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١٣٩

ملخص البحث

اللسانيّات  بني  ة  املهمّ الربط  حلقات  من  الوصل)،  و  الفصل  مبحث(  يُعدّ   
االتساق  موضوع  يف  أساس  ركن  وهو   ، العريبّ اللغويّ  والرتاث  احلديثة  النصيّة 
النحويّ يف اللسانيّات احلديثة؛ ملا له من أثر مهم يف متاسك البنيّة السطحيّة للنصّ 
وانسباك عنارصها بعضها ببعض من جانب، واجياد الرتابط الداليلّ للنصّ بوساطة 
الوظيفة التي متتاز أدواته هبا وبذلك تضفي ظالهلا عىل البنيّة العميقة للنص ومتاسكها 

من جانب آخر.

اجلاميلّ  اجلانب   مستو عىل  واضحة  عالقة  الوصل)  و  (الفصل  ملبحث  و   
؛ ألنهُ يُظهر مواطن مقدرة املتكلم عىل صياغة خطابه  هلندسة البناء الرصفيّ للنصّ

الواضح والبليغ.
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امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

Abstract
The locus of severing and relating is considered as an 

essential mesh between the modern textual languages and 
the linguistic Arabic heritage , it is an important angle in the 
heart of the linguistic mergence  of the textual languages, 
as it looms large in solidifying the surface structure of the 
text whose elements get shouldered on one hand and in 
finding the semantic coherence of the text by the function 
of its instruments, so such gives prominence to the deep 
structure of the text and its coherence on the other hand.

On the aesthetic scale, there is a nexus between the 
severing and relating locus and the architecture of the 
text, so it is to manifest the ability of the interlocutor to 
coin his speech with transparence and eloquence.
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... مهاد ...

عرفت البالغة العربية الفصل والوصل منذ بدايتها األوىل، وجرت عادة أهل 
بزيادة  طارئ  فهو  الوصل  ا  أمَّ األصل،  ألنّه  الوصل؛  عىل  الفصل  تقديم  البالغة 
والوصل  الفصل  مواطن  تعرف  العرب  وكانت  العطف(١)،  حروف  من  حرف 
عىل نحو السليقة والفطرة(٢)؛ أي: بذوقهم اخلاص النابع من وجداهنم، وفكرهم، 
البالغيّة  املباحث  أهم  من  والوصل)  (الفصل  مبحث   يُعد  البالغيّة.  وثقافتهم 
كاكي(٣) (ت٦٢٦#) يف مبحث  ن سواه، ولذلك قال السَّ والتي هبا يُعرف البليغ عمَّ
الفصل  معرفة  عىل  البالغة  املعاين  علم  أئمة  بعض  «قرص  قد:  والوصل)  (الفصل 

والوصل»(٤). 
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ل املبحث األوّ

الفصل

ا الفصل لّغة واصطالحً

تشري كتب املعاجم اىل أنّ مصطلح الفصل لغةً يعني: القطع، ومن ذلك قيل: 
«فصلت اليشء؛ أي: قطعته فانقطع»(٥)، أما اصطالحا فهو «نوع من أنواع الربط، 
البنية السطحيّة، بل يقوم عىل عالقة  أنَّه ال يعتمد عىل روابط شكليّة تتجىل يف  إال 

.(٦)« خفية قائمة بني مجل النّصّ

ويبدو من ذلك أنّ مفهوم الفصل ال يبتعد يف اللسانيّات احلديثة ، عن مفهومه 
 ؛ ألنّه فيهام ال يعتمد عىل روابط شكليّة ظاهرة عىل مستو يف الرتاث اللغويّ العريبّ
؛ حيث إنّ الفصل عند الغربيني قائم: «يف إطار العالقة القائمة  البنية السطحيّة للنّصّ
بني اجلمل، من غري النظر إىل أدوات لفظيَّة تربط بينهام»(٧). ومن هنا يكون كالمنا 

حول تتبع بعض األمثلة والشواهد من كالم الزهراء يف مبحث الفصل. 

باقِيَة . ١  ، فِّ اخلُّ بَة  نَقِ ر،  هْ الظَّ ة  بَرَ دَ بُوها  تَقِ فاحْ وها  ونكمُ دُ ((فَ  :خطبتها فمن 
نَار(٨) األبد))(٩). يف هذا املثال متعددة مواضع  ضب اهللا وشَ ومة بِغَ سُ وْ ، مَ العارِ
 فالزهراء  ،( بَة اخلفّ الظهر) و(نَقِ ة  بَرَ (دَ الزهراء بني  إذ فصلت  للفصل، 
، وهذا معنى (احلقب)(١٠)  لُ حِ الرَّ يُشد عىل بطنها  التي  بالناقة  شبَّهت اخلالفة 
بة  ثقَّ مُ أي   ( اخلفّ و(نقبة  الظهر(١١)،  جمروحة  أي  الظهر)  (دبرة  الناقة  وهذه 
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 ، أخفافها(١٢)، وعىل هذا تكون اجلملة الثانية من األوىل منزلة التأكيد املعنويّ
فيكون معنى كالم الزهراء إىل القوم: إنَّ اخلالفة التي ترمون آخذها ما هي 
ح، وال يمكنها السري؛  إال كناقة غري سليمة، فال يمكن ركوهبا ألنَّ ظهرها مقرَّ
أنْ  تطمعون  الذي  متاعكم  عليها  أربطوا  فدونكموها،  مثقوب،  خفها  ألنَّ 

 .ترسقوه من أهله وهم آل البيت

وإنَّ هذه اخلالفة التي تطلبوهنا ال توصلكم إىل النجاة، والسالمة؛ وإنَّام أمركم 
آيل إىل اخلرسان واهلزيمة. 

وكذلك فصلت بني (باقية العار) و(موسومة بغضب اهللا) فغضب اهللا تعاىل 
عار ال يأيت مثله عار، وأيّ عار أشدّ من خزي  اهللا تعاىل و عذابه؟ فكذلك جاءت 
ا قررت ما أفادته  الثانية مؤكدة لألوىل وإنْ اختلفت يف املعنى معها، إال أهنَّ اجلملة 
نَّه قام  اجلملة األوىل من معنى وزادت عليه. فمامّ سبق من مواضع الفصل وجدنا أَ
 إىل متاسك املعنى  بوظيفة الرتابط والتامسك عىل مستويني: مستو الداللة، إذ أدَّ
فكان  الشكل   مستو عىل  ا  أمَّ وترابطه،  للنصّ  الداللة  قوة  يف  زاد  ما  اجلمل؛  بني 
بواسطة  وإنَّام  السابقة؛  االتساقية  املباحث  يف  كام  لغويّ  عنرص  بوساطة  ال  الرتابط 
 ب لد ا من الرتقُّ القة يف داللة اجلملة الالحقة عىل السابقة، إذ خلقت نوعً هذه العَ
ا.  م حديثه وال يقطعه، ليتجىلّ به مراده ويزيده وضوحً ي يف أنْ يواصل املتكلّ املتلقّ

ويمكن توضيح أركان اجلملة املفصولة عىل النحو اآليت: 

 املتكلم يف املوضعني: الزهراء
املخاطب يف املوضعني: القوم الذين غصبوا اخلالفة. 

ة الظهر). بَرَ ل:  (دَ اجلملة املفصول عنها يف املوضع األوّ
أما املوضع الثاين:  (باقية العار).

