
 

  

  جلَّة األردنية فيالم  

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

  م ٢٠٠٦ نيسان/ هـ ١٤٢٧ربيع األول،  )٣(،  العدد )٢(المجلد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير
  سالم الجعافرة

  
     هيئة التحرير

  د حسين  عـطـــوان.أ
  الموسىد نهـــــاد  .أ
  د يوســــــف بكار.أ
  د محــمود  مغالــسة.أ
  د عبدالفتـــاح  الحموز.أ
  د خـالد  الكــــركي.أ

  
       الهيئة االستشارية للمجلة

  د ناصر الديـــن األســـد.أ    د عبدالكــــريم  خــليـفة.أ
    د شاكــــــر الفــحـام.أ    د مــــحمـود السمـــرة.أ
  د عبـدالملــك  مــرتـاض.أ    بيبد أحـــــــمد  الضـ.أ
    د عبدالســـالم  المســـدي.أ    د أحمد  مطـلـــــــوب.أ
  د  عبدالعــزيـز الـمقــالح.أ    د محــــمد بن  شـــريفه.أ
  د  عبدالقـادر الربـاعــــي.أ    د عبــــدالعزيز المانـــع.أ
  د صــــالح فـــضــل.أ    د عبدالجلـــيل عبدالمهــدي.أ

  
     االنجليزي(المدقق اللغوي )                                العربي(       المدقِّق اللغوي(  

  خالد الشقير. د     جزاء مصاروة.  د                 
 التنضيد واالخراج الضوئي         

  نهلة عبدالكريم يونس      
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  حمتويات العدد  
 

  م ٢٠٠٦نيسان / هـ ١٤٢٧،  ربيع األول )٣(،  العدد )٢(الَّد 
  

  العربيةالبحوث باللغة 
  

  الصفحات  مكان عمل الباحث  اسم الباحث  اسم البحث
دراسة يف موقف   : النص واخلالفة  •

األحزاب اإلسالمية من النص يف     
  العصر األموي

  راء ـاإلسة عمجا  رائد عكاشة. د
 اخلاصة

٢٧-١١ 

 ٥٥-٢٩ ةــجامعة مؤت  خليل عبدسامل الرفوع. د  صورة السحب يف الشعر اجلاهلي •

صيغ املبالغة القياسية، احتاد املبىن  •
  واملعىن

 ٧٨-٥٧ ةــمؤتجامعة   حممد أمني الروابدة. د

املعايري النقدية والبالغية يف أدب      •
أمري املؤمنني عمر بـن اخلطـاب       

  عنهرضي اهللا 

  ١١٠-٧٩ مؤتــةجامعة   يوسف القماز. د

مجاليات بنية السرد ومستوياته يف      •
  قصص سورة الكهف

  األقصـىجامعة   موسى إبراهيم أبو دقة. د
  غزة

١٣٧-١١١  

ات الصمت يف رواية علي     جتـلّي •
   "ن ؟ضد م"عشا  

  

  ١٦٩-١٣٩  اهلامشيـةامعة اجل  زهري حممود عبيدات. د
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   ،)٣(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ٥٧

  صيغ املبالغة القياسية
  احتاد املبىن واملعىن

  
  * حممد أمني الروابدة. د

    ١٤/٣/٢٠٠٦:                                              تاريخ قبوله ١٧/٨/٢٠٠٥: تاريخ تسليم البحث 
  

  
                                                    ملخص

  

بناء، بعضها قياسي وبعضها اآلخر غري أربعني متعددة تدل على املبالغة، جتاوزت  عن العرب أبنية صرفية تورد
قياسي، والغريب أن األبنية غري القياسية جاءت يف معظمها تدل على املبالغة يف السياقات اللغوية املختلفة فقط؛ بينما 

غ املبالغة القياسية حياول هذا البحث أن جاءت األبنية القياسية مشاركة يف دالالا ألبنية أخرى، ومن خالل دراسة صي
 أن األمر حباجة إىل مدلول هل معىن البناء الصريف منفردا يؤدي املعىن نفسه حني يكون مركّبا أو:جييب عن السؤال اآليت 

هما السياق احتاد املبىن واملعىن اللذين ينتظم: آخر ينضاف إىل تلك البىن الصرفية ليؤدي الداللة  املطلوبة؟ وبتعبري آخر 
           اللغوي لو انفرد كل واحد منهما يف الداللة هل حيقق الغاية املطلوبة ؟

  
           

  

Abstract 
 

In the Arabic linguistic lore, there are more than forty morphological forms 
expressing intensification. Some of these are analogical, while the rest are sanctioned by 
use. What is unusual about the majority of the latter is that they denote intensification only, 
whereas the former can denote, in addition to intensification, other senses as well. The 
present research studies the analogical intensificational forms in an attempt to answer the 
question:  “Does the form of the word in the morphological analysis conform to the signs 
that identify the grammatical functions of the words in the sentence?”, or,  “Does the form 
of the word require another sign in order to realize the required sense?”  In other words, 
“Does the form of the word alone realize the required sense?”,  or, “Is it in need of a co-
text or a register in which to be used?” 

  
  
  
  
  
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة مؤتة          *   

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  حممد أمني الروابدة          احتاد املبىن واملعىن                           - صيغ املبالغة القياسية 
  
 

 ٥٨

  :املدخل
 .جهـد  :أي األمر،بلغ يف : لاألمر جهدك، ويقا لغ يف    أن تب  :هي أن املبالغة    )١(       جاء يف لسان العرب   

 وعنـدما   املطلوبـة،  وهي من مصطلحام اليت أولوها العناية        عنها، وحتدث البالغيون    .الكفاية :والبالغ
يذكر الشاعر حاال من األحـوال يف  (( ويصفها بأن املعاين، يدخلها يف نعوت هجعفر، نراذكرها قدامة بن    

 فال يقف حىت يزيد يف معىن ما ذكر من تلـك            قصده،زأه ذلك يف الغرض الذي      شعر لو وقف عليها ألج    
ـ  أنه هو الذي مساها      )٣( ويذكر النقاد  ،)٢( ))لهاحلال ما يكون أبلغ فيما قصد         مساهـا ابـن     ااملبالغة، بينم

ية علـى    ومىت كانت جار   حماسنه، ونوع من    الكالم،وذكروا أا فن من فنون       .)٤(الصفةاإلفراط يف   :املعتز
  . )٥( والنقادني ــ وعلى هذا مذهب البالغيمذمومـة،جهة الغلو واإلغراق فهي 

 ويلحظ من املعىن الكلي ملا ذكره اللغويون والبالغيون هلذا اللفظ أنه يدور حول جتاوز احلد املراد مـن                    
  . ر على ذلك بل يزيد فيه وأال يكتفى مبا تيسر من معىن، أو ساواه فيه غريه، وأال يقتصللجملة ،املعىن العام 

 بل يأخذ يف االعتبار السياق اللغـوي        منفرد،واملعىن البالغي كحال املعىن اللغوي ال يتوقف عند بناء               
       .ألفاظها  والداللة املعنوية يف اجلملة،الذي تؤديه 

 على وصف من قام باحلدث  صيغ تشتق من الفعل الثالثي قياسا للداللة :بأا، فيعرفوا   الصرفيون  أما       
   .)٦(مع قصد املبالغة والتكثري يف املعىن

 الصريف للمبالغة ال خيرج يف داللته عما تعارف عليه البالغيون بفن اإلغـراق يف               أن املعىن ويتراءى يل        
 الوصـف   وهو تعبري صريف يلتقي يف املعىن مع اإلفراط يفواملبالغة، فالتكثري الوصف، أو اإلفراط يف  الصفة،
 واخلالف بينهما يدور حول أخذ الصرفيني يف االعتبـار          الكلّي، فهما صنوان يف مقصدمها      البالغي،التعبري  

 مـن  الـسياق   بينما بىن البالغيون واللغويون أيضا وصفهم على ما يؤديه     للسياق ، البناء يف الشكل العام     
  .معىن
 ذاك؛ نتمثل ا أقوال البالغيني فنـصفها        ولقول، أ اوحنن يف كالمنا املصنوع نصدر أحكاما على هذا              

 إذا أردنا أن نـبني      كقولك، وذل  وال تبالغ يف     بليغ، ومعىن   بليغة، وعبارة   فيه، قول مبالغ    :باملبالغة، فنقول 
 أمثاله،وكل ذّلك يصرح باإلفراط     يف حده عن املعهود من       داألوصاف، زا  أو وصفا من     احلاالت،حالة من   

                                                 
    .بلغ: مادة (١) 
    .١٤٦ ص  قدامة بن جعفر:نقد الشعر(٢) 
    .٢٩١ ص  أمحد مطلوب:البالغة العربية (٣) 
    .٢٩١ص : نفسه   (٤)
     .٢٩١ص : نفسه   (٥)
    .٧٧ ص  عبده الراجحي:التطبيق الصريف :  ، وانظر ٢٥٧/ ٣  عباس حسن النحو الوايف ،  (٦)
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 ٥٩

   .األلفاظ التكثري واملبالغة يف داللة وة، أالظاهريف وصف 
 من جهة أا    املبالغة،ونلحظ  يف كتب الصرفيني ربطا وثيقا بني اسم الفاعل، والصفة املشبهة، وصيغ                   

الصفة : والالزم قياسا كما يف واملبالغة،اسم الفعل : مجيعا تشتق من الفعل املتعدي كما هو احلال يف صيغيت       
ـ رق هذه الثالثة يف املعىن العام الذي يؤديه البناء يف            مث تفت  املشبهة،  الثبـوت،  :حيـث  نسياق اجلمل ، م

 حمـددة  صفرعية، وخصائ ةصرفية، وأبني  ويف تقريرهم هذا نتبني أا ضوابط        .والتكثريواحلدوث، واملبالغة   
  الكلي للبناء مـن خـالل        ويف الزيادة اليت تتحقق يف املعىن      املعىن األصلي، يتميز ا هذا البناء عن ذاك يف        

