
 

 
 222 

 DOI: 10.33193/JALHSS.34.41 

التماسك  في تحليلية دراسة - الصياغة القانونية

 القانونيلنص النحوي ل

 (أنموذجا  المتعلقة بالمرأة العراقية )التشريعات 
 

 د. إسراء حسين جابرأ.
 قسم اللغة العربية

 الجامعة المستنصرية -كلية اآلداب 
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  الخالصة

تعلق بالتماسك النحوي للنص القانوني ، المعني بالعالقات التركيبية يتناول البحث الصياغة القانونية ، السيما ما ي

بين الجمل والمتضمنة السبك والتالحم  حتى يظهر النص القانوني واضحا متماسكا في البنية الفكرية فالجمل في 

ذاتها  النص إنما تتركب من مجموعة الفاظ تحمل المعنى القانوني وهذه االلفاظ ليس الغرض منها معانيها في

ولكن بضم بعضها إلى  بعض بحيث تتواشج وتتفاعل لتكوين معنى داللي واحد هو الغرض األساس من التشريع 

، وسنطبق هذه الدراسة على التشريعات المتعلقة بالمرأة ؛ أي القوانين المتضمنة تشريعات وقواعد تنظم حقوق 

ستطيع أن نعرف أهم ما تحققه التعالقات التركيبية المرأة وواجباتها فضال عن تنظيم عملها في المجتمع ، لكي ن

في إحداث التماسك الكلي للنصوص القانونية  منها )التعالقات الشرطية ،والتعالقات االضافية ،والتعالق 

 (والتعالقات بالعائديةباالستثناء ، 

 

 

Legal Drafting - An Analytical Study on the 

Grammatical Consistency of the Legal Text 

(Iraqi legislation on women as a model) 
 

 

ABSTRACT 
The research deals with the legal formulation, especially with regard to the 

grammatical consistency of the legal text, on the syntactic relations between the 

sentences including the casting and cohesion, so that the legal text appears coherent 

in the intellectual structure the whole sentence in the text is composed of words that 

have legal meaning. In order to combine one another so that they interact to form one 

semantic meaning ,the basic purpose of the legislation relating to woman ,that is, 

laws that contain legislation and rules governing the rights and duties of woman.  
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 مقدمة : 

ي و التشريعية التل القانون هي الصياغة القانونية أشغلت الدارسين في مجا من بين العديد من الموضوعات التي

 .عد قانونية جاهزة للتطبيق العمليلى قوااالفكار الجوهرية إتعنى بتحويل 

هو الذي يقرر و ،ذا كان القانون مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك االفراد وتنظم عالقة االفراد بالمجتمعإف

القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل 

للنص القانوني فالبد ، ظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءاتمن يخالف القواعد التي وضعت ،وي  

وذلك من فكار التداخل غير المنطقي في تسلسل األل يضمن الدقة  والوضوح بعيدا عن التعقيد ونسج بشكي  ان 

ؤدي دورا مهما في إظهار التعالقات السياقية ؛ أي أن الصياغة تجلهة من  أرعت القاعديصال الحكم الذي ش  إ جلأ

 جزاء النص القانوني وتواشج دالالت هذه المكونات مما يدعم تماسكه بين أ

نسلط الضوء على زاوية من زوايا النص والمتمثل في التماسك النحوي في لذا سنحاول في هذه الدراسة ان 

جمل والتعالقات التي تجسد السبك والتالحم ليظهر النص الذي  ي عنى بالعالقات التركيبية بين ال النص القانوني

ثر في أ كمادة قانونية متكاملة المعنى ومؤدية الوظيفة المبتغاة أي تماسك البنية الفكرية ، فالتماسك النحوي له

ما تتركب من مجموعة الفاظ تحمل المعنى القانوني وهذه االلفاظ ليس جمل في النص إنتحقيق الوضوح ، فال

احد وتتفاعل لتكوين معنى داللي وفي ذاتها ولكن بضم بعضها إلى  بعض بحيث تتواشج  منها معانيها الغرض

ساس من التشريع ، وسنطبق هذه الدراسة على التشريعات المتعلقة بالمرأة ؛ أي القوانين هو الغرض األ

ن ألكي نستطيع المجتمع ،  المتضمنة تشريعات وقواعد تنظم حقوق المرأة وواجباتها فضال عن تنظيم عملها في

حداث التماسك الكلي للنصوص القانونية  منها )التعالقات الشرطية ا تحققه التعالقات التركيبية في إمهم نعرف أ

 ، والتعالقات بالعائدية (واالستثناء ،والتعالقات االضافية ،

الدراسة والتي جاءت في  ساروبعد هذا العرض البسيط ألهم أهداف الدراسة ومنهجيتها  نحاول أن نوضح م

و المحور الثاني معني بدراسة  التماسك النحوي في : الصياغة القانونية  المحور األولمحورين وهما كاآلتي: 

  التشريعات المتعلقة بالمرأة

 

 

 األول المحور

 ةــــاغة القانونيــــالصي

 

 
تشريعات واألحكام التي تنظم المجتمع وتنظم نها تتعلق بالنية تقنية لها أهميتها الواضحة ألإن الصياغة القانو

حي لكل من القاعدة القانونية  وهذا يتطلب منا الوقوف عند التعريف اللغوي واالصطال ،عالقة الفرد بمجتمعه

أما المطلب الثاني فسيكون  ،هم عناصرها وذلك ضمن المطلب االول،والصياغة القانونية وأهم مصادرها وأ

 تي :وهي كاآلياقية للنص القانوني  ووظائفه العالقات السمعني بأهم 

 

 : مفهوم الصياغة القانونية اول  

منظومة  : ))نهأ كم المجتمع  ، اومجموعة القواعد القانونية النافذة التي تحان القانون وبتعريف بسيط يعد ك إذا

اد والتعامل مع الجريمة جل توجيه سلوك األفريتبناها المجتمع أو الحكومة من أ من القواعد اإللزامية التي

واالتفاقيات التجارية والعالقات االجتماعية لذلك فالقانون بالمفهوم الضيق للكلمة يعني قواعد  السلوك المفروضة 

من قبل الدولة والمنفذة )المطبقة( من قبل المحاكم من اجل ضمان غايات محددة ((
(2)

نية تعد ن القاعدة القانوفإ 

هذه القواعد يتم عن طريق مصادر القانون ، التي تتحول عن طريقها إلى  إن نشأةالمادة األساس للصياغة و

قوانين وضعية   بعد أن تصاغ صياغة لغوية وقانونية سليمة ومتوازنة وواضحة بعيدة عن الغموض واإلسهاب 

 ف الصياغة .واضحة المقصد لذا البد أن نعرف أوال القاعدة القانونية ومن ثم نعر  

 : انونية ومصادرهاالقاعدة الق-

 تعريف القاعدة القانونية -4

)) النظام واالستقرار واألساس  ((القاعدة في اللغة يراد بها : 
 (2)
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أما في االصطالح فللقاعدة تعريفات عدة منهم من عرفها بأنها )) قاعدة سلوك اجتماعية تلزم السلطة العامة 

قتضاء وذلك عن طريق توقيع جزاء مادي على من يخالفها األشخاص على احترامها وإتباعها ولو بالقوة عند اال

))
(3)

 

فها الفقيه الفرنسي "ريبير" بأنها القاعدة التي ))تنظم كل مناحي الحياة باعتبار أن القانون يشكل قاعدة ويعر  

الحياة بل الحياة كلها ((
(4)

 

((أو نهيا   فها بأنها )) خطاب موجه إلى األشخاص يتضمن أمرا  ومن القانونيين من عر  
(5)

 

حكام تصرفات األفراد في المجتمع  طاب المشرع الذي يبتغي من ورائه إإذا  فالقاعدة القانونية ما هي إال خ

 وتنظيم شؤون الحياة وهو الخطاب الذي يستنبط منه القاضي أحكامه القانونية التي تتضمنها القاعدة القانونية 

 األفراد إلىهي خطاب يتضمن متوالية من الجمل التي تحمل معنى موجه القاعدة القانونية وثيقة مكتوبة ف أنوبما 

 والتأثير اإلقناعبه ، لذا فكلما كانت لغة الصياغة سليمة وتحمل مقومات  باألخذ ا  في المجتمع يكون الفرد ملزم

 حقق الخطاب التواصل المرجو منه وتحقق هدف المشرع من الصياغة القانونية 

ر القاعدة ما هو إال  وحدة لغوية طبيعية توظف باستمرار في عملية التواصل .وهو  فالخطاب الذي يعد جوه

 طريقة تحليل النصوص أو األلفاظ األكبر من الجملة، مع األخذ بعين االعتبار محتواها اللغوي .

