
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 
 كلية اآداب واللغات

 اآداب واللغة العربية قسم
 

 

 

 

 في اآداب واللغة العربية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر
 تخصص: أدب حديث ومعاصر

 

 

 

 ه1437ه/1436 السنة الجامعية:
 م    2016م/2015                                       

بنية التضاد في قصيدة عن المياد 
 والموت لعبد الوهاب البياتي

 إعداد الطالبة:
 زهرة عبادلية 

 :اأستاذ إشراف
 رماي يعل 



 



 قال تعاىل:
 ى الل   ر  ي   س  ف   او ل  م  اع   ل  "ق  

 ه  ل  و  س  ر  و   م  ك  ل  م  ع  
"ون  من  ؤ  م  ل  ا  و      

105سورة التوبة االية   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 مقدمة 
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املبين على مجلة من املتضادات من خري وشر،ظالم الطبيعي  قاعهاإياحلياة هلا حركة      
يصور الكون وحركته فيه فتصبح بنية فهو الشاعر جزء من هذا الوجود  كونونور،عدل وظلم،

  . التضاد الشعرية صور التضاد املاثلة من مفردات احلياة اليومية
وخاصة عند البيايت اليت املعاصرين ،شعراء الوالقول عن ظاهرة مجع املتنافرات جنده عند 

ومن بينها  اآلخرينالشعراء  آللياتمغايرة  آلياتوظفها وفق  ،يف شعرهغالبة مسة  أصبحت
  .واأللوان واألشياءالدخول يف الطبيعة 

الوهاب البيايت من خالل ومن هذا املنطلق اخرتنا دراسة هذه الظاهرة يف شعر عبد 
جسد فيها ذلك الصراع  ،قصيدته عن امليالد واملوت اليت متثل مرحلة مهمة يف سريته الشعرية

  .وجرح وحب الشاعر ألالمعاكسة  أةثابة املر فهي مبيعرتي ذاته مع الواقع اخلارجي  الذياليت ا
ة يف دراسة هذه الظاهرة وقد كان الدافع احلقيقي الختيارها هلذا املوضوع هو رغبتنا اجلاحم

 فعيلةتن البيايت هو ابرز الشعراء أل إليهمي ر يوتوضيح مقصدية الشاعر من خالهلا واىل ما 
جيمع شعره بني حقائق الوعي االجتماعي وحرارة االنفعال الشخصي  ،نغماو أحالهم شاعرية 

والموت لعبد بنية التضاد في قصيدة الميالد عن الميالد  :بوعلى هذا جاء حبثنا موسوما
   .الوهاب البياتي

  :كاأليتفرضها هذا العنوان هي  ومن بني التساؤالت اليت      
  ؟ ذا القدراستخدام هذه الظاهرة يف شعره  إىلملاذا جلأ البيايت   

  الشاعر ؟ هااحلقائق اليت عاشكانت امتداد لظالل وهل  
لك تضمنت فصلني ذخطة تساعد على معاجلة اتبعنا  و لالجابة على هاته األسئلة

والذي تضمن احلديث عن مفهوم "الرؤية واملفهوم"عنوان التضاد  األولالفصل محل  ،وخامتة
التكلم عن مذاهب  إىل األخريلنصل يف  ،نشأته أسبابالتضاد لغة واصطالحا مع ذكر 

 الذيحول متظهرات التضاد يف النص الشعري  الفصل الثانيومتحور  ،األضداداللغويني يف 
ه األصواتتناول التضاد الصويت دراسة : مستويات  أربع إىلقسم  رة و املهموسة وداللتها و ا



 مقدمة 
 

 ب 
 

 ،ي وقد انطلقنا فيه بداية من العنوان وتوضيح الصور التضادية فيهظالتناقض بينها مث اللف إبرازو 
 ،احلركة والسكون املقارنة بني اجلمل االمسية والفعلية من خالل ثنائيت إىلوتطرق التضاد الرتكييب 

التضاد الداليل فاحتوى على عنصرين احلقول الداللية املتضادة وبنية التضاد املتمثلة يف  أما
  .من نتائج  إليهوصلنا  الوطن والسلطة وختمنا حبثنا خبامتة مجعت حصيلة ما

 األنسب ألنه ، واإلحصاءاملنهج األسلويب مستعينا بآلييت الوصف واملنهج التبع هو 
عدد من املصادر على وتركزت مكتبة البحث  األديبية العمل ؤ ينظم ر  ألنهوكذلك  ،يتلدراس

  : أمههاواملراجع كان 
       األضداد وترمجتها يف القرأن الكرمي :بطرش حممد ملني

  البنيات األسلوبية يف ديوان املوت يف احلياة: الياس مستاري      
       

ا هو كثرة  :ومن الصعوبات اليت واجهتين     املراجع مع ضيق الوقت ،وتشابه الدراسات و كأ
   .تستنسخ بعضها البعض 

املشرف على رمحاين الذي مهد لنا سبيل البحث  لألستاذنتقدم بالشكر اجلزيل  األخريويف 
  .اهللا سند الطلبة العلم واملعرفة وأدامهالسديد فجزاه اهللا عنا كل خري  والرأيدربنا للنصيحة  وأنار



  .التضاد الرؤية والمفهوم: الفصل األول

I. مفهوم التضاد.  

  .لغة -1-1                           

  .صطالحاا -1-2

II.  األضداد نشأةأسباب.  

  .خارجيةالسباب األ -1-1       

  .جتماعيةاالسباب األ -1-2        

  .داخليةالسباب األ -1-3       

III. مذاهب اللغويين في األضداد.  

  .األضدادمنكروا  -1-1      

  .مثبتوا األضداد -1-2      

.األضداد بين المضيقين والموسعين -1-3               
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I. تعريف التضاد:  

د: جاء يف لسان العرب: لغة) 1 كل شيء ضاد، شيئا ليغلبه، فالسواد ضد البياض، والرجاء : الضّ
  .)1( »ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك والليلضد اليأس، واملوت ضد احلياة، 

د بالكسرة، : وجاء يف قاموس احمليط     املثل، واملخالف ضدّ ويكون مجعا، ومنه : والضديدالضّ
َ ﴿ :قوله تعاىل َ و ُ و كُ ي َ و ن ْ لَ عَ  ن ْ ي  ، وضده يف اخلصومة غلبه، وعنه صرفه ومنعه برفق،)2( ﴾اضدَّ  هم

   )3(.والقرىب مألها، وأضد غضب، وبنو ضد بالكسرة قبيلة من عاد، وضاده خالفه، ومها متضادان

  :اصطالحا) 2

وع واحد يستحيل على موض تتعقبانالضدان مها صفتان وجوديتان :"عند علماء المنطق -1-1
  )4(.عليه، كاألبيض واألسود اجتماعهما

الكلمة الواحدة مبعنيني  ستعمالامصطلح التضاد هو  ونيطلق اللغوي :عند اللغويين -1-2
 ا مواتن القدامى مل يهو فاللغوي(...) على شيء يف زمن واحد،  جتماعهمااميكن  متضادين، ال

ا " اجلون"لفظة : إال بقدر يسري، مثال  لل ، ولفظة اجلاألبيضاليت تطلق على األسود، كما يراد 
  يم اليت تطلق على احلقري والعظ

  

                                                   
لد الرابع، دار صادر، بريوت، ط: لسان العرب: ورنظم بنا  -  1   .113م، ص1997، 1ا
  ".82اآلية : "سورة مرمي  -  2
لد األول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : الشريازي الفريوزابادي  -  3   .329، ص)1999/ه1420(قاموس احمليط، ا
يف  نيل شهادة املاسرت عن أيب بكر محزة، مذكرة ضمن متطلبات  اللغة الفرنسيةإىل يف القرآن الكرمي األضداد وترمجتها: بطرش حممد ملني  -  4

    . 1، ص2007/2008الرتمجة، كلية اآلداب واللغات جامعة منتوري، قسنطينة 
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أما إذا ذهبنا إىل علماء اللغة احملدثون، فنجدهم قد درسوا األضداد من زاوية أخرى ختتلف      
،  ىنعن نظرية اللغويني القدامى، فاألضداد عندهم هي كلمتان ختتلفان نطقا، ويتضادان مع

      )1(.اخل...كالقصري يف مقابل الطويل، واحلسن يف مقابل القبيح، والذكر مقابل األنثى

مفهوما : نوع من املشرتك اللفظي، فقد نقل عنهم السيوطي قوهلم وهو: صوليينعند األ -1-3
يف الصدق على شيء واحد، كاحليض  اجتماعهمااللفظ املشرتك إما أن يتباينا بأن ال ميكن 

ما مدلوال  والطهر،   )2(»…لواحد يف زمن واحد، أو يتواصال اجتماعهماجيوز  ، وال)القرء(فإ

قد يتفق اللفظ وخيتلف معناه، فيكون اللفظ الواحد  «:وقد قال قطرب يف تقسيماته لأللفاظ     
ليت يريدها الدين واألمة الرجل وحده، حنو قوله ا مةاأل: نيني فصاعدا، وذلك مثلالدال على مع

َ ﴿ :تعاىل ْ  إن َ إبـ َ ر َ كَ اهيم  َ أٌ  ان َ م َ  ة قامة الرجل،  القامة،: الرجل وحده يؤمت به، األمة: ، األمة(3) ﴾ اانتَ ق
ن املتضاد إ، وعليه ميكن القول التناقض: تخوفمن األمم، ومنه التخوف من اخلوف، وال ةواألم

  )4(.فيه يصل إىل درجة التضاد االختالفعند قطرب هو املشرتك اللفظي، ألن 

[...]  و املطابقة والتطبيق،أتضاد عندهم ميكن تسميته بالطباق ال: عند علماء البديع -1-4
فيه الضدان  اتفق طباق إجياب وهو ما: وهو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم، وهو نوعان

َ ﴿ :إجيابا وسلبا، كقوله تعاىل ْ و َ حتَ ٌ س ْ هٌ بـ ْ أَ  م َ يـ َ  ااظَ ق ُ و ْ ه ُ م  ُ ر مابني لفظني  هنا االجياب  والتضاد، )5( ﴾ودْ ق
فيه الضدان إجيابا وسلبا، كأن يؤتى بفعلني  اختلف ، أما الطباق السلب، هو ما)رقود ≠ أيقاظا(

                                                   
  .152، ص2002، 1يف علم الداللة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مجهورية مصر العربية، ط: حممد سعيد حممد. د  -  1
  .154ص: املرجع نفسه  -  2
  ".120اآلیة "سورة النحل   -  3
  .71و70، ص)1984/ه1405(، 1دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طاألضداد، : قطرب  -  4
  ".18اآلیة : "سورة الكھف  -  5
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َ  ﴿ :، حنو قوله تعاىل)1(أحدمها مثبت واآلخر منفي ْ تـ ْ لَ ع َ  م َ م ْ ا يف نـ َ ف ْ لَ عْ أَ  الَ سي و َ م  َ  ام ْ يف نـ  ﴾سكْ ف
  .أعلمتعلم وال  :هنا جنده قد جتلى يف لفظتني: ، فالطباق)2(

، إذ )األضداد يف كالم العرب(ولعل أدق تعريف التضاد هو قول أيب الطيب اللغوي يف كتابه     
خالف الشيء ضد له، أال  ، وليس ما(...)األضداد مجع ضد، وبضد كل شيء ما نافاه « :يقول
ف، وضد اجلهل العلم، ضعالقوة واجلهل خمتلفان وليس بضدين، إمنا القوة ضد ال أنترى 

   )3(».أعم من التضاد، إذ كل متضادين خمتلفني، وليس كل خمتلفني ضدين فاالختالف

ملصطلح التضاد، أن التضاد هو نوع  واالصطالحيةاللغوية  نستنتج من خالل هذه التعاريف    
من العالقة بني املعاين، إذ انه مبجرد ذكر معىن من املعاين، يدعوا ضد هذا املعىن إىل الذهن، وجنده 

، وهو ضد واالختالف، والنقيض التغايرخاصة يف األلوان ، فالتضاد يف مفهومه العام هو 
 .التشاكل

II. ة األضدادأأسباب نش:  

أسباب خارجية، وأسباب : الدكتور أمحد خمتار عمر يف نشأة األضداد ثالثة حماور كربى ذكر    
  :اجتماعيةداخلية، واألخرى 

  : تكون من صميم اللغة صرفها أو حنوها مثل وهي اليت ال: األسباب الخارجية -1

حلي وهو يكون أحد املعنيني املتضادين من العرب، واملعىن الثاين : اللهجات اختالف -1-1
ومثال هذا قول . )4(آخر، مسع بعضهم من بعض، فأخذ هؤالء عن هؤالء، كما قال الدكتور أمحد

« : ، وأوضح من هذا قوله)5(».الضوء: الظلمة، والسدفة يف لغة قيس: والسدفة يف لغة متيم: أنباري

                                                   
           .132، ص1999، 1البالغة واألسلوب، دار األھلیة للنشر والتوزیع، االردن، عمان، ط: یوسف أبو العدوس  -   1
                                                                                                                                           "116اآلیة "سورة المائدة   -  2
  .33، دمشق، ص1963، 1الم العرب، حتقيق الدكتور عزة حسن، طكاألضداد يف     اللغوي أيب الطيب  -  3
  .203، ص1992، 3لقاهرة، مصر، ط علم الداللة، دار عامل للكتب،ا: خمتار عمر أمحد  -  4
  .311، ص2009، )دط(دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، : صبحي الصاحل  -  5
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إذا وقع احلرف على معنيني متضادين فمحال أن يكون العريب أوقعه عليها مبساواة منه، بينهما، « 
فاجلون لألبيض يف لغة حي : ، وقالوا[...] حلي غريهولكن أحد املعنيني من العرب، واملعىن اآلخر 

  .)1(»من اآلخر الفريقنيمن العرب واجلون لألسود يف لغة أخرى ، مث أخذ 

من اللغات  ظغة العربية بعض األلفالال اقرتاض وهي: من اللغات األخرى ضاالقترا -1-2
من األضداد، وتعين يف ) بسل(، فكلمة )أسرة اللغات السامية ( املشرتكة معها يف األسرة الواحدة 

و واحلالل، ويف العربية تعين احلرام ال غري، فقد يكون أصلها يف العربية احلالل، مث م العربية احلرا
  )2(.ضت العربية معىن احلرام من العربية فصارت من األضداد يف العربيةقرت ا

دافعا ألن يعطي  االجتماعية والسلوكيات االعتقاداتوتكون يف بعض : االجتماعيةاألسباب  2
هي تلك العادات اليت تسيطر على جل أفراد اجلماعة اللغوية، فينشأ  ، أومتضاديناللفظ معنيني 

  :نلحظها يف أربع حاالت هي االجتماعيةالتطور اللغوي، وأسباب 

نا على سلوك بعض الناس، ومها من احلاالت النفسية اليت تسيطر أحيا: التفاؤل والتشاؤم -1-1
ة تعكس ذلك كله، مما يفسر لنا بعض  م بذكر كلمة، وقد يتفاعل بذكر األخرى، واللغاءفقد يتش

  .»من األضداد مفازة  «: قول ثعلب: مثل. كلمات األضداد

  )3(».السليم التفاؤلمفعلة من فوز الرجل إذا مات، ومفازة من الفوز على جنس 

، وكل الكلمات املشتقة من اجلذر يؤدي معىن الفوز والفالح )ف و ز(جذرها اللغوي ) املفازة(و
، )4(.ذا اللفظ للنجاة من هلكتها لأن العرب أطلقتها على الصحراء املهلكة، يتفاءوالنصر، إال 

                                                   
  .204علم الداللة، ص: عمر أمحد خمتار  -  1
  .164يف علم الداللة، ص: حممد سعيد حممد -  2
  .397، ص 2،2007الداللية يف العربية، دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط املعىن وظالل املعىن، أنظمة: حممد حممد يونس علي  -  3
  .164ص:  نفسه املرجع  -  4
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ا املرأة )العيفة ( وكذا كلمة  ، اليت هي نكاية يف احلسد، أو لتعاف املوت ذلك ابنها، اليت تسمي 
  )1(.االبن

قه على  يف تعلي .منظور بابنويقول حممد بن مكرم بن علي األنصاري املعروف : التطير -1-2
م تطريوا من اللديغ فقلبوا املعىن « مبعىن اللديغ،) السليم(كلمة    )2(»...وإمنا مسي اللديغ سليما أل

يف "وقد ورد مفهوم التهكم عند الدكتور حممد سعد حممد يف كتابه  «:التهكم والسخرية -1-3
صفة سيئة، فإنه ال جيد إال حيمل ، والذي يعين به أن املرء إذا أراد أن يتهكم على من "علم الداللة

يا عاقل، : ن يصفه بعكس هذه الصفة اليت هي ضدها، فإذا أريد التهكم على األمحق، قيل لهأ
ى اجلاهل للفتوى،  و ، والتهكم أ)3(.»قل يا إمام األئمة أو شيء كذلك: قيل لهوإذا تصدّ

  )4(.هو التلفظ مبا يكره التلفظ به: التعويض

حبوا مرحبا بفالن إذا أ: االستهزاءومما يشبه األضداد، قوهلم يف  «:األنباري ابنومن مثل قول      
  )5(»ال مرحبا به: قربه، ومرحبا به إذا مل يريدوا قربه، فمعناه على هذا التأويل

