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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
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التنويه
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"مق ِد َمة ِفي ِصناع ِة النظ ِم والنث ِر
ً
مفهوم اإلقناع ً
قديما وحديثا
ِ
عباس حسين السبعاوي و آن تحسين الجلبي
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غياث حممد سعيد مراد
تأريخ التقديم2022/3/17 :



تأريخ القبول2022/5/7 :

المستخلص:

النصي لقصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة ،ويعد
يتناول هذا البحث السبك
ّ
النصية السبعة التي وضعها العالم الأمريكي (دي
احدا من المعايير
السبك النصي و ً
ّ
بوجراند) ،وهي( :السبك ،والحبك ،والقصدية ،والمقبولية ،واإلعالمية ،والمقامية،

وقصة آدم -عليه السالم -في
موضوعا لهذا البحث،
والتناص) ،واخترنا معيار (السبك)
ً
ّ
كثير في تفاسيرهم،
تحدث عنها المفسرون ًا
سورة البقرة
صة قد ّ
ميدانا ّ
ً
للدراسة؛ لأن هذه الق ّ
وبينوا فيها تأويالت العلماء الجمة حول خلق آدم -عليه السالم -وكيف أن اهلل علّمه
ّ
النص
السماء كلّها وأن المالئكة على غير علم بها ،والسبك النصي يرتبط باإلحالة داخل
ّ

وخارجه ،ومن هذه اإلحاالت (اإلحالة بالضمير ،واإلحالة باالسم الموصول ،واإلحالة باسم

النص يصبح سبكه أقوى
فإن هذا
اإلشارة)ّ .
نص ّما ّ
ّ
وكل هذه اإلحاالت إذا وجدت في ّ
نص يمكن أن نلحظ فيه معيار السبك
وانسجامه أحكم ،فيعطي النص داللة قوية ،وأفضل ّ
وكل المعايير النصية الخرى وغيرها؛ لن القرآن الكريم كتاب أ ِ
حك أمت
هو
النص القرآني ّ
ّ
ّ
صألت من لدن حكيم خبير ،ال يأتيه الباطل ِمن ِ
يديه وال من خلفه.
ثم ف ِّ
بين أ
آياته ّ

تمهيدا وثالثة محاور ،فالمحور الأول :السبك النصي باإلحالة،
يتضمن هذا البحث
ً
ّ
وينقسم على ثالثة أقسام( :اإلحالة بالضمير ،واإلحالة باالسم الموصول ،واإلحالة باسم
بالربط ،والمحور الثالث :السبك النصي بالتكرار،
اإلشارة) ،والمحور الثاني :السبك النصي ّ
ثم ذيلنا البحث بثبت للمصادر والمراجع.
ثم بينا في النهاية أبرز نتائج البحثّ ،
ّ
قصة آدم -عليه السالم ،-اإلحالة  ،الربط.
الكلمات المفتاحيَّة :السبك النصي ّ ،

 مدرس مساعد/كلية التربية/جامعة زاخو.
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التمهيد ،تعريف بالنص وبعلم اللغة النصي:
النص في اللغة:
-1
ّ
نصا ،رفعه والمنصة :ما تظهر ِ
عليه
الشيء ،نص
رفعك
النص هو
الحديث ينصه ًّ
أ
أ
ّ
ّ
أ
ٍ
بعض،
بعضه على
جعل
نصا:
انتصت هي،
ونص المتاع ًّ
أ
أ
ّ
نصها و ّ
العروس لترى ،وقد ّ
أ
النص
الد ّابة
ينصها ًّ
ونص ّ
السير ،وكذلك ّ
النص :التّحريك ،و ّ
الناقة ،و ّ
نصا :رفعها في ّ
ّ
ّ
رب
الن ِّ
الح ّ
ض ٌ
ث ،وأصل ّ
سم أي به أ
السير ال ّشديد و أ
والنصيصّ :
ثم ّ
ص أقصى ال ّشيء وغايتهّ ،
()1
ِ
السريع.
السير ّ
من ّ
النص في االصطالح:
-2
ّ
اضحا ،وقد يختلف المعنى من عالم
اختلف معنى
النص عند علماء اللغة اختالفًا و ً
ّ
وقد أدى هذا االختالف إلى وجود صعوبة في تحديد معنى هذا المصطلح ،وك ّل
آلخر؛ ّ

النص من زاوية
مغاير لعلم آخر ،وينظر إلى
ًا
علم من علوم العربية يعطي له معنى
ّ
أخرى.
فالنص في أبسط تعريفاته :عبارة عن نظام عالقات وعناصر ذات مستويات

نصا
وتركيبية
معجمية
وداللية تتعاضد لتش ّكل ًّ
ّ
ّ
ّ

()2

حدثين:
-3
الم َ
ّ
النص عند علماء العرب القدامى و ُ
النص هو اإلمام الشافعي -
وض أع المعنى االصطالحي لمصطلح
ّ
لعل ّأول أمن أ
ّ
()3
بأنه " :المستغني فيه بالتنزيل عن التأويل ".
عرفه ّ
رحمه اهلل ( -ت  204هـ) الذي ّ
فالنص عنده وكذلك عند علماء أصول الفقه ما ال يحتمل التأويل واالجتهاد
ّ
اضحا ال يشوبه الغموض ،واتّفقوا على ّأنه
والغموض،
فالنص في الحكام الشرعية يكون و ً
ّ

( )1ينظر :لسان العرب ،ابن منظور( ،نصص)  ،دار صادر  -بيروت ،ط  1414 ،3هـ- 97 /7 :

.98

( )2ينظر :لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب ، ،محمد خطابي ،المركز الثقافي العربي -
بيروت ،ط  1991 ،1م .13 /

( )3ينظر :كتاب الم ،محمد بن إدريس الشافعي ،تحقيق :رفعت فوزي عبد المطلب ،دار الوفاء -

النص وقراءته في الفكر العربي المعاصر ،محمد باديس/
المنصورة ،ط  2001 ،1م ،292 /5 :ومفهوم
ّ
.9

290

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

نص من القرآن الكريم أو الحديث
ال اجتهاد مع
النص ،بمعنى آخر :إذا كان هناك ّ
ّ
الشريف يدل على تحريم شيء أو تحليل شيء فليس هناك تأويل واجتهاد في ذلك.
يعرفه حسب رؤيته
أيضا في معنى
واختلف
النصّ ،
أ
المحدثون ً
ّ
وكل واحد منهم ّ
وفكره ،ونورد هنا أبرز تلك التعاريف:

كل بناء يتركب من الجمل السليمة مرتبطة فيما
بأنهّ " :
عرفه طه عبد الرحمن ّ
إذ ّ
()1
بعد بعدد من العالقات "
حدد بمفهوم الجملة ،وال
أن
النص ال ينبغي أن ي ّ
ويرى ّ
الدكتور عبد الملك مرتاض ّ
ّ
بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل ،فقد يتصادف أن تكون جملة
مستقال بذاته ،وذلك ممكن الحدوث في التّقاليد الدبية،
قائما
واحدة من الكالم ًّ
ً
نصا ً
ِ
النبوية الشريفة التي تجري مجرى
السائرة والحاديث
ّ
كالمثال الشعبية واللغاز والح أكم ّ
()2

وهلم أجّار .
الحكام ّ
النص أمر صعب لتحديد المعايير لهذا التّعريف،
بأن
وذكر الزهر الزّناد ّ
ّ
ومنطلقاته ومداخله ،وتعدد الشكال والمواقع والغايات التي تتوفر فيما نطلق عليه اسم
نص .
ّ

()3

النص هو عبارة عن وحدات لغوية متكاملة ،تبدأ من أصغر
بأن
ويمكن القول ّ
ّ
()4
الداللة.
الصوت ،وتنتهي بأكبر وحدة لغوية ،وهي ّ
وحدة ،وهو ّ

( )1في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،طه عبد الرحمن ،المركز الثقافي العربي  -الدار البيضاء ،ط ،2
أنموذج ا ،لعرباوي نورية  -رسالة
النص ي في فهم الداللة ،س ورة العراف
 2000م  ،35 /وينظر :أثر الترابط
ً
ّ
ماجستير  ، -الجزائر /جامعة وهران /كلية اآلداب والفنون /قسم اللغة العربية وآدابها 2012 - 2011 ،م /
.24
النص الدبي ، ،دار هومة  -الجزائر ،ط  2010 ،2م .57 /
( )2ينظر :نظرية
ّ
الزناد ،المركز الثقافي العربي  -بيروت ،ط ،1
( )3ينظر :نسيج
النص ،بحث في ما يكون به الملفوظ ًّ
نصا ،الزهر ّ
ّ

 1993م .11 /

( )4ينظر :مالمح علم اللغة النصي في كتاب اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ،فاطمة الزهراء زاوي  -رسالة
ماجستير  ،-جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة ،كلية اآلداب واللغات ،قسم اللغة والدب العربي 1438 / 1437 ،هـ -
 2017 / 2016م .19 /
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المحدثين العرب في
موجودا عند
أن االختالف ال يزال
أ
ً
وما نراه من هذه التعاريف ّ
تحديد المعنى االصطالحي للنص.
النص عند العلماء الغربيين:
-4
ّ
بأنه متتالية من الجمل التي بينهما عالقات ،تتم هذه
عرف هاليداي
النص ّ
ّ
ّ
العالقات بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو الحقة ،أو بين عنصر ومتتالية
()1

برمتها سابقة أو الحقة.
ّ
بأنه تتابع متماسك من العالمات اللغوية ،أو مرّكبات من
ويعرفه برينكر ّ
ّ
يتكون من
العالمات اللغوية ال تدخل
أ
تحت ّأية وحدة لغوية أخرى ،أشمل ،و ّ
النص عنده ّ
وحدة كبرى تحتوي على وحدات أصغر متماسكة.

