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 ملخص البحث
ً فنا بالغیا مـن فنـون البـدیع التـي تعتمـد سـمة التكـرار -)Paronomastic repetition(ُیعد التردید  ًَّ ًمكونـا بنائیـا َ ً ِّ َ ُ

، الجنــاس: ایــة كبیــرة مــن لــدن البالغیــین مثلمــا حظیــت بهــا بعــض الفنــون البدیعیــة مثــل هــذا الفــن بعنَولــم یحــظ، لهــا
ّوحقیقـة األمـر أن ، والمشاكلة وغیرها من الفنون اُألخرى؛ وذلك على خلوصه إلى الموسیقا حـسب، والمقابلة، والمطابقة

  . ة خالف ذلك الزعمإذ تبین من خالل هذه الدراس، ٌهذا الفن لم یكن كما وصفه بعض من أرباب البدیع
ویأتي هذا البحـث محاولـة جـادة للوقـوف علـى القیمـة البالغیـة والجمالیـة لهـذا الفـن مـن خـالل دراسـة بنیتـه دراسـة 

وكـان ، وصفیة تحلیلیة من خالل المنهج التولیدي الـذي یعتمـد المـستویین الـسطحي والعمیـق فـي دراسـة الفـن المـذكور
ًإذ ألف فیه ظاهرة أسلوبیة رصـینة ال تقـل شـأنا عـن بعـض فنـون البـدیع الـواردة ، فنالقرآن الكریم مادة تطبیقیة لهذا ال َ َّ

ًوكان من فضیلة هذا البحث أن توصل إلى القیم الجمالیة التي تفرزها موسیقا التردید فضال عن الدالالت المركزیة ، فیه ََّ ْ
  .ذكوروالهاشمیة التي بدت واضحة من السیاقات القرآنیة التي تحوي الفن الم

  املقدمة  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ّوالحمــد هللا حمــدا ال یحــصیه عــد ِ ُِ ، ّوال ینتهــي إلــى حــد، ً
ِوالـــصالة والـــسالم علـــى خـــاتم النبیـــین وآلـــه أزمـــة الحـــقِّ  َِّ ِّ ُ ُ

ِوألسنة الصدق ِسفن النجاة والمیامین الهداة وبعد، َِ ُ:  
ــدر ــدرس األســلوبي ق ــإن لل َف ْ ــي الكــشف عــن َ ــل ف ُه الجلی

ـــي  ـــة ف ـــة المنبجـــسة مـــن األســـالیب التعبیری القـــیم الجمالی
ســواء أكانــت هــذه المنجــزات ، َّالمنجــزات النــصیة البدیعــة

ًوسواء كان الجمـال كائنـا فـي ، أم قرآنیة، ًأم نثریة، ًشعریة ُ
أو فـــي المـــستوى ، مـــستوى الـــسطح الـــصیاغي لألســـالیب

  .العمیق لها
 فــي َاألســاسَقــرآن تؤلــف المحــور َّولمــا كانــت بالغــة ال

ــى بإشــراق -قــضیة اإلعجــاز  ّوأنَّ قیمــة هــذه البالغــة تتجل
 -في أسالیبها التعبیریـة المتنوعـة وتقنیـات تلـك األسـالیب

سعى البحث إلى الوقـوف علـى واحـد مـن أسـالیب البالغـة 

مط هـذا الذي انتظم في سـ) التردید(في القرآن الكریم وهو 
 دراسـة بالغیـة فــي -التردیـد( ـًاًالبحـث عنوانـا لـه منـصوص

  ).تقنیات األسلوب القرآني
ًوقد قصدت إلى هذا الفن بالدرس واالستقصاء إنـصافا  ُ
ُلـه ممــا لحقــه مـن حیــف القــادحین بـه الواضــعین إیــاه فــي  َّ ِ

ُدرج الــــضعة والــــدنوع  ُّ ِ ّ ــــى -كونــــه فــــي رأیهــــم-ِ ً خالــــصا إل
ْالزخــرف غیــر المجــدي وأنــه مــنحط القــدر َ  فــي َال أثــر لــه، َّ

َالتحــسین ولــیس بینــه وبــین أنــواع البــدیع قــرب والنــسبة ٌْ ِ َ ُ .
ــي  ــة الت ــى المنزل ــه إل ــى ألجــل الوصــول ب ــا من ًوســعیا حثیث ً
َّینبغــي أن یكــون فیهــا بوصــفه فنــا تعبیریــا جمــیال حــل فــي  ً ً ً

وهـــو عــدد مـــن الـــذكر ، ًموضــعا فـــي القــرآن الكـــریم) ١٣(
َجلیل إذا ما وزن بعـدد ذكـر فنـون بدیعیـة أخـرى فیـ ه نحـو ُ

تأكیــد المــدح بمــا (و )القــول بالموجــب(و) األطــرافتــشابه (
  .الخ)....أسلوب الحكیم(و) التجرید(و) یشبه الذم

 -فــي البحــث المــذكور-وجــاءت دراســة هــذا األســلوب 
ًدراســـة وصـــفیة تحلیلیـــة للثنائیـــات التردیدیـــة علـــى وفـــق  ً
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وذلك لبیان تقنیـات ، مستویي السطح والعمق لبنیة التردید
ب الفنیة المتمثلـة بالمكونـات البنائیـة لـه مـن حیـث اُألسلو

والمعطیـــات ، الخــصائص الــصوتیة والــصرفیة والموســیقیة
 وضــالالتالتعبیریـة المتمثلــة بدالالتــه المركزیــة والــسیاقیة 

  .تلك الدالالت
ــدأ الــشیوع هــو المرتكــز  ــوم األســاسوكــان مب ــذي یق  ال

علیـــه البحـــث فـــي ترتیـــب ثنائیـــات عناصـــر التردیـــد التـــي 
علـــى وفــق هـــذا -إذ یتــصدر، تــضمنها الــشواهد القرآنیـــةت

َ المفهـــوم الـــسیاقي العـــام للـــنص المتـــضمن بنیـــة -المبـــدأ ِ ُّ ُّ ُ
ُالتردید وهو ما عبـرت عنـه باسـم  َّ ْالبعـد(َ علـى حـین یـأتي ) ُ

ِّلیـــــدل علـــــى المعنـــــى الـــــسیاقي األكثـــــر ) اآلصـــــرة(اســـــم 
وبعــد ذلــك تأخــذ الثنائیـات حظهــا فــي التوزیــع ، خـصوصیة

ًساس صیغها البنائیة كأن تكون تلك الصیغ اسـمیة على أ َ ِ َِ
ــة، أو فعلیــة،  ــواع ، أو حرفی وتحــت كــل نــوع مــن هــذه األن

وتحلــل ، َتنــدرج الــسیاقات القرآنیــة المتــضمنة بنیــة التردیــد
ــة ــى مكوناتهــا البنائی ــة إل ــان قیمهــا ، عناصــر كــل ثنائی ِوبی َِ

  .البالغیة والجمالیة والنفسیة
ُهذا ما استطعت بذله ُ فـإن ،  من جهـد فـي هـذا المبحـثُ

َّوان نـد عـن فهمـي مـا لـم ، ُأصبت فبتوفیـق مـن اهللا تعـالى َ ْ ٕ
  .أتبین فیه أمري فمن نفسي وفوق كل ذي علم علیم

  :الرتديد
ــدیع التــي تؤلــف مظهــرا مــن  ًالتردیــد فــن مــن فنــون الب

ـــدوال ـــدة مـــن استـــصحاب ال ّمظـــاهر الموســـیقا المتول ِّ ََ أي ، ُ
ًفظــین مــشتركین اشــتراكا كــامال المتولــدة مــن الجمــع بــین ل ً

. )١(أو بـین أكثــر مــن لفظــین، ًأو جزئیــا، األصــواتفـي كــل 
َأمــا مــدلوالت الــدوال فــي هــذا الفــن فهــي مستــصحبة معهــا  َ ْ ْ َّ ُ ّ

ــــضا ــــسطحي ، ًأی ــــي المــــستویین ال ــــان ف أي أنهمــــا متوافق
ّلهـذا فـإن التردیـد یقـع فـي مـستوى استــصحاب و، والعمیـق

الـذي یكـون ضـمن مظـاهر ، أصول الدال وأصـول المـدلول
ــى  ــداللي األدن موســیقا األصــوات المحــصورة فــي اإلطــار ال

ّنفــسه یــدل ) التردیــد(ّومــن الواضــح أن لفــظ  .)٢()اللفــظ(=

تكـرار َّعلى أنه مظهر إیقاعي من خـالل وجـود خصیـصة ال
  .فیه

ِتفعیــل(وهــو فــي اللغــة  َردد الثــوب مــن : ((مــن قــولهم) َ َ َّ َ
ُجانــــب إلــــى جانــــب وردد الحــــدیث تردیــــدا أي كــــرره َ َّ ًَ َ ّ ٍ(()٣( .

ِواألصل فیه رجع الشيء ُ ْ َ
ُوصرفه )٤( َ)٥(.  

َّفیبـدو أن مـنء حـده هـو ، أمـا فـي اصـطالح البالغیـین َ ّ
ُوهـو أن یـأتي الـشاعر : ((فـي قولـه) هــ٤٥٦ت(ابن رشیق َ

ٍبلفظــة متعلقــة بمعنـــى ًثــم یردهــا بعینهـــا متعلقــة بمعنـــى ، ٍ ُّ َُ
ـــه: آخـــر ـــسیم من ـــي ق ـــت أو ف ـــي البی ـــول ، ٍف ـــك نحـــو ق وذل
َزهیر ُ)٦(:  

ًمن یلق یوما على عالته هرما ًِ َ َ ِْ َِّ ْ َ  
ًیلق السماحة منه والندى خلقا                        َُّ ُ َّ َ َ َ ْ َ  

َفعلق  َّ َ َیلق((َ ْ ِثم علقها بالسماحة، بهرم)) َ َّ َ َّ((....)٧(.  
ّوعمــم ابــن أبـــي اإلصــبع المــصري هـــذا التعریــف ولـــم  ِْ ِ ُ َ َّ َ َ

ْیقصره على الشعر ِ ْ ُ وحـده - كما فعل ابن رشـیق مـن قبـل-ُ ُّ َ َ
ًهو أن یعلق المـتكلم لفظـة مـن الكـالم بمعنـى: ((لدیه ْ ُ ِّ َ ُ َّثـم ، ْ

ًیردهــا بعینهــا ویعلقهــا بمعنــى آخــر ُ ِّ ُ َُّ ّوهــو الحــد الــذي ، )٨())ُ
ّعول علیه كل من جاء بعده من أرباب البالغة َ)٩(.  

ـــد ـــالمعنى وتب ـــد ب ـــى االصـــطالحي للتردی ـــة المعن و عالق
ًإذ َأنَّ الدال األول في التردید یـردد ثانیـة، ٍاللغوي واضحة َّ ُ ّ ،

ولكــن بلحــاظ الفــارق الــداللي بینهمــا والمتحقــق مــن تعلــق 
كل واحد منهمـا بجهـة غیـر الجهـة التـي یتعلـق بهـا الـدال 

ــــك فــــإنَّ التردیــــد هــــو. األخــــرى ــــدالین  ِوعلــــى ذل نــــسبة ال
ّكـــررین إلـــى جهتـــین مختلفـــین مـــن حیـــث الداللـــة أو الم

ًولم یكن االخـتالف بینهمـا ذاتیـا أبـدا بـل االخـتالف ، النحو ً
ــردان فیــه َفــي محیطهمــا فــي الــسیاق الــذي ی ِ وألجــل هــذا ، َ

ــــیس ، المــــستوى مــــن االخــــتالف ــــد مــــن التجن َّعــــد التردی ُ
  .)١٠(المتحقق باإلضافة
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  : التكوين البنائي للرتديد
ــى  ــد یعتمــد فــي األســاس عل ّلقــد تقــدم القــول إن التردی

ًولكن بفارق جزئـي فـي اسـتعماله مـرددا ، إعادة لفظ بعینه ّ َ ُ ٍ
ــیس موجــودا فــي اســتعماله أوال ًل ــد نــتج هــذا الفــارق ، ًّ وق

َن استعمال بالـسیلق قـصد إلیـهالداللي ع ِ ُ ولـیس هـو مـن ، ٍ
ّوفــن التردیــد مــن . )١١(جهــة االســتعمال اللغــوي المــشترك

ــــدال وأصــــول  ــــا أصــــول ال ــــصحب فیه ــــي یست ــــون الت ُالفن ُ
ـــي ، المـــدلول ـــر االســـتعمال ف ـــا تكری ـــق فیه ـــي یتحق أي الت

اللي بـین اللفظـین السیاق الواحـد ولكـن بلحـاظ الفـارق الـد
ــررین ــى جهتــین مختلفتــین ، المك الناشــئ مــن نــسبتهما إل

ــا ــا أو نحوی ًداللی ــي ، ً ــا ف ــا داللی ــیس مــن حیــث اختالفهم ًول
  . ذاتهما كما هو في حال التجنیس

فــي مــستوى الــسطح الــصیاغي ) التردیــد(وتتــألف بنیــة 
ّمن دالـین أو دوال متكـررة متماث ًة تمـاثال تامـا وهـو أعلـى لـَّ ً

ًیــشابه ذلــك مجیئهــا متماثلــة أیــضا فــي ، هــذا الفــنمراتــب  ً
ولكن ثمة إضافة تأتي لهـا أهمیتهـا فـي ، المستوى العمیق

