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 واألصوات الناطقة فيه ثنائيات الخطاب في نهج البالغة
 لشرع             م.م. ايمان عبد الحسن عميأ.م.د. امل عبد الجبار كريم ا

 كمية الدراسات القرآنية/ جامعة بابل  
 ثنائيات الخطاب في نهج البالغة

وال نمكػُف بػبُ  وغػوا ا واإلةاطػة بمػا نةونػن مػف قنامنػؿ م عمػة ، ال نغالي إذا قمنا بأفَّ نهج الببلغة معػنٌف ال ننبػ  
 .ة بم جعناٍت شمولنة ونتجت وبمى فنوف القوؿ ممثمًة بق آٍف مجنم ومأثو  نبوي   باـٍ بمالالٍت متنوعٍة ؛ ألنن نتاُج عبق نٍة فذ

ونزاػػػُ   ػػذا البػػ   الاالػػػم بمظػػا   ال تا ػػى مػػػف ، إذف تتنػػوُع موبػػوعاُت الِاَطػػػا  فػػي نهػػج الببلغػػػة تنوعػػًا كبنػػ اً 
.. .إذ بػػنجُم كػػؿل بػػاَلَتنُ ، مػػؼ تاااػػاتهـالجوانػػ  العممنػػة والت بونػػة واألمبنػػة ممػػا نجعمػػن   منػػمانًا لكػػؿ الما بػػنف عمػػى مات

ولعؿ ما نهمنا  نا  و البةث في الجوان  األمبنة ؛ إذ مما ال شؾ فنن وف الباةًث األمبي بنجم مجػااًل  ةبػًا لػؤلم  البػامي 
ِمَف لهػا بمغٍة ومبنة بمتها الطبع واالبتعام عف التكمؼ والغمػوض ممػا َبػ –با ؼ النظ  عف  وي منشئن وم امنن  –الُمَعِب  

 .المنمومة والاموم
وبنةاوؿ في  ذا البةث وف نتع ض لهذا الموبوعات مف جهة التاػالؼ والتػفلؼ و ػي بػمة ظػا  ة فػي لغػة نهػج 
الببلغػة ممػا نجعػؿ م ابػتها م تاةػًا ل هػـ البنػى التػي ا تكػز عمنهػا المبػموف ال كػ ي الػذي بػنؽ نهػج الببلغػة إلناػالن بػوا  

 .ال بالةوكاف عمى مبتوى الاطبة وـ 
الماال ػػة التػػي بػػتقومنا إلػػى ت ةػػص الموبػػوعات المتاال ػػة  :وألجػػؿ  ػػذا ف ننػػا بػػوؼ ننظػػُ  إلنهػػا مػػف جهتػػنف  مػػا

والموافقػػة والمشػػابهة التػػي بنبػػعى إلػػى م ابػػة األفكػػا  فػػي إطػػا  اػػو ة موبػػوعنٍة ، وم ابػػتها فػػي اػػو ة ثنائنػػات متبػػامة
ومػػػف ثػػـ كػػػاف مػػػف ، ؿ إنمػػػا نػػأمف بأ منػػػة ذلػػؾ عمػػػى مبػػػتوى الػػنصونةػػػف إذ نبػػعى إلػػػى م ابػػتها عمػػػى  ػػػذا الشػػك .متنامنػػة

 .الب و ي ت ةاها وبناف وث  ا وفاعمنتها في بنا  النص
 الثنائيات المتضادة  -1
نكشُؼ األماُ  الت كنبي لمِاَطا  في نهج الببلغة بوبوح ةبو ًا با زًا لهػذا الثنائنػات المتقابمػة بالتبػام بمعنػى إفَّ  

. إذف الم ابػة التػي (1)فالتوةنم مثبًل بّما الش ؾ والةؽ بمُّا الباطؿ واإلنمػاف بػمُّا الك ػ ، مثُؿ بمًا لآلا كؿَّ واةٍم منها ن
تاػب  منطمقػػًا لػوعي نقػمي وعمػػؽ ال نكت ػي بمةاولػة فهػػـ ، الت كنػػ  البػمي لمعػاـ والجملنػػة التػي تتاممػن)تعمػؿ عمػى كشػؼ )

بػؿ نغػوص عمػى بننتهػا البػمنة لنجمػو طبنعػة ال اعمنػة التػي تت اشػُؽ ، الظوا   ال ننة مف ةنث  ي الة كة عمػى بػط  وفقػي
فقػم تكػوف  ػذا ، (3)بؿ نتعمى ذلػؾ إلػى إبػ از شػبكة العبلقػات بننهػا، فالتةمنؿ لهذا الثنائنات ال نكت ي بمج م فهمها، (2)((فنها

 .(4)العبلقات عبلقات ن ي وتناقض وو تناغـ وتناـ
نائنػػػات المتبػػػامة منهػػػا والمتناغمػػػة إال وف إمعػػػاف النظػػػ  ن ننػػػا وف التقابػػػؿ بػػػنف وننػػػتظـ نهػػػج الببلغػػػة الكثنػػػ  مػػػف الث 

 :المتبامات نتجّمى لنا في ثبلثة متقاببلت  ي
 .التوةنم والش ؾ - و

 .اإلنماف والك   -  
 .الةؽ والباطؿ - ت

                                                           

 .48 :المنطؽ :ننظ  -(1)
، الطبعة األولى، بن وت، لممبلننف ، ما  العمـكماؿ وبو من  :م ابات بننونة في الشع  –جملنة الا ا  والتجمي  -(2)

 .10 :ـ1979
 .183تنظن  وانجاز:  –مننامنة النص  -(3)
 .10 :م ابات بننونة في الشع  –جملنة الا ا  والتجمي  :ظ نن -(4)
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ثػُؿ في ةنف نتجمى التقابؿ غنػ  البػمي وو مػا نمكػف وف نبػمى التقابػؿ بػنف المتناغمػات فػي مظهػ  واةػم وبابػي نتم
 :في التقابؿ بنف

 المننا واآلا ة  - و
إال وننػػا لػػـ ، وال ن ػػوتني التنونػػن إلػػى وف ثمػػة ثنائنػػات متبػػامة وغنػػ  متبػػامة كانػػت موجػػومة فػػي اطػػا  نهػػج الببلغػػة

 .نولها األ منة وإلمكاننة إم اجها تةت الثنائنات المذكو ة
 :التوةنم والش ؾ -و 

بمعنى إثبػات  (2)إذ نعب  عف إق ا  وةماننة ا تعالى، (1)((ف ا تعالىالعمـ الذي نبةُث فنن ع)نع ؼ التوةنم بأنن )
 .(3)اانع واةم لهذا العالـ

ن ػػي الوةماننػػة عػػف ا والقػػوؿ بتعػػمم  :وتبعػػا لػػذلؾ نكػػوف  نػػاؾ نقػػنض لمتوةنػػم ؛ وال و ػػو الشػػ ؾ الػػذي نعػػّ ؼ  بأنَّػػن
المبائؿ العقائمنة التي تاّمَ ْت التعالنـ البماونة عمػى اإلطػبلؽ  فاإلق ا  بوةماننة ا ون ي الش ؾ عنن  ي مف و ـ، اآللهة

َوَما َوْ َبْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف ﴿:. إذ قاؿ تعالى(4)((وبابًا لبائ  التعالنـ والمعا ؼ اإللهنة التي َجاَ  بها ونبنا  ا و بمن)إذ ُنعم )
ََ مف نبي ا آمـ ، (5)َوَنا َفاْعُبُموِني ﴾ اَل ِإَلَن ِإالَّ  َونَّنُ َ ُبوؿٍ ِإالَّ ُنوِةي ِإَلْنِن  إلى ااتـ  (عمنن الببلـ)فشعا  األنبنا  جمنعًا بم ًا

 (.ال الن إال ا وال نعبم إال إناا)( في جمنع المواقؼ قولهـ (امى ا عمنن وآلن وبمـ)األنبنا  مةمم )
نمػػا ال  ُبػػمَّ لػػن مػػف غانػػة تتمثػػؿ فػػي إقػػ ا  عقنػػمة التوةنػػم التػػي إذ كػػاف مػػف الطبنعػػي إف المَّػػَن لػػـ ن بػػؿ ال بػػؿ عبثػػًا وا 

 .تتماُص في وْف ال نش ؾ العبُم مع ا إلهًا آا  مأمنًا ذلؾ اوض األنبنا  ا اعًا مع وقوامهـ مف وجؿ  ذا العقنمة
شػػ ؾ ؛ وذلػػؾ ال(6)((تكتبػػ  جملنػػة المعقػػوؿ والبلمعقػػوؿ فػػي الاطػػا  الق آنػػي اػػو ة اػػ اع بػػنف التوةنػػم والشػػ ؾ)إذ )

 .(7)ننطوي في ذاتن عمى تناقض لقولن تعالى ﴿ َلْو َكاَف ِفنِهَما آِلَهٌة ِإالَّ المَُّن َلَ َبَمَتا ﴾
، فتبعًا لذلؾ نكوف التوةنم  و المعقػوؿ، بتعمم اآللهة نأمي إلى إابلؿ النظاـ الكوني و ذا ال نقبمن العقؿ القوؿَ إذ إف 

