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Abstract: The grammatical cohesion is very important in the discourse because it
relates to the meaning that will be produced. Therefore, the researcher would like to
explore the grammatical cohesion in surat al-Qashash, which becomes an essential
element that binds the semantic structure of a discourse. T he grammatical cohesion
devices can take the forms of intangible reference, substitution, ellipsis and
conjunction.
The problems investigated in this study include: the types of grammatical
cohesion devices and in surah al-Qasas. Second, the types of grammatical devices
contained in surah al-Qasas. This research uses descriptive qualitative method with
content analysis approach and focuses on the grammatical cohesion devices
contained in surah al-Qasas.The study found four types of grammatical cohesion
devices namely reference, substitution, ellipsis and conjunction in the form of dhomir,
words, phrases or sentences as a reference between two sentences in pairs.
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تحليلية النصية عن السبك النحوي في سورة القصص

المقدمة

السبك يعين العالقة بني األقسم يف
النص الذي ملخوظ باستخدام عناصر
اللغة .وقد بينت الدراسات احلديثة أن هناك
آليات خمتلفة تعمل على سبك النص ،منها:
الضمائر ،وأمساء اإلشارة ،وأدواة التعريف،

واألمساء املوصولة ،وأدوات العطف ،واملناسبة
املعجمية ،وغري ذلك .وميكن تقسيم وسائل
السبك إىل قسمني وهي وسائل حنوية
ووسائل معجمية 1.وأما السبك النحوي هو
الرتبط بني اجلمل يف النص بوجود عالقة
النحوية .وهو من السبك النصي .فالنص هو
عبارةٌ عن ظاهرة لغويّة ،يزيد فيها املعىن على
اللفظ ،جتمع بني اجلملة والكالم والقول
والتبليغ واخلطاب والنظم ،أي مستوى
الرتكيب ،ومستوى الداللة واخلطاب الذي
حيتاج إىل متكلم وسامع ورسالة ومقام خاص

باخلطاب .وهبذا البحث فالقرآن أيضا هو
من النص.

القرآن فتّان للدراسة والتحليل
دائما ،ألن القرآن مصدر املعرفة للمسلمني.
والقران معجزة أبدية إىل األبد اليهلك مع
وفاة الرسول .أما السورة اليت اختارهتا الباحثة
من سور القرآن هي سورة القصص .ألن
فيهاالقصص امللهمة واملوضوعات املتنوعة
بالتأكيد متلك الرسالة فال نفعم باستعمال
السبك النحوي وتلك الرسالة تشتمل فيها
لن نتصل إلينا أو معناها يتغري.
مهمة السبك النحوي متكننا أن
َۡ
َ َ
َ
َّ
نرى يف اآلية "إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َو َج َعل

ََۡ
ٓ َٗ
ۡ ُ
َ َ ٓ ُ
أهل َها ش َِي ٗعا ي َ ۡس َتضعِف َطائِفة م ِۡن ُه ۡم يُذب ِ ُح أ ۡب َنا َءه ۡم
َوي َ ۡس َت ۡۡحۦ ن َِسا ٓ َء ُه ۡ ۚۡم إنَّ ُهۥ ََك َن م َِن ٱل ۡ ُم ۡفسِ د َ
ِين "٤
ِ
ِ

من هذه اآلية نعرف بأن فرعون يذبح أبناء

طائفة من أهل املصر ليس الكافة .عال
فرعون يف املصر وجعلهم شيعا إىل الطائفات
ويستضعفهم .ومن مث ذلك تدرك الباحثة أن
حتلل و ترتبط هذه السورة بالسبك النحوي.
واهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على
دور السبك النحوي يف الربط بني العناصر

1إبراهيم نوفل ،املعايري النصية يف السور القرآنية :دراسة
تطبيقية مقارنة( ،القاهرة :دار النابغة للنشر والتوزيع،

4112م).21 ،
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اللغوية يف النص القرآين ،ولتحقق الفهم يف
سورة القصص بفضل السبك النحوي
ووسائل السبك املذكور مبختلف أنواعها
وأشكاهلا.
اإلطار النظري
النص :النص مصدر وأصله أقصى

الشيء الدال على غايته أو الرفع والظهور
(ج.نصوص) ،ونص املتاع :جعل بعضه
فوق بعض 4.وهو صيغة الكالم األصلية اليت
وردت من املؤلف .من تعريفات النص اليت
جاءت يف الدراسات العربية احلديثة ما قال
به عبد الرمحن طه بأ نه "كل بناء يرتكب من
عدد من اجلمل السليمة مرتبطة فيما بينها
بعدد من العالقات .أما يف االصطالح
فالنص هو عبارةٌ عن ظاهرة لغويّة ،يزيد فيها

املعىن على اللفظ ،جتمع بني اجلملة والكالم
والقول والتبليغ واخلطاب والنظم ،أي
مستوى الرتكيب ،ومستوى الداللة واخلطاب

الذي حيتاج إىل متكلم وسامع ورسالة ومقام
خاص باخلطاب.
هنالك جمموعةٌ من العناصر اليت
ٍ
بشكل أساسي يف أي نص على
توجد
اختالف أشكال النصوص ،ومن هذه
3
العناصر ما يلي:
.٠األلفاظ :هي أصغر وحدات النص
ومكوناته ،وهنا ال نعين اللفظة مبفردها إذ ال
ّ
قيمة للكلمة مبفردها ،وإاما نعين اللفظة
املتضمنة ضمن ٍ
نسق يسمى السياق،
ّ
وبالرتابط مع جمموعة من الكلمات واأللفاظ
األخرى.

