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  :مقدمة

 ،التوكيد ـ البدل ـ الصفة ـ العطف بنوعيه عطف النسـق    (العطف أحد التوابع األربعة 
ولكن المـتعلّم   ،من المتعلّم أنه األسهل فيتجاوزه إلى غيرهـ   غالباًـ   ويظن) وعطف البيان

  .وقواعد كثيرة ال يعرفها ،وأحكاماً ،إذا قرأ في العطف فإنه سيجد أن ثمة أموراً
ألن مـا   ،إن تجربتي في التدريس علمتني أن أقدم البحث كامالً غير منقوص وال مجتزأ

وقد الحظت أن أحكاماً كثيرة نقف عليها فـي بحـث    ،نتركه قد ال يصل إليه الطالب بنفسه
ـ  ،العطف ال يعرفها الطالب ة المعاصـرة قـد   فنعود إليها فنجد أن كثيراً من المراجع النحوي

فقـدم بـال تنسـيق     ،وأن كثيراً من المصادر القديمة قد اضطرب فيها منهج البحث ،أغفلتها
  .أو منهج متتابع تتتابع فيه فقرات هذا البحث ،محدد

ونقرأ وجهات نظر مختلفة  ،ومطوالً ،وإذا ما عدنا إلى تلك المصادر فإننا نجد كالماً كثيراً
أما الشواهد القرآنيـة   ،في إعراب الجمل التي ركِّبت أو صنعت وال سيما ،في بعض جوانبه

والشعرية فلم يقع فيها الخالف ما خال بعض القضايا الجزئية التي يمكن أن تُحّل من قـراءة  
                                                           

  .باحث سوري جامعي  )•(

  

  أسلوب العطف
  »إعادة صیاغة«
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وهذا ما الحظته في معظم المصادر التـي عـدت    ،الشاهد فال تقتضي الوقوف عليها طويالً

بل إنك لتشعر أن في كالم القدماء اضطراباً تشعر أن  ،انوالسيما ما يتصل بعطف البي ،إليها
وقد استمر هذا االضطراب حتى كتبنا الحديثة التي نقلتـه إلـى    ،ال رأي واضحاً في اعتباره

والسيما مقارنته بالبـدل   ،ولما يزل بحاجة إلى تمييز ،فظل غير واضح ،المدرسين فالطالب
إنك لتقرأ بين السطور أن عطف البيـان هـو   و ،الذي يغلب على معظم ما وقع عطف بيان

وقد يكون ابن يعيش  ،)١(وكأنه النتيجة التي يريد المحدثون بعد القدماء الوصول إليها ،البدل
  .تبويب البحث وتقسيمه أو من بدأ) ٢(في شرح المفصل

إن هذه األسباب مجتمعة جعلتني أعيد صياغة بحث العطف صـياغة ال تغيـر القاعـدة    
  .وقد وجدت أن يوزع البحث على النحو التالي ،وتبوبها تبويباً جديداً ،بل تقربها ،النحوية
  .مقدمة عن التوابعـ 
  .وحاولت أن ألم بكل جوانبها ،مع التعليق عليها كلما وجدت ضرورة ،حروف العطفـ 
  .ذا الجانب في عناوين فرعية كثيرةوقُسم ه ،أنواع العطفـ 
  .يه على شبهه بالبدلوتكلمت ف ،عطف البيانـ 
  .أحكام عامة أو خاصةـ 
  .النتيجةـ 
  العطف

تتبع مـا قبلهـا    ،لكنه يختلف عن تلك األنواع فتلك األنواع ،العطف كما تقدم أحد التوابع
ويكون فيه الثـاني   ،أما المعطوف فال يتبع إال بواسطة أي بحرف العطف ،)٣(بغير واسطة
فلم يتصل إالّ بحرف بخالف التوكيد والبدل  ،ل عملهويأتي بعد أن يستوفي العام ،غير األول
 ،أما النسق فهو من عبارات الكوفيين ،ومصطلح العطف من عبارات البصريين ،)٤(والصفة

بل هو يظن  ،ويظّل مصطلح النسق غائباً عن عقل الطالب أو المتعلم حتى يصبح متخصصاً
والنسـق هـو    ،هو العطف نفسهإنّما .. أن عطف النسق جزء آخر من العطف الذي يعرفه

  )٥(وحروف النَّسق هي حروف العطف نفسها ،الترتيب
  ):٦(وللعطف ثالثة أقسام

  . وهو األصل العطف على اللفظـ  آ
  ، العطف على المحلـ  ب
وشرط حسنه  ،وشرط جوازه صحةُ دخول ذلك العامل المتوهم ،العطف على التوهمـ   ج

  .كثرة دخوله هناك
  :مىقال زهير بن أبي سل
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  )٧(شـيئاً إذا كـان جائيـا    وال سابق    بدا لي أنّي لست مـدرك مـا مضـى   
    

 مدرك(عطفاً على ) سابق(بجر (  ـرم الشاعر أنه أدخل الباء الزائـدة فجفقـال   فقد توه
)الباء ،)بمدرك ومثله قول األحوص . وهذا ال يقاس عليه ،في خبر ليسـ غالباًـ   تزاد ألن

  :اليربوعي
  ليسـوا مصـلحين عشــيرة  مشـائيم  

  
ــا    ــؤم غرابه ــبٍ إال بش   )٨(وال ناع

   ،وعندئذ فال شاهد فيهما) ناعباً(و) سابقاً(روي الشاهدان بنصب  :تعليق  
  

  القسـم األول
  حروف العطف

  :وزعت على النحو التالي ،للعطف عشرة أحرف) ٩(عد جمهور النحويين 
  .عطوف عليه في الحكمالواو والفاء وثم وحتى تجمع المعطوف والمـ  آ
  .ألحد الشيئين أو األشياء ،أو وأم وإماـ  ب
  .الثاني خالف معنى األول في النفي واإلثبات ،بل ولكنـ  ج
  .مفردة ،الـ  د

) ١٢)(أي(وبعضهم  ،)١١)(ليس(وزاد بعضهم ) ١٠)(إما(فلم تُذْكر ،وقال كثير إنها تسعة
  .وسنفصل الكالم في كل حرف

  ):١٣(الواوـ  ١
ومعناها مطلق الجمع عند  ،لكثرة استعمالها ودورانها في الكالم) ١٤(صل حروف العطفأ

وليس فيها ) ١٧(أو هي إشراك الثاني فيما دخل فيه األول) ١٦(وتجمع األشياء) ١٥(الجمهور
 )١٨(وعلى الحقه ،..وعلى سابقه ،..احبهفتعطف الشيء على ص دليل على أيهما كان أوالً؛

  .ن متعاطفيها تقارب أو تراخٍويجوز أن يكون بي
  :أحكامھا

  :وأصل حروف العطف ،تنفرد الواو بأحكام كثيرة؛ ألنها أم الباب
وشـواهدها   ،شبه جملة على مثلها أو ،أو جملة على جملة ،تعطف مفرداً على مفردـ  ١

  .و نشير إلى ما هو معروف إشارة، نتركها ونستشهد على أحكام أخرى ،تحصى كثيرة ال
  ).١٩(فتفيد التقسيم أو اإلباحة أو التخيير) أو(عمل بمعنى تستـ  ٢
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  ).٢٠(ترد بمعنى الباءـ  ٣
  ).٢١(ترد بمعنى الم التعليلـ  ٤
  :منه قول الشاعر ،وهذا كثير ،)ال الزائدة لتوكيد النفي(ترد قبل ـ  ٥

  وال تتركـــاني ال لخيـــرٍ معجـــٍل
  

ــا     ــران بقائيـ ــاء تنظـ   وال لبقـ
    

  ).٢٢(بالواوـ  غالباًـ  لنفي يكونوالمالحظ أن عطف ا
  :قال الشاعر عمران بن حطان ،وهذا أيضاً من الكثير ،)إما(اقترانها بــ  ٦

  فاكفف كما كـفّ عنـي أننـي رجـلٌ    
  

  )٢٣(إما صميم وإمـا فقعـة القـاعِ     
 ،من الذي اشترك هو وزيـد «كقولك  ،يجوز حذفُها مع معطوفها بشرط أمن اللبسـ  ٧  

  .)٢٤(»..أي اشترك عمرو وزيد ،واشترك عمر :فقلت
  ).٢٥(يجوز دخول همزة االستفهام عليهاـ  ٨

  : تتمات
 ،كالفعل والمفعول به المجرورو مررت بعمروٍ وزيداً لكان عربياً؛ ألن الفعل :لو قلتـ ١

  :قال جرير ،ألن المفعول وشبه الجملة معموالن
ــولهم  ــدرٍ لق ــي ب ــل بن ــي بمث   جئن

