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 :  البحث ملخص

سٌد البلؽاء والمتكلمٌن علً بن  كالم ضوء فً للمقول( الداللٌة القٌمة) مؤداها فكرة البحث ٌعرض

أبً طالب )علٌه أفضل الصالة وأتم التسلٌم( الواردة فً كتاب نهج السعادة فً مستدرك نهج البالؼة للشٌخ 

ٌُعدُّ موضوع و (التراكم الداللًالى دراسة ظاهرة )البحث  ٌهدؾو هـ( ،1ٕٗٔ)تمحمد باقر المحمودي 

 علىفكرته تقوم الذي ، وأحد موضوعات علم الداللة التً أقرها الدرس اللؽوي الحدٌث )التراكم الداللً(
لؽوٌة تتجه  وما تؤدٌه من مزاٌا ولطائؾ ،من دوال ومدلوالت فً النص المدروس وتراكم البحث فٌما تكثؾ

؛ مٌر المؤمنٌن )علٌه السالم(كالم أأحببُت أن أدرَس  ه الفكرةفً ضوء هذو ،بالنص الى أفق السمو واالبداع 
ِتِه أوالً، فضال على أصالِته وحٌوٌته فً الدرس اللؽوي  الحدٌث ثانٌاً، كما أنَّ وذلك لندرة هذا الموضوع وجدَّ

أمٌر المؤمنٌن )علٌه فً كالم ظاهرًة الفتًة مثُل ت( ةوالضمنٌ ة)الصرٌح ابشقٌه (التراكم الداللً) ألٌاتتوارد 
ً الصوتٌة، والصرفٌة، والنحوٌة، والمعجمٌة، إال أنً قد اقتصرت ف المستوٌات اللؽوٌة جمٌعاً  فً السالم(

ألهمٌة الدرس الصرفً فً ؛ وذلك ، وخصوصا بنٌة االفعالفقط  المستوى الصرفًهذه الدراسة على 
ء معانً النحو ثانٌاً، فضالً على توافر جملة كثرة مصادٌق التراكم الداللً فً ضوولالبحث الداللً أوال ، 

من االشارات على هذه المصادٌق النحوٌة عند جملة من اللؽوٌٌن والبالؼٌٌن القدماء كسٌبوٌه، والمبرد، 
 نً، والرضً االستراباذي، وؼٌرهم .وابن جنً، والزمخشري، وعبد القاهر الجرجا

 

فً هذه الدراسة هو االعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً، وذلك بعرض الشاهد  المنهج المتبعكان قد و
 و من هللاالعلوي ثم الشروع فً تحلٌله، معضداً ذلك ببعض الشواهد القرآنٌة أو االمثلة اللؽوٌة، وختاماً أرج

 .إنه حمٌد مجٌد  التوفٌق 
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 تقدٌم 

  التراكم الداللً فً المدونة المعرفٌةمفهوم 

 : المدونة المعجمٌةفً مفهوم )التراكم( أوال : 

ٌ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

]االتفال  }فٌرُكَمُه جمٌعاً{هللا عز وجل :  الرمل، والسحاب ونحوه من الشًء الُمرتِكم بعضه على بعض، قال
 .  (ٔ)[ ((ٖٗ]النور : }ثم ٌجعلُه ُركاماً{[، و  1ٖ: 

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

ُتُه((  .   (ٕ)وما أشبهه، وُمْرَتَكُم الطرٌق : َجادَّ

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

ٌن المجُموع، وُمْرَتَكم الطرٌق : َسَنُنه بعض، وسحاٌب ُمْرتكٌم وُركام، كمة : الطِّ ؛ ألّن المارة َتْرَتِكُم والرُّ
 .(ٖ)فٌه((

والسحاب ، وهو تراكم الرمل لة )ركم( مأخوذة من المعنى الحسًدال والذي ٌبدو من كالم المعجمٌٌن أنَّ   
 والطٌن، ونحوها من الشً المجموع بعضه على بعض، أو فوق بعض .

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

والرٌب أنَّ التنضٌد ٌعنً االتساق والرصؾ والترتٌب ، قال االزهري : )ٌقال: َنَضد وَضَمد : إذا  ، (ٗ)((
ْنِضُدهُ بالكسر  الجوهري أنَّ  ر، وذك (٘)جمع وَضّم، وَنَضد الشًء بعضه إلى بعض ُمّتسقاً(( ٌَ ))َنَضَد متاَعه 

 ، أي مرتباً .  (ٙ)د للمبالؽة فً وضعه متراصفاً((َنْضداً ، أي وضع بعضه على بعض، والَتْنضٌُد مثله ، شدِّ 

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 

 . (1)مركومة : سمٌنة ((

ومن خالل هذا التعبٌر المجازي ٌمكن تلمس معنى )القوة والصالبة والتماسك(؛ ذلك أنَّ الناقة المركومة  
 البة والقدرة على تحمل الصعاب . )السمٌنة( تتمتع بالقوة والص

 راكم( فً الحقول المعرفٌة :الت)مصطلح توظٌف ثانٌاً : 

 فً الحقل العلمً : ـٔ
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لقد ورد مصطلح )التراكم( عند علماء االقتصاد، وذلك فٌما أطلقوا علٌه )التراكم الرأسمالً( ، وهو تراكم  
رأس المال وتجمعه فً طبقة واحدة من طبقات المجتمع )طبقة االقطاعٌٌن(، مشٌرٌن إلى أن تراكم الثروة 

جزء األكبر من أجره، ومن هذه الرؤٌة ٌبدأ منذ اللحظة األولى للعملٌة اإلنتاجٌة، حٌث ٌحرم العامل من ال
انطلق ماركس فً بنائه للنظرٌة االقتصادٌة المعروفة فائض القٌمة، ومنها أًٌضا تحددت الخطوط العامة 

ؾ علماء الكٌمٌاء مصطلح )التراكم( لٌكون داالً على تجمع وتكاثر  (ٔ)لنهجه الفلسفً بشكل عام . كما وظَّ
ٌوم( فً الجسم إذا تعرض االنسان الى االشعاع الضار، وفضال على ذلك العناصر، مثل تكاثر عنصر )الراد

أطلقوا مصطلح )تراكم الضباب الدخانً( على الضباب الدخانً الكٌمٌائً الضوئً الناتج من تفاعل ضوء 
 .  (ٕ)الشمس مع ؼازات العوادم المنطلقة من محركات المركبات، ومن المصانع وؼٌرها

االطباء فً الجانب الفسلجً مصطلح )التراكم( للتعبٌر عن تكون العلل وفً الحقل الطبً استعمل 
، ومفهوم  (ٖ)واجتماعها فً البدن، نحو تراكم السموم وتراكم االمالح وتراكم الدهون فً االوردة والشراٌٌن

أسبق تراكم تلك العلل لم ٌكن المحدثون من االطباء أول من استعملها، بل نجد أن أطباء العرب القدماء هم 
هـ( فً بٌان سبب اختالج القلب : ))وأشد 4ٕٗفً استعمالها واالشارة إلٌها ، إذ ٌقول الرئٌس ابن سٌنا )ت 

ما ٌوجب االختالؾ أن ٌكون الدم لزجاً خانقاً للروح المتحرك فً الشراٌٌن وخصوصاً إذا كان هذا التراكم 
 .  (ٗ)ء المعدة ، والفم والفكر فً شًء((بالقرب من القلب، ومن أسبابه التً توجبه فً مدة قصٌرة امتال

 فً القرآن الكرٌم : ـ ٕ

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

ْجَعلَُه  ٌَ ْرُكَمُه َجِمًٌعا َف ٌَ ْجَعلَ اْلَخبٌَِث َبْعَضُه َعلَى َبْعٍض َف ٌَ ِب َو ٌِّ ُ اْلَخبٌَِث ِمَن الطه
ِمٌَز َّللاه ٌَ َم أُولَئَِك ُهُم }لِ فًِ َجَهنه

 [  .1ٖ]االنفال :   اْلَخاِسُروَن{

َ بصٌؽة المصدر )ُركام( بزنة )فُعال( ، وذلك فً قوله تعالى :  فً حٌن جاء االستعمال الثانً }أَلَْم َتَر أَنه َّللاه
ْخُرُج ِمْن ِخاَل  ٌَ ْجَعلُُه ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَق  ٌَ َنُه ُثمه  ٌْ ٌَُؤلُِّف َب  [ . ٖٗ]النور :  {لِهِ ٌُْزِجً َسَحاًبا ُثمه 

لمفعول )مركوم( لٌكون صفة للسحاب المجتمع فوق بعضه ، بصٌؽة اسم افقد ورد االستعمال الثالث  وأما   
قُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم{  وذلك فً قوله تعالى : ٌَ َماِء َساقًِطا  َرْوا ِكْسًفا ِمَن السه ٌَ  .[ ٗٗ]الطور : }َوإِْن 

 فً النصوص الشعرٌة :ـ ٖ

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

 :  (٘)م( الذي قال فٌه

 ٌا َمن لَِبرٍق أَبٌُت اللٌَلَ أَرقُُبُه                فً ُمكَفِهرٍّ َوفً َسوداَء َمركوَمةْ              

ومعنى البٌت : أن الشاعر بات تللك اللٌلة المتراكمة الظالم ، وهو ٌرقب البرق الذي ٌلمع فً ُسحٍب سوداء 
 كثٌفة ؼزٌرة االمطار . 
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ـ كما ورد استعمال اسم الفاعل )متراكم ( من الفعل )تراكم( داالً على تجمع وتراكم االمواج الشدٌدة فوق ٕ
م( من قصٌدة ٌمدح بها القعقاع بن  4ٓ٘)المسٌب بن َعلس )ت  بعضها، وذلك فً بٌٍت  للشاعر الجاهلً

 : (ٔ)معد بن زرارة ، إذ ٌقول فٌه

 (ٕ)َوََلَنَت أَجَوُد ِمن َخلٌٍج ُمفَعٍم                       ُمَتراِكِم اآلِذيِّ ذي ُدّفاعِ 

 

 :  فً الدرس اللغوي الحدٌثثالثاً : مفهوم التراكم الداللً 

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

، والتً ُنوقشت  (ٖ)الداللً فً النص القرآنً(عبد( عنواناً ألطروحته فً الدكتوراه، والموسومة بـ )التراكم 
 م . ٕٓٓٓفً كلٌة التربٌة للبنات ـ جامع بؽداد عام 

كما وقد استعمله الدكتور أحمد عبد التواب الفٌومً عنواناً ألحد فصول كتابه )من ظواهر علم الداللة فً  
فه ا لدكتور حسام عدنان كذلك لٌكون القرآن الكرٌم( ، ولم ٌكن له هذان االستعماالن فحسب،  بل قد وظَّ

ٌّة( -المقوالت الباقرٌة التوظٌؾ والنتائج عنوانا لبحثه الموسوم بـ )التراكم الداللً فً   .    ٗقراءة لَِسان

وتأسٌساً على ما تقدم ٌمكن عده مصطلحاً متداوال له قٌمته اللؽوٌة الفاعلة فً الدرس اللؽوي الحدٌث، فهو  
ق ومزاٌا ظاهرة لؽوٌة بالؼٌة مهمة طالما تطرق لمضمونها القدماء فً مصطلح ٌهدؾ الى كشؾ حقائ

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

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

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

ومما تجدر االشارة إلٌه هنا أنَّ هذا التعرٌؾ فٌه نظر، كونه ٌفتقد للدقة والوضوح، وٌمكن نقده من وجوه    
 عدة ، أجملها فً االتً :

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

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

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

ٌؾ ٌشوبها االضطراب، وعدم ـ إنَّ عبارة )توالً أكثر من دال على مدلول عام واحد ضخم( فً هذا التعرٕ
الدقة، ألنها تضٌق دائرة مفهوم التراكم الداللً، وتوظفه فً جانب واحد دون الجوانب االخرى ، فهذه 
ٌُراد به توالً  العبارة دون أدنى شك كأنما جعلته ٌبتعد عن االبواب االخر وٌقترب من باب الترادؾ الذي 

 والمهند والصارم ، وؼٌرها .  االلفاظ الكثٌرة على معنى واحد ، نحو السٌؾ
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وتأسٌساَ على هذٌن الملحظٌن ٌمكن أن أضع تعرٌفا لهذا المصطلح ٌكون أكثر دقة وشموال، فمصطلح    
التراكم الداللً : هو مفهوم عام ٌصدق على تراكم )تجمع( المعانً الكثٌرة تحت اللفظ الواحد أو االلفاظ 

 من دال من أجل إشباع المعنى، وزٌادته فً النص . القلٌلة ، كما ٌصدق أٌضا على توالً أكثر 

 التضمٌـــــــنأوالً : 

ٌنقسم التضمٌن فً اللؽة العربٌة على أربعة مقاصد هً : التضمٌن البٌانً، والتضمٌن البدٌعً، والتضمٌن   
  . (ٔ)العروضً، والتضمٌن النحوي

ة بالبحث النحوي أوالً، ولسعة      والذي ٌهمنا فً هذا المقام هو التضمٌن النحوي فقط ؛ وذلك لعالقته الماسَّ
 المقام لو َذكرُت االنواع االخرى ثانٌاً .