.٤األفكار :هذا العنصر من أهم العناصر
املعنويّة اليت تربط بقية العناصر ،إذ إ ّن
األفكار هي العالقة واألداء ،وهي أيضاً
الدافع األساسي لقيام النص.
 .٨املعاين :هذا العنصر أوسع عناصر النص،
ومن خالله حيكم على النص بالقوة أو
الضعف ،وباجلمال أو القبح ،ومن خالل

4أمحد رضا ،معجم منت اللغة( ،بريوت ،لبنان :منشورات
دار مكتبة احلياة ٠٨٣١ه٠٦٩١ /م) ،ج  ،٥ص.٢٧٤:
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3فايز حماسنة ،أثر عناصر االتساق يف متاسك النص دراسة
نصية من خالل سورة يوسف (جامعة مؤتة.)٤١١٣ ،
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املعاين يظهر مدى إبداع الكاتب وما قيمته،
ومستواه التعليمي.
.٢اخليال :هو الضرورة األساسيّة اليت يعتمد
عليها الكاتب يف النص ،ليفرغ ما يثقل نفسه
يف النص من خالل اخليال.
.٥الصور البيانيّة :من أقدم عناصر النص هو
جتسد كل ما هو معنوي،
الصور ،فهي ّ
ليصبح الفهم أقرب للقارئ.
.٩العاطفة :هي ما جيعل التنوع والتغيري يف
األلفاظ واملعاين ،واألساليب ،والصور.
.٧األساليب :من املفرتض أن جيمع
األسلوب بني القوة والوضوح واجلمال.
.٣اإليقاع املوسيقي :عنصر املوسيقا من
مجاليات النص ،فهي جتذب القارئ ومتتعه
خالل تلقيه للنص.
السبك النحوي :السبك لغة هو إتصال بني
جزيئات إثنني من املواد من نفس النوع.

2

4

Pius A. Partanto, Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah
Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 350-351.
 5أمحد حسني حيال ،السبك النصي يف القرآن،.....

السبك يف اللغة هو :عملية إذابة الذهب،
و َّ
أو الفضة ،ووضعها يف قالب من حديد حىت
ٍ
حينئذ
خترج متماسكة متالصقة ،وتسمى
سبيكة .وقد استُ ِ
عم َل املصطلح للداللة على
الكالم من باب اجملاز ،قال الزخمشري :
كالم ال يثبت على
(ومن اجملاز  :هذا ٌ
اك للكالم) 5.فاملعىن أو
السبك ,وهو سبّ ٌ
َّ
الداللة :ما يفهم الشخص من الكلمة أو
العبارة أو اجلملة .وبالتفصيل املعىن أو
الداللة :ما تنقله الكلمة والذي يعرب عن

العالقة بني الدال (أى الكلمة) واملدلول عليه
(أي الشيء أو الشخص أو املفهوم خارج
6
اللغة.
بك هو جزءٌ من
وأما اصطالحا َّ
الس ُ
اللغوي الذي يتكون من
مكونات النظام
ّ
اصلي ،واملكون
املكون
ّ
الفكري ،واملكون التو ّ
(السبك)
النصي ،إذ يشكل املكو ُن
النصي َّ
ّ
ّ
اللغوي ،ويضم الوسائل اليت
النص يف النظام
َّ
ّ

متتلكها اللغة إلنتاج النص ،ليصب َح ُمتعلقاً
باملوضوع ومتناسقاً يف عالقاتِه مع ذاته ،ومع

6

Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab,
(Malang: UIN Maliki Press, 2018), hal. 17-18.

ص.2٢ :
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سياق ِ
النصي بصفة
املقام ،وعمل املكون
ّ
جزئية كاملكونني اآلخرين عن طريق أنظمة
مرتبطة مبا رتب خاصة يف النحو ،وعلى
ٍ
بانتقاء معني يف
كل عبا ٍرة
سبيل املثال ،تقوم ُّ
النظام اللغوي ،وهو انتقاء ِ
يعربُ عن تنظيم
ٌ
املتكلم العبارَة رسالةِ ،
ويعرب عن طريق
ُ
اآلليات الطبيعية لبِنية اجلملة ،كذلك يقوم
املكو ُن النصي بر ِ
بط عنص ٍر يف النص بعنص ٍر
ُّ
آخر أين وجدا ومن دون اعتبار َّ
أن ُكلَّما يف
متعلق به 7.ولذلك السبك النحوي
النص ٌ
هو اتصال بني الكلمات يف النص بسبب
الرابطة الداللية على وجه النحوي.
يقدم هالداي ورقي حسن أربعة أنواع