ٍوهـي اخـتالف المنطقـة التـي یـسلط كـل دال ، إنتاج المعنى َُّّ ُ ُ
َفاعلیته علیها فتعمل على تنمیة تلك الفاعلیـة ومـدِّها إلـى  ُ َ

  .)١٢(مساحة واسعة في الصیاغة
َّأما متعلقا الدالین في هـذه البنیـة فإنهمـا  علـى الـرغم -ّ

 نجـدهما -من اختالفهما في المستویین السطحي والعمیـق
َّیریــدان إلــى الموافقــة فــي العمــق بلحــاظ تعلقهمــا بالــدالین 

َالمتماثلین المكررین ْوان-ومعنـى هـذا أنَّ التردیـد . َّ  توافـق ٕ
 فـإن -َّفیه الـداالن فـي الـسطح والعمـق مـن حیـث الوظیفـة

ُفاعلیته اإلنتاجیة رهینة ببنیة العمق ِ ٌ)١٣(.  
ویتحقــق عنــصر التكــرار فــي بنیــة التردیــد مــن خـــالل 

وكذلك بعد أن یتألف ، التشاكل الصوتي للدالین المتماثلین
ّ المتكررین بدالین مختلفین البناء التردیدي بتعلیق الدالین

وهو األمر الذي یجعل ، على المستویین السطحي والعمیق

ّكل دال من دوال بنیة التردید  ًیبـدو مركـزا إیقاعیـا خاصـا ((ّ ً ًّ
ّتتصل به داالت خاصة به تختلـف عـن األخـرى ممـا یجعـل 

ًالتماثـــــــل الــــــــسطحي تمــــــــاثال عمیقــــــــا فــــــــي العالقــــــــا  تً
  .)١٤())السیاقیة

ـــن أن نوضـــح هـــذا التنظیـــر التحلیلـــي لبنیـــة  ویمك
  : المتقدم )١٥(التردید من خالل تطبیقه على قول زهیر

ًمن یلق یوما على عالته هرما ًِ َ َ ِْ َِّ ْ َ  
َیلق السماحة م                    َ َّ َ ْ َنه والندى خلقاَ ُ ُ َّ  

ــــي البیــــت  ــــد ف ــــسطحي لبنیــــة التردی ــــستوى ال فالم
ــدالین  ــین ال ــام ب َّالمــذكور یظهــر التوافــق الت ُ ِ ــق(ُ َیل ْ ــق/ َ ْیل َ( ،

حافظـا ، ّوهذان الداالن مثلما حافظـا علـى بنائهمـا الـشكلي
ــــق ــــى توافقهمــــا العمی ــــدالین . ًأیــــضا عل َّأمــــا تعلقهمــــا بال ُُّ ُ ّ

ًهرما(المختلفین  ِ فیكـون ، )الـسماحة(و، شخصوهو اسم ) َ
ّفكل تعلـق منهمـا یعـد ، ًإضافة مهمة جدا في إنتاج المعنى َ ُ ٍ ُّ

ــــا ــــل دال مــــردد منهم ــــسلط ك ــــة ی ٍمنطق ُّ ُ ٍّ ُّ ّ ُ ــــا ً ــــه علیه ُفاعلیت َ .
ـــــان  ـــــسطحي -فالمنطقت ـــــي المـــــستویین ال ـــــا ف ْوان اختلفت ٕ

ّ إال أن المتأمــــل یكــــاد یوحــــدهما؛ َألنَّ هــــاتین -والعمیــــق ّ َّ
َالمنطقتین عملتا ِ َ على تنمیة فاعلیة الدالین المرددین ومـدِّ َ َ َُ َ َّ َّ

فنجـد ، تلكما المنطقتـین إلـى مـساحة واسـعة فـي الـصیاغة
ًأن بنیة السطح تقدِّم ناتجا أولیا هو ًِّ َ ُ ًمن یلـق هرمـا: ّ ِ َ َ ْْ َ َیلـق ، َ ْ َ

َالــــسماحة والنــــدى َّ ًوهــــذا النــــاتج وان بــــدا متخالفــــا فــــي . َ ْ ٕ
ُالمستوى السطحي إال أنه یفضي  َّ : ّ إلـى أن-فـي العمیـق-ّ

ُهرما هو السماحة والندى ً ِ وهو توافـق تـام بـین االسـم . )١٦(َ
ِهرم( ). الـسماحة والنـدى(والصفتین المالزمتین لـه وهمـا ) َ

ِویبدو لي أیضا أن مجيء البنیـة التردیدیـة ضـمن أسـلوب  َِّ ً
ــــك ا ــــشرط والجــــزاء قــــد عــــزز ذل َّال ــــین َ ــــتالحم ب ّلتوحــــد وال

ًفضال عن أنَّ عنصر التكـرار الـذي َأوجـد إیقاعـا . المعنیین ًَ َ
ـــتالحم ـــي ذلـــك ال ـــد أســـهم أیـــضا ف ًمخـــصوصا فـــي التردی ً .

  : ویمكن توضیح كل ذلك في الرسم البیاني اآلتي
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  .المفاجأة واإلدهاش بالتنامي الداللي: المرتكز النفسي
ِهرم(المبالغة في المدح وتوكیده وتكثیفه في شخص : المعنى البالغي ْحتى یصبح عین السماحة والندى) َ َ.  

  

  المستوى السطحي  

 )جواب الشرط                       () جملة الشرط)           (علقهُمت(و) فعل الشرط) (اسم الشرط(

  )تخالف في المستوى السطحي(
  )منطقتا اإلضافة التعلیقیة(

ُمفعوالن مختلفان لمسند متكرر( ِ(  

َیلق: الدال( ْ ً هرماَ ِ َ   
  )تخالف في المستوى السطحي( 

  )ــــراريالبعد التكــــــــــــــــــــــــــــ(
  )تماثل صوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تام(

َیلق ْ    السماحةَ
 

ًمن یلق هرما ِ َ َ ْ َ  
 

َیلق السماحة ْ َ  
 

  )توافق في المسوى العمیق(

َیلق ْ   یجد: َ
 

ًیلق هرما ِ َ َ ْ َ  
 

َیلق السماحة ْ    والندىَ
 

  )ِّمنطقة توحد المتعلقین بالدال المردَّد(

ِهرم: (   الناتج الدالي العمیق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یساوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )  َ  )السماحة والندى(ـــــــــــــــــــ

 )بسبب المالزمة التامة بین الصفة والموصوف بها(

ُیجد: یلق: (المستوى العمیق َ(  
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  يدالقيمة البالغية للرتد
على الرغم من ذكر بعض أرباب البالغة لهذا الفن فـي 

ِووقــوفهم علیــه بحــدِّه، مؤلفــاتهم ِوتحلیــل بعــض شــواهد، َ ِ ِ ، ِهِ
ِوالتفریـــق بینـــه وبـــین بعـــض الفنـــون التـــي تتنـــاظر معـــه ُ َ ِ .

نجدهم لم یشیروا إلى قیمته البالغیة كدأبهم في كثیـر مـن 
ویبـــدو لـــي أنَّ هیمنـــة مفهـــوم الزخـــرف ، )١٧(فنــون البـــدیع

هــو الــذي جعــل ، البـدیعي والســیما فــي المحــسنات اللفظیـة
او الزخـرف كمـا هـو ، عدى الحلیةهذا الفن في نظرهم ال یت

وأكثــر مــرارة مــن . )١٨(شــأن كثیــر مــن فنــون البــدیع األخــر
ِّ الفـن وخلــوه ذلـك هـو إشــارة بعـضهم إلــى عـدم جـدوى هــذا ُ ُ

ٕوایجــاب تركــه واهمالــه وهــو مــا ذهــب إلیــه ، مــن الفائــدة ٕ
:  إذ یقول-بعد المحسنات اللفظیة-) هـ٧٣٩ت(القزویني 

ــا تیــسر (( ََّهــذا م ــالى-ََ ــاذن اهللا تع ــره مــن -ب ُ جمعــه وتحری ُ ُ ُ ْ َ
ْوبقیـــت أشـــیاء یـــذكرها فیـــه بعـــض ، أصـــول الفـــن الثالـــث

ُالمـــصنفین منهـــا مـــا یتعـــین إهمالـــه ألحـــد لعـــدم :  ســـببینَّ
ََونحو ماال َأثر له فـي التحـسین ... ،دخوله في فن البالغة

ّكما یسمى التردید ُإنكـار ابـن حجـة ،  وأشـد مـن ذلـك )١٩())ُ
ـــوي  ــــ٨٣٧ت(الحم ـــدیع ووصـــفه ) ه ـــن الب ـــسبة هـــذا الف ُن ُ ْ َ  

ـــدر ـــه بانحطـــاط الق ِل ْ ـــه، َ ـــي قول ـــك ف ـــه: ((وذل ـــذي أقول   : وال
وال بینهمــا ، ُإنَّ التردیــد والتكــرار لــیس تحتهمــا كبیــر أمــر

ْوبــــین أنــــواع البــــدیع قــــرب وال نــــسبة ٌ ْالنحطــــاط قــــدرهما ، ُ َ  
ــــــك ْعــــــن ذل ــــــا ، َ ــــــا تعرضــــــت إلیهم ــــــوال المعارضــــــة م ُول ْ َّ  
ویبــدو مــن خــالل هــذا الكــالم والــذي . )٢٠(..))َّفــي بــدیعیتي
 -وغیــره مــن الفنــون-یــیم الــسلبي لهــذا الفــن قبلــه أنَّ التق

ّإنمـــا تكــــون بــــسبب مــــن التعویــــل علــــى النظــــرة الجزئیــــة  َّ  
تجاه الفن المذكور وعزله عن الوحدات اللغویـة والـسیاقیة 

  فهـــــم بـــــذلك یقـــــصرون النظـــــر علـــــى ، التـــــي یـــــرد فیهـــــا
من غیر أن یمتد ، السمة التكراریة للوحدات اللغویة حسب

   ذلــــك التكـــــرار التـــــي تعمـــــل ذلــــك النظـــــر إلـــــى متعلقـــــات
ًعلى التفریق بین الدالین المكررین داللیا َ   ولـذلك اسـتدرك . َّ

  

بعــد مراجعتــه لمــا ذكــره ابــن أبــي -ابــن حجــة علــى كالمــه 
اإلصــبع المــصري بــشأن هــذا الفــن والتفریــق بینــه وبـــین 

ُّولكـــــن ذكـــــر زكـــــي الـــــدین بـــــن أبـــــي : (( فقـــــال-التكـــــرار َ َ َ
ََأنَّ اللفظـة  وهـو، ًبینهما فرقا فیه بعض إشـراق )٢١(اإلصبع

َّالتي تكرر في البیت ًوال تفید معنى زائدا، َُ بل الثانیة عین ، ً
هي التكرار؛ واللفظة التي یرددهـا النـاظم فـي بیتـه ، األولى

ــر معنــى األولــى ــى هــذا ، ًتفیــد معنــى غی ــد؛ وعل هــي التردی
ُض مزیـــة یتمیـــز بهـــا علـــى بعـــ) التردیـــد(التقـــدیر صـــار لــــ َّ ّ ُ

ّ ومـــع ذلـــك فـــإن ابـــن .)٢٢(..))ویتحلـــى بـــشعارها) التكـــرار(
َحجة فانها ال تتعدى لدیه حالوة تردیدها بالفم ِ َ)٢٣(.  

ًفـــي حـــین أشـــار بعـــض البالغیـــین القـــدماء أیـــضا 
ّ أن أهمیتـــه تكمـــن فـــي جعـــل الكـــالم باقتــضاب شـــدید إلـــى

ًمتناسبا ومفیدا فائدة جدیدة ً)٢٤(.  
َُأمـــا الـــدرس البالغـــي الحـــدیث ّفإنـــه یـــرى أن للتردیـــد ، َّ َّ

ًقدرته على ترتیب الداللة والنمـو بهـا تـدریجیا فـي نـسق ((
یرافق الجانب الـداللي . )٢٥())أسلوبي یعتمد التكرار اللفظي

ُّاإلیقــاع الموســیقي الــذي یعمــل ، المتنــامي فــي هــذه البنیــة ُ
َمنبها على حدوث مغایرة داللیة من خالل الـداالت المكـررة  َّ َّ ً ِّ
َالتي تعلق بها مـا حقـق تلـك المغـایرة؛ والسـیما إذا جـاءت  َ َُ ََ َ ََّ َّ َ َ

ْتلـــــك الــــــداالت المـــــرددة علــــــى وفـــــق نظــــــام  َ َ َّ المــــــازورة (ّ
ــي الــوزن *)()موســیقیةال ،  اإلیقــاعيالمتماثلــة المقــادیر ف

ـــون  ـــك یك ـــي ذل ـــد(وف ـــأثیر ) التردی ـــي الت ـــه ف ـــغ غایت ـــد بل ق
وال . والجمـال والفائـدة؛ بـسبب مـن هـذا التوافـق الموســیقي

ُیعــزب عــن بالنــا التــوازن الــذي یحدثــه التردیــد بــین الــدوال  ُ ُ ِ ْ ُ
ِالمـرددة مــن جهـة ومتعلقــات تلـك الــدوال مـن جهــة أخــرى؛  َ َّ

  ُتــي تنـــبجس فكــل ذلــك قــد ســاعد علـــى تعزیــز المعــاني ال
مظهـــر مـــن مظـــاهر ((َّمــن فـــن التردیـــد الـــذي اتــضح إنـــه 