وبدأً البد من بٌان مفهوم التضمٌن فً اللؽة واالصطالح ، ففً اللؽة ورد مصطلح التضمٌن فً    
لى معان عدة منها الكفالة، واالٌداع، جاء فً لسان العرب  : ))َضِمَن الشًَء وبه المعجمات اللؽوٌة دالٌّ ع

َن الشًُء الشًَء أَْوَدعه إٌاه كما ُتوِدُع الوعاَء المتاَع  َنه إٌاه َكفَّلَه ، ... وَضمَّ َضْمناً وَضَماناً َكَفل به وَضمَّ
 .   (ٕ)والمٌَت القبَر((

ؾ التضمٌن      ٌُعرَّ ٌُعطى حكمه، وفائدته : أن تؤدي كلمة وفً االصطالح  بأنه إشراب لفظ معنى لفظ آخر ف
فه مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة باآلتً : ))التضمٌن : أن ٌؤدي فعل أو ما فً  (ٖ)مؤدى كلمتٌن ، وحدٌثاً عرَّ

ٌُعطى حكمُه فً التعدٌة واللزوم((  .   (ٗ)معناه فً التعبٌر مؤدى فعل آخر أو ما فً معناه ف

تضمٌن لٌس من سبٌل الى إنكاره كما ادعى البعض، وذلك أنه قد كُثر كثرة بالؽة مما جعلته مقبوالً ثابتاً وال 
ٌُحاط به ولعله لو ُجمع  عند أئمة اللؽة، قال ابن جنً : ))ووجدت فً اللؽة من هذا الفن شٌئا كثٌراً ال ٌكاد 

مرَّ بك شًء منه فتقبَّله، وأنس به فإنَّه فصٌل من أكثره )ال جمٌعه( لجاء كتاباً ضخماً وقد عرفت طرٌقه، فإذا 
 .  (٘)العربٌة لطٌؾ حسن ٌدعو إلى األنس بها والفقاهة فٌها((

ٌُعد أحد عوامل تحقق التراكم     وبحسب ما ورد فً المدونات اللؽوٌة قدٌمها وحدٌثها، فإنَّ التضمٌن النحوي 
أما فً األسماء فهو أن تضمن اسماً معنى اسم إلفادة الداللً فً اللؽة، إذ جاء فً كتاب البرهان ))... ف

ضمن حقٌق معنى حرٌص  }حقٌق على أال أقول على َّللا إال الحق{معنى االسمٌن جمٌعاً كقوله تعالى : 
ا األفعال فأن تضمن فعال معنى فعل آخر وٌكون فٌه معنى  لٌفٌد أنَّه محقوق بقول الحق وحرٌص علٌه، وأمَّ

ٌُالحظ (ٙ)الفعلٌن جمٌعا...(( ، وُنقِل عن ابن كمال باشا قوله : )) التضمٌُن أن ٌقصد بلفٍظ معناه الحقٌقً، و
معه معنى لفظ آخر ٌناسبُه، وٌدلُّ علٌه بذكر شًء من متعلقات اآلخر كقولك : أحمُد إلٌك فالناً ، فقد 

 .  (1)((الحظت َ فٌه مع الحمد معنى اإلنهاء، ودللَت علٌه بذكر صلته، أعنً كلمة إلى ... 

وٌقول الدكتور فاضل : ))إنَّ فائدة التضمٌن هو التوسع فً المعنى من أخصر طرٌق وأوجزه، وذلك أن  
ٌُؤتى معه بحرؾ ال ٌتعدى معه ذلك الفعل، وإنما ٌتعدى مع فعل آخر فٌكسب معنى الفعل  ٌُؤتى بفعل ثم 
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: ))وأما التضمٌن فإن اللفظ ٌحتفظ بمعناه ، وٌقول أحد الباحثٌن بهذا الصدد كذلك  (ٔ)المذكور والمقدر... ((
 . (ٕ)االصلً مع إمكانٌة التوسع بتحمله معنى لفظ آخر فتدل كلمة واحدة على معنى كلمتٌن((

وبعد هذا العرض ٌمكن إثبات فاعلٌة التضمٌن فً تراكم المعانً ؛ ذلك أن ما ذكره العلماء من مفاهٌم     
مثل )االشراب، وإفادة االسم معنى االسمٌن، والتوسع فً المعنى، واالكتساب( إنما هً مفاهٌم تدخل ضمن 

عدده، وتوسعه، وشموله، وهذا ما ٌرمً إطار مفهوم )التراكم الداللً(، وذلك أنه ٌراد بها إكثار المعنى، وت
 إلٌه التراكم الداللً كذلك . 

فً كالم له )علٌه السالم( فً بٌان دعائم  " عتا "ومن مصادٌق التضمٌن فً مستدرك النهج مجًء الفعل   
: ))... ومن عتا عن أمر َّللا شك، ومن شك تعالى َّللا علٌه فأذله بسلطانه وصغره النفاق والكفر وشعبها 

  . (ٖ)جالله، كما أغتر بربه الكرٌم، وفرط فً أمره ((ب

، وهو من االفعال الالزمة التً  "االستكبار"فً المعجمات اللؽوٌة على معنى   " عتا "حٌث ٌدلُّ الفعل    
اً إذا استكبر فهو عاٍت، والملك الجبار عاٍت،  ٌّ ال تتعدى الى المفعول به، قال الخلٌل : ))عتا ُعُتّواً وِعتِ

وجاء فً لسان العرب : )) عتا ٌعتو عتواً، ،  (ٗ)بابرة عتاة، وَتَعتَّى فالٌن، وَتَعتَّْت فاُلنة إذا لم ُتِطْع((وج
، وٌقول الدكتور محمد ندٌم فاضل : ))عتا ٌعتو عتوا، وعتٌا : استكبر،  (٘)وعتٌاً استكبر، وجاوز الحد((

 . (ٙ)وتمرد، وتجبر، فالفعل الزم ال ٌتعدى، وتعدٌته بعن حملته على التضمٌن...((

وبالرجوع الى النص الشرٌؾ نجد أن هذا الفعل قد جًء به متعدٌاً بحرؾ الجر " عن " ، ولم ٌكن هذا   
، وهذا ما  "االستكبار"فضال على االحتفاظ بمعناه االصلً وهو  " االبعاد " ،نى االمر إال لتضمٌنه مع

ٌُستشؾ من قول الشٌخ المحمودي : ))عتا ٌعتو، وعتى ٌعتً عتوا وعتٌا وعتٌا : استكبر... ، وال شك أن 
 . 1لشك ((العتو والتكبر عن قبول أمر هللا ٌوجب بعد االنسان المتكبر عن هللا ودستوراته، وهو ٌستلزم ا

 قد تراكم فٌه معنٌان : "عتا "و انطالقا من كالم المحمودي ٌتبٌن أنَّ الفعل  

 االول : معنى االستكبار، وهو معنى معجمً ؼٌر مكتسب . 

 واآلخر : معنى االبعاد ، وهو معنى مكتسب؛ إذ اكتسبه الفعل بسبب تعدٌته بحرؾ الجر "عن" .   

هو  "عن "عند تعدٌته بـ  "عتا "ستدل به على تراكم المعانً فً الفعل وبعد هذا العرض فإنَّ خٌر مما ٌُ   
َها َوُرُسلِِه ما ذكره جملة من المفسرٌن عند تناولهم قوله تعالى  ٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َربِّ ٌَ ْن ِمْن َقْر ٌِّ : }َوَكأَ

ْبَناَها َعَذاًبا ُنْكًرا {   [ .4الق / ] الطَفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِدًٌدا َوَعذه

، أي أعرضت  (8)إذ قال الزمخشري : )) "َعَتْت َعْن أَْمِر َربَِّها" أعرضت عنه على وجه العتّو والعناد((
 .وهً مستكبرة معاندة 

 . (9)عتت : أعرضت عن أمر ربها على سبٌل العناد والتكبر(())وذكر أبو حٌان :  
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وجاوزت الحد فً عصٌانها وطؽٌانها فأعرضت عتت" أي استكبرت وجاء فً نظم الدرر للبقاعً : )) "
ا َصالُِح اْئتَِنا  وقال االلوسً فً تفسٌر قوله تعالى :،  (ٔ)عناداً(( ٌَ ِهْم َوَقالُوا  اَقَة َوَعَتْوا َعْن أَْمِر َربِّ }َفَعَقُروا النه

على األول أن ٌضمن } َعَتْوْا { [ : ))وأوجب بعضهم 11]االعراؾ/ اْئتَِنا بَِما َتِعُدَنا إِْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسلٌَِن { 
 .  (ٕ)معنى التولً أي تولوا عن امتثال أمره عاتٌن((

ومن أمثلة التضمٌن كذلك الداعمة للتراكم الداللً ما جاء فً كالم االمام )علٌه السالم( فً صفة المتقٌن    
م أمثال القداح، ٌحسبهم ... فأما النهار فحلماء علماء، بررة أتقٌاء براهم خوف بارٌهم فهمن شٌعته : ))

أو قد خولطوا وقد خالط القوم من عظمة ربهم وشدة  -وما بالقوم من مرض  -الناظر إلٌهم مرضى 
سلطانه أمر عظٌم، طاشت له قلوبهم، وذهلت منه عقولهم، فإذا استقاموا من ذلك بادروا إلى َّللا تعالى 

 . (ٖ)باَلعمال الزاكٌة...((

، ٌقول ابن  " االعتدال" و "االستواء"هو فعٌل الزم ال ٌتعدى بنفسه، وٌأتً لمعنى  "استقام"فالفعل    
))قاَم الشًُء واْستقاَم اْعتَدل واستوى... ، واالْسِتقامة اعتدال الشًء واْسِتواؤه ...، واستقاَم الشِّعر منظور : 

َزَن((  . (ٗ)اتَّ

فٌكتسب عند ذلك معاٍن أخرى تختلؾ باختالؾ الحرؾ إال أنَّ هذا الفعل قد ٌتعدى أحٌاناً بحروؾ الجر،    
الُمتعدى به ، فـ ))استقام على طرٌقته : دام ، وثبَت ، واستقام لوجهه : انقاَد واستمرت طرٌقته، واستقام له : 

 . (٘)ثبَت على طاعته ، واستقام بفالن : مدحه وأثنى علٌه...((

وهذا االمر  "من"قد تعدى بحرؾ الجر  " استقام "وبالعود الى النص العلوي الشرٌؾ تجد أن الفعل   
مع  بقاء داللته على معنى االعتدال واالستقامة، ٌقول الشٌخ المحمودي  " االفاقة "جعله ٌتضمن معنى 

أي إذا حصلت لهم االفاقة، واالستقامة من ذهاب قلوبهم وذهول عقولهم ٌتبادرون إلى موضحاً ذلك : ))
 .  (ٙ)الزاكٌة((التقرب إلى هللا باألعمال 

ـ وهللا أعلم ـ أي إذا أفاقوا " فإذا استقاموا من ذلك " وبذلك ٌكون مراد اإلمام )علٌه السالم( هنا بقوله :   
  من ؼشٌتهم أفاقوا وهم على استقامة تامة من االٌمان والورع والتقوى . 

الفاقة " فً ركم المعانً لمعنًٌ "االستقامة وا "استقام"وبهذا العرض تتضح فاعلٌة تضمٌن الفعل   
وتكثٌرها؛ إذ أصبح هذا الفعل ومن خالل تعدٌته بحرؾ الجر من داالً على معنٌٌن بعد أن كان ٌدلُّ على 

 معنى واحداً ال ؼٌر، وهذا هو سر التضمٌن القائم على اٌجاز اللفظ ، وتعدد / تراكم المعنى .      

ما تحقق فً الفعل )تزٌل( الوارد فً خطبٍة له )علٌه ومما تراكم كذلك من معان بفعل التضمٌن النحوي 
))والشبهة على أربع شعب : على اإلعجاب بالزٌنة، وتسوٌل النفس، السالم( فً بٌان أقسام الشبهة : 

وتأول العوج، وتلبس الحق بالباطل، وذلك بأن الزٌنة تزٌل على البٌنة، وإن تسوٌل النفس ٌقحم على 
  . (1)الشهوة...((

قال ابن "التنحً ، والذهاب ، واالضمحالل" ذكرت المعجمات اللؽوٌة أنَّ الفعل )زال( ٌدلُّ على  حٌث    
فارس : ))الزاء والواو والالم أصٌل واحٌد ٌدلُّ على تنّحً الشًِء عن مكانه، ٌقولون: زال الشًُء َزواالً، 
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هاب واالْستِحالة وجاء فً لسان العرب : ، (ٔ)وزالت الشمس عن كبد السماء تُزول(( َوال الذَّ ))الزَّ
 . (ٕ)واالْضِمْحالل((

، ٌقول  ؛ وذلك لتضمنه معنى المجاوزة " على " و قد جاء الفعل فً النص الشرٌؾ متعدٌاً بحرؾ الجر  
الشٌخ  المحمودي : )) كلمة )على( بمعنى )عن( وهً المجاوزة، أي إنَّ الزٌنة ُتزٌُل من استعجب بها، 

 .  (ٖ)نة والبراهٌن الجلٌة وتجره إلى مهاوي الشهوات((وتصرفه عن البٌ

"المجاوزة ، فً النص العلوي وبعد تعدٌته بحرؾ الجر "على" قد راكم معنًٌ )زال( وبذلك ٌكون الفعل   
 ال ؼٌر .  " االزالة "بعد أن كان ٌفٌد معنى  واالزالة"

ونظٌر ما تقدم كذلك ما ورد فً كتاٍب له )علٌه السالم( عاتب به أهل الكوفة، لما أؼار سفٌان بن عوؾ   
بأمر معاوٌة على )االنبار( وقتل حسان بن حسان البكري مع جماعة من المؤمنٌن رحمهم هللا، جاء فٌه : 

القول حتى برمت، هزءاً من  ))... أما بعد فإنً عاتبتكم فً رشدكم حتى سئمت، وراجعتمونً بالهزء من
ٌُعزُّ أهلُُه، ولو وجدت بداً من خطابكم والعتاب إلٌكم ما فعلت...(( ٌُعاُد به، وخطٍل ال     . (ٗ)القول ال 

فالفعل " عاد " من االفعال التً تتعدى بحرؾ، تقول : عاد إلٌه وله وعلٌه ٌعود عودة وعوداً : رجع ،    
  .  (٘)بالمسألة كرر السؤال ، وعاده عن كذا صرفه، وعاودوارتد

ٌُعاد( قد أكسبته التعدٌة بحرؾ الجر الباء معنى جدٌداً ،     والمالحظ فً النص الشرٌؾ أنَّ الفعل المضارع )
ناً معنى التلفظ مرة بعد أخرى، مع االحتفاظ بداللته على معنى الرجوع، ٌقول الشٌخ  إذ جعلته متضمَّ

 ٌطاق به، أو أنَّ الباء فً )به( بمعنى الالم أي ال ٌعاد إلٌه ثانٌاً وال المحمودي : )) و )ال ٌعاد به( أي ال
الفعل )عاد( وبفضل التعدٌة قد دلَّ داللة ركاماً على  ومما تقد ٌتضح أنَّ .  (ٙ)ٌتلفظ به مرة أخرى لقبحه((

 بأوجز طرٌق وأٌسره .  )االعادة ، والتلفظ(معنًٌ 

 التعرٌف والتنكٌر ثانٌاً : 

التعرٌؾ والتنكٌر ))ظاهرة شائعة فً لؽات العالم ترتبط بالتقابل المركوز فً أذهان أهل اللؽة بٌن     
 .  (1)المعروؾ والمجهول، أو المعٌن والشائع فً جنسه((

وٌرى النحاة أن النكرة هً أصل المعرفة، وهً أشدُّ تمكنا منها، جاء فً الكتاب : ))واعلم أن النكرة    
ن المعرفة، وهً أشد تمكناً؛ ألن النكرة أول، ثم ٌدخل علٌها ما تعّرؾ به. فمن ثم أكثر الكالم أخؾ علٌهم م

 .  (8)ٌنصرؾ فً النكرة((

والشك أنَّ التعرٌؾ والتنكٌر من القضاٌا النحوٌة التً ُتسهم أحٌانا فً تراكم المعنى زٌادته، ٌقول الدكتور   
سعد محمد علً : ))من المعروؾ أن للتعرٌؾ والتنكٌر وظائؾ داللٌة عدٌدة منها االنفتاح الداللً الذي 

 .      (9)ٌُسهم فً تكثٌؾ الداللة والتأثٌر فً المتلقً((
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وتقول الدكتور لمى عبد القادر كذلك : ))لما كان التنكٌر ٌحمل معنى االبهام إذ ٌكون اللفظ المنكر ؼٌر    
 . (ٔ)معٌن، فقد ٌفضً هذا االبهام الى االتساع فً المعنى فٌضمن داللة العموم للنكرة((

ل فتح المجال الداللً وذلك أنها أي النكرة تعم ؛ركم الدالالت وحشدها ُتسهم فً النكرة تجد أنَّ  ومن هنا
 وادخال كل معنى مقبول ومستساغ ٌؽنً النص وٌثرٌه داللٌاً .