قد يدفع اخلوف من احلسد طائفة من اجلماعة اللغوية إىل تسمية : الخوف من الحسد -1-4
 لعربيطلقها ا) شوهاء(كلمة : ء النقصان والفساد، من هذا مثال األشياء السليمة الكاملة بأمسا

على الفرس القبيحة، وهذا هو األصل، مث أطلقوها إرادة دفع احلسد على الفرس اجلميلة املتكاملة 
يطلقها العرب على املرأة احلمقاء، ضعيفة العقل، وهذا هو ) بلهاء(ذلك كلمة : اخللق، ومثل

ا خشية  ) اخلشيب(كلمة : احلسد على املرأة العاقلة الكاملة، ومثل ذلك أيضااألصل، مث يطلقو

                                                   
  .138، ص2003، )دط(فقه اللغة العربية، دار هومة للطبع والنشر، بوزريعة، اجلزائر، : صاحل العيد بلعيد  -  1
  .397، صاملعىن وظالل املعىن: حممد حممد يونس علي  -  2
  .165يف علم الداللة، ص: حممد سعيد حممد  -  3
  .139، صفقه اللغة العربية : صاحل العيد بلعيد  -  4
  .257، ص1987/ه1407األضداد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، : األنباري ابن  -  5
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ا يف األصل على السيف األثلم، مث أطلقوها بعد ذلك على السيف املصقول درءا  يطلقو
  )1(.للحسد

املة أو يف مقام مدح)2(.إطالق البصري على األعمى: التأدب -1-5   .، على سبيل ا

كانت من أمور اللغة خاصة، وداخلة يف تكوينها، وتتلخص  وهي ما: األسباب الداخلية 3
سباب مرتبطة باملعىن، وأسباب مرتبطة باللفظ، وأسباب أباب األضداد الداخلية يف ثالثة، أس

  )3(:مرتبطة بالصيغة

  :وهذا بدوره يتفرع إىل أمور: أسباب مرتبطة بالمعنى: أولها

، وهو أن يكون املعىن "عموم املعىن األصلي"ويسميه الدكتور عبد التواب : المعنى اتساع -1-1
األصلي للفظة عاما قد يتخصص يف هلجة من اللهجات مبعىن، ويتخصص يف هلجة أخرى يف 

، االتساع، أوقد يكون األصل ملعىن واحد مث تفرع ليشمل املعىن اآلخر على جهة )4(مضاد اجتاه
 : وهلذا النوع أمثلة كثرية منها

، ستغاثةباال، واملستغيث يصرخ رخ باإلغاثةص، ألن املغيث ي(...)واملستغيث للمغيث : الصارخ
  ).5(األنباري نابمن باب، كما قال  فأصلهما

ا تعين : الطرب خفة تلحق اإلنسان يف وقت : صل الطربعند العرب الفرح، وتعين احلزن، وأفإ
  )6(.فرحه وحزنه، ولذلك مسي به الفرح واحلزن كالمها

                                                   
  .166، صيف علم الداللة: حممد سعيد حممد  -  1
  .397املعىن وظالل املعىن، ص: حممد حممد يونس علي  -  2
  .214علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  -  3
  .344، ص420/1999، 6اخلاجني، القاهرة، مصر، ط فصول يف فقه اللغة، مكتبة: رمضان عبد التواب  -  4
  .8/9ضداد، صاأل: األنباري ابن  -  5
  .167ص . م الداللةيف عل: حممد سعيد حممد  -  6
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. )1(وهو نقل للفظ من معناه األصلي إىل غريه، وقد يؤدي إىل التضاد: المرسلالمجاز  -1-2
از كلمة  الفرد تارة، واجلماعة تارة أخرى والكلمة يف أصلها : للداللة على املعىن )أمة(أمثلة هذا ا

ل املبالغة، فيقاللداللة على الفرد من قبيل التشبيه على سبيل  انتقلتللداللة على اجلماعة، وقد 
ة ذكائه مساويا لعقول األمة، حمة واحدة، يف رجاحة عقله مثال، فالن كان أ اللفظة  واستعريتدّ

  .)2( ﴾إن إبراهيم كان أمة ﴿ :اليت تدل على اجلماعة، لتدل عليه مبفرده، ومن ذلك قوله تعاىل

  .ومن ذلك أيضا قول أمحد شوقي يف رثائه لسعد زغلول

  .)3(ولكن سعدا أمة بني واحد          كان سعد واحدا بني أمة  وما    

جع الدكتور أمحد خمتار عمر هذا السبب إىل الدكتور حيي كمال ر أ: المجاز العقلي -1-3
املفعول وإطالق املفعول  اسمالفاعل وإرادة  اسمإنه أمر مألوف يف اللغات السامية إطالق «:قال

از العقلي   .لألول مثالوضرب .»إرادة الفاعل، وذلك على سبيل ا

َ  ﴿ :، مبعىن املفعول؛ ومبعىن الفاعل يف قوله تعاىل)مستور(لفظة  َ إذَ و َ ا قـ ُ  تَ أْ ر ْ الق َ ر َ  آن َ ج َ نَ لْ ع ْ ا بـ  كَ نَ يـ
 َ َ و َ بـ ْ َ  ني ُ  الَ  الذين ْ يـ َ منُ ؤ َ باآلَ  ون َ خر َ ة حج َ اب ْ ا م َ تُ س   ساتر :مبعىن  .)4( ﴾ا ور

ام يف معىن كلمة، وعمومه قد : اإلبهام في المعنى األصلي -1-4 يرى بعض اللغويني أن اإل
يؤدي إىل نوع من التضاد، فالكلمة ذات املعىن العام قد يتحدد معناها مع الزمن ولكن هذا 

التطور، يتخذ طريقتني متضادين، فينتج عن ذلك أن يتخصص معناها يف هلجة بشكل يضاد 
من  االنتتقال اليت تعين يف أصلها) وثب(لك بكلمة ميكن التمثيل لذ ، و)5(.معناها يف هلجة أخرى

                                                   
  .139فقه اللغة العربية، ص : صاحل بلعيد  -  1
  ".120 اآلية: "سورة النحل  -  2
  .221، ص2009، 1الداللية احلديثة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط النظريات علم الداللة و: حسام البهنساوي  -  3
  ".515اآلية "اإلسراء  سورة -  4
  .207علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  -  5
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يف اللهجات الشمالية يف أرض  انفردتمن حال إىل حال أخرى، من غري تعيني هلذه األحوال، مث 
  )1(.، ويف اللهجات مبعىن اجللوسالوقوف العرب، مبعىن

ذا السبب الدكتور إبراهيم أنيس ويعين : التصاحب الذهني للمعاني المتضادة -1-5 قال 
املعىن املضاد، وهو يرى أن  استحضارأحد املعاين يف الذهن، يتتبع إعادة  استحضاربذلك هو 

الت، فهي صلة وثيقة بني الدالالت فلسنا نذكر األبيض، إال ذكرنا معه صالصلة الضدية أقوى ال
ا بكلمة * جيمس gieseاألسود، مث جند هذه الفكرة لدى اللغوي  اليت  )2()البني(وميكن التمثيل 

َ لَ  ﴿ :تعين الفراق، وتعين أيضا الوصال، كما يف قوله تعاىل ْ ق َ  د َ تـ َ طَ ق َ  ع ْ بـ ْ كُ نَ يـ ، يف قراءة من رفيع ﴾م 
البني على الفاعلية، يعين وصلكم من حيث كان املعىن يتحدد من خالل الشخص املتكلم، فأما 

عىن ميكون مفارقا للجماعة أو موصوال جبماعة أخرى،ألن الفراق يستوجب يف الذهن  أن
  )3(.الوصال

ضده زيادة  باسمقد تنشأ بعض األضداد عن طريق التعبري عن أمر : زيادة القوة التعبيرية -1-6
من لغات  أمثلةالسامع، وضرب الدكتور أمحد خمتار لذلك  االهتماميف القوة التعبريية، إسرتعاء 

 ابن: أال ترانا إذا أعجبنا بشخص قلنا عنه" ي كنقل حممد األنطا : خمتلفة، فمن العربية مثال
قامت  المرأة، وقولك )4(.»شيئا قلنا عنه إنه فضيع  استحسناوإذا ...الكلب، شيطان ملعون، 

احلقيقي  فالنة رجل، أو فالنة كلها رجولة، وأنت ال تعين املدلول: بعمل يستشعر فيه الشهامة
، وأصل )شقي(ال مدحا، أو قولك لتدليل الطفل الصغري بكلمة  باسالكالم للكلمة، وإال لكان 
  .هذه الكلمة حتمل

                                                   
  .168يف علم الداللة، : سعيد حممد محمد -  1
ما وجد له شواهد يف  وحدد حبثه بفرتة العصر اجلاهلي وحاول اال يقبل من االضداد اال1894سنة هو مستشرق املاين كتب رسالة عن االضداد * 

  .هذا الشعر ومل يدخل الشواهد القرأنية ونصوص احلديث الشريف والشعر االسالمي و االموي
  .258األضداد، ص: ابن األنباري  -  2
  .169، صفي علم الداللة: محمد سعید محمد  -  3
  .208.209، صعلم الداللة: أحمد مختار عمر  -  4
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َ  ﴿ :معىن التعاسة، وهو مقابل ملعىن السعادة، مثل قوله تعاىل ْ ف ُ منـ ْ ه ُ شَ  م َ  قي َ و ْ س  )1( ﴾ عيد

  : واليت تعين بذات اللفظ وشكله وهي على أربعة فروع: األسباب الداخلية المرتبطة باللفظ: ثانيا

يف اجلذر اللغوي  اختالفهماوذلك بأن تتفق كلمتان، مع : االشتقاقياألصل  اختالف -1-1
الذي ) ضاع(يف صيغة واحدة، مث يتصادف أن يكون معنامها متضادين، فمن ذلك مثال الفعل 

، واالنتشاريعد من األضداد، غذ حيمل معنيني متضادين، األول من الضياع، والثاين من الظهور 
فيه الفعل ضاع يضيع ضياعا، أما الثاين فيصرف : غري أن املعىن األول يصرف فيه الفعل على

  ) .ض وع(، واجلذر الثاين )ض ي ع(ضاع يضوع ضوعا، وعليه فاجلذر األول : على

هو تطور صويت حلرف من حروف الكلمة عرب العصور املتتالية، فيتحول إىل : اإلبدال -1-2
حتمل معىن مضادا هلا، فتشرتك الكلمتان يف اللفظ،  فتوافق الكلمة كلمة أخرى حرف آخر

  .، الذي يعين أخفى وكذلك يعين أظهر، قال الفرزدق)رسأ(لفظة : مثل. ىنويتضادان يف املع

 َ َ لَ فـ َ م َ أَ ا ر َ ى احل ْ ج َ  اج َ ج َ  دَ ر ْ س َ يـ َ أَ                هٌ ف َ س َ  رت ُ احل َ وري الذي كَ ر َ ضْ أَ  ان َ م   .ار

َ ﴿ :وكذلك قوله تعاىل)2(فالفعل هنا مبعىن أظهر،      َ و ُ اس َ دَ النَ  وار َ ة لَ ام َ ا م َ  وأُ ر ْ ذَ الع   )3(.﴾ اب

مبعىن أظهر، قال ) أسرت(واهللا تعاىل أعلم، وميكن رد هذا التضاد إىل تطور فعل . أظهروهاأي 
  .)4( »أسرت األمر أظهره  «:الزخمشري

وهو ظاهرة صوتية ينتج عنها تبادل يف مواقع األصوات يف الكلمة الواحدة، : القلب -1-3
مكلب،  أسري مكبل و جبذ- فيتقدم صوت مؤخر، أو يتأخر صوت متقدم، حنو كلمة جذب

ر و ّ اخل، وقد ينتج عن هذا القلب موافقة الكلمة اليت حدث فيها ...مكرهف وسحاب مكفه
                                                   

  ".105اآلية : "سورة هود  -  1
  .170و169ص. علم الداللة: أمحد خمتار عمر  -  2
  ".54اآلية : "سورة يونس  -  3
  .171و170، صعلم الداللة: أمحد خمتار عمر  -  4



 .التضاد الرؤیة والمفھوم                                                                             : الفصل األول
 

14 
 

د من ذلك مثال ) صار(الفعل : القلب لكلمة أخرى حتمل معىن مضاد مبعناها، فينشأ حينئذ الضّ
 )1(.الذي يعين مجع، ويعين أيضا فرق وقطع

التقطيع والتفريق حدث له قلب مكاين، فتحولت الذي مبعىن ) صري(والذي حدث أن الفعل 
 ﴿ :يف قوله تعاىل: اليت يعين التجميع، فنشأ الضد، يقول القراء) صار(األلف قبل الراء، فأصبح 

 َ ْ أَ  ذْ خٌ ف َ ر َ بـ ً ع ْ  ة ْ الطَ  من َ ري َ صُ  ف ُ ر َ ه ْ إلَ  ن ، ويفسر معناها؛ قطعهن، وقال مجعهن، ومل جند قطعهن )2( ﴾ كَ ي
، استقى مث قطع و استقىمعروفة بني هذين الوجهني، والعرب تقول بات يصري يف حوضه إذا 

   )3( ».فلعله من ذلك

مرمجي ب أسندا الدكتور أمحد خمتار فكرة األصل إىل األ: األصل الثنائي -1-4  
ىل أصلني ثنائيني، يطابق واحد منهما احد املعنيني ، حيث يرجع بعض األضداد إ*يالدومينيك

  : املتضادين، ويطابق اآلخر األخر، ومثل هلذا العامل مبثالني

معدته؛ أي فسدت، وذريت معدته؛أي صلحت، فهو يرجع األول إىل األصل  ذريت:تقول: األول
ذر البقل والنبات؛ : ، تقول)ذر(؛ مبعىن هزل ونوى وجف من العطش، ويرى الثنائي )ذب(الثنائي 

  .لقوته وصحتهانتشر  إذا طلع و

األصل عفا إذا ظهر، فريجع األول إىل : عفا إذا درس وذهب أثره، وتقول: عفا، تقول: الثاني
كذلك يدل يف السريانية " عف"على السرت، ويرجع الثنائي  الذي يدل يف السريانية" عف"الثنائي 

  )4(.يطوي  جيمع مجعا متضاعفا، فتنمو ويصري ظاهرا على اللف والطي، إذ كل ما

  

                                                   
  .172يف علم الداللة، ص: سعيد حممد محمد -  1
 ".260اآلية "البقرة  سورة -  2
  .النظريةاجلذر العربية و السامية فسر سبب وجود الضدية يف ضوء هذه  هواحد القائلني بالنظرية الثنائية يف اصل*

  .172صيف علم الداللة : سعيد حممد محمد -  3
  .212علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  -  4
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  :أسباب مرتبطة بالصيغة: ثالثا

تأيت الزوائد يف صيغ األفعال ملعان : األحرف الزوائد في األفعالاختالف دالالت  -1-1
: أعجمته مبعىن السلب، وقد تأيت للتعدية إىل املفعول، حنو معينة، حنو اهلمزة يف أشكيته و

، ومثل ذلك ]...[عرضته للرهن، إذا أرهنت املتاع: أجلسته فجلس؛ و أو مبعىن التعويض يف حنو
فعل، وأفعل، وتفعل، واليت : واإلجياب، ومن الصيغ اليت تدل على السلب )1(يف كافة الزوائد،

جمت الكتاب؛ أي أزلت عأ أشكيت سعدا؛ أي أزلت شكواه، و: تستعمل غالبا لإلجياب، حنو
ّضت الرجل؛ مبعىن داويته ليزول مرضه، وتأمث؛ أي جتنب استعجامه  )2(.اآلمث، ومر

واملفعول ميثالن ضدين يف فال شك أن الفاعل : داللة الصيغة على الفعالية أو المفعولية -2- 1
ل ضد املقتول وهناك الصيغ عربية توجه من وجوه الداللة، فالضارب مثال ضد املضروب، والقا

  :جاءت حتمل املعنيني كليهما، ومن هذه الصيغ

مسيع وبصري، ومبعىن مفعول يف حنو قتيل وجريح، وقد وردت بعض : فهي مبعىن يف حنو: )فعيل(
اب و: عا، حنوالصفات حتمل املعنيني مجي ّ املربوب، وكذلك األمني مبعىن املؤمتن  الربيب؛ مبعىن الر

  .واملؤمتن، والغرمي مبعىن الدائن واملدين

كلمة الركوب، تعين الراكب واملركوب عليه، وحنو القدوع ويعين الذي يقدع أو : حنو: )فعول(
  .املزعور يكف ويرد، ومبعىن املكفوف املردود، وكذا الزعور مبعىن الزاعر و

، وعلى الشيء الذي باالختيارخمتار اليت تدل على من قام : صيغتا الفاعل واملفعول يف حنو اتفاق
  .)3(...ومرتد، ومثله جمتث ومرتد ومعتاد اختيارمت 

                                                   
  .173، صيف علم الداللة: حممد سعيد حممد  -  1
  .34األضداد، ص: األنباري ابن  -  2
  .174الداللة، صيف علم : حممد سعد حممد  -  3
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: وتستعمل صيغة الفاعل أحيانا يف اللغة العربية مبعىن مفعول زيادة على معناها األصلي مثل    
َ  «:قوله تعاىل ُ فـ َ ه َ  عيشَ يف و َ ة ر   .مبعىن مرضية. )1(»ة اضي