ـــة ـــات الداللی ـــد مـــن الطاق ـــى عكـــس مـــا ، تفجیـــر الجدی   عل
ومـن أهــم المعــاني المــستفادة  )٢٦())یـوحي بــه فــي الظــاهر

ـــــــد ـــــــارب، مـــــــن التردی ـــــــق بالتق ـــــــذي یتحق ـــــــف ال   ، التكثی
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ــــة ــــد والمبالغ ــــل ، والتأكی ــــق بالتقاب ــــذي یتحق ــــف ال والتخفی
ــى معــان نفــسیة یفــصح ، )٢٧(والتردیــد ٍوكــل ذلــك یفــضي إل

  .عنها السیاق ویعززها الفن المذكور
أمــا الفــرق بینــه وبــین التــصدیر فقــد ذكــره ابــن رشــیق 

ـــائال ـــن رشـــیق أنَّ : ((ًالقیروانـــي ق ـــد ذكـــره اب ـــصدیر فق والت
فـال تجـد ، ّقوافي تـرد علـى الـصدورٌالتصدیر مخصوص بـال

ــب المــؤلفین ــع مــن كت ــذلك حیــث وق ّتــصدیرا إال ك ــم ، ً ٕوان ل
. )٢٨(...))والتردید یقع في أضـعاف البیـت، ًیذكروا فیه فرقا

،  البنیـة بالنـسبة إلـى التـصدیروفي ذلك إشارة إلى انغالق
ّیتحـــول ((ففـــي األولـــى ، وانفتاحهـــا بالنـــسبة إلـــى التردیـــد

وتكاد ، الشكل التعبیري إلى بنیة مغلقة بدایتها هو نهایتها
كانـت ((في حـین ، )٢٩())التسمیة تشي بهذا الناتج الداللي

بنیة التردید تسمح للسیاق الوارد بعد تكرارها باالمتداد مما 
  .)٣٠())یجعلها بنیة مفتوحة

  الرتديد يف القرآن الكريم
ـــریم فـــي  ـــي القـــرآن الك ـــن التردیـــد ف ـــر ف ) ١٣(ورد ذك

، منهـــا بـــصیغة االســـم) ٧(جـــاءت الـــداالت فـــي ، ًموضـــعا
ــا ًمتــضمنة جمیعــا بعــدا دینی ً ـــ) ٤(ارتبطــت ، ً آصــرة (منهــا ب

َرب العالمین: ([تمثلت بالثنائیات) إیمانیة ِ َ َ ْ ِّ َرب موسى/ َ ُ َِّ[(( ،
ُّربنــــا(و ِرب الــــسماوات واَألرض/ ّ ْ َ َِ َ َّ ُّ ِســــماعون للكـــــذب(و)] َّ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ /

ـــ َســـماعون لق َِّ َ ُ ـــم/ رســـل اهللا(، و)ٍْومَ ـــي ) اهللا اعل وارتبطـــت ف
أصــحاب (تمثلــت بالثنائیــة ) آصــرة جزائیــة(موضــع واحــد بـــ

آصـرة (، وارتبطت في موضع آخر بـ)أصحاب الجنة/ الجنة
لیلـة / لیلة القـدر(تمثلت بالثنائیة التردیدیة ) زمنیة قدسیة
ً، وتــضمن التردیـد اآلخـر بعــدا جمالیـا ارتبطــت )القـدر خیـر ً
ٍوَأكــــواب (تمثلــــت بالثنائیــــة ) آصــــرة تكوینیــــة( بـــــعناصــــره َ َْ

َقواریرا ِ ٍقواریرا من فضة/ ََ ِ َِّ َ ِ ََ.(  
مــن أســالیب التردیــد بــصیغة الفعــل تــضمن ) ٤(وجــاء 

ـــه ) ٣( ـــة فی ـــضا ارتبطـــت داالت البنی ـــا أی ـــدا دینی ًمنهـــا بع ً ً
/ یؤمنـــون بـــاآلخرة(تمثلـــت بالثنائیـــات ) آصـــرة إیمانیـــة(بــــ

 /ال یعلمـــون(و)  یبـــایعون اهللا/یبایعونـــك(، و)یؤمنـــون بـــه

فـي حـین تـضمن اآلخـر ) ًیعلمون ظـاهرا مـن الحیـاة الـدنیا
ــة فیــه بـــ ًبعــدا أخالقیــا ارتبطــت داالت البنی ــة(ً ) آصــرة جزائی

َیأكلون َأموال(تمثلت بالثنائیة  َُ ْ َ ُ ْ   ).ًیأكلون نارا/ َ
ًتــضمنا بعــدا ، أمــا التردیــد الحرفــي فــورد فــي موضــعین

) آصـرة تــآزر ســلبي( بنیـة احــدهما بـــّارتبطــت داالت، ًدینیـا
، فـي حـین ارتبطـت الـداالت )مـنهم/ مـنكم(تمثلت بالثنائیة 

تمثلت بالثنائیـة ) آصرة إیمانیة تعبدیة(في البنیة األخرى بـ
  ).فیه/ فیه(

وقد وردت مواضع التردید في القرآن الكـریم علـى وفـق 
  :األشكال البنائیة التي تقدمت وهي في اآلتي

  :مسيالرتديد اال-١
ـــسیاقات  ـــق ال ـــى وف ـــه عل ـــة فی ـــى التردیدی وجـــاءت البن

  :القرآنیة اآلتیة
ّوهـو مـا عبـر عنـه التردیـد : اإلقرار بربوبیة اهللا تعالى-

الذي ورد في مقام إقرار سـحرة ) ِّرب موسى/ ِّرب العالمین(
قـــال ). ع(فرعــون بالوحدانیـــة بعـــد رؤیـــتهم معجـــزة موســـى

  $   #  "  !    Ö  ×   Ø  Ù﴿: تعالى
ُّربنا(والتردید  )٣١(﴾  (  )  '    % ِرب الـسماوات / ّ َ َ َّ ُّ َّ

ِواَألرض ْ الذي ورد في مقام إعـالن أهـل الكهـف توحیـدهم ) َ
واعتــــرافهم بربوبیــــة اهللا تعــــالى وهــــم بــــین یــــدي جبــــروت 

  ± ﴿  : كما فـي قولـه تعـالى، )٣٢(دقیانوس من غیر مباالة
²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  ﴾ )٣٣(  

ــرآنیین ــصین الق ــدم مــن الن ــا تق ــي م ــدال ، ُیلحــظ ف ــد ال ّتردی
ّرب( ًّففي اآلیة األولى ذكر هذا الدال مكررا ،مرتین) َ غیـر ، ّ

 غیر اللفظ الذي تعلق به عند تكراره فالـدال ٍبلفظ ّانه تعلق
 أضــــیف إلــــى دال آخــــر -فــــي هــــذه البنیــــة–) رب(ّاألول 

ـــى وهـــو  ـــي المعن ـــه ف ـــالمین(مخـــالف ل وكـــذلك األمـــر ) الع
ًبالنــسبة إلــى الــدال الثــاني المــردد فإنــه ُأضــیف أیــضا إلــى  ِ ّ

ّ، فالـداالن )موسـى وهـارون(الدالین المتخالفین معه وهمـا 
ّرب(ّالمكـــرران  ّرب/ َ ًوردا متـــوافقین تمامـــا فـــي المـــستوى ) َ

 -المتعلقــة بهمــا–ّأمــا الــدوال األخــرى  ،الــسطحي والعمیــق
ــضا ــي المــستویین أی ــة ف ــا ، ًفجــاءت متخالف ــو رددن ــن ل ْولك َ

المذكورة إلى بنیة العمق الـسیاقي لوجـدنا أنَّ هنـاك  الدوال



  دراسة بالغیة في تقنیات األسلوب القرآني - الرتديد         عد جواد يوسف اخلفاجي                                         اس. د. م
 

 
  
 ٨١                                                            )٤- ٣(  )٧ (

٢٠٠٨

ًتوافقــا بینهــا واضــحا فــي الموضــعین هــو اهللا ) رب(فلفــظ ، ً
ّوان ، علــــى أســــاس رعایتــــه للعبــــاد وعنایتــــه بهــــمتعــــالى 

ومنهـا ، أو جمیـع المخلوقـات، هم جمیع البـشر) العالمین(
ّ، فالرب فـي الـدال األول )ع) (موسى وهارون(  فـي بنیـة –ُّ

ـــظ -التردیـــد ـــى العمـــوم وهـــو لف  أضـــیف إلـــى مـــا یـــدل عل
 إلـى مـا -فـي الـدال الثـاني–، فـي حـین أضـیف )العالمین(

 البـشر الـذین مـنهم النبـي موسـى ّهو أخص من ذلـك وهـم
 -وزیــره فــي نــشر الرســالة الــسماویة–وأخــوه هــارون ) ع(

ّأنَّ رب العــالمین هــو : فیكــون النــاتج الــداللي لهــذه البنیــة
َوخــص االســمان العلمــان . ُّرب موســى وهــارون َ َّ موســى (–ُ

ـــارون ـــان الـــسحرة-بالـــذكر) وه أو .  لإلشـــعار بتتمـــیم إیم
ّإلزالة الوهم أو الظن من ْ ّ التبـاس معنـى الربوبیـة بمـدعیها َ

أو أنَّ ذكرهمـا جـاء مـن أجـل ، ًكفرعـون مـثال، من غیر اهللا
َّالتفصیل والتشریف على أساس أنهما التزما دعوة النـاس 

: یقـول الفخـر الـرازي فـي ذلـك. إلـى اإلیمـان بـاهللا وتوحیـده
قــال لهــم فرعــون ) ّآمنــا بــرب العــالمین: (بــأنهم لمــا قــالوا((

ِّقال إیاي تعنـون ألنـي ) رب موسى(فلما قالوا َّإیاي تعنون  َ َّ
، زالـت الـشبهة) وهارون: (ََّأنا الذي ربیت موسى فلما قالوا

ٰوعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا بإلـ وقیـل ، ه الـسماءَّ
ّإنما خصهما بالذكر بعد دخولهمـا فـي جملـة العـالمین ألن  ّ ّ

 اإلیمان بـه وهو الذي دعا إلى، التقدیر آمنا برب العالمین
ــــــل. موســــــى وهــــــارون ــــــذكر تفــــــضیال : وقی ًخــــــصهما بال َّ

ًونجــد بعـــد هــذا أنَّ ثمـــة معنــى نفـــسیا ، )٣٤(...))ًوتــشریفا
والتبهیـــت ، التحقیـــر: ُیـــستفاد مـــن التردیـــد المـــذكور وهـــو

وقریــب مــن ذلــك مــا جــاء فــي اآلیــة . بالمجابهــة والتحــدي
ّغیـر أن الـدال الثـاني . وضوع إقـرار الربوبیـةفي م. األخرى
ٰرب السمـــ(–فیها  ُّ كان أعم مـن الـدال األول ) ـــوات واألرضَ

  ).ّربنا(
) صــلى اهللا علیــة وآلــه وســلم(التــسریة عــن الرســول -

ــد  ــه التردی ــر عن َّوهــو مــا عب َّســماعون للكــذب(َ َّســماعون / َ َ
طبـة الذي ورد مرة واحـدة فـي القـرآن فـي مقـام مخا، )لقوم

اهللا تعـــالى لرســـوله وحثــــه علـــى عـــدم االهتمـــام والمبـــاالة 
ألنــه . بمــسارعة المنــافقین مــن الیهــود فــي الكفــر واالفتــراء

  d  e   f  g﴿ :قال تعـالى، )٣٥(متول لنصرته
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فـي اآلیـة –َّوداال التكرار في المستوى السطحي للتردید 
ـــــذكورة َّســـــماعون/ َّســـــماعون( همـــــا -الم ّوهمـــــا داالن ) َ

ّمتوافقان في المستویین السطحي والعمیق؛ فالـسماع اسـم 
َســمع(مــشتق مــن الفعــل  ِ ــة ) َ ــصیغة المبالغــة للدالل جــاء ب

ّنَّ ما تعلق بكـل منهمـا مـن دوال على كثرة االستماع غیر أ
ــــسطح، أخــــرى ًورد متخالفــــا فــــي مــــستوى ال َ َ والمــــستوى ، َ

  .العمیق المعجمي
ــا  ــق وهم ــي منطقــة التعلی ــواردان ف ــداالن ال ــذب(ّفال ) الك

َوردا متخـالفین فـي المـستویین المـذكورین ولكـن ) القـوم(و َ ُ
ّسماعون(تعلقهما بالدالین  ًحقق توافقا فـي بنیـة العمـق ، )َ َّ

ْسیاقي فالكذب مـصدره القـوم الموصـوفون بـذلكال َ ُ ُ والمـراد ، ََ
 المفتــرون مــن أحبــار الیهــود -فــي الــنص المــذكور–بهــم 

َالذین یحرفون الكلم عن مواضعه ّ َ ّأمـا الموصـوفون بـشدة ، ُ
فهـم المنـافقون مـن الیهـود الراضـون بمـا ، االستماع إلیهم

. )٣٧(یفتریــــه األحبــــار ویفتعلونــــه مــــن الكــــذب علــــى اهللا
ــاتج  َّوالمعنــى أنهــم یــسمعون الكــذب مــن مــصدره فكــأنَّ الن
َّالداللي لهذه البنیة في النص المـذكور هـو أن الـسماعین  ّ

