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... ملخص البحث ...

ينطلق هذا البحث من فكرة مركزية هي أن الثنائيات ظاهرة كونية قبل أن تأيت 
ثنائية فضاًل عن ظواهر  اخلالق وخلقه عالقة  العالقة بني  ان  إذ  الفن واألدب،  يف 
الظلمة والنور، والليل والنهار، ويف مراحل خلق اإلنسان يف  الكون الكربى مثل 
حياته الدنيا ثم حياته اآلخرة بعد املوت، بل إن احلياة واملوت يشكالن ثنائية ضدية 
بارزة، وهناك صور الرصاع بني االنسان والشيطان أو بني بني البرش أنفسهم، منذ 
الثنائيات  الخ، واليقترص األمر عىل  اهلل آدم، أو بني االنسان والطبيعة...  ان خلق 
والتوازن. الرتادف  عىل  تقوم  تكاملية  ثنائيات  هناك  بل  إليها  أرشنا  التي  الضدية 
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... Abstract ...

The current research paper comes into fore since the 

paired-words regarded as universe phenomenon before being 

tackled in art and literature; the relation between the creator 

and the created is in pairs, and it is more evident in the great 

universe phenomena; dark and light, night and day, life and 

hereafter. Yet life and death loom evidently contradicted, the 

conflict between man and devil or between the human beings 

from the fall of Adam, or between man and nature and so forth. 

Not only is it delimited to the contradicted pairs, but there are 

concomitant pairs stemming from equality and stability.
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... المقدمة ...

وخطبه  رسائله  يف   1 .طالب ايب  ب��ن  ع��ي  املؤمنني  أميير  أدب  إن 
يف  الباحث  وجد  وقد  والتكاملية،  الضدية  بالثنائيات  يضجُّ  وحكمه 
إيصال  يف  جيل  بشكل  أسهمت  متنوعة  ثنائيات  )القاصعة(  خطبته 
فتخلق  النص  سكون  حترك  التي  الثنائيات  آلية  عرب  املتلقي  إىل  الرؤى 
إىل  تصل  حتى  تييدرجييييييًا  تتسع  الييتييي  املييياء  مييوجييات  تشبه  مييوجييات 
املتلقي. فكر  يف  االضييداد  تنافر  حيدثه  ما  بعض  وهييذا  املتلقى  جييرف 

االول،  املبحث  هلا  خصص  وقد  الرؤى  يف  منها  ثنائيات  اخلطبة  نص  يف  2 .
وهي ثنائيات موضوعية بعضها يف حقل الثنائيات الضدية وتشكل نسبة 
املوضوعية  املامثلة  ثنائيات تكاملية تقوم عىل  كبرة منها، وبعضها اآلخر 

ووحدة الرؤى.

هبا  ونقصد  الثاين  املبحث  هلا  خصص  وقد  األداء  يف  ثنائيات  وهناك  3 .
الثنائيات الفنية التي جاءت عىل نمطني منها ثنائيات ضدية ومنها تكاملية 
من  أخرى  مواضع  يف  خارجها  جاءت  أو  املوضوعية  الثنائيات  ختللت 
يف   الكريم للرسول  املرشكني  حتدي  تضمن  الذي  الرسد  مثل  النص 

املقطع األخر.
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الثاين  اجلييزء  عبُده  حممد  الشيخ  رشح  البالغة  هنج  نسخة  اعتمدت  4 .
ص137ي160.

تضمن البحث خامتة وقائمة هوامش ومصادر. 5 .
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... المبحث األول ...
ثنائيات الرؤى

وهي ثنائيات موضوعية وعليها ترتكز البنية الرئيسة يف خطبة االمام عي )القاصعة()1(
وأنه   ،آلدم السجود  وتركه  استكباره  إبليس عىل  ذم  ))تتضمن  االصل  واخلطبة يف 
طريقته(()4(. سلوك  من  الناس  وحتذير   ،)3( احلميَّه  وتبَِع   ،)2( العصبية  أظهر  من  أول 

متضادة  مفردة:  ومعنى  ثنائية،  مفردة:  معنى  عند  نقف  مل  إننا  نقول  البدء  يف 
الثنائيات يف نص  املجال سبقونا إىل ذلك)5(، ودراسة  الباحثني يف هذا  وذلك ألن 
اخلطبة منهج نقدي داخيل جديد يركز عىل أدبية النص وقراءته ))يف نظامه املستقل 
من  عنها(()6( وهناك  صدر  التي  اجلاملية  وقيمه  املتميز  ونسيجيه  اخلاص  وأسلوبيه 
املدرك كان شعوره  نفس  معًا يف  اجتمعا  أو  تتالتا  إذا  املتضادتان  ))احلالتان  يقول: 
هبام أتم وأوضح(()7( اننا اآلن بصدد ثنائية ضدية يف أكثر من رؤية أوهلا بني اخلالق 
هلل الذي لبس العزَّ  االمام ))احلمد  جّل جالليه، وخملوقييه إبليس إذ يقول  اهلل 
والكربياء واختارمها لنفسه دون خلقه، وجعلهام محًى وحرمًا عىل غره، واصطفامها 