كون شبكة من العالقات
ألدوات الربط تُ ّ
الداللية تربط اجلمل بعضها ببعض أو
الفقرات أو وحدات اخلطب وتساهم يف
ابداع النصية 8،وهي:

 7أمحد حسني حيال ،السبك النصي يف القرآن ،.....ص:
.2٤-28
8رزقة فردوس ،السبك النصي يف سورة الواقعة (دراسة
حتليلية نصية) ،حبث تكميلي للدراجة اجلامعة ()S.Hum
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 .٠اإلحالة ( )referenceوتتضمن ضمائر
اإلحالة الشخصية ،واإلشارية ،واملقارنة
(املوصولة).
 .٤اإلستبدال ( )subtitutionويتضمن
االستبدال االمسي ،والفعلي ،والعباري
(اجلملي).
 .٨احلذف ( )ellipsisويشمل احلذف
االمسي ،والفعلي ،والعباري (اجلملي).
 .٢الوصل ( )conjunctionويضم الوصل
اإلضايف ،والستدراكي ،والسيب ،والزمين.
.1اإلحالة :تنقسم اإلحالة إىل نوعني
رئيسيني :إحالة مقامية (خارج النص أو

اللغة) ،وإحالة نصية (داخل النص) ،وتتفرع
الثانية إىل إحالة قبلية وإحالة بعدية .اإلحالة
املقامية أو اإلحالة اخلارية هي عنصر رابط
يف غاية األمهية بني السياق والنص حبيث
تكتمل بعض اجلوانب الناقصة يف نصية
النص ،اليت ال ميكن فهمها إالبواسطة

غري منشورة .شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب .جامعة
سونن أمبيل سورابايا 4118 .م ،ص .13
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التداول ،وهبذا فال جيب التقليل حبال من
أمهية اإلحالة املقامية يف متاسك النص.
اإلحالة اخلارجية هي إحالة إىل

عالقة اتساق ،إال أنه خيتلف عنها يف كونه
عالقة تتم يف املستوى النحوي – املعجمي
بني الكلمات أو عبارات ،بينهما اإلحالة

عنصر لغوي ليس مذكور يف النص .وأما
املقام الذي يقال فيه النص يسهم يف سبك
النص .اإلحالة النصية (داخلية) هي إحالة

11

عالقة معنوية تقع يف املستوى الداليل.
فاالستبدال بالتأكيد هو العالقة بني الكلمة
والكلمات األخرى اليت تستبدل حملها .ميكن

إىل عنصر لغوي مذكور يف النص .وتتفرع إىل
إحالة قبلية وإحالة بعدية .اإلحالة على
سابق (قبلية) هي أن يكون الكالم فيها ذا
اتصال جبزء من اخلطاب كان قد مر سابقا.

استبدال كلمة بكلمة أخرى لغرض معني،
املثال لتجنب الكلمة أو اجلملة متكررة.
ويتضمن االستبدال االمسي ،والفعلي،
والعباري (اجلملي) .املثال:

اإلحالة على الالحق (بعدية) هي كان وقع
احملال إليه بعدا ٤.املثال:
ٓ
َۡ
ٞ
اإلحالة القبلية البعديةَ :و َجا َء َر ُجل م ِۡن أق َصا

العباري

ٱل ۡ َمد َ
ِينةِ ٢٠...

فسميت باإلحالة الداخلية البعدية
ألن يف هذه البيانات الضمري املسترت تقديره
صا
"هو" حتيل إىل كلمة " َر ُجل منۡ أَقۡ َ
ٱلۡ َم ِدينَ ِة" اليت تذكر بعدها.

 .2اإلستبدال :االستبدال عملية تتم

َ َ ۡ َ
ََ ۡ َ َ َُ ُ ُ ُ َ ى َ ا
وس فىرًِغ ۖ إِن َكدت َلُ ۡبدِي بِهِۦ
وأصبح فؤاد أ ِم م
َ ۡ َ ٓ َ َّ َ ۡ َ َ َ ى َ ۡ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني ١٠
لوَل أن ربطنا لَع قلبِها َلِ ك

فسميت باالستبدال
(اجلملي) ألن العبارة "قَلۡ ِهبَا" اليت تستبدل
وسى".
العبارة "فُ َؤ ُاد أُم ُم َ
 .3الحذف :أن احلذف وسيلة من وسائل
وتوظف داخل النص ،ويف أغلب
السبكّ ،
األمثلة اليت يقع فيها احلذف ،يلحظ أن
احملذوف يرتبط عادة بعالقة قبلية مع العناصر

داخل النص ،إنه تعويض عنصر يف النص
بعنصر آخر .وشأنه يف ذلك شأن اإلحالة،

٤أمحد حسني حيال" ،السبك النصي.52 ،"...

