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١٨٤ 

 

  

  
إن الحديث عن الثنائيات المتضادة في الكون عموما وفي      

يتسع ، ولكننا سنحاول أن نلم ببعض  الشعر خصوصا حديث يطول و
أطرافه ، من خالل إلقاء الضوء  بصورة سريعة على ما سبق من 
كتابات في هذا الموضوع ، فقد عرف اإلنسان منذ نشوئه جسديا 

اسها فالثنائيات فكرة قديمة ترجع وفكريا الثنائيات وقامت حياته على أس
عليه (إلى بداية الخلق األولى ، عندما خلق اهللا سبحانه وتعالى آدم 

وخلق له من جنسه حواء تؤنس وحشته ، وتبدد وحدته ، )السالم
وادخلهما اهللا سبحانه وتعالى الجنة ليبدءآ رحلة الحياة معا ، فالطبيعة 

لف من عنصرين هما عنصر البشرية بصورة عامة ثنائية التكوين تتأ
يثني : نيث: والثنائية مؤنث ثنائي مشتق من )١(المادة وعنصر الروح

، أو جعله شيئين متواليين أو متباينين وذلك وهو تكرير الشيء مرتين
كرة الثنائيات ، والذوق العربي ميال إلى ف )٢(قولك ثنيتُ الشيء ثنياً 

اهد كثيرة رائعة بشو، ولقد زخر القران الكريم المتضادة بشكل جلي
M  n  m  l     k  j  i  h    ، منه قوله تعالىلهاتين الفكرتين      g  f

 q   p  oL)ا الثنائيات آليات الكريمة التي جاءت فيهوغيرها من ا )٣
  . بشكل تناسق فني بديع 

وفي األدب واللغة نتلمس مالمح الثنائية عند القدماء في ظاهرة      
أن يقع : أكثر كالم العرب يأتي على حدين أحدهما ((التقابل إذ إن 

الرجل والمرأة ، والجمل : اللفظان المختلفان على المعنيين كقولك 
                                                             

. مكونات الطبيعة البشرية عبر التاريخ وموقف اإلسالم من اإلنسان ، د: ينظر  )  ١(
  .  ١٠٦/ مسارع حسن الراوي 

  .  ١/٣٩١: معجم مقاييس اللغة  )  ٢(
   )٣- ١(: سورة الليل  )  ٣(



 

  

١٨٥    

 

 ، ولما كانت  )١()).....الناقة، واليوم والليلة، وقام وقعد، وتكلم وسكت
فعاليات اإلنسان الفكرية واالجتماعية واألخالقية وكذا نظم الحياة كلها 
تقوم على فكرة ثنائية الوجود والتقابل فقد كان لهذه الثنائية هيمنة 

  . )٢(وفعالية في إبداع النص الشعري 
وهنالك آراء كثيرة وتعريفات أكثر في موضوع الثنائيات لسنا      

، غير أننا  )٣(حتمل ذكر كل هذه اآلراء  بصدد طرحها هنا فالبحث ال ي
خالفه ، وقد : ضد الشيء ((نقول إن التضاد كما جاء في اللغة هو 

ضاده وهما متضادان ، والجمع أضداد ، يقال ضادني فالن إذا خالفك ، 
فأردت طوال وأراد قصرا ، وأردتَ ظلمة وأراد نورا ، فهو ضدك 

ِ يدك عند النقاد والباحثين العرب  ، وقد ورد مفهوم التضاد)٤())وضد
عد التضاد نوعاً ((والقدماء والمحدثين بمعان ودالالت مختلفة فمنهم من 

ومنهم من عد التضاد بمعنى المقابلة وهي   )٥())من االشتراك اللفظي
، ثم بما يقابلهما على أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة((

أن يجمع بين ((، أو )٦())التقابل، والمراد بالتوافق خالف الترتيب
، ومن هنا فقد اعتمدنا في دراستنا )٧())المتضادين مع مراعاة التقابل