  
  )٢٦(سـيار  أو مثَل أسرة منْظور به   

) سواء(العدم ألن في و هو: العدم فهو قبيح حتى تقولو مررت برجٍل سواء: إذا قلتـ ٢  
وإن جعلتـه مبتـدأ رفعـت    ) العدم(فإن تكلمت به على قبحه رفعت .. اسماً مضمراً مرفوعاً

  ).٢٧)(سواء(
منطلقان عنـدنا  الو ،وأخٍ له: رب رجٍل وأخيه منطلقَين ففيه قبح حتى تقول: إذا قلتـ ٣

  ).٢٨(ألن المعنى إنما هو وأخٍ له ،في موضع نكرة) وأخيه( مجروران من قبل أن قوله
بخالف غيره من حـروف   ،إذا عطفَ غير اسم بالواو كان العطف على االسم األولـ ٤
  :من هذا قول النابغة ،ألن معناها الجمع ،المعنى

ــكّتي   ــرت وش ــالدي إن ذك   وإن ت
  

  ا ضـمت لـدي األنامـلُ   وم ،ومهري  
ــاؤك   ــا ،حب ــاق كأنّه ــيس العت   والع

  
  )٢٩(هجان المها تُحدى عليها الرحائـُل    

  )٣٤( الفاءـ  ٢  
ويأتي بمعنى الواو ) ٣٦(واإلشراك  ،)٣٥(حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والسببية 

  :كما في قول امرؤ القيس ،)٣٧(
قفا نبك من ذكـرى حبيـب ومنـزل    

   
  )٣٨(لوى بين الدخول فحوملبسقط ال  
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  .)٣٩(عنى إلى على ما حكى الزجاجي ترد بم :وقيل
وقد يفيد عطف الجمل كون المذكور  ،التعقيب فهما قريبان فالثاني بعد األولو أما الترتيب
  .)٤٠(تباً على ما قبلها في الذكر بعدها كالماً مر

مع تراخي الزمن أكثر مما فـي  ) ثم(لكن  ،فهما بمعنى )٤٢(قد تقع الفاء موقع ثمـ   ثالثاً
  .وكأن هذا يتضح في الزمن الذي يستفاد من المعنى ،الفاء

  .)٤٣(عليها  ميجوز دخول همزة االستفهاـ  رابعاً
  :تتمة

؛ ألن ثمة )قال(والسيما مع الفعل  ،لوحظ أن دخول الفاء على األفعال يغلب عليها العطف
  :قال الشاعر ،االستمرار فيه معنى العطفو ،وفي الحوار استمرار ،ما يشبه الحوار

  وعـــاذلة تـــقطّعني مالمـــاً  
  

      جــر العــواذل لـي بـالءوفي ز  
  أيــن مســكنها ومــن هــي :فقــالوا  

  
ــت     الشــمس مســكنها الســماء:فقل

  مــن رأيــت أحــب شمســاً:فقــالوا  
  

ــت   ــزل القضــاء: فقل ــد ن ــي ق   عل
    

  :الفاء السببيةـ  خامساً
وتخـتص   ،طف مصدراً مؤوالً على مصدر منتزع من الكالم السابقهي الفاء العاطفة تع

 ،وتدخل على ما هو جزاء مع تقـدم كلمـة الشـرط    ،وال تخلو من معنى الترتيب ،بالجمل
  :قال أبو بكر األصبهاني) ٤٤.. (وبدونها

ــه  ــي فأتركَ ــارٍ ل ــن باختي ــم يك   ول
  

  )٤٥(وال اضطراراً أتاه القلب مقهورا  
    

   )٤٧(أو ـ  ٣
تخرج إلى معان كثيرة عد المتـأخرون   ،عطف موضوع ألحد الشيئين أو األشياءحرف 

واإلبهـام  ) ٥٠(والشـك  )٤٩(التخييـر و ،اإلباحـة : منهـا ) ٤٨(منها اثني عشـر معنـى  
د مـن  وقيل أما بقية المعـاني فيسـتفا   )الواو(و) بل(ومعنى  ،)٥٢(والتقسيم ،)٥١(والتفصيل
  .غيرها

  :أحكامھا
من عطف المفرد قول أبـي عـداس    ،مفرد أو جملة على جملةتعطف مفرداً على ـ   ١

  :النمري
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   لعمرك ما ندري أفـي اليـوم أو غـد  

  
  ــب ــا فنجي ــى آجالن ــادى إل   )٥٣(نن

    
  :ومن عطف الجملة قوله نفسه

ــا   أؤمــل عداســاً كمــا يؤمــل الحي
  

   خطـوب ٥٤(إذا خفتُ أو مالتْ علي(  
    

أو ) إال(المضمرة وتكون بمعنى  »أن«لمضارع بـينتصب بعدها ااً عاطفترد حرفاً ـ   ٢
 امرئمن هذا قول  ،فتعطف مصدراً مؤوالً على مصدر منتزع من الكالم السابق) ٥٤)(إلى(

  :القيس
ــه ــت ل ــا: فقل ــك إنّم ــك عينُ   ال تب

  
  )٥٥(نحاوُل ملكاً أو نمـوتَ فنُعـذرا    

    
  )٥٧)(أم(بخالف  ،إذا وقع قبلها استفهام جاز أن يكون بالهمزة وبغيرهاـ  ٣

  ):٥٨(ثمـ  ٤
: وما خالف ذلك تـأولوه ويقتضـي ثالثـة أمـور    ، وهذا مذهب الجمهور ،حرف عطف

وقد تقع بمعنـى  ) ٦٠(فهي كالفاء إال أنها أشد تراخياً ،والمهلة ،والترتيب ،التشريك في الحكم
ويجوز أن تدخل عليهـا   )٦٢(العكسو ويجوز أن تعطف جملة اسمية على فعلية ،)٦١(الواو

  ).٦٣(تفهامهمزة االس
  )٦٤(أم ـ  ٥

وتسمى ) ٦٥(في التشريك) أو(وتشبه  ،هي حرف عطف تنوب عن تكرار االسم أو الفعل
وسميت متصلة ألن ما قبلهـا ومـا بعـدها ال     ،تتقدمها همزة التسوية ،المتصلة أو المعادلة

 ،ولومعادلة ألنها تعادل الهمزة فـي التسـوية فـي النـوع األ     ،يستغنى بأحدهما عن اآلخر
  :ومن أحكامها )٦٦(واالستفهام في النوع الثاني

  .أنّها ال تقع في أول الكالم ألن فيها معنى العطفـ  آ
سواء كانتا اسميتين أم فعليتين أم مختلفتين  ،ال تقع إالّ بين جملتين تتأوالن بمفردينـ   ب

  .وقد تقع بين جملتين ال يمكن تأويلهما) ٦٧(
  :كقول الهذلي ،سمع حذفها ومعطوفهاـ  ج

  دعــاني إليهــا القلــب إلــى ألمــره
  

  )٦٨(سميع فما أدري أرشـد طالبهـا    
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  .وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ،أرشد طالبها أم غي :التقديرو
عطف غيـر اسـم بهـا أو غيـر     أي جاز  ،جواب أم يكون أحد الشيئين أو األشياءـ   د
  .)٦٩(جملة

) ٧٠) (أو(الواو ليتحول معناها إلى غير معنـى  أبدلت الميم من ) أو(قال قوم هيـ   هـ
  !!يسمع إبدال الميم من الواو أو بالعكس  ملكن ل

  )٧١(حتى ـ  ٦
  .فهو قليل االستعمال ،عامل ويعربون ما بعده بإضمار) ٢٧(حرف عطف أنكره الكوفيون 

  : أحكامھا
  :اشتُرط لعملها حرفَ عطف ثالثة شروطـ  ١
  .فال يجوز أن تعطف ضميراً ،أن تعطف االسم ظاهراًـ  آ
  .أو جزءاً من كل أو كالجزء ،أن يكون االسم المعطوف بها بعضاً من جمعـ  ب
مات الناس : تقول ،النقصانو أن يكون االسم المعطوف بها غاية لما قبلها في الزيادةـ  ج

  :وقد اجتمعا في قول الشاعر ،البخيل ماله حتى الدرهم حبس: وتقول ،حتى األنبياء
ــ ــأنتم  قهرن ــاةَ ف ــى الكم   اكم حت

  
ــاغرا    ــا األص ــى بنين ــا حت   تهابونن

    
  .ال تعطف الجملـ  ٢
  .)٧٣(فض فرقاً بينها وبين الجارة إذا عطفت على مجرور أعيد الخاـ  ٣
والعكس  ،فكل موضع جاز فيه العطف جاز فيه الجر ،حتى الجارة أعم من العاطفةـ   ٤

  ).٧٤(غير صحيح 
  )٧٥(ال ـ  ٧

ويقع إلخراج الثـاني   ،)٧٦(المعطوف عليه و اإلشراك بين المعطوف حرف عطف يفيد
  ).٧٧(مما دخل فيه األول 