الرواسب القدمية : ما عن األسباب التارخيية فقد ذكر الدكتور أمحد خمتار عمر حتتها سببنيأ    
ضداد إن األ«:بالقول اكتفىواألضداد بالوضع األول، مث إنه مل يشرحهما ومل يعط أمثلة عنهما، 

بقايا من طرائق التفكري عند البدائيني، عندما  من مجيع النواحي هي يف حديث الناس ليست إال 
  .)2(»كان العقل البشري يف سذاجته

فيما يلي رسم بياين أحصر فيه أسباب األضداد، وقد وضعه الدكتور أمحد خمتار يف كتابه  و     
  ".علم الداللة"

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                   
  ".07اآلية : "القارعة سورة -  1
 .171علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  -  2

  



 .التضاد الرؤیة والمفھوم                                                                             : الفصل األول
 

17 
 

أسباب نشوء األضداد

اسباب داخلية

اسباب ترتبط 
بالصيغة

داللة الصيغة على 
الفاعلية واملفعولية

داللة الصيغة على 
السلب واالجياب

اسباب ترتبط 
باللفظ

االصل الثنائي

القلب

االبدال

اختالف االصل 
االشتقاقي

اسباب ترتبط 
باملعىن

زيادة القوة التعبريية

التصاحب الذهين 
للمعاين املتضادة

ام يف املعىن  اال
االصلي

از العقلي ا

از املرسل ا

االتساع

اسباب خارجية

اسباب اجتماعية

التأدب

اخلوف من احلسد

التهكم و السخرية

التطري

التفائل و التشاؤم

االقرتاض من 
اللغات االخرى اختالف اللهجة

  األضداد في اللغة العربية 
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III. مذاهب اللغويين في األضداد:  

فيما خيص   االختالفإن ظاهرة األضداد مثلها مثل الظواهر اللغوية األخرى، مل تسلم من      
كينونتها يف اللغة، فتضاربت األقوال ، وتباينت اآلراء، وأنقسم الدارسون حلياهلا إىل فريقني، فريق 

سب ا، وآخر أنكرها، ولكن منهما حجته وبراهينه كل ح اعرتف يف اللغة و اوجوده ارتضى
  .مذهبه

  : منكروا األضداد -1-1

ينكر فريق من علماء اللغة وجود األضداد إنكارا شديدا، ويبطلها إبطاال كامال فقد ذهب     
ا إىل حماولة تأويل كل األلفاظ األضداد تأويال، خيرجها عن هذه الطائفة من أقسام  أصحا

  .اجلواليقي، وثعلب توفيق درستويه، تاج الدين األرموي ابنكر نذ الكالم، ومن هؤالء قد 

ا تدخل اللبس (الذي أبطل األضداد يف كتابه ) 347ت(درستويه  ابن     إبطال األضداد، أل
إمنا اللغة موضوعة لإلبانة عن املعاين، فلو جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيني  «.يف الكالم

درستويه يرى أن  فابن، )1(»خمتلفني أو أحدمها ضد اآلخر، ملا كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية 
ام والغموض، وهذا ما واالشرتاكوجل،  اللغة توفيق من اهللا عز  اللفظي واألضداد يؤديان إىل اإل

  : واإلفصاح اإلفهاميفسر وظيفة اللغة األساسية وهي 

، لكان الكالم  «:يقول) ه291ت(أما ثعلب     ، ألنه لو كان فيه ضدّ ليس يف كالم العرب ضدّ
      ؛ يقر )2(».حماال، ولعل اجلزء الذي ألفه يف األضداد، كان بقصد إبطال األضداد يف اللغة العربية

ا خالية من األضدادثعلب بفصاحة لغة العرب ووضوحه ا تؤدي إىل الغموض . ا، ويرى أ أل

                                                   
  171علم الداللة ص : احمد مختار عمر  - 1
  .73، صاللفظيةالداللة : حممود عكاشة  -2 
  .200و 199علم الداللة، ص: حسام البهنساوي  - 3
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احملققون من علماء  «:، فيقول)ه291ت(أما اجلواليقي .والتعقيد، وبالتايل فهي غري موجودة أصال
ا    .)1(»العربية، ينكرون األضداد ويدفعو

أن اللغة  احتجوهكذا نرى أن هناك تنوع من حجج هؤالء حول قضية األضداد، فمنهم من     
حجة علمية بسيطة كتاج  اعتمدة، واآلخر ذهب إىل تشبيهها باملشرتك اللفظي، ومنهم من يتوفيق

 )2(»بأن النقيضني ال يوضع هلما لفظ واحد  «:ين األرموي الذي يقولدال

السيدة  ابن: وإىل إضافة إىل آراء هؤالء الذين أنكروا وجود األضداد يف اللغة العربية جند    
  .سي، وأبو القايل، وعبد الفتاح البدوي، ولكل منهم رأيه، ومذهبه وحجتهاألندل

  :مثبتوا األضداد -1-2

ومثبتوا األضداد كثريون قياسا على املنكرين، ومن هؤالء الذين يقرون ويعرتفون بوجود قضية     
الطيب اللغوي،  األنباري، وأيب وابنقطرب، األصمعي، والسجستاين، : التضاد يف اللغة العربية هم

  .فارس وابنالدهان،  ابنغاين، وفيهم أيضا اوالص

يف رأيه هذا أن األضداد هي سنة من سنن العرب يف  ) 395ت(فارس  ابن اعتمدولقد     
بالسماع من العرب، والنقل عن الثقافات، والسماع عنده من أقوى  : كالمهم حمتجا بذلك

وأنكر الناس هذا  «:، فهو يقول)3(الرتادفاحلجج، فقد روي التضاد عن العرب، كما روي 
 أنالذين رؤوا  أنواحد الشيء وضده، هذا ليس بشيء، وذلك  باسماملذهب، وأن العرب تسمى 

 باسمالعرب تسمي املتضادين  أنالعرب تسمي السيف مهندا، والفرس طرفا، هم الذين رؤوا 
  .)4(»...واحد

                                                   
  .200؛ صالسابقاملرجع   -  1
  .200علم الداللة، ص: البهنساويحسام   -  2
  .195علم الداللة ، ص: أمحد خمتار عمر  -  3
  .202علم الداللة، ص: حسام البهنساوي  -  4



 .التضاد الرؤیة والمفھوم                                                                             : الفصل األول
 

20 
 

ا تنقسم : ومن الذين أثبتوا قضية التضاد أيضا جند     سيبويه، أبو عبيدة، وحججهم يف هذا أ
بالتواتر مثل هذه األلفاظ يف كالم  االحتجاجنقلي وعقلي، وبقصد بالنقلي هو : إىل قسمني

  .العرب، ورؤية ذلك يف كالمهم

ز وقوع اللفظة ملعنيني وا، من أن ج)ه337ت(به أبو علي الفارسي  احتج أما العقلي فمثل ما   
ين، وبقية العلماء الذين قالوا بوجود التضاد يف اللغة العربية  خمتلفني يدل على جواز وقوعها للضدّ

  )1(.فيه، سيتم ذكرهم الحقا يف خانة املوسعني ووسعوا

يف نقطة واحدة، وهي اإلقرار بوجود األضداد يف اللغة  اجتمعواوبرغم من هؤالء العلماء قد     
م  وعدها من طرائف اللغة  استحسنهايف نقطة واحدة أخرى، فهناك من  اختلفواالعربية، إال أ

ا خاصية ومسة جعلتها تتميز ا عن معظم اللغات األخرى، أما الفريق اآلخر ال  وأوجه ثرائها، وأ
ا، وعجزت عن بئصها ومثالمن نقا اعتربهايراها كذلك، بل  ها، فكأن اللغة عندهم ضاقت ماد

  .اإلحاطة مبتطلبات احلياة

  )2(ليدل على معنني فلم جيد أهلها غري اللفظ الواحد

  : األضداد بين المضيقين الموسعين -1-3

أهل اللغة حول قضية التضاد بني مثبت ومنكر، كذلك دار اخلالف  اختالفسبق  رأينا يف ما    
  .بني املضيقني واملوسعني، وبينهما أهل وسط

) فقه اللغة(الثعاليب، مل جياوز يف كتابه  أنوأما املضيقني فقد ذكر الدكتور سامل اخلماش  -1-1
ا من باب  «:، وقالاستدركسبع كلمات من األضداد، مث  وال يظن أنه أراد احلصر، وإمنا جاء 

 ﴿ :تعاىل يف مثل قوله)3(.كلمة الظن اليت تعين الشك، وتعين اليقني: ، مثل.»والتمثيل  ءاالنتقا
                                                   

  .195، صعلم الداللة: أمحد خمتار عمر  -  1
  .196، صاملرجع نفسه: أمحد خمتار عمر: ينظر  -  2
  .201علم الداللة، ص: حسام البهنساوي  -  3



 .التضاد الرؤیة والمفھوم                                                                             : الفصل األول
 

21 
 

 َ َ ظَ و َ أَ  ن ُ ن ُ  ه َ الف ْ ر َ  ﴿ :أيقن، وقال تعاىل: ؛ أي)1(.﴾ اق َ  الذين َ نُ ظُ ي َ أَ  ون ُ نـ ْ ه ُ  م َ م ُ ال َ ق َ وا ر ُ بـ ْ ه أي ،)2( ﴾م
ميدح اهللا قوما يشكون يف  أنالذين يتيقنون ذلك، ألنه جاء يف مدح املؤمنني، وليس مبعقول 

                                                                                   .وأمثلة كثرية. )3(لقائه
: دريد، يقول يف اجلمهرة بناومن هؤالء :" من املضيقني، قال دريد  ابن أنأمحد خمتار عمر وذكر 

 «وه بذلك يرى  ،)4(»ا هي لغة قوم امن، وليس من األضداد، االجتماع، والشعب االفرتاقالشعب 
 ، فهو ليس من املنكرين»اللفظ يف معنيني، يف لغة واحدة  استعمالأن شرط األضداد أن يكون 

يف بيئة واحدة وهذا عنده لألضداد كلية، وغنما هو يشرتط حلدوثه، أن تنشأ الكلمة املضادة 
مستحيل احلدوث، أو من مثة فإن األضداد تنشأ أوال يف بيئات أو هلجات خمتلفة، مث يشيع املعىن 

هجة عن طريق هذا الشيوع، أو ليف اللهجة األخرى، فيجتمع املعنيان املتضادين يف هذه ال
  )5(.من هلجة أخرى االستعارة

ذا القدر يف  «:ل عن طريق الدكتور إبراهيم قولهوجند الدكتور أمحد خمتار عمر ينق      نكتفي 
النصوص القوية الصرحية، وحني  أكثراحلديث عن هذه األضداد ما روي عنها من الشواهد يعوز 

يدل على التكلف  حنلل أمثلة التضاد يف اللغة العربية، ونستعرضها مجيعا، مث حنذف منها ما
يفيد التضاد مبعناه العلمي الدقيق إال حنو  بينهما ما ، يتضح لنا أن ليساختيارهاوالتعسف يف 

عشرين كلمة يف كل اللغة من مثل هذا املقدار الضئيل من كلمات اللغة ال يستحق عناية أكثر من 
 .هذا

                                                   
  ". 28اآلية :" القيامة سورة  -  1
  ". 46 اآلية:" سورة البقرة  -  2
  .75الداللة اللفظية، ص: حممود عكاشة  -  3
  .189، صعلم الداللة: أمحد خمتار عمر  -  4
  .201، صعلم الداللة: حسام البهنساوي  -  5
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مبعىن واحد من  من اللغة، وذلك بان تشتهر االنقراضالسيما وأن مصري كلمات التضاد إىل 
، قصد إبراهيم من خالل قوله هذا، أن وجود التضاد يف اللغة العربية )1(»املعنيني مع مرور الزمن 

وحذفنا منها ما يدل على بنسبة ضئيلة، وتكاد تنعدم، وذلك إذا أحصينا الكلمات املتضادة فيها، 
الضئيل من  ذا القدر االهتمامميكن  والغموض، ما جند منها إال القليل، وبالتايل الالتعسف 
  .األضداد

هو  باالنقراضأن تلك الكلمات مهددة : يف قوله  قد أخذ على كالم إبراهيم أنيس مآخذو  «     
األضداد  بانقراضعلى املوضوعية وبعيد عنها، وجزمه  قول غري علمي، وبالتايل فهو غري مؤسس

الكلمة من األضداد  اشتهارهو حكم ليس له أساسا من الصحة، ألن اللغة تزيد، وتقوى، مث إن 
هي كلمة مشتهرة " الظن:"، فمثال)2(».األضداد  مؤيدويني حاصل أصال، وال ينكره بأحد املعن

ا حتمل معىن، الشك، ومعىن اليقني فيها، غري معلوم لدى عامة الناس   .بأ

إن كثريا من األضداد ثابتة، يف القرآن الكرمي، ويف بعضها خالف يعز للفصل فيه ألحد     
للحيض والطهر، وعليه : القرء: للصبح والليل، السامد: عسعس: املعنيني، ومن هذه الكلمات

  )3(.فالقرآن الكرمي خالدا يف األرض إىل يوم القيامة، فأىن تزول هذه الكلمات وتضمحل

  : موسعوا األضداد -1-2

: فيصفهم الدكتور حممد خمتار عمر باملبالغني، ونذكر منهم. وأما املوسعون يف األضداد     
يف بعض  األنباري ابناألنباري، قد ذكر الدكتور أمحد مقاال ملبالغة  بناقطرب، والصاغاين، 

غانية للمرأة اليت : والغانية حرف من األضداد، يقال: ، قال"الغانية"كلمة : )4(األلفاظ مثال
ن كانت ال زوج هلا، اغانية للشابة اليت تستغين جبماهلا عن الزينة، و : بزوجها، ويقال استغنت

                                                   
  .199علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  -  1
  .200و199صاملرجع نفسه، : ينظر. »    «  -  2
  .73األضداد، : األنباري ابن -  3
  199علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  -  4
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، وكذلك األمر فيما عنده كل من قطرب، وأيب الطيب اللغوي، من )1(العرب واألول اثر كالم
 )2(.أقبل، وراغ عن؛ مبعىن وىل: راغ على؛ مبعىن: األضداد يف عبارة

  ):الوسيط: (القسم الثالث -1-3

كثريا من   فنجد. هم مبثبتني األضداد، وال من املنكرين هلا فأهله وسط بني فريقني، ال     
غري أننا ال نود أن ننساق وراء  «: رمضان عبد التواب، يقول: املعاصرين على هذا املذهب منهم

، [...]به من كلمات هذه الظاهرة صحيحا أتوا املؤلفني يف األضداد من اللغويني العرب، فنعد ما
كما أننا   «: ، حىت قالاليت حتمل هذه األمتعة  ؛ مبعىن األمتعة أو اإلبل"األحفاص: "وذكر لنا منها

ا  ا، خيرجها عن كو ا يف املعنيني ألن أي تغيري فيها، أو يف متعلقا نشرتط إحتاد الكلمة ومتعلقا
ا حتمل املعنيني املتضادين فال نعد لذلك  ؛ مبعىن زائل، وظاهر عنك؛ مبعىن الزم، "ظاهر عنك"بذا

ترب الرجل؛  «:؛ إذ قال يف قول قطرباألنباري ابن، وقد أحسن . »...من كلمات األضداد
، وهذا عندي ليس من األضداد ألن ترب خيالف أترب، )3(».استغىن: ، وأترب؛ مبعىنافتقر: مبعىن

  )4(».يقع إال على معىن واحد من األضداد ألنه ال" ترب"فال يكون 

القصد فيما جادة  تنكبوكال الفريقني قد  «:يقول. وجند الدكتور علي عبد الواحد الوايف     
مجيعا تأويال خيرجها عن هذا الباب،   أمثلتهذهب إليه، فمن التعسف إنكار التضاد وحماولة تأويل 

يف اللغة العربية بالصورة اليت ذهب إليها الفريق  دهو ر و غري أنه مل يكثر ...كما فعلى الفريق األول
  .)5( »الثاين 

                                                   
  .230، صأضداد: األنباري ابن  -  1
  .203علم الداللة، ص: حسام البهنساوي  -  2
  .340و 339فصول يف فقه اللغة، ص: رمضان عبد التواب  -  3
  .380األضداد، ص: األنباري ابن  -  4
ضة مصر للطباعة والنشر، مصر، : الكايف احد عبد الو  علي  -  5   .149، ص2004ط، 3فقه اللغة، ، دار 
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  .Iالتضاد الصوتي:  

بقصد التأثري، لذلك فهي توحي  امتتظإن الشعر على حنو خاص هو سلسلة من األصوات      
األصوات  انتقاءالشاعر بوعي أو بغري وعي إىل  عمديو بالقيم أكثر مما تدل على معاين حمددة، 

والتأليف بينها، حبيث توحي بتجربته الشعورية، وجتعل املتلقي يعيش أبعاد احلالة اليت عاشها يف 
  )1(.عملية اإلبداع فتنتقل عدواه إىل اآلخرين

يبني لنا أن األصوات هلا جانب من التأثري، وذلك من خالل توظيف الشاعر لألصوات اليت     
يف الدراسة، ومبا أن إيقاع  أمهيته تلقي، وهنا تربز قيمة الصوت و تعرب عن مشاعره ليشاركه فيها امل

