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المستخلص

ونفسية ت ُحاكي بها الوجدان اإلنساني ؛ ذلك ألن األدب ليس، التخلُو أي دراسة مهما كانت بسيطة من دواع فكرية
 أو ترتيبا للغة ؛إنما هو حياة متكاملة تعبر عن تجارب إنسانية خاض غمارها الشعراء فاتت تلك، فقط نقال للواقع
التجارب ناطقة بما شهده أصحابها من وقائع وأحداث وتقلبات كان للنقيض والتضاد جانب منها بفعل أثر هذا
أم غير مرئي محسوسا، الكون وما فيه من موجودات والتي تتضمن معنى النقيض سواء أكان مرئيا ملموسا
 فكانت ظاهرة النقيض خير،فترك لديه عنوانا للوقوف على تجلياتها بصورة يكتب لها التأثير واإلقناع لدى الغير
أم بما يشهده من صراعات وأهواء قائمة على، أم بتجاربه، ما يمثل تلك الوقائع سواء أكان يتعلق بحياة االنسان
.  والنفسية على حد سواء،جمالية النقيض الفكرية
 تجليات النقيض في شعره،  الشاعر إنسانا،  مفهوم النقيض: الكلمات المفتاحية

Abstract
Do not abandon any study, no matter how simple, of intellectual and psychological
reasons that mimic the human conscience, because literature is not only a transfer of
reality, or an arrangement of language, but an integrated life that reflects the human
experiences that poets have gone through, speaking of the facts, events and
fluctuations witnessed by the owners, partly because of the impact of this universe and
its existing assets, which include the meaning of contrast, whether visible or invisible,
felt and left behind. He has a title to identify its manifestations in a way that has
influence and persuasion among others, so the phenomenon of contrast was the best
representative of these facts, whether it is related to human life, experiences, or
conflicts and whims based on the aesthetics of both intellectual and psychological
extremes.
Keywords: The concept of contrast, the poet is a human being, the manifestations of
contrast in his poetry.

تجليات النقيض في شعر الببغاء

 مقدمة:

إن الحياة اإلنسانية تقومبمجملهاعلى سلسلة من العالقات المتناقضةوان الكون
الذينحيافيههوقائمأوالوقبلالحياةاالنسانيةعلىالنقيضلحكمةأقتضتهاالذات
اإللهية،وداللةعلىوجودالحياةفيه،فاألجرامقائمةعلىالنقيضمابينشمس
وقمر/وصبحوليلونوروظالم/وسوادوبياض.فكلهادالالتعلىوجودالذات
اإللهية التي تُسير هذا الكون والحياة فيه والتي أشار إليها الجاحظ في حديثه عن
دالالت البيان ،وكانت داللة  النصبة هي الداللة العقلية الوحيدة التي تقوم على
مخاطبة عقل االنسان على وجود هللا سبحانه وتعالى بما أورده في هذا الكون من
تناقضات  ( )1لهاداللةمباشرةفيمسيرةحياةاإلنسانفمامنشيءوجدفيهذه
الحياة ،أال ووجد له نقيض  ،فضال عما أودعه هللا سبحانه وتعالى في النفس
االنسانيةمنتناقضاتمابينفرحوحزن /والدةوموت/هرموشباب/خيروشر/
هدم وبناء  /ضحك وبكاء  . بل شمل النقيض أيضا الحياة االخرة وما ذكره هللا
سبحانهوتعالىفيكتابهالكريممنسماتاآلخرةكييبينطريقااليمانمنالكفر،
فهناكالجنةوالنار/والنعيموالجحيم/الحسنةوالسيئة/االبراروالفجار.وغيرذلك
مناالمورالمتناقضةسواءأكانتفيالحياةالدنيا،أماآلخرةوالتيتقوداالنسانالى
التفكر.فمامنشيءفيهذاالكون ،اآلوفيهمنفعةلبنيالبشرلحكمةاليعلمها
اآلهللاسبحانهسواءأكانمنهامايسييرأمورالحياة،أمللداللةعلىمعبوديته
وانهذااالنسانبوساطةهذهالمتناقضاتليعلمطريقهويعرفنوازعالنفساإلنسانية
ومافيهامنكوامن،وأهواءمتناقضة،ومامنوسيلةيوظفهااإلنسانألجلالتعبير
عن ذلك سوى اللغة التي هي إنعكاس  لهذا الكون وما فيه من موجودات وطريق
اللغةفيالتعبيرإنماتتمثلباألدب؛كونهوسيلةللولوجالىداخلالنفساإلنسانية
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وعرضمافيهامنتناقضاتوتوافقاتونوازعوغاياتمختلفة،فضالعننظرةهذه
النفسللحياةومافيهامنرؤىواتجاهات،ومواقفمتناقضةومتباينةتقودالىحيوية
الصراع ،وتفعيل النص اإلدبي بفعل ما تتركه هذه التناقضات من دالالت فكرية ،
ونفسية  ،وفنية فإنها تترك في الوقت نفسه دالالت جمالية تقوم على إظهار إبداع
النصالمنتجومبدعهبفعلهذاالتمازجالمتنوعمابينعدةمحاوريعرضهاالمبدع
بفعلهذهالتقابالتالمتناقضة.وهوماسنقفعليهفيديوانالببغاء
الشاعر االنسان :
إنلكلمبدعقبلالتعرفعلىنتاجهاإلبداعيالبدمنإلقاءنظرةولوبسيطةعلى
جانبمنسيرتهالشخصيةكيتكونعتبةللتعرفعلىإنجازهاالدبي،ودليالعلى
مقدرتهالشعريةوالتيكانتسببافيخلودأشعارهفيكتبالتراثبفعلماتضمنته
من فكر  ،وجمالية  ،وابداع تكون جديرة باإلستشهاد  ،وتتناقلها األلسن والرواة ،
وأشعارالببغاءأنموذجعلىذلك،فالببغاءهوأبوالفرجعبدالواحدبننصربندمحم
()2
وعرفبالببغاءوُلقببذلك(للثغةفيهوقيلبللفصاحتهوقيللفصاحته
المخزومي ُ

أوللثغةفيلسانه)()3وهوشاعرمجيدمنشعراءسيفالدولةوكاتبمترسلإمتاز
بجيد المعاني ،وحسن القول وهو من أهل نصيبين ( )4وبها ترعرع وتعلم وكان من
أساتذتهالشاعرالناميالذيربطتهبهعالقةطيبة،ولقدوفدعلىبالطسيفالدولة

فيريعانشبابهفنالحظوتهوتقربهفأنتقلمنضيقالعيشالىسعةالرزق وتبدل
حالهمنالفقرالى الغنى،ولقدواكب سيف الدولة وصورمعاركه،ووقائعهوكان
أيضا من كتاب بالطه ؛لكن بعد وفاة سيف الدولة سنة353هـ غادر حلب الى
الموصلوترددالىبغدادواستقرفيهاأيامأبينصرسابوربنأردشيرالملقبببهاء
الدولة  ،والذي كان من أكابر الوزراء وبابه محط الشعراء فله دار علم في بغداد
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استقطبتالكثيرمنأهلالعلمواألدبويبدوأنه قدعمرطويالوساءتحالهفي
أواخرحياته،إذأصابهالفقروعضهالدهر،واخذيتبرممنأبناءزمانهويشكوسوء
طباعهم،وجحودهملهعلىأثرماعاناهالببغاءمنفقدأمواله،ونهبدارهبفعلما
صنعهالعيارون ببغدادسنة392هـ()5واختارههللاالىجوارهسنة393هـبعدأنترك
ديوانشعره،وكتابافيالرسائل،وآخرفيالقصص()3لقدنظمفيمعظماالغراض
الشعرية شأنه شأن غيره من شعراء عصره من مدح وفخر ،وهجاء وطرديات ،
ووصف وغزل وحكمة ،فضال عن وصف المعارك ()7ولقد أشاد القدماء والمحدثون
بشعره،إذأشارالخطيبالبغداديالىأنهكان(شاعرامجيداوكاتبامترسالمليح
االلفاظ ،جيد المعاني ،حسن القول في المديح والغزل والتشبيه ،واالوصاف وغير
ذلك)( )3 وقال عنه أبن خلكان ( وأكثر شعر أبي الفرج المذكور جيد ومقاصده فيه
جميلة ( )9.أماابنالجوزيفأشادبشعرهقائال(كانأديبافاضالوكاتبامترسال،
وشاعرامجيدالطيفا)(.)11أمامنالمحدثينفوصفهالدكتورعمرفروخبأنه(شاعر
مكثر،فخمااللفاظ،متينالتركيب،يميلالىالصنعة،واليتكلففتأتيمعانيهحيادا
وصورهالشعريةجميلة،ثمهومعجببالمتنبييطبعالشعرعلىغ اررهأحيانا،وعلى
غرار شعر البحتري وهو بارع في الوصف ،والخمر والغزل ،وحسن المديح والرثاء
حتى قال  ( وابو الفرج الببغاء أديب ناثر جيد الترسل والسرد  ....وكان نثره
عذبا)(.)11إنهذهالمقدمةتعدإطاللةبسيطةالبدمنالوقوفعليهاقبلالتطرقالى
ما وجدت في أشعاره وأغراضه الشعرية من ظاهرة جديرة بالدراسة ؛اآل وهي ظاهرة
النقيضفيشعرالببغاءوكيفتنوعتدالالتهاوسماتهامابيننقيضاألناواآلخر
وكل من النقيض الزماني
،ونقيض الحياة والموت ،فضال عن النقيض الحركي ّ
،والمكاني،ومايتجلىمنجماليةالبعدالفكري،والنفسي،والفنيالتيتضمنتهاهذه
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الصورواألنتقاءاتالشعريةوالتيتكشفلناعنحسوجدانيمرهفوأوصافحية
تكادتنطقبمعانيالموصوف،فضالعنجماليةالخيالالشعريالتيتبينلناأنه
شاعراليقلشأنا،ومنزلةعنشعراءبالطسيفالدولةوهوماسنقفعليهفيطيات
هذاالبحث.
مفهوم النقيض:
يطرح من أقوال
إن جمالية الصورة الشعرية وا 
ثارة إعجاب المتلقي وجذبه الى ما ُ
وقصائد،إنماتظهربعفلجماليةالنقيضوالتضادواللذانيعدانمنالمصطلحات