نشػػ  اطػػا  العقػػػؿ )نبنػػا  جمنعػػػًا  ػػو إقػػ ا  المعقػػوؿ عمػػى البلمعقػػوؿ وي )وبػػذلؾ نكػػوُف  ػػمُؼ األ، والشػػ ؾ  ػػو البلمعقػػوؿ
 .(8)((لمش ؾ َطا  البلعقؿ الاطا  المكّ سبؿ وتبونما عمى اِ ، وت جنةن

نهج الببلغة نجم ةبو ًا با زًا لهذا العقنػمة وي عقنػمة التوةنػم بواػ ها األاػؿ األوؿ مػف واػوؿ الػمنف  ِاَطا وفي 
الم   الذي نطمؽ العناف )لتوةنمي ُنثبُت وف كؿَّ ما في الوجوم نمؿ ماللًة قاطعًة عمى وةماننة ا فػ)ف ي اطابن ا، اإلببلمي

ف العقَؿ البمنـ بن فض مف تمقا  وبناؿ إلى ، لعقمن مف وجؿ الت كن  والتأمؿ في الموجومات بم ًا مف الذ ة وانتهاً  بالمج ة
و ػذا مػا نممبػن وابػةًا ، (9)((وو ونػن بعنػم عػف إما ة إلػٍن اػالٍؽ عػالـٍ ةكػنـ، مفةذاتن وف نكوف  ذا الكوف قم َوِجَم بط نؽ الا

مػػا ملتػػؾ الماللػػة إال عمػػى اف فػػاط  النممػػة  ػػو فػػاط  ، لػػو بػػ بَت فػػي مػػذا   فكػػ ؾ لتبمػػَ  غاناتػػن)﴿: (عمنػػن البػػبلـ)بقولػػن 

                                                           

مأببة النش  ،  اشـ الطه اني :تةقنؽ(،  ػ381ت )مةمم بف عمي بف الةبنف بف بابونن القمي  :التوةنم -(1)
 .20 : ػ1423، الطبعة الثامنة، قـ المقمبة، اإلببلمي

 .13 :ـ1998، بن وت، ما  المةجة البنبا ، يإب ا نـ الاز ج :ت جمة، م تبى مطه ي :التوةنم :ننظ  -(2)
 .23 :مةمم األمنف : وح اإلنماف في ن س اإلنباف :ننظ  -(3)
 .5 :ـ2004 - ػ 1425، الطبعة الثاننة، بن وت، ما  الوال ، جع   الببةاني :التوةنم والش ؾ في الق آف الك نـ -(4)
 .25األنبنا  /  -(5)
 .136 :تكونف العقؿ الع بي -(6)

 22األنبنا  /  (7)
 .136 :تكونف العقؿ الع بي -(8)
 .397 :ـ2005 - ػ 1426، لبناف –ما  العمـو ،  اجي ونو   ن ا :اإلماـ عمي في ال ك  المبنةي المعاا  -(9)
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ؿ والا نػػؼ والقػػوي والبػػعنؼ فػػي ومػػا الجمنػػؿ والمطنػػؼ والثقنػػ، كػػؿ شػػي  وغػػامض ااػػتبلؼ كػػؿ ةػػيّ  ت اػػنؿ لػػمقنؽ، النامػػة
ونػن نأكػم عمػى بػ و ة إعمػاؿ العقػؿ  (عمنػن البػبلـ)فالمبلةظ عمى  ذا المقطع مف اطا  اإلماـ عمي  (1) (امقن إالبوا ﴾

ـُ عميل  .ملنبل عمى ممى عظمة ا وقم تن لػن  تبػبؽفػي اطبتػن التوةنمنػة: ﴿﴿ الةمػُم  الػذي لػـ  (عمنن الببلـ)نقوُؿ اإلما
كؿ مبمى بالوةمة غن ا قمنؿ وكؿ عزنػز غنػ ا  .ونكوف ظا  ًا قبؿ وف نكوف باطناً ، فنكوف ووال قبؿ وف نكوف آا اً ، ةاالً ةاٌؿ 
وكؿ قام  غن ا بقم  وبعجز وكؿ بمنع غن ا ، وكؿ عالـ غن  متعمـ، وكؿ مالؾ غن ا ممموؾ، وكؿ قوي غن ا بعنؼ، ذلنؿ

ـّ عػػف لطنػػؼ األاػوات وناػػّمن كبن  ػػا وكػؿ باػػن  غنػػ ا نعمػػى َعػْف ا ػػي األلػػواف ولطنػػؼ ، عنػن مػػا َبُعػػَم منهػػا ونػػذ  ، ناػ
 .(2) (وكّؿ ظا ٍ  غن ا باطف وكؿ باطٍف غن ا ظا ٍ  ﴾، األجباـ

لػوال فطػ ُة اػافنة ، ما كانت تتهنُأ ل جٍؿ نعنُش في مةنٍط مثػؿ مةنطػن وزمانػن ومو اً )فالمتأمُؿ لهذا الِاطبة نجُم فنها )
فالبمة الغالبة في اطػا  اإلمػاـ عمػي ، (3)((بف ا  وفمب ات  ي ابلاة تأمٍؿ عمنؽ في الذات اإللهنةفجاَ  ، اّان ا بها

 ػػي بػػ و ة التأكنػػم عمػػى وةماننػػة ا واالعتقػػام بهػػا ووال بعػػم ا نةاػػؿ االطمئنػػاف لهػػـ ثػػـ نبػػتقُ  فػػي  (عمنػػن البػػبلـ)عمػػي 
فهػذا العمػـو اإللهنػة المنطونػة عمػى ، (4﴾﴾ )او  منػماف  ونشػ  ال نػاَح ب ةممتػن ووتػم بالاػ، فط  الابلئػؽ بقم تػن)﴿ :قموبهـ

شػػباع فط تػػن اإلنبػػاننة ألفَّ  ػػذا )عقنػػمة التوةنػػم  ػػي ) التعػػالنـ القػػام ة عمػػى إقنػػاع العقػػؿ البشػػ ي وا  بػػا  ةاجاتػػن ال ك نػػة وا 
مػػػػنف لتعػػػػالنـ القػػػػ آف    التعػػػػالنـ والةقػػػػائؽ التوةنمنػػػػة التػػػػي ن نػػػػم اإلمػػػػاـ وف ُن بػػػػي النػػػػاَس عمنهػػػػا إنمػػػػا  ػػػػي انعكػػػػاٌس اػػػػامؽ وو

 .  (5)((الك نـ
 ػػذا األمػػو  المنننػػة العقائمنػػة فػػي اطابػػن لَمِ ػػت ونظػػا  الماػػاطبنف إلػػى التأمػػؿ فػػي  (عمنػػن البػػبلـ)فتنػػاوؿ اإلمػػاـ عمػػي 

جػػ م التوةنػم المطمػػؽ الم)العػالـ والنظػػاـ الػذي امَػػؽ ا تعػالى بػػن الكػػوف كمػن ألفَّ اإلبػػبلـ واػبل ُنبنػػى عمػػى معامػة التوةنػػم )
الشامؿ الذي ال نشوبن شٌؾ مف ق ن  وو بعنم  و قاعمة التاو  التي جا  بها اإلببلـ وظؿ ن باها في البػمن  اإلنبػاني 

 .(6)((ونتتبُع  واجبن ةوؿ  ذا الةقنقة ةتى نجعمها متننة نقنننة  اباة ال نتط ؽ إلنها الشؾ في ونة او ة مف الاو 
ـُ عمػػيُّ ، ة الن ػػي والتنػػاقضؾ تقػػـو عمػػى عبلقػػ  فثنائنػػة التوةنػػم والشػػ فػػي اطابػػن عمػػى  (عمنػػن البػػبلـ)فمػػـ نكتػػِؼ اإلمػػا

 .بؿ نج  وف نكوف مأمنًا بكّؿ وم  اامٍ  مف البما  إلنن، الطم  بأف نكوف اإلنباُف ُمَوِةماً 
اػػ اع بػػنف الاػػبلح ، إذف تتجمػػى ةقنقػػة الاػػ اع بػػنف التوةنػػم والشػػ ؾ فػػي اػػو ة اػػ اع بػػنف المعقػػوؿ والبلمعقػػوؿ

 .ا اع بنف الان  والش ، ا اع بنف الن ع والبلن ع، باموال 
 :اإلنماف والك   - 

وبػػػمُّا الك ػػػ  الػػػذي  ػػػو نكػػػ اف ، بالتبػػػمنـ  بػػػبةانن وتعػػػالى –ظػػػا  ًا وباطنػػػًا  –اإلنمػػػاف  ػػػو التاػػػمنؽ واالعتػػػ اؼ 
 .االعت اؼ بالتبمنـ با ببةانن وتعالى

                                                           

 .340 :نهج الببلغة -(1)
 .103 – 102 :نهج الببلغة -(2)
 .399 – 398 :اإلماـ عمي في ال ك  المبنةي المعاا  :ننظ  -(3)
 .18 :نهج الببلغة -(4)
 .413 :اإلماـ عمي في ال ك  المبنةي المعاا  -(5)
 .33 (:م ابة فننة)الاطا  الق آني لؤلنبنا  وال بؿ  -(6)
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والك ػػُ  ، نمػػاف جػػو  ا ولبػػن فمنػػذ وف َوِجػػَم اإلنبػػاف كػػاف اإلنمػػافُ فاإل، فبػػنف اإلنمػػاف واإلبػػبلـ عبلقػػة عمػػـو وااػػوص
اَ تعػالى لػـ ُنػ ْم وف نجبػَ  اإلنبػاَف عمػى اإلنمػاف بػؿ وعطػاُا )فتبعًا لذلؾ نبقى الاػ اع مائمػًا ووبػمًا بننهمػا وذلػؾ ألفَّ )، بما

