الفصل األول
أساسيات البحث
أ .مقدمة
القرآن الكرمي ىو كالم رب العادلني أنزلو هللا على رسولو زلمد صلى هللا عليو
وسلم بواسطة روح األمني جربيل من ادلالئكة ادلكرمني ليخرج الناس من الظلمات
إىل النور .ادلتعبَّد بتالوتو ،ادلنقول بالتّواتر ،ادلبدوء بسورة الفاحتة ،ادلختوم بسورة
َ
َ
َ
ُ
مهم جدا ىف كافة حياة اإلنسان خصوصا
النّاس .قد رأت الباحثة أ ّن القرآن ّ
للمسلمني ألنو أساس ىف دين اإلسالم.

مهمة أيضا ألهنا مفتاح لفهم القرآن كما عرفنا أ ّن اللغة العربية
واللغة العربية ّ

ىي اللغة ادلستخدمة يف القرآن .قال هللا تعاىل " :إِنَّا أَنْ َزلْنَاه قُ ْرءَنًا َعَربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم
تَ ْع ِقلُ ْو َن" ٔ.إذن إ ْن كنّا نريد أن نبحث عن الشيء الذي ورد يف القرآن فيلزم علينا

لعل
أن نفهم اللغة العربية .وذلذا ينبغي لنا أن نتعلّم اللغة العربية كافة كامال شامال ّ
خنطئ يف فهم القرآن .فاللغة العربية نفسها ذلا كثري من أقسام الدروس ،مثل
الصرف واإلعراب وعلم النحو والرسم وادلعان والبيان والبديع والعروض والقوايف
وقرض الشعر واإلنشاء واخلطابة وتاريخ األدب ومنت اللغة والسبك النصي.
اللغوي الذي يتكون من ادلكون
بك ىو جزءٌ من مكونات النظام
َّ
فالس ُ
ّ
السبك)
النصي ،إذ يشكل ادلكو ُن
اصلي ،وادلكون
النصي ( َّ
ّ
ّ
ّ
الفكري ،وادلكون التو ّ

ليصبح
النص؛
النص يف النظام
َّ
اللغوي ،ويضم الوسائل اليت متتلكها اللغة إلنتاج ِّ
ّ
َ
متعلقاً بادلوضوع ومتناسقاً يف عالقاتِو مع ذاتو ،ومع سياق ِ
ادلقام ،وعمل ادلكون
ُ
ٔ القرآن الكرمي  :سورة يوسف ٕ :
1

النصي بصفة جزئية كادلكونني اآلخرين عن طريق أنظمة مرتبطة مبا رتب خاصة يف
ّ
ٍ
بانتقاء معني يف النظام اللغوي ،وىو
النحو ،وعلى سبيل ادلثال ،تقوم كل عبا ٍرة
يعرب عن تنظيم ادلتكلم العبارةَ رسالة ،و ِ
ِ
يعربُ عن طريق اآلليات الطبيعية لبِنية
انتقاءٌ ُ
ِ
النص بعنص ٍر آخر أين وجدا
اجلملة ،كذلك يقوم ادلكو ُن النصي بربط عنص ٍر يف ِّ
ٕ
ومن دون اعتبار َّ
متعلق بو.
النص ٌ
أن ُكلَّما يف ِّ
وأما القرآن الكرمي فهو نص واحد يتصف بتماسك أجزائو وترابطو واتساقو،

وأخذ بعضها حبجز بعض .فالقرآن الكرمي كلو نص واحد متصل األجزاء يفسر
بعضو بعضا .لذلك ،أرادت الباحثة أن تبحث عن دراسة اللسانيات النصية،
َّص
ومعرفة أبرز مقوالهتا داعيةً من دواعي اختيار ىذا ادلوضوع ،فضالً عن عنايتو بالن ِّ
عرف.
نص يف اللغة العربيَّة ،وىو أعرف من أن يُ َّ
القرآين الكرمي ،فهو أوثق ٍّ
ووقع االختيار على سورة
فاختارت الباحثة ّ
نصا واحدا من نصوصو ادلباركةَ ،
ادللك أل ّهنا سورة مشهورة جعلها ادلسلمون كإحدى األوراد يف قراءة التهليل
واإلستغاثة مثال ،خصوصا يف إندونيسي .ىم يقرأون ىذه السورة يف حياهتم اليومية
ويرجون فضيلتها العظيمة كما قيل أ ّن فيها الفوائد الكثرية دلن قرأىا .فطبعا ىناك
كثري من السبك النصي الذي ستبحث الباحثة عنو.
ب.أسئلة البحث
ومن أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها ىي:
 .۱ما ىي أشكال السبك النحوي يف سورة ادللك؟
 .۲ما ىي أشكال السبك ادلعجمي يف سورة ادللك؟
ٕ أمحد حسني حيال ،السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعام (مجهورية العراق  :اجلامعة ادلستنصرة۲۱۱۱ ،
م) ،ص.ٗ4 .
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ج .أهداف البحث
ومن األىداف اليت تريد الباحثة الوصول اليو ىف ىذا البحث ىي:
ٔ .دلعرفة أشكال السبك النحوي يف سورة ادللك.
ٕ .دلعرفة أشكال السبك ادلعجمي يف سورة ادللك.
د .أمهية البحث
وإما من ناحية
كانت يف ىذا البحث أمهية أو منافعّ ،إما من ناحية نظرية ّ
عملية ،مها كما يلي:
ٔ .األمهية النظرية
أ .لتوسيع النظرية يف علم اللغة النص وخاصة يف السبك النصي إما من
النحوي أو ادلعجمي.
ب .لتطبيق األمثلة من النظرية يف السبك النصي ،وخاصة يف القرآن الكرمي يعين
سورة ادللك.
ٕ .األمهية العملية
أ .للباحثة  :زيادة ادلعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكاذلا وأمثلتها يف
القرآن الكرمي.
ب .للقارئني وطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا :
 مساعدة على ادلعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكاذلا وأمثلتهاوتطبيقها يف القرآن الكرمي.
 وأن يكون ىذا البحث مصدر الفكر ومرجعا دلن يريد التطور يف ادلعارفوخاصة يف دراسة علم اللغة النص.
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ج .للجامعة:
 لزيادة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكوميةالعامة أو مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة.
 لزيادة العلوم يف علم اللغة النص وخاصة يف السبك النصي إما منالنحوي أو ادلعجمي.
ه .توضيح املصطالحات
توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها موضوع ىذا البحث،
وىي:
السبك النصي