11حممد خطايب ،لسانيات النص مدخل إىل انسجام
اخلطاب 1٤٤1( ،م) ،ص .1٤
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اللغوية اليت تسبقه 11.الكلمات اليت ذكرها
الفهم .يف
تشغل َ
أو كتابتها متكررة متكن أن َ
هذه احلالة ،احلذف الزم خللق التماسك.

الفقرات .فالوصل هو كلمة لتوصيل
الكلمات أو التعبريات أو اجلمل وغريها
وليس ألغراض أخرى .ويضم الوصل

املقصود هو حذف الكلمات اليت متكن أن
تثري مرة أخرى يف فهمها .فاحلذف كعالقة
اتساق ال خيتلف عن االستبدال ،هو

اإلضايف ،والستدراكي ،والسيب ،والزمين.
املثال:

االستبدال بالصفر أي أن العالقة اإلستبدال
ترتك أثرا ،وأثرها هو وجود أحد عناصر
اإلستبدال 14.ويشتمل احلذف االمسي،
والفعلي ،والعباري (اجلملي) .املثال :

َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َّ
َٓ
َّل إ ََل ٱلظ َ َ َ َ
فس ى
ب إ ِ ِّن ل ِما
َق لهما ثم ت َو ٰٓ ِ
ِل فقال ر ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
ۡي فقِۡي٢٤ ٞ
أنزلت إَِل مِن خ ٖ

كما نرى يف العبارة "فَ َس َقى َهلَُما"
تكون حذف كلمة "املواشي" إذا نرجع هذه
البيانات إىل السياق السابق فأصله "فَ َس َقى
َهلَُما املواشي ."...فسميت هي باحلذف
االمسي أن تكون حذف االسم يعين

املواشي.

َۡ
َ َ
َ ََۡ
َّ
إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َو َج َعل أهل َها ش َِي ٗعا
َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َٗ ُۡ ۡ َُ ُ َََۡٓ ُ ۡ ََۡ َۡ
ۡحۦ
يستضعِف طائِفة مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ
ۡ ۡ
ٓ ُ َّ َ َ
سد َ
ِين ٤
ن َِسا َءه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ َكن م َِن ٱل ُمف ِ

كما نرى على حرف الواو يف كلمة
" َو َج َع َل "...أن يكون موصال لكلمة أو مجلة
قبله "إِ َّن فِرۡ َعوۡ َن َع َال ِيف ٱلۡأَرۡ ِ
ض"
على بعده .فذلك يسمي بالوصل اإلضايف.
منهجية البحث

املنهج الذي ستستخدمها الباحثة يف هذا

البحث منهج البحث الوصفي الكيفي ألن
اليستخدم هذا البحث األرقام كبيانات
لبيان أشكال السبك النحوي وتفصيلها يف

.4الوصل :الوصل مهمة ظيفتها يف

سورة القصص لكنه يستخدم الكلمات أو
اجلمل أو النصوص كبيانات .يستعمل هذا

 11عبد اخلالق فرحان شاهني ،أصول املعايري النصية يف
الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،رسالة املاجستري،

14حممد خطايب ،لسانيات النص ،...ص .41

االتصال بني اجلمل ،وبني التقاطعات ،وبني

جامعة الكوفة4114 ،م ،ص .61
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البحث األرقام لكن ليس هي البيانات .ونوع
هذا البحث هو التحليلي النصي ألن يف هذا
البحث ستُحلل الباحثة النص يعين اآليات
يف سورة القصص وتوضح الباحثة البيانات
بالكلمات أو اجلمل أو النصوص.

كما شرح بغدان ( )Bogdanوتيلور
( )Taylorأن البحث الكيفي هو مدخل
البحث الذي حصل على البيانات الوصفية،
كاأللفاظ املكتوبة أو اللغات املنطوقة أو
السلوك املصدوقة ،ويقال هذا البحث كيفيّا
ألنه اليستخدم فيه احلساب 13.أو مدخل
البحث حصل على البيانات الوصفية
كاأللفاظ املكتوبة أو املنطوقة من االناس أو
السلوكيات اليت ميكن مالحظتها 12.ويتألف
مدخل البحث الوصف جلمع البيانات عن
15

احلاضر.
كما شرح الباحثة سابقا فالبيانات اليت
تستعمل يف هذا البحث هي الكلمات أو

البيانات فهي اآليات يف سورة القصص،
اآلية .88-1
وأما مجع البيانات يستخدم هذا
البحث فهي األدوات البشرية أي الباحثة
نفسها ،ملساعدة اإلطار النظري ومجع
البيانات .يستعمل األدوات البشرية ألن يف
هذا البحث جتعل الباحثة نفسها مألّفا لتأتَ
وختتتِمها.
بالبيانات واملراجع مث ُحتللها َ
النتائج
 .)1اإلحالة
تنقسم اإلحالة إىل نوعني رئيسيني مها
اإلحالة اخلارجية واإلحالة الداخلية .وقد
نالت الباحثة  71٤كلمة إحالة للسبك
النحوي يف هذه السورة اليت تذكر تفصيلها
يف اجلدول .وأنواعها من اإلحالة اخلارجية
واإلحالة الداخلية القبلية واإلحالة الداخلية
البعدية.

