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ملخص البحث :
يلتفت الدارس إىل ّ
أن كل لفظ حيتاج إىل معناه ،فإذا جردته عنه أصبح كأنه

قرشة بالية ،أو قل طعام بال ملح ،واملعنى هو صورة اليشء وحقيقته التي قد يصل
الباحث هبا إىل معرفته ،فال ُتعرف األشياء بملفوظاهتا بل بمعانيها وحقيقتها.

من هنا كان ال بد لدارس الرصف ْ
أن يقف عىل دالالت األبنية الرصفية التي

تكون بمجموعها تلك النصوص التي يستعملها بنو البرش أساس ًا للتفاهم فيام بينهم؛
ِّ

جردت الصيغ أو البنى ،وأرجعتها إىل أصوات منفردة ال جتد تواص ً
ال
ألنّك إذا ّ
برشي ًا يوحي إىل التفاهم والتأقلم مع اآلخرين ،فإذا ُنطقت بمجموعها دلتك عىل

يشء تستطيع به فهم املراد.

إذ ّ
إن هذه الدراسة املوسومة (الصيغ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء

 ،)عبارة عن عرض ُميرس لبعض معاين األبنية يف اخلطبة ،تلك التي قدمت
لنا درس ًا يف جزالة املعنى وفصاحة القول ،وأبانت لنا قدرة الزهراء  اللغوية

واملنطقية .وقد عرض البحث يف بدايته الدالالت التي تدل عليها صيغ معينة يف
اخلطبة ،ثم تطرق إىل دراسة معنى الصيغة وسط سياقها ،فال تتغري داللة الصيغة إال

ملعرفة ما يدل عليه سياقها اللغوي.
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ABSTRACT
It is quite important for a scholar to perceive that an utterance
stipulates a shade of meaning. If it is denuded of it, the meaning tends
to be nonsense. The content is the image of something and its truth a
researcher could cull: things are never perceived by utterance but by
content and truth.
That is why it is for syntax to focus upon the semantic of syntactic
structures that form the texts humans use to communicate .The current
study is a review for certain meanings of the structures in the sermon that
proffers a lesson in the complete content and eloquence and manifests
the linguistic and logical competence of Al-Zahrah.
The research paper surveys the patterns that indicate semantics in
the sermon, and then it repairs to the meaning of the pattern: no change
to the semantics of the pattern unless the syntactic context refers to it.
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 ...التمهيد ...
احلمد هلل رب العاملني محد ًا يكون دلي ً
ال عليه ،وصىل اهلل عىل رسوله حممد 

جتلّت معاين احلقيقة فيه ،صال

وطهرهم تطهري ًا.

وبعد  ...ستسري دراستنا هنا عىل أربع نقاط مهمة هي:
 )1مفهوم الصيغة لغ ًة واصطالح ًا
لكل دراسة حديثة أو قديمة معرفة أولية بسيطة تساعد عىل اإلحاطة باملوضوع

من مجيع جوانبه وفهمه فه ًام صحيح ًا قائ ًام بحد ذاته عىل اللغة واالصطالح ملفهوم

املفردة املدروسة ،فالصيغة لغة« :صاغ يصوغ صوغ ًا ،وصاغ اليشء يعني سبكه»(،)1

فاملقصود من الصيغة هي« :هيئتها احلاصلة من ترتيب حروفها وحركاهتا واجلمع
صيغ»( .)2أ ّما الصيغة اصطالح ًا هي« :معيار أو ميزان ُيتخذ أساس ًا ملجموعة من
الكلامت ،ونتبني من خالهلا أصل الكلمة وما يعرتهيا من تغيري»(ُ .)3يفهم من هذا

ّ
أن صيغة الكلمة ُتعدّ عنرص ًا من العنارص األساسية التي حتدد معناها ،ولوال الصيغ
ومك ُتوبِ ،
اللتبست األلفاظ املشتقة من مادة واحدة كـ (كاتِبْ ،
وكتا َبة).
 )2مفهوم الداللة لغ ًة واصطالح ًا
ّ
االو ّيل ألي لفظة يف اللغة العربية يمثل اللبنة األوىل له ،عىل
إن املعنى املعجمي ّ

اعتبار البداية هلذه اللفظة متثل حميطها الداليل ،فالداللة لغة« :الدليل ما يستدل به،
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والدليل الدال ،وقد دله عىل الطريق يدله َداللة ِ
وداللة ،والفتح أعىل»(،)4
وداللة ُ

وأشار الفريوز آبادي للوضع اللغوي للفظة الداللة قائ ً
ال« :الدالة ما تدل به عىل

محيمك ،ودله عليه داللة و ُيث ّلث ،ودلولة فاندل :سدد إليه»( .)5حرصنا هنا عىل

االختصار ملدلول الداللة اللغوي كوهنا تدل عىل معنى واحد يف مجيع املعاجم

اللغوية بيد ّأهنا خمتلفة من حيث التعبري ،فال حسنة ُتذكر يف اإلطالة.

