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 اليت النحوية القضايا أمهات من فكان النسق عطف بدراسة العريب النحوي الدرس احتفى

 واعّرف حيث وصوره، وأمناطه أنواعه بدراسة عنوا فقد العرب، النحاة اهتمام من وافر بنصيب حظيت

 جهود من جانباً  العطف أخذ فقد احلديث العصر يف أما ،وضوابط حدوداً، له ووضعوا العطف

 اللغة علم إليه توصل مما دراسته يف اإلفادة حماولني ومذاهبهم، اجتاها]م اختالف على احملدثني

 يف متثل وصوره، وأمناطهالعطف  بنيات يف املوجودة التحوالت أن إىل بعضهم ذهب قد، و احلديث

  .داللتها مثَّ  ومن الرتاكيب، يف عميق لتحول مصاحباً  شكلياً  حتوالً  احلقيقة

 العرب الدارسني واقتباس الغرب يف املعاصر اللساين الدرس لتطور الواضحة اآلثار من كان وقد

 للوجود شرعية عن حبثاً  إما وعلومه، معارفه بكل العريب اللغوي الرتاث إىل العودة ّمتت أن ،ملناهجه

 خلدمة تطويعه يتم حىت املعاصر اللساين للفحص إخضاعه بغية وإما العربية، الذاكرة يف اللساين

 اللجوءُ  واستعماال]ا العربية حقائق يف البحث رام من كل على لزاماً  أصبح لذا علمية، أهداف

. إعادة النظر فيما قدم يف التجربة الرتاثية أو الدراسة معطيات انتقاء سبيل على إّما النحوية للذاكرة

 حيث ،املتأثرة بالنظريات الغربية التصورات سجينة ظلت العطف تناولت اليت احلديثة القراءات ولكن

 األحيان، من كثري يف جوهره عن أبعدها مما الرتاثي الدرس على املعاصرة املفاهيم تطبيق حتاول كانت

 ينبغي فكان املعاصرة، اللسانية األسئلة عن ختتلف النحاة شغلت اليت واملنهجية املعرفية األسئلة ألن

 �ا تشكلت اليت الكيفية لتكتشف فيه، ولد الذي الفكر نظام داخل النحو تتناول أن مقاربة لكل

 دعوى حتت العربية علماء أقوالَ  ُتكّرِرُ  اليت احملاوالت على ينطبق نفسه واألمر النحوية، املعرفة

 املتعلقة البحوث أغلب مثل النحوية الكتب ثنايا يف موجودة معطيات جتميع أو منهجي، اكتشاف

 .النحوي الدرس بأعالم

 ميدان إىل احلديث اللغوي الفكر النتقال األوىل البدايات حتديد الصعب من يكون وقد

أن أبرز من مثَّل تلك اجلهود اللُّغوية  من الباحثني يرون اكثري إال أن   العريب، العامل يف اللغوي التفكري
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 : املاضي القرن من األخري الثّلث يف إليها الّتوّصل متّ  واّليتاحلديثة املبذولة يف جمال اللسانيات حتديدا 

 الغريب الّنتاج يف املنهجية مبادئها وإرساء تأسيسها يف الفضل يعود اّليت الوظيفي الّنحو نظرية

 اّليت اإلجرائية واملفاهيم املبادئ تلك خالل من الّنظرية هذه حاولت وقد ،-ديك سيمون– للهولندي

 الّسابقة، الّلسانية الّنظريات فيها وقعت اّليت والّتناقضات الّنقائص خمتلف تتجاوز أن �ا جاءت

 الّنحو نظرية و عاّمة الوظيفي االّجتاه نشوء يف كبريا إسهاما أسهمت اّليت الّتحويلية الّتوليدية كالّنظرية

 من وانطالقا الّتوّجه، ذلك ألصحاب األخرية هذه قّدمته اّلذي االنتقاد خالل من -خاّصة- الوظيفي

 يف عليها تعتمد خاّصة وأسس مبادئ إرساء من الّنظرية هذه متّكنت أخرى عوامل ومن الّنقد ذلك

 الباحث فهو احلديث، العريب الّلغوي الّدرس يف الّنظرية هذه تبّىن  من أبرز عن أّما والّتحليل، العرض

 والقضايا الّظواهر من كثريا تعاجل وحبوث كتابات من قّدمه ما خالل من وذلك املتوّكل، أمحد املغريب

 يرسم أن املتواصلة اجلهود هذه بواسطة استطاع وقد وظيفية، وجهة من إليها منظورا العربية الّلغة يف

 يف عليه تعتمد ومنطلقا أساسا الوظيفية املبادئ تلك من جتعل عربية لغوية لنظرية واضحة معامل

 هلذه الّتأسيس من األمسى اهلدف إذ الوظيفي؛ العربية الّلغة حنو:  اسم عليها أطلق الّلغوية، حتاليلها

 وصف تلك األدوات اإلجرائية والتحليالت اللغوية يف استثمار هو العريب، الّلغوي الّدرس يف الّنظرية

 بني الّلغوي والّتواصل احلوار من نوع عقد إىل املتوّكل سعى اهلدف هذا وبتحقيق الطّبيعية، الّلغات

 .إجرائية وأدوات اصطالحية مفاهيم من الوظيفي الّنحو يعرضه وما القدمي العريب الفكر

 الّنظريات هذه تضّمنته عّما الكشف هذه الدراسة اولحت ،املنهجية الّرؤية هذه من وانطالقا

 حيث من القدمي الّلغوي املوروث على احلفاظ ضرورة مع منها االستفادة أجل من احلديثة الّلسانية

 .القاعدية واألسس األصول

 )،ونأصوليو  يونبالغو  ونحنوي( األوائلبابا من األبواب اّليت تناوهلا علماء العربية  وقد عاجلت

العطف يف العربية ( :ّرسالةهذه العنوان ذلك جاء ولالوظيفي الّتداويل  الّدرسب نواحملدثون املشتغلو 

 .)تبارك(البنية والوظيفة) دراسة تطبيقية يف جزء 
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خوض غماره فيمكن أّما عن املربّرات والّدوافع اّليت كانت حافزا يل على اختيار هذا البحث و 

 : ما يلييإمجاهلا ف

، وبالّتحديد القدميةبني الّدراسات الّرتاثية دراسيت مازجة أردت من خالل هذا البحث أن تكون 

 واألصول حول موضوع العطف، وكذا ما جاءت به توجيه البحث فيما خّلفه علماء الّنحو والبالغة

بالّتحديد نظرية الّنحو الوظيفي فيما محلته من مفاهيم واصطالحات الّنظريات الّلغوية احلديثة و 

 دّقة.جتعل الّتحليل أكثر قد وأدوات 

ولة أسعى من خالهلا إىل اكتشاف أوجه الّتشابه واالختالف بني كما تعّد هذه الّدراسة حما -

 الّتحليل الّنحوي والبالغي يف الّرتاث العريب القدمي والّنحو الوظيفي بالّنسبة للّدرس الّلغوي

 احلديث.

 املعاصرة.حماولة الكشف عن بعض جوانب الّتأثري املتبادل بني الّنحو العريب القدمي واألحناء  -

 املنجز الرتاثي مقارنة مبا أجنزته أحدث النظريات اللسانية الغربية احلديثة.معرفة قيمة  -

فإنّه كذلك ، أّن لكّل حبث دوافع ومربّرات جيعلها منطلقا لتحقيق غاياته وأهدافهمن وانطالقا 

جيعل حتت هذه الّدوافع تساؤالت واستفسارات رئيسة حياول اإلجابة عنها قدر اإلمكان، وقد قمت 

فرع يتعّلق بالّدرس الّلغوي العريب والفرع اآلخر يتعّلق بنظرية  ،ذه الّتساؤالت إىل فرعني رئيسنيبتفريع ه

 الوظيفي.الّنحو 

  :العريبفيما خيّص الّدرس الّلغوي 

 ماهي الروافد املعرفية واخللفيات  االبستيمولوجية اليت كانت حترك الدرس اللغوي عند العرب؟ -

وهل هناك نقاط تقاطع وتشابه مع ما  الّلغوي؟أين تكمن املالمح الّشكلية والوظيفية يف تراثنا  -

 احملدثون؟يراه الوظيفيون 

 العطف؟كيف نظر كّل من الّنحاة والبالغيني واألصوليني إىل موضوع  -
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العطف هل هناك نقاط اّتفاق أو افرتاق أو تكامل جتمع هؤالء الّلغويني يف نظر]م ملوضوع  -

 دائما ؟ أم أّن املنطلقات كانت خمتلفة ؟

 يتعّلق بنظرية الّنحو الوظيفي : ما

 أين ومىت بدأ الّتأسيس احلقيقي هلذه الّنظرية ؟ وكيف ّمت نقلها إىل العامل العريب ؟ -

 ما هي املبادئ و األسس اّليت قامت عليها هذه الّنظرية ؟  -

 ت �ا ؟ ما هي الغايات واألهداف املنهجية اّليت جاء -

وجعلها كبدائل عن الّتحاليل  ،ما هي املفاهيم االصطالحية العاّمة اّليت عملت على إرسائها -

 الّلغوية الّسابقة ؟ 

ما هي املفاهيم واملبادئ اّليت تبّناها الباحثون العرب من هذه الّنظرية حول موضوع العطف ؟  -

وهل هناك نقاط اّتفاق وتقاطع أو اختالف بني الّدرس الّلغوي العريب وأصحاب نظرية الّنحو 

 ؟  العطفالوظيفي حول املوضوع 

ّنظرية وتطبيقها على الّلغة العربية ما مدى إمكانية استثمار املبادئ واملفاهيم اخلاّصة �ذه ال -

 عموما وموضوع العطف خصوصا ؟ .

مدخل  هذا البحث إىلُقّسم ، فقد عن هذه الّتساؤالت – يسريةولو  –من أجل حتقيق إجابة 

حبيث حاولت يف املدخل الّتمهيدي تقدمي نظرة خمتصرة عن الّدرس الّلغوي ، عام وأربعة فصول رئيسة

كيفية االنتقال من البنية إىل الوظيفة، بدءا بالّدرس الّلغوي العريب من حيث   وتطّوره بالّرتكيز على

ّمث حاولت حوصلة عرض موجز عن ، وحماولة إبراز بعض املالمح البنيوية والوظيفية فيه، نشأته وتطّوره

أّما عن ، يةالّتحوالت اّليت شهدها الّدرس الّلساين لدى الغربيني وصوال إىل الّدراسات الوظيفية والّتداول

 وذلك بعرض عوامل  -بصفة عاّمة-الفصل األّول فقد تناولت فيه احلديث عن الّلسانيات الوظيفية 

أبرز ِبعّدها مراحل نشأ]ا وأهّم ممّيزا]ا الّلغوية، ّمث خّصصت احلديث أكثر عن نظرية الّنحو الوظيفي و 

ت عنوان :"العطف يف الّدراسات الّلغوية أّما عن الفصل الثّاين اّلذي جعلته حت من مّثل هذا االّجتاه،
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فقد حاولت فيه عرض نظرة الّلغويني القدامى حول موضوع العطف على اختالف مشار�م ، العربية"

ّمت إفراد الفصل الثّالث  ،العربية هلذه الظّاهرة الّلغويةوبعد حتديد الّرؤية ، من حنويني وبالغيني وأصوليني

، وذلك بتخصيص احلديث عن تلك للظّاهرة (العطف)حو الوظيفي ليكون خمّصصا لعرض نظرة النّ 

 املفاهيم واملصطلحات اإلجرائية اّليت أّسست �ا هذه الّنظرية للموضوع الّسابق .

، فجعلته تطبيقيا حبتا من خالل تركيز الّنظر يف املدّونة الّلغوية املختارة أّما الفصل الرّابع واألخري،

حبيث حاولت حصر الّرؤية الّرتاثية يف أحد الّلغويني ، الّرؤيتني الّسابقتني مربزا يف العرض والّتحليل

أّما عن ، يف شخصية "حمّمد الطّاهر بن عاشور" بعرض منهجيته يف الّدراسة والّتحليل متمثلةالبارزين 

ات اإلجرائية الّرؤية احلديثة اّليت متثّلها نظرية الّنحو الوظيفي، فقد ارتأيت إبراز خمتلف اآلليات واألدو 

وذلك عن طريق عرض ما تبّناه ، اّليت جاء �ا الّنحو الوظيفي يف حتليله ورؤيته ملوضوع العطف

كما رّكزت يف هذه الّدراسة الّتحليلية على تتّبع ،  الباحث املغريب "أمحد املتوّكل" يف هذا الّصدد

واستخالص نقاط وجوانب االّتفاق واالختالف بني الّدرسني وفق املنهجية اّليت بنيت عليها هذا 

 من نتائج ختامية . ما متّخض اجلانب الّتطبيقي، ألصل يف ¨اية هذا البحث إىل خامتة ضّمنتها 

ا كان موضوعي هذا ه الذي يّتبع وفقا لطبيعّن لكّل موضوع منهجفإوكما هو معلوم 
ّ
ته، فإنّه مل

حني تعّلق األمر باجلانب الّتطبيقي  ّتحليل فقد اعتمدت املنهج الوصفيوجهة ترّكز على ال اذ

واألمر نفسه للمفاهيم واملصطلحات اّليت أوردها الّنحو الوظيفي وتناوهلا من جهة الّتحليل واإلجراء، 

لماء العربية القدامى يف تناوهلم ملوضوع العطف (من خالل العرض عندما أوردت ما قدّمه ع

 .والّتأصيل)

 يتثابة املنبع واملورد اّلذي استقمب ن املصادر واملراجع اّليت كانت يلعلى جمموعة م اتكأتوقد 

 ودالئل اإلعجاز، ولعّل أبرزها من الكتب الّرتاثية : مغين الّلبيب البن هشام األنصاري، فكاراألمنه 

... أّما عن الكتب اّليت  ، للطّاهر بن عاشور وكذا الّتحرير والّتنوير، للجرجاين ومفتاح العلوم للسّكاكي

وكذا الّدراسة  ،أمحد املتوّكل كانت املستقى من الّدرسات الّلغوية احلديثة فأبرزها كتب الباحث املغريب
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وكتاب أثر ، الباحث مصطفى محيدةاألسلوبية ألساليب العطف يف القرآن الكرمي اّليت أجنزها 

 مشرف بن أمحد الّزهراين ...وغريها . الّدالالت الّلغوية يف الّتفسري لصاحبه

 أّما عن الّصعوبات اّليت واجهها البحث فلعّل أبرزها :

 .املتوّكل وبعض الباحثني املغاربةقّلة املراجع اّليت تتناول الّنحو الوظيفي بالّدراسة، ما عدا كتب  -

ختّصصا ضّيقا  -من وجهة نظري–ال البحث يف نطاق الّنحو الوظيفي اّلذي يعّد حصر جم -

وهو ما كان له الّتأثري الّسليب على عدم الّتوسع يف هذه ، باملقارنة مع الّتخّصصات األخرى

 الّدراسة .

كتب   -أقصد حتديدا –ندرة املراجع املرتمجة لنظرية الّنحو الوظيفي يف جذورها األصلية  -

 ديك باعتباره املؤّسس الفعلي هلذه الّنظرية . سيمون 

كما أتقّدم بالّشكر اجلزيل ،  و يف اخلتام ال يسعين إّال أن أمحد اّ¬ عّز وجّل على مّنه وفضله

هذا البحث من  الدّكتور عّز الّدين صحراوي على تفّضله باإلشراف على األستاذ لألستاذ املشرف

وكذا على صربه وحلمه وتساحمه وأدعو هللا ، ماته و توجيهاته املقّدمةأشكره على تعلي ،بدايته إىل ¨ايته

 اجلزاء.عّز وجّل أن جيزيه عّين خري 

املقّدمة خالل هذه الّتسهيالت  علىكما ال يفوتين أن أّتقّدم بالّشكر كذلك جلامعة سطيف 

كما أتوّجه بالّشكر ،  والّلغاتوأخّص بالذّكر قسم الّلغة العربية وآدا�ا بكلّية اآلداب ، املرحلة الّدراسية

اجلزيل لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم منا قشة هذا البحث وتتّبع عثراته وتقومي 

 اعوجاجه.
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 عند العرب مل تكن معروفة -عموما-ممّا هو مّتفق عليه لدى الباحثني أّن العلوم الّلغوية 
البحث الّلغوي يف تلك نشأ  ولكن على الّرغم من ذلك فقد، ائقها املمنهجة قبل جميء اإلسالمبطر 

 حنو الفرتة وحّىت بعد جميء اإلسالم بفعل تراكمّي ووفق منهجية تكاملت فيها خمتلف علوم العربية
 اخل....فقهو  أصولو  بالغةو 

ومتنهج وفق طرائق  لدى الغربيني تأّسساحلديث الّدرس الّلغوي فإّن وعلى الّنقيض من ذلك 
غوي لدى هؤالء يسري وفق وهو ما جعل البحث اللّ ، بنيت على نظريات ذات توّجهات خمتلفة

هذه البحوث ه فكر الّلساين ولعّل ما أفرزتالمنهجية قائمة على اعتماد عملييت اهلدم والبناء يف تطوير 
ومن أجل ، الّسريعة من نظريات لسانية ألبرز بيان على ذلكالّلسانية يف خضّم تلك الّتحّوالت 

شهد�ا  اليتالّتعّرف على منطية ومسار الّدرس الّلغوي يف الّرتاث العريب وكذا الّتحوالت الفكرية 
الّلغوي الّدرس :ـــــب وقد عنونتههذا الفصل الّتمهيدي حملاولة تبيان ذلك  يأيتالبحوث الّلسانية الغربية 

مبحاولة عرض مالمح ومظاهر  اعناوين فرعية بدء حتته وقد اندرجت-من البنية إىل الوظيفة-وتطّوره 
ّمث حماولة إبراز مظاهر الّدرس البنيوي والوظيفي مبفهومه ، مسار الّتفكري الّلغوي عند العربتطّور 

الصة عاّمة حول خبيف ختام هذا الفصل الّتمهيدي  ننهي كالمنال، القدامى احلديث لدى أسالفنا
 .لغربينيمّر �ا الّدرس الّلساين لدى ا اليتتلك الّتحّوالت 
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 غوي عند العربرس اللّ ليات الدّ أوّ  .1

عند  يكن معروفاعلم النحو خصوصا مل تارخييا أن علوم العربية عموما و من احلقائق الثابتة 
جودة إليه لسالمة فطر�م و وا يف حاجة العرب مل يكون بب يف ذلك أنّ السّ و ، العرب قبل اإلسالم

بلوا عليها سليقة جُ  علىفلم يكن قبل اإلسالم ما حيملهم على الَنظر فيه؛ أل�م ينطقون ، قرائحهم
وم فقد أقبل هؤالء األعاجم إىل الرّ ختلطوا بغريهم من األمم كالفرس و خبالفهم بعد اإلسالم حني ا

هذا فبعد ، بواتعرّ ى واملوايل الذين أسلموا و أضف إىل ذلك األسر ، ة ألخذ علوم الدين من منابعهامكّ 
ة بني الفصحى اهلوّ  سعتاتّ كما كان ينجزها أهلها فقد ،  غة العربيةاللّ  إجنازعب أصبح من الصّ  االمتزاج

حيث  ؛الفرعيةغويني مجعها واستنباط أحكامها العامة و ر أهل العلم من اللّ لذلك قرّ و ، ةولغة العامّ 
 .ا جلمعها من أفواه العرب األقحاحخرجو 

عة املتنوّ إىل جمموعة من العوامل العديدة و غوي العريب رس اللّ األوىل للدّ  املنطلقاتميكن إرجاع و 
سيأيت تفصيل احلديث عن هذه العوامل من خالل ياسية. و السّ  القومية و حّىت غوية و اللّ ينية و منها الدّ 

سان أثري املباشر على فساد اللّ التّ  هلاكان   هذه العوامل، العريب غويرس اللّ ضنا ملراحل نشأة الدّ تعرّ 
جند إىل جانب هذا و ، حن على نطاق واسعفانتشر اللّ  غويةليقة اللّ هو ما أسهم يف ضعف السّ العريب و 

هم على كل هذا محلغات ا�اورة و بية وتأثرها باللّ غة العر خيل اللغوي الذي كان نتيجة تأثري اللّ الدّ 
حن ر فيها اللّ يتمظه اليتو ، بطها باستعراض األخبار املرويةر يف ضوابصّ التّ بالتأّمل يف الّلغة و األخذ 

ل خطوة خطاها فكانت بذلك أوّ ، ةعلى مستوى القراءة القرآنية بصفة خاصّ غوي بصفة عامة و اللّ 
 .نقط اإلعراب)ؤيل أي (العلماء يف هذا املضمار هو نقط املصحف على يد أيب األسود الدّ 

نقط ربية و نقط املصاحف أبو األسود و ل من وضع العاس قوله:"أوّ و جاء يف رواية عن أيب العبّ 
هو خيتلف عن اإلعجام على البصرة و  ه)53 اد ابن أبيه (تزمن والية زيّ اإلعراب قام به أبو األسود 
 حو حّىت النّ  حاة العرب بناء صرح قواعدوواصل النّ ، 1أو حيىي بن يعمر " مالذي قام به نصر بن عاص

 ليل بن أمحد الفراهيدي يف كتابهاخل وشيخهسيبويه  يف زمنضج وصل إىل مرحلة الكمال و النّ 
ما له عالقة  وكلّ  حويةة إىل جانب األصول النّ حو العريب يف أسسه العامّ ل النّ الذي مثّ  )الكتاب(

والبيان والبديع و فيه  املعاين وفيه أحباث يف االشتقاق وفيه أحباث يف، ففيه أحباث يف األصوات، غةباللّ 
                                                             

، ديوان املطبوعات 1983، دط، الثّالث اهلجرياملصطلح الّنحوي، نشأته وتطّوره حّىت أواخر القرن عوض حممد القوزي،  1
 . 31اجلامعية، اجلزائر، ص 



 (من البنية إىل الوظيفة)  رس اللغوي وتطورهالدّ   الفصل الّتمهيدي 

 

16 

ند وفيه أحباث يف القراءة و يف واية و السّ وفيه أحباث يف الرّ ، قد األديبويف النّ  أحباث يف األدب
عين ال ين هذا لك 1"فيه أحباث يف هلجات العرب و غة ويف العروضجويد و فيه أحباث يف فقه اللّ التّ 

ذلك يف  يتجّلى، وعلماء عصره سيبويهأي من هم قبل ، ابقونقام �ا السّ  اليتننكر ا�هودات  إنكار
ومدرسة البصرة  مدرسة الكوفة العريقتني من املدرستني كلّ   علماء مهاقدّ  اليتغوية اجلهود اللّ 

 .غوي عند العربرس اللّ ر الدّ إسهامهما الواضح يف نشأة وتطوّ و 

 العربعند  غويرس اللّ ر الدّ حملة عن العوامل املسامهة يف نشأة و تطوّ  .2

على تنقية  فقد حرصوا، القرآين غوي انطالقا من عنايتهم بالنصّ رس اللّ اهتمام العرب بالدّ  بدأ
مجع  على حاةغويون والنّ اللّ  حرصوال سيما بعد دخول األعاجم يف اإلسالم ف، لغتهم وفصاحتها

، مقاصدهو  معانيه ّرفحتقد القرآين و  صّ النّ  إىل اّلذي متتّد آثاره حريفشويه والتّ لغتهم حلفظها من التّ 
و كذلك األساليب ، حريفات سواء يف األصوات و األلفاظ أم املعاينجتنابا للتّ وا واإلحاطة بدقائقه

 " إنّ :أنيف هذا الشّ  )ه 808ت (يقول ابن خلدون، القواعدو 
ّ
سان العريب يف ا فسدت ملكة اللّ ه مل

استمر ذلك  كما قلناه مثّ ،  واستنبطت القوانني حلفظهاحو باإلعراب اة عند أهل النّ احلركات املسمّ 
ميوال مع هجنة وذلك ، يف معانيهالفساد إىل موضوعات األلفاظ فاستعمل كثري من كالم العرب 

غوية بالكتابة فاحتيج إىل حفظ املوضوعات اللّ ، بني يف اصطالحا�م املخالفة لصريح العربيةاملتعرّ 
سان فشعر كثري من أئمة اللّ ، أ عنه من اجلهل بالقرآن و احلديثروس وما ينشدوين خشية الدّ والتّ 

 .2واوين"لذلك وأملوا فيه الدّ 

غوية العربية هناك راسات اللّ يين الذي لعب دورا بارزا يف االهتمام بالدّ وإىل جانب العامل الدّ 
 تهامجاهلا و دقّ  ها على إظهارواملغرمني حببّ ، سني هلاغة املتحمّ دواع أخرى منها حرص بعض أبناء اللّ 

ت "لو أحسّ :يقول ابن جّين ، مها وإتقا�ارغبة يف تعلّ  فصاحتها وكشف أسرارها يف البنية و األسلوبو 
ة العتذرت من ة والدقّ غة و ما فيها من الغموض و الرقّ العجم بلطف صناعة العرب يف هذه اللّ 

غة أي االهتمام بإبراز مواطن اجلمال يف اللّ  3نويه منها "قدمي �ا و التّ اعرتافها بلغتها فضال عن التّ 

                                                             

 .31املرجع الّسابق، ص  1
املقدمة، املسّمى: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الّشأن عبد الرمحن بن خلدون،  2

 .564، ص 2003، 1، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط األكرب

 .242، ص 1، حتقيق عبد الكرمي بن حمّمد، دط، دت، املكتبة الّتوفيقية، القاهرة، ج اخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان،  3
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غة العربية بذلك على اللّ  حيث عكف العلماء، راسات املختلفةومن أجل ذلك نشطت الدّ ، العربية
ووضعوا القواعد ، اكيب و أَلفوا يف ذلك كتبا لضبطها وروايتهادراسة ووصفا من حيث املفردات والرتّ 

زا يف ام بذلك منهجا متميّ ة للقيّ يقا وقد انتهج علماء العربيّ غة وصفا حمكما و دقتصف هذه اللّ  اليت
وكان ذلك دائما يف ، املالحظةيف ة دقّ مع  أعملوا عقوهلمعلى ذوقهم و  حيث اعتمدواغوي البحث اللّ 
بق يف الوقوف على كثري من غوية فضل السّ راسات العربية اللّ وقد كان للدّ ، راسة القرآنيةإطار الدّ 

 .كبريةأفادت احملدثني إفادة   اليتحوية رفية والنّ وتية و الصّ واهر الصّ الظّ 

 العربغوي عند فكري اللّ ر مسار التّ مالمح ومظاهر تطوّ  .3

ل اهلجري حيث بدأ االشتغال بدرس اين من القرن األوّ صف الثّ غوية يف النّ راسات اللّ بدأت الدّ 
 :ضرياق قال أبو النّ ويف هذا السّ ، الكرمياء القرآن غة العربية مع أيب األسود الدؤيل وطبقة من قرّ اللّ 
غوي مع طبقة من علماء العربية البحث اللّ  استقرّ  محن ابن هرمز أول من وضع العربية مثّ كان عبد الرّ "

ه) وأيب عمر بن 149(ت  ه) وعيسى بن عمر117مثل عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي (ت 
ه) وتلميذه سيبويه 175واخلليل بن أمحد (ته) 189و يونس بن حبيب (ت ه)154العالء (ت

تقوم على ، مةة منظّ غة العربية دراسة علميّ ه) فهؤالء العلماء ومن تبعهم هم الذين درسوا اللّ 180(ت
استخالص النتائج وصياغتها يف  مثّ ، غوية واستقرائها و حتليلها من خالل رؤية وصفيةمجع املادة اللّ 

غة مول أي دراسة اللّ راسة بالشّ سمت هذه الدّ كما اتّ ،  حوينيشكل قواعد فيما بعد من طرف النّ 
اس اين للهجرة إىل تعليم النّ عمد العلماء يف القرن الثّ  ومن مثّ ، العربية صوتيا وصرفيا وحنويا ودالليا

 .1حن فيهم "غة العربية لكي تستقيم ألسنتهم بعد تفشي اللّ قواعد اللّ 

ضح لنا هذا ولكي يتّ  غويةسائل اللّ عاجم وتأليف الرّ صل بعمل امل ظهرت بعد ذلك دراسات تتّ مثّ 
غوي عندهم يوجب علينا ذلك فكري أو البحث اللّ ة يف تطويرهم للتّ املسار الفكري لدى علماء العربيّ 

 فصيل.تناوله بشيء من التّ 

اهرة المست عن كثب اجلهد العريب واإلسالمي يف متابعة الظّ  اليتراسات التارخيية "تشري الدّ 
اين للهجرة ة يف القرن الثّ بدأ مع قيام احلركة العلميّ ، اث العريبغوي قدمي يف الرتّ البحث اللّ  غوية أنّ اللّ 

                                                             

 .202، ص 2009، 1، عامل الكتب احلديث، طالّلسانيات العاّمة اّجتاهاnا وقضاياها الّراهنةنعمان بوقرة،  1
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حول الفكري و احلضاري الذي أحدثه القرآن الكرمي يف ة يف رحاب التّ غوية العربيّ راسة اللّ فنشأت الدّ 
 1اليل ".كييب والدّ ستويني الّرت غوي على املعور مبعجزة البناء اللّ انطالقا من الشّ ، البيئة العربية

هوا م وجّ وا إليها سراعا أل�ّ خفّ  اليترة راسات املبكّ غوي عند العرب من الدّ لقد كان البحث اللّ 
رعية اإلسالمية وحني فرغوا صل به من العلوم الشّ القرآين و ما يتّ  ل إىل حماولة فهم النصّ اهتمامهم األوّ 

اين اهلجري بدأ العلماء املسلمون ومنذ منتصف القرن الثّ ، األخرىهوا إىل العلوم منها أو كادوا اجتّ 
تدوين  وبعد أن متّ ، فسري القرآينفون يف الفقه اإلسالمي و التّ ريف ويؤلّ بوي الشّ لون احلديث النّ يسجّ 

حو وعلوم غة و النّ رعية ومن بينها اللّ ه العلماء وجهة أخرى حنو تسجيل العلوم غري الشّ هذه العلوم اجتّ 
على اختالف توجها�م  املتقّدمنيلدى الدارسني  ويت باهتمام خاصّ املستوى الصّ قد حظي البالغة ف

وتية  اهرة الصّ "وأحسن دليل على ذلك أن االهتمام بالظّ ، العلمية من قراء وحناة و أصوليني وفالسفة
 .2"حو العريبل عليه يف وضع املعايري التأسيسية للنّ ل املعوّ كان هو األساس األوّ 

ؤيل مع وضعه ضوابط لقراءة ة أيب األسود الدّ أن أبني صورة لتربير ما حنن بسبيله قصّ  ولعلّ 
حويون حو العريب وقد واصل النّ بنات األوىل للنّ الواضع األول لألسس واللّ  من خالهلا عدّ  اليتالقرآن و 

صفحات من وتية عدة حبيث شغلت الفصول الصّ ، ة قضايا صوتية وصرفيةبعد ذلك اهتمامهم بعدّ 
إذ جعل البحث  وتية ؛راسات الصّ مة يف الدّ صفحات قيّ  يضمّ  )سيبويه(حو فكتاب هات كتب النّ أمّ 

) سيبويه( ولذلك كان البحث الصويت عند، رجة األوىلويت بالدّ حليل الصّ من وسائل التّ  الصويت وسيلة
 ويذكر يف هذا الّسياق، اإلدغاممتها ظاهرة ويف مقدّ ، رفيةوتية الصّ واهر الصّ أساسا لتفسري عدد من الظّ 

 أهمّ   "ومنالبن جّين  )صناعة اإلعراب سرّ (كتاب ،  وتية وحدهااهرة الصّ ف يف الظّ الكتاب الذي ألّ 
وترتيبها ووصف   يف كتابه هذا عدد حروف اهلجاءز عليها ابن جّين ركّ  اليتوتية املوضوعات الصّ 

وت يف باعتبارات خمتلفة وكذا بيان ما يعرض للصّ ة لألصوات وتفسريها فات العامّ خمارجها و بيان الصّ 
كاشفا عن نظرية يف ،  بنية الكلمة من تغيري يؤدي إىل اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام أو احلذف

 . 3رج"املخا فظ املفرد ورجوعها إىل تأليفه من أصوات متباعدةفصاحة اللّ 
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ة على ألسنة املسلمني حن يف العربيّ اللّ ي كييب فقد كان لتفشّ الّرت ريف و حث الصّ ا على صعيد البّ أمّ 
وإن مل يكن ، حواجلدد وخوف العرب من وقوعه يف القرآن دافعا لتحريك املشاعر والعقول لوضع النّ 

زت إىل ذلك اجلهد العلمي وقد ذكر بعض بب لوحده كافيا فهناك بواعث أخرى حفّ هذا السّ 
زت على ظهور هذا ثالثة عوامل أو بواعث حفّ  )األصول(يف كتابه  -انام حسّ متّ  -الباحثني العرب 

وخلق  الّدرس الّلغويره عند العرب وكذا مدى تأثري هذه العوامل أيضا على نشأة حو) وتطوّ العلم (النّ 
 :ل هذه العواملوأوّ ، اكم املعريف عند العربنوع من الرتّ 

عوادي الفتنة ومن  اخلوف على القرآن من ويتجّلى يفطرق إليه وقد سبق التّ  يين:العامل الدّ  .أ
 .حن خاصة بعد الفتوحات اإلسالمية وكثرة املوايل يف البيئة العربيةخماطر اللّ 

امني جيدون أنفسهم قوّ  -ى هللا عليه وسَلمصلّ - كان املسلمون بعد وفاة النيبّ   العامل القومي: .ب
بني وكان على العرب أن خيتاروا ، على أمم ذات حضارات قدمية وثقافات ذات تنوع وعمق

لون من رسالة ما ميثّ  فإما أن يكونوا أصحاب رسالة ال تستند إىل ثقافة فيقفوا بكلّ ، أمرين
الميذ من أمم خضعت ور موقف التّ لمات إىل النّ اس من الظّ ترمي إىل إخراج النّ  اليتاإلسالم 

ىل ظر إري وراءهم و من هنا أوجب أن يكون النّ هلم أو أظهرت االستعداد العتناق دينهم والسّ 
وبذلك يصبح ، ظر القوميةتنظر إليها اآلن من وجهة النّ  اليته وعاء هذه الرسالة القرآن على أنّ 
حمور على أنّه القرآن  ينظر إىلا و إمنّ ، حنالقرآين من اللّ  صّ د احلفاظ على النّ األمر ليس جمرّ 

فقط بل أمر ما اصطلح حو ال يعود األمر أمر النّ  ومن مثّ ، قايف العريب من ألفه إىل بائهاجلهد الثّ 
 .1قافة اإلسالمية مجلة و تفصيال"عليه بعض الباحثني بالثّ 

ُ  إِالَّ  تَأِْويلَهُ  يَْعلَمُ  َوَما ﴿ ال أوجهفهذا القرآن محّ  اِسُخونَ  ا2َّ سورة آل  [ ﴾ اْلِعلْمِ  فِي َوالرَّ
بني مّ  القرآن بلسان عريبّ فسري وقد نزل روري أن ينشأ علم التّ ومن هنا كان من الضّ ] 7: اآليةعمران/

ولذلك نشأت ،  جتد فيه ما ال ميكن االستدالل على عروبته من كالم العربّال  كو آية ذلك أنّ 
معجز يشتمل على احلقيقة  عر اجلاهلي ونشأت كذلك دراسات أدبية و القرآن نصّ دراسات للشّ 

حتول هذا العلم  مثّ ، ال واسعاأليف يف هذا ا�فكان جماز القرآن علما أو باألحرى كان التّ ، وا�از
يين قد دفع العرب إىل ه إذا كان العامل الدّ وهكذا جند أنّ  فيما بعد إىل علم آخر وهو علم البالغة
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قايف وهكذا أقام العرب بيا�م الثّ ، العامل القومي قد دفعهم إىل جين مثاره فإنّ ، القرآن حفظ نصّ 
 .األصيل على القرآن

توجيه الّنحوي حنو  ىلإ وجود املوايل بكثرة بعد الفتوحات اإلسالمية ىأدّ  لقد:ياسيالعامل السّ  .ج
حاة كانوا يكتبون املختصرات بني من النّ املؤدّ  ا يف أنّ ويظهر ذلك جليّ ، عليميةالغاية التّ حتقيق 

م ولكن ليجعلوا تعلّ ، ولة فقطبوا �ا أبناء اخللفاء وأبناء أعيان الدّ ال ليؤدّ ، منذ عهد الكسائي
 حاة حنوهموبذلك كَيف النّ ، سواء دين على حدّ ة يف متناول من شاء من املواطنني و املولّ غاللّ 
وقد كان هلؤالء املوايل جهود جّبارة يف بناء صرح ، هذه الظروف حوي بكيفياتتفكريهم النّ و 

جعل ابن  يف البناء والّتطّوير ممّاإذ مل يكتفوا بتعّلم ما يسّد الّرمق بل أسهموا ، الّنظرية الّنحوية
 .خلدون يقّرر أّن جّل علماء العربية من غري العرب

غوي عند ر البحث اللّ كانت سببا مباشرا يف نشأة وتطوّ   اليتئيسية و بعد ذكرنا هلذه العوامل الرّ 
فق وايات تتّ "تكاد الرّ  حيث، رهغوي العريب و تطوّ رس اللّ العرب ميكن عرض حملة سريعة حول نشأة الدّ 

- حو بعد أخذه عن علي بن أيب طالبالنّ  املبادئ األّولية ؤيل هو الذي وضعأبا األسود الدّ  على أنّ 
ضبط أواخر الكلم إعرابا و بناء عرف �ا و تُ حو املقصود هنا هو قواعد تُ وعلم النّ ، -رضي هللا عنه

تلحق بنية الكلمة لغرض  اليتغريات رف فيبحث يف التّ ا علم الصّ أمّ ، هو ما يعرف بعلم اإلعرابو 
وعدد  ويراد ببنية الكلمة هيئتها أو صور�ا امللحوظة من حيث حركتها و سكو�ا معنوي أو لفظي

و هلذا ، بيعي أن يبدأ علماء العربية يف مجع ألفاظها قبل أن يضعوا قواعدهاد كان من الطّ قو ، حروفها
تقعيد  ألنّ ، حوي إىل فرتة تالية جلمع اللغةالبحث النّ  -ارسنيكما يذكر بعض الدّ -خون يرجع املؤرّ 

ظريات صنيفها واستنباط األسس والنّ حماولة لتّ ، مجعها بالفعل فحص ملادة لغوية متّ  القواعد ما هو إالّ 
الذي يشيد  )الكتاب(حو العريب من خالل كتابه ل ملنظومة النّ ن األوّ سيبويه املقنّ  حتكمها و يعدّ  اليت

ه اإلمام وعدّ ، حو بعد كتاب سيبويه فليستحمن أراد أن يعمل كتابا يف النّ  :بقيمته املازين يف قوله
 ظرم منه النّ تعلّ هذا كتاب يُ " :ر العريب بقولها للمفكّ ها منهجيّ الشاطيب عامل األندلس األصويل موجّ 

 .1فتيش يف املسائل"والتّ 
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نا نكتشف بعض لعلّ ، اللةق بدارسة املعىن والدّ كما أقام العرب دراسات معجمية وأخرى تتعلّ 
 :حديد يف مقدمته إذ يقولوبالتّ  )صناعة اإلعراب سرُّ (يقول ابن جين يف كتابه  :مالحمها فيما عرضه

البيان واإليضاح من ذلك  وهي ضدّ ، ا وقعت يف كالم العرب لإل�ام واإلخفاءعجم إمنّ  "اعلم أنّ 
سان جمة يف اللّ العُ  نان كالمهما وإذا كانا ال يفصحان وال يبيّ  ءرجل أعجم و امرأة عجما :قوهلم
 .1العني لكنة وعدم فصاحة " بضمّ 

وهي رسائل صغرية من ، أليف يف املعاجم انطالقا من رسائل املوضوعاتقد بدأت حركة التّ ف"
الة و ذلك يف تتوافر عليها أسهمت يف نشأة املعاجم الكبرية مسامهة فعّ  اليتغوية املادة اللّ  حيث كمّ 

بة وقد جاءت ويطلق عليها معاجم املعاين أو املعاجم املبوّ ، اين اهلجرياين من القرن الثّ صف الثّ النّ 
وهي عبارة عن ، ةصت هلا أبواب وفصول يف الكتب العامّ ة مستقلة أو خصّ سائل خباصّ هذه الرّ 

 .2معاجم بنيت على املعاين"

د اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف معجم العني و تابع قد تبلور املعجم الذي نعرفه اليوم على يو 
ة قليد يف صناعة املعاجم جليّ وبدت ظاهرة التّ ، أليف يف املعاجم إىل العصر احلديث خلق كثريبعده التّ 

مت املعاجم العربية سّ وقد قُ ، ة املعجمية نفسهابويب واملادّ التّ  املنهج وطريق بعيد يف واضحة إىل حدّ 
 بويب وهي: ظر إىل منهج التّ بالنّ إىل ثالثة أنواع 

، قاليب مثل معجم العني للخليلب الكلمات حبسب خمارج األصوات و طريقة التّ نوع رتّ  -
 .و احملكم البن سيدة غة لألزهريو�ذيب اللّ 

حاح للجوهري مثل الصّ ، ل واألخري للكلمةا حبسب األصل األوّ ب الكلمات ترتيبا أجبديّ نوع رتّ  -
 .. اخل..منظورلسان العرب البن و 

ص م و املخصّ ف للقاسم بن سالّ الغريب املصنّ :ب الكلمات حبسب املوضوعات مثلنوع رتّ  -
 3البن سيدة "
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باحث الّلغوية ظهورا ذلك أنّه قد قامت دراسات اللية فقد كانت من أوىل املراسة الدّ ا الدّ أمّ 
"وقد ، البحث يف غريب ألفاظهدت وكان منها عت وتعدّ فتنوّ ، تبحث يف دالالت ألفاظهحول القرآن 

غة يف ألفاظها ومواصفا�ا قصد حتديد ع اللّ راسات على منهج وصفي استقرائي يتتبّ ست هذه الدّ تأسّ 
الث إىل اللية العربية من القرن الثّ البحوث الدّ  ومتتدّ ، يتوقف على فهمها فهم الكتاب اليتاملعاين 

غة العربية ا يعين نضجا أحرزته اللّ ر إمنّ اريخ املبكّ وهذا التّ ، لهالية إىل سائر القرون التّ  اخلامس اهلجرية مثّ 
ويف ، غويني العرب وأثار اهتمامهمما لفت نظر اللّ  فكان البحث يف داللة الكلمات من أهمّ ، وثقافتها
اللة مثل:تسجيل معاين الغريب يف رة من مباحث علم الدّ غوية املبكّ األعمال اللّ  ياق تعدّ هذا السّ 
 أليف يف الوجوه والنظائر يف القرآن وإنتاج املعاجم املوضوعيةاحلديث عن جماز القرآن والتّ القرآن و 

 .1ومعاجم األلفاظ"

اللية من راسة الدّ ت جوانب كثرية من الدّ فغطّ ، بعد ذلك يةالعرب علماء عت اهتماماتتنوّ  مثّ 
، ة مبعىن عام جيمعهااجلزئية للمادّ ائدة يف معجمه املقاييس ربط املعاين ذلك ؛حماولة ابن فارس الرّ 

وحماولة ابن ، فرقة بني املعاين احلقيقية و املعاين ا�ازيةخمشري يف معجمه أساس البالغة التّ وحماولة الزّ 
الالت يف كتبهم تناولت ون أبوابا للدّ كما عقد األصوليّ ،  ة املمكنة مبعىن واحدبات املادّ  ربط تقلّ جّين 

هور فظ من حيث الظّ تقسيم اللّ ، داللة املنطوق واملفهوم، ة اللفظموضوعات متنوعة مثل دالل
ن ضمّ واالشرتاك وداللة التّ  ضادّ والتّ  ادفوالرتّ  قييدوالتّ  خصيصوالتّ ، والعموم واخلصوص، واخلفاء
الفارايب :فات الفالسفة مثلباإلضافة إىل دراسات وإشارات كثرية للمعىن يف مؤلّ ، واملطابقة وااللتزام

 .سينا وابن رشد و الغزايل وابن حزم وغريهموابن 

 مها علماء البالغة يف دراسة احلقيقة وا�ازقدّ  اليتلت يف اجلهود فتمثّ ، راسات البالغيةا الدّ أمّ 
نظرية  تعدّ و ، ياقكيب باملعىن يف السّ هي من ناحية عالقة الّرت دراسة كثري من األساليب كاألمر والنّ و 
 وقد عنوا عناية فائقةغوي العريب رس اللّ اليل يف الدّ ة البحث الدّ على مركزيّ  ل حيّ اظم للجرجاين مثالنّ 

ل األمر راسات البالغية قامت أوّ الدّ  ويذكر بعض الباحثني أنّ ، ياقي وعالقة املقال باملقامباملعىن السّ 
منبع  االغرتاف من ة علىخاصّ  غوينيواللّ  محلت العلماء اليتو ، ة اإلعجاز القرآينعلى دراسة قضيّ 

، اذها مراقي إلثبات إعجاز هذا القرآنواختّ ، لفت األنظار إىل ظواهر أسلوبية فيهو  القرآين النصّ 
 .اكيكّ تها مع مفتاح العلوم للسّ  وصلت البالغة إىل قمّ آليف وتتابعت حّىت عت بذلك التّ فتنوّ 
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العريب من غوي رس اللّ مناه حول املسار الذي سلكه الدّ ذي قدّ بعد هذا العرض الوجيز الّ و 
يقتضينا بذلك العدل واإلنصاف "، منت وازدهرت بشكل تكاملي اليتطور وعلومه شأة والتّ حيث النّ 

، جوانبها نظرات عميقة شاملة ونظروا يف كلّ ، ارة يف خدمة لغتهمالعرب بذلوا جهودا جبّ  ر أنّ أن نقرّ 
بل زادوا ، غةة اللّ ق مبادّ ل تتعلّ غوي احلديث من مسائرس اللّ ومل يفتهم يف واقع األمر شيء يعرض له الدّ 

وكانت نظر�م إىل لغتهم نظرة عملية حيث ، غة العربيةعليها وأضافوا إليها موضوعات انفردت �ا اللّ 
تضمن صيانة لغة القرآن الكرمي من ، ةدفعهم حرصهم عليها و االعتزاز �ا إىل دراستها دراسة جادّ 

معاين هذه و غة ويف مفردا�ا فنظروا يف أصوات اللّ ، يةغو حن على كل املستويات اللّ حريف واللّ التّ 
ووضعوا حتت أيدينا تراثا ، فوا لنايف كل ذلك اجلليل من اآلثاروخلّ ، ويف صيغها وتراكيبها، املفردات

تصل بلغتهم تّ  اليتومل تقف جهودهم عند دراسة هذه اجلوانب ، قديرناء والتّ الثّ  لغويا عمالقا يستحقّ 
غوي العام على شاكلة ما قام كما وجلوا أبوابا أخرى من البحث اللّ ،  مكانتها عندهموفكر�م عنها و 
ميادين البحث يف  إنّ  :وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول، ارسني يف األمم األخرىبه غريهم من الدّ 

 نشغل أنفسنا �ا اليوم اليتتلك  -مولمن حيث العموم و الشّ -غة عند العرب تشبه أو متاثل اللّ 
 1س كثريا من جهدنا ملناقشتها "ونكرّ 

 

 )البالغيو  حوياث العريب (النّ كلي) والوظيفي يف الرتّ (الشّ  رس البنيويمالمح الدّ  .4

ويف ضبط أواخر  ، ذي وقع يف قراءة القرآنحن الّ إلصالح وتقومي اللّ إذا كان الّنحو قد نشأ 
فهذا يعين ، األعاجم و املوايل يف اإلسالموبدأ ينتشر يف البيئة العربية بسبب دخول ، اتكلماته بالذّ 

 :انام حسّ يقول متّ  الّسياقويف هذا ، اطقني �الغري النّ أنّه كان موّجها أساسا إىل تعليم الّلغة العربية 
ئيسي يف حتديد مسار كانت العامل الرّ ،  غوية العربيةراسات اللّ دعت إىل نشأة الدّ  اليتروف الظّ  "ولكنّ 

فلقد نشأت دراسة العربية الفصحى عالجا لظاهرة كان خيشى منها ، وفلسفة منهجهاراسات هذه الدّ 
غوية العربية راسات اللّ سمت الدّ من هنا اتّ  )حنذيوع اللّ (وها مسّ  اليتوعلى القرآن وهي ، غةعلى اللّ 

 .2تبعا لذلك وعلى استحياء " مل يكن قصدها إىل املعىن إالّ و  اه إىل املبىن أساسابسمة االجتّ 
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وهو ، غوية على أساس شكليواهر اللّ الظّ  ا حلّ حاة األوائل قد تناولو النّ  أنّ  نعدّ ولذلك ميكن أن 
ألنّه كان يهّمهم ضبط ما جيوز وما  ؛ تعليم يرّكز يف جوهره على الّشكل املرتبط ارتباطا أساسيا باألداء

        مع البالغيني  حّق الّتفعيل هليفعّمت تكما كان هلم اهتمام باملعىن ،  ال جيوز يف بنية الّلغة العربية
حو الوظيفي عوجلت يف النّ  اليتعاجلوا ظواهر لغوية متاثل تلك جتدهم قد و  واألصوليني واملفّسرين

يأيت يف غة وخصائصها الوظيفية التداولية و كلية للّ ابط بني البنية الشّ وا له ظاهرة الرتّ ا تصدّ املعاصر وممّ 
 ، ..اخل.اكيكّ السّ ، اجلرجاينو  وابن جّين  )(سيبويههؤالء األفذاذ  مقّدمة

، اكيبوقفات منثورة فيما تركوه لنا تظهر عدم إمهاهلم ملعاين ووظائف البنيات والرتّ  هلمفقد كان 
غة على : اللّ فقد عَرف ابن جّين ، هي الّتواصل غةلوظيفة األساسية للّ خصوصا وأّ�م ينطلقون من أّن او 

غة ليست صوتا قوم عن أغراضهم" فاللّ   �ا كلّ ا أصوات يعّرب ها فإ�ّ ا حدّ "أمّ  :هذا األساس قائال
عبري تها أحوال البشر للتّ دا من املعىن بل هي أداة تطلبّ وال جمموعة تراكيب معزولة و ال لفظا جمرّ ، فقط

 :محن احلاج صاحليقول عبد الرّ ، "نة�ا عن أغراضهم من خالل خطابات معينة جتري يف مقامات معيّ 
ما خيتلج يف نفسه وما يبدو يف  عبري عن كلّ م للتّ أن يستجيب ملا حيتاج إليه املتعلّ  غة البدّ م اللّ تعلّ  إنّ "

، فإذا مل يفهم ذلك املعَلم، شيء صال قبل كلّ غة وصفت للَتبليغ واالتّ فاللّ ، ذهنه و ما يكَنه من عرض
أي كنماذج األساليب اجلميلة ، لنفسهاصوص يف ذا�ا و جيدها يف النّ  اليتوقصد تعليم األساليب 

غة يف خمتلف عند استعماله الفعلي للّ  ميشعر �ا املتكلّ  اليتة عبريية احلقيقيّ ودون مراعاة االحتياجات التّ 
د بذلك ه يكون بذلك أخطأ الغرض واألساس بل مجّ فإنّ ، تشريها احلياة اليومية اليتاألحوال اخلطابية 

 .1ره على اجلانب األديب اجلمايل ليس غريه"غة العربية وقصاستعمال اللّ 

فقد جعل ، غوية بوظيفتهاربط البنية اللّ  ه)472ت( ر اجلرجاينها مع عبد القاظهر جليّ  وقد
اه عبد القاهر وهذا ما مسّ ، ا �اغة وجها من الرتاكيب خاصّ ى بواسطة اللّ غرض أو وظيفة تؤدّ  لكلّ 

(صور) البنيات  أي ختتلف وجوه ؛ )مبصطلح الوجوه والفروق( الكالمظم يف عند توضيحه حلقيقة النّ 
وعلى  حوظم على معاين النّ "و إذ قد عرفت أن مدار النّ  :ويقول، حبسب فروق (خواص) املعاين

الفروق و الوجوه كثرية ليس هلا غاية تقف  فاعلم أنّ ، من شأ�ا أن تكون فيه اليتوالفروق  الوجوه
ومن حيث هي ، ة بواجبة هلا يف أنفسهااعلم أن ليست املزيّ  مثّ ، ادا بعدهاو�اية ال جتد هلا ازدي عندها

                                                             

، ا�ّلة العربية للّرتبية، األسس العلمية والّلغوية لبناء مناهج الّلغة العربية يف الّتعليم ما قبل اجلامعيعبد الّرمحن احلاج صاحل،  1
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حبسب مواقع بعضها  يوضع هلا الكالم مثّ  اليتولكن تعرض بسبب املعاين و األغراض ، على اإلطالق
 .1من بعض و استعمال بعضها من بعض"

، يف كتابه مفتاح العلوم اكيكّ اث العريب ما جتده عند السّ اه الوظيفي يف الرتّ ومن مالمح االجتّ 
رفع  "لكن ال خيفى عليك أنّ  :غة إذ يقول �ذا الصددضه ملفهوم وضع اللّ ا عند تعرّ ويظهر ذلك جليّ 

ظر وجدت شأن الواقع أقرب شيء فإذا أمعنت النّ ، بطحتصيل أشياء منتشرة حتت الضّ  غة ليس إالّ اللّ 
 واضح 2بط فيزل عنك االستبعاد "لضّ ك لتعلم ما يصنع يف باب اوأنّ ، من شأن املستوى احلاذق

حتصيل أشياء  ليس إالّ ، )غويةاهليكلة و البنية اللّ ( )غةوضع اللّ ( ــــــاكي بكّ ما يعنيه السّ  ي أنّ وجلّ 
فإذا أمعنت ، ا مقولةغوية وفق قوالب صيغية صحيحة أمّ قات اللّ بط أي مجع املتفرّ منتشرة حتت الضّ 

 األوىل: إشارة إىل  ؛ناففيه نقطت من شأن املستوى احلاذقأقرب بشيء ظر وجدت شأن الواقع النّ 
اة يف متثيلهما و قيمة الروّ ، ماعانية: ففيها حتديد قيمة املشافهة و السّ الثّ ، حو العريبوصفية النّ بـــ:

حاة كان استقراء  ل للنّ املنطلق األوّ  و معىن هذا أنّ  "... :انام حسّ دد يقول متّ بالفعل ويف هذا الصّ 
ا كان يأيت و إمنّ ، يف القليل) إالّ (هذا الكالم مل يكن يأيت بطريق املشافهة وأنّ ، العرب الفصيحكالم 

 3صوص و أدائها أداء صحيحا إىل من يطلبها"اة النّ ل الروّ ل يف حتمّ ذي يتمثّ قل الّ بواسطة النّ 

االستبعاد" بط فيزل عنك ك لتعلم ما يصنع يف باب الضّ وأنّ " :اكيكّ السّ  ا يُفهم من قولوم
ذي هو الّ ، غويةليم لأللفاظ و املفردات اللّ حيح و السّ طق الصّ بط أو النّ الضّ  فهو �ذا يشري إىل أنّ 

 ها و اشتقاقها. تا الغموض و اإل�ام من حيث أصلييزيل عنّ 

حو إذ املعجم يف النّ ، حو الوظيفيي باملعجم يف النّ كا كّ غة عند السّ صل ضبط اللّ و�ذا يتّ 
زيل االستبعاد ص فيه ما يُ اكي فتلخّ كّ غة عند السّ ا ضبط اللّ أمّ ، تضبط فيه املفردات األصلالوظيفي 

قد وضع شروط ضبط املفردات يف اجلملة باعتبار ، اكيكّ السّ  عليق من أنّ عن التّ  ساؤل وغينّ أو التّ 
هو مراعاة  ظم واهليئة فتوافق احلروفل يف توافق احلروف والنّ روط تتمثّ وهذه الشّ ، ورودها منتشرة

 :واهليئة أي نوعها، ظم أي جتاور املفردات وتناسقهاوالنّ ، طقجانب جتاورها وتناسقها يف املخرج والنّ 
ومن مجلة ما قاله ، حو الوظيفي يف صورة احلملجنده �ذا يتوافق والنّ ، ..اخل.صفة، فعل، اسم
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لة املضبوطة أدخل يف املناسبة اعتبار األوضاع يف اجلم وهو أنّ  "... :اكي حول هذه النقطة هوكّ السّ 
فظ من وأعين باالنتشار ورودها مستأنفة يف مجيع ما حيتاج إليه يف جانب اللّ ، من اعتبارها منتشرة

 1ة اعتبارات تلزمه."وكذا يف جانب املعىن من عدّ ، ظم واهليئةوالنّ  احلروف

حاة العرب األوائل الذين حديد عند النّ داولية يف تراثنا العريب وبالتّ وتكما تظهر مالمح وظيفية 
داولية ويظهر ذلك عرف اليوم بالوظيفية و التّ صل أوهي ذات عالقة وطيدة فيما يُ اعتنوا مبفاهيم تتّ 

ساع يف الكالم باإلجياز وذلك عند ربطهم االتّ ، واستحضار املقاماعتنائهم مبفهوم القصد ا يف جليّ 
 بطريقتني: ساع يتمّ حبيث أن مفهوم االتّ 

 .تعبري ابن جّين  فظ لزيادة املعىن على حدّ دة اللّ األوىل زيا

 ساع يف املعىن فظ و االتّ والثانية اإلجياز يف اللّ 

كاشفا عن العقلية العربية )خري الكالم ما قَل ودلَ ( :من ذلك هو قول العرب داويلواملقصد التّ 
واملقصد ، ساعاالتّ كل مواضع احلديث عن  يف ساع باإلجيازفهو يربط االتّ ، تستهدف اإلجياز اليت
حاة العرب األوائل للمواضعة مكانة وقد خَصص النّ ، سانية للعقلية العربيةداويل واإليديولوجية اللّ التّ 

ياق مبا فيه من حوي إلدراكهم أمهَية السّ ظر النّ مهَمة يف حتاليلهم منذ ذلك العصر من تاريخ النّ 
وحال  ارجية وعناصر املقام من حال املخاطبقايف واملالبسات اخلغوي واالجتماعي والثّ ياق اللّ السّ 

ونفي هذا  البالغي توّسعوقد ، ساع واإلجيازم يف فعل االتّ ها عوامل تتحكّ م وموضوع الكالم وكلّ املتكلّ 
وهو ما يسَمى يف املنهج الوظيفي كلمة مع صاحبتها مقام   مقام مقال ولكلّ  "لكلّ  :األمر فقالوا

 .2"للبنية وحتديدها هلابأسبقية الوظيفة داويل التّ 
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ها ووظيفتها من غة وحدّ ظر يف أصل اللّ حاة العرب األوائل قاموا بالنّ النّ  نّ إوباجلملة ميكن القول 
 رات أمهها:خالل اعتبارات و مؤشّ 

 غوي واالستعمالمييز بني الوضع اللّ التّ  -
الواقع بني القول و و ، واملخاطب من جهة متربط بني املتكلّ  اليتهم بالقول والعالقة ؤ تنااع -

 .م من جهة أخرىالذي يصفه املتكلّ 

صوا للمقام مكانة م خصّ وذلك أ�ّ  enonciation)( ظصل بالتلفّ اعتنائهم مبفاهيم تتّ  -
كما اعتنوا مبفهوم ،  دا لبنية القولحمدّ  عّدوهو ، ة يف حتاليلهم و قابلوا بينه و بني املقاممهمّ 

 .الغرض والقصد

أهم مبحث وأقربه  أنّ  نعدّ ميكن أن ، اث العريبمالمح الوظيفية يف الرتّ إضافة إىل ما ذكر حول 
، أحد املباحث البالغية ذي يعدّ داويل هو مبحث اخلرب و اإلنشاء الّ �جا يف جتسيد املنهج الوظيفي التّ 

ية داولية من حيث اهتمامها بكيفاملبادئ الوظيفية التّ  د يف جوهرها أهمّ البالغة العربية جتسّ  ذلك أنّ 
و مدى مراعاة الظروف و األحوال امللتبسة ، امعوآلية فهمه لدى السّ ، ملدى املتكلّ  إنتاج النصّ 

امع وحال السّ  وكذلك تأخذ البالغة بعني االعتبار وضع املتكلم أثناء إصدار احلدث الكالمي، بإجنازه
سواء كان ، داوليةهذا من صميم حبث التّ  فكلّ ، ياقية واملقامات املختلفةوهيئته وتأثري العناصر السّ 

 ل لبناته ألفاظاغة عندهم نظام حمكم البناء تشكّ فاللّ ، ّنحوينيال، البالغيني، ذلك عند األصوليني
، واصليواستعماهلا يرتبط ارتباطا وثيقا بأدائها التّ ، ة عن املعاين املختلفةعبري بدقّ وتراكيبا تضمن التّ 

دة من مقامات إجنازها بقدر ما  ا على اجلملة ا�رّ راسات مل يكن منصبّ غوي يف تلك الدّ فالوصف اللّ 
 زول واستحضار النصّ معرفة أسباب النّ  فمع الّنّص القرآين اشرتطوا، فيه خطابا متكامال كان النصّ 

غة حال وغري ذلك من قضايا دراسة اللّ ، اللة فيهالقرآين مجيعه عند تفسري بعضه و استقراء وجوه الدّ 
وغريها من  م يف صياغة اخلطاب و إنتاجهامع مع مراعاة جانب دور املتكلّ فاالهتمام بالسّ ، استعماهلا
وهي مبادئ ، غويني العربداويل لدى اللّ فكري الوظيفي التّ على مظاهر التّ  ا تعترب أو تدلّ األمور إمنّ 
 .1غوي العريبداولية يف البحث اللّ وظيفية تّ  ذات قيمة
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املغريب أمحد  الباحث داوليةواألسس التّ  أكيد هذه املبادئأبرز من قام بدراسات لغوية لتّ  ولعلّ 
 ها ما يلي:من أمهّ  اليتو  املبادئ الوظيفية كلت دوجسّ  د يف حبوثهذي أكّ ل الّ املتوكّ 

أي ، غوي آنذاك باملقام واملقالط الوصف اللّ اإىل طبيعة املوضوع من حيث ارتب الّنظر -
غوية لدى راسات اللّ ل على بناء أثر هذا املنهج يف الدّ فقد عمل أمحد املتوكّ ، هلامطابقتهما 
 العرب قدميا.

ويربز هذا ا�ال يف ، 1"إحالتهاغوية حسب نوع ليل العبارات اللّ "دراسة ظواهر اإلحالة أو حتّ  -
الالت اللة احلقيقية إىل الدّ حاة و البالغيني بدراسة أغراض األساليب من الدّ اهتمام النّ 

حو بدراسة اهتمام علماء أصول النّ  :غةتربز هذا اجلانب يف اللّ  اليتالقضايا  ومن أهمّ ، األخرى
يلتقي فيها  اليتقاط هناك كثريا من النّ  وميكننا اإلقرار بأنّ ، يل عليهفظ وما حيُ العالقة بني اللّ 

غوية حسب علماؤنا العرب القدامى مع ما اقرتحه الوظيفيون احملدثون بشأن حتليل العبارات اللّ 
 .2كاء اإلنساين"واالهتمام بدراسة أفعال الكالم بقصد االعتماد على الذّ  نوع إحالتها

ىن أي ربط خصائص البنية باألغراض مبع، االهتمام بدراسة أفعال الكالم وحتديد الوظيفة -
 .االهتمام بسياق الكالم

 غة بقوله: من خالل تعريفه للّ ده ابن جّين وهذا ما أكّ ، عبري عن األغراضغة وسيلة تواصل للتّ اللّ  -
 .3قوم عن أغراضهم"  �ا كلّ ا أصوات يعّرب ها فإ�ّ ا حدّ "أمّ 

غوية اللّ راسات داولية عن الدّ م ال ميكننا أن نستبعد هذه املالمح الوظيفية التّ من خالل ما تقدّ 
نوا من متثيلها يف دراسا�م العرب متكّ  غوية هو أنّ راسات اللّ والذي يؤخذ على هذه الدّ ، القدمية

ني بتقدمي املنهج بقدر اهتمامهم م مل يكونوا مهتمّ أل�ّ ، دةغوية دون تقدميها كمناهج حمدّ وأحباثهم اللّ 
نوا من اإلملام جبميع اجلوانب وي العريب متكّ غاث اللّ فمن خالل استقرائهم للرتّ ، غوية ومجعهاة اللّ باملادّ 

 :راسة على ما يليغوية من خالل تركيز الدّ املعرفية يف دراستهم اللّ 

 )سايناملعاين (وهو اجلانب اللّ و  الالتالدّ  .أ

 )غويغة (اجلانب اللّ م قواعد اللّ امتالك املتكلّ  .ب

                                                             

 .84، ص املرجع الّسابق 1
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خبلق الذي غوية مسح اللّ وبتضافر هذه اجلوانب ، )امتالك قواعد إنتاج اخلطاب (جانب اخلطاب .ج
 .1"غويةكامل يف دراستهم وحبوثهم اللّ جانس والتّ نوع من التّ 

 

 غوي (الّلساين) لدى الغربينيرس اللّ الت الدّ حتوّ  .5

اهلنود واإلغريق والعرب كانت هلم اهتمامات  ساين أنّ ر يف تاريخ البحث اللّ من املقرّ  إنّ 
حيث ميكن إرجاع بداياته يف بعض احلضارات إىل ما يزيد على ألفني ومخسمائة ، غويةراسات اللّ بالدّ 

غوية على واجلهود اللّ  إىل هذه األحباث، ني منهمة الغربيّ وخباصّ ، غويالبحث اللّ  اخو سنة وقد أشار مؤرّ 
أريخ التّ  يبدأو ، سانية)غوية (اللّ وقد بدا تركيزهم واضحا يف دراسا�م على أحباثهم اللّ ، اختالف مشار�ا

 William")ويليام جونز(امن عشر مع خني بداية من القرن الثّ سانيات يف نظر بعض املؤرّ لنشأة اللّ 

gones  ّواألوروبية من جهة  غات اآلسيويةواللّ  غة اإلجنليزية من جهةا بني اللّ الذي الحظ شبها قوي
استنتاج وجود صلة تارخيية وأصل وهذا ما دعاه إىل  Sanskritنسكريتية غة السّ أخرى مبا يف ذلك اللّ 

 .2مشرتك بينهما"

ل حيث تشكّ ، سانيات احلديثةسوسري هو أبو اللّ  ارسني احملدثني أنّ فق عليه بني الدّ املتّ  أنّ  إالّ 
قليدية تارخيية إىل سانية من دراسات تّ راسات اللّ ت مسار الدّ أتى �ا نقلة نوعية غريّ  اليتاألفكار 

وقد استطاع ، حتاول فهم البنية واإلحاطة بعناصرها ووحدات تكوينها، وصفيةدراسات حيثية منهجية 
حو ساين الغريب بدءا من النّ رس اللّ �ا الدّ  مرّ  اليتقلة بعد استقراء واسع ملختلف املراحل حتقيق هذه النّ 

ابقة راسات السّ وقعت فيها هذه الدّ  اليتقطات عا السّ القدمي املعياري وانتهاء بالفيلولوجيا املقارنة متتبّ 
د لديه موضوعه و تستبني مه دي سوسري قبل أن يتحدّ ساين فيما قدّ رس اللّ ص مراحل الدّ تتلخّ و 

 حقيقته فيما يلي عرضه:

حو اليوناين الذي قام على أسس منطقية كانت يف غالب األحيان ال وهي مرحلة النّ  :املرحلة األوىل
 اليتوقد كان الغرض منها وضع القواعد ، غة ذا�اوكانت منفصلة عن اللّ ، تعتمد على أساليب علمية

 .ا بعيدا عن مالحظة الواقعوكان حنوا معياريّ ، حيحة من اخلاطئةز األساليب الصّ متيّ 
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ة بيد رة يف اإلسكندريّ ظهرت مبكّ ، philology غةوتعرف هذه املرحلة مبرحلة فقه اللّ  :انيةاملرحلة الثّ  
صوص جهة إىل ضبط النّ غة آنذاك متّ وقد كانت أنظار فقهاء اللّ ، امن عشرا سادت يف القرن الثّ أ�ّ 

واألعراف و  كانوا معنيني أيضا بتاريخ األدب  ومن مثّ ، عليق عليهااملكتوبة و توثيقها وشرحها والتّ 
 .التقاليد

ويعود  comparative philology غة املقارنوتعرف هذه املرحلة مبرحلة فقه اللّ  :الثةاملرحلة الثّ 
الذي أجنز حبثا قارن فيه نظام تصريف  1816 سنة )فرانز بوب(ل إىل أعمال يف املقام األوّ الفضل 

 1870اين من هذه املرحلة حوايل ر الثّ ويف الشطّ ، األفعال يف السنسكريتية واألملانية واليونانية والالتينية

غة صل بطبيعة اللّ امة تتّ غويون يبحثون يف قضايا هوآنذاك بدأ اللّ ، غة املقارن تارخيياأصبح فقه اللّ 
 . )شال يشر(و  )مولر(وكان على رأس هؤالء ، مبنهج البحث فيهاو 

صل �ا من ما يتّ  غوية و بكلّ راسات اللّ تواصلت العناية بالدّ " و مع بدايات القرن العشرين
هجات واكتشاف لغات جديدة و إصالح أنظمة قة بإحياء اللّ راسات املتعلّ كالدّ ،  قريب أو بعيد

أتى  اليتوبفضل األفكار ، 1هجئة و تقنني القواعد و االهتمام باآلداب مبختلف أشكاهلا"التّ  و الكتابة
، الت معرفية كبريةسانيات منذ ذلك احلني إىل اآلن حتوّ سانيات العامة عرفت اللّ �ا سوسري يف اللّ 

العلم املتكامل  بلغت اآلن حدّ سانيات املعاصرة قد اللّ  " إنّ :ي يف هذا ا�الالم املسدّ يقول عبد السّ 
ادها على االنطالق به من دروس" فرديناند دي ذي جيمع روّ والّ ، مين الذي قطعتهرغم قصر املسار الزّ 

اين: و املظهر الثّ ، به ل مظهر من مظاهر اكتمال العلم: فرزه لثبته االصطالحي اخلاصّ سوسري" و أوّ 
تشهدها  اليتى يف احلركة االستبطانية الث فيتجلّ املظهر الثّ ا أمّ ، هو حماولة معرفة أصولية هذا العلم

 2ة" نظريية العامّ ارخيية و احملاوالت التّ راسات التّ الدّ 

ة سانية اجلادّ البحوث العلمية اللّ  ل من مظاهر اكتمال العلم أنّ ضح من خالل املظهر األوّ يتّ 
ا بالوضع أو االقتباس و إمّ ا دة إمّ و ذلك بطرق متعدّ ، تتالت أنتجت مصطلحات لسانية اليت
سانيات احلديثة مل تنشأ اللّ  الباحث على أنّ  اين من خالل نصّ  املظهر الثّ ويتبّني ، كيب أو ا�ازبالّرت 

وذلك عن طريق قيام ، كانت قبلها  اليتمن العدم بل استلهمت و جنت مثارها من بذور املعارف 
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 اليتومن مثّة بناء األفكار والّتصّورات دقيق يف تلك األسس املعرفية ر والتّ سانيات بالنظّ أعالم اللّ 
 .أسهمت يف تأسيس الّلسانيات

هو تبيينه خلاصية من خصائص الفكر  ذي ناقشه الباحث يف هذا النصّ الث الّ ا املظهر الثّ أمّ 
ظري ة تراثه النّ وذلك من خالل قيامه جبولة إىل املاضي إلعادة قراء، ساين الغريب و كيفية تأسيسهاللّ 

ارخيي من وجهة نظر حديثة من فكري التّ وتقييم التّ ، سانيات احلديثة من جهةق فيه بغية إثراء اللّ املعمّ 
 جهة أخرى.

غوية تبسط أمام الفكر البشري اهرة اللّ ت الظّ ما انفكّ ":وميكن القول مع عبد الّسالم املسّدي أنّه
غة ل يف عناصر اللّ ل فيتمثّ نف األوّ ا الصّ فأمّ ، عام واآلخر مبدئي صنفني من القضايا أحدمها نوعي

هذه األوجه فرع  ولكلّ ، حوية و املعجميةرفية والنّ وتية والصّ باعتبارها نظاما خمصوصا له مكوناته الصّ 
ق بكل لغة على ه متعلّ و هذا اجلانب من القضايا نوعي باعتبار أنّ ، غويةراسة اللّ خمتص من فروع الدّ 

غة من اظر إىل اللّ يواجهها النّ  اليتصل باملشاكل املبدئية اين من القضايا فيتّ ف الثّ نا الصّ و أمّ ، حدة
ويندرج حبث هذه املسائل من حتديد الكالم وضبط خصائصه إىل ، حيث هي ظاهرة بشرية مطلقة

 .1كة له"حتسني نواميسه احملّر 

حيث استطاع بفضلها تقدمي ، نائياتو قد عاجل سوسري قضاياه املنهجية معتمدا على مبدأ الثّ 
وباعتماده على هذه ، راسات املستقبليةلت املنطلق ملختلف الدّ شكّ  اليتاألسس املنهجية و املوضوعية 

انفرد �ا دي سوسري عن  اليتزات ومن بني املميّ ، ز واالنفرادسمت أحباثه بالتميّ واألسس اتّ  املبادئ
وعلى حتليل ، صوص املكتوبةدراسة الكالم عوض النّ ة على أمهيّ  سابقيه من الباحثني هو" تأكيده

غة يف وسطها االجتماعي و على وضع اللّ ، غة بدال من املقارنات املعجمية و النحويةظام الباطين للّ النّ 
إىل  )(دي سوسريقو بشكل عام فقد تطرّ ، مات الفيزيائيةظر إليها بوصفها مجلة من السّ بدال من النّ 

 .2ارس املبتدئ االستغناء عنها"ن للدّ ة مسائل نظرية ال ميكعدّ 

 وذلك تبعا الختصاصا�ا، صارت اليوم أقساما متعددةمع مرور الّزمن تطّورت الّلسانيات فو 
سانيات عليمية واللّ سانيات التّ سانيات االجتماعية واللّ فسية واللّ سانيات النّ اللّ  فظهرت، واهتماما�ا

سانيات يظهر تبحث فيها اللّ  اليتد لالختصاصات وا�االت هذا التعدّ  ولعلّ ، داولية إىل غري ذلكالتّ 
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مدت وقد اعتُ ، كاملية فيما يبنهاداخل بني املعارف والعلوم املختلفة ويربز مدى العالقة التّ ا التّ جليّ 
 لت هذه األفكار و منطلقها.فظهرت مدارس عديدة شكّ ، رتوّ أفكار سوسري هذه و طُ 

 سوسري)دي احلديثة (لسانيات ما بعد سانية املدارس اللّ  .6

غوية ظرية اللّ عت االجتاهات واالقرتاحات داخل النّ كما تنوّ ،  غويةظريات اللّ دت النّ لقد تعدّ 
عوبة حتديد نوعية حبيث أصبح من الصّ ، حووذلك قصد تنظيم اجلهاز الواصف وصوغ بنية النّ  الواحدة

 أريخ هلاالذي يريد التّ  أو، دراسة املنطلقات املعرفيةهة إىل ة على من كانت حبوثه موجّ االهتمام خاصّ 
جوع يف وصف معيار الرّ  اعتماد:-أمحد املتوكل-غريب الباحث امل اقرتحقد و ، وتصنيفها تصنيفا مالئما

فاعل داخل ا�تمعات البشرية أو عدم غات يف التّ بيعي إىل وظيفة اللّ سان الطّ وتفسري خصائص اللّ 
نظريات تعتمد مفهوم ، غويةظريات اللّ  جمموعتني من النّ يكون من املمكن أن نتبّني ، جوع إليهالرّ 

 1غات يف استقالل عنه"قيم دراستها للّ الوظيفة و نظريات تُ 

غة معزولة و جمردة عن الوظيفة نف األخري يرى إمكانية دراسة بنية اللّ هذا الصّ  (معىن ذلك أنّ 
 ويةيسانية البنأنتجتها املدرسة اللّ  اليتظريات وع األخري تندرج النّ نّ و يف هذا ال، يها)تؤدّ  اليتواصلية التّ 
تندرج ضمن  اليتفهي خمتلف الّنظريات الوظيفي تعتمد املفهوم  اليتالّنظريات  أّما، الّتوليدية الّتحويليةو 

غويني طائفة من اللّ اها جمموعة من املفاهيم يتبنّ  هية سانية يف صور�ا العامّ املدرسة اللّ ار الّتداويل و التي
وأعضاء ، غوية مهما اختلفت أوطا�م وجنسيا�مواهر اللّ جتمعهم وجهة نظر واحدة يف معاجلة الظّ 

ا يف معاجلة األمور ومنهجا جليّ ، املدرسة الواحدة يكَونون رؤى وأهدافا ثابتة و أصوال وأسسا خمصوصة
غة يف أبسط صورة هلا منهج عام ينظر إىل اللّ " ، خصيصسانية على وجه التّ ا البنيوية اللّ أمّ ، والقضايا
و ينظر إىل هذا ، داخليا املستقلّ ، كل اهلندسي املتشابك الوحداتا بناء أو هيكل تشبه الشّ على أ�ّ 

متشابك  فاستقاللية النصّ ، أو صاحبه كتاريخ النصّ ،  روف اخلارجية احمليطة بهالبناء مبعزل عن الظّ 
 .2لغوي يعتمد على هذين املبدأين" حتليل أي نصّ  إنّ  و، وحداته من اختصاص البنيويني

و ذلك  1725سنة  )نيستافيكو جامبا(ل األوّ إىل حامل لوائها  )البنيوية(و ميكن إرجاع فكرة 
العنصر  مبعىن أنّ  ا�تمعات ختلق نفسها بنفسها الذي متحور حول فكرة أنّ  )العلم اجلديد(يف كتابه 

يء قيمة الشّ  ا أنّ ضح جليّ وبذلك يتّ ، إذا كان داخل ا�موعة يه إالّ الواحد ال قيمة له و ال دور يؤدّ 
                                                             

 .9، مدخل نظري، ص اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوكل،  1
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ر إىل بدأت فكرة البنيوية يف التطوّ  مثّ ، وال أمهية له إذا كان مستقالّ ، ا تظهر بعالقته مع غريهوأمهيته إمنّ 
 كما أينعت فيما بعد مع حلقة براغ،  سوسري ساين السويسري ديضج مع اللّ أن وصلت إىل مرحلة النّ 

مل يستعمل مصطلح  دو سوسري امللفت لالنتباه هو أنّ  ولعلّ ، والباحث األمريكي بلومفيلد يف أمريكا
كذلك إىل ،  1ة "مرّ  138ظام واستعمل يف املقابل مصطلح النّ ، ات يف كتابه املشهورثالث مرّ  البنية إالّ 

دو  غم من ذلك يعدّ لكن بالرّ ، سقكان يستعمل أحيانا مصطلح النّ ظام  جانب استعماله مصطلح النّ 
 .راسة البنيويةل من أرسى دعائم الدّ سوسري أوّ 

كمفهوم جديد سنة   structure )بنية(ل من استعمل مصطلح سانية أوّ حلقة براغ اللّ  وتعدّ 
ف جمال ليعرّ  )تروبتسكوي(ل مؤمتر لأللسنيني يف الهاي حيث استعملها "وذلك يف أوّ ، م1928
ر مفهوم البنية بعد ذلك حيث أصبحت تفيد "دراسة تطوّ  مثّ ، 2نظيم "وقد قابلها بكلمة التّ ، الفونيم

 3".غاتالعالقات داخل لغة من اللّ 

طرحها مبثابة انطالقة جديدة  اليتجاء �ا دي سوسري و  اليت سانيةاألفكار اللّ  إنّ  ميكن القولو 
ارات التيت فبفضل هذه األفكار واملنطلقات تعددّ  البنيوية ختصيصا، غويةراسات اللّ يف عهد الدّ 

على ، سانيةاهات قامت على أفكاره ومبادئه اللّ فمعظم هذه االجتّ ، وتكاثرت سانيةاهات اللّ واالجتّ 
 نة و من أوىل هذه املدارسة واصطبغ بصبغات معيّ ز بوجهات نظر خاصّ اه متيّ اجتّ  كلّ   غم من أنّ الرّ 

 وأبرزها:

 مدرسة جنيف .1.6

انبثقت مباشرة من تعاليم فرديناند دي  اليتوتستخدم هذه العبارة لإلشارة إىل املدرسة "
 4")ألربت سيشهاي(و )شارل بايل(هائي مع بعض تالمذته أمثال ها اكتسبت شكلها النّ لكنّ ، سوسري

بداية من سنة  )ةالعامّ سانيات حماضرات يف اللّ ( ها يف كتاب بعنواناذين قاما جبمع حماضراته و نشر اللّ 
 ه.1916
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مييز بل استطاعت التّ ، غويوسريية تغيري طبيعة الفكر اللّ قد استطاعت هذه األفكار السّ و 
راسات راسات التارخيية و مرحلة الدّ سانية: مرحلة الدّ راسات اللّ الفصل بني مرحلتني أساسيتني من الدّ و 

ا نظام من غة على أ�ّ ظر إىل اللّ هو النّ ، )دي سوسري(ست عليه أحباثأبرز ما تأسّ  و لعلّ ، اآلنية
ما خرج عنصر من و كلّ ، ل نسقا من العالماتغوية يرتبط بعضها ببعض حبيث تشكّ العالمات اللّ 

 ال.ظام فقد قيمته ودوره الفعّ غوية من ذلك النّ هذه العناصر اللّ 

 يف جمموعها لتشكّ ، دي سوسري يف جمموعة من العناصرأتى �ا  اليتل املبادئ اجلديدة وتتمثّ 
 ها ما يلي: أمهّ  ثنائيات متعارضة و لعلّ 

 )احملور الرتكييب./ احملور االستبدايل ) و (/ تعاقب تزامن( )،/ مدلول دال)، (/ كالم لغة(

 الّلسانيةبراغ مدرسة  .2.6

تعترب مدرسة براغ من أهم املدارس اللسانية ذات املنحى البنيوي يف أوربا و إن كانت يف 
امتدادا للمدرسة الروسية، ذلك أن جل الباحثني يف هذه املدرسة هم من النازحني الروس حقيقتها 

كارسفسكي ...) و قد ركزت هذه املدرسة على الطابع الوظيفي للغة   –تروبتسكوي  –(جاكبسون 
سواء من الناحية النحوية أو الصوتية أو الداللية، حيث يقوم التيار الوظيفي يف الدراسات اللسانية 
احلديثة على ضرورة دراسة اللغة باعتبارها نظاما تتحرك به األلسنة بطريقة معينة لتتمكن من التواصل، 

  1ة.الغاي و على هذا األساس جيب دراسة هذا النظام يف ذاته و لذاته لتفهم كيفية حتقيقه هلذه

ك سنة كمفهوم جديد، و ذل Structure) ("و كانت حلقة براغ أول من استعمل كلمة "بنية 
أين انعقد أول مؤمتر دويل للسانيات بالهاي. و لقد استفادت هذه احللقة كثريا من آراء دي  1928

النظرية يف أعماهلا و كونت لنفسها نظرية لغوية، يقول الدكتور  سوسري بقدر ما استغلت منطلقا�ا
لقد خطت حلقة براغ بالدراسات البنائية خطوات هامة، « ... صالح فضل معربا عن هذه احلقيقة: 

األدبية، عد قاصرة على الدراسات اللغوية و فجنحت إىل التخلص من الطابع الشكلي البحث  و مل ت
ا�االت االجتماعية و النفسية   و الفلسفية دون أن تغفل علم اللغة   بل امتدت اهتماما�ا إىل

كنموذج هلذه الدراسات (...) كما كان من عالمات نضج حلقة "براغ" بالنسبة لتصورا�ا البنيوية 

                                                             

1
 .128 ص ،1978، 1دار الشروق، ط ،نظرية البنائية يف النقد األديبصالح فضل،  
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أ�ا مل تعد حتصرها على ما يالحظ يف الواقع املباشر فحسب، بل ركزت على العالقات التحديدية 
 1» كن أن تفسره من عالقات فرضيةالنظرية و ما مي

و لقد طورت هذه املدرسة آراء دي سوسري البنيوية، أل�ا مل تقتصر على الوصف العلمي، بل  
تعدته إىل التحليل الوظيفي و التفسري الواقعي، و أثبتت أن املناهج الفونولوجية صاحلة للدراسات 

ئية براغ بنظرية "الظواهر" عند "هوسرل" الذي كان بنا« و الزمانية على السواء. كما ارتبطت  اآلنيــــة
وثيق الصلة الشخصية مبفكري براغ و الذي اشرتك يف كثري من مؤمترا�م. و قد ساعد هذا على 
االعرتاف بفكرة البنية النموذجية كمرحلة أوىل يف عملية توالد الظواهر تؤدي إىل اكتشاف كـــلية 

 2»الكــون ووحدتــه و مشوله

 الغلوماستكية املدرسة .3.6

) helmslev( )هلمسليف( ست هذه املدرسة على أيدي جمموعة من الباحثني أبرزهمتأسّ  
ر املنظّ  )هلمسليف(عَد و يُ ، م1931 ذلك سنةو ) brondall( )بروندال(وكذلك  )oldall( )أولدل(و

مات لنظرية يف مقدّ ( حتت عنوان 1943م هذا األخري سنة حبيث تقدّ ، اطق بامسهاهلذه املدرسة و النّ 
ية ذين اهتموا بصورة جدّ سانيني األوائل" الّ من الباحثني اللّ )هلمسبيف(وكان ، )غةعلم اللّ 

و يرجع اهتمامه �ذه العلوم لغايته يف وضع نظرية ، واملنهجية العلمية، ياضيو املنطق الرّ ، ياضياتبالرّ 
 3ة"ألسنية كليّ 

 اليتكلية غة و ذلك باعتماد الشّ هو دراسة بنية اللّ  هلمسليف سانيات حسب رأيموضوع اللّ و 
 بنية قائمة بذا�ا"، مكتف بذاته كلّ " هغة عنده بأنّ د مفهوم اللّ وبذلك يتحدّ ، تسند إىل طرق رياضية

جاء �ا  اليتلني للجهود واد املكمّ سانية أحد الرّ هذا الباحث بتأسيسه هلذه املفاهيم اللّ  يعدّ  لذلكو 
تأييد هلمسليف  يظهر فيها اليتسانية فمن املفاهيم اللّ ، سانيات البنويةيف جمال اللّ  )دي سوسري(

، هلا معىن يف ذا�اليس املادة  و أنّ ، مادةال  غة شكالاللّ  عّده دي سوسري رساهاأ اليت األفكارو  لآلراء
باستبدال ثنائية  )هلمسليف(كما قام ،  سبة للَدوالوميكن أن تكون صوتية أو مكتوبة أو إشارية بالنّ 
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املستويني خيضع بدوره إىل هذين مستوى من  وكلّ ، عبري ومستوى احملتوىال واملدلول مبستوى التّ الدّ 
 :كل و املادة و تنتج عن هذه العالقات أربع عالقات منطقيةثنائية أخرى هي ثنائية الشّ 

 مادة احملتوى .أ
 البنية الرتكيبية و احملتوى)(شكل احملتوى .ب
 الفونولوجيا)(عبريشكل التّ  .ج
 1عبري (الفونيتيك)"مادة التّ  .د

، حو التقليديظرية الغلوسيماتية قد استطاعت أن جتمع بني مبادئ النّ النّ  نّ إميكن القول 
وقد ، ةياضي واألسس املعرفية العامّ وبني استعمال املنطق الرّ ، سانية احلديثةظرية اللّ ومظاهر النّ 

ل صورة فرضيات ومبادئ تستدعي املزيد من االهتمام ظرية يف عصرنا احلاضر تشكّ أصبحت هذه النّ 
ياضية يف الفرتة سانيات الرّ ظرية هو ظهور اللّ ما يربز االهتمام الواضح بأفكار هذه النّ  ولعلّ ، طبيقوالتّ 

 .سانية احلديثةراسات اللّ ياضيات يف الدّ ل على مكانة الرّ ذي يدلّ األخرية الّ 

 سقية املدرسة النّ  .4.6

غة االجنليزي رت على يد عامل اللّ تطوّ  اليتسانية األوروبية هذه املدرسة إحدى املدارس اللّ  تعدّ 
ه ا "تنظر إىل املعىن على أنّ ياق أي أ�ّ واملبدأ الذي قامت عليه هذه املدرسة هو فكرة السّ ، )فريث(

فظ وما عالقة بني اللّ  هظر إىل املعىن بعد أن كان يوصف بأنّ ال يف النّ حتوّ  دّ وهو ماعُ ، وظيفة يف سياق
املنهج  عدّ  غويني منمن اللّ  كما أنّ ،  2من حقائق وأحداث " صّ حييل عليه يف اخلارج أو يف النّ 

 حليلي.ياقي خطوة متهيدية للمنهج التّ السّ 

إىل  سع ليمتدّ ا اتّ وإمنّ ، وتية و الفونولوجيةراسة الصّ ومل يقتصر نشاط مدرسة لندن على الدّ 
طورها ، مالمح نظرية حنوية يف �اية األربعينيات، فقد وضع فريث مع أملع تالمذته، " كيبيةراسة الّرت الدّ 

وكانوا  hudson هادسون "وعلى رأسهم هالدايو )new firthiansوا بالفرثيني اجلدد (فيما بعد من مسّ 
 .قوا مبادئ فريث يف جمال الرتكيبمن الذين طبّ 
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 :ا بعضهم على ثالثة مفاهيم أساسيةيهظامية كما يسمّ أو القواعد النّ ، سقيحو النّ ويقوم النّ 
فالوظيفة ، وينبين الّنحو أساسا على مراعاة هذه الرّكائز، ومفهوم البنية سقومفهوم النّ ، مفهوم الوظيفة

متّثل البنية اجلهاز مراعيا  حني، والّنسق ميّثل الّتجريد، حتّدد التمثيل اّلذي جيب استحضاره يف الّتقعيد
 .الوظيفة و عناصر الّنسق يف بنائه

، ا�تمعات فاعل البشري يفأو التّ ، لوك االجتماعيحو بنظرية عامة للسّ يرتبط النّ وهذا يعين أن 
 وحيتفظ باستقالله.

