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ُص البْحث:  ُمَلخَّ
الّسيدة فاطمة  المعنوّية في سيرة  الّتضادّية  الّثنائّيات  بيان  إلى  الّدراسة  تسعى 
الزهراءh، كما تمّثلت في كتاب " فاطمة الّزهراء. . وتر في غمد"لسليمان كّتاني، 
للوقوف على خصائصها الّداللية والجمالّية واإليحائّية، وبيان رؤى الكاتب منها. 
تكمن جمالّية الّتضاد في جمعه بين ضّدين في بنية كلية واحدة، ما يسهم في 
تعميق البنية الفكرّية الكلّية للنّّص، وهذا ما يثير، لدى اجتماعها، عنصر الّدهشة، 
فضاًل عن تحّقق الشعرية القائمة على األنساق الُمضَمرة، على مستوى اإليحاء 

والّصور والّلغة مًعا. . . 
اّتخذت هذه الّثنائّيات عّدة تجّليات، منها: فلسفّية وجودية، ونفسّية روحّية، 
ودينّية. . ما أسهم في اإلضاءة على أسرار الّتضاد المعنوي، بما يحمله من جمالّية 
منزلة  صّورت  ثانية،  جهة  من  ثّرة  موضوعات  من  عنه  ُيعّبر  وما  جهة،  من  فنّية 

الّسيدة الزاكية. 
الّضدّية  العالقة  استشفاف  في  المعنوّية  الّثنائيات  هذه  رصد  أهمّية  تكمن 
ما  الّتركيبّية،  البنى  خلف  توارت  التي  إيحاءاتها  وكشف  ثنائية،  كّل  طرفي  بين 
سمح في تأويل ما وراء حقائق القول، وفي استثارة المتلّقي لمحاولة استيعاب 
داللة الّثنائيات المعنوّية، وفهمها فهًما وجودًيا عقليًّا، من هنا، يمكن القول: إّن 
بيان رصدها على ما تحمله من معان  يتوّقف  الكامنة في األلفاظ، ال  الّدالالت 

إيحائّية فحسب، بل بما تحمله من ِعَبر ترصد الوجود اإلنساني وتناقضاته. 
كّتاني،  نصوص  الستنطاق  محاولة  في  الّدراسة  هذه  جاءت  لذلك،  وتبًعا 
الّزاخرة باإليحاءات الخفّية، ذات البعد الّداللي التضادي المشّع رؤى وفكًرا. من 
هنا، ارتينا، أن نطّبق المنهج الوصفي الّتحليلي، الذي يواشج بين رصد الّثنائيات، 
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وبيان جماليتها وداللتها. 
وقد اشتملت الّدراسة، بعد الّتعريف بالمدّونة والمؤّلف سليمان كّتاني، على 

تمهيد و مبحثين، تلتهما خاتمة؛ 
تناول  حين  في  الموت(،  الحياة/  الفلسفّية)  الّثنائية  األول،  المبحث  تناول 
الّذّلة،  العّزة/   ( هما:  جانبين،  على  مرّكًزا  النّفسية،  الثنائيات  الثاني،  المبحث 

األمن/ الخوف(. 

  الكلمات المفتاحية: ثنائّية، الّتضاد، تقابل، سليمان كّتاني، وتر في غمد. 
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Abstract: 
The study is to clarify the dual and spiritual dualities in the 

chronicle of Lady Fatima ,peace be upon her,  as represented in 
"Fatima al-Zahra , A Tendon in a Sheath" by Suleiman Katani, to 
trace its semantic, aesthetic and suggestive characteristics and to 
clarify the visions of the author. The beauty of the contrast lies in 
combining two opposites in one structure, which contributes to 
deepening the overall intellectual structure of the text. 

These dualities take several manifestations; philosophical, 
existential, psychological, spiritual, and religious to illuminate the 
secrets of moral contradiction with its artistic aesthetic elements 
on one the hand and the profound themes portraying the chaste 
lady on the other hand. 

The importance of observing these moral dualities lies in 
discerning the antagonistic relationship between the two sides of 
each dichotomy, and revealing its connotations that lurk behind 
the structural formation. from here, it can be said: the semantics 
is inherent in the words, the statement of their observation does 
not depend only on the suggestive meanings they bear, but also 
on the lessons they carry of observing human existence and its 
contradictions. Accordingly, this study came as an attempt to 
interrogate Kattani's texts replete with hidden revelations and an 
antagonistic semantic dimension that radiates visions and thought. 
Thus it is to apply the descriptive-analytical approach to combine 
the observation of dualities, the statement of their aesthetics and 
its significance. 
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The study introduces author Suleiman Kittani in two chapters 
with a conclusion; The first one discusses the philosophical duality 
, life-and-death, while the second does psychological dualities 
focusing on two aspects dignity-humility and security-fear. 

Keywords: duality, antonym, correspondence, Suleiman 
Kattani and tendon in a sheath. 
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الّتعريف بامُلدّونة1: 

تتناول   .bالبيت ألهل  العاملي  للُمجّمع  الّثقافّية  امُلعاونّية  إصدار  من  امُلدّونة 
جديد،  فنّي  بأسلوب  ُمدّونته  نسج  مسيحي،  كاتب  بقلم   hالّزهراء الّسيدة  سرية 
التارخيّية  للّشخصيات  الغريّية،  الّسري  تقديم  يف  عادة  املّتبعة  األساليب  عن  خيتلف 
واإلسالمّية، إذ ابتعد " عن أسلوب الّسد الّتاريي " العنعنة" قدر اإلمكان. . وقد 
قّدم لكتابه هذا سامحة الّسيد موسى الصدر2 بام يتناسب وأمهّية موضوعه ذاكًرا شيًئا 

خُمترًصا عن حياة الّزهراءh فكفانا مؤونة البحث من هذا اجلانب"	. 

وممّا قاله سامحة السيد، يف مقّدمته: " فاطمة الّزهراء، هذه مثال املرأة التي ُيريدها 
اهلل، وقطعة من اإلسالم املجّسد يف حمّمد، وقدوة يف حياهتا للمرأة املسلمة، ولإلنسان 

املسلم يف كّل زمان ومكان. 

إّن معرفة فاطمة فصل من كتاب الّرسالة اإلهلّية، وإن دراسة حياهتا حُماولة لفقه 
اإلسالم وذخرية قّيمة لإلنسان املعارص"4. 

يف  العاّمة  العلوم  وبحر  الّطويس  العلمني  مكتبة  لطلب  استجابة  الكتاب  جاء 
النجف األرشف، يف تأليف جمموعة بحوث تتناول سرية الّسيدة فاطمةh؛ وقد نال 
بحر  تقّي  حممد  حسني  الّسيد  ترّأسها  حتكيم،  هيئة  من  األوىل  اجلائزة  الكتاب  هذا 

العلوم، بعّده أفضل بحث ُمقّدم تناول الّسيدة الّزهراء. 

وللعنوان داللته بحسب الكّتاين، ف" وتر يف غمد"، هو كناية عن وقوف الّزهراء 
التي  الّشجاعة  أو  الغضب   " بمعنى   ،gاملؤمنني بأمري  حاق  الذي  الّظلم  وجه  يف 
احلكومة  ضّد  للّثورة  ووقوًدا  باعًثا  أصبحت  والتي  املبارزة،  سيف  بتحريك  قامت 

آنذاك، وما تال ذلك من أحداث سربها الّتاريخ"5. 



121

أ.د. فاطمة حسني شحاذي 

وممّا ُيمّيز الكتاب، األسلوب األديّب األنيق الذي جّسد سرية الّزهراء بام يليق هبا 
وبمنزلتها العظيمة، فضاًل عن متانة املحتوى الذي يدعو القارئ إىل التأّمل مزهًوا 
بجامل تعبريه وغنى مضمونه، ناهيك عن مزجه بني ُمقتىض العقل والفكر، ومقتىض 
الوجدان والعاطفة، إذ أسبغ املؤّلف الكثري من ذاتّيته ومهومه اإلنسانّية، وهو يطبع 

 .hالّظروف التي عاشتها الّسيدة فاطمة

ما يعني أّن الكتاب، زواج بني عّدة تقابالت منحته خصوصّيته، إذ تراوح بني: 
الّذايت/ املوضوعي، احلقيقة/ اخليال، العقل/ العاطفة، املايض/ احلارض. 

ومن مجيل ما وصفه الكّتاين	، يف كتابه بحق الّزهراء، حتت عنوان " إىل القارئ"، 
قوله: " إّن فاطمة الزهراء هي أجّل من أن تشري إليها األسانيد، وأكرم من أن تدّل 
وأّم احلسن واحلسني،  ابنة حمّمد، وزوجة عيّل،  إطاًرا كوهنا  يكفيها  الّسود،  عليها 

وسّيدة نساء العاملني"	. 