ّللكذب هم السماعون للكـذابیین مـن القـوم اآلخـرین وهنـا ، ّ
وال یغیــب هنــا ، یتحقــق التوافــق فــي بنیــة العمــق الــسیاقي

ّسـماعون(تكـرار دال التردیـد عنصر اإلیقـاع المتولـد مـن  َ (
الــذي یعمــل علــى المحافظــة علــى اســتمرار معنــى الــسماع 
ومتعلقه لیتحقق تعزیز ذلك المعنى في النفس فتـزداد منـه 

  .ًنفورا
ًویمكن أن نلمس معنى نفسیا مـن التردیـد المـذكور 

) صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(وهــو تــسلیة الرســول محمــد 
لموصـوفین بـذلك الوصـف ّعلـى أسـاس أن ا، وتجلیة حزنه

السلبي سیكونون غیر قادرین على إیذائـه أو تیئیـسه مـن 
  .  َّألن اهللا تعالى ال محالة ناصره. مواصله دعوته
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بيان اإلصرار علـى الكفـر بـسبب الكبـر النفـسي-
َ

وهـو مـا : ِ
ــه ــر عن ــد ، ّعب ــم/ رســل اهللا(التردی ــذي ورد مــرة ) اهللا أعل ّال

ِبیـان طبیعــة الكبــر فــي واحـدة فــي القــرآن الكـریم فــي مقــام 
ذلــك الكبــر الـــذي ، نفــوس أعــداء رســل اهللا تعـــالى ودینــه

ــذاتي ، یمــنعهم مــن اإلســالم ــازهم ال ــة أن یخــسروا امتی ْخفی
: قـال تعـالى. )٣٨(الذي یحفظ لهم خصوصیتهم بین األتباع

﴿  µ   ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À  ÁÂ  

Ã   Ä   Å  Æ  ÇÈ  ...﴾)٣٩(.  
وهمـا ، )اهللا/ اهللا( بلفظي الجاللـة -هنا-یتمثل التردید 

ّالداالن المركزیـان فـي بنیـة التردیدیـة مـاثلین توقـد وردا م، ّ
ّأمـا مـا تعلـق بهمـا مـن ، والعمیـقفي المستویین السطحي 

ّدوال  ُرســـل( مثـــل لفـــظ أخـــرىَ ّالمـــضاف إلـــى الـــدال األول ) ُ
المــسند إلــى الــدال الثــاني ) أعلــم(واســم التفــضیل ، )اهللا(

ًالمردد نفـسه وهـو لفـظ الجاللـة أیـضا َّفإنهـا متخالفـة فـي ، َّ ِ
، خـالفتالمستویین المذكورین ولكن على الرغم من ذلك ال

ً ثمة اتفاقا كائنـا بینهمـا فـي المـدلول العمیـق َّفإننا نجد أنَّ ً
رســل (فـــ، َّوأنـه قــد تحقــق مــن خــالل التعلیـق بلفــظ الجاللــة

ــــسهمهــــم ) اهللا ــــیس أنف  موضــــع رســــالته ومــــستودعها ول
 أعلـم اهللا: (َّوهو المعبر عنه بالدال الثاني ومتعلقه، غیرهم

ًوهذه الجملة المـستأنفة كانـت تـدرجا ). حیث یجعل رسالته َّ
ــردعفــي ــرد وال ّ ال

وهــو ظــالل معنــى مــستفاد مــن هــذا . )٤٠(
  .التردید

ّوهـو مـا عبـر : ُبيان املوازنة التفاضـلية يف اجلـزاء االخـروي-
الــذي ورد ) أصــحاب الجنــة/ أصــحاب الجنــة(عنــه التردیــد 

ّمــرة واحــدة فــي القــرآن فــي مقــام الموازنــة التفاضــلیة بــین 
 النـار وجـزاء أهـل الجنـة مـع تقریـر تفـضیل أهـل جزاء أهل

    M  N  O  P﴿ :قــــال تعــــال. الجنــــة فــــي الجــــزاء
Q   RS  T  U  V  W﴾)٤١(.  

) أصـحاب الجنـة(َّ بالدال المكرر -ههنا-یتمثل التردید 
ـــــسطحي َالـــــذي ورد بتكـــــراره ً متوافقـــــا فـــــي المـــــستویین ال

ًغیـــــر أنَّ األول كـــــان معطوفـــــا علـــــى الفاعـــــل ، والعمیـــــق ّ
علــى ســبیل عقـد الموازنــة التفاضــلیة فــي ) أصـحاب النــار(

ٍحین كان الدال الثـاني مبتـدَأ كـالم مـستأنف مـسوق لبیـان  ُّ
ــــــة عــــــدم االســــــتواء ــــــو . كیفی ــــــداء ه ــــــك االبت ــــــر ذل ُوخب َ َ

َّوعلى ذلـك فـإنَّ متعلقـي الـدالین . )٤٢()الفائزون( َ ِّ َِ َ أصـحاب (ُ
متخالفــان فــي ) هــم الفــائزون(و) ال یــستوي(وهمــا ) الجنــة

ـــر أنهمـــا  ـــدالین -المـــستویین المـــذكورین غی َّبتعلقهمـــا بال
 َّ یــردان إلــى التوافــق-المركــزیین المــذكورین وبنیــة التردیــد

فعــدم اســتواء الفــریقین ، بینهمــا فــي بنیــة العمــق الــسیاقي
ٌیعني ترجیح الحسن منهما على القبیح؛ وذلك أمر موجـود  ِ َ َ

هــــم (وهـــو مــــا أكـــده متعلــــق الـــدال الثــــاني ، فـــي الــــذهن
ومعنـــى هـــذا أنَّ عـــدم االســـتواء بـــین الفـــرقین ، )الفـــائزون

خـسران (و) فـوز أصـحاب الجنـة(متحقق في النتیجـة وهـو 
ًوفـي ذلــك نلمـس معنــى هامـشیا مــن هــذا ). لنــارأصـحاب ا

ًالتردید یفیـد التنبیـه الوقـائي مـن الغفلـة التـي تعتـري كثیـرا 
ــــى ملــــذات الحیــــاة  مــــن النــــاس بــــسبب مــــن التهالــــك عل

  .)٤٣(الدنیا
وهـو : بیان وصف نعیم الجنة والمتعـة الجمالیـة فیهـا-

) قـواریرامن فـضة/ واریراقـ.. بــأكواب(َّما عبـر عنـه التردیـد 
ّالــذي ورد مــرة واحــدة فــي القــرآن الكــریم فــي مقــام وصــف 
َمـشهد لمـا فـاق العقـل تــصوره مـن الـصنع البـدیع والــدقیق  ِ
ـــا  ـــي منه ـــة الت ـــي الجن ـــرف ف ـــیم والت ـــة والنع لوســـائل المتع
َّاألكواب القواریر الـشفة التـي هـي بـصفاء الفـضة ولونهـا َّ ،

  .)٤٤(حتى إنها ال تحجب ما بداخلها
   n  o  p   q   r  s     t      u﴿: قــــال تعــــالى

v  w  x  y  z  {  |  ﴾)٤٥(.  
فیـه الـشراب وغیـره َّوهـو مـا قـر ، والقواریر جمع قـارورة

ّوهـــــو القـــــارور أیـــــضا الـــــذي ال یكـــــون إال مـــــن الزجـــــاج  ً
ًوقد جاء هذا اللفظ داال مكررا في بنیـة التردیـد . )٤٦(خاصة َّ ّ َ

َغیر أن متعلقي ، ًمتوافقا في المستویین السطحي والعمیق ِّ َ َ ُ
-) ن فــضةمـ(و، )أكــواب: (وهمـا-) قــواریر(ّالـدال المكـرر 

وردا مختلفین في المستویین المذكورین ولكن یبـدو أنهمـا 
َّتوافقـــا فـــي العمـــق الـــسیاقي بعـــد تعلقهمـــا بالـــدال المـــردد 

ٌهـي نعـت ألكـواب ) كانـت(علـى أسـاس أن جملـة ) قـواریرا(
مــستتر یعـــود علــى األكــواب وقــواریرا خبـــر ) كانــت(واســم 

ًحـاال ) قـواریرا(فیكـون ، تامـة) كانـت(ْأو أن تكون ، )كانت(
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ــــت: أي ــــواریر(و. )٤٧(كون ــــدل مــــن ) ق ــــة ب ــــواریر(الثانی ) ق
فعنـد ذلــك تكــون . )٤٨(ًأیــضا) الفـضة(ُاألولـى، وقــد نعتـت بـــ

ــــضي،  ــــون الف ــــة ذات الل ــــواب الزجاجی القــــواریر هــــي األك
َّوصفت بذلك لشدة صفائه ْ َ ِ ا وصـفاء مـا فیهـا مـن الـشراب، ُ

ــــا صــــفاء  ــــضة ولكــــنَّ له ــــن ف ــــا مخلوقــــة م ــــون أنه َأو ك َّ
 وعلیه فـإنَّ النـاتج الـداللي لطرفـي التردیـد فـي )٤٩(القارورة

ــا  ــى التوافــق بینهمــا تكوین ــسیاقي یفــضي إل ًبنیــة العمــق ال
  .ّعلى مستوى الهیأة واللون والنقاء والرقة

رغیـب فـي متـع اآلخـرة وحـث اللهفـة علیهـا، وفي ذلك ت
ُمــرددا علــى أســاس أنــه مركــز ) القــواریر(وجــاء ذكــر لفــظ  ََّ ً ّ ُ

ــالفطرة، فكیــف إذا  ــه النفــوس ب اســتقطاب جمــالي تنــزع إلی
ّكان متلقي هذه الصورة  ََ َّ بجرس دالیها المشعر بالتكوین –ُ ِ

ُ مـــــن أبنـــــاء لفحهـــــم هجیـــــر الـــــصحراء –ّالحــــسي لهمـــــا  ُ َ ِ َِ
  !الشمس وقساوة المكان؟وتصویحات 

اإلخبــار عـــن عظمــة الـــزمن المقــدس لنـــزول القـــرآن -
  :الكریم

ِلیلــة القــدر(َّوهــو مــا عبــر عنــه التردیــد  ْ َ ِلیلــة القــدر / ُ ْ َ ُ
َ، الـذي ورد مــرة واحـدة فـي القــرآن فـي مقـام اإلخبــار )خیـر ّ

ــي  ــة الرمــضانیة الموعــودة المــشهودة الت عــن عظمــة اللیل
 وابتهـــال، لیلــة بـــدء نـــزول ُّســجلها الوجـــود كلــه فـــي فــرح

. )٥٠()ّصـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم(القرآن على قلب محمـد 
  0  /         .  -  ,      +  *  (  )  '﴿: قال تعالى

1  2   3  ﴾)٥١(.  
ــــدالین تمثلــــ ّت بنیــــة التردیــــد فــــي اآلیــــة المــــذكورة بال

َّالمركزیین المكررین  ِلیلة القدر(َّ ْ َ َاللذین وردا متوافقین في ) ُ َّ
ــة القــدر هــي. المــستویین الــسطحي والعمیــق ــة : ((ُفلیل ُلیل

  3     2  1  ﴿: تقــدیر األمــور وقــضائها مــن قولــه تعــالى
لخطرها وشـرفها علـى ، وقیل سمیت بذلك )٥٢(﴾   5  4

ْومعنـــى القـــدر فـــي اللغـــة هـــو كـــون . )٥٣())ســـائر اللیـــالي
ُّالشيء مساویا لغیره من غیر زیادة وال نقصان، وقـدر اهللا  َ ً
ًاألمــر یقــدِّره قــدرا؛ وذلــك إذا جعلــهُ  علــى مقــدار مــا تــدعو  ْ َ ُ ُ

ِالقـدر(وفـي معنـى تـسمیة هـذه اللیلـة بــ. )٥٤(إلیه الحكمة ْ َ (

ّأما االختالف بـین طرفـي . )٥٥(أقوال كثیرة غیر التي ذكرناه
ْمـا لیلـة القـدر(التردید المذكورین  َ َ َُ ٌلیلـة القـدر خیـر/ ْ ِ ْ َ َ َُ َّفإنـه ) ْ

ُّمتأت من تعلق كل دال منهما بطبیعة تر كیب الجملـة التـي ٍ
ًحل كل واحد منهمـا فیهـا، فالـدال األول ورد متعلقـا بــ َِّّ َ ُ ) مـا(ّ

االســـتفهامیة التـــي هـــي خبـــر مقـــدم لـــدى الجمهـــور، وانَّ 
أمـا . )٥٦( مبتدأ لذلك الخبـر-األولى) لیلة القدر( أي -هذا

، )٥٧()یـرخ(الدال الثاني فهـو مبتـدأ خبـره المتعلـق بـه هـو 
وهنا یتحصل نوع من التباین األسـلوبي بـین ركنـي التردیـد 
ًاذ جــاء الــركن األول مفیــدا معنــى التعظــیم؛ فــي حــین أفــاد 
الثاني معنى اإلخبار، وعلى الـرغم مـن هـذا االخـتالف بـین 

ــة العمــق الــسیاقي لهــذا التر ــإن بنی ــد تعمــل ّاألســلوبین ف دی
على توحید الدالین فیها فیكون النـاتج الـداللي عندئـذ هـو 
ًتعظــیم شــأن لیلــة القــدر، فلمــا كانــت هــذه اللیلــة خیــرا مــن 

هـــي المعـــادل المعنـــوي ) الخیریـــة(ألـــف شـــهر فـــإنَّ هـــذه 
وفـي هـذه المنطقـة ). ما أدراك مـا لیلـة القـدر(للتعظیم في 