أ ّما الداللة اصطالح ًا :فهي« :كون اليشء بحيث يلزم من العلم به العلم بيشء

آخر ،واألول الدال،والثاين املدلول»(.)6وهذا معنى عام لكل رمز إذا ُعلم،كان دا ً
ال

عىل يشء آخر ثم ينتقل بالداللة من املعنى العام،إىل معنى خاص بألفاظ معينة،ونجد

ّ
أن هناك ارتباطا بني معنى (الداللة) يف االصطالح وبني معناها يف اللغة،إذ انتقلت
اللفظة من معنى الداللة عىل الطريق وهو معنى حيس إىل معنى الداللة عىل معانى
بأهنا دراسة املعنى أو العلم الذي
األلفاظ وهو معنى عقيل جمرد .ويعرفها بعضهم ّ
يدرسه املعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى أو يدرس

الرشوط الواجب توافرها يف الرمز حتى يكون قادرا عىل محل املعنى( .)7ويتكون
علم الداللة من ثالثة عنارص هي :املعنى الوظيفي ،ويمثل :النحوي ،والرصيف،
الصويت ،واملعنى املعجمي ،واملعنى السياقي( ،)8وما الثت عليه الدراسة هنا هو
املعنى الوظيفي مقترصة عىل الداللة الرصفية للصيغة يف خطبة الزهراء .
 )3مفهوم وظيفة الصيغة
ّ
إن تعدد معاين الصيغ الرصفية له عالقة باملضمون أو بالوظيفة؛ ويتعدد معناها

يف املبنى الواحد( ،)9يقول املباركّ :
«إن قوالب األلفاظ وصيغ الكلامت يف العربية

أوزان موسيقية أي ّ
أن كل قالب من هذه القوالب ،وكل بناء من هذه األبنية ذو
نغمة موسيقية ثابتة»(.)10
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 )4مفهوم الداللة الرصفية
البد ّ
أن نشري هنا إىل مفهوم الداللة الرصفية؛ ذلك ّأهنا حمور الدراسة التي

سينطوي عليها البحث إلبراز املعنى املراد من الصيغ يف اخلطبة املراد دراستها،

فالداللة الرصفية هي« :الداللة التي تستمد كينونتها من الصيغ وأبنيتها»( ،)11وهي

ألهنا متثل معنى الوزن ،إذ فيه زيادة مل تكن موجودة
نوع من أنواع الداللة الفرعية؛ ّ
يف اللفظ نفسه(.)12

وسامها ابن جني بالداللة الصناعية ،قال« :الداللة الصناعية أقوى من املعنوية

من قبل ّأهنا ْ
فإهنا صورة حيملها اللفظ ،وخيرج عليها ويستقر عىل
وإن مل تكن لفظ ًا ّ
املثال املعتزم هباّ ،
فلام كانت كذلك حلقت بحكمه وجرت جمرى اللفظ املنطوق

به فدخال بذلك يف باب املعلوم باملشاهدة»(ُ .)13يفهم من هذا ّ
أن الداللة الرصفية

(الصناعية) هلا عالقة باللفظ ،فهي صورة محلها هذا اللفظ ،وهو ما أراده ابن جني

و أشار إليه.

التطبيق الرصيف للصيغ وأثرها الداليل يف اخلطبة
ُيعدّ التوجيه الداليل الرصيف من وسائل معرفة الداللة وخاصة يف النص

اخلطايب ،إذ يوجه به املعنى اعتامد ًا عليه وهناك جمموعة من الصيغ واضحة وجلية يف
ألهنا صدرت
اخلطبة حتتاج إىل تأمالت ودقة يف تناوهلا؛ كوهنا تدل عىل معان مجة؛ ّ

من بنت النبي صاحبة البالغة والكامل الرباين التي جتىل الوجود فيها ،ونالت

الرفعة والسمو والعلم اللدين من أبيها  ،وكذا املوقف العصيب الذي تلت فيه

هذه اخلطبة ومطالبتها بحقها من غاصبيها ،فهي بذلك حتمل يف طياهتا كثري ًا من

الدالالت واملعاين التي جيدر بنا ْ
أن نقف عليها ،ونبني مواضعها ،ملعرفة املغزى
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من وراء ذلك ،ورصد تلك الصيغ وداللتها هبذه البنية وامليزان ،بغية الوصول إىل
املعنى ،وقد وقفنا عىل الصيغ األكثر ورود ًا يف اخلطبة ،ومنها:
 :1صيغة ( َف ْعالن ِ
وف ْعالن)
تقرتن األلف مع النون لتشكل هذه الصيغة ومن هذه املعاين هي الصفة املشبهة

للمذكر عىل وزن ( َف ْعالن) ،بفتح الفاء وسكون العني ،قال سيبويه« :وأ ّما َف ْعالن
يكرس عىل ِف ٍ
عال بحذف الزيادة التي يف آخره،كام
إذا كان صفة وكانت له َف ْع َىل فإنه ّ
حذفت ألف ٍ
إناث...وذلكَ :ع ْجالن»(.)14

نفهم من كالم سيبويه ّ
أن صيغة ( َف ْعالن) ،هي من ( َف ِع َل) ،مفتوح الفاء مكسور

العني ،لسببني مها.)15(:

ّ .1
إن ( َف ِع َل) ،أقرب إىل مجع التكسري يف الصفة.
 .2لق ّلة هذا الوزن ( َف ِع َل) يف الصيغ الرصفية.
ولو تتبعنا هذه الصيغة يف خطبة الزهراء  ،لوجدنا ّ
أن هلا نصيب ًا يف خطبتها،

وع ْجالن ذا إهالة»(.)16
«رسعان ما أحدثتم َ
فمن ذلك قوهلا « :وقبسة َ
الع ْجالن» ،و ُ

أن تبني مدى االستعجال متثي ً
أرادت الزهراء  باملوضع األول ْ
ال باملقتبس

الذي يدخل الدار بيده النار ،أي ينال بغيته منكم بال مؤنة عىل عجالة( .)17ويف

املوضع الثاين ّبينت الزهراء  ،العجلة يف عدم حفظها ومزاولة حقها،وعجلة

ما جاءوا بموت دين النبي ،والتعجب من تعجيل األنصار عىل إحداث البدع

وترك سنة النبي  ،ورفض األحكام والتخاذل عن نرصة عرتة النبي.)18(

ٍ
يبدو يل ّ
متأت للصيغة من مناسبة احلركة واالضطراب
أن هذا املعنى

والرسعة(.)19
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ُ
وذكرت هذه الصيغة يف خطبتها بلفظ آخر هو َ
(الش ْيطان)،غري مرة ،فمن ذلك

قوهلا « :واطلع َ
الش ْيطانُ رأسه من مغرزه هاتف ًا بكم.)20(»...

