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 ملخص البحث : 

نصوص سٌد البلؽاء والمتكلمٌن علً بن أبً  فً ضوءٌهدؾ البحث الى دراسة فكرة )التراكم الداللً(   

طالب )علٌه أفضل الصالة وأتم التسلٌم( الواردة فً كتاب نهج السعادة فً مستدرك نهج البالؼة للشٌخ محمد 
هو أحد موضوعات علم الداللة التً أقرها الدرس اللؽوي و )التراكم الداللً(  هـ(،1ٕٗٔباقر المحمودي )ت

الحدٌث، وتقوم فكرته على البحث فٌما تكثؾ وتراكم من دوال ومدلوالت فً النص، وما تإدٌه تلك التراكمات 
الداللٌة من مزاٌا ولطائؾ لؽوٌة تتجه بالنص الى أفق السمو واالبداع ، وفً ضوء هذه الفكرة تمت قراءة هذه 

فعال ، من خالل تتبع األوال أمٌر المإمنٌن )علٌه السالم(بمستوٌٌها )الصرٌح ، والضمنً( فً بعض اقالظاهرة 
تراكًما المجردة والمزٌدة، وبٌان أثرها الرامً إلى اشباع المعنى فً المقول لٌكون مكثفا تتراكم فٌه المعانً 

الداللٌة، أو ٌتخطى حدود النسق اللؽوي  ناجًحا ؼٌر مبالٍػ فٌه، أو مؽرٍق فً كمٌته ؛ لئال ٌجانب المقاصد
   ا . بشرائطه جمٌعً 

الشروع  وقد كان المنهج المتبع فً هذه الدراسة هو المنهج الوصفً التحلٌلً، وذلك بعرض الشاهد العلوي ثم    
ى ذكر بعض  عل، فضاًل فٌهالضمنً )المعنوي( التراكم فً تحلٌله وبٌان أثر التراكم الصرٌح )اللفظً( ، و

 ا للبحث .مثلة اللؽوٌة تعضٌدً الشواهد القرآنٌة و األ
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Abstract :   

The research aims to study the idea of (semantic accumulation) based on the texts of  Sadi Al-

Balagha and the theologians Ali Ibn Abi Talib (may God bless him and grant  him peace) 

contained in the book Nahj Al-Sa’dah at Mustadrak Nahj Al-Balaghah by  Sheikh 

Muhammad Baqir Al-Mahmudi (died 7241 AH), and (Semantic  accumulation) is one of the 

topics of semantics approved by the modern linguistic  lesson, and its idea is based on the 

search for the condensation and accumulation of  functions and implications in the text, and 

what these semantic accumulations of  advantages and linguistic features lead the text to the 

horizon of transcendence and  creativity, and in the light of this idea, this phenomenon was 

read on its two levels  (explicit, and implicit) in the sayings of the commander of the Faithful 

(peace be  upon him), by tracing the abstract and augmenting verbs, and clarifying their 

effect  that aims to satisfy the meaning in the utterance to be condensed in which 

the  meanings accumulate in a successful accumulation that is not exaggerated, or  drowned in 

its quantity; In order not to stray from the semantic purposes, or to go  beyond the limits of 

the linguistic system with all its conditions.  

The method followed in this study was the descriptive analytical method, by  presenting the 

upper testimony and then starting to analyze it and to show the effect  of the explicit (verbal) 

and implicit (moral) accumulation, in addition to mentioning  some Qur’anic evidence and 

linguistic examples in support of the research.  
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 :تقدٌم 

 مفهوم التراكم الداللً فً المدونة المعرفٌة 

  : مفهوم )التراكم( فً المدونة المعجمٌة :أواًل 

ٌرجُع مصطلح )التراكم( الى مادة )َرَكَم( ، وهً فً المدونة المعجمٌة تدل على جمع الشًء وإلقاء بعضه   
كُم : ُجمعَك شٌئاً فوق شًء، حتى تجعله ُركاماً َمركوماً كُركام 1ٓٔعلى بعض، قال الخلٌل )ت  هـ( : ))الرِّ

 .  (ٔ)الرمل، والسحاب ونحوه من الشًء الُمرتِكم بعضه على بعض((

ْرُكُمُه، إذا جمَعه وألقى بعَضه على بعض، واْرَتَكَم الشًء    ٌَ وورد فً تاج اللؽة وصاح العربٌة : ))َرَكَم الشًء 
وتراَكَم، إذا اجتمع، والُرْكَمُة : الطٌن المجموع، والُركاُم : الرمل الُمَتراِكُم ، وكذلك السحاب الُمَتراِكُم وما 

 .   (ٕ)ُتُه((أشبهه، وُمْرَتَكُم الطرٌق : َجاد  

هـ( لها أصل داللً واحد، وهو التجمع ، إذ قال : )) "ركم" 9ٖ٘وهذه المادة كما ذكر ابن فارس اللؽوي )ت   
ع[ الشًء، تقول رَكمت الشًء : ألَقٌت بعَضه على بعض،  الراء والكاؾ والمٌم أصٌل واحٌد ٌدلُّ على ]تجمُّ

ٌن المجُموع، وُمرْ  كمة : الطِّ  . (ٖ)المارة َتْرَتِكُم فٌه(( َسَنُنه؛ ألن   َتَكم الطرٌق :وسحاٌب ُمْرتكٌم وُركام، والرُّ

والذي ٌبدو من كالم المعجمٌٌن أن  داللة )ركم( مؤخوذة من المعنى الحسً، وهو تراكم الرمل والسحاب   
 والطٌن، ونحوها من الشً المجموع بعضه على بعض، أو فوق بعض .

ٌُالحظ فً مادة )ركم( أن ها ال تعنً     تجمع الشًء بعضه على بعض اعتباطاً، بل هو جمع وفق ترتٌب كما 
ْكم : إلقاء بعض الشًء على بعض وتنضٌده (( وتنضٌد، وهذا ما أشار إلٌه ابن سٌده حٌن قال : ))الر 

(ٗ)  ،
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والرٌب فً أن  التنضٌد ٌعنً االتساق والرصؾ والترتٌب قال االزهري : )ٌقال: َنَضد وَضَمد : إذا جمع وَضّم، 
ْنِضُدهُ بالكسر َنضدا ، أي وضع  (٘)َنَضد الشًء بعضه إلى بعض ُمّتسقا((و ٌَ ، وذكر الجوهري أن  ))َنَضَد متاَعه 

د للمبالؽة فً وضعه متراصفً  بعضه على بعض، والَتْنضٌُد مثله ،  .  ا، أي مرتبً  (ٙ)((اشدِّ

وقد ٌخرج مفهوم التراكم من معناه الحقٌقً الدال على تجمع الطٌن والسحاب والرمل الى المعنى المجازي   
لٌدل على تراكم اللحم فً االبل، قال الزمخشري : ))ومن المجاز : تراكم لحم الناقة إذا سمنت وناقة مركومة : 

 .  (1)سمٌنة ((

 

 للسانً :: توظٌف مصطلح )التراكم( فً الحقل ا اثانًٌ 

 ـ فً القرآن الكرٌم : ٔ

فً القرآن الكرٌم ورد استعمال مادة )ركم( فً ثالثة مواضع من الذكر المبارك بصٌػ مختلفة، إذ جاء    
االستعمال االول بصٌؽة الفعل )ٌركم( المسند الى الضمٌر العائد على لفظ الجاللة ، وذلك فً قوله تعالى : 

]االنفال :   نْخَبسِشًٌَُ{يٍَِ انطَّيِّتِ ًَيَجْعَمَ انْخَجِيثَ ثَعْضَوُ عَهََ ثَعْطٍ فَيَشْكًَُوُ جًَِيعًب فَيَجْعَهَوُ فِي جَيَنَّىَ أًُنَئِكَ ىُىُ ا}نِيًَِيضَ انهَّوُ انْخَجِيثَ 

أٌََّ }أَنَىْ تَشَ [  ، فً حٌن جاء االستعمال الثانً بصٌؽة المصدر )ُركام( بزنة )فُعال( ، وذلك فً قوله تعالى : 1ٖ

[ ، وأما االستعمال الثالث فقد ورد ٖٗ]النور :  انهَّوَ يُضْجِي سَحَبثًب ثُىَّ يُؤَنِّفُ ثَيْنَوُ ثُىَّ يَجْعَهُوُ سُكَبيًب فَتَشٍَ انٌَْدْقَ يَخْشُجُ يٍِْ خِهَبنِوِ{

}ًَإٌِْ يَشًَْا كِسْفًب  بصٌؽة اسم المفعول )مركوم( لٌكون صفة للسحاب المجتمع فوق بعضه ، وذلك فً قوله تعالى :

 [ .ٗٗ]الطور : يٍَِ انسًََّبءِ سَبلِطًب يَمٌُنٌُا سَحَبةٌ يَشْكٌُوٌ{ 

 ـ فً النصوص النثرٌة :ٕ

ورد مصطلح )التراكم( فً أحدى خطب أمٌر المإمنٌن )علٌه السالم( فً بٌان عظمة الخالق جلت قدرته :      
َبساً َوَكاَن ِمِن ِاْقتَِداِر َجَبُروتِِه َو )) ٌَ اِخِر اَْلُمَتَراِكِم اَْلُمَتَقاِصِف  َبِدٌِع لََطائِِف َصْنَعتِِه أَْن َجَعلَ ِمْن َماِء اَْلَبْحِر اَلزَّ

 . (8)َجاِمداً ُثمَّ َفَطَر ِمْنُه أَْطَباقاً َفَفَتَقَها َسْبَع َسَماَواٍت َبْعَد ِاْرتَِتاقَِها((

 

 ـ فً النصوص الشعرٌة :ٖ

لمادة )ركم( فً المدونات الشعرٌة، هو مجٌئها بصٌؽة اسم المفعول المإنث )مركومة( ،  ـ إن أقدم استعمالٔ
ق م(  ٕ٘م ، ٗ٘٘للداللة على شدة تراكم ظلمة اللٌل، وذلك فً بٌت للشاعر الجاهلً )عبٌد بن االبرص )ت 

 :  (9)الذي قال فٌه

 فً ُمكَفِهرٍّ َوفً َسوداَء َمركوَمةْ       ٌا َمن لَِبرٍق أَبٌُت اللٌَلَ أَرقُُبُه                       

ومعنى البٌت : أن الشاعر بات تللك اللٌلة المتراكمة الظالم ، وهو ٌرقب البرق الذي ٌلمع فً ُسحٍب سوداء 
 كثٌفة ؼزٌرة االمطار . 

ٌدة فوق ـ كما ورد استعمال اسم الفاعل )متراكم ( من الفعل )تراكم( داالً على تجمع وتراكم االمواج الشدٕ
م( من قصٌدة ٌمدح بها القعقاع بن معد  8ٓ٘بعضها، وذلك فً بٌٍت  للشاعر الجاهلً )المسٌب بن َعلس )ت 

 : (ٓٔ)بن زرارة ، إذ ٌقول فٌه

 (ٔٔ)َوأَلَنَت أَجَوُد ِمن َخلٌٍج ُمفَعٍم                       ُمَتراِكِم اآلِذيِّ ذي ُدّفاعِ 
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 فً الدرس اللغوي الحدٌث :  (الداللًالتراكم )ا : مفهوم ثالثً 

إن  تعبٌر )التراكم الداللً( وإن أؼفل القدماء إقراره كمصطلح مستقل، إال أنه قد أصبح مصطلحاً قاراً ثابتاً    
مستعمالً فً الدرس اللؽوي الحدٌث فً مدونات لؽوٌة عدة، إذ وجدته مستعمالً عند الدكتور )مجٌد طارش عبد( 

، التً ُنوقشت فً كلٌة  (ٕٔ)ه فً الدكتوراه، والموسومة بـ )التراكم الداللً فً النص القرآنً(عنواناً ألطروحت
ألحد  أحمد عبد التواب الفٌومً عنوانا الدكتورأٌضا استعمله  وم ، ٌٕٓٓٓة للبنات ـ جامع بؽداد عام الترب

هذان االستعماالن فحسب، بل قد ، ولم ٌكن له ( ٖٔ)فصول كتابه )من ظواهر علم الداللة فً القرآن الكرٌم(
فه الدكتور حسام عدنان كذلك لٌكون عنوانا لبحثه الموسوم بـ )التراكم الداللً فً المقوالت الباقرٌة  وظ 

ٌ   -التوظٌؾ والنتائج   .    (ٗٔ)ة(قراءة لَِسان

للؽوي الحدٌث، فهو ا على ما تقدم ٌمكن عده مصطلحاً متداوال له قٌمته اللؽوٌة الفاعلة فً الدرس اوتؤسٌسً  
مصطلح ٌهدؾ الى كشؾ حقائق ومزاٌا ظاهرة لؽوٌة بالؼٌة مهمة طالما تطرق لمضمونها القدماء فً مواضع 

 متفرقة من مدوناتهم ، وهو ما ٌتبٌن أكثر فٌما بعد فً فصول هذه الدراسة .  

د طارش( تعرٌفا قال فٌه : وأما بخصوص بٌان المعنى االصطالحً لهذا المفهوم ، فقد وضع له الدكتور )مجٌ  
))إن التراكم الداللً مصطلح ٌعنً : توالً أكثر من دال على مدلول عام واحد ضخم فتجتمع الدوال بعضها مع 

 .  (٘ٔ)بعض مكونة داللة متراكمة وهذا هو مقصود هذا البحث((

الى الدقة والوضوح، وٌمكن نقده  ومما تجدر االشارة إلٌه فً هذا المقام أن  هذا التعرٌؾ فٌه نظر؛ كونه ٌفتقد   
 من وجوه عدة ، أجملها فً االتً :

ه لم ٌكن تعرٌفاً جامعاً مانعاً، فهو ال ٌشمل كل ما ٌدل علٌه التراكم الداللً من معنى ، إذ إن التراكم ـ إن  ٔ
، االول : تراكم الداللً كما اتضح فً مقوالت القدامى التً أوردتها مسبقا ٌشٌر الى نوعٌن من تراكم الدالالت 

داللً ناتج من اللفظ القلٌل ، واالخر : تراكم داللً ناتج من تراكم االلفاظ وتكثٌرها ، بٌد أن الذي وجدته فً 
هذا التعرٌؾ ٌقتصر على النوع الثانً فقط مهمال ذكر النوع االول ، مع العلم أن  دكتور مجٌد قد تناول فً 

التنكٌر ، وؼٌرها وهً مما ٌنضوي تحت النوع االول من التراكم اطروحته مباحث االٌجاز ، والتضمٌن ، و
 الداللً ، وهذا ٌشكُل تناقضا بٌن وضعه من تعرٌٍؾ  وبٌن مفاصل الدراسة .

ـ إن  عبارة )توالً أكثر من دال على مدلول عام واحد ضخم( فً هذا التعرٌؾ ٌشوبها االضطراب، وعدم ٕ
كم الداللً، وتوظفه فً جانب واحد دون الجوانب االخرى ، فهذه العبارة الدقة، ألنها تضٌق دائرة مفهوم الترا

ٌُراد به توالً االلفاظ  دون أدنى شك كؤنما جعلته ٌبتعد عن االبواب االخر وٌقترب من باب الترادؾ الذي 
 الكثٌرة على معنى واحد ، نحو السٌؾ والمهند والصارم ، وؼٌرها . 

على هذٌن الملحظٌن ٌمكن أن أضع تعرٌفا لهذا المصطلح ٌكون أكثر دقة وشموال، فمصطلح  وتؤسٌسا   
 و القلٌلة، االلفاظ أو الواحد اللفظ تحت الكثٌرة المعانً تراكم على ٌصدق عام مفهوم هوالتراكم الداللً : 

 فائدة، أو بتوضٌح، األصلً المعنى على معنى زٌادة أجل من النص فً دال من أكثر توالً على أٌضا ٌصدق
ا الكالم تزٌٌن على فضاًل  األصلً، المعنى على مجتمًعا ذلك كل أو إشباع، أو بٌان، أو ًٌ  . صوت

 

  المبحث األول : التراكم الداللً فً ضوء األفعال المجردة :

 أ ـ الثالثً المجرد :

 ـ بناء )) َفُعلَ (( :       ٔ
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ٌرى علماء العربٌة أن  هذا البناء ال ٌكون إال الزما، وهو فً األؼلب ٌؤتً فً أفعال الؽرائز والطبائع وشبهها   
من الصفات الِخلقٌة التً لها لبٌث ومكث فً صاحبها نحو : َحُسن، َقُبح، َوُسم، كُبر، َصُؽر، َطُول، َقُصر، َحلُم، 

أو  ،أو على )َفَعال( ،أو )فُُعولة(، هذا البناء تكون على )َفَعالة( ، ومصادر (ٙٔ)َبُرع، َكُرم، َفُحش، وؼٌرها
 . (1ٔ))فُْعل(

وتجدر اإلشارة إلى أن  بناء )َفُعَل( لٌس ببعٌد الصلة عن موضوع التراكم الداللً، بل لٌس ؼرًٌبا إن قلت : إن ه  
 تً :أحد مسوؼاته الصرفٌة ، وٌمكن االستدالل على ذلك بؤمور عدة تتلخص فً اال

ـ ذكر العلماء قدماء ومحدثون أن  بناء )َفُعَل(  ٌدلُّ فً بعض ما ٌدلُّ علٌه على المبالؽة والكثرة، قال ابن جنً ٔ
: ))وتلك األفعال بابها : َفُعل ٌفُعل نحو فقُه ٌفقُه إذا أجاد الفقه وعلُم ٌعلُم إذا أجاد العلم، وروٌنا عن أحمد بن 

، و ذهب الدكتور هاشم طه شالش إلى أن  )َفُعَل( (8ٔ)الٌُد ٌُده على وجه المبالؽة((ٌحٌى عن الكوفٌٌن : َضُربِت 
ٌدل على )الكثرة( وضرب لذلك بعض األمثلة نحو : َوُبؤت األرُض، أي كُثر وباُإها، وَطُمَع : كُثَر طمُعُه، 

 .  (9ٔ)هُ مُ لحْ  رَ ثُ كَ ثٌرة الخروج، ولَُحَم : وخُرجت المرأة : إذا كانت ك

وأقول : إن  المبالؽة والتكثٌر هما شًء واحد؛ ذلك أن  )المبالؽَة تكثٌٌر(  
، وكالهما عماد التراكم الداللً؛ إذ (ٕٓ)

تتراكم االشٌاء نتٌجة تكثٌرها وتعددها، فلو أخذنا مثال هذٌن الفعلٌن )َطُمَع محمٌد(، و)خُرجت المرأةُ( الدالٌن 
أنهما ٌمثالن وحدات تراكمٌة ألفعال طمع كثٌرة، وأفعال خروج على كثرة الطمع وكثرة الخروج، لوجدنا 
 كثٌرة، وٌمكن توضٌح ذلك فً اآلتً :    

 َطُمَع محمُد   =   َطُمَع ، وَطُمَع ، وَطُمَع  ... الخ     = كثٌر الطمع . 