 (.الكاف وف)ووا ى بأبـ  (منوفالمأ )نك ي ذلؾ وف  ناؾ بو ة مف بو  الق آف مبماة بأبـ، (1)((قوة االاتنا 
ذا ، مػا وف نكػوف مأمنػًا وو كػاف ًا فػ ذا آمػف َةظػي بجػزا  و ػؿ اإلنمػافأف، فاإلنباف بعمما ووبػَ  اُ لػن جمنػَع الُبػبؿ وا 

 .(2)ك   ُعمَّ مف و ؿ الك   وجوزي  بجزائهـ
 .ؽ والبأس وال بامفتبعًا لذلؾ نأمي اإلنماُف إلى االطمئناف والابلح بننما نأمي الك   إلى البن

وقم جا  الق آف الك نـ ما ِّةًا بوجوم عبلقة بنف اإلنماف با تعالى واالطمئناف فاإلنباف المأمف نةاؿ لن اطمئناف 
فػ ذا عممػػَت إف الػػذك  نتنجػػة لئلنمػػاف ومظهػػٌ  مػػف مظػػا  ا ع فػػَت  (3)لى ﴿َواَل بِػػِذْكِ  المَّػػِن َتْطَمػػِئفُّ اْلُقمُػػوُ  ﴾افػي قمبػػن نقػػوؿ تعػػ

 .العبلقة بننهما
وفي اطا  نهج الببلغة نممس بوبوح وجوم ثنائنة اإلنماف والك ػ  بواػ ها امتػمامًا طبنعنػًا لثنائنػة التوةنػم والشػ ؾ  

 .بوا هما نقوماف عمى التاالؼ فببًل عف ِقَوامات وا ى نعتمم عمنها كؿُّ منهما
وقػػم ُبػػِئَؿ عػػف معنػػى اإلنمػػاف ، نقنبػػن الك ػػ نوبػػ  فػػي اطػػا  نهػػج الببلغػػة اإلنمػػاف و  (عمنػػن البػػبلـ)اإلمػػاـ عمػػي 

قػ ا  بالمبػاف وعمػؿ باأل كػاف ﴾﴾)﴿ :فقاؿ نمػا فبػ ا (4) اإلنماف مع فُة بالقم  وا  . فمػـ نقتاػ  اإلنمػاف عمػى المع فػة القمبنػة وا 
ن اػةنةًا إذا وبػذلؾ نكػوف إنماُنػ، بأنن نجُ  عمى اإلنباف وف نق َّ بمبانن ةتى نوافؽ الظػا   البػاطف وي المبػاف والقمػ  معػا

 .تطابَؽ قوُلن وعممن
ػػب  :اإلنمػػاُف َعمَػى و بػػع معػػاِئـَ ): ﴿(عمنػػن البػبلـ)وقػم ةمػػؿ اإلنمػاف بقولػػن   (5) (والجهػػام ﴾، والنقػنِف والَعػػْمؿِ ، عمػى الاَّ

ِ  ُكمَّمػا ازماَم اإلنمػاُف : ﴿﴿ إفَّ اإلنمػاَف نبػمو ُلْمَظػًة فػي الَقْمػنقولػبوف ُنْوِاَؿ ةقنقَة اإلنماف إلػى الػن س  (عمنن الببلـ)مةاواًل 
 . (6) ازماَمِت الممَظُة ﴾﴾

عم امو المااؿ منػن ثػـ  ػو ابػتق ا  بإذف فاإلنماُف مع فٌة ووال و و َنِمؿُّ عمى ة كنة انجابنة نجتمُ  الان  مف الاا ج 
هػ  مػف مظػا   وطمأنننة لهذا الشي  المجتم  ةتػى إذا ابػتق ت الشااػنة َا َجػْت إلػى اػا ج ةػموم ا لتظهػ  ذلػؾ فػي مظ

 .ذلؾ االبتق ا  ممثبًل ب نقاع ذلؾ عمى الغن  لنكوف عمبلً 
عمػى  :الُكْ ػُ  عمػى و بػع معػائـ): ﴿(عمنػن البػبلـ)وعنمما قاـ اإلماـ بتةمنػؿ اإلنمػاف فػي مقابػؿ  ػذا ةمػؿ الك ػ  بقولػن 

 .(7) ﴾﴾التَّعمؽ والتنازع والزن  والشقاؽ 
ونػػو  البػػ اج فاإلنمػػاف ُنبػػتمؿ عمػػى الاػػالةات ، بػػبنُؿ وبمػػج المنهػػاج )﴿:نوقػػم قػػمـ اإلمػػاـ واػػ ًا  ائعػػًا لئلنمػػاف بقولػػ

وبالػػػمننا تةػػػػ ز ، وبػػػػالموت تاػػػتـ الػػػػمننا، وبالاػػػالةات ُنبػػػتمؿ عمػػػػى اإلنمػػػاف وباإلنمػػػػاف نعمػػػْ  العمػػػػـ وبػػػالعمـ ُن  ػػػػ  المػػػوتُ 
فاإلنمػػاف وبػػاس لؤلعمػػاؿ ، آلاػػ فالعبلقػػة بػػنف اإلنمػػاف والاػػالةات  ػػي عبلقػػة َمْو  إذ ُنبػػتمؿ بأةػػم ما عمػػى ا (8)(اآلاػػ ة﴾

                                                           

 - ػ 1417، الطبعة األولى، إن اف، مأببة التوةنم، مةمم عمي الةبنني :عمـ المغة التوةنمي بنف النظ نة والتطبنؽ -(1)
 .220 :ـ1997

 .221 :ف، ـ :ننظ  -(2)
 .28ال عم /  -(3)
 .643 :نهج الببلغة -(4)
 .603ف: ، (    ـ5)
 .652 :ف، ـ -(6)
 .605 :نهج الببلغة -(7)
 .274 - 273ف: ، ـ-(8)
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التػي و ام ػػا و ػؿ الك ػػ  وف تبػػوَم فتػأمي باإلنبػػاف إلػػى  (البلقػػنـ)ابلفػًا لػػػ، ولمقػػنـ الُمثمػى التػػي معػػا ا تعػالى إلنهػػا، الاػالةة
 .التهمكة

وةػمة نبلةػظ فػي  ػذا الثنائنػة ، وَمػْف تامَّػؼ عنػن فقػم  مػؾ، فاإلنماف ط نٌؽ واب  مف تبعن فهو عمػى جػامة الَاػَوا 
مع فة با ثـ إق ا  بوةماننتن ثـ  (عمنن الببلـ)لمى اإلماـ  تمثم التي (التوةنم والش ؾ) كة وتطابقها مع الثنائنة األولىالة  

 .إظها  ذلؾ في عمؿ نةا  فنن العبم امتن وتوكمن واعتقاما با تبا ؾ وتعالى
عمنػن )فغػ ض اإلمػاـ عمػي ، لطنػؼ واإلنمػاف ومبػة عمػاؿ العقػؿ الفَّ التوةنػم مػماؿوثـ  ما بعم ذلؾ نبتنماف عمػى 

مػف تنػاوؿ ثنائنػة اإلنمػاف والك ػ  فػي اطابػن بمنزلػة الػمعوة الاػ نةة ألف نبػع اإلنبػاف عمػى مع فػة تامػة باإلنمػاف  (الببلـ
إذ إف  .لػػذلؾ نبقػػى اإلنمػػاف مناقبػػًا لمك ػػ  مةػػاواًل البػػنامة عمنػػن ومةا بتػػن، ومػػا نت تػػ  عمنػػن والك ػػ  ومػػا نةممػػن مػػف عواقػػ 

 .واالبتعام عما نباطن، اإلنباَف المأمف نعمُؿ بكؿ ما ن بي ا تبا ؾ وتعالى
ـُ عمػػي  العقػػم بالقمػػ  )اإلنبػػاَف ال جػػوَع إلػػى اإلنمػػاف واالةتكػػاـ إلنػػن ؛ الف اإلنمػػاف  ػػو ) (عمنػػن البػػبلـ)لهػػذا معػػا اإلمػػا

 .(1)((مَؿ فعَؿ كؿَّ واج  ونتجن  كؿ قبن والقوؿ بالمباف والعمؿ بالجوا ح فبل نكوف المأمُف مأمنًا ةتى نبتك
 :الةؽ والباطؿ -ج

الةػػػؽ التكػػػونني والمػػػ ام بػػػن واقعنػػػات عػػػالـ  :. وننقبػػػـ عمػػػى قبػػػمنف(2)((عبػػػا ة عػػػف الواقعنػػػات)نعػػػّ ؼ الةػػػؽ بأنػػػن ) 
والك ػػا ات  والةػػؽ التشػػ نعي والمػػ ام بػػن القػػواننف اإللهنػػة التػػي شػػّ عْت مػػف اجػػؿ ال ػػ م والجماعػػة فػػي بػػو  الماػػال ، الوجػػوم