 تعني يف فهم لاملشتقات، ووسائن غريها من أبنية مضوابط تنماز ا _ من جهة أخرى – كما أا .السياق
 وثـراء   مفرداـا،  وتنميـة    ألفاظها،داللة البناء العام  حيث تعتمد اللغات على وسائل متعددة يف توليد             

   .عنهاحتيد  معينة ال قحمددة، وطرائ أنظمة قمفرداا، وف
قياسـية،  وقد جاءت هذه الصيغ ضمن هذه املنظومة االشتقاقية؛ لتؤدي داللة حمددة من خالل أبنية                    
 مأبنيتـها، وعـد   درجة القياس؛ لندورة ما جاء من أمثلة على        إىل هلا الداللة نفسها لكنها مل ترق        ىوأخر

   .ومنثورهتداوهلا فيما آل إلينا من منظوم الكالم 
 اسم الفاعل كما نص علـى       ةالصيغ، ودالل  يشار هنا إىل درجة االلتقاء يف املعىن ارد بني هذه            وقد     

 ضارب وقاتل، عام لكل من صدر منه الفعل قليال كان أو            :كإن باب فاعل    (( :ذلك ابن بري حيث قال    
والـذين يف   ((:له تعاىلاملختص بالكثري لعمومه أال ترى أن قو     ) فعال(موقع  ) فاعل(كثريا، فال مينع أن يقع      

 ال يقضي أن يكون السائل هنا من قلّ سؤاله، ومثله يف صـفات        ،)١( ))أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم    
  .)٢( ))… واملراد بأحدمها ما يراد باآلخر …، والرازق والرزاق قاخلالق، واخلال: الباري
 بينها وبني الصفة املشبهة كمـا     – أيضا   –ارد  إىل درجة التقاء الداللة يف املعىن       _ أيضا–كما يشار        

صيغ املبالغة ترجع عند التحقيق إىل معىن الصفة املشبهة؛ ألن اإلكثار من        :((  فقال   الغالييين، نص على ذلك  
القاعدة  لكنه ال يكون هو املمكن، لكن ذلك يبقى يف حدود .)٣( ))الفعل جيعله كالصفة الراسخة يف النفس 

يف كل األحوال إال فيما حيتمل من داللة املعىن العام الذي تؤديه يف النهاية أبنية الفاعل وصيغ                  املقيسة املتبعة 
 كما قلت –املبالغة والصفة املشبهة؛ من كوا مشتقة من احلدث للداللة على وصف من قام بالفعل لكنها    

ها على هيئة خمـصوصة      كل واحدة من   لبينها، وجع  وإال فما الداعي إىل هذا الفصل        ذلك، تفترق بعد    –
 يف الوقت الذي نعلم فيه أن وظيفة البناء هو توجيه الذهن إىل داللـة معينـة يف               خاص،للداللة على معىن    

                                                 
    .٢٤املعارج   (١)
    …قال ابن بري : شرح درة الغواص ما نصه :  من ١٣٠ص :جاء يف : قال ) ٤( هامش ٢٣٩ / ٣النحو الوايف ،   (٢)
    .١/١٩٣ مصطفى الغالييين : جامع الدروس العربية   (٣)
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 ٦٠

 فإم ملتزمون تعريفها   ولذا، البناء؛صورة معينة تنتظم الصورة الراسخة يف الذهن املعىن الداليل الذي يؤديه            
 وهذا مدلول عليه    معينة، داللة   يؤدتكذا؛ ل  من كذا على وزن       وبأا ما اشتقّت   ،اعنهيف بدايات احلديث    

   .واحلديثةيف مظان الكتب القدمية 
          

   :املبالغةصيغ 
تقـارب يف  جـود  و  تومئ من أول وهلة إىلاملبالغة، عن العرب أبنية صرفية متعددة تدل على  تورد     

 مد الصوت وتقصريه، مع إغالق املقطـع        و أ العني،تضعيف  :  تفترق يف معظمها إال من جهة      ، ال أصواا
 جمموعات  ووضعها يف    اآلخر،املمدود يف بعضها بالتاء، أو بالنون، مما يعين أنه ميكن رد بعضها إىل البعض               

  :    )١(هي  ، سبعجمموعات  وقد رأيت ذلك ،فجعلتها يف  بنائية 
  :          األوىل  اموعة

  .عليم ، قدير ، بصري:  فعيل ، مثل  -١
    .    حذر ، فكه ، مزق: مثل ) فعيل(فَعل ، بتقصري صوت املد يف  البناء األصلي  -٢
بل اإلنسان على نفـسه  (( يف حنو قوله تعاىل      بصرية، :مثل آخرالبناء األصلي ،   بزيادة التاء يف     فعيلة،  -٣

اهلاء ((: درويشحمي الدين    وكذا قال    ،)٣(التاء للمبالغة   :حيان قال أبو    للمبالغة، فإن فيه زيادة     ،)٢())بصرية
   .)٤( ))للمبالغة بل للتأنيث،فيه ليست 

   .سكّري قديس، :مثل العني، بكسر الفاء وتشديد فعيل،  -٤
   .)٥(ىريوهج ىب،يقت:مثل السابق، بزيادة ألف مقصورة على البناء فعيلى،  -٥
   .)٦(سكّيت :مثل الفاء، بضم عيل،فُ -٦
:                  )٧(الطفيل سيكب يف قول عامر بن :مثل ،)فعيل (وت املد يف  قلب مكاين يف موضعي العني وصفيعل، -٧

  بيكَ مدامعها بدمع سحذلُ              عن شجوهافاقدفَلتخبِرنك  

                                                 
    . احلصر يف أوزان صيغ املبالغة الواردة عن العرب  اموعات ال يعين من هذه  (١)
    .١٤ة القيام  (٢)
    .٨/٣٨٣  أبو حيان :البحر احمليط   (٣)
    .١/٢٩٩  حمي الدين درويش:إعراب القرآن الكرمي وبيانه   (٤)
 وقد ذكر منها ابـن      ٧١٥ – ٧١٤/ ٢ للمربد:الكامل  . لكثرة الكلمة املترددة على لسان الرجل       : واهلجريى  . لكثرة النميمة   : القتيىب    (٥)

    .لمةك) ٢٨(سيدة يف املخصص حنو
    .سكت: املعجم الوسيط ، مادة   (٦)
املـاء  :بدمع سـيكب  . طول البكاء  : حذل مدامعها   . ١٥١ ص    هدى جنهوتيشي  :األبنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل           (٧)

    .املسكوب
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 ٦١

   .)١( كيذبان:مثل السابق، بزيادة ألف ونون على البناء فيعالن، -٨
  .)٢( وكَذبانرمحن، :ثلم السابق وتسكني العني، حبذف صوت املد من البناء فعالن،  -٩
   :اموعة الثانية ، هي - 
بن الطفيل  ا وأورد عامر    ،)٣( )) كثرية اهلذيان  :أي مهذر، امرأة((:  يف فصيح ثعلب قال    مفعل ، جاء     -١

  :)٤(قوله يف حمرب، :هوهذا البناء للمبالغة يف اسم واحد 
  محربرق ل خ الديار بك                   وسطَعرصاتكمولقد أبلت اخليل يف 

  .)٥( ))القاطع وهو للجاذم، فإنه مبالغة جمذم،وسيف (( :العيينوقال     
   :والشاهد ومطعان، ومضراب، منحار، :مثل السابق،) مفعل(  مبد صوت العني يفمفعال، -٢

   .)٦(بوائكها    إنه ملنحار 
ـ  :جمذامـة  رجـل    :الـصحاح  جـاء يف     جمذامـة،  :مثـل  التـاء،  بزيادة   مفعالة، -٣                                                                                                                    ريع القطـع   س

   .)٨(لألمور قاطع :وجمذامة رجل جمذام  :اللسانويف  .)٧(للمودة
ـ       مفعيل، -٤                                                                                            يـؤنس بـذلك    )  مفعيـل  مفعـال، ( العـني، د اللـذين يليـان       تبـادل يف صـويت امل

 وفرس حمضري سواء،الذكر واألنثى يف ذلك     : حمضريفرس  (( جاء يف لسان العرب      الوصف،ورودمها معا يف    
   .)١٠(العطر امرأة معطري كثرية :ومنه )٩( ))العدو وهو احلضر،ذا كان شديد وحمضار ،بغري هاء لألنثى ،إ

                                                 
      .كيذُبان ، بضم الذال: ومثلها . كذب : لسان العرب ، مادة   (١)
للـشنقيطي  ويف أضواء البيان    . فعالن ، من أبنية املبالغة      : فعالن ؛ ألن    : بنيت الصفة األوىل على     ))لرمحن الرحيم   ا(( يف لسان العرب      (٢)

أشد مبالغة من   : مها وصفان هللا تعاىل ، وامسان من أمسائه احلسىن ، مشتقّان من الرمحة على وجه املبالغة ، والرمحن                   )) الرمحن الرحيم   ((
    ٤٠ – ٣٩/ ١. الرحيم 

  .١٢١ص    (٣)
  واألبنية الـصرفية  ١/١٠ البن سيدة  واحملكم ١٩٩/ ١٤ و٢/١٢٤املخصص : انظر ) . مفعال(مقصور عن   ) مفعل  ( يرى اخلليل أن      (٤)

. الـشاب الوسـيم   : اخلرق . قدا حىت بالت يف دياركم : أبلت اخليل  يف عرصاتكم     .١٥١ص  : ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل       
    . صاحب حرب:وحمرب 

    .١٢٤ ص  للعيين شرح املراح يف التصريف  (٥)
    .١٢٥ص :  وشرح املراح ١/٣٢٦:  والكامل ١٤٤/ ٣  للمربد  واملقتضب١/٥٦  سيبويه :الكتاب   (٦)
    .جذم: مادة : الصحاح   (٧)
    .١٢٤ص: شرح املراح : وانظر . جذم : اللسان ، مادة   (٨)
  .حضر: مادة    (٩)