ومن شواهد التعرٌؾ فً نهج السعادة الداعمة لركم المعنى ما ٌالحظ فً خطبٍة له )علٌه السالم( لما أصر   
وم كً ٌرعووا، أو أٌها الناس إنً قد راقبت هؤالء القالناكثون ٌوم الجمل على الشقاق وآذنوه بالحرب : ))

ٌرجعوا، ووبختهم بنكثهم وعرفتهم بغٌهم، فلم ٌستحٌوا، وقد بعثوا إلً أن ابرز للطعان، واصبر للجالد 
وإنما تمنٌك نفسك أمانً الباطل، وتعدك الغرور، أال هبلتهم الهبول لقد كنت وما أهدد بالحرب، وال أرهب 

برقوا، فقد رأونً قدٌما وعرفوا نكاٌتً ، فكٌف بالضرب، ولقد أنصف القارة من راماها، فلٌرعدوا ولٌ
قت جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي الٌوم، وإنً  رأونً ؟. أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركٌن، وفره

  . (ٕ)لعلى ما وعدنً ربً من النصر والتأٌٌد((

القى االمام )علٌه السالم( هذه الخطبة فً واقعة الجمل بعد أن دعاه الناكثون الى البراز والقتال     
والطعان، وكان منه )علٌه السالم( رداً على هذه الدعوة والتهدٌد أن ذكرهم )علٌه السالم( بنفسه من خالل 

 )ابو الحسن(، اللقب  )أنا(ر ركم جملة من المعارؾ فً مواضع عده من هذا النص ، أال وهً : الضمٌ
، الضمٌر  )ذلك القلب(، اسم االشارة للبعٌد  )الذي(وهو اسم علم له )علٌه السالم( ، االسم الموصول 

 . )النصر، والتأٌٌد(، ال التعرٌؾ فً كلمتً  )ربً(المضاؾ الى كلمة رب فً 

المام )علٌه السالم( وفراسته فً الحروب ولو تأملنا تراكم هذه المعارؾ لتبٌن لنا أهمٌتها فً بٌان شجاعة ا  
 احتجاجا على هؤالء الناكثٌن المارقٌن الجاهلٌن لشخصه )علٌه السالم( .   

ٌُعرؾ بدعاء    ومن شواهد التعرٌؾ كذلك الداعمة لركم المعنى ما جاء فً دعاٍء له )علٌه السالم(، وهو ما 
البالغ الحكمِة، الدامغ الحجِة، الواسع الرحمِة، المانح  وال إله إال َّللا السابغ النعمِة،ٌوم الخمٌس : ))...

 . (ٖ)العصمِة((

حٌث راكم )علٌه السالم( ال التعرٌؾ، واالضافة فً النص الشرٌؾ فً خمسة مواضع؛ ولم ٌكن هذا   
الركام من المعارؾ إال لبٌان عظمة هللا وجالله؛ ذلك أن )ال التعرٌؾ( هنا وفً كل موضع إنما تفٌد معنى 

لكمال هلل تعالى، وهذا الؽرض الداللً هو أحد أؼراض ال التعرٌؾ، جاء فً كتاب سٌبوٌه : ))إذا قلت : ا
، وجاء فً معانً النحو أن من أؼراض أل التعرٌؾ ))الداللة  (ٗ))هذا الرجل( فقد ٌكون أن تعنً كماله((

ومن ذلك قولنا : )هذا الفتى كل على الكمال كقولك )هذا الرجل(، و)هذا البطل( أي الكامل فً هذا الوصؾ، 
الفتى(، وهذا الفتى حق الفتى(...، وأنت تحس الفرق بٌن قولنا : )هذا الرجل( و)هذا رجل( ، و)هذا البطل(، 

 . ٘و)هذا بطل( ففً التعرٌؾ من الداللة ما لٌس فً التنكٌر((

)ال إله اال َّللا سابغ النعمِة، بالغ ومن هنا ٌتبٌن سر التعرٌؾ فً النص الشرٌؾ، فلو قال )علٌه السالم( :    
 النتفى ؼرض الكمال الذي أراده االمام )علٌه السالم( فً هذا المقام .الحكمِة ...الخ( 

وأما بخصوص التعرٌؾ باإلضافة فإنها كذلك عملت على تكثٌر المعنى من خالل ركم معنًٌ الدوام   
هنا أفادت التراكم الزمنً أي استؽراق االزمنة  والثبوت فً وقت واحد، حٌث إن إضافة المشتق الى عامله

جمٌعا، المضً، والحال، واالستقبال دون انقطاع ، كما أفادت الداللة على ثبوت الحدث مثلما االسم ٌفٌد 
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الثبوت، النَّ االضافة من خصائص االسماء، ٌقول الدكتور فاضل موضحاً أثر إضافة المشتق لعامله فً 
ٌق أنَّ لكل تعبٌر ؼرضاً ال ٌؤدٌه االخر، فاإلعمال نٌص فً الداللة على الحال أو تكثٌر المعنى : ))والتحق

االستقبال، واالضافة لبست نصاً فً ذلك، فإنك إذا قلت : )أنا ضارٌب محمداً( كان ذلك داالً على الحدث فً 
ُتُه َوَنَفْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً َفَقُعوا لَُه }إِنًِّ َخالٌِق َبَشًرا ِمْن ِطٌٍن ، َفإَِذا َسوه الحال أو االستقبال، قال تعالى  ٌْ

[ فهو لالستقبال، أما االضافة فلٌست نصاً فً هذا المعنى، بل تحتمل المضً، 1ٕـ1ٔ]ص : َساِجِدٌَن{
واالستمرار، والحال، واالستقبال، فإنك إذا قلَت : )أنا مكُر محمٍد( احتمل ذلك المضً والحال واالستقبال 

َ َفالُِق [ وهو ماض ، وقال : ٓٔ]ابراهٌم :  }فاطر السموات واالرض{تعالى :  واالستمرار، قال
} إِنه َّللاه

ُ َفأَنهى ُتْؤَفُكو
ًِّ َذلُِكُم َّللاه ٌِِّت ِمَن اْلَح ِت َوُمْخِرُج اْلَم ٌِّ ًه ِمَن اْلَم ٌُْخِرُج اْلَح َوى   َن ، َفالُِق اإْلِْصَباِح{اْلَحبِّ َوالنه

[ وهو استمرار ، فاإلضافة تعبٌر احتمالً، ٌحتمل أكثر من معنى، بخالؾ االعمال فإنه 9ٙـ  9٘]االنعام : 
تعبٌر قطعً، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه فً االعمال ٌكون الوصؾ ملحوظاً فٌه جانب الحدث 
وقربه من الفعلٌة، فً حٌن أنه فً االضافة ٌكون ملحوظاً فٌه جانب االسمٌة وذلك أن االضافة من 

 .    (ٔ)خصائص االسماء((

وبلحاظ ما تقدم تجد أن تراكم التعرٌؾ )بأل، واالضافة( فً النص الشرٌؾ جاء مناسبا لسٌاق النص   
 الرامً الى بٌان قدرة هللا وعزته .          

وأما بخصوص النكرة فإنها وكما تبٌن تعمل على اتساع دائرة المعنى من خالل ركم الدالالت     
لذا فقد سجل حضورها ظاهرة الفتًة فً كالم االمام )علٌه السالم(، فال ٌكاد ٌخلو نص تقرٌباً  واجتماعها،

 من االلفاظ المنكرة، ومن أمثلة ذلك ما جاء فً أحد أدعٌته )علٌه السالم( ، وهو ٌناجً ربه جلَّ وعال :
ُر عن ذاتهِ  -وبدء الثناء منك  -))إلهً كٌف أثنً  ٌُعبِّ نطٌق، وال ٌعٌه سمٌع، وال ٌحوٌه  علٌك وأنت الذي ال 

 . (ٕ)قلٌب، وال ٌدركه وهٌم، وال ٌصحبه عزٌم، وال ٌخطر على باٍل...((

" نطٌق، سمٌع، ٌكشؾ لنا النص الشرٌؾ عن تراكم جملة من النكرات، وذلك فً ستة مواضع، وهً :   
داللً سواء على المستوى وٌمكن بٌان ما دلت علٌه هذه النكرات من تراكم قلٌب، وهٌم، عزٌم، بالٌ "، 

 االفرادي أو على المستوى االجمالً ، وذلك فً االتً : 

ـ فعلى المستوى االفرادي فقد أفاد التنكٌر فً كل منها معنى العموم واالطالق، فهً تدلُّ داللة ركاماً على ٔ
دت مصادرها واختلفت سواء كلِّ نطٍق، وكلِّ سمٍع، وكلِّ قلٍب، وكلِّ وهٍم، وكلِّ عزٍم، وكلِّ باٍل، مهما تعد

كانت من البشر أو الجن أو المالئكة أو ؼٌرها، وقد تعاضدت داللة التنكٌر هنا على العموم واالطالق 
المفٌدان لركم المعنى وتعدده مع داللة استمرار النفً الى المستقبل المدلول علٌها بـ )ال( النافٌة الداخلة على 

عنى كذلك؛ ذلك أنَّ )ال( عندما تدخل على الفعل المضارع قد تكون دالة الفعل المضارع والدالة على ركم الم
} ال على استمرارٌة النفً ودوامه فً الماضً والحاضر والمستقبل، فهً ال تقٌده بزمن معٌن كقوله تعالى : 

قٌده [ ، ٌقول دكتور فاضل : ))وتدخل )ال( على الفعل المضارع فال تٕ٘٘] البقرة : تأخذه سنٌة وال نوم{ 
 .(ٖ)بزمن على االرجح، وإن كان النحاة ٌرون أنها تخلصه لالستقبال((

إذن فداللة التنكٌر على االطالق والعموم الداعمان لركم المعنى جاءت منسجمًة مع  سٌاق النص الشرٌؾ    
الدال على عظمة هللا تعالى وقدرته، فاهلل تعالى ال تعبر عن ذاته جمٌع المنطوقات، وال تعٌه كل 

 المسموعات، وال تحوٌه كل القلوب ... الخ .   

ـ وأما على المستوى االجمالً فقد أفاد التراكم اللفظً الناتج من تعدد تلك النكرات فً ستة مواضع ٕ  
الداللة على معنى عام وهو توكٌد وإثبات وإقرار عظمة هللا تعالى وقدرته عند المتلقً، ذلك أن تعدد الشًء 

ٍع هو مدعاة لتوكٌد الخبر وتمكٌنه عند المخاطب، وٌمكن بٌان تلك التراكمات الداللٌة وتكراره فً ؼٌر موض
 المتحققة فً المستوٌٌن االجمالً واالفرادي فً المخطط االتً :

                                                           

 . 3/114:  معاني النحوـ  1

 . 6/230:  نهج السعادةـ  2
 . 176/ 4ـ معاني النحو :  3



 

ٔٔ 

 نطٌق              تراكم المنطوفات                                                       

 سمٌع              تراكم االسماع                                                        

 قلٌب              تراكم القلوب   تراكم لفظً                                         

 وهٌم               تراكم االوهام                                                         

 عزٌم              تراكم كل عزم                                                        

 بالٌ              تراكم العقول                                                           

 

))رحم َّللا عبداً  هو تنكٌر لفظة )عبد( فً قوله )علٌه السالم( :ونظٌر ما تقدم فً إفادة التراكم المعنوي  
 .  (ٔ)تفكر فاعتبر، وأبصر فازدجر، وعاٌن ادبار ما أدبر وحضور ما حضر((

فً هذا المقام نكرًة كً تدلُّ داللة ركاماً على عموم وشمول كل عبٍد متفكر معتبر  )عبد(فقد جاءت كلمة    
 ا العبد رجال أم أمرة، كبٌراً أم صؽٌراً، حراً أم ملوكاً .  مزدجر بما أبصر، سواء كان هذ

ومن التراكم كذلك الحاصل من التنكٌر ما تجده فً تنكٌر لفظة )حدث(  فً كتابه )علٌه السالم( إلى   
))أما بعد فلوال هناة كن فٌك كنت المقدم فً هذا االمر قبل الناس، ولعل أمرك ٌحمل  االشعث بن قٌس :

إن اتقٌت َّللا، ثم إنهه كان من بٌعة الناس إٌاي ما قد بلغك، وكان طلحة والزبٌر ممن باٌعانً بعضه بعضا 
 . (ٕ)ثم نقضا بٌعتً على غٌر حدٍث أحدثته((

حٌث احتج )علٌه السالم( بتنكٌر كلمة )حدث( ألنها تدل داللة ركام على كل حدث، فهً تفٌد العموم    
والشمول، فاإلمام )علٌه السالم( أراد أن ٌثبت ومن خالل هذا العموم التراكمً على بطالن ادعاء طلحة 

قض تلك البٌعة، وهذا هو والزبٌر فً نقضهما لبٌعته ؛ ألنه )علٌه السالم( لم ٌصدر منه أي شًء ٌوجب ن
 أحد االسالٌب الحجاجٌة فً كالمه )علٌه السالم(  . 