مــا یتعلــق یتحقــق التوافــق بــین دالــي التردیــد بــالنظر إلــى 
  .بهما من دوال ُأخر

ویستشعر من التردید المذكور معنـى تعظـیم شـأن هـذه 
ًاللیلـــة وتـــشریفها والحـــث علـــى فعـــل الطاعـــة فیهـــا رجـــاء 

لیلـة (وال یعزب عن بالنا ترداد اإلیقاع الموسیقي لـ. للثواب
ًالــذي یعمــل علــى جعــل هــذه اللیلــة ماثلــة فــي خــط ) القــدر

ـــد ـــي التفكیـــر والتأمـــل ال تبرحـــه أب َّا حتـــى یعـــزز معناهـــا ف ً
  .النفس

  :الرتديد الفعلي-٢
مواضـــع مـــن ) ٤(وجـــاء هـــذا النـــوع مـــن التردیـــد فـــي 
  :القرآن الكریم على وفق السیاقات اآلتیة

  :التحذیر من الجزاء السلبي-
/ َیــأكلون أمـــوال الیتـــامى(ّوهــو مـــا عبــر عنـــه التردیـــد 

ــأكلون ــارا... ی ــرآن ) ًن ــي موضــع واحــد مــن الق ــذي ورد ف ال
 )٥٨(كریم في مقـام تحـذیر النـاس مـن أكـل أمـوال الیتـامىال

ــــال تعــــالى   T  U  V  W  X  Y  Z﴿: ق

[  \   ]  ^_  ̀  a  b ﴾)٥٩(.  
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/ یـــأكلون(تمثــل التردیـــد فـــي اآلیـــة المـــذكورة بالـــدالین 
، وما المتوافقین في المستویین السطحي والعمیق) یأكلون

ــدالین  ــا مــن ال ــق بهم ــامى(تعل ــارا(و) َأمــوال الیت وهــذان ) ًن
) األمــوال(ّالــداالن متخالفــان فــي المــستویین المــذكورین، فـــ

غیـر . من حیث الهیأة والجـوهر والتكـوین) النار(هي غیر 
ُّأن رجوع ركني التردید إلـى بنیـة العمـق یفـصح عـن توحـد  َ َُ ّ َ ْ ُ ُ ّ

 الـركنین المـذكورین في المعنى وتحقیـق معادلـة تامـة بـین
ـــدلول  ـــي الم ـــان ف ـــركنین متالزم ـــك ال ـــى أســـاس أن ذین ّعل
ُالعمیـق، فأكــل أمــوال الیتــامى یجــري مجــرى أكــل النــار مــن  ْ َ
ــد یطلــق أســم أحــد  ــه ویــستلزمه، وق ــه یفــضي إلی ــث أن ُحی َّ
ــــق المجــــاز  ــــى اآلخــــر، توســــعا عــــن طری ًالمتالزمــــین عل

ــه )٦٠(واالســتعارة ــى ظــاهره وحقیقت ــك جــار عل ــل إنَّ ذل ، وقی
ُوهــو أنَّ آكــل مــال الیتــیم ظلمــا یبعــث یــوم القیامــة ولهــب  َ ُ ً

ّورجــح . )٦١(النـار یخـرج مــن فیـه ومـسامعه وأذنیــه وعینیـه
لمعنـــى علـــى التوســـع، حمـــل ا) هــــ٦٠٦ت(الفخـــر الـــرازي 

لكنـه . )٦٢())تنـاول المطعـم((فاألكل في اللغة معروف وهو 
ًیــستعمل مجـــازا إلرادة معنـــى كـــل أنـــواع االتالفـــات و كـــل ((ُ

ِإنَّ عامة مال الیتـیم فـي : أحدها: التصرفات المتلفة لوجوه
ُأكل لحومهـا ویـشرب ألبانهـا، ُذلك الوقت هو اَألنعام التي ی ُ ُ

َّإنه جرت العـادة فـیمن : وثانیها. فخرج الكالم على عادتهم
َّأنفق ماله في وجوه مراداته خیرا كانت او شـرا، إنـه یقـال ً ً :

إنَّ األكـل هـو المعظـم فیمـا یبتغـى : وثالثهـا. َّإنه یأكل ماله
  .)٦٣())من التصرفات

 ظــالل - فــي اآلیــة الكریمــة– التردیــد ویظهــر مــن هــذا
معنى نفسي یتمثل بالترهیـب والتخویـف والتحـذیر الـشدید، 

 أي –وهذه الشدة مستشعرة مـن خـالل بیـان ظرفیـة األكـل 
َّمـــستقره ومحلـــه وهـــو  َ َ : ، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى)بطـــونهم(َ

﴿F  G﴾)والقـــــول ال یكـــــون إال بــــــالفم، )٦٤  ّ
 والطیـــران ال )٦٥(﴾H  I    J  K   ﴿: وقولـــه تعـــالى

ّیكـــون إال بالجنـــاح، والغـــرض مـــن كـــل ذلـــك هـــو التوكیـــد 
  .)٦٦(والمبالغة
ـــصدیق - ـــالقرآن مـــن دواعـــي ت ـــان أنَّ اإلیمـــان ب بی

ــــــــا ــــــــة ومخالفته ــــــــر عنــــــــه :  )٦٧(العاقب ــــــــا عب   ّوهــــــــو م
ـــــ ـــــاآلخرة(د التردی ـــــون ب ـــــه/ یؤمن ـــــون ب ـــــذي ورد ) یؤمن َال َ َ  

  S﴿: مرة واحدة في القرآن الكریم وذلك في قوله تعالى

T   U  V  W  X  Y  Z  [    \  ]  ^  

_`  a  b  c  d  ef   g  h  i  

j﴾)٦٨(.  
) یؤمنـون/ یؤمنـون(هنـا بالـدالین ٰتمثلت بنیة التردیـد ه

 فــي المــستویین الــسطحي والعمیــق، ّوهمــا داالن متوافقــان
ـــان بهمـــا  ـــداالن المتعلق ّأمـــا ال وضـــمیر ) اآلخـــرة( وهمـــا –ّ

 فإنهمـا متباینـان فـي -العائـد علـى القـرآن) الهـاء(الغائـب 
المـستویین المــذكورین، فـاآلخرة غیــر القـرآن، ولكــن نــسبة 
َّالدالین المركزیین إلى ذینك المتعلقـین عملـت علـى توحیـد 

عمنق السیاقي اذ جعلت اإلیمان بـاآلخرة المعنى في بنیة ال
َمعادال اإلیمان بـالقرآن او بالرسـول  صـلى اهللا علیـه وآلـه (ً

ّوذلك أن أصـل الـدین خـوف العاقبـة، فمـن خافهـا ) ((ّوسلم
أي أنَّ ثمــة عالقــة . )٦٩())لــم یــزل بــه الخــوف حتــى یــؤمن

 وذكـر .سببیة بین ركني التردیـد تفـضي إلـى تلـك المعادلـة
ّإن : األول((ًالعلماء في تقریـر هـذه الـسببیة وجوهـا ثالثـة 

ـــؤمن بالوعـــد والوعیـــد  ـــذي ی ـــو ال ـــاآلخرة ه ـــؤمن ب ـــذي ی ال
ُوالثــواب والعقــاب، ومــن كــان كــذلك فإنــه یعظــم رغبتــه فــي  ّ َ ُ ّ
ــالغ فــي  ــول العقــاب، ویب ــه عــن حل تحــصیل الثــواب، ورهبت

 العلـم النظر والتأمل في دالئل التوحید والنبـوة، فیـصل إلـى
إنَّ دیــن محمــد علیــه الــصالة والــسالم : واإلیمــان، والثــاني

ُّمبنـــي علـــى اإلیمـــان بالبعـــث والقیامـــة، ولـــیس ألحـــد مـــن 
األنبیاء مبالغة في تقریر هذه القاعدة مثل مـا فـي شـریعة 
محمــد علیــه الــصالة والــسالم، فلهــذا الــسبب كــان اإلیمــان 

أمـرین بنبوة محمـد علیـه الـصالة والـسالم وبـصحة اآلخـرة 
یحتمل أن یكون المراد من هـذا الكـالم : متالزمین، والثالث

ّالتنبیــه علــى إخــراج أهــل مكــة مــن قبــول هــذا الــدین، ألن 
ّالحامل على تحمل مشقة النظر واالسـتدالل، وتـرك ریاسـة 
ــواب،  ــیس إال الرغبــة فــي الث ّالــدنیا وتــرك الحقــد والحــسد ل

ْوالرهبة من العقاب، وكفار مكـة لمـا لـم  ّ َّ َّ یعتقـدوا فـي البعـث ُ
والقیامـة امتنـع مــنهم تـرك الحــسد وتـرك الریاســة فـال جــرم 
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یبعـــد قبـــولهم لهـــذا الـــدین واعتـــرافهم بنبـــوة محمـــد علیـــه 
  .)٧٠())الصالة والسالم

ًوهـــذا الوجـــه األخیـــر یعـــد معنـــى نفـــسیا مـــستفادا مـــن  ً ّ
ــد فــي اآلیــة المــذكورة  الــنفس أو لبیــان أنَّ طبیعــة. التردی

متــى صــدقت بــاآلخرة واســتیقنتها صــدقت بالكتــاب وتنزیلــه 
  .)٧١(ورسوله

           :بيان أن معيار العلم هو معرفة اآلخرة والعمل من أجلها-
ًیعلمـون ظـاهرا / ال یعلمـون(ّوهو مـا عبـر عنـه التردیـد 

ریم وذلـك الـذي ورد مـرة واحـدة فـي القـرآن الكـ) من الحیاة
في مقام بیـان التبـشیر بغلبـة الـروم للفـرس فـي المـستقبل 
ــم  َّالقریــب وأنَّ ذلــك مــن علــم اهللا، وهــو وعــد منــه، أمــا عل
أكثـــر النـــاس فهـــو مـــا دام ال یتجـــاوز الـــدنیا فهـــو الجهـــل 

  )  '  &  %  $  #"  ! ﴿: قـــال تعـــالى. )٧٢(بعینـــه

)    *   +   ,   -  .  /  0  1  2    3  

4  5     6  7        8  ﴾.)٧٣(  
ــي اآلیــة المــذكورة بالــدالین  ــل التردیــد ف / یعلمــون(ّتمث

َّاللذین توافقا فـي المـستویین الـسطحي والعمیـق، ) یعلمون
ّأما الداالن المتعلقان بهما وهما  النافیة غیر العاملـة، ) ال(ّ

، فهمــا متخالفــان )ًظــاهرا( وهــو والمفعــول بــه للــدال الثــاني
فــــي المــــستویین المــــذكورین، ولكــــن بــــالنظر الــــى ركنــــي 

َّ بـدالیهما المركـزیین المـرددین، ومـا تعلـق بهمـا-التردید َّ َّ- 
ُّنجــد أنَّ داللــة العمــق الــسیاقي تنــزع نحــو التوحــد، فالــدال  ََ

 مـــن أحـــد العوامـــل الـــصیاغیة اإلضـــافیة –األول ومتعلقــة 
ـــــي(وهـــــو  ـــــالركن األول والمت) النف ـــــل ب ـــــون(مث    -)ال یعلم

ًیأتي معادال معنویا لمـا یـدل علیـه الـركن الثـاني الـذي هـو  ً
فیكـــون االثنـــان بمعنـــى ) ًیعلمـــون ظـــاهرا(ٌبـــدل منـــه وهـــو 

  ّالجهــل، وهللا در الزمخــشري حــین لمــح هــذا الملمــح المهــم 
ــــول  ــــه ((إذ یق ــــه أبدل ــــة أن ــــن النكت ــــدال م ــــذا اإلب ــــي ه   َّوف

َّقامــه ویــسد مــسده لیعلمــك أنــه منــه وجعلــه بحیــث یقــوم م َ ّ ُّ  
  ال فـــرق بـــین عـــدم العلـــم الـــذي هـــو الجهـــل وبـــین وجـــود 

  وینبغــــي أن ننظــــر . )٧٤())العلــــم الــــذي ال یتجــــاوز الــــدنیا

ومجیئه نكرة في هـذا ) ًظاهرا(إلى متعلق الدال الثاني وهو 
ــة معلومــاتهم، وفــي هــذا التقلیــل  ــد األشــعار بقل البــاب لیفی

ّناســبة لمعنــى النفــي فــي الــدال األول وعنــد ذلــك یطــابق م
وهنــا یتحقــق التوافــق بینهمــا فــي العمــق . )٧٥(المبــدل منــه

  .كما بینت ذلك من قبل
بيـان اتــصال قلـوب املــؤمنني مباشـرة بــربهم عـن طريــق -

  ):ّصلى اهللا علیه وآله وسلم (للنبيبيعتهم 
) یبـایعون اهللا/ یبایعونـك(تردیـد ّوهو ما عبر عنه ال

َالــذي ورد مــرة واحــدة فــي القــرآن الكــریم فــي مقــام التنویــه  َ َ
ًوعــدها بیعــة ) ّصــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(ببیعــة الرســول  ّ

    "  ! ﴿: ، وذلــــك فــــي قولـــه عــــز وجــــل)٧٦(هللا تعـــالى

#  $  %  &  ...﴾)٧٧(.  
المبایعــة والطاعــة، وبایعـــه : - فــي اللغــة–بیعــة ال

ُعاهـــده، فالمبایعـــة هـــي المعاهـــدة : علـــى األمـــر مبایعـــة ُ َ َ
َوالمعاقدة كأنَّ كـل واحـد مـن المتبـایعین بـاع مـا عنـده مـن 

