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امللخص

     الصحيفة السّجادية خطاب ديني ممزوج بالرهبة ، واخلشوع ، والترضع ، 
فهي ميدانٌ خصبٌ للدراسة والتحليل . ومن هنا ارتأيُت ان ادرس موضوع التامثل 
التنازع  حدِّ  إىل  يصل  الذي  وتقارهبا  الدالالت  تعدد  ألّن   ، اخلالد  السفر  هذا  يف 
جعلني أستطوع السياق ليكون آلة حسمٍ يف الغالب لبيان مراد اإلمامg، يف هذا 
هذا  حماور  فكانتْ   ، املعنى  وسمو  اخلطاب  بالغة  بني  مجع  إذ  القّيم  اللغوي  املتن 

البحث هي :
التامثل الداليل يف أفعال احلركة .  -

التامثل الداليل يف أفعال السرت والتغطية .  -
التامثل الداليل يف األفعال الدالة عىل احلالة الشعورية .  -

التامثل الداليل يف األفعال الدالة عىل الوجود .  -
التامثل الداليل بني األفعال الدالة عىل املساواة .  -

والبحث سلط الضوء عىل ظاهرة لغوية تضع بني جنبتيها اللفظ واملعنى ومتكئًة 
املعنى األسايس  الكلامت وإن تشابه  الفروق اجلزئية بني  السياق إلظهار تلك  عىل 
.وقد بنّي البحث  أنَّ تقسيم سيبويه للكلمة عىل وفق االتفاق واالفرتاق بني اللفظ 
واملعنى هو اشارة البدء ملن جاء بعده من الباحثني يف اللغة، فاطلقوا التسميات عىل 
تلك الظواهر واكتنفوها بالبحث والتحليل والسيام التامثل .فضال عن أنَّ مقياس 
الرتادف يف الفاظ اللغة يقوم عىل مبدأ االستعاضة الذي يعني استبدال الكلمة بام 
هذا  من  اللغويون  جعل  وقد  املعنى،  يف  تغيري  أي  دون  اللغوي  النص  يف  يرادفها 
مقياسًا للتحقق من الرتادف يف األلفاظ هذا هو املفهوم الدقيق للرتادف يف فقه اللغة 

املعارص، وهو ما رفضُه العلامء ويتفق معهم الباحث متامًا 
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Abstract

The Sajjadya paper is a religious discourse dovetailed with venera-
tion , respect and genuflection and tends to be a fertile soil to study 
and explicate. Therefore the paper focuses upon such an everlasting 
chronicle :

-Semantic Manifestation of Movement Verbs.

- Semantic Manifestation of Shield Verbs.

- Semantic Manifestation of Emotion Verbs.

- Semantic Manifestation of Existence Verbs.

- Semantic Manifestation of Equality Verbs.

The current study takes hold of a linguistic phenomenon, u�erance 
and meaning, dependent on the context to expose the partial dif-
ferences between the word and the meaning . However there is 
a mention to the categorization of Sebawai the other researchers 
emulate according to consensus and controversy.
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املقدمة

     احلمُد هللِ الذي ُجييُب امُلضطرَّ إذا دعاُه ، ويكشُف السوء عمن رجاه ، الذي 
جعَل الدعاَء فالح السائِل ، ونجاَح املسائل .وصىل اهلل عىل خري خلقه نبي الرمحة 
وسلم  املنتجبني  أصحابه  وعىل  الطاهرين  الطيبني  بيته  آل  وعىل  اهلل  عبد  بن  حممد 

تسلياًم كثريًا .

ممزوج  ديني  خطاب  هي  السّجادية  الصحيفة  أّن  فيه  شك  ال  فمام   .. بعد  أما 
بالرهبة ، واخلشوع ، والترضع ، وكيف ال تكون كذلك، ومنشؤها خرية العباد بعد 
ترنيمة  كلامته  صارتْ  حتى   ، معانيه  عىل  وتربى  القرآن  معني  من  هنل  فقد   ، آبائه 
خصبٌ  ميدانٌ  فهي  ذلك  عىل  .وعالوة  احلقِّ  طريق  السالكون  املؤمنون  يرددها 
للدراسة والتحليل . ومن هنا ارتأيُت ان ادرس موضوع التامثل يف هذا السفر اخلالد 

.

حتدوين من وراء اختيار املوضوع دوافع عدة منها، أوالً: إن التامثل مل يدرس يف 
الصحيفة السجادية .

أستطوع  جعلني  التنازع  حدِّ  إىل  يصل  الذي  وتقارهبا  الدالالت  تعدد  ثانيًا: 
السياق ليكون آلة حسمٍ يف الغالب لبيان مراد اإلمام )(، يف هذا املتن اللغوي 

القّيم إذ مجع بني بالغة اخلطاب وسمو املعنى ، فكانتْ حماور هذا البحث هي :

التامثل الداليل يف أفعال احلركة .

التامثل الداليل يف أفعال السرت والتغطية .
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التامثل الداليل يف األفعال الدالة عىل احلالة الشعورية .

التامثل الداليل يف األفعال الدالة عىل الوجود .

التامثل الداليل بني األفعال الدالة عىل املساواة .

وقد ركز البحث عىل دالالت األفعال الفرعية فضاًل عن دالالهتا الرئيسة التي 
ُعرف هبا . وحسبنا هنا االشارة إىل أن السياق قد ساعد الفعل أن يتجاوز حدوده 
بني  تضع  لغوية  ظاهرة  البحث  تناول  إذ   ، جديدة  دالالت  ليفرز  املألوفة  الداللية 
جنبتيها اللفظ واملعنى ومتكئًة عىل السياق إلظهار تلك الفروق اجلزئية بني الكلامت 
وإن تشابه املعنى األسايس . وقد استعان الباحث يف دراسة هذا املوضوع بعدد من 
املصادر التي تنوعت بني املعجامت اللغوية وكتب النحو والرصف القديمة واحلديثة 
منها وكتب اللسانيات  . فضاًل عن االستعانة برشوح الصحيفة السجادية الستجالء 
مكامن نصوصها . وال أدعي الكامل لعميل هذا ، ولكن حسبي أن اجتهد فلم أدخر 

وسعًا يف سبيل إنجازه عىل خري وجه وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني .
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   التامثل الداليل للفعل يف الصحيفة السجادية

استشعر اللغويون العرب منذ بدايات الدرس اللغوي، اختالف األلفاظ   
يف ارتباطها باملعاين، وأدركوا أن هناك ظواهر لغوية تتعالق فيام بينها من حيث عالقة 

اللفظ باملعنى، ومن تلك الظواهر التامثل. 

تتوخى  معجمية  مقاربة  سياق  يف  التامثل  ظاهرة  عن  احلديث  يندرج   
الكشف عن األَثر الذي يرتكه يف السياق، فالتامثل مأخوذ من أصل ثالثي صحيح 
والتامثل  معه)1(.  والتشابه  لليشء  اليشء  مناظرة  عىل  ويدلُّ   ) والالم  والثاء  امليم   (
الفرق بني  ابن منظور بقوله: ))  بيَّنه  التامثل واملساواة  َة فرًقا بني  َثمَّ أنَّ  املساواة إال 
امُلاَمثلِة واملساواة أنَّ املساواة تكون بني خمتلفني يف اجلنس واملتفقني، ألن التَّساوي هو 

التكافؤ يف املقدار ال يزيد وال ينقص، وأما امُلاَمثلة فال تكون إال يف املتفقني(()2(.

ومعنى هذا )) أنَّ املساواة قد تقع بني املختلفني يف اجلنس وهذا ما ال يمكن   
مع املامثلة، واملساواة تقترص عىل املساواة يف املقدار بني الشيئني املتساويني يف حني 
أنَّ املامثلة متتد اىل أفقٍ أرحب من ذلك فهي تقع عىل الذات بأمجعها أو عىل بعض 

صفاهتا مثل اللون أو الطعام أو العلم و غريها (( )3( 

بقوله:  سيبويه  هو  وغريها  الظاهرة  هذه  اىل  أشاروا  الذين  أقدم  ولعلَّ   
اللفظنِي  واختالَف  املعنينِي،  الختالف  اللفظنِي  اختالَف  كالِمهم  من  أنَّ  ))اعلم 
واملعنى  اللفظني  واختالف  املعنيني...  واختالف  اللفظني  واتفاَق   ، واحدٌ واملعنى 

واحدٌ (( )4(.

اللفظ واملعنى  الكلمة عىل وفق االتفاق واالفرتاق بني  م سيبويه  وقد قسَّ  
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عىل ثالثة أقسام: 

األلفاظ  او  بـ)التباين(  بعد  فيام  ي  وُسمَّ املعنيني،  الختالف  اللفظني  اختالف 
املتباينة. 

موضوع  وهو  بـ)الرتادف(  بعد  فيام  ي  وُسمَّ واحد،  واملعنى  اللفظني  اختالف 
البحث.

اتفاق اللفظني واختالف املعنيني وهو ما َأسامه بـ)املشرتك اللفظي(. 

اللغة،  يف  الباحثني  من  بعده  جاء  ملن  البدء  اشارة  هذا  سيبويه  تقسيم  وكان 
فاطلقوا التسميات عىل تلك الظواهر واكتنفوها بالبحث والتحليل، وما هيمنا هو 
يشء  عىل  الدالة  املفردة  األلفاظ  توايل  هو   (( الرتادف  ومعنى  الرتادف  أو  التامثل 

واحد باعتبار واحد(( )5(.

كام )) أنَّ الرتادف والتامثل يرتادفان يف داللتهام عىل املشاهبة و التامثل بني   
داللة األلفاظ(()6( لذا كان مني إيرادمها بمعنى واحد وذا ليس إغفاالً عن مسألة 
العموم واخلصوص فيام بينهام، بل لتوحيد املصطلح خشية الوقوع يف مغبَّة التفريع 

واالطالة. 