المرادفةللطباقوالتيظهرتفيدراساتالقدامىوتصبفيدائرةالتضادكالتكافؤ،
والخالف،والتغايروغيرهامنالمصطلحاتحتىعدتمرادفاً للتضادفياالنتقال
()12
مصطلح النقيض من باب
البالغي   .ولقد أخترنا من بين هذه المصطلحات ُ

الجمع بين االمتاع واالقناع والخروج من دائرة التكرار واظهار ما يحققه في النص

الشعري من تأثير وتناسب تظهر جمالية التناقض وتحقق التماسك واالنسجام بين
أجزاءالنص،فضالعنالبعدالفكري،والنفسي،فالنقيضلغةهو(أنيتكلمبما
()13
المخالف وناقض الشي مناقضة أي خالف ونقيض كل
يتناقض معناه )  .وهو ُ

شي عكسه والنقيضان االمران المخالفان بالذات بحث ال يكون اجتماعهما بوجه
واحد(.)14فلميعدالتناقضأوالتضادمجردزينةوحليةلغوية،وانماهيتكنيكفني
يستخدمعنوعيإلبرازالتناقضبينطرفينمتقابلين،النفلسفةالشعرإنماتقوم
علىالتقابلوالتعارضالمؤديالىالمعنى()15.وبذلكتتحولهذهالصورالمتناقضة
الىلوحاتفنيةيقابلبعضهابعضاوتُضفيعلىالنصالعمقالشعريبفعلبنية
تك اررية تؤول الى التوافق واإلنسجام بما يحقق التأثير في نفسية المتلقي بفعل إثارة
الشعور،والخيال بوساطة هذه الشبكة من العالقات اللغوية المتناقضة( .)13وقد مثل
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النقيضظاهرةبارزةفيشعرالببغاءوالتيتعبرعنمقدرةالشاعرعلىتوظيفهذه
الظاهرة عن وعي وتجربة فكرية،ونفسية فنية وتظهر في الوقت نفسه قدرة الشاعر
علىاالبداع،فضالعنجماليةلغةالتوترومايتصلبهامنعواطف،ووجدانيات
قائمةعلىبنيةالتناقضوالنقيضولهذاأرتأينااننقسمهذهالظاهرةفيشعرهعلى
عدةمحاورتقدمذكرهاوالتيسنقفعليهابشيءمنالتحليل،والتفسير،كيتظهر
أناإلبداعالشعرياليقتصرعلىزمانومكانمعينأوعصردونآخر،وانماهي
ملكةمتفردةتعبرعنفاعليةاإللهامالتيتحولماهومرئي،وغيرمرئيالىمعادل
موضوعييناغمويحاكيالفكروالوجدانعلىحدسواء.
نقيض األنا واآلخـــــــر :
مثٌلاألناواآلخربنيةمؤثرةفيشعرالببغاءوابانةعنمضامينالتوتر
بينهوبينالمحبوبةتارة،والمجتمعتارةأخرى،والدهرتارةثالثةوالتيعكسترؤيته
فيالحياةبصورةعامةبفعلجماليةالنقيضوالتضاد،ذلكألن(الخصيصةالتي
تمتلكهااللغةفيالخلقالشعريليستالتوحدوالتشابه،بلالمغايرةوالتضاد)()17والتي
تكسبالنصالشعريمجموعةمنالصراعاتالنفسيةالمتناقضةوالمتضادةتعبرعن
وجهة نظره في الكون عامة وتأتي األنا والحبيبة كي تأخذ حي از من شعره بفعل
المشاعرواالنفعاالتالتيساعدتبنيةالنقيضعلىإظهارهاوتحفزفيالوقتنفسه
المتلقي وتشده الى مايرد من معاني ضمن الخطاب النصي وهو ما عبر عنه
بقوله

()13

محل

حصلت من الهوى بك في ٍ
ُ
فلو و ِ
اصلت ما نقص إشتياقي

ُيساوي بين ُقربك والفراق

كما لو ْن ِ
بت مازاد إشتياقي
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إذيعرضهنامدىتعلقهبهذهالحبيبة،وانحبهاقدتمكنفيقلبهفاليوجدمنازع
آخر كي يحل محلها موردا اكثر من تضاد ونقيض كي يعبر عن هذه العاطفة
الصادقةومدىتصويرشوقهورقةورهافةهذااللون الوجدانيفهيان(واصلت،
واننبت)وان(نقصاالشتياق،اوزاد)فالشيءيغيرمنزلتهالديهفهيدائمة
المقامفي قلبه الينقص منوصلها وال من بعدها عنهشيءلديه.فعاطفة العشق
مكنتهامنقلبهووجدانه،إذإنالموقفاإلنساني(يساعدالشاعرعلىمراوغةاللغة
إلبداعنصوصادبيةتثيراآلخروتحفزهعلىاألستجابةلمتطلباتالذاتكتفريغلغوي
صادقلمعاناةنفسيةواقعية)( )19عرضهاالشاعربوساطةجماليةالنقيضفيبيان
حبه لهذه المرأة وشدة ولعه وتعلقه بها ،إذ نجده يلجأ الى طيف الخيال كنوع من
المواساة النفسية لعدم لقاء المحبوبة وهو ( امر مهم عند أهل الغرام يتوصل اليه
بالمنام،وانماتدعوالحاجةاليهعندطولالهجر،وشدةالدجى،ومقاساةنارالملل
عمنالتواصلالروحيمعالمحبوبةإذيقول

والسهر)()21فيأتيطيفالخيالكنو
ِ
هجعت
طيفك إسعافي فما
مت
ْ
عل ُ

نمت واصلني
فكيف أشكر من إن ُ

()21

ٌ ِ
يطرُقني
عيناي االً
وطيف منك ُ
ِ
أغف قاطعني
بالطيف منه وان لم ُ

اعالنفسيمابينالحقيقةوالخيالموظفاالنقيضبلومالخيالفي

إذيعرضحالةالصر
إظهار هذه العواطف المضطربة مابين ( الصحو  ،والنوم ) وما بين ( الوصل ،
واالنقطاع)فيبثالىطيفالخيالشجنهوحزنهبعدملقاءمنيحبفيالحقيقة،
فإننامواصلهبخيالهاوانغفىانقطعرجاءلقياها،فأستعرضطيفالمحبوبةعبر
جمالية النقيض والتضاد ليعبر عن تراكم حزنه وشدة معاناته وهو ما نجده أيضا
بقوله

()22
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لي
طيف من أنا عبده من أين َّ
يا ُ
الي على النوى
ينأى ُ
فتدنيه َّ

كر يقوم ببعض ما توليه
ُش ٌ

فأراه كالتحقيق في التشبيه

إذيقومبخطابطيفالمحبوبةالذيهوع ٌبد لهاعاجزعنشكرهذاالطيفالذي

ُيقربكلماهوبعيد،ويحيلرؤياهاالىحقيقةمنشودة،وليسالىظنوتشبيه،فهذه
المنظومة من المزج مابينالحقيقة  والخيال لتعبر عن روح الشاعر ،أو ذلك الذي

يبقى حلما،أو طيفاً يالمس الواقع لكنه اليغيبه فشخصيته غائبة حاضرة مرددة بين
الظهور والغياب،والذاتيةوالموضوعية،لذا يمثل شعره تلكالروح الهائمة الباحثة
عنمرفأأمانتسكنإليهبإستحضارطيفالخيالالذيتتمنىتحقيقهعلىأرض
الواقع( .)23أما األنا واآلخرالمجتمع  فيعرض الببغاء رؤية واقعية تبين طبائع البشر
ونفسياتهمالمختلفةبوساطةالتناقضاتوتقلباتالدهرالتيتكشفلإلنسانمايحيط
به من أهواء وأحداث ،ذلك ألن العالقة بين األنا واآلخر تشترك في مجموعة من
التناقضاتكونهاقائمةعلىالصراعمابينصوتالشاعروصوتاآلخرالغيري،
وانهذهالعالقاتالمتناقضةوالمتضادةهيمؤشرقويعلىتغيرالحياةمنجهة،
وكونهاوسيلةإلثباتوجودالشاعر،واإلبانةعنوعيهتجاهمتغيراتهذهالحياةمن
جهة أخرى ،إذ بدون هذا الصراع ال يمكن التعبير عن إنطباعات الشاعر ،والعن
ضمنهامن
حيلهاالىصورفنيةيكتبلهاالخلودالشعر
بهالتيي
تجار
يبفعلماي ّ
ُ
ُ
ُ