اجلمل أو النصوص تشتمل على السبك
النحوي يف سورة القصص .وأما مصدر هذا

 .1اإلحالة الخارجية :اإلحالة اخلارجية هي

13

15

Joko Subagyo, Metode Penelitian dan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet 4, hal 1-2.
14
Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 4.

إحالة إىل عنصر لغوي ليس مذكور يف

Consuelo dkk, penerjemah: Alimuddin Tuwu,
Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1993), h. 71.
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النص .وأما املقام الذي يقال فيه النص
يسهم يف سبك النص 16.ونالت الباحثة
 464كلمة إحالة لإلحالة اخلارجية يف هذه

.2اإلحالة الداخلية :اإلحالة النصية

السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.
وأشكاهلا من اإلحالة بالضمري املتصل
والضمري املسترت والضمري املنفصل واالسم

بعدية 17.ونالت الباحثة  226كلمة إحالة
لإلحالة الداخلية يف هذه السورة اليت تذكر
تفصيلها يف اجلدول .وأنواعها من اإلحالة

املوصول.
يد" يف اآلية
 .1كلمة "نُِر ُ

َۡ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ
ٱس ُتضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض
ونرِيد أن نمن لَع ٱَّلِين
َۡ َ َ ٗ َۡ َ ۡ
َ
َون َعل ُه ۡم أئ ِ َّمة َون َعل ُه ُم ٱل َوىرِثِني ٥

تشتمل البيانات السابقة على أداة
السبك النحوي وهي اإلحالة .فسميت
الضمري
باإلحالة ألن يف هذه البيانات
َ
املسترت تقديره "حنن" حتيل إىل اهلل تعاىل.
واألفعال بعدها كما كلمة "َّامُ َّن ونجۡ َع َل"
حتيل إىل اهلل تعاىل .فبذلك يسمي باإلحالة
اخلارجية ألن احملال إليه مل يذكر يف النص.

وأما املقام الذي يقال فيه النص يسهم يف
سبك النص.

16أمحد حسني حيال" ،السبك النصي يف القرآن الكرمي:
دراسة تطبيق يف سورة األنعام"( ،مجهورية اإلراق،)4111 :

.52
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(داخلية) هي إحالة إىل عنصر لغوي مذكور
يف النص .وتتفرع إىل إحالة قبلية وإحالة

الداخلية القبلية واإلحالة الداخلية البعدية.
 .1اإلحالة الداخلية القبلية:

اإلحالة على سابق (قبلية) هي أن يكون
الكالم فيها ذا اتصال جبزء من اخلطاب كان
قد مر سابقا 18.ونالت الباحثة  361كلمة
إحالة لإلحالة الداخلية القبلية يف هذه
السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.
وأشكاهلا من اإلحالة بالضمري املتصل
والضمري املسترت والضمري املنفصل واالسم
املوصول.
 .1كلمة "أَهۡ ِهلَا" يف اآلية
َۡ َ
َ
َۡ
َو َد َخ َل ٱل ۡ َمد َ
ِين َة َ َ ى
ِني غفلةٖ م ِۡن أهل ِ َها ف َو َج َد
لَع ح ِ
َ َ
فِي َها َر ُجلَ ۡني َي ۡق َتت ََِلن َهى َذا مِن ش َ
ِيعتِهِۦ َوهىذا م ِۡن
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
َ
ٱس َت َغى َث ُه ٱَّلِي مِن ش َ
َع ُدوه ِۦ فَ ۡ
ِيعتِهِۦ لَع ٱَّلِي م ِۡن
ِۖ

17أمحد حسني حيال" ،السبك النصي.52 ،"...
18أمحد حسني حيال" ،السبك النصي.52 ،"...
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َََ َُ ُ َ ى ََ َ ى َ َ َ َ َ
َض َعل ۡيهِِۖ قال هىذا م ِۡن
َع ُدوِه ِۦ فوكزهۥ موس فق
َّ
َ
ٱلش ۡي َطىن إنَّ ُهۥ َع ُد ٞو ُّمض ٞل ُّمب ٞ
ني ١٥
ع َم ِل
ِ
ِِۖ ِ
ِ

تشتمل البيانات السابقة على أداة

السبك النحوي وهي اإلحالة .فسميت
الضمري
باإلحالة ألن يف هذه البيانات
َ
املتصل حتيل إىل كلمة "ٱلۡ َم ِدينَةَ" اليت
تذكر قبلها .فبذلك يسمي باإلحالة الداخلية
القبلية ألن احملال إليه يف النص مذكورا.
.2اإلحالة الداخلية البعدية:

اإلحالة على الالحق (بعدية) هي كان وقع
احملال إليه بعدا 1٤.ونالت الباحثة  85كلمة
إحالة لإلحالة الداخلية البعدية يف هذه
السورة اليت تذكر تفصيلها يف اجلدول.
وأشكاهلا من اإلحالة بالضمري املتصل
والضمري املسترت والضمري املنفصل واالسم
املوصول واسم اإلشارة.
 .1كلمة " َد َخ َل" يف اآلية
َۡ َ
َ
َۡ
َو َد َخ َل ٱل ۡ َمد َ
ِين َة َ َ ى
ِني غفلةٖ م ِۡن أهل َِها ف َو َج َد
لَع ح ِ
َ َ
ِيها َر ُجلَ ۡني َي ۡق َتت ََِلن َهى َذا مِن ش َ
ف َ
ِيعتِهِۦ َوهىذا م ِۡن
ِ
ِ
َ َ َّ
ٱس َت َغ ى َث ُه َّٱَّلِي مِن ش َ
َع ُدوه ِۦ فَ ۡ
ِيعتِهِۦ لَع ٱَّلِي م ِۡن
ِۖ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َع ُدوه ِۦ ف َوك َزهُۥ ُم ى
وس فق ى
َض عل ۡيهِِۖ قال هىذا م ِۡن
ِ
َّ ُ َ ُ ٞ ُّ ٞ
َّ
َ
ٞ
ُّ
َ
ۡ
ضل مبِني ١٥
ع َم ِل ٱلشيطى ِنِۖ إِنهۥ عدو م ِ

تشتمل البيانات السابقة على أداة
السبك النحوي وهي اإلحالة .فسميت
باإلحالة ألن يف هذه البيانات الضمري
وسى"
املسترت تقديره "هو" حتيل إىل كلمة " ُم َ
اليت تذكر بعدها .واألفعال بعدها كما كلمة
وسى".
" َو َج َد وٱسۡتَغَ َ
ووَكَز" حتيل إىل " ُم َ
ث َ
فبذلك يسمي باإلحالة الداخلية البعدية ألن
احملال إليه يف النص مذكورا.

 .)2االستبدال

االستبدال بالتأكيد هو العالقة بني

الكلمة والكلمات األخرى اليت تُستبدل
حملها .ميكن استبدال كلمة بكلمة أخرى
لغرض معني ،املثال لتجنب الكلمة أو اجلملة
متكررة .االستبدال هو بشأن اإلحالة ولكنه
عالقة يف املستوى النحوي بني كلمات أو
عبارات واإلحالة عالقة معنوية تقع يف
املستوئ الداليل .ونالت الباحثة  1٤كلمة
استبدالة للسبك النحوي يف هذه السورة اليت
تذكر تفصيلها يف اجلدول .وأشكاهلا من
االستبدال االمسي واالستبدال واالستبدال
اجلملي (العباري).
َّ ِ
ين ٱسۡتُضۡ ِع ُفوا" يف اآلية
 .1كلمة "ٱلذ َ

1٤أمحد حسني حيال" ،السبك النصي.52 ،"...
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َۡ
َ َ
َ ََۡ
َّ
إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َو َج َعل أهل َها ش َِي ٗعا
َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َٗ ُۡ ۡ َُ ُ َََۡٓ ُ ۡ ََۡ َۡ
ۡحۦ
يستضعِف طائِفة مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ
َُ ُ َ
ۡ ۡ
ٓ ُ َّ َ َ
سد َ
يد أن
ِين  ٤ون ِر
ن َِسا َءه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ َكن م َِن ٱل ُمف ِ
َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ ۡ َ
َۡ َ َ ٗ
ٱس ُتضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َون َعل ُه ۡم أئ ِ َّمة
نمن لَع ٱَّلِين
َۡ َ ۡ
َ
َون َعل ُه ُم ٱل َوىرِثِني ٥

يف هذه اآلية نالت الباحثة البيانات
من أداة السبك النحوي وهي االستبدال.
فسميت باالستبدال ألن العالقة بني الكلمة

والكلمات األخرى اليت تستبدل حملها .كما
َّ ِ
ين ٱسۡتُضۡ ِع ُفوا ِيف
نرى يف العبارة "ٱلذ َ
ٱلۡأَرۡ ِ
ض" اليت تستبدل العبارة
"طَاۡئَِفةٗ منۡ ُهمۡ" .فسميت هي
باالستبدال العباري (اجلملي).
 .4كلمة "قَلۡ ِهبَا" يف اآلية
ُ
َ
َ َ ۡ َ
َ ۡ ََ َُ ُ ُ َ ى َ ا
وس ف ى ِرًغ ۖ إِن َكدت َلُ ۡبدِي بِهِۦ
وأصبح فؤاد أ ِم م
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ َ َ
ون م َِن ٱل ُم ۡؤ ِمن َ
ل َ ۡو ََلٓ أن َّر َب ۡط َنا َ َ ى
ِني ١٠
لَع قلبِها َلِ ك

