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  ش�ر وعرفان                  

ملهم الخیر و السداد و الصالة والسالم على سیدنا ، الحمد � وّلي �ّل نعمه 

  دمحم أفصح العالمین وسید األنب�اء و المرسلین وعلى آله وصح�ه أجمعین

  : أّما �عد 

نش�ر هللا ونحمده حمدا �ثیرا طی�ا على توف�قه لنا في هذا العمل ، �ما نش�ر 

  .الوالدین الكر�مین 

التي  "دلیلة مزوز"  وأتوجه �أسمى آ�ات الش�ر و التقدیر إلى مشرفتي الد�تورة

  .التقدیرسیرة هذا العمل لها مّني �ل الش�ر و بدعمها وتوجیهاتها في م لم تبخل

  . ید العون  التي قّدمت لنا " فوز�ة دندوقة" ونش�ر �ذلك الد�تورة 

لم یتوان في تقد�م الذ�  " عبد القادر رح�م" وال ننسى في هذا المقام الد�تور 

  .العلم�ة  مالحظاتالنصائح و الرشادات و اإل

هذا ال�حث ونسأل هللا في إنجاز أسهم  �الش�ر لجم�ع مننتقّدم وفي الختام 

  .التوفی� و النجاح 

     



 

 

 

  

  

  

  

 

 ـةــمـقــدمـ  

 

   

 

   



  مقـدمــة
 

 
 أ 

مما  ،ارة اإلسالم�ة و التراث العر�يحضلطالما �انت اللغة العر��ة لغة العلم وحاضنة ال  

، وقد �انت هذه القواعد تجر�د�ة �ضعون لها قواعد تحفظها من اللحنجعل علماء اللغة 

: ، ومن مظاهر التأو�لتراكیب التي خرجت عّما عدوه أصالجّرتهم إلى تأو�ل �ثیر من ال

المساحة العطف على المعنى الذ� �ثرت صوره في القرآن الكر�م الذ� تمّیز �سعة 

، و نظرا ألهم�ة هذه الظاهرة اللغو�ة أحببنا دراستها في �حث التعبیر�ة ودّقة التر�یب

  .الس�ع المنج�ات العطف على المعنى أو على التوهم في السور :وسمناه بـ

و�ناء  االستقصاءأّن هذا الموضوع جدیر �الدراسة و ومن خالل هذا الطرح تبین لنا    

  :ذلك عّنت لنا اإلش�ال�ات التال�ةعلى 

   ؟ على التوهم ؟ وما مفهوم العطف على المعنى أوما مفهوم العطف؟ وما هي أنواعه 

سئلة وأخر� ألسنحاول في هذا الصدد اإلجا�ة عن هذه ا ؟هي صوره ؟ وماأین یتجلى و

د من خالل الوقوف عن لدراسة هذه الظاهرة اللغو�ة مستثمر�ن المنهج الوصفي التحلیلي

السور  على من خالل التطبی� وتجسید الدراسة العمل�ةنماذج توض�ح�ة من مح�م التنز�ل 

 :في هذا الموضوع �حثومن مسّوغات الالس�ع المنج�ات 

مع العلم ، العطف على المعنى أو على التوهم غموض �عض المفاه�م النحو�ة نحو -

    . وقوعه في اللغة و�ین من ین�ر ذلكبوجود الخالف القائم بین من �قر ب

و� عامة ولغة أهم�ة العطف على المعنى بوصفه ظاهرة لغو�ة �ارزة في الدرس النح -

   . القرآن الكر�م خاصة

  . اللغو� على القرآن الكر�ملتطبی� أهم�ة ا -

لیتجسد ه��ل ، الوقوف عند أسرار التر�یب اللغو� و ، كتشاف المعاني مد� الحاجة ال -

 "لسور الس�ع المنج�اتالعطف على المعنى أو على التوهم في ا "الدراسة الموسومة بـ 

 : �اآلتي



  مقـدمــة
 

 
 ب 

بـ تحدید  ون معنالمدخل  ،وفصالن مدخل وهي تمهید لموضوع ال�حث و :مقّدمة -

حیث خصص للمفاه�م التأس�س�ة لل�حث نحو مفهوم العطف ، مصطلحات عنوان ال�حث

  . صطالحي وأنواع العطفالاللغو� وا

 بـصور العطف على المعنى أو على التوهم في السور الس�ع" موسوم  :الفصل األول -

  . )الجر والجزمو  النصبو  الرفع( ،وقد تضمن أر�عة عناصر، "  المنج�ات

 على التوهم في المر��ات و الجمل �العطف على المعنى أو" عنون م :الفصل الثاني -

  التر�یز على التجسید الفعلي والعملي انصبحیث  ،"في السور الس�ع المنج�ات 

  . نماذج توض�ح�ة من القرآن الكر�م الوقوف عند في إطار مقار�ات تطب�ق�ة و 

  : على جملة من المصادر نذ�ر أهمها تمدناعا وقد  ،أجملنا فیها نتائج ال�حث :خاتمةالو 

  .ح شذور الذهب البن هشام األنصار� شر  -1

  . الكاف�ة في النحو البن الحاجب -2

  .فسیر التحر�ر والتنو�ر البن عاشورت -3

  . يروح المعاني لأللوس -4

  . مغني اللبیب البن هشام األنصار�  -5

 : وفي مسیرة هذا ال�حث واجهتنا عّدة صعو�ات أهّمها

  .صعو�ة ال�حث في القرآن الكر�م وتوخي الدقة في دراسته 



  مقـدمــة
 

 
 ج 

وغیرها  ؤلفاتموتشا�ك المادة العلم�ة في المتون وال، اهرة العطف على المعنىظغموض 

جملة  عي اإلحاطة �الموضوع ندّ  ومن هنا ال ،تستح� الذ�ر من الصعو�ات التي ال

 .وتفص�ال

 أن نسأل هللا وال �سعنا إال، دلیلة مزوز المشرفةالجز�ل للد�تورة  وفي األخیر نتقدم �الش�ر

  . عّز وجل التوفی�
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   السور الس�ع المنج�ات فضلها وم�انتها :أوال

لما في الصدور إال أننا في هذا ال�حث نقف علي س�ع سور  نزل القرآن الكر�م و�له شفاء

نسان إلاو  الملك ،الواقعةو  الدخان، �س و السجدة <<س�ع المنج�ات وهي الوالتي تسمى �

   1>>.البروجو 

 فصلت تسمى << :)ه911ت(عن سورة السجدة قول السیوطي  اإلتقانفقد ورد في 

و حم أ )سورة فصلت (واالسم المشتهر للسورة هو << ،2>>وسورة المصاب�ح السجدة 

  3>>.السجدة

سورة الواقعة في �ل لیلة من قرأ  :ابن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال في الواقعة << وعن

  4>> .لم تص�ه فاقة أبدا

القبر قوله   نج�ة ألنها تقي قارئها من عذابمتسمى الواق�ة وال << وقد ورد في الملك التي

  5>>. وهي المنج�ة تنجي من عذاب القبر هي المانعة: ملسو هيلع هللا ىلص

  

  

  

  

                                                           
  10:30:الساعة، 02/2016/ 28األحد ، الشیخ دمحم الفحام، 44757رقم الفتو� ، هد� األدلبي، نس�م الشام 1
تحقی� مر�ز الدراسات القرآن�ة ، اإلتقان في علوم القرآن، )أبو الفضل جالل الدین عبد الرحمان بن أبو ��ر(السیوطي  2

 . 362ص ،  2ج ،) د ت(، )د �(، المملكة العر��ة، مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف
تقد�م عبد هللا بن عبد العز�ز بن ، المّنانت�سیر الكر�م الرحمان في تفسیر �الم ، عبد الرحمان بن ناصر السعد� 3

، �1، لبنان، بیروت، دار ابن حزم للط�اعة والنشر، تحقی� عبد الرحمان بن معّال اللو�ح�، عقیل ودمحم صالح العث�مین

  . 711ص ، م 2003

  ،الجزائر، ثدار الكتاب الحدی، تفسیر القرآن العظ�م، )إسماعیل بن �ثیر القرشي الدمشقيأبو الفداء (ابن �ثیر4

  .2024، ص4م، ج2012، )د �(
  .6ص، 3م، م1981، �4 ، لبنان، بیروت، دار القرآن الكر�م، صفوة التفاسیر، دمحم علي الصابوني5
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ثون آ�ة شفعت لرجل من القرآن سورة ثال << :سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالوما أخرجه الترمیذ� أن ر 

  1>>.ت�ارك الذ� بیده الملك :له وهي حتى غفر

أن رسول هللا صلى  قال علي بن أبي طالب عن ابن ع�اس<<نسان وقد ورد في سورة اإل

     <<عةالجمأ في صالة الص�ح یوم هللا عل�ه وسلم �ان �قر    <<   السجدة

 و              <<2  >> قال عل: وعن ابن ع�اس قال 

أعلمك �لمات ینفعك  :ت من صدر� فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص�ا رسول هللا القرآن یتفلّ  :بن أبي طالب

  هللا بهن و�نفع من علمته؟

  أر�ع ر�عات تقرأ في الر�عة األولى �فاتحة الكتابصل لیلة الجمعة : قال ) ...(قال نعم 

في الثان�ة �فاتحة الكتاب و�حم الدخان وفي الثالثة �فاتحة الكتاب و�حم السجدة  و  �س و 

  3>>..وفي الرا�عة �فاتحة الكتاب وت�ارك

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،تعلی� عبد المنعم أبو الع�اس ،ر�اض الصالحین من �الم سید المرسلین، أبو ز�ر�ا �حى بن شرف النوو� الدمشقي 1

  .258ص ، م2008 ،)د �( ،مصر، القاهرة ،م�ت�ة سیناء للنشر والتوز�ع
  .2197ص ، 4ج ، تفسیر القرآن العظ�م ،ابن �ثیر 2
  .2240ص، 4ج المرجع نفسه، 3
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  مفهوم العطف وأنواعه :ثان�ا

  :تعر�ف العطف  1

 َف طَ وعَ ) ..(فَ رَ َص انْ : افً طْ عَ  طفُ عْ �َ  فَ طَ عَ  << :جاء في معجم لسان العرب:  لغة 11

انثناء  فُ طْ والعَ  )...(،هُ الَ مَ وأَ  اهُ نَ حَ : َف طَّ عَ تَ فَ  هُ فَ طَ وعَ  َف طَ عَ ا فانْ وفً طُ وعَ  فاً طْ عَ  هُ طفُ عْ �َ  يءالشَ 

  1>>... لِ یْ الذَ  افُ رَ أطْ  فُ طْ عَ  :طفُ والعَ ) ...(ارِ فَ سْ األ

    :�قال ،على أنه الثني )ه538ت ( وجاء العطف في معجم أساس ال�الغة للزمخشر� 

ي نِّ ى عَ نَ وثَ  )...(، اهَ قَ فِ تَ رْ یَ ا فَ یهَ نِ ثْ یَ  : ةَ ادَ سَ الوِ  فُ طِ عْ والرجل �َ ) ...(اوفً طُ عل�ه عَ  تُ فْ طَ عَ  <<

  2>>. هُ سَ أْ رَ  كَ رَّ إذا حَ  هِ تِ یَ شْ في مِ  فُ اطَ عَ تَ یَ  نٌ الَ وفُ ) ..(َض رَ أعْ : هُ فَ طْ عَ 

: فُ طِ عْ �َ  فَ طَ عَ  <<:أ�ضا �معنى الثني والمیل �قال ونجد العطف في القاموس المح�� 

  3>>. ىنَ ثَ انْ  َف طَ عَ وانْ ، )...(َض رَ عْ أَ :  هُ فَ طْ ي عَ نِّ ى عَ نَ وثَ ..  �َ فَ أشْ  هِ �ْ لَ وعَ  الَ مَ 

؛ أ� إعادة حول معنى الثني والمیلر معنى العطف في المعاجم العر��ة اللغو�ة إذا یدو 

لى لتتج ،صطالحيحه في التعر�ف االسنوّض  وهذا ما على طرفه اآلخر يءطرف الش

   .  ر�� الجمل وعطف �عضها على �عض العالقة بینهما �صورة أوضح والمتمثلة في

  

  

 

  

                                                           
                                                                                                                             252 ،249ص  ،9م ،)ف. � . ع (مادة  ،م 1994 ،�3 ،لبنان ،بیروت ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور 1
منشورات دمحم علي  ،ترجمة دمحم �اسل عیون السود ،أساس ال�الغة ،أبو القاسم جار هللا  محمود بن عمر الزمخشر�  2

   .663 ،662ص  ،1ج  ،)ف .�  .ع (مادة  ،م1998 ،�1  ،لبنان، بیروت ،لعلم�ةدار الكتب ا ،ب�ضون 
، إشراف دمحم نع�م العرقسوسي ،تحقی� م�تب التراث ،القاموس المح��  ،مجد الدین دمحم بن �عقوب الفیروز آ�اد� 3

    .838ص ،م 2005 ،�8، لبنان ،بیروت، مؤسسة الرسالة
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تا�ع مقصود �النس�ة مع متبوعه  یتوس� بینه و�ین  << :العطف هو: صطالحاا 12

) ...(الواو وهي األصل << :وهي حروف العطف ،1>>متبوعه أحد الحروف العشرة 

 <<: نحو )...(2>>الخف�فة وأم وأما م�سورة م�ررة ،ولكن ،و�ل، وال ،حتى ،أو ،ثم ،الفاء

   3>>. قام ز�د وعمرو

وفائدته تشر�ك  ،حد� أخواتهامل عطف �عضها على �عض �الواو أو إوصل الج و <<

  4>>.المعطوف عل�ه في الح�م المعطوف و

المخصوص ألن المتكلم رجع إلى األول طل� على التا�ع هو لغة الرجوع أُ  <<والعطف 

  5>>.�ه معه في الح�مفأوضحه �الثاني أو شرّ 

ه الرجوع إلى األول لتوض�حإشراك األول مع الثاني في الح�م إذا فهو  فالعطف هو

  .�الثاني

و إخراجه منه موطنا لرصد اصطالحات ترت�� �ظواهر إرجاع الكالم أ <<و�ذلك ��ون 

   6>>.التعل� المعنو� 

� من القول أّن عطف الب�ان سمي بهذا االسم ألنه جاء لتوض�ح و��ان ما س�قه عن نالح

  .  ع إل�ه ف�شر�ه بذلك في الح�مطر�� الرجو 

                                                           
شرح رضي الدین  ،الكاف�ة في النحو ،جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف �ابن الحاجب النحو� المالكي 1

  .    318ص ،1ج  ،م1995 ،)د � (  ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلم�ة ،االستر�اد�
   ،لبنان، بیروت ،لم�ةدار الكتب الع ،االستدالل في معاني الحروف دراسة في اللغة و األصوات ،أحمد �روم 2

  .   153ص، 104ص  ،م2000 ، �1  
  .318ص، الكاف�ة في النحو ،ابن الحاجب 3

 ، م2004 ،�1 ،بیروت ،صیدا ،الم�ت�ة العصر�ة ،علوم ال�الغة الب�ان والمعاني والبد�ع ،أحمد مصطفى المراغي4 

  .  139ص 
م�تب ال�حوث والدراسات دار  ،حاش�ة الخضر� على شرح ابن عقیل على ألف�ة ابن مالك ،یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي 5

  . 616ص  ،2ج  ،م 2011 ،)د � (  ،لبنان، بیروت ،الف�ر للط�اعة والنشر والتوز�ع
  .153ص  ،االستدالل في معاني الحروف دراسة في اللغة واألصوات ،أحمد �ّروم 6
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�عد  يءهو الرجوع إلى الش << العطف �أن: من خالل ما تقدم �م�ن القول و�التالي

إلى األول نصراف عنه ولهذا سمي التا�ع في عطف الب�ان عطفا ألن المتكلم رجع اال

  1>>.فأوضحه �الثاني 

  2>>  . ب�عض] �ذا[ ترا�� الكالم �عضا << ،إذا فالتعاطف في النحو 

دراج علماء ولعل إ) ...(العطف في الدرس اللغو� العر�ي هو أحد أبواب التوا�ع <<و

�اب من أبواب التوا�ع هو ما �فسر العالقة بین المعنى المعجمي اللغة العر��ة للعطف �

عنى االصطالحي الذ� صارت إل�ه مو�ین ال) ...(العطف والذ� یدور حول المیلكلمة ل

   3>>. هذه الكلمة في العرف اللغو� العر�ي 

من خالل القول تلك العالقة القائمة بین المعنى المعجمي و المعنى إذا یتضح لنا      

ة طرف وٕاعاد والمیل االصطالحي لكلمة العطف حیث ارت�� معناها المعجمي �الثني

إلى المفهوم  من اإلطار المعجمي المعنى على طرف آخر، و �التالي انتقلالشيء 

لى الكالم األول وتوض�حه على الرجوع إ دلت العطف فأص�حت  لكلمةاالصطالحي 

          .، وثني الكالم وعطف �عضه على �عض �الثاني

  

  

                                                           
  ،لبنان ،بیروت ،مؤسسة الرسالة دار الغفران ،معجم المصطلحات النحو�ة والصرف�ة ،دمحم سمیر نجیب المبد� 1

  .154ص ،)ف .� .ع(مادة  ،م1985 ،�1  

  .�عضه ب�عض] �ذا [ 

   ،لبنان ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،المعجم المفصل في اللغة واألدب ،م�شال عاصي ،إمیل بد�ع �عقوب 2

  . 428ص ،1م ،ةمادة العصور األدب� ،م1987 ،�1 

�حث تكمیلي لنیل درجة ماجستیر  ،"حروف العطف في سورة ال�قرة دراسة تطب�ق�ة تحلیل�ة " ،رق�ة بنت أبي طالب3 

الجامعة اإلسالم�ة  ،�ل�ة معارف الوحي والعلوم اإلنسان�ة، )اللغو�ات (قسم ، العلوم اإلنسان�ة في اللغة العر��ة وآدابها

 ).مخطو�( 47ص ،م2006جانفي  ،مالیز�ا ،العالم�ة
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  : أنواع العطف :ثالثا

التا�ع الجامد الذ� ��شف  <<فهو ،عنا�ة �بیرة�موضوع العطف وأولوه النحاة  اعتنى   

فعندما تحدث ابن  <<أحد التوا�ع  إذا فهو 1>>.لمتكلم من المتبوع  بب�انه وشرحهقصد ا

ضمنها من  <<:لذلك نجده �قول 2>> عن التوا�ع جعلها خمسة أنواع )ه316ت ( السراج

التوا�ع هي األسماء  <<�أنّ : ا نجده في �تب النحو قولهممن ذلك مو  3>>.عطف الب�ان

صفة  وكیدتأ: وهي خمسة أضرب ،یل الت�ع لغیرهاالتي ال �مسها اإلعراب إال على سب

  4>>.وعطف �حرفوعطف ب�ان و�دل 

 التو�یدو  النعت: التوا�ع خمسة وهي <<وقد جاء �ذلك في المفصل في اللغة واألدب �أن

  5>>.وعطف النس� البدلو  عطف الب�ان

 تا�ع وهو عطف ب�ان: و�نقسم إلى نوعین" العطف "هومن بین هذه التوا�ع  والذ� �عنینا 

ونوّضح ذلك وهو التا�ع �الحرف وعطف نس�  ،�أتي لتوض�حه و��انه أشهر من متبوعه

  :   في الش�ل اآلتي

  

  

  

                                                           
 2004) د � (  ،مصر، األزارط�ة ،دار المعرفة الجامع�ة ،ألف�ة ابن مالك في النحو والصرف ،ز�ن �امل الخو�س�ي 1

  .   133ص  ،3ج  ،م
، م�1،2012 ،لبنان ،بیروت  ،دار الكتب العلم�ة  ،الجملة العر��ة في دراسات المحدثین ،حسین علي فرحان العقیلي 2

  .   244ص 
مؤسسة الرسالة  ،تحقی� عبد الحسین الفتلي ، األصول في النحو،أبو ��ر دمحم بن سهیل بن السراج النحو� ال�غداد� 3

  . 19ص  ، 2ج  ،م 1996 ،�3 ،لبنان  ،بیروت  ،للط�اعة والنشر

، منشورات دمحم ب�ضون دار الكتب العلم�ة  نتقد�م إمیل بد�ع �عقوب  ،المفصل في صنعة اإلعراب  ،الزمخشر� 4 

  . 145ص  ،م1999 ،�1  ،لبنان، بیروت 
 .  346ص ، المعجم المفصل في اللغة واألدب ،إمیل بد�ع �عقوب 5
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  :فالعطف إذا على نوعین 

   :العطف نوعان  <<                          

  عطف النس�                                                     

هو تا�ع یلي أحد حروف العطف                                                                                        ، عطف النس�                                  

   )تا�ع (المعطوف .العاطف الحرف .المعطوف. الجملة  

  

                              عطف الب�ان 

  .هو تا�ع أشهر من متبوعه ، عطف الب�ان 

  .)تا�ع  (المعطوف .المعطوف عل�ه    .الجملة  

  

<<1  

   :عطف الب�ان 11

تا�ع جامد �ش�ه النعت  <<:  العر�ي �أنه النحو�  عطف الب�ان في الدرس مفهوم جاء   

و�نزل من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة ، في �ونه ��شف عن المراد �ما ��شف النعت

  الب�ان تا�ع موّضح لما قبلهنالح� من خالل القول �أن عطف   2>> .لكلمة غر��ة قبلها 

 إن �ان معرفةوالغرض منه توض�ح ذلك المتبوع  اسم جامد أشهر من متبوعه،إذا  فهو

  ]الرجز [ :قول الشاعر: نحو 

                                                           
، والتوز�عمؤسسة حورس الدول�ة للنشر  ،األساس في النحو والصرف موسوعة علم�ة عامة ،محمود إبراه�م الض�ع 1

  .  156ص   ،م2008 ،)د �( ر،مص ،اإلس�ندر�ة
  .  509ص ،)د ت( ،)د  �( ،لبنان، بیروت ،دار الف�ر ،جامع الدروس العر��ة  ،مصطفى الغالییني 2

  . روــــــــــــــمــــــــــــــد و عـــــــــــــــــــــز�جــاء     

  .   دــــــــــــــــك ز�ـــــــــــاحبــــــصـاء ــــــــــج
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   1>>ْر بَ دَ  والَ  بٍ قَ نَ  نْ ا مِ هَ سَّ مَ  امَ      ْر      مَ عُ  صٍ فْ و حَ بُ أَ  ا�ِ �ِ  مَ سَ قْ أَ  <<

 :  ىتعال  قوله ومنه   2>>حل�ا سوارا شتر�ت ا: نحو تخص�صه إن �ان ن�رة، <<و 

>>                        3<<        

�ما یتمیز �أنه  یخصصه، عطف الب�ان اسم �أتي لیوضح متبوعه أو نّ إ�م�ننا القول  إذا

  .   أشهر من ذلك المتبوع 

فیجوز في طعام أن  << ،4>>العطف المخصص <<مثال ونالح� أّن اآل�ة الكر�مة 

>>  : ىقوله تعال ما نجده و�ذلك 5>>��ون ب�انا وأن ��ون بدال     

   <<6   ماٍء " جاءت ب�انا لكلمة في اآل�ة الكر�مة " صدیٍد " نالح� أّن �لمة".   

