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 المستخلص
التخلُو أي دراسة مهما كانت بسيطة من دواع فكرية ،ونفسية تُحاكي بها الوجدان اإلنساني ؛ ذلك ألن األدب ليس 
فقط نقال للواقع ، أو ترتيبا للغة ؛إنما هو حياة متكاملة تعبر عن تجارب إنسانية خاض غمارها الشعراء فاتت تلك 

تقلبات كان للنقيض والتضاد جانب منها بفعل أثر هذا التجارب ناطقة بما شهده أصحابها من وقائع وأحداث و
الكون وما فيه من موجودات والتي تتضمن معنى النقيض سواء أكان مرئيا ملموسا ،أم غير مرئي محسوسا 

فترك لديه عنوانا للوقوف على تجلياتها بصورة يكتب لها التأثير واإلقناع لدى الغير، فكانت ظاهرة النقيض خير 
الوقائع سواء أكان يتعلق بحياة االنسان ،أم بتجاربه ،أم بما يشهده من صراعات وأهواء قائمة على ما يمثل تلك 

 جمالية النقيض الفكرية، والنفسية على حد سواء  . 
 الكلمات المفتاحية : مفهوم النقيض ، الشاعر إنسانا ، تجليات النقيض في شعره 

 

 
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.                                     



 

 512  |مجلة مداد اآلداب 

 تجليات النقيض في شعر الببغاء

 

 :مقدمة 
نالكون علىسلسلةمنالعالقاتالمتناقضةوا  تقومبمجملها اإلنسانية إنالحياة

الذينحيافيههوقائمأوالوقبلالحياةاالنسانيةعلىالنقيضلحكمةأقتضتهاالذات
اإللهية،وداللةعلىوجودالحياةفيه،فاألجرامقائمةعلىالنقيضمابينشمس

وظالم/وسوادوبياض.فكلهادالالتعلىوجودالذاتوقمر/وصبحوليلونور
عن الجاحظفيحديثه إليها والتيأشار فيه الكونوالحياة هذا التيُتسير اإللهية
على تقوم التي الوحيدة العقلية الداللة هي النصبة  داللة ،وكانت البيان دالالت

 وتعالىبما هللاسبحانه الكونمنمخاطبةعقلاالنسانعلىوجود فيهذا أورده
تناقضات لهاداللةمباشرةفيمسيرةحياةاإلنسانفمامنشيءوجدفيهذه(1)

النفس في وتعالى سبحانه هللا أودعه عما فضال ، نقيض له ووجد ،أال الحياة
االنسانيةمنتناقضاتمابينفرحوحزن/والدةوموت/هرموشباب/خيروشر/

ضحك / وبناء هللاهدم ذكره وما االخرة الحياة النقيضأيضا شمل بل  . وبكاء
سبحانهوتعالىفيكتابهالكريممنسماتاآلخرةكييبينطريقااليمانمنالكفر،
فهناكالجنةوالنار/والنعيموالجحيم/الحسنةوالسيئة/االبراروالفجار.وغيرذلك

الدنيا،أماآلخرةوالتيتقوداالنسانالىمناالمورالمتناقضةسواءأكانتفيالحياة
التفكر.فمامنشيءفيهذاالكون،اآلوفيهمنفعةلبنيالبشرلحكمةاليعلمها
يسييرأمورالحياة،أمللداللةعلىمعبوديته ما كانمنها اآلهللاسبحانهسواءأ

نهذااالنسانبوساطةهذهالمتناقضاتليعلمطريقهويعرفن وازعالنفساإلنسانيةوا 
اإلنسانألجلالتعبير فيهامنكوامن،وأهواءمتناقضة،ومامنوسيلةيوظفها وما
منموجوداتوطريق فيه الكونوما لهذا التيهيإنعكاس عنذلكسوىاللغة
اللغةفيالتعبيرإنماتتمثلباألدب؛كونهوسيلةللولوجالىداخلالنفساإلنسانية
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يهامنتناقضاتوتوافقاتونوازعوغاياتمختلفة،فضالعننظرةهذهوعرضماف
النفسللحياةومافيهامنرؤىواتجاهات،ومواقفمتناقضةومتباينةتقودالىحيوية
، التناقضاتمندالالتفكرية هذه تتركه ما النصاإلدبيبفعل الصراع،وتفعيل

دال تتركفيالوقتنفسه فإنها وفنية ، إبداعونفسية علىإظهار تقوم التجمالية
المبدع بينعدةمحاوريعرضها التمازجالمتنوعما النصالمنتجومبدعهبفعلهذا

بفعلهذهالتقابالتالمتناقضة.وهوماسنقفعليهفيديوانالببغاء
 الشاعر االنسان :

سيطةعلىإنلكلمبدعقبلالتعرفعلىنتاجهاإلبداعيالبدمنإلقاءنظرةولوب
جانبمنسيرتهالشخصيةكيتكونعتبةللتعرفعلىإنجازهاالدبي،ودليالعلى
مقدرتهالشعريةوالتيكانتسببافيخلودأشعارهفيكتبالتراثبفعلماتضمنته
، والرواة األلسن ،وتتناقلها  باإلستشهاد جديرة تكون بداع وا  ، وجمالية ، فكر من

علىذلك،فالببغاءهوأبوالفرجعبدالواحدبننصربندمحموأشعارالببغاءأنموذج
وُعرفبالببغاءوُلقببذلك)للثغةفيهوقيلبللفصاحتهوقيللفصاحته(2)المخزومي

وهوشاعرمجيدمنشعراءسيفالدولةوكاتبمترسلإمتاز(3)أوللثغةفيلسانه(
وحسنالقولوهومنأهلنصيبين المعاني، وكانمن(4)بجيد ترعرعوتعلم وبها

أساتذتهالشاعرالناميالذيربطتهبهعالقةطيبة،ولقدوفدعلىبالطسيفالدولة
فيريعانشبابهفنالحظوتهوتقربهفأنتقلمنضيقالعيشالىسعةالرزقوتبدل
حالهمنالفقرالىالغنى،ولقدواكبسيفالدولةوصورمعاركه،ووقائعهوكان

من سنةأيضا الدولة سيف وفاة بعد ؛لكن بالطه الى353كتاب حلب غادر هـ
الموصلوترددالىبغدادواستقرفيهاأيامأبينصرسابوربنأردشيرالملقبببهاء
بغداد في علم دار فله الشعراء محط وبابه الوزراء أكابر من والذيكان ، الدولة
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قدعمرطويالوساءتحالهفياستقطبتالكثيرمنأهلالعلمواألدبويبدوأنه
أواخرحياته،إذأصابهالفقروعضهالدهر،واخذيتبرممنأبناءزمانهويشكوسوء
طباعهم،وجحودهملهعلىأثرماعاناهالببغاءمنفقدأمواله،ونهبدارهبفعلما

تركهـبعدأن393واختارههللاالىجوارهسنة(5)هـ392صنعهالعيارونببغدادسنة
لقدنظمفيمعظماالغراض(3)ديوانشعره،وكتابافيالرسائل،وآخرفيالقصص

، وطرديات وهجاء وفخر، مدح من عصره شعراء من غيره شأن شأنه الشعرية
 ،فضالعنوصفالمعارك والمحدثون(7)ووصفوغزلوحكمة القدماء أشاد ولقد
،إذأشارالخطيبالبغداديالىأنهكان)شا مترسالمليحبشعره وكاتبا مجيدا عرا

، والتشبيه والغزل المديح في القول ،حسن المعاني ،جيد واالوصافوغيرااللفاظ
فيه(3)ذلك( ومقاصده جيد المذكور الفرج أبي شعر وأكثر ) أبنخلكان عنه وقال
.أماابنالجوزيفأشادبشعرهقائال)كانأديبافاضالوكاتبامترسال،(9)جميلة

.أمامنالمحدثينفوصفهالدكتورعمرفروخبأنه)شاعر(11)شاعرامجيدالطيفا(و
مكثر،فخمااللفاظ،متينالتركيب،يميلالىالصنعة،واليتكلففتأتيمعانيهحيادا
وصورهالشعريةجميلة،ثمهومعجببالمتنبييطبعالشعرعلىغرارهأحيانا،وعلى

بارع البحتريوهو شعر والرثاءغرار المديح ،وحسن والغزل والخمر الوصف، في
ال جيد ناثر أديب الببغاء الفرج وابو )  قال نثرهحتى وكان .... والسرد ترسل

.إنهذهالمقدمةتعدإطاللةبسيطةالبدمنالوقوفعليهاقبلالتطرقالى(11)(عذبا
 بالدراسة جديرة منظاهرة الشعرية وأغراضه وجدتفيأشعاره ؛اآلوهيظاهرةما

بيننقيضاألناواآلخر ما النقيضفيشعرالببغاءوكيفتنوعتدالالتهاوسماتها
الزماني النقيض من وكّل الحركي النقيض عن ،فضال والموت الحياة ،ونقيض
،والمكاني،ومايتجلىمنجماليةالبعدالفكري،والنفسي،والفنيالتيتضمنتهاهذه
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عريةوالتيتكشفلناعنحسوجدانيمرهفوأوصافحيةالصورواألنتقاءاتالش
تكادتنطقبمعانيالموصوف،فضالعنجماليةالخيالالشعريالتيتبينلناأنه
شاعراليقلشأنا،ومنزلةعنشعراءبالطسيفالدولةوهوماسنقفعليهفيطيات

هذاالبحث.
:مفهوم النقيض

ثار وا  الشعرية الصورة جمالية أقوالإن من ُيطرح ما الى وجذبه المتلقي إعجاب ة
وقصائد،إنماتظهربعفلجماليةالنقيضوالتضادواللذانيعدانمنالمصطلحات
المرادفةللطباقوالتيظهرتفيدراساتالقدامىوتصبفيدائرةالتضادكالتكافؤ،

للتضاد فياالنتقالوالخالف،والتغايروغيرهامنالمصطلحاتحتىعدتمرادفًا
 باب(12)البالغي النقيضمن المصطلحاتُمصطلح هذه بين من أخترنا ولقد .