    .عطر:  احمليط ، مادة القاموس  (١٠)
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 ٦٢

   .)١(مكذَبان:مثل ونون، بزيادة ألف مفعالن، -٥
             :هي  اموعة الثالثة ،- 
   .)٢(وفجار فساق :مثل والعني، بفتح الفاء فعال، -١
 :يقال للمبالغة،) فعالة( واملصادر تقع على     ز،لعا :والعزازة(( قال املربد    عزازة، :مثل التاء، بزيادة   فعالة، -٢

 ويف  ،)٣( ))قال يا قوم ليس يب سـفاهة       ((:تعاىل قال اهللا    والصرامة، الشراسة   :تقول كما   وعزازة،عز عزا   
   .)٥)(٤( ))ضاللةليس يب ((موضع آخر 

  :)٦(الطفيل جاء عند عامر بن صناعية، :مثل التاء، قبل  ياء مفتوحة  بإضافةفعالية،  -٣
ُُُسود صناعية إذا ما أوردوا             صدرت عحلبا ومتهم وملّتت  

 وال يـسقون ألبـان إبلـهم        فصالم، … ويسمنون   املال، يصنعون   :أي صناعية، قوم   :اللسانجاء يف   
  .)٧(األضياف

  :)٨(الطفيل يقول عامر بن وعجاب، طوال، :مثل العني، بضم الفاء وفتح فعال، -٤
  ـالقص ضٍـوال وأبيع طُ   كاجلذ        يف رأس أجردوجلامٍ

 ومثل هذا عظام وهـو الكـبري   …ومن غري شك أن الطّوال أكثر من الطويل       (( :السامرائييقول فاضل   
 يف  ))عجـاب ((إىل  )) عجيب((ومثل هذا ذكر يف سبب االنتقال من         )٩()) وهو أكثر من العظيم    الضخم،

 :تعـاىل وقولـه   )١٠())قال الكافرون هذا شيء عجيـب     بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ف      : ((قوله تعاىل 
وعدل من عجيب إىل عجاب وذلـك أن        (( :قال ،)١١()) واحدا إنّ هذا لشيء عجاب     اآلهلة إهلا أجعل  ((

                                                 
  .مكذبانة: كذب ، وجاء فبه : مادة    (١)
  .٢/٢٤٣  للسيوطي :املزهر    (٢)
  .٦٧: األعراف    (٣)
  .٦١: األعراف    (٤)
  .٢١٨ – ١/٢١٧: الكامل    (٥)
عون املال ويسمنون فـصالم     يصن: صناعية  . عبيد سود هجناء    : سود  . ١٥١ص: األبنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل            (٦)

  .الناقة الغزيرة اللنب: العتومة . وال يكرمون أضيافهم 
  .صنع: مادة    (٧)
: ململمة. ترعد يف اجلدة  : خفق حشاها   .السيف الذي ال ينثين     : قصال  . ١٥٠ص  : األبنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل            (٨)

  .ال تلحق يف السبق: تالقيها بعيد . جمتمعة اخلَلق 
  .٢١٦ ص  إبراهيم  السامرائي تاريخ وتطور ،العربية    (٩)

  .٢ق آية   (١٠)
    .٥ص  آية   (١١)
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 ٦٣

وقـد  (( يقول السامرائي    الوزن،وحيمل املصدر داللة املبالغة يف هذا        .)١( ))العربفعاال أبلغ من فعيل عند      
 اخلمـال،  :ومنها الصداع واهليام  :ومنها مصادر، واألدواء وهي    …الوصف  بالضم  ) فعال(يلتقي يف بناء    

 الزحـار   :عليهالقالب لوجع القلب، وحتمل     :ومثله …وهو داء يصيب مفاصل اإلنسان وقوائم احليوان        
   .)٢())واحلداء كالسعال والصراخ والبكاء :األصوات ومن مصادر هذا الباب ما يدل على واخلناق،

فإذا أردت  ((:  العيين بالتخفيف يقول ) فعال( وهو أبلغ من     وكبار، وضاء، :مثل العني، بتشديد   فُعال، -٥
وقـرئ   )٣())ومكروا مكـرا كبـارا     ((:تعاىل قال اهللا    وطوال، كبار   :وقلت العني،زيادة املبالغة شددت    

بناء مبالغة أبلغ   وهو  ((:  قال السابق،ومثل هذا جاء عند حمي الدين درويش يف قوله تعاىل            .)٤())بالتخفيف
     .)٥( ))والتخفيفبالضم ) كبار(من 

 ))كال إن كتاب الفجار لفي جحيم     ((من قوله تعاىل    ) فجار(ويكون هذا البناء مجع تكسري كما يف كلمة         

      .بأهلههذا رجل فخار :ومثله .الفجور كثري :أي فجار، أنت رجل :وتقول )٦(
   مشاء حالّف، مهّاز، :مثل حيصى،ثر من أن  وهو أكالعني، وتشديد بفتح الفاءفعال،  -٦
   : هي، اموعة الرابعة - 
   .غفل :مثل العني، بضم الفاء وتسكني عل،فُ -١
 وضـحكة،  )٧( الكسالن الكثري الـضجوع    :ضجعة :مثل ،التاء العني وزيادة    فتحوالفاء   بضم   فُعلة، -٢

 من األبنية القياسية اليت أقرها جممع اللغة         وهو )٨( ))ويل لكل مهزة ملزة   (( :تعاىل ومنه قوله    ولُعنة، وهزأة  ،   
    .)٩(بالقاهرةالعربية 

  . )١٠(كُذُبة:  مثلصويت، بضم الفاء والعني وهو انسجام فُعلة، -٣
 مثل طمـرة يف قـول عـامر بـن           الالم، بكسر الفاء والعني وهو انسجام صويت مع تشديد          فعلّة، -٤

   :)١١(الطفيل

                                                 
  .٣٦التعبري القرآين ص    (١)
  .٢١٦ص: العربية تاريخ وتطور    (٢)
  .١٢٥ص : شرح املراح يف التصريف    (٣)
  .٢/٤٦٩ كربي  للعوهي قراءة ابن حميصن ، التبيان يف إعراب القرآن   (٤)
  .٨٤ / ٨  حملي الدين درويش إعراب القرآن الكرمي ،   (٥)
  .٧املططفني ،    (٦)
  .ضجع: املعجم الوسيط ، مادة    (٧)
  .١اهلمزة آية    (٨)
: وانظر. )) وإذا سكنت العني فهي تدل على اسم املفعول          (( ٣٠٠ وجاء يف فصيح ثعلب ص       ٩٦ ص  شوقي ضيف    تيسريات لغوية ،     (٩)

  .١٢٥املراح ، ص شرح 
    كذب: مادة ، لسان العرب   (١٠)
    . ١٥١األبنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل ، ص   (١١)
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 ٦٤

  بعيـــدا ـة تالقيهـلملمم  اهاـــ حشـقفرة خم طوكلّ  
   .)١(العدو أو اجلواد الشديد الوثابة، الفرس :والطمرة 
   . )٢( حمتال بصري بتقليب األمور:قلّب رجل حول وحول، قلّب، :مثل العني، بضم الفاء وتشديد فُعل، -٥

        :اموعة اخلامسة، هي - 
  .وصبور شكور :مثل فعول، -١
    .)٣( )) رجل ملولة:أيضا إذ يقال للمبالغة؛ فالتاء فيه ملولة،امرأة ((: قال ثعلب التاء، بزيادة فعولة،  -٢
:  وهـو  فروقـة،  :مثل التاء، بضم الفاء والعني وهو انسجام صويت بينهما إضافة إىل زيادة            فعولة،  -٣

    .)٤(الفزعالشديد 
   .وسبوح قدوس، :مثل العني، بضم الفاء وتضعيف عول،فُ  -٤
    :)٥(العزيز قال جرير ميدح عمر بن عبد وق،فار :مثل  فاعول،  -٥

  سن الفرائض وائتمت به األمم  هت من  عمر الفاروق سريتهأشب  
    .)٦(خائنة، وراوية :مثل فاعلة، -٦

  .شاحنة، وحافلة،وقاطرة،وباخرة، وقاذفة :مثل اآللة،ويكثر هذا الوزن يف الداللة على اسم 
  )٧( ))احلـي القيـوم  (( قال أبو حيان يف شرحه لقوله تعاىل      قيوم، :العني، مثل  بزيادة الياء قبل     فيعول، -٧
   .)٨( )) فيعول من صيغ املبالغة:وقالوا((
  :وهي اجلذر، وتبدو رباعية اموعة السادسة، - 
   .)٩(البلعكثري :  وهوسرطيط، :مثل الفاء، بكسر فعليل، -١
   :)١٠(جاءت عند عامر بن الطفيل يف قولهغشمشم ، : فعلعل ، مثل  -٢

                                                 
    .طمر: لسان العرب ، مادة   (١)
    .قلب: املعجم الوسيط ، مادة   (٢)
  .٢٤٣/ ٢املزهر : وانظر  . ١٢٠الفصيح ، ص    (٣)
  .١٢٥شرح املراح يف التصريف ، ص    (٤)
  .٤١٥ديوان جرير ، ص    (٥)
  .٢٤٣/ ٢ واملزهر ١٢١فصيح ثعلب ، ص   (٦)
    .٢٥٥البقرة ،   (٧)
  .٦٠٨ / ٢البحر احمليط ،    (٨)
    .٢٦٣فصيح ثعلب ، : وانظر . سرط : اللسان ، مادة   (٩)

    .١٥١األبنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل ، ص   (١٠)
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 ٦٥

  شماشم الغعنا الظلومنفت بعدها       ةعلَوحنن فعلنا باحلليفني فَ
   . )١( اجلريء املاضي:الغشمشم :اللسانوجاء يف 

