
  

  
  
  

 اخصيصات الترداد أسلوبيو »يا بن آدم« :حديث
  )أسلوبية مجالية يف اخلطاب النبويدراسة (

  
  )∗(حممد األمني خالدي. د

  املقدمة 
هذا مما يذيع يف ية ال تقل أمهية عن مجال اإلجياز؛ وأسلوب التكرار نكتة بيان

بنور اهلدي،  ممتلئصنعة نظم بديع الا يف التكرار معاز وإذ مجع بني اإلجي خطابه 
عد وال حتصى يف علم التكرير مرادفات ومعادالت بيانية معجمية ال توللتكرار و

ا عجيبة يف بل وقد أخذ صور ،كالتكرار ؛ حيث إن التردادخاصة البديعالعربية 
. ..د الترديدالترداو...دى، صرفه يدرِ و اا ومردودا ومردرد هدر«ن العريب البيا
  .التكرار ؛ فالترديد و الترداد كالتكرير و)١(»االرتداد الرجوعو

قد ورد يف القرآن ، وعيةاإلقناه غاياته البيانية والتوصيلية ول هذا األسلوبو
؛ وقد قيل عن عينةغريه كي يؤدي رسالة خمصوصة للمتلقني يف أسيقة مالعظيم و
، وله خالفًا لبعض من غلط حماسن الفصاحةأبلغ من التأكيد وهو من «نه التكرار إ

  )٢(.»الكالم إذا تكرر تقرر ،، وقد قيلفوائد منها التقرير 
                                                           

 .والتراث من اجلزائرباحث يف األدب  )∗(
، بريوت ادي، القاموس احمليط، دار اجليلآبيي الدين حممد بن يعقوب الفريوزحم  )١(

  .وكذا يف املزهر صيغة تفْعال،لسان العرب مادة رد: كما ينظر. ٣٠٤، ص ١ج،لبنان
 ،بريوت لبنان ، دار الفكر،اإلتقان يف علوم القرآن ،ن جالل الدين السيوطيعبد الرمح  )٢(

  . ٦٧، ٦٦:ص ،٢ج
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ومنه فاحلديث القدسي يشع بدالالت جليلة ليس من اهلين اخلوض فيها إال على 
وكذا البيان النبوي، إال أن األمر  ،من الرجوع إىل القرآن الكرمي ملعرفة خصائصه بينة

والتحوط يف الوقت نفسه حيمل  ،يان يكون مدعاة إىل احلذراجللل يف حبث هذا الب
فهي جنيسة اخلطاب القرآين، فليس من  ،الدارسني على االلتفات إىل هذه اخلُطُب

  .منها دون علة موضوعية شوالتخوعن حبثها  جية البحث العلمي الصدالعدل يف منه

  منوذج الدراسة
إن اهللا عز وجل يقول يوم «:  رسول اهللا قال: قال -  -ن أيب هريرة ع
؟ وأنت رب كيا رب كيف أعود: قال. يندعفلم ت يا ابن آدم مرضت: القيامة
عدته  أما علمت أنك لو. ا مرض فلم تعدهأما علمت أن عبدي فالن: قال. العاملني

يا رب وكيف : قال. ك فلم تطعمينتماستطع يا ابن آدم. لوجدتين عنده؟
أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم : قال. العاملنيوأنت رب . أطعمك؟

تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك 
استسقاك عبدي : قال. يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العاملني: قال. فلم تسقين

   )٣(.»أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فالن فلم تسقه
بعض اخلصائص  طُسارية ومتوضعها ههنا حيسن بالدراسة بولبيان الشبكة التكر
يف مستويات تتقصى ابتناء اللغة والداللة يف حوار  ،اللغوية والبيانية واجلمالية

عرِمشهدي يض يوم قيام الناس لرب العاملني؛ لكنه مشهد سبُواحلضور  ،الداللة قي
فاملستويات إطالالت خمتلفة من د فعل القراءة؛ فجر ،ألنه حيصل يف الدنيا ،التوقعي

  .أوجه متقلبة عديدة تضيء خمزون الداللة وفيض اجلمال البياين
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  مستويات النظم البياين يف الترداد
  : املستوى اإلفرادي - ١

تتنازع هذا املستوى بنيتان صرفيتان متماشجتان تؤلفان شبكة البيان النصي يف 
مائر واألفعال؛ فهما بنيتان ما بني الض تحدثهذا احلديث، وعملية اإلسناد 

  .يصطنع متاسك النص وتواشج أجزاء اخلطاب
ومعلوم يف هذا النص حضور شبكة ضمائرية كثيفة تتنوع بني املتكلم 

 الًوهي أطراف الرسالة البيانية ضمن تعاقبية احلوار سؤا ،واملخاطب والغائب
اوجوابا، استخبار ائعها الفعلية يف الزمن املاضي ؛ وتلك حمادثة مشهدية متت وقاوإقرار
؛ ومهما يكن الدنياوي، لكنها حمادثة مستقبلية موصولة بالزمن املنتظر األخروي/ احلقيقي

ر للمتلقي كي يربط بني احلاصل البناء اللغوي ميس من سحر هذه املشهدية، فإن
تمعة من خالل تعانق الضم اواملرتقب معتمدائر باألفعال الوحدات البيانية التصويرية ا

على اختالف اجلمل فعليتها وشبهها كما يف اجلداول التاليةتها وامسي:  
  

 أطراف الرسالة
  

 )املتصل(الضمري اجللي 

 اهللا
املتكلم / املرسل( ١

 )أنا

  ابن آدم
املخاطب/ املتلقي( ٢

 )أنت

  العبد
/ املخرب عنه( ٣

 )الغائب هو

 

 )التاء(مرضت
  )الياء(فلم تعدين 

  )ياءال(عبدي 
  )الياء(لوجدتين 

  )التاء(استطعمتك 
 )الياء(فلم تطعمين

  )الكاف(أعودك
  )التاء(أما علمت 
  )التاء(أما علمت 

  )الكاف(أنك 
  )التاء(لوعدته 
 )التاء(لوجدتين

  )اهلاء(مل تعده 
  )اهلاء(عدته  لو

  )اهلاء(عنده 
  )اهلاء(أنه 

  )اهلاء(فلم تطعمه 
 )اهلاء(لو أطعمته 

  .الضمائر املتصلة نادإس): ١دول اجل(
طرفا الرسالة

 نوع الضمري
 اهللا١

)املخاطب أنت/املرسل إليه(
  ابن آدم ٢

 )املتكلم أنا/املرسل (
 الضمري اجللي

 )املنفصل(
 وأنت رب العاملني
 وأنت رب العاملني

  وأنت رب العاملني 
 وأنت رب العاملني

  ناد الضمري املنفصل اجلليإس) ٢اجلدول (
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لةأطراف الرسا  
  

 نوع الضمري

ابن(من املرسل١
  )آدم

 )اهللا(إىل املرسل إليه

  )اهللا(من املرسل٢
ابن (إىل املرسل إليه
 )آدم

 /املخرب عنه(العبد  ٣
 )الغائب

 الضمري اخلفي املقدر
 )احملذوف(

 )أنا(أعودك
 )أنا(أطعمك

  )أنت(فلم تعدين
  )أنت(مل تعده

  )هو(مرض 
  )هو(استطعمك 

  الضمري اخلفي املقدر احملذوف نادإس) ٣اجلدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمري 

املتكلم عن اهللا النيب  ١
  صلى اهللا
 عليه وسلم

املتكلم عن ابن آدم  ٢
  النيب صلى
 اهللا عليه وسلم

 الضمري اخلفي املقدر
 )هو/الغائب(

 ....يقول يوم القيامة
  ....قال أما علمت

  يا رب كيف أعودك
 قال يا رب وكيف أطعمك

  ناد الضمري اخلفي املقدر الغائبإس) ٤اجلدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمري 

  )اهللا(املرسل  ١
 املتكلم أنا

  )ابن آدم(املرسل إليه  ٢
 أنت: املخاطب

 الضمري اخلفي املقدر
  )املنادي واملنادى(

 من العايل إىل السافل

 )الداعي(يا ابن آدم
  يا ابن آدم
 يا ابن آدم

  )املدعو(يا ابن آدم 
  يا ابن آدم
 يا ابن آدم

  ناد الضمري اخلفي املقدر بالنداءإس) ٥اجلدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمري 

  )ابن آدم(املرسل  ١
 املتكلم أنا

  )اهللا(املرسل إليه  ٢
 املخاطب أنت

 الضمري اخلفي املقدر
  )املنادي واملنادى(

 من السافل إىل العايل

 )الداعي(يا رب
  يا رب
 يا رب

  )دعوامل(يا رب
  يا رب
 يا رب

  ر بالنداءناد الضمري اخلفي املقدإس) ٦اجلدول (
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بكثرة  موجوديف بنية اخلطاب؛ وهو  يومبحث الضمائر ذو حضور أساس
حلوار، وبنية الضمائر إجياز الرسالة البيانية اجلامعة بني السرد وا معمتنوعة متعددة 