7>>.فأخوها عطف ب�ان على حسین ، فاطمة جاء حسین أخوها  <<: قولهم ونحو  

  غیر صفة �أتي لتوض�ح متبوعه  جامد إذا فعطف الب�ان عند علماء النحو هو تا�ع

والدرس النحو� خاصة نجد  ،من خالل ال�حث في التراث العر�ي عامةإذا  أو تخص�صه،

  . وهو الب�ان اإل�ضاح  أن عطف الب�ان �أتي لغرض معین

                                                           
، عبد القادر بن عمر ال�غداد�، خزانة األدب ولب ل�اب لسان العرب، تحقی� عبد السالم هارون ، م�ت�ة الخانجي  1

  . والبیت لعبد هللا بن ��س�ة  155،  ص5م، ج1984، 2القاهرة، مصر،  � 
 .509مصطفى الغالییني،  جامع الدروس العر��ة، ص  2
  . 95سورة المائدة، اآل�ة 3
ابن هشام األنصار� جمال الدین عبد هللا بن یوسف بن أحمد ،  شرح شذور الذهب في معرفة �الم العرب، تحقی�  4

 . 436م، ص 1986، 1دمحم محي الدین عبد الحمید، الم�ت�ة العصر�ة، صیدا، بیروت، �
دار الطالئع، مصر،      ابن هشام األنصار�،  شرح قطر الند� و�ل الصد�،  تحقی� دمحم محي الدین عبد الحمید،  5

  . 294م، ص2009،  )د � ( 
 .16اآل�ة  ،براه�م سورة إ 6
  .    15م، العدد الثامن، ص2006، المجلة الجامعة، الجزائر، "العطف على المعنى أو على التوهم" ساسي منا�طة،  7
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 )...(ولهذا یجب أن ��ون أحد )..(الغرض ف�ه رفع الل�س )...(<<: من ذلك قولهمو 

   1>>. ه من غیره لیخّص  ،اآلخر في �ون الشخص معروفا �ه االسمین یز�د على

وتسم�ة هذا المفهوم �عطف الب�ان یرجعها النحاة إلى دوره في العطف إذ أّن األصل ف�ه 

فأصل جاء ، ل ف�ه العطف أن األص <<:  )ه 911ت( العطف ومن ذلك قول السیوطي

د مقامه ولذلك ال ��ون في غیر وهو ز�د حذف الحرف والضمیر وأق�م ز� :أخوك ز�د

؛ 3>>  األول لز�ادة ب�انه ر��ر  <<وسّمي هذا التا�ع �الب�ان ألّنه  2>>.سماء الظاهرة األ

توض�حه من خالل إ�ضاحه و رفع الل�س عنه إذ أّن دوره یتجلى في ب�ان ما قبله وز�ادة 

  .تخص�صه أو 

متبوعه "ب� �طا، غیر مؤول، جامد ص،أو مخّص  ح،موّض ، تا�ع <<وهعطف الب�ان إذا ف

   4>>والتن�یر  ، والتعر�ف،والجمع والتذ�یر والتأنیث، لتثن�ةوا في اإلعراب واإلفراد

راف� الشاعر المتنبي األمیر  :وال �حتاج إلى حرف عطف نحو  [..]والنوع  العدد،  <<و

�األسماء الصر�حة غیر المأخوذة من الفعل  <<الب�ان  ��ون عطفو  5>>.سیف الدولة 

؛ فقد بینت "وأكرمت خالدا أ�ا الولید ."" ا ضر�ت أ�ا دمحم ز�د: "نحو الم،�الكنى واألع

في  وهذا جلي؛ أ� یتحّق� �األسماء و الكنى و األعالم 6>>الكن�ة �العلم والعلم لكنیته 

  :                            ]جزالر  [: قول الشاعر عبد هللا بن ��س�ةالنحو العر�ي ومن ذلك 

    7>> ْر بَ دَ  والَ  بٍ قَ نَ  نْ ا مِ هَ سَّ مَ  امَ            ْر مَ عُ  صٍ فْ و حَ بُ أَ  ا�ِ �ِ  مَ سَ قْ أ <<

                                                           
بیروت، ، قدارة،  دار الجیل العر��ة، تحقی� فخر صالح  أبو البر�ات عبد الرحمان بن دمحم بن أبي سعید، أسرار 1

  .  262م،  ص1995،  1لبنان، �
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  تحقی� عبد العال سالم م�رم، مؤسسة الرسالة للط�اعة والنشر السیوطي 2

 . 133، ص3، ج)د ت (  ،)د � (والتوز�ع، بیروت، لبنان، 
  ، 1،  دار الجوهرة للنشر والتوز�ع، القاهرة، مصر، �السید أحمد علي دمحم، قضا�ا نحو�ة في علم العر��ة 3

  .230م،  ص2014
  .244، 243حسین علي فرحان،  الجملة العر��ة في دراسات المحدثین، ص 4
 . 545،  544م، ص2008،  1محمود مطرجي،  في النحو وتطب�قاته، دار النهضة العر��ة، بیروت، لبنان، � 5
 . 244الجملة العر��ة في دراسات المحدثین،  ص حسین علي فرحان العقیلي،   6
  . 155،  ص5ال�غداد�، خزانة األدب، ج 7
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فهو �ما تر� جار مجر� الترجمة حیث ، راد عمر بن  الخطاب رضي هللا عنهأ <<

  1>> .عن الكن�ة لق�امه �الشهرة دونها �شف

  2>>. وس�ن للضرورة الشعر�ة عطف ب�ان مرفوع، << إذا )فعمر  (

 3>> ستقاللهاالتا�ع المش�ه للصفة في إ�ضاح متبوعه وعدم  <<إذا فعطف الب�ان هو

   4>> إذا ترجمت بها و�نزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغر��ة <<)...(

 وعطفب�ان  عطفعلى نوعین  العطفمن خالل تتّ�ع الدرس العر�ي نالح� أّن إذا   

  : هقولابن مالك في وقد حددهما  نس�

   �ْ بَ ا سَ مَ  انُ �َ بَ  اآلنَ  ُض رَ غَ لْ اَ وَ    ْلَعْطُف ِإمَّا ُذو َبَ�اٍن َأْو َنَسْ�        اَ  <<

ــَفـــْه           لْ و اَ ذُ فَ        5>>  ــــــهْ فَ شِ ــ�َ نْ مُ  هِ �ِ  دِ ْص قَ لْ اَ  ةُ �قَ قِ حَ  َبَ�اِن َتاِ�ٌع ِشْ�َه الّصِ

كشف یتم من خالله ال�ش�ه الصفة  تا�ع جامد، ونالح� من القول أّن عطف الب�ان ه   

وتخص�صه إن �ان  إ�ضاح متبوعه إن �ان معرفة،��من دوره في و  عن المراد أو القصد

ولما �ان الش�ه بین عطف الب�ان والبدل �بیر  6>>. هذا خاتم حدید  <<: ن�رة  نحو

  .وعطف الب�ان متقار�ان جدا  البدل القول �أنّ أم�ننا من 

   

                                                           
  . 157الزمخشر�، المفصل في صنعة اإلعراب،  ص  1
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2
  .617،  ص1یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي، حاش�ة الخضر�، ج 3
  . 157الزمخشر�، المفصل في صنعة اإلعراب، ص  4
، ألف�ة ابن مالك في النحو والصرف، دار اإلمام مالك، �اب الواد�، الجزائر، )دمحم بن عبد هللا األندلسي (ابن مالك  5

  . 89م، ص2009، �1
دمحم بن أحمد بن عبد ال�ار� األهدل، الكواكب الدر�ة، على متممة األجروم�ة، دمحم بن دمحم الرعیني، مؤسسة الكتب  6

 531.، ص 2م، ج 5، 5199ن، �الثقاف�ة، بیروت،  لبنا
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إال أنه ل�س مشتقا )...(اسم �فسره اسم <<فهو  1>>.ان هو البدلعطف الب� << بل إنّ  

  2>>. ح�م المشت� فأش�ه البدلفي وال 

وأنا إلى اآلن  << :*ق بین عطف الب�ان والبدل المطاب�ال �فرّ وهو ابن الحاجب �قول و 

بل ال أر� عطف ، جلي بین بدل الكل من الكل و�ین عطف الب�ان  **لم �ظهر لي فرق 

   3>>... الب�ان إال البدل 

مما تقّدم أّن عطف الب�ان هو ذلك التا�ع الجامد المش�ه البدل و الصفة و فائدته نالح� 

  .ب�ان متبوعه أو تخص�صه 

د�ة یبنس�ة تقیتعني المطا�قة في اإلعراب  <<نالح� أّن الت�ع�ة في عطف الب�ان �ذلك و 

سواء أكان التا�ع اسما ، تأكیدا  لب�ان حالة من أحوال المتبوع توض�حا له أو تخص�صا أو

ش�ه �بیر إذا یتبین لنا أّن هناك  4>>. عطف الب�ان و التو�ید المعنو�  أم وصفا بدلیل

  .إّال أّن هذا ال ینفي تلك الفروق القائمة بینهما  بین البدل و عطف الب�ان،

ثم �سمى �عطف  << 5>>عد عطف الب�ان و�دل �ل من �ل قسما واحدا  <<: ا ومن هن

ضحا لألول وذلك إما �أن ��ون �عطف الب�ان من جملة بدل الكل ما ��ون الثاني مو 

  6>> خر وأن لم ��ن أخص منهو �أحدهما أشهر من اآلاسمان هلشيء 

  ]الرجز[ : عن ذلك نحو قول الشاعرونعطي مثاال 

                                                           
  .318الحاجب، الكاف�ة في النحو، صابن  1
جمال الدین الحسین بن بدر بن إ�از عبد هللا ، المحصول في شرح الفصول، شرح فصول ابن مع� في النحو،  2

  . 876، ص2، م)د ت(، )د �(تحقی� عبد الكر�م النجار،  دار عمار للنشر والتوز�ع ، عمان، األردن، 

  .هو بدل الكل من الكل : البدل المطاب� *

و حسین علي  171، 170إیناس �مال الحدید�، المصطلحات النحو�ة، ص: ینظر : إّال أّنه هناك فروقا بینهما **

و األشموني، شرح  338، 337و ابن الحاجب، الكاف�ة في النحو، ص 244فرحان العقیلي، الجملة العر��ة، ص

  .  360، 359مالك، صاألشموني، على ألف�ة ابن 
  . 337ابن الحاجب،  الكاف�ة في النحو، ص 3
عبد الوهاب حسن حمد، النظام النحو� في القرآن الكر�م تنازع األصوات والمعاني، دار الرضوان للنشر والتوز�ع،      4

 . 256ص ،م2012 ،�1 ،)د ب (  ،)د ب(
  . 246حسین علي فرحان،  الجملة العر��ة، ص 5
  .   338، الكاف�ة في النحو، صابن الحاجب 6
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  1 >>ْر بَ دَ  الَ وَ  بٍ قَ نَ  نْ ا مِ هَ سَّ ا مَ مَ          ْر مَ عُ  صٍ فْ و حَ بُ أَ  ا�ِ �ِ  مَ سَ قْ أَ  <<

  2>>..ابن الخطاب رضي هللا عنه �ان �عمر أشهر منه �أبي حفص  <<فإن 

�قع علما �عد  أكثر ما <<و 3>>�ن�ة أو لق�ا  یختص عطف الب�ان �العلم اسما أو << إذا

   4>>.علم أو علما �عد �ن�ة أو �ن�ة �عد علم 

  ]الوافر  [ : نحو قول الشاعر

  5>>ا وعَ قُ وُ  هُ �ُ قُ رْ تَ  رُ یْ الطَ  هِ �ْ لَ عَ               رٍ شْ � �ِ رِ �ْ �َ لْ اَ  كِ ارِ التَ  نُ ا ابْ نَ أَ  <<

  6>>. جاء عطف ب�ان على ال��ر�  <<:ف�شر

أّدت إلى الجمع بینهما  "بدل �ل من �ل" و "عطف الب�ان"القائمة بین  الش�ه إذا فعالقة 

هذا أبو علي  : ألن �ل منهما یوضح ما قبله نحو  الب�ان <<تحت تسم�ة واحدة وهي 

األمثلة الثالثة في  )خالد  (جاء. ورأیت أ�ا علي خالدا -  .مررت �أبي علي خالد -.خالد

  7>>... واإلعراب  في التعر�ف والتذ�یر واإلفراد لب�ان ما قبله وقد طاب� متبوعه 

   :أمثلة عن عطف الب�ان

 :قوله تعالى   >>             <<8 >>  إن أن تقوموا

  9>>. عطف ب�ان على واحدة 

                                                           
  . 155، ص5ال�غداد�، خزانة األدب، ج 1
  .  338ابن الحاجب، الكاف�ة في النحو، ص  2
  .357،  ص2األشموني، شرح األشموني على ألف�ة ابن مالك، م 3
  .876، ص2جمال الدین بن إ�از،  المحصول في شرح الفصول، م 4
  . 295ابن هشام، شرح قطر الند�، ص 5
  . 158الزمخشر�، المفصل في صنعة اإلعراب، ص: ینظر 6
  .  246حسین علي فرحان، الجملة العر��ة، ص  7
 . 46سورة س�أ، اآل�ة  8
ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب عن �تب األعار�ب،  تقد�م حسن حمد،  منشورات دمحم علي ب�ضون، دار الكتب  9

  . 315 ، ص2م، ج 1998، 1لبنان، �، العلم�ة،  بیروت 
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>>   : قوله تعالى              << 1  

  2>> .من حیث س�نتم : من وجد�م عطف ب�ان لقوله تعالى  <<إن 

 <<:قوله تعالى             <<3 

   4>>. فز�تونة عطف ب�ان لشجرة   )...(<<

نالح� أّن عطف الب�ان الوارد و  قمنا �طرح هذه األمثلة التوض�ح�ة على سبیل المثال  

  .جاء لب�ان ما قبله وتوض�حه وهذا هو الغرض من عطف الب�ان  قدفیها 

  : عطف النس�  1-2

  : عطف النس� عند ابن مالك في قوله ورد

  5>>قْ دَ َص  نْ مَ  اءٍ نَ ثَ وَ  دٍّ وُ بِ  ْص ُص خْ ا�َ       �ْ سَ نَ ال فُ طْ عَ  عٍ �ِ تْ مُ  فٍ رْ حَ �ِ  الٍ تَ  <<

َقُه َنظََّمُه  )...(، دٍ احِ وَ  امٍ ظَ نِ  ةِ �قَ رِ طَ ى لَ عَ  انَ �َ ا مَ  ءيٍ شَ  لِّ �ُ  نْ مِ  <<: النس� في اللغة و  َوَنسَّ

   هِ �ْ لَ عَ  َت فْ طَ إذا عَ  �ِ سَ والنحو�ون �سمون حروف العطف حروف النَ . َعَلى الَسَواءْ 

معطوف  <<فذلك معناه أّنه  )..(وقوله َتاٍل ِ�َحرْف   6>>. داً احِ � وَ رَ جْ � مَ رَ جَ  هُ دَ عْ ا �َ یئْ شَ 

   7>>النس� تا�ع �سبب حرف أو مع حرف 

اني منسوقا و معطوفا إذا یتبین لنا أّن النس� ال یتحّق� إّال �الحرف الذ� یجعل الطرف الث

  ) .الطرف األول على أ� ( ؛ على ما قبله

                                                           
  .  6سورة الطالق، اآل�ة  1
  .  315، ص2ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب، ج 2
 . 35سورة النور، اآل�ة  3
  . 135، ص3ز�ن �امل الخو�س�ي، ألف�ة ابن مالك في النحو والصرف، ج 4
 . 90ابن مالك، ألف�ة ابن مالك في النحو و الصرف، ص5
  . 4412، ص6، م)ق . س. ن (ابن منظور، لسان العرب، مادة  6
  619یوسف الشیخ ال�قاعي، حاش�ة الخضر�، ص 7
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العطف �حروف و�قال له عطف  <<: وهذا ما نجده عند صاحب المنصور�ة في قوله 

                                                                             1>>النس�

 م آخر بواسطة حرف من حروف العطف هو إت�اع اسم �اس <<: إذا فعطف النس�

دمحم وعلي وهما �لمتان غیر أنهما : معطوفا مثل *سمى المتبوع  معطوفا عل�ه والتا�عو�

وهما بذلك . دمحم وعلي حاضران: ل �أن �قالفع ینتظران تتمة توضحهما من اسم أو

  3>>.ف�ال االسمین متحدث عنهما <<إذا   2>>�أنهما �لمة واحدة 

��ون ف التي تعمل على أّن و نالح� من القول أّن عطف النس� یتّم بواسطة الحر       

 ]..[هذا أخو ز�د وعمرو <<:إلضافةانقول في و�ذلك ، الكالم منسوقا �عضه على �عض

إذ  اأوجزو  هذا أخو ز�د وأخو عمرو؛ وٕانما: ف�أنك قلت  االسمین  فاإلضافة إلى �ل من

وأنه في  من القوانین الطب�ع�ة في اللغات، أن االقتصادتعلم وأنت  ،داال اإلیجاز اوجدو 

   4>>..وتشر�ك أ إشراك: [..] فل�س األمر في العطف إت�اعا وٕانما ]..[العر��ة �ثیر شائع 

..<<4   

  ؛ أ� وهو الواقع 5 >>التشر�ك ما سمي عند النحاة �العطف أو المنسوق � <<والمقصود  

  الواقع 

   6>>. تا�عا �أحد حروفه << 

                                                           
م، 2000،  2، �)د ب(، )د ب(السید دمحم الحسیني الشیراز�، المنصور�ة في النحو والصرف،  هیئة دمحم األمین، 1

