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 ملخص:ال

خرجت به من محدودية الجملة   ،شّكل االنتقال إلى النص كوحدة لغوية كبرى فتَحا جديًدا للدراسات اللسانية   
تتسُم طبيعته بالمرونة والتغّير وعدم الثبات ما   ،ومقوالتها إلى فضاٍء واسع قابٍل لالمتداد ال يقف عند حّد معين

 يجعُل الحراك فيه مستمرا إلى اليوم الحاضر. 

أتت هذه الدراسة لتقف على أهم مخرجات هذا االتجاه الجديد وهي ما ُيعرف بـ )المعايير   ،في ضوء ذلك   
النصية( عبر تناول المعيار األول منها وهو: االتساق فجاءت موسومة بعنوان: )االتساق النصي في فتاوى الشيخ  

 سعد الشثري(.

إْذ ينبني عليها من األحكام ما يرتبط بواقع  ؛ية كبيرةلقد وقع االختيار على الفتاوى عموًما نظًرا لما تحمل من أهم   
الناس في حياتهم اليومية وتعامالتهم الدينية والدنيوية، فضاًل عن قيام العينة المختارة في مفرداتها وألفاظها  

 وتعبيراتها على أساليب اللغة المعاصرة ما يجعلها قابلة للتحّقق من صحة هذا المعيار ومقوالته.

طبيعة هذه الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لرصد مالمح هذا المعيار وتحليل أدواته  اقتضت    
 وبيان دورها الهام في إضفاء سمة النصية على الفتاوى. 

واعتمادها  ،على معيار االتساقالمدروسة ومن أهم النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة هي توافر الفتاوى    
النصية لها مع التفاوت الكّمي من ناحية االعتماد على هذه األدوات داخل هذه  ليه في سبيل تحقيقبشكل كبيٍر ع

 معاصرة.ال من النصوص النصوص. كما توصي الدراسة باستثمار وتطبيق هذه النظريات الحديثة على نماذج 

 . ربطصية، الفتوى، االتساق، اإلحالة، النالنص، ال الكلمات المفتاحية:

 :المقـدمــة

الحمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النبّي المجتبى محمٍد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى، أما 
 ...بعد 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

712 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

لما ظهر النص كوحدة لغوية كبرى في الدرس اللساني انصّب اهتمام الباحثين على دراسته من جميع جوانبه     
لتي ُتحكم تماسك مكوناته وتضافرها. ومن َثّم برزت العديد من الرؤى رغبًة في الكشف عن تلك القواعد والشروط ا

واالتجاهات في سبيل الوصول إلى ذلك كاالتجاه الشكلي القائم على مقوالت النحو والمعجم، واالتجاه الداللي الذي 
فيه، وكان من  يبحث في خبايا النص وما يقّدم من معاٍن مقبولة تتوافق مع طبيعة المعرفة والعالم الذي نعيش 

البديهّي أال يغيب الجانب التداولي إْذ إّن النص يقوم على وجود طرفين هما المنتج والمتلقي ولذا اهتم الباحثون  
 بمقاصد المنتج وماهية العوامل التي تحّث المتلقي على قبول النص.

جاء عالم اللغة األمريكي روبرت دي بوجراند ليجمع هذه الجهود  ،وفي ضوء هذه المعطيات واألعمال المتناثرة   
من أجل تكوين رؤية شاملة للنص تكشف عن جوهر تماسكه وتحقق نصيته وذلك ما تحقق في ظهور )المعايير 

 النصية( التي ما لبثت أن أصبحت أهّم مقوالت ذلك العلم الحديث الذي ُيطلق عليه )لسانيات النص(.    

ا مما سبق وقع اختيار الدراسة على أول المعايير النصية وأهمها وأبرزها وضوحا وهو معيار االتساق.  انطالقً    
 فجاء البحث بعنوان: "االتساق النصي في فتاوى الشيخ سعد الشثري".

وبالتالي الحكم على نصيتها من  ،تتلخص مشكلة هذه الدراسة في مدى تحقق معيار االتساق في هذه الفتاوى    
فهي تتعلق باألحكام الخاصة بالعقائد  ؛مرموقة في المجتمع اإلسالمي مكانةً  أشكال التواصل هذه إْذ تحتلّ  ،عدمها

والعبادات وتنظيم شؤون الناس وتعامالتهم اليومية. وينبثق عن السابق أمٌر ال يقل عنه أهمية وهو مدى قبول هذه 
والت لسانيات النص عليها علًما بأنها تقوم في بنائها وتركيب جملها وعباراتها على كثير من  الفتاوى إلسقاط مق

 سمات اللغة المعاصرة. 

كما تنشد هذه الدراسة الكشف عن الوسائل التي استند إليها الشيخ سعد الشثري ليحقق االتساق النصي في     
ين ووصولهم إلى الغايات  مستفتح عملية التواصل مع الفتاواه، وبيان طريقة قيامها بهذا العمل حتى يضمن نجا 

 .المقصودة

إّن تناول هذا المعيار جاء في دراساٍت كثيرة وأعمال متعددة يضيق المقام بحصرها رسائل علمية كانت أم     
 أبحاثا، بيد أن المالحظ عليها في تناولها لالتساق يكشف عن وجود ثالث اتجاهات: 
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 يار االتساق فقط.األول: دراسات تناولت مع

 الثاني: دراسات تناولت االتساق مقرونا بمعياٍر آخر والغالب أن يكون معيار االنسجام. 

 الثالث: دراسات تناولت االتساق من خالل إحدى وسائله أو مقرونة بوسيلٍة أخرى. 

تجاه األول مع اإلشارة إلى ونظًرا لطبيعة الدراسة والبعد عن اإلطالة فسُيكتفى باإلشارة إلى أبرز الدراسات في اال   
 ما يقترب منها من طبيعة الموضوع المعالج في هذه الدراسة:

 م.2005االتساق في العربية: دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، جبار الذهبي،  -أ

أنه تقع هذه الدراسة في أربعة فصول تناول الباحث فيها مفهوم االتساق ووسائله عند هاليداي ورقية حسن ورأى    
باإلمكان جمعها تحت مسمى واحد وهو اإلحالة، كما تطرق لبعض اآلراء العربية القديمة التي يمكن عدها من  

مظاهر االتساق، وقد تمثل التطبيق لدى الباحث في نص تراثي قديم وصل من خالل دراسته له إلى صالحية هذه 
 الوسائل في التطبيق عليه. 

 م. 2010المنطوق والمكتوب، محمد أبو عفرة، السبك في العربية المعاصرة بين  -ب 

وتتمثل عيناتها  ،تنماز هذه الدراسة عما سبقها من دراسات بتناول نصوص من اللغة المنطوقة إضافة للمكتوبة   
 في نماذج من اللغة العربية المعاصرة وإن تضّمن بعضها مظاهر اللغة العامية. 

لقد جاء تطبيق هذا المعيار على هذه النصوص في خمسة فصول تمثل وسائل االتساق وهي: اإلحالة والحذف    
 واالستبدال والوصل والسبك المعجمي الذي يتضمن التكرار والتضام. 

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة حضور هذه الوسائل مع التفاوت الكمي فيما بينها، كما اتضح للباحث أن     
 تميزها عن نظيرتها المكتوبة. لة المخصوصاللغة المنطوقة تلجأ إلى بعض الوسائل 

 م.2016االتساق النصي في خطب واقعة الجمل ورسائلها، إيمان المشعالوي،  -ج
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رصدت الباحثة في دراستها معيار االتساق في الخطب والرسائل المتعلقة بموقعة الجمل سواء أكانت قبلها أم    
ولم تتطرق فيه الباحثة   ،بعدها. وقد جاء التطبيق في ثالثة فصول: أولها ما يتعلق باالتساق النحوي أثناءها أم  

لوسيلة االستبدال مرجعًة ذلك إلى ضبابية هذه الوسيلة والجدل القائم بين علماء النص حولها. أما الفصل الثاني فقد 
أتت في الفصل الثالث لتقف على بعض مظاهر تناولت فيه االتساق المعجمي عبر مبحثيه التكرار والتضام. و 

 االتساق الصوتي عبر ظاهرتين هما: السجع والجناس. 

مع االختالف في   ة،وقد خلصت الباحثة في دراستها إلى احتواء هذه النصوص على وسائل االتساق المذكور    
وذلك عائٌد إلى طبيعتهما المتباينة  حضورها بين الخطب والرسائل إْذ يلجأ كّل فّن منهما إلى إبراز وسيلة على أخرى 

 وما يحمالن من أغراض مختلفة. 

 م. 2018السبك النّصي في معاهدة الرسول صلى هللا عليه وسلم مع نصارى نجران، منى عزام،  -د 

عالجت الباحثة في دراستها هذه مفهوم االتساق وتطبيقاته على نص تراثي يتمثل في نموذج من معاهدات    
  عليه وسلم بعد أن رأت انصراف الدراسات النصية في تطبيقاتها إلى القرآن الكريم والشعر العربي.الرسول صلى هللا

استيعاب هذا النص  :ومن ّثّم وقفت على االتساق بنمطيه النحوي والمعجمي، ومن أهم النتائج التي توّصلت إليها   
ه عن اللغة المنطوقة من ذلك: غلبة ضمير  القديم مظاهر هذه النظرية الحديثة وغلبة بعض السمات المميزة ل

 الغائب على الضمائر األخرى.

أما عن عالقة هذه الدراسة بما سبق فهي تتفق معها في الوقوف على معيار االتساق بيد أنها تختلف عنها من    
 عدة وجوه:

ى بنيتها وتكشف عن  بدراسة نصية تقف عل   -على حّد اطالع البحث - أولها: عينة الدراسة، حيث لم تحظ الفتاوى 
 وسائل االتساق فيها وكيفية تماسك أجزائها. 

ثانيها: تطبيق مقوالت هذا المعيار على اللغة المنطوقة، فأغلب الدراسات كانت تتناول نماذج مكتوبة إال ما ندر، 
 المعاصرة. فضاًل عن أّن هذه النماذج تراثية من مصادر قديمة، على عكس هذه العينة التي ُتعّد من نماذج اللغة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

715 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

لقد جاء تناول الموضوع في تمهيد ومبحثين، أما التمهيد ففيه تعريف بمصطلح الفتوى لغة واصطالحا، وتعريٌف    
بمصطلح االتساق لغة واصطالحا. ويأتي المبحث األول ليقف على معيار االتساق نظريا فيتناول وسائله وأقوال 

فتاوى   بعض قف الدراسة فيه على الجانب التطبيقي من خالل تناول الباحثين فيها وأقسامها. أما المبحث الثاني فت
إبراز وسائل االتساق فيها. وتختم  األولى ممثلة في ثالثة نماذج عبر السعودية على القناة   الشثري  لشيخ سعد ا

 الدراسة بالنتائج والتوصيات وقائمة المراجع. 

 تمهيد 

 مفهوم الَفتوى أواًل: 

 :التعريف اللغوي  -أ

اسم مصدر، ومنه كذلك الُفتوى والُفتيا وكلها بمعنى اإلفتاء، يقول ابن منظور: "ويقال: أفتيت فالًنا رؤيا رآها إذا     
عّبرتها له، وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها. وفي الحديث: أّن قوما تفاتوا إليه؛ معناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في 

يفتيه إذا أجابه...والُفتيا تبيين المشكل من األحكام، أصله من الَفَتى وهو الشاب الفتيا. يقال: أفتاه في المسألة 
الحدث الذي شّب وَقِوي، فكأنه يقّوي ما أشكل بيانه فيشّب ويصير فتّيا قوّيا، وأصله من الفتى وهو حديث السّن...  

ينا على ألف أفتى بالياء لكثرة ف ت ي وقلة والُفتيا والُفتوى والَفتوى: ما أفتى به الفقيه... قال ابن سيده: وإنما قض
 (148-15/147)ابن منظور، د.ت،  ف ت و ...".

أن المعنى االصطالحي كما سيأتي يتوافق مع المعنى اللغوي الذي يدور حول اإلبانة   (8،  1976) ويرى األشقر   
 . رواإلظهار مخالفا بذلك تفسير ابن منظو 

)الفيومي، د.ت،  والجمع على )فتاِوي( بالكسر و)فتاَوى( بالفتح، أما الكسر فعلى األصل، وأما الفتح فللتخفيف.   
462 ) 

إلى تخطئة الجمع بالكسر، يقول: "والّدعوى: على وزن )فعلى( اسم منه. وألفها  ويذهب الكفوي في )الكّليات(    
)الكفوي،  للتأنيث فال تنّون؛ يقال: )دعوى باطلة أو صحيحة(. والجمع بفتح الواو ال غير، كـ )فتوى( و )فتاوى(...".

1998 ،64) 
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 التعريف االصطالحي:  -ب 

 (19، 2008)الدرعان،   ن دليل لمن سأل عنه".ُيقصد بالفتوى اصطالحا: "تبيين الحكم الشرعي ع 

إّن التعريف السابق يشير إلى طبيعة المسألة المستفتى عنها وهي من المسائل المتعلقة بالشريعة، كما أنه يفيد    
بأن هذا البيان يقوم على وجود الدليل الشرعي فال فتوى بال دليل، والفتوى تكون جوابا عن سؤال بدر من السائل  

 إخبارا بال سؤال.وليست 

 : (140، 2002)زيدان،  كما يتبين من هذا التعريف وجود أربعة عناصر في عملية اإلفتاء   

 األول: َمن يقوم بالسؤال ويسمى )المستفتي(.

 الثاني: َمن يقوم بالجواب ويسمى )المفتي(. 

 الثالث: قيام المفتي بالجواب ويسمى )اإلفتاء(. 

   يسمى )الفتوى(.الرابع: نص الجواب أو مضمونه و 

 

 ثانًيا: مفهوم االتساق 

 المفهوم اللغوي  -أ

: "وقد (10/379د.ت، ) ورد االتساق في المعاجم بعدة معاٍن من أبرزها االجتماع واالنضمام يقول ابن منظور   
 وَسَق الليُل واّتَسق؛ وكّل ما انضّم، فقد اّتسق. والطريُق َيْأتِسق ويّتِسق أي ينضّم". 

 المفهوم االصطالحي    -ب 

ن أهم المعايير النصية وأكثرها وضوًحا عند تحليل النصوص "وهو يترّتب على إجراءات م  يعّد معيار االتساق   
يؤدي السابق منها إلى الالحق بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي   تبدو بها العناصر السطحية على صورة وقائع

   (103، 1988)دي بوجراند،  وبحيث يمكن استعادة هذا الترابط".
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أي إّن طبيعة عمل هذا المعيار تظهر على سطح النص من خالل ارتباط العناصر الظاهرة من كلمات وجمل    
ما يسهم في ارتباط األجزاء حتى تتكون تلك  ،الالحق يرتبط بالسابقظة في الظاهر تجعل حو عبر وسائل نحوية مل

 الوحدة اللغوية المسماة بالنص.