  :شروط عملھا
 ،والعرض ،والتمني ،فال ترد بعد االستفهام، وتنفي الفعل المستقبل ،أن يتقدمها إثباتـ  آ

  ).٧٨(والتخصيص وغير ذلك 
  .تعطف مفرداً ال جملةـ  ب
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وتقدم هذا  ،لتوكيد النفي) ال(و سبقت بواو كان العطف للواو فإذا ،أال تقترن بعاطفـ  ج

  .في الواو
  .»جاءني رجل الزيد«فال يجوز  ،من جنسٍ واحدأي أالّ يكونا  ،أن يتعاند متعاطفاهاـ  د

  ).٧٩(ال يجوز تكرارها مثل بقية الحروفـ  هـ
  ) ٨٠(بل ـ  ٨

 ،تجعل ما قبلها كالمسكوت عنهف) ٨١(تفيد اإلضراب، حرف عطف يليها المفرد ال الجملة
والكوفيـون ال   ،)٨٣(بل هو في اللفظ خاصة  ،وقيل هي حرف عطف ال يشرك في المعنى

  .)٨٣(يعطفون بها إالّ بعد نفي 
  .جاز بل قاعد ،إذا قلت ما زيد قائماً بل قاعداًـ 
أبدلت اآلخر من  ،وما مررت برجل ولكن حمار ،وإذا قلت ما مررت برجٍل بل حمارـ 

  .)٨٤(وقد يكون فيه الرفع على أن يذكر الرجل ،األول وجعلته مكانه
فمعنـى   ،بعد اإليجاب أو األمر نحو قام زيد ال بل عمـرو ) بل(إلى ) ال(وإذا ضممت ـ 

قـال أبـو بكـر     )٨٥)(بـل (يرجع إلى ذلك اإليجاب أو األمر المتقدم ال إلى ما بعـد  ) ال(
  :األصبهاني

  األفأين أذهب ال بل مـا أريـد مـن    
  

  )٨٦(يام أروي غليلي اإلفك والزورا   
    

  )٨٧(لكنـ  ٩
تعطف مفرداً على مفرد يخالفه وال يجوز أن تعطف جملة أما عملها  ،)٨٨(حرف عطف 
  :فيكون بشرطين

  .وال يجوز أن تدخل بعد واجب إال لترك قصة إلى قصة تامة ،أن يتقدمها نفي أو نهيـ آ
  ).٨٩(الواو فهي لالستدراك فإذا سبقت ب ،أالّ تقترن بالواوـ  ب
  ) ٩٠(إّما ـ  ١٠

فتعطف أحد  ،في جميع األحكام)أو(فكانت بمعنى  ،من حروف العطف) ٩١(عدها بعضهم
  ).٩٣(األمرين أو األمور 

  :لیسـ  ١١
 في النسق مجـرى ال  »ليس«ُأجريت : كان الكسائي يقول )٩٣(: جاء في كتاب الصاحبي

وقـد   ،»فظين جوز عند الكوفيين قيام الواحد مقام اآلخـر ويبدو أن معنى النفي الذي في الل«
  :يكون من هذا القبيل قول الشاعر
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ـ       إنما صـاحبي الـذي يغفـر الذنـ
  

ــه    ــه أقلّ ــن أخي ــه م ــب ويكفي   ـ
ــاً    ــودة إفك ــر الم ــن يظه ــيس م   ل

  
ــه     ــوَل فعلُ ــالف الق ــال خ   وإذا ق

    
ويؤيد هذا  ،)الذي(على )من(يعطف االسم الموصول  ،حرف عطف) ليس(فجاز أن يكون 

) مـن (وقد يجوز إعرابه فعالً ناقصاً حذف اسمه و. ال النافية) ليس(اإلعراب إذا استبدلت بـ
  .خبره
   )٩٤(أيـ  ١٢

ومـا بعـدها    ،الذي عدها حرف تفسير ،حرف عطف خالفاً للجمهور) أي(عد الكوفيون 
  .أو بدل ،عطف بيان

  :القـسم الثاني
  المعطوف علیھو المعطوف

وقـد وجـدنا أن    ،هذا القسم إلى إعراب حروف العطف التي تقدم الكالم عليها يستندـ   آ
  .الجملةو الفعلو وبعضها االسم ،بعضها يعطف االسم فقط

بـل ذكـرت    ،المعطوف عليهو أو المعطوف ،إن المصادر لم تحدد أنواع العطفـ   ب
زيع المادة العلميـة  أي أن تو ،معظم ما يتصل بالعطف في خالل الكالم على حروف العطف

وهذا ما جعل الطالب أو المتعلّم يقف عند جوانب محددة في  ،النحوية لم يكن منسقاً أو مرتباً
أما غيـر   ،أو جملة على جملة ،بحث العطف الذي يظن أن العطف فيه يكون باسم على اسم

 ،كتبه أو مناهجهولم تمر معه في  ،والسيما في المواضع التي لم يسمع بها ،ذلك فيعجب منه
من  ،ومختلف في كثير منها بين النحويين ،وأبحاثه متشعبة ،إن النحو صعب ،فيردد مع غيره

وأالّ يتـرك جانـب    ،هنا كانت الدعوة وال تزال أن يثبت البحث كامالً في المناهج التعليمية
ة فـي نقـل   وربما عاد هذا إلى أن معظم مناهجنا يعتمد مصادر محدود. والسيما للمختصين

أو إعادة الصياغة أو التبويب الذي كثيراً مـا   ،وال يتعب أصحابها في إعادة النظر ،األبحاث
لكنها الجرأة التي  ،إنّنا بحاجة إلى الجرأة في كثير من األبحاث: وال نقول ،خفّف عن الطالب

التسهيل على و ال أن نفعل في التيسير ،تعتمد المنطق الرياضي السليم الذي يحتكم إلى القاعدة
وما علينا إالّ أن نقدمها  ،فالقواعد قد استوت منذ زمن ،االختزال الذي يشوهو مبدأ االختصار

وتيسر ما هو بحاجة إلـى   ،وأسلوب شائق وشواهد تثبت القاعدة ،للطالب واضحة بلغة سهلة
فـي   ولكن مع تعديل ،كان هذا البحث الذي اعتمدت في قسمه األول مصادر ،من هنا ،تيسير

  . .االستشهاد بأشعار وجدت ضرورة لهاو ،العبارة ال يخّل بالمعنى
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ولم أجده في كل ما عدت إليه من  ،التقسيم ما يفيد الطالبو أما هذا القسم ففيه من التبويب

ووصلت إليه في خالل اإلعراب وخالل العملية التدريسية فكان أن قسمته  ،ومراجع ،مصادر
والسيما فـي المواضـع التـي     ،الشواهدـ   وهذا جديدـ   فت إليها أض ،على األقسام التالية

وحاولت تنويع األدوات في كل قسـم مـن هـذه    . أو لم تمر معه ،يعرفها الطالب أو المتعلّم
وسيلحظ القارىء أن الحواشي ستقّل كثيراً؛  ،مع التعليق كلما اقتضت الحاجة ،األقسام للفائدة

ماخال بعض الخـالف فـي    ،األحكامو وكذلك اآلراء ،ألن الخالف كان في حروف العطف
  :فهو على النحو التالي) ٩٥(أما التبويب .. وعندئذ أشرت إليها ،عطف بعض األشياء

  ـ  أوًال
  :عطف اسم على مثلھـ  آ

وهذا عدد من  ،أو هو األصل فيما يحفظه ،وهو الذي يعرفه الطالب ،وهذا من الكثير جداً
  :الشواهد

  :)٩٦(قال لبيد
  لو كـان حـي فـي الحيـاة مخلّـداً     

  
ــوم    ــو يكس ــاه أب ــدهر ألف ــي ال   ف

  الحارثـــان كالهمـــا ومحـــرقو  
  

ــوم    ــارس اليحمـ ــان وفـ   والتبعـ
  الصعب ذو القـرنين أصـبح ثاويـاً   و  

  
  بالحنو فـي جـدث يـا أمـيم مقـيمِ       

    
  .المعروف أن عطف عدد من األسماء بالواو يكون العطف فيه على االسم األولو
  :اسم ظاھر على مضمرعطف ـ  ب

  :)٩٩(من هذا قول طرفة  ،محل االسموهذا جائز ؛ألن الضمير يحل 
  فــذرني وخلقــي إننــي لــك شــاكر

  
  ولو حّل بيتـي نائيـاً عنـد ضـرغد      

  :)١٠١(أما قول زياد األعجم  ،معيةوجاز في الموضعين إعراب الواو لل  
  فإني وأرضاً أنت فيهـا ابـن معمـر   