 خُرجت المرأةُ  =   َخُرَجت ، وَخُرَجت ، وَخُرَجذت ... الخ = كثٌرة الخروج . 

كتور إبراهٌم السامرائً إلى أن  بناء )َفُعَل( ال تتحدد داللته بزمن معٌن بل تتسع لتشمل األزمنة ـ ذهب الدٕ
، وهذا ٌعنً أن ه ٌدلُّ على ثبوت الحدث واستمراره  (ٕٔ)كلها؛ كونه فعاًل عاًما ٌخلو من الداللة على زمن معٌن

ٌُشم منه رائحة فً األزمنة الثالث )الماضً والحاضر والمستقبل( وعدم انقطاعه ، وهذا األمر جعل بناء )َفُعل( 
الوصفٌة فضال على الفعلٌة، ٌقول الدكتور الطٌب البكوش : ))إن  بناء )َفُعَل( لٌس فعاًل بؤتم معنى الكلمة، وإنما 

ا، قلٌل التصرؾ ٌدلُّ على االتصاؾ بصفٍة، لذلك فهو ًٌ  .  (ٕٕ)((قلٌل العدد نسب

ا ٖ ًٌ ـ أكد الدكتور الزناد أن  الفاعل / الُمِحدث المسند إلٌه )فُعَل( إنما هو فاعل نحوي إعرابً ولٌس فاعاًل نفس
ا، وإن  الفاعل الحقٌقً ٌكون مجهواًل ؼٌر معلوم، إذ قال : ))وتجري )َفُعَل( فً صوغ األفعال من الجذور  ًٌ حقٌق

وضوعها ما ٌرد فاعال دون أن ٌكون محدثا ولذلك كان إحداثه لها الدالة على أحداث أو هٌئات ول دتها أحداث م
ا، فاألفعال : كُبر، وصُؽر، وحُسن،  ًٌ ًٌا منطق إحداثا سلبٌا؛ ففاعل )َفُعَل( هو فاعل نحوي إعرابً ولٌس فاعاًل نفس

ٌر مسماة، وكُرم، وما شاكلها ُتسند الى الفواعل التً هً موضوعات لها، ومحدثها ؼٌر معلوم أو هو قوة ما ؼ
بل إن  تسمٌتها ال تفٌُد شٌئا، وإن أُسندت هذه األفعال الى فواعلها فلمقتضٌات بنٌة إعرابٌة تستوجب الِملء، 
ولذلك اعتبرناها فواعل ال نفسٌة وال منطقٌة، فقولنا : )َكُبَر زٌٌد( مثال تؤوٌلها : )شًٌء جعل زًٌدا كبًٌرا(، أو 

الحقٌقً مفهوًما ؼٌر ُمدرك أو قوة مجهولة ٌقتضٌها تصور الكبر أو النمو،  )كان زٌٌد كبًٌرا( حٌث ٌكون الفاعل
 .           (ٖٕ)ولكن تسمٌتها ممتنعة ؼٌر مفٌدة((

وٌمكن االستفادة من نص الزناد فً بٌان عالقة بناء )َفُعل( بالتراكم الداللً، فبحسب رأي الزناد ٌكون الفاعل    
أن  هذه المجهولٌة تفتح المجال أمام تعدد / تراكم التقدٌرات فً معلوم، والشك / الُمحِدث الحقٌقً مجهواًل وؼٌر 

المفسرة لهذه الفاعلٌة، وعلٌه فعبارة الزناد : )شًٌء جعل زًٌدا كبًٌرا( تشٌر إلى كثرة )تراكم( التقدٌرات، وبذلك 
ا كبًٌرا، ومن هنا فبناء )َفُعَل( ٌُحتمل : كُرم زٌد، أو ذكاءه، أو شجاعته، أو فقهه، أو ؼٌر ذلك هو من جعل زٌدً 

 ٌكون أشبه داللًة بالمبنً للمجهول الذي تتراكم )تتعد( فٌه تقدٌرات الفاعل / محدث الحدث .

 ـ تدلُّ جمٌع الصٌػ التً على وزن )َفُعَل( على شٌئٌن إما المدح أو الذم .ٗ
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َعُظَم ))السالم( فً ذكر صفات المتقٌن :  ومن مصادٌق هذا البناء فً مستدرك النهج ما جاء فً قوله )علٌه     
ُمونَ  نْ نِِهم َفُهم و الجنُة كمَ ٌُ ما دونُه فً أَع َفَصُغرَ  اَْلَخالُِق فًِ أَنفُِسِهم  ، و هم و النارَقد رآها، َفهم فٌها ُمنعَّ

ُبونَ د رآها، َفهم فٌهَكَمْن قَ   .  (ٕٗ)((ا ُمَعذَّ

فـ )َعُظَم( و )َصُؽَر( هما صٌؽتان على بناء )َفُعَل(، ولعل المنعم النظر فٌهما ٌجدهما قد أفادا جملة معان     
 أؼنت النص الشرٌؾ، والتً ٌمكن بٌانها فً االتً : 

ـ إنهما ٌدالن فً بعض ما ٌدالن علٌه على المبالؽة فً الحدث، فهما ٌمثالن وحدات تراكمٌة ألفعال تعظٌم ٔ
 رة، وأفعال تصؽٌر أو تحقٌر كثٌرة، وهذا ما ٌوضحه المخطط االتً :كثٌ

 َعُظَم   =  َعُظَم و َعُظَم و َعُظَم ... الخ     =     كثرة التعظٌم . 

 َصُغَر   =  َصُغَر و َصُغَر و َصُغَر ... الخ   =     كثرة التصغٌر والتحقٌر . 

ـ أفادا الداللة على استمرار زمن التعظٌم والتحقٌر ودوامهما دون انقطاع ، جاء فً كتاب )فً ظالل نهج ٕ 
أبًدا ال تنفك المسببات عن أسبابها، و النتائج عن  أنفسهم فصؽر ما دونه فً أعٌنهم البالؼة( : ))عظم الخالق فً

م، والعقٌدة تحطم الحواجز، و اإلخالص ٌبعث على مقدماتها، فالضعٌؾ ٌنهزم أمام القوي، و الجهل أمام العل
و  ،و ما عداه هباءً  ،ه ٌرى كل من عداهالتضحٌة، و كذلك من أٌقن باّلّل و جالله ، و قدرته و كماله فإن  

 . (ٕ٘)سراًبا((

حقٌر ـ هذا األمر مرتبط بما قبله فهما ومن خالل داللتهما على استمرار الحدث فإنهما جعال حدث التعظٌم والتٖ
 )َفُعَل( مثلما مر تدل على الوصفٌة .   كالوصؾ لصاحبه؛ ألن  

 ـ أفاد )َعُظم( الداللة على مدح الذات اإلالهٌة، فٌما دل  )صُؽَر( على ذم األمور الدنٌوٌة الزائلة . ٗ

 ـ أفاد تراكمهما معا بٌان حقٌقة المتقٌن والداللة على ثبوت عقٌدتهم ، وصدق نواٌاهم .  ٘

دم ٌتبٌن أن  صٌؽتً )َعُظَم وَصُؽَر( قد دال داللة ركاما على المبالؽة فً وقوع الحدث، واستمراره حتى ومما تق
 أصبح كالوصؾ الثابت فً صاحبه، فضال على المقابلة بٌن المدح والذم .

 

لُه َحُسَن )) َمْن َكُملَ عقومن مصادٌق هذا البناء أٌضا ما جاء فً خطبٍة له )علٌه السالم( ، قال فٌها :   
 .   (ٕٙ)(عملُه(

لقد تراكم بناء )َفُعَل( فً النص الشرٌؾ فً موضعٌن : هما فعل الشرط )َكُمل( وجوابه )َحُسَن( ، وقد    
 أكشفها فً االتً : دالالت عدةتراكم  من وظفهما اإلمام )علٌه السالم( لما ٌسهمان به 

وتكثٌره، فالفعل )َكُمَل( ٌدلُّ على كثرة الكمال، و)َحُسَن( ٌدلُّ ـ أفاد الفعالن الداللة على المبالؽة فً الحدث ٔ
 على كثرة الحسن، فهما ٌمثالن وحدتٌن اختزالٌتٌن ألفعال كمال وحسن كثٌرة .

ـ الداللة على العموم والشمول ، قال أبو هالل العسكري فً صفة الكمال : ))الفرق بٌن الكمال والتمام : أن  ٕ
تماع أبعاض الموصوؾ به ولهذا قال المتكلمون : العقل كمال علوم ضرورٌات ٌمٌز بها قولنا كمال اسم الج

القبٌح من الحسن ٌرٌدون اجتماع علوم، وال ٌقال تمام علوم؛ ألن  التمام اسم للجزء والبعض الذي ٌتم به 
وٌقولون : البٌت بكماله  الموصوؾ بؤنه تام، ولهذا قال أصحاب النظم : القافٌة تمام البٌت وال ٌقال كمال البٌت،

ٌُقال : هذا تمام حقك للبعض الذي ٌتم به الحق، وال ٌقال كمال  أي باجتماعه، والبٌت بتمامه أي بقافٌته، و
 . (1ٕ)حقك((

وقال الراؼب األصفهانً فً صفة الحسن : )) الُحْسُن : عبارة عن كل مبهج مرؼوب فٌه، وذلك ثالثة أضرب  
 .   (8ٕ)ستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس((: مستحسن من جهة العقل، وم
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جاء فً كتاب التعرٌفات : ))الحسن : هو كون الشًء ، ازمنة جمٌعً لة على ثبوت الحدث ودوامه فً األـ الدالٖ
مالئًما للطبع كالفرح، وكون الشًء صفة كمال كالعلم، وكون الشًء متعلق المدح كالعبادات، وهو ما ٌكون 

فً العاجل والثواب فً اآلجل، والحسن لمعنى فً نفسه : عبارة عما اتصؾ بالحسن لمعنى ثبت  متعلق المدح
فً ذاته كاإلٌمان باّلل وصفاته، والحسن لمعنى فً ؼٌره : هو االتصاؾ بالحسن لمعنى ثبت فً ؼٌره 

 . (ٖٓ)جاء فً المعجم الوسٌط : ))كُمَل كمااًل ثبتت فٌه صفات الكمال((، و (9ٕ)كالجهاد((

ـ أفاد الفعالن الداللة على تراكم الفاعلٌة وتعددها، فـ )العقل( و)العمل( لم ٌكونا فاعلٌن أصلٌٌن، بل كانا ٗ
بنفسه فقط ، وكذلك العمل لم ٌكن حسنا ٌكتسب العلوم وٌصبح كامال فاعلٌن نحوٌٌن إعرابٌٌن؛ ذلك أن  العقل لم 

اعدة مإثرات خارجٌة، وهذه المإثرات الخارجٌة هً جزء والعمل حسنا بمس ،لوحده، وإنما ٌصبح العقل كامال
 من الفاعلٌة، والشك أن  الحدث إذا تعدد / تراكم فاعلوه ٌصبح أكثر ثباتا وقوة ممن قل فاعلوه . 

ومما تقد ٌتبٌن أن صٌؽتا )كُمَل( و )َحُسَن( قد دلتا داللة ركاًما على معانً المبالؽة فً حصول الحدث، ودوام  
مولٌته، وتراكم الفاعلٌن له، وبذلك ٌكون مراد االمام )علٌه السالم(  ــ وهللا أعلم ـــ هو أن ه من أصبح ثبوته، وش

عقله كامال شامال لعلوم دٌنه ثابتا ومستمرا على منهج العلم وال ٌزٌػ عنه أصبحت أعماله كذلك تتصؾ بالحسن 
 وهً صفة مالزمة ألعماله ال تنفلت عنها فً دنٌاه وآخرته . 

إنَّ نبً هللا )صلى هللا علٌه وآله وسلم( ونظٌر ما تقدم من أمثلة ما ورد فً إحدى خطبه )علٌه السالم( : ))...  
خلَّف فٌكم كتاب هللا وأهل بٌته فعندهم علم ما تأتون وما تتقون، وهم الطرٌق الواضح، والنور الالئح، 

امون بالقسط ، بنورهم ٌستضاء، وبهد ٌُقتدى، من شجرة وأركان األرض، القوَّ فثبّت أصلُها  َكُرَم منبُتها،اهم 
 . (ٖٔ)وبسَق فرُعها وطاَب جناها ...((

 فالفعل )َكُرَم( ورد على بناء )َفُعَل( ، وهو مثلما مر  من األفعال قد داللة ركاًما على :   

 ـ المبالؽة فً المعنى وتعدده .ٔ

 طاع .ـ الداللة على ثبوت صفة الكرم واستمرارها دون انقٕ

شجرة أهل البٌت )علٌهم أفضل الصالة والسالم( قد أكرَم هللاُ منبتها  الفاعلٌن، فإن   تعدد/ تراكم ـ الداللة على ٖ
 .  أٌضافَكُرم ذلك المنبت فٌما بعد ، فالمنبت فاعل ومفعول به فً الوقت نفسه؛ فهو متقبل للفعل وقائم به 

 

 ِعلَ (( : فَ ـ بناء )) ٕ

ٌه، والؽالب فً وضعه أن ٌكون فً األفعال الدالة     ا، إال أن  لزومه أكثر من تعدِّ ًٌ ٌؤتً هذا البناء الزًما ومتعد
على النعوت المالزمة نحو : َذِرَب لساُنُه ، وَبلَِج جبٌُنُه ، وفً األفعال الدالة على األعراض من الهٌج نحو : 

اه نحو : َمِرَض، و َجِرب، وَعِرَج، وَحِزَن، وَنِكَد ونحوها، وٌؤتً َبِطَر، وَفِرَح، ومن المرض وما ٌجري مجر
 .    (ٕٖ)كذلك فً األفعال الدالة على األلوان والحلً، نحو : َسِوَد، وَخِضَر، وَصِهَب، وَحِوَر، ونحوها

كن توضٌحها فً و ال ٌختلؾ هذا البناء عن بناء )َفُعَل( فً تحقٌق التراكم الداللً، وما ٌإٌد ذلك أمور عدة ٌم 
 االتً :

ـ ذهب الدكتور هاشم طه شالش إلى أن  هذا البناء ٌدلُّ فً بعض ما ٌدلُّ علٌه على الكثرة والمبالؽةٔ
(ٖٖ) ،

، و  (ٖٗ)مستشهدا لذلك ببعض ما ذكره اللؽوٌون العرب نحو : َحِمئْت البئُر : إذا كُثرت فٌها الحمؤة أي الطٌن
، (1ٖ)، وَعِجَزْت المرأةُ : عُظمْت عجٌزُتها(ٖٙ)، و َكِتَؾ الرجل : عُظمْت كتفهُ (ٖ٘)سهَقِمل رْأُسه : كُثر َقْمُل رأْ 

 فهذه األمثلة وؼٌرها إنما تمثل وحدات اختزالٌة تعبر عن أحداث تراكمٌة، ٌوضحها التحلٌل االتً :

 َفِعلَ = َفِعلَ + َفِعلَ + َفِعلَ + َفِعلَ ... الخ = تراكم الحدث .       
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الدكتور إبراهٌم السامرائً أن  هذا البناء مشابه لبناء )َفُعَل( من حٌث الداللة على استمرار الحدث فً ـ ٌرى ٕ
األزمنة الثالث، فهما ٌخلوان من الداللة على زمن معٌن، إذ قال : ))ومثل هذا مما ٌؤتً على )َفِعَل( نحو َصفَِر، 

فالمراد من ذلك اإلخبار عن ثبوت الصفة فٌما أُسندت إلٌه من وَعِرَج، وَكِحَل، وَعِوَر مما ٌفٌد الصفات الثابتة 
، ولعل ما أورده الدكتور السامرائً إنما ٌصدق (8ٖ)الصفات، ولٌس فً ذلك ما ٌدل على شًء من الزمان((

على بعض الصٌػ دون بعض؛ ذلك أن  هنالك جملة من الصٌػ التً ال تدل على الثبوت نحو : َقِوَي، وَشِرَب، 
 وَعلَِم، وَفِرَح، وَحِزَن ونحوها، ومن هنا فإن  )َفِعَل( ٌفٌد الثبوت فً بعض الصٌػ دون بعض .    وَروَي،

ـ هذه الزنة مثلها مثل زنة )َفُعل( فتعمل كذلك على توسعة دائرة الفاعلٌة، فهً تشٌر إلى تعدد / تراكم الفاعلٌن ٖ
فً صوغ األفعال من الجذور الدالة على أحداث أو للحدث، ٌقول الدكتور األزهر الزناد : ))وتجري )َفِعَل( 

هٌئات، الفاعل فٌها موضوع لها وُمحدث لها فً آن دون أن ٌؽلب الواحد منهما على اآلخر، فاألفعال من قبٌل : 
َعلَِم، وَفِرَح، وَسِكَر، وَهِوَي، وؼٌرها مما ٌنقاس علٌها، الفاعل فٌها موضوع لها من حٌث كانت أحواال تالبسه 

أحدثتها عوامل أخرى، وهو فً الوقت نفسه محدٌث لها من حٌث ٌملك التصرؾ فٌها بوجه من  وقد
، وٌقول فً موضع آخر : ))ومتى كان الحدث معلوما ظاهرا بآثاره والمحدث خفٌا ؼٌر ظاهر  (9ٖ)الوجوه((

ه فً األصل ولكنه فً متناول االدراك والتصور، جرى تعوٌضه بمن ٌحمل آثار الحدث أي بما هو مفعول ل
ولكنه ٌمكن أن ٌكون فاعله بتوفر اإلرادة منه... ، فالفعل )َحِزَن( مثال ٌكون من شخص ٌحمل آثاره الظاهرة 
ولكن فاعله هو أسباب الحزن، فاألسباب ظاهرة وخفٌة فً آن، هً ظاهرة بآثارها خفٌة إذ تستنبطها الذات 

 .      (ٓٗ)َفُعَل( ((وهً فً متناول االدراك، وفً ذلك تختلؾ )َفِعَل( عن )

وٌمكن اإلفادة من نصً الزناد فً أن  فاعل / محدث الفعل المصوغ على )َفِعَل( ٌمثل وحدة تراكمٌة عامة   
تضم أكثر من فاعل، وهً تقوم جمٌعا بفعل الحدث، بٌد أنها تنقسم بٌن الخفاء والظهور، وٌمكن تبٌان ذلك 