ويذكر دي بوجراند في موضع الحق ما يقصده بالترابط الرصفي فهو: "كّل نشاط أو إجراء غايته رصف عناصر    
)دي  القراءة أن تتّم في تواٍل زمني". اللغة في ترتيب نسقي مناسب، حيث يمكن للكالم أو الكتابة أو السماع أو

 ( 136،  1988بوجراند، 

فغاية االتساق هو ما تحقيق هذا الترابط الظاهر الذي يقابل الترابط غير الملحوظ وهو ما ُيعرف بالترابط المفهومي  
 الذي يسعى إلى تحقيقه المعيار الثاني من معايير النصية وهو االنسجام. 

ساق بقوله: "ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشّكلة لنّص خطاب ما، وُيهتّم فيه  ويعرف محمد خطابي االت   
، 2012)خطابي، بالوسائل اللغوية )الشكلية( التي تصل بين العناصر المكّونة لجزء من خطاب أو خطاب برّمته". 

5) 

في تلك المواضع التي يتعلق   ويشرح هاليداي ورقية حسن طبيعة عمل هذا المعيار في النص إْذ "يبرز االتساق   
فيها تأويل عنصر من العناصر بتأويل العنصر اآلخر. يفترض كّل منهما اآلخر مسبقا، إذ ال يمكن أن يحّل الثاني  

 ( 15، 2012)خطابي،  إال بالرجوع إلى األول. وعندما يحدث هذا تتأسس عالقة اتساق".

اء سمة التماسك أو الترابط بين المكونات اللغوية على سطح  ُيستنتج مما سبق أّن لالتساق دوًرا هاّما في إضف   
النص، فالنص ليس مجّرد جمل متتابعة ال عالقات فيما بينها، بْل يقوم فهمه على إدراك طبيعة ارتباط كل جزٍء فيه  

يفة باآلخر، وهو ما يعني أن  وجود أّي خلل في تضافر األجزاء مع بعضها البعض قد يؤدي إلى عدم قيامه بالوظ
فيكون المنتج غير قادر على إيصال غاياته وأهدافه إلى المتلقي، حتى وإْن ظّن في  ،التواصلية التي ُأنجز من أجلها

بعض المواقف وضوح رسالته، فالمتلقي قد ال يفهم الهدف منها لتتعرض العملية التواصلية في النهاية لخطر  
 االنهيار.
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ا الحّد بْل يتجاوز ذلك كله إلى التأثير في شكل بنيته وإحكامها، والقيام  وال يقف دور االتساق في النّص عند هذ    
بالعرض المنطقي للمعلومات واألحداث التي تتضمنها، كما يملك من األدوات ما يضفي جانب االقتصاد في النص 

ًنا له في تشّكل داللة ويجّنب المنتج التكرار الممّل، وفي اآلن ذاته يتوفر للمتلقي من اآلليات والوسائل ما يكون عو 
 ( 99، 2009)شبل،  النص وملء تلك الثغرات المعلوماتية الظاهرة في السطح.

بذلك يتضح أن أهمية معيار االتساق تنعكس أيضا على طرفي التواصل المنتج والمتلقي؛ فالمنتج يلجأ إلى     
مها، والمتلقي عبر معرفة أدوار هذه االتساق وأدواته لما لها من أهمية في عرض معلوماته وإيصال مقاصده وتنظي

 األدوات االتساقية وطبيعة عملها تتوافر لديه اإلمكانات التي تؤدي إلى قبوله للنص. 

وقد نّبه هاليداي ورقية حسن إلى أّن طبيعة االتساق الشكلية ال تعني اقتصار دوره على البنية السطحية للنص إْذ     
 (15،  2012)خطابي،  .ص يعة العالقات المعنوية بين األجزاء المكونة للن يتبُع صحة وسالمة هذه البنية فهم لطب 

 المبحث األول: وسائل االتساق

اختلف الباحثون في بيان الوسائل التي يعتمد عليها النص من أجل تحقيق اتساقه؛ ويعود السبب وراء ذلك إلى    
تنتمي إليها تلك النصوص إضافة الختالف تأثير تلك طبيعة النصوص التي يتناولها كّل باحث، وتعّدد اللغات التي 

األدوات من لغة ألخرى. ومن ثّم ظهرت العديد من المناهج والنظرات في تقسيم هذه األدوات ووصل األمر إلى 
تعدد المصطلحات الدالة عليها، ومهما يكن األمر فإّن هنالك وسائل متفق عليها بين الباحثين وإْن تعددت طبيعة 

 المبنية عليها. األقسام 

( من أبرز الدراسات التي تناولت معيار  COHESION IN ENGLISHتعّد دراسة هاليداي ورقية حسن )و    
االتساق ووسائله، فقد تحدثا عنه انطالًقا من وجوده في النص ذاته وكون وسائله جزًءا من النظام اللغوي المكّون 

 ضحة في تصنيف وسائله وبيانها والكشف عن تفريعاتها. للنص. لقد تميزت دراستهما بالقيام على منهجية وا
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 رأى الباحثان أن االتساق يكون على نوعين: 

 األول: االتساق النحوي: 

  ،وأسماء اإلشارة ،واألسماء الموصولة ،كاستعمال الضمائر :وهو الذي يقوم على أسس ومفاهيم نحوية في عمله    
 ( 81، 2007ج، )فر  .اوالربط بأدوات العطف وغيره ،والحذف

 الثاني: االتساق المعجمي:

يعتمد هذا النوع في تفسيراته على مقوالت المعجم وما تحمله من عالقات تبين طبيعة االرتباط القائم ما بين     
وغير ذلك. بعبارة أوضح، ال يبحث دارس النص  ،والتكرار ،والترادف ،مثل: التضاد  ،الوحدات اللغوية داخل النص 

 ( 106، 2007)فرج،  .لعن مفاهيم نحوية مثل تلك الموجودة في النوع األو   من هذا المنظور

 GRAMMATICAL COHESIONأوال: االتساق النحوي 

 REFERENCEاإلحالة  -أ

 مفهوم اإلحالة 

ُيقصد بمفهوم اإلحالة: "وجود عناصر لغوية ال تكتفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ البّد من العودة إلى ما تشير    
 (83، 2007)فرج،  إليه من أجل تأويلها".

يشير المفهوم السابق إلى أن عملية فهم بعض العناصر اللغوية في النص تستلزم البحث عن عناصر أخرى تقوم 
ر وهو ما يخلق عالقة اتساق بينهما، وال بتفسيرها، ما يع ر والمفسِّ ني وجود ارتباط واضح بين العنصرين المفسَّ

تقتصر العالقة على هذا الجانب بل تتجاوزه إلى الجانب الداللي؛ فهي عملية قائمة على التأويل واكتشاف المعنى 
 الذي تحمله تلك العناصر. 
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 عناصر اإلحالة 

 كما يقول أحمد عفيفي )نقاًل عن: الزماش، ، يتضح أن لإلحالة أربعة عناصربناًء على التعريف السابق   
 هي:   (23-24، 2014/2015

منتج النص: وهو الذي يتحكم في هذه العملية، حيث يقصد من وجود بعض الكلمات اإلحالة على عناصر   -أ
 لغوية معينة في النص.  

في وجود عملية اإلحالة إْذ انطلقا من المبدأ الذي يراها إلى أهمية المنتج  (36، 1997) وقد أشار براون ويول   
 . "ليست شيًئا يقوم به تعبيٌر ما، ولكنها شيٌء يمكن أن يحيل عليه شخص ما باستعماله تعبيًرا معيّنا"

والذي  -إما ظاهًرا أو مقّدًرا-اللفظ المحيل ويسمى العنصر اإلحالي: وهو العنصر اللغوي الموجود في النص  -ب 
 في فهم معناه إلى عنصر آخر. يفتقد 

المحال إليه ويسمى العنصر اإلشاري: وهو العنصر الذي يعتمد فهم العنصر اإلحالي عليه، ويكون موجوًدا إما  -ج
 داخل النص أو خارجه.

 العالقة بين العنصر اإلحالي والعنصر اإلشاري: وهي عالقة تقوم على التطابق بينهما.  -د 

 شروط اإلحالة 

ليست اإلحالة عمليًة عشوائية ُتلقى أدواتها في النص بال قيد وال شرط، بل يعتمد نجاحها في القيام بهذا العمل    
 (:198، 2020، أجملها عفيفي في اثنين )نقاًل عن: برهومة وموسى، على عدة شروط

محددات كالجهة والجنس  التطابق بين عنصري اإلحالة )العنصر اإلحالي والعنصر اإلشاري( والذي يقوم على -أ
 ( 176-173،  2004)علي،  .ةوالعدد وغير ذلك. وال ُيسمح بمخالفة هذه المحددات إال ألغراض بالغية وأسلوبي 

عدم وقوع اللبس والغموض في إدراك العناصر الُمحال إليها، وينتج ذلك اإلشكال لدى المتلقي بسبب عدة   -ب 
صر لتفسيره ما ينبئ عن وجود أكثر من عنصر محتمل لعملية  عوامل كأْن يحتمل اللفظ المحيل أكثر من عن

 اإلحالة. 
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 أقسام اإلحالة 

 تنقسم اإلحالة عند علماء النص إلى قسمين رئيسين:    

 (ENDOPHORA)األول: اإلحالة داخل النص وُتسّمى: اإلحالة الداخلية أو النصية أو اإلحالة لمذكور 

 ( 118، 1993)الزناد،  .يوهي اإلحالة التي يكون مفّسرها )المحال إليه( موجوًدا في عالم النص الداخل   

 ولهذا النوع من اإلحالة عدة اعتبارات في التقسيم:    

 تجاه اإلحالة في النص، واإلحالة فيه على نوعين: التقسيم بحسب ا -1

 (ANAPHORAاإلحالة القبلية أو اإلحالة بالعودة أو اإلحالة لما سبق ذكره ) -أ

وهي ما كان فيها العنصر اإلشاري )الُمحال إليه( سابًقا ألداة اإلحالة في النص؛ أي إّن عملية تفسير عنصر    
 ( 104، 2005)بحيري،   .ص اإلحالة تتطّلب العودة إلى الخلف في الن

{ حض جض  مص خص  حص مس خس  حس  جس مخ جخ  مح جح  مج حج  مث هت مت}من أمثلة هذا النوع قوله تعالى:    
 فضمير )الهاء( المتصل بحرف الجر )ِمن( يعود على الجنة التي سبق ذكرها في أّول الكالم. ،[35]سورة البقرة:

 (117، 2001ة. )عفيفي، وُيعّد هذا النوع من اإلحالة األكثُر استعمااًل في الكالم مقارنًة باإلحالة البعدي   

 (CATAPHORAاإلحالة البعدية أو اإلحالة إلى الحق أو اإلحالة لما سيأتي ذكره ) -ب 

وهي عكس النوع السابق حيث يكون فيها العنصر اإلشاري )الُمحال إليه( مذكوًرا بعد أداة اإلحالة في النص؛     
 .روبذلك تتطلب عملية التفسير النظر إلى األمام ومتابعة ما سيأتي من أحداث للوصول إلى العنصر المفسّ 

 ( 105-104،  2005)بحيري،  

لنوع باآلتي: )قبل المناقشة، استيقَظ في الّصباح ُمفعًما بالحيوية واألمل، نسَي كّل ما  ويمكن التمثيل على هذا ا    
جال في نفسه من مخاِوف ليلة الباِرحة، لقد َأدرَك ُمحّمد أّن هذه الّلحظة تتويٌج لمسيرٍة طويلة من الجّد واالجتهاد(. 
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ه( عائدة على عنصر تأخر ذكره بعدها وهو  فالضمائر المستترة في )استيقظ( و)نسي(، وضمير )الهاء( في )نفس
 )ُمحّمد(. 

والمتكلم -أّن اإلحالة البعدية "خارجة عن سنن الكالم مطلقا. فالمتكّلم العاقل  (2/1217،  2001)الشاوش،  يرى    
ال يستعمل في كالمه المبهم ألنه بذلك يناقض الغرض من الكالم مطلقا ويخرج عن سنن الخطاب،   -دائًما عاقل

 الغرض من كّل كالم البيان والتبيين!". أوليس

على القول السابق بأّن اإلحالة البعدية تأتي ألغراض ومقاصد يسعى من    (162-158،  2005، الوادعي)ويرّد    
خاللها منتج النص إلى أداء معاٍن معينة، واللغة العربية حافلة بالشواهد الدالة على ذلك، كما أّن هذا األمر لم يغْب 

 .كعلمائها قديًما فقد تناولوا هذه الظاهرة بالدرس والتحليل واستقصاء مواضعها وأغراضها إلى غير ذل  عن أذهان

- 123، 1993)الزناد،  على نوعين يالتقسيم بحسب المدى أو المسافة بين العنصر المحيل والمحال إليه، وه -2
124) : 

 ي متقاربان، كما في مدى الجملة الواحدة مثاًل. إحالة قريبة: وهي التي يكون فيها العنصر اإلحالي واإلشار  -أ

 ص.إحالة بعيدة: وهي التي يفصل فيها بين العنصر اإلحالي واإلشاري جملة أو عدة جمل في الن -ب 

ويحوي المثال اآلتي هذين النوعين: )أخذ محمٌد كتابه ثّم ذهب إلى الجامعة، طوال الطريق لم ينَس تلك التعابير     
الحزينة على وجه والدته بعد أحداث األمس، لقد كان غاضًبا على نفسه، نادًما على كّل ما قاله، لم يكمل طريقه  

 ا كالطفل الصغير(.إلى حيث أراد، بل عاد مسرًعا ليقّبل يديها باكيً 

 ،ويلحظ قرب المسافة بين العنصرين  ،يتضح من المثال السابق عودة ضمير )الهاء( في )كتابه( على )محمد(   
ما يعني كون اإلحالة قربية المدى. بينما يظهر ضمير )الهاء( في )يديها( عائًدا على )والدته( التي فصل بينه  

 يدة.وبينها عدة عناصر ما يعني أنها إحالة بع 

ر، وه -3  :(119،  1993)الزناد،  نوعان يالتقسيم بحسب نوع العنصر المفسِّ

ر لفظة أو كلمة واحدة.LEXOPHORAإحالة معجمية ) -أ  (: وهي التي يمّثل فيها العنصر المفسِّ
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ر لإلحالة في هذا النوع أجزاًء كبرى في TEXOPHORAإحالة مقطعية أو نصية ) -ب  (: ويمّثل العنصر المفسِّ
 ا.  نص كالجملة الواحدة أو الجمل المتعددة ويصل إلى النص بكامله أحيانال