 .(3)الذاتّنة واالكتبابنة
، (4)((نتمثُؿ بالاناِؿ والب اِ  الذي ال واقَع لن وال وجوَم بوى في عالـ التاّو  والو ـ)ونقنُض الةؽِّ الباطُؿ الذي ) 
 .فالباطُؿ نتجبُم بالع قمة لجمنع القواننف المناوص عمنها إلهنًا مةاواًل التم م عمنها، (4)((والو ـ

وي وّف ال  (5)(( ما الةؽ / ةقًا والباطؿ / باطبلً  :مقابمة بنف بمنف ال وابطة بننهما)ؽِّ والباطؿ  ي )إذف فالمقابمُة بنف الة
 .ال وجوَم لط نٍؽ وبط بننهما

ألف عمػػى وبابػػها نقػػـو العػػمؿ ، وقػػم بػػّنَف القػػ آُف الكػػ نـ الهػػمَؼ مػػف إ بػػاؿ ال بػػؿ  ػػو إقامػػة الةػػؽ واقهػػا  الباطػػؿ
ـْ َبْنَف النَّاِس ِباْلَةؽِّ  ﴾ماّ ةًا بذلؾ البا ي عزَّ وجؿ بق  .(6)ولن ﴿ َنا َماُووُم ِإنَّا َجَعْمَناَؾ َاِمنَ ًة ِفي اأَلْ ِض َفاْةُك

فالعبلقػػة بننهمػػا ، تتجمػػى ثنائنػػة الةػػؽ والباطػػؿ فػػي اطػػا  نهػػج الببلغػػة فػػي اػػو ة اػػ اع مائػػـ بػػنف الةػػؽ والباطػػؿ
ماػو ًا القػ آف ، ي الباطػؿ  ػو البػ ا  الػذي نةبػبن الظمػفف مػا ً ألف الةػؽ  ػو الواقػع واآلاػ  و، قائمة عمى الن ي والتنػاقض

َبػػُم َفَنػػْذَ ُ  ُج َػػا ً  ػػا الزَّ ػػا َمػػا َنن َػػُع النَّػػاَس  الكػػ نـ  ػػذا الاػػ اع ونتائجػػن بقولػػن تعػػالى ﴿ َكػػَذِلَؾ َنْبػػِ ُ  المَّػػُن اْلَةػػؽَّ َواْلَباِطػػَؿ َفَأمَّ َوَومَّ
وومػا الباطػػؿ فهػو الزائػؿ الػػذي ال ، فػػالةؽ  ػو الثابػت والبػاقي مائمػػا ووبػما (7)لمَّػُن اأَلْمثَػاَؿ ﴾َفَنْمُكػُث ِفػي اأَلْ ِض َكػَذِلَؾ َنْبػػِ ُ  ا
 .بقا  لن وو إف فت ة بقائن ممة مةمومة

                                                           

 .201/  9ش ح نهج الببلغة ؾ  -(1)
 .126 / 2 : ػ1426، الطبعة الثاننة، ناا  مكاـ  الشن ازي :ن ةات الوالنة ش ح عا ي جامع لنهج الببلغة -(2)
 .126/  2 :ف، ـ :ننظ  -(3)
 .126/  2 :ف، ـ -(4)
 .70 :ـ1999، الطبعة األولى، بن وت، الم كز الثقافي الع بي، مةمم م تاح :الم ا نـ معالـ نةو تأونؿ واقعي -(5)
 .26 :ص / مف اآلنة -(6)
 .17 :ال عم / مف اآلنة -(7)
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واإلنباف كمما اقتَ َ  مف ا ، ومف  نا فقم اكتَببْت الذات اإللهنة التي تعم وعظـ مف كّؿ واقع ووؿ ابـ و و الةؽ
إذ كثنػػ ًا مػػا تعػػّ ض اإلمػػاـ لهػػذا الثنائنػػة مبلِةظػػًا إف النػػاَس قػػم واػػذت ( 1)ابتعػػَم عنػػن فهػػو عمػػى الباطػػؿ فهػػو عمػػى الةػػؽ وكممػػا

فػػي عػػمـ التبػػ ع و مػػي النػػاس  (عمنػػن البػػبلـ)تبتعػػم عػػف ط نػػؽ الةػػؽ وتػػ وج الباطػػؿ اممػػة لماػػالةها لػػذلؾ نااطػػ  النػػاس 
، ومػا إنَّػُن قػم ن مػي ال َّامػي .َوَبػَماَم َط نػٍؽ فَػبل َنْبػَمَعفَّ ِفنػِن وقاونػَؿ الّ جػاؿِ  ونها الناُس َمْف َعػ َؼ ِمػْف َوانػن َوثنقَػَة ِمنػفٍ )باطبًل ﴿

نَّػػػػُن لَػػػػْنَس بػػػػنَف الَةػػػػؽِّ والَباِطػػػػؿ إال و بػػػػع إومػػػػا  .واُ َبػػػػِمنٌع َوَشػػػػِهنمٌ ، وَباِطػػػػُؿ ذلػػػػؾ َنُبػػػػو ُ ، ونةبػػػػُؾ الَكػػػػبلـُ ، وُتْاِطػػػػيُ  الّبػػػػَهاـُ 
ـُ (2)﴾واابع﴾ قُػوَؿ َبػِمْعتُ )عف معنى قولػن  ػذا فقػاَؿ: ﴿. وقم ُبِئَؿ اإلما ََ فهػذا ، (3) ﴾(والَةػؽُّ وْف َتقُػوَؿ  وْنػتُ ، الباطػُؿ وْف َت

ومػػا مػػا تػػ اا فػػبل نةتػػاج إلػػى وي شػػا م وو ملنػػؿ ألنػػن  ػػو ، نػػمؿ ماللػػة وابػػةة عمػػى اف مػػا تبػػمعن نةتػػاج إلػػى الػػملنؿ والشػػا م
 .الملنؿ عننن

إلػى تثبنػت وبػس الةػؽ و ػّم الباطػؿ مػف وبابػن كاَنػْت مػف واجبػن الػذي  اػ نةةٌ  (عمنػن البػبلـ)فمعوُة اإلمػاـ عمػي 
ـُ ونَّػُن لػـ َنُكػف الػذي َكػاَف ِمنَّػا ُمَناَفَبػًة فػي ُبػْمطافٍ ): ﴿(عمنن الببلـ)وكّمن ا إلنن لكونن امن ة المبممنف نقوؿ   َـّ إنََّؾ َتْعَم ، المَُّه

ـَ ِمػػْف ِمننػػؾَ ولكػػف لِ ، َواَل التمػػاَس شػػيٍ  ِمػػْف ُفُبػػوؿ الُةَطػػاـِ  فنػػأَمَف المظموُمػػوَف ِمػػْف ، ْظِهػػَ  اإلاػػبلَح فػػي بػػبلِمؾَ نو ، َنػػ َم الَمعػػاِل
ـَ الُمَعطَّمَػػُة ِمػػْف ُةػػُموِمَؾ﴾  ز ػػاؽ  (4) ﴾ِعَبػػاِمَؾ وتُقَػػا عػػبل  كممػػة الةػػؽ وا  فمهمػػة اإلمػػاـ  ػػي تاػػةن  االنةػػ اؼ فػػي المجتمػػع وا 

ـْ )وذلػػؾ لتاػػاذؿ بعبػػهـ عمػػى ناػػ تن بقولػػن: ﴿، ن الطبنعػػياػػذ الةػػؽ مكانػػوإذ ن جػػع اإلمػػاـ البػػب  فػػي عػػمـ ، الباطػػؿ لَػػْو لَػػ
ـْ َتِهُنوا عف َتْو نف الَباِطؿ ـْ ِتْهػتـُ َمتَػاا ، تَتَااَذُلوا َعْف َنْا  الَةّؽ َوَل ـْ َنْقػوَمْف قَػِوَي َعمَػْنُكـ ِلكػنَُّك ـْ َولَػ ـْ َمْف َلْنَس ِمْثَمُك ـْ َنْطَمْع ِفنُك َل

﴾ ػِبَمػا َامَّ ، َلُنبػعََّ فَّ لُكػـ الّتنػُن ِمػْف َبعػِمي إبػعافاً ، َوَلعمػ ي .َبِني إبػ اِئنؿَ  ـْ ـُ الةػؽَّ و اَ  ُظهُػوِ ُك عمنػن )فكػاف فػي اطابػن  (5) (ُت
ف َقػؿَّ بػالكوا (الببلـ ونَّهَػا النَّػاُس ال َتبتوِةُشػوا فػي طِ نػِؽ الهُػَمى ِلِقمَّػِة )كمػا نقػوؿ: ﴿، كثن ًا ما نعظهـ ببموؾ ط نػؽ الهػمى وا 
ونُّهَػا النَّػاُس )﴿ إذ نقوؿ عمنن البػبلـ  ومف تامََّؼ عنن  مؾ، فط نؽ الةؽ  و الط نؽ الوةنم الذي َمْف تبعن َنجى، (6)(و ِمِن﴾

