٧نهج البالغة :   – )٣(
  . ٥/٣٢٢٩ينظر : لسان العرب (غرب) :  – )٤(
، وأبنية الصرف في كتاب ٥٢، و المفتاح في الصرف: ١/١٦ ينظر: الكتاب:  – )٥(

  . ٧١-٧٠، والتطبيق الصرفي: ٢٢١سيبويه:
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في بيان قدرة الخالق وانفـراده   )  ( المفتوح العين ، قول اإلمام علي (مفْعل)
في مطَاِلبِها، وَأخَـذَها   يتَذَكَّر َأمواالً جمعها، َأغْمض((...و بالعظمة وأمر البعث :

جمعها، وَأشْرفَ علَى فراقها، تَبقَـى   ا، قَد لَزِمتْه تَبِعاتُومشْتَبِهاته من مصرحاتها
علَـى   ِلغَيـرِه، والْعـبء   ِلمن وراءه ينْعمون فيها، ويتَمتَّعون بِها، فَيكُون الْمهنَـأُ 

رِه١(،...))ظَه(، (لفْعم) على (نَأهم) نَأ : ما أ ،فجاءهو تاوالم ، ـَئ  ك بِال مشـقّةنه
  . )٢(الطعام صار هنيئاً

في صغار  )  ( ومما جاء على (مفْعل) المكسور العين قول اإلمام علي
المخلوقات : (( واِئمقَو جمَأد نم انحبس ةالذَّر ةجمالْها ومقَها فَوإلَى م    خَلْـق ـنم

علَى نَفْسه َأالَّ يضطَرِب شَبح مما َأولَـج فيـه الـروح، ِإالَّ     ىيلَة! ووَأالْحيتَانِ والف
اممَل الْحعجو تَهغَاي الْفَنَاءو ،هدعومصدر ميمي دّل الحدث .)٣( )) م (دعوم) فـ ،  

  
  فُعول : _٦

: (ضلع الجمع ويكثر في جمع االسم الثالثي نحوو يأتي هذا البناء داالً على 
و قد ورد هذا البناء في قـول  ،  )٤( وضلوع) ، و(قدر وقدور ) ، و(ملك وملوك )

قَـتْ َأقْـدامهم تُخُـوم    ومنْهم من قَد خَر ((واصفاً المالئكة : )  علي (  اإلمام
 حتَها رِيح هفَّافَةٌالْهواء، وتَ قَد نَفَذَتْ في مخَارِق بِيضٍ رضِ السفْلَى، فَهِي كَراياتاأل

ةيتَنَاهالْم وددالْح نتْ مثُ انْتَهيلَى حا عهبِس( اإلمـام ذكر  إذ،  )٥( )) ،... تَح (

                                                
  ) . ٩١( خ ١٣٠نهج البالغة :   – )١(
  .٦/٤٧٠٦ينظر :لسان العرب(هنأ) :  – )٢(
  ) .١٦٥(خ٢٣٩نهج البالغة :   – )٣(
   . ٥٧٦-٥٧٣/ ٣ينظر : الكتاب :   – )٤(
  ) . ١٠٩( خ ١٦٠نهج البالغة :   – )٥(



   املبحث الثاني : أبنية األمساء ودالالهتا                                     الصرفية     : الداللة الفصل الثاني

.............................................................................  
 

٩٥ 
 

منتهى كّل قرية ((م) وهو خْتَ(ـول) وهي جمع لعجاءت على (فُ التيوم) خُلفظة (تُ
  . )١( )) رض ، والجمع تُخُوماأل من مٍخْ، يقال : فالن على تَرضأ أو

  
  
  
  

  
   :كثر وداللتها أ أولمزيدة بحرفين االسماء ا أبنيةثالثاً: 

  أفعال : _١
، وجـاء  )٢(ويرد هذا البناء في جمع االسماء التي تكون ثالثية وغير ثالثية 

 ونَظَم بِالَ تَعليـق" : ())  علي ( اإلمامالخلق في صفة السماء قال  وصصفي ن
، وفَتَقَ بعد  فَالْتَحمتْ عرى َأشْراجِها.. ، حم صدوع انْفراجِهاوالَ،  رهوات فُرجِها

جمـع   وجاء ( أشْراج ) على ( أفْعال ) وه إذ،  )٣())...َأبوابِها، االرتتَاق صوامتَ
 ، ومما جاء على هذا البناء ايضاً قول اإلمـام علـي  (شرج ) االسم الثالثي لــ

)( رض ودحوها على الماء : في صفة األ))َاقزاالْر رقَدا وها، فَكَثَّرقَلَّلَهو... 

َأفْراحها غُصص  ، وبِسالَمتها طَوارِقَ آفَاتها، وبِفُرجِ ثُم قَرن بِسعتها عقَابِيَل فَاقَتها

                                                
  .٥/٤٢٢:  (تخم)لسان العرب  – )١(
   ٢٩: جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية،  ٢١٥ينظر : الصرف الواضح :   – )٢(
  ) . ٩١( خ ١٢٨نهج البالغة :   – )٣(
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 وأح أو الغـم  (األتراح) جمع لـ(تَرح) وهـو نقـيض الفـر   و، )١())،...َأتْراحها
  . )٢(الهالك

٢_ الن :فَع  
ويأتي هـذا البنـاء للداللـة علـى الحركـة واالضـطراب ، ويسـميه        

وذكـر ابـن   ، )٣(زعزعـة البـدن واهتـزازه فـي ارتفـاع       ه)١٨٠(تسيبويه
سبب االضطراب واالهتزاز والتقلب في هذا البناء هو تـوالي   نأ ه)٣٩٢(تجني

ومما ،  )٤( ))ركة المثال توالي حركة االفعال قابلوا بتوالي ح((الفتحات فيه قال : 
) في ابتداء خلق السماء والكـون  (علي  اإلمامهذا المعنى قول جاء داالً على 

 .. ،الحمد ِهللا الَّذَي الَ يبلُغُ مدحتَه القَاِئلُون، وال يحصي نَعماءه العادون ((والعالم : "

 ")) ...، بِالصخُورِ ميدان َأرضه ه، ووتَّدرته، ونَشَر الرياح بِرحمتبِقُد فَطَر الخَالِئقَ
ـ جـاء علـى (   الذيدان ) ي) ( م( اإلمامفقد ذكر  ،   )٥( الميـد (، و) النفَع): 

مصـدر دال علـى الحركـة     وهو، )٧(، وماد الشيء :تحرك ومال  )٦())التحرك
  واالضطراب .

  :ل أفاعي _٣

                                                
  ) . ٩١( خ ١٣٤:  المصدر نفسه  – )١(
  . ٤٢٦ /٥: (ترح)ينظر : لسان العرب  – )٢(
  . ١٤/ ٤ينظر : الكتاب :   – )٣(
  .٢/١٥٥الخصائص :  – )٤(
  ) .١(خ ٣٩نهج البالغة :   – )٥(
    .٥/٢٨٨: (ميد)اللغة معجم مقاييس  – )٦(
  .٤٨/٤٣٠٥:  (ميد)ينظر : لسان العرب  – )٧(
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٩٧ 
 

اال على جمع الجمع ، ولكن ليس كل جمـع يجمـع قـال    دا البناء ذيرد ه
، وجاء هذا البناء فـي  )١( ))وأعلم أنّه ليس كلُّ جمعٍ يجمع  (( :ه) ١٨٠(تسيبويه

 ولَم ينَم وميضه  : ()) علي (  اإلمامء ، قال صفة االرض ودحوها على الما
ابِهبرِ روي كَنَهف  ،اكتَرماًوحس لَهسَأر ،ابِهحمِ س هبديفَّ هَأس كاً، قَدارتَدم  ، رِيـهتَم 

ررد نُوبالْج  شـآبيبه فَعود ، ب) علـى  ، فجـاءت ( أهاضـي  )٢()) ...، أهاضيبه
  ) .ه) التي هي جمع لــ ( هضب( هضاب ) وهي جمعأفاعيل(

  ل :فواع ـــ٤
،  )٣(سماء و الصفات العاقلة وغير العاقلـة ألعلى جمع ا هذا البناء داالً يرد
ابتَدعهم خَلْقاً ((واصفا عجيب خلقة الطيور :  )  (  قول اإلمام عليوجاء في 

 طْيارِ الَّتـي َأسـكَنَها َأخَاديـد   من مخْتَلف صورِ األ ...عجِيباً من حيوان وموات،
من ذَوات َأجنحة مخْتَلفَة، وهيَئات ،  رواسي أعالَمها، و االْرضِ، وخُروقَ فجاجِها

وتعني الثوابت والشوامخ مـن   (رواسي) ) (  إذ ذكر اإلمام ، )٤())...متَباينَة،
يضا قـول اإلمـام   البناء أ ، ومما جاء على هذا )٥( جمع لـ(راسية)الجبال ، وهو 

منْه سبع سموات، جعـَل سـفْالَهن موجـاً     فَسوى((في خلق العالم :  )(علي 
 ثُم زينَها بِزينَة الكَواكبِ، وضـياء الثَّواقـبِ   .،.. وعلْياهن سقْفاً محفُوظاً،  مكْفُوفاً

                                                
  . ٦١٩/ ٣الكتاب :   – )١(
  .) ٩١(خ ١٣٣نهج البالغة :   – )٢(
اللغة  جموع التصحيح والتكسير، و٦٣٣ـــــ٣/٦٣٢الكتاب : ينظر :   – )٣(

  . ١١٩_١١٨، والتطبيق الصرفي :٥٦-٥٥:العربية
  ) .١٦٥(خ ٢٣٦نهج البالغة :   – )٤(
  . ١٩/١٦٤٧، ولسان العرب(رسا) : ٦/٢٣٥٦الصحاح(رسا) :ينظر :   – )٥(
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٩٨ 
 

، فجاءت (الثواقب) على (فواعـل) وهـو جمـع لــ(ثاقب) و يعنـي       )١())،...
  . )٢(المضيء
  
  مفعول : -٥
الخطبـة   مقـام  ) في علي ( اإلمامورد هذا البناء مصدراً في قول  و

ـ و وقَلَّلَها، فَكَثَّرهاوقدر االرزاقَ  ((الذكر : " متقدمةال والس يقلَى الضا عهمقَس ةع
ادَأر نم يتَلبا ِلييهَل فدبِذِل فَع خْتَبِرِليا، وورِهسعما وورِهسيمب نم ربوالص الشُّكْر ك

( ) ( اإلمـام  ذكـر فقد ، )٣("))،...غَنيها وفَقيرِها، ثُم قَرن بِسعتها عقَابِيَل فَاقَتها
 )٤( هـو (الّلـين واالنقيـاد)    )اليسـر ( فـ ،مصدرانوهما الميسور والمعسور ) 

   .)٥( ))الصعوبةُ ضد اليسر، وهو الضيقُ والشدة و((،يكون الذي )العسر(و
  
  

 ٦- فعال :م  
الزمـان   اسـمي  ) داالً على   علي ( اإلمامو جاء هذا البناء في قول 

مربوبـون   عبـاد مخْلُوقُـون اقْتـداراً، و    ((في وصف الخلق وتنبيهم :  والمكان
لْجِياد، وروِية االرتيـاد،  اقْتساراً... وكُشفَتْ عنْهم سدفُ الريبِ، وخُلُّوا لمضماَرِ ا

                                                
  ).١(خ٤٠نهج البالغة :  – )١(
  .٦/٤٩٢لعرب(ثقب) :ينظر : لسان ا  – )٢(
  ) . ٩١(خ ١٣٤ : نهج البالغة  – )٣(
  .٥٥/٤٩٥٧:  (يسر)لسان العربينظر:   – )٤(
  .٣٣/٢٩٨٣:  (عسر)المصدر نفسه  – )٥(
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٩٩ 
 

، ضمار) على مفعـال  ) (م  (  اإلمامذكر  إذ،  )١(..)).،وَأنَاة الْمقْتَبِسِ الْمرتَاد
للعـدو   أوالوقت التي تضمر فيهـا الخيـل للسـباق     أو             وهي المدة 
، فالوقت  )٢(المكان الذي تضمر فيه الخيل أو         هي الموضع أووالركض ، 

الـذي   الموضـع و ، الفرس حملت الداللة على الزمان المدة التي يضمر فيها أو
  مل الداللتين معاً .تحاللسباق حمل الداللة على المكان ، ف تضمر فيه الفرس

  فعاليل : _٧
إن كـان  ((:  ه)١٨٠(تيأتي هذا البناء داالً على الجمع ، وقد ذكر سيبويهو

و ذلك  )يَلفاعم( مثال رته علىكس،  و حرف المدفيه حرف رابع حرف لين ، وه
، و مما جاء  )٣( ))يل رابِربال غَيع ، و غراسوع كَرسيل  ... وكُنادنديل مم :قولك

انْظُروا إلى  ((في صفة خلق اصناف من الحيوان : )    علي ( اإلماممنه قول 
يه لَطَافَةا، وهثَّتغَرِ جي صف لَةالَّنمفَكْرتَ في م ا ... ولوههـا ، فـي    َئتجـاري َأكْل

ا ولْوِهعها ، وفلسيفاسشَر نم فوي الجا فا مهطْنـا    ،بهنيع ـنأسِ مي الرا فمو
) (شراسـيف)     ( اإلمـام ذكر  إذ،  )٤())...وُأذُنها، لَقَضيتَ من خَلْقها عجباً،