 عنها يعّرب ، ص يف أنشطة ثالثةتتلخّ ، غويةلوك االجتماعي جمموعة من األنشطة اللّ ن السّ ويتضمّ 
وفق ، نظيم اخلطابووظيفة تّ ، خاطبعالق بني املشاركني يف التّ ووظيفة التّ ، مثيل للواقعبوظيفة التّ 

 .1"واصلمقتضيات مقامات التّ 

 املدرسة البنيوية األمريكية .5.6

نشأت يف  اليتيف أمريكا بصورة خمتلفة عن البنيوية نشأت الوصفية من املعلوم أّن البنيوية 
جاء �ا دي سوسري ومل  اليترة بأفكار البنيوية البنيوية األمريكية مل تكن يف نشأ�ا متأثّ  أوروبا مبعىن أنّ 
كانت أفكارها ومبادئها ختتلف  ةومن مثّ ، وسرييت إىل ظهور الفكر السّ أدّ  اليتوافع تنبعث من الدّ 

هذه البنية لكي تدرس جيب أن  غة بنية وأنّ اللّ  ها تشرتك معها يف اعتبار أنّ ولكنّ ، عن البنيوية األوروبية
 .2"ل إىل مكونا�احتلّ 

فقد  ، سانية يف أوروبالة عن األحباث اللّ غوي يف أمريكا مل يكن فاقد الصّ البحث اللّ  واحلقيقة أنّ 
إدوارد سابري و ليونارد بلوم فيلد و فرانز بواز على صلة  :غة األمريكي مثلاد األوائل لعلم اللّ كان الروّ 

، اسع عشرارخيية يف القرن التّ سة التّ ة املدر وخاصّ ، غةاث األورويب يف دراسة اللّ بصورة أو بأخرى بالرتّ 
غة وقد بدأ دراسته للّ ، غة األمريكينيم األجيال من علماء اللّ سابري رائد البنيوية األمريكية ومعلّ  ويعدّ 
 اليتفرقة نادى �ا ال تبعد كثريا عن التّ  اليتغوية ماذج اللّ فكرة النّ  ولكنّ ، عن أفكار سوسري بعيدا

إنسان حيمل يف داخله املالمح  كلّ   غوية أنّ ماذج اللّ "وتعين فكرة النّ ، والكالمغة وضعها سوسري بني اللّ 
هي ، صالغة لتأكيد عملية االتّ مها اللّ تقدّ  اليتماذج الفعلية مجيع النّ  أي أنّ ، األساسية لنظام لغته
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مقابل االستخدام وذلك ، غةواألكثر حيوية يف حياة اللّ  ا األهمّ راسة أل�ّ وهي اخلليقة بالدّ  مناذج ثابتة
 .1غوية املنطوقة"ل يف املادة اللّ غة املتمثّ الفعلي للّ 

س فقد استطاع أن يؤسّ ، غوية يف أمريكاراسات اللّ بلوم فيلد أحد الباحثني البارزين يف الدّ  ويعدّ 
 باملنهج البنيوي الوصفي فقد التزم، وسرييةرها باألفكار السّ غم من تأثّ على الرّ ، لبنيوية من نوع خاصّ 

لوكي واطسن من جهة فساين السّ صاله بالعامل النّ الذي أصبح علما على مدرسته من جهة وكذا اتّ 
غوية وفق تعاليم ومبادئ املذهب صال أكرب األثر يف توجيه نظريته اللّ فقد كان هلذا االتّ ، أخرى

 .2"لوكيالسّ 

، وتية حلدث معنيصّ غة عند بلومفيلد وأتباعه تعين نوعا من االستجابات الوقد كان مفهوم اللّ 
 أثري العقلي دخل يف هذا العملكه دون أن يكون للتّ فاإلنسان يستجيب بواسطة مثري أو دافع حيّر 

أقام عليها بلومفيلد  اليتوبناء على هذه املفاهيم واملبادئ ، أو احليوان واإلنسان بذلك يشبه اآللة
غوية زت يف دراستها اللّ هذه املدرسة رفضت دراسة املعىن وركّ  غوي أنّ شاع يف تاريخ الفكر اللّ ، مدرسته

ق فيها توزيع األصوات على شكل يتحقّ  اليتوت والبنية وهو الصّ ، طبيعيي الّ على اجلانب املادّ 
 .فونيمات ومورفيمات

 : هذه املدرسةزات مالمح ومميّ  أهمّ  من

 .فسلعلم آخر كعلم النّ ه موضوع عدم االلتفات يف دراسا�م للمعىن على اعتبار أنّ  .أ
 دون أبعاد، ل يف العالقة بني املثري واالستجابة فقطيتمثّ ، أساس املعىن يف البنيوية األمريكية .ب

 غة سطح ال عمق له.فاللّ ، وأسس أخرى
هنية غوية على األشياء املادية وتبتعد عن األشياء الذّ راسات اللّ تركز هذه البنيوية يف الدّ  .ج

راسات كيز على احملسوسات يضفي العلمية واملوضوعية على الدّ ّرت ال جريدية وذلك ألنّ التّ 
راسة الوصفية من شأنه أن حيول دون حتقيق الدّ فاعتماد اجلانب العقلي  أّماو ، سانيةاللّ 

، حكم �ا بشكل منضبط عند اجلميعه ال يرتبط بأشياء مادية حمسوسة ميكن التّ ألنّ ، املوضوعية
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ايل هين املعنوي و بالتّ ما له صلة باجلانب الذّ  االبتعاد و طرح كلّ اه إىل لذلك دعا هذا االجتّ 
 . 1"غة دراسة علمية كدراسة الفيزياء و الكيمياءكيز على دراسة اللّ الّرت 

 
 حويليةوليدية التّ املدرسة التّ  .6.6

 هريفه الشّ دراسة جديدة يف مؤلّ  1957م سنة ذي قدّ م هذه املدرسة أفرام نعوم تشومسكي الّ يتزعّ 
سا بذلك منهجا سانيات مؤسّ اه اللّ راسة تغيريا جذريا يف اجتّ وقد أحدثت هذه الدّ ، )كيبيةالبىن الّرت (

 حويلية.وليدية التّ محل اسم القواعد التّ ، غةجديدا لدراسة اللّ 

ا اكتفت بوصف حيث رأى بأ�ّ ، انطلق تشومسكي يف تأسيس منهجه بانتقاده للبنيوية
ايل فالبنيوية يف رأيه مل وبالتّ ، فسريبطريقة تصنيفية ساذجة مبتعدة عن التّ غوية وحتليلها اكيب اللّ الرتّ 

ا مل م عند تكوين مجل غري حمدودة [ أي أ�ّ يلجأ إليها املتكلّ  اليتحتاول البحث عن تفسري للقواعد 
 ومن مثّ ، ...]؟ماغ ها من الدّ وأين يقع مقرّ ، وما هو دورها، تعتين بتفسري كيفية تكوين هذه اجلمل

 .لهام الذي حيصّ وال باملتكلّ  غويةاهتمام للكفاءة اللّ  فهي مل تعط أيّ 

لم ف، طحية فقطاهتمامها كان منصبا حول البنية السّ  جلّ  زم ألنّ جاح الالّ تلق النّ ما أّ�ا ك
هة لبيات واالنتقادات املوجّ ونظرا هلذه السّ ، ن من تأسيس قواعد شاملة وتعميمات عميقةتتمكّ 

ف عند ا مل تتوقّ �ّ إحبيث ، قيض من ذلكحويلية على النّ وليدية التّ قامت القواعد التّ  فقد للبنيوية
ا يعود ورمبّ ، 2حتكمها " اليتة واستنباط القواعد العامّ ، بل تعدته إىل حتليلها وتفسريها، غةوصف اللّ 

 تعتقد أنّ  اليتزعة العقالنية ديد بالنّ ره الشّ حويلية إىل تأثّ  تشومسكي هلذه األفكار والقواعد التّ تبّين 
الوصول إىل  العقل هو أصل ومصدر املعرفة وذلك على العكس من املنهج البنيوي الذي يرى أنّ 

 جرييب.انطالقا من املنهج التّ  ة من احلواسّ جربة املستمدّ املعرفة يكون عن طريق التّ 
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 تقوم هذه املدرسة على جمموعة من املفاهيم أبرزها:

أي القدرة  غة ؛على اجلانب اإلبداعي يف اللّ  وليد الذي اصطلحته هذه املدرسة يدلّ مفهوم التّ  .أ
ويدخل يف ذلك ، من اجلمل يف لغته األم متناهإنسان لتكوين وفهم عدد ال  ميتلكها كلّ  اليت

انطالقا من ، وقد منح تشومسكي هذه القدرة عناية كبرية، مساعها من قبل مل يتمّ  اليتاجلمل 
حوية يف اجلمل النّ  د كلّ ه يولّ مبعىن أنّ ، عنده توليدي، حو الذي يكتسبه اإلنسانلنّ ا فكرة أنّ 

 .1"غةاجلمل املمكنة يف اللّ  حوية ميكننا تكوين كلّ باع القواعد النّ تّ اه بمبعىن أنّ ، غةاللّ 

ل وظيفته يف حتويل شومسكية وتتمثّ ئيسة يف القواعد التّ املكانة الرّ  ه حيتلّ حويل فإنّ ا مصطلح التّ أمّ  .ب
أقام عليها تشومسكي  اليتئيسة ومن األعمال الرّ ، طة وسطحيةالبىن العميقة إىل بىن متوسّ 

أطلق  اليتواجلملة املشتقة ، أطلق عليها اجلملة النواة اليتنظريته هو متييزه بني اجلملة األساسية 
فات وهي كو�ا و الصّ كما وصف اجلملة األوىل جبملة من اخلصائص ،  عليها اجلملة احملولة

ية من ا تنقصها خاصّ ووصف اجلملة الثانية بأ�ّ ، ة وصرحية وإجيابية ومبنية للمعلومبسيطة تامّ 
ا استفهاما أو أمرا أو نفيا أو معطوفة أو دة حبيث تكون إمّ وهي متعدّ  واةاجلملة النّ  خواصّ 

 حبيث قال بأنّ ، حويليه التّ ذي يؤدّ ور الّ ض تشومسكي إىل احلديث عن الدّ كما تعرّ .تابعة
كما ،  واة إىل عدد من اجلمل احملولةل اجلملة النّ حويل يكشف لنا بطريقة واضحة كيفية حتوّ التّ 

ا تساعدنا على أ�ّ  حويلية بصفة جمملة وذلك من خاللوليدية التّ ذكر أيضا أمهية القواعد التّ 
تبدو خمتلفة وهي يف  اليتوبني اجلمل  تبدو متماثلة وهي غري متماثلة اليتمييز بني اجلمل التّ 

 .2الواقع متماثلة"

حو جهاز النّ  أنّ  )البىن الرتكيبية( كتابه  ة عند تشومسكي فقد ورد يفحو واللغّ ا عن مفهوم النّ أمّ  
 غة جمموعة متناهيةاللّ  "من اآلن فصاعدا سأعدّ  :غة قائالف اللّ بينما عرّ ، حوية يف اللغةلتوليد اجلمل النّ 

 وكلّ ، فة من جمموعة من العناصر املتناهيةمجلة طوهلا حمدود ومؤلّ  كلّ ،  متناهية من اجلملأو غري 
لغة حتتوي على عدد متناه  كلّ   وذلك ألنّ ، غات الطبيعية يف شكلها املنطوق هي لغات �ذا املعىناللّ 
 .3"عدد اجلمل غري متناه ومع هذا فإنّ ، الفونيمات أو (احلروف) من
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اجلمل قد تأخذ طابعا طوليا غري  من خالل عرضه هلذا القول "يذهب إىل أنّ  فتشومسكي
هذا  :حبيث أعطى مثاال عن ذلك يف قوله، غم من ذلك تبقى سليمة حنويا ومقبولةوعلى الرّ ، حمدود
 1..".فت الكتابألّ  اليتج البنت جل الذي تزوّ هو الرّ 

، ول املرغوب فيهوتوسيع اجلملة إىل الطّ قاط على إمكانية إضافة عناصر أخرى تتابع النّ  ويدلّ 
وهذا ما يعكس ، نة من عناصر حمدودة هي يف الواقع غري متناهيةومن جهة أخرى هذه اجلمل املتكوّ 

 .2غة"اجلانب اإلبداعي يف اللّ 

ظرية النّ  "إنّ  :سكي وجهة نظر دقيقة من خالل قولهتشوم سانية أسسّ ظرية اللّ وحول موضوع النّ 
حيث يعرف هذا ، م مستمع مثايل يف جمتمع لغوي متجانس متامال مبتكلّ يف املقام األوّ سانية تعىن اللّ 

حوية غري املالئمة مثل ويكون غري مصاب �ذه احلاالت النّ ، دةخص لغة ذلك ا�تمع معرفة جيّ الشّ 
عند وذلك ، زةوعدم االنتباه واالهتمام واألخطاء العفوية املميّ ، اكرة واالضطراب العقليقصور الذّ 

 .3أداء فعلي" غوية يف كلّ تطبيق معرفته اللّ 

ة كربى حويلية على مصطلحني هلما أمهيّ وليدية التّ س لنظريته التّ ز تشومسكي وهو يؤسّ كما ركّ 
مجلة  لكلّ  ص القول يف هذين املصطلحني أنّ طحية وملخّ يف نظريته ومها البنية العميقة والبنية السّ 

ا البنية العميقة فهي شكل جتريدي داخلي يعكس العمليات أمّ ، بنيتني: بنية عميقة وبنية سطحية
طحية من خالل إجراء اليل الذي تشتق منه البنية السّ مثيل الدّ الفكرية و يقوم بدور تفسريي للتّ 

تتمظهر ، 4واصل"ل اجلملة كما هي مستعملة يف عملية التّ طحية فتمثّ ا البنية السّ وأمّ ، حويليةالقواعد التّ 
 أو مفعول به)، فعل، مفعول به) أو(فاعل، فاعل، طحية يف أشكال لغوية خمتلفة (فعلالبنية السّ 

هذه  غري أنّ ، )فعل، مفعول به، أو(فاعل، فاعل)، فعل، أو (مفعول به )فعل، فاعل، (مفعول به
ولذلك ، غاتي يف واقع اللّ ال ميكن ورودها بشكل كلّ ، طحيةاالحتماالت الواردة يف إطار البنية السّ 

 .5"غةال تتعارض وقواعد اللّ  اليتاالحتماالت ، وليدي يبيحونحاب املنهج التّ فأص
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مظاهر (كتابا بعنوان  1965إصدار تشومسكي سنة  املهّمة يف حياة هذه الّنظريةومن األمور 
ا على هذه حويلية ومن خالله أطلق امسا خاصّ وليدية التّ حاول فيه تطوير القواعد التّ  )ظرية الرتكيبيةالنّ 
موذجية من ظرية النّ ف هذه النّ حبيث تتألّ  )موذجيةظرية النّ النّ (أصبحت تعرف باسم  اليتظرية النّ 

 :أساس أمهها ناتمكوّ 

 ن األساسي املكوّ  -

 حويلي ن التّ املكوّ  -

 ، ن الداليلاملكوّ  -

ا غري ا أ�ّ  جليّ ظرية وبعد عرضها لالختبار تبّني ة سنوات على هذه النّ عدّ  ولكن بعد مضيّ 
ظرية (تشومسكي) ومن معه من الباحثني على إحداث س هذه النّ ى مبؤسّ الة وهو ما أدّ وفعّ مرضية 

ظرية اسم جديد على هذه النّ  غريات أطلقوبعد هذه التّ ، غريات اجلذرية على هذه النظريةنوع من التّ 
سية حيث كان اهلدف من إجراء هذه التعديالت األسا، عةموذجية املوسّ ظرية النّ فحملت مصطلح النّ 

عة هذه املقاربة املوسّ  "لكنّ ، كيز أساسا على البنية العميقةإقامة نظرية معجمية تأويلية وذلك بالّرت  هو
حويلية اعتمد فيها تشومسكي على وليدية التّ ظرية التّ هي األخرى قد أعقبت مبرحلة أخرى يف إطار النّ 

كل مقاالت يف الشّ (ــــ فه املوسوم بيف مؤلّ ا اه جليّ وقد بدا هذا االجتّ ، والبيولوجيا، الرياضيات، املنطق
بط العامل والرّ (أتى تشومسكي بنظرية أخرى أطلق عليها نظرية  1981ويف عام  1977سنة  )فسريوالتّ 

 )بط اإلحايلحماضرات حول العامل والرّ (فه ظرية يف مؤلّ ث تشومسكي عن هذه النّ وقد حتدّ  )اإلحايل
 .1"1981سنة 

 داويلوجه الوظيفي التّ التّ  .7.6

اكمية مبعىن استفادة علم الحق ر العلوم وخصوصا عند الغربيني يقوم على ما يعرف بالرتّ تطوّ  إنّ 
سانيات ففي ميدان اللّ ، ظرقدي و توسيع زوايا النّ محيص النّ طور مبدؤه التّ وهذا التّ ، من علم سابق

فتقوم ، فعل انتقادي على األوىل انية كردّ تنشأ الثّ ، ظريات تتابع وتتكاثر بشكل جدّيل النّ  جلّ  جند أنّ 
فهاهي البنيوية مع فرديناند دي ، وتأخذ من مقوال�ا دون أن تلغيها متاما، ثغرة من ثغرا�ا بسدّ 

اسع ساين القدمي خاصة ما كان سائدا خالل القرن التّ وتنتقد الفكر اللّ ، سوسري تظهر إىل الوجود
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بل استفادت من دراسا�ا ، ةها مل تلغها بالكليّ لكنّ ، رنةسانيات التارخيية واملقاعشر الذي يقوم على اللّ 
ا تكتفي منتقدة البنيوية بأ�ّ  -تشومسكي–حويلية بزعامة وليدية التّ ظرية التّ ظهرت النّ  مثّ ، التارخيية

 فهي اهتمت فقط و�مل املعىن ومن مثّ ، غويةاكيب اللّ قطيعي الظاهري للرتّ حليل التّ بالوصف والتّ 
إىل غري ذلك من ، ن من وضع قوانني شاملة وتعميمات عميقةفلم تتمكّ ، ةطحيبالبنية السّ 
داولية ال الوظيفية اعتمدت يف كثري من مبادئها على التّ  اليتوأخريا ظهرت الوظيفية (، االنتقادات

تراعي يف ا ال فسية وأ�ّ ا تفتقد للواقعية النّ ورمتها بأ�ّ ، صتهاحويلية وقلّ انتقدت القواعد التّ  اليت )البنيوية
وما يستتبع ذلك ، بليغواصل والتّ بيعية وهي التّ غات الطّ واإلجرائي الوظيفة األساسية للّ  بعديها املبدئي

ا مل تبعدها متاما أ�ّ  إالّ ، امعومراعاة حال السّ ، ومطابقة احلال ملقتضى املقام، من مراعاة سياق احلال
 .1"بل استفادت من كثري من مبادئها ومعطيا�ا

غة وذلك من خالل مستويات اللّ ، سانياتمن اختصاص اللّ  -كما هو معلوم-غة دراسة اللّ  إنّ 
ببنية  راسة علما جتريديا يهتمّ وقد صارت هذه الدّ ، )املعجمية، كيبيةالّرت ، رفيةالصّ ، وتيةاملعروفة (الصّ 

ونعين بذلك –ين د لكن ما ظهر يف العقود األخرية من القرن العشر وري ا�رّ غة يف مستواها الصّ اللّ 
إىل نفسه) إىل  غة يف ذا�ا معزولة (كنظام ترميزي ال حيتاج يف فهمه إالّ جتاوز دراسة اللّ  -داوليةالتّ 

غة مبعناها البنيوي إىل دراسة أحوال االستعمال يف فانتقل من دراسة اللّ ، غةدراسة استعمال اللّ 
 .وأحوال املخاطبنيمني حسب أغراض املتكلّ ، بقات املقامية املختلفةالطّ 

  

                                                             

 .160ص  ،2009، 1، عامل الكتب احلديث، طالّلسانيات العاّمة اّجتاهاnا وقضاياها الّراهنةنعمان بوقرة،  1
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غوية قافة اللّ اه لغوي تبلور و ازدهر يف الثّ اجتّ  داولية متثل أهمّ الوظيفية والتّ  وخالصة القول أنّ 
اهني ساين يف هذين االجتّ ظر اللّ ز النّ إذ متيّ ، ظرية األوىلوليدية مراحلها النّ لت البنيوية والتّ شكّ  اليتالغربية 

غة ة االهتمام الوظيفي باللّ داولية قمّ ل التّ ومتثّ ، مةسانية املتحكّ كة اللّ غوي وامللظام اللّ بالعناية بالنّ 
غوي االجتماعي نظيم اللّ لسانيات االستعمال إذ غدا القول املنجز بوساطة هذه امللكة ويف إطار التّ 

 اليتو ،  عنه بنظرية أفعال الكالموهذا ما يعّرب ، فعل مادي فعال واقعيا ال خيتلف من حيث أثره عن أيّ 
ساين العريب ولقد ارتبط الفكر اللّ ، داولية املعاصرةسانية التّ راسات اللّ حى يف الدّ غدت قطب الرّ 

ل اه األوّ ل االجتّ أبرز من ميثّ  ولعلّ  -داويل ه الوظيفي أو التّ وجّ أقصد التّ  -هوجّ واملعاصر �ذا التّ  احلديث
له مغريب داويل فيمثّ اه التّ ا االجتّ أمّ ، حو الوظيفيمة يف جمال النّ و دراساته املقدّ  )لأمحد املتوكّ (املغريب
 .)رمحنطه عبد الّ (وهو  آخر

كذا  و فهناك من سعى إىل تأصيل املظاهر الوظيفية، اهنيؤى حول هذين االجتّ دت الرّ وقد تعدّ 
 غةللّ  رين العرب إىل إدراك اجلانب الوظيفياثية منطلقا من أسبقية املنظّ غوي يف ثقافتنا الرتّ داول اللّ التّ 
 1ة."غة يف احلياة العامّ داولية للّ كذا إىل إدراك أغراض اخلطاب و الوظيفة التّ و 

                                                             

 .160ص املرجع الّسابق،  1
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مع الباحثون على أّن مطلع هذا القرن حّىت منتصفه بصفة خاّصة كان ميدانا حافال يكاد جيُ 
ونظريات لسانية اختلفت يف منطلقاQا فقد نشأت يف حّيزه مناهج ، البحوث الّلسانيةو بالّدراسات 

باملنهج البنيوي الوصفي اّلذي  اوذلك بدء، منها بدراسة الّرتاكيب الّلغوية وخباّصة ما تعّلق، توّجهاQاو 
من خالل جعل الّدرس الّلساين جمموعة اّليت تنتهي بالّتصنيف  الظّاهرة املاّدة الّلغويةعلى رّكز اهتمامه 

ومرورا باملنهج الّتوليدي ، وحماولة تقدمي تفسري هلا لوصف الّرتاكيب الّلغوية من اخلطوات الّتحليلية
الّسطحية املنجزة إىل بنية عميقة، اّلذي يصف الظّاهرة الّلغوية يف بُعدها الّداليل من خالل رّد بنيتها 

حبيث أعطى ، ليةفي اّلذي قام على الّنقيض من تلك املبادئ واألسس الّتحويووصوال إىل املنهج الوظي
وبالبيئة  من جهةؤّديها بالوظيفة اّليت تُ  البنية ابطااالهتمام األكرب لوظائف املكّونات يف اجلملة ر 

ما ُعرف ، الّنظريات اّليت انبثقت عن هذا االّجتاه الوظيفي العامّ أهّم ومن ، ة أخرىمن جه االجتماعية
هذا الفصل للّتعريف  صوقد ُخصّ ، الّدراسةحمور هذه باسم نظرية الّنحو الوظيفي واّليت هي منطلق و 

عناوين فرعية لعّلها تكون كافية لإلحاطة |ا من حيث  ة|ذه الّنظرية وذلك من خالل عقد ثالث
 .اّليت قامت عليها املضامنيو  املبادئواألسس و ، عرف على الّظروف العاّمة للّنشأةالتّ 
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  سانية الوظيفيةظرية اللّ نظرة عامة عن النّ  .1

ة أعمال فرديناند ساين احلديث وخباصّ ا يف تاريخ الفكر اللّ ال مهمّ مطلع القرن العشرين حتوّ شهد 
ت تأسيسا حيث عدّ )ةالعامّ  سانياتاللّ حماضرات يف (هرية يت ظهرت يف حماضراته الشّ دي سوسري الّ 

ماته أسسه ومقوّ له ، درسا جديدات عدّ  كما،  ابقنيارسني السّ رات وآراء الدّ ملرحلة جديدة خمالفة لتصوّ 
 -غة متييزه بني اجلانب االجتماعي يف اللّ  ا ينبغي اإلشارة إليه أنّ وممّ ، زه عن حبوث سابقيهيت متيّ الّ 
ع مسار ظهور الوظيفية ذات املنظور منطلقا جديدا لتتبّ  يعدّ  -الكالم-اجلانب الفردي و  -ساناللّ 
ه بتمييزه اجلانب االجتماعي عن ألنّ  structuralism، فيما بعد البنيوية pragmatiqueداويل التّ 

غوية يكون قد حصر املفاهيم املشرتكة بني أفراد ا�موعة اللّ ، منهما اجلانب الفردي وحدود كلّ 
إن احرتم  فيكون اخلطاب مفهوما لدى املتلقي، واصلى فيها التّ ة اليت يؤدّ وهي القوانني العامّ ، الواحدة

واهر غة حتكمها قوانني الظّ اللّ  ذلك أنّ ، ها فيما ال جيوزوغامضا إن خالف غةم نظام اللّ املتكلّ 
جينح إىل  مثّ ، سانيات احلديثة ينطلق من األسس االجتماعيةغة يف منظور اللّ االجتماعية فإنتاج اللّ 

 أمظام سواء أكانت قوانني ثابتة اخلية هلذا النّ تها يف الكشف عن القوانني الدّ وحصرت مهمّ ، الفردية
 . 1رة"قوانني متطوّ 

 سانية احلديثة اكيب و املناهج اللّ علم الرتّ  .2

أّن جّل الّدراسات الّلسانية ،  منتصفهسانية احلديثة منذ مطلع هذا القرن حّىت راسات اللّ د الدّ تؤكّ 
فقد نشأت مناهج لسانية اختلفت منطلقاQا ومناهجها ، حو)اكيب (النّ أقامت حبوثها على علم الرتّ 

 سانيةاهرة اللّ الالت جزءا أساسيا يف وصف الظّ ر علم الدّ قد فرض تطوّ و  غوية؛اكيب اللّ يف وصف الرتّ 
وطرح قضايا معرفية ونظرية ، غوية اجلديدةا استتبع إدخال عدد كبري من املعطيات اللّ ممّ ، وتفسريها
االهتمام ه مل يوجّ  ، فهوحويلغرات اليت مل ينتبه إليها منهج التّ الثّ  تعاجل القصور أو تسدّ 2جديدة "

د حو عملية آلية تولّ ه جعل النّ كما أنّ ،  ودراسته اخلطاب فهمخاطيب يف فاعل التّ الكايف إىل أثر التّ 
حويالت يف مراحل خمتلفة تربير وظيفي حلدوث هذه التّ  م أيّ اكيب بواسطة قواعد حتويلية؛ومل يقدّ الرتّ 

ا فـُّعل تفعيال ملفتا للّنظر مع الّتوّجه وهو م، داويلوالسيما البعد أو اجلانب التّ  3من توليد اجلملة "
                                                             

 .137ص ، 2004، 1ط ، األردن، عّمان، دار ومكتبة احلامد، دراسات يف الّلسانيات العربية، عبد احلميد السّيد: ينظر 1
 .137، 138ص ، نفسهاملرجع  2
 .139ص ، نفسهاملرجع  3
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فما ، )سيمون ديك-ظرية الّنحو الوظيفيوأخّصها نظيفية (الّتداويل اّلذي متّخض عنه الّنظريات الو 
 طورية ؟مراحلها التّ  الوظيفية ؟ وما هي األسس اليت قامت عليها يف ظلّ  هي

هي ترجع أو و ، 1نات يف اجلملة "عنايتها لوظائف املكوّ  غة تعطي جلّ الوظيفية نظرية يف اللّ 
اهات اه الوظيفي عن االجتّ ز االجتّ ا مييّ وممّ ، ا وسيلة تواصلغة حبكم أ£ّ داويل للّ تستند إىل البعد التّ 

وبالبيئة االجتماعية وتضافر العناصر ، يها من جهةغة بالوظيفة اليت تؤدّ ه "يربط اللّ سانية األخرى أنّ اللّ 
، املقام على استحضاراللية و الوظيفيني اهتمامهم على األشكال الدّ يرّكز ولذلك ، 2من جهة أخرى "

وحبثهم عن اجلهاز  غويظام اللّ الة واهتمامهم بالنّ حوليني على األشكال الدّ مقابل اهتمام البنيويني والتّ 
 : اليةوضيح ذلك نعرض األمثلة التّ ولتّ 3املختفي وراء القول "

 .زيدٌ  مسعهُ  الكالمَ  .زيدٌ  مسعَ  الكالمَ  .ج .زيدٌ  الكالمَ  مسعَ  .ب .الكالمَ  زيدٌ  مسعَ  .أ : إذا قلنا

ي عند الوظيفيني وظائف خمتلفة حبيث يغدو كل تركيب وتؤدّ ، اكيب خمتلفة يف بنياQافهذه الرتّ 
ز على تركيب يركّ  فكلّ ، ةق أهدافا تواصلية حمددّ وحيقّ ، ظتعبريا عن اختيار لغوي يناسب سياق التلفّ 

زة ة تعبريية متميّ واحدة منها قوّ  مرتادفة بل لكلّ  هذه اجلمل ال تعدّ  ولذا فإنّ ، احلدث من جانب معّني 
هذه  وظائف الوظيفيون ولذا يعدّ ، أسلوب يف احلياة االجتماعية يه كلّ ور الذي يؤدّ ة من الدّ مستمدّ 

ة من ليست مشتقّ فهي ، دة هلاد يف املواقع احملدّ ا تولّ ) أي أ£ّ primitives( اكيب مفاهيم أوىلالرتّ 
فسية ات النّ بالفرضيّ أساسا و يرتبط هذا ، أخري أو غري ذلكقدمي أو التّ قل أو التّ بالنّ ، بنيات أخرى

اكيب ل بنية الرتّ روف اخلارجية املالبسة اليت تشكّ وهذه مرتبطة بالظّ ، نتاج الكالم وفهمهبإ املتعّلقة
، إعادة ترتيبه ترتيب مسبق تتمّ  فليس هناك، طق |اصورQا حال النّ  بداية أي تنتجها كما تردّ 

على ، يعاجله الوظيفيون ومن انتفع بأنظارهم يف وصف العربية (مسع الكالم زيد) اينكيب الثّ فالّرت 
ل وظيفة" احملور" ه املفعول ميثّ ذي احتلّ هذا املوقع الّ  وأنّ ، ط املفعول بني الفعل والفاعلأساس توسّ 

 .4"ث عنه داخل اجلملة بقصد االهتمام و العناية بهوهي وظيفة تداولية تسند للمحدّ 

  

                                                             

 .139ص ، الّسابقاملرجع  1
 140ص ، نفسهاملرجع  2
 .140ص ، نفسهاملرجع  3
 .140ص ، دراسات يف الّلسانيات العربية، عبد احلميد السّيد: ينظر 4
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 اه الوظيفيأسس ومنطلقات االجتّ  .3

ت سانية اليت اهتمّ اهات اللّ سانيات الوظيفية انطالقا من نتائج العديد من االجتّ ست اللّ تأسّ 
غة الوظيفة األساس للّ  أنّ على مع الوظيفيون وجيُ ، غةداويل للّ وسيولوجي والتّ والسّ  باجلانب اإلثنولوجي

ظريات الوظيفية مبا ز النّ وتتميّ ، غوي وكيفية استعمال هذا النظامظام اللّ ويربطون بني النّ ، واصلهي التّ 
 : يلي

R  ّها وظيفة من الوظائف أمهّ ي جمموعة واصل االجتماعي أي نسقا رمزيا يؤدّ غة وسيلة للتّ اللّ  تعد
 .واصلالتّ 

R  ّهذه البنية  تإذا ربط بيعية ال ميكن أن ترصد خصائصها إالّ طّ غات البنية اللّ  تعتمد فرضية أن
 واصل.بوظيفة التّ 

R  ّنه من حتقيق أغراض يت متكّ م للقواعد الّ امع يف رأي الوظيفيني هي معرفة املتكلّ السّ م/قدرة املتكل
 الليةكيبية والدّ فالقدرة إذا قدرة تواصلية تشمل القواعد الّرت ، غةنة بواسطة اللّ تواصلية معيّ 

 داولية.والتّ  وتيةوالصّ 

R  ّأي العالقات ، غة واستعماهلااوي خلف اللّ سق الثّ غة حسب الوظيفيني ينطلق من النّ تعليم الل
 .1"ق بواسطتهاغوية اليت حتقّ واصلية والوسائل اللّ القائمة بني األغراض التّ 

  

                                                             

 .47ص ، 1989ط ، منشورات عكاظ، الّلسانيات الوظيفية، ، مدخل نظري، املغرب، املتوّكلأمحد  1
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للخصائص  مثيلمستوى يضطلع بالتّ ، غاتموذج املوضوع لوصف اللّ ون يف النّ فرد الوظيفيّ يُ 
 : وظائف صها (جاكبسون) يف ستّ دة خلّ غة وظائف متعدّ للّ  ويذهب الوظيفيون إىل أنّ  داوليةالتّ 

 الوظيفة املرجعية  .أ

 عبريية (االنفعالية) الوظيفة التّ  .ب

 لبية الوظيفة الطّ  .ج

 عرية الوظيفة الشّ  .د

 نبيهية الوظيفة التّ  .ه

 ، غوية الواصفةالوظيفة اللّ  .و

وقد اقرتح ، ينظرون إليها على أّ£ا وظائف ثانوية تؤول إىل الوظيفة العاّمة وظيفة الّتواصللكّنهم 
ذي حويلي الّ وليدي التّ حو التّ فعل للنّ  تينات منوذجا وظيفيا هو يف جوهره ردّ يف منتصف السّ  )هاميز(

يف ضيق ال غوية تعر تعريف (تشومسكي) للقدرة اللّ  ورأى أنّ ، غة عن شروط استعماهلايعزل اللّ 
 فلم تعدّ ، واصليةغوية بالقدرة التّ اقرتح استبدال القدرة اللّ  ومن مثّ ، غةبيعة االجتماعية للّ يتناسب مع الطّ 

غة وتوليد عدد ال منته له من اجلمل فبعد أن كان تشومسكي القدرة تقتصر على معرفة قواعد اللّ 
غويني الوظيفيني البحث عن قواعد القدرة اللّ حاول هاميز وغريه من ، غويةا يكَون القدرة اللّ يبحث عمّ 

وليدي حو التّ النّ   أنّ غة يف ا�تمع فقد تبّني غوية إىل استعمال اللّ يت تتجاوز القواعد اللّ واصلية والّ التّ 
غة دون ظري جعله قاصرا على دراسة ما ميكن قوله باللّ جريد النّ حويلي قد وصل إىل مستوى من التّ التّ 

الوضع و املخاطب و م املتكلّ و املكان و مان الزّ : داول)ك بشروط االستعمال (التّ أن يرقى إىل ربط ذل
 االجتماعي.

 مه (هاليداي)واصلية كذلك ما قدّ غوية الوظيفية والقائمة أساسا على الوظيفة التّ ماذج اللّ ومن النّ 
غة واصلي للّ ها تربز البعد التّ كلّ ،  غة من أجلها يف سبع وظائفيت تستخدم اللّ ف الوظائف الّ صنّ حيث 

فعلى املهتم بدراسة الوظائف دراسة لغوية ، غويها الباحث اللّ كلّ   دة ال Qمّ هذه الوظائف املتعدّ  أنّ  إالّ 
 : 1"اآلتيتنير على اخلاصيتني يت تتوفّ أن ينتقي الوظائف الّ 

 .بيعية (عدم اختالفها من لغة إىل أخرى)غات الطّ سبة جلميع اللّ ورودها بالنّ  -

 غة). ورية للّ غة (انعكاسها على مستوى اخلصائص الصّ اللّ حتديدها لبنية  -

 

 

                                                             

 .48ص املرجع الّسابق،  1
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وقد ّمت تطوير مفاهيم هذا البعد الّتواصلي مع عّدة لغويني وظيفيني وأصبح يندرج فيما يسّمى 
 : باثنوغرافيا الّتواصل ويتلّخص هذا االّجتاه يف كون عملية الّتواصل تتأّلف من ثالثة عناصر

 .1الفعل الّتواصلي"   الوضع الّتواصلي.   .الوضع اّلذي يتّم فيه الّتواصل

االّجتاه الوظيفي تطّورا مع لغويني آخرين (كسيمون ديك) اّلذي مجع بني املرتكزات كما عّرف 
الّنظرية لالّجتاه الوظيفي واملنطق الّصوري وأصبح االّجتاه الوظيفي مع هذه الّتطّورات احلاصلة يعرف 

وهو  ومن املرتكزات اّليت اعتمدها سيمون ديك، باسم الّنحو الوظيفي أو(نظرية الّنحو الوظيفي)
 : يؤّسس هلذه الّنظرية هو قيامه بتصنيف املعلومات الّتداولية أصنافا ثالثة

 عامل ممكن. املعلومات العاّمة املرتبطة بالعامل أو بأيّ  .أ

 املعلومات املوقفية املرتبطة مبا يتضّمنه املوقف اّلذي يتّم فيه الواصل. .ب

  الّشخصني املتواصلني.املعلومات الّسياقية املستقاة من اخلطاب املتبادل سلفا بني .ج

من خالل عرض سيمون ديك هلذه األصناف الّثالثة يتبّني أّن الطّريقة الوظيفية الّتواصلية يف 
تعليم الّلغة ختتلف عن الّطريقة الّتقليدية اليت اّختذت من الّلغة الالّتينية منوذجا ُحيتذى وعن الطّريقة 

ذلك أّن الّطريقة الّتواصلية ، الّلغوي يف سلوكات حمّددة البنيوية الوصفية والّسلوكية اّليت حصرت الفعل
 : تقوم على أطرحة تأخذ بعني االعتبار ما يلي

 عالقة الّلغة باzتمع. .أ

ومن ذلك وبناء على هذين ، بل كإنسان له قدراته، املتعّلم ال كفرد خيضع ملؤثّرات خارجية .ب
 : ليةاالعتبارين وّجهت الوظيفية االهتمام إىل اجلوانب الّتا

إّن تعّلم الّلغة هي جعل املتعّلم ميتلك قدرة تواصلية أي قدرة على استعمال الّلغة يف سياق  -
 تواصلي ألداء نوايا تواصلية معينة.

بل إنّه كذلك تعّلم لقواعد استعمال الّلغة ، إّن تعّلم الّلغة ال يرتبط بتعّلم األنساق الّشكلية -
 .2يف الّتواصل ومراعاة سياقه"

 دة األساسية يف الّلغة هي اخلطاب وليس اجلملة املعزولة عن سياقها الّنّصي... إّن الوح -

                                                             

 .48ص ، الّسابقاملرجع  1
 .51ص ، نفسهاملرجع  2



  الوظيفّية الّلسانيات  الفصل األّول

52 

وبذلك متّكنت ، لذلك يلزم أن يتحّكم املتعّلم يف مبادئ انسجام اخلطاب وتناسق امللفوظات
هذه الّنظرية الوظيفية من إحداث تغيري اسرتاتيجي سواء يف نظر�ا لّلغة ذا�ا وطريقة وصفها أو 

وهذا الّتغيري مل يكن تلقائيا وإّمنا جاء نتيجة جمموعة من العوامل والّظروف ، وتعليمها تعّلمهاأسلوب 
واليت كانت سببا مباشرا يف الّتطّور الذي عرفته الّنظريات الّلسانية عموما وعلم االجتماع الّلغوي وعلم 

 .1الّنفس الّلغوي ونظريات الّتعّلم خصوصا"

 

 مبادئها ) -أهدافها  -(نشأ2ا نظرية الّنحو الوظيفي  .4

 الّظروف العاّمة لنشأة نظرية الّنحو الوظيفي يف الفكر الّلساين املعاصر .1.4

قبل البدء بعرض الّظروف والعوامل العاّمة لنشأة املنحى الوظيفي عموما ونظرية الّنحو الوظيفي 
ح هنا املفهوم وحنن نقصد باالصطال، جيدر بنا أن نعرف معىن الوظيفة لغة واصطالحا، خصوصا

 : اّلذي أسّس الوظيفية يف الفكر الّلساين الغريب املعاصر

ما يقّدر له يف كل يوم من رزق أو : "وَظف؛الوظيفة من كّل شيء: يقول ابن منظور: مفهوم الوظيفة
ووّظف الشيء على نفسه ووّظفه توظيفا ألزمها ، شراب ومجعها الوظائف والوظف علف أو أو، طعام

"وكلمة (وظيفة) ، 2وّظفت له توظيفا على الّصيب كّل يوم حفظ آيات من كتاب هللا تعاىل."إيّاه وقد 
 : يف الّدراسة الّلغوية هلا معنيان أساسيان مها

 مبعىن الّدور الذي تؤّديه الّلغة كظاهرة اجتماعية وهو الّتواصل. الوظيفة -

إلسناد يف الّدراسة الوظيفية الوظيفة مبعىن العالقة اّليت تقوم بني عناصر اجلملة كعالقة ا -
وتعين 3يف إطار اجلهاز الوظائفي املعّقد عند سيمون ديك " وكالعالقات املقرتحة، للجملة

ووظيفة املتقّبل ووظيفة املستقبل ، الوظائف الّداللية (وظيفة املنفذ: بدورها الوظائف الّثالث

                                                             

 .55ص ، الّسابقاملرجع  1
 ص ص، 6ج ،دط، بريوت، دار صادر ،لسان العرب ،أبو الفضل مجال الّدين حمّمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري 2

460 - 461. 
جمّلة الّدراسات الّلغوية يصدرها امللك فيصل للبحوث ، املنحى الوظيفي يف الّرتاث الّلغوي العريب، مسعود صحراوي 3
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والوظائف الّتداولية ، فة املفعول)ووظي ووظيفة املستفيد...)والوظائف الرتّكيبية (وظيفة الفاعل
 1وظيفة الّذيل)...اخل "، وظيفة املنادى، وظيفة البؤرة، وظيفة احملور، (وظيفة املبتدأ

انطالقا من مفهوم الوظيفة واملعاين اّليت حتملها سواء يف الّلغة أم يف االصطالح ميكن القول  -
سبة إىل الّلغة وتعين يف االّجتاه كقولنا مدرسة لغوية ن،  إّن الوظيفية هينسبة إىل الوظيفة

الوظيفي الّتداويل ارتباط بنية الّلغة بوظيفة الّتواصل والبيان ارتباطا جيعل البنية انعكاسا 
للوظيفة وتابعة هلا.و"تقوم فرضية الوظيفية على اعتبار الوحدات الّلسانية من خالل دورها 

 .2الذي تلعبه يف الّتواصل"

كن إدراجها ضمن االّجتاه الوظيفي فيمكن القول بأّ¦ا تلك اّليت تأخذ أّما عن الّنظريات اليت مي
بعني االعتبار البعد الّتداويل يف وصف الّلغة ومنها الّنظريات الوظيفية املقرتحة يف إطار مدرسة هارفارد 

ومدرسة براغ   (systemic)واملدارس الوظيفية األوروبية اليت منها املدرسة الّنسقية، األمريكية
(functional sentence perspective)  وأخريا الّنحو الوظيفي(functional grammar)  لسيمون

، ونظرية الّنحو الوظيفي هي اليت نّتخذها إطارا نظريا وتطبيقيا لبحثنا هذا simondik 1978ديك 
أثر كبري يف وذلك على اعتبار أّ¦ا من أهّم وأحدث الّنظريات الّلسانية الوظيفية اليت كان هلا وقع و 

أمهيتها وقيمتها يف البحث الّلساين هو تأثريها على  وممّا يدّل على، ميدان الّدراسات الّلغوية
حيث دفعت هذه الّنظرية "أصحاب بعض النظريات الّلسانية ، االّجتاهات والّنظريات الّلسانية األخرى

 أو تركها،  أسس نظريتهم ومبادئهاإىل إعادة الّنظر يف، مثل الّنظرية الّتوليدية الّتحويلية، األعرق
 3والّتحول عنها إىل التّيارات الوظيفية."

باحثني  أو هذه األمهّية والقيمة اّليت حاز�ا (نظرية الّنحو الوظيفي) يوجب علينا حنن كطّالب
 أّن حناول الكشف عن خفاياها من خالل التعّرض لظروف وعوامل نشأ�ا وكذا التعّرف على املبادئ

 اليت قامت عليها مع حماولة إبراز مضامينها ممّثلة يف جهازها الواصف. واألسس

  

                                                             

، 2005، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري، البقرة منوذجاسورة ، املنحى الوظيفي يف تفسري الّتحرير والّتنوير، الطّاهر شارف 1
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 نظرية الّنحو الوظيفي (الّظروف العاّمة أو اإلطار الّتارخيي للّنشأة) .2.4

يف أواخر الّسبعينيات وجبامعة أمسرتدام نشأت نظرية الّنحو الوظيفي على يد جمموعة من 
"كان منطلق هذه الّنشأة االقتناع بأّن ، دي "سيمون ديك"يرأسها الباحث الّلساين اهلولن، الباحثني

على  –خاّصة منها ما يتضّمن وصال بني اجلمل أو بني املفردات –مقاربة خصائص العبارات الّلغوية 
أساس العالقات أو الوظائف (الّداللية والّتداولية والرتّكيبية) تفّضل مقاربتها على أساس املقوالت 

. يف هذه املقاربة 1المسي أو املرّكب الفعلي اّلذي ال ورود له إّال يف بعض الّلغات "الّشجرية كاملرّكب ا
تّتخذ دخال zموعة من القواعد ، أصبح الّتمثيل الّتحيت للعبارات الّلغوية بنية وظيفية ال ترتيب فيها

 (ختتلف باختالف الّلغات ) تنقلها إىل بنية سطحية مرتبة.

تداولية أخرى (كالقّوة اإلجنازية وغريها) وبفضل تطبيقها على لغات وبفضل تطعيمها مبفاهيم 
 2انتقلت هذه املقاربة العالقية إىل نظرية وظيفية قائمة بذا�ا."، شجرية وغري شجرية، متباينة الّنمط

كما ميكن إرجاع اجلذور الّلغوية األوىل لظهور ونشأة الّنحو الوظيفي (الّتداويل) إىل الّدراسات 
فقد استطاع هؤالء إبراز بعض الّظواهر املتعّلقة بالواقع االستعمايل ، ام ¯ا فالسفة الّلغة العاديةاليت ق

لّلغة يف املقامات الّتواصلية املختلفة للوصول إىل أهداف معّينة ويتمظهر ذلك من خالل ما وضعوه 
م املقرتضة ّمت استثمارها يف هذه املفاهي، من حتليالت لظواهر مرتبطة باإلحالة واالقتضاء وأفعال الكالم

لكن سرعان ما جتاوز الّدرس الوظيفي الّتداويل الّتفكري الفلسفي يف الّلغة وعمل ، الّدراسات الّلغوية
وذلك من خالل تناوله للكيفية والّشروط اخلارجية ، على إعادة الّنظر يف أدوات حتليله وصقلها

وسياق احلال أثناء ، طريقة تفسريها انطالقا من املقام الستخدام داوّل الّلغة أثناء اخلطاب وكذا تناول
الّتعبري عن األغراض الّتواصلية وهذا ما انطلقت منه نظرية الّنحو الوظيفي اّليت" تعترب خصائص بنيات 
الّلغات حتّدد حبسب األهداف الّتواصلية اليت تستعمل هذه الّلغات لتحقيقها."هذا بالّنسبة لظهور 

أّما يف العامل العريب فقد ، (سيمون ديك) يفي يف العامل الغريب مع مؤّسسها األّولنظرية الّنحو الوظ
دخلت هذه الّنظرية أّول ما دخلت عرب جامعة حممد اخلامس بالّرباط حيث تشّكلت جمموعة البحث 

تسّىن ، يف الّتداوليات والّلسانيات الوظيفية. وبفضل جهود الباحثني املغاربة املنتمني إىل هذه اzموعة
 للمنحى الوظيفي أن يأخذ حمّله يف البحث الّلساين املغريب إىل جانب مكوناته األخرى. 
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والبحث األكادميي والّنشر وعقد  الّتدريس: و قد ّمت ذلك اعتمادا على أربع طرق رئيسة هي
ود بالّدرجة ندوات دولية داخل املغرب نفسه. ويف احلقيقة إّن إرساء هذه الّنظرية يف العربية إّمنا تع

األوىل مع أحباث املغريب" أمحد املتوّكل"يف الّرتاث الّلغوي العريب ليستتبع هذه الّنظرية احلديثة اليت 
يف إطار نظري  -الّنظرية-حماوال وضعها، شّكلت جهازا مفهوميا يعّج باملصطلحات متعّددة اzاالت

 . 1بديل للّنظرية الّنحوية القدمية"

غاربة من الباحثني الّسباقني من العرب إىل هذه الّدراسات اليت شرع يف وعليه يكون اإلخوة امل
تدريسها" يف مستهّل الّثمانينات جبامعة حمّمد اخلامس وبالّتحديد يف شعبيت الفرنسية و الّلغة العربية 

ة بفضل األساتذة الّلسانيني املتخّرجني من هذه اجلامع -أي الّنحو الوظيفي -ّمث توّسع تدريسه، معا
ليشمل جامعات أخرى كجامعة احلسن الثاين يف الّدار البيضاء... وعمل األساتذة مفّتشو الّتعليم 
الثّانوي على إدخال الّنحو الوظيفي إىل هذا القطاع الّتعليمي اهلاّم عن طريق الكتاب املدرسي إىل 

ية حممل اجلّد فتناولتها ومحلت هذه الّنظر ، 2الّنحو التوليدي الّتحويلي"و  جانب النّحو العريب القدمي
 أكادميية وأطروحات دكتوراه. كأحباث،  اجلامعات املغربية

جعل جسرا تواصليا بني ، ونظرا للّتجاور اجلغرايف والّلغوي بني املغرب ودول مشال إفريقيا خباّصة
قابلية وموريتانيا...لتلّقي البحوث و املؤّلفات املغربية على اختالف درجات ، تونس، املغرب واجلزائر

: " أّوال: وساعد على انتقال البحث الّلساين املغريب أمورا ثالثة أساسية ّخلصها املتوّكل بقوله الّنظرية
أنّه مل يستهدف : انتهاجه ¦جا مغايرا يف البحث.وثالثا: ثانيا، اجتهاد الباحثني اّلذين تبّنوه املستمر

 ا رؤى ونتائج كّلما دعت احلاجةبل على عكس ذلك ظّل يستفيد منه، قّط املقاربات األخرى
واستطاع إىل ذلك سبيال مؤمنا أشّد اإلميان بوحدة البحث الّلساين ونسبيته وإمكان الّتحاور املمنهج 

 3بني مذاهبه حّىت وإن فصل بينها مرور الّزمن." 

بية دفاعه وممّا يؤّكد أّن املتوّكل يتبّىن مبادئ الّنحو الوظيفي ويسعى إىل تطبيقها على الّلغة العر 
يف حماولة تربيرية الختياره هذه  -الّنحوية الوظيفية–املتواصل يف بعض كتاباته عن هذه الّدراسات 

 functional"يعّد الّنحو الوظيفي : الوجهة فيما نقله يف (الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربية) قائال

                                                             

 .14ص ، املنحى الوظيفي يف الّرتاث الّلغوي العريب، مسعود صحراوي1
  61 – 60ص ، املنحى الوظيفي يف الفكر الّلغوي العريب األصول واالمتداد، املتوّكلأمحد  2
 .63ص ، نفسهاملرجع  3
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grammar  الّنظرية الوظيفية الّتداولية ، نظرناالذي اقرتحه "سيمون ديك"يف الّسنوات األخرية يف
كما ،  وملقتضيات الّنمذجة للّظواهر الّلغوية من جهة أخرى، األكثر استجابة لشروط الّتنظري من جهة

فهو حماولة لصهر بعض من ، ميتاز الّنحو الوظيفي على غريه من الّنظريات الّتداولية بنوعية مصادره
، case grammar)(حنو األحوال  )relational grammar مقرتحات نظريات لغوية (الّنحو العالقي

، خاّصة speeches theory)) ونظريات فلسفية (نظرية األفعال الّلغوية functionalism(الوظيفة 
 1أثبتت قيمتها يف منوذج صوري مصوّغ حسب مقتضيات الّنمذجة يف الّتنظري الّلساين احلديث."

،  الوظيفي هي انفتاحه على عديد الّنظريات الّنحوية احلديثةكما أّن أبرز خصيصة متّيز الّنحو 
إىل جانب صهره لكثري من مفاهيم ، والوظيفية األمريكية، -املذكورة آنفا -كنظرية الّنحو العالقي 

فأصبح بذلك هذا "الّنحو" ، والّداللة والّتداولية واملنطق نظريات الّتواصل واإلخبار واألفعال الّلغوية
 .2ويرتبط بربنامج علمي له أهدافه ووسائله وآفاقه"، ا يتمّتع باستقالله الّنظري واملنهجيمنوذجا حنوي

 األسس واملبادئ العامة لالّجتاه الوظيفي عاّمة ولنظرية الّنحو الوظيفي خاّصة .3.4

 تتبّىن  اليت الّنظريات يفصل اّلذي الفارق إيرادها على سنأيت اليت واألسس املبادئ هذه تعدّ 
 أو تعارض اليت الوظيفية غري واالّجتاهات الّنظريات تلك عن عليها يقوم اليت وأفكاره الوظيفي االّجتاه
 ).الوظيفي( األّول االّجتاه من الّنقيض على تقوم

إذا أردنا ذكر الّنظريات أو املدارس الّلسانية اّليت تنعت بالوظيفية فإّن عددها غري قليل مقارنة 
فنذكر منها على سبيل الّتمثيل ال احلصر "املدرسة الوظيفية الفرنسية  باالّجتاهات الّلسانية األخرى

"(مارتيين) و املدرسة الّنسقية (هاليداي) ومدرسة براغ (دانيش) والرتّكيبات الوظيفية األمريكية (كونو) 
إضافة إىل ذلك هناك نظريات أخرى ال تنعت بالوظيفية وال ، )1997ونظرية الّنحو الوظيفي (ديك

، ومثال ذلك "نظرية األفعال الّلغوية يف فلسفة الّلغة العادية"، وإّمنا تأخذ بنفس مبادئها، فتهاحتمل ص
كذلك ميكن إدراج ما مسّي يف إطار الّنظرية الّتوليدية الّتحويلية "الفرضية اإلجنازية" (الكوف) بل إنّنا 

الّلغوي القدمي حّىت و إن مل جند جند إىل جانب هذا كّله إرهاصات ومعامل واضحة للوظيفية يف درسنا 
 مصطلح الوظيفية داخل تلك البحوث واإلنتاجات الّلغوية القّيمة.

                                                             

 .9ص ، 1985، 1ط، الّدار البيضاء، دار الّثقافة، الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربية، املتوّكلأمحد  1
 .10ص ، نفسهاملرجع  2
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مىت ميكن القول عن نظرية ما أّ¦ا نظرية : من خالل ما تقّدم يتوّجب علينا طرح الّتساؤل الّتايل
 ل بينها ؟وظيفية ؟ وما هي املعايري أو املقاييس اليت متّيز الّنظريات الوظيفية و تفاض

لإلجابة عن هذا الّطرح يؤّسس الباحث املغريب "أمحد املتوّكل" تصّورا يتمّكن من خالله الّتمييز 
فالوظيفي من خالل ما قّدمه هو الذي تتوفر فيه املبادئ العامة اليت ، بني الوظيفي من غري الوظيفي

بني خمتلف الّنظريات  –الّتعبري إن صّح –وللمفاضلة و املفارقة ، توّجه هذا التّيار (أقصد الوظيفي)
الوظيفية و تقوميها يقرتح كذلك ويقّدم جمموعة من املبادئ و األسس العاّمة اليت تشّكل يف تضافرها 

 ما يعرف بالّنظرية الوظيفية املثلى.

 : وفيما يلي األسس واملبادئ العاّمة اليت حتكم أّي توّجه يتبّىن الوظيفّية يف دراسته

 أداتّية الّلغة .1.3.4

ينظر االّجتاه الوظيفي إىل الّلغة على أّ¦ا "أداة تسّخر لتحقيق الّتواصل داخل اzتمعات 
وسائل ، مفردات كانت أم مجال، و املقصود من أداتّية الّلغة هو أّن "العبارات الّلغوية1البشرية"

معىن ذلك و  2تستخدم لتأدية أغراض تواصلية معّينة وتقارب خصائصها البنيوية على هذا األساس "
أّن كّل بنية هلا غرضها اخلاّص ¯ا واّلذي ينشأ عن طريق قصد سابق هلا و يزيد املتوّكل هذه املسألة 

 : توضيحا من خالل عقده ملقارنة بني املثالني اآلتيني

 ا؛كتابا أعطيت هند   أعطيت هندا كتابا 
اجلملة األوىل يعّلله أّن " أّن تأخري املفعول يف : فالتوّجه الوظيفي يرى حسب هذين املثالني

القصد من إنتاج هذه اجلملة إخبار املخاطب مبعلومة جديدة غري متوافرة لديه يف حني أّن تصديره يف 
اجلملة الثّانية آيل إىل أّن القصد من إنتاجها تصحيح إحدى معلوماته باعتبار هذه اجلملة رّدا على 

 3اجلملة يف بلغين أّنك أعطيت هندا قلما"

  

                                                             

 20ص ، املنحى الوظيفي يف الفكر الّلغوي، املتوّكلأمحد  1
  20ص ، نفسهاملرجع  2
 20ص ، نفسهاملرجع  3
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 كانت الّلغة أداة طبيعية لدى مستعمليها فما هي إذا وظيفتها على هذا األساس ؟ وإذا  
يقودنا ذلك إىل ذكر أو باألحرى ، -أداتّية الّلغة  مبدإ–فمن خالل الّتأسيس هلذا املبدإ 

والذي يعّد كذلك أحد دعائم وركائز الّتوجه  -حسب ما يذهب إليه املتوّكل -الّتأسيس للمبدإ الثّاين
 يفي. الوظ

 وظيفة الّلغة األداة  .2.3.4
إّن املتأّمل يف اإلجنازات املختلفة اليت تتحّقق بواسطة الّلغة جيدها كثرية و متعّددة فبالّلغة نعّرب 
عّما جيول يف عقولنا و خواطرنا أو ما ينتابنا من مشاعر و أحاسيس و بواسطة الّلغة نستخدم تعابري 

ا وظائف متعّددة ولذلك إذا أريد حتديد الوظيفة كمفهوم مؤّسس فلّلغة إذ، لإلقناع أو الّتأثري يف غرينا
و مقصود املتوّكل  1و مّتصل باألغراض فهي كما يرى املتوّكل "ما تستعمل الّلغة لتأديته من أغراض "

من ذلك و هو ما يذهب إليه الوظيفيون بصفة عامة "أّن هذه األغراض و إن تعّددت واختلفت من 
لكّن األمر ال ، 2وظيفة واحدة هي حتقيق الّتواصل بني أفراد جمتمع ما " حيث طبيعتها آوية إىل

بل يتعّدى األمر عند القائلني ، يتوّقف عند حدود إثبات أّن الوظيفة األساس لّلغة هي الّتواصل
ومن خالل هذا الّتأثري يكون "من املتعّذر وصف ، بإثبا�ا إىل القول بّتأثريها كذلك على بنية الّلغة

وتفسري خصائص الّلسان الطّبيعي إذا خال الوصف والّتفسري من الّربط بني الوظيفة و هذه اخلصائص 
 و هذا ما يؤّدي إىل مبدأ آخر ثالث و هو مبدأ الّلغة و االستعمال. 3اّليت تعترب انعكاسا صوريا هلا "

 الّلغة و االستعمال .3.3.4
تأثري على بنية الّلغة أو على بنية اجلملة اّليت إذا كانت الوظيفة أو الغرض الّتواصلي له ارتباط أو 
و هذا يعين أّن "الوظيفة الّتواصلية حتّدد ، تتشّكل على هيئة خمصوصة لتتالءم أو تتوافق و املراد تبليغه

بنية الّلغة كما أّن كّل أداة من األدوات اليت يستعملها البشر تأخذ البنية اليت تالءم الوظيفة املستعملة 
ولذلك يرتبط نسق الّلغة "ارتباطا وثيقا بنسق استعماهلا ويقصد بنسق االستعمال ، 4"من أجلها 

ويّتضح هذا الّرتابط "يف كون ، 5جمموعة القواعد واألعراف اليت حتكم الّتعامل داخل جمتمع معني"

                                                             

 .46ص ، 1989، منشورات عكاظ، مدخل نظريالّلسانيات الوظيفية، ، املتوّكلأمحد  1
 .21ص ، املنحى الوظيفي يف الفكر الّلغوي العريب، املتوّكلأمحد  2
 .47ص ، الّلسانيات الوظيفية، مدخل نظري، املتوّكل أمحد 3
 .53ص ، نفسهاملرجع  4
 .20ص ، نفسهاملرجع  5
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لرتّكيبية ا–نسق االستعمال حيّدد يف حاالت كثرية قواعد الّنسق الّلغوي املعجمية والّداللية والّصرفية 
 .1الّصوتية "و 

و يتحّدد ذلك بوضوح أكثر إذا ما أمعنا الّنظر يف بنية العبارات الّلغوية املنجزة منظورا إىل 
(ناولين امللح من فضلك) تقال إذا : ويورد املتوّكل مثاال لتربير ذلك كقولنا، عالقتها بنسق االستعمال

(هل تستطيع أن : ّل درجة من املطلوب منه قلناتساوى املتكّلم واملخاطب أّما إذا كان الطّالب أق
ومن خالل هذا املثال الذي ، (ناولين امللح أو امللح): تناولين امللح من فضلك ؟) فإذا كان أعلى قال

أورده املتوّكل حياول الّتفريق بني نوعني من الّسياق ويعّدمها ضروريني لفهم العبارة بدّقة ومها متالزمان 
 و بناء على ذلك يتّم تشكيل املبدأ الرّابع.، اآلخرال يغين أحدمها عن 

 سياق االستعمال  .4.3.4

حيّدد املتوّكل سياق االستعمال ويقّسمه إىل قسمني رئيسيني سياق مقايل وسياق مقامي؛ أّما 
باعتبار أّن عملية ، "جمموعة العبارات املنتجة يف موقف تواصلي معّني : السياق املقايل فيعّرفه بأنّه

بل بواسطة نّص متكامل يف غالب األحوال ومن أهّم مظاهر الّرتابط ، تتّم بواسطة مجل الّتواصل ال
بني عبارات الّنّص الواحد ظاهرة العود اإلحايل املعروفة واليت تربط بني ضمري ما ومرّكب امسي 

 .2سابق"
الّسياق أّما ، ففي هذا الّنوع من الّسياق يتّم مراعاة العناصر املذكورة و عالقة بعضها ببعض

"جمموعة املعارف و املدارك اّليت تتوافر يف موقف تواصلي معّني لدى كّل : املقامي فيعّرفه املتوّكل بأنّه
ّمث تقّسم تلك املعارف إىل معارف مستحضرة يف موقف الّتواصل ويطلق  3من املتكّلم و املخاطب"
ستحضرة يف الواقع لكّنها تعّد من فهي معارف غري م: أّما القسم الثّاين، عليها اسم املعارف اآلنية

خمزون املخاطبني املعريف الّذهين حني الّتخاطب ويسّميها املتوّكل املعارف العاّمة ففي املثال الّتايل من 
فإّن فهم املدلول الذي حييل عليه اسم اإلشارة (ذلك) ال ميكن فهمه ، قولنا (ناولين امللح من فضلك)

فإذا انعدم ذلك مل يفهم املقصود باسم اإلشارة ، ه املوجود بالفعلإّال بواسطة استحضار احملال علي
ولعّل ، كما أّن املخزون املعريف يسهم يف حتديد و بيان سالمة العبارة الّلغوية أو عدم سالمتها،  (ذلك)

استعراض املتوّكل هلذا املبدإ هو لغرض الّتأكيد على أّن البنية املنجزة ختضع خضوعا كبريا لنسق 
                                                             

 .22ص ، الّسابقاملرجع  1
 .23ص ، نفسهاملرجع  2
 .22ص ، الّلسانيات الوظيفية، املتوّكل أمحد 3
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مع العلم أنّه ال جيب إغفال الّسياق املقايل اّلذي يشّكل بدوره أمهية يف فهم بعض ، مالاالستع
 .عناصر البنية

و على هذا ميكن أن نستخلص أنّه ليس مثّة تالزم مباشر بني كّل غرض تواصلي وكّل خاصية 
ومن األمثلة ، فيةمن اخلصائص البنيوية وهذا ما يشري إليه املتوّكل يف عرضه ملبادئ الّلسانيات الوظي

وهو األمر ، املوّضحة واملبّينة ألمهّية وضرورة استحضار سياق الّتواصل تعّدد مقاصد اجلملة املنجزة
يبّني املتوّكل ذلك ، الذي جيعلنا ال نستطيع حتديد املقصد املراد إّال عن طريق استحضار هذا الّسياق

لنافذة؟ ميكن أن تنوي وراءها قصدان ) هل تستطيع الوصول إىل ا10" فجملة كاجلملة (: يقوله
إذا كان املخاطب يف حالة ، االستفهام عن مدى قدرة املخاطب على الوصول إىل الّنافذة، اثنان

 1وطلب املتكّلم من املخاطب أن يفتح الّنافذة لتهويّة احلجرة."، ترويض على املسري بعد عطب ما
وقد يراد ¯ا معىن ال يفهم ، ستفهام احلقيقيفهذا املثال إذن قد يقصد من خالل تتّبع سياقه اال

 من مدلوهلا احلريف الذي هو الطلب. 
 الّلغة و املستعمل .5.3.4

وجعل هلا قيمة أساسا يف ، من القضايا أو األمور اّليت رّكز عليها الّتوجه الوظيفي اهتمامه
العبارة الّلغوية تتشّكل ولفهم وتوضيح هذا األمر جّيدا جيدر بنا أن ندرك جّيدا أّن محولة ، الّتحليل

أو ، اخبار( ، وثانيا القصد من إنتاجها" أّوال فحواها القضوي: عادة من ثالثة عناصر أساس
 2وثالثا موقف املتكّلم من الفحوى القضوي."، أو غري ذلك)، أو أمر، استفهام

معىن ، معينة وذلك باعتباره" حييل على موقف يّتخذه املتكّلم إزاء واقعة ما أو ذات ما أو قضّية
إذ يؤّكده أو يشّكك فيه أو يستغربه أو يتمّىن ، هذا أّن التوّجه مرتبط بعالقة املتكّلم بفحوى خطابه

فمن ، 3وقوعه أو يستبعد حتّققه أو ميدحه أو يذّمه...إىل غري ذلك من املواقف العديدة املمكنة"
املخاطب بل له عالقة بينه وبني خالل هذا الكالم يّتضح أّن الوجه ليس له عالقة بني املتكّلم و 

وهو ما يؤّكد ضرورة إدراجه و بعبارة أخرى فهو يشّكل" عالمات تؤّشر حلضور ، الفحوى القضوي
 4املتكّلم يف اخلطاب الذي ينتجه"
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 القدرة الّلغوية .6.3.4

ميّيز الّتوّجه الوظيفي و يتبعه يف ذلك الّتوجه غري الوظيفي كذلك بني" ما يشّكل معرفة املتكّلم 
: و ميكن القول، لّسامع للغته وما يشّكل الّتحقيق الفعلي هلذه املعرفة الّلغوية يف مواقف تواصلية معينةا

م حول ورود هذا الّتمييز، إنّه ال يوجد خالف بني الّلغويني املعاصرين إّال أن ، و إن تباينت مشا̄ر
فكّل توّجه  1الّسامع لّلغة" -تكّلماالّتفاق غري حاصل بينهم حني يتعّلق األمر بتحديد طبيعة معرفة امل

ويتجّسد ذلك يف  ، حيمل تصّورا خمتلفا حول مكّونات هذه القدرة وطبيعة املكّونات اّليت تتشّكل منها
كون الّتوّجه غري الوظيفي حيصر مفهوم القدرة يف املعرفة الّلغوية الصرف أو بعبارة أوضح يعّد 

اّليت تشّكل بنية الّلغة تتمّثل يف القواعد الّصوتية والّصرفية أصحاب الّتوجه غري الوظيفي أّن املستويات 
هي موضوع الّدرس الّلغوي و بناء ، ¯ذا املفهوم، وكما مثّة فهم يعّدون هذه القدرة، والّداللية والّرتكيبية

أثري عند عليه فإّن إدراج املعرفة اليت تتجاوز البنية املغلقة و اليت تعين القدرة الّتداولية ال يرى هلا ت
ولذلك يعّدو¦ا مفصولة و معزولة ، أصحاب الّتوجه غري الوظيفي على املفهوم األصلي لّلغة عندهم

أقرب ألن تدخل أو تدرج يف اإلجناز  -القدرة التداولية عند أصحاب هذا االّجتاه-أوهي تعّد ، عنها
 (و الذي يقصد به التحّقق الفعلي للقدرة يف مواقف تواصلية معينة)

هذا األساس جند معظم الّلغويني الّتوليديني يؤيّدون الّتمثيل للجوانب الوظيفية وذلك من وعلى 
 خالل وضع نظرية لإلجناز توازي أو تقابل نظرية القدرة.

بل ، أّما الّتوجه الوظيفي فريى أّن القدرة الّلغوية ال تبقى حمصورة يف املعرفة الّلغوية الصرف
أو ، استثمار هذه املعرفة و ذلك بغرض خدمة سياقات تواصلية معّينةتتعّداها وتتجاوزها إىل كيفية 

هي بعبارة أدّق قدرة تواصلية "تضّم إضافة إىل معرفة الّنسق الّلغوي يف حّد ذاته معارف أخرى وهي 
يستحضر املتكّلم/ الّسامع أثناء ، يف هذا املنظور، املعارف الّسياقية اآلنية و املعارف الّسياقية العاّمة

وإن كان استحضارها يتفاوت باختالف موقف ، نتاج عبارات لغته أو فهمها كّل هذه املعارفإ
وإن كانت املعرفة الّنحوية الّصرف تقوم بالّدور املركزي يف ، الّتواصل ومالبساته وسط اخلطاب املنتج

 2حاالت الّتخاطب العادية."
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ظيفيني للقدرة الّلغوية أّن املتوكل ُخيَطئ وممّا ينبغي اإلشارة إليه قبل إ¦اء احلديث عن تصّور الو 
من يّدعي أّن األحناء الوظيفية مبا أّ¦ا تّتخذ موضوعا هلا الظواهر الّلغوية اليت تتجّلى يف الّتحّققات 

" ومن البّني أّن هذا املعتقد من املعتقدات : يقول املتوّكل يف هذا الّصدد، أحناء إجناز، الفعلية لّلغة
الّلغويني الذين يشتغلون يف إطار الّلسانيات الوظيفية ميّيزون شأ¦م يف ذلك شأن الباطلة إذ إّن 

، بني نسق جمّرد من القواعد الّلغوية تشّكل معرفة املتكّلم/ الّسامع للغته، الّلغويني غري الوظيفيني
الّلغويون  بتعبري آخر يتبّىن ، والّتحقيق امللموس يف شكل خطاب هلذه القواعد أثناء الّتواصل الفعلي
إّال أّن تصّور القدرة عند ، الوظيفيون ثنائية القدرة/ االجناز تبّىن الّلغويني الّتوليديني الّتحويليني هلا

 1الّلغويني الوظيفيني يباين تصّورها عند الّلغويني غري الوظيفيني."
 األداتية و بنية اللغة .7.3.4

، الذي يربّر أحقّية اعتماد الّتوجه الوظيفييعّد هذا املبدأ أهّم مبدأ ألنّه ميّثل املسوّغ األساس 
وهو يفيد أّن الّلغة باعتبارها أداة إّمنا هي خاضعة للغرض الّتواصلي أو مبفهوم توضيحي آخر أّن" 
الوظيفة الّتواصلية حتّدد بنية الّلغة كما أّن كّل أداة من األدوات اليت يستعملها البشر تأخذ البنية اّليت 

، ال مشروعية للحديث عن الوظيفة، كما يرى املتوّكل،  ومن مثّة، 2عملة من أجلها"تالئم الوظيفة املست
إمنّا خيالفه غري ، إالّ إذا كانت تؤثّر تأثريا داالّ يف البنية و هذا املبدأ الذي تأّسىس عليه االّجتاه الوظيفي

ويتسّىن بالّتايل ، اصلةالوظيفيني اّلذين يرون أّن بنية الّلغة نسق جمّرد...حتكمه مبادئه وقواعده احل
لدارس الّلغة أن يصفه يف معزل تاّم عن أّي شيء آخر كما يتسّىن لعامل األحياء أن يصف مكّونات 

و ممّا يؤّكد هذا الّطرح( خضوع البنية للوظيفة) ، 3القلب و بنيته يف استقالل عن وظيفة ضّخ الّدم."
 : ما يلي
ل واألنفع جيب أن خيلو اخلطاب من كّل ما ميكن أن لتحقيق الّتواصل األمث: البنية و الّتواصل -

ولذلك فإّن الّتواصل يقّل حبسب وجود عائق من العوائق ، حيول بني املخاطب وبني تأويله
، احلذف، احلائلة دون تبليغه على أكمل وجه ومن أمثلة العوائق اّليت تقّلل من عملية الّتواصل

ل مكّون خارجي عنها ومنها كثرة اإلدماج املرتبط الفصل بني املكّونات املتالزمة بواسطة دخو 
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وإن كانت غري مراعية لظروف إنتاج ، برأس واحد موصويل عادة فمثل هذه الّصور املذكورة
 .1الّتواصل فإّن تأثريها باإلعاقة سيكون موجودا"

ّدد إّال ترتبط البنية ارتباطا وثيقا مبفهوم الّتواصل وذلك أّ¦ا ال حت: البنية و أهداف الّتواصل -
و بنية األمر هي غري بنية الّنهي ، فبنية االستفهام خمتلفة عن بنية األمر، حبسب هدف الّتواصل

و يقّدم ، اليت يقصد من وراء تأليفها تصحيح معلومة يعتقد املخاطب أّ¦ا واردة أو موجودة
احلاصل للمعلومة "يف األوىل يكون املكّون : املتوّكل توضيحا هلذا الّتمايز واالختالف يف قوله

ال ميّيزه عن باقي ، املراد إضافتها إىل خمزون املخاطب حمتّال ملوقعه األصلي داخل اجلملة
املكّونات إّال نربة أّما حني يكون اخلطاب مقصودا به تقييد معلومة من معلومات املخاطب أو 

بإحدى أدوات تصحيحها فإّن املكّون احلامل للمعلومة املقّيدة أو املصّححة يرد مصحوبا 
ومن خالل هذا الّتوضيح يظهر أّن البنية الّصرفية  2الّتقييد أو متصّدرا للجملة أو مفصوال"
 الّرتكيبية إّمنا تتبع الغرض الّتواصلي املقصود.

 موضوع اخلطاب ¯دفه يقوم بأخذ إنّ : و يظهر ذلك من خالل القول: البنية و منط الّتواصل -
فاخلطاب احلجايب خيتلف يف بنيته وأسلوبه عن ، يناسبانه و خيدمانهالبنية واألسلوب الّلذين "

فكّل منط من أمناط اخلطاب بنيته اخلاّصة اليت تتشّكل ، اخلطاب الّسردي أو اخلطاب الوجداين
 حبسبه.

من خالل ما تقّدم ميكن الّتأكيد على أّن هذه الّنماذج املقّدمة تبّني بقّوة تبعية البنية للوظيفة 
 ¯ا.  اخلاّصة

 األداتية وتطّور الّلغة  .8.3.4
، يؤّسس هذا املبدأ إلحدى املفاهيم اليت يقوم عليها االّجتاه الوظيفي و املتمثّلة يف أّن الّلغة

حسب هذا االّجتاه تتطّور و تتغّري عرب الّزمن و ذلك انطالقا من الفكرة الوظيفّية؛ و هي أنّه إذا كانت 
فإنّه يصبح من املنطقي أن نتوّقع أن تسهم ، بنية الّلغة تزامنيا "وظيفة الّتواصل تتحّكم بقسط وافر يف

حيث إّن الّتطور هو الذي يعلن البنية و هذا املبدأ يساعدنا على تفسري خمتلف  3أيضا يف تطّورها"
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و من بني القضايا اهلاّمة اليت ، 1البىن املتشا¯ة كما هو احلال مع البىن املبتدئية و البىن االشتغالية"
قها نظرية الّنحو الوظيفي و جتعلها من بني القضايا املهّمة اليت تدرسها هي تطّور الّلغة فقد هدفت تطر 

هذه الّنظرية إىل حتقيق كفاية غايتها تفسري هذا الّتطور و جعل قوانني له وضوابط حتكمه وذلك 
: يقول املتوّكل موضحا ،هذه الكفاية هي ما اصطلح عليه بالكفاية التطّورية، مبراعاة املبادئ الوظيفية

و أصبح تطّور الّلغة موضوعا من ، " أصبحت فكرة إقصاء البعد الّتارخيي اآلن فكرة بائدة حلسن احلظّ 
يف هذا االّجتاه نقرتح أن نضيف إىل الكفايات اليت ، املوضوعات املشروعة يف لسانيات العقود األخرية

ميكن تسميته (الكفاية الّتطورية) باعتبارها القدرة على نظرية الّنحو الوظيفي الّسعي يف حتصيلها ما 
ملاذا تفقد بعض الّلغات أدوا�ا اإلجنازية والوجهية ؟ ملاذا يتغّري : على اإلجابة عن أسئلة من قبيل هذه

من ، ملاذا تنتقل لغة ما من بنية رتبية إىل بنية رتبية أخرى، موقع أمساء االستفهام يف بعض الّلغات ؟
ليس املطلوب طبعا أن ُيكتفى ، مفعول) مثال؟-فعل-مفعول) إىل البنية (فاعل-فاعل-البنية (فعل

 2برصد هذه الّظواهر بل املطلوب تفسريها بإرجاعها إىل بضع مبادئ تنتظمها."
 األداتية و الكلّيات الّلغوية  .9.3.4

أمناطها املقصود بالكّليات الّلغوية اخلصائص العاّمة اليت تشرتك فيها الّلغات على اختالف 
، ويسعى الّتوجه الوظيفي إىل معرفة هذه الكلّيات ومراعا�ا يف عملية بناء اجلهاز الواصف املعتمد

ولكن جيب أن ننتبه إىل أّن هناك مفارقة دقيقة واختالفا واضحا بني الّتصّور الذي يّقدمه الّنحو 
غري الوظيفية (الّتوليدي الّتحويلي  وبني الّتوّجه الذي ميثّله أصحاب الّتوّجهات، الوظيفي هلذه الكلّيات

فقد ، فاملقصود بالكلّيات يف نظر الّلسانيات غري الوظيفية كليات صرفية تركيبية و داللية، ختصيصا)
ذهب تشومسكي إىل أّن الّنحو الكّلي يشمل منطني من الكلّيات "الكلّيات املادية والكلّيات 

الّرتكيبية...) ، ات جمموعة حمصورة من العناصر (الّصوتيةتندرج ضمن الّنمط األّول من الكليّ ، الّصورية
من هذه اzموعة من ، وتقوم داخل هذه العناصر الّلغات اخلاّصة بانتقاء العناصر املالئمة ألنساقها

واملقوالت الرتّكيبية كمقوليت االسم ، العناصر الّصفات الّصوتية املمّيزة اّليت استخلصها "ياكوبسن"
الّنمط الثّاين من الكلّيات الّلغوية كّل ما يتعّلق بصورة القواعد و تنظيم الّنحو بصفة  ويشّكل، والفعل
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من هذه الكلّيات مبدأ استقالل الرتّكيب وصورة القواعد املقولية والقواعد الّتحويلية اخلاضعة هلا ، عاّمة
 .1هاتان اzموعتان من القواعد"

يع الّلغات و هو ما نتج عنه تغّري يف التصّور عن لكّنه قد لوحظ عدم كلّية هذه األمناط مع مج
أّما الّتوّجه ، طريق االعتماد على الوسائط ومن مثّة صار ميّيز بني حنو نووي كّلي و حنو هامشي

أي مبادئ تزّوج بني بنيات ، الوظيفي فينطلق من أّن الكلّيات الّلغوية هي "كلّيات صورية وظيفية
عن جمموعة من الّتعميمات حول عالقة بنية الّلسان الطّبيعي بوظيفته و هو بذلك "عبارة ، 2وظائف"و 

 : الّتواصلية ويكون دور هذا الّنحو

 حتديد مفهوم نسق الّتواصل الّلغوي البشري املمكن. -

ضبط األّمناط اخلاّصة املقرتحة لرصد خصائص الّلغات الطّبيعية أو خصائص أمناط الّلغات  -
الّنحو الكّلي الّنحو الّنمطي  الّنحو الوظيفي يقابل إىل جانب ووفقا لذلك فإنّ ، 3الطّبيعية"

تبعا هلذا الّتصور الذي جنده يف الّنحو الوظيفي فإنّه يورد "أّن العالقات الّداللية والعالقات و 
الّتداولية عالقات كلّية يرد استخدامها يف الوصف الكايف لّلغات الطّبيعية مجيعها يف حني أّن 

إذ يستغين عن استخدامها يف الوصف الكايف لبعض ، يبية عالقات غري كلّيةالعالقات الرتّك
 4الّلغات الطّبيعية "

 األداتية و اكتساب الّلغة .10.3.4

فالّتصّور الذي ينطلق منه ، �دف نظرية الّنحو الوظيفي إىل حتقيق ما يعرف بالكفاية الّنفسية
ضة بل قدرة على الّتواصل مع حميطه أصحاب هذه الّنظرية هو أّن الطفل ال "يكتسب قدرة لغوية حم

ال يتعّلم الطفل أصوات لغته و قواعد صرفها و تركيبها بل يتعّلم معها ما تؤّديه من ، االجتماعي
نسق الّلغة ، بتعبري آخر يكتسب الّطفل يف حميط اجتماعي معني نسقني مرتابطني، أغراض تواصلية

االكتساب قواعد لغته ويستضمر يف ذات الوقت يستضمر الطّفل أثناء عملية ، نسق استعماهلا معاو 
خيتزن متعّلم الّلغة العربية مثال قاعدة نقل أحد مكّونات ، ما حيكم استعماهلا يف مقامات الّتواصل

                                                             

 .79ص ، الّلسانيات الوظيفية، مدخل نظري ،املتوّكلأمحد  1
 .80ص ، نفسهاملرجع  2
 .80ص ، نفسهاملرجع  3
 .126ص ، نفسهاملرجع  4



  الوظيفّية الّلسانيات  الفصل األّول

66 

و خيتزن معها يف وقت واحد أ¦ّا جتري يف موقف معّني حني يكون املقصود ، اجلملة إىل املوقع الّصدر
كما ميكن القول أنّه"ال تكاد ختلو نظرية لسانية ،  1معلومات املخاطب "من الّتواصل تصحيح إحدى 

و يكاد يكون االّتفاق شبه تاّم على أّن عملية اكتساب الطفل ، من حبث يف موضوع اكتساب الّلغة
لّلغة قائمة على تفاعل بني عاملني اثنني عامل الفطرة وعامل احمليط االجتماعي الذي ينمو فيه 

ومن ، مثّة اختالفا هاّما كان مصدرا لنقاش حاّد ساخن بني من يغّلب العامل األّول إّال أنّ ، الطفل
 2يغّلب العامل الثّاين بني أصحاب الّنزعة الفطرية و أصحاب الّنزعة البنائية"

 : و جيعل املتوّكل تصّور نظرية الّنحو الوظيفي لعملية اكتساب الّلغة أكثر بيانا و توضيحا فيما يلي

 لّطفل الّلغة من خالل تعامله مع املعطيات املتوافرة يف حميطه الّلغوي.يتعّلم ا -

أثناء هذه العملية يكتسب الّطفل قدرة تواصلية نفرتض أّ¦ا القدرة الّتواصلية كما يتصّورها  -
 منظّرو الّنحو الوظيفي (أي جمموعة من امللكات الّلغوية و غري الّلغوية املتفاعلة ).

