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هذا البحث عبارة عن دراسة تطبيقية موجزة إلحدى أهم القرائن اللفظية يف النحو      

قرينة التضام، وقد القت هذه الظاهرة اهتماما بالغا من لدن القدماء وإن مل يصطلحوا : العريب، أال وهي 

ة النظم، الضم، الرصف، املعاظل( على تسميتها �ذا االسم، حيث عرفت مبصطلحات عدة منها 

وقد شغلت هذه الظاهرة تفكري ). التالزم، الرتكيب، التضام(، وعرفت عند اللغويني مبصطلح )إخل...

وشرحها بالتفصيل يف كتابه " معناها ومبناها"الباحث اللغوي متام حسان وجسدها يف كتابه اللغة العربية 

آيات القرآن الكرمي باعتباره ، حيث ارتأى أن يكون التطبيق باختاذ مناذج من "البيان يف روائع القرآن"

النموذج األرقى على اإلطالق، وسنحاول حتليل هذه الظاهرة يف القرآن  الكرمي من خالل دراسة ضميمة 

 .الصفة واملوصوف عند اللغويني واملفسرين واألصوليني والبالغيني

  .تضام، القرآن الكرمي، ضميمة، صفة، موصوف: الكلمات المفتاح 

Abstract: 
 This research is a brief applied study of one of the most important verbal 
clues in Arabic grammar, namely: the presumption of inclusion. This 
phenomenon has met with great interest by the ancients, even if they did not 
know how to call it, as it was known in several terms, including (systems, 
annexation, the alignment, the equation, etc.) and was known to linguists by 
the term (correlation, synthesis, cohesion). This phenomenon occupied the 
thinking of the linguistic researcher Tamam Hassan in his body in his book 
“El-lougha El-Arabia: maɛnaha wa mabnaha” and explained it in detail in 
his book “El-Bayan fi Rawaiɛi El-Qur’an”, where he saw the application 
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should be by taking examples of the verses of the Noble Qur’an as it is the 
highest example ever. Thus, in this paper we will try to analyze this 
phenomenon in the Noble Qur’an through a study of the enclosure of the 
adjective and the described in several linguistic environments from scholars 
of grammar, scholars of interpretation and scholars of rhetoric. 
Keywords:collusion, the Holy Quran, enclosure of the adjective and the 
description. 

 
  

  

  :مهيد

رفع القرآن الكرمي من قيمة الدرس النحوي وأكسبه أمهية يف التعامل مع لغة القرآن 

الكرمي خاصة الرتاكيب اليت تعّد وشيجة من وشائج اإلعجاز اللغوي، �ّذب الظواهر اللغوية 

ن وختضعها للغة القرآن الكرمي ومنها ظاهرة التضام اليت تعترب من معامل املستوى النحوي يف القرآ

الكرمي، فاللغة العربية ختتص بنظام تركييب خاص حاول علماء العربية الكشف عن قوانينه بوضع 

مجلة من القواعد اليت تضبط أواخر الكلم وجتّنب املتكلم الوقوع يف اخلطأ، فقد اهتم املفسرون 

ا لكتاب اهللا عز وجل بعلم النحو لكونه يساعدهم على فهم النص القرآين يقول السيوطي فيم

على الناظر يف كتاب اهللا الكاشف عن أسراره " ينبغي أن يراعيه النحوي الناظر يف كتاب اهللا 

، ولكن سرعان ما "النظر يف الكلمة وصيغتها وحملها، ككو�ا مبتدأ أو خربا أو فاعال أو مفعوال

 .تطورت هذه الدراسات لتشمل جماالت لغوية حنوية انفردت �ا الدراسات العربية عن غريها

إَن املتأمل يف هذا النظام اللغوي يدرك أنه يكتسب خاصية الرتابط واالنسجام من ذلك 

التأليف الرائع العجيب بني الكلمات واحلروف واجلمل، حىت إذا اتسع ا�ال خرج هذا التأليف يف 

