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Abstrak
Untuk memahami suatu wacana, hal pertama yang diperhatikan adalah elemen-elemen
yang terkandung dalam wacana tersebut. Diantaranya penggunaan kohesi gramatikal yang
sangat penting karena penggunaanya berhubungan dengan makna yang akan dihasilkan. Oleh
karena itu peneliti ingin mengupas kohesi gramatikal dalam surat al-Qashash, yang mana
peranti kohesi tersebut merupakan elemen penting yang mengikat struktur semantis sebuah
wacana. Jenis peranti kohesi gramatikal dapat berwujud referensi, subtitusi, elipsis dan
konjungsi.
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : pertama, bagaimana peranti
kohesi gramatikal dan jenisnya dalam surat al-Qashash. kedua, bagaimana bentuk dari jenis
peranti gramatikal yang terdapat dalam surat al-Qashash. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Dan hanya berfokus pada temuan peranti
kohesi gramatikal yang terdapat dalam surat al-Qashash berdasarkan rumusan masalah yang
ada.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam surat al-Qashash terdapat empat
jenis peranti kohesi gramatikal yaitu referensi, subtitusi, elipsis dan konjungsi. Baik berbentuk
dhomir, kata, frasa atau kalimat sebagai perujuk antara dua kalimat berpasangan. Data dalam
penelitian ini didominasi oleh jenis peranti kohesi berwujud referensi.

Kata Kunci : Kohesi, Kohesi gramatikal, Surat al-Qashash, Wacana.
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أما النص أول الش ئ يهتم لفهمه هو بتنبيه العناصر النحوي تشتمل فيه .أصبح السبك النحوي
مهم ألن استعماله ّيتصل بااملعني .ولذلك تبحث الباحثة أدوات السبك النحوي في سورة القصص فهي
العناصر املهمة ترتبط الداللية في النص .وأما سورة الصص فيها القصص امللهمة واملوضوعات املتنوعة
باتأكيد تملك الرسالة .فال نفهم باستعمال السبك النحوي وتلك الرسالة تشتمل فيها لن نتصل إلينا أو
معناه يتغير .السبك النحوي بواظيفته يعني يتصل بين الكلمات في النص بسبب الرابطة الداللية على وجه
النحوي.
فأسئلة البحث في هذه املناقشة منها :األول ،ما أدوات البط للسبك النحوي في سورة القصص وما
أنواعها .والثاني ،ما أشكال السبك النحوي في سورة القصص .ويستخدم هذ البحث مدخل البحث الوصفي
الكيفي بدراسة تحليلية نصية .وتحديده باكتشاف أدوات السبك النحوي في سورة القصص عمال بأسئلة
البحث .فمن هذا البحث خالصته بأن سورة القصص فيها أربعة أدوات السبك النحوي وهي اإلحالة
واالستبدال والحذف والوصل وشكلها بالضمير أو الكلمات أو الجمل تصبح أن ترتبط بين كلمتين ّ
متزوجين
وأكثرها من اإلحالة.

الكلمات املفاتحية :السبك ،السبك النحوي ،سورة القصص ،النص.
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مقدمة
السبك يعني العالقة بين األقسم في النص الذي ملخوظ باستخدام عناصر اللغة .وقد بينت
الدراسات الحديثة أن هناك آليات مختلفة تعمل على سبك النص ،منها :الضمائر ،وأسماء اإلشارة ،وأدواة
التعريف ،واألسماء املوصولة ،وأدوات العطف ،واملناسبة املعجمية ،وغير ذلك .ويمكن تقسيم وسائل
السبك إلى قسمين وهي وسائل نحوية ووسائل معجمية 1.وأما السبك النحوي هو التربط بين الجمل في
ٌ
عبارة عن ظاهرة ّ
لغوية ،يزيد فيها املعنى
النص بوجود عالقة النحوية .وهو من السبك النص ي .فالنص هو
على اللفظ ،تجمع بين الجملة والكلم والقول والتبليغ والخطاب والنظم ،أي مستوى التركيب ،ومستوى
الداللة والخطاب الذي يحتاج إلى متكلم وسامع ورسالة ومقام خاص بالخطاب .وبهذا البحث فالقرآن أيضا
هو من النص.
القرآن ّ
فتان للدراسة والتحليل دائما ،ألن القرآن مصدر املعرفة للمسلمين .والقران معجزة أبدية
إلى األبد اليهلك مع وفاة الرسول .أما السورة التي اختارتها الباحثة من سور القرآن هي سورة القصص .ألن
فيهاالقصص امللهمة واملوضوعات املتنوعة بالتأكيد تملك الرسالة فال نفعم باستعمال السبك النحوي
وتلك الرسالة تشتمل فيها لن نتصل إلينا أو معناها يتغير.
َۡ
َ َ
َ ََۡ
ٓ َٗ
ۡ ُ
َّ
ۡرض َو َج َعل أهل َها ش َِي ٗعا ي َ ۡس َتضعِف َطائِفة
مهمة السبك النحوي تمكننا أن نرى في اآلية "إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ

ۡ ۡ
ٓ ُ َّ َ َ
ُۡ ۡ ُ َ ُ َََۡٓ ُ ۡ ََۡ َ ۡ
سد َ
ِين
ۡحۦ ن َِسا َءه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ َكن م َِن ٱل ُمف ِ
مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ

 " ٤من هذه اآلية نعرف بأن فرعون يذبح أبناء طائفة

من أهل املصر ليس الكافة .عال فرعون في املصر وجعلهم شيعا إلى الطائفات ويستضعفهم .ومن ثم ذلك
تدرك الباحثة أن تحلل و ترتبط هذه السورة بالسبك النحوي .والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على

 1إبراهيم نوفل ،املعايير النصية في السور القرآنية :دراسة تطبيقية مقارنة( ،القاهرة :دار النابغة للنشر والتوزيع،
2014م).40 ،
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دور السبك النحوي في الربط بين العناصر اللغوية في النص القرآني ،ولتحقق الفهم في سورة القصص
بفضل السبك النحوي ووسائل السبك املذكور بمختلف أنواعها وأشكالها.
النص
النص مصدر وأصله أقص ى الش يء الدال على غايته أو الرفع والظهور (ج.نصوص) ،ونص املتاع:
جعل بعضه فوق بعض 2.وهو صيغة الكالم األصلية التي وردت من املؤلف .من تعريفات النص التي جاءت
في الدراسات العربية الحديثة ما قال به عبد الرحمن طه بأ نه "كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة
ٌ
عبارة عن ظاهرة ّ
لغوية ،يزيد فيها املعنى
مرتبطة فيما بينها بعدد من العالقات .أما في االصطلح فالنص هو
على اللفظ ،تجمع بين الجملة والكلم والقول والتبليغ والخطاب والنظم ،أي مستوى التركيب ،ومستوى
الداللة والخطاب الذي يحتاج إلى متكلم وسامع ورسالة ومقام خاص بالخطاب.
ٌ
بشكل أساس ي في أي نص على اختالف أشكال النصوص،
هنالك مجموعة من العناصر التي توجد
ٍ
ومن هذه العناصر ما يلي3:

 .١األلفاظ :هي أصغر وحدات النص ّ
ومكوناته ،وهنا ال نعني اللفظة بمفردها إذ ال قيمة للكلمة
ّ
نسق يسمى السياق ،وبالترابط مع مجموعة من
بمفردها ،وإنما نعني اللفظة املتضمنة ضمن ٍ
الكلمات واأللفاظ األخرى.
املعنوية التي تربط بقية العناصر ،إذ ّ
ّ
إن األفكار هي
 .٢األفكار :هذا العنصر من أهم العناصر
ً
العالقة واألداء ،وهي أيضا الدافع األساس ي لقيام النص.

 2أحمد رضا ،معجم متن اللغة( ،بيروت ،لبنان :منشورات دار مكتبة الحياة ١٣٨٠ه١٩٦٠ /م) ،ج  ،٥ص.٤٧٢:
 3فايز محاسنة ،أثر عناصر االتساق في تماسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسف (جامعة مؤتة.)٢٠٠٨ ،
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 .٣املعاني :هذا العنصر أوسع عناصر النص ،ومن خالله يحكم على النص بالقوة أو الضعف،
وبالجمال أو القبح ،ومن خالل املعاني يظهر مدى إبداع الكاتب وما قيمته ،ومستواه التعليمي.
ّ
األساسية التي يعتمد عليها الكاتب في النص ،ليفرغ ما يثقل نفسه في النص
 .٤الخيال :هو الضرورة
من خالل الخيال.
البيانية :من أقدم عناصر النص هو الصور ،فهي ّ
ّ
 .٥الصور
تجسد كل ما هو معنوي ،ليصبح الفهم
أقرب للقارئ.
 .٦العاطفة :هي ما يجعل التنوع والتغيير في األلفاظ واملعاني ،واألساليب ،والصور.
 .٧األساليب :من املفترض أن يجمع األسلوب بين القوة والوضوح والجمال.
 .٨اإليقاع املوسيقي :عنصر املوسيقا من جماليات النص ،فهي تجذب القارئ وتمتعه خالل تلقيه
للنص.
السبك النحوي
السبك لغة هو إتصال بين جزيئات إثنين من املواد من نفس النوعَّ 4.
والسبك في اللغة هو :عملية
حينئذ سبيكة.
إذابة الذهب ،أو الفضة ،ووضعها في قالب من حديد حتى تخرج متماسكة متالصقة ،وتسمى
ٍ
وقد ُ
استعم َل املصطلح للداللة على الكالم من باب املجاز ،قال الزمخشري ( :ومن املجاز  :هذا ٌ
كالم ال يثبت
ِ
سب ٌ
السبك ,وهو ّ
على َّ
اك للكالم) 5.فاملعنى أو الداللة :ما يفهم الشخص من الكلمة أو العبارة أو الجملة.
وبالتفصيل املعنى أو الداللة :ما تنقله الكلمة والذي يعبر عن العالقة بين الدال (أى الكلمة) واملدلول عليه
(أي الش