  القانونية  مصادر القاعدة-2

القاعدة القانونية على قسمينمصادر يمكن تقسيم 
(6)

: 

أو بمعنى  القانونية ، مون القاعدةــــــستمد منها مضـــــأو الموضوعية : وهي المصادر التي ي المصادر المادية

 االقتصاديةكالعــــوامل االجتماعيــــــة أو القاعدة مون ــــهمت في تكوين مضـــــــآخر هي العوامل التي أس

ا على النفاذ لتخاطب الناس بأحكامه إلى حيز المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة

: وهي دة ملزمة ،نها الطرق المعتمدة التي تجعل من القاعنحو ملزم ، وتسمى رسمية أل
(7)

 

 التشريع -4 

ة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق القواعد القانونية في صورة مكتوب ويقصد به سن

  أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدرمصطلح التشريع على المصدر 

 الدين -2

 المقصود بالدين مجموع  القواعد واألحكام التي أنزلها هللا تعالى إلرشاد الناس وتوجيه سلوكهم

 العرف -3

ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز 

  سنة معينة في أمر من أمور حياتهم االجتماعية بإتباعهممن الناس  العرف بأنه ينبع

 الفقه والقضاء -1

قه تضاءل في القوانين كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض األنظمة القديمة ، إال أن، دور الف

ذلك ال يمس بالدور الذي يرجع إليه لالستئناس فحسب ، غير أن  الحديثة إذ انحصر دوره في أنه مصدر تفسيري

  نه الكاشف األول لقصور القانون والمطالب األول لسد النقص فيهم به الفقه في تطوير القانون إذ إيقو

 تعريف الصياغة القانونية:  -

إن لفظ الصياغة مأخوذ من الفعل صاغ يصوغ صوغا وهو لفظ يحيل إلى معان عدة أهمها االختالق ، والترتيب 

 ن العمل ، والهيئة ، والسبك ...، والوضع ، وحس

فصاغ الشيء _ من باب قال _ فهو صائغ وعمله الصياغة )) يقال صيغة األمر كذا وكذا أي هيئته التي بني 

عليها((
(8)

و ))شيء حسن الصيغة حسن العمل .. يقال صاغ شعرا وكالما أي وضعه ورتبه(( 
(9)

 

ئة ووضع وترتيب األلفاظ والجمل بما يتالءم وداللة الفكرة إذن فصياغة القاعدة القانونية يمكن أن نعدها :تهي

 المرجوة من النص بما يتفق مع مقتضيات الحياة والغاية من وضع القاعدة 

نها)) مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة األفكار القانونية ة القانونية تعريفات عدة منها : إوللصياغ

بها تحويل أهداف السياسة القانونية إلى قواعد قانونية (( أو هي مجموعة الوسائل التي يمكن
(22)

أو هي )) عملية  

الفكرة الجوهرية التي ينتهي إليها العقل على ضوء الظروف الواقعية لتنظيم سلوك  المادة االولية الى  تحويل

األفراد في المجتمع إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل ((
(22)

عض بأنها األداة أو فها البويعر    

، أي أنها ))األداة (( ))الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي 

اجتماعية يتم التعامل على أساسها التي يتم طبقا لها التعبير عن فكرة كامنة لتصبح بفضل عنصر الصياغة حقيقة 

))
 (22)

ل للفرض الذي تعالجه  القاعدة هم في تقديم الحل األمثتس  دة للنص التشريعيالجيالصياغة أو الصنعة ف ؛

 .القانونية التشريعية 
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ومنهم من يعدها الوسيلة التي تفرز القاعدة القانونية إلى الوجود العملي،  وتختلف طريقة اإلفصاح عن القاعدة 

ع القانون إلى تنظيم أوضاع تستلزم الثبات فعندما يهدف واض ،هيالقانونية طبقا  للغرض الذي تريد تحقيق

واالستقرار أو يهدف إلى إعطاء القضاء سلطة تقديرية كبيرة فإنه يأخذ في الحسبان هذه األهداف عند صياغة 

نوعين من الصياغة  وهما كاألتي وفي القوانين التي تتعلق بالمرأة نجد القاعدة القانونية ،
(23)

 . 

 القانوني  للنص ًالقانوني بطريقة قاطعة ومحددة تعطي ثباتاااللتزام اها التعبير عن ومعن -:  الصياغة الجامدة-2

 –يتم بمقتضاها التعبير عن مضمون القاعدة  إذ ، مونهاـمض في جتهاداال يمكن ال التي النصوص في لوتستعم

 لى أخرى ، فألفاظإبطريقة محكمة ال مجال للتقدير في فهمها عند التطبيق وال تختلف من حالة  -فرضا وحكما

 أويزيد  أنفال يملك القاضي ون و االستئناف. ـد الطعـد مواعيـتحديتحتمل تقديرا ، ومن ذلك   هذه الصياغة ال

هذه الصياغة تحقق الثبات واالستقرار  نأ أيينقص في مدتها ، وكذلك تحديد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة .

عبارات النص فيها تكون جامدة ال تدع  نأ إالميع المخاطبين بها ، واالنضباط في تطبيق القاعدة القانونية على ج

 مجاال للتقدير من قبل القائم على تطبيق النص القانوني.

، عناصر  أوروط ـشأو فات ـالقانوني بعبارة مرنة تحدد صااللتزام ومعناها التعبير عن  -: . الصياغة المرنة٢

بعبارات واسعة المعنى ، تسمح بتغير  -حكما أوفرضا  –القانونية  يتم بمقتضاها التعبير عن مضمون القاعدة إذ

، أي بطريقة معيارية تفسح المجال للسلطة التقديرية للقاضي لدى تطبيقها  واألحوالالحلول تبعا للظروف 

تصاغ القاعدة القانونية بصورة مرنة تترك المجال  إذلمراعاة الفروق الفردية التي قد تعرض في الواقع ، 

 تفسير والتأويل حسب الظروف والمالبسات.لل

وعليه البد للمشرع من معرفة دقيقة باللغة ليتسنى له استخدام األلفاظ والعبارات التي تتوافق مع الصياغة 

 هذه الصياغة تتيح التقدير وإعمال الحكم تبعا لما يتراءى له من ظروف الواقع . إنالمرجوة . أي 

 ضوابط الصياغة القانونية -

 بالدقة والوضوح وهي : لتتصفصياغة النص القانوني تخضع لمجموعة من الضوابط  إن

 . اإلنشائيالتعبير عن القواعد المعيارية بشكل توجيهي مباشر بدال من الشكل السردي او  -2

 لكل نص هدفا موحدا )قصد المشرع( أنالتأكد من  -2

يقدم  أنلذا يجب  يقا بكلمات محددة،اهرة تنظيما دقظ أون النص القانوني ينظم حالة : بما أ اإليجاز -3

 تفتح باب التفسيرات المتعارضة . اإلطالةن األلفاظ ، أل بأقلالمعنى 

 وكشف غاياتها . أجزائهاالعرض المحكم : ويكون بالتبويب السليم وجع النصوص وربط  -4

      الهيكل المعماري لصياغة جسم القانون )بنيته التنظيمية( أسسمراعاة  -5

يم المواد فقرات اقصر متضمنة فيها ، واستخدام نظام موحد ومتسق لترق إلى تجزئه النصوص -6

 والفقرات والمالحق ، واستعمال الصيغ والجداول التي تسهم في توضيح المعنى . 