يعاب اإلستاحلرف ال يكتفي بإحداث رنة موسيقية فقط، بل يتعداها ليتغلغل إىل املعىن وذلك بعد 
الداليل؛ إذ ختتلف داللة كل حرف على آخر، وبالتايل جند احلرف يف صفاته كل يتناسب مع 

  .يف شعره اإليقاعيالتلوين  ستخدمااحلدث، لذلك جند شاعرنا 

أن نعطي تعريفا خمتصرا ملفردة الصوت،  ارتأينا،   دراسة األصوات وداللتها وقبل التطرق إىل     
  .من أجل توضيح داللته وإبراز أثره يف القصيدة

يطلق عليها بالدراسات  فهي الوحدة الصغرى يف بناء اللغة، هي ما «:تعريف األصوات -1-1
   Phonème .(2)بال فويناللغوية احلديثة 

ا فيكون الصوت قويا : ورةهااألصوات    وهي اليت ترتعش هلا األوتار الصوتية عند النطق 
ء، ا، ع، غ، ق، ج، ي، ( هي  عبد الرضا الوزان حبسب حتسني ورةهاواألصوات ) 3(.مسموعا

                                                        
  .169، ص2001/ه1421، مصر، )دط(األسلويب يف نقد الشعر العريب، الدار العربية للنشر،  االجتاه: عدنان حسني قاسم  -  1
  .9، ص2002، )دط(القاهرة، ، دار غريبعلم الصرف، أصول البناء وقوانني التحليل، : صربي متويل  -  2
  .261، ص2010، 1األصوات العربية، دار اجلليس، عمان، األردن، ط: ألسمرائي إبراھیم -  3
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ذي عصى جد  عظم وزن قارئ" ، وجيمعها قولك)1()و ض، ل، ن، ر، ط، د، ظ، ذ، م، 
   "طلب

تز معها: األصوات املهموسة الوتران الصوتيان، وهي اليت ال يسمع هلا رنني حني  وهي اليت ال 
ا شخص  ثهح" وجيمعها قولك  )3()ه،ح،خ، ك، ش، س، تـ، ص، ث،ف ( هي ، و )2(النطق 
  ".القاف والطاء ." مع إضافة حرفا )4("فسكت 

هومن خالل قيامنا بعملية إحصائية لألصوات     ظهرت لنا . واملهموسة الواردة يف القصيدة ورةا
  : النتائج اآلتية

ا خمارجها عدد تكرارها  ورةهاألصوات ا صفا
 األلف منفتح- ورهجم - رخو فموي 62
 -ورهجم - جانيب شفري 63

منفتح بني الشدة 
 والرخوة

 الالم

 الياء منفتح - ورهجم - رخو شجري 68
 -ورهجم -شديد لثوي 32

 منفتح
 النون

 -ورهجم -شديد حنجري 03
 منفتح

 اهلمزة

منفتح بني  -ورهجم شفوي 38  امليم

                                                        
ا يف اللغة العربية، دار الدناجرية، عمان األردن، ط: فهد خليل زايد  -  1   .56، ص2008، 1احلروف ومعانيها خمارجها وأصوا

  .22م، ص4،1999، مكتبة أجنلو، مصر، طاألصوات اللغوية: أنيس إبراھیم -  2
  .22الصوت واملعىن، ص: عبد الرضا الوازن تحسین -  3
ا يف اللغة العربية، ص: خليل زايد فھد -  4   .56احلروف ومعانيها وخمارجها وأصوا
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 الشدة والرخوة
 -ورهجم -شديد شفري 09

 منفتح
 الواو

 القاف  منفتح-ورهجم -شديد هلوي 07
 الراء منفتح - ورهجم - مكرر لثوي 28
 العني  منفتح - ورهجم - رخو حلقي 31
 -ورهجم -شديد لثوي 36

 منفتح
 الدال

 اجليم منفتح - ورهجم - رخو شجري 08
 - ورهجم - ورخ لثوي 0

 -احنرايف -منفتح
 منطبق

 الضاء

 - ورهجم - ورخ حلقي 05
 -احنرايف -منفتح
 منطبق

 العني 

 - ورهجم - ورخ بني األسنان 02
 -احنرايف -منفتح
 منطبق

 الذال

 -ورهجم -شديد لثوي 06
  مطبق

 الطاء

  الضاد  منفتح - ورهجم - رخو  لثوي  05
موع  403       ا
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  :أما األصوات املهموسة فهي كاآليت   

ا  األصوات املهموسة   عدد تكرارها  خمارجها  صفا
 -مهموس - رخو  اهلاء

  منفتح
  07  حنجري 

 -مهموس - رخو  احلاء
  منفتح

  15  حلقي

 -مهموس - رخو  اخلاء
  منفتح

  03  هلوي

 - مهموس -شديد  الكاف
  منفتح

  05  هلوي

 -مهموس - رخو  الشني
  منفتح

  09  شجري

 -مهموس - رخو  السني
  صفريي

  23  لثوي

 - مهموس -شديد  التاء
  منفتح

  57  لثوي

 -مهموس - رخو  الصاد
  منفتح

  06  لثوي

 -مهموس - رخو  الثاء
  منفتح

  01  بني األسنان

 -مهموس - رخو  الفاء
  منفتح

  14  شفوي
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موع       140  ا
  

ا تكررت   ورةهااألحرف  نا،  بعد اإلحصاء تبني لنا   كانت أكثر ترددا يف القصيدة؛ إذ أ
يدل على أن الشاعر وظف  ، وهذا ما140، بينما األحرف املهموسة وردت بنسبة 403بنسبة 

ها إزاء وطنه، قتاألحرف الشديدة بنسب عالية يف القصيدة لتعرب عن صراخ ذات الشاعر وحر 
اجلهر مع الشدة، فإذا أردنا أن جنهر يف شيء يشتد الصوت، فكل شدة مير عليها ليلتقي ذلك 

ا من أجل التخفيف عن معاناة الشاعر وأمله فتربز قيمة الصوت   ورهاالشاعر البد من أن جنهر 
إال مع الصوت املهموس الذي ميثل الرخاوة واللني، ومنه تتضح لنا الصورة املتناقضة بني اجلهر 

، وهي ثنائية ضدية كشفت لنا عن ذات الشاعر املنفصلة، اليت تعيش حاليت الضعف واهلمس
فكل هذه األسباب جعلته يصرخ . عن وطنه واالغرتابوالقوة، ألن الشاعر عاىن الظلم والتشرد، 

حظناه من ال ة للتصدي للعدو، وقمعه، وهذا مامن كثرة األمل واملعاناة، مما ولد يف نفسه اجلرأ
اليت تدل على  األخريةبنسبة تفوق األصوات املهموسة، هذه  ورةهاخالل توظيفه لألصوات 

اجلانب اخلفي من ذات الشاعر، وهي نفسه املتأملة بقدرة اهللا، وظهور احلق، وميكن القول أيضا 
ا تدل على كتم أسراره وأسرار وطنه،    .االستعماراملدبرة ضد  وخططهمأ

II. ظيالتضاد اللف:  

ه مبعىن أنه جيمع بني نقيضني، وقد يأيت  ؛كنا قد عرفنا فيما سبق أن التضاد هو ذكر الشيء وضدّ
لة، وحنن يف هذا الصدد، التضاد بني حرف وحرف، أو بني كلمة وأخرى، وقد يكون بني مجلة ومج

ىل احلديث عن التضاد اللفظي؛ أي بني لفظة وأخرى مناقضة هلا، ويعرف هذا النوع من إ قنستطر 
التضاد اللفظي ضمن األنواع، من أجل  أدرجناالتضاد عند علماء البالغة بالطباق، إال أننا قد 

   .الطباق فيه وإبرازالتوضيح أكثر، فوفقنا بداية على جتلي التضاد يف العنوان وشرح ألفاظه 
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 د في عتبة العنوانالتضا: 

نقا جديدا وصورة خمتلفة، يعد التضاد آلية من آليات املراوغة، يؤدي دورا فعاال يف إعطاء رو       
عن الصورة اليت مينحها الكالم العادي، ومواضيع دخول التضاد يف النص الشعري غري  ختتلف

احمددة وغري معروفة، إذ  قتحمه ت أنىل أول موطن ميكن إميكن اإلشارة  ولكنختتلف وتتعدد،  أ
العتبة األوىل الذي  باعتباره، " العنوان"هذه اآللية، لتحمل الصدارة فيه، وتغري طريقة نسجه هو 

يقف عندها احمللل والقارئ، ألنه يعترب كمفتاح للنص الذي يسمح ويساعد القارئ للدخول يف 
 .أغوار النص ومعرفة أسراره

ان، البد من إعطاء مفهوم وجيز ملصطلح العنوان، حىت ال وقبل أن نتطرق إىل تضاد العنو  
 .غموض يكتنف دراستنا بأي وجه من الوجوه أويبقى أي لبس 

  :تعريف العنوان -1

  :لغة -1-1
انًا، ظهر أمامه : جاء يف قاموس احمليط   َ و نـْ نَّا، وعُ ُ عَ يء ُ الشَ ه نَّ َل انا،  اعرتضعَ نَ ا،َ جعل له عِ نً عَ

، : والكتاب ُ انَه َ و نـْ َ الكتابعُ نَّن نَةً، كتب عنوانه: عَ َ و نـْ نَ الكتاب عَ َ و نـْ   .كتب عنوانه، عَ
  .)1(يستدل به عن غريه، ومنه عنوان الكتاب العنوان ماف

  "االعرتاض"و " الظهور"فكل هذه املعاين تصب يف بوتقة واحدة، تتمثل يف 
جتد تعريفا حمددا أو موحدا للعنوان، فكلما حصلنا على مفتاح  أنميكن  ال :اصطالحا -2-1

االت اليت ينتمي إليها، وذلك راجع إىل تعدد امليادين و من بني أيدينا  يقودنا لتعريفه حىت خيتفي ا
ال  فنجد ال األديب، وعنوان احلي، عنوان الدار، يف ا عنوان القصائد، عنوان الديوان وذلك يف ا

  .اجلغرايف

                                                        
َ "معجم الوسيط، مادة : إبراهيم مصطفى  -  1 نَن   .633ص، )ءت(، )ط د(، إستانبول، ج، املكتبة اإلسالمية " عَ
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ال األديب وحتديدا الشعر منه، فالعنوان  من املفاتيح املهمة يف  «:غري أن دراستنا منصبة على ا
  .)1(» وجماهلهأغوار النص، وفتح مغاليقه  قتحاما

وهكذا األمر، فالعنوان هو مفتاح النص وركيزته، وختتلف طرق التعامل مع هذا املفتاح    
وتنوعها، فنجد األسلوبية مثال تناولته بشكل خيتلف عن السيميائية اليت  االجتاهات باختالف

ا، وهكذا مع باقي  اعتربته   االجتاهاتمن صميم موضوعا
ه يستطيع معرفة مضمون النص ففي السابق  بهو العنوان، ف  هتعاامر  ارس فأول شيء البد للد    

للمضامني األساسية للنص، وهو وجه محولة مكثفة «يقرأ الكتاب من عنوانه؛ إذ هو: كان يقال
لنا نصان نص صغري مكثف وهو العنوان،  أصبحومنه  ،)2(»النص مصغرا على صفحة الغالف

وذلك ملا حيتويه من دالالت ومعاين اليت تضمنها النص األصلي، ونص كبري الذي هو النص حبد 
حول ماهية النص وهويته، به تتضح لنا الرؤية  ، و)3(»حيدد هوية النص"ذاته، فاألول هو الذي 

فه  ّ العنوان جمموع العالمات اللسانية  كلمات، مفردات، «:، بقوله)Lèohok  ليهووك(وقد عر
تدرج على رأس كل صفحة لتحدده، وتدل على حمتواه العام، وتغري اجلمهور  أنمجل اليت ميكن 

  )4(».املقصود
كل نص، ليغري القارئ  رتأس، وي)املضمون(عبارة عن عالمات ورموز تدل على احملتوى  فهو   

رى، لذلك خمجلة، ويكون يف صفحة الغالف مع عناصر أ أوبكلمة واحدة  يأيت، وقد بقراءته
  .مسي بالنص املصاحب، فهو يصاحب النص أوال، ويصاحب أشياء أخرى يف الغالف

ي ملحة البد من توفرها يف أي عمل أديب أو غري أديب، وخاصة أن العنوان ضرور : وختاما نقول  
  .الشعراء املعاصرون به الهتمام، وذلك املعاصريف أدبنا 

                                                        
، جامعة حممد خيضر، بسكرة، دار واالجتماعية، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية )أمهيته وأنواعه(العنوان يف النص األديب، : القادر رحيم  -  1

  .323، ص2008، 3-2اهلدى، عني مليلة، العدد 
زي وزو، ي، جامعة ت3، عأكادمييةاخلطاب دورية ) راهيم سعدييف رواية بوح الرجل القادم من الظالم إلب(العنوان العالمة : خلامسة عالويا  -  2

  .235دار األمل، املدية، اجلزائر، ص
، جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم األدب العريب، الغفاريوظائف العنوان يف شعر مصطفى حممد : عبد القادر رحيم  - 3

  .95، ص2008، 4جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد 
  .97ص: املرجع نفسه  - 4
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ميكن القول عن عنوان القصيدة انه حيمل مسة التضاد، أو بعبارة أخرى مفارقة ضدية، إذ كان    
والدهشة، ولكن سرعان  غراباالستحيمل يف طياته سخرية و تناقضا، يثري يف القارئ ألول وهلة 

إىل حملة حزن حقيقية، وذلك عند معرفة قصد املبدع من ورائه، هي  االستغرابيتحول هذا  ما
إال  يفهمها الضع عنوان غريب، بل يريد إيصال فكرة بصورة متناقضة و ، أو االستغراباإلثارة أو 

ند حدود املعىن السطحي ألي القارئ الفطن، الذي يستطيع الغوص يف أغوار املعىن، وال يتوقف ع
يتناقص أو  غونتهاتضاد إذا كانت تشري  أو مفارقةفالعناوين ميكن أن حتمل « تركيب كان، وبذلك 

كم  د، أو حيمل يف طياته ثنائية ضدية، كننا القول عن العنوان إنه متضاوبذلك مي )1(»سخرية و
لبث أن يواحلرية، الذي ما  واالستغرابتوترا حادا، حيدث التناقض ) القارئ(إذا خلق يف نفس 

  .ختتفي مبجرد معرفة الداللة احلقيقية هلذه الصورة املتناقضة

بق بصورة واضحة، ونفس الشيء ينطو فيها القصيدة اليت هي حمل دراستنا، يتجلى فيها التضاد   
ا، فهو صورة مكثفة من املعاين اليت تتصارع فيما بينها مشكلة بذلك  بنية مفعمة على عنوا

ا متضاد، وهذا ما  بالثنائيات الضدية، فمن يقرأ أو يسمع عنوان القصيدة، يدرك أن عنوا
  .سنحاول إبرازه من خالل حتليلنا للعنوان

عنوان يفيض بالتوتر واحلرية، يثري يف ذهن املتلقي عددا من األسئلة الناجتة " عن امليالد واملوت"  
 أوظفعالقة امليالد باملوت؟ وملاذا  حدثه تركيب العنوان، ماالذي  واالستغرابعن قمة الدهشة 

  يلبث اجلمع بينهما يف آن واحد؟ ولكنه ما استحالةالشاعر هاتني الثنائيتني رغم 

أنه ال ميكن اجلمع بينهما، ألن حضور إحدامها يكون يف : أن جييب عكس هذه األسئلة، فيقول
الوالدة، كما يدل على البداية، والتجدد، كما يدل على وقت  اسمغياب األخرى، فامليالد هو 

الكائن احلي إثبات وجوده، وأنه مل ميت بعد، وكل هذه املفردات، تصب يف  ةعاستطايدل على 
  .حقل واحد وهو احلياة

                                                        
  .93، ص8الظواهر األسلوبية يف شعر نزار، جملة كية اآلداب واللغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ع : صاحل حيحللو   -  1
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   رديت احلياة واملوتفوحنن سنحاول إعطاء مفهوم مل
ا صفة وجودية، تكسب  «:، وعرفها اجلرجاين على)1(»فاحلياة هي صفة وجودية ضد املوت  « أ

لبعضه، وقابليته للنمو يف حالة احليوان إحساس وإرادة، وحركة ومنو يف حال قوته، وحركته 
  . )2(»ضعفه

 «، أو هي )3(»صفة وجودية خلقت ضد احلياة «:فهو مفارقة الروح للجسد، وقيل «:أما املوت   
توقف األعضاء عن احلركة وعن القيام بالوظائف احليوية واملوت نوعان جسدي وروحي، وقد يعرب 

املوت الصغرى، وللموت عدة ، تعرب عن النوم الثقيل بالضنكى والعيشةا عن احلياة التعيسة، 
  )4(»ومنه احلزن واخلوف املكدر للحياة ومنه املنام يةساحللقوة فمنه زوال اأنواع،

الكائن بل ال خيلو دم ظهر أن املوت واحلياة نقيضان فال جيتمعان يف آن واحد، وال يرتفعان ومما تق
اية احلياة، فنحن نعين املوت، مبعىن أن املوت هو احلي  اية امليالد أو  من أحدمها، فإذا قلنا 

التوقف عن احلياة، ومنه فيستحيل علينا اجلمع بني هاتني الكلمتني يف الوقت نفسه، لكن الداللة 
مرارة احلياة يف و  تناقضاتهو تصوير الواقع مبا فيه من ) عن امليالد واملوت(األصلية لرتكيبة العنوان 