   :وهي التاء، تبدأ بصوت اموعة السابعة، - 
  . )٢(تقول رجل :حنو  ، بكسر التاء تفعل  ، -١
   .)٣(كثري القول: رجل تقولة : ،حنو تفعلة  -٢
) تفعال( ومن األمهية مبكان أن نلحظ أن(( :فلش قال هنري وحتراق، تلعاب، :مثل التاء،بفتح  تفعال،  -٣

    .)٥( ))تهذا حيتوي لونا من املبالغة ال يوجد يف الفعل  )٤(مصدرا للصيغة األوىل
تقوال ،وتكالم للذي يتكلم كثريا ، إضافة إىل داللته علـى املـصدرية   :  ، بكسر التاء ، مثل       تفعال -٤
   . )٦(لتصغري وا

 أن األمناط املتبعة فيها متاثل إىل حد        العرب،ويبدو يل من خالل هذا العرض لصيغ املبالغة الواردة عن                
 فكما أن هناك منطا ضيقا مقتصرا على البناء ارد مع االعتماد            التكسري،كبري األمناط املتبعة يف أبنية مجوع       

 املبالغـة،  جند مثل ذلك يف صيغ سد؛وأُ أسد :مثل واجلمع،ملفرد على احلركة كوسيلة وحيدة للتفريق بني ا     
 اجلمع، وكما أن هناك منطا موسعا يعتمد على الزوائد واللواحق يف بناء             .غَفَل وغُفل ، وغَدر وغُدر       :مثل
 :مبالغـة  حمضري، :أو قال، :مبالغة تقوال، :مثل املبالغة، شقي؛ جند مثل هذا يف صيغ      :مجع أشقياء يف    :مثل

 جند مثل   ثور، وثرية؛  :يف كما   ر،خآ وكما أن هناك حتويرا يف مكان األصوات بإبدال صوت مكان            .حضر
 جند  وأمجال؛ مجل   :مثل وكما أن هناك إطالة صوت من أصوات املد يف           .قيوم :مثل املبالغة،ذلك يف صيغ    

 تغيري وهو تغيري يف البناء ،مد على  وكما أن هناك حتويرا يعت.وعليم علم :يف كما املبالغة،مثل ذلك يف أبنية 
 جند مثل هذا أيـضا يف       وقضاة؛ قاضي   :مثل مدهشة، صوره بطريقة    تأشكاله، وتعدد غري منطي تكاثرت    

 وحيكم هذه التغيريات مبدأ السهولة يف البناء اجلديد؛ العتماد جلّه علـى     .وكبار وضاء   :مثل املبالغة،صيغ  
 إطالة صوت من أصوات املد.    

 حني حيتاج الشاعر ملثل     الشعر، قد يكون له صلة بعروض       اموعات يف هذه     ويبدو يل أن هذا التعدد         
 أو تقيـده،  أعطت للشاعر قدرا فسيحا يف التصرف ومل     مساحات فهي   معينة،ذلك يف إقامة وزن أو قافية       

                                                 
  .غشم: مادة    (١)
  .٨٥ / ١  للخليلي  التصريف ،مقاليد   (٢)
  .نفسه   (٣)
  .)فعل(يقصد    (٤)
  .١١١ ص  هنري فليش العربية الفصحى ،   (٥)
  .نفسه   (٦)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  حممد أمني الروابدة          احتاد املبىن واملعىن                           - صيغ املبالغة القياسية 
  
 

 ٦٦

حيث جاءت مناسبة )١( ))اومكروا مكرا كبار(( كما يالحظ يف قوله تعاىل    القرآنية،تناسب لرؤوس اآليات    
 خاصة إذا علمنا أن أرقى الوسائل التعبريية لدى العرب هو الـشعر إيقاعـه               اآليات؛ملا قبلها من رؤوس     

 لتقـوم   ملحـة؛  فكانت صيغ املبالغة املتعددة لديه كجموع التكسري حالة          كالنقص، فيه   ةحمدود، والزياد 
   .حمددةبوظيفة اجلبائر العروضية مللء فراغات وخانات 

 املبالغـة، إنّ خاصية التعدد يف البناء يف مجوع التكسري متاثل إىل حد كبري خاصية تعدد البناء يف صيغ                       
  .   من مبدأ التكثريينطلقفكالمها 
 بينما جـاءت    فقط، املبالغة غري القياسية اليت عرضنا هلا جاءت يف معظمها تدل على املبالغة                أبنية       إن

 كمـا   أخرى،اليت اتفق عليها معظم العلماء احملدثني والقدماء مشاركة يف داللتها لدالالت            األبنية القياسية   
  . سيتضح بعد

   :للمبالغةالصيغ القياسية 
 :بناءي وللعلماء وقفة يف     ومفعال، وفعال، ل،وفع وفعيل، فعول،  :هي           الصيغ القياسية للمبالغة    

لغة القياسية أم ال ؟  وهل مها من أبنية املبال، وفعيل،فع  
ومنع أكثر البصريني من     ((:حيانويف قول أيب     )٢( فقد عدها سيبويه من أبنية املبالغة صراحة       ،)فَعل  (  أما  

املبالغـة،  ما يشري إىل إخراج هذه الصيغة من أبنية  )٣( ))هم املازين والزيادي واملربد   من) فعيل وفَعل   (إعمال  
يف إشارة إىل أـا    )٤( ))ملن صار كالعاهة  (() فَعل( أبنية املبالغة إىل أن       يف معرض حديثه عن دالالت     صون

 وكذا الزجاجي وابن ، ووافق اجلرمي سيبويه.)٥( وكذا رأي ابن مالك.للمبالغة وال داللة فيها مشبهة،صفة 
  . )٦(عصفور والسيوطي وابن خالويه

 يف الصفة – كما يقول –ى املبالغة بينما تنقاس  الداللة علقياس يفورأى شوقي ضيف أنه ال يوجد هلا        
الالزم الدال على األدواء والعيـوب واهليجانـات        ) فعل( قياسا مطّردا من     – كما نص النحاة     –املشبهة  

 وما دامت هذه الصيغة مطّـردة يف        …وجع وحدب وعطش وبطر ونكد ومرح       : والفرح واحلزن، مثل  
 هلا يف الداللة على املبالغة، فينبغي أن خنرجها من باب صيغ املبالغة             القياس يف باب الصفة املشبهة وال قياس      

   .)٧())شبهةاملونقصرها على باب الصفة 

                                                 
  .٢٢نوح    (١)
  .١/٥٦الكتاب    (٢)
  .٢٢٨٣/ ٥  أليب حيان ارتشاف الضرب من لسان العرب ،   (٣)
  .٢٢٨١ / ٥ نفسه   (٤)

    نفسه (٥) 
    .٦/٧٣ ، البن يعيش  شرح املفصل  و٢٨/ ١  البن عصفور املقرب ،  (٦)
  .٩٥ص    (٧)
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   ،)٣(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ٦٧

 االتبـاع،  وأقوى يف الصواب، متابعا بذلك أكثر النحاة أقرب إىل     ضيف ويبدو يل أن ما ذكره شوقي          
قياسا إىل غريه مـن أبنيـة   ) فعل (ق ببناء يقوي هذا التوجه ما يؤخذ من داللة يف قول ابن يعيش فيما يتعل 

:  يقول املعىن،املبالغة واليت جاءت أبنيتها القياسية وغري القياسية دالة على تكثري يف البناء فضال عن تكثري يف                 
 زيد يضرب عبيده ويقتل أعـداءه إذا كثـر ذلـك منـه              :قالوا كما   أعداءه،زيد ضراب عبيده وقتال     ((

 يضرب ويقتل من غري :مبرتلة يضرب ويقتل بالتشديد :كان كما وقاتل، ضارب :رتلةمبضراب وقتال :وكان
فاملعىن املأخوذ من  .)١( ))مبالغة ألنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل إال أن فيه إخبارا بزيادة           تشديد؛

لة التكثري واملبالغـة والقـوة    وهو دالاالسم،تشديد الفعل يقابله املعىن نفسه املأخوذ من داللة التشديد يف           
  .ولزومه وحنن يف داللة الصفة املشبهة ال نروم التكثري واملبالغة يف معناها بقدر ما نقصد ثبوت املعىن أيضا،

  

  ): فعيل(صيغة 
 وجاء  املشبهة، وجعلها من أبنية الصفات      ،أيضا من أبنية املبالغة القياسية    ) فعيل( وأخرج شوقي ضيف بناء     

 ليس هلا قيـاس يف   –) فعل( مثل سابقتها    –هذه الصيغة    ((:فقال رأيه،ستدالالت اليت ترجح    جبملة من اال  
مضموم العـني   ) فعل(، باعتراف النحاة قياسا مطّردا من       الصفة املشبهة الداللة على املبالغة بينما تنقاس يف       

والحظ سيبويه من قدمي أن      … قبيح ومجيل وحليم     :مثل لقية،واخلُالدال على الغرائز، واألوصاف اخللقية      
 فعـول   :املبالغـة فمما هو األصل الذي عليه أكثر       ((: هذه الصيغة من صيغ املبالغة نادرة االستعمال فقال       

 ابن هواستعماله، وتبع ،)فعيل( ويف ذلك ما يشرب إىل ندرة جميء .)٢( ))فعيل وقد جاء ل،وفعومفعال وفعال 
 رمحه اهللا، فهـو     :مثل متعدية،تشتق أحيانا من أفعال     ) فعيل(إن   :يقال وقد   الورود،مالك فذكر أنه قليل     

:  إذ يقـال   للمبالغة،) فاعل( وكأا معدولة يف هاتني الصيغتني وما مياثلهما عن          عليم، وعلمه ،فهو    رحيم،
  .وعليم عامل :يقال كما ورحيم،راحم 

