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  الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

  يوسف عبود و سامي عوض 
  امللّخص    

 ،د األوجه اإلعرابية يف والدة ظاهرة الترجيح يف النحو العريبّ اختالف اآلراء وتعّد أسهمت مظاهُر
وأّن الكالم  ،ليست قواعَد ثابتًة ال تتغُري النحوّيةالسائد بني النَُّحاة من أّن أقواهلم  وقد عّززها املنطُق

خيضع إىل سياقه ومقامه بالدرجة األوىل، وتتحّكم به شبكٌة قويٌة من العالقات اللفظية واملعنوية َتْصَهر 
  .أبعاَده الداللية يف صنعِته النحوّيِة

زًا مرّك ،بعَض مسائل العطف اليت تداولتها كتب النَُّحاة القدامى ،حبّلٍة جديدٍة ،اولهذا البحث يتن
وانتقاء الوجه األقرب إىل الصواب  ،على دوافع النَُّحاة للترجيح بني األوجه املحتملة لتراكيب العطف

   .أو اإلخالل مبعايري أحكام النحو وقواعده وفصاحته ،دون اإلضرار باملعىن
مصطلح الترجيح يف إطاره اللغوي واالصطالحي مبّينًا  حَ َرَش ؛اجتاٌه توصيفيٌّ :يف اجتاهني وقد انطلق

األوجَه  وَعَرَض ،العطف اُملْشكلة َبَسَط مسائَل ؛واجتاٌه تطبيقيٌّ ،مفرداته يف كتب النَُّحاة القدامى
مرّجحًا الوجه  ،حتجاج عليهااإلعرابية اليت ِقيلت فيها  واألدّلة والشواهد اليت ِسيقْت يف برهاا واال

   .الذي رآه مناسبًا للمعىن والقصد
 ْتَساليت اكَت النحو النحوي يف مسائل وّظف الترجيُحأْن ُي د أمهيَةتؤّك إىل نتائَج مث خلص البحُث

  .اليله الدّ اللغويَة وسياَق النصِّ أْن يراعَي مستوياِت اخلالف وضرورَة طابَع
  

  .الراجح ،العتراضا ،الترجيح :كلمات مفتاحية
 

   :املقدمة
صّحية  فق معظم الباحثني على أنَّ االختالف بني اآلراء يف تفسري قضايا العلوم اإلنسانية ظاهرٌةيّت

﴿أَفال َيَتَدبَُّروَن القرآَن ولو كان ِمْن : لقوله تعاىل ،ترجع يف األساس إىل أهواء املشتغلني بتلك القضايا
االختالف  إّن :وال نبعد عن الصواب إذا قلنا ).٨٢: النساء( اختَلافًا كِثريًا﴾ عند غِري اللَِّه لوَجُدوا فيه
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 ٧٢ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
وجيعلها طّيعة لتقّبل املعطيات العلمية اجلديدة بفضل ما ميكن أْن نسميه  ،هو الذي يرّشحها للتطوير

  .قانون الترجيح
 ،ابله بغريه من اآلراءيف طريق الصواب إال إذا ق يسّلُم كلُّ لغوي بأنَّ رأيه لن يسريَ  ،يف اللغة

 ،ا أْن يتقبلها وجيّوزهافإّم ،فيجمعها ويناقشها ويوازن بينها إلجياد أوجه التشابه واالختالف فيما بينها
ومن  .فإذا توّصل إىل أمر جديد رّجحه وقّواه بدليٍل ظاهر ومّتفٍق عليه  ،ا أْن يرّدها بعلة ما يظهر لهوإّم

فإذا وجدوا فيها رأيًا  ،واختالٍف أداء لغتهم بعيدًا عن كّل خالٍف اللغويني العرب على هنا ُولد حرصُ 
ويبدو أنَّ  .مث رّجحوا ما يناسب املعىن والقصد ،وكشفوا مواضع اخلطأ فيه ،خالف قواعدهم صّوبوه

لوجوه للديهم نوازَع الرفض أو القبول  ضنية للكشف عن أسرار لغتهم كانت تستنهُضهم اُملجهودَ 
 يزاُل حيُدُث بسِببها وعلى َحَسِب األغراض واملعاين اليت تقُع فيها دقائُق وخفايا ال إىل والفروق اليت "ال

  .١وأنَّها خفايا تكُتُم أنفُسها جهّدها حىت ال ُينَتبه ألكثرها " ،حدٍّ وايٍة
حينًا  قِضبالنَّ ،أمهية موضوع الترجيح فتعود إىل قدرته على تفتيت اخلالف من مواضعه األّما أّم

 أُ ال َد ،لذاك قٍ ورافٍض هلذا وحمّق ،وأمام عبثية التنّوع بني موجٍب لرأي وجمّوٍز .وباإلقرار حينًا آخر
الوصال بني اللغة والدراسات اإلسالميِة حىت ُنخِرَج مسائل اخلالف من مجود إطارها  ِدْقحاجاتنا إىل َع

ما  أنَّ مثار الترجيح جتوُد أكثر يف تناديعق ويف .ونضبط أبعاده باملنطق العقِلونقّوم اخلالَف ب ،التقليدي
لذا راعى  ،وإثباٍت للفصاحة يف ثباِت القواعد ،ميكن أْن يقدَمه إلينا من إحكاٍم للمعاين يف أحكاِم النحو

  :البحث ثالثية اإلعراب واملعىن والفصيح على الشكل اآليت
جياد آليٍة ترجيحية ختّفُف َوطأة اجلواز على ثَّ املفّسرين على إتداخل علوم اللغة بعلوم القرآن َح إّن -١

وتوّحد أوجه إعرابه خلدمة معانيه، فقالوا:"يكون بعُضه من قبيل َبْسط األلفاظ الوجيزة وكشف  ،نّصه
ستغىن معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض االحتماالت على بعض، لبالغته ولطف معانيه؛ وهلذا ال ُي

  .٢ه عليه"عّول يف تفسريعام ُي عن قانوٍن
قرآين  يف شاهدٍ  ومن غري اجلائز أْن تتناقضَ  ،د اإلعرابولعّل غموض املعاين من أهم أسباب تعّد -٢

الفصاحة والبيان. وهلذا قال أبو حيان  عنه وجوُه وتغيَب ،فيه األحكاُم لتبَسواحد، حىت ال َت
األعشى، حيّمله مجيع ما حيتمله ولسنا كَمْن َجَعل كالَم اهللا تعاىل كشعر امرئ القيس وشعر األندلسي:"

                                                             
  .٢٨٦ص  ،دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين - ١
  .١٠٨ص  ،الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركشي -٢



 ٧٣                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
اللفظ من وجوه االحتماالت. فكما أنَّ كالَم اهللا من أفصِح كالم، فكذلك ينبغي إعرابه أْن ُيحَمَل 

  .١على أفصِح الوجوه "
الفصيِح واألفصِح أمٌر ال ُيدَرُك  معرفُةبقدرة اُملرجِّح على تذّوق العبارة، و الفصاحة مرهونٌ  وقياسُ  -٣

 ذيلل ذاك الوَخ ،هذا اليت تستلزم وجوبه جيب أْن مييز بني فصاحةِ  اآلراُء حني ختتلُفف .٢قإال بالذَّو
 جه حنو حتقيقِ البحث يّت هذا ما جعَلو .ا جيوز وماال جيوزتدفعه للبحث عّم يستلزم رّده، وهي إشكاليٌة

  من األهداف اخلاصة على مستويني: مجلٍة
كما  ،ل توضيح مفهوم الترجيح ومناهج النحويني فيهيسعى املستوى األول إىل حتقيقها من خال

استنتاج أفضل احللول للمسائل اخلالفية اليت َمَنَحها اجلواُز شرعيَة الترجيح بعد َعْرِضها  حياوُل
مبادئ الترجيح يف مستوى التطبيق مبنطق األدلة  وجوهها املختلفة  واستثماِر ها ومناقشةِ ومعارضِت

   :اآليت وأصالة الشواهد على الشكل
مث املقارنة بني اآلراء الستنتاج احللول املثلى إْن  ،املشكلة وشاهدها واآلراء اليت قيلت فيها حتديدُ 

 ،إا عمليات سُتبِعدنا عن القول باجلواز .واصطفاء اُملرجَّح بدليله ،تقاربْت أو تساوت أو اختلفت
بنا لنعمل يف بيئات منطقية ضمن  نهضُ وَت ،اليقني الظنِّ وليس إىل إيقاعِ  وتسدُِّد أهدافنا حنو تقويِة

وتقوية  ،االستشهاد فيه الشاهد وموضعِ  يرتكز على حتليِل وهنا كان التطبيُق .شبكات النص املتنوعة
  مث ترجيح املناسب منها. ،اآلراء باألدلة والقواعد واألصول

 ،رض على شكل آراء افتراضيةوانطالقًا من هذه العناصر ارتأى البحث أْن ُيقدَِّم أوًال موقَف املعا
مث حياول أْن يستنتج الوجه اُملرجَّح مبوضوعية مشغوًال  ،وبلغٍة علمية ُتْبِعُد نفسها عن مقوالت اخلالف

 ،نتهج ُخطا االستقراء والتحليل على َهِدي طرق املناقشة واملوازنةيلذا كان من الضروري أْن  .باألدلة
  .عاينواستحسان ما تقتضيه أصول القواعد وامل

   :مفهوم الترجيح ومنهج النَُّحاة فيه :أوًال
"رَجْحُت بيدي شيئًا َوَزنته :يقال ،ثقيلعلى معىن التَّيف حقله املعجمي » َرَجَح«اجلذر ُوضع 

لتفضيل أمر على آخر وتقويته بدليل  ،ومن هذا املعىن ُاستعمل فعله يف باب املفاضلة .٣"وَنَظرُت ما ِثْقُله

                                                             
  .١/١٩٥ج ،تفسري البحر املحيط ،ألندلسيأبو حيان ا -١
  .٧/١٤١ج ،شرح ج البالغة ،ابن أيب احلديد :ينظر - ٢
  . ٣/٧٨ج ،كتاب العني،اخلليل بن أمحد الفراهيدي -٣



 ٧٤ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
ألنَّ الرجحان بالثِّْقل ال  .١َفّضلُته وقّويُته " :"رّجحُت الشيء بالتَّثقيِل :فقيل ،ه ذلكأو قرينة وما شاب

ألنَّ "  ؛وتطورت هذه الكلمة دالليًا وأصبحت تدل على الّرَزانٍة .يكون إال لزيادة فضٍل أو مزيٍة
يرادفه من هذه اجلهة  .٣إذا َرَزَن"وهو راِجٌح   ،ُيقال:" َرجَح الّشيُء .٢الثَّقيُل من ُكلِّ َشيٍء " :الرَِّزين

وهم ممَّا يِصُفون اِحلْلَم بالثَِّقِل كما يصفون ِضّده باخلفَِّة  ،اِحلْلُم:يقال:"الرَّجاَحُة ،اِحلْلم والتعّقل
  .هو التفضيل حبكمٍة ودليٍل» رّجح« وذا يكون املعىن املستفاد من اجلذر  .٤"والَعَجِل

 ،ألنَّهم وجدوا أنَّ األدلة قد تتعارض ؛ح من خالل دليل الترجيحاالصطالحيون إىل الترجي َرَظَن
ففرقوا  .وناتج عن فهمه له ،بل هو يف نظر املرجِّح ،ليس يف أصل الدليل ،كما هو معروف ،والتعارض

وذكروا صفاا إذا تساوت أو  ،قوا وضعفها بني األدلة يف حال التعارض  وأثبتوا مراتبها من جهة
هو عبارٌة عن  :وقيل ،الترجيح هو: إثباُت مرتبٍة يف أحد الدليلني على اآلخر :وقالوا ،وةاختلفت يف الق

بياُن القّوة ألحد هو:" مث قالوا .٥َمِزيد إحدى الداللتني على األخرى :وقيل ،إثباِت صفٍة ألحد متساويني
بدليل أنَّ  .٧"ملتقابلني" تغليب أحد اوغّلبوا أحد املتعارضني فصار الترجيُح ٦املتعارضني على اآلخر".

