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 ...ملخص البحث ...
متثل (الصيغة) اللبنة االساس لعلم الترصيف الذي هيتم بتحوالت هذه

الصيغة ،وتغيري بنائها .ومتثل هيأة الكلمة أو القالب الذي تصاغ عىل قياسه االبنية
الرصفية؛ وتشتمل عىل عنرصيني اساسيني مها االصول واحلركات.

وقد كان للزخمرشي رؤية جديرة بالتتبع واالهتامم هلذه الظاهرة يف تفسريه

املعروف بـ (الكشاف) فقد وجه (الصيغة) يف كث ٍ
ري من قضايا الرصف املعروفة

كاالشتقاق وغريه .ومن خالل تطبيقات الزخمرشي وجدنا ان (الصيغة) يف القرآن
الكريم كانت وسيلة من وسائل اثراء اللغة وعن طريقها يمكن زيادة كلامت جديدة

يف اللغة.
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... Abstract ...
Al-Seigha is regarded as the cornerstone to etymology that pays
much heed to the derivations and changes of such a seigha. The
entity of a word or a mould the etymological structures come in line
with consists of two essential factors: the origins and the diacritics.
Al-Zamakhshari has a vision, worth tracing and paying much
attention to such a phenomenon, in his reputed explication, AlKashif [The Observer] in which he turns the prow of seigha to
many etymological cases such as derivation and so forth. From AlZamakhshari`s application we find that Al-Seigha in the Glorious
Quran was one of language development techniques from which it
could coin new words in the language.
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 ...مدخل ...
يعد الرصف من العلوم األساسية يف رفد الرتكيب ،فهو املهيئ للهيكل البنائي

الداخيل للمفردات ،الذي تعتمده الداللة الرصفية يف توثيق املعنى ،فتكون – حينئذ

– رافدً ا للداللة النحوية التي تبحث يف عالقة هذه املفردات بعضها مع بعض يف
اجلمل املختلفة(.)1

فالعالقة بينهام عالقة جدلية تقوم عىل االستدعاء ،لكنهام ال تستغنيان عن النظام

الصويت الذي يعد األساس هلام يف تشكيل الرتكيب عىل وفق ما يتطلبه السياق.

ومتثل الصيغة اللبنة األساس لعلم الترصيف الذي هيتم بتحوالت هذه الصيغة،

وتغيري بنائها ،فهي «عبارة عن هيأة الكلمة أو القالب الذي تصاغ األبنية الرصفية

عىل قياسه ،وتنطوي هذه اهليأة عىل عنرصين أساسيني مها :األصول واحلركات»(.)2
فاألصول هي احلروف املكونة للكلمة ،واحلركات هي التي حتدد صيغتها

َب،
ومعناها؛ َّ
ألنا العامل احلكم يف تكوين الكلمة يف العربية( ،)3فكلمة مثلَ :كت َ

تتكون من احلروف األصول (ك ،ت ،ب) ،ومن املمكن أن تتعدد بصيغ خمتلفة

َب ،كاتب ،مكتوب ،كتابة ،وغريها من الترصيفات
تبعا للحركات ،فتكونَ :كت َ
ً
والتحوالت الداخلية التي حتصل هلا ،فيحدث – حينئذ – تغيري يف املعنى بلحاظ
ّ

لون الصيغة ،ووجهها التوجيه املقصود.
استعامل احلركات الذي َّ

)(1
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العربية دون غريها من اللغات
الداخلية خمصوصة باللغة
التحوالت
وسمة
ّ
َّ
َّ

اخلارجية فحسب يف تكوين الصيغ واملعاين التي تتمثل
التي تعتمد العنارص
َّ

باللواصق(.)4

ومن هنا نستطيع أن نقولَّ :
األولية لتنظيم
إن الصيغة تقدم للرتكيب املادة
َّ

العالقات ،وبيان ماهيتها؛ إذ يتحدد نوع هذا الرتكيب من خالل نوع الصيغة،

معينة لتحديد معناه ،فلذلك
فالفعل – بأنواعه – يتطلب – يف الرتكيب – صفات َّ

هي «توجه إىل حتديد كثري من الوظائف والعالقات؛ ذلك َّ
أن لكل من الفعل
الالزم واملتعدي ،واملبني للمعلوم واملبني للمجهول ،والناقص والتام ،واملصادر
واملشتقات الالزمة والعاملةً ،
وتعي املقصود
متيز بعضها من بعض،
ّ
أنامطا لفظي ًة ّ