تجارب إنسانية تتوافق مع كل زمان و مكان ( )24وهو ما عبر عنه

مواقف ،و
بقوله



()25

رك قوله
يس َ
وأكثر من تلقى ُ
حسن َّ
الظن بعض مذاهبي
وقد كان
ُ

يسرك فعله
ولكن ٌ
قليل من ُ

أهله
فأدبني هذا الزمان و ُ
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وأيضاقوله

()23

ِ
الصفاء كثيرةٌ
رسائل إخوان

قليل
ولكن إخوان الصفاء ُ

بةإنسانيةتعبرعنشخصخبرالحياةوأهلهامبينابوساطة
فهوهنايعرضتجر
َ
النقيضوالتضادأنالناسمنحولاإلنسانكثيرون،لكنالتجاربوالمحنهي

من تكشف حقيقة الغير ذلك أن (القول  ،والفعل ) نقيضان يعرضان واقعا ملموسا
،فالكالموالقولكثير،لكنالفعلوالعمل هوالقليلوهوعنفوانالمواقفبوساطة
الداللةالعميقةالتييعرضهاخلفهذهالمتناقضاتاللفظيةفهوبذلكيعرضتجارب
واقعيةقائمةعلىالنقيضمابينالذاتواآلخرمحققابهاالفاعليةالشعرية،ذلكألن
(اإلبداعالينشأمن تشابه ما ،بلجمع واقعينبعيدين الى حد ماعن بعضهما
وكلمابعدتالمسافةكانتالعالقةاكثرتالؤمابينالواقعينالمجتمعينوعلىهذا
النحو تزداد الصورة قوة ،وتكون لها قدرة دافعة كبرى ،وواقع شعري اكبر ) ()27كما
يعرض جانبا من التناقض الطبقي وفساد الواقع االقتصادي ،وتدهور االوضاع
االجتماعية  وشيوع ظواهر  البخل والشح والهوان والحماقة والنفاق ألجل الحصول
علىاالموالوالتقربلذويالسلطة،ولميبقمنذلكالماضيالتليدالقائمعلىالكرم
والعطاءسوىاسماءوحكاياتتتداولفيمجالسالسمروهوماعبرعنهبقوله(.)23
إذا المرء لم ِ
يبن إفتخا ار لنفسه

جدوده
أبتنته
تضايق عنه ما
ُ
ُ

خير في َمن ال يكو ُن طري ُف ُه
وال َ
إذيعرضجانبامنالسخريةالمبطنةفيمنيتغنىبأمجادغيرهمناآلباءواألجداد
تليده
دليال على ما شاد ُقدما ُ

داعياالفردالىانيبنيمجدهبنفسهبفعلعطاياهالتيتحكيسيرتهبيناآلخرين،فال
خير ف يمن تتكدس لديه األموال في إشارة الى عرض النقيضين ما بين (الطريف ،
التليد ) فالطريف هو المال المستحدث ،و التليد هو مال األجداد ومن يتغنى بكرم
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غيره فهي دعوة مبطنة الى الكرم ،و العطاء ضمن عرض ساخر مبطن يعرضه
الببغاء في مقطعات و أبيات متفردة كي يكتب لها الشيوع و األنتشار ،ذلك ألن
الشعرالساخرذووظيفةاجتماعيةيعرضمايريدهبأسلوبشعبيسهلكييحقق
الغاية الموجودة من النقد الالذع المبطن بالفكاهة و االضحاك لما يقف عليه من
عيوباجتماعيةوأخالقيةواقتصاديةوسياسية،فتكون قريبةالىالنفسلمافيها
()29
الحجاب و
من جرأة و إضحاك ونقد الذع  .وهو ما نجده في قوله حول إنتقاد ُ

السخريةمنهم()31.

ونكير
نكر
دارك حين تدخل جن ٌة
و بباب َ
بال َ
دارك ُم ٌ
ُ
ما ُ
إذ يلجأ الى هذا التعبير المتناقض في سبيل اإلضحاك من هوالء  الحجاب الذين
يمنعون الناسمنالدخولعلىذويالسلطةفكانتوظيف(المنكر،والنكير)عن
وعيقصدي يعبر عن قدرةالشاعر على التالعب اللفظي بمايمنحهمن دالالت
وايحاءات عميقة  ،فيحقق بذلك وظائف جمالية وداللية وايقاعية تعمل على تثبيت
المعنىفيالنفسبفضلمايخلقمنصورتثيرالمتلقيوتستوعبمايريدالشاعر
ايصاله  إلى الغير()31ثم نجده يعيب على الزمان وأهله على أثر تغير السلوكيات
نعداماألخالقياتالتيتحيلكلمايجودبهمنالغيرالىمنةواستعطافيقصد
وا
ّ
بهااإلذاللوالخنوعوكسرعزةنفساإلنسانوالقضاءعلىكبريائه،فاليوجدإذالل

لالمنةإذيقول
اشدوقعامن ُذ ّ

()32

ما الذل إالَّ تحمل ِ
المنن
ُ
ُ
الي ِ
سير فما ال
إذا أقتصرنا على َ

شئت أو َف ُه ِن
ُ
فكن َعزي از إن َ

علةُ في عتبنا على الز ِ
من

اقعمعاش،وتجربةإنسانيةشهدهاالشاعرعلى
فإيرادالتناقضاتجاءتمعبرةعنو ُ

أثرالتقلباتالسياسية،واالقتصاديةالتيعاصرهافأوردالنقيضمابين(العزة،

مجلة مداد اآلداب | 552

ا .م  .د  :شيماء نجم عبد هللا

المهانة)فيداللةظاهرةعلىالتناقضالفعليمابيناألمرين،وداللةعميقةتوجه
الىاإلنسانبصورةعامةوتدعوهالىحفظماءالوجهوعدمإذاللنفسهلآلخرين،إذ
تبرزهناصورةاألناالراغبةفيالتغييروالتيتُعانيمنالتوترالنفسيمابينالعزة
واإلمتهان بعدهما فعل ،ورد فعل فهما من سمات الفن الذي يجمع المدركات
المحسوسة،وغيرالمحسوسةفاليجدمصدرهفيتجربةمادةللواقع،وحسببلالبد
أيضا من أن يكون ناضج الصياغة وان قوته من وجهة موضوعية( .)33تعبر عن
ينوهومايعرضهضمناألناواآلخرالدهر،أوالدنياوالذي

رؤيتهللحياةولآلخر
يمثلخالصةتجاربهفيهذهالحياةالتيالتستقرعلىحالعارضاذلكبقوله
عارف
صحبت الدهر صحب َة
ولقد
ٍ
ُ

()34

تعود لصالحه وَف َس ِاده
ُم ٍ

َف َضلي واعجزني دواء ِ
عناده
عنده
أيـــــــت ذنبي َ
وخبرته فر ُ
ِ
ِ
أحقاده
عم اإلله عليك من
قد َمن
ومن البلية أن ُتداوي ِح َ
ن ُ
فيعرضبذلكنظرتهالواقعيةحولهذاالدهرالذي تعودعلىتقلباتهمابيننقيضي
(االصالح،واالفساد)وفيذلكإشارةمبطنةالىأصحابالسلطةكون أحوال
الناسوتسييرامورهممرتبطةبصالحالراعيفأنصلحالراعيصلحتالرعية،ومن
ثمصلحالدهر،واعتدلوانفسدالراعيفسدتالرعيةوفسدالدهر،وظلم.فكانت
هذهالمعادلةصورةواقعيةعنتعسفالسلطة ،واضطراباألمن،واستشراءالفساد،
وظهورالفتنفيجسم الخالفةمماأدىالى أضطرابها سياسياواقتصاديا ،وعرقيا
()35وهوماعبرعنهايضافيوصفحالالدنياوتناقضاتها
ورخــــــــــاء
هي حاالن شد ٌة
ُ

والفتى الحازم اللبيب إذا ما
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()33

وبالء
ومجاالن نعمـــــــ ٌة
ُ
خانه َّ
اء
الدهر لم َي ُخنه العز ُ

تجليات النقيض في شعر الببغاء

إذ يعرض بوساطة بنية النقيض والتوتر رؤية فلسفية حول الحياة ،ويتخذ الشعر
وسيلةللتعبيرعنهاإذ(يسعىفنانالكلمةاثناءتصويراالحداثوالحاالتالىجعل
احساسه الشعري ملموسا عبر صور متقنة وال يقتصر في مسعاه هذا على إنتقاء
أدوات التعبير المادية الدقيقة بل يتعداها الى الكلمات التي تتميز بالنبرة وااليقاع
والصدق وقذ اخذ بعين االعتبار لون كل كلمة ورنينها والجو العاطفي الذي يحيط
بمعناها)  ()37فيكون صوتللتعبيرعننفسهوعنمجتمعهفيوقتواحد.كما
ويظهر الوازع الدينيلدى الببغاء بفعل  ماشهدهمنأحداث وتقلبات كانللنقيض
جانبمنهابعدانعضهالدهر،واصابهالفقر،فهويعرضالىالتسليمبقضاءهللا
تعالىوانكلماوجدمنصعوبةوعسرةمردهااليهوإختبارامنعندهوإن
الفرج سيأتيه فمقابل كل صعب سهل ،و نقيض كل عسر يسر وهو ما عبر عنه
بقوله()33.
ِ
األمور الى َمنْ
ُك ُل