 نسيج لغوي حمكم، ألن األلفاظ يف اللغة ال يتضح معناها مبفردها بل لديها حاجة إىل غريها من

األلفاظ لتؤدي معناه وهذه العالقات اليت تربط بني اللفظني نسميها عالقة تضام، على ضوء ما 

ماذا نقصد : سبق نطرح جمموعة من التساؤالت نرجو اإلجابة عنها من خالل هذا البحث

بالتضام، ما هي أقسامه وأنواعه ومظاهره، وكيف يسهم التضام بني الصفة واملوصوف يف حتقيق 

  لنصية يف القرآن الكرمي؟ الداللة ا
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    :مفهوم التضام/ 1

  : المفهوم اللغوي -  أ

ورد مفهوم التضام يف معاجم وقواميس عربية كثرية منها ما جاء عند ابن منظور يف  - ب

ضم الشيء إىل الشيء أي مجعه، وَضمه : ، الَضم)ضمم(فهو من مادة "لسان العرب 

هذا، فهو ضاّم ومضموم،  إليه يضَمه ضَما فانضَم وتضاَم، تقول ضممت هذا إىل

  .1"تضام القوم إذا انضم بعضهم إىل بعض

ضممت الشيء إىل الشيء فانضمَّ إليه وضامَّه، ويف حديث " ويف الصحاح للجوهري 

عَدين من : ضَم جناحك عن الناس أي ألن جانبك هلم وأرفق �م، ويف حديث زبيب العنربي

خذ من مايل وضَمه إىل ماله، وضاَم الشيء رجل من جندك ضَم مين ما حَرم اهللا ورسوله أي أ

الشيء انضم معه، وتضاَم القوم إذا انضمَ  بعضهم إىل بعض ويروى ال ُتضاّمون على صيغة ما مل 

  .2يسم فاعله

ومل أر ضام متعديا إال فيه، ويروى تضامون عن الضيم، وهو : كما قال ابن سيده

  :  3بقيل عن قوم أيب ذؤي. مذكور يف موضعه مبعىن الظلم

  فألفى القوم قد شربوا فضموا          أمام القوم منطقهم نسيف

  . 4يقصد أ�م اجتمعوا وضموا إليهم دوا�م ورحاهلم، فحذف املفعول وحذفه كثري

والضاد وامليم أصل واحد يدل على مالئمة بني شيئني، يقال ضممت الشيء إىل الشيء، فأنا "

ويقال أسد ضمضم وضماضم يضم كل شيء  أضمه ضما وهذه إضمامة من خيل أي مجاعة

"5.  

تضام القوم إذا انضم بعضهم إىل بعض واضطمت عليه الضلوع : ويقول اجلوهري الضم االشتمال

  .6"أي اشتملت

الضم قبض شيء إىل شيء ضمه فانضم : " ويف القاموس احمليط باب امليم فصل الضاد

: ة بالكسر اجلماعة، األضاميمإليه تضام وضامه واضطم الشيء مجعه إىل نفسه، اإلضمام

مادة  –واملالحظ أن املعاين اليت محلتها هذه املادة املعجمية .7"مجاعات خيل واضطم عليه اشتمل

  .تدل يف جمملها على عبارات االشتمال واملعانقة واالنطواء والقبض -ضمم

   : المفهوم االصطالحي -ب     
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يف السياق أو االستعمال أو هو إيراد كلمتني أو أن تستدعي الكلمة كلمة أخرى  التضام هو      

أكثر خللق معىن أعم من معىن كضم حرف النداء أو حرف اجلر إىل االسم أو ضم الصلة إىل 

  .8فعلي الشرط إىل أداة الشرط املوصول أو ضم

  :جيعل متام حسان فهم التضام بشكل عام ممكنا من وجهني مها

   :الوجه األول

ق املمكنة يف رصف مجلة ما فتختلف طريقة منها عن األخرى تقدميا وتأخريا التضام هو الطر      

وفصال ووصال، وميكن أن نطلق على هذا الفرع من التضام مصطلح التوارد وهو �ذا املعىن أقرب 