غم من ذلك مل يضعوا وعلى الرَّ .والتضعيف من جهة الفاعل يفيد املبالغة والتكثري ،الفعل رّجح مضّعف
  .ه فيهومانعًا من أْن يدخل غُري ،وشامًال ملعانيه ،حّدًا للترجيح يكون جامعًا أللفاظه

..كانت .واالختيار ،كاجلوازالنحوّية،اق ولكنَّ كثرة األلفاظ والعبارات الترجيحية بني ثنايا األور
فمّرة يتلّمسونه بلفظه الصريح ويقولون: املرّجح فيه... وأرجح  ؛ُتْثبُت رسوَخه يف أذهان قدامى النحو

 ،وحيسمون اخلالف ،األقوال... تترّجح بني...إخل  مث يستدلون على رأيهم بالشواهد واألدلة املعتربة
وكأنَّ سبيَلهم فيه سبيُل َمن  ،ومّرًة يستعملون مصطلح االختيار .يويرّجحون وجهًا ويضّعفون الباق

والفصيح  ،وهذا حسٌن بليغ ،فجاء بصفاته وقال: واالختيار فيه كذا ،استحسن أمرًا ومل ُيلِغ ما عداه
..إخل ومّرات عديدة يناقشون الشواهد وال ... وأظهُر األقوال.والشهري واألْشَهر ،والالئق واألليق ،منه
فيسلكون بذلك مسلك اجلواز بعد االحتكام إىل أصول النحو  ويستعملون ألفاظًا توحي به  ن،ّجحوير

                                                             
  .١/٢١٩ج ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد الفّيومي -١
  .٥/٢٠٦ج ،مادة (رجح) ،لسان العرب ،ابن منظور  -٢
  .٢/٤٨٩ج ،مقاييس اللغة ،ابن فارس -٣
  .٣/٧٥ج ،املحكم واملحيط األعظم ،ابن سيده :ينظر -٤
  .٦٠ص ،التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاين :ينظر -٥
  .٣١٥ص ،(معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية)الكليات  ،أبو البقاء الكفوي -٦
  .٩٥ص ،ريفالتعا مهمات على التوقيف ،املناوي الرؤوف عبد حممد -٧



 ٧٥                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
وجيوز على رأي فالن، وذكر فالن قوًال آخر وهو جائز  واملقبول هنا  كقوهلم: واجلائز... ،وتدّل عليه

هـ) ذاَت  ٢٠٧ال الفّراء (وقد ق ،كذا، وإىل ذلك َذَهَب فالن...إخل. فإذا مل جيدوا دليًال عليها َمَنعوها
ا من أحٍد من العرب فال "مل أمسِع املدَّ يف هذ:هـ) ميّد ألف ِفّعيلى١٨٩يوٍم حني مسع الكسائي (

  .١ُأجيُزه"
كانت املعاين تتفاوت يف سياقها، وتْغُمُض املقاصُد  ّملاو. ٢والظاهُر مما سبق أّن لكلٍّ رجٍل اجتهاده

، ويقول: ُح ُيغلُِّق املسألة، ويترك اَحلزَم واَجلْزَم، ويهجر الظنَّ والتشّكَكوتبتعُد عن ُمريدها، كان اُملرجِّ
  .٣حيتمُل كذا. وال ُيجزم

 ،ظهر به ذلك االجتهاد لدى أهل الصناعة هو لغتهم األدبية اليت راعْت مراتبهم ثوٍب وأمجُل
 ،أحُدهم كالَم سابقيهوعندما خيالف  ؛وحِفظت خالَفهم واختالفهم يف إطاره العلمي شكًال ومضمونًا

دون أْن يلغي أي َوْجٍه لعّله ، ٤ال ُيبِطل رأَي َمْن خيالفه، وال يؤّكد رأي َمن يوافقه، بل يّتبع الدليل
  .٥""يظهُر لبعض املتأملني ترجيُح شيٍء منه 

  :الترجيح النحوي يف أحوال العطف :ثانيًا
وهو يقتضي يف  ،صل العطف اجلمع بني شيئنيألنَّ أ ؛ونفي بني إجياٍب العطف فيها خالٌف مسائُل     

ولكن قد ال حيدث التكرار لعّلٍة من  .فيستوجب تكرار العامل ،املعىن املغايرَة ويقتضي يف اللفظ التقويَة
ولعّل أفضل بدايٍة  .فتكثر أوجه اإلعراب ،ويتسعون بألفاظها ،فيتأول النَُّحاة معاين العبارة ،العلل

  : ثالثة أقساٍملعرِضها تقسيُم العطف إىل
إمكان توّجِه العامل إىل  :وشرطه .ليس زيٌد بقائٍم وال قاعٍد :كقولنا ،العطف على اللفظ -١

  .املعطوف
  :٦ وله ثالثة شروط .ليس زيٌد بقائٍم وال قاعدًا :كقولنا ،العطف على املوضع -٢

                                                             
  .١٥ص ،املقصور واملمدود ،حيىي بن زياد الفراء - ١
 .٢٢٦ص ،شرح املقدمة اُملحِسبة ،ابن باَبَشاذ - ٢
 .٧٧٤ص  ،اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي :ينظر -٣
  .١٥٦ص ،االقتراح يف أصول النحو ،جالل الدين السيوطي - ٤
  .١/١٩٥ج،املحيطتفسري البحر  ،أبو حيان األندلسي -٥
 .٤٢٢-٤٢١ص ،للسيوطي اإلتقان يف علوم القرآنينظر:  - ٦



 ٧٦ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
الباُء لينتصَب ما بعدها،  فاألصل يف قولنا: ليس زيٌد بقائٍم، أْن َتسُقَط .إمكان ظهوره يف الفصيح -أ

. وال ختتصُّ مراعاُة ه ال جيوز يف الفصيح: مررُت زيدًامررُت بزيٍد وعمرًا، ألنَّ وهو األصل  فال جيوز:
  .املوضِع بزيادة العامل يف اللَّْفِظ

ال إضافُته هذا الضاِرُب زيدًا وأخيه؛ َألنَّ اَألصل إعماُله  َأن يكون املوضُع حبقِّ األصالِة. فال جيوز: -ب
  اللتحاقه بالفعل.

، إذا قّدرت عمرًا معطوفًا على املحل، ال مبتدأ، وعمرٌوقائٌم إنَّ زيدًا حنو:  .١حلِّ لموجوُد الطَّالِب ل-ج
قائمان. أّما َمن نصبه  وعمرٌوإنَّ زيدًا وذلك بعد استكمال اخلرب. وَمن مل يعتّد ذا الشرط أجاز: 

  .فاحتج بأنَّ ذلك أوضح يف املعىن
املفردات واجلمل وحركات اإلعراب. لقد أعطى النَُّحاة  ويشمل عطفَ  .العطف على املعىن -٣

أجروا و ،كما أعطوه حكم نقيضه ونقيض نقيضه، وتوّسعوا فيه .٢"الشيء فيه ُحكم ما أشبهه يف معناه"
آن الكرمي مث اصطلحوا على تسميته يف غري لغة الُقر .٣على النقيض جمرى احلمل على املعىن احلمَل

صحته وهو "دخول ذلك العامل املتوهَّم، وشرط حسنه َكثرة  بالَعطف على التََّوهُّم، ووضعوا شرطَ 
م دخول الباء يف اخلرب قائمًا؛ أي: قاعد على توهّ  نقول: ليس زيٌد قائمًا وال قاعٍد، جبرّ  .٤دخوله هناك"

لتَّغليب عليه؛ ألنَّ حقيقة التغليب يف ُعرفهم ليس زيٌد بقائٍم وال قاعٍد. كما أطلق بعض النَُّحاة مصطلح ا
واملوجوِد على ما ال وجوَد له،  ،األكثِر على األقّل فاستعملوه يف تغليِب .٥"إعطاُء الشَّيِء ُحْكَم غريه"

ئل اليت تبّين طرقهم يف ما يأيت بعض املسا ويف .٦لغري هذا الوجهواألْشَهِر على األقلِّ شهرًة، وما 
  الترجيح:

  عطف اللفظ الظاهر على الضمريحالة  .١
 ،ومما تشاكل عند النَُّحاة يف باب العطف َعْطُف اللفظ الظاهر على الضمري املرفوع واملجرور     

عوا ذلك ولكنهم أمجعوا على العطف على الضمري املنصوب؛ ألنَّه مل يغّير من بناء الفعل عند دخوله َنفَم

                                                             
  .٦١٧ص ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن هشامينظر:  - ١
  .١٨ص ،العطف على املعىن أو على التوهم ،ساسي منيطة - ٢
  .٣٦٩ص ،احلمل على النقيض يف االستعمال العريب ،خدجية مفيت :ينظر - ٣
 .٦١٩ص ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن هشام - ٤
 .٣٦٩ص ،الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركشي - ٥
 .٢/٣٠٥ج ،معجم املصطلحات البالغية ،ينظر: أمحد مطلوب - ٦



 ٧٧                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
على  )زيدًا(طف فَع .١وإّنك وزيدًا منطلقان ،وزيدًا وذلك قولك: رأيُتك ،فَحُسن هذا فيه ،عليه