المتكررة  أوموحد في ترتيب الكلمات وقواعد اللغة ، مع تجنب استخدام الكلمات الزائدة  أسلوب إتباع -7

الكتابية )عالمات الترقيم( كالفواصل والنقاط في  اإلشاراتحكام )دون جدوى( مع ضرورة إ

 مواضعها الصحيحة 

التعريف المبالغ فيه قد يؤدي الى تقييد حرية القاضي في  إن إذالتعريفات ،  إيرادعدم المبالغة في  -8

 التقدير .

الحالة نفسها  الثبات واالتساق في استعمال المصطلحات ، بمعنى استخدام المصطلح نفسه للتعبير عن -9

 ، واستخدام مصطلح مغاير لحالة مغايرة مع تجنب المصطلحات المبهمة وغير واضحة .

بمثابة  وأصبحتتسمية القوانين والعمل بأسماء القوانين التي استقرت مسمياتها في العمل القانوني  -22

مبادئ عامة
(24)

 

 

 العالقات السياقية للنص القانوني  ووظائفه :: ثانيا  

يمثل لغة ذلك المجتمع والبد لهذا  أنفي المجتمع ،فال بد  األفراد إلى اموجه االنص القانوني خطابكان  إذا

 والتأثير  اإلقناع إلىالخطاب من متوالية شفوية موجهة  تهدف 

المتالحمة والمؤلفة لمجموعة من الجمل التي لها داللة ومقصد  األلفاظالخطاب القانوني هو مجموعة من  أنأي 

 جانب االستثارة . إلى وإعالنية إفهامية تواصلية و أبالغيةوالمقدمة كنموذج مكتوب تحقق وظائف واضح  

 أهمومعرفة  األولوهذا ما سنتناوله في الفرع العالقات السياقية في النص القانوني  لزمنا بمعرفة وهذا ما ي

 الوظائف التي يعكسها النص القانوني وذلك في الفرع الثاني 
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  ات السياقية للنص القانونيالعالق -4
مكملة .  أمم جامدة وسواء أكانت ملزمة اعدة القانونية سواء أكانت مرنة ألمعرفة الق األساسن اللفظ هو الجزء إ

العالقات  تتعدى  نأتكون الجمل والمتوالية من الجمل تكون النص القانوني  . أي  األلفاظالمتوالية من  إن إذ

ذاتها ، ولكن معانيها بضم بعضها معانيها في ليس  األلفاظالغرض من  نإو السياق ، التركيب ونظم  إلىلفظ ال

لى معنى داللي واحد ، وهو غرض ث تتشابك وتتفاعل فيما بينها من أجل الوصول إلى جوار بعض بحيإ

 المشرع من وسن القاعدة القانونية .

ائدة يحسن السكوت عليها والغاية منها االتصال )) تركيب إسنادي يفيد ف بأنهاف علماء اللغة الجملة وقد عر   

والتفاهم بين أعضاء الجماعة اللغوية، أي شرطها التأليف الذي يحمل داللته للملتقي ولذلك فهي مجموعة ذات 

، وقد أنشئت قصد التفاهم في بيئة لغوية((إسناديةعناصر لغوية 
(25)

  

جسم اللغة، فإذا كانت اللغة نظاما قارا في األذهان،  الخلية الحية في إنها الل سانيين العرببعض وفي نظر 

فالجملة هي الحد األدنى من ذلك النظام، وإذا كانت اللغة وسيلة تواصل وتبليغ، فالجملة هي الحد األدنى لبداية 

ج مصغر الجملة هي نموذم تحققا فعليا لنظـــــــــــام اللغة ، فإن كالــــ، وإذا كان ال التواصل والفهم واإلفهام

اس فإن دراسة الكالم تحتاج إلى وضع تلك ـــــــــــ. وعلى هذا األس الله الكالمـــــلذلك النظام الذي يتحقق من خ

الخلية الحية تحت المجهر اللساني لتفكيكها وإعادة بنائها، حتى نتمكن من معرفة هندسة النظام الذي يحكمها، 

ج والعالئق التي تربط تلك األجزاء، ووظيفة كل جزء في بنائها، والمادة التي تتكون منها أجزاؤها، والوشائ

ماءها ووظيفتها داخل التي تحدد انت (Géniqueالوراثية )                                    تها انيوكذلك معرفة ج

جسم اللغة
(26)

. 

ف بأنها مجموعةٌ من الجملِ  ها النحو، ومن ثم فإنَّ  الجملة  هي المقصد  في التعبيِر ؛ ألن اللغةَ ت عرَّ التي ي نتج 

ها عالقاٌت سياقيةٌ معينةٌ. أي أنَّ النَص تتابٌع مترابٌط من الجمِل، األمر  الذي  النَص مجموعةٌ من الجمِل تَضمُّ

ا تَرِمز  إلى النِص، ويمكن  تحديد ها بإشاراٍت وعالماِت ترقيٍم تكون  ا صغير  ي إلى أنَّ الجملةَ بوصفها جزء  يؤد ِ

 ثابِة المرشِد للقارئ ، وت وَصف  بعد ذلك بأنها وحدةٌ مستقلةٌ نسبي ا.بم

ت ِبت ذلك الترتيب  المعين  . واللغة  في حقيقِة  ِمت ور  وال تمثل  مفردات  اللغِة إال ناحية  جامدة  من تلك اللغِة، فإذا ن ظ ِ

، ت َحت ِمه  قوانيٌن معينةٌ لكِل لغٍة. وليس ما يَِرد  أمِرها نظاٌم من الكلماِت التي ارتبَط بعض ها ببعٍض ارتباط ا وثيق ا 

بالمعاجِم من كلماٍت منفردةٍ منعزلٍة إال صورة  مشوهة  مضطربة  أشدَّ االضطراِب ، ألي لغٍة من اللغات 
(27)

 

 فالنص القانوني يتسم بالوضوح والدقة عندما يكون متماسكا ، فالحكم القانوني يستخلص من العبارات التي صيغ

 قانونية كما رتبها على داللة النص القانوني  وآثارا ابها ، ولذلك رتب المشرع على الصيغة نتائج

 هي : أقساموالقواعد القانونية 

 إلىاالتفاق على عكسها ، بالنظر  أومخالفتها  لألفراديجوز  التي ال وهي القواعدقواعد قانونية آمرة :  -2

تتعلق بالنظام العام حة العامة التيالمشرع استهدف من حكمها حماية المصل أن
(28)

ومن ذلك :  ، 

باحترامها  األفرادالقواعد القانونية التي تمنع ارتكاب الجرائم ، كالقتل مثال ، فهي قواعد آمرة يلتزم 

 يصح لهم االتفاق على مخالفتها . وال

 وإذاحكمها ،  يخالفوا أن لألفرادمكملة(: وهي القواعد التي يجوز  أومقررة  أو)قواعد قانونية مفسرة -2

لم يتفق ذوو الشأن على  إذاهذه القواعد  وتطبقما اتفقوا على مخالفة هذا الحكم كان اتفاقهم صحيحا . 

 وإنماسكتوا عن التعرض لموضوعها، فلم يستهدف المشرع منها حماية المصلحة العامة  أوعكسها 

المصلحة الخاصة لذوي الشأن 
(29)

. 