 

 التقدٌم والتأخٌرثالثاً : 

ُؾ منٌر سلطان التقدٌم والتأخٌر بـأنه ))تبادل فً مواقع الكلمات بحٌث تترك كلمة مكانها فً      ٌُعرِّ
انت لتؤدٌه لو أنها بقٌت فً مكانها الذي المقدمة؛ لتحل كلمة اخرى محلها؛ وذلك لتؤدي ؼرضاً بالؼٌاً ما ك

 .  (ٖ)اقتضته قاعدة الضبط اللؽوي((

والتقدٌم والتأخٌر سمة أسلوبٌة لها كبٌر األثر فً روعة الكالم وبالؼته، وبذلك فقد أشاد به قدٌماً شٌخ    
ؾ هو باٌب كثٌُر الفوائد َجمُّ البالؼٌٌن عبد القاهر الجرجانً عندما قال فً وصفه : )) المحاسن واسُع التصرُّ

ْلُطؾ  ٌَ ٌُفضً بَك إِلى لطٌفٍة . وال تزاُل ترى ِشعراً ٌروقُك مسَمُعه و بعٌُد الؽاٌة، ال ٌزاُل ٌفَترُّ لك عن بدٌعٍة و
ل اللفُظ عن مكاٍن إلى  م فٌه شًٌء وُحوَّ لدٌك موقُعه ثم تنظُر فتجُد سبَب أْن راقك ولُطؾ عندك أن قُدَّ

 . (ٗ)مكان((
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لػ هذا االسلوب اللؽوي هذه المنزلة لكونه ))من أهم الظواهر اللؽوٌة التً أكسبت اللؽة مرونتها، و قد ب  
وطواعٌتها، فهو ٌسمح للمتكلم أن ٌتحرك بحرٌة، فٌختار من التراكٌب المحتملة للؽة ما ٌمنح موقفه الفكري 

 .    (ٔ)والوجدانً خصوصًٌة وتفرداً((

ن أن التقدٌم والتأخٌر إنما ٌأتً ألؼراٍض داللٌة وبالؼٌة عدة، منها : وكما ٌرى النحوٌون والبالؼٌو    
االهتمام بالمقدم، التخصٌص، تقوٌة المعنى وتوكٌده، االفتخار، تعجٌل المسرة، أو المساءة، التشوٌق الى 

 .   (ٕ)سماع الخبر بعد ابهامه، التشرٌؾ، التقدٌم للعلة والسبب

أخٌر هو تؽٌٌر مواقع المفردات؛ لذا فإنَّ هذا التؽٌٌر لم ٌحدث ُجزافاً أو ولما كان أساس عمل التقدٌم والت  
اعتباطاً بل هو من أجل ركم المعنى، وزٌادته فً اللفظ المقدم، ٌقول عبد القاهر عند تناوله قوله تعالى : 

 } ومعنى جلٌالً ال سبٌل إلٌه مع [ : ))... أنَّ للتقدٌم فائدة شرٌفة، ٓٓٔ]االنعام : }وَجَعلُوا هللِ ُشَرَكاَء الجنه
التأخٌر، بٌانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء، وعبدوهم مع هللا تعالى، 
وكان هذا المعنى ٌحصل مع التأخٌر حصوله مع التقدٌم، فإن تقدٌم الشركاء ٌفٌد هذا المعنى، وٌفٌد معه 

، وقال فً موضع آخر  (ٖ)ون هلل شرٌك ال من الجن وال ؼٌر الجن((معنى آخر وهو أنه ما كان ٌنبؽً أن ٌك
: ))فانظر اآلن إلى شرؾ ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء، واعتبره فإنه ٌنبهك لكثٌر من األمور، 
ٌُزاد فً المعنى من ؼٌر  وٌدلك على عظم شأن النظم، وتعلم به كٌؾ ٌكون اإلٌجاز به؟ وما صورته؟ كٌؾ 

اللفظ؟ إذ قد ترى أن لٌس إال تقدٌم وتأخٌر، وأنه قد حصل لك بذلك من زٌادة المعنى ما إن  أن ٌزاد فً
 .  (ٗ)حاولت مع تركه لم ٌحصل لك((

ُب بها المعنى العمٌق     ٌُقرَّ ٌُراد من ورائه المعانً السطحٌة القرٌبة، بل هو ))وسٌلٌة  فالتقدٌم والتأخٌر ال 
فً النص االدبً؛ كونه ٌعمل على  (ٙ)ٌبعث على انفتاح المعنى((دٌع ))فهو أسلوب ب ،٘والداللة البعٌدة((

 . 1استجالب ))المعانً االضافٌة، والدالالت الثانوٌة((

وللتقدٌم والتأخٌر مصادٌق كثٌرة فً مستدرك النهج، ولكن اقتصر على بعضها لبٌان أثرها فً ركم      
فلٌس َّللاَ عرَف من )) المعانً ، ومن ذلك ما ورد فً خطبٍة له )علٌه لسالم( فً توحٌد هللا وتعظٌمه :

له، وال َق من مثه َد َمْن نههاه، والبه صده َف ذاته، وال لُه وحه حقٌقتُه أصاَب من شبههُه، وال اٌاه أراَد من  عره
اه عنى من  ٌِّ د من اكتنهه، والبه آمن من جعل له نهاٌة، وال صمده من أشار إلٌه، وال إ ُمُه، وال له وحه توهه

َضُه(( هُ، وال له تذلهلَ من بعه حده
(8) .     

)وال صمده من أشار ع، ما عدا قوله ففً النص العلوي ٌتضح تقدٌم المفعول به على فعله فً تسعة مواض   
م فٌه المفعول به، وهذا التقدٌم هو من روائع كالم االمام )علٌه السالم( التً تكشؾ عن إلٌه(  ٌُقدَّ إذ لم 

 تراكمات داللٌة عدة، والتً ٌمكن بٌانها فً اآلتً : 

 ـ الداللة على تمكٌن المعنى وتقوٌته فً نفس المتلقً .ٔ

 ـ الداللة على أهمٌة المقدم وعظمته .    ٕ
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ـ التشوٌق والتلذذ بالخبر بعد االبهام؛ ذلك أن اإلمام )علٌه السالم( قد قدم جمٌع تلك المفاعٌل لؽرض إبهام ٖ
االمر على المتلقً كً ٌشتاق الى سماع الخبر بعد إبهامه، وهذا االمر أوقع فً النفس وأمكن فً الذهن، 

 الجٌوسً : ))الشك أنَّ مجًء الخبر بعد االشتٌاق إلٌه ألذ وأوقع فً النفس، وأمكن فً ٌقول دكتور عبدهللا
َف ذاته، ، وبذلك فلو أخر االمام )علٌه السالم( تلك المفاعٌل، وقال : (ٔ)ذهن السامع(( )فال عرف َّللاَ من عره

َقُه من مثله ...الخ( نفسً الجلٌل الذي حصل تقدٌم الكالم ، النتفى هذا الؽرض الوال وحده من نههاهُ، وال صده
 ألجله . 

ومن الشواهد كذلك ما تجده فً كتاٍب له )علٌه السالم( الى زٌاد بن عبٌد عامله على البصرة موبخاً إٌاه     
أما بعد فإنك شتمت رسولً وزجرته، وبلغنً أنك تبخر وتكثر من االدهان وألوان الطعام، وتتكلم على )): 

الصدٌقٌن، وتفعل إذا نزلت أفعال المحلٌن، فإن كان ذلك كذلك، فنفَسك ضررَت وأدبى المنبر بكالم 
 . (ٕ)تعرضَت((

تراكم دالالت عدة لم  )ضررت، وتعرضت(على فعلٌهما  )نفسك، وأدبً(حٌث حصل بتقدٌم المفعولٌن   
 تتحقق لو جًء بهما متأخرٌن، وتلك الدالالت أجملها باالتً :

 المعنى وتوكٌده فً نفس زٌاد بن عبٌد .ـ إلفادة تقوٌة ٔ

ـ إفادة معنى التخصٌص، أي أنك ٌا زٌاد لم تضر بهذا العمل ؼٌر نفسك، ولم تتعرض سوى لما أمرتك به ٕ
 من عمل الخٌر . 

 ـ كذلك جاء التقدٌم هنا لزٌادة التوبٌخ والتبكٌت والزجر لزٌاد، المدلول علٌها بسٌاق النص .ٖ

دٌق التقدٌم ما ورد فً  خطبٍة له )علٌه السالم( فً الحث على التقوى والردع عن ونظٌر ما تقدم من مصا 
))أٌها الالهً بنفسه كأنً بك وقد أتاك رسول ربك ال ٌقرع لك بابا وال ٌهاب بك حجابا،  التنافس فً الدنٌا :

ى ٌؤدٌك إلى قعِر وال ٌقبل منك بدٌال، وال ٌأخذ منك كفٌال، وال ٌرحم لك صغٌرا وال ٌوقر فٌك كبٌرا، حت
 . (ٖ)ملحودٍة مظلمٌة أرجاوءها، موحشٌة أطاللها، كفعله باَلمم الخالٌة، والقرون الماضٌة((

، نحو )زٌٌد قائم( و )أخوك منطلٌق( ، (ٗ)االصل فً االستعمال اللؽوي هو أن ٌتقدم المبتدأ على الخبر   
ٌُالحظ فً النص العلوي هو خالؾ هذا االصل، حٌث تقد على  )مظلمٌة ، وموحشٌة(م الخبران ولكن ما 

، وهنا ثمة تساؤل مفاده : لَم قدَم )علٌه السالم( هذان الخبران ، ولم ٌأِت  )أرجاؤها ، واطاللها(المبتدأٌن 
 ؟ . )أرجاؤها مظلمٌة( و)أطاللها موحشة( بالكالم على أصله، وٌقول:

داالً على االخبار فقط ، أما التقدٌم فإنه  الجواب عن هذا التساؤل ، هو أنَّ تأخٌر الخبر سٌجعل الكالم 
 سٌجعل النص أكثر ثراًء ، وذلك من خالل الداللة على جملة أمور وهً :

 ـ للداللة على التخصٌص أي تخصٌص صفة الظلمة والوحشة من بٌن صفات القبر االخرى .ٔ

قدٌم أراد أن ٌكشؾ حقٌقة مفادها ـ إلثبات المعنى وتوكٌده فً نفس المتلقً، فاإلمام )علٌه السالم( بهذا التٕ
أنَّ اإلنسان مع علمه بظلمة القبر ووحشته إال أنه أحٌاناً ٌتناسى وٌتؽافل تلك الحقٌقة الثابتة، وهو بهذا النسٌان 
والتؽافل المستمرٌن وارتكابه المعاصً إنما حاله كحال المنكر المكذب تلك الحقٌقة ، فجاء التقدٌم إثباتاً 

 ى حقٌقة القبر .      وتوكٌدا لمن تناس

ـ لزٌادة معنى الترهٌب والتخوٌؾ من أهوال القبر وشدائده، وهذا اسلوب تربوي ٌستعمله االمام )علٌه ٖ
 السالم( للمبالؽة فً أخذ العبرة من أجل إصالح النفس االنسانٌة وتقوٌمها . 
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 التمٌٌـــــز:  رابعاً 

متضمن معنى )من( لبٌان ما قبله من إجمال نحو : طاب زٌٌد نفساً ه : ))هو كل اسم نكرة بأنَّ  التمٌٌزُ  ؾُ ٌُعرَّ   
 . (ٔ)، وعندي شبٌر أرضاً((

راً، وتفسٌراً، وُمبٌناًن، وتبٌٌناً، وُممٌزاً  ٌُسمى التمٌٌُز ُمفسِّ  . (ٕ)و

والتمٌٌز كؽٌره من مواضٌع النحو التً تعمل على ركم المعانً، وتوسعها؛ ذلك أنه أي ـ التمٌٌز ـ ٌمثُل   
عدوالً / تؽٌراً عن أصٍل مفترض، وهذا العدول فً التعبٌر لم ٌكن إال ألجل االتساع فً المعنى والمبالؽة 

))وإذا قلت : عندي عسٌل رطٌل، وخلٌّ  : والشمول، وهذا ما ذكره ؼٌر واحد من العلماء، إذ قال ابن ٌعٌش
راقوٌد فقد أتٌَت به على االصل، وإذا قدمَت وقلَت : عندي رطٌل عسالً، وراقوٌد خالً فقد ؼٌرتهما عن 

 . (ٖ)أصلهما لما ذكرناه من إرادة المبالؽة والتأكٌد فً اإلخبار عن مقدار ذلك النوع((

ْرنَ وجاء فً تفسٌر روح المعانً : ))   ٌُوناً{}َوَفجه جعلنا األرض كلها كأنها عٌون متفجرة وأصله  ا االرض ُع
ٌِّر إلى التمٌٌز للمبالؽة بجعل األرض كلها متفجرة مع االبهام والتفسٌر، فالتمٌٌز  فجرنا عٌون األرض فُؽ

َل االسناد عنه الى ؼٌره  ، (ٗ)محول عن المفعول(( وقال االشمونً فً التمٌٌز المحول عن فاعل : ))وقد ُحوِّ
 .  (٘)لقصد المبالؽة((

وجاء فً معانً النحو : ))وقد تقول : ما الؽرض من تحوٌل الفاعل أو المفعول الى تمٌٌز ؟ وهل هناك    
ٌُعدل عن  اختالؾ فً المعنى بٌن قولنا )حُسَن محمٌد خلقاً( و )حُسَن ُخلقُ  محمٍد( مثال ؟ . والجواب أنه ال 

من تعبٌر الى تعبٌر إال ٌصحبه عدول من معنى الى معنى ... وأنه ٌعدُل من الفاعل أو المفعول الى التمٌٌز 
لقصد االتساع والشمول والمبالؽة، وذلك نحو قولك : )فاحت الحدٌقة عطراً( ... واالصُل فاح عطر الحدٌقِة، 

رقا فً المعنى، فقولك : )فاح عطُر الحدٌقِة( معناه أنَّ عطراً فً الحدٌقة فاح، وأما قولك : ؼٌر أنَّ بٌنهما ف
 .   (ٙ))فاحت الحدٌقُة عطراً( فمعناه أن الحدٌقَة امتألت عطراً ((

ٌُستدل على فاعلٌة التمٌٌز فً ركم الدالالت؛ ذلك أنه ٌؤدي معنًٌ المبالؽة والتوكٌد، وما المبالؽة    ومن هنا 
إال ركام معنوي ناتج عن تعدد الحدث وتكرار وقوعه مرة بعد أخرى، وما التوكٌد اال أحد مباعث ذلك 

 التراكم الداللً اٌضا كونه ٌسهم فً تمكٌن وتثبٌت وقوع الحدث . 