.( بَـة اخلفّ اجلملة املفصولة فـي املوضع األول: (نَقِ
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أما املوضع الثاين:  (موسومة بغضب اهللا).

اجلملة  داللة  به  لتتمّ  فدونكموها)؛   ) الفعل  اسم  ر  دَّ قَ يُ املواضع  مجيع  ويف 
املفصول عنها، أو اجلملة املفصولة.

القوم، وذلك  تأكيد قبح عمل  املوضعني عىل  الفصل يف  الفصل: عمل  عمل 
ل  األوّ املوضع  ففي  املراد،  عىل  األوىل  اجلملة  من  أبلغ  داللة  فيها  بجملة  باملجيء 
) وهذه داللتها أقو من األوىل (دبرة الظهر) إذ قد يقال: إنَّ  جيء بـ (نقبة اخلفّ
ا مثقوبة  ة، إال أَهنَّ الناقة جمروحة الظهر يمكن أنْ توصل راكبها إىل مراده بعرس ومشقَّ
، ال يمكن هلا احلركة بنفسها فضالً عن الركوب فوقها، وكذا يف املوضع الثاين  اخلفّ
فإنَّ العار املوسوم بغضب اهللا تعاىل ال يمكن أنْ يتخلّص منه، بخالف العار الذي 

يلحق املرء من قبل الناس فإنَّه مهام طال بقاؤه ال بدّ له من هناية. 

؟! . ٢ تَاب اهللاِ أَنْ تَرِث أبَاكَ وال أرِث أيبِ ة؟ أَيفِ كِ افَ حَ ومن قوهلا : ((يا ابْنَ أيبِ قُ
اً))(١٣).  يَّ رِ ئاً فَ يْ ئْتَ شَ لقد جِ

ل (أيف  يف هذا املثال فصلت الزهراء بني (لقد جئت شيئا فريا) وكالمها األوَّ
جاء  ما  أنَّ  تؤكد   فهي لألوىل،  ونتيجة  بيانا  الثانية  اجلملة  لتكون  اهللا...)  كتاب 
«نحن  بقوله:  أوىص   الرسول أنَّ  عى  ادَّ عندما  وذلك  حقيقة؛  ليس  بكر  أبو  به 
أن  اهللا  كتاب  (أيف  االستنكاري  سؤاهلا  جاء  لذلك  نورث»(١٤)؛  ال  األنبياء  معارش 
ترث...) البن أيب قحافة، وهو أبو بكر، نسبة ألبيه أيب قحافة(١٥)، فعىل هذا يكون 
بني اجلملة الثانية، واألوىل اتصال معنوي أو داليل؛ حيث إنَّ اجلملة الثانية جاءت 
أما  األوىل.  اجلملة  داللة  من  أوضح  داللة  من  حتمله  ملا  لألوىل  حة  وموضّ ة  مفرسّ

أركان الفصل فهي كاآليت:
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 .املتكلم: الزهراء
املخاطب: ابن أيب قحافة (أبو بكر). 

اجلملة املفصول عنها: (أيف كتاب اهللا أترث أباك...). 
اجلملة املفصولة: لقد جئت شيئا فريَّا. 

عمل الفصل: زيادة إيضاح اجلملة املفصول عنها، ورد دعو يمكن أن يدعيها 
بعضهم مفادها: «إنّ استفهام الزهراء  مل يكن إنكاريًا؛ وإنّام هو استفهام حقيقي 
تريد منه أن تعلم شيئا جتهله، وهو عدم أحقيّتها من إرث أبيها» فألجل دفع هذا 
داّلة  الوضوح  غاية  فكانت يف  فريا)  املفصولة (جئت شيئا  باجلملة  التوهم جاءت 

عىل ماتريد.

عىل . ٣ ِيَاتِكَ  حتَ افِهَ  وَ ورَ كاتِكَ  وبَرَ  ، اتِكَ لوَ صَ ايِفَ  َ رشَ ل  عَ ((اجْ  :دعائها ومن 
 .(١٦)(( تِكَ ، القائمُ بحجَّ يِكَ ينِكَ عىل وحْ ، وأَمِ ولكَ سُ كَ ورَ بدِ دٍ عَ مَّ َ حمُ

قوهلا:  و  وحيك)،  عىل  (وأمينك  قوهلا:  بني   الزهراء فصلت  املثال  هذا  يف 
(القائم بحجتك) إذ كانت اجلمل السابقة متوالية بواسطة حرف العطف (الواو)، 
احلاصل  الشكيلّ  الرتابط  حيث  من  سابقاهتا  عن  فصلتها  الوضع  هذا  يف  ا  أهنَّ إال 
بواسطة حرف العطف، ومع ذلك بقي الرتابط الداليلّ املعنوي بني اجلملة املفصولة 
واجلمل السابقة عليها؛ إذ كون الرسول حممد قائامً بحجة اهللا تعاىل ومتحملها 
ا وإثباتًا للصفات املذكورة سابقاً (عبدك ورسولك وأمينك عىل  يكون ذلك تأكيدً
به هو  املناطة  اإلهليَّة من غري كون  الصفات  تثبت هذه  أو ال  تقوم  إذ ال  وحيك)، 

ة هللا تعاىل.  حجّ

ا وقوع اسم الفاعل (القائم) صلة لأللف والالم، وهذا مما  ومما يزيد ذلك تأكيدً
يؤهله ألنْ يكون عامالً يف املايض، واملستقبل، واحلال(١٧). 
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ة اهللا تعاىل يف  وبذلك يضفي ظالله عىل النّصّ من كون الرسول حممد حجّ
الزمن املايض عىل قول  ة اهللا تعاىل وناهض هبا يف  إنَّه قائم بحجّ إذ  كلِّ آن وزمان، 
 ويف زمن تكلمها وهو احلال، أو احلارض، وكذا يف املستقبل، فالرسول ،الزهراء
غري  أم  وجسده  بنفسه  ا  حارضً أكان  سواء  هبا،  القائم  وهو  خلقه،  عىل  اهللا  ة  حجّ
ل أعباءها. فعىل  حارض، فام زال هنجه ورسالته قائمة، وهذا يعني أنَّه قائم هبا، متحمِّ

هذا تكون أركان الفصل كاآليت: 

 .املتكلم: الزهراء
املخاطب: اهللا تعاىل. 

تقدير  مع  وحيك)،  عىل  وأمينك  ورسولك  (عبدك  عنها:  املفصولة  اجلملة 
مع  اجلملة  به  لتكتمل  ملعناه؛  م  متمّ كالم  من  يالزمه  وما  (اجعل)،  الفعل 

املفردات املفصولة. 
اجلملة املفصولة: (القائم بحجتك). 

عمل الفصل: تأكيد الصفات املذكورة يف اجلملة املفصول عنها بإبقاء رسيان 
هيا الرسول وعدم انقطاعها.  فاعلية الوظيفة التي يؤدِّ
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املبحث الثاين

الوصل

ا الوصل لغة واصطالحً

اليشء  «وصلت  أي:  االتصال؛  اللغة:  يف  يعني  الوصل  أنّ  املعاجم  كشفت 
بمعنى  ووصل  غريه،  وأوصله  بلغ  أي:  وصوالً  إليه  ووصل  وصلة...،  وصالً 
ا فهو: «حتديد للطريقة التي يرتابط هبا الالحق مع السابق  ا اصطالحً اتصل»(١٨). وأمّ

بشكل منظم»(١٩). 