 مفسرة وهما: أوكانت القواعد القانونية آمرة  إذاا وهناك طريقتان لمعرفة م

 أن وألفاظهتبين من عبارات النص  فإذانص المشرع ذاته ،  إلىالطريقة اللفظية : وتكون بالرجوع  -2

)) فقد تتضمن  ، األحوالذلك بحسب  إمكان أومخالفتها  إمكانمكملة ، ترتب على ذلك عدم  أوالقاعدة آمرة 

آمرة ، ويعبر المشرع عنها بأي لفظ يدل على ذلك فيبين مثال عدم جواز  بأنهايشعر القاعدة القانونية ما 

 أو األمريضع النصوص في صيغة  أوالخروج عليها يعتبر باطال ،  أنيبين  أواالتفاق على مخالفتها ، 

يصح (( ال أويتعين  أويجب  أوم يلز أنالنهي ، كان ينص على 
(22)

 

االتفاق على مخالفة  إمكانعدم  األساسهي في  آمرة بأنهاقاعدة القانونية العبرة بوصف ال إنومفاد ذلك 

 ، وذلك باستخدام : آمرة بأنها، ومع ذلك فان المشرع قد يفصح عن طبيعة القاعدة القانونية  أحكامها

 صيغة الوجوب  -

 الحظر -
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 النص على بطالن ما يخالفها  -

 أن لإلفرادنها مكملة ومفسرة ومن ثم يصح ية ما يبين إبارة القاعدة القانون، فقد تتضمن ع أخرىومن ناحية 

لم  القاعدة تنطبق )ما أنوكثيرا ما يعبر المشرع في هذا  المجال عن ، يخالفوها باالتفاق على غير ما تقضي 

يصوغ النص بصورة تنتفي معها فكرة  أونه يجوز االتفاق على خالفها يقرر إ أو يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك(

ن المشرع قد يفصح عن طبيعة القاعدة القانونية ال يلزم وعلى ذلك فأ أونه يجوز ، كأن يقول إ األمروالوجوب 

 مفسرة وذلك باستخدام : أومكملة  بأنها

 صيغة الجواز -

 التصريح بجواز االتفاق على خالف حكمها -

 الطريقة المعنوية : -2

معنى النص  أفاد فإذا؛ ))النص أو مضمونهالعتماد على معنى الوقوف على ذلك سوى ا إلىسبيل  مفسرة وال أو

النص  أفاد إذا أما، كانت القاعدة آمرة  األساسيةنه يتضمن قاعدة تتعلق بكيان الجماعة ومصالحها مضمونه إ أو

فان القاعدة تكون  األساسيةمصالحها  أووليس فيها مساس بكيان الجماعة  األفرادنه ينظم عالقة خاصة بين إ

مفسرة (( أومكملة 
(22)

 

 وظائف النص القانوني -2

نه ينتمي من مبادئ اللغة فأن النص القانوني يعمل على تأدية وظائف تواصلية أل أساسياكانت الوظيفة مبدأ  إذا

 "برينكر"بحسب تقسيمات الوظائف التواصلية للنص القانوني  أهمولعل من صية الرابطة  الن األشكال إلى

 تي :تتمثل باآلللوظائف النصية 

 أدائيةا صيغ أو واقعة للمتلقي وتستعمل فيهيوفر فيها المرسل معلومة تتضمن حالة  إذ:  اإلبالغفة وظي -2

 علما...(  أحاط -اخبر –منها )ابلغ 

لى تحقيق استجابة من المتلقي فهو نص ملزم ، ويأتي هذا تهدف هذه الوظيفة إوظيفة االستثارة :  -2

نها هو موجود وليست تقريرية فضال عن أقويمية لما ن القاعدة القانونية هي قاعدة تمن أ اإللزام

 تستهدف غاية معينة هي ما يعبر عنه بمرمى المشرع .

زم السلطة والتي تلوبما ان القانون هو مجموعة من القواعد العامة التي تنظم الروابط االجتماعية، 

، وتتحقق من  األشخاصين ستثارة تعد من الوظائف الرابطة بن وظيفة االفإباحترامها  األفرادالعامة 

وصى ..( وهناك مؤشرات تركيبية نحوية  -كلف –طالب  – أمر -منها)اصدر قانونا أدائيةخالل صيغ 

االستثناء ..الخ( أسلوب –الشرط  أسلوب– اآلمرةتدل على الوظيفة االستثارية منها: الصيغ 
(22)

  

المتلقي  أنث )المشرع(، وهي تعني وترتبط الوظيفة االستثارية للنص القانوني بموقف معياري للبا

للنص الوظيفة المعيارية  إن)المعني بالنص( ملزم بفعل ما هو منصوص عليه ، ويرى )جروسه( 

 اإلنسانيالفائقة للقواعد بالنسبة للفعل  باألهميةتنظيم ملزمة للتفاعل ، مبررا ذلك  أوجه إلىتشير 

لمميزة للقوانين واللوائح واالتفاقيات والتوكيالت )اللغوي وغير اللغوي( وتتفرع الوظائف المعيارية ا

: وظيفة تشريعية ، ووظيفة دعائية ، ووظيفة تصديق ، ووظيفة توكيل، ووظيفة التزام ذاتي  إلى..الخ 

 . إعالمية، ووظيفة اتفاق ، ووظيفة 

قود وظيفة االلتزام : ويكون المرسل فيها ملزم بانجاز فعل معين يتعهد به ، كما في نصوص الع -3

الوظيفة صراحة منها)التزم  إلىتشير  أدائيةواالتفاقيات والعهود وشهادات الضمان ، وتتسم بصياغات 

اقسم( –اضمن  – أتحمل -أتعهد –
(23)

 

والتوكيل وعقد  واإلدانة: وهي تتحقق في النصوص من قبيل الوصية والشهادة والحكم  اإلعالنوظيفة  -4

ن ، يحة منها)يعين فالن ، يشهد بأثابتة وصر أدائيةغات بصيا اإلعالنالعمل .. ويعبر عن وظيفة 

شخصا .. أوكل
(24)

 

يته التركيبية التي تلعب دور مهم في ضبط النص وبنفهناك ارتباط بين الوظيفة الداللية للنص القانوني 

القانوني وتماسكه وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني الذي يتضمن دراسة تحليلية في تماسك النص 

 .قانونيال
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 الثاني لمحورا

 التماسك النحوي في النص القانوني

 

 
وفق المفهوم اللساني فان التماسك يهتم )) بالعالقات بين اجزاء الجملة ، وايضا بالعالقات بين جمل النص ، 

خليا وبين فقراته ....ويهتم ايضا بالعالقات بين النص وما يحيط به ، ومن ثم يحيط التماسك بالنص كامال ، دا

وخارجيا((
(25)

والتماسك  أي انه يشمل كل صور التعالق الناتج عن الوسائل اللفظية والداللية في النص ،؛  

النحوي يهتم بالجمل داخل النص سواء الجمل القصيرة ام الجمل المركبة ، الجمل المتقاربة او المتباعدة ، فداللة 

 لة الواحدة  النص هي داللة كلية تتضمن داللة جزئية تمثلها الجم

 ويقسم جون الينز الجملة الى :

 جملة نصية : وهي التي تستقل بداللتها داخل النص -2

ها جملة نصية يوجد حينما تعطي عن جزء الجملة ، فالحكم عليها بأنجملة غير نصية : وهي عبارة  -2

 لى نص،كأنها نص أو إشارة إداللة ما 

مة من القضايا والمركبات القضوية والمركبات القضوية والنص القانوني بحسب رأي "برينكر" : مجموعة  منظ

، من خالل عالقات منطقية  ساسبعضها مع بعض على أساس محوري موضوعي، أو جملة أ، تترابط 

داللية
(26)

ة فيه تتحقق من خالل مسند ومسند ن النص وحدة داللية تتضمن مجموعة من الجمل ، كل جملأي أ 

 + و اسمية )مبتدأإسنادي واحد فعلية )فعل +فاعل( أ تركيبلصغرى تتكون من ذا كانت البنية اإليه في حال إ