ومن اجلدير بالذكر أن التامثل ُصنَف عىل نوعني مها:   

أوالً: التامثل التام )) إذ يكون اجلزء من اليشء مماثاًل متامًا لآلخر فيسد مسده 
(( )7( وهو ما ذكره الدكتور حاكم مالك الزيادي )رمحه اهلل( بقوله: )) إنَّ مقياس 
الرتادف يف الفاظ اللغة يقوم عىل مبدأ االستعاضة الذي يعني استبدال الكلمة بام 
يرادفها يف النص اللغوي دون أي تغيري يف املعنى، وقد جعلوا من هذا مقياسًا للتحقق 
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من الرتادف يف األلفاظ هذا هو املفهوم الدقيق للرتادف يف فقه اللغة املعارص (()8(، 
اللغة وما االلفاظ املرتادفة إال  التام يف  إال أنه)رمحه اهلل( قد رفض وجود الرتادف 

الفاظ ذات دالالت متقاربة .)9(

إذ يكون اجلزء من اليشء مماثاًل جلزء آخر من  املامثلة اجلزئية ))  والثانية:   
اليشء اآلخر(()10( أي تتقارب داللتها عىل اليشء الواحد.

 – األسايس  املعنى  يف  تتشابه  كلامت  هي  املرتادفات  أنَّ  إىل  ننتهي  وأخريًا   
– وتتضمن أيضًا فروقًا جزئية، وهذه الفروق قد تكون مصاحبة للكلمة يف  العام 
أصل وضعها أو طارئة عليها باالستعامل، ومعنى هذا أنَّ وجود بعض الفروق قد 
تكون مصاحبة للكلمة يف أصل وضعها أو طارئة عليها باالستعامل، أي: إنَّ وجود 

بعض الفروق بني األلفاظ ال يمنع من اعتبارها مرتادفة )11(.

دالالت  وفق  عىل  الفعلية  املتامثالت  رصد  املبحث  هذا  يف  وسأحاول   
مراد  عن  للكشف  حماولًة  والدراسة،  بالتحليل  املتامثالت  هذه  وتناول  متشاهبة، 

اإلمام )( من توظيف هذه الظاهرة اللغوية. 
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التامثل الداليل يف أفعال احلركة 

هيمنت أفعال احلركة عىل أفعال الصحيفة السجادية، إذ ال يكاد خيلو دعاء   
من تلك األفعال منها وعند رصد املتامثالت املتسقة من تلك األفعال نجد نسبتها 
الفعل  متاثاًل مقساًم عىل شكل حركة   )57( بلغت  إذ  الدالالت األخرى  باقي  تفوق 

ونوعها.

َأفعال احلركة االجتاهية: 

الدالة عىل  التامثالت  أنواع، وبلغت  فيام تتضمنه هذه احلركة من  القول  م  تقدَّ
احلركة االجتاهية التقدمية )30( متاثاًل منها )غزاهم = هجم( )12(، )سلك = بعث()13(، 

)ادركه = حلقه()14(، )طلبوا = راموا( )15(، )تدركنا = تلحقنا( )16(.

أما متاثالت احلركة الرجعية فبلغت )7( متاثالت منها )ادبرت = ولت()17(   
و)ارصفه = ادحره ( )18(، )ادبرت = ذهبت( )19(، )أعود= أرجع( )20(، )هربت = 

فررت( )21(.

وإذا ما جئنا إىل اجلانب التطبيقي هلذه املتامثالت نجد أنَّ اإلمام قد ماثل بني   
فعلني حركتها اجتاهية تقدمية مها ) َبَعثَْتها ( او )أرسلَتها( يف دعائه )( ))أللَُّهمَّ 

َك ِمنْ َغَضبَِك(()22(. ُ َتِجريْ ا َنسْ َطًة َفإنَّ َتَها َسخْ َسلْ َوإنْ ُكنَْت َبَعثَْتَها َنِقَمًة َوَأرْ

َده، وَبعَث بِه  ثًا: أرسَلُه َوحْ جاء يف لسان العرب، )بعث(: ) َبَعَثُه، َيبَعُثُه َبعْ  
َسُلوا إليها ُرّكابًا للِمرَيِة (( )23(، أما  اَم ِعريًا إذا أرْ أرسلُه مع غريِه... ُيقاُل ابتعثنا الشَّ
َراًرا َّ )25(  أي:  اَمَء َعَليِْهمْ ِمدْ نَا السَّ َسلْ الفعل )أرسل( جاء بمعنى االنبعاث)24(،   َوَأرْ
)26(.  وذهب ابو هالل العسكري اىل أن االرسال ال  انبعث املطر من السامء غزارةٍ
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يكون إال برسالة وما جيري جمراها.)27(   َورَد التامثل بني الفعلني ) بعث وأرسل ( 
للداللة عىل حركة انبعاثية تقدمية وردت يف سياق الدعاء بدفع النقمة والسخط إاّل 
َة فروًقا دقيقة بني الفعلني تكمن يف مقدار الرسعة يف الفعل إذ استعمل اإلمام  أن َثمَّ
)( الفعل )بعث( مع )نقمة( )28( لتدّل عىل بطء يف احلركة إذ املكافأة غري حمتاجة 
إىل املعاجلة والرسعة. أما الفعل )أرسل( اقرتن بـ)َسخطه( والَسَخط: بفتحتني وهو 
الغضُب الشديد املقتيض للعقوبِة )29( والغضب الشديد يوجب رسعة العقوبة فكان 

توّظيف اإلمام )( لألفعاِل مناسبًا ملقتىض احلال.

دعائه  يف  )سلك(  والفعل  )بعث(  الفعل  بني  أيضًا   )( اإلمام  وَماثَل   
َعُهمْ َعىَل َمِشيَّتِِه اخرَتاعًا، ُثمَّ َسَلَك هِبِمْ  رَتَ َق َابتَِداَعًا، َواخْ َلْ َرتِِه اخلْ َتَدَع بُِقدْ )( ))ابْ
بالفتح:  )سلك(  أّن  الصحاح  يف  جاء   )30()) حَمَبَّتِِه  َسبِيِل  يِف  َوَبَعَثُهمْ  إَراَدتِِه،  َطِريَق 
والفعل   )31( فدخل((  فيه  ادخلته  أي  فانسلك:  اليشء  يف  اليشء  سالك  مصدر 
)سلك( تكون حركته تقدمية لألمام والذي يميز الفعل )سلك( عن )بعث( كونه 

فعاًل إراديًا فوظَّفُه اإلمام )( ألنَّ )) اإلرادة ميل اختياري(()32(.

أما الفعل )بعث( َفُقرن باملحبِة، واملحبة )) ميل جبيل طبيعي (( )33( ومعنى   
 )34( أراد وأحب ((  ذلك ))إنه تعاىل جعلهم منقادين إلرادته، مذعنني حلكمه كام 

فعرب عام هو إرادي بالفعل )سلك( وما هو غري إرادي بالفعل )بعث(. 

وقد خيتفي ملمح املسافة بني تلك األفعال الدالة عىل احلركة ويربز ملمح   
العضو الفاعل للحركة وقوة الفعل، وحينئذ تكون حركتها موضعية )35(، ومن ذلك 
، َوالَ ُتَكاُد، َوالَ  ، َوالَ مُتَسُّ ، َوالَ حُتَسُّ ما جاء يف دعائه )(: ))ُسبَْحاَنَك الَ ُجتَسُّ

ارى، َوالَ مُتارى، َوالَ ُختَاَدُع، َوالَ مُتَاَكُر (( )36(  مُتَاُط، َوالَ ُتنَاَزُع، َوالَ ُجتَ
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عند تأمل املعنى املعجمي لألفعال ) ُجتس، حُتس، مُتس ( ترى أنَّ معنى   

ُن  . ابْ ُة ما مَتَسُّ ُة: مَمَسَّ َيِد َواملََْجسَّ ُس بِالْ : اللَّمْ ) جتس ( من ) جسس (. )) اجلَسُّ
ُه ومَلََسه (( )37(  ، َمسَّ ُه أيْ َتسَّ ًا َواجْ ُه َجسَّ ُه بيِدِه َجيُسُّ : َجسَّ ِسيَدهْ

: )) هو االدراك بإحدى احلواس اخلمس (( )38(  )حُتّس( من )حسس(، واحلسُّ

... وَأَحسَّ  ِء َحيُسُّ ِء. َحسَّ بِاليشَّ ُت بِاليشَّ َسسْ : بَِكرسْ احلاِء: ِمنْ َأحْ و)) احِلسُّ
ُه: َشَعَر بِِه(()39(   بِِه وأَحسَّ

مسسُت  ويقال:  مَلْسُتُه...  ومسيسًا:  ا  َمسَّ ه  أَمسْ  (( يقال:  )مسس(  من   ) )مُتسَّ
ًا إذا ملسُته بيدك (( )40(. ُه َمسَّ ء أَمسَّ اليشَّ

اُء َّ )41( والتامثل  َّ َبأَْساُء َوالرضَّ تُْهُم الْ و يقيض املس اللمس باليد كقوله تعاىل: َمسَّ
والسيام  احليس  اإلدراك  معنى  إىل  اإلشارة  يف  اشرتاك  جهة  من  كائن  األفعال  بني 
أنه ))  املنشود  املقطع  املراد هنا يف هذا  العلامء عن  إذ قال بعض  باللمس.  االدراك 
ال يدرك بيشءٍ من املشاعِر فيندرج فيها العقل وذلك ألنَّه تعاىل كام ال يقبل اإلشارة 
موضعه،  يف  بني  كام  وهيئة  وضع  وماله  وجسامين  بجسم  متعلقة  لكوهنا  احلسية 
كذلك ال يقبل االشارة العقلية الستلزامها حتديد املشار إليه وتوصيفه بصفات كلية 
ءٌ َّ )43( ،  وأوضاع عقلية(( )42(والقرآن ذكر ذلك رصاحة بقوله تعاىل:ُّ َليَْس َكِمثِْلِه َيشْ

فهو تنزيه هلل تعاىل التنزيه الكيل عن مشاهبة اخللق بأي وجه من الوجوه.