ظائف والدالالت كما أنه الو تلك ذات صنفوت خمتلفة حسب تلك اجلداول لتنماز
ال خيفى الدور الذي تقوم به اإلحالة ضمريية كانت أو إشارية، يف ربط أجزاء «

ناد والربط بني إلسففاعلية اإلحالة هلا متظهر بارز هو عملية ا )٤(،»خطاب معني
) متصل(وبشىت صوره وأنواعه ما بني جلي  اأو امس الًأكان فع ،الضمري واحملال إليه

عناية بتفعيله التردادي ب ر، لذلك ختص الدراسة الضمريمقد وخفي) منفصل(و
تكتسب أمهيتها بصفتها نائبة عن األمساء « داليل واجلمايل، ما دامت الضمائرال

كلمة أو عبارة أو مجلة أو  واألفعال والعبارات واجلمل املتتالية؛ فقد حيل ضمري حملَّ
؛ بل تتعداه إىل كوا تربط بني أجزاء وال تقف أمهيتها عند هذا احلد. عدة مجل

سرعة  ، وهلذا جيد املتلقي يسرا يف زمنية االستيعاب)٥(»وداللة الًالنص املختلفة، شك
بسبب االقتصاد البياين وتكثيف العبارة واختزاهلا بنيابة الضمري عنها  ،وسيولة داللية

ضغاط أقوى منه يف الضمري ففيهما ان ،واملتصل) اخلفي( خاصة اختزالية الضمري املستتر
طويل النفس  الًبنيته القصرية يف مسافة البيان يضم حممو مع، والضمري )املنفصل( اجللي

ر، مث إن انتشار الضمائر الثَّ ضمري يف بيانية العربية وإيقاعهاالداليل، وهذا من مجالية ال
فكك جمال للت فال ،يف اخلطاب يصنع من شبكته الوحدات الدالة املتالقحة فيما بينها

  .روح التماسك النصي وتنوير الفكَر املبتغاة يف متواليات الكالم، مما يعزز
ا من الضمائر اليت ال جتمع حشد) يا ابن آدم مرضت فلم تعدين(عبارة  الًفمث

ها املستتر ضمري املتكلم املنادي الداعي يف الوقت غىن عنها يف داللة الكالم؛ فخفي

                                                           
  . ١٧٣ص  ،م١٩٩١: ١املركز الثقايف، بريوت، لبنان، ط حممد خطايب، ،لسانيات النص  )٤(
 .١٣٧ص، ١صبحي إبراهيم الفقي، ج علم اللغة النصي،  )٥(
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ملخاطب املدعو، ألن الرسالة الندائية تستوجب طرفني، مث نفسه ال بد من ضمري ا
متكلم وكذا ضمري خفي مقدر للمخاطب ) مرضت( ضمري جلي متصل يف فعل

فالعبارة أوجز ما يكون لكن ) ياء املتكلم(يف حني ضمري جلي متصل ) فلم تعدين(
 الترداد الضمريي فيها قد ورد مخس تارات ليعلم دوره يف تناسج اخلطاب، ألن

   .الضمري من آكد الروابط يف صناعة النص واجلملة وإقامة الداللة
دية مثل علية والببومن فاعليات التموضع الضمريي األداء التوصايل باإلحالة القَ

)تعده(حتيل إىل هاء ) علمت(، فتاء )ا مرض فلم تعدهأما علمت أن عبدي فالن (
عبدي(اخلفي يف  »هو«ضمري الا، كما أن بعدي (ا إىل حتيل بعدي)وحتيل إىل ) فالن

، يف ديةعوهذه إحاالت ب) تعده(واهلاء املتصلة يف فعل ) مرض(ضمري هو يف فعل 
كلما ربط ضمري الحق بسابقه لتتعني حدود  الًقب جترين عملية اإلحالة حني أ

الفعل وحدثه والضمري ووصفه، وكل يؤدي إىل تناغم يف السياق وتراص املكونات 
ة بدالالا اخلاصة والعامة؛ وترداد الضمائر بأنواعها املكثفة املتكاثرة تنشئ البياني
٦(اتضمام( حكموترداد ضمائر الغائب يف اإلخبار بنفي العبادة  .ا يف البنيةم

واإلطعام واإلسقاء له داللة التراخي الذي اتصف به ابن آدم وختاذله يف االستباق 
اع العبد تكررة صورة مشهدية قامتة دالة على ضيويف ضمائر اهلاء امل، إىل اخلري

إضافة إىل الداللة العميقة هاته فإن مثة وظيفة تالصق قوي و .احملتاج وقد ترك وشأنه
وضمري الغائب يذكر فيكون قرينة لفظية دالة « ني العبارات بقوة ارتكاز اهلاءاتب

جري ذكره أو  وذلك أن الشيء ال يضمر إال بعد ،على االرتباط مبذكور متقدم
ا هي قرينة املرجع اليت ن قرينته دائمزلة ذكره؛ أي إـزل منـقيام داللة عليه تتن

ومن آليات النظم الصريف البديع للبنية الضمائرية أن )٧(.»تفيد االرتباط واملطابقة
ابن آدم بأن اهللا  فُجاَءةا بعد تعقيب ثالث مرات) وأنت رب العاملني( رة تكررت عبا

                                                           
)٦(  أي مطلق التضام والتصاف.  
  .٨٠، ص١سلوم، دار احلوار، سورية، ط تامر نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب،  )٧(
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عتعاىل ياد ويطعم ويناد األفعال البشرية إىل اهللا تعاىل عالمة ، حييل إىل إساسقى جماز
خاصة، مث إن عبارة لرزاق بكل ما يعلق دوابه وعباده على تكفل اهللا الشايف ا

وحاد عن  اع أجورقد ضي مذنبٍ وإشهاد مقتنعٍ بتردادها إقرار) وأنت رب العاملني(
) أنت(على ضمري  اطب صاحب اجلالل تعاىل مركزأمر اهللا تعاىل؛ وابن آدم خيا

خطاب «وفيه إعظام؛ لذلك ال يرد ترداد الضمري إال ألداء غاية بالغية مثل 
  )٨(.»املستحضر يف القلب والذهن، ويكثر هذا يف خطاب الذات اإلهلية

ومن املباحث الصرفية اليت هي ظاهرة يف نسيج اخلطاب القدسي املدروس بعد 
مبحث الفعل ذي العالمات الظاهراتية الناتئة اليت تستوجب  ،مبحث الضمري

الدرس، وميكن اختزاهلا يف جتليني اثنني؛ مها صيغة استفعل والصيغة املركبة من 
حرف النفي والفعل؛ والتحليل الصريف ال حيرز موقعه يف السياق إال إذا اتسم 

هامة تتوقف على ومن هنا فإن دالالت «بتفعيل داليل مجايل صيغي يف نظم النص 
ما مل  الًامعرفتنا بفاعلية اللغة، وميكن القول بوجه عام إن البناء الصريف لن يكون فع

أما البناء الذي ينظر إليه مبعزل . فاعلية السياق على نشاط التركيب أو ايكن مرتكز
٩(.»اعن هذه الفاعلية أو هذا النشاط فال بد أن يكون قريب املرمى واضح( 

/ استسقيتك(و) استطعمك/ استطعمتك(تراط فعلي ك الفاعلية اشوبرهان تل
؛ فتركيب بناء النص )أخوه(على طريف الفعل ومها ابن آدم وعبد اهللا ) استسقاك

  . يقوم على تنازع كل األطراف على عملييت اإلطعام واإلسقاء
، الًطوي امنواتا داللة حتمل فعل الترداد يف طالب الطعام واملاء زوالصيغتان ذ

، وتردادمها يوحي باإلحلاح وقد )١٠(»أشهرها الطلب معان«وصيغتهما استفعل هلا 
وردا من جهتني، جهة أوىل من اهللا تعاىل وجهة ثانية من العبد، مث إن ورودمها على 

                                                           
 .١٢٠، ص٢٠٠٢، اب العرب، دمشقحسني مجعة، احتاد الكت يف مجالية الكلمة،  )٨(
 .٩٩تامر سلوم، ص نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب،  )٩(
 .٤٠، ص١٩٨٨سكندرية، اإلعبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية،  الصريف، التطبيق  )١٠(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

الطلب من ابن آدم الذي رد أخاه من غري إطعام  استجابةهذه الشاكلة يؤكد انتفاء 
صرار واإلعراض، فكانت الصيغة هاته خمتارة لتنقل أو إسقاء، فقوبل اإلحلاح باإل

رغم جميء الصيغة بصورة ابن آدم والعبد، وذلك بفعل حركية الفعل املتوثبة، و
ا يف منظومة اجلمال ولدى فإ ،حاملة لداللة املضي املستمر يف النظام اللغوي