               . 218ص 

ابن هشام األنصار�، شرح قطر : ینظر. هو �ل �لمة ثان�ة ال �مسها اإلعراب إال عل سبیل الت�ع لما س�قها: التا�ع*

  . 399الند�، ص 

  .    127، ص)د ت( ، 6شوقي ضیف،  تجدید النحو، دار المعارف، القاهرة، مصر، �2 
  . 155إبراه�م مصطفى، إح�اء النحو، ص  3
  . 116إبراه�م مصطفى، إح�اء النحو، ص  4
  ،1ا�ة للنشر والتوز�ع، عمان، األردن، �ر�اض یونس السواد،  مهد� المخزومي وجهوده النحو�ة، دار الر 5

 .  47م، ص  2009
جمال الدین دمحم بن عبد هللا الطائي الج�اني األندلسي، شرح التسهیل، تحقی� عبد الرحمان السید، دمحم بدو� المختون،   6

  . 344، ص )د ت(، )د �(، )د ب(دار هجر للط�اعة والنشر، 
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  ".العطف �حرف " ، لذلك نجده �سمى ا یتحّق� عطف النس� بواسطة الحرفإذ   

  [..]اهتم األصولیون  <<قد ،ع العطف ومتعلقاته من أح�ام وصور�ما اهتم النحاة �موضو  

وصفهم في  نطالقا من معاني حروفه التي تشتد حاجة الفق�ه إلیهاعنا�ة �بیرة اد أولوه وق

فال تستقل �المعقول�ة وال تكون  ائقها روا�� جزئ�ة ومعاني ت�ع�ة علم أن حقا : لها �قولهم

  1>>.منها حروف العطف الكالم إال مع ضم�مة وهي أقسام ر�نا في

  طف دور �بیر في التر�یب اللغو� لعیتبین لنا من خالل هذا الطرح أن لحروف ا إذا

إذا �انت مع ضم�مة؛ أ� تر�� تستقل بذاتها �قدر ما ��ون لها الدور األهم أنها ال  الإ

  2>>.ف��ون الكالم منسوق �عضه على �عض <<.ینمعطوفبین 

نالح� من خالل ما تقّدم أّن المعطوف والمعطوف عل�ه ینفصالن بواسطة حرف إذا     

   .على ر�� التر�یب اللغو�  لذ� �عملا العطف

التعر�ف ه في اإلعراب و�جوز إختالفهما في یت�ع المعطوف عل� <<ونالح� أّن المعطوف

ل في المعجم المفّص أ�ضا  عطف النس�  وقد جاء تعر�ف 3>>.والتن�یر والعدد والنوع 

؛ ومعنى ذلك أّن حرف صل عن متبوعه �حرف من حروف العطفأّنه تا�ع ینفعلى 

التا�ع هو  << :في ذلك بد�ع �عقوب �قول ،فیر�� بینهما یتوس� التا�ع و المتبوعالعطف 

  ؛ 4>> .وسعیدجاء دمحم : روف العطف نحومتبوعه أحد حالذ� یتوس� بینه و�ین 

وهو المسمى عند  أ� أّن حرف العطف یتوس� المعطوف و المعطوف عل�ه فیر�� بینهما

النس� هو ذلك العطف الذ� یتحّق�  إذا فعطف 5>> طف �الحرفالع <<: ابن �ع�ش

                                                                                                                                                                                
وساسي  515، 514فى الغالییني، جامع الدروس العر��ة، صمصط: ینظر إلى: أح�ام وصور عطف النس�*

  . 18، 17، 16منا�طة، العطف على المعنى أو على التوهم، ص
  . 153أحمد �روم، االستدالل في معاني الحروف، ص  1
  . 619ص  ،یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي، حاش�ة الخضر� : ینظر 2
 . 543محمود مطرجي، في النخو وتطب�قاته، ص  3
  . 870إمیل بد�ع �عقوب، المعجم المفصل في اللغة واألدب، ص  4
موف� الدین �ع�ش بن علي بن �ع�ش النحو�، شرح المفصل، تعلی� مشیخة األزهر، إدارة الط�اعة المنیر�ة، القاهرة،  5

  . 74، ص 3، ج)د ت(، )د �(مصر، 
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حّق� بذلك تناس� �الحروف التي تعمل على الر�� بین المعطوف و المعطوف عل�ه فیت

  .الكالم و ترا�طه

العطف أو العطف �حرف  <<وعطف  أداةأ� ؛ 1>>)عطف النس�في ألداة  (<<أ�   

أحرف   ( المتبوعهذا المفهوم یتمیز بوجود واسطة بینه و�ین [...] *أو عطف النس�

روا�� تستخدم  فدور معاني العطف تمیز ��ونها << إذا 2>> ).العطف أو أحرف النس� 

وقد سّمي هذا العطف  الجملبین تناس� الفیتحق� بذلك  3>>..بینهافي وصل الجمل ف�ما 

ن بین أنواع والنوع الذ� �عنینا م   4>>ینس� الكالم �عضه على �عض <<�النس� �ونه 

هو عطف النس� الذ� یتحّق� �الحروف ومعانیها من خالل الر��  هذا المقام،العطف في 

إذا من خالل ما تقدم نالح�  الكالم منسوقا وف� نظام معّین بین المعطوف وتا�عه وجعل

مع العلم جمل  و�سمى هذا النوع �عطف النس�، أّن حروف العطف تستخدم في وصل ال

  : قد أوردها ابن مالك في ألفیته �قوله و ، أّن هذه الحروف تت�این ف�ما بینها 

  ) فاَ وَ وَ  قٌ دْ ِص  �كَ فِ َ�ـ (، وْ أَ  ، مْ أَ ى، تَّ حَ         ا،فَ  مَّ ثُ  ،اوٍ وَ بِ  اقً لَ طْ مُ  فُ طْ عَ الْ فَ  <<

  5>> ) الَ طَ  نْ لكِ  ؤٌ رُ مْ ا دُ بْ یَ  مْ لَ  (َ�ـ : َلِكْن،     ،والَ  ،لْ بَ  بُ سْ حَ فَ  الَ  ظاً فْ لَ  ْت عَ �ِ تْ أُ     

الحروف هي حروف العطف التي تعمل على الر�� بین المعطوف و المعطوف إذا  هذه 

  . م من خاللها منسوقا �عضه على �عضعل�ه ف�أتي الكال

الفعل الذ� �س�قها المعطوف  الحروف تتوس� اسمین أو فعلین و��ون االسم أو <<وهذه 

لشرح �ا ) عطف النس� (ابن هشام األنصار� حروف العطف؛  وقد تناول 1>>. عل�ه

                                                           
م، 2004،  )د �(لنشر،  عّمان، األردن، شو�ت علي عبد الرحمان درو�ش، الرخصة النحو�ة، دائرة المطبوعات وا 1

195.  
  . 170إیناس �مال الحدید�، المصطلحات النحو�ة في التراث النحو�، ص  2

إیناس �مال الحدید�،  المصطلحات النحو�ة في التراث : التسم�ات الثالث شائعة في الدراسات النحو�ة ینظر *

  .   145زمخشر�، المفصل في صنعة اإلعراب، صو ال 74، ص 3وابن �ع�ش، شرح المفصل، ج 170النحو�، ص
  .154أحمد �روم، االستدالل في معاني الحروف، ص  3
  .394م، ص 1988، )د �( عبده الراجحي، التطبی� النحو�، دار النهضة العر��ة، بیروت، لبنان،  4
  . 620ة الخضر�، صو یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي، حاش� 90ابن مالك، ألف�ة ابن مالك في النحو والصرف، ص  5
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المعطوف و المعطوف عل�ه  حیث نجده �قول  و�ّین معانیها ودورها الذ� هو الر�� بین

للجمع  مّ و�ثُ ..] .[و�الفاء للجمع والترتیب ، وهو �الواو لمطل� الجمع  <<: في هذا العطف

اإل�احة، أو  و�أو �عد الطلب للتخییر ،ى للجمع والغا�ة و�أم للتسو�ةو�حتّ ، [...]والترتیب

  2>>..و�ال للنفي ، ..].[ هالتقر�ر متلوّ  ]..[و�بل] ..[و�عد الخبر للشك 

حروف العطف هي إحد� الروا�� ما �عرف  << :أنّ  یر� نجد إبراه�م محمود خلیل و  

جمع العطف ی وأنّ  ]...[�األدوات المنطق�ة �الواو وثم و أو غیرها من أدوات العطف 

 ح�مه أنْ  <<ونجد أّن للمعطوف ح�ما إذ أّن   3>>.عددا من الجمل في نس� متزامن

ومن شأن واو العطف أن تشرك الثاني مع األول لفظا ] ...[��ون موافقا للمعطوف عل�ه 

إذا فعطف النس� هو ذلك العطف الذ� یتحّق� �الحروف التي تتوّس�   4>>ومعنى 

  .�طهوترا المعطوف و المعطوف عل�ه وتر�� بینهما فیتحّق� بذلك تناس� الكالم

الواو وثم   <<: وهي 5>>روف العطففي سائر ح ما رأیت في الواو العاطفة تراه  <<و 

  6>>.بین التا�ع والمتبوع لفظا ومعنىوأم  وأو فهذه الستة تشرك  وحتى ،وفا

هي األدوات  ء،الفا الواو وثم و <<: ب إل�ه مهد� المخزومي فهو یر� أنوهو ما ذه

فاألولى لإلضراب .  التي تفید العطف؛ ألن العطف تشر�ك وال تشر�ك في بل ولكن وال

ف و هو الذ� �قع �الحر  <<ذا فعطف النس� إ 7>>.الثالثة للنفيوالثان�ة لالستدراك و 

                                                                                                                                                                                
،  مذ�رة ماجستیر في علوم اللسان "األدوات النحو�ة دراسة في البن�ة والوظ�فة سورة الكهف أنموذجا " أمینة رقی�،  1

العر�ي، إشراف دمحم خان،  قسم األدب العر�ي، �ل�ة اآلداب والعلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة، جامعة دمحم خ�ضر،  �س�رة، 

  . )مخطو� (  38م، ص2005/ م  2004
  . 447، ص445ابن هشام األنصار�، شرح شذور الذهب، ص 2
، )د ب(، )د ب(إبراه�م محمود خلیل، النقد األدبي الحدیث من المحاكاة إلى التف��ك، دار المسیرة للنشر والتوز�ع،  3

  . 162م، ص2003، �1
م، 3،2011لكتب العلم�ة، بیروت، لبنان، �السیوطي، األش�اه والنظائر في النحو، وضع حواش�ه غر�د الشیخ، دار ا 4

 .4، ص4، ج2م
 .116إبراه�م مصطفى، إح�اء النحو، ص  5
  .  361األشموني، شرح األشموني على ألف�ة ابن مالك، ص 6
 .   107ر�اض یونس السّواد، مهد� المخزومي وجهوده النحو�ة، ص 7
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أم م�سورة م�ررة  �فة وأم وأو وال و�ل ولكن الخف الواو والفاء و: ومعانیها وهي عشرة 

                                                                            .ف وتسّمى حروف النس�وهي حروف العط  1>>.وحتى

 قسمان و�م�ن التفسیر أكثر من خاللمن خالل ما سب� أن حروف العطف و�تضح لنا 

لفظا ما تشرك بین التا�ع والمتبوع  <<ما ورد في الدرس العر�ي وذلك �أّن أحدهما 

  : وهي 2>>ومعنى

  . جاء ز�د ثم عمرو : نحو  ثم، –    .جاء ز�د وعمرو: نحوالواو  <<

قدم  << :ونعطي مثاال عن ذلك نحو 3>>*حتى-     .جاء ز�د فعمرو: نحو ،الفاء -

: أو نحو   .أ ز�د عندك أم عمرو <<: نحو ،أم -            4>>. الحجاج حتى المشاة

؛ أ� في فهذه الحروف تشرك بین التا�ع و المتبوع إعرا�ا وح�ما  5>>.جاء ز�د أو عمرو

       .المعنى اللف� و 

الذ� �شرك في ؛ أ� ذلك النوع من الحروف 6>>�شرك لفضا فق�  ما: الثاني <<و

المعطوف عل�ه في  وبین المعطوف  <<�شرك هذا النوعإذا فاإلعراب دون الح�م 

    بل وال( :  وهي و�شمل ثالثة أحرفأ� في اللف� دون المعنى  اإلعراب دون الح�م؛

؛ أ� 8>> ).. وأت�عت لفظا فحسب ( << :ن مالك�فسره قول اب وهذا ما 7>>. لكنو 

سب� أّن  إذا یّتضح لنا مما  9>>.)بل وال ولكن (  <<وهيالعطف المت�ق�ة  حروف

                                                           
  .  154أحمد �روم، االستدالل في معاني الحروف، ص  1
  .  361وني، شرح األشموني على ألف�ة ابن مالك، صاألشم 2

و دمحم بن أحمد بن عبد ال�ار�  512مصطفى الغالییني، جامع الدروس العر��ة، ص : العطف بها قلیل ینظر: حتى *

  .  546األهدل، الكواكب الدر�ة، ص
  .  620یوسف الشیخ ، حاش�ة الخضر�، ص 3
، دار أسامة للنشر والتوز�ع، عمان،  "المعنى، المبنى، اإلعراب"خضر عبد الرح�م أبو العینین، معجم الحروف العر��ة  4

 .  169م، ص2011، 1األردن، �
  . 142ز�ن �امل الخو�س�ي، ألف�ة ابن مالك، ص 5
 . 620یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي، حاش�ة الخضر�، ص  6
  . 870مفصل في اللغة واألدب، صإمیل بد�ع �عقوب، المعجم ال 7
  .  90ابن مالك، الف�ة ابن مالك في النحو والصرف، ص 8
  . 360األشموني، شرح األشموني، ص 9
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تشرك  أّنها والمعنى؛ أ�في اللف�  حروف العطف تفید إشراك المعطوف والمعطوف عل�ه

نها وأخر� تفید إشراكه في اللف� فق� مع العلم أ  المعطوف عل�ه في إعراب المعطوف

  .تت�این في معانیها

فهذه الحروف �لها  <<: مع �قولفي �تا�ه اللّ ) ه392ت (وهو ما ذهب إل�ه ابن جني 

ف روف العطأن حو�ما   1>>.ومعانیها مختلفةتجتمع في إدخال الثاني في إعراب األول 

تفید  أخر�  الترتیب وأح�انا تفید المشار�ة وأح�اناتختلف من حیث المعنى فهي تفید 

ونعطي ومن خالل ما تقّدم لنا أن نوّضح حروف العطف  *قیب وغیرها من المعانيالتع

قوله  نحو  2>>لمطل� الجمع <<واو العطف  -:عن ذلك توض�ح�ةال �عض األمثلة

>>   :تعالى         <<3  -  4>>للترتیب �انفصال <<ثّم 

 >>    :قوله تعالى نحو 4>>�انفصال                 

<<5  

                                                           
أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في اللغة العر��ة، تحقی� سم�ح عبد هللا أبو مغلي، دار البدا�ة ناشرون، عمان،  1

  . 78م، ص2009، 1األردن، �

ومصطفى  620یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي، حاش�ة الخضر�، ص: ثر في معاني حروف العطف ینظرللتفصیل أك* 

وعبد ال�ار� األهدل، الكواكب  41وحمد� الشیخ، األدوات النحو�ة، ص 512الغالییني، جامع الدروس العر��ة، ص

  .209، ص4وفاضل السامرائي، معاني النحو، ج 556الدر�ة، ص
مایرة، مغني األل�اب عن �تب الصرف واإلعراب، دار الف�ر ناشرون، عّمان،  األردن، نهاد الموسى، إسماعیل ع 2

  .   78م، ص2010، �1
 .26سورة الحدید، اآل�ة  3
  .  356األشموني، شرح األشموني، ص 4
  .22، 21سورة ع�س، اآل�ة 5
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 :قوله تعالى نحو 1>>للتسو�ة  <<أم               

   2  التوض�ح وف العطف هنا على سبیل التمثیل و وذ�ر �عض األمثلة عن حر

األساس إذ أّن ال�حث موضوعه  ل ال �سعنا لو أردنا التفصیل أكثر،ال الحصر ألّن المجا

ال�حث في هذا الموضوع الدراسة و العطف على المعنى وهذا ما سنوّضحه من خالل هو 

  .المنج�ات لتطبی� على السور الس�عو ا

التا�ع الذ� یتوس�  << :ذلك نجد أن �تب النحو قد اتفقت على أن العطف هوإذا      

 ،بل  ،ال، أم ،حتى ،ثم ،الفاء الواو،(: وهي 3>>..متبوعه أحد أحرف العطف بینه و�ین 

علم أن العلم ا  << :في قوله )ه681( وهذا ما ذهب إل�ه عبد القاهر الجرجاني  ).لكن

ومعلوم أن فائدة  ]...[ ع في الجمل من عطف �عضها على �عضأن �صن�ما ین�غي 

وأنه إذا أشر�ه في إعرا�ه فقد ، العطف في المفرد أن �شرك الثاني في إعراب األول 

 و، عطوف على المرفوع �أنه فاعل مثلهأن الم: نحو، ح�م ذلك اإلعراب أشر�ه في

نستنتج  4>>.له في ذلكشر�ك  أو له، هالمعطوف على المنصوب �أنه مفعول �ه أو ف�

بینه و�ین متبوعه أحد حروف من خالل ما سب� أن عطف النس� هو تا�ع �شرك 

بل  ،ال ( :ومنها ما �شرك التا�ع لفظا ومعنى ومنها ما �شر�ه لفظا فق� وهي، العطف

  .)نلك

   :العطف على المعنى أو على التوهم  3- 1

                                                           
نادر�ة للنشر والتوز�ع، عّمان، األردن، فهد خلیل زاید، الحروف معانیها، مخارجها وأصواتها في لغتنا العر��ة،  دار الج 1

  . 176م، ص2008، �1
  .6ال�قرة، اآل�ةسورة  2
دمحم حماسة عبد الطیف، أحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زهران،  النحو األساسي،  دار الف�ر العر�ي، مصر،    3

  .  387م، ص1997، )د �(
، 222م، ص2004، 5الجرجاني،  دالئل اإلعجاز، تعلی� محمود دمحم شاكر، م�ت�ة الخانجي، القاهرة،  مصر،  �  4

223  . 
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  : نجدها ثالثة أقسام  إذا �حثنا في أقسام عطف النس� 

لعطف ا اأ�ض و�سمىم العطف على التوهو العطف على المحل  والعطف على اللف�  <<

   1>>.  على المعنى

وهو موضوع ال�حث والدراسة وهذا ما دفعنا إلى ال�حث في مفهوم هذا األسلوب وٕابراز 

 دُ ْص القَ  :�أنهمفهوم المعنى في لسان العرب فقد ورد أسرار التر�یب من خالل الغوص ف�ه 

            .إذا فالمعنى في لسان العرب یدور حول القصد  هُ دَ ِص قْ ء مَ يٍ شِ  لُّ ى �ُ نَ عْ مَ وَ 

 مٍ الَ �َ  لُّ ى �ُ نَ عْ مَ وَ  )...(كَ دُ ِص قْ �َ  �ْ أَ  �كَ نِ عْ �َ وَ  )...(هُ تُ جْ رَ خْ أَ  ئَ الشَّ  تُ وْ نَ عَ  <<فهو إذا من 

  .) توهم ( التوهم فهو مصدر للفعلأّما  2 >>..ه ُ دَ ِص قْ مَ  هِ نیتِ عْ ومَ  هِ اتِ نَ عْ مَ وَ 

 ارٌ فَ قِ  ٌض رْ وا أَ الُ قَ وَ  <<:ونجد صاحب المص�اح �قول 3>>الوهم من خطرات القلب <<و 

 :حب الكل�ات فهو أما عند صا 4>>هِ لِ یُّ خَ ى تَ لَ عَ  �ْ ا أَ هَ تِ عَ سِ لِ  عِ واِض المَ  عِ مْ جَ  مِ هُ وَ لى تَ عَ 

 5 >>..ا ودً ُص قْ مَ  انَ  إذا �َ إالَّ  ءيٍ ى شَ لَ نى عَ عْ مَ الْ  ونَ قُ لِ طْ �ُ  والَ  )..(يءشَ �ِ  دُ َص قْ ا �ُ مَ  )..(<<