اثلهما على داللة الصفة املشبهة املفيدة وما مي) فاعل(ويف رأينا أن حتمل هاتان الصيغتان املعدولتان عن          
 ويف  أصلها،وخروج عن   ) فعيل( ألن محل األمثلة على املبالغة شذوذ يف قياسية صيغة           واالستمرار؛للثبوت  

 املبالغـة، من أبنية ) فعالن( ألن  ؛)فعالن(بنيت الصفة األوىل على     )  الرمحن الرحيم    Lاللسان البن منظور  
 ومما يؤكـد أن صـيغة   .قادر :مبعىن وقدير سامع، :مبعىن مسيع  :قالوا كما   ،)علفا(مبعىن  ) فعيل) (رحيم(و
 علـيم   :لكلميتدون مبالغة استخدام القرآن الكرمي      ) فاعل(من األفعال املتعدية إمنا تدل على معىن        ) فعيل(

اهللا عليم و((  )٣())هادةــعامل الغيب والش ((:مثل يف فارق، يف وصف الذات العلية هلما دون أي    وعامل،

                                                 
(١)   ٧٣/ ٦.  
  .٥٦/ ١  الكتاب   (٢)
  .٩  الرعد   (٣)
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 ٦٨

فأما ما كـان  (( :يقولوهو ذا يتفق مع املربد الذي  .)٣)(٢( ))عليماكان اهللا بكل شيء     (( و   )١( ))باملتقني
إمنا هـو  ) فعيال( وذلك أن جائزا؛ وال أراه  فيه، فقد أجاز سيبويه النصب      ،وعليم رحيم   :حنو) فعيل  (على  

 بـه،  ملحق له،إليه من غري ذلك الفعل فمضارع  فما خرج ،)٤(تعدىـم الفاعل من الفعل الذي ال ي  ـاس
 شريف،: ف فهوشر وكرمي، :فهوم كر :حنو ،)فعل(والفعل الذي هو لفعيل يف األصل إمنا هو ما كان على 

 فهما متفقـان  يف أن       .)٥( ))به فهو ملحق    ورحم، علم وشهد    :باب فما خرج من     ظريف،: وظرف فهو 
 وأن ما خرج عنه من أفعال متعدية ملحق به حسب تعبري املـربد أو            مشبهة،األصل يف هذا البناء هو صفة       

 إال أن املربد مل يفهم من عبارة        شوقي، حسب تعبري    واالستمرار،حيمل داللة الصفة املشبهة املفيدة للثبوت       
ن  بل إن العلماء جممعو    اإلماءة،يف تعبري سيبويه هذه     ) قد( كما مل يومئ جميء      فهمها شوقي،  كما   سيبويه،

 املربد الـسابقة  عليه بعبارة ويكفي التدليل    املبالغة،كباقي أخواا من صيغ     ) فعيال(على أن سيبويه يرى أن      
 وهو سيبويه،والصحيح ما ذهب إليه     ((:ويقول ابن يعيش    ))  أجاز سيبويه النصب فيه وال أراه جائزا       فقد((

 فهكـذا   وفعال، فعول ومفعال    :ذلكن   فم تتعدى، ألن صفات املبالغة إذا كانت معدولة جاز أن          القياس؛
 كما  عمرا، زيد رحيم    :فيجوز عامل، :من وعليم   راحم، :من رحيم   :كقولك معدوال،سبيل فعيل إذا كان     

   .)٦( ))عمرا راحم :تقول
 :منظـور  وأرى أن قول ابن املبالغة، من داللة ))رحيم((كما ال يفهم من كالم ابن منظور أنه أخرج              

 جاء يف   للمبالغة، ))فعيل(( ال إنكار جميء     للمبالغة، تأيت   ))فعالن(( ما يشري إىل أن      ))وىلبنيت الصفة األ  ((
ـّاف   رمحان الدنيا واآلخرة ورحـيم     : ولذلك قالوا ) الرحيم(من املبالغة ما ليس يف      ) الرمحن( ويف( الكش

 وهو ما أشار إليه صـاحب       الغة،مبفيه زيادة   ) الرمحن(، وهذا ما يشري إىل أما للمبالغة إال أن          )٧( ))الدنيا
مائه احلسىن مشتقان من الرمحة على وجه       ـمها وصفان هللا تعاىل وامسان من أس      : (( قال أضواء البيان أيضا،  

 وأصـل   الرمحة،من  ) فعالن(الرمحن  ((ط  ـ ويف البحر احملي   )٨( ))د مبالغة من الرحيم   ـ والرمحن أش  املبالغة،
 فإا تكررت، بل إن الصفة إذا .)٩( ))للمبالغةيم فعيل حمول من فاعل  والرح…الغةـبنائه يف الالزم من املب

                                                 
  .١١٥   آل عمران   (١)
  .٢٦  الفتح   (٢)
  .٩٦– ٩٥   لغوية تيسريات   (٣)
  .الصفة املشبهة: يقصد بذلك    (٤)
  .١١٥– ١١٤/ ٣املقتضب ،    (٥)
  .١/٢٨ ، واملقرب ، ٢٢٨٣ / ٥ف الضرب من لسان العرب ، ارتشا:  ، وانظر ٧٣/ ٦    شرح املفصل   (٦)
  .١/٦الكشاف ،    (٧)
  .٤٠ – ٣٩ / ١أضواء البيان ،    (٨)
  .٣١ / ١البحر احمليط ،    (٩)
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 ٦٩

قالوا سبحانك ال علم لنـا إال مـا    ((:تعاىلتفيد زيادة يف املبالغة والتكثري نص على ذلك القرطيب يف قوله          
لـق اهللا  والعليم فعيل للمبالغة والتكثري يف املعلومـات يف خ    ((:  قال )١( ))مـعلمتنا إنك أنت العليم احلكي    

 مث إنين مل أجد أحدا من املفـسرين مـن يوافـق    )٢( ))املبالغة احلاكم وبينهما مزيد   :معناه واحلكيم   تعاىل،
فاعل وفعيـل،  :  أو بنيوعليم،عامل :أسلوب التوكيد الذي أشار إليه شوقي من أنه ال فارق يف الداللة بني   

وعدل مـن صـيغة   (( )٣( ))من لدن حكيم عليم(: يقول أبو حيان يف قوله تعاىل      اإلهلية،يف وصف الذات    
 مل محلت احلكيم على أنه حمول من فاعل إىل :قلت فإن …احلاكم إىل احلكيم ألجل املبالغة وملناسبة العزيز 

 ولئن سلمنا ذلك فهـو مـن       …حكم  املُ: فعل ، فيكون معناه      م :مبعىن وهال جعلته فعيال     للمبالغة،فعيل  
فاعل ، للمبالغة فهو منقاس كثري جدا       : فعيل ، احملول من     :ث ال ينقاس ، وأما      الندور والشذوذ والقلة حبي   

خارج عن احلصر ، كعليم ومسيع وقدير وخبري وحفيظ ، يف ألفاظ ال حتصى ، وأيضا فإن العـريب القـح                   
( : يقرأ   حاكم ، أال ترى أنه ملا مسع قارئا       : الباقي على سليقته مل يفهم من حكيم إال أنه حمول للمبالغة من             

 أنكر أن تكـون     )٤( ))والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم            
هكذا :  ،فقال   ))واهللا عزيز حكيم  ((التالوة  :  ، فقيل له     ))واهللا غفور رحيم  ((فاصلة هذا التركيب السابق     

هذا العريب حجة قاطعة مبـا       حاكم ، وفهم     :حكيم أنه حمول للمبالغة من      : يكون عز فحكم ، ففهم من       
ة والتأكيد يف حفظ ــفانظر إىل هذه املبالغ(( )٦( ))واهللا مبا تعملون عليم(( وقال عن قوله تعاىل .)٥( ))قلنا

   .)٧( ))األموال
 وإمنـا   اإلهلية، يف وصف الذات     وعليم، عامل   :بني من أنه ال يوجد فرق داليل         ضيف وأما قول شوقي       
) عـامل   ( ليس يف صيغة    (( :يقول بذلك،بالداللة نفسها فقد تكفّل عباس حسن بالرد على من قال           وردا  

 فإا تدل بذاا وصـيغتها      عليم،دليل صريح على أن تلك الذات تفعل العلم قليال أو كثريا خبالف صيغة              
كان الذي يستخدم صيغة     ومن مث    مبالغة، صيغة   :تسمى ولذا   الفعل؛الصرحية على الكثرة واملبالغة يف ذلك       

قـوة أو   : ببيان درجة املعـىن    املعىن ارد    مطلقا وصاحبه ،دون االهتمام           :أمرينيرمي إىل بيان    ) فاعل(
 خبالف الذي يستخدم صيغة املبالغة، فإنه يقصد إىل األمرين ،مزيـدا عليهمـا بيـان    وقلة،وكثرة   ،ضعفا

                                                 
    .٣٢البقرة   (١)
  .١٠٤/ ١  للقرطيب اجلامع ألحكام القرآن    (٢)
  .٢٧النمل ،    (٣)
  .٢٨املائدة ،    (٤)
    .٤٤ /٣البحر احمليط ،   (٥)
    .٢٨٣البقرة ،   (٦)
  .٧٤٩/ ٢البحر احمليط ،    (٧)
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 ٧٠

 موات وال قتال يف :يقال فال والنقصان،ل ال يقبل الزيادة  وهلذا ال يصاغ من مصدر فع    وقوة،الدرجة كثرة   
  .)١( ))والقتل إذ ال تفاوت يف املوت قتل؛شخص مات أو 

   

  :واملعىناتحاد املبىن 
 وأجـره علـى   النحـو،  فاعرف هـذا  واملخلوق، فسووا بني املصدر اخللق، :وقالوا((يقول سيبويه       
أحيانا – وأنه صاحل للداللة   للبناء، يف إشارة دالة على أن العرب أدركت النظر يف املعاين احملتملة             )٢(.))سبيله
 وأن حتقق هذه الكثرة حباجة إىل إمعان النظر يف دالالت الصيغ وتفـسريها علـى                معىن، على أكثر من     –