و مقاطعها فـي الصـدر التـي    أطراف االضالع أالشراسيف : (فعاليل) ، وعلى 
  ، وهي جمع لـ(شُرسوف) . )٥(تشرف على البطن

                                                
  ) .٨٣(خ١٠٩نهج البالغة :   – )١(
  .٢٩/٢٦٠٦:  (ضمر)ينظر : لسان العرب  – )٢(
  .٦١٣ـــــ ٣/٦١٢الكتاب :   – )٣(
  .) ١٨٥(خ ٢٧٠نهج البالغة :   – )٤(
  .٢٥/٢٢٣٥:  (شرسف)، و لسان العرب ٤/١٣٨١: (شرسف)ينظر : الصحاح  – )٥(
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١٠١ 

  الفصل الثالث
  الداللة التركيبية

، وهـذا   )١(يعود معنى التركيب في اللغة الى وضع الشيء علـى بعضـه  
نشاء بناء متكامل من بعض و إ بعضها مع ليف األلفاظ وضمالمعنى يتساوق مع تأ

حتـى   خـرى يتكون إال بضم المفردة الى األ ال الذيالمعنى يسمى ( التركيب ) ، 
نتاج الداللة ، وسائل إ يعد من أبرز الذي، )٢(ها مناسب ل تكتسب حياتها في تركيب

يكون وضع االلفاظ مع بعضها تركيبا حتـى يخضـع    فبوجوده توجد الداللة ، وال
اعلـم َأن   ((بقوله :  ه)٤٧١(ت الجرجاني إليهاشار  لقواعد اللغة العربية وهو ما

مـل علـى   لنحو ، وتعليس النظم إالّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم ا
  . )٣())صولهو أ                        قوانينه 

والجملة المفيدة هي الصورة الواضحة للتركيب ، وهي االساس المتين الذي 
ـ يقوم عليه النحو ، وتختلف الجملة باختالف تركيب الفاظهـا و  يـؤدي الـى   ذا ه

فلـيس   (( متناسقة  ب بالداللة يجب ان تكونعالقة التركياختالف الداللة فيها ، و
ن تناسقتْ داللتها ، وتالقت في النطق ، بل إ هاالغرض بنظم الكَلم أن توالت الفاظ

 إلنتـاج ساسية ، فالتركيب الركيزة األ )٤( ))معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل 

                                                
 ٢٠/١٧١٤، ولسان العرب ( ركب ) :  ٢/٤٣٢مقاييس اللغة ( ركب ) : معجم ) ينظر : ١(
.  
  . ١٦٦:  (رسالة ماجستير)) ينظر : المباحث الداللية في مواهب الرحمن٢(
  . ٧٧) دالئل االعجاز : ٣(
  . ٩٥:  دالئل اإلعجاز) ٤(
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١٠٢ 

 تمترابطـان ، وقـد ضـم    ، وهما متالزمان و)١(تركيب  داللة بال الداللة إذ ال
تنفك عن حمل الداللة ،  الالتي من التراكيب  اًعدد في نهج البالغةنصوص الخلق 

يخـرج   الجملة الخبرية والجملة االنشائية ، ألن الكـالم ال  ومن بين تلك التراكيب
  .عن الخبر واالنشاء

تركيز على أكثر الوبيان بعض داللتهما و حاول دراسة الخبر واالنشاءوسأ
فـي هـذه   سلوب النفي لكثرة وروده دراسة أ ضاًوروداً ، وأي نشائيةاألساليب اإل

  خير .لتقديم والتأادراسة ، والنصوص
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٧٣)ينظر : أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث : ١(
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١٠٣ 

  
  
  

   داللة معاني الكالم                         
ووجـه الحصـر أن    ((تُحصر معاني الكالم في قسمين : خبر وإنشـاء ،  

 ا خبرخار أوالكالم : إم ا أن يكون لنسبتهتطابقه انشاء ، ألنّه إم تطابقه ،  ال أوج
  . )١())خارج يكون لها  ال أو

     خـر ، فلـو  يتميز بها عن اآل التيولكّل من الخبر واالنشاء داللته الخاصة 
تأملت لوجدت الحقيقة المعنوية والنفسية المعبر عنها بلفظ االنشاء غير الحقيقية  ((

الـواردة   الخبر واإلنشاء وسأعرض لبعض دالالت ،)٢())المعبر عنها بلفظ الخبر 
  في نصوص الخلق .

  
  الً : الخبر :أو

 تستند  الذيَل معاني الكالم أوهو الكالم الذي يحتمل الصدق والكذب ، ويعد
الخبر  ((بقوله :  ه)٢٨٥(ت فه المبرد، وقد عر)٣(ب عليهوتترت إليهسائر المعاني 

 أونقـل حقيقـة    ((ى آخرهو بمعن أو ،)٤())جاز على قائله التصديق والتكذيب  ما
الكـالم ،   إليهعنها لينقلها لمن يلقي  ، فيعبر المنشئ أومعلومة يقف عليها المتكلم 

                                                
  . ١/١٣علوم البالغة : ) االيضاح في ١(
  . ٢٨٤: دراسة بالغية ) دالالت التراكيب ٢(
  .٣٦٦، واسرار البالغة : ١/٦٢، واالصول في النحو :  ٣/٨٩ر : المقتضب : ) ينظ٣(
  . ٣/٨٩المقتضب : ) ٤(
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١٠٤ 

؛ ألن لها وجوداً في خارج أرادوهذا المتلقي يستطيع أن يحقّق منها صدقاً وكذباً لو 
يكن  لسامع بمضمون إخباري لما ةإفاد ((ذن على ، فالخبر يعمل إ)١())المتكلم كالم
    .)٢())، فتحصل عنده بذلك معلومات كان خالي الذهن منها عنده

  :  )٣(فادة غرضين همااء المتكلم للخبر من أجل إويأتي إلق
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهالً به ويسـمى   .١

 هذا الغرض ( فائدة الخبر ) .
     يسمى هذا الغـرض لزوم إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ، و .٢

 ( الزم الفائدة ) .
   منكر أواك شأو، فهو إما جاهل بالخبر  ويتنوع الخبر بتنوع حال المخاطب

الطلبـي   قسام ثالثـة هـي : االبتـدائي و   فينقسم تبعاً لحالة المخاطب على أله ، 
ـ والمخاطب في اي حالة من أ،  )٤(نكاريواإل م حواله الثالثة السابقة يسعى الى فه

والدالالت ، غير  غراضألالمتكلم المورد للخبر ، وهذا الفهم يوصله الى عدد من ا
، قـال   المجازية  غراضالسابقة الذكر ، فالخبر يخرج الى عدد من األ غراضاأل

ن قولك : رحمة اهللا عليه ، فيه معنى الدعاء ، كأنّه قال : إ (( :  ه)١٨٠(تسيبويه

                                                
  . ١١٣نحو المعاني :) ١(
البالغة فنونها وأفنانها ( ، و ١٠٠:  دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة ينظر:) ٢(

  . ١٠٦علم المعاني ) : 
، وجواهر البالغة في  ٢٢اح في علوم البالغة : ، وااليض ١٦٦) ينظر : مفتاح العلوم : ٣(

  . ٥٥المعاني والبيان والبديع : 
صطلحات البالغية وتطورها : ، ومعجم الم ٢٨٩) ينظر : دالئل االعجاز : ٤(
  . ٤٦٦ـ٢/٤٦٥
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١٠٥ 

رحمةالمجازي غراضقول سيبويه هو الدعاء ، ومن األ ، والغرض من )١())اهللا  ه 
  ردها العلماء : التوبيخ ، واالمر ، والنهي ، والتحذير ، والتعظيم ،أوالتي  خرىاأل

واالسترحام ، واظهار الضعف والخشوع ، وإظهار الفرح ، وتحريك الهمة الى ما 
  . )٢(يلزم تحصيله وغيرها

الخلق خارجاً الى عدد مـن   وقد ورد اسلوب الخبر غير مرة في نصوص
  منها الحقيقية والمجازية والمحدد لها في ذلك هو السياق . غراضالدالالت واأل

، وقد ورد هذا الغـرض   )التعظيم(ا الخبر إليهالتي يخرج  غراضومن األ
ي وما الْجليُل واللَّطيفُ، والثَّقيُل والخَفيفُ، والْقَوِ (( :  ) ( علي  اإلمامفي قول 

اءوِإالَّ س هي خَلْقيفُ، فعالض( اإلمام أراد، فقد  )٣())...،و (    في هـذا الـنص
ها في الخلـق ،  والمساواة بين المختلفة بيان قدرة الخالق في الجمع بين المخلوقات

  على مخلوقاته . وتعالى ببيان قدرتهخبار بتعظيم اهللا سبحانه وهذا يدلُّ على اإل
فـي صـفة   )  ( علـي   اإلمام على التعظيم ايضاً قول ومما جاء داالً

والَ اعتَرضتْه في حفْظ مـا ابتَـدع مـن خَلْقـه      (( :االرض ودحوها على الماء 
تْهرتَوالَ اعةٌ، وارِضاُأل ع يذي تَنْفـْل  فةٌ، بالَ فَتْرالَلَةٌ وم ينخلُوقابِيرِ الْـمتَدورِ وم

 فاإلخبـار ، )٤())...هم علْمه، وَأحصاهم عدده، ووسعهم عدلُه، وغَمرهم فَضلُه،نَفَذَ
 على سعة مخلوقاتـه ،   ألمورهمهنا على سبيل التعظيم هللا فهو محيط بخلقه مدبر

رزقهـم مـن    أوالعدل فيما بينهم  أوهذه السعة في الخلق من احصائهم  ولم تمنعه
                                                

  . ١/٣١٤) الكتاب : ١(
 ٧: ، والخالصة في علوم البالغة ١٣٤ــ١٣٣العربية :  ة) ينظر : الصاحبي في فقه اللغ٢(

  . ٥٦، وجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع : 
  ) .١٨٥( خ  ٢٧١) نهج البالغة : ٣(
  ) . ٩١( خ  ١٣٥) نهج البالغة  : ٤(
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١٠٦ 

فادة العموم التي مثلتها وهي إ أخرىوقد حمل هذا النص االخباري داللة فضله ، 
  على تدبير مختلف االمور السابقة الذكر لمخلوقاته .قدرة اهللا المطلقة 

قول  هفيجاء  ومما )التهديد واالنذار(ا الخبر إليهالتي خرج  غراضومن األ
 جحدالْمقَدر، و أنْكَرُل ِلمن فَالوي ((في خلقه السماء والكون : ")  (  علي اإلمام

عانص مرِهوص الَفخْتالَ الو ،ارعز ما لَهم اتكَالنَّب موا َأنَّهمعز !ربد١()) ...، الْم( 
بـأن المنكـر    اًووعيد اًوانذار اًتهديد) لهذا الخبر  ( نلحظ في ذكر اإلمامو  ،

 انه قد استحقّ  شـر العـذاب   ليم ، وهو لطغيله عذاب أ ة اهللا والجاحد بتدبيرهلقدر
لنهي ، والتقدير انتهوا مـن  هي ا أخرى، وقد يحتمل الخبر هنا داللة  وبئس المآب

و الكون وما فيهما من داللة على قدرتـه   م هللا الذي خلق السماءنكاركم وجحودكإ
  .الظاهر للعيان  المطلقة و تدبيره المحكم

عطـى  أ إذ )التحذير(ته على لة الخبر على التهديد داللاقترب من دال ومما
فيهـا   داراً ارغـد  مه آدحانَبس نسكَثم أ : (()  ( علي  اإلمامفي قول  السياق

عشَيوه ، و وحذّره إبليس ، فيها محلّته آمنعدتَاونفاسةً ه هعدو هفاغتر ، عليبِ هار د
ه ، واستبدَل بالجـذِل  نهووالعزيمةَ بِ بشكّه اليقين برارِ ، فباع، ومرافقة اال ِ المقامِ

ثُم بسطَ اُهللا سبحانَه لَه في تَوبته، ولَقَّاه كَلمـةَ رحمتـه،   ،  وبِاالْغْترارِ نَدماًوجالً ، 
دعوو ،هنَّتِإلَى ج درالم وهارِ الَبِإلَى د طَهبَأهةيِل الذُّرتَنَاسو ،ةيخباراً ، إ )٢()) ...، ل

م في هـذا المقـا   ) ( من ذكر قصة آدم  أراد ) (  اإلمامعلى التحذير ، ف
في حسده للمقام عداوة قوية متمثلةً  نسانبليس لإلالتحذير والنصح على أن عداوة إ

  .فيه ) (              ن آدم االذي ك

                                                
  ) .١٨٥( خ  ٢٧١) المصدر نفسه : ١(
  ) .١(خ ٤٣) نهج البالغة : ٢(
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١٠٧ 

وغـره   مع الشـيطان )  ( ار السابق عن قصة آدم خبوتأكيداً على اإل
لهذه الحقيقة بوساطة الشهب الثواقب التي ، جاء النص اآلتي الذكر مقرراً  نسانلإل

وا استراق السمع وهو تطاوٌل منهم أرادهم بها اذا يمشياطين يراً للجعلها اهللا رجوم
رِقي السمعِ بِثَواقـبِ  ورمى مستَ ((: )  ( علي  اإلمامعلى خالقهم ، ففي قول 

من  وَأقَام رصداً(( )  (  اإلماممن قول  النص المتقدمكده وما أ )١())...،شُهبِها
، دليل على خروج الخبر الى تقرير الحقيقة السابقة )٢())علَى نقَابِها الشُّهبِ الثَّواقبِ

يصلون  وات عنهم فالماً للشياطين ، حتى تحتجب السوهي جعل هذه الشهب رصد
ثبـات  ) بوسـاطته إ  (  اإلمام أرادوهو توظيف باألسلوب الخبري  ، )٣(اإليه

  .  )٤(عظمة اهللا وإحاطته بخلقه
  
  

  ثانياً : االنشاء :ـــ 
، ألنّـه لـيس لنسـبته     )٥(يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو الكالم الذي ال

يصح أن يقال لقائلـه ، أنـه    ال (( نشاء، ولهذا فاإل)٦(تطابقه  ال أوخارج تطابقه 

                                                
  ) .٩١( خ ١٢٨) نهج البالغة : ١(
  . والصفحة نفسها المصدر نفسه) ٢(
  . ٢/٣٦٢ح نهج البالغة للبحراني : ) ينظر : شر٣(
 (هادي شندوخ) دكتوراه) طروحةي للقران الكريم في نهج البالغة(أثر الداللاأل :) ينظر٤(
:١٠٦.  
  . ١/٦١سرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز : ظر : الطراز المتضمن ألن) ي٥(
  . ٢٧) ينظر : التعريفات : ٦(
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١٠٨ 

،  )١( ))كاذب ؛ لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على النطـق بـه   أوصادق 
دعي مطلوبـاً غيـر   لهما : االنشاء الطلبي : وهو ما يستأو:  )٢(وهو على قسمين

   مر والنهي واالستفهام والنداء .الطلب ويشمل صيغ األ تقحاصل و
يستدعي مطلوباً غير حاصـل   ال الطلبي : وهو ماوثانيهما : االنشاء غير 

فعـال الرجـاء ،   الذم وأ أو، ومنها : أفعال المدح عديدة وقت الطلب ، وله صيغ 
  والتعجب والقسم .