من خالل یوضح هذا المفهوم   ) JOHN LINS( للغو� اإلنجلیز� جون الینزونجد ا

معنى أ� تعبیر ما هو إال مجموع عالقات المعنى القائمة بینه و�ین  إنّ  <<: قوله 

معنى التوهم نجد قول زهیر بن  في ومما ورد في التراث العر�ي 6>>.التعابیر األخر� 

  ]الطو�ل [ : أبي سلمى 

                                                           
دمحم بن أحمد عبد ال�ار� : و�نظر  255حسین علي فرحان العقیلي، الجملة العر��ة في دراسات المحدثین، ص: ینظر 1

  . 987لبرهان في علوم القرآن، صالزر�شي، ا: و�نظر 538األهدل، الكواكب الدر�ة، ص
 . 451،  ص4، م)ا . ن . ع ( ابن منظور، لسان العرب، مادة  2
ه،  دار الكتب العلم�ة ،  3أسامة رشید الصفار، المناظرات النحو�ة والصرف�ة نشأتها وتطورها حتى نها�ة القرن  3

  .  237م، ص2012، 1بیروت، لبنان، �
  . 511، ص2، ج)د ت(، )د �(�اح المنیر�ة م�ت�ة لبنان، بیروت، لبنان، أحمد بن دمحم علي، المصالفیومي  4
أبو ال�قاء الكفو� أیوب بن موسى الحسیني، الكل�ات معجم في المصطلحات والفروق اللغو�ة،  وضع فهارسه عدنان  5

 . 281م، ص1976، )د �(درو�ش ودمحم المصر�،  منشورات وزارة الثقافة، دمش�، سور�ا، 
، 1ز، اللغة والمعنى والس�اق، ترجمة ع�اس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد، العراق، �جون الین 6

  .  62م، ص1987
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   1>>فأل�ا عرفت الدار �عد توهم     بها من �عد عشر�ن حجة      وقفت  <<

لمعنى الجزئي التوهم إدراك ا <<:�قوله) ه 816( ر�فات �عرفه الجرجانيوفي معجم التع 

في أسلوب شائع  )ه395/ 329( ن فارسقد جعله اب و 2 >>.�المحسوساتالمتعل� 

  . و�ثیر الورود سنة في �الم العرب العر��ة و 

  3>> واإلیهامومن سنن العرب التوهم  << :في حدیثه عن هذا األسلوب �قول  حیث نجده

: ذلك�ما �قول ابن فارس أّن   4>>.ثم یجعل ذلك �الح� أن یتوهم أحدهم شیئا <<وهو

المعاجم  �أن التوهم هو التخیل وتمثل فقد أجمعت إذا  5 >>.�ثیر في أشعارهم   <<

         .إذا هو فن وأسلوب في الكالم ،  وهو �ذلك نوع من أنواع العطف،  يءالش

التوهم فرع من أنواع العطف یب�ح للمتكلم الخروج  <<: و�عرفه نجیب المبد� �قوله 

 6 >>.متوهمه الكالم توهما لوجود عامل في إعرا�ه على غیر وجهه الذ� �قتض� �الكالم

تعاطفین غیر موجودة في الحق�قة مأن تكون العالقة الجامعة للمعنى في ال<<هو و 

   7>>.وٕانما تكون موجودة من جهة التوهم  ]...[الظاهرة 

وقع في �المهم أبلغ من تنز�لهم لفظا  <<: إذ �قول  ابل�غ اونجده عند ابن هشام أسلو�

تنز�لهم اللف� المعدوم الصالح للوجود �منزلة وهو ، موجودا منزلة لف� آخر لكونه �معناه 

  8>>.الموجود

                                                           
  . 103زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر، ص 1
ر، علي بن دمحم السید الشر�ف الجرجاني، معجم التعر�فات، تحقی� دمحم الصّدی� المنشاو�، دار الفضیلة، القاهرة، مص 2

 .   64، ص)د ت(، )د �(
أبو الحسن أحمد بن فارس بن ز�ر�ا الراز� اللغو�، الصاحبي في فقه اللغة العر��ة ومسائلها وسنن العرب في  3

 .    228م، ص1993، �1المها، تحقی� عمر فاروق الطّ�اع، م�ت�ة المعارف، بیروت، لبنان، �
أحمد جاد المولى، دمحم علي البجاو�، دمحم أبو الفضل إبراه�م، دار السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دمحم  4

 .  336، ص1، ج)د ت(، )د �(الجیل، بیروت،  لبنان، 
 . 228ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص 5
، 1دمحم سمیر نجیب المبد�، معجم المصطلحات النحو�ة والصرف�ة، مؤسسة الرسالة دار الغفران،  بیروت، لبنان، � 6

  .  246، )م. ه . و(م، مادة 1985
  . 272دمحم الطاهر الحمصي، م�احث في علم المعاني، ص 7
  . 889ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب، ص 8
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أسلوب في العر��ة ) العطف على المعنى ( التوهم العطف على  یتبین لنا أنّ إذا      

حیث �منحها مساحة تعبیر�ة أكبر من خالل  واللغة النحو والصرفوموضوع یتصل �

 التي �ثرت في العر��ة یب اللغو�ةالتأو�ل المتعّددة في التراك ومظاهر التخر�جات النحو�ة

  .التي تش�ع في العر��ة  من أهّم الظواهر اللغو�ةو�ذلك أص�ح التوهم 

  

  

في  والحمل على المعنى واسع <<:في الخصائص �قول) ه 392ت( لذلك نجد ابن جني

  1 >>.هذه اللغة جدا 

هو تمثل أو تخیل : تعر�ف التوهم في االصطالح فقد عرف �عدة تعر�فات فقیل  <<أما

إن التوهم  ]...[نطقا معینا و یجر� الكالم عل�ه �قتضي ]..[عنصر صوتي أو صرفي 

   2>>.لمة توهم �لمة أخر� �سبب اإلغفال� يءمج: �عني 

 بین التعر�ف اللغو� واالصطالحي القائمة  من خالل هذا الطرح تتبین لنا تلك العالقة    

الموجود ومن خالل دراستنا لهذا  يءوٕاحالله محل الش يءل الشوالتي تتمثل في تخیّ 

�عطف االسم على اسم  أنّ  << :في �اب العطف فقال �أّن التوهم جعله األسلوب نجد من

   3 >>.یجر�ه على شيء �قع في مثله �ثیرا  آخر فال یجر�ه على لفظه و إنما

اللغو�ة المواض�ع  <<من ) على المعنى( التوهمذا یتبین لنا أّن موضوع العطف على إ   

رآن والقفي الشعر والنثر  و�تمثلیتصل �المستو�ین النحو� والصرفي  المهمة فهو

  4 >>.الكر�م

                                                           
 .     423، ص2، ج)د ت(، )د �( ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقی� دمحم علي النجار، الم�ت�ة العلم�ة، 1
  . 17التوهم ف�تب معاني القرآن ،  صصدام حمو حمزة ، الحمل على  2
  .    158م،  ص1991، )د �(عدنان دمحم سلمان، التوا�ع في �تاب سیبو�ه، جامعة �غداد، �غداد، العراق،  3
 . 8، 6ص قاسم دمحم صالح، ظاهرة الحمل على التوهم في النحو، قسم اللغة العر��ة، جامعة جرش، 4

http://www.mjma/indes.php/2008-12-21-08-17-h-t-m-l .   / 11:34  /  2016/2/14                
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�ونه قد استعمل في  )الغل�( لمصطلحال بّد أن نتطّرق عن مسألة التوهم �ما أّننا نتحّدث و 

ونجد صاحب الخزانة  التوهم،بدل الغل� سیبو�ه مصطلح الدرس النحو� فقد استخدم 

�یف وهو  �ه �الغل� التوهم ال حق�قة الغل�،ومراد سیبو  <<: یواف� سیبو�ه حیث �قول

   1>>.وعهم ألسنتهم في اللحن و الخطأإن العرب ال تطا: القائل 

ال �قصد �الغل� الخطأ وال �م�ن أن ینسب الغل� للعرب إذا یتبین لنا أّن سیبو�ه     

  .التوهم � هغیر ما عّبر عنه وٕاّنما مراده بذلك الفصحاء 

إنهم : واعلم أن ناسا من العرب �غلطون ف�قولون  <<:  هوهذا جلي من خالل قول

   هم :فیر� أنه قال، بتداءاه معنى االوٕانك وز�د ذاه�ان وذاك أن معن، أجمعون ذاهبون 

  ]الطو�ل : [ الشاعر زهیر بن أبي سلمى   2>>:�ما قال 

  3 >>اائ�َ جَ  انَ ا �َ ا إذَ ئً یْ شَ  �اب سَ َال  ى          وَض ا مَ مَ  كَ رَ دْ مُ  تُ سْ ي لَ ا لي أنّ دَ بَ  <<

  عل�ه المعطوف  شتراك المعطوف وإنما اضطر سیبو�ه إلى توهم االبتداء ال <<و

 )ه708/761( ذهب إل�ه ابن هشام هنا یر�د �الغل� التوهم  وهذا ما فهو 4>>في الخبر

العطف  <<:�قول سیبو�ه  5>>..ما عبر عنه غیره �التوهم  ومراده �الغل� << :في قوله 

                                                           
  .338، ص10ال�غداد�، خزانة األدب، ج 1
،  3سیبو�ه أبو �شر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقی� عبد السالم هارون، م�ت�ة الخانجي، القاهرة، مصر، � 2

  .   155، ص2م، ج1988
 .  140زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر، ص 3
أبو عبد هللا دمحم بن علي بن أحمد بن الفخار، شرح الجمل،  تحقی� روعة دمحم ناجي، دار الكتب العلم�ة، بیروت،   4

  .  288، ص1، م)د ت(، 1لبنان، �
 . 622ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب، ص 5
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مع ابن هشام  )ه911ت(ف� السیوطي و�تّ  1>>.على المعنى وهو المسمى عطف التوهم

   2>>.أنه عطف على المعنى والمراد ) ...(<< :جلى ذلك في قوله تو�

نالح� أّن ظاهرة العطف على التوهم قد ،  الدرس العر�ي النحو�  في ال�حث من خالل   

وقد ) ه180ت( وسیبو�ه) ه175/ 100(لقیت اهتماما �بیرا وقد عالجها النحاة أ�ام الخلیل

 فتعّددت بذلك المصطلحات و المسمى واحد؛ فوا في تحدید مصطلح نحو� جامع لها،اختل

و�عض أطل� عل�ه مصطلح التوهم وهناك من  غل�،مصطلح ال سیبو�هعل�ه صطلح فقد ا

ألّنه المصطلح  ،في هذا ال�حث هذا األخیر الذ� سنعتمده " المعنى "أطل� عل�ه مصطلح 

هو عطف على ، ونالح� أّن العطف على التوهم  األنسب في التطبی� على القرآن الكر�م

  .تأّد�ا مع القرآن الكر�م  ل�س إالّ  "ىالمعن" ي مصطلح المعنى وتبنّ 

ألن الموضع یراعى ف�ه  <<" الموضع" مع مصطلح " التوهم " أ�ضا مصطلح تداخل  وقد

   3>>.المعنى �ما یراعى في التوهم 

لنز�ل اإلش�ال الحاصل من استعمال  *�حسن بنا أن نقف قل�ال عند التوهم والغل� <<و

فهناك من فسره �الخروج عن الق�اس  ، وقد اختلفوا في تفسیر الغل�،]�ذا[هاتین اللفظین 

  4 >>.ومنهم من أجازه ومنهم من لم یجزه  ذ�ر أن المراد �ه التوهم، ومنهم من

تمییز ح الغل� حتى أنه �م�ن صطلماختل� مصطلح التوهم عند �ثیر من النحاة � <<وقد

   1>> .**اتجاهات ثالث

                                                           
  . 51،  ص3سیبو�ه، الكتاب،ج 1
السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، تحقی� مر�ز الدراسات القرآن�ة، مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف،  2

  .  581، ص1ج، )د ت(، )د ( المملكة العر��ة، 
  .  124، ص123لینا علي دمحم الجراح، الحمل والمحمول في النحو العر�ي،  ص  3

لینا علي الحمل والمحمول، : الغل�  والمعنى، ینظرو  التوهم: حات ظاهرة الحمل على التوهم اتخذت ثالثة مصطل*

وعلي عبد هللا ، الحمل على المعنى في العر��ة،  225، 224و عبد الفتاح حسن، ظاهرة ق�اس الحمل، ص  124ص

 . 303ص
م،  2012، �1 علي عبد هللا حسین العن��ي، الحمل على المعنى في العر��ة، دیوان الوقف السني، �غداد، العراق، 4

  . 303ص

 225عبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة ق�اس الحمل، ص: هنا ك ثالث اتجاهات تفسر مصطلح التوهم ینظر**

 .  158، ص4وال�غداد�، خزانة األدب،ج 125ولینا علي، الحمل و المحمول، ص
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ولضی� المقام ال �سعنا أن نطرح جل الخالفات القائمة بین العلماء في تفسیرهم لظاهرة 

  . التوهم

بل ، ه ل�س المراد �ه الغل� أو الخطأأن <<التوهم العطف على  أما خالصة القول في 

    2>>هو تنز�لهم اللف� المعدوم الصالح للوجود �منزلة الموجود 

وٕانما هو اللغة، إذا فتعدد مصطلح العطف على التوهم وغموضه ال �عني إن�اره  في    

�عتمده علماء العر��ة في الوصول إلى معنى التر�یب من خالل التقدیر وتأو�ل  أسلوب

   . الكالم على خالف ما هو عل�ه في الظاهر

قالب  الكالم في <<أن ��ون ؛ أ� 3>> ما هو عل�ه فعلى خال يءتقدیر الش <<هوف

الذ�  )على التوهم(و العطف على المعنى أوو المقصود هنا ه 4>>ف�قدر في قالب آخر

             .وتقدیر الكالم في ش�ل آخرمن الس�اق الوارد ف�ه هو تخّیل معطوف عل�ه 

 إذا من خالل ما تقدم تبین لنا أنّ   ،5>>. �ون الكالم �معنى �الم آخر  << إذا فهو

ومن  6>>.هو الظن والتخیل ول�س معناه الخطاء �ما ظن �عضهم ] ...[ <<التوهم 

:          �قول ابن لب النحو� األندلسي  نجدالمعنى  الذین عالجوا موضوع العطف على

  ]الطو�ل[ 

وقد تنتظم لمتبوعه في موضع ال وال لف� ؟   تا�ع غیر تا�ع           ما ،��مأحاج <<

  7>>. ف على التوهم طالعهذه األلغاز ه�ذا مسألة 

                                                                                                                                                                                
  . 225،  224ص ، ظاهرة ق�اس الحمل ، عبد الفتاح حسن  1
د هللا الزر�شي، البرهان في علوم القرآن، تحقی� أبو الفضل الدم�اطي، دار الحدیث، القاهرة، بدر الدین دمحم بن عب 2

  .   112، ص4م، ج2006، )د �(مصر، 
  . 411، ص2ابن جني، الخصائص، ج 3
أبوح�ان دمحم بن یوسف بن علي بن یوسف، ال�حر المح�� ، تحقی� عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب  4

 .   509، ص3م، ج2001، 1ة، بیروت، لبنان، �العلم�
  .  208، ص1یوسف الشیخ دمحم ال�قاعي، حاش�ة الخضر�، ج 5
  .7إبراه�م مصطفى، إح�اء النحو، ص 6
  . 38، ص2،ج3السیوطي، األش�اه و النظائر، م 7
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لیب من األساوهو  عطف أسلوب" التوهم" على إذا یتبین لنا أّن العطف على المعنى أو   

األصل في اللغة أن ��ون الكالم محموال على  <<وٕان �ان، التي تش�ع في اللغة وتمیزها 

ولى الداللة اللفظ�ة أ ذ جعل ابن جنيإ  1>>وهو الغالب الجار� في لغة العرب اللف�

ثّم تلیها الداللة [...] فأقواهّن الداللة اللفظ�ة  <<: ت لتلیها الداللة المعنو�ة �قول الدالال

العطف على المعنى أو على "ومع ذلك فهذا ال �منع من القول �أن موضوع 2 >>المعنو�ة

  .العرب شعرا ونثرا والقرآن الكر�م�صورة �ارزة في �الم ، قد شغل القدماء" التوهم

، ��ة �عیدر علم أن هذا الشرج غور من العا  <<:ابن جني نفسه في هذا الموضوع  �قول 

  3>>.قد ورد �ه القرآن الكر�م وفص�ح الكالم  منثورا ومنظوما ، ومذهب نازح فس�ح 

ما  �اب <<في قد استخدم مصطلح العطف على المعنى ) ه210/285(نجد المبرد �ما 

من ، و�م�ن إزالة الغموض الذ� ساد دراسة هذا المصطلح  4>>. على المعنى�حمل 

  . والتوهم والغل�  لها نفس المعنى المعنى: القول �أن خالل 

وفشت في قد شاعت هذه الوسیلة بین القدماء  <<:الفتاح حسن  ودلیلنا في ذلك قول عبد 

   5>>.المعنى والتوهم والغل� ) ..(مؤلفاتهم متخذة ثالثة مصطلحات

  العطف  << يطف إذا ورد في القرآن الكر�م سمّ ن هشام أن هذا النوع من العو�ذ�ر اب

و ذلك     1>> .في غیر القرآن �قال له العطف على التوهم  أما إذا ورد، على المعنى 

 :  ولهـئي �عبر عن ذلك �قااضل السامر ف ونجدمع �الم هللا عّز وجل ،  2>>تأّد�ا  <<

  3>> .عطف على المعنى لتوهم في حق�قتهالعطف على ا <<

                                                           
الستكمال الحصول على ، رسالة مقّدمة "التأو�ل النحو� في جزء عّم دراسة تحلیل�ة " ر�اض دمحم علي أبو رحمة،  1

درجة الماجستیر في اللغة العر��ة علوم لغو�ة، إشراف صادق عبد هللا أبو سل�مان، قسم األدب العر�ي، �ل�ة اآلداب 

 . 251، ص)د ت(والعلوم اإلنسان�ة، جامعة األزهر، غّزة، 
 . 98، ص3ابن جني، الخصائص،ج 2
  .  411،  ص2ابن جني، الخصائص، ج 3
ع�اس، دمحم بن یز�د، المقتضب، تحقی� دمحم عبد الخال� عض�مة، وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون المبرد أبو ال 4

  .  281ص 3م، ج،1994) د �(اإلسالم�ة، القاهرة، مصر، 
  . 222عبد الفتاح حسن، ظاهرة ق�اس الحمل، ص 5
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الحمل على المعنى  <<: تجاه واضح في الدرس العر�ي وذلك من خالل قولهم وهذا اال

   4>>.و�سمى أ�ضا العطف على الوهم 

وقد ورد �ه �الم  بل�غ و�اب واسع في الدرس العر�ي، فالعطف على المعنى إذا أسلوب   

وذلك جلي  ،موضع اهتمام الدارسین وورد �ه القرآن الكر�م، ف�ان) ا ونثرا شعر ( العرب 

فمنهم من أطل� عل�ه مصطلح العطف  فعرف �عّدة تسم�ات،من خالل دراسات السا�قین 

في لنا  تبّین  وهذا ما طل� عل�ه تسم�ة العطف على المعنى،على التوهم ومنهم من أ

  . عند أغلب علماء العر��ة الدرس العر�ي و 

ز اللغة العر��ة ح أّن العطف على التوهم أسلوب �میّ ذا یتبین لنا من خالل هذا الطر إ   

وف�ما یلي سنوّضحه من خالل  ن الكر�م سّمي العطف على المعنى،وٕاذا ورد في القرآ

   .إبراز صوره التي یرد علیهامحاولة و لتطبی� على السور الس�ع المنج�ات، ا

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
  . 553، ص2ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب، ج 1
  .  231، ص3السیوطي، همع الهوامع، ج 2
  .  330، ص3فاضل السمرائي، معاني النحو، ج 3
  . 250، 249ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص  4

  



الس�ع  صور العطف على المعنى في السور: الفصل األول 

 المنج�ات

  تمهید

  الرفع 1-1

 النصب 1-2

 الجر 1-3

  الجزم 1-4

 خالصة
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سنقوم في هذا الفصل التطب�قي بدراسة الصور التي �أتي علیها العطف على المعنى       