 رة الّتواصلية يف مراحل حيصل عربها الّطفل مستويات متفاوتة.يتّم اكتساب هذه القد -

يواجه الّطفل حميطه الّلغوي و تفاعله معه بعّدة فطرية تسّهل عليه عملية االكتساب و تعّجل  -
 3¯ا."

تعّد هذه املبادئ اإلطار العاّم الذي ميّيز من خالل اعتمادها بني الّنظريات ذات الّتوجه 
أو بتعبري آخر تعّد هذه املبادئ األسس املنهجية اليت ، ذات الّتوّجه غري الوظيفيالوظيفي والّنظريات 

وذلك ألّن "من أهّم شروط الّتنظري الّلساين ، جيب مراعا�ا واستحضارها يف بناء األحناء وصياغتها
ة اليت (والّتنظري العلمي عاّمة) شرط االنسجام القاضي بأن يصاغ اجلهاز الواصف وفقا لطبيعة الّنظري

بتعبري آخر يقضي شرط االنسجام أّال تناقض صياغة الّنموذج ما تتبّناه ، تفرزه وملنطلقا�ا املنهجية
ولذلك فإّن صياغة اجلهاز الواصف هلذا ، 4الّنظرية من فرضيات عاّمة عن بنية الّلغة (و وظيفتها) "

                                                             

 .36ص ، الّسابقاملرجع  1
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-اليل دخال للمكّونني الّصريفالتوّجه يبىن على "أساس إضافة مكّون تداويل يشّكل مع املكّون الدّ 
 : الّرتكييب والّصويت فيكون اجلهاز الواصف الّنمطي يف كّل نظرية وظيفة موّضحا يف الّشكل الّتايل

 

 

 

 

 

 

والّداليل فضل األسبقية و الّتقدم ما نلحظه من خالل هذه الّرتسيمة أّن للمكّونني الّتداويل 
وذلك على اعتبار أّن هذا األخري يقوم ببناء مكّوناته وفقا ، على حساب املكّون الّصريف الرتّكييب

 للمعلومات الّيت يوّفرها املكّونان الّسابقان.

ن املكّونني أّما الّتوّجه غري الوظيفي الذي يؤّسس الستقاللية املكّون الّصريف الرتّكييب فإنّه جيعل م
وذلك على اعتبار أ¦ّما يؤّديان ، الّتداويل والّداليل مكّونني خارجيني عنه (أي عن املكّون األّول)

وميكننا أن نضع خمّططا يبني مبادئ سري هذا ، وظيفة تأويلية مثلهما يف ذلك مثل املكّون الّصويت
 : التوّجه كما يلي
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 الوظيفية النظريات بني املفاضلة .4.4

يندرج حتت املنحى أو الّتوجه الوظيفي نظريات كثرية منها "الّنسقية الوظيفية" و"الوجهة 
هذه  ومن، ونظرية الّنحو الوظيفي، والفرضية اإلجنازية، والّرتكيبات الوظيفية، الوظيفية للجملة"

بينما جند من هذه ، الّتوّجهات والّنظريات ما توّقف كالوجهة الوظيفية للجملة والفرضية اإلجنازية
والرتّكيبات الوظيفية ونظرية ، الّتوّجهات ما ال يزال يثبت وجوده يف احلقل الّلساين كالّنسقية الوظيفية

ة بذا�ا كالّنسقية الوظيفية ونظرية ومن هذه الّنماذج ما يشّكل نظريات لسانية قائم، الّنحو الوظيفي
كما توجد مناذج أخرى تندرج ضمن الّنظرية الّتوليدية الّتحويلية كما يظهر يف منوذج ،  الّنحو الوظيفي

يف  إن بدت مّتفقة يف بعض املفاهيم و هذه الّنظريات والّنماذج و ، الفرضية اإلجنازية والّرتكيبات الوظيفية
اّمة اليت يقوم عليها املنحى الوظيفي عموما إالّ أّن بينها اختالفا واضحا كثري من األسس و املبادئ الع
متّكن من حتديد ، وهو األمر الذي يتطّلب وضع جمموعة من املعايري، من حيث دقّتها ومشوليتها

وم و قد اقرتح املتوّكل جمموعة معايري مجعها فيما مسّاه الّنظرية الوظيفية املثلى فما مفه، املفاضلة بينها
 هذه الّنظرية ؟ وكيف ميكن اعتمادها كمقياس للمفاضلة بني هذه الّنظريات الوظيفية؟ 

هو جمموعة ، " ما نصطلح عليه بالّنظرية الوظيفية املثلى هنا: يعّرف املتوّكل هذه الّنظرية بقوله
ه أو يف من املواصفات نستخلصها ممّا تطمح إليه الّنظريات ذات املنحى الوظيفي و جتتهد يف حتقيق

و بذلك يُرجع املتوّكل بعض مواصفات هذه الّنظرية إىل املنطلق و بعضها  1حتقيق القسم األوفر منه "
 يرجعه إىل اهلدف (املبتغى) و بعضها يُرجعه إىل طريقة الّنمذجة.

 املنطلق .1.4.4

املثلى هي مفهوم املنطلق يتمّثل يف مدى انطباق املبادئ العشرة الّسابقة عليها، ولذلك فالّنظرية 
أداتية الّلغة، مرجعة وظائفها املمكنة إىل  اليت جتمع هذه املبادئ، وهي "الّنظرية اليت تنطلق من مبدإ

وظيفة الّتواصل، وتؤّسس على هذا املبدإ وصف بنية الّلغات صرفا وتركيبا وصوتا وتطّورها كذلك 
لّتنظري الّلساين الكربى كإشكال الّنظرية اليت جتعل من وظيفة الّتواصل أساسا للبحث يف إشكاالت ا

 2اكتساب الّلغة و إشكال الكلّيات الّلغوية "
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فإنّنا جندها تتأّثر ، و إذا أردنا املفاضلة بني خمتلف الّنظريات تأسيسا واعتمادا على هذا املنطلق
تبعية ّلغة و و أداتية ال، ¯ذه املنطلقات املنهجية "فهي مجيعها تؤمن مبشروعية الوظيفة يف الّدرس الّلغوي

إّال أنّه ، 1كما تؤمن بتأثري املستعملني وسياق االستعمال يف نسق الّلغة "،  بنية الّلغة لوظيفة الّتواصل
ميكن استثناء بعض الّنظريات اّليت قّللت أو قامت بإغفال بعض تلك املبادئ ومن مثّة خالفت نظرة 

ه إذا نظر إىل بعض املبادئ كتلك اليت تتعّلق و هلذا الغرض يرى املتوّكل أنّ ، الوظيفيني يف تلك املبادئ
فإنّه ميكن اعتمادا على ذلك تقسيم الّنظريات املعنية ، واكتساب الّلغة وتطّورها، بالكلّيات الّلغوية

 : باألمر إىل فئات ثالث

هناك نظريات مل تعن ¯ذه القضايا أو باألحرى مل تعطها األمهية البالغة و هي تلك الّنظريات  -
فهي ال تعىن يف حبثها عّما ، ظّلت متأثّرة بالّلسانيات البنيوية كالوجهة الوظيفية للجملةاليت 

 يعرف بالكلّيات الّلغوية و ال عن الّنحو الكّلي.

وهناك نظريات وظيفية ذات أصول توليدية فلم تعد الّنظر يف قضايا اكتساب الّلغة والّنحو  -
 و الرتّكيبات الوظيفية. الكّلي كما هو احلال مع الفرضّية اإلجنازية

وبذلك تبقى نظرية الّنحو الوظيفي بزعامة "سيمون ديك" الّنظرية اّليت تتوّفر فيها مجيع  -
مع أّ¦ا الّنظرية اليت ّتعتمد املقاربة بني قضايا االكتساب والكلّيات ، املنطلقات الوظيفية

 والّنحو الكّلي وذلك على أسس وظيفية كما يرى املتوّكل.

و يف هذا ، يد يف أفضلية هذه الّنظرية تناوهلا أشياء مل تتناوهلا خمتلف الّنظريات األخرىوممّا يز 
الّصدد يقول املتوّكل" إّن الّنظريات الوظيفية مل تعن كبري عناية ¯اتني القضيتني املركزيتني باستثناء 

رها من منظور ترابط ورصد تطوّ ، نظرية الّنحو الوظيفي اليت جعلت من مراميها الكربى تنميط الّلغات
 2البنية والوظيفة و تبعية األوىل للثّانية"

 اهلدف .2.4.4

�دف أو تسعى معظم الّنظريات الّلسانية إىل حتقيق ما يسّمى بالكفاية الّلغوية و إذا ما ذكر 
دف تفادي بقاء  هذا املصطلح فإّن املعىن املراد يتوّجه إىل الكفاية الوصفية والكفاية الّتفسريية، ̄و

ظريات الّلسانية احلديثة حمدودة ّوحمصورة فإنّه ينبغي عليها أن تتجاوز هذه الكفاية إىل كفايات النّ 
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أوسع، وقد مجعها املتوّكل فيما اصطلح عليه بالكفاية اإلجرائية، ويقول املتوّكل: "مقصودنا هنا هو 
عها ( البشرية، اآللية، جمموعة جماالت الّتواصل اليت تستخدم فيها لغة ما كّليا الرتمجة مبختلف أنوا

الفورية...) أو جزئيا ( األشرطة الّسينمائية، األغاين...)، وممّا يدخل يف هذا احلقل نفسه، 
االضطرابات الّلغوية الرّاجعة إىل أمراض نفسية أو عقلية، بل إنّه من املمكن الّذهاب إىل أبعد من 

معّدة اآلن ألن تلج كذلك األنساق  -قلّ أو بعضها على األ -ذلك. والقول إّن الّنظريات الّلسانية
 1الّتواصلية اليت ال تستخدم الّلغة كاإلمياء والّرسم واألفالم الّصامتة و القطع املوسيقية الّصامتة. "

إذا كان مرتكز الوظيفّيني تبعية : والّتساؤل الذي ميكن أن يلحظ من خالل الكالم الّسابق هو 
اخلارجة عن الّلغة ¯ذه الّنظرية؟. لإلجابة عن ذلك يوّضح املتوّكل  فما عالقة اجلوانب، البنية للوظيفة

" إذا حنن آمنا بأّن للّتواصل خمتلف قنواته الّلغوية و غري الّلغوية نسقا عاّما موّحدا و بأّن : قائال
أن الّنظريات الّلسانية قادرة على وصف هذا الّنسق أصبح من املنتظر من هذه الّنظرية الوظيفية املثلى 

وكفاية ، كفاية وصف ظواهر الّلغة وتفسريها(...)،  كفاية لغوية وكفاية إجرائية،  حتّصل كفايتني اثنتني
االقتصادية اليت تستخدم الّلغة ، اإلسهام يف جانب مهّم على األقّل من قطاعات الّتواصل االجتماعية

و هو اهلدف األساس الذي حتاول نظرية الّنحو الوظيفي إىل جانب خمتلف  2بكيفية من الكيفيات"
ويف ذلك يذكر املتوّكل أنّه" ممّا ال ميكن إنكاره أّن الّنظريات الوظيفية أو ، الّنظريات الّلسانية حتقيقه

فسري بعضها على األقّل كنظرية الّنحو الوظيفي قد بلغت مبلغا معقوال يف سعيها حنو إحراز كفاية التّ 
بربطها دراسة الّلغة بقضايا االكتساب والكلّيات الّلغوية و الّنحو الكّلي وبولوجها جمايل الّتنميط 

 3ورصد الّتطور."

 الّنمذجة .3.4.4

و يُقصد ¯ذا املصطلح بناء اجلهاز الواصف الذي يعّد من أهداف هذه الّنظريات، وبناء هذا 
اجلهاز يرتبط ارتباطا كلّيا مبراعاة املعطيات الرّاجعة إىل املنطلق واهلدف واملثال الذي يوّضح هذا 

من املعطيات يبىن  االرتباط، أّن حتقيق الكفاية الّلغوية يتطّلب أن يتوفّر يف اجلهاز الواصف جمموعة
 عليها و هي كاآليت: 
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وكذلك عدم االكتفاء باملكّونات اليت ال ، توفري مكّون أو قالب ملعاجلة اجلوانب الّتداولية -
 تتجاوز البنية الّنسقية الّداخلية. 

الّرتكييب -ى املكّونني الّصريفإعطاء األولوية للمكّونني الّداليل و الّتداويل و تقدميهما عل -
حبيث يشّكل املكّونان املقّدمان البنية الّتحتية بينما يشّكل املكّونان اآلخران البنية  الّصويتو 

 1الّسطحية لكن مع الّتنبيه إىل ضرورة عدم توّهم إجراء حتويالت ُتطال البنية الّتحتية."

كما أنّه من أجل حتقيق الكفاية اإلجرائية توجب صوغ هذا اجلهاز حبيث حيرز انطباعية ال  -
و لكن إىل أّي مدى ، لّلغات فحسب بل على خمتلف القطاعات اليت تستعمل الّلغةعلى ا

 ميكن للّنظريات الوظيفية حتقيق هذه اخلاّصية أو الّسمة ؟.

ُختّصص الّنظريات الوظيفية يف بناء جهازها الواصف مكّونا وظيفيا أو تداوليا يّتخذ وضع  -
وهذا كّله سعيا لتحقيق ، الرتكييب و الّصويتاملكّون القاعدي بالّنسبة للمكّونني الّصريف و 

الكفاية الّلغوية (وصفا وتفسريا) لكن ما هو مالحظ أّن "مثّة اختالف وتفاوت ملحوظان 
فإذا حنن انطلقنا من أّن املكّون الوظيفي تاّم الفحوى يشمل ، يف فحوى هذا املكّون

باإلضافة إىل ، اباخلصائص الوجهية اّليت حتّدد مواقف املتكّلم من مضمون اخلط
 اخلصائص اإلجنازية...

وغري حاصل يف ، نالحظ أّن هذا الّشمول حاصل يف الّنظرية الّنسقية ونظرية الّنحو الوظيفي
كما جنده غري متوافر يف اقرتاح الفرضية ،  الرتّكيبات الوظيفية حيث الرتّكيز على الوظائف الّتداولية

الّتحيت على القّوة اإلجنازية واالقتضاء...يف نفس الّسياق الّتفاوت  اإلجنازية اّليت تقصر الّتمثيل الّتداويل
نالحظ أّن نظرية الّنحو الوظيفي تتمّيز بكو¦ا ال تكتفي بثنائية ، يف مشول املكّون الوظيفي القاعدي

و بؤر بل جتاوزها فتمّيز داخل احملور و البؤرة بني عّدة حماور ، املعطى/اجلديد (أو احملور/البؤرة) العامة
حّجتها يف هذا الّتفريع أّن ثنائية احملور/ البؤرة ال ميكن أن تفي برصد و تفسري الفروق اليت ، فرعية

 2جندها يف لغات كثرية داخل الّرتاكيب احملورية و الرتاكيب البؤرية نفسها."

  

                                                             

 .47ص املرجع الّسابق،  1
 .52ص ، الّلسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد  2
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ّلغة أو أّما إذا أريد تفعيل هذه الّنظرية لتتمّكن من استيعاب جماالت خارجية تتجاوز بنية ال
الّسعي إىل حتقيق الكفاية اإلجرائية فإّن املتوكل يذكر يف هذا املعىن أنّه ال يوجد ، مبفهوم أكثر وضوحا

"يف مناذج الّنظريات الوظيفية ما يكفل إحراز الكفاية اإلجرائية إذا ما استثنينا حماوليت نظرية الّنحو 
 : الوظيفي الّتاليتني

 كن إضافته إىل اخلطابني امللفوظ و املكتوب.إدخال اخلطاب اإلشهاري كمخرج مم -

صوغ اجلهاز الواصف صياغة مزدوجة متّكن من االضطالع بعملييت توليد اخلطاب وحتليله  -
 1وتؤّهله ¯ذه االزدواجية ألن يشتغل يف الّرتمجة بكّل أمناطها."

 : ويلّخص املتوّكل املفهوم العام للّنمذجة يف عنصريني أساسيني

يكون تنظيم الّنحو منسجما متاما مع الفرضيات العاّمة و هو ما يسّمى عادة مببدأ أو جيب أن : أّوال
، قيد (الّتناسق) الذي يضمن إرضاؤه عدم وقوع الّتناقض بني املنطلقات النظرية و عملية الّنمذجة

 وحيكم قيد الّتناسق هذا طبيعة مكّونات الّنموذج كما حيكم العالقات القائمة بينها.

جيب أن تعّدل صياغة الّنحو طبقا ألّي تعديل ، ثناء الّتطّورات اّليت ميكن أن تلحق نظرية ماأ: ثانيا
بتعبري آخر جيب أن يستتبع كّل تغيري من الفرضيات تغيريا يف ، يتّم يف الفرضيات العاّمة املنطلق منها

 2تنظيم الّنحو يناسبه و يضمن احملافظة على قيد الّتناسق."

  

                                                             

 .53ص املرجع الّسابق،  1
 .54ص ، نفسهاملرجع  2
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 النحو الوظيفي (اجلهاز الواصف)مضامني نظرية  .5

اليت ، املبادئ األساس واألسس املنهجية للّنظرية الّنحوية الوظيفية -فيما سبق-بعد أن ذكرت
ودراسة ، ووصف القدرة الّتواصلية للمتكّلم/املستمع، استهدفت الوظيفة الّتواصلية لّلغات الطّبيعية

حيّط ، وتداولية، منطقية، نفسية: قيق كفايات ثالثساعية إىل حت، الرتّكيب والّداللة يف إطار تداويل
بنا الّسري عند بنية الّنحو اليت يقرتح صوغها الّنحو الوظيفي والذي متّر فيه اجلملة يف بنائها عرب بنيات 

و قبل أن نأخذها بشيء من ، وبنية مكونية، وبنية وظيفية، بنية محلية: ثالث هي على الّتوايل
 فكيف حتّدد هذا املدلول؟، م اجلملة من منظور وظيفييستوقفنا مفهو ، التفصيل

إنتاج لغوي يربط فيه ربط تبعية بني  امللفوظات اليت تعاجلها الوظيفية هي كلّ  يرى" املتوّكل" أنّ 
( باملعىن الواسع)" وقصد املتوّكل بقوله ربط الّتبعية أّن" بنية اخلطاب  بنيته الّداخلية و ظروفه املقامية

والّظروف املقامية اليت ينتج فيها فحسب بل إّن حتديدها ال ميكن أن يتّم إالّ وفقا هلذه ليست متعالقة 
بل إّ¦ا خاضعة هلذه الوظيفة على اعتبار أّن ، وهذا يعين أّن لبنية اخلطاب عالقة بوظيفته، الظروف...

و أطلق عبارة   1ل"وظيفة اخلطاب األساسية اليت تتفرّع عنها باقي الوظائف املمكنة هي وظيفة الّتواص
 كّل نتاج لغوي لكي حتيل على اجلملة أو جزء اجلملة أو على جمموعة من اجلمل.

و يربط املتوّكل املفاهيم الّسابقة " بالفعل الّلغوي" املقرتض من( نظرية األفعال الّلغوية) واّلذي 
لسانية ذات توجه تداويل  فقد اقرتضت نظريات، "أّما الّدرس الّلساين احلديث: عّرب عنه املتوّكل بقوله

أو (وظيفي) ثنائية(الفعل الّلغوي املباشر/ الفعل الّلغوي غري املباشر) املقرتحة يف" نظرية األفعال 
الّنمط اجلملي والقّوة اإلجنازية األصلية : الّلغوية" وتبّنتها يف إطار ثالثية متّيز بني ثالثة مفاهيم هي

 2املستلزمة." والقّوة اإلجنازية

 صورية)شأ¦ا شأن املفردة واملرّكب على اختالفه (امسي أو( -صرفية تركيبية- لة مقولةواجلم
حريف أو فعلي) وهي كّل عبارة لغوية تتضّمن محال (نوويا أو موّسعا) ومكّونا( أو مكّونات خارجية) 

 إذ تتضّمنه باإلضافة إىل مكّون، فاجلملة حسب الّتنميط الذي نقرتحه هنا مقولة تعلو احلمل

                                                             

 .55،  54ص ، الوظيفية، مدخل نظري الّلسانيات، املتوّكلأمحد  1
 .55ص ، نفسهاملرجع  2
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" تنقسم اجلمل يف الّلغات الطّبيعية من : و يف موضع آخر يقول 1خارجي( أو مكّونات خارجية)"
، اجلمل البسيطة هي اليت تتضّمن محال واحدا...، مجال بسيطة ومجال مرّكبة: حيث تكوينها قسمني

ب أن ننتبه إىل أن وللجمع بني الّرأيني جي 2أّما املرّكبة فهي اجلمل اّليت تتكّون من أكثر من محل واحد"
لكّنها تبقى ، ( حممول+حدود) وقد ترد عناصر خارجة عن احلمل ولّبها هو احلمل أساس اجلملة

 و من مثّة فاجلملة فعل لغوي تعكسه، منتمية إىل اجلملة باعتبار أّ¦ا تؤّدي وظيفة ما يف هذه اجلملة
 بنية لغوية تتّمثل يف احلمل و بعض العناصر اخلارجة عنه.

اجلملة يف الّنحو الوظيفي عرب بناء ثالث بنيات؛"بنية محلية " و"بنية وظيفية" و"بنية  تشّتق
واليت تعكس اخلصائص ، مكّونية"وهذه األخرية (املكّونية) تشّكل مستوى الّتمثيل األخري يف االشتقاق

أنساق من  لبنيات ثالثةوتضطلع ببناء هذه ا، الّدالليةو الّتداولية املمّثل هلا يف البنية احلملية والوظيفية
 : القواعد"

 األساس. .1

 قواعد إسناد الوظائف (الّرتكيبية والّتداولية ). .2

 قواعد الّتعبري. .3

 3": وهذا ما متثّله الّرتسيمة اآلتية

 

  

                                                             

 .27ص ، 1987، 1ط، منشورات عكاظ، املغرب، اجلملة املرّكبة يف الّلغة العربية، املتوّكلأمحد  1
 .8، 7ص ص ، نفسهاملرجع  2
 .11ص ، الوظيفة والبنية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا الّرتكيب يف الّلغة العربية، املتوّكلأمحد  3

          األساس

 قواعد التعبري

 بنية محلية

 قواعد إسناد الوظائف

وظيفيةبنية   

 بنية تركيبية 
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 يشّكل دخال لقواعد بناء البنية احلملية التاّمة الّتحديد يضطلع (األساس) بإعطاء (إطار محلي)
، عن طريق إسناد الوظائف الرتّكيبية ّمث الوظائف الّتداولية، ويتّم نقل البنية احلملية إىل بنية وظيفية

ضطلع بناء البنية املكّونية على أساس وتشّكل البنية الوظيفية التاّمة الّتحديد دخال لقواعد الّتعبري اّليت ت
 .1املعلومات املتوافرة يف البنية الوظيفّية"

 : وتفصيل هذا البناء كاآليت، تبىن هذه البنيات الّثالث عن طريق ثالث جمموعات من القواعد

ويشمل جمموعتني اثنتني من القواعد تسهمان معا يف بناء البنية احلملية وهي :   fund"األساس
2"وقواعد تكوين احملموالت واحلدود lexicon: املعجم

rules formation predicates and terms 

 : حيث تتكّون القدرة املعجمية للمتكّلم الّسامع من صنفني من املعارف

 معرفة جمموعة من املفردات يتعّلمها قبل االستعمال. -

انطالقا من املفردات ومعرفة نسق من قواعد االشتقاق متّكنه من تكوين مفردات جديدة  -
) واحلدود predicates frames( ".ويضطلع املعجم بإعطاء األطر احلملية 3األصول"
(terms) وتقوم قواعد تكوين احملموالت واحلدود باشتقاق احلدود غري األصول ، األصول

 : واألطر احلملية ؛كما يوّضحه الّرسم البياين الّتايل

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .1998، 1ط، الّدار البيضاء، دار الّثقافة، منوذج الّنحو الوظيفي، الّلسانيات والبيداغوجيا، أوشان علي آيت 1
 .12ص، 1985، 1ط، املغرب، الّدار البيضاء، دار الّثقافة للّنشر والّتوزيع، الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربية، املتوّكلأمحد  2
 .141، 140ص ص ، الّلسانيات الوظيفية، مدخل نظري، املتوّكلأمحد  3

 أساس              

 معجم              

أطر حملية                  حدود 

             
 تكوين المحموالت تكوين الحدود       مشتقة          أصول             أصول     مشتقة  
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وسنتناوهلا بشيء ، وعدد معّني من احلدود predicate)حممول (وتشتمل األطر احلملية على 
 الّتفصيل يف املبحث الّالحق.من 

تبّىن املتوّكل الفرضية القائلة أّن احملموالت األصلية هي ما صيغت على ، وفيما يتعّلق بالعربية
وهذه احملموالت األصلية هي مصادر اشتقاق بالّنسبة ، فعلل)إضافة إىل اجلامد، فعل، فعل، وزن (فعل

 ؛هو ما جعل االشتقاق اشتقاقانو  1."سواء فعلية كانت أم غري فعلية، للمحموالت األخرى

، فعل، افتعل) من احملموالت (فعل، فاعل، متثّله احملموالت املصوغة على وزن (أفعل مباشر:
 ، فعلل)، فعل

 .2فعل) "، ومتثّله احملموالت اّليت صيغت على وزن (فعل وغري مباشر:

 : وحيّدد (اإلطار احملمويل)

R  ("ظ"رف).، ("ص"فة)، (ا"س"م)، مقولته الّرتكيبية (ف"عل)احملمول 

R س ن)، ...، 2س، 1حمّالت احلدود املرموز هلا باملتغريّات (س 

R ((منف)ذ) ((مستف)يد) اليت حتملها حمّالت  ((مستق)بل) ((متق)ّبل) الوظائف الّداللية
 احلدود.

R .قيود االنتقاء اّليت يفرضها احملمول بالّنسبة حملّالت احلدود 

 : اإلطار احملمويل للفعل (شرب) والّصفة (فرح): االوقد أعطى املتوّكل لذلك مث

 ))متق. 2سائل (س: 2))منف (س 1حي(س: 1ف (س: شرب -

 )).1حي (س: 1ص(س: فرح -

أطر محلية نووية لعدم اشتماهلا على احلدود : وتسّمى األطر احلملية املوجودة يف املعجم واملشتّقة
حدود : لّنسبة للواقعة املدلول عليها قسمان؛ألّن حدود احملمول باعتبار أمهّيتها با3املوضوعات"
 : 4وحدود لواحق حنو"، موضوعات

                                                             

 .12، 11ص ص ، دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفي، املتوّكلأمحد  1
 .12ص ، نفسهاملرجع  2
 ومابعدها 12ص ، نفسهاملرجع  3
 .12ص ، نفسهاملرجع  4
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 .من الّسوقِ  فاكهةً  اشترى محمدٌ 

 وينتهي تعريفه ¯ا.، حدود موضوعات واجبة الذّكر مع احملمول: 2ح1ح

 حدود لواحق ليست واجبة الذّكر مع احملمول.3ح

صنفا آخر من القواعد أطلق عليها "قواعد ويف مقابل األطر احلملّية اقرتح "الّنحو الوظيفي" 
وعن تطبيق هذه القواعد ينتج نوع من ، ّتوسيع األطر احلملّية" تضطلع بإضافة حمّالت احلدود الّلواحق

 : 1األطر احلملية املوّسعة حنو": األطر

ً  زيدٌ  شربَ  -  .شايا
ً  زيدٌ  شربَ  - ً  شايا  .في المقهى صباحا

 : فاجلملة(ب) توسيع لإلطار احلملي (أ)

 )) متق. 2سائل (س: 2)) منف (س 1حي (س: 1ف(س: شرب -

 ) زم 4) مك (س3)) متق (س2: سائل (س2)) منف (س 1: حي (س 1سف (: شرب -

وعن هذا ، ّمث تدمج احلدود يف احملّالت طبقا لقيود االنتقاء بالّنسبة للحدود املوضوعات
تتحّقق يف ¦اية االشتقاق يف شكل مجلة وميكن اإلدماج ينتج بناء البنية احلملية الّنهائية للجملة واليت 

 : توضيح ذلك كما يلي

 )) متق 2سائل (س: 2)) منف (س 1حي (س: 1شرب ف (س -

)  3املقهى (س: 3)) متق (س  2شايا (س: 2)) منف (س 1زيد (س: 1شرب ف (س -
 ) زم.4صباحا (س: 4مك (س

  

                                                             

 .13الّسابق، صاملرجع  1
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ّمث تطبيق قواعد إدماج ، احملموالتاألطر احلملية وقواعد تكوين  ومن تطبيق قواعد توسيع
 : 1احلدود حنصل على"

 

 حدود         أطر محلية                                       

 

 أطر محلية نووية                                     

 

 أطر محلية موسعة                                      

 

 بنية محلية                                          

 

 

 ."بنية تركيبية " و"بنية تداولية": بالّنسبة "للبنية الوظيفية " ففيها يتّم متّثل بنيتني متالزمتني أماّ 

  

                                                             

 وما بعدها 13ص ، الوظيفيدراسات يف حنو الّلغة العربية ، املتوّكلأمحد  1

 تكوين المحموالت تكوين الحدود       مشتقة          أصول             أصول     مشتقة  

 معجم

 أساس

يةقواعد توسيع األطر الحمل  

 قواعد إدماج الحدود
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 الرتكيبية إسناد الوظائف  .1.5

باعتبارمها مكّونان حامالن لوظائف تركيبية معّينة حيث" تسند  )املفعولالفاعل و (ويتّم إسناد 
الوظيفة الفاعل إىل احلّد الذي يشّكل املنظور الّرئيسي للوجهة و تسند الوظيفة املفعول إىل احلّد الذي 

كون هذا وكون الفاعل رئيسي و املفعول ثانوي فذلك راجع إىل   .1يشّكل املنظور الثّانوي للوجهة"
، وارد يف معظم الّلغات متأّخرا عن الفاعل سواء يف الّلغات اليت من قبيل (فعل -املفعول-األخري
فعل) ويتّم إسناد الوظيفتني الرتّكيبيتني ، مفعول، مفعول) أو(فاعل، فعل، مفعول)أو (فاعل، فاعل

 : 2(الفاعل واملفعول) وفقا لسّلمّية الوظائف الّداللية الّتالية"

 تق>مستق>أد>مك>زم........منف>م

 + + + + + + فا

 + + + + + مف

تسند إىل املكّون احلامل للوظيفة الّداللية  )الفاعل("يفاد من هذه السّلمّية أّن الوظيفة الرتّكيبية 
 مثّ املكّون احلامل للوظيفة الّداللية املتقّبل... ، املنّفذ

تسند بالّدرجة األوىل للمكّون  )املفعول(كيبية كما يفاد من نفس السّلمّية أّن الوظيفة الّرت 
احلامل للوظيفة الّداللية املتقّبل ّمث املستقبل...ويزّكي هذه الّسّلمّية أّن اجلمل اليت تسند فيها وظيفة 
الفاعل إىل غري املكّون احلامل للوظيفة الّداللية املنّفذ مجل ذات مقبولية دنيا بالّنسبة للجمل املسندة 

 الوظيفة الرتّكيبية إىل املكّون املنّفذ...فيها هذه 

كما أّن إسناد وظيفة الفاعل إىل غري املنّفذ ختضع لقيود تزداد صرامة كّلما تباعد موقع املكّون 
 أكل زيد موزا صباحا يف البيت.: حنو3املسندة إليه الّسلمية املعنية باألمر"

)) زم  3صباحا (س: 1)) متق مف (س2موز (س: 2)) منف ( س 1زيد (س: 1أكل ف(س
 ) مك. 4البيت (س: 4(س

  
                                                             

 .150ص ، الّلسانيات الوظيفية، مدخل نظري، املتوّكلأمحد  1
 .15ص ، دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفي، املتوّكلأمحد  2
 .16، 15ص ص ، الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربية، املتوّكلأمحد  3
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 إسناد الوظائف الّتداولية  .2.5

حّددت الوظائف الّتداولية يف الّنحو الوظيفي خبمسة وظائف منها وظيفتان داخليتان (احملور 
واملنادى) وال يتّم إسناد هذه األخرية (الوظائف ، والّذيل، والبؤرة) وثالث وظائف خارجية (املبتدأ

 وسنتطّرق لتعريف هذه الوظائف بصفة موجزة الحقا.، إىل احملمول ولواحقهاخلارجية) 

 : ولتتميم احلديث عن الّتمثيل لبناء البنية الوظيفية اجلزئية نقوم بالّتحليل اآليت

: 4) زم(س3يوم (س: 3)) متق مف(س2شاي (س: 2) منف فا(س1زيد (س: 1شرب ف(س
 ) مك.4مقهى (س

فتسند الوظيفتان الّتداوليتان ، سناد قواعد الوظائف الّتداوليةحيث تشّكل هذه البنية دخال إل
) ما ينتج 2) و(س1بالّشروط املقامية إىل املوضوعني (س وبؤرة اجلديد) على أساس ربطهما، (احملور

 : عنه البنية الكاملة

 

: يوم 3بؤجد (س )) متق مف2شاي (س: )2)) منف فا مح (س 1زيد (س: 1شرب ف (س
 ، 1)) مك"4هى(سمق: 4) زم.(س3(س

  

                                                             

 .17، 16ص ص، الوظيفيدراسات يف حنو الّلغة العربية ، املتوّكلأمحد  1
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وتوّضح الّرتسيمة الّتالية كيفية االنتقال من البنية احلملية إىل البنية الوظيفية حسب تطبيق قواعد 
 إسناد الوظائف الرتّكيبية مثّ الّتداولية.

 

 

                                             

 أطر محلية                                           

 

 أطر محلية موسعة                                        

                                  

 بنية محلية                                           

                                      

 

 بنية وظيفية                                          

 

 

 

 

 

 أساس             

معجم                  

 تكوين المحموالت

  

 تكوين الحدود  

 قواعد توسيع األطر الحملية  

 قواعد إدماج الحدود   

 قواعد إسناد الوظائف         

 حدود     أطر حملية  

 مشتقة  أصول أصول  مشتقة   

بية   قواعد إسناد الوظائف التركي

ة قواعد إسناد الوظائف التداولي  
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 إىل بنية مكّونية (صرفية )عبريقواعد التّ (ففيها تنتقل البنية الوظيفية عرب  )نيةالبنية املكوّ (أّما 
 : 1وتضّم قواعد الّتعبري جمموعات القواعد اآلتية" تركيبية)

 case assignement rulesقواعد إسناد احلاالت اإلعرابية -

 قواعد إدماج خمّصصات احلدود (إدماج أداة الّتعريف مثال) -

 إدماج الرّابط....)، القواعد املتعّلقة بصيغة احملمول (بناء الفاعل/ بناء املفعول -

 اليت ترتّتب املكّونات مبقتضاها داخل اجلملة  )placement rulesقواعد املوقعة ( -

 2"قواعد إسناد "الّنرب والّتنغيم -

حيث تسند احلاالت اإلعرابية إىل مكونات اجلملة مبقتضى الوظيفة الّداللية أو الرتّكيبية أو 
 : وبتفاعل هذه الوظائف الّثالث تتحّدد احلاالت اإلعرابية حيث إنّه، الّتداولية

احلالة  إذا كان املكّون حامال لوظيفة داللية فقط تسند إليه احلالة اإلعرابية (الّنصب)أو -
 ابية (اجلّر) (أي إذا كان مسبوقا حبرف جّر ) مبقتضى وظيفته الّداللية نفسها.اإلعر 

تسند إليه احلالة اإلعرابية ، إذا كان املكّون حامال لوظيفة تركيبية باإلضافة إىل وظيفته الّداللية -
 ؛كيبيةأو احلالة اإلعرابية (الّنصب) إذا كان مفعوال مبقتضى وظيفته الّرت ، (الّرفع) إذا كان فاعال

مبعىن أّن احلالة اإلعرابية اليت تقتضيها الوظائف الرتّكيبية (ختفي) احلالة اليت تستوجبها الوظيفة 
 الّداللية.

 : إذا كان املكّون حامال لوظيفة تداولية فإنّه ال خيلو من أن يكون إّما -

 مكّونا داخليا (جزء من احلمل) ·

وفيما إذا كان املكّون الّداخلي حامال لوظيفة تداولية  3مبتدأ) أو، مكّونا خارجيا (منادى ·
فإنّه يأخذ حالته اإلعرابية مبقتضى إحدى وظيفتيه الّداللية أو الرتّكيبية ، (بؤرة أو حمور)

على غرار املكّون اخلارجي اّلذي تكون حالته اإلعرابية مبا تقتضيه وظيفته الّتداولية نفسها 

                                                             

 .17ص املرجع الّسابق،  1
 .18ص ، نفسهاملرجع  2
 .18ص ، الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربية، املتوّكلأمحد  3
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وكذا ، الرّفع حالة إعرابية مبقتضى وظيفته الّتداولية )املبتدأ( نيأخذ املكوّ : ففي العربية، 1"
 .2املكّون "املنادى" يأخذ احلالة اإلعرابية "الّنصب" مبقتضى وظيفته الّتداولية نفسها"

 : وللّتمثيل إلسناد احلاالت اإلعرابية نأخذ البنية الوظيفية للجملة

ً  خالدٌ  شربَ  ً  حليبا  .في البيتِ  صباحا

صباحا : 3)) متق مفبؤجد (س 2حليب (س: 2)) منف فا مح (س1خالد (س: 1شرب ف(س
 )) مك  4يف البيت (س: 4)) زم (س 3(س

تسند إىل املكّونات مبقتضى وظائفها بغّض ، وقد أشار املتوّكل إىل أّن هذه احلالة اإلعرابية جمّردة
وإشارة املتوّكل  3والفتحة...."الّنظر عن حتّققا�ا الّسطحية بواسطة عالمات إعرابية كالضّمة والكسرة 

 جمّرد وسطحي.: هنا تتمحور على اإلعراب إعرابان

أّما احلدود سواء كانت (موضوعا أم الحقا) فتتحّقق على مستوى البنية املكّونية على شكل 
أمساء ، الّتنكري، أداة الّتعريف: وتضّم مقولة املخّصص، مرّكب يشمل "رأسا"و" فضلة" وخمّصصا"

وقد انتقى املتوّكل هلذا الّتمثيل خمّصص الّتعريف يف العربية الذي يصطلح ، لعدد(مفرد/مجع)ا، اإلشارة
كما يف اجلملة (أ) اليت تشّكل بنية محلية ،  على الّتأشري له يف مستوى البنية احلملية للجملة (ع)

 : للجملة (ب)

 )) منف. 1ضيوف (ضيوف (س: 1قدم (ع س  -
 قدم الّضيوف. -

اليت تروم قواعد إدماج املخّصصات بإدماج أداة الّتعريف ، أل -الّتعريف عوهذا طبقا لقاعدة 
 .4"أل" على مستوى البنية املكّونية للجملة "

  

                                                             

 .18ص، دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفي، املتوّكلأمحد  1
 .18ص ، نفسهاملرجع  2
 .19ص ، نفسهاملرجع  3
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  الوظيفّية الّلسانيات  الفصل األّول

84 

 قواعد صياغة احملمول  .3.5

(قواعد : "يتّم صوغ هذه القواعد عن طريق إجراء جمموعة من القواعد يصطلح على تسميتها
، 1احملمول من صورته اzّردة إىل صياغة صرفية تاّمة"تضطلع هذه القواعد بنقل ، صياغة احملمول )

املعلومات الواردة يف البنية الوظيفية حول  وتتكّفل قواعد صياغة احملمول الّصيغي من منطلقات
فيأخذ الفعل صيغة ، بإعطاء صيغة صرفية تاّمة للمحمول اzّرد، خمصوص احملمول الّصيغي الّزمين

الرّابط يف اجلمل ذات  كما تتكّفل بإدماج "الفعل"،  مساعدا (ماضي أو مضارع) أو تضيف فعال
وطبقا للبنيات املوقعية فإّن القواعد اّليت ترتّتب املكونات مبقتضاها هي قواعد  .2احملمول غري الفعلي"

(زيدا قابل خالد) من : من ممّيزا�ا أّ¦ا بنيات ال ترتيب فيها حنو، غري حتويلية تطّبق على بنيات محلية
فتشّتق هذه اجلملة عن طريق تطبيق قاعديت املوقعة يف (فا) بالّنسبة للمكّون ، نية (قابل خالد زيد )الب

 : وقاعدة املوقعة (م) بالّنسبة للمكّون (زيد) (بؤمقا) (خالد)

وتتشّكل ، مقا بؤ )) متق مف 2زيد (س: 2)) منف فامح (س1خالد (س: 1مض قابل ف (س
وهو ما يظهر يف الّرسم ، 3قواعد املوقعة دخال لقواعد إسناد الّنرب والّتنغيم"البنية الّناجتة عن تطبيق 

 4": اآليت لبنية الّنحو

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 .167ص ، الّلسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد  1
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ّمث تعّدى  1988- 1978 وهو "منوذج اجلملة"اّلذي حّدد بني، كان هذا ملّخص الّنموذج األّول

وقد رسم معاملها كتاب "ديك" ، 1989االهتمام يف نظرية الّنحو الوظيفي إىل منوذج ثان ابتداء من 

) على أساس بيعيةوقد صيغ هذا الّنموذج (منوذج مستعمل الّلغة الطّ ، 1املوسوم بنظرية الّنحو الوظيفي"

، والقالب االجتماعي، والقالب املعريف، والقالب املنطقي، القالب الّنحوي: جهاز قاليب متّثل يف

وتضطلع هذه القوالب لوصف امللكات اخلمس اّليت تتأّلف منها القدرة الّتواصلية ، والقالب اإلدراكي

"تقابل كّل ملكة القالب : غة الطّبيعية ويوّضح د.حيي بعيطيش مفهوم امللكات بقولهملستعمل اللّ 

 : املناسب له كاآليت

يتمّكن خالهلا مستعمل الّلغة من إنتاج وتأويل عبارات لغوية ذات بنيات : امللكة الّلغوية .أ
 الّنحوي.وهي تقابل القالب  متنوعة ومعّقدة يف عدد كبري من املواقف الّتواصلية املختلفة

                                                             

 .658ص ، 2004، 13م، 1ج، جمّلة عالمات، الوظائف الّتداولية يف رواية ريح اجلنوب البن هّدوقة، حيي بعيطيش 1

 األساس          

 قواعد إسناد الوظائف    

 قواعد التعبير           

  قواعد الحاالت اإلعرابية

 قواعد الموقعة       

 إسناد النبر والتنغيم    

 بنية حملية           

 بنية وظيفية           

 تركيبيةبنية 
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متّكن هذه امللكة مستعمل الّلغة من مطابقة أقواله مع األعراف والعادات : امللكة االجتماعية .ب
الكالمية يف اzتمع حبيث يعرف كيف حيّقق أهدافا تواصلية مع خمتلف املخاطبني وتقابل 

 القالب االجتماعي.

به مستعمل الّلغة من خالل وتتمّثل يف الّرصيد املعريف املنّظم الذي يكتس: امللكة املعرفية .ج
اشتقاقه معارف من العبارات الّلغوية خيز¦ا ويستحضرها يف الوقت املناسب ليؤّول ¯ا العبارات 

 الّلغوية وهي تقابل القالب املعريف.

انطالقا من ، يتمّكن من خالهلا مستعمل الّلغة من اشتقاق معارف خمتلفة: امللكة املنطقية .د
 وتقابل القالب املنطقي.، واملنطق االحتمايلمبادئ املنطق االستنباطي 

واشتقاق معارف يستثمرها يف إنتاج ، متّكن مستعمل الّلغة من إدراك حميطه: امللكة اإلدراكية .ه
 وتقرتن هذه امللكة بالقالب اإلدراكي.، العبارات الّلغوية وتأويلها

، من إنتاج األثر الفّين ، ةوهي تلك امللكة اليت متّكن فئة املبدعني بصفة خاصّ : امللكة الّشعرية .و
حيوي املبادئ والقواعد ويتفاعل مع القوالب األخرى ليصف  وقد اقرتح إفراد قالب خاّص هلا؛

 1اآلثار الفنّية ويفّسرها."

واملتتّبع هلذا املسار الذي سارت عليه نظرية الّنحو الوظيفي يالحظ أّ¦ا أرادت ¯ذا الّطرح أن 
ولكن ال يعدو هذا الّطرح (حنو الّنّص) إّال أن ، ّال عن منوذج اجلملةتفرز قالبا نصّيا جديدا مستق

يكون امتدادا لنحو اجلملة على أساس أن منوذج بنية اجلملة ميكن أن يعدو منوذجا جزئيا للنّص  
 2ككل."

وهو ما جنده جمّسدا لدى أبرز مؤّسسي هذه الّنظرية (نظرية الّنحو الوظيفي) أي مثال ذلك يف 
ذه البحوث واألطروحات تكون ، 1998واملتوّكل ، وهنخلفد يف الّسنة نفسها، 1997أطروحة ديك  ̄و

ّنموذج واليت مثّلت ال 1978منذ  الّصياغة األوىل ملبادئ الّنحو الوظيفي معروفة يف إصدارات ديك
 1997ليأيت دور الّنموذج الثّالث بداية من سنة ، 1979ليليه بعد ذلك الّنموذج الثّاين سنة ، األول

 الذي حاول فيه مؤّسسوا هذه الّنظرية اجلمع بني شروط الّتنظري والّنمذجة على حّد تعبريهم.

                                                             

 .659، 658ص ص ، الّسابقاملرجع  1
، دط، الرّباط، دار األمان، قضايا الّلغة العربية يف الّلسانيات الوظيفية(بنية اخلطاب من اجلملة إىل الّنّص)، املتوّكلأمحد  2

2001. 



 

 

 

 

 

 ينالفصل الثّا
 .)العربية( العطف يف الّدراسات الّلسانية

 أصولينيو  بالغينيو حنويني : عند املتقّدمني
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والّدراسات الّلغوية ويف تناوله للبحوث ، إّن املتتّبع ملسار الّدرس الّلغوي يف تراثنا العريب القدمي
سيجد وجهة ومنهجية ختتلف يف الّتقعيد والّتأصيل عن تلك ، اليت كثريا ما اقرتنت بنّص القرآن الكرمي
وكما هو معلوم أّن املوضوع الذي ُخّص بالّدراسة يف هذا ، الّنظريات والّدراسات الّلسانية احلديثة

من ( ،العربية القدامى على اختالف مشارiمهو أحد املواضيع العاّمة اّليت طرقها علماء البحث 
كيف نظر علماؤنا : والّتساؤل اّلذي حياول هذا الفصل اإلجابة عنه هو)، حنويني وبالغيني وأصوليني

 إىل موضوع العطف وفق املنهجية اليت أّصلوا iا ملختلف العلوم ؟القدامى 
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 حوينيالعطف عند النّ  .1
 غويصال اللّ لعملية االتّ حاة يف عرضهم وفهمهم منهج النّ  .1.1

، مي ال دور املتكلّ حو العريب على دراسة دور املتلقّ حاة أقاموا صرح علم النّ النّ  ارس أنّ يلحظ الدّ 
للوصول إىل املعىن و هذا الفهم على خالف  ىنإذ جعلوا منهجهم يف دراسة بناء اجلملة يبدأ من املب

متهم ما سار عليه علماء البالغة و يف مقدّ  و كذلك على خالف، غة احلديثما يذهب إليه علم اللّ 
 حاة ينتهجون هذا املنهج ويسلكون هذا املنحىولعّل ما جعل النّ )، يف نظريته( عبد القاهر اجلرجاين

هو العلم بأحكام مستنبطها من استقراء  ": حو بقولهاظم يعرف علم النّ النّ  ابنفهذا ، رهما يربّ له  أنّ 
كيب لتأدية أصل املعاين من أو فيما يعرض هلا بالّرت ، الكلم يف ذوا~اأحكام : أعين، كالم العرب

 . 1و يف احلذو عليه"، ز بذلك عن اخلطأ يف فهم معاين كالمهمليتحرّ ، أخريو التّ  قدميوالتّ ، الكيفية

من ، حاة عكفوا على دراسة املبىن الستنباط قواعدهمالنّ  عريف أنّ ما ميكن استنتاجه من هذا التّ 
 م استنبطوا قواعدهم باستقراءأي أ�ّ ، حويةواهد النّ ل يف الشّ عملية استقراء لكالم العرب املتمثّ خالل 
 : وكانوا بذلك يرمون إىل هدفني أو غايتني أساسيتني، ياه املتلقّ ذي يتلقّ الّ  performanاألداء 

 .اهمبىن يتلقّ  يف فهم املعىن املستفاد من أيّ  أب اخلطي على جتنّ إعانة املتلقّ : هلماأوّ 

 يه.أداء يؤدّ  م على احلذو على تلك القواعد يف كلّ إعانة املتكلّ : ثانيهما

ظر يف نا النّ حاة إىل انتهاج هذا املنهج إذا دققّ ذي دفع النّ افع الّ ا يساعدنا أكثر على فهم الدّ وممّ 
احل على القرآن لف الصّ خشية السّ ، حوت إىل نشأة و ظهور علم النّ يت أدّ العوامل و األسباب الّ 

ة بعد على األلسنة يف تلك الفرتة خاصّ ) حنذيوع اللّ ( من ظاهرة، ةوعلى العربية بعامّ ، ةالكرمي خباصّ 
حاة ما فعله أبو األسود ح منطلق النّ ما يوضّ  و لعلّ ، سان العريب iمدخول األعاجم واختالط اللّ 

له لمصحف ضبطا إلعرابه و كذا توصّ من خالل نقطه ل، حويرس النّ أسيس للدّ ؤيل يف بداية التّ الدّ 
جعلت درس ) اإلشارات( راتهذه املربّ  كلّ ،  ة و الفتحة والكسرةة على الضمّ موز الكتابية الدالّ إىل الرّ 

حاة يبحثون عن تفسري الختالف و"حني أخذ النّ ، خذ العالمة اإلعرابية حمورا لهحو العريب يتّ النّ 
 حوية كلّ فجعلوا العالمات اإلعرابية آثارا للعوامل النّ ، حويالنّ العالمات اإلعرابية وضعوا نظرية العامل 
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م كانوا حاة انطلقوا من املبىن لفهم املعىن و أ�ّ النّ  توحي بأنّ ، هذه اإلشارات كما يرى مصطفى محيدة
 ي جعلتهم ينظرون إىل املبىنعنايتهم تلك بدور املتلقّ  كما أنّ ،  لي يف املقام األوّ يضعون دور املتلقّ 

حاة عبد القاهر اجلرجاين كان يقصد النّ  ويضيف الباحث أنّ ، 1"املعىن تابع له ه هو األصل وأنّ أنّ  ىعل
: و من ذلك قوله) دالئل اإلعجاز( فظ يف كتابهحضار اللّ استملته على فيمن كان يقصدهم حب

تقع يف نفسه من  امع فإذا رأى املعاينه إن نظر ناظر يف شأن املعاين و األلفاظ إىل حال السّ "واعلم أنّ 
 .2املعاين تبع لأللفاظ يف ترتيبها" لذلك أنّ  ظنّ ، بعد وقوع األلفاظ يف مسعه

حاة وانشغاهلم الواسع بظاهرة اختالف العالمات اإلعرابية يف املبىن تبعا ى اهتمام النّ وقد أدّ 
يسعى إليها علم مية هلذا أن أصبح" اإلعراب هو الغاية اليت تيجة احلتّ فكانت النّ ، الختالف معناه

حو معرفة اإلعراب احلاصل يف الكالم بسبب العقد من علم النّ  املقصود األهمّ ": ضييقول الرّ ، حوالنّ 
 .3ب على جزئه"ف املركّ ف الكالم على الكلمة توقّ لتوقّ ، كيبوالّرت 

حو عندهم هو البحث يف ظاهرة اختالف من علم النّ  املقصود األهمّ  ستنتج من هذا أنّ ويُ 
حوي واعتماد رهم لفكرة العامل النّ اهرة اعتمد على تصوّ تفسريهم لتلك الظّ  وأنّ ، ات اإلعرابيةالعالم

ما شغلهم فيها العالمات  حاة على فكرة العامل يتمظهر يف كو�م نظروا يف اجلملة فكان" أهمّ النّ 
العامل جوهرا موجدا فجعلوا" ، غة لإلبانة عن املعىنتلك العالمات موضوعة يف اللّ  ورأوا أنّ ، اإلعرابية

 . 4حوية يف داخل اجلملة"كما جعلوه موجدا الختالف املعاين النّ ،  الختالف تلك العالمات

حو حبسب اختالف العالمات حاة أبواب النّ م النّ و من منطلق اإلعراب و فكرة العامل" قسّ 
خرب "كان" و ا اسمقسيم أن درسو ب على هذا التّ فرتتّ ، اإلعرابية إىل مرفوعات و منصوبات و جمرورات

وابع اخلمسة يف باب جعلوا بني التّ و ضمن املنصوبات... خرب كان واسم إنّ و ، ضمن املرفوعات إنّ 
 .5فاقها يف قرينة املطابقة يف العالمة اإلعرابية"و هي اتّ ، فظية البحثةاحية اللّ واحد على أساس النّ 

                                                             

 .23، ص نظام الّربط واالرتباط يف تركيب اجلملة العربيةمصطفى محيدة،  1

الّشيخ حمّمد عبده، الّشيخ حمّمد الّشنقيطي، دار ، ت دالئل اإلعجازأبو بكر عبد القاهر عبد الّرمحن بن حمّمد اجلرجاين،  2
 .242، ص2001، 3املعرفة، بريوت، لبنان، ط
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 .24، ص، نظام االرتباط والّربط يف تركيب اجلملة العربيةمحيدة، مصطفى  4

 .25نفسه، ص املرجع  5



 )العربية( الّلسانية الّدراسات يف العطف ين الثا الفصل

   91 

ابع بعية"سوى مطابقة التّ التّ  حاة مل يكونوا يقصدون مبصطلح"النّ  ميكن القول أنّ إنّه  حىتّ 
من احملال العثور على جامع معنوي جيمع بني أفراد  ليل على هذا أنّ والدّ ، للمتبوع يف العالمة اإلعرابية

ابع سوى املشاركة يف العالمة اإلعرابية ا جامعا للتّ ولذلك مل جيدوا حدّ ، وابع اخلمسة يف باب واحدالتّ 
ابع هو االسم املشارك ملا قبله و إعرابه " التّ : ابع بقولهللتّ ح ذلك تعريف ابن عقيل و ما يوضّ 

هم مل ولكنّ ، ابعوابع جلعلوه جنسا للتّ حاة الحظوا جانبا معنويا جيمع أفراد التّ ولو كان النّ 1مطلقا"
 جيدوا. 

كما يرى مصطفى ) بعية املعنويةالتّ ( طلق عليهسليم بوجود معىن حنوي يُ التّ  نا ال يصحّ هومن 
-راسةذي هو حمور هذه الدّ الّ -سق وابع عطف النّ حاة يف باب التّ م درس النّ ما تقدّ  على وبناء، محيدة

فال تبعية معنوية قائمة بني ، ه يقوم على املغايرة املعنوية بني املعطوف واملعطوف عليهعلى أنّ 
 .2"املتعاطفني

 املعىن املعجمي لكلمة العطف .2.1

 : مة إىل ثالث جمموعاتلكلمة" العطف" جيدها مقسّ ع للمعاجم العربية يف عرضها املتتبّ  إنّ 

 ، وياللّ ، الطيّ ، االحنناء، احلين، الثين: ا\موعة األوىل .أ
ّ
، فتاللّ ، العرج، العوج، اإلمالة، يلامل

، االنصراف، االعتواء، العواء، وغالزّ ، قويسالتّ ، األود، الغضف، العسف، العكف، احلقف
 العدول.، العدل، دهالرّ ، جوعالرّ ، لالتعوّ 

 اإلشفاق.، فقةالشّ ، محةالرّ ، أمالرّ ، أفةالرّ ، بحوّ التّ ، احلنوّ ، احلنان، احلدب: ا\موعة الثانية .ب

 .3"الكرّ ، احلمل: الثةا\موعة الثّ  .ج

  

                                                             

1  ،ªّبن عبد الّرمحن بن عبد ا ªّاء الّدين عبد اi دار  ،: حمّمد حمي الّدين عبد احلميد، حتقيقشرح ألفية ابن مالكابن عقيل
 .165، ص 3، ج 2009الّطالئع للّنشر والّتوزيع، القاهرة، دط، 

 .24، ص ة العربيةنظام الّربط واالرتباط يف تركيب اجلملمصطفى محيدة،  2

 . 14، ص 1999، 1عاملية للّنشر، القاهرة ط، الّشركة املصرية الأساليب العطف يف القرآن الكرميمحيدة، مصطفى  3
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ا تدور على معىن عام هو الث هو أ�ّ ما ميكن استنتاجه من خالل عرض هذه ا¬موعات الثّ 
و قد يكون معنويا جمازيا ، ا كما يف ا¬موعة األوىلهذا امليل قد يكون ماديّ  وأنّ ، ين إىل ناحيةوالثّ  امليل

ما يف ا¬موعة  و يالحظ أنّ ، انيةأو سلوك غريزي كما يف ا¬موعة الثّ ، ناجتا من شعور اجتماعي
  الثة من معىن احلمل و الكرّ الثّ 

ّ
 ين.ل و الثّ يف القتال يلتقي من جمال داليل مبعىن امل

أو بينها ، الثبني معاين األلفاظ الواردة يف ا¬موعات الثّ  م وجود ترادف تامّ يتوهّ  وينبغي أالّ 
كل منها مبجاله   يستقلّ  مثّ ، فهذه املعاين ال تلتقي إال يف جمال داليل مشرتك) : العطف( بني مادةو 

 .1"اليلداخل الدّ خارج جمال التّ  اخلاصّ 

 : ا¬موعة األوىل قول محيد بن ثور اهلاليل على معىن) العطف( ومن استعماالت العرب لكلمة

 .و طعن به أفواه معطوفة نجل    ان كان تطاردفّ ا التقى الصّ فلمّ 

 : قتهوقول لبيد يف معلّ 

 جرة عطفا أرآمها.وظباء و    نعاج توضع فوقها زجال كأنّ 

 : انيةومن استعماهلم إياها علىمعىن ا¬موعة الثّ 

 : هشليشناش النّ قول أيب النّ 

سواما و لم تعطف عليه    لم يرحو ذا المرء لم يسرح سواماإ
 .اربهـــــــــــــــــــــــــأق

فقيرا و من مولى    ودهـــــــــــــوت خير للفتى من قعــــــــــــــفللم
 .اربهـــــــــــــــــــعق يدبّ 

 : الثةوعلى معىن ا¬موعة الثّ 

 : هشليزن النّ خقول يشامة بن  

 اه يعنونا.من عاطف خالهم إيّ    ا واحد فدعوافي األلف منّ  لو كان

 ِعْطفِهِ  ثَانِيَ ﴿  :قوله تعاىل هو و، يف موضع واحد يف القرآن الكرمي إالّ ) عطف( ومل ترد مادة

ِ  َسبِيلِ  َعن ِليُِضلَّ  َّRه قال"هو روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنّ ، ]9: [سورة احلج اآلية ﴾ ا
و قال جماهد ، كرمعرضا عن الذّ : اء مبعىنرها الفرّ وفسّ ، ما"وتعظّ  لوى عنقه مرحا، احلارثضر بن النّ 
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العطف=اجلانب. : لنثين من العنق وقال املفضّ يالعطف ما : د" الويا عنقه كفرا" و قال املربّ : قتادةو 
، ا¬موعة األوىلاجتاها جيعلها يف معىن : اهنييف تفسري العطف أو العطف يف اآلية اجتّ  ضح أنّ ويتّ 
 .1"انيةاها آخر جيعلها يف ا¬موعة الثّ واجتّ 

 هو الثّ ) العطف( اليل الذي تدور فيه كلمةا¬ال الدّ   من هذا العرض أنّ و يتبّني 
ّ
يل ين و امل

كي تكون ) العطف( مون حني اختاروا كلمةحاة املتقدّ وهذا هو املعىن الذي أراده النّ ، جوعالرّ و 
)، جاء زيد و عمرو: (الواو حرف عطف يف مثال: فحني يقال، الباب مصطلحا يطلق على هذا

فيجري على عمرو ما جرى على زيد من ، عمروا على زيد الواو تثين ومتيل و ترجع فهذا يعين أنّ 
وعلى هذا ، فعهو الرّ ، وحكم إعرايب ترتيبا على هذا اإلسناد، هو إسناد ا¬يء إليه، حكم معنوي

2"ل يف احلكم و اإلعراب.اين إىل األوّ إرجاع الثّ : العطف يعين يفرتض أنّ 
 

 " سقاملعىن املعجمي لكلمة" النّ  .3.1

 سقالنّ  اأمّ ، املرجعهو ) نيبسكون السّ ( سقفالنّ  نصر باب من، يء ينسقه نسقانسق الشّ 
حو سق هو املتداول يف كتب النّ النّ  املرجعملعىن اسم املفعول منسوق واسم  املرجعفهو اسم ) بفتحها(

 مصطلحا على هذا الباب. 

 : سق جيد املعاين اآلتيةع للمعاجم العربية يف إيرادها لكلمة النّ واملتتبّ 

ما كان على طريقة : سق من كل شيءالنّ : العرب لسان: كيبظام واالنتظام و حسن الّرت النّ  -
 .3"واءنظمه على السّ : يء ينسقه نسقانسق الشّ  .نظام واحد عام يف األشياء

 .4"جاء كالمه على نسق نظام، منسوق ونسق ودرّ ، و غريه رّ نسق الدّ : البالغةأساس  -

 إذا كانت األسنان مستوية.: ثغر نسق: عرباللسان : االستواء -

                                                             

 .17، 16، ص ص أساليب العطف يف القرآن الكرميمحيدة، مصطفى  1

 .16، ص نفسهاملرجع  2

، دار 86، ص لسان العرب، مادة نسقمنظور، أبو الفضل مجال الّدين حمّمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري،  ابن 3
 صادر، بريوت، د ط. 

، 1998، 1لبنان ط حتقيق حمّمد باسل عيون الّسود، دار الكتب العلمية بريوت،  ،مادة نسق أساس البالغة،الّزخمشري،  4
 . 266ص  ،2ج
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، نسقت الكالم نسقا، والفعل كالفعل، لالعطف على األوّ : سقالنّ : لسان العرب: العطف -
 عطفت بعضه على بعض.

 احلجّ  ناسقوا بني": ه قالأنّ  -رضي هللا عنه-روي عن عمر: لسان العرب: املتابعة واملواترة -
تابع : أي: ناسق بني األمرين: يقال: معىن ناسقوا تابعوا و واتروا: والعمرة" قال مشر

 .يئني و ناسقتنسقت بني الشّ : بينهما....ويقال

 .1"قام القوم نسقا: أساس البالغة -

 

 حويسق يف االصطالح النّ عطف النّ  .4.1

وهي نظرة ، وابع اخلمسةه قسم من أقسام التّ سق على أساس أنّ مباحث عطف النّ حاة بىن النّ 
م فنتج من هذا أ�ّ ، هي املطابقة يف العالمة اإلعرابية، تعتمد يف املقام األول على قرينة لفظية حبتة

ها يف أداة منها يطابق ما قبل ما بعد كلّ  د أنّ ¬رّ ، الالت يف باب واحدحشدوا عشر أدوات خمتلفة الدّ 
سق كان حتما عليهم أن يذكروا يف ا مانعا لعطف النّ وحني أرادوا أن يضعوا حدّ ، العالمة اإلعرابية

وابع األربعة ا من التّ حيرصوا من بعد هذا على اإلتيان مبا مينع أيّ  مثّ ، بعيةما يشري إىل التّ  ذلك احلدّ 
 .2خول فيه"األخرى من الدّ 

 : حاة لعطف النسقومن تعريفات النّ 

 .3"كةتبع لألول على طريقة الشّر : ماينالرّ 

 .4"ط بينه و بني متبوعه أحد احلروف العشرةيتوسّ ، سبة مع متبوعه" تابع مقصود بالنّ : ابن احلاجب

ط بشرط توسّ ، أو اجلملة على اجلملة، أو الفعل على الفعل، "محل االسم على االسم: ابن عصفور
 .1حرف بينهما من احلروف املوضوعة لذلك"

                                                             

 .266، ص الّسابقاملرجع  1

 .24، ص أساليب العطف يف القرآن الكرميمحيدة، مصطفى  2

3
.ج، 1969، املؤّسسة العاّمة للّصحافة والطّباعة، د ط، احلدود يف الّنحوالّرّماين، أبو احلسن علي بن عيسى بن علي،  

 .39ص

 .331، ص1ج ،شرح الكافية البن احلاجب، رضيّ  4
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ا¬عول تابعا بأحد ) : سهيليف التّ ( ابن مالك أيضاتال حبرف متبع. ) : يف ألفيته( ابن مالك
 .2حروفه"

 .3"ط بينه و بني متبوعه أحد احلروف العشرةتابع يتوسّ : ضيّ الرّ 

 .4ط بينه وبني متبوعه أحد احلروف اليت سنذكرها"ابع املتوسّ التّ ": ابن عقيل

ا بعية يف العالمة اإلعرابية على أ�ّ مجيعها بدأت بذكر التّ  يلحظ أنّ عريفات ع هلذه التّ واملتتبّ 
عريفات هذه التّ  كما نلحظ أنّ ،  وابع األخرىه والتّ سق. و هو ما يعمّ اجلنس األقرب إىل عطف النّ 

خول يف اصطالح العطف وذلك من خالل ذكر الفصول حني أرادت منع التوابع األخرى من الدّ 
 : 5"سلكت لذلك طريقني، تية أو االحرتازالاتّ ال

را ملاهية م تصوّ وهو iذا مل يقدّ ، بعية تكون بأحد احلروف العشرةتلك التّ  اقتصر على ذكر أنّ : هلماأوّ 
بيان ماهية  إذ املطلوب يف احلدّ -كما يرى ذلك الباحث مصطفى محيدة-)، سقالنّ ( عطف

 ال حصر مفرداته.، يءالشّ 

ركة" يف تعريفه للعطف ماين كلمة" الشّ وقد أطلق الرّ ، كةمعىن الشّر  بعية حتملتلك التّ  ذكر أنّ : ثانيهما
وقد ذكر ، دةين متعدّ ابل قد يراد به مع، ركة ال حيمل مدلوال واحداومصطلح الشّ ، دون تقييد

 : يما يل مصطفى محيدة منها

 عنه ابن مالك و هو ما عّرب ، ل يف عاملهاين مع األوّ أي تشريك الثّ : فظيةكة اللّ الشرّ  -
ل اين مع األوّ " واإلتباع هو تشريك الثّ ، " حبرف متبع" أي حبرف موضوع اإلتباع: بقوله

ال فرق بينها وبني ، فظية على هذا الفهمركة اللّ معىن الشّ  يف عامله و يرى الباحث أنّ 

                                                                                                                                                                                              

، 1972، سلسلة إحياء الّرتاث اإلسالمي، بغداد، املقّربابن عصفور أبو احلسن علي بن مؤمن بن حمّمد بن علي األندلسي،  1
 .229، ص 1ج

 الكتاب دار، بركات كامل حممد ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ابن مالك، أبو عبد هللا مجال الّدين حمّمد بن عبد هللا 2
 .184ص  ،1967، العريب

 .318، ص 1ج، البن احلاجب شرح الكافيةالّرضّي،  3

 .165، ص 3، جشرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل 4

 .24، ص أساليب العطف يف القرآن الكرميمصطفى محيدة،  5
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اإلعراب حسب  ألنّ ، سقحاة جنسا لعطف النّ يت جعلها النّ بعية يف العالمة اإلعرابية الّ التّ 
1"أثر جيلبه العامل، مفهومهم

. 

ركة مبعناها املعنوي ما هي إال ما اصطلح عليه الشّ  الباحث أنّ  ريف تصوّ : كة املعنويةالشرّ  -
ركة املعنوية iذا فالشّ "، اليت تستعمل كثريا يف مباحث العطف )اجلمع(حاة بكلمة  النّ 
: حنو، معنوي واحداين يف كو�ما حمكوما عليهما حبكم ل والثّ اجتماع األوّ : ر تعينصوّ التّ 
أو يف ) زيد قائم و قاعد: (أو يف كو�ما حكمني على شيء حنو)، جاءين زيد و عمرو(

اللة ال تفيدها من بني وهذه الدّ )، قام زيد وقعد عمرو: (حنو، حصول مضمونيهما
 .2"على رأي اجلمهور، )وحّىت ، ومث، والفاء، الواو(: سق إالّ حروف النّ 

ا تدور سق أ�ّ ابقة لعطف النّ عريفات السّ اليت ميكن استنتاجها حول التّ ة ومن املالحظات العامّ 
. ومعىن structureسق بوصفه تركيبا مل تكن تعريفات لعطف النّ  من مثّةو ، حول املعطوف وحده

هو ، ناتفوا جزءا من تلك املكوّ عرّ  مثّ ، كيب إىل مكوناته املباشرةحاة قاموا بتحليل الّرت النّ  هذا أنّ 
 .3"املعطوف

وهي  ة أسسا و مبادئ ينبغي مراعا~امثّ  و يرى الباحث مصطفى محيدة فيما يذهب إليه أنّ 
 : ل هذه األسسسق خصوصا وأوّ حاة للعطف عموما وعطف النّ استنتاجها من خالل نظرة النّ   متّ ّيت الّ 

آليا من فقد كان إدراجه يف حبثها تطبيقا ، وابعسق من دائرة دراسة التّ ينبغي اخلروج بعطف النّ 
وهو بذلك ، يت التزموا iا منهجا يكشفون به عن أحكام اإلعرابحاة لنظرية العامل الّ جانب النّ 

ولذلك يرى ، كيبوهو ما حيول دون فهم دالالت الّرت ، كلية فقطغوية الشّ منهج يقوم على املعايري اللّ 
ه تركيب قائم على أنّ  -ة العامليف غياب نظريّ  -سقه جيب أن ينظر إىل عطف النّ هذا الباحث أنّ 

سق حرف النّ  functionبدراسة وظيفته  ىيكتف وأالّ ، له أمناطه ودالالته املختلفة، بذاته متكامل البنية
، ياقالسّ  ه يفكيب كلّ بل تدرس كذلك وظيفة الّرت ، عبري عن املعىن فحسبكيب وفعاليته يف التّ يف الّرت 

 4ياق باملقام..."وعالقة ذلك السّ 

                                                             

 .25، ص الّسابقاملرجع  1

 .26نفسه، ص املرجع  2

 .26، ص نفسه املرجع 3

 .28نفسه، ص املرجع  4
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رات احية املقابلة املربّ م من النّ قدّ ، لوجهة نظره اليت ذهب إليها) مصطفى محيدة( بعد تدليلو 
ومن ، حديدسق على وجه التّ ري يف نظر~م لعطف النّ حاة القدامى يسريون هذا السّ اليت جعلت النّ 

، أكثرل ترابطا بني جزأين أو متثّ ، بةبوصفه مجلة مركّ ، سقطبيعة عطف النّ  أنّ ، رات املذكورةتلكم املربّ 
حليلي زين على اجلانب التّ حاة مركّ فتناوله النّ ، حاة و البالغينيع بني النّ و هو ما جعل مباحثه تتوزّ 

وهم بذلك أدخلوه يف نطاق ، ناظرين إليه من خالل نظرية العامل، إواب من اخلطزين فيه الصّ مميّ ، منه
وهم ، بني املعطوف واملعطوف عليهبط سق يف الرّ حاة إىل وظيفة حروف النّ وابع. كما أشار النّ التّ 

يلة سسق و بط يف تركيب النّ الرّ  فرأوا أنّ ، بط من خالل تطبيقهم لنظرية العاملهوا بفكرة الرّ بذلك اجتّ 
وابع النتقال أثر العامل من املعطوف عليه إىل املعطوف. ومن هذا املنطلق جعلوا املعطوف من التّ 

 اخلمسة.

سق iذه حاة القدامى ونظر~م لعطف النّ اه النّ حول اجتّ  كذلك  ميكن تقدميهارات اليت ومن املربّ 
بينها من  وابع اخلمسة أنّ يها التّ ة اليت تؤدّ حوية اخلاصّ ه من خالل استقراء املعاين النّ املنهجية هو أنّ 

تابع منها خمتلف يف ماهيته عن  كلّ   ذلك ألنّ ، التنافر ما جيعل من احملال اجلمع بينها يف معىن واحد
 احلدّ  وذلك ألنّ ، واحد " ال ميكن مجع شيئني خمتلفي املاهية يف حدّ : ضيّ قال الرّ ، وابع األخرىالتّ 

يف املاهية ال يتساويان يف مجيع  واملختلفان، نا للماهية يذكر مجيع أجزائها مطابقة أو تضمّ مبّني 
 .1فظ"تنع اشرتاكهما يف اللّ خمتلفي املاهية ال مي ألنّ ، فظواحد باعتبار اللّ   جيتمعا يف حدّ أجزائهما حّىت 

فظية احية اللّ وابع اخلمسة يف تعريفات تقوم على النّ حاة حني مجعوا بني التّ وهذا ما فعله النّ 
م الحظوا جانبا معنويا جيمع بني أنواعها جلعلوه و لو أ�ّ ، هي املشاركة يف العالمة اإلعرابية، اخلالصة

وابع يف باب واحد يقول ما ل من مجع التّ وهو أوّ ) ه316 املتوىف سنة( اجفهذا ابن السرّ ، جنسا هلا
ا الوجه الذي أشبههما أمّ : ويفارقهما من وجه، فة والبدل من وجهالعطف يشبه الصّ  واعلم أنّ ": هنصّ 
عت و البدل مها والنّ ، اين غري األولالثّ  ذي يفارقهما فيه فإنّ ا الوجه الّ وأمّ ، ه تابع ملا قبله يف إعرابهفإنّ 

 .2األول"

                                                             

 .224، ص 1، ج البن احلاجبشرح الكافية الّرضّي،  1

بريوت،  2، حتقيق عبد احلسني الفتلي، مؤّسسة الّرسالة، ط األصول يف الّنحوابن السرّاج، أبو بكر حمّمد بن الّسري البغدادي،  2
 .319، ص 2لبنان ج 
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بعية يف فة والبدل سوى التّ مل جيد جامعا جيمع بني العطف والصّ  ابن السرّاج ومعىن هذا أنّ 
فظية احية اللّ أساس النّ  حوي كان علىرس النّ وابع يف كتب الدّ قيام باب التّ  د أنّ وهذا ما يؤكّ ، اإلعراب
 حوي.نظرية العامل النّ على أساس يف جوهره حو قام تبويب أبواب النّ  علوم أنّ إذ من امل، البحتة

وجود حرف  أنّ  هو"سق حاة القدامى يف نظر~م لعطف النّ من املنطلقات اليت اعتمدها النّ و 
سق قرينة على انعدام بط الذي يقوم به حرف النّ و الرّ ، على حدوث ربط بني املتعاطفني سق دالّ النّ 

سق رتباط ناشئة من داللة حروف النّ فداللته على انعدام اال، االرتباط وانعدام الفصل بني املتعاطفني
سق مجيعا على العالقة وداللته على انعدام الفصل ناشئة من داللة حروف النّ ، مجيعا على املغايرة

 .1"ياقيف السّ  حرف حسب داللته املستعمل من أجلها يها كلّ يت يؤدّ املصطنعة الّ 

 بط؟سق iذا الرّ يها حروف النّ يت تؤدّ فما الوظائف الّ 

 سان العريب جلأ إىل األدوات لتلخيص املعاين طلبا لإلجيازاللّ  مون إىل أنّ حاة املتقدّ ه النّ لقد تنبّ 
أكيد والتّ  داءفي واالستفهام و النّ رط والنّ غة أدوات العطف والشّ ومن هنا قامت يف اللّ ، واالختصار

وهو -عليق باألداة كان التّ   كذلكلتلخيص معانيها على سبيل اإلجياز واالختصار. ومن هنا  ، وغريها
كيب العريب يعتمد يف معظم صوره على األداة يف تلخيص الّرت  ألنّ ، كيبا يف الّرت أساسا مهمّ  -بطالرّ 

هي و ، سقومن تلك احلروف حروف النّ ، عليقوحروف املعاين قسم من أدوات التّ ، العالقة بني أجزائه
أراد ) جاء زيد و ذهب عمرو( قالكيب لضرب من اإلجياز واالختصار فحني يُ مجيعا تدخل يف الرتّ 

فربط ، اللة على وجود مناسبة بينهماوالدّ ، سان العريب اجلمع بني اجلملتني يف حصول مضمونيهمااللّ 
 ا يف عطف املفردات فإنّ أمّ  هذا يف عطف اجلمل، يه يف إجيازولتؤدّ  ص ذلك املعىنبينهما بالواو لتلخّ 

البنية )، وعمرو جاء زيد: (ففي حنو، أكرب من هذابط بوظيفة سق تقوم عن طريق الرّ حروف النّ 
وربطت الواو ، فاستغين عن تكرير الفعل" جاء"، جاء زيد. جاء عمرو فحدث اختصار: العميقة هي

 .2"بني اجلملتني و أغنت عن إعادة الفعل

  

                                                             

 .45، 44، ص أساليب العطف يف القرآن الكرمي مصطفى محيدة، 1

 .46، 45، ص ص نفسهاملرجع  2
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سق وضعت لإلغناء فقالوا حروف النّ "، اهرة من خالل نظرية العاملحاة هذه الظّ ر النّ وقد فسّ 
 ماعلوا على ذلك بالقياس و السّ و دلّ ، ر يف معىن املعطوف عليهوالعامل يف املعطوف مقدّ ، عن العامل

وهم يقصدون iذا أّن يف ، علماء املعاين فقالوا العطف هنا لتفصيل املسند إليه مع اختصار، أّما
بدليل ، املقاموهذا الّتفصيل يقتضيه ، بأّنه زيد وعمرو -جاء–العطف هنا تفصيال لفاعل الفعل 

ويف العطف اختصار ألّن األصل يف ، فيقال جاء الّرجالن، إمجاله يف مقام آخر باستعمال صيغة املثّىن 
1".جاء زيد وجاء عمرو: الّرتكيب هو

 

 حاةدها النّ سق كما حدّ حروف النّ  .5.1

أحرف رين على دراسة عشرة حاة املتأخّ وعند النّ  كوفينيحاة البصريني و الجرى العرف عند النّ 
 )أم و، اإمّ  و ،أو و، لكن و، بل و، حّىت  و، مثّ  و، الفاء و، الواو(: هي، سق"عطف النّ " يف باب

روح واحلواشي من وهكذا درسها أصحاب الشّ ، منياج من املتقدّ وابن السرّ ، دهكذا درسها املربّ 
يف )، بل ال( إليهامضيفا ، "سيبويه" كتابه أحد عشر حرفا هي تلك األحرف العشرة ذكرو ، ريناملتأخّ 

 على أساس أنّ  )بل( يف خالل حديثهم عن) بل ال( حاة من بعده على دراسةرف النّ حني جرى عُ 
 ولكنّ ، وإن خرج بعضهم عن ذلك العرف أحيانا فجارى سيبويه، جاءت لتأكيد معىن اإلضراب )ال(

ها كلّ   األحرف العشرة تعدّ  تلك حاة من بعد سيبويه iذا العرف ال يعين إقرارهم مجيعا بأنّ التزام النّ 
عصور  حاة على مرّ فقد نشأ بني النّ ، غةا هي فقط األحرف العاطفة يف اللّ أو أ�ّ ، أحرفا عاطفة

يت تكون فيها و حول احلاالت الّ ، سق وحتديدهاة حروف النّ حوي خالف واسع حول عدّ رس النّ الدّ 
 . 2عاطفة"

، كانت بعيدة عن مدار ذلك اخلالف،  )أو و ال و الواو و الفاء و مثّ ( :أحرف واملالحظ أنّ 
ا دار خالفهم حول و إمنّ ، سقمن حروف النّ  أحدها ال يعدّ  أنّ  -رم أو متأخّ متقدّ - فلم يقل حنويّ 

ما جاء زيد و لكن : (حنو، سق قبلهماالنّ  )واو(وذلك بسبب جميء ، دخول من جد هلم هذا

 ال جييزون دخول عاطف على عاطف.  وهم)، ا عمروا زيد و إمّ جاء إمّ ( و)، عمرو

                                                             

 .46، ص أساليب العطف يف القرآن الكرمي محيدة،مصطفى  1

 . 47، ص نفسهاملرجع  2
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، وهالّ ، ليس و، أي و، إالّ (: سق فيشملعوا نطاق حروف النّ ا الكوفيون فقد شاءوا أن يوسّ أمّ 
 .1"سقمن حروف النّ   ال تعدّ حّىت  لوال يف بعض حاال~ا كما رأوا أنّ و  ، )كيف و، مىت أين و و

 حويةاحية النّ دالالت و معاين حروف العطف من النّ  .6.1

 الواو .1.6.1

وليس املقصود ، الواو تفيد مطلق اجلمع إنّ ، حاةيقول مجهور النّ ، على مطلق اجلمع تدلّ 
ما أو أ�ّ ، مان أويف املكاناجتماع املعطوف و املعطوف عليه يف الفعل يف الزّ  )اجلمع(ــــــ عندهم ب

جاءين : (عليهما كما يفما جيتمعان يف كو�ما حمكوما بل املقصود أ�ّ ، جيتمعان معا يف حالة واحدة
أو يف حصول )، زيد قائم و قاعد: (حنو، أو يف كو�ما حكمني على شيء)، زيد و عمرو

يئني أو تكون الواو ألحد الشّ  حاة باجلمع أالّ فمراد النّ )، قام زيد و قعد عمرو: (مضمونيهما حنو
 .2ا""أو"و "إمّ  األشياء كداللة

ن غري تقييد حبصوله من املعطوف ماع يف الفعل م"املطلق" هنا االجتـــ حاة بويقصد النّ 
حيتمل على )، جاء زيد و عمرو: (ففي حنو، أو بسبق أحدمها اآلخر، املعطوف عليه يف زمانو 

، لاآلخر إىل األوّ  بالواو لتضمّ  ا جئتوإمنّ ": أو آخرا قال سيبويه، أو زيدا أوال، ما جاءا معاواء أ�ّ السّ 
 .3"أحدمها قبل اآلخر أنّ  و ليس فيه دليل على، وجتمعهما

م بني املتقدّ  وتربيرهم يف ذلك أنّ ، تيبعلى الرتّ  الواو تدلّ  حاة ذهبوا إىل أنّ ولكن مجاعة من النّ 
فظ يستدعي تيب يف اللّ ألن الرتّ : قالوا، رم املتأخّ فظ وال جيوز أن يتقدّ م يف اللّ مان يتقدّ املتعاطفني يف الزّ 

فقد نقل ، وذهب حناة آخرون مذهبا خمالفا، له.فوجب احلمل عليهتيب يف الوجود صاحل و الرتّ ، سببا
ونسب ، 4"ةالواو تفيد املعيّ  إمام احلرمني يف كتابه" الربهان يف أصول الفقه" عن بعض احلنفية أنّ 

 .5"واستعماهلا يف غريها جماز، ة حقيقةالواو للمعيّ ": ه قاليوطي إىل ابن كيسان أنّ السّ 
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م أل�ّ ، كانوا على صواب،  الذين قالوا بداللة الواو على مطلق اجلمعحاة النّ  حيح أنّ والصّ 
ة حتديد ذلك تركوا للقرائن يف سياق املقال واملقام مهمّ ، منبإطالق اجلمع يف داللتها دون حتديد الزّ 

 من.الزّ 

 الفاء .2.6.1

بزيد مررت : "و من ذلك قولك: قال سيبويه، عقيبتيب والتّ شريك مع الرتّ الفاء على التّ  تدلّ 
والفاء ، 1"ل مبدوءا بهوجعلت األوّ ، فالفاء أشركت بينهما يف املرور، ومررت برجل فامرأة، فعمرو
" : دقال املربّ  ؛سقا بعضه إثر بعضا جتعل ذلك متّ غري أ�ّ ، يء كما فعلت الواويء إىل الشّ الشّ  تضمّ 

ة زيدا فعمرا ودخلت مكّ  رأيت: حنو، األمر بينهما قريب وأنّ ، اين بعد األولالثّ  الفاء توجب أنّ 
حاة وتابعهم فيه مجهور النّ ، حاة البصرينياه الذي سار فيه مجهور النّ هذا هو االجتّ ، 2"فاملدينة
 .3"عقيبوالتّ  تيبشريك مع الرتّ على التّ  فاء العطف تدلّ  ص يف أنّ و هو يتلخّ ، ريناملتأخّ 

تيب الفاء ال تفيد الرتّ  اء أنّ يت ذهبت خالف رأي اجلمهور ما ذهب إليه الفرّ اآلراء الّ  وأهمّ 
 4"ليل مل جيزفإذا عدم الدّ ، سقا أتى ما بعد الفاء سابقا إذا كان يف الكالم دليل النّ مطلقا إذ رمبّ 

فقد أجاز ، " وكم من قرية أهلكناها و جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون": ومسنده يف ذلك قوله تعاىل
 : فيها ثالثة تأويالت

فلم يكن اإلحسان بعد ، أعطيتين فأحسنت: كما تقول،  اهلالك و البأس يقعان معا أنّ  -
 ا وقعا معا.إمنّ ، اإلعطاء وال قبله

وذلك على ، فكان جميء البأس قبل اهلالك) وكم من قرية أهلكناها) أن يكون املعىن -
 إظهار"كان".

