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أثر قرينة الربط بأدوات االستثناء في اتساق القصة ، يعالج هذا العمل :صالملخّ
أحاول فيـه الكشـف   ، القصصووهي دراسة تطبيقية في سورتي األنبياء ، القرآنية

وبيان دورهـا فـي ربـط    ، ة في أدوات االستثناءعن الروابط غير اإلحالية المتمثل
ة من خالل تحليل نماذج تطبيقية آليات من سورتي أوصال نصوص القصة القرآني

  األنبياء والقصص.

أدوات ، االتسـاق ، اإلحاليـة غيـر  الـروابط  ، قرينة الربط الكلمات المفتاحية:
 .سورة األنبياء، سورة القصص، القصة القرآنية، االستثناء

abstact: This work is a practical study conducted on two 
Qur'anic Surats namely "The Prophets -Al-Anbiyà" and "The 

Narrative-Al-Qasas "to highlight the impact and role of deictic 
connectors express the exception in the way of connecting the 
different parts of the texts of the Qur'anic Account and this through 
the analysis of some practical examples from the so-called surats. 

Keywords: Connector, deictic connectors, cohesion, connects 
expressing the exception, The Qur'anic Narrative Surah "The 
Prophets - Al-Anbiya "Surat" The Narrative-Al-Qasas ". 
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تلك الحروف التي تربط بين "مـدخولها  ، األدوات الداخلة على المفردات :تمهيد
ويلحق بهـا الظـروف التـي     ، وهي حروف الجر 1، وعناصر الجملة األخرى"

و "واو" المعية وحروف العطف إذا كان المتعاطفان بها مـن  ، تضاف إلى المفردات
وهذه األدوات تكمن وظيفتها الرابطية فـي إحكـام   ، وحروف االستثناء، المفردات

الكلم ثالثٌ: إسم وفعٌل  «ويقول الجرجاني في ذلك: ، عناصر الجملة بعضها ببعض
وهو ال يعدو ثالثة أقسام: تعلُّقُ اسمٍ باسم ، وحرفٌ وللتعليق فيما بينها طرق معلومة

. وأما تعلُّقُ الحرف بهما ففي ثالثة أضـربٍ:  وتعلُّقُ حرف بهما..، تعلُّقُ اسم بفعٍل
فيكون ذلك في حروف الجر التـي شـأنها أن    حدها: أن يتوسط بين الفعل واالسمأ

تعدي األفعال إلى ما ال تتعدى إليها بأنفسها من األسماء.... وكذلك سـبيل "الـواو"   
ا.... وكـذلك حكـم   لو تركتَ الناقةَ وفصيلَها لرضعهقولنا: الكائنة بمعنى (مع) في 
الثاني من تعلُّق الحرف بما يتعلَّقُ بـه: العطـفُ    و الضرب"إالَّ " في االستثناء... 

نفهم مـن خـالل مـا أورده    ، 2.»وهو أن يدخل الثاني في عمل العامل في األول
أن الحروف التي تدخل الكالم لتعلّـق بعضـه   ، الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز

واو المعيـة  ، ء باألفعال واألسماء باألسماء هي: حروف الجرببعض كتعلق األسما
  حروف العطف و"إالَّ" في االستثناء.

أدوات االستثناء من الحروف الداخلة على المفـردات  مفهوم أدوات االستثناء: 
لما كان داخالً فـي  ، واالستثناء عند النحاة معناه اإلخراج ب (إالَّ) أو إحدى أخواتها

فكلمة (لقمةً) ُأخرجـت   يقةً أو تقديرا؛ فقولنا: أكلت الطعام إالَّ لقمةًحق، حكم ما قبلها
وهـذا الـدخول   ، وهو (أكلـتُ) ، وقد كانت داخلةً في حكم ما قبلها، بواسطة (إالَّ)

إخراجـا متّصـال أي    ويعد هـذا اإلخـراج  ، حقيقي ألن (اللقمةَ) جزء من الطعام
فما بعد (إالَّ) ُأخرج من حكم   ، النَّاس إالَّ خنزيرا وعند قولنا: آمن، (استثناء متّصال)

وهذا الدخوُل تقديري؛ ألن (الخنزير) ، ولوالها لكان داخالً، وهو (اإليمان)، ما قبلَها
"والحاصُل أنَّه إذا كـان   ذا ما يسمى باالستثناء المنقطعِوه، ليس من جنسِ (الناس)

وجب بمجموعِ هذه الشـروط  ، موجبٍ، ة بكالمٍ تاموكانت مسبوق  االستثناء بـ إالَّ
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   سواء كان االستثناء متّصال نحـو: "قـام القـوم إالَّ زيـدا    ، الثالثة نصب المستثنى
كقولك: "قـام  ، أو منقطعا ٢٤٩البقرة:  �m�Y�Z�[�\���]��_^�lوقوله تعالى:

أو   ا أن يكون متَّصـالً فاالستثناء بحسب المستثنى إم وعلى هذا، 3القوم إال حمارا"
 عـدا  ، سوى، غير، وأشهرها: إالَّ، وأسلوب االستثناء يتنوع بتنوع أدواته، منقطعا

ومـا  ، ما يخفض داِئمـا ، ثالثةُ أقسامٍ -غير إالَّ –"فاألدواتُ التي يستثنى بها   ،خالَ
فغيـر  ، دائمـا  فأما الذي يخفـض ، وما يخفض تارةً وينصب أخرى، ينصب داِئما

سفقط وهو أربعة: لَي ى... وما ينصبووس ،ا خالَ، والَ يكونا، وما عدوما 4وم ...
وذلك ألنهـا تكـون   ، وحاشَا، وعدا، وهو ثالثة: خالَ، يخفض تارةً وينصب أخرى

 وإن قـدرتَها ، حروفَ جر وأفعاالً ماضيةً؛ فإن قَدرتَها حروفًا خَفضتَ بها المستثنى
  5نصبتَه بها على المفعولية وقَدرتَ الفاعَل مضمرا فيها".، أفعاالً

و(سـوى) وتكونـان    (غيـر ) ، فأدواتُ االستثناء إذن هي:( إالَّ) وهي األصُل
و(لـيس) و(ال  ، منصوبتين على االستثناء واالسم الذي يقع بعدها يجـر باإلضـافة  

برهما واسمهما مستتر فيهمـا وجوبـا   يكون) والمستثنى بعدهما ينصب على أنّه خ
لــ   فـ (خالدا) هنا نُصب علـى أنـه خبـر   ، فعند قولنا: جاء الطُالَّب ليس خالدا

 واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره (هو) يعود على (خالد)  أما (ما خـالَ) ، (ليس)
ة بالزائد (ما عدا) و (ما حاشَا) على أحد الرأيين "فيجوز أن تكون حروفَ جر شبيه

ويجوز أن تكون حروفَ ، و مجرورها مجرورا لفظًا في محل نصبٍ على االستثناء
أوال تحتاج إلى تعليـق ويجـوز أن   ، جر أصليةً وهي مجرورة تتعلَّق بالفعل قبلها

وتكون أفعاال  )6(والفاعل ضميرا مستترا وجوبا" كون أفعاال وما بعدها مفعوال بهت
  7سبقت بـ (ما). ماضية دائما إذا

أصل األدوات وأكثرها استعماال في االسـتثناء   أثر أدوات االستثناء في الربط:
"ألن من أصولهم ، وبقية األدوات فروع عنها، (إالّ)؛ ألن النحاة عدوها أصل الباب

وأدوات االستثناء على  8المقررة أن األداة إذا كثُر استعمالها صارت أصالً في بابها"
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بين المستثنى والمستثنى منه وفي هذا يقول ابن جني: ، فها تؤدي وظيفة الربطاختال
فأوصلوا الفعل إلى ما ، ومررتُ بالناسِ إالَّ بِكرا، وقالوا أيضا: قام القوم إالَّ زيدا «

ففي كالم ابن جني ، 9»بعد (إالَّ) بتوسط (إالَّ) بين الفعل وبين ما بعدها من األسماء
لى الدور الرابطي الذي تقوم به (إالَّ)؛ حيث إنَّها تربط ما قبلها بما إشارة واضحة إ

فحرف االستثناء " يدل على عالقة بين اسمين: أحدهما مخرج منه والثـاني  ، بعدها
فـإذا دخـل   ، هي عالقة اإلخراج، مخرج أي إن العالقة التي يعبر عنها االستثناء

فإن المراد بها هو المفرد؛ ألنهـا إمـا أن   ، ةحرف االستثناء على ما ظاهره الجمل
مها موصول حرفيها إلى التأويل بالمصدرية، يتقدرصيـا أن تكـون فـي    ، يوإم

 زيد راألصل جملةً حالية ووصفية مستثناةً من حاٍل أعم؛ فاألول: نحو قولنا: ما قَص
والثاني: نحـو:  ، ا لعدم الطاقةفالتقدير إالَّ تقصيرا مالبس، إالّ أن يكلّف بما ال يطيقُ

ما وجـدتُ  ، والتقدير، دخلتُ المسجد الحرام فما وجدتُ رجالً إالّ يصلي أو يطوفُ
  رجالً إالَّ رجالً مصلّيا أو طائفًا .