يشري مصطلح الوصل يف الدرس اللساينّ احلديث إىل أركان اجتامع العنارص 
اللغوية وترابط بعضها ببعض، بأربع صور وهي عىل النحو اآليت: 

مطلق اجلمع يربط بني صورتني أو أكثر متحدتني من حيث البنية، وأبرز أدواته . ٤
التي يتحقق هبا هي (الواو).

التخيري يربط بني صورتني متامثلتني من حيث املحتو، ويكون باألداة (أو). . ٥

ق . ٦ االستدراك ويضم صورتني من صور املعلومات بينهام عالقة تعارض، ويتحقّ
ها (لكن، وبل). بعنارص أمهَّ

التفريع ويشري هذا النوع من الوصل إىل العالقة بني صورتني بينهام حالة تدرج . ٧
ق بعنارص متعددة كـ (ألن،  ق أحدمها يتوقف عىل حدوث اآلخر، ويتحقّ وحتقّ
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) هبذه الوظيفة،  هلذا، من حيث، ما دام)(٢٠)، إال أنَّه يمكن أن تقوم (الفاء، وثمَّ
إذ إنّ كلتيهام فيهام داللة التفريع والتدرج يف الغالب. 

اللسانيّات  أنّ وظيفته يف  اللغة واالصطالح،  الوصل يف  تعريف  ويتضح من 
؛ إذ ال خيرج يف كل مواضعه  ا من الوصل يف الرتاث اللغويّ العريبّ احلديثة  مقرتبة جدً
ابق، ومن ذلك يقول اخلطيب القزويني(٢١) يف  ها من ربط الالحق بالسّ فيهام أو جلِّ
تعريف الوصل: «الوصل عطف بعض اجلمل عىل بعض»(٢٢)، ومن الواضح عطف 
اجلمل بعضها عىل بعض يكون غالبا بحروف العطف والتي عملها االساس ربط 
فسوف   ، يقة  دّ الصّ كالم  يف  املتوفرة  غري  األدوات  بعض  أما  بالسابق،  الالحق 

نكتفي بذكر ما يقوم بوظيفتها من حروف العطف يف اللغة العربية. 

ال: مطلق اجلمع أوَّ

ين،  الكائِدِ يْدَ  وكَ ني،  البَاغِ يَ  وبَغْ ين،  دِ احلاسِ دَ  سَ حَ نِي  فِ اكْ مَّ  ((اللهُ  :دعائها فمن 
 ، رَ اجلائِرينَ وْ ، وجَ املِنيَ لمَ الظَّ ، وظُ ةَ املُغتَالِنيَ يلَ ، وغِ تَالِنيَ ةَ املُحْ يلَ ، وحِ ينَ رَ املاكرِ كْ ومَ
 ، لةَ الصائِلِنيَ وْ ، وصَ بَ املُتَشحبنيَ حُّ ، وتَشَ طنيَ خِ ط املُسْ خَ ، وسَ ينَ تَدِ تِداءَ املُعْ واعْ
 ، نيَ اعِ السَّ ةَ  عايَ وسَ  ، نيَ اخلابطِ بْطَ  وخَ  ، نيَ مِ اشِ الغَ مَ  شْ وغَ  ، ينَ ِ تَرسِ املُقْ تِسارَ  واقْ

وهَ رُ كْ ، ومَ نيَ رَ السالطِ وْ ، وجَ ة الشياطنيَ ة، واملَردَ حرَ ر َالسَّ حْ ، وسِ نيَ ة َالنامِّ يمَ ونَمِ
ا من  ))(٢٣). يف هذا املثال ورد عنرص الوصل (الواو) يف عرشين موضعً ِنيَ العاملَ
 وظيفة عىل مستو سطح النّصّ وهي ربط  ، ويف مواضعه مجيعها أدَّ النّصّ
النّصّ وترابط أجزاء مفرداته   إىل متاسك سطح  ا، ممّا أدَّ اجلمل بعضها بعضً
 وظيفةً عىل مستو  ، وأدّ ق هذا التامسك الشكيلّ للنّصّ ومجله، إذ لواله ملا حتقّ
، وهي إرشاك مجيع الصفات التي بعده وإحالتها إىل مرجع  البنية العميقة للنّصّ
العطف  الفعل بجميع مواضع حرف  الفعل (اكفني)، فصار هذا  سابق وهو 
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اهللا،  من    الزهراء  تريد  التي  الصفات  هذه  ويطلب  موجود  كأنه  (الواو) 
من  األمر  وهذا  منها،  بخالصها  تعاىل  رمحته  وحتيطها  إيَّاها  يكفيها  أن  تعاىل، 
خواص حرف العطف الواو، إذ إنَّه يفيد مطلق اجلمع بني املعطوفات فتشرتك 
مجيعها بأثر الفعل سواء أكانت الحقة، أم سابقة، أم مصاحبة(٢٤)، وهذا األمر 
حصل مع مجيع الصفات يف مثالنا من كالم الزهراء، إذ مجعَ حرف العطف 
(الواو) الصفات السابقة عليه والالحقة واملصاحبة وإرشاكها بأثر الفعل الذي 
الوصل  عنرص  انتشار  ولبيان  حكمه،  فأعمها  جلميعها،  اإلحالة  مرجع  يمثل 

(الواو) يف النّصّ بشكل يلفت االنتباه نضع املخطط التايل:

بذلك تكون اركان الوصل عىل النحو اآليت: 
املتكلم: الزهراء
املخاطب: اهللا تعاىل

أداة الوصل: حرف العطف (الواو) 
اجلملة املعطوف عليها، أو مرجع اإلحالة للوصل: (اللهم أكفني)
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ةَ  يلَ ، حِ ينَ رَ املاكرِ كْ ين، مَ يْدَ الكائِدِ ني، كَ يَ البَاغِ اجلملة املعطوفة: شبه اجلمل (بَغْ
.(... تَالِنيَ املُحْ

أكفني)، عىل  (اللهم  معها  ر  املقدّ الالحقة  اجلمل  الوصل: إرشاك مجيع  عمل 
أداة الوصل باحلكم الدال عليه مرجع اإلحالة. 

بادةٍ . ٨ كاةٍ وقِيامٍ وعِ الةٍ وزَ ربٍ وصَ دٍ وذِكرٍ وصَ من دعائها: ((احلمدُ هللاِ عىل كلِّ محَ
ةٍ  وشدّ اءٍ  َّ ورضَ اءٍ  َّ ورسَ ريضةٍ  وفَ رامةٍ  وكَ ونِعمةٍ  محةٍ  ورَ يادةٍ  وزِ وبركةٍ  عادةٍ  وسَ
كلِّ  ويف   ، حالٍ كلِّ  وعىل   ، رٍ قْ وفَ ناءٍ  وغِ  ، ويُرسٍ رسٍ  وعُ  ، وبالءٍ ومصيبةٍ  ورخاءٍ 

قامٍ))(٢٥).  نقلبٍ ومُ ثوً ومُ ، وكلِّ مَ أوانٍ وزمانٍ

ا وهو اجلملة  ا واحدً اربع وعرشون مفردة تطلب مرجعً املثال  جاءت يف هذا 
ل الفقرة (احلمد هللا)، ارتبطت مجيعها بواسطة عنرص الوصل (الواو)،  املذكورة يف أوَّ
 وعىل مستو ،  إىل متاسك النّصّ واتساقه عىل مستو البنية السطحيّة للنّصّ فأدّ
البنية العميقة أيضاً إذ عمل عىل ارشاك مجيع املفردات املتوالية بعده يف احلكم الذي 
ت به الزهراء  وجعلته حكام  أفاده مرجع اإلحالة هلا وهو (احلمد هللا)، والذي أقرَّ

يدين به العبد هللا تعاىل. 