قد  صفحًة،  وتسعني  وأربع  مئتني  يف  الواقع  الكتاب  هذا  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
ُطبع عّدة طبعات يف بريوت والنّجف األرشف، وُترجم إىل الّلغة الفارسّية، وُنرش 

يف مشهد امُلقّدسة

الّتمهيد: الّثنائّية والّتضاد واملعنوّية ) لغًة واصطالًحا(

الثنائية: لغة، ما كان ذا شقنّي	، وهو يعني " تكرار اليّشء مّرتني، أو جعله شيئنْي 
متواليني أو ُمتباينني. . "	. 

 أّما اصطالًحا، فسنتناوهلا بالّتعريف النّقدي، إذ إّن الثنائية، تشرتط عالقة قائمة 
تقابلّية  عىل عالقات  تقوم  الّضدّية  والعالقات  توافق؛  أو  تضاد  بينهام  طرفني،  بني 

ثنائّية ترتكز عىل الّتضاد بني مدلوالت طرفيها10. 
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والفكر يقوم، يف نشاطه، أساًسا عىل الّثنائيات الّضدية، " وحوار احلدود املتقابلة 
واملتباينة. . جتتمع يف النفس البرشية. . ثنائيات ضدّية يمكن عّدها كامنة يف أغوار 
النفس اإلنسانية. . . ويمكن القول: إّن مظاهر احلياة كّلها هي نتيجة ذلك التجاذب 

بني قطبي هذه الثنائية"11. 

 الّتضاد: لغة، ضّد اليّشء خالفه، وُيقال: ضاّده مضادة، إذا خالفه، فضد اليّشء 
ضديده، والضّد أيًضا هو الكفء والنّظري	1، واملتضادان، مها الّلذان ال جيتمعان مثل 
الغنى والفقر، الفرح واحلزن. . واجلمع أضداد، وقد ورد لفظ " الّتضاد" يف القرآن 

ا﴾	1.  الكريم، إذ قال اهلل تعاىل: ﴿ َكاّل َسَيْكُفُروَن بِِعباَدهِتِْم َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

القديم  العريب  األدب  يف  وُمسمّيات  تعريفات  عّدة  له  اصطالًحا،  الّتضاد: 
الّضدين  بني  اجلمع  عىل  يقوم  بأّنه  		4هـ(   ( القريواين  عّرفه  فقد  واحلديث، 
االشرتاك  أنواع  من  نوع   " بأنه  11	هـ(   ( الّسيوطي  عّده  حني  يف  الكالم14،  يف 

اللفظي"15، مع التأكيد عىل اختالف اللفظني واختالف معنيهام	1. 

عنه  ُعرّب  وقد  والبالغة،  النّقد  جمال  يف  والتمحيص  بالدراسة  املصطلح  حظي 
أّن  إاّل   .  . الّطباق، وامُلقابلة، والّتكافؤ، وامُلطابقة، والّتوازن.  بمسّميات كثرية، منها: 
خيًطا رفيًعا ُيمّيز بني املصطلحات التي تّتفق حينًا وختتلف حينًا آخر؛ ونقّدم هذا الرشح 

الّتفصييل لبيان الفرق بني بعض منها، ومهم إيضاحها للقارئ، منًعا لاللتباس بينها. 

فاألضداد: هي التي تقع عىل اليّشء وضده يف املعنى ) الّضد: أي املخالف، نحو: 
السخاء والبخل، اإليامن والكفر. . (، وهي أشمل من الطباق، ألن الطباق هو أن 
ُيؤتى باليّشء وضده يف الكالم؛ الّطباق، هو من املحسنات البديعّية، ويعني مقابلة 

اليّشء بضده، مثال: صغري/ كبري، فوق/ حتت، يضحك/ يبكي. . 
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إًذا، الّتضاد أشمل منه ألّنه يدّل عىل اخلالف يف املعنى، وأكثر ما ُيوّظف يف الّسياقات 
اهلادفة إىل تعرية احلقائق وكشفها، وذلك لبعد اهلّوة يف املعنى بني نقيضني ُمعّينني. 

وذهب فريق إىل تسمية الّتضاد باملقابلة. لكن قد يكون التقابل باألضداد وبغري 
األضداد. 

مع  ُمتضاديني  بني  اجلمع  تعني  وهي  باليشء،  اليّشء  ُمقابلة  عىل  تدّل  املقابلة، 
مراعاة التقابل، مثال: حيب اخلري، ويكره الرّش. 

والفرق بني الّطباق واملقابلة، هو أن امُلقابلة تقوم عىل االتيان بمعنيني ُمتوافقني أو 
معان متوافقة ثّم بام ُيقابلها عىل الرّتتيب. . يف حني أّن الّطباق ال يتحّقق إال يف التضاد. 

من أمثلة الّطباق قوله تعاىل: ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا﴾	1. 

ومن أمثلة املقابلة قوله تعاىل: ﴿وعسى أن تكرهوا شيًئا وهو خري لكم وعسى 
أن حتّبوا شيًئا وهو رّش لكم﴾	1. 

وقد حظي التضاد باهتامم النقد العريب احلديث، ونذكر من هؤالء النّقاد احلداثوّيني 
عىل سبيل املثال ال احلرص، الدكتور إبراهيم أنيس، الذي رأى أّن الّتضاد يرتبط بالعمل 
الذهني الستنتاج املعنى، وما أن ُيذكر معنى من املعاين يدعو مبارشة إىل التفكري بضّده، 

ما يعني أن املعنى أساس التضاد، ومجاله أّنه ُيفهم من طريق الّتلميح واإلحياء	1. 

أّما النّاقد كامل أبو ديب، فقد رأى أّن الّتضاد ". . ُيمّثل. . مسافة التوتر. . مجيع 
أشكال املغايرة والتاميز بني األشياء يف اّللغة ويف الوجود"0	، وقد حتّول إىل ُمكّون 
والقّوة  بالكثافة  تّتصف  دالالت  توليد  بغية  احلديث  النّص  بينة  يف  ومهم  أسايس 

متنحان النّص متايزه وسحره1	. 
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يتضمن  أن  توازن نفيس عىل  إقامة   .  ." إىل  الّتضاد هيدف  إىل  الكاتب  إن جلوء 
الّتوازن حلقات الرّصاع، بل إن اصطدام الوعي مع هنج الواقع هو ما جيعل إيراد 
الّتضاد واقًعا مطلوًبا، وهذه العالقة إّنام تكشف طبيعة ُمتطّلبات الوعي، ومآالت 

الفكر املتوّقد. . لكشف تناقضات الواقع نفسه"		. 

إىل  الّذايت. ومعنوّي منسوب  املادي، وخالف  لغة، خالف  املعنوّية، فهي  أما    
املعنى، أي جُمّرد وغري ماّدي		. 

أّما اصطالًحا، فهي كّل ما يتصّل بالّذهن والّتفكري مثل فكرة احلق، واملوت. . و" 
للمعنى قّوة جاذبة تستقطب من حوهلا ال عىل أساس القول املكتوب واملنطوق، وإّنام 
من حيث الّصعقة الفكرّية التي توقظ القارئ وتشّده ذهنًيا يف ضوء إحياءات وتأّمالت 

تفتح خمّيلته، وتضعه أمام ُرؤى وتصّورات، ُتفرّس احلقيقة املعنوّية امُلرادة. . "4	. 

املبحث األّول: الّثنائية الفلسفّية ) احلياة/ املوت(

حظيت ثنائّية ) احلياة واملوت( باهتامم كّتاين، وقد سّلط الّضوء عليها، بام حتمله 
من فلسفة عميقة، يشعر املتلّقي إزاءها وكأّنه جيوب معه يف فلسفة الوجود والعدم. 

ففي مقابل احلياة، يظهر املوت بعّده املصري املحتوم لإلنسان؛ من هنا، فإّن فكرة 
الفناء شّكلت هاجًسا كبرًيا لإلنسان؛ وإذا كانت احلياة حمّطة امللّذات واملنافع واملتاع، 
اخلوف  معاين:  حترض  وهنا،  له،  امُلرافق  كالّظّل  اإلنسان  فكر  ُيمسك  املوت  فإّن 

والّرهبة والّتوّجس من العقاب امُلنتظر. 

وال عجب يف ذلك، فقد فطر اهلل تعاىل اإلنسان عىل الّتّمسك باحلياة والتوّجس 
الّتفّكر  دائاًم،  املرء  رافق  فقد  حقيقًة،  بوصفه  واقع  بّد  ال  املوت  وألّن  املوت؛  من 

باملوت وحماولة البحث عن الرّس الوجودي. 
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إنَّ الّتأمل يف ثنائّية ) احلياة واملوت( أمر قديم، وقد أورث لغزها اإلنسان حرية 
كبرية، ما دفعه للّشعور باخلوف ممّا ينتظره بعد مغادرته دار الدنيا، وانتقاله إىل عامل 
جمهول، ال يدرك كنهه سوى رّب العباد، لذا قيل: إّن " من. . الثنائيات التي ُتؤكد 
هشاشة اإلنسان أم سطوة الزمن املبّدل املغري، احلياة واملوت. . "5	، وقد قال عّز وجّل: 

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ﴾		.  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ِذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلَ الَّ  ﴿

h وهي  الّسيدة زهراء  التي عاشتها  الّصعبة  الّلحظات  كتابه،  كتاين، يف  جّسد 
رضحيه  يفرتش  وهو  وسّلم(،  وآله  عليه  اهلل  املصطفى)صىل  النّبي  والدها  ُتوّدع 

الرّشيف، موّظًفا بذلك ثنائّية: احلياة/ املوت، وهو القائل: 

    " أّية دمعة ليس هلا أن حترق مقلتيك، وأنت فوق ضيح ثوى فيه خُممل الكف، 
املبسم، وهالة كالديمة موصولة  العني، وهّلة اجلبني، ودفقة  القلب، ورنوة  وحنوة 
العبق بغار حراء، ومسحة كالنّور فيها كّل العزاء. . وذاب حرب الوصية يا أنوق. . 
وبقيت عل اخلط الكريم، يا عديلة مريم. . يا قيتارة النبي. . . يا ثورة اللحد. . . ويا 

وترا يف غمد. . . "27. 

