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 مقدمة 
 

 ~ أ ~ 
 

وذلك من خالل دراسة  بدراسة النص بعّده البنية الكربى للغة،يهتم ع معريف لسانيات النص فر      

  "الفصل والوصل "ومن بني هذه الوسائل ، النصي خمتلف املعايري والوسائل اليت تساهم يف التماسك

  ؟يف التماسك النصي الفصل والوصل يساهمفكيف   

  ؟أن له جذور تراثية حنوية وبالغيةأم  للفصل والوصل مكانة يف لسانيات النص فحسب،أ  

الفصل والوصل يف سورة القصص من :"ولإلجابة عن هذا التساؤل جاء هذا البحث بعنوان     

إبراز دور الفصل والوصل يف حتقيق التماسك داخل النص وكان  إىلويهدف " منظور لسانيات النص 

بني الدرس العريب ولسانيات  تقاطع هذا املوضوع إىلباإلضافة  هذا سبب اختياري هلذا املوضوع،

  .النص

  .اإلحصاءولقد اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي مع االستعانة بآلييت التحليل و 

ىل مدخل وفصلني فقد مت تقسيم البحث إ توجب إتباع خطة إلجنازه،ومبا أن أي موضوع يس     

  .تتلومها خامتةتتقدمهما مقدمة و 

انيات ، تناولنا فيه كال من مفهوم لس"احملدثنيوالوصل بني القدماء و الفصل :" جاء املدخل بعنوان    

عند النحويني واصطالحاً، باإلضافة إىل الفصل والوصل الوصل لغًة النص وكذلك مفهوم الفصل و 

  .الوصل يف لسانيات النصوالبالغيني ومن مث الفصل و 

  ، تناولنا فيه"الوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص:" مث يأيت الفصل األول بعنوان    



 مقدمة 
 

 ~ ب ~ 
 

الوصل الزمين صل االستدراكي، والوصل السبيب، و اليت تكمن يف الوصل اإلضايف، والو أنواع الوصل 

  .من سورة القصصمع حماولة التمثيل 

، "الفصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص:" بعنوان فقد جاء الفصل الثاين أما     

تناولنا فيه أنواع الفصل اليت تكمن يف الفصل االستئنايف ويندرج ضمنه الفصل لإلجابة عن سؤال 

 النوع الثاين املتمثل يف لبيان، مث يأيتالتفسري، باإلضافة إىل الفصل لمقدر، وكذلك الفصل للتعليل و 

، ويندرج ضمنه الفصل بني الصفة و املوصوف، الفصل للتأكيد، الفصل بني االتصالالفصل لكمال 

البدل و املبدل منه،باإلضافة إىل النوع الثالث املتمثل يف الفصل اجلوايب ويتضمن الفصل بني الشرط 

الرابع الذي يكمن يف الفصل باجلملة  و جوابه وكذلك الفصل بني النداء وجوابه، مث يأيت النوع

  .االعرتاضية

  .ويف األخري مت تعقيب هذين الفصلني خبامتة تضمنت أهم نتائج البحث   

و التطبيق رية علم اللغة النصي بني النظ: يف هذا البحث على مصادر ومراجع أمههااعتمدنا لقد و   

اخلطاب حملمد خطايب، دالئل اإلعجاز ، لسانيات النص مدخل إىل انسجام لصبحي إبراهيم الفقي

بن الّسراج، الكشاف للزخمشري، تفسري التحرير والتنوير اهر اجلرجاين، األصول يف النحو اللعبد الق

  .حملمد الطاهر بن عاشور

ادر واملراجع اليت عاجلت الفصل قلة املص: ومن أهم الصعوبات اليت واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث  

  .منظور لسانيات النصالوصل من و 



 مقدمة 
 

 ~ ج ~ 
 

أتقدم جبزيل كما  أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على توفيقه يل يف إجناز هذا البحث، ويف األخري    

لته يف تصحيح أخطاء هذا ما بذعلى " سعديةنعيمة "تاذيت املشرفة الدكتورة العرفان إىل أسو  الشكر

  .وكذا توجيها�ا القيمة لبحث،ا
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  :فهوم لسانيات النص م-1

 ،مصطلح لساين حديث ٌعرف يف الدراسات األوربية احلديثة وتباينت ترمجاته إىل العربية     

وإهلام أبو غزالة وصالح فضل ومجيل عبد  حبريىفقد استعمل علي خليل حممد وسعيد حسن 

علم "، واستعمل صبحي إبراهيم الفقي وفاحل بن شبيب مصطلح "علم النص"ا�يد مصطلح 

أما متام " حنو النص"، بينما استعمل إبراهيم خليل وأمحد عفيفي مصطلح " اللغة النصي 

  ملون مصطلححسان وحممد خطايب وبشري إبرير ونعمان بوقرة ومعظم املغاربة يستع

  1"لسانيات النص"

ي يهتم بدراسة ذالفرع من فروع علم اللغة ال ذلك« :بأنه لفقياوقد عرفه صبحي إبراهيم       

الرتابط أو التماسك : ديدة أمههاسة جوانب علك بدراذو  ه الوحدة اللغوية الكربى،النص بعدّ 

 نصياق الوالسي، وأنواعها) référence( أو املرجعية ،واإلحالة ،وأنواعه ،ووسائله

)textual contexte(، ودور املشاركني يف النص)ه الدراسة ذوه). املرسل واملستقبل

ا الفرع املعريف بالتدريج يف ذلقد تكون هو .2»املنطوق واملكتوب على حد سواء تتضمن النص

                                                                                                .  3ينات والنصف األول من السبعينياتالنصف الثاين من الست

                                                           
1
في سورة الكھف، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، جامع الحاج لخضر، كلیة اآلداب  محمود بوستة ، اإلتساق واإلنسجام: ینظر - 

  .  24-23م ، ص2009-م2008الجزائر،- والعلوم اإلنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابھا، باتنة
  .36ص ، 1، ج م 2000, 1 مصر، ط-القاهرة ,دار قباء ,علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ,صبحي إبراهيم الفقي -  2
اململكة -الرياض ،العلمي واملطابعالنشر  ، ترمجة فاحل بن شبيب العجمي:مدخل إىل علم اللغة النصي ,فولفجانج هاينه و ديرت فيهفيجر - 3

  .3ص,م 1996, ) طد(، العربية السعودية
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فهو معيار يهتم بظاهر النص  ،االتساق أهم املعايري اليت تساهم يف التماسك النصي ا ويٌعدّ ذه

  .1ودراسة الوسائل اليت تتحقق �ا خاصية االستمرار اللفظي

  .والوصل الفصل: الوسائل اليت تساهم يف حتقيق التماسك النصي  بني  منو       

  :مفهوم الفصل والوصل-2

  . 2»ضواً ع قطعها عضواً :فصل الشاة تفصيال ً «: جاء يف أساس البالغة  :لغة -  أ

  .3»تقى عظمني من اجلسدبني الشيئني وكل ٌملْ   زٌ احلاجِ  لٌ صْ الفَ «:ورد يف القاموس احمليط و

  ." القطع" :أن املعىن اللغوي للفصل هوومنه يتضح      

 ءبالشي ءالشيواتصل ,][...جران اهلِ  دٌّ ضِ  لٌ صْ والوَ ...«:فقد ورد يف لسان العرب :أما الوصل 

  .4»وبلغه إليهانتهى  :إليهل وتوصّ  وصوالً  الشيءاىل  الشيء لَ ووصَ ]...[ينقطع  مل

  .5»فصلهٌ  دٌ ضِ  ألمه ومجعهٌ  لةً وصٌ  وصالً  يصلهٌ  بالشيء الشيء لَ صَ وَ «:كما جاء يف حميط احمليط 

 

                                                           
  .90ص ،م  2001، 1ط مصر،- القاهرة محد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق،أ-  1

, لبنان- بريوت ،حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية :حتقيق ,أساس البالغة ,القاسم جار اهللا حممود بن عمر أمحد الزخمشري  وأب -2

  ).ل. ص. ف (مادة ,25، ص2 ج,م 1988, 1ط

 ,لبنان-بريوت ,العلميةالكتب  دار, القاموس احمليط, الشريازي الشافعيجمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الفريوز أبادي  -3

  ) .ل.ص  .ف(مادة   ،589ص, م1999, 1ط

، جملد  )د ت(،  ) طد ( ،لبنان-بريوت صادر،دار  لسان العرب، الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، أبو -  4

  . )ل .ص .و(  مادة ،244،ص 11

  ).ل.ص.و(،مادة973 ص,م1987 ,) طد (, لبنان-بريوت ,مكتبة لبنان ناشرون,حميط احمليط , بطرس البستاين -5
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 1»العالقة والٌوصلة بني الشيئني:الرّابطة «:وورد يف معجم الوسيط 

  ."الربط"نالحظ من خالل املعىن املعجمي ملادة وصل أن أغلب داللتها حتمل معىن      

  : اصطالحا -ب 

  . 2″هكر ذ ترك العطف و ″الفصل والوصل على أنه )ه 626ت ( يعرف السكاكي -

الوصل عطف بعض اجلمل على بعض والفصل «:)ه739ت(القز ويينكما يعرفه اخلطيب 

  .3»تركه

ه ذملة أو بني اجلمل وهاجل وميكن أن نعرف الفصل والوصل على أنه عالقة بني أجزاء       

 .4تكون بواسطة لفظية وبدون واسطةالعالقة 

 :الفصل والوصل عند القدماء-3

و يقابل عند النحويني مبحث الفصل والفصل من أهم مباحث البالغة وه يعدٌّ       

  .لكذكر العطف وترك ذ ألن الفصل والوصل قائم على العطف؛

                                                           

املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، , معجم الوسيط ,حممد علي النجاد ,حامد عبد القادر, أمحد حسن الزيات,إبراهيم مصطفى  - 1

  .323ص,  )ت د(، 2تركيا ،ط -إسطنبول 

  

, 1ط ,لبنان–بريوت,دار الكتب العلمية ,عبد احلميد هنداوي :حتقيق  ,مفتاح العلوم ,يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي أبو - 2

  . 357ص ,م 2000

 إبراهيم مشس:وضع حواشيه  ,اإليضاح يف علوم البالغة  ,الرمحان بن عمر بن أمحد بن حممد اخلطيب القز ويين جالل الدين حممد عبد - 3

  . 118ص,م  2003, 1ط ,لبنان –بريوت  ,دار الكتب العلمية  ,الدين 

  .20م، ص2008، 1األردن، ط-مجعة عوض اخلباص، نظام الربط يف النص العريب، دار كنوز املعرفة ، عمان -  4
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  :الفصل والوصل عند البالغيين  - أ

بعًدها أول من تطرق وعاجل أهم املواضيع  1 ن البالغة هي السابقة التارخيية لعلم النصإ      

فالفصل والوصل حيتل منزلة كبرية لدى علماء البالغة لدرجة أن .اليت يدرسها علم النص 

  ) هـ255ت(للبالغة، فقد ورد يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ  بعضهم جعله حداً 

  .2»معرفة الفصل والوصل :ما البالغة ؟ قال :قيل للفارسي «:أنه 

من أسرارها  معرفة الفصل والفصل سبيال ملعرفة البالغة وسر)هـ 471(اجلرجاين ويعدٌّ◌ٌ       

اعلم أن العلم مبا ينبغي أن يصنع يف اجلمل من عطف بعضها على بعض أو «:حيث يقول 

 من أسرار  ترك العطف فيها وا�يء �ا منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى

وإال قوم طبعوا على البالغة  ،فيه إال األعراب اخللصالصواب  يتأيت لتمام ومما  البالغة،   

  .3»وق الكالم هم �ا أفراد ذوأوتوا فنا من املعرفة يف ,

أمهية الفصل والوصل يف البالغة حيث خصص  )ه395ت( كر أبو هالل العسكريذ كما  

  حيث ″والوصلكر املقاطع والقول يف الفصل ذ يف ″:لك بعنوان ذيف كتابة الصناعتني ل فصل 

  الوصل كانت كاآليل مبواضع الفصل و اعتزلتها املعرفة   إذا أن البالغة «: يقول

                                                           

  . 234م،ص 1978،  )ط د(علم النص، علم املعرفة، الكويت، بالغة اخلطاب و  صالح فضل،-  1

  ، 2لبنان، ط-موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بريوت: عثمان عمر بن حبر اجلاحظ، البيان و التبيني، وضع حواشيه و أب-  2

  .68، ص1م، جملد2003   

م  1988، 1لبنان ط.- ،بريوت ،دار الكتب العلمية حممد رشيد رضا:دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،تصحيح  ، عبد القاهر اجلرجاين- 3

  .170ص
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أورد بعض أقوال العرب ومدى عنايتهم مبراعاة مواضع الفصل والوصل  ،وكذلك1»بال نظام  

  :منها

 كالم وحدوده وإياك أن ختلط املرعى قف عند مقاطع ال «:قول أبو العباس السفاح لكاتبه      

  2»املعرفة مبواضع الفصل والوصل  ية البالغةلْ باهلمل ومن حِ 

فقد  .بعضهم جعل الفصل موضع الوصل أو جعل الوصل موضع الفصل من اللحن عدّ ولقد 

وكان  ،وأعيب من اللحن فإنه أشدٌ , م أن جتعلوا الفصل وصالكان يزيد بن معاوية يقول إياك

ا  ذفصلوا بني كل معىن منقض، وصلوا إ,لكتابه ا كاتب ملوك اجلاهلية يقول ذإبن صيفي  أكثم

  .3معجونا بعضه ببعض كان الكالم

فقد قسم عبد القاهر ,كما حرص علماء البالغة على مراعاة مواطن الفصل والوصل     

  4 :أضرب اجلمل إىل ثالثة )ه 471(اجلرجاين

فال يكون فيها  ،مجلة حاهلا مع اليت قبلها حال الصفة مع املوصوف والتأكيد من املؤكد-1

  .على نفسه  الشيءبعطف  -لو عطفت -العطف فيها لشبه,العطف البتة 

                                                           

منشورات املكتبة ,علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم  :حتقيق, كتاب الصناعتني , لعسكري بن عبد  بن سهل ا هالل أبو - 1

  .438ص,م 1986, ) طد ( , بريوت–صيدا ,العصرية 

  .438املصدر نفسه ،ص  2 -

  .438املصدر نفسه ،ص  -  3

  
  .188- 187ص ,اإلعجاز يف علم املعاين دالئل , عبد القاهر اجلرجاين  -  4
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, ي قبله إال أنه يشاركه يف احلكمذغري اليكون  سممجلة حاهلا مع اليت قبلها حال االو  -2

فيكون  إليه اً أو مضاف,  أو مفعوالً  فاعالً  األمسنيمثل أن يكون كال ويدخل معه يف املعين، 

  .حقها العطف 

ال , االسممع  االسممن احلالني بل سبيلها مع اليت قبلها سبيل  شيءومجلة ليست يف  -3

كر إال ذ كر مل يذ إن  شيءبل هو ,له يف معىن  فال يكون إياه وال مشاركاً ,  شيءيكون منه يف 

. كر سواء يف حالة عدم التعلق بينه و بينه رأساذ ي قبله و ترك الذكر الذ بأمر ينفرد منه ويكون 

إىل  االنفصال إىل الغاية أو لإليصالإما : ا ترك العطف البتة وحق العطف يكون ذوحق ه

  . وكان له حال بني حالني ,الغاية والعطف ملا هو واسطة بني األمرين 

وية بني التقسيم بأنه قانون حيكم العالقات السياقية النح اذوقد مسى مصطفى محيدة ه     

ي حيكم بناء اجلملة العربية يف كل أحواهلا ويف  ذالقانون ال هو  «اجلمل يف النص حيث يقول 

لك ذهب أيضا إىل أن ذبل , وليس يف باب العطف اجلمل بالواو فحسب , كل أبواب النحو 

كما حيكم تلك ،اجلملة الواحدة لسياقية النحوية بني املعاين داخل القانون حيكم العالقات ا

ويرى مصطفى محيدة أنه ميكن إجياز . 1» لنصابعض داخل ات بني اجلمل بعضها و العالق

  : 2عبد القاهر هي ستعملهاااألضرب يف ثالثة مصطلحات 

  .العطف - 3,     االنفصال- 2,    االتصال-1

                                                           

  ،م 1997,  1 ط, مصر –القاهرة , مكتبة لبنان ناشرون , االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية  محيدة، نظاممصطفى  -  1

  .145ص 

  . 146ص املصدر نفسه،  -  2
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  :وهي تقابل بالرتتيب نفسه املصطلحات اآلتية       

  .الربط - 3,     االنفصال-2,     االرتباط-1

  : للفصل مخسة مواضع هي : مواطن الفصل  -

  1:ويكون ألمور ثالثة كمال االتصال-1

  :والغلط وهو قسمانواملقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز  ،تكون الثانية مؤكدة أن: األول     

يف إفادة التقرير مع  متبوعةأن تنزل الثانية من األوىل منزلة التأكيد املعنوي من  :أحدمها

     ﴿:تعاىليف املعىن كقوله  االختالف    ﴾2.  

»      «  هو تأكيد ملفاد»   «  و فيه زيادة حتقيق أمنه مبا دل

  .3)نَّ إ(بـعلية التأكيد 

قوله يف إحتاد املعىن ك متبوعةأن تنزل الثانية من األوىل منزلة الـتأكيد اللفظي من :وثانيها

 ﴿:تعاىل                          

                ﴾4  

 «إمنا مل يقتصر على مجلة نالحظ يف هذا القول          «  ين ذهؤالء ال: بأن يقال

  .1بتأكيده اللفظي اإلغواءا ذكر هذ لقصد االهتمام ب, أغويناهم كما غوينا 

                                                           

  .123-121ص ، اإليضاح يف علوم البالغة , اخلطيب القز ويين  -  1

  .31 اآلية القصص،سورة  -  2

  .113ص ,  20م ، جملد  1984، )  طد (الدار التونسية للنشر، تونس،,تفسري التحرير و التنوير , حممد الطاهر بن عاشور  -  3

  .63اآلية , سورة القصص  -  4
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من األوىل و املقتضي لإلبدال كون األوىل غري وافية بتمام املراد  أن تكون الثانية بدالً : الثاني

أو ,  أو فظيعاً , يف نفسه  ككونه مطلوباً , ه كتِ بشأنه لنٌ  اعتناءخبالف الثانية واملقام يقتضي 

  :وهو ضربان,  لطيفاً أو ,  عجيباً 

  .متبوعةمن األوىل منزلة بدل البعض من  تنزل الثانيةأن : أحدمها    

﴿:كقوله تعاىل متبوعة من االشتمالمن األوىل منزلة بدل  أن تنزل الثانية:وثانيهما     

                        

           ﴾ 2  

 « مجلة            « من مجلة  اشتمالبدل»      « ألن جميئه يشتمل على

  .3لكذقوله 

يف  متبوعةلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من ذو ,أن تكون الثانية بيانا لألوىل  :الثالث

  إزالته  اقتضاءاء مع للتبيني أن يكون يف األوىل نوع خفواملقتضي ,إفادة اإليضاح 

                                                                                                                                                                          
  .158ص ,  20جملد , تفسري التحرير و التنوير , حممد الطاهر بن عاشور  -  1
  .20 سورة القصص، اآلية -  2

  .96،ص 20تفسري التحرير والتنوير،جملد,حممد الطاهر بن عاشور -  3
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  ﴿ : تعاىل هلو قك                       

                         

   ﴾29 اآلیة   

  «مت فصل مجلة              «1لكو�ا استئناف بياين ملا قبلها .  

  2: االنقطاعكمال -2

  جلملتني فهي أن ختتلف خرباً وطلباً لكمال انقطاع ما بني اوأما احلالة املقتضية     

 ﴿ :كقوله تعاىل                   

   ﴾3  

« فجملة               « عن مجلة اخلربية فصلت»  « 

  .اإلنشائية

أو  ،الوهمأو , من جهة العقل فأن ال يكون بينهما ما جيمعهما مجعاً  ,خرباً  اتفقتاأو أن       

  .اخليال

                                                           
1
  .251ص,صرفه وبيانهاجلدول يف إعراب القرآن ,د صايف حممو  - 

  . 361ص , مفتاح العلوم ,السكاكي  -2
  . 25اآلية سورة القصص ، -3
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أو يف , هاملخرب عنمثل اإلحتاد يف ,هو أن يكون بينهما إحتاد يف تصور: واجلامع العقلي     

أو  ,السبب واملسبب ,العلة واملعلولي بني ذكال]...[أو متاثل , اخلرب أو يف قيد من قيودها 

   .1جيتمعا يف الذهنال  فالعقل يأىب أن ,واألقل واألكثر ,السفل والعلو

أن يكون املخرب عنه يف :شبه متاثل حنوما هو أن يكون بني تصورا� :أما اجلامع الومهي      

  .2نيمعرض  املثل يففإن الوهم حيتال يف أن يربزمها ,صفرةويف الثانية لون ,أحدمها لون بياض 

كرة بأن يكون بينهما ذ اجلملتني يف امل اجتماعأمر بسببه يقتضي اخليال  :واجلامع اخليال     

كالقدوم , تالزمهما يف صناعة خاصة أو عرف عام لتقارن يف اخليال سابق على العطف 

  . 3واملنشار واملثقاب يف خيال النجار 

 

  4:شبه كمال االتصال-3

عن سؤال اقتضته األوىل فتنزل  فلكو�ا جواباً  ,تكون اجلملة الثانية مبنزلة املتصلة �ا       

لك ذو يسمى الفصل ل]...[فتفصل الثانية عنها كما يفصل اجلواب عن السؤال ,منزلته

 ﴿:كقوله تعاىل.ا اجلملة الثانية أيضا تسمى استئنافاً ذوك, استئنافاً      

                                                           
  . 362ص, مفتاح العلوم,السكاكي  -  1
  .362ص  ، املصدر نفسه-  2
  ,) طد (، لبنان-بريوت,املكتبة العصرية ،يوسف الصميلي  :ضبط,جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ,اهلامشيالسيد أمحد -  3

 . 189ص  ,)د ت( 
  .124، ص اإليضاح يف علوم البالغة ,اخلطيب القز ويين -  4



 الوصل بني القدماء واحملدثنيالفصل و                                                        :مدخل

  

 ~15  ~  
 

                        

        ﴾1  

 مجلة »               ﴾   ًكأن   بيانياً  مستأنفة استئنافا

  .2ا كان من أمر موسى حيث فوجئ مبوت القطيبذسائال سأل ما

  :االنقطاعشبه كمال -4

لعطفها على غريها  فلكون عطفها عليها مومهاً  ,ة عن األوىلعكون الثانية مبنزلة املنقط     

  :مثاله قول الشاعر ,لك قطعا ذويسمى الفصل ل

   الظالل �يم أراها يف,وتظن سلمى أنين أبغي �ا             بدال

قربه منه ل »أبغي « لئال يتوهم السامع أنه معطوف على »تظن«على  »أراها « مل يعطف     

  .3مع أنه ليس املراد

أن يكون بني اجلملتني تناسب وارتباط لكن مينع من عطفها مانع وهو عدم قصد  -5

 .4يف احلكم اشرتاكهما

  :مواطن الوصل  -

                                                           
  . 15آلية ا ،سورة القصص - 1

  .90ص ،20جملد ,تفسري التحرير والتنوير ,حممد الطاهر بن عاشور  2-
  .124ص,اإليضاح يف علوم البالغة ,اخلطيب القزويين -  3
  .183ص،جواهر البالغة يف املعاين والبيان و البديع ,السيد أمحد اهلامشي  -  4
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  1:يعتمد معرفة أصول ثالث  هي العطف يف باب البالغة إن      

ال  وجه كونه مقبوالً :وثالثها. فائدته : ثانيها ؟،ووضع من حيث املاملوضع الصاحل مله :أحدها

املعطوف واملعطوف عليه بني  له من شرط هو أن يكونالبد  وكي يكون العطف مقبوالً .مردوداً 

  .2جهة جامعة

  : للوصل ثالث مواضع هي

  3:االنقطاع وكمال االتصال وهو ضربانتوسط بني حاليت كمال -1

 ﴿:لفظا ومعىن كقوله تعاىل. إنشاءأن يتفقا خربا أو  :أحدمها              

                         

       ﴾4 .  