بجالله، وجعل اللعنة عىل من نازعه فيهام من عباده(()8(

ثنائية  إهنا  القول  نستطيع  التي  الضدية  الثنائية  هذه  اخلطبة  افتتاحية  يف  نلحظ 
خلقه  بقبالة  والكربياء  العّز  اختارت  التي  االهلية  الذات  تتشاطرها  حيث  مركّبة 
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وعباده الذين ارتضت هلم الطاعة والتواضع، واملفارقة التي محلتها هذه االفتتاحية 
تتمثل باختيار ابليس الكربياء والعّز إدعاًء لنفسه من دون ان يكون قادرًا عىل مواجهة 
ابليس أن  صاحب الكربياء والعظمة احلقيقية وكانت نتيجة هذا السلوك من لدن 
َن َتبَِعَك ِمْنُهْم  ْدُحورًا ملَّ خاطبه اهلل سبحانه وتعاىل بقوله: َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤومًا مَّ
ِعنَي )9( ان هذه الضدية بني الكربياء والتواضع تتجسد يف  َم ِمنُكْم َأْجَ أَلْمألنَّ َجَهنَّ
احلياة بني البرش من ذلك اخلطاب وتأخذ اجتاهًا أخالقيا حيث يكون التواضع من 
سجايا الرسل واألنبياء واألوصياء والصاحلني والعلامء والبناة والعاملني، يف حني 
يكون الكرب والعجب خيار الفراعنة والطغاة والظلمة عىل مر التاريخ، وهذا ينقلنا 
إىل التضاد بني النسق احلارض والنسق الغائب يف النص إذ ))البدَّ من توافر التضاد 
ليتشكل النسق، ولكي يتشكل البّد أن ينحل، لتنشأ عرب التغاير )احلضور والغياب( 
بنية تقوم عىل ثنائية ضدية تنبع من التاميز بني عنرصين أساسيني(( )10( فاالمام يومئ 

إىل ماواجهه من العنت والتكرب واالنكار من اآلخر.

إىل  يشر  إذ  أخرى  ضدية  ثنائية  إىل  اإلمام  ينتقل  الرئيسة  الثنائية  هذه  ومن 
َفَقُعوا  وِحي  رُّ ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ فإَذا    ِطني  ِمن  َبرَشًا  َخالٌِق  تعاىلإيِنيِّ  قوله 
ِمْن  َوَكيياَن  اْسَتْكرَبَ  إِْبِليَس  إاِلَّ    ُعوَن  َأْجَ ُهْم  ُكلُّ امْلاََلئَِكُة  َفَسَجَد    َساِجِديَن  َلُه 
اْلَكاِفِريَن)11( ثم يقول ))اعرتضته احلمية فافتخر عىل آدم بخلقه، وتعّصب عليه 
ألصله، فعدو اهلل إمام املتعصبني، وسلف املتكربين، الذي وضع أساس العصّبية(( 
)12( هنا نلحظ ثنائية ضدية اخرى يف بنية اخلطبة بني ابليس من جهة وآدم من جهة 

أخرى، إذ ان ابليس الذي استكرب ورفض ان يسجد آلدم إمتثااًل ألمر اهلل تعاىل صّره 
اهلل بارادته عدوًا لدودًا آلدم وبنيه منذ أن خلق اهلل الربيَّة اىل يوم القيامة، ولكن هذه 
 الكربياء وهذا العجب والعصبية مل تغّر من ُسنة اهلل يف خلقه، يقول االمام عيل
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مدحورًا،  الدنيا  يف  فجعله  يرتفّعه،  ووضعه  بتكربه،  اهلل  صغّره  كيف  ))أالتييرون 
وأعيييدَّ له يف اآلخرة سعرًا(()13( واالمام حيذر من االنقياد للشيطان ونزعاته 
ونفثاته ))فاحذروا عباد اهلل أن يعيكم بدائه، وأن يستفزكم بندائه وأن جيلب عليكم 
بخيله وَرجله(()14(، ويقتبس من كالم اهلل جل شأنه عىل لسان الشيطان َربيِّ بَِميييا 
ابليس  بني  اآلن  فالثنائية   )15(ِعنَي َأْجَ ُهْم  َوأُلْغِوَينَّ اأَلْرِض  يِف  ْم  هَلُ أُلَزييَِّننَّ  َأْغَوْيَتنِي 
وأعوانه وجنوده من جهة وبني بني البرش من جهة أخرى فهو يقف مرتبصًا لاليقاع 
هبم، كي يسروا يف طريقه، ويتخذوا خملته يف عصيان أوامر اهلل، ولكنَّ السؤال هو ما 