 . (7) (﴾النَّاُس َمْف َبَمَؾ الطَِّ نَؽ الَواِبَ  َوَ َم الماَ  وَمْف َااَلَؼ َوَقع في التنن !
كنن واالبػػتئناس بالباطػػؿ لكثػػ ة بػػالكنن لهػػو ملنػػؿ فتأكنػػم اإلمػػاـ عمػػى بػػ و ة عػػمـ االبػػتنةاش فػػي الةػػؽ لقمػػة بػػال 

إال وف الكثػ ة لنبػْت  ػي الػملنؿ فةكومػة الباطػؿ بػ عاف مػا تتبلشػى ألنهػػا ، وابػ  عمػى كثػ ة وتبػاع الباطػؿ وقمػة وتبػاع الةػؽّ 
 .تبتنم عمى وبس وا نة

، إذ ال وننس بعم الةؽ (8) (الباطؿ﴾ ال ُنأِنبنََّؾ إال الةؽ وال ُنوِةَشّنَؾ  اال)﴿وقم ااط  اإلماـ اةم الاةابة بقولن
مف إن ام  (عمنن الببلـ)فنكوف غ ض اإلماـ عمي ، (9)((الةؽ والباطؿ وناا ا ومأنموا الذي نمافعوف عنن)فمكٍؿ مف )، الةؽ

 .إن ام ثنائنة الةؽ والباطؿ ما  و إال وبع األمو  موابعها ببب  كث ة الباائ  الزائغة عف   الةؽ
ؿ  ػػو اػػ اع بػػنف االبػػتق ا  المتػػأتي مػػف إاػػابة الواقػػع واالبػػط ا  والبلبػػتق ا  فةقنقػػة الاػػ اع بػػنف الةػػؽ والباطػػ

 .المتمثؿ في المهاث امؼ ب ا 

                                                           

 .283/  1 :ن ةات الوالنة :ننظ  -(1)
 .249 :غةنهج الببل -(2)
 .249 :ف، ـ -(3)
 .238 :ـ.ف -(4)
 .303 :ف، ـ -(5)
 .402 :ف، ـ -(6)
 .402 :ف، ـ -(7)
 .237 :نهج الببلغة -(8)
 .182 : وائع البناف في اطا  اإلماـ الجوان  الببلغنة والمغونة في بناف ومن  المأمننف عمي بف وبي طال  -(9)
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ألفَّ في كػؿِّ ذلػؾ بػعي نةػو االبػتق ا  و ػو ، ومما تجم  اإلشا ة إلنن وفَّ العبلقة وثنقٌة بنف الةؽِّ واإلنماف والتوةنم
ـُ بالمااَطػ  إلػػى بموغػن  إذ ب تبػاع كػبلـ اإلمػاـ و ػو المةػػ ؾ الػمافع و ا  الِاَطػا  فػي  ػذا الثنائنػػات المبػمو الػذي نبػعى اإلمػا

 .تتةقؽ بعامة الما نف التي مف لوازمها االطمئناف واالبتق ا 
فمػػـ نكتػػِؼ بػػذك  الشػػي  فقػػط ؛ ، نبػػتنج مػػف كػػؿ مػػا بػػبؽ وف اإلمػػاـ كػػاف كثنػػ ًا مػػا نعمػػم إلػػى ذكػػ  الشػػي  ونقنبػػن

، كػاف ابنػ ًا بػػالواقع وعبلقػات النػػاس فنمػا بنػػنهـ (عمنػن البػػبلـ)منمومػػة الةنػاة فاإلمػاـ عمػػي وذلػؾ ألف التنػاقض والتقابػػؿ  مػا 
تبػتوع  فػي اػمبها م ا قػات الةنػاة وكػؿ مػا )فالبننة البمنة في الثنائنات تشةف الاطػا  فػي نهػج الببلغػة بالة كػة التػي )

مثممػا لػـ نػِع ، إالَّ قُػّمـ لػن نقنبػن، وعنػًا كػامبًل بالشػي  . فالمااط  لػـ نػعِ (1)((فنن نوةي بة كة الجمؿ التي تعتمؿ في الواقع
 .(2)بالجماؿ إال إذا قّممنا لن الوجن اآلا  لمةقنقة إال و و القب 

 الثنائيات المتناغمة  -2
 :الدنيا واآلخرة -أ
اػػ ة تةػػاوؿ وف تن ػػَي ف الػػمننا لػػـ تنػػاقض اآلاػػ ة وال اآلوتشػػكؿ ثنائنػػة الػػمننا واآلاػػ ة المتقابمػػة ثنائنػػة متنامنػػة بمعنػػى  

 .فالعبلقة بننهما  ي عبلقة تناـ وتناغـ، المننا بؿ كؿُّ منهما تكوف مكممًة لؤلا ى
ما  طا ئػة متبملػة جعمػت لنتػزوم منهػا اإلنبػػاف )فػي جمنػع األمنػاف البػماونة  ػي ) –كمػا  ػو معػ وؼ  –إف الػمننا  

. فعنػمما و اَم اُ تعػالى وف ناتبػَ  النػاَس جعػَؿ لهػـ (3)((الامػوم ونكب  فنها البمَو والكماَؿ والمع فَة التي تةمؽ بن إلػى عػالـ
، (4)فهػي ما  ممػ  تػأمي إلػى الػما  الباقنػة ما  المقػاـ والجػزا  والامػوم، المننا وبنمًة الاتبا  ـ وما عمنهـ مف تأمنة الواجبات

 .انتنفا تعالى نبتمي عباما بشتى ونواع الببل  مف شأنها ت بنة اإلنباف واقؿ شا
نبػػػتعمؿ  ػػػذا الثنائنػػػة مػػف نػػػوع المقابمػػػة بػػػنف الػػػنقص  (عمنػػػن البػػبلـ) ػػي اطػػػا  نهػػػج الببلغػػػة نجػػم اإلمػػػاـ عمنػػػًا ف  

ـَ قم نأتي بهما متبلزمتنف، والكماؿ  .وو من  متنف تبعًا لما نتطمبن بناؽ الاطا  .عممًا بأف اإلما
منطقة اشتغاؿ ااة  الاطا  بمعنػى ونهػا مهنمنػة فالمتأمؿ لماطا  في نهج الببلغة ن ى وف  ذا الثنائنة تشكؿ  

وقػم ، وقػم نكػوف موق ػن منهػا انجابنػاً ، مػف الػمننا فمػ ة نقػؼ منهػا موق ػًا بػمبناً  (عمنػن   البػبلـ)فتتعمم مواقؼ اإلماـ عمػي ، فنن
 . نقؼ في بعض الةاالت موازنًا بننها وبنف اآلا ة

نونػػػؽ ، َ ِمٌغ َمشػػػَ ُعَها، فػػػ فَّ الػػػمُّننا  نػػػؽ َمشػػػَ ُبَها): ﴿بقولػػػن هػػػافقػػػم واػػػؼ اإلمػػػاـ الػػػمننا لمااَطبنػػػن مةػػػذ ًا إنػػػا ـ من 
قماػت ، واطَمػأفَّ ناِكُ َ ػا، ةتَّػى إذا ونِػَس ناِفُ  ػا، َوِبػناٌم َمائِػؿٌ ، َوِظػؿل َزائِػؿٌ ، ُغ وٌ  َةاِئٌؿ َوَبػوٌ  آِفػؿٌ  .ونوبؽ َمْاَبُ َ ا، َمنَظُ َ ا

واعمقػػػت المػػػ َ  ووَ ػػػاَؽ المننَّػػػة َقائِػػػمًة لَػػػُن إلػػػى َبػػػنؾ الَمْبػػػَجِع َوَوْةشػػػة الَم جػػػع ، ِمَهاِبأ ُجِمهَػػػا وقناػػػت ِبأةبِمهَػػػا واقاػػػمت بِأبػػػهُ 
ـُ فػػي اطابػػن عمػػى ةقنقػػة الػػمننا ماعنػػًا اإلنبػػاَف وف نكػػوف عمػػى ةػػ (5)(ومعاننػػة الَمَةػػؿِّ﴾ ذٍ  منهػػا ووف ال نغتػػ  إذ نأكػػُم اإلمػػا

فَّْت بالشََّهَواتِ ،  ةف نَّها ُةمَوٌة َابِ ، المنناُوَةّذُ ُكـ ﴿بمغ ناتها﴿ َُ وتةمّػْت باآلمػاِؿ َوَتَزنََّنػْت ، َوَ اقَػت بالَقمنػؿ، َوَتَةبَّبػْت بالَعاِجمَػة، ُح
وكػاف نػمعو فػي اطابػن إلػى التز نػم فػي الػمننا والت غنػ  فػي ، إذ كؿ ذلؾ قػائـ عمػى ااتبػا  النػاس وتمةناػهـ (6)(﴾بالُغُ و 

                                                           

 .146 :ـ2005، األ مف، عماف، ما  مجمالوي، فناؿ اال  القانمي :بننة القانمة في شع  عز المنف المناا ة -(1)
146. 