 حیث قمنا �الوقوف عند الصور التي یتجلى فیها ،"السور الس�ع المنج�ات" من خالل 

والجر  العطف على المعنى أو على التوهم، وهي أر�ع حاالت، حالة الرفع، والنصب،

  .  والجزم 

إذا یتبین لنا من خالل ما سب� أّن العطف على المعنى �قع في أنواع اإلعراب األر�عة 

�قول ابن هشام  في لذلك  1>>.المجرور والمنصوب والمرفوع والمجزوم  <<: وهي 

ووقع أ�ضا  في المجرور وقع في أخ�ه المجزوم، وقع هذا العطف�ما  <<مغني اللبیب 

  2>>...نصوب موفي ال )...( في المرفوع

واعلم أّن �عضهم قد شنع القول بهذا في القرآن  <<:�ما یوّضح الزر�شي ف�رة التوهم �قوله

 فإّنه ل�س المراد ، وهذا جهل �مرادهم،وقال �یف یجوز التوهم في القرآن؟ )...( ،الكر�م

   3>>.بل تنز�ل الموجود منه منزلة المعدوم ، �التوهم الغل�

و�تبین لنا " العطف على المعنى أو على التوهم"اختلفت أراء الدارسین في تفسیرهم      

و�تجلى في أر�ع  �ه اللغة العر��ة والقرآن الكر�م،تقّدم أّنه أسلوب وردت  من خالل ما

  . من اإلعراب وهي الرفع والنصب والجر والجزم  صور

على المعنى  وعلى هذا األساس سنقوم �العمل اإلجرائي التطب�قي لتوض�ح صور العطف

في السور الس�ع المنج�ات من خالل الوقوف عند صوره التي یرد علیها  أو على التوهم

  .  �ما ذ�رنا سا�قا 

  

  

  

                                                           
  . 128ص  ،الحمل والمحمول،لینا علي دمحم الجراح 1

  . 549ص ،2ج ،مغني اللبیب ،ابن هشام األنصار�  2

  . 988ص  ،البرهان في علوم القرآن ،لزر�شيا 3
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  : الرفع 1- 1

 <<: ىقوله تعال                

                            

                           

    <<   1  

قرأ غیر الكسائي بنصب المعاطیف  <<حیث  اختلف القراء في قراءة هذه اآل�ة،فقد 

 أنهعلى وتخر�ج قراءة الرفع  2>>. وقرأ الكسائي برفعها .. والسن .. واألنف ... والعین 

) أّن النفَس �النفسِ :( وما �عدها �الرفع على معنى قوله تعالى" والعینُ " <<:عطف قوله

ل رفع حف�صیر معنى الجملة �عده ابتدائ�ة في م" قلنا " معنى" �تبنا " �حیث �ضّمن الفعل

  3>>. ف�صح أن �عطف علیها �الرفع 

  << :ومن ذلك قوله تعالى             <<4  

 :فمن رفع �ره الخفض؛ ألنه عطف على قوله �الخفض وقرئت �الرفع، <<] وحور[ قرئت 

     5>>ل�س مما �طاف �ه ) الحور( فقیل. �طوف علیهم ولدان مخّلدون �أكواب ( 

  6>>.ولهم فیها حوٌر عین  <<: وتقدیره 

  

                                                           
  .45سورة المائدة، اآل�ة  1

  . 29،ص3سیبو�ه، الكتاب، ج 2

  .  507، 506، ص3أبو ح�ان، ال�حر المح��، ج 3

  .23، 22سورة الواقعة، اآل�ة  4

عبد هللا بن الحسین بن ناق�ا ال�غداد�، الجمان في تشبیهات القرآن،  تحقی� محمود حسن أبو ناجي الشی�اني،  دار  5

  . 151م،  ص1987، 1النشر مر�ز الصف اإللكتروني،  بیروت،  لبنان، �

  . 2030، ص4ر القرآن العظ�م، جابن �ثیر تفسی 6
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ولدان مخّلدون بهذه لیهم ألن معنى �طوف ع من قرأ �الرفع فهو أحسن الوجهین، <<و

  1>>.  عینٌ  ف�أّنه قال ولهم حورٌ  ،�معنى ما قد ثبت لهم األش�اء،

وقرأ �عضهم �الرفع وتقدیره ولهم فیها  <<: وفي تفسیر ابن �ثیر یوّجه قراءة الرفع �قوله 

  2>>. عینٌ  حورٌ 

في تفسیره اآل�ة  نيه في فتح القدیر �قول دمحم الشو�اومن توج�ه القراءات �الرفع ما نجد

برفعهما )  عینٌ  حورٌ ( : قرئت .  "وحور عین �أمثال اللؤلؤ الم�نون " <<:  الكر�مة

أو على تقدیر خبر؛  قدیر مبتدأ ؛ أ� نساؤهم حوٌر عین،أو على ت" ولدان " عطفا على 

  3>>. أ� ولهم حور عین 

تفسیر الكبیر في قوله وما نجده من توج�ه لقراءة الرفع تفسیر اإلمام الراز� في �تا�ه ال

 <<: تعالى           <<4  

الرفع وهو المشهور : وفیها قراءات  <<: حیث یر� أّن في هذه اآل�ة قراءات �قول 

>>  :؛ ألن في معنى قوله تعالى  )...(و��ون عطفا على ولدان     

      <<5 6>>.عین  ف��ون وحور عین �معنى ولهم حورٌ  )..(معناه لهم ولدان        

لهم ولدان " ذلك  �الرفع عطفا على معنى ولدان وتقدیر ئيیتبن لنا أّنه قد قرأ الكسا إذا

  .    "عین ولهم حور

                                                           
 .  252ال�غداد�، الجمان في تشبیهات القرآن، ص 1

  . 2030، ص4ابن �ثیر، تفسیر القرآن العظ�م، ج 2

م، 2004، )د �(، )د ب(دمحم بن علي دمحم الشو�اني، فتح القدیر الجامع بین فني الروا�ة والدرا�ة، دار المعرفة،  3

 .   1443، ص1ج

  .23، 22اآل�ة سورة الواقعة، 4

  . 17سورة الواقعة، اآل�ة 5

  فخر الدین الراز� أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن حسین القرشي، التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمي، بیروت، لبنان،  6

  . 135ص م،2004، )د �(
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ألّنه ال �طاف علیهم  عین، وعندهم حور: على معنى )...(<<قد قرأ الجمهور �الرفع إذا ف

  1>>. "لهم أكواب ولهم حور عین" : و��ون محموال على المعنى  �الحور

  <<قرئت اآل�ة الكر�مة و قد       <<2  الرفع والنصب والجر�  

ألن المعنى لهم فیها  <<؛ 3>>محمولة على المعنىقراءة الرفع فهي عند سیبو�ه  <<أما

       4>>.ال ینقض األول في المعنى  يء فحمل الكالم على ش �ذا و�ذا،

 : في معاني القرآن �قول في قوله تعالى ) ه 207ت (ونجد الفراء        

حیث  5>>)عندهم حور عین(أو ) ولهم حور عین (  <<نالح� أّن المعنى هنا    

 اآل�ة الكر�مة أّن لنا في هذا المقام یتضح        ولهم " لى معنى محمولة ع

   "أو عندهم حور عین

 :تعالى ونجد �ذلك صاحب الجمان في تشبیهات القرآن �فسر قوله         

  .  على معنى �طوف علیهم ولدان ة أّنها معطوف

 إّال أن ما ةالكر�مجوه القراءة متعددة في هذه اآل�ة لنا في هذا المقام أّن و  یتضح إذا     

لهم " التفسیر هو أّن الرفع هو المشهور والمتمثل في العطف على معنى أهل ذهب إل�ه 

 .وهو مذهب صاحب الجمان في تشبیهات القرآن  "ولدان أو لهم أكواب ولهم حوٌر عینٌ 

  

  

                                                           
،  17، ج)د ت(، )د �(، )د ب(أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصار�، الجامع ألح�ام القرآن، دار الف�ر، القرطبي 1

  .   187ص

  .22اآل�ة ،سورة الواقعة 2

 . 327علي عبد هللا حسین العن��ي، الحمل على المعنى في العر��ة، ص3

  . 87، ص1سیبو�ه، الكتاب، ج 4

  .   123، ص 3م، ج1983، 3الفراء أبو ز�ر�ا �حى بن ز�اد، معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، �5
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  :�فسر قوله تعالى یر روح المعانيتفس �تا�ه في) ه127ت(  ونجد األلوسي

   >>                      

                         

                    <<1   

 �ة أن الولدان �طوفون بهما علیهم،فتفید اآل. فاكهة ولحم معطوفان على أكواب <<�أنّ 

أو على مبتدأ  ،)متكئین(على الضمیر المستكن في  أو) ولدان ( وحور عین عطف على

أو فیها حوٌر أو  ،أو مبتدأ حذف خبره؛ أ� لهم وحور، )...(حذف هو وخبره؛ أ� لهم هذا

 2>>.) وحور ولدان( أّن العطف على معنى لهم 

  :النصب  2- 1

�أتي العطف على المعنى في صور أر�ع وأكثر في حالتي النصب والجر �ما ذ�رنا   

>>  :ففي قوله تعالى ، سا�قا              

           <<3   

قرأ ابن عامر وعاصم و�عقوب قوله تعالى وقد اختلفت وجوه قراءة هذه اآل�ة الكر�مة فقد 

 :وذلك جلي في قولهم  �ضاعف وتّم توج�ه قراءة النصب على النحو اآلتي" بنصب الفعل

فهو من قبیل  )...(�أن مضمرة �عد الفاء،" �ضاعف " ع ینصب الفعل المضار  <<

من س�اق الكالم أّن النصب في هذه اآل�ة الكر�مة جاء نفهم   4>>.العطف على المعنى 

   " .�قرض" معطوف على" �ضاعف " عطفا على المعنى و الفعل  

                                                           
  . 22 ،16اآل�ة  ،سورة الواقعة 1

تحقی� دمحم  ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني ،أبو الفضل شهاب الدین السید محمود األلوسي 2

  .  139، 138ص  ، 27ج ،م1997 ،)د � ( لبنان  ،بیروت، دار الف�ر ،حسین العرب 

  .11اآل�ة،سورة الحدید 3

  . 260ص ، 2ج ،المح��  ال�حر،أبو ح�ان 4
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 :نحو قوله تعالى  1>>و�عطف الفعل على االسم المش�ه له في المعنى <<   >>   

                             

     <<  2   

عطف الفعل �ق�ضن على االسم ( حیث عطف الفعل على االسم المش�ه له في المعنى 

  .؟ ) صافات ( على طر�قة ) قا�ضات ( ِلَم َلْم �قل : وٕان قیل  <<) صافات 

  فذ�ره �ص�غة اسم الفاعل ، ) ...(فالجواب أن �س� الجناخین هو األصل في الطیران

  3>>.ذ�ره بلف� الفعل لقلته  )...(وأما ق�ض الجناحین، لدوامه و�ثرته ) صافات (  

                                                                          . فهو هنا عطف على معنى صافات حل نصب و التقدیر صافات و قا�ضات،مفي فهي 

: وله تعالىوفي ق    >>                   

                        

                      <<4   

  .المعنى حیث عطف وحورا على �أكوابفي هذه اآل�ة الكر�مة على  إذا فالنصب

  

  

  

                                                           
  . 871إمیل بد�ع �عقوب، المعجم المفصل في اللغة واألدب،  ص 1

  .19سورة الملك، اآل�ة 2

  .  419،  ص3دمحم علي الصابوني، صفوة التفاسیر، م 3

  .22، 16سورة الواقعة، اآل�ة 4
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ح�ام القرآن حیث �قول قراءة النصب نجدها في الجامع ألولهذه اآل�ة وجوه في القراءة و 

و النخعي وع�سى بن عمر الثقفي  ومن نصب وهو األشهب العقیلي، <<  :القرطبي 

والحمل في النصب  ، و�زوجون حورا عینا : �أّنه قال، فهو على تقدیر إضمار فعل، [...]

   1>>.على المعنى أ�ضا حسن 

 :وفي قوله تعالى   >>        <<2   

 3>>.عطف وحورا على ذلك  �منحون �أسا من معین، <<أ�

وهو عطف  4>>.من العطف على التوهم [...] هذا الوجه  <<: ح�ان �قول أن اونجد أ�

�أكواب على معنى �طوف علیهم ولدان مخلدون  "وحورا عینا "على المعنى حیث عطف 

     . وأ�ار��

 <<:وفي قوله تعالى                     

     <<5    

 إذا نالح� أّن العطف �النصب على المعنى جائز وهو وجه حسن في اللغة العر��ة وقد

  .  �ه القرآن الكر�م  ورد

  

  

  

                                                           
  . 187القرطبي، الجامع ألح�ام القرآن،  ص 1

  .  16سورة الواقعة،اآل�ة 2

 . 141ص صدام حمو حمزة، الحمل على التوهم في �تب معاني القرآن،  3

  .506ص، 3أبو ح�ان، ال�حر المح�� ، ج 4

  .71سورة هود، اآل�ة 5
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أ� أنه نصب  ؛الوجه �ا�ه التوهم  << إلى القول �أن هذا یذهب  ح�ان اأ�لذلك نجد  

   1>>. �عقوب عطفا على التوهم 

>>  الواقعة أما في قوله تعالى من سورة     <<2    

 أ�ضا في النصب ألن المعنى یوطؤون قرئت وحورا عینا �الحمل على المعنى  <<فقد 

إال أن هذه القراءة تخالف المصحف الذ� هو ). و�عطون حورا عینا ( عن هذه األش�اء

                                                                                               3>>اإلمام 

 على المعنى في هذه اآل�ة الكر�مةیتبین لنا أن هذا التفسیر جاء موافقا للعطف إذا     

معطوفة على معنى ) حورا عینا ( حیث ذهب صاحب الجّمان إلى القول �أّن جملة 

  .  یوطؤون 

>> :وفي قوله تعالى من سورة فصلت            

                               

       <<4  

. الواو عاطفة : وحفظا  <<: في اإلعراب المفصل  ذلك  بهجت عبد الواحدو�فّسر     

وحفظنا : والعامل محذوف بتقدیر ، وحفظا مفعول مطل� منصوب على المصدر 

      5>>.على معنى وخلقنا المصاب�ح ز�نة وحفظا  )...(و�جوز أن ��ون  )...(حفظا

                                                           
  . 244ص ،  5ج، ال�حر المح�� ، أبو ح�ان  1

  .22سورة الواقعة، اآل�ة  2

  . 252عبد هللا بن الحسین بن ناق�ا ال�غداد�، الجمان في تشبیهات القرآن، ص 3

   . 12سورة فصلت، اآل�ة  4

  ،9م ،)د ت( ،)د �( ،)د ب(بهجت عبد الواحد صالح، اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل، دار الف�ر للنشر،  5

  .  433ص
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  .  في اآل�ة الكر�مة ضّمن معنى خلقنا) وحفظا ( یتضح لنا من خالل هذا اإلعراب أن

 << :ومنه قوله تعالى                    

     <<1  

إنما [...] المین في رحمته ظوال ُیدخل ال: المعنى المین �الجوار،ظنصب ال <<حیث 

 و�عذب والمعنى ُیدخل من �شاء في رحمته، ،المین؛ ألن قبله منصو�اظنصب ال

   2>>.الظالمین

حنا یتبین لنا أن النصب من صور العطف على المعنى وقد یتحّق� �التضمین �ما وّض 

إشرا�ه معنى  ؛ أ�تضمین فعل معنى فعل آخر حیث �م�ن ذلك في اآل�ة الكر�مة السا�قة

  .  وهذا واضح من خالل �تب التفاسیر آخر 

 <<  :وفي قوله تعالى                      

                << 3    

، لتضمینه معنى �حبرون، ألنه في أن )�علمون ( مفعولأدخلت ال�اء على  <<حیث

4>>.علم ذلك �النظر واالستدالل  �حصل لهم،
  

  :الجر  1-3 

ذ�رنا سا�قا أن العطف على المعنى في حالة الجر أكثر ما ��ون في المعطوف على  

  .خبر ل�س وما المشبهة بها وهذا الذ� ورد عند أغلب علماء العر��ة 

                                                           
  . 31اآل�ةسورة اإلنسان،  1

، مذ�رة د�توراه في اللغة، إشراف "دراسة اللغة في زاد المسیر في علم التفسیر البن الجوز� " ابتسام دمحم نور غ�اشي،  2

، 650م، ص1990عبد الفتاح إسماعیل شلبي، فرع اللغة، �ل�ة اللغة العر��ة، جامعة أم القر�، م�ة الم�رمة، 

  )  .مخطو�(

 . 27، 26سورة �س، اآل�ة  3

  .  371، ص22،ج)د ت(، )د �(دمحم الطاهر بن عاشور، تفسیر التحر�ر والتنو�ر، الدار التونس�ة، تونس،  4
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  ]الطو�ل : [ ر سیبو�ه قول الفرزدق ومن ذلك نجد تفسی

  1>> وَما ُزْرُت َسْلَمى أْن َتُكوَن َحِبیَ�ًة    إليَّ َوَال َدْیــٍن ِبهــا أَنـا َطاِلـَ�هُ  <<

" دین  فـجرّ "  )...( عطف �الجر على الكالم األول �أن الالم مذ�ورة ف�ه <<�أّنه : �قول

 2>>)ألن تكون حبی�ة:(ومعناه) ی�ة تكون حب أن( م أن الالم مذ�ورة في قوله على أنه توهّ 

  3>>.على معنى الالم  << إذا  فهو

دور حرف الجر في التر�یب  ودلیلنا في ذلك قول السیوطي في معرض حدیثه عن    

أو نادر   ،وٕان وقع فضرورة  ،الجر ال �حذف و��قى عمله اخت�اراإّن حرف  <<: اللغو� 

  4>>.ال �قاس عل�ه 

عة تضعف على صالته صالة الرجل في جما << :حدیث البخار�  ومع ذلك یورد نص

  5>>. خمٍس وعشر�ن ضعفا  في بیته وسوقه،

  6>>بخمٍس وعشر�ن <<و التقدیر 

  : قائال  عن هذا الموضوعابن مالك د تحدث قو 

                                                           
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناج�ة بن عقال، دیوان الفرزدق، شرح علي فاعور، دار الكتب العلم�ة،  1

  . 78، ص1م، ج1987، 1بیروت، لبنان،  �

السعید السیرافي، شرح أب�ات سیبو�ه، دار المأمون للتراث، دمش�، سور�ا، تحقی� دمحم أبو دمحم یوسف بن أبي  2

  . 103، ص2م، ج1979، )د �(سلطاني، 

  . 113فاضل السامرا�، الجملة العر��ة والمعنى، ص 3

  .  221، ص4السیوطي، همع الهوامع، ج 4

، الجعفي، صح�ح البخار�، اعتنى �ه عز الدین ضلي، البخار� أبو عبد هللا دمحم بن إسماعیل بن إبراه�م بن المغیرة 5

م، �تاب اآلذان، �اب فضل صالة الجماعة، 2008، )د �(عماد الط�ار و�اسر حسن مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا موسى بن إسماعیل قال<< :و الحدیث في صح�ح بخار� . 158ص، 647رقم الحدیث 

ي جماعة تضعف قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة الرجل ف: سمعت أ�ا هر�رة �قول: سمعت أ�ا صالح �قول: قال حدثنا األعمش

ثم خرج إلى المسجد، ال . وفي سوقه خمسا وعشر�ن ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءعلى صالته في بیته 

ئ�ة تصلي وح� عنه بها خطیئة، فإذا صلى لم تزل المالیخرجه إال الصالة، لم یخ� خطوة إال رفعت له بها درجة، 

  >>. ل أحد�م في صالة ما انتظر الصالةاللهم صل عل�ه، اللهم ارحمه، وال یزا: عل�ه، ما دام في مصاله

 . 221، ص4السیوطي، همع الهوامع، ج 6
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  1>>َوَلْ�َس ِعْنِد� َالِزًما ِإْذ ْقْد أَتى      ِفي الَنْثِر و الَنْظِم الَصِح�ِح ُمْثَبَتا  <<

وقع بدون تكرار حرف الجر وهذا ما  قد نفهم من قول ابن مالك أن العطف هناإذا       

قد جاء العطف  <<:ذهب إل�ه رؤوف جمال الدین في �تا�ه المعجب في علم النحو �قول

  �أن ذلك وارد في النظم والنثر )...(وال اإلضافة محتجا )..(�ال تكرار حرف الجر -هنا –

   2>>. الفص�ح  

>> :نذ�ر قوله تعالى من سورة �س  في القرآن الكر�م ومن مواضع الخفض     

                       <<3  

هي :زائدة عند أكثر العلماء وقال �عضهم) ما( <<: �قول صاحب مش�ل إعراب القرآن

  . اسم في موضع خفض عطف على جند وهو معنى غر�ب حسن 

   4>>) ثمره(ي موضع خفض على العطف علىف) ما(وما عملته أیدیهم 

  : 5>>وضع النحاة شروطا لهذا العطف ؛ إذ شر� جوازه عند ابن هشام  <<وقد 

   6>>وشر� حسنه �ثرة دخوله هناك ، صحة دخول العامل المتوهم  <<

  