ظور ناملتلقي قبل يوم القيامة ذات فاعلية مشهدية تستقرب البعيد وتستعجل امل
افتجعله مشهود ا احاضر؛ وههنا تكمن إبالغية املشهد األخروي يف بيانية قريب

احلديث القدسي، وفيه ما فيه من إنقاذ النفس البشرية قبل وقوع الواقعة، وكم هي 
هذه اخلصيصة مشهورة يف نصوص عدة، ألن شأا خطري حساس يف االدكار 

شهاد، وشدة مثل هذه املعاين والدالالت والوعظ والردع والتنبيه بل اإلقناع واإل
الجتالب البناء املخصوص الذي يفي حبقها كهذا ) اموضوعي(ا ا حقيقيتكون باعثً

، إضافة إىل )١١()استفعلك/ استفعلتك/ استفعلك/ استفعلتك(الترداد الصيغي 
  .هو ظل الصيغة املختارة املترجم للموقف النفسي كهذه اإليقاع الناجم عن صيغ

فلم (، )فلم تطعمه(، )فلم تعده(هي فما الصيغ املركبة اجلميلة املترددة يف النص وأ
فعل أو من فعل + ونعين بالصيغة املركبة البنية الصرفية املتكونة من حرف «، )تسقه

ثله صيغة و الفعل أو فعل الكينونة وما ما فعل، حيث يعد احلرف+ الكينونة وما ماثله 
بة قد شكلت ظاهرة أسلوبية ذه الصيغ املركواحدة ذات داللة واحدة، ه

وباألخص يف نص  ،ترد يف إطار الترداد حني، وهي آكد يف التميز )١٢(»متميزة
مكثف غري طويل، كهذا احلديث القدسي؛ فجمع بني مجاليتني من اإلعجاز يف أعلى 

                                                           
وقد دخلت على الفعل داللة اخلرب اإلنكاري، وهو ضرب ) س ت. ا(وحروف الزيادة   )١١(

بالغي ينقل إنكار املخاطب طلب العبد السائل، وهذا يعزز وظائف الترداد الصريف 
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  . مكان ترداد عبارات خمصوصة مع إجياز وقصد ليس بالكالم املسهب املسترسل
) تفعل(والفعل املضارع ) مل(الصيغ اجتماع بني حرف النفي واجلزم  ويف تلك

وقد انتفى فيه الفعل، فحال العبادة واإلطعام  )١٣(وهي تعرب عن املاضي املستدمي
واإلسقاء منعدم، ولكن إعجازية هذه الصيغة املركبة يف اخلطاب القدسي أا يف 

من جهة السياق  أماضى، سياقها السردي معلقة بيوم القيامة لتحيل إىل ما م
املشهدي فإا حتيل إىل حاضر املتلقي ومستقبله؛ وهذا من فوائد اإلطالق يف عبارة 

وهي مجلة خمتارة يف اخلطاب القدسي مثلها مثل قوله تعاىل يف كثري من ) يا ابن آدم(
؛ مجلة تؤسس خلاصة من خاصيات التلقي يف )يا أيها الناس(السياقات القرآنية 

  .النص القدسي وإبالغيتهبيانية 
وقد تقابلت ، اتهنا إيقاع الترداد الصيغي والصريف هلذه العبار وليس خيفى
إضافة ، الطرفني يشي بانقطاع الصلة واملودة بني التحدث صوت) مل(أدوات النفي

اليت تتعاقب على األذن يف اية كل مفصل لتوحي بنهاية ) تفعلة(إىل إيقاع صيغة 
، مما ينشر نغمية جرسية يف الفواصل بسبب التناسب النغمي ،كل مشهد على حدة

ا  يواجِهمما يؤدي بالصوت إىل أن ينتقل إىل احلركة وكأا صورة املنع اليت 
مل ( وترداد احلروف الساكنة يف تلك الصيغة، املسؤول ذلك السائل أو املريض

  ... داللة ترداد املنع ورمبا الطرد والقهر والنهر) تفعله
ولكن ال جبرسه الذي يلقيه ، هناك نوع من األلفاظ يرسم صورة املوضوعو«
ولأللفاظ كما للعبارات ظالل خاصة ، ه الذي يلقيه يف اخليالبل بظلِّ، يف األذن

وحينما يستدعي صورة مدلوهلا ، حينما يوجه إليها انتباهه، يلحظها احلس البصري
لقي يف تقبل الصورة السمعية ح مهمة املتواألستاذ سيد قطب يوض )١٤(،»احلسية

نه وصف املتلقي ذاك بأنه حىت إ، يف عملية التلقي والتوصيل ومدى أثر تلك املهمة
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بصري وصاحب انتباه؛ ولعل مثل هذه احلال سبب من أسباب الصناعة املشهدية يف 
لكنه واقع يف زمنية ابتدائية توقظ ، تقع زمنيته النهائية بعد ملَّااخلطاب القدسي و

لقي قبل فوات الفرصة بآليات تبيانية كالترداد الصيغي والصريف والصويت املت
   )١٥(.وهي مستويات تتداخل فيما بينها كما يرى الباحث هنريش بليث ،واإليقاعي

على بنية  اي قائم أساسـظاهرة الترداد التركيب حبثُ: املستوى التركييب - ٢
هدية، مما هيأ للتراكيب أن اخلطاب القدسي املدروس يف أنه ذو بنية حوارية مش

تنقسم قسمني اإلنشاء واخلرب، واملالحظ غلبة احلوار على السرد واحتواؤه له، كما 
أن هذه التراكيب ختتصر يف نظام املثاين واألزواج التركيبية اليت تؤالف بني اإلنشاء 

ائية يف النص لتخدم ثن ترسختإن ثنائية اجلملة العربية، خربية وإنشائية،  «واخلرب
  : والشكل التايل يعكس هذه اهلندسة التركيبية للحديث املدروس )١٦(،»الضدية

  :فصيلة التركيب األول

  .يا ابن آدم مرضت فلم تعدين
  .يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين
  .يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين

ة فالفصيلة األوىل افتتاحية تؤطر النص الكامل، وأسلوا النداء الذي هو قنا
مرضت فلم (؛ وفحوى الرسالة )ابن آدم(اإلرسال بني ذات اهللا تعاىل واملخاطب 

يف الوقت  ،ي للفصيلة إنشائي ندائي على أساس احلوارـ؛ فاإلطار التركيب)تعدين
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نفسه يضم رسالة اإلعالم باملرض وعدم الزيارة وهذا خرب يتلو اإلنشاء؛ ومنه 
استطعمتك فلم (فسه للرسالتني فالفصيلة جمموع تركيبني كالزوج؛ واألمر ن

ثنائية فرعية بني  جيد، واملتدبر يف تركيب اخلرب )استسقيتك فلم تسقين) (تطعمين
؛ ومنه يالحظ فعل فعل السلب يف كل الرسائل الثالث فعلني فعل اإلجياب مث

ي التفريعي يف الفصيلة الذي يؤكد غاية واحدة هي عصيان ـالترداد التركيب
ال تستقيم بنيته النحوية والداللية إال باعتماد «، والنداء )ليهاملرسل إ(املخاطب 

من أنواع  انوع واملنادى وجواب النداء، فنعده إذنأداة النداء، : ةعناصره الثالث
وتفيد هذه . ى تاماجلمل العربية؛ ألنه منط لغوي، متميز يف اللغة العربية، ذو معن

  )١٧(.»ملصطلحاتأدق ا) لة الندائيةماجل(النتيجة أن مصطلح 
وهو ) مرضت فلم تعدين(وجواب النداء ) ابن آدم(واملنادى ) يا(فأداة النداء 

تركيب أسلويب منتظم األجزاء ووجه من أوجه اإلرسال والتواصل، والترداد واضح 
  .على االنتباه إىل فحوى الرسالة يف النداء ثالث مرات كلها حتث املنادى

  :أما الفصيلة الثانية

  .كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني يا رب: قال
  .يا رب كيف أطعمك؟ وأنت رب العاملني: قال
  .يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العاملني: قال

وفيها تكرار النداء وهو طلب ينبعث اآلن من املرسل إليه على شاكلة التعجب 
واالندهاش؛ نداء مصحوب باستفهام وكالمها أسلوبان إنشائيان يعدان من مسات 

الضطراب  ياالقائم بني اهللا تعاىل وابن آدم، فجواب النداء يرد اآلن إنشائ احلوار
وهي ) كيف أسقيك؟/ كيف أطعمك؟/ كيف أعودك؟(يعلق باملرسل إليه 
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اجلو النفسي املتوتر للمتكلم يف مشهد ذي هول أمام عظمة  تظْهرتركيبات تردادية 
ية الثالثة املبتغاة يف جنيستها لكن اجلميل يف هذه التراكيب االستفهام، اهللا تعاىل

وهنا ، زمن سابق حلدوثه الفعلي الندائية هو منح املتلقي صورة هذا اهلول املوقفي يف
كْمعلى ضمري املطلق(تراكيب اليت تنطق بلسان ابن آدم ن اإلبالغ هلذه الم (امنادي 