                                                             

، ت عبد الّسالم هارون، 1975، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرةالكتابسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب،  1
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، 371ص 1، ج 1983، 3، بريوت، لبنان، طمعاين القرآن، عامل الكتبالفرّاء، أبو زكريّا حيي بن ز ياد بن عبد هللا،  4
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ومعىن ، 1"أس بياتاأي أهلكناها وجاءها الب، خربا بالواو) أهلكناها فجاءها( وقد يكون -
 تيب يف اآلية الكرمية.ه يستبعد متاما داللة الفاء على الرتّ هذا أنّ 

 مثّ  .3.6.1

قال  ؛وهو مذهب سيبويه و مجهور البصريني ، اخيتيب والرتّ شريك مع الرتّ على التّ  تدلّ 
، ههنا مروران فاملرور، امرأة برجل مثّ  مررتُ ) يقصد باب ما أشرك بني االمسني( ومن ذلك: سيبويه

 ا أشدّ أ�ّ  إالّ ، مثل الفاء " و مثّ : دوقال املربّ ، 2"وأشركت بينهما يف اجلرّ ، ل مبدوءا بهاألوّ ) مثّ ( وجعلت
 .3املسجد" و أتيت البيت مثّ  عمرا ضربت زيدا مثّ : نقول، تراخيا

 فبّني ، ذاهب مررت برجل راكب مثّ ) : عتيقصد باب النّ ( وقال سيبويه يف موضع آخر" ومنه
وهكذا كان القول ، 4دة"حفصريه على ، صل بهوجعله غري متّ ، بينهما مهلة أنّ و ، ببعده هاالذّ  أنّ 

، صرينيذي سار فيه مجهور البّ اه الّ مان هو االجتّ اخي يف الزّ تيب والرتّ شريك مع الرتّ على التّ ) مثّ ( بداللة
 . 5لوه"وما أوهم خالف ذلك تأوّ 
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  حىتّ  .4.6.1

ومستنده يف ذلك قول ، عاطفة يف القرآن الكرمي مل تقع) حّىت ( يذكر أحد الباحثني أنّ 
العطف ": ماوقال ابن هش .1وال أعلمه يف القرآن"، عاطفة " وترد حىتّ : يوطي يف اإلتقان بقولهالسّ 
،  أباكَ م حّىت هُ رأيتُـ ،  أبوكَ حّىت  جاء القومُ : (ة". وحيملون حنوقليل وأهل الكوفة ينكرونه ألبتّ ) حّىت ( ب

 2.ما بعدها على إضمار عامل" و أنّ ، فيه ابتدائية) حّىت ( على أنّ )،  أبيكَ م حّىت iِ  مررتُ 

يب على حايف كتابه الصّ   إذ نصّ حّىت ــ د ابن فارس رأي الكوفيني يف إنكارهم العطف بوقد أكّ 
ا عن داللتها على العطف فقد أمّ )، كي( وتكون مبعىن) إىل( تكون للغاية مبعىن) حّىت ( أنّ 

) حّىت (  األتباع...والكوفيون ال جيعلونقدم اجليش حّىت : تقول، تكون مبعىن العطفا إ�ّ : قال"ويقولون
اء رّ فلكن ميكن أن نستثين من الكوفيني ما ذهب إليه ال3ا يعربون ما بعدها بإضمار"وإمنّ ، حرف عطف

القوم قد ضرب : (فهو يف كتابه" معاين القرآن" جييز وجهني يف حنو)، حىت( ــــفهو ال ينكر العطف ب
 .4"اخلفض و اإلتباع ملا قبل حّىت )  كبريهمحّىت 

ا ة إمنّ  العاطفة وورودها بقلّ حويني حول حّىت ومن املالحظات اليت ميكن استنتاجها من كالم النّ 
و بذلك ، قليال أو نادرا هبدل العطف الذي يرون ر هلم على كو�ا تعمل عمل اجلرّ هو جانب آخر مربّ 

وكذلك إىل احلكم ، 5ال عكس" موضع جاز فيه العطف جيوز فيه اجلرّ  كلّ "لوا إىل احلكم بأنّ توصّ 
صب فالنّ ) زيدا ضربته ضربت القوم حىتّ : (يف حنو إالّ ، أحسن فاجلرّ ، ه" حيث جاز العطف واجلرّ بأنّ 

 6.أحسن"
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 أو .5.6.1

: يقول ابن هشام ؛ يئني أو األشياءعلى أحد الشّ  تدلّ ) أو( حاة أنّ مني من النّ مذهب املتقدّ 
1.يئني أو األشياء"اللة على أحد الشّ ا موضوعة للدّ مني قالوا إ�ّ املتقدّ  "أنّ 

 

) يقصد باب ما أشرك بني االمسني يف احلرف اجلارّ ( "ومن ذلك) : أو( ويقول سيبويه عن داللة
، وأثبتت املرور ألحدمها دون اآلخر، رأشركت بينهما يف اجلّ ) أو( ف، مررت برجل أو امرأة: قولك
، وتكون يف اخلرب، ا يثبت iا بعض األشياءفإمنّ ) أو( ا"وأمّ : وقوله 2عوى"بينهما يف الدّ ت وسوّ 

أعندك  ألقيت زيدا أو عمرا أو خالدا؟و: " تقول: وقوله 3."ذلك احلدّ  واالستفهام يدخل عليها على
 4ك قلت أعندك أحد من هؤالء؟"زيد أو خالد أو عمرو؟كأنّ 

ه ولكنّ ، يئني أو األشياءعلى أحد الشّ ) أو( ه قال بداللةكالم"سيبويه" أنّ م من  ا تقدّ ضح ممّ يتّ 
 ته يف فهم تراكيبعوى و هذا رأي له أمهيّ ي بني املتعاطفني يف الدّ ا يف الوقت نفسه تسوّ رأى أ�ّ 

يئني أو على أحد الشّ ) أو( مني الذين جاءوا بعد سيبويه اكتفوا بقوله بداللةحاة املتقدّ النّ  أنّ  إالّ )، أو(
، فتوكيف تصرّ ، أين كانت، يئنيأن تكون ألحد الشّ ) أو( ا أصل وضعإمنّ : "قال ابن جّين ؛5"األشياء

 دعاه إىل حّىت ، و إن كان بعضهم قد خفي عليه هذا من حاهلا يف بعض األحوال، فهي عندنا كذلك
حاة بعد سيبويه ض النّ  بالعبارة األخرية هو ما فعله بعمقصود ابن جّين  ولعلّ 6.نقلها عن أصل باiا"
ومن خالل ذلك أخذت ، ياقمعاين كثرية فهموها من خالل قرائن السّ ) أو: (حني أخذوا ينسبون ل

 ذكر ابن هشام يف "مغين حّىت ، 7."حويرس النّ عصور الدّ  ترتاكم على مرّ ) أو( حاة يف معاينأقوال النّ 
، واإلباحة، خيريوالتّ ، واإلiام، الشكّ : هي) أو( رون يفحاة واملفسّ بيب" اثين عشر معىن رآها النّ اللّ 

وأن تكون ، يف االستثناء) إّال ( وأن تكون مبعىن، قسيموالتّ )، بل( واإلضراب ك، واجلمع املطلق كالواو
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 قد رأوا أنّ ، انرين و منهم أبو حيّ وكان بعض املفسّ ، 1بعيض"والتّ ، رطوالشّ ، قريبوالتّ )، إىل( مبعىن
ولكن ، حاةالالت اليت ذكروها كانت موضع خالف بني النّ ومعظم تلك الدّ  2نويع"قد تفيد التّ ) أو(

، و اإلباحة خيريالتّ : ي مخس دالالت فحسب هي"أو" تؤدّ فقون على أنّ رين منهم يتّ مجهور املتأخّ 
 .3قسيم"والتّ ، و اإلiام، الشكّ و 

 أم .6.6.1

 : حاة داللة"أم" العاطفة إىل قسمنيم النّ قسّ 

 املنقطعة. ) أم(      ، صلةاملتّ ) أم( 

 : وقاموا بتفريق بينهما بأن قالوا

َوَسَواء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم  ﴿ :حنو قوله تعاىل، سويةهي املعادلة هلمزة التّ : صلةاملتّ ) أم(

 4أي": ــبو ، أو هلمزة االستفهام اليت يطلب iا، ]10 :[سورة ياسني اآلية ﴾ تُنِذْرُهْم الَ يُْؤِمنُونَ 
ِ  يَا ﴿ :عيني حنو قوله تعاىله يكون بالتّ أي أنّ  .5"يئني أو األشياءوجواiا أحد الشّ  ْجنِ  َصاِحبَي  الّسِ

قُونَ  أَأَْربَابٌ  تَفَّرِ ُ  أَمِ  َخْيرٌ  مُّ َّRارُ  اْلَواِحدُ  ا صلة" ومسيت"متّ  ]39: سورة يوسف اآلية[ ﴾ اْلقَهَّ
ما قبلها و ما بعدها ال يستغىن بأحدمها عن  ألنّ التصال ما بعدها مبا قبلها و كونه كالما واحدا و 

ا تفيد يف كلتا حاة أ�ّ ر النّ كيب فقد قرّ صلة يف الّرت املتّ ) أم( يهذي تؤدّ ا املعىن الوظيفي الّ أمّ ، 6"اآلخر
حني ، و يف حالتها األخرى7"سوية التّ ) أم( يها يف حالتها األوىليسمّ  ضيّ سوية. فالرّ حالتيها معىن التّ 

 ع أنّ " فأنت اآلن مدّ : فقد قال عنها سيبويه، أزيد عندك أم عمرو؟: حنو، مهزة االستفهامتسبقها 
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 . 476، ص 8، البلد، ج 16، اآلية 32، ص 2البقرة، ج 

 .230، ص 1، جاملقّرب، ابن عصفور 3

 . 225، ص اجلىن الّداين يف حروف املعايناحلسن ابن قاسم املرادي،  4

5
 .231، ص 1، ج املقّربابن عصفور،  

 . 40، ص 1، جمغين الّلبيبابن هشام األنصاري،  6

 . 348، ص 2، ج شرح الكافية البن احلاجبالّرضّي،  7
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، املسؤول قد لقي أحدمها ع أنّ هما لقيت؟ فأنت مدّ هما عندك؟ وأيّ أيّ : ك إذا قلتألنّ ، عنده أحدمها
 1.هما هو"ال تدري أيّ ، علمك قد استوى فيهما أنّ  إالّ ، عنده أحدمها أو أنّ 

حنو  2) أي( وال مهزة مغنية عن، سويةم عليها مهزة التّ يت ال تتقدّ املنقطعة أيضا فهي الّ ) أم( اأمّ 
 يَقُولُونَ  أَمْ  ﴾2﴿ اْلعَالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلِكتَابِ  تَْنِزيلُ  ﴾1﴿ الم ﴿ :قوله تعاىل

لوقوعها بني مجلتني ت منقطعة أو منفصلة ومسيّ ، ]1،2،3اآليات: سورة الّسجدة[ ﴾ اْفتََراهُ 
، 5"الكالم معها كالمني دون املتصلة أي أنّ ، 4"ق مبا قبلهوما بعدها قائم بنفسه غري متعلّ  3"تنيمستقلّ 

فسيبويه جيعلها يف بعض ، املنقطعة) أم( يهذي تؤدّ حاة يف حتديد املعىن الوظيفي الّ وقد اختلف النّ 
أما أنت بعمرو؟ أم ما أنت : (وذلك يف حنو، يءالشّ  يء إىلل من الشّ حوّ للتّ ) البل( استعماال~ا مبنزلة

وما بعدها مثل ما )، بل( ا مبنزلةوهشام إىل أ�ّ  و ذهب الكسائي) أم هل تقول؟: (ويف حنو) ببشري؟
) هل قام زيد أم عمرو؟: (وإذا قلت، فاملعىن بل قام عمرو)، قام زيد أم عمرو: (قبلها فإذا قلت

 6"فاملعىن بل هل قام عمرو؟

"والعرب : يف بعض آيات القرآن الكرمي و قال) بل( فجعلها مبنزلة، اء �جهما�ج الفرّ  وقد
 .7ل الكالم استفهام"إذا كان يف أوّ ) بل( مكان) أم( و)، أم( مكان) بل( جتعل

 باإلضافة إىل أقوال و آراء حنوية أخرى ليس هنا موضع عرضها.

  

                                                             

 .482، ص 1، جالكتابسيبويه،  1

 . 170، ص 3، جشرح ألفية ابن مالكابن عقيل،  2

 .105، ص 3، ج شرح األمشوين على ألفية ابن مالكاألمشوين نور الّدين أبو احلسن علّي بن حمّمد،  3

حمّمد عثمان، املكتبة األزهرية للّرتاث، اجلزيرة للّنشر : ، حتقيقاألزهية يف العوامل و احلروف: اهلروي، أبو احلسن علي بن حمّمد 4
 . 93. ص 2011، 1والّتوزيع، ط

 .486، ص 1، ج الكتاب، سيبويه 5

 . 169، ص 3، ج مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع الّسيوطي، 6

 .72، ص 1ا حيي بن زياد بن عبد اªّ، معاين القرآن، ج الفرّاء أبو زكري 7
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 اإمّ  .7.6.1

 : ةمّ واستشهد بقول دريد بن الصّ ) ما( و) إن( بة منالعاطفة مركّ ) اإمّ ( ذهب سيبويه إىل أنّ 

 و إن إجمال صبر فإن جزعا    فاكذبنها لقد كذبتك نفسك

 هوإىل أصلها و ) اإمّ ( عادت) اإمّ ( من) ما( إىل حذف اعر ملا اضطرّ الشّ  فهم من البيت أنّ إذ يُ 
ا أمري جزع فإمّ : قلتك كأنّ ،  جائزا فإن جزعا وإمجال صرب كان: " و لو قلت: قال سيبويه)، إن(

 إالّ ) اإمّ ( من) ما( وال جيوز طرح، ا جاز ذلك فيهاإمّ : تها فقلتحّ ك لو صحّ ألنّ ، ا إمجال صربوإمّ 
: مررت برجل إن صاحل و إن طاحل يريد: و من أجاز ذلك يف الكالم دخل عليه أن يقول، عريف الشّ 

على االبتداء  ههنا) جيري بعدها اإمّ ( و، عله يضمر فيها الفألنّ ، اجلزاء فهو جائز) إن( ا و إن أرادإمّ 
قد كان : ك قلتكأنّ ،  ا فساداا صالحا وإمّ قد كان ذلك إمّ : ك تقولأال ترى أنّ ، على الكالم األولو 

) كان( صب علىكان النّ ،  ذلك صالحا أو فسادا و لو قلت قد كان ذلك إن صالحا و إن فسادا
 1.فع على ما ذكرنا"وجيوز الرّ ، أخرى

 فوافقه بعضهم كابن يعيش وابن مالك، سيبويه حاة جتاه رأياختلفت مواقف النّ  وقد
ان حبيث ومن هؤالء أبو حيّ ، بسيطة غري مركبة) اإمّ : (وآثر بعضهم خمالفته والقول بأنّ ...ضيّ والرّ 

 فإن كان جزعا.: احملذوفة أي) كان( يف البيت شرطية بتقدير) إن( ذهبوا إىل أنّ 

 فصيل فريىخيري والتّ والتّ ، واإلiام ا كالشكّ اللية املستفادة من تركيب إمّ الدّ ا عن املعاين وأمّ 
ويعين هذا كما يرى )، أو( اللية املستفادة من تركيبا هي نفسها املعاين الدّ أ�ّ ) مصطفى محيدة(

ما يرجعان إىل أصل واحد هذا وأ�ّ )، أو( ووظيفة) اإمّ ( الباحث وجود تقارب شديد بني وظيفة
أن  يصحّ ) هذه الفتاة أو أختها ّوجتز ( خيريفحني يقال ألداء معىن التّ ، رطيف رأيه هو معىن الشّ  األصل

 .2") هاا أختَ وإمّ  الفتاةَ  ا هذهِ إمّ  جْ تزوّ ) : (اإمّ ( يقال ألداء املعىن نفسه باستعمال

املعىن ذاته و هو ، سويةهو التّ ) اإمّ ( يهاملعىن الوظيفي الذي تؤدّ  ضح أنّ م يتّ من خالل ما تقدّ 
يئني أو اللة على أحد الشّ الدّ : حاة بقوهلم عنه النّ وهو ما عّرب ، صلةاملتّ ) أم( و) أو( يهالذي تؤدّ 

                                                             

 .135، ص 1، جالكتابسيبويه،  1

 . 296، ص أساليب العطف يف القرآن الكرمي مصطفى محيدة، 2
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وهو ، واحد منهما لالستقالل باحلكم املتعاطفني سواء يف صالحية كلّ  سوية هنا تعين أنّ والتّ ، األشياء
 .رطمعىن قائم أصال على معىن الشّ 

أحيانا ) أو( سان العريب يستعملاللّ  سوية أنّ يف أداء معىن التّ ) أو( و) اإمّ ( د التقاءما يؤيّ  ولعلّ 
كما قلت أو نشف *ا نالقهامشني إمّ : فقالت هلنّ : حنو قول عمر بن أيب ربيعة، انيةالثّ ) اإمّ ( يف مكان

يف وجه واحد  أحواهلا إالّ  يف مجيع) أو( حرف عطف مبنزلة) اإمّ ( و: وقال اجلوهري .1ذر"فوس فنعالنّ 
من تكريرها  و ال بدّ ، اتبتدئ iا شاكّ ) اإمّ ( و، يدركك الشكّ  مثّ ، نامتيقّ ) أو( ك تبتدئ بو هو أنّ 

ل iا فيتحوّ ) أو( ظ بإىل أن يتلفّ ، م على طريق اليقنيميضي فيه املتكلّ ) أو( تركيب ومعىن هذا أنّ 
2ياق". ما يقتضيه السّ حسب ، فصيلخيري أو التّ أو اإلiام أو التّ  إىل طريق الشكّ 

 

 بل .8.6.1

والعزوف ، الكفّ : ومن املعاين املعجمية لإلضراب3تفيد معىن اإلضراب) بل( حاة أنّ ذكر النّ 
موجبا كان أو  -لجعل احلكم األوّ -: "ضيّ ده الرّ ا املعىن االصطالحي فهو كما حيدّ أمّ ، 4"يءعن الشّ 

) بل( د لسيبويه أن حيدّ  وحني أراد، 5"سبة إىل املعطوف عليهكاملسكوت عنه بالنّ ،  غري موجب
 سيبويه أنّ  كما قد ذكر 6فلرتك شيء من الكالم و أخذ يف غريه") بل( ا"و أمّ : معناها الوظيفي قال

، تفيده يف إحدى حاالت عطفها، إىل جانب معىن اإلضراب معىن آخر و هو االستدراك) بل( ـل
وقد قاس ، مررت برجل راكع بل ساجد: حنو سيانكيب على سبيل الغلط أو النّ حني يساق الّرت 

 حاة الذين تابعواومن النّ ، 7"اسيان قياسا سويّ ما يعرف ببدل الغلط أو النّ  سيبويه هذه احلالة على
واملعىن االصطالحي لالستدراك كما ، يف نسبة معىن االستدراك إىل بل ابن خالويه واهلرويّ  سيبويه

 8".ابق رفعا شبيها باالستثناءالكالم السّ د من م يتولّ "رفع توهّ : هو ضيّ ده الرّ حدّ 

                                                             

 .297، ص  الّسابقاملرجع  1

 .299نفسه، ص املرجع  2

 . 57، ص 2، ج 1973، مطبعة الّنعمان، بغداد، دط، األصول يف الّنحوابن السرّاج أبو بكر حمّمد بن الّسري البغدادي،  3

 . 578، ص 1، ج أساس البالغة، ماّدة ضربالّزخمشري،  4

 .418 – 417، ص 4، ج شرح الكافية البن احلاجب، الّرضيّ  5

 .306، ص 2، جالكتابسيبويه، 6

 . 219- 218 – 213، ص ص ص1نفسه، ج املرجع  7

8
 .419، ص 2ج  ،شرح الكافية البن احلاجبالرضّي،  
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 : فا على ما يأيت بعدهامتوقّ ) بل( رين املعىن الوظيفي لحاة املتأخّ وقد جعل مجهور النّ 

 : مفرد كان هلا حالتان) بل( فإن وقع بعد

فهي جتعل ما ) وبل عمرٌ  قام زيدٌ ( ....) اا بل عمرً اضرب زيدً : (مها أمر أو إجياب حنوإن تقدّ  -
 ويثبت احلكم ملا بعدها. ، فال حيكم عليه بشيء، كاملسكوت عنه قبلها

فهي لتقرير ما ) وبل عمرٌ  زيدٌ  ال يقمْ ( .) وبل عمرٌ  ما قام زيدٌ : (مها نفي أو �ي حنووإن تقدّ  -
 .1"ه ملا بعدهوجعل ضدّ ، قبلها على حالته

 : "بل" مجلة فيكون معىن اإلضراب ا إن وقع بعدأمّ 

ْحمَ  اتََّخذَ  َوقَالُوا ﴿ :تعاىل ا اإلبطال حنو قولهإمّ  - ْكَرُمونَ  ِعبَادٌ  بَلْ  ُسْبَحانَهُ  َولَدًا نُ الرَّ  مُّ
 ].26اآلية : األنبياءسورة [  ﴾

 اْسمَ  َوذََكرَ  ﴾14﴿ تََزكَّى َمن أَْفلَحَ  َقدْ  ﴿ :ا االنتقال من غرض إىل آخر حنو قوله تعاىلوإمّ  -

2"].16-14: اآلية، سورة األعلى[ ﴾ الدُّْنيَا اْلَحيَاةَ  تُْؤثُِرونَ  بَلْ  ﴾15﴿ فََصلَّى َربِّهِ 
 

 
 لكنّ  .9.6.1

االصطالحي  املعىنو حيّدد الّرضي ، ا تفيد االستدراكإمنّ ) لكنّ ( حاة أنّ يرى مجهور النّ 
وقال يف توضيح  3.ابق رفعا شبيها باالستثناء"د من الكالم السّ م يتولّ " رفع توهّ : لالستدراك بقوله

م عمرا جاءك ملا بينهما من األلفة فرفعت ذلك التوهّ  م أنّ ه توهّ فكأنّ ، جاءين زيد" فإذا قلت : ذلك
جعل املراد ) مفتاح العلوم( اكي يفكّ السّ  كما ينبغي اإلشارة إىل أنّ ،  4"ا مل جيئْ عمرً  لكنّ : بقولك

 وجعل هذا هو املراد بالعطف ب، وابمع عن اخلطأ يف احلكم إىل الصّ السّ  ردّ ) كنّ ل( بالعطف ب
موافق )، ليس كذلك( و هو) لكنّ ( املعىن األصلي الكامن يف ه أنّ ضح من ذلك كلّ ويتّ ، 5أيضا") ال(

                                                             

 .336، ص أساليب العطف يف القرآن الكرميينظر: مصطفى محيدة،  1

 . 133، ص1، ج مغين الّلبيب عن كتب األعاريبهشام األنصاري،  ابن 2

     . 419ص ، 2، ج شرح الكافية البن احلاجبالّرضي،  3

 .420- 419ص  ،2املرجع نفسه، ج  4

، ب العلميةدار الكت، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، مفتاح العلوم، بكر حمّمد بن علييوسف ابن أيب الّسكاّكي، أبو يعقوب  5
 . 109ص ، 198، 2ط ، لبنان، بريوت
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د عند تفيد رفع ما قد يتولّ ) لكنّ ( ذلك أنّ ، حنوا و بالغة، ملعىن االستدراك معجميا و اصطالحيا
ما قد يعرتي  أي أّ�ا تأيت هي وما بعدها إلزالة، م ينشأ ممّا سبقها من كالماملخاطب من توهّ 

1") ليس كذلك( املخاطب من لبس يف فهم ما جاء قبلها من حكم وهذا املعين قريب من
 

 ال العاطفة .10.6.1

في الّصريح هي أقدم أدوات الّنفي يف العربية وهي حتمل الّداللة على النّ ) ال( يرى الباحثون أنّ 
حيثما استعملت هي الّنفي والّنفي بال ) ال( فإّن الّداللة األصلية اليت ال تفارق من مثّةو ، احلاّد القاطع

"صاحلة ) ال( وقد وجدت العربية هذه الّداللة يف، ال تشوبه شائبة من املعاين األخرى نفي صريح حادّ 
 2"نقيضه أو إىل ما هو يف حكم، للّتوظيف عند إرادة املتكّلم قلب احلكم إىل نقيضه

 : العاطفة) ال( اشرتط الّنحاة اجتماع مخسة شروط يف تركيب وقد

 ، 3أن يكون املعطوف مفردا ال مجلة ": األول

وال ، 4يعّد يف حكم املوجب هنا األمر والّنداء " و موجبا ال منفيا هاأن يكون الكالم قبل: والثّاين
ل واألوّ ، اين ممّا دخل فيه األول" ألّن ال إلخراج الثّ : قال ابن يعيش، بعد نفي وال �ي) ال( ـــــيعطف ب

 6"لئالّ يفسد معناها إذ هي للّنفي ": وقال املالقي 5يف شيء "مل يدخل 

ةٍ  ِمن لَهُ  فََما﴿  :دخلت عليها الواو حنو قوله تعاىلفإذا ، بعاطف) ال( أّال تقرتن: الثوالثّ   َوَال  قُوَّ

 .7"في واستبّدت الواو بالعطفجتّردت ال للنّ ]10: اآلية، [ سورة الطّارق ﴾ نَاِصرٍ 
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فإذا صلح ، أو حاال، أو خربا، صاحلا ألن يكون صفة ملا قبلها) ال( يكون املفرد بعدأّال : والّرابع
 يَقُولُ  إِنَّهُ  قَالَ  ﴿ :وذلك حنو قوله تعاىل 1".لشيء من هذا خرجت ال عن العطف ووجب تكرارها

 ]68: اآلية، [سورة البقرة ﴾ ِلكَ ذَ  بَْينَ  َعَوانٌ  بِْكرٌ  َوَال  فَاِرضٌ  الَّ  بَقََرةٌ  إِنََّها

من كالم متضّمنا مبفهوم اخلطاب نفي الفعل عّما ) ال( اشرتط األّبذّي أن يكون ما قبل: واخلامس
ه ليس يف مفهوم ألنّ : مل جيز) ت برجل ال عاقلمرر : (فلو قيل، اينل ال يتناول الثّ بعدها فيكون األوّ 

فإذا أريد ذلك املعىن ، فيالنّ ال تدخل إّال لتأكيد ) ال( اين ول ما ينفي الفعل عن الثّ الكالم األوّ 
 .2"مررت برجل غري عاقل: فيقال -غري-استعملت 

 

 أحكامه عند الّنحويني و  أقسام العطف .7.1

) املغين( ينقسم العطف عند الّنحويني إىل ثالثة أقسام وقد ذكرها ابن هشام األنصاري يف كتابه
 :على الّنحو الّتايل

وشرطه ، باخلفض) بقائم وال قاعدليس زيد ( حنو العطف على الّلفظ وهو األصل .1.7.1
إالّ ) ما جاءين من امرأة وال زيد: (فال جيوز يف حنو، إمكان توّجه العامل إىل املعطوف

وقد ميتنع العطف على ، من الزّائدة ال تعمل يف املعارف الّرفع عطفا على املوضع ؛ألنّ 
يف العطف على  نّ أل، قاعد-أو بل–ما زيد قائما لكن : حنو ؛الّلفظ وعلى احملّل مجيعا

العطف على احملّل اعتبار االبتداء مع زواله بدخول  ويف، فظ إعمال ما يف املوجباللّ 
 .3"إاسخ والّصواب الّرفع على إضمار مبتدالنّ 
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اين عند وهلذا الّنوع الثّ ، ليس زيد بقائم وال قاعدا بالّنصب: حنو العطف على احمللّ  .2.7.1
 :احملّققني ثالثة شروط

ما جاءين (و) ليس زيد بقائم( أال ترى أنّه جيوز يف، ظهوره يف الفصيحإمكان  :أحدها
مررت بزيد : (وعلى هذا فال جيوز، فرتتفع) من( أنتسقط الباء فتنصب و) من امرأة

) مررت زيدا: (ألنّه ال جيوز ؛) وهذا على خالف ما يذهب إليه ابن جّين ) (وعمرا
 :وأّما قول الرّاجز

 كالمكم علّي إذن حرام   واتمّرون الدّيار ولم تعوج
 .1"فيحمل على الّضرورة 

ألّن  ؛)هِ ا وأخيزيدً  هذا ضاربٌ : (فال جيوز، أن يكون املوضع حبق األصالة :والثّاين
وقد أجاز ذلك ، الوصف املستويف لشروط العمل األصل إعماله ال إضافته اللتحاقه بالفعل

 :أصحاب املدرسة البغدادية استنادا لقول الشاعر

 صفيف شواء أو قدير معّجل    فظّل طهاة اللّحم ما بين منضج

 : وقد ابتين على هذا الّشرط امتناع مسائل، الب لذلك احمللّ أي الطّ  وجود احملرز؛ :الثوالثّ 
وذلك ألّن الطالب لرفع زيد هو االبتداء واالبتداء )، قائمان وعمروٌ  اإّن زيدً ( إحداها

إذا قّدرت عمرا معطوفا ) رٌ وعم ا قائمٌ إّن زيدً ( والثاّنية .هو التجّرد قد زال بدخول إنّ 
وإّمنا منعوا األوىل ، وأجاز هذه بعض البصريني ألّ�م مل يشرتطوا احملرز، ال مبتدأ، على احمللّ 

وأجازمها ، على معمول واحد وهو اخلرب) واالبتداء إنّ : (ملانع آخر وهو توارد عاملني
بل هو مرفوع ، مل تعمل عندهم يف اخلرب شيئا) إنّ ( وألنّ ، الكوفيون ألّ�م يشرتطون احملرز
فع قبل جميء اخلرب خفاء ة الرّ اء لصحّ ولكن شرط الفرّ ، مبا كان مرفوعا به قبل دخوهلا

 .2"ومل يشرتطه الكسائي، فظيتنافر اللّ  إعراب االسم لئالّ 

﴿  :تهما قوله تعاىلوحجّ  ؛ فظفاق يف سائر مواضع العطف على اللّ ه ليس بشرط باالتّ كما أنّ 
ابِئُونَ  َهادُوا َوالَِّذينَ  آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ  ك و زيد إنّ : (] وقوهلم69: اآلية، املائدةسورة [ ﴾ َوالصَّ
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، أي مأجورون أو آمنون أو فرحون، حمذوف خرب إنّ  أنّ : أحدمها، وأجيب عن اآلية بأمرين) ذاهبان
 : له قولهويشهد  له ابئون مبتدأ وما بعده اخلربوالصّ 

 ؟ وإن لم تبوحا بالهوى دنفان    هل طب فإني وأنتما خليليّ 

اخلرب املذكور ألن  أنّ : اينوالثّ ، ا الكثري العكسوإمنّ ، اين عليهه حذف من األول لداللة الثّ فه أنّ ويضعّ 
 : ويشهد له قوله، أي كذلك، حمذوف) ابئون الصّ ( وخرب

 .ار بها لغريبي وقيّ فإنّ     فمن يك أمسى بالمدينة رحله

لقائم زيد ويضعفه تقدمي اجلملة املعطوفة على : م حنويقدّ  م يف خرب املبتدأ حىتّ إذ ال تدخل الالّ 
 : وعن املثال بأمرين، بعض اجلملة املعطوف عليها

 ، م عدم ذكر إنه عطف على توهّ أنّ : أحدمها

 1".حمذوف إه تابع ملبتدأنّ : اينوالثّ 

 .م أمجعون ذاهبونإ�ّ : وعليهما خرج قوهلم، وزيد ذاهبان ك أنتأي إنّ  

م دخول الباء يف باخلفض على توهّ ) ليس زيد قائما وال قاعد: (حنو مالعطف على التوهّ  .3.7.1
 وشرط حسنه كثرة، ما شرط جواز هذا القسم هو دخول ذلك العامل املتوهّ أمّ ، اخلرب

 : اكومنه قول زهري دخوله هن

 .سابق شيئا إذا كان جائياوال    ي لست مدرك ما مضىبدا لي أنّ 

ويف املنصوب ، ووقع يف املرفوع امسا، وكما وقع هذا العطف يف ا¬رور وقع يف أخيه ا¬زوم
 بات.وفعال ويف املركّ  امسا
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ْرتَنِي لَْوَال ﴿  :ال به اخلليل وسيبويه يف قراءة غري أيب عمروقيف ا¬زوم ا وقوعه فأمّ   إِلَى أَخَّ

دَّقْ  قَِريبٍ  أََجلٍ  ق ومعىن إن رتين فأصدّ معىن لوال أخّ  فإنّ  ] 10: اآلية [املنافقون ﴾ َوأَُكن فَأَصَّ
ناسا من العرب يغلطون  "واعلم أنّ : سيبويه به الد قا وقوعه يف املرفوع فقوأمّ  ق واحدأخرتين أصدّ 

فريى سيبويه ، وذلك على أن معناه معىن االبتداء ذاهبان"ك وزيدوإنّ ، م أمجعون ذاهبونإ�ّ : فيقولون
 : أنه قال هم كما قال زهري

 ، ]135.. [.بدا لي أني لست مدرك ما مضى

م وذلك واضح أو ظاهر من كالمه ويدلّل كالمه  عنه غريه بالتوهّ ما عّرب ) بالغلط: (واملراد بقول سيبويه
 .بإنشاد البيت املاضي

 يَعْقُوبَ  إِْسَحاقَ  َوَراءِ  َوِمن ﴿ :خمشري يف قوله تعاىلوأّما وقوعه يف املنصوب امسا فقال الزّ 
ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب : كأنه قيل،  ] فيمن فتح الباء71: اآليةهود سورة [ ﴾

 :على طريقة قول الّشاعر

 .وال ناعب إالّ ببين غرابها   مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

 : ويندرج حتت هذا احلكم أقوال منها

 وذلك بدليل، أي ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب)، وهبنا( قول يرى أنّه على إضمار -
 وقول يرى بأنّه جمرور عطفا على، ألّن البشارة من اªّ تعاىل يف"معىن اهلبة) رناهافبشّ (
 ويرّد على قول من قال بأنّه جمرور عطفا على، أو منصوبا عطفا على حمّله) بإسحاق(
عمرو  واملعطوف على ا¬رور كمررت بزيد واليومأنّه ال جيوز الفصل بني العاطف )، بإسحاق(

 .) املغين( باإلضافة إىل أقوال أخرى ذكرها ابن هشام يف

 القلم[سورة  ﴾ افَيُْدِهنُو تُْدِهن لَوْ  َودُّوا ﴿ وأّما وقوعه يف املنصوب فعال فكقراءة بعضهم -
وع من العطف ما النّ كذلك يندرج حتت هذا ،  وذلك بناء على معىن وّدوا أن تدهن،  ]9اآلية: 

 السََّماَواتِ  أَْسبَابَ  ﴾36﴿ اْألَْسبَابَ  أَْبلُغُ  لَّعَلِّي ﴿: ورد يف قراءة حفص من قوله تعاىل

ِلعَ  وذلك بنصب أطّلع وتربير ذلك أنّه عطف على معىن لعّلي ، ]37: [سورة غافر اآلية ﴾ فَأَطَّ
فإّن خرب لعّل يقرتن بأن كثريا ومنه احلديث "فلعّل بعضكم أن يكون ، أبلغ وهو لعّلي أن أبلغ
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باإلضافة إىل ذلك هناك احتماالت أخرى بسطها ابن هشام يف  .1أحلن يف احلّجة من بعض"
 .املغين ال يستدعي البحث ذكرها

 عطف اخلرب على اإلنشاء وبالعكس .4.7.1

 خالف بني العلماء من البالغيني حملّ  عدّ يُ  ذكر ابن هشام يف املغين أّن هذا القسم من العطف
حويني ابن مالك يف شرح باب املفعول معه من  ومن النّ ، حيث منعه البيانيون بصفة عامة، حوينيوالنّ 

ومجاعة  بينما أجازه الصّفار وهو تلميذ ابن عصفور، وابن عصفور يف شرح اإليضاح، سهيلكتاب التّ 
رِ  ﴿ :ذلك بقوله تعاىل علىحويني مستدّلني من النّ  اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  َوبَّشِ  ﴾ الصَّ

رِ ﴿  :] ويف قوله 25: سورة البقرة اآلية[ وقد نقل ، ] 13: سورة الصّف اآلية[يف  ﴾ اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَّشِ
و العاقالن "وتربير ذلك أن يكون العاقالن خرب وعمرٌ  "جاءين زيدٌ : أبو حّيان أّن سيبويه قد أجاز قول

 : ويؤّيد ما ذهب إليه سيبويه قول امرئ القيس يف معّلقته، حملذوف

 ،وهل عند رسم دارس من معّول    وإّن شفائي عبرة مهراقة 

 : كما استدّل الّصّفار فيما ذهب إليه بقول القائل

 2."وكّحل أماقيك الحسان بإثمد   تناغي غزاال عند باب ابن عامر

"أّما آية البقرة فقال : يت جتيز هذا القسم من العطف بقولههذه األقوال الّ  علىعّقب ابن هشام 
بل املراد عطف مجلة ثواب املؤمنني ، ليس املعتمد بالعطف األمر حّىت يطلب له مشاكل: خمشريالزّ 

فاستدالل  من مثّةو ) وبّشر فالنا باإلطالق، يعاقب بالقيد( كقولك زيد،  على مجلة عذاب الكافرين
عطف فيه يكون على"اّتقوا " ويوّضح ابن هشام الكالم أكثر يف هذه املسألة أّن جواز ال خمشريالزّ 

"أّن املعتمد بالعطف مجلة الّثواب كما : خمشري من خالل قوله يف اجلواب األولإضافة إىل ما ذكره الزّ 
وعملوا  والذين آمنوا": ه قيلوكأنّ ، والكالم منظور فيه إىل املعىن احلاصل منه: ويزاد عليه فيقال، ذكر
اين الذي ذكره بينما يعرتض ابن هشام على اجلواب الثّ ، رهم بذلكاحلات هلم جنات فبشّ الصّ 
خمشري هنا فيه نظر لذلك يرى أّن فيما ذهب إليه الزّ ، خمشري وهو رّد العطف يف اآلية على "اّتقوا"الزّ 

عن اإلتيان مبثل  الكافرين عجزببشري مشروطا ألنّه ال يصّح أن يكون جوابا للّشرط؛ إذ ليس األمر بالتّ 
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ومعىن ، فإن مل يفعلوا فبّشر غريهم باجلّنات: اب بأنّه قد علم أّ�م غري املؤمنني فكأنّه قيلوجيُ ، القرآن
 .1هذا فبّشر هؤالء املعاندين بأنّه ال حّظ هلم من اجلّنة "

يف ذلك أّن وال يقدح ، أّن العطف على تؤمنون ألنّه مبعىن آمنوا: وقد قال يف آية الّصفّ 
إنّه تفسري : وال أن يقال يف تؤمنون، ويبّشر النّيب عليه الّصالة والّسالم، املخاطب بتؤمنون املؤمنون

كما  ،  وذلك بأن يكون معىن الكالم الّسابق اجتروا جتارة تنجيكم من عذاب أليم، للّتجارة ال طلب
نتَُهونَ  أَنتُم فََهلْ  ﴿: كان أو بأن يكون تفسريا يف )، انتهوا( ] يف معىن 91: اآلية املائدة سورة[ ﴾ مُّ

هل أدّلك : يقول ؛ألّن األمر قد يساق إلفادة املعىن الذي يتحّصل من املفّسرة، املعىن دون الّصناعة
 ّªكما تقول،  على سبب جناتك آمن با : ّªبشري وحينئذ ميتنع العطف لعدم دخول التّ ، هو أن تؤمن با

فيه ) هل( وهل عند رسم دارس من معّول ؛ف: استدالهلم بقول امرئ القيسوأّما ، يف معىن الّتفسري
 ]  47: [سورة املائدة اآلية ﴾ الظَّاِلُمونَ  اْلقَْومُ  إِالَّ  يُْهلَكُ  َهلْ  ﴿ :هنا نافية مثلها يف قوله عّز وجلّ 

2. 

 عطف االمسية على الفعلية وبالعكس  .5.7.1

 : كرت يف املغينوفيه ثالثة أقوال ذُ 

قام زيد ( وهو املفهوم من قول الّنحويني يف باب االشتغال يف مثل، اجلواز مطلقاأحدها 

دليل على ذلك ألّن تناسب والتّ  ؛ إّن نصب عمرا أرجح": وذلك بالقول) وعمرا أكرمته
 .اجلملتني املتعاطفتني أوىل من ختالفهما

ابن جّين يف تعليقه على فقد حكي عن ، ذي مينع وقوع هذا العطف مطلقاوهو الّ : القول الثّاين
 :قول القائل

 ؛شابت األصداغ والّضرس نقد   عاضها اRّ غالما بعدما

" أقّدر الواو : قال ذاإ الّ إ إوليس مببتد، رس فاعل حملذوف يفّسره املذكور"إّن الضّ : حبيث قال
 .قد منع العطف هنا من مثّةستئناف و الل
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وقد نقله عنه أبو ، الواو فقط وهو قول أيب عليّ  فهو الذي يرى اجلواز يف: أّما القول الثّالث
كون ) خرجت فإذا األسد حاضر( وهو اّلذي بىن عليه ابن جّين كون الفاء يف، الّصناعة الفتح يف سرّ 

 .الفاء هنا عاطفة

 وهو قول، أّما عن صّحة هذه األقوال وضعفها فريى ابن هشام أّن أضعف الّثالثة القول الثّاين
أّن جملسا مجعه  –رمحه اّ[ –وقد ذكر مذهبه هذا يف كتابه "يف مناقب الّشافعي" ، هالرّازي يف تفسري 

﴿  :وأgّم زعموا أّن قول الّشافعي حبّل أكل مرتوك الّتسمية مردود بقوله تعاىل، ومجاعة من احلنفية
ا تَأُْكلُوا َوَال  ِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ ] فقال فقلت 121: اآليةاألنعام  سورة[ 1﴾ لَِفْسقٌ  َوإِنَّهُ  َعلَْيهِ  ا+َّ
وذلك أّن الواو ليست للعطف لتخالف اجلملتني باالمسية  ال دليل فيها بل هي حّجة للّشافعي؛: هلم

فبقي أن تكون للحال فتكون ، بعدها مبا قبلها ألّن أصل الواو أن تربط ما، وال لالستئناف، والفعلية
ومفهومه جواز األكل إذا مل يكن ، تأكلوا منه يف حالة كونه فسقا واملعىن ال، مجلة احلال مقّيدة للّنهي

ِ  ِلغَْيرِ  أُِهلَّ  فِْسقًا أَوْ ﴿  :والفسق قد فّسره اّ[ تعاىل بقوله، فسقا : اآليةاألنعام  سورة[ ﴾ بِهِ  ا+َّ
ّمث ، غري ا[ّ ومفهومه كلوا منه إذا مل يسّم عليه ، فاملعىن ال تأكلوا منه إذا ّمسي عليه غري ا[ّ  ]145

"ولو أبطل العطف لتخالف اجلملتني باإلنشاء : عّقب ابن هشام على ما ذهب إليه الرّازي بقوله
 2".واخلرب لكان صوابا

 العطف على معمويل عاملني .6.7.1

وذلك من خالل قوهلم ، " أّن هذا الّنوع من العطف فيه جتّوزذكر ابن هشام يف كتابه "املغين
 ذاهب اإّن زيد: (الّنحاة على جواز العطف على معمويل عامل واحد حنوحبيث أمجع ، "على عاملني
أعلم زيد عمرا بكرا جالسا و أبو بكر : (معموالت عامل حنو على وكذا أمجعوا جبوازه)، وعمرا جالس

، "إّن زيدا ضارب أبوه لعمر: معمويل أكثر من عاملني حنو بينما منعوه على)، خالدا سعيدا منطلقا
نّه إذا إ: فقال ابن هشام، وهو حمّل الّنقاش، وأّما العطف على معمويل عاملني، بكر "وأخاك غالمه 

 كان آكال طعامك عمرو: (فقد ذهب ابن مالك إىل أنّه ممتنع إمجاعا حنو، مل يكن أحدمها جارّا
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ذهب إليه ابن مالك خيالفه أّن الفارسي نقل اجلواز مطلقا عن  أي أّن ما، وليس كذلك) ومترك بكر
 .1"وقيل إّن منهم األخفش، اعة من الّنحوينيمج

 : ويف حالة إن كان أحدمها جاّرا فهو بدوره على حالتني اثنتني

فقد ذهب ، احلجرة " يفزيد يف الّدار واحلجرة عمرو أو عمرو : حنو راإن كان اجلاّر مؤخّ  :أحدها
الفريق املذكور آنفا وهم الذين  بل يرى باجلواز، وليس كذلك، فيما نقله أنّه ممتنع باإلمجاع املهدويّ 

 .األخفش يتصّدرهم الفارسي و

 دوق، مذهب سيبويه املنع يففاملشهور ) يف الّدار زيد واحلجرة عمرو: (إن كان اجلاّر مقّدما حنو :الثّاين
بينما ذهب قوم إىل القول جبوازه وهو مذهب األخفش وتبعه ، وهشام قال مبذهبه املربّد وابن السرّاج

ذهب قوم آخرون وفّصلوا القول يف هذا الّنوع و"منهم  بينما، الكسائي والفرّاء والّزجاجيف ذلك 
، وألّن فيه تعادلت املتعاطفات، ألنّه كذا مسع، إن ويل املخفوض العاطف كاملثال جاز: األعلم فقالوا

 .2) يف الّدار زيد وعمرو احلجرة : (وإالّ امتنع حنو

األقوال واملذاهب الّنحوية يف هذا الّنوع من العطف إىل أنّه قد ورد  ّمث ذكر ابن هشام بعد عرضه هلذه
 إِنَّ  ﴿ :يف القرآن مواضع يدّل ظاهرها على خالف قول سيبويه ومن ذهب مذهبه وذلك كقوله تعاىل

 آيَاتٌ  دَابَّةٍ  ِمن يَبُثُّ  َوَما َخْلِقُكمْ  َوفِي ﴾3﴿ لِّْلُمْؤِمنِينَ  َآليَاتٍ  َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  فِي

ُ  أَنَزلَ  َوَما َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْختَِالفِ  ﴾4﴿ يُوقِنُونَ  لِّقَْومٍ  ْزقٍ  ِمن السََّماءِ  ِمنَ  ا+َّ  فَأَْحيَا ّرِ

يَاحِ  َوتَْصِريفِ  َمْوتَِها بَْعدَ  اْألَْرضَ  بِهِ   5-2: اآليةاجلاثية سورة [ ﴾ يَْعِقلُونَ  لِّقَْومٍ  آيَاتٌ  الّرِ

 .3"األوىل منصوبة إمجاعا ألgّا اسم إنّ  فآيات، ]
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  العطف عند البالغيني .2

وما جيب يف تراكيب ، إذا كان الّنحوي يبحث يف الكالم العريب من جهة إعراب مفرداته ومجله
وما جيوز يف الكالم من ، وما جيوز فيها من تقدمي أو تأخري، اجلمل البسيطة واملرّكبة كجمل الّشرط

ومشتقا¨ا  مع حتديد أصول املعاين اّليت تدّل عليها صيغ األمساء واألفعال، نيابةحذف أو  ذكر أو
وإذا كان الّصريف يبحث يف الكلمة ، وأصول املعاين اليت تدّل عليها حروف املعاين، ومتعّلقات الفعل

لمات يت وضعت صيغ الكويف املعاين األصول الّ ، العربية من جهة بنائها وضوابطه يف الّلسان العريب
وقد يشارك الّصريفّ الّنحوي يف ، ويشارك الّنحوي الّصريفّ يف بعض ما هو خمتّص به، للّداللة عليها

 .بعض مسائله اخلاّصة به

 اكيبوأصول الرتّ ، فإّن عامل البالغة يوّجه اهتمامه حول للمعاين اليت تدّل عليها صيغ الكلمات
، ّتأخري يف مواضع الكلمات عّما هو األصل يف الّرتاكيبوللمعاين اليت يدّل عليها الّتقدمي وال، وفروعها

كظاهر ،  ووضع نوع من الكالم بدل نوع آخر، واالقتصار وللمعاين اليت يدّل عليها الذكر واحلذف
وغري ذلك ممّا فيه ، أو اسم علم، بدل مضمر ومضمر بدل ظاهر واسم موصول بدل اسم جنس

ممّا قصد به بلغاء أهل الّلسان ، العريب أن يدّل به عليهداللة على معىن ميكن حبسب االستعمال 
 1الّداللة به عليه ".

املنهج  إرساءبغية  وقد وّجه علماء البالغة اهتمامهم هلذه األمور ضمن أمور أخرى احتفلوا ¯ا
ليغ لالرتقاء يف إنشاء وارجتال الكالم الفصيح الب مؤّهال يصبح والذي من خالله، األمثل للّناطق العريب

يف ، حّىت حتّقق الفصاحة والبالغة واالنضباط مع أساليب الّلسان العريبو ، الرّاقي بعناصره األدبية
، واختيار نوع دون غريه من أنواع الكالم، واإلظهار واإلضمار، والّتقدمي والّتأخري، الذّكر واحلذف

لتبلغ املبلغ ، واجلمل بدّقة وتصفيف الكلمات، وجتويد الّرتاكيب وحتسينها، وانتقاء املفردات بعناية
مع داللته على ما يريد من معان حبسب قواعد دالال¨ا ، املطلوب من الّتأثري يف اّلذين يتلّقون كالمه

  .2حّىت مستوى اإلشارة والّرمزية"، أو الضمنية أو الّلزومية الّصرحية
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ول حتليل اجلملة املفيدة ويدور هذا العلم ح، ومن هذا نشأ عند البالغيني ما يسّمى بعلم املعاين
وتقدميه ، ومواقع ذكره وحذفه، والبحث يف أحوال كّل عنصر منها يف الّلسان العريب، إىل عناصرها

ومواقع القصر وعدمه وحول ، والّتأكيد وعدمه، والّتقييد نكري واإلطالقوتأخريه ومواقع الّتعريف والتّ 
وحول كون اجلملة ، ومواقع كّل منها ومقتضياته، بعطف أو بغري عطف اقرتان اجلمل املفيدة ببعضها

ومن املباحث اّليت نرّكز عليها ، 1وحنو ذلك، زائدا عليه أو، مساوية يف ألفاظها ملعناها أو أقّل منه
فكيف نظر البالغيون إىل هذا ، وبالّتحديد عطف الّنسق) العطف( بالّدراسة من وجهة نظر البالغة

 وبني الّنحويني يف هذا الباب ؟ ينهموهل هناك من مفارقات ب املبحث ؟

أن نقتصر على ذكر أبرز أعالم هذا ) مفهوم العطف عند البالغيني( سنحاول يف هذا العنصر
الّسكاكي من خالل ما تركوه من كتب  اإلماممام عبد القاهر اجلرجاين و اإلاالّجتاه ونقصد بالّتحديد 

 .مصّنفة يف هذا ا¶ال

  العطف عند اجلرجاين .1.2

 الفصل( باب عاجله ضمنإّن املنظور الذي ناقش فيه اجلرجاين مفهوم العطف ببعده البالغي 
ينبغي أن يضع يف اجلمل  حيث يتمحور جهد اجلرجاين يف باب الفصل والوصل حول ما) والوصل

وا¶يء ¯ا منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى ، أوترك العطف فيها، من عطف بعضها على بعض
وضع اجلرجاين جمموعة من األسس واملبادئ تضبط مفهوم العطف من املنظور البالغي الذي " وقد 

 : ل هذه املبادئ واألسسذهب إليه وأوّ 

 يف باب الوصل .1.1.2

 األساس الّنحوي .أ

واملقصود به هو منطلق اجلرجاين من جمموعة من القواعد والّضوابط الّنحوية اليت صاغها الّنحاة 
أو بني الّتأكيد واملؤّكد ، واملوصوف كامتناع ذكر الواو بني الوصف( من أجل ضبط العطف وأحكامه

وكذا متييز الّنحاة بني عطف املفرد على ، أو امتناع عطف مجلة على أخرى ال حمّل هلا من اإلعراب
 ، خلإ...املفرد وبني عطف اجلملة على اجلملة
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جاين يف تربيره ملفهوم العطف أن نتطّرق لبعض هذه الّضوابط اليت اعتمد عليها اجلر  وميكننا
 : اه واليت نذكر منهاوخصائصه من منظوره البالغي الذي يتبنّ 

يرى اجلرجاين أّن فائدة العطف يف املفرد هي "أن يشرك الثّاين يف إعراب : عطف املفرد على املفرد
اإلعرايب ينتقل ؛أي أّن احلكم 1وأنّه إذا أشرك يف إعرابه فقد أشركه يف حكم ذلك اإلعراب "، األّول

، خلإ...واجلرّ  وعليه تبىن باقي األحكام اإلعرابية األخرى كالّنصب، إىل الثّاين عن طريق الواو العاطفة
 .مررت بزيد وعليّ ، أكرمت زيدا وعلّيا، مثال ذلك جاء زيد وعمرو

ن األوىل"أن يكو : ميّيز اجلرجاين يف عطف مجلة على مجلة بني حالتني: عطف مجلة على مجلة
وإذا كانت كذلك فإّن عطف مجلة أخرى عليها ال إشكال ، 2"للمعطوف عليها موضع من اإلعراب

، "وخلقه قبيح "مررت برجل خلقه حسن: ألّن عطف الثاّنية على األوىل منّزل منزلة عطف املفرد، فيه
أّما احلالة الثّانية فهي ، انية بواسطة الواووقد انتقل احلكم اإلعرايب إىل الثّ ، فكلتا اجلملتني صفة للّنكرة

يقوم اجلرجاين ، زيد قائم وعلّي قاعد: عطف مجلة على أخرى ال حمّل هلا من اإلعراب مثال ذلك
انية يف اإلعراب قد وجب أّن الواو أشركت الثّ  اء"ال سبيل لنا إىل اّدع: بالّتعليق على هذا املثال قائال

 3.لألوىل بوجه من الوجوه "

ميكن أن نستخلص أّن شروط عطف مجلة على أخرى من املنظور الذي من خالل ما تقّدم 
 : ينطلق منه اجلرجاين هي كالّتايل

انية أن تنقل الواو إىل الثّ  –أن يكون لألوىل حمّل من اإلعراب-أن يكون حكمها حكم املفرد
 وجب لألوىل. حكما

املفرد كأصل ثابت يبين ومن هذا كّله ميكن القول بأّن اجلرجاين ينطلق من عطف املفرد على 
وما يربّر ، لى اجلملة اّليت هلا حمّل من اإلعرابعخاّصة يف العطف ، عليه عطف اجلملة على اجلملة

إذ ال يكون للجملة موضع من اإلعراب ، "وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم املفرد: ذلك يف قوله
 4..".حّىت تكون واقعة موقع املفرد
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ببعده  ذي بىن عليه اجلرجاين مفهوم العطفذا األصل الثّابت الّ ومن خالل هذه القاعدة أو ه
 البالغي توّصل إىل استخالص أحكام أخرى ختّص العطف أو باألحرى ختّص باب الفصل والوصل

 : واليت منها

 مثال ذلك قولك، دهادة ال حتتاج إىل رابط يربطها مبوصوفها أو مؤكّ األمساء الواصفة أو املؤكّ 
، ليسا غري زيد وغري القوم) كّلهم( و) ريفالظّ ( فإنّ ) ين القوم كّلهمءجا(و) ريفين زيد الظّ ءجا(

 1..".أي بني الّصفة واملوصوف، والثّاين تأكيد للقوم لذا مل حيتاجا إىل رابط بينهما فاألول صفة لزيد

وذلك إذا كانت اجلملة ، يسري على املفرد من هذا اجلانب هو ما يسري على اجلمل إّن ما
ويقّدم اجلرجاين املثال الّتايل ، وكانت إذا حصلت ليست شيئا سواها، نة هلادة لليت قبلها أو مبيّ مؤكّ 

 ﴾لِّلُْمتَّقِينَ  هُدًى فِيهِ  َرْيبَ  َال  اْلِكتَابُ  ِلكَ ذَ  ﴾1﴿ الم ﴿ :قال اّ[ تعاىل: لتوضيح ما يذهب إليه
﴾  اْلِكتَابُ  لِكَ ذَ  ﴿: وتوكيد وحتقيق لقولهبيان  ﴾ فِيهِ  َرْيبَ  َال  ﴿: قوله]1،2:اتاآلي ،[سورة البقرة

والّداعي إىل جعله خاليا من ، "ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب "هو: زيادة تثبيت له ومبنزلة أن تقول
 2يتمّيز به عنه فيحتاج إىل ّضاّم يضّمه إليه وعاطف يعطفه عليه ". يءالعاطف هو أنّه "ال ش

اجلرجاين كان ينظر إىل باب الفصل والوصل انطالقا من  من خالل ما تقّدم أصبح جلّيا أنّ 
أّما حني ينفلت يف اجلمل أو خيرج  –فصال ووصال -املفرد معّمما أساسه هذا على باب اجلمل 

، أساس غري حنوي أو إابتة اليت وضعها يف املفرد فإنّه جيتهد لتربيره مببدعطف مجلتني من القاعدة الثّ 
يت بىن عليها اجلرجاين فهمه لباب العطف طّرق إليها كإحدى الرّكائز الّ التّ يت سنحاول وهي املبادئ الّ 

 .احية البالغية دائمامن النّ 
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 املبادئ املعنوية .ب

 معىن اجلمع

وذلك من أجل خترجيه للعطف احلاصل بني مجلتني ال حمّل  إينطلق اجلرجاين يف اقرتاحه هلذا املبد
ا كان مربّر العطف بني مجلتنيوالّسبب يف ، للمعطوف عليها من اإلعراب

ّ
هو وجود ، ذلك أنّه مل

يقرتح اجلرجاين البحث عن سبب أو ، يف هذه احلالة إوتعّذر تطبيق هذا املبد، حكم مشرتك بينهما
ث ضرب مثاال موّضحا هلذا املبدأ املعنوي يحب، سم معىن اجلمعاوهو ما أطلق عليه ، عّلة تربّر العطف

وإّما ، على أّن مربّر هذا العطف هو إّما أّن زيدا كائن بسبب من عمر) عدزيد قائم وعمرو قا: (بقوله
"إذا عرف الّسامع حال األّول عناه أن يعرف حال : كالّنظريين والّشريكني حبيث أّن زيدا وعمرا

وال هو ممّا يذكر ، يدّلك على ذلك أّنك إن جئت فعطفت على األّول شيئا ليس منه بسبب، الثّاين
بيت  : خرجت اليوم من داري وأحسن الذي يقول: (ديثه مل يستقم فلو قلتحبل حديثه بذكره ويّتص

 .1ما يضحك منه ": قلت) كذا

والظّاهر من كالم اجلرجاين أّن ، البّد إذن من داع يربّر ذكر حال عمر مع حال زيد عطفا
القرتاgما ، حال األولالّسامع باعتباره أحد عناصر الّسياق وحاجته إىل معرفة حال الثّاين بعد معرفة 

 فهم من كالم اجلرجاين عن كون زيد وعمر كالّشريكنيوهذا ما يُ ، مربّر من مربّرات العطف، يف ذهنه
 .والّنظريين

 الّنظري والّشبيه والّنقيض

ل اإلخبار عن األوّ ( وهو يتعّلق مبا يسّميه اجلرجاين، األول إهذا املبدأ يف احلقيقة مّتصل باملبد
، أو نظريين، والّضابط الذي جيّوز العطف هنا هو أن يكون اخلربان شبيهني أو نقيضني) وعن الثّاين

 : ح ذلكالية توضّ التّ  واألمثلة

 .ٌو شاعروعمرٌ  القامةِ  طويلُ  زيدٌ 

 .و قصيرٌ القامة وعمرٌ  طويلُ  زيدٌ 

 .و كاتبٌ وعمرٌ  شاعرٌ  زيدٌ 
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ألّن ، املبدأ أو القيد املوضوع سابقافالعطف يف املثال األول يّتصف بالّشذوذ وذلك قياسا على 
وكون  وال شيئ يربّر العطف بني كون زيد طويل القامة، اخلربين ينتميان إىل حقلني دالليني خمتلفني

أي طول القامة وقصرها أو قول الّشعر ، والّصواب أن يؤتى لكّل خرب بلفقه ومشاكل له، عمر شاعرا
 .1"وكتابة القّصة مثال 

 والّتضام العقليالّتضام الّنفسي 

وذلك كونه يهدف إىل تربير العطف ال من ، إّن هذا املبدأ خيتلف عن املبادئ املعنوية الّسابقة
ويرجع ذلك كون اجلرجاين ينظر إىل اجلملة أو إىل ، وإّمنا يّتجه به وجهة تداولية، اجلهة املعنوية

حبيث وحسب هذا )، اجلملة( باخلطابأي من خالل عالقة املتلّقي ، من زاوية التلّقي اخلطاب ككلّ 
ولتوضيح هذا ، وإّمنا ترجع إىل أسباب تداولية، أسباب معنويةفإنّ  مقبولية العطف ال تعود إىل  إاملبد
فالّشخصان يف ذهن املتلّقي ال يفرتقان ) قاعدٌ  وزيدٌ  و قائمٌ عمرٌ : (يضرب اجلرجاين املثال الّتايل إاملبد

حال الثّاين مثل أgّما إذا كانا "أخوين أو نظريين أو  تاق إىل معرفة حّىت أنّه إذا عرف حال أحدمها
شاكل ذلك  مشتبكي األحوال على اجلملة كانت احلال اليت عليها أحدمها من قيام أو قعود أو ما

من أبرز مسات الّتضام الّنفسي أّنه 2". يت عليها اآلخر من غري شكّ مضمومة يف الّنفس إىل احلال الّ 
بعضها ببعض خمتلف من متلّق ، وذلك راجع إىل أّن اقرتان األشخاص يف ذهن املتلّقي، ّنسبيةيتمّيز بال
متضاّمة بالّنسبة ملن  دّ وكذلك هو راجع إىل أّن وجود شخصني أو جمموعة أشخاص تع، إىل آخر

هذا وباملقابل من ، وال ميكن أن تعترب كذلك بالّنسبة جلميع الّناس، يعرفهما ويعنيه حاهلما فحسب
أو هو ( بالوقائع اوذلك كونه مرتبط، الّنفسي وعلى الّنقيض منه جند أّن مبدأ الّتضاّم العقلي عام إاملبد

ولتوضيح هذه الّسمة يف الّتضاّم العقلي نسوق األمثلة )، مرتبط باملعاين كما اصطلح عليها اجلرجاين 
 : الّتالية

 قبيحٌ  والجهلُ  حسنٌ  العلمُ 

 مذمومٌ  لمُ والظّ  محمودٌ  العدلُ 

 .ٌقبيح والكسلُ  حسنٌ  االجتهادُ 
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فإذا جئنا إىل املربّر الّداليل للعطف من خالل هذه األمثلة فإنّه يتمّثل يف كون اخلرب عن الثاين 
يف حني جند أّن املربّر الّتداويل يتمّثل يف كون الواقعتني متضامتني عقليا ، مضاّدا للخرب عن األّول

نظاما من القيم ناسبة إىل بعضها صفة اإلجياب ) حضارة معّقدة( ستبالّنسبة جلميع األمم اليت أسّ 
 .1ونبذ الّسلبية "، وإىل األخرى صفة الّسلب حلّث األفراد على الّتشّبث بالقيم اإلجيابية

وضع اجلرجاين مبدأ عاّما ناقش من خالله موضوع العطف ، ¯ذه الّطريقة يف الوصف والّتحليل
"ال يتصّور إشراك بني شيئني حّىت يكون هناك معىن يقع : ّخلص ذلك بقولهوقد ، من الوجهة البالغية

 2".ذلك اإلشراك فيه

فيما يذهب إليه اجلرجاين ال ، بني اجلملو ميكن أن نستخلص ممّا سبق أّن العطف يف املفرد 
متنّوعة  وإّمنا يتعّدى األمر إىل مبادئ أخرى، وهو اإلشراك يف احلكم اإلعرايب، حيكمه فقط مبدأ حنوي

 ) .والّنقيض، والّنظري، الّشبيه( معىن اجلمع: من حنو

 .وهو مبدأ يتمّيز بالّنسبية) وهو خيتلف من شخص آلخر ( الّتضام الّنفسي -

 .على الّنقيض من األّول، وهو مبدأ عام) ذي يتعّلق بالوقائع الّ  وهو( الّتضام العقلي -

ولكّنها ختتلف عن املبادئ ، العطف دائماّمث ينتقل اجلرجاين إىل عرض مبادئ أخرى ختّص 
 ئحصرها يف املباد يت متّ املذكورة آنفا من حيث ورود العطف يف مجل أو مقامات ختتلف عن تلك الّ 

 : يت وضعها اجلرجاينالّ  ئومن هذه املباد، ابقةالسّ 

يف نوع لتربير ورود العطف ، إاعتمد اجلرجاين على هذا املبد: رط واجلزاءقياس العطف على الشّ 
ويف هذا الباب ، قيقالدّ  ا من القول اخلاصّ أgّ ، ما يقال عنها بوصف اجلرجاين ياقات أقلّ من السّ 

باجلملة فال تعطف على ما  ه قد يأيتاس فيه من أمر العطف أنّ نظر النّ  "مما يقلّ : يقول اجلرجاين
من القول  وهذا فنّ ، ولكن تعطف على مجلة بينها و بني هذه اليت تعطف مجلة أو مجلتان، يليها

 3".دقيق خاصّ 
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بط بني اجلملتني املتجاورتني إىل نتقال العطف من الرّ امقصود اجلرجاين من هذا القول هو  إنّ 
رب من العطف يورد اجلرجاين ولتوضيح هذا الضّ ، عطف مجلتني مفصولتني عن بعضهما بكالم آخر

 : الينيالبيتني التّ 

 .غتياالاتهيبني ففاجأني     بينا  وا بغتة فكأنّ تولّ 

 نهماال ثرهماإمع وسير الدّ    فكان مسير عيسهم ذميال 

 : اين من العطف وفق طريقتنيوع الثّ كان املبدأ الذي اعتمده اجلرجاين يف حتليله هلذا النّ 

قياس العطف على ( انية قائمة على القياسيقة الثّ ر ح والطّ هلما قائمة يف اعتمادها على الشرّ أوّ 
 1".)اجلزاءو رط الشّ 

) فكان مسري عيسهم ذميال: (اعريف ظاهر األمر أن العطف جار بني قول الشّ  ئيبدو للقار 
والقرينة  وا بغتة"" تولّ : اجلملة األوىل معطوفة على قوله ولكن يف احلقيقة أنّ ) ففاجأين اغتياال( ومجلة

وبناءا على ذلك فإن ما ، مالتوهّ  يت تفيدالّ ) كأن( ل هياملعتمدة لدى اجلرجاين واليت متنع العطف األوّ 
ا إمنّ ، "فكان مسري عيسهم ذميال": وقوله، مز املتوهّ ا هو واقع يف حيّ دخلت عليه أداة التشبيه هذه إمنّ 

م على أي املتوهّ ( متنع أن تعطف هذه على تلكاولذلك كما يرى اجلرجاين ، هو على احلقيقة
وذلك ، ا هي قرينة منطقيةاجلرجاين لتربير امتناع هذا العطف إمنّ مها انية اليت قدّ والقرينة الثّ )، احلقيقة

وعلى هذا ، سببها) وا بغتةتولّ ( ومجلة) بينا ¨يبين فكأنّ ( بام مسبّ اخلة يف املتوهّ على اعتبار اجلملة الدّ 
كان م كان بسبب أن  هذا التوهّ  أنّ  والشكّ ) بينا ¨يبين أنّ  توا بغتة فتومهّ تولّ ( حو يكون املعىنالنّ 

اين من البيت طر الثّ طر األول وبني الشّ العالقة بني الشّ  إضافة إىل هذا يرى اجلرجاين أنّ ، 2 بغتة"التوّيل 
 منهما يف حاجة إىل اآلخر كي يستقيم املعىن. كالّ  نّ أل تابعة بل، ةاألول قويّ 

دليل ، يشّذان عنه جاين فإّن البيتني الوإذا كانت العالقة بني شطري البيت األول سببية كما يرى اجلر 
م من أجله أّن البني وعلى الوجه الذي توهّ ، يهم بغتةذلك أّن"الغرض من هذا الكالم أن جيعل تولّ 
فلم يعنه أن يذكر ذمالن العيس إّال ليذكر مهالن ، ¨يبه مستدعيا بكاءه وموجبا أن ينهمل دمعه

 3..".الّدمع وأن يوّفق بينهما
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واّتصال البيت الثّاين ، املعىن يف الّشطرين األّول والثّاين بعد أن برهن اجلرجاين على ترابطو 
باعتبار أّن املعطوف عليه ليس هو الّشطر األّول من البيت ، ّص كّلهعلى متاسك النّ  دّلل، باألّول

أمر العطف إذن موضوع  "إنّ : و يف مثل هذا العطف يصدق قوله، الثّاين فحسب وإّمنا البيت كّله
، وتعمد أخرى إىل مجلتني أو مجل فتعطف بعضا على بعض، مجلة على مجلة ك تعطف تارةعلى أنّ 

 .1تعطف جمموع هذي على جمموع تلك" مثّ 

ل الذي اعتمده اجلرجاين القائم على طريقة يف إطار اإلجراء األوّ  ا يعدّ م ذكره إمنّ ما تقدّ  كلّ 
 حليل.رح والتّ الشّ 

وع من العطف وهو اعتمده اجلرجاين يف هذا النّ  اين الذيالثّ  إجراء أو املبداإلفلننتقل اآلن إىل 
: ينطلق اجلرجاين يف هذا اإلجراء بضرب أمثلة من القرآن الكرمي بقوله، رطقياس العطف على الشّ 

ذي اعتمده و املثال الّ ، 2رط و اجلزاء من هذا املعىن أصال يعترب به""ينبغي أن جيعل ما يصنع يف الشّ 
 فَقَدِ  بَِريئًا بِهِ  يَْرمِ  ثُمَّ  إِثًْما أَوْ  َخِطيئَةً  يَْكِسبْ  َوَمن ﴿: ىلاجلرجاين من القرآن يف قول تعا

بِينًا َوإِثًْما بُْهتَانًا اْحتََملَ  رط الشّ  اهد من هذه اآلية هو أنّ فالشّ  ]112 :يةاآلساء سورة النّ [ ﴾ مُّ
ح اجلرجاين و يوضّ ، االنفرادال يف كل واحدة على ، واقع يف اجلملتني معا املعطوفة و املعطوف عليها

واحدة منهما على انفراد جعلنامها شرطني وإذا جعلنامها شرطني  ا إن قلنا يف كلّ " ألنّ : ذلك بقوله
 3.جزاء واحد" وليس معنا إالّ ، اقتضتا جزاءين

ا من حيث القرينة أمّ ، حويةاجلرجاين نظر إليه من حيث القرينة النّ  الذي قّدمهربير هذا التّ 
 مث املبني أمراإلاجلزاء الذي هو احتمال البهتان و  " أنّ : م اجلرجاين كذلك تدليال بقولهاملعنوية فيقدّ 

لرمي  وال، فليس هو الكتساب اخلطيئة على االنفراد، ق إجيابه مبجموع ما حصل من اجلملتنييتعلّ 
 4امي...."أو إمث كان من الرّ بل لرمي اإلنسان الربيء خبطيئة ، طالقاإلمث على اإل أو، الربيء باخلطيئة

بيعة رط واجلزاء ليظهر الطّ وع من العطف على الشّ اجلرجاين قد قاس هذا النّ  نّ إو باجلملة نقول 
 مع إظهار مدى احتياج و ضرورة تالزم هذا إىل ذاك كي يتمّ ، بة لعطف ا¶موع على ا¶موعاملركّ 
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ضح كما اتّ -و ذلك ال حيصل ب ككلّ ضح متاسك اجلمل أو اخلطاويستقيم املعىن ويتّ ، الكالم
 .1"ف املعىن عليهاكيب وتوقّ مبراعاة الّرت  إالّ  -مسبقا

 الفصل يف باب .2.1.2

 االستفهام املقّدر

من الّدواعي اليت تقتضي فصل الكالم عن كالم آخر إّمنا هو وجود سؤال مقّدر غري ظاهر يف 
ا على شكل ورود اخلطاب مبنيّ  الّسؤال هو كون والعّلة اليت توجب تقدير)، اخلطاب( سطح الكالم

ح اجلرجاين هذا املبدأ الذي يقتضي الفصل ويوضّ ، يقابله جواب ظاهر مزدوج مكّون من سؤال مقّدر
فأّما الّنصوص الّشعرية فإّن اجلواب فيها يرد غري مقرون ، وعني من الّنصوص قرآنية وأخرىن نيب

 : واملثال الذي ساقه اجلرجاين هو قول الّشاعر، بالقول

 .ولكّن غمرتي ال تنجلي صدقوا   زعم العواذل أنّني في غمرة

ا حكى عن العواذل أgّم قالوا" :حيّلل اجلرجاين ذلك فيقول
ّ
وكان ذلك ممّا ، هو يف غمرة: مل

جوابك عنه ؟أخرج الكالم خمرجه إذا كان  فما قولك يف ذلك و ما: حيّرك الّسامع ألن يسأله فيقول
 .فلو عطف ملا كان كالم الّشاعر يفيد اإلجابة وبناء عليه 2ذلك قد قيل له...."