. )٧٨(صـاحبه وأعطـاه خالـصة نفـسه وطاعتـه ودخیلـة أمــره
والتردیــد . )٧٩(اب البیــعالــصفقة علــى إیجــ: واألصــل فیهــا

َّ بالــدالین المركـزیین - ههنــا–متمثـل  ) یبــایعون/ یبــایعون(َّ
َاللــذین وردا متــوافقین فــي المــستویین الــسطحي والعمیــق،  َ َ َّ
ــا ضــمیر المخاطــب  ــدالین وهم ــق بــذینك ال ــا تعل ــذلك بم وك

) ّوآلـه وسـلمصلى اهللا علیـه (العائد على الرسول ) الكاف(
ــة – ــل بلفــظ الجالل ، )اهللا( واالســم الظــاهر الــصریح المتمث

ّوكال المتعلقین وردا مفعوال لداله المكرر  ّ ً َ َ وهـذان ) یبایعون(َ
ّالمتعلقان مختلفان فـي المـستویین الـسطحي والعمیـق ألن 

 بمعنـى - هنـا–وقـد جـاء . الضمیر هو غیر االسم الظاهر
والرســول غیــر اهللا ) مّصــلى اهللا علیــه وآلــه وســل(الرســول 

ــق لركنــي  ــدلول العمی ــى الم ــا إل ــو رجعن ــن ل عــز وجــل، ولك
 مـــن خـــالل –التردیـــد لوجـــدنا أنَّ النـــاتج الـــداللي یفـــصح 

ُّ عــن توحـــد فــي المعنــى بینهمــا، وتكـــوین -ســیاق الــنص ََ
ـــا،  ـــة بینهم ـــن وجـــود مالزمـــة تام ـــسبب م ـــة ب ـــة تام   معادل
  وعنـــــد ذاك یكــــــون معنـــــى مبایعــــــة المـــــؤمنین للرســــــول 

هـي ذاتهـا مبـایعتهم هللا عــز ) ّصـلى اهللا علیـه وآلـه وســلم(
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ـــزان .وجـــل ـــول صـــاحب المی ـــك یق ـــي ذل ـــه : ((وف   ! ﴿فقول
صـلى اهللا ( تنزیل بیعتـه ﴾&  %  $  #    "

َّمنزلـة بیعتــه تعـالى بــدعوى أنهـا هــي، )  ّعلیـه وآلـه وســلم
بــه مــن بــذل ) ّصــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(فمــا یواجهونــه 

ّبه إال اهللا سـبحانه ألنَّ طاعتـه طاعـة الطاعة ال یواجهون 
ــى طاعــة الرســول )٨٠())اهللا ، وفــي ذلــك حــث للمــؤمنین عل
وتوجیه طاعتهم له وتـرغیبهم ) ّصلى اهللا علیه وآله وسلم(

  .فیها
  :الرتديد احلريف-٣

وجـــاء هـــذا النـــوع مـــن التردیـــد فـــي موضـــعین مـــن 
  :ات اآلتیةالقرآن الكریم، وعلى وفق السیاق

التكليف حبرمة اختاذ املسلمني اليهود واألنصار أولياء-
َ َ َ

:  
َالـذي ورد فـي ) مـنهم/ مـنكم(ّوهو ما عبر عنه التردید  َ َ

موضع واحد في القرآن الكـریم فـي الـسیاق المـذكور الـذي 
یشیر إلى أنَّ الذین في قلـوبهم مـرض هـم الـذین یوالـونهم 

  #  "  ﴿: ، قـال تعـالى)٨١(تحت ذریعة خشیتهم الـدوائر

$  %  &  '  (  )*  +   ,  -.  /  

َّتكــــون التردیــــد فــــي اآلیــــة . )٨٢(﴾...  34  2  1  0
َّالكریمة مـن الـدالین المركـزیین  َ حرفـي الجـر –َّ ْ ْمـن(َ ) مـن/ ِ

 -َّاللذین جاءا متوافقین في المـستویین الـسطحي والعمیـق
ٍومن متعلق كل واحد منهما بـذینك الحـرفین وهمـا الـضمیر 

، واآلخـر الـدال علـى الغـائبین )كـم(الـدال علـى المخـاطبین 
فـــــــي ّ، والـــــــضمیران المـــــــذكوران داالن مختلفـــــــان )ُهـــــــم(

 - بالـدالین–َّالمستویین المـذكورین، غیـر أنهمـا بتعلقهمـا 
یعطــي لهــذا الحــرف ) ِمــن(َّالمتمثلــین بحــرف الجــر المكــرر 

فیلحظ أنَّ التغایر الذي . فاعلیته اإلنتاجیة في بنیة العمق
 فــــي –َّأدى ) مــــنهم/ مــــنكم(َّتحــــصل مــــن ركنــــي التردیــــد 

ّ إلى تغیر مفهوم المـسمى، لتغـایر االتـص-العمق ال، وهـذا ّ
ِالتغایر كون تحوال صیر فیه المؤمنین كـافرین بعـد تـضمن  ُّ َ َ ََّ َ ً َّّ َ َ

  .)٨٣(الموضوع معنى الشرط

وعلـى ذلـك فـإنَّ صـورة هــذا الـنمط مـن التردیـد الحرفــي 
ٍإنما هي صورة تحول وصیرورة كاملین ّ َّ.  

ى المعنوي الهامشي لهذا التردید في اآلیـة وكان المعط
  .)٨٤(ًالمذكورة یتمثل بالتنفیر فضال عن التحذیر والوعید

ــاء أو مــسجد الرســول - صــلى اهللا (تــشریف مــسجد قب
  :)٨٥(وتنزیه الرجال الذین یتعبدون فیه) ّعلیه وآله وسلم

َالــذي ورد فــي ) فیــه/ فیــه(ّو مــا عبــر عنــه التردیــد وهــ َ َ
ــه تعــالى ــي قول ــك ف ــرآن الكــریم وذل : موضــع واحــد مــن الق

﴿A  B  C  D  E  F    G  H  I  J  KL  M  

N  O  P  QR   S  T  U﴾)٨٦(.  
) فیــه/ فیــه(َّتمثــل التردیــد فــي اآلیــة المــذكورة بالــدالین 

َاللــذین وردا متــوافقین فــي المــستو َ َ َ یین الــسطحي والعمیــق، َّ
) لمــسجد(وكـذلك الــضمیر المتــصل بهمــا العائــد علــى لفــظ 

) رجــال(و) تقــوم(ّأمــا مــا یتعلــق بالــدالین المــذكورین وهمــا 
) تقـوم(فإنهما متباینان في المستویین المذكورین، فالفعـل 

صـلى اهللا (فیـه ضـمیر یعـود علـى المخاطـب وهـو الرسـول 
بــضرورة إقامــة العبــادة َّالــذي كلفــه اهللا ) ّعلیــه وآلــه وســلم

، )رجــال(ّفیــه واالســتغناء عــن مــسجد المنــافقین، أمــا لفــظ 
ــا هــم غیــر  ــاني المــردد، والرجــال ههن ــدال الث ــر لل َّفهــو خب

ًفــضال عــن َأنَّ هــذا ) ّصــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(الرســول 
ّاللفظ اسم ظاهر، وأنَّ المخاطب المتعلق بالـدال األول هـو 

ـــل  ـــي الفع ـــستتر ف ـــوم(ضـــمیر م ـــدیره )تق ، إذن )أنـــت(، تق
َّفالــداالن المتعلقــان بالـــدالین المكــررین، علـــى الــرغم مـــن 
كونهما متخالفین في المستویین، السطحي والعمیـق، فـان 
ــدلول العمیــق یعمــل علــى إیجــاد مناســبة وطیــدة بــین  الم
ــي  ــل ذینــك الطــرفین متوحــدین ف ــد، تجع ــة التردی طرفــي بنی

لموضـــــوعي ّفنجـــــد أن العنـــــصر ا. المعنـــــى أو متالزمـــــین
 - والسـیما بنیـة التردیـد فیهـا-المهیمن في اآلیة المذكورة

ّهـو قدسـیة المحــل والحـال فیــه، فالمحـل المقــدس هنـا هــو  ّ ِّ َِّ َ َ
ــه  ــذي عبــر عن ّذلــط المكــان الطــاهر المخــصص للعبــادة ال

ــــ ـــرآن ب ـــسجد(الق ـــه )الم ـــب علی ـــذي أعـــاد ضـــمیر الغائ   َ، ال
ـــان یقتـــضي ط ـــة التردیـــد، وهـــذا المك   هـــارة مـــرتین فـــي بنی
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ّالحــال فیــه، وهمــا أمــران متالزمــان، فــالتوافق فــي المــدلول 
ّالعمیق یبدو أنه تحصل من هـذا المعنـى ولـیس مـن حیـث 
اخـــــتالف المتعلقـــــین فــــــي المـــــستویین المــــــذكورین، أي 

ُالــسطحي والعمیــق، فالــذي یوحــد بــین الرســول  صــلى اهللا (ِّ
المحبــــین للطهــــارة هــــو ) الرجــــال(، و)ّعلیــــه وآلــــه وســــلم

ِا معـــا وهـــو أمـــر مـــالزم للمحـــل المؤســـس علـــى طهارتهمـــ َّ ًِّ َ َ ٌ
التقوى، وبذلك تتحقـق المناسـبة التامـة والمعادلـة الكاملـة 

) ّصلى اهللا علیه وآله وسلم(بین طهارتین، طهارة الرسول 
وأصــحابه وأتباعـــه مـــن جهــة، وطهـــارة المكـــان المؤســـس 
ــاتج الــداللي لهــذا  علــى تقــوى اهللا وهــو المــسجد، وهــو الن

ــادة .التردیــد ــزام مكــان معــین للعب ــك حــث علــى الت  وفــي ذل
والترغیب فیه وتعزیزه في نفس المتلقي لما یحظى بـه مـن 
شــــروط ومواصــــفات تجعلــــه یحــــصل علــــى تلــــك المكانــــة 

ــى ــزدوج مــع هــذا المعن ــة، وی ــر مــن -ً أیــضا-الرفیع  التنفی
  .سواه وتركه، وهو ما أفصح عنه سیاق النص المذكور

  اخلامتة
 دراســة -التردیــد((ســة موضــوع وبعــد أن فرغــت مــن درا

خلــصت إلــى أهــم )) بالغیــة فــي تقنیــات األســلوب القرآنــي
  :النتائج التي أجملها في اآلتي

ًفن بدیعي یؤلف ظاهرة أسلوبیة واضحة ) التردید(إنَّ - ُ ِّ
فــي القــرآن الكــریم، تتــآزر فیــه الداللــة بالموســیقى ولــیس 

ًهو زخرفا لفظیا مرذوال على ما یـراه بعـض مـن المـ ً صنفین ً
  .ومنهم القزویني، وابن حجة الحموي

 فـي بنیـة التردیـد المتمثلـة بـالتكرار –لم تكن الموسیقا 
ـــوظ  خالـــصة للتـــرنم المجـــرد عـــن القـــیم الجمالیـــة -الملف

ًاألخرى وانما تأتي الموسیقا فیها بوصـفها عـامال توصـیلیا  ً ٕ
ِّمثیـرا یبقـي ذهـن المتلقـي فـي حالـة حركـة متیقظـة متنقلـة  ِ ْ ُ ً

  .ّي بنیة التردید، تفضي إلى الظفر بالداللةبین دال
ٌضرب من التقابـل الـداللي الـذي یفـضي ) التردید(إنَّ -

ًإلى ترتیـب الداللـة والنمـو بهـا تـدریجیا فـي نـسق أسـلوبي 
  .یعتمد التكرار الموسیقي

تحقیق تماسـك الـنص مـن خـالل االسـتدعاء الـداللي -
ُالـــذي یقتـــضي فیـــه الـــدال األول فـــي البنیـــة الـــدا َّل اآلخـــر ُّ

  .ًویطلبه حثیثا
ـــي - ـــدرج ف ـــاة تن ـــي الحی ـــاني ف ـــت معظـــم المع ـــا كان َّلم ُ

نجـد ) العقلـي(و)) العاطفي((االنفعالي (الحقلین النفسیین 
أنَّ أغلب فنون البالغة ترتكز علیهما، ومنها فنون البدیع 

التوقـع، : التي تقوم في معظمها على مرتكزات نفـسیة مثـل
كیــز والتــراكم، والدهــشة، والكیــد والمفاجـأة، والتكثیــف، والتر

المرتد، والتالزم المتبادل إلـى غیـر ذلـك مـن المعـاني التـي 
معــاني التكــرار (ذكرتهــا فــي رســالتي للــدكتوراه المعنونــة بـــ
ــریم ــي القــرآن الك ــدیع ف ــون الب ــأتى قیمــة ) النفــسیة لفن َّوتت

 من قیامـه علـى مرتكـز -ً حمال على ذلك–أسلوب التردید 
وكـذا التكثیـف والتعزیــز ) اجـأة والدهـشةالمف(نفـسي قوامـه 

ّأمـا المعطیـات النفـسیة التـي ابـرز مـن . من خالل التحـول
ــا ــرة منه ــد فكثی ــضمن أســلوب التردی ــي المت ــسیاق القرآن : ال