ذا يضمراالمام من خالل عرض هذه الثنائيات الضدية؟

موضوع التضاد

الثنائية االول: اهلل جل شأنه × َخلُقه  الكربياء والتواضع

الثنائية الثانية: اهلل جل شأنه × ابليس  عصيان أمر اهلل بالسجود آلدم

الثنائية الثالثة: ابليس × آدم  افتخارَا باخللق وتعصبًا لألصل

بعد  آدم  بني  يف  ابليس  ماجيّسده  هو  نعتقد-  -كام  اهلل  كالم  يف  املضمر  إن 
لذلك  املخلصني()16(،  منهم  عبادك  )ااّل  بقوله  اهلل  وصفهم  من  باستثناء  اغوائهم 
خياطب االمام متلقّيه ))فأطفئوا ما كُمن يف قلوبكم من نران املعصية، وأحقاد 
اجلاهلية....، واعتمدوا وضع التّذلل عىل رؤوسكم، والقاء التعّزز حتت أقدامكم، 
ابليس  عدوكم  وبني  بينكم  مسلحًة  التواضع  واختذوا  اعناقكم،  من  التكرب  وخلع 
وجنوده(()17( إن االمام يكشف هذه النزعة االنسانية احلضارية التي تتجىل يف 
اطفاء نران العصبية وأحقاد اجلاهلية، وهنا نستحرض ثنائية أملَح اليها االمام وهي 
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ماكان عليه العرب قبل انبالج االسالم وحتوهلم من عقلية الرشك اىل عقلية التوحيد، 
والتعصب  والعدوان  الظلم  يورث  فالرشك  التعبر،  صحَّ  إن  زمنية  الثنائية  وهذه 
والتواضع. واملساواة  واالخوة  والسالم  العدل  التوحيد  يورث  حني  يف  والتكرب، 

ثم يستعرض االمام ثنائية ضدية أخرى سببها ابليس وجنوده وهذه الثنائية 
غر  من  امه  ابن  عىل  كاملتكرب  ))والتكونوا  يقول:  إذ  االنسان  وأخيه  االنسان  بني 
اهلل فيه سوى ما أحلقِت العظمُة بنفسه من عداوة احلسد، وقدحت  ما فضٍل جعله 

احلميَّة يف قلبييه من نييار الغضب، ونفخ الشيطان يف أنفه من ريح الكرب(()18(

إذ يوقع ابليس بني املرء وأخيه وبنيه فيكونان عدّوين بفعل احلسد والغضب 
اللذين يولدمها الشعور بالعظمة واحلمّية، وهذه من وسائل ابليس وحبائله وشباكه.

أن  نجد  إذ  لسابقتها  امتدادًا  بنظرنا  متثل  أخرى  ثنائية   االمام يعرض  ثم 
اخلطبة تتضمن وحدة موضوعية تتدرج من بدء اخللق واستمراره حتى يومنا هذا، 
بل تسترشف الغد فالثنائية اآلن بني املؤمنني وأعدائهم، أصحاب البغي واملناصبة 
باملناصبة  هللهّ   ً البغي وأفسدتم يف األرض مصارحة  أمعنتم يف  واملحاربة ))أال وقد 
احلمّية  كرب  يف  املؤمنني  أعداء  هم  اهلل  فأعداء  باملحاربة(()19(،  للمؤمنني  ومبارزة 
تلقاء  من  واملحاربة  باملناصبة  للمؤمنني  يقفوا  مل  هؤالء  ولكنَّ  اجلاهلية،  وفخر 
 أنفسهم بل طاعة لساداهتم وكربائهم، وهل تتولد ثنائية أخرى بني االمام عي
وسادات هؤالء لذا حيذرهم االمام من طاعتهم ))فاحلذر احلذر من طاعة ساداتكم 
وكربائكم... والتطيعوا االدعياء الذين رشبتم بصفوكم َكَدرهم، وخلطتم بصحتكم 

مرضهم، وأدخلتم يف حّقكم باطلهم(()20(.