 بتحلٌل فعل )َحِزَن( على سبٌل التوضٌح فً المخطط االتً :

ل )ظاهر( وٌتمثل بالشخص الحامل َن( = وحدة تراكمٌة = فاعل )خفً( وهو أسباب الحزن + فاعَحزِ ) فاعل  
 ثار الحزن .آل

ـ ٌختلؾ هذا البناء عن بناء )َفُعَل( الخاص بالصفات، فإن )َفِعَل( ٌكون خاًصا بالحاالت الدالة على التحرك ٗ
ِعَل( : )) ولئن كان هذا الوزن خاًصا بالحاالت بالنسبة لــ والتؽٌر والتبدل، ٌقول الدكتور الطٌب البكوش بشؤن )فَ 

)َفُعَل( الخاص بالصفات، فإن  تفوقه الكبٌر على )َفُعَل( ٌرجع إلى أن  الحاالت متؽٌر، فهً أكثُر حركٌة من 
 . (ٔٗ)الصفات الثابتة((

)علٌه السالم( خطبها بعد مقتل  ومن مصادٌق هذا البناء فً نهج السعادة هو مجًء الفعل )أِمَر( فً خطبٍة له 
لَقِدًٌما َفَعلَ، َولَئِن َقلَّ الَحقُّ  أَِمَر اَْلَباِطلُ )) حقٌّ َو باطلٌ و لُكلٍّ أَهلٌ، ولَئِْن  عثمان حٌن باٌعه الناس، جاء فٌها :

َما َو لعلَّ، َولََقلََّما أَدَبَر َشًٌء َفأَقَبلَ((  . (ٕٗ)فلَربَّ

 نص الشرٌؾ على زنة )َفِعَل(، وهو ٌمثل وحدة تراكمٌة دلت على أمور عدة : ورد الفعل )أِمَر( فً ال   

ـ تدلُّ صٌؽة )أِمَر( فً ضوء المعنى المعجمً  على الكثرة والتعدد ، ٌقول ابن فارس : )) أِمَر الشًُء أَي ٔ   
وتقول : أِمَر بنو فالن أَمَرًة أي كُثروا َكُثَر، وٌقول العرب : "من َقل  َذل  ، ومن أَِمر َفل " ، أَي من كُثَر َؼلََب ، 

 : (ٖٗ)وولَدْت َنَعُمُهم، قال لبٌد

فدِ  ْوًما ٌصٌروا للُهلِك والنَّ ٌَ ٌُهَبُطوا وإْن أَِمُروا            ٌُغَبُطوا   . (ٗٗ)(( إْن 

وانطالقا من كالم ابن فارس فإن  تكثٌر أفراد الشًء ٌفٌد التراكم والتعدد، وبذلك فالفعل )أِمَر( فً قوله )علٌه   
فً ضوء الداللة المعجمٌة ٌدل على المبالؽة فً كثرة الباطل وتعدده، وٌمكن توضٌحه فً  )أَِمَر الباطلُ(السالم( 
 االتً : 

 َكُثَر ... الخ  = تراكم داللً .أِمر الباطلُ = َكُثَر، وَكُثَر، و
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ـ فضال على داللة )أَِمَر( على الكثرة والتعدد فإنه ٌدلُّ على القوة والؽلبة، ٌقول الشٌخ المحمودي : )) "ولئن ٕ
أِمر الباطُل " وهو من باب علم ومعناه : ولئن َكُثَر الباطل، وقوي أصحابه فلٌس بؤمر بدٌع إذ الباطل كان كثٌرا 

، وقال فً موضع آخر : ))ُثم  إن  المراد من قوله : (٘ٗ)، وال مإنة فً بقاء الشًء على أصله(( من زمن قدٌم
 .  (ٙٗ)"َكُثَر الباطل وقل الحق" ، الزمهما وهو قوة األول وؼلبته، وضعؾ الثانً ومؽلوبٌته((

ؾ )علٌه السالم( صٌؽة )أِمَر( دون )كُثَر(؛ ألن  )أِمَر( على زنة )ٖ َفِعَل( ومثلما مر  فإن  هذه الزنة ـ إنما وظ 
تختص باألفعال الدالة على التحرك والتؽٌر، وأما )َكُثَر( فهو على زنة )َفُعَل( الخاصة بالصفات الثابتة، وبما أن  

لمناسبتها  هذه الصٌؽةله االمام )علٌه السالم(  بل هو متؽٌر ومتقلب، لذا استعمل من الصفات الثابتةالباطل لٌس 
 .   مًعا على الكثرة والتؽٌر جمعت الداللةله، وبذلك تكون صٌؽة )أِمَر( أكثر داللة من )كُثَر(؛ ألنها 

ـ زد على ذلك أن  صٌؽة )أِمَر( تعمل على توسعة دائرة الفاعلٌة، أي مشاركة أكثر من فاعل )محدث( فً ٗ
ٌس فاعال حقٌقٌا بل الفاعل الحقٌقً هم بنو البشر، إذ الباطل ال إنتاج الحدث، فإن  الباطل فً قوله )أِمَر الباطُل( ل

ٌُكُثر لوحده من دون مإثر خارجً، ولذلك دلت صٌؽة )أِمَر( على تعدد الفاعلٌن وتعدد الحدث القائمٌن به، إال 
لباطل ألهله أن  اإلمام )علٌه السالم( ـ وهللا أعلم ـ عمد الى حذؾ الفاعل الحقٌقً لؽرض اإلشارة إلى ممازجة ا

حتى كؤنهما أصبحا شٌئا واحدا ال ٌفترقان، واستحقوا هذا الوصؾ بسبب كثرة ممارستهم الباطل، وتمسكهم به 
وعدم مفارقتهم إٌاه، فضال على أن  ذكر األثر دون المإثر هو للداللة على أهمٌة ذلك المإثر فهو المقصود من 

 الكالم . 

فً كتاب لإلمام )علٌه السالم( كتبه إلى بعض أصحابه واعظا إٌاه جاء  ومن شواهد هذا البناء أٌضا ما جاء   
: ))أوصٌك ونفسً بتقوى من ال تحل معصٌته، وال ٌرجى غٌره وال الغنى إال به، فإنَّ من اتقى هللا ]عزَّ فٌه 

وعقله معاٌن  أهل الدنٌا فبدنه مع أهل الدنٌا، وقلبه ، ورفع عقله عنوَرِويَ ، وَشبِعَ ، وّقِويَ وجلَّ [ عزَّ 
 .  (1ٗ)((اآلخرة

أن   فً وال شكَقِوَي، وَشبَِع، وَرِوي، إذ ورد فً النص العلوي تراكم ثالثة أفعال على زنة )َفِعَل( وهً :    
ا على معنى المبالؽة بالحدث ، والحركة ، فضال على تعدد معنى الفاعلٌة ، ٌقول الشٌخ كال منها ٌدل داللة ركامً 

أي ٌقوى بقوة ربانٌة  -على زنة روي، وهما من باب َعلَِم  -))وقوله )علٌه السلم( : وقوي المحمودي بقوله : 
معنوٌة ال تشبه القوى البدنٌة، كما روي عنه )علٌه السالم( إن ه قال: ما قلعت باب خٌبر بقوة جسمانٌة، بل بقوة 

 ه من ؼٌر اكتساب، كما قال تعالى :ربانٌة، وقوله )علٌه السالم(: )وشبع وروي( أي ٌحصل له ما ٌشبعه وٌروٌ
[ أو شبع بالعلوم الدٌنٌة، وارتوى ٖــ  ٕ] الطالق :  يَحْتَسِتُ{ نَب حَيْثُ يٍِْ ًَيَشْصُلْوُ يَخْشَجًب نَوُ يَجْعَمْ انهَّوَ يَتَّكِ ًَيٍَْ }

 . (8ٗ)بزالل الحكمة االلهٌة((

 

 ب ـ الرباعً المجرد :   

ٌَُفْعلُِل( ، وٌكون الفعل الرباعً على      وهو ما كانت حروفه األصلٌة أربعة، وله بناء واحد هو : )َفْعلََل ـــ 
ؾ ، وهو ما كانت فاإه والمه األولى من نوع واحد، وعٌنه والمه الثانٌة من نوع آخر ،  نوعٌن : األول : ُمضع 

 نحو : زلزل ، وقلقل ، وسلسل .

ؾ ، وهو ما لم تكن فاإه والمه األولى من نوع ، وعٌنه والمه الثانٌة من نوع آخر، نحو : والثانً : ؼٌر ُمض ع 
دحرج ، وحرجم، وبعثر، وسرهؾ، وقد ٌصاغ من مركب قصًدا إلى اختصاره للداللة على حكاٌته نحو : 

حول وال قوة إال باّلل ، )بسمل( إذا قال : باسم هللا ، و)سبحل( إذا قال : سبحان هللا ، و )حوقل( إذا قال : ال 
 .  (9ٗ)وؼٌرها

ة ، منها : االتخاذ، والمشابهة، والجعل، واإلصابة، والظهور ،   وقد ذكر اللؽوٌون أن  هذا البناء ٌؤتً لمعاٍن عد 
 . (ٓ٘)والترجٌع )التكرار(، والتلبٌس وؼٌرها
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ثٌٌن فً إحداث التراكم الداللً، وٌمكن بٌان ولم ٌختلؾ بناء )فعلل( الرباعً عن بنائً )َفُعَل(، و )َفِعَل( الثال  
 ذلك  فً ضوء االتً : 

ـ ٌدلُّ بناء )فعلل( على زٌادة المعنى والمبالؽة فٌه، ٌقول ابن جنً : ))فلّما كانت األفعال دلٌلة المعانً كرروا ٔ
ث به وهو تكرٌر الفعل كما جعلوا تقطٌعه فً نحو : صرصر،  أقواها وجعلوه دلٌاًل على قّوة المعنى المحد 

ذهب جمع من المفسرٌن إلى أن   تكرٌر األحرؾ فً الفعل الرباعً ، و (ٔ٘)وحقحق دلٌاًل على تقطٌعه((

[ هو دلٌٌل على زٌادة المعنى والمبالؽة 9ٗ]الشعراء : ًَانْغَبًًٌَُ{ ىُىْ فِييَب فَكُجْكِجٌُا })كبكب( فً قوله تعالى : 

 . (ٕ٘)فٌه

ابن جنً والمفسرٌن فإن  التكرار الصوتً فً الفعل الرباعً ٌمثل تراكما لفظٌا، فٌما ٌمثل  وبحسب رأي  
 مصطلح )قوة المعنى / زٌادته( تراكما معنوٌا .

ـ إن  بنٌة الرباعً ُتمثُل بنٌَة عطٍؾ أولٌة ذات عناصَر متعددٍة / متراكمة ُتختزل فً بنٌة عطٍؾ ثنائٌة،  ٌقول ٕ
ن  ))الرباعً الُمضع ؾ عائٌد إلى بنٌة العطؾ األولٌة الجارٌة دون أداة عطؾ، وال أحد ٌنفً الدكتور الزناد : إ

حدوث العطؾ بال أداة، ثم  هً بنٌة محفوظة فً االستعمال، فالعطؾ كما هو معلوم جاٍر بؤداة ومن ؼٌر أداة، 
حٌث الشدة واللحمة، وإن  ُرفضت  بل لعل الجاري بؽٌر أداة أقوى فً الداللة على التعالق بٌن المعطوفٌن من

هذه الفكرة فً فرضٌتنا ُنوكُل األمَر مرة أخرى الى الخلٌل بن أحمد لٌكفٌنا مإونة إثباتها ، ٌقول : اال ترى 
الحكاٌة أن  الحاكً ٌحكً صلصلة اللجام فٌقول : صلصل اللجام ، وإن شاء قال : صل  ، ٌخفؾ مرة اكتفاء بها، 

ن أو أكثر من ذلك، فٌقول : صل، صل، صل، ٌتكلؾ من ذلك ما بدا له، ٌعنً ذلك أن  وإن شاء أعادها مرتٌ
)كركر( مثال تعود الى بنٌة عطؾ ذي عناصر متعددة هً ]كر، كر، كر، كر...[، ُتختزُل هذه فً بنٌة عطؾ 

ا بحذؾ الحرؾ الثا ًٌ ا مقطع ًٌ لث من المكونٌن، ثنائٌة العناصر هً ]كر، كر[ وهً بدورها ُتختزُل اختزااًل بنٌو
 .  (ٖ٘)لٌنشؤ فً اللؽة قالٌب رباعً فٌه العناصر المتبقٌة((

حسب رأي الزناد ٌدخل فً باب العطؾ، لذا فإنه ال ٌخرج عن دائرة التراكم بوبما أن  الرباعً المضعؾ و
ٌُعبُِّر عنه عن تراكم األحد ٌُعبُِّر العطُؾ من جملة ما  اث أو االشٌاء تراكًما الداللً، ودلٌل ذلك قول الزناد : ))

 .   (ٗ٘)ما، هو مطلق االجتماع فً العطؾ بـ ] و[ كما هو معلوم، والتراكم ٌعود الى المعاودة واالستمرار((

: ))معاشر الناس ومن مصادٌق هذا البناء الرباعً الرامً إلى التراكم الداللً ما جاء فً قوله )علٌه السالم(   
السٌوف فً الغمد قبل  وقلقلوات وتجلببوا بالسكٌنة وأكملوا الالمة، استشعروا الخشٌة وأمٌتوا األصوا

 . (٘٘)السلة((

كوا( مثال مع أنهما    فقد استعمل اإلمام )علٌه السالم( فعل األمر من الرباعً المضعؾ، فقال )قلقلوا( دون )حرِّ
مترادفتان؛ وذلك لما تضمنته صٌؽة )قلقل( من تراكمات داللٌة على المستوٌات الثالث : المعجمٌة، و الصوتٌة، 

ك( لو جًء   بها، وٌمكن بٌان تلك التراكمات الداللٌة فً االتً :و الصرفٌة، وهذا ما ال تجده فً صٌؽة )حر 

ك(؛ وذلك كونها تتضمن ٔ ـ ففً المستوى المعجمً : تجد أن  صٌؽة )قلقل( أوسع وأكثر داللة من صٌؽة )حر 
معنى التحرك وزٌادة، إذ تدل على حركة مع اضطراب فً التحرك، جاء فً معجم الصحاح : ))َقلقَل : أي 

َت وهو حكاٌة  ك واضطرَب((صو  كه فتحر  ، وقلقلُه قلقلًَة وقلقاال فتقلقَل، أي َحر 
، وجاء فً لسان العرب : (ٙ٘)

ةُ اضطراب الشًء، وتحركه وهو ٌتقلقُل((  .  (1٘)))والقلقلُة شد 

ـ وفً المستوى الصوتً : تجد أن  الفعل )قلقل( ال ٌخلو من داللة صوتٌة،  وهً الداللة على  االصطدام ٕ
، ٌقول  (8٘)، وهذه الداللة الصوتٌة ول دها صوت القاؾ الذي ٌتصؾ بـ )القساوة، والصالبة، والشدة(والقرقعة

محمد المبارك موضًحا ذلك بقوله : ))حرؾ القاؾ فً األصول والمجموعات التالٌة وكلها تتضمن معنى 
 ، وقطع، وأخواتها قرع، االصطدام أو االنفصال، وتقترن بحدوث صوت شدٌد تصوره القاؾ فً شدتها : قد 

 .    (9٘)((، وشق  وقرؾ، وأخواتها دق  
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ـ وأما على المستوى الصرفً فإن صٌؽة )قلقل( تفٌد معنى التكرار أو المعاودة، واالستمرار فً عملٌة ٖ 
تحرٌك السٌوؾ، وهذا المعنى متؤٍت من كونه فعل رباعً مضعؾ على زنة )فعلل(، والمتعارؾ علٌه أن  

عؾ ومثلما مر  ٌمثل بنٌة عطؾ ثنائٌة ذات عناصر متعددة / متراكمة حسب رأي الزناد، وعلٌه الرباعً المض
ا متمثال بمعاودة حركة السٌوؾ المستمرة .  ًٌ  ٌشكل )قلقل( تراكًما دالل

 وٌمكن توضٌح ذلك بالتحلٌل االتً :

 قلقل = قلقل ، وقلقل ، وقلقل = تراكم الحدث + تراكم الصوت المصاحب للحدث . 