التحقیــر، والتبهیــت، والتــسریة، والتنبیــه الوقــائي، والحــث، 
ــات تؤلــف  ــر والترغیــب والترهیــب، وكــل هــذه المعطی والتنفی

  .وب المذكور ظالل معنى لألسل
كانــت الــصیغة االســمیة التــي جــاءت علیهــا ثنائیــات -

ًالتردیــد فــي القــرآن الكــریم هــي الــصیغة األكثــر شــیوعا إذ 
وهــــي صــــورة % ٥٣.٨٤ألفــــت نــــسبتها فــــي هــــذا الفــــن 

ــون  ــي فن ــواردة ف ــات ال ــت منهــا معظــم الثنائی َأســلوبیة تَألف َّ َ
ــي  ــاس، والمــشاكلة وف ــة، والجن ــل المقابل ــة شــتى، مث بدیعی

ك إشعار بإرادة المعاني التي تفید الثبوت والتالزم، ویقل ذل
ــة  ــة الدال ــصیغة الفعلی ــى ال ــات عل ــك مجــيء الثنائی عــن ذل
علــى الحركــة فــي منــاطق محــدودة مــن الفنــون البدیعیــة 

، %٣٠.٧٦ومنهــا الفــن المــذكور، إذ كانــت نــسبیتها فیــه 
علــى حــین كانــت نــسبة ورود ثنائیــات التردیــد علــى وفــق 

  %.  ١٥.٣٨یة الصیغة الحرف
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 ٨٨                                                            )٤- ٣(  )٧ (
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  :اهلوامش
                                                

عبد الهادي (خصائص األسلوب في الشوقیات، : ینظر )١(
 .٦٠): الطرابلسي

 .٦٠: المصدر نفسه:  ینظر)٢(
 . ٣/٨٢): یحیي العلوي( الطراز، )٣(
 ٣٨٠، )ابــن فـــارس(، )مقـــاییس اللغــة(معجــم :  ینظــر)٤(

 ).ردد(
 ). ردد (٣/١٧٢): ابن منظور(سان العرب، ل:  ینظر)٥(
 .٥٣: ه دیوان)٦(
حـسن التوسـل إلـى صــناعة : ، وینظـر١/٣٣٣:  العمـدة)٧(

ــي(ُّالترســل  ــدین الحلب ــة األدب ، وخزا٢٦٤): شــهاب ال ن
 .٢/٤٤٧): ابن حجة(َوغایة اَألرب 

، ٢/٢٥٣): ابن أبي اإلصـبع المـصري( تحریر التحبیر )٨(
 .٩٦): للمؤلف نفسه(وبدیع القرآن، 

ــى إعجــاز :  ینظــر)٩( ــان المطلــع عل ــم البی ــان فــي عل َِّالتبی
، والمصباح في المعـاني ١٨٦): ابن الزملكاني(القرآن، 
ــان ــدیع، والبی ــاظم( والب ــة ١٩٤): ابــن الن ، وشــرح الكافی

ـــــي(البدیعیـــــة،  : ، والطـــــراز١٤٨): صـــــفي الـــــدین الحل
، وعــروس األفــراح فــي شــروح تلخــیص المفتــاح، ٣/٨٢
، وأنـــوار الربیـــع فـــي أنـــواع البـــدیع ٤/٤٠٤): الـــسبكي(
، والبالغــة واألســلوبیة ٣/٣٥٩): ابــن معــصوم المــدني(
 .٢٢٤): محمد عبد المطلب. د(

تیة فـي  البنیـة الـصو–تحلیل الخطاب الـشعري :  ینظر)١٠(
محمــــد . د( التفاعــــل - الكثافــــة فــــي الفــــضاء-الــــشعر
 .٢٧٨): العمري

 .٦٠: خصائص الشعر في الشوقیات:  ینظر)١١(
محمــد عبــد . د(ربیــة قــراءة أخــرى، البالغــة الع:  ینظــر)١٢(

 .٣٦٥): المطلب
 .٣٦٥: المصدر نفسه:  ینظر)١٣(
ـــات :  ینظـــر)١٤( ـــشعریة تقنی ـــا ال الخطـــاب البالغـــي والرؤی

 .١٤٦): فایز القرعان. د(، )دراسة نصیة(

                                                                            
 .٥٣:  دیوانه)١٥(
 .٣٦٥: البالغة العربیة قراءة أخرى:  ینظر)١٦(
: ، وبـدیع القـرآن١٨٦: التبیان في علـم البیـان:  ینظر)١٧(

، ١٩٤: ، والمــصباح فـــي المعـــاني والبیـــان والبـــدیع٩٦
، ٣/٨٢: ، والطــــــراز١٤٨: وشــــــرح الكافیــــــة البدیعیــــــة

 . ٤/٤٠٤: وعروس األفراح في شرح المفتاح
 لالســـتزادة مـــن قـــضیة هیمنـــة مفهـــوم الزخـــرف علـــى )١٨(

الـصبغ البـدیعي فـي : فنون البدیع والتفصیل فیها ینظـر
، والبالغـة ١٨١): أحمـد إبـراهیم موسـى(اللغة العربیـة، 

طالــب . ناصــر حــالوي ود. د( البیــان والبــدیع –العربیــة 
، والبدیع فـي الـدرس البالغـي والنقـدي ١١٩): وبعيالز

ـــة األســـلوبیة  ـــن الرؤی ـــي م ـــود . م. أ(العرب د فاضـــل عب
/ ، مـن أبحــاث المـؤتمر العلمـي الثــاني)خمـیس التمیمـي

 ١٦-١٥ للفتـــرة مــــن –جامعـــة واســـط / كلیـــة التربیـــة
 . ١٩-١٣ص: ٢٠٠٧نیسان، 

 .٢/٤٠١:  اإلیضاح في علوم البالغة)١٩(
 .٢/٤٤٧:  خزانة األدب وغایة األرب)٢٠(
 . ٢٥٥-٢/٢٥٤: یرتحریر التحب:  ینظر)٢١(
 . ٤٤٨-٢/٤٤٧:  خزانة األدب وغایة األرب)٢٢(
 .  ٢/٤٤٨: المصدر نفسه:  ینظر)٢٣(
 . ٣/٨٣: الطراز:  ینظر)٢٤(
 . ٢٢٤:  البالغة واألسلوبیة)٢٥(

ــه : المــازورة (*) ــدوین الموســیقي یقــصد ب مــصطلح فــي الت
القـــسم الـــصغیر أو الحقـــل الـــصغیر الـــذي تتـــألف بتكـــراره 
ٍالقطعة الموسیقیة وتحتوي المازورة علـى عـدد مـساو مـن 

حبیـب (نظریـات الموسـیقى العربیـة، : القیم الزمنیـة، ینظـر
 .١٨): ظاهر العباسي

 . ٦٢: خصائص األسلوب في الشوقیات:  ینظر)٢٦(
 . ٦٢: المصدر نفسه:  ینظر)٢٧(
، وأشار إلى هـذا المعنـى الـدكتور محمـد ٢/٣:  العمدة)٢٨(

 .  ١٧٦: تحلیل الخطاب الشعري: العمري في كتابه
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٢٠٠٨

 - التكـوین البـدیعي– بناء األسلوب في شعر الحداثـة )٢٩(
تقنیـــــات : ، وینظـــــر٣٩٠): محمـــــد عبـــــد المطلـــــب. د(

 .١٥٤: الخطاب البالغي والرؤیا الشعریة
 .١٥٤:  تقنیات الخطاب البالغي والرؤیا الشعریة)٣٠(
 . ٤٨-٤٧: الشعراء: ، وینظر١٢٢-١٢١:  األعراف)٣١(
تنزیــل وعیــون األقاویــل الكــشاف عــن حقـائق ال:  ینظـر)٣٢(

 . ٣/٤٧٤): الزمخشري(في وجوه التأویل 
 .١٤:  الكهف)٣٣(
 . ٢٠٧-١٤/٢٠٦): الرازي( مفاتیح الغیب )٣٤(
 . ٢/٦١٢: الكشاف:  ینظر)٣٥(
 . ٤١:  المائدة)٣٦(
 .١/٦١٢: الكشاف: ینظر )٣٧(
 . ٣/٣٧٧): سید قطب(في ظالل القرآن :  ینظر)٣٨(
، واآلیة المذكورة مـن شـواهد هـذا الفـن ١٢٤:  األنعام)٣٩(

ـــــب ـــــي كت ـــــرآن: ف ـــــدیع الق ـــــر٩٦: ب ـــــر التحبی : ، وتحری
٢/٢٥٣. 

 . ٢٢٤: البالغة واألسلوبیة:  ینظر)٤٠(
: وهــذه اآلیـــة مــن شـــواهد التردیــد فـــي. ٢٠:  الحــشر)٤١(

 . ٢/٤٤٧: خزانة األدب وغایة األرب
محیـــي الـــدین (رآن الكـــریم وبیانـــه إعـــراب القـــ:  ینظـــر)٤٢(

 . ٤٨٧-٧/٤٨٦): الدرویش
 . ٤/٨٧: الكشاف:  ینظر)٤٣(
، ومشاهد القیامة فـي ٤/١٩٨: المصدر نفسه:  ینظر)٤٤(

، والمیزان في تفسیر القرآن ٢١٨): سید القطب(القرآن 
 .٢٠/١٤١): السید الطباطبائي(

 . ١٦-١٥:  اإلنسان)٤٥(
 ). قور (٥/٨٧: لسن العرب:  ینظر)٤٦(
 . ٨/١٦٩: إعراب القرآن الكریم وبیانه:  ینظر)٤٧(
 . ٨/١٦٩: المصدر نفسه:  ینظر)٤٨(
 . ٣٠/٢٤٩:  مفاتیح الغیب)٤٩(
 . ٨/٦٢٥: في ظالل القرآن:  ینظر)٥٠(

                                                                            
: واآلیتان من شواهد التردید في الكتاب. ٣-٢:  القدر)٥١(

 .٣/٣٥٩: أنوار الربیع
 . ٤:  الدخان)٥٢(
 . ٤/٢٧٣:  الكشاف)٥٣(
ــــرآن :  ینظــــر)٥٤( ــــوم الق ــــان لعل ــــع البی ): ســــيالطبر(مجم

١٠/٤٥٦ . 
 . ٤٥٨-١٠/٤٥٧: المصدر نفسه:  ینظر)٥٥(
 . ٣/٣٥٩: أنوار الربیع:  ینظر)٥٦(
 .٣٧٠-٨/٣٦٩: إعراب القرآن الكریم وبیانه:  ینظر)٥٧(
 . ٢/٢٥٩: في ظالل القرآن:  ینظر)٥٨(
 . ١٠:  النساء)٥٩(
الیب البیـان فـي ، وأسـ٩/٢٠٠: مفـاتیح الغیـب:  ینظـر)٦٠(

 . ٤٦٣-٤٦٢، ٣٩٥): جعفر الحسیني(القرآن 
 . ٩/٢٠٠: مفاتیح الغیب:  ینظر)٦١(
 ). أكل (٢٩): للراغب األصفهاني( في غریب القرآن )٦٢(
 .٩/٢٠١:  مفاتیح الغیب)٦٣(
 . ١٦٧:  آل عمران)٦٤(
 . ٣٨:  األنعام)٦٥(
 .٩/٢٠١: مفاتیح الغیب:  ینظر)٦٦(
 . ٢/٣٥: الكشاف:  ینظر)٦٧(
 . ٩٢:  األنعام)٦٨(
 .٢/٣٥:  الكشاف)٦٩(
 .١٣/٨٢:  مفاتیح الغیب)٧٠(
 .٣/٣٠٦: في ظالل القرآن:  ینظر)٧١(
 . ٢١٥-٣/٢١٤: الكشاف:  ینظر)٧٢(
 . ٧-٦:  الروم)٧٣(
 .٣/٢١٥:  الكشاف)٧٤(
 .٣/٢١٥: المصدر نفسه:  ینظر)٧٥(
 . ٧/٤٨٦: في ظالل القرآن:  ینظر)٧٦(
 .١٠:  الفتح)٧٧(
 ).بیع (٨/٢٦: لسان العرب:  ینظر)٧٨(
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                                                           )٤- ٣(  )٧ (
٢٠٠٨

 ). بیع (٨/٢٦: لسان العرب:  ینظر)٧٩(
 . ٢٧٩-١٨/٢٧٨:  المیزان)٨٠(
 . ٢/٧٥٥: في ظالل القرآن:  ینظر)٨١(
: وهـذه اآلیـة مـن شـواهد هـذا الفـن فـي. ٥١:  المائدة)٨٢(

، والبالغـة ٢/٢٥٣: ، وتحریر التحبیـر٩٦: بدیع القرآن
 .٣٦٦-٣٦٥: العربیة قراءة أخرى

ـــرآن:  ینظـــر)٨٣( ـــدیع الق ـــراءة ٩٦: ب ـــة ق ، والبالغـــة العربی
 . ٣٦٦: أخرى

 .٢/٧٥٥: في ظالل القرآن:  ینظر)٨٤(
 . ١٦/١٩٣: مفاتیح الغیب:  ینظر)٨٥(
اآلیــة مــن شــواهد هــذا الفــن فــي بــدیع . ١٠٨:  التوبـة)٨٦(

  . ٢/٢٥٣: ، وتحریر التحبیر٩٦: القرآن
  

  :مصادر البحث
  القرآن الكریم 

 )ـــرآن ـــان فـــي الق ـــسید جعفـــر ، )أســـالیب البی تـــألیف ال
مؤسسة الطباعة والنـشر وزارة الثقافـة ، ١ط، الحسیني