بعالقة  فالوظيفة الرابطية ألداة االستثناء (إالَّ) هي ربط المستثنى بالمستثنى منه
 فأداة االستثناء (إالَّ) قد ربطـت ، الب إالَّ طالبافعند قولنا: حضر الط، هي اإلخراج

من ، المستثنى (طالبا) بالمستثنى منه (الطالب) بعالقة هي إخراج المستثنى (طالبا)
المستثنى منه (الطالب) وهي العالقة التي أوجدتها (إالَّ) بين المسـتثنى منـه هـي    

  .10معنى ربطها بينهما"
  نورد النماذج التالية:، ي مدونتهاومن أمثلة الربط بأدوات االستثناء ف

ــوذج األول: ــالى:     النم ــال تع ��������������������������m�G�F�E�D����C�B�Aق

��Hl .   
  »فجعلهم جـذاذا إال كبيـرا لهـم    «قوله تعالى: ، فالشاهد من هذه اآلية الكريمة

 لهـم)  فأداة االستثناء (إالَّ) في هذه اآلية الكريمة ربطت المسـتثنى منـه (كبيـرا   
كمـا  ، بالمستثنى (األصنام) المكنّى عنهم بالضمير المتصل (هم) في قوله (جعلهم)
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"وتمام القصـة أن إبـراهيم   ، دلت األداة (إالَّ) على نفي الحكم السابق على الالحق
لما دخل بيت األصنام وجد سبعين صنما مصطفة وثم صـنم عظـيم   ، عليه السالم

وكان في عينيه جوهرتان تُضيئان باللّيـل فكسـرها   وكان من ذهبٍ ، مستقبل الباب
فـأداة   11، ثم علَّق الفأس فـي عنقـه"  ، حتى لم يبق إالَّ الكبير، كلَّها بفأس في يده

مما ساعد على ، في جعل النص القرآني متَّسقا، االستثناء (إالَّ) أسهمت وبشكل كبير
  والترسيمة التالية توضح ذلك:، إيصال معنى القصة للقارئ بوضوح تام

 
  بالمستثنى منه (هم).، فأداة االستثناء (إال) قامت بربط المستثنى (كبيرا)

  

  
ووظيفة نفـي   فأداة االستثناء هنا أدت وظيفتين: وظيفة ربط ما قبلها بما بعدها

الحكم السابق على الالّحق وبناء علـى الوظيفـة الثانيـة سـماها النحـاة (أدوات      
  اء)؛ أي إنها تستثني ما بعدها من الحكم الذي ُأجري على ما قبلها.االستثن



ساق�القصّ 
ّ
ة�القرآنّيةأثر�قرينة�الّربط�بأدوات�ا/ستثناء�*ي�ات  

 

  
18 

 

  

~�_��`���m�i�h��g�f�e�d�c�b�aقال تعالى: النموذج الثاني:

�t�s�r������q�p�o����n�m�l�k�jl  :٨٧األنبياء  .  
  ه ِإالَّ َأنتَ  ـلّا ِإلَ الشاهد من اآلية الكريمة قوله تعالى:

 نافية للجنس تعمـل عمـل    :، (ال)به بالفعل): حرف نصب وتوكيد مشفـ (أن
(إن) ،(ال) وخبرها محذوف وجوبـا  ، مبني على الفتح في محل نصب، إلـه: اسم

  . 12إالَّ: أداة استثناء"، تقديره: كائن أو موجود
" من موضع (ال إله) ، وأنت: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل

ر (إن) ولو كان موضع المسـتثنى نصـبا   ألنّه موضع "ال" وما عملت فيه رفع خب
أي ، و (أن) مع اسمها وخبرها بتأويـل مصـدر فـي محـل جـر     ، لكان إالَّ إياه

"13(بأنَّه(.  

          
غير أنها أفادت تثناء، قامت بربط الالحق بالسابق، فـ (إالّ) هنا مع أنها أداة اس 

من أداة لالستثناء إلـى   فتحولت، هنا الحصر وذلك بدخول (ال) على المستثنى منه
الذي عبر عنـه سـيدنا    إالَّ اهللا سبحانه، فال يوجد إله يستحق األلوهية، أداة للحصر

فقد قامت (إالَّ) هنا بعمليـة الـربط   ، بالضمير المنفصل (أنت)، يوسف عليه السالم
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عن طريق الحصر؛ أي حصر األلوهية في اهللا سبحانه وتعالى وحـده ال يشـاركه   
  ن اآللهة األخرى المعبودة من دونه.فيها أحد م

وهو اللَّه ال ِإلَـه ِإالَّ  «ما جاء في قوله تعالى: ، ونظير ما سبق  النموذج الثالث:
و70القصص  »ه.  