الذي له مقتضياته وحاجاته»(.)5

وكل ذلك ينطلق – أو ً
ّ
ال – من بناء الصيغة نفسها من حيث األحرف األصول

للصيغة ،ومن َث َّم احلركات التي تتوزَّ ع عىل هذه احلروف؛ لذلك َّ
فإن عالقة
ثم هتيئ للرتكيب أصوله
الصوامت بالصوائت ،هي التي حتدد نوع الصيغة ،ومن َّ

ألداء معانيه« ،فهي التي تستقل بتوجيه الداللة إىل حيث يريد املتكلم ،فإذا أراد
وص ًفا للفاعل استخدم من احلركات ما تؤدي معناه ،وإذا أراد اسم مفعول َّ
فإن

داللية ثابتة،
اخلاصة وهكذا»(« .)6والصيغ الرصفية تشتمل عىل قيم
له حركاته
َّ
َّ
فروعا ألصول
مثل :فعالن ،وفعال ،وفعول ،ومفعل ،ومفعال ،وهذه الصيغ متثل
ً
عدل عنها إليهاَّ ...
ليدل العدول عن األصل إىل الفرع عىل َّ
أن هناك غاية بالغية

يقصد منها املبالغة يف أداء املعنى ،فصيغة (فعالن) مثل( :رمحان) عدل هبا إىل صيغة
(فاعل) مثل( :راحم) ،للمبالغة ،وكذا الشأن يف الصيغ الرصفية األخرى»(.)7
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واحلديث عن الصيغة الرصفية ،يستوجب احلديث عن األصل الثابت الذي

«ألن معرفة ذات اليشء الثابتة ينبغي أن تكون أص ً
تشكلت منه املفردة َّ
ال ملعرفة حاله
املتنقلة»( ،)8مما يعني َّ
ومتايزا بينهام يف
متايزا بني الذوات يف حال الثبات،
ً
أن هناك ً

أثناء تغايرمها وتنقلهام ،وهذا ما تبناه ابن جني من علامء اللغة ،الذي تركزت عنايته
بالثبات الذي يمثل األصل ملعرفة كل يشء متغري ،وهو لون من السعي إىل تثبيت

كل يشء ،وهو يف النتيجة ،إرساء لقواعد الفكر التي ترجع كل عنرص متغري إىل
أصل ثابت ،وختضع فيه األصل والفروع إىل عملية عقلية حمددة(.)9

معتزلية متسك هبا الزخمرشي بعد ابن جني يف حماولة منه لتوجيه
وهي دعوة
َّ

الصيغة باالجتاه العقيل املق َّنن؛ َّ
فروعا مشرتكة يف
ألن ابن جني جهد يف أن يرجع
ً
اجلذر إىل معنى واحد ،وهو ما يوحي بأنه جيمع األصول يف جمموعات ،ويوحدها،
ويضمها إىل بعض ،وهو ما يعني تقارب األصول لتقارب األلفاظ – الفروع .)10(-

مرتعا ظهرت سامته يف أغلب مؤلفاته ،والسيام
وقد اختذ الزخمرشي من ذلك ً
الكشاف ،قال يف معرض تفسريه لقوله تعاىل﴿ :تَؤُ زُّ ُه ْم َأزّ ًا﴾ [مريم« :]83 :األز
واهلز واالستفزاز أخوات»( ،)11وهذا ما يوحي إىل َّ
أن تقارب األلفاظ معلول

بتقارب املعاين؛ َّ
(هز) ،وأخت الفاء يف
ألن اهلمزة يف (أزَّ ) إنام هي أخت اهلاء يف َّ
(فز) ،ويقول الزخمرشي« :والتعزير والتأزير من واد واحد»( ،)12ويقول – ً
أيضا -
َّ
«والقايس والقاسح – باحلاء – أخوان يف الداللة عىل اليبس والصالبة»(.)13