ابع و في حال استعمال الجمل المركبة التي تتجاوز عالقة االسناد فيها حدود الجملة البسيطة لتمتد عبر تتأ خبر(

سناديين ال بين إعنى ، وهي جمل تتكون من تركين يحيط بكل جوانب المقيدة للممن التراكيب ليستطيع المشرع أ

و في حال استعمال الجمل العطف أو االستدراك أو غيرهما ، أ بأداة أحدهما على اآلخر ، ويتم الربطيعتمد 

داة ربط إلى تركيب أو أكثر غير مستقل تربط بينهما أ باإلضافةالتركيبية التي تحتوى على تركيب مستقل واحد 

 دوات المصدرية (الشرط ، وأدوات التعليل ، واأل كأداةتركيبية )

ه ارتباط بوساطة االدوات لالمستقلة وغير المستقلة في النصوص القانونية يقابفالتعالق المعنوي بين التراكيب  ذا  إ

  ،التي تجمع بين هذه التراكيب وهو ما يدعم تماسك النص

ها  وسنقسم، المرأة ن نسلط الضوء على التماسك النحوي في التشريعات المتعلقة بتقدم سنحاول أ ومن خالل ما

 والثالث التعالق ، ضافييتناول التعالق اإلوالثاني  ،الشرطي  يتضمن التعالقول على اربعة مطالب، المطلب األ

 والرابع التعالق بالعائدية  ،االستثناءب

 

 الشرطيالتعالق  : اول  

لى جانب توليد معنى جديد الشرط إالشرطي يحقق معنى اإللزام ، إذ تقوم أداة الشرط بتعليق الجزاء ب ن التركيبإ

 خارج معنى الشرط 

تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفان  إذا)) هنوال الشخصية التي تنص على أن األحففي المادة الثالثة من قانو

لذا  اإللزامللحقوق والواجبات ويحمل معنى  اتقسيم النص يتضمن ننجد إإحكامها المترتبة عليها حين انعقاده ((  

ة بها مرتبط أوسببا للثانية  األولىيقوم على تعليق عبارتين غالبا ما تكون شرطي واعني به ما  أسلوببجاء 

على معنى من المعاني
(27)

تعليق حدث اللزوم في  إلى( إذا) األداة. وقد أفاد أسلوب الشرط السيما استعمال 

وعه . فالمرأة  تكون ملزمة بأحكام ( يكون مقطوعا بوقإذاالمستقبل بتحقق عقد الزواج ، فالشرط باألداة )

 وواجبات بعد تحقق عقد الزوجيه 

 :نه نصت على أالمادة الحادية عشرة  التي  أما 

  . بإقرارهقانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له  أوزوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي  أنها المرأةحد أ قر  إذا أ - 2

شرعي ثبت الزواج  أوي حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني تزوجت فالنا وصدقها ف أنها المرأة أقرت إذا - 2

  صدقها بعد موتها فال يثبت الزواج . إنبينهما، 

لى استخدام التراكيب المستقلة في بناء  القاعدة القانونية لتضمين الحكم القانوني يلجأ المشرع في هذه المادة إ

فضال عن ، شرع المعنى القانوني واالحاطة بكل جوانبه ومن ثم يتبعها بتراكيب غير مستقلة تابعة يقيد فيها الم

 اإلقرارالتفصيل في صحة  أرادن المشرع كان الزمة من لوازم الصياغة أل أجدهوهذا كما وضوحه وتماسكه ، 

بعقد سابق ، فعلى  اإلخبار أيمن غير شهود.. اإلقرارلكل من الزوج والزوجة  بالزوجية الحاصلة قبل وقت 
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والمتعلق بتصديق المرأة  تضمن  األولالنص  إن إذري حمل المشرع السياق بمزيد من التفريع المستوى التعبي

يق المرأة دور تصد يأتيزوجته ومن ثم عدم وجود مانع شرعي وقانوني حتى  بأنهاالرجل للمرأة  إقرار أوال  

لثاني المتعلق بتصديق ص ان لم تصدق تكون الزوجية غير ملزمة .على العكس من النالذي يثبت زوجيتها ، وإ

تزوجت من رجل ما وصدقها بشرط عدم وجود مانع شرعي وقانوني  ثبت الزواج   بأنهاالمرأة  إقرارن الرجل فإ

وان صدقها بعد موتها لم يثبت الزواج فتصديق الرجل تقدم على المانع الشرعي والقانوني في حين تصديق 

 القانونل يتبعه المانع الشرعي والرج إقرارالمرأة على 

نفي  أوسم تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم ي والمتعلقة بالمهر نقرأ )) المادة التاسعة عشرة في 

 فلها مهر المثِل (( . أصال

ي عقد الزواج وهو المهر المسمى أي ما ذكر ف األولكما هو واضح فالنص يبين حقوق المرأة المتعلقة بالمهر 

، والمهر الثاني هو مهر المثل الذي لم  عبر عنه المشرع بكالم خبري يتصدره الفعل )تستحق( حق ثابت وملزم 

الشرط الذي يعتمد جملتين ال تستغني احدهما عن  بأسلوب، فصياغة النص القانوني جاء يذكر في عقد الزواج 

بين شرطية من تماسك جانب ما تتيحه الجملة ال إلىاالستلزام  إلىبذلك المشرع الوصول  وأراد، األخرى

الجملتين فضال عن قدرة الجملة الشرطية على احتواء تفصيالت دقيقة سواء تراكيب وعبارات ترتبط بالمعنى 

الصيغ الشرطية كونها تستعمل في جميع صور الشرط  أهم)إن( التي تعد من  فاألداةيستوفي من خاللها المعنى 

، أي تستعمل في  أمكانيا( تفيد الشك والشرط فيها إن( الن )إذا) داةاألالمشرع مقل في استعمالها في مقابل  أن إال

يعالج  ولعل هذا ما جعل المشرع يتعمد استعمالها في هذا الموضع كونه يتحقق ،  ال أوالذي يتحقق  األمر

تم ن لم يثبت في عقد ، فربما قد فالزوجة تستحق مهر المثل حتى وإ  زمنياوال تتضمن تحديدا مضمونا فيه شك 

وهما على دين غير  و يكون الزوجين قد تعاقدا  مة  فهي تستحقه حتى وأن لم يثبت في عقد أالزواج خارج المحك

 المهر في العقد على ذلك مهر المثل في حال لم يسمَ ب ثم اسلما معا فالزواج يستمر ويترتومن  اإلسالمدين 

 .تم الدخول بها  إذاوتستحقه في العقد الفاسد 

 بتقديم جواب الشرط على جملة الشرط وذلك أسلوباستعمال  إلىلخامسة والعشرون يعمد المشرع وفي المادة ا

 : األتيواضح في النص    ( كما هوإذا) األداةفعل الشرط التي تتعدد ويتكرر فيها ذكر 

  :اآلتية األحوالال نفقة للزوجة في ))

  وبغير وجه شرعي . إذنتركت بيت زوجها بال  إذا -2

  دين . أوحبست عن جريمة  إذا -2

 (( امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي . إذا -3

ألهمية  إال)الحكم القانوني( تحمل معنى الفرض وما كان لتقديم جواب الشرط أنها ( هنا إذاومما يميز استعمال )

هذا النص على هيئة تتابع من  ن هناك ما يمنع نفقة المرأة فقد وردالمتقدم وقد حمل النص ليؤدى معنى التنبيه إذ إ

 .ومن ثم المجتمع األسرةم تنظوهي صياغة تجسد احكاما الجمل الشرطية ، كل جملة تعبر عن فكرة مستقلة 

و فقد حكم القاضي لها رك الزوج زوجته بال نفقة واختفى أو تغيب أذا تإ في المادة التاسعة والعشرون ))و 

نها ية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وأامة البينة على الزوجقنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد إبال

الجملة  نجد . ((لها القاضي باالستدانة باسم الزوج لدى الحاجة ويأذنليست ناشزا وال مطلقة انقضت عدتها . 