يء أو الشخص أو املفهوم خارج اللغة6.

Pius A. Partanto, Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 350-351.
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4

أحمد حسين حيال ،السبك النص ي في القرآن ،.....ص.4٤ :

Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hal. 17-18.
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الس ُ
وأما اصطالحا َّ
بك هو ٌ
جزء من مكونات النظام اللغو ّي الذي يتكون من املكون الفكر ّي ،واملكون
التواصلي ،واملكون النص ّي ،إذ يشكل املكو ُن النص ّي َّ
َّ
ّ
النص في النظام اللغو ّي ،ويضم الوسائل التي
(السبك)
ً
ً
َ
ّ
املقام،
ليصبح ُمتعلقا باملوضوع ومتناسقا في عالقا ِته مع ذاته ،ومع سياق
النص،
تمتلكها اللغة إلنتاج
ِ
ِ
وعمل املكون النص ّي بصفة جزئية كاملكونين اآلخرين عن طريق أنظمة مرتبطة بما رتب خاصة في النحو،
َ
ٌ
ُّ
يعب ُر عن تنظيم املتكلم العبارة
عبارة
ٍ
بانتقاء معين في النظام اللغوي ،وهو انتقاء ِ
وعلى سبيل املثال ،تقوم كل ٍ
ُ
ّ
النص
عنصر في
بربط
ويعب ُر عن طريق اآلليات الطبيعية ِلبنية الجملة ،كذلك يقوم املكون النص ُّي ِ
رسالةِ ،
ٍ
ِ
َّ ُ َّ
ٌ
ّ
متعلق به 7.ولذلك السبك النحوي هو اتصال بين
النص
أن كلما في
بعنصر آخر أين وجدا ومن دون اعتبار
ٍ
ِ
الكلمات في النص بسبب الرابطة الداللية على وجه النحوي.
يقدم هالداي ورقية حسن ) (Halliday and Rocky Hasanأربعة أنواع ألدوات الربط ُت ّ
كون شبكة
من العالقات الداللية تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات أو وحدات الخطب وتساهم في خلق
النصية 8،وهي:
 .١اإلحالة ( )referenceوتتضمن ضمائر اإلحالة الشخصية ،واإلشارية ،واملقارنة (املوصولة).
 .٢اإلستبدال ( )subtitutionويتضمن االستبدال االسمي ،والفعلي ،والعباري (الجملي).
 .٣الحذف ( )ellipsisويشمل الحذف االسمي ،والفعلي ،والعباري (الجملي).
 .٤الوصل ( )conjunctionويضم الوصل اإلضافي ،والستدراكي ،والسبي ،والزمني.
 .)1اإلحالة
تنقسم اإلحالة إلى نوعين رئيسيين :إحالة مقامية (خارج النص أو اللغة) ،وإحالة نصية
(داخل النص) ،وتتفرع الثانية إلى إحالة قبلية وإحالة بعدية .اإلحالة املقامية أو اإلحالة الخارية هي