جتّسد حقل كّل من املوت واحلياة بألفاظ إحيائّية دالة عليهام، ففي حقل املوت، 
حقل احلياة، فقد حرضت  " دمعة، رضيح، العزاء، الوصية، اللحد"، أّما يف  نقرأ: 
الكلامت والعبارات اآلتية: " خممل الكف، حنوة القلب، رنوة العني، هالة اجلبني، 

دفقة املبسم، هالة كالديمة ) أي املطر املتساقط يف سكون(، مسحة كالنّور. . ". 

والكاتب بذلك، انطلق من الّثنائية ليؤدي غرضني: 

 األّول: وصف مجال النبّي حمّمد s؛ راساًم أهبى لوحة من لوحات مجال النبّي 
والكناية  كالنور"،  ومسحة  كالّديمة،  "وهالة  تارة:  الّتشبيه  موّظًفا  وُخلًقا؛  َخلًقا 
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" خممل القلب"، ما منح كالمه قًوة ومجااًل، إذ عرّب كتاين عن انفعاله  تارة أخرى: 
بأسلوب إحيائي بالغّي. 

والّثاين: تصوير الوجع النفيس الذي عاشته الزهراء وهي تتكبد حلظات الفراق، 
ا عنه بقوله: "أية دمعة ليس هلا أن حترق مقلتيك"، ومظهًرا أيًضا، مدى عشق  ُمعرّبً
ا عن ذلك بأسلوب التشخيص بقوله: " يا قيتارة النبي"، وال شك  النبي البنته، معرّبً
إليه من رمزية، فهي حتمل داللة  ما تشري  إىل  تلميح  فيه  القيتارة"   " أّن استحضار 

احلياة، واحلركة، والبهجة، والفرح. . 

ويف هذا الكالم تتعمق الّصور املكّثفة، لتترّسب إىل ما وراء البنى الرتكيبية، ُمعرّبة 
عن طبيعة العالقة التي كانت تربط الزهراء بوالدها، فهي احلياة بالنسبة إليه، وهو 

احلياة بالنسبة إليها، وبفراقهام، غدت احلياة قامتة، ال هبجة فيها وال رسور. 

لسان  إليه  فرتاءى  بلواعجها،  وهلج  الزهراء،  لسان  عن  الكاتب  عرّب  هنا،  من 
حاهلا وهي توّدع أباها قائلة: 

" أبتاه! يا أّيا اهلابط اجلاثم، ما هكذا جتثم اجلبال عل الّشواطئ. 

أيا الّصامت الساكن، ما هكذا تسكن الّرياح مع الّسحب. . وما كانت فاطمة 
لرتتوي. . فاألب الذي كان يمأل عينيها ضياء أغمض عينيه عل هباء، واليد التي 

كانت تلّف وجودها باحلنان يبست عل مالمسها اخلاملة"28. 

تتكّثف مجالّية الّصور البيانية واملحّسنات اإلبداعية لتمنح الكالم رونًقا ومجااًل، 
جمّسدة بذلك ثنائية املوت واحلياة. 

الساكن،  الّصامت  جتثم،  اجلائم،  اهلابط   " املوت:  عىل  الدالة  األلفاظ  ومن   
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الّرياح،   " احلياة:  الدالة عىل  أما األلفاظ والتعابري  . يبست"،  اليد.  أغمض عينيه، 
الّسحب، ترتوي، يمأل عينيها ضياء. . ". 

سليامن  جّسد  وقد  التعبري،  ودقة  الشعور  بصدق  ممزوجة  هنا،  الّصور،  جاءت 
منها عمق مأساة الزهراء)سالم اهلل عليها( بعد رحيل النبي املختار، موظًفا بذلك 
الطبيعة ) اجلبال، الشواطئ، الرياح، السحب، ضياء. . ( التي غدت عنارصها رموًزا 
املحسوس،  الواقع  بني  والتفاعل  االرتباط  قّوة  كالمه  ليمنح  الكاتب،  استعملها 

واخليال، وليعرّب عن مشاعره وأحاسيسه وانفعاالته. 

قامتًة  غدت  إذ  رحيله،  وبعد  الرسول  حياة  يف  احلياة،  صورة  كّتاين  يرسم 
فقدت  بذاهتا،  الدنيا  دار  وكأن  والسوداوّية،  والالمعقول  بالّتناقض  موسومًة 

صواهبا حزًنا عىل فراقه!

الّصوري،  الّتمثييل  بالّتشبيه  مقرتنا  اهلابط"،  أهّيا  يا   " بقوله:  الّتشخيص  حيرض 
يف قوله: " ما هكذا جتثم اجلبال عىل الّشواطئ"، وما اجلبال سوى كناية عن حممد 

نفسه، الّرجل العظيم بشموخه وعليائه! 

وهكذا يتحّول الّتشبيه وسيلة إليضاح املعنى وتقريب الّصورة، ما يكسبه تأكيًدا 
عىل عظيم الوجع والشكوى، ملا أصاب الدنيا من حتّول يف كيان وجودها؛ والكاتب 
العتاب للوعة  التي ترسل كالًما حيمل  يتحّدث بلسان االبنة املقهورة واملوجوعة، 
الفراق، من هنا جاءت الّصورة الّتشخيصية: " ما هكذا تسكن الّرياح مع الّسحب"، 

لتندب عطشها، وأساها وشوقها حلنّوه ورأفته عليها!

النبّي  العظيم  األب  برحيل  عليها(  اهلل  الّزهراء)سالم  وجع  عن  الكاتب  وعرّب 
حمّمدsباحتشاد لغوي، محل الّتناقض والتقابل يف املعنى، ومن أمثلة ذلك: " يمأل 
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احلياة(/  رمز   ( وجودها  تلّف  كانت  التي  اليد   " عينيه"،  أغمض  ضياء/  عينيها 
أن  صاحبه  حاول  وإن  خفاء  من  خيلو  ال  احلي  والّرمز   " املوت("؛  رمز  يبست) 

يرشحه، فالقارئ قد يفهم املعاين لكنه ال يدرك مجيع أصدائها وإشعاعاهتا" 		. 

هبذا التنّوع األسلويّب، فضاًل عن التناوب يف استعامل الضامئر بني املخاطب تارة 
" أبتاه"، والغائب " ما كانت فاطمة لرتتوي"، مأل الكاتب أرجاء النص بشجون 
وسّلم(،  وآله  عليه  اهلل  النبي)صىل  لفقد  وجًعا  الغاشية  عليها(   اهلل  الزهراء)سالم 

وهذا ما كشف عن مكانته العظيمة يف ذات الزهراء املنكرسة. 

وقد   ،hالزهراء استشهاد  فجيعة  دامية  بكلامت  كّتاين  صّور  ثانية،  جهة  ومن 
حرص عىل إبراز التوازن اإليقاعي، املمزوج بالقهر النفيس، ما حّقق تناغاًم بني ذات 

الكاتب املتأمّلة، واأللفاظ املوحية جرًسا ومعنى، إذ قال: 

". . يف موهتا ودفنها تقّمصها الزمن، وانطوت هبا اخلواطر كاألمل باالنبعاث. 
عليها  جار  وكّلام  إطالب،  وقدسّية  شوق  إطاللة  التاريخ  مع  أصبحت  وهكذا   .

االضطهاد زاد بروز اسمها ملعاًنا"30. 

ثنائّية  جُمّسًدا بذلك  "االنبعاث"،  بلفظ  ُمقرتًنا  "يف موهتا"،  بلفٍظ  النّّص  استهّل 
امُلوحية،  بمعانيها  بالغًيا  هنًجا  الّصور  من  كاتبه  ُمّتخًذا  احلياة،  املوت/  الّتضاد 

وتعابريها املكّثفة، لتقريب املعنى، بام حيمله من انفعاالت ُمتباينة. 

