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 :الملخص

حاضرة في الشعر القديم، واردات حضروا في الشعر العصر   العربي، وهيمهما في نظم الشعر  المتضادة عنصرا تعد الثنائيات

مهيد تحت تعريف الثنائيات المتضادة  واردفته ،تناول هذ البحث الثنائيات المتضادة  عند شعراء العصر االموي ،بدأت بتاالموي

المحور  الكنائية في  التصوير  ثم جاء  التشبيهي  التصوير  الثاني  التصوير االستعاري وتناول  المحور االول  بثالثة محاور جاء 

بحث ،ثم اتبعتها الثالث مدعوما بجانب تطبيقي من شواهد شعرية ، وأنهيت البحث بخاتمة ذكرت فيها النتائج التي توصل اليها ال

 بفهرس المصادر والمراجع . 

 

abstract 

Artistic Technical construction in the dichotomies of contrasting Umayyad poetry 

The opposing dichotomies are an important element in the systems of Arabic poetry. They are 

present in ancient poetry and have increased in presence in Umayyad poetry. This research dealt 

with the artistic construct in the opposing dualities of the poets of the Islamic and Umayyad era. 

Follow it with an index and sources 

Opening words, poetry, the Umayyad era, dichotomies, poets                            
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 مشكلة البحث:

 المتضادة عنداعثر على أي دراسة مستقلة تناولت التصوير الفني للثنائيات    البحث، لماهم المشكالت التي واجهتني في اعداد  

 شعراء العصر االموي  ، مما اضطرني الى االعتماد على جهدي الخاص في استحصالها . 

 : أسئلة البحث

بالضرورة النظر الى طبيعة الصورة الفنية؟ نظرا لما    العربي، يقتضيهل ان الحديث عن طبيعة الصورة الثنائية في الشعر      

لمسته من اختالف الصورتين وغيرها عبر نسيج الشعري السيما اذا تعلق االمر بطريقة التشكيل البالغي ، ادركت ان الصورة  

صل عن الفكرة او تضاف الى الفكرة بطريقة تابعة شارحة ومدعمة مما جعلها صورا جاهزة تدخل  الثنائية الضدية عبر السرد تنف

الى النص الشعري ، بوصفها وحدات قائمة بنفسها ولها القدرة على التأثير بالمتلقي ، وهل يترجم اليها ذهنه ؟،مما جعلت من  

وهل هناك من الشعراء يميلون الى التصدر في الكثافة التصويرية    وظيفة الصورة الفنية عبر تقنية السرد اداة لألقناع والتأثير،

 للسرد نحو المركب االبداعي بغية التماس خصوصيات خطابهم ابداعي ،ومن ثم اتخاذها كواشف عن اصدائها الفنية. 

 أهداف البحث:

لغايات التي يمكن أن تسهم في توضيح مجموعة من األهداف وا  السابقة تشكلتبناًء على ما تقدم في مشكلة البحث وأسئلته       

  -هذه األهداف:

 استنتاج النماذج النمطية لصورة الثنائية الضدية للشعر عند شعراء العصر االموي والتعرف على خصائصها الفني والبياني  . -1

الخيال واالبداع النظري استغالل ما يوفره البحث صور ثنائية ضدية من حقل اختياري مباشر لما يطول حوله من قضايا    -2

،والسيما العالقة بالواقع الحسي من جهة وبالتمثل الفني من جهة اخرى ، بما تضعه الثنائيات المتضادة  في شعر االموي بأيدينا  

 في بناء الخيال الواقع الحسي للتخييل واالبداع ، للسعي في تحقيق رؤية جمالية حول افاق خيال الشاعر وابداعه . 

لقارئ العربي بالتصوير الفني وعلى أي عنصر فني يستند اليه لمعرفة اذا كان لكل الشاعر مصدر يتغذى منه ليشبع  المام ا  -3

شاعريته من اجل تشكيل صوره  الشعرية ،ومدى معرفة اذا كان للسرد ثقافة يستلهما كل من القارئ والمبدع من حيث التطور 

 البنائي في الخطاب الشعري.

 أهمية البحث:

تعد أهمية البحث في ان شعر العصر االموي، يفيض بالعديد من الظواهر الفنية التي يكمن البحث فيها ولكن هذا البحث لم يحظ       

بدراسة الباحثين مما حفزني لدراسة ظاهرة التصوير الفني في الثنائيات المتضادة  فيه ، والكشف عن مواطن االبداع لذا كان 

 التصوير الفني في الثنائيات المتضادة عند شعراء العصر االموي( .موضوع بحثي الموسوم بعنوان ) 
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الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،المنهج الوصفي قائم على جمع المعلومات من المراجع والمصادر ذات  منهج البحث: استعملت

ت الفكرية والنقدية ذات العالقة وصوال لنتائج العالقة لبناء االطار النظري للبحث ،والمنهج التحليلي االستنباطي لما اوردته االدبيا

 البحث .

 الكلمات االفتتاحية :العصر االموي ،الثنائيات المتضادة ،الشعراء ،  التصوير  ،الفنية . 