ُيفهم من هذا بيان أصلِ من يمثل َ
الش ْيطان الذي كان متخفي ًا خوف ًا من احلق

وإحقاقه ،بعدما مالت النفوس نحو الباطل ،تشبيه ًا بالقنفذ الذي يظهر رأسه بعد

زوال اخلوف( ،)21قال ابن منظورَ ...« :
الش ْيطان َف ْعالن من شاط َيشيط إذا هلك

واحرتق مثل َه ْيامن .)22(»...وقال ابن منظور«:الشيطان ( َفعال من شطن »...لسان

العرب (شطن) وكل متمرد يسمى شيطان ًا ومنه سميت احلية (شيطان ًا».

ويبدو يل ّ
أن كثرة استعامل الزهراء  ،هذه اللفظة بتلك الصيغة ما هو إال بيان

ملن متثل هبذا املخلوق اخلبيث وبعده عن احلق املضمون الصحابه.

أ ّما إذا جئنا إىل الصيغة األخرى ِ
(ف ْعالن) ،مكسورة الفاء ساكنة العني ،الدالة

(ر ْضو)(،)23
عىل اجلمع السامعي للكثرة ،عىل ( َف ْعل) بفتحأوهلوتسكني الثاين ،مثل َ

الرب الغفار
فنجد هذا يف خطيتها ،إذ تقول « :قد ُح َف باملالئكة األبرار و ِر ْضوان ِّ

وجماورة امللك اجلبار»(.)24

نلحظ من كالمها  ،يف حقِّ أبيها رسول اهلل ّ ،أهنا أرادت ْ
أن تربز معنى

الكثرة للفردوس املحمدي الذي جاهد من أجله ليقيم دورة احلياة االنسانية

بأسلوب خالد ،ورفرفت روحه الطاهرة بمجاورة امللك اجلبار ،والظفر برضوان
اهلل( ،)25والرضوان جاء هنا بمعنى االختيار ،وعدم السخط ،واملدح والثناء عىل

الطاعة من قبل اهلل(.)26

وجاءت هذه الصيغة بلفظة ِ
السنان يف احلشا»(.)27
(الس ْنان) ،قالت « :ووخز ِّ

جراء ما فعله األعداء،
إذ أشارت الزهراء  إىل اآلالم الروحية امللقاة عليهم ّ
واملعنى واضح يف إعطاء الشدة يف الطعن بالسنان ،فهو عالمة عىل املحن واملصائب
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التي تراكمت عىل أهل البيت ؛ ملا شاهدوا من تعريض جهود النبي  إىل اخلطر
باسم الدين ،فشبهت ذلك بمن ُيذبح و ُيطعن يف احلشا(.)28
 :2صيغة ( َف ِعيل)

ُتعدّ صيغة ( َف ِعيل) من الصيغ كثرية الدوران يف اللغة العربية ،وقد ُتستعمل

ٍ
معان عدة :منها ما جاء اس ًام ،ومصدر ًا ،وصف ًة ،وظرف ًا ،وتوكيد ًا ،ونجد هلذه
يف

الصيغة حظ ًا يف خطبة الزهراء  ،إذ جاءت ظرف ًا بلفظة ( َقريب) ،وهذه يستوي
فيها املذكر واملؤنث ،قال أبو عبيدة موضح ًا لفظة (قريب)« :هذا موضع يكون فيه

املؤنثة والثنتني واجلميع منها بلفظ واحد ،وال يدخلون فيها اهلاء؛ ألنّه ليس بصفة

ولكنه ظرف ...يف قريب وبعيد .)29(»...قالت  يف معرض خطبتها« :هذا والعهدُ
يب» و « َق ِريب ًا من رسول اهلل»(.)30
َق ِر ٌ

ِ
يمض وقت طويل عىل رحيل النبي ،ومل يلتئم اجلرح،
إذ أشارت  أنّه مل

واملقصود أنّكم فعلتم هذه األمور وارتكبتم املحذور بعد وفاة أيب رسول اهلل ،

وكانت املدة قريبة بينكم وبينه( .)31وكذلك أرادت ّ 
أن تبني مدة قرب اإلمامة من

النبوة ،كقرب عيل من رسول اهلل  ،من حيث النسب واملعرفة أي القرب
املادي واملعنوي(.)32

(وبِيل) بمعنى (وابل) ،أي (فعيل بمعنى ِ
فاعل)،
وجاءت يف خطبتها  لفظة َ

ألهنا تدل
وإذا وردت للتأنيث تكون عالمتهاتاء ،وتفيد هنا السلبية أو االضطرارية؛ ّ

عىل الصفة املشبهة( .)33قالت ِ :
«وغبه َوبِي ً
ال»( ،)34أرادت بذلك العذاب الثقيل

واملكروه يف اآلخرة كوابل املطر الشديد ،والعاقبة السيئة هلم ،وهذا إشارة إىل شدة
َ
املخاطب واالحتجاج عليه(.)35
امليل إىل
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ُيفهم من هذا ّ
أن العدول من (فاعل) إىل ( َف ِعيل) ،يفيد املبالغة يف اليشء،

والشدة والقوة يف الوصف والثبوت ،لذا نجد معنى احلدث أكثر وقوع ًا وأشد قوة

من غريه(.)36

 :3صيغة ( َف ِ
اعل)