  .واالستبدادوطن يسوده الظلم 

ل وحلمه يف أن يعود وطنه مأراد من خالل كلمة امليالد هو األ وميكن  القول أن الشاعر    
  .مبيالد وطنه من جديد تفاؤلهللحياة من جديد، 

  .هي دعوة إىل اجلهاد ومقاومة العدو من أجل بناء وطن حر ومستقر، يسوده اهلدوء والطمأنينة

                                                        
  -  Cent pourcent diziri : ahlamontada.net /t 856- topic, 18/04/2016, 15 :02 :45  -  1  

  .94، ص)دت(، )دط(محمد صدیق المنشاري، دار الفضیلة، بیروت، لبنان، : ، تحقیق2معجم التعریفات، مجلد: الشریف الجرجاني  -  2
  .199ص: املرجع نفسه  -  3
4  -  Cent pourcent diziri : ahlamontada.net /t 856- topic, 18/04/2016, 15 :02 :45. 
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فهو موت شعب كل  السياسيني، وضحايا احلكام االستعمارأما املوت فهي سقوط ضحايا     
  .وحتطيم متعة احلياة لديهم اجلبارينيوم، وهم حتت سيطرة هؤالء احلكام 

فهو يدل على قدرة " عن امليالد واملوت" دةيصودليلنا على ذلك هو وضع الشاعر عنوان الق   
الشاعر اإلبداعية يف توظيف هذه الثنائية الضدية، مما خلق معاين أخرى غري املعىن األصلي، وفجر 

  :هذه األبيات، نذكر على سبيل املثال الداللة، وخلق التوتر، ومن 

  عندما تسقط يف الوحل صبية

ةتسعى عندما  ّ   )1(.عصى الساحر حي

فالسطر األول جاء ليدل على اهلزمية واملوت والنهاية، فاملعروف أن الوحل ميزته أنه معقد، يدل    
على الصعوبة، وصبية داللة على الضعف وظفهما الشاعر ليعرب عن قمة التأزم يف وطنه، وضعف 

الثاين  السطر أما، مالباآلاإلنسان شتات أفكاره،فهو يعيش حياة مزرية، تائه يف جمتمع وواقع مليء 
          .مكانته وحريته وسيادته واستعادةلية لدى الشاعر، وميالد وطنه من جديد، ؤ فقد تضمن رؤية تفا

  :أنواع التضاد في النص الشعري-2

أخر،وذلك الختالف النصوص يف اعتمادها  إىلختتلف درجة استخدام التضاد من شاعر     
،فمنها من يتضمن تضاد واحدا ،ومنها من يتضمن عددا )املفارقة الضدية(على ما يسمى بالتضاد

أن للتضاد أنواع عدة،غري أننا مل حنصل يف القصيدة اال على إال ال بأس به من الثنائيات الضدية ،
  : ذه األنواع اليت سنتطرق هلا نذكرالبعض منها ،ومن ه

  

  

                                                        
  .462، ص2001، 2احلرية للطباعة والنشر، بغداد، ط األعمال الشعرية الكاملة، دار: ألبيايتعبد الوهاب   -  1
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 :(contraste de sharp)التضاد الحاد 1-1

هذه التسمية غري دقيقة ألن معظم أنواع  أنالثنائي، لكن املؤلف يرى  ويعرف أيضا بالتضاد   
أما خليفة بوجادي يطلق عليه  )1("التباسادقة وأقل  أكثرالتضاد ثنائية، وبذلك فإن مصطلح هو 

فهو يوجد بني أزواج الكلمات كحي وميت، ومن خصائص هذه األزواج " التضاد التباين"تسمية 
، فهذه الثنائيات تغطي )2("أن حضور أحدمها، يتضمن نفي األخرى املعجميةمن الوحدات من 

ّت، أعزب - أنثى، حي -ذكر: جماهلا متاما ّت، وال يوجد  - مي متزوج، فاإلنسان إما حي أو مي
، فعنصر التضاد هنا واقع بني )3(.خيار ثالث، ومسي أيضا بالتضاد الثنائي ألنه ال يقبل خيارا ثالثا

فض األخرى، ومن ذلك قول ر جيتمعان يف آن واحد، فوجود إحدامها يتطلب  شيئني خمتلفني ال
  :لبيايتا

ة عندما تسعى عصى الساحر ّ   .حي

ّت يف صمت البحار األسيوية   .تبعثني النورس املي

  )4(ومع امليالد واملوت شرارات مشوس من جليد

من خالل تصويره لواقعه بصورة شعرية  لبيايتانالحظ على هاته األسطر الشعرية جتلي رؤية    
وشعبه، وذلك بتوظيفه ) العراق(مبختلف أنواعها، أراد الشاعر من خالهلا التعبري عن حال وطنه 

ّت،  ≠احلي( لأللفاظلعنصر التضاد، وجند أن التضاد احلاد هنا قد ورد من خالل توظيفه  املي
، أما الثاين كان على )األبدية ≠نيةلن تعودي، امل ≠جليد، ستعودين ≠املوت، مشوس ≠امليالد

  .مستوى املضمون

                                                        
  .116، ص2001والتوزيع، ط،  ، دار الفالح للنشر)علم املعاين(علم الداللة : حممد علي اخلويل  -  1
  .147ص، 2009ط، 1حماضرات يف علم الداللة، مع نصوص وتطبيقات، بيت احلكمة، سطيف،: خليفة بوجادي  -  2
  .116، صعلم الداللة: حممد علي اخلويل  -  3
  .462، صاالعمال الشعرية الكاملة : ألبيايتعبد الوهاب   -  4
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جاءت حتت عباءة املفارقة الضدية، فهي صورة كشفت لنا عن صراع الشاعر أمام الذات      
  .االستعمارسياسي املنحط املهزوم أمام  اجتماعيالطاحمة املتأملة، وبني واقع 

ياة عن احلقيقة  املطلقة، فرمز فالشاعر هنا يتحدث بلغة املتصوف متمكن الباحث يف احل    
اة، حيث  ا للعص ّ َ  ﴿ :من سورة طه، يف قوله تعاىل اقتبسهاباحلي َ لْ أَ ف َ ق َ اه َ ذَ إا ف َ  ا هي ُ يَّ ح َ  ة ْ ت َ س ، )1( ﴾ىع

فنجده قد مجع بني لفظتني يستحيل مجعهما يف الواقع، وكذلك لفتني امليالد واملوت، إال أن 
القول من خالله أن اإلنسان الذي يقاوم من أجل وطنه  الشعار مجع بينهما يف سياق جمازي، أراد

وميوت، ويصرب على الظلم هو شهيد وجماهد، واملعروف على الشهيد أنه عند اهللا حي يرزق، 
َ  ﴿ :وذلك جنده يف قوله تعاىل ْ  الَ و َ حتَ َ س َ َ  نب َ تلُ قٌ  الذين ْ ه أَ بيل اللَ وا يف س َ م َ  اتُ و ْ أَ  ءلب َ ح ُ ي ْ  اء َ  دَ عن ْ ر  م

 ُ ْ يـ ُ زَ ر َ قو ، وكأنه مولود من جديد، أما الشمس فهي رمز للحرية  ) 2( ﴾ن ّ وبالتايل فامليت عند اهللا حي
ا تعطي للكون  واالنتصار االستعمارواخلروج من ظلم  عليه، فهي رغم طاقتها تأثريها القوي، إال أ

ا. نورا وضياءا هية األلو  مصطلح صويف يعين النور، أي مظهر «فالشمس هي رمز للنور اإلهلي، أل
  .)3(»جلى لتنوعات أوصافه املقدسة النزيهة  وما

الطبيعة : ضاد ومزجه بني جمموعتنيتال استعملالشاعر قد  أنكما نالحظ يف هذه األسطر     
هو إال  ما االستحضار، وبالتايل فإن هذا )النورس، البحار، الشموس، اجلليد. (الصامتة واملتحركة

  .للجمال اإلهلياحلسن يف الوجود، والتجلي  مظهر

ا رموز تعبريية، تصدر حقيقة الشعور الذي خيتلج      ولعل قوة هذه املفردات تكمن يف كو
  .بدواخل الذات

  :ومنه التضاد احلاد أيضا قوله

                                                        
  ".20اآلية :" سورة طه  -  1
  ".169اآلية :" آل عمران سورة -  2
  .192صم، 2004، 1معجم الصوفية، دار اجليل للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط: الزوبعيممدوح   -  3
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  على شّطان ليل األبدية تعويمع الريح اليت  و

  )1(كغزال شارد جتري كالب الصيد يف أعقابه يدركه كلب املنية

، فلفظة األبدية هي "املنية"و" األبدية"جتلى يف لفظتني قد  دهذين السطرين جند التضاد احلا يف   
اية له، أو ما"وتعين عند الصوفية . اخللود والبقاء فهي " املنية"لفظة  أما، )2(».ليس له أخر ما ال

  .جيتمعان تعين املوت والنهاية وكالمها نقيضان ال

  :(antagonisme inverse) التضاد العكسي1- 2

وهي اليت تظهر فيها العالقة التبادلية بني :"وتسمى باملتضادات العالئقية عند حسن الشيخ      
، فإذا حدث بيع فالبد من شراء، إذا باع شخص فالبد من )3(يبيع -يشري: األلفاظ،وذلك مثل

دين، ووجو  د عالقة تبادلية اآلخران يشرتي، فالتضاد العكسي يستوجب التالزم بني الضّ
  :قول البيايتأو العكسي، وجنده في لعالئقيا، وبذلك ميكننا تسميته بالتضاد )4(».بينهما

  .تشعلني النار يف هذه السهوب احلجرية

  )5(.متطرين ومتوتني ندامة

، فكما "متطرين"و " تشعلني"جتلى التضاد العكسي يف هاته األسطر الشعرية من خالل لفظيت     
يف قصيدته، وأعطى هلا صور عديدة، قد  الشاعر استغلهاخاص بالنار، واليت  شتعالاال أننعرف 

لتضفي . على معناها األصلي احنرفتشدة املعاناة، وجند هنا أنه  أوتكون قمة الضغط أو احلرقة، 
  .على القصيدة رونقا ومجاال

                                                        
  .462األعمال الشعرية الكاملة، ص: لبيايتاعبد الوهاب   -  1
  .122معجم الصوفية، ، ص: الزوبعيممدوح   -  2
، 1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفين، اإلسكندرية، ط)دراسة تطبيقية(العالقات الداللية والرتاث البالغي والعريب : عبد الواحد حسن الشيخ  -  3

  .79م، ص1999/ه1419
  .119، ص)علم املعاين(علم الداللة : حممد علي اخلويل  -  4
  462، صاالعمال الشعرية الكاملة : يايتالبوهاب عبد ال  -  5
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ويطفئ هليب هذه أما لفظة متطرين فهي نزول املاء الذي هو عكس اإلشعال، فاملاء خيمد     
 لبيايتاشيئان متضادان، إال أن  باعتبارمها النار، فمن التناقض أن جنمع بني اإلشعال واألمطار

احلقيقة  ل مبطرءتفاي، فهو  بني األمل يف قمة تأزم األوضاع قصد من خالل توظيفهما، اجلمع
 كثرية، منها أن لفظة ولدت لنا معاين ،والنصر واحلرية ومن خالل هذا التوظيف هلاتني الثنائيتني

أما . وآالم األبناء ملعاناةاملمارسة على الوطن العريب، وتصويره  االستعمارهي جرائم ) تشعلني(
وجيل جديد يقود ثورة تسعى إىل التغيري ونشر السالم يف  ، فهي ميالد فجر جديد)متطرين(لفظة 

  .أرجاء الوطن

 :(synonymie partielle) التضاد الجزئي3- 1

مفردتني ويصلح  يكشف لنا عالقة اجلزء بالكل بني كلمتني أو" هذا النوع من التضاد     
 ≠كتاب، مقود  ≠غالف: (املضاف واملضاف إليه، ليكون رابطا بني الكلمتني، ومثل هذا النوع

، إذ هي تكون بني شيء أكرب واآلخر أقل فإذا كان الثاين جزء من )1([...].، )اخل....سيارة 
  :لبيايتااألول، فيكون بذلك تضاد جزئي، وجنده يف قول 

  ومع الريح اليت تعوي على شّطان ليل األبدية

  .تبعثني النورس امليت يف صمت البحار اآلسيوية

  )2(.لتقودي يف أعاصري الرماد

فالعواء للذئاب، لكن  استعارةاليت تعوي، فهي هنا أوال ) لريحا(ففي السطر األول ذكر لفظة     
هنا تعين صراخ الشعب العراقي مبا فيه من صغار، نساء، شيوخ، يصرخون من التعذيب واملعاناة 

و الصهيوين، واللفظة األخرى هي  ، فالريح هي جزء من "أعاصري"اليت يتعرضون هلا من طرف العدّ
ح تتحول إىل إعصار، وهي هنا تصبح جزءا منه، أما التضاد اجلزئي األعاصري فمع زيادة قوة الري

                                                        
  .122علم الداللة، ص: حممد علي اخلويل  -  1
  .462األعمال الشعرية الكاملة، ص: ألبيايتعبد الوهاب   - 2
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، فالشّطان جزء من البحار، "الشّطان والبحار"الثاين الذي ورد يف هاته، األسطر، جتلى يف لفظتني 
  .وهي حافة البحر، فبمجرد ذكر كلمة الشّطان حىت يستحضر يف ذهننا البحار

  : ومن التضاد اجلزئي أيضا نذكر

  ةغصن الزيتون من األرض عالمحتملني 

  )1(وعلى قرب احملبني غمامة

جزء من األرض، فهو ميثل قوة  ، فالقرب"القرب"و" األرض"فالتضاد اجلزئي هنا جاء يف لفظتني 
  .صغرية ذات مساحة ضيقة من هذه األرض الواسعة

  :(antagonisme alantsabi) االنتسابيالتضاد 1-4

؛ مبعىن أن كل مفردات )2(".أن كل كلمة تنطوي ضمن حقل ما"ذا النوع من التضاد  ونعين    
تنتمي إىل حقل ما، واملالحظة على هذا احلقل انه يشمل جمموعة من الكلمات املتضادة برغم من 

ذا لأ فما كان "يف مصب واحد،  احتوائها ألن الكلمات فيه تنسب إىل  االسميكون ب، ومسي 
  : ، ومن ذلك قول الشاعر)3("نوع واحد

  ستعودين مع الشمس خيوطا ذهبية

  ومع الريح اليت تعوي على شّطان ليل األبدية

  )4(.لتقودي يف أعاصري الرماد

  : وقوله أيضا

                                                        
  .462ص: السابق المصدر  1
  .125علم الداللة، ص: حممد علي اخلويل  - 2
  .126ص: السابق املرجع  - 3
  .462األعمال الكاملة، ص: ألبيايتعبد الوهاب   - 4
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  تشعلني النار يف هذه السهوب احلجرية

  تبعثني النورس امليت يف صمت البحار اآلسيوية

 والينابيع اخلفية

  )1(الوجوداحلجر الساقط يف بئر  لتضئ

جند يف املقطع الشعري األول أنه يتضمن حقل داليل، وذلك من خالل املفردات اليت وظفها     
ّح، األعاصري، جليد (الشاعر، وكلها تنتمي إىل حقل واحد، وهذه املفردات هي  ) الشمس، الري

ّ  اتصالوكلها تنتسب يف حقل الطبيعة، وهذا يعكس شدة  ا جديدا الشاعر بطبيعته، حيث يراها فن
ا جتسد  لبيايتاومتنحه الشعور واإلهلام، وذلك ألن .من السحر اخلالب قريب جدا من الطبيعة، أل

  .أفكاره وفلسفته

ما األسطر األربعة األخرية، فهي تتضمن مفردات، تنتمي هي األخرى إىل حقل داليل واحد، أ
، وهو "املاء"، تندرج هذه األلفاظ ضمن حقل )، البحار، الينابيع، البئرالسهوب(وهي كاآليت 

  .كان سهوب لتكون ينابيع وهكذا احلقل الذي جيمع بينهما، ماكان البئر ليكون حبر، وما

الذي وظفه الشاعر يف القصيدة هو حقل الطبيعة الصامتة، والذي يضمن  واحلقل الثالث اآلخر
  : من قولهمفردات هلا عالقة به، وذلك 

  حتملني غصن زيتون من األرض عالمة

  )2(.لتعودي عشبة صفراء يف حقل ورود

                                                        
  .462ص: السابق املصدر  - 1
  .462األعمال الشعرية الكاملة، ص: ألبيايتعبد الوهاب   - 2
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الشاعر، وهي  استخدمهافكال البيتني يتضمنان حقال دالليا، أوحت إليه تلك املفردات اليت     
، فكل لفظة من هذه األلفاظ برغم تضادها فيما بينها، إال )غصن، زيتون، عشبة، حقل، ورود(

ىل حقل واحد، وهو الطبيعة الصامتة، فالشاعر وظف هذا احلقل يف قصيدته بطريقة أن تنتسب إ
  .بعيدة عن املعىن األصلي الذي يؤديه يف الكالم العادي

ا حالة " عشبة صفراء"فنجد مثال لفظة     فهي هنا تدل على الضعف واهلزمية واملوت ويقصد 
عشبة صفراء "، إال انه فيما بعد يقول اراالستعموطنه الذي يعاين من الظلم والتعسف من طرف 