  :الترجيح فيها الكاف. وهنا عرٌض لآلراء وبياُن
      العطف على الضمري املجرور  .أ

انقسم النَُّحاة يف هذا املوضوع بني مانٍع له وجمّوز، ويقول املانعون بأنَّه ال جيوز عطف الظاهر على 
تكرار العامل، ولكن" جيوز يف ضرورة الشعر دون حاِل  الضمري املجرور يف حال االختيار دون

دون إعادة العامل كما يف » بَك«على الكاف يف » األيام«. من ذلك عطُف ٢االختيار وَسَعِة الكالم"
  :٣قول الشاعر

  ِمْن َعَجِب بَك واألّياِم.. فاْذَهْب فما .فاليوَم َقرَّْبَت َتْهُجوَنا وَتْشِتُمَنا
   :تعليل املانعني له

: ُيشبَّه الضمُري املجرور بالتنوين من وجهني؛ أحدمها: أنَّه قاَم َمقاَمُه وَعاَقبه. مشاة التنوين -
. فكما ُيمَنُع العطُف على التنوين ٤والوجه الثاين: أنَّه ال جيوز َفْصُلُه مما َقْبَله وال ُيْلَفُظ به إال متصالً 

. ومل ٥ا: "َمَررُت بَك وزيٍد، كان حلنًا"كذلك جيب أْن ُيمنَع العطُف على الضمري. فلو قلن
يتساحموا يف حال َفْصِل املتعاطفني بالتأكيد، فقد "جاز قمَت أنَت وزيٌد، ومل َيُجز: مررُت بَك 

 .٦أنَت وزيٍد؛ ألنَّ الفعَل يستغين بالفاعل، واملضاف ال يستغين باملضاف إليه"
حيلَّ ضمري اجلّر حمّل ما يعطف عليه من  : ورأى بعُض النَُّحاة أنَّه ال يصلح أْنرتبة الضمري -

األمساء؛ ألسباٍب منها: تدّني رتبة الضمري عن رتبة االسم، واّتحاده مع عامله حىت يصبح اجلار 
واملجرور شيئًا واحدًا. فلّما اشتد االتصال لتكرره أشبه العطَف على بعض الكلمة، فلم َيُجْز، 

أو ُيفصل بينهما كما جيوز ذلك يف األمساء، وكان  . ولـّما مل ينفرد منه٧ووجب تكرير العامل

                                                             
  .٢/٣٧٧ج ،الكتاب ،سيبويه :ينظر - ١
  .٢/٢٨٢ج، شرح املفصل للزخمشري ،ابن يعيش - ٢
اللمع يف ، و٣٧٢ص واإلنصاف ،١٤٧ص وضرائر الشعر، ٢/١٥٧ج البحر املحيطتفسري البيت بال نسبة يف  - ٣

 .٧٤ص العربية
 .٢/٩٥٩ج ،املقتصد يف شرح اإليضاح ،عبد القاهر اجلرجاين :ينظر - ٤
  .٧٤-٧٣ص  ،اللمع يف العربية ،ابن جين :ينظر - ٥
 .٢/٣٨١ج ،الكتاب ،سيبويه - ٦
 .٢/٦ج ،الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلتفسري  ،جار اهللا الزخمشري :ينظر - ٧



 ٧٨ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
العطف عطفًا على بعض الكلمة، وجب عندئٍذ إعادة اخلافض "حىت تكون قد عطفَت امسًا 

 .١وحرفًا على اسم وحرف مثله"
ومن اآلراء اجليدة اليت ِقيلت يف هذا الشأن إزالُة إام الضمري بإعادة ذكره يف  إام الضمري: -

ألنَّ الضمري يف احلقيقة اسم مبهم، وإذا ُسِبَق مبا يؤكده َقِوَي يف بابه واحتمل سياق الكالم، 
العطف عليه، وإال فهو ممتنٌع. وهذا رأٌي ُمنِصٌف بني َمن َمَنَع وَمن أجاز بإطالٍق. قالوا: "إنَّما 

ْرت ِبِه وزيٍد، الـُمنَكر َأن يعَطف الظَّاهر على الـُمضمر الَّذي مل َيْجِر له ِذْكٌر، فتقوُل: َمَر
 .٢وليس هذا َحبَسٍن، فَأّما َأْن يَتقدَّم للهاء ِذْكٌر فهو حسٌن، وذلك: َعْمرو َمررُت ِبِه وزيٍد "

ولعلَّ من قواعدهم أن حيملوا الشيَء على األصل يف بابه، واألصُل قوة الشَِّركة بني املتعاطَفني:  -
من املتعاطفني ميكنه أْن حيلَّ حملَّ اآلخر. وّملا هنا قوة الشركة بني املتعاطفني، حىت إنَّ كلَّ واحد 

مل يكن ذلك ممكنًا مع الضمري امتنَع العطُف عليه المتناع العطف على ما ال جيوز عكسه، فلم 
َيُجْز "مررُت بَك وزيٍد، ألّنك لو قلت: مررُت بزيٍد وَك، مل جيز. فإذا قلت: مررُت بَك وبزيٍد، 

  .٣ٍد وبَك، جاز"جاز، ألّنَك لو قلت: مررُت بزي
   :ترجيح العطف عليه باملرجحات اآلتية

وجد بعض النَُّحاة خالل استقرائهم آليات القرآن الكرمي والشواهد الشعرية وكالم العرب أنَّ      
راءهم مبا آودعموا  ،هناك موجباٍت حقيقيًة لترجيح العطف على الضمري املجرور دون إعادة العامل

  :يأيت
خالصة الكالم هنا أنَّ قياس الضمري املجرور على  سماع على الفصيح:موافقة القياس وال -

التنوين يف االسم بعيد، وشرط حلول كّل واحد من املعطوف واملعطوف عليه أبعُد، بدليل أنَّ 
التنوين ال يعطف عليه بوجٍه وال يؤّكد وال ُيبدل منه، وضمُري اجلر يؤّكد وُيبدل منه بإمجاٍع، 

ليه ويبدل منه ويؤكد من غري إعادة جار، وهذا وارد يف كالم العرب نظمًا ويفترض أْن ُيعطف ع
عطفًا على الضمري » فرسه«. ويقّويه ما حكاه قطرب: ما فيها غُريه وفرِسه، جبر ٤ونثرًا

واتَُّقوا اللََّه الَّذي َتَساءُلوَن بِه أّما شرُط اإلام فجّيٌد لقوله تعاىل:﴿». غريه«يف

                                                             
  .١/٢٠٢ج ،شرح مجل الزجاجي ،ابن عصفور األشبيلي - ١
  .١٩٠ص ،حجة القراءات ،ابن زجنلة - ٢
  .١/٢٠٢ج ،شرح مجل الزجاجي ،ابن عصفور األشبيلي - ٣
 .٣٧٦-٣/٣٧٥ج ،شرح التسهيل ،ينظر: ابن مالك - ٤



 ٧٩                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
على قراءة محزة أحد القّراء » به«عطفًا على الضمري يف» األرحاِم«جبرِّ  ،١﴾النساءواألرحامَ 

السبعة، ألنَّ تأويلها على غري العطف على الضمري ُيخِرُج الكالَم عن الفصاحة، فال يلتفت إىل 
 . أما َمن قال بأنَّ ١التأويل. فاالختيار جوازه يف الكالم مطلقًا، ألنَّ السماَع يعضُده والقياَس يقوِّيه

، فأكثريُتهم على وجوب االحتجاج ا وإْن خالفت ما عليه ٢النَُّحاة ال حيتجون بالقراءة الوحيدة
ما ُوِجد طريٌق ، اجلمهور والنَُّحاة ال يقطعون "على الفصيح، ُيسَمُع منه ما خيالُف اجلمهوَر باخلطأ

مسوِّغًا له؛ كَرْفِع املفعول، وجرِّ إىل َتقبُِّل ما ُيورده إذا كان القياس يعاضده؛ فإْن مل يكن القياُس 
الفاعل، وَرْفِع املضاف إليه، فينبغي أْن ُيَردَّ، وذلك ألنَّه جاء خمالفًا للقياس والسماع مجيعًا، فلم 

. ومما يقّويه: "أنَّه مل يأِت ذه القراءِة من عند نفسِه، بل رواها عن رسول ٣َيبَق له ِعْصمة ُتضيفُه"
. إضافة إىل ذلك، أنَّ قراءة ٤عليه وسلََّم، وذلك ُيوِجُب القْطَع بصحَّة هذه اللُّغة"اللَّه صلَّى اللَّه 

النصب وإْن صّحْت َفَعلى خالٍف، وقد تطرََّق هلا االحتماُل، واالحتماُل شكٌّ وظنٌّ، فال يتقدم 
 دليٌل مع االحتمال على ما يوجب تأكيده بالقياس على الفصيح.

َيسأُلونَك عِن الشَّهِر احلراِم ِقَتاٍل فيه ُقْل ِقَتاٌل فيِه يف قوله تعاىل: ﴿ أّما من جهة املعىن فمثبٌت
عطفًا » املسجِد«) جبرِّ ٢١٧﴾ (البقرة: َكِبٌري وَصدٌّ عن سبيِل اللَِّه وُكْفٌر ِبِه واَملسجِد احلَراِم

سجد احلرام"هو منُع ألنَّ معىن الُكْفِر بامل» سبيِل اهللا«ال بالعطف على » وكفٌر بِه«على اهلاء يف 
النَّاِس عن الصَّالِة فيه والطَّواِف به، فقد َكَفروا مبا هو السَّبُب يف فضيَلتِه اليت ا َيتميَّز عن سائر 

وَما وَيسَتفُتونَك يف النِّساء ُقل اللَُّه ُيْفتيُكْم فيِهنَّ . ويرادفه يف هذا املعىن قوله تعاىل: ﴿٥البقاِع"
)؛ ألنَّ معىن االستفتاء هو طلب ١٢٧﴾ (النساء: اِب ِفي يتامى النِّساءعليُكْم يف الكت ُيْتلى

اإلفتاء، وهو اإلجابة ببيان احلكم  والتقدير: ويستفتونك يف حكم النساء البالغات، ويف ما ُيتلى 

                                                             
. والقراءة حلمزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل ١٥٧-٢/١٥٦ج ،تفسري البحر املحيط، األندلسي أبو حيان - ١

  أحد القراء السبعة
البن اجلزري،  غاية النهاية يف طبقات القراءو ،١/١١١للذهيب، ج معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ينظر:

 .١/٢٣٦ج
 .١٣٧ص ، يف القراءات واملعاينمفاتيح األغاين ،أبو العالء الكرماين - ٢
  .٣٨٧/ ١ج ،اخلصائص ،ابن جين - ٣
  .٩/١٧٠ج ،مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي - ٤
  .٦/٣٦ج ،نفس املصدر السابق - ٥



 ٨٠ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
عليكم من حكم النساء اليتامى غري البالغات أيضًا، وهذا التفسري لإلقساط املنفي املتقدم من 

وبذلك يصبح العطُف على الضمري أقوى من جهة املعىن"  ١ومواريث املستضعفني.حكم الوصية 
 .٢ألنَّ اإلفتاَء إّنما يكون يف املسائل"

: وجد النَُّحاة أنَّ الفصحاء من العرب تصّرفوا كثريًا بأحرف كثرة الشواهد الشعرية عليه -
ن باب الضرورة العطف، وجاء ذلك يف مجلة واسعة من أشعارهم، فيجب إخراج املسألة م

الشعرية، خاصة وأنَّنا وجدنا الشعراء يعطفون بالواو، وتارة بأو، وتارة ببل، وتارة بأم، وتارة 
 :٣بال، كقول رجل من طيء 
 اتََّقْت ِفَئٌة... َظلَّْت ُمَؤَمنًَّة ِممَّْن ُيعاِديها َبْل ُأَنْيساَنإذا ِبَنا 

بعد احلرف ال يعكس فخرًا، والشاهد نادٌر ال  معىن العطف هنا غري َحَسٍن ألنَّ املقصوَر عليه
 نظَري له، وال ُيعرُف قائُله.