ى االحاطة لعنى وهي تراكيب غير مستقلة تهدف إول  قد تضمنت عدة عبارات مقيدة للمالشرطية في قسمها األ

و جمل اسمية وضحت الجوانب التي هذه التراكيب على هيئة شبه جملة أبجميع جوانب الحكم القانوني وجاءت 

 قد تكون غامضة وتحمل نوعا من اللبس 

ذا كانت الزوجة معسرة إ )) ن( عدة منها )إذا ولو وإ أدوات خالل الشرط من أسلوبيتكرر  المادة الثالثون وفي 

دانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها لو كانت ليست بذات زوج فيلزم باقراضها عند وماذونة باالست

يار في مطالبة الزوجة الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخ

كما مالحظ  .((ة باالنفاق عليهان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولاو الزوج وإ

 تضمنها النص على جوانب القاعدة القانونية التي الغرض منه استيفاء كانومشروط متعدد  ط متعددرهناك ش

الفروض والحاالت واالحكام القانونية التي تسري عليها ،وكل  جملة من هذه الجمل  شرط متعدد بتعدد هيئة

 ذاا على الواقعة الشرطية )الفرض( فإن الحكم القانوني يظل متوقفرط إذ إحكم الذي تتضمنه بانتفاء الشينتفي ال

 معلق  عليه  ألنهانتفى الشرط انتفى الحكم، 
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 ضافي اإلالتعالق : ثانيا  

دوات الشكلية والداللية التي تسهم في الربط بين عناصر النص التماسك النصي يعني ) العالقات أو األ ذا كان إ

خرى((حيطة به من ناحية أئة المالنص والبيالداخلية ، وبين 
(28)

  ا دالليا ضافي تحقق تماسكاإل ن صور الربطفإ 

ففي المادة الثالثة من قانون االحوال الشخصية والتي تنظم عالقة المرأة السيما  التي تتعلق بالزواج والتي  

 تتحول بها المرأة إلى زوجة مسؤولة عن أسرة بشراكة متكافئة مع الزوج .

، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل((   فقد نصت على أن)) الزواج بين رجل وامرأة تحل له شرعا  

عن األسرة على أنها زوج وزوجة وأطفال تجمعهم حياة مشتركة وان  بسيطا   يحاول المشرع ان يعطي مفهوما  

بأسلوب خبري وبألفاظ واضحة ال لبس كل منهما له حقوقا وواجبات . فالنص  يعد نصا تعريفيا باألسرة جاء 

فالجمل االسمية داخل النص من المبتدأ ، فيها تضمن وسائل اتساق معجمية وذلك بإدراج لفظ المرأة مع الرجل 

والخبر  اتسمت بتعالقات اضافية فعبارة )تحل له شرعا( جاءت في موقع الصفة من الموصوف وكالهما يتعالق 

  بوساطة الضمير العائد على متأخر ، وهذهان التعالق وعبارة )غايته...( ك مباشر  قويا وهو تعالق باآلخر تعالقا

   التعالقات النصية كان لها اهمية في استيفاء المعنى 

وفي المادة الثانية عشرة  التي يشترط فيها المشرع لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من 

 المبني للمجهول  االضافي يتخذ شكال اخر وذلك من خالل استخدام الفعليريد التزوج بها ، نجد التعالق 

وهو فعل يحمل معنى اإللزام  في أن ال تكون المرأة محرمه شرعا على  مهد لتعليل فكرة ،( الذي )يشترط

حازم  الرجل الذي يريد الزواج بها  لعل هذا اإللزام كفيل في تنظيم الحياة األسرية التي يجب أن يرعاها قانون

 ، فقول المشرع )ان تكون ..( هو تفسير وتعليل لصحة الزواج والعائد للفعل يشترط.يوجه مسارها 

ذ نصت على أن)) أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، شرة فإنها تتعلق بأسباب التحريم إأما المادة الثالثة ع

من واحدة دون إذن القاضي والجمع بين فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج بأكثر 

زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثالثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى 

  المحرمين مع قيام الزوجية باألخرى ((

ع بالمشر تحمل نوعا ما وذلك بفعل التقسيمات التيوهي مادة مهمة تنظم أساس األسرة لذا جاءت متشعبة 

التي استعان بها لينبه إلى الفكرة التي يريد  أو(-و-الستعمال الجمل الخبرية الطويلة موظفا   أدوات الوصل )ف

التعبير عنها وإيصالها للمتلقي بشكلها الكامل بعد ربط أجزائها  ليتجاوز الفجوة التي قد تحصل من عدم فهم 

ي تفصيل األسباب جاء من خالل األلفاظ الحقيقية الدالة الفرق بين األسباب المؤقتة والمؤبدة ولعل هذه الدقة ف

بعيد عن التقنيات البالغية والغموض وااللتباس .فأسباب التحريم المؤبدة هي األسباب الدائمة والمالزمة وال 

يلغى تحريمها بأي شكل من األشكال كاألمومة والبنوة واألخوة  وهي أسباب تمثل موانع شرعية وقانونية أما 

التحريم المؤقتة فهي أسباب غير دائمة إذ يبقى التحريم طول بقاء السبب المؤدي له وينتهي في حال  أسباب

  زواله

 نه :وتنص المادة الرابعة عشرة على أ

ن علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . أمه وجدته وإ، ل أن يتزوج من النسب يحرم على الرج - 2

 ن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وا

  ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال . - 2

يتضح من المظهر اللفظي للمادة والمتمثل ب)يحرم على الرجل ...ويحرم على المرأة...( إن النص يتسم بالجمود 

لمميزات التي تميز قوانين األسرة أنها بعيد عن المرونة ،والذي منح النص سمة الجمود لفظة )يحرم(..ومن ا

قائمة على التقابل والتناسب والتوازن فالمادة التي تعالج قضية لها عالقة بالرجل والمرأة فان المشرع يبدأ 

بالقاعدة التي تتعلق بالرجل وفي مقابلها ما يتعلق بالمرأة وهو أسلوب لغوي منظم ومن ثم يحقق هدف مهم من 

هو تنظيم الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة تحت أي ظرف من الظروف الطارئة أهداف القاعدة أال و

 في الحياة األسرية 

بالجمل الواردة وال نقف عند هذا الحد فكما هو مالحظ أن هناك جمل محذوفة في النص المتعلق بالمرأة  تقدر 

داللة النص وتعالق الجمل بعضها في السياق األول ، الى جانب ذلك يوظف المشرع أدوات الوصل لتوسيع 

 . ببعض لتتضمن جميعها حكم التحريم

كذلك المادة السابعة عشرة التي تنص على أن )) يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، وال يصح زواج المسلمة من 

  غير المسلم ((.

رن اكتسب المرونة وهنا ال نغفل عن التقابل في المادة التي ال تحرم على الرجل زواجه من كتابية وهو نص م

بفعل استعمال لفظ ) يصح( في حين القاعدة المتعلقة بالمرأة فهي جامدة بفعل استعمال لفظ )ال يصح( فهي 
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ولعل وكال الصياغتين ملزمة وجامدة  توجب المرأة وتلزمها بعدم الزواج من كتابي كونها من المحرمات .

يصح( اللتان تحققان  داة النفي )ال( )والإلى جانب أ واوداة الربط البل واالرتباط تحقق بفعل استخدام أالتقا

 الفرض والحكم الذي  تتضمنه القاعدة المنصوص عليها .

نه )) يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها على أأما في  الثالثة والعشرون الفقرة الثانية التي نصت 

قرة األولى وقد تصدرها  الفعل مضارع مبني للمجهول فالفقرة متممة للف معجل مهرها أو لم ينفق عليها ((.