إىل اهتمام دراسة األساليب الرتكيبية البالغية اجلمالية منه إىل دراسة العالقات النحوية والقرائن 

  .اللفظية

  :الوجه الثاني

يقصد به أن يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر فيسمى التضام     

، أو يتناىف معه فال يلتقي به ويسمى التنايف، وعندما يستلزم أحد العنصرين اآلخر فإَن "بالتالزم"

لعدمي على سبيل هذا اآلخر قد يدل عليه مبعىن وجودي على سبيل الذكر أو يدل عليه باملبىن ا

وعدم ظهور العالمة اإلعرابية، وجتنبا للبس يكون الذكر قرينة  9التقدير بسبب االستتار أو احلذف

وقد استقى هذه الظاهرة من الرتاث النحوي البالغي العريب حيث يشري إليها . على املعىن املراد

هلا التأليف وقبل أن تصري إىل فينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخو " عبد القاهر اجلرجاين يف قوله 

الصورة اليت يكون �ا الكلم إخبارا وأمرا و�يا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي يف اجلملة معىن من 

  . 10"املعاين اليت ال سبيل إلفاد�ا إال بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة إىل لفظة

ء كلمة إىل والتضام يف نظره ليس اتصال اللواصق بالكلمة، فاتصال اللواصق ضم جز 

بقية هذه الكلمة بل هو تطلب إحدى الكلمتني لألخرى يف االستعمال على صورة جتعل إحدامها 

تستدعي األخرى، فياء النداء كلمة مستقلة وليست جزء كلمة والعالقة بينهما وبني املنادى عالقة 

معاين التضام ال عالقة اإللصاق، نالحظ أن تعريف متام حسان للتضام وفهمه له صاحبته 

االستلزام والرصف، وقد أوجز مظاهره يف الرتكيب القرآين يف احلذف، الزيادة، الفصل، االعرتاض، 

إدخال اللفظ على غري مدخوله، التضمني وإغناء أحد العنصرين عن اآلخر والشروط الرتكيبية 

  . الضرورية لتأليف ألفاظ السياق
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عنصر حنوي آلخر ليتم املعىن   أهم مظهر للتضام ونقصد به افتقار االفتقارويعترب 

املبتدأ للخرب، واملضاف للمضاف إليه والصفة و الفاعل للمفعول، و كافتقار اجلار للمجرور، 

تتجلى عرب للموصوف وهذه األخرية هي اليت نتناوهلا بالشرح والتحليل علما أن كل هذه املظاهر 

وع واملفسر واملفَسر والتمييز واملميز يظهر التضام بوضوح بني التابع واملتب .املبىن الوجودي للتضام

والضمري ومرجعه، حتمل الضمري وعدمه، واملطابقة بني العنصرين والرتبة بينهما والفصل والوصل، 

   11...االفتقار واالختصاص، واالقرتان والعامل واملعمول، تقرير اجلملة والرتكيب

ضم على طريقة خمصوصة، فقوهلم إن الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكلمات، وإمنا تظهر بال"    

بالضم ال يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غري اتصال يكون بني معنييهما، ألنه لو 

" ضحك خرج"جاز أن يكون �رد ضم اللفظ إىل اللفظ تأثري يف الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل 

أن يكون املعىن يف ضم  أن حيدث من ضم خرج إىل دخل فصاحة، وإذا بطل ذلك مل يبق إال

الكلمة إىل الكلمة توخى معىن من معاين النحو فيما بينهما وقوهلم على طريقة خمصوصة يوجب 

ذلك أيضا وذلك أنه ال يكون للطريقة إذا أردت جمرد اللفظ وهذا سبيل كل ما قالوه إذا أنت 

امه من حيث مل يشعروا تأملته تراهم يف اجلميع قد دفعوا إىل جعل املزية يف معاين النحو وأحك