 نزيل من لفظ"واعلم أّن هذا الذي تراه يف التّ : أّما الّنصوص القرآنية فيقّدم هلا اجلرجاين بقوله
ذي يقّدمه اجلرجاين يف واملثال الّ ، 3واّ[ أعلم...."، قدير فيههذا هو التّ ، مفصوال غري معطوف) قال(

سورة الّشعراء على لسان موسى عليه الّسالم  يف اّ[ عّز وجلّ  ذلك احلوار الذي ساقه"هو : ذلك
 َربُّ  َوَما فِْرَعْونُ  َ◌الَ ق ﴿ :وجّل يف ذلك حبيث يقول اّ[ عزّ ، وعدّوه فرعون عليه لعنة ا[ّ 

وقِنِينَ  ُكنتُم إِن بَْينَُهَما َوَما َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  َربُّ  قَالَ  ﴾23﴿ اْلعَالَِمينَ   قَالَ  ﴾24﴿ مُّ

ِلينَ  آبَائُِكمُ  َوَربُّ  َربُُّكمْ  قَالَ  ﴾25﴿ تَْستَِمعُونَ  أََال  َحْولَهُ  ِلَمنْ   إِنَّ  قَالَ  ﴾26﴿ اْألَوَّ

 إِن بَْينَُهَما َوَما َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ  قَالَ  ﴾27﴿ لََمْجنُونٌ  إِلَْيُكمْ  أُْرِسلَ  الَِّذي َرُسولَُكمُ 

 قَالَ  ﴾29﴿  اْلَمْسُجونِينَ  ِمنَ  َألَْجعَلَنَّكَ  َغْيِري ًهاإِلَ  اتََّخْذتَ  لَئِنِ  قَالَ  ﴾28﴿ تَْعِقلُونَ  ُكنتُمْ 
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بِينٍ  بَِشْيءٍ  ِجئْتُكَ  أََولَوْ  اِدقِينَ  ِمنَ  ُكنتَ  إِن بِهِ  فَأْتِ  قَالَ  ﴾30﴿  مُّ  /عراءالشّ سورة [ ﴾ الصَّ
"جاء ذلك كّله واAّ أعلم على تقدير : تعقيبا على هذه اآلياتيقول اجلرجاين ، ] 31-26: اتاآلي

فاملتأّمل هلذه اآليات املتضّمنة هلذا احلوار ، ذي جرت به العادة فيما بني املخلوقنيالّسؤال واجلواب كالّ 
ا يلحظ خلّوها من الرّابط الّشكلي بني الّسؤال واجلواب ومع ذلك فإّن اخلطاب يّتصف باالنسجام إمنّ 
 .سبة للمتلقي وتربير ذلك ما أوضحه اجلرجاين يف حتليله الّسابقنّ بال

 "وإذ قد عرفت هذه األصول: ويلّخص اجلرجاين وصفه لباب الفصل والوصل يف الّنهاية بقوله
 : والقوانني يف شأن فصل اجلمل ووصلها فاعلم أنّا حصلنا من ذلك على أّن اجلمل على ثالثة أضرب

فال يكون فيها ، قبلها حال الّصفة مع املوصوف والّتأكيد مع املؤّكديت "مجلة حاهلا مع الّ  -
 .بعطف الّشيئ على نفسه، لو عطفت، العطف البّتة لشبه العطف فيها

مجلة حاهلا مع اليت قبلها حال االسم يكون غري الذي قبله إّال أنّه يشاركه يف حكم ويدخل  -
 ... فيكون حّقها العطف.فعوالمثل أن يكون كال االمسني فاعال أو م، معه يف معىن

بل سبيلها مع اليت قبلها سبيل االسم مع االسم ال يكون ، من احلالني ءمجلة ليست يف شي -
 1".هذا ترك العطف .. وحقّ .وال مشاركا له يف معىن، منه يف شيئ فال يكون إيّاه
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 اكيالعطف عند الّسكّ  .2.2

 ؛سار على مسّلمة ثابتة هوذلك أنّ ، يت سلكها اجلرجاينلقد انطلق الّسكاكي يف طريق غري الّ 
 .ة أصناف من حيث ورود العطف وعدم ورودهثحبيث تصّنف العالقة بني اجلمل يف نظره إىل ثال

وارتباط ألحدمها باآلخر مستحكم ، آخياد حبكم التّ إّما أن يكون بني مفهومي مجلتني احتّ " -
 .راألواخ

1".النقطاع الوشائج بينهما من كّل جانبإّما أن يباين أحدمها اآلخر مباينة األجانب  -
 

 .لذلك انيةني األوىل والثّ بفيتوّسط حاهلما ، إّما أن يكون آلصرة رسم ما هنالك -

، أي ذكر العاطف أو تركه، اكي هذه األحوال الّثالثة هي مدار الفصل والوصلالّسكّ  عدّ  -
الفصل والوصل بني اجلمل يتمحور حول  وانطالقا من أنّ ، ويتحّدد منظور الّسكاكي إىل أنّه

فإّن األمر حسب نظره حمتاج إىل استيعاب أصول حنوية منها ماله ، ذكر الواو أو عدم ذكره
 .ميكن أن يطلق عليه باألساس الّنحوي ومنها ما هو مؤثّر فيه وهو ما، عالقة مباشرة بالعطف

 
 حوياألساس النّ  .1.2.2

إذا أتقن  ميكن أن يدرك الفصل والوصل إالّ  ه اليعتمد الّسكاكي حسب هذا األساس أنّ "
املوضع الّصاحل -: املستعمل أصوال ثالثة يعتمدها العطف يف باب البالغة وهي كما ذكرها الّسكاكي

 .2ومقبولية العطف أو ال مقبوليته" –وفائدة العطف، للعطف

املستعمل بني وهذا يقتضي كما يرى الّسكاكي متييز ، هو معرفة موضع العطف :األصل األول .أ
اين ذي ال يتبع فيه الثّ واإلعراب الّ ، اين األولذي يتبع فيه الثّ نوعني من اإلعراب؛اإلعراب الّ 

ل الّصنف األوّ  وهذا يقتضي كذلك أو يستلزم مستعمل الّلغة أن يكون على دراية بأنّ  لاألوّ 
 : اليةحوية التّ ن من العناصر النّ يتكوّ 

 .ليس موضعا لدخول الواو :البدل -

 .ليس موضعا لدخول الواو :الوصف -
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 .ليس موضعا لدخول الواو :أكيدالتّ  -

ابع يف هذه العناصر األربعة هو املتبوع التّ  وذلك أنّ .ليس موضعا لدخول الواو :البيان -
 .وهذه هي عّلة عدم دخول الواو

 .1"موضع لدخول الواو :ل يف اإلعراب بتوّسط حرفاين األوّ باع الثّ اتّ  -

 ...اخل .وحّىت ، وبل، ومثّ ، معرفة معاين حروف العطف كالفاءهو  :األصل الثاين .ب

معرفة أّن الواو كحرف عاطف فائدته مشاركة املعطوف واملعطوف عليه يف  :الثاألصل الثّ  .ج
 .املعىن اإلعرايب

 "كون العطف بالواو مقبوال ال مردودا هو أن يكون بني املعطوف هو معرفة أنّ  :األصل الّرابع .د
 .2جامعة" واملعطوف عليه جهة

رط عند كّل انتقال من الّسكاكي هذه األصول األربعة شروطا بدليل استعماله أداة الشّ  عدّ 
ها ثالثة أصول ليب عومن هذه األصول يرتتّ ، .."..." و"إذا عرفت.أصل إىل أصل آخر "إذا أتقنت

 : أو شروط أساس ميكن تلخيصها فيما يلي

شرط معىن العطف وهو -أصل موضع العطف –واإلعراب]  بعمييز بني اإلعراب[التّ شرط التّ  -
شرط وجود جهة جامعة بني املعطوف واملعطوف عليه -أصل الفائدة –اين األول إشراك الثّ 

 .ب عنه أصل املقبولية[يرتتّ 

موضع : ف على إتقان هذه األصولا يتوقّ منطلق الفصل والوصل عند الّسكاكي إمنّ  إذن فإنّ  -
إّال أّن منطلق الّسكاكي ووصفه لظاهرة الفصل والوصل كظاهرة  .مقبوليته، فائدته، العطف

حوية فحسب وإّمنا جتاوز£ا إىل مبادئ بالغية خاّصة مل تكن حمصورة يف هذه األسس النّ 
 .أخرى معنوية
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 املبادئ واألحكام البالغية اّليت توجب الفصل .2.2.2

وعرض أحكام ورودها من خالل انطلق الّسكاكي يف حتليله لظاهرة العطف : املبادئ املعنوية .أ
جمموعة  أدرج حتت هذا الباب العامّ  مثّ ، ال على عكس ما ذهب إليه اجلرجاينباب الفصل أوّ 

يت ميكن جعلها حتت عناوين فرعية لمن املعاين البالغية اليت توجب الفصل دون الوصل وا
 .ح ما ذهب إليهتوضّ 

) بسأمن اللّ ( الّسكاكي يف حالة الفصل هذهز مييّ : -تقدير الّسؤال–أمن الّلبس : الفصل -
حالة بشيء من  يشرع بعد ذلك يف توضيح كلّ  مثّ ، والوجوب، االحتياط: بني حالتني

وأنت ، ابق حكمحبيث جرى أن داعي الفصل لالحتياط هو"أن يكون للكالم السّ ، البسط
وضيحي املثال التّ اكي كذلك كّ و يضرب السّ ، 1اين يف ذلك فيقطع"ال تريد أن تشرك الثّ 

 : ايلالتّ 

 .الل تهيمبدال أراها في الضّ    ني أبغي بهاسلمى أنّ  وتظنّ 

ه يف ولكنّ ، أخرى صاحبها حيبّ  أنّ  سلمى تظنّ  ع لظاهر هذا البيت يفهم منه أنّ املتتبّ  إنّ 
امها ال£ّ  ها وردّ ا هو نفي لظنّ إمنّ ) الل £يمأراها يف الضّ ( و قوله بعد ذلك، سلمى احلقيقة ال حيب إالّ 

 ه معطوف علىأنّ  ئلكي ال يعتقد القار ، ابق"أراها" عن الكالم السّ ) فصل( لذلك جتده قطع، إياه
حكم من ) أراها( مراده من قوله ضح أنّ يتّ  من مثّ ، وما هو منها، حبيث يصري من مظنونا£ا) تظنّ (

جواب  ئوالنتظر القار ، هاولو عطف المتنع أن يكون جوابا عن ظنّ ، سلمى اعر على ظنّ الشّ 
و»ذا نستخلص ، معنا سوى جواب واحد ليس وهو ما ال ميكن حدوثه ألنّ ، اعر يف بيت آخرالشّ 
 .2) بسأمن اللّ ( مراده من قطع كالمه عن قوهلا هو أنّ 

اكي بقوله تعاىل يف كّ ل له السّ فيمثّ ) أي عدم ورود العطف بالواو( ا داعي الفصل للوجوبأمّ 
ُ  ﴾14﴿ ُمْستَْهِزئُونَ  نَْحنُ  إِنََّما َمعَُكمْ  إِنَّا قَالُوا َشيَاِطينِِهمْ  إِلَى َخلَْوا َوإِذَا ﴿ :سورة البقرة َّEا 

 ] 14: اآليةسورة البقرة /[ ﴾ يَْعَمُهونَ  ُطْغيَانِِهمْ  فِي َويَُمدُُّهمْ  بِِهمْ  يَْستَْهِزئُ 

ُ  ﴿ اكي يف حتليله لفصل مجلةكّ منطلق السّ  إنّ  َّEابق من عن الكالم السّ  ﴾ بِِهمْ  يَْستَْهِزئُ  ا
 : وفيه احتماالن، أي العطف، العكس
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ُ  ﴿ ويف هذه احلالة تكون مجلة) قالوا( ا أن يعطف على مجلةإمّ  :هلماأوّ  َّEبِِهمْ  يَْستَْهِزئُ  ا ﴾ 
، استهزاءه »م يكون فقط حني اختالئهم بشياطينهم نّ إأي ، رفظّ لمشاركة هلا يف اختصاصها با

خلوا إىل شياطينهم ، حال صل يف شأ°م ال ينقطع بكلّ متّ ) ...( استهزاء هللا »م فإنّ ، وليس هو مبراد
 .1أم مل خيلوا إليهم"

ويف هذه احلالة سيشاركه يف حكمه وهو  ) ا حنن مستهزئونإمنّ ( أن يعطف على مجلة :وثانيهما
 من قول املنافقني.) »م ئهللا يستهز : (كون قوله تعاىل

 .استحال العطف يف كلتا احلالتني على الكالم الّسابق وجب الفصل اولذلك فإنّه مل

واملراد من نقصان املعىن هو ما قصده الّسكاكي يف حتديده للحالة  :نقصان املعىن: الفصل -
"أن يكون الكالم الّسابق غري واف : اليت تقتضي اإلبدال ومعىن ذلك كما يوّضح الّسكاكي

.. فيعيده املتكّلم بنظم أوىف منه على نّية استئناف القصد إىل .كغري الوايف  ..أو.بتمام املراد
 2.املراد"

يسوق الّسكاكي أمثلة  –ذي يقتضي عدم ورود العطف كذلكالّ –املعنوي  إولتوضيح هذا املبد
لُونَ  قَالَ  َما ِمثْلَ  قَالُوا بَلْ  ﴿ :عة نذكر منها على سبيل االختصار يف قوله تعاىلمتنوّ   ﴾81﴿ اْألَوَّ

] من خالل 82-81:اآلية [سورة املؤمنون ﴾ لََمْبعُوثُونَ  أَإِنَّا َوِعَظاًما تَُرابًا َوُكنَّا ِمتْنَا أَإِذَا قَالُوا
وذلك حاصل بافرتاض أّن املتلقي ال )، بنقصان املعىن( عرضنا هلاتني اآليتني سنتبّني بوضوح املقصود

الحتمال تأويل ما  مثّ ، هو نفسه ما قالوا طّيا، كان ذكر ما قالوا تنصيصاوإن  ، لونيعرف ما قاله األوّ 
.. وإن كان سياق .قالوا أرنا هللا جهرة، قالوا اّختذ هللا ولدا: مثال، ألّن ما قالوه كثري، قالوا لو مل يذكر

د ما قالوا إلمتام °ج اخلطاب °ج حتدي، دللّتأويل واحتمال الّتعدّ  أومن ّمث فدر ، اآليات منبئا مبا قالوا
 .3معىن املقول الّسابق غري املذكور "
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باإلضافة إىل املبادئ املعنوية املذكورة آنفا هناك أيضا مبادئ أخرى تداولية : داوليةاملبادئ التّ  .ب
يلزمها الّسياق  اليت أي ضرورة عدم ورود العطف، بّرر من خالهلا الّسكاكي وجوب الفصل

 : وتفصيل ذلك كاآليت

تتحّدد مظاهر أو دواعي تقدير الّسؤال كما يراها الّسكاكي من : )تقدير الّسؤال: (الفصل -
يشرع  مثّ ، 1صار إليه إّال جلهات لطيفة ""تنزيل الّسؤال بالفحوى منزلة الواقع ال يُ : خالل قوله

أو –ا لتنبيه الّسامع على موقعه إمّ : الّسكاكي يف حتديد هذه اجلهات وحصرها فيما يلي
أو للقصد إىل -أو لئّال ينقطع كالمك بكالمه– ءأو لئّال يسمع منه شي–يسأل إلغنائه أن 

 .تكثري املعىن بتقليل الّلفظ

الث األوىل نلحظ اجلهات الثّ ، اكي هلذه اجلهات الّلطيفة كما عّرب عنهامن خالل حتديد الّسكّ 
امع عن وإغناء السّ –امع تنبيه السّ -: وضيح عنها يف ثالث عناصراعتبارات تتعّلق بالّسامع وميكن التّ 

وتنبئه بإمكان ، مق بسلطة املتكلّ ا تتعلّ ابعة فإ°ّ ا اجلهة الرّ أمّ ، -عن الكالم -امعوإسكات السّ ، ؤالالسّ 
فيبادر بذلك الّسامع إىل اجلواب قبل الّسؤال لضمان ، إثارة الكالم املقول استفهاما يف ذهن الّسامع

امس فإنّه يتعّلق باخلطاب نفسه حبيث يستغين عن تكرير وأّما االعتبار اخل، االستمرار يف الكالم
االستغناء –ه احلذف كرار ألثقل ذلك املقام بكالم كان حقّ إذ لو أحدث التّ ؛الّسؤال بني كّل قولني

هذا االستغناء عن إظهار رابط  واملقصود من كلّ ، ألّن هذا االستغناء من مقتضيات الكالم –عنه 
هذا على  طاب املخرجيف عمق اخل يظّل ثاويااجلواب الذي  /) املقّدر( لفظي بتقدير زوج الّسؤال

 .2"حوالنّ 

أّن  من اكيويظهر ذلك من خالل ما يذهب إليه الّسكّ  :اختالف األفعال الكالمية -
وذلك لعارض وهو امتناع ، اجلملتني املختلفتني خربا وطلبا ينبغي أن تفصال عن بعضهما

 : ايلاكي املثال التّ يضرب الّسكّ  عطف الطّلب علىاخلرب ولتوضيح ذلك

 ألقاه من زهد على غابريّ     ملكته حبلى ولكنّه

 : وقال

 .انتقم هللا من الكاذب    إنّي في الهوى كاذب
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إّنين : اخلرب: -الّدعاء–اين من طلب ل من البيت الثّاين من خرب ويتكّون الثّ ن الّشطر األوّ يتكوّ 
 .يف اهلوى كاذب

اين عن طر الثّ ونظرا الختالف الفعلني الكالميني وجب فصل الشّ ، من الكاذبانتقم هللا : الطّلب
 .1"ل أي عدم ذكر العاطفاألوّ 

يت اكي يف إجيازه لألحكام الّ كّ يت ميكن استنتاجها من مذهب السّ داولية الّ التّ  ئملباد امهّ أهذه 
 ق بالفصل أي عدم إيراد العاطف يف الكالم من الوجهة البالغية.تتعلّ 

 املبادئ و األحكام البالغية اّليت توجب الوصل .3.2.2

 : ما ميكن أن يصطلح عليه، اكيكّ م يف باب الوصل عند السّ يت تتحكّ أو األحكام الّ  ئاملباد أدلّ 

و يقوم هذا املبدأ على احلالة املقتضية للوصل بني مجلتني  :ال الكالميةعتأويل اختالف األف .أ
أن يكون املقام مشتمال على ، ختلفتا خربا وطلباا" إن : كاكي بقولهس هلا السّ يت يؤسّ وهي الّ 

اكي كّ ويضرب السّ  2لب معىن اخلرب"أو الطّ ، لبزيل االختالف من تضمني اخلرب معىن الطّ ما يُ 
 َال  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِميثَاقَ  أََخْذنَا َوإِذْ  ﴿ :لذلك مثاال من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

َ  إِالَّ  تَْعبُدُونَ  َّEَوقُولُوا َواْلَمَساِكينِ  َواْليَتَاَمى اْلقُْربَى َوِذي إِْحَسانًا َوبِاْلَواِلدَْينِ  ا 
 َوقُولُوا ﴿ اهد من هذه اآلية الكلمة األخريةلشّ او ] 83: [سورة البقرة/ اآلية ﴾ ُحْسنًا ِللنَّاِس 

طلب تعطف م يف اآلية ومل يتقدّ ، لب معطوفةإذ وردت بصيغة الطّ ، وهي يف احلقيقة مجلة ﴾
 ﴾ اتَْعبُدُو َال  ﴿ ـــــب ﴾ تَْعبُدُونَ  َال  ﴿ ايل فاملقام هنا جيعلنا حنتاج إىل تأويل مجلةوبالتّ  عليه

 نة معناه.ا متضمّ على اعتبار أ°ّ 
اجلامع املمكن بني شيئني واردين يف مجلتني أو  كاكي إىل أنّ يذهب السّ  :جهة اجلمع: الوصل .ب

: يذهب إىل تقسيم ذلك اجلامع إىل ثالثة أصناف مثّ ، بني أشياء واردة يف جمموعة مجل متنوع
اكي كّ يت بناها عليه السّ قسيم واألسس الّ وميكن توضيح هذا التّ ، وخيايل، وومهي، جامع عقلي

ا يسري عليه خذ مبدءا عامّ ا يتّ قسيم إمنّ هذا التّ  اكي حولكّ منطلق السّ  إنّ : حو التايلعلى النّ 
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اجلمل ينبغي أن يقطع بعضها عن بعض ما مل يكن بينها ما جيمعها من جهة العقل أو  وهو أنّ 
 : ايلالومهأو اخليال وتفصيل ذلك كالتّ 

 :مثل راد يف تصوّ احتّ  أو أكثر، هو أن يكون بني عنصرين :اجلامع العقلي
 اد يف املخرب عنه االحتّ  ·

 اد يف اخلرب.االحتّ  ·

، فل والعلووالسّ ، ببب واملسبّ والسّ ، ة و املعلولالعلّ : ذي بنيتضايف كالّ  ،متاثل هناك ·
 هن.فالعقل يأىب أن ال جيتمعا يف الذّ ، واألكثر واألقلّ 

 : را£مافهو أن يكون بني تصوّ  :ا اجلامع الومهيأمّ 

عنه يف أحدمها لون بياض و يف يكون املخرب : -أ، تشبه متاثل حنو ·
 : مثال ذلك اين لون صفرةالثّ 

سحاق إحى وأبو شمس الضّ    نيا ببهجتها شرف الدّ ثالثة تُ 
 والقمر.

 ... والبياض واهلمس واجلهارة كالّسوادّ   تضادّ  ·

 .والّسهل واجلبل ذي بني الّسماء واألرضكالّ   شبه تضادّ   ·

ين أو الّشبيهني »ما منزلة املتضادّ "ينزل : وذلك أّن الوهم كما يقول الّسّكاكي
ولذلك جند الضّد أقرب حضورا بالبال مع ، هنفيجتهد يف اجلمع بينهما يف الذّ ، املتضايفني

 .1"الضدّ 
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هو أن يكون "بني تصّورا=ما تقارن يف اخليال سابق ألسباب مؤّدية إىل ف ا اجلامع اخليايلوأمّ 
يتأّدى إليه  يثبت فيه على حنو ما، يصل إليه من اخلارجممّا ، فإّن مجيع ما يثبت يف اخليال، ذلك

اختلف احلال يف ، وذلك ملا مل تكن األسباب على وترية واحدة فيما بني معشر البشر، ويتكّرر لديه
، وهي يف آخر ليست ترتاءى، با ووضوحا فكم من صور تتعانق يف خيالثبوت الّصور يف اخلياالت ترتّ 

، وكم صور ال تكاد تلوح يف خيال، وهي يف آخر ليست ترتاءى، يالوكم صور ال تكاد تلوح يف خ
فحّدث إليه من جانب ، وإن أحببت أن تستوضح ما يلوح به إليك، وهي يف آخر نار على علم

، "وعتلة، وقدوم، منشار: ّجنارا بتعديد، وقلم، وحمربة، قرطاس: كاتبا بتعديد: مثال أّول: اختبارك تلق
ولكن إن ، مل يصادف من هؤالء إنكارا، أي ذكر كّل شيئ مع لفقه، ذا العدّ "فإن احرتم املتكّلم ه

وذلك كجمعه ، وخلط هذه األشياء مع بعضها ومجع هذه إىل تلك صادف منهم اإلنكار غّري هذا
 .1"والعتلة والقلم والقدوم واحملربة، بني القرطاس واملنشار

ل كاكي وهو يؤصّ مها السّ يت قدّ األمثلة الّ فصيل أن نعود إىل توضيح بعض جيدر بنا بعد هذا التّ 
 : يت ضر}ا يف اجلامع الومهيمن هذه األمثلة الّ و ، أي ضرورة ورود العطف)، الوصل( ملبدأ اجلمع

سحاق إحى وأبو شمس الضّ      نيا ببهجتها ثالثة تشرق الدّ 
 .والقمر

بينما هي ليست كذلك ، مس والقمر واضحةالعالقة بني الشّ  ل هلذا البيت يلحظ أنّ فاملتأمّ "
إذ ، يعود إىل اختالفهما من حيث املقومات اجلوهرية( اوتربير ذلك رمبّ )، سحاقإأيب ( وبني بينهما

اين وذلك على اعتبار ضرورة ل والثّ مات اجلوهرية متماثلة بني العنصرين األوّ هذه املقوّ  جند أنّ 
، الثوباملقابل جندها خمتلفة مع العنصر الثّ )، رف عن زمنهماالطّ  وغضّ ، هور واخلفاءاالحتفاظ بالظّ 

طر جوع إىل الشّ تربير ذلك يبدأ بالرّ ، و بصيغة متجاوزة؟، فكيف جاز اجلمع بينها يف فضاء واحد
مس والقمر احلاضر يف الشّ ) اإلشراق( م املشرتك أال وهول من البيت أين ميكن العثور على املقوّ األوّ 

 : ايلكل التّ وتوضيح ذلك يكون على الشّ )، يف العامل الفعلي( ةسحاق" بالقوّ إ ويف"أيب، بالفعل

 .مسنيا ببهجة الشّ تشرق الدّ  -

 .نيا ببهجة القمرتشرق الدّ  -
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، سبة أليب إسحاقم الغائب بالنّ املقوّ  سحاق.وبناء على ذلك فإنّ إ نيا ببهجة أيبتشرق الدّ  -
يستقيم  ل حّىت طر األوّ تعويضه بذكر اإلشراق يف الشّ  مثّ ، للعنصرين اآلخرين سبةوالوارد بالنّ 

 .1ر بينهما"ف التوتّ ا خيفّ ممّ ، الثةومها بني العناصر الثّ  اجلمع

ل على ما يذهب إليه يف كي أمثلة أخرى تدلّ كاّ باإلضافة إىل هذه األمثلة فقد ساق السّ 
غات ي قد جتاوز مسوّ كا كّ السّ  ومن جهة أخرى ميكن القول أنّ ، عام وهو مبدأ الوصل إصياغته ملبد
ح هي األخرى إمكانية إدراك العالقات القائمة اها إىل مفاهيم أخرى توضّ يا إيّ حوية متعدّ العطف النّ 
 واجلامع اخليايل.، اجلامع العقلي واجلامع الومهي، ضحناها سابقا تلك هي اليت أو، بني اجلمل

  البحث الّنحوي عند األصوليني .3

 الّنحويعالقة األصوليني بالبحث  .1.3

رعية من م يف جمال استنباط األحكام الشّ يف أ�ّ  زا ترب حوي إمنّ عالقة األصوليني بالبحث النّ  إنّ 
ذي واملعىن الّ ، على ما حيمله من معىن صّ هلم من معرفة طرق داللة النّ  البدّ  نةنصوص الكتاب والسّ 

 ل بهوهو ما يتكفّ ، بإزائه أصالةفظ ضع اللّ أي ما وُ ، منها املعىن احلقيقي خمتلفة أنواع صّ حيمله النّ 
فظ غة فيه ذلك املعىن األصلي فاستعملت اللّ ذي جتاوزت اللّ ستعمايل الّ اإلومنها املعىن )، علم املعجم(

وهو ما  ومنها املعىن الوظيفي)، علم البيان( ل بهعلى سبيل ا�از أو الكناية وهذا ما يتكفّ ، يف غريه
من أجلها ) وظيفة( يف أثناء تركيبها مع غريها من، حقيقي أو استعمايليه الكلمة مبا هلا من معىن تؤدّ 

 أو، صدر عنه احلدث) فاعال( أو) حدثا صادرا عن ذات( كيب هي كو�ااستخدمت يف هذا الّرت 
أو شرطا حلكم ، من حكم سابق) استثناءا( أو، أو متييزا ملبهم قبلها، وقع عليه احلدث) مفعوال(

}ذه املعاين  لو العلم الذي يتكفّ ، كيبعند الّرت  عان وظيفية ال تفهم إالّ أو غري ذلك من م، الحق
قبل أن يدخلوا يف صلب ، فاألصوليون ةومن مثّ ")، علم النحو( هو حويةيت مسيت باملعاين النّ الّ 

 صّ حبثوا فيما يساعدهم على فهم معىن النّ ، صّ موضوعات أصوهلم وقواعدهم الستنباط احلكم من النّ 
 مة إضافية أطلقوا عليها أحيانا اسميف مقدّ  -والوظيفي احلقيقي االستعمايل- الثةبشعب املعىن الثّ 

وية من أغرز ما حبثه حوقد كان نصيب املعاين النّ )، مباحث األلفاظ( وأحيانا) غويةاللّ  ئاملباد(
الثة جمال حبث لثّ كان ،  من تركيب اجلملة ئاشهذا املعىن الوظيفي النّ  واملالحظ أنّ ، األصوليون
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وعلم ، حوهي علم النّ ، كييبحبسب حاجة أصحا}ا إىل املعىن الّرت ، اختصاصات من ثقافتنا العربية
 1"وأصول الفقه.، البالغة

حو صاحب االختصاص الوحيد يف البحث عن املعىن وكان من املفروض أن يكون علم النّ 
، سيس قواعد األسلوب البليغ ألداء املعىنحبيث يبين االختصاصان اآلخران حاجتهما يف تأ، الّنحوي

على نتائج حبث الّنحاة يف تركيب اجلملة وما يؤّديه ، صّ وقواعد استنباط احلكم من فهم مدلول النّ 
يعاب على الّنحاة كو�م شغلوا بشاغل  وهو ما"ذي حدث ولكّن الّ ، كيب من معاين تأليفيةهذا الّرت 

وتقدمي  حيدث الّتأليف والّربط بني مفردا=ا من أدوات وصيغما و ، آخر عن البحث يف تأليف اجلملة
فكان ما ، وتأخري وباجلملة فقد كان هذا الّشاغل اآلخر هو اهتمامهم بعمل بعض اجلملة يف بعض

يستفيده قارئ الّنحوي هو عمل صيغ األفعال واألمساء املشتّقة فيما يتبعها من فاعل أو مفعول وعمل 
وأمثال ذلك ممّا يسّمى أو عرف عند ، وأفعال وصل فيما ترتبط به من أمساءوالعطف وال، حروف اجلرّ 

وبتخصيصهم البحث الّلغوي يف إطار العامل الّنحوي ضّيعوا بذلك تلك )، بالعامل الّنحوي( الّنحاة
ومن أجل سّد هذا الفراغ الذي تركه ، يت كان جيدر }م أن يتناولوها يف حبوثهمأليفية والّ املعاين التّ 

وما يتعّلق به من مراعاة ، اهتّم البالغيون وهم يؤّسسون لوضع أصول األسلوب البليغ، ّنحويونال
إىل دراسة طرق تأليف ، املتكّلم ملقتضيات حال الّسامع من أجل تبليغ الغرض الذي يريده من كالمه

حبيث درسوا يف ، 2"ذي يرتبط ارتباطا وثيقا حبال املتكّلم وحال الّسامعالكالم اخلربي واإلنشائي الّ 
هن عن مضمون اخلرب أو حيمل شّكا أو حيمل باب اخلرب ما يقتضيه حال الّسامع من كونه خايل الذّ 

كما درسوا يف باب اإلنشاء ما يقتضيه احلال من كون املنشأ أمرا أو �يا أو دعاء ،  إنكارا وأمثال ذلك
  ...اخل.أو نداء

 بليغ عثروا من خالل ذلك على ما يؤّديه الّنظمومن خالل دراسة البالغيني ألصول األسلوب ال
لنصل بعدها إىل الفريق ، كان املفروض أن تكون من صميم درس الّنحاة  -معان حنوية–وأدواته من 

الثّالث بعد الّنحاة والبالغيني وهم األصوليون وهم مركز احلديث يف هذا املبحث حبيث اّجته هؤالء يف 
ل استنباط احلكم الّشرعي من الّنص إىل دراسة الّنص العريب وهو وضع أصو "تقعيد موضوع حبثهم 

، ال ملعرفة ما جيب أن يكون عليه األسلوب البليغ، أو أّي كالم عرّيب فصيح، نا أو سّنةآسواء كان قر 
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، بل ملعرفة ما يريده املتكّلم بأّي أسلوب بالغي من املخاطب أيريد مثال إفادته مضمون اخلطاب فقط
ليستنبطوا من ذلك ، خيريبأحدمها أو التّ  على حنو اإللزام، ء ذلك فعل شيء أو تركهأم يطلب من ورا

 .1"أحكام الوجوب أو احلرمة أو اإلباحة

أو  وهاوهي اليت مسّ -معلى مراد املتكلّ  صّ هم البحث يف داللة النّ بيعي أن جيرّ وقد كان من الطّ 
 ناته يف مرحلة سابقة علىومكوّ  صّ يف داللة النّ إىل البحث -) صديقيةاللة التّ الدّ ( ــــب اصطلحوا عليها

وهو ما ، ب قبل أن يكون مرادا أو غري مرادوهي مرحلة تصور املعىن املركّ ، و اجلزم باملراد) صديقالتّ (
ذي والّ  صّ األصوليني يف موضوع حبثهم حول داللة النّ  ضح أنّ ومن هنا يتّ ) صوريةاللة التّ بالدّ ( وهمسّ 

 ة.رعية كانوا أكثر وضوحا ودقّ عملية استنباط األحكام الشّ  من خالله تتمّ 

ري صوّ من خالل حديثهم عن املدلول التّ ، أليف وداللة اجلملةوقد حبث األصوليون يف نظام التّ "
 بغضّ ، كيب بإزائهاألداة أو الرتّ  أو يغةالصّ ، غةذي وضعت اللّ أي املعىن الّ ) اللة الوضعيةالدّ ( دا�رّ 
 ومىت الحظنا، مطابقا ملقتضى احلال أو غري مطابق، م أو غري مقصودكونه مقصودا للمتكلّ ر عن  ظّ النّ 
فقد أضفنا إليه شيئا مل ، أو ألي لفظ آخر، يغة أو لألداةغوي للصّ يف حتديد املعىن اللّ ) واملقام القصد(

 .2"فظ بإزاء املعىنغة حني وضعت اللّ تلحظه اللّ 

بني نوعني من داللة -صّ رعي من النّ استظهار احلكم الشّ عند -ق األصوليون يف حبثهمكما فرّ 
لبية الطّ  ّنسبةعلى ال) فعلا( كداللة صيغة،  دغوي ا�رّ ضع اللّ و فما كانت استفاد=م له من ال: صّ النّ 
اللة الوضعية...و ما  الدّ ( ـــــب اصطلحوا عليه رط و هو مارط على تعليق اجلزاء على الشّ داللة أداة الشّ و 

، يغة على الوجوبكاستفاد=م داللة الصّ ) مقام البيان( م وكونه يفاستفاد=م له من مراد املتكلّ كانت 
اإلطالق ( أو) اللة اإلطالقيةالدّ ( وه برط سببا منحصرا للجزاء مسّ على كون الشّ ) األداة( وداللة
ل ما بل بتدخّ ، غويلّ بالوضع ال تمّ ت حنصار الااليغة واألداة على الوجوب و داللة الصّ  ألنّ )، املقامي

اللة األوىل داللة الدّ  ضح أنّ ومن هنا يتّ  م احلكيم يف مقام البيانأي كون املتكلّ ) قرينة احلكمة( وهمسّ 
اللة دون غة ال تنفرد بالدّ اللّ  ألنّ ، انية داللة أصولية أو بالغيةغة والثّ ا تنبين على وضع اللّ أل�ّ ، حنوية
 .3") البيانم....ومقام صد املتكلّ ق( لتدخّ 

                                                             

 .11، ص الّسابقاملرجع  1

  13، ص ، البحث الّنحوي عند األصولينيمجال الّدينمصطفى  2

 .14، صنفسهاملرجع  3
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ذي هو بيعي أن يكون موضوع حبث األصوليني ليس حبثا عن اإلعراب الّ لقد كان من الطّ 
، رطوالشّ ، ا انصب حبثهم عن داللة اجلملة العربية يف أساليب اإلستثناءو إمنّ ، اختالف أواخر الكلم

 .1"بتغيري أواخر الكلمعالقة له  ا الو أمثال ذلك ممّ ، نكريعريف و التّ والتّ ، والوصل، وكيدوالتّ 

انية مة الثّ ا املقدّ " أمّ : د ما جتب معرفته على ا�تهد من العربيةوهو حيدّ ) ه505ت( يقول الغزايل
ز مييّ  ستعمال إىل حدّ االذي يفهم به خطاب العرب وعاد=م يف القدر الّ : أعين ؛حوغة و النّ فعلم اللّ 

 ومطلق، وحمكمه ومتشا}ه، هه وخاصّ وعامّ ، وجمازهوحقيقته ، فيه بني صريح الكالم و ظاهره و جممله
 2.وحلنه ومفهومه"، ه فحواهونصّ ، دهمقيّ  هو

 فظية من الكتابة اللّ ف معرفة دالالت األدلّ ا علم العربية فلتوقّ " وأمّ ) : ه631( ويقول اآلمدي
، احلقيقة وا�ازة على معرفة موضوعا=ا لغة من جهة والعقد من األمّ  وأقوال أهل احللّ ، نةوالسّ 

، واإلشارة قتضاءاالو ، واملنطوق واملفهوم، واحلذف واإلضمار، قييدوالتّ  طالقاإلو ، واخلصوص والعموم
وهو يوجب على -) ه790( اطيبر الشّ ويفسّ  3".علم العربية إالّ  ا ال يعرفواإلمياء وغريه ممّ ، نبيهوالتّ 

اس من  أنا منذ ثالثني سنة أفيت النّ : قول اجلرمي يها�تهدين أن يبلغوا يف العربية مبلغ اخلليل و سيبو 
ه يف كالمه على فقد نبّ ، حوم يف النّ تكلّ  و إنّ ، "و املراد بذلك أن سيبويه: فيقول، كتاب سيبويه
، الفاعل مرفوع ومل يقتصر فيه على بيان أنّ ، فا=ا يف ألفاظها ومعانيهاو أحناء تصرّ ، مقاصد العرب

ه احتوى على علم املعاين  أنّ حّىت ، به باب ما يليق  يف كلّ بل هو يبّني ، ذلكو حنو  واملفعول منصوب
 . 4فات األلفاظ و املعاين"ووجوه تصرّ ، و البيان

 

  

                                                             

 .14، ص الّسابقاملرجع  1

2
 .352، ص 3، املطبعة األمريية، القاهرة، دط، ج املستصفى من علم األصولأبو حامد بن حمّمد الغزايل،  

ت الّشيخ عبد الّرزاق العفيفي، دار الّصميعي،  ،األحكاماإلحكام يف أصول ، اآلمدّي أبو احلسن علي بن أيب علي بن حمّمد 3
 .9، ص 1، ج2003، 1ط 

ّ̧ أبو زيد االمام الّشاطيب،  4 ، ص 4، ت أبو عبيدة مشهور بن حسن سلمان، ج املوافقات يف أصول الّشريعةبكر بن عبد ا
115 -116 . 



 )العربية( الّلسانية الّدراسات يف العطف ين الثا الفصل

   142 

 العطف عند األصوليني .2.3

وال خيفى على ، يعّد علم األصول من العلوم ذات األثر بعيد املدى يف احلياة الفكرية اإلسالمية
عالقة أو باألحرى من فائدة على البحوث الّلغوية ألّن أصول الفقه أّي باحث ما هلذا العلم من 

وأدلّته فمن ال  الّلذين مها أساسا أصول الفقه، متوّقفة على معرفة الّلغة الفصحى لغة القرآن والّسّنة
 .يعرف الّلغة ال يتسّىن له معرفة األحكام الّشرعية واستنباطها

بل كان هلم نشاط لغوي ملحوظ ، على علم الفقه والواقع أّن األصوليني مل يقتصر نشاطهم
حبيث من يفعل ذلك سيلمس هذا ، ميكن حتّريه من خالل القراءة املتأنّية الفاحصة للكتب األصولية

وطرق  ورسوخ علمائه يف الّلغة كما تتجّلى له مناهجهم، وينكشف له أصالتهم، الّنشاط الّلغوي
 .استنباطهم لألحكام الّشرعية

 ث الّلغوية اليت لقيت عناية واهتمام األصوليني وذلك من خالل إدراكهم ألمهّيتهاومن املباح
ونذكر على سبيل الّتمثيل ال احلصر حديثهم عن ، يت حتّدثوا عنها يف ثنايا كتبهمالّ ) حروف املعاين(

 يت أشربت معىن حرف من احلروف كأمساء الّشرط واالستفهام ملا هلذه األدوات منبعض األمساء الّ 
وقد ذكر األصوليون هذه املباحث يف باب احلروف على طريق الّتغليب ، قيمة خاّصة يف بناء اجلملة

 .لألكثر

، يت هلا األثر البالغ يف تغيري املعىن وحتديده لدى األصوليني حروف العطفومن حروف املعاين الّ 
ينا أن ننقل أو نتتّبع  أتوهو املبحث الذي ار ، بالّدراسة والّتحليل كذلكولذلك جندهم قد تناولوها  

األصوليني فيه وذلك من خالل ما سنتعّرض إليه يف اجلانب الّتطبيقي وبالّتحديد عند علم من  كالم
ذين غلب على حبوثهم الّلغوية املنهج األصويل وسيّتضح ذلك يف حينه إن شاء هللا األعالم الّلغويني الّ 

 .تعاىل
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 الفقه وجه االحتياج إىل حروف املعاين يف أصول .3.3

إّن تعّرض األصوليني ملباحث حروف املعاين يف كتبهم إّمنا يرجع إىل ضرورة االستدالل }ا يف 
ّن فهم هذه الّنصوص متوّقف على فهم معاين تلك إحيث ، فهم الّنصوص الّشرعية فهما صحيحا

ل األصوليون احلديث عنها وعن مباحث الّلغة بصفة عاّمة كمدخل إىل أصو  عدّ احلروف ولذلك 
ا كثر : يقول الّشريازي، الفقه

ّ
"واعلم أّن الكالم يف هذا الباب كالم يف باب من أبواب الّنحو غري أنّه مل

 .1احتياج الفقهاء إليه ذكرها األصوليون"

وعلى هذا فإّن الفقيه أو علماء األصول عموما حيتاجون إىل معرفة تلك احلروف لكثرة وقوعها 
 .يف األدّلة الّشرعية

موا يف أمور هي حمض العربية ولست أرى ذكرها و لكن أذكر منها تكلّ  مثّ ": إمام احلرمنيويقول 
تكّلم فيه أهل الّنظر من الفقهاء واألصوليني مثّ ال أجد بّدا من ذكر معاين حروف كثرية الّدوران يف  ما

 .2الكتاب والّسنة"

عرفة معانيها لكثرة وقوعها يف اليت حيتاج الفقيه إىل م"هذا مبحث احلروف : يقول ابن الّسبكيو 
"هذه احلروف تشتّد احلاجة يف الفقه إىل معرفتها لوقوعها : ويقول صاحب منهاج األصول، 3األدلّة "

 ذلك ألنّ و ، وبناء على ما تقّدم ميكن القول إّن األصوليني قد أدركوا أمهّية حروف املعاين.4يف األدّلة"
 األسلوب و طريقة تركيبه.ف على فهم هيئة رعي متوقّ فهم احلكم الشّ 

وحّىت تّتضح لدينا عناية األصوليني حبروف املعاين عاّمة وحروف العطف بصفة خاّصة سنكتفي 
يت تبّني تأثري هذه احلروف يف املعىن الوظيفي للجملة وبالّتايل تأثريها يف بعض األمثلة الفقهية الّ  بإيراد

 .بشكل عامّ  تغيري احلكم الفقهي

  

                                                             

  35، ص 1957، 3، طالفقه الّلّمع يف أصولأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الّشريازي،  1

ص  1ه، ج 1399، 1، طالربهان يف أصول الفقه، ت عبد العظيم الديبأبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين،  2
179 . 

 . 436، ص 1حاشية العطّار على مجع اجلوامع، ج 3

، 1، ت د شعبان حمّمد إمساعيل، مكتبة الكّليات األزهرية، القاهرة، طاإلYاج يف شرح املنهاجعلي عبد الكايف الّسبكي،  4
 . 229، ص 1، ج1981
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 الفقهية اليت ترتّتب عن القول بأّن الواو ملطلق اجلمعبعض األحكام  .1.3.3

تيب وال للمعّية أو يت قّدمها األصوليون والفقهاء على أّن الواو ملطلق اجلمع ال للرتّ من األدّلة الّ 
إذ .) ّن الذين آمنوا وعملوا الّصاحلاتإ: (من خالل تدليلهم بقوله تعاىل، معىن آخر غري اجلمع أيّ 

"وال يتخاجلن يف ومهك أّن الواو أوجبت الّرتتيب "حيث رّتب العمل على : يقول بعض الفقهاء
ال ) ومن يعمل من الّصاحلات وهو مؤمن: (ومل يعترب بدونه ألّن ذلك استفيد من قوله تعاىل، اإلميان

ا كانت أصال يف أي ليست الواو للرتّ ، لكّن الواو استدراك من حيث املعىن، من الواو
ّ
تيب لكّنها مل

كان ذلك دليال على أّ�ا وضعت ملطلق العطف ،  العطف لكو�ا أكثر وقوعا بداللة االستقراءباب 
 1".ذي هو أصل ما سواهالّ 

دًا اْلبَابَ  َواْدُخلُوا ﴿ :يت قّدموها أيضا يف قوله تعاىلومن األدّلة الّ   ﴾ ِحطَّةٌ  َوقُولُوا سُجَّ
دًا اْلبَابَ  َواْدُخلُوا ِحطَّةٌ  َوقُولُوا ﴿ :ّمث قال يف سورة األعراف]  58 :[سورة البقرة /اآلية  ﴾ سُجَّ

وكذلك قوله ، وتعاىل حمال ناقض يف كالمه سبحانهوالقّصة واحدة والتّ  ]161:[سورة األعراف/ اآلية
اِكِعينَ  َمعَ  َواْرَكِعي َواْسُجِدي ِلَربِّكِ  اْقنُتِي َمْريَمُ  يَا ﴿ :تعاىل : [سورة آل عمران/ اآلية ﴾ الرَّ

 .2"والرّكوع مقّدم على الّسجود ]43

وذلك ألّن اجلزاء متعّقب ، أحكام اجلزاءيت ختتّص بء هي الّ اومن أدلّتهم الفقهية أيضا أّن الف
وال يصلح ، فلذلك اختّصت }ا، عقيبيت تدّل على التّ والفاء هي الّ ، وجبه من شرط أو حنوهعلى ما يُ 

ملا اقرتن احلال بني الفاء والواو ومن أجل هذا فإّن من فلو كان موجبها الّرتتيب ، فيها الواو كما ذكر
تيب من ذلك يظهر أنّه لو كان الرتّ 3"إن دخلت الّدار وأنت طالق " طّلقت يف احلال ": مرأتهقال ال

ولتأّخر وقوع الّطالق إىل وجود ، تيب باإلمجاعموجب الواو مل خيتّل الكالم بذكر الفاء مكانه ألنّه للرتّ 
إذ ، "إن دخلت الّدار وأنت طالق ومل يقع يف احلال كما تأّخر لو ذكر بالفاء: مرأتهقال الالّدخول لو 

 .لو كان للّرتتيب لكان مبنزلة الفاء ولصلح للجزاء كالفاء

 الواو للّرتتيب عن إفادة املرتتّبة بعض األقوال الفقهية .2.3.3

                                                             

ّ̧ بن أمحد املعروف حبافظ الّدين الّنفسي،  1 ، دت، 1، بوالق، ط كشف األسرار شرح املصّنف على املنارأبو الربكات عبد ا
 .112، ص 2ج 

 .136، ص1977، منتدى سور األزبكية، دط، و ولطائف الفقهحروف املعاين بني دقائق الّنححممود سعد، ينظر:  2

 .111 – 110، ص 2، ج نفسهاملرجع  3
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يف أحكام القرآن  أيضا كما هوهذا القول ذهب إليه بعض أصحاب الّشافعي وقد نقل ذلك عن
يف الوضوء يعترب ذكر اآلية مثّ : ونسب ذلك أليب حنيفة أيضا "ونقل عن الّشافعي رمحه هللا أنّه قال

 1جيز وضوؤه " تيب الذي ذكره هللا تعاىل ملومن خالف الرتّ : قال

بال  كوع مقّدم على الّسجودتيب من خالل القول بأّن الّر كما احتّج املثبتون على أّن الواو للرتّ 
 َواْسُجدُوا اْرَكعُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ﴿ :قدمي من الواو يف قوله تعاىلواستفيد هذا التّ ، خالف

كما احتّج هؤالء مبا ،  2"تيب ملا استفيد ذلك منها فلو مل تكن الواو للرتّ  ]77:[سورة احلج/اآلية ﴾
ا نزل قول 

ّ
فَا إِنَّ  ﴿ :هللا تعاىلروي عنه صّلى هللا عليه وسّلم وذلك أنّه مل  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

ِ  َشعَائِرِ  َّJعليه وسّلم] 158 :[سورة البقرة/اآلية ﴾ ا ّ̧ : قال الّصحابة رضوان هللا عليهم للنّيب صّلى ا
 .ففيه دليل على أّن الواو للّرتتيب 3"ابدءوا مبا بدأ هللا به ": مب نبدأ ؟ قال

 عقيبالفاء للتّ  جعل ناملرتتّبة عبعض األحكام الفقهية  .3.3.3

، يت تستعمل فيها الفاء على اعتبار الّتعقيب لكونه يقع عقيب الّشرط بال فصلمن الفروع الّ 
رط أن تدخل الثّانية بعد فالشّ  "ذه الّدار فهذه الّدار فأنت طالق"إذا دخلت ه: مرأتهفإذا قال الّرجل ال

أو ، انيةأو دخلت األوىل بعد الثّ ، دخلت إحدامها فقطفإن مل تدخل الّدارين أو ، األوىل بال تراخ
 .4ألنّه مل يوجد الّشرط"، انية بعد األوىل برتاخ مل تطّلقدخلت الثّ 

بّد يف وقوع  فال) طالقٌ  ا فأنتِ زيدً  فكّلمتِ  الّدارَ  إذا دخلتِ (: مرأته مثالوإذا قال الّرجل ال
 .5الّطالق من وقوع كالمها لزيد عقيب دخوهلا"

عقيب واألحكام تعقب الفاء للتّ ألّن ، وتستعمل الفاء يف أحكام العلل على سبيل احلقيقة
ألّن ) فتأّهبْ  الّشتاءُ  جاءَ : (وإن كانت مقارنة هلا بالّزمان كما يقال، وترتّتب عليها بالّذات، العلل

بعت : (الّرجل آلخروإذا قال )، افصاعدً  بعشرةٍ  ثوبٍ  كلَّ   أخذتُ : (ويقال، احلكم مرّتب على العّلة

                                                             

 .190، ص 2، ج كشف األسرارالّنفسي،  1

 . 48، ص 1، ج 2003، 1، ت الّشيخ عبد الّرزاق العفيفي، دار الّصميعي، طاإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي،  2

3
 .374، ص 1، ج 1985، العريب الرتاث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد حممد ، توطأامل، أنس بن مالك 

ّ̧ احلنفي الّصّديقي احملبويب،  4 ، 1ه، بوالق، ج 1386، 1، طعلى املنار شرح نور األنوارمالجيون بن أيب سعيد بن عبيد ا
 .198ص 

  347، ص 1، جاإلYاج يف شرح املنهاجعلي عبد الكايف الّسبكي،  5
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ألنّه رّتب ، رتفحرّ  أي قبلت، يكون قبوال للبيع) فهو حرّ ( فقال اآلخر) منك هذا العبد بكذا
ال ) وهو حرّ : (ولو قال، وال يرتّتب عليه إالّ بعد ثبوت القبول بطريق االقتضاء، اإلعتاق على اإلجياب

وأن يكون إنشاء احلريّة ، ابتة قبل اإلجيابفيحتمل أن يكون إخبارا عن احلريّة الثّ ، يكون قبوال للبيع
 .1عتاق بالّشك"اإلفال يثبت القبول و ، بعد القبول

 بعض األحكام الفقهية املرتتّبة على بعض املعاين اليت تفيدها "أو" يف الكالم .4.3.3

 السََّماءِ  فِي ُسلًَّما أَوْ  اْألَْرِض  فِي نَفَقًا تَْبتَِغيَ  أَن اْستََطْعتَ  فَإِنِ  ﴿ :يف قوله تعاىل :الّتخيري
فافعل كأنّه خّري على تقدير االستطاعة أن خيتار أحد األمرين ، فتقديره]  35:/اآليةاألنعام [سورة ﴾

ال ، ّمث يرد األمر بأحدمها، والفرق بينهما أّن الّتخيري فيما أصله املنع، ألّن اجلمع بينهما غري ممكن
 .2عيني وميتنع اجلمع بينهما "على التّ 

 َما أَْوَسطِ  ِمنْ  َمَساِكينَ  َعَشَرةِ  إِْطعَامُ  فََكفَّاَرتُهُ  ﴿ :أّما مثال اإلباحة ففي قوله تعاىل

 ﴿ :وقوله تعاىل ]89:/اآليةاملائدة [ سورة ﴾ َرقَبَةٍ  تَْحِريرُ  أَوْ  ِكْسَوتُُهمْ  أَوْ  أَْهِليُكمْ  تُْطِعُمونَ 
ن فَِفْديَةٌ  ألّن املراد به األمر بأحدمها ] 196: /اآليةالبقرة [سورة ﴾ نُُسكٍ  أَوْ  َصدَقَةٍ  أَوْ  ِصيَامٍ  ّمِ

 .3فلو أتى باجلمع مل مينع منه بل يكون أفضل"، رفقا باملكّلف

ّ̧ تعاىل :حكم "أو" يف آية احملاربة َ  يَُحاِربُونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إِنََّما ﴿ :قال ا َّJَوَرُسولَهُ  ا 

نْ  َوأَْرُجلُُهم أَْيِديِهمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ  يَُصلَّبُوا أَوْ  يُقَتَّلُوا أَن فََسادًا اْألَْرِض  فِي َويَْسعَْونَ   ِخَالفٍ  ّمِ
  ]33:/اآليةاملائدة [سورة ﴾ اْألَْرِض  ِمنَ  يُنفَْوا أَوْ 

  

                                                             

ّ̧ احلنفي الّصّديقي،  1  .198، ص 1، جشرح نور األنوار على املنارمالجيون بن أيب سعيد بن عبيد ا

  138، ص 1977، منتدى سور األزبكية، دط، حروف املعاين بني دقائق الّنحو ولطائف الفقهحممود سعد،  2

 .138، ص نفسهاملرجع  3
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، فذهب بعضهم إىل أّ�ا للّتخيري، يف هذه اآلية الكرمية) أو( اختلف الّنحاة واألصوليون يف
 : لإلضراب ومن تلكم اآلراء اليت سنحاول ذكرها) بل( وقيل أّ�ا مبعىن

اإلمام باخليار يف العقوبات املذكورة يف  إىل أنّ -رمحه هللا-حيث ذهب  ": مذهب اإلمام مالك :أّوال
تقتضي ) أو( في ألنّ لب والقطع و النّ  يف احملاربني بني القتل والصّ هذا فاإلمام خمّري  ىاآلية الكرمية وعل

هم لّ ك،  خعيالنّ  و وعمر بن عبد العزيز، بروى عن ابن عباس وسعيد بن املسيّ وهذا ما يُ ، خيريالتّ 
األحكام اليت أوجبها هللا تعاىل من القتل   يف احلكم على احملاربني حيكم عليهم بأيّ اإلمام خمّري : قال

خيري كما للتّ ) أو( ظاهر " إنّ : -رمحه هللا تعاىل -و قال ابن كثري، 1"ظاهر اآليةباحلكم في من أو النّ 
ثْلُ  فََجَزاءٌ  ﴿ :يديف نظائر ذلك من القرآن كقوله تعاىل يف جزاء الصّ   يَْحكُمُ  النَّعَمِ  ِمنَ  قَتَلَ  َما ّمِ

نُكمْ  َعْدلٍ  ذََوا بِهِ   ﴾ ِصيَاًما ِلكَ ذَ  َعْدلُ  أَوْ  َمَساِكينَ  َطعَامُ  َكفَّاَرةٌ  أَوْ  اْلَكْعبَةِ  بَاِلغَ  َهْديًا ّمِ
ِريًضا ِمنُكم َكانَ  فََمن ﴿ :ارة الفديةوكقوله جل ثناؤه يف كفّ   ]95 :/اآليةاملائدة [سورة  بِهِ  أَوْ  مَّ

ن أَذًى أِْسهِ  ّمِ ن فَِفْديَةٌ  رَّ كقوله يف   ]196 :/اآليةالبقرة [سورة﴾  نُُسكٍ  أَوْ  َصدَقَةٍ  أَوْ  ِصيَامٍ  ّمِ
 أَوْ  أَْهِليُكمْ  تُْطِعُمونَ  َما أَْوَسطِ  ِمنْ  َمَساِكينَ  َعَشَرةِ  إِْطعَامُ  فََكفَّاَرتُهُ  ﴿ :ارة اليمنيكفّ 

خيري فكذلك فلتكن ها على التّ هذه كلّ  ]89 ﴾ [سورة املائدة/اآلية: َرقَبَةٍ  تَْحِريرُ  أَوْ  ِكْسَوتُُهمْ 
 .2"هذه اآلية

 قُلُوبُُكم قََستْ  ثُمَّ  ﴿ :كقوله تعاىل) بل( مبعىن) أو( حيث يرون أنّ ، وهو مذهب األحناف: ثانيا

ن  بل أشدّ ( قيل معناه ]74:[سورة البقرة/اآلية ﴾ قَْسَوةً  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  فَِهيَ  ِلكَ ذَ  بَْعدِ  ّمِ
 :و من ذلك قول الشاعر) قسوة

وصورتها أو أنت في العين    حىمس في رونق الضّ بدت مثل قرن الشّ 
 .أصلح

                                                             

1
ّ̧ حمّمد بن أمحد بن أيب بكر،   ، 6، دار الكتب املصرية، دط، ج اجلامع ألحكام القرآناإلمام القرطيب مشس الّدين أبو عبد ا

 .151ص 

2
 .51، ص، 2، ج2002، 1، دار الفكر، ط تفسري القرآن العظيم أبو الفداء احلافظ ابن كثري الّدمشقي، 
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بوا إذا ارتقت لوا إذا قتلوا فقط بل يصلّ " أن يقتّ ـــب و عليه يكون تقدير عبارة القرآن يف آية احملاربة
نفوا من ع أيديهم و أرجلهم إذا أخذوا املال فقط بل يُ بل تقطّ ، فس و أخذ املالاحملاربة بقتل النّ 

 ."1ريقفوا الطّ وّ األرض إذا خُ 

                                                             

 .211، ص 1، ج شرح نور األنوار على املناري الّصّديقي، مالجيون بن أيب سعيد بن عبيد هللا احلنف 1



 

 

 

 الثّالث الفصل
 العطف يف الّدراسات الّلسانية احلديثة

 -نظرية الّنحو الوظيفي-
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الّتحّوالت الّسريعة اّليت شهدها البحث الّلساين لدى الغربيني قد متّخض عنه ظهور نظريات  إنّ 
اّلذي نظر واّجتاهات لسانية ذات منطلقات وتوّجهات فكرية خمتلفة و اليت من أبرزها االّجتاه الوظيفي 

ّونات داخل حيث أعطى االهتمام األكرب لوظائف املك، يف دراسته لّلغة نظرة ختتلف عن سابقيه
والّظروف  اجلملة وربط الّلغة بالوظيفة اّليت تؤّديها يف سياق االستعمال وكذا ربطها بالبيئة االجتماعية

نظرية الّنحو الوظيفي يف دراسته للجانب الّرتكييب لّلغة ولعّل أبرز ما أجنبه االّجتاه الوظيفي ، احمليطة gا
واليت على خمتلف الّظواهر الّلغوية وطّبقها  -أمحد املتوّكل–ريب اّليت نقلها إىل الّلغة العربية الباحث املغ

تبيان تلك أجل  وقد ُخّصص هذا الفصل من، اّلذي هو موضوع الّدراسةمن بينها ظاهرة العطف 
يف دراسته هلذه ذه الّنظرية وحتديدا هل عرضه من خاللاملفاهيم واملصطلحات اّليت تبّناها املتوّكل 

 .)العطف(اهرة لظّ ا
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 ق بالعطف مصطلحات ومفاهيم إجرائية وظيفية تتعلّ  .1

بنات األساسية لتحقيق يت تعترب اللّ كائز الّ سنحاول يف هذا املبحث الوقوف على املبادئ والّر 
حو اثي العريب والوجهة الوظيفية اليت جاءت gا نظرية النّ واصل حول مفهوم العطف من منظوره الرتّ التّ 

ذكري مبجموعة من املصطلحات الوظيفية اإلجرائية اليت هي على التّ  الوظيفي وذلك من خالل إعادة
، احلدّ ، احملمول، حديد (احلملها باحلديث على وجه التّ يت خنصّ صلة مباشرة بباب العطف والّ 

داولية)كما نطرق التّ ، الليةالدّ ، كيبيةالث األساسية (الّرت باإلضافة إىل الوظائف يف مستويا�ا الثّ 
 .ة اإلجنازيةآخرين مها احملتوى القضوي والقوّ  باحلديث عنصرين

 احملمول .1.1

حو الوظيفي ا يف النّ اخلرب) "أمّ -حصر مفهوم احملمول من املنظور العريب على املسند (الفعل يتمّ 
، فة)، (ص، م)، (س، عل)، كيبية (فالّرت  ومقولته، ية وعالقةخاصّ  على دالّ  predicateفاحملمول 

 1".احلدود إضافة إىل عدد من .رف)، (ظ

 االختبارُ   .و فرحٌ عمرٌ   .مفيدةٌ  عةُ المطال  .زيدٌ  قامَ  حنو:

 اليومَ 

، ه موجود أو ليس مبوجود لشيء آخر"احملمول هو احملكوم به أنّ وقد ورد يف املعجم الفلسفي أنّ 
، (زيد) :مثال املوضوع قولنا، شيئا آخر موجود له أو ليس مبوجود ذي حيكم عليه بأنّ واملوضوع هو الّ 

 . 2(كاتب)من قولنا (زيد كاتب) " :(زيد كاتب) ومثال احملمول قولنا :من قولنا

واة اليت ال ميكن حذفها (فعلي أو غري إذ هو النّ ، حو الوظيفي"وعلى احملمول تبىن اجلملة يف النّ 
ويكون هلذا احملمول فحوى معجمي تام؛أن ، ى (محال)نة حمموال واحدا تسمّ واجلملة املتضمّ ، فعلي)

                                                             

 .11، ص دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفيينظر: أمحد املتوّكل،  1

، 1، ج1982: دار الكتاب الّلبناين، بريوت باأللفاظ العربية والفرنسية واالجنليزية والالّتينيةاملعجم الفلسفي مجيل صليبا،  2
 .499ص 
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من حيث حمتواه املعجمي  ويدلّ ، اتل له يف املعجم يف شكل مداخل قائم الذّ كون صاحلا ألن ميثّ ي
 1". يندرج حتت أحد أمناط الوقائع األربعةعلى عمل معّني 

وهو ينتمي من ، نة للجملة مع جمموعة من احلدودالعناصر املكوّ  من أهمّ  فاحملمول إذن يعدّ 
ويأخذ احملمول إطارا ، ةعلى واقعة بأصناف أربع صفة) ويدلّ ، اسم، (فعلكيبية إىل مقولة احية الّرت النّ 

د يأخذ اإلطار احلملي ا�رّ ، على عمل(فعل) فالفعل (كتب)يدلّ ، دا حنو: كتب زيد مقاالمحليا جمرّ 
 .متق)) 2:مكتوب(س2منف (س)) 1: إنسان (س1كتب ف(س: ايلالتّ 

وهي ، ها (زمانا)روف مع حتققّ د من منظور الظّ ال عليها حممول اجلملة تتحدّ "وهذه الواقعة الدّ 
ل هذا وغالبا ما ميثّ ، ل الوقت املرجعق واقعة ما (عمل...) بوقت آخر يشكّ مقولة ربط وقت حتقّ 

مان لذا يكون الفرق بني اجلهة والزّ ، اخليماين الدّ كوين الزّ د التّ ا (اجلهة) فتحدّ أمّ ، ماألخري وقت املتكلّ 
د تكوينها ا اجلهة فتحدّ أمّ ، مذي يغلب أن يكون وقت املتكلّ ق الواقعة الّ حتقّ  ق وقتالزمن حتقّ  يف أنّ 

مقولة (املاضي) واملقولة : ز بثالث مقوالت زمانيةم ووقت إنتاج اخلطاب يتميّ فزمن املتكلّ ، اخليالدّ 
 2مانية (املستقبل)."واملقولة الزّ ، مانية (احلاضر)الزّ 

فاوت احلاصل للمقوالت املعجمية من ث عن التّ قد حتدّ ل املتوكّ  كما جتدر اإلشارة إىل أنّ 
رجة األوىل للقيام بدور حة بالدّ كيبية املرشّ حيث ورودها حمموالت"فلئن كان الفعل هو املقولة الرتّ 

رف يردان فة و الظّ الصّ  يف حني أنّ ، ا من حدود اجلملةفاالسم ينزع عموما إىل أن يكون حدّ ، احملمول
 : اليةلمية التّ د له السّ وقد حدّ  3وايل "الفعل على التّ ن لالسم و غالبا مقيديّ 

 احلدود  .2.1

عبارة ميكن استعماهلا لإلحالة على ذات  "كلّ  بقوله: لقد أشار سيمون ديك إىل مفهوم احلدّ 
 ذ الواقعة أو تستقبلهاات اليت تنفّ رف أو الذّ ل الطّ gذا املفهوم ميثّ  احلدّ  " أي أنّ ؛أو ذوات يف عامل ما

ل وتشكّ ، د داللتها من طرف احملمول سواء كان هذا احملمول فعليا أو غري فعليا تتحدّ إمنّ والواقعة 

                                                             

وما  25ص  قضايا الّلغة العربية يف الّلسانيات الوظيفية [بنية املكّونات أو الّتمثيل الّصريف الّرتكييب]ينظر: أمحد املتوّكل،  1

 بعدها.
 .23 – 22، منشورات عكاظ، املغرب ص ط يف الّلغة العربيةقضايا الّرابأمحد املتوّكل،  2

 .67ص  الّلغة العربية يف الّلسانيات الوظيفية [البنية الّتحتية]قضايا أمحد املتوّكل،  3
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ا حدود ظر إىل أمهيتها إمّ "وهي بالنّ : لسبة للواقعة ويف ذلك يقول املتوكّ ة بالغة بالنّ احلدود أمهيّ 
على ذوات تساهم يف تعريف  فهي موضوعات إذا كانت تدلّ ، (موضوعات) أو حدود(لواحق)

روف احمليطة د الظّ على جمرّ  وهي لواحق حني تدلّ ، ات املستقبلةوالذّ ، ذةات املنفّ كالذّ ،  الواقعة نفسها
ولتوضيح الفهم أكثر نسوق اجلملة  1تها أو هدفها."على زما¨ا أو مكا¨ا أو علّ  بالواقعة كأن تدلّ 

 .ٍفي المدرسة الماضيةً  نةَ السّ  جائزةً  اخالدً  المديرُ  أهدى   : اليةالتّ 

نة من صنف (عمل) وهي انتقال امللكية من على واقعة معيّ )أهدى(احملمول  يف اجلملة يدلّ 
ات و(خالد) الذّ ، ذةات املنفّ ومثل (املدير) الذّ ، إىل ذات أخرى (خالد) على سبيل اهلبة) ذات (املدير

نة ومثل (السّ ، كر مع احملمولموضوعات الزمة الذّ ت حدودا وعدّ ، لةات املتقبّ و(جائزة) الذّ ، املستقبلة
ويأخذ ، مان واملكانا الزّ ومها حدّ ، ان الحقان ال يلزم ذكرمها مع الواقعةاملاضية) و(يف املدرسة) حدّ 

 .حممول .ككلّ   يت حييل عليها احلدّ ا�موعة الّ : (س يس ي 2ة "البنية العامّ  احلدّ 

 احلمل .3.1

 : اليةسيمة التّ حو الوظيفي بالرتّ النّ ة للحمل يف د البنية العامّ حتدّ 

 .............الحق.1الحق ...........موضوع.1موضوع محول

حو الوظيفي للعامل موضوع احلديث (سواء أكان عامل الواقع أم ال له يف النّ مل ممثّ "وعليه يكون احل
 .من العوامل املمكنة) اعامل

على  وعدد من احلدود اليت تدلّ ، فعلين احلمل من حممول سواء كان فعليا أو غري ويتكوّ 
أو هو ، يء إحلاقه به يف حكمهيء على الشّ "محل الشّ  نقول احلمل:، 3وات املشاركة يف الواقعة"الذّ 

                                                             

 .32، ص العربية الوظيفة والبنية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا الّرتكيب يف الّلغةأمحد املتوّكل،  1
 . 35نفسه، ص  املرجع 2
  32 – 31ص  املرجع نفسه، ص 3
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، اإلنسان حيوان إنّ : فإذا حكمنا بشيء على شيء فقلنا مثال، نسبة أمر إىل أمر آخر إجيابا أو سلبا
 حنو: 1".عليه يقال له املوضوعواحملكوم ، فاحملكوم به يقال له احملمول

 .ِا في المكتبةصباحً  اا كتابً عمرً  زيدٌ  أعطى

 : ايلوميكن اعتبار مصدر اشتقاق هذه اجلملة هو اإلطار احلملي التّ 

 )) 3عمرا (س: 3متق (س)) 2كتابا (س: 2)) منف (س1زيد (س، 1{أعطى ف (س

 }.مك) يف املكتبة: 2زم (ص) صباحا:1مستق (ص

  )التداولية، الرتكيبية، الوظيفي (الدالليةحو األساسية يف نظرية النّ الوظائف  .2

ن خالل تقسيمها إىل ثالث حو الوظيفي مالوظائف األساسية يف نظرية النّ  حتديد متّ 
 .داوليةومستوى الوظائف التّ ، كيبيةومستوى الوظائف الّرت ، الليةمستوى الوظائف الدّ  :مستويات

 الوظائف الداللية  .1.2

سبة تها إىل حدود احلمل وذلك بالنّ ة حتديد األدوار اليت تسند مهمّ اللية بعمليّ الوظائف الدّ تقوم 
ع أو على (عمل أو حدث أو وض هذه الواقعة تدلّ  عليها احملمول على اعتبار أنّ  يت يدلّ إىل الواقعة الّ 

، هذه الوظائف دور ومهامّ داولية من خالل كيبية والتّ اللية عن الّرت ) وميكن متييز هذه الوظائف الدّ حالة
ا أمّ ، د من املنظور املعتمد يف تقدمي الواقعةحتديدها من الواقعة نفسها بل حتدّ  كيبية مثال ال يتمّ فالّرت 
خذه حدود احملمول أشري إىل الوضع اإلخباري الذي تتّ تها يف التّ ل مهمّ داولية فتتمثّ سبة للوظائف التّ بالنّ 

محولتها املعلوماتية وعليه فمن خالل هذه الفروقات بني الوظائف وذلك باعتبار ، داخل العبارة
 تها تنصبّ ومهمّ  حتديدها أو رصدها يف املدخل ذاته اللية يتمّ الوظائف الدّ  الث ميكن القول أنّ الثّ 

 .وات اليت حتيل عليها احلدود يف الواقعةأشري إىل نوع مسامهة الذّ حول التّ 

 .ات اليت قامت بتحقيق الواقعةر للذّ تؤشّ : ذاللية املنفّ فالوظيفة الدّ  -

                                                             

، 1، ج1982: دار الكتاب الّلبناين، بريوت املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالجنليزية والالّتينيةمجيل صليبا،  1
 .498ص 
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ة أو أو قوّ ، ذل الواقعة اليت قام gا املنفّ ات اليت تتحمّ ر للذّ تؤشّ  :لاللية املتقبّ والوظيفة الدّ  -
 .متموضع

 .يت تعين مستقبل الفعل اليت نقل شيء ما إىل ملكهاوهي الّ  :اللية املستقبلالوظيفة الدّ  -

 .موضع استقرار الشيءل تشكّ ل :اللية املكانالوظيفة الدّ  -

 .ات اليت انتقل منها شيء مافهي الذّ : ا وظيفة املصدرأمّ  -

ظر إىل  درجات متفاوتة من حيث األمهّية بالنّ ح أو تبّني وتقوم بني هذه الوظائف سلمّية توضّ 
 :ايلمط التّ ل على النّ فاوت عند املتوكّ د هذا التّ وقد حدّ ، الواقعة

 1زمان "ل>مستفيد>أداة>مكان>ذ>متقبّ منفّ 

 كيبية الوظائف الّرت  .2.2

 وظيفة الفاعل: اليتنيالوظيفتني التّ ، كيبيةنات اجلملة من خالل الوظائف الّرت تضاف إىل مكوّ 
كيبيتان انطالقا "وتعرف هاتان الوظيفتان الّرت : ل هاتني الوظيفتني بقولهح املتوكّ ويوضّ ، ووظيفة املفعول
انوي واملنظور الثّ ، ئيسيالن املنظور الرّ ذين يشكّ اللّ إذ تسندان إىل احلديث الوجهني ، من (الوجهة)

ل املنظور الذي يشكّ  وظيفة الفاعل تضاف إىل احلدّ  ل أنّ د من خالل كالم املتوكّ يتحدّ ، 2وايل "بالتّ 
 .انويالذي يأخذ املنظور الثّ  يف حني جند وظيفة املفعول تسند إىل احلدّ ، ئيسيالرّ 

فتربير ، كيبية دون غريهااملفعول بإسنادها إىل الوظائف الّرت ا اختصاص وظيفة الفاعل ووظيفة أمّ 
وخيتلف رسم حدود جماله ، كيب خيتلفتعريف الّرت  "وذلك ألنّ  ل بقوله:ذلك جنده عند املتوكّ 

 3".ةظرية العامّ شأنه شأن املفاهيم النّ ، سانيةظريات اللّ باختالف النّ 

ور احلامل للدّ  الوظيفي بإمكانية إسناده إىل احلدّ  حون احلامل للوظيفة الفاعل يف النّ "وميتاز املكوّ 
م يف اقيّمت الوعليه ، ل سببوهو أوّ ، ذ) دون غريه من احلدود احلاملة ألدوار داللية أخرىاليل (املنفّ الدّ 

ال يلتزم ، بيعيةغات الطّ ة عددا من اللّ مثّ  حو الوظيفي نفسه بدراسات توحي نتائجها بأنّ إطار النّ 
                                                             

 وما بعدها.  85، ص قضايا الّلغة العربية يف الّلسانيات الوظيفية [البنية الّتحتية]أمحد املتوّكل، ينظر:  1

، ص 1987، دار الّثقافة، الّدار البيضاء، من البنية احلملية إىل البنية املكّونية، الوظيفة املفعول يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل،  2
19. 

 .13، صالّرتكيبات الوظيفية، قضايا ومقارناتأمحد املتوّكل،  3
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اجلمل املبنية  وثاين سبب يرجع إىل أنّ ، وظيفة الفاعل أو وظيفة املفعول أو مها معاوصفها استعمال 
ّ̈  عن اأمّ  ،1".إن مل تكن منعدمة، (للمفعول) حمدودة اإلنتاجية ن وفق ا تكوّ إسناد وظيفة الفاعل فإ

 الية:لمية التّ السّ 

 .فا منف >متق>مستق>مستف>أد>مك>زم

....وفق .احلامل لدور املستقبل احلدّ  ل مثّ احلامل لدور املتقبّ  احلدّ ا وظيفة املفعول فتسند إىل وأمّ 
 : الّسلمّية الّتالية

 .منف >متق>مستق>مستف>أد>مك>زم

 فا+> +> + >+> +> + > +

 مف+> + >+> + > + > + 

ذي تسند إليه الوظيفة ن الّ املكوّ  فإنّ .حو الوظيفي"وعن إسناد احلاالت اإلعرابية حسب النّ 
اها يأخذ احلالة اإلعرابية اليت ختوله إيّ ، اللية(الفاعل أو املفعول) باإلضافة إىل وظيفته الدّ  كيبيةالرتّ 

 .2كيبية"وظيفته الرتّ 

ل منظورا ثانويا الذي يشكّ  يت فيها إسناد احلدّ دت بالوظيفة الّ ا وظيفة املفعول واليت حدّ أمّ 
 : ل ومثال ذلكال عليها حممول احلمللوجهة املعتمد يف تقدمي الواقعة الدّ 

 .اشايً  زيدٌ  شربَ 

 مف  فا  حممول                                               

 .ل آخر مشارك يف تقدمي الواقعة(شايا) ميثّ  فاحلدّ 

  

                                                             

 .3637، ص دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفيأمحد املتوّكل،  1
 وما بعدها  38، ص نفسهاملرجع  2
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، املستقبل :يةاللغة العربية إىل احلدود احلاملة للوظائف الدّ كما تسند وظيفة (املفعول) يف اللّ 
وباملقابل من ذلك ميتنع إسناد وظيفة (املفعول)  ....املكان، مان(املفعول املطلق) الزّ واحلدث  لاملتقبّ 

، -املفعول ألجله-ة) (العلّ  )،اللية (احلاليف العربية دائما إىل احلدود احلاملة للوظيفة الدّ 
 .باإلضافة إىل األداة واملستفيد -املفعول معه-(املصاحب)

اللية بالعالمة اإلعرابية كيبية و الوظيفة الدّ (املفعول) الّرت صال وظيفة كما جتري عملية اتّ 
 :1"ايلة إسناد املفعول كالتّ ميّ صب*وبناء على ذلك تكون سلّ *النّ 

 :2وبناء على ذلك تكون سّلمّية إسناد املفعول كالّتايل"

 مستقبل           متقبل                  زمان             

 حدث         >   +    >        مف   +                

 مكان +      

 : داوليةالوظائف التّ  .3.2

واحلمل كما هو ، نواة اجلملة من املنظور الوظيفي هي ما اصطلح عليه باحلمل من املعلوم أنّ  
ن من حممول وحدود وبناء على ذلك أصبح من املمكن توسيع دائرة اجلملة د لدى الوظيفيني يتكوّ حمدّ 

اجلملة ميكنها أن  وذلك ألنّ ، من احلمل الذي عّد نوا�ا األساسية كما ذكرنا سابقاباعتبارها أوسع 
ايل ال تكون تلك وبالتّ ، تشتمل على أكثر من محل باإلضافة إىل احتوائها على حدود خارجة عنه

عن ا تسند تلك احلدود اخلارجية للجملة إىل وظيفة تداولية ختتلف نة يف احلمل ذاته وإمنّ احلدود متضمّ 
داولية وهذه الوظائف التّ  يل) أو (املنادى)لها وظيفة (املبتدأ) أو (الذّ ومتثّ ، كيبيةاللية والّرت الوظيفة الدّ 

حو النّ  ريحصرها من طرف منظّ  واة األساسية للجملة (احلمل) متّ ذات البعد االستقاليل عن النّ 
اخلامسة كانت من اقرتاح والوظيفة  -سيمون ديك- دهاأربعة منها حدّ ، الوظيفي يف مخس وظائف

                                                             

، دار الّثقافة، الّدار البيضاء، من البنية احلملية إىل البنية املكّونية، الوظيفة املفعول يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل، ينظر:  1
 وما بعدها  61، ص 1987

 وما بعدها  61ص  ،من البنية احلملية إىل البنية املكّونية ،أمحد املتوّكل  2
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 :جنازها بقولهومقام إ ياقح قضية ارتباط هذه الوظائف بالسّ ذي يوضّ الّ  -لأمحد املتوكّ - املغريب
ظر إىل ما يربط نات اجلملة بالنّ وظائف تسند إىل مكوّ ، حو الوظيفيداولية حسب النّ "الوظائف التّ 

نات يف طبقات املعلومات اليت حتملها املكوّ ظر إىل نات يف البنية اإلخبارية؛أي بالنّ بني هذه املكوّ 
نات اجلملة طبقا للعالقة القائمة بني داولية إىل مكوّ بعبارة أخرى تسند الوظيفة التّ ، نةمقامية معيّ 

 .1نة"م واملخاطب يف طبقة معيّ املتكلّ 

 فصيل:وفيما يلي سنحاول تناول هذه الوظائف بشيء من التّ 

 البؤرة .أ

البؤرة "تسند  ل بأنّ حيث يرى املتوكّ  1978بناءا على مقرتح "ديك سنة ل مفهومها د املتوكّ حدّ 
وتنقسم البؤرة إىل قسمني  .2ثر بروزا يف اجلملة"كة أو األن احلامل للمعلومة األكثر أمهيّ إىل املكوّ 
ن الذي حيمل املعلومة ا�هولة وهي اليت تسند إىل املكوّ : أحدمها يصطلح عليه ببؤرة جديد، رئيسيني

ن الذي وهي اليت تسند إىل املكوّ : اين فيصطلح عليه ببؤرة مقابلةا القسم الثّ أمّ ، طرف املخاطبمن 
يت حتمل شّكا حول معلومة واردة يف أو بعبارة أخرى هي الّ ، املخاطب يف ورودها حيمل معلومة يشكّ 

 )،جواب-سؤالحتت ما اصطلح عليه ب (رائز  وعنيل بني هذين النّ ق املتوكّ وقد فرّ ، خاطبجمال التّ 
يت حتتوي على استفهام اجلمل األسئلة الّ  :) جواب-ل (رائز سؤالوهو يعين باألوّ  عقيب).التّ ، و(رائز
 حنو:

 .احديثً  اليومَ  حفظتُ    ؟ مَ اليو ماذا حفظتَ 

 بؤجد         

وهي ، بنيات حصريةأو ، أو بنيات موصولية، رة يف احلملفبنيا�ا تكون متصدّ : ا بؤرة املقابلة"أمّ 
 .اليوم سافر خالد حنو:3األمناط اليت تظهر فيها بؤرة املقابلة "

 بؤمقا

                                                             

 .17، ص الوظيفة والبنية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا الّرتكيب يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل،  1

  28، ص 1985، 1دار الّثقافة للّنشر والّتوزيع، الّدار البيضاء، املغرب ط الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربية،أمحد املتوّكل،  2
 .30املرجع نفسه، ص  3

بب
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 .ر يف اجلملةن املبأّ هو املكوّ : اليوم

 .وحنو: الذي حضر اليوم عمرا ال زيدا

 بؤمقا

 .ر يف اجلملة من البنيات املوصوليةن املبأّ هو املكوّ ) (عمرا

 .هندا ما رأيت البارحة إالّ : وحنو

 بؤمقا   

 .ا حضر اليوم خالداإمنّ 

 .ران من البنيات احلصريةنان املبأّ خالد) املكوّ ، (هند

، رة حبرف نفي (ال) أو (بل) كحرف إضرابفيكون للعبارات املصدّ : عقيبا رائز التّ أمّ 
ولتوضيح ذلك يقول ، رب من العبارات بأواخر اجلمل رائزا لوجود بؤرة املقابلةويستعمل إحلاق الضّ 

غة تبدو يف اللّ  )،ايل مسند إليه بؤرة مقابلةن املبّأر مصّدرا (وبالتّ "فاجلمل اليت يكون فيها املكوّ : لاملتوكّ 
(أي  ؛ ن املبّأرر فيها املكوّ عقيب من اجلمل اليت ال يتصدّ العربية أكثر قابلية إلضافة هذا النوع من التّ 

 .1") ن املبّأر حامال لبؤرة جديداليت يكون فيها املكوّ 

 : حنو

 )اال لبنً ( دٌ خال ا شربَ شايً 

 )البنً  بل( خالدٌ  ا شربَ ما شايً 

ل إجابات طبيعية لألسئلة من "واجلمل املسندة إليها وظيفة بؤرة اجلديد هي مجل حتتوي وتشكّ 
وتدخل هل االستفهامية على اجلمل املسندة إليها بؤرة ، )؟ ما اجلديد ماذا عندك، نوع (ما اخلرب

                                                             

  31ص  ،الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل،  1
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ر اجلمل املسندة إليها بؤرة املقابلة وتتصدّ ، تدخل على اجلمل املسندة إليها بؤرة اجلديداملقابلة وال 
 .1....)".قد، اإمنّ ، دة (إنّ بأدوات مؤكّ 

 : احملور .ب

هذا ، 2داخل احلمل ") ث عنهل (احملدّ ال على ما يشكّ ن الدّ "تسند الوظيفة احملور إىل املكوّ 
وضيحية اليت حو الوظيفي "سيمون ديك" ومن األمثلة التّ النّ س نظرية ل عن مؤسّ عريف نقله املتوكّ التّ 

 ن احملور ما يلي:تتضمّ 

 اعمرً  اكتابً  أهدى زيدٌ   ؟ اعليً  من ضربَ   ؟ أحمدُ  متى سافرَ 

 ..رجلٌ ار في الدّ    ؟ دٌ محمأين    مسافرةٌ  هندٌ 

 .سبة للجملةل حمورا بالنّ رة تشكّ فجميع الكلمات املسطّ 

  إسناد وظيفة (احملور) إىل أحد املوضوعات أو احلدود احلاملة لوظيفة داللية  يتمّ 
 ).مف –يتني (فا كيب) واليت تسند إليه أحيانا إحدى الوظيفتني الرتّ مستف–مستق –متق –(منف 

ن كان شريطة أن يكون داالّ وإىل أي مكوّ  ن واحدكما تسند وظيفة (احملور) إىل أكثر من مكوّ 
..) .مقا، بؤجد، منادى، ذيل، وأّال يكون حامال لوظيفة تداولية أخرى (مبتدأ، ث عنه)على (احملدّ 

 : 3"ايلة إسناد وظيفة احملور كالتّ ميّ م تكون سلّ وبناء على ما تقدّ 

 

  

                                                             

 .32، ص الّسابقاملرجع  1
 . 71، ص نفسه املرجع 2
 و ما بعدها  73، ص الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل، ينظر:  3
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اللية احلالة اإلعرابية مبقتضى وظيفته الدّ  )احملّدث عنه(أو  )احلديث حمطّ (ويأخذ احملور باعتباره 
 حنو: ، (رفعا) أو(نصبا)كيبية أو الّرت 

 .زيدٌ البارحة سافرَ 

 )رفع(مح

 ا عمٌروقابل زيدً 

 )نصب(مح

 : املبتدأ .ج

 د جمال اخلطابه "ما حيدّ ّد املبتدأ من الوظائف املنظور إليها خارج احلمل وقد عّرفه املتوكل بأنّ عُ 
)discourseof universe  (الذي يعترب احلمل )predication(،  ّسبة إليه واردا بالن)relevant (
ث عنه لذا يرتبط ؛أي مبعىن أن تكون هناك معرفة حاصلة بني املخاطب و املتكّلم على املتحدّ 1"

 .2يت يتقامسا¨ا"باملقام وباملعرفة املشرتكة الّ 

ا عن وظيفة املبتدأ فهي تداولية باألساس وليست وظيفة تركيبية وال داللية وذلك يرجع إىل  أمّ 
البؤرة) مها الوحيدتني املنظور إليهما داخل احلمل وكما هو معلوم ، الوظيفتني التداوليتني (احملوركون 

اللة على يت نسوقها للدّ ما يدخل يف إطار احلمل تكون له وظيفة تركيبية وداللية ومن األمثلة الّ  كلّ   أنّ 
 : وظيفة املبتدأ كقولنا

 .مريضٌ  أبوهُ  زيدٌ 

 ؟ هُ أبا لقيتَ  و هلْ عمرٌ 

 .شاعرٌ  فأخوهُ  ا خالدٌ أمّ 

 .أنتظرُ  ما كنتُ  فذلكَ ، باقِ بالسّ  فزتَ  كَ أما إنّ 

 .اأبوهَ  قامَ  هندٌ 

                                                             

 و ما بعدها.  115الّسابق، ص  املرجع 1
 .119املرجع نفسه، ص  2
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ومفاد  ،1"داوليةوذلك حبكم وظيفته التّ  )فعالرّ (ا احلالة اإلعرابية اليت يأخذها املبتدأ فهي أمّ 
فع وذلك استنادا اإلعرابية بالرّ د حالته وتتحدّ ، هلااملبتدأ يسند إليه بنية اجلملة ويكون يف أوّ  ذلك أنّ 

 .داوليةإىل وظيفته التّ 

 يل:الذّ  .د

حو الوظيفي يل يف النّ غة العربية هو املعادل املوضوعي لوظيفة الذّ ميكن اعتبار البدل يف اللّ 
وقد اقرتح ، مع اشرتاط عدم وقوعه يف بداية اجلملة، داوليةذي يعتربه أحد الوظائف اخلارجية التّ والّ 

ح معلومة داخل احلمل أو يل املعلومة اليت توضّ "حيمل الذّ : ايلعريف التّ يل التّ لوظيفة الذّ سيمون ديك 
ه أنّ  تعديلها داخل احلمل إالّ  يل إذن من أجل تصحيح معلومة أو توضيحها أوؤتى بالذّ فيُ ، 2تعدهلا "

 ذلك:صحيح وذلك يف البنيات اإلضرابية حتديدا وأمثلة غة العربية يقوم بدور التّ يف اللّ 

 .وعمرُ ، رٌ مهاج أخوهُ 

 .زيدٌ ، أخاهُ  قابلتُ 

 .ثلثهُ  القرآنَ  قرأتُ 

 .بل زيدٌ  خالدٌ  زارني اليومَ 

 .ابل خالدً  اعمرً  قابلتُ 

ا حالته اإلعرابية أمّ ، نني (املبتدأ واملنادى)يل باحلمل أكثر ارتباطا من املكوّ وتكون عالقة الذّ "
 ؛أي أنّ 3كيبية اليت يرثها عن املكّون املعّدل أو املصّحح "اللية أو الّرت فتكون مبقتضى الوظيفة الدّ 

 ه باملقابل يبقى وظيفة تداولية خارجية.عن احلمل ولكنّ  يل ال يكون مستقالّ ن الذّ املكوّ 

 : املنادى .ه

                                                             

 بعدها.وما  113الّسابق، ص  املرجع 1
 .147، ص الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل،  2
 وما بعدها. 114الّسابق، ص  املرجع 3
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 ل على مقرتح سيمون ديك وهو كذلك وظيفة خارجية تداوليةاملنادى من إضافات املتوكّ  عدّ يُ 
سانيات احلديثة كباقي رس يف اللّ املنادى "مل يأخذ قسطه من الدّ  ل أنّ وباعتبار ذلك يرى املتوكّ 

ال على ن الدّ ه "وظيفة تسند إىل املكوّ وبناء على ذلك اقرتح له تعريفا بعدّ  1نات اجلملة األخرى "مكوّ 
 ن فهي:زة هلذا املكوّ ا عن اخلصائص املميّ أمّ ، 2الكائن املنادى يف مقام معني "

فهو دائما حيمل قوة ، يل)سبة للحمل شأنه شأن (املبتدأ والذّ خارجية بالنّ ه يعترب وظيفة أنّ  -
 :3"ة املواكبة للحمل حنوداء) ختتلف يف مجيع األحوال عن القوّ إجنازية (النّ 

 .دٌ هن لقد سافرتْ ا يا زيدً 
 !  يا خالدُ ، !ويا عمرُ 

ذات عاقلة أو  وهناك إمكانية ورود املنادى دون محل وذلك حينما يكون عبارة داّلة على -
 : إالّ جمازا حنو داء لغري احليّ فال يكون النّ ، حية على األقلّ 

 ؟ اورقً مُ  مالكَ  الخابورِ  أيا شجرَ 

 ها أهمّ أ) وهو يعدّ ، أيها، الية (ياحو الوظيفي األدوات التّ ل للمنادى يف النّ وقد حّدد املتوكّ 
ومن .ختّلى عن األدوات األخرى مربّرا ذلك باالختالفات الواردة حول استعماهلا مادائية بينالبنيات النّ 

يت ويأخذ احلالة اإلعرابية الّ ، ه ال تسند له وظيفة داللية وال تركيبيةأنّ ، خصائص املنادى كذلك
ة ه يأخذ احلالة اإلعرابيأنّ  "حو الوظيفيداولية وكذلك من خصائصه يف إطار النّ تقتضيها وظيفته التّ 

 .4"صبفع والنّ خبالف وروده يف الّدرس العريب حبيث يأخذ حاليت الرّ ، صبالنّ 

 داولية مخسحو الوظيفي قد حّدد يف الوظائف التّ النّ  وبناء على ما سبق ميكن أن نستخلص أنّ 
واملنادى...) وهي   يلوالذّ  خارجية (املبتدأ وظائف وثالث البؤرة)و  (احملور داخليتان وظيفتان وظائف:

 .إليها من داخل احلمل أو من خارجهمنظور وظائف  هاكلّ 

 سق من املنظور الوظيفيلعطف النّ  دةالقواعد و الضوابط احملدّ  .3

                                                             

 .160، ص الوظائف الّتداولية يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل،  1

 .161املرجع نفسه، ص  2
 .251ص  ،1989، منشورات عكاظ ، الرّباط ،  الّلسانيات الوظيفية مدخل نظريأمحد  املتوّكل ،  3

 وما بعدها. 165، ص الوظائف الّتداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوّكل، ينظر:  4
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موضوع أو ، ل على دراستهايت عكف الباحث املغريب أمحد املتوكّ غوية الّ واهر اللّ من بني الظّ 
الّلغات من خالل الوقوف اهرة يف لغة من ويف إطار ذلك فقد حاول تتبع هذه الظّ  )العطف(ظاهرة 

داولية اليت خيضع هلا كيبية والتّ اللية والرتّ وعلى القيود الدّ ، يت ميكن أن يعطف بينهانات الّ على املكوّ 
طبيق راسة من خالل التّ ا �دف إىل إرساء هذه الدّ ل هذه إمنّ وحماولة املتوكّ ، العطف بني هذه املكونات

 .حواهرة داخل النّ مة يف هذه الظّ األمثل للقيود املتحكّ 

اسع للمبادئ حديد يف الفصل التّ وبالتّ  1980وقد عرض اهلولندي "سيمون ديك يف أحباثه سنة
وقد ، حو الوظيفيحليل املقرتح لدراسة ووصف ظاهرة العطف يف النّ من خالهلا التّ  ة اليت يتمّ العامّ 