ويمكن التمثيل على النوعين بالمثال اآلتي: )أجمل ما في السماء ُنجومها، أقول ذلك عن قناعة مّني(؛ فضمير    
 ق له بالكامل. الهاء في )نجومها( تفّسره كلمة واحدة هي )السماء(، أما اسم اإلشارة فيعود على القول الساب

الثاني: اإلحالة خارج النص وُتسمى: اإلحالة الخارجية أو المقامية أو اإلحالة لمرجع متصّيد أو غير مذكور 
(EXOPHORA) 

يتّم تفسير هذا النوع من اإلحالة بناًء على الموقف الذي قيل فيه النّص وما يحيط به من ظروف تساعد على     
المتكلم والمخاطب أبرز األمثلة  اضمير ص. ويعّد العنصر الُمحال إليه موجوًدا داخل النذلك، بعبارة أسهل: ال يكون  

على هذا النوع، إْذ يستلزم وجودهما في النص وجود قدر مقبول من المعرفة والتفاهم ما بين المرسل والمتلقي من  
 (333- 332، 1988ل. )دي بوجراند، أجل عملية التأوي

 دور اإلحالة في اتساق النص 

يرى بعض الباحثين أّن اإلحالة الخارجية ليس لها أّي دوٍر في إضفاء سمة التماسك ما بين العناصر اللغوية    
داخل النص؛ ويعود السبب في ذلك إلى قيام عملية التفسير فيها على المعرفة التي تتجاوز اإلطار الداخلي للنص 

؛ فـ"هي (18- 17،  2012ة )خطابي، باتساق النص مباشر  إلى خارجه، ويبقى األثر الهام لإلحالة الداخلية متصاًل 
تسهم في ربط أجزاء الخطاب وأفكاره ربط تحقق بتفسير المضمرات، وإيضاح المبهمات عبر إرجاعها إلى عناصرها  

اإلشارية الُمختزنة في ذهن المتلقي، أو المثبتة في نص الخطاب، وهنا تبرز مهمة المتلقي في الحكم على اتساق 
عدمه، عبر إعمال ذهنه في معرفة العنصر اإلشاري، واعتماد الذاكرة في استرجاع المعلومات المختزنة  النص من

 ( 93،  2015)قدوم،  ."من الخطاب وربطها بما عوضها من عناصر إحالية

معيار   إّن ما سبق ذكره ال يعني بأي حال إغفال الدور الهاّم لإلحالة الخارجية في النص؛ إْذ ال تقوم نصيته على   
االتساق دون المعايير األخرى، فهناك جوانب تداولية مهمة في قبوله وتفسيره وهي ما يقوم عليها النوع الثاني من 

 (350، 2009ة. )عبدالكريم، اإلحال
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وال يقتصر دور اإلحالة في النص على ما سبق؛ فهي أداة من أدوات االختزال التي تغني منتج النص عن ذكر    
و عناصر ورد ذكرها سابقا، كما تكسبه في الوقت ذاته بعًدا أسلوبيا يتجنب من خالله التكرار الممّل عناصر عديدة أ

لبعض العناصر، يضاف إلى كل ذلك ما تتسم به بعض أداوت اإلحالة من قدرة على جعل النص ذا امتداد واسع 
 (174، 2004)أبو خرمة،  .(لكبإضافة بعض العناصر اللغوية التي يتم بها المعنى كما في اسم اإلشارة )ذ 

 أدوات اإلحالة

تعّددت أقوال الباحثين في علم النص حول األدوات التي يستطيع من خاللها منتج النص القيام بعملية اإلحالة؛    
. ( 17، 2012)خطابي،  فهاليداي ورقية حسن يقصرانها على ثالث أدوات: الضمير واسم اإلشارة وأدوات المقارنة

د . وكذلك فعل الزّنا(32، 1988)دي بوجراند،  ند فقد عّد األسماء الموصولة من أدوات اإلحالة أيًضاأما دي بوجرا
 (.118، 1993)الزناد، 

وليس الغرض هنا استقصاء أقوال الباحثين حول هذه القضية، وإنما فرضت طبيعة الحديث ذكر ذلك. وسأقتصر 
لموصولة، فهي من أبرز األدوات التي تقوم بهذه الوظيفة، كما في البحث على: الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء ا

 أن استخدامها شائع في النص العربي وهو ما يتوافق مع طبيعة هذا العمل.

 الضمائر  -أ

حظيْت الضمائر باهتمام بالغ من علماء النص؛ فهي من أبرز أدوات اإلحالة وأكثرها وروًدا في النصوص. إْذ    
تلعب دوًرا رئيًسا في بنائه وتماسكه وترابط أجزائه وتسهيل عملية فهمه وتلّقيه. وبها أيًضا يوجز منتج النص  

ن قدرة على اختزال العناصر اللغوية بدًءا من الكلمة ويختصر الكثير من أجزاء كالمه لما تتسم به هذا األداة م
. وقد انتبه علماء العربية قديًما لهذا الدور وإْن كان على (214، 2009ل )عيد، وانتهاء بالجملة أو مجموعة الجم

الذي يقول: "وإّنما ُأتي بالُمضمرات كّلها لضرٍب من اإليجاز،   (292، 2001، ابن يعيش)مستوى الجملة ومنهم 
احتراًزا من اإللباس. فأّما اإليجاز فظاهر، ألّنك تستغني بالحرف الواحد عن االسم بكماله، فيكوُن ذلك الحرف و 

كجزٍء من االسم، وأّما اإللباس فألّن األسماء الظاهرة كثيرة االشتراك، فإذا قلت: ))زيٌد فعل زيٌد((، جاز أْن ُيتوّهم في 
ماء الظاهرة أحواٌل تفترق بها إذا التبسْت. وإّنما ُيزيل االلتباس منها في كثيٍر زيٍد الثاني أّنه غير األول. وليس لألس

من أحوالها الّصفات، كقولك: ))مررت بزيٍد الّطويِل، الّرجِل البّزاِز((. والُمضمرات ال لْبس فيها، فاستغنْت عن  
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نُة بها حضوُر المتكّلم والمخاطِب، الصفات؛ ألّن األحوال المقترنة بها قد ُتغني عن الّصفات. واألحواُل المقتر 
ُم ذكِر الغائب الذي يصير به بمنزلِة الحاضر المشاَهد في الحكم   ".والمشاهدُة لهما، وتقدُّ

 ولتقسيم الضمائر في العربية عدة اعتبارات:   

ومنها ما هو   فمنها ما هو للمتكلم مثل: أنا، ونحن، والياء. ومنها ما هو للمخاطب، مثل: أنَت، أنِت، والكاف.   
 .للغائب، مثل: هي، هو، الهاء

كما تنقسم بحسب صورها في الكالم إلى نوعين: األول: ضمائر ظاهرة، وهي بدورها قسمان: إما متصلة     
بالكلمة، مثل: الواو في قولك: افعلوا الخير. وإما منفصلة تأتي مستقلة عنها، مثل: أنا حاضٌر. والثاني: ضمائر  

 (224-217/ 1، 1975)حسن،  .مي قولك: اجتهْد في طلب العلمستترة مثل: أنت، ف

 وتنقسم الضمائر عند النصيين أمثال هاليداي ورقية حسن إلى:    

 ضمائر وجودية، مثل: أنا، أنت، هو، هم وغيرها.  -

 ضمائر ملكية، مثل: الياء، الكاف، الهاء.  -

ر األكبر في إضفاء سمة االتساق على النص ويشير الباحثان إلى أّن ضمائر الغيبة في النوعين لها الدو    
ويسميانها بـ )أدوار أخرى(، أما ضمائر المتكلم والمخاطب والتي يسميانها بـ )أدوار الكالم( فليس لها أّي تأثير على 

اتساق النص كونها تحيل إلى أشياء خارجة عن عالم النص الداخلي وهي تلك الذوات المتمثلة في المتكلم  
يكشف موقف النص الخارجي عنها، بيد أنها في حاالت قليلة قد تقوم باالتساق إذا وردت في   والمخاطب التي

 (18، 2012ي. )خطابي، الكالم المستشهد به وبعض الخطابات المكتوبة كالخطاب السرد 

 أسماء اإلشارة  -ب 

 ( 1/400، 1992". )األزهري، المراد باسم اإلشارة: "كّل اسٍم دّل على مسّمى، وإشارة إليه   

وأسماء اإلشارة في العربية منها ما هو للمذكر مثل: هذا، ومنها ما هو للمؤنث مثل: هذه. كما أن لها عدة    
اعتبارات بحسب العدد، فهنالك المفرد مثل: هذا وهذه. والمثنى، مثل: هذان وهاتان. والجمع، مثل: هؤالء. وللبعد  
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، 1992د. )األزهري، ( للقريب، و)ذاك( للمتوسط، و)ذلك( للبعيوالقرب والتوسط بينهما اعتبار خاص أيًضا؛ فـ)ذا
400-410 ) 

عما سبق، بيد أن تصانيفها تختلف من باحث آلخر، من   عندهم  فال يختلف تناول أسماء اإلشارة الّنّصّيون  أما   
 ذلك تصنيف رقية حسن وهاليداي كاآلتي: 

 ما يدل على الزمان أو المكان، مثل: اآلن، هنا.  -

 (.THEما يسمى بالحياد: ويمثلها في اللغة اإلنجليزية ) -

 االنتقاء: هذا، هؤالء.  -

 قرب المشار إليه أو بعده: هذا، ذلك.  -

وُيقصد بها تلك اإلحالة التي ال  ،ويشير الباحثان إلى اتسام اسم اإلشارة المفرد بما يسميانه )اإلحالة الموّسعة(   
ة بل يتجاوزها ليصل إلى أجزاء لغوية كبيرة مثل المقاطع أو الفقرات مظهرا بذلك يكتفي فيها باإلشارة إلى كلمة مفرد 
 ( 19، 2012ص. )خطابي،  ما يملكه من طاقة اختزالية في الن

 األسماء الموصولة

  ."ُيقصد باالسم الموصول: "ما يدّل على معّين بواسطة جملة ُتذكر بعده. وُتسمى هذه الجملة: صلة الموصول   
 (129/ 1، 1994،  )الغالييني

 : (131- 1/129،  1994)الغالييني،   تنقسم األسماء الموصولة إلى قسمين   

 األسماء الموصولة الخاصة: -

 وهي التي تدّل على أنواع معينة في الكالم، مثل: )الذي( للمفرد المذكر، و)التي( للمفرد المؤنث، وهكذا. 
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 األسماء الموصولة المشتركة: -

جميع األنواع دون االقتصار على واحٍد منها، مثل: )َمْن( التي تصلح للمفرد والمثنى والجمع وهي التي تدّل على 
 ا.  تذكيًرا أو تأنيثً 

 SUBSTITUTIONاالستبدال  -ب 

 مفهوم االستبدال  

تعويض االستبدال هو الوسيلة الثانية من وسائل االتساق، وهو في أبسط تعريفاته "عملية تتّم داخل النص، إّنه     
 (19،  2012)خطابي،   ."عنصر في النص بعنصر آخر

يتبّين من المفهوم السابق أّن عمل هذه الوسيلة ال يتجاوز الحدود الداخلية للنص، وينتج عنها وجود عنصرين:    
 األول منهما هو األساس، والثاني يأتي عوًضا عنه. 

 بيه:من األمثلة على ذلك، ما ينشأ في هذا الحوار بين خالد وأ   

 األب: هل قمت بحّل واجباتك المنزلية يا خالد؟  -

 خالد: نعم يا أبي، لقد فعلت. -

فالتعبير اللغوي )فعلت( جاء إجابة على السؤال السابق بداّل من ذكر نفس الصياغة التي ُبني عليها السؤال، 
 فبإمكان خالد أن ُيجيب بقوله: نعم، يا أبي. لقد قمت بحل واجباتي المنزلية.

والغالب في عملية االستبدال أن تكون قبلية؛ أي إّن العنصر البديل يأتي بعد العنصر المستبدل كما في السابق،    
وقد يرد العنصر البديل أوال فيلزم النظر إلى ما بعده لتفسيره وهذا قليل، ومثاله: التقطْت أفضل واحدة من كّل الورود 

 ( 115،  2009)شبل،  .ا( هي )الورود( التي وردت بعدهفي الحديقة، وأعطتها لي. فتفسير كلمة )واحدة
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 أنواع االستبدال

 ي:لالستبدال ثالثة أنواع، ه    

 االستبدال االسمي: وفيه يكون العنصر البديل اسًما يحّل محّل اسٍم آخر، مثل:  -أ

 سيارتي قديمة، يجب أن أشتري واحدًة جديدة. 

 ومن ألفاظه أيًضا: واحد، آخر، أخرى.

ال الفعلي: وهو عبارة عن فعل يحمل نفس الشحنة الداللية للفعل أو الحدث الذي حّل محّله في النص، االستبد  -ب 
 والمثال السابق لحوار خالد وأبيه خيُر شاهٍد عليه. وقد يكون ألفعال أخرى نفس الوظيفة كالفعل )عِمل(. 