)ت عتبَر( الذي  يلجأ إليه المشرع ليحمل مضمون اإللزام في الحكم القانوني فهي تفيد وصف الفعل والتصرف 

القانوني وهو كثير في قانون األحوال الشخصية واجد إن من األولى أن ال يستعمل المشرع صيغة المبني 

رة تؤكد حق المرأة في اإلنفاق إذا كان امتناعها متأتي من عدم إنفاق الزوج عليها ، مع العلم للمجهول ، فهي عبا

إن استعمال الفعل )يعتبر( يعد استعماال مستهجنا بالنسبة للصائغين القانونيين كونه يسبب نوعين من المشكالت 

انيهما إن استعماله يؤدي إلى ترك تفاصيل نه ال معنى له في الخطاب العادي ، وثأولهما إفي الكتابة القانونية ، 

مهمة الستنتاج القارئ ، وإذا لم تستعمل بعناية فقد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة
(29)

، وأجد إن هذا الرأي  فيه  

 تكلفا وتحميل اللفظ ماال يحتمل

 وانب الحكم القانونيتاحت استقصاء جالتي أاو(سكا التعالق االضافي باستعمال األداة أومما ازاد النص قوة وتما

أما ما يتعلق بتقدير النفقة فالمشرع يعمد إلى استعمال صياغة مرنة يراعى فيها ظرف كال الطرفين  كما في 

المادة  السابعة والعشرون التي تنص على أن )) تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا(( 

تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية  -2ى والثانية  )) المادة الثامنة والعشرون الفقرة األول و

  تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك(( . - 2واسعار البلد 

هما تعبير فالمشرع كما يظهر من السياق يعمد الى استعمال االفعال  )تقدر  النفقة، وتجوز زيادة النفقة (، وكال

اليسار واذا كانا معسرين  عن تخويل سلطة تقديرية تحسم مسألة النفقة ، فان كان الزوجان موسرين تقدر نفقة

المكلف  ألنهتقدر نفقة االعسار واذا كان احدهما موسرا واالخر معسرا  فتقدر نفقة الوسط وتراعى حالة الزوج  

 تغيير حال المكلف بها  تغيير وزيادة النفقة بحسب وباإلمكانبالنفقة ، 

المعنى  و( وذلك الستيفاء جوانبأ -االضافي من خالل أدوات العطف )و التعالقويعمد المشرع الى استعمال 

 القانوني  واستقصاء  الفروض واألحكام التي  تتضمنها النصوص القانونية بجوانبها  المختلفة 

 ألحكامال طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف  -))  نهالثالثة والثالثون التي تنص على أتطالعنا المادة و

سلوب حظر طاعة( وهو أ سلوب النفي )اللنفقة (( والتي تمتاز باستعمال  أالشريعة وللقاضي ان يحكم لها با

، ويرد التعالق اإلضافي من خالل استعمال األداة )الواو( الذي وابطال تشريعي  وتعد صورة من صور النهي

                                                                      توضيحية لمن يملك الحق بالحكم .دى وضيفة أ

كدت حقوقها وواجباتها ونظمت مهامها وأ بالمرأةهتمت قوانين أخرى أ حوال الشخصية هناكإلى جانب قانون األ

ذله االنسان بموجب اتفاق مع الغير في نطاق كل جهد يب لذي يمثل بحسب المعنى القانوني :قانون العمل ا مثل

، وإشرافه  النشاط المشروع بعوض معين مشروع لمصلحة هذا الغير ،على ان تكون أداء هذا العمل تحت إمرته

هذا النشاط في المجال االقتصادي او  داءأ يكون نمدة معينة او غير معينة ، يستوي أو من ينوب عنه خالل ،أ

م اية قدا أم عينا أم الزراعي ، وسواء كان البدل نفي نطاق القطاع الصناعي أم التجاري أ واء تماالجتماعي ، وس

 وما يعنينا من قانون العمل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بعمل المرأة وتنظيمه بوصفها قوة منفعة مشروعة

يدان الصناعة والزراعة لها  التقدم التكنولوجي فرصة دخولها الى م وفر مضافة  الى العمل االجتماعي فقد

زيادة دخل االسرة او لكونها مطلقة او  واالدارة اذ حقق لها االستقالل االقتصادي الى جانب مساعدة زوجها او

 .ارملة وال يوجد لديها مصدر رزق غير العمل 

اكيبها فضال عن امتداد تر جاءت وفق صياغة آمرة وملزمة  حماية المرأة العاملة فالتشريعات التي تعلقت ب 

على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة )) فمثال في المادة الثمانون التي نصت على أنهضافي بفعل التعالق اإل

نجد  ((فأكثر وضع نسخة من األحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة في لوحة اإلعالنات، بمقر العمل.

تي على االلزام وتكون على النحو اآل صيغة)على صاحب العمل( وهي صيغة تستعمل في لغة القانون لداللة

 :)على + فاعل قانوني +مصدر فعل قانوني(

وهي ،  فقد حملت تلك الصياغة التزاما رتبه المشرع في هذا النص على عاتق صاحب العمل والزامه بالقيام به

على  وضف داخلها المشرع صلة الموصول وهو تعالق اخر )الذي يستخدم..( الى جانب عودة الضميرصياغة 

 سابق وهذا ما حمل بالنص للتماسك ، اذ إن التفصيالت المتعددة عادت جميعها لصاحب العمل من دون لبس.

))على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير وسائل  هنتنص على أ كذلك الحال مع المادة الثامنة والثمانين التي

 راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل.((
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حمايتها ومراعاة  بأحكامما يتعلق  سواءالمنظم لحقوق المرأة  األولل هو المسؤول وبذلك يكون صاحب العم

 وضعها وتكوينها النفسية والبايولوجي  من خالل توفير وسائل راحة

تدل على الحظر وهي )ال( النافية  التي  صياغةالخالل  تنظم عمل المرأة وذلك من أخرىنجد صياغة حين في  

كما  الفعل  إتيانصورة من صور النهي عن  نهاأتقوم بمهمة نفي الجواز أي  إذ،  (يجوز)  + الفعل المضارع

ال يجوز تشغيل النساء في األعمال الشاقة أو الضارة بالصحة )) على أنه في المادة الحادية والثمانين التي تنص

ع منع استخدام النساء في فالمشر ((( من هذا القانون.57التي تتعين بالتعليمات المنصوص عليها بموجب المادة )

المهنية الخطرة  واألمراضلى بعض الحوادث يعة الخطرة ، والشاقة التي يمكن أن تعرضها إذات الطب األعمال

ضافة والتعدد والتنوع وذلك هذا النص التخيير لكنها تفيد اإل تعني في و( وهي الفقد استخدم المشرع األداة )أ،

  بجوانب المادة. لإلحاطة

نه)) يجوز للجهة المرأة العاملة التي تنص على أ بإجازةدة الرابعة والثمانون الفقرة الثالثة والمتعلقة وفي الما

الطبية المختصة أن تقرر جعل فترة اإلجازة المبينة في البند )أوال( من هذه المادة مدة ال تزيد على تسعة أشهر 

ظهور مضاعفات أو والدة أكثر من طفل واحد، أو في حالة الوالدة الصعبة، أو والدة أكثر من طفل واحد، أو 

قانون  المادة، إجازة بدون اجر، إال إذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشأنها شرح قانون العمل والضمانظهور 

 التقاعد والضمان االجتماعي للعمال((

)أو( لألداة المشرع  تخداماسداة هو افضل وسائل التعالق بين الجمل في النص القانوني فهنا نجد إن استخدام األ

تعلق ت متعددة  وقدمت تصورات كثر تفرعا وتفصيال الداللية بين مكونات النص فاصبح أتاح الوقوف على أ

 . بالحكم القانوني 

 

 والعائدية  الستثناءب : التعالقثالثا  

يقطع االستثناء المنع كثير ما يلجأ المشرع الى االستثناء في لغة النصوص التي تتضمن المنع وعدم الجواز، ف