  

                                                           
دمحم بن عبد هللا بن مالك األندلسي، ألف�ة ابن مالك في النحو والصرف، دار اإلمام مالك للكتاب، الواد�، الجزائر،  1

  . 39م، ص2009، �1

 .106، ص)د ت(، )د �(رؤوف جمال الدین، المعجب في علم النحو، منشورات دار الهجرة،  قم، إیران،  2

  . 28سورة �س، اآل�ة  3

ن أبي طالب الق�سي ، مش�ل إعراب القرآن، تحقی� حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت،  أبو دمحم م�ي ب 4

 . 603م، ص1984، 2لبنان، �

  . 124 الجراح، الحمل والمحمول، صلینا علي دمحم 5

  .  278،  ص5و السیوطي، همع الهوامع، ج 549، ص2ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب، ج 6

. على توهم دخول ال�اء في خبر ل�س وعّلة ذلك �ثرة دخول ال�اء في خبر ل�س في �الم العربقاعد معطوف مجرور *

 .  58حمد� الشیخ، األدوات النحو�ة، ص: ینظر
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 1 >>.  *قاعدٍ  الو  ل�س ز�د قائًما : مل المتوهم نحوالعا << أ� ذلك

ل�س ز�د �قائم بز�ادة ال�اء لكثرة ز�ادتها في : بجر قاعد �العطف على قائم لتوهم أّنه قال

  2>>. خبر ل�س 

   3>>. العطف على خبر ل�س المجرد من ال�اء جرا  <<وهو 

بتوهم ز�ادة ال�اء في  إذا العطف �الجر ��ون في المعطوف على خبر ل�س وذلك یتحّق�

  .خبر ل�س 

 : نحو قوله تعالى 4>>والجر �الجوار في العطف �ثیر <<         

    5 >> أكواب ( فإنه مجرور بجواره  (...) )حور عین ( بخفض

  6>>).وأ�ار�� 

وهو  إلت�اع آخر الكالم أوله،�الخفض ) وحوٍر عیٍن ( وهذا هو وجه قراءة من قرأ  <<

    7>>. وجه العر��ة 

ألن معنى �طوف علیهم ولدان مخلدون �أكواب ینعمون بها  )...(��ون الخفض << وقد

 8>>. و�ذلك ینعمون �حور عین ، )بلحم طیر ( و�ذلك ینعمون 

  

                                                           
  .  248، ص1م، ج2000، 1فاضل السامرائي، معاني النحو، دار الف�ر للط�اعة و النشر، عّمان، األردن، � 1

 .538الدر�ة، صر� األهدل، الكواكب عبد ال�ا 2

  .125 الجراح، الحمل والمحمول، صلینا علي دمحم 3

  .   108لینا علي دمحم الجراح، الحمل والمحمول ، ص 4

  .  23، 22سورة الواقعة، اآل�ة 5

  . 139، 138، ص27األلوسي، روح المعاني، ج 6

 . 706، ص"بن الجوز� دراسة اللغة في �تاب زاد المسیر في علم التفسیر ال" ابتسام دمحم نور غ�اشي،  7

  .  252، 251ال�غداد�، الجمان في تشبیهات القرآن، ص 8
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 ،الجر عطفا على أكواب و أ�ار�� <<: ونجد اإلمام الراز� في التفسیر الكبیر یر� أنّ 

) ولحم طیر( : الجواب سب� عند قوله تعالى: �یف �طاف بهن علیهم ؟ نقول: فإن قیل

 1 >>) .وحور ( أو عطفا على جنات ؛ أ� أولئك المقر�ون في جّنات النع�م 

التفاسیر هذه �ل  إذ تبین لنا من خالل، فسرون في شرح هذه اآل�ة الكر�مةملقد أسهب ال

�ونه وارد فیها وفي وال �م�ن إن�اره  ،وجوه العر��ةأن قراءة الجر وجه من الشروحات  و 

  .القرآن الكر�م، وهذا ما تجلى لنا من خالل الوقوف عند �عض اآل�ات من مح�م التنز�ل  

أحدهما أن ��ون اإلعراب على اإلت�اع �ما : قراءة الجر تحتمل معنیین <<نالح� أنّ و 

 : �قوله تعالى  2>>قبله                 

                         

                     3                         

أن ��ون مما �طوف �ه الولدان المخلدون علیهم الحور العین  <<فهو أما المعنى الثاني 

بل في الخ�ام �طوف علیهم الخدام  ذلك في القصور ال بین �عضهم �عضا،ولكن ��ون 

 4>>.�الحوِر العین وهللا أعلم 

�قول   وه القراءات نجده یوجه قراءة الجر،وقد جاء في تفسیر القرطبي في حدیثه عن وج

  ). وحور عین ( :في قوله تعالى

جاز أن ��ون ... فمن جر وهو حمزة و الكسائي  قر� �الرفع والنصب و الجر، << 

تنعمون �أكواٍب و فاكهٍة یألن المعنى  على �أكواب وهو محمول على المعنى،معطوفا 

  5>>... ولحٍم وحوٍر 

                                                           
  . 135فخر الدین أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن حسین، التفسیرالكبیر، صالراز�  1

  . 2030، ص4ابن �ثیر، تفسیر القرآن العظ�م، ج 2

  .  22، 16سورة الواقعة، اآل�ة  3

  . 2030،  ص4العظ�م،  جابن �ثیر،  تفسیر القرآن  4

  .  187،  ص17القرطبي،  الجامع ألح�ام القرآن،  ج 5
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ز أن ��ون معطوفا على جنات؛ وجائ <<: أما في تفسیر فتح القدیر �قول دمحم الشو�اني 

  1>>.أ� هم في جنات النع�ٍم وفي حوِر 

 ،راءاتتقدم أن في هذه اآل�ة الكر�مة وجوه مختلفة من الق إذا یتبین لنا من خالل ما     

    . أكوابعطفا على معنى جنات النع�م أو على وقرئت �الجر  حیث قرئت �الرفع و النصب

في ) الخفض( إعراب القرآن قد تبنى قراءة الجرفي ) ه338ت( ونجد أبو جعفر النحاس 

  : نجده �قول هذه اآل�ة الكر�مة و�ر� أّنها جائزة في اللغة العر��ة لذلك 

ینّعمون بهذه األش�اء و�نعمون : قراءة الخفض جائزة حمال على المعنى؛ ألن المعنى <<

    2>>.م وألن الخفض وجه الكال ،عینٍ  �حورٍ 

والخفض  <<: �قول في �تا�ه معاني القرآن حیث ونجد الفراء یذهب مذهب ابن النحاس

   :ونبرهن عن ذلك �قوله تعالى من سورة البروج  ،3>>. على أن تت�ع آخر الكالم �أوله 

       4  فالخفض هنا على اإلت�اع.                            

�عضهم رفعه جعله من صفة هللا  <<: عن وجوه القراءة  هالفراء في معرض حدیث�قول و 

   5>>وخفضه من صفة العرش ، ت�ارك وتعالى 

ن على أّن العطف �الجر واقع و المفسر  أّنه قد أجمع إذا نالح�  من خالل ما تقّدم     

 الكر�م القرآن  ورد �هي التراث العر�ي و حمال على المعنى وقد ورد فوجائز  ،العر��ة في

بل   ،العر�ي إذا فالعطف على المعنى ظاهرة لغو�ة ال �م�ن إن�ارها في الدرس النحو� 

�م�ن القول �أّن العطف على المعنى أسلوب سائغ في هذه اللغة �ونه یوّضح المعنى من 

                                                           
  . 1443،  ص1دمحم الشو�اني،  فتح القدیر الجامع بین فني الروا�ة و الدرا�ة، ج 1

، 2،  �)د ب(أبو جعفر أحمد بن دمحم إسماعیل النحاس، إعراب القرآن، تحقی� زهیر غاز�،  عالم الكتب الحدیث،   2

  .  325،  324،  ص3م، ج1985

  . 123، ص3الفراء، معاني القرآن،  ج 3

 . 15سورة البروج، اآل�ة 4

 . 254، ص3الفراء،  معاني القرآن،ج 5
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طر�� التأو�ل خالفا لما هو  فینزاح بذلك الل�س و الغموض عنخالل داللة العطف ف�ه 

  .ظاهر

  

  : الجزم 4- 1

العطف على التوهم في القرآن  <<خالل ال�حث في هذا الموضوع نجد أن من      

فقد أجاز الخلیل وسیبو�ه العطف على التوهم في القرآن ، )...(الكر�م �ان موضع خالف

 <<: قوله تعالى 1>>الكر�م وعل�ه خرجا               

                       

         <<2  وجل وسألت الخلیل عن قوله عز <<:سیبو�ه قال حیث: 

  ]الطو�ل : [  3>>فقال هذا �قول زهیر ) الصالحین من  فأصدق و أكن (

   4>>إَذا َ�اَن َجائـِیـَا َبَدا ِلي َأّني َلْسُت ُمْدِرَك َماَمَضى        َوَال َساِبٍ� شـَْیئاً  <<

فجاءوا �الثاني ، فإنما جرّوا هذا ألن األول قد یدخله ال�اء <<:وقد بین سیبو�ه ذلك �قوله

زما وال فاء ��ون ج ف�ذلك هذا لما �ان الفعل الذ� قبله قد، في األول ال�اء او�أنهم أثبتو 

   5>>. فعلى هذا توهموا هذا  ،و�أنهم قد جزموا قبله، ف�ه تكلموا �الثاني 

المجاز�ة العاملة عمل ل�س وعلى " ما " و" ل�س" دخول ال�اء في خبر  من المشهور <<و

   6>> یجر المعطوف على سبیل التوهم )...(ذلك عند العطف على خبر ل�س

                                                           
  . 254في دراسات المحدثین،  ص حسین علي فرحان، الجملة العر��ة 1

  . 10سورة المنافقون، اآل�ة  2

 .  101سیبو�ه، الكتاب، ص 3

  . 140زهیر بن أبي سلمى،  دیوان زهیر،  ص 4

  .  101سیبو�ه،  الكتاب،  ص 5

 ،)د �(حمد� الشیخ، األدوات النحو�ة،  مبناها، معناها،  إعرابها، الم�تب الجامعي الحدیث، األزارط�ة، مصر،  6

 .  58م،  ص2009
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)  أكنْ (  <<یذهب هو اآلخر مذهب سیبو�ه في توج�ه ) ه 794ت(  ونجد الزر�شي

.                                                    1>>على توهم حذف الفاء من فأصدق �الجزم عطفا

  2>>.على توهم أن الفاء لم ینط� بها  )..(<< :هو و�تجلى ذلك من خالل قوله

وهذا ما ذهب إل�ه ه التوهم في غیر القرآن الكر�م على المعنى المراد � <<فحملت إذا 

  3>>.الخلیل وسیبو�ه

في حدیثه عن إسقا� الفاء وجزم الكلمة التي �عدها على ونجد ذلك في حاش�ة الص�ان 

قبله على تقدیر  عطف ما <<: �قول  ،)العطف على المعنى أو على التوهم ( سبیل 

في غیر القرآن  و�قال له ،المعنىو�سمى العطف على  ،وجزم أصدق، إسقا� الفاء 

  4>>. العطف على التوهم

) ...(الموجود هو) وأكن(، وأثره بجزم غیر موجود) ...(فالجزم في اآل�ة الكر�مة <<إذا 

  5>>.�ه التوهم في غیر القرآن الكر�م وحملت على المعنى المراد

جزم " أكن" من قبیل العطف على المعنى والفعل  )...(قراءة جمهور القراء <<وهي 

إن أخرتني  ومعنى، إذ أن معنى لوال أخرتني فأصّدق، �العطف على معنى فأصّدق

   6>>. أصدق واحد وهللا أعلم

�ة قد تمیزت �العدید من األسالیب الفصل إلى أن اللغة العر� نها�ة هذانخلص في     

التي   ومن بین األسالیبر، التعبیف�انت من أكثر اللغات �الغة ودقة في  ،الفص�حة

ف�ان     ى المعنى أو على التوهمالعطف عل" والواقعة في �الم العرب أسلوب ، تمیزت بها

                                                           
  . 275حسین علي فرحان العقیلي، الجملة العر��ة في دراسات المحدثین،  ص 1

  . 988الزر�شي، البرهان في علوم القرآن، ص 2

  . 137ص حمل و المحمول،ال لینا علي، 3

، القاهرة ،دار إح�اء الكتب العلم�ة ،حاش�ة الص�ان على شرح األشموني على ألف�ة ابن مالك ،دمحم بن علي الص�ان 4

 . 303ص  ،3ج ،م1970 ،)د �( ،مصر

  . 137ص  ،الحمل والمحمول  ،لینا علي الجراح 5

 .  25  ،24ص   ،العطف على المعنى أو على التوهم  ،ساسي منا�طة 6
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�ما أّنه ظاهرة لغو�ة أثارت الجدل بین  ،األسالیب دراسة �ونه تمیز بتعدد المصطلحأكثر 

ولعل ذلك �عود إلى ، العلماء وال�احثین بین من �قر بوجوده في اللغة و�ین من ین�ر ذلك

فقد أطل� عل�ه مصطلح التوهم وتارة مصطلح الغل�   ،ض�� مصطلح واحد ودقی�عدم 

ر عنه وتارة أخر� �عبّ  ، إّال أن الغل� ال �عني الخطأمما أد� إلى اعت�اره نوع من الخطأ

  .  �العطف على المعنى 

فهو أسلوب واقع في العر��ة  ،ال ینفي دوره في اللغةالتعّدد في المصطلح ولكن هذا    

تعدد قد وضع النحاة هذا ال �الرغم منو  ،شعرا و نثرا فص�حا وقد ورد �ه القرآن الكر�م

وشر�  ،شروطا لهذا العطف  فشر� جوازه عند ابن هشام صحة دخول العامل المتوهم

 �ما نالح� أنه �قع، العامل المتوهم ) ذلك العامل المتوهم(خول هناك أ� حسنه �ثرة د

إذا فهو سمة لغو�ة تمیز ) الرفع والنصب والجر والجزم(:وهيفي أنواع اإلعراب األر�عة 

عن شيء متوهم �فهم ها من إطارها اللغو� العاد� إلى التعبیر نه یخرج باللغة العر��ة أل

                                  . من س�اق الكالم وذلك من خالل تخیل معطوف عل�ه 

وقد عمد إل�ه القرآن العر��ة  إلیجاز و أسلوب یبرز في اللغةفهو وسیلة من وسائل اإذا   

فیتّم بذلك إدراك داللة  في �ثیر من اآل�ات �ونه األسلوب األنسب لتر�یبها اللغو�  الكر�م

من  األمثلة التوض�ح�ة�عض نورد ف�ما �أتي لنا أن و العطف من خالل االعتماد عل�ه ، 

  :مح�م التنز�ل 

  الشاهد             السورة    رقمها   اآل�ة               

          

          

         

         

      

  

  

17-22  

  

  

  الواقعة  

  

�النصب ) وحورا (عطف 

  المجرور  ) �أكواب(على 
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 19     

  

  

  

  

    الملك

عطف الفعل على االسم   

المش�ه له في المعنى ؛ أ� 

عطف الفعل �ق�ضن على 

  صافات 

        

              

            

           

      

  

  

  

  

   12  

  

  

  

   

  فصلت

  

  

  

  

  

  

على ما  " وحفظا"عطف 

قبلها وقد تضّمن الفعل  

" خلقنا " معنى " وحفظنا"

وهو عطف على المعنى 

  �التضمین 

        

            

            

         

  

  

  

25-27  

  

  

  �س  

  

  

تضّمنت اآل�ة الكر�مة 

العطف على المعنى حیث 

أشرب الفعل �علمون معنى 

  �حبرون   

  

 



العطف على المعنى في المر��ات و الجمل:الفصل الثاني   

 تمهید

  في المرّ��ات 1- 1

 في الجمل 2- 1

  خالصة
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   و على التوهم �قع في األنواع األر�عةأیتبین لنا مما سب� أن العطف على المعنى      

وهذا لم  "الجملالمر��ات و  "هذا األساس نجده �صورة واضحة في وعلى ،من اإلعراب 

سنقوم المنطل� هذا من و  األوائل �أت من فراغ بل من خالل العودة إلى مؤلفات السا�قین

مر��ات �التطبی� على السور في الجمل و ال  أو على التوهم بدراسة العطف على المعنى

  .العطف  هذا وذلك �استخراج التراكیب النحو�ة التي یبرز فیها ،المنج�ات الس�ع 

  :تفي المر��ا 1- 1

ذ أّن الجملة هي ذلك نا عن الجمل و المر��ات إحدیث معرض فيقد �قع الل�س    

 ،وش�ه الجملة هي الظرف أو الجار األصلي مع المجرور << ،سناد� التامالتر�یب اإل

   لفظا  فهي تتألف من �لمتین أو أكثر ،ألنها مر��ة �الجمل  ،وٕانما سمیت بذلك

                                                                        1>>.أو تقدیرا

قد تطرق إل�ه النحاة في  ،و العطف على المعنى أو على التوهم بوصفه أسلو�ا نحو�ا

 أن هذا النوع <<:   حد قولهم ىبل �ش�ع في أبواب النحو على اختالفها عل ،أبواب �ثیرة

 احد من أبواب النحو بل �قع في المجرور و في المرفوع�شتر� وقوعه في �اب و  ال )...(

  2>>. وفي المر��ات ،وفي المنصوب )...(

فهو �شمل الحر�ات اإلعراب�ة على اختالفها و�التالي �م�ن القول �أن العطف على التوهم 

�ضم أقسام  <<:علي في هذا الموضوع  �شمل الرفع والنصب والجر والجزم تقول لینا

  ،والمجزوم ،و المرفوع  ،و المنصوب  ،متنوعة تشمل حر�ات اإلعراب المختلفة المجرور

    3>>. و المر��ات

                                                           
  .271ص  ،ش�اه الجملإعراب الجمل و أ،فخر الدین ق�اوة 1

 ،القاهرة ،ح�اء الكتب العلم�ةدار إ  ،حاش�ة الص�ان على شرح االشموني على ألف�ة ابن مالك ،دمحم بن علي الص�ان 2

 . 89ص ،3ج ،م1970 ،)د �( ،مصر

  . 128ص ،الحمل والمحمول ،الجراح لینا علي دمحم 3
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  وقد ورد عطف المر��ات في القرآن الكر�م ومن ذلك ما ورد في سورة الروم في قوله 

 <<: عّز وجل                 

               <<1  

  2>>على تقدیر لی�شر�م ولیذ�قكم  <<فهو

  <<:و�ذلك في قوله تعالى                   

                            <<3  

   4>>.أو �الذ� مّر ، على معنى �الذ� حاّج  <<فهو 

أرأیت �الذ� حاّج إبراه�م في ر�ه أو �الذ� :" ف�أّنه قال  <<: و�فسر ابن جّني ذلك �قوله

    5>>.فجاء �الثاني على أّن األول قد سب� ذلك " مّر على قر�ة ؟ 

إذا العطف الواقع في اآل�ة الكر�مة عطف على المعنى إذ عطف الثاني على المعنى 

  . األول الساب� له 

�ما أّنه في القرآن ، وقد ورد هذا النوع من العطف في التراث العر�ي �صورة واضحة 

 ] الطو�ل : [ الكر�م �ثیر الورود ومن أمثلة ذلك قول زهیر بن أبي سلمى 

 َلمْ  << 
ٌ
 َنِقي

ٌ
  6 >> ِبَنْهَ�ِة ِذ� ُقْرَ�ى َوَال ِ�َحْقَلدِ        ُ�ْ�ِثْر َغِن�َمًة         َتِقي

                                                           
 . 46سورة الروم،  اآل�ة 1

  . 138لینا علي دمحم الجراح ، الحمل و المحمول،  ص 2

 . 259سورة ال�قرة،  اآل�ة 3

  . 549،  ص2ابن هشام األنصار�، مغني اللبیب،  ج 4

  . 423،  ص2ابن جني، الخصائص،ج 5

 .  28زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر،  ص 6
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وهو من عطف  السا�قة له على الجملة الفعل�ة)�حقلد: (شاعر هنا قولهحیث عطف ال

  :المر��ات فيء اللغة  ونفّسر ذلك أكثر من حالل قولهم 

قدیر تو ال) لم ��ثر : ( على الجملة الفعل�ة )...(وهو مفرد) �حقلد ( عطف  <<أّنه  

                                                           1>>.وهو من عطف المفرد على المر�ب ، ل�س �م�ثر وال بخیل 

یتبین لنا أّن العطف في المر��ات وارد في اللغة العر��ة إذ هو وسیلة من وسائل التر�یب 

عن النم� العاد� للبناء  انستط�ع بناء تراكیب متجددة قد نخرج بهاللغو� ومن خالله 

  . اللغو� 

 <<: ومثل ذلك قوله تعالى                   

        <<2   

إّنا زّ�نا السماء : على تأو�ل  )...(إّنا زّ�نا السماء الدن�ا( على ) وحفظا(عطف  <<حیث 

  3>>.الدن�ا وحفظناها 

یتجسد في هذه اآل�ة الكر�مة وهو تقّدم أن العطف على المعنى نالح� من خالل ما 

إنا زّ�نا (على المرّ�ب و المتمثل في) وحفظا(حیث عطف المفرد وهو " ات عطف المر��"

  .)السماء الدن�ا بز�نة الكواكب 

   <<: وقد ورد مثل ذلك في سورة فصلت في قوله تعالى       

                                  <<4.  