لتوضيح موقع عنرص الوصل (الواو) من مرجع اإلحالة، واملفردات املعطوفة 
عليه، وكيف ساعد عىل إرشاكها ملعنى احلمد، نضع املخطط التايل: 
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عىل هذا تكون اركان الوصل عىل النحو اآليت:

املتكلم: الزهراء
املخاطب: اهللا تعاىل
 أداة الوصل: الواو

 مرجع اإلحالة للوصل: (احلمد هللا)
مجلة  معها  ر  واملقدّ كاةٍ...)  زَ الةٍ،  صَ رب،  صَ (ذِكر،  املفردات  املعطوفة:  اجلملة 

(احلمد هللا مستقر). 
مرجع  عليه  ال  الدّ باحلكم  املعطوفة  املفردات  مجيع  ارشاك  الوصل:  عمل 
 إىل متام معناها، إذ لوال أداة الوصل ملا حتقق الرتابط الشكيلّ  اإلحالة؛ ما أدّ
والداليلّ هلا، ولبقيت مبعثرة ال رابط بينها غري صفحة الورق، ومل تكن ذات 

ي.  فائدة للمتلقّ
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ثانيا: التخيري

، برسولِه صىل اهللا عليه وآله بعد اللتيّا   فمن خطبتها: ((أنقذكم اهللاُ، عزَّ وجلَّ
وا  دُ قَ آ أَوْ مَ لَّ ني بِبُهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل النفاق ﴿كُ والّتي، وبعد أنْ مُ
رت للمرشكني فاغرة قذف  غَ ُ﴾(٢٦) ونَجم قرن للشيطان أو فَ ا اهللاَّ أَهَ فَ بِ أَطْ رْ حَ ا لِّلْ نَارً
أخاه يف هلواهتا، فال ينكفئ حتى يطأ صامخها بأمخصه ويطفئ عادية هلبها))(٢٧).  ورد 
يف هذا املثال موضع واحد لعنرص الوصل  (أو)، وهو أحد أحرف العطف الذي من 
التخيري(٢٨) بني املعطوف واملعطوف عليه، فالزهراء يف هذا املوضع تريد  معانيه 
ام نجم منهم قرن  يه ألعداء اإلسالم، فكلّ بيان أمر أنفرد به اإلمام عيل وهو تصدِّ
ه ويقطعه  ا جيدون سيف عيل بن أيب طالب باملرصاد ليجذَّ يريد باإلسالم سوءً
ة  من أصله، فدلَّت (أو) عىل تعدد الصور التي يظهر فيها أعداء اإلسالم، فهي خمريَّ
ا مع ذلك يصيبها اخلزي والذل بسيف  بأيِّ مظهر تظهر، وأليِّ قناع تلبس، إال أهنّ

أمري املؤمنني، و بذلك تكون أركان الوصل عىل النحو اآليت: 

 .املتكلم: الزهراء
املخاطب: املسلمون. 

أداة الوصل: (أو). 
اجلملة املوصول عليها: (نجم قرن الشيطان). 
اجلملة املوصولة: (فغرت للمرشكني فاغرة). 

مجيع  يف   عيل اإلمام  له  حتمَّ الذي  يادي  الرّ الدور  بيان  الوصل:  عمل 
نِي هبا املسلمون.  الغزوات التي مُ

إنَّ . ٩ ولون:  تَقُ ل  هَ أَم  نْها  مِ أَيبِ  ج  رَ أخْ بآيَةٍ  اهللاُ  كم  صَّ ((أفَخَ  :خطبتها ومن 
لمُ  أَعْ نْتُم  أَ أَمْ  ةٍ،  دَ ةٍ واحِ لَّ مِ لِ  أَهْ مِنْ  أَنا وأَيبِ  تُ  لَسْ أو  تَوارثان؟  يَ تَنيْ ال  امللَّ أهلَ 
ورد  املثال  هذا  يف  ي؟))(٢٩).  مِّ عَ وابْنِ  أيبِ  مِنْ  ه  وعمومِ رآنِ  القُ وصِ  صُ بِخِ
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موضعان لعنرص الوصل (أم)، والتي هي أحد حروف العطف املشهورة، وهي 
عليه  املعطوف  عىل  املعطوف  ك  ِ تُرشْ أي:  متصلة(٣٠)؛  قسمني:  عىل  العربية  يف 
الذي  املثال  التسوية، كام يف  بعد مهزة  واللفظ، وذلك عند وقوعها  يف احلكم 
بني أيدينا، فإهنا يف املوضعني جاءت متصلة، والقسم الثاين تكون منفصلة، أي 
ا ال ترشك املعطوف مع املعطوف عليه يف  تدلّ عىل اإلرضاب كـ (بل)(٣١)، فإهنَّ
ا فقط(٣٢)، وبذلك تكون أركان الوصل عىل النحو اآليت:  احلكم، بل تُرشكه لفظً

 .املتكلم: الزهراء
 .املخاطب: القوم الظاملون للزهراء

أداة الوصل: أم. 
اجلملة املوصول عليها: (أفخصكم اهللا بآية أخرج أيب منها). 
اجلملة املوصولة: (هل تقولون: إنَّ أهل امللتني ال يتوارثان). 

عمل الوصل: عملت أداة الوصل (أم) عىل ترشيك املعطوف (هل تقولون...) 
مع املعطوف عليه (أفخصكم اهللا...) يف احلكم؛ وذلك أنَّ الزهراء تستدل 
ا  أبيها رسول اهللا، وكـأهنَّ عىل بطالن قول القوم وإدعائهم بعدم إرثها من 
ا: إما أنْ تكون هناك آية  تقول هلم: إنّ قولكم ال خيلو من أمرين لكي يكون تامً
ام (الرسول  ت أيب دون عموم الناس بعدم توريث أهله، أو أنْ تقولوا: إهنَّ خصّ
ام من ملتني خمتلفتني واملسلم ال يرثه  حممد وابنته فاطمة) ال يتوارثان ألهنَّ
أيب  أرث  أنْ  من  متنعاين  فكيف  له،  وجود  ال  األمرين  وكال  املسلم،  غري  ابنه 

حممد؟ 

دت  فأداة الوصل (أم) وصلت حكم املعطوف مع املعطوف عليه، وبذلك أكّ
بطالن قول القوم وافرتائهم عىل رسول اهللا. وأما املوضع الثاين من أداة الوصل 
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امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

ل وعمله فلذا ال نكرر الكالم اتكاالً عىل  ا عن الوضع األوَّ (أم) فهو ال خيتلف كثريً
ل.  املوضع األوَّ