االمام  يمثل  التيي  سابقتها  مع  تشكل  ضدية  ثنائية  أهنا  مع  الثنائية  وهييذه 
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الثنائية  الثاين، أقوال تشكل مع  بينام يمثل االدعياء طرفها  عي طرفها االول، 
ووزيره  موسى  النبي  وقبله   عي االمام  يشكل  حيث  تكاملية  ثنائية  ثّبتها  التي 
وأخوه هارون نسقًا واحدًا قوامه الزهد والتواضع، بينام يمثل االدعياء الذين 
ذكرهم االمام عي يف النص السابق وفرعون نسقًا آخر قوامه الكربياء واالدعاء 
 ولقد دخَل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون(( والعجب. يقول االمام
عىل فرعون وعليهام مدارع الصوف وبأيدهيم العيص... فقال فرعون: أال تعجبون 
من هذين يرشطان يل دوام العّز وبقاء امللك ومها بام ترون من حال الفقر والذل، 
يمكن  الثنائية  إن هذه  القول  ونستطيع  أساورٌة من ذهب(()21(،  عليهام  ألقي  فهاّل 
أن نعّدها ثنائية تأرخيية أو دينية مع ما فيها من مالمح الرسد الذي جينح إليه االمام 
بقصد  بل  دعائي،  لغرض  وليس  وقصص،  بحكايات  اجلمهور  امتاع  البقصد 
التوجيه املعريف واملصداقية ووضوح اهلدف وغرضيته)22(، ونلحظ بعد ذلك ثنائية 
ضدية مفرتضة يفرتضها االمام وهو يصف موقع بيت اهلل احلرام إذ يقول ))ثم 
جعله بأوعر بقاع االرض وأقل نتائق االرض مدرًا، وأضيق بطون االودية ُقطرًا بني 
جباٍل خشنِة ورماٍل دمثٍة وعيون وشلة، وفرى منقطعة...(()23( حتى قال: ))ولو 
وسهٍل  وأهنار،  جنات  بني  العظام  ومشاعره  احلرام  بيته  يضع  ان  سبحانه  اهلل  أراد 
وقراٍر، جم االشجار، داين الثامر، ُملتفُّ الُبنا، متصل القرى، بني ُبرٍة سمراء، روضة 
خضييييراء...(()24(، فالتضاد هنا حاصل بني واقع إرادُه اهلل وفرَضُه بارادته املطلقة 
لكي يتحقق الثواب يف أعىل درجاته للقاصدين اىل بيته املحرم، وهم يقصدون هذا 
يذكر  إذ  باالجال  الكريم  القرآن  يف  جاء  ملا  مطابقًا  وصفه  جاء  وقد  الوعر،  املكان 
تِي بَِواٍد َغْرِ  يَّ َنا إيِنيِّ َأْسَكنُت ِمن ُذريِّ بَّ القرآن الكريم عىل لسان ابراهيم اخلليل رَّ
َن النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم  اَلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة ميِّ َنا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك امْلَُحرَّ
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هذه  بقبالة   االمام يفرتض  ثم   ،)25(َيْشُكُروَن ُهْم  َلَعلَّ َمَراِت  الثَّ َن  ميِّ َواْرُزْقُهم 
احلرام  بيته  أن يضع  اليسر عليه  أن اهلل سبحانه وتعاىل كان من  الواقعية،  الصورة 
يف مكان آخر، يف جّنات وأهنار وسهول واشجار... الخ وهنا يمكن أن نلفت النظر 
اىل ان االمام مل خيرج عن الوحدة املوضوعية يف خطبته من خالل هذه الثنائيات 
والتحمل وعرس  والقناعة  والتواضع  الزهد  اىل  الوعر  املكان  يرمز  املتدرجة حيث 
اجلنان  متثل  بينام  واملؤمنني  والزهاد  واألولياء  والرسل  االنبياء  سجايا  وهي  احلال 
تنشغل  الذي  وهبرجها  الدنيا  وعطاء  العيش  بذخ  والروضات  اخلرض  والسهول 
اجلزاء االخروي  يمثل  الثنائية  فالطرف االول من  الفراعنة واحلكام واالغنياء،  به 
هلوًا  الدنيوي  البذخ  يمثل  بينام  وثمينًا،  كبرًا  االجر  يكون  واملشقة  اجلهود  وبقدر 

وانشغااًل عن النظر اىل االجر األخروي.

ثنائية  فيعقد  االغنياء  سلوك  من  سامعيه  حيذر  خطبته  يف   االمام ويميض 
ضدية بني حاهلم وحال من خياطبهم قائاًل ))وأما االغنياء من ُمرتفِة االمم فتعصبوا 
آلثار مواقع النعم، فقالوا: نحن اكثر أموااًل وأوالدًا وما نحن بمعذبني(( فان كان 
البّد من العصبية فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال، وحمامد االفعال، وحماسن االمور 
التي تفاضلت فيها املجداء والنجداء من بيوتات العرب وبعاسيب القبائل(()26( وقد 
اقتبس االمام من كالم اهلل عىل لسان حال االغنياء)27(، وقد تعصبوا آلثار مواقع 
ينبغي أن يكون ملكارم  التعصب  النعم واالموال واالوالد يف حني يرى االمام أن 
 االخالق، وهو يذكر بالقيم العربية االصيلة التي مل يتنكر هلا االسالم، واالمام
يقف موقفًا معاديًا من سلوك الطواغيت واالغنياء املفتخرين بأمواهلم وأوالدهم.