  

                                                           
  . 139لینا علي، الحمل و المحمول،  ص 1

  . 7، 6سورة الصافات، اآل�ة  2

  . 139لینا علي دمحم الجراح، الحمل و المحمول،  ص 3

 . 11سورة فصلت، اآل�ة  4
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) استو� إلى السماء(معطوفة �الفاء على <<جملة ) فقال لها ولألرض: ( ففي قوله تعالى

  1>>".لها " ولألرض معطوفة �الواو على 

على معنى أعط�ا  <<أنه ) أتینا طائعین : ( وقد جاء في تفسیر القرطبي قوله تعالى

جئنا : فالمعنى" أتینا " ومن قرأ  )...("طائعین " أعطینا ": قالتا "  ،الطاعة من أنفس�ما

  2>>... . �ما فینا؛ على ما تقدم ب�انه 

�ما نجد بهجت عبد الواحد صالح یبرز ذلك من خالل إعراب القرآن الكر�م و�قف عند 

حرف عطف : أو <<: �قول بهجت صالح) ائت�ا طوعا أو �رها( هذه اآل�ة الكر�مة 

  .للتخییر

وقد عطف الضمیر ال�ارز . ؛ أ� طائعتین أو م�رهتین"طوعا " معطوفة على " �رها " 

   3>>) فقال لها و لألرض : ( �ه في قولهالمجرور بإعادة عامل الجر ف

نالح� من خالل ما تقّدم أّن العطف على المعنى �ما �قع في أنواع اإلعراب األر�عة   

وهو موضع اهتمام العلماء و الدارسین نحو ابن هشام األنصار� �قع أ�ضا في المرّ��ات 

  . وغیرهم من علماء العر��ة حّ�ان  وو أب وابن جني 

العطف على المعنى في المرّ��ات في التراث العر�ي بوضوح فقد ورد �ه وقد تجلى   

.فص�ح �الم العرب و�ثر في أشعارهم �ما ورد �ه القرآن الكر�م   

وتجلى في ضروب  ف�ثرت صوره ،الذ� تلجأ إل�ه اللغة العر��ة  إذا فهو �اب من التأو�ل  

جدیدة لم ��ن للغة عهد بها أد� إلى بناء و تولید تراكیب و ،  متعددة من االستعمال

تي خرجت عن قواعد التأو�الت النحو�ة الفمنحها بذلك مساحة تعبیر�ة أكبر وذلك وف� 

.النحو العر�ي   

 

                                                           
  . 316، ص10بهجت عبد الواحد صالح ،اإلعراب المفصل، م 1

    398لقرآن،  صالقرطبي،  الجامع ألح�ام ا 2

  .  316،  ص10بهجت عبد الواحد صالح،  اإلعراب المفصل،  م 3



   المر��ات والجمل يفمعنى العطف على ال                             الفصل الثاني

 

 
59 

: في الجمل   1-2  

في هذا العنصر سنورد أمثلة توض�ح�ة من مح�م التنز�ل نبرز فیها عطف الجمل      

<<: قوله تعالى شواهد هذا العطف  ومن، �عض  على�عضها         

                             

                <<1   

حیث یذهب ابن عاشور في تفسیره التحر�ر و التنو�ر إلى القول �أن هذه اآل�ة الكر�مة 

رجوع إلى قصة أصحاب القر�ة �عد أن انقطع الحدیث عنهم بذ�ر الرجل المؤمن  <<فیها 

من �عده من جند من  وما أنزلناه على قومه(فجملة  ،[... ]الذ� جاء من أقصى المدینة 

  2>>. ملة قیل أدخل الجنة فهي مستأنفة عطف على ج) ...السماء 

  نفهم من خالل �تب التفاسیر أن هذا النوع یتجلى �ش�ل واضح في اللغة العر��ة �ما 

  .أنه یرد �ثیرا في القرآن الكر�م 

  <<: وفي قوله تعالى                      

                <<3   

ذلك  :أ�  << :فقد جاء في تفسیر القرطبي في تفسیره هذه اآل�ة الكر�مة قوله       

  ؛الجملة في موضع ب�ان للجملة األولىو  و النار خبر مبتدأ مضمر، ) ..(العذاب الشدید

قد العطف في هذه اآل�ة الكر�مة ف إذا 4>>.أ� عطفت على معنى الجملة السا�قة لها 

                                                           
 . 29 ، 28اآل�ة   ،سورة �س 1

  .  50ص ،14ج  ،تونس  ،الدار التونس�ة للنشر و التوز�ع، تفسیر التحر�ر والتنو�ر  ،دمحم الطاهر بن عاشور 2

  . 28اآل�ة ، سورة فصلت 3

  . 414ص 18،ج ،الجامع ألح�ام القرآن  ،القرطبي 4
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جاء في موضع ب�ان وتوض�ح ، فقد جاءت الجملة المعطوفة في موضع ب�ان للجملة التي 

  .قبلها 

 <<  :�ذلك قوله تعالى في سورة الملك في القرآن الكر�م  ومن عطف الجمل   

                 <<1  

   ).بیده الملك( على جملة) وهو على �ل شيء قدیر(عطف جملة  حیث

:                                                            سورة فصلت في قوله تعالى ومن عطف الجمل �ذلك ما نجده في اآل�ة الكر�مة من   

>>                              

                      <<2                                                         

. وز�نا السماء الدن�ا �مصاب�ح  ،عطف وحفظا على معنى الجملة السا�قة لها <<حیث 

  3>>.وهو من �اب العطف على المعنى 

الجمل �عضها على �عض یرد �ش�ل واضح في �الم العرب شعرا ونثرا إذا فعطف        

ة ولما �ان القرآن الكر�م أكثر �الغ  ،حیث یؤد� ذلك إلى سالمة التر�یب ودقة التعبیر

  . و إعجازا في تر�ی�ه اللغو� عمد إلى هذا األسلوب ودقة 

یر �ثیر من اآل�ات ن عاشور في تفسفقد أسهب اب ،أما في تفسیر التحر�ر والتنو�ر       

حیث نجده �قول  "عطف الجمل"إلى للقرآن الكر�م  تطرق من خالل تفسیره قد الكر�مات و 

 << :في قوله تعالى                

   <<4     

                                                           
  . 1اآل�ة  ،سورة الملك 1

 . 12اآل�ة  ،سورة فصلت 2

  . 323ص  ،الحمل على المعنى في العر��ة  ،علي عبد هللا حسین 3

 . 83اآل�ة  ،سورة �س 4
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حیث عطف جملة  الجملة یر� أن هذه اآل�ة الكر�مة من قبیل عطف الجملة علىفهو إذا 

  .) س�حان الذ� بیده ( على جملة ) وٕال�ه ترجعون (

عطف الخبر ، التسب�ح  ةوٕال�ه ترجعون عطف على جمل <<فجملة :  لذلك نجده �قول 

قد اتضح أن�م صائرون إل�ه غیر خارجین من ق�ضة ملكه وذلك : والمعنى،  على اإلنشاء

  1>>.بإعادة خلقكم �عد الموت 

  <<: أما في قوله تعالى            

                      

       <<2   

عطف على جملة و�قولون متى  <<: حیث �قول ابن عاشور في تفسیره هذه اآل�ة الكر�مة

    3>>... . هذا الوعد 

قوله لـالتنو�ر تفسیرا آخر ر و في موضع آخر من �تا�ه تفسیر التحر��طرح �ما    

   <<: تعالى              

  <<4   

وال یرجعون عطفا على  )..(<<:�قول في هذه اآل�ة الكر�مة  ابن عاشور حیث نجد      

ألن فعل استطاع ال ینصب الجمل " امض�"ول�س عطفا على " استطاعوا" جملة ما

                                                           
  . 50ص  ،24ج  ،التحر�ر والتنو�ر  ،ابن عاشور 1

 . 67 ،66  ،اآل�ة  ،سورة �س 2

 . 51ص، 24ج  ،التحر�ر و التنو�ر  ،ابن عاشور 3

 . 66اآل�ة، سورة �س 4
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بل اآلخرة و أرحنا منهم في الدن�ا ق لعذاب ا فجعلنا لهم ،والتقدیر فما مضوا وال رجعوا

   1>>... المؤمنین 

یتضح لنا من �تب التفسیر أن القرآن الكر�م قد اعتمد على العطف في الجمل وذلك إذا  

   .  حتى یتضح المعنى من خالل عطف الكالم �عضه على �عض 

 <<: وفي قوله تعالى              <<2  

  و الجملة معطوفة على  ،خبر: غافلون  <<: یذهب سل�مان �اقوت إلى القول �أن

  3>>. ما قبلها في محل نصب؛ أ� فهم غافلون عن الشرائع و األح�ام 

  .حیث عطف جملة على جملة  ،وهذا من �اب العطف

   <<:یذهب إلى تفسیر قوله تعالى و التنو�ر أما ابن عاشور في تفسیره التحر�ر  

              <<4   

: ل �أن جملةمن �اب عطف الجمل حیث نجده �قو فهو �فسر هذه اآل�ة الكر�مة على أنها 

فهي جملة  ) انتهمولو نشاء لمسخناهم على م�(عطفا على جملة  <<) ومن نعمره (

و المعطوفة ، فالمعطوف علیها جملة شر� امتناعي، جملة شرط�ة شرط�ة عطفت على 

و الجملة العطوفة أفادت إنذارهم  )...(،والجملة األولى أفادت إمهالهم ،جملة شر� تعل�قي

    5>>...  �عاق�ة غیر محمودة 

                                                           
  . 53ص  ،24ج  ،التحر�ر والتنو�ر  ،ابن عاشور 1

 . 6اآل�ة ، سورة �س 2

 ،8م) ت، د (، )�، د (، مصر ،اإلس�ندر�ة ،دار المعرفة الجامع�ة ،إعراب القرآن الكر�م، محمود سل�مان �اقوت 3

  .  3870ص

 . 68اآل�ة  ،سورة �س 4

  .   54،55ص ،24ج  ،التحر�ر والتنو�ر ،ابن عاشور 5
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في  وذلك �عود لدوره الكبیر ،هذه التفاسیر تبین لنا مد� أهم�ة هذا العطف خالل منإذا 

و �التالي من خالل ، م من خالل إنشاء لحمة متناسقة بین الجملبناء تر�یب جملي سل�

ذلك على وخیر دلیل  ،هذا العطف یتأتى ذلك اإلیجاز المطلوب في بناء التراكیب اللغو�ة

الذ� تمیز بتر�ی�ه المعجز و أسلو�ه الذ� عمد إلى هذا األسلوب و  نص القرآن الكر�م

  . البل�غ 

  : في �تا�ه إعراب القرآن �قول في قوله تعالى  �ما نجد سل�مان �اقوت هو اآلخر 

>>                       

   <<1    

  2>> .جعلنا الثان�ة جملة في محل رفع معطوفة على جعلنا األولى  <<�أن 

  جملة في محل رفع معطوفة على جعلنا ) أغشینا  و(  <<�ما یذهب إلى القول �أن

  3>>.الثان�ة 

 <<:ومن عطف الجمل أ�ضا قوله تعالى              

            <<4،   فهذه اآل�ة الكر�مة تمثل

معطوفة على اآل�ة الكر�مة  << على الجملة؛ فهي إذا الجملةشاهدا نحو�ا على عطف 

  5>>.السا�قة 

                                                           
  . 9اآل�ة ، سورة �س 1

  . 3871ص ، 8م، إعراب القرآن الكر�م  ،محمود سل�مان �اقوت 2

 .  3902ص، 8م  ،إعراب القرآن الكر�م ،محمود سل�مان 3

 . 9اآل�ة  ،سورة �س 4

 . 433ص ،9م ،اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل، بهجت عبد الواحد صالح 5
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  <<: وهي اآل�ة الكر�مة في قوله تعالى               

          <<1  

إذ أن الدور الذ� یؤد�ه في بناء  هذا المقام أهم�ة العطف في الجمل،یتبین لنا في 

النصوص �عمل على الوصول إلى المعنى من خالل تفسیر وفهم تلك المعاطیف التي 

  .تؤد� بدورها إلى بناء تر�یب لغو� سل�م مشحون بداللة نحو�ة لها معنى معین 

 معطوفة �الفاء): فأغشینا (  <<: �ما یذهب صاحب اإلعراب المفصل إلى القول �أن

فأغشینا أ�صارهم ؛ فغطینا على  ،؛ �معنى وجعلنا أمامهم سّدا )...(، )لنا جع( على

  2>>... .أعینهم 

  و�ورد سل�مان �اقوت في إعراب القرآن شاهدا نحو�ا آخر یبرز ف�ه عطف الجمل ودوره 

  <<: ذلك في قوله تعالى في التر�یب و             

        <<3  

  . و الجملة معطوفة على جواب لو ) ...(الفاء عاطفة: فاست�قوا  <<: �قول 

أو مفعول �ه  ،منصوب على نزع الخافض ؛ أ� فاست�قوا إلى الصرا�: و الصرا� 

  4>>.بتضمین الفعل معنى ابتدروا 

                                                           
 . 8اآل�ة  ،سورة �س 1

  . 433ص، 9م ، اإلعراب المفصل،بهجت عبد الواحد صالح 2

 . 66اآل�ة ، سورة �س 3

 . 3902ص ،8م  ،إعراب القرآن الكر�م�اقوت،  محمود سل�مان 4
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  <<:قوله تعالى ومن ذلك ما جاء �ه ابن عاشور في تفسیر            

                        

     <<1  

وعلى �ون  )...(واالستقامة �ون الشيء قو�ما؛ أ� غیر ذ� عوج <<: حیث نجده �قول

ألنها �ثیرا ما تعاقب ) إلى( وٕاّنما عّد� �حرف  )..(الشخص صادقا في في معاملته

ألن التوحید ، معنى توجهوا "استق�موا " هنا لتضمین ) إلى (األحسن أّن إیثارو  )..(الالم

؛ أ� "أنیبوا : " معنى" استق�موا " توجه  أ� صرف الوجه إلى هللا دون غیره أو ضّمن 

   2>>. "واستغفروه " الشرك �ما دّل عل�ه عطف تو�وا من 

أنه هناك تضمین؛ حیث ضمن  اتالكر�م اتنفهم من خالل ما تقدم من تفسیر هذه اآل�

وذلك �ما نجد ذلك في اآل�ة السادسة من سورة فصلت ، معنى ابتدروا) است�قوا ( الفعل 

وهذا یتضح من خالل " أنیبوا " أو معنى " توجهوا " ن معنى ضمّ ت" استق�موا " أّن الفعل 

  .توهما  )أنیبوا( على معنى)واستغفروه ( لواقع في اآل�ة الكر�مة حیث ُعطفالعطف ا

ومن هنا �م�ن القول �أن العطف على المعنى في الجمل �حمل �عدا نحو�ا دق�قا یجعل 

لوب من التر�یب اللغو� أكثر دقة وذلك من خالل اللجؤ إلى الطرائ� التي تمیز هذا األس

  .  السة التعبیر و خاص�ة اإلیجازمثل التضمین مما تتحق� س

  << :أما ابن عاشور في تفسیر قوله تعالى              

          <<3  

                                                           
  . 6اآل�ة  ،سورة فصلت 1

  . 238ص ،24ج، التحر�ر و التنو�ر، ابن عاشور 2

  .8، اآل�ة�سسورة  3
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 <<: قوله تعالى 1>>هذه الجملة بدل اشتمال من  <<: �قول       

     <<2  

تضمنته هذه اآل�ة من جعل أغالل  انتفاء إ�مانهم �شتمل على ما <<إذا �م�ن القول �أّن 

  .في أعناقهم حق�قة أو تمث�ال 

" فالفاء في قوله فهي إلى األذقان عطف على جملة " األذقان إلى فهي "  <<: أّما قوله

هو حق�قة وهو ما خل� من : جعلنا في أعناقهم أغالال ؛ أ� فأبلغناها إلى األذقان و الجعل

     3>>.خل� التكبر و الم�ابرة 

  فهو یر� من خالل تفسیره هذه اآل�ة الكر�مة أنها من �اب عطف الجملة على الجملة

ي إلى فه" تفر�ع على جملة  <<" فهم مقمحون : " و�ر� �أن الفاء في قوله تعالى

  4>>ألذقانا

نحو�ا  ، حیث نجدها بناء جمل�ا ذلك الدور الكبیر لعطف الجملومن هنا یتجلى لنا 

  .  فیتضح من خالله المعنى المطلوب  السل�م  �قوم على أساسه التر�یب اللغو�  مح�ما

  << :إلى تفسیر قوله تعالى في التحر�ر ابن عاشورأ�ضا و�ذهب       

                      

      <<5  

   )...(أو عطف على ال �سمعون  )...(على فأعرض) وقالوا ( عطف  <<: �قوله 

                                                           
  . 349ص، 23ج، التحر�ر و التنو�ر ،ابن عاشور 1

  . 7اآل�ة، �سسورة  2

 .350ص  ،23ج  ،التحر�ر و التنو�ر  ،ابن عاشور 3

  .350ص، 23ج  ،التحر�ر و التنو�ر  ،ابن عاشور 4

  5اآل�ة  ،سورة فصلت 5
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  1>>.للجفاء و العداء  و المعنى أنهم أعرضوا مصرحین �قلة االكتراث و �االنتصاب

  ).ال �سمعون ( إذا یتبین لنا في هذا الس�اق أنه عطف على الجملة الفعل�ة 

 <<: ونجده �ذلك �فسر قوله تعالى              

     <<2  

وعید للمشر�ین �سؤ الحال و الشقاء في اآلخرة یجوز أن ��ون من  <<هي : حیث �قول 

   3>> .)إنما أنا �شر  ( ن �قوله فهو معطوف على جملةأجملة القول الذ� ُأمر الرسول 

 إذا من خالل إعراب القرآن الكر�م و العودة إلى �تب التفسیر یتبین لنا أّن هذه    

وهي ، بوضوح في الدرس النحو� الظاهرة عطف الجمل �عضها على �عض تتجلى 

وقد  ،النص القرآني خاصة �ونه لغة الب�ان و اإلعجاز، و خاص�ة تمیز اللغة العر��ة عامة

م خالل ما تقدّ  �ان العطف ر�یزة جوهر�ة أسهمت في بناء التراكیب اللغو�ة وذلك جلي من

  .ومحاولة إعطائها المعنى الذ� وردت عل�ه  ،الكر�مات من تفسیر لآل�ات

یتبین لنا أن محاولة الخوض في التطب�قي من خالل ما تقدم في هذا الفصل و      

قد أسهم بدرجة �بیرة في وعلماء النحو العر�ي،  موضوع العطف من قبل المفسر�ن

التي  كان العطف على المعنى في صوره األر�ع وأاهرة النحو�ة سواء ظتوض�ح هذه ال

هاته األخیرة التي �ان  )المر��ات والجمل(أم في ) الرفع و النصب و الجر والجزم: (هي

عتماد على ف�ان تفسیر المعنى �اال ،لها الدور الكبیر في البناء التر�یبي للغة �صورة عامة