ظهر يف كثري من األحيان إال إذا  أو داللته ال تالبناء، وفيه إشارة واضحة إىل أن مقصد حتتملها،الوجه الذي   
 وخاصة إذا ما    .املعينة حبيث يتعاضد البناء مع املعىن ويتحدا معا ليكونا الداللة           معني،وضع يف سياق لغوي     

علمنا أن وظيفة البناء هو توجيه الذهن إىل داللة معينة خمتزنة يف الذاكرة يف صورة من الصور تنتظم الصورة 
 يتضح إال إذا وجد     الكلي أن  وال ميكن هلذا املعىن      تالقيهما، الداليل املعني يف حالة      الذهن املعىن الراسخة يف   

 واملعىن الصريف ال يتضح يف كثري من احلاالت         املطلوبة، فاملبىن منفرد ال يؤدي الداللة       معني،يف سياق لغوي    
رب عنها املبـاين الـصرفية هـي        فاملعاين الوظيفية اليت تع   (( :حسان يقول متام    املبىن القياسي، إال من خالل    

 أكثر من معىن واحد مـا دام        عن فاملبىن الصريف الواحد صاحل ألن يعبر        واالحتمال،بطبيعتها تتسم بالتعدد    
نظام حصيلة استعمال الكلمة داخل (( فكما أن السياق اللغوي هو    .)٣( ))ماغري متحقق بعالمة ما يف سياق       

 يوضح كثريا من العالمـات       وأنه .)٤( ))حمدوداا معىن خاصا     متجاورة وكلمات أخرى مما يكسبه     اجلملة
توقف املرء على املعىن الدقيق الذي حيدد …دراسة معىن الكلمة من خالل السياق اللغوي ((  وأن)٥(الداللية

 املعىن الذي يقدمه  وأن.)٦( ))للمعىنحتديدا نابعا من معطيات االستعمال الفعلي البعيد عن الوصف التقرييب        
 ويتصف باالحتمال يف حني أن املعىن الذي يقدمه الـسياق           ومتعدد،عجم اللغوي للكلمة هو معىن عام       امل

   .التعميم أو املشاركة يف للتعدد، غري قابلة حمددة، ومسات حدود واضحة،اللغوي هو معىن معني له 
 الـصرفية، ية أو الصيغ  كثري من األبنإىل فإن السياق اللغوي يؤدي الغرض نفسه بالنسبة  األمر،كذلك       

 يف التفريق بني امسي     – مثال   – وال أدل على ذلك مما جنده        املراد،فهو يلعب دورا أساسيا يف توضيح املعىن        
 فال يوجد دالة    الثالثي، وبينها وبني اسم املفعول من غري        الثالثي،الزمان واملكان واملصدر امليمي من الفعل       

                                                 
  .٢٥٨ / ٣النحو الوايف ،    (١)
    .٢٢٩ /٢الكتاب ،   (٢)
  .١٠٠ ص  متام حسان اللغة العربية معناها ومبناها ،   (٣)
  .٢٩٥ ص  أمحد قدورة مبادئ اللسانيات ،   (٤)
  .نفسه   (٥)
  .٣٠٢نفسه ، ص    (٦)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ،)٣(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ٧١

   .)١(وباملطلأخرى غري السياق توضح املدلول 
  فهل أبنية املبالغة القياسية ميكن أن تندرج يف هذا املفهوم ؟ 

   ):فعيل ( وزن -١
  هو من األوزان القياسية للمبالغة كما رأينا ، لكنه مل يقتصر فيما آل إلينا من أقوال العرب على هـذه              

 ،وداال على  على اسم املفعولالداللة، بل تعداها إىل دالالت أخرى ، فجاء داال على الصفة املشبهة ، وداال
 …الرحيم فعيل حمول عن فاعل للمبالغـة        (( ، كما جاء داال على املصدر ، يقول أبو حيان            معىن اجلمع   

  : مرحوم ، قال العملّس بن عقيل : رحيم ، مبعىن : وجاء : وقيل 
  )٢( ))رحيمفأما إذا عضت بك األرض عضة                فإنك معطوف عليك 

وعدل من صيغة احلاكم إىل حكيم ألجل       (( قال أبو حيان     )٣( ))من لدن حكيم عليم   ((ويف قوله تعاىل         
  )٥( ))تلك آيات الكتاب احلكيم((يف قوله تعاىل ) حكيم( بينما ال ميكن أن نلحظ هذه الداللة ل)٤( ))املبالغة
املفعول، اسم : واضحة اليت يؤديها وهي فالداللة الحكيم، إذ ال ميكن أن يوصف الكتاب بأنه         املعىن؛لفساد  

 جريح وأسري وسليب    :فعيل  وجاء على وزن      املفعولية، ومثله يف الداللة على      احملكم،الكتاب  :  تعين ثحي
  .مشبهة ا ،فتكون دالة على صفة رباحلكمة، وشه ملن وصف احلكيم، الرجل :نقول وغريها وحنن وظنني،

 :األوىل لـدينا،  املوضوع عليم    :بقولنا مقارنة   )٦( ))واهللا عليم باملتقني  ((يف قوله تعاىل    ) عليم  (ومثله لفظة   
وحـسن أولئـك   ((املفعول وورد يف معىن اجلمع يف قوله تعاىلصيغة مبالغة بينما حتمل األخرى داللة اسم   

: ي  أ)) ظهـري (( ف )٨( ))واملالئكة بعد ذلك ظهري   ((وقوله تعاىل . رفقاء  : مبعىن  )) رفيقا(( ف )٧( ))رفيقا
واحد يؤدي عن )) جنيا((، فقوله)٩())فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا((ظهراء، ويف قوله تعاىل  :أعوان، مبعىن 

وقس على ذلك من األمثلة      .)١١(أجنية  : ومجعه )١٠())وقربناه جنيا ((اجلمع ، ويقع على الواحد كقوله تعاىل        

                                                 
  .١٣٣ شرح املراح يف التصريف ، ص   (١)
  .٢٩ /١البحر احمليط ،    (٢)
  .٦النمل ،    (٣)
  .٤٤ /٣البحر احمليط    (٤)
    .٢لقمان   (٥)
  .١١٥آل عمران    (٦)
  .٦٩النساء    (٧)
  .٤التحرمي    (٨)
    .٨٠يوسف   (٩)

  .٥٢مرمي   (١٠)
     .١٨/١٢٦ و٥/١٧٦اجلامع ألحكام القرآن :   وانظر ٣/٨٥الربهان يف علوم القرآن   (١١)
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 ٧٢

  .ةسياق اجلملاليت يؤدي فيها البناء داللتني خمتلفتني يف 
اإلنكار ، وهو من املصادر اليت أتـت علـى     : والنكري  (( :البغدادي قال   مصدرا،كما جاء هذا البناء          

 .)١())يف األصوات ، كالنذير واهلـديل     ، كالنذير والغدير ، وأكثر ما يأيت هذا النوع من املصادر            ) فعيل(
 من أبنية الصفة املشبهة ويأخذ حكـم        - كما قلنا  – ويعد هذا البناء     وزفري، ونقيق، ونعيق، صهيل، :ومنه

 :مثل واخلُلقية، الدال على الغرائز واألوصاف اخللقية       فعل، :وزنالقياس املطّرد من األفعال اليت جاءت من        
   .وعظيم ،ومجيل، وقبيح، كرمي

   :فعال -٢  
 مهني،وال تطع كلّ حالّف     (( :تعاىل كقوله   وحديثا، وهو من أبنية املبالغة القياسية املتفق عليها قدميا              

ـ (( وقوله تعاىل)٢( )) مناع للخري معتد أثيم بنميم،مهّاز مشاء    ماعون ـمساعون للكذب أكّالون للسحت س
    .مطّرد وهو كثري )٤( ))لكل صبار شكور: ((عاىلــ وقوله ت)٣( ))لقوم آخرين
  :  زيادة التاء

 باألنــساب؛ واملعرفة   العلم، رجل عالّمة ونسابة لكثري      :كة   البناء التاء لزيادة املبالغ         وتزاد على هذا  
 عـالّم   :حنـو  املبالغـة، ولتأكيـد   ((:  ويف فصيح ثعلب   ونساب، عالّم   :قوهلمفإن فيه زيادة مبالغة على      

   .)٥())ونساب
عبارة  ويف   معناها، فيؤدي،أخرى  لكن هذا الوزن ال يستقر عند هذه الداللة، فقد يتجاوزها إىل داللة                  

 للقياس، التأثري العميق    :عنوان وحتت   .)٦( ))كاحلرفةوفعال ملن صار له     : (( قال هذا،أيب حيان ما يشري إىل      
الشعر تلك اليت مل تكن يف لغة (() فعال( إن صيغة :فقال املعىن، االفصحى، هذ العربية :يفذكر هنري فليش 

 ومن احلرف،حتولت بتأثري اآلرامية إىل التعبري عن أمساء  ويف لغة القرآن سوى اسم فاعل للمبالغة قد القدمية،
 أيضا  – حىت جندها    وسعة، وزادها القياس يف هذه الوظيفة التعبريية اجلديدة خصوبة          … جنّار وبناء    :ذلك
 وهو ما   .)٧())الفيلة مروض   :وفيال اإلبل، حادي   :ومجال الكالب، مريب   كالّب، :مثل مستعملة لقبا يف     –

ويسقط معىن املبالغة يف هذه الصيغة حني تستخدم لتدلّ علـى الـصانع             ((  : ضيف  قول شوقي  نقرؤه يف 

                                                 
  .٧/٤١٦انة األدب ، خز   (١)
  .١٢– ١٠القلم ،    (٢)
  .٤٢املائدة    (٣)
    .٥إبراهيم   (٤)
  .١٢١فصيح ثعلب ،    (٥)
  .٢٢٨١ / ٥ارتشاف الضرب من لسان العرب ،    (٦)
  .٧٩العربية الفصحى ،    (٧)
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 ٧٣