 َغْوٌط َنَفاِنفُ  بينها واألرِضُنَعلُِّق يف ِمْثِل السَّواري سيوَفنا... َفَما   : ٤وقال مسكني الدارمي -
 ِة، َجـأٍب َحْشَورِ ... ِمْن ُحُمِر اِجللَِّبَي، أْو ُمَصدَِّر:       آَبـَك، أيِّْه ٥ وقال أحد الرّجاز

ويقترح بعض النحاة ترجيح العطف على الضمري املجرور بعلة املشاة، حیث  اّطراد العلة: -
قال: "كان مبقتضى هذه العلِة أالَّ ُيْعَطَف على الضمري مطلقًا، أعين سواًء كان مرفوَع املوضِع أو 

ا ُوجدت العلة وحتقق موجبها، أمكن . فلّم٦منصوَبه أو جمروَره، وسواًء ُأعيد معه اخلاِفُض أم ال"
هلا أن تّطرد. ولعّله يقصد أنَّ موجب العلة هو استحقاق املشاة، وأن قواعد النحو ملا كانت ال 

                                                             
  .٢/٦٣٥ج ،درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ،عبد القاهر اجلرجاين :ينظر - ١
  .٢/٥٠٨ج ،الفرقان ورغائب القرآن غرائبتفسري  ،احلسن بن حممد القّمي - ٢
  .١٥٧-٢/١٥٦ج ،تفسري البحر املحيط ،أبو حيان األندلسي :ينظر - ٣
   ِمنَّا تنائُف َكْعِبوال بينها اَمَف.. .ناسيوُف واريالسَّ لِ ْثِم يف َتْعَلُق:  . ورواية الديوان٧٥ص ،ديوانه ،مسكني الدَّاِرمي - ٤

والتنائف: مجع التنوفة وهي الفالة ال ماء فيها وال أنيس. وفيه عطف األرض  ،سطوانةوالسواري: مجع سارية، وهي اُأل
 بالواو.على اهلاء 

، املحكم واملحيط األعظم، و١٤٧ص ضرائر الشعر، و٢/١٦٧ج تفسري البحر املحيطالرجز بال نسبة يف  - ٥
يا أيها، املصّدر:  بالناس الصَّْوُت، والتأييه: معناه . ومعىن آبك ويلك٤٨٨و٦/٢٥٦ج ذيب اللغة، و١٠/٥٦٨ج

رفض النصيحة مث وقع  ملناجلأب: الغليظ، احلشور: اخلفيف منتفخ اجلنبني. ويقال البيت  ،املسان: اِجللَِّة ،الشديد الصدر
 وفيه عطف مصّدر على الياء بأو. فيما ُحذَِّر منه.

  .٢/٣٩٦ج ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،السمني احلليب - ٦



 ٨١                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
ختلو من وجوه االستثناء فيها، فإّما أْن ُيمَنع العطُف على الضمري املنصوب مطلقًا، وإّما أْن ُيجّوَز 

ط، وهذا جّيٌد لترجيح العطف وإْن مل يتحّقْق موجُب يف الضمري املرفوع واملجرور دون شرو
  اختصاص العلة.

  العطف على الضمري املرفوع  .ب
منع النَُّحاة أْن ُيعطف االسم الظاهر على الضمري املرفوع، سواٌء أكان متصًال أم كان مستترًا، دون      

كما يف قول  ،عر اضطرارًاوأخلوها من الش ،توكيد أو فاصل بني املتعاطفني، واشترطوا للفاصل شروطًا
  :١عمر بن أيب ربيعة 

  الـال َتَعسَّْفَن َرْمـاِج املَ ـ.. َكِنع.َتهاَدى أقَبَلْت وُزْهرٌ قلُت إْذ 
دون توكيٍد أو فْصٍل » أقبلت«على الضمري املرفوع املستتر يف الفعل » زهر«حيث َعطف بالواو لفظ 

  أو طول كالم.
  :موانع العطف واشتراط الفاصل

فصْل بينهما ضمري َيثر النَُّحاة عطف االسم الظاهر على ضمري الرفع املتصل بالفعل إذا مل منع أك
مث سّوغوا  ،منفصل مؤكِّد  ولكنهم تساحموا بوجود فاصل بينهما تقوية له يف اللفظ واملعىن

   :موقفهم هذا باألسباب اآلتية
ر حركَة بنائه، وُيسّكُن آخر إنَّ الضمري املرفوع حني يتصُل بالفعل يغّي تغيري بناء الفعل: -

الفعل، مث يصبحان كالكلمة الواحدة، فيأيت الَفْصُل لتقوية الضمري من جهة التعويض عن 
السكون وتغيري احلركة اليت حلقت الفعل. لذلك:"كرهوا أْن َيشِرَك املظَهُر مضمرًا ُيبىن له 

 ٢يفارقها كألف أعطيت". الفعُل غري بنائه يف اإلظهار، حىت صار كأنَّه شيء يف كلمٍة ال
ِمْن عَبدَنا وقال الَّذيَن َأْشرُكوا لو شاَء اللَّه ما واستدلوا بشواهد كثرية، منها قوله تعاىل:﴿

.حيث ُرفع ٣٥﴾ النحلوال َحرَّمَنا ِمْن دونِه ِمْن شيءٍ  حنُن وال آباُؤنا ُدونِه ِمْن شيٍء
 ».نا«بالعطف على » آباؤنا«

عندما يتصل الضمري املرفوع بالفعل يتّرتل من الكلمة مرتلَة  ل:امتناع عطف االسم على الفع -
جزٍء منها، بدليل أنَّه ُيَسّكن له آخُر الفعل ختّلصًا من توايل احلركات، وهذا ال ُيكره ِإّال يف 

                                                             
  .٣٠٥ص ،.والرفع رواية الديوان٢/٤٧٥،جوالكوفيني البصريني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف ،بن األنباريا - ١
  .٢/٣٧٨ج ،الكتاب ،سيبويه - ٢



 ٨٢ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
فإذا عطفنا عليه وقع العطف على الفعل، فاحتاجوا للفاصل"ِمْن حيُث مل َيجْز  ١كلمة واحدة.

 .٢الفعل مل جيز عطف اُملظَهر على اُملضَمر املرفوع"َعْطُف االسم على 
واملعطوف عليه ّملا كان ضمريًا مستترًا َوَجَب أْن يكون أضعَف عدم التمكن يف االمسية:  -

حاًال من الضمري املتصل فاحتاجوا إىل إظهاره بفصله عن عامله حىت يعوَد إىل متكنه؛ ألنَّه 
وقد شّبه سيبويه هذه  ٣.وال ُمحِدٌث أثرًا يف اللفظ""حمسوٌس عندهم غُري مؤّثر يف اُحلْكم، 

املسبوكة مع معموهلا مبصدر مؤول يف قولنا: قد علْمُت أْن ال تقوُل. » أْن«احلالة حبالة 
َقُبحَ » ال«كاٍف ليعود الفعل إىل أصِل َوْضِعه وهو الرفُع، فإْن ُأْخِرجْت » ال«فالَفْصُل بـ

 .٤الرَّفع
اْسُكْن أنَت لى ذلك مما جاء يف القرآن الكرمي،كقوله تعاىل:﴿مث أكثروا من الدالئل ع

ِمن حيُث ال  َيراُكْم هو وَقِبيُلُهِإنَّه .وقوله تعاىل:﴿٣٥﴾البقرةاجلَّنةَ  وزوُجكَ 
  ٥.فبذلك يكون "التأكيد قد قوَّى ُحكم االمسية فيه".٢٧األعرافَتَروَنُهْم﴾

  :موجبات العطف ومرّجحاته
ة مبا ال يؤثر على املعىن أو التركيب ميكنه أْن حيلَّ بعض رامة القاعدة النحوّيَص من املؤكَّد أنَّ ختفيَف
وهذا ما جعلهم يستحسنون الفصل بطول الكالم إذا كان له أثر داليل  ،اإلشكاالت اإلعرابية

  يقوي الفصل بني املتعاطفني كاآليت:
د جيعل املتعاطَفني يشتركان إنَّ العطَف على الضمري املتصل املرفوع دون مؤكِّ  إطالة الكالم: -

بعامٍل واحٍد  لذلك كان الفصُل بينهما، بـال أو بشبه اجلملة أو بشيٍء يطول به الكالم، 
 جيعُل العطَف أمَنت؛ ألسباٍب منها:

أن يطول الكالم بشبه اجلملة تأكيدًا له. واملقصود بالطول القائم مقاَم التأكيد،كما  -١
قبل حرف العطف واملعطوف معموٌل للعامل يف الضمري يقول ابن عصفور، هو أْن يقع 

                                                             
 .١/٢٠٠ج ،شرح مجل الزجاجي ،ابن عصفور :ينظر - ١
 .٢/٩٥٧ج ،الغّرة يف شرح اللُّمع ،ابن الدهان - ٢
 .٣/٣٠ج ،اخلصائص ،ابن جين - ٣
 .٢/٣٧٨ج ،الكتاب ،سيبويه :ظرين - ٤
  .٢/٩٥٨ج ،الغّرة يف شرح اللُّمع ،ابن الدهان - ٥



 ٨٣                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
واستدلوا بقوله  ١املعطوف عليه، وبذلك يصبح طول الكالم عوضًا من ِذْكر املعطوف عليه.