 

 :المقدمة 

الليل والنهار  التضاد هو فن جمالية  داللة اللفظ الواحد على معنيين ،اذ يضفي على النص جواً مشحوناً بالحركات الثنائية ، فهناك  

، والماء والنار ، والنور والظلمة ، والرجل والمرأة ... الخ ،والثنائيات المتضادة يجب أن ال تفهم أنها مجرد ظاهرة شعرية فارغة  

، بل  هاشمي جواهر البالغة()ال  تدعو شاعراً ما إلى الجنوح إليها ، أو استدعاء ألفاظها لمجرد شيء ال يُعدُّ له كل منهما ضد اآلخر 

أنَّ للثنائيات المتضادة هيمنة وفعّالية في فضاءات النص االدبي والسيما النص الشعري ، فالثنائيات المتضادة هي بذرة النغم لدى  

ايقاعية الصوت  الشاعر ، ألجل خلق فضاءات إيقاعية متناغمة مع الجو الفكري والنفسي الذي يحيط بسياق النص ؛ يمازج بين  

المبعثر ،للتلوين الصوتي الذي يتناغم مع االحاسيس الشعورية اذ ان الثنائيات المتضادة بوصفها انفتاحا نصياً لدى معظم الشعراء 

االدب العربي ، وكانت لظاهرة الثنائيات المتضادة في شعر الخلفاء الراشدين واالمويين  ،مبثوثة  في اشعارهم لبيان ما يعتلي  

 فوسهم  من صراعات وتناقضات تصل الى المتلقي أثرها النفسي ألنها تصوير فني لواقع حياتهم  التي  عاشوا فيه . في ن

والثنائيات المتضادة المبثوثة في شعر الشعراء األمويين  تلفت االسماع إلى جماليات الثنائيات المتضادة في النواحي    

سيج الشعري الذي ارتفع إلى مستوى اإلبداع في النصوص الشعرية، وقد اعتمد البحث  الفكرية واالجتماعية واألخالقية في ذلك الن

الثنائيات المتضادة األساسية التي بلورت رؤية الشعراء األمويين  للوجود والحياة في العصر األموي ، وقد انبثقت منها   على 

 هم للوجود والحياة .ثنائيات أُخرى يمكن من خاللها الولوج إلى نفسية الشعراء وكشف عن رؤيت

 ... أوالً :الصورة االستعارية

الجاهلي    العصرين  في  العرب  الشعراء  عند  األدبي   العمل  يقف  لم  إذْ   ، البيانية  الصور  أنماط  إحدى  االستعارة  تعد 

رة دراسة تحليلية،  واإلسالمي في خلق الصور الشعرية وتكوينها ،بل امتدَّ إلى لون آخر من ألوان البيان الفني وهي دراسة االستعا

البالغة ) ) "ومن تعريفاتهم لها إن االستعارة  " نقل اللفظ من معناه الذي عرف به ووضع له إلى معنى آخر لم يعرف به من قبل

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى   ). ((. 157 :فضل حسن عباس   .فنونها وأفنانها علم البيان والبديع، د

, اذ  ((.135 :السيد أحمد الصقر،   :تحقيق ,تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة  ))  بها بسبب من األخرى أو مجاوراً لها، أو مشاكال(

غيره لغرض ، وذلك الغرض ، أما أن يكون شرح المعنى وفضل نقل العبارة عن موضوع استعمالها في أصل اللغة إلى  "تقوم ب

كتاب الصناعتين،  ) )  اإلبانة عنه ، أو تأكيده والمبالغة فيه ، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسبن المعرض الذي يبرز فيه(

 (،(.274 :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،   :ق  ، تحقي  (هـ395ت)أبو هالل العسكري الحسن بن عبد هللا بن سهل  

  إذْ تكمُن أهمية االستعارة داخل النصوص االدبية  والسيّما التي تقوم على تقنية المشهد في أنها )) تفيد شرح المعنى و تأكيد المعنى
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البالغة والتطبيق ، ))  عن صورةٍ جديدة ومعاٍن بديعٍة ((وإبرازه ، والمبالغة فيه واإليجاز ، ، ثم التوليد والتجديد ؛ ألنها تكشف  

 (. ( .365 :حسن كامل البصير  .أحمد مطلوب ود .د

 ((.38 :ديوان جميل بُثينة )) ومن الصور التضاد االستعارية الجميلة  تلك التي جاء بها جميل بُثينة من قوله:

لِقيتُها  َما  إذا  ِمني  الهوى   يموُت 

بغزوةٍ   ، جميُل  يا  َجاهدْ   يقولوَن 

بَشاَشةٌ،  بَْينهنَّ  حديٍث   لُكّلِ 
 

فيعودُ   فارقتها  إذا   ،  ويحيا 

 ! أُريدُ   ، غيرهنَّ   ، ِجهاٍد   وأيَّ 

َشهيدُ  ِعْندهُنَّ  قتيٍل   وكلُّ 
 

لقد رسم الشاعر صورته الثنائية في هذا التضاد من خالل استعمال االستعارة التشخيصية )يموت ويحيا( وكأنَّ هوى    

المعنويات إلى الحسيات  البيانية في )) نقل  كائن حي يحيا ويموت . فقد اعتمد الشاعر في بناء صورته الضدية على الصورة 