()2

النصية التي ال
أهم المعايير
ّ
ومن أوضح التعريفات ما ّ
عرفه دي بوجراند من خالل ذكر ّ
يسمى
بد أن تتوفّر في
النص حتى يكون ًّ
ّ
ّ
نصا ،واذا تخلّف واحد من هذه المعايير فال ّ

نصا أن تتوفر له سبعة معايير نصية
نصا ،وذلك في قوله ":حدث تواصلي يلزم لكونه ًّ
ًّ
مجتمعة ،ويزول هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير " ،وهذه المعايير هي (:)3

 -1السبك ( )Cohesionأو الربط النحوي.

الداللي.
 -2الحبك ( )Coherenceأو التماسك ّ

النص.
القصدية ( )Internationalityأي :الهدف من إنشاء
-3
ّ
ّ
المقبولية ( )Acceptabilityإذ تتعلّق بموقف المتلقي من قول النص.
-4
ّ

اإلعالمية ( )Informativityأي توقّع المعلومات الواردة فيه أو عدمه.
-5
ّ
النص وعالقته بسياق المقام من منظور مايكل هاليداي ورقية حسن ،شريفة بلحوت /
( )1ينظر :طبيعة
ّ
 ،126 - 124ولسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب ،محمد خطابي .13 /
النص ،أسسه المعرفية وتجلياته النقدية ،الدكتور جميل عبد المجيد حسين ،مجلة عالم
( )2ينظر :علم
ّ
الفكر  -الكويت ،مج  ، 32العد  2003 ،2م .8 /

النصي بين النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي ،دار قباء للطاعة والنشر والتوزيع  -القاهرة،
( )3علم اللغة ّ
ط  1421 ،1هـ  2000 -م  ،34 - 33 /1ونحو آجرومية للنص الشعري ،دراسة في قصيدة جاهلية ،الدكتور

العامة للكتاب  -القاهرة ،مجلة الواقع الدبي ،مج  ، 10عدد  1و 1991 ،2م /
سعد مصلوح ،الهيئة المصرّية ّ
.154
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النص للموقف.
المقامية ( )Situationalyوتتعلق بمناسبة
-6
ّ
ّ
التناص (.)Intertextualy
-7
ّ

قصة
وسنقوم في هذا البحث بالوقوف على (السبك) في اآليات التي وردت فيها ّ

آدم  -عليه السالم – في سورة البقرة ،فالسبك يدرس الربط النحوي بين الكلمات والجمل
والتراكيب ،والعالقة التي تربط هذه الكلمة بكلمة أخرى أو هذه الجملة بجملة أخرى.
 -5التعريف بالسبك:
السبك في اللغة:

ِ
وسب أكه :ذوأبه
جاء في المعجمات العربية ّ
أن السبك من " يسبكه ويسبِكه أسْب ًكا أ
()2
()1
وأفرأغه في ٍ
ِ
المجاز:
"وسأب أك
أحس أن تأرصيفأه وتأ أ
الكالم بمعنى أ
قالب "  ،أ
أ
هذيبه" " ،ومن أ
أ
()3
ِ
هذا كالم ال يثبت على السْبك ،وهو أسّباك للكالم".
السبك في االصطالح:

السبك إحكام عالقات الجزاء،
نذكر هنا تعريف ّ
حسان ،إذ قالّ :
إن " ّ
تمام ّ
الدكتور ّ
المعجمية من جهة ،وقرينة الربط النحوي من جهة
ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة
ّ

أخرى ،واستصحاب الرتأب النحوية حين تدعو دواعي االختيار السلوبي ،ورعاية
() 4
االختصاص واالفتقار في تركيب الجمل ".
يتعرض بعضها لقيود،
مكونة
ّ
للنصّ ،
أو هو "عالقة أو مجموعة عالقات عامة ّ
لن الشرط النحوي لوجود الجملة يضمن بال شك انسجام
حين يندمج في بنية الجملة؛ ّ

نصا ".
أجزاء
النص لتكون ًّ
ّ

() 5

( )1لسان العرب ( 438 /10سبك).

العين ،خليل بن أحمد الفراهيدي ،دار ومكتبة الهالل  -لبنان ،الدكتور مهدي المخزومي
( )2ينظر :كتاب أ
والدكتور إبراهيم السامرائي( ،د .ط)( ،د .ت)( 317 /سبك).

العلمية  -بيروت،
السود ،دار الكتب
ّ
( )3أساس البالغة ،جار اهلل الزمخشري ،تحقيق :محمد باسل عيون ّ
ط  1419 ،1هـ  1998 -م . 435 /
( )4مقاالت في اللغة والدب ،الدكتور تمام حسان ،عالم الكتب  -القاهرة ،ط  1427 ،1هـ  2006 -م

.256 /2

( )5مقاالت في اللغة والدب ،الدكتور تمام حسان .256 /2
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النص من خالل مفاهيم نحوية بحيث تبدو عناصر بناء
أيضا ارتباط وحدات
وهو ً
ّ
()1
يؤدي السابق منها إلى الالحق.
النص على صورة وقائع متتابعة ّ
ّ
ومن خالل معيار السبك الذي ذكره دي بوجراند نستطيع أن ندرس السبك التركيبي
أهم عناصر النص التي
في نص ّ
قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة ،ونكتشف فيها ّ
قسمنا هذا البحث إلى
تلتحم أجزاء
النص بعضها ببعض من خالل التركيب ،ومن هنا ّ
ّ
النصي باإلحالة ،فاإلحالة تكون
الول السبك
ّ
ثالثة محاور أساسية ،يدرس المحور ّ
بالضمير ،وباالسم الموصول ،وباسم اإلشارة ،وكما يأتي:
المحور األول :السبك النصي باإلحالة:

المسميات ،وهي عالقة باإلحالة،
اإلحالة هي " :العالقة القائمة بين السماء و ّ
المسميات " (. )2
فالسماء تحيل إلى
ّ
أن اإلحالة هي " :العالقة بين العبارات من جهة ،وبين الشياء
ّ
وبين دي بوجراند ّ
()3

والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات ".

ئيسين ،هما (:)4
وتنقسم اإلحالة حسب
النص والمقام إلى أ
ّ
نوعين ر أ
أهمية كبيرة في الربط
النصية أو المقالية ،وله
وتسمى
النص،
 -1إحالة داخل
ّ
ّ
ّ
ّ

فعال
النص ،وهي تحيلنا إلى لفظة أخرى داخل
بين الكثير من أجزاء
النص ،فهو عنصر ّ
ّ
ّ
النص.
في بيان سبك
ّ
النص ،عبد العظيم فتحي خليل عبد العظيم فتحي خليل ،مقال متاح على الموقع
( )1مباحث حول نحو
ّ
اإللكتروني )www.alukah.net( :تاريخ المراجعة (.11 / )2020/10/3
( )2تحليل الخطاب ،ب .براون وج .بول ،ترجمة :الدكتور محمد لطفي الزليطني ،والدكتور منير التريكي،
مطابع جامعة الملك سعود  -الرياض( ،د .ط) 1418 ،هـ  1997 -م  ،36 /وينظر :االتساق واالنسجام

أنموذجا ،فاتح نور الهدى  -رسالة ماجستير  ،-الجزائر /جامعة /عبد
في القرآن الكريم ، ،سورة الصافات
ً
الدراسات اللغوية 2019 - 2018 ،م /
الحميد بن باديس ،مستغانم /كلية الدب العربي والفنون /قسم ّ

.23

( )3النص و ِ
الخطاب واإلجراء ،روبرت دي بوجراند ،ترجمة :الدكتور تمام حسان ،عالم الكتب  -القاهرة ،ط
ّ
 1418 ،1هـ  1998 -م .172 /
أنموذجا .66 - 65 /
( )4أثر الترابط النصي في فهم الداللة ،سورة العراف
ً
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المقامية ،وهي اإلحالة إلى غير مذكور
وتسمى اإلحالة
النص،
 -2إحالة خارج
ّ
ّ
ّ
النص ،ال من عبارات تشترك معها في اإلحالة في
النص ،وتستنبط من خالل موقف
في
ّ
ّ
النص والخطاب والموقف السياقي في
النوع من اإلحالة بين
النص نفسه ،ويبرز هذا ّ
ّ

التّفاعل بينهما.
قسمين (:)1
وتقسم اإلحالة داخل
ّ
ّ
النص إلى أ
وتسمى (إحالة قأْبِلّية) ،وهي تحيل لفظة إلى لفظة سابقة
أ -إحالة إلى السابق،
ّ

ال
على المحيل ،وهذا القسم هو أكثر
ورودا من القسم الثاني ،كقوله -تعالى :-ﭐ أوِا ْذ قأ أ
ً
رب أك لِْلم أالئِ أك ِة ِإنِّي ج ِ
اع ٌل [البقرة  ،]30فالضمير (الياء) هو إحالة إلى السابق وهي كلمة
أ
أ
أ
قلبية.
(رب)،
وتسمى إحالة ّ
ّ
دية) ،وتحال إلى لفظة الحقة في
ب -إحالة إلى الالحق،
وتسمى (إحالة أب ْع ّ
ّ
[هود  .]34فالضمير (هو) إحالة إلى
النص ،وذلك كقوله -تعالى :-ﭐ ه أو أربك ْم
ّ
بعدية.
الالحق ،وهو (رّبكم)،
وتسمى إحالة ّ
ّ
لن اسم الشيء حينما
شيوعا في
بلية من أكثر أنواع اإلحاالت
واإلحالة القأ ّ
النص؛ ّ
ً
ّ
وتعويضا عن تكرار العنصر
اختصار
ًا
ثم يذكر بعد ذلك الضمير
يذكر في
ً
ّ
النصّ ،

لنه ذكر أقبل
اإلرشادي؛ فالمتلقي ال يرى صعوبة في فهم المقصود من هذا الضمير؛ ّ
ّ
()2
ذلك.
وجوده في النص طبيعة
واإلحالة تقع في الكثير من المواضيع التركيبية ،وتحدد
أ

قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة هي
وقوة سبكه ،وأهم ما ّ
نميزه في ّ
ّ
النص ّ
اإلحاالت اآلتية:
أ -اإلحالة بالضمير.