وقال يف غري الكشاف« :الرمس والدمس والنمس والطمس والغمس أخوات

ورص ورصف ورصب ورصم أخوات»(.)15
يف معنى الكتامن»( ،)14و «رصى َّ

)(1
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وإىل جانب هذا االجتاه العقيل ،نجد – عند الزخمرشي – االجتاه الداليل

للصيغة ،فقد وافق الزخمرشي علامء اللغة يف توظيف الصيغة ،وتعيني داللتها داخل
تنبه عىل ألوان املعاين التي خترج إليها الصيغة يف الرتكيب من مبالغة ،أو
النص ،فقد َّ

مشاركة ،أو صريورة( ،)16وغريها من املعاين اخلاصة بصيغة دون أخرى ،وبحسب

استعامهلا يف السياق.

العربية ،وهي َّ
أن الزيادة يف املبنى
ينس الزخمرشي القاعدة التي أسسها علامء
ومل َ
َّ

تدل عىل الزيادة يف املعنى()17؛ إذ افتتح تفسريه الكشاف هبذا املفهوم وهو يتحدث

عن البسملة ،قال« :ويقولونَّ :
طن عىل أذين
إن الزيادة يف البناء لزيادة املعنى ...ومما َّ
من ملح العرب أهنم يسمون مرك ًبا من مراكبهم بالشقدف ،وهو مركب خفيف ليس

يف ثقل حمامل العراق ،فقلت يف طريق الطائف لرجل منهم :ما اسم هذا املحمل؟
أردت املحمل العراقي ،فقال :أليس ذاك اسمه الشقدف؟ فقلت :بىل ،فقال :هذا
اسمه الشقنداف ،فزاد يف بناء االسم لزيادة املسمى»(.)18

ومن األمثلة عىل ذلك ً
أيضا ما توجه لديه يف قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال ْت َف َذلِ ُك َّن ا َّل ِذي

ُلْ ُت َّننِي ِف ِ
است َْع َص َم﴾ [يوسف ،]32 :يقول« :االستعصام:
يه َو َل َقدْ َر َاود ُّت ُه َعن َّن ْف ِس ِه َف َ
بناء مبالغة يدل عىل االمتناع البليغ والتحفظ الشديد ،كأ َّنه يف عصمة وهو جيتهد يف
االستزادة منها ،ونحوه :استمسك ،واستوسع الفتن ،واستجمع الرأي ،واستفحل

اخلطب»(.)19

ويفهم من النص السابق َّ
أن أحرف الزيادة (اهلمزة ،السني ،التاء) د َّلت عىل

زيادة املعنى يف االمتناع الذي حصل من النبي يوسف  ،وهي زيادة يف املبنى،
وهذا ما يدل عىل أنه ركز يف ذهن الزخمرشي َّ
أن لكل زيادة يف صيغة ما ،هلا داللة
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ربام تزيد من معاين الصيغة إىل حد املبالغة ،وهذا ما أكده يف صيغة ﴿استيأسوا﴾

[يوسفً ]80 :
أيضا؛ إذ قال﴿« :استيأسوا﴾ :يئسوا ...وزيادة السني والتاء يف املبالغة
مر يف ﴿استعصم﴾»(.)20
نحو ما َّ

وبرفقة أحرف الزيادة ،نلحظ مسألة أخرى يف غاية األمهية لنمو الصيغة ،أال

وهي مسألة االشتقاق ،التي تعد قوام اللغة وعامدها ،بل هي اللغة نفسها؛ إذ قيل:

َّ
إن اللغة هي االشتقاق( ،)21وهي وسيلة مهمة يف توليد األلفاظ والصيغ« ،وهذا
التوالد جيري بحسب قوانني وصيغ وأوزان وقوالب»(.)22