وهكذا، يتحّول موت الّزهراء، ورّس دفنها، إىل رّس من أرسار الوجود، وهذا ما 
يكشف البنية الكّلية للنّص، القائمة عىل إبراز املظلومّية التي عاشتها السيدة فاطمة 
وراء  خيتبئ  لغًزا  الّدهر،  أبد  سيبقى  الذي  دفنها،  برّس  املظلومّية  هذه  وارتباط   ،h

صفحات الّتاريخ. 
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املبحث الّثاين: الّثنائيات النّفسّية

عرّب كتاين عن الثنائيات النفسّية، التي يتعاقب فيها ما يمنح اإلنسان اإلحساس 
املضاد باألمن واخلوف، والفرح واحلزن، والعّزة والذلة، وغريها. . وهنا، يربز أمامنا 
الكاتب(   ( رؤية  أن  به  نريد  مصطلح  وهو  املعنوي،  الّضّدي  "الفضاء  بـ  ُيسّمى  ما 
حلظة كتابة النّص، وظالهلا تكون واقعة حتت تأثري ) مؤّثر ضّدي( بمعنى أن األضداد 

ستهيمن )عليه(، أو تغّلف فضاءه"1	. 

أّواًل: العّزة/ الّذلة

منهام  كّل  معنى  بالوقوف عىل  تبّينها  معان، سنُحاول  عّدة  والّذل  العّز  للفظتي 
القّلة  الذلة  تعني  كام  والقّوة،  والقدر  والغلبة  الشّدة  تعني  العّزة  واصطالًحا.  لغة 
والنّدرة		. وجذر الكلمة: عزز، وجاء معناها يف لسان العرب، بمعنى: كّل ما هو 

خالف الّذل		. . وقيل: تعّزز الرجل: أي أّنه صار عزيًزا4	. 

والعزيز هي صفة من صفات اهلل تعاىل، ومن أسامئه احلسنى؛ فهو الغالب أي 
القوّي اجلّبار؛ وقد وردت هذه الكلمة يف القرآن الكريم، حاملة معاين العظمة، ومن 

أمثلة ذلك: قوله تعاىل: ﴿قال فبعّزتك ألغوينّهم أمجعني﴾5	. 

العّز"،  نقيض  الّذل  و"  واالستكانة"		،  اخلضوع،   " فتعني:  الّذل:  كلمة  أما 
وُيقال: ذّل، ُيذّل، ذّلة ومذّلة وذاللة، هان فهو ذليل"		. 

أذّلة﴾		، وقوله  ببدر وأنتم  َنرَصُكم اهلل  ﴿ولقد  وقد قال تعاىل يف حُمكم قرآنه: 
عن  اآليتان  هاتان  عرّبت  وقد  الّرمحة﴾		.  من  الّذّلة  جناح  هلام  تعاىل: ﴿واْخُفض 

القّلة تارة، والّتواضع تارة أخرى. 



130

الّثنائيات الّتضاديّة املعنويّة يف سرية السّيّدة الزّهراء h "فاطمة الزّهراء- وتر يف غمد" لسليمان كّتاني أمنوذجًا

أّما اصطالًحا، فقد ُعّرفت العّزة باآليت: " العّزة، حالة مانعة لإلنسان من أن يغلب"40، 
أما الذّل اصطالًحا، فيعني". . ما كان عن تصّعب، والّذليل يف النّاس هو الفقري اخلاضع 
املهان"41. كام إّن " التناقض بني اليأس والرجاء، العذاب والفرح، الّضعف والقوة، هو 

ما ُيشّكل النفس املفجوعة. . هذا التناقض شهادة عىل احلياة ال معها"	4. . 

التي عكست صورة صادقة  الثنائية،  واملتصّفح لكتاب سليامن، جيده غنًيا هبذه 
باإليامن  مكّللة  لكنّها  صعبة  ظروف  من  عايشته  وما  الطاهرة،  الصديقة  حياة  عن 

والتقوى والصرب. 

ومن أمثلة ما أورده كّتاين، يف حديثه عن بالغة الّزهراء، قوله: 

البطوالت وقف عل  إّن  قال:  املسجد؟! من  بفاطمة إىل ساحة  نفر  " أي يشء 
الّرجال؟! من قال: إّن النّفوس الكبرية تعيش بغري شموخ؟! من قال" إّن الّشعور 
باحلّق يرىض باملهانة؟! كّل ذلك وجد تطبيقه يف الّزهراء وهي متيش متلّفحة بوشاحها 
األسود نحو باحة املسجد، بقّد نحيل جارت عليه مرباة األل. . أّي أل؟!. . ما جاءت 
لتقول للنّاس: عّزوين، بل جاءت إىل احلاكم لرتيه لون الّشعاع يف الّشمس يف التعبري 
املعنى  له  إثبات احلق. . لقد قالت  العواصف يف  عن احلق، ولتسمعه نربة يف خفق 

الكثري، ولكّن البليغ الذي سمعه هو الذي كان مسحوًقا بصمت"43. 

  جّسد النّص بالغة الزهراء وهي واقفة يف باحة املسجد، ختطب أمام احلاكم، 
خطبتها املشهورة، مطالبة بحّقها الذي ُسلب منها، وقد امتازت هذه اخلطبة " بعظيم 

مقصدها وبديع معانيها والّتأنق يف مبناها وبعيد مرماها"44. 

وقد أقرن الكاتب معاين العّزة والعظمة بالّزهراء، قواًل وفعاًل؛ يف حني أقرن معاين 
الّذلة باحلاكم وقد جتّسد ذلك بقوله: " كان مسحوًقا بصمت". فكّل من " الّسحق" 
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و " الّصمت" يشري إىل الّشعور بالّضعف واملذلة، وقد قال تعاىل: ﴿فتخطفه الّطري 
أو هتوي به الّريح يف مكان سحيق﴾45، وقال: ﴿سحًقا ألصحاب الّسعري﴾	4، ويف 
والّثاين:  األسفل،  الّدرك  األّول:  معنيني،  عىل  الّسحق"   " لفظ  دّل  اآليتني،  هاتني 

الّدعاء باملحق واهلالك. 

وهكذا، قابل كّتايب بني ما جّسدته الّزهراء من عظمة وعلّو، يف قوله: " البطوالت، 
خفق  يف  نربة  تسمعه  الّشمس،  يف  الّشعاع  لون  تريه  شموخ،  الكبرية،  النّفوس 

العواصف. . "، وما تركته من عظيم األثر لدى احلاكم الذي ُذهل حّد الّصمت. 

ُمقدًما بذلك ما ُيسّمى بخطاب الّضّد، " والّسيدة الزهراء )h( واجهت اخلطاب 
املهيمن املستلب للخالفة واملخالف للوصّية النبوّية باخلطبة الفدكّية. . فحملت راية 

اجلهاد بالكلمة، ضّد اخلطاب الّسلطوي. . "	4. 

العّزة   ( الّتضاد  ثنائّية  جُمّسًدا  والنّفي،  اإلثبات  أسلويب  سليامن  استعمل  وقد 
 :hوالذّلة( يف موقف الّزهراء

" ما جاءت لتقول: عّزوين"/ " بل جاءت. . لرتيه. . لتسمعه. . "، وهي عىل 
الّرغم ممّا كانت حتمله من أليم دفني خفي، رفضت اخلضوع والّسكوت عن حّقها، 
بصوت  وصدحت  وشجاعة،  صالبة  بكّل  وقفت  بل  الّشمس،  نور  حّد  الواضح 

احلّق الذي شّبهه الكاتب بـ" خفق العواصف"، يف وجه احلاكم. 

الّتقابل،  صور  أبرع  تتجىّل  بصمت"،  و"مسحوًقا  العواصف"  خفق   " وبني 
النّور  والباطل،  احلّق  بني:  الّتضاد  فلك  يف  تصّبان  هيئتني،  أو  صورتني  لُتجّسد 

والّظالم، القّوة والّضعف، النرّص واهلزيمة. . . 
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وعن خطاهبا املشهور، يقول: 

العكس  إّن  بل  عليها،  كثرًيا  حال  كّل  عل  يكن  ل  بكلامته  فاطمة  خطاب  إن   "
كان  أم  أبيها،  بفقدان  أملها  عن  تعبرًيا  أكان  وضئيل،  قليل  بالنّسبة  فهو  يفرض، 
احتجاًجا عن حرماهنا من إرثها. إّن العظيم منه واجلليل هو الذي كان يتوارى خلف 
احلروف، هو الّشموخ الذي ال ُيمكن للحروف أن يتلّفط به، هو عّزة النفس، هو 

الّشعور بالكرب، هو تلك األنفة التي منها ُتصاغ رفعة اجلبني"48. 

عرّب الكاتب، يف الّسطر األخري، عن شعور الّزهراءh بالّشموخ والِكرَب، وهي 
تتلو كلامهتا املمزوجة بحرقتنْي: حرقة فقداهنا أبيها، وحرقة حرماهنا من إرثها. 

وال شّك أن جليل ما تلّفظت به، كان ُمتوارًيا وخمتبًئا خلف املنطوق من خطبتها، 
و" مواقف العّز التي أطلقتها من رس اإليامن واليقني باهلل األحد املقتدر الذي منه 

يكون كّل اخلري. . وعنه ال يصدر إاّل اجلميل"	4. 