ْع إليه إذا لم
و افز ْ

عسير
صعب
كل
ٍ
و ُّ
ٍ

األمور
به ُتتم
ُ

مجير
ُيجرك عج از ُ

سير
عليه
سهل َي ُ
ٌ

فمناجاةالذاتااللهيةلهيدعوةالىالتفكرواإلعتبار،وانال ملجأمنالشدائدو
التخلصمنهااآلباللجوءالىهللاسبحانهوتعالىكنوعمناإلطمئنان،وإعادةاألمل
الى النفس المكلومة التي انهكها الدهر بمتاعبه ،ذلك ألن عالقة اإلنسان بالذات
االلهيةوالدينهيتلبيةلحاجةنفسيةصادقةتخرجاإلنسانمنحالةالتأزمالنفسي
الىالهدوءالذاتيكيتكونالحياةناتجاجميال.يستطيعبوساطةهذاالتمازجمابين
التأزم و الهدوء ان يكمل حياته بمفاهيم الالرادية و المجاهيل الكونية ( )39فتتحقق
الغايةالمنشودةبالتسليمبقضاءهللا،وماقدرهعلىاإلنسان
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نقيض الحياة و الموت :
تمثلثنائيةالحياة والموتفكرةالوجودوالعدم،وهيثنائيةشغلتالفكراإلنساني
علىمرالدهروقادتهالىالتفكيرفيالذاتااللهية،وتسييرالكون والحياةوما
بعدالحياةوالمتمثلةبالموتفهيثنائيةمتالزمةفالحياةدونموت،والموتدون
حياةولقدوردتهذهالثنائيةفيكتابهللاالعزيزفيجانبمنالموازنةحولاألعمال
،ومايقومبهالمؤمنمنعملنقيضعملالكافر،أوالصالحمنعملالمفسد
في داللة رمزية تحمل أكثر من  تفسير ومعنى ،وذلك كقوله تعالى ( وما يستوي
األحياءوالاألموات)( )41إنهذهالثنائيةالمتناقضةشغلتحيزامنتفكيراإلنسان،
والسيماالشاعرالعربيفظلفيتوجسدائمومحيرمنحتميةالموتفنراهيخاطب
الزمان الذي كان يرى في عدد أيامه ،و سنينه إيذانا باالقتراب من النهاية الحتمية
المتمثلة بالموت ،إذ إن كل إمتالك يمثل لإلنسان زيادة عدا إمتالك الزمن وسريانه
،فإنهيمثلفقداونقصانا()41.والشاعراإلنسان(يتعاملمعالحياةوالموتعلى
وفقرؤيةخاصةيحولمنخاللهاالمحيطالعامالىالمحيطالخاص) ()42أيإنه
يكون فيمرحلةصراعدائممابينالفناء،والبقاء،والبدايةوالنهاية،والحياة،و
الموتالمتمثلةبالحركةوالحريةوالنقيضاآلخرالمتمثلبالسكون ،واالنغالق1
هذه كلها قد وجدت في أشعار الشعراء وال سيما الببغاء الذي عرض هذه الثنائية
بأحساس يعبر عن نفسه الشاعرة المتأملة في هذه الحياة و ان ال شيء يدوم فيها
ٍ
ثاءدارشخصيدعىعماربننصر
،وهوماعبرعنهبقوله()43.فير
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نصر
أمر بدار عمار بن ٍ
ُ
وأستحي رباها أن يراني

أرود
العيش غضاً
َ
وكنت بها ُ

فتغمرني في سحابتها إنسكابا

الدموعا
فأمنحها التحية و ُ
بها حياً وقد أودى صريعا
بلبلبة وأنتجع الربيعا
طلوعا
وتوسعني أهلتها ُ

َّ ِ
مامه ُمتنا جميعا
فليت كما بها عشنا جميعا
وحم ح ُ
إذ يوظف هذه الثنائية المتناقضة في رثاء دارعمار بن نصر ويعرض في هذه
المقطوعةالحياةالكاملةالتيكانتتعمهذهالداربوجودصاحبها،وكيفغدتفي
صورةمتناقضةقاتمةبذهابأهلهاوقدكانتعنواناللهووالشبابوغدتفانيةبذهاب
أهلها،فهذهالثنائيةالتيوقفعلىتناقضاتهالتقودهالىتمنيالموتبصحبتهم،كما
عاشمسرورامبتهجابوجودهمفالعيشوالموتنقيضانأجتمعافيلوحةرثائيةواحدة
،واليقتصرشعرالببغاءعلىالموتوالحياةلدىاإلنسان،إنمايعكسهذهالثنائية
عل ى لوحة الوصف أيضا ،إذ نجده يعرض النقيض في وصف ذوبان الشمعة وما
ظلمةالليلبمماتهاكنايةعنالذوبان،
تتركهمنإنطباعاتنفسيةوفنيةبعرائستبدد ُ
وتبثالحياةإذاماأذرفتدموعامنالتبركنايةعنقطراتالشمعالتيتزيلظلمة
الليلبضياءنورها،فالضياءفيمايخصالشمعةكاأليامالتيتُعجلبحياةاإلنسان
إذيقول

()44

وصٌفر كأطراف العوالي قدودها
تلبسن من شمس االصيل غالئالً
ائس يجلوها ُّ
الدجى لمماتها
عر ُ

الص ِ
فر
قيام على أعلى كراس من َّ
ٌ
ِ
الظلماء ِ
الص ِ
فر
فأشرقن في
بالخ ِ
لع ُّ
وتحيا إذا أذرفت دموعاً من ِ
التبر

فهذا التناغم البصري المتناقض مابين موت الشمعة باتقادها لتبدد ظالم الليل بفعل
ضيائهالتحيي به ما حولهافأضفى ىهذا الوصفجماليةقائمةعلى النقيض بفعل
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جماليةالكنايةالتيابرزتهذااالبداعالدالليومنجماليةالخيال،واالبداعالشعري
لدىالببغاءأنهينقلهذهالثنائيةالىأدواتالصيد،إذكانللطردياتجانبمنشعره
،ألنهلونمنالوانالترففيالشعرالحمداني()45والسيماقولهفيوصفالسبطانه
(وهي آلة من آالت الصيد تتخذ من خشب مستطيلة كالرمح مجوفة الداخل يجعل
الصائد بندقة من طين صغيرة في فيه وينفخ بها فتخرج منها بحدة وتصيب الطير
فترميهوهيكثيرةاالصابة)()43فمنظرهذهاألداةقادهالىتوظيفالخيالفيعرض
نقيضالحياةوالموت،بقوله

()47

سره
إذا المرُء أودعها َّ

تعيش إذا ما أعاد
ات
ُ
مو ٌ
هي السبطان ُة في شكلِها
ط أبا الفرخ عن وكره
تح ُ
ُ

ِ
بتصريحه
ُلتخفيه باحت
ِ
روحه
الروح من
لها النافخ ُّ

ِ
ففي ِ
تباريحه
القلب ِجُّد

ِ
ِ
لوحه
الطير من
وتستنز ُل
َ

إذوظفحالةالسكونوالحركةبوساطةكلمةمواتإذاماتركتولمتستعمل،وبين
كلمة تعيش إذا ما أستعان بها في قنصه ،فهذا النقيض المصور ،إنما ليعبر عن
جم اليةاإلثارةالتيتؤديالىالتأثيرواإلقناعلدىالمتلقي،فليسالقيمةالفنيةتكمن
فيإيرادالتناقض(االبقدرإثارتهداخلالسياقاألسلوبيجميعهلمشاعرثريةتتصل
بالصورةالعامةوالموقف)( )43فتستدعيمنمخيلةالشاعرمنالمعانيالتيتحقق
الغايةالمنشودةوهوما نجدهفيشكواهالغزليةمنفراقالحبيبة،ذلكألنالحبيبين
هما من يجمعا بين الصور المتناقضة ؛كونهما يعرضان حالين مختلفين ما بين
الماضيالسعيدبالوصلوالوصال،ومابينالحاضراآلنيومافيهمنهجروفراق
()49إذيقول

()51
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أوليس من إحدى العجائب أنني

فارقته فحييت بعد ِفر ِ
اقه
ُ َ
ُُ

ارحم فتى يحكيه عند م ِ
يامن يحاكي البدر عند ِ
حاقه
تمامه
ً َ
ُ
َ
ُ
فأوجدبهذاالنقيضالذيأبتداهبالتعجبكيفأنهتدبفيهالروحبعدفراقمنيحب
جاعال من كلمة فراق بداللتها المعنوية دون التصريح بذكر لفظ الموت مباشرة ثم
يعرض مناجاته بقوله (ارحم)بتوظيف جمالية الكناية التي تظهر هذه المحبوبة التي
حبالذيأضناهبعدالفراق،فغداكالمحاق
تماثلالبدرفيإكتمالهومابينحالالم
ُ
ُ
ضعفايماثلمندنىاجلهوحانتمنيته،فجاءالتناقضهناتعبيراصادقاألحاسيس