، الذ� هو مظهر من مظاهر الـتأو�ل الذ� ی�حث في العطف على المعنى النظر إلى

  .وفةالتراكیب اللغو�ة التي خرجت عن القواعد النحو�ة المعر 

                                                           
 .233ص  ،24ج  ،التحر�ر و التنو�ر، ابن عاشور 1

 . 7اآل�ة  ،سورة فصلت 2

  . 239ص  ،24ج، التحر�ر و التنو�ر، ابن عاشور 3
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�قع فیها �عض  التيالتراكیب تفسیر دقی� ��شف عن و هو الجانب التخیلي من اللغة إذا ف

الغموض و الل�س و�التالي من خالل دراسته في هذا ال�حث حاولنا الكشف عن تمظهراته 

 .�عض اآل�ات من السور الس�ع المنج�ات في 
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  ةـــاتمـالخ
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حیث إل�ه  نصبو الهدف الذ�هو لقد �ان تطبی� الدراسة العمل�ة على القرآن الكر�م       

وذلك " على التوهم في السور الس�ع المنج�اتو العطف على المعنى أ "عمدنا إلى دراسة 

التي  الدراسة هذه في ضو خو�عد ال ،اللغو� في القرآن الكر�مبهدف معرفة أسرار التر�یب 

  : انتهى ال�حث إلى نتائج نوجزها ف�ما �أتي  مسألة العطف على المعنىدارت حول 

وهو تخیل معطوف عل�ه  ،العطف على المعنى أو على التوهم أسلوب لغو� -1

سلوب وهو أ حیث �عرب المعطوف وف� إعراب المعطوف عل�ه، من س�اق الكالم

تعمد إل�ه اللغة العر��ة و�طل� عل�ه مصطلح العطف على المعنى في القرآن 

   . وتأّد�ا مع �الم هللا عّز و جل ، الكر�م لخصوصیته

أسلوب بل�غ و �ثیر الورود في القرآن التوهم على المعنى أو  العطف على-2

  . ن ضرب من اإلیجاز و التضمیو سمة لغو�ة فهو ، الكر�م وفص�ح �الم العرب

اختالف  إلى مما أّد�"مسألة العطف على المعنى " توّسع اللغو�ون في دراسة  -3

 المعنىعطف على و االختالف في تحدید مفهوم معّین لمصطلح ال وجهات النظر

  .مّما أّد� إلى تولید العدید من المصطلحات 

أّن العطف على المعنى ظاهرة لغو�ة مهّمة  وقد تبین لنا من خالل هذا ال�حث -4

قد شغلت علماء العر��ة منذ أ�ام الخلیل فهو أول من تطرق إلى هذا المصطلح 

  . سیبو�ه قد أخذه عنه و 

� مما أد ،و في الظاهر و للوهلة األولى أّن معناه الخطأمصطلح التوهم یبد-5

فص�ح وتعّدد تسم�اته إلى إن�اره من طرف �عض النحاة لكّنه في الحق�قة أسلوب 

   . ال �عني �الضرورة إن�اره

على �عضهم رّ�زوا فقد ، اختلفت تسم�ات العطف على التوهم عند علماء اللغة-6

العطف على المعنى فمنهم من �قول د المصطلح و�التالي تعدّ  ،المعنى الذ� یؤد�ه

  .  و التخیل و الغل�  ،العطف على التوهممنهم من �سّم�ه و 



  ةـــاتمـالخ
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الخضوع لقواعد اللغة نالح� أّن العطف على المعنى یخرج عن هذه من حیث  -7

اللغة  ، فهو أسلوب تلجأ إل�هالقواعد والقوانین �ونه ضرب من التأو�ل و التخر�ج

  .أصل القاعدةالعر��ة  في �ثیر من التراكیب التي تخرج عن 

 كونها ظاهرة واقعة في، وذلك لال �م�ن تجاهل ظاهرة العطف على المعنى -8

  . �الم العرب شعرا ونثرا و القرآن الكر�م 

خاص�ة تمیز اللغات وال س�ما ، و العطف �أنواعه وسیلة من وسائل اإلیجاز -9

  .اللغة العر��ة 

نصب و الخفض والجزم یرد العطف على المعنى في صور معینة الرفع وال -10

مد إل�ه لغو�ة تش�ع في اللغة �ش�ل �بیر وقد ع إذا ظاهرةوفي المر��ات، فهو 

.                       القرآن الكر�م �ونه األنسب لتر�یب اآل�ات التي یرد فیها 

للعطف على المعنى دور �بیر وجوهر� في بناء التراكیب اللغو�ة و�التالي  -11

سعى إلى � ذ�المن خالل التأو�ل النحو�  وذلك �عطي اللغة مجاال تعبیر�ا أكبر

الذ� خرج عن القواعد توض�ح و إبراز المعنى المقصود من خالل هذا العطف 

  . التجر�د�ة للغة

مما أد� إلى " العطف على المعنى " توسع اللغو�ون في دراسة أسلوب  -12

  .فعرف �عّدة تسم�ات ختالف في مفهوم المصطلح اال

في فهم  لى التوهم أو ع إذا ف�یف �م�ن االعتماد على العطف على المعنى -13

    ؟والتخر�جات النحو�ة تو إدراك داللة التر�یب اللغو� من خالل التأو�ال

في إنجاز هذا العمل و تقد�م   أنهینا هذا العمل نرجو أن ن�ون قد وفقنا او�عدم

  : رالشاع لقولنمتثل  �سعنا إال أن ونسأل هللا التوفی� والنجاح وما، المطلوب

 اْلَمْجِد َو اْلَعْلَ�اِء َو اْلَكــَرِم الِعْلَم َمْفْخَرٌة     ،إنَّ َ�اَطاِلَب الِعْلم
َ
  ُ�ْفِضي ِإلى

 ـــــــمِ على الَتْحِصیـِل َال تــَنــَـفاْسَهر ُبَنيَّ ُل َشٍيء َأْنَت َطــاِلبــه   اْلِعْلُم أْفَض 



                                  

  

  

  

  

  

 عـراجوامل صادرامل قائمة
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  قائمة المصادر والمراجع                        

  القرآن الكر�م بروا�ة حفص عن عاصم*

                           المصادر :أوال

األشموني شرح ) ه929علي بن دمحم بن ع�سى الدین الحسن نور أبو( األشموني  -1

 .م 2010بیروت ،�2 ،دار الكتب العلم�ة ،تقد�م حسن حمد ،على ألف�ة ابن مالك

روح المعاني في تفسیر ) ه1270ت أبو الفضل شهاب الدین السید محمود( األلوسي -2

بیروت  ،)� د(الف�ر دار ،تحقی� دمحم حسین العرب ،القرآن العظ�م والس�ع المثاني

 .م1997

صح�ح ) ن المغیرة الجعفي سماعیل بن إبراه�م بإأبو عبد هللا دمحم بن ( البخار�  -3

 ،)� د(مؤسسة الرسالة  ،�اسر حسن ،عّمار الط�ار،اعتنى �ه عّز الدین ضلي ،البخار� 

  .م2008بیروت

  ،أسرار العر��ة) ه577األن�ار� ت عبد الرحمان بن دمحم بن أبي سعید( أبو البر�ات -4

  .م1995بیروت  ،�1 ،دار الجیل ،لح قدارةتحقی� فخر صا

 زانة األدب ولب ل�اب لسان العرب  خ) ه 1093عبد القادر بن عمر ت( ال�غداد�  -5

 .م1984القاهرة  ، �2 ،انجيخم�ت�ة ال ،تحقی� عبد السالم هارون 

تحقی�   ، الجمان في تشبیهات القرآن) اق�ا عبد هللا بن الحسین بن ن( ال�غداد�  -6

بیروت ،  �1، مر�ز الصف اإللكتروني النشر دار، بو ناجي الشی�انيحسن أمحمود 

 .م 1987

 ) � د(  ،دار الفك ،إلعراب المفصل لكتاب هللا المرتلا ،بهجت عبد الواحد صالح -7

  ).ب د(

 ،دالئل اإلعجاز) ه471تأبو ��ر عبد القاهر عبد الرحمان بن دمحم ( الجرجاني -8

 .م2004القاهرة ، �5 ،م�ت�ة الخانجي ،تعلی� محمود دمحم شاكر
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تحقی� دمحم  ،معجم التعر�فات) ه 1413لشر�ف ت علي بن دمحم السید ا(الجرجاني -9

  ).ت د(القاهرة  ،)د �( ،دار الفضیلة ،صّدی� المنشاو� 

شرح التسهیل ) ه672ت اني األندلسي دمحم بن عبد هللا الطائي الج�ّ ( جمال الدین -10

  ) د ب( ،)د �( ،دار هجر للط�اعة و النشر ،عبد الرحمان السیدتحقی�  ،البن مالك

  ).د ت(

 ،دمحم علي النجارتحقی�  ،الخصائص) ه398أبو الفتح عثمان ت (ابن جني  - 11

  .  )ت د( ،)دب( ،)�  د( ،الم�ت�ة العلم�ة 

دار البدا�ة  ،تحقی� سم�ح عبد هللا أبو مغلي ،اللمع في اللغة العر��ة ،ابن جني -12

  .م2009عمان ،�1 ،ناشرون 

الكاف�ة في ) ه 646أبو عمر بن عثمان بن عمر ت جمال الدین (ابن الحاجب  – 13

  . م1995بیروت  ،)د �( ، الكتب العلم�ة دار ،ستر�اذ�إلشرح رضي الدین ا ،النحو

الشیخ أحمد  تحقی� ،3ج ،ال�حر المح��تفسیر  )بن یوسف بن علي دمحم(ح�ان  بوأ–14

  . م2001بیروت  ،�1،دار الكتب العلم�ة ،عبد الموجود وآخرون 

التفسیر  ،)ه606 بن عمر حسین القرشي تفخر الدین أبو عبد هللا دمحم(الراز�  – 15

  .م2004بیروت  ،)د �( ،دار الكتب العلم�ة ،الكبیر

تحقی�  ،القرآنالبرهان في علوم ) ه794بدر الدین دمحم بن عبد هللا ت (الزر�شي  –16

  . م2006القاهرة  ،)د �( ،دار الحدیث ،أبو الفضل الدم�اطي

ض الصالحین من �الم سید ر�ا) �حى بن شرف النوو� الدمشقي(أبوز�ر�ا  – 17

  .م2008القاهرة  ،)�  د(  ،م�ت�ة سیناء ،تعلی� عبد المنعم أبو الع�اس ،المرسلین

المفصل  )ه 568عمر بن أحمد ت  أبو القاسم جار هللا محمود بن( الزمخشر� – 18

  .م1999ت و بیر  ،�1 ،دار الكتب العلم�ة ،تقد�م إمیل بد�ع �عقوب ،في صنعة اإلعراب

لي شرح ع ،دیوان زهیر بن أبي سلمى) زنيمر��عة بن ر�اح ال(زهیر بن أبي سلمى  -19

  . م1988وت بیر  ،�1 ،دار الكتب العلم�ة ،حسن فاعور
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 ،تحقی� عبد الحسین الفتلي)  ه316دمحم بن سهیل ت أبو ��ر  (ابن السراج  – 20

  . م1996بیروت  ،�3 ،مؤسسة الرسالة

تحقی� عبد السالم ، الكتاب) ه180بو �شر عمرو بن عثمان بن قنبر ت أ(سیبو�ه  -21

  .م1988القاهرة  ،�3 ،م�ت�ة الخانجي ،هارون 

دمحم علي  ،سیبو�هشرح أب�ات  ،)ه385أبو دمحم یوسف بن أبي سعید ت( السیرافي – 22

           . م1979دمش�  ،)د �( ،دار المأمون  ،سلطاني

اإلتقان  ،)ه911أبو الفضل جالل الدین عبد الرحمان بن أبي ��ر ت (السیوطي  – 23

ع الملك مّ مج ،)د � ( ،المملكة العر�ة ،راسات القرآن�ةتحقی� مر�ز الد ،في علوم القرآن

  ).د ت( ،فهد

دار الكتب       ،وضع حواش�ه غر�د الشیخ ،في النحو والنظائر األش�اه ،السیوطي –24

  .م2011بیروت  ،�3

 الجیل  دار ،شرح دمحم أحمد جاد المولى ،زهر في علوم اللغة و أنواعهامال ،السیوطي -25

  ). د ت(بیروت  ،)د �(

 ،تحقی� عبد العال سالم م�رم ،امعهمع الهوامع في شرح جمع الجو  ،السیوطي –  26

  . )د ت( ،بیروت ،)د �( ،مؤسسة الرسالة

  ،حاش�ة الص�ان على شرح األشموني على ألف�ة ابن مالك) دمحم بن علي(الص�ان  –27

  . م1970القاهرة  ،)د �( ،دار إح�اء الكتب العلم�ة

 ،تونس ،)د �( ،الدار التونس�ة للنشر ،والتنو�ر التحر�ر) اهردمحم الط(ابن عاشور  – 28

  . )د ت ( 

 ،ت�سیر الكر�م الرحمان في تفسیر �الم المنان ،عبد الرحمان بن ناصر السعد� –29

  . م2003بیروت  ،�1 ،دار بن حزم ،بن عقیل تقد�م عبد هللا بن عبد العز�ز
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الصاحبي في ) ه390الحسن أحمد بن فارس بن ز�ر�ا الراز� ت  أبو(ابن فارس  – 30

م�ت�ة ، تحقی� عمر فاروق الطّ�اع ،المهاة ومسائلها وسنن العرب في �فقه اللغة العر��

  . م1993بیروت  �1، المعارف

تحقی� روعة دمحم  ،شرح الجمل) دمحم بن علي بن أحمد أبو عبد هللا( ابن الفّخار – 31

  ) .د ت(بیروت ، �1 ،دار الكتب العلم�ة ،ناجي

 ، حلب ،�5 ،دار القلم العر�ي ،الجملإعراب الجمل وأش�اه  ،فخر الدین ق�اوة – 32

  . م1989

 بیروت       ،�3 ،عالم الكتب ،3ج ،رآنمعاني الق) أبو ز�ر�ا �حى بن ز�اد(الفراء  – 33

  . م1983

شرح  ،دیوان الفرزدق) بن ناج�ة بن عقالهمام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق  – 34

  .م1987بیروت  ،�1 ،دار الكتب العلم�ة ،علي فاعور

الجامع ) األنصار�  بن أحمد بن علي بن أبي ��رأبو عبد هللا دمحم (القرطبي  – 35

   ،)دب( ،)د �( ،دار الف�ر ،لما تضمنه من السنة و آ� الفرقانألح�ام القرآن والمبین 

  ). د ت(

دار الكتاب  ،4ج ،تفسیر القرآن العظ�م) عیل القرشيأبو الفداء إسما(ابن �ثیر  -36

  .م2012الجزائر  ،)� د( ،الحدیث

م في المصطلحات و الكل�ات معج) ال�قاء أیوب بن موسى الحسینيأبو (الكفو�  – 37

   ،منشورات وزارة الثقافة ،هارسه عدنان درو�ش و دمحم المصر� وضع ف ،الفروق اللغو�ة

  .م1976دمش�  ،)د �(

م�ت�ة اإلمام  ،الك في النحوألف�ة ابن م) ه672دمحم بن عبد هللا  ت (ابن مالك  – 38

  .م2009الجزائر  ،�1 ،مالك

تحقی� دمحم عبد الخال�  ،المقتضب ) ه285أبو الع�اس دمحم بن یز�د ت( المبرد  –39

   .م1994القاهرة  ،)�  د(  ،وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالم�ة ،عض�مة 
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 ،واكب الدر�ة على متممة األجروم�ةدمحم بن أحمد بن عبد ال�ار� األهدل الك – 40

  .م1995بیروت  ،�5 ،مؤسسة الكتب الثقاف�ة

  .م1981بیروت ،�4 ،دار القرآن الكر�م ،فوة التفاسیرص ،دمحم علي الصابوني – 41

دار  ،�ة والدرا�ةفتح القدیر الجامع بین فّني الروا ،دمحم بن علي دمحم الشو�اني – 42

  .م2004 ،)دب( ،)د �( ،المعرفة

تحقی�   ،مش�ل إعراب القرآن ،)ه437ت(أبو دمحم م�ي بن أبي طالب الق�سي  – 43

  .م 1984بیروت   ،�2  ،مؤسسة الرسالة القسم األول  ،حاتم صالح الضامن

 ،)� د( ،دار المعرفة الجامع�ة  ،إعراب القرآن الكر�م ،محمود سل�مان �اقوت – 44

  ). د ت(اإلس�ندر�ة 

المحصول  ،)ه 681الحسین بن بدر بنإ�از عبد هللا تجمال الدین (  يابن معط – 45

عّمان  ، )� د ( ،دار عّمار للنشر ،تحقی� شر�ف عبد الكر�م النجار ،في شرح الفصول

  ). ت د(

  ،إعراب القرآن) ه338بن إسماعیل ت جعفر أحمد بن دمحم أبو( ابن النحاس  – 46

  .م 1985 ،)دب(  ،�2 ،عالم الكتب الحدیث ،تحقی� زهیر غاز� 

 شرح) ه761جمال الدین عبد هللا بن یوسف بن أحمد ت(ابن هشام األنصار�  – 47

الم�ت�ة  ،ی� دمحم بن محي الدین عبد الحمیدتحق ،شذور الذهب في معرفة �الم العرب

  .م1986صیدا  ،�1 ،العصر�ة

ی� دمحم بن محي الدین تحق ،شرح قطر الند� و�ل الصد� ،ابن هشام األنصار�  – 48

  .م2009مصر ،)� د( ،دار الطالئع ،عبد الحمید

 ،ارسه حسن حمدوضع فه ،مغني اللبیب عن �تب األعار�ب ،ابن هشام األنصار�  –49

  . م1998بیروت  ،�1 ،دار الكتب العلم�ة

مشیخة  تعلی�، شرح المفصل) وف� الدین بن علي بن �ع�ش النحو� م(ابن �ع�ش  –50

  . )ت د( القاهرة ،)� د( ،المنیر�ة للط�اعة ،األزهر
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  المراجع �اللغة العر��ة والمترجمة : ثان�ا

   ،�1 ،المسیرة دار ،األدبي من المحاكاة إلى التف��ك النقد ،محمود خلیلإبراه�م  – 51

  .م2003 ،)بد (

  . م2003،القاهرة ،�1 ،األفاق العر��ة دار ،إح�اء النحو ،مصطفى إبراه�م -52

دار الكتب  ،الحروف دراسة في اللغة واألصوات معانيستدالل في اال ،أحمد �روم – 53

  . م2000بیروت  ،�1 ،العلم�ة

  ،الم�ت�ة العصر�ة ،لبد�ععلوم ال�الغة الب�ان المعاني وا ،أحمد مصطفى المراغي – 54

  .م2004صیدا  ،�1

نشأتها وتطورها حتى النها�ة     المناظرات النحو�ة والصرف�ة ،أسامة رشید الصفار – 55

  . م2012بیروت  ،�1 ،الكتب العلم�ة ردا ،)ه3ق( 

دار المالیین  ،المعجم الفصل في اللغة واألدب ،م�شال عاصي ،إمیل بد�ع �عقوب -56

  .م1987بیروت ،�1
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    :ملخص

وهو أسلوب بل�غ یتمثل في التخیل  ،تناول هذا ال�حث قض�ة العطف على المعنى      

، التضمین و ن الكر�م �غرض اإلیجازمن س�اق الكالم، وهو سمة لغو�ة عمد إلیها القرآ

، وف�ه "العطف على المعنى في السور الس�ع المنج�ات "  ـومن هنا جاء �حثنا موسوما ب

العطف على المعنى ، ثّم في التراكیب و الجمل وخلصنا في األخیر  تطرقنا إلى صور

إلى أّن العطف على المعنى أسلوب لغو� وردت �ه اللغة العر��ة شعرا و نثرا و ورد �ه 

  .                           لوب األنسب لآل�ات التي ورد فیهاالقرآن الكر�م �ونه األس

                                 

Abstract: 

This study tackled the issue of alataf ala almana ,wich is 

asophisticated style. It is an attempt of expecting from the context. 

In addition, it is considered as a linguistic trait that is adopted in 

the Quran for the purpose of implication and abridgement. Hence 

our study is conducted on the basis of ALATAF ALA ALAMANA in 

the séven El Sowar ElMonjyat. In this current study, we dixussed 

the different formations of AL ATAF ALA ALMANA, and then in the 

langnage structure and sentences. Thus,we concluded to that 

ALATAF ALA AMANA is a lingeirstic style that is used in the arabic 

langnage either in the prose or in the poem,also it is used in the 

Quran; since it is the most appropriate for the Ayat that are used 

in. 
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