   .أن  يتفقا معىن ال لفظاً : والثاين       

 :تقولترك العطف أوهم خالف املقصود كما  لكن لو ،إنشاءأن ختتلف اجلملتان خربا أو -2

يوهم الدعاء عليه  ذحممد من مرضه؟ فرتك الواو حينئ هل أبلّ :جوابا ملن سألك ,ال وشفاك اهللا

  .1مع أن املقصود الدعاء له

                                                           
  .357السكاكي ، مفتاح العلوم،ص-  1
  .359ص ,املصدر نفسه  -  2
  .127ص ,اإليضاح يف علوم البالغة ,اخلطيب القزويين -  3
   .7اآلية سورة القصص،  - 4
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صد تشريك اجلملة الثانية هلا يف اإلعراب وقٌ  اإلعراب،كان للجملة األوىل حمل من   إذا-3

    .2حيث ال مانع

  :الوصل عند النحويين-ب 

 باب: مثلأشار النحويني إىل ظاهرة الربط باألداة إشارات متفرقة يف خمتلف األبواب النحوية 

  .الوصل التعليق، الضم، الربط،: مصطلحاتة دّ لك بعِ ذوكان  املعاين، حروف التوابع، باب

  :دور الحرف أو األداة في الربط-

أن يدخل  مواضع، إماأن احلرف ال خيلو من مثانية « :)ه316ت ( يقول ابن السراج      

زيد  جاءين: باسم أمسايربط  سوف، أو: الفعل وحده مثل الرجل، أو :وحده مثل االسمعلى 

  .3»يكون زائداً  جبملة، أوأو لريبط مجلة  تام،كالم   باسم، أو أو فعالً  ،بفعلفعال . وعمرو

 أن): يف شرح اإليضاح(احلسني ابن أيب الربيع  أبونقال عن  )ه 911ت ( السيوطيكر ذ وي    

  4:هيكر منها ثالث أقسام تأيت للربط ذ احلروف تأيت على عشرة أقسام و 

  .بني امسني أو فعلني وهي حروف العطف أن يكون رابطاً : الثالث

                                                                                                                                                                          
  .164 م، ص1993 ،3ط  لبنان،-أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت-  1
  .182ص  والبديع،جواهر البالغة يف املعاين والبيان  اهلامشي،السيد أمحد  -  2
 ط لبنان،-بريوت الرسالة،عبد احلسني الفتلي، مؤسسة :حتقيقالنحو، األصول يف  البغدادي،بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي  أبو - 3

 .42ص  ،1 م، ج1996, 3
   ,3 ج, م1985, 1ط,لبنان -بريوت ,مؤسسة الرسالة ,عبد العال سامل مكرم :حتقيق,األشباه والنظائر  ,جالل الدين السيوطي -  4

  .24ص 
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   .اجلربني فعل واسم وهي حروف  يكون رابطاً  أن: الرابع 

  .الشرطيربط بني مجلتني وهي الكلم الدالة على  أن: اخلامس

احلرف يدخل إما للربط أو  أن) املغينيف (عن ابن فالح  )ه911ت(نقل السيوطيكما      

اجلر والعطف والشرط  حروف: الربطويندرج حتت  .النقل أو للتأكيد أو للتنبيه أو للزيادة

  .1لتعلقه بغريه الشيءالداخل على  ألن الربط هو واملصدر؛ والتفسري واجلواب

  .االختصارباإلضافة إىل دور األداة واحلرف يف الربط هلا أيضا فائدة يف 

ا ذترى أنك إ االختصار، أالأن الغرض يف احلرف إمنا هو «: )ه392ت ( ابن جينيقول      

هل قام زيد؟ فقد نابت هل عن :ا قلت ذوإ »أنفي«عن  »ما«فقد نابت ,قلت ما قام زيد 

احلرف ختفيفا ف ذهبت حتذفلو  , االختصارفوقوع احلرف مقام الفعل وفاعله غاية  »استفهم«

    .2»املختصر إجحاف فيه اختصارألن ألفرطت  يف اإلجياز؛

   

  : أدوات الربط -

  :كر البعض منهاذ ا سنقتصر على ذل ،كثريةالربط يف اللغة العربية  أدوات    

يف كتابه مغين اللبيب روابط اجلملة مبا هي خرب عنه وهي  )ه761ت (هشام  نابكر ذ     

    :عشرة

                                                           
 . 29ص  املصدر نفسه ، -  1
  . 269ص, 1ج,م 1993, 3ط,دمشق,دار القلم ,حسن هنداوي :حتقيق,صناعة األعراب سر  ,الفتح عثمان بن جين  أبو -  2

  



 الوصل بني القدماء واحملدثنيالفصل و                                                        :مدخل

  

 ~19  ~  
 

 عموم: مبعناه، اخلامسإعادته : الرابع املبتدأ،إعادة : الثالث اإلشارة،: الثاين الضمري، :أحدها

ة منه أو ات ضمري على مجلة خاليذيعطف بفاء السببية مجلة  أن: السادس دأ،تاملبيشتمل 

 ،يشمل على ضمري مدلول على جوابه باخلرب شرط: والثامن بالواو، العطف: والسابع بالعكس،

  .1اجلملة نفس املبدأ يف املعىن كون: الضمري، والعاشرأل النائبة عن : والتاسع

     :العطفالربط حبروف -

ا كانت ذه الواو إذاعلم أن ه«: عرابيف كتابه سر صناعة اال) ه392ت (بن جين ويقول ا 

واآلخر العطف إال أن داللتها على اجلمع أعم أحدمها اجلمع : ا دالة على شيئنيعاطفة فإ�

  .2»فيها من داللتها على العطف

يف شرح املفصل أن املراد من عطف اجلملة على اجلملة ربط ) ه538ت(الزخمشري كر ذ     

  .3اجلملتني باألخرى إحدى

 ،»حىت«و ،»مث« و ،»الفاء« ،»الواو«: وهيكر ذٌ أما عن عدد حروف العطف عشرة كما     

فاألربعة األوىل  ،»ال«و  »لكن« و ،»بل« و مكررة،مكسورة  »أما«و  »أم« و ،»أو« و

 ،]...[يف الفعل االشرتاك وهو واحدمتواخية أل�ا جتمع املعطوف واملعطوف عليه يف حكم 

من جهة أ�ا ألحد الشيئني  »إما«و »أم« و  »أو«: متواخية، وهيوالثالثة اليت تليها يف العدة 

                                                           
  لبنان، -بريوت العصرية،حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة  : اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيقمغين هشام األنصاري،ابن  :ينظر-  1

  .577-573 ، ص2 م، ج1991,) طد (
  .639، ص 2جسر صناعة األعراب،  ابن جين، -  2

بريوت  العلمية،دار الكتب  يعقوب،بديع  إميل: للزخمشري، تقدميشرح املفصل  ،املوصليقاء يعيش بن علي بن يعيش الب موفق الدين أبو - 3

  .6- 5ص  ،5 م، ج2001,  1ط لبنان،
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ألن الثاين فيهما  متواخيان »لكن«و »بل« أخر، وأو األشياء وإن انفصلت أيضا من وجوه 

  .1ةفردم »ال« ، وواإلثباتالنفي على خالف معىن األول يف 

  :الشرطالربط بالفاء بجواب -

  جواب الشرط؟كانت احلاجة إىل الفاء يف   وما: قيلفإن «) ه392ت(قال ابن جين    

أنه إمنا دخلت الفاء يف جواب الشرط توصيال إىل ا�ازاة باجلملة املركبة من املبتدأ  :فاجلواب

 يكافئك،فاهللا  إىلحتسن  إن: قولكفاجلملة يف حنو  به، ي جيوز أن يبتدأذالكالم ال واخلرب، أو

  .2»بآخرهيرتبط أول الكالم  لوال الفاء مل

   ﴿ :حنو قوله تعاىل,باألخرى كما تربط الم جواب لو ولوال إحدى اجلملتني    

            ﴾3 .  

 .4ألخرىباارتباط احدى اجلملتني دخول الالم لتأكيد 

  :الوصل بحروف الجر-

اعلم أن هذه احلروف تسمى حروف «:عن حروف اجلر  )ه643ت(يقول ابن يعيش     

  .5»ألفعال قبلها إىل األمساء بعدها اإلضافة أل�ا تضيف معاين ا

                                                           
  .5-4للزخمشري، صاملفصل  يعيش، شرحابن  -  1
  .253، ص1األعراب، جصناعة  جين، سرابن  -  2
  .10اآلية ،سورة القصص -  3
  . 143ص, )د ت(,) طد ( ,لبنان-بريوت,دار جرير,املفصل يف علم العربية ,القاسم حممود بن عمر الزخمشري  فخر خوارزم أبو -  4

  . 454،ص 4ج,ح املفصل للزخمشري  ,شرن يعيش اب -  5
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 االسمحروف اجلر تصل ما قبلها مبا بعدها فتوصل «: )ه316ت(كما يقول ابن سراج      

  .1»...باالسموالفعل  باالسم

  : الوصل بأدوات الشرط-

 ربط كل مجلة من ,إال أنه ملا دخل ها هنا حرف الشرط «: )ه643ت(يقول ابن يعيش      

  .2»حىت صارت كاجلملة الواحدة,الشرط واجلزاء باألخرى 

  :الوصل بأداة االستثناء-

فقد زعم بعضهم أ�ا عاملة .يف االستثناء )) إال((وأما  «:)ه911ت(يقول السيوطي     

االسم بعدها كتوصيل واو املفعول معه الفعل إىل والصحيح أ�ا موصلة الفعل إىل العمل يف 

  .3».....العمل فيما بعدها

  :الوصل بواو المعية -

املاء  استوي((أال ترى أن واو املفعول معه يف قولك «:)ه643ت(يقول ابن يعيش     

)) مع((جندها تفيد معىن اجلمع أل�ا نائبة عن قد )) جاء الربد والطيالسة((و))واخلشبة

  .4»االجتماعاملوضوعية ملعىن 

                                                           
 . 408ص , 1 ج,األصول يف النحو ,ابن سراج  -  1
 . 230ص,  1ج,للزخمشري شرح املفصل ,ن يعيش اب -  2
  . 254ص , 2ج ,األشباه والنظائر , وطييسال -  3
 .7ص, 5ج,شرح املفصل للزخمشري ,ابن يعيش  -  4
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  :الوصل بواو الحال -  

واو احلال ال خيرجها عن أن تكون جمتلبة لضم مجلة إىل  « : )ه 471ت ( اجلرجاين يقول     

  .1»مجلة 

        

والوصل مبختلف واضحة إىل قضية الربط  السابقة نالحظ إشارةمن خالل أقوال العلماء 

أن كالم النحويني على درجة كبرية من الوضوح وبصورة  لفقياصبحي  الربط، ويرىأدوات 

   .2أوضح منه ين إن مل تكن.من كالم النصي تقرتب كثرياً 

كما يؤكد أن مالحظات النحويني القدماء مل تتوقف على حد اجلملة بل تعدت إىل الربط   

ولكنهم أشاروا إشارات ,يضع النحويني نظرية كاملة ملعاجلة النص  نعم مل،مجلةبني أكثر من 

  .3تعد لبنات يف بناء التحليل النصي

  :الفصل والوصل في لسانيات النص-4

الكربى، البنية اللغوية  عّدهغوية من اجلملة إىل النص بلسانيات النص يف حتليال�ا الل انتقلت   

عد قصورا يف الدراسة اللغوية إذ ال ميكن دراستها منفصلة عن سياقها يألن حتليل اجلملة  وذلك

                                                           
  .58ص,دالئل اإلعجاز ,عبد القاهر اجلرجاين   -  1
  .86ص, 1ج ,علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق , الفقي  إبراهيمصبحي  -  2

  .87ص، 1ج املصدر نفسه،-  3
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أو طرح اجلملة  االستغناءولكن هذا ال يعين ،1اللغوي املتمثل يف البنية اللغوية   الكربى للنص

  .2ةفهي جزء من النسيج العام يف بنية النص الكلي

مجل أو متتاليات متعاقبة خطيا ولكي تدرك كوحدة متماسكة حتتاج إىل  عبارة عنفالنص    

  .3عناصر رابطة تصل بني أجزاء النص

  .النصتساهم يف متاسك  الوسائل اليتالفصل والوصل إحدى  ويعدّ 

واسطة تتمثل يف أداة  باستعمالعالقة حنوية  اصطناع:الوصل بأنه يعرف مصطفى محيدة      

  .4رابطة تدل على تلك العالقة

إشارة إىل أن اللسان العريب ال » اصطناع«ويقول مصطفى محيدة وقد استعملت هنا اللفظة     

  .5االنفصالأو اللبس يف فهم , االرتباطيلجأ إىل الربط إال عند خوف اللبس يف فهم 

  

 6.أحد املرتابطني بآخر اتصالكما يعرفه متام حسان على أنه قرينة لفضية على 

وهو نشوء عالقة حنوية سياقية وثيقة بني معنيني  االرتباطأما الفصل فيطلق عليه مصطلح    

  .7فهي أشبه بعالقة الشيء بنفسه,دون واسطة لفظية 

                                                           
  .36ص, 1 ج,النصي بني النظرية والتطبيق  اللغة الفقي، علمصبحي  -  1
  .19النحوي، صحنو النص إجتاه جديد يف الدرس  ،أمحد عفيفي -  2
  .3ص,م1991, 1ط,لبنان –بريوت ,املركز الثقايف  العريب ,اخلطاب   انسجاممدخل إىل  النصلسانيات  حممد خطايب،-3
  .1صالعربية ،يف تركيب اجلملة  والربط االرتباط محيدة، نظاممصطفى  -  4
  .144نفسه، صاملرجع  -  5
  .213ص,م   1994, ) طد (, املغرب –الدار البيضاء  ,دار الثقافة , اللغة العربية معناها ومبناها,متام حسان  -  6
  . 1 ص , يف تركيب اجلملة العربيةوالربط  االرتباطنظام ,مصطفى محيدة  -  7
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ويكمن دور الوصل يف بناء النص وتنظيم بنية املعلومات داخله كما يسمح للكاتب أن     

الوقائع يف النص مما يساعد القارئ يف متابعة  استمراريةيكون مقتصدا باإلضافة إىل كونه حيقق 

  .1خيوط الرتابط املتحركة عرب النص

 سابق بواسطة إحدى مذ كور  الستعادةإنعاش الذاكرة «كما تتجلى وظيفة الوصل يف    

 

  .2اليت تعني إىل الوصول إىل هذه الغاية فضيةاللالوسائل 

ويول من الضروري وجود أدوات مادية ظاهرة حتقق للنص متاسكه حيث يقول  ويؤكد براون   

  .3»أل�ا  املصدر الوحيد خلاصية النص ,تظهر الروابط األدواتية بني اجلمل أكثر وضوحا «:

املقطعني  اجلملتني أوالزناد أن حضور أداة الربط مشروط باخلالف بني  وأكد األزهر   

  :الوجوهجيمع عدد من  »اخلالف«ومصطلح  ،املتصلني أو املتباعدين

    .) ou  / et ( أو   /تعاقب يف الذكر و-

  . النتيجة تعقب السبب:تعاقب على أساس السببية  -

  .جديدتعاقب على أساس إضافة عنصر إخباري  -

  .)متباعدينوهو أمر جيري عادة بني (تعاقب على أساس الرتديد أو التذكري  -

  .غريهاتعاقب جيمع نظريا هذه الوجوه كلها أو بعضها أو بعضها مع  -

                                                           
  .99ص ,م 2009,   2ط ،مصر-القاهرة,مكتبة اآلداب ,سليمان عطار :تقدمي , النظرية والتطبيق علم لغة النص ,عزة شبل حممد  -  1
 . 109ص ,م 1993, 1ط ،مصر-القاهرة,عامل الكتب ,البيان يف روائع القرآن,متام حسان  -  2
  ,السعودية-الرياض,النشر العلمي واملطابع ,الزليطين ومنري  الرتيكي حممد لطفي : ترمجة ,وج يول حتليل اخلطاب  ،براون , ب, ج -  3

  . 234ص,م  1997, ) طد ( 
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  1.املفسرة االعرتاضيةتعاقب على أساس البيان وهو أمر يكثر يف اجلمل  -

   2:ك الروابط أصنافا خمتلفة أمههاولقد صنف فان داي

  .الوصل التشريكي-أ

  .الفصل والتخيري البديهي- ب

  ).بتقابل(املعارضة - ج

  .)باالستدراك(التعارض -د

  .الشرط- ه

  .العلة والسبب -و

  .الغاية أدوات الوصل والربط -ز

  .) الزمانية واملكانية واخليالية (الظروف - ح

نقصد بالوظيفة ( متماثلة نواع املختلفة من الوصل ونشري هنا أنه إذا كانت وظيفة هذه األ   

فقد يعين  الوصل , النص خمتلفة  فإن معانيها  داخل) هنا الربط بني متواليات املشكلة للنص

)  نتيجة(ارة معلومات مضافة  إىل معلومات سابقة  أو معلومات مغايرة للسابقة  أو معلومات ت

  .3إىل غري  ذلك من املعاين)  السبب(مرتتبة عن السابقة 

                                                           
  .56ص,م  1993 ،1ط,لبنان –بريوت , املركز الثقايف العريب ,نسيج النص ,األزهر الزناد  -  1
  .84ص,م  2000, ) طد ( ,  لبنان–ريوت ب ،أفريقيا الشرق ,عبد القادر قنيين : ترمجة, النص والسياق , فان دايك -  2
  . 24اخلطاب، ص انسجامإىل  النص مدخل حممد خطايب، لسانيات -  3
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العربية لسانيات النص ختتلف عنها يف اللغة  والربط يفكما نشري إىل أن أدوات الوصل      

  ءلسانيات النص  تستعمل لربط أجزااألداة  حيث نالحظ  أن  احلرف أو يف  اليت تتمثل

ىل غري إمن ناحية أخرى , يف هذه اللحظة ,باإلضافة :النص  عبارات و كلمات  من مثل 

  .ذلك  من العبارات 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                          

  

  

  

  

 



  

 الفصل��ول 
الوصل����سورة�القصص�من�منظور�

  لسانيات�النص
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  توطئة

 )احلذف - االستبدال –اإلحالة (ختتلف طبيعة الربط باألداة عن عالقات الربط األخرى              

يف اخلطاب، أخرى تعترب عن معان معينة تفرتض وجود مكونات حالية، وإمنا عالقة إ ليستهي ف

فالربط  .1نصبني األجزاء املختلفة لل خاصاً  بعض الكلمات والعبارات لتحدد رابطاً فتستخدم 

أنه حتديد للطريقة اليت  ؛2اتحالعالقات بني املساحات أو بني األشياء يف هذه املسا إىليشري 

  .3يرتابط �ا الالحق مع سابق بشكل منظم

  : 4أربعة أنواع هاليدي ورقية حسن العطف إىل عسائل الربط يف إطار العطف فر و ولتنوع 

 andومتثله) Additive(إضايف   - أ

 YETومتثله) adversative:(عكسي  -  ب

 Soومتثله)casual:(سبيبج 

  thenومتثله ) temparal:(زميند 

 

  

 

  

                                                           
  .110عزة شبل حممد ،علم لغة النص، ص -  1

 .35،صم 1998، 1ط ،مصر -متام حسان، عامل الكتب، القاهرة:،ترمجة بوجرائد ،النص واخلطاب واإلجراء روبرت دي -  2

 .23ص، مدخل  إىل انسجام اخلطاب حممد خطايب، لسانيات النص -  3

 .259،ص1بني النظرية والتطبيق ،ج يصبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النص -  4
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  )Additive conjunction: (الوصل اإلضافي -