على التقابالت المضادة التي تتفق مع مادة البحث، وهدفه في أبراز اثر 
الثنائيات في توليد طاقة شعرية تثري النص بما تثيره من أحاسيس 

                                                             
  .  ٦/ محمد بن القاسم االنباري / األضداد  )  ١(
  .  ٦٩/ محمد عبد المطلب . د/ بناء األسلوب في شعر الحداثة : ينظر  )  ٢(
، وعلم اللغة مقدمة للقارئ  ٤٨/ زكريا إبراهيم . د/ مشكلة البنية : ينظر  )  ٣(

  .  ٤٩/ محمد سعران . العربي ، د
  .  )ضد(مادة : لسان العرب  )  ٤(
  .  ٣٧٨/ ١للسيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )  ٥(
  .  ٤٨٥/ ٢/ للقز ويني / اإليضاح في علوم البالغة    )  ٦(
  .  ٦٩/ للجرجاني : ريفات التع )  ٧(
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يريد إيصالها إلى المتلقي ،  وصور وصوال إلى المعنى والحالة التي
   -: وعليه سنقسم البحث على 

 :  )الخير ضد الشر(الثنائية المتضادة  )١

إن اهللا سبحانه وتعالى عندما خلق اإلنسان اوجد بداخله الخير والشر 
 )١( M  ?  >  =  <  ;  :  9  8L يصطرعان قال تعالى 

فقدم الفجور على التقوى أي كان هناك تقديم للشر على الخير ومن هنا 
كان بعض العلماء يرى أن اإلنسان شرير بطبيعة غرائزه المتأصلة فيه  

في حين هناك من يرى .  )٢(، كما أن رغباته شريرة أكثر منها خيرة 
العكس من أن اإلنسان خير بطبيعته ألنه جاء عن طريق خالق الكون  ، 

، وبما أن األدب غير   )٣(ذا ما مسته يد الشر أحالته إلى شريرفإ
منفصل عن الفلسفة واألخالق فان الشاعر الحقيقي هو الذي يتغلغل في 
القيم الروحية ، يمجدها وينشدها ، ليرفع النفس البشرية إلى المثل العليا 

  : وهذا ما وجدناه عند زهير إذ قال 
  ال تُكثر على ذي الضعن عتباً

  

  بِكـوال ذم للذنوـر التَّجر  
  

  وال تسأله عما سـوف يبدي
  

  وال عـن عيبه لك بالمغيبِ  
  

دومتى تكُ  في صديق أو ع  
  

  )٤(تُخبرك الوجوه عن القُلوبِ  
  

  
       

         
         

                                                             
  .  )٨-٧(آية / سورة الشمس  )  ١(
   ٩٥علي احمد مذكور  . يقاته ، دينظر منهج التربية اإلسالمية ، أصوله وتطب )  ٢(
  .  ٩٧/ المصدر نفسه  )  ٣(
  .  ٣٣٣ – ٣٣٢/ شرح ديوان زهير  -   )٤(
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إن األبيات وان لم تذكر لفظة الخير والشر صراحة إال أنها       
تمثل جانبي الخير والشر فالشاعر هنا أعطى مقياساً للصديق والعدو فال 

فوجوه القوم تنبئ بالمحبة أو ........ داعي للعتب الكثير والسؤال و 
 )الخير(الكره الن الوجوه مرآة القلوب ومنها يعرف زهير الصديق 

  . من وجوه الناس  )الشر(ويعرف العدو 
والواقع إن األدب العربي القديم غني باألدب الذي يهتم      

بإنسانيات اإلنسان وان جاء ذلك أبياتا متفرقة هنا وهناك ففي الكرم نجد 
زهيراً يعبر عن وجهة نظره  بالسيد الكريم المعطاء والشجاع ، مما 

ء العرب ومنهم  شاعرنا بلفظة تلتبس عند شعرا )الفضيلة(يعني أن 
  : الخير يقول في ذلك 

  مَ  معتـرك اِلجيـاع إذا  أن نع

  

  خب السفير وسـابيء الخمـرِ    

  