  

  
 بين المستثنى (هو) والمستثنى منه (إلـه) ، فـ (إالَّ) هنا قامت بوظيفة الربط 1

 فرها مع (ال) النافية للجـنس من خالل تضا، وحصرت المستثنى في المستثنى منه
فيتحـول  ، فلوال وجود (إالَّ) هنا في اآلية الكريمة   ال ختل المعنى وتغير إلى الضد

  وبهذا قامت (إالّ) بوظيفتين وظيفة الربط ووظيفة الحصر.، الحصر إلى نفي مطلقا
�_̂�����[�\�]�m�V�W���������������X�Y�Zقال تعالى:   النموذج الرابع:

a`��b��c�d�e�l  :٨٦القصص  .  
و"(إالَّ) أداة   ��m��a`�_�^����]lالشاهد من هذه اآلية الكريمة قولـه تعـالى:  

ووجه االسـتثناء   رحمةً: مستثنى بـ (إالَّ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة، استثناء
كإالَّ رحمةً من رب ويجوز ، فيه أنه محمول على المعنى؛ أي وما ألقي عليك الكتاب

أي ، إالَّ) بمعنى (لكن) لالستدراك؛ أي ولكن لرحمة من ربك ألقي إليـك أن تكون (
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واالنقطـاع  ، فاالستثناء هنا منقطـع  14تكون "رحمةً" مفعوال ألجله منصوبا بالفتحة"
وال عالقة تربطهمـا ارتباطـا   ، هنا ليس معناه أن ال صلة للمستثنى بالمستثنى منه

نهما؛ وذلك بأالَّ يكون المستثنى جـزءا  وإنما معناه انقطاع صلة البعضية بي، معنويا
 بينما االتصال المعنوي بينهمـا قـائم  ، حقيقيا من المستثنى منه وال فردا من أفراده

وبهما يـتم الوصـل   ، بواسطة األداة (إالّ) التي أدت وظيفة حرف االستدراك (لكن)
  وهو من أدوات االتساق النصي.، االستدراكي أو العكسي

���m�l�m�n حيث يقول عز من قائـل ، ورة الكهفونظيره ما نجده في س
o��p��q�r���s����t�������u�v�w�x�y����{z��|�}�~���
¡�¢�£�¥¤��l  :٥٠الكهف  .  

بين المستثنى (إبليس) ، ففي هذه اآلية الكريمة نجد أن (إالَّ) قامت بوظيفة الربط
لذا يطلق علـى  ، مع أن (إبليس) ليس من جنس المالئكة، والمستثنى منه (المالئكة)

ألن األداة (إالَّ) تؤدي معنى الحرف ، 15 هذا النوع من االستثناء باالستثناء المنقطع
واالستدراك هو األقدر على أداء وظيفة الوصـل  20الذي يفيد االستدراك. ، (لكن)

أو الوصل النقيض؛ حيث تكون العالقة بين األشياء متنافرة أو متعارضـة  ، العكسي
  في عالم النص.
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وبذلك فقـد أدت إلـى جانـب    ، اة االستثناء (إالَّ) قامت مقام جملة (أستثنى)فأد
وذلك "أن الحـروف إنمـا   ، كغيرها من حروف المعاني وظيفة االختصار، الربط

فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لهـا هـي   ، دخلت الكالم لضرب من االختصار
: "وتفسـير  قـائال   و يضيف ابن جني، 16واختصار المختصر إجحاف به."، أيضا

هو أنَّك إذا قلت: ما قام زيـد فقـد   ، قوله: إنّما دخلت الكالم لضرب من االختصار
فقـد  ، وإذا قلت: قام القوم إالَّ زيدا، وهي جملة فعل وفاعل، أغنت (ما) عن (أنفي)

فـأداة االسـتثناء (إالَّ) أدت    17، نابت (إالَّ) عن (أستثني) وهي جملة فعل وفاعـل" 
 فقامت بوظيفة االختصار إلى جانب وظيفتها الرابطيـة ، ة (أستثني)ونابت عن جمل

  من خالل ربط المستثنى بالمستثنى منه.
دورهـا   بـأدوات االسـتثناء  حول الربط ، ويتضح لنا مما سبق بيانه خالصة:

فهي تعمـل علـى   ، في القصة القرآنية، من خالل تحقيق االتساق النصي، ابطيالر
وحرف ، مما يجعل النص محكم البناء ،ثنى و المستثنى منهبين المست إحكام الترابط

و"واو" المعية  ،شأنه شأن حروف الجر، من الروابط المختصة بالمفرداتاالستثناء 
–غير أن المستثنى منه قد يتقدم على األداة ، هاته األخيرة التي تتوسط المترابطين

  وقد يتأخر عن األداة والمستثنى. -وهو األصل
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