من تفـنن فـي القـول     ((ه نشاء الطلبي محطّ عناية العلماء لما فيويعد اإل
، )٣( ))الكالم  مجازية تفهم من سياق أغراضه الحقيقية الى أغراضلخروجه عن 
اساليب االنشاء الطلبي مبيناً داللة ما ورد على دراسة  البحث قتصرولهذا سوف ي

  في نصوص الخلق . من هذه االساليب
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٣ي : ) االساليب االنشائية في النحو العرب١(
ليب االنشائية في النحو ، واالسا ١٣١ـــ١٣٠) ينظر االيضاح في علوم البالغة : ٢(

  . ٣٣٤ــ١/٣٣٢، ومعجم المصطلحات البالغية وتطورها :     ١٣العربي :
، وينظر : معجم المصطلحات  ٨٧) البالغة العربية المعاني ــ البيان ــ البديع : ٣(

   ١/٣٣٢البالغية وتطورها : 
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  داللة االمر :

، وله عدد من الصيغ يأتي بها  )١(االمر هو طلب الفعل على وجه االستعالء
ترن بالم االمر ، وصيغة اسم : صيغة فعل االمر ، وصيغة المضارع المق )٢(وهي

  فعل االمر ، وصيغة المصدر النائب عن فعل االمر ، واالمر بصيغة الخبر .
في سياق الكالم منها ما هو حقيقي  عديدة أغراض ويرد االمر للداللة على

الوجـوب   إنجاز الفعل على وجه ومنها مجازي ، فالغرض الحقيقي من االمر هو
داالّ على الوجوب واللـزوم ،  ص الخلق من االمر واللزوم ، ومما جاء في نصو

واستَْأدى اُهللا سبحانَه المالئكَةَ  : (( نسانفي صفة خلق اإل)  ( علي  اإلمامقول 
تَهيعدو   ـهتالخُنُـوعِ ِلتَكْرِمو ،لَه ودجانِ بالسفي االْذْع ،همِإلَي هتيصو دهعو ،هِميلَد ،

، اعترته الحميـةُ ،   ٣٤البقرة:)) اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبليس ((بحانه : س فقاَل
الشّقوةُ، و تَوغلبتْ عليهز بِعزلقَخالنّارِ واس تَةوهقَلْخَ ن الصفداللة ،  )٣()) ...اِللص
،  في اآلية لىسبحانه وتعا هللالمتقدم  قولالمن )  ( اإلمامالسجود التي ذكرها 

  لهم بذلك.  المالئكة وأمر مباشر هي داللةٌ وجوبية ولزومية لسجود
ويـراد   ، التعجيز التحدي و مرا األإليهالتي خرج  خرىاأل غراضومن األ

،  )٤(داء الفعل المطلوب منه وعدم قدرتـه عليـه  ضعف المخاطب في أ به إظهار

                                                
، وشرح الرضي على  ١٤٠، وااليضاح في علوم البالغة :  ٣١٨ينظر : مفتاح العلوم :  )١(

  . ٢/١٢٣الكافيه : 
  . ١٠٤) ينظر : التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة : ٢(
  ) .١(خ٤٢) نهج البالغة : ٣(
  . ٨١) ينظر : علم المعاني : ٤(
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١١٠ 

لق وصـفة خلـق   رة الخـا في بيان قد)  ( علي  اإلمامجاء في قول  ومنه ما
انْظُروا ِإلَى الَّنملَة في صغَرِ جثَّتها، ولَطَافَة هيَئتهـا، الَ   اصناف من الحيوان : ((

 ظتُنَاُل بِلَح تْ   البصرِ ، تَكَادـبصا، وـهضلَى َأرتْ عبفَ دكَرِ، كَيالْف كرتَدسالَ بِمو
(  اإلمـام ، ف )١()) ... حبةَ ِإلَى جحرِها، وتُعدها في مسـتَقَرها علَى رِزقها، تَنْقُُل الْ

  ( في هذا النص يأمر المخاطبين بفعل يتحدى به عجزهم عن االتيان بمثل ما
  أتى به اهللا سبحانه في خلقه العجيب للنملة .

في  االمر ايضاً المداومة واالستمرار وجاءا إليهالتي خرج  غراضومن األ
 الكون وبيان قدرة الخـالق فيهـا :((  عن خلقة السماء و)  ( علي  اإلمامقول 

فَانْظُر ِإلَى الشَّمسِ والْقَمرِ، والنَّبات والشَّجرِ، والْماء والْحجرِ، واخْتالَف هذَا اللَّيـِل  
رق هـذه  ، وتَفَ باِل، وطُوِل هذه الْقالَِلوالنَّهارِ، وتَفَجرِ هذه الْبِحارِ، وكَثْرة هذه الْجِ

في هذا النص هـو   ) ( اإلمام، فمراد  )٢()) ... لْسنِ الْـمخْتَلفَاتاللُّغَات، واأل
هـي   التـي الذكر  اآلنفةالنظر  المستمر الدائم الى قدرة اهللا وتدبيره لكلِّ االمور 

  مستمرة في الوجود حتى اليوم .
جـاء   الذي )التحذير (غرض خر التي خرج إليها األمراأل اضغرومن األ

،  احـذَروا الـذُّنُوب الْمورطَـةَ    (: ()  (  اإلمام، قال  نسانفي صفة خلق اإل
 اإلمامف  )٣( )) ...، والْعافية والمتَاعِ، سماعِبصارِ واألُأوِلي األ،  والْعيوب الْمسخطَةَ

                                                
  ) .١٨٥(خ  ٢٧٠) نهج البالغة : ١(
  ) .١٨٥(خ  ٢٧١:  المصدر نفسه) ٢(
  ) .٨٣( خ ١١٤:  المصدر نفسه) ٣(
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١١١ 

يحذر من الذنوب التي تهلك صاحبها وتؤدي به الى عذاب  ذا في ه)  ( علي 
  . )١(اهللا وسخطه

  داللة االستفهام :
رد االستفهام في الكالم ويكون الغرض منه ، طلب العلم بشيء لـم يكـن   ي

( طلب الفهم اذا كان السائل جاهالً ، وقـد  (ف بأنه : ، ويعر )٢(معلوماً لك من قبل
، وهـذا المطلـوب فهمـه     )٣())آلخر غير فاهم  يكون عالماً وغرضه طلب فهم

ل هـو  ويكـون ، واأل  ال أو( إما أن يكون حكماً بشـيء  (وحصوله في الذهن ، 
يمتنـع   التصـور، وال  التصديق ويمتنع انفكاكهُ من تصور الصرافين، والثاني هو

 الهمزة (، ولالستفهام الفاظه الخاصة به وهي : ( )٤( ))التصديق      انفكاكه في 
 )٥( ))، وهل ، ومن ، وما ، ومتى ، وأين ، وايان ، وأنّى ، وكيف ، وكم ، وأي 

، ومادام االستفهام طلب الفهم لذلك فإن داللته هي االستعالم واالسترشـاد وقـد   
: التعجـب ، والنهـي ،    غـراض ومن هذه األ،   ( خرُأاضافية  غراضيخرج أل

  .خرالالت اُألوغيرها من الد،  )٦( والوعيد ، واالستبطاء )
مجازيـة غيـر داللتـه     أغراضوخرج االستفهام في نصوص الخلق الى 

في خلقه )  (  اإلماموقد تمثل في قول  )التعجب( غراضالحقيقية ومن هذه األ
الَ الخْـتالَف صـورِهم    زعموا َأنَّهم كَالنَّبات ما لَهم زارع، و ((السماء والكون : 

                                                
  . ١٧٨/ ٢) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ١(
  . ١٨نشائية في النحو العربي : ساليب اإل، واأل ٣٠٨ينظر : مفتاح العلوم : ) ٢(
  .  ٣٠٨ــ ٢/٣٠٧) عروس االفراح : ٣(
  .  ٣٠٣) مفتاح العلوم : ٤(
  . ١١، الخالصة في علوم البالغة :  ١٣١يضاح في علوم البالغة  : ) اإل٥(
  . ٨:  (رسالة ماجستير)ساليب االنشائية غير الطلبية في حديث رياض الصالحين) األ٦(
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١١٢ 

، وهْل يكُون بِنَاء  ، والَ تَحقيق ِلما َأوعوا ِإلَى حجة فيما ادعوا يلجؤوام صانع، ولَ
فاالستفهام بـالحرف ( هـل) كـان    ،  )١()) من غَيرِ بان، َأو جِنَايةٌ من غَيرِ جان؟

 من المنكـرين )  (  اإلمامالغرض من ايراده في النص هو التعجب ، وتعجب 
المخلوقات على اختالفها ، ويحتمل هذا الـنص   اهللا سبحانه وتعالى في صنعلقدرة 
ن بـا  غيـر  يكـون مـن   ن البنـاء ال التعجب وهو النفي ، ألآخر غير  اغرض

ـ   امنا ال يصح وجودهاموالموجودات التي نراها ماثلةً أ ى بدون قدرة عظيمـة عل
  .وعال الخلق وهي قدرة اهللا جلإنشاء  الصنع و

 كراً بضروب النعم : مذ)  ( علي  اإلماملى النفي ايضاً قول ومما دّل ع
، فاألقارب ال تدفع األجل عـن   )٢(..))،قَارب، َأو نَفَعت النَّواحب؟فَهْل دفَعت األ((

  .) نفي لكال األمرين  ( ال ينفعه وقوله اإلنسان و نحيب أهله عليه
ة ومن ذلك في صف وقد ورد غرض التعجب غير مرة في نصوص الخلق

تها، الَ تَكَاد تُنَاُل أجثَّتها، ولَطَافَة هي انْظُروا ِإلَى الَّنملَة في صغَرِ (خلق الحيوان : (
 ظالبصرِ ، بِلَحكَرِ، كَيالْف كرتَدسالَ بِموصا، وهضلَى َأرتْ عبا، فَ دهقلَى رِزتْ عب

( كيف  ) (  اإلمامفقول  )٣())...، ِإلَى جحرِها، وتُعدها في مستَقَرهاتَنْقُُل الْحبةَ 
تها فهي تبحـث عـن   صغر هيأ على الرغم منجب من دبيب هذه النملة عدبت) ت

  غيرها الى جحرها .   أونقل ما تجد من حبة تي هيمنعها في ذلك مانع ف ال رزقها و
وجاء في صـفة   )التمنّي(يضاً ستفهام أا االإليهالتي خرج  غراضومن األ

سـماعِ، والْعافيـة   بصارِ واألُأوِلي األ ((: )   ( علي  اإلمامقال  نسانخلق اإل

                                                
  ) .١٨٥(خ  ٢٧١) نهج البالغة : ١(
  ) .٨٣( خ ١١١:  نهج البالغة) ٢(
  ) . ١٨٥ (خ  ٢٧٠:  نفسهالمصدر  )٣(
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 )١())،...أو محـار  و مالَذ، َأو فرارَأو خَالَص، َأو معاذ َأ والمتَاعِ، هْل من منَاص
ذ من الذنوب التي توجب الغضب والسخط فالسائل يتمنى الخالص والمعاذ والمال،

ذنوب والحذر مـن الوقـوع   يتحقق له إال بالتخلص من ال من اهللا ، وهذا التمني ال
  . )٢()( التمني المستلزم نفي المتمنّى )( فاده االستفهام هو التمني ولكنهفيها فما أ
 االستفهام وقد ورد فـي قـول  ا إليهالتي يخرج  غراضيعد التنبيه من األو

والْمنْشَـُأ  ،  َأيها الْــمخْلُوقُ السـوِي   في ابتداع المخلوقين : (()  (   اإلمام
ىعراأل،  الْم اتي ظُلُمامِ،فحر وستارِاأل مضاعفات ،  ، .. كقَرم نتَ مُأخْرِج ثُم