يف هذه اآلية نالت الباحثة البيانات

من أداة السبك النحوي وهي االستبدال.
فسميت باالستبدال ألن العالقة بني الكلمة
والكلمات األخرى اليت تستبدل حملها .كما
نرى يف العبارة "قَلۡ ِهبَا" اليت تستبدل العبارة
وسى" .فسميت هي باالستبدال
"فُ َؤ ُاد أُم ُم َ
العباري (اجلملي).
 .)3الحذف
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الكلمات اليت ذكرها أو كتابتها
الفهم .يف هذه
تشغل
متكررة متكن أن
َ
َ
احلالة ،احلذف الزم خللق التماسك .املقصود
هو حذف الكلمات اليت متكن أن تثري مرة
أخرى يف فهمها .ونالت الباحثة  44كلمة
حذفة للسبك النحوي يف هذه السورة اليت
تذكر تفصيلها يف اجلدول .وأشكاهلا من
احلذف االمسي واحلذف الفعلي واحلذف
اجلملي (العباري).
 .1كلمة "فَ َس َقىَ ...هلَُما" يف اآلية

َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َّ
َٓ
َّل إ ََل ٱلظ َ َ َ َ
فس ى
ب إ ِ ِّن ل ِما
َق لهما ثم ت َو ٰٓ ِ
ِل فقال ر ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
ۡي فقِۡي٢٤ ٞ
أنزلت إَِل مِن خ ٖ

يف هذه اآلية نالت الباحثة البيانات

من أداة السبك النحوي وهي احلذف .كما
نرى يف العبارة "فَ َس َقى َهلَُما" تكون حذف
كلمة "املواشي" إذا نرجع هذه البيانات إىل
السياق السابق فأصله "فَ َس َقى َهلَُما

املواشي ."...فسميت هي باحلذف االمسي
أن تكون حذف االسم يعين املواشي.
 .4كلمة "تَ َقَّر َعيۡنُ َها "...يف اآلية
َ ََۡ ُ َ ُ
َ
َ َۡ َ
َ ََ َ
ف َرددنىه إ ِ ٰٓ
َل أ ِمهِۦ َكۡ تق َّر ع ۡي ُن َها َوَل َت َزن َوَلِ َ ۡعل َم
َ
َ َّ َ ۡ َ َّ َ  َ َ ٞى َّ ۡ َ َ ُ َ
َ َ
َثه ۡم َل َي ۡعل ُمون ١٣
أن وعد ٱَّللِ حق ولكِن أك

يف هذه اآلية نالت الباحثة البيانات
من أداة السبك النحوي وهي احلذف .كما
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نرى يف العبارة " َكيۡ تَ َقَّر َعيۡنُ َها َوَال
تقر
تَحۡ َز َن" أن تكون حذف السبب ملاذا ّ
عينها وال حتزن .إذا نرجع هذه البيانات إىل

" َو َج َع َل "...أن يكون موصال لكلمة أو مجلة
قبله "إِ َّن فِرۡ َعوۡ َن َع َال ِيف ٱلۡأَرۡ ِ
ض"
على بعده .فذلك يسمي بالوصل اإلضايف.

السياق السابق فأصله " َكيۡ تَ َقَّر َعيۡنُ َها
برد ولدها َوَال تَحۡ َز َن بفراق الولد."...
ّ
فسميت هي باحلذف العباري (اجلملي).

 .4كلمة "فَس َقى" يف اآلية

 .)4الوصل

الوصل مهمة ظيفتها يف االتصال
بني اجلمل ،وبني التقاطعات ،وبني الفقرات.

فالوصل هو كلمة لتوصيل الكلمات أو
التعبريات أو اجلمل وغريها وليس ألغراض
أخرى .ونالت الباحثة  112كلمة وصلة
للسبك النحوي يف هذه السورة اليت تذكر
تفصيلها يف اجلدول .وأشكاهلا من الوصل
اإلضايف والوصل االستدراكي والوصل السيب
والوصل الزمين.
 .1كلمة "وجعل" يف اآلية

َّ ۡ َ ۡ َ ََ ََ َ َ ۡ َ
ۡرض َو َج َع َل أ َ ۡهلَ َها ش َِيعاٗ
إِن ف ِرعون عَل ِِف ٱۡل ِ
َ
َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َٗ ُۡ ۡ َُ ُ ََۡٓ ُ ۡ ََۡ َۡ
ۡحۦ
يستضعِف طائِفة مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ
ۡ ۡ
ٓ ُ َّ َ َ
سد َ
ِين ٤
ن َِسا َءه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ َكن م َِن ٱل ُمف ِ