اليت هلا نفس احلالة، فكل منهم صحيح يف عامل النص  األشياء اإلضايف يربطالوصل      

  .1)آم -أو -كذلك   -أيضا-و( األدواتوغالبا ما يشار إليه بواسطة 

  :مثل أخرىعالقات  ضايفالاالعامة للوصل  ةقولمن املو يندرج ض

  2...باملثل:املتحقق يف الربط بني اجلمل بواسطة تعبري من نوع:الداللي التماثل

   ألمهيةاأوهلا نفس  األثرديدة هلا نفس النقطة اجل أن يستخدمها املتكلم للتأكيد علىحيث     

وهو ما يعرب عنه من خالل ،كما ميكن  استخدام املقارنة املنفية عندما يكون املعين غري متشابه 

  .3)، وعلى العكس، وباملقابل أخرىومن ناحية (العبارة 

  4...أعين ،بتعبري آخر :مثل  عابريوتتم بت: عالقة الشرح  

  5...مثال،حنو: املتجسدة يف التعابري مثل: عالقة التمثيل

موعة جم هناك ، كذلك )حنو خاص على –خاصة ( :الكلمات الدالة علي التخصص مثل

من خالل تقدمي  اإلضافةط مبعين باملناسبة ،اليت ترتب -فة باملصاد:(عن الكلمات مثل ةصغري 

                   .6ا بعديف البال فيمفكرة تالية إي فكرة ختطر 

 

                                                           
  .111عزة شبل حممد،علم لغة النص النظرية والتطبيق،ص  -  1

 .23انسجام اخلطاب،ص خطايب،لسانيات النص مدخل إىلحممد  -  2

 .111ص ،النظرية والتطبيق عزة شبل حممد،علم لغة النص -  3

 .23مدخل إىل انسجام اخلطاب ،ص  لسانيات النص،حممد خطايب -  4

 .23املصدر نفسه، ص -  5

  .111عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص-  6
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  :في سورة القصص اإلضافيللوصل  يالتحليل النص

هذه السورة مكية نزلت واملسلمون يف مكة قلة مستضعفة، واملشركون هم أصحاب احلول      

والقيم ، نزلت تقرر إن هناك قوة  ىنزلت تضع املوازين احلقيقية للقو  .الطول اجلاه والسلطان

قيمة اإلميان،  هيهذا الكون،يف اهللا، وان هناك قيمة واحدة  قوة واحدة يف هذه الوجود هي

ومن كانت قوة . من كل مظاهر القوة ولو كان جمرداً .همن كانت قوة اهللا معه فال خوف عليف

انت له  قيمة اإلميان فله اخلري ساندته مجيع القوي، ومن ك مأنينة ولوطاهللا عليه، فال أمن وال 

    .1أصال  يءش بنافعةومن فقد هذه القيمة فليس .كله 

–قوم موسي –ان السورة علي قصة موسى وفرعون يف البدء وقصة قارون مع قومه ييقوم ك    

جبربوت احلكم والسلطات، ولقد  فرعون علي بين إسرائيل واستطال بغيلقد  [...]يف اخلتام

 هواستطال جبربوت العلم واملال وكانت النهاية واحدة، هذا خسف به وبدار  قارن عليهمبغي 

  .2وذلك آخذه اليم هو وجنوده 

ويتجلى الوصل اإلضايف  يف هذه السورة بأدوات العطف اليت جعلها كريستال أول وسيلة     

جلمل يف النص تقوية  الروابط بني متواليات ا لىأل�ا تعمل ع؛  3من وسائل التماسك النص 

  .4ترتيب املعاين أووجعلها متماسكة كاجلمع بني األلفاظ آو اجلمل، والتخيري بينها 

  : ومن أمثلة ذلك يف السورة ما يلي

                                                           
 .2674-2673،ص  5م، جملد 1972، 1مصر، ط  -القاهر،د قطب،يف ظالل القران،دار الشرق سي -  1

 .2676املصدر نفسه، ص  -  2

 .253، ص 1بني النظرية والتطبيق ،جي إبراهيم  الفقي، علم اللغة النص صبحي -  3

صهوة املاء شاعر مروان مجيل حسني، جملة اجلامعة عبد الفتاح محاد،حسني راضي العايدي، أثر العطف يف التماسك النصي ديوان على - 4 

  .327، ص2012يونيو ،، العدد الثاين20اإلسالمية  للبحوث اإلنسانية، ا�لد 
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  ﴿:قال تعالى                  

                   ﴾   4اآلیة    

حرف العطف الواو يف وصل مجل هذه اآلية وجعلها متماسكة حيث مجعت بني  أسهم 

ي يف أرض فقد جترب وطغ.  عون يعذب �ا قوم بين إسرائيل خمتلف أنواع العذاب اليت كان فر 

املعهودة يف الظلم والعدوان وجعل أهلها فرقا يشيعونه يف كل ما يريده من مصر وجاوز احلدود 

ىت الهلم وتعذيبهم بشذواست عمالوذلك بتسخرهم يف الشاق اخلطر من األ 1الشر و الفساد

كي ال   اإلناثذكور من أطفاهلم عند والد�م استبقاء ال أنواع العذاب، وبعد ذلك كله تذبيح

ًا يولد يف بين إسرائيل يذهب مولود لكهنة قالوا له إنّ وذلك ألن ا ،2لرجال فيهمتكاثر عدد اي

  .3يهملكك علي يد

﴿ : لىقال تعا                

     ﴾  5اآلیة                                       

يف املوضع األول يف متاسك  أسهمورد حرف العطف الواو يف هذه اآلية ثالثة مرات حيث      

 فبعدحداث مرتابطة يف  جعل األ يف باقي املواضع أسهمكما ،هذه اآلية مع اآلية السابقة هلا 

                                                           
السيد حممود : وتعليقتصحيح  ،البغدادي، روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين لوسيالفضل شهاب الذين السيد حممود األ  وأب - 1

 . 43، ص 2ج , )د ت(, )د ط(لبنان، –البغدادي، دار الرتاث العريب، بريوت  ياأللوسشكري 

  .2677ص، 5جملد  ،سيد قطب، يف ظالل القران  -2

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، : عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القران، حتقيق  وأب - 3

 .230ص ،م 2006، 1لبنان، ط -بريوت
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ت واو العطف فسامه استضعفوا بنعمه ،ن ميّن على الذين اهللا أ أرادإن استضعف فرعون قومه 

  .مة وجعلهم للوارثني اهللا عليهم بأن جعلهم أئ م حيث منّ لنعايف اجلمع بني هذه 

  ﴿ :قال تعالى                

    ﴾  6اآلیة   

متاسكها مع  إىل أدى ذيالواو ال حرف العطف بدأت هذه اآلية بوصل إضايف بواسطة      

ألرض وان قوم موسى بالتمكني هلم يف ا يف تتاىل  نعم اهللا على أسهم ا، واآلية السابقة هل

  .أيديهم يكون زوال ملك فرعون على

﴿  :قال تعالى                      

                    ﴾7اآلیة     

اء يف اجلمع بني فلاالواو اليت وردت ثالثة مرات وكذلك  املتمثلة يفحروف العطف  أسهمت   

فأدوات العطف حتقق التماسك النصي العتبارها وسيلة من وسائل أحداث قصة موسى 

  .1لعناصر النص املختلفة محاً متال التماسك وكذلك فهي متثل امتداداً 

﴿ :ىتعال قال                 

         ﴾   8اآلیة     

                                                           
 .280ص،1بني النظرية والتطبيق،ج يي إبراهيم  الفقي،علم اللغة النصصبح-  1
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السابقة  باآلية بوصل هذه اآليةفاء العطف يف ربط اإلحداث بعضها ببعض وذلك  أسهمت

اء لتدل على التقاط إل فرعون موسى عليه فلابنها يف اليم جاءت إ ىم موسفبعد آن ألقت أ

  .السالم

 ﴿ :ىقال تعال                      

     ﴾   9اآلیة   

واو العطف الذي وصل هذه اآلية باآلية ثالثة روابط متثلت يف  احتوت هذه اآلية على   

يف حتقيق الوصل اإلضايف بالتخيري بني  أسهم الذي ) أو(حرف العطف  ، إضافة إىلالسابقة هلا

أو أكثر  تني وصل بالتخيري يعين الربط بني صور ال، ف االنتفاع مبوسي عليه السالم أو اختاذه ولداً 

من صور املعلومات إذا تكونان متحدتني من حيث البيئة أو متشا�تني وإذا كانت احملتويات 

لق اجلمع يف عامل النص فإن الصدق يف حالة التخيري ال يتناول إال حمتوى مجيعا صادقة عند مط

  .بصاحبها كما ساهم واو احلال يف ربط مجلة احلال. 1واحد 

﴿: تعالى قال                     

            ﴾  10اآلیة  

ق بواسطة حرف العطف الواو حيث أدى إىل ت هذه اآلية بوصل إضايف الذي حتقبدأ   

     .متاسكها مع اآلية السابقة هلا 

                                                           
1
  .35م ،ص1998، 1مصر، ط-متام حسان، عامل الكتب، القاهر:ترمجة  ،واإلجراءواخلطاب روبرت دي يوجراند ، النص  - 
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 ﴿:قال تعالى                ﴾  

  . 11اآلیة 

واو احلال يف   إىلاء إضافة ذلك الفنالحظ يف هذه اآلية كيف احتدت  واو العطف وك      

،كما ت يف متاسك اآلية مع اآلية السابقة هلا أسهمجعل مجل هذه اآلية متماسكة،فالواو 

تقص أثره يف حذر وخفية خت موسى أ وكيف ذهبت  حداثسامهت الفاء  يف تعاقب األ

ساقته القدرة اليت ترعاه وتبصر به عن واق فإذا �ا تعرف أين وتتلمس خربه يف  الطريق واألس

واو احلال فقد سامهت يف تبيني  أما و، 1للرضاع ثديخدم فرعون يبحثون له عن  أيديبعد يف 

  .2و أ�ا أختهشعورهم بأ�ا تقصه وتتعرف عليه أ حال آل فرعون بعدم

﴿  :ىقال تعال                    

             12﴾ اآلیة.  

مستأنفة اجلملة جاءت ثالثة روابط هي واو االستئناف حيث  اآلية على اشتملت هذه    

 أي ثدين يقبل عليه السالم أ أيب موسى حيث 3مهأإىل للشروع يف بيان سبب رده  مسوقة

تتايل وتعاقب  يف أسهمتواو االستئناف جند فاء العطف اليت  إضافة إىل ،رضعةم

  .احلال بصاحبها ربط مجلة واو احلال يف  أسهمتاألحداث،كما 

                                                           
 .2680،ص5سيد قطب، يف ظالل القران،جملد  -  1

  .50،ص20روح املعاين،ج ،ياأللوس -  2

 .576،ص20، ج5جملد  ،م 1999، 7لبنان،ط-حمي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، دار بن كثري، بريوت -  3
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 ﴿ :قال تعالى                      

        ﴾ 13اآلیة  

ة هذه اآلية يف تعاقب وتتايل األحداث بعودة موسى عليه فاء العطف يف بداي أسهمت  

  .بعضها البعض  إىلربط اجلمل  إىلأمه كما أدت واو العطف  م إىلالسال

 ﴿: تعالى  قال               

    ﴾ 14اآلیة   

السالم بعد بلوغه واو االستئناف يف بداية هذه  اآلية يف تتمة قصه موسى عليه  أسهمت   

  عليه  عن سنوات الطوال ما بني مولد موسىحيث سكت سياق القصة بعد هذا  األشد

) كذلك( بلفظة متبوعةواو العطف  أسهم كما،1شبابه واكتماله السالم واحللقة الثانية اليت متثل

  .يف حتقيق الوصل اإلضايف بربط مجل هذه اآلية

 ﴿:قال تعالى                        

                      

                           

  15اآلیة﴾

                                                           
  .2681، ص5سيد قطب، يف ظالل القرآن، جملد -  1
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وجعلها مرتابطة  اآليةها يف ربط مجل هذه مجيع إحتدتستة روابط  على اآليةاحتوت هذه   

كما قام حرف اجلر وتعاقبها   األحداثاء يف تتايل فكل من حريف العطف الواو وال  أسهمفقد 

  بربط ما قبلها مبا بعدها) على(

﴿  :تعالىل قا                        

 ﴾  16اآلیة  

ورد املالقى أب بينها وقد والرتتي األحداثتعاقب  ىعملت فاء العطف يف كال املوضعني عل 

وكذا التعقيب وقد يالزمها  ىنن معناها الرتتيب لفظا ومعأبكتابه رصف املباين يف  اء الف معىن

  .1واضعالتسبيب يف بعض امل

﴿ :لىقال تعا                   

               ﴾ سامهت فاء االستئناف يف   18اآلیة

   .سامهت فاء العطف يف الربط بني اجلملأكما ،ترابطها و  األحداثيف تتايل  اآليةبداية هذه 

﴿   :قال تعالى                        

                             

     ﴾ 19آلیة ا  

                                                           
 ،سوريا–أمحد حممد اخلراط ،جممع اللغة العربية ،دمشق :أمحد بن حممد النور املالقى ، رصف املباين يف شرح حروف املعاين،حتقيق : ينظر-  1

  .377ص , )د ت(, )د ط(
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عطف اليت بأداة الربط املتمثلة يف فاء ال السابقة هلا اآليةمعطوفة على  اآليةجاءت هذه    

  .كها و متاسواو العطف كذلك يف ربط اجلمل  أسهمكما ، يف ترابط اآليتني أسهمت

﴿ :ىقال تعال                         

                 ﴾  20اآلیة   

جاء حرف العطف الواو لربط هذه اآلية باآلية  ،وابطثالثة ر  لىاآلية عاحتوت هذه    

هذا ما وضحه ابن و  بعده يف وصل السابق له بالالحق) من(حرف اجلر  أسهمالسابقة هلا،كما 

 إىلإضافة  ،1»فهذه احلروف اليت للجر كلها تضيف ما قبلها إىل ما بعدها «: بقولهالسراج 

  .ومرتابطة الفاء العاطفة يف جعل اجلمل متتاليةدور 

﴿ :لىقال تعا                        ﴾  

  21 اآلیة

 باآليةربط هذه اآلية  إىل أدتبواسطة فاء العطف اليت  إضايفوصل ب اآليةهذه  بدأت   

باخلروج ألن قومه  نصح الرجل موسى أنفبعد  ،هاوتعاقب  األحداثتتاىل  إىل إضافة،السابقة 

  .قتله خرج موسى خائفا وهو يدعو اهللا أن ينجيه من القوم الظاملني دوااأر 

 ﴿:تعالىقال                       ﴾ 

   22اآلیة 

                                                           
  .414، ص 8ابن السراج ، األصول يف النحو ،ج-  1
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يف استمرارية  أسهمتالعطف اليت من خالل واو  اآليةإلضايف يف هذه مت الوصل ا    

بالد مدين إذ جيد فيها يقصد  أنمن مصر أهلمه اهللا  خرج موسى أنفبعد ،بطهاااألحداث وتر 

  .1سيجد يف وجهتهمن  أين يتوجه والىل إالنبوءة ومل يكون موسى يعلم  بآداب يٌبصره نبياً 

﴿    :قال تعالى                   

                                

    ﴾  23اآلیة  

 ،الواو مكرر ثالثة مرات ابط متثلت يف حرف العطف و ر  أربعة على اآليةاحتوت هذه     

 اآليةوكذا ترابطها مع ،داخليا  اآليةمتاسك هذه ىل إأدي ا مم) حىت(جلرىل حرف اإ إضافة

مكونات النص القرآين العطف ازدادت قوة التماسك بني  أدواتفكلما ازداد عدد  ،السابقة

  2.لتخرج يف النهاية نصا حمكما متماسكالماته وعبارته ومجله وقصصه وسوره بني ك

﴿ : لىقال تعا                          

  ﴾  24اآلیة   

روابط متثلت يف  أربعة لوصل يف هذه اآلية فقد اشتملت علىا أدواتنالحظ تعدد وتنوع      

فقد  )من(،وكذلك حرف اجلر )مث(حرف العطف  إىل إضافةفاء العطف اليت وردت مرتني 

نص  أليكل هذه الروابط يف ربط اجلمل وترتيبها وجعلها متماسكة فلكي تكون   أسهمت

                                                           
 .97،ص20حممد الطاهر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،التنوير، جملد:ينظر -  1

 .258،ص1والتطبيق،ج يةالنظر  يالنص صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة -2
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ية حبيث تساهم هذه صاللغوية اليت ختلق الن  جمموعة  من الوسائل يعتمد على أني غنصية ينب

  اجلر من بني هذه الوسائل  وحروف حروف العطف وتعد 1الوسائل يف وحدته الشاملة 

﴿ :ىقال تعال                      

                            

       ﴾   25اآلیة  

يف متاسكها داخليا أي بني مجلها  أسهمتاليت  الروابطدد وتنوع تع اآليةيف هذه  نالحظ    

أن  ن اهللا استجاب له فقيض شعيباً تؤذن بأ أناء فقد عرفت الف. اآلية السابقة هلا وخارجيا مع

يرتيث يف اإلرسال وراءه  مل شعيباً  نبأ أيضااء لفوتؤذن ا...][ويزوجه ضيفهلوراء موسى  يرسل

يزل عن مكانه يف مل  ورة فجاءته وهوفٌّ إحدى البنتني اللتني سقى هلما وهى صَ  فأرسل

) من وعلى(ف وكذلك حريف اجلر الروابط اليت متثلت يف واو العط قيعن باهذا فضال ،2الظل

  .يف تسلسل األحدث وتالمحها  أسهماالذين 

﴿: ىقال تعال                           

                             

    ﴾   27اآلیة   

                                                           
 .13،ص 1، جالسابقاملصدر  -  1

  .103،ص20جملد  تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، -  2



 الوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص                              :األولالفصل 

  

 ~40  ~  
 

  .ومتاسكها  اآليةيف الربط بني مجل هذه  اءالف يف العطف الواو وحر  أسهم    

﴿:لىتعا لقا                         

      ﴾ 28اآلیة     

اء والواو الذين كان هلما دور  فبواسطة حريف العطف ال اآليةيف هذه  اإلضايفحتقق الوصل    

   .كبري يف ربط اجلمل بعضها ببعض

  ﴿: لىقال تعا                  

                         

   ﴾29 اآلیة   

يف  متاسك  أسهمتتملت هذه اآلية على ثالثة  روابط تكمن يف فاء العطف اليت شا     

 إضافة ،ربط اجلمل بعضها ببعض إىل أدتوكذلك واو العطف اليت  ،السابقة هلا اآليةمع  اآلية

 الربط بني صورتني تكون ينالذي حقق ما يعرف بوصل التخيري ويع) وأ(حرف العطف  إىل

  1.حمتوي واحد ن يقع علىأ االختيار ال بد أنحمتويا�ا متماثلة وصادقة غري 

  ﴿ :لىقال تعا                  

             ﴾    30اآلية  

                                                           
 .129أمحد عفيفي ،حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي ،ص -  1
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يف ربط األحداث و  أسهمتبواسطة فاء العطف اليت  إضايفبوصل  اآليةبدأت هذه     

يف ربط السابق بالالحق ،فحرف اجلر يٌعد ) يف(و) من(اجلرإىل دور حريف  باإلضافة ،تتاليها

  1...و املتعلق فيجعل األول يف تتمة معىن الثاين  رابطة بني ا�رور 

 ﴿:  قال تعالى                       

              ﴾ 31اآلية .  

إىل  إضافة،روابط حيث ورد حرف العطف الواو ثالثة مرات  أربعة لىع اآليةهذه  تملتاش    

  .مرتابطة ومتماسكة اآليةمجيعا يف جعل مجل هذه احتدت  فاء العطف

  ﴿  :قال تعالى                    

                       

       ﴾   32اآلية  

اء وذلك جبعل مجل فال و طف الواولعية بواسطة حريف اآليف هذه ا اإلضايفيق الوصل قمث حت   

تاليف �لهل  أيساهم واو العطف يف تكثيف اخلطاب عن طرق االختزال، مرتابطة، كما  اآلية

   2.كذلك لكان لدينا خطاب ملئ باحلشو  األمراخلطاب،ولو مل يكون 

                                                           
  .139متام حسان ،البيان يف روائع القرآن،ص-  1

  .25حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب،ص: ينظر-  2
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﴿ : قال تعالى                       

    ﴾   34اآلیة  

  ية السابقة آلية يف متاسكها مع اآلواو العطف الذي ورد يف بداية ا حرف أسهم        

  . بعضها ببعضاجلمل ربط العاطفة على  الفاءكما عملت ،هلا  

﴿ : لىقال تعا                        

             ﴾   35اآلیة     

  ية آلذلك الفاء يف متاسك مجل هذه ايف العطف الواو الذي ورد مرتني، وكحر أسهم        .