المحب ،ذلك الن (أفكار الشخص تختلف تبعا لحالته
معاناة ُ
داخلية تفصح عن ُ
الوجدانية والصورة تولد مع الفكر وترتبط به فتعبر عن فكر صاحبها في سعادته

وشقائه،فيسرورهوألمه)()51وهوماعرضهالببغاء.
النقيض الحركي:
تمثلالحركة عنوانالحياةفبدون الحركةيعمالسكون والصمتالذييقودالىانعدام
حفز لهذاالكون بكلمافيهمنتناقضات
الم ّ
الحياةوالموت،وتأتيالحركةكيتكون ُ
وتضادات وتكون وسيلة لألستمرار ،والتواصل ويأتي النقيض الحركي ليعرض

مجموعةمنالتناقضاتالتيتتكون منإشكاليةالمواجهةالحادةالتييحاولالشاعر
إثبات وجوده ودوره في الحياة ،فتكون هذه اإلشكالية بمنزلة مثيرات تُذكي الصراع
ةومتناقضةبفعلمايعرضمنقضاياتظهر
وتنميهوتفرضنفسهافيتعبيراتكثير
ُ
التقابلبينحالتينمتضادتينيمتلكفيهاالشاعرالقدرةعلىالتعييركيتأخذالتجربة

أبعاداأوسع()52يغيربهاالشاعرمنحالةالجمودالىحالةالحركة،كقولالببغاءفي
وصفخيلسيفالدولة

()53
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ستخرج
ومملكٍ رق القنا ُم
ٍ

طقه
رس ُيناجيها
فتفهم ُن ُ
ُخ ٌ
ُ
ضاق به فما
قلق كأن الجَّو
ٌ
َ

بالل ِ
الرك ِد
طف أسرار الرياح ُّ
صع ِد
جيبه
أنفاسها َ
ُ
وت ُ
بت ُ
ُ
وتهد ِ
ينفك بين ُّ
ُّد
توث ٍب َ

فجماليةالتشخيصالتييعرضهاالببغاءفيوصفهذاالجيشومدىقوته،وكثرته
ومدى إستجابة فرسانه وطاعتهم لكل أمر يهم به سيف الدولة ،إذ يعرض النقيض
الحركي بوساطة التسخيص بقوله (خرس ،نطق ) في داللة ظاهرية على التضاد
والتناقض في مقابل داللة عميقة تشير الى فرسان هذا الجيش فأوجد بديل عن
الفرسان ،اآل وهي الخيل بفعل جمالية التشخيص الذي اضفى عليها سمة الخرس
والنطق من جهة  ،ومن جهة أخرى يعرض سمة ثانية من النقيض الحركي عبر
الوثوبعلىاالعداءتارة،والتهددوالتأنيفيالمسيرتارةأخرىفهيإشارةتضادية
فرسانهويمكناننطلقعلى
رصدهاالببغاءفيتصويرمشهدحركةهذاالجيش و
ُ
هذهالصورةالقائمةعلىالربطمابينالكلماتوالمعانيبالصورةالتنافريةالتيتحدث
تأثيراتلدىالمتلقيبفعلوجودجماليةالتنافربينأركانهاضمننظامنسقيخاص
ى
يظهرجماليةالتضادويحفزالمتلقيعلىالتأويل()54كماويعرضلوحةحركيةأخر 
()55

لهذاالجيشومايحدثهمنآثارووقائعفيأعدائهبقوله
ثوب ضيائها
من السالبات
َ
الشمس َ
يعاتب نشوان القنا صادح ُّ
الظبا
ُ
بالنقع في ُّ
أعادت علينا الليل َّ
الضحى

الت ِ
بثوب تولى نسجه َعثيرُ ُّ
رب
ٍ

إذا ألتقيا فيها على َّ
الش ِ
رب
قلة ُ

بالش ِ
اللي ِل ُّ
هب
الصبح في َّ
وردت إلينا ُّ

إذ يغدو وقت الضحى على أثر االلتحام وشدة المعركة  وضراوتها بفعل ارتفاع
ثارمنسنابكالخيلفيميدانالحربالذييحيلالضحىالىليلبهيم
ابالم
التر
ُ
ُ

صبحا على أثر تواصل القتال
أظلم تارة ،ويغدو في الطرف المقابل الليل الزماني ُ
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والتقاءالسيوفولمعانهاوالتييشبههابالشهب،فأوجدبذلكجماليةالخيالاإلبداعي

الذيأضفىجوامنالمبالغةاللطيفةضمننقيضينمتقابلينفيبيتواحد
الضحى ــــــ< يغدو ليال ــــــ < على أثر ارتفاع التراب
الليل ــــــــ < يغدو صبحا ــــــــــــ< على أثر التحام السيوف
وبذلك أوجد النقيض حالة من التوتر قائمة على إبداع الصورة (فالشاعر يأخذ من
الواقعالمادةلكنهيعالجهاويصوغهابطريقةتوائمفكره،ورؤيتهورؤياهفيقدمهابطريقة
تبدو للوهلة االولى صورة من الواقع لكنها بعين الناقد المتبصر إعادة صياغة لهذا

الواقععلىوفقرؤيةمعينة)()53تحققاإلقناعالذاتيوالغيريبفعلفنيةالتضادوهو
مانجدهأيضابقولهضمنالمعنىنفسه

()57

الع ِرُم
األرض الفسيح ُة عن
عارض ضاقت
في
ٍ
ُ
سال فيها سيله َ
ُسراه إذ َ
علم
بعد
كأنه َّ
قرب وال ُ
ُيخفى عليه وال ُ
اللي ُل ال ٌ
فج وال ُ
ُيهدي ال ُغبار إليه َّ
ينكتم
سر ليس
الشمس كاسف ٌة
كأنها فيه ٌ
ُ
والموت يسفر أحيانا ِ
شق َّ
ويلتثمُ
الرماح به
الغضنفر آجام
ِ
َّ
ُ ُ ُ
فجمالية النقيض وتكرار اكثر من لفظ ومعنى متضاد ال تخلو بالوصف ،وال تكون
إقحاماعلىالنص،وانماتزيدهحركةوابداعأبفعلوروداكثرمنتناقضيعززصورة
هذا الجيش كا (الضيق ،الفسيح ) (القرب ،البعد) (يسفر ،يلتثم )فهذه كلها دالالت
حركيةومكانيةأوجدهاالشاعرإلظهارعظمةهذاالجيشوقوتهالتيتضيقاالرض
اريرهببهكأنهالليلالقريبوالبعيديخفى
الفسيحةعنإستيعابهكونهجحفلجر ُ

عليه،هادياالشمسكسوفابفعلكثرةالغبارالمتطايرمنسنابكخيلهذاالجيش

وفرسانهالتيالتخفعلىأحدبوصولهاالىأيموضعيشخصفيهالموتإذاما
ٍ
بأرض مابينالسفورفيداللةعلىاإللتحام،ومابينالترقبوالهدوءإذاما
حل
ّ

ألتثمونزوى ،فأوجد بفعل النقيض جمالية التشخيص ،إذ إن الشاعر يعكس مشاعره
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جيوموضوعاتهحينيشخصاالشياءويبثفيهامنروحه
الداخليةعلىالعالمالخار
ُ

،ألن عالقته باألشياء ليست عشوائية بل هي نابعة من رؤيا شعرية ،وفلسفية

،وحضاريةمحددةفيالحياةفهذهالعالقةالتيتتراوحمابيناألُلفةواإلندماجمنجهة
،وبين اإلنفصال والتوجس من جهة أُخرى تدل على درجة عالقة الشاعر بالمرجع
الخارجيالذيتحيلإليهالتجربةالشعرية،ذلكألنالشاعرحينيندمجمعرؤية
األشياء يعكس عليها مشاعره  ()53فتكون معادال موضوعيا  لكل ما يريد عرضه
وتصويره ،وتحقيق تأثيره لدى االخرين وهو ما نجده أيضا ضمن النقيض الحركي
لوصفه للدنيا  والتي تعكس رؤية إنسان عاش تجارب الحياة والبشر وخبر تقلبات
الدنياالتياليأمنلهاجانب،إذيقول
تقول بملء فيها
هي الدنيا
ُ