ومن مصادٌق ركم المعنى من خالل التمٌٌز ما ورد فً خطبٍة له )علٌه السالم( فً بٌان عظمة هللا    
))الحمد هلل سابغ النعم، ومفرج الهم، وبارئ النسم، الذي جعل السماوات لكرسٌه عماداً،  وقدرته :

والجبال لألرض أوتاداً، واالرض للعباد مهاداً، ومالئكته على أرجائها، وحملة عرشه على أمطائها، وأقام 
رض عٌوناً، وأطفأ بشعاعه ظلمة الغطش ، وفجر االبعزته أركان العرش، وأشرق بضوئه شعاع الشمس، 

 . (1)والقمر نوراً، والنجوم بهوراً، ثم عال فتمكن، وخلق فأتقن، وأقام فتهٌمن ... ((

وهو فٌها جمٌعاً " عٌوناً ، ونوراً ، وبهوراً" فقد ورد التمٌٌز فً النص العلوي فً مواضع ثالث هً :    
، ولكن تؽٌر  ، وبهوَر النجوِم "" فجَر عٌوَن االرِض، ونوَر القمرِ معدول عن مفعول به ، إذ االصل هو 

االسناد فً هذه التراكٌب اللؽوٌة من المفعولٌة الى التمٌٌز لزٌادة المعنى وتراكمه ، فقد أفادت التراكٌب 
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الجدٌدة معنًٌ : المبالؽة والتوسع فً المعنى ، وتوكٌد المعنى واثباته فً نفس المتلقً ، وهذان المعنٌان 
 ى عظمة هللا وجالل قدرته . ٌناسبان سٌاق النص الدال عل

ومن مصادٌق التمٌٌز أٌضا ما جاء فً كتاب له )علٌه السالم( أرسله إلى حذٌفة بن الٌمان )رضوان هللا   
))... أما بعد فإن َّللا تعالى اختار االسالم دٌناً لنفسه ومالئكته علٌه( لٌقرأه على أهل المدائن، جاء فٌه : 

  . (ٔ)ره، ونظرا منه لعباده، وخص به من أحبه من خلقه((ورسله، إحكاما لصنعه وحسن تدبٌ

)اختار دٌَن فً النص الشرٌؾ هً تمٌٌز محول عن مفعول به، فأصل الكالم كان  " دٌناً "إن كلمة  
لكن تم العدول هنا بالمفعول الى التمٌٌز إلفادة جملة من المعانً التً راكمها التركٌب الجدٌد، االسالِم(، و

 االتً :أوضحها فً 

 ـ للداللة على المبالؽة فً معنى االختٌار .ٔ

ـ للداللة على التوكٌد والتخصٌص، أي تخصٌص االسالم باالختٌار دون ؼٌره من االدٌان، وبذلك فلو جاء ٕ
، لم ٌتحقق معنى التخصٌص والتوكٌد، بل )اختار دٌَن االسالم( )علٌه السالم( بالكالم على االصل وقال :

على العكس من ذلك أن هذا التعبٌر ٌفٌد العموم والشمول؛ كونه ٌحتمل أكثر من معنى، فهو ٌدلُّ على اختٌار 
دٌن االسالم وال ٌمنع من اختٌار ؼٌره من االدٌان كذلك، ولكن لما ُعِدل بالمفعول الى التمٌٌز أفاد معنى 

 ق باب االحتمال لمعنى آخر .  التخصٌص والتوكٌد، وؼل

أنه قد جًء  )اختار االسالم دٌنا(ـ إلفادة االخبار مرتٌن )اجماال وتفصٌالً (، ذلك أنك تجد فً عبارة ٖ
المفسر لهذا  )دٌنا(ثم جًء بعده بالتمٌٌز  )اختار االسالم(،بالكالم مجمال / مبهماً أول االمر، وذلك فً قوله 

م )علٌه السالم( هنا قد أخبر مرتٌن : مرة باإلجمال ومرة بالتفصٌل، وهذا االسلوب االجمال ثانٌاً، فكأن االما
أوقع فً النفس؛ ألن النفس تتشوق لمعرفة ما أؼلق عنها وأُبهم علٌها، جاء فً شرح الرضً على الكافٌة : 

البهام أوالً : لزٌٍد نفٌس طابت، وإنما خولؾ بها لؽرض ا " طاب زٌٌد نفساً "))... وكذا كان االصل فً 
رتُه بعد اإلبهام فقد ذكرته  لٌكون أوقع فً النفس؛ ألنه تشوق النفس الى معرفة ما أُبهم علٌها ، وأٌضا إذا فسَّ
إجماالً وتفصٌالً، وتقدٌمه مما ٌخلُّ بهذا المعنى، فلما كان تقدٌمه ٌتضمن إبطال الؽرض من جعله تمٌٌزاً لم 

 . (ٕ)ٌستقم((

))وإنما عدل عن هذا االصل لٌكون فٌه إجماٌل ثم تفصٌل فٌكون أوقع فً النفس؛  وجاء فً حاشٌة الصبان : 
. ولٌس ؼرٌباً أن هذا التكرار فً االخبار مرتٌن  (ٖ)ألن اآلتً بعد الطلب أعز من المنساق بال طلب((
 إجماال وتفصٌالً إنما هو التراكم الداللً بعٌنه .      

كم المعنى ما جاء فً خطبٍة له )علٌه السالم( فً بٌان عظمة هللا ومن مصادٌق التمٌٌز كذلك الداعم لر  
))... وكل عالم فمن بعد جهٍل تعلم، وَّللا لم ٌجهل ولم ٌتعلم، أحاط باَلشٌاء علماً قبل كونها فلم وقدرته : 

 .  (ٗ)ٌزدد بتكوٌنه إٌاها خبراً، علمه بها قبل أن ٌكونها كعلمه بها بعد تكوٌنها ((

كذلك جاءت فً النص العلوي تمٌٌزاً محموالً عن مفعول به ؛ فاألصل قبل العدول هو   ماً "" علفكلمة    
 ولكن تؽٌر االسناد هنا لركم دالالت عدة فً تعبٌر واحد ، وهً :  " أحاط بعلِم االشٌاِء"

 ـ إفادة معنى المبالؽة والتكثٌر، فعلمه تعالى باألشٌاء مستمر ودائم ؼٌر منقطع .  ٔ

 للداللة على توكٌد المعنى، وتثبٌته، وتمكٌنه عند المخاطب .ـ ٕ
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ـ الداللة على معنى االحاطة مرتٌن، إذ ٌدل التمٌٌز هنا على أنه تعالى قد أحاط باألشٌاء، وأحاط بعلمها ٖ
لم ٌفد سوى معنى واحداً وهو االحاطة  "أحاط بعلم االشٌاء"كذلك، بٌنما لو جًء بالكالم على أصله وهو 

االشٌاء ال ؼٌر، ومن هنا ٌتبٌن ؼرض العدول من الفاعلٌة أو المفعولٌة الى التمٌٌز إلفادة  ركم المعانً بعلم 
 وتكثٌرها فً الكالم .

ومن مصادٌق التمٌٌز أٌضاً ما جاء فً خطبٍة له )علٌه السالم( بٌن فٌه فضل النبً المصطفى )صلى هللا     
))...أشهد أن ال إله إال َّللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمداً  علٌه واله( على الخلق أجمعٌن، جاء فٌها :

عبده ورسوله، أرسلُه بالهدى ودٌن الحق، ارتضاه لذلك وكان أهله، واصطفاه على جمٌع العباد لتبلٌغ 
رسالته ، وجعله رحمة منه على خلقه ، فكان كعلمه فٌه رؤوفا رحٌما، أكرم خلق َّللا حسباً، وأجمله 

 .   (ٔ)سخاه نفساً، وأبره بوالد وأوصله لرحم، وأفضله علماً، وأثقله حلماً ...((منظراً، وأ

" حسباً، ومنظراً، ونفساً، وعلماً، وحلماً حٌث تراكم التمٌٌز فً النص الشرٌؾ فً خمسة مواضع وهً :  
ت نفسُه، )كُرَم حسبه، وَجُملَ منظرهُ، وسخ، وهً فً مجملها معدولة عن فاعل، إذ أصل الكالم كان  "

، وإنما عدل بها االمام )علٌه السالم( من الفاعلٌة الى التمٌٌز لما ٌتراكم فً  وَفُضلَ علمُه، وَثقُلَ علمه(
 التراكٌب الجدٌدة من أمور داللٌة لم تكن موجودة لو جًء بها على االصل، أوضحها فً االتً : 

الؽة تعنً تكثٌر المعنى م، والحلم(، والمبـ إفادة معنى المبالؽة فً )الحسب، والمنظر، والنفس، والعلٔ
 . وتكراره

 وٌمكن توضٌح ما أفاده التمٌٌز من مبالؽة فً المعنى فً الجدول االتً :

التمٌٌز فً الجمل المعدول 
 إلٌها

 التراكم الداللً المبالغة فً المعنى

= تراكم معنى كرامة  = كُرَم حسبه + كُرُم حسبه + كُرم حسبه ... الخ     أكرم خلق َّللا حسباً      
 الحسب 

    = تراكم معنى جمال المنظر  = جُملَ منظره + جُملَ منظره + جَمل منظره ...الخ   أجمله منظراً             

 لنفس = تراكم معنى سخاء ا = سخت نفسه = سخت نفسه + سخت فسه ... الخ  أسخاه نفساً 

= تراكم فً معنى فضل  = فُضلَ علمه + فُضلَ علمه + فُضلَ علمه ... الخ  أفضله علماً 
 العلم 

 = تراكم معنى ثقل الحلم  = ثقُلَ حلمُه + ثقُلَ حلمُه + ثقُلَ حلمُه ... الخ أثقله حلماً 

 

ـ إفادة معنًٌ التوكٌد والتخصٌص، فلو جاءت الجمل أعاله على االصل لم ُتفد معنى التوكٌد والتخصٌص، ٕ
)كُرَم بل أنها تدُل على العموم وعدم التحدٌد كما مرَّ فً المثال السابق، فمثال لو قال االمام )علٌه السالم( : 

ماً شامالً لشخص الرسول )صلى هللا علٌه على االصل لم ٌفد معنى التخصٌص، بل ٌكون كالماً عا حسبه(
 وآله( ، وؼٌره من الناس كذلك .   

)أكرم خلق َّللا، واجمله،  ـ إفادة معنى المدح مرتٌن )اجماال وتفصٌال( ، ففً قوله )علٌه السالم( :ٖ
 حلماً( )حسباً ، منظراً ، علما،جاء المدح فٌها على جهة االجمال، وأما قوله : وأسخاه، وافضله، وأثقله( 

فقد جاء المدح فٌها على جهة التفصٌل، وقد انتج تكرار المدح هنا مرتٌن ركماً للمعانً لم ٌتحقق لو جًء 
 بالكالم على أصله .  

 النعت بالمصــــدر: خامساً 

النعت بالمصدر من االسالٌب التً تعمل على ركم المعنى / الحدث وتكثٌره، نحو : هذا رجٌل عدٌل،    
 أي عادل، وصائم، ودلٌل ذلك أمران :ورجٌل صوم، 
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ـ إنَّ الؽرض من الوصؾ بالمصدر فٌما ٌرى أؼلب العلماء هو ألجل المبالؽة والتكثٌر فً المعنى ، قال ٔ
: ))وما كان مثله من قبل أن َمن َوَصؾ بالمصدر فقال : هذا رجل َزْور وَصوم ونحو ذلك فإنما  ابن جنً

، و قال فً موضع آخر :  (ٔ)ن ٌجعله هو نفس الَحَدث لكثرة ذلك منه((ساغ ذلك له ألنه أراد المبالؽة وأ
إذا ُوصؾ بالمصدر صار الموصوؾ كأنه فً الحقٌقة مخلوق من ذلك الفعل، وذلك لكثرة تعاطٌه له ))

ر فً نفوسهم قوله :    واعتٌاده إٌاه، وٌدّل على أنَّ هذا معنى لهم ومتصوَّ

 أال أصبحت أسماء جاذمة الحبل               وَضنهت علٌنا والضنٌُن من البخل            

  . (ٕ)أي كأنه مخلوق من البخل لكثرة ما ٌأتً به منه... (( 

ٌُقال : رجٌل فضٌل، ورجٌل عدٌل، كما    وذكر ابن ٌعٌش أنه ))قد ٌوصؾ بالمصادر كما ٌوصؾ بالمشتقات، ف
ٌُقاُل : رجٌل فاضٌل وعادٌل... ، فهذه المصادر كلها مما ُوِصَؾ بها للمبالؽة، كأنهم جعلوا الموصوؾ ذلك 

 . (ٖ)المعنى لكثرة حصوله منه((

ٌدلُّ على ذلك أن العرب ال تقول ذلك إال فٌمن ٌكُثر دون من لم ٌكُثر، فال وجاء فً معانً النحو : ))والذي   
تقول لمن صام ٌوماً واحداً )هو صوم( وال لمن زار مرة واحدة )هو زور( ولو كان على تقدٌر هو صائم أو 

 .  (ٗ)ذو صوم لصحَّ ذلك فٌمن فعل ولو مرة واحدة((

 انعكاس لتراكم الحدث الحاصل من تعدد /تكرار وقوع وما المبالؽة الحاصلة من النعت بالمصدر اال  
 الشًء مرة بعد أخرى ، فهما وجهان لعملة واحدة .