ب -اإلحالة باالسم الموصول.
ت -اإلحالة باسم اإلشارة.

النص ،اتّجاه جديد في الدرس النحوي ،الدكتور أحمد عفيفي ،مكتبة زهراء الشرق  -القاهرة ،ط
( )1نحو
ّ
 2001 ،1م .118 - 117 /
النص في القصص القرآني ،الدكتور أنس بن محمود الفجال ،نادي
( )2ينظر :اإلحالة وأثرها في تماسك
ّ
الحساء الدبي  -الأحساء ،ط  1434 ،1هـ  2013 -م .204 /
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أ -اإلحالة بالضمير:

النصية ،فهي تنوب عن
النصي في الدراسة
الضمائر من أبرز وسائل السبك
تعد ّ
ّ
ّ
لمقامية أو المقالية،
النص ا
الكلمات والعبارات والجمل المتتالية ،كونها تربط بين أجزاء
ّ
ّ
البعدية ،فعندما يشوب داللة الكالم بعض الغموض يقوم الضمير بوظيفة
القبلية أو
ّ
ّ
نسيجا
كون
توضيح هذه الداللة وتجميع العبارات والجمل المتناثرة والربط بينها ،وبهذا ي ِّ
ً

حكما.
ّ
نصًيا م ً
كبيرين،
وتنقسم الضمائر في العربية حسب الحضور أو المقام إلى فرأعين متقابلأين أ
طب،
وهما :ضمائر الحضور ،وضمائر الغياب،
فيتضمن ضمائر الحضور المتكلم والمخا أ
ّ
أما
ّ
وكل مجموعة منهما تنقسم بدورها حسب العدد والجنس إلى أقسامها المعروفة ،و ّ
لن ضمائر الحضور أكثر
ضمائر الغياب فالتّفصيل فيها ال يتجاوز العدد والجنس؛ ّ
تفصيال ِمن ضمائر الغياب ،وهذا يعود إلى أولوية الشخاص المشاركة في عملية التّلفّظ.
ً
()1

أن الربط ال
فالربط بالضمير بين السماء هو األصل؛ لن بعض
ّ
النحويين يرى ّ
معنوية تستنبط بالعقل(،)2
عد قرينة
يكون ّإال
لن الضمير المستتر ي ّ
ّ
ّ
بالضمائر البارزة فقط؛ ّ
النصيين ،سواء أكان الضمير
االسمية عند
طا من الروابط
عد راب ً
أن الضمير ي ّ
ّ
ّ
والحقيقة ّ

لن الضمير المستتر يأتي لربط الجملة التي يستتر فيها بالجملة التي
بارز أو
ًا
مستترا؛ ّ
ً
()3
قبلها.

قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة في (ثالثة وثمانين)
وردت الضمائر في ّ
موضعا ،وضمائر المخاطأب
موضعا ،فقد وردت ضمائر المتكلم منها في (ثمانية عشر)
ً
ً

الزّناد .117 /
( )1ينظر :نسيج النص ،بحث فيما يكون به الملفوظ نصًّا ،الزهر ّ

( )2ينظر :نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،الدكتور مصطفى حميد ،مكتبة لبنان ناشرون
 -بيروت( ،د .ك) 1997 ،م .196 - 195 /

النص القرآني ،نائل محمود إسماعيل -بحث
( )3ينظر :اإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في
ّ
منشور ،-مجلة جامع الزهر  -غزة ،المجلد  ،13العدد  2011 ،B)( ،1م ،1068 /.والسبك والحبك في
جزء المجادلة ،باقر محيسن فرج -رسالة ماجستير ،-جامعة المثنى  ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،قسم

اللغة العربية 1440 ،هـ  2018 -م.31 /
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موضعا ،أما الضمائر المستترة فقد وردت في (سبعة وثالثين)
في (ثمانية وعشرين)
ً
موضعا:
ً
أخ أر أجه أما ِمما [البقرة  ،]36ورد الضمير
قوله تعالى :ﭐ فأأ أأزله أما الشْي أ
طان أعْنهأا فأأ ْ
قبلية ،فتحال إلى (آدم –عليه السالم-
مرتين ،وهو إحالة ّ
(هما) في اآلية الكريمة ّ
أن ال ّشيطان هو الذي تسبب
وزوجته) ،وتكرار هذا الضمير جاء -واهلل أعلم -للتوكيد على ّ
أن زوجته هو
يظن البعض ّ
في وسوسة آدم -عليه السالم -وزوجته حواء ،وليس كما ّ

الذي حثّه على الكل من الشجرة.

النص في (سبعة) مواضع ،وهو من أكثر الضمائر
ورد الضمير الغائب (هو) في
ّ
ورودا في القصة ،وهو إحالة على الجملة القبلية الولى ،فتحال كلّها إلى كلمة (رب أك)
ً
ال أرب أك ِلْل أم أالئِ أك ِة [البقرة  ،]30وبهذا
الولى الواردة في اآلية الولى من القصة :ﭐ أوِا ْذ قأ أ
محكما ( ،)1يدل على قدرة البارئ وعظمته
احدا متماس ًكا وسب ًكا
النص كله
تأجعل
نسيجا و ً
ً
ّ
ً
سبحانه -على خلق اإلنسان ،وتعليمه ما يشاء من السماء ،وله الفضل على سائرالمخلوقات.
وهذا الربط بين المحيل والحال إليه يعود إلى الموضوع الذي تعالجه السورة ،وهو

قضية العبودية وال لوهية ،فالسورة تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق ،ويعبدوه حق
عبادته.

()2

ال رب أك لِْلم أالئِ أك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل [البقرة  ،]30ورد في اآلية
أ
قوله -تعالى :-ﭐ أوِا ْذ قأ أ أ
أ
الضمير (كاف الخطاب) وهو محيل يرجع إلى المحال إليه (الرسول  ،)فهنا يخاطب

احدا من قصص النبياء -عليهم الصالة
يقص عليه و ً
اهلل -تعالى -رسوله الكريم ،حتّى ّ
قصة أبي البشر آدم -عليه السالم ،-فاإلحالة هنا إحالة خارجية غير
والسالم -وهو ّ
نصية ،أي خارج النص؛ إذ ترجع إلى الرسول .
ّ

النص.134 /
( )1ينظر :نسيج
ّ
حيال  -رسالة
حسين ّ
( )2ينظر :السبك النصي في القرآن الكريم ،دراسة تطبيقية في سورة النعام ،أحمد أ
ماجستير  ،-العراق /الجامعة المستنصرّية /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية 1433 ،هـ  2011 -م .65 /
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وقوله -تعالى :-ﭐ ِإنِّي ج ِ
اع ٌل ِفي ْال ْأر ِ
ض أخلِيفأةً قأالوا أأتأ ْج أعل ِفيهأا أم ْن ي ْف ِسد ِفيهأا
أ
وأي ْس ِفك ِّ
اء [البقرة  ،]30هنا كرر الضمير (ها) مرتأين ،فالمحيل هو الضمير (ها)،
الد أم أ
أ
وح ِ
يدل على االهتمام بالرض ِ
فظ نِظامها والتّذكير
والمحال إليه هو (الرض) ،فتك ارره ّ
()1

تعجًبا من استخالف آدم -عليه السالم.-
بشأن عمرانها ،فيكون أمر الرض أكثر ّ
ضه ْم أعلأى اْل أم أالئِ أك ِة [البقرة ،]31
وقوله -تعالى :-أو أعل أم آ أ
اء كلهأا ثم أع أر أ
أد أم ْال ْ
أس أم أ
في اآلية الكريمة جاء الضمير الغائب (هم) وهو المحيل ،وهو يحيل إلى المسميات،
المسميات ،وهو للعقالء ،أي :أسماء العاقلين ،وقد يكون لغير
فالظاهر ّأنه يعود على
ّ
العقالء ،وقد غلب عليه العقالء ،والضمير عائد على السماء ،فتكون هي المعروضة ،أو
()2

المسميات ال السماء.
مسمياتها ،فيكون المعروض
ّ
قد يكون التقديرّ :
القصة هما ضمير (ياء المتكلم  -نا المتكلمين)
ورودا في
وأكثر ضمائر المتكلم
ً
ّ

وتدل هذه الكثرة –واهلل
وهذان الضميران هي إحالتان تحيالن إلى لفظ الجاللة (اهلل)،
ّ
أن اهلل -تعالى -خبير بعباده ،وله القدرة عليهم ،واستعمل ضمير (ياء
أعلم -على ّ
المتكلم) عند علمه -سبحانه -بعباده ،واستعمل ضمير (نا المتكلمين) عند مخاطبته
للمالئكة وآدم –عليه السالم ،-ويستعمل القرآن الكريم (نا المتكلمين) بمعنى التّعظيم في
الكثير من المواضع ،فتأتي للمتكلم المفرد.
قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول اإلحالة بضمائر المتكلم في ّ
ت
.1
.2
.3
.4