كثر يف اآلساليب الفصيحة املسمومة استعمال صيغة ((_ أيضا– ويف قول عباس حسن  )١( ))صاحب احلرفة 
 حلـدادة، ا ملن حرفتـه     ،حداد :فقالوا احلرف، وكثر هذا يف     يائه،سب بدال من    ـللداللة على الن  ) فعال(

: تعماهلا يف النسب قوله تعاىل    ـوجعلوا من اس  ((:  وأضاف )).لبان :وكذلك النجارة، :حرفته ملن   ،وجنار
لو كانـت   ) فعال( وحجتهم أن صيغة     الظلم،سوب إىل   ـ ليس مبن  :أي .)٢( ))للعبـيدوما ربك بظالّم    ((

 وما ربـك بكـثري      :املعىنيكون  ــ ف ،وحدها لكان النفي منصبا على املبالغة       للنسب؛ وليست   للمبالغة،
   .)٣( ))فاسد وهذا معىن كثريا،يس ـ فالنفي هو الكثرة وحدها دون الظلم الذي لالظلم،

صيغة (( :يقول القرآنية، ويبدو أنه يلتقي مع كثري من اآليات اآلية، وللرازي ملمح آخر يف تفسري هذه      
 :وقـال  .)٤( ))أحـدا وال يظلم ربك (( :تعاىلكما قال اهللا  الظلم، ال لكثرة العبيد،املبالغة جيء ا لكثرة  

 زيد ظامل   :قوهلم ونظريه   املبالغة، ملا أفرد املعمول مل يأت بصيغة        )٦( ))عالّم الغيوب (( و )٥( ))عامل الغيب ((
:  فهو يلتقي مع الصيغ األربع الواردة يف أواخر سورة التوبة يف قوله تعاىل             .)٧( ))لعبيدهلعبده وعمرو ظالّم    

 والصيغ  .)٨( ))رحيم عليكم باملؤمنني رؤوف     عنتم حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما         ((
 وهي مطابقة يف داللة الكثرة اليت يشرب إليهـا          املبالغة، وهي من أبنية     رؤوف، رحيم،  ،حريص ،عزيز :هي

  . كما يبدو يل ))ملؤمننيبا((و ))عليكم: (( يف قوله تعاىل–أيضا –وموافقة للكثرة )) ماعنتم((معىن 
 وذكر العيين أن الوسيلة الوحيدة للتمييز بني اسم    اآللة،بكثرة لتدل على اسم     ) فعال(كما تأيت صيغة           

وجييء اسم الفاعل للمبالغـة  (( :يـقول السياق،اآللة وصيغة املبالغة يف هذا الوزن ال تكون إال من خالل    
 فإنه مبالغـة    حمذام؛ وسيف   للقاهر، :مبالغة وقهار   للجابر، مبالغة   :جبارو للصابر، فإنه مبالغة    صبار، :حنو

 .)٩( ))بالقرينة والفرق   الفاعل، وهذه األبنية مشتركة بني اسم اآللة وبني مبالغة اسم           القاطع، وهو   للحاذم،
  وهل وظيفتك قطّاع طرق ؟     :وكذلك .أذن ولدى الطبيب مساعة     للكذب، هذا الرجل مساع     :ذلكومثل  

    .مياه وفوق السطح خزان للسانه، املؤمن وزان لكالمه خزان :وقالوا .للّحمولدي قطّاعة 

                                                 
  .٩٣تيسريات لغوية ،    (١)
  .٤٦فصلت ،    (٢)
  .١٢ هامش رقم ٢٦٩/ ٣النحو الوايف ،   (٣)
    .٤٩ف ، الكه  (٤)
  .٧٣األنعام ،    (٥)
  .١٠٩املائدة    (٦)
  .٣٨ ص/* للرازي مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي الترتيل ،   (٧)
  .١٢٨التوبة ،    (٨)
  .١٢٤شرح املراح يف التصريف ، ص    (٩)
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 ٧٤

   ):فعول ( صيغة – ٣
 ويطّرد قياسها مـن األفعـال       املبالغة، من األبنية املتفق عليها عند القدماء واحملدثني يف الداللة على                 

 فيـأيت منـه     أخرى، بل يلتقي مع دالالت      الداللة،فرد ذه   أيضا ال ين  – لكن هذا البناء     والالزمة،املتعدية  
 جـدا،   بينما أمثلتها الدالة على املبالغة كثرية حصور، :كلمة مثل نادرة، وإن كانت أمثلته    املشبهة،الصفة  

 جزعه، ملن عظم :وجزوع منعه، ملن كثر :منوع :قلنا حنو – اكم-املبالغة، وكثرا تقتضي عدها من أمثلة 
 ويأيت على بنائه املصدر كما      .)٢)(١( ))منوعا وإذا مسه اخلري كان      جزوعا،إذا مسه الشر كان     (( :اىلتعقال  

 وكـذا  باملبالغة، ومل تشعر   مصدرا،جاءت هنا   ) قبول  ( ف   )٣( ))فتقبلها ربها بقبول حسن   ((يف قوله تعاىل  
اجلمهـور  (( :العكربي قال   )٥( ))قودالنار ذات الو   ((:وقوله )٤( ))وأولئك هم وقود النار   (( :تعاىليف قوله   

 .)٦())التوقّد واجليد أن يكون مصدرا مبعىن احلطب، وقرئ بالضم وهو لغة يف احلطب، وهو الواو،على فتح 
 إمنـا تريـد أن غـريه    فعل؛ رسول مل ترد به معىن   :قلتفإذا  (( :املربد يقول   املفعول،كما يدل على اسم     

 الوضوء والطهـور والولـوع     ):فعول(املصادر اليت جاءت على وزن       أبو حيان من    وذكر .)٧( ))أرسـله
    .)٨( ))والقبول

    ): مفعال(  وزن – ٤
 ويبـدو أن    املصدرية، وهو من الصيغ القياسية املشتركة بني املبالغة واسم اآللة إضافة إىل داللته على                   
 وأن ملمح املبالغة ما زال فيها رغم ائيا،بن القصرية فيها دورا لعبت املصوتات  ومفعيل،مفعل ومفعال   : صيغ
 نص عليها العلماء يف أكثـر مـن   الكتب، يف مظان عليها، بدليل ورود أمثلة ثرة دلّت    التعدد البنائي؛ هذا  

 يف  ومفعيل، مفعال   :بني ويف لسان العرب   يقرن        مفعال، :عن مقصور   مفعل، :أن )٩( فريى اخلليل  موضع،
 أيضا  مفعال، :هيف وشاع   واحلضر، كثرية العطر    :معطري وامرأة   حمضري،فرس  (( :يقول املبالغة،الداللة على   

 الذكر واألنثى   :حمضريفرس  (( :يقول احمليط،وكذلك يف القاموس    . )١٠( ))ومهذار ومعطار، كمحضار، –

                                                 
  .٢١ – ٢٠املعارج ،    (١)
  .١٢٤شرح املراح يف التصريف ، ص    (٢)
  .٦٣آل عمران ،    (٣)
  .١٠ان ، آل عمر   (٤)
  .٥الربوج ،    (٥)
  .١٩٥/ ١التبيان يف إعراب القرآن ،    (٦)
  .٣/١١٧املقتضب ،    (٧)
    .١٠٢ /١البحر احمليط ،   (٨)
  .١٠/ ١ ، واحملكم ، ١١٤/ ٢املخصص ،    (٩)

    .حضر: لسان العرب ، مادة   (١٠)
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 ٧٥

 :ثعلـب  ويف فـصيح     .)١( ))العدو بغري هاء لألنثى إذا كان شديد        وحمضار، وفرس حمضري    سواء،يف ذلك   
األمساء أو الصفات اليت تفيد التكبري      (( :يقول ويف العربية الفصحى     .)٢( ))اهلذيان كثرية   :أي مهذر،ة  امرأ((

(  ومكثر ومكثـار  ،)شجاعحمارب ( مزحم وحمرب وحمراب   :مثل ومفعيل، مفعل ومفعال    :صورةتأيت يف   
يف العربية  لت مستعملةوهي ما زا) الذي يستعمل العطر كثريا ( ومعطر ومعطري ) الذي حيب الكالم كثريا   

 أمساء آلة وقد جرت العادة على اعتبار هذه الصيغ التكبريية تبعا لرايت           .  مفضال   :كقولك احلديثة،األدبية  
 يف هذه الصيغة حني تستخدم للداللة على اسـم          )٤( ويسقط معىن املبالغة   .)٣( ))اازمستخدمة على سبيل    

 مثقـال ذرة  فمن يــعمل  ((: رتيلـاء يف الت  ج و ومقود، ومفتاح، ومقص  ومـنشار، ميزان   :مثل اآللة،
 ومما خرج عن معىن املبالغة إىل معىن املصدرية قولـه           .)٥( ))يرهرا  ـ ومن يعمل مثقال ذرة ش     يره،را  ـخي

وأوفوا الكيل (( :تعاىل ويف قوله اإلثاق، :مبعىنثاق هنا ــ فاملي.)٦( ))إسرائيلوإذ أخذنا ميثاق بين  ((:تعاىل
 الـوزن،  :مبعـىن  مـصدر،  :فامليزان .)٨( ))امليعادإن اهللا ال خيلف ((:تعاىل وقوله  .)٧( ))بالقـسط وامليزان
   .)٩(مفعال :وزن وكالمها جاء على الوعد، :مبعىن كذلك :وامليعاد

  :املبالغةصيغ خالية من معىن 
ن املبالغة مقتـصرة يف      م خالية ورد عن العرب بعض الصيغ ، واليت جاءت على بناء من أبنية املبالغة،                  