 .167 :تذوؽ النص األمبي جمالنات األما  ال ني :ننظ  -(2)
 .122/  2 :ن ةات الوالنة -(3)
 .152 :اط  نهج الببلغة م ابة توانمنة :ننظ  -(4)
 .122 :نهج الببلغة -(5)
 .206 – 205 :ف، ـ -(6)
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فهػي معػوة  (1)((َفُاػُذوا مػف ممػ كـ لمقػّ كـ، واآلا ُة ماُ  َقَ ا ٍ ، نما المُّْننا ماُ  َمَجازٍ إ)اآلا ة مف ابلؿ الموازنة بننهما بقولن: ﴿
إذ ال نجػػم اإلنبػػاف ، (2)((معػػوة إلػػى مواجهػػة الةنػػاة بواقعنػػة واػػمؽ)اػػ نةة لنتػػزوم اإلنبػػاف مػػف الػػمننا األعمػػاؿ الاػػالةة )

 . نع ال نت ؾ العاب  فنن وث ًا إالَّ عممنالعاقؿ في  ذا المننا إال عبو ًا نةو اآلا ة بؿ انن عبو  ب
ـَ عنهػا، ونجُم لئلماـ موق ًا انجابنًا مف المننا في قولن: ﴿﴿ إف المُّننا ماُ  امٍؽ ِلَمْف َاَمَقها َوَماُ  ِغنػٍى ، وماُ  عافنٍة لمف َفِه

َوَمْتَجػػػُ  وولنػػػاِ  ا ، بلِئَكػػِة اِ َوَمْهػػػِبُط وةػػي اوماُ  موعظػػػٍة لمػػػف وتََّعػػَظ ِبهَػػػا َمْبػػِجُم وةبَّػػػا  ا َوُمَاػػػمَّى مَ ، لمػػف تػػػزوم منهػػا
 .(3) اكَتَبُبوا فنها الّ ْةَمَة َوَ ِبُةوا فنها الجنَّة﴾﴾

فػػي اطابػػن إلػػى نتنجػػة مأما ػػا  ػػي اف الػػمُّننا فػػي واقػػع األمػػ  ال تكػػذ  عمػػى  (عمنػػن البػػبلـ)ونتواػػؿ اإلمػػاـ عمػػي 
 .ك ي لن ا ا اإلنباف عمى ةقنقتهااإلنباف وال تغ ا فمن فنها مف المواعظ ت

ولكػف ، َوَةّقًا اُقوُؿ مػا الػمُّننا غّ تػؾَ )﴿فنقوؿ عمنن الببلـفاإلنباف  و المغت  بها والماموع بأباطنمها والمتغافؿ عنها  
تػػؾ ،َوَلِهػػَي بمػػا َتِعػػُمَؾ مػػف نػػزوؿ الػػببلِ  بجبػػِمؾَ ، وآذنتػػَؾ عمػػى َبػػَوا ٍ ، ولقػػم َكاَشػػَ تَؾ الِعَظػػات، بهػػا اغتػػ  تَ  ، والػػنقص فػػي ُقوَّ

فعمى اإلنباف وف نتعَظ منها وال ننقاُم لها وعمنن وف نتذك  مواقَؼ اآلا ة وما  (4) (اامُؽ واوَفى مف وف تكذبَؾ وو    ُتغّ ؾ ﴾
فنكػوف النػـو اآلاػ  بالنبػبة لئلنبػاف الاػال  نومػًا مبػنئًا وبالنبػبة لغنػ ا مظممػًا ببػب  وعمالػن ، وما بنجم الم   مف ةبػا 

 .نافي المن
 (جامػػمة)إمػػا وْف تكػػوف متة كػػة وو بػػاكنة  (عمنػػن البػػبلـ)إذف نبػػتنتُج ممػػا بػػبؽ وفَّ الػػمُّننا فػػي ِاَطػػا  اإلمػػاـ عمػػي  

 :و ذا ما نوبةن الشكؿ اآلتي
 

 المننا
 

 (جاممة)متة كة                    باكنة 
 ف   ن عؿ اإلنبا، ال تمثُؿ إال ظ فًا زمننا)                          

 (فنها الان  وو الش                                       
 بمبنة          انجابنة           

 تغ              ما  عافنة              
 تامع            ما  غنى             
 تب             مبجم وةبا  ا             
 تواؿ لمجنة     زائمة                    

 
 (عمنػن البػبلـ)ع فنػا وف المااِطػ  اإلمػاـ عمػي ، ف ذا عممنا وفَّ مةاوَ  الموبوع  ي المااِط  والمااَطػ  والػمننا 

 . و العنا  األكث  ة كة نةو المُّننا البمبنة
 األصوات الناطقة في نهج البالغة

                                                           

 .404 :نهج الببلغة -(1)
 .47 :ة كة التا نخ عنم اإلماـ عمي -(2)
 .626 :نهج الببلغة -(3)
 .436 – 435 :نهج الببلغة -(4)
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اوات الناطقة فػي الِاَطػا  انبعاثػًا منبػجمًا عمػى الػ غـ تنبعُث األوات الناطقة اف مف المظاف المهمة في الاطا   و االا
وثػػػٌ  بػػػمعٌي ناػػػمُ  طواعنػػػًة وااتنػػػا ًا عػػػف تمػػػؾ األعبػػػا  المبػػػماة تجػػػاوزًا وعبػػػا  )فالاػػػوت ُنعػػػ َّؼ بأنَّػػػن )، مػػػف ااتبلفهػػػا

فمػػنس كػػؿُّ اػػوٍت ، هاإال وف  ػػذا األاػػوات التػػي نطمقهػػا اإلنبػػاُف العػػامي لػػنس لهػػا وي معنػػى إال إذا ُةػػّمَم  ػػمفُ ، (1)((النطػػؽ
 .فالاوت المنبعث نج  وف نكوف معب ًا عف الغ ض المقاوم ممثبًل عف ن بنة ااةبن، نطمقن اإلنباف لن و منة

إذف فالاػػوت الموَجػػن إلػػى مااَطػػ  معػػنف وو مجموعػػة ماػػاطبنف نكػػوف لػػن معنػػى  ػػو المقاػػوم بػػوا  وكػػاف  ػػذا 
قػػة ا نػػًا تكػػوف فػػي طبنعػػة الةػػاؿ قػػوى مة كػػة لمِاَطػػا  ؛ ألف لكػػؿِّ طبل الاػػوت نػػما  وي إطػػبلؽ الاػػوت عالنػػًا وـ مناجػػاًة ب

 .اوٍت مف  ذا األاوات وث ا وفاعمنتن
تعبػ  عػف  (عمنػن البػبلـ)اوانًا ماتم ة منبعثة عف اإلماـ عمػي بػف وبػي طالػ   ووفي اطا  نهج الببلغة نبلةظ  

إذ لػـ ، غـ مػف تعػمم ا إال ونهػا نمكػف  بطهػا بػ ابٍط ا ػيوعمػى الػ  ، الشاانة التي اجتمعْت فنها كؿُّ  ذا األاوات المتنوعػة
نمػا  (عمنن الببلـ)ننطؽ اإلماـ عمي  باوت واةم كأف نكوف الاػوت الػواعظ وو الةكػنـ وو ال نمبػوؼ وو الةػاكـ وو القائػم وا 

 معبػػ ة عػػف الغانػػة األبػػمى و ػػي إاػػبلح، اجتمعػػت جمنػػع  ػػذا األاػػوات فػػي اطػػا  نهػػج الببلغػػة فا َجػػت باػػوٍت واةػػم
اإلنبػػاف والػػمعوة إلػػى ابلاػػن عػػف كػػّؿ مػػا ُنَقممػػَؾ مػػف شػػأنن لػػذا وف منػػا لهػػا مبةثػػا اااػػا فػػي  ػػذا البةػػث أل منتػػن ومػػف  ػػذا 

 .:األاوات
 اوت الةكنـ  -1
مػف  (عمنػن البػبلـ)اػوُت الةكػنـ فػي ِاَطػا  نهػج الببلغػة ةنػزًا كبنػ ًا ؛ وذلػؾ ببػب  مػا ِلةكػـ اإلمػاـ عمػي  غؿنش 

عبػػ ٌة مبػػتا جة مػػف جممػػة مػػف الواقػػع ذات النتػػائج )مػػف ولػػواف الاػػناغة األمبنػػة المع وفػػة إذ  ػػي  ) و منػػة ألف الةكمػػة لػػوفٌ 
فهػػي ابلاػػة نظ نػػة فػػي األم  تقػػـو وبابػػًا عمػػى التباػػ  بشػػأوف ، (2)((المتشػػابهة تغػػمو مقػػمماتها ذات ماللػػة عمػػى عواقبهػػا

 .(3)الةناة واناغتها بشكؿ ومبي نمزج بنف ةقنقتِن مع واقعنتن
تعػم الِةَكمػُة وكثػ  األنػواع األمبنػة المبػتوعبة لم ننػة الجمالنػة عمػى الػ غـ مػف ونهػا مػزنٌج مػف ال كػ  والعاط ػة مػف  إذ 
وذاتنػػة فػػي إا اجهػػا وتموننهػػا ، موبػػوعنة وذاتنػػة ؛ موبػػوعنة فػػي وبػػاس ال كػػ ة ومنطمقهػػا مػػف الوجػػوم الػػواقعي المةبػػوس))

 .(4)((بألواف الاناؿ
نماإذف لـ تام  الةكمة عف ج  نػاس لهػـ تام  عف وُ  منع الناس بمعنى ال نتنب  ألي إنباف وف نكوف ةكنمًا ؛ وا 