وهذه المعانً المتعددة كلها مرادة ـ وهللا أعلم ـ  فاإلمام )علٌه السالم( أراد ان تكون الحركة متكررة مستمرة  
 وذات صوت قوي شدٌد، وذلك لجنً فائدتٌن اثنتٌن هما : 

هُل سلها وقت الحاجة، وال ٌمنع الصدأ من سلها : ٌقول ـ إن  القلقلة المتكررة لٔ لسٌوؾ داخل أؼمادها إنما ُتسِّ
المحمودي : ))وقلقلوا السٌوؾ فً الؽمد قبل السلة : أي حركوها فً أؼمادها قبل أن تحتاجوا الى سلها لٌسهل 

 .  (ٓٙ)عند الحاجة إلٌها((

بًة مدوٌة، وهذا األمر له فائدتان : األولى : بُث روح ـ إن  القرقعة المستمرة للسٌوؾ ُتحدُث أصواًتا وجلٕ
العزٌمة واإلرادة فً جٌش اإلمام )علٌه السالم( ، والثانٌة : هً إدخال الخوؾ والرعب فً نفوس األعداء مما 

ا، وهذا الفعل هو من األسالٌب العسكرٌة المتبعة فً المعارك آنذاك .   ًٌ ا وماد ًٌ  ٌُساعد فً هزٌمتهم معنو

))اللهم خلقَت القلوَب على إرادتك، ونظٌر هذا البناء أٌضا ما جاء فً دعاٍء له االمام )علٌه السالم( قال فٌه :    
األفئدةُ من مخافتك، وصرخت القلوُب بالوله إلٌك، وتقاصر وسُع قدِر  فتململتوفطرَت العقولَ على معرفتك، 

 .   ( ٔٙ)العقوِل عن الثناء علٌك((

ؾ اإلمام )علٌه السالم( الفعل الرباعً المضعؾ )تململ( ففً النص ا     لداللة على تكرار التقلب للشرٌؾ وظ 
ُجل مضجعه من َؼمٍّ أو وصب، فقد َتململ، وهو  وعدم االستقرار، جاء فً معجم تهذٌب اللؽة : ))إذا نبا بالر 

 .  (ٕٙ)رة على ذا، وٌجثو على ركبتٌه((تقلُُّبه على فراشه، وتململُه وهو جالس أن ٌتوكؤ مرة على ذا الشِّّق وم

وفضال على داللة التقلب فإن  الفعل )تململ( فٌه لطٌفة لؽوٌة وهً اإلشارة الى التوجع والتؤلم والهم والقلق  
 االنباري القاسم بن محمدٌقول ونحوها، وهً أمور تستدعً كثرة التقلب، وعدم االستقرار على وضع واحد، 

))َتَملَمَل الرجُل على فراشه معناه قد تمل َل من الَملّة أي كؤنه على َمل ة والَملّة موضع الخبز من :  (هـ8ٕٖت)
، وورد فً المعجم الوسٌط : )) تململ : تقل َب على فراشه متؤلما من مرض أو ؼم أو  (ٖٙ)الرماد والنار((

ٌُقال تململ الجالس أدى قلقه بؤن جثا على ركبتٌه أو  جنح إلى أحد شقٌه تارة وإلى اآلخر تارة نحوهما، و
 .  (ٗٙ)أخرى((

ومن هذا العرض ٌتضح أن  الفعل الرباعً )تململ( قد اجتمعت فٌه جملة معاٍن توزعت على المستوٌٌن  
المعجمً والصرفً، وفٌما ٌبدو هنالك عالقة رابطة بٌن معانٌه وهً السبب والنتٌجة ، وٌمكن توضٌح إجمال 

 مخطط االتً :هذا الكالم فً ال

                                          . =   نتٌجة  تكرار التقلب = معنى معجمً + معنى صرفً                                            

 الفعل ) تململ ( =                                     

          .سبب   =       التوجع ، القلق ، الهم = معاٍن معجمٌة                                                 

 

 

 : األفعال المزٌدة :  اثانًٌ 
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 أـ المزٌد بحرف واحد :

 ـ بناء ) أْفَعلَ ( :ٔ

، وٌكون المصدر منه على  (ٙٙ)، وهً زٌادة من خارج المادة(٘ٙ)وهو بناٌء ثالثً مزٌد بهمزة القطع فً أوله  
إفعال( إن كان الفعل صحٌح العٌن نحو : أحسن إحساًنا، وأكرم إكراًما، فإن كانت عٌن الفعل ألًفا أصبح وزنه )

 .    (1ٙ)على )إْفَعلة( نحو : أقام إقامة، وأجاد إجادة، وأمال إمالة

 وال ٌخفى أن  لهذه الهمزة أثًرا فً حدوث التراكم الداللً، وذلك من وجهٌن :   

ٌُفٌد معنى المبالؽة والتوكٌد، ٌقول الرضً االستراباذي ٔ ـ إن  دخول الهمزة على الفعل المجرد تجعل منه 
ه( : ))اعلم أن  المزٌد فٌه لؽٌر اإللحاق البد لزٌادته من معنى، ألنها إذا لم تكن لؽرض لفظً كما كانت 8ٙٙ)ت

أقال بمعنى قال ، فذلك منهم تسامح فً العبارة ، ذلك على  فً اإللحاق وال لمعنى كانت عبًثا، فإذا قٌل مثال : إن  
نحو ما ٌقال : إن  الباء فً )كفى باّلل( و " من " فً )ما من إله( زائدتان لما لم تفٌدا فائدة زائدة فً الكالم سوى 

  .(8ٙ)تقرٌر المعنى الحاصل وتؤكٌده، فكذا البد فً الهمزة فً " أقالنً " من التؤكٌد والمبالؽة((

والرٌب أن  هذه الزٌادة التراكمٌة فً المعنى قد جعلت من بناء )أفعل( أن ٌكون أبلػ داللة من بناء )فعل(   
المجرد وإن كانا ٌفٌدان معنى واحًدا ، ٌقول الدكتور فخر الدٌن قباوة : ))وتصح المبالؽة إذا كان المجرد 

واحد، إال أن  أسقٌته فٌه مبالؽة وتوكٌد، وكذلك  والمزٌد لمعنى واحد، فقولك : سقٌت الضٌؾ، وأسقٌته بمعنى
وقفُت الهارَب وأوقفته، ومثل ذلك ما ترى بٌن : وفى وأوفى، وحب  وأحب  ، ووعد وأوعد ...((

(ٙ9)   . 

ـ لم تعمل زٌادة الهمزة فً بناء )أفعل( على زٌادة )تراكم( المعنى فحسب، بل تعمل احٌاًنا على توسعة دائرة ٕ
محدث الحدث( فً الكالم، جاء فً شرح الشافٌة للرضً : ))اعلم أن المعنى الؽالب فً أفعل تعدٌة ما الفاعلٌة )

ا، وهى أن ٌجعل ما كان فاعال لالزم مفعوال لمعنى الجعل فاعال ألصل الحدث على ما كان، فمعنى "  ًٌ كان ثالث
تفٌد من الهمزة فاعل للذهاب كما كان فً أذهبت زًٌدا " جعلُت زًٌدا ذاهًبا، فزٌد مفعول لمعنى الجعل الذى أُس

 .  (1ٓ)ذهب زٌٌد((

ٌُفهم من كالم الرضً أن  )زًٌدا( فً )أذهبُت زًٌدا( لم ٌتحول إلى المفعولٌة التامة، بل   ٌبقى محتفًظا بشًء من و
/ العمل ، إال كونه ٌشارك الفاعل الجدٌد فً وقوع الحدث  ؛طلُِق علٌها )الفاعلٌة الناقصة(أُ ، وٌمكن أن الفاعلٌة

أنها مشاركة اضطرارٌة )إجبارٌة( لو صح التعبٌر، تقول الدكتورة نجاة الكوفً : ))إن  الفاعَل الحقٌقً لم ٌقم 
ل : ل الجدٌد مع الفعل المزٌد ففً مثبالفعل مختاًرا، وإنما فعله مضطًرا بتؤثٌر قوة خارجة عن إرادته وهً الفاع

تعالى : [ نجد أن  الفاعل جاء بمحض إرادته، وقوله ٕٓالقصص :] يَسْعََ{ انًَْذِينَةِ أَلْصََ يٍِْ سَجُمٌ }ًَجَبءَ

[ ٌفٌد أنها جاءت مرؼمة ، ومثله : ثر  الرجل عن بالده : تباعد ٖٕمرٌم : ] { اننَّخْهَةِ جِزْعِ إِنََ انًَْخَبضُ }فَأَجَبءَىَب

 زٌادة المبنى فً بناء )أفعل( عملت على ركم المعنى وزٌادته أٌضا .     ن  ، إذا فإ (1ٔ)، وأثره القضاُء : أبعده((

  

التً ٌوصً بها بتقوى هللا جاء فً إحدى خطبه )علٌه السالم( ومن شواهد هذا البناء فً نهج السعادة ما   
جعل لكم أسماعا : ))أوصٌكم عباد هللا بتقوى هللا الذي ضرب لكم األمثال ووقَّت لكم اآلجال، ووالتذكٌر بآالئه 

تعً ما عناها، وأبصارا لتجلً عن عشاها، وأفئدة تفهم ما دهاها، فإنَّ هللا لم ٌخلقكم عبثا، ولم ٌضرب عنكم 
كمالذكر صفحا، بل  ( 1ٕ)لكم الجزاء فً السراء والضراء(( وأرصدَ بالنعم السوابغ، ورزقكم بأرفد الروافد،  أمدَّ

 . 

(، و )أرصد( مزٌدان بالهمزة ، وهما : وٌرى البعض أنهما ٌتفقان فً       ورد فً النص الشرٌؾ الفعالن )أمد 
، وقال ابن القطاع (1ٖ)المعنى مع المجرد ، ٌقول ابن قتٌبة : ))مددُت الدواة وأمددتها، وأمدته بالرجال ال ؼٌر((

: ))رصدتُه بالخٌر والشر، وأرصدته أعددُت له، ورصدُت الشًَء رْصًدا أو َرَصًدا، ترقبته، ورصدُت له 
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؛ وذلك لما ة المزٌد على المجردالصٌػ ، إال أن  اإلمام )علٌه السالم( قد آثر فً النص الشرٌؾ (1ٗ)أعددُت له((
 م ٌتحقق فً الفعل المجرد لو جًء به، وٌمكن بٌان ذلك فً اآلتً :  ٌتضمنه المزٌد بالهمزة من تراكم داللً ل

( و) رصد( مجردان، و بما أن  زٌادة المبنى مثلما ٔ (، و )أرصد( هما مزٌدان بالهمزة، و)مد  ـ إن  الفعلٌن )أمد 
( ٌدالن على ، لذا فإن  )أمد  (1٘)ٌرى اللؽوٌون تدل على زٌادة المعنى إذا كانت الزٌادة لؽٌر االلحاق ( و)أرصد 

 . المبالؽة فً اإلمداد، واإلرصاد

( الى ذلك؛ إن  صٌؽةـ ٕ ( تدلُّ على االختالؾ، فٌما ال ُتشٌر صٌؽة )مد  ( تدل على زٌادة  صٌؽةإن  إذ  )أمد  )مد 
( بالهمزة فتعنً زٌادة الشًء من ؼٌر جنسه، ٌقول أبو زكرٌا الفراء  الشًء من نوعه أو من جنسه، أما )أمد 

ٌُِمّدنا ـه1ٕٓ)ت ه؛ تقول دجلة َتُمّد ِبئارنا وأنهارنا، وهللا  ُمدُّ ٌَ ( : ))والشًء إذا َمد  الشًء فزاد فكان زٌادًة فٌه فهو 
وك، ٌقاس على هذا كلُّ  بها، وتقول: قد ، وٌقول القرطبً : ))مددُت فٌما كانت  (1ٙ)ما ورد(( أمددتك بؤلٍؾ َفَمدُّ

[، وأمددُت 1ٕ]لقمان :  أَبْحُرٍ{ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِنْ يَمُدُّهُ }وَالْبَحْرُ:  زٌادته من مثله ٌقال : مد  النهُر النهَر، وفً التنزٌل

: أمددُت الجٌش بمدد ...، وأمد  الجرُح ألن  المدة من ؼٌره أي صارت فٌه  فٌما كانت زٌادته من ؼٌره كقولك
 .  (11)مدة((

وما صدق على صٌؽة )أمد( ٌصدق كذلك على صٌؽة )أرصد( فهً أوسع داللة من )رصد( المجردة؛ ذلك    
فً أدب الكاتب : ، أما )أرصد( فهو ٌدل على اإلعداد والمراقبة معا، جاء  أن  )رصد( مختص بالمراقبة فقط

، وقال ابن األثٌر الحلبً : ))ٌقال  (18)))رصدُته بالمكافئة وأرصدته أي : ترقبته بها، وأرصدته له أعددُت له((
رَصدُته إذا قعدت له على طرٌقه تترقبه، وأرَصدت له العقُوبة إذا أَعَددَتها له، وحقٌقته جعلُتها على طرٌقه 

 .  (19)كالمترقبة له((

( تفٌد الزٌادة فً األمر المكروه، ٌقول ـ زد على ٖ ( تفٌد الزٌادة فً األمر المحبوب، و)مد  ذلك أن  صٌؽة )أمد 

 يًَِّب ًَنَحْىٍ ثِفَبكِيَةٍ }ًَأَيْذَدََْبىُىْ:  الراؼب االصفهانً : ))وأكثر ما جاء اإلمداد فً المحبوب، والمد فً المكروه نحو

]نوح  ًَثَنِنيَ{ ثِأَيٌَْالٍ ًَيًُْذِدْكُىْ } [ ،٘٘] المإمنون :ًَثَنِنيَ{  يَبلٍ يٍِْ ثِوِ ًَُِذُّىُىْ أًََََّب أَيَحْسَجٌٌَُ }[ ،ٕٕ]الطور :  يَشْتَيٌٌَُ{

 ًَيًَُذُّىُىْ }[ ، 19]مرٌم : { يَذًّا انْعَزَاةِ يٍَِ نَوُ ًًَََُذُّ }، [ٕ٘ٔ]ال عمران : {آَنَبفٍ ثِخًَْسَةِ سَثُّكُىْ يًُْذِدْكُىْ } [ ،ٕٔ:

 ٌُشم فًما تقدم ، وم (8ٓ)[ ((ٕٕٓ]االعراؾ : { انْغَيِّ فِي يًَُذًََُّيُىْ ًَإِخٌَْاَُيُىْ } [ ،٘ٔ]البقرة : يَعًَْيٌٌَُ{ طُغْيَبَِيِىْ فِي

( معنى االمتنان، والمكافؤة، والرضوان صٌؽة  .  المحبوب ؛ ألنها تؤتً فٌما هو)أمد 

الزٌادة بالخٌر أو بالشر، جاء فً القاموس المحٌط : ))َرَصَدهُ َرْصًدا وَرَصًدا : َرَقَبُه وأما صٌؽة )أرصد( تفٌد 
َدهُ ... ، وأرَصدُت له : أعددُت وكافؤُتُه بالخٌر أو بالشر(( كترص 

ق موسى بن محمد األحمدي بٌن (8ٔ) ، كذلك فر 
ه له، وأرصد له خًٌرا أو شًرا كافؤه، الفعلٌن قائال : ))رصد لفالن أطاعه وتابع مسٌرته، وأرصد له  شًٌئا أعد 

َد له قعد له على طرٌقه ٌترقبه(( وترص 
ٌدل على الترقب واإلعداد ؤرصد ٌدل على رصٍد وزٌادة، إذ ف إذا.  (8ٕ)

 ة .ؤوالمكاف

ما على : داللة ركادلت ومما تقدم ٌتضح أن  اإلمام )علٌه السالم( إنما اختار الصٌػ المزٌدة ؛ وذلك كونهما   
المبالؽة فً المعنى، والثبوت والتمكن، فضال على أن ركم هاتٌن الصٌؽتٌن معا ٌمثُل مقابلة بٌن داللتً 

 الخصوص والعموم الرامٌتٌن الى الترؼٌب والترهٌب فً سٌاق واحد .

فً  ألحدلٌم عمن ))... وال إله إال هللا الح ومن المصادٌق كذلك على هذا البناء ما ورد فً قوله )علٌه السالم( :
   . (8ٖ)آٌاته، وانحرف عن بٌناته، ودان بالجحود فً كل حاالته((

ٌُقال : )لحَد الرجُل فً الدٌن( و )ألحَد فً   ٌؤتً الفعالن  )لحد( و )ألحد( عند بعض اللؽوٌٌن لمعنى واحد، ف
ألحَد  بٌنهما، قال ابن القطاع : ))إال أن  هنالك من تلمس فروًقا فً الداللة ،  (8ٗ)الدٌن( بمعنى مال عنه وعدل
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ظلم فً الحرم وأٌضا جار، وأٌضا جادل، وأٌضا مارى، وكان األحمر ٌفرق بٌنهما فٌقول : ألحدُت ، مارٌُت 
 .  (8٘)وجادلُت، ولحدُت، جرُت وملُت((

والمٌل  ،على الجور ومن هنا ٌتضح أن  الفعل )ألحد( فٌه من التراكم الداللً ما لٌس فً )لحد(؛ إذ )لحد( ٌدلُّ    
والجدال والمماراة، وما الظلم والجور اال مٌٌل  ،، فً حٌن أن  )ألحد( ٌدلُّ على المٌل عن الحق والظلم والجور

 عن الحق نحو الباطل . 

داللة، ركما للأكثُر  هن  أدون )لحد(؛ وذلك ومن هذا المنطلق نجد أن  االمام )علٌه السالم( قد آثر الفعل )ألحد(  
ٌُرٌد بهذا النص أن حلم هللا تعالى وصبره لٌس فقط على  ذاوه ما ٌتوافق مع صفة الحلٌم، فاإلمام )علٌه السالم( 

من مال عن الحق،  بل إنه تعالى كذلك حلٌم صابر على من مال عن الدٌن، وعصى، وجادل فً الحق، ومارى 
صالح ، فباب التوبة مفتوٌح عنده تعالى فً فً باطله وظلمه عل ه ٌتوب الى ربِّه، وٌهتدي الى طرٌق الحق وال

كل زمان وأليِّ كان، جاء فً لسان العرب فً بٌان معنى الحلٌم : ))والَحلٌُِم فً صفة هللا عز وجل معناه 
بور، وقال معناه أنه الذي ال ٌستخفُُّه عصٌان الُعصاة وال ٌستِفّزه الؽضب علٌهم ولكنه جعل لكل شًٍء  الص 

 .   (8ٙ)ٍه إلٌه((ِمْقدارا فهو ُمنتَ 

   

ـــــلَ( :ٕ  ـ بناء )َفعَّ

، وتكون الزٌادة فٌه من داخل المادة، وٌكون مصدره على )تفعٌل( (81)وهو بناء ثالثً مزٌد بتضعٌؾ العٌن   
م تقدًٌما، فإن كان معتل االخر باأللؾ فٌكون مصدره على  م تكرًٌما، وقد  إن كان الفعل صحٌح الالم نحو : كر 

ى توصٌ )تفعلة(  .   (88)ةً نحو : زك ى تزكًٌة، ووص 

عتها، فإذا أردت كثرة   ل( فً الداللة على التكثٌر، قال سٌبوٌه : ))تقول : كَسرتها وقط  وقد شاع استعمال )فع 
حُته : أكثرت الجراحات فً جسده ... ، وقالوا : ظل  ٌف رسه قُته...، وجر  عُته، ومز  رُته، وقط  ا العمل قلت: كس 
ُل أي  ٌُجوِّ مت، إذا أردت جماعة اإلبل وؼٌرها، وقالوا :  تت وقو  لها، إذا أكثر ذلك فٌها، وقالوا : مو  السبع وٌإكِّ

ُؾ أي ٌكثر التطوٌؾ(( ٌُطوِّ  .    (89)ٌُكثر الجوال ، و

ل( وداللته على التكثٌر وذلك بقوله : ))ومن ذلك أنهم ج   علوا تكرٌر وقد حاول ابن جنً الربط بٌن بنٌة )فع 
ع وفت ح وؼل ق، وذلك أنهم لّما جعلوا األلفاظ دلٌلة  ر وقط  العٌن فً المثال دلٌال على تكرٌر الفعل فقالوا : كس 
المعانً فؤقوى اللفظ ٌنبؽً أن ٌقابل بِه قّوة الفعل والعٌن أقوى من الفاء والالم وذلك ألنها واسطة لهما ومكنوفة 

ٌَاج له  . (9ٓ)ا ومبذوالن للعوارض دونها((بهما فصارا كؤنهما ِس

ل( ٌمثل وحدة اختزالٌة تعود إلى بنٌة عطؾ أولٌة تقوم على التكرار واالستمرار  اإذ  فالتضعٌؾ فً بناء )فع 
المنتج للتراكم، ٌقول الدكتور الزناد : ))... فالتضعٌؾ استمرار للحدث ٌنتج عنه تراكم، ولٌس صدفًة أن تدل 

ة عطؾ أولٌة واحدة هً : ضعؾ، ]ضاعؾ، وضع ؾ[ على معنى واحد هو التضعٌؾ، إذ تعودان الى بنٌ
ل[ و ]فاعل[ تعودان بحكم ما تدلُّ علٌه  (9ٔ)وضعؾ، و ضعؾ ...(( ، وٌقول فً موضع آخر : ))فالصٌؽتان ]فع 

ل[ تدلُّ من  الواحدة منهما الى بنٌة عطؾ أولٌة تعبر بطرٌقة إطنابٌة عما تختزله الواحدة منهما، فصٌؽة ]فع 
الؽة والتكثٌر، وهل المبالؽة والتكثٌر إال معاودة لألحداث واالعمال وتكرار لهما ؟ جملة ما تدلُّ علٌه على المب

)).(9ٕ) . 