ومن باب أخذ العربة يذكر االمام ثنائية تارخيية تظهر تبدل أحوال املؤمنني 
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من االمم املاضية ))وتدّبروا أحوال املاضني من املؤمنني قبلكم... امل يكونوا اثقل 
اخلالئق اعباًء، وأجهد العباد بالًء، وأضيق أهل الدنيا حااًل، اختذهتم الفراعنة عبيدًا 
انقالب   االمام يصور  حينام  تتحقق  والثنائية  العذاب(()28(  سوء  فساموهم 
واالحتامل  حمّبته،  يف  االذى  عىل  منهم  الصرب  َجدَّ  اهلُل  رأى  أذا  ))حتى  قائاًل  حاهلم 
 ، الذليِّ العزَّ مكان  فأيد هلم  البالء فرجًا،  للمكروه من خوفه جعل هلم من مضايق 
حتققت  الثنائية  اعالمًا(()29(  وأئمًة  حكامًا  ملوكًا  فصيياروا  اخلوف،  مكان  واألمن 
يف حال القوم مع صربهم واحتامهلم األذى فتغرت حاهلم حتى صاروا حكامًا بعد 
))فانظروا كيف  مع سابقتها:  تتكامل  تأرخيية  ثنائية  ويقول يف  كانوا حمكومني،  أن 
وااليدي  معتدلة،  والقلوب  متفقة،  واالهواء  جمتمعة،  األمالء  كانت  حيث  كانوا 
مرتادفة والسيوف متنارصة... أمل يكونوا أربابًا يف أقطار االرضني وملوكًا عىل رقاب 
العاملني(()30(، وتتشكل الثنائية حينام يقول االمام ))فانظروا اىل ماصاروا اليه 
الكلمة واالفئدة،  االلفة، واختلفت  الفرقة، وتشتت  أمورهم حني وقعت  آخر  يف 
وسلبهم  كرامته،  لباس  عنهم  اهلل  قدخلع  متحازبني،  وتفرقوا  خمتلفني  وتشعبوا 
حال  القوم  صورة  متثل  تارخيية،  واقعية  ضدية  الثنائية  هذه  نعمته(()31(،  غضارة 
وحدهتم واجتامعهم، وصورهتم حال تفرقهم وتشتتهم، وكل ثنائية موضوعية متثل 
فقرة تضم ثنائيات تكاملية بصورة أفقية، ولكنها تشكل ثنائيات ضدية أدائية بصورة 

عمودية بني االوىل والثانية.

 الرسول بعثة  العرب قبل  تارخيية يذكر االمام عيل أحوال  ثنائية  ويف 
والقيارصة  االكارسة  كانت  ليايل  وتفرقهم  تشتتهم  حال  يف  امرهم  ))تأملوا  قائاًل 

أربابًا هلم... فرتكوهم عالةً ، مساكني أخوان َدبر ووبر، أذل االمم دارًا...(()32(
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وهذه وثيقة تأرخيية تصف لنا حال العرب قبل االسالم وخضوعهم لسيطرة 
الدول االجنبية وأحواهلم املضطربة فيها الفقر والذل والفرقة واجلهل وبقبالة هذا 
جناح  عليهم  النعمة  نرشت  ))كيف   حممد النبي  بعثة  بعد  حاهلم  يذكر  احلال 
كرامتها، وأسال هلم جداول نعيمها فهم حكام عىل العاملني.. يملكون االمور عىل 

من كان يملكها عليهم(()33(.

عن  اواًل  فيه  يتحدث  نسبيا  طويل  رسدي  بمقطع  خطبته  االمييام  وخيتتم 
دعامة  يمثل  النص  وهذا  الرسالية  القرابة  اىل  النَسبّية  القرابة  جتاوزت  خصوصية 
من دعامات خطابه السيايس باثبات اسبقيته يف االيامن)34(، فيقول.. ))وقد علمتم 
موضعي من رسول اهلل بالقرابة القريبة، واملنزلة اخلصيصة وضعني يف حجرة 

وانا ولد، يضمني اىل صدره، ويكنفني اىل فراشه...(()35(

النبي  طرفاها  ضدية  ثنائية  تضمن  فقد  الرسدي  املقطع  من  الثاين  اجلزء  اما 
قصة  يف  أخرى  جهة  من  وبعثته  بنبّوته  املشككون  واملرشكون  جهة  من   حممد
تتجىل فيها الذات االهلية لتمنح رسول اهلل إعجازًا يف رسد حكائي تأرخيي)36(، حيث 

جيتمع الرسد والزمان واملكان واحلوار الذي يؤطر الرسد.
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... المبحث الثاني...
الثنائيات في األداء

اخلطبة  فقرات  تتخلل  التي  التكاملية  أو  الضدية  الثنائيات  تلك  هنا  ونقصد 
وتشكل بنياهتا اجلزئية، وهي كثرة يف نص اخلطبة وقد آثرنا أن نختار منها مايؤكد 
اهنا  بمعنى  الطباق  صور  الضدية  الثنائيات  هذه  صور  وأبرز  الفنية  الظاهرة  هذه 
ثنائيات بالغية يقول عبدالقاهر اجلرجاين: ))وأما التطبيق فأمره أبني، وكونه معنويًا 

أجىل وأظهر، فهو مقابلة اليشء بضّده(()1(

يقول االمام عن ابليس ))أالتيرون كيف صّغره اهلل بتكرّبه، ووضعه برتّفعه(()2(.