  .12"ذلك ألنه أمر ضروري ال ميكن اخلروج عنه

عند دراسة اجلملة العربية جند ألفاظا ال يتضح معناها إال بوجودها مع غريها من 

األلفاظ سواء كانت امسا أم فعال أم حرفا فهذه العالقة اليت تربط بني اللفظتني هي عالقة 

لية اليت تساعد على حتديد مواقع بعض الكلمات بني ، والتضام هو إحدى القرائن الشك13تضام

، جتمع كل 14أقسام الكلمة وهو من العناصر املهمة اليت تكون نظام تأليف العبارة يف اللغة العربية

  .هذه املعاين يف عبارة واحدة ترتبط باجلمع واالشتمال والضم واالحتواء والوصل

ة تركيبيا أن تتلى أو تسبق بكلمة، وال ييسر التضام طول الكالم وامتداده فقد تقبل لفظ

  :تقبل غريها، وقد استخدم ابن مالك هذه الظاهرة حني قال

  باجلر والتنوين والندا والـ                    ومسند السم متييز حصل

  سوامها احلرف كهل ويف ومل                 فعل مضارع يلي مل كيشم

معها أما األفعال املضارعة فال تقبل ذلك يف " داءياء الن" فاألمساء تقبل مثال أن تضام 

  .اليت تأيت سابقة عليها" مل"حني تقبل التضام مع 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  422 - 411: ص 

 

416 

  University of Tamanghasset -  Algeria                                  اجلزائر  -تامنغست جامعة

من الثابت يف النحو العريب أن الرتكيب الوصفي يتكون من موصوف وصفة، وأن الصفة 

جيب أن تتأخر عن املوصوف، كما جيب أن تكون تابعة له يف اإلعراب وبذلك يكون املوصوف 

اهتمام السياق وتكون الصفة كاحللية للموصوف حتدده وتوضحه وتبينه ومن ذلك قوله  هو حمور

هنا ثالث صفات للموصوف رجل، ..." وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه " سبحانه 

ولكننا عندما نتأمل الرتكيب الوصفي يف القرآن الكرمي جنده يرتقي عن الرتاكيب األخرى ببعض 

بية اليت استطاعت أن تغري من الثوابت النحوية وذلك حسب درجة اهتمام السياق التغريات الرتكي

  . بالصفة الذي أخرجها من قمة اإلمهال إىل قمة العناية واالهتمام

  :مفهوم الصفة/2

الصفة  كون عن جبملها تبتعد ال أ�ا إال خمتلفة لغوية وأساليب الصفة بصيغ النحويون عّرف    

يف  متبوعه متابعة وهو لفظياً  اتباعاً  اقتضى السوق وهذا مبوصوفه، يتعلق ويمعن لغرض تابعا سيق

 الذي التابع"  :بأنه عرّفه النحويون ولذا واجلمع، والتثنية واإلفراد والتنكري، والتعريف اإلعراب،

 يفيد به مؤول أو مشتق تابع" هو أو 15"به يتعلق فيما أو فيه معىن على بداللته متبوعه يكمل

 من واحد يف ويتبعه عليه، الرتحم أو تأكيده أو ذمه أو مدحه أو توضيحه أو متبوعه ختصيص

 يف متبوعه يتابع أن جيب ، وكذلك16"منه أخص يكون وال والتنكري التعريف ومن اإلعراب أوجه

 يكمل تابع"بقوله  احملدثني الدارسني أحد عرفه وقد 17"واجلمع والتثنية واإلفراد والتأنيث التذكري

 تعبريي شكل إذاً  فالصفة، 18"وحيقق الغرض السياق يناسب جديد مبعىن املتبوع سبيب أو همتبوع

الذات  يف خمصوصاً  معىن ويوضح مجيعها النحوية السمات يف موصوفه مياثل الوصف يف

  . 19املوصوفة

من املتممات هي اسم مشتق يدل على صفة يف اسم قبله ) وتسمى النعت(الصفة 

توضيحه إن كان معرفة وختصيصه إن كان نكرة، نركز على الذكر     يسمى املوصوف وهي تفيد