: ومما ورد على هذا البناء فً نهج السعادة ما جاء فً إحدى خطب االمام )علٌه السالم( التً ٌقول فٌها    
ب لذي))أُوصٌكم ونفسً بتقوى هللا الذي ال تنفد منه نعمة وال تفقد له رحمة، ا دفً التقوى  رغَّ فً  وزهَّ

رالدنٌا،  خلقه بالموت والفناء،  فالموت غاٌة المخلوقٌن، وسبٌل  وذلَّلمن المعاصً وتعزز بالبقاء،  وحذَّ
 . (9ٖ)العالمٌن، ومعقود لنواصً الباقٌن((

ل( المضعؾ فً أربعة مواضع هً :     لقد عمد االمام )علٌه السالم( فً هذا النص الى استعمال بناء )فع 
َر، وذلَّل، َد، وحذَّ ب، وزهَّ ولٌس ؼرٌبا أن هذه الصٌػ بمجملها ُتمثُِّل وحدات اختزالٌة ذات دالالت تراكمٌة،  رغَّ

ٌُشٌر الى أن هللا سبحانه كونها تدلُّ على المبالؽة والتكثٌر، فاإلمام )علٌه ال سالم( أراد بهذه الصٌػ المضعفة أن 
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وتعالى لم ٌترك اإلنسان عبثا بل إنه قد أعطى دروسا ال تحصى لإلنسان فً الترؼٌب والتزهٌد والتحذٌر 
 واالذالل على مر العصور وفً جمٌع الكتب السماوٌة ، وعن طرٌق الرسل واالنبٌاء .   

: ))بسم هللا الرحمن الرحٌم من عبد  ما جاء فً أحد كتبه )علٌه السالم( الى معاوٌة ومن أمثلة هذا البناء كذلك
هللا علً أمٌر المؤمنٌن إلى معاوٌة بن أبً سفٌان، أما بعد فإنَّ أخا خوالن قدم علً بكتاب منك تذكر فٌه 

قُه  الذي محمدا صلى هللا علٌه وآله وسلم، وما أنعم هللا به علٌه من الهدى والوحً، والحمد هللا  الوعَد،صدَّ
م نله النصر،  وتمَّ  .  (9ٗ)له فً البالد، وأظهره على أهل األعداء(( ومكَّ

ل( المضعؾ فً ثالثة مواضع هً :   َن،فقد تراكم فً النص الشرٌؾ بناء )فع  َم، ومكَّ َق، وتمَّ وقد أراد  صدَّ
بؤن هللا تعالى قد أصدقه الوعد وتمم له النصر االمام )علٌه السالم( من خالل هذا التراكم االحتجاج على الخصم 

ن له فً بالد العرب فً مواطن كثٌرة وأوقات كثٌرة .      ومك 

 

 ـ بناء ) فاَعـــلَ ( :ٖ

، والمصدر منه ٌكون على )مفاعلة، (9٘)وسابق ،وصاحب ،هو بناء ثالثً مزٌد باأللؾ بعد الفاء نحو : بارز  
، إال أن المصدر الثانً فٌه قلٌل قٌاًسا باألول  (9ٙ)وِجهاًدا ، وحاور محاورًة وِحواًراوِفعال( نحو : جاهد مجاهدًة 

ٌُسمع فً )جالس وقاسم وٌاسر( ونحوها ؼٌر مجالسة ومقاسمة ومٌاسرة  .      (91)، وذلك أنه لم 

لُتُه، فقد كان من والمشهور فً هذا البناء هو داللته على المشاركة، قال سٌبوٌه : ))اعلم أنك إذا قلت : فاع 
نً وعاززُته،  ؼٌرك إلٌك مثل ما كان منك إلٌه حٌن قلت فاعلُتُه، ومثل ذلك : ضاربُته، وفارقُته، وعز 

، وتكون المشاركة بٌن طرفً الفاعلٌة والمفعولٌة ؼٌر أنها تكون من طرؾ الفاعلٌة (98)وخاصمنً وخاصمُته((
: ))قوله " صرٌحا " أي : أن أحد االمرٌن صرٌح مشاِرك صراحًة ومن طرؾ المفعولٌة ضمًنا : ٌقول الرضً 

واالخر مشاَرك، فٌكون األول فاعال صرٌحا، والثانً مفعوال صرٌحا، " وٌجئ العكس ضمًنا " أي : ٌكون 
والمرفوع مشارًكا ضمًنا؛ ألن  من شاركته فقد شاركك، فٌكون الثانً فاعال،  -بكسر الراء  -المنصوب مشارًكا 

 .  (99)وال من حٌث الضمن والمعنى((واألول مفع

 ٌقولعلى المبالؽة والتكثٌر،  أٌضاللداللة على المشاركة فحسب بل ٌدلُّ لم ٌؤِت بناء )فاعل( زد على ذلك أن    
الرضً : ))قوله " بمعنى فعل " ٌكون للتكثٌر كفعل، نحو " ضاعفت الشًء " أي : كثرت أضعافه كضعفته ، 

، أي كثر نعمته بفتح النون، قوله " بمعنى فعل " كسافرُت بمعنى سفرت : أي خرجت و " ناعمه هللا " كنعمه
 . (ٓٓٔ)إلى السفر وال بد فً " سافرت " من المبالؽة((

وبما أن  المشاركة ال تكن اال بٌن طرفٌن ٌتناوبان )ٌتبادالن( الحدث نفسه، لذا فهً تمثل بنٌة عطؾ أولٌة تقوم  
كم، إذ ٌقول الزناد : ))تمثل المشاركة فً ]فاعل[ وجها من وجوه تحقق بنٌة العطؾ على التكرار المولد للترا

 .  (ٔٓٔ)االولٌة دائما بالتراكم المفٌد لالستمرار والتكرار، ولكنه كائن من طرفٌن مختلفٌن ٌتناوبان((

وٌقول فً موضع آخر : )) والمشاركة هذه متفرعة من االستمرار المول د للتراكم بالتناوب فً بنٌة عطؾ     
 . (ٕٓٔ)أولٌة((

ومهما ٌكن من أمر فإن  بناء )فاعل( سواء دل  على المشاركة أم على المبالؽة والتكثٌر فإن ه ٌفٌد التراكم    
بالؽة تعنً المعاودة واالستمرار المولدان لتراكم الحدث وتكراره، إال أن  الداللً؛ ذلك أن كال من المشاركة والم

 المشاركة تعنً المعاودة المتبادلة بٌن اثنٌن، والمبالؽة تعنً المعاودة المستمرة ؼٌر المتبادلة .

ٌل إذا ))ٌا كمومن مصادٌق هذا البناء ما ورد فً إحدى وصاٌاه )علٌه السالم( إلى كمٌل بن زٌاد االسدي :  
  .  (ٖٓٔ)جزل لك الثواب بذلك((، وال تبخل علٌه، فإنك لم ترزق الناس شٌئا، وهللا ٌُ فواكل الطعامأكلت الطعام 

ؾ فعل األمر )واِكل( دون الفعل )ُكْل( مثال؛ وذلك    ٌُالحظ فً النص الشرٌؾ أن  اإلمام )علٌه السالم( قد وظ 
ها على زنة )فاِعل( الدالة على المشاركة بٌن طرفٌن، والمشاركة لما فً صٌؽة )واِكل( من ركام داللً، فإن  
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مثلما الحظنا تعنً المعاودة واالستمرار المولدان للتراكم ، أما صٌؽة فعل األمر )ُكْل( فإن ها ال تإدي إال معنى 
ٌقول الشٌخ  واحًدا هو األكل من قبل شخص واحد، وبذلك فـ )واِكل( تعنً المشاركة فً الطعام، وإطعام الطعام

 .  (ٗٓٔ)المحمودي : )) واكل : من آكله مإاكلة : إذا أكل معه : أطعمه، أي تناول مع ؼٌرك أو أطِعم ؼٌرك((

ٌُشر لها الشٌخ المحمودي ُتستفاد من فحوى الخطاب،   ٌُشمُّ فً صٌؽة )واكل( دالالت أخرى لم  زد على ذلك أنه 
أال وهً : الحث على حسن الضٌافة، واإلطالة )االستمرار( فً مواكلة الضٌؾ حتى ٌستوفً من االكل، و مما 

: ))ٌا كمٌل أحسن خلقك، بعد محل الشاهد ٌإكد هذه المعانً هو سٌاق النص العام، فقد قال )علٌه السالم( 
وأبسط جلٌسك وال تنهرن خادمك، ٌا كمٌل إذا أنت أكلت فطول أكلك لٌستوفً من معك، وٌرزق منه 

 . (٘ٓٔ)غٌرك((

وتجدُر اإلشارة فً هذا المقام إلى أن  تلك المعانً جمٌعا هً مرادة مطلوبة، فاإلمام )علٌه السالم( أراد ـ وهللا  
أعلم ـ بصٌؽة )واكل( تناول الطعام، وإطعام الؽٌر منه، والحث على إكرام الضٌؾ، وإطالة مدة االكل حتى 

الضٌؾ، وتلك المعانً المتراكمة فً صٌؽة )واكل( ٌستوفً الضٌؾ، وهذه من عادات العرب القدٌمة فً إكرام 
 لم تحققه صٌؽة األمر )ُكل( لو جًء بها، وهذا هو شؤن بالؼته )علٌه السالم( فً إشباع المعنى وثراءه .

))سالم  ومن األمثلة كذلك على هذا البناء ما جاء فً كتاٍب له )علٌه السالم( إلى زٌاد بن عبٌد، قال فٌه :   
د فإّنً قد بعثت أعٌن بن ضبٌعة لٌفّرق قومه عن ابن الحضرمً فارقب ما ٌكون منه ، فإن فعلَ و علٌك أّما بع

ٌُظّن به و كان فً ذلك تفرٌق تلك األوباش فهو ما ُنحّب، وإن ترامت األمور بالقوم إلى  بلَغ من ذلك ما 
، فطاولهم، فإن ظفرت فهو ما ظننت، وإالّ فجاهدهمالّشقاق و العصٌان فانبذ بمن أطاعك إلى من عصاك 

فكأن كتائب المسلمٌن قد أطلت علٌك، فقتل هللّا الظالمٌن المفسدٌن، و نصر المؤمنٌن المحّقٌن و  وماطلهم،
 . ( ٙٓٔ)الّسالم((

،  )جاِهدهم ، وطاولِهم ، وماطلِهم(فقد تراكمت صٌؽة )فاعل( فً النص العلوي فً مواضع ثالث هً :   
فعال أمر تدل على المشاركة المولدة للتراكم، و ال ٌخفى كذلك ما تراكم فٌها معاٍن ثانوٌة أُجملها فً وكلها أ
 االتً : 

ـ الفعل )جاهِدهم( تضمن معنى الجد والمبالؽة فً محاربة العدو فً القول والفعل ، ٌقول ابن االثٌر الحلبً : ٔ
تفراغ ما فً الُوسع والطاقة من قول أو فعل، ٌقال َجَهد الرجل فً ))الِجهاد : ُمحاَربة الُكفار وهو الُمَبالَؽة واس

، وجاء فً كتاب المطلع على أبواب المقنع  (1ٓٔ)الشًء : أي َجد  فٌه وبالػ وَجاَهد فً الحرب ُمجاهدة وجهاًدا((
المشقة : ))... جاهد فاعل من جهد إذا بالػ فً قتل عدوه وؼٌره، وٌقال جهده المرض وأجهده إذا بلػ به 

وجهدُت الفرَس وأجهدتُه إذا استخرجُت جهده ... ، والجهد بالفتح المشقة والضم الطاقة وقٌل ٌقال بالضم 
 .  (8ٓٔ)وبالفتح فً كل واحد منهما ، فمادة "جهد" حٌث وجدت ففٌها معنى المبالؽة((

ال وزٌادة ، فهً تتضمن ومما مر  ٌتضح سرُّ استعمال صٌؽة )جاهد( بدل )قاتل(؛ وذلك أن )جاهد( هً قت  
معنى الجهاد، ومحاربة العدو فً القول والفعل، واستفراغ ما فً الوسع من طاقة، والحث على الدفاع عن 
الدٌن، وكل هذه المعانً المتراكمة وؼٌرها ال تإدٌها صٌؽة )قاتلهم( لو جًء بها؛ إذ إنها ال تتضمن سوى معنى 

 المحاربة فقط . 

م فٌه كذلك معنٌان هما : إطالة مدة اشؽال العدو، ومحاربته أو مدافعته، وهذا ما اشارت ـ الفعل )طاولهم( تراكٕ
له المعجمات اللؽوٌة ، قال ابن منظور : ))وطاَولته فً األَمر أَي ماَطلته، والُمطاولة فً األمر هو 

وُكلُّ ما امتد  من زمٍن أو لِزَم من ، وجاء فً تاج العروس : ))طاَل ٌطوُل طوال ِبالضم : أي امتد  (9ٓٔ)التطوٌل((
همٍّ ونحوه فقد طاَل كقولك : طاَل الَهمُّ واللٌُل((

(ٔٔٓ) . 

ٌن   ل، وفالًنا فً الطول ؼالبه وباراه، وفالنا فً الد  وورد فً المعجم الوسٌط كذلك : )) طاَوَل فً الشًء طو 
 .   (ٔٔٔ)ونحوه ماطله وتؤخر فً أدائه((

: هذا الفعل مرادؾ للفعل السابق )طاول( ، ورد فً القاموس المحٌط : ))وطاَولَه : ـ الفعل )ماطلهم( ٖ
، وهو بذلك ٌدّل على ما دل  علٌه )طاول( من : إطالة المدة، ومحاربة الخصم، جاء فً لسان  (ٕٔٔ)ماَطلَه((
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ٌن...(( بته أٌضا الفٌومً بقوله : ))مطل : ، وهذا ما أث (ٖٔٔ)العرب : ))الَمْطُل التسوٌؾ والُمداَفعة بالِعَدة والد 
مطلُت الحدٌدة َمطاًل من باب قتل مددتَها وطولتَها وكلُّ ممدود ممطول ومنُه مطلُه بدٌنِه مطاًل أًٌَضا إذا سوَفُه 

 .  (ٗٔٔ)بوعد الوفاء مرة بعد أخرى، وماَطلَُه ِمَطااًل من باب َقاتَل((

 

 المزٌد بحرفٌن :ب ـ 

لَ(ٔ  : ـ بناء )َتَفعَّ

وهو بناء ثالثً مزٌد بالسابقة )التاء( وتمثُِّل نموه الخارجً، وبتضعٌؾ العٌن فً حشوه، وتمثُِّل نموه الداخلً ،  
ُل( َتَفع  ٌَ وتكون بفتح الفاء وتشدٌد العٌن، ومضارعُه )

ل(، نحو : تكل َم تكلًُّما ،  (٘ٔٔ) ، والمصدر منه على )َتَفعُّ
ًما َم تقوُّ وتقو 

(ٔٔٙ)  . 

ذا البناء لمعاٍن عدة أشهرها : التكلؾ، واالتخاذ، والتجنب، والتدرج : وهو حصول الفعل مرة بعد وٌؤتً ه 
 . (1ٔٔ)أخرى ، والطلب، والصٌرورة وؼٌرها

وال ٌختلؾ هذا البناء عن ؼٌره من األبنٌة المزٌدة فً تحقٌق التراكم الداللً، وٌتضح هذا التراكم فً بعض  
 معانٌه، وهً :

ع ـ معنى التكلٔ ٌُقصد بالتكلؾ ))حمل النفس على أمر فٌه مشقة ومعاناة : نحو : تحل م : تكل ؾ الحلم، وتشج  ؾ : 
ٌد فً كالمه : تكل ؾ الزٌادة، وتصب ر : تكل ؾ الصبر(( : تكل ؾ الشجاعة، وتز 

فالتكلؾ ٌعنً تكرار /  ، (8ٔٔ)
تراكم الشً مرة بعد أخرى؛ كون المشقة والمعاناة ال ٌكونان عند حدوث الشًء مرة واحدة، وإنما ٌصدق على 

 الشًء بؤنه شاق عند كثرته وتكرار مرات حدوثه . 

ل( مطاوٕ  ل( ـ معنى التدرج : التدرج هو تكرار للعمل المتكرر فً مهلة، وٌؤتً هذا المعنى كون )تفع  ع )فع 
َل الذى للتكثٌر، نحو  َل الذى للعمل المتكرر فً مهلٍة مطاوع فع  الدال على التكثٌر ، ٌقول الرضً : ))وتفع 
ٌته المرق  قه، وحسِّ قته اللبَن فتفو  عُته: أي كثرُت لك جرع الماء، فتقبلت ذلك التكثٌر، وفو  عُتَك الماَء فتجر  جر 

اه : أي كثرت له فٌقه وهو  .(9ٔٔ)((هُله حساءَ  رتُ ث  للبن المجتمع بٌن الحلبتٌن، وكجنس الفٌقة : أي قدر ا فتحس 

ع الدواء ومن خالل كالم الرضً ٌتبٌن أن     ، تكرار الحدث فً مهلة ٌنتج عنه تراكم أجزاء ذلك الحدث ، فتجر 
 تً :فً المخطط اآل ٌمكن بٌانهمامثال  األمر وتفّهم

ع الدواء   .ع رع ، وجرع ، وجرع = كثرة التجرُّ =  جتجرَّ

 .م األمر ٌعنً = فهم ، وفهم ، وفهم = كثرة الفهم وتفهَّ  

ح ٖ ـ المبالؽة : وهو من المعانً التً استدركها الدكتور هاشم طه شالش مستشهًدا لها ببعض األمثلة نحو : تفص 
ح : أي أكثر النصحالرجل إذا ازداد فصاحةً  ، وتنص 

المبالؽة تعنً تراكم الحدث الناتج من أن  فً وال شك  ،(ٕٓٔ)
ح( مثال نجده ٌمثل وحدة تراكمٌة مكونة من = مرة بعد أخرى معاودة / تكرار حدوثه ، فلو أخذنا الفعل )تنص 

 النصح . حدث= تراكم   نصح ، ونصح ، ونصح ...الخ

ل( ال ٌخلو من التراكم الداللً، و ال   سٌما فً داللته على : التكلؾ ، والتدرج ، ومما مر  ٌتبٌن أن بناء )تفع 
 . ، واالستمراروالمبالؽة

دَ ))ومن أمثلة هذا البناء فً نهج السعادة ما جاء فً إحدى خطبه )علٌه السالم( فً توحٌد هللا وتمجٌده :    توحَّ
دبالربوبٌة، وخص نفسه بالوحدانٌة، واستخلص المجد والثناء،  دَ بالتمجٌد،  فتمجَّ بالتحمٌد، وعال عن  وتحمَّ

سَ ، وتطهَّرَ اتخاذ األبناء،   .  (ٕٔٔ)عن مالمسة النساء، وعزَّ وجلَّ عن مجاورة الشركاء(( وتقدَّ
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ل( فً خمسة مواضع هً :    س، إذ تراكم فً النص الشرٌؾ بناء )َتفع  َد ، تطهََّر ، تقدَّ َد ، تحمَّ د ، تمجَّ وال توحَّ
 ٌخلو هذا التراكم من أمرٌن :

ل( إلى بٌان عظمة االول  : ٌرمً اإلمام )علٌه السالم( من خالل التراكم اللفظً المتؤتً من تعدد بناء )تفع 
 الخالق جل جالله .  