فيالنص يحققه التكرارواظهارما بيناالمتاعواالقناعوالخروجمندائرة الجمع
بين واالنسجام التماسك التناقضوتحقق جمالية تظهر وتناسب تأثير من الشعري

لفكري،والنفسي،فالنقيضلغةهو)أنيتكلمبماأجزاءالنص،فضالعنالبعدا
( أيخالفونقيضكل(13)يتناقضمعناه الُمخالفوناقضالشيمناقضة وهو .

بوجه اجتماعهما يكون ال بحث بالذات المخالفان االمران والنقيضان عكسه شي
نماهي(14)واحد تكنيكفني.فلميعدالتناقضأوالتضادمجردزينةوحليةلغوية،وا 

تقوم يستخدمعنوعيإلبرازالتناقضبينطرفينمتقابلين،النفلسفةالشعرإنما
.وبذلكتتحولهذهالصورالمتناقضة(15)علىالتقابلوالتعارضالمؤديالىالمعنى

بعضاوُتضفيعلىالنصالعمقالشعريبفعلبنية الىلوحاتفنيةيقابلبعضها
الىالتواف تؤول إثارةتكرارية المتلقيبفعل يحققالتأثيرفينفسية بما قواإلنسجام

المتناقضة العالقاتاللغوية من الشبكة هذه بوساطة مثل(13)الشعور،والخيال وقد .
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النقيضظاهرةبارزةفيشعرالببغاءوالتيتعبرعنمقدرةالشاعرعلىتوظيفهذه
فنيةوتظهرف الشاعرالظاهرةعنوعيوتجربةفكرية،ونفسية يالوقتنفسهقدرة

علىاالبداع،فضالعنجماليةلغةالتوترومايتصلبهامنعواطف،ووجدانيات
قائمةعلىبنيةالتناقضوالنقيضولهذاأرتأينااننقسمهذهالظاهرةفيشعرهعلى
عدةمحاورتقدمذكرهاوالتيسنقفعليهابشيءمنالتحليل،والتفسير،كيتظهر

نماهيأناإلب داعالشعرياليقتصرعلىزمانومكانمعينأوعصردونآخر،وا 
ملكةمتفردةتعبرعنفاعليةاإللهامالتيتحولماهومرئي،وغيرمرئيالىمعادل

موضوعييناغمويحاكيالفكروالوجدانعلىحدسواء.
: نقيض األنا واآلخـــــــر

بانةعنمضامينالتوترمٌثلاألناواآلخربنيةم ؤثرةفيشعرالببغاءوا 
بينهوبينالمحبوبةتارة،والمجتمعتارةأخرى،والدهرتارةثالثةوالتيعكسترؤيته
فيالحياةبصورةعامةبفعلجماليةالنقيضوالتضاد،ذلكألن)الخصيصةالتي

والتي(17)غايرةوالتضاد(تمتلكهااللغةفيالخلقالشعريليستالتوحدوالتشابه،بلالم
تكسبالنصالشعريمجموعةمنالصراعاتالنفسيةالمتناقضةوالمتضادةتعبرعن
بفعل شعره من حيزا تأخذ كي والحبيبة األنا وتأتي عامة الكون في نظره وجهة
المشاعرواالنفعاالتالتيساعدتبنيةالنقيضعلىإظهارهاوتحفزفيالوقتنفسه

وتشده الخالمتلقي ضمن معاني من مايرد عنهالى عبر ما وهو النصي طاب
(13)بقوله

 حصلُت من الهوى بك في محٍل         ُيساوي بين ُقربك والفراق
 فلو واصلِت ما نقص إشتياقي            كما لو ْنبتِ  مازاد إشتياقي          
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نحبهاقد تمكنفيقلبهفاليوجدمنازعإذيعرضهنامدىتعلقهبهذهالحبيبة،وا 
العاطفة هذه عن يعبر ونقيضكي تضاد من اكثر موردا محلها يحل كي آخر
اللونالوجدانيفهيان)واصلت، الصادقةومدىتصويرشوقهورقةورهافةهذا
واننبت(وان)نقصاالشتياق،اوزاد(فالشيءيغيرمنزلتهالديهفهيدائمة

العشقالمقامفيقلبه عنهشيءلديه.فعاطفة والمنبعدها الينقصمنوصلها
مكنتهامنقلبهووجدانه،إذإنالموقفاإلنساني)يساعدالشاعرعلىمراوغةاللغة
إلبداعنصوصادبيةتثيراآلخروتحفزهعلىاألستجابةلمتطلباتالذاتكتفريغلغوي

ربوساطةجماليةالنقيضفيبيانعرضهاالشاع(19)صادقلمعاناةنفسيةواقعية(
من كنوع طيفالخيال الى يلجأ نجده ،إذ بها وتعلقه ولعه وشدة المرأة لهذه حبه
اليه يتوصل الغرام أهل عند مهم امر ) وهو المحبوبة لقاء لعدم النفسية المواساة
الدجى،ومقاساةنارالمل تدعوالحاجةاليهعندطولالهجر،وشدة نما لبالمنام،وا 

(21)اصلالروحيمعالمحبوبةإذيقولفيأتيطيفالخيالكنوعمنالتو(21)والسهر(

 عل مُت طيفِك إسعافي فما هجعْت        عيناي ااًل وطيٌف منِك يطُرُقني
ن لم أغُف قاطعني  فكيف أشكر من إن نمُت واصلني      بالطيفِ  منه وا 

الخيالموظفاالنقيضبلومالخيالفيإذيعرضحالةالصراعالنفسيمابينالحقيقةو
الوصل، بين) وما ( والنوم ، الصحو مابين) العواطفالمضطربة هذه إظهار
واالنقطاع(فيبثالىطيفالخيالشجنهوحزنهبعدملقاءمنيحبفيالحقيقة،
فإننامواصلهبخيالهاوانغفىانقطعرجاءلقياها،فأستعرضطيفالمحبوبةعبر

أجم نجده ما وهو معاناته وشدة حزنه تراكم عن ليعبر النقيضوالتضاد يضاالية
(22)بقوله
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 يا طيُف من أنا عبده من أين ليَّ            ُشكٌر يقوم ببعض ما توليه
 ينأى فُتدنيه اليَّ على النوى                 فأراه كالتحقيق في التشبيه

بٌدلهاعاجزعنشكرهذاالطيفالذيإذيقومبخطابطيفالمحبوبةالذيهوع
ُيقربكلماهوبعيد،ويحيلرؤياهاالىحقيقةمنشودة،وليسالىظنوتشبيه،فهذه
أوذلكالذي والخياللتعبرعنروحالشاعر،  المنظومةمنالمزجمابينالحقيقة

مرددة حاضرة غائبة فشخصيته اليغيبه لكنه يالمسالواقع طيفًا بينيبقىحلما،أو
الباحثة تلكالروحالهائمة يمثلشعره لذا الظهوروالغياب،والذاتيةوالموضوعية،
عنمرفأأمانتسكنإليهبإستحضارطيفالخيالالذيتتمنىتحقيقهعلىأرض

البشر(23)الواقع تبينطبائع واقعية رؤية فيعرضالببغاء  واآلخرالمجتمع األنا أما .
اطةالتناقضاتوتقلباتالدهرالتيتكشفلإلنسانمايحيطونفسياتهمالمختلفةبوس

من تشتركفيمجموعة واآلخر األنا بين العالقة ذلكألن وأحداث، أهواء من به
التناقضاتكونهاقائمةعلىالصراعمابينصوتالشاعروصوتاآلخرالغيري،

نهذهالعالقاتالمتناقضةوالمتضادةهيمؤشرقويعلىتغير الحياةمنجهة،وا 
وكونهاوسيلةإلثباتوجودالشاعر،واإلبانةعنوعيهتجاهمتغيراتهذهالحياةمن
الصراعاليمكنالتعبيرعنإنطباعاتالشاعر،والعن بدونهذا جهةأخرى،إذ
الخلودالشعريبفعلماُيّضمنهامن الىصورفنيةُيكتبلها تجاربهالتيُيحيلها