مصطلح ُيراد به الصيغة املأخوذة من الفعل عىل وزن ( َف ِ
اعل)ْ ،
فإن كان الزم ًا

فال يقال يف اسم الفاعل منه فاع ً
ال إال سامع ًا( ،)37وعندما نتوقف عىل الرتكيب
أن ( َف ِ
املقطعي هلذه الصيغة نجد ّ
اعل) ،تشكل بعد الصائت األول القصري يف األصل

أن ( َف ِ
الثالثي ( َف َع َل)( ،)38ومعلوم ّ
اعل) بكرس العني أشهر أوزان اللغة العربية
وأكثرها دوران ًا ،وكان هلذه الصيغة اثر يف خطبة الزهراء  ،فمن ذلك مث ً
ال« :كتاب
ِ
ِ
اهلل ِ
ِ
الالمع.)39(»...
الساطع ،والضياء
الصاد ُق ،والنور
الناط ُق ،والقرآن

أرادت الزهراء  ،هبذه الصيغة املتكررة يف هذا املورد بيان دالئله التي تبرصون

هبا اهلدى من الضاللة الظاهرة ،واملراد هنا اإلمام عيل ،أو مطلق العرتة بجعل
الكتاب القرآن الصامت واإلمام عيل الكتاب الناطق بقرينة الكلامت (الناطق
 -الصامت) ،أو املراد به الناطق باألحكام ،وبيان كل يشء من احلالل واحلرام،

ودالئله الواضحة والساطعة الالمعة(.)40

ُيفهم من هذا ّ
أن هذه الصيغ جاءت من الفعل الثالثي الالزم ( َف َع َل) ( َن َطقَ -
َصدَ َقَ -س َط َع) و ( َف ِع َل) َ(مل ِ َع) ،التي جاء الوصف منها عىل ( َف ِ
اعل) من باب ( َف َع َل
و َف ِع َل) داللتها يف الغالب األعم عىل العمل سواء يف ذلك ما كان فعال الزم ًا أم

متعدي ًا ،بمعنى ّ
أن الوصف من هذه األفعال يدل عىل الفاعل حقيقة أي الذي يوقع
الفعل،فقد ارتبطت هذه الصفات يف غالبها بذوات قادرة عىل إجياد الفعل أو ما
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(ك ِ
أن ينسب الفعل إليها( .)41ومن هذا الباب أيض ًا لفظة َ
يصح ْ
اظم) جاءت هذه
الصيغة يف خطبتها  ،قالت« :ونطقَ َك ِ
اظم الغاوين.)42(»...
املراد من هذا الساكت من خوف عقاب النبي ،املضمر لعداوته ،أو من

ألهنم غارقون يف اجلهل والظالم ،واملوضع هنا كناية أي بعدما رحل
جهة مهابته؛ ّ
النبي عن الدنيا ظهر ما كان خيفيه بعض الناس يف صدورهم من النفاق وعدم

التقوى(.)43

اظم)هي اسم َف ِ
(ك ِ
اعل من َ
ُيفهم من هذا لفظة َ
(ك َظم ُكظوم ًا) إذا احتبس نفسه
(ك ِ
(بفتح الفاء) ،فمعنى َ
اظم) :ال يستطيع كالم ًا ،فعىل هذا التأويل عومل معاملة

الفعل الالزم «فهو متثيل لإلمساك مع االمتالء ،وال شك يف ّ
أن أقوى القوى تأثري ًا
َ
إمساك مظاهرها،
يف النفس القوة الغاضبة فتشتهي إظهار آثار الغضب ،فإذا ستطاع

مع االمتالء منهاّ ،
دل ذلك عىل عزيمة راسخة يف النفس ،وقهر اإلرادة للشهوة»
(ك ِ
(ك َظ َم َك ْظ ًام) ،إذا سد يشء جمرى ما ًء أو باب ًا أو طريق ًا فهو َ
ويقالَ :
اظم) ،فعىل هذا
()44

يكون املعنيقلوهبم فيها شدة االضطراب(.)45

(ضا ِرب) ،قالتَ :
ويف موضع آخر لفظة َ
«ضاربِ ًا َث َب َجهم»( .)46أي بمعنى

ثبج سادة وعظامء املرشكني ،وإعراضه عن طريقهم ،فأصاهبم اهللك واملوت(.)47

أن لفظة َ
وهذا يدل عىل ّ
ألهنا متضمنة يف بنائها ملادة
(ضا ِرب) فيها معنى الرضب؛ ّ

(رضب) ،ويفهم منها أيض ًا نسبة هذا املعنى إىل ذات ،وهذه النسبة هي التي يعرب
عنها باتصاف الذات باحلدث ،واسم ال َف ِ
اعل يف هذه الداللة،أي الداللة عىل معنى
ينسب إل ذات ال يفرتق عن باقي الصفات(.)48
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(ف َعال و ُف َعال ِ
 :4صيغة ِ
وف َعالة)

تشرتك صيغة ِ
ٍ
معان منها :العيوب ،واالمتناع ،واإلباء ،واملباعدة،
(ف َعال) بعدة

وانقضاء أوان اليشء ،وقرب يشء من يشء ،واألثر ،والوسم( .)49وكان هلذه

الصيغة أثر يف خطبة الزهراء  ،إذ قالت« :ثم استنهضكم فوجدكم ِخ َفاف ًا»(.)50
بمعنى وجدكم الشيطان مرسعني إىل أغراضه ومطالبه بال تثاقل ،فهي وسام
ِ
أن صيغة ِ
وعالمة هلم( .)51يتضح من هذا ّ
«والف َعال
(ف َعال) ،تكون ألسامء الوسم