املعنى املعجمي للمفردات عىل  فارقًا دالليًا يمكن تلمسه من  َة  ثمَّ أنَّ  إاّل   
إذ  بالنظر  يكون  فقد  اللمس،  به  يشرتط  ال  فاجلس  به،  والتدرج  اإلدراك  مستوى 

َتثْبَِتُه(( )44(. َتبِينَُه وَيسْ َص بَِعيْنِِه َأَحدَّ النََّظَر إَليِْه لَِيسْ خْ نقول: )) َجسَّ الشَّ
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منهام  وأكثر  منه،  إدراكًا  أكثر  واحلس  له،  نتيجة  احلس  يستدعي  واجلسَّ   
اللمس ألنْ حقيقية مسك اليشء باليد. وهذا املعنى اعطى مسوغًا حلمل معنى املس 
ُروَن()45(، أي ال يفهمه حق  ُه إاِلَّ املَُْطهَّ عىل الفهم والتيقن، كام يف قوله تعاىل: )اَل َيَمسُّ

فهمه )46(.

تظهر  التي  للمفردة   )( اإلمام  استثامر  هنا هو  إليه  اإلشارة  ومما جتدر   
جتلياهتا يف العالقة الكائنة بني اللفظ واملعنى ومدى التوافق بينهام و )) هذا من شأنه 

أن جيعل للكلامت وقعًا نفسيًا مؤثرًا يف ذهن املتلقي (( )47(.

والذي  مرات  ثالث  السني  حرف  تكرار  عن  الناتج  االيقاع  عىل  زيادة   
ده املعنى املعجمي، وذلك يوحي بحتمية نفي حدوث هذه األفعال تعاىل اهلل  عضَّ
املبدع يف دقَّة  النَغمّي الداليل يكشف عن احرتافية  التوافق  عنها علوًا كبريًا. وهذا 
االختيار، ومهارة التوزيع الصويت بام يوائم املقام ألنَّ ترديد اجلرس الصويت يشعر 

املتلقي بَأنَّ األجزاء املسجوعة هي حمل االهتامم ومتثل وحدة داللية خاصة.

وعالوًة عىل التامثل الصويت الذي أشاعه السجع بني األلفاظ ُيلحظ متاثل   
، ومُتسُّ ( وهو  ، وحُتسَّ آخر وهو التوافق يف الوزن واملعنى العام بني األفعال ) ُجتسُّ
ما أسامه البالغيون ) السجع املتوازي ( وهو )) َأنْ تتفق اللفظة األخرية من القرينة 
مع نظريهتا يف الوزن والروّي(()48( وبذلك يكون التامثل بني هذه األفعال عىل ثالثة 

مستويات: 
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املستوى الرصيف.

املستوى الصويت. 

املستوى الداليل.

رونقًا  الكالم  سب  أكْ الثالثة  املستويات  هذه  وعىل  األفعال  بني  التامثل  وهذا 

وانسجامًا يستسيغه املتلقي ويسعى اإلمام )( من وراء ذلك اىل أنْ يثبت صفة 

ال  صفات  عىل  تدلُّ  التي  املتامثالت  رفد  خالل  من  سبحانه  له  والتنزيه  الوحدانية 

تكون وال تصح إال لُه وحده جلَّ جالله.

( مع متامثالت ُأخر هي ) مسَّ = َدرك = حلَق ( يف    وقد ورد الفعل )مسَّ

َناِحَيتِي  ِمنْ  ُه  َمسَّ َأوْ  َدَركٌ  ِمنِّي  َرَكُه  َأدْ َعبِيِْدَك  ِمنْ  َعبْد  ام  َوَأيُّ ))أللَُّهمَّ   :)( دعائه 

د  حُمَمَّ َعىَل  َفَصلِّ  َلَمتِِه،  بَِمظْ ُتُه  َسَبقْ َأوْ  ـِه،  بَِحقِّ َفُفتُُّه  ُظلْمٌ  بَِسَببي  َأوْ  يِب  َقـُه  حَلِ َأوْ  َأَذًى، 
ِدَك(( )49( ِضِه َعنِّي ِمنْ ُوجْ َوآلِِه، َوَأرْ

مشيت  يقال:  الّلُحوق.  اإلدراك:  و))   )50( اللََّحاُق((   (( هو:  لغًة  الدرك   

حتى أدركته، وعشت حتى أدركت زمانه (( )51( أما ) حلق (، يقال: )) حلقه وحلق به 

حلاقًا بالفتح، أي أدركه(( )52( واملتأمل يف هذا النسج التامثيل لألفعال يف هذا الدعاء 

التامثل  يلحظ أنَّ داللة األفعال قد خرجت عن داللة اللمس واملبارشة الكائنة يف 

السابق، إىل داللة أعم ألنَّ التامثل عقد لدفع أذى وذلك واضح من السياق. 

ا ترتبط بعالقة نسبية  وعند البحث عن الرابط بني األفعال الثالثة نجد أهنَّ  

هو  والّلحوق  اإلدراك  مصاديق  فأحد   ،)53( وجه(  من  واخلصوص  )العموم  هي 
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 )( اللمس ولكنهام قد يصدقان عىل معنًى آخر. ومن مجيل ما نجده أن اإلمام

( ملعنى موجود فيه وهو األخذ والرضب واألذى )54( ليكون  قد وجه الفعل )مسَّ

متساوقًا مع داللتي الفعلني ) ادرك وحلق (. 

وعىل هذا يكون توّظيف اإلمام )( للداللة عىل التبعة والُظالمة التي   

يلحقها الظامل باملظلوم. 



التامثل الداليل للفعل يف الصحيفة السجادية

266

أفعال احلركة التبادلية 

يتمُّ هذا التامثل بني األفعال التي حتمل يف داللتها عالئق تبادلية سواء كانت يف 
املاديات أم يف املعنويات. وقد متّثـل ذلك يف الصحيفة السجادية يف )13( موضعًا 
 ،)57( ُأكايفء(   = )أجزي   ،)56( أثبت(   = )أجزي   ،)55( استعطي(   = )اسرتزق  منها 
)استجب = امنن()58(، )ارزقني = أذقني( )59( ومن أمثلة هذه األفعال أيضًا ما جاء 
فِياَم  نِْع  الصُّ َحاَلَوَة  نِي  َوأِذقْ ُت،  َشَكوْ فِياَم  النََّظِر  َن  ُحسْ ))َوَأنِلْني   :)( دعائه  يف 

َسَالُْت(()60(

متاثل الفعالن ) أنلني ( و ) أذقني ( يف تضمنهام معنى املبادلة بني طرفني، يقال: 
َعطاُء، والنَّاِئُل  َطيُْتُه... النََّواُل الْ ُتُه َشيْئًا َأيْ ما َأعْ ُت، وما ُنلْ ، أي: ُجدْ )) ُنلُْت َلُه بَِيشءٍ

ِمثُْلُه (( )61( ويرى الزبيدّي أن )) النوال والنال والنائل: العطاء واملعروف ()62(.

من املعنى املعجمي نلحظ حمورية داللة اإلعطاء ها هنا فقد ُبني هذا املقطع   
من الدعاء عليها، والتامثل بني الفعلني املذكورين متاثل جزئي من جهة داللتهام عىل 
فالفعل  املناولة،  والكثرة يف  القلة  يكره وحيمد، ومها خمتلفان من جهة  فيام  املناولة 

)ذاق( يأيت مع ما ))يقّل تناولُه دون ما يكثر(( )63(.

أما الفعل )نال( فيدلُّ عىل العطاِء واالستزادة لذا اقرتن بـ)حسن النظر(:   
من  ألنَّ  النظر،  عليه  جيوز  من  حق  يف  اإلحسان  ومزيد  االعتناء  كامل  عن  ))كناية 
اعتنى بإنسان والتفت إليه وأعاره نظر عينيه، ثم كثر حتى صار عبارة عن االعتناء 

واإلحسان وان مل يكن ثمة نظر(()64(.
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التامثل الداليل بني أفعال السرت والتغطية

بالفتح  رت  السَّ ومعنى  السرت،  عىل  الدالة  األفعال  الداللة  هبذه  املقصود   
رَتَ َأيْ َتَغطَّى(( )65( وتقول:  َترَتَ ُهَو. وَتسَّ يَْتُه ، َفاسْ ُه إذا َغطَّ رُتُ ُت اليشَء َأسْ َ مصدر َسرتْ
– حجبته عن املشاهدة والسرت بالكرس: ما  – من باب قتل  )) سرتت اليشء سرتًا 

يسرت به(( )66(.

من  النوع  هذا  عىل  الدالة  املتامثالت  من  مجلة  السجادية  الصحيفة  يف  وجاء 
ألبسني()67( و)َسرتت =  )َجللني=  األفعال   متاثل  ومنها  متاثاًل   )16( بلغت  الداللة 
أخفيت( )68(، )رسبلني = ردين()69(، )سرتتني = تغمدتني( )70(، )أظلني = جللني( 
 :)( دعائه  يف  و)جللني(  )ألبسني(  ثنائية  حتليل  عىل  البحث  وسيعمل   )71(

نِّي  َوَحصِّ َعـافَِيَتَك،  لْنِي  َوَجلِّ َعافَِيَتَك،  نِي  بِسْ َوَألْ َوآلِِه،  د  حُمَمَّ َعىَل  َصلِّ  ))أللَُّهمَّ 
بَِعافَِيتَِك، َوَهبْ يِل  َعيَلَّ  قْ  بَِعافَِيتَِك، َوَتَصدَّ نِنِي  بَِعافَِيتَِك، َوأغْ نِي  ـِرمْ بَِعـافَِيتِـَك، َوأكْ
يِف  َعافَِيتَِك   َ َوَبنيْ َبيْنِي  قْ  ُتَفرِّ َعافَِيَتَك، َوال  يِل  ِلحْ  َوَأصْ َعافَِيَتَك،  نِي  َوَأفِْرشْ َعافَِيَتَك، 

َيا َواآلِخَرِة (()72(. نْ الدُّ

جعله  الثوب:  فالنًا  ألَبَس  به...  استرت  لبسًا  الثوَب–  ))لبَس  من  )ألبس( 
ُض:  األَرْ بَِسِت  ُألْ  (( وتقول:   ،)74()) غَطاه  الّيشء:  اليشء  و))ألبس  يلبُسُه(()73( 

ِء إِذا  َغطَّاها النَّبُْت... ُيقاُل لِليشَّ

َبَسُه َوال َيُكوُن َلبَِسُه(()75(. ُه َألْ َغطَّاُه ُكلَّ

َبُسُه  ُتلْ ِذي  الَّ َوَجلُّها:  ِة  الدابَّ َوُجلَّ   (( )جلل(،  من  )جّللني(  الفعل  أما   
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ليُل الَفرَس: أن  ُة. َوِجالُل ُكلِّ َيشِء: ِغطاُؤُه... َوَجتْ َأِجلَّ لُِتصاَن بِِه... َومَجُْع اجِلالُل 
لَلُه َأيْ َعالُه(()76(. ُتلبسُه اجلُلَّ وجتَّ

والتامثل بني الفعلني )ألبسني( و)جللني( قائم عىل معنى مشرتك بينهام هو   
الفعلني  َة فوراق بني  َثمَّ أنَّ  إاّل  السرت والتغطية وإن مل يكن عىل نحو احلقيقة  داللة 
اإللباس  ألن  البدين،  املرض  من  عافيتك  ))وألبسني  بقوله:  معصوم  ابن  ذكرها 
للثوب املخصوص للبدن. وجللني عافيتك: من الفضيحة، بدليل التجيل الذي هو 

بمعنى التغطية والسرت(( )77(.