تجار ،و مواقف مكان و زمان كل مع تتوافق إنسانية عنه(24)ب عبر ما وهو
(25)بقوله

 وأكثر من تلقى يُسرَك قوله                  ولكن قليٌل من يُسرك فعله
بني هذا الزمان وأُهله وقد كان حسُن الظَّن بعض مذاهبي                فأد 
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(23)وأيضاقوله

 ولكن إخوان الصفاء قليلُ           رسائل إخوان الصفاِء كثيرةٌ        
فهوهنايعرضتجربةإنسانيةتعبرعنشخصَخبرالحياةوأهلهامبينابوساطة
النقيضوالتضادأنالناسمنحولاإلنسانكثيرون،لكنالتجاربوالمحنهي
ملموسا نقيضانيعرضانواقعا والفعل( الغيرذلكأن)القول، منتكشفحقيقة

هوالقليلوهوعنفوانالمواقفبوساطة،فالكالموالقولكثير،لكنالفعلوالعمل
الداللةالعميقةالتييعرضهاخلفهذهالمتناقضاتاللفظيةفهوبذلكيعرضتجارب
واقعيةقائمةعلىالنقيضمابينالذاتواآلخرمحققابهاالفاعليةالشعرية،ذلكألن

 ما بلجمعواقعينبعيدينالىحد ، منتشابهما اإلبداعالينشأ عنبعضهما)
بينالواقعينالمجتمعينوعلىهذا بعدتالمسافةكانتالعالقةاكثرتالؤما وكلما

 وواقعشعرياكبر( كبرى، دافعة قدرة ،وتكونلها قوة الصورة كما(27)النحوتزداد
االوضاع ،وتدهور االقتصادي الواقع وفساد الطبقي التناقض من جانبا يعرض

 وشيوعظواهر  الحصولاالجتماعية والنفاقألجل البخلوالشحوالهوانوالحماقة
علىاالموالوالتقربلذويالسلطة،ولميبقمنذلكالماضيالتليدالقائمعلىالكرم

.(23)والعطاءسوىاسماءوحكاياتتتداولفيمجالسالسمروهوماعبرعنهبقوله
 نه ما أبتنتُه جدوُدهإذا المرء لم يبِن إفتخارا لنفسه            تضايق ع

 وال خيَر في َمن ال يكوُن طريُفُه           دليال على ما شاد ُقدما  تليُده
إذيعرضجانبامنالسخريةالمبطنةفيمنيتغنىبأمجادغيرهمناآلباءواألجداد
داعياالفردالىانيبنيمجدهبنفسهبفعلعطاياهالتيتحكيسيرتهبيناآلخرين،فال

بين)الطريف،خيرف الىعرضالنقيضينما األموالفيإشارة يمنتتكدسلديه
ومنيتغنىبكرم هومالاألجداد التليد و المالالمستحدث، فالطريفهو ( التليد
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يعرضه مبطن عرضساخر ضمن العطاء و الكرم، الى مبطنة دعوة فهي غيره
الشيوع لها يكتب كي متفردة أبيات و مقطعات في ألنالببغاء ذلك األنتشار، و

الشعرالساخرذووظيفةاجتماعيةيعرضمايريدهبأسلوبشعبيسهلكييحقق
من يقفعليه لما االضحاك و بالفكاهة المبطن الالذع النقد من الموجودة الغاية
قتصاديةوسياسية،فتكونقريبةالىالنفسلمافيها عيوباجتماعيةوأخالقيةوا 

إضحاك و الذعمنجرأة الُحجابو(29)ونقد إنتقاد حول فيقوله نجده ما وهو .
.(31)السخريةمنهم

 ما باُل دارَك حين تدخل جنٌة                  و بباب دارَك ُمنكٌر ونكيرُ 
الحجابالذين  المتناقضفيسبيلاإلضحاكمنهوالء التعبير الىهذا يلجأ إذ

طةفكانتوظيف)المنكر،والنكير(عنيمنعونالناسمنالدخولعلىذويالسل
يمنحهمندالالت اللفظيبما الشاعرعلىالتالعب وعيقصدييعبرعنقدرة
تعملعلىتثبيت يقاعية وا  وداللية فيحققبذلكوظائفجمالية ، يحاءاتعميقة وا 
المعنىفيالنفسبفضلمايخلقمنصورتثيرالمتلقيوتستوعبمايريدالشاعر

الغيرايصا إلى  السلوكيات(31)له تغير أثر على وأهله الزمان يعيبعلى نجده ثم
نعداماألخالقياتالتيتحيلكلمايجودبهمنالغيرالىمّنةواستعطافيقصد وا 
بهااإلذاللوالخنوعوكسرعزةنفساإلنسانوالقضاءعلىكبريائه،فاليوجدإذالل

(32)اشدوقعامنُذلالّمنةإذيقول

تحمُل الِمن ن           فُكن َعزيزا إن شئَت أو َفُهنِ   ما الذ ُل إال َّ
 إذا أقتصرنا على الَيسيِر فما ال      عل ةُ في عتبنا على الز منِ 

فإيرادالتناقضاتجاءتمعبرةعنواقعُمعاش،وتجربةإنسانيةشهدهاالشاعرعلى
صرهافأوردالنقيضمابين)العزة،أثرالتقلباتالسياسية،واالقتصاديةالتيعا
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بيناألمرين،وداللةعميقةتوجه المهانة(فيداللةظاهرةعلىالتناقضالفعليما
الىاإلنسانبصورةعامةوتدعوهالىحفظماءالوجهوعدمإذاللنفسهلآلخرين،إذ

فسيمابينالعزةتبرزهناصورةاألناالراغبةفيالتغييروالتيُتعانيمنالتوترالن
المدركات يجمع الذي الفن سمات من فهما فعل ،ورد فعل بعدهما واإلمتهان
المحسوسة،وغيرالمحسوسةفاليجدمصدرهفيتجربةمادةللواقع،وحسببلالبد

موضوعية منوجهة قوته وان الصياغة ناضج يكون أن من تعبرعن(33)أيضا .
ضهضمناألناواآلخرالدهر،أوالدنياوالذيرؤيتهللحياةولآلخرينوهومايعر

(34)يمثلخالصةتجاربهفيهذهالحياةالتيالتستقرعلىحالعارضاذلكبقوله

 ولقد صحبُت الدهر صحبَة عارٍف          ُمتعوٍد لصالحه وَفَساِده
زن ي دواء عناِده  وخبرته فرأيـــــــُت ذنبي عنَده             َفَضلي واعج 
 ومن البلية أن ُتداوي ِحقَد َمن             ِنعُم اإلله عليك من أحقاِده

الدهرالذي تعودعلىتقلباتهمابيننقيضيفيعرضبذلكنظرتهالواقعيةحولهذا
االصالح،واالفساد(وفيذلكإشارةمبطنةالىأصحابالسلطةكونأحوال)

الناسوتسييرامورهممرتبطةبصالحالراعيفأنصلحالراعيصلحتالرعية،ومن
ثمصلحالدهر،واعتدلوانفسدالراعيفسدتالرعيةوفسدالدهر،وظلم.فكانت

واقعيةعنتعسفالسلطة المعادلةصورة ،واضطراباألمن،واستشراءالفساد،هذه
،وعرقيا واقتصاديا سياسيا أدىالىأضطرابها الخالفةمما فيجسم وظهورالفتن

(33)وهوماعبرعنهايضافيوصفحالالدنياوتناقضاتها(35)

 هي حاالن  شدٌة ورخــــــــــاُء         ومجاالن نعمـــــــٌة وبالءُ 
هر لم َيُخنه العزاءُ  والفتى الحازم اللبيب  إذا ما         خانه الدَّ
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الشعر ،ويتخذ الحياة حول فلسفية رؤية النقيضوالتوتر بنية يعرضبوساطة إذ
وسيلةللتعبيرعنهاإذ)يسعىفنانالكلمةاثناءتصويراالحداثوالحاالتالىجعل

ع هذا مسعاه في يقتصر وال متقنة صور عبر ملموسا الشعري إنتقاءاحساسه لى
وااليقاع بالنبرة تتميز التي الكلمات الى يتعداها بل الدقيقة المادية التعبير أدوات
العاطفيالذييحيط والجو ورنينها كلمة لونكل بعيناالعتبار اخذ والصدقوقذ

( بمعناها فيكونصوتللتعبيرعننفسهوعنمجتمعهفيوقتواحد.كما(37)
منأحداثوتقلباتكانللنقيضويظهرالوازعالدينيل شهده ما دىالببغاءبفعل

جانبمنهابعدانعضهالدهر،واصابهالفقر،فهويعرضالىالتسليمبقضاءهللا
منعندهوإن اليهوإختبارا تعالىوانكلماوجدمنصعوبةوعسرةمردها

نقيض فمقابلكلصعبسهل،و ماالفرجسيأتيه يسروهو عبرعنهكلعسر
.(33)بقوله

 ُكُل األموِر الى َمنْ                     به ُتتم األمورُ 
 و افزْ ْع إليه إذا لم                     ُيجر ك عجزا مجيرُ 
 و كلُّ صعٍب عسيٍر                      عليه سهٌل َيسيرُ 