السابقين، إْذ تحّل فيه كلمة معينة محّل جمل أو  االستبدال القولي أو الجملي: وهو أوسع مدى من النوعين  -ج
 (115-114،  2009. )شبل، أحداث أو نص بكامله

، 2006إْذ يقوم باإلحالة واالستبدال مًعا في بعض المواضع )النجار،  ،ك: ذلومن أمثلة هذا النوع اسم اإلشارة 
 في المثال اآلتي:كما  (،316

 ك مفتاح الّنجاح.نّيٌة صالحة، هّمٌة عالية، نفٌس صبور، ذل

ينبغي التنويه في هذا المقام حول ما دار بين بعض الباحثين من أقوال حول الكلمات الدالة على االستبدال     
ومدى ضيق أو اتساع هذه الظاهرة. فقد أشار الطبطبائي إلى أّن بعض الباحثين قد نادى باتساع هذا الظاهرة على 

كاإلحالة   :صالح الشاعر الذي أدخل فيه أصنافا عديدة الباحث  نصي مثل:نحٍو يتجاوز حقيقة مفهوم االستبدال ال
والمضاف إليه  ،وإقامة الصفة مكان الموصوف ،وتنوين العوض  ،والتضمين في األفعال ،واالستعارات  ،الخارجية

 (85- 78، 2013)الشاعر،  .هوغير ذلك مما ال يتسع المجال لذكر  ،وأحرف الجواب  ،مكان المضاف

ورأى أن أغلب هذه األنواع يخالف المفهوم االصطالحي  ،األقوال ههذ   (94- 92،  2018، الطبطبائي)د لقد فنّ    
لالستبدال عند النصيين؛ فاإلحالة الخارجية تفتقد لوجود مفّسرها داخل النص، وقد سبق القول أّن االستبدال ال يقع  

تعارات. كما أن كثيًرا من األنواع السابق ذكرها  إال داخل النص، واألمر كذلك بالنسبة للتضمين في األفعال واالس
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والمضاف إليه مكان   ،وإقامة الصفة مكان الموصوف ،وتنوين العوض  ،داخٌل في الحذف مثل: أحرف الجواب 
 .فالمضا

 عالقة االستبدال باإلحالة: 

نظًرا لذلك الشبه الكبير بينهما من جهة وجود  ؛يشير بعض الدارسين إلى أّن االستبدال نوٌع من أنواع اإلحالة   
)واورزنياك،  .نعالقة بين عنصرين يقوم أحدهما على اآلخر، ومن جهة التطابق الداللي بين هذي العنصري

2003 ،61) 

، 2012)خطابي،  وتكشف النظرة الدقيقة لكّل من اإلحالة واالستبدال عن وجود عدة فوارق بينهما من عدة وجوه   
19 -21) : 

طبيعة العالقة: اإلحالة عالقة قائمة على المعنى، بينما االستبدال يتضافر فيه المعنى مع المستوى المعجمي   -
 لوجود كلمات وعبارات معينة تؤدي هذا الدور. 

 مكان الوقوع: اإلحالة تقع داخل النص وخارجه، أما االستبدال فحدوده داخل إطار النص. -

قة بين عنصري اإلحالة على التطابق التام، أما في االستبدال فالتطابق ليس لزاًما؛ عالقة العنصرين: تقوم العال -
فقد يظل العنصر البديل متوافقا مع العنصر المستبدل إلى حّد ما ثّم يخالفه عند نقطة معينة وتسمى هذه العالقة 

 بـ)التقابل(، ويضرب هاليداي ورقية حسن على ذلك المثال اآلتي: 

 يجب أن أقتني واحدة أخرى حادة. فأسي جد مثلومة.

 .(فاالتفاق حاضر في عنصر الفأس، لكن االختالف يحضر عند محدد كّل منهما )مثلومة، حادة

 دور االستبدال في النص 

إّن االستبدال عالقة اتساق يتضافر فيها عنصران لتحقيق الترابط ما بين األجزاء المختلفة في النص، إْذ يستلزم    
البحث عن العنصر المستبدل الذي يفّسره داخل النص، وهذا ما يحقق االستمرارية في النص، أي: العنصر البديل 

أدواٌر أخرى تسهم   ستبدال. ولال(124،  2001)عفيفي،  استمرار المعنى بال انقطاع، ونمو النص وزيادة عدد جمله
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خدمة بما يجّنب المنتج التكرار  في جودة النص كاالختزال )خاصة االستبدال الجملي(، وتنويع األساليب المست
 (.195-194،  2021ة )فلفول والعلوي، والرتاب

  ELLIPSISالحذف  -ج

وقفت الدراسات القديمة على ظاهرة الحذف نظًرا لما يقوم به من أدوار بارزة في الكالم، ورصدت اآلثار المترتبة    
عليه ودوافع اللجوء إليه. وقد كانت هذه الدراسات ال تتجاوز في مداها رصد هذه الظاهرة إلى ما هو أبعد من  

ف يفوق ذلك الدور الذي يقف عند المستوى السابق نظًرا الجملة. ولّما ظهرت دراسات النص تبّين أّن دور الحذ 
 لطبيعة النص الكمية التي تفوق الجملة، ما يعني ضرورة الحاجة إليه. 

 انطالًقا مما سبق، برز الحذف كأحد أهم األدوات التي تعمل على تماسك النص وترابط أجزائه. 

 مفهوم الحذف

. فالمتكلم  (107،  2015" )المنظري، المتلقي من السياقات القبلية ُيقصد بالحذف: "خلّو موقع في البنية، يملؤه   
أو الكاتب ال يذكر كّل ما يدور في ذهنه من أفكار ومعلومات حول ما يتحدث عنه، بل يلجأ إلى إسقاط بعض  

معرفة أو اعتمادا على ما بينهما من  ،العناصر واألحداث مما يستطيع المتلقي التنبؤ به بناًء على ما ورد سابًقا
مشتركة أو مواقف محيطة بالحديث، ويبقى اتجاه العالقة في الحذف قبلّي في النص. والحذف قد يكون للكلمة أو 

 الجملة أو مجموع الجمل واألحداث. 

 شروط الحذف 

للحذف شروٌط وضوابط ينبغي التنبه لها وإال صار ضرًبا من التعّسف واإلبهام على المتلقي، وقد تفّطن القدماء    
، 1998)حمودة،  . ويمكن إجمال هذه الشروط حسب طبيعة الدراسة النصية في شرطينالك فذكروا كثيًرا منهلذ 

115) : 

 األول: أن يشتمل النص على ما يدل على المحذوف، وقد يكون الدليل مستنبطا من الموقف. 
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مل أكثر من عنصر في  الثاني: عدم وقوع غموض في الكالم بأال يهتدي المتلقي إلى العنصر المحذوف أو يحت
 .ص الن

 أنواع الحذف

" تختلف طبيعة العناصر التي يلجأ إلى حذفها من الكالم "فقد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة   
. وتبًعا الختالف هذه العناصر يتبّين من الكالم السابق أّن الحذف يتّم في عدة  (2/362،  1999)ابن جني، 

ها لطبيعة هذه الدراسة هو المستوى التركيبي، لذا فقد عالجت أغلب الدراسات النصية هذه مستويات، ولعّل أقرب
 : (91،  2007)فرج،  ، ويمكن إجمال أهمها في أربعةةالظاهرة من خالل ذكر أنواع متعدد 

 حذف االسم، ومن األمثلة عليه:  -أ

 لمفّضل لديه.  يحّب يزيد اللونين األصفر واألزرق في اختياراته، لكن يظّل األصفر ا

 وقع الحذف في الّسابق لكلمة )اللون( لداللة السياق عليه.

 حذف الفعل، ومثاله: -ب 

 من جاء الليلة؟ محمد.

 فالمحذوف يتمثل هنا في الفعل )جاء( في جملة الجواب بدليل وروده فيما سبق. 

 حذف شبه الجملة، نحو: -ج

 أّدى وليد الّصالة في المسجد ثم عاد. 

 فمما حذف في السابق شبه الجملة والتي تقّدر بحسب الحال نحو )إلى المنزل(.

 حذف الجملة أو الجمل، مثل: -د 

 هل سُتكِرم محّمد؟ إْن حضر.
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 يمّثل المحذوف هنا جملة جواب الشرط)أكرمُته(.     

 عالقة الحذف باالستبدال 

رب أدوات االتساق إلى طبيعة الحذف؛ حيث يشتركان في عدد من األمور، فباإلضافة إلى  يعّد االستبدال أق   
دورهما في االتساق، يغلب أن يكون العنصر المحذوف واردا في النص قبل عملية الحذف، كما ال يقع الحذف إال  

 داخل النص.  

ساقية، إْذ يكونان في االستبدال ظاهرين  ويكمن الفرق بين الوسيلتين في وجود العنصرين المكونان للعالقة االت   
في النص، بيد أن الحذف يعني عدم وجود المحذوف في سطح النص وإنما يستدل عليه بورود عنصر آخر سبقه  

 (21، 2012)خطابي،   .ص في الن

 دور الحذف في النص 

 : (488،  2020)النوري،  يظهر أثر الحذف في تحقيق اتساق النص من خالل جانبين   

 ل: عودة المتلقي إلى األجزاء السابقة في النص للبحث عن العنصر الذي يمأل مكان الحذف.األو  -

الثاني: إذا ُعلم أّن المحذوف ينبغي أن يماثل المذكور لفًظا أو يكون متعّلًقا به نتج عن ذلك تحقق االستمرارية   -
 . هم بعملية تكرار لفي النص عبر ورود هذا العنصر المفترض في عدة أجزاء منه ما يشبه القيا

ويطرح الحديث السابق سؤااًل هاّما: إذا كان العنصر المحذوف مستنبًطا من خارج النص، هل لذلك أثٌر في    
 االتساق؟ 

يرى بعض الباحثين أّن هذا النوع من الحذف ال يؤثر على اتساق النص وترابط أجزائه الداخلية مع بعضها،     
 ( 88، 2007)فرج،  .هوقف المحيط بولكنه مهم في ترابط النص مع الم

وبخالف االتساق، يجيء الحذف ليكسب النص سمات لها قدٌر كبير من األهمية من أبرزها: اإليجاز واالستغناء     
 ( 100،  1998)حمودة،  .ةعما يمكن فهمه وتلقيه من السياق بنوعيه ما يبعد النص عن الحشو واإلطال
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   JOUNCTIONالربط  -د 

لما كان معيار االتساق يتجلى في سطح النص عبر وسائل ملحوظة جاء تناول الربط كأحد أهم هذه الوسائل؛ إْذ     
ال ينفك من االعتماد عليه أي نص، لما يملك من أدوات تقتضي طبيعة النص األفقية والتتابعات الجملية الحاجة 

مية في السطح حتى يتشّكل في آخر األمر معنى كّلي  إلى وجودها، لتخلق عالقات معينة بين تلك األجزاء المترا
 ناتج عن تلك المعاني الجزئية.

 مفهوم الربط 

 ( 23،  2012)خطابي،  ." ُيقصد بالربط: "إنه تحديد للطريقة التي يترابط بها الالحق مع السابق بشكل منظم   

لكّل أداة من أدوات الربط معناها الذي  هذا التحديد يقوم على طبيعة تلك العالقة الجامعة بين الجزئين، أي أنّ    
تنفرد به عن أدوات أخرى. ويبقى بناء النص وتنظيم أجزائه هو الغاية من وجود هذه األدوات، فحينما تفتقد  

الجملتين أو الجمل لألداة الرابطة بينها يختّل النظام ويغمض الكالم، فالمعنى يُفهم من طبيعة عمل تلك األداة التي 
 رتباط بين الجزئين. تبين وجه اال

 أنواع الربط

إّن ظاهرة الربط ليست بدعا في الدراسات النصية الحديثة، بل جاء تناولها في الدراسات القديمة من قبل     
النحويين والبالغيين وغيرهم تحت مسميات متعددة كأحرف العطف والوصل والفصل وحروف المعاني إلى غير 

 ذلك من المصطلحات.

ما بين غايات نحوية تبين أثر االشتراك في   -أيا كان مسماها -لغايات أثناء تناول هذه الظاهرة  لقد تعددت ا   
الحكم اإلعرابي ما بين الجزئين، وغايات داللية تقوم على بيان العالقة الناشئة عن وضع تلك األداة بينهما. كان 

م تجاوز التحليل إلى مستويات أكبر كتلك التي هذا التفسير يدور في إطار الجملة الواحدة أو الجملتين، ما يعني عد 
 توجد في التراكمات الجملية المعقدة.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

734 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

إّن أبرز ما نتج عن تناول هذه الظاهرة في الدراسات النصية االلتفات إلى وجود عدد من الروابط التي تتجاوز    
بـ)أنماط أخرى  (244، 2019،  الفقي)في طبيعتها ما تعارف عليه القدماء من حروف أو أدوات، وهي ما يسميها 

 .خللربط النصي( مثل: على الرغم من، بسبب، نتيجة لذلك...إل

إّن النظرة الفاحصة ألدوار تلك العبارات في النص يكشف عن قيامها على مفهوم الربط بين جزئين أو عدة    
 أجزاء لعالقة داللية جامعة تبينها طبيعة العبارة. 

وعليه، ينبغي تناول هذه العبارات لما لها من أثر هام في القيام بوظيفة الربط، وانسجامها مع طبيعة النص، ومن     
 (.202- 200، 1997)حميدة،  .اّم ينبغي إضافتها إلى تلك الروابط كحروف العطف وأدوات الشرط وغيرهث

يختلف النصيون في عملية تصنيف الروابط ما بين موّسع ومضّيق، كما أّن بعضهم يقوم بإدخال بعض     
صرها، بيد أّن هنالك  األصناف المستقلة عند غيره تحت صنٍف واحد ما يُظهر وجود تصنيفات متعددة يصعب ح

 :(121، 2016)سرحت،  خمسة أقسام شائعة بينهم

 الربط اإلضافي أو الوصل -أ

يقوم مفهوم هذا النوع على ربط عدد من المعلومات وفق مبدأ اإلضافة الذي يتمثل في حرف العطف )الواو(،    
والعبارات الدالة على التشابه نحو: بالمثل، والعبارات الدالة على التفسير نحو: بمعنى آخر، وما يدل على ضرب 

ا المبدأ كعبارات: إضافة إلى ذلك، كذلك، ناهيك  األمثال نحو: على سبيل المثال وغير ذلك مما يحمل معنى هذ 
 عن. 

 الربط التخييري أو الفصل -ب 

 وهو يقوم على مبدأ االختيار بين شيئين أو عدة أشياء في عالم النص، ومن أدواته: أو، إما.   

 الربط االستدراكي أو العكسي -ج

جودة في النص، ومن أدواته: لكن، بيد أّن، تشير الروابط في هذا النوع إلى وجود تعارض بين المعلومات المو    
 غير أّن، مع ذلك، في المقابل.
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 الربط الزمني -د 

 وهو يشير إلى العالقات الزمنية ما بين األحداث في النص، ومن أدواته: بعد، بعد ذلك، قبل هذا، إثر ذلك.    

 الربط التفريعي أو اإلتباعي  -هـ 

يز عدًدا من العالقات التي تعّبر عن ارتباط بين عنصرين ال يتحقق فيها  تستخدم أدوات هذا النوع من الربط لتم   
 . وجود أحدهما إال مع اآلخر، كعالقة السبب والنتيجة والشرط والغرض، مثل: الالم، من أجل، لكي، ألنّ 

 دور الربط في النص 

أكثر في النص ما  يتحقق االتساق عن طريق الربط من خالل خلق أدواته لمعاٍن مخصوصة بين جزئين أو    
يجعله كال متماسكا؛ وبذلك يتضح أن النظر ألحدهما ال يعني الوصول إلى الداللة الكلية الجامعة بينهما بل يجب 

كما ينتج عن القول السابق اإلشارة إلى ما ينبني على  (. 24،  2012ة )خطابي، رصدهما جميعا لتحقيق هذه العالق
بين أمرين وما بعده متعلق بما يسبقه وإّن إزالة الرابط تؤدي إلى إحالل في  الربط من تماسك داللي فـ"الرابط يتوسط

النظام فال يستقيم المعنى، إْذ البّد من استخدام هذا الوسيط حتى يتبين أّن المعنى األول والمعنى الثاني بينهما  
كما  .(18، 2008)الكومي، " عالقة ناجمة عن الربط بين المدلولين الناجمين عن استخدام عناصر لغوية معينة...