ـ إنما اُستعمل المصدر للوصؾ به دون ؼٌره ألنَّ المصدر هو أصل المشتقات على الرأي االرجح، ٕ
مً ألنه ٌشتمل بالقوة والمشتقات فرع عنه، ومجًء االصل دون الفرع فً الكالم ٌمثل مدعاة للتراكم الك

على كل تفرعاته ، ٌقول الدكتور عبد الستار الجواري : ))فالمصدر وهو اصل المشتقات )على االصح( 
ٌُشتق منه من االفعال والصفات : أسماء الفاعلٌن والمفعولٌن والصفات  ٌشتمُل معناه بالقوة على معنى كل ما 

ٌُراد بكل المشبهة وأمثلة المبالؽة ونحو ذلك ، فهو حٌن ٌُ  ٌُفهم منه ما  ؤتى به وصفاً نعتاً أو حاالً أو خبراً إنما 
تلك االوصاؾ التً ٌمكن أن ُتشتق منه، وٌحتمل أن ٌتقبلها أو ٌحتملها سٌاق الكالم، فإذا قٌل : ))زٌٌد عدٌل(( 

ل وذو عدل أي محكوٌم له بالعدالة وؼٌر ذلك مما ٌصحُّ  ٌُوصؾ  فإنَّ ذلك ٌحتمُل وصفه بأنه عادل وُمعدَّ أن 
ًٌ عنه، رضً ، ذو رضا ونحو ذلك((  . (٘)به ، وإذا قٌل : زٌٌد رضاً، فإنَّ المقصود بذلك أنه راٍض، مرض

ومن مصادٌق النعت بالمصدر ما جاء فً كتاٍب له )علٌه السالم( الى عمرو بن العاص ٌعظه وٌرشده به :   
ن الى عمرو بن العاص، أما بعد فإن الدنٌا بسم َّللا الرحمن الرحٌم، من عبد َّللا علً أمٌر المؤمنٌ))

مشغلة عن غٌرها، وصاحبها مقهور فٌها، لم ٌصب منها شٌئا قط إال فتحت له حرصا، وأدخلت علٌه مؤنة 
تزٌده رغبة فٌها، ولن ٌستغنً صاحبها بما نال عما لم ٌبلغه، ومن وراء ذلك فراق ما جمع، والسعٌد من 

د َّللا، وال تجارٌن معاوٌة فً باطله، فان معاوٌة غمص الناس، وسفه وعظ بغٌره، فال تحبط أجرك أبا عب
 . (ٙ)الحق، والسالم((

فقد عدل االمام )علٌه السالم( فً النص الشرٌؾ عن وصؾ الدنٌا باسم الفاعل )شاؼلة( الى المصدر     
به، وٌمكن بٌان تلك المٌمً )مشؽلة(؛ وذلك لما تراكم فً المصدر من دالالت لم ٌحققها اسم الفاعل لو جًء 
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 على دوام واستمرار االنشؽال بهذه الدنٌا ." مشغلة " ـ  الداللة على معنى المبالؽة ، إذ ٌدل المصدر ٔ

ـ ٌدل المصدر هنا على أن الدنٌا هً شاؼلة، ومشؽول بها، وهً ذات شؽل، فً حٌن أن اسم الفاعل ٕ
شؽل ال ؼٌر، وهو ال ٌستقٌم وسٌاق النص الشرٌؾ، إذ االمام )علٌه السالم( أراد أن )شاؼلة( ٌفٌد من قام بال

ٌبٌن أن االنشؽال عن أمور الدٌن لم ٌكن من الدنٌا فحسب بل هو كائٌن كذلك من الشخص نفسه، وهذا ما 
 أشار له )علٌه السالم( بكالمه فً ؼٌر موضع من النص، وٌمكن بٌانه فً المخطط االتً : 

 

 كثٌرة الشغل = مشغلة + مشغلة + مشغلة + مشغلة ... الخ                           

                                     شاغلة = فتحت له حرصاً، أدخلت علٌه مؤنة تزٌده رغبة فٌها          تراكم داللً                                                               مشغلة = 

  مشغول بها = مقهور بها، لن ٌستغنً صاحبها بما نال عما ٌبلغه                         

 

من خالل هذا المخطط التوضٌحً ٌتبٌن أنَّ الوصؾ بالمصدر المٌمً )مشؽلة( فٌه من التراكم الداللً مالم 
 ٌتحقق فً اسم الفاعل )شاؼلة( .  

ومن مصادٌق نعت الذات بالمصدر ما ورد فً خطبٍة له )علٌه السالم( ٌوم صفٌن، حٌن أقر الناس بالصلح  
ٌكونوا لٌنٌبوا الى الحق، وال لٌجٌبوا الى كلمة سواء حتى ٌرموا بالمناسر ))إن هؤالء القوم لم  جاء فٌها :

لخمٌس ٌتلوه الخمٌس، ا تتبعها العساكر، وحتى ٌرجموا بالكتائب تقفوها الجالئب، وحتى تجر ببالدهم
وحتى تدعق الخٌول فً نواحً أرضهم، وبأحناء مساربهم ومسارحهم ، وحتى تشنوا علٌهم الغارات، 

اهم قوم صدق صبر، ال ٌزٌدهم هالك من هلك من قتالهم وموتاهم فً سبٌل َّللا إال جدا فً وحتى تتلق
  . (ٔ)طاعة َّللا وحرصا على لقاء َّللا((

موصوفاً بالمصدر، وقد جاء  : )حتى تتلقاهم قوم صدٌق صبٌر(فً قوله )علٌه السالم(  )القوم(ورد لفظ   
الوصؾ بالمصدر هنا دون الوصؾ بالمشتق للداللة على قوة المعنى ومبالؽته ، ٌقول الشٌخ المحمودي : 

أي صادقوا النٌة فً الجهاد فً سبٌل هللا صابرون لما ٌالقون من  )قوٌم صدٌق صبٌر())وقوله علٌه السالم : 
 . (ٕ)ت ألجل المبالؽة((األذى فً جنب هللا، وحمل المصدر على الذا

وبما أن المبالؽة فً المعنى وكما مرَّ تعنً تكثٌر المعنى وتراكمه مرة بعد أخرى، لذا فـالمصدران )صدق  
 وصبر( الداالن على المبالؽة ٌفٌدان تراكم المعنى وتعدده، وٌمكن بٌان ذلك فً التحلٌل االتً : 

 تراكم الصدق .    المصدر )صدق(  =  صدَق  +  صدَق   +  صدَق    =

 المصدر )صبر(   =  صبَر   +  صبَر   +  صبَر     =    تراكم الصبر .

 

 تعدد الخبر والحال والنعت :  سادساً 

إنَّ موضوع تعدد )الخبر والحال والنعت( من المواضٌع النحوٌة التً التفت لها وبحثها وأجازها جمهور    
النحاة فً مواضع عدة من مدوناتهم ، جاء فً كتاب المحتسب البن جنً ما نصه : )) وإن شئت ان تأتً 
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ار بما شئت كقولك : زٌٌد بعشر أحوال الى أضعاؾ ذلك لجاز وحُسن، كما لك أن تأتً للمبتدأ من االخب
 .    (ٔ)عالٌمن جمٌٌل جواٌد، فارٌس، بصرٌي، بزاٌز، ونحو ذلك((

وجاء فً شرح المفصل : ))ٌجوز أن ٌكون للمبتدأ الواحد خبران وأكثر من ذلك كما ٌكون له أوصاؾ  
. وقال ابن مالك : ))قد تقدم أن للحال شبهاً بالخبر وشبهاً بالنعت، فكما جاز أن ٌكون للمبتدأ  ٕمتعددة((

الواحد والنعت الواحد خبران فصاعداً ونعتان فصاعداً، فكذلك ٌجوز أن ٌكون لالسم الواحد حاالن فصاعداً، 
ٌُقال :  ٌُقال : جاء زٌٌد راكباً مفارقاً عامراً مصاحباً عمراً، كما  فً األخبار : زٌٌد راكٌب مفارٌق عامراً ف

 .  (ٖ)مصاحٌب عمراً، وفً النعت : مررُت برجٍل راكٍب مفارٍق زٌداً مصاحٍب عمراً...((

وقال ابن هشام االنصاري : ))وقد ٌتعدد الخبر نحو : وهو الؽفور الودود، ٌجوز أن ٌخبر عن المبتدأ بخبر 
}وهو الغفور الودود ذو العرش المجٌد فعال لما وله تعالى : واحد وهو األصل نحو زٌد قائم، أو بأكثر كق

 .           (ٗ)[ ((ٙٔـ  ٗٔ]البروج : ٌرٌد{ 

وٌجدر القول : إن مفهوم )التعدد( المتداول لدى النحاة إنما ٌراد به تراكم االلفاظ / إكثارها، والذي ٌعمل   
: } كونوا قردة صدد عند تفسٌره قوله تعالى بدوره على تكثٌؾ المعانً وتراكمها، ٌقول ابن جنً بهذا ال

[ : ))ٌنبؽً أن ٌكون )خاسئٌن( خبراً آخر لـ )كونوا(، واألّول )ِقَردة( فهو كقولك : هذا ٘ٙ]البقرة : خاسئٌن{
ُحْلو حاِمض وإن جعلته وصفا لـ )ِقَردة( صؽر معناه، أال ترى أّن الِقْرد لذلّه وصَؽاره خاسئ أبدا فٌكون إذاً 

 .  (٘)مفٌدة، وإذا جعلت )خاسئٌن( خبراً ثانٌاً َحُسن وأفاد...(( صفة ؼٌر

فعبارة )حُسن وأفاد( هً إشارة واضحة لما ٌحدثه الخبر الثانً )خاسئٌن( من زٌادة / تراكم فً المعنى،  
 وهذه الزٌادة لم تحصل لو ُجعلت لفظة )خاسئٌن( صفة لقردة على حد تعبٌر ابن جنً .  

ٌُراد وٌقول ابن ٌعٌش مب  ٌناً فائدة تعدد النعوت لمنعوت واحد : ))وقد ٌجًء النعت لمجرد الثناء والمدح، ال 
به إزالة اشتراك وال تخصٌص نكرة، بل لمجرد الثناء والمدح أو ضدهما من ذم أو تحقٌر، وتعرٌؾ 

الفاضُل"  ترٌد المخاَطب من أمر الموصوؾ ما لم ٌكن ٌعرفه، وذلك نحو قولك : "جاءنً زٌٌد العاقُل الكرٌُم 
بذلك تنوٌه الموصوؾ، والثناء علٌه بما فٌه من الخصال الحمٌدة، ومن ذلك صفات الباري سبحانه نحو : 
"الحً العالم القادر" ال ترٌد بذلك فصله من شرٌٍك تعالى هللا عن ذلك، وإنما المراُد الثناُء علٌه بما فٌه 

ة ذلك والندِب إلٌه . وتقوُل فً الذمِّ : رأٌُت زٌداً الجاهَل سبحانه على جهِة اإلخباِر عن نفسه بما فٌه لمعرف
 .  (ٙ)الخبٌَث، ذممتُه بذلك ألنَك أردَت أن تفصلُه من شرٌٍك له فً اسمه لٌس متصفاً بهذه األوصاؾ((

ن ومما تقدم ٌكمن استنتاج أن تعدد / تراكم الخبر والحال والنعت فً الكالم إنما ٌأتً إلفادة )معنى عام( كأ  
ٌكون المدح أو الذم أو بٌان المنزلة أو ؼٌر ذلك ، وهو ما توصلت له الباحثة )مها عبد الرحمن السبٌعً( 
التً رأت أن تعدد الوظائؾ النحوٌة المتمثلة بـ )الخبر والحال والنعت( إنما ترمً الى أؼراٍض داللٌة عدة 

 :  (1)هً

 ـ تفصٌل االجمال . ٔ

 خبر عنه  .ـ إظهار المعرفة الدقٌقة بالمٕ

 ـ إظهار الكثافة االنفعالٌة .ٖ
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 ـ االستمالة وشد االنتباه  .ٗ

 ـ بٌان مكانة الشخص .٘

 وبعد هذا العرض ٌمكن بٌان تلك الدالالت التً خرج لها هذا التعدد فً مستدرك النهج ، وهً كالتً : 

 ـ  التعرٌف بالشًء لبٌان أهمٌته والترغٌب فٌه : ٔ

))إنه العلم حٌاةُ القلوِب من الجهل، وضٌاُء من ذلك ما جاء فً كالم له )علٌه السالم( فً تعرٌؾ العلم :     
االبصاِر من الظلمة، وقوةُ االبداِن من الضعف، ٌبلُغ بالعبد منازل االخٌار، ومجالس االبرار، والدرجات 

 . (ٔ)العلى فً االخرة واالولى((

: )حٌاة القلوب، ضٌاء االبصار، ؾ تراكم / تعدد الخبر فً خمسة مواضع هً فالمالحظ فً النص الشرٌ 
، وهذا التراكم فً االخبار إنما أفاد معنا عاماً تمثل فً توضٌح قوة االبدان، ٌبلغ بالعبد منازل االخٌار(

 مفهوم العلم وبٌان أهمٌته ومكانته . 

: ))إن الجهاد أشرف اَلعمال بعد اإلسالم وهو ومن ذلك أٌضا ما جاء فً تعرٌفه )علٌه السالم( للجهاد  
قوام الدٌن، واَلجر فٌه عظٌم، مع العزة والمنعة، وهو الكره، فٌه الحسنة، والبشرى بالجنة بعد الشهادة، 

 .  (ٕ)وبالرزق عدا عند الرب والكرامة((

 فقد تراكمت االخبار كذلك فً النص الشرٌؾ تبٌانا للمخبر عنه وكشؾ أهمٌته وفضائله ترؼٌباً فٌه .    