 7أحمد حسين حيال ،السبك النص ي في القرآن ،.....ص.4٩-48 :
 8رزقة فردوس ،السبك النص ي في سورة الواقعة (دراسة تحليلية نصية) ،بحث تكميلي للدراجة الجامعة ( )S.Humغير
منشورة .شعبة اللغة العربية وأدبها كلية اآلداب .جامعة سونن أمبيل سورابايا 2018 .م ،ص .13
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عنصر رابط في غاية األهمية بين السياق والنص بحيث تكتمل بعض الجوانب الناقصة في نصية
النص ،التي ال يمكن فهمها إالبواسطة التداول ،وبهذا فال يجب التقليل بحال من أهمية اإلحالة
املقامية في تماسك النص.
اإلحالة الخارجية هي إحالة إلى عنصر لغوي ليس مذكور في النص .وأما املقام الذي يقال
فيه النص يسهم في سبك النص .اإلحالة النصية (داخلية) هي إحالة إلى عنصر لغوي مذكور في
النص .وتتفرع إلى إحالة قبلية وإحالة بعدية .اإلحالة على سابق (قبلية) هي أن يكون الكالم فيها ذا
اتصال بجزء من الخطاب كان قد مر سابقا .اإلحالة على الالحق (بعدية) هي كان وقع املحال إليه
بعدا ٩.املثال:
اإلحالة القبلية ابلعديةَ :و َجا ٓ َء َر ُج ٞل م ِۡن أَقۡ َصا ٱل ۡ َمد َ
ِينةِ ٢٠...

فسميت باإلحالة الداخلية البعدية ألن في هذه البيانات الضمير املستتر تقديره "هو" تحيل
َ ُ َۡ َ ۡ َ ۡ ّ ٞ
صا ٱمل ِد َين ِة" التي تذكر بعدها.
إلى كلمة "رجل ِمن أق
 .)2اإلستبدال
االستبدال عملية تتم داخل النص ،إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر .وشأنه في
ذلك شأن اإلحالة ،عالقة اتساق ،إال أنه يختلف عنها في كونه عالقة تتم في املستوى النحوي –
املعجمي بين الكلمات أو عبارات ،بينهما اإلحالة عالقة معنوية تقع في املستوى

الداللي 10.

فاالستبدال بالتأكيد هو العالقة بين الكلمة والكلمات األخرى التي تستبدل محلها .يمكن استبدال
كلمة بكلمة أخرى لغرض معين ،املثال لتجنب الكلمة أو الجملة متكررة .ويتضمن االستبدال
االسمي ،والفعلي ،والعباري (الجملي) .املثال:
َ َ ۡ َ
ََ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ى َ ا
َ ۡ َ ٓ َ َّ َ ۡ َ َ َ ى َ ۡ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني ١٠
وس ف ى ِرًغ ۖ إِن َكدت َلُ ۡبدِي بِهِۦ لوَل أن ربطنا لَع قلبِها َلِ ك
وأصبح فؤاد أ ِم م

 ٩أحمد حسين حيال" ،السبك النص ي.54 ،"...
 10محمد خطابي ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب 1٩٩1( ،م) ،ص .1٩
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َُ ُ
َۡ
فسميت باالستبدال العباري (الجملي) ألن العبارة "قل ِب َها" التي تستبدل العبارة "فؤ ُاد أ ِ ّم
ُم َ
وس ى".
 .)3الحذف
أن الحذف وسيلة من وسائل السبكّ ،
وتوظف داخل النص ،وفي أغلب األمثلة التي يقع
فيها الحذف ،يلحظ أن املحذوف يرتبط عادة بعالقة قبلية مع العناصر اللغوية التي

تسبقه11.

َ
َ
الفهم .في هذه الحالة ،الحذف الزم لخلق
تشغل
الكلمات التي ذكرها أو كتابتها متكررة تمكن أن
التماسك .املقصود هو حذف الكلمات التي تمكن أن تثير مرة أخرى في فهمها .فالحذف كعالقة
اتساق ال يختلف عن االستبدال ،هو االستبدال بالصفر أي أن العالقة اإلستبدال تترك أثرا،
وأثرها هو وجود أحد عناصر اإلستبدال 12.ويشتمل الحذف االسمي ،والفعلي ،والعباري (الجملي).
املثال :
َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ
َ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
ََ َ َ
َق لهما ثم تو ٰٓ
فس ى
ۡي فقِۡي٢٤ ٞ
َّل إَِل ٱلظ ِِل فقال ر ِ
ب إ ِ ِّن ل ِما أنزلت إَِل مِن خ ٖ

َ َ َ
كما نرى في العبارة "ف َسقى ل ُه َما" تكون حذف كلمة "املواش ي" إذا نرجع هذه البيانات إلى
َ َ َ
السياق السابق فأصله "ف َسقى ل ُه َما املواش ي ."...فسميت هي بالحذف االسمي أن تكون حذف االسم
يعني املواش ي.
 .)4الوصل
الوصل مهمة ظيفتها في االتصال بين الجمل ،وبين التقاطعات ،وبين الفقرات .فالوصل هو
كلمة لتوصيل الكلمات أو التعبيرات أو الجمل وغيرها وليس ألغراض أخرى .ويضم الوصل اإلضافي،
والستدراكي ،والسبي ،والزمني .املثال:

 11عبد الخالق فرحان شاهين ،أصول املعايير النصية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،رسالة املاجستير ،جامعة
الكوفة2012 ،م ،ص .60
 12محمد خطابي ،لسانيات النص ،...ص .21
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َۡ
َ َ
ٓ
َّ
َّ
َ َ ََ َۡ ََ َٗ َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َٗ ُۡ ۡ ُ َ ُ َََۡٓ ُ ۡ ََۡ َ ۡ
ۡحۦ ن َِسا َء ُه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ
ت
س
ي
و
م
ه
ء
ا
ن
ب
أ
ح
ب
ذ
ي
م
ه
ِن
م
ة
ف
ئ
ا
ط
ِف
ع
ض
ت
س
ي
ا
ع
ِي
ش
ا
ه
ل
ه
أ
ل
ع
ج
و
ۡرض
ِ
إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل
ِ
ِ
ِ

ۡ ۡ
َ َ
سد َ
ِين ٤
َكن م َِن ٱل ُمف ِ

كما نرى على حرف الواو في كلمة " َو َج َع َل "...أن يكون ّ
موصال لكلمة أو جملة قبله " ِإ َّن
ِ
َۡ
َ َ
ٱأل ۡ
ض" على بعده .فذلك يسمي بالوصل اإلضافي.
ِف ۡر َع ۡون َعال ِفي
ر
ِ
أدوات الربط وأنواعها
 .1اإلحالة
تنقسم اإلحالة إلى نوعين رئيسيين هما اإلحالة الخارجية واإلحالة الداخلية .وقد نالت
الباحثة  70٩كلمة إحالة للسبك النحوي في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول .وأنواعها
من اإلحالة الخارجية واإلحالة الداخلية القبلية واإلحالة الداخلية البعدية.
 .1اإلحالة الخارجية
اإلحالة الخارجية هي إحالة إلى عنصر لغوي ليس مذكور في النص .وأما املقام
الذي يقال فيه النص يسهم في سبك النص 13.ونالت الباحثة  262كلمة إحالة لإلحالة
الخارجية في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول .وأشكالها من اإلحالة بالضمير
املتصل والضمير املستتر والضمير املنفصل واالسم املوصول.
ُ
 .1كلمة "ن ِر ُيد" في اآلية

َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ ۡ َ
ۡرض َو َنۡ َعلَ ُه ۡم أَئ َّم ٗة َو َنۡ َعلَ ُه ُم ٱلۡ َوىرث َ
ِني ٥
ٱس ُتضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ون ِريد أن نمن لَع ٱَّلِين
ِ
ِ

تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة .فسميت
َ
الضمير املستتر تقديره "نحن" تحيل إلى هللا تعالى.
باإلحالة ألن في هذه البيانات
واألفعال بعدها كما كلمة " َّن ُم َّن ۡ
ونج َع َل" تحيل إلى هللا تعالى .فبذلك يسمي باإلحالة

 13أحمد حسين حيال" ،السبك النص ي في القرآن الكريم :دراسة تطبيق في سورة األنعام"( ،جمهورية اإلراق.54 ،)2011 :
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الخارجية ألن املحال إليه لم يذكر في النص .وأما املقام الذي يقال فيه النص
يسهم في سبك النص..
 .2اإلحالة الداخلية
اإلحالة النصية (داخلية) هي إحالة إلى عنصر لغوي مذكور في النص .وتتفرع إلى
إحالة قبلية وإحالة بعدية 14.ونالت الباحثة  446كلمة إحالة لإلحالة الداخلية في هذه
السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول .وأنواعها من اإلحالة الداخلية القبلية واإلحالة
الداخلية البعدية.
 .1اإلحالة الداخلية القبلية
اإلحالة على سابق (قبلية) هي أن يكون الكالم فيها ذا اتصال بجزء من
الخطاب كان قد مر سابقا 15.ونالت الباحثة  361كلمة إحالة لإلحالة الداخلية
القبلية في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول .وأشكالها من اإلحالة بالضمير
املتصل والضمير املستتر والضمير املنفصل واالسم املوصول.
َ
 .1كلمة "أ ۡه ِل َها" في اآلية
ۡ َ ۡ َ ََ َ َ َ َ ُ َۡ ۡ َ
َۡ َ
َ َ
َو َد َخ َل ٱل ۡ َمد َ
ِين َة َ َ ى
ني َيق َتتَِل ِن هىذا مِن
ِني غفلةٖ مِن أهل ِها فوجد فِيها رجل ِ
لَع ح ِ