بالكرس غالب يف السامت .)52(»...ويف موضع آخر ورد املصدران قالت « :يتف

ورصاخ ًا»( .)53بينت  يف هذا املوضع أنّكم سمعتم القرآن بلغة
يف أفنيتكم ٌهتَاف ًاَ ُ ،
العرب وبأحسن قراءة ،تشبيه ًا ملوقفها كالصياح الشديد أي املستغيث أي :صوت
بكائها مشتم ً
ال عىل الشدة(.)54

أ ّما صيغة ِ
(ف َعالة) جاءت يف خطبتها بلفظة ِ
(ذ َيادة و ِح َياشة) ،قالت « :وذيادة

لعباده عن نقمتهِ ،
وح َياشة هلم إىل جنته»( .)55رقنت الزهراء  ،هنا إىل توضيح
معنى الطرد واملنع من األعداء هلا ،واالنتقام منها ،وجاءت بتعبري ِ
(احل َياشة) لنفور
الناس بطبعهم عام يوجب دخول اجلنة( ،)56وهي هنا أعطت املقابلة بني اللفظتني أي

اإلبعاد والتقريب( .)57ونجد ّ
أن هذه الصيغة تدل عىل القيام باليشء واالستيالء عليه

«إنّام هي بمنزلة ال ِوالية لليشء والقيام به»( ،)58وقد اتضح هذا املعنى يف كالمها ،
خالل القيام بطردها وعدم القرب من اجلنة.
 :5صيغة ( َف ّعال)

ُتعدّ صيغة ( َف ّعال) من الصيغ التي تدل عىل املبالغة يف الفعل ،فض ً
ال عىل معنى

أن يكون املوصوف هبا كأنّه ذو حرفة وصنعة؛ لشدة اتصافه هباْ ،
آخر وهو ْ
فإن قيل
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هذا َ ّ
(رضاب) فكأنّه امتهن صنعة الرضب،وتقتيض االستمرار والتكرار ،واإلعادة

والتجدد ،واملالزمة( .)59وقد استعملت الزهراء  هذه الصيغة غري مرة يف خطبتها،
الغ ّفار وجماورة امللك َ
مث ً
الِ « :ر ْضوان الرب َ
اجل ّبار»(.) 60

إن ّ
هذا ْ
دل فإنّه يدل عىل املبالغة يف الغفران ،وسرت الذنوب عن العباد،

والتجاوز عن خطاياهم وذنوهبم ،أي املحو يف األصل ،أ ّما صيغة َ
(اجل ّبار) مبالغة

يف اجلرب واإلصالح التكويني ال الترشيعي(.)61
اس َت َف َعل)
 :6صيغة ( َف ّعل و َت َف ّعل و ْ

وهذه الصيغة األوىل ثالثية زيد فيها حرف واحد بالتضعيف ( َف ّعل) ،وأكثر ما

تكون لتكرير الفعل وتكثريه واملبالغة فيه( ،)62وداللة هذا البناء عىل معنى التكثري

الرصفيون( )63إال أهنم غالب ًا ما يكتفون بذكر مصطلح التكثري ال غري .وقد
ذكرها ّ

جاءت يف خطبة الزهراء  ،بقوهلا« :والثناء بام َقدّ م» َ
و«ض ّمن القلوب موصوهلا»
و«ف َب ّلغ الرسالة صادع ًا بالنذارة»(.)64

ويبدو يل ّ
أن صيغة ( َف ّعل) تدل عىل الكثرة واملبالغة ،أي تقديم اخلري الكثري،

أ ّما موضع التضمني ،فهذا من باب العلم الغزير للفؤاد أو العقل واالحتواء له

والداللة عليه ،والتبليغ بمعنى الكثرة واملبالغة فيه واإلظهار له والتكلم به جهار ًا،
واإلعالم عنه ختويف ًا هلم( .)65وهذا يدل عىل تكرير احلدث بربط بناء الفعل وداللته

عىل التكثري ،إذ جعلوا تكرير العني دلي ً
ال عىل تكرير احلدث «ومن ذلك أهنم جعلوا

كرس ّ
تكرير العني يف املثال دلي ً
وقطع ،وف ّتح ،وغ ّلق.
ال عىل تكرير الفعل ،فقالواّ :

وذلك أهنم ملا جعلوا األلفاظ دليلة املعاين فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة

الفعل ،والعني أقوى من الفاء والالم»(.)66
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ٍ
كرسته فتكرس،
أ ّما صيغة ( َت َف ّعل) فجاءت
ملعان عدّ ة منها «للمطاوعة نحو ّ

وحترج،
وللتكلف نحو ّ
تشجع وحت ّلم ،ولالختاذ نحو ّ
توسد وللتعجب نحو تأنّم ّ

تكرب
جترعته ومنه ّ
تفهم ،وبمعنى استفعل نحو ّ
وللعمل املتكرر يف مهلة نحو ّ
ّ
وتعظم»(.)67
واجرتحت خطبة الزهراء  هبذه الصيغة ،قالت « :أنار يف ال َت ّفكر معقوهلا»

و«و َت ّعبد ًا لربيته»( .)68وضحت  باملوضع األول :التأمل يف حركة النفس بالقوة
والقصد ،وهذه احلركة تسمى فكر ًا يف املعقوالت ،ويف املحسوسات تسمى خيا ً
ال،

والتضعيف هنا للمبالغة ال للتعدي( ،)69أ ّما املورد الثاين :ففيه إشارة إىل العبودية هلل

تعاىل أي جعله عبد ًا له ،واختذه عبد ًا له ،وهذا غاية التكلف يف اخلضوع والتذلل هلل
تعاىل ،وكذا تعطي داللة النسك ،والدوام عىل العبادة(.)70