بػمو  فنػي نبػمف لهػـ االبػتم ا نة ثػـ اػناغتها بأُ ، اب ة في الةناة والتبا  في شػأونها نقومػوف بااتنػا  معنا ػا مػف الواقػع
 .والبقا 

بنت وو مجموعة مف األبنػات وو نػأتي بػمف ال قػ ة  فنأتي عبا ة عف، وبالنببة لشكؿ الةكمة فقم نأتي شع ًا وو نث اً  
فقػ ة ، وف َنمَج جمنع األشكاؿ األمبنة األا ى ببل ابػتثنا ، فقم َةتـَ عمنها كونها كذلؾ، نظ ة واب ة)فهي في وبابها )، النث نة

 .(5)((وو فق ات بنتًا وو وبناتاً 
 

                                                           

 .119 :ـ2000، القا  ة، ما  غ ن ، كماؿ بشن  :عمـ األاوات -(1)
  ما، ازجينكماؿ ال :األبالن  األمبنة في النث  الع بي القمنـ مف عا  عمي بف وبي طال  إلى عا  ابف امموف -(2)

 :ـ1986، بن وت، الجنؿ
، بن وت، المكت  التجا ي، منشاؿ عااي :ال ف واألم  بةث جمالي في األنواع والمما س األمبنة وال ننة :ننظ  -(3)

 .113 – 112 :ـ1970
 .112 :ف، ـ -(4)
 .118 :ـ , ف -(5)
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ةنػػػػاة )ف نهػػػػا )، (1)عمػػػػى مكافةػػػػة الجهػػػػؿ ومػػػػا الغػػػػ ض مػػػػف الةكمػػػػة  ػػػػو التعمػػػػنـ واإل شػػػػام والناػػػػنةة فهػػػػي تعمػػػػؿُ  
، (3)((ال تشنخ والمع فة ال تهمـ وال تموت طالما تةتوي عنااَ  البقا  المائـ والةناة الةقَّة)وقم ُعبِّ  عنها بأنها )، (2)((القم 

نم المػػػػ ُ  ننبػػػػوع ال ننبػػػػ  عطػػػػاأا عنػػػػم ا نبػػػػ)الةنػػػػاة وابتاماػػػػوا العبػػػػ ة منهػػػػا ) الهػػػػذا تمثػػػػؿ وقػػػػواؿ الةكمػػػػا  الػػػػذنف ابػػػػ و 
ـَ اإلمػاـ عمػي ، نبػاف ط نقػن كممػا ابػتبم بػن ولػـ الةنػاةلئلفالةكمة ب اج نبػي  ، (4)((لنبت ن   (عمنػن البػبلـ)وعمنػن فػافَّ ةكػ

ـَ عمنًا ، شاممٌة لكؿِّ معاني الةناة وعػاَش  تقم َتمػ ََّس باآلفػا (عمنن الببلـ)ال تغ ؿ عف ونة قنمة مف قنمها ؛ ال بنما اف اإلما
 .ًا فكاف ابن ًا بأةماث زمانن لهذا جاَ ت ِةَكُمُن متنوعة المبامنف تتناوُؿ ماتمَؼ موابنع الةناة العامةمعها واقع

ِاػْؼ  :ماَؿ عمى معاونة بف وبػي بػ ناف و ػو بالموبػـ فقػاؿ لػن (5)ذك وا وّف ب ا  بف بم ة الببابي)وفي  ذا ) 
كثنػ  ، شػمنم القػوى، وا ومنُ  المأمننف عمنػن البػبلـ طونػؿ المػمى كافَ  :قاؿ، ال بم وْف تا ن لي :قاؿ ؟وو تع ني :عمّنًا قاؿ
ـُ مػػف جوا، غزنػػ  العبػػ ة، ال كػػ ة ـُ عػػماًل نت جػػُ  العمػػ نبػػتوةش مػػف الػػمُّننا ، وتنطمػػُؽ الةكمػػة مػػف نواةنػػن، بػػنننقػػوؿ فاػػبًل ونةكػػ

وال نػمنو ، ونةػف و ال نكممػن لهنبتػن، َبألنااوكاف فننا كأةمنا نجنبنا إذا معوناا ونعطننا إذا ، ونأنُس بالمنؿ ووةشتن، وز  تها
ف نطَؽ فعف الةكمة وفاؿ الِاطا ، فاف تببـَ فعف غن  وش  وال ااتناؿ، منن تعظنمًا لن  .(6)((وا 

إذ ننبعُث ممثبًل الجان  اإلنباني بكؿ معاننن ، فشكؿ اوُت الةكنـ وةم األاوات المعب ة والهامفة في ِاَطا  نهج الببلغة 
فهػي لػـ تنقطػع ، و ي تاتص بمنزات وظه  ػا ونَّهػا تا ػُؽ بالةنػاة وتػنعـُ بػمؼ  التج بػة، جوامع الكمـ)ْت ِةكُمُن مف )ةتى ُعمَّ 

 .(7)((وو ةامثة اتاَمْت    بن، تمثُؿ تج بة وَقَعْت لن، نومًا عف شاانة ااةبها
لم تكػزة وبابػًا عمػى المبالغػة وطمػ   افبػًا لكػّؿ مبػامل الجا منػة ا (عمنػن البػبلـ)فجاَ  اوُت الةكػنـ لئلمػاـ عمػي  

وماعنػػًا إلػػى األاػػػبلؽ التػػي ن نػػم ا اإلبػػػبلـ التػػي تقػػوـُ عمػػػى الع ػػو والعػػمؿ والمةبػػػة و عانػػة الةقػػػوؽ ، الثػػأ  والظمػػـ والعػػػمواف
معالجًة جذ نًة لؤلمو  مبننػة عمػى نظػ  فمبػ ي عمنػؽ وعمػى ن ػاذ إلػى )لذلؾ كاف اوُتن )، ومةاولة غ بها في ن وس الناس

وغػػػػض عمػػػػى القػػػػذى واأللػػػػـ تػػػػ َض   ): ﴿(عمنػػػػن البػػػػبلـ). ف ػػػػي قولػػػػن (8)((الةنػػػػاة االجتماعنػػػػة وفهػػػػـ لةقنقتهػػػػا وتطو اتهػػػػا كنػػػػن
 ي معوة ا نةة ألف نعنش اإلنباُف الةناَة الطبنعنة مااطبًا ال  م والم ام بن الجماعة ماللػة عمػى وف ال بػا ننبػع  (9)(﴾بماً و

 .ـَ اُ لن فبنطمئف قمبنمف مااؿ اإلنباف فَمْف اقتنَع بما َقب
فنجػما نااطػُ  اإلنبػاف باػو ة غنػ  مباشػ ة إلػى وف  (10) ((قنمة كػّؿ امػ ٍل مػا ُنةبػنن): ﴿(عمنن الببلـ)وفي قولن  

ولػنس بقنمػػة ، ؛ إذ إف قنمػػة اإلنبػاف تتجمػػى بأعمالػن وتوابػػعن وقػػم ا فنمػا نقػػم  عمنػن ، قنمتػػن بن بػن، قنمػة اإلنبػػاف ب نبػاننتن

                                                           

 .131 :في  ةا  نهج الببلغة :ننظ  -(1)
 .84 :ـ1992، بن وت، ما  الهامي، ي آمميجوام :الةكمة عنم اإلماـ عمي في نهجن -(2)
ما  الشأوف الثقافنة ، فابؿ عبم الواةم عمي :م اجعة، ابلح بمماف الجبو ي :وم  الةكمة في وامي ال افمنف -(3)

 .273 :ـ2000، بغمام، العامة
 .273 :ف، ـ -(4)
 :ننظ  :لمقاؿ ونمتاز بطبلقة المبافكاف فان  ا (عمنن الببلـ)اةم واةا  اإلماـ عمي  :ب ا  بف بم ة الببابي -(5)

منشو ات مجمع البةوث ، مةمم  امي األمنني :تةقنؽ  (،  ػ406ت )الش نؼ ال بي  :ااائص األئمة :ننظ 
 .71 امش  : ػ1406، إن اف، مشهم، اإلببلمنة

 .71 – 70 :ااائص األئمة -(6)
 .13 :مةمم عبما :ش ح نهج الببلغة -(7)
 .13 :ف، ـ -(8)
 .642 :ةنهج الببلغ -(9)
 613 :ف، ـ -(10)
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مبن ًا إلنن قنمة مف ذاتن لذاتػن ، والبمطة لهذا جا  اوُتن لنبقط جمنع القنـ المزن ة مةاواًل تع ّنة اإلنباف منهاالماؿ والجاا 
 .ولنبت مبتممة مف الاا ج

بكػػؿ  (عمنػػن البػػبلـ)مظهػػ ًا الجانػػ  اإلنبػػاني عنػم اإلمػػاـ عمػػي (، المػػبس والتعػػّ ي)نتجمػى لنػػا فػػي اػػوتن  ػػذا ثنائنػة  
 ػذا الةكمػة التػي َعبَّػ  عنهػا الجػاةظ ، تػنهض عمػى وبػس لنبػت اػةنةة (1)وف  نػاؾ ف وقػًا اجتماعنػةمعاننن ؛ ألنن وةسَّ 