مره ال يف حرية من أ اكأنه يدعو ويلتجئ إىل اهللا تعاىل وقد ظلم نفسه مستفهم
  .!يدري كيف حيامي عن نفسه

فاهلرع بالتركيبات الندائية إىل اهللا تعاىل متجانسة متشاة وهي صورة واحدة 
  .ت غري متحدة يف استفهامات متجددةمتوحدة، لكنها تتردد ثالث مرات بدفعات خمتلفا

وقد غالب فيه اإلنشاء اخلرب بنداء ، ذاك الشق األول منه، اوتتضمن الفصيلة زوج
حىت إذا انقضت مرحلة الطلب واجللبة والفزع أعقبتها مرحلة الوعي واهلدوء ، واستفهام

ي الزمي فيه إشهاد ـيف ترداد تركيب، واليقني بتركيب خربي يثبت الربوبية هللا تعاىل
  .وإقرار بذكر املتلقي حقيقة الرجوع إىل اهللا تعاىل والفرار إليه يف كل األحوال واألهوال

  :ثة والفصيلة الثال

  مرض فلم تعده؟ اأما علمت أن عبدي فالن: قال 
  أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ : قال 
  استسقاك عبدي فالن فلم تسقه؟ أما :قال 

ا تذكري يكون يف تركيب استفهامي ردوال، اهللا تعاىل خملوقه ابن آدم يذكِّروهنا 
ابن آدم من  ه بهعلى صيغة التركيب االستفهامي الذي توجاقبل مندهش امتعجب 

إال أن االستفهام هنا إحالة إىل تقرير ما مل يؤده ابن ، جاحظ العينني باهت الوجه
، يفيد التوبيخ بالغيا اوكأن فيه غرض ،واإلسقاء آدم من واجب الزيادة واإلطعام

اظر الفصيلة الثالثة بتنوع يف الترداد وهندسة تركيبية فلم يقع التن حدثتوقد 
فال أثر للتطابق الكامل ، املتكافئ يف وحدات األزواج كما يف الفصيلتني السابقتني
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مث أداة ) عبدي(ه إدارة احملادثة املشهدية ولفظ وب) قال( عدا يف وحدات فعل القول
إذ ورد يف ، أما الوحدات البواقي فإا تشاكلت يف غري تطابق كامل) فلم(النفي 

واحتد االستفهام الثاين ، فقط) أما علمت(  احتاد يف وحدةاالستفهامني األول والثاين
املخالفات البيانية إمياءات دقيقة إىل اختالف   هذه؛ ويف)فالن(مع الثالث يف وحدة 

كل تلك احلاالت أنظمة التراكيب وهي اإلحياء بتخاذل ابن آدم عن فعل اخلري يف 
بني  الًلوحدات وتباينها قليتنوع ا ىوالتخاذل ذاك هو الباحث عل، اليت أملت بأخيه

تستقر يف الزوج األول والثاين من الفصيلة ومل ) أما علمت(احلضور والغياب؛ فعبارة 
تستقر يف الزوج الثالث ذلك ألن تردادها يف األول والثاين ضروري ذكره حيث حتقق 

ج وزيادة يف التفريع، لكنه غاب يف الزو ايف الزوج الثاين إحلاح) أما علمت(ترداد 
الثالث ألن سياق االستسقاء أخطر من املرض واجلوع، فالعطش يستوجب النجدة 

أما (بأسرع وقت فوري، وهذه آلية أسلوبية مباغتة حيث حذف الترداد الثالث 
  .لإلخطار بأمر أبلغ يف الداللة وآكد باالنتباه والعناية) علمت

بد ومثة وقفة أسلوبية تباين األزواج يف ذكر الع اال حذفً اوعن فنية التلوين ذكر
استسقاك عبدي ) (أنه استطعمك عبدي فالن/ اأن عبدي فالن(تردادية موحية 

وهذا ثبوت له إمياءة إىل حال ) عبدي(فال جتانس يف التردادات سوى لفظ ) فالن
وصف لصورة البؤس واحلاجة كما يف الترداد تقرير و ،العبد املريض اجلائع الظامئ

 تعاىل يف ضمري الياء املتصل وهنا ظل داليل على عناية اهللا النتساب العبد إىل اهللا
  حني مثة حتول للتردادات األخرىيف تعاىل هلذا املخلوق وكبري حرمته يف عينه 

ابني األزواج حضور اوغيابفالتأكيد بأن و ،ريف الزوج األول ألنه زوج يبتدأ به  د
تها األوىل وإمنا أضيف إليها ألداة يف هيئالثاين فلم يؤكد با أما يف الزوج ،يف التأكيد

عالمة على كرب اخلطيئة اليت وقع فيها املرسل  ،اهلاء للربط واإلحالة إىل العبد نفسه
لسياق احلذف الذي  اإليه، يف حني ال أثر ألداة التوكيد يف الزوج الثالث إطالقا تبع
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أسلوبية فسقطت من الزوج الثالث؛ وتلك شجاعة ) أما علمت(أصاب عبارة 
ر يف املتلقي فتحرز املكانة املناسبة، بل تشرك ف بيانية النص فتشع أدبية تؤثِّتكثِّ

املتلقي يف االستيعاب وصنع الصورة وتزيد الترداد تلوينا يبعده عن الرتابة ا أسلوبي
  .اجلافة الساكنة؛ فهو ترداد يتموسق والقصد األسلويب ويتالقح معه

ا تنوين) افالن(فجاء يف الزوج األول يئة ) نفال(ومثة التخالف يف لفظ 
بالرفع؛ واللفظ نكرة فيؤدي  اتنوين) فالن(بالنصب، وأما يف الزوج الثاين والثالث 

ألن صورة هذا العبد واحدة يف التعميم، لكنها يف الواقع تسري  ،معىن اإلطالق
رض فيخص هذا االسم كل من جرى عليه هذه احلال من امل ،مسرى التخصيص

والعوز، والتنوين مع التنكري يشرب التركيب بأدبية مائزة تشد بنية التركيب فتؤكد 
تنوين التمكني ويقال له تنوين الصرف، «داللته، ويدعو الدكتور حسني مجعة هذا 

فهذه الوحدة البنائية أضفت على التركيب  )١٨(»فوألنه يلحق االسم املعرب املصر
يتناسب ) افالن(ان كذلك فإن النصب املبتدئ به توشية خاصة يف الداللة؛ وملا ك

كما أن اخلطاب يبدأ بإطالق التنكري وبتنوين النصب، ) أن(وسياق التأكيد بعد 
وكأن املرسل إليه مل يتنب ضمن الزوجني  ابعد ذلك العبد، وأما يف تنوين النكرة رفع

لزوج األول من التاليني ففي ذلك إشعار للسامع أن العبد قد علم بعد تركيب ا
اخلطاب، كما أن السياق يف الرفع تبع للفاعلية املسندة إىل العبد وحركية املشهد 

أن اللزومية  اوثبوتيته، علم) اأن فالن(خالف الرصد األويل يف امسية الزوج األول 
الواصفة ذلك العبد، لكن النكرة ) افالن(اختصت بالنكرة املنونة ) مرض(بفعل 
تستدعي اشتراكه مع املرسل إليه؛ فحركة التنوين تنقل السامع ) افالن(املنونة 

ا يستحضر الصورة وحتوهلا من هيئة إىل أخرى تبع لتخالف  اوالقارئ إىل مشاهد
وتغدو قضية التعريف أوالتنكري حالة من حاالت اللغة يف عملية التشكيل «احلركة 
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رسالة تؤدي وظائف حمددة كما والصياغة وعالقتها بالداللة فهي حبق أثر فين ممتع و
قال رومان جاكوبسون، وقد أدرك مجالية ذلك كله عبد القاهر اجلرجاين خاصة 

عن التمتيع الفين يف تلك احلال وهي تنكري  الًوفض )١٩(،»والبالغيون اآلخرون عامة
)ا، فإن مثة وظيفة التقنيع واإلقناع الداليل، وهي تكفل قارئً)فالن/ افالن اناجح ،

  .أعظم غاية من رسالة الناص وتلك

وعن الفصيلة الرابعة فإا فيصل ما يف تلك احملاورة وردود املرسل إليه، وهو 
اإلعالم باملصري وخيبة املرسل إليه الذي هان عليه أن يعطل فعل اخلريات فيبوء 
باحلرمان من رضا اهللا تعاىل، وكم هي حرمة اهللا تعاىل البن آدم لو خشي ربه، أما 

  !؟...عنده يستجيب ألوامره ونواهيه فرائضه ونوافله اأن يكون ربه موجوديكفيه 

  ؟دته لوجدتين عندهع أما علمت أنك لو

  أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟

  .أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي

وهذه األزواج التراكيبية زيادة يف تعميق االستفهام من الرب تعاىل إىل ابن 
خيه يف حاجته والتلطف به، فجاءت التراكيب استجابته ألعلى عدم  أصرآدم، وقد 