ثالثا: االستدراك

فاً، وال . ١٠ تَابِ اهللاِ صادِ نْ كِ ولُ اهللاِ عَ سُ بْحانَ اهللاِ ما كان أيبِ رَ من قوهلا: ((سُ
تِالالً  رِ اعْ دْ ون إىل الغَ عُ مِ تُجْ فَ ه، أَ رَ وَ تَفِي سِ قْ ه، ويَ تَّبع أثَرَ الِفا، بَلْ كانَ يَ كامِه خمَ إلحْ

 .(٣٣)(( تانِ هْ ورِ والبُ عليه بالزُّ

أحرف  أحد  هو  والذي  (بل)،  الوصل  لعنرص  موضع  ورد  النّصّ  هذا  يف 
والذي  معنى(٣٤)،  ال  ا  لفظً عليه  املعطوف  مع  املعطوف  يُرشك  والذي  العطف 
يتناسب  املعنى  وهذا  وإبطاله(٣٥)،  عليه  السابق  املعنى  عن  اإلرضاب  عىل  يدلّ 
الرسول  توريث  عدم  ادعوا  الذين  القوم  ردّ  رِض  عْ مَ يف  هي  إذ   ،الزهراء ومراد 
رويتموه  الذي  احلديث  إنّ  هلم:  تقول  أن  تريد  فكأهنا   ،فاطمة حممدالبنته 
برصاحة  اهللا  كتاب  خيالف  نورث»(٣٦)  ال  األنبياء  معارش  «نحن   حممد أيب  عن 
﴾(٣٧)، أو كقوله  دَ اوُ ـٰنُ دَ يْمَ لَ رِثَ سُ وَ ة مواضع من آياته كقوله تعاىل ﴿وَ وينافيه يف عدّ
الِ  ءَ مِنْ  يَرِثُ  وَ نِى  ثُ يَرِ ا  لِيًّ وَ نكَ  لَّدُ مِن  بْ ىلِ  هَ ﴿فَ  تعاىل يف قصة حييى بن زكريا
والسيَّام  األنبياء  توريث  عىل  ل  تدّ التي  اآليات  من  الكثري  وغريها   (٣٨)﴾ وبَ قُ يَعْ
رسول  كيف خيالف  فعندها  لالبن،  األب  توريث  تعممّ  التي  اآليات  أو  ابناؤهم، 
اهللا آيات اهللا وأحكامه؟، بل هو أحرص البرش عىل تطبيق آيات القرآن واقتفاء 

، فمامّ سبق تكون أركان الوصل عىل النحو اآليت: أثرها قوالً وفعالً

 .املتكلم: الزهراء
 .املخاطب: القوم الظاملون للزهراء

أداة الوصل: (بل). 



١٥٥

ا).  اجلملة املوصول عليها: (وال ألحكامه خمالفً
اجلملة املوصولة: (كان يتّبع أثره). 

أداة  تفيده  بامّ  عليها  املعطوف  اجلملة  داللة  إبطال  عىل  التأكيد  الوصل:  عمل 
الوصل من معنى اإلرضاب عن املدلول السابق وإثبات الالحق.

ا: التفريع رابعً

لِكَ . ١١ دْ يء مِنْ عَ بَلنِي، وألتَجِ نُوبِ فاقْ الذِّ با مِنْ  ارِ إليْكَ هَ ((أفِرُّ   :ومن دعائها
تكَ  َ محْ رَ وح  ْ رتَ واسْ نِي،  نَعْ فامْ كَ  شِ بَطْ مِنْ  وكَ  فْ بِعَ تَاذ  وألْ نِي،  كْ رِ فأدْ تِكَ  رَ فِ غْ مَ إىل 
ربَ  عِ األكْ زَ بنِي، ومِنْ الفَ رِّ المِ فقَ نْكَ باإلسْ بَة مِ رْ ب القُ لُ نِي، وأطْ كْ رِ قابِكَ فأدْ مِنْ عِ
نْيا ساملاً  ، ومِنْ الدّ ب يلِ هَ تِكَ فَ َ لَنيْ مِنْ رمحْ لنِي، وكفِ لِّ كَ فظَ شِ فآمنِّي، ويف ظلِّ عرْ
(الفاء)  الوصل  فيها عنرص  املثال وردت تسعة مواضع  نِي))(٣٩). يف هذا  فنَجِّ
ة يف النّصّ بربطه  الذي هو أحد أحرف العطف يف العربية، فأد وظيفة مهمّ
اللة فحرف  ا عىل مستو الدّ كل، أمَّ هلا، هذا عىل مستو الشّ آخر اجلملة بأوَّ
العطف الفاء يدل عىل «تأخر املعطوف عن املعطوف عليه متصالً به»(٤٠)؛ أي: 
عن  تأخره  أنَّ  إال  والرتبة،  الزمن  يف  عليه  املعطوف  عن  متأخر  املعطوف  أنَّ 
ا مبالغا فيه، بل متابع للمعطوف عليه، ومتصل به،  املعطوف عليه ليس تأخرً
فهو حيذو حذوه، ويقتفي أثره، وهذا املعنى يمكن استيضاحه يف املثال السابق 
لكالم الصديقة، فقوهلا: (أفِرُّ إليك هارباً من الذنوب فأقبلني...) يدل عىل 
أنَّ املعطوف عليه: (أفِرُّ إليك هارباً من الذنوب) جيب أنْ حيصل قبل املعطوف؛ 
اهللا  فعل  هو  والذي  (فاقبلني)  املعطوف  ا  وأمَّ  ،(الزهراء) العبد  فعل  ألنَّه 
ا عن املعطوف عليه؛ ألنَّه حيصل بعد فرار العبد إىل اهللا تعاىل  تعاىل يكون متأخرً
وهروبه من ذنوبه، فإذا حصل ذلك فاهللا تعاىل يتقبل الصاحلني من غري فاصل 
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امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

املعنى  وهكذا   ،(٤١)﴾ انِ عَ دَ ا  إِذَ اعِ  لدَّ ةَ  وَ عْ دَ يبُ  أُجِ يبٌ  رِ قَ إِنِّى  ﴿فَ طويلة  ومدة 
يف  (الواو)  العطف  حرف  يف  بخالفه  مواضعها،  مجيع  يف  (الفاء)  تفيده  الذي 
ا كام سبق اإلشارة إليها أهنا تفيد مطلق اجلمع بني املعطوف  املثال السابق، فإهنَّ
واملعطوف عليه، إذ إنّ الفصل يف مجيع فقرات العطف مسنداً إىل اهللا تعاىل وهو 
(اللهم أكفني) وعندها فال معنى لتأخر املعطوف عن املعطوف عليه؛ ألنَّ ذلك 
حيصل يف مقام اثنينية الفاعل وتعدده وهنا ال توجد االثنينية والفصل يف مقام 
الفاعل؛ لذا كانت الواو يف مجيع مواضعه أليق جلمع الصفات املطلوبة عىل أثر 
الفعل الصادر من الفاعل الواحد، بخالفه يف مثالنا هذا، إذ الفاعل متعدد فهو 
مرتدد بني فعل العبد، وفعل اهللا تعاىل، ورشط حصول فعل اهللا تعاىل أنْ يقرتب 
﴾(٤٢). وللوقوف عىل عنرص  يدِ رِ بْلِ الْوَ يْهِ مِنْ حَ بُ إِلَ رَ العبد منه تعاىل فيجده﴿أَقْ
الوصل وكيفية انتشاره بني مفاصل النّصّ وربطها بعضها بعضا نضع املخطط 

التايل:

و ممّاسبق تكون اركان الوصل عىل النحو اآليت:
املتكلم: الزهراء
املخاطب: اهللا تعاىل

أداة الوصل: (الفاء)
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اجلملة املعطوف عليها: (سيدي يابرُّ يارحيم)
بَلنِي،  كـ(فاقْ العطف(الفاء)،  حرف  بعد  املتوالية  اجلمل  املعطوفة:  اجلملة 

نِي...).  نَعْ نِي، فامْ كْ رِ فأدْ
ومعنى،  لفظا  عليه  املعطوف  مع  ا  مشرتكً املعطوف  كون  بيان  العطف:  عمل 
غري أنَّ املعطوف يفرتق عن املعطوف عليه يف احلدوث، فهو يأيت بعده مبارشة، 

وهذا املعنى دلَّت عليه وأفادته أداة الوصل (الفاء). 