وفيام يبدو أن صيغة ( َت َف ّعل) هنا جاءت بمعنى التكلف يف التفكري والتعبد .أما

َفعل) فتكون متعدية وغري متعدية( ،)71وجاءت يف خطبتها غري متعدية،
(است َ
صيغة ْ

َحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا»( .)72أرادت الثناء باللسان عىل اجلميل
قالت
«:واست َ
ْ
االختياري بقصد املبالغة والتعظيم والتبجيل للممدوح عىل نعمه ،فاحلمد أعم من

جهة املتعلق ،وأخص من جهة املورد(.)73

قر واستقر ،إذ
(است َ
و ورد بناء ْ
َفعل) متضمن ًا معنى أصله الثالثي ( َف َعل) ،نحو ّ

بمعنى(محدَ )ّ ،
َفعل
َحمد)
ََ
ُيراد هبام ٌ
است َ
(است َ
وأن ْ
يشء واحد ،السيام يف مورد اخلطبة ْ

قر واستقر إ ّ
ال أنّه البد يف استقر من معنى املبالغة؛ ّ
ْ
ألن
وإن كانت بمعنى َف َعل ،نحو ّ
استَقر فيه قوة ،واللفظ إذا كان ذا قوة فهو ينبئ عن قوة املعنى(.)74
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 ...اخلامتة ...
َ .1تعدّ خطبة الزهراء  من النصوص اخلطابية التي مجعت صيغها رشائط النص
اللغوي التام ،الذي اشتمل عليه املوضوع العام لقضية اإلرث ،وهذا ما يسمى

باجلو العام للخطبة.

واع
 .2كشفت الدراسة عن حشد داليل لصيغ ذات أمهية ،حتتاج إىل عقل برشي ِ
يقرتب من فهم مضمون اخلطاب ملعرفة املفردات املشكلة يف الرتكيب.

 .3أظهرت الدراسة روعة التعبري اخلطايب يف اخلطبة يف استعامل الصيغ الرصفية
التي تناسب املوضوع املطروح.

 .4عالج البحث مفاهيم عدّ ة هلا عالقة بالبحث مثل( :الصيغة ،والداللة،
والوظيفة ،والداللة الرصفية).

ّ .5
إن الدراسة أخذت منهج ًا مه ًام يف دراسة الصيغة الرصفية ،وهو البيان الداليل

للصيغ ،يف اإلطار العام الذي جيمعها ،ثم يأيت بعدُ دالالت الصيغ التي تنضوي
حتتها أبنية متعددة اشرتكت يف هذه الداللة ،فنبدأ بإعطاء تعريف موجز عنها ثم
تبيان اتفاق األوزان يف هذه الداللة أو اختالفها ،ثم نتناول الصيغة بالتفصيل،
وهذا املنهج حقق لنا أكثر من فائدة.

 .6أوضحت الدراسة ّ
أن الصيغ التي جاءت حتت هذه الدالالت تتسم بفروق
داللية دقيقة فيها ،فمث ً
ال :داللة التكلف ،واملبالغة ،احلركة والرسعة ،السمة،
وتقريب اليشء ...الخ ،وهذا يضع أمامنا أمر ًا مه ًام ،هو ّ
أن لكل بناء داللته

التي متيزه من اآلخر.
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 .7أوضحت الدراسة جميء الصيغ الرصفية للخطبة بأشكال خمتلفة بحسب
اختالف املوقف اخلطايب ،وهذا ما يسمى بالتحويل يف الصيغ ،مما أدى األثر
للمعنى يف اخلطبة مثلَ ( :ف ِعيل بمعنى َف ِ
(اس َت َف َعل بمعنى َف َع َل).
اعل)ْ ،

ّ .8بينت الدراسة تداخل املعاين الرصفية مع بعضها يف الصيغ التي تعطي داللة
واحدة ،والبناء الواحد يدل عىل عدّ ة ٍ
معان تكون مرتادفة يف بعض األحيان ،مث

لواس َت َف َعل).
لَ (:ف ّعلو َت َف ّع ْ

 .9للصيغ الرصفية أمهية يف معرفة اجلذر أو املادة اللغوية التي تتألف منها حروف
الكلمة ،وقيمة هذه الكلمة ،ومعرفتها أعربية كانت أم دخيلة؟