ملجأمنالشدائدوفمناجاةالذاتااللهيةلهيدعوةالىالتفكرواإلعتبار،وانال
التخلصمنهااآلباللجوءالىهللاسبحانهوتعالىكنوعمناإلطمئنان،وإعادةاألمل
بالذات اإلنسان عالقة ألن ذلك بمتاعبه، الدهر انهكها التي المكلومة النفس الى
االلهيةوالدينهيتلبيةلحاجةنفسيةصادقةتخرجاإلنسانمنحالةالتأزمالنفسي

الهدوءالذاتيكيتكونالحياةناتجاجميال.يستطيعبوساطةهذاالتمازجمابينالى
 الكونية المجاهيل و الالرادية بمفاهيم حياته يكمل ان الهدوء و 39)التأزم فتتحقق(

الغايةالمنشودةبالتسليمبقضاءهللا،وماقدرهعلىاإلنسان
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 نقيض الحياة و الموت : 
والموتفكرةالوجودوالعدم،وهيثنائيةشغلتالفكراإلنسانيتمثلثنائيةالحياة

علىمرالدهروقادتهالىالتفكيرفيالذاتااللهية،وتسييرالكونوالحياةوما
بعدالحياةوالمتمثلةبالموتفهيثنائيةمتالزمةفالحياةدونموت،والموتدون

العزيزفيجانبمنالموازنةحولاألعمالحياةولقدوردتهذهالثنائيةفيكتابهللا
،ومايقومبهالمؤمنمنعملنقيضعملالكافر،أوالصالحمنعملالمفسد

 من أكثر تحمل رمزية داللة يستويفي وما ) تعالى كقوله وذلك ومعنى، تفسير
اإلنسان،إنهذهالثنائيةالمتناقضةشغلتحيزامنتفكير(41)األحياءوالاألموات(

والسيماالشاعرالعربيفظلفيتوجسدائمومحيرمنحتميةالموتفنراهيخاطب
الحتمية باالقترابمنالنهاية إيذانا سنينه و أيامه، الزمانالذيكانيرىفيعدد
إمتالكالزمنوسريانه عدا إنكلإمتالكيمثللإلنسانزيادة بالموت،إذ المتمثلة

.والشاعراإلنسان)يتعاملمعالحياةوالموتعلى(41)قصانا،فإنهيمثلفقداون
المحيطالعامالىالمحيطالخاص( أيإنه(42)وفقرؤيةخاصةيحولمنخاللها

يكونفيمرحلةصراعدائممابينالفناء،والبقاء،والبدايةوالنهاية،والحياة،و
1اآلخرالمتمثلبالسكون،واالنغالقالموتالمتمثلةبالحركةوالحريةوالنقيض

الثنائية الذيعرضهذه الببغاء سيما وال الشعراء أشعار وجدتفي قد كلها هذه
فيها يدوم انالشيء و الحياة فيهذه المتأملة الشاعرة بأحساسيعبرعننفسه

.فيرثاءدارشخٍصيدعىعماربننصر(43)،وهوماعبرعنهبقوله
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 بدار عمار بن نصٍر                  فأمنحها التحية و الُدموعا أمرُ 
 وأستحي رباها أن يراني                   بها حياً وقد أودى صريعا
 وكنت بها أروُد العيَش غضًا                بلبلبة وأنتجع الربيعا
 فتغمرني في سحابتها إنسكابا              وتوسعني أهلتها ُطلوعا

 كما بها عشنا جميعا               وحمَّ ِحماُمه ُمتنا جميعا فليت
هذه في ويعرض نصر بن دارعمار رثاء في المتناقضة الثنائية هذه يوظف إذ
المقطوعةالحياةالكاملةالتيكانتتعمهذهالداربوجودصاحبها،وكيفغدتفي

شبابوغدتفانيةبذهابصورةمتناقضةقاتمةبذهابأهلهاوقدكانتعنواناللهووال
أهلها،فهذهالثنائيةالتيوقفعلىتناقضاتهالتقودهالىتمنيالموتبصحبتهم،كما
عاشمسرورامبتهجابوجودهمفالعيشوالموتنقيضانأجتمعافيلوحةرثائيةواحدة
،واليقتصرشعرالببغاءعلىالموتوالحياةلدىاإلنسان،إنمايعكسهذهالثنائية

وماعل الشمعة يعرضالنقيضفيوصفذوبان نجده ،إذ الوصفأيضا ىلوحة
تتركهمنإنطباعاتنفسيةوفنيةبعرائستبددُظلمةالليلبمماتهاكنايةعنالذوبان،
وتبثالحياةإذاماأذرفتدموعامنالتبركنايةعنقطراتالشمعالتيتزيلظلمة

الشمعةكاأليامالتيُتعجلبحياةاإلنسانالليلبضياءنورها،فالضياءفيمايخص
(44)إذيقول

فرِ   وصٌفر كأطراف العوالي قدودها           قياٌم على أعلى كراس من الصَّ
فرِ  ن من شمس االصيل غالئاًل         فأشرقن في الظلماِء بالِخلِع الصُّ  تلبس 

 عًا من التبرِ عرائُس يجلوها الدُّجى لمماتها          وتحيا إذا أذرفت دمو 
الليلبفعل لتبددظالم باتقادها البصريالمتناقضمابينموتالشمعة التناغم فهذا
الوصفجماليةقائمةعلىالنقيضبفعل فأضفىىهذا حولها لتحييبهما ضيائها
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جماليةالكنايةالتيابرزتهذااالبداعالدالليومنجماليةالخيال،واالبداعالشعري
ثنائيةالىأدواتالصيد،إذكانللطردياتجانبمنشعرهلدىالببغاءأنهينقلهذهال

والسيماقولهفيوصفالسبطانه(45)،ألنهلونمنالوانالترففيالشعرالحمداني
الداخليجعل كالرمحمجوفة منخشبمستطيلة تتخذ منآالتالصيد )وهيآلة

بحدة فتخرجمنها وينفخبها فيفيه بندقةمنطينصغيرة وتصيبالطيرالصائد
فمنظرهذهاألداةقادهالىتوظيفالخيالفيعرض(43)فترميهوهيكثيرةاالصابة(
(47)نقيضالحياةوالموت،بقوله

 إذا المرُء أودعها سرَّه             لُتخفيه باحت بتصريحهِ 
 مواٌت تعيُش إذا ما أعاد        لها النافخ الروُّح من روحهِ 

بطانُة في   شكِلها               ففي القلِب ِجدُّ تباريحهِ هي الس 
 تُحُط أبا الفرخ عن وكره            وتستنِزُل الطيَر من لوحهِ 

 
إذوظفحالةالسكونوالحركةبوساطةكلمةمواتإذاماتركتولمتستعمل،وبين
عن ليعبر إنما النقيضالمصور، ،فهذا قنصه في بها أستعان ما تعيشإذا كلمة

اليةاإلثارةالتيتؤديالىالتأثيرواإلقناعلدىالمتلقي،فليسالقيمةالفنيةتكمنجم
فيإيرادالتناقض)االبقدرإثارتهداخلالسياقاألسلوبيجميعهلمشاعرثريةتتصل

العامةوالموقف( فتستدعيمنمخيلةالشاعرمنالمعانيالتيتحقق(43)بالصورة
نجدهفيشكواهالغزليةمنفراقالحبيبة،ذلكألنالحبيبينالغايةالمنشودةوهوما

بين ما مختلفين حالين يعرضان ؛كونهما المتناقضة الصور بين يجمعا من هما
الماضيالسعيدبالوصلوالوصال،ومابينالحاضراآلنيومافيهمنهجروفراق

(51)إذيقول(49)
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 رقُتُه فحييُت بعَد ِفراقهِ أوليس من إحدى العجائب أنن ي           فا
 يامن ُيحاكي البدَر عند تماِمه            ارحم فتًى َيحكيه عند ُمحاقهِ 

فأوجدبهذاالنقيضالذيأبتداهبالتعجبكيفأنهتدبفيهالروحبعدفراقمنيحب
ثم الموتمباشرة لفظ بذكر التصريح دون المعنوية بداللتها فراق كلمة جاعالمن

التييعرضمناج المحبوبة التيتظهرهذه الكناية )ارحم(بتوظيفجمالية بقوله اته
تماثلالبدرفيإكتمالهومابينحالالُمحبالذيأضناهُبعدالفراق،فغداكالمحاق
ضعفايماثلمندنىاجلهوحانتمنيته،فجاءالتناقضهناتعبيراصادقاألحاسيس

ال ،ذلك الُمحب ُمعاناة عن تفصح لحالتهداخلية تبعا الشخصتختلف )أفكار ن
سعادته في صاحبها فكر عن فتعبر به وترتبط الفكر مع تولد والصورة الوجدانية