اقرتن  ما  إذا  البسه  عىل  امللبوس  اليشء  علو  معنى  استشعار  يمكن  وهنا   
بالفعل )جلل( وذلك واضح أيضًا من السياقات التي ورد فيها الفعل يف الصحيفة 
ِة ألِحبَّاِئَك ()78(  آِئَف نَِحِلَك يِف املََْقاَماِت املَُْعدَّ لْنِي رَشَ السجادية كقوله )( )َوَجلِّ

و )جللني)79( رضاك()80( و)جللني برسك()81( و)جللني سوابغ نعامئك( )82(.

ومما ال يمكن التغافل عنه هو تكرار لفظة ) عافيتك ( عرش مرات يف هذا   
املكّررة  العبارة  التي حتملها  الفكرة  يعمق   (( أنْ  الدعاء وهذا من شأنه  من  النص 
د يف صدره وهيمس يف  وُيمّكن هلا يف كيان اإلنسان، ويقيم منها خاطرًا ملحًا يرتدَّ

ضمريه (( )83(.

يف  َأسهم  مما  سابق،  ملعنى  وتذكري  ربط  كنقطة  هنا  التامثل  أمهية  وتتضح   
حتقيق االستمرارية وامتداد املعنى وتكراره داخل النص، وبذلك يكون قد َأسهم 

يف صنع متاسكٍ داليل عىل مستوى اجلملة وعىل مستوى النص بأكمله. 

ومما ُيلمح أيضًا جميء الفعل ) جللني( بداللة السرت والتغطية متامثاًل مع   
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أفعال ُأخرى )رّدين)84(، اظلني)85(، رسبلني )86( ( يف األدعية: 

لْنِي ِرَضـاَك (( )87( نِيْ يِف َذَراَك، وَجلِّ ـد َوآلِـِه... َوَأظِلَّ ))أللَُّهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ

اَمِئَك( لْنِي َسوابَِغ َنعْ يِن ِرَدآَء ُمَعافاتَِك، َوَجلِّ باِل َعافَِيتَِك، َوَردِّ بِلْنِي بِِرسْ ))َورَسْ
)88(

اَمِئَك (( )89( لْنِي َسوابَِغ َنعْ يِن ِرَدآَء ُمَعافاتَِك، َوَجلِّ ))َوَردِّ

تلك  خالل  من  والتغطية  الَسرت  معنى  عن  جمازًا   )( اإلمام  عرب  وبذلك 
إىل  األَشياء  معاين  لتحول  املحسوس  لبوس  املحسوس  غري  به  وألبس  املتامثالت 
معاين أشياء جديدة من دون أن تفقد تواصلها مع املعاين األول )90( وذلك بأن جعل 

اللباس املادي كاملعنوي يف سياق املناجاة والدعاء. 

التامثل الداليل يف األفعال الدالة عىل احلالة الشعورية 

صفة  حتمل  التي  األفعال  من  كبرية  بطائفة  السجادية  الصحيفة  َزَخرتْ   
والكره  والرضا  باحلب  معينة كالشعور  فعل  ة  ناجتة عن سلوك معني وردَّ شعورية 
والبغض والسخط واألمن واخلوف... والذي يعنينا هنا هو ما جاء منها متامثاًل يف 

داللته مع فعل آخر. وقسمت األفعال الشعورية املتامثلة عىل: 

أفعال اخلوف والرهبة: 

اخلوف من األفعال النفسية التي وظَّفها اإلمام )( أرشف وأقدس توّظيف، 
كيف ال وهو خياطب رّبه رّب العزة، فكان خطابه ممزوجًا بالترضع والرهبة. ووردت 
التامثالت الدالة عىل اخلوف يف )4( مواضع منها )يرهب = خيف( )91( و )خيشى = 
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َهبْ  ْ َيرْ ِذي مَل خياف( )92( و )وجيب = اضطراب( )93( وجاء يف دعائه )(: ))َأَنا الَّ
ِسِه (( )94(. َايِن َعىَل َنفْ ْ َخيَفْ َبأَْسَك َأَنا اجلْ َسطَْوَتَك َومَل

الفعل ) يرهب ( لغًة )) من رهب بالكرس، يرهبه رهبة ورهبًا بالضم ورهبًا   
والرهب  الرهبة  و))   ،)95(  )) أخافه  إذا  واسرتهبه  فأرهبه  خاف،  أي:  بالتحريك، 
طول   (( هي  العسكري  هالل  أيب  عند  والرهبة  واضطراب(()96(  حترز  من  خمافة 

اخلوف واستمراره (()97(.

َفًا وِخيَفًة وخَمََاَفًة (( )98( واخلوف هو  اُفُه َخوْ َفَزُع، خاَفُه َخيَ ُف هو ))الْ أما اخلَوْ  
توقع حلول أمرٍ مكروه أو فوات أمر حمبوب )99(.

حالة  عىل  داللتهام  جهة  من  كائن  جزئي  متاثل  هو  الفعلني  بني  والتامثل   
من  خمتلفان   – الفعالن   – ومها  والفزع  باخلوف  وتشعره  االنسان  تعرتي  شعورية 

جهة طول اخلوف واستمراره مع الفعل )رهب(.

فضاًل عن كون اخلوف ممزوجًا بالشك بوقوع الرّش، أما الرهبة تكون مع   
العلم به، ومعنى اخلوف هنا هو اخلوف من حلول العقاب وفوات الثواب)100(.

َمَة  إنَّ الفعلني )يرهب( و)خياف( يتامثالن يف داللتهام عىل اخلوف إال أنَّ ثَّ  
فروقًا دقيقة بني الفعلني ذكرها بعض العارفني بقوله: )) اخلوف هو توقع الوعيد، 
وهو سوط اهلل يقّوم به الشاردين عن بابه ويسري هبم عىل رصاطه حتى يستقيم به أمر 
من كان مغلوبًا عىل ُرشِده، ومن عالمته قرص األمل، وطول البكاء. والرهبة: هي 

انصباب إىل وجهة اهلرب بل هي اهلرب(()101(.

ومهام يكنْ من َأمرٍ فاإلمام )( صّور هبذا التامثل نوازع نفسية َأفرزها   
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السياَق وهو سياق الترضع واالنقطاع اىل اهلل تعاىل ؛ لذا جاء استعامل الفعل املضارع 
اإلمام  َيروَمُه  الذي  الغرض  مع  منسجاًم  اللفظية  القرينة  بفعل  امليض  اىل  املنرصف 

.)(

 :)( يف دعائه ) ويأيت الفعل ) َخاَف ( متامثاًل أيضًا مع الفعل ) خيش  
َضاَك (( )102(. َفاُلَك َثَواَب َمنْ َأرْ ُرَك َعىَل َمنْ َعَصاَك، َوالَ ُخيَاُف إغْ ))ال ُخيَْشى َجوْ

ق بينهام (()103(  واخلشية واخلوف كام قال السيوطي: )) ال يكاُد اللغوي يفرِّ  
العلامء يف هاتني  بينهام سأقف عن بعض ما ذكره  الداللية  الفروق  وللكشف  عن 

املفردتني. 

تقبل يكون تارة بكثرة اجلناية  اخلشية: )) تأمل القلب بسبب توقُّع مكروه يف امُلسْ  
من العبد، وتارة بمعرفة َجاَلل اهلل وهيبته، وخشية األنبياء من هذا الَقبِيل (( )104(  أما 

اخلوف: فهو )) توقع حلول مكروه أو فوات حمبوب (( )105(.

بمنزلة  تتعلق  واخلشية  املكروه...  وبرتك  باملكروه  يتعلق   (( واخلوف   
املكروه، وال يسمى اخلوف من نفس املكروه خشية (( )106(.

وقيل: إنَّ اخلوف تأمل النفس من العقاب عند ارتكاب املنهيات والتقصري   
يف الطاعات، أما اخلشية فهي الشعور بعظمة اهلل جلَّ وعال وهيبته ؛ لذا قيل: اخلشية 
خوف خاص )107(. أو كام قال الراغب االصفهاين: )) اخلَشَيُة َخوفٌ يُشوُبُه تعظيمٌ 
وأكثُر ما يكوُن ذلك عن ِعلمٍ بام ُخيشى منه(( )108( ؛ لذا فهي أعىل مرتبة من اخلوف. 
فجاءت اخلشية لصيقة لـ)جورك( واجلور ))نقيُض العدِل جار عليه جيوز جورًا يف 
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احلكم: أي ظلم(( )109( وجاء الفعل خاف مع )االغفال( ونقول )) أغفلت اليشء 
عىل  الفعلني  داللة  يف  التامثل  فيكون   )110(  )) نسيان  غري  من  إمهاالً  تركته  إغفاالً: 

اخلوف، أما الفروق الدقيقة فتقع يف مراتب اخلوف وماهيته. 