لِبوا مِلء . ١٢ تَ مَّ احْ ثُ نْتِج،  تَ ثَام  يْ ةٌ رَ نَظرَ تْ فَ حَ د لقَ رِي لقَ مْ لَعَ ا  ((أَمَ  :ومن خطبتها
بَّ ما  رِف التَّالون غِ لون ويَعْ ْرسَ املُبْطِ بِيداً، هنالك خيَ افاً مُ عَ بِيطاً وذُ بِ دماً عَ عْ القَ
سا))(٤٣). ورد يف هذا املثال موضعني  نْ دنياكم أنْفُ وا عَ يبُ س األولون، ثم طِ أسَّ
املعطوف  يُرشك  الذي  العطف  ) والذي هي أحدأحروف  لعنرص الوصل (ثمّ
املعطوف  عن  وتراخيه  املعطوف  تأخر  عىل  يدلّ  نَّه  أَ إالّ  عليه  املعطوف  مع 
مثالنا هذا ظاهر  املعطوف عليه، ويف  املعطوف منفصالً عن  فيكون  عليه(٤٤)، 
فالزهراءاستعارت  بوضوح،  عليه  املعطوف  عن  املعطوف  انفصال  معنى 
التي  بالدابة  فعلهم  تشبه  فهي  القوم،  فعل  هبا  ر  تصوِّ البالغة  يف  غاية  صورة 
يف  ما  وتضع  تنتج  لكي  هلا  وقت  من  بد  ال  الدابة  وهذه  الذكر،  من  لقحت 
بطنها، فإذا وضعت وأردتم احتالهبا ستجدوهنا حتلب دماً غامقاً، وذعافاً، أي 
إال  يكون  نتاجه ال  فإنَّ   ،البيت آل  فعلتكم يف ظلم  فكذلك   ،(٤٥) قاتالً سامّ 
ٌ للخسارة، فهو كالدمّ العبيط بالنسبة للمحتلب  ربْ اخلرسان الذي ال ينفع معه جَ
ينتفع به، بل يكون وباالً عليه، وهذا ال تظهر آثاره إال بعد مدة  ال يمكن أنْ 
أفاده ودلَّ  املعنى  الزمن كالتي لقحت فإهنا ال حتتلب إال بعد مدة، وهذا  من 
باحلصول  وتراخيه  عليه  املعطوف  املعطوف عن  تأخر  الدال عىل   ،( (ثمّ عليه 

والتحقق. فعىل هذا تكون أركان الوصل عىل النحو اآليت: 
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 .املتكلم: الزهراء
 .املخاطب: القوم الظاملون للزهراء

 . أداة الوصل: ثمّ
اجلملة املوصول عليها: (فنظرة ريثام تنتج). 

اجلملة املوصولة: (احتلبوا مِلء القعب دماً). 
ا) مع املعطوف عليه  عمل الوصل: إرشاك املعطوف (احتلبوا ملء القعب دمً
املعطوف  عىل  املرتتبة  النتيجة  سوء  وتأكيد  تنتج)،  ريثام  فنظرة  لقحت،  (لقد 
عليه، وأنَّ هذا األثر املرتتب ال يظهر إال بعد مدة من الزمن، فإذا ظهر فعندها 

ال تنفع الندامة ألن اخلرسان قد وقع. 

) فأركان الوصل فيه عىل النحو اآليت: أما املوضع الثاين لعنرص الوصل (ثمّ

 .املتكلم: الزهراء
 .املخاطب: القوم الظاملون للزهراء

 . أداة الوصل: ثمّ
س األولوم).  بّ ما أسَّ اجلملة املوصول عليها: (يعرف التالون غِ

ا).  اجلملة املوصولة: (طيبوا عن دنياكم أنفسً
ا) مع املعطوف عليه  أنفسً عمل الوصل: إرشاك املعطوف (طيبوا عن دنياكم 
س األولون) وبيان أنه عند معرفة عامة املسلمني  بّ ما أسَّ (ويعرف التالون غِ
تطمعوا  ال  فعندها  حقهم،  وغصبهم   ،البيت آلل  ظلمهم  من  القوم،  فعل 

بالدنيا ومتنوا املوت للخالص من فضيحة عملكم. 
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املبحث الثالث

الليّة واجلامليّة للفصل والوصل امت الدّ السّ

 ، للفصل والوصل أغراض عىل مستو البنية السطحيّة والبنيّة العميقة للنصّ
ي إىل حتديد داللة  ي إىل اتساق الكالم، وربط بعضه بعض، وأُخر تؤدِّ منها تؤدّ
ي  تؤدِّ وثالثة  فيه،  غريه  يشاركه  ال  والذي  األداة،  تلك  حتمله  الذي  باملعنى  النّصّ 
م،  املتكلّ انتهاء  بمجرد  انقطاعه  وعدم  ي  املتلقِّ فكر  فضاء  يف  املعني  استمراريّة  إىل 
ي إىل املسامهة يف صنع نوع من اإليقاع والنغم الصويتّ عىل مستو البنية  ورابعة تؤدِّ

. فالكالم يكون بأربعة حماور نذكرها بالنقاط االتية:  الشكليّة للنّصّ

١ . . إسهام الفصل والوصل فـي الرتابط الشكيلّ للنصّ
٢ . . إسهام حرف الوصل يف حتديد داللة النّصّ
تأثري الفصل والوصل يف استمراريّة فاعليّة املعنى. . ٣
الفصل والوصل أحد الوسائل التي تصنع موسيقى النّصّ وتنوعها. . ٤

: مسامهة الفصل والوصل فـي الرتابط الشكيل للنصّ أوالً

ة معانٍ والذي  أو عدَّ ي معنى،  النصّ عبارة عن كلامت، أو مجل متتابعة، تؤدِّ
يوصل نتاج هذه الكلامت، أو اجلمل إىل معانيها املرادة منها، والتي تسعى لتأديتها 
تدرك  «لكي  فالكلامت  غالبًا،  العطف  بحروف  املتمثلة  الروابط  هي  ي  املتلقّ إىل 
»(٤٦)، وعدّ  كوحدة متامسكة حتتاج إىل عنارص رابطة متنوعة تصل بني أجزاء النّصّ
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امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

ا(٤٧)، لذلك  علامء العربيّة أنَّ مجيع أحرف العطف ترشك ما بعدها مع ما قبلها لفظً
ل.  فإهنا تعدّ أدواتاً اتساقيّة من الطراز األوّ