وإذا أردنا أن ُنبنّي حالة الّذل املقابلة، فُيمكن القول: إّن احلارض كشف الغائب 
"عّزة  حيمل:  موقًفا  وقفت  قد   hالّزهراء كانت  فإذا  املضمون،  مقلوبة  بدالالت 
النفس" و " الّشعور بالكرِب. . واألنفة" وب "رفعة اجلبني"، فال شّك أن من وقفت 
يف وجهه متحّدية جربوته، حتّول أمام صالبة موقفها إىل كائن: " ذليل النّفس"  يشعر 

" باملهانة واإلذالل" و قد كان: ُمّتضع اجلبني. 

وفاطمة)سالم اهلل عليها( أحاطتها العّزة يف نسبها ومكانتها القدسّية، ونستشهد 
هنا، بام قاله " آية الشيخ وحيد اخلراساين يف كتابه " املصيبة العظمى شهادة الّصديقة 
الكربى": هي بضعة احلقيقة املحّمدية التي جذبت بحقيقتها شديد القوى من األفق 

األعىل، وقهرت بقدرهتا روح األمني من سدرة املنتهى. . "50. 
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  يصف سليامن، الّظروف النّفسية الّصعبة التي أحاطت بالّسيدة الزهراءh؛ فقد 
عايشت جُمتمًعا  يسوده الكفر واالنحراف واجلاهلّية؛ وكان عليها أن تقف جنًبا إىل 
جنب يف كفاح والدها وزوجها ومها يؤّديان رسالة اإلصالح والّتغيري، فقد عانت من 
الّظلم االجتامعي بمخالفة أوامر رسول اهللsبعد رحليه، ونكث وصيته، فضاًل عن 
التزامها الّصرب مؤازرة لزوجها اإلمام عيلg؛ إذ سلبت اخلالفة منه، ونكث اآلخرون 

بوصية النبّي حمّمدsالذي نّصب وصّيه علًيا)سالم اهلل عليه( ولًيا من بعده. 

يقول كّتاين: 

" عاشت فاطمة حتت ظّلني: ظل أبيها، وظل حليلها، وعانقت ريانتني: احلسن، 
ورهافة  الفكر،  رهافة  رهافتني:  وعانقت  وإمام،  نبي،  لرجلني:  ذرية  واحلسني، 
احلس، واختربت عرصين: عرص اجلاهلية، وعرص االنبعاث. . وصهرت بصهرين: 
مصهر الفقدان، ومصهر احلرمان. . . هبذه االزدواجية عاشت فاطمة الزهراء)سالم 
الكثري من  يلزمها  اقتناًعا منها بصدق قضية  الدهر؛  اهلل عليها(، صابرة عل مكاره 
العزم  من  طويلة  وبسلسة  القناعة،  من  طويل  بحبل   . جسدهتا.  وقد   . التجسيد. 

واإلقدام والبطوالت"51. 

حيمل هذا النص الرّسدي، عدة تقابالت، وقد جّسد فيه الكاتب التضاد يف غري 
موضع، إذ برع يف إظهار الثنائيات التضادية، يف أثناء رسد ظروف نشأة الزهراء)سالم 
اهلل عليها( منذ بداية النص حتى آخره، وقد جتّلت فيه ظاهرتان: العّزة والذلة، تارة 
بصورة ظاهرة، وتارة بصورة ُمضمرة، لتتوّضحا مًعا عىل شكل صورتني متقابلتني 

توضحان العّزة ألهل البيتbوالذلة ألعدائهم. 

أّما العزّة فقد متّثلت يف الّسطرين األّولني، إذ ترعرت الّزهراء)سالم اهلل عليها( يف 



134

الّثنائيات الّتضاديّة املعنويّة يف سرية السّيّدة الزّهراء h "فاطمة الزّهراء- وتر يف غمد" لسليمان كّتاني أمنوذجًا

كنف والدها وحنانه، ثّم ُرزقت بسيدي أهل اجلنة، احلسن واحلسني c، واختربت 
اجلاهلية  ظلامت  من  الناس  أخرج  الذي  والدها،  بحكمة  وهنضته  املجتمع  حتّول 

وأنار حياهتم بنور اإلسالم. 

وهذا كّله، صبغ حياة فاطمة بالرّشف والعلّو، وهي مكّللة ببيت نبوي، وعناية 
إمامية. 

ارتسمت عىل األعداء، وما  الّذّلة حني  الّدال عىل  املعنى  فقد متّثل  امُلقابل،  ويف 
الذي  البعيد،  اإلحيائي  املعنى  يقصد  ألّنه  إال   ،" القناعة  من  طويل  بحبل   " قوله: 
يكشف أن ظروف احلياة القاسية فرضت عىل السيدة الزهراء)سالم اهلل عليها( أن 
تسكت مع عظيم أملها وجورها، من هنا قوله: " صابرة عل مكاره الدهر؛ اقتناًعا 

منها بصدق قضية. . ". 

عظيم  عىل  النفيس  الّتصرب  يف  صفاهتا  محيد  ُيكّرس  هذا،  موقفها  أن  شك  وال 
مصائبها؛ وهي يف عّزهتا شاخمة صابرة حُمتسبة؛ وهذا بدوره ُيعرّب عن عمق الشعور 
أحاطت  التي  العظيمة  فاملكانة  زماهنا؛  أهل  عليها  أنزل  الذي  النفيس  باالغرتاب 
بالزهراء ترشيًفا بمقامها اإلهلي، فهي ابنة نبي، وزوجة إمام، وسيدة نساء العاملني. 

وهكذا، ترتّسخ بنية جدلّية كلية، تبنّي رصاع الّزهراء الوجودي، يف زمن تطاول 
فيه الضعيف عىل القوي. 

ثانًيا: األمن/ اخلوف

 ﴿ تعاىل:  اهلل  قال  وقد  واألنس،  األمان  وضد  اخلوف	5،  ضّد  لغة،  األمن، 
 ِ ٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ َوَلنَْبُلَونَُّكْم بيَِشْ

ابِِريَن﴾	5.  الصَّ
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واألمن باعث لالطمئنان، أّما اخلوف فهو باعث ملكروه والّشعور بالتوّجس من 
حصول ما يكره. 

أضاء كتاين، عىل قضية فدك، وصّور ما عاشته الّزهراء من مآس، بعد استالب 
حقّها، وكأّن رحيل النّبي حممدs شّكل حمّطًة مهمًة زعزع أمنها، ومنحها اخلوف 

يف عامل فقدت فيه األمان وراحة البال. 

 ( التضادية  الثنائية  جُمّسدا  منها،  امُلغتصبة  بأرضها  الزهراء  كتاين مطالبة  وصف 
اخلوف/ األمن(، وممّا قال: 

إّن شموخ الزهراء ". . هو انعكاس تلك املتانة يف النفس تتصلب بالشعور باحلق 
بكّل  الّشموخ  هذا  فيها  بلورت  أبيها،  من  إرثها  فدك"   " قضية  الوجدان.  وصدق 
أنواعه، وما كانت مطالبتها باإلرث إال تعبرًيا عن هذا الّشموخ بكل أنواعه، وما كانت 
ُمطالبتها باإلرث إال تعبرًيا عن هذا الّشموخ يف تفّلته من عنرص اخلوف واالستكانة"54. 

بألفاظ  "األمن"  املبارش، يف حني عرّب عن  بلفظه  " اخلوف"  رّصح سليامن عن 
إحيائية، ومنها: 

" املتانة يف النّفس، تتصّلب بالّشعور باحلق، الّشموخ". 

إن مصادرة أرض فدك، آّذى سيدتنا الّزهراء) سالم اهلل عليها(، ويف ذلك تصوير 
نفيس عن فقداهنا إحساسها باألمن؛  إذ إّن فاطمةh التي عاشت الفداء والتضحية 
ونرش  اهلل،  دين  ترويج  أجل  من  واملشاق،  احلرمان  وحتّمل  الدنيا،  عن  والعزوف 
كلمة التوحيد، ورفع راية العدالة، والرضا بكل يشء من أجل نجاة البرشية وهداية 
اإلنسانية، بأبوهيا وأهل بيته، كانت تتوّقع من اخللف الذين خلفوا أباها أن يسريوا 

عىل هداه. . "55 إال أهّنا ُخذلت. 
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اإلحساس  تعاقب  الّزهراء،  حياة  سرية  من  سليامن،  ذكرها  التي  املشاهد  ومن 
اخلوف/   ( ثنائية  جّسد  ما  عليها  مّرت  أليمة  حلظات  يف  األمان،  وعدم  باخلوف 

األمن(، إذ قال: 

السيدة  عل  يمرُّ  احلزين  الّصباح  كهذا  ليل  من  كلوًحا  أشّد  صبح  انبلج  ما   "
فاطمة الزهراء. . . وكانت نفسها تفيض شعاًعا وهي تطوف حول الفراش البارد. 
الّشوق   . . كأهّنا.  قلبها إىل لساهنا.  ُمناجاهتا تطوف صعوًدا وهبوًطا من  . وكانت 
املحرور. . أبتاه! أطعمتني من قلبك وسقيتني من عينك، هلذا أنا اليوم أتضّور جوًعا 

إليك، وأتقّل ظمأ إىل عطفك"56. 