ِلُيْخِرَجُكْم مَن الظُّلماِت إىل النُّور وكاَن  ُيصلِّي عليُكْم ومالئَكُتُه﴿هو الَّذي تعاىل:
اشتغَل العاملُ » عليكم«فلّما طاَل الكالُم بشبه اجلملة  .)٤٣: األحزاب( ﴾ِباُملؤمِنَني َرِحيمًا

 به، فَحُسن العطف عليه.
سيُقوُل الَّذيَن َأْشرُكوا لو ﴿ أن يطول الكالم بـال وُيسبق بالعائد. ومثاله قوله تعاىل: -٢

 على الضمري يف» آباؤنا«حيث ُعطف  .)١٤٨: األنعام( ﴾ما َأْشركنا وال آَباُؤناشاَء اللَُّه 
مع أنَّ » وال«"وال تأكيد هناك، وال َفْصَل، وال شيَء أكثُر من طول الكالم بقوله » أشركنا«

وُيالحُظ من سياق  .٢ى أْن يكون الطول قبل حرف العطف"الطول بعد الواو، وإمنا اُملراع
اآلية أمور:األمر األول أنَّ التأكيد ُيفترض به أْن يكون من مجلة املعطوف عليه ال من مجلة 

جاءت »ال«والثالث أنَ  ٣املعطوف. والثاين جيب أال ُيفصَل بني حرف العطف وبني املعطوف.
أما األمر الرابع فهو أنَّ العطف مقوى بِذْكر الضمري يف سياق ».ما«تأكيدًا ملعىن النفي يف 

  اآلية. وهذه األمور هي اليت رّجحت الرفع بالعطف على الضمري.
﴿َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِلُأْنِذَرُكمْ كقوله تعاىل:٤ه تأكيدًاأن يطول الكالم باملفعول وغري-٣

  .)١٩: األنعام( ِبِه َوَمْن َبَلَغ﴾
إْذ لو ُعدنا إىل  ؛ويتضح هذا من الفصل إلشغال العامل به .أْن ُيغين طوُل الكالِم املعىن -٤

ألنَّها  ،اهللا تعاىل ومن مالئكتهمن  واحدًة أْن تكون الصالُة آية األحزاب لوجدنا أنَّه يستحيُل
 ،ومن املالئكة دعاٌء  فجاء الفصل ليزيَد التركيب بالغة وإحقاقًا هلذا املعىن ،من اهللا رمحٌة

  .٥واملالئكة يصّلون على هذا أنَّهم مل يقّدروا كعادم: والدليُل
عُضهم أنَّ التشّدد هنا سعى النَُّحاة حلماية شاهدهم بإثبات روايته، وقد رأى ب اَألَثُر اَملرويُّ: -

يف العطف دفعهم يف أحيان كثرية إلدخاله يف باب الضرورة الشعرية، يف وقت ال حاجَة 
لذلك طاملا أنَّه مسموع عن العرب. قال ابن مالك: "وأحسُن ما اسُتْشِهَد به على هذا قوُل 

                                                             
  .٢٠٠ -  ١/١٩٩ج ،شرح مجل الزجاجي ،ابن عصفور :ينظر - ١
  .١/٢٢٤ج ،شرح املقدمة اُملحِسبة ،ابن باَبَشاذ - ٢
 .٢/٩٥٨ج ،املقتصد يف شرح اإليضاح ،عبد القاهر اجلرجاين :ينظر - ٣
 .٤/٥٦٨ج ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،السمني احلليب :ينظر - ٤
  .١/٥٦٠ج ،تفسري البحر املحيط ،أبو حيان األندلسي :ينظر - ٥



 ٨٤ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
 (صلى) عمر(رضي):وكنُت وجاٌر يل من األنصاِر،وقول علي (رضي):كنُت أمسُع رسول اهللا
 ١يقول:كنُت وأبو بكٍر وعمُر، وفعلُت وأبو بكر وعمُر، وانطلقُت وأبو بكر وعمُر ".

  

  حالة العطف على املوضع: .٢
فصاحة التركيب، وأصالة املوضع، ووجود طالب املحلِّ.  هي: َذَكَر البحُث ثالثة شروط للعطف،     

﴿وأَذاٌن مَن اللَّه ورُسوِله إىل النَّاس  :سنرى هنا كيف وّظفوها يف الترجيح انطالقًا من قوله تعاىلو
فِإْن ُتْبُتْم فهو َخْيٌر لكم وإْن َتولَّْيُتْم فاعلُموا  أنَّ اللََّه بريٌء من املشركَني وَرُسوُلُهيوَم احلجِّ اَألكِرب 

 املصحف برفعفقراءة  .)٣: التوبة(﴾ أنَّكم َغْيُر ُمْعِجِزي اللَِّه وبشِِّر الَّذيَن َكَفُروا بعذاٍب أليٍم
وقرأ بعضهم بالنصب كابن  ورسوُله بريٌء كذلك. على أنَّه مبتدأ ُحذف خربه، والتقدير: »رسوُله«

  .٢قال إنَّ اهللا إنَّ اهللا، قّدره: جمرور بالباء، وَمن قرأ: »أّن اهللا« أيب إسحاق وعيسى بن عمر.
"أال تدخل إال على : تّج بتحقق شرطيهاواح ،بالواو» رسوِلِه«فجرَّ ، ٣وحقِّ رسوِلهِ  بعُضهم قّدَر:     
 ،"اجلرُّ فيه على الَقَسم وُيالحُظ أّن ابن األنباري رّجح القسم فقال: .٤، وال تتعلق إال مبحذوف"ُمظَهر

"فاستغىن  ويف مكان آخر رّجح الوجه األول فقال: .٥وال جيوز أْن يكون على العطف الستحالة املعىن"
  .٦ثاين"بذكر خرب األول عن ذكر خرب ال

  فرضيات النَُّحاة يف حال العطف على املوضع:  .أ
وجاز دون الفصل بالضمري  .٧»بريء«عطفًا على املرفوع بالفاعلية يف » رسوُله«: ُرِفَع الفرضية األوىل

 .٨كما َحُسَن هذا لطول الكالم ،وهو اجلار واملجرور ،يقوم مقام التوكيد ،املؤكِّد ألنَّه ُفصل بفاصٍل
  هذا. وقد مرَّ تعليُل

                                                             
  .٣/٣٧٤ج ،شرح التسهيل ،ابن مالك - ١
 .٢/٢٠٢ج ،للنحاس إعراب القرآنو  ،١/٣٩٤ج ،البيان يف غريب إعراب القرآن ،ابن األنباري :ينظر - ٢
 ..٤٢٣ص ،تفسري الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،خمشريالز - ٣
 .٤٧٣ص ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن هشام - ٤
  .٧٤ص  ،منثور الفوائد ،ابن األنباري - ٥
  .٨٤ص  ،والكوفيني البصريني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف ،ابن األنباري - ٦
  .٦/٧ج ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،يبالسمني احلل - ٧
  .١/٣٩٤ج ،والبيان يف غريب إعراب القرآن ،٢/٢٠٢ج ،إعراب القرآن ،أبو جعفر النحاس :ينظر - ٨



 ٨٥                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
لكنَّ  ،ألّنها يف تأويل املصدر ؛عطفًا على موضع أنَّ وامسها وخربها» رسوُله«ُرِفَع  :الفرضية الثانية

وال يغّير دخوهلا معىن  ،املكسورة اليت ال تدل على غري التأكيد» إّن« متعدد خبالف» أنَّ«معىن 
"ال موضَع ِلَما دخلت عليه : ابُن عطية قال .وباملصدرية َخِسَر االسُم معىن االبتداء وحكَمه .١االبتداء

 ،»لعلَّ«و» ليَت«وبني » أنَّ«وألنَّه ال فرَق بني  ،قد َظَهَر فيه َعَمُل العامل ،إْذ هو معرٌب ؛»أنَّ«
  .٢"واإلمجاُع أْن ال موضَع ِلَما َدَخلْت عليه هذه

  موجب العطف وترجيُحه باالستقراء:   .ب
أنَّ اهللا بريء من املشركني «ترجيح إعمال العطف يف قوله تعاىل: يبدو أَن موجب املشاة قد يعّزز     

  :ويقّويه ما آلوا إليه خالل استقراء األدلة» ورسوله
املكسورة؛ فهما من مواضع االبتداء » إنَّ«املفتوحة و» أّن«شابه النَُّحاة بني  »:أنَّ وإنَّ«بني املشاة  -

 ومها من مواضع التحقيق واالعتالء، كما تفعل املكسورة، الكالم إىل االبتداء »أنَّ«وإْن مل َتصِرف 
 ،كما نقول: علمُت أنَّ زيدًا أفضُل منك علمُت لزيٌد أفضُل منك، وتتناظران يف التركيب إذ نقول:

أال ترى أنَّ احلاجب بتساوي اُحلكمني، قال:  وقّواه ابُن .٣فوجُه املشاة بينهما لفظًا ومعىن وعمالً 
على املبتدأ أو اخلرب، يدّل على ذلك وجوُب الكسر يف قولك: علمُت إنَّ زيدًا  ل إالال تدخ» َعِلَم«

من معىن املفعولية. وإذا حتقق أنَّها يف حكم » علمت«لقائٌم. وإّنما انتصب ما بعدها توفريًا ِلَما تقتضيه 
ة َملن فّرَق بينهما ويعّزز صحَة املشا .٤املكسورة جاَز العطف على موضعها إجراًء هلا جمرى املكسورة

ِإنَّ هذه ﴿ وقوُله تعاىل:). ١٨: اجلن( وأنَّ املساجَد ِللَِّه فال َتْدُعوا مع اللَِّه َأَحدًا﴾﴿ قوُله تعاىل:
املؤلفة » وأنا ربكم«. فجاز أْن ُتعطَف مجلة )٩٢: األنبياء(﴾ فاعُبُدوِن وأَنا َربُّكمأّمُتُكم أمًَّة واحدًة 

 ألنَّ املساجَد هللا، واملعىن: قالوا: ألنَّ فيها معىن الالم قياسًا على أنَّ،» إّن وامسها«من املبتدأ واخلرب على 
وُيصَرُف إىل املصدرية،  .٥وألنَّ هذه أمتكم أمة واحدة  فـ"ُيحَمُل على معىن ما يؤوُل إليه عاقبُة األمر"

  .فيزوُل بذلك معىن االبتداء ويصحُّ العطف

                                                             
 .١/٣٩٤ج ،البيان يف غريب إعراب القرآن ،ابن األنباري - ١
  .٤/٢٥٩ج ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية - ٢
  .٣٠ص ،التنبيه على شرح مشكل أبيات احلماسة ،ينظر: ابن جين - ٣
  .١/١٨٣ج ،أمايل ابن احلاجب ،ابن احلاجب :ينظر - ٤
 .٣/١٢٧ج ،لسيبويه الكتابو ،٥٩ص  ،املسائل املشكلة (البغداديات) ،أبو على الفارسي :ينظر - ٥