، قاعدة العطف: رها فيما يليوابط ميكن حصغوية حول جمموعة من الضّ اهرة اللّ متحور عرضه هلذه الظّ 
اهرة حو الوظيفي هلذه الظّ ضح لنا دراسة النّ  تتّ وحّىت ، 1ابطة هلذه القاعدة "القيود الضّ ، أمناطه

 .فصيلل من خالل صياغته ملقرتح ديك بشيء من التّ ع ما جاء به املتوكّ (العطف) سنحاول تتبّ 

  

                                                             

 .177، ص دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفيأمحد املتوّكل،  1
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 عطفقاعدة ال .1.3

ا تكون بتوسيع عنصر حو الوظيفي إمنّ العطفية يف إطار النّ اكيب واجلمل طريقة اشتقاق الرتّ  إنّ 
اكيب العطفية والشتقاق هذا الضرب من الرتّ ، من عناصر بنية متوالية من العناصر من نفس الّنمط

 : اليةالقاعدة التّ  1980) يقرتح (ديك

a a1  2 عa ع...a2ن>   ن 

، أو حّدا، خمتلفة كأن تكون محال أو حممواليف هذه القاعدة إىل أّي عنصر يأخذ قيما (a)حيث يرمز
 حنو:1(ع) إىل أداة العطف "ـــــ يرمز بو 

 .وخالدٌ  زيدٌ  سافرَ  -
 .يٌ فعل وعمرٌ  خرجَ  -
 .اأو لبنً  اأشرب حليبً  -
 .وناقدٌ  لغويٌ  ابن قتيبةَ  -
 .خالدٍ  وعمَّ  أبَ  رأيتُ  -
 .زيدٌ  والبارحةَ  اليومَ  تغيّبَ  -

  

                                                             

 .260ص   ،1989 ، الرّباط ، عكاظ منشورات ،نظري مدخل الوظيفية الّلسانيات املتوّكل،  أمحد 1
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قاق البنيات املتعاطف فيها تطبيق القاعدة يف مستوى األطر احلملية ذا�ا "يف اشت ويتمّ 
ومصدر اشتقاق هذه اجلملة (اإلطار احلملي) للفعل (أكل) ، ل ذلك باجلملة (أ)ومنثّ ، 1"حّدان
 : ل له يف املعجم كما يلياملمثّ 

 .متق)) 2مأكول (س: 2منف (س)) 1حي (س: 1أكل (س .أ

املنفذ  حدّ  آخر إليه ينامطه (حملّ  بإضافة حدّ ، حدود هذا اإلطار احلمليت ع أحد حمالّ "يوسّ 
 .2) فنحصل على إطار محلي موّسع من قبيل اإلطار"لاملتقبّ  حدّ  أو حملّ 

متق )) 2:مأكول (س2)) منف (س1حي (س:1)) منف و(س1:جب (س1أكل ف (س .ب
 .اتفاحً  ومحّمدُ  أحمدُ  أكلَ : ق اإلطار احلمليّ فيتحقّ 

 متق )) 2مأكول (س: 2متق و (س)) 2منف (س)) 1حي (س: 1ف(سأكل  أو .ج

 .اا وموزً و تفّاحً عمرٌ  أكلَ : فيتحّقق اإلطار احلملي

، وعطف داخل احلدود، :عطف احلدودف فقد حّددها ديك يف ثالثة أقساما عن أمناط العطأمّ 
داللية وقيود تركيبية كما خّصص هلذه األمناط قيودا ضابطة مع تقسيمها إىل قيود ،  وعطف احملموالت
فأّما الّداللية فتستوجب أن  ة gا ؛نوع من هذه القيود أحكاما خاصّ  جعل لكلّ  وقيود تداولية مثّ 

ا إضافة إىل متاثل وأّما القيود الّرت ، يكون احلّدان املتعاطفان حاملني لنفس الوظيفة الّداللية ّ̈ كيبية فإ
كيبية نفسها حلدود املتوالية العطفية كما جيب أن يتناظر الوظيفة الّداللية تستوجب إسناد الوظيفة الّرت 

 .3احلّدان املتعاطفان من حيث الوظيفة التداولية"

وذلك ، اهرة (العطف)ل بإحداث نوع من املفارقات من خالل دراسته هلذه الظّ وقد قام املتوكّ 
واحملموالت مع من خالل تعميمه القرتاحات ديك حبيث جتاوز عطف احلدود إىل عطف احلمول 

كما قّدم اقرتاحات ،  )ناظرمببدإ التّ (وإخضاعها ملا أمساه  منط من األمناط إدراج قيود ضابطة لكلّ 
 .إلدماج األدوات العاطفة

  

                                                             

 .260الّسابق، ص  املرجع 1
 .48، ص اجلملة املرّكبة يف الّلغة العربيةأمحد املتوّكل،  2

 .179- 178، ص ص دراسات يف حنو الّلغة العربية الوظيفيأمحد املتوّكل،  3
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 أمناط العطف  .2.3

 عطف احلدود .1.2.3

 : اليةابقة إىل ذكر القاعدة العطفية التّ لقد تطّرقنا يف العناصر السّ 

a a1  2 عa. ع..a2ن>   ن 

حو الوظيفي حسب مقرتح سيمون اإلشارة إىل كيفية اشتقاق اجلمل العطفية يف النّ  كما ّمتت
فإّن القاعدة الّسابقة تّتخذ جماال هلا حمّل من حمّالت احلدود ، ديكأّما فيما يتعّلق بعطف احلدود

)terms position(إىل حمّلني (أو أكثر) حاملني لنفس الوظيفة الّداللية  حيث يوّسع هذا احمللّ ؛
 .بالبنية احلملية للجملة 1..".(منفذ) (مستقبل)

) بإضافة حمّلني آخرين حيمالن الوظيفة 2(س تنتج عن توسيع احمللّ ) (أكل زيد خبزا ومترا وتّفاحا-أ
 )املتقبل(الّداللية نفسها 

 متق.)) 2:مأكول (س2منف (س)) 1:حي (س1أكل ف (س-ب

متق )) 3:مأكول (س3(س)) متق و 2:مأكول (س2منف (س)) 1:حي (س1أكل ف(س-ج
 .))متق4:مأكول (س4و(س

 : حديدحنصل على البنية احلملية التاّمة التّ ، وعن طريق إدماج احلدود يف احملّالت

:تّفاحا 4متق (س)) 3متر(س: 3متق (س)) 2:خبز (س2منف (س)) 1:زيد (س1أكل ف (س-د
 .)) متق4(س
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وكذلك بإضافة حمّلني  )،1(س احلدّ  ) عن طريق توسيع حملّ 1"وتنتج البنية احلملية للجملة (
 : )2باعتبار أّن اإلطار احلملي للفعل جاء هو ( )ذاملنفّ (آخرين إليه حيمالن نفس الوظيفة الّداللية 

 .و وخالدٌ وعمرٌ  زيدٌ  سافرَ 

 .منف)) 1إنسان (س: 1سافر ف(س -

إنسان : 3)) منف و (س2إنسان (س: 2)) منف و(س1إنسان (س:1سافر ف (س -
 .)) منف3(س

 : ةمثّ تدمج احلدود (زيد) و (عمرو) و(خالد) فنحصل على البنية احلملية التامّ 

خالد : 3منف و(س)) 2عمرو (س: 2منف و(س)) 1:زيد(س1منف سافر ف (س -
 .1)"1ق فيما بعد يف اجلملة (اليت تتحقّ ، منف)) 3(س

 
 ابطة لعطف احلدود القيود الضّ  .2.2.3

ناظر ة حمكوم مببدأ عام اصطلح عليه مبدأ التّ عامّ  يت خيضع هلا العطف بأنواعه بصفةمن القيود الّ 
 :فصيلق إليها بشيء من التّ هناك قيود داللية وقيود تركيبية وأخرى تداولية سنحاول التطرّ 

 اللية القيود الدّ  .أ

 :يتل صوغها كاآلوقد اقرتح املتوكّ ، )الليةالقيود الدّ (يت خيضع هلا عطف احلدود من بني القيود الّ 

؛مبعىن:أنّه ال ميكن صياغة العطف  2احلدود املتعاطفة حاملة لنفس الوظيفة الّداللية""جيب أن تكون 
 )لاملتقبّ (ّدين حامال لوظيفة بني حّدين حيمالن وظيفتني دالليتني خمتلفتني كأن يكون أحد احل

 عطرا و جاريةأهدي زيد : ومثال ذلك )املستقبل(ويعطف على حّد حامل لوظيفة 

 متق    مستق

 .إجالال له و واقفاالوزير الّرئيس  حنو: استقبل) العّلة) على حّد (احلال–ببية يعطف حّد (السّ أو أن 
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 العّلة        احلال

أن تكون احلدود العاطفة ، يت تضبط العطف بني احلدود"يستخلص من هذا أّن من القيود الّ 
 .1حاملة لنفس الوظيفة الّداللية "

ل العطف بني احلدود فقد أجاز املتوكّ ، يضبط عطف احلدودإضافة إىل هذا القيد العام الذي 
 املتباينة معىن وإحالة حنو:

 بينما جنده مينع العطف بني احلدود املتماثلة أو املرتادفة حنو:، تعّلمت (القراءة واحلساب)

 .ذهبيةً  قالدةً ) اهَ يدٍ ا وجٍ هَ قٍ نُ عُ ( في هندٌ  وضعتْ 

امسني لشخص ) 2و(زيد ) 1وذلك على اعتبار (زيد) وزيداقابلت (زيدا : يت إحالة واحدة حنوأو الّ 
 .واحد

ل باملقابل قد أجاز يف عطف احلدود أيضا عطف حّدين خيتلفان يف املعىن كما جند املتوكّ 
) حتيل على شخص غري 2 صاحل) باعتبار (صاحلا وصاحلاوحيمالن لفظا واحدا حنو: رأيت ( واإلحالة

 .2")1صاحل(

ل أيضا إىل امتناع فقد أشار املتوكّ ، من أحكام حول عطف احلدودباإلضافة إىل ما ذكر 
اريخ عن العطف بني حّدين متحّدين من حيث اإلحالة خمتلفني من حيث املعىن حنو: حتّدث أستاذ التّ 

 .يوسف بن تاشفني وباين مدينة مراكش

مضافا إىل  )ومعىنماثل إحالة عدم التّ (وعليه وبناء على ما تقّدم يكون عطف احلدود خاضعا لقيد 
 .3قيد توّحد الوظيفة الّداللية "
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 : كيبيةالقيود الرتّ  .ب

كيبية وبناء على ذلك ويقتضي هذا القيد ضرورة متاثل احلّدين املتعاطفني من حيث الوظيفة الرتّ 
حّىت ، ل أّن"كّل مجلة يعطف فيها بني حّدين خمتلفني يف الوظيفة الرتكيبية هي مجلة الحنةيرى املتوكّ 

 وذلك باعتبارمها (الفاعل1اّتفقا يف الوظيفة الّداللية "فال يسوّغ عطف مفعول على فاعل " لو
 :حو الوظيفيواملفعول) الوظيفتان احملّددتان تركيبّيا يف النّ 

 

 كتابا.   خالدا زيدأهدى  .دواءً  املريضتناول 

 مف   فا          مف     فا

 .وزيدا كتاباا أعطى خالدً  )+(

 مستقبل      

نت عطف مفعول على فاعل على الّرغم من اتفاقهما من حيث فهذه اجلملة الحنة لكو�ا تضمّ  )+(
 : كيبية كما يليالوظيفة الّداللية (املستقبل)وعليه فإّن صيغ قيد تناظر الوظائف الّرت 

ابط يكون انطالقا من هذا الضّ ، 2كيبية نفسها""جيب أن تكون احلدود املتعاطفة حاملة للوظيفة الرتّ 
 (فا) على حدّ  كيبية كعطف حدّ األنسب فيه (القيد) هو عطف احلدود املتماثلة من حيث الوظيفة الرتّ 

 (مف) حنو: (مف) على حدّ  (فا) أو حدّ 

 تصّدق أمحد وحممد بدينارين–.حفظ زيد وعمرو حديثا شريفا

 فا فا          
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  .ا جائزةً ا و خالدً عمرً  املديرُ  منحَ 

 مف

كيبية أنّه "ميتنع العطف إذا كان املعطوف عليه وابط اليت تفرضها القيود الّرت ل أّن من الضّ املتوكّ ويضيف 
وكان املعطوف عليه ال حيمل وظيفة تركيبية وإن متاثال من حيث ، كيبيتنيحامال إلحدى الوظيفتني الرتّ 

 : حنو1الوظيفة الّداللية "

 .تقديريةً  جائزةً  ازينبً  ا وهندً  المعلّمُ  منحَ 

 مستق، مف

 ايل: وأّما املثال التّ 

 .تقديريةً  جائزةً  ا ولزينبَ هندً  المعلّمُ  منحً 

 مستقبل، مف

إالّ أّن أحد احلّدين ال حيمل أّي وظيفة ، غم من متاثل الوظيفة الّدالليةفهذه مجلة الحنة على الرّ 
 .تركيبية

 : داوليةالقيود التّ  .ج

حو داولية يف إطار النّ حتديدها فيما سبق أّن عدد الوظائف التّ من املبادئ الوظيفية اليت ّمت 
منها وظيفتان داخليتان محلها كّل من (احملور والبؤرة) وثالث وظائف خارجية ، الوظيفي مخس وظائف

سبة للحمل داولية منظور إليها بالنّ الذيل واملنادى) وهذه الوظائف التّ ، محلها كّل من املكّون (املبتدأ
 ...مييز بني بؤرة اجلديد واملقابلةأن عند التّ الشّ  مثل ما هو

داولية دخال أيضا أو دورا يف جواز واملتتّبع للقيود الّضابطة لعطف احلدود جيد أّن للوظائف التّ 
 .2هذا العطف أو امتناعه"
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داولية نفسها ل العطف بني احلدود املسندة إليها الوظيفة التّ ومن هذا املنطلق فقد جّوز املتوكّ 
 ومثال ذلك:

 : ر على حّد مبأرعطف حّد مبأّ 

 ؟ زيدٌ  سيسافرُ أين ومتى 

 بؤجد

 : أو عطف حّد حمور على حّد حمور

 1"وخالدٌ  زيدٌ  حضرَ 

 مح

 عطف احلدود احلاملة لوظائف تداولية خمتلفة حنو:  وّغل ال يسبينما جند املتوكّ 

 ؟ زيدٌ و من خرجَ 

 مح بؤجد

 رين (بؤجد) و(بؤمقا) حنو: كما ال جيري العطف بني حّدين مبأّ 

 ؟خالدٌ  زارَ  منو  زينبُ 

 بؤجد  بؤمقا

 .2"داوليةفهذه اجلملة الحنة باعتبار خرقها لقيد تناظر الوظائف التّ 
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وهو ، ناظر الّتداويل بني احلدود املتعاطفةل إىل شرط آخر خيضع له قيد التّ وقد أشار املتوكّ 
خالل تقسيمه العبارات الّلغوية من حيث إحالتها إىل ضح ذلك من ناظر من حيث اإلحالة ويتّ التّ 

ن املخاطب من التعّرف على ما حتيل يت متكّ وهي الّ ، أوّهلما اصطلح عليه ب:عبارات حميلة: قسمني
ويتّم حتقيق هذه العبارات (احمليلة) يف شكل أمساء أعالم وأمساء ، من خالل املعلومة اليت حتملها، عليه

وهي اليت  أّما القسم الثّاين فاصطلح عليه اسم:عبارات غري حميلة، وضمائر، )ال(عريف معرفة بأداة التّ 
 ق يف شكل أمساء (منكرة).تتحقّ 

 ل عطف عبارتني حميلتني حنو: وانطالقا من هذا الّتقسيم جّوز املتوكّ 

 .االثنين ويوم الخميس يومَ  زيدٌ  صامَ 

 وعطف عبارتني غري حميلتني حنو: 

 وامرأةٌ  زارنا رجلٌ 

 ايل:حو التّ ناظر اإلحايل على النّ ل قيد التّ وقد صاغ املتوكّ 

: "جيب أن يكون احلّد املعطوف (أو احلدود املعطوفة) واحلّد املعطوف عليه :يقول املتوكل بأنّه
لقيد الّتناظر  ل يف صوغهاملتوكّ  إّال أّن هناك استثناءات أشار إليها، 1عبارتني حميلتني أو غري حميلتني"

قيدي ، داوليةواليت منها أن يلغي قيد تناظر الوظائف التّ  )ديك(اإلحايل وهي حاالت عرض هلا 
كيبية وكذلك كإمكانية العطف بني حّدين ختتلف وظيفتهما الّداللية والّرت ، كيبية والّدالليةالوظائف الرتّ 

 حنو:

 ؟ دٌ خال و زيدٌ سيسافر  متىو  أين

    بؤجد   بؤجد        زم  مك
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مان) على حّد حامل للوظيفة يث عطف يف هذا املثال حّدا حامال للوظيفة الّداللية (الزّ حب
استفهام لذا ال يعطف بني حّد (مكان) وحّد (زمان) إن مل يكونا امسي  اومها امس، الّداللية (املكان)

 :1استفهام حنو"

 .في المساءٍ و المكتبٍ في  األولياءَ  استقبل المديرُ 

 زم  مك

رط لعدم كو�ما امسي إذ عطف حّد (زم) على حّد (مك) إّال أّ�ما خيالفان الشّ ، فهي مجلة الحنة
 .استفهام

..إذا اّحتدا .غة العربية ميكن أن يعطف بني حّدين خمتلفني دالليا وتركيبياإالّ أنّه كخصيصة يف اللّ 
 : مع توّفر شرطني اثنني، داوليةمن حيث الوظيفة التّ 

 .. .استفهام ين يكون احلّدان امسأ :أّوهلما

 2..أو من احلدود املوضوعات ".أن يكون احلّدان كالمها من احلدود الّلواحق:ثانيهماو 

 

 عطف احملموالت .3.2.3

حو الوظيفي على أنّه "ما دّل على واقعة بأصنافها األربع: عمل أو يتحدّد مفهوم احملمول يف النّ 
رف أو بعبارة أو الظّ ، فةاالسم أو الصّ ، مقولة الفعلحالة وينتمي تركيبيا إىل  أو، حدث أو وضع

 .؛احملمول قد يكون فعلّيا أو غري فعليّ أوضح
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أو متوالية ، ن فيها نفس احلمل حمموال واحداويرى املتوّكل أّن عطف احملموالت "ميكن أن يتضمّ 
ج عن القاعدة العطفية وانطالقا من ذلك فاملتوّكل ال خير ، 1عطفية من احملموالت فعلية أو غري فعلية "

 : اليت صاغها ديك

 

 : وقد قّدم لتوضيح ذلك مثاال للحملني

 .وعاد خالدٌ  ذهبَ  .أ
 .وشاعرٌ  كاتبٌ خالد ٌ .ب

بىن البنية احلملية ويتّم من خالل تطبيق قواعد اشتقاق البنيات املتضّمنة لعطف احلدود حبيث تُ 
وبتطبيق القاعدة العطفية كذلك ، ) منف1للجملة (أ) انطالقا من اإلطار احلملي: ذهب ف (س

 ايل:وّسع احملمول (ذهب) بإضافة احملمول (عاد) فنحصل على اإلطار احلملي التّ 

 منف) 1ذهب ف وعاد ف (س

 : وعن طريق إدماج احلّد (زيد) ننتقل إىل بنية محلية تاّمة الّتحديد

 منف)) 1زيد (س: 1مض ذهب ف ومض عاد ف (س

 2د زيد؛حيث (مض):يرمز إىل احملمول الّزماين (ماضي) "اليت تتحّقق يف اجلملة:ذهب وعا
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 القيود على عطف احملموالت .4.2.3

كأن يُعطف حممول عمل على ،  الوظيفي بني حمموالت داّلة على نفس الواقعة يُعطف يف الّنحو
 حممول عمل حنو:

 .أمحد ذهب ورجع

 حممول عمل 

 : أو حممول داّل على وضع على حممول داّل على وضع حنو

 .مىن طبيبة وشاعرة

 حممول وضع     

 : على حالة حنو على حالة على حممول دالّ  أو عطف حممول دالّ  

 بليد وحزين خالد

 حممول حالة      

 فرح وذهب زيد : بينما جند املتوّكل مينع العطف بني حمموالت ختتلف أصناف الوقائع فيها حنو 

 عمل حالة

 .شاعرو  قصريزيد : 1"أو أن يكون أحدمها حالة واآلخر وضع حنو 

 وضع حالة

غري كاف  -اختالف أصناف الوقائع–ل أّن هذا الضرب من الّتصنيفات كما الحظ املتوكّ 
 كرميةو   شقراءوقد قّدم لذلك مثاال توضيحيا: هند ، للّتمييز بني العطوف اجلائز منها وبني املمتنع

 حالة  
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، و املعطوف عليه يف هذه اجلملة (حالة) وهي تعترب عند املتوّكل مجلة الحنة املعطوففكّل من 
ويكون توقيف العطف من عدمه بني حممولني من ، لذا يقرتح للّتمييز أو لتعليل حلنها ميزانا آخر

وبني ما هو جمّرد فتصبح األعمال إّما جمّردة أو ، صنف واحد بالّتفريق بني ما هو حّسي (ملموس)
فسري الذي قّدمه املتوّكل جرى تعليل اجلملة و¬ذا التّ  1الوضع "، احلالة، وكذا احلدث، ملموسة

، الّالحنة (هند شقراء و كرمية)بأنّه عطف فيها حممول داّل على جمّرد على حممول داّل على ملموس
 كرميةو   شقراءهند : رغم كو�ما داّلني على واقعة حالة

 جمّرد   ملموس

: حو الّتايلوّمتت صياغة هذا القيد على النّ ، وضع أهّم شرط وهو متاثل صنف الوقائعايل وبالتّ 
داّلني على نفس ) احملموالت املعطوفة واحملمول املعطوف (أو، "جيب أن يكون احملمول املعطوف عليه

 .2نف من الوقائع"الصّ 

الوقائع ومفاده "أن كما قد خّص املتوّكل لعطف احملموالت قيدا آخر مضافا إىل قيد تناظر 
وقد اصطلح عليه قيد وحدة احلقل ، 3تتناظر احملموالت املعطوف بينها من حيث احلقل الّداليل"

على واقعتني منتميتان إىل نفس احلقل الّداليل فقولنا  ةحبيث تكون احملموالت املتعاطفة دالّ ، الّداليل
 مثال: 

 (حالة)؛  نٌ وحزي ذكيٌّ  زيدٌ 

 .لكّنهما متباينتني من حيث احلقل الّداليل، ىل واقعة واحدة (حالة)فاحملموالن ينتميان إ

ومل يسوّغ االنتماء إىل حقل داليل واحد العطف بني حمموالت داّلة على وقائع مرتادفة أو 
 :4متناقضة حنو "

 (تناقض)  وجالسةٌ  واقفةٌ  هندٌ 
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 (ترادف)  زٌ وعجو مسنٌّ  زيدٌ 

احلقل الّداليل بأنّه يستوجب كون احملموالت املتعاطفة دالّة  وقد أجرى املتوّكل تعديال على قيد وحدة
 : على وقائع

 .من نفس الّصنف -
 .1منتمية إىل حقل داليل واحد شريطة عدم ترادفها أو تناقضها " -

، كما جتدر اإلشارة إىل أّن هناك إىل جانب احملمول الفعلي يوجد احملمول غري الفعلي (االسم
شأنه يف ذلك شأن أّي حّد من حدود ، له إمكانية أخذ وظيفة تداولية ذيرف) وهو الّ الظّ ، فةالصّ 

 احلمل حنو:

 مريضٌ  خالدٌ 

 يت وقعت جوابا للّسائل:كيف حال خالد ؟ وعليه تتحّدد البنية الوظيفية كما يلي:الّ 

(حض)إىل احملمول الّزماين : ب يرمز و مح فا حا)) 1خالد (س 1حض مريض ص بؤجد (س
 .اليت حيملها خالد كموضوع )حائل((حا) الوظيفة الّداللية ، احلاضر

فيمكن أالّ يأخذ احملمول أّي وظيفة ، أّما إذا كانت الوظيفة الّتداولية (البؤرة) مسندة إىل احلمل بكامله
 : كما يّتضح من البنية الوظيفية،  تداولية

إذا كانت جوابا  حافا مح ] بؤجد للجملة (خالد مريض))) 2خالد (س: 1حض مريض ص [ (س
 2ما اخلرب؟": للّسؤال

على تناظر احملموالت املتعاطفة من حيث : ناظر يف عطف احملموالتحبيث يقتصر قيد التّ 
و احملمول املعطوف حاملني لنفس ، إذ جيب أن يكون احملمول املعطوف عليه، داوليةالوظيفة التّ 
 3الوظيفة "
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 اجلمل عطف احلمول و  .5.2.3

وأخرى ، الوظيفي بالّنظر إىل عدد محوهلا اليت تتضّمنها إىل: مجل بسيطةتقّسم اجلمل يف الّنحو 
، مرّكبة ؛فأّما اجلمل البسيطة فهي ما تكّونت من محل واحد متضّمن حملمول فعلي أو غري فعلي

وأّما اجلمل املرّكبة فهي اليت تتعّدد فيها ، وخمّصص محل، صات حممولمضاف إليه حدود وخمصّ 
ذا الّتمييز بني اجلمل يصّنف "املتوّكل" العطف صنفني ويظهر ذلك من خالل احلمول ومن منطلق ه

ونصطلح  العطف بني اجلمل البسيطة: نصّنف بني احلمل صنفني، قوله:"وانطالقا من هذا الّتمييز
 .1والعطف على اجلمل املرّكبة ونصطلح عليه (عطف اجلمل)"، على تسميته (عطف محول)

 عطف احلمول .6.2.3

 :اجلمل وعن طريق تطبيق القاعدة العطفية املذكورة آنفابطريقة اشتقاق 

a a1   2عa ع...a 2ن>  ن 

ويوّضح املتوّكل ذلك من خالل ، بإضافة محل آخر أو أكثر، اليت يتّم من خالهلا توسيع احلمل و
 : املثال الّتايل

محلني مل املتضّمنة لعطف فيتمّثل الشتقاق اجل، ) محلa) (ا)"دخل زيد وخرج عمرو" حيث
 (ا):باجلملة

وذلك بإضافة إطار ، ويوّسع اإلطار احلملي عن طريق القاعدة العطفية .دخل زيد وخرج عمرو-أ
 : محلي آخر

 وبإدماج احلّدين (زيد) ، منف)) 1حي (س: 1خرج ف (س-منف)) 1حي (س: 1دخل ف (س-

منف ] و[مض خرج )) 1زيد (س: 1[مض دخل ف (س: (عمرو) تنتج البنية حلملية الّتاّمة الّتحديد
 2منف ] ")) 1: عمرو (س1ف (س
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 القيود على عطف احلمول  .7.2.3

ناظر يشرتط يف عطف احلمول أن تكون احلمول املتعاطفة يوّضح املتوّكل أنّه "طبقا ملبدأ التّ 
 : ويفّصل املتوّكل هذه الّشروط على الّنحو الّتايل، 1ناظر يف العناصر "ويشرتط أن يكون التّ  متناظرة

يف احلملني املتعاطفني استجابة حمموليهما إىل ما يشرتط يف عطف احملموالت وقيود يشرتط  .أ
 ضبطها داخل احلمل الواحد إذ ال ميكن العطف بني محلني حيمل حمموالمها واقعتني من صنفني

 خمتلفني حنو:

 فاز خالد و فرح عمرو
 حالة        عمل

 محل            محل
 

فإّن ، على واقعتني من حقلني دالليني خمتلفني واّحتدا يف صنف الواقعةوفيما إذا دّل حمموالمها  .ب
 : العطف ميتنع

 : مثال ذلك

 ةٌ.جالسو زينب  فقيرةٌ  هند

 (الفقر و اجللوس) ال ينتميان إىل حقل دالّيل واحد.

 : وجيري املنع أيضا بني محلني يدّل حمموالمها على واقعتني مرتادفتني حنو .ج

 وعمرٌ وأتى  زيدٌ جاء 
على أساس تزامن الواقعتني ؛ألّن هذه احلالة تستوجب العطف بني (عمرو) و (زيد) داخل 

 : يكون حمموله أحد الفعلنيواحد احلمل ال
 رُ وعم أتى زيدٌ  -ووعمرُ  جاء زيدٌ 
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 : ال ميتنع العطف بني محلني يدّل حمموالمها على واقعتني متناقضتني دالليا حنو .د

 أعزبٌ  وأحمدُ  جٌ متزوّ  خالدٌ 

بينما ، إحاليا و كما يشرتط باإلضافة إىل تناظر حمموالت احلمل دالليا أن تتناظر موضوعا³ما دالليا
 بني محلني موضوعا³ما خمتلفان من حيث احلقل الّداليل حنو: مينع العطف

 زرقاءُ  والّسماءُ  مشرقةٌ  الّشمسُ 
 ظالمٌ  والجهلُ  نورٌ  العلمُ 

  .نورٌ  والعلمُ  مشرقةٌ  الّشمسُ 

اجلملة األخرية هي مجلة الحنة وذلك راجع إىل كون (الّنور ومشرقة) ينتميان إىل حقل فهذه "
وبناء عليه  .1بينما (العلم و الّشمس) موضوعان ينتميان إىل حقلني دالليني خمتلفني"، دالّيل واحد

 وبني، يشرتط يف احلمول املتعاطفة أن (يتّم الّتناظر بني حممويل احلملني املتعاطفني من جهة
ومن منطلق ذلك يقّيد عطف احلمول بقيود تتعّلق باحلمول ، 2") موضوعيهما احملورين من جهة ثانية

وهو ما يصطلح عليه اسم احملتوى القضوي لدى ) وباملوضوع (احملور أو مدار احلديث، من جهة
(قيد تناظر ـــــــة فقد ّخلص املتوّكل هذه القيود يف قيد عام أمساه بوبصفة عامّ ، فالسفة الّلغة العادية
، ومفاده هو أن يعطف بني محلني متناظرين من حيث حمتوامها القضوي، 3"احملتويات القضوية)

"جيب أن تكون احلمول املتعاطفة متناظرة من حيث حمتويا³ما القضوية : ويوّضح املتوّكل ذلك بقوله
 بأن:

 .احلقل الّداليل نفسهتكون حمموال³ا داّلة على وقائع من الّصنف نفسه ومنتمّية إىل  .أ

 .4تكون موضوعا³ا احملاور منتمّية إىل احلقل الّداليل نفسه أو حميلة يف جمال يف خطاب واحد" .ب
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 وميكن العطف بني محلني إذا:

خمّصصامها ؛(أي  طبقا لقيد تناظر احملتويات القضوية، تناظرا باإلضافة إىل حمتوييهما القضويني
غ العطف بني إذ ال يسوّ ، ؛ أي أنّه يشرتط وجوب متاثل القّوة اإلجنازية) را قّوتيهما اإلجنازيتنيمؤشّ 

 :1محلني ذوي قّوتني إجنازيتني خمتلفتني حنو"

 .كتب شعرااو ألّفت كتابا

 أمر       خرب          

 .واكتب قصيدة؟ هل ألّفت كتابا

 أمر               استفهام   

احلرفّية جائزا كأن تكون  قّوتامها اإلجنازيتان لذلك كان العطف بني محلني متماثلني من حيث
املستلزمة  ومينع العطف ما إذا تباينت القّوتان احلرفّيتان إذا كانت القّوة اإلجنازية".. .خربا أو استفهاما

 حنو:أمل أعرك كتايب ووهبتك أقالمي ؟، 2ألّوهلما مماثلة للقّوة احلرفية املواكبة للثّاين"

حيث يعطف بني محلني إذا كانا حاملني "لنفس الوظيفة قيد تناظر الوظائف الّتداولية:  .ه
وهذا القيد إضافة إىل قيد تناظر القوى ، 3الّداللية أو متضمنني لنفس الوظيفة الّتداولية "

اإلجنازية يعترب "قيدا على سالمة البنية الوظيفية للجمل املعطوف فيما بني محلني (أو أكثر من 
 ل:ييت من قبإذ مبقتضاها تقبل البنيات الوظيفية الّ  )،لنيمح
1. ]a 2(س، )1(س(.] (س ن) ] بؤجد و ..a س)(س ن) ] بؤجد.)2(س، )1.. 

2. ]aس ن.. (.)2(س، )1(س (] بؤمقاو [aس)(س ن) ] بؤمقا.) 2(س )،1 .. 

3. ]a...و[.(س ي) بؤجد [..a.)..س ي) بؤجد. [.. 

4. ]a.)..بؤمقا (و[.س ي [..a.).. (بؤمقاس ي. [.. 

 : يت من قبيلوترفض البنيات الّ 
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1. ]a 2(س )،1(س (. ] (س ن) ] بؤجد و ..a س)(س ن) ] بؤمقا.) 2(س )،1 .. 

2. ]A(س ن) بؤجد و[.)2(س، )1(س..A.(س ي) بؤجد ... [... 

3. ]A (س ن) بؤمقا و [.) 2(س )،1(س ..A.(س ي) بؤمقا ... [.. 

4. ] A.و [...(س ي) بؤجد [..A.(س ي) بؤمقا ...[.. 

 1".باعتبارها غري سليمة البناء

 .(س ي) متغريات احلدود، حممول Aحيث 

حيث يضمن qا سالمة تركيبية ، وهذه باختصار مجلة القيود اليت خيضع هلا عطف احلمول
 .عطفية يف مستوى البنية احلملية و الوظيفية

 عطف اجلمل  .8.2.3

واملعطوف عليه بني  ل يف حال املعطوف:هو العطف الذي اصطلح عليه املتوكّ عطف اجلمل
 : ذيل) حنو، محل) و (محل، مجلة مرّكبة اليت تكون من قبيل (مبتدأ

 .مقاالً  كتبَ ، وا وعمرٌ كتابً  ألّفَ ، دٌ خال

 .اهَ أختُ  رسبتْ ، ا وزينبُ أخوهَ  نجحَ  ،هندٌ 

 .وعمرٌ ، أخوهُ  ورسبَ  هندٌ ، اأخوهَ  نجحَ 

 .عملهُ ، ووأعجبني عمرٌ  سلوكهُ ، ساءني زيدٌ 

املتوّكل عطف اجلمل املرّكبة إىل إمكانية العطف بني مجلتني خيضع محالمها لقيود وقد أخضع 
 .وقيد تناظر الوظائف الّتداولية، ة اإلجنازيةوالقوّ ، من قيد تناظر احملتويات القضوية، عطف احلمول

يف حني جند أّن املتوّكل باملقابل من ذلك مينع العطف بني مجلتني محالمها خمتلفان من حيث 
 : احملتوى القضوي حنو

 .الضيوفَ  و استقبلَ وعمرٌ ، اكتابً  ألّفَ  خالدٌ 
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 ة اإلجنازية حنو:كما ميتنع العطف بني مجلتني خيتلف محالمها من حيث القوّ 

 ؟ مقاالً  و هل كتبَ وعمرٌ ، اكتابً  ألّفَ  خالدٌ 

 : انية (بؤمقا) حنوكما ال ميكن العطف بني مجلتني أوالمها (بؤجد) و الثّ 

 .مقاالً  ا كتبَ وإّن عمرً ، اكتابً  ألّفَ  خالدٌ 

 : ايلريقة اليت صاغ qا املتوّكل عطف اجلمل املرّكبة إّمنا ميثّلها القيد التّ والطّ 

إذا تناظر محالمها من حيث حمتويامها القضويّان وقّو�ما اإلجنازية و الوظيفتان  يعطف بني مجلتني
 .1الّتداوليتان الّلتان حيمال�ا أ يتضّمناها "

 العاطفة من منظور النحو الوظيفياألدوات  .9.2.3

حبيث جعل ، سار املتوّكل يف هذا الباب على منط الّرتاث العريب يف تأصيله حلروف العطف
أصل احلروف وتربيره ذلك إّمنا كان من منطلق غلبة ورود هذا احلرف يف البنيات العطفية  )الواو(

ومن ذلك كانت حماولته يف استتباع ظاهرة العطف يف ، وحمايد�ا بالّنسبة لألدوات العاطفة األخرى
غة العربية برصد األدوات املتوافرة على حسب ورودها يف الّسياقات العطفية حبكم اختالف معانيها اللّ 

بل أدوات يتّم استعماهلا ) أي (بدائل حرّة، أو ما اصطلح عليه املتوّكل بعّدها أدوات ليست مرتادفة
 .2" حسب الّتوزيع الّتكاملي
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وذلك من خالل قيامه ، وقد حاول املتوّكل رصد شروط ظهور كّل أداة من هذه األدوات
 : وإدالء مالحظات عامة حوهلا، بدراسة الّسياقات اّليت تظهر فيها أدوات العطف

ناظر خيضع ملبدأ التّ -العطف–غة العربية يؤالف بني أدوات العطف كون هذا األخري يف اللّ  .أ
وهذه القيود قد ّمت الّتطّرق إليها سابقا واملثال الّتايل ، داللية أو تركيبية أو تداوليةوقيوده سواء 
 : يوّضح ذلك

 .وفي الحديقةِ  ا في الّصباحِ التقيت محّمدً 

 مك زم

إضافة إىل خضوع هذا العطف ، فهي مجلة الحنة إذ عطف فيها حّد مكاين على حّد زماين
يت ختضع هلا ...دون "الواو" للقيود الّ ،.الفاء، مثّ : كأن تكونبني محلني بواسطة إحدى أدوات العطف  

 : حنو الواو

 .دٌ و تمدّد الحدي سافر خالدٌ 

 .بل تمدّد الحديدٌ  ما سافر خالدٌ 

وهو ما انعكس ، فما هو مالحظ على هذا املثال أنّه خرق قيد تناظر احملتوى القضوي للحملني
 :اليةكيل خرق أوحلن فيها كما هو احلال يف اجلملة التّ على قيد تناظر الوظائف الّتداولية وذلك بتش

ً  زينبُ  شربتْ  ً و شايا  .أكلتْ  دجاجا

 بؤمقا بؤجد
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ويف كون العطف qا خيضع لنفس القيود إالّ ، تأتلف األدوات العطفية يف كو�ا روابط عطفية .ب
 .1أّ�ا ترد يف سياقات عطفية متمايزة "

عوامل منها "العطف بني عنصرين عطف وصلي وعطف ل استعماهلا بعّدة وقد حّدد املتوكّ 
حبيث يعطف عطف وصل باألدوات (و) و(ف) و(ّمث) و(حّىت) يف حني يعطف عطف ، فصلي

 .2")أم( )لكن( )بل( )أو(فصل باألدوات 

مها مبفهوميهما املنطقيني ال  )الوصل والفصل(كما نّبه املتوّكل إىل أّن استعمال مصطلحي 
إالّ أنّه ، اث البالغي العريب وبالّتحديد ما جنده عند اجلرجاين والّسّكاكيكما يف الرتّ   ني البالغينييباملعن

ميكن إجياد مقاربة حنوية عربية وذلك كما يرى املتوّكل يف معرض تصنيف هذه األدوات من إشراك يف 
 .3احلكم وعدم إشراكه "

العطفية املعاد صياغتها  وقد قّدم املتوّكل مقرتحا لعطف الوصل والفصل يف مستوى القاعدة
 عطف حرف: ؛ع        2ن>   نa...ع 2a ع   a a1للّتذكري

ع = {^}فينتج 4بتخصيص قيمة العاطف ا¢ّرد (ع) اليت ميكن أن تكون وصال أو فصال "" -
إذا محل قيمة ، qذا الّتخّصص معجميا العاطف (و) يف شكل إحدى أدوات العطف الوصلي

 ^(و=^)

وهو ما يتّم ، فهي يف هذه احلالة أداة من أدوات العطف الفصلي) v(و=vأّما إذا كانت قيمة 
حتقيقه من منظور حنوي وظيفي يف مستوى البنية املكّونية للجملة عن طريق تطبيق قاعدة إدماج "أداة 

 a)العطف" ويتّم اإلدماج طبقا للّتخّصصات اليت تتضمنها قاعدة العطف كتخّصصي (ع) و (
 .5"و(ن)
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فالواو للعطف ، ّمث) وهي أدوات واصلة عامل الّزمن، ف، حيّدد استعمال األدوات العاطفة (و" -
و(الفاء) و(ّمث) يف حالة ، يف حالة (الّتزامن) وهو موافق ملا ذهب إليه علماء العربية القدامى

 الّرتتيب وبينهما فور وتراخي.

أي املعطوف جزء من ا¢موعة حنو: زارين  تقوم بني احلّدين املتعاطفني حبّىت عالقة تضّمن -
 .فعمرو عنصر من جمموعة األصدقاء، األصدقاء حّىت عمرو

تتحّكم مقولة العناصر املتعاطفة أو املعطوف بينها يف االستعمال الّتوزيعي ألدوات العطف  -
) أو محلني مثل (و) أّما (ال، فمن األدوات ما يعطف بني حّدين أو حممولني والوصليالفصلي 

 .1تعطف (حّىت) بني حّدين امسيني " ال كما،  فال تعطف بني احملمول

ربط تكأن ،  يتدّخل عدد العناصر اليت ميكن العطف بينها يف استعمال األدوات العاطفة كوسيط -
 :حنو 2ومنها ما يعطف بني أكثر من عنصرين متعاطفني "، ألدوات بني عنصرين فقطابعض 

 .وأحمدُ  وعليٌّ  وهندٌ  خالدٌ  دخلَ 

 .فخالدٌ  فعليٌّ  دٌ فمحمّ  أحمدُ  جاءَ 

 .حلوى ا ثمّ خبزً  ا ثمّ تمرً  زيدٌ  أكلَ 

 : أّما اجلملة

 .اوال عصيرً  ا وال قهوةً ا ال لبنً شايً  شربتُ 

 .فهي الحنة على اعتبار (ال) رابطة بني عنصرين فقط
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قواعد هذا  ل بصياغةنية قام املتوكّ ولكي يتّم إدماج األدوات العاطفة يف مستوى البنية املكوّ 
غة العربية من منظور وظيفي وذلك من خالل ضبطه الستعماالت األدوات العاطفة يف اللّ  اإلدماج

 ايل:وذلك على النحو التّ 

، يربط بني العناصر املتعاطفة على مستوى البنية احلملية املشتقة عن طريق تطبيق قاعدة العطف -
 عاطف جمرد. 

قاعدة نصطلح على تسميتها بقاعدة" ، خاصة )اإلدماجقواعد (و )عبريقواعد التّ (تضاف إىل -
 .إدماج أداة العطف"

إدماج أداة " غة العربية عن طريق تطبيق قاعدةدمج إحدى أدوات العطف املتوافرة يف اللّ تُ  -
ص كتخصّ ،  خصيصات اليت تضاف إىل قاعدة العطفالعطف" اليت جتري وفقا ¢موعة من التّ 

أو ، أو حممول، محل أوحدّ  a(: aو ختصيص قيمة  )8أو 7(و) ( قيمة العاطف ا¢رد
 ).2أو أكثر من2ن =(مجلة....) و ختصيص قيمة

حو للعوامل ل داخل النّ جيب أن ميثّ ،  ضبط إدماج األدوات العاطفة ضبطا كافياو لكي يتسّىن 
حديثه عن  ل من خالليت أشار إليها املتوكّ ل يف حتديد استعمال هذه األدوات و الّ األخرى اليت تتدخّ 

 1تيب..."زامن) و الرتّ التّ (قضية
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 ؛ دراسة تطبيقية (يف جزء تبارك)العطف

 الوظيفي والّدرس الّلغوي العريب بني الّنحو
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ذلك أنّه ، كما أنّه دستور الّشريعة اإلسالمية،  القرآن الكرمي هو دستور الّدرس الّلغوي يف العربية
، العربيةحيث تُلتمس فيه الطّاقات الّتعبريية الكامنة يف األلفاظ والّرتاكيب ، ميّثل املعجزة البيانية العربية

أساليبها قاطعة يف تركيب ولذلك تشُرف العربية بأن تّتخذ من كّل ما ورد يف ذلك الكتاب احلّجة ال
بدراسة والبالغيون القدامى  ولقد ُعين الّنحاة، والّذروة العليا يف حسن بياdا، ودراسة وظائف كالمها

تطاع بعضهم أن واس، وجعلوه يف كثري من األحيان أساسا لدرسهم، القرآن عناية تستحّق الّتقدير
ومن الّظواهر ، إىل جانب أحدث الّنظريات الّلغوية املعاصرةميكن أن تقف شاخمة إىل نتائج يتوّصل 

هلذا  ولعّل إيراده الّنسقوبالّتحديد عطف  ظاهرة العطف، يف عرض بيانهالّلغوية اّليت تناوهلا القرآن 
ألّن حسن الّربط بني املعاين ، قد جعله يشّكل جانبا مهّما من جوانب دراسة الّرتكيب العريب الّنوع

مدّونة  اّليت جعلت يفولعّل هذه الّدراسة الّتطبيقية ، باألدوات أساس ُمهّم من ُأسس إحكام الّنظم
}ا هذا الفصل ستحاول إبراز تلك القيمة اّليت حازها  اّليت ُخصّ  خمصوصة من القرآن الكرمي و

اّليت قام  والعطف يف البيان القرآين من خالل عرض إحدى الّدراسات الّتحليلية الّلغوية هلذا املوضوع 
 عرضهم لذلك الّتمّيز املنهجييف }ا أحد أبرز األعالم الّلغويني العرب ّممن مثّلوا اجلانب الّرتاثي 

ومن أجل ذلك ستسعى هذه  اهر بن عاشور صاحب الّتحرير والّتنويرطّ الّشيخ الونقصد بالذّكر 
، الّدراسة إىل إبراز خمتلف حروف العطف املتّوفرة يف الّلغة العربية متطّرقة إليها من حيث دالال�ا

 قيودها وذلك وفق ما بسطه صاحب الّتحرير والّتنوير يف هذا الّصدد من حتاليل لغوية يفو ، أمناطهاو 
ّمث سيحاول  (جزء تبارك)، املتضّمنة للعطف بأمناطه الواردة يف تلك املدّونةتفسريه لآليات القرآنية 

مقابلة تلك الّتحاليل الّلغوية اّليت قّدمها ابن عاشور مع ما تناوله الّدارسون احملدثون البحث بعد ذلك 
نظرية الّنحو –صيص وعلى وجه الّتخ -العطف–أصحاب الّتوّجه الوظيفي يف املوضوع نفسه 

ّمث ستحاول  -أمحد املتوّكل–ّليت تبّناها وأرسى مفاهيمها بالّنسبة لّلغة العربية الباحث املغريب الوظيفي ا
خلاّصة مبوضوع ااإلجرائية تلك القواعد واملصطلحات وإسقاط هذه الّدراسة كمرحلة ختامية تطبيق 

  .(جزء تبارك) املختلفة يف تلك املدّونة القرآنيةأشكال العطف على تلك األمثلة اّليت تضّمنت البحث 
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 الالJا يف املعىن عند ابن عاشورأثر األدوات و د .1

، د روابط بني مفردات اجلملة أو بني اجلملفهي ليست جمرّ ، لألداة أثر بارز يف حتديد املعىن 
حاة من ناحية اهتم }ا النّ  ومن مثّ ، ا حتمل مع كوdا رابطة معاين و دالالت تصبغ }ا الكالموإمنّ 

 كل.كما اهتموا }ا من ناحية الشّ ،  املعىن

يه هذه األدوات يف الكالم هو إفرادهم لذلك  ور الذي تؤدّ من أمارات اهتماما�م بالدّ  ولعلّ "
، إن كانت نسبة هذا الكتاب إليه صحيحة، ة ابتداء من اخلليل يف كتاب (معاين احلروف)كتبا خاصّ 

وكذلك ما ، واهلروي، وكذا املرادي، (معاين احلروف) ماين يف كتابه أيضاحويني مثل الرّ مجاعة من النّ  مثّ 
وباعتبار ، ومعانيها بيب) إذ جعل أكثر من نصفه ملعاين األدواتمغين اللّ ( مه ابن هشام يف كتابهقدّ 

ور أو املعىن الذي رون يف الدّ املفسّ األرفع لألسلوب العريب فقد وجد  طبيقيةة التّ القرآن الكرمي هو املادّ 
وقد كان ، رح و بيانا ألثرها يف املعىن القرآينخذوdا ميدانا للشّ ما جعلهم يتّ  ياقيه األداة يف السّ تؤدّ 

يف معاين هذه األدوات  وبعضها خاصّ  دة بعضها عاممتعدّ حديثة مثرة هذه اجلهود قيام دراسات 
عاين الواو يف اجلملة العربية مع دراسة تطبيقية على القرآن م( كتاب ةفمن الكتب اخلاصّ ، ودالال�ا
كتور حممود فسري) لدّ حوية يف كتب التّ وات النّ داأل( ةومن الكتب العامّ ، اتةلدكتور عيسى شحّ  الكرمي)

 .1"غريأمحد الصّ 

منا فقد ، رين يف الكشف عنهودور املفسّ ، ه يشري إىل أمهية األداة يف فهم القرآن الكرميوهذا كلّ 
 مثّ ، روه مبا لديهم من معارف لغويةحاة وطوّ فه النّ فتلقّ ، فسري وبرزت أمهيتهاألدوات يف أحضان التّ  علم

ة وتسهم يف تطويره وعقد لوائه و يعود مرة أخرى من ا لتلتقطه الكتب اخلاصّ فسري قويّ عاد إىل التّ 
ه وترعرعه و االستمرار يف فسري يف كل ذلك فضل منوّ وكان للتّ  فسري....يف التّ  حيث أتى و يصبّ 

 .2أفيائه"

  

                                                             

، مؤّسسة الرّيان للطّباعة 2009، 1، طأثر الّدالالت الّلغوية يف الّتفسري عند الطّاهر بن عاشورمشّرف بن أمحد الّزهراين،  1
 .325والّنشر والّتوزيع، بريوت، لبنان، ص 
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مها أحد العلماء البارزين يف جمال يت قدّ راسات الّ الدّ  زت بهراء الذي متيّ ال نستغرب الثّ  من مثّ و 
حول نوع  نويرحرير والتّ اهر بن عاشور يف كتابه التّ حممد الطّ قّدمه  ما كرفسري و نقصد بالذّ غة والتّ اللّ 

حبيث ال ، حروف وأدوات العطف أو باألحرى أسلوب العطف عموماوهي  من أنواع األدوات أال
 نوير"ال تتأّىب حرير والتّ يه األداة عموما يف التّ ور الذي تؤدّ اللة أو الدّ الدّ  ر أنّ تقرّ ييكون من املبالغة أن 
ونعين }ذا األسلوب أسلوب أو موضوع العطف ، 1"وذلك ألمهيتها البالغة، على دراسة مستقلة

وختصيصا  غويياق اللّ حماولني من خالل ذلك إبراز أمهية ودور هذه احلروف يف السّ ، املعروفةبأدواته 
ا اشتمل عليه  مل وذلك نويرحرير والتّ راسة على ما أورده صاحب التّ زين يف الدّ مركّ ، يف القرآن الكرمي

 .فسري و األصول يف جانب التّ كما أشرنا سابقا من ثراء لغوي و حنوي و حّىت 

ا يرجع لكون إمنّ ، اهر ابن عاشور حتديدار ختصيصنا لدراسة العطف عند الطّ ما يربّ  ولعلّ 
ه ألنّ "، ورمبا كان من أهم هذه األوجه، حويياق النّ ا من أوجه السّ ل وجها مهمّ موضوع العطف ميثّ 

بأداة  ره يف اجلملة الواحدةتكرّ  ه يصحّ د األدوات و األنساق و العالقات بني املتعاطفني و ألنّ متعدّ 
كان جمال العطف جماال رحبا   من مثّ ، حوية لكثري من األنساق النّ ه ال يتسّىن واحدة أو بأكثر وهذا كلّ 

ياق و قيمته يف حتديد معىن آيات القرآن الكرمي وكذا اجلانب ع السّ رين الذين يهتمون بتنوّ للمفسّ 
 .2"البالغي فيه

 
ّ
اللية عاطف ومعانيها الدّ اهتمامه بقضايا التّ  لوحظ، رينهؤالء املفسّ  زا كان ابن عاشور من أبر ومل
مواضع العطف يف القرآن الكرمي ليربز ما فيها من معىن أو داللة  جلّ ف عند فتجده يتوقّ ، املختلفة

وعليه سنحاول يف هذا اجلانب ، ما فيها من إشكال و حياول حلّ ، ياق الذي ترد فيهحبسب السّ 
 نوير.حرير و التّ عند صاحب التّ  ه الظّاهرة الّلغوية}ذ قةطبيقي تلخيص أهم اجلوانب املتعلّ التّ 

نوير وكيفية تناوله ملوضوع حرير والتّ ة حول تفسري التّ ة مالحظات عامّ مثّ جيدر الّتنبيه إىل أّن  و
 يت من أمهها:والّ ، فصل الّتطبيقيم }ا يف بداية هذا الن أن نتقدّ حيسُ  -ذكرها أحد الباحثني- العطف

، عاشور برتجيح العطف يف أكثر املواضع اليت جيوز فيها العطف على غريه...اهتمام ابن "
ل يف مراعاته للوصل و ترجيحه على بب يف اختياره العطف يتمثّ السّ  ظر هو أنّ للنّ  تامللف ولعلّ 

                                                             

 .328ص  الّسابق،املرجع  1

 .563، ص املرجع نفسه 2
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ا أجلأه ذلك إىل اختيار العطف ورمبّ ، ناسق بني عبارات القرآن الكرمي و آياته و سورهالفصل مراعاة للتّ 
 ِلكُمْ ذَ  إِنَّ  ﴿ :كاختياره العطف يف قوله تعاىل،  ستئناف مثالالئح فيها ترجيح امواضع رمبا كان الالّ  يف

ُ  ِمنُكمْ  فَيَْستَْحيِي النَّبِيَّ  يُْؤِذي َكانَ  [سورة  1﴾ اْلَحقِّ  ِمنَ  يَْستَْحيِي َال  َوا2َّ
فيستحي (معطوفة على مجلة  )وهللا ال يستحي من احلقّ (، مجلة إذ جزم بأنّ ، ]53/اآلية:األحزاب

، و الئح زاعتبار(الواو) فيها مستأنفة أمر جائ غم من أنّ وذلك على الرّ ، مع اختالف نوعهما )منكم
إذ يرى أن داللة عطف االمسية على ، ره من اعتبارها عاطفةا كان أكثر داللة على ما قرّ بل و رمبّ 

ولذلك جند ، 2"من صفاته احلقّ  ¸ تعاىل ألنّ هذا الوصف ثابت دائم  اللة على أنّ الفعلية هنا" للدّ 
ه يرمز واملقصود }ذا األخري أنّ ) عطف صوري(أو  )استئناف بياين( قولهكعابري  ر بعض التّ عنده تكرّ 

، 3"وذلك النتفاء املشاركة يف احلكم بني املعطوف و املعطوف عليه، لعطف اجلمل دون املفردات
ياقي الذي كل السّ عابري يف مواضع وجد فيها الشّ يورد هذه التّ نوير حرير والتّ حبيث جند صاحب التّ 

فلم يسلم باالستئناف من ، حقابق و الالّ بط بني املعىن السّ مع شعوره بوجوب الرّ ، ستئنافالح ايرشّ 
فجمع بني األمرين باعتبار هذا ، كلسليم به من حيث الشّ إىل التّ  وإن اضطرّ ، حيث املضمون

نة ملا ا مبيّ ألdّ ،  تعطف هذه اجلملةأّال  ظّاهروكان مقتضى ال ه عطف صوري "االستئناف بيانيا أو أنّ 
نة يف ها عطفت ملا وقع من الفصل بينها وبني اجلملة املبيّ أمجل من غاية األمر بقتال املشركني و لكنّ 

 .4ين ¸"ويكون الدّ ، تكون فتنة ال "و قاتلوهم حىتّ :قوله تعاىل

الحم بني وهو ناتج أيضا عن اهتمامه بقضية التّ ، ني املتعاطفتنياهتمامه باملناسبة بني اجلملت
 فَضَّلَ  َما تَتََمنَّْوا َوَال  ﴿ :ومثال ذلك عند تفسريه لقوله تعاىل، ته و معانيه أصالاالقرآن و آي لمج

 ُ َجالِ  بَْعٍض  َعلَى بَْعَضُكمْ  بِهِ  ا2َّ لّرِ ا نَِصيبٌ  لِّ مَّ ا نَِصيبٌ  َوِللنَِّساءِ  اْكتََسبُوا ّمِ مَّ  اْكتََسْبنَ  ّمِ
َ  َواْسأَلُوا َ  إِنَّ  فَْضِلهِ  ِمن ا2َّ حبيث يراه  ]32[سورة الّنساء/اآلية:﴾  َعِليًما َشْيءٍ  بُِكلِّ  َكانَ  ا2َّ

  ربير أو املناسبة عنده.ووجه التّ  عطفا على مجلة

                                                             

 .564ص املرجع الّسابق،  1

 .88، ص 22ج  ،تفسري الّتحرير والّتنوير، حمّمد الطّاهر ابن عاشور 2

 .207ص ، 2املرجع نفسه ج  3

 . 565ص  ،أثر الّدالالت الّلغوية يف تفسري الطّاهر ابن عاشور، مشّرف بن أمحد الّزهراين 4
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عطف الغرض على ق بني إذ جتده يفرّ ، عليه نصّ يفهو كثريا ما ، اهتمامه بتحديد نوع العطف
 قسيم كما يف قوله تعاىل:فعطف الغرض يقصد به نوع من التّ ، مهيدالغرض و عطف الغرض على التّ 

ِ  آِمنُوا أَنْ  ُسوَرةٌ  أُنِزلَتْ  َوإِذَا ﴿  ِمْنُهمْ  الطَّْولِ  أُولُو اْستَأْذَنَكَ  َرُسوِلهِ  َمعَ  َوَجاِهدُوا بِا2َّ

عَ  نَُكن ذَْرنَا َوقَالُوا إىل أن موضع  )ابن عاشور(يشري ] 68[سورة الّتوبة/اآلية: ﴾ اْلقَاِعِدينَ  مَّ
فني عن اجلهاد قصد به االنتقال إىل تقسيم فرق املتخلّ ، غرض العطف هنا هو "عطف غرض على

فاملفهوم ، مهيدا عطف غرض على التّ وأمّ ، 1هم وأنواع معاذيرهم ومراتبها يف القبول"ري وغ، من املنافقني
 َوَجاَوْزنَا ﴿ :انية فعطف قوله تعاىلد يف معناها ملعىن اجلملة الثّ اجلملة األوىل متهّ  أنّ من كالمه 

 َوأَِخيهِ  َسىُمو إِلَى َوأَْوَحْينَا ﴿ :على مجلة ]90/اآلية:يونس [سورة ﴾ اْلبَْحرَ  إِْسَرائِيلَ  بِبَنِي

آ أَن َالةَ  َوأَقِيُموا قِْبلَةً  بُيُوتَُكمْ  َواْجعَلُوا بُيُوتًا بِِمْصرَ  ِلقَْوِمكَُما تَبَوَّ رِ  الصَّ  ﴾ اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَّشِ
تلك البيوت  اذ" اختّ مفهوم ابن عاشور من ذلك أنّ  وع ألنّ هي من هذا النّ ، ]87/اآلية:يونس [سورة

  2".فر وجماوزة البحر�يئة للسّ 

على  بعطف اخلاصّ ى اللة ما يسمّ ومن اهتمامه أيضا بأنواع العطف من حيث املعىن والدّ 
 فِي يُتْلَى َما َواْذكُْرنَ  ﴿ :ر أيضا يف تفسريه ومن أمثلة ذلك يف قوله تعاىلو هو متكرّ ، العامّ 

ِ  آيَاتِ  ِمنْ  بُيُوتُِكنَّ  َ  إِنَّ  َواْلِحْكَمةِ  ا2َّ إذ  ] 34[سورة األحزاب/ اآلية: ﴾ َخبِيًرا لَِطيفًا َكانَ  ا2َّ
 3".وهو ما كان من القرآن، على عام " عطف احلكمة عطف خاصّ  :يقول ابن عاشور عند تفسريها

يت  يف املواضع الّ ه جيتهد يف متييزها حّىت و يبلغ اهتمام ابن عاشور بفرز هذه األنواع و بياdا أنّ 
َ  اْذكُُروا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ﴿ :حتتمل أكثر من نوع كما يف قوله تعاىل  ﴾41﴿ كَثِيًرا ِذْكًرا ا2َّ

" فإن كان  :حبيث يقول يف حتليله هلذه اآلية]  [سورة األحزاب/ اآلية: ﴾ َوأَِصيًال  بُْكَرةً  َوَسبُِّحوهُ 
 :وإن كان املراد به هو قوله، وافل فهو عطف مغايرة يعين عطف عاملوات النّ سبيح الصّ املراد بالتّ 

 4"اهتماما باخلاصّ  على العامّ  سبحان هللا" فهو من عطف اخلاصّ "

                                                             

 .287ص ، 10، ج الّتحرير والّتنوير، حمّمد الطّاهر ابن عاشور 1

 .274ص ، 11املرجع نفسه، ج  2

 .18، ص 22املرجع نفسه، ج  3

 .48ص ، 22ج  ،تفسري الّتحرير والّتنوير، حمّمد الطّاهر ابن عاشور 4
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ابع أن يكون أبرز من املتبوع يستكثر على التّ "ابن عاشور  م أنّ حليل املقدّ ضح من خالل التّ فيتّ 
ره باجلانب ة تأثّ ح شدّ ابع على املتبوع عنده وهو ما يوضّ ويف هذا إشارة و التفات لعظم رتبة التّ 

 .1"البالغي

  

                                                             

 .575ص ، عاشور أثر الّدالالت الّلغوية يف الّتفسري عند الطّاهر ابن، مشّرف بن أمحد الّزهراين 1
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تبارك جزء -) صاحب الّتحرير والتنوير( عنددراسة حتليلية ملوضوع العطف  .2

 -منوذجا

 يت ورد فيها العطف مبختلف أدواتهور الّ طبيقي حتليل مجيع الصّ سنتناول يف هذا الفصل التّ 
حليل من منظورين أو جهتني أساسيتني حناول بناء هذا التّ  قحروفه) و ذلك من خالل تناوله وف(

 .ياق القرآينيها يف السّ يت تؤدّ واألغراض الّ  أال ومها حتديد األمناط العطفية خالهلما:

 ايل:دة تكون كالتّ نة وفق أمناط حمدّ يت وردت يف هذه املدوّ م املقوالت العطفية الّ ميكن أن نقسّ 

  (أو جمموعة مجل على مجل أخرى) عطف مجلة على مجلةاألّول: مط النَّ  .1.2

 ايل:حو التّ قا يف سور املدَونة على النّ مط متفرّ ورد هذا النّ 

تَبَاَرَك الَِّذي ﴿  :معطوفة على قوله تعاىل  ﴾ ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ َوُهَو َعلَى ﴿  يف قوله تعاىل:

 ]1/اآلية:امللك[سورة ﴾  بِيَِدِه اْلُمْلكُ 

دُورِ ﴿  يف قوله تعاىل: وا قَْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ معطوفة على  ﴾ َوأَِسرُّ
إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْيِب لَُهْم ﴿  يف قوله تعاىل:اجلملة اليت قبلها 

 ]13/اآلية:امللك[سورة  .﴾ َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيرٌ 

[سورة  ﴾ أََال يَْعلَُم َمْن َخلَقَ ﴿  :معطوفة على مجلة ﴾ َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ ﴿  يف قوله تعاىل:
 ]14/اآلية:امللك

أَْم ﴿  :معطوفة على مجلة ﴾َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيرِ َولَقَْد ﴿  يف قوله تعاىل:

َماِء أَْن يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا   ]18/اآلية:امللك[سورة  .﴾أَِمْنتُْم َمْن فِي السَّ
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 ]19/اآلية:امللك[سورة  ﴾أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَْقِبْضَن ﴿  يف قوله تعاىل:
[سورة  .﴾ ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض ذَلُوًال ﴿  :معطوفة على مجلة

 ]17/اآلية:امللك

[سورة  ﴾ قُْم فَأَْنِذرْ  ﴿ :معطوفة على مجلة ﴾ َوَربََّك فََكبِّرْ  ﴾2﴿قُْم فَأَْنِذْر  ﴿ :يف قوله تعاىل
 ]2،3:تان/اآلياملّدثّر

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَراْ ﴿  :يف قوله تعاىل قََواِريَر  ﴾15﴿َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآَنِيٍَة ِمْن فِضَّ

ٍة قَدَُّروَها تَْقِديًرا يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس  ﴿ :معطوفة على مجلة ﴾ ِمْن فِضَّ

 ]16، 15ات: /اآلياإلنسان[سورة  .﴾ ِمَزاُجَها َكافُوًراَكاَن 

 َرُسولَ  فَعََصْوا ﴾9﴿ َوَجاَء فِْرَعْوُن َوَمْن قَْبلَهُ َواْلُمْؤتَِفَكاُت بِاْلَخاِطئَةِ  ﴿ يف قوله تعاىل:

فهي معطوفة على  ]10، 9:تان/اآلياحلاقة[سورة  ﴾ َرابِيَةً  أَْخذَةً  فَأََخذَُهمْ  َربِِّهمْ 
 ]4/اآلية:احلاقة[سورة  ﴾ َكذَّبَْت ثَُمودُ َوَعادٌ بِاْلقَاِرَعةِ  ﴿ :مجلة

 ﴿ مقولة للفعل :فهي معطوفة على مجلة ﴾ َوَال تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ َضَالًال  ﴿ يف قوله تعاىل:
 ]24/اآلية:نوح[سورة  .﴾قَاَل 

ُب بَِهذَا اْلَحِديِث  ﴿ يف قوله تعاىل:  ﴾ َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َال يَْعلَُمونَ فَذَْرنِي َوَمْن يَُكذِّ
 فريع.فهذا الكالم معطوف على ما قبله بداللة التّ  ]44/اآلية:القلم[سورة 

ْوا َرَشدًا﴿  يف قوله تعاىل: ا اْلقَاِسُطوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم  ﴾14﴿ فََمْن أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرَّ َوأَمَّ

فهذا الكالم معطوف بعضه على بعض  ]15، 14:تان /اآلياجلن[سورة  ﴾ َحَطبًا
 فريع أيضا.بداللة التّ 
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 على العامّ  عطف اخلاصّ  اين:مط الثّ النَّ  .2.2

حو وهو يندرج ضمن عطف اجلمل على النّ  قةطبيق يف سور متفرّ مط يف املدَونة قيد التّ ورد هذا النّ 
 ايل:التّ 

ٍف  ﴿ :يف قوله تعاىل فََال تُِطعِ ﴿  :فهي معطوفة على قوله ﴾  َمِهينٍ َوَال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ

بِيَن   ]10، 9، 8:اآليات/القلم[سورة  .﴾ َودُّوا لَْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُونَ  ﴾8﴿ اْلُمَكذِّ

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَراْ ﴿  يف قوله تعاىل: [سورة  ﴾ َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآَنِيٍَة ِمْن فِضَّ
 .من خالل عطف األكواب على اآلنية ]15/اآلية:اإلنسان

ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت  ﴿ :معطوف على قوله ﴾ َوَجعَْلُت لَهُ َماًال َمْمدُودًا ﴿ يف قوله تعاىل:

 ]12، 11:تان /اآلياملّدثّر[سورة  .﴾ َوِحيدًا

 عطف الفعل على االسم الَشبيه بالفعل يف االشتقاق  :الثمط الثّ النَّ  .3.2

 و ذلك ، يف هذه املدَونةورد ذلك مرَة واحدة 

 ]19/اآلية:امللك[سورة  ﴾أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَْقبِْضَن ﴿  :يف قوله تعاىل

 عطف الفعل على الفعل بتكرار لفظه ابع:مط الرّ النَّ  .4.2

 ]12/اآلية:نوح[سورة  ﴾ أَْنَهاًرا لَُكمْ  َويَْجعَلْ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َويَْجعَلْ  ﴿ :يف قوله تعاىل

 بَسبّ العطف و التّ  مط اخلامس:النَّ  .5.2

 ]9/اآلية:القلم[سورة  ﴾ فَيُْدِهنُونَ  تُْدِهنُ  لَوْ  َودُّوا ﴿ :يف قوله تعاىل

 ]13/اآلية:اجلن[سورة  ﴾ َرَهقًا َوَال  بَْخًسا يََخافُ  فََال  بَِربِّهِ  يُْؤِمن فََمن ﴿ :يف قوله تعاىل
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 التفريع العطف و ادس:مط السّ النَّ  .6.2

ٌ  نَْفَخةٌ  الصُّورِ  فِي نُِفخَ  فَإِذَا ﴿ :يف قوله تعاىل  ]13/اآلية:احلاقة[سورة  ﴾ َواِحدَة

ْوا فَأُولَئِكَ  أَْسلَمَ  فََمنْ  ﴿ :قوله تعاىل يف ا ﴾14﴿ َرَشدًا تََحرَّ  ِلَجَهنَّمَ  فََكانُوا اْلقَاِسُطونَ  َوأَمَّ

 ]15، 14:تان/اآلياجلن[سورة ، ﴾ َحَطبًا

 ]7/اآلية:القيامة[سورة ، ﴾ فَإِذَا بَِرَق اْلبََصرُ  ﴿ :قوله تعاىليف 

 ]26/اآلية:اجلن[سورة  ﴾ أََحدًا َغْيبِهِ  َعلَى يُْظِهرُ  فََال  اْلغَْيبِ  َعاِلمُ  ﴿ :يف قوله تعاىل

  )(مثَّ  ابع: و يدخل ضمن عطف اجلمل حبرفمط السّ النَّ  .7.2

تَْيِن ﴿  :يف قوله تعاىل فَاْرِجعِ الْبََصَر َهْل ﴿  :معطوفة على قوله تعاىل ﴾ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ

 ]4، 3:تان/اآليامللك[سورة  .﴾ تََرى ِمْن فُُطورٍ 

 ]32/اآلية:احلاقة[سورة  ﴾ ثُمَّ فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَها َسْبعُوَن ِذَراًعا فَاْسلُُكوهُ ﴿  :يف قوله تعاىل

 وقبلها 

[سورة  .﴾ فَغُلُّوهُ  ُخذُوهُ ﴿ : فهي معطوفة على قوله تعاىل ﴾ َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ثُمَّ ﴿  :تعاىل قوله يف
 ]31، 30:تاناآلي /احلاقة

ُ ﴿ : فهي معطوفة على قوله ﴾ ثُمَّ يُِعيدُُكْم فِيَها َويُْخِرُجكُْم إِْخَراًجا﴿  :يف قوله تعاىل َوا2َّ

 ]18، 17:تاناآلي /نوح[سورة  ﴾ نَبَاتًاأَْنبَتَُكْم ِمَن اْألَْرِض 

 ﴾ فَإِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآَنَهُ ﴿ : فهي معطوفة على قوله ﴾ ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ ﴿  يف قوله تعاىل:

 ]19، 18، 17:اآليات /القيامة[سورة  ﴾ إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآَنَهُ ﴿  :قبلهاو 

ثُمَّ إِنِّي ﴿  :معطوفة على قوله ﴾ ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراًرا﴿  يف قوله تعاىل:

 ]9، 8:تاناآلي /نوح[سورة  .﴾ دََعْوتُُهْم ِجَهاًرا
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 /املّدثّر[سورة  .﴾ قَدَّرَ  َكْيفَ  فَقُتِلَ ﴿  :معطوفة على قوله ﴾ ثُمَّ قُتَِل َكْيَف قَدَّرَ ﴿  يف قوله تعاىل:
 ]20، 19:تاناآلي

[سورة  .﴾ أَْولَى لََك فَأَْولَى﴿  :معطوفة على قوله ﴾ ثُمَّ أَْولَى لََك فَأَْولَى ﴿ :تعاىل يف قوله
 ]35، 34:تاناآلي /القيامة

 :"و يدخل ضمن عطف اجلمل بواسطة "أو

 ﴾ َوَرتِِّل اْلقُْرآََن تَْرتِيًال أَْو ِزْد َعلَْيِه  ﴾3﴿ِنْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ قَِليًال  ﴿ :يف قوله تعاىل
ّزمل[سورة 

ّ
 ]4، 3:تاناآلي /امل

 ]24:اآلية /اإلنسان[سورة  .﴾ َكفُوًرا أَوْ  آَثًِما ِمْنُهمْ  تُِطعْ  َوَال  ﴿ :يف قوله تعاىل

  :و يدخل ضمن عطف اجلمل حبرف "بل"

فهي معطوفة على  ﴾ ُمنَشََّرةً  ُصُحفًا يُْؤتَى أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  يُِريدُ  بَلْ  ﴿ :يف قوله تعاىل
تْ  ﴾50﴿ ُمْستَْنِفَرةٌ  ُحُمرٌ  َكأَنَُّهمْ  ﴿ :قوله تعاىل [سورة  ﴾ قَْسَوَرةٍ  ِمنْ  فَرَّ

 ]52، 51، 50:اآليات /املّدثّر

 ُكلُّ  يُِريدُ  بَلْ  ﴿ :معطوفة على قوله تعاىل ﴾ اْآلَِخَرةَ  يََخافُونَ  َال  بَلْ  َكالَّ  ﴿ :يف قوله تعاىل

 ]53، 52:تاناآلي /املّدثّر[سورة  .﴾ ُمنَشََّرةً  ُصُحفًا يُْؤتَى أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ 

ْنَسانُ  يُِريدُ  بَلْ  ﴿ :يف قوله تعاىل  أَيَْحَسبُ  ﴿ :معطوفة على قوله تعاىل ﴾ أََماَمهُ  ِليَْفُجرَ  اْإلِ

ْنَسانُ  يَ  أَنْ  َعلَى قَاِدِرينَ  بَلَى ﴾3﴿ ِعَظاَمهُ  نَْجَمعَ  أَلَّنْ  اْإلِ  ﴾ بَنَانَهُ  نَُسّوِ
 ]5، 4، 3:اتاآلي /القيامة[سورة 

ْنَسانُ  بَلِ  ﴿ قوله تعاىل: يف ْنسَاُن  ﴿ :معطوفة على قوله تعاىل ﴾ بَِصيَرةٌ  نَْفِسهِ  َعلَى اْإلِ يُنَبَّأُ اْإلِ

رَ   ]14، 13:تاناآلي /القيامة[سورة  .﴾ يَْوَمئٍِذ بَِما قَدََّم َوأَخَّ

 َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَره ﴿ :معطوفة على قوله تعاىل ﴾ اْلعَاِجلَةَ  تُِحبُّونَ  بَلْ  َكالَّ  ﴿ :يف قوله تعاىل
 ]20:اآلية /القيامة[سورة  ﴾
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ع األغراض بعد عرضنا هلذه املواضع اإلحصائية اليت ورد فيها العطف بأمناط خمتلفة سنحاول تتبّ 
حتديد الغرض الوظيفي الذي يؤَديه العطف حسب الوظيفية املستفادة من الَسياق أو بصيغة أخرى 
مط األول وهو:عطف مجلة على والبداية تكون بالنّ ، اختالف األمناط العطفية الواردة يف هذه املدَونة
 مط الغالب من حيث وروده يف هذه املدَونةو هذا النّ  مجلة(أو جمموعة مجل على جمموعة مجل أخرى)

 .)بل، أو، مثّ ، الواو(مط بأدوات خمتلفة أبرزها: هذا النّ  وقد متّ ، تبارك) جزء(

 عطف اجلمل .3

 ]1[سورة امللك/اآلية: ﴾ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ ﴿  يف قوله تعاىل:

والغرض  (امللك) ورةيت استفتح هللا تعاىل }ا السّ فهذه اجلملة معطوفة على اآلية األوىل الّ 
خصيص وهذه الفائدة إَمنا حصلت لغرض عميم بعد التّ التّ  هو إفادة، املستفاد من هذا العطف اجلملي

[سورة  ﴾ تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلكُ ﴿  :يت هي اآلية األوىلة الّ ّصلتكميل املقصود من ال
ا و إمنّ  وكيد لآلية الَسابقةإَمنا ليفيد معىن آخر غري التّ " :انيةو إيراد العطف يف اآلية الثّ  ]1امللك/اآلية:

 1سم املوصول"االاستفيد منه معىن الَتتميم لصلة املوصول و هو ما يربَره عدم تكرار 

دُورِ ﴿ يف قوله تعاىل:  وا قَْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ [سورة  ﴾ َوأَِسرُّ
 ]13امللك/اآلية:

حيث " غرض على غرض)(و هو عطف  العطف الواقع بني اجلمل ن هذامالغرض املستفاد 
انتقل يف سياق هذه اآلية من غرض إىل غرض آخر و ذلك ملناسبة املقام حبيث تناسبت حكاية 

يل يت كانت تصدر منهم بالنّ نيا وهي تلك األقوال الّ ار واملشركني يف اآلخرة بذكر أقواهلم يف الدّ الكفّ 
صلى هللا عليه -أقواهلم فيخربهم النيبَ فكان هللا يطلعه على  -مسلّ و صلى هللا عليه –من رسول هللا 

ولذلك عطفت هذه ، بزعمهم بأقواهلم فأرادوا بعد ذلك إسرار أقواهلم يسمعهم رَب حممد -موسلّ 
 .2"ار و صفا�م يت حتكي قول الكفّ ابقة الّ اجلملة على اجلمل السّ 

                                                             

 .11ص ، 29ج  ،تفسري الّتحرير والّتنوير، حمّمد الطّاهر ابن عاشور 1

  .29ص ، 29ج  نفسه،املرجع  2
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 ﴾ ِطيُف اْلَخبِيرُ َوُهَو اللَّ  ﴿ :ا الغرض املستفاد من العطف اجلملي املذكور يف قوله تعاىلأمّ 
[سورة  ﴾ أََال يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ  ﴿ :و جلَ  زّ يت هي معطوفة على قوله عالّ 

 "أو هذا اخلرب نة و هذه الفائدة أو حصول فائدة معيّ و ذلك بغرض إفادة خرب معّني  ]14امللك/اآلية:
اس بأَن علم هللا حميط بذوات الكائنات و أحواهلا فبعد أن أنكر ظَنهم انتفاء على هللا مبا هو تعليم للنّ 

من ذلك و ما هو أخفى من اإلسرار من  أنَه يعلم ما هو أعمَ  -هنا موقع الفائدة-يسَرون أعلمهم و 
 هللا عَز وجلَ عريف بقدرة يفيد التّ  ياق أضاف خربافالعطف بواسطة الواو هنا يف هذا السّ  1".األحوال
 ه يعلم دقائق األمور و أجَلها.على أنّ 

قُْم  ﴿ :ففي قوله تعاىل(العطف اجلملي)  مط املذكور آنفاا الغرض املستفاد من هذا النّ و أمّ 

يت فهذه اجلملة األخرية معطوفة على الّ  ]3، 2[سورة املّدثّر/اآليتان: ،﴾ َوَربََّك فََكبِّرْ  ﴾2﴿فَأَْنِذْر 
فورود ، قائصعظيم وهذا يشتمل تنزيهه عن النّ َب بصفات التّ بغرض وصف الرّ و ذلك "، قبلها

نزيه عن الولد ومشل كذلك وصفه تعاىل العطف بواسطة الواو دون غريها مشل معىن األلوهية و التّ 
ا ليكون أكمل للمقصود و أنسب فذكر العطف هنا بواسطة الواو إمنّ ، 2بصفات الكمال كَلها"

عطف كالمه  حال املنذر عنه ليكون ذلك أدعى لرتكه مثَ  عَز و جَل رسوله ببيان للمقام إذ أمر هللا
وهذا يقتضي جعل القصد يف اإلنذار ، عوةل يف الدّ وحيد باعتباره األصل األوّ بذكر وجوب تعظيمه بالتّ 

يء وحيد ولذلك جه يندرج حتت أصل التّ وهذا كلّ  عظمه العباد و يقوموا بعبادتهوجه هللا تعاىل وأن يّ 
  بالواو لتفيد هذه القيمة البالغية دون غريها من حروف العطف.