 .1لسان العرب( 442 /7 :صوغ).
 .2املعجم الوسيط.529 /1 :
 .3مناهجالرصفيينومذاهبهم.22 :
 .4لسان العرب(249 /11 :دلل) ،وينظر :الصحاح(1998 /4 :دلل).
 .5القاموس املحيط.1000 /1 :
 .6رشح السعد املسمى خمترص املعاين ،4 /4 :وينظر :التعريفات.55 :
 .7ينظر :علم الداللة السلوكي (جون الينز).9 :
 .8ينظر :العربية وعلم اللغة احلديث.184 -182 :
 .9ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها.163 :
 .10فقه اللغة وخصائص العربية.280 :
 .11علم اللسانيات احلديثة ،527 -526 :وينظر :داللة األلفاظ.47 :
 .12ينظر :أوزان الفعل ومعانيها ،42 :وعلم الداللة العريب النظرية والتطبيق.21 :
 .13اخلصائص.100 /3 :
 .14الكتاب.15 -14 /4:
 .15ينظر :لسان العرب( 425 /11 :عجل).
 .16خطبة الزهراء .30 -21 :
 .17ينظر :االحتجاج ،135 /1 :ومناقب أهل البيت .430 :
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 .18ينظر :جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل ،161/1 :ورشح خطبة الزهراء .227 :
 .19ينظر :اخلصائص.505 /1 :
 .20خطبة الزهراء .23 :
 .21ينظر :رشح خطبة الزهراء  ،213 :ورشح األخبار ،49 /3 :واالحتجاج.137 /1 :
 .22لسان العرب( 238 /13 :شطن).
 .23ينظر :العني( 57 /7 :رضو) ،وصيغةفعالنواستعامالهتافياللغةالعربية (بحث).40 :
 .24خطبة الزهراء .15 :
 .25ينظر :فدك يف التاريخ.124 :
 .26ينظر :اللمعة البيضاء.479 :
 .27خطبة الزهراء .26 :
 .28ينظر :رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء .223 :
 .29جماز القرآن.216 /1 :
 .30خطبة الزهراء .24 -22 :
 .31ينظر :اللمعة البيضاء.636 :
 .32ينظر :رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء  ،209 :واللمعة البيضاء.622 :
 .33ينظر :دراسة يف بعض الصيغ (بحث).95 :
 .34خطبة الزهراء .42 :
 .35ينظر :اللمعة البيضاء.710 :
 .36ينظر :معاين األبنية يف العربية.61 -60 :
 .37ينظر األصول  ،88 / 2ورشح ابن عقيل .108 / 2
 .38ينظر :العربية الفصحى.144 :
 .39خطبة الزهراء .15 :
 .40اللمعة البيضاء.510 :
 .41ينظر :معاين األبنية يف العربية.176 -175 :
 .42خطبة الزهراء .23 :
 .43ينظر :نفس املصدر.23 :
 .44التحرير والتنوير.91 /4 :
 .45ينظر :نفس املصدر.91 /4 :
 .46خطبة الزهراء .19 :
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 .47ينظر :اللمعة البيضاء.586 :
 .48ينظر :رشح ابن عقيل.109 -108 /2 :
 .49ينظر :الكتاب ،13-12 /4 :وارتشاف الرضب ،223 /1 :والظواهر اللغوية والنحوية يف
كتب الغريبني ،213-212 :ومعاين األبنية يف العربية.29 -28 :
 .50خطبة الزهراء .23 :
 .51فدك يف التاريخ (اهلامش) ،113 :واللمعة البيضاء ،622 :ورشح خطبة الزهراء .214 :
 .52رشح شافية ابن احلاجب.108 /1 :
 .53خطبة الزهراء .31 :
 .54ينظر :اللمعة البيضاء.665 :
 .55خطبة الزهراء .13 :
 .56ينظر :اللمعة البيضاء.420 :
 .57ينظر :خطبة الزهراء (اهلامش).13 :
 .58أدب الكاتب.471 :
 .59ينظر :رشح املفصل ،480 /3 :ومعاين األبنية يف العربية.110 -109 :
 .60خطبة الزهراء .15 :
 .61ينظر :اللمعة البيضاء.475 :
 .62ينظر :املنصف ،91/1 :واملحتسب.81 /1 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

االحتجاج :الشيخ الطربيس (ت)#548
حتقيق :السيد حممد باقر اخلرسان ،دار
الــنــعــامن ،النجف االرشف #1386
1966م.
أدب الكاتب :عبداهلل بن مسلم بن قتيبة
(ت :)#276حتقيق :حممد حميي الدين
عبداحلميد ،ط ،4مطبعة السعادة ،مرص،
1963 ،#1383م.
ارتــشــاف الــرضب مــن لسان العرب:
حممد بن يوسف أيب حيان االندليس
(ت )#745حتقيق :د .رجــب عثامن
حممد ،مراجعة د .رمضان عبد التواب،
ط ،1مكتبة اخلانجي ،القاهرة #1418
1998م.
األصــول دراســة أبستمولوجية للفكر
اللغوي عند العرب :د .متام حسان ،عامل
الكتب ،القاهرة2000 #1420م.
األصــول يف النحو :حممد بن الــرساج
النحوي (ت )#316حتقيق :د .عبد
احلسني الفتيل ،ط ،3مؤسسة الرسالة،
1996 #1417م.
أوزان الفعل ومعانيها :هــاشــم طه
شالش ،مطبعة اآلداب النجف االرشف
1971م.
تاج اللغة وصحاح العربية :إسامعيل
بن محاد اجلوهري (ت ،)#393حتقيق:
امحــد عبد الغفور العطار ،ط ،4دار
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العلم للماليني ،بريوت ،لبنان #1407
1987م.
 .8التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن
عاشور التونيس (ت ،)#1393الدار
التونسية للنرش ،تونس1984 ،م.
 .9جواهر املطالب يف مناقب اإلمــام عيل
 :ابن الدمشقي (ت  )#871حتقيق:
الشيح حممد باقر املحمودي ،ط ،1جممع
الثقافة االسالمية ،قم ،إيران .#1415
 .10اخلصائص :عثامن بن عبداهلل بن جني،
حتقيق :حممد عيل النجار ،ط ،5القاهرة
اهليأة املرصية العامة للكتب-2010 ،
2011م.
 .11خطبة الــزهــراء  :زهــراء اخلرسان،
مطبعة الكلمة الطيبة .#1430
 .12داللة األلفاظ :د .إبراهيم أنيس ،ط،2
مكتبة أنجلو املرصية1972 ،م.
 .13رشح ابــن عقيل عىل ألفية ابــن مالك:
هبــاء الدين عبداهلل بن عقيل اهلمداين
(ت ،)#769ط ،14املكتبة التجارية
الكربى ،مرص1964 ،#1384 ،م.
 .14رشح األخبار :القايض النعامن املغريب
(ت )#363حتقيق :السيد حممد احلسني
اجلاليل ،مؤسسة النرش االسالمي ،قم،
(د .ت).
 .15رشح السعد املسمى خمترص املعاين :يف
علوم البالغة :مسعود بن عمر بن عبد