أفعال الرسور والفرح 

األفعال  ومنها  الشعورية  األفعال  من  طائفة  السجادية  الصحيفة  يف  جاءت 
الدالة عىل الفرح، وال أقصد بالفرح السعادة املطلقة، فهو منهي عنه إال يف اآلخرة 
َفِرِحنَي َّ)111(  َرحْ إِنَّ اهللَ اَل ُحيِبُّ الْ واآليات القرآنية دلت عىل ذلك كقوله تعاىل: اَل َتفْ
الدنيا، واآلية تتحدث عىل قارون عندما فرح وأمن يف  ، أي ال نحب الفرحني يف 
حياته الدنيا، أما الفرح يف اآلخرة فهو السعادة التامة كقوله تعاىل:   َفِرِحنَي باَِم َآَتاُهُم 
فٌ َعَليِْهمْ َواَل ُهمْ  ِفِهمْ َأالَّ َخوْ ْ َيلَْحُقوا هِبِمْ ِمنْ َخلْ ِذيَن مَل وَن بِالَّ َتبْرِشُ ِلِه َوَيسْ اهللُ ِمنْ َفضْ
يدفع  الذي  والرجاء،  باخلوف  ممزوج  السجادية  الصحيفة  يف  والفرح  َزُنوَن)112(  َحيْ

بالنفس االنسانية من دائرة الذات الضيقة اىل عامل أوسع ملؤه الرضا والطمأنينة. 
وردت هذه األفعال متامثلة يف الصحيفة السجادية يف )3( مواضع هي: ) نأنس = 
ثنائية  إىل حتليل  ()115( وسأعمد  )آنس = رسَّ آنسنا()114(،  )اسعدنا =  نشتاق()113(، 
َمـاِل َعَماًل  َعلْ َلنَا ِمنْ َصالِِح األعْ )أسعدنا = آنسنا( الواردة يف دعائه )(: ))اجْ
ُت  ِك اللَِّحاِق بَِك َحتَّى َيُكوَن املَْوْ ـِرُص َلُه َعىَل َوشْ َتبْطُِئ َمَعُه املَِْصرَي إَليَْك، َونحْ َنسْ
ُنوَّ ِمنَْها َفإَذا  تِي ُنِحبُّ الدُّ َتنَا الَّ َتاُق إَليِْه، َوَحامَّ ِذي َنشْ ِذي َنأَنُس بِِه، َوَمأَلَفنَا الَّ َمأَنَسنَا الَّ

نَا بِِه َقاِدمًا(( )116(. َنا بِِه َزاِئرًا، َوآنِسْ ِعدْ َتُه بِنَا َفأسْ َزلْ َتُه َعَليْنَا، َوَأنْ َردْ َأوْ

وَسِعَد  وأسَعَدُه  اهللُ  َسعدُه  وَقدْ   . َسعيدٌ فهَو  َعُد،  َيسْ ))َسِعَد  من  )أسعدنا(   
بالتحريك  واالنس  بالضم،  ))األُنس،  من  )آنسنا(  أما  أنْامُه(()117(  واَسَعدُه:  ُه  َجدُّ
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زيدًا  و))أنست   )118( به((  أنس  وقد  الطمأنينة  وهو  الوحشة،  ضد  حمركة  واالنسة 
بكذا ايناسًا: جعلته يأنس به، ويسكن إليه، وال يستوحش معه(( )119(.

يأنس   ( الفعلني )َأسعدنا( و )آنسنا( سبقه متاثل فعيل آخر هو  التامثل بني  إنَّ 
التامثالت جيد أن كل واحدة منها تنتمي إىل حقل داليل  ويشتاق( والناظر يف هذه 
خمتلف عن اآلخر، فالفعل )يسعد( ينتمي إىل حقل الفرح والرسور عىل حني ينتمي 
الفعل )نشتاق( إىل حقل احلنني والصبابة. وكذا الفعل املتامثل معهام مجيعًا )أنس( 

فهو من أفعال الطمأنينة والسكينة.

والذي  للكلامت  السياقي  التوّظيف  مستوى  عىل  حتدٍ  هذا  عىل  ويتأسس   
يظهرها بصورة متاثلية متزنة، والذي نلحظه أن اإلمام )( قد نسج هذه األفعال يف 
نسق متاثيل مبهر وإذا ما جرى حتليل داليل هلذه األفعال بلحاظ السياق الذي جاءت فيه 
سيبدو واضحًا تأسيس املتامثالت جاء من االستناد إىل مقابالهتا واضدادها )فالضّد 
احلزن(  والسعد  )الرسور  يستدعي  كام  الوحشة  يستدعي  فاألنس  الضّد(،  يستدعي 
توافقت  فلام  للحزن  مبعث  الوحشة  ألنَّ  واحلزن  الوحشة  بني  أصاًل  ُعقد  فالتامثل 
بل  السياق  ينتظم هذا خارج  أيضًا وال  توافقت هي مع بعضها  األلفاظ  َأضداد هذِه 
هو يف سياقه أوضح وأمجل. إن فكرة )تقبل املوت( التي تأسست عليها هذه القطعة 
من الدعاء هي التي َأفرزت هذا االنسجام بني األلفاظ فاملوت مصدر كل وحشة عند 
الدعاء  باب  من  به  واالنس  والسعادة  القادم  بالزائر  شبهُه   )( واإلمام  اإلنسان، 
كان  أن  بعد  املرء  إليه  يشتاق  أليفًا  موطنًا  ليجعله  وذلك  يصاحبه،  مما  واالستجارة 
مهربًا وخموفًا منه فيسعد بزيارته ويأنس هبا. فنجد أنَّ األفعال ) انس، اشتاق، سعد ( 

اجتلبها)( من حقول داللية متباينة لتظهر متامثلة يف سياق واحد. 
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ج. أفعال احلزن 

كان ألفعال احلزن حضور يف أدعية اإلمام السجاد )(، ولكن احلزن الذي 
ورد يف الصحيفة السجادية هو ليس حزًنا مطلًقا يشوبه قنوط ويأس وتشاؤم وال 
ينغص السعادة التي يقسمها اهلل يف احلياة الدنيا، إنام هو شعور نفيس يامزج الفرح 
َبنِيَّ  القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ))َيا  اليأس منهي عنه يف  فيحوله اىل سعادة ألن 
ِح  ُه اَل َييَْئُس ِمنْ َروْ ِح اهلل إِنَّ ُسوا ِمنْ ُيوُسَف َوَأِخيِه َواَل َتيَْئُسوا ِمنْ َروْ َهُبوا َفَتَحسَّ اذْ
َكافُِروَن(( )120( واالسالم هو دين االستبشار والتفاؤل، والصحيفة  ُم الْ َقوْ اهلل إاِلَّ الْ

هي ُأخت القرآن، وزبور أهل البيت كام ُعرب عنها )121(.

 = )أمهه  هي:  مواضع   )5( يف  وردت   – احلزن  أفعال   – األفعال  وهذه   
أحزنه()122( )غمنا = أوحشنا( )123(، )تشقنا = حتزنا( )124(، )خييب = ييأس( )125(، 
( )126( وسيعمل البحث عىل حتليل ثنائية ) أمهه = أحزنه ( الواردة  )أوحش = مضَّ
ِك  ْ ِل الرشِّ ُب َأهْ زُّ َزَنُه حَتَ اَلِم َوَأحْ ُر اإِلسْ ُه َأمْ ِلم َأَمهَّ اَم ُمسْ يف دعائه )( : ))أللَُّهمَّ َوَأيُّ
َرُه َعنُْه  ، َأوْ َأخَّ َفاَقةٌ بِِه  َأبَطَأتْ  َأوْ  فٌ  بِـِه َضعْ َفَقَعَد  وًا َأوْ َهمَّ بِجَهـاد  َعَليِْهمْ َفنََوى َغزْ
جبْ َلُه َثَواَب  َعابِِديَن َوأوْ َمـُه يِف الْ ُتِب اسْ ، َفاكْ ، َأوْ َعَرَض َلُه ُدوَن إَراَدتِِه َمانِعٌ َحاِدثٌ

نَي (( )127(. احِلِ َهَداِء َوالصَّ ُه يِف نَِظاِم الشُّ َعلْ املَُْجاِهِديَن َواجْ

ُه  وَأَمهّ ًة  وَمَهمَّ ًا  َمهَّ ُر  األَمْ ُه  وَمهَّ  ، ُمهومٌ ومَجُْعُه  ُزُن  احلْ  (( بمعنى  اهلمَّ  من  )أمهه( 
َتمَّ بِِه(()128( وقال أبو هالل العسكري: ))اهلم هو الفكر يف إزالة املكروه  َتمَّ واهْ فاهْ
واجتالب املحبوب... وقد سمي احلزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن: مهًا (( 
)129( فاهلم هو حزن مشوب بقلق عىل يشءٍ قد حيدث يف املستقبل والتفكري بدفعه لذا 

نجدُه )( قد انتخب هذا الفعل من بني أفعال احلزن والغم ليسنده ألمر االسالم 
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فكأن احلزن عىل ما يطرأ عىل االسالم من سوء أو أذى ال يكفي املؤمن بل اهلم يف 
دفع السوء واجتالب املحبوب أليق باملؤمن من سواه.

)130(. فقد انتخبه )( ليسنده  أما احلزن فهو تكاثف الغمِّ وِغلظه أو شدة الغمِّ
إىل ) حتزب أهل الرشك( وما يربهن ما ذهب إليه البحث تتمة قوله )(:) فنوى 
غزوًا أو هّم بجهاد( بعطف الفعلني )نوى( و)هّم( ليكونا أثرًا للهم بأمر االسالم 
فضاًل عن تكرار الفعل )هّم( لكن بمعنى خمتلف وهو العزم واإلرادة خللق رضب 

من املجانسة بني معنييهام.
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التامثل الداليل يف األفعال الدالة عىل الوجود 

بدا حضور أفعال الوجود والكينونة واضحًا يف نصوص الصحيفة السجادية إذ 
ترتكب يف ثنائيات متامثلة يف سياق احلديث عن بدء اخلليقة وكل ما ائتلف يف صفة 

الوجود، وجالل قدرة اهلل تعاىل عىل اخللق متفردًا. 