ِ  قد علموا   ولنعم مأوى القوم
  

ـ        رِإن عضهم جـلٌّ  مـن األم

  

  الدرعِ  أنـت إذا  وولنعم حشُ

  

)١(نزاِل ولُج في الذعـرِ: دعيتْ  
  

  

 )الكريم –الجياع (لقد أقام الشاعر عالقة ثنائية متضادة بين      
فهو المأوى والحامي إذا ما عظّهم جلُّ من األمر أو وقعت الحرب كما 

هنا كانا ضمنيا الن الجوع  )الخير والشر(هو واضح فأن المتضادين 
ضده الكرم وهكذا ، نستنتج من ذلك أن ثنائية الخير ضد الشر أظهرت 

نظرة اإلنسانية والسيما الكرم والعطاء للمدوح ، فالشاعر وظف هنا ال
الثنائية المتضادة ليبين مدى كرم الممدوح وسخائه وقد نجح في هذا 
التوظيف فقد وردت لفظة الخير عند الشاعر مرتدية ثوب العطاء 

  .    والكرم بل ودالة عليه في أبيات كثيرة 

                                                             
: المشتري ، خب السفير : ، سابيء الخمر  ٨٩ -  ٨٨/ شرح ديوان زهير  )  ١(

  . ورق الشجر تُحتُّه الريح 



 

  

١٨٨ 

 

  

معجزات عند العاقل الن فشاعرنا يرى أن فعل الخير يصنع ال     
من أهم دواعي الشر هو إلغاء العقل وتغييبه وهذا التغييب سبب كثيراً  
من المآسي في ذلك العصر وفي كل عصر وزمان وينتج عنه الحروب 
والكوارث البشرية والطبيعة على حد سواء لذلك وجدنا شاعرنا يؤرخ 

  :ما فعله الكرام من حقن دماء الفريقين المتناحرين 
سة بعـدما عرى ساعيا غيظ بن م  

  

ـ        دمِتبزل ما بـين العشـيرة بال

  

  فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله

  

  الٌ  بنوه من قريش وجـرهمِ رج  

  

 لـنع  ً   م السـيدانِ وجـدتُما  يمينا

  

  على كُلِّ حاٍل من سحيٍل ومبـرمِ   

  

ً  وذُبيـان بعـدما     تدراكتُما عبسا

  

ـ  تفانواو دقّوا بينهم عطر     مِمنش

  

  د قُلتُما ان نُدرك السلم واسـعا وق

  

  بماٍل ومعروفٍ من األمر نسـلمِ   

  

  فأصبحتُما منها على خير مـوطنٍ 

  

)١(ِبعيدين  فيها من عقُوق ومأثم  
  

  

وهكذا كان فعل الجميل هو الحل للخالص من الشرور وبذل        
األموال في سبيل إيقاف نهر الدم الجاري بين الفريقين المتحاربين ، 
وعليه نقول إن الخير هنا ال يقتصر على القول فقط بل اقتران القول 
بالفعل دون انتظار جزاء على هذا الفعل  ، ولكن فعل الخير وال سيما 

واقف يخلد فاعله بغض النظر عن طريقة التخليد سواء في مثل هذه الم
كانت بالشعر كما كانت في ذلك العصر والسيما أن الشعر الوسيلة 
األولى في تخليد مآثر العرب أو بالوسائل األخرى في العصور الالحقة 
لذلك العصر كالرسم والنحت وغيرها من الوسائل ، كما أرى أن إيقاف 

يما بين القبائل العربية التي تتقاتل فيما بينها ، القتال هو أمر عظيم الس
ولكن أريد إن أشير إلى نقطة ربما لم تثر اهتمام من سلط الضوء على 
هذه األبيات تحديا إذ إن التركيز كان منصبا على من دفع األموال 

                                                             
  . قطيعة الرحم  : يتشقق ، العقوق : ، يتنزل  ١٦ – ١٤/ شرح ديوان زهير  )  ١(



 

  

١٨٩    

 