ًَ عػف )) :بقولن فمو لـ نقؼ مف  ذا الكتا  إال عمى  ذا الكممػة لوجػمنا ا شػافنًة كافنػة ومجزئػة مغننػة ؛ بػؿ لوجػمنا ا فابػمًة
ػػ ة عػػفنػػالك ا نبػػاح المعنػػى)بقولػػن )وعبػػ  عنهػػا ابػػف بػػناف ، (2)((الغانػػة ة وغنػػ  مقاِّ ، إف  ػػذا األل ػػاظ عمػػى غانػػة اإلنجػػاز وا 

بنم البمغا  والمتكممنف ال نقوؿ لئلنباف نااػةًا بتعبنػ   (عمنن الببلـ) اً وألف اإلماـ عمن (3)((وظهو  ةبنها نغني عف وا ن
 ((اـ المغػات))ن مػف امػوم نمػوذ مائمػًا بظػبلؿ الببلغػة ماػو ًا متأنقػًا نعننػن مػا نعننػ)بتعبن  مباش  تجن  الش  وابتعم عنن بؿ )

بػػوف ال ظهػػ  ُكػػْف فػػي ال تنػػة كػػابف المَّ ): ﴿بقولػػن فنجػػما نقػػوؿ نااػػةًا ومنبهػػًا لئلنبػػاف فػػي زمػػف ال تنػػة (4)((ولبػػاف و ػػؿ الجنػػة
والم ام باف ولمبوف ولم الناقة الػذي ابػتكمَؿ البػنة الثاننػة فمػـ نكػف ظهػ ا قونػًا لن كػ  وال بػأنثى ، (5)(﴾فن ك  وال ب ع فنةم 

فػالم ام مػف اإلنبػاف فػي  ػذا الاطػا  الموجػن لػن فػي ةالػة ال تنػة وف نكػوف كػابف المبػوف مػف ، (6)ةتى نكوف ذا ب ع فنةمػ 
 .نجعؿ ن بن بعنمًا عف الش ، ةنث البعؼ والاموؿ

تمػػؾ الشااػػنة التػػي تػػمعو ألف ، إذف تػػ مَم اػػوت الةكػػنـ فػػي اطػػا  نهػػج الببلغػػة كثنػػ ًا فكػػاف مطابقػػًا لشااػػنتن 
نمػا شػممتها جمنعػًا فػ ذا ، ال بقنـٍ مزن ة، نباف إنبانًا بأابلقننكوف اإل والتي لـ تقتا  عمى جان  معػنف مػف جوانػ  الةنػاة وا 

عمنػن )ومبػات اإلمػاـ عمػي )لػمى المتنبػي وغنػ ا فػاف )  اكانْت الةكمة الماػاغة شػع ًا ووبػع انتشػا ًا بػنف النػاس كمػا وجػمنا
 .(7)((ى الشع ا  الع  وكث  عمقًا وببلغن مما نجما لم (الببلـ

 :صوت الفيمسوف
كثنػ ًا مػا كػاف  (عمنػن البػبلـ) اً لقم شكؿ اوُت ال نمبوؼ في ِاَطا  نهج الببلغة ةبو ًا كبن ًا ؛ إذ إف اإلماـ عمنػ 

 .نتناوؿ مبائؿ فمب نة تتعمؽ ب ك ة توةنم ا االؽ الوجوم ومبائؿ الطبنعة وغن  ا
فنمبوؼ نةمُؿ نظػ ة كوننػة تمتػاز بالبػعة والشػموؿ فبػبًل عػف امتبلكػن نظػ ة فاإلماـُ عمي في اطا  نهج الببلغة  

؛ ألنػػن كػػاف مةنطػػًا بكػػؿ شػػأوف الوجػػوم مػػف ومػػو  اجتماعنػػة وعممنػػة وطبنعنػػة واػػواًل إلػػى وبػػمى (8)عقمنػػة وابػػتمالاًل منطقنػػاً 
 .(9)((قبنة األلو نة والتوةنم)قبنة وال و ي )

نمػا اػاَغَها اإلمػاـ بمغػٍة ومبنػة  ائعػة ووبػمو   اؽ ألـ تأِت ب (ـعمنن الببل)إال وف فمب ة اإلماـ عمي   بػمو  جػاؼ وا 
، ام ا وال تج بػة ابػت، وابتموا ابتماً  بػبل  ونػة وجاَلهَػا انشأ الامَؽ إنشا ً ): ﴿عمنن الببلـ ننبئ عف قم ٍة عالنة في األما  كقولن

والزمهػا اشػباةها ، وقاتها وألـَ بػنف ماتم اتهػا وغػ ز غ ائز ػااةاَؿ األشنا  ال، وال  مامة ن س ابط َ  فنها، وال ة كة اةمثها

                                                           

 .118 :في النقم واألم  مقممات جمالنة :ننظ  -(1)
 .83/  1 :البناف والتبننف -(2)
 .403 :ب  ال ااةة -(3)
 .163 :الاو ة ال ننة في كبلـ اإلماـ عمي -(4)
 .599 :نهج الببلغة -(5)
 .146 : وائع البناف في اطا  اإلماـ :ننظ  -(6)
 .132 :طال  إنباف المبتقبؿ اإلماـ عمي بف وبي -(7)
 .141 (:ع)اإلماـ عمي  :ننظ  -(8)
 .499 :اإلماـ عمي في ال ك  المبنةي المعاا  -(9)
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 نفػالمبلةظ عمػى  ػذا المقطػع مػف الاطبػة ونػ، (1)﴾﴾تهائها عا فًا بق ائنها واةنائهامةنطًا بةموم ا وان، عالمًا بها قبؿ ابتمائها
بأبػمو   (2)((لجمػاؿ وشػعو ًا بػالجبلؿبا إةبابػاً )َجا  باةثًا عف ةقائؽ األشنا  ووبػبا  ةػموثها مشػكبًل  ػذا عنػم المااَطػ  )

 .ببب  ما توافَ  فنها مف عناا  جمالنة تجذ  المتأمؿ، لـ نشع  معن المااَط  وو القا ل بالممؿ
طالبػًا مػف النػاس بػأالن وي بػأاؿ ، (3)﴾(ت قػموني  بػموني قبػؿ وف )﴿ :في اطابػن (عمنن الببلـ)نقوؿ اإلماـ عميل  

ـُ الةكمػا  و ملنؿ عمى ونن ِاطاٌ  عاـ غنػ مػا ألنػن كػاف مةنطػًا ،   مةػمم لنػوع المبػأوؿ عنػن فهػو بػبل شػؾ َبػّنُم ال بلبػ ة وا 
اػو  وعمؽ غو ًا و ووغز  عممًا و  ال نمبوؼ  و الذي نع ُؼ العالـ ونعّ فن لمعالـ فمبنا نع ُؼ وةماً )ف ذا كاف )، بجمنع العمـو

فجػػا  اػػوتن ، ًا الةقػػائؽ لمنػػاس م اعنػػًا فنػػن مبػػتونات عقػػولهـموبػػةِ  (عمنػػن البػػبلـ)مػػف اإلمػػاـ عمػػي  (4)((بعػػم ةبػػناً و ونػػًا و 
ُمَقمَمًا بأبػمو  عممػي ومبػي لكػي نكػوف اطابػن مقنعػًا ومػأث ًا فػي الوقػت ، ال مب ي ُمَ ِابًل لكؿ شي  ةتى ال ُنعجز عف فهمن

 .ن بن
 

 الخاتمه
واف ويَّ قاػو  ،   والمااَط  والِاَطػا ن تكُز الِاَطاُ  في الثقافة الع بنة وبابًا عمى وجو  ةبو  كؿِّ مف المااطِ  

 .في مع فة  ذا العناا  نأمي إلى قاو  في فهـ الِاَطا 
ألنن ُنااطُ  العقَؿ والعاط َة وعنمما نتجن  ذا ، ِاَطاَبن إلى الكناف اإلنباني بشكٍؿ عاـ (عمنن الببلـ)نوجن اإلماـُ عمي 

إذ كػػاف لغػػانتي الجمػػاؿ المتمثمتػػنف فػػي المن عػػة ، ننة وتةقنقػػن أل مافػػناالتجػػاا فػػبل ُبػػمَّ لػػن مػػف تػػ ؾ األثػػ  فػػي الػػذات اإلنبػػا
 .مف موف ت  نط بأيٍّ منهما (عمنن الببلـ)والمذة ةبو  ما البّنف في اطابات اإلماـ عمي 

مجتمُع انعكابًا لمواقع اإلنباني في تمؾ الةقبة مف تا نخ اإلنباننة ولما كاَف ال (عمنن الببلـ)َكنت ِاطاباُت اإلماـ عمي 
والعمؿ والجو  كُث  تناوؿ اإلماـ لهذا القوى في ، والةؽ والباطؿ، قوى الان  والش  :نعنُش ةالًة مف الا اع بنف القوى

 .او ة ثنائنات متبامة ووا ى متناغمة
ن ػًة بوةي مف المقامات المتعػممة لئلمػاـ مػف ةنػث كونػن ام (عمنن الببلـ)تعممت األاواُت الناطقة في ِاَطابات اإلماـ 

مامًا وةكنمًا وقائمًا ووباً   .وغن  ذلؾ مما وب ى ا ة الشموؿ عمى ِاطابن، وا 
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