وهوماعرضهالببغاء.(51)وشقائه،فيسرورهوألمه(
:النقيض الحركي

عنوانالحياةفبدونالحركةيعمالسكونوالصمتالذييقودالىانعدام تمثلالحركة
والموت،وتأتيالحركةكيتكونالُمحفّزلهذاالكونبكلمافيهمنتناقضاتالحياة

ليعرض الحركي النقيض ويأتي والتواصل لألستمرار، وسيلة وتكون وتضادات
مجموعةمنالتناقضاتالتيتتكونمنإشكاليةالمواجهةالحادةالتييحاولالشاعر

اإلش هذه ،فتكون الحياة في ودوره الصراعإثباتوجوده ُتذكي مثيرات بمنزلة كالية
وتنميهوتفرضنفسهافيتعبيراتكثيرةومتناقضةبفعلماُيعرضمنقضاياتظهر
التقابلبينحالتينمتضادتينيمتلكفيهاالشاعرالقدرةعلىالتعييركيتأخذالتجربة

الببغاءفييغيربهاالشاعرمنحالةالجمودالىحالةالحركة،كقول(52)أبعاداأوسع
(53)وصفخيلسيفالدولة
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دِ  ك   وممل كٍ  رق  القنا ُمستخرٍج          بالل طِف أسرار الرياح الرُّ
 ُخرٌس ُيناجيها فتفهُم ُنطقُه          وُتجيبُه أنفاُسها بَتصُعدِ 
دِ   قلٌق كأن الجَّو ضاَق به فما           ينفك بين توثٍُّب وَتهدُّ

يعرضهاالببغاءفيوصفهذاالجيشومدىقوته،وكثرتهفجماليةالتشخيصالتي
يعرضالنقيض ،إذ سيفالدولة به يهم أمر لكل وطاعتهم فرسانه ومدىإستجابة
التضاد على ظاهرية داللة في ( )خرس،نطق التسخيصبقوله بوساطة الحركي
عن بديل فأوجد الجيش هذا فرسان الى تشير عميقة داللة مقابل والتناقضفي
الخرس سمة عليها التشخيصالذياضفى جمالية بفعل الخيل وهي ،اآل الفرسان
عبر النقيضالحركي من ثانية أخرىيعرضسمة ومنجهة ، جهة من والنطق
الوثوبعلىاالعداءتارة،والتهددوالتأنيفيالمسيرتارةأخرىفهيإشارةتضادية

الجيشو الببغاءفيتصويرمشهدحركةهذا فرسانهويمكنانُنطلقعلىرصدها
هذهالصورةالقائمةعلىالربطمابينالكلماتوالمعانيبالصورةالتنافريةالتيتحدث
تأثيراتلدىالمتلقيبفعلوجودجماليةالتنافربينأركانهاضمننظامنسقيخاص

كماويعرضلوحةحركيةأخرى(54)يظهرجماليةالتضادويحفزالمتلقيعلىالتأويل
(55)لهذاالجيشومايحدثهمنآثارووقائعفيأعدائهبقوله

 من السالبات الشمَس ثوَب ضيائها                 بثوٍب تول ى نسجه َعثيرُ التُّربِ 
 ُيعاتب نشوان القن ا صادح الظُّبا                  إذا ألتقيا فيها على قلَّة الُشربِ 

هِب         حى  الضُّ أعادت علينا اللي ل بالنَّقع في  بح في الليَِّل بالشُّ  وردت إلينا الصُّ
يغدو ارتفاع إذ بفعل وضراوتها  المعركة وشدة االلتحام أثر على الضحى وقت

الترابالُمثارمنسنابكالخيلفيميدانالحربالذيُيحيلالضحىالىليلبهيم
الزمانيُصبح الليل الطرفالمقابل في ويغدو تارة، القتالأظلم تواصل أثر على ا
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لتقاءالسيوفولمعانهاوالتييشبههابالشهب،فأوجدبذلكجماليةالخيالاإلبداعي وا 
الذيأضفىجوامنالمبالغةاللطيفةضمننقيضينمتقابلينفيبيتواحد

 على أثر ارتفاع التراب  >يغدو ليال  ــــــ >   الضحى  ــــــ
 على أثر التحام السيوف >ــــــــــــيغدو صبحا  >الليل  ــــــــ 

من يأخذ )فالشاعر الصورة إبداع على قائمة التوتر من النقيضحالة وبذلكأوجد
الواقعالمادةلكنهيعالجهاويصوغهابطريقةتوائمفكره،ورؤيتهورؤياهفيقدمهابطريقة

 المتبصر بعينالناقد لكنها منالواقع االولىصورة للوهلة لهذاتبدو صياغة إعادة
تحققاإلقناعالذاتيوالغيريبفعلفنيةالتضادوهو(53)الواقععلىوفقرؤيةمعينة(

(57)مانجدهأيضابقولهضمنالمعنىنفسه

 في عارٍض ضاقت األرُض الفسيحُة عن            ُسراه إذ ساَل فيها سيله الَعِرمُ 
 ُيخفى عليه وال فُج وال علمُ            كأنه الليَُّل ال قرٌب وال بعُد           

مس كاسفٌة             كأنها فيه سٌر ليس ينكتمُ   ُيهدي الُغبار إليه الشَّ
نفر آجام الرماِح به                 والموُت ُيسفُر أحيانا ويلتِثم ُ   شقَّ الغضَّ

بالوصف،والتكون التخلو لفظومعنىمتضاد من اكثر النقيضوتكرار فجمالية
نماتزيدهحركةوابداعأبفعلوروداكثرمنتناقضيعززصورة إقحاماعلىالنص،وا 
دالالت كلها (فهذه )يسفر،يلتثم )القرب،البعد( )الضيق،الفسيح( الجيشكا هذا

رعظمةهذاالجيشوقوتهالتيتضيقاالرضحركيةومكانيةأوجدهاالشاعرإلظها
الفسيحةعنإستيعابهكونهجحفلجرارُيرهببهكأنهالليلالقريبوالبعيديخفى
الجيش بفعلكثرةالغبارالمتطايرمنسنابكخيلهذا الشمسكسوفا عليه،هاديا

ماوفرسانهالتيالتخفعلىأحدبوصولهاالىأيموضعيشخصفيهالموتإذا
حّلبأرٍضمابينالسفورفيداللةعلىاإللتحام،ومابينالترقبوالهدوءإذاما
إنالشاعريعكسمشاعره التشخيص،إذ بفعلالنقيضجمالية ألتثمونزوى،فأوجد
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الداخليةعلىالعالمالخارجيوموضوعاتهحينُيشخصاالشياءويبثفيهامنروحه
عش ليست باألشياء عالقته ،وفلسفية،ألن شعرية رؤيا من نابعة هي بل وائية

،وحضاريةمحددةفيالحياةفهذهالعالقةالتيتتراوحمابيناألُلفةواإلندماجمنجهة
بالمرجع الشاعر عالقة علىدرجة ُأخرىتدل جهة والتوجسمن اإلنفصال ،وبين

إليهالتجربةالشعرية،ذلكألنالشاعرحينيندم جمعرؤيةالخارجيالذيتحيل
  مشاعره يعكسعليها عرضه(53)األشياء يريد ما لكل  موضوعيا معادال فتكون

النقيضالحركي ضمن أيضا نجده ما وهو االخرين لدى تأثيره ،وتحقيق وتصويره
تقلبات وخبر والبشر إنسانعاشتجاربالحياة والتيتعكسرؤية  للدنيا لوصفه

(59)قولالدنياالتياليأمنلهاجانب،إذي

 هي الدنيا تقوُل بملء فيها             حذاِر حذاِر من بطشي وفتكي
 وال ُيغررُكُم حسُن ابتسامي            فقول ي ُمضِحُك والفعُل ُمبكي

،  القول ) بالتناقضمابين تتمثل السطحي المستوى على قائمة يعرضداللة إذ
المبكي(وداللةعميقة تعبرعنالمستوىالعميقلهذهوالفعل(و)المضحك،

أثر بذلك عارضا جانبها يأمن فال ، تظهر تبديخالفما الدنيا أن في الداللة
التشخيصالذيأضفناهعلىهذهالدنيافيخطابللنفسواالمربالحذرمنها،ألنها
ليسصنعة الشاعر أورده النقيضالذي فهذا والفعل القول في متناقضة متضادة

ن وا  ، تخيرشكلية بفعل متحركة فاعلة حسية الى ساكنة حسية من انتقال هو ما
الفكري التكثيف على قائم ُبعد الى وترمز إنسانية حاجة تعكس التي األضداد

حولرؤيتهلهذهالحياةالقائمةبالفعلعلىعنصرالتضادوالنقيض.(31)والوجداني
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 النقيض الزمانـــــــي  : 
حياتهحتىآخرهايمثلالزمنقيمة      اإلنسانوشغلهمنمبتدأ فيذهن مؤثرة

منالنصاالدبيذلك)النقضية واسعا حيزا أخذت المسألةقد أنهذه  ونجد
( االنسان بحياة تتصل انها كلحيإذ يتحدد(31)الزمنقضية يعد لم فالزمن .