، وستشرق مشس احلرية، االنتصار، وكأنه هنا يطمئن نفسه وشعبه أنه سوف يأيت "يف حقل ورود
أن مصري الصابر الذي يصرب على احملن والشدائد عنده مكانة كبرية عند اهللا، فاللون األصفر يدل 

؛ مبعىن "حقل ورود"مث يتبع قوله ب  كما تدل على األسقام والضعف والذبول،  املرض، على
  .التفاؤلاألبدي وجاءت على سبيل  االنتصار

  .شعبه على العدو الصهيوين وانتصارتفاءل الشاعر مبستقبل زاهر، 

 : باإلضافة إىل هذه احلقول جند

  .النورس، الضفدع، غزال، كالب، محامة، عندليب: حقل الطبيعة املتحركة

  .الضحية، املنية، القيامة: املوت حقل

  .السكني، املوت، القرب: حقل احلزن

هي إال دليل لكي تكون رحلته حنو  ، ما)غمامة، مساء، حبر(إن توظيف الشاعر هلذه األلفاظ      
 .معرفة حقيقة النفس، وذلك بتخطي حدود العقل

جزيئات القصيدة أن اللون الذي  احتلتومما نالحظه من خالل قراءتنا يف أنواع التضاد اليت      
الذي يشبه إىل حد كبري احلقول الداللية، فالتضاد فيه حيدث " االنتسايبالتضاد "برز بشدة هو 

ا تنتسب إىل ذلك احلقل، واحلقل الذي   استوطنبني مفردات وكلمات احلقل الواحد، رغم أ
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أنواع التضاد

الطبيعة،[التضاد االنتسايبالتضاد املتعدد
]النباتاملاء،احليوان،

التضاد الثنائي

]أرض≠ قرب[التضاد اجلزئي

التضاد العكسي تشعلني 
متطرين

]ميت≠ حي [التضاد احلاد

ا وبواقعه القصيدة، وبرز فيها بكثرة هو حقل الطبيعة، ولعل ذلك يعود إىل  عالقة الشاعر 
 .الشعري خاصة

  :(antagonisme multiple) التضاد المتعدد -5

التضاد حاد،  ألن (هو ثنائي، أي تضاد بني كلمتني  ذكرنا فيما سبق أنواع التضاد، منها ما     
موعة الواحدة، بل هي حاالت تضاد غري مباشر  تضاد (التضاد هنا ينشأ بني الكلمات يف ا

موعة الواحدة، لذلك جند بعض العلماء ) متعدد قد ينشأ التضاد بني آالف الكلمات يف ا
، لفصله عن أنواع التضاد الثنائي، ومن املمكن أن نسميه "التنافر"يسميه التضاد املتعدد مبصطلح 

الذي ورد يف  ، واملخطط اآليت يربز لنا أنواع التضاد)1(»التنافر بالتضاد املتعدد أو التضاد غري ثنائي
  )1(:القصيدة

  

  

  

 

 

إن تعدد األمناط اليت تتجلى يف النص الشعري، إن تباينت درجات توظيفها، : وأخريا نقول     
.التضاد يف نصه، وعمد إىل تنويع أمناطه استخدم لبيايتافهي تبني لنا أن   

                                                        
  .127علم الداللة، ص: حممد علي اخلويل  -  1
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III.  الجملي(التضاد التركيبي:(  

 «، أو غري ذلك،امسيةيعين املستوى الرتكييب باجلملة مبختلف أنواعها، سواء كانت فعلية أو       
 امسيةوالفعل، تنقسم إىل  االسموحبسب  ،فاجلملة حسب االعتبارات اليت ينظر إليها

الفعلية يكون فيها املسند فعال، ومنه  أما: امسايكون فيها املسند  االمسية، فاجلملة )1(»...وفعلية
، وسنقف يف دراستنا هذه على املقارنة بني اجلمل الفعلية ومنه تتضح لنا ثنائييت احلركة والسكون 

ال نعين به املقابلة كمفهوم بالغي  االختالفلكي نبني التناقص املوجود بينهما، فهذا  واالمسية
  .الواقعة يف هذا الرتكيب ل توضيح الثنائية الضديةالذي ميثل تضاد بني مجلة ومجلة، بل من أج

واملالحظ عليها هو . يف قصيدته هذه قد استهلها جبملة فعلية، كما جعلها خامتتها لبيايتاجند     
 االمسيةباملقابل جند اجلمل  ،، تكاد تطغى على القصيدة42,71 %ورود اجلمل الفعلية بنسبة

، ومنه جند الشاعر قد عمد إىل 28,%57بلغت نسبة فقد  ،بنسبة ضئيلة جدا، وتكاد تنعدم
يف حبر الضياع وهو داخل وطنه، كما  وختبطانههذا التوظيف من أجل التعبري عن استمرار معاناته 

ا صورت لنا حا ته النفسية اليت يعيشها من عدم االستقرار واالضطراب والتوتر، فهي عبارة عن لأ
الرعب واخلوف  تيوم من حاال وطنه، وما يعانيه شعبه كلصورة وصفية لتلك احلروب الواقعة يف 

والو    .توتر، فحاله كحال كل عراقي معرض لسلطة احلكام والعدّ

فهي اجلمود والثبات والسكون وكان هذه احلال سوف تبقى ثابتة،  االمسيةأما داللة اجلمل     
ا أن شعبه سوف يبقىوميكن أن ن صامدا ثابتا على رأيه ودينه ومعتقده وأنه   قول أنه قصد 

ا أمة متضامنة أو قد يكون  قد قصد من  لبيايتامتمسك بوطنه ولن يتنازل عن جزء منه، أل
خالهلا هو سكوت الدول العربية اجتاه هذا الفعل الشنيع املرتكب يف حق العراق بالد الرسل 

  .ومهبط األنبياء

                                                        
، عمان، األردن، 1الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: السامرائيفاضل الصالح   -  1 

  .157، صه2002/1422
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ا صورة تعبريية تصدر حقيقة الشعور الذي خيتلج نفس ولعل قوة هذه اجلمل تكمن يف ك     و
اه حبلة جديدة مليئة باحلركة، كما نالحظ أن القصيدة  لبيايتاالشاعر، حيث أثرى  ّ ا نصه وكس

وكلها تدل على الزمن ) اخل...تسقط، تبعثني، متنحني، تقودين، ستعودين(بالفعل املضارع  ابتدأت
ه احلاضر فقط، املمزوج بني التفاؤل والتشاؤم، وهنا يكمن ويظهر احلاضر، مما يعين أن الشاعر يهم

م ذاته إىل شطرين ّ ذات أرهقها : هذا التوتر وعدم االستقرار، فالشعور الذي يعيشه الشاعر قس
  .القهر واحلزن، وذات مليئة حبب اهللا ومتأملة يف رمحته، والثبات على طريقه وتعاليمه

هو البحر أكثر البحور شيوعا يف الشعر احلر، ألنه "لى حبر الرمل،قصيدته ع بينقد  لبيايتاوجند أن 
  .الشاعر للتعبري عن رؤياه، ويتسم حبر الرمل بسرعة النطق يف سرعة متأنية أماميفتح جماال واسعا 

، فهو يعين احلركة الكثرية والسريعة، والرمل يف اللغة مبعىن اهلرولة، وهي فوق املشي و دون العدو    
ظر شروق الشمس احلرية اليت ستغري جمرى حياته تيتأمل وين لبيايتا، ألن )1(ارية والتجددواالستمر 

  .وشعبه

فتوظيف الشاعر ملثل هذه الثنائيات الضدية ما هو إال دليل على التجربة اليت عاشها،     
مادة  استقى، ومن هنا نستكشف أن الشاعر قد مناقضاتهلنا العامل بكل  ورفاستطاع أن يص

ا متثل  صورته الشعرية من صور طبيعية، ألنه متعطش ملعرفة احلقيقة، واحلقيقة كائنة يف األرض أل
  .أصل الوجود اإلنساين ومنبع امليالد األول وال مرجع لنا إال إليها

بفعل مضارع الذي بلغ نسبته  ابتدأتولو تأملنا جيدا يف هذه األسطر الشعرية لوجدنا أن أغلبها 
ن فعال، إذ ال جند أي فعل ماض وال أمر، ولقد تراوحت هاته األفعال بني يسبعة وعشر ) 27(إىل 

الذي تكرر سبع مرات كلها تدل على امليالد من " تعودين"فنجد أن الفعل . التفاؤل والتشاؤم
  .الدينامية، جعلتها تنبض باحلياة واألمل والتفاؤل مما أعطى القصيدة نوعا من احلركية و: جديد

                                                        
 1 -  w w w elibrary 4 arab . com le booksl arabic / arood qafeya / vml.htm, 20/04/2016, 11 :37 :00  
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و داللتها يف هذا النص الشعري، الحظنا   واالمسيةومن خالل دراستنا ألنواع اجلمل الفعلية     
والتقدم حنو األمام بغية  االستمرارية كيف طغت حركة اجلملة الفعلية اليت دلت على التفاؤل و

  .أمل مشرق وحياة أفضل

IV. التضاد الداللي :  

الغموض واللبس يف عملية التبليغ والتواصل من  إن اهلدف املنشود من حتليل الداليل هو إزالة«    
 األخرية، هذه )1(وهو التضاد ونقيضهوداللة اللفظ  حيث تعدد اللفظ ملعىن واحد وهو الرتادف،

، الذي إذا ما  لبيايتاوخاصة املعاصر منه و بالتحديد عند . هي ظاهرة شاعت يف الشعر العريب
قرأنا شعره نالحظ عليه غلبة األضداد، فنجده قد تناوله يف دواوينه وخاصة قصيدته عن امليالد 
واملوت من ديوانه املوت يف احلياة اليت جعلها مبثابة املسرح، الذي سلط عليه هاته الثنائيات 

اهرة على شكل حقول يف هذا اجلزء دراسة هذه الظ ارتأينا أنناالضدية مبختلف أنواعها، غري 
وذلك مبقابلة كل حقل وضده مع شرح والتفصيل لكل هاته املقابالت الضدية، فاحلقل . داللية

  )2(»جمموعة من الكلمات ترتبط داللتها توضع حتت لفظ عام جيمعها  «عند أمحد خمتار هو

لكشف عن فاهلدف من حتليل احلقول الداللية هو مجع كل كلمات اليت ختص حقال معينا، وا    
خترج هذه العالقات يف أي حقل  صلتها الواحدة منها باألخرى، وصلتها باملفهوم العام، وال

  )3(أو التنافر أو عالقة اجلزء بالكل أو عالقة التضاد والتنافر واالشتمالمعجمي عن الرتادف 
  :  ا يليفيمواحلقول الداللية اليت توزعت يف هذه القصيدة على شكل ثنائيات ضدية، نستخلصها 

  

  

  
                                                        

  .147محاضرات في علم الداللة، ص: خلیفة بوجادي  -  1
  .200علم الداللة، ص: أحمد مختار عمر  -  2
  .186محاضرات في علم الداللة، ص: لیفة بوجاديخ  -  3
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  :حقل الظالل والنور   

  

  
فالنور هو الضوء والسناء، الذي يعني على األبصار، وهو عكس والظلمة اليت تعين سواد الليل     

وظالمه، وهو غياب النور، هذا يف املعىن العام ملفهومي لفظيت النور والظالم، غري أن البيايت جعل 
والتعبري عما خيتلج نفسيته احملطمة اليت أضحت ضحية الظلم  لإلفصاحهاتني ثنائيتني مبثابة وسيلة 

واملعاناة واحلزن، فأصبحت تعيش يف الدياميس املغلقة، أصبح منطوي على نفسه، وكأنه ميت 
ا، ويشفي جراحهالفاقد لطعم الراحة واألمان، غري أنه فيما بعد يطمئن نفسه، وي وذلك . م شتا

يسلك . إسالمي، يؤمن بقدرة اهللا. هو شاعر صويف لبيايتان أل"بظهور نور اهللا وانتظار فرجه، 
 وإبراز. طريق للوصول إىل اهللا، ومعرفته والعلم به، فهو يبحث عن احلقيقة الكامنة يف هذا الوجود

  .هاته الثنائيات إال دليل على ذلكوما توظيف مثل . 1"عظمة اهللا يف هذا الكون الواسع

  : حقل الموت والحياة

هممتثل دورة احلياة واملوت لدى الشعراء مفتاحا مهما من مفاتيح  بشكل عام ومن قضيتهم  جتا
يعرب يف هذا النص الشعري عن امليالد واملوت، وقدرته على   والبيايندرع الزمن بشكل خاص، 

 كشف الواقع هي سبب اهتمامه باملوت، وأن اهتمامه باحلياة مصدره اهتمامه بالثورة والصراع بني

                                                        
- w w w. aldiyar londob. Com  /, 21/04/2016 , 12 :47 :051  

النور
تضيء، ذهبية الشمس،

تشعلني، النار

الظلمة
اللیل، الخفیة، الدیامیس

غمامة قبر،



 الفصل الثاني                                                 تمظھرات التضاد في النص الشعري
 

47 
 

 )1(.وصور القلق واالنتظار. واملوت، و أنه من كل هذا انفجرت صورة األمل واليأس) امليالد(احلياة 

إن الشاعر يعرب عن امليالد واملوت يف هذه القصيدة بألفاظ وعبارات قمنا باستخراجها وهي  ؛
  :كاآليت

                                                                      

  
، بنسبة تفوق حقل املوت، وذلك لرغبته يف احلياة وحلمه برؤية )امليالد(وّظف الشاعر حقل احلياة 

وعودة احلياة فيه، وكأنه يتأمل بتجدد نبضها و عودة األمن والسالم يف  ميالد وطنه من جديد،
أرجاء وطنه وهي التأكيد على مشروعية التغيري، أما حقل املوت هو حزن الشاعر على احلال اليت 

  .إليه وطنه، فهي عبارات تضمنت حزنه واغرتابه، ومعاناته لفرتة طويلة بعيد عن شعبه آل

   :حقل التفاؤل والتشاؤم

  

  

                                                        
كلیة  لعبد الوھاب البیاتي ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في النقد األدبي،البنیات األسلوبیة في دیوان الموت في الحیاة : مستاري الیأس  -  1

  .161م،ص2010/ه1430األداب واللغات،جامعة محمد خیضر،بسكرة،

)المیالد(الحیاة
صبّیة، تسعى، حیّة، المیالد، تبعثین، تمنحین

تمطرین، تخضر، األبدیة، حقل ورود، البحار

الموت
الضحیة، المنیة، اللیل، الرماد

القیامة، غمامة، قبر

التفاؤل
تسعى، تقودي، تحملین غصن زیتون

عندلیبا، ستعودین، تبعثین

)المیالد(الحیاة
تسقط، تنغرس، كغزال شارد

لتموتي من جدید، تموتین ندامة
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مجعت هاتني الثنائيتني بني التحدي واهلزمية، بني القوة والضعف، ولدت من جراء األحداث     
بغد مشرق ومستقبل زاهر، وتارة أخرى يتشاءم ويتأسف هلذا  ها، فنجده تارة يتفاءلاليت عاش

  .احلال

والالفت للنظر أن هذه التقابالت الضدية بأشكاهلا املختلفة، شكلت معجما صوفيا خاصا     
، يعكس رؤيته، ويبسط جتربته الشعرية حيث يظهر ذلك من خالل تداخل األلفاظ يف بالبياين

عالقات التضاد من حيث الداللة، فنجده يذكر الشيء مث يذكر ضده يف تسلسل دوري ينتهي 
  .ربتبلور فكرة الشاع

وخالصة للقول نالحظ أن املفردات اللغوية املوزعة يف هذه القصيدة تنمي قدرة الشاعر على     
التعبري، وتفجري الطاقات ودالالت تعكس حالته الشعورية وجتربته الشعرية، كما أن هذه الدالالت 

الشعوري،  مع زيادة الدافع اإلنساينجارفا بأن كلمات الشاعر توقظ الوعي  إحساسامتنح القارئ 
ملتلقيه حلظة نظمه هلذه  إيصالهوما يريد الشاعر  ،من خالل هذه التعابري ةاملستوحاواملعاين 
  .القصيدة

V. تجليات بنية التضاد في الخطاب الشعري:  

، واإلثارةالبنيات األسلوبية اليت تغين النص الشعري بالتوتر والعمق  إحدىتعد بنية التضاد     
اجلدل الذي يعين وجود حالة تناقض وصراع وتقابل بني أطراف الصورة تقوم هذه البنية على " و

الشعرية، وغالبا تشتغل على شكل ثنائيات ضدية، وهي العنصر أكثر أمهية بني مكونات النص 
  )1("الشعري

                                                        
1  -  w w w. aldiyar londob. Com  /, 21/04/2016 , 12 :47 :05. 
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له دور فعال يف توليد الداللة، وخلق التوتر يف النص، إذ أضحى مرتكزا  كإسرتاتيجيةفالتضاد      
فهي جتعل من الكلمات والصور حوافز حتمل "اليت تنهش عليها القصيدة املعاصرة، من مرتكزات 

  )1(».القصيدة املعاصرة كلمات وصور أخرى على الربوز والتوالد والتفجر

شاعر متصوف جلأ إىل الشعر كتعبري عن لرفضه ومترده للتقاليد السائدة، إذ أن التجربة  يتوالبيا    
دف إىل جتاوز األشياء اخلارجية، أي إىل احلقيقة هي إال جت الصوفية لديه ما ربة إنسانية عامة 