نتلّمس، يف النّص الّسابق، عنرص اخلوف، وقد تبنّي إحياًء باملدلوالت اآلتية: 

ا من خالل املعاين الّدالة عىل اخلوف: " صباح حزين يمرُّ  أّواًل: متّثل إحياًء معنويًّ
عىل فاطمة الزهراء"، كام متّثل ثانًيا عىل سبيل النّزوع نحو االنزياح الّداليل األسلويب، 
كام جاء عىل لسان الّزهراء: " أبتاه! أطعمتني من قلبك وسقيتني من عينك، هلذا أنا 
فالنّداء، هنا، جاء عىل سبيل  إليك، وأتقىّل ظمأ إىل عطفك"؛  أتضّور جوًعا  اليوم 
العاطفي،  بالّظمأ  التضّور جوًعا، والشعور  أّن إحياء  التأّوه والّشكوى والنّدبة، كام 
بعد  ما يكره  الفقد والتخوف من وقوع  أمل  يعيش صاحبها  نفسية  حييالن إىل حالة 
رحيل األب العظيم. بيد أن الكاتب عرّب عن هذين املعنيني برصفهام عن مدلوليهام 
احلقيقي إىل مدلوليهام املجازي، من طريق االنزياح األسلويب؛ و" صحيح أن التعبري 
الفني، كّل تعبري فني، هو يف حقيقته، وبشكل عام، تعبري منزاح، مفارق لعامل الواقع 
املادي، لكنّه، يف هذا االنزياح، ُيامرس فعل اإلحالة عىل هذا الواقع بوسائله الفنية 
اخلاصة"	5، وهنا، فـ" املجاز هو ما جيعل النص مّتصًفا باألدبّية أو الّشعرية، وهي 
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اخلصائص اللغوّية النوعّية التي جتعل من البنية اللغوّية بنية أدبّية تنطق بداللة"	5. 

والسيدة الّزهراء)سالم اهلل عليها( هنا، تذّوقت مرارة خوفها، وحجمه بحجم 
اخلسارة الكبرية التي ُمنيت هبا، وما شعورها بالّظمأ واجلوع تعبري عن نقص جسدّي 

للّطعام والرشاب، إّنام جاءا عىل سبيل املجاز واحلضور اإلحيائّي. 

وال شّك أّن املقصدّية الّداللّية تأّكدت من " مالحمها الّشعرية التي تتضاعف فيها 
إشارات التمّرد واالنفتاح الّداليل الالحمدود يف إحياءات عميقة، عىل أن ثمة مالمح 
لغة  أّن  كام   ،5	"  . االشتباكّية.  تفّرعاهتا  تؤطر  وهي  املعاين،  بتعّددية  تيش  أخرى 
الكاتب الّشعرية تقوم عىل " االستخدام الفنّي للّطاقات احلّسية والعقلّية والنفسية 

والّصوتية للغة. . الذي يسهم بدوره يف شحن الّدفقة الشعرية"0	. 

وهذا ما يكشف عن براعة الكاتب يف توظيف األسلوبّية خدمة للداللة؛ فتصوير 
حالة الّزهراء)سالم اهلل عليها(، وهي تتمتم بُمناجاة تطوف تارة، تصعد وهتبط من 
قلبها إىل لساهنا، جاء عىل سبيل االستعارة الّتشخيصّية التي صّورت حالة خوفها 
عىل األمة اإلسالمّية وصعوبة الّلحظة التي تعيشها، فضاًل عن توظيف الّتشبيه الذي 
دّل عىل تأزم حالة الّزهراء)سالم اهلل عليها(، يف قوله: " ُمناجاهتا تطوف. . كأهّنا. . 
الّشوق املحرور"، فلفظ " املحرور"، حيمل داللة اإلصابة والّتلظي والّشوق الكبري. 

وهذا كّله يصّب يف داللة جتسيد احلالة النّفسية للسيدة فاطمة)سالم اهلل عليها(، 
وهي حتوم حول فراش احتضن جسد النبي، وقد فاضت منه روحه الرّشيفة. 

واالنزياح  أّواًل،  املعنوي  اإلحياء  سبيل  عىل  العّزة"   " مدلول  جتىّل  املقابل،  يف 
األسلويب ثانًيا. 
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يعّدها  كان  إذ  حياته،  يف  الزهراء  ابنته  عىل  النّبي  عطف  مدى  الكاتب،  يصف 
بضعًة منه، وهذه الرعاية التي احتوت فاطمة وهي يف كنفه وحضنه، منحتها عزًة 
وشموًخا، والّتعبري الذي ساقاه الكاتب عىل لساهنا، وكأهّنا خُتاطب أباها: "أطعمتني 
من قلبك وسقيتني من عينيك"، يشري انزياًحا إىل حالة األمان التي كانت تشعر هبا 
والدها؛ وما  يدي  تزال طفلة مدّللة بني  اهلل عليها(  وهي ال  فاطمة)سالم  السيدة 
اإلطعام من القلب، والسقي من العينني إال إشارة إحيائّية إىل مدى حرص النّبي عىل 
منح ابنته أغىل ما يملك؛ إذ إّن " القلب" و " العينني" رمزان حُييالن إىل القدسّية، 
ومنحهام إىل اآلخر حيمل داللة العشق الاّلحمدود، يف ظل إحساس باحلّب وتداخل 

معاين العالقة القوية واملتينة. 

عليها(   اهلل  الّزهراء)سالم  السيدة  شعور  وهي:  الكّلية،  البينة  جيسد  ما  وهذا، 
 .sبفقد احلب واألمان بعد رحيل والدها
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اخلامتة 

للثنائيات  القراءات  تلك  من  استخلص  ما  عرض  يمكن  دراستنا،  خامتة  يف 
املعنوية املتضادة املتعلقة بسرية السيدة الزهراء h، ومنها: 

أثبتت هذه الدراسة، اهتامم الكاتب بإصباغ سريته بصبغة فنية إحيائية ومعنوية، 1١
أضاءت بمضموهنا عىل حياة السيدة فاطمة )سالم اهلل عليها( بلغة شعرّية عرصّية. 

ُمعينة، 2١ لثنائية  األّول  الّطرف  يتجىّل  إذ  الغياب(،  احلضور/   ( آلية  كّتاين  وظف 
يف حني يغيب الّطرف اآلخر، وهذا ما يثري لدى القارئ آلّية التأويل، وحيّفزه بغية 
استقراء الكالم، وقراءة ما وراء الكالم، بغية القبض عىل الّداللة التي اختبأت خلف 

املنطوق، وذلك يف حماولة البحث عن الّطرف الثاين الغائب وامُلقنّع. 

عىل 3- واحليوية،  احلركة  ومنحتها  الكاتب،  نصوص  املعنوّية  الثنائيات  أضاءت   
توافقا  حّقق  ما  مًعا،  واملعنى  اللفظ  بني  املتني  الرتابط  عىل  حمافظة  الكتاب،  امتداد 
التي  عليها(   اهلل  الزهراء)سالم  السيدة  حياة  مع  يتالءم   ما  وهذا  وتركيبًيا،  داللًيا 
وهي:  الكلية،  الداللية  البينة  كشفه  عن  فضاًل  والتناقض،  باالزدواجية،  اّتسمت 
رحيل  بعد  املعنوّيني  واالغرتاب  بالفقد  عليها(   اهلل  الّزهراء)سالم  السيدة  شعور 

 .sوالدها النبّي حمّمد املصطفى

جاءت الّدراسة لتيضء سرية السيدة فاطمة)سالم اهلل عليها(، وما عايشته من 4١
الّشأن  املعاجلة  التضادية  الثنائيات  متناقضة، وقد جسدت  ظروف حياتية ومعنوية 
الرفيع، واملقام العايل اللذين تبّوأهتام الزهراء)سالم اهلل عليها(  بالرّتفع عن اخلوف 

واالستكانة، وترسيخها قيم العلّو والعزة والشموخ. 

إّنام 5١ فحسب،  الشعري  الفن  عىل  يقترص  ال  التضاد  تناول  أّن  الدراسة  أّكدت 
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يتجىل التضاد يف األلفاظ واملعاين يف نطاق النصوص النثرية، وهو استجابة حتمية 
تأكيد  إال  صياغتها  إعادة  وما  واإلنسانية،  البرشية  بحياة  حتفل  التي  للمتضادات 
الزدواجية الوجود بام حيمل من أفكار فلسفّية وجودية، ومنها: املوت واحلياة، وما 
ُيعربَّ عنه من معاٍن معنوّية، هي لصيقة جتارب اإلنسان وظروف بيئته، ومنها: اخلوف 

األمن، الّذلة والعزة. . 

الواقع، 6١ حقيقة  سبيل  عىل  كتاين،  سليامن  كتاب  يف  التضادية  الثنائيات  جاءت 
عليها(   اهلل  الزهراء)سالم  سرية  ملموًسا،  وواقعًيا  حقيقًيا  تصويًرا  صّورت  وقد 
 ،sاملصطفى النبي  والدها  بسرية  بدءا  عموما،  أرسهتا  حياة  يف  املهمة  واملحطات 
اهلل  فاطمة)سالم  السيدة  لذات  صادقا  صدى  وكانت   .  . وأوالدها.  وزوجها، 
ومنها  الظروف،  أصعب  ختترب  وهي  النفسية  وحالتها  جتربتها  عن  ُمعربة  عليها(، 

خسارة النبي ووفاته، ونكث وصيته، وإيذاء زوجها، واالستيالء عىل مرياثها. . . 