 ٨٦ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
وأتوا  ،املكسورة لتحقق الشروط» إّن«َحاة على العطف على موضع اسم اتفق النُّ :استقراء األدلة -

والنَّصاَرى َمْن آَمَن باللَّه  والصَّابُئونإنَّ الَّذيَن آمنوا والَّذين َهاُدوا ﴿ بشواهد كثرية منها قوله تعاىل:
حيث ارتفع  )،٦٩: ةاملائد(﴾ والَيوِم اآلِخِر وَعِمَل صاِلحًا َفال َخْوٌف عليهم وال ُهْم َيْحَزُنوَن

ألنَّ موضعه  ،الكالَم إىل معىن االبتداء» إّن«وقد َصَرَفت  ،»الذين«عطفًا على موضع » ئونبالصا«
ولو  .١يل أنَّه ال يتعدى إال إىل امسهاوهو عمٌل ضعيٌف  بدل ،النصُب» إّن«وحّجتهم أنَّ عمَل  .الرَّفُع

إنَّ الَّذين آمُنوا والَّذين َهاُدوا والنَّصارى ﴿: ىلبدليل قوله تعا ،ُنصَب عطفًا على اللفظ لكان أقوى
وسياق اآلية مل  ،عطفًا على اسم إّن »نيئبالصا« . فانتصب)٦٢ :البقرة( َمْن آَمَن باللَِّه﴾ والصَّاِبِئَني

صارى والنَّ  والصَّاِبِئَني﴿ِإنَّ الَّذيَن آمُنوا والَّذيَن َهاُدوا  :كما أنَّه مل يتغري يف قوله تعاىل،يتغّير
  ).١٧: احلج( واَملُجوَس﴾

  :حالة العطف على التوّهم -٣
يف املعطوف أْن  املعطوف، وال ُيشترطُ  ضمر ُتبىن عليه حالُةُم عامٍل ذا العطف هو توّهُم املقصوُد     

عطف مجلة على مفرد، أو مفرد  شترط فيه أْن يكوَنبالواو من بني حروف العطف، كما ال ُي ُيخصَص
على هذه احلالة من العطف قول زهري بن  أو مجلة على مجلة. والشاهدُ  ،أو مفرد على مفردعلى مجلة، 
          :٢أيب سلمى

  إذا كان جائيا ،شيئًا وال سابٍق.. .بدا َيل أنَّي لسُت ُمدِرَك ما مضى
لسُت  ، والتقدير:»مدرك«حرف اجلر يف خرب ليس  مِ على توهُّ» سابق«الشاهد يف عطف  موضعُ      

وال «، »وال سابقًا شيئًا«صب يف ديوانه النَّ  ا روايُةأّم». وال سابٍق شيئًا«وي درٍك وال سابٍق  كما ُرمب
  فال شاهد عليها.» ساِبِقي شيٌء

  خترجيات النَُّحاة حلالة العطف على التوّهم:   .أ

                                                             
   .٣١١-١/٣١٠ج ،معاين القرآن ،حيىي بن زياد الفراء :ينظر - ١
أليب  شرح أبيات سيبويهو،٣٠٦-١/١٦٥لسيبويه ج الكتاب:ينظر: يت لزهري ولِصْرمة األنصاري معًاينسب الب- ٢

  حممد السريايف
"وال ديوانه بشرح ثعلب. ورواية ١٩٠و ١٦٦، صديوانه. وينسب البن رواحة األنصاري يف ١٨٨-١/١٨٧ج

  ٢٠٨ساِبِقي شيٌء"،ص 
 .وال شاهد على هاتني الروايتني .١٦٩، ص "وال سابقًا شيئًا " ديوانه بشرح األعلم الشنتمريورواية 



 ٨٧                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
له شأنًا ال ُيعطى لغريه؛  الشيء عند النَُّحاة جيعُل وروِد كثرَة إنَّ كثرة استعماله يف نظمهم ونثرهم: -

على  ويف احلالني جعلوا:"الكالَم ت يف نظمهم كما كانت جتري يف نثرهم،َرالعطف هذه جَ  فحالُة
خفيف هم للّتدفُعَي» ما«وخرب » ليس« الباء يف خرب استعماِل فكأنَّ كثرَة .١هنا كثريًا" يقُع شيٍء
  .٢تقديِر وجودها وإْن مل تكن موجودة" "بالعطف على »سابٍق«. وبذلك ميكن أْن ُتخفض ِفْذباَحل
م جيب ورأى بعض النَُّحاة أن الغاية من العطف على التوّه :املعدوم مرتلة املوجود وبالعكس ترتيُل -

فالنَُّحاة قد ُيرتلون  .أو بيان القصد من اإلعراب يف حال التباسه ،ى إيضاح املعىن من الكالمأال تتخّط
فأصَّدََّق لوال َأخَّرَتين إىل َأَجٍل قريٍب ﴿ يف إسقاط الفاء يف قوله تعاىل: املوجوَد مرتلَة املعدوم كما

ويرتلون املعدوَم مرتلَة املوجود على نّية وجوده كما احلال عليه  )١٠: املنافقون( من الصَّاحلَني﴾ وأُكْن
كالفاِء  ،وُجوِد منه مرتلَة املعُدوِم"ليس اُملراُد بالتَّوهُِّم الَغَلَط بْل ترتيَل امل :وهلذا قال الزركشي .يف التوهم

  .٣"ِلُيْبىن عَلى ذلك ما ُيْقَصُد مَن اإلعراب ،يف قوله تعاىل: فأصَّدََّق
 ،َوَصَف سيبويه لغَة العطف على التوّهم باللغة الرديئة :أثر النّية والقصد يف بناء قاعدة التوهم -

لكنه يف مكان آخر كان  .بدًال من لفظ التوّهممستعمًال لفظ الغلط  ،وَضَرَب عليها مثًال بيَت زهري 
فاستطاع أن يشّبه حالة العطف  ،يسعى ألن يثبت أصالة الشاهد بالربهان على صحته باألدلة العقلية

 ،فنتوهم منه املصدر ،ال تأتيين وال حتّدُثين :على التوهم حبالة تأويل املصدر من الفعل يف النّية حني نقول
بشرط أال يتغّير املعىن فحقيقة النّية وقصُد املتكلم من أهم قرائن  ،ٌن فحديٌثحنو: اليكوُن منك إتيا

كان األّوُل ُتستعمُل فيه الباُء وال تغّير  ّملا":السياق يف بناء قاعدة التوهم كما يقول سيبويه يف بيت زهري
أدرك أبو  .٤"ا يف األّولحىت كأنَّهم قد تكّلموا  ،وكانت ّمما يلزم األول َنووها يف احلرف اآلخر ،املعىن

هـ) أنَّ سيبويه مل ُيرْد مصطلح الغلط مبعناه احلقيقي بدليل أنه كان يقارن بينه  ٣٧٧( علي الفارسي
"وكأنَّ سيبويه أراد بتمثيله ذلك ذه األبيات اليت ينشدها يف غري هذا املوضع على  :وبني املصدر قال

هذا  ،فما يكون فيه الفعل داال على املصدر أجوز ،كالغلطأنَّه إذا جاز مثل هذا ّمما هو  ،جهة الغلط
 ،ون هذا النوع من العطف بالغلطونقل ابن جين عن النَُّحاة أم كانوا يسّم .٥وجه التشبيه عندي"

                                                             
 .١/٣٠٦ج ،الكتاب ،سيبويه - ١
 .١/٤٤٨ج،شرح املفصل للزخمشري ،ابن يعيش - ٢
  .٤/٩٨ج ،الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركشي - ٣
  .٢٩-٣/٢٨؛ ج ٤/١٦٠ج ،الكتاب ،سيبويه :ينظر - ٤
  .٢/١٥٢ج ،التعليقة على كتاب سيبويه ،أبو علي الفارسي - ٥



 ٨٨ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
على تعدد اإلعراب قال  النحوّيةلكنه يف حقيقة األمر كان يؤكد األثر الذي يتركه غياب القاعدة 

وإمنا ُجُم  ،مون اِصَتْعَي وال قوانُني ،ألنَّهم ليسْت هلم أصوٌل يراجعوا ؛كالمهم"َدَخَل هذا النحو يف 
  .١"فرمبا استهواهم الشيَء فَزاُغوا به عن الَقْصِد ،م طباُعهم على ما ينطقون به

  ترجيح رواية األصل:   .ب
وذلك  ،لترجيحهنا تتقدم رواية األصل بالنصب على غريها من الروايات سندًا قويًا يف ا     

  :باملرجحات اآلتية
فاملعهود يف الرواية أال ُتبىن إال على موافقة أهل العلم "ألنَّ شعاَر الرواة  :تقدمي اُملثبت على املنقول -

 ،وبناء األساليب ،..ومن مث كانت يف نظرهم مصدرًا لتقعيد القواعد.فيها الدقَُّة والضبُط واإلتقان
ألنَّها يف ذاا جيب أْن  ،موافقتها للمقياس املأخوذ أو عدم موافقتهابغض النظر عن  ،وتصحيح الكالم

  .٢نها املقاييُس وتستمدَّ األصوُل"تشتقَّ م
 ،ُاشتِهَر بني النَُّحاة» ُمدرَك«وما قام منها على توّهم الباء يف ،وشاهد زهري منقول بروايات متناقضة

ويف هذا ما يقّوي ترجيح  ،َض عليه دليٌل صاٌحل معتٌربوربَّ مشهوٍر ال أصَل له  وال حّجَة فيه إال ما َنهَ 
  .املثبت يف رواية الديوان

وأنَّ هذا البيت وأشباهه يندرج ضمن  ،فإذا علمنا أنَّ خالف النَُّحاة هو يف إثبات الروايات ونفيها     
 ،ُتغين وال ُتشِبُعاألشعار النادرة إضافة إىل أنَّ ما ُذِكر يف شأن العطف هذا ال يتعدى بضعة أبيات ال 

ومما يعزز هذا املوقف أنَّ جهود الباحثني يف موضوع الرواية  .سّلمنا بأن رواية األصل هي األرجح
أو قاعدة  ،لتقويِة وجٍه حنوي ؛َخُلصت إىل احتمال أْن تكون هذه الشواهد موضوعًة على ما هي عليه

دف بيان جمرى النصوص إذا وقعت  أو أْن يكون موضوعًا قصدًا ،من قواعد النحو عن حْسِن نّيٍة
  .٣أو نصرًة للرأي مع معرفة وجِه احلّق فيها ،ذلك املوقع