وذا تضاعف  ،مزدانة مبضاعفة الطلب االستفهامي بأسلوب التركيب الشرطي
 ازوج ،عام وهو إنشائي طليبأزواج الفصيلة هذه حبيث حيتوي زوج االستفهام ال

لزوج اخلربي هذا تركيب يتلوه جبملة امسية متصدرة بأن، يف حني يتضمن ا خربيا
أداة الشرط مث فعله مث جوابه؛ وهذه الكثافة يف  ،الشرط الذي ينقسم ثالثة أقسام

تراكيب الفصيلة األخرية حتكي اية املشاهد القصصية يف هذا املوقف املتصور 
اا ذهنياحملاسب به يوم اآلخرة الواقع حمتواه يف الدنيا عملي.  
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تماع املكونات اإلفرادية للنص القدسي من باج: املستوى التردادي - ٣
الصرف إىل املعجم إىل التركيب يتبين جمال املكون الصوري الكلي العام، وله ثالثة 

  :أوجه بارزة هي
  :الترداد الداليل العام للموضوع - أ

املوضوعات اجلزئية من املرض والعيادة واالستطعام وعدمه  مع تنوع
اخلطاب مكون داليل / وع الذي هو وحدة النصواالستسقاء وعدمه، فإن املوض

بني أوامر  تتقلَّب ،متوحد فحواه إيصال الداللة الكلية الناطقة مبتقابالت معنوية
ابن آدم هلا، وهي صور معنوية ختضع لسرد زمين  استجابةوعدم  الرب 
ي تؤكده فاء العطف، وذه الداللة تتضاعف زمنية احلكي اخلطايب لتحيل ـترتيب
مث زمن  ،وزمن عدم االستجابة لألمر ،زمن األمر بفعل املعروف ،زمنني غابرينإىل 

غابر مستدمي هو زمن التذكري العالق بقراءة النص وتلقيه يف كل زمان ومكان 
  .ولدى أي إنسان تلقّى النص

ل الداللة بني املرسل واملرسل إليه هذه املنظومة التركيبية من توصيومن آليات 
طوفات عليها؛ فهي حامل بياين على مجع الداللة مث تركيب صورة املعطوفات واملع

املعىن الكلي بعد األجزاء، فيحمل املتلقي نفسه على املناظرة بني السابق والالحق 
فتجتمع لديه الرسالة تامة غري منقوصة، وهلذا  ،والكائن واملنعدم واحلاضر والغائب

، وهذا يف )٢٠(»لعطف هو التناظريذهب أمحد املتوكل إىل أن املبدأ الذي حيكم ا«
  .صدد احلديث عن مبدأ اإلشراك يف املستوى الداليل

واحلديث عن اإلشراك يف الداللة مدعاة إىل ذكر األدلة املوضوعية واملعنوية 
وابن آدم املتلقي وقد حاد  ،كوجود املوىل تعاىل اآلمر ،اإلشراك الداليل يئاليت 

يف اجلمل املعطوفة  الًشراك من املعىن إىل املعىن ممثعن طلب املوىل، فينتقل جمرى اإل
ا فتكتمل صورة الداللةاملتناسقة يشد بعضها بعض. 
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وإن اختلفت يف  ةبني تلك التردادات الثالث اوقارئ هذا النص ال جيد اختالفً
امعة بني املعطوف جزئياا فإا تفصيل وبسط للموضوع الواحد، ومثة عالقة ج

استطعمتك فلم / مرضت فلم تعدين(ي عالقة التضاد يف غالبها واملعطوف عليه ه
  ).استسقيتك فلم تسقين/ تطعمين

يف هذه املثاين األوائل  الًجمم اا متوحدداللي الًوبتركيز مترو يلغي الدارس حق
، فيحتاج )استسقيتك فلم تسقين/ استطعمتك فلم تطعمين/ مرضت فلم تعدين(

ينظر عادة « بني عالقة اإلمجال بالتفصيل لذا ر شأنه مااإلمجال إىل تفصيل بياين آخ
دون بدو ) أوبعضها(إىل العالقات اليت جتمع أطراف النص أو تربط بني متوالياته 

وسائل شكلية تعتمد يف ذلك عادة، ينظر إليها على أا عالقات داللية، مثال ذلك 
، وهي يف نظرنا ...املفصل/ املسبب، امل/ اخلصوص، السبب/ عالقات العموم

حتقيق  اعالقات ال يكاد خيلو منها نص حيقق شرطَي اإلخبارية والشفافية مستهدفً
     )٢١(.»ا يف ذلك بناء الالحق على السابقدرجة معينة من التواصل، سالكً

وحضور هذه العالقة بقطبيها مشروط وجود أحدمها باآلخر عالمة علمية حتمية 
إبالغيتها، واجلميل أا تردادية اختزالية ال تطول مسافتها  على فاعلية الترداد ونفاذية

  .الزمنية، بل إا مركّزة مكثّفة تفي بالداللة املتغياة يف أسرع وقت وبأدق إفهام
: قال(واحملاورة بني اهللا تعاىل وابن آدم تفصيل متديدي ليعني قوة الداللة واملعىن 

ا مرِض أما علمت أن عبدي فالن: ليا رب كيف أعودك ؟ وأنت رب العاملني ؟ قا
  ...)فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده ؟

قد يؤدي باملتلقي إىل ) يا ابن آدم مرضت فلم تعدين( فاملثىن األول امل
اإلغماض واإلغالق حىت حد اإللغاز فال يعقل درجة الداللة العليا وهي نسب 

إذا به ا هو كذلك ، وبين)ايف سبحانه وتعاىلاخلالق الش( املرض إىل الذات العلية
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مة نشرملة املكتبه فتنشر له الداللة ا فسعي مول  امتلقيف املثاين الثواين، وا
هر غوامض النص وإغْرابفسمبعية املنشور يعضد انسجام اخلطاب وتضام أجزائه وي.  

  :إيقاعية احلديث القدسي وتردادها - ب
  : عية يف احلديث القدسي تقسيمني مهاميكن تقسيم اإليقا

إيقاعية داخلية منشؤها بناء الصوت ومباين األلفاظ والسياقات التركيبية 
املنتظمة بائتالف أو اختالف، مث إيقاعية خارجية صائتة تربزها الفواصل القدسية 

ملفاصل الدالالت الكربى والصغرى؛ ومهما يكن ال ميكن متييز ما بني  اتبع
ني هاتني إال من جهة الدراسة التدرجية، فهما صنعتان إعجازيتان اإليقاعيت

  .متماشجتان حكمهما البياين املعىن الكلي للنص وبه جيتمعان ال يفترقان
إذا كان مظهر جتلي اإليقاع «و واإليقاع الداخلي تبع للفظ وهندسة الصوت،

ها، فإن اخلارجي هو احلركات والسكنات املتزنة يف مددها ومقاديرها وأدوار
مظاهر جتلي اإليقاع الداخلي هو منطوق اللغة بوجه عام، فاألصوات اللغوية 

يف النص  إيقاعية بالقوة، وإيقاعية بالفعل إذا انتظمت وحايثت يف انتظامها وتوزيعها
ا وتوزيعا اانتظام٢٢(.»ينتج اإليقاع صوتي(  

وترتبت ومثة خصيصات نغمية إذا ما تكررت ويف عقد صويت قد انتظمت 
نشأ عن ذلك إيقاع ينبعث من استجابة النفس وتعاملها معه بتلق  ،وفيه متوضعت

القارئ والسامع ألن مثة روح هدرتصطفي ذاك االصطفاف الصويت  اجيد ب
ي؛ فإن تلك الروح مشعة بنور اللغة املنتقاة وغايتها إفهام اإلنسان ـوالتركيب

ك وتعاىل ارتضاها للخلق ابتغاء إقباهلم على وإقناعه ما دامت لغة الوحي واحلق تبار
  .مأموراته ونفورهم عن منهياته
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ا نوعان؛ نوع أفقي يتكون من توحد وإيقاعية احلديث القدسي داخلي
يا ابن آدم مرضت فلم تعدين، (التردادات اإليقاعية مقذوفة ذات وحدة معنوية 

ا ت أن عبدي فالنأما علم: قال. يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني: قال
ع لدى متلقي هذا ؛ فالتوق)أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده. مرض فلم تعده

، وكل اواحد اا ما دامت الوحدة املعنوية تسرد مشهدثابت الترداد يظل حيا
التردادات متناغمة ذات نفس متشابه يف توالٍ حركي ينهمر يف صوتية نفسية 

حاملة املتلقي على توقع ) بن آدم مرضت فلم تعدينيا ا(خمصوصة؛ إذ التردادة 
ذلك أن املخاطَب حممول على اإلجابة رغم ) يا رب كيف أعودك؟: قال(التردادة 

أنفه، وهذا من إعجاز التوقع اإليقاعي وتلقيه يف اخلطاب القدسي فهو موسوم 
هديا مش ااجلرس اخلفي ما يبث حسبل له من قوة  ،بإجياد االستجابة لدى متلقيه