جتلت فيه بنية " عن امليالد واملوت"وغايتها وهي العودة بالكون إىل صفائه وانسجامه، والنص 
عنها بالتفصيل  سنتحدث التضاد من خالل تلك املوضوعات والقضايا اليت تناوهلا الشاعر، واليت

  :اآليت

ا برزت "غلت هذه البنية اخلطاب الشعري منذ أن ولد الشعر إىل يومنا هذا، ش: الوطن -1 إال ا
بكثرة يف العصر احلديث واملعاصر، وذلك من جراء األحداث اليت عرفتها البلدان العربية، 

اوالتغريات واحلروب اليت  كالقضية الفلسطينية اليت تناوهلا الشعراء   2"ة،يف اآلونة األخري  شاهد
قد تكلم عن قضية وطنه  ألبيايتوجعلوها القضية األهم اليت حظيت مبكانة يف شعرهم، كما جند 

العراق من زوايا خمتلفة، فنجده مرة ميثل عنده السالح الفكري بوجه االستعمار من أجل التحرر 
يناديهم ويزرع يف نفوسهم  ،اومة والتصدي للعدومنه، فهو يدعو شعبه إىل التفطن والتعقل واملق

  :روح التفاؤل واألمل بأن هذا الوطن سيعود إىل احلياة من جديد وذلك يف قوله

  ستعودين مع الشمس خيوطا ذهبية

  غنوة أندلسية

ة ّ  ستعودين مع امليالد واملوت نبي

 ّ   ستعودين إيل
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  ستعودين مع الطوفان للفلك محامة

  .الرشيدستعودين بال جارية هاربة من أسر هارون 

  .عودا بعد عود ختضرستعودين إىل األرض اليت 

  )1(عندليبا يف اجلليد

بداية كل سطر فهو فعل مضارع " ستعودين"فنالحظ على هاته األسطر الشعرية تكرار كلمة   
التغيري، فهو يتأمل  للتأكيد على مشروعية" السني"يدل على املستقبل واحلاضر، مث أحلقه حبرف 

بظهور احلق يف السطر األول جنده شبه عودة وطنه، بالشمس عند شروقها  تأيت حبلة ذهبية، 
احلق سبحانه وتعاىل، فبقدرة اهللا تعاىل يبث احلياة يف وطنه، مث  جمليفالشمس عند الصوفية هي 

ده، ولقد أفرد لنا مثال يواصل حديثه ليخربنا أن اهللا سيبصرهم بنور احلقيقة، ويظهر احلق على ي
اهللا تعاىل نوح بالذهاب، وأغرق الطوفان  أمربقصة سيدنا نوح عليه السالم مع قومه عندما 

حيث  تصرحييهالكفار، مث يف األخري يبعث اهللا محامة لتدهلم إىل طريق اليابسة، وهي هنا استعارة 
رية وهي من العبيد، وهي شبه الوطن باحلمامة وهي خملوق ضعيف يدل على احلرية، مث يقول جا

  .أيضا تتميز بالضعف

أو كناية فقد استعملها الشاعر  تشبيه أوفكل هاته الصور الشعرية سواء أكانت استعارة     
يف السري حنو االنتصار واحلرية، ومن  للتعبري عن ضعف وطنه، يريد له أن يستفيق من غفلته، ويبدأ

حلكام املرتبطني باألجنيب، وهذه األخرية اليت جهة أخرى جنده يتكلم عن وطنه خاصة أولئك ا
حماربة، نفي، ومصادرة، واعتقال، ( أرهقت كاهل الشعر، إذ عاىن الشعراء من الضغوط السياسية 

، فهو يريد أن يصل إىل حقيقة مغزاها أن وطنه مل يعد بتلك القوة اليت  ...)، أو اغتيال،وإعدام
احلكام، و اتباع  ن يغزو على فكرأكان عليها سابقا بل أصبح لعبة يف يد العدو، ألنه استطاع 

ا سبب غ أفكارهم، الن البيايت من أبرز الذين عانوا األنني إىل درجة أنه حارب   ربةهذه البنية أل
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الشاعر األصيل وسبب حرمانه، فالشاعر عاش بعيدا عن وطنه، مهاجرا من بلد إىل آخر، 
فانعكس كل هذا يف شعره، مما ولد يف نفسه احلزن، وسيطر عليه اليأس والتشاؤم، فنجده يصّب 

ّ غضبه على وطنه إذ يقول   : جل

  .لتعودي عشبة صفراء يف حقل ورود

  )1(.عقابه، يدركه ليل املنبهكغزال شارد جتري كالب الصيد يف أ

 عشبة( نالحظ أن الوطن قد أخذ صور الضعف واهلزمية وذلك من خالل استعماله لأللفاظ     
  .النورس، امليت، الضفدع، النائم، محامة، اليت هي مرآة عاكسة لوطنه صفراء،

فالسلطة ذلك اجلهاز "تضاديا يف اخلطاب الشعري للبيايت  شكلت السلطة بعدا: السلطة -2
تمع القامة مقاييس العدالة فيه، مث حتول  الذي تأسس الخرتاق القيم الضالة كلها واملنحرفة يف ا

ففي  ،2"هذا اجلهاز إىل أعلى قيمة من قيم االحنراف، حىت صار الذروة ملكافحة احلق والعدالة
. يت يعانيها الشعب العراقيأن سبب دمار العراق و قيام احلروب والضغوطات المعتقد البيايت 

ماهو إال سلطة احلكام، فنجده يف نصه هذا حيشده مبجموعة من القيم لتوليد فكرة الشعر الواقعي 
مع احلاكم وذلك من خالل فضاء من املتضادات اليت أنتجها الشاعر، فقد رأينا يف العنصر 

زم وانكسرت قوامه، مل يستطي ع الصمود أمام هذا الوضع السابق  أنه جعله جمرد شيء ضعيف، ا
وجند ذلك . املزري، باملقابل جنده هنا قد صور لنا شيء آخر يضاد األول، وهو ظلم سلك احلكام

  : يف قوله

ة ّ   عندما تسقط يف الوحل صبي

ة ّ   عندما تنغرس السكني يف حلم الضحي

ة ّ   كغزال شارد جتري كالب الصيد يف أعقابه، يدركه ليل املني
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  )1(.ربة من أسر هارون الرشيدستعودين بال جارية ها

ى ثنائيتني ضدتني متثلتا يف       الضعف والقوة، فألصق صفة : ففي هذا املقطع الشعري نالحظ جتّل
ة، ضحية، كغزال شارد، جارية(الضعف بالوطن، واأللفاظ اليت استعملها  ّ ، فكل هاته )صبي

إال داللة االستسالم والضعف والتشاؤم، وجنده باملقابل قد شبه حكام وطنه أو  املفردات ماهي
، بضة العدو األجنيب بكالب الصيدباألحرى، أولئك احلكام السياسني الذي جعلوا عراقهم يف ق

الوحل، السكني،  (، وجاءت صور السلطة يف اليت تسعى اىل االمساك بالغزال حىت يدركه املوت
وهي صور عربت عن قسوة النظام السياسي وعدم شفقته عن بنو ) ن الرشيدكالب الصيد، هارو 

ا، ويدركها  ،شعبه د الذين يطاردون فريستهم يف الليل، حىت ميسك  ّ فقد شبههم بكالب الصي
، فشخصية هارون الرشيد هو " جارية من هارون الرشيد: ونفس الشيء ينطبق على قوله ،املوت

عهده بالقوة والصرامة والقسوة ومن الصعب جدا أن يتعدى خليفة عباسي، متيز احلكم يف 
صورة جتسيدية صورت الواقع مبا فيه من تناقضات وصراعات، وكأن الوطن أصبح  ذه، فه2"أوامره

أسري هذا الوضع املزري الذي هتك بالشاعر، وجعله يعاين الظلم والصراع واضطرابات نفسية، 
  .وعدم االحساس باألمن واألمان

   :الخفاء والتجلي سلطتي -3

وجند هاتني سلطتني من خالل جتادل النمطني الرتاثي واألسطوري، فنجد أن الشاعر قد     
وظفهما يف نصه هذا من أجل إقامة جدال مع النص احلاضر، وينتج هذا الصراع احنياز لداللة 

يتجادل يف لصاحل منط، لتصبح له سلطة احلضور يف مقابل تنحي واختفاء النمط اآلخر، ومن مث 
وبعد أسطوري تارخيي، واستنطاق النص من  ثيبعد ترا: أجواء اخلطاب الشعري بعدان ثنائيان

  )3(.خالل هذه الرموز، جيعل منه بنية إشارية
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  العودة إلى التراث(المستوى األدبي التراثي:(  

ذا املستوى هو ذلك التصارع الذي حيدث بني داللتني أدبيتني املكونة ألج     واء النص، يقصد 
 فيدفع بالشاعر إىل تغليب سلطة على األخرى يف داللة يفرضهما السياق الشعري الذي يتميز

العريب أو الغريب، وتوظيفه يف معىن  بالربوز، فنجد الشاعر استقى مادته الشعرية بالعودة إىل الرتاث
اؤها من التاريخ األدبية واستدع الرموز خيالف املعىن األصلي هلا، فيشري بذلك إىل حضور هذه

عن  جتاهلاالقدمي، وجتليها حلظة الكتابة كما يشري إىل حضور الذات الشاعرة عن واقعها األديب، وار 
واستدعاؤها يف اللحظة . واقعها املعيش، والتحليق يف أجواء زمنية تتعالق بالزمن الشعري الرتاثي

هو خلق جو ابداعي مليء اآلنية، وسبب جلوء الشاعر إىل استخدام هاته الرموز يف شعره، 
أجل حتليل تلك الرموز، وشاعرنا يعد  من النص رعل القارئ يبحث يف أغواجاءات واملعاين، ليحيبإ

اخلليفة " أكثر الشعراء الذين يستندون إىل الرتاث العريب، فقد استحضر شخصية هارون الرشيد
احلكم ازدهرت الدولة العباسي اخلامس، الذي حكم الدولة العباسية يف مصر، فمنذ توليد 

العباسية، وامتازت بكثرة اجلدال، فقد اهتم باجلهاد والغزو والعلم واملعرفة، كان حيج عاما، ويغزو 
ة الدول اآلسيوية اليت جعلتها معرضة لظهور الفنت والثورات، إال أنه بفضل ذكائه ر ورغم جماو  عاما

اوفطنته وحكمته، أنقذها من اخلراب والدمار، وقادها حنو  د، وسعى إىل ازدهارها وحضار ، 1"ا
والبيايت قد استعمل هذا الرمز األديب ليعمق به البعد الداليل لقصيدته بعذوبته وتأثريه يف مواجهة 

هس الذات الشاعرة و الزمن املعاصر الذي قضى   .دّ

 عرب الشاعر بشخصية هارون عن شدة وقسوة وجربوت احلكام على الشعب العراقي، وممارسة    
ستعودين بال جارية، هاربة من : (الظلم عليهم، وانتهاك حقوقهم وسلبهم حريتهم، حيث يقول

يارها وسقوطها واحلط من مكانتها، وبالتايل  األوىل، فقد ساهم بالدرجة )أسر هارون الرشيد يف ا
 قد خرج من داللته األصلية اليت هي االنتصار والقوة والشجاعة" هارون الرشيد"جند أن رمز 

هامة إىل الظلم والتعسف واالستبداد، وهذا راجع إىل ذات الشاعر اليت متثل حضورا خمتلفا شوال
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ا ذا عن الشخصيتني املتجادلتني حبيث أصبحت ذات ال ت حيكمها منطق صارم أو واقع حمدد أل
  مضللة مليئة بالرمز والغموض

 المستوى التاريخي األسطوري:  

 اإلنسانفتارخييا كانت األسطورة هي مالذ " املستوى األسطوري،  كما تتمثل بنية التضاد عرب    
األول لالنتصار على خيباته ولتخطي فواجعه، وسياسيا كانت حماولة خللق بديل جديد، أكثر 

ا النافذة اليت يرى ا ا ختلق له حالة  النساناشراقا ومجاال، إ العريب من خالهلا النور والفرح، أل
  .1"وجمتمعه توازن نفسي مع حميطه 

فالشاعر يف قصيدته هذه استدعى أوال رمزا تارخييا، يذكره بتلك األيام اجلميلة والزمن 
حيث أراد استحضار أغاين األندلس ذلك بنصه لعودة وطنه مع أغاين " األندلس"لفظة"اجلميل

أن وهنا الشاعر يتمىن أن يعود الفرح واهلدوء لكي يسود وطنه، هي مفارقة ضدية وك  أندلسية،
يرجع هذا الوطن مع هؤالء احلكام الفاسدين إىل احلياة جمددا ؟لكن نفسه املتأملة هي  يتساءل أىن

عليه  اليت جعلته يطمح ويتفاءل، ويعود بنفسه إىل األيام اخلوايل، زمن الرجولة والشهامة عكس ما
  .اآلن

ليت اشتهرت بقصص الشخصية اخليالية ا" سندباد"أما الرمز األسطوري الذي استخدمته هو     
ألف ليلة وليلة، وذلك كرمز أسطوري تارخيي فهو ذلك البطل اخلارق الذي جال العامل، حمب 
للمغامرة واالكتشاف إال أنه هو قد احنرف عن هذا املعىن، ليتولد رمز جديد لسندباد، فتتفجر 

أساة الشاب بذلك داللة جديدة، نتيجة مايضفيه الشاعر على هذا الرمز، فقد حوله إىل رمز مل
العراقي الذي أصبح تائه تدفعه أعاصري إىل األماكن املظلمة، تلك الدياميس اليت وحشتها تقتل 

ا مليئة باألشباح، هذا  ما إذ يرى أن  ؛قصده الشاعر خالله النفس وتزرع اخلوف فيها، وكأ
يدفعها إىل  الشباب العراقي هو سندباد اليوم الضعيف املنهزم، يعاين من القهر وضغط النفوس
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واهلرب من يد العدو الصهيوين، وهذه األماكن اليت  االختباءتلك األماكن املظلمة من أجل 
  .تتحطم عندها اآلمال، وتصبح خمبأ للمآسي واألحزان

 الزمن الواقعي والزمن الحلمي :  

زمن خارجي : زمنني "احتضنت بنية اخلطاب الشعري يف قصيدة البيايت عن امليالد واملوت    
اليت جلأ إليها الشاعر الرومانسي هربا من ) اليوتيوبية(وزمن نفسي حلمي، وميثل الزمن احللمي 

، اليت متارس فعل القهر على الذات الشاعرة، وحولتها إىل ذات دوامة احلياة الطاحنة والقاسية
رب إىل العامل احللمي، لتضع لنفسها زمنا خيتلف عن الزمن  الذي تعيش فيه، فيجسد  حمطمة، 

حركة الذات، حيث جند هذا الزمن يلقي  يرتصدكل أحالمه ورؤاه فيه، ولكن الزمن اخلارجي يظل 
بظالله القامتة على حركة الذات ويتمثل الزمن الداخلي مبستويه احللمي والكابوسي، وتبقى 

  1".األنساق األدبية والنفسية فارزة ألبعاد زمن التضاد

يدة فنجده حيلم بعودة العراق، كما كانت من قبل مدينة ذات قوة هلا مكانة كما يف هذه القص
اليت تستحقها بني الدول، فهو حياول يف هذه القصيدة جتسيد رغبته يف استعادة زمن غابر ملكان 

والتفاؤل، ألن رغبته  باألملينتظر رجوع مالحمه اجلميلة السابقة، وضع بذلك طريقا لنفسه مليء 
  :ومن ذلك قوله: أرض الواقع، جعلها بطال يف أحالمهمل تتحقق يف 

  غنوة أندلسية
ة ّ   ستعودين مع امليالد واملوت نبي

ر عودا بعد عود   )2(.ستعودين إىل األرض اليت ختضّ
فنالحظ على هاته األسطر الشعرية متين الشاعر برؤية وطنه ينبض باحلياة من جديد، وهنا     

أن : بعودة وطنه وحترره من يد العدو الصهيوين، فنجده يقول يتجلى الزمن احللمي، حلم البيايت
ة ّ رغم الظروف القاهرة والصعبة ورغم املعاناة واحلروب، إال أنه . وطنه سيعود مع امليالد واملوت نبي

                                                        
-    w w w.thaqafat.com/ news.aspx? id, 20/04/2016, 11 :45 :31  
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سيصمد وسيظل قويا وشجاعا وسوف يقاوم حىت االنتصار، مث يقول بعودة وطنه ستخضر 
  .بالده، وستخضر وتزهر بأغاين شعبه وهتافه وأفراحهاألرض، فهي يعين حلول الربيع على 

أما الزمن الواقعي فقد متثل من خالل غضبه وسخطه على حال العراق والوضع الذي أصبح     
يعيشه، وسقوطه يف يد العدو، فهو متحسرا وحزينا عليها، وكأن هذا الواقع أصبح لديه مثل 

ارا، خطف منه هدوء نفسه ، تالشت بني احلزن مةوسكينتها، جعلها حمط الكابوس يعيشه ليال و
قاظ على واقع حمطم أكثر مما سبق، أكثر دمارا يوالغربة داخل الوطن، أصبح خائفا من االست