أو   ،إما بتقريره :يساعد الربط على االمتداد الجملي للنص، وما يترتب على ذلك من زيادة في إيضاح المعنى
إلى غير ذلك مما يستنبط من السياق. وتسمح مرونة الربط أيًضا بالمساعدة على  ،أو تفصيله بعد إجماله ،توكيده

 (. 113، 2008)عبداللطيف،  بعض المواضع اإليجاز واالستغناء عن التكرار في

 LEXICAL COHESIONثانًيا: االتساق المعجمي  

  REITEERATIONالتكرار  -أ

التكرار أول وسائل االتساق المعجمي، وهو ظاهرة قديمة تناولها العلماء في عدة مباحث من أهمها: البالغة. وقد     
الفروق بين الدراسات القديمة ممثلة في البالغة والدراسات الحديثة في تناول  (86- 85،  1998، عبدالمجيد ) أجمل

 هذه الظاهرة عبر عدة نقاط: 
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نماذج الدراسة: اكتفى القدماء بتناول هذه الظاهرة في النصوص األدبية والنص القرآني وذلك ما تجاوزه    -1
 ومية وغيرها.النصيون من خالل تناول نصوص أخرى مثل الحوارات والمحادثات الي

زاوية الرؤية والمنهج: الغالب في الدراسات البالغية للتكرار الوقوف عليه في مستوى الجملة الواحدة أو البيت   -2
 الواحد، بينما تتسم الدراسات النصية بالمنظور الشامل في تناول التكرار من خالل النظر إليه في النص.

الدرس الحديث مقارنًة بالدرس القديم الذي وقف على النوع التقليدي طريقة التقسيم: تعددت أنواع التكرار في  -3
 )تكرار الكلمة نفسها( مع بعض اإلشارات القليلة إلى أنواع أخرى. 

الغاية: تهدف الدراسات البالغية إلى بيان ما يخلفه التكرار من آثار جمالية وأسلوبية في الكالم، أما الدراسات  -4
 . ةلما سبق إلى إدراك دوره في تماسك النص وتحقق النصيالنصية فتسعى إضافة 

 مفهوم التكرار 

التكرار من منظور نصي بقوله: "التكرار هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو  (338- 337، 2019، الفقي)يعّرف    
بين    جملة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف؛ وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق التماسك النصي

 . "عناصر النص المتباعدة

لم يعْد التكرار وفًقا لهذا التعريف محصوًرا في المفهوم الشائع )تكرار الكلمة نفسها( بْل أصبح يتسع ألكثر من    
ذلك كالترادف وأنواع أخرى سيأتي بيانها الحقا بعد قليل. ويتجاوز التكرار أيضا الجانب الكمي البسيط ليصل إلى 

 كالجمل وذلك ما يظهر من خالل دراسة النص. تكرار أجزاء أكبر

 أنواع التكرار 

 :ىإل (72، 1992، دي بوجراند ودرسلر)ينقسم التكرار عند    

 التكرار المباشر: وهو إعادة ذكر العناصر اللغوية بنفس الصورة من غير تغيير.  -أ

 محكوم. –حاكم   –يحكم    –التكرار الجزئي، وهو ذكر نفس الكلمة ولكن بصور واشتقاقات أخرى، مثل: حكم  -ب 
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: وهو الذي يعتمد على إعادة البنية نفسها (111، 2001ي )عفيفي،  الموازاة أو ما يسّمى بالتكرار الجراماتيك -ج
فالبنية   [.14- 13]سورة االنفطار:{ ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث  ىث}مع إدخال كلمات مختلفة، مثل قوله تعالى: 

 في اآليتين الكريمتين قائمة على )إن + اسمها + خبر شبه جملة(. 

إعادة الصياغة: أو ما يسمى بالترادف، ويتّم فيه تكرار نفس المعنى ولكن بكلمات أو تراكيب مختلفة، مثل:  -د 
 . (107، 2009ع )شبل، يكتشف/ يختر 

 دور التكرار في النص 

يؤدي التكرار دوره في االتساق عندما يشيع أحد العناصر في النص ويكثر وروده بين األجزاء المكونة له ما     
. وينبني على األمر (340- 339، 2019ة )الفقي،  ينبئ عن ترابط األجزاء مع بعضها البعض وتحقق االستمراري

برى له، وبذلك يصبح التكرار عاماًل مساعًدا السابق أّن هذه العناصر المكّررة تنبئ عن مضمون النص والبنية الك
 . (24، 2012م )الحلوة، على الفه

وعلى الرغم من ذلك يشير بعض الباحثين إلى أهمية إدراك المنتج للموقف وحال المتلقي حتى ال يغدو التكرار    
 ( 82، 1992رسلر، )دي بوجراند ود  .ص إْذ يؤدي في كثيٍر من األحيان إلى خفض درجة اإلعالمية في الن ؛عيًبا

وقريٌب من هذه المالحظات الحديثة بعض إشارات القدماء التي تعيب التكرار في بعض المواضع منها ما ورد    
في حواٍر بين ابن السّماك وجاريٍة له: "وجعل ابن الّسّماك يوًما يتكّلم، وجاريٌة له  (104/ 1،  1998، الجاحظ)عند 

قال لها: كيَف سمعِت كالمي؟ قالت: ما أحسنه، لوال أّنك ُتكثر ترداده. قال:  حيُث تسمه كالمه، فلّما انصرف إليها
. فإجادة التكرار تتطّلب معرفة "ُأرّدده حتى يفهمُه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه َمن لْم يفهمه قْد مّله من فِهمه

من تكفيه جملة ومنهم من يحتاج إلى  المخاَطبين وأحوالهم وهم ليسوا على حاٍل سواء؛ فمنهم من تكفيه كلمة ومنهم
 تكرار جملة أو عدة جمل. 

وتأكيده في نفس المتلقي إذا  ،تقرير محتوى معين في النص  :كما أّن للتكرار في النص أبعاًدا أخرى منها   
 ( 506، 2009)عباس،   . هاستوجب الموقف ذلك لظهور أمارات تدعو للحاجة إلي
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 COLLOCATIONالتضام  -ب 

ة بناء النص وتوليد داللته ومعانيه تعتمُد على أساٍس معجمّي من تلك األلفاظ والكلمات الموجودة في  إّن عملي    
المعجم والتي يقوم بجمعها وإحكام عالقاتها مع بعضها البعض المنتج مراعًيا في ذلك كّل الجوانب المحيطة 

 ي. بموضوعه حتى يتحقق المراد من عملية التواصل ويصل المعنى إلى المتلق

وعليه، عنى النصيون بدراسة تلك العالقات الجامعة بين األلفاظ في فضاء النص تحت مسمى )التضام( أو     
 المصاحبة المعجمية. 

 مفهوم التضام 

يمكن تعريف التضام على أنه "ارتباط يعتاد أبناء اللغة وقوعه في الكالم بحيث يمكن توقع ورود كلمة محددة في    
ذكر كلمة أخرى فيه. وتتميز تلك الظاهرة بعدم افتقارها إلى مرجعية سابقة أو الحقة كما هو الحال النص من خالل 

   (111،  2007)فرج،  ."مع عناصر السبك النحوي 

يتبّين إذا أّن أفراد الجماعة الواحدة يألفون مع طول الممارسة اللغوية فيما بينهم وقوع كلمات معينة في سياق     
يسهل عليهم عملية الفهم والتواصل كما يجعلهم ذلك قادرين على التنبؤ بما قد يأتي من أحداث واحد مما 

 ومعلومات. 

وتعود أصول هذه النظرية إلى علم الداللة حيث رأى العالم البريطاني فيرث أن معنى الكلمة يتعّين من خالل    
 ( 145،  1995)بالمر،  .نالنظر إلى الكلمات المصاحبة لها في سياق معيّ 

 عالقات التضام 

 :(110-109،  2009)شبل،  عدًدا من العالقات الرابطة بين الكلمات المتصاحبة، من أبرزها  ذكر الباحثون    

 التالزم الذكري )االرتباط بموضوع معّين(:  -1

وهو ذلك االرتباط الناجم عن وجود تناسب بين اللفظتين من حيث الموضوع، أي أّن وجود إحداهما يستدعي     
 (77، 2012)الحلوة،   .ماألخرى في ذهن الجماعة اللغوية الواحدة، مثل: الليل/ السهر، الليل/ النو 
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 التباين أو التقابل:  -2

 م التضاد بأنواعه: يقوم االرتباط بين هذه الكلمات من خالل مفهو    

 التضاد الحاد: بنت/ ولد. -

 التضاد المتدّرج: بارد/ ساخن.  -

 التضاد المتعاكس: باع/ اشترى.  -

 التضاد االتجاهي: أعلى/ أسفل. -

 ( 105- 102، 2009)مختار،  .ق التضاد العمودي أو التقابلي: شمال/ شر  -

 االشتمال:  -3

كون إحدى الكلمات ذات معنى عام ينطبق على جميع العناصر  ويطلق على هذه العالقة االنضواء، وفيها ت   
 الداخلة تحتها. وُتسّمى الكلمة ذات المعنى العام: المشتملة، أما العناصر الداخلة في هذا المعنى فُتسّمى المنضوية. 

، 2001، )الخولي .كمثل: لفظة )حيوان( ُتعّد عاّمة تنضوي تحتها العديد من األلفاظ، مثل: أسد، خروف وغير ذل
98 -100 ) 

 الجزء/الكّل: من أمثلتها: اليد/الجسم. -4

 الجزء/الجزء: من أمثلتها: فم/ذقن. -5

 الدخول في سلسلة مرتبة: وهي التي يحكمها نظام ترتيب معين، مثل: األيام، الشهور إلى غير ذلك. -6

)مختار،  .ق فرس/قط، أصفر/أزر التنافر: تكون هذه العالقة بين الكلمات المنتمية لحقل داللي واحد، مثل:  -7
2009 ،105 -106 ) 
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أخيًرا، إّن إدراك أنماط وطبيعة العالقات الكائنة بين الكلمات داخل النصوص قد ال يتحقق دائًما؛ فالمعرفة     
والقدرات تختلف من متلقي آلخر تبًعا لتعّدد الثقافات واختالفها، بيد أّن االعتماد على الموقف الذي نشأ فيه النص 

لمعرفة األولية لمعاني الكلمات يؤديان في نهاية األمر إلى اإلحاطة بشبكة هذه العالقات ومعرفة الموضع  وا
 ( 25،  2012)خطابي،  .االصحيح لكّل كلمة مع نظيرته

 

 دور التضام في النص 

المستوى  يبرز أثر األلفاظ المتصاحبة داخل النص من خالل ثالثة مستويات ال ينفك بعضها عن اآلخر:    
 (80- 78، 2012)الحلوة،  .يالتركيبي، المستوى الداللي، المستوى التداول

أما المستوى التركيبي: فيظهر من خالل ما تخلقه طبيعة االرتباط القائمة فيما بين هذه الكلمات من تماسك     
و ما يؤسس لوجود عالقة داخل النص وبروز لبنيته الظاهرة سواء في الجملة الواحدة أو بين الجمل المتباعدة، وه

اتساق بينها؛ إْذ أّن "االتساق المعجمي في تلك التراكيب المتصاحبة ال يتحقق في العنصر المفرد منها بذاته، فهو 
ال يحمل أي وظيفة اتساقية؛ وإنما االتساق يتّم من خالل سبكه مع العنصر اآلخر داخل التركيب، فعندما تظهر  

 ( 79،  2012)الحلوة،  ."يحدث السبك النصيالمفردات المجاورة لها حينها 

وفيما يتعلق بالمستوى الداللي: يؤدي استعمال األلفاظ المتصاحبة إلى إثراء معاني النص من خالل توسيعه     
 وامتداده وارتباط أحداثه وقضاياه. 

ين هذه المتصاحبات ويتضح األثر على المستوى التداولي عند خرق القيود الداللية الحاكمة لطبيعة العالقات ب   
داخل النص، إْذ يؤدي ذلك إلى مخالفة األعراف والتقاليد اللغوية والمعرفة الخاصة بالمتلقي ما قد يؤدي إلى انهيار 

 (136، 2001)المتوكل،  .لالتواص

 المبحث الثاني: االتساق في فتاوى الشيخ سعد الشثري 
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 أواًل: االتساق النحوي 

 اإلحالة  -أ

تعد الضمائر أكثر أدوات اإلحالة حضوًرا في نصوص الفتاوى المدروسة مقارنًة باسم اإلشارة واالسم الموصول.    
وذلك يتوافق مع نظرة الدارسين الذين أكدوا تميزها عن نظائرها من بقية األدوات؛ فهي "تحيل إلى كّل األسماء  

)عكاشة،   ."وتدّل على معاٍن مختلفة بحسب توظيفها وتحيل إلى العالم الخارجي أيًضا وتغني عن ذكر الذوات،
2010 ،222 ) 

وتحضر في   ،لقد توزع حضور هذه األداة في جميع مواضع الفتاوى، فتحضر في أولها، وتحضر في وسطها   
من العالقات المتينة التي تربط تلك األجزاء المختلفة. من األمثلة على ذلك ما ورد من   بذلك شبكةً  مكّونةً  ،آخرها

أحد السائلين في إحدى الفتاوى حول حكم ترك والده لصالة الجماعة في المسجد خوًفا من فيروس )كرونا(، 
أجُر   هُ بأّن ل ُيذّكرو  هعلي )وبالتالي، فإّن الوالد ُيشاروالطريقة األمثل في التعامل معه، فكان من قول الشيخ:  

باللفِظ الجميل والكلمِة الّطّيبة.    للجماعة. وُيؤتى إليهِ  هحرٌج بسبب ترك هال يلحق ه، وأنّ هفي بيت صّلىالجماعة وإْن 
تظهر اإلحالة   من أداء عباداٍت كثيرة في سنواٍت عديدة بإذن هللا جّل وعال(.تمّكَن  بدنهُ  حِفظمتى  هبأنّ  وُيذّكر

ة بـ)الهاء، ضمير المستتر ]هو[( في جمل مختلفة على العنصر اإلشاري )الوالد(، فقد تضمنت توجيًها من  الضميري
الشيخ للسائل بالحكم وآداب التعامل مع والده. لقد عمل الضمير على ترابط جميع هذه الجمل وشّد بعضها لآلخر 

لمختلفة والتي تعود إليه. كما كانت اإلحالة هنا  من خالل ذلك العنصر الذي يمّثل مركز الجذب لكّل هذه الجزيئات ا
 أداة اختزاٍل أغنت عن إعادة ذكر هذا العنصر ومنحت الجمل أسلوًبا مقبوال.  