التضاد  الرفعة جتسد هذا  بعد  الضعة  الكرب، وصرورة  بعد  الصغر  فصرورة 
ملا  إذ   آلدم بالسجييود  تعاىل  اهلل  امر  بعد عصيانه  ابليس  التي صار عليها حال 
يف  متكاملتان  الثنائيتان  وهاتان  بارادته،  ووضعه  اهلل  صّغره  آدم  عىل  وتكرّب  ع  ترفَّ
ه يف اخلط العام للداللة  ره ترادف وضعه، وتكرّبه ترادف ترفعَّ الوقت نفسه، ألن صغَّ

فضال عن توازن الثنائيات يف الرتكيب.

))واّدرع  ابليس:  عن  احلديث  ومييازال  آخر  موضع  يف   االمام ويقول 
اّدرع  فعال:  فيها  برز  ضدية  ثنائية  وهي  التذلل(()3(  قناع  وخلع  التعزز،  لباَس 
وخلع بداللتهام الضدية، واالسامن: التعّزز والتذلل بداللتهام الضدية أيضًا مع هذا 
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التوازن يف الرتكيب النحوي الذي جيعل املتلقي يعيش مع ايقاع التوازن الذي يربز 
االحساس بالتضاد.

ويقول يف موضع آخر: ))ماكان اهلل سبحانه لُيدخل اجلنة برشًا بامٍر اخرج به 
منها ملكًا(()4( فالثنائية الضدية بني يدخل وأخرج مع تباين زمن الفعلني، ثم بني 
االسمني برشًا وَملكًا، وهي أيضًا ثنائية مركبة وهومايسميه القدامى مقابلة، والشك 
ان التسمية غر دقيقة ااّل إذا قصد هبا مقابلة التضاد؛ ألن الدكتور أمحد مطلوب اشكل 
عىل استييخدام مصطلح طباق أو مطابقة ورأى ان مصطلييح ))التضاد(( أقرب اىل 
الداللة عىل هذا الفن، ألن التضاد يدل عىل اخلالف)5(، ونحن نلحظ هنا أن االمام 
عيل، التربز لديه القصدية يف الصياغة، بل النجد تكلفًا أو تعقيدًاأو غموضًا 
وهذا متأت من البدهية والقدرة، ولعل هذا الذي قصده اجلاحظ حينام قال ))ومدار 
الالئمة، ومستقر املذّمة، حيث رأيت بالغًة خيالطها التكلف وبيانًا يامزجه التزّيد(()6(.

))إن  وجل  عيّز  الباري  قدرة  اىل  فيه  يشر  آخر  موضع  يف   االمام ويقول 
حكمه يف اهل السامء وأهل االرض لواحد(()7(.

طبيعة  اختالف  بداللة  األرض  وأهل  السامء  أهل  بني  التضاد  وجود  ومع 
ااّل  البرش،  موطن  -االرض-  والثانية  املالئكة،  موطن  -السامء-  فاألوىل  سكاهنام 
ان الثنائية تومىء اىل شمول حكم هلل وقدرته التي تطال اهل السامء كام تطال اهل 
بينهام.  بل جيمع  هنا رسم صورتني متضادتني  هنا اليبتغي   االمام إن  االرض 
ويف هذا السياق يتضمن االداء ثنائيات تكاملية تعزز الداللة وتؤكد املعنى وتعمقه 
اهلل أن خيلق آدم من نور خيطف االبصار ضياؤه،  يف ذهن املتلقي يقول ))ولو أراد 
ويبهر العقول رواؤه... ولكن اهلل سبحانه يبتيل خلقه ببعض ما جيهلون اصله متييزَا 
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االوىل  فالصورة  منهم(()8(  للخيالء  وابعادًا  ونفيًا لالستكبار عنهم،  باالختبار هلم 
)خيطف االبصار ضياؤه( عىل ما فيها من املجاز أو االنزياح تعززت وتأكدت بقوله 
صوره  مايعّزز  استحضار  يف   االمام قدرة  تأكيد  مع  رواؤه((،  العقول  ))يبهر 

ويؤكد معانيه ويعمقها.

الختبار  اهلل  يتخذها  التي  االبتالء  علة  فيها  يستعرض  التي  الثانية  والصورة 
عباده مع جهلهم هبا، وغاية ذلك تصوير عجزهم إزاء هذا االبتالء فيذهب عنهم 
يف  ماجاء  )ابعادًا...(  الثاين  الرتكيب  عزز  وقد  اخليالء،  منهم  ويبتعد  االستكبار 

الرتكيب االول )نفيًا...( وتكامل معه.

الرس  من  احلال  ))فنجمت  خطبته:  من  آخر  موضع  يف   االمام ويقول 
اخلفي اىل االمر اجليل(()9(، وهذه ثنائية ضدية محلت سمة داللية أخرى وهي سمة 

التحويلية مع املوزانة الرتكيبية.