ََ
ٱس َت َغى َث ُه َّٱَّلِي مِن ش َ
ِيعتِهِۦ َو َهى َذا م ِۡن َع ُدوه ِۦ فَ ۡ
ش َ
لَع َّٱَّلِي م ِۡن َع ُدوِه ِۦ فَ َو َك َزهُۥ ُم َ ى
وس َف َق َ ى
َض
ِيعتِهِۦ
ِۖ

َ َ َ َ َ
َّ
َ
ٱلش ۡي َطىن إنَّ ُهۥ َع ُد ٞو ُّمض ٞل ُّمب ٞ
ني ١٥
َعل ۡيهِِۖ قال هىذا م ِۡن ع َم ِل
ِ
ِِۖ ِ
ِ

تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة.
َۡ َ
َ
الضمير املتصل تحيل إلى كلمة "ٱمل ِد َينة"
فسميت باإلحالة ألن في هذه البيانات

 14أحمد حسين حيال" ،السبك النص ي.54 ،"...
 15أحمد حسين حيال" ،السبك النص ي.54 ،"...
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التي تذكر قبلها .فبذلك يسمي باإلحالة الداخلية القبلية ألن املحال إليه في
النص مذكورا.
 .2اإلحالة الداخلية البعدية
اإلحالة على الالحق (بعدية) هي كان وقع املحال إليه بعدا 16.ونالت الباحثة
 85كلمة إحالة لإلحالة الداخلية البعدية في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في
الجدول .وأشكالها من اإلحالة بالضمير املتصل والضمير املستتر والضمير املنفصل
واالسم املوصول واسم اإلشارة.
َ
 .1كلمة " َدخ َل" في اآلية
ۡ َ ۡ َ ََ َ َ َ َ ُ َۡ ۡ َ
َۡ َ
َ َ
َو َد َخ َل ٱل ۡ َمد َ
ِين َة َ َ ى
ني َيق َتتَِل ِن هىذا مِن
ِني غفلةٖ مِن أهلِها فوجد فِيها رجل ِ
لَع ح ِ

ََ
ٱس َت َغ ى َث ُه َّٱَّلِي مِن ش َ
ِيعتِهِۦ َو َهى َذا م ِۡن َع ُدوه ِۦ فَ ۡ
ش َ
لَع َّٱَّلِي م ِۡن َع ُدوِه ِۦ فَ َو َك َزهُۥ ُم َ ى
وس َف َق َ ى
َض
ِيعتِهِۦ
ِۖ

َ َ َ َ َ
َّ
َ
ٱلش ۡي َطىن إنَّ ُهۥ َع ُد ٞو ُّمض ٞل ُّمب ٞ
ني ١٥
َعل ۡيهِِۖ قال هىذا م ِۡن ع َم ِل
ِ
ِِۖ ِ
ِ

تشتمل البيانات السابقة على أداة السبك النحوي وهي اإلحالة .فسميت
باإلحالة ألن في هذه البيانات الضمير املستتر تقديره "هو" تحيل إلى كلمة " ُم َ
وس ى"
َ َ َ ۡ َ َ َ
وٱس َتغث َووك َز" تحيل إلى
التي تذكر بعدها .واألفعال بعدها كما كلمة "وجد
" ُم َ
وس ى" .فبذلك يسمي باإلحالة الداخلية البعدية ألن املحال إليه في النص
مذكورا.
 .2االستبدال
ُ
االستبدال بالتأكيد هو العالقة بين الكلمة والكلمات األخرى التي تستبدل محلها .يمكن
استبدال كلمة بكلمة أخرى لغرض معين ،املثال لتجنب الكلمة أو الجملة متكررة .االستبدال هو

 16أحمد حسين حيال" ،السبك النص ي.54 ،"...
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بشأن اإلحالة ولكنه عالقة في املستوى النحوي بين كلمات أو عبارات واإلحالة عالقة معنوية تقع
في املستوئ الداللي .ونالت الباحثة  1٩كلمة استبدالة للسبك النحوي في هذه السورة التي تذكر
تفصيلها في الجدول .وأشكالها من االستبدال االسمي واالستبدال واالستبدال الجملي (العباري).
ٱس ُت ۡ
 .1كلمة " َّٱلذ َ
ين ۡ
ض ِع ُفوا" في اآلية
ِ
َۡ
َ َ
َّ
َ َ ََ َۡ ََ َٗ َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َٗ ُۡ ۡ ُ َ ُ َََۡٓ ُ ۡ ََۡ َ ۡ
ۡحۦ
إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض وجعل أهلها شِيعا يستضعِف طائِفة مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ

َۡ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ
َۡ َ َ ٗ َۡ َ
ۡ ۡ
ٓ ُ َّ َ َ
سد َ
ۡرض َون َعل ُه ۡم أئ ِ َّمة َون َعل ُه ُم
ٱس ُتضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ِين  ٤ون ِريد أن نمن لَع ٱَّلِين
ن َِسا َءه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ َكن م َِن ٱل ُمف ِ

ٱلۡ َوىرث َ
ِني ٥
ِ

في هذه اآلية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي االستبدال.
فسميت باالستبدال ألن العالقة بين الكلمة والكلمات األخرى التي تستبدل محلها .كما نرى
َۡ
َٓ ٗ
ٱس ُت ۡ
في العبارة " َّٱلذ َ
ين ۡ
ٱأل ۡ
ض" التي تستبدل العبارة "طا ِئ َفة ِّم ۡن ُه ۡم" .فسميت هي
ض ِع ُفوا ِفي
ر
ِ
ِ
باالستبدال العباري (الجملي).
َۡ
 .2كلمة "قل ِب َها" في اآلية
َ َ ۡ َ
ََ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ى َ ا
َ ۡ َ ٓ َ َّ َ ۡ َ َ َ ى َ ۡ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني ١٠
وس ف ى ِرًغ ۖ إِن َكدت َلُ ۡبدِي بِهِۦ لوَل أن ربطنا لَع قلبِها َلِ ك
وأصبح فؤاد أ ِم م

في هذه اآلية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي االستبدال.
فسميت باالستبدال ألن العالقة بين الكلمة والكلمات األخرى التي تستبدل محلها .كما نرى
في العبارة " َق ۡلب َها" التي تستبدل العبارة " ُف َؤ ُاد ُأ ّم ُم َ
وس ى" .فسميت هي باالستبدال العباري
ِ
ِ
(الجملي).
 .3الحذف
َ
َ
الفهم .في هذه الحالة ،الحذف الزم
تشغل
الكلمات التي ذكرها أو كتابتها متكررة تمكن أن
لخلق التماسك .املقصود هو حذف الكلمات التي تمكن أن تثير مرة أخرى في فهمها .ونالت الباحثة
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 22كلمة حذفة للسبك النحوي في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول .وأشكالها من
الحذف االسمي والحذف الفعلي والحذف الجملي (العباري).
َ َ َ
 .1كلمة "ف َسقى...ل ُه َما" في اآلية
َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ
َ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
ََ َ َ
َق لهما ثم تو ٰٓ
فس ى
ۡي فقِۡي٢٤ ٞ
َّل إَِل ٱلظ ِِل فقال ر ِ
ب إ ِ ِّن ل ِما أنزلت إَِل مِن خ ٖ

في هذه اآلية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي الحذف .كما نرى
َ َ َ
في العبارة "ف َسقى ل ُه َما" تكون حذف كلمة "املواش ي" إذا نرجع هذه البيانات إلى السياق
َ َ َ
السابق فأصله "ف َسقى ل ُه َما املواش ي ."...فسميت هي بالحذف االسمي أن تكون حذف
االسم يعني املواش ي.
ََ
 .2كلمة "تق َّر َع ۡي ُن َها "...في اآلية
َ ََۡ ُ َ ُ
َ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َّ َ  َ َ ٞى َّ َ ۡ َ َ َ
َ َ
ف َرددنىه إِ ٰٓ
َث ُه ۡم َل َي ۡعل ُمون ١٣
َل أ ِمهِۦ َك تقر عينها وَل َتزن وَلِ علم أن وعد ٱَّللِ حق ولكِن أك

في هذه اآلية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي الحذف .كما نرى
في العبارة " َك ۡي َت َق َّر َع ۡي ُن َها َوَال َت ۡح َز َن" أن تكون حذف السبب ملاذا ّ
تقر عينها وال تحزن .إذا
َ َ َ
نرجع هذه البيانات إلى السياق السابق فأصله " َك ۡي َت َق َّر َع ۡي ُن َها ّ
برد ولدها َوال ت ۡح َزن بفراق
الولد ."...فسميت هي بالحذف العباري (الجملي).
 .4الوصل
الوصل مهمة ظيفتها في االتصال بين الجمل ،وبين التقاطعات ،وبين الفقرات .فالوصل هو
كلمة لتوصيل الكلمات أو التعبيرات أو الجمل وغيرها وليس ألغراض أخرى .ونالت الباحثة 114
كلمة وصلة للسبك النحوي في هذه السورة التي تذكر تفصيلها في الجدول .وأشكالها من الوصل
اإلضافي والوصل االستدراكي والوصل السبي والوصل الزمني.
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 .1كلمة " َو َج َع َل" في اآلية
َۡ
َ َ
َّ
َ َ ََ َۡ ََ َٗ َۡ َ ۡ ُ َ ٓ َٗ ُۡ ۡ ُ َ ُ َََۡٓ ُ ۡ ََۡ َ ۡ
ۡحۦ
إِن ف ِۡر َع ۡون َعَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض وجعل أهلها شِيعا يستضعِف طائِفة مِنهم يذبِح أبناءهم ويست ِ