  

                                                             

 .31ص ، 29املرجع الّسابق، ج  1

 .296ص ، 29املرجع، نفسه ج 2
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  )مثَ ( يت َمت فيها العطف بواسطة احلرفمط والّ يت تندرج ضمن هذا النّ الّ  األمثلة ومن .1.3

تَْيِن  ﴿ :وجلّ  زقوله عّ   ]4[سورة امللك/اآلية: ﴾ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ

يقصد  الوهو ، على ما يسَمى بالَرتاخي الَرتيب )مثَ (فالغرض املستفاد من هذا العطف هو داللة 
ا حيصل  إمنّ  -تيباخي الرّ أقصد الرتّ  -العاطفة )مثَ (وع من الَداللة اليت تفيدها وهذا النّ ، ميناخي الزّ به الرتّ 

فإذا نظرنا إىل اجلملة ، عنه فيهمابني مجلتني إذا اَحتد املخرب ، نويرحرير والتّ كما يرى صاحب التّ 
و أدخل يف الغرض من مضمون اجلملة املعطوف  جندها أهمّ  " يف هذه اآلية الكرمية )مثَ ( ــــــــاملعطوفة ب

فاوت يف اخللق ياق أو املقام إذ أَن إعادة الَنظر تزيد العلم بانتفاء التّ بات السّ وذلك راجع ملتطلّ ، عليها
 1".رسوخا و يقينا

ر مع جمموعة من يف سياق هذه اآلية جندها تتكرّ  )مثَ ( يت أَد�االغرض الّ  واللة أهذه الدّ ومثل 
 : قة نذكر منهااآليات و يف سور متفرّ 

 ِذَراًعا َسْبعُونَ  ذَْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فِي ثُمَّ  ﴾31﴿ َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ثُمَّ  ﴿ :جلّ  و قوله عزّ 

 ]32، 31:تان[سورة احلاقة/اآلي ﴾ فَاْسلُُكوهُ 

كون مضمون اجلملة "تيب يف اآلية األوىل اخي الرّ الغرض املستفاد من داللة َمث على الرتّ  إنّ 
رتبة العقاب بتصليته يف اجلحيم  أي أنّ ، املعطوف }ا أشَد يف العقاب من أخذه ووضعه يف األغالل

و هو مستفاد أيضا من ( انيةيف اآلية الثّ  )(مثَّ  ا الغرض املستفاد منأمّ ، من وضعه يف األغالل أشدّ 
ابقتني قبلها ألَن مضمون هذه اآلية سبة ملضمون اجلملتني السّ داللتها على الَرتاخي الَرتيب) وذلك بالنّ 

و أعظم من  ن يف هذه اآلية أشدّ أي أَن هذا العقاب املتضمّ ، 2﴾ فَغُلُّوهُ  ﴿ أعظم من مضمون
 الوضع يف األغالل و تصليته للجحيم.ابقتني ومها ن يف اآليتني السّ العقاب املتضمّ 
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 ]19/اآلية:القيامة[سورة ، ﴾ ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بََيانَهُ  ﴿ :يف قوله تعاىل

اخي الل إفاد�ا للرتّ خمن  )مثَ ( ت عليهذي دلّ فالغرض املستفاد من هذا العطف اجلملي الّ 
 َعلَْينَا إِنَّ  ﴿ :وهي قوله عليها فاوت احلاصل بني رتبة اجلملة املعطوفيتمظهر ذلك يف التّ  تيبالرّ 

واملعىن املستفاد من  ﴾ إِنَّ َعلَْينَا بََيانَهُ  ﴿ :وبني رتبة اجلملة املعطوفة و هي ﴾ َوقُْرآَنَهُ  َجْمعَهُ 
أي ، اس بلسانكنه للنّ علينا مجع الوحي وأن تقرأه وفوق ذلك أن تبيّ  أنّ "، ذلك أي من معىن اجلملتني

أي عن ظهر قلبك ال بكتابة تقرأها بل يكون حمفوظا يف ، مجعه وقرآنه بلسانكل لك بأن يكون نتكفّ 
 1".وال على إحضار مصحف من قرب أو بعد ةف على مراجعسامع ال يتوقّ  الَصدور بَينا لكلّ 

 العطف فيها بواسطة الفاء يت متّ يت تندرج ضمن منط عطف اجلمل و الّ مثلة الّ األمن و  .2.3

ْوا َرَشدًافََمْن ﴿  :وجلّ  يف قوله عزّ  ا اْلقَاِسُطوَن فََكانُوا  ﴾14﴿ أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرَّ َوأَمَّ

 ]15، 14[سورة اجلن/اآليتان: ﴾ ِلَجَهنََّم َحَطبًا

فريع للكالم بعضه ياق على العطف والتّ يف هذا السّ  )الفاء(فالغرض املستفاد من خالل داللة 
اهر من قوله تعاىل يف إذ الظّ "، الذي محلته اآليةياق) واملعىن (السّ  وذلك تبعا ملقصود على بعض

ه كالم من جانب هللا تعاىل ملوعظة املشركني وأنّ ، ه خارج عن الكالم احملكي عن اجلنّ هاتني اآليتني أنّ 
فريع املستفاد هنا هو تفريع  فالتّ ، ة الستخالص العربة منهاا قرن بالفاء لتفريعه على القصّ وإمنّ  اسمن النّ 
 .2ذي قبله"و ليس معىن الكالم على معىن الكالم الّ ، معلى كال كالم
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يت ّمت العطف فيها يت تندرج كذلك حتت هذا الّنمط (عطف اجلمل) والّ ومن األمثلة الّ  .3.3

 :بواسطة (أو)

ُل  ﴿ :يف قوله عّز وجلّ  ّمِ نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ  ﴾2﴿قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليًال  ﴾1﴿يَا أَيَُّها اْلُمزَّ

، 1[سورة املّزمل/اآليات: ؛﴾أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآََن تَْرتِيًال  ﴾3﴿قَِليًال 

2 ،3[ 

وذلك  خيريمن خالل داللتها على التّ  )أو(ذي أفاده العطف بواسطة فالغرض املستفاد الّ 
القصر ألّن لذلك ارتباطا  ول وفيه إىل تفاوت الّليايل بالطّ  "مراعاة ملا يتضّمنه املعىن الّسياقي املنظور

يف سياق هذه  )أو(كما يستفاد من داللة   1"ألخذ احلّظ الفائت من الّنوم بسعة الّنهار للعمل و
إّمنا جعل له الّتخيري بني قيام  إذ أنّه مل يأمره بقيام الّليل كّله و ؛اآلية على الّتخيري هو رمحة اÔّ بنبّيه

وله كذلك أن يزيد على الّنصف فيكون له الثّلثني ، نقاص منه قليال فيكون الثّلثاإلنصف الّليل أو 
  .وحنوها

يت جرى العطف فيها بواسطة يت تندرج كذلك حتت منط عطف اجلمل والّ ومن األمثلة الّ  .4.3

  (بل)

َكالَّ بَْل َال  ﴾52﴿ ُمنَشََّرةً  ُصُحفًا يُْؤتَى أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  يُِريدُ  بَلْ  ﴿ :قوله تعاىل يف

 ]53، 52:تاناآلي /املّدثّر[سورة  .﴾ يََخافُوَن اْآلَِخَرةَ 

لذلك  ذلك يرجع إىل املعىن املراد من كّل آية و نلمس يف هاتني اآليتني غرضني خمتلفني و
يعرف  ففي األوىل كانت داللتها على ما، يف اآلية األوىل عن اآلية الثّانية )بل(اختلفت داللة 

اإلضراب عن الكالم الّسابق لذكر حالة أخرى من أحوال عناد "وذلك من خالل  ضراب االنتقايلاإلب
ّيب ذي من أمثلته قول أيب جهل وعبد اÔّ ابن أيب أمّية وغريمها من كفّار قريش للنّ والّ  الكّفار وطغياdم

، كتابا فيه من اÔّ إىل فالن بن فالن ال نؤمن لك حّىت يأيت إىل كّل رجل مّنا -صّلى هللا عليه وسّلم–
"Ôّ2وهذا من أفانني تكذيبهم بالقرآن أنّه منّزل من ا.  
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مفاد  و ؛ولذلك اختلف غرض اآليتني تختلف عن األوىلفيت تليها أّما داللة بل يف اآلية الّ 
يت تفيد الّردع الّ  )(كالّ ـــــدّلت هذه املرّة على معىن اإلضراب اإلبطايل من خالل اقرتاdا ب )بل(ذلك أّن 

فبعد أن أبطل هللا تعاىل ظاهر كالمهم ومرادهم منه وردع عن  واإلبطال وهذا من متطّلبات الّسياق؛
 يََخافُوَن اْآلَِخَرةَ بَْل َال  ﴿ :فقال )بل(أضرب بعد ذلك على كالمهم بإبطال آخر أفادته ، ذلك
أي ال يؤمنون ، وهم ال خيافون اآلخرة قالوه إالّ تنّصال فلو أنزل عليهم كتاب ما آمنوا أي ليس ما ؛﴾
ألdّم لو آمنوا }ا خلافوها إذ الّشأن أن خياف ، فكّين عن عدم اإلميان باآلخرة بعدم اخلوف منها، }ا

 .1لتكذيبهم بالقرآن" عذا}ا إذ كانت إحالتهم احلياة اآلخرة أصال

يف اآلية األوىل إذ يرى  )بل(الّرأي نفسه جنده عند صاحب الكشّاف حول الوظيفة اليت أّد�ا  و
جواب  "فال:أdّا أّدت معىن اإلضراب االنتقايل عن حمذوف هو جواب االستفهام الّسابق كأنّه قيل

 2".هلم عن هذا الّسؤال بل يريد

ْنَساُن ِليَْفُجَر أََماَمهُ بَْل  ﴿ :تعاىليف قوله   ]5:ةاآلي /القيامة[سورة  ﴾ يُِريدُ اْإلِ

ذلك من  ذي أفادته (بل) ووبالّتحديد من العطف الّ  فالغرض املستفاد من سياق هذه اآلية
إىل ذكر حال آخر من أحوال "نتقايل حبيث انتقل املعىن بواسطتها االخالل تأديتها لغرض اإلضراب 

ا دُ ، مبنزلة االستئناف االبتدائي للمناسبة بني اجلملتني )بل(فموقع اجلملة بعد ، فجور الكّفار
ّ
عوا أي مل

أنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا مصّممني  إىل اإلقالع عن اإلشراك و ما يستدعيه من اآلثام و
ذي الّ  أي نفسه كذلك جنده عند صاحب الكّشاف حول الغرضوالرّ ، 3على االسرتسال يف الكفر "

على تأثّر ابن عاشور باآلراء الّلغوية  فإّمنا يدلّ  يءأّدته (بل) يف سياق هذه اآلية وهذا إن دّل على ش
"بل يريد عطف على (أحيسب)  :الّزخمشريّ إذ يقول ، يت كان خيتارها الّزخمشرّي باعتبار سبقه زمنيا لهالّ 

أو أن ، يضرب على مستفهم عنه إىل آخروأن يكون إجيابا على أن ، فيجوز أن يكون مثله استفهاما
  .4يضرب عن مستفهم عنه إىل موجب "
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وخنتم هذا الّنمط من العطف مبثال أخري تضّمن قضّية نالت اهتماما وخالفا واسعا بني 
 :قد ظهر هذا الّنوع من العطف هي قضية عطف اإلنشاء على اخلرب و لبالغيني أال واالّنحويني و 

 ]24[سورة نوح/اآليات:  .﴾ َوَال تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ َضَالًال  ﴿ :جلّ  و يف قوله عزّ 

الّتنوير من خالل تفسريه هلذه اآلية أّن الغرض املستفاد من العطف  ذهب صاحب الّتحرير و
أعين صاحب الّتحرير -هوهلما وهو ما أّيده أوّ :بواسطة الواو يف هذا املثال إّمنا حيتمل وجهني اثنني

فتكون الواو ، أن تكون مجلة هذه اآلية تتّمة كالم نوح مّتصلة حبكاية كالمه الّسابق" ؛-والّتنوير
ذي قبلها عطف املفاعيل بعضها على بعض كما على جزئها الّ  )قال(عاطفة جزء مجلة مقولة لفعل 

 ختم نوح شكواه إىل هللا بالّدعاء على الّضالني املتحّدث عنهم، )قفا نبك( :تقول قال امرؤ القيس
وال يريبك عطف اإلنشاء على اخلرب ألّن منع عطف اإلنشاء على اخلرب على ، بأن يزيدهم هللا ضالال

 .1القرآن طافح به" و اإلطالق غري وجيه

قام برتجيحه على الّرغم ما  ذي ذهب إليه ابن عاشور وأي الّ ممّا ميكن قوله من خالل هذا الرّ 
اكي وغريمها من شروط لصّحته واليت من اجلرجاين والّسكّ اشرتط فيه البالغيون من أمثال عبد القاهر 

، اليت تعّد القاعدة األصل ملوضوع عطف اإلنشاء على اخلرب و، أبرزها وجود الّتناسب بني املتعاطفني
وعليه فإّن خمالفة ابن عاشور هلذه القاعدة العاّمة عند البالغيني عموما جيعلنا نستنتج نتيجة مفادها 

من أمثال  و، ناسق بني مرامي الكالم مل يتوّقفوا أمام املنعناسب والتّ توا إىل عموم التّ أّن الذين التف"
فسري يلحظ شّدة اعتناء صاحبه إذ أّن املتتّبع هلذا التّ ، )ابن عاشور يف تفسريه(وأبرزهم  هؤالء
عاشور إىل  ولذلك فليس من املستغرب أن جند ميل ابن، واصل بني مباين القرآن العاّمة واخلاّصةبالتّ 

يف غريها من املواضع  الّنمط من العطف يف هذا املوضع من اآلية الّسابقة و أو، 2"قبول هذا الّنوع
 .يت ورد فيها يف القرآن الكرمياألخرى الّ 

أّما الوجه الثّاين الذي ذكره ابن عاشور فهو ما يذهب إليه من مينع وقوع هذا الّنمط من 
يتلّخص هذا الوجه يف كون  و، هو مذهب مجهور الّنحاة و العطف (عطف اإلنشاء على اخلرب )

صلة حبكاية كالمه غري متّ  ]24[سورة نوح/اآليات:  ﴾ َوَال تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ َضَالًال  ﴿ مجلة

                                                             

 .210ص ، 29ج  ،الّتحرير والّتنوير، حمّمد الطّاهر ابن عاشور 1

 .594ص  ،الطّاهر ابن عاشور أثر الّدالالت الّلغوية يف الّتفسري عند، مشّرف بن أمحد الزّهراين 2



 الّلغوي العريبالعطف؛ دراسة تطبيقية (يف جزء تبارك) بني الّنحو الوظيفي والّدرس   الفصل الرّابع
 

209 

بل هو حكاية   ]21[سورة نوح/اآليات:  ﴾قَاَل نُوٌح َرّبِ إِنَُّهْم َعَصْونِي  ﴿ :يف قوله تعاىل
، فتكون الواو عاطفة مجلة مقولة قول على مجلة مقولة قول آخر، يف موقف آخر كالم آخر له صدر

 . )أال عم صباحا أيّها الطّلل البايل( و: )قفا نبك( :امرؤ القيس :أي نائبة عن فعل قال كما يقول

 أغراضه الوظيفية عطف املفرد على املفرد و .4

لذلك سنكتفي بذكر بعض األمثلة ، الَدراسةنة قيد وع من العطف يف هذه املدوّ رد هذا النّ طّ يال 
 ذي له األثر الواضح يف تغيري املعىن يف سياق اآليات القرآنيةن أغراضا ذات بعد وظيفي والّ يت تتضمّ الّ 
 من تلكم األمثلة:و 

 ]19 /اآلية:امللك[سورة  ﴾أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَْقبِْضَن ﴿  :يف قوله تعاىل

ل يف عطف الفعل على االسم سياق هذه اآلية واملتمثّ يف فالغرض املستفاد من ورود العطف 
هللا  لحبيث انتق، صاف حبدوث فاعلهق من خالله إفادة االتّ بيه بالفعل يف االشتقاق وهو ما حتقّ الشّ 

ري يف وهي أحوال الطّ ، واتاأعجب أحوال العجم وعاملهم إىل داللة البشر تعاىل بعد عرضه ألحوال
وقد اشتمل ، 1"د بهفحاهلا أقوى داللة على عجيب صنع هللا املتفرّ ، نظام حركا|ا يف حال طريا}ا

فَْوقَُهْم َصافَّاٍت ﴿  :ري يف طريا}ا يف أوصاف ثالثة مستفادة من قولهالطّ  ةذكري بعجيب خلقالتّ 

من خالل وروده  ﴾َويَْقبِْضَن  ﴿: قوله الث يفهنا هو الوصف الثّ  والوصف األخصّ ، ﴾َويَْقبِْضَن 
 ذي يعدّ مسية والفعلية والّ االيت مل يفت من خالل إفاد|ا العطف متاثل املعطوفني يف والّ "بالواو العاطفة 

 .2"نات الوصل يف الكالم كما أشار إىل ذلك البالغيون يف باب الوصل و موجباتهمن حمسّ 

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَراْ َويَُطاُف َعلَْيِهْم  ﴿ :يف قوله تعاىل [سورة  ﴾ بِآَِنيٍَة ِمْن ِفضَّ
 ]15/اآلية:اإلنسان

ا الغرض املستفاد أمّ ، على العامّ  " و هو عطف اخلاصّ بِآَنِيٍَة  حبيث عطفت كلمة أكواب على"
 ذلك كون أنّ "و يظهر ، )على العامّ  (عطف اخلاصّ  وع املذكورمن هذا العطف هو حتقيق هذا النّ 

ة يف بعض صفت اآلنية كو}ا تأتيهم من فضّ وُ  و، األكواب حتمل فيها اخلمر إلعادة ملء الكؤوس

                                                             

 .35 – 34ص ، 29ج  ،الّتحرير والّتنوير، حمّمد الطّاهر ابن عاشور 1
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ة هب حسنا و للفضّ للذّ  ألنّ ، )خرفالزّ ( ت عليه آيةكما دلّ ،  األوقات ومن ذهب يف أوقات أخرى
 .1"من احلسن و اجلمال  يفو|م ما يف كلّ  فسني لئالّ فجعلت آنيتهم من املعدنيني النّ ، حسنا

ْر  ﴾3﴿َوَربََّك فََكبِّْر  ﴾2﴿قُْم فَأَْنِذْر  ﴾1﴿يَا أَيَُّها اْلُمدَّثُِّر  ﴿ :يف قوله تعاىل َوثِيَابََك فََطّهِ

ْجَز فَاْهُجرْ  ﴾4﴿  ]5-1:ت[سورة املّدثّر/اآليا ﴾ َوالرُّ

ففي اآلية ، عقيببواسطة الفاء هو داللتها على التّ  ذي متّ فالغرض املستفاد من هذا العطف الّ 
منَزل منزلة  )قم( فالفعل، روع باألمر بإيقاع اإلنذارز والشّ حفّ عقيب بغرض التّ التّ "األوىل أفادت الفاء 

ر من ها املَدثّ واملعىن املراد توضيحه هو يا أيّ ، ام"عليه يبني املراد من اآلمر بالقيّ  )فأنذر( وتفريع، زمالالّ 
  .2اإلنذار" الَرعب لرؤية ملك الوحي ال ختف و أقبل على

 ]24[سورة اإلنسان/اآلية: ﴾ َوَال تُِطْع ِمْنُهْم آَثًِما أَْو َكفُوًرا﴿  :يف قوله تعاىل

ا خرج �ا عن إمنّ  )أو( فالغرض املستفاد من هذا العطف أي عطف اآلمث على الكفور بواسطة
شريك التّ وهذا ، أشياء يف خرب أو طلب ذي جعلت له وهو عطف تشريك أحد شيئني أواألصل الّ 

 فعدل أحدا منهم تطع ال وأ، تطعهم وال:"يقول اهر أنمقتضى الظّ  ألنّ ، إباحة.... أو، يفيد ختيريا
وقد مجع ، طاعتهم تفضي إىل ارتكاب إمث أو كفر لإلشارة بالوصفني إىل أنّ  )آمثا أو كفورا( إىل عنه

 .3"صف �مابني الوصفني لتشويه حال املتّ 

 ]18/اآلية:املعارج[سورة  ﴾ فَأَْوَعى َوَجَمعَ  ﴿ :يف قوله تعاىل

ذي أفادته الفاء من ذي هو عطف املفرد على مفرد والّ فالغرض املستفاد من هذا العطف الّ 
هذا  وقد دلّ ، هلماب ثانيهما على أوّ عاء مرتّ اإليتيب وذلك كون اجلمع و خالل داللتها على الرتّ 

 .عل يف وعاءأي جيُ ، وعىيُ  ا(مجع) احملذوف هو شيء ممّ  مفعول تيب على أنّ الرتّ 

تَْيِن يَْنقَِلْب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر ﴿  :يف قوله تعاىل [سورة  ﴾ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ
 ]4امللك/اآلية:
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 اعر:هو عطف مفرد على مفرد مستشهدا بقول الشّ  حّيان:قال أبو 

 .أبعدهم عن منزل الذمّ بيتا و      قبر و قبر كأكرمهم دّ لو عُ 

 ا يندرج ضمن منط عطف املفرد على املفرد و ممّ 

 ]12/اآلية:نوح[سورة  ﴾ أَْنَهاًرا لَُكمْ  َويَْجعَلْ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َويَْجعَلْ  ﴿ :و جلّ  قوله عزّ 

ا يهدف إىل (جيعل) إمنّ  ى بتكرار الفعلذي يتأتّ ياق و الّ الغرض املستفاد من هذا السّ  نّ إحيث 
األ}ار قوام  إذ أنّ  ؛ناسبوذلك ملا هلا من العالقة و التّ ، اهتماما بشأن املعطوف"وكيد التّ غرض 

 . 1 "احلني بطيب العيشهللا جيازي عباده الصّ  ويف هذا داللة على أنّ ، تسقي املزارع و األنعامات و اجلنّ 

 ]24اإلنسان/اآلية:[سورة  ﴾ َكفُوًرا أَوْ  آَثًِما ِمْنُهمْ  تُِطعْ  َوَال  ﴿ :يف قوله تعاىل

نوير قد خترج عن حرير و التّ خيري عند صاحب التّ داللة التّ  ضح من خالل هذا املثال أنّ يتّ 
فيكون فيها نوع ، خيري احلقيقيه ليس من باب التّ أنّ  إالّ ، ا عنهاعمتفرّ  ي معىنالوضع احلقيقي هلا لتؤدّ 

وهذا ما قصده ابن عاشور يف املثال  ار أو األمثالبجماز و هو يلجأ إىل مثل هذا يف عطف األخ
 مل يعد أصل أو خرج عن األصل. )أو( ابق من كونالسّ 

اجلانب الّتحليلي ملوضوع العطف عند الطّاهر بن عاشور وحتديدا يف املدّونة  هذابعد تقدمي 
وضوع العطف لكن من وجهة مغايرة للّتحليل مواصل حتليل أس -جزء تبارك–املخصوصة بالّتطبيق 

 ةقصد بذلك حماولأو ، من حيث املفاهيم واإلجراءات الّتطبيقية على املوضوع نفسه ةالّسابقوالّدراسة 
اّلذي ميثّله الباحث املغريب أمحد املتوّكل باعتباره أبرز القيام بدراسة العطف من منظور الّنحو الوظيفي 

  -الّنحو الوظيفينظرية –اّليت قامت عليها هذه الّنظرية من تبّىن القواعد واألسس 
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 دراسة العطف يف إطار نظرية الّنحو الوظيفي .5

 متهيد

من املنطلقات واألسس اّليت قامت عليها الّلسانيات الوظيفية عموما ونظرية الّنحو الوظيفي  
وذلك بالّربط بني الّنظام الّلغوي وكيفية استعمال ، خصوصا هي أّن الوظيفة األساس لّلغة هي الّتواصل

أي أّ}ا تعتمد فرضية أّن بنية الّلغات الطّبيعية ال ميكن أن ترصد خصائصها إّال بربط ، الّنظامهذا 
وذلك على اعتبار أّن الوظيفة أو الغرض الّتواصلي له ارتباط أو تأثري على ، هذه البنية بوظيفة الّتواصل

وهذا ، أو تتوافق واملراد تبليغه بنية الّلغة أو على بنية اجلملة اّليت تتشّكل على هيئة خمصوصة لتتالئم
كما أّن كّل أداة من األدوات اّليت يستعملها البشر تأخذ ،  يعين أّن الوظيفة الّتواصلية حتّدد بنية الّلغة

، ولذلك يرتبط نسق الّلغة ارتباطا وثيقا بنسق استعماهلا، البنية اّليت تالئم الوظيفة املستعملة من أجلها
 .األعراف اّليت حتكم الّتعامل داخل جمتمع معّني  موعة القواعد وويقصد بنسق االستعمال جم

ويّتضح هذا الّرتابط يف كون نسق االستعمال حيّدد يف حاالت كثرية قواعد الّنسق الّلغوي 
ويتحّدد ذلك بوضوح أكثر إذا ما أمعنا الّنظر يف ، )والّداللية والّصرفية والّرتكيبية والّصوتية املعجمية(

 .ات الّلغوية املنجزة منظورا إىل عالقتها بنسق االستعمالبنية العبار 

الوظيفة موضوع العطف يف  ولعّل من الّصور اّليت توّضح عالقة الّربط أو االرتباط بني البنية و
واّلذي درسه املتوّكل وفق مفاهيم ومصطلحات جديدة تندرج كّلها يف إطار نظرية الّنحو  العربية

يُطرح يف هذا الّصدد كيف نظر أصحاب نظرية الّنحو الوظيفي إىل موضوع  والّتساؤل اّلذي، الوظيفي
أمحد –وبصورة أدّق كيف يستنبط ممّثل هذه الّنظرية يف البحث الّلغوي العريب احلديث  العطف؟

  قواعد العطف من منظور الّنحو الوظيفي ؟ -املتوّكل

وع العطف اّلذي هو حمّل لإلجابة عن هذه الّتساؤالت سنحاول عرض نظرة املتوّكل ملوض
وكذا األحكام املتعّلقة به وفق ما استجّد من مفاهيم ومصطلحات وكذا طريقة تقسيمه  الّدراسة

 .للعطف وفقا لذلك
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يتّم اشتقاق الّرتاكيب العطفية كما يرى املتوّكل يف إطار نظرية الّنحو الوظيفي عن  :قاعدة العطف
اشتقاق هذا ويتّم ، مبتوالية من العناصر من نفس الّنمططريق توسيع عنصر من عناصر بنية ما 

سيمون ديك (حسب ما اقرتحه مؤّسس نظرية الّنحو الوظيفي  -العطف-الّضرب من الّرتاكيب 
 :وذلك مبقتضى القاعدة الّتالية ) 1980

  :قاعدة العطف

a a1  2 عa ع...a2ن>   ن 

اعتباطي ميكن أن يأخذ قيما خمتلفة كأن يكون حّدا يف القاعدة املذكورة إىل عنصر  )a(وُيشري الّرمز
  .كامال من احلدود أو حمموال أو محال

ّمث ، وقد وّضح املتوّكل هذه القاعدة من خالل ذكره للعديد من األمثلة ال يّتسع ا´ال لبسطها
يشري يف نفس القاعدة إىل مقولة العاطف ا´ّردة  )و(يُواصل املتوّكل توضيحه هلذه القاعدة بأّن الّرمز 

اّليت ميكن أن تتحّقق بالّنسبة لّلغة العربية مثال يف شكل األداة العاطفة املذكورة يف األمثلة الّسالفة 
  .ميكن تطبيق هذه القاعدة كما يرى املتوّكل مع أدوات العطف األخرى يف الّلغة العربية و )و( وهي

حبيث يرتّتب عن القول ، يوّضح املتوّكل القيود اّليت تضبط قاعدة العطف، بناء على ما تقّدم
بأّن العناصر املتعاطفة جيب أن تكون متنامطة جمموعة من الّشروط اّليت ُتشرتط يف العطف وهي كما 

 يلي:

 خصائص عطف احلدود  .1.5

بني عنصرين أن ينتمي العنصران املتعاطفان إىل نفس املقولة الّرتكيبية إذ ميتنع أن يعطف  -
  .خمتلفني من حيث مقولتامها الّرتكيبيتان كأن يعطف حّد امسّي على حّد ُمجلي مثال

حاملني لنفس الوظيفة الّداللية إذ  -بالّنسبة لعطف احلدود-وأن يكون العنصران املتعاطفان  -
 .ال يعطف حّد مكان على حّد زمان مثال

بني  :الوظيفة الّرتكيبية إذ ال يُعطف مثال حاملني لنفس -أي العنصران املتعاطفان- أن يكوناو  -
  .حّد مفعول حّد فاعل و
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وأن يكونا كذلك حاملني لنفس الوظيفة الّتداولية ومن ذلك جيوز عطف حّد حمور على حّد  -
 .يف حني ميتنع العطف بني حّد حمور وحّد بؤرة، وعطف حّد بؤرة على حّد بؤرة، حمور

 خصائص وأحكام عطف احلمول .2.5

يشرتط أن  شرتط يف عطف احلمول أن تكون احلمول املتعاطفة متناظرة والّتناظر يُ  طبقا ملبدإ
  :حيصل الّتناظر يف العناصر الّتالية

كأن يكونا ،  أن يكون حمموال احلملني املتعاطفني منتميني إىل نفس املقولة الّرتكيبيةجيب  -
محل فعلّي أو محل حبيث جيوز كما يرى املتوّكل عطف محل فعلّي على ، فعلني أو امسني

 ، امسّي على محل امسيّ 

وهلذا ، إن مل يكن ممتنعا عطف محل فعلّي على محل امسّي أو العكس، ريف حني يعسُ  -
اجلمل املعطوف فيها محل امسّي على  العنصر املستثىن يقّدم املتوّكل ملحوظة مفادها أنّ 

لّنظر إىل حممول احلمل على اعتبار أّن احلمل املعطوف يقوم با -حالية-فعلّي قراءة محل 
تكون اجلملة من  -كما يقول املتوّكل–وعلى أساس هذه القراءة ، األّول بوظيفة احلال

  .1هذا القبيل مجلة سليمة"

ناظر الذي أقام عليه قاعدة العطف يف جمموعة التّ  إل أحكام العطف وفق مبدص املتوكّ و قد خلّ 
 ايل:حو التّ سنحاول ذكرها على النّ يت و الّ  إمن القيود اليت تشتغل وفق هذا املبد

  : يعطف بني محلني إذا كان حمموالمها:قيد تناظر احملموالت

 منتمني إىل نفس املقولة الرتكيبية -

 ،اليلنف منتمني إىل نفس احلقل الدّ تني على واقعتني من نفس الصّ ودالّ  -

 . 2صا حمموليهما متماثلني"كان خمصّ و  -
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أي ما ( ابقعيار السّ عليه امل اليت نصّ باإلضافة إىل تناظر احملموالت ، شرتط يف عطف احملموليُ 
 ة املوضوعات احملاور.خاصّ ، أن تتناظر املوضوعات دالليا و إحاليا، سبق ذكره من أحكام)

ق وميتنع حني يتعلّ ، اليلجيوز العطف بني محلني ينتمي موضوعامها احملوران إىل نفس احلقل الدّ 
  .وضوعامها احملوران إىل حقلني دالليني متبايننياألمر حبملني ينتمي م

يكون موضوعا احلملني املتعاطفني متناظرين إحاليا حني يكونان حميلني داخل"جمال خطاب 
 واحدا.)إحالتهما حمطّ (واحد" أي حني يكون

 )صرحيا( إحالتهما جمال خطاب واحد إذا كان حمطّ  ال جيوز العطف بني محلني إالّ  ناء عليهو ب
 .)ضمنَيا(أو

سبة اإلحالة بالنّ  ل حمطّ يشكّ  إن مبتدر اجلملة مبكوّ أن تصدّ  )ريحالصّ ( واملقصود مبجال اخلطاب
يل املوضوعان حبيث حيُ ، )خالد شعره أسود وعيناه زرقاوان: (ومثال ذلك، للحملني املتعاطفني

 .)خالد( إن املبتدعلى املكوّ  )شعره و عيناه(احملوران

 أو )املقامي( ياقالسّ  لحتديده من خال ذي يتمّ الّ  )مينالضّ ( اخلطابا املقصود مبجال أمّ 
إحالة موضوعي احلملني املتعاطفني عنصرا من عناصر  ففي هذه احلالة يكون حمطّ  )ياق املقايلالسّ (

 ابق.املقام أو عنصرا من عناصر احلديث السّ 

مويل احلملني املتعاطفني من حمناظر بني التّ  وبناء على ما سبق يشرتط يف عطف احلمول أن يتمّ 
وميكن على هذا األساس إمجال هذه القيود مبا فيها ، جهة وبني موضوعيهما احملورين من جهة ثانية

 :ـــــــب تسميته املتوّكل على اصطلحقيد تناظر احملموالت يف قيد واحد 

1":القضويان بأنعطف بني محلني إذا تناظر حمتويا|ما يُ  قيد تناظر احملتويات القضوية:
 

نف ني على واقعتني من نفس الصّ كيبية دالّ يكون حمموالمها منتمني إىل نفس املقولة الّرت  -
 .صدين جهيا و زمنيا بنفس املخصّ حمدّ ، اليلاحلقل الدّ  منتميتني إىل نفس

جمال خطاب  علىاليل أو حميلني ني إىل نفس احلقل الدّ ييكون موضوعامها احملوران منتم -
 .واحد

                                                             

 املرجع الّسابق، ص 1
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باإلضافة إىل حمتوييهما القضويني طبقا للقيد املذكور ، االعطف بني محلني إذا تناظر ميكن  -
تيهما را قوّ أي مؤشّ ، صامهاكذلك إذا تناظر خمصّ ،  سابقا حول تناظر احملتويات القضوية

ع عن هذا القيد األخري إمكانية العطف بني محلني إذا متاثال من حيث ني و يتفرّ تاإلجنازي
 )أمرا( أو )استفهاما(أو )خربا(تان كلتامهاازيتان احلرفيتان كأن تكون هاتان القوّ تامها اإلجنقوّ 

أن تعطف  :تان إجنازيتان حرفيتان متباينتان و مثال ذلكبينما ميتنع إذا كان للحملني قوّ 
 إخل أمرا على استفهام أو استفهاما على أمر...

 إّال أنّهة اإلجنازية املستلزمة مراعاة القوّ ضابطا آخر هلذا القيد وهو وجوب  -لاملتوكّ –ضيف ويُ 
ة اإلجنازية املستلزمة إذا كانت القوّ ، تامها اإلجنازيتان احلرفيتانسوغ العطف بني محلني ختتلف قوّ ي

 )وهبتك خزانيت أمل أعطك مايل و(مثال ذلك:، ة اإلجنازية احلرفية لآلخرألحدمها تناظر القوّ 
ة اإلجنازية املستلزمة كما طف حني خيتلف احلمالن من حيث القوّ ميتنع الع فإنّه، العكس من ذلكبو 

حبيث عطف  )كيف استقبلت هندا وكيف جترؤ على لطمها؟( الية.على ذلك حلن اجلملة التّ  يدلّ 
 نكار على استفهام سؤال و هذا ممتنع.إاستفهام 

هذا  عدّ و يُ ، أو جزئياا صامها كليّ عطف بني محلني إذا تناظر خمصّ يُ  قيد تناظر القوى اإلجنازية:
أن ، لكما يقول املتوكّ ،  ميكن أن نستخلص ومبقتضاه، القيد من قيود سالمة البنيات الوظيفية

إذا كان هذان احلمالن حاملني  ( أي بني محلني مثال إالّ  عطف احلمول ال جيوز العطف فيها
وبناء على ، داوليةالتّ ين مسندة إليهما نفس الوظيفة نيني حلدّ داولية متضمّ لنفس الوظيفة التّ 

ا و دجاجً عمرُ  كلَ أَ هل : (غ العطف بني محلني إذا كان كالمها بؤرة جديد مثليسوّ  فإنّه ذلك
 خالدُ  ا أم شربَ و دجاجً عمرُ  كلَ أَ أَ : (أو بؤرة مقابلة مثل .)؟ا شايً  خالدُ  هل شربَ و أم 
ومثال  بؤرة مقابلةيف حني ميتنع العطف إذا كان أحد احلملني بؤرة جديد واآلخر  .)ا؟شايً 

و هذا القيد املذكور ميكن تطبيقه على  )؟ا شايً  خالدُ  شربَ وهل ا و دجاجً عمرُ  كلَ أَ أَ ( :ذلك
 :و عليه ميكن صياغة، نة داخل احلمل نفسهاحلدود املتضمّ 
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1"عطف بني محلني إذا كانا:ايل: يُ كالتّ   داوليةقيد تناظر الوظائف التّ 
 

  ،داوليةحاملني لنفس الوظيفة التّ  -

 داولية.نني لنفس الوظيفة التّ متضمّ  أو -

ابط لعطف احلمول وذلك ميكن صياغة القيد العام الضّ  هو أنّه متقدّ ما  حولوخالصة القول 
(اجلمع بني قيد تناظر احملتويات القضوية وقيد تناظر القوى  لقيود املذكورة آنفا أيا من خالل ضمّ 

فنحصل كما أشرنا آنفا على قيد  داولية)قيد تناظر الوظائف التّ  اإلجنازية و القيد األخري املذكور وهو
"يعطف بني  الية:ل يف اخلالصة التّ يت أوردها املتوكّ والّ ، م قاعدة لعطف احلمولعام يضبط أو يقدّ 

 محلني: إذا تناظر حمتويامها القضويان بأن:

، نفعتني من نفس الصّ ني على واقكيبية دالّ يكون حمموالمها منتميني إىل نفس املقولة الرتّ  -
حاملني  نفس جمال اخلطاب وإذا كانا أو حميلني يف، اليلمنتميتني إىل نفس احلقل الدّ 

 ،لنفس الوظيفة التداولية

 داولية نني لنفس الوظيفة التّ متضمّ أو  -

 .تامها اإلجنازيتانإذا تناظرت قوّ و  -

س يندرج دائما كما أسّ ذي ذي يضبط عطف احلمول والّ الّ  من خالل عرض هذا القيد العامّ 
عطف احلمول  ميكن أن نستنتج يف }اية املطاف أنّ ، )ناظرمببدأ التّ : (ل حتت ما يعرفلذلك املتوكّ 

هذا العطف خيضع ´موعة من القيود تضمن  وأنّ ، آخر إليه اع إطارا محليمبقتضى قاعدة توسّ  يتمّ 
مستوى البنية احلملية ومستوى أعين اكيب العطفية يف مستويني من مستويات اشتقاقها:سالمة الرتّ 

 البنية الوظيفية. 

  

                                                             

 .53أمحد املتوّكل، اجلملة املرّكبة يف الّلغة العربية، ص  1
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 دراسة تطبيقية للمدّونة من منظور الّنحو الوظيفي .6

، طبيقي إىل عرض نظرة الّدرس العريب ملوضوع العطفقنا يف اجلزء األول من هذا الفصل التّ تطرّ  
تناولوا هذا املوضوع بتفصيل واسع ذين وقد خّصصنا لذلك دراسة حتليلية عند أحد األعالم البارزين الّ 

ة اجلانب الّنحوي والبالغي منها وهو ما له عالقة خباصّ  يشمل جوانب لغوية عديدة و، وحتليل دقيق
  .)العطف( مبوضوع حبثنا هذا

خمّصصني كذلك ، وسنحاول يف هذا اجلزء الثّاين عرض دراسة حتليلية من منظور الّنحو الوظيفي
كما أشرنا إىل -ونقصد بالذّكر، ذين مثّلوا هذا االّجتاهاألعالم العرب احملدثني الّ الّدراسة عند أبرز 

إن –معتمدين يف ذلك على املبادئ واألسس أو القيود ، الباحث املغريب "أمحد املتوّكل" -ذلك سابقا
تخدمة يت وضعها ملوضوع العطف يف العربية من وجهة الّنحو الوظيفي واآلليات املسالّ  -عبريصّح التّ 

يف إطار هذا الّتحليل الوظيفي سنحاول إجراء مقابلة بني ما عرضه درسنا  و اهرةيف حتليله هلذه الظّ 
 وبني ما استحدثه الّنحو الوظيفي من مصطلحات، طبيقاهرة قيد التّ العريب القدمي حول هذه الظّ 

منهجية الّتحليل لدى  مدى الّتطابق يف ليتسّىن لنا بذلك معرفة، ومفاهيم جديدة حول املوضوع نفسه
مع تسجيل الّنتائج احملّققة وذلك ال يتأّتى إالّ ، االختالف وكذا معرفة أوجه الّتشابه و، الّدرسني

عند –ومعرفة مدى توافرها يف الّدرس الّلغوي العريب القدمي ، بإجراء إسقاط هلذه املفاهيم الوظيفية
  -األصوليني حتديدا البالغيني و

 :وظيفي وكما يرى ذلك املتوّكل إىلمن منظور الّنحو ال، نوع املتعاطفاتحسب ، يقّسم العطف
ولكّل قسم من هذه األقسام نصيب يف هذه ، وعطف محول، وعطف حمموالت، عطف حدود

 :ينا صياغتها على الّنحو الّتايلأيت ارتالّ  املدّونة قيد الّتطبيق و

 عطف احلدود  .1.6

يشمل ، )مبدأ التناظر(أمساه  إصاغها حتت مبد، له قيودا ضابطةاحلدود  جعل املتوّكل لعطف
ومفاد ذلك أّن احلّدين املتعاطفني جيب أن يتماثال يف ، قيود تركيبية وتداولية وداللية هذا املبدأ

باإلضافة إىل اشرتاطه أن يكون احلّدان املتعاطفان متباينني معىن ، داولية والّدالليةكيبية والتّ الوظائف الرتّ 
أي جيب أن يعطف بني حّدين أو عبارتني حميلتني يف القيد املوضوع للقيود  ؛وإحالة )غري مرتادفني(
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على الّرغم من عدم اّطراده فيها على  وبناء على ذلك فإّن عطف احلدود يتمظهر يف املدّونة، داوليةالتّ 
 :الّنحو الّتايل

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَراْ ﴿ : يف قوله تعاىل [سورة  ﴾َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآَِنيٍَة ِمْن فِضَّ
 ]15/اآلية:اإلنسان

 إذ ؛ كيبيةفهما يأخذان نفس املقولة الّرت  ؛أكواب خيضعان لقيد عطف احلدود فاحلّدان آنية و
انتماؤمها إىل نفس من حيث ، يأخذان نفس الوظيفة الّداللية كما،  عطف حّد اسم على حّد اسم

داولية فقد حصل كذلك من أّما اخلضوع لقيد الوظيفة التّ ، احلقل الّداليل فاألكواب من جنس اآلنية
أّما ضابط اختيار األداة اّليت هي الواو يف هذا  .خالل أداء هذين احلّدين املتعاطفني وظيفة حّد احملور
ما يعرف بالعطف الوصلي الذي اشرتط املتوّكل املثال فهي ما تناسب هذا الّسياق لكو}ا تنتمي إىل 

اّليت جندها تتجّسد يف هذا املثال من  و، داللة مشرتكة فيه أن يكون بني املتعاطفني حكم مشرتك أو
 خالل عطف األكواب على اآلنية حبيث اكتملت قّمة الوصف بذكرمها معا يف هذه اآلية 

لكن ما ميكن قوله عن هذه املنهجية ، ىل لعباده األبرارممّا يوّلد شوقا للّنعيم اّلذي أعّده اÀّ تعا
اّليت اعتمدها املتوّكل يف دراسته ملوضوع العطف عموما أّ}ا أغفلت جانبا مهّما يُعّد من صميم 
الّتحليل الّلغوي ممّثال يف تلك األغراض الوظيفية اّليت تؤّديها أدوات العطف يف سياق االستعمال 

معتمدا يف ذلك على مبدإ الّتناظر  كيز املتوّكل على جانب الّرتكييب البحتوذلك يرجع دائما إىل تر 
موضوع (تناوهلم هلذا املوضوع حتديدا  أّما إذا عّرجنا إىل علماء العربية القدامى وكيفية حتليلهم و، العام

–يقوله  وما، فإنّنا نلحظ منهجية ختتلف عن تلك اّليت اعتمدها املتوّكل يف دراساته احلديثة )العطف
 معّقبا عن هذه اآلية الّسابقة ألبرز بيان عن تلك املنهجية املكتملة:  -صاحب الّتحرير والّتنوير

وعطف أكواب على آنية من عطف اخلاّص على العاّم ألّن األكواب حتمل فيها اخلمر إلعادة "
كما دّل ،  ومن ذهب يف أوقات أخرى، ووصفت هنا بأّ}ا من فّضة يف بعض األوقات، ملء الكؤوس

ٍة َوأَْكَوابٍ ﴿  :عليه قوله يف سورة الّزخرف ألّن للّذهب ،  ﴾ َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآَنِيٍَة ِمْن فِضَّ
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وللفّضة ُحسنا فُجعلت آنيتهم من املعدنني الّنفيسني لئّال يفو|م ما يف كّل من احلسن  حسنا
  1واجلمال" 

 ]24[سورة اإلنسان/اآلية: ﴾ َكفُوًراأَْو  آَثًِماَوَال تُِطْع ِمْنُهْم ﴿ : يف قوله تعاىل

 ﴾آَثًِما ﴿ هو قوله تعاىل:  ل ويتمظهر عطف احلدود يف هذه اآلية الكرمية بني احلّد األوّ 

أّما إذا ، والذي ميّثل املعطوف ﴾ َكفُوًرا ﴿ :احلّد الثّاين يف قوله تعاىل و، ذي ميّثل املعطوف عليهوالّ 
ناظر الذي وضعه املتوّكل هلذا الّنوع قيد التّ  خضوع عطف احلدود يف اآلية إىلجئنا إىل معرفة مدى 

يأخذان وظيفتا املفعول من  )اآلمث والكفور(نلحظ أّن احلّدين املتعاطفني فإنّه ميكن أن ، من العطف
على كيبية حبيث عطف حّد امسي كما حيّققان الّتناظر من حيث املقولة الرتّ ،  كيبيةحيث الوظيفة الّرت 

نفس الوظيفة  كما محال،  بصيغة الوصفا إذ ورد ؛نفس الوظيفة الّداللية نكما حيمال،  حّد امسي
  .الّتداولية من خالل عطف حّد حمور على حّد حمور

فوقوع العطف بواسطة (أو) على ، أّما إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار األداة من املنظور املتوّكلي
أي هي من احلروف اليت يعطف �ا عطف  ؛وّكل بالعطف الفصليملتاعتبارها تنتمي إىل ما أمساه ا

هذا الّتشريك يفيد ختيريا أو  والذي من مقتضاه تشريك أحد الّشيئني يف خرب أو طلب و، فصل
يف احلروف اّليت صّنفها يف قسم العطف الفصلي يشري املعىن اّلذي يذهب إليه املتوّكل  إّال أنّ ، إباحة

 يّتجهبذلك  هو و بل يكون خمتلفا، بني املعطوف و املعطوف عليه ال يكون واحدابه إىل أّن احلكم 
القدامى ونظر|م للوظائف  العربيةعلماء الّتأصيلية ل عن تلك الّنظرة تتمّيز يف كثري من جوانبها وجهة

هو مالحظ  لكن ما، باعتبارها أحد احلروف اليت تنتمي إىل حقل العطف )أو( املختلفة اليت تؤّديها
يف هذا الّسياق خيرج �ا عن كو}ا تنتمي إىل العطف الفصلي كما يرى  )أو(هذا احلرف على ورود 

 أو ال، طعهم"وال تُ  وهو إمكانية قوله: ألّن ورودها يف هذا الّسياق فيه خمالفة ملقتضى الظّاهر، املتوّكل
كما و ، الّداللة على الّتخيري أي إمكانية خروجها عن األصل الذي وضعت له وهو ؛تطع منهم أحدا"

ذلك لإلشارة بالوصفني إىل أّن طاعتهم  "عدل عنه إىل آمثا أو كفورا و :قال صاحب الّتحرير والّتنوير
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وهنا يظهر ، 1"الوصفني لتشويه حال املّتصف �ماوقد مجع بني ، تفضي إىل ارتكاب إمث أو كفر
 .ذي وردت فيه استدعى ذلكالّسياق أو املقام الّ ألّن ، عّما أمساه املتوّكل بعطف الفصل )أو(خروج 

 "أي اآلمث :يف هذا املثال عن معىن الّتخيري أو اإلباحة )أو(ويقول الّزخمشري موّضحا خروج 
ال تطع أحدا " :وكان سيبويه قد رأى أّن املعىن يف اآلية 2والكفور متساويان يف وجوب عصيا}ما "

ال تأكل شيئا من هذه :كأنّه قيل،  خبزا أو حلما أو متراال تأكل  :ومّثل لذلك بنحو، من هؤالء
يوّضح الّزخمشري الفرق  و .4أراد آمثا وكفورا"، هنا ختيري "ليس ها:عبيدة فقد قال أّما أبو، 3"األشياء 

علم أّن ، وإذا قيل ال تطع أحدمها، جاز أن يطيع أحدمها."لو قيل ال تطعهما بني املعنيني فيقول:
 علم أنّه )أفّ (كما إذا }ي أن يقول ألبويه ،  عن طاعتهما مجيعا أ}ى، الطّاعة أحدمهاالّناهي عن 

  .5نهيّ عن ضر�ما على طريق األوىل"م

ْنَساَن ُخِلَق َهلُوًعا ﴿  :يف قوله تعاىل َوإِذَا  ﴾20﴿ إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعا ﴾19﴿إِنَّ اْإلِ

 ]21، 20، 19:ات/اآلياملعارج[سورة  ﴾ َمسَّهُ اْلَخْيُر َمنُوًعا

باعتباره ممّثال للمعطوف  )منوعا(يتمظهر عطف احلدود يف هذا املثال من خالل عطف احلّد 
يتحّقق قيد الّتناظر يف عطف احلدود هذا على  باعتباره ممّثال للمعطوف عليه و )جزوعا(على احلّد 
 :الّنحو الّتايل

الّرتكيبية من خالل عطف حّد امسي على حّد  ينتمي احلّدان املتعاطفان إىل نفس املقولة -
 .امسيّ 

من خالل ذكر الّصفة اّليت يتمّيز �ا  ،حيمل احلّدان املتعاطفان نفس الوظيفة الّداللية -
 ،اإلنسان يف احلالتني املذكورتني

حيمل احلّدان املتعاطفان نفس الوظيفة الّرتكيبية من خالل محلهما لوظيفة احلالية يف  -
 .الّرتكيب
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 .ل احلّدان املتعاطفان نفس الوظيفة الّتداولية من خالل تأديهما لوظيفة بؤرة جديدحيم -

منطا آخر من أمناط العطف من منظور الّنحو الوظيفي  -اآلية الّسابقة–كما جند يف نفس املثال
ذي ميّثل املعطوف وهو عطف احلمول ويتمظهر ذلك من خالل جريان العطف بني احلمل الّ ، دائما

إِنَّ ﴿ : ذي ميّثل املعطوف عليه يف قوله تعاىلواحلمل الّ  ﴾ َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخْيُر َمنُوًعا﴿  يف قوله:

ْنَساَن ُخِلَق َهلُوًعا أّما عن خضوع هذا العطف ملبدإ قيد الّتناظر فإنّه يتشّكل على الّنحو ، ﴾ اْإلِ
 :الّتايل

 نفس املقولة الّرتكيبية من خالل ينتمي حمموال هذين احلملني إىل :قيد تناظر احملتوى القضوي -
كما يدّالن على واقعتني من نفس الّصنف وهو ،  عطف حممول فعلّي على حممول فعلّي آخر

وحدة هذا احلقل قد حصل أّن كما ينتميان إىل نفس احلقل الّداليل إّال ،  -حالة-الّداللة على
 .)اخلري الشّر و(حبيث وردت بصيغة الّتضاّد ، فيها خرق

يتحّقق هذا القيد على اعتبار أّن احلملني يؤّديان نفس الوظيفة  :الوظيفة الّتداولية محل نفس -
 اإلنسان.ألّ}ا جاءت موّضحة هللع هذا ، الذيلوهي وظيفة ، الّتداولية

من خالل تضّمنهما ، يتحّقق هذا القيد بالّنسبة للحملني املتعاطفني :قيد تناظر القّوة اإلجنازية -
  )املنع حال اخلري(و )اجلزع حال الشرّ (بل عليها اإلنسان  جُ يتتوكيدا للحالة الّ 

فإّ}ا تنتمي إىل ما ، أّما إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار أداة العطف اّليت هي الواو يف هذا املثال
اصطلح عليه املتوّكل بالعطف الوصلي اّلذي يُوجب إشراك اجلملتني املتعاطفتني يف حكم دالّيل 

إذ الغاية من ذكر ، ما نلمسه يف العطف احلاصل بني هذين احلّدين املتعاطفني لعّل هذا و، واحد
ولعّل مناسبة ، هو إثبات هاتني الّصفتني يف اإلنسان هذين الّلفظني املتضاّدين إفادة معىن مشرتك و

ّتضح ي، يف هذا املثال دون غريها والّدور الوظيفي اّلذي أضافته للمعىن املراد من اآلية )الواو(وقوع 
إذ اهتمامهم �ذا  ؛أكثر إذا عّرجنا بالبحث إىل ما قاله أسالفنا القدامى من الّلغويني يف هذا املوضوع

وخباّصة لدى البالغيني واألصوليني يقول ، العنصر حتديدا قد شغل حّيزا كبريا يف دراسا|م الّلغوية
أي ُخلق هلوعا يف حال   )اجزوع(عطف على  )منوعا( :وقوله ":الطّاهر بن عاشور يف هذا الّصدد

ما ينفع  :واخلري، األذى مثل املرض والفقر :والشرّ ، ومنوعا إذا مّسه اخلري، كونه جزوعا إذا مّسه الّشرّ 
الكثري  :واملنوع، واجلزوع الّشديد اجلزع واجلزع ضدُّ الّصرب، الغىن اإلنسان ويالئم رغباته مثل الّصحة و
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يف املوضعني ظرفان يتعّلقان كّل واحد مبا  -إذا-و، عنده من اخلري أي شديد املنع لبذل شيئ ممّا:املنع
  .1" )منوعا(و )جزوعا(اّتصل به من وصفني 

 عطف احملموالت  .2.6

نتماء كّل من املتعاطفني ايت يوجبها الّنحو الوظيفي يف العطف بني احملموالت من الّضوابط الّ  
إضافة إىل وجوب انتمائهما إىل حقل ، خمتلفتنيفال يعطف بني حممولني من واقعتني ، إىل نفس الواقعة

ولو حتّققت الّضوابط  حّىت ، كما ميتنع العطف بني حممولني داّلني على وقائع متناقضة،  داليل واحد
كما اشرتط املتوّكل يف عطف ،  )ظرف، صفة، اسم(غري فعلّي  واحملمول قد يرد فعليا أو، الّسابقة

وبناء على ذلك يتمظهر عطف احملموالت يف املدّونة ، داوليةة التّ احملموالت غري الفعلية متاثل الوظيف
 :قيد الّتطبيق على الّنحو الّتايل

 ]12/اآلية:نوح[سورة ﴾  لَُكْم أَْنَهاًرا يَْجعَلْ لَُكْم َجنَّاٍت وَ  يَْجعَلْ وَ يف قوله تعاىل: ﴿ 

الّضابطة لعطف يت متظهر فيها العطف بني حممولني ختضع للقيود فهذه اآلية الكرمية الّ 
كيبية حبيث عطف بني حممولني متماثلني من من حيث املقولة الّرت ، ناظر العامّ التّ  إاحملموالت وفق مبد

كما خيضعان ،  ذفكالمها أّدى وظيفة املنفّ  ؛كيبيةوكذا متناظرين من جهة الوظيفة الّرت ، جهة الفعل
 .ماثل يف الّزمندّل الفعالن على التّ وكذا متاثلهما من حيث املخّصصان إذ ، لوحدة احلقل الّداليل

 ]18/اآلية:املعارج[سورة  ﴾ فَأَْوَعى َوَجَمعَ  ﴿ يف قوله تعاىل:

، يتمظهر عطف احملموالت يف هذه اآلية من خالل عطف حممول فعلي على حممول فعلي آخر
 :ناظر الذي وضعه املتوّكل لعطف احملموالت كما يليقيد التّ  إوخيضع هذا املثال ملبد

كما نلحظ أّن كال احملمولني ،  كال احملمولني داّلني على نفس الواقعة وهي الّداللة على عمل
هذين  هو الّداللة على الفعلية كما نلحظ كذلك أنّ  املتعاطفني ينتميان إىل نفس احلقل الّداليل و

ابط الّسابقة لعطف وهو ما أضافه املتوّكل إىل الّضو ، احملمولني املتعاطفني غري مرتادفني وال متناقضني
داولية بالّتضّمن من خالل تأدية وظيفة ناظر يف محل نفس الوظيفة التّ كما يتحّقق قيد التّ ،  احملموالت

أّما ضابط اختيار األداة من املنظور املتوّكلي ، احملور إذ املتحّدث عنه يف كال احملمولني هو اإلنسان
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لكّن هذا الّضابط الذي يربّر به ، د|ا الّرتتيبفالفاء هنا أّدت وظيفة العطف الوصلي من خالل إفا
وذلك باملقارنة مع ما قّدمه ، ّقة وعمق الّتحليلالوظيفي اختيار الفاء يف هذا املثال تنقصه الدّ  الّنحو

توضيح ذلك ما قّدمه ابن عاشور من تربيرات قّيمة من خالل حتليله  و ؛درسنا البالغي يف هذا الّصدد
واملنهجية املتمّيزة اّليت انفرد �ا الّدرس الّدقيقة  الّتحليلية ؤيةالرّ  تلك ا من خالهلامربز ، لآلية الّسابقة

فاجلمع واإليعاء يف " حبيث يقول عن املعىن اّلذي أفادته الفاء يف سياق هذه اآلية:، البالغي حتديدا
-مفعول مجع–على أّن مرّتب ثانيهما على أّوهلما فيدّل ترّتب الثّاين  ﴾ فَأَْوَعى َوَجَمعَ  ﴿ :قوله

ويف قوله ، إشارة إىل احلرص )مجع(ويف قوله ، أي جيعل يف وعاء، ممّا يوعىء احملذوف هو شي
 هو ما أفادته الفاء من خالل داللتها على الّرتتيب يف هذا املثال. و 1"إشارة إىل طول األمل )فأوعى(

 ]19/اآلية:امللك[سورة  ﴾ يَْقبِْضنَ وَ  َصافَّاتٍ أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَْوقَُهْم ﴿  يف قوله تعاىل:

فإذا ، ﴾َصافَّاٍت َويَْقِبْضَن ﴿  :تعاىليتمظهر عطف احملموالت يف هذه اآلية من خالل قوله 
فإنّنا جند أّن  العطفجئنا إىل معرفة مدى توافر القيود الّضابطة اليت وضعها املتوّكل هلذا الّنوع من 

 :وتفصيل ذلك كالّتايل، معظمها قد ّمت خرقه

إذ احملمول الذي  االنتماء إىل نفس املقولة الّرتكيبية مل يتحّقق وفق الّضابط الذي وضعه املتوّكل؛
، ميّثل املعطوف ورد فعال بينما احملمول الذي ميّثل املعطوف عليه ورد امسا شبيها بالفعل يف االشتقاق

وهي إفادة االّتصاف حبدوث ملثل هذا العطف على فائدة عظيمة  نّوه صاحب الّتحرير والّتنويروقد 
واستنباط مثل ، يف االمسية والفعلية ذي من خالله حصل متاثل بني املعطوفنيوالّ ، املصدر يف فاعله

القدمي �ذا الّتحليل املنهجي هذه الفوائد يف البالغة العربية إّمنا يدّل على انفراد الّدرس الّلغوي العريب 
 .الّدقيق
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كما خيضع هذا العطف من املنظور الذي يراه املتوكّل يف قيوده الّضابطة له إىل متاثل يف الوظيفة 
 مسواء يف احملمول املعطوف أ، من الّناحية الرتكيبية )صفة(وذلك بورود هذا العطف ، الرتكيبية

إذ حركة الّطري يف كلتا  ؛االنتماء إىل نفس احلقل الّداليل كما خيضعان كذلك إىل قيد،  املعطوف عليه
فإّ}ما ، اجلهي هلذين احملمولني أّما إذا جئنا إىل املخّصص الّزمين و، الّصفتني من نفس احلقل الّداليل

بني حممولني هلما نفس املقولة  ال خيضعان للقيد الذي الذي يشرتطه املتوّكل إذ العطف هنا مل يتمّ 
مع ذلك فقد أّديا وظيفة  و، )اجلهة الّزمن و( كيبية وبذلك فهما ال خيضعان للقيد املخّصصالّرت 

 يت وضعها املتوّكل هلذا الّنوع من العطفتدقيق يف القيود الّ  وهذا ما يستدعي إعادة نظر و، العطف
 .مّطردة مع مجيع األمثلة وصور الكالم املختلفة إذ ما يالحظ عليها أّ}ا غري ؛ولغريه

يتّم  ذييت هي الواو فقد خضعت ملا أمساه املتوّكل بعطف الوصل الّ أّما من جهة اختيار األداة الّ 
نبيه إليه أّن مراد املتوّكل من مصطلح عطف وممّا جيدر التّ  )الواو(يت منها مبجموعة من األدوات والّ 

عن نظرة الّدرس الّلغوي  من الوجهة الّتنظريية اّليت حيّلل من خالهلا موضوع العطفالوصل خيتلف 
ذين وضعوا أثناء تأصيلهم هلذا العلم بابا ذا صلة وحتديدا عند علماء البالغة منهم الّ ، العريب القدمي

الفصل ب(باب هذا العرف ، أو باألحرى يعّد العطف جزءا أو فرعا منه وطيدة مبوضوع العطف
إذ  يف الكالم الوصلمن بالغة مرادهم  ويوّضح ابن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية الّسابقة، )والوصل

 :على قوله )يقبضن( :يعين عطف قوله–" فلم يفت بعطفه متاثل املعطوفني يف االمسية والفعلية :يقول
أّن كّال من احملمولني املتعاطفني يف  كذلككما نلحظ    .1ذي هو من حمّسنات الوصل"والّ  )ّصافّات(

، وذلك من خالل تأدية هذين احملمولني لنفس الوظيفة، هذا املثال خيضعان لقيد الوظائف الّتداولية
 .وهي وظيفة احملور
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رَ  أَوْ  يَتَقَدَّمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  ِلَمنْ ﴿  :يف قوله تعاىل  ]37: ة/اآلياملّدثّر[سورة  ﴾ يَتَأَخَّ

ذي ميّثل عطف احملموالت يف هذه اآلية الكرمية من خالل وقوع العطف بني احملمول الّ  يتمظهر
فإذا ،  ﴾ يَتَقَدَّمَ ﴿  :احملمول الذي ميّثل املعطوف عليه يف قوله و )يتأّخر: (املعطوف يف قوله تعاىل

ا تتشّكل يت يضعها املتوّكل لعطف احملمجئنا إىل إجراء عملية إسقاطية للقيود أو الّضوابط الّ  ّ̀ والت فإ
 على الّنحو الّتايل:

ول فعلي على ميتحّقق هذا القيد من خالل عطف حم :االنتماء إىل نفس املقولة الّرتكيبية -
 .حممول فعلّي آخر

يتحّقق هذا القيد كذلك من خالل داللة هذين  :الّداللة على واقعة من نفس الّصنف -
إذ يدّالن على حركة يف كما ينتميان إىل نفس احلقل الّداليل ،  )عمل(احملمولني على واقعة 

، بالّتحديد يف وحدة احلقل الّداليل إّال أنّنا نلحظ خرقا يف هذا العنصر بالّذات و، جهة معّينة
، يتقّدم(ن بصيغة الّتضاّد ن احملموالاوقد وقع هذ، إذ ال ُجيّوُز املتوّكل العطف بني املتضاّدات

 .فالعطف ممتنع يف هذا املثال من خالل غياب هذا الّضابط يهبناء علو  )يتأّخر

أّن  أساسحيصل الّتناظر وفق هذا القيد أيضا على  قيد الّتناظر يف مؤّشر القّوة اإلجنازية: -
إّال أنّه ما ميكن ، إفادة خرب معّني  من حيث قّو~ما اإلجنازية احملمولني املتعاطفني تضّمنا
ذي وضعه املتوّكل كقاعدة أصل للحكم على الّتناظر العاّم الّ مالحظته على قيد مبدإ 

العناية  الّتحليل الّلغوي بالّنسبة لّلغة العربية ال يويلاملتعاطفات باجلواز أو باملنع جيعل من 
حبيث ، كما ذكرنا سابقا مع األمثلة املقّدمة مع األدوات العاطفة،  الكربى بسياق االستعمال

ّيدين ما اشرتطه املتوّكل بأّن العطف بني ؤ العطف يف هذا املثال مإذا قّررنا منع هذا 
جيعل املعىن  )الّشرط(فإّن الّتسليم �ذا احلكم  ،وكذا بني املرتادفات غري جائز، املتضاّدات

يقول الّزخمشرّي مربزا قيمة الّرتابط بني ، املراد تبليغه من هذه اآلية غري واضح أو غري مكتمل
املراد بالّتقّدم  "و ة وكيفية تأثري أدوات العطف يف توجيه املعىن وحتديده:األلفاظ املتعاطف

، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ":هو كقوله و، والّتأّخر الّسبق إىل اخلري والّتخّلف عنه



 الّلغوي العريبالعطف؛ دراسة تطبيقية (يف جزء تبارك) بني الّنحو الوظيفي والّدرس   الفصل الرّابع
 

227 

ا منذرة للمكّلفني املمّكنني الّ  )للبشر(بدال من  )ملن شاء(وجيوز أن يكون  ّ̀ ذين إن على أ
 .1وا تأّخروا فهلكوا"ءتقّدموا ففازوا وإن شا واءشا

ا السَّبِيلَ  َهدَْينَاهُ  إِنَّا﴿  :يف قوله تعاىل ا َشاِكًرا إِمَّ  ]37[سورة اإلنسان/اآلية: ﴾ َكفُوًرا َوإِمَّ

باعتباره احملمول  )كفورا(يتمظهر عطف احملموالت يف هذه اآلية الكرمية من خالل عطف قوله 
ويتحّدد عطف ، باعتباره ميّثل احملمول املعطوف عليه )شاكرا( على قوله تعاىل:ذي ميّثل املعطوف الّ 

واّليت تتشّكل على ، احملموالت يف هذه اآلية الكرمية من خالل إخضاعه للقيود الوظيفية الّضابطة له
 :الّنحو الّتايل

يتحّقق هذا القيد من خالل عطف  :انتماء احملمولني املتعاطفني إىل نفس املقولة الّرتكيبية -
ن على واقعة من نفس الّصنف ن داّال ن احملموالافهذ من مثّةو ، حممول امسّي على حممول امسيّ 

لكّننا نلحظ خرقا يف وحدة هذا احلقل الّداليل من ، وهي الّداللة على االّتصاف حبالة معّينة
ا ما جيعل العطف ممتنعا من وهذ، )كفورا شاكرا و(ضّده  خالل وقوع العطف بني الّلفظ و

 املنظور املتوّكلي.

أّن احملمولني املتعاطفني  أساسمحل احملمولني لنفس الوظيفة الّتداولية: يتحّقق هذا القيد على  -
إذ احلديث عن اإلنسان يف مطلع هذه الّسورة الكرمية هو مركز الكالم  ؛يؤّديان وظيفة احملور

 .وحموره

يتحّقق الّتناظر يف هذا القيد على اعتبار أّن كال احملمولني  :احملمولنيقيد الّتناظر يف خمّصصي  -
وهي إّما الّشكر أو ، تضّمنا عرضا للحالة أو الّصفة اّليت يكون عليها اإلنسان أو خيتارها

ذي اعتمده املتوّكل يف دراسته ملوضوع لكن ما ميكن قوله عموما عن مبدإ الّتناظر الّ ، الكفر
ا رّكزت على اجلانب الّرتكييب ا�ّرد دون الّنظر  ملنهجية أقّل ماواعتماده ، العطف ّ̀ يقال عنها أ

مربزا دقّة  مصطفى محيدة يقول، إىل االستعمال الّسّياقي للمتعاطفات وكذا لألدوات العاطفة
خباّصة يف الّنّص  الّتحليل الّلغوي لدى علمائنا القدامى وشّدة اعتنائهم بالّسّياق والّتواصل و

أّن املعىن الوظيفي هنا هو الّتخيري بني  )أي من اآلية الكرمية(" ويُفهم من هذا املعىن :قرآينال
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إِنَّا أَْعتَْدنَا ﴿  :هو قوله تعاىل الّشكر والكفر بدليل ما جاء بعد هذه اآلية مباشرة و

  .1﴾ ِلْلَكافِِريَن َسَالِسَل َوأَْغَالًال َوَسِعيًرا

 
 عطف احلمول  .3.6

ما هو مالحظ على هذه املدّونة قيد الّتطبيق أّن الّنمط الغالب عليها من املنظور االصطالحي 
طرح مع يُ ذي كان األجدر أن والّسؤال الّ ، )أو عطف اجلمل (للّنحو الوظيفي هو عطف احلمول 

ما  هو: -عطف احلمول–ومع هذا الّنمط  )عطف احلدود وعطف احملموالت(الّنمطني الّسابقني 
طرحه من  وقيود وما وما وضعه املتوّكل هلا من ضوابط، توافق أو خضوع هذه األمناط مدى

  .مع ما يراه درسنا الّنحوي والبالغي واألصويل يف املوضوع نفسه، مستجّدات اصطالحية

القيود اليت جاء �ا  إسقاط تلك املفاهيم و أسعى إىللإلجابة عن هذا الّتساؤل املتّشعب س
 مدى الّتطابق أو االختالف مع درسينا الّنحوي ؤيةلر ذلك و ، أمساه بعطف احلمول املتوّكل حول ما
 .والبالغي القدمي

  ]1/اآلية:امللك[سورة  ﴾ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ ﴿  يف قوله تعاىل:

جئنا أّما إذا ، فهذه اجلملة معطوفة على اآلية األوىل الّيت استفتح هللا عّز وجّل �ا سورة امللك
 العام إاملبد وفقيت يضعها الّنحو الوظيفي كضوابط تسري دائما إىل مدى خضوعها للقيود العطفية الّ 

، لبعض القيود املوضوعة هلذا الّنمط من العطفكذلك فإنّنا جند خرقا   )ناظر بني املتعاطفاتمبدأ التّ (
ذي ميّثل املعطوف عليه إذ ورد احلمل الّ  ؛كيبيةماثل يف املقولة الّرت أو التّ  حبيث مل يتحّقق مبدأ الّتناظر

أّما من جهة الّداللة على نفس ، ذي مّثل املعطوف بصيغة االسمبينما ورد احلمل الّ ، بصيغة الفعل
الواقعة فقد حتّقق هذا القيد من خالل الّداللة الواقعة على عمل وهو تعظيم اإلنسان للرّب سبحانه 

إذ عطف احلمل املعطوف  ؛ينتمي احلمالن إىل نفس احلقل الّداليلكما ،  وتعاىل املنفرد بامللك والقدرة
الذي تضّمن كذلك صفة  بتضّمنه تعظيم إحدى صفات هللا تعاىل على احلمل املعطوف عليه و

 .أخرى من صفاته عّز وجلّ 
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أّما قيد تناظر الوظيفة الّتداولية للحملني فقد وردت بالّتضّمن وذلك من خالل تأدية احلملني  
 أساسفهو غري حمّقق على ، خمّصصي احلملني لقيد الّتناظر وظيفة بؤرة جديد أّما من حيث خضوع

واجلملة الثّانية ، أّن اجلملة األوىل تضّمنت إفادة خرب من خالل ذكر صفة من صفاته سبحانه وتعاىل
خمّصصي لكّن موضع املفارقة بعدم اخلضوع لقيد الّتناظر يف ، فاتهتضّمنت ذكر صفة أخرى من ص

إذ اجلملة األوىل أفادت  ؛إّمنا يكمن يف الغرض املستفاد من اجلملتني )مؤّشر القّوة اإلجنازية(احلملني 
صفة امللك مقرتنة باالسم (اقرتا`ا باالسم املوصول  الّتخصيص من خالل الّصفة املذكورة و

  .)املوصول

وتربير هذا الغرض إّمنا حصل من ، الّتعميمإفادة  هوفأّما الغرض املستفاد من اجلملة الثّانية 
، وهنا يظهر االختالف يف قيد تناظر من جهة خمّصصي احلملني، خالل عدم تكرار االسم املوصول

وذلك من خالل ، اّليت وضعها املتوّكل كقيود للمتعاطفات عاب على تلك الّضوابطولعّل هذا ما يُ 
وخاّصة إذا ما تعّلق األمر ، توجيهه  حتديد املعىن وذي له األثر البارز يفعدم مراعاته للّسياق الّ 

واملتوّكل خصوصا وذلك يف  ولتوضيح هذه املفارقة بني ما يراه الّنحو الوظيفي عموما، بالّسياق القرآين
وبني ما انفرد به علماء البالغة العربية وأصحاب البحث األصويل من ، يت وضعها للعطفالقيود الّ 

ويف هذا الّصدد نعرض حتليل صاحب الّتحرير ، وربطه دائما باألداة العاطفة اقخالل اهتمامهم بالّسي
أّن الغرض املستفاد من هذا العطف  –رمحه هللا تعاىل –الّتنوير هلذا املثال حمّل الّنقاش إذ يرى  و

إّمنا حصلت لغرض تكميل املقصود من "وهذه الفائدة  هو إفادة الّتعميم بعد الّتخصيص، اجلملي
وإيراد العطف يف اآلية الثّانية إّمنا جيء به ليفيد معىن آخر غري الّتوكيد  يت هي اآلية األوىلالّصلة الّ 

وإّمنا استفيد منه معىن الّتتميم لصلة املوصول وهو ما يربّره عدم تكرار االسم ، لآلية الّسابقة
 الّنحوي(غوي العريب القدمي رس اللّ هنا عني املفارقة بني درس الّنحو الوظيفي والدّ  و .1املوصول"

إذ لو أخضعنا هذين احلملني لقيد الّتناظر أللزمنا تكرار االسم املوصول يف اآلية )؛األصويلو  البالغيو 
إذا فعلنا ذلك تغّري املعىن املراد من اآلية ومن هنا تكمن قيمة الّسياق وعالقته الوطيدة  و، الثّانية

 .على وجه الّتخصيص علماء البالغة منهم علماء العربية القدامى ووهذا ما اهتّم به ، باألداة العاطفة
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دُورِ ﴿ يف قوله تعاىل:  وا قَْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ [سورة  ﴾ َوأَِسرُّ
 ]13امللك/اآلية:

وا قَْولَُكْم ﴿  :يتمظهر عطف احلمول يف هذه اآلية بني قوله  املعطوف عليه احلمل  ﴾َوأَِسرُّ
ذي فإذا جئنا إىل عملية إسقاط وإخضاع هذا املثال للقيد الّ ، احلمل املعطوف ﴾اْجَهُروا بِِه ﴿ 

 :وضعه املتوّكل لعطف احلمول فإنّنا نلحظ ما يلي

 كيبيةفقد حتّقق من خالل انتمائهما إىل نفس املقولة الرتّ ، من حيث تناظر حمتوامها القضوي
ما ،  بصيغة الفعل وبداللة األمر يف احلالتنيوهي كون احلملني وردا  ّ̀ ن إىل نفس يان أو منتمداّال كما أ

، إن كانت هذه الّداللة متناقضة فقد وضع املتوّكل قيدا جييز ذلك و )اجلهر اإلسرار و(احلقل الّداليل 
ذين قد جتّسد من خالل تأدية ه القول أنّهداولية فيمكن أّما من حيث محلهما لنفس الوظيفة التّ 
يف القّوة اإلجنازية للحملني فهو  ناظرأّما من جهة حتّقق التّ ، احلملني املتعاطفني وظيفة احملور يف الكالم
 .حاصل كذلك فكالمها يؤّدي وظيفة األمر

ا تنتمي وفق ما يشرتطه املتوّكل إىل ما اصطلح عليه  ّ̀ أّما من جهة ضابط اختيار األداة فإ
احلمل املعطوف عليه إشراك يف  ّال يكون بني احلمل املعطوف و بالعطف الفصلي اّلذي يقتضي أن

لكّن هذا الّضابط اّلذي وضعه املتوّكل ، إّمنا تكون الّداللة العاّمة لكّل منهما خمتلفة و، احلكم الّداليل
واّليت من ، مجيع األمثلة العطفية معال يطّرد  )أو(واّليت من بينها ، لقسم حمّدد من األدوات العاطفة

يف هذا الّسياق ال يوجب الفصل بني ) أو(إذ الّدور الوظيفي اّلذي أّدته ، هذا املثال الّسابقأبرزها 
 نورد الّتحليل اّلذي قّدمه، وإلبراز هذه القيمة اّليت يؤّديها الّسياق يف توجيهه للمعىن، املتعاطفني

وختصيصا ، الّسياقات املختلفةيف  )أو( اّليت تؤّديها من خالل عرضه للمعاين الوظيفيةمصطفى محيدة 
إذ يرى أّن املعىن الوظيفي اّلذي تؤّديه هو معىن الّتسوية ، املعىن اّلذي أّدته يف سياق هذا املثال الّسابق

وقد أوضح ذلك من خالل ، واّلذي اقتضت من خالله رفع توّهم رجحان أحد املتعاطفني على اآلخر
 ّµنزلت يف املشركني:عنهما يف تفسريه هلذه اآلية حبيث قال إيراده لدليل نقلي عن ابن عّباس رضي ا"  ،

 µّعليه و-كانوا ينالون من ّرسول ا µّفيقول ، فخّربه جربيل عليه الّسالم مبا قالوا فيه -سّلم صّلى ا
م كانوا يتوّمهون رجحان اإلسرار ، 1أسّروا قولكم لئّال يسمع إله حمّمد " :لبعض بعضهم ّ̀ ومعىن هذا أ
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يف هذا املثال  )أو( ومن األدلّة الّتربيرية اّليت تؤّكد على أنّ ، 1فنزلت اآلية لتسّوي بينهما "، اجلهرعلى 
ما أورده ابن ، وحكم مشرتك بينهما بل تدّل على عالقة وطيدة، وجب الفصل بني املتعاطفنيال تُ 

ومربزا ذلك الّتناسق احلاصل بني هذه اآلية واآليات ، معّقبا على هذه اآلية الّسابقة عاشور يف تفسريه
أّن العطف احلاصل بني هذه اجلمل  –رمحه هللا-إذ يرى ، بضرورة الوصل بينهماالّسابقة هلا ممّا يوحي 

هو عطف غرض على غرض "أي االنتقال من غرض إىل غرض آخر وذلك ملناسبة حكايتهم يف 
صّلى هللا –قوال اّليت كانت تصدر منهم بالّنيل من ّرسول هللا وهي األ، اآلخرة بذكر أقواهلم يف الّدنيا

بأقواهلم فأرادوا  –صّلى هللا عليه وسّلم –طلعه على أقواهلم فيخربهم النّيب فكان اµّ يُ  -عليه وسّلم
فهذه اجلملة معطوفة على اجلمل الّسابقة ، زعمهمبعد ذلك إسرار أقواهلم كيال يسمعهم رّب حمّمد ب

  .2صفا~م" كي قول الكّفار واّليت حت

[سورة  ،﴾ أََال يَْعلَُم َمْن َخلَقَ ﴿  معطوفة على مجلة: ﴾ َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ ﴿  يف قوله تعاىل:
 ]14امللك/اآلية:

ذي ميّثل املعطوف يف ويتمظهر عطف احلمول يف هذه اآلية من خالل عطف احلمل األّول والّ 
على احلمل الثّاين والذي ميّثل املعطوف عليه يف قوله  ﴾ اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ َوُهَو ﴿ : قوله تعاىل

أّما إذا جئنا إىل إجراء عملية إسقاط للقيود الّضابطة لعطف ، ﴾ أََال يَْعلَُم َمْن َخلَقَ ﴿  تعاىل:
 :يلي فإنّنا نلحظ ما، احلمول يف هذا املثال

خالل عدم انتماء حممويل احلملني إىل نفس املقولة عدم حتّقق الّتناظر يف احملتوى القضوي من  -
فاحملمول املعطوف عليه عبارة عن مرّكب فعلي أّما احملمول املعطوف فهو عبارة عن  كيبية ؛الرتّ 

وذلك ألّن ، حتّقق القول أنّهإىل نفس احلقل الّداليل فيمكن  أّما قيد االنتماء، )وصفي( مرّكب
وإّمنا هلما ارتباط أو ربط باآليات ، على بعضهما فحسبهاتني اجلملتني ليستا معطوفتني 

فعلمه ، إظهار املعجزات على اخللق و وجلّ  إىل تبيان قدرة هللا عزّ  كّلها~دف  يت الّ و ، الّسابقة
وبذلك فاحلقل الّداليل ، نّه الّلطيف اخلبريإإذ  ؛وتعاىل باخللق وأعماهلم أمر يسري لديه سبحانه

 .واحد
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إذ   الّتناظر يف خمّصصي احلملني أو فيما اصطلح عليه مبؤّشر القّوة اإلجنازية ؛كما يتجّسد قيد  -
أّما من جهة األداة فقد استعملت الواو ، كال احلملني تضّمن إفادة خرب جمهول لدى املخاطب

يت تنتمي إىل العطف الوصلي كما حّدد ذلك املتوّكل يف معرض حديثه عن قواعد إدماج الّ 
إّمنا ترّتب ، الواو دون غريها يف هذا الّسياق من منظور الّنحو الوظيفيواستعمال ، العاطف

 إعلى الّرغم من اختالف أو عدم حتّقق قيد مبد )الرّابطة(لكون الواو من احلروف الواصلة 
وهذه نظرة ضّيقة املفهوم حول األدوات ، ذي اشرتطه املتوّكل حلصول العطفالّتناظر العام الّ 
يت حّددها املتوّكل وال خترج عليها احلروف ختضع دائما هلذه الّضوابط الّ  ّن هذهإ العاطفة حيث

ذي تؤّديه ور الوظيفي الّ غّيب الدّ يُ  ؤّدي إىل احلّد من القيمة الوظيفية هلذه األدوات ويُ ما هذا و 
، ه يف إطار الّنحو الوظيفيإلي ذي ّمت إغفاله أو مل ينتبهوهذا اجلانب الّ ، يف سياق االستعمال

ويظهر ، االهتمام ه عند علماء البالغة العربية القدامى حيتّل الّنصيب األكرب من العناية وجند
يت تؤّديها حروف العطف يف الّسياقات ذلك جلّيا من خالل اهتمامهم باألغراض البالغية الّ 

ليل الّتنوير يف تفسريه من حتا يربّر صّحة كالمنا ما قّدمه صاحب الّتحرير و ولعّل ما، املختلفة
ذي سار عليه علماء البالغة واألصوليون يف ربطهم املعىن الّ  لغوية دقيقة تنبع من األصل العامّ 

أّن العطف :-رمحه هللا–يت نورد منها حتليله للمثال الّسابق حبيث يرى بالّسياق االستعمايل والّ 
جّل على  و عزّ بواسطة الواو دون غريها يف هذا الّسياق أضاف خربا يفيد الّتعريف بقدرة هللا 

 .أجّلها أنّه يعلم دقائق األمور و

تَْيِن يَْنقَِلْب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيرٌ  ﴿ :يف قوله تعاىل فهي  ﴾ ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ

 ﴾ فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمْن فُطُورٍ  ﴿ :قوله عّز وجلّ مجلة معطوفة على 
 ]4، 3امللك/اآليتان:[سورة 

ويتحّدد ، وهذا الّنمط من العطف ينتمي إىل عطف احلمول أو باألحرى إىل عطف اجلمل
، يت وضعها املتوّكل هلذا الّنمط العطفيعملية إسقاطية �موعة القيود الّ يام بقال من خاللذلك بوضوح 
 .بعضها مدى توافرها أو خرقها �موع تلك القواعد أو من أجل معرفة

أّن   أساسكيبية فهي حمّققة على إىل قيد انتماء حممويل احلملني إىل نفس املقولة الرتّ  نُظرفإذا 
من و ، كيبية وهو فعل األمر املكّرر بنفس الّلفظكّال من احلملني تضّمنا حممولني من نفس املقولة الرتّ 
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االنتماء إىل نفس احلقل الّداليل وبناء على ذلك فإّن ، فهما يدّالن على واقعتني من نفس الّصنف مثّة
هو ما  إذ الّتدبّر يف آالء الكون هو املطلوب يف هذه اآلية بواسطة حاّسة البصر و ؛حاصل كذلك

قد  عّدهميكن فإنّه أّما إذا انتقلنا إىل قيد تناظر الوظائف الّتداولية ، دّلت عليه اجلملتان املتعاطفتان
  .وهي تأدية وظيفة بؤرة جديد، داوليةس الوظيفة التّ حتّقق من خالل تضّمن هذين احلملني نف

ا قيد تناظر القّوة اإلجنازية فقد حتّقق أيضا على اعتبار حصول عطف مجلة وردت بصيغة أمّ 
األمر على مجلة أخرى تضّمنت نفس الّصيغة بغرض طلب حصول عمل وهو الّتدبّر والّتمّعن يف 

، فهو حبسب ما يرى املتوّكل عطف وصلي )مثّ (األداة أّما عن ورود هذا العطف ب، عظمة هذا الكون
لكن إذا رجعنا إىل ضابط استعمال إحدى أدوات عطف الوصل فقد حصرها املتوّكل يف ضابط 

وما يالحظ على هذا الّضابط أنّه ال يطّرد على ، الّزمان بالّنسبة للواو والفاء وّمث كما يف هذا املثال
يف هذا املثال هو ما  )مثّ (الّتنوير إىل أّن داللة  إليه صاحب الّتحرير ووما يربّر ذلك ما ذهب ، إطالقه

من خالل عطفها للجمل بعضها على  )مثّ (فيده ذي تُ وهو الغرض الّ  رف عنده بالّرتاخي الّرتيبعُ 
صاحب –فالّرتاخي الرّتيب حيصل كما يرى  بعض خبالف الّرتاخي الّزمين احملصور يف عطف املفرد؛

بني مجلتني إذا اّحتد املخرب عنه فيهما والّرتاخي الّرتيب يف هذه اآلية إّمنا هو من  -ّتنويرالّتحرير وال
 .1"إذ أّن إعادة الّنظر تزيد العلم بانتفاء الّتفاوت يف اخللق رسوخا ويقينا "متطّلبات الّسياق واملقام 

إّمنا حيتاج ، إدماجهاهذا ما يوّضح أّن ما وضعه املتوّكل من قيود لألدوات العاطفة و شروط  و
 .إىل إعادة نظر أو باألحرى إعادة صياغة وفق ما يتماشى مع خصائص الّلغة العربية

 ﴾ فَاْسلُكُوهُ  ِذَراعًا َسْبعُونَ  ذَْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فِي ثُمَّ  ﴾31﴿ َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ثُمَّ  ﴿ تعاىل:قوله 
 ]32، 32:تان[سورة احلاقة/اآلي

ثُمَّ ﴿ يتمظهر عطف احلمول يف هذه اآلية الكرمية من خالل العطف احلاصل بني مجلة 

 سَْبعُونَ  ذَْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فِي ثُمَّ  وبني مجلة ﴿، اليت متّثل احلمل املعطوف عليه ﴾اْلَجِحيَم َصلُّوهُ 

يت قبلها يف قوله معطوفة على الّ كما أّن اجلملة األوىل ،  اليت متّثل مجلة املعطوف ﴾ فَاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا
هذا العطف عطف مجل ألنّه  دّ لذلك يع،  ] 29:ة[سورة امللك/اآلي ﴾ فَغُلُّوهُ  ُخذُوهُ  ﴿ :تعاىل

يت حتكم موضوع إسقاطية للقيود الّ  أّما إذا جئنا إىل إجراء عملية، تضّمن سلسلة من اجلمل املعطوفة
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كما أشرنا سابقا على مستوى هذه الّسلسلة من العطف من املنظور املتوّكلي فيمكن أن نلحظها  
 :اجلمل املعطوفة

كيبية فقد حتّقق من إىل نفس املقولة الّرت  )اجلمل(فمن حيث انتماء حمموالت هذه احلمول 
هذه احملموالت على  كما تدلّ ،  )اسلكوه، صّلوه، غّلوه(خالل وروده يف كّل مجلة بصيغة حممول فعلي 

كما تنتمي مجيعها إىل نفس احلقل ،  القيام بعمل تدّل علىيعها هي مجفواقعة من نفس الّصنف 
أّما قيد تناظر الوظيفة الّتداولية ، )وحدة الّزمن(إذ أفعال هذه احلمول كّلها من نفس احلقل ، الّداليل

جنازية اإل الّتناظر يف القّوة إكما نلحظ حتّقق مبد،  وظيفة احملور فقد حتّقق من خالل تأدية هذه احلمول
قصد منه طلب القيام بالفعل يُ ذي للحملني املتعاطفني من خالل ورود هذه احلمول بصيغة األمر الّ 

وفق قواعد  أّما إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار األداة، وّجهه هللا عّز وجّل للمالئكة املوّكلني بذلكذي يُ الّ 
 من -كما قلنا سابقا– ار ضّيقفإّن هذا الّضابط ينحصر دائما يف إط، يت وضعها املتوّكلاإلدماج الّ 

تنتمي إىل ما أمساه املتوّكل  )مثّ (وهو كون ، يت سبقت هذا املثالالّ  لآليات القرآنية خالل حتليلنا
 .بالعطف الوصلي

 يياق العطفسّ ال هذا يف )مثّ (يتعّلق أيضا باستعمال كما ميكن إضافة ضابط آخر أضافه املتوّكل 
مع زمن األمر ) مثّ (هو ما يتحّقق يف عطف اجلمل هذا إذ تناسب اختيار  هو ضابط الّزمان و و
اّليت هي  -لكن تبقى هذه الّضوابط قاصرة أو مغّيبة لألغراض البالغية، ذي تضّمنته هذه احلمولالّ 

هو ما ال  ذي ترد فيه ويت تفيدها هذه األدوات يف املقام أو الّسياق الّ الّ  و -من صميم املعىن الوظيفي
وذلك ألّن هذه األغراض والّدالالت ؛ )مبدأ الّتناظر(ذي وضعه املتوّكل للعطف ع للقيد العام الّ خيض

ولعّل هذا ما ، ذي خيتلف من مجلة إىل أخرىاّليت تؤّديها األدوات العاطفة إّمنا يرتبط دائما باملقام الّ 
وما ذكره ) واألصوليني منهم خصوصاالبالغيني (انفرد به علماء العربية القدامى يف حتليلهم الّلغوي 

رمحه –إذ يقول؛والّتنوير عند حتليله هلذه اآليات املذكورة سابقا ألبرز بيان على ذلك صاحب الّتحرير
إلفادة اإلسراع بوضعه يف األغالل عقب  )فغّلوه: (يعين يف قوله–" وعطف بفاء الّتعقيب :-هللا تعاىل