نمايرتبطبصورةالحدثويبينواقعيته لدىالمتلقيفموضوعبالمدةالوقتيةللحدث،وا 
ستقالل الزمنقائمعلىثنائياتمتناقضةمنثباتوتغير،واستقامةودوران،ونسبةوا 

تصالوانفصال وبماأنالزمانيرتبطبحياةاالنسان(32)مطلقومثاليةموضوعية،وا 
ألن ،وذلك بالتناقضات حافل فهو حياته تقلبات من جزء كونه مباشرا، إرتباطا

اسالحياة،ومنثميكونالزمانعالماواسعامنالمتضاداتفيكونمنهالتناقضاس
الزمنالفيزيائيالذييرتبطبوجوده،والزمنالنفسيالذييبثههمومهوأثروقعااليام
والسنينعلىاألنسان،فينبثقمنهالشعوربالوحدةوالغربة،فيهرباالنسانأمامن

بلبعدأنُتمحىمنذاكرتهوطأةالحاضرعليهالماضيببكاءأمسهأوالىالمستق
أماالزمانالفكريفهوالموقفمنالحياةوالناسومايسودمنسياساتواختالل(33)

فيموازينالقيمواالخالقوهذاالزمانيندمجبالزمانالنفسيالذييولدموقفاوجدانيا
الشاعرعلىالتعبيرعنذلكف إرادة قوة تقرره ،وفكريا وكانللببغاء(34)يشعره

الذييخرجهمنحيزالواقعالىحيزاإلبداع جانبمنالنقيضالزمانيفيشعره
(35)وروعةالتصويروذلكبقولهفيوصفدممنيحببعدإصابته

 فعلْت في ذراعه ظبة المب                       ضِع أفعال لحظِه بالقلوبِ 
 عصفرْتُه بدمعها المسكوبِ                     فأسالْت دما كأن ُجفوني        

 طاب جدًا فلوبه سمَح الدهـ                    ر ألمسى عطري وأصبح طيبي
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فشدةوجدهوتعلقهبمنيحبليجعلهذهالداللةالظاهرية)المساء،الصباح(تتغيرالى
جمال الى الطبيعية سماتها من بإخراجها التعبير وجدانية آخرمن التصويرإتجاه ية

تكون يطلبان إذ ، المحبوبة لهذه الذييعرضمدىعشقه النفسي التوتر بفعل
رائحةجرحهاهيرائحةعطرهينشرهصباحاومساًء،فأتخذهذاالتناقضالزمنيليس
نماسبيالللتعبيرعناالنفعاالتالنفسيةوبوحمافي لالبانةعنالحقائقالملموسةوا 

العاطف قوة من مكامننفسه عن يعبر ما االلفاظ  من فأنتخب الشعور وحرارة ة
الوجدانتجاههذهالحبيبةفعكسجانبالزمنووظفهبطريقةيصطنعبهالغةُأخرى

وهوما(33)قائمةعلىتحطيمالواقعببناءجديديقومعلىجماليةالشعوروالتصوير
خمرةموظفاداللةالصبحنجدهأيضابوساطةالنقيضالزمنيالذيينقلهالىوصفال

(37)والظلمفيوصفقِدمها،إذيقول
ر عن                 أوصافها األغراقُ  في الكلِم  كُملت فضائلها وقص 
بِح والظُّلمِ  مس في فلٍك            من قبل خلق الص   ظهرت ونور الشَّ

 فأنهل  جوهرها بمنسكٍب            لم ُيعتَصر بيٍد وال َقدِم
التوظيفالزمانيوفيداللةعلىفلجوء الشاعرالىالنقيضيعبرعنقصديةهذا

في لطيفة مبالغة على داللة في والظلم النور قبل موجودة نها وا  الخمرة هذه قدم
وصفها،ذلكألنالخمرةكلماعتقتومضىعليهاالزمنوالوقت،كلماغدتاكثر

)الص نقيضي الى وبلجوئه نفسشاربها في علىتأثيرا ظاهرية داللة ،والظلم( بح
الى فيإشارة الخمرة هذه ،وداللةعميقةعلىمدىقدم الجانبالبصريمنجهة
تحللمكوناتهادونحاجةالىإعمالاليدوالقدمفيعمليةعصرها،ألنهاقدأخذت

كفايتهامنالتعتيقفيكونتأثيرهاأشدفينفوسطالبيها ويبدوانتأثرالببغاء(33)
بموجوداتعصرهمنترفوفراغونعمةقادتهالىكلبديع،وطريفومبتكر،فضال
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تأمل وقفة يحمل إمتزاجا موجدا الخمرة على خلعها التي النفسية اإلنعكاسات عن
(71)كقوله(39)يوازنفيهامابينأجرامالطبيعة،وموجوداتالحياة

 هُر ُمنصِرٌف والعيُش ٌمنقِرُض خذوا من العيش فاألعمار فانيٌة             والد
حى ِعوُض  جى خلف      في حامِل الكأس من بدِر الدُ   وفي الُمدامة من شمس الضُّ

 كأن الثريا كف   ذي   كرٍم                مبسوطة للعطايا ليس تنقبُض 
بين الشبه بينأوجه ما لونية أخرىتحملأبعادأ يوظفالنقيضالزمانيبداللة إذ

،ال ساقي)البدر بين ما مجلسالخمرة على يعكسلونهما النقيضان فهذان شمس(
الخمرةالذييماثلالبدرإشراقاوضياًء،ومايسقيبهمنشمسالمدامةالتيتماثل
لونالشمسفيصفرةلونهافضالعنعرضنقيضآخرموظفافيهروعةالخيال

فإنهيمارسنمطًامعينأالذييبينأنالشاعرعندمايعالجموضوعامنالموضوعات
منالتوترالنفسيالمصاحبلمجموعةمنالصوروالتخيالتالتيينظمهافيشعره

في(71) يحققاثرا علىنحو الىإطارالحياة الجماد منإطار يخرجها وبذلكفهو
نفسالمخاطبوهوماوظفهبيننقيضي)االنبساط،واالنقباض(إذخلعالحياةعلى

لجماليةاالبداعالشعريالذي)يخاطبالوجدانالبشريويستطيعاننجمالثريابفع
وتبلغمقدرةالشاعرعلىالوصف(72)يثيرهويحرككوامنهبفعلمضمونهالشعري(

والتصويرأنهيوجدتمازجامؤثرامابينالزمانوالمكانيضمنهمابوساطةلوحةمن
م إزاء مدىإنفعاله تعبرعن التي إنالنقيضالمؤثر إذ ، الحياة في واقفمعينة

فيما وتشابكهما والزمان المكان طبيعة بحسب الموقف فيها يتكون الفنية )التجربة
بينهماوفيمابينالعناصراالخرىالمكونةللعملاإلبداعيمنلغةومضمونوموقف

(74)وهومانجدهبقوله(73)وغيرهامنالعناصر(
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هرُ           لمن ُأسائُل ال رسٌم وال أثٌر  رحلتم وأقام الدمُع والسَّ
 كنتم لعيني صباحًا المساء له       فعاضها البين لياًل ماله َسحرُ 
 وما ُأعابُ  بشي ٍءبعد فرقتكم         اال البقاَء فإني منه أعتذرُ 

النقيض جمالية بفعل أحبته فراق على والحزن االسى حالة تمثل يعرضلوحة إذ
النقيض عرض بين ما يبينها التي النفسية األزمة مدى يعرض والذي والتضاد
التداخل الزمكاني)رحلتم،وأقام(و)الفراق،البقاء(و)صباحا،مساًء(إذعرضهذا

انبهمافيتصويرحالتهالشعوريةومنتخبافيداللةعلىشدةألمالبعدوالفراقفأستع
النقيضفيداللةفنيةعلىعدممفارقتهأللمالفراقفهودائمالتذكرلهماجاعالمن
الزمانوالمكانضمنعالقاتالتناسبواإلحتواءالتيتعبرعنأزمةالشاعرالنفسية

النفسيعلىحٍدفجعلمنالنقيضالزمكانيضمنتقاناتالوعيالجمالي،والفكري،و
سواءوالذييقودالىتصويرلغةالشاعراإلنفعاليةوصراعاتهالمختلفة

 النقيض المكاني :
يمثل المكان ألن ذلك الببغاء؛ لدى المكاني المستوى النقيضعلى فاعلية تظهر
عنصرافعاالمنعناصرالتجربةاالدبية)فالعملاألدبيحينيفقدالمكانيةفهويفقد

فضالعنإنالمكانيمثل)الكيانالذييحتوي(75)يتهوبالتاليأصالته(خصوص
ويعرضالببغاءالنقيضالمكاني(73)علىخالصةالتفاعلبيناالنسانومجتمعه(

تعرضتكامل عميقة و التناقض، بحالة تتمثل داللتينظاهرية على قائما ؛كونه
طرفيالداللةألن)الفنمنصفاتهانيحملفيأعماقهالتوتروالتناقض،وعدم
ذلك ؛و وثيقة عالقات نظام اللغة من يخلق أن الشعر صدق يبقى و التفاوت،