لوب )النداء(، وذلك لنبرته الموسيقية العالية، مستغال مساحة المد الصوتي، الذي توفره  مستعيناً بـ ) بفن االستعارة( ، فضال عن اس

انتباهه،  المخاطب ولفت  النداء ألشخاص فقط، وعمد ذلك رغبة منه لشدّ  النداء، ومما يلفت االنتباه ان شاعرنا استعمل  ادوات 

دالة عليه، والذ ليعبر عن  فيذكر اسمه من دون ذكر صفة من صفاته، او قرينة  الشعرية  ي فصح عن قدرة خياله ، و تجربته 

.    ومن الثنائيات الضدية التي اعتمد فيها جميل بُثينة صورة ثنائية بصرية عمادها اللون ، في نص سردي ،    مشاعره الذاتية  

   ( (.48 :ديوان جميل بُثينة ) ) فيقول

رأتْ  لّما  بُثَْينَةُ   تقوُل 

الشبابُ  وأْودى  جميُل   َكبِْرَت 

باللِّوى أيّاَمنَا   أتَْنسيَن 
 

األْحَمرِ   الشَّعَِر  ِمَن   فُنُوناً 

 ! فاقُصري  أال  بُثَْيَن   :  فقْلُت 

األْجفَِر؟ بِذَوي   وأيّاَمنا 
 

، الشباِب  َغضُّ   ، أغيدُ  أنا   وإذْ 

لِ  الغُرا، وإذْ  كَجنَاحِ  تي   مَّ

تَْعِلمينَ  ما  ذلَك   فَغَيَّر 

الَمرزباِن،  َكلُؤلُؤةِ   وأنِت 

واِحدٌ  َمربَعُنَا   ،  قريباِن 
 

الِمئَْزرِ   مَع  داَء  الّرِ  أَُجرُّ 

والعَْنبَرِ  بالٍمسِك  ُل  تَُرجَّ  ب 

الُمنَكرِ  الّزمِن  ذا   تَغَيَُّر 

تُْعِصري  لم  شبابِك   بماِء 

تكْ  َولَْم  َكبِرُت   بَري؟فكيَف 
 

مرحلة  الثانية  و   ) البياض  ولمعان  واألخضر  واألصفر  األسود   ( الشباب  مرحلة  األولى  لونية  ضدية  ثنائية  االبيات  هذا  في 

 الكبر)اللون األحمر(، مما ادى إلى خلق مشهد متكامل األبعاد والجوانب .. 

الطللية     اللوحة  إنّها تحمل من   ربّما شّكلت  آخر:  بمعنى  للوحة،  العام  المسار  الشعراء من حيث  بين  اشتراكاً  األكثر  الميدان 

  – بخالف بعض اللوحات األخرى فالوقوف    ((43: (رؤية نقدية معاصرة) :جدلية القيم في الشعر الجاهليالتقليدية الشيء الكثير

ه الركن األهم  2/778 :ديوانه) )  تقليد يشيع في عشرات النماذج الطللية في ديوان ذي الرّمة، ومنها قوله:  –في اللوحة الطللية    بعَدِّ

-781 ،) )   

َساِلمٍ  أُّمِ  َعْن  إِيِه  فَقُْلنَا   َوقَْفنَا 
 

اْلبالَقِعِ   يَار  الدِّ تَْكِليِم  بَاُل   َوَما 
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أَنََّها فََما   َغْيَر  دَاُرَها   َكلََّمتْنَا 
 

ُمَراِجعِ   َخباٍل  ِمْن  َهاِجَساٍت   ثَنَْت 
 

َرْسِمَها  ِعْندَ  َواقٌِف  َكأّنِّي   َظِلْلُت 
 

نازعِ   القيدُ  لهُ  مقصوٍر   بحاجة ِ 
 

نََهاَرهُ  يَْطِوي  َكاَن  دَْهٍر   تَذَكَُّر 

 
 

الطَّالئعِ   غافالُت  الثَّنايا   رقاُق 
 

آجالِ  غيَر  يُرىعفْت  وقدْ  الصَّريِم    
 

المدامعِ   حوُر  اللُّبّاِت  ُح  ُوضَّ  بها 
 

نجد في هذه األبيات ثنائية بين الماضي والمستقبل من خالل رسمه لبقايا االطالل  هي تكشف بشكل أو بآخر عن أمر ما يحتم       

على الشاعر فعل الوقوف أو التسليم إذا ما أراد أْن يستعيد ماضيه أو يتشبث به في محاولة لدفع شبح الفناء ؛ لـذا نجـد شاعرنا 

ما تبقى من ديار )أم سالم( علَّهُ يجود عليه بشيء من أخبارها، لكنه يصطدم بحقيقة أدركها حّق   –أم خياالً  حقيقة    –يقف أو يكلم  

اإلدراك وهي عدم جدوى مناداة الديار؛ ألنّها صّماء ال تستطيع الجواب أو رد التحية، وهذا يعني أّن الشاعر يدرك أيضاً عبثية 

الرّمة نفسية أكثر منها فنية، يحاول توظيفها خدمة لغرضه األساس، فحديث الغزل في  سؤاله وعدم جدواه إاّل واللوحة عند ذي  