إمنا جئت بالواو لتضم اآلخر «:قال وظيفة الواو والفاء يف الربط حيث وقد أشار سيبويه إىل 

قبل األخر، والفاء وهي  تضم الشيء  على األول وجتمعها وليست فيه دليل علي أن أحدمها

  1»...بعضه يف أثر بعض إىل الشيء كما فعلت الواو، غري أ�ا جتعل ذلك متسقا

  

 ﴿ : لىقال تعا                       

           ﴾   36اآلیة                                                                

  

                                                           
 4م،ج1982،  2 طمصر،-القاهرة مكتبة اخلاجني،هارون،عبد السالم حممد :حتقيق،قنرب،كتاب سيبوية عمرو بن عثمان بن البشر وأب- 1

  .17-16 ص
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السابقة هلا، كما كان حلرف  اآليةب 1 هاربط اآلية يف بداية هذه متكن وظيفة فاء االستئناف يف

  .مرتابطة اآليةدور يف جعل مجل ) يف(وكذلك حرف اجلرالعطف الواو  

﴿  : تعالى قال                     

           ﴾ 37 اآلیة                                                              

يف املوضع أسهم ني متثال يف حرف الواو مكرر مرتني حيث بطرا على اآليةاشتملت هذه     

 اآليةل مجيف املوضع الثاين يف وصل  أسهماألول يف ربط هذه اآلية باآلية السابقة هلا،كما 

  .وترابطها

﴿ :لىقال تعا                       

                           

    ﴾ 38 اآلیة   

فاء  إىلأربعة روابط متثلت يف واو العطف اليت وردت مرتني، إضافة  احتوت هذه اآلية على   

تسمح  األدواتفهذه اجلمل مرتابطة ومنتظمة،العطف احتدت مجيعا يف جعل  ءاالستئناف وفا

  2.جمموعة املتواليات السطحية بعضها ببعض  إىلباإلشارة 

                                                           
  .76اجلين الداين،ص ،املرادي:ينظر -  1
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﴿ : لىقال تعا                    

  ﴾  39 یةآلا  

يف  أسهمرف العطف الواو الذي ورد مرتني ة حسطااآلية بو  إلضايف يف هذهحتقق الوصل ا   

  .حداث وترابطهاألتتايل ا

﴿ : لى قال تعا                  

    ﴾  40 یةآلا   

وربط  األحداثتعاقب  ىت عللثالثة مرات حيث عمِ  اآليةوردت فاء العطف يف هذه     

كما من التماسك أصبح  فالكالم إذا أصبح خاليا  ة،اجلمل بعضها ببعض وجعلها متماسك

يف حكم األصوات اليت حقها أن ينعق �ا غري  -شري خمز الملفصل ابن يعيش يف شرحه ذكر 

  . 1بعد العقد والرتكيبإال  حقتن اإلعراب ال يسألمعربة 

      ﴿  :قال تعالى         ﴾                              

  41 یةآلا

يف متاسكها مع اآلية  أسهمالواو بدأت هذه اآلية بوصل إضايف بواسطة حرف العطف     

   .هباجلملة اليت بعدقبله اجلملة اليت أيضا يف املوضع الثاين بوصل  أسهمكما ،السابقة 

                                                           
  .74،ص1بني النظرية والتطبيق ، ج ياللغة  النص مصبحي إبراهيم الفقي ، عل -  1
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﴿ :تعالىقال                        ﴾  

   42اآلیة 

يف ترابط اجلمل  دوررابطني متثال يف حرف العطف الواو والذي كان له  احتوت هذه اآلية على

  .واآليات وجعلها متماسكة 

﴿  : لىقال تعا                    

            ﴾ 43 اآلیة   

  .ابطتنيرت م اآليتنيمت وصل هذه اآلية باآلية السابقة هلا بواسطة واو العطف الذي جعل    

﴿  :تعالىقال                          

   ﴾  44 اآلیة   

يف وصلها مبا سبق وكذلك  اآليةحرف العطف الذي ورد مرتني يف هذه  أسهمكذلك     

العطف جتعل من املتوالية اجلملة مسارا خطيا  فأدوات،جعل مجلها مرتابطة ومتماسكة 

   .1متماسكا

﴿   :لىقال تعا                              

                 ﴾45 اآلية   

                                                           
  .346متام حسان،ص: روبرت دي بوجرند،النص واخلطاب واإلجراء،ترمجة-  1
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اجلر  كما كان حلرف  ،اهبط اجلمل وتتاليااء والواو يف تر كل من حرف العطف الف  أسهم    

  .دور يف ربط السابق له بالالحق بعده) يف(

 ﴿: لىقال تعا                          

            ﴾  46ية آلا   

سكها مع اآلية امت إىل أدى بواسطة حرف العطف الواو بدأت هذه اآلية بوصل إضايف   

  .جعل مجل اآلية متماسكة كما ،السابقة 

  ﴿ : لىتعا لقا                 

           ﴾ 47 اآلية   

 أسهم و اآليةي ورد يف بداية روابط متثلت يف واو العطف الذ أربعة  اآليةتوفرت يف هذه     

فاء العطف اليت  إىل مرتابطة، إضافةورد أيضا بني اجلمل وجعلها  السابقة، كماباآلية بطها يف ر 

سور االتصال بني العطف متد ج اجلمل، فحروفيف ترابط  أسهمت و مرتني أيضاوردت 

   .1التماسك بني عناصر النص ىلإتؤدي  أ�ا أياملفردات واجلمل والعبارات يف النص الواحدة 

                                                           
خليل عبد الفتاح محاد،حسني راضي العايدي ،اثر العطف يف التماسك النصي يف ديوان على صهوة املاء للشاعر مروان مجيل حمسني،  - 1
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  ﴿ :لىقال تعا                    

                          ﴾ 

   48 اآلیة

فقد احتوت هذه اآلية  ،سكهاايف متأسهمت ية تعدد وتنوع الروابط اليت آليف هذه ا نالحظ   

هلا   السابقة باآليةية آلأربعة روابط متثلت يف فاء العطف اليت كان هلا دور يف ربط هذه ا على

دور كل  إىل باإلضافةيف حتقيق الوصل اإلضايف بعالقة التمثيل، هذا ) مثل(لفظة  أسهمتكما 

  .ومتاسكها اآليةيف ربط مجل ) وأ(و) الواو(من حريف العطف 

﴿  :لى تعا لقا                  

  ﴾ 49 اآلیة  

قامت الفاء يف هذه اآلية بربط جواب  شرط جبملة شرط مقدرة أي أن كنتم صادقني يف     

  بعدها  مبالها بيف ربط ما ق) من(دور حرف اجلر  إىل ،إضافة 1اهللا كتاب من عندب فأتوان و تقول

 ﴿:قال تعالى                         

               ﴾  50اآلیة  

 ية وآلوردت يف بداية ا يف فاء العطف الىت تابط متثلو ثالثة ر  ية علىآلاحتوت هذه ا      

اء اليت وردت يف الوضع الثاين يف فال أيضا أسهمتكما   ،ية السابقةآليف متاسكها مع ا أسهمت

                                                           
  .269اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه، ص حممود صايف ، -  1
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اليل دالتماسك ال إىل هذا التماسك الشكلي تعدىربط مجلة الشرط جبملة جواب الشرط وقد 

للنص يف عالقتها مبا  فهم كل مجلة مكونة طاب تعتمد علىخلية للدالة يفالربط النحوي خاص

العطف يف ربط اجلمل بعضها  ودور وا إىلباإلضافة هذا  1... األخرىيفهم من اجلمل 

  .ببعض

 ﴿ :قال تعالى        ﴾ 51 یةآلا   

  يف ترابط األحداث  أسهمتالىت السابقة بواسطة واو االستئناف باآلية ية آلهذه امت وصل   

﴿ : لىتعال قا                   

       ﴾  54 یةآلا .  

 يةاآل ترابط   يف أسهمت واو العطف اليت وردت مرتني و لية من خالآلامت ربط مجل هذه    

  .ومتاسكها 

﴿ : قال تعالى                     

         ﴾  55 یةآلا   

ية متتالية اآلحرف العطف الواو الذي ورد ثالثة مرات يف جعل مجل هذه  أسهمكذلك    

فحروف العطف هلا أمهية كبرية يف حتديد  ،السابقة  اآليةسكها مع متايف  أسهمكما ،ومرتابطة 

                                                           
  . 123م،ص 1997،  1 لبنان ،ط–ة لبنان ناشرون،بريوت املفاهيم و االجتاهات، مكتب حسن حبريى ، علم لغة النصسعيد -  1
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الطريقة اليت ترتابط  �ا عناصر اجلمل والفقرات بشكل منظم داخل النص حبيث تدرك عناصر 

  .1ومجل ومتواليات اجلمل كوحدة متماسكةالنص مفردة 

   ﴿ : ىقال تعال                  

    ﴾  ية توسط حرف العطف الواو بني مجلها مما آلنالحظ يف هذه ا  56 یةآلا

  .بطها وجعلها متماسكةاتر  أدى إىل

﴿ : لىتعا الق                         

                            ﴾  اآلیة 

57  

اآلية متاسكها مع  إىل أدى بواسطة حرف العطف الواو الذي إضايفبوصل  اآليةهذه  بدأت   

كما قامت واو ،بعضال ضهاببعيف ربط اجلمل ) أو(حرف العطف أسهمكما   ،السابقة هلا

  .قهابية مبا سآلالعطف بربط آخر مجلة يف ا

  ﴿  :ى قال تعال                    

            ﴾   58 یةآلا  

                                                           
خليل عبد الفتاح محاد،حسني راضي العايدي ،اثر العطف يف التماسك النصي يف ديوان على صهوة املاء للشاعر مروان مجيل حمسني،  - 1
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 األحداثاستئناف  لسابقة من خالال باآليةية آلواو االستئناف يف وصل هذه ا أسهمت   

الربط وإمنا مسيت واو وهي الواو اليت تعطف اجلمل اليت حمل هلا من اإلعراب �رد  ربط بينهاالو 

 إىل باإلضافةهذا ، 1االستئناف لئال يتوهم أن ما بعدها من املفردات معطوف على ما قبلها

  .اء والواو يف جعل اجلمل مرتابطةفدور حريف العطف ال

﴿: ىقال تعال                     

                  ﴾  59 یةآلا   

 أولثالثة مرات ملا مت ارتباط  دحرف العطف الواو الذي ور  لوال أنه يةآلنالحظ يف هذه ا    

يف توصيل   أسهمالذي  )حىت(حرف اجلر  إىل باإلضافةوملا فهم املعين،هذا  بآخرهاية آلا

  .الكالم السابق له بالكالم الذي بعده

﴿ : ىقال تعال                           

         ﴾   60 یةآلا   

كما كان ،ربط بينها الحداث و أليف تتايل ا أسهم الذيبواو االستئناف  اآليةهذه  بدأت   

دور واو العطف ذلك يف اجلمع بني  إىل باإلضافة ،اء العطف دور يف تعاقب وترتيب اجلملفل

                                                           
  .163املرادي، اجلىن الداين،ص -  1
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بني  إىل العالقاتهذه األدوات يتبني أن الربط يشري  من أداةدور كل  فمن خالل ،اجلمل

  .1املساحات أو بني األشياء يف هذه املساحات

﴿ : ىقال تعال                    

          ﴾  61ةاآلی   

ومث اء فروابط متثلت يف فاء االستئناف وكذا حريف العطف ال ثالثةعلى  اآليةاحتوت هذه      

ئل لغوية تنسج اوستعد فأدوات الربط  ،مجيعها يف تتايل وتعاقب اجلمل وارتباطها تاحتد

   2.م عناصر عامل اخلطابياخليوط اليت يتوسل �ا الفكر يف تنظ

 ﴿:قال تعالى                  ﴾ 63اآلیة   

 الذيناء فية بواسطة كل من حريف العطف الواو واليف هذه اآل اإلضايفمث حتقيق الوصل      

  .مل بعضها ببعض جلرابط اتيف  أسهما

 ﴿ :قال تعالى                  

    ﴾  64 یةآلا  

أربعة روابط متثلت يف حرف يف العطف الواو الذي ورد مرتني  اشتملت هذه اآلية على   

ىل ربط إيف املوضع الثاين أدت  السابقة، أما اآليةمع  اآليةيف متاسك  لاألو يف املوضع  أسهم

  .وتعاقبها  األحداثيف ترتيب  فاء العطف أسهمتها البعض،كما بعضإىل اجلمل 

                                                           
  . 35متام حسان، ص:روبرت دي بوجراند، النص و اخلطاب واإلجراء، ترمجة -  1
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﴿  : لىتعاقال                     ﴾  66 یةآلا  

فاء العطف  أيضا أسهمتيتني بعضهما ببعض بواسطة فاء العطف، كما آلمت ربط هاتني ا   

  .نييتاآليف ربط مجل كال 

﴿  :قال تعالى                     

   67﴾اآلیة

فاء االستئناف يف بداية هذه اآلية يف الربط بني األحداث،كما عملت واو  أسهمت     

ترابط اجلمل،فالواو تقوم بالربط بني اجلملتني فتفيد جمرد  ىوكذلك فاء العطف عل العطف

كو�ا تظهر العالقة   جانب ىلإتقوم بوظيفة اجلمع  ىخر ألالرتتيب يف الذكر بينما احلروف ا

الذي  النظام�ا تتماسك اجلمل وتبني مفاصل   ، و)املعطوفني(نطقية بني العنصرين املربوطني امل

  .1يقوم عليه النص

 ﴿ :قال تعالى                         

      ﴾ 68 یةآلا  

واو  أسهمتحداث، كما ألترابط ا ية بواو االستئناف اليت عملت علىبدأت هذه اآل    

  .متاسك اجلمل من خالل الربط بينهما  ىالعطف عل

 ﴿ : تعالىقال             ﴾  69 یةآلا  

                                                           
  .37األزهر الزناد، نسيج النص، ص -  1
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ية اآليف وصل هذه  أسهممن خالل واو العطف الذي  اآليةضايف يف إلقق الوصل احت    

تكثيف الكالم عن طريق االختزال يف ة املسامهربط اجلمل و  باإلضافة إىل، ةالسابق باآلية

  .1إعادتهين عن يغوب عن العامل و نوضع لي إمنافحرف العطف 

﴿  :لىتعا قال                          

    ﴾ 70 اآلیة  

مرارية املتواليات تيف اس أسهمية ثالث مرات حيث آلورد حرف العطف الواو يف هذه ا     

  .ة وجعلها متماسكة ومرتابطةياجلمل

  ﴿: قال تعالى                     

            ﴾  71 اآلیة  

 إىلضايف وذلك بإضافة الكالم السابق له إليف حتقيق الوصل ا) إىل(حرف اجلر  أسهم   

  .بط اجلمل ايف تر اء العطف دور فلأن الالحق بعده، كما 

 ﴿ : قال تعالى                             

               ﴾  72 یةآلا  

                                                           
  .69، ص2يف النحو، ج ابن الّسراج، األصول -  1

  



 الوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص                              :األولالفصل 

  

 ~54  ~  
 

من خالل توصيل  )  ىلا(ية كل من حرف اجلر آلهذه ا ضايف يفإليف حتقيق الوصل ا أسهم     

  .الربط بني اجلمل  إىل أدت فاء العطف اليت باإلضافة إىل،ببعض الكالم بعضه 

﴿ :قال تعالى                     

   ﴾ 73 یةاآل  

مرات ملا مت  متاسك  ةورد ثالث الذينه لوال حرف العطف الواو ية أاآليف هذه  نالحظ   

  .1الربط فيه أدواتالذي يشكل دعامة النص هو وجود  فالشيءاجلمل 

﴿ :قال تعالى                 ﴾    

  74اآلیة 

 باآليةمتاسكها  إىل أدىمتثل يف حرف العطف الواو الذي  إضايفبوصل  اآليةهذه  بدأت   

  .الربط بني اجلمل  فاء العطف على ، كما عملت السابقة

﴿  :قال تعالى                      

       ﴾  75 اآلیة  

 ر مرتني باإلضافة إىلروابط متثلت يف حرف العطف الواو مكر  أربعة على اآليةاحتوت هذه   

الواو يف اجلمع بني اجلمل يف حني متثلت دور  أسهمتمرتني،  أيضااء الذي ورد فحرف ال

ية كبرية لكو�ا تسمح باجتماع وتعاتبها، فأدوات الوصل هلا أمه األحداثترتيب يف اء فال

                                                           
 .229حممد لطفي الزليطيين ومنري الرتيكي، ص: يول، حتليل اخلطاب، ترمجة،براون وج ب ج -  1
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 العناصر النصية بشكل يتعلق بعضها ببعض يف فضاء النص الذي يعترب مركبا بسيطاً و صورة ال

 ىي لوحدات لغوية مرتابطة تقوم علقمن مجل تقوم بينها عالقة تناسق، وهذا وفق تعاقب أف

   .1حمددة من حيث التسلسل أسس

  ﴿ : تعالىقال                    

                            

   ﴾  76  اآلیة   

كل أسهم  فقد  ،اء و الواوفضايف يف هذه اآلية بواسطة حريف العطف الاإل  حتقيق الوصلمت     

  .حداث ومتاسكهاألا يف تتايل اممنه

  ﴿  :قال تعالى              

                             

  ﴾   77اآلیة   

مرات فقد   ربعةأ العطف الواو الذي تكرر فبواسطة حر  اآليةهذه   حتقيق التماسك يفمت     

من  أن اجلمل املركبة تتكون كريستال كركان له دور كبري يف ربط اجلمل بعضها ببعض، ويذ 

                                                           
نعيمة سعدية،االتساق ووسائله من خالل النخلة و ا�داف للشاعر عز الدين ميهويب ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، جامعة  - 1
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 ~56  ~  
 

ربط بني هذه ىل ويبسيطة تعتمد علي العبارة األو  ىأخر  ارة أساسية بسيطة وعبارة أو عباراتعب

  .1العبارات كلها أدوات العطف

 ﴿ :لىقال تعا                       

                           

    ﴾ 78 یةآلا  

من خالل  اآليةذلك حرف العطف الواو يف متاسك كو  )أو( كل من حرف العطف   أسهم     

  . حداث بعضها ببعضألربط ا

﴿: لىقال تعا                          

                  ﴾79 اآلیة  

 اآليةمتاسكها مع  إىل أدىالعطف الفاء الذي  بواسطة حرف يفضااآلية بوصل إ بدأت   

  .على وصل إضايف بعالقة التمثيل بني اجلمل ) مثل( لفظة دلت كما  ،السابقة

﴿ : ىقال تعال                  

         ﴾80 اآلیة    

                                                           
  .258، ص1صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق،ج-  1
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 ~57  ~  
 

 باآلية اآليةط بوضع األول بر يف امل أسهمثالثة مرات  اآليةحرف العطف الواو يف هذه ورد     

  .وجعلها متماسكة يف ربط اجلمل أسهمما يف املوضع الثاين والثالث فقد أ السابقة،

   ﴿ : قال تعالى              

           ﴾81 اآلیة  

 األحداثيف تعاقب  أسهمتمتثل يف حرف العطف الفاء اليت  إضايفبوصل  اآلية بدأت    

سامهت فاء العطف يف املوضع الثاين وكذلك حرف العطف الواو كما وربطها باآلية السابقة،

إبراز العالقات  فهذه األدوات تعني على هومنتتالية ومرتابطة م يف ربط مجل اآلية وجعلها

  .1بني معاين اجلمل أواقية النحوية بني املعاين اجلزئية داخل اجلملة يالس

 ﴿  : تعالى قال                  

                               

    ﴾   82اآلیة  

  .السابقة  اآليةيف متاسكها مع  أسهم ثحبرف العطف الواو حي اآليةت هذه دأب    

 ﴿  :قال تعالى                      

      ﴾ 83 اآلیة  

                                                           
  .157مصطفي محيدة، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية ، ص-  1
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 ~58  ~  
 

حتقيق الوصل اإلضايف وذلك من خالل تتايل اجلمل يف  اآليةواو العطف يف هذه  أسهم   

   .بعضببعضها ال هاوربط

﴿  :قال تعالى                              

        ﴾ 84 اآلیة  

 ما متماسكتنيهة باجلمع بني عبارتني متقابلتني وجعلاآليقام حرف العطف الواو يف هذه      

للنص، ويعني كذلك يف سالمة فالعطف يعني يف استمرارية النص على املستوي السطحي 

    1التماسك اخلطي، ويسهم يف إنتاج الداللة الكلية للنص

  ﴿ :قال تعالى                  

              ﴾ 85 اآلیة  

   .وجعلها متماسكة اآليةحرف العطف الواو يف ربط مجل هذه  أسهم   

﴿  :قال تعالى                    

       ﴾ 86 اآلیة  

 اآليةثل يف حرف العطف الواو جعلها متماسكة مع متبوصل إضايف  اآليةهذه  بدأت    

   .فاء العطف يف ربط اجلمل بعضها ببعض أسهمت السابقة، كما

                                                           
لعطف يف التماسك النصي يف ديوان على صهوة املاء للشاعر مروان مجيل حمسني، خليل عبد الفتاح محاد، حسني راضي العايدي، أثر ا -1

  .339ص



 الوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص                              :األولالفصل 

  

 ~59  ~  
 

 ﴿ : قال تعالى                    

      ﴾87 یةاآل   

 إىلضافة اإلب ،بط متثلت يف واو العطف مكرر ثالثة مراتواأربعة ر  على اآليةاحتوت هذه    

 اآليةلها مرتابطة مع يف جع اآليةبداية يف  حرف العطف الواو أسهم، فقد )عن(حرف اجلر 

  .اآليةابط يف ربط اجلمل دخل و باقي الر  أسهمتكما . السابقة

 ﴿ : قال تعالى                           

      ﴾ 88 یةاآل  

يف متاسكها مع  أسهمبواسطة حرف العطف الواو الذي إضايف بوصل  اآلية بدأت هذه    

  .ومتاسكهاستمرارية اجلمل اأيضا يف  أسهمالسابقة، كما  اآلية

  

  

  

  

  

  )( adversatives conjounction    :يالوصل االستدراكي او العكس-2 
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 ~60  ~  
 

 ،النص متعارضة يف عامل أورة  فتكون العالقة يف الوصل االستدراكي بني  األشياء متنا    

ناحية ن م ،حال أية ىالرغم من، عل ىمع ذلك، عل ،لكن( باألداةشري إليها يوعادة ما 

حداث والسياقات األيكون هناك مجع غري حمتمل بني  حيث )الوقت، يف نفس أخرى

 مصطلح آخر هو روابط التضاد) رفيال سلكي raphael salkie) ( 1995)ويستخدم 

 opposition connectives)( لعالقة االستدراك هو عكس  فاملعىن األساسي

   .1املتوقع

حيث يربط شيئني هلما نفس املكانة ولكنهما يبدوان  :ضقييضا وصل النه أكما يطلق علي    

  . 2غري متوقعةسببا ونتيجة  ان يكونأغري متسقني يف عامل النص، ك أومتدافعني 

  :التحليل النص للوصل االستدراكي في سورة القصص-

 ﴿: قال تعالى                       

        13﴾ اآلیة  

 أسهمتفقد ،مقرونة بواو العطف) لكن( األداةيف  اآليةبط االستدراكي يف هذه ايتجلي الر    

د اهللا حق الستدراك عو  أند حقيقة عب )لكن( األداةببعض،فقد جاءت  هيف تربط الكالم بعض

   .القوم �ا  أكثرل هومتعارض مع هذه احلقيقة وهو جقول متنافر 

  