الفعل  املتامثالت  هذه  ومن  بينها،  فيام  تتناوب  ثنائيات  يف  األفعال  هذه  وتأيت 
َشَأُه َوَبَدَأُه (( )131( و ))  َتَدَعُه: َأنْ عًا َوابْ َء َيبَْدُعُه َبدْ )ابتدع( فهو لغة من )) َبَدَع اليشَّ
اَمَواِت  ابدعت اليشء: اخرتعته ال عىل مثال(( )132( وجاء يف التنزيل احلكيم) َبِديُع السَّ
ِض( )133(. أي ))مبتدعها ومبتدئها ال عىل مثال سبق يعني أنه أنشأها عىل غري  َرْ َواألْ
حذاء وال مثال (( )134( وذكر ابن معصوم أّن )) االبتداع: هو االجياد ال لعلة (( )135( 

يأيت هذا الفعل يف سياق مماثلة مع الفعل )أنشأ( يف قوله )(: ))َوَأنَْت اهللُ الَ 
ِ ِمثال،  َت ِمنْ َغريْ رْ َت َما َصوَّ رْ ِ ِسنْخ، َوَصوَّ َياَء ِمنْ َغريْ ِذي َأنَْشأَْت االشْ إلَه إالّ َأنَْت الَّ

تَِذآء. (( )136(. َت املُْبَْتَدَعاِت باَِل احْ َتَدعْ َوابْ

 )137( يضعها((  أي  األحاديث،  ينيشء  وفالن  ))ابتدأ  أي:  )نشأ(  من  )أنشأ( 
َقُهمْ (()138(. وقيل: )) االنشاء االجياد الذي مل يسبق  َتدَأ َخلْ َلَْق، َأي ابْ َشَأ اهللُ اخلْ و)َأنْ
غري املوجود إىل اجياد مثله(()139(. والتامثل بني الفعلني )أنشأ( و)ابتدع( كائن من 
جهة داللتهام عىل معنى االجياد الذي ال عىل مثال حيتذى به، إال أنَّ االنشاء يتسم 
التي  الذهنية  الصورة  وهي  ))األصل...  والسنخ  بـ)السنخ(  اقرتن  لذا  بالتفرد؛ 

يتصورها البناء قبل العمل ؛ ثم يعمل يف اخلارج ما يوافقها(( )140(.

ويتامثل الفعل ) ابتدع ( مع األفعال ) ابتدأ، واخرتع، واستحدث ( يف دعائه 
َصنََع،  َما  ُصنَْع  َسَن  َوَأحْ َتـَدَع  َوابْ َدَث  َتحْ َواسْ َتـَرَع  َواخْ َتَدأ  ابْ ـِذي  الَّ ))َأنَْت   :)(

ُسبْحاَنَك! َما َأَجلَّ َشأَنَك(()141( 
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ابتداء أي قدمه يف الفعل(( )142( و)) يف  الفعل )ابتدأ( من ) بدأ اليشء: فعله 
تِداًء ِمنْ َغرِي سابِِق  اَعها ابْ رَتَ ِذي َأنَْشَأ األَشياَء َواخْ َأسامِء اهللِ َعزَّ َوَجلَّ املُْبِْديُء: ُهَو الَّ
تِداًء(( )143( واالبتداء: ))  ُتُه ابْ َء: َفَعلْ ُل... َوَبدأُْت اليشَّ ِء َأوَّ ُل اليشَّ َبدُء: فِعْ ِمثال. ِوالْ

هو االجياد الذي مل يوجد املوجد قبله مثله(( )144( 

ُه ويقال:  أما الفعل )اخرتع( من ))اخرتَع اليشء: ارجتَلُه، وقيل: اخرتَعُه اشتقْ
أنشأه وابتدَعُه(( )145( و ))االخرتاع: هو االجياد ال من يشء(( )146(.

أما الفعل )استحدث( نقول: ))استحدثت خربًا: أي وجدت خربًا جديدًا(( و 
رٌ َأيْ َوَقَع. َوحُمَْدثاُت  َدَثُه اهللُ َفَحَدَث. َوَحَدَث َأمْ ، وَأحْ ْ َيُكنْ ُن َيشءٍ مَل ُُدوُث: َكوْ ))احلْ
ُروفًا يِف ِكتابٍ وال  ْ يُكنْ َمعْ ياِء... وهَي ما مَل واِء ِمَن األَشْ ُل األهْ َتدَعُه َأهْ األُُموِر: َما ابْ

اعٍ (()147(  ُسنَّةٍ وال إمِجْ

سيق التامثل بني األفعال يف بيان قدرة اهلل تعاىل وانفراده باخللق واالجياد فجاء 
متاثل األفعال إشارة اىل كونه جلَّ شأنه، هو اخلالق امُلوجد والصانع امُلحسن. وملا 
كان وجود اخللق منه صحَّ القول: إنَّه ابتدأه واخرتعه واستحدثه وابتدعه، ويف هذا 
)148( ألنَّه سبحانه وتعاىل ))  التكرار الداليل تأكيد لنسبة هذه األفعال إليه سبحانه 
البرش ألنَّ  يكن صنعه كصنع  فلم  مثال  ابتداء من غري  واوجده  إنشاء  اخللق  خلق 
الصنائع البرشية إنَّام حتصل بعد أن ترسم يف اخليال صورة املصنوع(()149( إذن فاملعنى 
استمرارية  النص حمققًة  َن شبكة ممتدة داخل  الذي حتمله هذه األفعال كوَّ املشرتك 
املعنى املتولد من هذه اجلمل. ولعّل هدف اإلمام )( من وراء ذلك السعي إىل 
ترسيخ هذا املعنى يف ذهن املتلقي خشية تناسيه لطول العبارات وتعدد املعاين، ومما 
يعّضد هذا قول الزركيش: )) وحقيقة إعادة اللفظ، أو مرادفه لتقرير املعنى، خشية 
الرابط األسايس بني  املعنى هو  العهد به(( )150( وبذلك يكون  تنايس األول لطول 

العبارات وهو املحقق التساق النص ومتاسكه. 
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التامثل الداليل بني األفعال الدالة عىل املساواة 

إىل  أحيانًا  يصل  الذي  األفعال  داللة  يف  الشديد  التقارب  الداللة  هبذه  ونعني 
التامة. وردت هذه الداللة يف  به املطابقة  التكافؤ إىل حدٍّ كبري، وال نقصد  التشابه أو 
الصحيفة السجادية يف موضعني ) األول بني األفعال )ُيساوى، وُيكافأ، ويوازيه()151( 
َداَهـا، َوإَذا َتَشاهَبَِت  َتَكَلتْ َعيَلَّ األُمـوُر أِلهْ و الثاين يف قوله )(: ))َوَوفِّقنِي إَذا اشْ

َكاَها (()152(  اَمُل ألزْ األعْ

ورَد التامثل بني الفعلني )اشتكلت( و) تشاهبت ( ويتضح ذلك بالعود اىل   
املعجم فمعنى )اشتكلت( لغة من الشكل و ))الشكل: املثل، يقال: هذا عىل شكل 
هذا، أي: عىل مثل هذا... وشاكل هذا ذلك من األمور أي: وافقه وشاهبه، وهذا 
 ، َتبِسةٌ : ُملْ كالٌ َتَبَس. َوُأُمورٌ َأشْ ُر: الْ َكَل األَمْ يشكل به أي: ُيشُبه(( )153( ويقال: ))َأشْ

 )154()) َكَلهٌ أيْ  َلبْسٌ َوَبيْنَُهمْ أشْ

هذا  يقال  بمعنى:  لغتان  وشبه  َشبه  و))  )شبه(  من  )تشاهبت(  الفعل  أما   
قالوا  كام  قياس  غري  عىل  َمشابِه  واجلمع  بالتحريك  شبه  وبينهام  شبيهه.  أي  شبهه 
بَْهُة:  حَماِسن ومذاكري(()155( و))شاهبه وأشبه: َماثله(( )156( وجاء يف اللسان )) الشَّ
ضًا... وَشبََّه َعَليِْه: َخلََّط  ُضها َبعْ بُِه َبعْ ِكَلُة ُيشْ : ُمشْ بهةٌ َتبَِهةٌ وُمشِّ تَِباُس. وُأموُر ُمشْ االلْ

ِه (( )157(  ِ َتَبَه بَِغريْ َر َحتَّى اشْ َعَليِْه األَمْ

املتأمل يف هذا النص جيد أن الفعلني )اشتكل( و)تشابه( متقاربان جدًا يف   
معنييهام فكالمها يدلُّ عىل معنى املشاهبة. والتامثل بينهام كائن من جهة داللتهام عىل 
تصل  فهي  املساواة  مقدار  جهة  من  الفعلني  بني  فوارق  َة  َثمَّ أن  إال  املساواة  معنى 
إىل حدِّ اللبس يف الفعل )اشتكل( لذا جاء مع ))األمور((، واألُموُر هي احلوادث 

ومفردها األمُر )158(
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إنساين  فعل  والعمل  األعامل،  مع  جاء  لذا  ذلك  من  أقل  فهو  التشابه  أما   
يتسم بنوع من املشقة وال ينسب إىل اهلل تعاىل )159( وتشابه األعامل يف َأهيام أقرب اىل 

احلق. 

هذا وتشمل الصحيفة عىل كم وفري من األفعال املتامثلة دالليًا ومن قبيل ذلك 
أفعال الفهم واملعرفة )عّرفهم = علمهم()160(، وأفعال االصطفاء والتغيري )انتجبت 
أعياين()162(،   = )َأعجزين  والعجز  القصور  وأفعال  اخرتت()161(،   = اصطفيت   =
وأفعال النقص )يغيض = ينقص()163(، وأفعال الظلم واجلور )ظلمني = اضطهدين(

)164(، و أفعال التوفيق والسداد )وفقني = سددين()165( وغريها. 