  : وخرابا، وهنا يظهر الزمن الواقعي هو حال العراق اليوم، وجند هذا يف قوله
  كغزال شارد جتري كالب الصيد يف أعقابه يدركه ليل املنية

  من جديد لتمويت
  )1(.لتعودي عشبة صفراء يف حقل ورود

جند يف هاته األسطر سخط وتضجر البيايت من الوضع املزري الذي يعانيه العراق، فقد شبه     
واهلزمية، ليصبح . زال الشارد، الذي تنهش حلمه كالب الصيد وتعذبه حىت يدركه املوتغالوطن بال

ه، فالشاعر هنا يصب جل غضبه على وطنه وحكامه اخلونة الذين  يف األخري لقمة سهلة يف يدّ
، وهي داللة "عشبة صفراء"عرضوا بالدهم إىل القتل والفتنة، ونفس الشيء ينطق على قوله 

  .الضعف واالستسالم واهلزمية

، )املوت(الليل، النهار، املنية(املتضادة للزمن يف العالقات القائمة بني  األمناطوتتمثل 
، التني ترتدى بينهما الذات الشاعرة، )الفعل، احلركة والسكون(يشري إىل حالة ، مما )اخللود(األبدية

  ...).الشجن، السفر، الشوق،(وبشري يف النفس 
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 اللغة الشعرية واللغة المعيارية:  

والتضاد من أهم اآلليات اليت حتقق شعرية القصيدة اليت يتحقق من خالهلا  تعد بنية التماثالت
تعانق بنية الثنائيات املتضادة يف اخلطاب النصي، وتتوافق بنية التضاد مع األبعاد الرؤيوية للخطاب 

ا مع البنية الداللية  الشعري، وتظل البنية تتنازع وتتشاكل بني التداخل والتخارج يف تعليقا
  )1(.ى، وميثل ذلك آلية من آليات التشكيل اجلماعي يف شعر البيايتالكرب 

بداللتها  واأللفاظويبين البيايت نصه الشعري على التعارض بني األلفاظ بداللتها الواقعية      
متثلت يف تصوير  القصيدة قد مجعت بني النظرة الواقعية الوجودية اليت إناالشارية الرمزية، فنجد 

ه من حروب ودمار ومعاناة من جهة، ومن جهة أخرى جنده قد وظف ألفاظ اليت الواقع مبا في
تشع من معيارية اللغة، املستوحاة من الوجود، واليت كشفت لنا عن نزعته الصوفية، وهاته األلفاظ 

نت لنا حما...)امليالد، املوت، غمامة، قيامة،(  ّ ة البيايت يف السعي وراء ول، فهذه الكلمات بي
  .يف هذا الوجود اإلهليةوالبحث عنها، وجتلي القدرة احلقيقة، 

هذا وقد متثلت اللغة الشعرية يف الرمز، إذ متيز الرمز بثرائه االجيايب، فقد أضفى على اخلطاب    
ها وحتليلها ليصل بذلك إىل توليد دالالت  الشعري مجالية، جتعل احمللل أو القارئ يسعى إىل فّك

  : أخرى والرموز اليت استخدمها الشاعر جندها يف قوله
ة ّ   عندما تسعى الساحر حي

  ندلسيةغنوة أ
  السند بادوالدياميس، شراع 

  ستعودين مع الطوفان للفلك محامة
  )2(.ستعودين بال جارية هاربة من أسر هارون الرشيد

                                                        
1  -   w w w.thaqafat.com/ news.aspx?, 20/04/2016, 11 :48 :00    
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ه وزادته شعرية وحركية، فنجد      فهذه الرموز اليت وّظفها الشاعر، وعمد إىل تنويعها قد أّثرت نصّ
غنوة أندلسية، السندباد، عصى : (طوريهو أس هو تارخيي ومنها ما حضور رموز بأنواعها منها ما

ة، هارون الرشيد  ّ ، فهي مبثابة وسيلة اإلبداعية، فتوظيف الشاعر هلذه الرموز، يدل على القدرة )حي
مع تغريات  متوافقة للهروب من واقع أصبح العيش فيه مستحيال، وبالتايل فقد أصبحت اللغة

تمع العريب، ومن مث مل تعد األشكال اللغوية الواقع االجتماعي والثقايف والقومي الذي طرأ على  ا
الواقعية هي أكثر توافقا مع األبعاد النفسية والوجدانية اليت يعيشها الشاعر يف ظل هذه التغريات 

احلياتية واالضطرابات الوجدانية، ومن مث تولدت لغة جديدة ال تتكئ على الرتابطات املنطقية بني 
  . واإلحياءالنفسية، وأصبحت هذه اللغة تعتمد على الرمز  عناصر اللغة، وإمنا الرتابطات
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بعد دراستنا لقصيدة عن امليالد و املوت دراسة أسلوبية و استخراج بنية التضاد  و
    :اآلتيةالنتائج  إىلا،خلصنا املوجودة فيه
  اجتماعية أخرىخارجية داخلية و  أسباب إىلالتضاد  نشأةتعود   
 إنقصيدة عن امليالد و املوت ممزوجة بني الرمز والتناص و الصور الشعرية غري  جاءت 

الصويت و الصريف و الرتكييب و  ألوانهالسمة الطاغية عليها هي صور التضاد مبختلف 
  .القصيدةطغت على أسطر اليت  األخريةالداليل هذه 

  ظهرت قدرة الشاعر اإلبداعية يف اعتماده على عنصر التضاد بصوره املختلفة والذي
  .جتلى حتت عباءة املفارقة الضدية

  هو  األصواتبلغت ، وهي نسبة فاقت بكثري األصوات 403سبةبنة ر ا
تعاين التوتر و  ترمجة نفسية اليت إالهلا ما هي  يتالبياو لعل استخدام  ،140املهموسة

  .االضطراب و عدم االستقرار
  جند أن  إنناتنويعه غري  إىلوظف الشاعر التضاد بصورة واضحة يف قصيدته و عمد

  .اللون البارز بشدة هو التضاد االنتسايب
  اللتني جسدتا       بنسب تفوق اجلملة االمسية  يف نصه الفعليةوظف البيايت اجلملة

  .ثنائية احلركة و السكون
  الرموز اليت وظفها الشاعر هي رموز من ثقافة و تاريخ العراق ممثلة يف هارون الرشيد

  .وسندباد وهي رموز مرتبطة بالعراق
 وأصبحت  ،ظاهرة التضاد موقعا خاصا يف العملية الشعرية عند البيايت فقد أخذت

 .الشاعر وواقعهكشفت عن نفسية   إجراءا أسلوبيا،
  جسدتا اللتنيبنسب تفوق اجلملة االمسية  نصه يف الفعليةوظف البيايت اجلملة       

  .ثنائية احلركة و السكون 
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  حياته
العامل من خالل احلي الذي عاش فيه  ىوتعرف عل،هو شاعر عراقي معاصر ولد ببغداد    

حيث  )دار املعلمني العاملية(درس يف جامعتها  ،بالقرب من مسجد الشيخ عبد القادر الكيالين
فكان هؤالء  يقل عنهما محاسة وهو سليمان العيسي ما شاعر ال ىوالتق،الشباب  ىتعرف عل

ددين يف الشعر العريب املعاصر ومن   اإلنسانالشعراء امللتزمني بقضايا  أوائلالثالثة من الرواد ا
  .امسه فيه يلمع احلزب الشيوعي ومل إىلانتسب البيايت بعد ذالك  ،العريب

  مسيرته المهنية 
وفصل من  أغلقتاشتغل البيايت مدرسا مث مارس الصحافة يف جملة الثقافة اجلديدة لكنها     

فعني  ،م1958وطنه بعد ثورة إىلوعاد ،سوريا وبريوت والقاهرة  إىلوظيفته واعتقل مث سافر 
يف جامعة موسكو ويف سنة  أستاذامستشارا ثقافيا علي سفارة العراق يف موسكو وهناك اشتغل 

 إقامتهم حيث كانت 1964القاهرة عام  إىلورجع  ،عنه اجلنسية العراقية طتأسق،م 1963
   .اللغات الدولية والصينية واليوغسالفية واالسبانية إىلالدائمة وقد توجهت دواوينه 

  بداية تجربته الشعرية 
نفسه  بدا البيايت شاعرا رومانتيكيا حاملا باحلياة ودنيا الطفولة وعامل املثل مث استفاق علي    

فنفر من  ،فاستويل علي نفس الشاعر السام ،فوجدها تصطدم باحلقائق الصارمة والواقع املرير
   .أسلوباواختذ من الشعر احلر ،وحطم القوالب القدمية ،املدينة 

  خصائص شعره
شعره بني حقائق الوعي  نغما جيمع وأحالهميعد البيايت من ابرز شعراء التفعيلة شاعرية 

املقتصد وجيعل  واألسلوب اإلجيازوحرارة االنفعال الشخصي وقد كان يعتمد علي  االجتماعي
وقد عيب عليه الغموض يف بعض شعره وقلة التوزيع والتكرار الغري ...الصورة قاعدة للقصيدة

  .اعيدوفوضي الت أحيانااملناسب 
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  : مؤلفاته
  سفر الفقر و الثورة 

  الذي يأيت و ال يأيت 
  عيون الكالب امليتة 
  الكتابة على الطني 

  قصائد حب على بوابات العامل السبع 
  كتاب احلجر سرية ذاتية لسارق النار 

  مملكة السنبلة 
  املوت يف احلياة 

  املالئكة و الشياطني 
  النار و الكلمات 

  أباريق مهمشة 
د    و الزيتون  لألطفالا

  ناظم حكمت  إىلرسالة 
  أشعار يف املنفى 

  كلمات ال متوت 
  قصيدة من برلني  عشرون

  طريق احلرية 
  جتربيت الشعرية 

  يوميات سياسي حمرتف 
  مشس حزيران و املرتزقة  إىلبكائية 

  قمر شرياز 



 ملحق
 

64 
 

  صوت السنوات الضوئية 
  بستان عائشة 
  كتاب املراثي 

  احلريق 
  مخسون قصيدة حب 

  البحر بعيد أمسعه يتنهد 
  ينابيع الشمس سرية ذاتية 

 أعماله المسرحية  :  
  حماكمة يف نيسابور 
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  عن الميالد والموت

  عندما تسقط يف الوحل صبية

  عندما تنغرس السكني يف حلم الضحية

  عندما تسعي عصى الساحر حية

  سعودين مع الشمس خيوطا حية

  األبديةومع الريح اليت تعوي على شطان ليل 

  أندلسيةغنوة 

  نبيهستعودين مع امليالد واملوت 

  النار يف هذي السهوب احلجرية تشعلني

  والينابيع اخلفية األسيويةني النورس امليت يف صمت البحار ثعتب

  جناحني جتوبني الربية متنحني الضفدع النائم يف الطني

  يدركه ليل املنية أعقابهكغزال شارء جتري كالب الصيد يف 

  إيلستعودين 

  الرماد أعاصريلتقودي يف 

  والد ياميس شراع السندباد

  ستعودين مع الطوافان للفلك محامة

  عالمة األرضحتملني غصن زيتون من 
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  وعلي قرب احمليني غمامة

  يوم القيامة إىلستظلني 

  متطرين ومتوتني ندامة

  ستعودين بال جارية هاربة من اسر هرون الرشيد

  ومع امليالد واملوت شرارات مشوس من جليد

  اليت ختضر عودا بعد عود األرض إىلستعودين 

  ضئ احلجر الساقط يف بئر الوجود لتمويت من جديدلت

  لتعودي عشبة صفراء يف حقل ورود

  عند ليبايل اجلليد

  ستعودين ولكن لن تعودي



  

  

  

         

      

  
  

  

  

  



 قائمة المصادر والمراجع
 

68 
 

 : المصادر والمراجع بالعربية/أ

  .القرآن الكرمي برواية حفص  *

 .  م4،1999ابراهيم أنيس،األصوات اللغوية،مكتبة أجنلو،مصر،ط .1
 . م1،2010ابراهيم السامرائي،األصوات العربية،دار اجلليس،عمان ،األردن،ط .2
 ،1ج ،)دت( ،)دط( استانبول، االسالمية،املكتبة معجمالوسيط، مصطفى، راهيماب .3

 ."عنن" مادة
 ،األضداد،حتقيق أبو الفضل ابراهيم،املكتبة العصرية،)أبو بكر األنباري(ابن أنباري .4

 4-. م1987/ه1407 لبنان، بريوت،
 ،3ط لبينان، بريوت، ،لسان العرب،دار صادر،)مجال الدين حممد(ابن منظور .5

 . م 4،1999جملد
حتقيق  ضداد يف كالم العرب،،األ)عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب(أيب الطيب اللغوي .6

 .م1،1963،دمشق،ط الدكتور عزة حسن
 . م3،1992أمحد عمر خمتار،علم الداللة،دار عامل للكتب،القاهرة،مصر،ط .7
 . م1،2011حتسني عبد الرضا الرزان،الصوت واملعىن،دار دجلة،عمان ،األردن،ط .8
 هراء الشرق،مكتبة ز  علم الداللة والنظريات الداللية احلديثة، حسام البهنساوي، .9

 .م1،2009مصر،ط القاهرة،
 خليفة بوجادي،حماضرات يف علم الداللة مع نصوص وتطبيقات،بيت احلكمة، .10

 . م1،2009ط سطيف،
 6ط مصر، القاهرة، رمضان عبد التواب،فصول يف فقه اللغة،مكتبة اخلاجني، .11
 .م1999/ه1420،
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،معجم التعريفات،حتقيق )علي بن حممد بن علي احلسيين اجلرجاين(شريف اجلرجاين .12
  ).  دت(،)دط(،2حممد صديق املنشاوي،دار القضيلة، بريوت،لبنان،جملد

 اجلزائر، بوزريعة، صاحل العيد بلعيد،فقه اللغة العربية،دار هومة للطبع والنشر، .13
 . م 2003،)دط(
 لبنان، بريوت، ار العلم للماليني،صبحي صاحل،دراسات يف فقه اللغة،د .14

  .م2009،)دط(
 القاهرة، صربي متويل،علم الصرف أصول البناء وقوانني التحليل،دار غريب، .15
 . م2002،)دط(

دراسة (عبد الواحد حسن الشيخ،العالقات الداللية والرتاث البالغي والعريب .16
 .م1999/ه1،1419،طمكتبة ومطبعة االشعاع الفين،االسكندرية ،)تطبيقية

 بغداد، عبد الوهاب البيايت،األعمال الشعرية الكاملة،دار احلرية للطباعة والنشر،.17
 .م2،2001ط

 مصر، عدنان حسني قاسم،االجتاه األسلويب يف نقد الشعر،الدار العربية للنشر،.18
 18-. م2001/ه1421،)دط(

ضة للطباعة .19  . م3،2004والنشر،مصر،طعلي عبد الواحد الكايف،فقه اللغة،دار 

فاضل صاحل السامرائي،اجلملة العربية تأليفها وأقسامها،دار الفكر للطباعة والنشر .20
 . م2002/ه1،1422والتوزيع،عمان،األردن،ط

ا يف اللغة العربية،دار الدناجرية،.21  فهد خليل زايد،احلروف معانيها وخمارجها وأصوا
 . م1،2008االردن،ط عمان،
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لد لبنان، بريوت، ابادي الشريازي،قاموس احمليط،دار الكتب العلمية،الفريوز .22  1ا
 . م1999/ه1420،

،األضداد،دالر العلوم للطباعة )أبو علي حممد بن املستنري بن أمحد البصري(قطرب.23
                              .                                        م1984/ه1،1405والنشر،الرياض، اململكة العربية السعودية،ط

 1ط ،دار الفالح للنشر والتوزيع،)علم املعاين(حممد علي اخلويل،علم الداللة24.
 . م2001،

 حممد سعيد حممد،يف علم الداللة،مكتبة زهراء الشرق،القاهرة،مجهورية مصر العربية،.25
 .م2002، 1ط

حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن األنظمة الداللية يف العربية،دار املدار .26
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  :ملخص

يتناول هذا البحث أحد الجوانب المهمة في شعر عبد الوهاب البياتي و المتمثل في 
بنية التضاد التي تعبر عن التوتر واالثارة،ذلك ألن البياتي شاعر صوفي له تجربة 

في الكون،وظفها للتعبير  عرفانية،يسعى للولوج الى العالم النوراني وتجلي القدرة االلهية
عن نفسيته المتناقضة التي عانت الظلم و المعاناة،كما نجد أن البياتي جعل هذه 

الظاهرة سمة غالبة على نصه،والمالحظ عليه أيضا هو تنويعه لها،فجاءت على 
.   المستوى الصوتي واللفظي والتركيبي وحتى الداللي الذي كان له القسم األكبر  

Rrsume:  

Cette recherche porte sur un aspact trés important du 

poéme de abd-wahab al bayati et d'antagonisme 

structure qui exprime la tension et l'exitation, les 

régles d'engagment parce que l'al_bayati ,un poéte 

laineux lui exprience reconnaissance, pour entrer dans 

le monde de lin florescence ,et la manifestation de la 

puissance divine dans lunivers, et son embauché pour 

exprrimer psyché contradictoire souffert de l'ingustice 

et de la souffrance que nous constatons qui l'al_ bayati 

ce qui rend ce sujet phénomene caracténistique 

dominante du taxte et constate qu,il est aussi sa 

diversification ,est venu le niveau de la voix et verbale 

et de composition et qui lui était la grande partie. 