كسبيل ملبىن وجودي ألجل توضيح سبب تأخر الصفة عن املوصوف دالليا فقد ورد يف قوله 

  .20"هذا صراط علي مستقيم" تعاىل

  :الفصل بين الصفة والموصوف -3

م أو تبني معىن من معانيه د الكالال جيوز الفصل بينها إال ان يكون الفاعل مجلة معرتضة تؤك     

اعلم انه ال جيوز ) " هـ337ت( يف شرحه جلمل الزجاجي ) هـ669ت( يقول ابن عصفور 
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ونعين باألجنيب ما ليس بصفة، إال أن يكون الفاصل مجلة " الفصل بني الصفة واملوصوف بأجنيب 

وال جيوز ... معانيه  اعرتاض، ومجلة االعرتاض هي اليت يكون فيها تأكيد الكالم وتبيني ملعىن من

  .21"فيها عدا ذلك إال يف ضرورة الشعر

ومما جيوز من الفصل بني املوصوف وصفته فيما عدا االعرتاض الفصل بأجنيب غري حمض      

، فاجلار وا�رور 22"ذلك حشر علينا يسري" كالفصل بني املوصوف وصفته مبعمول الصفة كقوله 

كان معموال للموصوف حنو قولنا تسرين قراءتك الكتاب ليسا أجنبيا حمضا عن الصفة، وكذلك ما  

قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السموات : " اجلادة، والفصل باملبتدأ ورد يف قوله تعال

هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت رَبُ◌ك أو " الفصل بالفاعل يف قوله تعاىل 23"واألرض

ك ال ينفع نفسا إميا�ا مل تكن آمنت من قبل أو  يأيت بعض آيات رَبك يوم يأيت بعض آيات رب

  .25"اهللا ال إله إال هو احلي القيوم: "، الفصل باخلرب24"كسبت يف إميا�ا خريا

  :االعتراض بين الصفة والموصوف - 4 

مجلة معرتضة بني الصفة واملوصوف  26"عظيم - لو تعلمون-إنه لقسم :" ورد يف قوله تعاىل     

والغرض منها تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم " عظيم"  املوصوف" قسم" الصفة 

وتأكيد إجالله بالنفوس، وقيل أن مواقع النجوم أوقات وقوع جنوم القرآن أي أوقات نزوهلا وهو 

فهي مجلة اعرتاضية بني القسم  27"وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"من اإلعجاز العلمي، أما قوله 

فيه اعرتاض فاجلملة الكربى اعرتاض بني القسم وجوابه واعرتض بـ  اعرتاض) املقسم عليه(وجوابه 

  .28بني املوصوف وصفته هذا ما يراه الزخمشري" لو تعلمون" 

وقد وقع االعرتاض لغرض ومعان تظهر من خالل النص كالتأكيد مثال فاجلملة املعرتضة 

بالكالم الذي وقعت يف  وان كانت مستقلة من الناحية النحوية عما قبلها وما بعد فإ�ا متصلة

ثناياه من ناحية املعىن، ألن املتكلم قد أراد �ا تقوية كالمه، فالصفة واملوصوف إذا من املتضامني 

واالعرتاض من وسائل الفصل بينهما رغم أنه ليس له وظيفة حنوية داخل الرتكيب إال أنه يلعب 

أكده خاصة يف الرتكيب القرآين دورا بارزا داخل السياق الذي وقعت فيه فهي تقوي املعىن وت

  . حيث تعترب من املباحث اإلعجازية يف القرآن الكرمي

  :حذف الموصوف -5
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وعندهم "اعلم أن املوصوف حيذف كثريا إن علم، ومل يوصف بظرف أو مجلة كقوله تعاىل "   

، فإن وصف بأحدمها جاز كثريا أيضا بالشرط املذكور بعد، لكن ال  29"قاصرات الطرف عني

األول يف الكثرة الن القائم مقام الشيء ينبغي أن يكون مثله، واجلملة خمالفة للمفرد الذي هو ك