الْغذَاء من ثَديِ هداك الجترارِ فمن  ، م تَعرِفْ سبَل منَافعهاِإلَى دار لَم تَشْهدها، ولَ
( فمن هدام )  ) ( علي  اإلمام، فاالستفهام بــ ( من ) في قول )٣())... ُأمك؟

حتى يلتمس الثدي ، وهذا فيه  من بطن االم ن يسقطإ ن مادلَّ على التنبيه ، فالجني
بيه آخر على عظمة اهللا وبيـان  ، وفيه تن )٤(دعها اهللا فيهأوتنبيه على إنّها غريزة 

  دعها في خلقه .  أوقدرته التي 
  

  :داللة النفي
مـن  ((، وهـو  )٥(يأتي النفي في اللغة بمعنى الطرد، ونفيت الرجل طردته

يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيب لغـوي مثبـت ضـده     ،ابواب المعنى 

                                                
  ) .٨٣(خ ١١٤:  نهج البالغة) ١(
  . ٢١٩:  (رسالة ماجستير)ة ـــ بحث في الداللة ـــ) خطب نهج البالغ٢(
  ) .١٦٣(خ ٢٣٣) نهج البالغة : ٣(
  . ٣/٤٠٢في ظالل نهج البالغة : ينظر : ) ٤(
  .٥٠/٤٥١٢) ينظر: لسان العرب(نفى):٥(
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١١٤ 

أو نقيضـه، وذلـك   ذهني فيه اإليجاب والقبول الى حكم يخالفـه   ،وتحويل معنى
فهو ،، ويأتي النفي في اللغة لنفي الثبات )١())يفيد ذلك بصيغة تحتوي على عنصر

لـدفع   تعملإنكار يس سلوب نقض ووهو أ أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول ،((
ة للنفي ، يفيـد معهـا دالالت   يد، وله أدوات عد )٢( ))ما يتردد في ذهن المخاطب
  ثلة ذلك في نصوص الخلق كثيرة منها:يحملها السياق المنفي  وأم
لَـم   ((: ذاكراً صفة خلق المالئكـة  )  ( علي  اإلمامما جاء في قول 

،اِلهِممَأع نى مضا موا ممظتَعس(  اإلمام ذكر إذ ، )٣( ))...ي  (   (لـم) وهـي
، ونفيها يكـون للحـال    )٤(المضي إلى حرف نفي يصرف معنى الفعل المضارع

 أومتصـال بالحـال ،    أوبال في الفعل المضارع ، وهذا النفي إما منقطعا واالستق
تعظـيم   فقد جاءت لم لتنفي الفعل (يستعضموا) نفياً مستمراً ،ألن ، )٥(مستمراً ابداً

نتففي الزمن الحالي  في االنتفاء عنهم عنهم أبداً وهو مستمر المالئكة ألعمالهم  م
  .وعباداتهم عمالهمبأ مهمو قيامدة بقائهم أو المستقبل و 

علي  اإلمامقول  حامالً لداللة النفي لذكرسياق النص المتقدم ا فيومما جاء 
 )  (:  ))و ...اإل لم ملَّهتَويمنْهلَفَ ما سوا مرتَكْثسفَي ابجفقول  )٦( ))...، ع ،

الئكة لما سلف لملي االعجاب عن التوهم االعجاب ) ، نفي (لم يتولّ)  (  اإلمام
                  ، وهذا االنتفاء في الحـال  عجاب فيهاهم اإلعمالهم فهم لم يسكثروها ولم يتولّمن أ

                                                
  .٥٦) في التحليل اللغوي:١(
  .٢٤٦في النحو العربي نقد وتوجيه :) ٢(
  ).٩١(خ١٣١: ) نهج البالغة٣(
  .٣٩٣لمفصل :ينظر: ا) ٤(
  ٣٠ينظر: شذور الذهب :) ٥(
  ).٩١(خ١٣٠) نهج البالغة :٦(
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١١٥ 

كما االمر مع االستعظام السابق ، والمالحظ في االشـياء المنتفيـة    ، االستقبالو 
عنهم (االستعظام ، وتولي العجب) صفة الدوام ، وهـذه الصـفة جعلـت النفـي     

  .مستمراً
(صـفة   نفسـه  السياق السـابق   ) غير مرة فيوقد ورد حرف النفي (لم

ولَـم  ( : )) ...  ( علـي   اإلمامالمالئكة) داالً على استمرار النفي ففي قول 
ملْهتَحتَر قَباأل عالي وااللَّيهازِعبِنَو مِ الشُّكُوكتَر لَمامِ، وي     لَـمو ،همـانـةَ ِإيمزِيمع

تَعداقعلَى مع الظُّنُون تَرِك ،همينقللحـال و  النفـي   ، داللة على استمرار )١( ))...ي
يـام ، و انتفـاء   تعاقب الليـالي واأل  على الرغم من، من نفي لالرتحال االستقبال
هـام ، و  وباختالفها في اإليمان ، الى نفي للضنون المعتركة لليقـين واأل للشكوك 

  .مرار صفة  الدوام في ما كان منهمماً مستمراً ، الستنفي الجميع جاء دائ
، سـلفنا  أ امل المضارع للداللة على االنقطاع وفقاً ِلوقد تأتي (لم) مع الفع

ولَم تَجِـفَّ   ((:  نفسه ، في مقام النص المتقدم)  ( علي  اإلمامومن ذلك قول 
همنَتالَتُ َألْسَأس اةنَاج(  اإلمام، فجاء قول  )٢( ))،... ِلطُوِل الْم  ( ( َّلم تجف) ،

 على الرغم منالمتكون من حرف النفي و الفعل للداللة على االنقطاع ، فالمالئكة 
ذلك التسبيح الذي تستك منه األسماع لم  رجيج صواتمناجاتهم وزجل تسبيحهم وأ

            علـي   ذكر اإلمام كما ، نسانما يصيب اإل ملسنتهم فال يصيبهيحصل الجفاف في أ
 )  ( )): إل في قوله انَهحبخَلَقَ س يحِثُمفالص ةارمعو ،هاتاومكَانِ سلَـى  األ سع

نيعاً مدخَلْقاً ب ،هلَكُوتم نَأل ممو ،هالَِئكَتفُتُـوقَ    م شَا بِهِـمحا، واجِهجف وجفُر بهِم
،  الْقُـدسِ  الْمسبحين منْهم فـي حظَـاِئرِ   تلْك الْفُروجِ زجُل وبين فَجوات ،َأجواِئها

                                                
  ).٩١(خ ١٢٩) المصدر نفسه :١(
  ).٩١(خ١٣٠:  نهج البالغة) ٢(
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١١٦ 

اتتُرسقَات وادرسبِ، وججِيجِ الْحالر ذِلك اءروو ،دجالْـم نْهم تَكي تَساأل الَّذ اعمس
  .)١(،... ))سبحاتُ نُور

نصوص الخلـق ،   ر مرة فيوردت غي التي( ال) خرالنفي اُألدوات و من أ
وِإن شْئتَ قُلْتَ فـي   ((في خلقة الجرادة :)  ( علي  اإلمامقول  ومما جاء منها

، والَ  يرهبهـا الـزراع فـي زرعهـم    ... اوينِ،خَلَقَ لَها عينَينِ حمر الْجرادة، ِإذْ
ف النفـي ( ال )  ،  ورد حـر  إذ ،)٢()) ...جمعهِم،لَو َأجلَبوا بِ و،  يستَطيعون ذَبها
للفعل المستقبل نحو قولـك:  (ال   : يكونالخبر و(( قال الهروي : ،داال على الخبر

  . )٣( ) )تذهبذهب) و(ال يقوم زيد وال يذهب)، و( ال تقوم وال أقوم وال أ
عون راع ال يستطيالز ن(ال يستطيعون ) إخبار على أ)  (  اإلمامفقول 

  .هذه المخلوقة عن زرعهم حتى ولو اجتمعوا عليها بجمعهم دفع
فـي  )  (  اإلمامعلى الخبر ، قول فيه حرف النفي (ال) داالً  ومما جاء
،  )٤( ))...ولَم يفَرقْهم سوء التَّقَاطُعِ، والَتَوالّهم غلُّ التَّحاسـد،  ((صفة المالئكة : 

يصـل الـى    خبار بأن الحسد الإ الهم غّل التحاسد) ،(و ال تو)  (    فقوله 
  . المالئكة

مالنافية على الخبر  )ال(ا ورد من داللة وممما جاء في مقام النص المتقد ، 
والَ ... يقيـنهم،  رِك الظُّنُون علَى معاقـد ولَم تَعتَ ((:  ) (  اإلمام، قول نفسه 

، فدلّت اداة النفـي علـى    )٥( ))...من معرِفَته بِضماِئرِهم، سلَبتْهم الْحيرةُ ما الَقَ
                                                

  ).٩١(خ١٢٩المصدر نفسه :) ١(
  ).١٨٥(خ٢٧١) نهج البالغة : ٢(
  .١٥٨زهية في علم الحروف :) األ٣(
  ).٩١(خ١٣١) نهج البالغة :٤(
  ).٩١خ(١٢٩) المصدر نفسه :٥(
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١١٧ 

ل (سلب) ومفعوليـه  جاء هذا النقض باألداة و الفع إذ الخبر، وهو نقض الحيرة ،
  خبار بهذا النقض .ما الموصولة) للداللة على اإل(هم) و (ضمير الجماعة 

     : صناف من الحيوانـات في صفة خلق أ)  ( علي  إلماماو جاء قول 
مكْفُوٌل بِرِزقها، مرزوقَـةٌ  ... انْظُروا ِإلَى الَّنملَة في صغَرِ جثَّتها، ولَطَافَة هيَئتها،((

ـ  )١( ))...، والَ يحرِمها الـديان،  ، الَ يغْفلُها الْمنَّان بِوِفْقها دّل علـى التجـدد   ، لي
نقضـت   التـي اداة النفي (ال)  حصل بوساطة الفعل الواقع بعد الذيوالحدوث ، 

يمن عليها في كل حـين   انه وتعالى ال يغفل رزق النملة وإنّمااالستقبال ، فاهللا سبح
و داللة الـنقض للحرمـان    وهنا اتضحت داللة االستمرار في الرزق ، وزمان ،

ي مخلوق من عطائه ، فالخالق سبحانه ال يحرم أ تقباليضاً داللة لنفي االسوهي أ
  م صغيراً كالنملة .أكان كبيراً أ سواء 

علـي   اإلمـام جاءت في قول  التياالداة (ما) ،  خرىدوات النفي األومن أ
) يـُل     ((صناف من الحيوان : ) واصفاً خلق أالثَّقيـفُ، واللَّطيـُل ولا الْجمو

ت في القـول  ، وقد ورد )٢( ))...ي والضعيفُ، في خَلْقه ِإالَّ سواءوالخَفيفُ، والْقَوِ
                ن الخبر صفة للمخبـر  دالة على أ أوالخبر  اللةدل حاملة ،)  (  لإلمام المتقدم

  .عنه هو عين المخبر أو
علي ( اإلماما جاء من النصوص حاوياً لحرف النفي (ما ) قول و مم  

،  َأمواج الْبِحـارِ  وحضنَتْ علَيه ...((في صفة االرض ودحوها على الماء :  ،) 
في هذا )  (  اإلمامف،   )٣( )) ...،نهارٍ ذر عليه شارقُ أوليٍل  ةُفَدس تهيشوما غَ

                                                
  ).١٨٥(خ٢٧٠) نهج البالغة :١(
  ).١٨٥خ(٢٧١: المصدر نفسه) ٢(
  .)٩١(خ١٣٥:  نهج البالغة )٣(
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١١٨ 

مـد وال  موجود في كل زمان و مكان ال يحده أاهللا سبحانه وتعالى  يبين أنالنص 
 زمنة جميعهـا موجـود  اهللا في األ ننهار، وهذا يعني أ أوليل  وقت معدود ال في

نفيها هنـا   نالوجود أل ذا، و جاءت (ما) دالة على هموجود خارج األزمنة  حتى
  هذا يتنافى ومقام الربوبية.ألن ،  ن معين بعينهوليس لزم لكل االزمنة

لـزمن  يقلـب بنفيـه ا   الذيومن الحروف التي تأتي للنفي الحرف (لما) ، 
هذه االداة في عجيب خلقة الخفـاش ، قـال    وقد جاءت ،)١(المضارع الى المضي

 )٢( ))،...لَها جنَاحانِ لَما يرِقَّا فَينْشَقَّا، ولَم يغْلُظَا فَيـثْقُالَ ...(() :   ( علي اإلمام
لفاعـل الـذي هـو    ا) على نفي حكم الفعل (يرق) عن االتصاف باملوقد دلت ( ،

، فأجنحتها التي تطير بهـا لحـم ال ريـش عليـه وال     لف)) االثنين (األ (ضمير
  . )٣(غضروف ، وهي لم تتصف بالرقة فتنشق وال بالكثافة فتثقلها عن الطيران

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٩٣: للزمخشري لالمفصينظر : ) ١(
  ).١٥٥(خ٢١٧) نهج البالغة :٢(
  .٥/١٢٣: للبحراني نهج البالغةينظر : شرح ) ٣(
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١١٩ 

  
  

  التأخير:التقديم وداللة 
ساليب العربية وخصيصة من خصائصـها  ا من أسلوبالتقديم والتأخير أ يعد