اآلية الكريمة

أوأي ْس ِفك ِّ
اء أوأن ْحن
الد أم أ
ن أسبِّح
لِ ْلم أالئِ أك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل
أ
أ
ِ
أعلأم
قأا أل إنِّي أ ْ
فأقأا أل أ ْأنبِئونِي بِأأسم ِ
اء
ْأ

الضمير

عدد المرات

نوع اإلحالة

نوع الضمير

رقم اآلية

نحن

1

إحالة قأبلية

الضمير الظاهر

30

ياء

6

إحالة قأبلية

الضمير الظاهر

30

المتكلم

إحالة قأبلية
إحالة أقبلية

(المنفصل)
(المتصل)

31

للنشر  -تونس( ،د .ط) 1984 ،م  ،402 /1ومعاني القرآن،
( )1ينظر :التّحرير والتنويرّ ،
ونسية ّ
الدار التّ ّ
الزّجاج .109 /1
ّ

حيان الندلسي ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر -
( )2ينظر :البحر المحيط في التفسير ،أبو ّ
بيروت( ،د .ط)  1420 ،م .236 /1
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
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أهؤأال ِء

أعلأم
ألأ ْم أأق ْل لأك ْم إِنِّي أ ْ
فأِإما أيأْتِأينك ْم ِمنِّي ه ًدى

إحالة قأبلية
إحالة أقبلية

اي
فأ أم ْن تأبِ أع ه أد أ

أال ِع ْل أم لأأنا ِإال أما
ك
أعل ْمتأأنا ِإن أ

أوِا ْذ ق ْلأنا لِ ْل أم أالئِ أك ِة
اسك ْن
أوق ْلأنا أيا آ أ
أدم ْ
أك أانا ِف ِ
اهبِطوا
يه أوق ْلأنا ْ
اهبِطوا ِم ْنهأا
ق ْلأنا ْ

ك
أوأن ْحن ن أسبِّح بِ أح ْم ِد أ
ك
أونقأ ِّدس لأ أ

ون
إِنِّي أ ْ
أعلأم أما أال تأ ْعلأم أ

33

نا

6

38
32

إحالة أقبلية

34

إحالة قأبلية

35

إحالة أقبلية
إحالة قأبلية
نحن
أنا

إحالة قأبلية

36
38

2

إحالة أقبلية

3

إحالة قأبلية

30

إحالة قأبلية

33

ب
ِإنِّي أ ْ
أعلأم أغ ْي أ
و ْال ْأر ِ
أعلأم أما
ض أوأ ْ
أ

الضمير المستتر

30

إحالة قأبلية

ون
ت ْبد أ

قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول اإلحالة بضمائر المخاطَب في ّ
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اآلية الكريمة
ت ا ْل أعِليم ا ْل أح ِكيم
ﭐ إِن أ
ك أ ْأن أ
ك
ت أوأزْوج أ
اسك ْن أ ْأن أ
ﭐ ْ
ا ْل أجنةأ
ك لِ ْل أم أالئِ أك ِة
قأا أل أرب أ
ك أونقأ ِّدس
ن أسبِّح بِ أح ْم ِد أ
ك قأا أل
لأ أ

الضمير

تك ارره

نوع اإلحالة

نوع الضمير

رقم اآلية

أنت

2

إحالة أقبلية

الضمير الظاهر

32

(المنفصل)

إحالة أقبلية
كاف

الخطاب

10

إحالة خارجية
إحالة أقبلية

ك أال ِع ْل أم
قأالوا س ْب أح أان أ
لأأنا

إحالة قأبلية
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35
الضمير الظاهر
(المتصل)

30
30
32
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
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ت
أما أعل ْمتأأنا إِن أ
ك أ ْأن أ
ألأ ْم أأق ْل لأك ْم إِنِّي

إحالة أقبلية
إحالة قأبلية

ك ا ْل أجنةأ
ت أوأزْوج أ
أ ْأن أ
اهبِطوا أب ْعضك ْم لِأب ْع ٍ
ض
ْ
أعد ٌّو ولأك ْم ِفي ْال ْأرضِ
أ

33
35

إحالة أقبلية

36

إحالة أقبلية

فأِإما أيأْتِأينك ْم ِمنِّي ه ًدى

ون ﱟ أو أعل أم
أما أال تأ ْعلأم أ
فأقأا أل أ ْأنبِئونِي بِأأسم ِ
اء
ْأ
أهؤأال ِء

38
واو

الجماعة

7

إحالة قأبلية
إحالة أقبلية

ون أو أما
أوأ ْ
أعلأم أما ت ْبد أ
ون
ك ْنت ْم تأ ْكتم أ

ِ ِ ِ
اسجدوا ِآلأ أد أم
ل ْل أم أالئ أكة ْ
اهبِطوا أب ْعضك ْم
أوق ْلأنا ْ
اهبِطوا ِم ْنهأا
ق ْلأنا ْ
إِ ْن ك ْنتم ِ ِ
ين
صادق أ
ْ أ

33

إحالة قأبلية

34

إحالة قأبلية
التاء

3

ِش ْئت أما أوأال تأ ْق أرأبا
ك ا ْل أجنةأ أوك أال
أوأزْوج أ

ألف

االثنين

38

إحالة أقبلية

إحالة قأبلية

3

36

إحالة أقبلية

ت
إِال أما أعل ْمتأأنا إِن أ
ك أ ْأن أ

قأالوا أأتأ ْج أعل ِفيهأا
أس أمائِ ِه ْم
أيا آ أ
أدم أ ْأنبِ ْئه ْم بِأ ْ

31

إحالة قأبلية

إحالة قأبلية

ِم ْنهأا
أوأال تأ ْق أرأبا أه ِذ ِه الش أج أرةأ
ِِ
فأتأك أ ِ
ين
ونا م أن الظالم أ

31 ، 30

31
32
35
35

إحالة قأبلية
إحالة قأبلية

أنت

3

ت
أيا آ أ
اسك ْن أ ْأن أ
أدم ْ

إحالة أقبلية

الضمير المستتر

30
33
35
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قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول اإلحالة بضمائر الغائب في ّ
ت
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

اآلية الكريمة

ﭐ إِنه ه أو التواب الر ِحيم
ون
ﭐ أوأال ه ْم أي ْح أزن أ
أخلِيفأةً قأالوا أأتأ ْج أعل
ك أال ِع ْل أم
قأالوا س ْب أح أان أ

الضمير

تك ارره

نوع اإلحالة

نوع الضمير

رقم اآلية

هو

1

هم

1

إحالة أقبلية

الضمير الظاهر

37

واو

3

إحالة قأبلية

الجماعة

إحالة أقبلية

لأأنا
ِ
ِ
يس
آلأ أد أم فأ أس أجدوا إِال إِْبل أ
أأتأ ْج أعل ِفيهأا أم ْن ي ْف ِسد ها للمؤنث
ِفيهأا أوأي ْس ِفك ِّ
اء
الد أم أ

اء كلهأا ثم
آأ
أد أم ْالأ ْس أم أ
ضه ْم
أع أر أ
أوك أال ِم ْنهأا أرأغ ًدا
طان أع ْنهأا
فأأ أأزله أما الش ْي أ
أخ أر أجه أما
فأأ ْ
ِ
ِ
يعا
ْ
اهبِطوا م ْنهأا أجم ً
ضه ْم أعلأى
ثم أع أر أ
ا ْل أم أالئِ أك ِة
أس أمائِ ِه ْم
أيا آ أ
أدم أ ْأنبِْئه ْم بِأ ْ
أس أمائِ ِه ْم
أفلأما أ ْأنأبأأه ْم بِأ ْ

6

هم

الضمير الظاهر

30

(المتصل)

32

إحالة قأبلية

34

إحالة قأبلية

30

إحالة أقبلية

31

إحالة قأبلية

35

إحالة أقبلية

6

(المنفصل)

38

إحالة أقبلية
إحالة أقبلية

36

31
33

قأا أل

ف أعلأْي ِه ْم أوأال
فأ أال أخ ْو ٌ
ه ْم

طان أع ْنهأا
فأأ أأزله أما الش ْي أ
أخ أر أجه أما ِمما
فأأ ْ
ِمما أك أانا ِف ِ
يه أوق ْلأنا
ِ ِ ٍ
ِ
اب
م ْن أربِّه أكل أمات فأتأ أ

38
هما
الهاء

2

إحالة أقبلية

4

إحالة قأبلية
إحالة أقبلية
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23.

أعلأْي ِه إِنه ه أو

24.

ون
أوأال ه ْم أي ْح أزن أ

واو

25.

ِفيهأا أوأي ْس ِفك ِّ
اء
الد أم أ
اء
أو أعل أم آ أ
أد أم ْال ْ
أس أم أ

هو

28.