 غاية ال وسيلة. -عنده –الغالب 

وقد يرسم الشاعر أكثر من صورة استعارية من النص الواحد لكي يستطيع من خاللها أن يوصل مشاعره وأحاسيسه إلى المتلقي  

 (: (،120-119 :ديوان المجنون ) ) لى ، يقول فيه، وهذا ما يمكن مالحظته في نص لمجنون لي

في هذا المشهد الحواري المبني على المنولوج الداخلي يعمد الشاعر إلى تكوين صورة بيانية من خالل استخدامِه لالستعارة       

التي جاءت في قوله )رمتني( وفي قوله )يد( وهي استعارة تصريحية ، وفي قوله ) قوس وسهمين ( وهما أيضاً استعارة تصريحية 

حشدها الشاعر في هذا النص لكي يفصح عن طبيعة عالقته بليلى لم تأِت حسب ما يهوى الشاعر    . وكل تلك االستعارات التي

وإنما عاكسه الدهر وأيامهُ فجرت الرياح على عكس ما تشتهيه السفن  ، لذا استطاع الحبيب  أن يوصل صورته الغزلية مع ليلى  

ليلى( والتي انعكست على تخليص المشهد من الجمود وبث روح الحركة مع رسم المعاناة النفسية التي يعانيها من  ابتعاد المحبوبة )

 والفاعلية. 

 ( (210 :الصورة الفنية في شعر أبي تمام ) ) 

 .... ثانياً: الصورة التشبيهية 

آلخر في معنى مما لم يكن على وجه االستعارة أي ما  تعدُّا لصورة التشبيهية الذي حدّهُ البالغيون بأنّهُ ))الداللة على مشاركة أمر  

اإليضاح في علوم البالغة ، للخطيب القزويني ) )  كان بأداة التشبيه سواء أكانت موجودة أم مقدَّرة ، مع وجود المشبه والمشبه به((.

في سياق النصوص  التي تعتمد  على تقنية الحوار الضدية لقدرة و الصورة التشبيهية من أكثر الصور البيانية حضوراً   ((328 :

، فكانت الطبيعة الملهم االول ، لصوره التشبيهية ،  وبهذا   الذهن المتلقي لربط طرفي الصورة ليحقق رؤية عامة  لصورة خيالية  

نوعة الداللة ،ومن أدوات التشبيه هي  تكون الصور التشبيهية في النصوص الشعرية القائمة على تقنية المشهد متعددة الصيغ ومت 

وإّن َمن يقف على ابيات ذي الرمة يجد ثنائيات ضدية  تحفل بلمسات فنية  )الكاف ، وكأنَّ ، ومثل ، وأمثال ، وشبيه( وغيرها ،  

 ( 23-1/9 :الديوان)تظهر َكعمٍل متقٍن تُستمد بواعثه من فكره لرسم مشهد بكائه ،قائال: 
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يَنسكبُ  الماُء  منها  َعْينيَك  باُل   ما 
 

َسَربُ   مفريٍّة  ُكلى  من   كأنّهُ 
 

َخَواِرُزَها  أَثْأَى  َغْرفِيَّة ٍ   َوْفَراَء 
 

الُكتَبُ   بينها  ضيَّعتهُ   ُمشلشٌل 
 

َخبَراً  أَْشياَِعِهْم  مْن  ْكُب  الرَّ  أَْستَْحدََث 
 

ِمْن    الَْقلَب  َراَجَع  َطَربُ أَْم   أَْطَرابِِه 
 

 ً ُسفعا بَا  الصَّ َعْنَها  نََسفَْت  ِدْمنٍَة   أْم 
 

الكتُبُ   يَّة ِ  الّطِ بعدَ  تُنشَُّر   كما 
 

معَاَِرفََها أْغشتْهُ  ْعِص  الدِّ ِمَن   َسْيالً 
 

فَيَْنَسِحبُ   أَْعالَهُ  تَْسَحُب   نَْكبَاُء 
 

دَاٍر   ِمْن  الشَّْوُق  هَُو  بَْل  نَهاالَ   تََخوَّ
 

تَِربُ   بَاِرٌح  َومرُّ  الَسَحاِب   َضْرُب 
 

مزمنة ٌ وهَي  منها  لعينيَك   يبدو 
 

َوُمْحتََطبُ   بَاٍل  َوُمْستَْوقَدٌ   نُْؤٌي 
 

أحوية ٍ  أطالِل  من  لوائَح   إلى 
 

قُُشبُ   َمْوِشيَّة ٌ  ِخلٌل   َكأَنََّها 
 

معالمها تطمْس  لْم  رِق  الزُّ  بجانِب 
 

الموِر    والِحقَبُ دوارُج   واألمطاُر 
 

تُساَِعفُنَا  َميٌّ  إِذْ  َميَّة َ   ِديَاُر 
 

عربُ   وال  ُعجٌم  مثلها  يرى   وال 
 

بثنائية الموت والحياة، وذلك من خالل ما تحمله هذه االبيات لجملٍة من  في هذه االبيات  ثنائية ضديّة محورية ترتبط ارتباطاً 