للنص ،يتعرض
 :عالقة أو رلموعة عالقات عامة مكونة
ِّ
بعضها لقيود حني يندمج يف بنية اجلملة َّ
النحوي
ألن الشر َط
َّ

النص لتكون نصاً
لوجود اجلملة يضمن بال شك انسجام أجزاء ِّ
بأية حال.

القرآن الكرمي

ٖ

 :كالم رب العادلني أنزلو هللا على رسولو زلمد صلى هللا عليو
وسلم بواسطة روح األمني جربيل من ادلالئكة ادلكرمني ليخرج

سورة ادللك

الناس من الظلمات إىل النور .ادلتعبَّد بتالوتو ،ادلنقول بالتّواتر،
َ
ُ
ادلبدوء بسورة الفاحتة ،ادلختوم بسورة النّاس.
َ
َ
 :ىي إحدى سور القرآن ادلكية وعدد آياهتا ٖٓ آية .وىي
أول سورة يف اجلزء التاسع والعشرون و احلزب السابع و
اخلمسون.

ٖ أمحد حسني حيال ،السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعام (مجهورية العراق  :اجلامعة ادلستنصرة،
۲۱۱۱م) ،ص.ٗ٤ .
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وادلراد هبذا العنوان يعين السبك النصي يف سورة ادللك (دراسة حتليلية نصية).
فيختص ىذا البحث تطبيقها يف سورة ادللك .وتتكون من السبك النصي من السبك
النحوي والسبك ادلعجمي.
و .حدود البحث
لكي ال يتسع البحث إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة كما يلي:
إن ىذا البحث يركز على السبك النصي يف القرآن الكرمي وخيتص تطبيقها يف
سورة ادللك .فحددت الباحثة حسب أسئلة البحث ،أال وىي تركيزه زلدود حول
السبك النحوي و السبك ادلعجمي.
ز .الدراسات السابقة
ال تدعى الباحثة أن ىذا البحث ىو األول يف دراسات السبك النصي ،وقد
وتسجل الباحثة يف السطور التالية
سبقتو دراسات تستفيد منها وتأخذ منها أفكارا.
ّ

تلك الدراسات يف ىذا ادلوضوع وإبراز النقاط ادلميزة بني ىذا البحث وما سبق من
تلك الدراسات منها:

أوال ،الرسالة اجلامعية اليت كتبتها ريتنو ويدا نيعسيه طالبة بشعبة تربية اللغة
اإلندونيسية وأدهبا ،بقسم الرتبية ،جبامعة زلمدية سوراكارتا ،سنة ٘۲۱۱م.
موضوعها "السبك ادلعجمي (التضاد) يف نص ترمجة القرآن (سورة ادلكية)" .فبحثت
الباحثة فيها خاصا يف السبك ادلعجمي (التضاد).
ثانيا ،الرسالة اجلامعية كتبها عبد الرمحن وحيد طالب بشعبة تربية اللغة
اإلندونيسية وأدهبا ،بقسم الرتبية ،جبامعة زلمدية سوراكارتا ،سنة ۲۱۱۳م.
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موضوعها "السبك النحوي (الوصل) يف نص ترمجة القرآن (سورة األحزاب)".
فبحث الباحث فيها خاصا يف السبك النحوي (الوصل).
ثالثا ،الرسالة اجلامعية كتبها فتحيّة السعادة طالبة بشعبة اللغة العربية وأدهبا
كلية األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا ،سنة .ٕٓٔ1
موضوعها "السبك النصي يف سورة الكهف (دراسة حتليلية نصية)" .فبحث الباحث
فيها خاصا يف سورة ادللك.
وبعد أن الحظت الباحثة ثالثة البحوث وقارنتها هبذا البحث وجدت أن حبثها
خيتلف جوىريا عن البحوث السابقة حيث أن ىذا البحث يتناول عن السبك النصي
يف "سورة ادللك" .وكانت الدروس السابقة موضوعها مراكزون على التحليل السبك
النحوي فحسب أو السبك ادلعجمي فحسب أو السبك النصي يف السورة األخرى
ليس يف سورة ادللك.
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