                                                           
  .111علم لغة النص النظرية والتطبيق،ص عزة شبل حممد،-  1

  .170علم اللغة النص ،ص و غزالة،و علي خليل محد، مدخل إىلاهلام أب: دريسلر،ترمجةروبرت ديبوغراند ،لفغانغ   -2
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 ~61  ~  
 

﴿  : قال تعالى                              

                45﴾اآلیة  

 أسهمتواو العطف متبوعة ب) لكن(ني بواسطة األداة ي استدراكنيوصل اآليةورد يف هذه     

الرسول  أناملوضع  ااالستدراك يف هذ ىنة ومعقالسابباآلية  اآليةيف وصل هذه  األوليف املوضع 

والسبب  وسى عليه السالم ولكن علمه بالوحيمل يكن حاضرا ليعلم نبأ م صلى اهللا عليه وسلم

  .1األبناءتغريت الشرائع وعميت  ىتاول الزمن حتط فيه

مدين فيعلم  أهليف ا يكن حاضر  مل الرسول أنن يف ماالستدراك يف املوضع الثاين يك أما   

    .2ما مل يكن يعلم هو وقومه ه بوحيه وعلمهٌ لولكن اهللا هو الذي أرس ىخرب موس

عليه  ىيف علم موس تكمنني ضتيف اجلمع بني عبارتني متناق االستدراك أداةومنه سامهت 

   .ين رغم عدم وجوده يف ذلك املكاندم أهل السالم مبا جرى يف

﴿: لىقال تعا                         

             ﴾  لهقو يف  االستدراك  46اآلیة »   

                                                           
  .84، ص20روح املعاين، ج لوسي، األ :ينظر -  1

 . 132،ص20تفسري التحرير والتنوير،جملد حممد الطاهر بن عاشور،: ينظر -2
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    « اللة قوله دناشئ عن»         « ما كان  ىنعلى مع

  .1اهم من نذير من قبلكأتعلمك بذلك حلضورك ولكن علمك رمحة من ربك لتنذر قوما ما 

  ﴿:لىتعاقال                       

                 ﴾   50اآلیة  

أن  باستدراكحتقيق الوصل االستدراكي وذلك  على اآليةهذه  يف)غري( األداةعملت     

  .اهللا من عدم اهلداية  إىل إضافةاهلوى  إتباع  ن يفمتك الضاللة

  ﴿:قال تعالى                     

   ﴾   56 یةآلا  

متبوعة بواو العطف حيث ) لكن(هلذه اآلية بواسطة األداة  االستدراكيحتقق الوصل      

  .مجعت بني نفي قدرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اهلداية وإثبا�ا هللا تعاىل 

     ﴿ :قال تعالى              

                            

  57اآلیة﴾

                                                           
 .133،صالسابقاملصدر  -1
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 ~63  ~  
 

يكمن متبوعة بواو العطف و ) لكن(يف هذه اآلية يف األداة  االستدراكييتجلى الرابط      

أكثر الناس ال يعلمون أين نه رغم حقيقة حتقيق األمن والرزق بفضل اهللا لكن االستدراك يف أ

  . 1كله هللا يكون األمن،وأين تكون املخافة،وال يعلمون أن مرد األمر

 ﴿   :قال تعالى                    

           ﴾  58 یةاآل   

االستثناء تقوم  أداة نأأداة االستثناء يف الداللة على الوصل االستدراكي حيث  أسهمت   

حيث أن ، 2 حكم املستثين منه ستثين منملا  إخراجستثين منه على سبيل بربط بني املستثين وامل

  .ال يوافق املستثين وهذا ما يعنيه الوصل االستدراكياملستثىن منه 

﴿  :تعالى قال                       

                 ﴾ 59 اآلیة  

اليت جاءت بعد حقيقة عدم ) إال( األداةحتقق الوصل االستدراكي يف هذه اآلية بواسطة    

  .كان قومها ظاملون  إذا إال يهلك القرى اهللا أنإهالك اهللا للقرى لتستدرك 

 ﴿: قال تعالى                  

         ﴾  80 آلیةا   

                                                           
  .2704،ص5سيد قطب، يف ظالل القران، جملد:ينظر -1

  .142م حسان، البيان يف روائع القرآن،صمتا-  2
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ن أوجاءت لتستدرك ) إال(االستثناء  أداةمن خالل  اآليةحتقق الوصل االستدراكي يف هذه     

  .ثواب اهللا يناله الصابرون

﴿ :قال تعالى                               

         ﴾  84اآلیة   

الذين عملوا  أنيف حتقيق الوصل االستدراكي وذلك باستدراك )إال(أداة االستثناء  أسهمت    

  .السيئات جيزون ما كانوا يعملون

﴿ :قال تعالى                 

       ﴾  86اآلیة  

لالستدراك أي  ولكن لرمحة ربك  )لكن( ىنيف هذه اآلية مبع) إال(جاءت أداة االستثناء     

االستدراك  يف متاسك النص  ألنه يدعم ثبات النص إذ يسمح أسهم  و، 1ألق إليك الكتاب

  .2سري النص بني املعلومات املتعارضةب

    ﴿  :قال تعاىل                              

     ﴾88اآلية   

يف ربط كل من  أسهمت اليتاالستثناء  أداةبواسطة  اآليةحتقق الوصل االستدراكي يف هذه     

  .ين منه خيالف املستثيناملستثىن واملستثىن منه،ويتجلى االستدراك من ذلك يف كون املستث
                                                           

عبد : عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،حتقيق  ، الكشافابو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي الزخمشرى- 1

  .173،ص2، جلبنان،دط،دت-بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،الرزاق 

 .349متام حسان، ص:روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب و إالجراء،ترمجة:ينظر-  2
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  )causal conjunction:(السببي الوصل -

 هيىل أن العالقة بني صورتني من صور املعلومات إعليه مصطلح التفريع ويشري  قطلوي    

   .1حدوث األخرى ىأي حتقق إحدامها يتوقف عل عالقة التدرج،

 - لذلك -�ذا -هلذا(الل الكلمات عبري عنها ختط للعالقة السببية هو اليوالشكل البس    

  2 )سبب لـ - نتيجة لـ:( وعدد من التعبريات مثل )ألن

  3:يقع حتت العالقة السببية الرئيسية عالقات خاصة مثل

  conditionالشرط -purposeالغرض-reasonالسبب - resultالنتيجة 

  :في سورة القصص السببيالتحليل النص للوصل -

﴿  :لىقال تعا                       

                      ﴾   7اآلیة    

خوف أم (يف ربط السبب أسهمتبواسطة الفاء السببية اليت  اآليةالسبيب يف هذه مت الوصل    

  .نيتسكوجعلهما متما) ليماإلقاءه يف ( ةوالنتيج) عليه ىموس

 ﴿ :لىقال تعا                     

      ﴾ 13 یةاآل  

                                                           
  . 35ق، روبرت دى بوجواند، صبالسااملرجع  -1

 .112عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق،ص-  2

 .112ص،املصدر نفسه -  3
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أمه هو إرادة  ىلإ ىموس إرجاعفسبب  )كي(األداةبواسطة  اآليةحتقق الوصل السبيب يف هذه   

  .عني أمه وال حتزن لفراقه ن تقرأجل و  اهللا عز

 ﴿: قال تعالى                  

                     15﴾اآلیة  

وكز موسى (يف ربط السبب أسهمتبواسطة الفاء حيث  اآليةمت الوصل السبيب يف هذه       

فمصطلح السبب يستخدم إليضاح عالقة بني حدث آخر ،) القضاء عليه(والنتيجة للقبطي

  .1أتاح الظروف حلدث آخر والعكساألول تاله فاحلدث 

﴿:قال تعالى                   ﴾   17اآلیة                   

الفاء إىل إضافة  ،ةيالسبب ءوصلني سببيني متثال يف كل من البا احتوت هذه اآلية على    

ن أكون لتعصمين فإن  ‹‹ بـ املقدرةيف ربط جواب الشرط  جبملة الشرط  أسهمتاجلوابية اليت 

الفاء  وأما ‹‹: الفاء اجلوابية حيث قال  عىنعن م يرادملقد حتدث او  2››ظهريا للمجرمني 

   3›› ...وتالزمها السبيبة ها الربط افمعن: اجلوابية

﴿ : لىقال تعا                   

             ﴾  10 اآلیة  

                                                           
 . 229- 228ص, )دت(،1مصر،ط-صالح الدين صاحل حسنني، الداللة و النحو، توزيع مكتبة األدب، القاهرة -1

 .238صرفه وبيانه،ص ،ود صايف، اجلدول يف إعراب القرانحمم -2

  .66املعاين،ص املرادى، اجلين  الداين يف حرف -3
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بني تركيبني على أساس ربط النتيجة بالسبب الالم السببية يف هذه اآلية يف الربط  أسهمت    

التصديق أي صربناها  ىنالقلب واإلميان مبع ىعلة للربط عل ››لتكون من املؤمنني ‹‹فجملة 

   .1ه إليها وجاعلوه من املرسلنيو راد ناأقلبها لتكون راسخة يف التصديق بوعدنا بوثبتنا 

﴿: لىقال تعا                      

                ﴾ 20اآلیة  

تبني سبب تأمر املأل لحتقق الوصل السبيب يف هذه اآلية بواسطة الالم السببية اليت جاءت    

  .عليه

﴿ :قال تعالى                      

                            

      ﴾ 25 اآلیة  

 سبب دعوة بينيت لتءوذلك جا السبيب الالم يف هذه اآلية يف حتقيق الوصل أسهمت   

  .شعيب عليه السالم لنيب موسى

  ﴿:قال تعالى                         

                        ﴾ 27االیة   

                                                           
  .50-49،ص20لوسي،روح املعاين،جاأل 1
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الفاء يف ربط  أسهمتبواسطة العالقة الشرطية حيث  اآليةمت الوصل السبيب يف هذه         

العالقة الشرطية ضمن  بوجراند ودريسلر ي، فقد أدرج دالشرط  مجلة الشرط جبمله جواب

وجود  ىبأن يعتمد عنصر عل «: التبعية حيث يعرفانهعليه مصطلح  اأطلق الذيالوصل السبيب 

  1».والعالقة الشرطيةوالعالقة الزمنية، آخر ويندرج حتتها عالقة السبب والنتيجة، عنصر

 ﴿ :قال تعالى                       

       ﴾  28 یةاآل  

من خالل العالقة الشرطية حيث مث ربط مجلة  اآليةحتقق الوصل السبيب يف هذه          

 ستمراريتهاواحداث األتايل تيف  أسهم شرط بواسطة حرف الفاء الذي الالشرط جبملة جواب 

  .شرط يليها جواب ن مجلة الشرط حتدث أوال مثأمن خالل 

  ﴿:لىقال تعا               33﴾  اآلیة                                          

) القتل(أساس ربط السبب  السبيب على حتقيق الوصليف  اآليةالفاء يف هذه  أسهمت     

 الكالمالوصل السبيب يف  اجلرجاين إىل أشارولقد  ،اخلوف ناتج عن القتلف )اخلوف( بالنتيجة

ال نظم يف  أنأنك إذا رجعت إىل نفسك علمت علما ال يعرتضه الشك  واعلم« :قالحيث 

الكالم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض ويبين بعضها على بعض، وجتعل هذه بسبب من 

    2» .تلك

                                                           
 .113عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص-  1

  .44عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،ص-  2
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﴿ :قال تعالى                          

            ﴾   46اآلیة                                       

 سبب رمحة اهللا  نيتبيلحتقق الوصل السبيب يف هذه اآلية بواسطة حرف الالم الذي جاء    

  .تذكري وإعطاء العربة لاملتمثل يف إنذار القوم لموسى عليه السالم 

﴿:لىقال تعا                       

                    ﴾ 50اآلیة          

  ،ة الشرط جبملة جواب الشرططية بواسطة حرف الفاء يف ربط مجلالعالقة الشر أسهمت 

  هو عالقة التماسك النصيألن  ؛ويربز التماسك يف تعلق مجلة جواب الشرط جبملة الشرط

   .1معنوية بني عنصر يف النص وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسري النص

﴿: ىقال تعال                     ﴾  

  67اآلیة 

شرط جبملة جواب اليف ربط مجلة  أسهمتبواسطة حرف الفاء اليت  حتقيق الوصل السبيب    

يف ساهم  الظروف لوجود مجلة جواب الشرط مما أتاحتن مجلة الشرط أالشرط، باإلضافة إىل 

  .استمرارية اجلمل ومتاسكها 

                                                           
 .98أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي ،ص-  1
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﴿ : لىقال تعا                    

   ﴾   73اآلیة   

السببية اليت جاءت لتبيني أنه ) من(ني سببني متثال يف حرف وصل على اآليةاحتوت هذه     

تبيني أن سبب م التعليلية يف هذا وسامهت كذلك الال ،الليل والنهار رمحة اهللا جعل لنابسبب 

السببية وكذلك ) من( أسهمتما سكينة للعباد، وهكذا ن يف كو�ميكوالنهار  الليلخلق اهللا 

  .بط اجلملاالالم يف تر 

   ﴿: قال تعالى                     ﴾  

   82یةآلا

جبملة  يف ربط مجلة الشرط أسهم بواسطة حرف الالم الذي  اآليةحتقق الوصل السبيب يف هذه 

أن مجلة الشرط تعد سبب لوجود مجلة جواب الشرط فالعالقة  إىلجواب الشرط، إضافة 

   .1أحدمها ناتج عن اآلخر ي عالقة تربط مفهومني أو حدثنيه السببية

 ﴿: قال تعالى                              

         ﴾  84اآلیة   

الفاء يف كال املوضعني يف ربط مجلة جواب الشرط جبملة الشرط، كما تعد مجلة  أسهمت    

الشرط دافع وسبب أتاح الظروف لوجود مجلة جواب الشرط و �ذا حتقق الوصل السبيب الذي 

                                                           
 .142م،ص 1998, )د ط(،ئة املصرية العامة للكتاب،مصرمجيل عبد ا�يد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،مطابع اهلي -1
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يربط بني شيئني تعتمد مكانة أحدمها على مكانة اآلخر كاألشياء اليت تكون صائبة يف ظروف 

   .1ع معنيةمعينة أو مع وجود دواف

  (temporal conjunction)       : الوصل الزمني-4

من وتربط العالقة الزمنية بني األحداث  2مجلتني متتابعتني زمنيا أطروحيتتكون العالقة بني     

ري شوقد ت) علي حنو تال -وبعد ذلك:( وعدد من التعبريات مثل) بعد -مث(ل األداةخال

أو ) يف هذه اللحظة -حاالً  - يف ذات الوقت:(مثل قتلو اما حيدث يف ذات  إىلالعالقة الزمنية 

   .3)اسابق -قبل هذا -مبكرا:(السابق مثل إىلتشري 

 هذه وحىت– اآلنحىت : ( كما يدخل يف الربط الزمين األدوات اليت تربط ما يقال باملاضي مثل

) فصاعدا -اآلن من:(،أو باملستقبل مثل)اللحظة يف هذه -هذا:(و باحلاضر مثلأ) اللحظة

    .4فتشكل هذه الكلمات البعد الزمين املوجود يف عملية االتصال

  :للوصل الزمني في سورة القصص يالتحليل النص 

 ﴿ :قال تعالى                       

          ﴾  12 اآلیة   

                                                           
  .107ص،اهلام ابوغزالة،و علي خليل محد :ترمجة علم اللغة النصي، بوغراند، لففانغ درسيلر، مدخل إىلروبرت دي -  1

  .23انسجام اخلطاب،ص  مدخل إىلمد خطايب ، لسانيات النص حم 2-

 .112عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص -3

  .112املصدر نفسه،ص  -4
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 أنها حيث عالوصل الزمين بربط األحداث وتتاب حتقيق ىعل) من قبل (لفظة  أسهمت   

اهللا عليه ن حرم أذهلم على مرضعة جاء بعد تخدم فرعون بأن  ىعل ىموس أختحدث اقرتاح 

  .أية مرضعة قبول 

 ﴿ :قال تعالى                  

   ﴾  14اآلیة   

حيث دل على أن 1مبعىن حني) ملا(الوصل الزمين يف هذه اآلية بواسطة ظرف الزمان مت     

السالم حدث إتيان موسى احلكم والعلم وقع يف نفس الوقت الذي استوى فيه موسى عليه 

  .وبلغ أشده

﴿ :لىقال تعا                        

        ﴾  يف حتقيق الوصل ) حني(لفظة  أسهمت 15اآلیة

  . بالزمن الذي مت فيه ىالزمين وذلك بربط حدث دخول موس

    ﴿ : قال تعالى                

                             

      ﴾  19اآلیة       

                                                           
 .233،صهحممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيان -  1
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الداللة على حدوثها يف و حداث زمين وذلك بربط األالالوصل  ىعل) ملا(ظرف الزمان ل د   

  بالرجل القبطي ففي  نفس الوقت الذي أراد موسى عليه السالم البطش ،زمن واحد

 ‹‹قال له القبطي                 ِ◌‹‹ .  

﴿   :لىقال تعا                        

       22اآلیة ﴾

حدوث  على لالذي د )امل(بواسطة ظرف الزمان  اآليةحتقق الوصل الزمين يف هذه      

كان يف نفس الوقت الذي   باهلدايةفدعاء موسى عليه السالم ربه األحداث يف نفس الزمن، 

  .ترابط هذين احلدثني  ىعل لتوجه فيه تلقاء مدين مما د

 ﴿ :قال تعالى                    

         ﴾  23اآلیة   

الوصل الزمين وذلك بربط حدث  ىعل اآليةكذلك يف هذه ) ملا(ظرف الزمان  أسهم    

   .دين حبدث وجود مجاعة من الناس يسقونم إىلوصول موسى 

  ﴿:ى لقال تعا                     

    25﴾ اآلیة                                            

 أسهم العطف حيث  ءمتبوع بفا )ملا (بدأت هذه اآلية بوصل زمين بواسطة ظرف الزمان     

  . يف ترابط األحداث وحدوثها يف زمن واحد
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  ﴿: قال تعالى                   

    29اآلیة  ﴾

الذي يدل على وقت وجود ) ملا(حتقق الوصل الزمين يف هذه اآلية بواسطة ظرف الزمان    

  .أي أن كال الشيئني قد حصل يف زمن واحد  1بوجود غريه  شيء

  ﴿ :قال تعالى                 

               ﴾  30اآلیة  

أنه يف نفس الوقت  داللته علىيف حتقيق  الوصل الزمين وذلك ل) امل(ظرف الزمان  أسهم     

  «يه السالم إىل النار ناده اهللا الذي وصل فيه موسى عل           

    «  

  ﴿ :قال تعالى                       

             ﴾  31اآلیة                                          

قت ذاته الذي أنه يف الو  حيث اآلية على ترابط األحداثيف هذه ) ملا(ظرف الزمان  دل    

  .من اخلوف  ويل موسى عليه السالم مدبراً  جآنكأ�ا   بدأت فيه العصا �تز

                                                           

  .98،ص20حممد طاهر بن عاشور، تفسري التحرير و التنوير، جملد  1-
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  ﴿ :قال تعالى                       

          ﴾  36 اآلیة   

 آياتفرعون وعرض  إىلعليه السالم  موسى يف ربط حدث جميء) ملا(ظرف الزمان  أسهم     

   .مفرتى اهللا عليه حبدث إعراض فرعون وملئه وقوهلم آن ذلك سحرٌ 

﴿  :قال تعالى                   ﴾  

يف تتابع األحداث  أسهمتالوصل الزمين حيث  على ) يوم القيامة(دلت عبارة    41اآلیة 

 هالنار كان يف الدنيا مث يلي إيليدعون  حدث جعل اهللا فرعون وجنوه أِئمة إنزمنيا وذلك 

  .آلخرةيف ا ينصره فرعون منحدث عدم إجياد 

﴿ :قال تعالى                   

يف  أسهمتحيث ) ويوم القيامة(مت حتقيق الوصل الزمين يف اآلية بواسطة عبارة  42﴾اآلیة 

ربط األحداث وتتابعها زمنيا وذلك أن حدث اللعنة يف الدنيا يكون قبل حدث القبح يف 

  .اآلخرة 

 ﴿ :قال تعالى                    

          ﴾   43اآلیة  
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ن حدث إنزال التوراة أ إىل حيث أشارت يف تتايل األحداث زمنياً ) من بعد(لفظة  أسهمت    

    .1على موسى عليه السالم كان بعد حدث إهالك فرعون ومأله

 ﴿  :قال تعالى                        

   ﴾  44آلیة ا  

 ظرف ملا مضي من  اليت تدل على) إذ( األداةبواسطة  اآليةالوصل الزمين يف هذه  حتقيق    

 .احلاضرعلى املاضي جبمل الدالة  يف ربط اجلمل الدالة على أسهمتيث ح ،2الزمن

﴿ :قال تعالى                          

            ﴾   46اآلیة                                                                            

آن زمن  على  حيث دل،املاضي يف حتقيق الوصل الزمين  الدال على) إذ(ظرف  أسهم       

وهذا ما جعل ، الذي كلم اهللا موسى عليه السالم كان قبل زمن الرسول صلي اهللا عليه وسلم

  .األحداث متتابعة ومرتابطة زمنياً 

 ﴿ :قال تعالى                      

                                                                                                 

                                                           
سامي بن حممد السالمة، دار طبية للنشر والتوزيع، :ن العظيم،حتقيقآثري القرشي الدمشقي، تفسري  القر الفداء إمساعيل بن عمر بن ك وأب -1

  . 239م،ص1997، 1اململكة العربية سعودية،ط

 

  .620،ص20،ج5حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي و بيانه ،جملد 2-
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، إضافة إىل لفظة )ملا(حتقق الوصل الزمين يف هذه اآلية بواسطة ظرف الزمان    48یةآلا ﴾