ومن ذلك أيًضا جواب الشيخ عن فحوى سؤال يتعلق بحكم ما يسّمى بـالقراءة الصامتة أي: عدم تحريك اإلنسان     
 د على أدوات اإلحالة إلبراز هذا العنصر وإيضاح أحكامه على الشكل اآلتي: شفتيه أثناء قراءة القرآن، فأتى االعتما
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ُيلحظ االعتماد على الضمائر المستترة وضمير الهاء واسم اإلشارة في اإلحالة على العنصر اإلشاري )القراءة    
مها، فتأتي  كاإال أنها رغم ذلك تدور في فلٍك واحد حيُث تبرز مفهومها وأح ،الصامتة( في أجزاء مختلفة ومتباعدة

 يبرز أهميته في النص. األفعال واألحداث متعاقبة عائدة إلى ذلك العنصر ما 

واإلحالة بالضمائر داخل النص هي النمط الشائع في الفتاوى كما في المثالين السابقين، أما اإلحالة بها إلى     
خارج النص ممثال في ضميري المخاطب والمتكلم فلم يرْد، ولعّل ذلك عائٌد إلى طبيعة المقام فالسائل غائٌب عن  

كتوبًة ويقوم المقّدم بطرحها على الشيخ، ومن ثّم ليس هنالك تواصل مباشر ما بين المشاهدة، ألّن األسئلة تأتي م

 القراءة الصامتة

  ال تسّمى

 هي )هي( 

 هي

 هذه عملها

  ال تسّمى

 )هي( 

 عليها  تعتبر )هي(

 فعلها
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الشيخ والسائل. فضاًل عما تحمله ضمائر الغيبة من دالالت في استمالة المخاَطب عبر التوّدد والتلّطف معه في 
 ( 426،  2018)عزام،  .يهذا المقام التوجيهّي اإلرشاد 

إلحالة القبلية، وذلك بأن يرد العنصر اإلشاري أواًل ثم ُيذكر الضمير الداّل عليه ويغلب في استعمال الضمائر ا   
. هما)صالُة الضحى وصالُة الوتر صالتان مستحبتان قد تأكد استحبابكما في أغلب األمثلة السابقة، ومنها أيًضا: 

الضحى والوتر ورد ذكرهما في أول فاتجاه اإلحالة قبلّي، ألّن صالتي (. هماوقد ورد في النصوص الترغيب في
 الكالم.

أما اإلحالة البعدية فيشّح ورودها؛ ويعود ذلك إلى ما تنماز به من غموض وصعوبة في الوصول إلى مفّسرها     
مقارنة بنظيرتها القبلّية، وهي بذلك تناسب أنواًعا معينة من النصوص كاألدبية والصحفية التي كثيرا ما يظهر فيها 

 ( 58،  2010)برينكر،   .قض والتشويعنصر الغمو 

وعند الحديث عن طبيعة العناصر الًمحال إليها بالضمائر يتضح كونها معجميًة في الغالب )ذات أو مفهوم    
مفرد( واألمثلة السابقة خيُر شاهد على ذلك، أّما ما يسمى باإلحالة المقطعية أو النصية فهي تحضر بعض 

فلما ذكر النبي )، مثل: (102،  2005ة )بحيري،  تشار مقارنة بنظيرتها المعجميالمواضع وهي بطبيعتها قليلة االن
؛ فضمير الهاء يفّسره ما (يجب على كل إنسان أن يقدم صدقة عن كل مفصل من مفاصله هصلى هللا عليه وسلم أن

 جاء بعد من كالم.

وإحاالت بعيدة، وإْن كانت األولى   كما تتعّدد اإلحاالت الضميرية في فتاوى الشيخ سعد ما بين إحاالت قريبة   
وُيذّكر بأّن   ه)وبالتالي، فإّن الوالد ُيشار علي أكثرها وروًدا، ومن األمثلة على اجتماع النوعين ما سلف ذكره في قوله:

ِة لُه أجُر الجماعة وإْن صّلى في بيته، وأّنه ال يلحقه حرٌج بسبب تركه للجماعة. وُيؤتى إليِه باللفِظ الجميل والكلم
فالضمير  من أداء عباداٍت كثيرة في سنواٍت عديدة بإذن هللا جّل وعال(.تمّكَن الّطّيبة. وُيذّكر بأّنه متى حِفظ بدنُه  

المتصل في )عليه( ذو إحالة قريبة إْذ يعود على لفظة )الوالد( حيث لم يفصل بينهما فواصل كثيرة، أما الضمير  
 ّن العنصر اإلشاري مفصوٌل عنه بعّدة جمل. المستتر في )تمكن( فهو ذو إحالة بعيدة أل

أما أسماء اإلشارة فتمّثل األداة الثانية من أدوات اإلحالة، وقد وّظفها الشيخ في نصوصه لإلشارة إلى أشياء    
 مذكورة فيها. 
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صر المذكور حيث أحال اسم اإلشارة على العن القراءة ُتعتبر عبادة هلل(  هذه)وِمن هنا فإّن  ومن النماذج عليها:    
 في أول النص وهو )القراءة الصامتة(. 

عنى بمراقبة أحوال الناس في أمورهم الطبية توصي من كان  والجهات الصحية التي تُ )ومن ذلك أيًضا قول الشيخ:  
حيُث  (الوباء معها هذاعنده شيء من األعراض وتوصي من كان عنده شيء من األمراض التي تزداد بحصول 

 ورد اسم اإلشارة )هذا( لإلحالة على العنصر الذي يليه وهو )الوباء( أي إن اإلحالة هنا داخلية بعدية قريبة. 

)والجهاُت الصّحية التي ُتعنى بمراقبة أحوال وقد يأتي اسم اإلشارة لإلحالة على عناصر متعددة، ومن أمثلته:    
ٌء من األعراض، وُتوصي َمن كان عنده شيٌء من األمراض التي  الناس في أمورهم الطبية ُتوصي َمن كان عند شي

جميًعا بأْن يتركوا الّصالة في المسجد   هؤالءتزداد بحصول هذا الوباء معها، وهكذا ُتوصي كبار السّن، ُتوصي 
عّددة رّخص لقد جاءت اإلحالة القبلّية بـ)هؤالء( مشيرًة إلى حاالت مت خشيًة عليهم من انتقال المرض والوباء إليهم(

 لها الشرع ترك الصالة في المسجد إبان جائحة كرونا، ذكر منها الشيخ:

 َمن كان لديه أّيا من أعراض اإلصابة بالفيروس.  -

 َمن يعاني من حاالت مرضية قد تشتّد مع إصابته بالفيروس مما يعرض حياته للخطر. -

 ة وضعهم الّصّحي. كبار السّن، وهم أكثُر الفئات تعّرًضا للخطر نظًرا لطبيع -

لقد عمل اسم اإلشارة على اختزال كّل هذه الحاالت ونسب الحكم لها، كما عملْت طبيعته اإلبهامية على الرجوع     
 إلى ما ورد في األجزاء السابقة لكشف معناه والوصول إلى الُمشار إليه ُبغية فهم الكالم.

على ورود ما يسّمى باإلحالة الموّسعة التي ذكر هاليداي يبقى أخيًرا في الحديث عن اسم اإلشارة ذكُر نموذج     
ورقّية حسن أّنها من خصائص االسم المفرد حيث يقوم باختزال أجزاء كبيرة من النص، ولعّل أبرز مثال على ذلك  

وصالة الوتر وصالة الضحى ال يجب على من فعلهما أن يداوم عليهما فلو تركها يوما  )ما ورد في قول الشيخ: 
حيث يحيل اسم اإلشارة إلى  (ال يلحقه إثما وإنما يفوته األجر والثواب  هذاأو شغل أو نوم أو نحو ذلك فإن  ةلحاج

 مقطع كامل يتمثل في )ترك صالة الوتر والضحى لحاجة أو شغل أو نوم(. 
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أو خارجه، إاّل  وال تقّل األسماء الموصولة أهميًة عن أسماء اإلشارة والضمائر في القيام باإلحالة داخل النص    
"  أنها تنماز عن السابق من حيث أنها "ُتعوِّض وتربُط ربًطا تركيبيًّا. وهي بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفّسرها

وصالة الوتر ليست بواجبة كما قال بذلك جماهير أهل العلم  )، ومن نماذج استعماالتها: (118، 1993)الزناد، 
حيث يعود االسم الموصول على عنصر ( يرى وجوب صالة الوتر الذي -الىرحمه هللا تع-خالفا لإلمام أبي حنيفة  

 سابق له وهو )أبي حنيفة( ما يعني كون اإلحالة داخلية قبلية. 

)القراءة الصامتة للقرآن ال  أما اإلحالة باألسماء الموصولة إلى عناصر خارجة عن إطار النص فمن نماذجها:    
ُتسّمى قراءًة بُمقتضى لغة العرب وال بالميزان الشرعي وإّنما هي نوُع من أنواع الّتدّبر والتفّكر في اآليات القرآنية.  

فاالسم الموصول يحيل إلى عنصر إشاري غير موجود في النص لتدّبر( عملها ُيرجى له ثواب ا َمنْ ومن َثّم فإّن 
 حيث يوحي بعمومه إلى انطباق هذا الحكم على كّل من قام بهذا األمر. 

بناًء على ما سبق، يتضح أّن اإلحالة بأنماطها كاّفة كانت من أبرز الوسائل التي عمل الشيخ على توظيفها في    
الهام الذي تضطلع به، إْذ تتضافر مع بعضها في سبيل ترابط أجزاء النص، والعمل نصوصه، وقد تبّين ذلك الدور 

على تسهيل عملية فهمه والوصول إلى معناه عبر إبراز العناصر المهمة فيه، كما كانت من أبرز اآلليات التي  
 أسهمت في عدم تكرار تلك العناصر وإيرادها بصور جديدة لتحفظ للنص أسلوبه ووحدته.

 ستبدالاال -ب 

يرد االستبدال بصوٍر قليلة في النصوص المدروسة؛ ولعّل السبب في ذلك عائٌد إلى طبيعة هذه الوسيلة فهي     
 محدودة األدوات وإْن نادى بعضهم بالتوّسع فيها كما ُذكر في المبحث السابق. 

ل قول الشيخ عن القراءة  من صور االستبدال الفعلي استعمال الِفعل )عِمل( للداللة على معنى فعٍل آخر مث    
 فعلها)وِمن هنا فإّن من ، ويقول في موضٍع آخر: (ُيرجى له ثواب الّتدبُّر عِملهاوِمن ثّم فإّن من  )الصامتة للقرآن: 

في  القراءةفالفعالن )عِمل وفَعل( بمعنى ال يحوز أجر القراءة وإنما يحوز أجر التدبُّر والتفكُّر في اآليات القرآنّية( 
 المثالين السابقين، كما زاد من ارتباطهما بالسابق ورود الضمير معهما كذلك.
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)وصالة  وتمّثله )ذلك( فمن مواضعه: أما االستبدال الجملي فهو أكثر أنواع االستبدال وقوًعا في هذه النصوص    
الذي كان يرى   -رحمه هللا تعالى -جماهير أهل العلم خالًفا لإلمام أبي حنيفة   بذلكالوتر ليست بواجبة كما قال  

 فإنها حّلت بداًل عن الرأي الذي يرى عدم وجوب صالة الوتر.وجوب صالة الوتر( 

 الحذف -ج

الشيخ سعد على استثمارها في نصوصه إْذ ال تخلو أيًّا منها من وقوعه يمّثل الحذف إحدى اآلليات التي عمل    
 بأحد أنواعه أو بأكثر من نوع.

أمر هللا جل وعال  )أول ما ُيلحظ على هذه النصوص كثرة وقوع الحذف في سياق العطف، مثل قول الشيخ:    
إلى أن الصلوات  إشارةً  {ةاَل وا الصَّ يمُ قِ أَ وَ } :وفي قوله سبحانه {ينعِ اكِ الرَّ  عَ وا مَ عُ كَ ارْ وَ } :بصالة الجماعة في قوله تعالى

 {ينعِ اكِ الرَّ  عَ وا مَ عُ كَ ارْ وَ } :أمر هللا جل وعال بصالة الجماعة في قوله تعالىإْذ األصل: ( المفروضة تؤدى جماعة
إلى أن الصلوات المفروضة تؤدى  إشارةً  {ةاَل وا الصَّ يمُ قِ أَ وَ } :في قوله سبحانه أمر هللا جل وعال بصالة الجماعةو 

 . جماعة

)ولكْن إذا كان اإلنساُن عليه شيٌء من األعراض فإّنه حينئٍذ يرّخص له في ترك أداء صالة الجماعة في ومنه:    
فقد ُحذف الفعل )كان( واسمه على المسجد كما لو كان مقعًدا أو عاجًزا أو يخشى على نفسه من انتقال األمراض( 

ي واألصل: أو كان اإلنسان عاجًزا أو كان اإلنساُن يخشى على نفسه من انتقال األمراض، والحذف هنا غير التوال
 ُملبس وبه أصبح الكالم خفيًفا موجًزا. 

)وبالتالي فإّن الوالد ُيشار عليه ويذّكر بأن له أجر الجماعة وإْن صّلى في بيته وأّنه ال يلحقه حرج  ومنه كذلك: 
فاألصل: وُيؤتى إليه باللفظ الجميل وُيؤتى إليه   للجماعة. ويؤتى إليه باللفظ الجميل والكلمة الطيبة(بسبب تركه 

بالكلمة الطيبة، كما أّن هنالك حذٌف لألسماء إْذ ُأقيم المضاف إليه )الجماعة( محّل المضاف )صالة( الذي ُحذف 
 في أكثر من موضع.

والتقدير: في المسجد، إْذ )أمر هللا جّل وعال بصالة الجماعة( وله: ومن صور الحذف ما يقع ألشباه الجمل كق   
 لجأ الشيخ إلى ذكر شبه الجملة في مواضع أخرى من النّص. 
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واألصل: إلى قبيل أذان ( العشاء إلى قبيل أذان الفجر ةوصالة الوتر يمتد وقتها من بعد صال)ومن حذف األسماء: 
 صالة الفجر.