  
  هــاكمكــة لــم يطــرب ألرض حمام  

    
  .الّ العطف؛ ألنها لم تُسبق بجملةفليس في الواو إ

  :العطف على الضمیرـ  ج
  :العطف على المرفوعـ  ١
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: اقعد وأخوك لم يجز حتى تقـول  :فإذا قلت ،قَبح العطف على الضمير المرفوع المضمر
   )١٠٥(﴾اسكن أنت وزوجك﴿ :قال تعالى )...١٠٤(أي اقعد أنت وأخوك  ،أنت

  :)١٠٦(قال جرير  ،وجاز في الشعر
  إيـــاك أنـــت وعبـــد المســـيح

  
    بلـــة المســـجدأن تقربـــا ق  

  .)١٠٧(ن فأجازوا العطف بال تأكيد أما الكوفيو  
  :العطف على المنصوبـ  ٢ً

  ).١٠٨(ولكن إن ُأكّد كان أحسن ،جاز العطف على الضمير المنصوب بال تأكيد
  :العطف على المجرورـ  ٣ً

ال «وقال سـيبويه   )١٠٩(ور إال بإعادة حرف الجر لم يجز العطف على الضمير المجر
يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة االسم ألنَّك ال تعطـف المظهـر علـى المضـمر     

  ) ١١٠(»المجرور
وذهب الجرمي وحده إلى جواز العطف على المجرور بال إعـادة الجـار بعـد تأكيـده     

وليس بشيء ألنه لـم   ،مرفوعبالضمير المنفصل قياساً على العطف على الضمير المتصل ال
  ).١١١(يسمع ذلك

  : ریر على ضمیعطف ضمـ  ج
  :)١١٢(قال الفرزدق

ــا   ــتْ بأرحلن ــاك إذ حلَّ ــي وإي   إن
  

  كمن بواديـه بعـد المحـل ممطـورِ      
  :ر على ظاھریعطف ضمـ  د  

  .ولم نقف فيه على شواهد ،وهذا من القليل بل النادر
  :عطف فعل على فعلـ  ھـ

أي أنهمـا متفقـان فـي     ،الفعل إذا كان منصـوباً أو مجزومـاً   جاز عطف الفعل على
مـن   ،بالعكس خالفاً لبعضهمو وأجاز بعضهم عطف الماضي على المضارع) ١١٤(الزمان

  :)١١٥(هذا قول أبي عداس النمري
 ــة ــن أن ُأرى بكآبـ ــه مـ   تغايبتـ

  
  ســـاء رقيـــبفيشـــمت الحٍ أو ي  

  :)١١٦(وقول زهير  
  ومن يـك ذا فضـل فيبخـْل بفضـله    

  
  على قومـه يسـتغن عنـه ويـذمم      
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  :)١١٧( المنصوب المعطوفان على مثلهما في قول الجميح األسديو وقد اجتمع المجزوم
  فإن تقري بنـا عيــناً وتحتفضـي   

  
  فينا وتنتظـري كــري وتــغريبي    

  فــاقني لعلــك أن تحظــي وتحتلبــي  
  

  في سحبل من مسوك الضأن منجـوب   
    

  :)١١٨(كري عبيدة بن هالل اليش وقال
  تأن وال تعجـْل علينـا ابـن معمـرٍ    

  
ــبِ     فلســت وإن أكثــرت مثــل المهلَّ

    
  .والجزم واألمر طلب ،فعطف المجزوم على األمر

  .في عطف الفعل على الفعل تعطف الجملة على الجملة أيضاً: مالحظة*
  :عطف جملة على جملة:ثانیًا
  :فعلیة على فعلیةـ  ١

وجاز  ،ها سواء كانت بصيغة الماضي أو المضارع أو األمرتعطف الجملة الفعلية على مثل
  .وهذا كثير... إذا اتفقا في الزمان ،التي فعلها ماض على المضارع أو العكس

  :اجتمع عدد من الجمل الماضوية المعطوفة على أمثالها في األبيات التالية :الماضيـ  ١ً
  مالمك عنـي جـّل خطـب فأوجعـا    

  
  يتصــدعا ذريني وما بـي قبـل أن     

  ألــم تعلمــي أن الملـــوم معـــذب  
  

  وأن أخــي القــى الحمـــام فودعــا  
  وأعددتــه للنائبـــات ذخيـــرةً    

  
  فأضــحى أجــّل النائبـــات وأفظعــا  

    
  :المضارع المرفوعـ  ٢ً

  ):١١٩(قال الحسين بن مطير
  وقد تغـدر الـدنيا فيضـحي غنيهـا    

  
  فقيراً ويغنـى بعـد بـؤس فقيرهـا      

    
  .قبل قليل في عطف الفعل المجزوم أو المنصوب ومنه ما تقدم

  :األمرـ  ٣
  ):١٢٢(قال النابغة الجعدي 

ــرا   ــاعة وتهج ــا س ــي غض   خليل
  

  ولوما على ما أحـدث الـدهر أو ذرا    
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 ،األمر واحدو ألن النهي ،ومثله عطف الجملة التي مضارعها مجزوم معطوفة على األمر

  ):١٢٣(قال األخطل 
ــا   ــوم ويحكم ــاذلتي الي ــالأع   مه

  
  وكفا األذى عنـي وال تكثـرا عـذال     

    
  : )١٢٤(قال النابغة الذبياني ،تعطف الجملة الشرطية الفعلية على مثلها:ملحق*

  )وإن تمـت (فإن تحي ال أملل حياتي 
  

  فما فـي حيـاة بعـد موتـك طائـلُ       
    

  :اسمية على اسميةـ  ب
  ):١٢٥(قال حاتم الطائي 

  وإنــي ال آلــو بمــاٍل صــنيعةً   
  

ـــ   ــ(ف ــر(و) ه زادأول ــره ذُخ   )آخ
    

  ):١٢٦(وقال ذو اإلصبع العدواني 
  اهللا يعلمنـــــي واهللا يعلمكـــــم

  
  واهللا يجــزيكم عنّــي ويجزينــي    

    
  ):١٣٠(عطف المعمولين  :تنبيه وملحق

فيكون إعراب مفردات الجملة  ،تقدم في الفقرة السابقة أن الجملة االسمية تعطف على مثلها
فصـديقي   :أخي مجد وصديقي مخلـص : كقولك ،تعطف الجملة ثم ،المعطوفة مبتدأ وخبراً
ولم يجز عطف المفردين على ، )أخي مجد(والجملة معطوفة على جملة ، مخلص مبتدأ وخبر

صار إعراب المفردين معطـوفين علـى   ، ولكن إذا دخل الناسخ على الجملة الكبرى، مثلهما
صار إعراب صديقي مخلص  ،ي مخلصإن أخي مجد وصديق:أي إذا قلت، المفردين السابقين

الجبال و ألم نجعِل األرض مهاداً﴿٧ـ ٦قال تعالى في سورة النبأ ، معطوفين على أخي مجد
.. هاداً ألن الفعل جعل من النواسخفالجبال أوتاداً معطوفان على المفعولين األرض م ﴾أوتاداً

  ):١٣١(ومن هذا قول األخطل 
  وقد كنت فيما قد بنـى لـي حـافري   

  
  عاليــه تــواً وأســفله دحــال   أ  

ترفعه على أالّ تشـرك االسـم    »عبد اهللا خارجاً وال معن ذاهب وتقول ما«وفي الكتاب   
  .وما بعدها) ١٣٢(عبد اهللا منطلقاً وال زيد ذاهب  ولكن تبتدئه كما تقول ما كان ،اآلخر في ما

  :العكسو عطف جملة اسمیة على فعلیةـ  ج



١٠٦  

  شوقي المعري. د  

Α  

u 
  :في هذا ثالثة أقوال) ١٣٣(يأورد ابن هشام في المغن

قـام زيـد    :وهو ما يفهم من قول الكوفيين في باب االشتغال في مثل ،الجواز مطلقاًـ   آ
أرجح ألن تناسـب الجملتـين المتعـاطفتين أولـى مـن      ) عمراً(إن نصب  ،وعمراً أكرمته

  .مخالفتهما
  .المنع مطلقاًـ  ب
  .وهذا الرأي ألبي علي ،الجواز بالواو فقطـ  ج

 لحـظ   ،قوٌل واحد) جـ   آ(وإذا دققنا النظر في هذه األقوال الثالثة فإننا نجد أنوهذا ما ي
وال يجـوز أن  . أي أن الجواز بالواو أينما كان واقع؛ ألنّها أم الباب ،في معظم ما فيه خالف

تقات والسيما المش ،ألن من منطق القواعد النحوية أن يقاس الفعل على االسم ،يمنع باإلطالق
 ،و العكس جاز هنا عطف الجملة االسمية على الفعليـة  ،فكما جاز عطف المفرد على الفعل