()59

حذار ِ
ِ
حذار من بطشي وفتكي

ِ
الفعل ُمبكي
حسن ابتسامي
غررك ُم
وال ُي ُ
ُ
فقولي ُمضح ُك و ُ
إذ يعرض داللة قائمة على المستوى السطحي تتمثل بالتناقض مابين ( القول  ،
والفعل)و(المضحك،المبكي)وداللةعميقةتعبرعنالمستوىالعميقلهذه
الداللة في أن الدنيا تبدي خالف ما تظهر  ،فال يأمن جانبها عارضا بذلك أثر
التشخيصالذيأضفناهعلىهذهالدنيافيخطابللنفسواالمربالحذرمنها،ألنها
متضادة متناقضة في القول والفعل فهذا النقيض الذي أورده الشاعر ليس صنعة
شكلية  ،وانما هو انتقال من حسية ساكنة الى حسية فاعلة متحركة بفعل تخير
بعد قائم على التكثيف الفكري
األضداد التي تعكس حاجة إنسانية وترمز الى ُ
والوجداني()31حولرؤيتهلهذهالحياةالقائمةبالفعلعلىعنصرالتضادوالنقيض.
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النقيض الزمانـــــــي :
يمثلالزمن قيمة مؤثرةفيذهن اإلنسان وشغلهمنمبتدأ حياته حتى آخرها
ونجد أن هذهالمسألة قد أخذت  حي از واسعامن النصاالدبي ذلك( النقضية
الزمن قضية كل حي إذ انها تتصل بحياة االنسان  )( )31 .فالزمن لم يعد يتحدد
بالمدةالوقتيةللحدث،وانمايرتبطبصورةالحدثويبينواقعيته لدىالمتلقيفموضوع
الزمنقائمعلىثنائياتمتناقضةمنثباتوتغير،واستقامةودوران،ونسبةواستقالل
مطلقومثاليةموضوعية،واتصالوانفصال()32وبماأنالزمانيرتبطبحياةاالنسان
إرتباطا مباشرا ،كونه جزء من تقلبات حياته فهو حافل بالتناقضات ،وذلك ألن
التناقضاساسالحياة،ومنثميكون الزمانعالماواسعامنالمتضاداتفيكون منه
الزمنالفيزيائيالذييرتبطبوجوده،والزمنالنفسيالذييبثههمومهوأثروقعااليام
والسنينعلىاألنسان،فينبثقمنهالشعوربالوحدةوالغربة،فيهرباالنسانأمامن
الماضيببكاءأمسهأوالىالمستقبلبعدأنتُمحىمنذاكرتهوطأةالحاضرعليه

()33أماالزمانالفكريفهوالموقفمنالحياةوالناسومايسودمنسياساتواختالل
فيموازينالقيمواالخالقوهذاالزمانيندمجبالزمانالنفسيالذييولدموقفاوجدانيا
،وفكرياتقررهقوةإرادةالشاعرعلىالتعبيرعنذلكفيشعره ()34وكانللببغاء
جانب من النقيض الزماني في شعره الذي يخرجه من حيز الواقع الى حيز اإلبداع
وروعةالتصويروذلكبقولهفيوصفدممنيحببعدإصابته
فعلت في ذراعه ظبة المب
ْ
فأسالت دما كأن ُجفوني
ْ

سمح الدهـ
طاب جداً فلوبه
َ

()35

ِ
ِ
بالقلوب
لحظه
ضع أفعال
ِ
ِ
المسكوب
عصفرْت ُه بدمعها

ر ألمسى عطري وأصبح طيبي
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فشدةوجدهوتعلقهبمنيحبليجعلهذهالداللةالظاهرية(المساء،الصباح)تتغيرالى
إتجاه آخرمن وجدانية التعبير بإخراجها من سماتها الطبيعية الى جمالية التصوير
بفعل التوتر النفسي الذي يعرض مدى عشقه لهذه المحبوبة  ،إذ يطلب ان تكون
هصباحاومساء،فأتخذهذاالتناقضالزمنيليس
رائحةجرحهاهيرائحةعطرهينشر
ً

لالبانةعنالحقائقالملموسةوانماسبيالللتعبيرعناالنفعاالتالنفسيةوبوحمافي
نفسه من قوة العاطفة وح اررة الشعور فأنتخب من  االلفاظ ما يعبر عن مكامن
الوجدانتجاههذهالحبيبةفعكسجانبالزمنووظفهبطريقةيصطنعبهالغةأُخرى
قائمةعلىتحطيمالواقعببناءجديديقومعلىجماليةالشعوروالتصوير ()33وهوما
نجدهأيضابوساطةالنقيضالزمنيالذيينقلهالىوصفالخمرةموظفاداللةالصبح

ِ
الظلمفيوصفقدمها،إذيقول()37
و
كملت فضائلها وقصر عن
ُ
ظهرت ونور َّ
فلك
الشمس في ٍ
بمنسكب
فأنهل جوهرها
ٍ

أوصافها األغراقُ في الكلمِ
بح و ُّ
الظل ِم
من قبل خلق الص ِ
بيد وال َقدمِ
عتصر ٍ
لم ُي َ

فلجوء الشاعرالىالنقيضيعبرعنقصديةهذاالتوظيفالزمانيوفيداللةعلى
قدم هذه الخمرة وانها موجودة قبل النور والظلم في داللة على مبالغة لطيفة في
وصفها،ذلكألنالخمرةكلماعتقتومضىعليهاالزمنوالوقت،كلماغدتاكثر
تأثي ار في نفس شاربها وبلجوئه الى نقيضي (الصبح ،والظلم) داللة ظاهرية على
الجانب البصري من جهة ،وداللة عميقة على مدى قدم هذه الخمرة في إشارة الى
تحللمكوناتهادون حاجةالىإعمالاليدوالقدمفيعمليةعصرها،ألنهاقدأخذت
كفايتهامنالتعتيقفيكون تأثيرهاأشدفينفوسطالبيها  ( )33ويبدوانتأثرالببغاء
بموجوداتعصرهمنترفوفراغونعمةقادتهالىكلبديع،وطريفومبتكر،فضال
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عن اإلنعكاسات النفسية التي خلعها على الخمرة موجدا إمتزاجا يحمل وقفة تأمل
يوازنفيهامابينأجرامالطبيعة،وموجوداتالحياة()39كقوله
خذوا من العيش فاألعمار فاني ٌة
ِ
حامل الكأس من ِ
الدجى خلف
في
بدر ُ
كأن الثريا كف ذي كرمٍ

()71

العيش ٌم ِ
هر ُم ِ
ض
نقر ُ
فو ُ
نصر ٌ
والد ُ
وفي المدامة من شمس ُّ
وض
الضحى ِع ُ
ُ
تنقبض
مبسوطة للعطايا ليس
ُ

إذ يوظف النقيض الزماني بداللة أخرى تحمل أبعادأ لونية ما بين أوجه الشبه بين
(البدر ،الشمس) فهذان النقيضان يعكس لونهما على مجلس الخمرة ما بين ساقي
اقاوضياء ،ومايسقيبهمنشمسالمدامةالتيتماثل
الخمرةالذييماثلالبدرإشر
ً

لون الشمسفيصفرةلونهافضالعنعرضنقيضآخرموظفافيهروعةالخيال
الذييبينأنالشاعرعندمايعالجموضوعامنالموضوعاتفإنهيمارسنمطاًمعينأ
منالتوترالنفسيالمصاحبلمجموعةمنالصوروالتخيالتالتيينظمهافيشعره
( )71وبذلك فهو يخرجها من إطار الجماد الى إطار الحياة على نحو يحقق اث ار في
نفسالمخاطبوهوماوظفهبيننقيضي(االنبساط،واالنقباض)إذخلعالحياةعلى
نجمالثريابفعلجماليةاالبداعالشعريالذي(يخاطبالوجدانالبشريويستطيعان
يثيرهويحرككوامنهبفعلمضمونهالشعري)( )72وتبلغمقدرةالشاعرعلىالوصف
والتصويرأنهيوجدتمازجامؤثرامابينالزمانوالمكانيضمنهمابوساطةلوحةمن
النقيض المؤثر التي تعبر عن مدى إنفعاله إزاء مواقف معينة في الحياة  ،إذ إن
(التجربة الفنية يتكون فيها الموقف بحسب طبيعة المكان والزمان وتشابكهما فيما
بينهماوفيمابينالعناصراالخرىالمكونةللعملاإلبداعيمنلغةومضمونوموقف
وغيرهامنالعناصر)()73وهومانجدهبقوله

()74
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أثر
رسم وال ٌ
ُسائل ال ٌ
لمن أ ُ

كنتم لعيني صباحاً المساء له
وما أُعابُ بشي ٍءبعد فرقتكم

هر
رحلتم وأقام
الدمع و َّ
ُ
الس ُ

حر
فعاضها البين ليالً ماله َس ُ
أعتذر
البقاء فإني منه
اال
ُ
َ

إذ يعرض لوحة تمثل حالة االسى والحزن على فراق أحبته بفعل جمالية النقيض
والتضاد والذي يعرض مدى األزمة النفسية التي يبينها ما بين عرض النقيض
اق،البقاء)و(صباحا،مساء)إذعرضهذاالتداخل
الزمكاني(رحلتم،وأقام)و(الفر
ً
فيداللةعلىشدةألمالبعدوالفراقفأستعانبهمافيتصويرحالتهالشعوريةومنتخبا
النقيضفيداللةفنيةعلىعدممفارقتهأللمالفراقفهودائمالتذكرلهماجاعالمن
الزمانوالمكانضمنعالقاتالتناسبواإلحتواءالتيتعبرعنأزمةالشاعرالنفسية