محوراً بين الوجود والفناء، إذ يضم النّص ثنائية  من األلفاظ األولى الموت )نسفت، سيالً,  األحاسيس والمشاعر التي تضمُّ داخلها  

نكباء( والثانية الحياة ) تنّشر، لم تطمس(، الذي يقودنا الى ثنائية اخرى  هي ثنائية السكون والحركة التي رسمها في البيت الثالث 

يشرك المتلقي معه في حيرته وحزنه ويجعله على تشوق وانتظار لمعرفة ،معتمدا اعتماداً على عنصر التكرار حرف )من ( ، ل

اذ ان المشهد قام  على المنولوج الداخلي ، فقد شبّه الشاعر بين ما جرى من دمعِه لفقدِه أهل    حزنه العميق لذكرى امرأته الراحلة . 

اً جديداً في الكشف عن مدى الترابط القوي بين الشاعر  الدار وما ساَل من عينيِه وقد أضافت هذه الصورة للمشهد داللة جديدة وبُعد

وبيئته ، كما كشفت وأوضحت للمتلقي عن قدرة الشاعر الفنية في تصوير المواقف والحاالت التي تستنفر طاقاته اإلبداعية والفنية  

. 

 -207/705 :ديوانه) ) ممدوح، قائال:مع ذلك عندما نستقرئ لوحاته الغزلية ال نعدم أْن نجد ثنائية ضدية  للدخول الى عطاء ال   

7))  

عبرة ً  منْ أكفكُف   بابة ِ  الصَّ  فرِط 
 

وأغيُضها   ة ً  مرَّ عيني   فَتُتْئُِق 
 

 ً َراِجعا لْيَس  َمضى  قَدْ  عْيٍش  ِذكَر   فدَْع 
 

نَُخوُضَها  ُكنَّا  اْلَكْرِم  َكِظّلِ   َودُْنيَا 
 

قدْ   لقلٍب  مْن  متيَّمٍ فيا   عصاني 
 

مريُضها   عصاني  قد  ونفٍس   لمّيٍ 
 

َساَعفَتْ  الدَّاُر  بَِها  إِْن  ِلَمّيٍ   فَقُوالَ 
 

فُُروُضَها   تُؤدَّى  الَ  ِلَمّيٍ  َما   أاَلَ 
 



 

  
THE JOURNAL OF ARABIC LANGUAGE SPECIALIZED RESEARCH (JALSR) 8 

 

THE JOURNAL OF ARABIC LANGUAGE 

SPECIALIZED RESEARCH (JALSR) | VOL: 06 ISSUE :03 

| OCTOBER 2021 

 2021أكتوبر |  03العدد  06مجلة اللغة العربية للبحوث التخصصية | المجلد 

www.jalsr.misd.tech|  8468-ISSN: 2289-E 

بَِخيلةٌ  َميّاً  أنَّ  بَِمّيٍ   َوَظنِّي 
 

ُعُروُضَها   َكثِيراً  َكانَْت  َوإِْن   َمُطوٌل 
 

اق إبداعي، تفصح عنه دالالت األلفاظ المتعددة  من خالل الثنائية الضدية في البيت الخامس  رسم ذو الرّمة ثنائيات ضدية في سي

 متمثلة بـ)البخل والعطاء(، سبقتها ثنائيتين أخريين تمثّلت بين )الماضي و الحاضر( ظهرت بوضوح في البيت الثاني من اللوحة. 

)الممدوح( والتقرب منه أكثر، فهو يتخلى عن العيش الماضي إلى العيش ويحاول الشاعر من خالل تلك الثنائيات  استثارة نفس  

 اآلخر األكثر ترفيها المتمثل بالممدوح، الذي  يتطلع إلى كرمه وجزيل عطائه

-1/267 :الديوان).؛  271-1/267)الديوان:    و نّصٍ يحمل بين طياته ثنائية الموت والحـياة بشكـل واضـح ً,  اذ يقول ذو الرمة:  

271.)) 

األطاللِ  مَن  عينيَك  هاَج   ما 
 

البوالي   بعدَك   المزمناِت 
 

الحوالي  سواعِد  في   كالَوْحي 
 

المْحاللِ   والَجَرعِ  النَّقا   بين 
 

األدحال  َصريمة  من   والعُْفِر 
 

األحوالِ   تناسُخ   غيََّرها 
 

العزالي  ُمطلق  أحوى  كّلِ   ِمن 
 

األعالي   واضح  النِّطاق   َجْوِن 
 

استبدالِ  ذو  والدهُر   فاْستَْبدَلْت 
 

اآلجالِ   فَِرَق  ساكنيها   من 
 

أْطفالِ  إلى  تَْحنو   فرائداً 
 

ذَيّالِ   القَرا  وّضاحِ   وكّلِ 
 

األْرمالِ  ِشيَةَ  موّشى   فَْرٍد 
 

َموالِ   لهُ  هُنَّ   كأنَّما 
 

بَْلباِل  ذا  َصدِْرَك  إلى   فانظر 
 

الَخوالي   لألزُمِن   َصبابةً 
 

أمثالي الهوى  يُبكي  وهْل   شوقاً 
 

الْنزياِل   الجزُء  اْستََرقَّ   لّما 
 

 