  :قال الشاعر
  أيـــن الشـــباب وأيـــة ســـلكا

  
ــا    ــل هلك ــلَّ ب ــب ض ــن يطل   ال أي

فما الذي يمنـع ؟ ال  ) أين الشباب(معطوفة على الجملة االسمية ) أية سلك(فالجملة الفعلية   
  . أننا لو قرأنا الشعر كلَّه لوجدنا ذلك صحيحاًـ  مرة أخرىـ   وأظن ،وعكسها جائز. .شيء
  
  :عطف جملة على مفردـ  آـ  ثالثًا

ألن هذه  ،أو حاالً ،أو صفة ،والسيما إذا كان االسم خبراً ،جاز عطف الجملة على المفرد
تعطـف   وما يالحظ أن االسم الذي ،الجملةو ،األبحاث الثالثة يأتي منها المفرد وشبه الجملة

فـالق اإلصـباح   ﴿: قال تعالى ،و العكس صحيح ،عليه الجملة هو مشتق ألن المشتقّ كالفعل
مـازال  : تقول ،٦٧/١٩الملك  ﴾صافّات ويقبضن ﴿: وقال ٦/٩٦األنعام  ﴾وجعل الليل سكناً

وإذا أردت أن  ،فجملة يتناول معطوفة على خبر ما زال مريضاً ،زيد مريضاً ويتناول الدواء
. ما زال زيد يتناول الـدواء : فتقول ،ن هذا اإلعراب فاحذف الخبر مع حرف العطفتتأكد م
  .تُعتمد إذا أردنا التأكد من إعراب حرف العطفمالحظة مهمة عامة وهذه 

  :قال الشاعر
  وما الجار بالراعيك مادمـت سـالماً  

  
ــاقمِ    ــلعِ المتفَ ــد المض ــل عن   ويرح

    
  .العاملة عمل ليس) ما(خبر  )الراعيك(فجملة يرحل معطوفة على المفرد

  :ومثله قول اآلخر
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 وارد ــوِرد ــاره ال ــاك الك   وإن إخ
  

  )يسـمع (وإنك مرأى مـن أخيـك و    
    

  ).إن(خبر ) مرأى(معطوفة على ) عيسم(فجملة 
  :عطف مفرد على الجملةـ  ب

لكن عطف  ،يجوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس إذا تجانسا بالتأويل«: قال الرضي
  ) ١٣٤(»...ة على المفرد أولى من العكسالجمل

: فأنت تستطيع أن تبدل المعطوفين السابقين فتقول ،لكنها قليلة ،وهذه عكس القاعدة السابقة
   .وكذا في البيت الشعري. ما زال زيد يتناول الدواء ومريضاً

  :عطف شبھ جملة على مثلھاـ  آ: رابعًا
  ):١٣٥(قال العرجي  ،النثرو وهذا كثير في الشعر

  وما أنس مِ األشياء ال أنـس موقفـاً  
  

ــر     ــفحِ دون ثبي ــا بالس ــا وله   لن
  : )١٣٦(وقالت الفارعة بنت طريف  

ــردى   ــام ولل ــومٍ للحم ــا لق   أال ي
  

     ــف ــالكرام عني ــح ب ــرٍ مل   وده
  ):١٣٧(وقال الخطيم العكلي  

    عليك السـالم فارتحـل غيـر باعـد  
  

  وما البعد إال في التنائي وفي الهجـر   
    

  :وهذا من النادرومنه 
  إلى اهللا أشكو ال إلـى النـاس فقـده   

  
     داخلُـه زنٍ أوجـع القلـبولوعةَ ح  

    
شبه الجملة الثانية ال تعلّق ألنها معطوفة فتعليقها في المكان الـذي علقـت فيـه     :تنبيه*
  .األولى
بـل لـم يـرد الظـرف      ،)بـين (كثر ورود شبه الجملة معطوفة على الظرف : تتمة*

  ):١٣٨(من هذا قول جميل  ،إلى ياء المتكلم إال معطوفاً عليه المضاف)بيني(
  فوا حسرتا أن حيـل بينـي وبينهـا   

  
      نفسـي كيـف فيـك تحـين ويا حين  

    
  ):١٣٩( وقول قيس بن الحدادية

  فجئت كمخفي السـر بينـي وبينهـا   
  

  ــان مــن ســار راجــع   ألســألها أي
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  : عطف شبھ الجملة على مفردـ  ب

ألن هـذه األبحـاث    ،على المفرد إذا كان خبراً أو صفة أو حاالًجاز عطف شبه الجملة 
  .تقول جاء الطفل باكياً وعلى عجٍل ،الجملة وشبه الجملةو الثالثة تشترك في أنواعها المفرد

  :عطف مفرد على شبھ جملةـ  ج
جاء الطفـل  : تقول ،وإذا أردت التثبت فبدل موقع المعطوفين ،وهذه عكس القاعدة السابقة

  .»وإذا مس اإلنسان الضر دعانا بجنبِه أو قاعداً«: وتقول. عجل وباكياًعلى 
  :عطف شبھ الجملة على فعلـ  د

جاء الطفـل يبكـي وعلـى    : تستطيع أن تأخذ الجملة السابقة فتقول ،هذا من القليل النادر
  ....عجل
  :عطف فعل على شبھ جملةـ  ھـ

  ......جاء الطفل على عجل ويبكي: تقول
  :تتمات

ويجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء وثم وأو وال في ضـرورة  «) ١٤٠(قال الرضيـ ١
أو عمـراً وال عمـراً   و فعمراً وثم عمراًو ضربت وعمراً: نحو ،الشعر على المعطوف عليه

  .»وهو الذي قال ضرورة شعرية ،لكنه لم يستشهد على هذا بأي بيت. زيداً
ابن مالك وابن عصفور منعوا عطف الخبر على إن البيانيين و) ١٤١(قال ابن هشام ـ ٢

  وقد أطال في عرض اختالف العلماء في هذه المسألة ،اإلنشاء وبالعكس
  القسم الثالث
  عطف البیان

ومكرر عند كـل مـن    ،تقدم في مقدمة البحث أن الكالم في عطف البيان مطول جداًـ ١
ختالفاً وصل حد االضـطراب عنـد   وقد رأينا أن في هذا الكالم المطول ا ،كتب في العطف

لم يصل القـدماء إلـى رأي   : أو لنقل ،وبقي الرأي غير دقيق ،معظم من ذكر عطف البيان
والحظت أن معظم المصادر أشارت إلى الشبه الكبيـر   ،فاصل حاد صريح في معظم ما قيل

  .البدل نفسه وهذا الشبه جعل الكثيرين يقرون أن عطف البيان هو ،البدلو بين عطف البيان
وسنأخذ كالم سيبويه الذي قام عليـه   ،إن تتبعنا أقوال القدماء وجدنا ما قلناه صحيحاًـ ٢

  ...ونفهمه ونعلِّلُه ،نقرؤه ،م من تبعوهالك
  : كلِّهمأفرأيت قول العرب : قلت ،جاء في الكتاب

  أزيــد أخــا ورقــاء إن كنــت ثــائراً
  

  )١٤٢(فقد عرضتْ أحناء حقّ فخاصمِ   
   .)١٤٣()أخا ورقاء(يقصد  ،ألي شيء لم يجز فيه الرفع  
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يا أخانا زيداً أقبل؟ قال عطفوه على هذا المنصوب فصار  :قلت أرأيت قول العرب«وجاء 
  ).١٤٤(»يا أخانا زيد: وقال قوم ،ع نصبوهو األصُل ألنه منصوب في موض ،نصباً مثله

فهذا رأي الجمهور لم يشذّ  ،العرب أحداًفلم يستثنِ من  ،قال أفرأيت قول العرب كلِّهمـ   آ
 ،الثاني مضافو ،األول مفرد علم ،والنداء إذا كان لزيد أو ألخي ورقاء فهو واحد ،عنه أحد

أفليس هـذا مـن قبيـل     ،فلو حذفت واحداً منهما لما تأثّر المعنى ،وزيد هو نفسه أخو ورقاء
بلى البدل؟ أظن.  