 الخروج عن نو إ بي نظام خاص وتركيب مثالي يتحكم بهالتركيبية ، فللكالم العر
وهذا  ، )١(تأخير يكون خاضعاً للمعنى و األهمية واالهتمام  أوهذا النظام من تقديم 

ن التقديم والتأخير فـي  أ ه)٣٩٢(ت ، وذكر ابن جني ه)١٨٠(تاشار له سيبويه ما
 كّـد الجرجـاني  و أ،  )٢(الكالم العربي يكون ألسباب نفسية و معنويـة و بيانيـة  

ثره في تركيب الكالم وترتيبـه ، إذ  ما يثار في النفس من معانٍ له أ أن ه)٤٧١(ت
عية للكلمات ، فإنها ال محالة تتبع المعـاني فـي   أولفاظ إذا كانت إن األ ((قال : 

أويكون  مواقعها ، فإذا وجب المعنى أن  ال في النفس وجب اللفظ الـدال عليـه أن 
  . )٣( )) في النطق الأويكون مثله 

، منها ما  لتقديم الكالم وتأخيره عديدة سبابأ ه)٧٤٩(توقد ذكر الزركشي
 أوالتقديم وال مقتضى للعدول عنه ، منه تقديم الفاعل على المفعـول ، صله يكون أ

إخالل بالتناسب فيقدم لمشاكلة الكالم  أو أن يكون في التأخير إخالل ببيان المعنى ،
 إلرادةأن يكـون التقـديم    لعظمه و االهتمام به ، وأيضـاً  أولة الفاص ، ولرعاية

  . )٤(الختصاصل أوالتعجب من حال 

                                                
  .٨١-١/٨٠و ، ١/٣٤ينظر : الكتاب : ) ١(
  . ٢/٣٩٢ينظر : الخصائص : ) ٢(
  . ١١٤دالئل االعجاز :) ٣(
  . ٢٣٦ــــــ٣/٢٣٣ينظر : البرهان في علوم القران : ) ٤(
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١٢٠ 

في نظـم  ال يرد اعتباطاً  هتأخير أووبعد هذا فإن تقديم أي جزء من الكالم 
داع دعاه إليراد هذا الغرض  أوما يكون لغاية يقتضيها المتكلم الكالم و تأليفه ، وإنّ

ياق الكالم لمعنـى يسـتوجبه   فإن التقديم والتأخير يكون في س يه، وعل )١(البالغي
الهتمـام ، والعنايـة بالمتقـدم ،    ، وهو ما يخرج ألساليب بالغية منهـا : ا المقام

  . )٢(االختصاص ، والتشويق و التوكيدو
رد أسلوب التقديم والتأخير في نصوص الخلق لما له من أثر كبير في ووقد 

  هذه النصوص.)   (اإلماممن ذكر  مراد للمتلقيتجسيد المعنى وإيضاح ال
علي  اإلمام جاء بها ومم)   ( مقدماً فيه ما حقه التقديم ومؤخرا ما حقه

وما الْجليُل واللَّطيفُ، والثَّقيُل  ((التأخير (أي تقديم المبتدأ و تأخير الخبر) ، قوله :
 )  ( اإلمامسار  إذ،  )٣( )) ...قه ِإالَّ سواءوالخَفيفُ، والْقَوِي والضعيفُ، في خَلْ

م المبتدأ على الخبـر ألن  ليف للكالم العربي وتقدفي قوله (الجليُل) على نظام التأ
ولو  المبتدأ(الجليل) هنا واجب التقديم على خبره (سواء) فهو مقصور على الخبر ،

  راد .تقدم الخبر لصار مقصوراً على المبتدأ وهذا خالف الم
بالغية قوله فـي   غراض) به أل  ( علي اإلمامومن التقديم الذي جاء 

منْهم  هن َأطْواراً من مالِئكَتهن السموات العالَ، فَمَألم فَتَقَ ما بيث((  خلق المالئكة:
 ودجالَ    س ونبنْتَصالَ ي كُوعرو ،ونكَعرنَ ،...يُأم منْهمو،هيحلَى وع اء... مو منْه
شبه الجملة (مـنهم) وهـو    )  (اإلمام، فقد قدم  )٤( ))...، ِلعباده      الحفَظَةُ 

                                                
  . ١٣٣ينظر : علم المعاني والبيان والبديع :) ١(
  . ١٥٤ينظر : جمالية الكلمة: ) ٢(
  .) ١٨٥(خ٢٧١: نهج البالغة )٣(
  ) .١(خ٤١نهج البالغة :  )٤(
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١٢١ 

الخبر على المبتدأ (سجود) للتعظيم ألن تقديم الخبر (منهم) فيه إخبار على تعظـيم  
 هـو  ن التقـديم مآخر غرض ، و هناك المالئكة الذين يسبحون هللا بالليل والنهار

أمنـاء   (منهم أمناء ، ومنهم الحفظة) أي بعضـهم ) (وذلك في قوله ،التبعيض
  .للعباد وبعضهم الحفظة

 اإلمـام قول  نفسهاا جاء في مقام الخطبة المتقدمة ومن تقديم الخبر ايضاً م
 نَاكسـةٌ دونَـه    ، ...رضين السفْلَى َأقْدامهمومنْهم الثَّابِتَةُ في اَأل...((:  ) علي(

مهصارم  إذ، )١( )) ...َأبالخبر (ناكسة) على المبتدأ (أبصار) لبيان حـال   اإلمامقد
  . ة الكرامكالمخاطب وهم المالئ

ولَم تَجِفَّ ِلطُوِل ... ((في صفة المالئكة : )  ( أما في قول اإلمام علي 
همنَتالَتُ َألْسَأس اةنَاجالْم الَ ماأل، و مـسِ   لَكَتْهمبِه ـعـؤارِ ال شْـغَاُل فَتَنْقَطج   ـهِإلَي

مواتُه٢())،...َأص( م اإلمام عليفقد قد ، )  (    (لطول المناجـاة) علـى الفاعـل
ن إبيـان حـال المالئكـة و    )  ( وهو تقديم أراد به اإلمام  هم)تَ(أسالتُ ألسنَ

نبيه على عدم جفاف ألسنتهم حتى وفيه ت، أسالت ألسنتهم لم تجف لطول المناجاة 
عنايـة و  هـو ال )  ( ، و قد يكون غرض اإلمـام   ال يفهم منه قصر المناجاة

ألنّهـا   مع تقديم (همس الجؤار) على (أصـواتهم)  نفسه األمراالهتمام بالمتقدم ، و
  .موضع عناية واهتمام
ـ   علي ( اإلمامقول  لمفعول بها تقديمومما ورد فيه  ق ) في ابتداء خل

، وال  الحمد ِهللا الَّذَي الَ يبلُـغُ مدحتَـه القَـاِئلُون    ((العالم وحمد هللا والثناء عليه : 

                                                
  .)١(خ٤١:المصدر نفسه  )١(
  ) .٩١(خ١٣٠غة : نهج البال )٢(
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١٢٢ 

ونادالع هاءمي نَعصحي ونتَهِدالُمج قَّهي حَؤد١( ))...، والَ ي(  ماإلمام، فقد قد ) 
 ) به  ( اإلمام أرادتقديم (القائلون) ، وهو ى الفاعل عل (مدحته) المفعول به )

من تقديمه هذا نفـي بلـوغ    أراد أيضاًتقوية الحكم في ذهن المخاطب و تثبيته، و 
و مثل هذا قوله (نعماءه وحقّه الفاعل (القائلون) المدح والثناء هللا سبحانه وتعالى ، 

) وكّل منهما مفعول به تقدم على فاعله (العادون ، المجتهدون) علـى التـوالي و   
وهذا الحكـم  ، كان الغرض من التقديم هو تقوية الحكم وتثبيته في ذهن المخاطب 

  . )٢(من المدح والشكر والثناء تأدية حقّه أوحصاء نعم اهللا هو نفي إ
قوله فـي التوحيـد و   المفعول على فعله  ) ( علي  ومما قدم فيه اإلمام

فَمن شَواهد خَلْقـه   ((بيان عظمة اهللا و ذكر شواهد من خلقه دليال على عظمته : 
جعَل نُجومها َأعالَماً يستَدلُّ بِها الْحيران في  ،...بِال عمد خَلْقُ السماوات موطَّدات

فخْتَلاجِ األ مجقْطَارِف. اممِلها ادنُورِه ءوض نَعمي لَم فجـمِ،  سظْلِل الْم٣())...اللَّي( ،
(ضوء) على الفاعل (ادلهمام) لبيـان أهميـة    به لمفعولكان الغرض من تقديم او 

ع ضوء النجوم والقمر من الظهور وإنّما على العكس ، فظلمة الليل ال تمن المفعول
  . )٤(و تأللُؤاتزيده وضوحاً 

ومن التقديم الذي جاء في نصوص الخلق تقديم الصفة على الموصـوف ،  
أنَّه يخَيُل ِلكَثْـرة  ... ((في عجيب خلقة الطاووس :  )  ( وقد ذكره اإلمام علي

دقِّ ماِئه، وشدة برِيقه، َأن الْخُضرةَ النَّاضرةَ ممتَزِجةٌ بِه، ومع فَتْق سمعه خَطٌّ كَمستَ

                                                
  ) .١(خ٣٩:  المصدر نفسه )١(
  . ١/٧٥ينظر : في ظالل نهج البالغة : )٢(
  ) .١٨٢(خ٢١٦:  نهج البالغة )٣(
  .٤/٢٠نفحات الوالية شرح عصري جامع لنهج البالغة: ينظر :  )٤(
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١٢٣ 

(مستدقّ القلم)  ) (  ، فاإلضافة في قول اإلمام )١())،...قْحوانِالْقَلَمِ في لَونِ األ
 تقـدمت  ، والتقدير: القلم المستدقّ ، وقـد  وفيه تقديم إضافة الصفة الى موصوفها

الموصوف للبيان و إفادة التخصيص ، وذلك أن في الطاووس خطـاً   على  الصفة
   . )٢(دقيقاً تحت سمعه كأنه سنان القلم و ليس القلم كله
وجاء في عـدة  ،  )٣(بالزمانالتقديم ومن التقديم الوارد في نصوص الخلق 

فَـانْظُر ِإلَـى   ((في خلقة السماء والكون :  ) (  مواضع منها ، ما ذكره اإلمام
الشَّمسِ والْقَمرِ، والنَّبات والشَّجرِ، والْماء والْحجرِ، واخْتالَف هذَا اللَّيِل والنَّهـارِ،  

ةكَثْرارِ، والْبِح هرِ هذتَفَجالَِل والْق هطُوِل هذاِل، والْجِب هتَفَ هذو ،  ،اللُّغَـات ههذ قر
الشمس على القمر ألنّهـا   ) (  ، فقد قدم اإلمام )٤())،...لْسنِ الْـمخْتَلفَاتواأل

  . ، وكذا قدم النبات على الشجر، و الّليل على النّهار سابقة له في زمان وجودها
           علي  يضا ما ذكره اإلمامم بالزمان أعلى القمر وهو تقدي لشمستقديم اومن 

 ) (  : في صفة السماء)) ًةرصبةً ما آيهسَل شَمعجو ارِهـةً   ِلنَهـا آيهرقَما، و
ـ  ، وقَـدر  من لَيلها، وَأجراهما في منَاقِل مجراهما ممحوة سيمرا  هـدـي مرِجِ ا ف

يميز بين اللَّيـِل والنَّهـارِ بِهِمـا، وِلـيعلَم عـدد السـنين والْحسـاب        درجِهِما، لُ
  . )٥())...بِمقَاديرِهما،

  
                                                

  ) .١٦٥(خ٢٣٨نهج البالغة :  )١(
  . ٢/٤٠:  حدائق الحقائقينظر :  )٢(
، والبرهان في علوم القرآن ٥٩_٢/٥٨: تضمن ألسرار البالغةالطراز المينظر :  )٣(
:٢٤٦_٣/٢٣٩.  
  ) .١٨٥(خ٢٧١نهج البالغة :  )٤(
  ) .٩١(خ١٢٨:  المصدر نفسه )٥(
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١٢٤ 

  : الحذف والذكرداللة 
ومن  مسالك عديدة،التعبير ولها في ذلك  متاز اللغة العربية بدقة التأليف وت

، الذي يعد الحذف سمة من سماته ، و المقصود بالحـذف  م بينها اإليجاز في الكال
      ها ماؤوقد ألفته العربية حتى عرفه عل ،)١( ))إسقاط جزء من الكالم أو كلّه لدليل ((

باب ما يكـون فـي    (( أسماه في بابٍ ه)١٨٠سيبويه (تو أشاروا إليه ، إذ ذكره 
الكلم و إن كان أصـله فـي    اعلم أنهم مما يحذفون((اللفظ من األعرض) قائال : 

  . )٢( ))الكالم غير ذلك
باب في و أفرد له بابا سماه ( العربية شجاعةه) من ٣٩٢عده ابن جني(تو 

 ، الجملـة  العـرب  حـذفت قد (() وبين فيه أشكال الحذف بقوله : شجاعة العربية
 وليس شيء من ذلك إال عن دليل عليه، وإال كان ، والحركة ، والحرف ، والمفرد

ابن جنـى ال يـرى   لو كان و ، )٣())فيه، ضرب من تكلف علم الغيب في معرفته
، ووسيلة من وسائل بالغتها وهذا أهمية للحذف لما جعله من الشجاعة في العربية 

هو باب دقيـق المسـالك   ((ما أكده عبد القاهر الجرجاني في باب الحذف بقوله : 
ك ترى به ترك الذكر أفصح من لطيف المآخذ ، عجيب األمر، شبيه بالسحر ، فإنَّ