وتقديُره مع بقاِء عمله  ،وجوُد أثِر العامل املحذوف دليٌل على وجوده :فوات اُحلكم بفوات العلة -
 ،والعطف على التوهمإال أنَّ العطف هنا ُملتِبٌس بني العطف على املوضع  ،مثبٌت وواضح عند النَُّحاة

والعامَل يف  ،فالفرق بينهما من جهة العامل "أنَّ العامَل يف العطف على املوضع موجوٌد دوَن مؤّثِره

                                                             
  .٣/٢٧٣ج ،اخلصائص ،ابن جين - ١
  .٥٧ص ،أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية ،عبد العال مكرم - ٢
 ،االستشهاد واالحتجاج يف اللغة رواية اللغة واالحتجاج ا يف ضوء علم اللغة احلديث ،ينظر: حممد عيد -  ٣

  .٥٨ص



 ٨٩                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
واحلجة ملن عطف على التوهم يف بيت زهري أنَّ العامل  .١" العطِف على التوّهم مفقوٌد وأثُره موجوٌد

وقد ُيقال  .وهذا يؤدي إىل زوال احلكم لزوال العلة .لكنَّ أثره مفقوٌد أيضًا ،مفقوٌد ،وهو الباء ،فيه
 .٢ولكن أثَرها إمنا ظهر يف املعطوِف ال يف املعطوِف عليه" ،الباَء مفقودٌة وأُثرها موجوٌد إنَّ " :لذلك

وال معىن لتقديرها يف »  أنَّ«وقد سبقها ما يوحي به يف  ،فريّد السامع بأن الباء تأيت للتقوية والتوكيد
   :٣وقد يستشهد بقول امرئ القيس .طاملا أنَّ حرف العطف الواو يقوم مقام العامل املعطوف

   ُمَعجَِّل أْو َقِديٍرَفَظلَّ ُطَهاُة اللَّْحِم ِمْن َبْيِن ُمْنِضٍج... َصِفيَف شواٍء 
كأنه قال: منضٍج » صفيف«إىل معموله » منضٍج«على توهم إضافة اسم الفاعل » قدير«حيث جرَّ 
بينما كان هناك مفقودًا. هلذا قالوا  موجوٌد،» منضٍج«فريدُّ بأّن العامل  ٤ٍء أو ُمنضٍج قديٍر.صفيِف شوا

" مبا ال ُيلَتَفُت إليه  وال ُيقاُس عليه. فإذا كان كذلك، فال جيوُز االحتجاج مبا َرَوْوُه، مع قلَّتِه يف َلوِّإنه ُأ
   ٥.اخلالُفاالستعمال، وُبْعِدِه عن القياس، على ما َوَقَع فيه 

إذا َخّرَج النَُّحاة شاهدًا شعريًا ما خالَف الُعرَف النحويَّ وقواعد الُنَحاة فال  موافقة الُعرف اللغوي: -
ألننا وجدنا النحاة يتفقون على أنَّ " احلمَل  .أو أْن جيري يف كلِّ حاٍل وموضع ٦.ُيفترُض أْن يقاَس عليه

أنَّ التكّلف يف  :منها ،ودالئل ذلك كثرية ٧بعيٌد من احلكمة". ،ما ُوِجَد َمْحِمٌل صحيٌح ،على التوّهم
وأثبتوها  النحوّيةبدليل أم وضعوا القاعدة  ،اإلضمار والتقدير َيبتعُد بالشاهد الشعري عن الغاية منه

كما أنَّ اللجوء إىل َهَوى التأويل يف الشاهد ُيذهُب مبعناه عن  .وليس العكس ،انطالقًا من الشواهد
فإذا كانت زيادة الباء  .بدليل أنَّ الرواية األصل أتت بالنصب فدفعت ذا الوهَم والظنَّ ،بالصوا

وال يستحسن أْن ُيخرََّج الشاهد عليها للضرورة  ،كثرية ومطردة يف هذا الشأن فالزيادة فيها للضرورة
  .من ذلك لدينا مندوحٌة وهي زائدة إْن مل تكْن

ويقويه التدرُج يف  .يف شاهد زهري يقتضي ترجيح رواية النصب كما أن السياق :وحدة النََّسق -
فكالمها  .فهو لن َيسِبق ما هو ُمقّدر يف املستقبل ،ألنَّه إذا مل ُيدرك املاضي ألنَّه مضى ؛القول واملعىن

                                                             
  .٨/٢٧١ج،تفسري البحر املحيط ،ندلسيأبو حيان األ - ١
 .١٠/٣٤٥ج ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،السمني احلليب - ٢
 .٢٢ص ،ديوان امرئ القيس برواية األصمعي ،امرؤ القيس - ٣
  .١٠/٣٤٦ج ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،السمني احلليب :ينظر - ٤
 .١٦٢ص ،والكوفيني البصريني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف ،ابن األنباري - ٥
  .٩٦ص ،أسرار العربية ،ابن األنباري :ينظر - ٦
  .١/٣٠ج ،احلاجب ابن شافية شرح ،األستراباذي الدين رضي - ٧
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بدليل أن الضمري املستتر يف اسم الفاعل يعود  ،عجز البشر أمام الزمن :يؤكد رأيًا حتّول إىل حقيقة هي

  .وهذا أحسُن للصناعة من تقدير اجلّر .وأنَّ اإلدراك هنا مبعىن السَّْبق ،لى الشاعر لتخصيصهع
﴿وقال ِفرَعوُن يا َهاَماُن اْبِن يل َصْرحًا َلَعلِّي أبُلُغ اَألسباَب * أسباَب ولعلَّ مثله يف املعىن قوله تعاىل:

وقرأ  ،صم يف رواية حفص فأطَِّلَع نصبًا" قرأ عا ٣٧-٣٦﴾غافرإىل إلِه موسى َفأطَِّلَعالسََّماواِت 
 ،لذلك نظر املفسرون والنَُّحاة إىل املعىن الظاهر من النسق ١الباقون وأبو بكر عن عاصم فأطَِّلُع رفعًا ".

» لعّلي«ومن جعله جوابًا لـ ،»أبلُغ«َمن قرأ "بالرفع يرّده على قوله  :وقالوا ،»لعلَّ«وما أوحت به 
كم على أرجح القراءات على ما يظهر من "عطِف لفٍظ على لفٍظ ليكوَن فلو جرى اُحل ٢نصبه ".

   :لسببني ،لكان ذلك أوضح ٣الكالُم على وجٍه واحٍد".
وبذلك  .»لعّلي«وهذا ما أفاده معىن  ،أنَّ املعىن من سياق اآلية الكرمية هو الترّجي :السبب األول -١

  .فيترّجح الرفُع هلذا ٤.ايكون توّقع األمرين هو األفضُل ِمْن توّقِع أحدمه
  ٥.»لعّلي أبلُغ فأّطلُع «  :ويكون التقدير ،واحد َسٍقكي جيري الكالم على َن :والسبب الثاين -٢
ال َتنظر إىل اختالف الرواية إال من اجلهة اليت تتوافق مع  النحوّيةمث إنَّ القاعدة  :ميزان الفصاحة -

فلّما َكُثرِت الرواياُت عادوا إىل  .ع كالم العرب الفصحاءأو من اجلهة اليت تتوافق م النحوّية،األصول 
 ،وال ُيتكلم على مقتضى ،" ُينِشُد بعُضهم شعَر بعضٍ ؛وعللوا عمَلهم هذا بأنَّ األعراب ،رواية األصل

فإذا  ٦وِمن هنا تكثَّرِت الرواياُت يف بعض األبيات ". ،وكلٌّ يتكّلم على ُمقتضى سجيته اليت ُفِطَر عليها
مل ُيدَرُج كشاهد على  ،أو مل ُيقاَبل َمبا يعتّد بكالمه ،وضع الشاهد موضعه يف ميزان الفصاحةمل ُي

ال يصحُّ وصُفه  ،فإنَّ جانَبهم مصوٌن ،وحنن نعلم أنَّ الفصحاء " أساس القواعد ،قواعدهم األصول
ى يف الفصاحة على األكثر وُيقدَّم األقو ،لذلك تضُعُف الرواياُت املتعددة إذا خالفِت األصَل ٧باخلطأ ".
  .واألشيع

  
                                                             

  .٢٧١ص ،البن خالويه إعراب القراءات السبع وعللهاو .٥٧٠ص ،كتاب السبعة يف القراءات ،ابن جماهد - ١
  .٣/٩ج ،معاين القرآن ،زياد الفراءحيىي بن  - ٢
  .٣٤٧، ص احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه - ٣
 .٣٤٧-٢/٣٤٦ج ،معاين القراءات ،حممد بن أمحد األزهري :ينظر - ٤
  .٦/٣٦ج ،الفرقان ورغائب القرآن غرائبتفسري  ،احلسن بن حممد القّمي :ينظر - ٥
 .٤٨٥-٤٨٤ص ،الفوائدختليص الشواهد وتلخيص  ،ابن هشام - ٦
 .٥٧ص  ،االستشهاد واالحتجاج يف اللغة ،حممد عيد - ٧



 ٩١                       عشرونال، العدد اخلامسة، السنة جملة دراسات يف الّلغة العربية وآداا

  
   :خامتة البحث ونتائجه

من  ،ال شكَّ ،ولكنَّ تباين آرائهم ينشأ ،قد خيتلف النَُّحاة العرب القدامى يف مسألة اإلعراب
فإذا ما استطاع النحوي الوقوف على املعىن الصحيح أْمَكَن له يف كثٍري من  ،التقدير اخلاطئ للمعىن

  .ح بشكٍل صحيح  وهنا تكمن أمهية توظيف الترجيح يف مسائل النحواألحيان أْن ُيرجِّ
ولكنه مل يصْل إىل حدِّ  ،ن هذا االختالف والتعدد أنتج ما يسمى باجلواز النحويإ ،يف احلقيقة     

أو يترك ما  النحوّية،أو يهمل األصول  ،ُيْذهب بدرجات الفصاحةف ،التكّلف يف صناعة اإلعراب
ترجيٌح ُيكمل  ،هذه هي أساليب النَُّحاة العرب اليت اعتمدوها يف الترجيح .اللغويةجرت عليه األعراف 

ضمن مستويات النص اللغوية وسياقه  ،له أئمة النحو ما يبحثون عنه من املعاين الدقيقة للنحو وأحكامه
ذكر أهم لذا كان من الضروري أن ن ،ها حّقهامل يوفِّولكنه  ،لقد استعرضها البحث باختصار .الداليل