إال استمرار الحدث المولِّد للتراكم  على المبالؽة ، وما المبالؽة  صٌؽة من هذه الصٌػ إنما تدلُّ  والثانً : إن كل  
 الداللً .

ة كذلك ما جاء فً خطبة له )علٌه السالم( أخبر بها عن تؽلب بنً أمٌة وأهل الشام بعده ومن أمثلة هذه الزن  
: ))ما أرى هؤالء القوم إال ظاهرٌن علٌكم، أرى أمورهم قد علت، على أهل الكوفة واستذاللهم إٌاهم ، إذ قال 

فرقٌن، وأراهم لصاحبهم وأرى نٌرانكم قد خبت، وأراهم جادٌن، وأراكم وانٌن، وأراهم مجتمعٌن، وأراكم مت
طائعٌن، وأراكم لً عاصٌن، وأٌم هللا لئن ظهروا علٌكم لتجدنهم أرباب سوء من بعدي، كأنً أنظر إلٌهم قد 
شاركوكم فً بالدكم، وحملوا إلى بالدهم فٌئكم، وكأنً أنظر إلٌكم ٌكش بعضكم على بعض كشٌش الضباب، ال 

إلٌهم ٌقتلون قراءكم، وكأنً بهم ٌحرمونكم وٌحجبونكم،  تمنعون حقا وال تمنعون هلل حرمة، وكأنً أنظر
ْمتموٌدنون أهل الشام دونكم، فإذا رأٌتم الحرمان واألثرة ووقع السٌف  ْنتم، تندَّ على تفرٌطكم فً  وتحزَّ

ْرتمجهادكم،   .  (ٕٕٔ)ما فٌه من الحفظ حٌن ال ٌنفعكم التذكار(( وتذكَّ

ل( هنا فً ثالثة مواضع هً :      ؾ اإلمام )تندمتم ، وتحزنتم ، وتذكرتم(فقد تكررت صٌؽة )تفع  ، وقد وظ 
)علٌه السالم( هذه الصٌؽة دون صٌؽة )فعل( المجردة، إذ لم ٌقل )ندمتم ، وحزنتم ، وذكرتم( ؛ وذلك لما فً 

َل( من تراكم داللً ؼٌر متحصل فً صٌؽة )فعل(، فاأل بالؽة، فعال المزٌدة إنما تدل على المصٌؽة )تفع 
 على كثرة تذكرهم استنهاض اإلمام فً الجهاد، فضاًل  تفرٌطالعلى  الحزن والندمواستمرار والتدرج، والتكلؾ، 

َل( ، وٌمكن توضٌح دالالت هذه االفعال فً  )علٌه السالم( لهم بعد فوات األوان، وهذا ما تناسبه صٌؽة )تفع 
 االتً :   

 = ندمتم ، وندمتم ، وندمتم ... الخ   = تراكم الندم .تندمتم 

 تحزنتم = حزنتم ، وحزنتم ، وحزنتم ... الخ  = تراكم الحزن .

 تذكرتم = ذكرتم ، وذكرتم ، وذكرتم ... الخ  = تراكم التذكر .

 

ا على المستوٌٌن اللفظً والمعنوي وذلك فً   ًٌ ل تكرار هذه الصٌؽة تراكًما دالل ما جاء فً مواضع  كذلك قد شك 
عدة من وصٌٍة له )علٌه السالم( البنه السبط األكبر اإلمام الحسن )سالم هللا علٌه( ، وهً وصٌة ٌطول ذكرها، 

 : (ٖٕٔ)وإنما أقتصر على المواضع المتضمنة لبناء )تفعل( ، ومن تلك المواضع

عَ من الدنٌا ،  وتسلَّم))، ازداَد((  تفهَّمَ ))َمْن َحلَُم ساَد ، ومن  ،وصٌتً(( وتفهَّم تفقَّه)) ))من ، الغٌظ((  وتجرَّ
مَ كابر الزماَن َعِطَب ، ومن  م ))ومن، علٌه َغِضَب((  تغشَّ مَ  علٌه أهانه ومن تعظَّ  علٌه أرغبه(( . ترغَّ

ل( مما شكل ظاه ر من خالل هذا العرض ٌتضح أن  اإلمام )علٌه السالم( قد أكثر من استعمال صٌػ بناء )تفع 
ل( شكل لوحة إٌقاعٌة  تراكمٌة على المستوٌٌن اللفظً والداللً، ففً المستوى اللفظً تجد أن  تكرار صٌػ )تفع 
مإثرة فً المتلقً بما ٌحمله هذا البناء من ثقل ورهبة وهٌمنة، وعلى المستوى الداللً فإن التراكم المعنوي 

ى معانً : المبالؽة، والتكلؾ، واستمرار الحدث ، وكلها ٌبدو فٌها أكثر جالًء كونها صٌػ تدلُّ داللة ركاما عل
 معان تدل على تراكم الحدث وتعدده مرة بعد أخرى .

إذا فجمٌع هذه الصٌػ الواردة فً النص الشرٌؾ تمثل بنٌة اختزالٌة ذات داللة تراكمٌة على المستوٌٌن  
 الصوتً والداللً .  
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 ل( : اعَ ـ بناء )تفَ ٕ

)تفاعل( ، والمصدر منه على (ٕٗٔ)وهو بناء ثالثً مزٌد بالسابقة التاء فً بداٌته، وباأللؾ بعد الفاء فً حشوه  
 .  (ٕ٘ٔ)، وتماٌل الؽصُن تماٌاًل ا، وتعادل تعاداًل نحو تسابَق تسابقً 

وٌؤتً هذا البناء لمعان عدة أشهرها : المشاركة نحو : تقاتل، وتخاصم، والتكلؾ نحو : تؽافل وتجاهل،   
الكثرة ال  والتدرج نحو : تزاٌد الفرات، وتتابع الجرٌان، والتكرار إذا كان تفاعل من جانٍب واحد على وجه

 . (ٕٙٔ)، وتساقط المطرُ ، وتماٌل الؽصنُ مرُ الحصر نحو : تعاطى األ

ولكون بنٌة )تفاعل( هً قرٌنة )فاعل( وكلتاهما تفٌد المشاركة، لذا فهً كذلك بنٌة عطؾ تراكمٌة متولدة     
من طرٌق المشاركة المتبادلة بٌن الطرفٌن، ٌقول الدكتور الزناد : ))فإذا ما دلت ]فاعل[ و ]تفاعل[ على 

ُل مجال المشاركة متكرر متواصل على أساس المشاركة الكاملة أو المنقوصة فذلك ٌعنً أن  الحدث الذي ٌمثِّ 
التناوب بٌن الطرفٌن المجتمعٌن بالتشارك، وهذا التكرر كائن فً نسخ عدٌدة من إحداث الحدث بتؽٌر فً 
المحِدث والمتحمل، وإذا كان العطؾ من الوسائل البسٌطة فً التعبٌر عنه، تصورناه البنٌة األولٌة التً جرى 

 .    (1ٕٔ)كة القائمة على التناوب ثم جرى اختزالها فً ]فاعل[ وقرٌنتها ]تفاعل[((بها التعبٌر عن المشار

))عباد هللا  ومن مصادٌق هذه الصٌؽة فً نهج السعادة ما جاء فً قوله )علٌه السالم( مخاطًبا الناس :   
عدلوا، وإذا ظلمتم اصدقوا فإنَّ هللا مع الصادقٌن، وجانبوا الكذب فإنه مجانب لإلٌمان...، وإذا حكمتم فا

 تَنَبثَضًُا ًَنَب } باآلباء ، وال تفاخروافاصبروا، وإذا أسئ الٌكم فاعفوا واصفحوا كما تحبون أن ٌعفى عنكم ، 

وال ... ،  وال تباذخوا،  وال تغاضبوا،  وال تمازحوا،  [ٔٔ]الحجرات :  انْئِميَبٌِ{ ثَعْذَ انْفُسٌُقُ انِبسْىُ ثِئْسَ ثِبنْأَنْمَبةِ

فإنها الحالقة، وافشوا السالم فً  وال تباغضوافإنَّ الحسد ٌأكل اإلٌمان كما تأكل النار الحطب،  تحاسدوا
 . (8ٕٔ)العالم، وردوا التحٌة على أهلها بأحسن منها((

)ال تفاخروا ، ال تنابزوا، إذ ٌلحظ المتلقً تراكم بناء )تفاعل( فً سبعة مواضع كلها فً موضع النهً وهً :   
 ال تمازحوا، ال تغاضبوا، ال تباذخوا، ال تحاسدوا، ال تباغضوا( .

ً(، فؤما فائدتها على وتتضح فائدة تراكم هذه الصٌػ فً النص العلوي على المستوٌٌن )االفرادي، واالجمال  
ٌُمثل وحدة اختزالٌة ذات داللة فإن  هذه الصٌػ بما أنها على زنة )تفاعل( فإن  كال فرادي، المستوى اإل منها 

، او أكثر ٌنالمشاركة القائمة على التناوب والتبادل بٌن شخصتراكمٌة ؛ ألنها تدلُّ على تراكم الحدث الناتج عن 
شخصٌن أو أكثر ٌتبادالن الحدث نفسه  ر الناتج من مشاركةالتفاخ فصٌؽة )تفاخروا( مثال تدل على تراكم معنى

 ٌتبادالن أكثر أو شخصٌن مشاركةالناتج من ، وكذلك صٌؽة )تنابزوا( تدل داللة ركاما على معنى التنابز 
 ، وكذلك الصٌػ البقٌة . نفسه الحدث

عن جملة  وأما على المستوى اإلجمالً فإن  الحشد التراكمً لصٌؽة )تفاعل( فً النص العلوي إنما ٌكشؾ لنا  
 معان مرادة مطلوبة وهً :

 ـ المبالؽة فً النصح واإلرشاد والتوجٌه .ٔ

 ـ إرادة العموم والشمول لجمٌع تلك األفعال الموبقة .ٕ

ـ الداللة على التراكم الزمنً من خالل استمرار مدة النهً وعدم انقطاعها، وهً داللة نحوٌة حاصلة من ٖ
رع، ٌقول دكتور فاضل السامرائً : )) وتدخل )ال( على الفعل المضارع اجتماع )ال( الناهٌة مع الفعل المضا

 .   (9ٕٔ)فال تقٌده بزمن على االرجح، وإن كان النحاة ٌرون أنها تخلصه لالستقبال((

لى ومن شواهد هذا البناء كذلك ما ورد فً كتاب له )علٌه السالم( كتبه فً فتنة ابن الحضرمً بالبصرة إ   
))من عبد هللا علً أمٌر المؤمنٌن إلى زٌاد بن  بن عباس علً البصرة، جاء فٌه :زٌاد بن عبٌد خلٌفة عبد هللا 

عبٌد، سالٌم علٌك، أما بعد فإنً بعثت أعٌن بن ضبٌعة لٌفرق قومه عن ابن الحضرمً، فارقب ما ٌكون منه، 
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األمور بالقوم ترامت وباش فهو ما نحب، وإن فإن فعل وبلغ من ذلك ما ٌظن به وكان فً ذلك تفرٌق تلك األ
 . ( ٖٓٔ)إلى الشقاق والعصٌان فانبذ بمن أطاعك إلى من عصاك((

 ن : تادالل، فقد تراكمت فٌه  ل )ترامى( المزٌد بالتاء واأللؾهو الفع فً النص الشرٌؾومحل الشاهد   

 . وهً داللة صرفٌةمرة بعد أخرى حداث ومعاودتها األولى : تتابع األ

والثانٌة : الرمً بالقوم إلى الشقاق والنفاق وهً داللة معجمٌة،  ٌقول الشٌخ المحمودي : ))و ترامى الشًء :  
فانبذ بمن أطاعك إلى من  تتابع ، أي إْن تتابعت بهم المقادٌر إلى الشقاء، وصار أمرهم إلى الشقاق والعصٌان

 .  (ٖٔٔ)عصاك((

 

 

 جـ ـ المزٌد بثالثة أحرف :

 استفعل :  

، والمصدر منه ٌكون على زنة )استفعال(  ، (ٕٖٔ)هو بناء ثالثً مزٌد زٌدت فً أوله الهمزة، والسٌن، والتاء   
 .   (ٖٖٔ)نحو : استخرج استخراًجا، واستفهم استفهاًما

الشًء( فً ، قال ابن سٌده : ))قال أبو علً : اعلم أن أصل )استفعلت (ٖٗٔ)وأشهر معانً هذا البناء هو الطلب  
ٌُحفظ ولٌس من الباب(( ، و ٌؤتً كذلك لمعاٍن  (ٖ٘ٔ)معنى طلبته، واستدعٌته، وهو االكثر، وما خرج عن هذا 

 .   (ٖٙٔ)أخرى منها : التحول، والتكلؾ، واالتخاذ، ووجود الشًء على صفة ما، واالعتقاد وؼٌرها

عل( فً المعنى، إذ ٌدالن على معنى واحد نحو وذهب جمٌع من اللؽوٌٌن والمفسرٌن الى موافقة )استفعل( لـ )ف  
( و )عال، واستعلى(، و )ٌئس، واستٌؤس( ، و استقر  : )قر 

(ٖٔ1)  . 

على زٌادة المعنى،  البد أن تدل  فً الؽالب زٌادة المبنى  ذلك أن   ؛بهذا الشؤن مخالٌؾ للواقع اللؽويوما قٌل    
وهذا ما أكده جمع من العلماء، حٌن ذهبوا الى أن  الزٌادة المتحصلة فً بناء )استفعل( تفٌد معنى المبالؽة، جاء 
( ، والبد فً استقر  من  ، واستقر  فً شرح الرضً على الشافٌة : ))قوله " استفعل بمعنى فعل " نحو )قر 

[  1]اإلنسان : {يًب كَبٌَ شَشُّهُ يُسْتَطِريًايٌُفٌٌَُ ثِبننَّزْسِ ًَيَخَبفٌٌَُ يٌَْ} تفسٌر قوله تعالى :لوسً فً ،  وقال األ (8ٖٔ)مبالؽة((

ا منتشًرا فً األقطار ؼاٌة االنتشار من استطار الحرٌق والفجر وهو أبلػ من طار؛ ألن : ))}ُمْسَتِطٌرً  ًٌ ا{ فاش
 . (9ٖٔ)زٌادة المبنى تدل على زٌادة المعنى((

[ : ٗٔ] الصافات : {يَسْتَسْخِشًٌَُ آَيَةً سَأًَْا ًَإِرَا} : عز  وجل  وقال الشوكانً عن لفظة )ٌستسخرون( فً قوله   

ْسَتْسِخُروَن{ أي : ٌبالؽون فً السخرٌة، قال قتادة : ٌسخرون، وٌقولون : إنها سخرٌة، ٌقال : سخر،  ٌَ {((
واستسخر بمعنى، مثل قّر واستقّر، وعجب واستعجب، واألّول أولى؛ ألن زٌادة البناء تدّل على زٌادة 

 . (ٓٗٔ)المعنى((

اء )استفعل( إنما أصبح داال على المبالؽة لما تراكم فٌه من زٌادة المبنى التً ومن كل ما تقدم ٌتبٌن أن  بن   
عملت بدورها على ركم المعنى وزٌادته، وبذلك أصبح بناء )استفعل( متضمنا معنى )فعل( وزٌادة ، فالفعل 

قط ، أما  )استخرج( ٌدل على ما دل  علٌه الفعل )أخرج( وزٌادة؛ فالفعل )أخرج( ٌدل على اخراج الشًء ف
)استخرج( فٌدلُّ على اخراج الشًء بتكلؾ واجتهاد، ومثله كذلك )علمُت األمر(، و)استعلمته(، ففً )استعلمته( 
معنا زائدا متراكما كالطلب والتكلؾ واالجتهاد، والتكرار، وهذه معان لم ٌإدٌها الفعل المجرد )علم( ، ونظٌر 

 وؼٌرها .   هذا كذلك )سخر، واستسخر( ، و )فهم، واستفهم( 
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 ومن شواهد هذا البناء فً نهج السعادة ما جاء فً كالٍم له )علٌه السالم( فً نعت اإلسالم وبٌان عظمته :    
))أما بعد فإن هللا تبارك وتعالى شرع اإلسالم، وسهَّل شرائعه لمن ورده، وأعز أركانه لمن حاربه، وجعله 

به، وزٌنة لمن تجلله، وعذرا لمن انتحله، وعروة لمن  عزا لمن تواله، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم
 . (ٔٗٔ)به(( استمسكأعتصم به، وحبال لمن 

ؾ االمام )علٌه السالم( فً النص الشرٌؾ الفعل المزٌد )استمسك( فً وصؾ االسالم دون الفعل     فقد وظ 
لم نعهده فً صٌؽة )تمسك(؛ إذ ))إن  )االستمساك(  تراكم داللً)تمسك(؛ وذلك لما فً صٌؽة )استمسك( من 

أبلػ وأقوى من )االمساك(، وإن  )االستمساك( ٌعنً إمساك الشًء بقوة، والتعلق به، وحفظه، وعدم التفرٌط به، 
 . (ٕٗٔ)وهذه القوة والمبالؽة تناسب الزٌادة فً الصٌؽة((

طلب، فاإلمام )علٌه السالم( أراد ومن خالل هذه وفضال على معنى المبالؽة فبناء )استفعل( ٌفٌد معنى ال 
ٌُشمُّ من صٌؽة )اسستمسك(  الصٌؽة حث النفس االنسانٌة الى مزٌد من التمسك باإلسالم، وعدم تركه، كما و

: تمسك زٌُد باألمر،  إدٌه صٌؽة )تمسك(، فلو قلنا مثالمعنى ثبات االستمساك ودٌمومته، وهذا ما ال ت
ا بوًنا بٌنهما؛ إذ تدل )تمسك( على قصر المدة، وعدم دوامها، بٌنما تدلُّ )استمسك( واستمسك باألمر، لوجدن

 على طول المدة ودوامها . 