الذكر ، والصمت عن االفادة أزيد لإلفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطـق ،  
  .)٤())وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن

                                                
  ٣/١٠٢البرهان في علوم القرآن : )١(
  . ١/٢٤الكتاب :  )٢(
  .٢/٣٦٠الخصائص: )٣(
  
  .١٤٦دالئل االعجاز:  )٤(
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١٢٥ 

إن لم يكن في و وال يكون الحذف صحيحا في الكالم إلّا بوجود دليل عليه ، 
ن ، وبي )١( )) غيب في معرفتهكان فيه ضرب من تكليف علم ال((الكالم دليل عليه 

  . )٢(وعده من لغو الحديث ، ابن األثير عدم جوازه بوجه أو سبب
فما من اسم أو فعل تجده ((ويأتي الحذف في الكالم ألغراض بالغية كثيرة 

قد حذف ، ثم أصيب به موضعه ، و حذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيها ، 
سن من ذكره ، وترى إضماره فـي الـنفس أولـى ،    إلّا وأنت تجد حذفه هناك أح

التي يدّل عليها حذف الكالم أو جزء ، ومن األغراض  )٣( ))وآنس من النطق به 
منه ، التعظيم و التشويق ، والتخفيف و االختصـار ، و االبتعـاد عـن الحشـو     

  وغيرها . وكثرة االستعمال ، والتكرار ،
الخلق ، يمكننا أن نلـتمس  من نصوص عديدة وقد جاء الحذف في مواضع 

  بعضا منها .
في خطبة  ) (  فمن الحذف الواقع في نصوص الخلق قول اإلمام علي

حـذف  فقـد   ، )٤())،...مرجو خَيررج فَوِإن تُ ِإن تَُؤمْل فَخَير مْأمول،((االشباح : 
، وكـان   )٥(مؤمل و التقدير : فأنت خير،  ) (  لإلمام المبتدأ في القول المتقدم

التفخيم واالعظام ،ألن ذكر المحذوف(أنت) فيه حصر علـى  الغرض من الحذف 
أنّه مؤمل بمعرفته فقط ال قبل معرفته ، وهذا حصر لألمل و الرجاء باهللا سـبحانه  

                                                
  .٢/٣٦٠الخصائص: )١(
  .٢٧٩ثل السائر :ينظر : الم )٢(
  .١٥٣ دالئل االعجاز: )٣(
  
  ) .٩١(خ١٣٥نهج البالغة :  )٤(
  .٧/٢٣ينظر : شرح نهج البالغة البن أبي الحديد :  )٥(
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١٢٦ 

بل ال أمل  (( قبل أن يؤمل ويعرف وتعالى ، فهو المأمول والمرجو في كّل شيء
، وكـذا فـي    )١( ))ه ، فمنه يبتدئ كّل شيء وإليه ينتهي ، وال رجاء إلّا باهللا وحد

  .( وإن تُرج فخير مرجو) ،أي: فأنت خير مرجو (  ( قوله
في خلـق الكـون :    ) (  ومما حذف فيه المبتدأ أيضا قول اإلمام علي

،  ضـياء الثَّواقـبِ  ثُم زينَها بِزينَة الكَواكبِ، و ...،فَسوى منْه سبع سموات،...((
 في فَلَك داِئر، وسقْف ساِئر، ورقـيم  ، وقَمراً منيراً وَأجرى فيها سراجاً مستَطيراً

  )٢())ماِئر
ء لمبتدأ محذوف تقديره : كل فالخبر (دائر) على تقدير من جعله خبرا ، جا

سائر فـي سـقف ،   الشمس والقمر دائر في فلك ، و و الكواكب من كل (( ، أي
  .)٣())ومائر في رقيم 

علـي :   ) (  ومما جاء في نصوص الخلق من حذف الخبر قول اإلمام
))هخَلْق داهشَو نا فَمطَّدوم اتماوخَلْقُ الست اتد، قَاِئممبِالَ ع    نـاهعـنَد، دبِالَ س

اتطَاِئع نبفََأج نَاتذْعتَلَكَِّئمم رغَي ،ات و َئاتطبالَ م لَوو ، ةوبِيببِالر لَه نهارالَ إقْر
 ،ـهالِئكَتكَناً ِلمسالَ مو ،هشرعاً ِلعضوم نلَهعا جلَم ،ةياعبِالطَّو نانُهِإذْع٤())...و(  ،

:  ون، و المعنى يك )قديره (موجودت وفحذوخبره م(إقرار) مبتدأ  ) (  فقوله

                                                
  . ٢/٣٠٥في ظالل نهج البالغة :  )١(
  ) .١(خ٤١نهج البالغة :  )٢(
     ، وينظر:       ١/٤٧١بهج الصباغة في شرح نهج البالغة(محمد تقي التستري) : )٣(

النحوية في بهج الصباغة في شرح نهج البالغة لـ (محمد تقي التستري)(رسالة الداللة 
  .١١٢ماجستير)(علي حسين فرحان) :

  ) .١٨٢(خ٢٦١نهج البالغة :  )٤(
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١٢٧ 

له بالربوبية وإذعانهن له بالطواعية لما جعلهـن موضـعا    الموجود قرارهنلوال إ
  لعرشه ، وقد حذف الخبر هنا لالكتفاء بجواب لوال المذكور.

وقد يأتي الحذف في الكالم للعلم بالمحذوف ومن ذلك ما ورد فـي قـول   
جواء، وشَـقَّ  حانَه فَتْقَ اَألثُم َأنْشََأ سب(( خلق السماء :  واصفاً ) (  علي اإلمام

 ، متَراكمـاً زخَّـاره   فيها ماء متَالطماً تَيـاره  رىالَهواء، فَأج رجاء، وسكَاِئكاَأل
و علم به ، والتقـدير : (فتـق    ، إذ حذف المضاف (فتق) ألنّه ذكر سابقاً)١())،...

  سكائك الهواء) .
في  ) (  وصوف ، و جاء منه قول اإلمام عليومما يحذف للعلم به الم

فَسبحان من الَ يخْفَى علَيه سواد ... ((قدرته سبحانه : التوحيد وذكر الشواهد على 
عن مسقَطها عواصـفُ  وما تَسقُطُ من ورقَة تُزِيلُها  ،... ساجٍ ، والَ لَيٍل غَسق داجٍ

، و الصفة تتبع الموصوف في الكالم ، أمـا إذا   )٢(())،... السماء اُلوانْهِطَ نْواءاأل
هـو ( الريـاح )    علم الموصوف حذف ، وفي النص المتقدم حذف الموصوف و

  . )٣( هي (عواصف) للعلم به ، وإبقاء الصفة و
  

                                                
  ) .١(خ٤٠نهج البالغة :  )١(
  ) .١٨٢(خ٢٦١:  المصدر نفسه )٢(
ـ (محمد تقي التستري)(رسالة الداللة النحوية في بهج الصباغة في شرح نهج البالغة ل )٣(

  .١١٩: ماجستير)



  
  
  

  
  
  
  



 
١٢٩ 

 

  الخاتمة
  

بعد تمام البحث ونهاية الرحلة التي كانت في رحاب نهج البالغة ، المعـين  
  :الثر بكنوز الفصاحة والبالغة ، تبين للباحث النتائج اآلتية 

من نهج البالغة وهذا يدلُّ  بينت الدراسة أن الخلق اتخذ مساحة كبيرة .١
 مام علي ( عليه السالم ) .على أهمية هذا الجانب عند اإل

٢. ض االصوات في نصوص الخلق كان له التكرار لبع بينت الدراسة أن
 ثره الفاعل في إنتاج الداللة الصوتية .أ

اتضح لنا  الذيهمية الصوت في تصوير المعنى راسة عن أكشفت الد .٣
جاءت ذات الصفات القوية  فاألصواتا ، ظ على معانيهافلبوساطة داللة بعض األ

هذا و من االصوات استُعمل في المعاني الضعيفة ،  القوية وما ضعفَمع المعاني 
 ما أثبتته الدراسة بأمثلة عديدة في نصوص الخلق .

بينت النصوص التي ذكرت في جانب الخلق من نهـج البالغـة أن    .٤
غرض اإلمام علي (عليه السالم) منها كان الوعظ واإلرشاد الـذي أراد اإلمـام   

 هللا سبحانه وتعالى . الوصول إليه بوساطة بيان القدرة العجيبة
بنيـة  حتواء نصوص الخلق على الكثيـر مـن أ  ا كشفت الدراسة عن .٥

فعال وهذا يتناسب وعملية الخلق التي تتصف بالتجدد والحدوث في كـل يـوم   األ
 وكل لحظة .

( عليه السالم ) في نصوص الخلـق   علي مامبينت الدراسة إيراد اإل .٦
سـماء ،  ن معاني أبنية األفعال أو األالتي لم تذكر ضمللعديد من المعاني الصرفية 

، في حـين أن  واستعمال االمام ( عليه السالم ) لها بمعان جديدة ودالالت مطلقة 
 .بعض األفعال المزيدة جاءت بمعناها المعجمي ولم تأت بدالالت أخر تزاد عليها



 
١٣٠ 

 

لم يأت في نصوص الخلق من أبنية الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف  .٧
 بناء (استَفْعل) .سوى 

وهذا ما لبناء (استَفْعل)  معنى الجعل لم يذكر علماء اللغة من اللغويين .٨
 كان واضحاً مما دّل عليه السياق ومعنى الفعل من نحو: (استفرغ ) و(استوهن) .

لم يذكر علماء اللغة القدماء معنى (التكرار) لبناء (تَفاعل) في حـين   .٩
شالش ومهدي الفرطوسي ، وقد ورد هذا المعنى في أشار إليها الدكتور هاشم طه 

 نصوص الخلق .
لى وردت في نصوص الخلق ، مما أدى إ بنية الصرفية التيكثرة األ .١٠

بنية لى عدد األثالث و ذلك يعود اول والن بالفصلين األرِذا ما قُكبر الفصل الثاني إ
الدراسة ذكر هذه  اقتضت طبيعة ، وقد (عليه السالم) علي ماماإل الكبير الذي ذكره

 ليها.ية الكثيرة ودالالتها التي خرجت إبناأل
ه من مام علي ( عليه السالم ) بما استعملبينت الدراسة أن غرض اإل .١١

ظهار عظمة الخالق ودفع الشـبهات  أصوات وأبنية فعلية وإسمية وجمل تركيبية إ
مـن  وهـذا  ، ة وهو الطاع ما خلقه اهللا ألجله أو راده اهللا من االنسانأ باع ماواتّ

 جلها .أسمى االهداف التي خُلق من أ
الداللة التركيبية بين الخبر واإلنشاء وخروج ساليب بين البحث تنوع أ .١٢

فادة معانٍ مجازية كان منهـا  يب الخبرية واإلنشائية عن معانيها الحقيقية ، إلسالاأل
 لق العجيبة .خالتحذير والنصح والتعجب من صنعة ال

ضد بين الصوت واللفظة والتركيـب إلبـراز   اكشفت الدراسة عن تع .١٣
لهية والقدرة العظيمـة المتمثلـة للعيـان مـن خـالل الخالئـق       حقيقة الذات اإل
 والموجودات .
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  المصادر والمراجع       
  لقرآن الكريم. ا - 
  الكتب:  - 
 
 ١أبنية الصرف في كتاب سيبويه، د. خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد، ط ،

  م .١٩٦٥
  ، أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب، دراسات لسانية ولغوية : د. عصام نور الدين

  .م١٩٩٧ه، ١٤١٨دار الفكر اللبناني ،بيروت، 
 الـدار العربيـة    (د.ط) ، توفيق الزيدي ،للسانيات في النقد العربي الحديث : أثر ا

  . م١٩٨٤للكتاب ، 

  هـ) تحقيق  ٢٧٦ابو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت  :أدب الكاتب
 ، مطبعة السعادة ، مصر ٤وضبط وشرح : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 

 م . ١٩٦٣ ه،١٣٨٢
 أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي  : رب من لسان العربارتشاف الض

رجب عثمان محمد، ود. رمضان عبد التواب، مكتبة  هـ)، تحقيق: د.٧٤٥(ت
  . ١٩٩٨هـ/١٤١٨، ١الخانجي، القاهرة، ط

   ،األزهية في علم الحروف: علي بن محمد الهروي، تحقيق: عبد المعين الملـوحي
 . ١٩٧١دمشق،  –مجمع اللغة العربية 

 أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن احمد الزمخشري   : ساس البالغةأ
 ١طود، دار الكتب العلمية، بيروت،هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون الس٥٣٨(ت

  م .١٩٩٨ -ه ١٤١٩،
 عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي،  :ساليب اإلنشائية في النحو العربياأل

  .م٢٠٠١ـــــ ـ ه١٤٢١، ٥القاهرة، مصر، ط
  أسرار البالغة : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي
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ه ) ، قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود ومحمد شاكر ، مطبعة ٤٧٤ه أو ٤٧١(ت
  .م١٩٩١ه ـــــ ١٤١٢ ،١ط المدني بالقاهرة ـــــ دار المدني بجدة ،

 م .٢٠٠٧جلو المصرية، القاهرة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األن : األصوات اللغوية  
 أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  :األصول في النحو

، ٣هـ)، تحقيق: د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٣١٦ت(
  م .١٩٩٦

 : د. ميشال زكريا ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  االلسنية، علم اللغة الحديث
  م .٢،١٩٨٣، طبيروت ،لبنان وزيع ،والت
 جـف ،( د. ط) اب ، النانيها ، هاشم طه شـالش ، مطبعـة اآلد  أوزان الفعل ومع ،

 م . ١٩٧١
 هــ)،  ٦٤٦أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجـب (  :اإليضاح في شرح المفصل

 .   ت ) .وتقديم الدكتور موسى بناي العليلي، مطبعة العاني ،بغداد، ( د تحقيق

  مازن المبارك ،دار  د. علل النحو :ابو القاسم الزجاجي ،تحقيق:في اإليضاح
  م .١٩٧٩بيروت  النفائس ،

   اإليضاح في علوم البالغة: جالل الدين أبو عبد اهللا محمد بن سعد الدين بن عمـر
  م .١٩٩٨، ٤القزويني ، دار إحياء العلوم ـــــ بيروت ،ط

 ١٣٤عطية الموسوعة الصغيرة د.خليل إبراهيم ال: البحث الصوتي عند العرب 
  . ١٩٨٣بغداد،

 : هـ)، ٧٤٩بدر الدين محمد بن عبداهللا الزركشي(ت البرهان في علوم القرآن
  . م١٩٨٤، ٣تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، مصر، ط

 م  ١٩٨٠، بغداد،١طالبديع: د .أحمد مطلوب ،  _البيان  _ البالغة العربية المعاني
 .    

  ، البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني : د. فضل حسن عباس ، طبعة مزيدة ومنقحة
 دار الفرقان للنشر والتوزيع ، د.ت . 

 ه) ، ١٤١٥بهج الصباغة في شرح نهج البالغة : الشيخ محمد تقي التستري (ت
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،  ١تحقيق :مؤسسة نهج البالغة ، دار أمير كبير للنشر ، إيران ، طهران ، ط
  م .١٩٩٧ه ـــــ ١٤١٨

 هـ) ١٢٠٥محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت :تاج العروس من جواهر القاموس
، تحقيق: مجموعة من األساتذة، وزارة اإلعالم الكويتية المجلس الـوطني للثقافـة   

  م .٢٠٠٤، ٢والفنون واآلداب، ط
  ات، دار النشر للجامعالتحليل اللغوي في ضوء علم الداللة : د. محمود عكاشة ،

  م .٢٠٠٥ه ـــــ ١٤٢٦ ،١، ط مصر
 د. الطيب البكوش، المطبعة  :عربي من خالل علم األصوات الحديثالتصريف ال

  م .١٩٩٢، ٣العربية، تونس، ط
 دار النهضة العربية للطباعة والنشـر،   يق الصرفي: الدكتور عبده الراجحي:التطب

 م.١٩٧٣، ، د.ط  بيروت
 ة في القران الكريم : د. محمد حسين علي تطور البحث الداللي دراسة تطبيقي

  .م ١٩٩٩هـ ــــ١٤٢٠، ١الصغير ،دار المؤرخ العربي ،بيروت ،لبنان ،ط

 دار الضـياء   ،كريم: سمير إبراهيم رحيم العـزاوي التنغيم اللغوي في القرآن ال– 
 م .٢٠٠٠ د.ط ، األردن ،

 ه) ، ٣٢١(ت بكر محمد بن الحسن بن دريـد األزدي البصـري   وجمهرة اللغة : أب
  م. ١٩٨٧ ،١، طبيروت ،، دار العلم للماليين  رمزي منير بعلبكيتحقيق : 

  جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : عبد المنعم سيد عبد العال ، مكتبة
  م .١٩٧٧ د.ط ، ،القاهرة ، مصر، الخانجي

 يوسف أحمد الهاشمي، تدقيق: د :جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع .
  .م ١٩٩٩، ١الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط

 قطب الدين ابو الحسين محمد بن  :قائق في فسر دقائق افصح الخالئق حدائق الح
 ه) ، تحقيق : عزيز اهللا العطاردي ،٥٦٧الحسين البيهقي الكيدري (تق 

  . هـ١،١٤١٦ط
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 عالمح: محمد علي النجار، هـ)، ت٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني ( :الخصائص 
  . د.ت، بيروت، د.طالكتب 

 حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب  : خصائص الحروف العربية ومعانيها
  م .١٩٩٨ د.ط،العرب،

     ، (د.ط) ، الخالصة في علوم البالغة : إعداد الباحث علي بـن نـايف الشـحود
 م  . ٢٠٠٧ه ـــــ ١٤٢٨

 ١٦بيروت، ط ، ح، دار العلم للمالييندراسات في فقه اللغة: د.صبحي الصال ،
  م.٢٠٠٤

 عمان،  –تجويد: د. غانم قدوري الحمد، دار عمان دراسات الصوتية عند علماء الال
 م .٢٠٠٧هـ/١٤٢٨األردن، الطبعة الثانية، 

      ، محمود احمـد نحلـة ، دار المعرفـة الجامعيـة : دراسات قرآنية في جزء عم
  .م ١٩٨٨االسكندرية، مصر ، د.ط ، 

 م .١٩٩٧ د.ط، د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،: دراسة الصوت اللغوي  
 ١ط القاهرة، ، مكتبة اآلداب ،حازم علي كمال الدين د. :دراسة في علم األصوات ،

  م.١٩٩٩
 د.ط، القاهرة ،دار الطالئع لدين عبد الحميد، محمد محيي ا :فدروس التصري ،

 .م ٢٠٠٥
 بية نحو رؤية جديدة : األزهر الزنّاد ، دار الثقافي العربي دروس في البالغة العر

  م . ١٩٩٢، ١للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء، بيروت ،ط

 : هــ)، تحقيـق: أ.د.   ٣٣٨أبو القاسم محمد بن سعيد المؤدب(ت دقائق التصريف
  م .٢٠٠٤، ١حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، سوريا، ط

 هـ)، تحقيق: ٤٧١ر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني(تأبو بك :دالئل اإلعجاز
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  م.١٩٩٢، ٣محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط
 ن أبو موسى ، مكتبة وهبـة ، د حسنيدالالت التراكيب دراسة بالغية : محم

  القاهـرة ،   
  م .١٩٩٧ ، ١ط     
 د.ت .٥ية ، القاهرة ، طداللة األلفاظ : إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصر ،  
  ،الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية، د. صفية مطهري، اتحاد الكتاب العرب

 م .٢٠٠٣دمشق، 
  ، دار السياب  ١طالداللة السياقية عند اللغويين : أ. د عواطف كنوش المصطفى ،

  م . ٢٠٠٧للطباعة والنشر والتوزيع 
 : د. صالح سليم عبد القادر الفاخري ، مؤسسـة   الداللة الصوتية في اللغة العربية

  م.٢٠٠٧الثقافة الجامعية باالسكندرية ،د.ط 
 : دار الضياء ، عمـان ، د.ط  د. عبد الكريم مجاهد ، الداللة اللغوية عند العرب ، 

  م .١٩٨٥
  ،دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة: د. كمال محمد بشر، مكتبة الشهاب

  . م١٩٧٥القاهرة، 
  الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف وخارجها وصفاتها

أبو محمد مكي بن  ليلها وبيان الحركات التي تلزمها:وألقابها وتفسير معانيها وتع
هـ)، تحقيق: د. أحمد حسن فرحان، دار عمان، عمان، ٤٣٧أبي طالب القيسي(

  م .١٩٩٦، ٣ط
 هـ)، تحقيق: حسن ٣٩٢الفتح عثمان بن جني(ت أبو :سر صناعة اإلعراب

  م .١٩٩٣، ٢هنداوي، دار القلم، دمشق، ط
 للطباعةيان دار الك ه)،١٣١٥(تأحمد الحمالوي، : ن الصرفشذا العرف في ف 

  .د.ت، د.ط، والنشر والتوزيع 
 العقيلي المصري بهاء الدين عبداهللا بن عقيل  : على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل

، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث،  هـ)٧٦٩ني(تالهمذا
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  م . ١٩٨٠، ٢٠القاهرة، مصر، ط
  جمال الدين محمد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي الجياني  : التسهيل البن مالكشرح

هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، دار ٦٧٢األندلسي(ت
  م .١٩٩٠، ١طهجر، الجيزة، مصر، 

 رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي  : شرح الشافية البن الحاجب
هـ)، تحقيق: ١٠٩٣هـ)، مع شرح شواهده: عبد القادر البغدادي(٦٨٦النحوي(

ين عبد الحميد، دار الكتب محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيي الد
  م .١٩٧٥ هــ ـــــ١٣٩٥، بيروت، لبنان،لميةالع
 أبو محمد بن عبداهللا بن جمال الدين بن  :شذور الذهب في معرفة كالم العرب حشر

، حنا فاخوري:  تحقيق ه)،٧٦١،(تبن عبداهللا بن هشام األنصاري  يوسف بن أحمد
 م .١٩٨٨، لبنان، بيروت ، جيلدار ال

 المنيرية،  طبعةمهـ)، ال٦٤٣ابن يعيش بن علي بن يعيش النحوي( :شرح المفصل
  .مصر، (د.ت) 

 هـ)، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ٦٤٣ابن يعيش (ت :لتصريفشرح الملوكي في ا
  م .١٩٧٣، ١المكتبة العربية، حلب، سوريا، ط

   شرح نهج البالغة: عبد الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن الحسين بن أبي
، العراق ،ار الكتاب العربي ببغداده)، تحقيق: محمد إبراهيم، د٦٥٦الحديد(ت

  م.٢٠٠٧ ه ـــــ١،١٤٢٨ط
 ه)، ٦٧٩شرح نهج البالغة: كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني(ت

  م.١٩٩٩ ه ــــ١،١٤٢٠لبنان، ط -بيروت دار الثقلين ،منشورات 
  شروح التلخيص وهي مختصر العالمة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح

مفتاح البن يعقوب المغربي، للخطيب القزويني ومواهب الفتاح في شرح تلخيص ال
وعروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي وضع بالهامش 
كتاب اإليضاح لمؤلف التلخيص جعله كالشرح له وحاشية الدسوقي على شرح 

  د.ت . د.ط ، السعد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،



واملراجع   املصادر

 
 

١٣٨ 

 نن المالصاحبي في فقه اللغة العربية ون أحمد أبو الحس : عرب في كالمهاسائلها وس
هـ)، علق عليه: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ٣٩٥بن فارس بن زكريا(ت

  م .١٩٩٧، ١بيروت، لبنان، ط
 هـ)، ٣٩٣إسماعيل بن حماد الجوهري، (ت : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

  م .١٩٩٠، ٤تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط
  الواضح : د. عبد الجبار علوان النايلة ، جامعة الموصل ، مديرية دار الصرف

  م.١٩٨٨الكتب للطباعة والنشر ، د.ط ،
  الصوت اللغوي في القران الكريم : د. محمد حسين علي الصغير ، دار المؤرخ

  م .٢٠٠٠ه ــــ ١٤٢٠،  ١العربي ، بيروت ــــ لبنان، ط
 في القران الكريم : د. محمد فريد عبداهللا ، دار الهالل ،  الصوت اللغوي وداللته

  م .٢٠٠٨،  ١بيروت ـــــ لبنان ، ط
 الدكتور رمضان عبد اهللا  :لعربية في ضوء علم اللغة المعاصرالصيغ الصرفية في ا

  . ٢٠٠٦،  مكتبة بستان المعرفة ، ١، ط
 حمزة بن علي بن  يحيى :رار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالطراز المتضمن ألس

 مطبعة المقتطف، مصر، دار الكتب الخديوية ،هـ)،٧٤٩إبراهيم العلوي اليمني(ت
  م.١٩١٤ ه ــــ١٢٢٢ د.ط ،

 : د. محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة  ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية
 م .  ١٩٨٥الجامعية ، ( د . ط ) ، 

 اء الدين أبو حامد أحمـد بـن علـي    عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح: به
) هـ)، تحقيق الدكتور خليل إبـراهيم خليـل، دار الكتـب العلميـة    ٧٧٣السبكي- 
 م .٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١طبيروت،

 م .١٩٩٨، ٥طعمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د. أحمد مختار  : علم الداللة  
 ى لوشن ، الداللة : كلود جرمان وريمون لوبلون ، ترجمة د. نور الهد علم

  ه .١٩٩٧،  ١ليبيا ، ط شورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،من



واملراجع   املصادر

 
 

١٣٩ 

 ف. ر. بالمر، ترجمة: صبري إبراهيم السيد، دار الفرقة  : علم الداللة إطار جديد
 م .١٩٩٥ د.ط، الجامعية،

  علم الداللة التطبيقي في التراث العربي : د. هادي نهر ، دار األمل للنشر
  . م٢٠٠٧ -ه ١٤٢٧والتوزيع، األردن ،د.ط ، 

 د. فريد عوض حيدر، مكتبة اآلداب، القاهرة،  : لم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةع
  . م٢٠٠٥ ،١طمصر،

 ٨د. عبد القادر عبد الجليل، سلسلة الدراسات اللغوية ( : علم الصرف الصوتي،( 
   م .١٩٩٨ (د.ط) ،

 ٤مصر، ط بشر، دار المعارف،د. كمال محمد  : علم اللغة العام األصوات ،
  .م١٩٧٠

 د. محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت،  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي
  (د.ت) .