ويعتمد االشتقاق عىل األصل الثالثي (اجلذر) للكلامت الذي وضع له

الرصفيون بام يسمى( :امليزان الرصيف)( ،ف ،ع ،ل)( ،)23ومنه تتحدد الكلمة،

وتعرف صيغتها ،فض ً
ال عن الزيادة التي تطرأ عليها؛ لذا يكون االرتباط بني
لفظيا ،ومعنو ًّيا .أما اللفظي َّ
فألن الصيغ املشرتكة تنطلق من أصل
الصيغ املشتقة ًّ

واحد ،وأما املعنوي فهام تعربان عن معنى عام واحد ختتلفان يف دائرته كام ختتلف

الصيغتان(.)24

األصلية
عرف االشتقاق بأ َّنه :رد لفظ إىل آخر ملوافقته إياه يف حروفه
وقد ِّ
َّ

ومناسبته له يف املعنى(« ،)25كأن تأخذ أص ً
ال من األصول فتتقرأه ،فتجمع بني معانيه،
وإن اختلفت صيغته ومبانيه»(.)26

وقد ظهر ذلك عند الزخمرشي يف كشافه ،حينام َّأكد َّ
أن الزنة تقع عىل األصول،

وإن وردت اللفظة حمذوفة احلروف للتخفيف مث ً
ال ،كام ورد يف توجيهه ملفردة (ناس)
ول آ َم َّنا بِ ّ
اللِ َوبِا ْل َي ْو ِم ِ
اس َمن َي ُق ُ
﴿و ِم َن ال َّن ِ
اآلخ ِر َو َما ُهم بِ ُمؤْ ِمنِ َ
ني﴾
يف قوله تعاىلَ :
[البقرة ،]8 :قال« :وأصل (ناس) أناس ،حذفت مهزته ختفي ًفا ،كام قيل :لوقة يف
)(1
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ألن الزنة عىل األصول ،أال تراك تقول يف وزن ِ
ألوقة(*) ...ووزن ناس :فعال؛ َّ
(ق ْه):
افعل ،وليس معك إال العني وحدها؟»(.)27

عرف الزخمرشي االشتقاق  -يف معرض حديثه عن اشتقاق لفظ اجلاللة
وقد َّ

(اهلل)  -بقوله« :ومن هذا االسم اشتق تأله ،وأله ،واستاله ،كام قيل :استنوق،
واستحجر يف االشتقاق من الناقة واحلجر ...فإن قلت :هل هلذا االسم اشتقاق؟

قلت :معنى االشتقاق أن ينظم الصيغتني فصاعدً ا معنى واحد ،وصيغة هذا
التحي
حتي ،ومن أخواته :دله ،وعله ،ينتظمها معنى
االسم وصيغة قوهلم :أله إذا َّ
ّ
والدهشة»(.)28

وهذا ما يعرف باالشتقاق األكرب؛ وهو نوع من أنواع االشتقاق ،الذي يعني أن

تشرتك الصيغتان أو أكثر يف أغلب احلروف ،مع االحتاد أو التناسب يف املعنى(،)29

نحو أمثلة النص السابق :أله ،ودله ،وعله ،بمعنى واحد ،وإن افرتقن يف حرف،
واتفقن يف املتبقي.

وقد وجه الزخمرشي الصيغة بكل أنواع االشتقاق ،يف تفسريه الكشاف ،ففض ً
ال

عن االشتقاق األكرب املذكور سل ًفا ،ذكر االشتقاق الكبري ،وذلك جيل يف قوله:
«احلمد واملدح أخوان ،وهو الثناء والنداء عىل اجلميل من نعمة وغريها»(.)30

وكذا االشتقاق الصغري ،وهو املقصود – غال ًبا – حينام تطلق لفظة االشتقاق

الذي «يؤكد اجتامع اللفظني يف املعنى والرتكيب وتغايرمها يف الصيغة بحيث يزيد
أحد املعنيني عىل اآلخر ،فيشرتط يف املشتق أن يناسب املشتق منه يف احلروف مع

املناسبة يف املعنى»(.)31
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﴿الر ْح ِ
من
فقد ورد عند الزخمرشي يف أثناء تفسري البسملة ،ومنها لفظة
َّ