من حّس بالمأساوية والفجيعة إزاء صروف الدهر التي تنذر بالتالشي   -في نفس الشاعر  –وعلى الرغم مما تشيعه بقايا األطالل     

والفناء، إاّل أنّها تحمل على الطرف اآلخر شوقاً عارماً أليام شبابه ) ولّت ولن تعود (مثّلت له الحيوية أمام حاضر متكاسل  ، وما  

 -من دون أدنى شكٍّ   –يقته إاّل سبيل الشاعر للتشبث بالحياة والتغلب على شعوري العجز والضعف، إنّه يبكي  هذا الشوق في حق

ذاته وأيام حياته وعمره الذاهبة في ظّل استنكار للبكاء يخفي وراءه يأساً وألماً من شيخوخة تنذر بالفناء وهي ترى وتدرك أّن  

الديار   الشاعر جاهداً  )الدهر ذو استبدال(، فما جرى على  لذا يحاول  على اإلنسان؛  أسلفت    –سيجري حتماً  أن يتشبث    –كما 

بماضيه فيمنحه عالوة على ما سبق رموز خلـود مـادية تتحـدى رمـوز الفنـاء والعـدم، لذلك، فهو كفيل بأْن يضمن لبقايا الطلل  

 الديمومة والبقاء.  

 :ديوانه )  يمنحنا ثنائية اليمين والشمال ،قائال:)مّي( وانعدام الوصال بينهما،  وذو الرّمة على كثرة إشاراته على بعد حبيبته      

2/1308-1310) 
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لَْمَحة ً َميَّة َ  َوْجِه  ِمْن  أََرى   َوُكْنُت 
 

مكانيا   عليَّ  مغشيَّاً   فأبرُق 
 

فََكأَنََّما  نَْبأَة ً  ِمْنَها   َوأَْسَمُع 
 

فؤاديا   طريٌر  سهٌم  بها   أصاَب 
 

َمكَّة َبِالضَُّحى نَحَو  َوْجهي   َوأَْنِصُب 
 

ليا  بدا  اللَّيالي  فرِط  عْن  ذاَك   إذا 
 

ذكرتها ما  إذا  أدري  فما   أصلِّي 
 

ثََمانِيَا   أَْم  الضَُّحى  َصلَّْيُت   أَثِْنتَْيِن 
 

حسبتني الفضاِء  باألرِض  سرُت   وإْن 
 

ِحبَاِليَا  تَِميَل  أَْن  َرْحلي   أُدَاِرئ ُ 
 

تكنْ  وإْن  يميناً  كانْت  إذا   يميناً 
 

ِشَماِليَا   َعْن  اْلَهَوى  يُجاذْبني   ِشَماالً 
 

مثلهُ  العيُن  ترى  لْم  ما  لها   رأيُت 
 

الَمرآئِيَا  َرأْيُت  قَدْ  فإنِّي   ِلَشيٍء 
 

ُرْقيِة ً  ْحِر  ِللّسِ أَنَّ  إاِلَّ  ْحُر  الّسِ  ِهَي 
 

راقياو  بَي  لما  ألقى  ال   أنَِّي 
 

 

رسم لنا  الشاعر صورة الحبيب الحائر لعشقه لمحبوبته  بالثنائية الضدية بين )اليمين والشمال(، بين تفاؤل وأمل، وبين التشاؤم 

ويأس، وعند قراءتنا ألبيات الشاعر وجدناه يستعين ببعض التراكيب، لنقل تجربته لمتلقيه، ومن بين تلك التراكيب: االستفهام: 

، واسلوب  (( 83 :شرح التلخيص في علوم البالغة ) ) غيون بقولهم، هو ))طلب العلم بالشيء بأدوات معروفة((الذي عرفه البال

االستفهام فن تعبيري له خاصية  يخلص منها الشاعر من العبارة المألوفة والصيغة الروتينية  ،ولالستفهام دالالت نفسية، وال 

سيما المجازي منه، فهو اسقاطات نفسية متحيرة يعمد الشاعر اليه من اجل شد المتلقي؛ وجعله مشاركا له في ترجمة ما يدور في  

 لمشاركة هنا فكرية وشعورية وجدانية في ان واحد فيمنحها طاقات تعبيرية وحركية اكثر داخل النص. دواخله، فتكون ا

القطامي       )المفردأّما  الضمرين  بين  قلقة  ثنائيات ضدّية  الغزلية  للوحة  - الموت(، و)المحاسن-الجمع( و)الحياة-فنجده  يرسم 

   ((.79-78 :هديوان ) ) :قائالالمساوئ(، 

معتادِ  حيَن  ُسليمى  ُحبُّ  اعتادَ   ما 
 

الطاِدي  دَْينِها  بَوادي  تَقَضَّى   وال 
 

صواحبها من  تلقى  كنت  كما   إاّل 
 

وّرادِ   غراء  من  كيومك   وال 
 

بَْهَكنةٌ  المتْنَْين  َمْحُطوطةُ   بيضاُء 
 

بأوالدِ   تُمِغْل  لم  الّرَوادِف   َريَّا 
 

ِللكواعِب   كماما  الحياةَ   ودَّْعَن 
 

ميعادي  الشَّيَب  واتََّخذَْن   ودَّْعنَني 
 

مائلةٌ  الشُّبَّاِن  إلى   أبصاُرهُنَّ 
 

ُصدّادِ   غيَر  َعنِّي  أراهُّن   وقدْ 
 

نجد في البيت االول  يتحدث عن صيغة المفرد)سليمى( وفي المقابل هذا البيت نجده في البيت الرابع يتحدث عن صيغة  الجمع  