  ).هـق١٤١٣(، واإلرشاد اإلسالمي
 )تـألیف محیـي الـدرویش) إعراب القرآن الكریم وبیانـه ،

  ).هـ١٤٢٥( إیران -قم المقدسة-، سلیمان زاده ١ط
 ) تــألیف الــسید علـــي ) أنــواع البــدیعأنــوار الربیــع فــي

: تحقیق) هـ١١٢٠ت(صدر الدین ابن معصوم المدني 
النجــــف ، مطبعـــة النعمــــان، ١شـــاكر هــــادي شــــكر، ط

  ).م١٩٦٨=هـ١٣٨٨(، االشرف
 )ــوم البالغــة ــي عل ــضاح ف ــضاة ) اإلی ــألیف قاضــي الق ت

جـــــــــــــالل الــــــــــــــدین بـــــــــــــن محمــــــــــــــد المعــــــــــــــروف 
ـــ ــة مــن (، )هـــ٧٣٩ت)(القزوینــي(ب تحقیــق وتعلیــق لجن
ــة بالجــامع األزهــرأ ــة العربی ــة اللغ أعــادت ، )ســاتذة كلی

مطبعـة ، )ت.د(طبعه باالوفسیت مكتبـة المثنـى ببغـداد 
  .السنة المحمدیة

 )ـــدیع القـــرآن ـــن أبـــي اإلصـــبع المـــصري : تـــألیف) ب اب

                                                                            
حفنـي محمـد . الـدكتور د: تقـدیم وتحقیـق، )هـ٦٥٤ت(

َّالفجالـة ، دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر، ٢ط، شرف
  ).م١٩٧٢=هـ١٣٩٢ (القاهرة-

 )ناصــر حــالوي. د)  البیــان والبــدیع-البالغــة العربیــة ،
بغـداد ، مطبعـة جامعـة بغـداد، طالب محمـد الزوبعـي. د
  ).م١٩٩١(
 )ــراءة أخــرى ــة ق ــألیف) البالغــة العربی ــد .د: ت ــد عب محم

 -الــــشركة المــــصریة العالمیــــة للنــــشر، ١ط، المطلــــب
ــــــان للطباعــــــة، لونجمــــــان  مــــــصر، القــــــاهرة، دار نوب

  ).م١٩٩٧(
 )محمــد عبــد المطلــب. د: تــألیف) البالغــة واألســلوبیة ،

مطابع الهیأة المصریة العامة ، الهیأة المصریة للكتاب
  ).م١٩٨٤(مصر ، للكتاب

 )التكــوین البــدیعي-بنــاء األســلوب فــي شــعر الحداثــة  (
  ).م١٩٨٨(القاهرة ، محمد عبد المطلب. د: تألیف

 )ِلــع علــى إعجــاز القــرآنَّالتبیــان فــي علــم البیــان المط (
أحمــد . د: تحقیــق) هـــ٦٥١ت(ابــن الزملكــاني : تــألیف

ـــاني ، ١ط، خدیجـــة الحـــدیثي. ود، مطلـــوب مطبعـــة الع
  ).م١٩٦٤=هـ١٣٨٣(، بغداد

 ) ـــر وبیـــان ـــر فـــي صـــناعة الـــشعر والنث ـــر التحبی تحری
ت (ابـن أبـي اإلصـبع المـصري : تـألیف) إعجاز القـرآن

ابع شـركةة مطـ، حنفـي محمـد شـرف: تحقیق، )هـ٦٥٤
  ).م١٩٦٣=هـ١٣٨٣(القاهرة ، االعالنات الشرقیة

 ) الكثافـة-البنیـة الـصوتیة-تحلیـل الخطـاب الـشعري - 
، ١ط، محمـــد العمـــري. د: تـــألیف)  التفاعـــل-الفـــضاء

الــدار ، مطبعــة النجــاح الجدیــد، الــدار العالمیــة للكتــاب
  ).م١٩٩٠(، البیضاء

 )ـــشعریة دراســـة ، تقنیـــات الخطـــاب البالغـــي والؤییـــا ال
ِّنـــصیة عـــالم ، ١ط، فـــایز عـــارف القرعـــان. د: تـــألیف) َ

المملكــــــــة اُألردنیـــــــة الهاشــــــــمیة ، الكتـــــــب الحـــــــدیث
  ).م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥(
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 )شــهاب : تــألیف، )حـسن التوســل إلــى صــناعة الترســل
ــدین محمــود الحلبــي  : تحقیــق ودراســة، )هـــ٧٢٥ت(ال

 -بغـــداد-دار الحریــة للطباعــة ، أكــرم عثمــان یوســـف
  ).م١٩٨٠(
 )أبـي بكـر علـي بـن : تـألیف) انة األدب وغایة اَألربخز

، )هــ٨٣٧ت(، )ابن حجة الحمـوي(عبد اهللا المعروف بـ
ـــق ـــاب. د: دراســـة وتحقی ، دار صـــادر، ١ط، كوكـــب دی

  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢١( لبنان -بیروت
 )محمــــد :تـــألیف) خـــصائص األســــلوب فـــي الــــشوقیات

ــــسي ، منــــشورات الجامعــــة التونــــسیة، الهــــادي الطرابل
  ).م١٩٨١(،  الرأسمالیة للجمهوریة التونسیةالمطبعة

 )شرح اإلمام أبـي العبـاس ، )دیوان زهیر بن أبي سلمى
ـــن زیـــد الـــشیباني ـــة ، أحمـــد بـــن یحیـــى ب ـــدار القومی ال

نــسخة مــصورة عــن نــسخة ، القــاهرة، للطباعــة والنــشر
  ).١٩٤٤-هـ١٣٦٣(، دار الكتب

 ) شــرح الكافیــة البدیعیـــة فــي علـــوم البالغــة ومحاســـن
ــد ــن ، )یعالب ــز ب ــد العزی ــي عب ــدین الحل ــألیف صــفي ال ت

ــي السنبــسي  . د: تحقیــق، )هـــ٧٥٠ت (تــسرایا بــن عل
ــــسیب نــــشاوي ــــة العربیــــة، ن ، مطبوعــــات مجمــــع اللغ

  ).م١٩٨٢= هـ١٤٠٢(، دمشق
 )أحمـــد : تـــألیف، )الـــصبغ البـــدیعي فـــي اللغـــة العربیـــة

، دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنــشر، إبــراهیم موســى
  ).م١٩٦٩= هـ١٣٨٨(، القاهرة

 ) ــــائق ــــوم حق ــــضمن ألســــرار البالغــــة وعل الطــــراز المت
یحیي بن حمزة بن علـي بـن إبـراهیم : تألیف، )اإلعجاز

ـــي  ـــوي الیمن ــــ٧٤٩ت (العل ـــة، )ه ـــب الخدیوی ، دار الكت
  ).م١٩١٤=هـ١٣٣٢(، مصر، مطبعة المقتطف

 )تــألیف ، )عــروس اَألفــراح فــي شــرح تلخــیص المفتــاح
مـد أحمـد بـن علـي بـن عبـد الشیخ بهاء الـدین أبـى حا

خلیل إبـراهیم . د: تحقیق، )هـ٧٧٣ت (الكافي السبكي 
،  لبنـــــان-بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیــــة، ١ط، خلیــــل

                                                                            
  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢٢(
 )تـألیف أبـي ، )العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده

ـــــي الحـــــسن بـــــن رشـــــیق ت (االزدي ، القیروانـــــي، عل
ــق وتعلیــق، )هـــ٤٥٦ ــدین: تحقی ــد محیــي ال  عبــد محم

، مـــــــــــــصر، مطبعـــــــــــــة الـــــــــــــسعادة، ٣ط، الحمیـــــــــــــد
  ).م١٩٦٤=هـ١٣٨٣(
 )دار احیـاء ، ٧ط، تألیف سید قطـب، )في ظالل القرآن

  ).م١٩٧١=هـ١٣٩١(،  لبنان-بیروت، التراث العربي
 )أبي بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر : تألیف، )الكتاب

: تحقیـــق وشـــرح) هــــ١٨٠ت (، )ســـیبویه(المعـــروف بــــ
مكتبــــة الخــــانجي ، ٣ط، رونعبــــد الــــسالم محمــــد هــــا

 مـــصر -القـــاهرة، مطبعـــة المـــدني، للطباعـــة والنـــشر
  ).م١٩٨٨=هـ١٤٠٨(
 ) الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه

أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمـر : تألیف، )التأویل
دار الفكــــــر ، )هـــــــ٥٣٨ت (الزمخــــــشري الخــــــوارزمي 
  ).ت.د(للطباعة والنشر والتوزیع 

 )العالمـــة أبـــي الفـــضل جمـــال : تـــألیف، )لـــسان العـــرب
الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور االفریقــي المــصري 

وهــي ذاتهــا ) ت.د(، بیــروت، دار صــادر، )هـــ٧١١ت (
  ).م١٩٥٥=هـ١٣٧٤(المطبوعة في بیروت سنة 

 )أبـى الفـضل بـن : تـألیف، )مجمع البیـان لعلـوم القـرآن
الثقافــة رابطــة : نــشر، )هـــ٥٤٨ت (الحــسن الطبرســي 

أعیـد طبعـه باالفـسیت مـن مركـز ، والعالقـات اإلسـالمیة
البحـــوث والدراســـات العلمیـــة التـــابع للمجمـــع العـــالمي 

مطبعة الهدى للنـشر ، للتقریب بین المذاهب اإلسالمیة
  ).م١٩٩٧=هـ١٤١٧(،  ایران-طهران، والتوزیع

 )٣ط، سـید قطـب: تـألیف، )مشاهد القیامة في القرآن ،
 ).ت.د(، دار المعارف
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 )أبــى : تـألیف، )المـصباح فـي المعـاني والبیــان والبـدیع
ابـن (عبد اهللا بدر الدین بـن مالـك الدمـشقي الـشهیر بــ

عبـد الحمیـد . د: تحقیـق وتقـدیم، )هــ٦٨٦ت ) (الناظم
ـــداوي ـــة، ١ط، هن ـــب العلمی ـــروت، دار الكت ـــان-بی ،  لبن

  ).م٢٠٠١= هـ١٤٢٢(
 ) أحمـد بـن تألیف أبـي الحـسین ") مقاییس اللغة"معجم

محمـد عـوض . د: اعتنى به) هـ٣٩٥(فارس بن زكریا 
دار احیـاء ، ١ط، واآلنسة فاطمة محمد اصالن، مرعب

ــــان-بیــــروت، التــــراث العربــــي للطباعــــة والنــــشر ،  لبن
  ).م٢٠٠١= هـ١٤٢٢(
 )فخـر الـدین : تـألیف، )التفـسیر الكبیـر= مفاتیح الغیب

، ٤ط، )هــ٦٠٦ت (محمد بن عمـر بـن الحـسن الـرازي 
مطبعـة مكتـب اإلعـالم ، مكتـب اإلعـالم اإلسـالمي: نشر

  ).هـ١٤١٣(، ایران، اإلسالمیة
 )ــرآن ــسیر الق ــي تف ــزان ف ــألیف، )المی ــسید : ت ــة ال العالم

ــد حــسین الطباطــائي ــصحیح واشــراف، محم فــضیلة : ٕت
ـــــشیخ حـــــسین األعلمـــــي مؤســـــسة األعلمـــــي ، ١ط، ال

  ).م١٩٩٧= هـ١٤١٧(بیروت ، للمطبوعات
 )ــات الموســیقى ال ــةنظری ، حبیــب ظــاهر العبــاس، )عربی

دار الحریـة ، إصدارات معهد الدراسـات النغمیـة العراقـي
  ).م١٩٨٦(، بغداد، للطباعة

  
  :الرسائل اجلامعية

 ) ـــي القـــرآن ـــدیع ف ـــون الب ـــسیة لفن ـــرار النف ـــاني التك مع
ألســــعد جــــواد یوســــف ، )أطروحــــة دكتــــوراه(، )الكــــریم

ــــــــــاجي ــــــــــة االداب، الخف ــــــــــة القادســــــــــیة، كلی ، جامع
ـــي ). م٢٠٠٧=هــــ١٤٢٨( هـــذا ) خاتمـــة(َورد ذكرهـــا ف

  .البحث حسب
  
  

                                                                            
  ):االت والدوريات(حبوث 

 ) البدیع فـي الـدرس البالغـي والنقـد العربـي مـن الرؤیـة
فاضـل عبـود . د. م. أ، )البالغیة الى الرؤیة األسلوبیة

بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة المـــؤتمر ، خمـــیس التمیمـــي
 ١٦-١٥( جامعـة واسـط-العلمي الثاني للكلیـة التربیـة

 ). م٢٠٠٧/ نیسان
  

A Rhetorical study of Repetition 
in the Holy Quran 

paronomastic repetition is one of the 
important rhetorical arts of AL-Badee', 
but unfortunately it has not been given its 
due attention by rhetorical on the ground 
that it relates to music more them to 
rhrtoric's. This study is an attempt, 
therefore, to investigates the rhetorical 
and aesthetic potential of paronomastic 
repetition by undertaking an analytical 
descriptive study of it through the 
generative approach while takes into 
consideration both the surface and the 
deep structure. the Holy Quran is taken 
as an example because it offers the 
highest and most masterly employment of 
repetition through the creation of a 
repetition musical pattern while by 
aesthetic and rhetorical off its. 

 


