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 اإلتساق 1 - تعريف اإلتساق واإلتساق الداللي والتركيبي



مثال االنطالق

“شاع في النقد الحديث البحث في األصول االجتماعية للعمل األدبي أو تفسير األدب بالنظر إلى أصوله االجتماعية وتعليل نزعة األدب

بالنظر إلى موقعه االجتماعي. وفي عملية التفسير هذه، يوجه أنصار هذا االتجاه اهتمامهم نحو مضمون األثر، ألنه أقدر على إبراز

الدالالت االجتماعية أو التاريخية أو النفسية فيه، ومن هنا كان بحثهم في مسألة تأثير البيئة والوسط االجتماعي في مضمون األثر

األدبي الذي ال يعدو أن يكون تعبيرا عن موقف اجتماعي محدد، واستجابة لموقف الطبقة التي يجد األديب نفسه فيها، ولذا ال يمكن

أن يعد األدب حدثا فرديا، بل هو حدث اجتماعي يرتبط في شكله ومضمونه واتجاهاته الفنية بظروف المجتمع وتياراته المختلفة”.

مالحظة األمثلة

جمل النص تخضع لعملية بناء منضمة ومترابطة تركيبيا ودالليا، كل جملة تؤدي إلى الجملة الالحقة وقد تحقق هذا التعالق بواسطة

أدواة ووسائل لغوية، ويعرف هذا الترابط المنظم بين الجمل باالتساق وهو الذي يضمن تماسك النص وتمييزه عن الالنص وقد ساهمت

في عملية االتساق مجموعة من الوسائل واألدوات النحوية والداللية وهذا ما جعل االتساق يكون تركيبيا ودالليا.

فاالتساق التركيبي تم عبر عملية الوصل بين الجمل إما بالعطف (و – أو) أو بالموصولية (الذي – التي) أو التعليل (ألنه – لذا) أو

االستدراك (بل).

واالتساق الداللي فقد تم عبر اإلحالة ووظف فيها الكاتب الضمائر (الهاء – هوء هم) وهي تحيل على ما سبق أي إحالة قبلية، وأسماء

اإلشارة (هذا – هذه – هنا) وهذه األسماء منها ما أحال على سابق (وفي عملية التفسير هذه) أي إحالة قبلية، ومنها ما أحال على

الحق (يوجه أنصار هذا االتجاه) أي إحالة بعدية.

فالضمائر وأسماء اإلشارة حققت اتساق النص بربط السابق بالالحق والالحق بالسابق، كما أنها تحيل على عنصر موجود داخل النص

(عملية التفسير هذه) وتسمى إحالة نصية أو مقالية، وقد تحيل على عنصر خارج النص (يوجه أنصار هذا االتجاه) وتسمى إحالة

مقامية.

خالصة

االتساق ذلك التماسك الحاصل بين المفردات والجمل المشكلة للنّص، وهذا التماسك يتأّتى من خالل وسائل لغوّية تصل بين العناصر

المشكلة للنص، وهذه الوسائل اللغوية حققت االتساق التركيبي والداللي بين عناصر النص.

االتساق التركيبي

ويتحقق بوسائل لغوية كالوصل الذي يكون بأدوات الربط (و – أو – ف – ثم…) واألسماء الموصولة (الذي – التي – الذين…)

وحروف التفسير (أي – أعني – أقصد…) وتحقق الربط عبر عملية الوصل بين متواليات النص.

االتساق الداللي

ويتحقق باإلحالة وهي عالقة داللية بين عنصر محيل وعنصر محال إليه وبهذا تكون إحالة قبلية عندما تحيل إلى ما سبق، وإحالة

بعدية عندما تحيل إلى العنصر الالحق،كما تكون اإلحالة مقامية عندما تحيل إلى عنصر خارج النص وإحالة مقالية أو نصية عندما

تحيل إلى عنصر داخل النص. ومن الوسائل اللغوية المعتمدة في اإلحالة نجد الضمائر وأسماء اإلشارة.
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