 الربط -د 

ى بعدٍد كبيٍر من الروابط التي تجيء لتحفظ للنّص وحدته وللجمل ارتباطها ببعضها ظاهًرا على  تحفل الفتاو    
سطح النّص، وباطًنا عبر تلك العالقات الداّلة على معاٍن متعددة ومختلفة حسب طبيعة الموضوع أو القضية التي 

 ( 21، 2008)الكومي،  .ايقوم النّص بعرضها ومعالجته

او النمط الشائع في فتاوى الشيخ سعد إْذ ال يخلو أي نّص منه، وذلك عائٌد إلى ما يملك من قدرة يمّثل الربط بالو    
وبناء عدد من العالقات فيما بينها حتى إن قدرته  ،على ربط المفردات والجمل داخل النّص مع بعضها البعض 

ها في سبيل تكوين تلك الصورة الشاملة تتجاوز ذلك إلى الربط فيما بين الفقرات داخل النّص دااّل بهذا على تضافر 
 ( 152، 1998)الريحاني،   للموضوع الذي تتناوله.

أّنه ال و ُيذّكر بأّن له أجر الجماعة وإْن صّلى في بيته و )وبالتالي فإّن الوالد ُيشار عليه من نماذجه قول الشيخ:    
ُيذّكر بأنه متى حفظ بدنه تمّكن من و الكلمة الطيبة. و ُيؤتى إليه باللفظ الجميل و يلحقه حرج بسبب تركه للجماعة. 

فالشيخ يعتمد على )الواو( في إيراد التوجيهات التي ينبغي أداء عبادات كثيرة في سنوات عديدة بإذن هللا جّل وعال( 
 على السائل اتباعها في التعامل مع والده والجمع فيما بينها:

 جماعة لوجود العلة التي منعته منها. اإلشارة عليه وتذكيره بحصوله على أجر ال -

 الترّفق في مخاطبته بالكلمة الطيبة واألسلوب الحسن من أجل إقناعه.  -

تذكيره بأّن المحافظة على روحه وصحته من أسباب طول عمره وعافيته ما يعني قيامه بعبادات كثيرة بعد   -
 انقضاء الجائحة. 

الربط اإلضافي استعمال )هكذا( التي وردت في عدة مواضع منها:  ومما كُثر استعماله لدى الشيخ للداللة على   
جاء في النصوص الترغيب في أداء  وهكذا)وقْد رّغب النبي صلى هللا عليه وسّلم في أداء الصلوات في الجماعة. 
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ة  فالشيخ ينّوه على أهمية وفضل صالة الجماعة وأّن ذلك وارٌد في نصوص السّنة النبوي الصالة في المساجد( 
 . ويضيف إليها باستخدام )وهكذا( النصوص القرآنية ليدّل عظمها في اإلسالم

)كما لو  أّما الربط التخييري فيتجّلى ظهوره بواسطة استعمال أداته األبرز )أو( في غير موضع، كقول الشيخ:    
جواز ترك صالة الجماعة  إْذ يفيد معنى هذه األداة يخشى على نفسه من انتقال األمراض(  أوعاجًزا   أوكان ُمقعًدا 

)فلو تركها يوًما ولو تحقق واحٌد من هذه األمور الثالثة. ومنه حديث الشيخ عن حكم ترك صالتي الوتر والّضحى: 
فال يلزم وقوع كّل هذه العلل نحو ذلك فإّن هذا ال يلحقُه إثًما وإّنما يفوته األجر والّثواب(  أونوم   أوُشغل  أولحاجة 

 ًة منها فقط.إْذ قْد تقع واحد 

)أمر هللا جل وعال بصالة  ويرد الربط االستدراكي أو العكسي في فتاوى الشيخ سعد باستعمال )لكن(، كقوله:    
إذا كان اإلنسان عليه  لكنو الجماعة... وقد رّغب النبي صلى هللا عليه وسلم في أداء الصلوات في الجماعة...  

لقد نّوه الشيخ على الفضل  ( أداء صالة الجماعة في المسجد شيء من األعراض فإنه حينئذ يرخص له في ترك 
العظيم لصالة الجماعة في المسجد والذي اقترن بأمر هللا تعالى وأمر نبيه عليه الصالة والسالم، بيد أّنه باستعمال 

لُمرادي: )لكن( أشار إلى ترخيص الشرع ترك الصالة في المساجد لعلل معينة. ومعنى )لكن( هنا متحقٌق كما يقول ا
"ومعنى االستدراك أْن تنسب حكًما السمها، يخالف المحكوم عليه قبلها. كأّنك لّما أخبرت عن األّول بخبر خفت أْن  

. كما أّن الواو زادت من  (615،  1992" )المرادي، ُيتوّهم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إْن سلًبا، وإْن إيجاًبا
،  2010ي )أبو عفرة،  الربط وثيق من جهتين: الربط اإلضافي والربط االستدراكشدة االتصال بين الجمل فكأن 

146) . 

ولكن إذا كان اإلنسان عليه شيء من األعراض فإنه  )ومما ورد داال على الربط الزمني )حينئذ( مثل قول الشيخ:    
الة الوتر يمتّد وقتها من  )وص، و)بعد وقبيل( في قوله: (يرخص له في ترك أداء صالة الجماعة في المسجد  حينئذ 
لقد عمل الرابطان على تحديد هذا الحدث من خالل إيضاح الفترة الزمنية أذان الفجر(  قبيلصالة العشاء إلى بعد 

 لوقوعه.

)القراءة الصامتة للقرآن ال  أّما آخر أنواع الربط وهو ما يسمى باإلتباع أو التفريع فمن عباراته )من َثّم( نحو:    
ءًة بُمقتضى لغة العرب وال بالميزان الشرعي وإّنما هي نوُع من أنواع الّتدّبر والتفّكر في اآليات القرآنية.  ُتسّمى قرا
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فلّما كان تحريك الشفتين شرًطا لتحّقق القراءة وبالتالي حصول األجر  فإّن من عملها ُيرجى له ثواب التدّبر( من َثّم و 
ف ذلك مّمن ال يحّرك شفتيه أثناء التالوة، وقد عمل )من ثّم( على لمن عملها، بُطل حصول ثواب القراءة لمن خال

 تحقيق هذا الترابط ما بين الجزئين شكلّيا كما استلزم وجوده النظر إلى ما قبله وبعده لفهم المعنى. 

تأّمل والّتدّبر )وِمن هنا فإّن هذه القراءة ُتعتبر عبادة هلل، وهي ِمن أنواع الومنه كذلك )ألّن( ومن األمثلة عليها:    
لآليات القرآنية وال ُتسّمى قراءًة بحيث يصُدق عليها قوله تعالى: }َفْقَرُؤوا َما َتَيّسَر ِمْن الُقْرآن{ وما ورد من النصوص 

 إمرار العينين على اآليات ال ُيسّمى في لغة العرب قراءة(.  ألنّ في ترغيب قراءة القرآن؛ وذلك 

فإن الوالد يشار عليه ويذكر  بالتالي و )لة على هذا النوع من الربط )بالتالي(: ومما ورد في هذه النصوص للدال   
إّن هذا القول مترّتٌب على ما سبقه من حديث يتعلق بترخيص الشارع ترك الصالة في ...( بأن له أجر الجماعة
 إضافة إلى التوصيات المقدمة من الجهات الصحية.  ،المسجد لفئات معينة

إًذا، كان ألدوات الرابط أثٌر بارز في تضافر الجمل داخل النص وارتباطها مع بعضها البعض، بْل تجاوز ذلك    
إلى ارتباط الفقرات والمقاطع عن طريق )الواو( التي يظهر بشكٍل جلّي تعويل الشيخ عليها من أجل القيام بذلك. 

من قبيل: ومن َثّم، وبالتالي...وغيرها تقوم بوظيفة الّربط  كما اتضح من خالل األمثلة السابقة أّن تلك التعبيرات 
شأنها شأن األدوات المتعارف عليها قديًما؛ فهي تفيُد معاٍن مختلفة يلزم فهمها مالحظة ما قبلها وما بعدها من جمل 

 ما يعني قيامها بدوٍر مهّم في اتساق النص.  

 ثانًيا: االتساق المعجمي 

 التكرار  -أ

في فتاوى الشيخ سعد كأحد أهم األساليب اللغوية وأكثرها شيوًعا لديه، ولعّل من أسباب ذلك طبيعة   يبرز التكرار   
 .هإذ أنها قائمة على الجانب النطقي ومن ّثّم فال غرو أن يكون التكراُر من أبرز سمات  ؛التواصل في هذه النصوص 

 (141، 1990)العبد، 

ي ال يخلو أّي نّص منه إما على مسافات قريبة بين جمل متتالية أو على ُيعّد التكرار المباشر النمط الشائع الذ    
مستوى الفقرات ويصل في الغالب إلى امتداد النص بكّليته، فتجد العنصر المكّرر في أول النص وفي وسطه وفي 
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بكثرة في  آخره. أما بقية األنماط األخرى فترد بصور قليلة ولعّل ذلك عائٌد إلى طبيعتها التي تفرض وجودها 
 نصوٍص دون أخرى. 

من التكرار المباشر ما يرد من تكرار لـ )صالة الوتر وصالة الضحى( على طول امتداد النص الثاني من أوله    
آلخره ما ينبئ عن أهمية هذين العنصرين ودورهما في النص وهذا ما يظهر بالعودة للسؤال الوارد حيث إّن قضّيته 

ما وحكم المداومة عليهما، ومن هنا شّكال المحور األساس لهذا النص، فأتت األساس هي الفضل المترتب عنه
 الجمل لتدور حولهما، فقد بّينت الحكم الشرعي لهما، وما ورد من أدلة عنهما وبعض المسائل المتعلقة بهما. 

وذلك ما يظهر  وقْد سبق القول بأّن منتج النص قد يلجأ للتكرار من أجل تقرير محتوى أو فعل أو عنصر معّين   
َمن كان عنده   وصي)والجهات الصّحية التي ُتعنى بمراقبة أحوال الناس في أمورهم الطّبية تُ جلّيا في قول الشيخ: 
َمن كان عنده شيٌء من االمراض التي تزداد بحصوص هذا الوباء معها، وهكذا  ُتوصي شيٌء من األعراض و 

وا الصالة في المسجد خشيًة عليهم من انتقال المرض والوباء هؤالء جميًعا بأن يترك  ُتوصيكبار السّن،  وصيتُ 
لقد كان باإلمكان اللجوء إلى الحذف واالكتفاء بالعطف في ملء األماكن التي تشغلها جملة )ُتوصي( فيكون  إليهم( 

كان عنده   )والجهات الصّحية التي ُتعنى بمراقبة أحوال الناس في أمورهم الطّبية ُتوصي َمنالكالم كالنحو اآلتي: 
كان عنده شيٌء من االمراض التي تزداد بحصوص هذا الوباء معها، وهكذا كبار السّن، وَمن شيٌء من األعراض 

إال أّن المنتج هنا   هؤالء جميًعا بأن يتركوا الصالة في المسجد خشيًة عليهم من انتقال المرض والوباء إليهم( ُتوصي
خرى ليخدم قضيته األساس التي ُيريد إيصالها إلى والد ذلك السائل وكّل يلّح ويعيد تكرار هذا العنصر مرًة تلو األ

 َمن تنطبق عليه هذه الخصائص بجواز ترك صالة الجماعة في المسجد لتلك األسباب التي ذكرها. 

ومن نماذج تأكيد وتكرار بعض العناصر والمعلومات المهمة في نهاية النص والتي بادر المتلقي إلى السؤال     
، ما يرد من (189/ 1، 2005" )حسان، ا انطالقا من المبدأ القائل بأّن "التكرار خير وسيلة للتذكير بما سبقعنه

 تكرار لحكم قراءة القرآن دون تحريك الشفتين: 

 )وإّنما هي نوُع من أنواع الّتدّبر والتفّكر في اآليات القرآنية... 

 القرآنية...وهي ِمن أنواع التأّمل والّتدّبر لآليات 
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 .وإّنما يحوز أجر الّتدّبر والّتفّكر في اآليات القرآنية(

ومما ورد للتكرار الجزئي )رّغب، الترغيب(، )الصالة، صّلى(، )مستحبتان، استحبابهما( حيث ترد المادة على    
 أكثر من صورة ما ما يسهم في تماسك أجزاء النّص ويجعل المعنى مستمرا.

صالة الضحى وصالة الوتر صالتان مستحبتان قد تأكد  )ة الصياغة فمن نماذجه: أما التكرار بإعاد    
إّن إيراد المعنى بصور  ( وصالة الوتر وصالة الضحى ال يجب على من فعلهما أن يداوم عليهما ...استحبابهما

ن تكرار كلمات معينة مختلفة ُيسهم في تنوع أسلوب المنتج واستثارة انتباه المتلقي بمخالفة القالب الجامد الناشئ ع
 وبنفس الصورة، فضال عن كون ذلك أحد أهم اآلليات التي تجعُل من النّص أجزاًء متوالدة ومتعالقة في الوقت ذاته.

 (152- 149، 2009)شبل، 

 التضام أو المصاحبة الُمعجمية  -ب 

حيُث يقوم   ،سألة الُمعالجةعند استقراء نصوص الفتاوى المدروسة يظهُر بشكٍل بّين تأّثر كّل نّص بطبيعة الم   
المنتج باختيار كّم كبير من المفردات واأللفاظ وخلق عدٍد من العالقات المختلفة بينها حتى يتحّقق الغرض 

 ويصل المتلّقي إلى فهم النص بكّل يسٍر ووضوح. ،المقصود 

( وبعض األلفاظ مثل: فمن العالقات البينة في النص األول التالزم الذكري بين الثيمة الرئيسة )الصالة   
إّن دور الكلمات في تحقيق االتساق للنص ال يخفى عن المالحظة "إْذ  )الجماعة، الترغيب، أداء، المسجد، أجر( 

. ومما (417، 2010" )بيومي، يكفي أْن تقع العين على إحدى الكلمتين فتتوارد على الذهن الكلمة التي تصاحبها
صالتي الضحى الوتر فقد وردت معهما العديد من األلفاظ على سبيل يؤكد ذلك الحديث في النص الثاني عن 

 )الترغيب، األجر، الثواب(.التالزم الذكري مثل تلك التي وردت في السابق نحو: 

ومن عالقات المصاحبة بين األلفاظ فيما سبق عالقة االشتمال التي تظهر من خالل ورود لفظتي )صالة     
الثانية لفًظا عاّما يندرج تحته العديد من األلفاظ ومنها لفظة )الصالة(. وترد نفس  الجماعة( و )عبادات( إذ تمّثل

 الكلمة أيضا في النص الثالث لتشمل )القراءة الصامتة، التأمل والتدبر في اآليات القرآنية(. 