ومن هذا العرض ٌتضح أن اختٌار بناء )استفعل( جاء مناسًبا ألهمٌة اإلسالم، وعظمته، وذلك لما تراكم فٌه  
 من دالالٍت عدة .

))بسم هللا  ً كتاٍب له )علٌه السالم( أجاب به معاوٌة رًدا علٌه :ومن شواهد هذا البناء كذلك ما ورد ف  
فقد كذبت، أنا علً بن أبً طالب، وأنا أبو الحسن والحسٌن قاتل جدك  -ٌا معاوٌة  -الرحمن الرحٌم أما بعد 

وعمك وخالك، وأنا الذي أفنٌت قومك فً ٌوم بدر وٌوم فتح وٌوم أحد، وذلك السٌف بٌدي تحمله ساعدي 
ا وبمحمٍد صلى هللا علٌه وآله  أستبدلْ أة قلبً كما خلفه النبً صلى هللا علٌه وآله بكف الوصً، لم بجر باهلل ربَّ
ا  ًٌ  .  (ٖٗٔ)((نب

ٌُشٌر النص العلوي الى احتجاجه )علٌه السالم( على معاوٌة مبًٌنا زٌؽه وضالله وكذبه، ولذلك استعمل الفعل   
ل( مثال، و كان سر هذا االستعمال هو لزٌادة االحتجاج على  الثالثً المزٌد )استبدل( بدل الفعل المضارع )أبدِّ

ْل(، وبذلك فقد جاء )علٌه معاوٌة بهذا البناء؛ إذ إن  صٌؽة )أستبدْل( أبلػ، وأ قوى، وأثبت، وأدوم من صٌؽة )أُبدِّ
 السالم( بما هو أكثر داللة؛ ألنه أمكن وأقوى فً إثبات الحجة على الخصم . 

ونظٌر ما تقدم ما ذكره )علٌه السالم( فً كتابه إلى أهل الكوفة ٌبٌن فٌه محاججته للخارجٌن علٌه فً ٌوم  
))... فأعذرُت بالدعاء، وأقمُت الحجة، وأقلُت العثرَة والزلة من أهل  ح :الجمل ودعوتهم الى الحق والصال

عن نكثهم بٌعتً وعهد هللا لً علٌهم، فأبوا إال قتالً وقتال من معً  واستعتبتهمالردة من قرٌش وغٌرهم، 
 .  (ٗٗٔ)والتمادي فً البغً((

ك لما فً )استعتب( من ركام داللً، فهو ٌدل فقد وظؾ )علٌه السالم( الفعل )استعتبتهم( بدل )عاتبتهم(؛ وذل  
فً هذا المقام على : المبالؽة فً االستعتاب، و المطالبة بالحصول على جواب شاٍؾ عن نكثهم لبٌعته  )علٌه 
السالم(، وقوة االحتجاج على القوم المرتدٌن، وزٌادة االنكار والتوبٌخ على من ارتد وابتعد عن الحق، وهذا 

لحاصل من الفعل )استعتب( لم ٌإده الفعل )عاتب( لو جًء به ، وذلك بسبب زٌادة المبنى فً الركام الداللً ا
 الفعل والتً خدمت زٌادة المعنى .   

 

 : ـةالخــاتـمــــ

بعد هذه الرحلة الممتعة مع التراكم الداللً فً كالم أمٌر المإمنٌن )علٌه السالم( فً مستدرك نهج البالؼة ،    

 تً : بٌان نتائج البحث وثماره ، فً اآلومع مصادر اللؽة والنحو والصرؾ والتفسٌر ، البد من 
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ٌث التً ابتكرها علم اللؽة الحدٌث؛ ـ اتضح فً البحث أن مصطلح )التراكم الداللً( هو من المصطلحات الحدٔ

فً حٌن أن  مصطلح )التراكم( فقط فهو قدٌٌم جداً، إذ ٌعود استعماله الى العصر الجاهلً ، فقد وظفه جملة من 

 الشعراء الجاهلٌٌن كعبٌد بن االبرص، والمسٌب بن علس، وؼٌرهما .

البعض، وإنما هو مفهوم إٌجابً أكثر  رىٌ لمامثذو طابع سلبً  اأن  مفهوم التراكم لٌس مفهومً  ـ كشؾ البحثٕ

كشفت المعجمات اللؽوٌة القدٌمة والحدٌثة أنه ٌفٌد الداللة على التجمع، والترتٌب، والقوة،  إذمما هو سلبً؛ 

 والتماسك، والتمكن، وؼٌرها، وكل هذا ٌجعله مصطلحاً ٌنبض بالحٌوٌة واالٌجابٌة .

َح البحث أن مصطلح )التراكم الٖ داللً( مصطلح عام ٌدل على أمور ثالث : االول : هو تراكم الدوال و ـ وض 

تكثٌرها من أجل تكثٌر المدلوالت وتعددها، والثانً : هو تراكم المدلوالت مع إٌجاز الدوال وتقلٌها، والثالث : 

 ٌراد به تكثٌر الدوال للداللة على إثبات معنى عام واحد  .

مام أمٌر المإمنٌن )علٌه السالم( قد اتخذت مسارٌن عامٌن هما : المسار ـ  ظهر أن  هذه ظاهرة فً كالم االٗ

ٌُقصُد به أن  التراكم الداللً ٌكون مباشراً ظاهراً فً النص متحققا من طرٌق تراكم  الصرٌح )المباشر(، و 

ٌُراد به أن  التراكم  الداللً ٌكون ؼٌر االلفاظ وتعددها ، والمسار االخر هو المسار الضمنً )ؼٌر المباشر( ، و

 مباشٍر أو رمزٌاً ، وهذا ما ٌتعلق بالتراكم المعنوي )الداللً( المستنبط من االسلوب التعبٌري .

ٌُثبت أن بنائً  )َفُعَل( و )َفِعَل( المجردٌن لهما عالقة وثٌقة الصلة بالتراكم الداللً؛ وذلك ٘ ـ استطاع البحث أن 

 ؽة، واستمرارٌة الزمن، والثبوت وتعدد الفاعل .لما تراكم فٌهما من أمور داللٌة كالمبال

ـ اتضح فً الدراسة أن المبالؽة بحد ذاتها إنما هً تراكم داللً؛ ذلك أنها تدلُّ على التكثٌر، ولٌس التكثٌر إال ٙ

 عماد التراكم، فالشًء المتراكم ٌدل على كثرة أجزاءه وتعددها .

ل، وتفاعل(  ـ كشؾ البحث أن بنٌة الفعل الرباعً المجرد ، 1 ل، وتفع  وكذلك االبنٌة المزٌدة االخرى نحو : )فع 

تمثُل أبنٌة عطؾ أولٌة ذات عناصر تراكمٌة، وهذه االبنٌة االولٌة ُتختزل فً بنٌة عطؾ ثنائٌة تدل على 

 المعاودة واالستمرار والتعدد .

االبنٌة ، ومن ذلك الفرق بٌن  ـ استطاع البحث أن ٌبٌن فً كثٌر من المواضع بعض الفروق اللؽوٌة بٌن بعض8

، وأمد( و )رصَد ، وأرصَد( و)لحد ، والحد( ، وكذلك الفرق بٌن )فعل( و )استفعل( كـ  )فعَل( و)أفعل( كـ )مد 

، واستقر( ، و)علم، واستعلم( ، ومن خالل التفرٌق بٌنها تبٌن أن االبنٌة المزٌدة تإدي وظٌفة تراكمٌة؛  )قر 

 ، وزٌادة المبنى تدل على زٌادة المعنى .وذلك ألنها أبنٌة مزٌدة 

ـ أوضح البحث أن  التراكم الضمنً )المعنوي( فً بعض الشواهد إنما هو متؤٍت من اجتماع المعنى المركزي 9

 مع المعانً الثانوٌة )االٌحائٌة( التً تدور حوله .

التً ٌتخذها المتكلم لؽرض إقناع  ـ كشؾ البحث أن  التراكم الداللً هو وسٌلة من وسائل االقناع واالحتجاجٓٔ

 المتلقً والتؤثٌر فٌه .
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 . 9ٖ/ٕ( قلل: ) تاج اللغة وصحاح العربٌة ـ ٙ٘ 
 . ٖٙ٘/ٔٔ( قلل: ) العرب لسان ـ 1٘ 
 . ٗٗٔ:  عباس حسن:  ومعانٌها العربٌة الحروف خصائص ـ 8٘ 
 . ٗٓٔ محمد المبارك : : العربٌة وخصائص اللغة فقه ـ 9٘ 
 . ٕٔ٘/ٕ:  الخوئً هللا حبٌب السٌد:  البالغة نهج شرح فً البراعة منهاج:  وٌنظر ،ٖٔٔ/ 8:  السعادة نهج ـ ٓٙ 
 . 9ٕٗ/ٙ:  المصدر نفسه ـ ٔٙ 
 . 8ٕٙ/ٔٔ( ملل: ) العرب لسان:  وٌنظر ، 18ٔ/٘( ملل: ) اللغة تهذٌب ـ ٕٙ 
 . ٕٓٓ/ٔ: االنباري  القاسم بن : أبو بكر محمد الناس كلمات معانً فً الزاهر ـ ٖٙ 
 . 9٘ٙ/ٕ( ملل: ) الوسٌط المعجم ـ ٗٙ 
 . ٕٕٙ:  سٌبوٌه كتاب فً الصرف وأبنٌة ،ٗٗٔ/9: /: ابن ٌعٌش  المفصل وشرح ، ٖٕ٘/ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ ٘ٙ 
 . 1ٓ: شاهٌن  الصبور عبد. د:  جدٌدة قراءة - العربٌة للبنٌة الصوتً المنهج:  ٌنظر ـ ٙٙ 
 . ٕٕٕ ـ ٕٕٔ:  التصرٌف علم فً والمهذب ، ٔ٘ٔ:  سٌبوٌه كتاب فً الصرف أبنٌة:  ٌنظر ـ 1ٙ 
 . 8ٖ/ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح ـ 8ٙ 
 والمعجم ، 8ٕٓ:  نهر هادي. د:  الوافً الصرف:  وٌنظر ، ٖٔٔ:  قباوة الدٌن فخر. د:  واالفعال االسماء تصرٌف ـ 9ٙ 

 .  ٖ٘٘ و ،89ٔ:  االسمر راجً:  الصرف علم فً المفصل
 . 8ٙ/ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح ـ 1ٓ 
 . ٕٖ:  الكوفً العظٌم عبد نجاة. د:  قرآنٌة لغوٌة دراسة ـ االفعال أبنٌة ـ 1ٔ 
 . 1ٕٔ/ٖ:  السعادة نهج ـ 1ٕ 
 . 9ٕٗ:  قتٌبة ابن:  الكاتب أدب ـ 1ٖ 
 . ٙٔ/ٕ:  الصقلً القطاع البن:  األفعال كتاب ـ 1ٗ 
: محمد بن  االشمونًعلى شرح  الصبان وحاشٌة ،8ٖ/ٔ:  الشافٌة على الرضً وشرح ، 8ٕٙ/ٖ:  الخصائص:  ٌنظر  ـ 1٘ 

 . 9ٕٙ/ٕ: علً الصبان 
 . 9ٕٖ/ٕ:  للفراء:  القرآن معانً ـ 1ٙ 
 . 8ٓ/ٕ: : أبو السعود  السلٌم العقل رشادوإ ، 9ٕٓ/ٔ:: القرطبً  القران ألحكام الجامع:  ٌنظر ـ 11 
 . ٕ٘٘:  الكاتب أدب ـ 18 
  . 1ٕٔ/ٕ: محمد بن االثٌر أبو السعادات مجد الدٌن :  واالثر الحدٌث غرٌب فً النهاٌة ـ 19 
 . 9ٕ٘/ٔ:  والتنوٌر التحرٌر:  وٌنظر ، 1ٖٙ:  القرآن ألفاظ مفردات ـ 8ٓ 
  . ٖٔٙ/ٔ( رصد: ): الفٌروز آبادي  المحٌط القاموس ـ 8ٔ 
 . 8ٕٔ ـ 1ٕٔ:  األحمدي محمد بن موسى:  بحرف المتعدٌة األفعال معجم ـ 8ٕ 
 . ٙ/ٙ:  السعادة نهج ـ 8ٖ 
 .  ٖ٘ٔ/ٕ( لحد: ) اللغة فً  والصحاح ، ٕٔ٘:  الكاتب أدب ٌنظر ـ 8ٗ 
 .  ٕٔٔ/ٖ  القطاع البن:   االفعال كتاب ـ 8٘ 
 .٘ٗٔ/ٕٔ( حلم: ) العرب لسان ـ 8ٙ 
 . 9ٙ ـ 9ٕ/ ٔ:  الشافٌة على الرضً وشرح ، ٖٖٕ/ ٕ:  الكتاب:  ٌنظر ـ 81 
 . ٖٕٕ ـ ٕٕٕ:  التصرٌف علم فً المهذب:  ٌنظر ـ 88 
 . 9ٙ ـ 9ٕ/ ٔ:  الشافٌة على الرضً وشرح ، ٕ٘ٙ ـ ٕٗٙ:  الكاتب أدب:  وٌنظر ، ٗٙ/ٗ:  الكتاب ـ 89 
 . ٘٘ٔ/ٕ:  الخصائص ـ 9ٓ 
 .  ٙ٘ٔ:  العربٌة اللغة فً الفعل ـ 9ٔ 
 .  88:  نفسه المصدر ـ 9ٕ 
 . ٓ٘٘/ٔ:  السعادة نهج ـ 9ٖ 
 . 8ٔٔ/ٗ:  نفسه المصدر ـ 9ٗ 
 . 9ٙ:  التصرٌف علم فً والمهذب ، 8ٙ/ ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ 9٘ 
 . 18ٖ:  القطاع البن:  والمصادر واالفعال االسماء وأبنٌة ، 8ٓ/ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ 9ٙ 
 . ٕٕٗ:  التصرٌف علم فً المهذب:  ٌنظر ـ 91 
 . 99 ـ 9ٙ/ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح:  وٌنظر ، 8ٙ/ٗ:  الكتاب ـ 98 
 . 98/ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح ـ 99 
 . 99/ٔ:  نفسه المصدر ـ ٓٓٔ 
 .  ٙ٘ٔ:  العربٌة اللغة فً الفعل ـ ٔٓٔ 
 . 1٘ٔ:  نفسه المصدر ـ ٕٓٔ 
 .ٕٔٓ/8:  السعادة نهج ـ ٖٓٔ 



 

ٕ٘ 

 .ٕٔٓ/8:  المصدر نفسه ـ ٗٓٔ 
 . والصفحة نفسه المصدر ـ ٘ٓٔ 
 . ٗٗٔ/٘:  نفسه المصدر ـ ٙٓٔ 
ٌُنظر ، 8ٗ8/ٔ:  واالثر الحدٌث غرٌب فً النهاٌة ـ 1ٓٔ   . ٖٖٔ/ٖ( جهد: ) العرب لسان:  و
 .  9ٕٓ/ٔ:  الفتح ابً بن محمد:  المقنع أبواب على المطلع ـ 8ٓٔ 
 . ٓٔٗ/ٔٔ( طال: ) العرب لسان ـ 9ٓٔ 
 . 1ٕ1٘/ٔ( طال: )ٌدي بمحمد مرتضى الز القاموس : جواهر من العروس تاج ـ ٓٔٔ 
 . ٘ٗ/ ٕ( طال: ) الوسٌط المعجم ـٔٔٔ 
 . 1ٕٔ/ٖ( مطل: ) المحٌط القاموس ـ ٕٔٔ 
 . ٕٗٙ/ٔٔ( مطل: ) العرب لسان ـ ٖٔٔ 
 . 91ٗ/8( مطل: ) الفٌومً:  الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر المصباح ـ ٗٔٔ 
 .  ٕٔ٘:  فٌصل  ٌوسف الدٌن جالل:   القصار القرآنٌة السور فً الصرفٌة البنٌة داللة:  ٌنظر ـ ٘ٔٔ 
 . ٙٔٔ/ٔ:  : للمبرد والمقتضب ، 19/ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ ٙٔٔ 
 . ٔٓٔ ـ 9ٗ:  ومعانٌها االفعال وأوزان ، 1ٓٔ ـ ٗٓٔ/ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح:  ٌنظر ـ 1ٔٔ 
 . 1ٖٓ/9( كلف: ) العرب لسان:  وٌنظر ، 8ٕ:  التصرٌف علم فً المهذب  ـ 8ٔٔ 
 . ٙٓٔ ـ ٘ٓٔ/ ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح ـ 9ٔٔ 
 .  9ٗ:  ومعانٌها االفعال أوزان ٌنظر : ـ ٕٓٔ 
 . 11ٕ/ٕ:  السعادة نهج ـ ٕٔٔ 
 . 91ٗ/ٕ:  نفسه المصدر ـ ٕٕٔ 
 . 9ٕٕ/ٗ:  المصدر نفسه:  ٌنظر ـ ٖٕٔ 
 . ٖٓٔ:  ومعانٌها االفعال وأوزان ، 8ٕٕ/ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ ٕٗٔ 
 . ٕٕٙ:  التصرٌف علم فً المهذب:  ٌنظر ـ ٕ٘ٔ 
 .   8ٗ ــ 8ٖ: التصرٌف علم فً والمهذب ،9ٖٕ/ٕ:  الكتاب:  ٌنظر ـ ٕٙٔ 
 . ٗ٘ٔ ـ ٖ٘ٔ:  العربٌة اللغة فً الفعل ـ 1ٕٔ 
 . 91ٔ ـ 9ٙٔ/ٖ: السعادة نهج ـ 8ٕٔ 
 . 1ٙٔ/ ٗ:  النحو معانً ـ 9ٕٔ 
 . ٗٗٔ/٘:  السعادة نهج ـ ٖٓٔ 
 . والصفحة نفسه المصدر ـ ٖٔٔ 
 . ٙٓٔ:  ومعانٌها األفعال وأوزان ، 8ٖٕ/ ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ ٕٖٔ 
 . 1ٔ:  الحمالوي أحمد الشٌخ:  العرف وشذا ، 19/ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ ٖٖٔ 
 . ٖٓٙ:  الكاتب أدب:  ٌنظر ـ ٖٗٔ 
 . 8ٓٔ/ ٗٔ:  والمصادر االفعال باب:  سٌده البن:  المخصص ـ ٖ٘ٔ 
 . 8ٙ ـ 8٘:  التصرٌف علم فً والمهذب ، ٔٔٔ ـ 9ٓٔ:  ومعانٌها االفعال أوزان:  ٌنظر ـ ٖٙٔ 
 : ألبً السمرقندي وتفسٌر ، 11/ٔ: : البن جنً  والمنصف ، ٖٙٗ/ٕ:  دباأل ودٌوان ، 1ٓ/ٗ:  الكتاب:  ٌنظر ـ 1ٖٔ 