   :الشاعر كقول الفاعل، بل يدل على ما يدل عليه اسم فيه،داللتها على املعىن ارد الذي ال مبالغة 
  وكلّ مجال للزوال مآله             وكلّ ظلوم سوف يبلى بظامل

 الظلم؛ كثري :وليس ظامل، :هو أن يكون املراد منها املقام يقتضي  إذ   للمبالغة؛هنا ليست   ) ظلوم  (فإن لفظة   
دون  أحدمها، من غري أن يتوقف هذا اللقاء إال على جمرد وقوع الظلم من ظاملا،ألن كال من االثنني سيلقى  

 فليس .)١٠( ))فخوراإن اهللا ال حيب من كان خمتاال (( :تعاىليف قوله ) فخور( ومثله لفظة .كثرة لقلة أو نظر

                                                 
  .حضر: مادة    (١)
  .١٢١الفصيح ،    (٢)
  .١١٥ص،    (٣)
  .٩٣ ص تيسريات لغوية ،   (٤)
  .٨و٧الزلزلة ،    (٥)
  .٨٣البقرة ،    (٦)
  .١٥٢األنعام ،    (٧)
  .١٣ والرعد ، ٣آل عمران ،    (٨)
  .٤١ /١التبيان يف إعراب القرآن ،    (٩)

   .٣٦النساء ،   (١٠)
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 ٧٦

   .)١(قلته بغري نظر إىل كثرة فخره أو مطلقا،صاحب الفخر  ألن اهللا يكره الفخر؛ كثرة :هنااملراد 
أن صفات اهللا اليت هي صيغة املبالغة كغفار ورحيم وغفور ومنـان            ((الربهان يف علوم القرآن ،    : وجاء يف   

كلها جماز ، إذ هي موضوعة للمبالغة وال مبالغة فيها ؛ ألن املبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر ممـا لـه ،                       
لنقصان واملبالغة أيضا تكون يف صفات تقبل الزيادة وا       . ال ال ميكن املبالغة فيها    متناهية يف الكم  وصفات اهللا   

واتقـوا اهللا إن اهللا تـواب       (( وقال الزخمشري يف تفسري قوله تعـاىل         .)٢( ))وصفات اهللا مرتهة عن ذلك    
و ألنه ما من ذنـب يقترفـه        للداللة على كثرة من يتوب من عباده ، أ        ) التواب(واملبالغة يف    (()٣())رحيم

  .)٤())املقترف إال كان معفوا عنه بالتوبة ، أو ألنه بليغ يف قبول التوبة مرتل صاحبها مرتلة من مل يذنب قط

  : اخلالصة
 على أكثر من معـىن،      -أحيانا-أن العرب أدركت النظر يف املعاين احملتملة للبناء وأنه صاحل للداللة               -١

  .   إذا وضع يف سياق لغوي معني وأن مقصد البناء ال يظهرإال
جيب أن يتعاضد البناء مع املعىن املراد ، ويتحدا معا ليكونا الداللة املعينة  ، أي أن السياق اللغـوي                     -٢

  .  يلعب دورا أساسيا يف توضيح املعىن املراد يف أبنية املبالغة 
منها ، على األرجـح  )  صيغة فَعلفعيل ، فعول ، فعال مفعال بإخراج: أن أبنية املبالغة القياسية هي       -٣

 .من اآلراء
أن أبنية املبالغة القياسية جاءت مشاركة يف داللتها لدالالت أخرى وال ميكننا احلكم عليهـا بأـا                  -٤

 . للمبالغة إال من خالل السياق 
  .  أن أبنية املبالغة غري القياسية جاءت يف معظمها تدل على املبالغة فقط  -٥
  

                                                 
  .٢٦٢ / ٣النحو الوايف  ،    (١)
  .٨٢-٣/٨١الربهان يف علوم القرآن    (٢)
  .١٢احلجرات    (٣)
  .٤/٣٧٤الكشاف    (٤)
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 ٧٧

    :املصادر 
  

عبد السالم هارون ، الطبعة : العرب ، حتقيق خزانة األدب ولب لباب لسان لبغدادي ، عبد القادر ،  ا– ١
  ١٩٩٦الثالثة ، 

  .عاطف مدكور ، دار املعارف.  ، حتقيق ، دكتاب الفصيحثعلب ، أبو العباس ، -٢
، مكتبة الكليات األزهرية ،  حممد عبد املنعم خفاجي . د: حتقيق ،  نقد الشعر ابن جعفر ،أبو الفرج قدامة ، – ٣

  ١٩٧٨  الطبعة األوىل ،
 ، دار البشري ، الطبعة األوىل بنية الصرفية ودالالا يف شعر عامر بن الطفيل ، األهدى .  جنهويتشي ،د  – ٤

١٩٩٥.  
حتقيق، أمحد عبد الغفور عطار ، القاهرة تاج اللغة وصحاح العربية  ،  اجلوهري ، إمساعيل بن محاد،  – ٥

١٩٦٦.  
  .١٩٧٩اهليئة  املصرية للكتاب ، القاهرة ، اللغة العربية معناها ومبناها ،متام .  حسان ، د – ٦
  .١٩٧٧ ، دار املعرف الطبعة الثامنة ، النحو الوايف حسن ، عباس ، – ٧
رجب عثمان . د: حتقيق  ،  ارتشاف الضرب من لسان العرب ، حممد بن يوسف أثري الدين، أبو حيان – ٨

  .١٩٩٨رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة األوىل . د : مد ، مراجعة حم
  .١٩٨٦دار التراث القومي ، سلطنة عمان ، مقاليد التصريف ،  اخلليلي ، سعيد بن خلفان ، – ٩

  .١٩٩٩، د ار اليمامة ، الطبعة السابعة ، ، إعراب القرآن الكرمي وبيانه درويش ، حمي الدين – ١٠
    .دار النهضة العربية، التطبيق الصريف ، عبده .  الراجحي ، د – ١١
إبراهيم :  ، حتقيق مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب الترتيل الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ، – ١٢

   .١٩٨٥عطيوة عوض ، مطبعة مصطفى البايب احلليب ، الطبعة الثانية ، 
الربهان يف علوم القرآن  ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة الثانية : دين حممد بن عبداهللا   الزركسي ، بدر ال-١٣

١٩٩٤  
  .  ، دار عامل املعرفة لكشاف الزخمشري ، أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر ، ا– ١٤
  .١٩٩٣طبعة األوىل ال، بريوت   ،  ، مكتبة دار  املعارفالعربية تاريخ وتطورإبراهيم ، .  السامرائي ، د – ١٥
  .١٩٩٨األردن ، عمار  دارملسات بيانية يف نصوص من الترتيل ، فاضل صاحل ، .  السامرائي ، د – ١٦
  . ، طبعة بوالق الكتاب سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ، – ١٧
د املوىل وعلي حممد حممد أمحد جا:  ، حتقيق ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها السيوطي ، جالل الدين ١٨–

  ١٩٨٧البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، بريوت 
  . ، دار األوقاف اجلديدة ، بريوت املخصص ابن سيدة ، علي بن إمساعيل ، ١٩–
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 ٧٨

   .١٩٦٢ – ١٩٥٨ ، مكتبة مصطفى البايب احلليب ، ، احملكم واحمليط األعظم يف اللغة ابن سيدة ٢٠–
  .  ، عامل الكتب ، بريوتأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد أمني ،  الشنقيطي ٢١–
  . ، دار املعارف ، تيسريات لغويةشوقي .  ضيف ، د ٢٢–
أمحد عبد الستار اجلواري ، وعبد اهللا اجلبوري  ، الطبعة :  ، حتقيق املقرب ابن عصفور ، علي بن مؤمن ، ٢٣–

   ١٩٧١األوىل 
  . ، دار صادر ، ديوان جريرير  ابن عطية ، جر٢٤–
علي حممد البجاوي ، مكتبة : التبني يف اعراب القرآن ، حتقيق :  العكربي ، أبو البقاء ، عبداهللا بن حممد -٢٥

  عيسى البايب احلليب  
  .د ، عبد الستار جواد :  ، حتقيق شرح املراح يف التصريف العيين ، بدر الدين حممود بن أمحد ، -٢٦
    .٢٠٠٢ ، املكتبة العصرية جامع الدروس العربيةييين ، الشيخ مصطفى ،  الغال- ٢٧
  .١٩٨٣عبد الصبور شاهني ، دار املشرق ، الطبعة الثانية . د :  ، تعريب العربية الفصحى فليش ، هنري ، ٢٨
،  الطبعة  ، دار الكتب العلمية ، بريوتالقاموس احمليط الفريوز أبادي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ،  - ٢٩

  .١٩٩٥األوىل ، 
علي فاعور ، دار الكتب : األستاذ :  ، شرح وتقدمي ، أدب الكاتب ابن قتيبة ، أبو حممد عبداهللا بن مسلم -٣٠

   .١٩٨٨العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 
  .١٩٩٦ ، دار الفكر املعاصر ، الطبعة األوىل مبادئ اللسانياتأمحد ، .  قدورة ، د -٣١
دار الكتب العلمية ، بريوت ،  . اجلامع ألحكام القرآنيب ، أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري ،   القرط-٣٢

  .١٩٩٦الطبعة اخلامسة 
حممد أمحد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،  :  ، حتقيق ، الكامل يف اللغة واألدب املربد ، أبو العباس حممد بن يزيد -٣٣

   .١٩٩٣الطبعة الثانية 
  ٣٣. ، الطبعة الثانية املعجم الوسيط العربية بالقاهرة ،  جممع اللغة-٣٤

   .١٩٨٠ ، الطبعة األوىل البالغة العربية ، املعاين والبيان والبديعأمحد ، . مطلوب ، د -
  .  ، دار صادر ، بريوت ، لسان العرب ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين -٣٥
  . ،  عامل الكتب ، بريوت صل، شرح املف ابن يعيش ، موفق الدين بن يعيش -٣٦
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