وأوقف القتال وهو أمر بال شك عظيم ، لــكـن أريد القول إن اقتناع 
القتال هو أمر عظيم أخر يبين انتصار نزعة  بإيقاف )عبس وذبيان(

  .الخير على نزعة الشر داخل نفوس المتحاربين 
 : )الصدق والكذب(: الثنائية المتضادة    - ١

إن العرب في الجاهلية لم تكن تحفل بالصدق فيما يقول      
شاعرهم ، فقد كان الشعر يسير فيهم لما فيه من قوة بيان ودقة معنى 

ة القائلة إن حجر بن عدي الكندي قد قال يوما البنه وإذا صحت الرواي
يا بني أحسن الشعر أكذبه ، وال يحسن الكذب ((أمرىء القيس  

فال  )أحسن الشعر أكذبه(، فهذا يدل على قدم النظرة القائلة )١())بالملوك
أهمية بعد ذلك إذا كان ما انشده الشاعر مطابقا للحقيقة أم غير مطابق ، 

، الن هذه المعلومة   )٢(وال يحتاج هنا للقول إن الصدق نقيض الكذب 
جلية واضحة لكننا نذكرها هنا من باب التذكير ليس إال ، ولكن هذا ال 

ال يزال يلغي صدق الشعور  ، وقوة العاطفة وبخاصة أن الشاعر كان و
ال يقول أبياته أو قصيدته إال انه مدفوع بقوة داخلية للتعبير،  –

والتصوير ، وذلك هو صدق الشعور ألنه صادق وأصيل غير دخيل 
وال مفتعل ، ألنه يمثل حقيقة ما يشعر به الشاعر من تلقاء نفسه بدليل 

سرعان ما ينفعل به ، ويسري تأثيره  -بمجرد إن يسمعه   -إن السامع 
نفسه مسرى الدم في شرايين جسمه ويبدو عليه أثره في الحال وعند  في

الصدق (تسليط الضوء على أبيات زهير بشكل عام وعن أبيات 
بشكل خاص ، فإننا سنجد انه كان معتدال في تناول األمور  )والكذب

متزنا في تقديرها ، فالبد من االمانة في تناول األمور ومعالجتها ، 
، وعدم الخروج عنه إلى اإلحالة واإلفراط ، وإال  والبد من االعتدال

                                                             
  .   ٦٢/الثعالبي : اإلعجاز واإليجاز  )  ١(
  .  )صدق(مادة / ينظر لسان العرب  )  ٢(



 

  

١٩٠ 

 

  

أفواه قائليه ، وان  –إن كان له اثر  –فسوف ال يتجاور الشعر وأثره 
  :وفي ذلك يشدو . تجاوزها فإلى الهواء والفراغ ، فالموت إلى األبد 

  وفي الحلم إدهان وفي العفو دربةٌ
  

  دقمنجاةُ من الشَّر فاص دقوفي الص  
  

  يلتمس حسن الثّناء بماله ومن
  

  )١(يصن عرضه من كلِّ شَنعاء موبق  
  

إن شاعرنا يؤكد في هذه األبيات حقيقة أن الصدق ينجي من      
الشرور ويأمر كل من يسمعه بالصدق واالبتعاد عن الكذب ، وشاعرنا 
هنا ال يقدم  ذلك بوصفها فكرة عابرة بقدر ما يعبر عن شخصيته هو 
فقد ذُكر أن زهير ال يعاظل بين القول ، وال يتتبع حوشي الكالم ، وال 

  .)٢(بما هو فيه  يمدح الرجل إال
  : وذلك كثيرا ما نجده يقول     

  أبيتُ فال اهجو الصديق ومن يبع

  

   نفـقبعرض أبيه في المعاشر ي  

  

  ه مطمئنــةًومــن ال يقــدم رجلــ

  

  فُيثبها في مستوى االرض تزلق  

  

  أكُفُّ لساني عن صديقي وان أجأ

  

   عارقٌ  كل معـرق ٣(اليه فإني(      
فكما نالحظ هذا االعتدال في تناول األشياء ، والدقة في      