فلو روي  ،فإنني أرى أن الفرق بينه وبين البيت ،أقبليا أخانا زيداً  ،أما قوله اآلخرـ   ب
ـ   أخونا وزيدـ   ولما التبس ألنهما  ،لكان البدل ،بالضمثم ألم يضف سـيبويه فـي    ،واحد

  .؟ أليس بدالً؟) زيد(فما إعراب  يا أخانا زيد: نهاية العبارة وقال قوم
وقـد حـدد    ،)١٤٥(اله سيبويهأقول إن معظم ما جاء بعد سيبويه كان تكراراً لما قـ   ج

 يكون باألسماء الصريحة غير المأخوذة مـن الفعـل كـالكنى   « :بعضهم عطف البيان فقال
  .)١٤٦(»األعالمو

  : )١٤٧(أما ابن مالك فقد شرح هذا الكالم أو توسع فيه أكثر فقال
  :وكلُّ ما حكم بأنّه عطف بيان فجائز جعله بدالً إالّ في موضعين

المعطوف عليه معرف بها مجرور و ،ون المعطوف خالياً من الم التعريفأن يك: أحدهما
  :بإضافة صفة مقترنة بها كقول الشاعر

ــرٍ  ــري بش ــارك البك ــن الت ــا اب   أن
  

  )١٤٨(عليه الطيـر ترقبـه وقُوعـا     
    

  )...البكري(عطف بيان على ) بشر(فـ
وقد تقـدم  ... با علي زيداًالمتبوع منادى نحو يا أو أن يكون التابع مفرداً معرباً: والثاني
  .الكالم عليه

عطف  ،به من كالم يصل إلى قاعدة مختصرةفي عطف البيان وما يتصل  ئإن القارـ ٣
يشبه إلـى حـد    ،فكأنه إعراب بياني بالغي ،ثم إن اسمه عطف بيان ،جائز ال واجبالبيان 
بعضهم في إعـراب   فقد أجاز ،إذا حذف جوابها) لو(و )وإن( الوجه الجائز في إعراب ،بعيد

  .. وأجازوا الشرطية وهو الوجه األعلى ،وصلية )لو(و )إن(
وكأن  ،البدل هو بحذف حرف العطفو إن الشبه بين عطف البيانـ   آ تتمة مهمةـ   ٤

الجمل التي و وأظن أن كثيراً من الكلمات ،عطف البيان عطف نَسق حذفنا منه حرف العطف
أو عـن   ،األخيرة/كأن تقول عن نشرة األخبار الثالثة  ،نستعملها اآلن هي من عطف البيان
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ومعظمنا يثبـت   ،فاللفظان يحّل الواحد محل اآلخر فهو بدل ،الحلقة الخامسة عشرة األخيرة

  .األخيرةو الواو العاطفة فيقول الثالثة
  :قال قيس ليلى ،بل يشبه الخبر الثاني أيضاً ،إن عطف البيان ال يشبه البدل فحسبـ  ب

  كل حـال إن دنَـتْ أو تباعـدتْ   على 
  

  )١٤٩(أنا كَلفٌ صـب بهـا وعميـد     
    

فلـو حـذف    ،وجاز عطفه على كلف أو صب ،وعميد اسم معطوف ،خبر ثان) صب(فـ
) صـب (ثم إن األلفاظ الثالثة بمعنى واحد فهذا يجيز إعراب . خبراً ثالثاً) عميد(الواو لكان 

  .حذوفألن حرف العطف م ،أو عطف بيان ،بدالً
  :ومثله قول زهير

ــلتُه   ــد وص ــاء بعي ــبٍ ن   وذي نس
  

  )١٥٠(بماٍل وما يدري بأنّك واصـله   
    

ويجـوز  ) نـاء (ويجوز البدل ألنه بمعنـى  ) ذي نسب(فيجوز إعراب بعيد صفة ثانية لـ
  .عطف البيان

  ):١٥١(ويلخص ما تقدم أبيات النابغة الذبياني
ـ  ــ ــى الـ ــنعم الفتـ   واهللا واِهللا لـ

  
  الـــنِّكْس وال الخامـــُلأعـــرج ال   

ـ     ــ ــابر ال ــوافر والج ــارب ال   الح
  

  محـــروب والمرجِـــُل والحامـــُل  
ــوغى    ــوم ال ــةَ ي ــاعن الطعن   والط

  
  ينهــُل منهــا اَألســُل الناهــلُ     

  والقائــُل القــوَل الــذي مثلُــه     
  

  ينبــتُ منــه الــزمن الماحــلُ     
ــى     ــِل الحج ــذنب أله ــافر ال   والغ

  
ــ   ــران والواصـ ــاطع األقـ   ُلوالقـ

وعدداً آخر من األسماء المعطوفة لو حـذفت حـروف    ،فقد ضم النص عدداً من الصفات  
  .وعكس هذا أن تلك األلفاظ يجوز فيها عطف البيان ،العطف بينها لعادت صفات

  :النتائجو الخاتمة
أعدت فيها صياغة البحث بعد أن وجدت أن ثمة  عرضت لبحث العطف بلغة جديدةوبعد فقد ـ ١ً
ة ليقدم البحث للمتعلمين سهالً بعيداً عن التداخل وبعض االضطراب الذي رأيته فـي معظـم   ضرور
  .المصادر

 ،في عناوين يمكن اعتمادهـا  أن ابن يعيش كان أول من بدأ تنسيق البحث وتبويبهوجدت ـ ٢
  .مع تعديل لتناسب كل ما يتصل بالعطف
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كي يكـون   ،وال أن ينقص ،بال أن يختّل ضرورة إلعادة صياغة عدد من األبحاثإن هناك ـ ٣
  ..التيسير منطقياً

المعطوف و الثاني للمعطوفو كان األول لحروف العطف ثالثة أقسام رئيسيةقسمت البحث ـ ٤
  .عليه والثالث لعطف البيان

ألنـه   ،أضعفها العطف على التوهم الذي قد يكون للمختص فحسب ،إن للعطف أقساماً ثالثةـ ٥
  !.د قليلة ال تُقنع المتعلمحصر في شواه

وكان معظم العطف يعـود   ،ومن حيث األهمية ،حروف العطف تفاوتت من حيث االستعمالـ ٦
) إمـا (وكان هناك خـالف فـي اعتبـار     ،واشترك كل عدد منها في حكم ،إلى الواو ألنّها أم الباب

  .من حروف العطف) أي(و) ليس(و
وعرضـت   ،وأو وأم وحتـى  ،هميتها كالواو والفاءبكل أداة بحسب أ كثرت األحكام الخاصةـ ٧

 ،لوجوه الخالف بين النحويين معتمداً مصادرهم الرئيسية محاوالً التعليق كلما اقتضـت الضـرورة  
والسيما ما يتصـل بزيـادة التوضـيح     ،رافداً القاعدة بعدد من الشواهد الشعرية التي كنت أقع عليها

  .لتثبيت القاعدة
.. المعطـوف عليـه  و في عدد من العناوين وذلك بحسـب المعطـوف  وزعت القسم الثاني ـ ٨

  .التعليق إذا اقتضت الحاجةو اإلكثار من الشواهدـ جاهداً ـ  وحاولت
ولم يصل كلُّ من  ،والسيما عندما يقرن بالبدل ،بدا عطف البيان في كل ما كتب غير واضحـ ٩

وكثيراً من البدل جاز فيه  ،فيه البدل أن كل عطف بيان جازبل وجدت  ،كتب إلى رأي يمكن اعتماده
  .وعلقت عليه كثيراً. لذلك يمكن اعتماد مبدأ جواز عطف البيان ،عطف البيان

إالّ ما أشرت إليـه فـي    ،المراجع لكنني لم أثبتها كلّهاو اعتمدت عدداً كبيراً من المصادرـ ١٠
  ..وأحياناً بالحرف وأشار إليه ،ألن الالحق اعتمد السابق ،الحواشي
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  :الھوامش

ـ   ٢/٣٩٤وشرح الرضي علـى الكافيـة    ٧٤ـ   ٨/٧١شرح المفصل البن يعيش : انظر مثالً) ١(
المقتضـب  و وال يبتعد هؤالء عما ورد في الكتاب لسـيبويه  ١٨٨ـ   ٣/١٨٦وشرح التسهيل  ٣٩٦

  .للمبرد وقد ورد ما يتصل بعطف البيان متناثراً في أجزاء متفرقة
  .٧٤ـ  ٨/٧١شرح المفصل ) ٢(
  .ليس من شرط في العطف إال التَّبع بحركة اإلعراب) ٤(
  .٨/٨٨شرح المفصل ) ٣(
الكوفيين من األسباب التي جعلت المتعلّم وغيـره يـرى أن   و اختالف المصطلح بين البصريين) ٥(

والسيما مناهجنا كي نخفف من االختالفـات   ،وهذا يلزمنا أن نوحد المصطلح في كتبنا ،النحو صعب
  .ونقرب المادة إلى المتعلّم سهلةً ،ةالنحوي

  .٦١٥انظر مغني اللبيب ) ٦(
انظـر الشـاهد فـي كتـاب     . وإلى صـرمة األنصـاري   ٢٨٧ينسب البيت لزهير في ديوانه ) ٧(