اهلل سعد الدين التفتازاين ،حتقيق :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،مكتبه ومطبعه
حممد عيل صبيح وأوالده( ،د.ت).
 .16رشح املفصل :يعيش بن عيل بن يعيش
النحوي (ت )#643إدارة الطباعة
املنريية ،مرص( ،د.ت).
 .17رشح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء :
الشيخ حممد طاهر آل شبري اخلاقاين،
تعليق :حممد كاظم حممد طاهر آل شبري
اخلاقاين ،ط ،1منشورات انوار اهلدى،
قم.#1412 ،
 .18رشح شافية ابن احلاجب (الريض) :حممد
بن احلسن ريض الدين االســرتابــادي
(ت )#688حتقيق :حممد نــور الدين،
وحممد الزفراف ،وحممد حميي الدين عبد
احلميد،ط ،1دار املجتبى ،ايــران ،قم،
2010 ،#1390م.
 .19الظواهر اللغوية والنحوية يف كتب
الغريبني :د .ميثم حممد عيل ،ط ،1املركز
الوطني لعلوم القرآن ،العراق -بغداد،
2009 -#1430م.
 .20العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد:
د .هندي فليش ،ترمجة :د .عبد الصبور
شــاهــني ،ط ،2دار املـــرشق ،بــريوت،
1983م.
 .21العربية وعلم اللغة احلديث :حممد داود،
دار غريب ،القاهرة2001 ،م.

 .22علم الــداللــة السلوكي ،جــون الينز،
تــرمجــة :جمــيــد عــبــد احلــمــيــد املــاشــطــة،
املوسوعة الصغرية ،بغداد 1986م.
 .23علم الداللة العريب النظرية والتطبيق،
د .فايز الداية ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
سوريا1985 #1405 ،م.
 .24علم اللسانيات احلديثة :د .عبد القادر
عبد اجلليل ،دار الصفاء للطباعة والنرش،
2002م.
 .25الــعــني :اخلليل بــن أمحــد الفراهيدي،
حتقيق :د .مهدي املخزومي ،وإبراهيم
السامرائي ،ط ،2مؤسسة دار اهلجرة،
ايران ،قم.
 .26فدك يف التاريخ :السيد حممد باقر الصدر،
حتقيق :عبد اجلبار رشارة ،ط ،1مركز
الغدير للدراسات االسالمية#1415 ،
1994م.
 .27فقه اللغة وخصائص العربية :حممد
مبارك ،ط ،7دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع1981 #1401 ،م.
 .28القاموس املحيط :جمد الدين حممد بن
يعقوب الــفــريوز آبــادي (ت،)#817
ط ،3دار الفكر ،بريوت1983 ،م.
 .29كتاب التعريفات :السيد الرشيف عيل بن
حممد اجلرجاين ،بريوت ،لبنان 1985م.
 .30الكتاب :عمرو بن عثامن سيبويه (ت
 )#180حتقيق :عبد السالم هــارون،
ط ،3مكتبة اخلانجي ،القاهرة #1480
1988م.
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 .31لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور،
مطبعة نرش آداب احلــوزة ،قم ،ايــران،
.#1405
 .32اللغة العربية معناها ومبناها :د .متام
حسان ،دار الثقافة ،املغرب 1994م.
 .33اللمعة البيضاء :التربيزي األنصاري
(ت )#1310حتقيق :هاشم امليالين ،ط1
مؤسسة اهلادي ،قم ،إيران .#1418
 .34جمــاز الــقــرآن :معمر بــن مثنى التيمي
(ت )#210حتقيق :حممد فؤاد سزكني،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة 1970م.
 .35املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات
واإليضاح عنها :عثامن بن عبداهلل بن
جني ،حتقيق :عيل النجدي ناصف و د.
عبد الفتاح اسامعيل ،القاهرة #1414
1994م.
 .36مــعــاين األبنية يف العربية :د .فاضل
الــســامــرائــي ،جامعة الــكــويــت ،كلية
اآلداب( ،د .ت).
 .37املعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى،
وأمحــد الــزيــات ،وحــامــد عبد الــقــادر،
وحمــمــد الــنــجــار ،حتقيق :جممع اللغة
العربية ،ط2004 #1425 ،4م.
 .38املفتاح يف الرصف :عبد القاهر بن عبد
الرمحن بن حممد (ت )#471حتقيق :د.
عيل توفيق احلمد ،ط ،1مؤسسة الرسالة
بريوت1987 #1407 ،م.
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 .39املقتضب :حممد بن يزيد املربد ،حتقيق:
حممد عبد اخلــالــق عضيمة ،القاهرة
1994 #1415م.
 .40املمتع يف الــتــرصيــف :عــيل بــن مؤمن
املعروف بابن عصفور ،حتقيق :د .فخر
الدين قباوة ،ط ،1مكتبة لبنان نارشون،
بريوت ،لبنان 1996م.
 .41مناقب أهــل البيت  :املــوىل حيدر
الشريواين (ق )12حتقيق :الشيخ حممد
احلسون ،مطبعة املنشورات االسالمية،
.#1414
 .42مــنــاهــج الــرصفــيــني ومــذاهــبــهــم يف
القرنني الثالث والرابع من اهلجرة :حسن
هنداوي ،دار القلم ،دمشق( ،د .ت)
 .43املنصف رشح ترصيف املــازين :عثامن
بن عبداهلل بن جني ،حتقيق :ابراهيم
مصطفى ،وعبداهلل أمني ،ط ،1دار أحياء
الرتاث القديم1954 #1373 ،م.
 .44دراسة يف بعض صيغ اللغة :د .إبراهيم
أنيس ،ج ،22القاهرة ،جملة املجمع اللغة
العربية.
 .45صيغة فــعــالن واســتــعــامالهتــا يف اللغة
العربية :مصطفى أمحــد الــنــامس ،جملة
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