لكن البحث عمد إىل ختري بعضها لصعوبة االحاطة هبا مجيعًا آماًل أن تفرد   
هذه املتامثالت يف دراسة خاصة تفيها بعض حقها ملا فيها من روعة يف التوليف فيام 

 .)( بينها، كاشفة عن الفيض اللغوي لإلمام

ومن خالل النصوص املدروسة يتضح أنَّ التامثل هو تقارب الدالالت إىل   
حدٍّ كبري مع بقاء فروق دقيقة ؛ ألنَّ األلفاظ املرتادفة هي األلفاظ ذات الدالالت 
املتقاربة )166(. لذا فال يمكن أن تكون هناك كلامت تتباين يف الفاظها وتتفق يف ظالل 
بالتبادل  الذي يسمح  التام  التطابق  باملرتادف  أردنا  إذا   (( فإننا  تامًا،  اتفاقًا  معانيها 
أشكال  مجيع  يف  اللفظني  بني  فرق  يوجد  أن  دون  السياقات  مجيع  يف  اللفظني  بني 
داخل  يف  اللفظني  إىل  ونظرنا  واالحيائي(  والنفيس،  واالضايف،  )األسايس،  املعنى 
اللغة الواحدة يف مستوٍ لغوي واحد، وخالل وحدة زمنية واحدة، وبني أبناء اجلامعة 
بالتطابق يف  إذا أردنا  أما  الواحدة، فالرتادف غري موجود عىل االطالق...  اللغوية 
املعنى االسايس دون سائر املعاين، أو اكتفينا بإمكانية التبادل بني اللفظني يف بعض 
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زمنية  وحدة  من  أكثر  يف  أو  خمتلفتني،  لغتني  يف  اللفظني  إىل  نظرنا  أو  السياقات، 
واحدة، أو أكثر من بيئة لغوية واحدة، فاملرتادف موجود ال حمالة (( )167(.

وكيفام يكون األمر فاإلمام )( وظَّف التامثل توظيفًا نفسيًا محل املتلقي   
معاين  استثامر  من  متكنه  عىل  كله  ذلك  يف  متكئًا  والرتهيب  والرتغيب  االقناع  عىل 
املعجمي  املعنى  عن  فضاًل  املتجانسة،  األفعال  بني  الصويت  والتداخل  األصوات 

لتلك األفعال. 

وهكذا يكون البحث قد سعى للكشف عن أثر التامثل بني األفعال يف خلق   
متاسك، وانسجام عىل مستوى اجلملة وعىل مستوى النص، ويكون الرابط الشفاف 
لفظًا  متامسكة  األجزاء  تكون هذه  أن  يستدعي  الذي  املعنى  اجلملة هو  أجزاء  بني 

ومعنى.
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اخلامتة 

أهّم النتائج الَّتي متخض عنها البحث هي : 
واملعنى هو  اللفظ  بني  واالفرتاق  االتفاق  للكلمة عىل وفق  تقسيم سيبويه  إنَّ   -1
تلك  عىل  التسميات  فاطلقوا  اللغة،  يف  الباحثني  من  بعده  جاء  ملن  البدء  اشارة 

الظواهر واكتنفوها بالبحث والتحليل والسيام التامثل .
2- إنَّ مقياس الرتادف يف الفاظ اللغة يقوم عىل مبدأ االستعاضة الذي يعني استبدال 
الكلمة بام يرادفها يف النص اللغوي دون أي تغيري يف املعنى، وقد جعل اللغويون من 
هذا مقياسًا للتحقق من الرتادف يف األلفاظ ،هذا هو املفهوم الدقيق للرتادف يف فقه 

اللغة املعارص، وهو ما رفضُه العلامء ويتفق معهم الباحث متامًا .
3- نالحظ هيمنة أفعال احلركة عىل أفعال الصحيفة السجادية، إذ ال يكاد خيلو دعاء 
من تلك األفعال منها وعند رصد املتامثالت املتسقة من تلك األفعال نجد نسبتها تفوق 

باقي الدالالت األخرى إذ بلغت )57( متاثاًل مقساًم عىل شكل حركة الفعل ونوعها.
4- إنَّ التوّظيف السياقي للكلامت يظهرها بصورة متاثلية متزنة، والذي نلحظه أن 
اإلمام )( قد نسج هذه األفعال يف نسق متاثيل مبهر إذا ما جرى حتليل داليل هلذه 

األفعال بلحاظ السياق الذي جاءت فيه .
5- إنَّ املكون الصويت يشرتك مع غريه يف البناء الداخيل للنص ، ليعطي انسجامًا 
أجزاء  بني  التالحم  نجد  أن  يمكن  خالله  فمن   ، النيص  التشكيل  يف  كافيًا  داخليًا 

النص  باملتامثالت الفعلية وغريها . 
6- كان أسلوب التامثل الداليل وسيلة من وسائل اإليضاح املهمة التي عمد اليها 
بني  الربط  خالل  من  اإلنسانية  النفوس  يف  التأثري  لكثرة  )(؛  السجاد  اإلمام 

املتامثلني يف سياق واحد .
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53- )) وتقع هذه النسبة بني الكليني اللذين ينطبق كل واحد منهام عىل بعض مصاديق 
اآلخر، ويفرتق كل منهام يف االنطباق عىل مصاديق أخرى ((، [ خالصة املنطق: 22 ]

54-  ُينظر: رياض السالكني: 6 / 328
55-  الصحيفة السجادية: 86/20. 

56-  املصدر نفسه: 80/20. 
57-  املصدر نفسه: 81/20. 

58-  املصدر نفسه: ملحق األدعية /245. 
59-  املصدر نفسه: 71/16.
60-  املصدر نفسه: 45/7. 

61-  لسان العرب، ) نول(: 4582/51. 
62-  تاج العروس: 157/13. 

63-  مفردات ألفاظ القرآن، ) ذوق (: 332. 
64-  رياض السالكني: 317/2. 

65-  لسان العرب، )سرت(: 1935/12. 
66-  رياض السالكني: 416/4. 

67-  الصحيفة السجادية: 81/17. 
68-  املصدر نفسه: 138/32.
69-  املصدر نفسه: 132/32.
70-  املصدر نفسه: 203/47.

71-  املصدر نفسه: 85/20.

72-  املصدر نفسه: 97/23.
73-  املعجم الوجيز: 549، وُينظر: املعجم الوسيط: 812. 

74-  املعجم الوسيط: 113.
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75-  لسان العرب، ) لبس (: 3987/44. 
76-  املصدر نفسه، )جلل(: 8/ 664. 

77-  رياض السالكني: 12/4. 
78-  الصحيفة السجادية: 208/47. 

79-  املصدر نفسه: 85/20. 
80-  املصدر نفسه: 126/31.
81-  املصدر نفسه: 126/31. 
82-  املصدر نفسه: 203/47. 

83-  إعجاز القرآن –التكرار-: 30. 
84- )) الرداء: الذي يلبس / تردى وارتدى بمعنى، أي لبس الرداء (( الصحاح، 
ردى: 2355/6، ورد الرداء: برد بضمه عىل عاتقيه وبني كتفيه فوق ثيابه، ورديته رداء 

ألبسته إياه ((. رياض السالكني: 85/7. 
: الفيء احلاصل من احلاجز بينك وبني الشمس أي يشء كان ((. لسان  85- )) الظلُّ
العرب، ظلل: 2755/31. ويقال: )) أنا يف ظل فالن ويف ذراه، أي يف كنفه وسرته ((. 

رياض السالكني: 339/3. 
86- )) الرسبال: القميص والدرع أو كل ما يلبس ورسبلته إياه فترسبل به ألبسته 

إياه فلبسه ((، رياض السالكني:84/7. 
87- الصحيفة السجادية: 85/20. 

88- املصدر نفسه: 203/47. 
89- املصدر نفسه: 203/47. 

90- ُينظر: التصوير الفني يف القرآن الكريم: 65-63. 
91-  الصحيفة السجادية: 199/47. 

92-  املصدر نفسه: 145/37. 
93-  املصدر نفسه: 126/31. 
94-  املصدر نفسه: 199/47. 

95-  الصحاح، ) رهب(: 137/1، وُينظر: لسان العرب، )رهب(: 1748/20. 
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96-  مفردات الفاظ القرآن الكريم: 204. 
97-  الفروق اللغوية: أليب هالل العسكري: 241. 

98-  لسان العرب،) خوف (: 15 / 1290.
99-  ُينظر: رياض السالكني:3/ 468.

100-  املصدر نفسه: 3 / 468.
101-  رياض السالكني: 2 / 127.

102-  الصحيفة السجادية:37 / 145. 
103-  ُمعرتك األقران يف إعجاز القرآن: 602/3. 

104-  التعريفات: 86 – 87.
105-  املصدر نفسه: 90.

106-  الفروق اللغوية: 270. 
107-  الرسالة التامة يف الفروق العامة: 126. 

108-  املفردات يف غريب القرآن :198.
109-  رياض السالكني: 217/6.

110-  املصدر نفسه: 4 / 266.
111- القصص: 76.

112-  آل عمران : 170.
113-الصحيفة السّجادية: 40 / 151. 

114- املصدر نفسه: 40 / 151. 
115- املصدر نفسه: 45 / 175. 
116-  املصدر نفسه: 40 / 151.

117-  لسان العرب، ) سعد (: 23 / 2011. 
118- تاج العروس، )انس(: 188/8. 

119- رياض السالكني: 356/5. 
120-  يوسف: 87. 

121-   الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 15 / 18.
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122-  الصحيفة السجادية: 116/27. 
123-  املصدر نفسه: 174/45. 

124-  املصدر نفسه: 52/40. 
125-  املصدر نفسه: 183/46. 

126-  املصدر نفسه: 45 / 175.
127-  املصدر نفسه: 116/27. 

128-  لسان العرب، )مهم(: 4702/51. 
129- الفروق اللغوية: 127.

130- ُينظر: الفروق اللغوية: 127.
131-  لسان العرب، )بدع(: 229/3. 

132-  الصحاح، )بدع(:؛ 118/3. 
133-  البقرة: 117. 

134-  تاج العروس، )بدع(: 8/11. 
135-  رياض السالكني: 315/6. 

136-  الصحيفة السجادية: 187/47. 
137-  الصحاح، )نشأ(: 77/1. 

138-  لسان العرب، )نشأ(: 49/ 4418. 
139-  رياض السالكني: 6 / 295. 