 :ا، فمثالً من دعائها وإذا رجعنا إىل كالم الزهراء نجد هذا املعنى واضحً
عادةٍ،  بادةٍ، وسَ ، وعِ كاةٍ، وقِيامٍ الةٍ، وزَ ربٍ، وصَ ، وصَ ، وذِكرٍ دٍ ((احلمدُ هللاِ عىل كلِّ محَ
 ، ةٍ، ورخاءٍ ، وشدّ اءَ َّ ، ورضَ اءَ َّ ريضةٍ، ورسَ رامةٍ، وفَ محةٍ، ونِعمةٍ، وكَ يادةٍ، ورَ وبركةٍ، وزِ
 ، ، ويف كلِّ أوانٍ وزمانٍ ، وعىل كلِّ حالٍ رٍ قْ ناءٍ وفَ ، وغِ رسٍ ويُرسٍ ، وعُ ومصيبةٍ، وبالءٍ

قام))(٤٨).  نقلبٍ ومُ ثوً ومُ وكلِّ مَ

 إىل  نجد أنَّ حرف العطف (الواو) قد حقق الربط بني مفردات النّصّ مما أدَّ
ي أمام نصّ واضح الداللة وتام من  متاسك النّصّ واتساقه، وهذا بدوره جيعل املتلقِّ
العطف ألتت  الكلامت من غري حرف  لو جاءت  البنائي، بخالفه  الرتكيب  حيث 
ا أمام جمموعة مبعثرة من الكلامت غري  ي متحريً مبعثرة ال ربط بينها، بل يبقى املتلقِّ
ي معنى يمكن  مرتبطة الداللة؛ ألنَّ جمرد وضع الكلامت بعضها بجوار بعض ال يؤدِّ
ا ال تشكل بيتا إال  اإلستفادة منه، ومثلها كمثل مواد البناء عندما توضع متجاورة فإهنَّ
بعدما يأيت مهندسا ماهرا يعرف كيف ينظمها ويربط بعضها بعضا، فكذلك الكلامت 
املتجاورة من غري ربط ال تكون ذات فائدة إال بعدما ترتابط فيام بينها وتوضع بعضها 

بجوار بعض بشكل مناسب. 

ثم إنِّ أدوات الوصل تسهم يف اجياز الكالم واختصاره، فاملتكلم بمجرد ذكره 
حرف العطف يدل ذلك عىل أنَّه استبدل به كلمة أو عدة كلامت لواله الضطرّ املتكلم 
ي إىل تشويه داللة  إىل إعادهتا، وتكرار الكالم يف النّصّ الواحد عدة مرات؛ ممَّا يؤدِّ
ي يف آنٍ واحد من جانب آخر فمثال إذا رجعنا إىل  م واملتلقّ النّصّ ويثقل ذوق املتكلّ
ين،  يْدَ الكائِدِ ني، وكَ يَ البَاغِ ين، وبَغْ دِ دَ احلاسِ سَ نِي حَ فِ مَّ أكْ كالم الصديقة: ((اللهُ
وهَ  رُ كْ ومَ  ،... املِنيَ  الظَّ لمَ  وظُ  ، املُغتَالِنيَ ةَ  يلَ وغِ  ، تَالِنيَ املُحْ ةَ  يلَ وحِ  ، ينَ املاكرِ رَ  كْ ومَ
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 آستغنتْ عن اعادة مجلة (اللهم اكفني) عرشين  ))(٤٩)، لوجدنا الزهراء  ِنيَ العاملَ
مرة يف أقلِّ من مخسة أسطر، فلو إضطرت إىل إعادهتا هبذا العدد الختلّ النّصّ شكال 

ومضمونًا، ولفقد النّصّ أبسط مقومات البالغة. 

ثانياً: إسهام حرف الوصل يف حتديد داللة النّصّ

أحرف  تتميَّز  و  العطف،  أحرف  هي  أغلبها  ا  سابقً قلنا  كام  الوصل  حروف 
العطف بأنَّ كلّ واحد منها له داللة يشارك هبا أحرف العطف األخر؛ إذ إنّ كلّ 
أحرف العطف هلا داللة وهي مشاركة ما بعدها ملا قبلها يف اإلعراب(٥٠)، وختتص 
هلا داللة  (الواو)  فمثالً  الغالب،  فيها غريها يف  تشاركها  بداللة ال  منها  كلّ واحد 
وهكذا  التخيري(٥٢)،  داللة  فلها  (أو)  أما  عليه،  واملعطوف  املعطوف  بني  اجلمع(٥١) 
مثالً  كالواو  معني  نصّ  يف  منها  حرف  وجد  إذا  وعندها   اإلخر العطف  أحرف 
(أو)،  احلرف  فيه  يوجد  الذي  النّصّ  خيتلف  به،  ويتميَّز  خيتص  معنىً  يضفي  فإنَّه 
كلِّ  هللاِ عىل  ((احلمدُ   :الزهراء إىل كالم  إذا رجعنا  فمثالً  االحرف،  بقية  وهكذا 
محةٍ ونِعمةٍ  يادةٍ ورَ عادةٍ وبركةٍ وزِ بادةٍ وسَ كاةٍ وقِيامٍ وعِ الةٍ وزَ ربٍ وصَ دٍ وذِكرٍ وصَ محَ
ناءٍ  ، وغِ رسٍ ويُرسٍ ، وعُ ةٍ ورخاءٍ ومصيبةٍ وبالءٍ اءٍ وشدّ َّ اءٍ ورضَ َّ ريضةٍ ورسَ رامةٍ وفَ وكَ
قامٍ))(٥٣)، نجد  نقلبٍ ومُ ثوً ومُ ، وكلِّ مَ ، ويف كلِّ أوانٍ وزمانٍ ، وعىل كلِّ حالٍ رٍ قْ وفَ
نًا اختصت به (الواو)؛ لذلك أتت الزهراء هبا يف ستة وعرشين  أن هناك معنى معيّ
ل قوهلا وهو (احلمد  ا عطفت هبا مجيع الصفات عىل مرجع واحد ذكرته يف أوَّ موضعً
العطف  حرف  ولوال  املتعددة،  املواضع  هذه  مجيع  يف  تكراره  عن  فاستغنت  هللا) 
نها من ذلك، هذا من  (الواو) ملا متكنت من عدم ذكره وتكراره، إال أنَّ وجوده مكَّ
 وظيفة دالليَّة، إذ أرشكت  جانب، ومن جانب آخر فإنَّ حرف العطف (الواو) أدَّ
مجيع الصفات املتقدمة عليه بتأثري املرجع املعطوف عليه الصفات (احلمد هللا)، فصار 
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هذا املعنى كأنَّه مذكور مع كل صفة، وأنَّه يستحقها املستو نفسه، إذ إنّ مجيع هذه 
النعم التي أنعم اهللا تعاىل عىل الزهراء، توجب احلمد املختص واملحصور باهللا، 

تعاىل، وحده. 