))أٌها الناس ولٌس ببعٌد عن هذا المعنى ما أفاده تراكم االخبار بعد لفظ الجهاد فً قوله )علٌه السالم( :    
و لباُس التقوى، ودرُع َّللا الحصٌنة، وجنتُه إن الجهاد باٌب من أبواب الجنة، فتحه َّللا لخاصة أولٌائه، وه

   . (ٖ)الوثٌقة((

 ـ المبالغة فً التحذٌر من الُمخَبر عنه :ٕ

ومن ذلك ما جاء فً خطبٍة له )علٌه السالم( فً تثرٌب أهل الكوفة على تقاعدهم عن نصرته، وتثاقلهم    
فلم أنتفع بكم،  وأدبتكم بالدرة فلم تستقٌموا ))... ٌا أهل الكوفة عاتبتكم بمواعظ القرآن فً حماٌة بالدهم : 

لً، وعاقبتكم بالسوط الذي ٌقام به الحدود فلم ترعووا ، ولقد علمت أن الذي ٌصلحكم هو السٌف، وما 
ٌُسلهُط علٌكم سلطاٌن صعٌب، ال ٌوقُر كبٌركم، وال ٌرحُم  كنت متحرٌا صالحكم بفساد نفسً، ولكن س

ٌقسُم الفًء بالسوٌة بٌنكم،  ولٌضربنكم ولٌذلنكم ولٌجرٌنكم فً المغازي  صغٌركم، وال ٌكرُم عالمكم، وال
  . (ٗ)ولٌقطعن سبٌلكم ولٌحجبنكم على بابه حتى ٌأكل قوٌكم ضعٌفكم ...((

فبعد أن بٌن االمام )علٌه السالم( شدة تثاقل الكوفٌٌن وتخاذلهم عن نصرته، صور لهم ما سٌالقونه من   
"أنه علٌهم بعد استشهاده )علٌه السالم(، وذلك من خالل تراكم النعوت االتٌة : تسلط حكام البؽً والظلم 

ٌُقسم الفًء، ٌضرب االعناق، ٌذل الرعٌة،  صعب، ال ٌوقر الكبٌر، ال ٌرحم الصغٌر، ال ٌكرم العالم، ال 
النعوت  ، وال شك أن هذه الكثرة فًٌجري الناس الى الغزو، ٌقطع السبٌل، ٌمنع الناس من الوصول إلٌه" 

لم تحدث اعتباطاً بل عمد إلٌها )علٌه السالم( لرسم صورة ذهنٌة واضحة عند الكوفٌٌن وبٌان ما ٌنتظرهم 
 فً المستقبل القرٌب تحذٌراً ووعظا لهم .   
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و ما ٌفٌد هذا المعنى أٌضا ما ورد خطبٍة له )علٌه السالم( فً الحث على التقوى والردع عن التنافس فً   
: ))أٌها الالهً بنفسه كأنً بك وقد أتاك رسول ربك ال ٌقرُع لك باباً، وال ٌهاُب بك حجاباً، وال ٌقبلُ  الدنٌا

 .  (ٔ)منك بدٌالً، وال ٌأخذ منك كفٌالً، وال ٌرحُم لك صغٌراً، وال ٌوقُر فٌك كبٌراً((

موت وساقها تتابعاً، إذ ٌلحظ المتلقً فً النص الشرٌؾ كٌؾ راكم االمام )علٌه السالم( صفات ملك ال  
 وذلك لشدة تحذٌر االنسان ووعظه إٌاه من حب الدنٌا واالنجرار الى لذائذها .  

وهذا المعنى تجده كذلك وارداً ومتحققاً فً قوله )علٌه السالم( فً التحذٌر من االؼترار بالدنٌا والوقوع فً   
ها داٌر بالبالء لذائذها  .  (ٕ)محفوفٌة، وبالفناء معروفٌة، وبالغدر موصوفٌة(( : ))فال تغرنكم الحٌاة الدنٌا، فإنه

 ـ بٌان الجانب االٌجابً للمخبر عنه :ٖ

:  من ذلك ما جاء فً كالٍم له )علٌه السالم( رداً على رجٍل قد ذمَّ الدنٌا فً مجلسه فقال له )علٌه السالم(    
قها، وداُر نجاٍة لمن َفِهَم عنها،  د منها، مهبُط وحً َّللا، ))الدنٌا داُر صدٍق لمن صده وداُر غنى لمن تزوه

ومصلهى مالئكته، ومسجُد أنبٌائه، ومتجُر أولٌائه، ربحوا فٌها الرحمة، واكتسبوا فٌها الجنة، فمن ذا ٌذمها 
وقد آذنت ببٌنها ؟، ونادت بفراقها وشبهت بسرورها السرور، وببالئها إلٌه البالء، ترهٌباً وترغٌباً، فٌا 

للدنٌا المعلل نفسه متى خدعتك الدنٌا ؟ ، أو متى استذمت الٌك؟  أ بمصارع آبائك فً البلى ؟، أم  أٌها الذامُّ 
ضت بٌدٌك ؟ ، وعللت بكفٌك ؟، تطلب لها الشفاء((     .  (ٖ)بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ ، كم مره

ٌا، وذلك بتذمرهم منها فً النص العلوي ٌتبٌن أن االمام )علٌه السالم( لما رأى اختالل نظرة الناس للدن
وإظهارهم الجانب السلبً لها فقط ، شرع )علٌه السالم( سرٌعاً الى تصحٌح هذه النظرة السلبٌة الخاطئة، 
وذلك برسم صورة جلٌة واضحة تبٌن فضل الدنٌا وخٌرها على بنً البشر، ولم تتحقق هذه الصورة 

( قد أخذ بركم االخبار وتعددها بعد المبتدأ رؼبة منه االٌجابٌة بخبر واحد لو جًء به ، لذا تراه )علٌه السالم
 فً بٌان الجانب االٌجابً من الدنٌا .  

 ـ بٌان مكانة المخبر عنه عند المتكلم واالستمالة إلٌه :ٗ

إن الناظر فً كالم االمام )علٌه السالم( ٌجد أنَّ االمثلة الدالة على هذا المعنى قد شكلت حٌزاً كبٌراً نوعا   
صوصاً فٌما ٌتعلق ببٌان مكانة الخالق جلَّ وعال، ومكانة نبٌه )صلى هللا علٌه واله( وأهل بٌته ما، وخ

االطهار )صلوات هللا علٌهم اجمعٌن(، ومن هذا المنطلق ال بد من إٌراد بعض تلك االمثلة على سبٌل 
رته :                    االٌجاز ال الحصر، ومن ذلك ما جاء فً كالم له )علٌه السالم( بحق الخالق جلت قد

ًٌ وعدهُ، وثٌٌق عقدهُ، صادٌق  -غٌر ارتٌاب حال دون ٌقٌن مخلص  -))ونشهد  بأن َّللا واحٌد موحٌد، وف
ًَ له من الذل، نكبره تكبٌرا، ال اله اال هو العزٌز الحكٌم. ونشهُد أنه  قولُه، ال شرٌَك له فً االمر، وال ول

عٌُث َّللا بوحٌه، ونبٌُه بعٌنِه، ورسولُه بنورِه، أرسلُه مجٌباً ؟ مذكرا محمداً صلى َّللا علٌه وآله وسلم ب
 . (ٗ)مؤدٌا متقٌا، مصابٌح شهب ضٌاء مبصر ؟ وماحٌا ماحقا مزهقا رسوم أباطٌل خوض الخائضٌن((

تكشؾ لنا بالؼة االمام )علٌه السالم( فً النص الشرٌؾ عن تراكم عام للوظائؾ النحوٌة )الخبر والنعت    
 والحال(، والتً توزعت على النحو اآلتً :

ًٌ وعدهُ، وثٌٌق عقدهُ، صادٌق قولُه، ال ـ تراكم االخبار بعد لفظ الجاللة هللا ، وهً : ٔ ٌد، وف "واحٌد، موحه
ًَ له من الذل" . شرٌَك له فً االمر  ، وال ول

  " العزٌز الحكٌم ".ـ تراكم النعوت الخاصة بلفظ  الجاللة هللا كذلك وهً : ٕ
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 " بعٌُث َّللا بوحٌه، ونبٌُه بعٌنِه، ورسولُه بنورِه ". ـ تراكم االخبار بعد اسم )إن( وهً : ٖ

" مجٌباً، مذكراً، مؤدٌاً، له(، وهً : ـ تراكم االحوال بعد الضمٌر العائد الى النبً محمد )صلى هللا علٌه وآٗ
 متقٌاً، ماحٌاً، ماحقاً، مزهقاً " .

 ومع اختالؾ هذه الوظائؾ النحوٌة المتراكمة، إال أنها بجملتها تهدؾ الى أمرٌن اثنٌن :  

 االول : بٌان عظمة ومكانة المخبر عنه  .  

    والثانً : استمالة المتلقً إلى المخبر عنه بعد بٌان حقٌقته . 

فتوفى َّللا محمداً )صلى َّللا علٌه وآله( سعٌداً شهٌداً هادٌاً مهدٌاً، )) :ومن ذلك كذلك قوله )علٌه السالم(
 .  (ٔ)قائماً بما استكفاه، حافظاً لما استرعاه((

حٌث ٌلحظ المتلقً فً هذا النص كذلك أنَّ تراكم االحوال فً ستة مواضع إنما حصل لبٌان ما للنبً محمد   
 )صلى هللا علٌه وآله( من فضٍل ومكانة عالٌٌن عند هللا تعالى .

ونظٌر ذلك أٌضا ما ورد فً كالٍم له )علٌه السالم( فً فضل العترة الطاهرة )علٌهم أفضل الصالة  
 (ٕ)))فنحن أهل البٌت شجرةُ النبوِة، ومعدُن الرحمِة، ومختلُف المالئكِة، وموضُع الرسالِة ...(( :والسالم( 

.  

حٌث راكم )علٌه السالم( كذلك فً هذا النص الشرٌؾ أربعة اخبار بعد ضمٌر الفصل )نحن( وذلك رؼبة   
ن( عند هللا وفً هذه منه )علٌه السالم( فً إظهار فضله وفضل أهل بٌته ومكانتهم )صلوات هللا علٌهم أجمعٌ

 المعمورة  .

 ـ التعبٌر عن كثافة الحالة االنفعالٌة لدى المتكلم . ٘ 

ومن ذلك ما جاء فً كتاِب له )علٌه السالم( كتبه إلى عامله علً )هٌت( كمٌل بن زٌاد النخعً )رضوان    
هللا علٌه(، ٌنكر علٌه ترك مدٌنة هٌت، والذهاب الى قرقٌسا بؽٌر أمره )علٌه السالم( مما جعل جٌش معاوٌة 

على أولٌائك، غٌَر شدٌِد المنكب، دائك، ))... فقد صرَت جسراً لمن أراد الغارة من أع ٌهجم على االنبار :
 (ٖ)وال مهٌَب الجانب وال ساَد ثغرٍة، وال كاسَر لعدو ٍشوكًة، وال مغٍن عن أهل مصره، وال مجٍز عن أمٌره((

.  

ٌكشؾ لنا تراكم النعوت فً النص العلوي فً سته مواضع عن مدى انفعال االمام )علسه السالم(،   
 آل إلٌه تصرفه الشخصً من عواقب وخٌمة .  وؼضبه على كمٌل بن زٌاد لما

 

 

 الخـــاتـمـــــــــة

بعد هذه الرحلة الممتعة مع التراكم الداللً فً كالم أمٌر المؤمنٌن )علٌه السالم( فً مستدرك نهج    
البالؼة ، ومع مصادر اللؽة والصوت والنحو والبالؼة والتفسٌر ، البد من بٌان أهم نتائج البحث وثماره ، 

 وذلك فً االتً : 

                                                           

 . 51/ 3ـ المصدر نفسه :  1
 . 5/123ـ المصدر نفسه :  2
 . 5/291:  نهج السعادةـ  3
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من المصطلحات الحدٌث التً ابتكرها علم اللؽة  ـ اتضح فً البحث أن مصطلح )التراكم الداللً( هؤ
الحدٌث؛ فً حٌن أنَّ 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 .

اً ذو طابع سلبً كما ٌتصور البعض، وإنما هو مفهوم إٌجابً ـ كشؾ البحث أنَّ مفهوم التراكم لٌس مفهومٕ
أكثر مما هو سلبً؛ حٌث كشفت المعجمات اللؽوٌة القدٌمة والحدٌثة أنه ٌفٌد الداللة عل التجمع، والترتٌب، 

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

فه  ـ بٌنت الدراسة أنَّ ٖ مصطلح التراكم هو مصطلح مطاط ؼٌر مقٌد بعلم واحد أو اختصاص معٌن، فقد وظَّ
القرآن الكرٌم، والشعر العربً، وتخصصات اللؽة بشتى انواعها، وعلم االقتصاد، وعلم الكٌمٌاء ، والطب 

 وؼٌرها من العلوم كلٌّ حسب تخصصه ومنواله .

َح البحث أنَّ ٗ ً( مصطلح عام ٌدل على أمور ثالث : االول : هو تراكم الدوال مصطلح )التراكم الدالل ـ وضَّ
و تكثٌرها من أجل تكثٌر المدلوالت وتعددها، والثانً : هو تراكم المدلوالت مع إٌجاز الدوال وتقلٌها، 

 والثالث : هو تكثٌر الدوال للداللة على إثبات معنى عام واحد  .

المسار الصرٌح  مسارٌن عامٌن هما :ء معانً النحوي قد اتخذ بٌنت الدراسة أنَّ التراكم الداللً فً ضو ـ٘
نص، وهذا ٌتعلق بالتراكم اللفظً ، )المباشر( وهذا ٌعنً أن التراكم الداللً ٌكون مباشراً ظاهراً فً ال

والمسار االخر هو المسار الضمنً )ؼٌر المباشر( أي أن التراكم الداللً ٌكون ؼٌر مباشٍر أو رمزٌاً ، وهذا 
 ٌتعلق بالتراكم المعنوي )الداللً( المستنبط من االسلوب التعبٌري .ما 

التراكم الضمنً كان أوسع وأكثر من التراكم الصرٌح ؛ وذلك لسببٌن : االول : هو  أنَّ ظهر فً الدراسة ـ ٙ
 لتقدٌم، التنكٌر، ان تلك االبواب : التضمٌنكثرة االبواب النحوٌة التً تحقق بها التراكم الضمنً، وم

الى تحقٌق التراكم  والسبب الثانً : هو أن التراكم الصرٌح ٌرمً، النعت بالمصدرو والتمٌٌز، والتأخٌر،
 شك . الضمنً دون أدنى

ــ ثبت فً البحث أن التراكم الداللً وخصوصاً فً المجال النحوي ال ٌعمل على انفتاح الداللة وتراكمها 1
  . كذلك على تخصٌص الداللة أحٌانا كما جاء فً باب التمٌٌزفقط كما ٌفُهم من العنوان، بل أنه ٌعمل 

ذي ٌرمً بدوره الى معنى عام الـ تبٌن أنَّ تعدد االخبار واالحوال والنعوت هو من عوامل التراكم اللفظً 4
ترهٌباً ، وهذا المعنى العام كأن ٌكون مدحاً أو ذماً أو ترؼٌباً أو  ما تراكم من ألفاظشامل ٌتحقق من مجموع 

   أو نحو ذلك .

د إنما هو متأٍت من اجتماع المعنى فً بعض الشواه التراكم الضمنً )المعنوي(وضح البحث أنَّ ـ أ9
 . التً تدور حوله المركزي مع المعانً الثانوٌة )االٌحائٌة(

تكلم لؽرض ـ كشؾ البحث أنَّ التراكم الداللً هو وسٌلة من وسائل االقناع واالحتجاج التً ٌتخذها المٓٔ
 إقناع المتلقً والتأثٌر فٌه .