أدم أ ْأنبِْئه ْم
قأا أل أيا آ أ
أس أمائِ ِه ْم
أفلأما أ ْأنأبأأه ْم بِأ ْ

26.
27.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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الجماعة

إحالة قأبلية

1

إحالة أقبلية

11

إحالة قأبلية
إحالة أقبلية

ضه ْم أعلأى
ثم أع أر أ
ا ْل أم أالئِ أك ِة

38
الضمير المستتر

30
31

إحالة أقبلية
إحالة أقبلية

33

إحالة قأبلية

قأا أل ألأ ْم
ِ
استأ ْكأب أر
يس أأأبى أو ْ
إِال إِْبل أ
ِ
و أك ِ
ين
ان م أن ا ْل أكاف ِر أ
أ أ

إحالة أقبلية

أخ أر أجه أما ِمما
أع ْنهأا فأأ ْ
أك أانا ِف ِ
يه
ِ ٍ
اب أعلأْي ِه
أكل أمات فأتأ أ

34

إحالة أقبلية

36

إحالة قأبلية

37

ب -اإلحالة باالسم الموصول:

االسم الموصول" :هو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور

()1
يتم جزًءا ّإال
تامين أو وصف صريح"
ّ ،
ّ
وعرفه ابن الحاجب بقوله" :الموصول ما ال ّ
()2
بصلة وعائد" .أي :ال يت ّم معنى اسم الموصول ّإال بوجود صلته.

فالمختص هو الذي
مختص ومشترك،
قسمين،
ّ
ّ
وتنقسم السماء الموصولة على أ
يختص بنوع واحد من الناس ،نحو (الذي ،اللذان ،الل أذينِ ،
الذين ،التي ،اللتان ،الّلتأين،
ّ

الدقر ،الشركة
( )1شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،ابن هشام النصاري ،تح :عبد الغني ّ
المتّحدة للتّوزيع  -دمشق ،ط  1984 ،1م .80 /

الرضي على الكافية ،ابن الحاجب ،يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قاريونس  -بنغازي ،ط
( )2شرح ّ
 1996 ،2م .5 /3
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(من،
الالئي ،الالتي ،اللّواتي) ،والمشترك هو الذي يكون المذكر والمؤنث فيه سواء ،نحو أ
ما ،ألـ  ،ذو ،ذا).

()1

النصي ،فهو
ويعد االسم الموصول أحد أدوات اإلحالة ،وهو مما يتحقق به السبك
ّ
يربط السابق بالالحق ويحيل إليه ،فوجود إحالة اسم الموصول مرتبط بشيء مذكور سابق
عدة ،وهذه الجمل
تكون في جملة فعلية
غالبا ،تعطف عليها جمل أخرى ،أو جمل ّ
ً
()2
النص كله مرتبط باالسم الموصول الذي يقوم بتعويضه.
تكون
النص ،و ّ
ّ
المتعددة ّ

اضع:
ورد االسم الموصول في ّ
قصة آدم -عليه السالم -في (ستة) مو أ
بمهمة توسيع الجملة عن طريق الوصف ،وذلك بإضفاء مز ٍيد
يقوم االسم الموصول ّ
أخرجهما ِمما أك أانا ِف ِ
يه [البقرة
على االسم المعرفة المحال إليه قبله ،كقوله -تعالى :-فأأ ْ أ أ أ
 ،]36ففي اآلية و ِ
(الجنة)،
سعت الجملة من خالل إضفاء ما كانوا فيه من النِ أعم إلى لفظة
ّ
()3

الدنيا ومشقتها.
فكأنهما قد خرجا من نعيم الجنة الواسعة ،إلى بؤس ّ
ّ
قوله -تعالى :-ﭐ قأالوا أأتأ ْج أعل ِفيهأا أم ْن ي ْف ِسد ِفيهأا أوأي ْس ِفك ِّ
اء [البقرة  ،]30هنا
الد أم أ
جاءت اإلحالة بـاالسم الموصول ،فالمحيل هو (من ِ
يفسد) والمحال إليه (خليفة) وهي
أ

وعبر باسم الموصول وصلته لإليماء إلى وجه بناء الكالم وهو
قبلية (داخل النص)ّ ،
إحالة ّ

الدماء وفساد الرض ال يصلح لتعمير
لن الذي يكون شأنه سفك ّ
ّ
التعجب واالستفهام؛ ّ
عمره ،فلم تذكر المالئكة اسمه؛ وذلك للتعجب
الرض؛ ّ
عمر أد ّمر ما ّ
لنه إذا ّ
()4
واالستغراب.
ِ
يها أم ْن ي ْف ِسد ِفيهأا أوأي ْس ِفك ِّ
اء أوأن ْحن ن أسبِّح بِ أح ْم ِد أك
الد أم أ
قوله تعالى :قأالوا أأتأ ْج أعل ف أ
(من) تأتي للعقالء كما جاء في اآلية الكريمة،
أون أق ِّدس لأ أك [البقرة  ،]30االسم الموصول أ

أما االسم الموصول (ما) فتأتي لغير العقالء
وهي إحالة قبلية تحيل إلى كلمة (خليفة)ّ ،
أيضا
كثيرا ،وتأتي للعقالء ً
ً

( )1ينظر :السبك والحبك في جزء المجادلة .41 /

النص  ،27 /والسبك والحبك في جزء المجادلة .33-32 /
( )2ينظر :اإلحالة في نحو
ّ
النص في القصص القرآني .559 /
( )3ينظر :اإلحالة وأثرها في تماسك ّ
( )4ينظر :التحرير والتّنوير .402 /1
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قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول اإلحالة باالسـم الموصول في ّ
ت

اآلية الكريمة
ِفيهأا أم ْن ي ْف ِسد ِفيهأا
ون
أْ
أعألم أما أال تأ ْعلأم أ
إِال أما أعل ْمتأأنا
ون
أوأ ْ
ون أو أما كْنت ْم تأ ْكتم أ
أعألم أما تْبد أ

6

أخرجهما ِمما أك أانا ِف ِ
يه
فأأ ْ أ أ أ

1
2
3
4
5

االسم الموصول

تك ارره

رقم اآلية

من

1

30

ما

5

30
32
33
36

ت -اإلحالة باسم اإلشارة:
حسية أو
مقرونا بإشارة
عيينا
عرف النحاة اسم اإلشارة ّ
ّ
ً
بأنه" :اسم يعين أمدلولأه تأ ً
ّ
النص عنه حينما استكمل التعريف
عباس حسن الي نقلت هذا
معنوية "...وهو ما ذكره ّ
ّ
ّ

واستدرك عليه...

()1

 ،وكم ا قال سيبويه" :السماء المبهمة :هذا ،هذان ،هذه ،هاتان،

هؤالء ،ذلك ،ذانك ،تلك ،تانك ،تيك ،أولئك".

()2

مفسر ،فهي ال تستطيع إيصال
فأسماء اإلشارة هي غير أسماء مفهومة تحتاج إلى ّ
المعنى بمفردها ،فاسم اإلشارة (هؤالء) اسم إشارة مبهم ،يطلق على جمع الذكور واإلناث
ويدل على القريب بداللة
يتم معناه،
ّ
للعاقل وغير العاقل مطلقًا ،ويحتاج إلى ّ
مفسر حتّى ّ
()3
الحرف (ها) وهو حرف تنبيه يفيد تنبيه السامع إلى ما يشار إليه.

( )1النحو الوافي ،عباس حسن ،دار المعارف  -مصر ،ط ( ،3د .ت) .321 /1

محمد هارون ،مكتبة الخانجي  -القاهرة ،ط  1988 ،3م 77 /2
( )2الكتاب ،سيبويه ،حقيق :عبد السالم ّ
.78 ،
الداللة ،سعيد حسن بحيري  ،143 /والسبك والحبك في جزء
( )3ينظر :دراسات لغوية تطبيقية بين البنية و ّ
المجادلة .36 /
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عدة تصنيفات ،فأسماء اإلشارة التي
ورقية حسن أسماء اإلشارة ّ
ّ
وصنف هاليداي ّ
غدا ، )... ،وثانيهما المكان (هنا،
ّ
تدل على الظرفية قسمان :أحدهما الزمان (اآلنً ،
تدل على القرب
تدل على االنتقاء (هذا ،هؤالء ،)... ،والتي ّ
هناك ،)... ،والسماء التي ّ
(هذا ،هذه ،)... ،والتي تدل على البعد (ذاك ،تلك ،)... ،وهذه كلّها تقوم بالربط القبلي

والبعدي ،أي تقوم بإحالة عنصر إلى عنصر آخر سابق أو الحق ،وا ّن اسم اإلشارة
لن بإمكانه أن تحيل إلى جملة بأكمله أو
سمياه (اإلحالة
الموسعة)؛ ّ
ّ
المفرد (هذا) ّ
ِّك مستأِقيما قأ ْد فأصْلنا ْاآلأي ِ
ِ
ات ِلقأ ْوٍم
أ أ
مجموعة من الجمل ،كقوله تعالى :ﭐ أو أه أذا ص أراط أرب أ ْ ً
يذكرون [النعام  ،]126اسم اإلشارة (هذا) يحيل إحالة بعدية إلى جملة ِ
ِّك
(ص أراط أرب أ
أ
أ
ِ
يتم معنى اسم اإلشارة -وهو المحيلّ -إال بوجود المحال إليه ،ويمكننا أن
يما) ،فلم ّ
م ْستأق ً
إن أسماء اإلشارة للجمع يمكن أن تحيل قبليًّا ال على اسم جمع سابق فحسب ،بل
نقول ّ
()1

الجمع من حيث المعنى.
تحيل على مجموعات تفيد أ
وضعين)
ورد اسم اإلشارة في ّ
(م أ
قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة في أ
اثنين ،وهما( :هؤالء) و(هذه) ،ففي الموضع الول ،جاء اسم اإلشارة (هؤالء) للجمع،
أ
فالمحيل هو (هؤالء) ،والمحال إليه هو الشياء المعروضة على المالئكة حينما طلب

يسموا تلك الشياء ،وتستعمل للعاقل وغير العاقل.
يسموا هذه الشياء ،فلم ّ
منهم رّبهم أن ّ
أما اسم اإلشارة (هذه) فهي إحالة بعدية تحيل إلى الكلمة التي بعدها (الشجرة)،
وفيه تنبيه على تجنبها ،ونهيهما من االقتراب منها.

قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول اإلحالة باسـم اإلشارة في ّ
ت
7
8

اآلية الكريمة
اء هؤأال ِء إِ ْن كْنتم ِ ِ
أْأنبِئونِي بِأ ِ
ين
أس أم أ
صادق أ
ْ
ْ أ
أوأال تأ ْق أرأبا أه ِذ ِه الش أج أرةأ

االسم الموصول

تك ارره

رقم اآلية

هؤالء

1

31

هذه

1

35

( )1ينظر :اإلحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصلأين الول والثاني من كتاب ""Cohesion in English
ورقية حسن ،شريفة بلحوت ،175-174 /والسبك والحبك في جزء المجادلة .36 /
لهاليداي ّ
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المحور الثاني :السبك النصي بالربط.

أحد
الميل والثني ،وجعل أحمد عفيفي العطف ّ
الربط :يدور معناه حول الرجوع و أ
وسائل الربط إلى جانب أدوات أخرى ،فهو يسهم في سبك النص عن طريق الربط الذي

النوع يعتمد على
ك
حديدا ،كونه تماس ٌ
ٌّ
ّ
عده أصعب الدوات تأ ً
لن هذا ّ
وظيفي بدرجة كبيرة؛ ّ
متنوعة تسمع باإلشارة
يدل عليها
الروابط السببية المعروفة بين الحداث التي ّ
ّ
ّ
النص ،وهي ّ
إلى مجموعة من المتواليات بعضها ببعض.

()1

بأنه "تحديد للطريقة التي يترابط بها الالحق مع السابق بشكل
وعرفه هاليداي ور ّقية حسن ّ
ّ

طابي تعريف هاليداي ور ّقية حسن من أن النص هو جمل أو
ظم" (،)2
ويوضح محمد خ ّ
من ّ
ّ
خطيا ،ولكي ندرك بأّنها وحد متماسكة ،أنحتاج إلى عناصر رابطة ومتنوعة
متتاليات متعاقبة ً
الصور بتعلّق بعضها البعض في العالم
النص؛ إذ يمكن اجتماع العناصر و ّ
تصل بين أجزاء هذا ّ

النصي.

()3

والعطف له أثر واضح في سبك النص؛ فهو يعد رابطًا بين المعطوف والمعطوف

()4
مهم في إقامة
عليه ،فهو يجعلهما ً
شيئا و ً
الع ّ
احدا متماس ًكا  ،فالروابط أ
طفية لها دور ّ
منطقية بين
الروابط تسمح للمتكلم بإقامة عالقات
عالقات
ّ
ّ
داللية بين الكلمات ،وهذه ّ
()5
جملتأين.

موضعا؛ إذ
ورد العطف في قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة في (ثالثين)
ً
موضعا ،وورد الحرف (ثم) في (موضع واحد) ،في
ورد حرف (الواو) في (ثمانية عشر)
ً

موضعا.
حين ورد حرف (الفاء) في (أحد عشر)
ً

( )1ينظر :نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي  ،19 /واالتساق واالنسجام في القرآن الكريم ،سورة
أنموذجا .30 /
الصافات
ً
(،Cohesion in English, M. A. K. Halliday and Ruqaiya Hasan, Page \ 227 )2
وينظر :لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام ِ
الخطاب .23 /
النص والخطاب واإلجراء .246 /
( )3ينظر:
ّ
( )4ينظر :السبك والحبك في جزء المجادلة .70 /

( )5ينظر :المصطلحات المفاتيح في اللسانيات ،ماري نوال غازي بريور.32 /
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ِ
اع ٌل ِفي ْالأر ِ ِ
ال رب أك ِلْلم أالئِ أك ِة ِإنِّي ج ِ
يها
أ
ْ
ض أخليفأ ًة قأالوا أأتأ ْج أعل ف أ
قوله -تعالى :-ﭐ أِوا ْذ قأ أ أ
أ
أم ْن ي ْف ِسد ِفيهأا وأي ْسِفك ِّ
ون [البقرة
اء أوأن ْحن ن أسبِّح بِ أح ْمِد أك أون أق ِّدس لأ أك قأ أ
ال ِإنِّي أ ْ
أعلأم أما أال تأ ْعلأم أ
الد أم أ
أ
القصة التي قبلها،
قصة خلق البشر على
ّ
 ، ]30في هذه اآلية الكريمة عطفت (الواو) ّ
أن اهلل واحد أحد ال
السموات والرض
ً
انتقاال بهم في االستدالل على ّ
قصة خلق ّ
وهي ّ
()1
شريك له.
عز
ويوجد في هذه
يتبين مدى تكريم اهلل ّ -
القصة لون من ألوان الدب العاليّ ،
ّ
آلدم وذريتِه باختياره خليفة ،وتعليمه ما ال تعلأ ْمه المالئكة ،كما هو معلوم يكون
وجل -
أ

نوعا من ألوان
النص تراب ً
الروابط بحيث يشكل استخدام المالئكة صيغة االستفهام ً
ّ
طا بفعل ّ
بحانه وتعالى  ،-وال
أن أعمالأهم تسبيح وتأقديس اهلل – س أ
التعليم ال االعتراض ،بزعمهم ّ
)
2
(
ؤمرون  ،ولفظة (جاعل) ِمن (جعل) الذي له
أي
عصون اهللأ ما أمرهم أ
أ
ويفعلأون ما ي أ
مفعوالن ،دخل على المبتدأ والخبر ،وهما في الرض خليفة ،فكانا أمفعولأيه ،والخطاب هنا

للجمع.

()3

أما قوله
ولقد أشار الطبري في مسألة العطف عند تفسيره لآلية ( ،)34فقالّ " :
()4
ال أرب أك [البقرة . "]30
أوِا ْذ قْلأنا [البقرة  ]30فمعطوف على أوِا ْذ قأ أ
القصة عند ابن عاشور ،فقال " :واعادة (إذ)
القصة على
ويمكن أن يكون عطف
ّ
ّ

لنها
بعد حرف العطف المغني عن إعادة ظرفه تنبيه على أن الجملة مقصودة بذاتها؛ ّ
()5

القصة العجيبة فجاءت على أسلوب يؤذن باالستقالل واالهتمام ".
متميزة بهذه
ّ
ّ
القصتأين مستقلّتأين هما الطّرفان اللّذان حدث
أن
بالرغم من ّ
ّ
سوغ العطف ّ
والذي ّ

القصة الولى
بينهما الخطاب المتمثّل بـ (المالئكة) وآدم  -عليه السالم -؛ إذ نرى في
ّ
يكون في الرض
أن
ًا
عز ّ
لعلو درجته عند اهلل ّ -
جل  -بعد اجتماع المالئكة على ّ
أ
إظهار ّ

( )1ينظر :التحرير والتّنوير ،ابن عاشور .395 /1
( )2ينظر :التفسير الواضح ،محمد محمود الحجازي .30 /
( )3ينظر :تفسير الشعراوي ،متولي الشعراوي .241 /1

( )4جامع البيان في تفسير القرآن ،ابن جرير الطبري .501 /1
( )5التحرير والتّنوير .236 /1
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لسمو درجته عند اهلل بعد أن طلب منهم أن يسجدوا آلدم -
خليفة ،وفي الثانية تزكيته
ّ
()1
عليه السالم .-
ِ
ِ ِ ِ
ِ
استأ ْكأب أر
يس أأأبى أو ْ
وقوله -تعالى :-ﭐ أوِا ْذ قْلأنا لْل أم أالئ أكة ْ
اسجدوا آلأ أد أم فأ أس أجدوا إِال إِْبل أ
[البقرة  ،]3إذ يدل الربط بحرف (الفاء) وهو للتعقيب على منع " جعل الظرف متعلًّقًا

بمدخوِلها ،ولن الظهر أن قولأه :قالوا حكايةٌ للمراجعة والمحاورة على طريقة أمثاله،
أ
ق لأك ْم أما
النظم فيه أن يكون العطف على جملة ﭐ ه أو ال ِذي أخلأ أ
فالذي أينساق إليه أسلوب ّ
ِفي ْالأر ِ ِ
يعا [البقرة  ، ]29أي :خلق لكم ما في الرض وقال للمالئكة ّإني خالق
ض أجم ً
ْ
ذكر
أصل اإلنسان من ّ
أن أ
شأنِنا بعد ِ
ق
ذكر شأن ما خلِ أ

امع لترق ِب ِ
ذكر
خلق ما في الرض وكونه لجلنا يهيئ الس أ
()2
ٍ
سماء و ٍ
أرض " .
لجلنا من

القصة هو حرف
ورودا في
أن أكثر أدوات الربط
ً
والذي نلحظه من الجدول اآلتي ّ
ّ
موضعا ،وحرف الواو يربط الكلمة بالكلمة والفعل بالفعل
(الواو)؛ إذ ورد في ()18
ً
النص
يتم سبك
ّ
والجملة بالجملة؛ إذ عطف اسم المعطوف على المعطوف عليه ،وبهذا ّ
ويفهم من تكرار حرف الواو في اآليات الكريمة كثرة الحداث والوقائع قبل والدة
وتقويتهٌ ،

آدم -عليه السالم -وحتى بعد والدته.