توازنسريع(بالتعرضللق بلإيجاد أحدهما الفوضىليسبإستبعاد و وتينالنظام
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يحققاإلقناعوالتأثيرلدىالمتلقيكقولهفيأبياتبعثهاالىصديقهيحيىبن(77)

(73)دمحماالزدي
هِر غيُرك من ُيجيرِ   ُبقربك من ِبعاِدك أستجيُر                  وهل في الدَّ

 و                        وغبَت فما للذَّاتي ُحضورُ نأيَت فما لسلوائي ُدنُ 
مس الُبدورِ  وقد صاحْبُت إخوانا ولكن                   متى ُتغني عن الشَّ

فهذهكلهاتناقضاتقائمةعلىالحالةالنفسيةالتييعيشهاالشاعرعلىأثربعدهعن
اك)القرب،البعد(وصاحبهفداللةظاهريةبانتخابهذهالمتناقضاتالمكانيةفهن

تعبرعنمقداراأللم وداللةعميقة الحضور( الغياب، ) و  الدنو( النأي، (
النفسي،ومدىشعورهبالغربةعلىأثرفراقصاحبهفهوعندهبمثابةالشمسالتيال
تغنيعنالبدورفيإشارةالىقوةرابطةالصداقةبينهما،فكمَصحبمناخوان؛اآل

ي فالمستوىالظاهرأنه مننوائبالدهرواهواله والذيُيجيره  لديه المنفرد بقىهو
يكمنفيتغيرألفاظالنقيض.أماالداللةالعميقةفتكمنفيجماليةنقلاالحساس
والشعوربهذهالعالقةالوطيدةالتياليجدبديلعنها)فكلنسقيقفمقابلهنسق

ا الى لينتهي وتشاكال تضادا (آخر منسجمة وحدة  في والتناغم والتكامل لتألف

فضالعنتجلياتالمعنىوهوماعبرعنهأيضافيمدحسيفالدولةوجيشه(79)
(31)،بقوله

 أفادت بك األياُم فرط تجارٍب        كأنك في فرِق الزًّمان َمشيبُ 
رد الجياُد قريبُ   وكُل بعيٍد قربَّ الحين نحوه          سالهُبك الجُّ
 تباشر أقطار البالد كأنهـــــا        رياٌح لها في الخافقين ُهبــــوبُ 
 تماشى بفتيان كأن جســـومهم        لخفِتها فوق السروج ُقلـــــــوبُ 
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فالداللةالظاهرةتتمثلب)البعد،القرب(فيتصويرقوةهذاالجيشوقوةأميره
لديه،بفضلهذاالجيشوقوته،وانسيفالدولةالذيكلبعيدعنهليجدهقريب

الداللةالعميقةتكمنفيأنأعدائهاليفلتونمنقبضتهعلىالرغممنبعدهمعنه
أن وبذلكنجد قريبونمنهالينجونمنالهالك، فرسانهفهم بفضلقوة ؛اآلأنه

ةفيللنقيضوالتضادأهميةمؤثرةداخلالسياقالنصيإذ)تشكلبنيةالتضادخلخل
بنيةاللغةالتيتصبحقائمةعلىالمخالفةوالمصادمةولكنهذهالخلخلةكفيلةبإيقاظ
القارئواستنفارهكماأنهاتقودالىاليقظةلمواجهةمثلهذهالظاهرةاالسلوبيةبشكل

فيكونالمتلقيفيحالةمشاركةفكرية(31)تحققفيهاإتصاالمعالنصالمدروس(
يردمنتناقضاتووجدانيةمعا كنحوقولهفيوصفدير(32)لنصلمعرفةما .

(33)زعفرانوهوديرعجيبالبناءكثيرالرهبانوفيهجناتمنأنواعالزروعوالثمار

أبياتهبأكثرمننقيضوتضادفيداللةعلىُأنسهوبهجتهبهذا إذيقولفيهمضمًا
(34)المكان

هر عن سيئاته يِر من حسناتهِ           َصفْحُت لهذا الدَّ وعددُت يوَم الدَّ
 وَصبْحُت ُعمر الزْعَفران بضجٍة        أعاشت ُسرور القلَّب بعد مماتهِ 
مس اأُلنس بعد َشتاتهِ   عمرتُ  محلَّ اللَّهو بعد دُثورِه           وألفُت شَّ

المكانالذيعمر فهنايعرضاكثرمنتضادونقيضمضفياقوةإنفعالهعلىهذا
أخرىمجمعاالصحاب مرة فعاد وتهدمه، إندثاره، بعد فيه ولهوه أخرىبوجوده مرة
واالحباببعدتفرقهموشتتشملهم،فيومالديرمنحسناتالدهرالىالببغاءبعدما
ساءتاليهأيامدهره،فجماليةالمكانتظهربفعلعنصراأللفةبوساطةالمالزمة

نصورهالفنيةرهنبموازنتهبينحاجتهالنفسيةوالمشابكةبيناالنسانوالم كان،وا 
الىالمكاناألليف،وبينالواقعالمعيش)المكانالعادي(إذنقلعبرالنقيضما
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القارئ تجعل يبثنشوة االليفبأسلوب) للمكان صورة ( دثوره عمرت، ) بين
قوةاإلنفعالالتييوجدهافيبفعل(35)يشاركالتجربةوينفذالىقلبهاأويتآلفمعها(

وصفه،فضالعنذكرالمتناقضاتاالخرىمن)سيئات،حسنات(و)العيش
نمازادتهاقوةوتأثيرا.كما ،الموت(.والتيلمتكنإقحاماعلىاللوحةالوصفية،وا 

.(33)يلجأالىالخمرةكنوعمنالهروبمنالواقعالمعيش،إذيقول  
مر علينا األقداح ال الُعلبُ ونحُن في مج  لٍس ُتدير به الــــــ           خَّ

روِر يغتربُ   ينسى بأوطانه الحنين الى  الــــــ           أوطاِن من بالسُّ
 لوال حفاظي المشهور ما أمنُت              من بعِد بغداد َسلوتي حلبُ 

لنفسيالذييعيشهالشاعرفثنائية)الحنين،الغربة(تعرضمدىالقلقوالتوترا
فتكونالخمرةالوسيلةالتيينسىبهواقعهالمعيشوسأمهمنالحياة،كونهاتنسيه
حنينهالىديارهوموطنهاالصلي)حلب(فوظفهذاالنسقالظاهربتصويرألمه،
وبعدهعنأحبتهبدعمهلنسقمضمرعميقيعكسالذاتالمعذبة،والناقمةعلى

ه،والتيتقودهالىالخمرةكنوعمنالهروبمنالواقعالذييحياهوبذلكالدهروأهل
من نابعة ضدية ثنائية بفعل المكان تجاه الشاعر نفسية ، النقيضالمكاني مثل

التجربةالتيعاشهاوخبرأوضاعها.
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 الخاتمة : 
ظاهرةالنقيضفيوبعدهذهالجولةالمتنوعةفيديوانالببغاءوالتيوقففيهاعلى

التزويق ألجل يوظفها لم والتي ، لديه الظاهرة هذه مدىأهمية لنا تجلى و شعره

اللفظي،اوالجانبالصوتيوااليقاعيالذيدأبعلىتكرارهمنتطرقالىهذه

عن بوساطتها وعيقصديعبر عن لديه توظيفها كان إنما و بالدراسة، الظاهرة

،ونواٍحفنيةوجماليةكانلهاتأثيرها،ووجودهاضمنجوانبفكرية،ورؤىشعورية

نقيض فضالعن ، والدهر ، المجتمع و ، الحبيبة الثالثة بمحاورة اآلخر و األنا

الذين المبدعين من كشأنغيره وجدانه و الموتالتيشغلتفكره و الحياة ثنائية

يضدورهفيإظهارها،كماتطرقواالىهذهالثنائيةضمنرؤيةنفسيه،وفنيةكانللنق

السكونالىلوحاتتنبض يبثهمنحيويةشاعريةاحالة كانللنقيضالحركيوما

من عرضمتنوع بفضل الببغاء لدى شأن له فكان النقيضالزماني .أما بالحياة

الدالالتالزمانيةالتيتفيضبالصورالفنية،ثمكانللنقيضالمكانيدورهفيبيان

دىالشاعربوساطةعرضاثرالنقيضفيإظهارذلك.وبذلكاظهرأثرالمكانل

والعميقةفي الظاهرة، داللتها الببغاءانعرضالمتناقضاتوالتضاداتكانلها

إيرادمايرغبإيصالهالىاآلخرينبفعلعنصرالتأثيرواإلقناعالتيتشركالمتلقي

النسيجالشعريللوقوفعلىحاال ضمنبنية  تجاربتتوافقمعنوازعمعها تو

النفساإلنسانية.
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33م:1935ينظرـانتصارالزمن،دمحمعبدالحسينالدعمي،دارآفاقعربية،بغداد،33
9ت:1ينظرـالشعروالزمن،جاللالخياط،دارالحريةللطباعة،بغداد،د34
51ديوانالببغاء،35
33م:1955،مكتبةالنهضة،مصر،5الشايب،طينظرـاصولالنقداالدبي،احمد33
152ديوانالببغاء:37
الخمرياتفيشعرالشريفالعقيلي،نورعليمظهر،رسالةماجستير،كليةالتربية33 ينظرـ