تصوير خلجات النفس ، كان خلة من خالل النفس العربية قبل أن 
تخالطها الغربية من آثار األمم األخرى ، لذلك فان الشاعر الجاهلي إذا 
نظر في الخلق أو الخُلق لم يباعد تعليقه بالحقيقة وواقع الحياة بينه وبين 

يار األجمل واألكمل ، لذلك كنا نجد في أشعار زهير التركيز وتأكيد  اخت
الصدق سواء أكان ذلك بذكر اللفظة نفسها أم بها معناها ، والبد من 
اإلشارة هنا إلى أن زهيرا كان يذكر الصدق ضد الكذب بوصفه صفة 

                                                             
عادة ولجاجة ، : مداهنة ومصانعه ، دربة : ، أدهان  ٢٥٢/ شرح ديوان زهير  )  ١(

  . مهلك : قبيحة ، موبق : شنعاء 
  .  ٤٤/ ينظر الشعر والشعراء ، البن قتيبة  )  ٢(
  . ألجأ إليه : أُ جا إليه  ٢٥٠/ شرح ديوان زهير  )  ٣(



 

  

١٩١    

 

ضمن عنوان األخالق فضال عن ذكر الصدق الفني في التعبير عن 
ة أو األصالة في التعبير وصدق التجربة اإلنسانية العامة  التجربة الذاتي

وهذا يتمثل في قبول فهم الحكمة لصدق القول فيها وما أتت به . 
   -: التجارب منها فعلى سبيل المثال قول زهير 

  من األمر أو يبدو لهم ما بدا ليا؟    إال ليت شعري هل يرى الناس ما أرى

  بدا لـي أن النـاس تفنـى نفوسـهم    

  

  انيـا وأموالهم وال أرى الدهر ف  

  

  واني متى َأهـبط مـن األرض تلعـةً   
  
  

  ي جديـدا و عافيـا  أجد اثرا قبل  

  

    أرانى اذا مابـتُّ بـتُّ علـى هـوى  
  
  

ـ      افثم إذا أصبحتُ أصبحت غادي

  

ــة ــا مقيم ــرة أهــدى إليه ــى حف   إل

  

  )١( يحثَّ إليها سائقٌ من ورائيـا   
  
  

هذه األبيات  وان كانت ال تبدو فيها الثنائيات المتضادة      
صراحة إال إن من يدقق النظر فيها يجد ذلك جليا واضحا ذلك إن 
الصدق بضروبه المتعددة هو الذي يهيئ الفهم  الثاقب لقبول المحتوى 
والتجربة الشعرية التي يعبر عنها الشاعر ، فاألبيات تعبر عن تضاد 

فالناس تفنى نفوسهم وأموالهم أما   - إن صح التعبير  -نفسي إيحائي 
الدهر فال ، ويبيت الشاعر على هوى ويصبح غاديا في حفرة فكأنه 
يقول إن الموت هو الصدق واآلمال واألموال هي الكذب فجمع بين 
الصدق والكذب في هذه األبيات ولكنه أطر ذلك التضاد بهذه الحكمة 

  .الجميلة 
 )الوفاء ضد الغدر(الثنائية المتضادة   -٢

وفى يفنى وفاء فهو واف ، يقال وفي : إن الوفاء مأخوذ من       
، أما   )٢(فالن بعهده إذا أتمه ، والوفي الذي يعطي الحق ويأخذ الحق 

                                                             
ء من الجبل إلى مجرى الما: ، التلعة   ٢٨٦ – ٢٨٤/ شرح ديوان زهير  )  ١(

  . يعني األجل : دارسُ  ، سائق : األرض ، عاف 
  .  )وفي(مادة : لسان العرب : ينظر)  ٢(
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،  )١(الغدر فهو الصفة المناقضة للوفاء ، وقيل هي ترك الوفاء بالعهد 
وكما أن الوفاء صفة ترادف األمانة ، فالغدر صفة ترادف الخيانة وهي 
صفة مستقبحة غير مرغوب فيها وقد رفضها بعض رجاالت العرب في 

إذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق ((الجاهلية ، إذ كانوا 
احدهم حتى يرفع له راية غدر بعكاظ فيقوم رجل فيخطب بذلك الغدر 

أن فالناً بن فالن غدر ، فاعرفوا وجهه وال تصاهروه و ال فيقول أالّ 
ونجد زهيراً يذكر الوفاء والغدر في .   )٢())تجالسوه وال تسمعوا منه

   - : شعره إذ يقول 
  ومن يوف ال يذمم ومن يفضِ قلبه

  
  

     )٣(ى مطمِئن البر ال يتَجمجمِإل  
  

ثنائية الوفاء ضد  )يذممومن يوف ال (يبين الشاعر من خالل     
الغدر  إذ يقول إن من كان في قلبه بر قد اطمأن وسكن ليس يرجف 

وليس كمن يريد غدرا فهو يتردد في ، وأمضى كل أمر على جهته 
أمره ، وهو بذلك يجعل الوفاء نتيجة للصالح ومن ثم هو باب من 

  . أبواب الخير ضد باب الشر 
   –: ونجده في مدحه هرم بن سنان يقول 

  هنَّاكَ  ربك ما َأعطاك من حسنٍ
  

  وحيثما يك أمر صالح فكُن  
  

  أن تؤته النُصح يوجد ال يضيعه
  

  )٤( وباألمانة لم يغدر ولم يخن  
  

فاألمانة هنا ضد الغدر بثنائية متضادة جاءت مفردة األمانة مرادفة 
لمفردة الوفاء على انه مهما عرف في الجاهلية من فضائل ومكارم 
أخالق ، فلم يكونوا يفعلونها لذاتها فحسب ، بل اتقاء للذم واجتالبا للثناء 

                                                             
  .  )غدر(مادة : لسان العرب :ينظر )  ١(
  .  ٣٢٤سعيد األفغاني ، : أسواق العرب في الجاهلية  )  ٢(
  .  ٣١/ شرح ديوان زهير  )  ٣(
  .  ١٢٣/ المصدر نفسه  )  ٤(
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 ومحافظة على الحسب والمجد وطلبا لحسن االحدوثة ، ولهذا كان فيهم
عفة واعتدال واالبتعاد عن كل ما يخلُّ بالمروءة والشرف واألمثلة على 

    - : ذلك كثيرة جدا ومن ذلك قول زهير  
  وصبري حينَ  جِد األمر نفسي

  

  إذا ما أرعـدتْ  رئـةُ الجبـانِ     

  

  ي لألمانـة واصـطباري  وحفظ

  

  على ما كان من ريـب الزمـانِ    

  

   ي عـن مـأثر صـالحاتوذب  

  

ـ بما لي      ن لسـاني والعوارم م

  

  ى عن اذى الجيرانِ نفسـي وكفِّ

  

  مـن يبغـى عالنـيِ   وإعالني ل  

  

  ى قد رعيتُ  الغيب منـه ومول

  

)١(ولو كنتُ اُلمغيب مـا قالنـي    
  

  

تكشف هذه األبيات وغيرها في شعر زهير عن قدر هائل من      
األخالق الفاضلة التي حاول الشعراء أن يتلبسوها ويظهروا من خاللها 
بمظهر الرجال الحافظين لألمانة والعهد والكارهين الخيانة والغدر ، 

فالشاعر يعبر عن مشاعره من خالل ما تلقنه إياه .  والكاتمين األسرار 
بيعة ، وهو مبتدع ال متبع ، ألنه يشعر بعاطفة خاصة يتأثر تجاربه والط

بها ويفكر في شيء محسوس يفهمه ، ويرى مشهدا شائقا يقع من نفسه 
، موقعا لطيفا ، فيصور كل ذلك بما لديه من ألفاظ تصويرا دقيقا صادقا 

  .  متوخيا األمانة في أقواله 
  :نستطيع القول 

عة في الكون والطبيعة تدخل إن الثنائيات المتضادة ظاهرة شائ -
في تنظيم فعاليات اإلنسان الفكرية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية 
وهي وليدة ظاهرة التضاد ، إذ إن الشاعر في إيراد الثنائيات المتضادة 