(ثم) في موضع واحد ،وهذا الموضع في تعليمه -سبحانه-
وجاء حرف العطف ّ
أن اإلنسان يأخذ وقتًا
أسماء المسميات ،وهو حرف يفيد معنى التراخيٌ ،
ويفهم من الربط ّ
لتعليم أسماء المسميات وال يتعلّم بسرعة ،فاهلل -جل جاله -قد علّم آدم -عليه السالم -قد
ثم عرصهم على المالئكة.
علّمه أسماء
المسميات ّ
ّ
مدةً ّ

قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول السبك النصي بالربط في ّ
ت
1
2

اآلية الكريمة
ك
أوِا ْذ قأا أل أرب أ
اء
أو أعل أم آ أ
أد أم ْال ْ
أس أم أ

أداة الربط

نوعها

تكرارها

رقم اآلية

الواو

استئنافية

18

30

استئنافية

31

النص والسياق ،الدكتورة
( )1ينظر :التحرير والتّنوير  ،236 /1والخطاب القرآني ،دراسة في العالقة بين
ّ
خلود العموش .219 /
( )2التحرير والتنوير .396 /1
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3
4
5
6
7
8
9
10
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أوِا ْذ ق ْلأنا لِْل أم أالئِ أك ِة
ِ
و أك ِ
ين
ان م أن ا ْل أكاف ِر أ
أ أ
أك أانا ِف ِ
اهبِطوا
يه أوق ْلأنا ْ
ِفيهأا وأي ْسِفك ِّ
اء
الد أم أ
أ
ِّ
ك
ك أونقأدس لأ أ
بِ أح ْم ِد أ
ِ
ات و ْال ْأر ِ
أعلأم أما
ض أوأ ْ
الس أم أاو أ
ون أو أما ك ْنت ْم
ت ْبد أ

 11أأأبى أوا ْستأ ْكأب أر
ك
ت أوأزْوج أ
 12أوق ْلأنا أيا آ أ
اسك ْن أ ْأن أ
أدم ْ
 13ا ْل أجنةأ أوك أال ِم ْنهأا
14
ِ 15ش ْئت أما أوأال تأ ْق أرأبا
أعد ٌّو ولأك ْم ِفي ْال ْأر ِ
ض
16
أ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ون
أعلأْي ِه ْم أوأال ه ْم أي ْح أزن أ
أوأن ْحن ن أسبِّح

ضه ْم
كلهأا ثم أع أر أ
أعلأى ا ْل أم أالئِ أك ِة فأقأا أل أ ْأنبِئونِي
ِ ٍ
اب أعلأْي ِه
أكل أمات فأتأ أ
أس أمائِ ِه ْم أفلأما أ ْأنأبأأه ْم
بِأ ْ

ّثم
الفاء

طان
فأأ أأزله أما الش ْي أ
ِ
ِ
يعا فأِإما أيأْتِأينك ْم ِمِّني
م ْنهأا أجم ً
ه ًدى فأ أم ْن تأبِ أع
أدم ِم ْن رب ِ
ِّه
فأتألأقى آ أ
أ
ِآلأ أد أم فأ أس أجدوا إِال
ِِ
أه ِذ ِه الشجرةأ فأتأك أ ِ
ين
ونا م أن الظالم أ
أأ

استئنافية

34

استئنافية

34

استئنافية

36

عاطفة

30

عاطفة

30

عاطفة

33

عاطفة

34

عاطفة

35

عاطفة

36

عاطفة

38

حالية

30

عاطفة

1

31

عاطفة

11

31

عاطفة

37

استئنافية

33

استئنافية

36

استئنافية

38

استئنافية

37

سببية

34

سببية

35

عاطفة
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29

أخ أر أجه أما ِمما
أع ْنهأا فأأ ْ

30

ف
اي فأ أال أخ ْو ٌ
ه أد أ
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سببية

36

عاطفة
واقعة في

38

جواب
الشرط

المحور الثالث :السبك النصي بالتكرار:
النص ،ويعني
التكرار نوع من أنواع السبك المعجمي ،وهو إعادة عنصر ما في
ّ
اإلعادة المباشرة بالكلمات ،ويطلق عليه (دي بوجراند) مصطلح ( ،)Recurrenceوأنه
النص بسبب هذا االستمرار،
يستمر باإلشارة إلى الكيان ذاته في عالم النص ،وهذا يقوي
ّ
()1
النص ووحدته.
يؤدي إلى تماسك
وهذا ّ
ّ

إن " التّكرار
الدكتور صبحي الفقي تعريفًا
ويعرفه ّ
جامعا لغراضه وأشكاله ،فيقولّ :
ً
ّ
ِ
هو إعادة ذكر لفظ ،أو عبارة ،أو جملة ،أو فقرة ،وذلك باللفظ نفسه ،أو بالتّرادف؛ وذلك
()2
ِ
المتباعدة ".
النص
أهمها :تحقيق التّماسك النصي بين عناصر
ّ
لتحقيق أغراض كثيرةّ ،
ورد التّكرار في ( )14كلمة ،وسنأخذ منها مثالأين للتحليل:
 -1تكرار كلمة (قال) و(قالوا):

قصة آدم -عليه السالم -في (عشرة)
وردت كلمة (قال) بصيغها المختلفة في ّ
المرجع ،فالمواضع كلّها ترجع إلى كلمة (قال)
مواضع ،وهو من نوع التكرار مع وحدة أ

(موضعين)
الولى ،وهي ترجع إلى لفظ الجاللة (اهلل) ،بينما وردت الكلمة (قالوا) في
أ

اثنين ،وهي من نوع التكرار مع وحدة الموضع وترجع إلى (المالئكة) ،وهذا التباين في
أ
أن اهلل تعالى يعلم
أن اهلل تعالى أعلم من المالئكة ،و ّ
العدد رّبما في إشارة -واهلل أعلم -إلى ّ
أن المالئكة تطيعه وال تعصيه ،وال تستطيع أن تتكلم إال بأمر
غيب السماوات والرض ،و ّ
ون
عز ّ
منه ّ -
ون أما ي ْؤ أمر أ
أم أره ْم أوأي ْف أعل أ
وجل ،-كما قال -تعالى :-ﭐ أال أي ْعص أ
ون اللهأ أما أ أ

[التحريم .]6

()3

النص ،النظرية والتطبيق ،عزة شبل محمد .105 /
( )1ينظر :علم لغة
ّ
( )2علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي .20 / 2
الدين الرازي .394 / 2
( )3ينظر :التفسير الكبير ،فخر ّ
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 -2تكرار كلمة (اهبطوا):

اهبِطوا أب ْعضك ْم لِأب ْع ٍ
ض أعد ٌّو [البقرة  ]36وقوله تعالى :قْلأنا
قوله -تعالى :-ﭐ أوقْلأنا ْ
ِ
ِ
يعا [البقرة  ،]38فـكّررت الكلمة (ﱂ) فاحتمل تكريرها أن يكون لجل ربط
ْ
اهبِطوا مْنهأا أجم ً
الن ِ
خوطب
ظم في اآلية القرآنية من غير أن تكون دالة على تكرير معناها في الكالم الذي
ّ
أ
اهبِطوا) [البقرة ،]36
به آدم فيكون هذا التّكرير
(وقْلأنا ْ
ّ
لمجرد اتّصال ما تعلّق بمدلول أ
الكالم ولذلك لأم ي ِ
اهبِطوا) فهو قول واحد كرر مرتأين لر ِ
ِ
عطف (قْلأنا)؛
بط
و أ
أعيد قوله( :قْلأنا ْ
أ
ّ ّ
ِ
ِ
لن بينهما ِشْبه كمال االتّصال لتأنز ِ
(اهبِطوا
يعا) ِمن قولهْ :
يل قولِه( :قْلأنا ْ
ّ
اهبِطوا مْنهأا أجم ً
()1
أب ْعضك ْم ِلأب ْع ٍ
يسمى في علم البديع
ض أعد ٌّو) أمنزل أة التّوكيد اللفظي.
ّ
ويرد التكرار إلى ما ّ

بـ (التّرديد).
قصة آدم بعد كلمة (قال) هو
ويلحظ من الجدول اآلتي ّ
أن أكثر كلمة ذكر في ّ
ِ
أن أكثر اآليات التي تكلم عنا المفسرون في
كلمة (عْلم)؛ وهذا يرجع –واهلل أعلم -إلى ّ
اء [البقرة .]31
القصة هو قول -تعالى :-أو أعل أم آ أ
أد أم ْال ْ
ّ
أس أم أ
قصة آدم –عليه السالم -في سورة البقرة
جدول السبك النصي بالتكرار في ّ
ت
1

اآلية الكريمة
ك
أوِا ْذ قأا أل أرب أ
أخلِيفأةً قأالوا أأتأ ْج أعل

أعلأم
لأ أ
ك قأا أل إِنِّي أ ْ
أعلأى ا ْل أم أالئِ أك ِة فأقأا أل أ ْأنبِئونِي
ك أال ِع ْل أم لأأنا
قأالوا س ْب أح أان أ

التكرار

عدده

رقم اآلية

قأا أل  ،قأالوا  ،قأا أل ،
فأقأا أل  ،قأالوا  ،قأا أل قأا أل

12

30

 ،أأق ْل  ،ق ْلأنا أوق ْلأنا ،
أوق ْلأنا  ،ق ْلأنا

أدم أ ْأنبِْئه ْم
قأا أل أيا آ أ
أس أمائِ ِه ْم قأا أل ألأ ْم أأق ْل لأك ْم
بِأ ْ
أوِا ْذ ق ْلأنا لِ ْل أم أالئِ أك ِة
اسك ْن
أوق ْلأنا أيا آ أ
أدم ْ
أك أانا ِف ِ
اهبِطوا
يه أوق ْلأنا ْ
اهبِطوا ِم ْنهأا
ق ْلأنا ْ