القلقة  الرابع )ودعن الحياة(،ليرسم نفسيتة  البيت  الثالث )بهكنة ريا( وصورة الموت في  البيت  )الكواعب(، ويصور الحياة في 
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نقطاع وصلها،  فيرى أّن مواعيد المحبوبة من المحال أّن تصدّق فهي أباطيل وترهات يبرأ منها،  لتعبير عن فراق صاحبته وا

( من الجمال الفني   . ليصور تلك الثنائيات بصور تشبهيه مستعينا بأداة )كأنَّ

( مدح للخليفة بشر ب   :الديوان )  ن مروان ، قائال:وللشاعر كثير عّزة الثنائيات الضدية رسم من خاللها صورة  تشبيهية بأداة )كأنَّ

120-21.)   

َوَصدَّتْ  بَُخلَْت  فقد  ليلى   فدْع 
 

الفُلولُ   شعبينا  بين   وصدََّع 
 

َجديدٍ  قَافِية ٍ  ُكلَّ   وأْحِكْم 
 

تقُولُ   ما  غرائَب   تَُخيُّرَها 
 

ثَنَاهُ  تُهدي  ماجٍد   ألَبيَض 
 

لهُ    والثَّناُء   قليلُ إليِه 
 

سواهُ  تعِدَل  ال  مرواَن   أبي 
 

عديلُ   بِه  وأيَن  أحداً   بِه 
 

ُمصفّى نََسٌب  لَهُ   بَِطاِحيٌّ 
 

وطولُ   عرُض  لها   وأخالٌق 
 

فاحتواها  المكارَم  طلَب   فقدْ 
 

صقيلُ   َسْيٌف  كأنَّهُ   أغرُّ 
 

وعيبٍ  فاحشة ٍ  كلَّ   تجنََّب 
 

خليلُ   لهُ  فهو  الحمدَ   وصافى 
 

وليداً إذا   تُسكْت  لم   السَّبعوَن 
 

الفُحولُ   مباِرِكها  في   وأصبح 
 

َوِصّراً  أجالباً  القطُر   وكان 
 

بليلٌ   شآمية ٌ  بِه   تُحثُّ 
 

 ً حيّا دَاَم  ما  بكفِّه   فإنَّ 
 

تسيلُ   أودية ً  المعروف   من 
 

يفتتح الشاعر قصيدته طرفي ثنائية ضدية معنوية بين )الكرم والبخل( فبخل )ليلى( يقابله كرم الممدوح )بشر بن مروان (محاوال     

وقد أسهمت هذه الصورة التشبيهية من بناء هذا المشهد الحواري وتشكله ، ذلك أن المشهد    لفت انتباه المتلقي بمدلول هذه الكلمة

،و  الالفت للنظر في هذه األبيات، أّن صيغة هو الغائب  تكاد تسيطــر على آفـــاق النـص،  ركة والحوارهو صورة متكاملة الح

من خالل ) له، كأنه، بكفه( مع ضديه صيغة المؤنثة الغائبة )بخلت ْ،وصدْت( في التدليل على شجاعة ممدوح،  من خالل تجسيم  

ويليها كثرة االستعمال الفاء؛ لما  جه ،بصفته القائد المنقذ والجواد المكرم،  األحداث التي من شأنها أْن تؤدي الغرض على أحسن و

التصوير   الى دقة  الميل  الحرف مظهر من مظاهر  التعقيب من دون فترة زمنية، واستعمال هذا  الترتيب مع  للكالم من  تمنحه 

 لألحداث في تعاقبها وترتيبها.  

   ( 89-88 :شعر البعيث ) ا ثنائية ضدّية بين )المدح/الهجاء( ، قائالولعّل شعر البعيث لم يتجاوز أربعة أبيات، ضمنه

 

جوارِهمْ  َعقدَ  المسنين  هم   وكانوا 
 

أنعموا   الناس  إذا  النُعمى  ذوي   وخيَر 
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داحِس  فوارس  عبٍس  بني   فيحمي 
 

فينِعمُ   الوليد  العاصي  أبي   وآل 
 

كأنَّ   قوٌم  بها   وجوَهُهمْ ويسعى 
 

تَغيَّم  لم  طلفةٌ  جلتها  فقد    ُسعودٌ  إقواء،  البيت  )في 

الروي من   أو حركة  القافية  إعراب  اختلفت حركة 

الخفض(ِ  إلى   الضّمِ 
 

حصنَتهم  ما  البيض  المحصنات   بنو 
 

َمْريمُ   األليثغِ  أمُّ  وال   قطوٌم 
 

   ((.131-130 :ديوانه ) ) ولم يكن الشاعر في مدحه لهمام بن المطر فثنائية إذ يقول:    