140-  نور االنوار يف رشح الصحيفة السجادية: 323. 
141-  الصحيفة السجادية: 188/47. 

142-  تاج العروس، )بدأ(: 109/1.
143-  لسان العرب، ) بدأ (: 223/3، وُينظر: الصحاح، )بدأ(: 35/1. 

144-  رياض السالكني: 315/6. 
145-  لسان العرب، )بدع(: 1138/13. 

146-  تاج العروس، )حدث(: 199-189/3. 
147-  لسان العرب، )حدث(: 796/9. 
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148-  ُينظر: رياض السالكني: 262/1. 
149-  املصدر نفسه: 262/1. 

150-  الربهان يف علوم القرآن: الزركيش: 10/3. 
151-  الصحيفة السجادية: 2 / 28. 

152-  املصدر نفسه: 85/20. 
153-  العني، )شكل(: 296-295. 

154-  لسان العرب، )شكل(: 2310/26. 
155-  الصحاح )شبه(: 2236/6. 

156-  تاج العروس، )شبه(: 50/19. 
157-  لسان العرب، )شبه(: 2190/25. 

158-  ُينظر: لسان العرب، )أمر(: 126/3.
159- ُينظر: تاج العروس، )عمل(: 52/15. 

160- الصحيفة السجادية: 27 /110.  
161- املصدر نفسه: 200/47. 

162- املصدر نفسه: مناجاة الشاكرين: 272. 
163- املصدر نفسه: 179/45. 
164-  املصدر نفسه: 80/20. 
165- املصدر نفسه: 80/20.

166- ُينظر: الرتادف يف اللغة: 261. 
167- علم الداللة: 230.
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  املصادر 

القرآن الكريم 

 إعجاز القرآن- التكرار- ، د. حسني .1
نّصار، ط1، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 

1423هـ-2003م . 
بدر .2 لإلمام  القرآن،  علوم  يف  الربهان   

الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين 
)ت794هـ(، حتقيق: حممد ابو الفضل 
الرتاث،  دار  مكتبة  ط1،  ابراهم، 

القاهرة، 1361هـ-1957م.
القاموس: .3 جواهر  من  العروس  تاج   

الزبيدي  احلسيني  مرتىض  حممد 
عيل  حتقيق،  دراسة  )ت1205هـ(، 
 – بريوت  الفكر،  دار  د.ط،  شريي، 

لبنان، 1414هـ-1994م.
مالك .4 حاكم  د.  اللغة،  يف  الرتادف 

للطباعة،  احلرية  دار  د.ط،  الزيادي، 
بغداد، 1980م .

ترشحيية .5 مقاربات  النص،  ترشيح 
اهلل  عبد  د.  معارصة،  شعرية  لنصوص 
حممد الغذامي، ط1، دار الطليعة للطباعة 

والنرش، بريوت – لبنان، 1987.
َسيد .6 القرآن،  يف  الفني  التصوير   

القاهرة،  الرشوق،  دار  ط16،  قطب، 
1423هـ-2002م .

الكريم، .7 القرآن  يف  والتامثل  التقابل   
املركز  ط1،  القرعان،  عارف  فايز  د. 
اجلامعي للنرش والدعاية وقياس الرأي 

العام، اربد، 1415هـ-1995م. 
 خزانة األدب وغاية األرب : تقي الدين .8

حجة  بابن  املعروف  عيل  بن  بكر  أبو 
: عصام شحيتو، ط1،  احلموي، رشح 

دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1997م.
 الداللة واحلركة دراسة ألفعال احلركة .9

املناهج  إطار  يف  املعارصة  العربية  يف 
د.ط،  داود،  حممد  حممد  د.  احلديثة، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  دار غريب 

القاهرة، 2002م. 
 الذريعة اىل تصانيف الشيعة، آغا  بزرك .10

الّطهراين، ط2، دار األضواء، بريوت .
 الرسالة التامة يف فروق اللغة العامة ، .11

الشيخ حممد جعفر الكربايس ، د. ط، 
دار الشؤن الثقافية العامة، 2009.

صحيفة .12 رشح  يف  السالكني  رياض   
السدي عيل   :  )( الساجدين  سيد 
السيد   : حتقيق  الشريازي،  املدين  خان 
حمسن احلسيني األميني، مؤسسة النرش 

االسالمي، ط4، بريوت، 1415هـ.
رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد .13

: السدي عيل خان   )( الساجدين
املدين الشريازي، حتقيق : السيد حمسن 
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احلسيني األميني ، ط4 ، مؤسسة النرش 
االسالمي ، بريوت ، 1415ه. 

وصحاح .14 اللغة  تاج  الصحاح،   
اجلوهري  محاد  بن  اسامعيل   : العربية 
)ت400هـ( حتقيق : امحد عبد الغفور 
للماليني،  العلم  دار  ط1،  عطار، 

بريوت 1376هـ _1956م .
ورسالة .15 الكاملة  السجادية  الصحيفة   

بن  عيل  العابدين  زين  االمام  احلقوق: 
السالم(،  )عليهم  طالب  أيب  بن  احلسني 
تقديم: السيد حممد باقر الصدر، ط1،دار 
ومكتبة البصائر، بريوت، ط1، 2011 م.

 علم الداللة العريب النظرية والتطبيق، .16
د. فايز الّداية، ط2، دار الفكر املعارص، 

بريوت – لبنان، 1417هـ-1996م.
الفروق اللغوية : أبو هالل احلسن بن .17

 ، ط1   ، العسكري  سهل  بن  اهلل  عبد 
جامعة   ، االسالمي  النرش  مؤسسة 

املدرسني ، قم ، 1412هـ. 
احلسن .18 هالل  أبو   : اللغوية  الفروق   

بن عبد اهلل بن سهل العسكري، ط1، 
جامعة  االسالمي،  النرش  مؤسسة 

املدرسني، قم ، 1412هـ.
حممد .19  : السجادية  الصحيفة  ظالل  يف 

الغريري  جواد مغنية ، حتقيق : سامي 

التيار اجلديد ، منشورات  ، ط1 ، دار 
الرضا ، 1433هـ-2012م.

بن .20 الرمحن  عبد  أبو  العني،  كتاب   
الفراهيدي )ت175هـ(، حتقيق:  أمحد 
إبراهيم  د.  املخزومي،  د.مهدي 
مؤسسة  منشورات  ط2،  السامرائي، 
بريوت-  للمطبوعات،  األعلمي 

لبنان، 1408هـ-1988م.
كتاب سيبويه : أبو برش عمرو بن عثامن .21

السالم  ، عبد  ، حتقيق ورشح  قنرب  بن 
اخلانجي  مكتبة   ، ط2   ، هارون  حممد 
، القاهرة ، ودار الرفاعي ، الرياض ، 

1402هـ-1982م. 
بن .22 عمرو  برش  أبو   : سيبويه  كتاب   

عبد  ورشح،  حتقيق  قنرب،  بن  عثامن 
السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، 
الرياض،  الرفاعي،  ودار  القاهرة، 

ط2، 1402هـ-1982م. 
23. : حتقيق   ، منظور  ابن   : العرب  لسان 

عبد اهلل عيل الكبري ، حممد أمحد حسب 
اهلل ، وهاشم حممد حممد الشاذيل ، دار 

املعارف ، القاهرة . 
القرآن، .24 إعجاز  يف  االقران  معرتك   

بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل 
السيوطي، حتقيق : عيل حممد البجاوي، 



م.م.جعفر موسى عذيب 

291

د.ط، دار الفكر العريب، د.ت.
الرشيف .25 السيد   : التعريفات  معجم 

)ت816هـ(،  اجلرجاين  حممد  بن  عيل 
يق   صدِّ حممد   : ودراسة  حتقيق 

املنشاوي، د.ط، دار الفضيلة، د.ت .
معجم التعريفات : الرشيف اجلرجاين .26

حتقيق   ، )ت816هـ-1413م( 
 ، املنشاوي  يق  صدِّ حممد   : ودراسة 
والتوزيع  للنرش  الفضيلة  دار   ، ط  د. 

والتصدير ، القاهرة ، د.ت . 
العربية، .27 اللغة  جممع  الوجيز،  املعجم   

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  خاصة  طبعة 
مرص، 1415هـ-1994م .

مصطفى، .28 إبراهيم   : الوسيط  املعجم   
أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد 
عيل النجار، حتقيق جممع اللغة العربية، 

دار الدعوة، د.ت .
 معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد .29

بن فارس بن زكريا )ت395هـ( حتقيق 
هارون،  حممد  السالم  عبد   : وضبط 
والنرش  للطباعة  الفكر  دار  د.ط، 

والتوزيع، د.ت .
العالمة .30 القرآن،  الفاظ  مفردات   

)ت502هـ(،  االصفهاين  الراغب 
حتقيق : صفوان داوودي، ط2، طبعة 

النور، إيران، د.ت .
 املفردات يف غريب القرآن، ايب القاسم .31

احلسني بن حممد املعروف بـ))الراغب 
واالعداد  التحقيق  تم  األصفهاين(( 
بمكتبة  والبحوث  الدراسات  بمركز 

نزار مصطفى الباز.
حسني .32 حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

الطباطبائي ، ط3، مؤسسة األعلمي،  
بريوت،1402هـ- 1977م.

الصحيفة .33 رشح  يف  االنوار  نور 
السجادية : نعمة اهلل اجلزائري ، ط1، 

اسيانا ، قم  ، 1427هـ. 
الصحيفة .34 رشح  يف  األنوار  نور 

اهلل  نعمة  السيد  السجادية، 
اجلزائري،ط1، امريان، قم، 1427هـ.

الرسائل واألطاريح اجلامعية :
الكريم . 35 القرآن  الداليل يف  التقابل 

)رسالة ماجستري(، منال صالح الدين 
جامعة  اآلداب،  كلية  الصفار،  عزيز 

املوصل، 1414ه-1994م. 
املثل . 36 يف  الداليل  والتامثل  التقابل 

السادس  القرن  هناية  حتى  العريب 
العبيدي،  أمني  سامي  أسيل  اهلجري، 
)اطروحة دكتوراه(، جامعة القادسية، 

كلية اآلداب، 1428ه-2007م. 