البيانية، 7١ الّصور  فكانت  للداللة،  خدمة  األسلوبية،  مجالية  عىل  الكتاين  اعتمد 
احلذف  عن  فضال   . وغريها.  واإليقاعّية  الرّتكيبية  واالنزياحات  واملحّسنات، 
واإلضامر، والتقديم والتأخري. . وهذا ما يكشف متّكن الكاتب من ناصية القول، 

وامتالكه صنعة الكتابة والتأليف. 

عرّب الكتاب، عن مدى سعة ثقافة الكاتب، يف جتسيد سرية السيدة الزهراء)سالم 8١
اهلل عليها(  وهي البؤرة املركزية من ساللة آل البيت b، وهو مسيحي عاشق للوالية، 
وقد عرّب عن هذا العشق، بآليات اشتغاله يف عرض حياة السيدة فاطمة)سالم اهلل 
عليها( ؛ وقد جاءت هذا الثنائيات ُمعرّبة عن ذاته العاشقة للعدالة اإلنسانية وقيم 

احلق التي جّسدها الوجود املحمدّي. 
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السالم(، 9١ عليهم   ( البيت  أهل  حمّبة  اخترب  ملحّب  صادًقا  صدى  الكتاب  جاء 
منظوًرا ومرئًيا إىل قيمهم ومكانتهم وقدسّيتهم بعني املظلومية، والوعي برسالتهم 
اإلهلية، للتحّول إىل هوّية مجعّية، جُتسد احلب اإلهلي لإلنسانية مجعاء، ال ختّص قوًما 
ُمعّينًا أو طائفة ُمعّينة، بل حتّولت إىل أيقونة تشّع حمّبة يف قلوب امُلسلمني واملسيحّيني. 
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هوامش البحث: 
الثقافية  املعاونية  الساعدي،  حممد  الشيخ  تح:  غمد،  يف  وتر  الزهراء-  فاطمة  كتاين،  1( سليامن 

للمجمع العاملي ألهل البيت، ط1، 		14ه. 
	( الّسيد موسى الّصدر ) من مواليد 			1م(: ُيعّد من علامء الشيعة يف لبنان، وهو وجه ديني 
وثقايف وفكري، احتّل مكانة مرموقة ملا محله من فكر تنويري وانفتاح داخيل وخارجّي. . له العديد 
من اإلنجازات عىل الصعيد الوطني، ومنها: تأسيسه املجلس الشيعي األعىل )1966م(، وحزب 
لبناين: حركة املحرومني عام 4		1م، فضال عن أفواج املقاومة اللبنانية أمل ) 5		1م(، التي 
وقفت يف وجه االجتياح اإلرسائييل للبنان إىل جانب األحزاب اللبنانية األخرى آنذاك. اختطف 
يف ليبيا يوم تلبيته دعوة رسمية من السلطات الليبية برئاسة القذايف يف 1	 آب عام 			1م عقب 
االجتياح اإلرسائييل جلنوب لبنان، ومنذ ذلك الوقت ال يزال مصريه جمهوال، وتعد قضية تغييب 
التي يسعى لبنان إىل كشف حقيقتها. ينظر: مركز اإلمام  السيد موسى الصدر من أبرز القضايا 

موسى الصدر للبحوث والدراسات باللغتني العربية والفارسية. 
	( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، مقدمة حمّقق الكتاب: الشيخ حممد الساعدي، مرجع سابق، ص 11. 

4( مرجع سابق نفسه، تقديم: سامحة العالمة اللبناين املغيب السيد موسى الصدر، ص 4	. 
5( مرجع سابق نفسه، املقدمة، ص 		. 

	( من مواليد لبنان بسكتنا ) 	1	1م- 004	م(، مسيحي الّديانة، إنساين العقيدة واألخالق، 
حاز شهادة الفلسفة من معهد احلكمة يف بريوت سنة 			1م. عمل ُمدّرًسا ملاديت اللغة العربية 

وآداهبا قرابة العرشين عاًما. 
فا(، يف حقول األدب والّتاريخ  اثنني وعرشين مؤلَّ أّلَف)  الّتأليف والكتابة، وقد     برع يف جمال 
والسري، وقد اختّص أهل البيت bبسلسلة ُدرر، إذ القت إستحسان القّراء جلودهتا وفنّيتها، ما 

جعله حيصل عىل عّدة جوائز يف لبنان والعراق وإيران. 
" اإلمام  " جربان خليل جربان يف مداره الواسع"، و  " يسوع. . أبد اإلنسان" و   من مؤّلفاته: 
جعفر. . ضمري املعادالت"، و " اإلمام عيل. . نرباس ومرتاس"، وقد أحرز هذا الكتاب اجلائزة 
األوىل يف مسابقة الكتابة بحّق اإلمام عيل g، يف النّجف األرشف ) 5		1م(، و" اإلمام الباقر. 

. نجي الرسول". . و" اإلمام الكاظم. . ضوء مقهور الّشعاع". 
   ومن شهادة الّسيد موسى الّصدر، يف مقّدمة كتاب " حمّمد. . شاطئ وسحاب"، قوله: " عزيزي 
األديب الكبري سليامن كّتاين املحرتم: عرفتك بني قاصدي القمم الّشاهقة سّباًقا، وإىل صيد النّسور 
املغموس  مدادك  خيوط  مددت  ثّم  طويل،  عروج  يف  اإلهلّيني  العباقرة  حياة  عْشَت   .  . تّواًقا. 
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بالّطيب، من هناك، مددهتا إىل بني قومك، جتتذهبم إىل سامء البطوالت، إىل آفاق النّور حيث ال 
تفاهات وال صغائر". 

	( فاطمة الّزهراء- وتر يف غمد، ص 1	. 
	( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 14، مادة ثنى. 

	( ينظر: أبو احلسن أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، مادة ثنى. 
10( ليىل عطية اخلفاجي، ثنائية اللذة واألمل يف الشعر العريب قبل اإلسالم من منظور نقدي فني، 

أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 005	م، ص 	. 
11(سمر الديوث، مصطلح الثنائية الضدية، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، جملة عامل 

الفكر، العدد 1، مج 41، يونيو – سبتمرب 	01	م، ص		. 
	1( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة ضدد. 

	1( القرآن الكريم، سورة مريم، اآلية: 		. 
14( ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، 	/ 5. 

15( السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، 1/ 			. 
	1( ينظر: نضال أمحد الزبيدي، الثنائيات املتضادة يف شعر املخرضمني، أطروحة دكتوراه، جامعة 

بغداد، كلية اآلداب، 	00	م، ص 	. 
	1( القرآن الكريم، سورة النجم، اآلية: 	4 و 44. 

	1( القرآن الكريم، سورة القرة، اآلية: 	1	. 
	1( ينظر: إبراهيم أنس، يف اللهجات العربية، مرص: مكتبة األنجلو املرصية، مطبعة أبناء وهبة 

حسان، ط1، 	00	م، ص  5	1 و 		1. 
0	( كامل أبو ديب، يف الّشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، ط1، 			1م، ص 45. 

1	( ينظر: عاصم حممد أمني بني عامر، لغة التضاد يف شعر أمل دنقل، دار صفاء للطباعة والنرش، 
ط1، 005	م، ص 50. 

يف  التسعيني  اجليل  شعرية  يف  قراءات  األثر،  ورسوخ  املعاين  انعطاف  كاظم،  محيد  سعيد   )		
العراق، دمشق: دار متوز ديموزي، ط1، 0	0	م، ص 		. 

		( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة عنو. 
جامعة  ماجستري،  رسالة  الدوخي،  محد  شعر  يف  املتاضدة  الثنائيات  لطيف،  طالل  رشدي   )	4

تكريت، كلية اآلداب، 	01	م، ص 1	. 
للعلوم  األساسية  الرتبية  كلية  جملة  صالح،  أمحد  صالح  احلطيئة،  شعر  يف  الضدية  الثنائية   )	5
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الرتبوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد 	4، 	01	م، ص1		. 
		( القرآن الكريم، سورة امللك، اآلية 	. 

		( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 		 و 4	. 
		( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 141. 

		( روز غريب، متهيد يف النقد احلديث، بريوت: دار املكشوف، ط1، 1		1م، ص 			. 
0	( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 			. 

1	( سعيد محيد كاظم، جتييل الكتابة الشعرية يف العراق بني التنظري واإلجراء ) دراسة يف اجليل 
التسعيني(، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، 	01	م، ص 	15. 

		( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 10/ 5	1. مادة عزز. 
		( مرجع سابق نفسه. 
4	( مرجع سابق نفسه. 

5	( القرآن الكريم، سورة ص، اآلية 		. 
		( ُينظر: لسان العرب: ابن منظور، بريوت: دار صادر، ط	، 1414ه، 11/ 	5	. مادة ذلل. 