 .  8ٖ:  التصرٌف ودروس ،ٙٔٔ/ٙ: بو حٌان : أفً التفسٌر   المحٌط والبحر ، ٖٔٔ/ٖ: السمرقندي  اللٌث
 . 9ٔٔ:  قباوة الدٌن فخر. د:  واألفعال األسماء تصرٌف:  وٌنظر ،ٔٔٔ/ٔ:  الشافٌة على الرضً شرح ـ 8ٖٔ 
 . ٘٘ٔ/9ٕ:  األلوسً:  المعانً روح ـ 9ٖٔ 
 . 9ٙ/ٕٔ:  والتنوٌر التحرٌر:  وٌنظر ، 89ٖ/ٗ:  للشوكانً:  القدٌر فتح ـ ٓٗٔ 
 . ٓٔ/ٕ:  السعادة نهج ـ ٔٗٔ 
 . 9ٙٔ:  علً محمد زهٌر. د:  الكرٌم القرآن فً المبالغة على استفعل داللة ـ ٕٗٔ 
 . ٓ٘/ ٗ:  السعادة نهج ـ ٖٗٔ 
 . 1ٗ/ ٗ:  نفسه المصدر ـ ٗٗٔ 

 

 

 روافد البحث :

 القرآن الكرٌم . •
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ـ أبنٌة االسماء واالفعال والمصادر : أبو القاسم علً بن جعفر السعدي اللؽوي المعروؾ بابن القطاع ٔ

 م .999ٔهـ( ، تحقٌق : د. أحمد محمد عبد الداٌم ، مطبعة دار الكتب المصرٌة بالقاهرة ، ٘ٔ٘الصقلً)ت 

 -ٓٔٗٔدراسة لؽوٌة قرآنٌة :د. نجاة عبد العظٌم الكوفً ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،  –ـ أبنٌة األفعال ٕ

 م . د.ط .989ٔ

هـ( ، تحقٌق وشرح : محمد محًٌ 1ٕٙـ أدب الكاتب : أبو محمد عبد هللا بن سلمان بن مسلم بن قتٌبة ) ت ٖ

 م . ٕ٘ٓٓالدٌن عبد الحمٌد ، ) د ط ( ، 

،  ٗهـ ( ، ط 98ٕاد العقل السلٌم الى مزاٌا الكتاب الكرٌم : ابو السعود محمد بن محمد العمادي )ت ـ إرشٗ

 م .  99ٗٔ -هـ  ٗٔٗٔدار احٌاء التراث العربً ، بٌروت ، 

هـ( ، تقدٌم : د. محمود فهمً 8ٖ٘ـ أساس البالؼة : جار هللا ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري) ت ٘

 م . ٖٕٓٓالدولٌة للطباعة ، الهٌئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، حجازي ، الشركة 

 م ، د. ط .91ٔٔ، النجؾ االشرؾ، اآلدابـ أوزان االفعال ومعانٌها : د. هاشم طه شالش، مطبعة ٙ

، دار إحٌاء التراث  ٕهـ( ،  ط 1ٗ٘ـ البحر المحٌط فً التفسٌر :  محمد بن ٌوسؾ بن حٌان األندلسً  ) ت1

 م . 99ٓٔ -هـ ٔٔٗٔبً ، بٌروت ، العر

ـ تاج العروس من جواهر القاموس : محب الدٌن أبو فٌض السٌد محمد مرتضى الحسٌنً الواسطً الزبٌدي ) 8

هـ( ، تحقٌق : عبد السالم محمد هارون وآخرون ، التراث العربً ، سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم ٕ٘٘ٔت 

 م . ٕٓٓٓ- 9ٙ٘ٔفً الكوٌت ، مطبعة حكومة الكوٌت ، 

هـ( ،) د.ط ( دار سحنون للنشر والتوزٌع 9ٖٖٔـ التحرٌر والتنوٌر: اإلمام الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور )9

 م .98ٗٔ، تونس 

هـ ، 8ٓٗٔ، مكتبة المعارؾ، بٌروت، لبنان، ٕفعال : د. فخر الدٌن قباوة ، طواألسماء األـ تصرٌؾ ٓٔ

 م .988ٔ

، المطبعة العربٌة ، تونس، ٖاألصوات الحدٌث : د. الطٌب البكوش ، طـ التصرٌؾ العربً من خالل علم ٔٔ

 م .99ٕٔ

هـ( ، تحقٌق : د. محمود مطرجً، دار الفكر ، بٌروت 8ٖٖبً اللٌث السمرقندي )تـ تفسٌر السمرقندي : ألٕٔ

 ، لبنان ، د. ت .

مً ، عبد الكرٌم حامد ، هـ( ، تحقٌق : عمر سال1ٖٓـ تهذٌب اللؽة : أبو منصور بن أحمد األزهري ) ت ٖٔ

 م . ٕٔٓٓ -هـ ٕٔٗٔ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، لبنان ،  ٔط

هـ( ، تحقٌق : سالم 1ٔٙـ الجامع ألحكام القرآن : أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً ) ت ٗٔ

 م. ٕٓٓهـ ،  ٕٓٗٔ ، دار الكتب العلمٌة ، منشورات محمد علً بٌضون ، بٌروت ، ٔمصطفى البدري ، د

، عالم الكتب ،  ٕهـ( ، تحقٌق ، محمد علً النجار ، ط9ٕٖـ الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنً)ت٘ٔ

 م .   ٕٓٔٓبٌروت ، لبنان ، 

 م ، د . ط .998ٔـ خصائص الحروؾ العربٌة ومعانٌها : حسن عباس ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ٙٔ



 

ٕ1 

االول فً المقدمات وتصرٌؾ االفعال : محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد )ت ـ دروس التصرٌؾ : القسم 1ٔ

 م .99٘ٔهـ ــ ٙٔٗٔم( ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت ، لبنان ، 91ٕٔ

هـ( ، تحقٌق : د. احمد مختار عمر ، ٖٓ٘ـ دٌوان األدب : أبو إبراهٌم إسحاق بن إبراهٌم الفارابً ) ت 8ٔ

 م. د.ط . 91ٗٔ -هـ 9ٖٗٔرٌة ، الهٌئة العامة لشإون المطابع األمٌ

، مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده  ٔدٌوان عبٌد بن األبرص : تحقٌق وشرح : د. حسٌن نصار ، طـ 9ٔ

 م .9٘1ٔ -هـ  11ٖٔبمصر، 

م:  العامري ربٌعة بن لبٌد دٌوانـ ٕٓ  الكتاب دار الناشر ،ٔط ، ناصر حنا. د:  وفهارسه هوامشه ووضع له قد 

 . م99ٖٔ ـــ هٗٔٗٔ ، لبنان ــ بٌروت ، العربً

ب ، القاهرة ، ، الناشر مكتبة اآلدأدٌوان المسٌب بن علس : تحقٌق : د. عبد الرحمن محمد الوصٌفً ، طـ ٕٔ

 م .ٖٕٓٓهـ ــ ٖٕٗٔ

) ت  ـ روح المعانً : فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً : أبو الفضل شهاب الدٌن محمود اآللوسًٕٕ

 م .   99ٗٔ -هـٗٔٗٔهـ( ، تصحٌح : محمد حسٌن العربً ، دار الفكر ، بٌروت ، 1ٕٓٔ

هـ( ، تحقٌق : د. 8ٕٖـ الزاهر فً معانً كلمات الناس : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار االنباري )تٖٕ

 م .981ٔ، دار الشإون الثقافٌة العامة ـ بؽداد ،  ٕحاتم صالح الضامن ، ط

، مطبعة مصطفى البابً الحلبً ، مصر ،  ٙٔعرؾ فً فن الصرؾ : الشٌخ أحمد الحمالوي ، طـ شذا الٕٗ

 م . 9ٙ٘ٔ

هـ( ، تحقٌق 8ٙٙشرح شافٌة ابن الحاجب : الشٌخ رضً الدٌن محمد بن الحسن االستراباذي النحوي )تـ ٕ٘

دار الكتب العلمٌة ،  وضبط وشرح : محمد نور الحسن ، ومحمد الزخزاؾ ، ومحمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،

 منشورات : محمد علً بٌضون ، بٌروت ) د. ط ( .

هـ( ، تحقٌق وشرح : أحمد السٌد ٖٗٙشرح المفصل : الشٌخ موفق الدٌن بن علً بن ٌعٌش النحوي ) ت ـ ٕٙ

 . أحمد ، مراجعة : إسماعٌل عبد الجواد عبد الؽنً، المكتبة التوفٌقٌة ، مصر )د.ت(

هـ( ، تحقٌق : محمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار الجٌل ـ بٌروت ٙ٘ٙ: ابن ابً الحدٌد )تـ شرح نهج البالؼة 1ٕ

 م .981ٔ،  ٔ، ط

هـ( ، تحقٌق : أحمد عبد 9ٖٖـ الصحاح ) تاج اللؽة وصحاح العربٌة ( : إسماعٌل بن حماد الجوهري ) ت 8ٕ

 م. 981ٔ -هـ 1ٓٗٔ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ،  ٗالؽفور عطار ، ط

، عالم الكتب الحدٌث ، اربد ، االردن ،  ٔـ الصرؾ الوافً ـ دراسات وصفٌة تطبٌقٌة : د. هادي نهر ، ط9ٕ

 م .  ٕٓٔٓ

هـ( ، تحقٌق : د. مهدي المخزومً ، و د. 1٘ٔـ العٌــن : أبو عبد الرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ) ت ٖٓ

 م .  98ٔٔإبراهٌم السامرائً ، دار الرشٌد ، بؽداد ، 

راٌة من علم التفسٌر : محمد بن علً الشوكانً )تٖٔ واٌة والدِّ هـ( ، ٕٓ٘ٔـ فتح القدٌر الجامع بٌن فن ً الرِّ

 عالم الكتب ، بٌروت ، د.ط . 
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 م ، د . ط . 9ٙٙٔهـ ـ 8ٖٙٔـ الفعل زمانه وأبنٌته : د. ابراهٌم السامرائً ، مطبعة العانً ـ بؽداد ، ٕٖ

، دار نٌبور للطباعة  ٔـ الفعل فً اللؽة العربٌة ـ بحث فً تولد الصٌػ وانتظامها : د. االزهر الزناد ، طٖٖ

 م .ٕٗٔٓوالنشر والتوزٌع ، العراق ، 

ـ فقه اللؽة وخصائص العربٌة : محمد المبارك ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، ٖٗ

 م .ٕ٘ٓٓهـ ـ ٕٙٗٔ

، مطبعة ستار ، الناشر ٔظالل نهج البالؼة : الشٌخ محمد جواد مؽنٌة ، تحقٌق : سامً الؽرٌري ، طـ فً ٖ٘

 م .ٕ٘ٓٓهـ ـ ٕ٘ٗٔمإسسة دار الكتاب االسالمً ، 

هـ( ، دار الجٌل ، المإسسة 8ٔ1بن ٌعقوب الفٌروز آبادي ) ت محمد د الدٌن جـ القاموس المحٌط : مٖٙ

 ت ( . العربٌة للطباعة ، بٌروت ) د. 

هـ( ، تحقٌق وشرح : عبد السالم محمد هارون ، 8ٓٔـ الكتاب : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) ت 1ٖ

 ، دار الجبل ، بٌروت .  ٔط

هـ( ، ٘ٔ٘ـ كتاب االفعال : أبو القاسم علً بن جعفر السعدي اللؽوي المعروؾ بابن القطاع الصقلً)ت 8ٖ

 هـ .ٖٓٙٔباد، ، مطبعة المعارؾ العثمانٌة ، حٌدر آٔط

هـ(، 8ٖ٘ـ الكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل : محمود بن عمر الزمخشري )ت 9ٖ

 م .ٕٔٓٓ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت  ٕتحقٌق : عبد الرزاق المهدي، ط

د.ط(، دار صادر ، هـ( ،)1ٔـ لسان العرب : ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم) ت ٓٗ

 م .  9٘ٙٔبٌروت ، 

ه( ، تحقٌق : د. عبد الحمٌد 8٘ٗـ المحكم والمحٌط االعظم : أبو الحسن علً بن اسماعٌل بن سٌده )تٔٗ

 م . ٕٓٓٓهـ ـ ٕٔٗٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان، ٔهنداوي ، ط

هـ( ) د. 8٘ٗالمعروؾ بابن سٌده )تـ المخّصص : أبو الحسن علً بن إسماعٌل النحوي اللؽوي األندلسً ٕٗ

 ط( ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، ) د.ت( . 

هـ( 11ٓـ المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً : احمد بن محمد بن علً المقري الفٌومً ) ت ٖٗ

 م . 9ٕٓٔ، المطبعة االمٌرٌة ، مصر ،  ٖ، ط

ه( ، الناشر 1ٓ9د هللا شمس الدٌن محمد بن أبً الفتح الحنبلً )تـ المطلع على ابواب المقنع : أبو عبٗٗ

 م .98ٔٔه / ٔٓٗٔالمكتب االسالمً ، بٌروت ، لبنان ، 

 ، الدٌن شمس إبراهٌم:  تحقٌق ،( هـ1ٕٓ ت)  الفراء هللا عبد بن زٌاد بن ٌحٌى زكرٌا أبو:  القرآن معانًـ ٘ٗ

 . مٕٕٓٓ -هـٖٕٗٔ ، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ، ٔط

 -هـ ٖٕٗٔ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، ٕـ معانً النحو : د. فاضل صالح السامرائً ، طٙٗ

 م . ٖٕٓٓ

، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان، ٔـ معجم االفعال المتعدٌة بحرؾ : موسى بن محمد االحمدي ، ط1ٗ

 م.919ٔ
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، دار  ٔاالسمر، مراجعة : د. أمٌل بدٌع ٌعقوب، طـ المعجم المفصل فً علم الصرؾ : االستاذ راجً 8ٗ

 م .99ٖٔهـ ـ ٖٔٗٔالكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، 

معجم مقاٌٌس اللؽة : أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ، تحقٌق : عبد السالم محمد هارون ، د . ط ،  ـ9ٗ

 م .99ٓٔ -هـ ٓٔٗٔالدار اإلسالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، 

: مجمع اللؽة العربٌة ، إخراج : إبراهٌم مصطفى ، وآخرون ، دار الدعوة للتؤلٌؾ  المعجم الوسٌط ـ ٓ٘

 م .989ٔوالطباعة والنشر والتوزٌع ، استانبول ، 

د ، تحقٌق : محمد عبد الخالق عظٌمة ، د.ط ، لجنة أحٌاء التراث اإلسالمً ، بو العباس المبرألمقتضب : ـ أ٘

 هـ . 8ٖٙٔقاهرة ، ال

ـ المنصؾ : شرح لكتاب التعرٌؾ البً عثمان المازنً : ابن جنً ، تحقٌق : إبراهٌم مصطفى وعبد هللا ٕ٘

 م . 9ٗ٘ٔ -هـ 1ٖٖٔ، مطبعة مصطفى البابً الحلبً ، القاهرة  ٔأمٌن ، ط

الخوئً، تحقٌق : علً ـ منهاج البراعة فً شرح نهج البالؼة : العالمة المحقق مٌرزا حبٌب هللا الهاشمً ٖ٘

 م .ٖٕٓٓ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، لبنان ٔعاشور ، ط

 م .98ٓٔقراءة جدٌدة : د. عبد الصبور شاهٌن، مإسسة الرسالة، بٌروت، -ـ المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة ٗ٘

طابع بٌروت ، مٔـ المهذب فً علم التصرٌؾ : د. صالح مهدي الفرطوسً ، ود . هاشم طه شالش ، ط٘٘

 م .ٕٔٔٓه / ٕٖٗٔالحدٌثة ، بٌروت ، لبنان ، 

ثٌر ات المبارك بن محمد الجزري بن األبو السعادأن ـ النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واالثر : مجد الدٌٙ٘

 م . 9ٖٙٔ، المكتبة االسالمٌة ،  ٔهـ( ، تحقٌق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحً، طٙٓٙ)ت

هـ( ، مإسسة الطباعة 1ٕٗٔمستدرك نهج البالؼة : الشٌخ محمد باقر المحمودي )تـ نهج السعادة فً 1٘

 هـ . 8ٔٗٔ،  ٔوالنشر ـ وزارة الثقافة واالرشاد االسالمً ـ اٌران ، ط

 الرسائل الجامعٌة : 

لبنات ـ التراكم الداللً فً النص القرآنً : أطروحة دكتوراه : مجٌد طارش عبد ، جامعة بؽداد ـ كلٌة التربٌة لٔ

 م .ٕٓٓٓ، 

ـ داللة البنٌة الصرفٌة فً السور القرآنٌة القصار : رسالة ماجستٌر : جالل الدٌن ٌوسؾ فٌصل العٌدانً ، ٕ

 م .ٕٗٓٓجامعة البصرة ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 البحوث العلمٌة :

نٌة : دكتور حسام عدنان الٌاسري، مجلة قراءة لسا -ـ التراكم الداللً فً المقوالِت الباقرٌة التوظٌؾ والنتائج ٔ

 م .8ٕٔٓ، ٔ، العدد ٕٔنسانٌة، المجلد اإلالقادسٌة للعلوم 

ـ داللة استفعل على المبالؽة فً القرآن الكرٌم : د. زهٌر محمد علً ، بحث منشور فً مجلة االستاذ ، جامعة ٕ

 . ٖٕٔٓ، سنة ٕٓٓبؽداد ، العدد 