24ـ19م:2121للبنات،جامعةبغداد،
344ـ341ينظرـفنونالشعرفيمجتمعالحمدانيين:39
131:ديوانالببغاء71
نظرياتمعاصرةفيتفسيراالدب،سميرسعدحجازي،ط71 ،داراالفاقالعربية،1ينظرـ

114م:2111القاهرة،
م1933االسسالجماليةفيالنقداالدبي،عزالديناسماعيل،دارالشؤونالثقافية،بغداد،72
352:
اهلي،حميدبلوحي،اتحادالكتابالعربآلياتالخطابالنقديالعربيفيمقارنةالشعرالج73

99م:2114،دمشق،
33.ديوانالببغاء:74
ط75 ، غالبهلسا ترجمة ، جاستونباشالر جمالياتالمكان، ،1. بغداد الجاحظ، دار ،

3م:1931
13:2م،1931.الروايةوالمكان،ياسينالنصير،دارالحريةللطباعة،بغداد،73
215لشعرالعباسيـقضاياوظواهر:.ا77
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37.ديوانالببغاء:73
التقابلالجماليفيالنصالقراني،جمعةحسين،ط79 1. دمشق، دارالنمير، م2115،
154:

42.ديوانالببغاء:31
ة.مبادىءالنقداالدبي،ريتشاردز،ترجمة.مصطفىبدوي،وزارةالثقافةواالرشاد،القاهر31

133،د.ت،
جمالياتاالسلوبوالتلقي،موسىربابعة،ط32 االردن،1.ينظرـ م:2111،دارحمادة

151
57ينظرـهامشديوانالببغاء:33
57.المصدرالسابقنفسه:34
147م،1937،بيروت،2.فنالوصفوتطورهفيالشعرالعربي،ايلياالحاوي،ط35
45ء:.ديوانالببغا33

 مصادر البحث 
القرانالكريم.

االسسالجماليةفيالنقداالدبي،عزالديناسماعيل،دارالشوؤنالثقافية، .1
 م1933بغداد،

 م2114،نهضةمصر،القاهرة،3اسسالنقداالدبي،احمداحمدبدوي،ط .2
 م1955،مكتبةالنهضة،مصر،5اصولالنقداالدبي،احمدالشايب،ط .3
 م1935انتصارالزمن،دمحمعبدالحسينالدعمي،دارآفاقعربية،بغداد، .4
النهضة .5 مكتبة ، الجليلحسني، عبد الجاهلي، فيالشعر والزمان االنسان

 م1933المصرية،القاهرة،
آلياتالخطابالنقديالعربيفيمقارنةالشعرالجاهلي،حميدبلوحي،اتحاد .3

 م2114الكتابالعرب،دمشق،
ط .7 دمحمبركات، ، والوظيفة بينالجمالية اليوم للنشر،1بالغتنا داروائل ،

 م2114االردن،

،2دمحمهارون،ط.البيانوالتبيين،ابوعثمانعمروبنبحرالجاحظ،تح.عبدالسالم3
م1931مكتبةالخانجي،مصر،

ت1.تاريخاالدبالعربي،عمرفروخ،دارالعلمللماليين،بيروت،د9
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،تاريخبغداد،الحافظابوبكراحمدبنعليالخطيبالبغدادي،دارالكتابالعربي،11
ت1د÷بيروتـلبنان،

ف11 التراثوالتجديد ،. المطبوعاتالجامعية ديوان عثمانحشالف، السياب، يشعر
م1933الجزائر،
م1972،دارحمدومحيو،1.تزييناالسواقفياخبارالعشاق،داوداالنطاكي،ط12
ط13 ، حسين جمعة ، النصالقراني في الجمالي التقابل ،1، دمشق ، النمير دار  ،

م2115
 م2119رالديوب،الهيئةالعامةالسوريةللكتاب،دمشق،.الثنائياتالضدية،سم14
 م2111،دارحمادة،االردن،1جمالياتاالسلوبوالتلقي،موسىربابعة،ط15

،دارالجاحظ،بغداد،1.جمالياتالمكان،جاستونباشالر،ترجمةغالبهلسا،ط13
م1931
العباسي17 القصيدة في الصراع دمشق.حركية ، العراب دار ، السويداوي حمد ناظم ، ة
م2112،
.الحياةوالموتفيالشعرالعراقيالمعاصر،سعيدعبدالرضا،اطروحةدكتوراه،كلية13.

م2112التربية،الجامعةالمستنصرية،العراق،
ك19 ، ماجستير رسالة علي، مظهر نور الشريفالعقيلي، الخمرياتفيشعر التربية. لية

م2121للبناتى،جامعةبغداد،
،دار1.ديوانالببغاء،عبدالواحدبننصرالمخزومي،تح،سعودمحمودعبدالجابر،ط21

م2114الحامد،االردن،
م1931.الروايةوالمكان،ياسيالنصير،دارالحريةللطباعة،بغداد،21
،المؤسسةالعربيةللنشر،2يالقديم،حسامااللوسي،ط.الزملنفيالفكرالدينيوالفلسف22

م1931هــ1411
1933.الشريفالرضيبودليرالعرب،دكتورمحفوظ،دارالريحاني،بيروت،23
،بغداد،34،م2.شعرالببغاء،هاللناجي،فرزمنمجلةالمجمعالعلميالعراقيج24

م1933هـت1413
م1937العباسي،سعداسماعيلشلبي،دارومكتبةغريب،القاهرة،.الشعر25
م2111،دارجرير،االردن،1.الشعرالعباسيـقضاياوظواهر،عبدالفتاحنافع،ط23
م1991.الشعروالرسم،فرانكلينروجز،ترجمةميمصطفى،دارالحرية،بغداد،27
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ت1ط،دارالحرية،بغداد،د.الشعروالزمن،جاللالخيا23
هــ1413.الشعرولغةالتضاد،مختارابوغالي،حولياتكليةاالداب،جامعةالكويت،29
م1995ت
ط31  الرباعي، القادر عبد ، ابيتمام فيشعر الفنية الصورة الدراساتاالدبية1. مركز ،

م1931واللغوية،
ترجمة،اسعدحليم،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة،.ضرورةالفن،ارنستفيشير،31

م1971
ت1،منشاةالمعارف،مصر،د2.فلسفةالبالغةبينالتقنيةوالتطور،رجاءعيد،ط32
،دارالكتاباللبناني،بيروت،2.فنالوصفوتطورهفيالشعرالعربي،ايلياالحاوي،ط33

م1937
ت1شعرفيمجتمعالحمدانيين،مصطفىالشكعة،عالمالكتب،بيروت،د.فنونال34
م1937،مؤسسةاالبحاثالعربية،بيروت،1.فيالشعرية،كمالابوديب،ط35
،مط.االميرية،بوالق،مادةنقض3.القاموسالمحيط،الفيروزابادي،ط33
فيضوءالمقاربةالقرائنية،سهامسالمة،مجلةكلية.قصيدةرسالةالحبللعباسبناالحنف37

م2113،13االداب،االسماعيلية،ع
ت1قضيةالزمنفيالشعرالعربي،فاطمةمحجوب،دارالمعارف،د33
لسانالعرب،البنمنظور،مادةنقض39
م2115،االردن،،دارصفاء1.لغةالتضادفيشعراملدنقل،عاصمدمحمامين،ط41
مبادىءالنقداالدبي،ريتشاردز،ترجمة.مصطفىبدوي،وزارةالثقافةواالرشاد،القاهرة،41
ت1د

،المؤسسةالتربويةللدراسات،بيروت،1المتنبيبينالبطولةواالغتراب،حياةشرارة،ط42
م1931

،دمشق2و،ترجمةد.ساميالدروبي،ط.مسائلفلسفةالفنالمعاصرة،جونماريجوتي43
م1935،
موسوعةالمصطلحالنقدي،دسي.ميريك،ترجمة.عبدالواحدلؤلؤة،دارالرشيد،بغداد،44
ت1د

.المنتظمفيتاريخالملوكواالمم،ابوالفرجعبدالرحمنبنعليبنالجوزي،دائرةالمعارف45
م1953الدكن،العثمانية،حيدرآباد،
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،داراالفاقالعربية،القاهرة1.نظرياتمعاصرةفيتفسيراالدب،سميرسعدحجازي،ط43
م2111،
م1939،دارالشؤونالثقافية،بغداد،1نقدالشعرفيالمنظورالنفسي،ريكانابراهيم،ط47
الزمان،ابنخلكا43 ،دار1ن،تح.احسانعباس،ط.وفياتاالعيانفيانباءابناءهذا

ت1الثقافة،بيروت،د
.يتيمةالدهر،ابومنصورعبدالملكبندمحمالثعالبي،تح.دمحممحييالدينعبدالحميد،49
م1947،مكتبةالحسين،القاهرة،1ط

 