ها على ما مضى من الزمن بأحداثه يف ترابط األحداث وذلك لداللت أسهمتاليت )من قبل(

  .كما أدت إىل وصل املاضي باحلاضر مع أن الزمن احلاضر يف النص القرآين زمن ماضي ،

﴿  :تعالى قال                         

﴾53آلیةا                                                                                             

يف حتقيق الوصل الزمين حيث دل  )من قبله(لك لفظة وكذ )إذا(كل من ظرف  أسهمت

) من قبله( لفظة  أسهمتعلى ترابط األحداث وحدوثها يف زمن واحد ،كما ) إذا(الظرف 

  .على ربط األحداث املاضية باألحداث احلاضرة يف ذلك الوقت 

 ﴿: قال تعالى                        

        ﴾55 اآلیة   

ى أن حدث مساع حيث دل عل) إذا( حتقق الوصل الزمين يف هذه اآلية بواسطة الظرف       

   .عنه حدثا يف زمن واحد مما ساهم يف ترابطهما اللغو وحدث اإلعراض

  ﴿ :قال تعالى                   

              61﴾اآلیة                                                            
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يف حتقيق الوصل الزمين ) يوم القيامة(إىل عبارة  إضافة ،)مث(العطف  أداةكل من   أسهمت    

  .بربط أحداث الدنيا بأحداث اآلخرة 

 ﴿:قال تعالى                 ﴾ 62 یةاآل    

 ﴿ :قال تعالى               ﴾ 65 اآلیة    

﴿: قال تعالى                 ﴾ 66 اآلیة           

 ﴿:قال تعالى                 ﴾ 74اآلیة     

الذي جاء مقرونا يف بعض ) يوم( نالحظ يف هذه اآليات كيف ساهم ظرف الزمان      

يف حتقيق الوصل الزمين وذلك  )القيامة (ويف بعض اآليات متبوع بلفظة ) إذ( اآليات باألداة 

  .ه على زمن يوم القيامة وربطه باألحداث اليت ستجري فيه تبدالل

  ﴿ :قال تعالى                    

                            

    ﴾ 76اآلیة  

الدال على ما مضى من الزمن ) إذ( بواسطة الظرف  اآليةحتقق الوصل الزمين يف هذه     

   .عد بالنسبة لنا زمن ماضييف ربط أحداث الزمن املاضي باحلاضر الذي يٌ  أسهم حيث 
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 ﴿: قال تعالى                       

                           

   ﴾  78اآلیة  

  .يف حتقيق الوصل الزمين بربط أحداث الزمن املاضي باحلاضر ) من قبله( لفظة  أسهمت   

  ﴿ :قال تعالى                      

     ﴾ 87 اآلیة    

يف تتابع  أسهمتقد ف) بعد إذ( مت حتقيق الوصل الزمين يف هذه اآلية بواسطة عبارة      

النصي نية مهمتني يف الرتابط افالعالقة العلية و الزم ، وبالتايل جعلها متماسكة زمنياً  األحداث

فهي عالقة سببية من ناحية وعالقة زمنية من ناحية أخرى ، كما أن كثرة اللحمات الدالة ؛ 

  .1على العلية والزمانية تظهر أمهية هاتني العالقتني لتنظيم عامل النص

  : تتمثل إحصائيات ورود كل نوع من أنواع الوصل يف سورة القصص فيما يلي 

حبرف العطف حوايل  حيث حتقق) مرة187(ورة القصص حوايل اإلضايف يف س ورد الوصل-

( ، وبواو االستئناف ) مرات5(،كما حتقق بواو احلال ) مرة53(، وبفاء العطف ) مرة99(

) أو( ، وحبرف العطف مرتني ) مث( ، وحبرف العطف) مرات5(، وبفاء االستئناف )مرات6

  ).مرة 14( مخس مرات ، وحبرف اجلر 

                                                           
  .350متام حسان، ص: روبرت دي بوجراند ، النص و اخلطاب و اإلجراء، ترمجة  -  1
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لكن : حتقيقه ثالثة أدوات هي  ، فقد ساهم يف) مرة  13(االستدراكي حني ورد الوصل  يف-

  .ستة مرات )إال(مرة واحدة ، وحرف االستثناء ) غري(، ) مرات6(

، وحبرف الالم ) مرات 10(، فقد حتقق حبرف الفاء )مرة  17( هذا وقد ورد الوصل السبيب -

مرة واحدة ) كي(، ومبن السببية مرة واحدة ، و حبرف ،وبالباء السببية مرة واحدة ) مرات 04(

.  

مخس مرات ، وبلفظة ) من قبل(حيث حتقق بلفظة ) مرة32(هذا وقد ورد الوصل الزمين -

) ملا( مرة واحدة ، وبالظرف ) حني ( وباألداةمرة واحدة ، ) مث(مرتني ، وحبرف ) من بعد(

عشر ) ملا (س مرات ، كما حتقق بالظرف مخ) إذ( مرتني ،وبالظرف ) إذا( ستة مرات،وبالظرف

  .مرات 

،مث يليها ) % 75(من خالل هذه اإلحصائيات نالحظ أن الوصل االضايف حتقق بأعلى نسبة

،وأخريًا الوصل االستدراكي ) %7(،مث يليه الوصل السبيب نسبة)%13(الوصل الزمين بنسبة

  .) % 5(بنسبة

  :كل نوع من أنواع الوصل يف سورة القصص عدد مرات ورود   وميثل هذا املخطط
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    : توطئة

ا كانت العالقة ذينشأ بني املعنيني داخل اجلملة الواحدة أو بني اجلملتني إ الفصل ارتباطاً  عدٌّ يُ     

فالوصل بني الرتاكيب  ،1بنفسه فتغين تلك العالقة عن الربط باألداة يء تشبه عالقة الش، وثيقة

ات نفسه وهو ذحبرف العطف ووصل تقديري يتصل فيه الرتكيب من وصل ظاهر صريح ، وصالن

     2.صلنيالو أقوى 

لك من ذك,3ومن بني حاالت الفصل ما يعرف باالستئناف فظاهره فصل وحقيقته وصل       

ل اجلملة الثانية من نـز أن ت االرتباطحاالت الفصل اليت تكون فيه العالقة بني اجلملتني شديدة 

ا جاءت الثانية ذإكما يتم الفصل بني اجلملتني ,األوىل مبنزلة البيان أو  الصفة أو التوكيد أو البدل 

اليت تفصل بني  االعرتاضيةإضافة إىل اجلملة  .4ألن اجلواب ال يعطف بواو أو غريها؛مبنزلة اجلواب 

  .اجلمل يف الكالم 

   :سورة القصص ا ما سيتم توضيحه من خاللذوه   

  
                                                           

.146 ص,نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية , مصطفى محيدة   - 1  

.160-159م، ص2009,  1ط,األردن –عمان ,دار دجلة , الفصل والوصل يف القرآن الكرمي ,شكر حممود عبد اهللا   -2  

.127صاملرجع نفسه ، - 3  
.79ص, 20ج, روح املعاين،  األلوسي - 4   
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  :التحليل النصي لحاالت الفصل في سورة القصص

 :ينافستئاالالفصل -1

لإلجابة على  االستئنافويأيت , 1االستئنافشري  أن أقوى الوصلني وأبلغهما الزخم  يقول    

   3.التفسري و التعليلو ,كما يأيت للتبيني 2،درمقسؤال 

  :ويتجلى ذلك يف سورة القصص يف مايلي 

 ﴿ :تعالىقال                      

       ﴾  3اآلیة  

فقد جاءت اآلية الثالثة ,اآليتني مت االستغناء عن ذكر الرابط بينهما شدة الرتابط بني هاتني ل    

  «حيث مهد لنبأ موسى وفرعون بقوله ،بيانياً  استئنافاً  « لتبيني هذا النبأ ملا فيه شىت

4الصرب بعظيم تصرف اهللا يف خلقه
.  

                                                           

.400ص, 2ج,الكشاف , لزخمشري ا   -1  

.400ص, املصدر نفسه    - 2  

.101صوالوصل يف القرآن الكرمي ،الفصل ,منري سلطان :ينظر  -   3  

.64ص ،20جملد ,تفسري التحرير والتنوير , حممد الطاهر بن عاشور  - 4  
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 ﴿ :قال تعالى                     

                         

            ﴾   4اآلیة  

   «مت فصل مجلة              «لكو�ا مستأنفة لتفسري ا�مل كأن قائال 

    «قال وكيف كان نبؤمها فقال      «  يعين أرض مملكته فقد طغى

متاسك اجلملتني  يف أسهمتاجلملتني فعالقة التفسري بني  , 1فيها وجاوز احلد يف الظلم والعسف

 «كما مت فصل مجلة ,         « ًيلي ملا قبلها تعلل تعل لكو�ا استئنافا

ذلك أن فعله ,فرعون األرض وذلك بتأكيد معىن متكن اإلفساد من يف وتفسر كيف عال فرعون 

  .الرابط وسامهت يف متاسك اآليتني ذكر فعالقة التعليل أغنت عن  2,على مفاسد عظيمة شتملا

﴿ :تعالى  قال                          

                    ﴾ 7اآلیة  

                                                           

.155ص, 2ج,الكشاف , الزخمشري  - 1          

.68ص,20جملد ,تفسري التحرير والتنوير ,حممد الطاهر بن عاشور     -2 
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و اجلملة اليت قبلها يف ارتباطهما حيث »   «عالقة التفسري بني مجلة  أسهمت   

 « عالقة التعليل بني مجلة  أسهمتكما . 1أوحى اهللا تعاىل ألم موسىذا فصلت لتفسري ما

       « حيث أن مجلة ,وما قبلها يف ترابط الكالم بعضه ببعض»     «

  .ه إليها دألنه تعاىل سري ؛بعدم اخلوف واحلزنتعليل لسبب �ي اهللا تعاىل أم موسى 

  ﴿ :قال تعالى                         

        ﴾ 9اآلیة  

 « بني مجلةمت االستغناء عن ذكر أداة الوصل         « وما قبلها لشدة الرتابط

  .للنهي املتقدم بعدم قتل موسى تعليل فقد مت فصل هذه اجلملة لكو�ا  , بينهما 

  ﴿ :قال تعالى                   

                           

                     ﴾15 آلیةا   

                                                           

.224ص،اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه ,حممود صايف  - 1
  



 الفصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص                                :الفصل الثاين

 
 

 ~87  ~  
 

«مجلة             « ًماذا كان من :كأن سائال سأل بيانياً  مستأنفة استئنافا

  .فعالقة التبيني هذه أدت إىل ترك العطف لشدة الرتابط ، 1فوجئ مبوت القطيب موسى حنيأمر 

 « عالقة التعليل يف متاسك مجلة أسهمتكما          «قبلها أل�ا تعليل  مبا

أو كفه  بطيلكون شدة غضبه من عمل الشيطان إذ لوال اخلاطر الشيطاين القتصر على زجر الق

عن الذي من شيعته فلما كان الشيطان عدوا لإلنسان وكانت له مسالك إىل النفوس استدل 

  .2موسى بفعله إىل قتل نفس أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان

﴿ :تعالى  لقا                        ﴾    

«فصل قوله تعاىل   مت  16اآلية       « نه تعاىل هو ألكونه تعليل للعلية أي

وبالتايل أدت عالقة ، 3سبب للمغفرة له كان استغفاره ذنوب عباده ورمحته ولذااملبالغ يف مغفرة 

  .التعليل إىل ربط اجلملة املعللة ومجلة التعليل 

 ﴿  :قال تعالى                    

                ﴾   18اآلية    

                                                           
.90ص, 20مجلد,تفسیر التحریر والتنویر ,محمد الطاھر بن عاشور      -1

 

.90صالمصدر نفسھ ، -
2
  

.55ص,20ج ،روح املعاين,األلوسي - 3  
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« مجلة                 «فكأن سائال سأل  ، 1استئناف بياين ملا قبلها

  « فكان اجلواب  ا قال له موسىذما          «  

 ﴿ :قال تعالى                       

                  ﴾ 20 اآلیة                                                              

 «عالقة التعليل يف متاسك مجلة  أسهمت           «مفصولة  اليت جاءت

  .أمر الرجل موسى باخلروج لتعليل  ه اجلملة ذمع ما قبلها فقد جاءت ه

  ﴿   :قال تعالى                

                                      

    ﴾23 اآلیة  

 «مت فصل مجلة          «فهي جواب للسؤال  ؛2 لكو�ا استئناف بياين ملا قبلها

  .فتماسك هاتني اجلملتني كتماسك  السؤال واجلواب املتقدم ومنه 

                                                           

.237صول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه ،اجلد,حممد صايف  - 1  

.243املصر نفسه،ص -2                 
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 ﴿ :قال تعالى                    

                          

        ﴾ 25 اآلیة   

 «مت فصل قوله تعاىل                      «  لكونه

ا قالت له عليه ذكأنه قيل فما؛ليه السالم  إياه ععلى سؤال نشأ من حكاية جميئها استئناف مبين 

  .ومنه فالتماسك قائم على ارتباط اجلواب بالسؤال  1?  السالم

 «مت ارتباط مجلة كما              «  مبا قبلها بعالقة التعليل اليت بينهما

  .ه اجلملة تعليل للنهي عن اخلوف ذفه

 ﴿:قال تعالى                       

هي تعليل جار ف,بينهما عالقة التعليل السابقة هلا  بية باآلية ه اآلذمت متاسك ه    26اآلیة    ﴾

                                                                   .2جارستئأنه عليه السالم حقيق باال ري الدليل علىجم

                                                           

.65-64ص ،20،جروح املعاين, األلوسي   -1 

66-65ص ، 20جاملصدر نفسه، - 2
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 ﴿ :ال تعالىق                          

                            

    ﴾   27 آلیةا  

فما قال أبوها بعد :قيل  كأنه؛ه اآلية عن اآلية السابقة هلا  لكو�ا استئناف بياين ذمت فصل ه    

  .عن سؤال مقدر  ه اآلية جواباً ذفقد جاءت ه،1 ?أن مسع كالمها 

﴿ :قال تعالى                        

        ﴾  28اآلیة  

فهي حكاية جلواب موسى  ؛اآلية السابقة هلا  لكو�ا استئناف بياينه اآلية عن ذمت فصل ه    

  .هذه اآلية مع اآلية السابقة كاتصال اجلواب بالسؤالومنه فرتابط  ،2عن كالم شعيب

                                                           

67ص ، السابقاملصدر  .      - 1 

. 191،ص 20حممد الطاهربن عاشور،تفسريالتحريروالتنوير،جملد- 2                                                                                           
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  ﴿ :قال تعالى                      

                        

   ﴾29 اآلیة   

  «مت فصل مجلة              «مت فصل مجلةكما ،1لكو�ا استئناف بياين ملا قبلها   

»      « عالقة التعليل  أسهمتومنه ،لكونه تعليل لطلب موسى من أهله املكوث

  .ه اجلملة وما قبلهاذيف متاسك ه

 ﴿ : قال تعالى                    

         ﴾ 31اآلیة  

  « مت فصل مجلة         « اخلوفلكو�ا تعليل لنهي السابق هلا بعدم،  

  .ه اجلملة وما قبلهاذكر أداة الربط وأدت إىل متاسك هذ فعالقة التعليل أغنت عن 

 ﴿ :قال تعالى                         

                        

                                                           

.251ص,وبيانهصرفه اجلدول يف إعراب القرآن ,د صايف حممو  - 1
  



 الفصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص                                :الفصل الثاين

 
 

 ~92  ~  
 

      ﴾   مجلة يف متاسك  اآليةه ذلك عالقة التعليل يف هذك  أسهمت  32اآلیة» 

        « ه اجلملة تعليل جلملة ذمبا قبلها فقد جاءت  ه»  

              «1  سبحانه وتعاىل موسى عليه فسبب إرسال اهللا

  .ين الربهانني ألن قومه كانوا فاسقنيذالسالم �

  ﴿: قال تعالى                ﴾  33اآلیة                                                      

ا مت االستغناء عن ذوهل،  2ه اآلية عن اآلية السابقة هلا  لكو�ا استئناف بياين هلا ذمت فصل ه     

  .الرابط لقوة الرتابط بينهما

﴿ :قال تعالى                          

   ﴾   34اآلیة                                                                                                     

«مت فصل مجلة           «وخوفه من  3لكو�ا تعليل لسؤال تأييده �ارون

  .ومنه مت متاسك اجلملة مبا قبلها بعالقة التعليل بينهما  ،بوهذقومه أن يك

                                                           

.66-65ص، 20ج  ,روح املعاين , األلوسي -1  

.225صول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه ،اجلد,حممود صايف  - 2  

.116ص،20جملدحممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير،  - 3  
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 ﴿: قولھ تعالىيف  35واآلية 34فصل بني اآلية             

                        

                          ﴾  35اآلیة  

  - عليه السالم–استئناف بياين لكو�ا جواب عن سؤال فهي إجابة ملطلوبه  35اآلية  تعدٌّ     

«على ما قيل راجع لقوله  وهو     « َ◌1 ه اآلية ذومنه فتماسك ه,مبثابة سؤال  عدٌّ ي يٌ ذال

  .مع اآلية السابقة هلا كتماسك اجلواب بالسؤال 

﴿ :قال تعالى                       

                        

   ﴾ 38 اآلیة  

 «:مت فصل قوله تعاىل                      « 

عالقة التعليل يف ربط مجلة التعليل  أسهمتلكونه تعليل لسبب رغبة فرعون يف بناء الصرح  ومنه 

  .واجلملة املعللة

 ﴿ :قال تعالى                                      

                                                           

.78ص، 20ج ,روح املعاين , األلوسي - 1  
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    ﴾ 49 اآلیة  

  ويكمن متاسك هاتني اآليتني  1ه اآلية عن اآلية السابقة هلا  لكو�ا استئناف بياين هلا ذمت فصل ه

  

ومنه فالعالقة بني  ، 2وتبيني له  تفسري أن املبني هو عني الشئ املتقدم ألنه  :يف أن البيان يعين

  .اآليتني شديدة التماسك 

﴿:قال تعالى                             

 ﴾  53 اآلیة  

  « مجلة  تٌعدّ         «  يف موقع تعليل جلملة » « ا مجلة ذوك »  

    « يف متاسك مجل ومنه سامهت عالقة التبيني والتعليل  ،3بيان ملعىن أمنا به

  .ه اآلية وترابطها ذه

 ﴿  :قولھ تعالى يف  54واآلية  53فصل بني اآلية            

                              

               ﴾   54اآلیة  

                                                           

.269ص،اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه ,حممود صايف  - 1
  

.97صالفصل والوصل يف القرآن الكرمي ،,منري سلطان  - 2  

. 116ص,تفسري التحرير والتنوير ,حممد الطاهر بن عاشور  - 3  
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فاجلملة ،حيث جاءت لتبيني خصال املؤمنني وأجرهم , 1استئناف بياين ملا قبلها  54اآلية تٌعدٌّ    

لك ذمت كاأل�ا ماد كر لفظ يدل على الربط ؛ذ اليت تتوارد على سبيل البيان ال حاجة فيها إىل 

   .2ذا دخلها حرف وصل كان غريبا وشاذأو جسم واحد فإ,شئ واحد فهي 

﴿ : قال تعالى                       

                                 

      ﴾  63 اآلیة  

 «مجلة  تٌعدٌّ             « كأنه قيلاستئناف مبين على حكاية السؤال ؛: 

«  فقيل  ؟ذأصدر عنهم حينئا ذفما           «3   ,ه  ذومنه فتماسك ه

  .اآليتني  كتماسك اجلواب بالسؤال 

« كما مت فصل مجلة         «ه اآلية عن ما قبلها لكو�ا استئناف بياين ذيف ه

«  جلملة     «سؤال السائل متعجب كيف يعرتفونألن اعرتافهم بأ�م أغووهم يثري؛   

  .4ا اجلرم فأرادوا بيان الباعث هلم على اغواء إخوا�مذهمبثل 

                                                           

.                           273صول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه ،اجلد,حممود صايف  -        1  

.97صالفصل والوصل يف القرآن الكرمي،,منري سلطان  - 2  

.100ص  ، 20ج,روح املعاين , األلوسي - 3  

.158ص , تفسري التحرير و التنوير , حممد الطاهر بن عاشور  - 4  
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﴿ :يف قوله تعاىل 76اآلية  و 75 اآليةفصل بني            

                      

                       

                          ﴾   76اآلیة                                    

 « :قوله تعاىل يٌعدٌّ             « كر قصة ذ استئناف إبتدائي ل

هي ؛ ف1ر مكة وهم ساد�م مثل الوليد بن مغرية وأيب جهل بن هشاماحلال بعض كف ضربت مثالً 

كما مت . 2ين تغرهم أمواهلم وتزدهيهم فال يكرتثون بشكر النعمة  ويستخفون بالدينذبيان لعاقبة ال

    « فصل مجلة    «  لكو�ا تعليل لنهي املتقدم بعدم الفرح املبالغ فيه

التبيني والتعليل يف ربط اجلمل بعضها ببعض ومنه فقد سامهت كل من عالقة  بالدنيا ،واإلغرتار 

  .وبالتايل متاسكها

﴿  :قال هللا تعالى                       

                 ﴾   79اآلیة  

                                                           

  1 .174ص ,  نفسهاملصدر  -

2 .175ص , املصدر نفسه  -
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« مجلة          « ه اليت بني هذالتعليل ومنه فعالقة ،1تعليل لتمنيهم و تأكيد له

  .التماسك بينهما  إىلاجلملة وما قبلها هي اليت أدت 

 ﴿ :الى قولھ تعيف  85ية و اآل 84ية بني اآل فصل          

                            

                            

   ﴾  85األیة.   