ابليس:  ثنائيات تكاملية مثال قوله يف تصوير عمل  الناظر يف اخلطبة  ويلحظ 
))ووقع يف حسبكم، ودفع يف نسبكم، وأجَلَب بخيله عليكم، وقصد بَرجله سبيلكم(()10(،
آدم،  بني  عييىل  وجيينييوده  ابليس  يشنها  التي  احلييرب  هييذه  وصييف  يف  يسرتسل  فهو 
املعنى: وإشباعها  الدالله  تأكيدها  ويف  الرتكيب  يف  متاثلها  مع  جله  بني  يييوازن  وهو 

وقع يف حسبكم  ودفع يف نسبكم

أجلب بخيله عليكم  قصد بَرجله سبيلكم

ومثل ذلك يف قوله:

فاحلومة  بييالء(()11(  وجولة  موت،  وعرصة  ضيق،  وحلقة  ذل،  حومة  ))يف 
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واملوت  والضيق  والذل  املكانية،  الداللة  يف  تقرتب  واجلولة،  والعرصة  واحللقة 
اجلزء  أي  اجلزئي  التكامل  وهذا  واالنحسار،  االنكسار  داللة  يف  تقرتب  والبالء، 
يف   االمام يقصدها  التي  الداللة  جىّل  منه  الثاين  واجلزء  الرتكيب  من  االول 

تصوير حال بني آدم بعد هجامت ابليس واغوائه هلم.

ويقول ))فانام تلك احلمّية تكون يف املسلم من خطرات الشيطان ونخواته 
ونزعاته ونفثاته(()12(.

وهي  الشيطان  أفعال  من  هي  املسلييم  يف  احلمييية  توجد  التي  العلل  فهذه 
الدقيقة  اللغوية  داللتها  تكون  وقد  والنفثات(  والنزعات  ونخوات  )اخلطرات 
االغواء  يف  وتفنّنه  الشيطان  أالعيب  جتسد  عامة  داللة  يف  تشرتك  أن  اال  متباينة 

وااليقاع باملسلم.

ومن اجليل الواضح يف أسلوب الثنائيات التكاملية قوله يف خيدع الشيطان: ))فانه 
َمالِقُح الشنآن، ومنافُخ الشيطان التي خدع هبا االمم املاضية، والقرون اخلالية(()13(.

االمم  تلك  فيه  الذي عاشت  الزمن  دااًل عىل  اخلالية  القرون  قوله  وقد جعل 
املاضية فتقاربت الداللة وتدانت لكي يتحقق له السجع التام يف االيقاع والفاصلة.

عن  تكربوا  الذين  وكربائكم  ساداتكم  طاعة  من  احلذر  فاحلذر  ))أال  ومثله 
حسبهم، وترفعوا فوق نسبهم(()14( فقد قارب بني تكربوا وترفعوا يف الداللة حتى 
شكاّل ثنائية تكاملية تعزز املعنى وتؤكده ومثل هذا كثر يف بنية اخلطبة إذ يقول مثاًل 
يف األنبياء واألولياء: ))وقد اختربهم اهلل باملخمصة، وابتالهم باملجهدة، وامتحنهم 
باملخاوف(()15( فاالفعال: اختربهم، وابتالهم، وامتحنهم(( متقاربة جدًا يف الداللة 
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وقد نّوع االمام فيها إبعادًا للتكرار اململ والرتابة.

الضدية  الثنائيات  من  بألوان  نّصه  زّين   االمام إن  القول  يمكن  وهكذا 
مع  والتفاعل  والقبول  القناعة  من  مدى  أقىص  اىل  املتلقي  يوصل  لكي  والتكاملية 
األفكار والرؤى التي يذكرها إذ كانت هذه الثنائيات هي أداته ووسيلته فضاًل عن 
سامت النص اجلاملية األخرى التي مل نعرض هلا خوفًا من االبتعاد منهجيًا عن حدود 
البحث من أمثال إيقاع فواصل اجلمل وجعه بني السجع واألزدواج واالرسال ومن 

أمثال االنزياحات البيانية يف املجاز والتشبيه واالستعارة.
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... الخاتمة ...

تشكل  القاصعة   ،عي االمام  خطبة  يف  والتكاملية  الضدية  الثنائيات  إن 
اىل  حيتاج  االمر  كلها  ورسائله  خطبه  يف  بأهنا  نجزم  أن  والنستطيع  بارزة،  ظاهرة 
الدراسة عن جاليات  القاصعة وقد كشفت  استقراء وحتليل كام وقفنا عند خطبته 
هذه الظاهرة وتنوعها بني ثنائيات موضوعية يف الرؤى التي توزعت هي األخرى 
فكان منها ثنائيات تأرخيية وأخرى افرتاضية أو رسدية وبني ثنائيات أدائية ختللت 
الفن  النص وتعمقه وتزيد من تكامله مع وسائل  تزين  املوضوعية لكي  الثنائيات 

األديب األخرى.
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... هوامش المبحث االول ...