، وهكذا يصري أمر كل التردادات الًإليه يدفع املتخيلُ وعليه حيمل مح ضاجا
على  اإليقاعية األفقية وهي منظومة بنغمية املسافة البيانية املؤقتة بقدر حمسوب يملي

حتسس اإليقاع القدسي الذي تطمئن إليه النفس  -  اوناظر اوقارئً اسامع -املتلقي 
خياطب الروح يف اإلنسان والعظمة يف الذهن والوجدان يف القلب،  قبل السمع ألنه

ال من نغم الصوت واللفظ حيث  ،وهلذا فحياة اإليقاع من عطاء املعىن وغناه
فوق جرس الصوت  حسيا نفسيا ااملتلقي فيكون إيقاع ببلُ الداللة هي اآلخذة

قاعه، وتشيع يف نفسه ناسب إيختييل صور ذهنية ت ،يوحي يف نفس املتلقي« الذي
، والبالغيون التراثيون قد عربوا عن هذه الظاهرة بتجسيدهم امعين جوا نفسيا

الصورة اليت يوحيها جرس اللفظة بشخوص حية تتناسب واجلو املوسيقي النفسي 
  )٢٣(.»الذي حيدثه إيقاع اجلرس

مسافاا  دامت واألمر نفسه يتكرر مع باقي التردادات اإليقاعية األفقية، ما
البيانية املزمنة واحدة متناظمة متناغمة ليتم تشابه الوحدة املعنوية فيما بينها وبني 
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فيتفق وقع املشهد السابق مع املشهد الالحق لتطابق هناك  ،الوحدة املعنوية اليت تليها
ة قد احتد مع إيقاعية النغم؛ هلذا ال كبري فرقٍ يذكر فيما بني األثر الذي تتركه ترداد

اإليقاع يف املرض والعيادة وبني تردادة االستطعام واإلطعام كما تردادة االستسقاء 
اواإلسقاء، واألثر غاية كربى من احلديث القدسي إقناع لذلك يظل الشعور اوتوقع ،

مبضمون هذه املشاهد كاإليقاع النفسي والداليل املتردد كلما قرئ هذا النص أو 
وهكذا جند يف هذا احلوار اجلو الذي «ملشهدي املتوقع مسع، وبأخص يف حال احلوار ا

  )٢٤(.»من أجل أن نعيد النظر يف مواقفنا يف الدنيا.. ينقل لنا أجواء اآلخرة
وأما النوع الثاين يف اإليقاع الداخلي فعمودي خيتص بتخالف الوحدات 

يقاع ؛ أي إن اإلاملعنوية من جهة االنتقال من حقل إيقاعي داليل أول إىل آخر تالٍ
العمودي اخلفي يتم بفعل املقارنة بني وقع املشهد السابق مث الالحق؛ فإن صورة 

يا رب كيف أعودك؟ : قال. يا ابن آدم مرضت فلم تعدين( اإليقاع من مفصل
أما علمت . مرض فلم تعده اأما علمت أن عبدي فالن: قال. وأنت رب العاملني

: قال. بن آدم استطعمتك فلم تطعمينيا ا(إىل مفصل ) و عدته لوجدتين عندهأنك ل
أما علمت أنه استطعمك عبدي : يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العاملني قال

هي صورة ) فالن فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟
التقابل بني معىن خفي قر لد املتلقي حىت إذا ما استجمع داللة ذلك املعىن وقع يف خ

يا ابن (فوقه يؤكد تكرارية اللفظ املطابق للمعىن نفسه كما بني  معىن خفي آخر
األوىل والثانية والثالثة؛ ففعل الواحدة تلو األخرى حيدث اإليقاع العمودي ) آدم

اخلفي خفاء األثر الذي تتركه نداءات من الرب تعاىل إىل اإلنسان، وقس على ذلك 
  .يف كل أجزاء التردادات اإليقاعية األخرى

                                                           
  .١٧٩، ص٢حممد حسني فضل اهللا، ج احلوار يف القرآن،  )٢٤(
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 إيقاعيا اسجك اإليقاع اخلفي األفقي مع اإليقاع اخلفي العمودي يقيم نوتشاب
فو اخصيب متج ،تتيقظ له النفس وإليهااوزة نغم الصوت إفراد ذلك ألن « اوتركيب

ما أثار الوجدان  ااإليقاع يف حقيقته ليس ما صفق يف األذن فحسب، ولكنه أيض
مما يثبت أن النفس حمط اإليقاع  )٢٥(،»يوحرك املشاعر ومحل على االنفعال الداخل

األصيل، فلو كانت األمساع حمل اإليقاع حلق لغري العقالء أن يتأثر باإليقاع؛ 
ا ما هي نفس مؤثر فيها فتغدو مؤوِلة ما وقر يف فالنفس البشرية املتلقية خطاب

عية فر شرطني مها متنظم وحدات إيقاتلقي األذن؛ وال يتم ذلك إال بتوأقطارها بعد 
مث فاعلية الترداد يف املتلقي وقد شد ذهنه  ،خفية تتواىل يف دفعات بيانية ثابتة املسافة

علم األسلوب التطبيقي بفرعيه، «به؛ وهذا كله قد تكفلت به بعض املناهج مثل 
من فحص املكونات  االسياقي واألثري، قد أسهم يف إيضاح احلدث األديب انطالقً

على  -أي أسلوبية األثر–سلوبية التحليل األكرب حترص أ على حني... اللغوية
املكان الذي جيسم يف األثر الواردة فيه، لذلك  من خالل اكتشاف الظاهرة الفنية
٢٦(.»ا أسلوبية الظواهريستساع أن نسميها أيض(  

فمهمة علم األسلوب التطبيقي السياقي تعىن بدراسة الشرط األول الذي خيص 
توالية وهي تفعل فعلها النغمي املخزون داخل النفس تلك الوحدات اإليقاعية امل

مث علم األسلوب التطبيقي األثري وهو خمصوص بدراسة الشرط الثاين أي  ،املتلقية
جس نبض الفاعلية التردادية يف ذلك املتلقي؛ ومنه ال يتحقق كمال التأثري والتأثر 

هذا من غايات االدكار و ،اوجوهر الًواالستجابة إال بعد حتقق النظام اإليقاعي شك
الذي دعا إليه القرآن الكرمي، وهو  قريب ههنا يف إيقاعية البيان القدسي؛ حيث 

الذي يتحول إىل هاجس يظل  ،اإليقاع املشهدي هو ذخرية التأثر النفسي اجلواين

                                                           
  .٢٩الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر، خمتار حبار، ص  )٢٥(
عبد . ، جملة فصول، د)مقال(، )ولد اهلدى(ج إبداعية الشعر، منوذافر األسلويب والتض  )٢٦(

  .١٠٩، ص ٢، ع٣مج ، ١٩٨٣السالم املسدي، مصر، يناير، فرباير، مارس، 
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باملتلقي ما ارتبط هو نفسه بتلك الرسالة ضمن اخلطاب، من أجل ذلك فإن  امرتبطً
 هعلى تذوق الترداد اإليقاعي داخلها واحدة من احلوامل احلقيقية القراءة وتكرار

هو كامن يف نسيج اللفظة املفردة، وتركيب اجلملة الواحدة وهو يدرك حباسة و«
  )٢٧(.»خفية وهبة لدنية

وأما اإليقاع اخلارجي يف هذا اخلطاب املدروس فيمكن استيضاحه يف األمثلة 
من عالقات  )٢٨(اصلة القرآنية والفاصلة القدسيةالتالية، مع التركيز على ما بني الف
اتشكلية وتأثريية رسالية تتشابه تشا اوإبالغً احييل املتدبر إىل وحدة اخلطابني مصدر.  

لكنه  - فيما أرجح مما قرأت - ومنه فاحلديث عن الفاصلة القدسية غري مطروق
عن القرآن العظيم  لفتأن احلديث القدسي خي مع حديث ال يبعد عن الفاصلة القرآنية،

إذ احلديث القدسي يقرأ قراءة احلديث الشريف، ومهما يكن فإن  ،يف حقيقة التالوة
ملنع ما بينهما من كبري ائتالف اهذا الفارق الصويت التنغيمي الترجيعي ال يكون حاجز.  