وخزانـة األدب   ٦١٥ومغنـي اللبيـب    ،٢/٢٥٣والخصـائص   ٢/٣٣٩والمقتضب ١/١٦٥سيبويه
٩/١٠٢.  
  ٢/٣٥٤الخصائص و ٤/١٥٨انة األدب خز ١/١٦٥انظر الشاهد في كتاب سيبويه ) ٨(
   ٤/٣٨١الرضي و ٨٩ـ  ٨/٨٨انظر مثالً شرح المفصل ) ٩(
  .٤/٣٨١الرضي و وما بعدها ١٢١٠انظر شرح الكافية الشافية ) ١٠(
  .١٢٣٢وشرح الكافية الشافية ١٧٠الصاحبي البن فارس ) ١١(
  .٤/٣٨١الرضي و ٢١٣الرصف و ٢٣٤والجنى  ١٠٦انظر مغني اللبيب ) ١٢(
  .٤٧٣الرصفو ١٥٦والجنى  ٤٦٣انظر مغني اللبيب ) ١٣(
  .٤٧٣الرصف و ٨/٩٠انظر المفصل ) ١٤(
وفـي   »وزعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفـادة مطلـق الجمـع   « ٤٦٨وفيه  ٤٦٣المغني ) ١٥(

  .»وذهب آخرون إلى أن الواو ال تكون إال للجمع« ١١٩الصاحبي 
  .١٥٨والجنى  ٤٧٣الرصف و ٨/٩٠وشح المفصل  ١/٤٣٨انظر سيبويه ) ١٦(
  .١/١٠المقتضب ) ١٧(
  .١٢٦٨وانظر شرح الكافية الشافية  ٤٦٣المغني ) ١٨(
  .٤٦٩المغني ) ١٩(
   ٤٦٩ المغني) ٢٠(
  .٤/٣٨٣شرح الرضي ) ٢١(
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  ٢٣شعر الخوارج ) ٢٢(
  .٢/٢٣٦وانظر شرح التسهيل  ٢/٣٤٨الرضي ) ٢٣(
  .٤/٣٩١الرضي ) ٢٤(
  .٢/١٠٢٨ديوان جرير ) ٢٦(
  .٢/٣١سيبويه  )٢٧(
  .٢/٥٤سيبويه ) ٢٨(
  .١١٩ديوان النابغة ) ٢٩(
  .٦١والجنى الداني  ٤٤٠ورصف المباني  ٢١٣مغني اللبيب ) ٣٤(
والرضي على الكافيـة   ٨/٩٤وانظر شرح المفصل  ٤٤٠ورصف المباني  ٢١٣مغني اللبيب ) ٣٥(
٤/٣٨٤.  
  .١/٤٣٨وانظر سيبويه ، ١٠٩الصاحبي ، هذا عند البصريين) ٣٦(
  .١١٠الصاحبي  ،هذا رأي األخفش) ٣٧(
  ).٨(الديوان  ،مطلع معلقته) ٣٨(
  .٤/٣٨٥شرح الرضي ) ٣٩(
  .١/٤٣٨وانظر سيبويه  ٤/٣٨٥وشرح الرضي  ١/١٠المقتضب ) ٤٠(
  .٣/٢١٠وشرح التسهيل  ٤/٣٨٧ شرح الرضي) ٤٤(
  .١١٤أمالي الزجاجي ) ٤٥(
  .٢١٠والرصف  ٢٢٨والجنى  ٨٧مغني اللبيب ) ٤٧(
  .١٢٨صادر السابقة وانظر الصاحبي الم) ٤٨(
  .٤/٣٩٧والرضي  ٨/٩٩المصادر السابقة وشرح المفصل ) ٤٩(
  .٤/٣٩٧والرضي  ١/١٠وانظر المقتضب  ٢١١ذكره صاحب الرصف ) ٥٠(
  .٤/٣٩٧والرضي  ٢٢٨والجنى  ٢١١الرصف ) ٥١(
  .٢٢٨والجنى  ٩٢المغني ) ٥٢(
  .١٤١الوحشيات ) ٥٣(
  .٤/٣٩٨والرضي  ٢٣١والجنى  ٩٤ي والمغن ١٢٧انظر الصاحبي ) ٥٤(
  ).٦٦(ديوانه ) ٥٥(
  .٢١٢الرصف ) ٥٧(
  .٨/٩٤وشرح المفصل  ١/٤٣٥وانظر سيبويه  ٤٢٦والجنى  ٢٤٩الرصف و ١٥٨المغني ) ٥٨(
  .١/٤٣٨وفي الكتاب  ٤/٣٨٩والرضي  ١/١٠والمقتضب  ١٢٨الصاحبي ) ٦٠(
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   .١٢٨الصاحبي  »..ومن ذلك مررت برجل ثم امرأة فالمرور هنا مروران«) ٦١(
  .٢٤٩الرصف) ٦٢(
  .٤/٣٩١الرضي ) ٦٣(
 ،وفيه كالم مطول ٤/٤٠٤وشرح الرضي  ٣/٢٨٦وانظر المقتضب  ٢٠٤والجنى  ٦١المغني ) ٦٤(

  .١٢١٢وشرح الكافية الشافية 
  .١٢٥الصاحبي ) ٦٥(
  .٨/٩٧وشرح المفصل  ٦١المغني ) ٦٦(
  .٦٢المغني )٦٧(
  .٦٢المغني )٦٨(
  : )٢٧٩ديوانه (ومنه قول زهير  ٨/٩٨مفصل وشرح ال ١٧٨الرصف ) ٦٩(

ــد  ــبا فن ــام الص ــذكر أي ــي ت ــل ف   ه
  

   دــه رِد ــن أيام ــات م ــا ف ــل لم   أم ه
ــه    ــاج عبرت ــاك ه ــن ب المــل ي   أم ه

  
  الــذي يجــد بــالحجر إذ شــفّه الوجــد  

  .١٢٥الصاحبي ) ٧٠(  
  .٨/٩٤وشرح المفصل ١٥١والصاحبي  ٢٥٨والرصف  ٥٤٧الجنى  ٧١و١المغني ) ٧١(
  .١٥١والصاحبي  ٥٤٦والجنى  ١٧٢المغني  )٧٢(
  .٢/٢١٦وانظر شرح التسهيل  ٥٥٠والجنى  ١٧٢المغني ) ٧٣(
  .٥٤٦والجنى  ١٧٣المغني ) ٧٤(
  .٨/٩٨وشرح المفصل  ٣٣٠والرصف  ٢٩٤والجنى  ٣١٨المغني ) ٧٥(
  .١/٤٣٩سيبويه  )٧٦(
  :قال األعشى األكبر ٨/١٠٤وانظر شرح المفصل ١/١١المقتضب  )٧٧(

ــإن ا ــه  ف ــرب نفس ــن يق ــب م   لقري
  

ــبا     ــا تنس ــر ال م ــك الخي ــر أبي   لعم
  .٥٦ديوانه   

  .٤/٤١٦الرضي ) ٧٨(
  .٤/٤١٦الرضي ) ٧٩(
  .٢٣٦والجنى  ٢٣٠والرصف  ١٥٢المغني ) ٨٠(
  .٨/١٠٤وشرح المفصل  ١/١٢والمقتضب  ١٤٥وانظر الصاحبي  ٢٣٦الجنى ) ٨١(
  .٢٣١الرصف ) ٨٢(
  .٤/٤١٧وانظر الرضي  ١٤٥الصاحبي ) ٨٣(
  .١/٤٣٩الكتاب ) ٨٤(
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  .٤/٤١٨شرح الرضي) ٨٥(
  .١١٤أمالي الزجاجي ) ٨٦(
  .٥٩٠والجنى  ٣٤٥والرصف  ٣٨٥المغني ) ٨٧(
  .٨/١٠٦وشرح المفصل  ١٧٠انظر الصاحبي  ،قال قوم هي كلمة استدراك) ٨٨(
  .٥٨٧والجنى  ٣٤٦الرصف ) ٨٩(
  .٤/٣٩٥الرضي ) ٩٠(
يشير إلى عـدم   »تسعة] حروف العطف[ى أنها ماعة علأكثر الج« ٨/١٠٦في شرح المفصل ) ٩١(

  .حرف عطف)إما (اعتبار 
  .١/١١انظر المقتضب ) ٩٢(
  .عند الكوفيين ١٢٣٢وفي شرح الكافية الشافية  ١٧٠الصاحبي ) ٩٣(
  .٣٨١وشرح الرضي  ٢٣٤والجنى  ٢١٣وانظر الرصف  ١٠٦المغني ) ٩٤(
  .وعطف جملة على جملة ،مفردالعطف على ضربين عطف مفرد على  ٨/٨٨قال ابن يعيش ) ٩٥(
  .ملك حبشي: أبو يكسوم ،١٠٨ديوانه ) ٩٦(
  .٢٧ديوانه ) ٩٩(
  .١٦٥ديوانه ) ١٠١(
  .٣/٧٦وشرح المفصل  ٢٩٨و ١/٢٧٨انظر سبيويه ) ١٠٤(
  ٢/٣٥البقرة ) ١٠٥(
  .١/٢٧٨وانظر سيبويه ١٠٢٧ديوانه ) ١٠٦(
  .١٢٤٤لشافية وشرح الكافية ا ٢/٢٣٠وانظر شرح التسهيل  ٢/٣٣٤الرضي ) ١٠٧(
  .٣/٧٧شرح المفصل ) ١٠٨(
  .٢/٣٣٤والرضي  ٣/٧٧شرح المفصل ) ١٠٩(
  .١/٢٤٨سيبويه ) ١١٠(
  .٢/٢٣٢وانظر شرح التسهيل  ٢/٣٣٦الرضي ) ١١١(
  .٦/١٢٣وانظر خزانة األدب  ٢٦٣انه ديو) ١١٢(
ويعطف الماضي على المضـارع   ٢/٣٥٤وقال الرضي  ،١٢٧٠انظر شرح الكافية الشافية ) ١١٤(