للّرتاخي الّرتيب ألّن مضمون اجلملة املعطوفة �ا أشّد  ﴾يَم َصلُّوهُ ثُمَّ اْلَجحِ ﴿ : يف قوله )مثّ (و، أخذه
ثُمَّ فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَها َسْبعُوَن ِذَراًعا  ﴿ يف قوله: )مثّ (و، يف العقاب من أخذه يف األغالل

سبعون  يف سلسلة ذرعها(ألّن مضمون  ؛ملضمون اجلملتني قبلها للّرتاخي الّرتيب بالّنسبة ﴾ فَاْسلُُكوهُ 
دّل على إدخاله اجلحيم فكان إسالكه يف  )فاسلكوه(ومضمون ، )فغّلوه(أعظم من مضمون  )ذراعا
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بالفاء لتأكيد الفاء اّليت  )اسلكوه(اقرتان فعل  ..و.تلك الّسلسلة أعظم من مطلق إسالكه اجلحيم
وهذا احلذف ُيشعر به  وإّما لإليذان بأّن الفعل منّزل منزلة جزاء شرط حمذوف، اقرتنت بفعل "فغّلوه"

 يءأو مهما يكن ش مهما فعلتم به شيئا فاسلكوه يف سلسلة :تقدمي املعمول غالبا كأنّه قيل
  .1فاسلكوه"

[سورة نوح/اآليات:  ﴾ َضَالًال  إِالَّ  الظَّاِلِمينَ  تَِزدِ  َوَال  َكثِيًرا أََضلُّوا َوقَدْ  ﴿ :يف قوله تعاىل 
24[ 

نوح عليه  املثال من خالل عطف قوله عّز وجّل حكاية عن نبّيهيتمظهر عطف احلمول يف هذا 
 َخَساًرا إِالَّ  َوَولَدُهُ  َمالُهُ  يَِزْدهُ  لَمْ  َمنْ  َواتَّبَعُوا َعَصْونِي إِنَُّهمْ  َربِّ  نُوحٌ  قَالَ  ﴿ :الّسالم

 َوَال  َودFا تَذَُرنَّ  َوَال  آَِلَهتَُكمْ  تَذَُرنَّ  َال  َوقَالُوا ﴾22﴿ ُكبَّاًرا َمْكًرا َوَمَكُروا  ﴾21﴿

-21يات: /اآلنوح[سورة  ﴾ َكثِيًرا أََضلُّوا َوقَدْ  ﴾23﴿ َونَْسًرا َويَعُوقَ  يَغُوثَ  َوَال  ُسَواًعا
هي بدورها معطوفة على جزء  فهذه املفاعيل املعطوفة بعضها على بعض تشّكل مجلة واحدة و ]24

[سورة  .﴾ َضَالًال  إِالَّ  الظَّاِلِمينَ  تَِزدِ  َوَال  ﴿ :قولة للفعل "قال" يف قوله تعاىلمجلة م
 ]24يات: /اآلنوح

يت يشرتطها الّنحو الوظيفي يف العطف أّما عن خضوع هذا املثال لقيد الّتناظر العام بضوابطه الّ 
من حيث انتماء حمموالت هذه اجلمل إىل نفس املقولة الّرتكيبية ميكن  :حظ ما يليالي هبني اجلمل فإنّ 

 إن اختلفت يف األزمنة أنّه قد حتّقق حبيث هذه احملموالت املعطوفة وردت بصيغة األفعال و القول
ن ااجلملت انومها أي هات، )داللة األفعال املختلفة(فهي تنتمي إىل نفس احلقل الّداليل  من مثّةو 

كما يتحّقق قيد الّتناظر يف ،  هي الّداللة على القيام بعمل ن على نفس الواقعة وان دالّتااملتعاطفت
أّما من حيث تناظر القّوة اإلجنازية ، الوظيفة الّتداولية إذ حتمل كلتا اجلملتني وظيفة بؤرة جديد

ذي وضعه املتوّكل وهو اشرتاطه لوجوب تناظر خذ بالقيد الّ أُ  حيث إذا حمّل الّنقاش؛ ذاللجملتني فه
أنّه  أساسا العطف احلاصل يف هذه اآلية ميتنع على فإّن هذ، القّوة اإلجنازية للحملني املتعاطفني

ذي حصل خرق هلذا القيد الّ  هذا يعين أّنه قدعطف مجلة تضّمنت £يا على مجلة تضّمنت خربا و 
  .يؤّسس له املنظور املتوّكلي
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إىل دراسة حتليل هذا املثال من منظور الّدرس الّلغوي العريب  باملقابل من ذلك قلأّما إذا انتُ 
د اّجتاها خيتلف يف منهجية حتليله ملوضوع العطف جي املالحظ لذلك فإنّ  )البالغي ختصيصا(القدمي 

والّتنوير  عتمد يف ذلك دائما ما قّدمه صاحب الّتحريراملو ، عن نظرة الّنحو الوظيفي للموضوع نفسه
وقد قّدم ، ذي ينفرد به الّدرس الّلغوي العريب عموماتوحي بالعمق الّلغوي الّ ، ة دقيقةمن حتليالت لغوي

 :ابن عاشور تربيرا له وجاهته حول قضّية عطف اإلنشاء على اخلرب حبيث ذهب يف تفسريه هلذه اآلية
املستفاد من العطف بأّن الغرض  ]24[سورة نوح/اآليات:  ﴾ َوَال تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ َضَالًال  ﴿

فتكون الواو ، بواسطة الواو أن تكون مجلة هذه اآلية تتّمة كالم نوح مّتصلة حبكاية كالمه الّسابق
كما ،  ذي قبلها عطف املفاعيل بعضها على بعضجزئها الّ  عاطفة جزء مجلة مقولة لفعل قال على

 املتحّدث عنهم بأن يزيدهم هللا ختم نوح شكواه إىل هللا بالّدعاء على الظّاملني، )قفا نبك( تقول:
ال  "و:والّتنوير موقفه من قضّية عطف اإلنشاء على اخلرب بقوله وّضح صاحب الّتحريرّمث يُ ، ضالال

القرآن  طالق غري وجيه واإليريبك عطف اإلنشاء على اخلرب ألّن منع عطف اإلنشاء على اخلرب على 
 .1طافح به "

يت ا اشرتط فيه البالغيون من شروط لصّحته والّ ممّ ولعّل ترجيح ابن عاشور هلذا الوجه على الّرغم 
ولعّل هذا ما قصده املتوّكل من خالل وضعه للقيد العام ، من أبرزها وجود مناسبة بني املتعاطفني

تربير ابن عاشور لكّن هذا ال مينع من القول أّن ، )قيد مبدأ الّتناظر(ذي يضبط موضوع العطف الّ 
بل يزيد توضيحا بأّن ابن عاشور من الّلغويني ، أمهّيته وقيمته يس لهوإجازته هلذا الّنوع من العطف ل

يلحظ شّدة اعتناء  إذ املتتّبع هلذا الّتفسري، توجيهه للمعىن اّلذين اهتّموا بالّسّياق وإبراز درجة تأثريه و
فهو كثريا ما يلتفت إىل عموم الّتناسب  من مثّةو ، اخلاّصة وصاحبه بالّتواصل بني مباين القرآن العاّمة 

يف إطار نظرية الّنحو  هلاغفإ يُلحظولعّل االهتمام �ذا اجلانب هو ما ، والّتناسق بني مرامي الكالم
 .وما جاء به املتوّكل أوضح بيان على ذلك، نظرته ملوضوع العطف ختصيصا الوظيفي و

ْوا َرَشدًافََمْن ﴿  يف قوله تعاىل: ا اْلقَاِسُطوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم  ﴾14﴿ أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرَّ َوأَمَّ

 ]15، 14[سورة اجلن/اآليتان: ﴾ َحَطبًا
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يتمظهر العطف اجلملي يف هاتني اآلتني من خالل عطف ثالث مجل بواسطة الفاء يف قوله 
ة تعاطفمن حيث خضوع هذه احلمول املأّما ، )فكانوا جلهّنم(، )فأولئك(، )فمن أسلم( تعاىل:

 :للّضوابط العطفية املوضوعة من املنظور الوظيفي فقد وردت على الّنحو الّتايل

بصيغة  ورد حممول اجلملة األوىل ألنّ ال تنتمي حمموالت هذه احلمول إىل نفس املقولة الّرتكيبية 
فقد ورد  أّما احملمول الثّالث، الّشرط وجوابهباحملمول الثّاين حبيث ميّثالن مجلة  ذي له عالقةلّ او ، امسية

 .بية هلذه احلمول مل يتحّققكيالّتناظر يف املقولة الرتّ ومنه فقيد ، بصيغة الفعل

قد حتّقق  القول أنّهأّما من حيث داللة هذه احملموالت على واقعة من نفس الّصنف فيمكن  
كما تنتمي هذه احملموالت إىل نفس احلقل الّداليل حبيث تدخل ،  )عمل(بداللة تلك احملموالت على 

تدخل كّلها حتت حقل داليل  )كانوا(والفعل الّناقص  )أولئك(واسم اإلشارة  )من(أداة الّشرط 
وهي تأدية وظيفة بؤرة ؛واحدة عّدهاأّما إذا انتقلنا إىل الوظيفة الّتداولية هلذه احلمول فيمكن ، واحد
أّ£ا حتمل أخبارا عن  رّكزناة اإلجنازية هلذه احلمول فقد حتّقق فيها قيد الّتناظر إذا القوّ  أّما، جديد

 .ذين رفضوه أو كفروا بهوباملقابل من ذلك الّ ، أوالئك اّلذين حّققوا اإلسالم

أّما إذا جئنا إىل ضوابط اختيار األداة وهي الفاء يف هذه اآليات فمن املنظور املتوّكلي هي  
وأّن ، ذي حيّدد أّن من مقتضيات الفاء أّ£ا للّتعقيبوالّ ، ما أمساه املتوّكل بالعطف الوصليإىل  تنتمي

ذي عرضه لكن ما يلحظ على هذا الّتقسيم الّ ، احلكم الّداليل بني احلملني املتعاطفني حكم مشرتك
من حيث املتوّكل لألدوات العاطفة وإن كان املقصود منه جعل باب العطف أكثر تنظيما وتدقيقا 

البنية الّرتكيبية إّال أنّه يكون قد أغفل أو جتاوز أمرا مهّما له قيمة بالغة يف حتديد املعىن العام الذي 
ذي ترد أال وهو الّدور البالغي الذي تؤّديه حروف العطف يف سياق الّلغوي الّ ، يستفاد من اجلملة

الّتنوير من مالحظات  ه صاحب الّتحرير وما قّدم، مناقشته بصدد أناستند دائما يف تربير ما املو ، فيه
يت خترج إليها حروف العطف يف من خالل حتليله هلذه اآلية مربزا يف ذلك الوظائف البالغية الّ ، دقيقة

الّتفريع  حبيث يرى أّن الفاء يف سياق هذه اآلية دّلت على معىن العطف و الّسياقات املختلفة ؛
 إذ الظّاهر من قوله" ؛ذي محلته اآليةملقصود الّسياق واملعىن الّ وذلك تبعا ، للكالم بعضه على بعض
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وأنّه كالم من جانب هللا تعاىل ملوعظة ، تعاىل يف هاتني اآليتني أنّه خارج عن الكالم احملكّي عن اجلنّ 
  .1وإّمنا قرن بالفاء لتفريعه على القّصة الستخالص العربة منها"، املشركني من الّناس

ُل  ﴿ :تعاىليف قوله  ّمِ نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ  ﴾2﴿قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليًال  ﴾1﴿يَا أَيَُّها اْلُمزَّ

، 1:ت/اآليااملّزمل[سورة  ؛﴾أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآََن تَْرتِيًال  ﴾3﴿قَِليًال 

2 ،3[ 

هلذه الّسورة على  ستفتاحيةآليات من خالل عطف اآلية االايتمظهر عطف اجلمل يف هذه 
 :تعاىل هي قوله يت بعدها وّمث عطف هذه اآلية كذلك على اآلية الّ ، ﴾ اْنقُْص ِمْنهُ قَِليًال  ﴿ :قوله
يت أّما إذا جئنا إىل معرفة مدى خضوع هذا املثال للقيود الّ ، ﴾ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآََن تَْرتِيًال  ﴿

 نلحظ ما يلي:فإنّنا  دائما الّتناظر إلعطف اجلمل وفق مبديضعها املنظور الوظيفي كضوابط 

فمن حيث الّداللة تنتمي األفعال إىل ، كيبيةتنتمي حمموالت هذه اجلمل إىل نفس املقولة الرتّ 
كما تدّل هذه احلمول على وقائع من نفس الّصنف وهي ،  )زد، أنقص، قم(نفس احلقل الّداليل 

على نفس الوقائع جعلتها تنتمي إىل نفس  )األفعال(لة هذه احلمول وبدال، الّداللة على القيام بعمل
 .-إذ كّلها أفعال وردت بصيغة األمر–احلقل الّداليل 

ذلك من خالل  و، الّتناظر إقد سارت وفق مبد أّ£ا القول كذلك أّما الوظيفة الّتداولية فيمكن
كما أّن خمّصص هذه احلمول ،  احملور وهي وظيفة اشرتاك هذه احلمول املتعاطفة يف أداء وظيفة واحدة

الّتناظر املوضوع له من خالل داللة هذه احلمول يف معناها  إمؤّشر قّو¶ا اإلجنازية قد خضع ملبد أو
أّما إذا جئنا إىل ضابط اختيار األداة فإنّنا ، املشرتك على األمر وطلب القيام �ذه األعمال الّتعبدية

يت حنن بصدد حتليلها حمّل مفارقة بني الّدرس الّلغوي العريب القدمي الّ  جندها يف معظم األمثلة القرآنية
وذلك أّن نظرة املتوّكل باعتباره ممّثال ، )الّنحو الوظيفي(والّدرس الوظيفي احلديث  )البالغي ختصيصا(

ّجتاها خيتلف عن نظرة ا )حروف العطف(ّجتهت يف مفهومها هلذه احلروف النظرية الّنحو الوظيفي 
حبيث قام املتوّكل بتصنيف هذه األدوات إىل قسمني رئيسيني ناظرا ، رس الّلغوي العريب القدميالدّ 

حماوال من خالل هذا الّتصنيف جعل الوظائف الّنحوية هلذه  ييب حتديدا وكفيهما إىل اجلانب الرتّ 
غفل املتوّكل من إذ أ، الّنقائص لكّن هذه الّدّقة يف البحث مل ختل من العيوب و، األدوات أكثر دّقة
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إذ  يف الّسياقات املختلفة؛ روفاحل هذه واألغراض البالغية اليت تؤّديها خالل هذا الّتصنيف املعاين
فيد عدم إشراك ذي يُ يف سياق هذه اآليات لتؤّدي معىن العطف الفصلي الّ  )أو(استخدمت 

لجانب الّنحوي ليت تويل االهتمام األكرب وبذلك فإّن هذه الّنظرة الّ ، املعطوفات يف حكم واحد
يت تفيدها هذه األدوات يف الّسياقات الّدالالت الّ  -عن قصد أو عن غري قصد-أغفلت ، كييبالرتّ 

 .ذي تؤّديه يف حتديد املعىناملختلفة والّدور الّ 

بعناية قد حظي ، وباملقابل من ذلك جند أّن هذا اجلانب املغفل يف إطار حتليل الّنحو الوظيفي
ما أورده صاحب الّتحرير ، ومستندنا يف ذلك دائما، فائقة واهتمام أكرب لدى علمائنا البالغيني

 )أو(أّن الغرض املستفاد من خالل داللة  -رمحه هللا–إذ يرى ، والّتنوير من خالل حتليله هلذه اآلية
نه املعىن الّسياقي املنظور فيه على الّتخيري يف سياق هذه اآليات بأّن يف ذلك ارتباطا ومراعاة ملا تضمّ 

ألخذ احلّظ الفائت من  ألّن لذلك ارتباطا بسعة الّنهار للعمل و، إىل تفاوت الّليايل بالّطول والقصر
إذ أنّه مل  ؛هو رمحة ا¹ّ تعاىل بنبّيه"آلية على الّتخيري ايف سياق هذه  )أو(كما يستفاد من داللة ،  الّنوم

، نقاص منه قليال فيكون الثّلثاإلإّمنا جعل له الّتخيري بني قيام نصف الّليل أو  يأمره بقيام الّليل كّله و
 .1"حنوها  وله كذلك أن يزيد على الّنصف فيكون له الثّلثني و

[سورة ﴾ َوَربََّك فََكبِّْر ﴾ 2﴿قُْم فَأَْنِذْر ﴾ 1﴿يَا أَيَُّها اْلُمدَّثُِّر : ﴿ يف قوله تعاىل
 ]3-1:تاملّدثّر/اآليا

ومجلة ، )ورّبك فكّرب ( يتمظهر عطف احلمول يف هذه اآلية بني مجلة املعطوف يف قوله تعاىل:
فإذا جئنا إىل إجراء عملية إسقاطية على هذا الّنمط من العطف ، )قم فأنذر( املعطوف عليه يف قوله:

ذي اشرتطه املتوّكل الّ  الّتناظر العامّ  إيت تشتغل دائما حتت مبدوالّ  لرؤية مدى حتّقق القيود املوضوعة له
 :يلي بتطبيق ذلك فإنّنا نلحظ ما و

وذلك كون اشتمال احلمل املعطوف ، كيبيةينتمي حمموال هذين احلملني إىل نفس املقولة الرتّ 
كما يدّل حمموال ،  ذي ميّثل املعطوف عليهعلى حممول فعلي واألمر نفسه بالّنسبة للحمل الثّاين الّ 

واألمر نفسه بالّنسبة ، الّداللة على القّيام بعمل الّصنف و ن نفسهذين احلملني على واقعة م
كما ،  )كّرب ،  أنذر(ملخّصصي احلملني فقد ّمت عطف فعل بصيغة األمر على فعل من نفس الّصيغة 
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يف كّل  )بؤرة جديد(الوظيفة الّتداولية من خالل تأدية وظيفة هذين احلملني حيمالن نفس  نلحظ أنّ 
  .حاصل يف هذه العناصر املذكورة الّتناظر العامّ  وبذلك فقيد، منهما

أّما إذا جئنا إىل تربير ضابط اختيار األداة العاطفة فقد ّمت العطف يف هذا املثال بواسطة 
، يت تنتمي إىل ما أمساه بالعطف الوصليوتعليل ذلك عند املتوّكل أّن الواو من احلروف الّ ، )الواو(
املعىن بني اجلملتني  كيبية إشراك احلكم ويت حتمل يف بنيتها الرتّ الّ ذي يتّم العطف به يف اجلمل الّ 

ذي يدّل عليه احلمل ذي يؤّديه احلمل املعطوف عليه موصول باملعىن الّ ولكون املعىن الّ ، املتعاطفني
ىل كما أشرنا إ-املتوّكل يّتجه يف نظرته هلذه األدوات اّجتاها حنويا تركيبيا حبتا ف بناء عليهو ، املعطوف

لكن وعلى الّرغم من هذه الّدقة يف الّطرح إّال أّن هذه الّضوابط ، -ذلك يف حتليلنا لألمثلة الّسابقة
¶مل جانبا وظيفيا مهّما له العالقة املباشرة ، يت وضعها املتوّكل كقواعد إلدماج األدوات العاطفةالّ 

يت تؤّديها هذه األغراض البالغية الّ ويتمّثل هذا اجلانب الوظيفي يف تلك ، باملعىن الّسياقي املستفاد
خباّصة إذا تعّلق األمر  و، ذي قد يعّد بؤرة الكالموالّ ، ذي ترد فيهاألدوات العاطفة يف الّسياق الّ 

واّليت تعّد  ولعّل ما يربز هذه األمهّية ما قّدمه ابن عاشور يف حتليله هلذه اآلية الّسابقة، بالّسياق القرآين
أّن املعىن الوظيفي اّلذي أفادته الفاء يف  –رمحه ا¹ّ –إذ يرى ، عقيبتّ ال تأييد هذا على رب دليلأك

ففي اآلية األوىل أفادت الفاء الّتعقيب إفادة الّتحّفز ، سياق هذه اآليات هو داللتها على الّتعقيب
عليه يبّني املراد من  )فأنذر(وتفريع ، منّزل منزلة الّالزم )قم(ففعل ، والّشروع باألمر بإيقاع اإلنذار

 .1أقبل على اإلنذار" يا أّيها املّدثّر من الّرعب لرؤية ملك الوحي ال ختف و:واملعىن، اآلمر بالقيام

 إِنَّ  ثُمَّ  ﴾18﴿ قُْرآَنَهُ  فَاتَّبِعْ  قََرأْنَاهُ  فَإِذَا ﴾17﴿ َوقُْرآَنَهُ  َجْمعَهُ  َعلَْينَا إِنَّ  ﴿ يف قوله تعاىل:

 ]19-17/اآليات:القيامة[سورة ﴾  بَيَانَهُ  َعلَْينَا

يتمظهر عطف احلمول أو باألحرى عطف اجلمل يف هذه اآلية من خالل حصول العطف بني 
ذي ميّثل املعطوف واحلمل الّ  ﴾ بََيانَهُ  َعلَْينَا إِنَّ  ثُمَّ ﴿   :ذي ميّثل املعطوف يف قوله تعاىلالّ  احلمل

وخيضع عطف احلمول هذا إىل قيد تناظر ، ﴾ َجْمعَهُ َوقُْرآَنَهُ إِنَّ َعلَْينَا ﴿  عليه يف قوله تعاىل:
 :املتعاطفات على الّنحو الّتايل
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فقد حتّقق على اعتبار  :من حيث انتماء حمموالت هاتني اجلملتني إىل نفس املقولة الّرتكيبية
نف كما يدّالن على واقعة من نفس الصّ ،  حصول العطف بني حممول امسي على حممول امسّي آخر

 فاجلمع والقراءة(كما حيّققان كذلك االنتماء إىل نفس احلقل الّداليل ،  وهي الّداللة على عمل
بني اجلملتني  أّما إذا انتقلنا إىل حتقيق قيد الّتناظر يف الوظيفة الّتداولية، تنتمي إىل حقل واحد )البيانو 

كما ،  )بؤرة جديد(جنده قد جتّسد كذلك من خالل محل اجلملتني املتعاطفتني وتأديتهما لوظيفة فإنّنا 
ناظر بني احلملني من حيث القّوة اإلجنازية وذلك من خالل عطف خرب مؤّكد على خرب ل تحص
 .مؤّكد

 طف الوصليفهي تنتمي إىل ما أمساه املتوّكل بالع )مثّ (أّما إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار األداة 
على الّرتتيب أو  )مثّ (إذ داللة ، يف هذا القسم إمنّا يرجعه املتوّكل دائما إىل اجلانب الّداليل )مثّ (وإدماج 

وهو ما يربّر به املتوّكل اختيار هذه األدوات ، الّرتاخي جيعل اجلملتني املتعاطفتني تشرتكان يف املعىن
-لكن ، له على الّنقيض من ذلك العطف الفصليوالذي يقاب، اليت أدرجها يف قسم العطف الوصلي

أّن هذا املنحى الذي سلكه املتوّكل يف حتديد  -كما قلنا دائما من خالل حتليلنا لألمثلة الّسابقة
، ضوابط اختيار أدوات العطف وفق مبدإ الّتناظر العام وإن كان املقصود منه حتّري الّدقة يف الّتحليل

هو ما عرف عند  أال و، ال ميكن إغفاله ملا له من تأثري مباشر على املعىنإّال أنّه جتاوز جانبا مهّما 
 علماء البالغة العربية باألغراض أو الّلطائف اّليت تستفاد من حروف العطف يف الّسياقات املختلفة

دائما يف توضيح  االستنادو ، وخباّصة ما ّمت تأسيسه عند هؤالء البالغيني حتت باب الفصل والوصل
صاحب –ذي شغل احلّيز األكرب من اهتمام الّدرس البالغي القدمي ما قّدمه انب املهّم الّ هذا اجل

أي الّتفاوت ، الّتحرير والّتنوير معّقبا على اآلية الّسابقة بقوله:" ّمث إّن علينا بيانه " للّرتاخي يف الّرتبة
إّن (وهي  بني رتبة اجلملة املعطوفةو ) قرآنه إّن علينا مجعه و( بني رتبة اجلملة املعطوف عليها هي قوله:

فوق ذلك أن تبّينه للّناس بلسانك أي  أن تقرأه و أّن علينا مجع الوحي و ومعىن اجلملتني؛ )علينا بيانه
بل يكون حمفوظا ، عن ظهر قلبك ال بكتابة تقرأها ؛قرآنه بلسانك أي نتكّفل لك بأن يكون مجعه و

  .1وال على إحضار مصحف من قرب أو بعد" على مراجعةيف الّصدور بّينا لكّل سامع ال يتوّقف 
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﴾ 12﴿َوَجعَْلُت لَهُ َماًال َمْمدُودًا  ﴾11﴿ ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيدًا ﴿ تعاىل:يف قوله 

 ]13-11/اآليات:املّدثّر[سورة  ﴾َوبَنِيَن  ُشُهودًا 

املعطوف يف قوله ذي ميّثل يتمظهر عطف احلمول يف هذا املثال من خالل عطف احلمل الّ 
 ذي ميّثل املعطوف عليه يف قوله:على احلمل الثّاين الّ  ﴾َوَجعَْلُت لَهُ َماًال َمْمدُودًا  ﴿ :تعاىل

يت حيّددها الّنحو الوظيفي هلذا أّما إذا جئنا إىل تطبيق القيود الّ ، ﴾ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيدًا﴿
 :الّتايلالّنمط من العطف فإّ£ا تتأّتى على الّنحو 

فيمكن القول بأّنه قد حتّقق ، من حيث انتماء حممويل هذين احلملني إىل نفس املقولة الّرتكيبية
فهما يدّالن على واقعة من نفس  من مثّةو ، عطف حممول فعلي على حممول فعلّي آخر أساسعلى 

، خلقت( احلقل الّداليلكما أّن احملمولني ينتميان إىل نفس ،  وهي الّداللة على القّيام بعمل، الّصنف
 من حيث القّوة اإلجنازية فقد ني املتعاطفنيأّما إذا انتقلنا إىل تناظر احلمل )ممدودا، وحيدا، جعلت

حصل خرق هلذا القيد إذ اجلملة املعطوف عليها تضّمنت أمرا مبعىن الطّلب أّما اجلملة املعطوفة فقد 
ميتنع عطف أمر على خرب ، الّتناظر بني املتعاطفاتوبتطبيق مبدإ  من مثّةو ، تضّمنت إفادة خرب معّني 

  .ذي يؤّسس له املتوّكل يف موضوع العطفمن املنظور الّ 

) الّنحوي والبالغي(لكن إذا انتقلنا إىل مفهوم العطف وأحكامه يف الّدرس الّلغوي العريب القدمي 
فاهيم ختّص العطف بصفة خاّصة فإنّنا نلحظ مفارقة دقيقة مع ما يراه الّنحو الوظيفي من م

قيد تناظر  )اجلمل(ذي يشرتط املتوّكل حتّققه بالّنسبة لعطف احلمول وبالّتحديد يف القيد األخري الّ 
لكنّ  هذا ، إذ عدم حتّقق هذا الّشرط أو غريه جيعل العطف بني احلملني ممتنعا، القوى اإلجنازية

اإلجازة أو املنع منظور ضّيق بالّنظر إىل به املتوّكل ملوضوع العطف من حيث املنظور الذي يؤّسس 
يّتجهون يف تأسيسهم  لعّل هذا ما جعل علماء البالغة العربية و، تنّوعها خصائص الّلغة العربية و

وتظهر هذه الّرؤية الواسعة لدرسنا البالغي ، اّجتاها يتمّيز بالّشمولية يف الّتحليل عموما للّدرس الّلغوي
حتديدا يف حتليله هلاتني اجلملتني  يوّضحه دائما صاحب الّتحرير والّتنوير و يف هذا املثال من خالل ما

املتعاطفتني إذ يرى أّن الغرض املستفاد من خالل حصول هذا العطف ويرى بأنّه عطف اخلاّص على 
 :-هللارمحه –إذ يقول  ؛قيمة املقام يف تأدية املعىن وتوجيهه أمهّية و يربّر ذلك مربزا قيمة و و، العامّ 

كان يلّقب يف قريش  هو أّن الوليد ابن املغرية -يعين حصول عطف اخلاّص على العامّ –"ومرّد ذلك 
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وكان مرجع قريش ، باجتماع مزايا له مل جتتمع لغريه وهو كثرة الولد وسعة املال وتفّرده بالوحيد لتوّحده
وهذا ما يصطلح –وليد بن املغرية فلّما اشتهر بلقب الوحيد كان هذا الكالم إمياء إىل ال، يف أمورهم

أوجدته وحيدا عن  أي )خلقت(وجاء هذا الوصف بعد فعل  -عليه يف إطار الّنحو الوظيفي باإلحالة
ذي كانوا خيّصونه به إىل غرض االفتقار إىل هللا فيعّرب عن غرض املدح والثّناء الّ ، املال والبنني والبسطة

ّمث عطف بعد ذلك هذا الكالم الّسابق على ، العطف العامّ وهنا يظهر ، ذي هو حال كّل خملوقالّ 
هنا يظهر العطف اخلاّص أي مبا اختّص به الوليد بن املغرية عن  و، جعلت له ماال ممدودا " "و قوله:
  .1غريه"

بَْل َال َكالَّ  ﴾52﴿ ُمنَشََّرةً  ُصُحفًا يُْؤتَى أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  يُِريدُ  بَلْ  ﴿ :يف قوله تعاىل

 ]53، 52:تاناآلي /املّدثّر[سورة  .﴾ يََخافُوَن اْآلَِخَرةَ 

ذي ميّثل يتمظهر العطف اجلملي يف هذه اآليات من خالل حصول العطف بني احلمل الّ 
على  ﴾ ُمنَشََّرةً  ُصُحفًا يُْؤتَى أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  يُِريدُ  بَلْ  ﴿ املعطوف عليه يف قوله تعاىل:

وخيضع عطف ، ﴾ بَْل َال يََخافُوَن اْآلَِخَرةَ  ﴿ :ذي ميّثل مجلة املعطوف يف قولهالثّاين الّ احلمل 
 :يت وضعها له املتوّكل على الّنحو الّتايلاحلمول هذا لضوابطه اخلاّصة الّ 

ورود لة ميكن القول أنّه قد حتّقق كيبيإىل نفس املقولة الرتّ  )اجلملتني(من حيث انتماء احلملني 
وبناء على ذلك فإّن احلملني داّالن على واقعتني من نفس ، حمموالت هذين احلملني بصيغة الفعل

قد كذلك أنّه  القولأّما قيد الّتناظر يف الوظيفة الّتداولية فيمكن ، هي الّداللة على عمل الّصنف و
اظر يف القّوة اإلجنازية أّما عن قيد الّتن، هي بؤرة جديد  لنفس الوظيفة ونيحتّقق من خالل تأدية احلمل

يت متّثل وتربير ذلك من خالل محل اجلملة الّ ، نلحظ أنّه قد ّمت خرقه فإنّه ميكن أن بني هذين احلملني
وعليه فإّن هذا العطف ، يت تضّمنت معىن الّنفياملعطوف عليه معىن اإلثبات خبالف مجلة املعطوف الّ 

يت حصل �ا العطف فإّ£ا اختيار األداة الّ  لنا إىل قضيةأّما إذا انتق، غري جائز من املنظور املتوّكلي
ذي من مقتضياته أّن احلملني املتعاطفني والّ ، تنتمي وفق ما يراه املتوّكل إىل ما أمساه بالعطف الفصلي

ذي يقّدمه املتوّكل كقاعدة أو لكن إذا اكتفينا �ذا الّتربير الّ ، ال يشرتكان يف معىن أو داللة واحدة
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جوانب كثرية تتعّلق بأدوات  -إن صّح الّتعبري–سنغفل  إلدماج أداة العطف املناسبة فإنّناضابط 
 .وارتباطها املباشر يف استخالص املعىن من الّسياق العطف

ولعّل هذا اجلانب املغفل يف إطار الّنحو الوظيفي كان باملقابل من ذلك حمّل اهتمام علماء 
 ولتوضيح هذه املفارقة نشري إىل ما أورده صاحب الّتحرير، ختصيصاوالبالغيني منهم ، العربية القدامى

ذي تؤّديه األداة العاطفة يف ومربزا الّدور الّ ، والّتنوير منّوها إىل قيمة وأثر الّسياق وتوجيهه للمعىن
كّل   يفيف هاتني اآليتني غرضني خمتلفني وذلك يرجع إىل املعىن املراد  أنّ  -رمحه هللا–حبيث يرى ، ذلك
حبيث دّلت يف الّسياق األّول ، يت تليهايف اآلية األوىل عن اآلية الّ  )بل(ولذلك اختلفت داللة  آية

أّما داللة ، على اإلضراب عن الكالم الّسابق لذكر حالة أخرى من أحوال عناد الكّفار وطغيا£م
 يت تفيد الّردعالّ  )ّال ك(يف سّياق اآلية الثّانية فهي ختتلف عن األوىل من خالل اقرتا£ا ب )بل(

وردع عن  فبعد أن أبطل هللا تعاىل ظاهر كالمهم ومرادهم منه، وهذا من متطّلبات الّسّياق، واإلبطال
 بَْل َال يََخافُوَن اْآلَِخَرةَ  ﴿ فقال: )بل(أضرب بعد ذلك على كالمهم بإبطال آخر أفادته ، ذلك

أي ال ، كتاب ما آمنوا وهم ال خيافون اآلخرةأي ليس ما قالوه إّال تنّصال فلو أنزل عليهم  ، ﴾
أّن املعىن املستفاد ، )أساليب العطف يف القرآن الكرمي(ويضيف مصطفى محيدة يف كتابه ، 1".يؤمنون

 ّمث ينقل كالم، لغرض اإلضراب االنتقايل هو االنتقال من كالم إىل بيان سببه )بل(من تأدية 
زجرهم عن اقرتاح اآليات مثّ  "ردعهم بقوله كّال عن تلك اإلرادة و :الّزخمشري معّقبا على هذه اآلية

ّمث  ،فلذلك أعرضوا عن الّتذكرة ال المتناع إيتاء الّصحف ،﴾ بَْل َال يََخافُوَن اْآلَِخَرةَ  ﴿ قال:
بَْل  ﴿ :قوله تعاىل، بإيراده قول اجلمل مصطفى محيدة موّضحا هذا املعىن االنتقايل أكثر. يضيف د

  2 سبب هذا التعّنت" إضراب انتقاّيل لبيان ،﴾ افُوَن اْآلَِخَرةَ َال يَخَ 

 َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمرُ  ﴾8﴿ َوَخَسَف اْلقََمرُ  ﴾7﴿ فَإِذَا بَِرَق اْلبََصرُ  ﴿ :يف قوله تعاىل

ْنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ  ﴾9﴿  ]10-8/اآليات:القيامة[سورة  ﴾ يَقُوُل اْإلِ

واليت متّثل احلمل ، عطف احلمول يف هذا املثال من خالل عطف هذه اجلمل الّثالثةيتمظهر 
أّما إذا ، ذي ميّثل احلمل املعطوف عليهوالّ  ﴾ اْلِقيَاَمةِ  يَْومُ  أَيَّانَ  يَْسأَلُ  ﴿ :املعطوف على قوله تعاىل
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حلمول ختصيصا فإنّنا يت يضعها املتوّكل لعطف اجئنا إىل معرفة مدى خضوع هذا املثال إىل القيود الّ 
 :يلي نلحظ ما

نلحظ أّن حمموالت هذين احلملني تنتمي إىل  :من حيث حتّقق الّتناظر يف احملتوى القضوي
ن المح هذا أّ£ما الذي يسوّغو ، حيث عطف محل فعلي على محل فعلّي آخر ؛نفس املقولة الّرتكيبية

كما ينتمي هذان احلمالن إىل نفس ،  ن على واقعتني من نفس الّصنف وهي الّداللة على عملداالّ 
أّما قيد الّتناظر يف الوظيفة ، يت وردت �ا هذه احملموالتاحلقل الّداليل من خالل الّداللة الفعلية الّ 

بينما أّدى احلمل املعطوف عليه ، احلمل املعطوف أّدى وظيفة بؤرة جديد ألنّ الّتداولية فهو غري حمّقق 
فإّن حصول هذا اخلرق لقيد الّتناظر يف الوظيفة الّتداولية للحملني يتبعه  من مثّةو ، وظيفة بؤرة مقابلة

يت متّثل املعطوف عليه ذلك أّن اجلمل الّ ، )خمّصصا احلملني(خرق كذلك لقيد تناظر القّوة اإلجنازية 
و خبار أاإلذي ميّثل مجلة املعطوف فقد ورد بصيغة وردت بصيغة االستفهام أو الّسؤال بينما احلمل الّ 

  .وبعدم حتّقق قيد الّتناظر يف هذه العناصر جيعل العطف ممتنعا وفق ما يؤّسس له املتوّكل، اجلواب

يت وضعها املتوّكل يف حسب الّضوابط الّ –تنتمي  )فالفاء(أّما إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار األداة 
املتعاطفني إشراك يف ذي يقتضي أن يكون بني احلملني الّ ، إىل قسم العطف الوصلي –هذا الباب 

لكن يبقى هذا الّتربير ، هذا ما أفادته الفاء من خالل تأديتها للعطف يف هذا املثال املعىن الّداليل و
يت تندرج حتت ما أمساه اّلذي يقّدمه الّنحو الوظيفي كضوابط الختيار هذه األدوات العاطفة الّ 

وذلك باملقارنة إىل ما قّدمه ، واإليضاح التبالعطف الوصلي غري كافية أو حتتاج إىل شيء من الّتكمي
حبيث جند أن هناك مربّرات تشّكل قيمة بارزة أساسها دائما أو ، درسنا البالغي القدمي يف هذا اإلطار

 صاحب الّتحرير– دّ ففي هذا املثال ع األداة العاطفة؛فيه ذي ترد منطلقها االستعمال الّسياقي الّ 
 ويوّضح ذلك بأنّ ، إّمنا هي وظيفة الّتفريع يت أّد¶ا الفاء يف هذا املثالالبالغية الّ أّن الوظيفة  -والّتنوير

ل عن ءتفريع اجلواب عن الّسؤال فالّسؤال هنا كان من طرف اإلنسان اّلذي تسا"معىن الّتفريع فيه هو 
 .1"لذلك جاء اجلواب مباشرة مفّرعا عن ذلك الّسؤال، زمن يوم القيامة وقت و
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يت حصل العطف فيها عطف نفسها تتكّرر مع العديد من األمثلة القرآنية يف املدّونة الّ والقضّية 
َعاِلُم اْلغَْيِب فََال يُْظِهُر َعلَى  ﴿مجل ومن تلكم األمثلة املماثلة للمثال الّسابق يف قوله تعاىل:

 .﴾ َغْيبِِه أََحدًا

يت يشرتطها حتّقق الّضوابط الّ فإذا جئنا إىل نظرة الّنحو الوظيفي لعطف احلمول هذا ومدى 
يت من أبرزها على سبيل املثال خرق قيد فإّن معظمها غري حمّقق والّ ، املتوّكل يف هذا الّنمط حتديدا

وذلك بورود احلمل املعطوف عليه بصيغة اإلخبار ، اإلجنازية لكال احلملني املتعاطفني الّتناظر يف القّوة
وكنتيجة حلصول هذا اخلرق فإّن العطف  من مثّةو ، بصيغة الّنهي ذي ميّثل املعطوفبينما ورد احلمل الّ 
 .ممتنع يف هذا املثال

الّدرس الّلغوي العريب  املقابل جند أّن العطف جائز يف هذا املثال الّسابق من منظوريف ، لكن
دائما ومفاد حّجتهم وتربيرهم لتحّقق هذا العطف وجوازه ما يراه ، )البالغي واألصويل حتديدا( القدمي

حبيث يوّضح أّن الفاء ، يت عرضها يف تفسريهالّتنوير من خالل الّتحليالت الّلغوية الّ  صاحب الّتحرير و
أي تفريع حكم على حكم ومفهوم ذلك أّن احلكم " يف هذا املثال إّمنا أّدت وظيفة العطف والّتفريع؛
املفرّع عليه فهو إمتام للّتعليل وتفصيل أّما احلكم الثّاين ، األّول هو اختصاص هللا عّز وجّل بعلم الغيب

  .1ألحوال عدم االّطالع على غيبه"
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ْت ِمْن قَْسَوَرةٍ  ﴾50﴿ َكأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرةٌ  ﴿ يف قوله تعاىل: بَْل يُِريدُ ُكلُّ  ﴾51﴿فَرَّ

 ]52-50/اآليات:املّدثّر[سورة  ﴾ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن يُْؤتَى ُصُحفًا ُمنَشََّرةً 

يت متّثل املعطوف عليه يف يتمظهر عطف اجلمل يف هذا املثال من خالل عطف اجلملة الّ 
"بل يريد  :يت متّثل املعطوف يف قوله تعاىلقوله:"كأّ£م محر مستنفرة فّرت من قسورة " على اجلملة الّ 

يت لقيود الّ أّما من حيث خضوع هذا العطف اجلملي إىل ا، كّل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منّشرة "
  :حّددها املتوّكل هلذا الّنوع من العطف فإّ£ا تتجّسد على الّنحو الّتايل

من حيث انتماء حمموالت هاتني اجلملتني املتعاطفني إىل نفس  :قيد الّتناظر يف احملتوى القضوي
أّن اجلملة اليت متّثل املعطوف عليه وردت على  أساسفلم يتحّقق فيه قيد الّتناظر على ، املقولة الّرتكيبية

 هذان احلمالن الّمث إّن ، أّما مجلة املعطوف فقد وردت على شكل مرّكب فعليّ ، شكل مرّكب وصفي
إذ داللة اجلملة األوىل داللة وصفية بينما داللة اجلملة الثّانية  ؛ني من نفس الّصنفتيدّالن على واقع

 .فهي تدّل على القيام بعمل

قيد الّتناظر يف محل نفس الوظيفة الّتداولية  ميكن القول أنّ  :قيد الّتناظر يف الوظيفة الّتداولية
 .هي بؤرة جديد هلاتني اجلملتني قد حتّقق بالّتضّمن من خالل تأديتهما لوظيفة واحدة و

األوىل  أّن اجلملة أساسنلحظ أّن هذا القيد مل يتحّقق على  :تناظر القّوة اإلجنازية للجملتني
فهذا العطف  من مثّةو ، أّما اجلملة الثّانية فقد وردت بصيغة اإلخبار، والّتشبيه وردت بصيغة الوصف

أّما ، ذي أّسس من خالله ملوضوع العطفالّ  اجلملي ممتنع من املنظور املتوّكلي وفقا ملبدإ الّتناظر العامّ 
ضعها املتوّكل إىل العطف و  يتفهي تنتمي وفق الّضوابط ال )بل(إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار األداة 

ضعه هلذه األداة و ذي وكذا الّشرط الّ ، اصطلح عليه بالعطف اإلخراجي الفصلي أو باألحرى إىل ما
 .مل يتحّقق يف هذا املثال -بل....ما-من أداة متّقطعة واحدة  وهي كو£ا تشّكل جزءا، العاطفة

ما سبقه من الّضوابط املتقّدمة جيعل العطف ممتنعا  هذا الّضابط ووبناء على ذلك فإّن غياب  
ذي أراد به ذي جيري وفق منظور الّنحو الوظيفي الّ وباملقابل من هذا الّتحليل الّ ، يف هذا املثال

أّ£م و بتقييدهم لباب العطف بتلك الّضوابط قد أغفلوا جانبا  أصحابه حتّري الّدقة يف الّتحليل إالّ 
ذي نظر إىل موضوع العطف نظرة حتليلية تنفرد ّد من صميم الّدرس الّلغوي العريب القدمي الّ مهّما يع

وبالّتحديد الّدرس  ممّيزات تدّل على أصالته وتأصيله ملنهجية هلا ضوابطها يف الّتحليل خبصائص و
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ما هلذا املثال ولتوضيح رؤية هذين الّدرسني ونظر¶ما ملوضوع العطف عاّمة وحتليله، البالغي واألصويل
حول هذا املثال الّسابق جاعال  -صاحب الّتحرير والّتنوير-مرجعنا يف ذلك دائما ما أورده ، خاّصة

، ذي ترد فيهيف سياق االستعمال الّ  )بل(ذي تؤّديه أداة العطف حمّل اهتمامه ينصّب حول الّدور الّ 
 اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن يُْؤتَى ُصُحفًا ُمنَشََّرةً بَْل يُِريدُ ُكلُّ  ﴿ :حبيث يذكر يف تفسريه بأّن هذه اآلية

أي أّن العطف  ؛﴾ اْآلَِخَرةَ  يََخافُونَ  َال  بَلْ  َكالَّ  ﴿ :يت تليها يف قوله تعاىلختتلف عن اآلية الّ  ﴾
هو ما  )بل( ففي اآلية األوىل الغرض اّلذي دّلت عليه، يف سياق اآليتني ليس واحدا )بل(يف بواسطة 

ويّتضح ذلك من خالل اإلضراب عن الكالم الّسابق لذكر حالة ، االنتقايل باإلضراب عندهمعرف يُ 
ؤالء الكّفار املعاندين من هلوقد ضرب ابن عاشور أمثلة ، أخرى من أحوال عناد الكّفار وطغيا£م

يت يف اآلية الّ  )بل(أّما داللة ، وذكر أفانني تكذيبهم بالقرآن، أمثال أيب جهل وعبد هللا بن أيب أمّية
 ؛نتقايلاالبطايل وليس اإلدّلت على معىن اإلضراب  )بل(مرجع ذلك كون  تليها فاملعىن خيتلف و

وقد ذكر ، وهذا من متطّلبات الّسّياق، يت تفيد الّردع واإلبطالكّال الّ :وذلك من خالل اقرتا£ا ب
مهم ومرادهم منه وردع عن " فبعد أن أبطل هللا تعاىل ظاهر كال:ذلك ابن عاشور موّضحا بقوله

َكالَّ بَْل َال يََخافُوَن  ﴿ :فقال )بل(أضرب بعد ذلك على كالمهم بإبطال آخر أفادته ، كذل

  .1"بل الّ خيافون اآلخرة "﴾ اْآلَِخَرةَ 

يّتضح أّن نظرة ، من خالل هذا الّتحليل اّلذي قّدمه صاحب الّتحرير والّتنوير للمثال املذكور
منطلقها األساس الّدور االستعمايل حلروف ، العريب ملوضوع العطف نظرة واسعةالّدرس الّلغوي 

ذي حاول من جنده عند املتوّكل الّ  خبالف ما، وإظهار عالقة كّل منهما باآلخر، العطف يف الّسّياق
خالل حبوثه يف إطار الّنحو الوظيفي حصر موضوع العطف يف ضوابط أقّل ما يقال عنها أّ£ا مل تراع 

ق الّدراسة بنّص القرآن علّ وخباّصة عندما تت، يت تتمّيز �ا الّلغة العربيةاملمّيزات الّ  ة اخلصائص وبدقّ 
موّضحا منهجية ، ويضيف الّشيخ عبد القادر املغريب. أبلغه على اإلطالق أرقى نّص و ّدهالكرمي بع
وهو الّداللة على االنتقال  )بل( أفادتهذي يف حتليله هلذه اآلية الكرمية مربزا معىن اإلضراب الّ ، القدامى

ّمث وصف الوحُي من حال أولئك املكّذبني ما هو أشّد غرابة من حالة  يقول:"، أعجب إىل ما هو
العجماوات ممّا  نفارهم نفار غباو¶م و دع عنك ذكر إعراضهم و يقول: .. كأنّه.إعراضهم عن القرآن

ذلك أّ£م " يريد كّل امرئ منهم أن  أعجب وأغرب؛ واستمع ملا هو، سعاد¶م وهداهم فيه خريهم و
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واالشرتاط يف تصديقهم بالقرآن  .. وال ريب أّن هذا االقرتاح.مكان القرآن يُّؤتى صحفا منّشرة "
ومن ّمث عطف "يريد كلُّ امرئ ، أغرب من إعراضهم عن مساع القرآن -صّلى هللا عليه وسّلم–وبالّنّيب 
  .1وأجدر بالذّكر" واالنتقال إىل ما هو أهمّ  اّليت تفيد اإلضراب )بل(على ما قبلها ب منهم "

 ﴾3َوالنَّاِشرَاِت َنْشرًا ﴿ ﴾2فَاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا ﴿ ﴾1َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا ﴿ ﴿ :تعاىل يف قوله
 ]5-1 /اآليات:املرسالت[سورة  ﴾ فَاْلُمْلِقَياِت ِذْكرًا ﴾4فَاْلَفارِقَاِت فـَْرقًا ﴿

فإذا ، عطف احلمول يف هذه اآليات من خالل عطف هذه اجلمل بعضها على بعضيتمظهر 
الّضوابط اّليت يشرتطها املتوّكل حلصول العطف يف هذا الباب  جئنا إىل إخضاع هذا املثال للقيود و

 :فإّ£ا تتشّكل على الّنحو الّتايل

إىل نفس املقولة  من حيث انتماء حمموالت هذه اجلمل :قيد الّتناظر يف احملتوى القضوي
أّن هذه احلمول تضّمنت عطفا Ùموعة من املرّكبات االمسية  أساسيتحّقق هذا القيد على ، الرتكيبية

هذه احملموالت تدّل على وقائع من نفس الّصنف وهي داللة الوظائف  ّمث إنّ و ، بعضها على بعض
 .يل هلذه احملموالت واحدوهذا ما حيّقق أّن احلقل الّدال، يت حتملها املالئكةاملختلفة الّ 

يتحّقق هذا القيد يف هذا الّنمط من العطف من خالل  :الّتناظر يف محل نفس الوظيفة الّتداولية
 .تأدية هذه احلمول لنفس الوظيفة الّتداولية وهي وظيفة احملور

أّن هذا القيد قد حتّقق من خالل ورود هذه احلمول  القولميكن  :قيد تناظر القّوة اإلجنازية
القول  أّما ضابط اختيار األداة فيمكن ، املتعاطفة على شكل مرّكبات امسية تضّمنت صيغة الوصف

حبيث نلحظ أّن هذه األدوات العاطفة  قد حتّقق وفقا لتطبيق قاعدة إدماج أداة العطف أنّه كذلك
وبالّتحديد حرف ، )مثّ ، الفاء، الواو( إىل قسم العطف الوصليّ  الواردة يف هذا املثال تنتمي مجيعا

 لكنّ ، حتمل خاصّية العطف بني أكثر من محلني اثنني وهو ما يتحّقق يف هذا املثال كو£ا،  الفاء
يت يضعها الّنحو الوظيفي كضوابط ألدوات العطف عموما تبقى غري كافية قواعد إدماج العاطف الّ 

 ملاذا العطف بالفاء يف هذا الّسّياق دون غريها؟ ميكن الّتساؤل مثال: حبيث، من حيث الّتربير
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لإلجابة عن هذا الّتساؤل نورد قول صاحب الكّشاف موّضحا أثر هذه األدوات يف الّسياق 
" أقسم سبحانه  إذ يقول يف تفسريه هلذه اآليات االستفتاحية من سورة املرسالت:؛ ويف توجيه املعىن

وبطوائف منهّن  ... فعصفن يف مضّيهّن كما تعصف الّريّاح، ة أرسلهّن بأوامرهبطوائف من املالئك
  .1أو نشرن الّشرائع يف األرض"، نشرن أجنحتهّن يف اجلّو عند احنطاطهّن بالوحي

وما أثراه من مالحظات حول سبب ، نلحظ أّن ما قّدمه الّزخمشرّي يف حتليله هلذه اآليات
 دون غريها وأّ£ا األنسب لعطف هذه الّصفات املذكورة للمالئكة الكرام اختيار الفاء يف هذا الّسّياق

قد أوضح جلّيا الفوارق بني املنطلقات الّلغوية اّليت يؤّسس هلا الّدرس الّلغوي العريب القدمي يف نظرته 
يم الوظيفي كمفاهممّثال للّنحو  ّدهوبني املنطلقات اّليت يضعها املتوّكل بع، ملوضوع العطف حتديدا
 .فسهناصطالحية للموضوع 

[سورة  ﴾ أََمدًا َربِّي لَهُ  يَْجعَلُ  أَمْ  تُوَعدُونَ  َما أَقَِريبٌ  أَْدِري إِنْ  قُلْ  ﴿ يف قوله تعاىل:
 ]25:ة/اآلياجلن

ذي ميّثل املعطوف يف يتمظهر عطف احلمول يف هذه اآلية من خالل عطف احلمل األّول الّ 
 إِنْ  قُلْ  ﴿ احلمل الثّاين اّلذي ميّثل املعطوف عليه يف قوله تعاىل: على "جيعل له رّيب أمدا ":قوله

وخيضع هذا الّنمط من العطف للقيود اّليت يشرتطها املتوّكل فيه ، ﴾ تُوَعدُونَ  َما أَقَِريبٌ  أَْدِري
 على الّنحو الّتايل:

، يبيةكالوظيفة الرتّ  احلملني لنفس حمموالت هذين تنتمي حيث قيد الّتناظر يف احملتوى القضوي:
،  يتحّقق ذلك من خالل ورود كال احلملني املتعاطفني على شكل مرّكب فعلي وإن اختلفا يف الّصيغةو 

  )أمساء و أفعال بصيغ خمتلفة(كما تنتمي هذه احملموالت إىل نفس احلقل الّداليل 

ملني واحدة ألّ£ما أّن الوظيفة الّتداولية هلذين احل القولميكن  :محل نفس الوظيفة الّتداولية
 يؤّديان وظيفة احملور.

ذلك ألّن و ، مؤّشر القّوة اإلجنازية ليس واحدا بالّنسبة للحملني قيد الّتناظر يف القّوة اإلجنازية:
وبناء على ذلك ، أّما املعطوف فقد ورد بصيغة اإلخبار، االستفهام املعطوف عليه ورد بصيغة األمر و
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كما ميتنع هذا ،  املثال لعدم حتّقق قيد الّتناظر يف القّوة اإلجنازية للحملنيفإّن العطف ميتنع يف هذا 
يت منها خضوعها والّ  )أم(العطف عند املتوّكل حلصول خرق يف الّضوابط اّليت وضعها لألداة العاطفة 

عطفت بني  )أم(يت ُوضعت للعطف عموما حبيث مل يتحّقق الّتناظر يف ذلك كون لنفس القيود الّ 
ذي يراه الّدرس الّلغوي العريب القدمي فإّن العطف يف هذا إىل املنظور الّ  أّما إذا انتقلنا، ومجلةمفرد 

-ب -أقريب(وتوضيح ذلك أّن األصل يف الّصيغة الّلغوية للّرتكيب أن يعادل ، له تربيره املثال جار و
ا معىن الّتناظر مبفهومه وهذ "إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون"و  كما جاء يف قوله تعاىل:)أم بعيد
ففي هذه اآلية ليس ، إّال أّن اإلعجاز القرآين احملكم له غايات ومقاصد بالغية دقيقة، املتوّكلي

واملدى  كاملدى،  هو الغاية لسان العرب:كما جاء يف  ضّده فاألمد قريب و املقصود منها املعادلة بني
"ما أدري أهو حال  :املعىن ما يقول الّزخمشريّ وعلى هذا يكون ، وقد يكون بعيدا، قد يكون قريبا

 ، متوّقع يف كّل ساعة أم مؤّجل ُضربت له غاية ؟

 :على إجازة العرب هلذا الّنمط من العطف قول األحوص ومن الّشواهد كذلك اّليت تدلّ 

 ؟ أجدّ منك ذا أم تمزح قالت   وإذا شكوت إلى سالمة حبّها 

، أو املزاح )املزح(بتأويل مصدره  )متزح(واستعمل الفعل ، املعادلة بني الّضّدينإّال أّن الّشاعر أراد هنا 
 .1وقد أجاز الّنحاة عطف املفرد على اجلملة وبالعكس إذا جتانسا بالّتأويل"

جعل الّرضّي عطف اجلملة على املفرد أوىل من العكس لكو£ا فرعا عليه يف كو£ا ذات حمّل  و
 .2تابعة له يف اإلعراب" من اإلعراب فاألوىل كو£ا

ُ َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمنَا فََمْن يُِجيُر اْلكَافِِريَن ِمْن  ﴿ يف قوله تعاىل: َّbقُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْهلََكنَِي ا

 ] 28اآلية: /امللك[سورة  ﴾ َعذَاٍب أَِليمٍ 

إىل آخر  ﴾أَْو َرِحَمنَا  ﴿ :يتمظهر عطف احلمول يف هذا املثال من خالل عطف قوله تعاىل
ُ َوَمْن َمِعَي  ﴿ :ذي ميّثل احلمل املعطوف على قوله تعاىلالّ  اآلية و َّbقُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْهلََكنَِي ا﴾ 
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العطف للقيود الّضابطة له فإّ£ا  هذا الّنمط من أّما عن خضوع، ذي ميّثل احلمل املعطوف عليهوالّ 
 تتشّكل على الّنحو الّتايل:

ينتمي حمموال هذين احلملني إىل نفس املقولة الّرتكيبية من  :من حيث تناظر احملتوى القضوي
ن على واقعة من نفس ن احملموالاكما يدّل هذ،  خالل عطف حممول فعلّي على حممول فعلّي آخر

، اباهلالك مبعىن العذ(كما ينتميان كذلك إىل نفس احلقل الّداليل ،  هي الّداللة على عمل الّصنف و
حصول العطف بني لفظتني متضاّدتني  على أساسلكّن وحدة احلقل الّداليل غري حمّققة ، )الّرمحة

 .العطف ممتنع يف هذا املثال وفق املنظور املتوّكلي وبناء على ذلك فإنّ  )اإلهالك ضّد الّرمحة(

وظيفة تداولية ميكن القول أّن هذين احلملني يؤّديان :الّتناظر يف محل نفس الوظيفة الّتداولية
أّما عن قيد الّتناظر يف مؤّشر القّوة اإلجنازية فيمكن القول كذلك أنّه ، واحدة وهي وظيفة بؤرة جديد

وأّما عن ضوابط ، ّن كال احلملني املتعاطفني تضّمنا أو قصدا حتصيل فائدة أو خرب معّني ألقد حتّقق 
هي كو£ا تنتمي إىل العطف الفصلي  و -بقةكر يف األمثلة الّساعّما ذُ -اختيار األداة فهي ال خترج 

ذي ينبين على قاعدة عاّمة مفادها أن يكون هناك فصل يف احلكم الّداليل بني اجلملتني والّ 
وأن تعيد الّنظر يف قضّية إغفاهلا ، لكن تبقى هذه الّضوابط حتتاج إىل ما يزيدها إغناء، املتعاطفتني

 .وات العطف يف الّسّياق االستعمايلذي تؤّديه أدللّدور الوظيفي احلقيقي الّ 
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ْدُت لَهُ تَْمِهيدًا ﴿ يف قوله تعاىل: [سورة  ﴾ ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ  ﴾14﴿ َوَمهَّ

 ]14،15:تانالقيامة/اآلي

ثُمَّ  ﴿ :يتشّكل عطف احلمول يف هذه اآلية الكرمية من خالل وقوع العطف يف قوله تعاىل

دُْت لَهُ تَْمِهيدًا ﴿ :ميّثل احلمل املعطوف على قوله أساس أنّهعلى  ﴾ يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ   ﴾ َوَمهَّ
ويّتضح عطف احلمول يف هذا املثال من خالل معرفتنا ملدى توافر ، ميّثل احلمل املعطوف عليه الذي

  :الّتناظر العاّم واّليت تتجّسد على الّنحو الّتايل إيت يضعها املتوّكل كشروط حتت مبدالقيود والّضوابط الّ 

ينتمي حمموال هذين احلملني لنفس املقولة الّرتكيبية من  :الّتناظر يف احملتوى القضوي للحملني
دّالن على نفس الواقعة ي كما أّ£ما،  )يطمع، مّهدت(خالل عطف حممول فعلّي على حممول فعلّي 

على اإلنسان يورثه  إذ الّتمهيد والبسط؛ الّداليلكما ينتميان إىل نفس احلقل ،  وهي الّداللة على عمل
  .ستزادة أكثراالالّطمع يف 

أّن احلملني املتعاطفني  كذلكمحل نفس الوظيفة الّتداولية: ميكن القول أنّ  هذا القيد قد حتّقق  
 .هي وظيفة بؤرة جديد ّديان نفس الوظيفة الّتداولية وؤ ي

القّوة اإلجنازية للحملني: يتحّقق هذا القيد كذلك من خالل تضّمن هذين احلملني الّتناظر يف 
أّما عن ضابط اختيار األداة فإنّه ال خيرج عّما ذكرناه سابقا يف حتليلنا ، إفادة خرب بصيغة الّتأكيد

ضوع معتمدين يف ذلك دائما عّما قّرره املتوّكل يف دراسته ملو ، لضوابط اختيار األدوات العاطفة
وردت يف سياق هذا املثال لتعطف عطف وصل بني اجلملتني الّلتني  )مثّ (وتبعا لذلك فإّن ، العطف

لكّن كما قلنا دائما يف حتليلنا لألمثلة الّسالفة أّن ، اشرتكتا يف املعىن الّداليل إذ الّصلة بينهما واضحة
اختاره وفق منهجية حمّددة حلروف العطف والّتقسيم الذي ، يت قّدمها املتوّكل يف هذا اإلطارالّدراسة الّ 

ولعّل هذا ، أثناء ورودها يف الّسّياقات املختلفةيف يت تؤّديها عموما قد ال يربز الوظائف واألغراض الّ 
هم الّشديد ؤ ذين يّتضح اعتناالّ ، األصولينيو عند علمائنا من البالغيني  مكتمالاجلانب املغفل جنده 

ذكره ابن عاشور  وما، يت تفيدهايف الّسّياق واألغراض الّ  )العطف(حلروف يت تؤّديها هذه اباملعاين الّ 
رمحه هللا –يت هي حمّل الّنقاش ألبرز بيان على ذلك إذ يقول يف سياق هذه اآلية الّسابقة الّ  )مثّ (حول 
وذلك  أي وأعظم من ذلك أنّه يطمع يف الّزيادة من تلك الّنعم، يطمع " للّرتاخي الّرتيب مثّ  ":-تعاىل
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ويقول  .1")كالّ : (قد صرّح به يف قوله وهذا مشعر باستبعاد املطموع فيه و، مبا يعرف من يسر أموره
"ويأيت الّتعجيب من طمع الوليد بن املغرية  :مصطفى محيدة فيما نقله عن الواحدي يف أسباب الّنزول

 َوَجعَْلُت لَهُ َماًال َمْمدُودًا﴾ 11﴿ ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيدًا﴿  وذلك يف قوله تعاىل:

ْدُت لَهُ تَْمِهيدًا ﴾13﴿َوبَنِيَن ُشُهودًا  ﴾12﴿   .2"﴾  ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ ﴾ 14﴿ َوَمهَّ

ْن يَْمِشي َسِويFا َعلَى ِصَراٍط  ﴿ يف قوله تعاىل: أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبFا َعلَى َوْجِهِه أَْهدَى أَمَّ

 ]23/اآلية:امللك[سورة  .﴾ ُمْستَِقيمٍ 

ْن يَْمِشي َسِويFا  ﴿ يتمظهر عطف احلمول يف هذا املثال من خالل عطف قوله تعاىل:  أَمَّ

ذي الّ و  ﴾ أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبFا َعلَى َوْجِهِه أَْهدَى ﴿ على قوله تعاىل: ﴾ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 
الّنمط من العطف للقيود الّضابطة له على الّنحو ويتحّدد خضوع هذا ، ميّثل احلمل املعطوف عليه

 الّتايل:

ينتمي حمموال هذين احلملني إىل نفس املقولة الّرتكيبية من خالل  :الّتناظر يف احملتوى القضوي
كما  )أّمن ّميشي، أفمن ّميشي(حتّقق العطف بني حممول فعلّي على حممول فعلّي آخر بنفس الّلفظ 

كما ينتميان إىل نفس احلقل ،  وهي الّداللة على عمل، يدّالن على واقعة من نفس الّصنف أّ£ما
  .)الّداللة الفعلية( الّداليل

ّن كال احلملني يؤّديان نفس أل كذلكيتحّقق هذا القيد   الّتناظر يف محل نفس الوظيفة الّتداولية:
 .وهي وظيفة احملور الوظيفة الّتداولية

يتحّقق كذلك هذا القيد من خالل ورود هذين احلملني  :القّوة اإلجنازية للحملنيالّتناظر يف 
أّما عن ضابط ، )أّمن؟، أفمن ؟(املتعاطفتني بصيغة تركيبية واحدة ذات غرض موّحد وهو االستفهام 

حبيث ائتلفت هذه األداة يف ، اختيار األداة يف هذا العطف احلملي فهي تنتمي إىل العطف الفصلي
، ويف كون العطف �ا خيضع للقيود املشرتطة يف عطف احلمول، الّسّياق يف كو£ا رابطة عطفيةهذا 
مع معظم األمثلة الّسابقة فاملنظور املتوّكلي ال يراعي من خالل اتّباعه هلذه  -كما رأينا سابقا  -لكن
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ألداة يف الّسّياق املنهجية يف دراسة موضوع العطف جانبا كبريا حول الّدور الوظيفي اّلذي تؤّديه ا
ملاذا   :إذ من األسئلة املغّيبة يف إطار الّنحو الوظيفي حول أدوات العطف، ذي ترد فيهاالستعمايل الّ 

 حرف عطف يف هذا املوضع بالّذات ؟ وهل العطف يف هذا املوضع له ما يربّره بالّنسبة )أم(كانت 
 للحمل املعطوف عليه ؟ 

حبثه  إّن اخلوض يف مثل هذه الّتساؤالت تعّد من صميم ما ميكن القوللإلجابة عن ذلك 
اّلذي يقول  -صاحب الّتحرير والّتنوير-ومن بني هؤالء خنّص بالذّكر ، علماء البالغة يف هذا الّصدد

يف  )أم( :ذي هو موضوع الّتحليل واملناقشةيف هذا املثال القرآين الّ  )أم(موّضحا الّدور اّلذي أّدته 
رمحه هللا –ّمث ينّبه ، حرف عطف وهي أم املعادلة هلمزة االستفهام ﴾ْن يَْمِشي َسِويFا أَمَّ  ﴿ :قوله

على ذلك الّتناسق العجيب احلاصل يف الّسّياق القرآين من خالل اختالف داللة األدوات  -تعاىل
ْن يَْمِشي َسِويFا َعلَى ﴿  :وقوله ﴾أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبFا ﴿  :املذكورة يف هذا املثال إذ يقول  ﴾أَمَّ

  1..". فريق املشركني موصولتان وحمملهما أّن املراد منهما فريق املؤمنني و

رَ  ﴿ يف قوله تعاىل: ْنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدََّم َوأَخَّ ُ اْإلِ ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه  ﴾13﴿ يُنَبَّأ بَِل اْإلِ

 ]14، 13[سورة القيامة/ اآليتان: .﴾ َمعَاِذيَرهُ  أَْلقَى َولَوْ  ﴾14﴿بَِصيَرةٌ 

" بل :يتمظهر عطف احلمول يف هذه اآلية الكرمية من خالل حصول العطف يف قوله تعاىل
ْنَساُن يَْوَمئٍِذ  ﴿ :احلمل املعطوف على قولهأنّه  على أساساإلنسان على نفسه بصرية "  يُنَبَّأُ اْإلِ

رَ  أّما من جهة خضوع هذا املثال للقيود الّضابطة ، ميّثل احلمل املعطوف عليه ألنّه ﴾ بَِما قَدََّم َوأَخَّ
 :لعطف احلمول فإّ£ا تتشّكل على الّنحو الّتايل

ميكن القول أّن انتماء احلملني إىل نفس املقولة الّرتكيبية مل  قيد الّتناظر يف احملتوى القضوي:
لكن وعلى الّرغم من هذا الّتباين يف االنتماء إىل ، وقوع العطف بني مرّكب فعلّي ومرّكب امسيّ  يتحّقق

وإقامة  واإلعالم إّال أّن احلقل الّداليل هلذين احلملني واحد وهو داللة اإلنباء، نفس املقولة الّرتكيبية
 احلّجة على اإلنسان.
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نفس  لنيمحل نفس الوظيفة الّتداولية: يتحّقق مبدأ الّتناظر يف هذا القيد من خالل تأدية احلمل
 -هو اإلنسانحمور الكالم يف هذا العطف اجلملي واحد و -وهي وظيفة احملور ، الوظيفة الّتداولية

يف مؤّشر القّوة اإلجنازية للحملني  كذلكيتحّقق الّتناظر   :قيد الّتناظر يف القّوة اإلجنازية للحملني
  .من خالل تضّمنها ملعىن واحد وهو الّتأكيد على أّن اإلنسان جيازى على أعماله يوم القّيامة

أّما إذا انتقلنا إىل ضابط اختيار األداة فإّ£ا تنتمي حسب ما حّدده املتوّكل يف وضعه لقواعد 
أنّه يدّل  )بل(ن ضوابطه مع هذه األداة حتديدا ذي موالّ ، إدماج العاطف إىل قسم العطف الفصلي
ومعىن ذلك أّن العطف بواسطة هذه األداة يؤّدي إىل ، على ما أمساه املتوّكل بالعطف اإلخراجي

ولعّل هذا املفهوم يقرتب كثريا ممّا ُعرف لدى ، إخراج املعطوف عن املعطوف عليه يف املعىن الّداليل
من وجهة  )بل(ذي تفيده هو الّ  و )إبطايل و إنتقايل(علمائنا القدامى بغرض اإلضراب بنوعيه 

لكن إذا رجعنا إىل مفهوم العطف اإلخراجي اّلذي اقرتحه املتوّكل جيعلنا نبالغ يف القول بأّن ، نظرهم
 .على اجلملة )بل(عن حكم املعطوف عليه بعد دخول حكم املعطوف قد ّمت فصله وإخراجه 

ولّتوضيح هذه املسألة نُورد قول أحد الباحثني املغاربة مربزا املنهجية الّلغوية املتمّيزة اّليت انفرد �ا 
وخباّصة يف تعاملهم مع الّنّص القرآين من خالل إبراز تلك ، علماء البالغة يف حتليلهم الّلغوي

يقول الّشيخ عبد القادر املغريب معّقبا على اآلية ، اّليت متّثل قّمة اإلعجاز البالغي والّدقائق الّلطائف
"ّمث أضرب عن ذكر هذا الّنوع  يف سياق هذه اآلية: )بل(ومبّينا معىن اإلضراب اّلذي أفادته  الّسابقة

 نفسه بصرية"."بل اإلنسان على  وارتقى إىل نوع منه أّمت وأكمل فقال:، من إنباء اإلنسان بأعماله
وسوء  على أنّه هو نفسه حّجة شاهدة على نفسه، يوم القّيامة بأعماله أومعىن اآلية أّن اإلنسان ينبّ 

  1" .فال حاجة يف ذلك اليوم إىل ثبت آخر غريها، وقبح آثارها يف دنياه، أعماهلا

من خالل الّسّياق  )بل(موّضحا معىن اإلضراب اّلذي تفيده  مصطفى محيدةويضيف الباحث 
، استعملت هو اإلضراب عّما قبلها حيثما )بل(ذي تفيده املعىن الوظيفي الّ  "وهو أنّ  ذي ترد فيه ؛الّ 

ومعلوم أّن هذا املعىن هو نفسه العالقة الّسّياقية اّليت ، وإثبات ما بعدها على سبيل اليقني والّتحقيق
ويقوم الّسّياق من خالل قرائنه بتحديد ، ط بينهمابني ما قبلها وما بعدها بطريق الّرب )بل(تقيمها 

ومن هنا تظهر املعاين الّداللية املستفادة من تراكيب ، وختصيصه )بل(معىن اإلضراب الكامن يف 
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فيكون اإلضراب إبطاليا أو انتقاليا حسبما توّجهه قرائن الّتعليق يف ، وتتمايز )بل(العطف ب
يف هذا املثال الّسابق من معىن االنتقال إىل ما  )بل(ما أفادته  الّدالليةومن هذه املعاين  ....الّسياق
 .1يف الوصف" هو أبلغ

ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراًرا  ﴾8﴿ ثُمَّ إِنِّي دََعْوتُُهْم ِجَهاًرا ﴿ يف قوله تعاىل:

 ]9، 8[سورة نوح/ اآليتان: ﴾ َكاَن َغفَّاًرافَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ  ﴾9﴿

آليات القرآنية من سورة يتمظهر عطف اجلمل يف هذا املثال من خالل وقوع العطف بني هذه ا
اجلملتني اللّتني  على ﴾ فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا ﴿ حيث ُعطف قوله تعاىل:، نوح

 ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراًرا ﴾8﴿ إِنِّي دََعْوتُُهْم ِجَهاًراثُمَّ  ﴿ :قبلها يف قوله
 :وتتجّسد القيود الّضابطة لعطف اجلمل يف هذا املثال على الّنحو الّتايل، ﴾

قيد الّتناظر يف احملتوى القضوي: يتحّقق انتماء حمموالت هذه اجلمل لنفس املقولة الّرتكيبية من 
فهذه  من مثّةو  )قلت، أسررت، أعلنت، دعو¶م( )صيغة الفعل املاضي(خالل ورودها بصيغة واحدة 

تنتمي مجيعا هي بذلك  احملموالت تدّل على وقائع من نفس الّصنف وهي الّداللة على القّيام بعمل و
 .)داللة األفعال بصيغة املاضي(إىل نفس احلقل الّداليل 

: ميكن القول أّن قيد الّتناظر يف محل نفس الوظيفة الّتداولية هلذا الّتناظر يف الوظيفة الّتداولية قيد
حموره  إذ حمّل احلديث و ؛العطف اجلملي قد حتّقق من خالل تأدية هذه اجلمل املتعاطفة لوظيفة احملور

 .ودعوته لقومه -عليه الّسالم–يف اآليات الكرمية هو كالم نوح 

يتحّقق هذا القيد من خالل ورود هذه اجلمل املتعاطفة بصيغة اإلخبار  :تناظر القّوة اإلجنازية
يعرض فيها ، وذلك أّن الكالم يف هذه اآليات صادر من نوح عليه الّسالم، مع الّتأكيد باألداة
أّما إذا انتقلنا إىل ضابط ، وجلّ  ويف الوقت نفسه يشتكي قومه إىل هللا عزّ ، هأسلوب دعوته لقوم

فإّ£ا تنتمي وفق ما يشرتطه املتوّكل إىل العطف  يف هذا املثال )الفاء(و )مثّ (اختيار األداة العاطفة وهي 
الوصلي اّلذي من مقتضياته أن يكون بني هذه اجلمل املتعاطفة ترابط أو باألحرى اشرتاك يف املعىن 

أّن هذه الّضوابط املشرتطة كقيود عاّمة  -كما قلنا دائما يف حتليلنا لألمثلة الّسابقة-لكن ، الّداليل
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جعل البحث الّلغوي يكون أكثر حتديدا  صد �ا حتّري الّدقة يف الّطرح وقُ  اليتو ، ملوضوع العطف
إّال أّن هذه األمور ال ميكن تعميمها على الّلغة العربية ، وتنظيما من خالل حصر اÙاالت الّلغوية

 ويزداد األمر احرتازا إذا تعّلق األمر بالّنصّ ، وذلك للخصائص الّتعبريية اليت تنفرد �ا، بصفة مطلقة
 .القرآين اّلذي ينفرد بدوره بأساليب تعبريية أقّل ما يقال عنها أّ£ا القّمة يف اإلعجاز

بالغية يف الّلغة العربية هو ما جعل علماء العربية اإل و ولعّل مراعاة هذه اجلوانب البالغية 
وبصفة أدّق  ،القدامى يّتبعون منهجية متمّيزة يف الّتحليل الّلغوي وفقا لتلك املمّيزات واخلصائص

ولتوضيح هذا األسلوب العريب يف الّتحليل نُورد قول أحد أبرز ، عندما يتعاملون مع الّنّص القرآين
يف  -طاهر بن عاشور- نقصد بالذّكر و -واّلذي هو مرجعنا طيلة هذه الّدراسة الّتطبيقية–الّلغويني 

يعين -" ارتقى يف شكواه :يف حتليله للمثال الّسابق -هللا رمحه- إذ يقول )الّتحرير والّتنوير(تفسريه الفّذ 
 )مثّ (ــــــواعتذاره بأّن دعوته كانت خمتلفة يف القول من جهر وإسرار فعطف الكالم ب -نوح عليه الّسالم

ألّن ، اليت تفيد يف عطفها اجلمل أّن مضمون اجلملة املعطوفة أهّم من مضمون املعطوف عليها
وة ألصق بالّدعوة من أوقات إلقائها ألّن احلالة أشّد مالبسة بصاحبها من مالبسة اختالف كيفية الّدع

فذكر أنّه مجع بني بني اجلهر واإلسرار ألّن اجلمع ، .. ّمث ارتقى.فذكر أنّه دعاهم جهارا أي علنا، زمانه
و¶م "دع:"أعلنت هلم" تأكيد لقوله:وأغلظ من إفراد إحدامها فقوله بني احلالتني أقوى يف الّدعوة
حتليله  -ابن عاشور–ّمث واصل ، ... ﴾ َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراًرا﴿  جهارا" ذكر ليبىن عليه عطف

بفاء  -أي نوح عليه الّسالم–"وفّصل دعوته  بقوله: )الفاء(هلذه اآلية بذكر الّدور الوظيفي اّلذي أّدته 
 فهذا القول هو اّلذي قاله هلم ليال و ﴾ إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرافَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم  ﴿ :الّتفريع فقال

  .1إسرارا" جهارا و £ارا و
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يف سياق هذه اآلية  )مثّ (ويوّضح الّزخمشرّي يف كّشافه تلك الّداللة أو الّدور الوظيفي اّلذي أّدته 
واجلمع بني األمرين أغلظ ، اإلسرارألّن اجلهار أغلظ من  معىن مثّ تباعد األحوال؛ " :آخر بقوله بتعبري

  .1أحدمها " من إفراد

من أغراض بالغية خمتلفة  )مثّ (ويضيف الّشيخ عبد القادر املغريب مفارقة دقيقة حول ما تؤّديه 
وأّن ، األوىل أّن هذه الّدعوة اجلهرية كانت غري األوىل) مثّ (وقد أفادت  ":يف سياق املثال الّسابق بقوله

دّل ذلك بالطّبع على أّن األوىل كانت ، فإذا تقرّر أّن الثّانية كانت جهارا، تفاوتا بعدا وبينها  بينها و
الثّانية ُيشعر بأّن اإلعالن واإلسرار األخريين كانا طريقة ثالثة سلكها نوح  )مثّ ( .. والعطف ب:.سريّة

ّطريقة الثّالثة يعلن هلم فكان يف ال، وغري طريقة اجلهر احملضة، غري طريقة السّر احملضة، يف الّدعوة
 2".وُيسّرها هلم أخرى حيث يتوّقع نفع اإلسرار، الّدعوة مرّة حيث يصلح اإلعالن

  

                                                             

  149، ص 4نوح]، ج 9-8الّزخمشرّي [اآليتان  1

  58، 57، ص تباركتفسري جزء عبد القادر املغريب،  2



 

 

 

 خامتة
  



  خـــــــــــــــــــــــــــامتة

261 

 

وقوف على يف الّرتاث الّلغوي العريب وال وتقّصي صوره حاولت هذه الّدراسة تتّبع باب العطف
وحتديدا  ،طروحات تلتقي مع أحدث ما توّصل إليه الّدرس الّلساين احلديثما تضّمنه من تأصيالت و 

والّيت يظهر جتسيدها الفعلي  ،املبادئ واملفاهيم الّنظرية والّتطبيقية اّليت رمستها نظرية الّنحو الوظيفي مع
وبناء على ما تقّدم فإّن هذه الّدراسة قد حاولت يف مصّنفات املتوّكل بالّنسبة للّدرس العريب احلديث 

ومعرفة ما يلتقي فيه هذا الّدرس الّرتاثي ، يف الّدرس العريب عرب باب العطف ةاستجالء املالمح الوظيفي
استطاع وميكن القول أن البحث قد  ،مع الّنحو الوظيفي من نقاط تقاطع أو تقابل أو اختالف

 تائج ميكن صياغتها كالّتايل :جمموعة نتسجيل 

يب إبراز منهجية الّدرس الّلغوي العر لتطور الفكر، و  ايفتح أفاق ةسانيظريات اللّ التقريب بني النّ  -
 على نطاق أوسع. وتوظيفها

 مشولية و دّقة الفكر الّلساين العريب. -

 ال ميكن تصور بنية مبعزل عن وظيفة. -

 جبوانب وظيفية جعله يغفل جوانب أخرى يتطّلبها السياق. الوظيفيحو احتفاء النّ  -

 حو الوظيفي إىل وضع حقول حسب املعىن.نزوع النّ  -

 العلمية رغم تطاول األزمنة عليه. الّدرس الّلغوي العريب درس مل يفقد قيمته -

وهي ذات محولة داللية  بواسطة أحد احلروف املعروفة  العطف عند الّنحويني تابع من الّتوابع، -
وله صور كثرية منها العطف على الّلفظ والعطف على احملّل  كبرية تّتضح من خالل الّسياق،
  .دون الّلفظ و العطف على التوّهم

ة دالالت العطف ممّا أّصل له الّنحويون،إّال أّ�م أفردوا له بابا خاّصا دراسلن و انطلق البالغي-
 .ّمسوه باب الفصل والوصل

ضرورة االستدالل  من خالل، يف دراسا¡م الفقهيةن مباحث حروف املعاين و األصولي لقد تناول -
 .لّتحليل¤ا يف فهم الّنصوص الّشرعية ومن هذا املنطلق تناولوا حروف العطف بالّدراسة ا

يرتكز العطف يف نظرية الّنحو الوظيفي على مبدإ قيد الّتناظر،وهو قيد ينبين على الّتماثل  -
 (الّرتكييب والّداليل والّتداويل واملقويل) بني املعطوفات (محوال أو حمموالت أو حدودا أو مجال). 



  خـــــــــــــــــــــــــــامتة

262 

والّسياق يف سبيل توجيه على داللة العطف وجماله، مستحضرا املناسبة رّكز الطّاهر بن عاشور  -
 الّداللة وحتديد املتعاطفات.

وتبعا ملا ُعرض سابقا ميكن القول إّن اآلليات وطرائق الّتحليل اليت طّبقها أصحاب نظرية الّنحو  -
الوظيفي على الّلغة العربية، تبقى طرائق قاصرة وحتتاج إىل إعادة نظر ألّ�ا تبقى وليدة أفكار 

 منهجا وتوّجها عن درسنا الّلغوي العريب بأصوله املنهجية الثّابتة.      لسانية غربية حديثة ختتلف

هذا الّتباين احلاصل بني احلقل الّلغوي العريب والّلسانيات احلديثة (نظرية  ه وعلى الّرغم منإّال أنّ 
الّتحليلية املعطيات واألدوات القول إنّه ميكن االستفادة من الّنحو الوظيفي ختصيصا) ال مينع من 

  وتوظيفها. خدمة لّلسان العريب وإبراز مناهجه الّلغوية) اليت تقّدمها هذه الّنظرية

واالمتنان لألستاذ املشرف وألعضاء جلنة  سعين إّال أن أتقدم بكامل الشكريال  اخلتامويف 
املناقشة الذين جتّشموا عناء تصحيح هذه الدراسة املتواضعة من حيث تقييم مضمو�ا وتقومي أخطائها 

 وهفوا¡ا.
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 ملخص 

يشّكل العطف موضوعا من املوضوعات اليت عاجلتها جّل األحناء (القدمية واحلديثة) من زوايا نظر 

وقد  ،ب معرفة الزّاوية اليت رّكز عليها كّل حنو من هذه األحناءوجّ تمتعّددة، ولتحقيق تصّور متكامل حوله ي

ـــ حاول هذا البحث ـ ــ (العطف يف العربية البنية والوظيفة دراسة تطبيقية يف جزء تبارك) تلمُّس خمتلف  املوسوم ب

الفروقات بني درسني أحدمها قدمي يتمّثل يف الّدرس الّلغوي العريب القدمي (البالغي و األصويل ختصيصا) 
، وذلك بالّرتكيز يفيمتمّثال يف نظرية الّنحو الوظواآلخر ميّثل أحدث ما توّصل إليه الّدرس الّلساين احلديث 

يف حتقيق دراسة مكتملة هلذا املوضوع قد تسعفنا حنو حتقيق فهم أفضل له  أمالً  ،على جانب البنية و الوظيفة

   يف العربية. 

  الكلمات املفتاحية : 

 البؤرة / الفاعل / البنية / الوظيفة / الّنحو / الداللة / التناظر/ الذيل /العطف / 

 

Résumé : 

La conjonction est un thème, qu’a été traité par la plupart des grammairiens (dans 

le passé et dans le présent) sous des angles de vue différent. Et pour avoir une idée 

complète à propos de ce thème, on doit connaitre sur quel angle chaque grammaire a 

focalisé. cette recherche, intitulée : (La conjonction en arabe (la structure et la fonction), 

étude pratique de chapitre 29 ‘Tabaraka’ du saint Coran), essaye de repérer les nuances 

entre deux études : une, faite par les grammairiens arabes dans le passé et l’autre 

représente les derniers approches linguistiques concernant la théorie de la grammaire 

fonctionnelle, en focalisant sur deux aspects : structure et fonction, et espérant 

d’achever une étude complète de ce thème qui nous conduira peut-être a une meilleure 

compréhension de ce dernier dans la langue arabe. 

Mots-clés : 

Structure / Fonction / Signification / Grammaire / Prédiction / Symétrie / Focale / Queue 

/ Agent / Sujet / 

 

 