القاصعة: من قصع فالن فالنا: أي حقره... أو من قصع املاُء عطشه إذا أزاله ألن سامعها لو  1 )
كان متكربًا ذهب تاثرها بكربه كام يذهب املاء بالعطش.
االعتزاز بالعصبة، وهي قوم الرجل الذين يدافعون عنه. 2 )

احلمى: مامحيته من وصول االخر ين. 3 )
. هنج البالغة ج 2 ص137( 4

. الثنائيات املتضادة يف شعر الصعاليك: ص6، ص13( 5
. حتليل النصوص االدبية: ص8( 6

. الثنائيات الضدية: ص5( 7
. هنج البالغة، ج2: ص137( 8
. سورة االعراف، االية: 18( 9

. الثنائيات الضدية: ص5( 10
. سورة ص، اآلية: 71( 11

. هنج البالغة، ج2: ص138( 12
. م. ن: ص138( 13
. م. ن: ص139( 14

. سورة احلجر، اآلية: 39( 15

. سورة احلجر، اآلية: 40( 16
. هنج البالغة، ج2: ص141( 17

. م. ن: 141( 18

. م. ن: 142( 19
. م. ن: 143-142( 20
. م. ن: 145-143( 21
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ينظر: اخلطاب يف هنج البالغة: ص47( 22 ومابعدها.
دمثة:  القليل،  اال  فيها  الينبت  مدرًا:  املرتفعة،  البقاع  نتائق   ، ص146( 23 ج2:  البالغة،  هنج 

يصعب السر فيها، وشلة: قليلة املاء
ة:  الرُبّ العمران،  كثر  الُبنا:  ملتف  االرض،  من  املطمئن  القرار:   ، ص148-147( 24 م.ن: 

احلنطة، السمراء: أجودها.
. سورة ابراهيم، اآلية: 37( 25

. هنج البالغة، ج2: ص150( 26
. سورة سبأ، اآلية: 35( 27

. هنج البالغة، ج2، ص151( 28
. م. ن: ص152( 29

، األمالء: القوم واجلامعة. م. ن: ص152( 30
. م. ن: ص152( 31

، الدبر: القرحة يف ظهر الدابة، الوبر: شعر اجلامل واملراد اهنم رعاة. م. ن: ص153( 32
. م. ن: ص154( 33

. اخلطاب يف هنج البالغة: ص160( 34
. هنج البالغة، ج2: 157( 35

. اخلطاب يف هنج البالغة: ص79( 36
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... هوامش المبحث الثاني ...

. ارسار البالغة: ص20( 1
. هنج البالغة، ج2: ص138( 2

. م. ن: ص138( 3

. م. ن: ص139( 4
. ينظر: معجم املصطلحات البالغية، ج2( 5

. البيان والتبيني، ج1: ص16-15( 6
. هنج البالغة، ج2: ص139( 7

. م. ن: 138( 8

. م. ن: 140( 9
. م. ن: 141-140( 10

. م.ن: 141( 11

. م.ن: 141( 12

. م.ن: 142( 13
. م. ن: 142( 14
. م. ن: 144( 15
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القران الكريم 1 )

اجلرجاين  عبدالقاهر  البالغة،  أرسار  2 )
حممود  عليه  وعّلق  قرأه  471هي،  ت 
ط1،  جّده،  املدين،  دار  شاكر،  حممد 

1412هي–1991م.

البيان والتبيني، أبو عثامن عمر بن اجلاحظ  3 )
ت 255هي وضع حواشيه: موفق شهاب 
العلمية–بروت  الكتب  دار  الدين، 

1424هي–2003م.

حتليل النصوص األدبية، قراءة نقدية يف  4 )
الرسد والشعر، د. عبداهلل ابراهيم وصالح 
ت(. )د.  اجلديد  الكتاب  دار  هويدي، 

الشعر  يف  دراسات  الضدية،  الثنائيات  5 )
العريب القديم، الدكتورة: سمر الديوب، 
منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، 

وزارة الثقافة -دمشق- 20098.

الصعاليك  شعر  يف  املتضادة  الثنائيات  6 )
األموي،  العرص  هناية  اىل  والفتاك 
أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية اآلداب، 

جامعة بغداد، 1429هي–2008م.

اخلطاب يف هنج البالغة، د. حسني العمري،  7 )
2010م. بروت،  العلمية،  الكتب  دار 

وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم  8 )
د. امحد مطلوب، مطبعة املجمع العلمي 

العراقي، 1986م.

الريض  الرشيف  )ماختاره  البالغة  هنج  9 )
من كالم سيدنا أمر املؤمنني عيل بن ايب 
طالب(، رشح األستاذ االمام حممد 
عبده، دار الكتب العلمية، بغداد )د. ت(.

... المصادر والمراجع ...