                                                             
ما يؤثر عن ابائه من مكارم  ، : المآثر :  ٣٤٩ – ٣٤٨/ شرح ديوان زهير  )  ١(

المولى ابن العم  ، والمولى المالك ، والمولى : في ثمانية مواضع  : المولى 
والمولى الحليف ، والمولى مولى ، المعتق ، والمولى الُمعتق  ، والمولى الولي 

  . رهني ولم يحفظ مغيبي ابغضني وك: النعمة ، والمولى الزوج ، قالني 



 

  

١٩٤ 

 

  

يسعى إلى بناء هيكل صوري يزداد تأثيره وتبرز جماليته باالتكاء على 
 . التضاد 

على الخالف والتمايز بين طرفين ،  إن التضاد هو مفهوم يدل -
يثير اهتمام المبدع ويستحوذ على جانب أساسي من تفكيره وملكته 
اإلبداعية حينما يوظفه في بنية نصه ويخرجه بصيغة فنية تمنح النص 
خلقا  وإبداعا وحياة وتضفي جمالية خاصة وتغمر األسلوب بإبداعية 

نص ، بحيث تخلق في نفس تحتويها وتعمق المعنى والبنية التركيبية لل
 . المتلقي نظرة رؤيوية عميقة المعنى والداللة 

إن الثنائيات المتضادة في شعر زهير والسيما في النواحي  -
األخالقية موضوع البحث كانت بالدرجة األساس  تعبر عن رؤية 
الشاعر وأفكاره ألنه كان يؤكد الجوانب األخالقية ، ونستطيع القول إن 

ضادة وان قسمت على الخير ضد الشر والصدق ضد الثنائيات المت
الخير (الكذب والوفاء ضد الغدر  ، إنما هي كانت تعني األخالق في 

بمعنى  )الشر والكذب والغدر(وعدم األخالق في  )والصدق والوفاء
الجمال اإلنساني بإزاء القبح في اإلنسان ولكن برؤية الشاعر وبإطار 

 . شعري جميل 

وير للنفس الشاعرة بما انفعلت به فان وبما أن الشعر تص -
شاعرنا أقام توازنا بين مثيرات التجربة الشعرية وما يحدثه هذا المثير 
من تعبيرات بمعنى أن الشاعر لم يطلق العنان لألوهام بقدر ما كان 
الصدق حاضرا أي صدق العاطفة وصدق التعبير عنها لذلك وجدنا 

فقد عمد الشاعر إلى نقل  الصدق األخالقي حاضرا في أشعار زهير
الحقيقة األخالقية على حالها ولهذا قيل على زهير بأنه كان يمدح الرجل 

 . بما فيه 
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الشاعر وظف الثنائيات المتضادة إلبراز جانب الحكمة لديه في  -
 . ماهية الحياة والكون والطبيعة البشرية وغيرها من األمور المختلفة

لية ال تحتاج إلى شرح إن األلفاظ بشكل عام كانت واضحة ج -
كثير الن الصور التي اعتمدها الشاعر هي الصور الواقعية الذهنية التي 
ترسم لنا موقف الشاعر النفسي على نحو مباشر فهي تقع مباشرة على 

 .  الداللة الشعورية التي تحملها دون تكلف للتأويل والتفسير 
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Abstract  
The research is an important aspect of life in general 
and poetry in particular, so that the contrast is a 
common phenomenon in the universe and nature are 
involved in organizing events of all human Hence the 
diodes opposite in hair Zuhair particularly in ethical 
express the vision and ideas poet because he was 
confirmed ethical aspects In his poems Since hair is 
depiction of the same, the poet lived our equilibrium 
between stimuli experiment noodles and what caused 
this dramatic expressions, and it has divided the 
antithesis as follows: (good versus evil), (and honesty 
against lying), (and meet against treachery) has The 
language poet is clear, you do not need to explain a lot. 

 