ٍ
النفسيعلىحد
ي،و
فجعلمنالنقيضالزمكانيضمنتقاناتالوعيالجمالي،والفكر 
سواءوالذييقودالىتصويرلغةالشاعراإلنفعاليةوصراعاتهالمختلفة
النقيض المكاني :
تظهر فاعلية النقيض على المستوى المكاني لدى الببغاء؛ ذلك ألن المكان يمثل
عنصرافعاالمنعناصرالتجربةاالدبية(فالعملاألدبيحينيفقدالمكانيةفهويفقد
خصوصيتهوبالتاليأصالته)()75فضالعنإنالمكانيمثل(الكيانالذييحتوي
علىخالصةالتفاعلبيناالنسانومجتمعه)()73ويعرضالببغاءالنقيضالمكاني
؛كونه قائما على داللتين ظاهرية تتمثل بحالة التناقض  ،و عميقة تعرض تكامل
طرفيالداللةألن(الفنمنصفاتهانيحملفيأعماقهالتوتروالتناقض،وعدم
التفاوت ،و يبقى صدق الشعر أن يخلق من اللغة نظام عالقات وثيقة ؛و ذلك
بالتعرض للقوتين النظام و الفوضى ليس بإستبعاد أحدهما بل إيجاد توازن سريع )

 | 522العدد الثامن والعشرون

تجليات النقيض في شعر الببغاء

( )77يحققاإلقناعوالتأثيرلدىالمتلقيكقولهفيأبياتبعثهاالىصديقهيحيىبن
دمحماالزدي()73

بقربك من ِب ِ
أستجير
عادك
ُ
ُ
نأيت فما لسلوائي ُدُنو
َ

صاحب ُت إخوانا ولكن
وقد
ْ

غيرك من ُي ِ
الد ِ
وهل في َّ
جير
هر ُ
َّ
ضور
َ
وغبت فما للذاتي ُح ُ
متى ُتغني عن َّ
الب ِ
دور
الشمس ُ

فهذهكلهاتناقضاتقائمةعلىالحالةالنفسيةالتييعيشهاالشاعرعلىأثربعدهعن
صاحبهفداللةظاهريةبانتخابهذهالمتناقضاتالمكانيةفهناك(القرب،البعد)و
( النأي  ،الدنو )  و ( الغياب  ،الحضور ) وداللة عميقة تعبر عن مقدار األلم
النفسي،ومدىشعورهبالغربةعلىأثرفراقصاحبهفهوعندهبمثابةالشمسالتيال
ابطةالصداقةبينهما،فكمصحبمناخوان؛اآل
تغنيعنالبدورفيإشارةالىقوةر
َ

يجيره من نوائب الدهر واهواله فالمستوى الظاهر
أنه يبقى هو المنفرد لديه  والذي ُ
يكمنفيتغيرألفاظالنقيض.أماالداللةالعميقةفتكمنفيجماليةنقلاالحساس
والشعوربهذهالعالقةالوطيدةالتياليجدبديلعنها(فكلنسقيقفمقابلهنسق
آخر تضادا وتشاكال لينتهي الى التألف والتكامل والتناغم في  وحدة منسجمة )



()79فضالعنتجلياتالمعنىوهوماعبرعنهأيضافيمدحسيفالدولةوجيشه
،بقوله()31
تجارب
األيام فرط
أفادت بك
ٍ
ُ
قرب الحين نحوه
وكل ٍ
بعيد َّ
ُ

تباشر أقطار البالد كأنهـــــا

تماشى بفتيان كأن جســـومهم

كأنك في فر ِق ًّ
شيب
الزمان َم ُ
قريب
سالهبك الجُّرد
ُ
ُ
الجياد ُ

بــــوب
ٌ
رياح لها في الخافقين ُه ُ
ِ
لـــــــوب
لخفتها فوق السروج ُق
ُ
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فالداللةالظاهرةتتمثلب(البعد،القرب)فيتصويرقوةهذاالجيشوقوةأميره
سيفالدولةالذيكلبعيدعنهليجدهقريب لديه،بفضلهذاالجيشوقوته،وان
الداللةالعميقةتكمنفيأنأعدائهاليفلتون منقبضتهعلىالرغممنبعدهمعنه
؛اآل أنه بفضل قوة فرسانه فهم قريبون منه ال ينجون من الهالك  ،وبذلك نجد أن
للنقيضوالتضادأهميةمؤثرةداخلالسياقالنصيإذ(تشكلبنيةالتضادخلخلةفي
بنيةاللغةالتيتصبحقائمةعلىالمخالفةوالمصادمةولكنهذهالخلخلةكفيلةبإيقاظ
القارئواستنفارهكماأنهاتقودالىاليقظةلمواجهةمثلهذهالظاهرةاالسلوبيةبشكل
تحققفيهاإتصاالمعالنصالمدروس)()31فيكونالمتلقيفيحالةمشاركةفكرية
ووجدانية معالنصلمعرفة ما يردمن تناقضات  (.)32كنحو قولهفيوصف دير
زعفرانوهوديرعجيبالبناءكثيرالرهبانوفيهجناتمنأنواعالزروعوالثمار

()33

إذيقولفيهمضماً أبياتهبأكثرمننقيضوتضادفيداللةعلىأُنسهوبهجتهبهذا
المكان

()34

فح ُت لهذا َّ
الدهر عن سيئاته
َص ْ

بح ُت ُعمر الز ْع َفران بضج ٍة
وص ْ
َ
محل َّ
اللهو بعد د ُثورِه
عمرتُ
َّ

ِ
الد ِ
يوم َّ
حسناته
ير من
ُ
وعددت َ
ِ
أعاشت سرور َّ
مماته
القلب بعد
ُ
وألفت َّشمس األُنس بعد َش ِ
تاته
ُ

فهنايعرضاكثرمنتضادونقيضمضفياقوةإنفعالهعلىهذاالمكانالذيعمر
مرة أخرى بوجوده ولهوه فيه بعد إندثاره ،وتهدمه ،فعاد مرة أخرى مجمع االصحاب
واالحباببعدتفرقهموشتتشملهم،فيومالديرمنحسناتالدهرالىالببغاءبعدما
ساءتاليهأيامدهره،فجماليةالمكانتظهربفعلعنصراأللفةبوساطةالمالزمة
والمشابكةبيناالنسانوالمكان،وانصورهالفنيةرهنبموازنتهبينحاجتهالنفسية
الىالمكاناألليف،وبينالواقعالمعيش(المكانالعادي)إذنقلعبرالنقيضما
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بين ( عمرت  ،دثوره ) صورة للمكان االليف بأسلوب ( يبث نشوة تجعل القارئ
يشاركالتجربةوينفذالىقلبهاأويتآلفمعها)()35بفعلقوةاإلنفعالالتييوجدهافي
وصفه،فضالعنذكرالمتناقضاتاالخرىمن(سيئات،حسنات)و(العيش
،الموت).والتيلمتكنإقحاماعلىاللوحةالوصفية،وانمازادتهاقوةوتأثيرا.كما
يلجأالىالخمرةكنوعمنالهروبمنالواقعالمعيش،إذيقول()33.
لس ُتدير به الــــــ
ونحن في مج ٍ
ُ

ينسى بأوطانه الحنين الى الــــــ
أمنت
لوال حفاظي المشهور ما ُ

لب
َّخمر علينا األقداح ال ُ
الع ُ
ِ
بالس ِ
يغترب
رور
أوطان من ُّ
ُ

ِ
حلب
من بعد بغداد َسلوتي ُ

فثنائية(الحنين،الغربة)تعرضمدىالقلقوالتوترالنفسيالذييعيشهالشاعر
فتكون الخمرةالوسيلةالتيينسىبهواقعهالمعيشوسأمهمنالحياة،كونهاتنسيه
حنينهالىديارهوموطنهاالصلي(حلب)فوظفهذاالنسقالظاهربتصويرألمه،
وبعدهعنأحبتهبدعمهلنسقمضمرعميقيعكسالذاتالمعذبة،والناقمةعلى
الدهروأهله،والتيتقودهالىالخمرةكنوعمنالهروبمنالواقعالذييحياهوبذلك
مثل النقيض المكاني  ،نفسية الشاعر تجاه المكان بفعل ثنائية ضدية نابعة من
التجربةالتيعاشهاوخبرأوضاعها.
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الخاتمة :
وبعدهذهالجولةالمتنوعةفيديوانالببغاءوالتيوقففيهاعلىظاهرةالنقيضفي
شعره و تجلى لنا مدى أهمية هذه الظاهرة لديه  ،والتي لم يوظفها ألجل التزويق
اللفظي،اوالجانبالصوتيوااليقاعيالذيدأب علىتك اررهمنتطرق الىهذه
الظاهرة بالدراسة ،و إنما كان توظيفها لديه عن وعي قصدي عبر بوساطتها عن
احفنيةوجماليةكانلهاتأثيرها،ووجودهاضمن
جوانبفكرية،ورؤىشعورية،ونو ٍ
األنا و اآلخر بمحاورة الثالثة الحبيبة  ،و المجتمع  ،والدهر  ،فضال عن نقيض
ثنائية الحياة و الموت التي شغلت فكره و وجدانه كشأن غيره من المبدعين الذين
تطرقواالىهذهالثنائيةضمنرؤيةنفسيه،وفنيةكانللنقيضدورهفيإظهارها،كما
كان للنقيض الحركي ومايبثه من حيوية شاعرية احالة السكون الى لوحات تنبض
بالحياة .أما النقيض الزماني فكان له شأن لدى الببغاء بفضل عرض متنوع من
الدالالتالزمانيةالتيتفيضبالصورالفنية،ثمكانللنقيضالمكانيدورهفيبيان
أثرالمكانلدىالشاعربوساطةعرضاثرالنقيضفيإظهارذلك.وبذلكاظهر
الببغاء انعرض المتناقضات و التضادات كانلها داللتهاالظاهرة ،والعميقة في
إيرادمايرغبإيصالهالىاآلخرينبفعلعنصرالتأثيرواإلقناعالتيتشركالمتلقي
معها  ضمن بنية النسيج الشعري للوقوف على حاالت و تجارب تتوافق مع نوازع
النفساإلنسانية.
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59ديوانالببغاء124:
 31ينظر ـالصورةالفنيةفيشعرابيتمام،عبدالقادرالرباعي،ط 1،مركزالدراساتاالدبية
واللغوية،االردن،1931م139:ـ171