 

 

 المصادر والمراجع

 . القرآن الكرٌم 
 
  هرـ( ، تقردٌم : د. محمرود 4ٖ٘أساس البالؼة الزمخشري ، جار هللا ابو القاسم محمود بن عمرر ) ت

 م . ٖٕٓٓفهمً حجازي ، الشركة الدولٌة للطباعة ، الهٌئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 
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 هرـ( ، 1ٖ9فً علوم البالؼة : الخطٌرب القزوٌنرً جرالل الردٌن محمرد برن عبرد الررحمن )ت اإلٌضاح
 ، منشورات دار ٕتقدٌم : د. علً بو ملحم ، ط

 دار إحٌراء  ٕهـ( ،  ط 1ٗ٘البحر المحٌط فً التفسٌر :  محمد بن ٌوسؾ بن حٌان األندلسً  ) ت ،
 م . 99ٓٔ -هـ ٔٔٗٔالتراث العربً ، بٌروت ، 

 هـ( ، تحقٌق : محمد أبو 19ًٗ علوم القرآن : بدر الدٌن محمد بن عبد هللّا الزركشً ) ت البرهان ف
 . 9٘4ٔ، دار إحٌاء الكتب العربٌة ، مصر ،  ٔالفضل إبراهٌم ، ط

  ، م . 99ٖٔبالؼة الكلمة والجملة والجمل : منٌر سلطان ، مؤسسة المعارؾ للطبعة والنشر 
 ه( ، تحقٌرق : د. أحمرد ٔ٘ٙالتبٌان فً علم البٌان المطلرع علرى إعجراز القررآن : البرن الزملكرانً )ت

 م . 9ٙٗٔ،  ٔمطلوب، ود. خدٌجة الحدٌثً ، مطبعة العانً ، بؽداد ، ط
  ، التراكٌب النحوٌة من الوجهة البالؼٌة عند عبد القاهرة : د. عبد الفتاح الشٌن ، دار الجٌل للطباعة

 م . 94ٓٔمصر ، الناشر : دار المرٌخ ، الرٌاض ، 
 دار الزمرران للنشررر والتوزٌررع ، ٔالتضررمٌن النحرروي فررً القرررآن الكرررٌم : د. محمررد نرردٌم فاضررل، ط ،

 م .ٕ٘ٓٓه/ ٕٙٗٔالمدٌنة المنورة ، 
 دار الشرروق للنشرر  ٔالتضمٌن فً العربٌة ـ بحث فً البالؼة والنحرو : د. أحمرد حسرن حامرد ، ط ،

 م .ٕٔٓٓهـ ، ٕٕٗٔوالتوزٌع ، عمان ـ االردن ، 
 دار الؽوثانً للدراسات القرآنٌة ، ٔالتعبٌر القرآنً والداللة النفسٌة : د. عبدهللا محمد الجٌوسً ، ط ،

 م .ٕٙٓٓه/ ٕٙٗٔدمشق ت سورٌا ، 
  ،م .999ٔالتعرٌؾ والتنكٌر بٌن الداللة والشكل : د. محمود أحمد نحلة ، مكتبة زهراء الشرق 
  هرـ( ، تحقٌرق : عمرر سرالمً ، عبرد الكررٌم 1ٖٓتهذٌب اللؽة : أبو منصور بن أحمد األزهري ) ت

 م . ٕٔٓٓ -هـٕٔٗٔ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، لبنان ،  ٔحامد ، ط
 هررـ ٖٓٗٔ، دار الفكررر ، عمرران ،  ٕعربٌررة والمعنررى : د. فاضررل صررالح السررامرائً ، طالجملررة ال- 

 م .  9ٕٓٓ
 منشرورات محمرد ٕحاشٌة الخضري على شررح ابرن عقٌرل : الشرٌخ محمرد الخضرري الشرافعً : ط ،

 علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ـ لبنان 
  ( تحقٌق : محمود بن جمٌرل ، ٕٙٓٔت حاشٌة الصّبان على شرح االشمونً : محمد الصّبان ، )هـ

 م .ٕٕٓٓهـ ، ٖٕٗٔ، مكتبة الصفا ، القاهرة ،  ٔط
 عالم الكتب  ٕهـ( ، تحقٌق ، محمد علً النجار ، ط9ٕٖالخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنً)ت ،

  م .  ٕٓٔٓ، بٌروت ، لبنان ، 
 دار ؼرٌرب للطباعرة  ٔالح ، طالداللة والتقعٌد النحوي دراسة فً فكر سٌبوٌه : د. محمرد سرالم صر ،

 م. ٕٙٓٓوالنشر والتوزٌع ، القاهرة ، 
 هـ( 1ٔٗدالئل اإلعجاز : الشٌخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانً النحوي )ت

 م.914ٔ -هـ 94ٖٔ، تحقٌق : محمد رشٌد رضا ، ) د. ط ( ، دار المعرفة ، بٌروت ، 
 لعظٌم والسبع المثانً : أبو الفضل شرهاب الردٌن محمرود اآللوسرً ) روح المعانً فً تفسٌر القرآن ا

  م .  99ٗٔ -هـٗٔٗٔهـ( ، تصحٌح : محمد حسٌن العربً ، دار الفكر ، بٌروت ، 1ٕٓٔت 
  شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك : بهاء الدٌن عبد هللا ابن عقٌل العقٌلرً الهمردانً المصرري ) ت

الرردٌن عبررد الحمٌررد ، دار الطالئررع للنشررر والتوزٌررع والتصرردٌر ، هررـ( ، تحقٌررق : محمررد محٌررً 1ٙ9
 م ، د. ط .  ٕٗٓٓ -هـ ٖٖٙٔالقاهرة ، 

  شرررح االشررمونً علررً ألفٌررة ابررن مالررك ، ) مررنهج السررالك إلررى ألفٌررة ابررن مالررك ( : االشررمونً : ) ت
 -هـ1ٖ٘ٔ، ، دار الكتاب العربً ، بٌروت  ٔهـ( ، تحقٌق : محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، ط9ٓٓ

 م . 9٘٘ٔ
  هـ( ، تحقٌق : محمد عبد القادر عطا ، وطارق فتحً السٌد ، 1ٕٙشرح التسهٌل : ابن مالك ) ت

 م . ٕٔٓٓ -هـٕٕٗٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،  ٔط

  شرح الكافٌة الشافٌة : ابن مالك ، تحقٌق : د. عبد المنعم أحمد هرٌدي ، دار المأمون للتراث، مكة

 . د.ت   ،المكرمة
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  مطبعرة  ٔط –هرـ( 9ٓ٘شرح التصرٌح على التوضرٌح : الشرٌخ خالرد برن عبرد هللّا االزهرري ) ت ،
 م . 9٘ٗٔاالستقامة ، دار إحٌاء التراث الكتب العربٌة ، مصر ، 

  ( ،  تصررحٌح وتعلٌررق : ٌوسررؾ 4ٙٙشرررح الرضررً علررى الكافٌررة : رضررى الرردٌن االسررترآباذي ) ت
 م . 91٘ٔ -هـ 9ٖ٘ٔان ، حسن عمر ، مؤسسة الصادق ، طهر

  هـ( ، تحقٌق وشرح : أحمد ٖٗٙشرح المفصل : الشٌخ موفق الدٌن بن علً بن ٌعٌش النحوي ) ت
 السٌد أحمد ، مراجعة : إسماعٌل عبد الجواد عبد الؽنً، المكتبة التوفٌقٌة ، مصر )د.ت(.

  سؾ الشٌخ محمد شرح قطر الندى وبل الصدى : البن هشام االنصاري ، ضبطه وعلق علٌه : ٌو

 م .991ٔ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بٌروت ـ لبنان ، ٔالبقاعً، ط

  هـ( ، تحقٌق : أحمد 9ٖٖالصحاح )تاج اللؽة وصحاح العربٌة( : إسماعٌل بن حماد الجوهري ) ت
 م. 941ٔ -1ٓٗٔ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ،  ٗعبد الؽفور عطار ، ط

  ، ظاهرة الحذؾ فً العربٌرة : د. طراهر سرلٌمان حمرودة ، الردار الجامعٌرة للطباعرة والنشرر ، مصرر
 م .  94ٕٔ -هـ  ٖٓٗٔ

  هـ( ، تحقٌق : د. مهدي المخزومً ، 1٘ٔالعٌــن : أبو عبد الرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ) ت
 م .  94ٔٔو د. إبراهٌم السامرائً ، دار الرشٌد ، بؽداد ، 

 عرالم المعرفرة للنشرر والتوزٌرع ، جررـّدة ،  ٔحرو اللؽرة وتراكٌبهرا : د. خلٌرل أحمررد عمراٌره ، طفرً ن ،
 م .  94ٗٔ -هـٗٓٗٔ

 ه( ، وضرع حواشرٌه : محمرد أمرٌن 4ٕٗالقانون فً الطب : أبرو علرً الحسرٌن برن علرً برن سرٌنا )ت
 م .999ٔ،  ٔالضناوي ، دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ لبنان ، ط

 هـ( ، تحقٌق وشرح : عبد السالم محمد هارون 4ٓٔبشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت الكتاب : أبو
 ، دار الجبل ، بٌروت .  ٔ، ط

  الكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌرل فرً وجروه التأوٌرل : محمرود برن عمرر الزمخشرري )ت
 م .ٕٔٓٓ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت  ٕهـ(، تحقٌق : عبد الرزاق المهدي، ط4ٖ٘

  هـ( ،)د.ط(، دار صادر 1ٔلسان العرب : ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم) ت
 م .  9٘ٙٔ، بٌروت ، 

  مجموعة القررارات العلمٌرة فرً خمسرٌن عامرا : أخرجهرا وراجعهرا : محمرد شروقً أمرٌن ، وابرراهٌم
 م .94ٗٔ/  هٗٓٗٔالترزي ، الهٌئة العامة للمطابع االمٌرٌة ، القاهرة ـ مصر 

  المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها ، تحقٌق : علً النجدي ناصؾ و د. عبد

 -هـ ٕٗٗٔالحلٌم النجار ود. عبد الفتاح إسماعٌل شلبً ، ) د ط( مطابع التجارٌة ، القاهرة ، 

 م . ٕٗٓٓ

 تحقٌق : د. عبد  ه(4٘ٗالمحكم والمحٌط االعظم : أبو الحسن علً بن اسماعٌل بن سٌده )ت ،

 م . ٕٓٓٓه/ ٕٔٗٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان، ٔالحمٌد هنداوي ، ط

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

 دار العلرم للمالٌرٌن، ، ٔمعجم االفعال المتعدٌة بحرؾ : موسى برن محمرد برن الملٌرانً االحمردي ، ط
 م .919ٔبٌروت ، لبنان، 

  معجم مقاٌٌس اللؽة : أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ، تحقٌق : عبد السالم محمد هرارون ، د
 م . 99ٓٔ -هـ ٓٔٗٔط ، الدار اإلسالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، . 
 مطبعة مصطفى البابً  ٔهـ( ، طٕٙٙبً بكر )ت مفتاح العلوم : السكاكً أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن أ ،

 م . 9ٖ1ٔ، مصر ، 

  ًنظررم الرردرر فررً تناسررب اآلٌررات والسررور : برهرران الرردٌن أبررو الحسررن إبررراهٌم بررن عمررر البقرراع
، محمد علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة ،  ٕهـ( ، تحقٌق : عبد الرزاق ؼالب المهدي ، ط44٘)ت

 . مٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔبٌروت ، لبنان ، 
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  نهج السعادة فً مستدرك نهج البالؼة : الشٌخ محمد باقر المحمودي ) ( ، مؤسسة الطباعة والنشر ـ
 ه . 4ٔٗٔ،  ٔوزارة الثقافة واالرشاد االسالمً ـ اٌران ، ط

 
 

 الرسائل الجامعٌة : 
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Research Summary : 

  This research aims to study the phenomenon of (semantic accumulation) in the 

texts of the master of rhetoricians and theologians Ali bin Abi Talib (upon him be 

the best of prayers and the best of peace) contained in the book Nahj al-Sa’ada in 

the Mustadrak of Nahj al-Balaghah by Sheikh Muhammad Baqir al-Mahmudi (d. 

ٕٔٗ1 AH), and the topic of (semantic accumulation) is one of The topics of 

semantics approved by the modern linguistic lesson, the idea of which is based 

on researching the condensed signs and meanings in the studied text and the 

linguistic features and subtleties that they lead to in the text to the horizon of 

sublimity and creativity. In light of this idea, I wanted to study the words of the 

Commander of the Faithful (peace be upon him). This is due to the rarity and 

novelty of this topic first, as well as its originality and vitality in the modern 

linguistic lesson secondly, and the influx of mechanisms (semantic 

accumulation) with its two parts (explicit and implicit) represents a remarkable 

phenomenon in the speech of the master of rhetoricians and speakers at all 

linguistic levels phonetic, morphological, grammatical and lexical, However, I 

have confined this study to the grammatical level only. This is due to the 

complexity of the research and its scope if all levels were studied first, and the 

large number of evidences of semantic accumulation in the light of the meanings 

of grammar secondly, in addition to the availability of a number of references to 

these grammatical authentications among a group of linguists and ancient 

rhetoricians, such as Sibawayh, Al-Mubarrad, Ibn Jinni, Al-Zamakhshari, Abdul-

Qaher Al-Jurjani, and Al-Radi Al-Istrabadi, and others. 

 And when I passed by, I saw the importance of studying the idea of (semantic 

accumulation) in the light of the meanings of grammar in a number of 

grammatical topics such as (inclusion, definition and denial, omission, parsing, 

discrimination, and adjective by source), relying on what was indicated by the 

great Dr. Fadel Al-Samarrai. From the forms of semantic accumulation in the light 

of grammatical structures, as well as what other linguists, interpreters and 

rhetoricians have indicated. 

My method in this study was to rely on the descriptive analytical method, by 

presenting the upper witness and then starting to analyze it, supplementing that 

with some Qur’anic evidence or linguistic examples. From God, the Mighty, the 

Mighty, and if I stumble, then I am of the human race who is not immune from 

afflictions and slips, and only God alone can reach perfection, the Mighty, the 

Almighty, whom we ask for success and payment for what is good and righteous. 