		( مرجع سابق نفسه. 
		( القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية 		1. 

		( القرآن الكريم، سورة اإلرساء، اآلية 4	. 
ص  	141ه،  ط1،  القلم،  دار  دمشق:  القرآن،  غريب  يف  املفردات  األصفهاين،  الراغب   )40

 .5		
مؤسسة  بريوت:  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات  الكفوي،  البقاء  أبو   )41

الرسالة، ط	، 			1م، ص 		4. 
	4( أدونيس، زمن الشعر، بريوت: دار الساقي، ط 	، 	01	م، ص 	1	. 

	4( فاطمة الزهراء - وتر يف غمد، ص 150. 
44( عهود عبد الواحد عبد الصاحب العكييل، االستدالل اإلقناعي بالشاهد يف اخلطبة الفدكية، 
آذار  العدد 		، رجب  التاسع،  املجلد  التاسعة،  السنة  العميد،  الرتبية، جملة  بغداد، كلية  جامعة 

0	0	م، ص 		. 
45( القرآن الكريم، سورة احلج، اآلية 1	. 

	4( القرآن الكريم، سورة  امللك، اآلية 11. 
السالم  عليها  الزهراء  السيدة  كلمة  يف  الضد  خطاب  تقنيات  اخلفاجي،  األمري  عبد  تغريد   )4	
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لنساء املدينة، كلية العلوم اإلسالمية، جملة الباحث، العدد 1	، 	01	م، ص 1	4 و 		4. 
	4( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 		1. 

	4( شفيق جرادي، الّشعائر احلسينية من املظلومية إىل النهوض، بريوت: دار املعارف احلكمية، 
ط1، 	01	م، ص 11. 

50( خطبة السيدة فاطمة الزهراءh، يف مسجد النبيs، املشهورة باخلطبة الفدكية، ص 	. 
51( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 5	. 

	5( ابن منظور، لسان العرب، مادة أمن. 
	5( القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية 155. 

54( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 5	. 
55( إبراهيم األميني، فاطمة الزهراء، املرأة النموذجية يف اإلسالم، تر: عيل مجال احلسيني، إيران: 

مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش، ص 		 و		. 
	5( فاطمة الزهراء- وتر يف غمد، ص 140. 

	5( يمنى العيد، يف القول الشعري، الشعرية واملرجعية احلداثة والقناع، بريوت: دار الفارايب، 
ط1، 	00	م، ص 		. 

	5( عبد املجيد زراقط، يف الرسد العريب. . . شعرية وقضايا، بريوت: دار األمري، ط1، 	01	م، 
ص	1. 

يف  التسعيني  اجليل  شعرية  يف  قراءات  األثرـ  ورسوخ  املعاين  انعطاف  كاظم،  محيد  	5( سعيد 
العراق، مرجع سابق، ص	1. 

0	( حسن جعفر نور الدين، البنية األسلوبية يف ديوان " يف فلسطني ال تنام السامء"، لبنان: دار 
البنان، ط1، 	01	م، ص 10. 
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الّثنائيات الّتضاديّة املعنويّة يف سرية السّيّدة الزّهراء h "فاطمة الزّهراء- وتر يف غمد" لسليمان كّتاني أمنوذجًا

قائمة املصادر واملراجع:
املصادر

القرآن الكريم. 1١
العرب: 2١ لسان  1414هـ.  منظور،  ابن 

بريوت: دار صادر، ط	، 
شاطئ 3١ 		14هـ.  حمّمد.  سليامن  كتاين، 

وسحاب: بريوت: دار اهلادي. ط	. 
غمد: 4١ يف  وتر  		14هـ.  سليامن.  كتاين، 

الثقافية  املعاونية  الساعدي.  حممد  الشيخ  تح: 
للمجمع العاملي ألهل البيت. ط1. 

املراجع
العمدة -1 55	1م.  رشيق.  ابن  القريواين، 

مرص:  ط.  د.  ونقده.  وآدابه  الشعر  حماسن  يف 
املكتبة التجارية الكربى. 

الكليات -	 			1م.  البقاء.  أبو  الكفوي، 
اللغوية:  والفروق  املصطلحات  يف  معجم 

بريوت. مؤسسة الرسالة. ط	. 
الّشعرية. -	 يف  			1م.  كامل.  ديب،  أبو 

ط1. مؤسسة األبحاث العربية. 
بريوت. -4 الشعر:  زمن  	01	م.  أدونيس. 

ط 	. دار الساقي، 
املفردات -5 	141هـ.  الراغب.  األصفهاين، 

يف غريب القرآن. ط1. دمشق: دار القلم. 
املرأة -	 الزهراء.  فاطمة  إبراهيم.  األميني، 

النموذجية يف اإلسالم: تر: عيل مجال احلسيني. 
إيران: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش. 

اللهجات -	 يف  	00	م.  إبراهيم.  أنس، 
املرصية.  األنجلو  مكتبة  ط1.  مرص.  العربية: 

مطبعة أبناء وهبة حسان. 
معجم -	 هـ.   1			 أمحد.  فارس،  بن 

مقاييس اللغة: تح: عبد السالم حممد هارون. 
دار الفكر. 

جرادي، شفيق. 	01	م. الّشعائر احلسينية -	
دار  النهوض. ط1. بريوت:  إىل  املظلومية  من 

املعارف احلكمية. 
	01	م. -10 حسن.  الدين،  نور  جعفر 

البنية األسلوبية يف ديوان " يف فلسطني ال تنام 
السامء": ط1. لبنان: دار البنان. 

انعطاف -11 0	0	م.  سعيد.  كاظم،  محيد 
املعاين ورسوخ األثر. قراءات يف شعرية اجليل 
متوز  دار  دمشق:  ط1.  العراق.  يف  التسعيني 

ديموزي. 
جتييل -	1 	01	م.  سعيد.  كاظم،  محيد 

الكتابة الشعرية يف العراق بني التظري واإلجراء 
) دراسة يف اجليل التسعيني(. ط1. بغداد: دار 

الشؤون الثقافية العامة. 
الرسد -	1 يف  	01	م.  املجيد.  عبد  زراقط، 

دار  بريوت:  ط1.  وقضايا.  شعرية   . العريب. 
األمري. 

علوم -14 يف  املزهر  			1م.  السيوطي، 
ط1.  منصور.  عيل  فؤاد  تح:  وأنواعها:  اللغة 

بريوت: دار الكتب العلمية. 
القول -15 يف  	00	م.  يمنى.  العيد، 

والقناع.  احلداثة  واملرجعية  الشعرية  الشعري. 
ط1. بريوت: دار الفارايب. 

النقد -	1 يف  متهيد  1		1م.  روز.  غريب، 
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احلديث. ط1. بريوت: دار املكشوف. 
005	م. -	1 عاصم.  عامر،  بني  أمني  حممد 

لغة التضاد يف شعر أمل دنقل. ط1. دار صفاء 
للطباعة والنرش. 

املجالت والدوريات
	01	م. . 1 األمري.  عبد  تغريد  اخلفاجي، 

تقنيات خطاب الضد يف كلمة السيدة الزهراء 
العلوم  كلية  املدينة،  لنساء  السالم  عليها 

اإلسالمية: جملة الباحث. العدد 1	. 
الديوب، سمر. يونيو – سبتمرب 	01	م. . 	

الوطني  املجلس  الضدية:  الثنائية  مصطلح 
الفكر.  عامل  جملة  واآلداب.  والفنون  للثقافة 

العدد 1. مج 41. 
الثنائية . 	 	01	م.  صالح.  أمحد  صالح، 

الرتبية  كلية  جملة  احلطيئة:  شعر  يف  الضدية 
جامعة  واإلنسانية.  الرتبوية  للعلوم  األساسية 

بابل. العدد 	4. 
العكييل، . 4 الصاحب  عبد  الواحد  عبد 

االستدالل  0	0	م.  آذار  رجب  عهود. 
جامعة  الفدكية:  اخلطبة  يف  بالشاهد  اإلقناعي 
السنة  العميد.  جملة  الرتبية.  كلية  بغداد. 

التاسعة. املجلد التاسع. العدد 		. 
رسائل وأطاريح

ثنائية . 1 005	م.  عطية.  ليىل  اخلفاجي، 
قبل اإلسالم من  العريب  الشعر  اللذة واألمل يف 
جامعة  دكتوراه.  أطروحة  فني:  نقدي  منظور 

بغداد. كلية اآلداب. 
الزبيدي، نضال أمحد. 	00	م. الثنائيات . 	

أطروحة  املخرضمني:  شعر  يف  املتضادة 
دكتوراه، جامعة بغداد. كلية اآلداب. 

	01	م. . 	 طالل.  رشدي  لطيف، 
الدوخي:  محد  شعر  يف  املتاضدة  الثنائيات 
رسالة ماجستري. جامعة تكريت. كلية اآلداب. 

مواقع إلكرتونية
للبحوث  الّصدر  موسى  اإلمام  مركز 

والدراسات باللغتني العربية والفارسية. 