ويف هذه اآلية نالت الباحثة

البيانات من أداة السبك النحوي وهي
الوصل .كما نرى على حرف الواو يف كلمة

َ
َ َ َّ َ َ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ٗ
َّ
َ
ولما ورد ماء مدين وجد عليهِ أمة مِن ٱنل ِ
اس
ُ ُ ۡ َََۡ َ ُ َ َ َ
َۡ ُ َ ََ َ َ
انِۖ قال َما
ني تذود ِ
يسقون ووجد مِن دون ِ ِهم ٱمرأت ِ
َ ۡ ُ ُ
ٓ َ َ
ك َماۖ َق َاَلَا ََل ن َ ۡسَق َح َّ ى ُ ۡ َ
ٱلر ََع ُء ۖ َوأبُونا
خطب
ِ
َّت يصدِر ِ
َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ
ََ َ
َ
َق لهما ثم تو ٰٓ
َش ۡي ٞخ كبِۡي ٢٣ ٞفس ى
ِل فقال
َّل إَِل ٱلظ ِ
َ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
َ
ۡي فقِۡي٢٤ ٞ
ر ِ
ب إ ِ ِّن ل ِما أنزلت إَِل مِن خ ٖ

ويف هذه اآلية نالت الباحثة
البيانات من أداة السبك النحوي وهي
الوصل .كما نرى على حرف الفاء يف كلمة

" فَ َس َقى "...أن يكون موصال لكلمة أو
مجلة قبله على بعده .واتصاله بوجه السيب
وجد موسى ٱمۡرأ َ ِ
ود ِان وأبومها
َتۡن تَ ُذ َ
َ
شيخ كبري فَ َس َقى هلما .فذلك يسمي
بالوصل السيب.
االختتام

قد شرحت الباحثة عن السبك
النحوي يف سورة القصص يف املباحث
السابقة ،فوجدت الباحثة السبك النحوي
فهي كما يلي:
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األول ،كانت السبك النحوي يف سورة
القصص أربعة أدوات السبك وهي اإلحالة
واالستبدال واحلذف والوصل.
الثاين ،وأما تفصيالت أدوات السبك
النحوي يف سورة القصص ،كما يلي:
.)1اإلحالة ،تنقسم إىل قسمني ومها:
اإلحالة اخلارجية واإلحالة الداخلية .واإلحالة
الداخلية تنقسم إىل قسمني مها :اإلحالة
الداخلية البعدية واإلحالة الداخلية القبلية.
قد وجدت الباحثة  718بيانات لإلحالة
يعين  464بيانات من اإلحالة اخلارجية و
 85بيانات من اإلحالة الداخلية البعدية
و 361بيانات من اإلحالة الداخلية القبلية.
.)4االستبدال ،هناك ثالثة أنواع وهي
االستبدال االمسي واالستبدال الفعلي
واالستبدال العباري (اجلملي) .ويف هذه
السورة وجدت الباحثة نوعني ومها لالستبدال
االمسي  8بيانات ولالستبدال العباري 11
بيانات.
 .)3احلذف ،هناك ثالثة أنواع وهي احلذف
االمسي واحلذف الفعلي واحلذف العباري
(اجلملي) .ويف هذه السورة وجدت الباحثة
 7بيانات للحذف االمسي و  4بياناتني
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للحذف الفعلي و  13بيانات للحذف
العباري.
 .)2الوصل ،هناك أربعة أنواع وهي الوصل
اإلضايف والوصل العكسي والوصل السيب
والوصل الزمين .فوجدت الباحثة  51بيانات
للوصل اإلضايف و  18بيانات للوصل
العكسي و  41بيانات للوصل السيب و 45
بيانات أيضا للوصل الزمين.
المراجع والمصادر

الصاحلة ،رفيعة 4118 .م .السبك النحوي
يف سورة يوسف .حبث تكميلي للدراجة
اجلامعة ( )S.Humغري منشورة .شعبة اللغة
العربية وأدهبا كلية اآلداب .جامعة سونن
أمبيل سورابايا.
احمللى،جالل الدين وجالل الدين السيوطي.

 4117م .تفسري اجلاللني .جاكرتا :أم
القرى.
حيال ،أمحد حسني 4111.م .السبك
النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف
سورة األنعام .مجهورية العراق :اجلامعة
املستنصرة.
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خطايب ،حممد 1٤٤1 .م .لسانيات النص
مدخل إىل انسجام اخلطاب.
عمر ،أمحد خمتار 1٤٤8 .م .أسس علم
اللغة .جمهول املكان ،علم الكتب.

فضل ،صالح 2991 .م .بالغة اخلطاب
وعلم النص .الكويت :عامل املعرفة.

فردوس ،رزقة 4118 .م .السبك النصي يف
سورة الواقعة (دراسة حتليلية نصية) .حبث
تكميلي للدراجة اجلامعة

()S.Hum

غري

منشورة .شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية
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اآلداب .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية
احلكومية سورابايا.

حماسنة ،فايز 4118 .م .أثر عناصر
االتساق يف متاسك النص دراسة نصية من
خالل سورة يوسف .جامعة مؤتة.

حممد ،عزة شبل 411٤ .م .علم اللغة
النص النظرية والتطبيق .القاهرة :مكتبة
اآلداب.

نوفل ،إبراهيم 4112 .م .املعايري النصية يف
السور القرآنية :دراسة تطبيقية مقارنة.
القاهرة :دار النابغة للنشر والتوزيع.
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