  :ما توّصل إليه
وتعدد  ،واالقتضاء ،الترجيح النحوي يف لغتنا ظاهرة أفرزا ظواهر أخرى كظاهرة اجلواز -١

  .اإلعراب
 التفاسُري املعاين وختتلَف أراد النَُّحاة من خالل الترجيح أن يوّحدوا اإلعراب تفاديًا من أْن تتعدَد -٢

  .ألصول عندهموتفسري الشواهد ا ،يف تفسري القرآن خاصًة
وقيمة  ،اءّروقيمة معرفية تسعى إلغناء ثقافة الُق ،لغوية دف إىل توسيع معاين النص للترجيح قيمٌة -٣

وحصِدها وجوَه  ،وهذه القيمة تتعّزز يف توحيدها وجوَه اخلالف آراء النحاة،تصويب  تتجلى يف حنوية
   .اجلواز

 ،قليةواألدلة العقلية والنَّ ،النحو وأصوله املعروفة قواعد :اعتمد النَُّحاة يف تقوية الراجح على -٤
  .وقرائن الترجيح األخرى ،وموجبات التعليل ،ومتطلبات الّسياق ،والشواهد الشعرية والنثرية

اعتماد بعض النَُّحاة على الروايات أّما  ،الترجيح للشاهد الشعري أساسَ  األصُل تعّد الروايُة -٥
  ، وتعدد هلجام.اختالف طبائع العرب يف إنشاد الشعرمن األسباب، أمهُّها مجلة يعود إىل فاملتعددة له 

  .املناسبة النحوّيةوُيْحِكموا له قواعده  ،أراد النَُّحاة أن يثبتوا صّحة الشاهد الشعري كيفما جاء -٦
يبدو أنَّ اجتهادهم يف تأسيس قواعد حنوية جديدة أدخل بعض األشعار يف باب الضرورة  -٧

  .الشعرية
  .للنّية والقصد دوٌر كبري يف بناء قواعد التوّهم -٨



 ٩٢ ويوسف عبود سامي عوض  - الترجيح النحوي يف مسائل متعلقة بالعطف

 
وتوّجيهه إن  ،اهلدف منها تعّزيز الرأي اآلخر إن كان صائبًا ،تظهر لدى النَُّحاة لغٌة أدبيٌة ذوقية -٩

  كان خاطئًا.
متّنيُت لو كان لدي متَّسع من الكالم يف هذا املقال للحديث  ،وانطالقًا من أمهية هذا املوضوع     

وكم كنت  .وكثرة أوجه اإلعراب فيه ،وطرائقه الغامضة ،عن مسائل الترجيح رغم مسالكه الصعبة
ِلَما له من فائدة عظيمة جتّنبهم  ،لو يتوّسع فيه الباحثون يف جمال الدراسات اللغويةذاتِه أمتىن يف الوقت 

يف عليها النَُّحاة القدامى وتوجههم حنو الّدقة يف حتديد األصول اليت ارتكز  ،خطأ اُحلكم يف اإلعراب
. لكين ال الترجيح، وتقليل املساحة االفتراضية لتعدد اآلراء النحوية من خالل قولنا جيوز كذا وال جيوز

وصاغوا آلياته انطالقًا من  ،أتوقع أْن أراه على صورته احلسنة تلك إال إذا استعّدوا له خري استعداد
  سري دقائق النص اللغوي. تعاضد علوم العربية مع علوم القرآن لتف

  
  :املصادر واملراجعقائمة 

  القرآن الكرمي .١
، تح: حممد مرعب، الطبعة األوىل، بريوت: دار إحياء التراث ذيب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد،  .٢

  .٢٠٠١العريب،
رة: دار ، تح: د.عيد درويش؛ د.عوض القوزي، الطبعة األوىل، القاهمعاين القراءاتاألزهري، حممد بن أمحد،  .٣

  .١٩٩٣املعارف، 
، تح: أ.حممد احلسن؛ أ.حممد الزّفاف؛ أ.حممد عبد احلميد، شرح شافية ابن احلاجباألستراباذي، رضي الدين،  .٤

  .١٩٨٢د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، 
، تح: عادل عبد املوجود؛ علي معوض، شاركهما: تفسري البحر املحيطاألندلسي، أبو حيان حممد بن يوسف،  .٥

  .١٩٩٣كريا النوقي؛ د.أمحد اجلمل، وقّرظه: أ.د.عبد احلي الفرماوي، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب، د.ز
، تح: حممد إبراهيم، الطبعة األوىل، بريوت: شرح ج البالغةابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهللا احلسيين،  .٦

  .٢٠٠٧دار الكتاب العريب، 
، تح: حممد حسني مشس الدين، الطبعة األوىل، بريوت: أسرار العربيةال الدين، أبو الربكات كم ،ابن األنباري  .٧

  .١٩٩٧دار الكتب العلمية، 
، تح: د.جودة اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفينيأبو الربكات كمال الدين،  ،ابن األنباري  .٨

  .٢٠٠٢ ،تبة اخلاجني مربوك، راجعه: د.رمضان عبد التواب، الطبعة الثانية، القاهرة: مك
، تح: د.طه عبد احلميد طه، راجعه: البيان يف غريب إعراب القرآنأبو الربكات كمال الدين،  ،ابن األنباري  .٩

  .١٩٨٠ ،مصطفى السقا، د.ط، القاهرة: اهليئة املصرية للكتاب 
األوىل، بريوت: دار الرائد ، تح: د.حامت الضامن، الطبعة منثور الفوائدأبو الربكات كمال الدين،  ،ابن األنباري  .١٠
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  .١٩٩٠ ،العريب 

، تح: خالد عبد الكرمي، الطبعة األوىل، الكويت: املطبعة شرح املقدمة اُملْحِسبةابن باَبَشاذ، طاهر بن أمحد،  .١١
  .١٩٧٧العصرية، 

أوتو ، عين بتحقيقها املستشرقان: جولف.برجستراسر  غاية النهاية يف طبقات القراءابن اجلزري، مشس الدين،  .١٢
  .٢٠٠٦بريتزل؛ وصححها علي الضباع، الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، 

، تح: د.سيدة عبد العال؛ د.تغريد عبد العاطي، إشراف التنبيه على شرح مشكل أبيات احلماسةابن جين،  .١٣
  .٢٠١٠ومراجعة: د. حسني نّصار، الطبعة األوىل، القاهرة: دار الكتب القومية، 

  .١٩٥٢تح: حممد النجار، الطبعة الثانية، القاهرة: دار الكتب املصرية، اخلصائص،و الفتح عثمان، ابن جين، أب .١٤
، تح:د.مسيح أبو ُمغلي، الطبعة األوىل، عمان: دار اللَُّمع يف العربيةابن جين، أبو الفتح عثمان،  .١٥

  .١٩٨٨جمدالوي،
، الطبعة األوىل، بريوت: دار اجليل ودار تح: فخر قداره أمايل ابن احلاجب،ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان،  .١٦

  .١٩٨٩عمار، 
، تح: د.عبد الرمحن العثيمني، الطبعة األوىل  إعراب القراءات السبع وعللهاابن خالويه، احلسني بن أمحد،  .١٧

  .١٩٩٢القاهرة: مكتبة اخلاجني، 
كرم، الطبعة الثالثة  بريوت: ، تح: د.عبد العالك سامل ماحلجة يف القراءات السبعابن خالويه، احلسني بن أمحد،  .١٨

  .١٩٧٩دار الشروق، 
، تح: الُغرَّة يف شرح اللَُّمِع (من أول باب إّن وأخواا إىل آخر باب العطف)ابن الدهان، سعيد بن املبارك،  .١٩
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 ١٦٨  چکیده هاي فارسی

 
  ح نحوي در مسائل مربوط به عطفیترج

  ویوسف عبود دکتر سامی عوض
  : چکیده

در ایجاد پدیده ترجیح در نحو عربی مؤثر بوده  نمودهاي اختالف آراء و تعدد وجوه اعرابی
گفته هاي نحوي آنها : منطق رایج میان نحویان نیز آن را تقویت نموده است که می گوید. است

قواعد ثابت و تغییر ناپذیري نیستند و کالم در درجه نخست بر اساس سیاق و مقام خود است 
لی آن را در صنعت نحوي اش ذوب و یک مجموعه روابط لفظی و معنوي قوي که ابعاد دال

  .می کند بر آن حاکم است
این پژوهش با یک شکل جدید برخی از مسائل عطف که کتاب هاي نحویان دوره هاي 
قبل به آن پرداخته را با تمرکز بر انگیزه هاي نحویان از ترجیح بین وجوه محتمل ساختارهاي 

کل درست را به دون آسیب رساندن عطف مورد بررسی قرار می دهد و نزدیکترین وجه به ش
  .به معنی یا اخالل در معیارهاي احکام نحو، قواعد و فصاحت آن را برمی گزیند

بخش گرایش توصیفی که اصطالح ترجیح در : این پژوهش داراي دو بخش است
چارچوب لغوي و اصطالحی آنرا توضیح داده و واژه هاي آن را در کتاب هاي نحویان قدیم 

و بخش گرایش تطبیقی که مسائل مشکل عطف را مفصل توضیح داده و . ستبیان کرده ا
آن وجوه اعرابی که در آن گفته شده را با بیان دالیل و شواهدي که در برهان و احتجاج به 

  .ترجیح داده استه مناسب با معنی و قصد دانسته رانظري را کساخته شده را بیان کرده است و
اهمیت به کارگیري ترجیح نحوي در مسائل نحو که داراي  رسیده آنپژوهش به  نتایجی که

  .دهدمی نشانویژگی اختالف است وضرورت مراعات سطوح لغوي متن وساختار داللی آن را 
  .ترجیح، اعتراض، ترجیح دهنده :کلید واژه ها
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Abstract 

Many different opinions about Arabic grammar and variety of grammatical 

types have contributed to probabilistic orientations in Arabic grammar. The 

dominant logic amongst grammarians, which asserts syntactic rules are not 

fixed and unchangeable, has supported it .Speech depends on its context in 

the first place and is governed by a powerful network of verbal and semantic 

relationships .This research puts some syntactic issues in a new perspective 

that are deliberated by earlier grammarians. It focuses on the motives of 

grammarians for probability amongst different types of syndetic structures 

and how language users choose the closest type to the right choice without 

damaging the meaning or changing the grammatical coder rules of 

eloquence. The article progresses in two directions: the descriptive 

direction, which explains probability in language; and the applicative 

direction, which explains how grammatical and syntactic forms ar used in 

action so that the most preferred form which fits the meaning and intention 

is chosen and used. Finally, the research emphasizes the importance of 

employing grammatical probability in all controversial linguistic issues and 

the necessity to take into consideration bothh the linguistic text and the 

semantic context. 
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