  .وبالعكس خالفاً لبعضهم
   ١٤١الوحشيات ) ١١٥(
  .٣٠ديوانه ) ١١٦(
  .وهو القشر ،المنجوب المدبوغ بالنجب ،الجلود: المسوك ،العظيم: السحبل ٣المفضليات ) ١١٧(
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  .٥٥شعر الخوارج )١١٨(
  .٥٦ديوانه ) ١١٩(
  .٣٥ديوانه ) ١٢٢(
  .٢/٤٢٧ديوانه ) ١٢٣(
  .١٢٠ديوانه ) ١٢٤(
  .١١٨ديوانه ) ١٢٥(
  .١١٦المفضليات ) ١٢٦(
  .٦٣٢انظر المسألة في المغني ) ١٣٠(
  :ومثله قول اآلخر) أعاليه تواً(على ) أسلفه دحال(فقد عطف  ٢/٤٢٧ديوانه ) ١٣١(

ــخينة   ــرى س ــك عب ــا تنف ــي م   فعين
  

ــي خاضــعاً متضعضــعا   ــك وركن   علي
  .وما بعدها ١/٦٥و ١/٦٠الكتاب ) ١٣٢(  

  .٢/٣٥٤وانظر الرضي  ٦٣٠المغني ) ١٣٣(
  .١٢٧٠وانظر شرح الكافية الشافية  ٢/٣٥٤الرضي ) ١٣٤(
  .٩٦ديوانه) ١٣٥(
  ١٥٠الوحشيات ) ١٣٦(
  .٢٠٢ديوانه ) ١٣٨(
  .١٢٨ديوانه ) ١٣٩(
  .٢/٣٥٠شرح الرضي ) ١٤٠(
  .٦٢٧المغني ) ١٤١(
  .٢/٤وشرح المفصل  ٢/١٨٣الكتاب ) ١٤٢(
  .وما بعدها ٢/١٨٣الكتاب ) ١٤٣(
  .٢/١٨٣الكتاب ) ١٤٤(
  .٢٢٠و ٤/٢٠٩ظر المقتضب ان) ١٤٥(
  .٣/٧١شرح المفصل ) ١٤٦(
  .وما بعدها ٣/١٩٠شرح الكافية الشافية ) ١٤٧(
  ١١٩٦وشرح الكافية الشافية  ٣/٧٢وابن يعيش ٢/١٨٣سيبويه ) ١٤٨(
  .٨١ديوانه ) ١٤٩(
  .١٤٣ديوانه ) ١٥٠(
  .١٦٧ديوانه ) ١٥١(
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  المراجعو المصادر
  .١٩٨٥مجمع اللغة دمشق  ،عبد اإلله نبهان وزمالئه: النظائر في النحو للسيوطي تحو األشباهـ 
  .هـ ١/١٣٨٢عبد السالم هارون ط: أمالي الزجاجي تحـ 
  .مؤسسة الرسالة/ عبد الحسين الفتلي.األصول في النحو البن السراج تحقيق دـ 
  .٥/١٩٦٦محمد محيي الدين عبد الحميد ط: ابن هشام تح ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكـ 
ـ   بيـروت ـ   فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل دار اآلفاق الجديدة : الجنى الداني للمرادي تحـ 
  .٢/١٩٨٣ط

  .١٩٧٩للبغدادي تحقيق وشرح عبد السالم هارون الهيئة المصرية للكتاب  ،خزانة األدبـ 
  .١٩٥٢دار الكتب المصرية  .تحقيق محمد علي النجار ،الخصائص البن جنيـ 
  .٤/١٩٩٦فخر الدين قباوة دار الفكر ط. تحقيق د ،لديوان األخطـ 
  .١٩٥٤تحقيق عبد الكريم الدجيلي بغداد  ،ديوان أبي األسود الدؤليـ 
  .١٩٦٨المكتب الشرقي بيروت ،شرح وتعليق محمد محمد حسين ،ديوان األعشى األكبرـ 
  .٣دار المعارف مصر ط ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،ديوان امرىء القيسـ 
  .تحقيق وشرح محمد يوسف نجم دار صادر بيروت ،ديوان أوس بن حجرـ 
  .١٩٦٩دار المعارف مصر  ،تحقيق نعمان محمد أمين طه ،ديوان جريرـ 
  .٢/١٩٧٦ط ،حسين نصار دار مصر للطباعة.جمع وتحقيق د ،ديوان جميل بثينةـ 
  .ـ بيروتـ  دار صادر ،ديوان حاتم تحقيق كرم البستانيـ 
  .١٩٦٨ـ  بيروتـ  دار التراث ،خنساءديوان الـ 
  .١٩٤٤ديوان زهير نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية ـ 
  .١٩٨٣وزارة الثقافة دمشق ـ  يوسف بكار.ديوان زياد األعجم تحقيق وجمع دـ 
  .١٩٧٥مطبوعات مجمع اللغة دمشق ،ديوان طرفة بن العبد تحقيق درية الخطيب ولطفية السقالـ 
  .١٩٦٨عزة حسن وزارة الثقافة دمشق .تحقيق د ،ديوان الطرماحـ 
  .بغدادـ  تحقيق محمد جبار المعيبد ،ديوان عدي بن زيد العباديـ 
  .هـ ١٣٧٥تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي بغداد  ،ديوان العرجيـ 
  .محمد محيي عبد الحميد نسخة مصورة بيروت: ديوان عمر بن أبي ربيعة تحـ 
  .ديوان الفرزدقـ 
  )ت: بال(حاتم الصالح الضامن : قيس بن الحدادية تح ديوانـ 
  .مكتبة مصر ،ديوان قيس ليلى تحقيق عبد الستار أحمد فراجـ 
  ١/١٩٣٦تحقيق عبد اهللا الصاوي ط ،ديوان الفرزدقـ 
  .١٩٦٢إحسان عباس الكويت . تحقيق د ،ديوان لبيدـ 
  .هـ ١٣٨٢تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار مصر  ،ديوان المجنونـ 



١١٨  
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  .١/١٩٨٥دار قتيبة دمشق طـ  محمد خير البقاعي:ديوان محمد بن بشير الخارجي تحـ 
  .١٩٩٨دار صادر بيروت ـ  ركارين صاد: تح ،ديوان المرقشينـ 
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر  ،ديوان النابغةـ 
  .دمشق ٢/١٩٨٥أحمد الخراط ط. تحقيق د ،رصف المباني للمالقيـ 
ـ   دار الكتب العلميـة   ،محمد عبد القادر عطا وطارق السيد. شرح التسهيل البن مالك تحقيق دـ 

  .١/٢٠٠١طـ  بيروت
  .١٩٧٨تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر  ،شرح الرضي على الكافيةـ 
  .١/١٩٨٢دار المأمون للتراث دمشق ط ،عبد المنعم أحمد هريدي.شرح الكافية الشافية تحقيق دـ 
  .مصرـ  الطبعة المنيرية  ،مفصل البن يعيششرح الـ 
  .١٩٧٤دار الثقافة بيروت  ،إحسان عباس. شعر الخوارج جمعه دـ 
بيروت ـ   بدران .مؤسسة أ ،الصاحبي في فقه اللغة البن فارس حققه وقدم له مصطفى الشويميـ 

١٩٦٣.  
  .تحقيق عبد السالم هارون ،الكتاب لسيبويهـ 
  .بيروت عالم الكتب ،يق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارتحق ،معاني القرآن للفراءـ 
  .تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا دار الفكر ،مغني اللبيبـ 
  .٥/١٩٧٦دار المعارف بمصر ط ،المفضليات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارونـ 
  .١٩٦٣القاهرة .المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةـ 
  .دار المعارف بمصر ،عباس حسن ،النحو الوافيـ 
  .دار الكتب المصرية طبعة مصورة ،نهاية األرب للنويريـ 
  .١٩٦٣الوحشيات ألبي تمام تحقيق عبد العزيز الميمني دار المعارف بمصر ـ 
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