 (. ثواب فإن هذا ال يلحقه إثما وإنما يفوته األجر وال)أما التباين أو التقابل بين المفردات فمنه:    
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وصالة  )وتظهر التنافر بين عناصر الحقل الداللي الواحد في غير موضع من هذه النصوص كقول الشيخ:    
فالوتر والضحى تنضويان  ة( الوتر وصالة الضحى ال يجب على من فعلهما أن يداوم عليهما فلو تركها يوما لحاج

 تحت حقل واحد مع االختالف فيما بينهما. 

التناول التطبيقي لهذا المعيار في الفتاوى المدروسة اّتكاء الشيخ سعد على جميع وسائل   ختاًما، يّتضح من   
االتساق بشّقيها النحوية والمعجمية في سبيل إضفاء سمة النّصّية على نصوصه، وقد ظهر أثناء الُمعالجة التفاوت 

تلفة، بيد أّن الُمالحظ هو تلك العالقة الكمي لهذه الوسائل في كّل نص بْل داخل النّص الواحد ما بين أجزائه المخ
فزيادة الوسائل يصحبه زيادة في درجة النصية والعكس   ، الّطردية بين عدد هذه الوسائل في النص ودرجة النصية

 ( 123، 1998، )عبدالمجيد  .حصحي 

 الخاتمة:

أسقطت هذه الدراسة مقوالت االتساق النصي على نماذج من فتاوى الشيخ سعد الشثري وكان من أبرز النتائج    
 التي توصلت إليها: 

استعمل الشيخ سعد مختلف وسائل االتساق في سبيل إحكام بناء فتاواه وإيصال الرسائل التي تتضمنها إلى   -1
 المتلقي بيسر وسهولة.

وسائل االتساق حضوًرا في نصوص الشيخ سعد إذ ال يخلو أّي نّصٍ منها، كما أّن اإلحالة تعد اإلحالة أكثر   -2
 الضميرية هي األكثر حضوًرا في هذه النصوص مقارنة باسم اإلشارة واالسم الموصول.

ح ال يعتمد الشيخ سعد في فتاواه على ما تعارف عليه القدماء من أدوات الربط المعروفة بل يظهر لديه بوضو   -3
 االعتماد على تلك التعبيرات الرابطة والتي تمثل صورة من صور اللغة المعاصرة. 

وهذا ما   ،كالتقرير والتوكيد  :تحفل النصوص بظاهرة التكرار ولعل مرّد ذلك إلى ما يحمل من معاٍن مختلفة  -4
يتناسب وطبيعة المقام؛ إْذ تعالج النصوص أموًرا وأحداًثا مهمة في حياة الناس دينية كانت أو دنيوية ومن ّثّم فإّن 

 التكرار من أهم اآلليات في إيصال المقاصد إلى المتلقي بوضوح. 

 ق. تؤثر طبيعة النص والمسألة التي يعالجها على اختيارات المنتج وحضور وسائل االتسا  -5
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 التوصيات 

توصي الدراسة بضرورة تناول هذه النظريات لنصوص وخطابات تتجاوز الطابع التقليدي الذي يقتصر على    
نماذج معينة كالقرآن الكريم والسنة النبوية والنثر والشعر العربي، من تلك النماذج: المجال اإلعالمي، المجال 

 املة للنص.القضائي، المجال السياسي بغية الوصول إلى رؤية ش

 الفتاوى ملحق 

 النص األول

 ١٧/١١/١٤٤١تاريخ الحلقة: 

وأريد أن يؤدي الصالة في المنزل  ،والدي كبير في السن ويحرص على أداء الصالة جماعة في المسجد : السؤال
الصحيحة في التعامل معه  ةوما الطريق ،خوفا من إصابته بفيروس كورونا ولكنه يرفض. فهل عليه شيء في ذلك

 ومع كبار السن؟  

، ِإَشاَرة ِإَلى {من زن}: -ه بحانَ سُ - هِ لِ وْ وفي قَ  ،{ري ٰى  ين} :-تعالى- ِبَصالِة الَجَماَعة في َقْوِلِه  -َجلَّ َوَعاَل -َأَمَر هللُا    
َلَوات الَمْفُروَضة ُتَؤدَّى َجَماَعًة.   َأنَّ الصَّ

َلوات في الَجَماَعة. َوَهَكَذا َجاَء في النُُّصوص التَّرِغيُب في َأَداء   -صلَّى هللُا عليِه وسلَّم-ْد َرغََّب النَِّبيُّ  َوقَ  في َأَداِء الصَّ
الة في الَمَساِجد َكَما في َقْوِل هللِا   جم يل  ىل  مل خل مئ هي مي خي  حي   جي  ٰه مه جه هن من خن  حن   جن  مم}: -تعالى -الصَّ

 . {رئ ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي  حي  جي   يه ىه مه جه  ين ىن من خن  حن  جن يم ىم  مم خم حم

الَجَماَعة ِفي   َوَلِكْن ِإَذا َكاَن اإِلْنَسان َعِلْيه َشْيٌء ِمَن اأَلْعَراض؛ َفِإنَُّه ِحيَنِئٍذ ُيَرخَُّص َلُه ِفي َتْرِك َأَداِء َصاَلةِ    
 َيْخَشى َعَلى َنْفِسِه ِمن ِاْنِتَقاِل اأَلْمَراض.  الَمْسِجد: َكَما َلْو كَاَن ُمْقَعًدا، َأْو َعاِجًزا، َأْو 

 ِمَن اأَلْعَراض، َوالِجَهات الّصّحّية الّتي ُتْعَنى ِبُمَراَقَبِة َأْحَواِل النَّاس ِفي ُأُموِرِهْم الّطّبّية ُتوِصي َمْن َكاَن ِعْنَدُه َشْيءٌ    
َتْزَداد ِبُحُصول َهَذا الَوَباء َمَعَها، َوَهَكَذا ُتوِصي ِكَباَر الّسّن، ُتوِصي َوُتوِصي َمْن َكاَن ِعْنَدٌه َشْيٌء ِمَن اأَلْمَراض التي 

اَلَة في الَمْسِجد َخْشَيًة َعَلْيِهْم ِمَن ِاْنِتَقال الَمَرض َوالَوَباء ِإَلْيِهم  .  َهؤاَُلِء َجِميًعا ِبَأْن َيْتُرُكوا الصَّ
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َوُيَذكَّر ِبَأنَّ َلُه َأْجر الَجَماَعة َوِإْن َصلَّى ِفي َبْيِته، َوَأنَُّه ال َيْلَحُقُه َحَرج ِبَسَبِب َتْرِكِه  وبالتالي؛ َفِإنَّ الَواِلد ُيَشاُر َعَلْيه،   
اِء ِعَباَداٍت َكِثيَرة في  َن ِمْن َأدَ ِلْلَجَماَعة. َوُيْؤَتى ِإَلْيه ِباللَّْفظ الَجِميل َوالَكِلَمِة الطَّّيَبة، َوُيَذكَّر ِبَأنَُّه َمَتى َحِفَظ َبَدَنُه َتَمكَّ 

 - َجلَّ َوَعاَل - َسَنَواٍت َعِديَدة ِبِإْذِن هللِا 

 النص الثاني 

 ٦/١٤٤٢/ ٧تاريخ الحلقة: 

 ؟ ما فضل صالة الضحى والوتر وهل يلزم المداومة عليهما السؤال: 

ما. يهِ يب فِ غِ رْ وص التَّ ُص في النُّ  دَ رَ وَ  دْ قَ ا. وَ مَ هُ ابُ بَ حْ تِ سْ اِ  دَ كَّ أَ تَ  دْ ان قَ تَ بَّ حَ تَ سْ ان مُ تَ اَل ر َص تِ ة الوِ اَل َص ى وَ حَ الضُّ  ةُ اَل َص       
 ،هلِ اِص فَ مَ  نْ مِ  لٍ َص فْ مِ  لّ كُ  نْ عَ  ةً قَ دَ َص  مَ دّ قَ يُ  نْ ان أَ نسَ إِ  لّ ى كُ لَ عَ   بُ جِ يَ  هُ نَّ أَ  -موسلَّ  عليهِ   ى هللاُ صلَّ - يُّ بِ النَّ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ فَ 
ان  تَ عَ كْ ك رَ لِ ذَ  نْ مِ  ئُ زِ جْ يُ )وَ  : -م وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - الَ قَ  نْ ى أَ لَ ة إِ قَ دَ َص  ةٍ يلَ لِ هْ تَ  لَّ كُ ة وَ قَ دَ َص  ةٍ يحَ بِ سْ تَ  لَّ كُ  نَّ أَ  رَ كَ ذَ وَ 
 لَ هْ ا أَ وا يَ رُ تِ وْ )أَ  :-موسلَّ  عليهِ   ى هللاُ صلَّ - يُّ بِ النَّ  الَ قَ  دْ قَ فَ  ،ر تِ الوِ  ةِ اَل َص ة لِ بَ سْ النّ ا بِ ذَ كَ هَ ى(. وَ حَ الضُّ  نَ مِ  ءُ رْ ا المَ مَ هُ عُ كَ رْ يَ 

 ةُ اَل َص  يَ ر هِ جِ ة الفَ اَل َص اء وَ شَ ة العِ اَل َص  نَ يْ ما بَ  ةً اَل م َص كُ ادَ زَ  هللاَ  نَّ )إِ  :-م وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - يُّ بِ النَّ  الَ قَ وَ  .آن(رْ القُ 
 ر(.تِ الوِ 

الذي  -ى الَ عَ تَ   هللاُ  هُ مَ حِ رَ -ة  يفَ نِ ي حَ بِ ام أَ مَ إلِ لِ  افً اَل م خِ لْ العِ  لِ هْ أَ  يرُ اهِ مَ جَ  كَ لِ ذَ بِ  الَ ا قَ مَ ة كَ بَ اجِ وَ بِ  ْت سَ يْ ر لَ تِ الوِ  ةُ اَل َص وَ    
ر تِ ة الوِ اَل َص ر. وَ جِ ان الفَ ذَ ل أَ يْ بَ ى قُ لَ اء إِ شَ العِ  ةِ اَل َص  دِ عْ بَ  نْ ا مِ هَ تُ قْ وَ  دُّ تَ مْ ر يَ تِ الوِ  ةُ اَل َص ر. وَ تِ ة الوِ اَل وب َص جُ ى وُ رَ يَ 
 ؛كلِ ذَ  وِ حْ نَ  وْ أَ  ،موْ نَ  وْ أَ  ،لغُ شُ  وْ أَ  ،ةاجَ حَ ا لِ مً وْ ا يَ هَ كَ رَ تَ  وْ لَ فَ  ،امَ يهِ لَ عَ  مَ اوِ دَ يُ   نْ ا أَ مَ هُ لَ عَ فَ  نْ ى مَ لَ ب عَ جِ  يَ ى اَل حَ ة الضُّ اَل َص وَ 
 اب.وَ الثَّ وَ  رَ جْ األُ  هُ تُ وّ فَ ا يُ مَ نَّ إِ ا وَ مً ثْ إِ  هُ قُ حِ لْ  يُ ا اَل ذَ هَ  نَّ إِ فَ 

 النص الثالث 

 ١٤٤3/ 15/2تاريخ الحلقة: 

 القراءة الصامتة للقرآن؟ السؤال: هل يلزم تحريك الشفتين في 
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ْرِعّي، َوِإنََّما    اِمَتة ِلْلُقْرآن اَل ُتَسمَّى ِقَراَءًة ِبُمْقَتَضى ُلَغِة الَعَرب َواَل َبالِميَزان الشَّ ِهَي َنوٌع ِمْن َأْنَواع التََّدبُّر  الِقَراَءة الصَّ
في َتَدبُّر   -َجلَّ َوَعاَل -َعِمَلَها ُيْرَجى َلُه َثَواُب التََّدبُّر. َوَقْد َرغََّب هللُا  َوالتََّفكُّر في اآلَياِت الُقْرآِنيَّة. َوِمْن َثمَّ َفِإنَّ َمنْ 

  يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ } : -َتَعاَلى- ، َوَقاَل {مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب  نبىب مب  زب} :-َتَعاَلى - الُقْرآن، َقاَل 
 .{رب

ة، َواَل ُتَسمَّى ِقَراَءًة ِبَحيث  َوِمْن ُهَنا َفَهِذِه الِقَراَءة ُتْعَتَبر ِعَباَدة هلل، َوِهَي ِمْن َأْنَواِع التََّأمُّل َوالتََّدبُّر ِلآلَياِت الُقْرآِنيَّ    
اَءة الُقْرآن؛ َوَذِلَك أِلَنَّ ِإْمَرار الَعْيَنْين َعَلى ، َوَما َوَرَد ِمَن النُُّصوص في َتْرِغيب ِقرَ {ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ }: - َتَعاَلى - َيْصُدق َعَليَها َقوُله 

َيُحوز َأْجَر التََّدبُّر َوالتََّفكُّر  اآلَيات اَل ُيَسمَّى في ُلَغِة الَعَرب َقَراَءة. َوِمْن ُهَنا َفِإنَّ َمْن َفَعَلَها اَل َيُحوز َأْجَر الِقَراَءة، َوِإنََّما
 في اآلَيات الُقْرآِنيَّة. 
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Abstract 

The transition to the text as a major linguistic unit constitutes a new breakthrough for linguistic 

studies, which brings it out of the limitations of the sentence and its quotes into a wide space that can 

be extended and does not stop at a certain limit. 

This study focuses on the most important output of this new trend, which is what is known as textual 

standards. It addresses the first criterion, which is cohesion. It is entitled “The Textual Cohesion in the 

Fatwas of Sheikh Saad Al-Shathri.”  

The fatwas are chosen in general due to the great importance they carry as judgments are based on 

them that relate to the reality of people in their daily lives and their religious and worldly dealings. 

This is in addition to the fact that the selected sample, in its vocabulary, words, and expressions, is 

based on contemporary language methods, which makes it capable of verifying the validity of this 

criterion and its quotes. 

The nature of this study necessitates relying on the descriptive analytical method to monitor the 

features of this criterion, analyze its tools, and indicate its important role in imparting a textual 

character to fatwas.  

One of the most important results that this study has reached is the availability of fatwas on the 

cohesion criterion and their reliance heavily on it in order to achieve their textuality with the 

quantitative discrepancy in terms of reliance on these tools within these texts. The study also 

recommends investing in and applying these modern theories to models of contemporary texts. 

 

Keywords: Text, Textuality, Fatwa, Cohesion, Reference, Junction. 
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