الفاصلة يف القرآن الكرمي هلا مزية هامة ترتبط مبا قبلها «والفاصلة القدسية مثل 
 اهيد، وكأن ما سبقها مل يكن إال متاالكالم حبيث تنحدر على األمساع احندار من

فليست فواصل القرآن جمرد توافق ... ختل املعىن يف اآلية، هلا، وحبيث إذ حذفت ال
  )٢٩(.»قبلها من نص يف اآلية مباظ وأوزان، بل هلا عالقة وثيقة ألفا

دسية حبق وهيا من خصائص الفاصلة القوهذا القول يتضمن بعض:  
ارتباط الفاصلة مبا قبلها أي التطابق الداليل بني رأس اجلملة القدسية / أ

ومكونات بيانية؛ واالرتباط صنو الترابط وكالمها  ومفتتحها وما بينهما من دوالٍّ

                                                           
  .٨٨سيد قطب، التصوير الفين، ص  )٢٧(
  .الفاصلة القدسية على منوال الفاصلة القرآنية ما دام اخلطاب موصوالً مبصدرية إهلية إعجازية  )٢٨(
 اإلتقان يف علوم القرآن: ، وينظر٣٨، ٣٧بد الفتاح الشني، ص ع. الفاصلة القرآنية، د  )٢٩(

  .٧٧، ص١ج ،الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، و١٠٠ - ٩٦ص



  ديحممد األمني خال. د -» يا ابن آدم«حديث 
  

مظهر بياين ينسج صورة اخلطاب القدسي، إذ ما كان للفاصلة أن تكون لوال 
ول إىل منتهاها، فهي موقع الوقف وعنده يستقر التمهيد الداليل األول الذي يؤ

  .الًمتكام الًاملعىن كام
إن آلية احلذف اليت إن أصابت الفاصلة ووقْع سقوطها فإا عالمة على / ب

سالة الوظيفية؛ بل هو ما إيقاع التماسك الداليل داخل انسجام اخلطاب وإبالغ الر
للنفَس الصويت واملدد الداليل  املتلقي ألن الفاصلة توقيع بياين/القارئ  يتوقعه

ا على الوقع قًات معلِّللجملة املفيدة، ويف هذا يقول الدكتور عبد العزيز طليم
النص ذاته، الذي أنه منبثق من مع إن الوقع اجلمايل، « »وولف إيزر«اجلمايل عند 

 )٣٠(،»يؤدي إىل متثالت لدى القارئ هي ما يصبح الوقع نفسههو مصدره، فإنه 
يف هذا ضمن النص املدروس حيث إن ابن آدم هو املقصود بالنداء وذاك  وال ريب

  .داللة عظمى على عناية اخلطاب اإلهلي واإلسالمي بوزن اإلنسان وإشعاره بذلك
والفاصلة القدسية مل تسق إليقاع التوازن الصويت واجلرسي وإمنا رسالتها / ج

  .موضوعية ختدم املعىن وتسري يف ظله وإمارته
إن الفاصلة القدسية يف هذا النموذج ذات فضاءين جزئي مث  ذا نقولوعلى ه

  :كلي وفحوى هذا كما يأيت
الفضاء اجلزئي خيص املعاين الثواين اليت يتكون منها كل مفصل على حدة وهي 

قال ) (قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني) (يا ابن آدم مرضت فلم تعدين(
عدته لوجدتين  أما علمت أنك لو) (لم تعدهمرض ف اأما علمت أن عبدي فالن

؛ فهذه فواصل ثوان يتوقف عندها املعىن اجلزئي الدائر يف فلك السرد واحلوار )عنده

                                                           
، جملة دراسات سيميائية أدبية )مقال(الوقع اجلمايل وآليات إنتاج الوقع عند وولف غانغ إيزر   )٣٠(

  .٥٠، ص٥، ع١٩٨٦غرب، عبد العزيز طليمات، مطبعة النجاح اجلديدة، امل. لسانية، د
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ضمن تداولية تنقسم بيانيتها بتناظم جرسي خاص ينظم الدالالت ويرسخها يف 
وم املتلقي، وهي فواصل نغمية ضمائرية يف غالبها حتيل إىل األعالم الذين م تق

وعال، وابن آدم املخاطب وأخيه  فاعلية احلوار والسرد من ضمري رب العزة جلَّ
، مث هناك فاصلة تتقاطع ونظام الفاصلة )عنده/ فلم تعده/ فلم تعدين(السقيم 

، )العاملني رب(القرآنية ذات تنغيم معجز وترنيم عذب املخرج عميق الداللة 
مدى التعالق املشترك يف نظم اخلطاب املعجز  حييل إىل وميكن اعتباره تناصا إيقاعيا

  .بني القرآن العظيم واحلديث القدسي
 معز مضمونه ـوفضاء هذه الفواصل الثواين منضغط بناؤه حمبوك نسجه مكتن

قصر اجلمل الفواصلية، وهي سريعة يف إيقاعيتها الفورية والربقية ألا تتناغم والوقع 
جتليات الفواصل ؛ وهذا من )يوم القيامة( احلدثي الذي خيتزله املشهد القيامي

للنظم اخلاص يف كل  االقرآنية إشعاع ملوسيقاوملا كانت هذه ا« القرآنية القصرية
موضع، وتابعة لقصر الفواصل وطوهلا، كما هي تابعة النسجام احلروف يف الكلمة 

لقرآن وحيثما تال اإلنسان ا... املفردة، والنسجام األلفاظ يف الفاصلة الواحدة 
اأحس بذلك اإليقاع الداخلي يف سياقه؛ يربز بروز يف السور القصار،  اواضح

فحسم املوقف  )٣١(.»والفواصل السريعة، ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة
فتترادف الفواصل القدسية معلمة  يعبر عنه جبمل قصرية، املشهدي يف يوم احلساب

دالالت املصري واألحكام الربانية املاضية يف منذرة بإملاعات اإليقاع املشحون ب
  !...قدرها وقضائها

ة وهي املفاصل الثالثة كلها بأحيازها يأما الفضاء الكل فموقعه املعاين الرئيس
 :ودالالا كتقسيم فواصلي قدسي عام وفيه جتليات إعجازية منها

                                                           
 .٨٥، ٨٤التصوير الفين، سيد قطب، ص  )٣١(
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ت اهللا تعاىل ة يف ترداد بنية نغمية تتصل بذايتتمثل الفاصلة القدسية الرئيس/ أ
  :إحياًء باملوئل موئله سبحانه وتعاىل وإليه املآب، وهي الوحدات

، )وجدت ذلك عندي/ ... لوجدت ذلك عندي/ ... لوجدتين عنده(... 
املعجز حيث يلتقي الدال باملدلول يف منتهى الفاصلة ورأس  )٣٢(هي أحياز امليقاع

ود ذاته تعاىل عند ذلك اجلمل القدسية املنبئة عن كمال املعىن األول وهو وج
املريض، واملعىن الثاين وهو وجود املطعمِ ثوابه عند الكرمي الوهاب واملعىن الثالث 

  .هو وجود الساقي غوثَه بني يدي الرمحن املنعم يوم ال راحم إال هو

وقتها زمنية سرد املشهد وإبالغ رسالته )٣٣(،فاملعاين الثالثة هي موقوتة مبيئة
ا رأس اجلملة القدسية وفاصلتها املعلنة عن لفظة معينة من املشهد وبيئته ،للمتلقي

  .الذي يعرض املوقف واحلساب واجلزاء

هذا النظام اإليقاعي القدسي وهو  ،مما أخذ بليب وعلى ذائقيت استحوذ/ ب
يتموضع يف نظم نغمي حيفظ ماء املعىن ويتجلى يف تشكل مجايل مائزِه عن 

كأنه ترسيخ إعجازي يعضد بنية اإليقاع يف القرآن إيقاعيات اإلبداع البشري؛ و
  .الكرمي وميهد إيقاعية احلديث الشريف وخطب النيب 

حيمل صفة التناسب والتقابل اإليقاعيني  يوشاكلة هذا اإليقاع الفاصلي الرئيس
ا وذلك فيما يلياملعجزين مع  :  

                                                           
كقولنا امليقات، وهو جممع زمان الشيء ومكانه كاإلحرام، وامليقاع من فعل وقع ويقع   )٣٢(

اموقع اووقع فامليقاع جممع زمكانية النغم املعجزاوإيقاع ،.  
  .بيئتها املكانية وموقعها يف النص ويراد حتديد  )٣٣(
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؛ وهو )عندي/ عندي/ عنده(التناسب اإليقاعي يف فواصل أشباه اجلمل / ١
إيقاع مكرر بإيقاعية الصوت املعجز وتناغم الشبه ااحلريف ترتيب وكذا  اوداللة وعدد

  :اوساكن اتناغم الشبه يف القالب املعجز وزِنته متحركً

  

هعنــد/ ُ  
  حركة= ح   عنــدي
  ساكن= س  عنــدي

باألصل  امتحرك رفع)= ح= (س  
 وساكن بالوقف

  
  اسب اإليقاع الفاصلي يف إعجاز تن(ترسيمة   )ح( س  ح  س  ح
  )الترداد القدسي  س  ح  س  ح
  س  ح  س  ح

ا وزِنة ا يف الشبه اإليقاعي صوتاملتلقي يسجل اختالفً/ وال يكاد السامع 
ا سوى ضمري الفاصلة القدسية األوىل وبه يختم  رأسها؛ ألن مثة تناغميف معجزين 
إيقاعيوالضمريين العائدين ) عنده(اهلاء ا آخر، يف أفقية رابطة بني ضمري ا ضمريي