يم﴾ [الفاحتة ،]1 :قال(« :الرمحن) فعالن من رحم ،كغضبان وسكران ،من
الر ِح ِ
َّ
غضب وسكر ،وكذلك (الرحيم) فعيل منه ،كمريض وسقيم من مرض وسقم»(.)32
فالصيغة – إ ًذا – تؤدي عم ً
ال ً
مهم يف حتديد املعنى ،وهي التي تقيم الفروق بني

الكلامت ،ولوال ذلك اللتبست معاين األلفاظ املشتقة من مادة واحدة ،وهي – بعد

– تقدم لعلم النحو القوالب التي تقوم بالوظائف الداللية كالفاعلية ،واملفعولية،
واملكانية ،والزمانية ،والسببية ،واحلدثية وغريها من املعاين النحوية التي يتطلبها

السياق.

ومن هنا تتسم الصيغة بكوهنا «قوالب فكرية تصب فيها املعاين العامة،

فتحددها وتعطيها حجمها ومعناها ...ووسيلة من وسائل إثراء اللغة ،فعن طريقها
يمكن زيادة كلامت جديدة يف اللغة»(.)33

ومن خالل تطبيقات الزخمرشي نجد َّ
أن الصيغة يف القرآن الكريم مل خترج عن

هذه السامت ،فعىل الرغم من قدسية عربية القرآن الكريم ،فإهنا ال حتمل السمة

العربية حتمل طبيعتها األوىل ،عىل الرغم من َّ
أن اهلل
الدينية فحسب ،وإنام ظ َّلت اللغة
َّ

سبحانه وتعاىل نفخ يف هذه من روحه ،كام نفخ يف عصا موسى  ،لكنه أبقى مع
ذلك عىل تلك الكلامت طبيعتها التي يعرفها الناس منها ،كام ألقى عىل عصا موسى

طبيعتها كذلك(.)34

وهذا النفخ هو الذي أفاض عىل الصيغة القرآنية التأنق يف التعبري ،وهو ما

التهذيبية يف استعامل املفردة ،فقد كشف
وعاه الزخمرشي ،فراح ينبه عىل اجلوانب
َّ

النقاب عن إحياءات املفردة وظالهلا النفسية ( ،)35وذلك يف معرض حديثه عن قوله
)(1
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الص َو ِ
تعاىلْ َ :
اع ِق﴾ [البقرة ،]19 :يقول« :فإن قلت:
﴿ي َع ُلونَ َأ ْصابِ َع ُه ْم ِف آ َذ ِانِم ِّم َن َّ
فاإلصبع التي تسد به األذن أصبع خاصة ،فلم ذكر االسم العام دون اخلاص؟

قلتَّ :
السب ،فكان اجتناهبا أوىل بآداب القرآن ،أال ترى أهنم
فعالة من
ِّ
السبابة ّ
ألن ّ

والدعاءة .فإن قلت :فه ّ
ال
قد استبشعوها فك ّنوا عنها باملسبحة والسباحة وامله ّللة
ّ
ذكر بعض هذه الكنايات؟ ،قلت :هي ألفاظ مستحدثة مل يتعارفها الناس يف ذلك
العهد»(.)36

ونزه كالم اهلل
فقد كشف عن السامت السلبية يف استعامل لفظة (السبابة)َّ ،

سبحانه وتعاىل من استعامل ما هو يعاب عىل الناس ،فكيف بالقرآن الكريم ،وهو
هو يف رفعة األسلوب وقمة التأنّق والتهذيب.

وهذا ما يثبت َّ
بأمهية التهذيب
أن الزخمرشي – غال ًبا « -ما يربط مجال الصيغة َّ

يف األسلوب القرآين ...كام أنه يضيف إىل معرفته النحوية واللغوية شيئًا من التذوق
الرفيع ،ليفرس اجلامل اللغوي ،وأثره النفيس»(.)37

ثم توجيهه ،سواء عىل
وهبذا تكون الصيغة قرينة مهمة يف حتديد املعنى ،ومن َّ

املستوى البنائي للمفردة ،أم عىل املستوى األكرب يف السياق لتحديد الوظيفة التي
تشري إىل املعنى املقصود.

.................................
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