31قضيةالزمنفيالشعرالعربي،فاطمةمحجوب،دارالمعارف،القاهرة،د1ت:7
 32ينظر ـ الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم  ،حسام االلوسي  ،ط 2 ،المؤسسة العربية
للنشر1411،هــ1931م:133ـ142
33ينظرـانتصارالزمن،دمحمعبدالحسينالدعمي،دارآفاقعربية،بغداد،1935م:33
34ينظرـالشعروالزمن،جاللالخياط،دارالحريةللطباعة،بغداد،د1ت:9
35ديوانالببغاء،51
33ينظرـاصولالنقداالدبي،احمدالشايب،ط5،مكتبةالنهضة،مصر،1955م33:
37ديوانالببغاء152:
 33ينظر ـالخمرياتفيشعرالشريفالعقيلي،نورعليمظهر،رسالةماجستير،كليةالتربية
للبنات،جامعةبغداد2121،م19:ـ24

39ينظرـفنونالشعرفيمجتمعالحمدانيين:341ـ344
71ديوانالببغاء131:
 71ينظر ـنظرياتمعاصرةفيتفسيراالدب،سميرسعدحجازي،ط،1داراالفاقالعربية،
القاهرة،2111م:114

72االسسالجماليةفيالنقداالدبي،عزالديناسماعيل،دارالشؤونالثقافية،بغداد،1933م
:352
 73آلياتالخطابالنقديالعربيفيمقارنةالشعرالجاهلي،حميدبلوحي،اتحادالكتابالعرب

،دمشق،2114م:99
.74ديوانالببغاء:33

 .75جماليات المكان  ،جاستون باشالر  ،ترجمة غالب هلسا  ،ط 1 ،دار الجاحظ  ،بغداد ،
1931م3:
.73الروايةوالمكان،ياسينالنصير،دارالحريةللطباعة،بغداد،1931م:2،13
.77الشعرالعباسيـقضاياوظواهر215:
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.73ديوانالببغاء:37
 .79التقابل الجماليفي النص القراني  ،جمعة حسين ،ط 1 ،دار النمير  ،دمشق  ،2115م
154:
.31ديوانالببغاء:42
االرشاد،القاهرة

31.مبادىءالنقداالدبي،ريتشاردز،ترجمة.مصطفىبدوي،و ازرةالثقافةو
،د.ت،133

.32ينظر ـجمالياتاالسلوبوالتلقي،موسىربابعة،ط 1،دارحمادةاالردن،2111م:
151
33ينظرـهامشديوانالببغاء:57
.34المصدرالسابقنفسه:57

.35فنالوصفوتطورهفيالشعرالعربي،ايلياالحاوي،ط،2بيروت،1937م،147
.33ديوانالببغاء45:
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االسسالجماليةفيالنقداالدبي،عزالديناسماعيل،دارالشوؤن الثقافية،

بغداد،1933م
.2

اسسالنقداالدبي،احمداحمدبدوي،ط،3نهضةمصر،القاهرة،2114م

.3

اصولالنقداالدبي،احمدالشايب،ط5،مكتبةالنهضة،مصر،1955م

.4

انتصارالزمن،دمحمعبدالحسينالدعمي،دارآفاقعربية،بغداد،1935م

.5

االنسان والزمان في الشعر الجاهلي  ،عبد الجليل حسني  ، ،مكتبة النهضة

.3

آلياتالخطابالنقديالعربيفيمقارنةالشعرالجاهلي،حميدبلوحي،اتحاد

المصرية،القاهرة،1933م

الكتابالعرب،دمشق،2114م
.7

بال غتنا اليوم بين الجمالية والوظيفة  ،دمحم بركات  ،ط ،1دار وائل للنشر ،

االردن،2114م
 3 .البيانوالتبيين،ابوعثمانعمروبنبحرالجاحظ،تح.عبدالسالمدمحمهارون ،ط2،
مكتبةالخانجي،مصر،1931م

.9تاريخاالدبالعربي،عمرفروخ،دارالعلمللماليين،بيروت،د1ت
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 .11التراث والتجديد في شعر السياب  ،عثمان حشالف  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،
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 ،13التقابل الجمالي في النص القراني  ،جمعة حسين  ،ط 1 ، دار النمير  ،دمشق ،
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.14الثنائياتالضدية،سمرالديوب،الهيئةالعامةالسوريةللكتاب،دمشق،2119م
15جمالياتاالسلوبوالتلقي،موسىربابعة،ط1،دارحمادة،االردن،2111م

 13.جمالياتالمكان،جاستون باشالر،ترجمةغالبهلسا،ط1،دارالجاحظ،بغداد،
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.17حركية الصراع في القصيدة العباسية  ،ناظم حمد السويداوي  ،دار العراب  ،دمشق

2112،م
..13الحياةوالموتفيالشعرالعراقيالمعاصر،سعيدعبدالرضا،اطروحةدكتوراه،كلية
التربية،الجامعةالمستنصرية،العراق،2112م

 19 .الخمريات في شعر الشريف العقيلي  ،نور مظهر علي  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية
للبناتى،جامعةبغداد،2121م
. 21ديوانالببغاء،عبدالواحدبننصرالمخزومي،تح،سعودمحمودعبدالجابر،ط 1،دار
الحامد،االردن2114،م

21.الروايةوالمكان،ياسيالنصير،دارالحريةللطباعة،بغداد،1931م
.22الزملنفيالفكرالدينيوالفلسفيالقديم،حسامااللوسي،ط 2،المؤسسةالعربيةللنشر،
1411هــ1931م

.23الشريفالرضيبودليرالعرب،دكتورمحفوظ،دارالريحاني،بيروت،1933
.24شعرالببغاء،هاللناجي،فرزمنمجلةالمجمعالعلميالعراقيج،2م 34،بغداد،
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.25الشعرالعباسي،سعداسماعيلشلبي،دارومكتبةغريب،القاهرة،1937م
23.الشعرالعباسيـقضاياوظواهر،عبدالفتاحنافع،ط،1دارجرير،االردن،2111م
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.23الشعروالزمن،جاللالخياط،دارالحرية،بغداد،د1ت
.29الشعرولغةالتضاد،مختارابوغالي،حولياتكليةاالداب،جامعةالكويت،1413هـ ـ
ت1995م
 .31الصورة الفنية في شعر ابي تمام  ،عبد القادر الرباعي  ، ط 1 ،مركز الدراسات االدبية
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31.ضرورةالفن،ارنستفيشير،ترجمة،اسعدحليم،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة،
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.33فنالوصفوتطورهفيالشعرالعربي،ايلياالحاوي،ط2،دارالكتاباللبناني،بيروت،
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.34فنونالشعرفيمجتمعالحمدانيين،مصطفىالشكعة،عالمالكتب،بيروت،د1ت
.35فيالشعرية،كمالابوديب،ط1،مؤسسةاالبحاثالعربية،بيروت،1937م
33.القاموسالمحيط،الفيروزابادي،ط3،مط.االميرية،بوالق،مادةنقض
.37قصيدةرسالةالحبللعباسبناالحنففيضوءالمقاربةالقرائنية،سهامسالمة،مجلةكلية
االداب،االسماعيلية،ع13،2113م

33قضيةالزمنفيالشعرالعربي،فاطمةمحجوب،دارالمعارف،د1ت
39لسانالعرب،البنمنظور،مادةنقض
41.لغةالتضادفيشعراملدنقل،عاصمدمحمامين،ط1،دارصفاء،االردن،2115م

 41مبادىءالنقداالدبي،ريتشاردز،ترجمة.مصطفىبدوي،و ازرةالثقافةواالرشاد،القاهرة،
د1ت
 42المتنبيبينالبطولةواالغتراب،حياةش اررة،ط 1،المؤسسةالتربويةللدراسات،بيروت،
1931م

.43مسائلفلسفةالفنالمعاصرة،جون ماريجوتيو،ترجمةد.ساميالدروبي،ط2،دمشق
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 44موسوعةالمصطلحالنقدي،دسي.ميريك،ترجمة.عبدالواحدلؤلؤة،دارالرشيد،بغداد،
د1ت
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