؛ فلهذا تطابق اإليقاع على اإليقاع وعليه )لو عدته/ فلم تعده(على العبد املريض 
، وكذلك للوحدة الداللية إذ لو )املريض(وقع لوحدة الضمري املقصود به الغائب 

على  -عند املريض -متت زيارة املخاطَب املريض لتطابق وجود الذات العلية 
تنماز به عن الفاصلتني  ،لزيارة؛ فاهلاء يف الفاصلة إعجاز باملخالفة اإليقاعيةوجود ا

لألداء الداليل والرسايل ااألخريني تبع، ه وراء تناسب الدال يف ذات اوليس جري
لنظام السجع أو الفواصل يف القرآن جيده قد اختذ يف « كرولذاته، ومنه فاملتلقي املد
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لف األصل والقياس يف اللغة، ومل يكن يف هذا ضرورة بعض األحيان وسائل قد ختا
وإمنا كان ذلك .. للسجعة ألن تأيت فيما اختري هلا من مكان اجلأ إليها القرآن أو إكراه

إليقاع الصويت يف السياق، وساعد على ذلك حتمل الكلمة نفسها لذلك مماشاةً ل
 صورا الصوتية وكان األهم من هذا هو ما حتدثه الكلمة يف.. الوضع اجلديد 

املختارة من إحياءات نفسية عميقة فتكون ذا قد أحدثت أثرها املطلوب، وما أقدر 
  )٣٤(.»على التعبري والتصوير - وهي تستغل خصائصها الصوتية - ألفاظ القرآن

ومعىن هذا أن من آيات اإلعجاز اختصاص القرآن الكرمي وكذا احلديث 
نواع اخلطاب والبيان، فاإلعجاز وتر ال كفؤ القدسي بسمات متفردة عن غريه من أ

فهو أعلى من أن يقارن بغريه؛  - وال نقول إن اإلعجاز خروج عن الشعر والنثر -له
ا ال يشعر فيه املرء ومصدريته الربانية حتمله على أن يتصف بإيقاع معجز أيض

  .بإكراه أو إحالل يف غري موضعه املتناسب معه
لية أحدثت جديد البناء ملا يتفق ومقام ذات محولة دال) عندي(وكلمة 

دالة ) عندي(املخاطب واملتكلم والغائب؛ وألن الصورة الصوتية لوحدة الفاصلة 
يف مشهد احملشر وروعه، ذات ضمري  اعلى ملك الواحد القهار وقد جتلت عيان

حضوري يثبت صفة احلياة والقيومية له تبارك وتعاىل، وهذا يف الفاصلتني الثانية 
أبلغ يف ذلك امللك وأدخل ألنه ذو اجلالل ) عنده(ثالثة، وأما األوىل فوحدا وال

واإلكرام وهو النافع واملانع؛ فلتنوع املعاين اإلعجازية وموضوعاا تنوعت الفواصل 
  .فلم تتكرر إال ألداء داللة جديدة عميقة

 )٣٥(زيوالفنية املعجزة األخرى يف إيقاع هذه الفواصل أا من قسم املتوا/ ٢
واملراد هنا ما أمسيته زنة  – »يف الوزن وحروف السجعة«وهو اتفاق الفاصلتني 
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 الً، وهذا يتخذ تقاب-القالب املعجزة والصوت املعجز يف منتهى الفاصلة ورأسها 
؛ لذلك تضاعيفهاايز عن الوحدات اإليقاعية السابقة يف مدارج اجلمل وا ميمتناغم

لوقع لا دسية الزمية ا ختتم مجل املفاصل إعالنفاصلة ق) العندية(ظلت إيقاعية 
ب األذن لنغماته وأجراسهالداليل ومتام تشر.  

وإيقاعية التقابل يف الفاصلة القدسية التردادية واحدة من أظهر جتليات / ٣
التماسك النصي واالنسجام اخلطايب يف شد عضدية البنية الداخلية واخلارجية هلذا 

والتناسق  ويري؛ فالفاصلة آلية من آليات التناغم الداليلالنموذج املشهدي التص
وجتميع الصورة اإليقاعية الواحدة للوحدة اخلطابية اليت  )٣٦(النظمي لآليات الكرمية

  ).عندي/عندي/ عنده(اتضحت يف الزمة اإليقاع 
والتماشج بني اإليقاع الفاصلي القدسي والترداد الالزمي بين إعجازه ههنا وبه 

تتماسك بضام ىن الدوال ومقاطع اإليقاع ويقع بعضها على بعض من جهة الت
  .املعنوي واإلحايل مث التطابق النغمي
دقائق اإلنعامات الربانية على العبد املؤمن  تظهروالفواصل اإليقاعية القدسية 

إذا أخذ باألوامر والنواهي واتقى شر امليعاد؛ فإا إيقاعات مألى باستجاشته  ،التقي
  .زوعليه إال االستجابة لربه عساه من اجلحيم ينجو وبالنعيم يففما 

ومثة عالقة وطيدة العرى بني املتلقي وإعجاز التماسك اخلطايب بسبب كثري / ٤
من اآلليات البنائية والداللية واإليقاعية كالفاصلة القدسية التردادية، وهي تتواتر على 

البشر جمبولون فطرة على ذلك التفاعل ذلك املتلقي بالتذكري والتأكيدية املسددة؛ و
اإليقاعي منذ تفتح السمع لدى الصيب وقد خرج إىل الكون وحباه اهللا تعاىل  سمعيال

و كذلك بالبصر والفؤاد يف السؤال عنها؛ وبالسمع يتمتع باإليقاع يف اخلطاب وكم ه
ة لكل ل متعة حسيذاته يشكِّ واإليقاع يف حد... « متفرد يف اخلطب اإلعجازية
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الناس، ومتعة فكرية مجالية للذين يستطيعون تذوقه يف األعمال الفنية، وهو يبدو يف 
  )٣٧(.»مجيع الفنون على هيئة تكرار لعنصر ثابت، وعلى هيئة تناسب وتناسق وتوافق
) العندية(وتكرار وجود الذات العلية والطعام والشراب ضمن الفواصل يف مكان 

فر أثره يف السامعة وهي تصغي إىل جالل اخلطاب ذا مكون نغمي حي اوقد تردد ثالثً
كي ييسر ) عندي/ عندي /عنده(اجلمال املستماز املتجسد يف الفاصلة وزنتها املعجزة 

فيترك أثره الفياض يف نفس املتلقي؛ وهلذا فتشكَال املتحرك والساكن بترداد  ادكاره
يبهر املخاطَب وحيمله  امتقن انعهندسي معجز مكنون بدالالت عالية املقام يصنع ص

 »ريتشاردز«ري البياين اإليقاعي، وهلذا يرى على التدبر وتوقع املوقف والتواؤم مع املث
الشكل املعقد اخلاص للتتابع اإليقاعي الزمين، وهو الوسيلة اليت متكن « أن الوزن هو

وهذا هو  )٣٨(،»الكلمات من أن يؤثر بعضها يف البعض اآلخر على أكرب نطاق ممكن
سحر اإليقاع أنه يسري يف صورة اخلطاب كله وبذلك يوقع االنسجام والتضام الذي 

  .يبلغ توصالية فائزة ينعم ا املتلقي
ومن اإلعجاز نكتة التناص وهو الترداد بالعدول واالنزياح وأدعوه / ٥

كهذه  اوظيفي اث املبىن واملعىن تردادن اخلطاب املعجز يستورِ، إذ إ»االسترياث«
الفواصل التردادية املقدسة اليت تكرر الوجودية وكينونة الذات العلية يف شهود 

سبحانه وتعاىل إذ يقول يف كتابه زهة هللا ـاحلياة الدنيا بصورة خمصوصة من
اَءى إِذَا جتاًء حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذو لَم ه

وهذه  ،]٣٩:النور[ ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ ايجِده شيئً
؛ وهي بيان )عند:الظرفشبه مجلة (ة فعل الوجود للعندية اآلية الكرمية تربز لزومي
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تعاىل الواجد بأخذ نص من آخر؛ وذات اهللا  االسترياثيحقيق بالترداد العدويل 
ووجد هذا الكافر وعد «مته من خري أو شر احلي القيوم حياسب كل نفس مبا قد

؛ فالوجود )٣٩(»اهللا باجلزاء على عمله باملرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه
  .وجود وعد اهللا تعاىل الذي ال خيلف امليعاد

عجازي الذي وهلذا فإيقاعية الفواصل القدسية ضرب من أضرب التناص اإل
 الًيف إيضاح الصورة وإجياد التذكري وضرب املثال للقياس عليه استدال ايوقع تشاركً

ه لو زار أخاه العبد املريض؛ ومنه فاحلديث كوجود ذلك اآلدمي رب اوإسقاطً
انالقدسي خطاب يفسر القرآن الكرمي ومها من مشكاة اإلعجاز سي.   
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