حبسن تثبيت فؤاده ووعده بشأن حممد صلى اهللا عليه و سلم و استئنافية للتنويه  85ية اآل عدٌّ تٌ    

أهل الضالل رسالته ال يضره  ألن اهللا أعلم بأنه على هدى  إنكارن أو ,اآلخرةالعاقبة يف الدنيا و 

من اه يوما لقية لتبيني العربة مبقارنة بني حال الرسول ه اآلذفقد جاءت ه،و أ�م على ضالل 

متتاليتني لتني مجفكل ، 2ية مع ما سبقهاه اآلذعالقة التبيني يف متاسك ه أسهمتو منه ،املعرضني 

  .3لألوىل ترتبطان ارتباطا مباشرا بدون أداة يف النص ثانيهما بيان

                                                           

.122ص، 20ج  ، روح املعاين ،لوسياأل  -1  

.192- 191،ص20بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،جملد حممدالطاهر:ينظر -2  

.28االزهر الزناد،نسيج النص،ص  -
3
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« كما مت فصل مجلة                         « لكو�ا

  «عن مجلة  بيانياً  مستأنفة استئنافاً         «  جوابا لسؤال سائل

  .ه اجلملة مبا قبلها كتماسك اجلواب والسؤالذومنه فتماسك ه، 1يثريه أحد املعنيني

﴿ :قال تعالى, 78واآلية 77فصل بني اآلية             

                           

        ﴾   78اآلیة  

  .ه اآلية عن اآلية السابقة هلا لكو�ا جواب من قارون عن النصح املوجه لهذمت فصل ه    

  :الفصل لكمال االتصال-2

  : يشمل هذا النوع ثالث حاالت تكمن يف    

  .ىلأن تكون اجلملة الثانية مؤكدة لألو :احلالة األوىل 

  .ىلأن تكون اجلملة الثانية صفة لألو :احلالة الثانية  

  .ىللألو بدل أن تكون اجلملة الثانية :الثالثة  احلالة

                                                           

.193،ص20حممد الطاهر بن عاشور،،تفسري التحرير والتنوير،جملد  -1  
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تندرج كل من الصفة والبدل والتأكيد حتت مسمى التوابع ويكمن دورها يف التماسك النصي    

ومن مثة يرتبط به ، األموريتبع متبوعه يف بعض  التابع  مصطلح التابع نفسه ،إذوحتليل النص من 

  .1لدرجة عد بعض التوابع مع متبوعها كالكلمة الواحدة

  :ومن مناذج حاالت كمال االتصال يف سورة القصص ما يلي  

  :قال تعالى                    

                 ﴾   4اآلیة  

  « مت فصل مجلة         «  ًكما مت فصل مجلة  لكو�ا صفة لشيعا،»  

   « ومت االستغناء عن ذكر أداة الربط بني مجلة صفة ،2بدل اشتمال من يستضعفكو�ا ل

وكذا بني مجلة البدل واملبدل منه لشدة الرتابط بني الصفة واملوصوف والبدل ،ومجلة املوصوف 

  .واملبدل منه 

﴿ : قالھ تعالىفصل بني الصفة واملوصوف يف            

                  12﴾ اآلیة  

                                                           

. 243،ص1علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،ج ،صبحى إبراهيم الفقي -1  

.572،ص20،ج5،جملدالكرمي وبيانهى الدين الدرويش ،إعراب القران حم  -2  
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 «إن غياب الرابط بيت مجلة          «  وما قبلها كان لشدة الرتابط بينهما لكون

لشدة الرتابط  2سيبويه النعت واملنعوت كاالسم الواحد  فقد عدّ  1هذه اجلملة صفة ألهل بيت 

   .بينهما

﴿ : قال تعالى                             ﴾ 

  16اآلیة 

       «مت فصل هذه اآلية عن اآلية السابقة هلا لكو�ا بدل اشتمال من مجلة     

  « من عمل الشيطان وتقريره يشتمل على أن ذلك  ن اجلزم بكون ما صدر منه عمالً ؛أل

ويكمن التماسك هنا ، 3ن يتوجه إىل اهللا باالعرتاف خبطئه ويفرغ عليه طلب غفرانهوأظلم لنفسه ،

  .يف كون مجلة بدل االشتمال امتداد للجملة املبدل منه 

  ﴿ :تعالى قال                   ﴾17 اآلیة                                                             

  »قال  «مت فصل هذه اآلية عن اآلية السابقة لكو�ا مبثابة تأكيد ملا سبق ،حيث إن إعادة     

 «لفعل  أفاد تأكيداً        « 4أعيد القول للتنبيه على اتصال كالم موسى.  

                                                           

.227حممود صايف ،اجلدول يف إعراب القران وبيانه،ص- 1  

.421،ص 1سيبويه ،الكتاب ،ج –2  

.91،ص20حممد الطاهر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،جملد   -3  

.92، ص السابقاملصدر  - 4  
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﴿ : قال تعالى                      

                   ﴾  20اآلیة   

 «مجلة  عدٌّ تٌ          « بدل اشتمال من مجلة»      « جميئه يشتمل على ألن

   .بينهما ومنه ارتبطت اآليتني بعالقة اإلبدال اليت،1قوله ذلك

﴿: قال تعالى                       21﴾ اآلیة  

 «:مت فصل مجلة                 «لكو�ا بدل اشتمال من مجلة  

»    «  َ◌ ومنه فالتماسك بني مجل هذه  ،2على الدعاء إىل اهللا بأن ينجيهألن ترقبه يشتمل

  . اآلية ناشئ أيضا عن عالقة اإلبدال اليت أدت إىل ربط البدل باملبدل منه 

﴿ : قال تعالى                   

                                    

   مجلة  عدٌّ تٌ  23﴾ اآلیة»    «مجلة  عدٌّ ،كما تٌ 3صفة ألمة»    

                                                           

. 95،ص20حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير،جملد -1  

.96املصدر نفسه ،ص  -2  

.242محمود صافي ،الجدول في إعراب القران صرفھ وبیانھ،ص -
3
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 « بدل اشتمال من مجلة »         «،  ومنه فتماسك مجل هذه

  .عن عالقيت الوصف والبدل  اآلية ناشئ

 ﴿ :قولھ تعالى واالية يف 31فصل بني اآلية            

                          

                           

                         ﴾   32اآلیة  

    «قوله  عدٌّ يٌ                  «   ة من مجلبدل»     «1  

ل، وهي و املستبدل ن مسامهة البدل يف اتساق النص يف العالقة بني العنصرين املستبدموتك

  2االستمرارية عن فيه ومن مث ميكن احلديثعالقة قبلية بني عنصر سابق يف النص وعنصر الحق 

﴿  : قال تعالى                        

    ﴾  49اآلیة     

                                                           

.253، صاملصدر نفسه  -
1
  

.20حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب،ص  -2  
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 «مت فصل مجلة   « 1اإلنكار السابق وبيان كيفيته لكو�ا تقرير كفرهم املستفاد من 

ويقول الزركشي أن من  دقوة االتصال بني التأكيد واملؤكهذه اآلية يف ويتجلى التماسك يف 

أن يكون ما قبلها  مبنزلة الصفة مع املوصوف والتأكيد مع املؤكد فال «حاالت الفصل بني اجلمل 

  2» .يدخلها العطف لشدة االمتزاج

﴿ : قال تعالى                          

                          ﴾ 57اآلیة      

  «مت فصل مجلة                « ًويكمن التماسك يف أن 3لكو�ا نعت حلرما

اجلملة الصفة ترتبط باجلملة املوصوفة من ذات نفسها ال حتتاج إيل رابط، وهذا ما يؤكده اجلرجاين 

  واعلم أنه كما كان يف األمساء ما يصله معناه باالسم قبله،فيستغين بصلة «يف قوله 

  يف اتصاهلا باملوصوف إيل  حتتاج ورابط يربطه وذلك كالصفة اليت المعناه به عن واصل يصله 

ما يصله باملؤكد،كذلك يكون يف اجلمل ما تتصل  ا به،وكالتأكيد الذي ال يفتقر إىلشئ يصله إىل

مجلة كانت من ذات نفسها باليت قبلها وتستغين بربط معناها عن حرف عطف يربطها، وهي كل 

                                                           

.91ص، 20ج  األلوسي،روح املعاين،  - 1    

حممدأبو الفضل إبراهيم،مكتبة دار الرتاث،القاهرة ،مصر ، : بدر الدين حممد بن عبداهللا الزركشي،الربهان يف علوم القرآن،حتقيق-2       

      .104، ص4ج  م   3،1984ط   

. 276حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه، ص  -3 
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ا وكانت إذا حصلت مل تكن شيئا سواها كما ال تكون الصفة غري مؤكدة لليت قبلها ومبينة هل

1» .املوصوف، والتأكيد غري املؤكد
      

﴿  :قال تعالى                        

                    ﴾  71اآلیة                                                              

 « :قوله تعاىل  عدٌّ يٌ                  «  تأكيد وتقرير ملا قبلها ألن

  .لشدة االرتباط بينهما  2اإلقرار بالغواية تربؤ يف احلقيقة، ولذا مل تعطف عليه

 ﴿: في قولھ تعالى 71واآلية  70فصل بني اآلية               

                               

                        ﴾ 71اآلیة  

در على كل احلاكم و القا عن اآلية السابقة هلا لكو�ا تأكيد بأن اهللا هو 71مت فصل اآلية      

  امتداد جلملة التأكيد  عدٌّ ألن اجلملة املؤكدة تٌ ؛عن ذكر رابط بينهما  شيء،لذا مت االستغناء

﴿: قال تعالى                         

                 مت فصل مجلة   79﴾ اآلیة»    

                                                           

.175-174اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص - 1  

. 101ص ، 20ج األلوسي،روح املعاين، - 2  
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      « ومل تعطف أل�ا تتنزل منزلة بدل االشتمال ملا اشتملت عليه الزينة

فالتماسك هنا حاصل بعالقة اإلبدال فهي عالقة متثل  ،1من أ�ا مما يتمناه الراغبون يف الدنيا

  2االمتداد واالستمرارية القائمة بني املبدل منه والبدل 

  :الفصل الجوابي -3

عل اجلملتني كأ�ما مجلة واحدة ومن أمثلة بني اجلمل النص ؛ألنه جي ربطال الفصل اجلوايب يف أسهم

تاج الشرط والنداء شديدة التماسك ال حيذلك مجلة شرط ومجلة النداء،فاالرتباط بني ركين مجلة 

رابط يربطهما،وتشبه العالقة بني الشرط وجوابه والنداء وجوابه العالقة بني السؤال  إىل

  .3وثيق بينهماالسؤال لالرتباط العلى يعطف  واجلواب،فاجلواب ال

  :ويتجلي الفصل اجلوايب يف سورة القصص يف ما يلي 

 ﴿: قال تعالى                

   14﴾ اآلیة 

لكو�ا جواب الشرط جلملة الشرط اليت هي بلوغ موسى »    «مت فصل مجلة 

  . عليه السالم أشده،فكال اجلملتني مرتبطتني بعالقة الشرط اليت بينهما

﴿ : قال تعالى                         ﴾  

                                                           

.183،ص20د الطاهر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،جملد حمم  -1  

. 268ص،1ج،علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق،صبحي إبراهيم الفقي  -2  

.119شكر حممود عبد اهللا،الفصل والوصل يف القران الكرمي،ص:ينظر   -3  
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 «مجلة عدٌّ تٌ 16اآلية       « جواب النداء جلملة النداء»  «  ومت االستغناء

  .عن رابط يربط مجلة النداء جبوا�ا لشدة التعلق بينهما

﴿ :  قال تعالى                        

                            

      19آلية ﴾ ا  

 «مجلة عدٌّ تٌ        «  جواب شرط مرتبط بالشرط املتمثل يف إرادة البطش بالعدو، فلوال

  مجلة الشرط ملا كانت مجلة اجلواب،لذا فاالرتباط بينهما شديد التماسك،كما تعد مجلة 

»        « جواب النداء جلملة النداء»      « فجملة النداء امتداد واستمرار

  .وهذا ما جيعلهما متصلتنيجلملة النداء قبلها 

﴿: قال تعالى                       

              ﴾  20اآلیة   

   «مجلة  عدٌّ تٌ         « جواب النداء مرتبط جبملة النداء السابقة هلا،فلوال

  .مجلة النداء ملا نتجت مجلة اجلواب،فكال اجلملتني مبثابة مجلة واحدة 
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 ﴿ : قال تعالى                         ﴾ 

لكو�ا جواب شرط »      «: مت فصل قوله تعاىل  22 اآلیة

  .باجلملة السابقة هلا هي العالقة الشرطية اليت بينهما  ترابطه ذي أدى إىلوال

﴿  :  قال تعالى                    

                                 

     ﴾ 23اآلیة  

 لكونه»      « مت االستغناء عن رابط يصل قوله تعاىل      

  .1جواب شرط ،واجلواب ال يعطف بواو أو غريها

 ﴿: ىتعالقال                       

   ﴾   25اآلیة  

  جواب شرط ،وغياب أداة ربط تربطها جبملة الشرط السابقة هلا »   مجلة  عدٌّ تٌ   

  .حييل على مدى ارتباط وتعلق مجلة جواب الشرط جبملة الشرط

                                                           

. 79ص، 20ج  األلوسي،روح املعاين، -1  
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 ﴿: قال تعالى                         ﴾

  29اآلیة 

  «مت فصل مجلة            « لكو�ا جواب شرط والتماسك احلاصل

  .بينها وبني مجلة الشرط ناشئ عن العالقة الشرطية اليت أدت إىل جعلهما كجملة واحدة 

﴿ : قال تعالى                   

                ﴾    30اآلیة  

مبا قبلها لكو�ا جواب »    «مت االستغناء عن رابط يربط مجلة    

 «شرط متعلق جبملة الشرط   «كما مت فصل مجلة،»         

 «  لكو�ا جواب النداء ناتج عن مجلة النداء»    «.  

  ﴿: قال تعالى                        

          31﴾ اآلیة   
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  « العالقة الشرطية يف ربط مجلة  جواب الشرط تأسهم         «  جبملة

فحدث جواب الشرط ناتج عن حدث مجلة الشرط فكال  �تزٌّ الشرط اليت متثلت يف رؤية العصا 

  .احلدثني  متعلقان ببعضهما البعض

   ﴿ : قال تعالى                  

                              

  ﴾   32اآلیة  

 «عن ربط مجلة الشرط  االستغناءمت                 «قها جبملة الشرط، لتعل

مبثابة السبب ويذهب ذلك إىل أن أحد الشروط تعلق  عدٌّ فجملة الشرط نتيجة جلملة الشرط اليت تٌ 

) B(احلدث ) A(يسبب "السبب على الشكل التايل  الوقائع هو عالقة السبب و النتيجة حمدداً 

للناتج كانت الوقائع  اً كافي  السابق شرطاً فكلما كان ) " B(شرط كفي لظهور ) A(إذا كان 

  .و بالتايل متماسكة 1متعالقة 

﴿ : قال تعالى                          

          ﴾   36اآلیة                                                              

                                                           

.33مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص حممد خطايب، لسانيات النص - 1  
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  «مت فصل مجلة           «  لكو�ا جواب الشرط ناتج عن مجلة

الشرط املتمثلة يف جميء موسى عليه السالم بآيات اهللا املبينة، ومنه فالتماسك  ناشئ لتعلق حدث 

  .حبدث مجلة الشرطجواب الشرط 

﴿: قال تعالى                     ﴾ 38اآلیة   

 «مجلة  عدٌّ تٌ              «  جواب النداء املرتبط جبملة النداء  

»        « منهما باألخر   .من خالل تعلق كل ٌ

﴿ : قال تعالى                        

                             ﴾ اآلية

 «مت فصل مجلة  48            «  لكو�ا جواب شرط متعلق

يربز يف تلك  فاالتساق، االتساقساهم يف حتقيق ه  و هذا ما جبملة الشرط ال حتصل إال حبصول

، اً مسبقر األخر ليفرتض كال منها األخر املواضيع اليت يتعلق فيها عنصر من العناصر بتأويل العنص

   .1إذا ال ميكن أن حيول إال بالرجوع إىل األول

                                                           

.15، صاملصدر السابق- 1  



 الفصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص                                :الفصل الثاين

 
 

 ~111  ~  
 

 ﴿  :قال تعالى                           

﴾ 53آلیةا           

 «العالقة الشرطية بني مجلة جواب الشرط   تأسهم         «  و مجلة الشرط  

»       « تعلق كل منهما باألخرى اجلملتني وذلك ليف ترابط كال.  

 ﴿: قال تعالى                       

       ﴾ 55 اآلیة   

 «نالحظ يف هذه اآلية أن مجلة        «  مبا قبلها بكو�ا جواب  االرتباطشديدة

  .عن اللغو مرتبط بوقت مساعه فكال اجلملتني تعدان مبثابة مجلة واحدة  الشرط فاإلعراض

﴿ : تعالى قال                          

                         ﴾  

  57اآلیة 
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ومت  »    «جواب شرط جلملة الشرط  »   «مجلة  عدٌّ تٌ    

فجملة الشرط سبب لوجود مجلة جواب ،ارتباط كال اجلملتني بالعالقة الشرطية اليت بينهما 

  .الشرط

 ﴿ :قال تعالى                            

               ﴾   63اآلیة  

 «مجلة  عدٌّ تٌ              « ها والتماسك الذي بينهما جواب النداء للنداء الذي قبل

  .علق جواب النداء جبملة النداء اليت لوالمها ملا نتجناتج لت
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    :الفصل بالجملة االعتراضية 

اجلملة االعرتاضية وسيلة من وسائل الفصل بني أجزاء الكالم يف النص وهذا ال يعين أ�ا  عدٌّ تٌ      

اجلملة اليت تعرتض بني شيئني متالزمني، أو جتعل الكالم غري متماسك ، فاجلملة االعرتاضية هي 

توضيحه، أو حتسينه ، وتكون ذات عالقة معنوية بالكالم الذي  أومتطالبني، لتوكيد الكالم ،

 « االعرتاضويقول ابن جين يف حديثه عن  ،1 منه لشئعرتضت بني جزأيه، وليست معمولة ا

جار وهو هذا القبيل من العلم كثري، قد جاء يف القرآن ، وفصيح الشعر، ومنثور الكالم، أناعلم 

  »2عند العرب جمرى التأكيد

   :يف سورة القصص جند  االعرتاضيةومن صور اجلملة  

﴿ : قال تعالى                     

         ﴾    8اآلیة     

   «: يف هذه اآلية يف قوله تعاىل االعرتاضيةتكمن اجلملة           

       «  معرتضة واقعة بني املعطوف و املعطوف عليه مؤكدة فهي

                                                           

.67م، ص1989 ،5سورية، ط-، إعراب اجلملة وأشباه اجلمل، دار القلم العريب ، حلبفخر الدين قباوه - 1  

.335،ص1،ج)دت (،)دط(مصر،-القاهرةحممد علي النجار، دار الكتب املصرية، : ابن جين، اخلصائص، حتقيق  - 2  
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و يرى حممد خطايب أن تأكيد مجلة ألخرى وسيلة هامة من وسائل متاسك  ،1ملعىن خطئهم

  .2اخلطاب

     ﴿ : قال تعالى               ﴾  اآلية 

16  

 «  مجلةتعدٌّ      «  معرتضة بني مجلة»         «  ومجلة»   

      «   ً3ألهل القرآن بكرامة موسى عليه السالم  كان اعرتاضها إعالما.  

 ﴿ :تعالىقال                   ﴾   33اآلیة  

   .4فهي اعرتاضية لالسرتحام »  «هذه اآلية يف مجلة يكمن االعرتاض يف     

   ﴿ : قال تعالى               

              ﴾  61اآلیة     

                                                           

.156، ص2الزخمشري، الكشاف،ج - 1  

. 107حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ، ص - 2  

.92،ص20حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير و التنوير ، جملد  - 3  

.225حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه، ص - 4  
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 «مجلة  عدٌّ تٌ         « مجلة اعرتاضية ويكمن دورها يف اتساق اآلية لكو�ا جاءت معرتضة 

  .وتأكيد ذلك1لبيان أن وعد اهللا حمقق 

﴿ : قال تعاىل                  

         ﴾80 اآلية    

 «جاءت اجلملة     «  أي لغرض الدعاء ؛2يف هذه اآلية اعرتاضية دعائية.  