املوصوف، وكذا الظرف واجلار، لكو�ما مقدرين باجلملة على األصح، وإمنا يكثر حذف 

ومنا دون "موصوفهما، بشرط أن يكون املوصوف بعض ما قبله ا�رور مبن أو يف، قال عز وجل 

، 32أي ما من مالئكتنا إال ملك له مقام معلوم 31"وما منا إال له مقام معلوم : "قال، و 30"ذلك

يقوم النعت مقام املنعوت كثريا إن علم جنسه، ونعت بغري ظرف أو مجلة أو بأحدمها بشرط كون 

وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم أي من حرة " مبن أو يف" املنعوت بعض ما قبله جمرور

أي رزق من كل الثمرات، أو مثرات من كل الثمرات، قال  33"ه فيها من كل الثمراتل. "مشركة

األصل عليم باملضمرات ذوات الصدور، مث حذف  34"إَن اهللا عليم بذات الصدور"تعاىل 

أي شيئا من صوتك  35"واغضض من صوتك: "املوصوف وغلبت إقامة الصفة مقامه، وقوله

املوصوف  36"وال تزر وازرة وزر أخرى"ال تعاىل وعلى مذهب األخفش تكون من زائدة، وق

  .حمذوف، أي نفس وازرة أخرى

 : الصفة حذف -6

فيما خيص حذف الصفة وإقامة املوصوف مقامها فإنه أقل وجودا وال يكاد يقع يف الكالم      

سري عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل، حذفت : إال نادرا ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قوهلم

يف هذا املوضع ملا دل من احلال عليه، وذاك أنه حيسن يف كالم القائل لذلك من التصريح  الصفة

طويل، وأنت حتس هذا من نفسك إذا تأملته وهو أن : والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله

كان واهللا رجال أي رجال فاضال، أو شجاعا أو كرميا أو : يكون يف مدح إنسان والثناء عليه فتقول

جرى جمرى هذه الصفات، فعلى هذا وحنوه حتذف الصفة هذا إن حتققت الداللة من لفظ ما 

تقدمها أو تأخر عنها أو فهم ذلك من شيء خارج عنها أما غري ذلك فإن حذفها ال جيوز، فمن 

أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر "أمثلة الصفة اليت تقدمها ما يدل عليها قوله تعاىل 

أي كان يأخذ كل سفينة  37"ن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبافأردت أ

فإن عيبه إياها مل خيرجها عن كو�ا " فأردت أن أعيبها"صحيحة غصبا، ويدل على احملذوف قوله 

سفينة، وإمنا املأخوذ هو الصحيح دون املعيب فحذفت الصفة هنا ألنه تقدمها ما يدل عليها، 
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أي لستم على شيء نافع أو  38"قل يا أهل الكتاب لستم على شيء"اىل ورد أيضا يف قوله تع

  .ذي قيمة

   :إضافة الموصوف إلى الصفة -7

استعمل السياق القرآين الرتكيب اإلضايف عوض استعمال الرتكيب الوصفي جاء يف قوله       

 39"شركونهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل"تعاىل 

، إن "الدين احلق"بدل الرتكيب الوصفي " دين احلق" استعمل يف هذه اآلية الرتكيب اإلضايف 

حتول الرتكيب الوصفي إىل تركيب إضايف له بعده الداليل العظيم ذلك أن الرتكيب الوصفي يتكون 

عنصرين  من عنصرين جيوز الفصل بينهما ومها الصفة واملوصوف أما الرتكيب اإلضايف يتكون من

ال جيوز الفصل بينهما إال لضرورة ومها املضاف واملضاف إليه، ومن مث فإن حتول الرتكيب الوصفي 

يهدف إىل  -ما دام صفة مستقرة تابعة للمضاف إليه التضامهو عُني و  -إىل تركيب إضايف 

هما إكساب هذا الرتكيب الوصفي ضربا من التالحم بني املوصوف والصفة، فال جيوز الفصل بين