   ،علم المعاني: دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني: د. بسيوني عبد الفتاح فيـود
 . ٢٠٠٤مؤسسة المختار ، 

 امعة الموصل ، عمدة الصرف : كمال ابراهيم ، دار الكتب للطباعة والنشر ج
 . )د.ت(،  )د.ط(
 هـ)، تحقيق: د. مهدي ١٧٥أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت :العين

 م.١٩٨١، ١المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، ط
 : م.١٩٨٧عمان ، -، دار النشر ١محمد الباكير البرازي ،ط فقه اللغة العربية  
 د.ط(لبنان،  -ربية: محمد المبارك، دار الفكر ببيروتفقه اللغة وخصائص الع( ،

  م.٢٠٠٥
   فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور عبد اهللا بن محمد بن إسماعيل المعروف

ه)، حققه ووضع فهارسه: مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، ٤٢٩بالثعالبي(ت
  م.١٩٣٥، ١طوعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، 



واملراجع   املصادر

 
 

١٤٠ 

 : ين ، مكتبة الشباب ، مصـر ، (د.ط) د. عبد الرحمن شاه في تصريف األفعال ،
 م .  ١٩٨٦

     :في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي: الدكتور خليل أحمـد عمـايرة، تقـديم
ـ ١٤٠٧، ١طبيروت،  -الدكتور سلمان حسن العاني، مكتبة المنار  ـــــ   هـ

 م .١٩٨٧

 د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية،  : البيان والبديعالغة العربية علم في الب
  ، (د.ت) .، (د.ط)بيروت، لبنان

  في ظالل نهج البالغة محاولة لفهم جديد : الشيخ محمد جواد مغنية ، تحقيق: سامي
  م .٢٠٠٥ه ــــ١٤٢٥، ١، دار الكتاب االسالمي مطبعة ستار، طالغريري

 دار الرائـد العربـي    ٢. مهدي المخزومي ، طفي النحو العربي نقد وتوجيه : د ،
 م . ١٩٨٦ه ـــــ ١٤٠٦ ،لبنان بيروت،

   الناشـر:  ١القراءات القرآنية في ضوء علم الحديث : عبد الصبور شـاهين ، ط ،
 م . ١٩٦٦مكتبة الخانجي ، القاهرة 

 ه) ، تحقيق : ٨١٧القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت
، العرقسوسـي  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف: محمد نعـيم   مكتب

  .  م ٢٠٠٥، ٨، طلبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 ه) ، تحقيق وشرح : عبد السالم ١٨٠الكتاب : أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر (ت

ه ١٤٠٨لقاهرة محمد هارون ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي ـــــ ا
  .م١٩٨٨ـــــ 

 منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن  : ن العربلسا
 (د.ت) .، ١ط ،القاهرة ،المعارف هـ)، دار ٧١١األفريقي(ت

 .اللغة بين المعيارية والوصفية: د تم٤ط مصر ، ان، عالم الكتب بالقاهرة،ام حس ،
  م.٢٠٠٠



واملراجع   املصادر

 
 

١٤١ 

 د. ت : اللغة العربية معناها ومبناهامان، دار الثقافة، دار البيضاء المغرب، ام حس
  م .١٩٩٤

 جون ليونز، ترجمة: د. مصطفى التوني، دار النهضة العربية،  : اللغة وعلم اللغة
 م .١٩٨٧، ١القاهرة، ط

 دار الشؤون ١اللغة والمعنى والسياق: جون الينز، ترجمة: د. عباس صادق، ط ،
  م.١٩٨٧بغداد، -الثقافية العامة

  هـ)، تحقيق: ٦٣٧السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثير (تالمثل
ه ١٣٨٠ ،١، مصر،طد. أحمد الحوفي، د. بدوي طبانة، دار النهضة

  .م١٩٦٠ــــ
 دار الشروق محمد األنطاكي،  في أصوات العربية ونحوها وصرفها : المحيط

  ، (د.ت) .٣ط العربي، بيروت، لبنان،
 بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده  أبو الحسن : المخصص

  هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ت) .٤٥٨(ت
 د. غانم قدوري الحمد، منشورات المجمع  : المدخل إلى علم األصوات العربية

  م. ٢٠٠٢العلمي، 
 د. رمضان عبد التواب، مكتبة  : ى علم اللغة ومناهج البحث اللغويالمدخل إل

  م .١٩٩٧، ٣نجي، القاهرة، طالخا
 تحقيق فؤاد هـ)، ٩١١جالل الدين السيوطي(ت :االمزهر في علوم اللغة وأنواعه

  م .١،١٩٩٨الكتب العلمية ،بيروت ،طدار علي منصور ، 
 دار عمار، األردن،  د. فاضل صالح السامرائي، : معاني األبنية في العربية

 م.٢٠٠٧ط،
 د. أحمد مطلوب ، (د.ط) ، مطبعة المجمع  معجم المصطلحات البالغية وتطورها :

 م .١٩٨٣ه ـــــ ١٤٠٣ ،العلمي العراقي
 مؤسسة الطبع والنشر ١المعجم الموضوعي لنهج البالغة : أويس كريم محمد ، ط ،

  ه .١٤٠٨ ، في اإلستانة الرضوية المقدسة



واملراجع   املصادر

 
 

١٤٢ 

 ه) ، تحقيـق : ٣٩٥معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 
 م . ١٩٧٩عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر، بيروت ،لبنان ، د.ط ، 

 ه١٤٢٥، ٤المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، ط- 
    م.٢٠٠٤

 هـ)، ٦٢٦أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي(ت : مفتاح العلوم
 م .١٩٨٧، ٢يروت، لبنان، طتحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ب

 هـ)، تحقيق: د. علي توفيق ٤٧١عبد القاهر الجرجاني( : المفتاح في الصرف
  م .١٩٨٧ ه ــــ١٤٠٧ ،١الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  ـ القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب األ ألفاظمفردات  ،)٥٠٢(تهانيفص
 معرفة للطباعة والنشر ـ بيروت، د. ت.تحقيق وضبط: محمد سيد كيالني، دار ال

 هـ)، دار ٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(ت : المفصل في العربية
  ، (د.ت) .٢الجيل، بيروت، ط

 هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق ٢٨٥أبو العباس محمد بن يزيد المبرد( : المقتضب
، ٣اإلسـالمية، ط عضيمة، لجنة التراث اإلسالمي، مصر، المجلي األعلى للشؤون 

  م .١٩٩٤
 هـ)، تحقيق: د. فخر ٦٦٩ابن عصفور األشبيلي( : الممتع الكبير في التصريف

  م .١٩٩٦، ١الدين قباوة، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان، ط
 م  ١٩٩٠د. تمام حسان، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  :مناهج البحث في اللغة

.  
  ٦ط القاهرة ، مصر،المصرية ، مكتبة األنجلوإبراهيم أنيس ،  :من أسرار اللغة ، 

  م .١٩٧٨
 هـ)، لكتاب التصريف ألبي ٣٩٢شرح أبي الفتح عثمان بن جني(ت : المنصف

 عبداهللاو هـ)، تحقيق: إبراهيم مصطفى٢٤٧عثمان المازني النحوي البصري(ت
 ه ــــ١٣٧٣ ،١، القاهرة، مصر، طمطبعة مصطفى البابي الحلبي ، أمين



واملراجع   املصادر

 
 

١٤٣ 

 م .١٩٥٤
 عبد الصبور رؤية جديدة في الصرف العربي -ية منهج الصوتي للبنية العربال:

  م.١٩٨٠بيروت ، ،مؤسسة الرسالة شاهين، 
  ، المهذب في علم التصريف : د.صالح مهدي الفرطوسي ود. هاشم طه شالش

  م .٢٠١١ه ـــــ١٤٣٢، ١مطابع بيروت الحديثة ، بيروت ، لبنان ،ط
 ه) ١١٥٨(تمحمد علي التهانوي : ن والعلومعة كشاف اصطالحات الفنوموسو ،

د.عبد اهللا  علي دحرج، نقل النص إلى العربية: رفيق العجم ،تحقيق: تقديم د.
  م .١٩٩٦، ١ناشرون، بيروت، لبنان، طمكتبة لبنان الخالدي، 

 ، غدادبمطبعة المجمع العلمي العراقي ،  نحو المعاني: أحمد عبد الستار الجواري ،
  م. ١٩٨٧،  العراق ،(د.ط)

 د. محمد حماسة عبد  : الداللي - نحويالنحو والداللة مدخل لدراسة المعنى ال
  م .٢٠٠٠، ١اللطيف، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط

  نفحات الوالية شرح عصري جامع لنهج البالغة : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
 -ه ١٤٣٢،  ١، ط،دار جواد األئمة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 

  م .٢٠١١
  نهج البالغة : اإلمام علي بن أبي طالب(عليه السالم) ، ضبط نصه وابتكر فهارسه

  م .١٩٧٦ -ه ١٣٨٧العلمية د. صبحي الصالح ، بيروت ،
 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  : وامعهمع الهوامع شرح جمع الج

 ١ط، لبنان،  بيروت،  لكتب العلميةدار ا، أحمد شمس الدينهـ)، تحقيق: ٩١١(ت
  م .١٩٩٨ه ــــ ١٤١٨ ،
  ٢٠٠٣ليبيا ،  كلية الدعوة اإلسالمية ، جماعة : الواضح في علم الصرف.  

  
  : طاريحواأل الرسائل_ 
  األبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس : صباح عباس السالم ، أطروحة دكتوراه

  م .١٩٧٨ -ه ١٣٩٨كلية اآلداب ،  -،جامعة القاهرة 



واملراجع   املصادر

 
 

١٤٤ 

  األثر الداللي للقرآن الكريم في نهج البالغة : هادي شندوخ حميد ، أطروحة
  م .٢٠٠٨ه ــــ ١٤٢٩جامعة البصرة ، كلية اآلداب ، -دكتوراه 

 ه) : ٦٧٦األساليب اإلنشائية غير الطلبية في أحاديث رياض الصالحين للنووي (ت
ه ١٤٢٣لموصل ، كلية اآلداب أحمد محمد أمين إسماعيل، رسالة ماجستير، جامعة ا

 م .  ٢٠٠٢ــــ 

  ، امالتصوير الفني في خطب االمام علي (عليه السالم) : عباس علي حسين الفح
  م .١٩٩٩ه ــــ ١٤٢٠،  رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات

  ، خطب نهج البالغة (بحث في الداللة) : أحمد هادي زيدان ، رسالة ماجستير
  م .٢٠٠٦ه ــــ ١٤٢٧امعة بابل ، كلية التربية ، ج
  ، ادية : حميد يوسف ابراهيم ، رسالة ماجستيرالداللة الصرفية في الصحيفة السج

  م .٢٠٠٩جامعة ذي قار، كلية اآلداب ، 
  الداللة النحوية في بهج الصباغة في شرح نهج البالغة لـ (محمد تقي التستري

رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ، كلية اآلداب ،  ه) : علي حسين فرحان ،١٤١٥ت
  م .٢٠١٢ه _١٤٣٣

  المباحث الداللية في شرح نهج البالغة للكيدري : يوسف عبد القادر عبد سلوم
 -ه ١٤٣٤الحسيني ، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، كلية اآلداب ، 

  م .٢٠١٣
 ن للسيد عبد االعلى السبزواري المباحث الداللية في مواهب الرحمن في تفسير القرا

ة بغداد ، ه) : معالي هاشم علي ابو المعالي ، رسالة ماجستير ، جامع١٤١٤(ت
  م .٢٠٠٨ -ه ١٤٢٨كلية التربية ، 

 خديجة زبار  : م لسان العرب دراسة صرفية دالليةالمصادر والمشتقات في معج
  م.١٩٩٥رشد، ابن  –عنيزان، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية 

  
  البحوث والدراساتـــــ 

 علي بن أبي طالب (عليه السالم) : د. فليح مام األسس الجمالية في خطبة الجهاد لإل



واملراجع   املصادر

 
 

١٤٥ 

كريم خضير الركابي ، مجلة الطليعة األدبية ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 
 م . ١٩٩٩، ٣العدد
 قلة ــــ كلية اآلداب ماهية الداللة الصوتية : محمد االمين خويلد ، جامعة ور

،  ٢والعلوم االنسانية ، الجزائر، األثر ــــ مجلة اآلداب واللغات ، العدد
 م .٢٠٠٣
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Abstract 
In the name of of Allah the Merciful 
 The importance of this message tagged (texts creation in 

Nahj semantic study) of being looking at (Nahj), which is a 
tributary of the impact of Arabic language and sciences, and given 
the eloquence and the statement, and rhetoric and workmanship, 
read the Koran and the Sunnah. 

The research on the study of aspects Remember in the texts 
of creation and intended Tomb of Imam Ali (AS) in the creation 
of the world and human and animal, and the methodology of the 
study based on the study of issues Remember, and on this basis 
Antdmt research plan from a boot and three chapters and a 
conclusion, which included the boot definition of moral character 
and significance of the language and idiomatically. 

The first chapter, entitled (acoustic significance) has 
touched on it to give indications of the language definition audio 
and idiomatically and repetition sound and appropriate sounds to 
meanings and significance, sound and significance of the NPR. 

And it signed the second chapter under the title 
(morphological significance) has been assessed on two topics, 
touched on in the first part, the buildings acts and their 
implications in the second section names to buildings and their 
implications. 

The (synthetic significance title for the third quarter and 
eating (denote the meanings of words and story construction) and 
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the significance of each, and the significance of the call and 
question and exile and presentation and delays. 

The ensuing chapters finale of the most important findings 
of the research . 

 