    ﴿ : قال تعاىل                      

         ﴾ 88 اآلية  

  «مجلة  عدٌّ تٌ          «  فهي امتداد توكيدي جلملة  ؛3اعرتاضية»     

     «  و يكمن دورها يف اتساق اآلية يف املسامهة يف استمرارية الكالم وتقويته فاجلملة

  .4أو حتسيناً  االعرتاضية تأيت بني شيئني إلفادة الكالم تقوية و تسديداً 

  

                                                           

1 .155،ص20الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير و التنوير ، جملد حممد  -
  

.297حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه، ص  - 2  

.306املصدر نفسه، ص - 3  

.446ص ، 2جابن هشام، مغين اللبيب، - 4  
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  :ورود كل نوع من أنواع الفصل فيما يلي  عدد مراتتتمثل إحصائيات 

  عدد املرات  الفصلأنواع 

  الفصل اإلستئنايف

  :الفصل اإلستئنايف مرة حيث حتقق 37

  مرات 10للبيان  - 

  مرة 18للتعليل والتفسري  - 

  مرات 09لإلجابة عن سؤال مقدر - 

  الفصل لكمال اإلتصال

  :الفصل مرة حيث حتقق  15

  مرات بالتأكيد  05 - 

  مرات بالصفة 04 - 

  مرات بالبدل 06 - 

  الفصل اجلوايب
  :مرة منها 19

  مرة جبواب الشرط 14 - 

  مرات جبواب النداء 05 - 

  الفصل باجلملة االعرتاضية
  مرات 06
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كل نوع من أنواع الفصل يف سورة القصصعدد مرات ورود   هذا املخطط

الفصل الجوابي الفصل لكمال االتصال الفصل االستئنافي

19

15

37

المراتعدد

                                :الفصل الثاين

 
 

 

 

هذا املخطط ميثلو 
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  ةــمـاتـخ
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  :هذا البحث أهم النتائج املتوصل إليها خالل  ستخلص منن        

للفصل والوصل مكانة كبرية يف لسانيات النص، فالوصل يعد من أهم وسائل االتساق  -

بل ويتعدى هذا التماسك اىل املسامهة يف ،يف التماسك النصي النحوي  تأسهمليت ا

 يف الربط املعنوي بني اجلمل من خالل العالقات ال أسهمالتماسك الداليل ،فالفصل 

داللية اليت تعد من آليات االنسجام كعالقة البيان والتعليل والتفسري، والعالقة بني 

 .... السؤال و اجلواب وعالقة التأكيد والبدل والصفة

الوصل اإلضايف الذي :قسم علماء لسانيات النص الوصل إىل أربعة أنواع تكمن يف  -

 بنسبة ، مث يليه الوصل الزمين)%270(يف سورة القصص بأعلى نسبة حتقق 

 ،مث يليه الوصل االستدراكي)%24,5(، مث يليه الوصل السبيب بنسبة)46,2%(

 ).%18,79(بنسبة

الوصل اإلضايف يف سورة القصص يف جعل املتتالية اجلملية مساراً خطياً  أسهم -

 .متماسكاً مما أدى إىل متاسك السورة بأكملها 

 .الوصل االستدراكي يف متاسك السورة من خالل الربط بني املعلومات املتعارضةأسهم  -

 .ب الوصل السبيب يف تعالق اجلمل ومتاسكها من خالل تعلق النتيجة بالسب أسهم -

 .الوصل الزمين يف متاسك السورة من خالل تتابع اجلمل وارتباطها زمنياً  أسهم -

تؤثر حروف العطف  يف متاسك النصوص من خالل معانيها الداللية، فقد تساهم يف  -

 رف ،وقد تساهم يف حتقيق الوصل االستدراكي حب)الواو(رف حتقيق الوصل االضايف حب

،وتساهم يف حتقيق الوصل )الفاء(السبيب حبرف ،كما تساهم يف حتقيق الوصل )لكن(

 ).مث(الزمين حبرف 

الفصل االستئنايف : حتقق الفصل يف سورة القصص من خالل أربع أنواع تكمن يف -

، مث )%88,8(، مث يليه الفصل اجلوايب بنسبة )%172,9(الذي حتقق بأعلى نسبة 
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جلملة االعرتاضية ،مث يليه الفصل با)%70,1(يليه الفصل لكمال االتصال بنسبة 

)28%.( 

أسهم الفصل االستئنايف يف حتقيق التماسك النصي من خالل أن اجلملة تأيت للتعليل  -

لإلجابة عن سؤال مقدر مما يؤدي إىل امتداد اجلمل  للبيان،أو أو للتفسري ،أو

 .واستمراريتها ومن مث متاسكها

أن العالقة بني  يف حتقيق التماسك النصي من خاللأسهم الفصل لكمال االتصال  -

 .اجلملتني شديدة االتصال تشبه عالقة الشيء بنفسه

أسهم الفصل اجلوايب والذي متثل يف جواب الشرط وجواب النداء يف متاسك اجلمل من  -

 .مجلة جواب النداء جبملة النداء خالل تعلق مجلة جواب الشرط جبملة الشرط ،وتعلق 

النصي من خالل أن اجلملة االعرتاضية أسهم الفصل باجلملة االعرتاضية يف التماسك  -

         .تعرتض بني الشيئني لتوكيد الكالم وتوضيحه

مل تكن اإلشارة إىل دور الفصل والوصل يف ربط اجلمل بعضها ببعض واملسامهة يف  -

التماسك النصي من إنتاج علماء النص فلقد أشار علماؤنا األجالء إىل ذلك من 

باب حروف املعاين، : النحوية عند النحويني مثل خالل ما جنده يف خمتلف األبواب

 .باب التوابع، وباب الفصل والوصل عند البالغيني 

باإلضافة إىل دور أدواة الوصل يف ربط اجلمل فلها دور يف تكثيف النص من خالل  -

 .   االختزال

 



  

  قائمة�املصادر

 واملراجع
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  الكرمي برواية ورش عن نافعالقرآن 

   .الكتب واملعاجم :  

معجم ,حممد علي النجاد,حامد عبد القادر, أمحد حسن الزيات,إبراهيم مصطفى  .1

  ).دت( ، 2تركيا ،ط –املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول , الوسيط

-،القاهرة مكتبة زهراء الشرقمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، أ .2

 .م1،2009مصر،ط 

، ) )ه 127ت ( البغدادي لوسي الفضل شهاب الذين السيد حممود األ أبو(األلوسي  .3

السيد حممود شكري : تصحيح وتعليق ،روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين

 .2،ج)دت( )دط( ،لبنان–األلوسى البغدادي، دار الرتاث العريب، بريوت 

حممد  : اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق،مغين )ه 761ت (األنصاري ابن  هشام .4

  .2ج،م1991، )دط(،لبنان-، املكتبة العصرية ،بريوتحمي الدين عبد احلميد

النشر  مد لطفي الزليطين ومنري الرتيكي حم: ترمجة ,براون  وج يول حتليل اخلطاب  ج ب .5

 .م1997, )دط(, السعودية-الرياض,العلمي واملطابع 

 .م1987,)دط(، ,لبنان-بريوت,مكتبة لبنان ناشرون,حميط احمليط , بطرس البستاين .6

 .م 1993،  1مصر،ط-متام حسان،البيان يف روائع القرآن، عامل الكتب،القاهرة .7

، )دط( ،املغرب-اللغة العربية معناها ومبناها،دار الثقافة، الدار البيضاء            .8

 .م1994
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: ، البيان والتبيني، وضع حواشيه))ه 255ت (عثمان عمر بن حبر اجلاحظ بوأ(اجلاحظ .9

 .1جملد م،2003 ،2ط، لبنان-موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بريوت

،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ))ه 471ت (عبد القاهر اجلرجاين( اجلرجاين  .10

 .م1،1988لبنان،ط–رشيد رضا،دار الكتب العلمية ،بريوت :تصحيح 

مجيل عبد ا�يد،البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،مطابع اهليئة املصرية  .11

 .م 1998 ،)دط(،العامة للكتاب،مصر

حممد علي النجار،دار :،اخلصائص،حتقيق))ه392(أبو الفتح عثمان (بن جين ا .12

 .1 ،ج)دت(، ،)دط(،مصر،-الكتب املصرية،القاهرة

 سوريا،-حسن هنداوي،دار القلم،دمشق:سر صناعة اإلعراب،حتقيق              .13

 .1م،ج3،1993ط

 األردن،-مجعة عوض اخلباص،نظام الربط يف النص العريب،دار كنوز املعرفة،عمان .14

 .م1،2008ط

- زاهر بن مرهون الداودي،الرتابط النصي بني الشعر والنثر،دار جرير،عمان .15

 .م1،2010األردن،ط

 لبنان،-حمي الدين الدرويش،إعراب القران الكرمي وبيانه،دار بن كثري،بريوت .16

 .20،ج5م،جملد7،1999ط

- القاهرة متام حسان،عامل الكتب،:روبرت دي بوجراند،النص واخلطاب واإلجراء،ترمجة .17

 .م1،1998مصر،ط
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بو غزالة،وعلي خليل محد،مدخل إىل إهلام أ:دريسلر،ترمجة انغبوغراند، لفغروبرت دي .18

 .م1،1992علم اللغة النصي،مطبعة دار الكاتب، ط

:  ،الربهان يف علوم القرآن، حتقيق)بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي( الزركشي  .19

 .4م،ج3،1984،طمصر-حممد أبو الفضل إبراهيم،مكتبة دار الرتاث،القاهرة

، أساس ))ه538ت (رزمياأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلو (الزخمشري  .20

 ،1ط لبنان،-،دار الكتب العلمية ،بريوتالغة،حتقيق حممد باسل عيون السودالب

 .2ج م،1988

عبد :التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،حتقيق الكشاف عن غوامض           .21

  .2 ،ج )دت(، )دط(لبنان،-الرزاق،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت

 .)دت( ،)دط(لبنان،-املفصل يف علم العربية،دار جرير،بريوت            .22

 .م1،1993لبنان،ط- األزهر الزناد،نسيج النص،املركز الثقايف العريب،بريوت .23

 ،) )ه 316ت (بكر حممد بن سهل بن السرّاج النحوي البغدادي أبو(السرّاج  .24

 3ط لبنان،-عبد احلسني الفتلي،مؤسسة الرسالة،بريوت:األصول يف النحو،حتقيق

 .1م،ج1996

-سعيد حسن حبريى،علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات،مكتبة لبنان ناشرون،بريوت .25

 .م1،1997ط لبنان،

،مفتاح ))ه626ت (حممد بن علي السكاكي  يعقوب يوسف بن أبو(السكاكي  .26

 .م1،2000لبنان،ط-عبد احلميد هنداوي،دار الكتب العلمية،بريوت:حتقيق ،العلوم
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عبد السالم حممد هارون :،الكتاب،حتقيق)البشري عمرو بن عثمان بن قنرب أبو (سيبويه .27

 . 4 ،ج1 ،جم 1982 ،2 مصر،ط-اخلاجني،القاهرة

 .5م،جملد1،1972مصر،ط-الشرق،القاهرةسيد قطب،يف ظالل القرآن،دار  .28

عبد العال :،األشباه والنظائر،حتقيق) )ه 911ت (جالل الدين السيوطي(السيوطي .29

 .3م،ج1،1985لبنان،ط-سامل ٌمكرم ،مؤسسة الرسالة،بريوت

-شكر حممود عبد اهللا ،الفصل والوصل يف القرآن الكرمي،دار دجلة،عمان .30

 .م1،2009األردن،ط

 مصر،-،علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق،دار قباء،القاهرةصبحي إبراهيم الفقى  .31

 .1م،ج2000، 1ط

 .)دت( ،1 مصر،ط-صالح الدين حسنني،الداللة والنحو،توزيع مكتبة األدب،القاهرة .32

 .م 1978،)دط(صالح فضل،بالغة اخلطاب وعلم النص،علم املعرفة،الكويت، .33

  ،)دط(،الدار التونسية للنشر،تونسحممد الطاهر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،  .34

 . 20 ،جملدم 1984

 دب، مكتبة اآلسليمان عطار: عزة شبل حممد،علم لغة النص النظرية والتطبيق، تقدمي .35

 .2مصر،ط-القاهرة

، كتاب ))ه395ت (هالل بن عبد بن سهل العسكري  أبو( أبو هالل العسكري  .36

ات املكتبة الفضل إبراهيم، منشور الصناعتني، حتقيق علي حممد البجاوي، وحممد أبو 

 . م 1986،)دط(بريوت،- العصرية، صيدا
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   لبنان،- عبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق،بريوت: فان ديك، النص والسياق، ترمجة .37

 .م2000،)دط(

فاحل بن شبيب : فو لفجانغ هاينة، وديرت فيهفيجر، مدخل إىل علم اللغة النصي، ترمجة .38

 .م1996،)دط(ة السعودية، جامعة امللك سعود، لعربياململكة ا-العجمي، الرياض

جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الفريوز أبادي الشريازي ( فريوز أبادي  .39

 لبنان،-، قاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت) )ه 817ت (الشافعي

 .م1،1999ط

، سوريا- العريب،حلب،إعراب اجلمل وأشباه اجلمل ،دار القلم  فخر الدين قباوه .40

 .م5،1989ط

،اجلامع ألحكام ))ه 671ت (عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب أبو(القرطيب .41

 1،2006ط لبنان،- عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي،مؤسسة الرسالة،بريوت:حتقيق، لقرآنا

 .م

ت (جالل الدين حممد عبد الرمحان بن عمر بن امحد بن حممد      ( اخلطيب القزويين .42

إبراهيم مشس الدين،دار الكتب :، اإليضاح يف علوم البالغة،وضع حواشيه ) )ه739

 .م1،2003لبنان،ط-العلمية،بريوت

،          ))ه774ت (الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي  أبو(ابن كثري .43

اململكة سامي بن حممد السالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع،:لعظيم،حتقيقتفسري القرآن ا

 .6م،ج1،1997العربية السعودية،ط



 ~126 ~ 
 

: ،رصف املباين يف شرح حروف املعاين، حتقيق) أمحد بن حممد النور املالقي(املالقي  .44

 .)دت(،)دط(سوريا،-،جممع اللغة العربية،دمشقأمحد حممد اخلراط

، لبنان-ام اخلطاب،املركز الثقايف العريب،بريوتحممد خطايب،مدخل إيل انسج .45

 .م 1،1991ط

 ط، لبنان-حممود صايف،اجلّدول يف إعراب القرآن صرفه وبيانه،مؤسسة اإلميان،بريوت .46

 . م3،1995

 ،اجلين الداين يف حروف املعاين،))ه 749ت (احلسن بن قاسم املرادي(املرادي  .47

   ،1ط لبنان،- الكتب العلمية بريوتفخر الدين قباوه،حممد ندمي فاضل،دار :حتقيق

 .م 1992

، 3لبنان، ط-راغي، علوم البالغة ،دار الكتب العلمية،بريوتمحد مصطفي املأ .48

 .م1993

 مصطفى محيدة،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية،مكتبة لبنان ناشرون،   .49

  .م1،1997مصر،ط-القاهرة 

ت (     مد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصريالفضل مجال الدين حم أبو(ابن منظور  .51

  .  11 ،جملد)دت(،)دط(لبنان،-سان العرب،دار صادر،بريوت،ل))ه 711

مصر، -منري سلطان،الفصل والوصل يف القرآن الكرمي منشأة املعارف،اإلسكندرية. .52

  .م2،2000ط



 ~127 ~ 
 

: تدقيق وتوثيقضبط و ،السيد امحد اهلامشي،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .53

  .)دت(، )دط(لبنان،-يوسف الصميلي،املكتبة العصرية،بريوت

،شرح املفصل ))ه643ت(البقاء يعيش بن علي بن املوصلي  وموفق الدين أب(ابن يعيش.54

 ، م2001، 1 ،ط لبنان-إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية ،بريوت:للزخمشرى ،تقدمي

  . 5 ج ،4 ج ، 1ج

II. واألطروحات الجامعية الرسائل:   

رسالة  سعدية،االتساق ووسائله من خالل النخلة وا�داف للشاعر عز الدين ميهويب،يمةنع.1

واللغة  اآلدابواللغات،قسم  اآلدابشهادة املاجستري، جامعة حممد خيضر،كلية  مقدمة لنيل

  .م2004- م2003اجلزائر،-العربية،بسكرة

واإلنسجام يف سورة الكهف، رسالة مقدمة لنيل شهادة حممود بوستة ، اإلتساق  .2

املاجستري، جامع احلاج خلضر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآدا�ا، 

  .م 2009-م2008اجلزائر،-باتنة

III –  العلمية و الدوريات المجالت  

، أثر العطف يف التماسك النصي ديوان على عبد الفتاح محاد،حسني راضي العايديخليل .1

  صهوة املاء شاعر مروان مجيل حسني، جملة اجلامعة اإلسالمية  للبحوث اإلنسانية، ا�لد 

 .2012يونيو،العدد الثاين ، 20

  



  

ف�رس�

 املوضوعات



 ~130 ~ 
 

  الصفحة   ................................................................ املوضوع

  أ................................................................... مقدمة

  4 ...............................الفصل والوصل بني القدماء واحملدثني:مدخل

  5................... ............................مفهوم لسانيات النص  -1

  6.................................واصطالحاً  هوم الفصل والوصل لغةً مف- 2 

  6....................................................................لغة-أ

  7............................................................اصطالحا-ب

  7...........................................عند القدماء الفصل والوصل -3

   8.............................................الفصل والوصل عند البالغيني

  11...........................................................مواطن الفصل

  16...........................................................الوصلمواطن 

  17....................................................الوصل عند النحويني

  17............................................دور احلرف أواألداة يف الربط

  19...........................................................أدوات الربط

  23...................................وصل يف لسانيات النصلفصل والا -4 

  27..........الوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص:ل األولالفص

  29..................................................وصل اإلضايفال- 1   



 ~131 ~ 
 

  

  30...........................للوصل اإلضايف يف سورة القصصالتحليل النصي 

  60..................................................الوصل االستدراكي -2

  60.......................التحليل النصي للوصل االستدراكي يف سورة القصص

  65.......................................................الوصل السبيب  -3

  65...........................التحليل النصي للوصل السبيب يف سورة القصص 

  72........................................................الوصل الزمين -4

  72.............................التحليل النصي للوصل الزمين يف سورة القصص

  82........... يف سورة القصص من منظور لسانيات النص  الفصل:الفصل الثاين

  84...........................التحليل النصي حلاالت الفصل يف سورة القصص

  84...................................................الفصل االستئنايف  - 1

  98...............................................الفصل لكمال االتصال -2

  105.......................................................الفصل اجلوايب-3

  112............................................صل باجلملة االعرتاضيةالف-4

  117.................................................................اخلامتة

  120.................................................در واملراجعقائمة املصا

  129....................................................فهرس املوضوعات 



 ~132 ~ 
 

  



 

 

RESUME DU MEMOIR 

L'objectif de cette étude intitulée<la disjonction et la conjonction 

dans la sourate Al-Kassas> au vu de la linguistique du texte  est un objectif 

pour lequel nous avons essayé de faire apparaitre l'objet de la disjonction 

et de la conjonction dans la sourate Al-Kassas. 

  Notre objectif est de donner leur rôle dans la réalisation de la 

conjonction au niveau du texte . 

Pour réaliser cette étude ,nous avons présenté une méthodologie  

constituée d'une introduction et de deux chapitres .pour l'introduction 

dont le titre est <la disjonction et la conjonction entre les anciens et les 

modernistes >  nous avons abordé le concept de la linguistique du texte et 

aussi le concept de la disjonction et de la conjonction sur le plan de la 

langue et du langage ,en plus de la disjonction et de la conjonction pour 

les spécialistes de la grammaire <EL BALLAGHA>et  de l'orthographie  et 

ainsi la disjonction et la conjonction dans la linguistique du texte. 

 Pour le premier chapitre intitule <la conjonction dans la sourate el 

Kassas au vu de la linguistique du texte <nous avons présenté les 

différentes conjonctions concernant  la conjonction additive ,la 

conjonction de rattrapage ,la conjonction de cause, la conjonction 

temporelle et le rôle de chacune  d'elles pour assurer la cohésion dans la 

présentation au niveau de la sourate el Kassas . 

Pour le deuxième chapitre intitulé<la disjonction dans la sourate el 

Kassas au vu de la linguistique du texte > nous avons présente les 

principaux cas de disjonction qui concernent :                                                                                        

 -la disjonction de reprise 

 -la disjonction de complément de communication 



 

 

 -la disjonction pour réponse 

 -la disjonction avec phrase contradictoire 

 Ainsi que le rôle de ces cas de disjonction dans la réalisation de 

la cohésion dans la sourate el Kassas. 

Enfin les résultats constatés a travers cette étude concernent  

principalement :    

     -La disjonction et la conjonction  présentent  une grande importance 

dans la linguistique du texte. 

     -la conjonction est considérée comme un important moyen de cohésion 

qui contribue a la réalisation de la cohésion de la forme  du texte  < 

tamasouque el chekli >.  

     -La disjonction contribue a la réalisation de la cohésion morale< 

tamasouque maanaoui> entre les phrases <propositions>a travers la 

relation indiquant<aalaqua dallalia>qui est considérée comme élément de 

cohérence<insigèmme>. 

Les savants de la linguistique du texte n'ont pas défini le rôle de la 

disjonction et de la conjonction pour la conjonction des 

phrases<propositions>et la contribution dans la 

cohésion<tamassouque>du texte. mais nos savants ont défini cela a 

travers ce qu'on trouve au niveau des chapitres de l'orthographe comme 

le chapitre des lettres de la signification<babe hourouffes el maani>,le 

chapitre des suites<babe ettaouabia>,et aussi chez ceux de la 

grammaire<el ballagha>pour le chapitre de la disjonction et de la 

conjonction. pour terminer et pour cette étude nous avons adopté la 

méthodologie descriptive en se basant sur les outils de l'analyse et de la 

statistique.   



 

 

:ملخص المذكرة  

الفصل والوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص "ب  البحث املوسوم سعى هذا

والوصل من سورة القصص،وكان هدفنا إبراز دورمها بسعي حاولنا فيه استخراج مواضع الفصل "

.يف حتقيق التماسك النصي   

وقد اعتمدنا على خطة إلجناز هذا البحث تتكون من مدخل وفصلني، جاء املدخل بعنوان    

، تناولنا فيه كال من مفهوم لسانيات النص، وكذا "الفصل والوصل بني القدماء واحملدثني"

واصطالحاً، باإلضافة إىل الفصل والوصل عند البالغيني والنحويني، مفهوم الفصل والوصل لغًة 

.ومن مث الفصل والوصل يف لسانيات النص  

، "الوصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص"أما الفصل األول فقد جاء بعنوان     

لسبيب، تناولنا فيه أنواع الوصل املتمثلة يف الوصل اإلضايف،والوصل االستدراكي، والوصل ا

.والوصل الزمين، ودور كل منهم يف حتقيق التماسك مع التمثيل لذلك من سورة القصص  

، "الفصل يف سورة القصص من منظور لسانيات النص"هذا وجاء الفصل الثاين بعنوان     

تناولنا فيه أهم حاالت الفصل املتمثلة يف الفصل االستئنايف والفصل لكمال االتصال،والفصل 

الفصل باجلملة االعرتاضية، ودور كل منها يف حتقيق التماسك مع التمثيل لذلك من اجلوايب، و 

.سورة القصص  

:ويف األخري وصلنا إىل جمموعة من النتائج أمهها      



 

 

اليت  للفصل والوصل أمهية كبرية يف لسانيات النص، فالوصل يعد من أهم وسائل االتساق 

ما يساهم الفصل يف حتقيق الربط املعنوي بني اجلمل تساهم   يف حتقيق التماسك الشكلي للنص، ك

.من خالل العالقات الداللية اليت تعد من آليات االنسجام   

مل يكن لعلماء لسانيات النص السبٌق يف اإلشارة إىل دور الفصل والوصل يف ربط اجلمل 

ن خالل بعضها ببعض واملسامهة يف التماسك النصي، فلقد أشار علماؤنا األجالء إىل ذلك م

باب حروف املعاين، وباب التوابع، : ما جنده يف خمتلف األبواب النحوية عند النحويني مثل

.وعند البالغيني يف باب الفصل والوصل  

. وقد اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي مع االستعانة بآلييت التحليل واإلحصاء   

                 