ثالثًا: تأثري الفصل والوصل يف استمراريّة فاعليّة املعنى

وحيدده  عليه  يدلّ  بعدها،  ا  رً مقدّ ا  حمذوفً تستدعي  الوصل  عنارص  أغلب  إنَّ 
ف عليها، فهي تكون مرجعا إحاليًا له حيدد مسار داللته  طِ الكلمة أو اجلملة التي عُ
ا يدور  ام ابتعد عن مرجع اإلحالة الذي جعله حمورً م أو الكاتب كلَّ ويفرسه، فاملتكلّ
حمذوف،  عنرص  إىل  ينتقل  ي  املتلقّ ذهن  جيعل  بعطفه  وإنَّه  حوله،  الالحق  كالمه 
ده، إال أنَّ  أومقدر، يكون بعد حرف العطف، وهذا يزيد يف استمرارية املعنى وجتدّ
الكالم  دّ  عُ ذلك  وألجل  وقوانينها؛  اللغة  بقواعد  ومعرفته  املتلقي  ثقافة  بَع  تْ يَ هذا 
يؤثِّر  ما  الغالبَ  أن  بل  املذكور(٥٤)،  معاملة  يُعامل  أنّه  الداللة  املحذوف من حيث 
ر  املقدَّ الكالم  يكون  األحيان  بعض  ويف  فيه،  ويعمل  الظاهر  يف  ر  املقدَّ الكالم 
ايقاعا وبالغة عمد  أنْ جيعل خلطابه،  م  املتكلّ أراد  إذا  بل  الظاهر وأمجل،  أبلغ من 
اشكال  أهم  من  العرب  كالم  يف  «احلذف   : إنَّ قيل  ذلك  وألجل  احلذف(٥٥)؛  إىل 
بالذهن،  واثبت  النفس،  يف  أوكد  معناه  يف  الكالم  جتعل  التي  والبالغة  الفصاحة 
التَّوابنيَ  لَ  وْ قَ أَلكَ  أسْ إينِّ  ((اللهم   :الزهراء قول  أخذنا  وإذا  تأثريا»(٥٦).  واعمق 
ندَ املوتِ  مِننيَ وتَوكلهم والراحةَ عِ يقَ املؤْ دِ م وتصْ دين وثواهبَ اهِ اةَ املُجَ هم ونَجَ لَ وعمَ
واألمنَ عندَ احلساب))(٥٧)، نجد سبعة مواضع للعطف كل موضع منها يستدعي 
منها  مع كل موضع  الداللة  ا من حيث  أسالك)، وكأهنَّ إينّ  (اللهم  تقديره  حمذوفا 
ي  تكون مذكورة وليست حمذوفة؛ ما جيعل فاعليّة املعنى تستمر وتتجدد عند املتلقِّ

حتى بعد انتهاء الكالم. 
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رابعاً: الفصل والوصل أحد الوسائل التي تصنع موسيقى
عها            النّصّ وتنوّ

النّصّ يف  التناغم الصويت بسبب تكرارها يف  تعمل أدوات الوصل عىل صنع 
عدة مواضع، فالنصّ مهام طال أو قرص ال خيلو من عنارص الوصل، إذ من دوهنا ال 
يمكن أنْ يتحقق النّصّ يف الغالب، فتكرار احلرف يف بعض األحيان خيلق شيئًا من 
النثر، أو الفاصلة يف القرآن الكريم،  التزيني الشكيل للكالم، عىل غرار السجع يف 
الالحق  الكالم  موسيقى  باختالف  يشعر  املتلقي  جيعل  الفصل  عنرص  وجود  و 
الزهراء لوجدنا هذا  ا من كالم  انتباهه، ولو استعرضنا نموذجً للمتكلم مما يثري 
تَكَ  َ محْ تَكَ ورَ رَ فِ غْ نَّكَ ومَ كاتِكَ ومَ واتِكَ وبَرَ لَ ل صَ عَ مَّ واجْ ا، فمن قوهلا: ((اللهُ واضحً
عىل  تَكَ  ريَ وخِ تَكَ  مَ ونعْ فَكَ  َ ورشَ كَ  ونُورَ كَ  رَ وذِكْ تك  المَ وسَ لَك  وفَضْ وانَكَ  ورِضْ
يثري  النّصّ  وانبثاثه يف  (الواو)  العطف  انتشار حرف  فنجد   ،(٥٨)(( دٍ مَّ َ حمُ وآلِ  دٍ  مَّ حمَ
انتباه املتلقي، ويزيد من اشتياقه ملعرفة النتيجة التي يريد أنْ يصل إليها املتكلم، ثم 
 إىل خلق نوع من الرتابط  ة يف النّصّ أدَّ إنَّ تكرار حرف العطف ثالث عرشة مرّ

 . الشكيل والصويت، الذي لواله ملا حتقق ذلك االنسجام بني مفردات النّصّ

فوي، والذي من متطلباته «تقصري اجلمل،  ويتميز كالم الزهراء  بالطابع الشّ
الوصل  عنارص  من  اإلكثار  فيكون  الطويلة»(٥٩)،  اجلمل  استخدام  إىل  امليل  وعدم 
ي هذة  ا طبيعيًا ملا له أمهيَّة يف اتساق فقرات النّصّ وانسجامها، إذ تؤدِّ يف النّصّ أمرً
األدوات إىل صنع نوع من التناغم الصويت شبيه بالقافية الشعريّة، أو السجع النثري، 
ي ملواصلة استامع الكالم، ويبث يف نفسه املتعة والرغبة الستامعها،  فيزيد شوق املتلقّ

وحفظها. 



١٦٤

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

... اخلامتة ...

 ،خلصت الدراسة إىل تقديم وصفٍ لغويٍّ حتلييلّ لنصوص من كالم الزهراء
ملا هلذه النّصّوص من خصوصيّة، باعتبارها نصوصًا عربيّة أصيلة ، وقد كشفت عن 

. عنارص الفصل والوصل  التي حققت االتساق النحويّ يف النّصّ

و كشفت الدراسة أيضا أن الرتاث العريبّ واملتمثّل بـ (كالم الزهراء) يتّسم 
؛ ملا يمتلكه من روابط اتساقيّة متعددة  ّ ية التي ناد هبا علم اللغة النّيصّ باملعايري النّصّ
الرتابط  إىل   الزهراء كالم  يف  االتساقيّة  للعنارص  د  التعدّ هذا    فأدّ  ، النّصّ يف 
وعىل  واضح  وبشكل  جليّة  وفكرة  متميّز،  طابع  ذا  ا  نصًّ فأنتج   ، واملعنويّ كيلّ  الشّ
ية يمكن أن تكون  مستوياته كافة. وكشفت الدراسة ايضاً عىل أنّ اللسانيّات النّصّ
جرسا يربط علوم اللغة بعضها ببعض، وأتضح ذلك بام قامت به عىل مستو البنية 
الرتكيبيّة والدالليّة، للكلمة، أو اجلملة، فعىل مستو اجلانب البالغي للنصّ والذي 
يكشف عن اجلوانب اجلامليّة استطاعت الدراسة تقديم صورة بالغيّة مميزة املعامل، 

 . ، النحويّ ، أو الرصيفّ وغري مفصولة عن اجلانب الصويتّ

، واجلاميلّ لعنارص   ومن األمور التي ركزت الدراسة عليها هو اجلانب الداليلّ
به، وله  االتساق (الفصل، الوصل)، وكشفت أنّ كلّ عنرص منها له داللة خاصة 
جوانب مجاليّة، يشارك هبا غريها، أو خيتص هبا، وهذه اجلوانب الدالليّة، واجلامليّة، 
اللغة  علوم   بمستو ليكون  واسعة  ا  آفاقً وتعطيه  اللساين،  الدرس  قيمة  من  تزيد 

 .خر األُ
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