بالنفي وهو ما يتضح في النصوص ويقتصره على حالة او بعض الحاالت وذلك في حالة ورود االستثناء مسبوقا 

 تية :اآل

نه: )) ليس للزوج أن يسكن التي تنص على أمن قانون االحوال الشخصية السادسة والعشرون فمثال في المادة  

رضاها، وليس له إسكان احد من أقاربه معها إال برضاها سوى ولده  مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير

لواو( المقترنة بليس ، النفي )ليس( التي تتكرر بفعل االداة )ا بأداةالصغير غير المميز (( يرد االستثناء مسبوقا 

ن ي سكن تمنع أ المستقل على الحاالت التي داة االستثناء لتقصر الحكم القانوني الذي يحمله التركيبلذا جاءت أ

استعمال التعالق شخاصا غير زوجته معها وحصر الحكم بقبول الزوجة ، وعليه فقد اضفى لزوج أفيها ا

 ليه للحكم وشد االذهان إ باالستثناء تأكيدا

في حين يلجأ المشرع إلى استعمال الصياغة نفسها في المادة الثالثة والثمانين الفقرة األولى  من قانون العمل 

منع  تشغيل النساء بعمل ليلي إال أن المشرع يلجأ إلى االستثناء ليقطع هذا الحظر ويقصره على  حالة التي ت

معينة كما توضحه الفقرة : )) ال يجوز تشغيل النساء بعمل ليلي، إال إذا كان العمل متعلقا بمواد أولية أو إنتاج 

ا للمحافظة عليها(( فاالستثناء هنا جاء يكون عرضه للتلف السريع وكان استمرار العمل في الليل ضروري

 . ر تشغيل المرأة النساء ليال بطبيعة العمل الذي يتطلب استمرار وذلك للضرورةمسبوقا بالنفي وقص

ذا( وتؤدي هذه رطي ، وتكون أداة االستثناء هي )إال( واداة الشرط )إبتركيب ش ما يأتي االستثناء متلوا   وغالبا  

المادة الرابعة ر على تحقق الشرط المرتبط باالستثناء فيقع الشرط موقع الحال كما في الصيغة قصر حالة او اكث

نه : ا المرأة العاملة والتي تنص على أالتي تستحقه باإلجازاتوالثمانون السيما الفقرة الثالثة منها التي تتعلق 

أوال( من هذه المادة مدة ال تزيد على اإلجازة المبينة في البند ) الطبية المختصة أن تقرر جعل مدة ))يجوز للجهة

تسعة أشهر في حالة الوالدة الصعبة، أو والدة أكثر من طفل واحد،  أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده، 

مضمونة  ةوتكون المدة الزائدة عما ورد في البند )أوال( من هذه المادة، إجازة بدون اجر، إال إذا كانت العامل

 لتقاعد والضمان االجتماعي للعمال((اقانون  فيطبق بشأنها 

ذا( حالة واحدة ال يسري المشرع بوساطة )إال ( وأداة الشرط )إ استثنىهنا جاء االستثناء مثبتا وليس منفيا وقد 

 عليها الحكم القانوني الذي يتضمنه النص 

ل الثمانون من قانون العمال في مواضع قليلة نذكر على سبيل المثال ما ورد في المادة التاسعة وولم ترد سوى إ

نه : ))ال تطبق أحكام هذا الفصل على العامالت في وسط عائلي ال يعمل فيه سوى أفراد األسرة الذي نص على أ

تحت إدارة وإشراف الزوج أو األب أو األم أو األخ(( جاء االستثناء مسبوقا بالنفي ولم تفد االداة )سوى( غير 

 .االستثناء 
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واسماء االشارة  وسيلة من وسائل تواشج النص  وتماسكه  وتتعلق بعائدية الضمير فانهاية اما التعالق بالعائد

 و بعدية بحسب ما يعكسه النص السماء الموصولة وتكون العائدية أما فبلية أوا

 والنص القانوني حافل بهذه التعالقات التي تحقق االنسجام والتماسك الداخلي والخارجي 

 لعراقي التي تنص على انه :( من قانون العقوبات ا382المادة )فمثال في  

 )) كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء  على هذا التحريض يعاقب بالحبس((.

فضال عن  يعود على متاخر )الزوج( شاري معجمي ذات عائدية عامةعنصر إول أفهنا نجد اللفظ )كل( هو 

سم ويسهم أ اء على هذا التحريض ( من القاعدة )فزنت بنخر المتمثل في الجزء الثاني العنصر اإاشاري اآل

، وتجنب تكرار لفظ )الزنا( ، وفي ربط النتيجة بالسبب ، وهنا يقدم المشرع الفعل  في تأكيد)هذا( االشارة 

الواقعة على العقوبة وذلك لجسامتها وخطورتها في المجتمع ومن ثم يتبعا بالعقوبة التي تتجسد على المستوى 

  .ي من خالل الجملة الفعلية المتضمنة للضمير المستتر العائد على المتقدم )الزوج(التركيب

 ( من قانون العقوبات العراقي التي تنص على انه :429المادة ) وفي 

))يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو 

مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداء  وجودها في فراش واحد

  أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة((.

، فهو نص سردي حد محارمه لزوج في حال مفاجأته بزنا زوجته أو أيستحقها ان النص يتناول العقوبة التي إ

لواقعة ، فقد لجأ المشرع الى استعمال االسم الموصول )من( حداث التي توضح مالبسات ايتضمن سلسلة من األ

ة بالواقعة من خالل حروف المتمثل بالزوج ليربط الجمل بوصفها صلة للموصول ويربط سلسلة الجمل المتعلق

ومن خالل عودة  ،وظيفة التنوع فكل جملة مسبوقة ب)أو( تحمل حكما وقاعدة مستقلةو( التي تؤدي العطف )أ

ثر ذلك فقتلهما ....( فتتكون على أ –كها شري–وجودها  -تلبسها –محارمه  –)زوجته  ما يسبقها لىالضمائر إ

 .ومن ثم الدالليشبكة من العالقات الداخلية التي تنسج خيوطها على المستوى التركيبي 

 

 الخاتمة 
ات المتعلقة بالمرأة  سلطت الدراسة الضوء على ظاهرة التماسك النحوي في النص القانوني السيما في التشريع

 همها :الدراسة الى مجموعة من النتائج أ وقد توصلت

و على هيئة ملزما يتجسد من خالل جملة واحدة أن كل نص قانوني يحمل في طياته حكما قانونيا إ -2

تسهم في اكتمال هذا الحكم ، وعليه في ترتبط ارتباطا نحويا ودالليا يحقق للنص متتالية من الجمل 

 ون القاعدة فيه صالحة للتطبيق تماسكه وتك

 إلنتاجالمشرع  يوظفهان داللة النص القانوني انما ترتبط بصيغته المؤلفة من الفاظه وجمله التي إ -2

 القاعدة التي تؤدى مهام اظهار العالقات السياقية بين مكونات النص القانوني وتدعم تماسكه

و طولها إنما ذا ال يتعلق بقصر الجمل أر وهن النص القانوني على مستوى التركيب يتميز باالستقراإ -3

ابقة والالحقة في تتحدد بمراعاة الداللة السذ إن داللة الجملة الحقيقية في تالحم االبنية المتوالية ، إ

 التتابع التركيبي

ن هناك ارتباط معنوي بين التراكيب ينظر إلى النص القانوني على أنه وحدة كلية مترابطة االجزاء وأ -4

دوات التي تجمع مقابل االرتباط الشكلي بوساطة األة وغير المستقلة في النصوص القانونية في المستقل

 التراكيب وهو جزء من تماسك النص القانوني 

ن يكون على معرفة ه وحسن صياغته ، لذا على المفسر أن تفسير النص القانوني يتعلق بتماسكإ -5

 البعيد عن الخطأ بقواعد اللغة وفك شفراتها وكشف الحكم القانوني 
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