ۡ ۡ
ٓ ُ َّ َ َ
سد َ
ِين ٤
ن َِسا َءه ۡ ۚۡم إِن ُهۥ َكن م َِن ٱل ُمف ِ

وفي هذه اآلية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي الوصل .كما
نرى على حرف الواو في كلمة " َو َج َع َل "...أن يكون ّ
موصال لكلمة أو جملة قبله " ِإ َّن ِف ۡر َع ۡو َن
ِ
َۡ
َ
ٱأل ۡ
ض" على بعده .فذلك يسمي بالوصل اإلضافي.
َعال ِفي
ر
ِ
َ َ
 .2كلمة "ف َسقى" في اآلية
ُ ُ ۡ َََۡ َ ُ َ َ َ
َول َ َّما َو َر َد َما ٓ َء َم ۡد َي َن َو َج َد َعلَ ۡيهِ أُ َّم ٗة م َِن ٱنلَّ ِ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ
ني تذودا ِنِۖ قال َما
اس يسقون ووجد مِن دون ِ ِهم ٱمرأت ِ

ٓ َ
َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ
َ َ
َ
َۡ ُ ُ
ََ َ َ
َق لهما ثم تو ٰٓ
َّت يُ ۡصد َِر ٱلرِ ََع ُء ۖ َوأبُونَا َش ۡي ٞخ كبِۡي ٢٣ ٞفس ى
ك َماۖ قَاَلَا َل ن َ ۡس َِق َح َّ ى
ب إِ ِّن
خطب
َّل إَِل ٱلظ ِِل فقال ر ِ

َ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
ۡي فقِۡي٢٤ ٞ
ل ِما أنزلت إَِل مِن خ ٖ

وفي هذه اآلية نالت الباحثة البيانات من أداة السبك النحوي وهي الوصل .كما
نرى على حرف الفاء في كلمة " َف َس َقى "...أن يكون ّ
موصال لكلمة أو جملة قبله على بعده.
ِ
َ َ
واتصاله بوجه السبي وجد موس ى ۡٱم َ َرأ َت ۡين َت ُذ َ
ود ِان وأبوهما شيخ كبير ف َسقى لهما .فذلك
ِ
يسمي بالوصل السبي.
الخاتمة
قد شرحت الباحثة عن السبك النحوي في سورة القصص في املباحث السابقة ،فوجدت الباحثة
السبك النحوي فهي كما يلي:
األول ،كانت السبك النحوي في سورة القصص أربعة أدوات السبك وهي اإلحالة واالستبدال
والحذف والوصل.
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الثاني ،وأما تفصيالت أدوات السبك النحوي في سورة القصص ،كما يلي:
 .)1اإلحالة ،تنقسم إلى قسمين وهما :اإلحالة الخارجية و اإلحالة الداخلية .واإلحالة الداخلية
تنقسم إلى قسمين هما :اإلحالة الداخلية البعدية واإلحالة الداخلية القبلية .قد وجدت
الباحثة  708بيانات لإلحالة يعني  262بيانات من اإلحالة الخارجية و  85بيانات من
اإلحالة الداخلية البعدية و 361بيانات من اإلحالة الداخلية القبلية.
 .)2االستبدال ،هناك ثالثة أنواع وهي االستبدال االسمي واالستبدال الفعلي واالستبدال
العباري (الجملي) .وفي هذه السورة وجدت الباحثة نوعين وهما لالستبدال االسمي 8
بيانات ولالستبدال العباري  11بيانات.
 .)3الحذف ،هناك ثالثة أنواع وهي الحذف االسمي والحذف الفعلي والحذف العباري
(الجملي) .وفي هذه السورة وجدت الباحثة  7بيانات للحذف االسمي و  2بياناتين للحذف
الفعلي و  13بيانات للحذف العباري.
 .)4الوصل ،هناك أربعة أنواع وهي الوصل اإلضافي والوصل العكس ي والوصل السبي والوصل
الزمني .فوجدت الباحثة  51بيانات للوصل اإلضافي و  18بيانات للوصل العكس ي و 20
بيانات للوصل السبي و  25بيانات أيضا للوصل الزمني.
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