31
32
33
34
35
36
38

( )1ينظر :التحرير والتّنوير  ،501 /1وروح البيان ،إسماعيل حقي البروسوي .115 /1
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2
3

4
5

6
7

ك لِ ْل أم أالئِ أك ِة
قأا أل أرب أ
ِّه أكلِم ٍ
ِ
ِ
ات
م ْن أرب أ
ك لِ ْل أم أالئِ أك ِة إِنِّي
أرب أ
أعلأى ا ْل أم أالئِ أك ِة فأقأا أل
ِ ِ ِ
اسجدوا
ق ْلأنا ل ْل أم أالئ أكة ْ
إِنِّي ج ِ
اع ٌل ِفي ْال ْأر ِ
ض
أ
قأالوا أأتأ ْج أعل ِفيهأا
ِفي ْال ْأر ِ
ض أخلِيفأةً
ِ
ات و ْال ْأر ِ
أعلأم
ض أوأ ْ
الس أم أاو أ
ولأك ْم ِفي ْال ْأر ِ
ض م ْستأقأٌّر
أ
ِ
ِ
ك
أوأن ْحن ن أسبِّح ب أح ْمد أ
ك أال ِع ْل أم لأأنا
قأالوا س ْب أح أان أ
ون
إِنِّي أ ْ
أعلأم أما أال تأ ْعلأم أ

اء
أو أعل أم آ أ
أد أم ْال ْ
أس أم أ
ت
ك أال ِع ْل أم لأأنا إِال أما أعل ْمتأأنا إِن أ
س ْب أح أان أ
ك أ ْأن أ
ا ْل أعلِيم ا ْل أح ِكيم

8

9

10
11
12

ِ
ات و ْال ْأر ِ
أعلأم أما
ض أوأ ْ
إِنِّي أ ْ
أعلأم أغ ْي أ
ب الس أم أاو أ
ون
ت ْبد أ
اء
أو أعل أم آ أ
أد أم ْال ْ
أس أم أ
أدم أ ْأنبِْئه ْم
قأا أل أيا آ أ
اسجدوا ِآلأ أد أم فأ أس أجدوا
ْ
أدم ِم ْن رب ِ
ِّه
فأتألأقى آ أ
أ
اء كلهأا
آأ
أد أم ْال ْ
أس أم أ
أ ْأنبِئونِي بِأسم ِ
اء أهؤأال ِء
ْأ
ِ
ِ
أس أمائ ِه ْم
أيا آ أ
أس أمائ ِه ْم أفلأما أ ْأنأبأأه ْم بِأ ْ
أدم أ ْأنبِ ْئه ْم بِأ ْ
فأقأا أل أ ْأنبِئونِي بِأأسم ِ
اء
ْأ
ِ
ِ
ِ
أس أمائِ ِه ْم
أ
ب
م
أه
أ
ب
أن
أ
ا
م
ل
ف
م
ه
ائ
م
أيا آ أ
أس أ ْ أأ ْ أ ْ ْ
أدم أ ْأنبِ ْئه ْم بِأ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يس
ل ْل أم أالئ أكة ْ
اسجدوا آلأ أد أم فأ أس أجدوا إِال إِْبل أ
اهبِطوا أب ْعضك ْم لِأب ْع ٍ
ض أعد ٌّو
ْ
ِ
ِ
يعا
ق ْلأنا ْ
اهبِطوا م ْنهأا أجم ً
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ك  ،رب ِ
ِّه
أرب أ أ

2

لِ ْل أم أالئِ أك ِة  ،ا ْل أم أالئِ أك ِة ،
لِ ْل أم أالئِ أك ِة

3

أجا ِع ٌل  ،أأتأ ْج أعل

2

30

ض  ،و ْال ْأر ِ
ْال ْأر ِ
ض،
أ
ْال ْأر ِ
ض

3

30

ن أسبِّح  ،س ْب أح أان أك

2

ون ،
أْ
أعلأم  ،تأ ْعلأم أ
أو أعل أمِ ،ع ْل أم  ،أعل ْمتأأنا،
أعلأم
أعلأم ،أوأ ْ
ا ْل أعلِيم ،أ ْ

8

30
37
30
31
34

33
36
30
32
30
31
32
33

أدم ِ ،آلأ أد أم  ،أآ أدم
أد أم ،آ أ
آأ

4

ْالأسماء ،بِأأسم ِ
اء ،
ْأ أ ْأ
بِأ ِ
أس أمائِ ِه ْم
أس أمائ ِه ْم  ،بِأ ْ
ْ

4

أ ْأنبِئونِي ،أ ْأنبِْئه ْم ،

3

31
33
34

أ ْأنأبأأه ْم
اسجدوا ،فأ أس أجدوا
ْ

اهبِطوا
اهبِطوا ْ ،
ْ
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37
31
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31
33
2

34

2

36
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13
14

اب أعلأْي ِه إِنه ه أو التواب الر ِحيم
فأتأ أ
ِ
ِ
اي
أيأْتأينك ْم منِّي ه ًدى فأ أم ْن تأبِ أع ه أد أ

آب (2022/8/18م) 1444/هـ
اب  ،التواب
فأتأ أ
اي
ه ًدى  ،ه أد أ
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2
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نتائج البحث:
ويمكننا في النهاية أن نشير إلى أبرز النتائج التي خرج بها البحث ،وهي:

النص أقوى يعطي
النصي؛ كلّما كان السبك في
 .1تعد اإلحالة محور أدوات السبك
ّ
ّ
النصي هو
النصية في السبك
نص معناه بشكل أفصح وأبلغ ،وأبرز ما تبدأ الدراسة
ّ
ّ
ال ّ
اإلحالة؛ لأن اإلحالة ترجع النص إلى شيء سابق أو الحق ،فالضمائر هي إحاالت
نصية تأتي في النص بكثرة.

النص ،فهي تحيل اللفظة
 .2اإلحالة النصية القبلية هي من أكثر اإلحاالت الموجودة في
ّ
المستعملة إلى لفظة متقدمة عليها.
النص ،فالكلمة ترتبط بالكلمة ،والجملة ترتبط بالجملة،
 .3الربط من الدوات المميزة في
ّ
وحروف العطف تقوم بدور هذا الربط بين الأجزاء المختلفة من الكالم.

مرة،
 .4لقد وردت الضمائر في ّ
قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة (ثالثة وثمانين) ّ
ضميرا ،والضمائر المتصلة (ثمانية وعشرين)
فكان عدد ضمائر المتكلم (ثمانية عشر)
ً
أن الضمائر المتصلة من أكثر
ضميرا ،والمستترة (سبعة وثالثين)
ضميرا؛ إذ ّ
يتبين ّ
ً
ً
قصة آدم -عليه السالم -في سورة البقرة.
الضمائر التي وردت في ّ

لن التوكيد عند علماء النحو
 .5تكرار الكلمة يؤدي إلى تأكيد هذه الكلمة في
النص؛ ّ
ّ
قسمين ،التوكيد المعنوي ،والتوكيد اللفظي ،فالتوكيد المعنوي يكون له ألفاظ
ينقسم أ
(أكتب
مخصصة مثل (نفس ،عين) ،أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرار الكلمة مثل
ْ
النص سواء كان تكرار الكلمة بعد
أكتب) ،والتكرار عند النصيين هو تكرار الكلمة في
ْ
ّ

الكلمة مباشرةً أم بعدها بعدة جمل ،في حين ينظر النحويون إلى هذا التكرار على ّأنه
جملة مستقلة.

313

غياث حممد سعيد مراد

 يف سورة البقرة-  عليه السالم- السّبك النّصِّي يف قصة آدم

Textual Cohesion in Adam Story -peace be upon him- in
Surat Al-Baqara

Ghayath Muhammad Saeed Murad
Abstract
This research deals with the textual cohesion of the story of Adam
- peace be upon him – in Surat Al-Baqarah, the textual cohesion is one
of the seven textual criterion that were developed by the American
linguist
(De Beaugrand), which are (cohesion, Coherence,
Intentionality, Acceptability, Informativity, Situationaly, and
intertextuality), and we chose the (cohesion) criterion as a topic for this
research, and we applied it on Adam story - peace be upon him - in
Surat Al-Baqarah; because the commentators talked about this story in
their interpretations, and they explained their opinions, and they have
clarified in their interpretations and the greatness about the creation of
Adam - peace be upon him, and how Allah taught him the names and
that the angels are not aware of them, and the textual cohesion is
related to reference inside and outside the text, one of the references is
(pronouns, relative names, demonstrative names). And all of these
references, if they are found in a text, the textual cohesion will be
stronger and its consistency is tighter, and will provide the text with a
stronger meaning, and the best text that can be applied to textual
cohesion is the Qur’anic text and other criterions; the text of the Noble
Qur’an is a strong and eloquent text, and is the scripture the revelations
whereof are perfected and then expounded (it cometh) from One,
Wise, Informed.
This research includes an introduction and has three topics: the first is
referential cohesion, and it is divided into three sections: (pronouns,
relative names, demonstrative names), the second topic is the linking
cohesion, and the third topic the linking repetition, then we showed at
the end the most important results of the research, then the research
has been provided with an appendix with the list of sources and
references.
Keywords: Textual Cohesion, Adam Story -peace be upon him-,
conjunction, assignment.
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