  .يف هذه احلالة مثلما ال جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه

ومنه فإن هذا التحول الرتكييب يرتتب عليه حتول داليل يتمثل يف االرتقاء بداللة الرتكيب 

من جمرد إفادة ارتباط املوصوف بالصفة برابط التبعية إىل إفادة تالحم املوصوف بالصفة بلحام 

يرتتب عليه ارتقاء البعد الداليل للرتكيب من جمرد تبيني املوصوف  اإلضافة، أو بصيغة أخرى

بالصفة يف النمط الوصفي إىل إفادة تأكيد مالزمة املوصوف للصفة فال ينفصل عنها أبدا يف 

يعين الدين املوصوف بصفة احلق وصفا " الدين احلق"الرتكيب اإلضايف، فالرتكيب الوصفي اآليت 

يعين الدين املوصوف أبدا " دين احلق" وقت ما، أما الرتكيب اإلضايف طارئا ميكن أن يزول عنه يف

بصفة احلق فال ميكن أن ينفصل عنها بأي حال من األحوال، وهناك عدة تراكيب مماثلة يف 

إَن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم " السياق القرآين مثل وعد احلق يف قوله سبحانه 

  .41"ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميرتون"ه ، قول احلق يف قوله سبحان40"فأخلفتكم

   :ربط الصفة والموصوف برابط الجر -8

النمط املشهور يف النحو هو ذكر املوصوف تليه الصفة تابعة له، ولكن قد يذكر املوصوف مث     

تذكر الصفة بعده مسبوقة حبرف اجلر من فيكون هو الرابط بينهما، ويفيد مالزمة املوصوف 
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وحلوا : "وقوله. فأتوا بسورة مثله: فاألصل 42"فأتوا بسورة من مثله"ة ومن ذلك قوله سبحانه للصف

  . أي أساور فضة وبالتايل املوصوف هنا هو حمور اهتمام السياق 43"أساور من فضة

نستنتج مما سبق أن اتساع اللغة العربية ومشوليتها أهلها حبق لتكون لغة اصطفاها اهللا 

يه ولغة رسالته إىل خلقه وكفى بالقرآن الكرمي إملاما جبميع ميادينها وعلومها إذ ال تعاىل ترمجانا لوح

يزال مالذ العلماء وميدا�م الفسيح للبحث والتنقيب، وال تزال موضوعاته تشغل بال الدارسني 

باعتبار اللغة املتضمنة يف النص القرآين هي لغة معيارية فقد كانت يف كل مرة هدفا بارزا 

ات واألحباث اللغوية وفق املناهج اللسانية احلديثة، خاصة علم النحو الذي انتقينا موضوعا للدراس

من أهم موضوعاته أال وهو موضوع الصفة واملوصوف الذي تتجلى فيهما ظاهرة التضام وكان 

السياق القرآين امليدان الذي ترتقي فيه الصفة من جمرد موضوع إىل ظاهرة حيث أواله عناية 

  .فائقني باعتبارها من املتالزمني واهتمام

ّن تبّدل العالئق الّنحويّة إ  :ه من نتائج يف هذا البحث ما يليومن أهم ما توصلنا إلي 

من تركيبّية إىل إضافّية هو تثبيٌت للمعىن و متكينه يف املوصوف حبيث جيعل منه ثابتا و مستقرا و 

لتضام إىل قسمني رئيسيني تناولنا يف حبثنا ينقسم ا .معّربا عن معىن داليل أكثر جتسيد للّصورة

يتجلى يف االفتقار ويقصد به افتقار " أهم مظهر للتضام"قسما واحدا أال وهو التضام اإلجيايب 

عنصر لغوي آلخر ليتم املعىن كافتقار الصفة للموصوف وحتدثنا عن حاالت الفصل واالعرتاض 

كن أن تتطور الصفة واملوصوف إىل نظرية بني الصفة واملوصوف وإضافة املوصوف إىل الصفة، مي

  .يف أحباث أخرى إن شاء اهللا واهللا ويل التوفيق
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