به وذّكرني  هّماماً   تذّكرُت 
 

آزمُ   الرحالِة  كأحناء   زماٌن 
 

رايةٍ  عاقدُ  ينفكُّ   ما   بأبيَض 
 

هماهمُ   لهنَّ  جرٍد  على   لمرٍد 
 

فاختار   يُرى وُخيَِّر  وقد   الجهاد 
 

نواعمُ   مرشقات  نساٌء   لديه 
 

غارةٌ  الدّرِب   على  يوماً   ألفراسه 
 

الشكائمُ   أشداقهنَّ   في   تصلصُل 
 

ورثتهُ  شيٌخ  هّماُم  يا  بك   نمى 
 

وهادمُ   باٍن  واآلباُء  لك   بنى 
 

تجعَلَنَّهُ  ال  مروان  لبني   فقُْل 
 

نائمُ   وهو  الضحى  يمتد   كآخر 
 

قد   قومي  منهمُ فأصبح   تفقّدَ 
 

المراجمُ   والخطيُب  العوالي   رجال 
 

أدرك الشاعر من خالل ثنائية )البناء/الهدم( )باٍن هادم( مفارقات الحياة بخيرها وشّرها، وفرحها وحسرتها، جاعالً من العالقة    

وقد أضافت هذه الصورة للمشهد داللة جديدة وبُعداً جديداً في الكشف عن مدى  )األنا( و)اآلخر( تعبيرياً عاماً يستظل به الجميع،  

القوي ب الفنية في تصوير المواقف والحاالت التي  الترابط  للمتلقي عن قدرة الشاعر  ين الشاعر وبيئته ، كما كشفت وأوضحت 

 تستنفر طاقاته اإلبداعية والفنية . 

 .... ثالثاً: الصورة الكنائية

تُشكلُّ الصورة الكنائية عنصرا مهما  في تشكيل الصورة الشعرية ، وتكمُن القيمة البالغية للكناية فيما تحويه من دالالت تنقل 

المتلقي من معنى إلى معنى آخر ، وهو ما عرف بمعنى المعنى ، ولهذا فإن الصورة الكنائية اسلوب كالمي بليغ  قائم على صيغة 

القارئ إلى معنى المعنى التجربة الشعورية،. وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في تعريفه للكناية  التصويرية ، التي  تصل  

بقوله : ))أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه  

واكد ذلك ابو هالل العسكري  (،   (57 :دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجاني  ) )  عليه((في الوجود فيومئ إليه ، ويجعله دليالً  

هـ( )) هو ان تكنى عن الشيء وتعرض به وال تصرح ، على حسب ما عملوا في اللحن والتورية عن الشيء (( 395المتوفى )

 . . (381 )كتاب الصناعتين :

 وفي نص ألبي صخر الهذلي يرسم الشاعر فيه صورة كنائية عن الموت ، يقول :   

لقد كنّى الشاعر عن األجل والموت بقوله : ) تحت ردائِِه ( أي أنه قريب جداً من اإلنسان فهو كظلِه يغدو معهُ أينما ذهب    

 وأينما حلَّ ، فهذه الصورة الكنائية التي  
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ده ، في قصيدته التي ضمنها وصية لمن يقصو من هذه الكنايات قول الفرزدق في مدح الخليفة عمر بن عبد العزيز،   

   (( .315 /1 :شرح ديوان الفرزدق). ؛ 315/ 1)شرح ديوان الفرزدق: :

 ِسيروا فَإنَّ ابَن لَيلى ِمْن أَماِمُكــْم       وبـادروه فـإّن الـعرف مـُبـتَدَرُ 

  وال َحَصرُ وباِدُروا بِاْبِن لَيلى الَمْوَت إِّن لَــهُ      كفّـيِن ما فيـهما بـُخلٌ 

 أَلَْيَس َمْرواُن َو الفاروُق قَد  َرفَعـا      َكفَّيِه، َوالعودُ مـاُء الِعْرِق يَْعتَِصـرُ 

بنى الشاعر الصورة الثنائية بين الكرم والبخل في هذه األبيات على كنايات عدة تكمن في جملة ))أّن العرف مبتدٌر(( و ))أّن له  

(( وكذلك جملة ))أّلَْيَس َمرواُن َو الفاروُق قَدْ َرفعا كفّيه(( و ))العودُ ماء الِعْرِق يَْعتصُر((. لقد صّور  َكفّين ما فيهما بخٌل وال َحَصرُ 

الشاعر عمر بن عبد العزيز النبع الّصافي الّذي يدّر منه كّل خير لمن يقصده ، ويتمثّل ذلك في الجدّين الكريمين له، هما مروان  

ًّ أّن ))عصير العود يدّر مماّ في عروقه((لخطاببن الحكم والفاروق عمر بن ا فهذه    (.( .315 /1 :شرح الديوان نفسه) )  ،وحقا

الصورة   ) )  الصورةُ كنايةٌ عن أنّه مماثل لهما، وأّن االناء ينضح بما فيه، فالكناية فهي وسيلة لمعنى آخر في عقل الشاعر وقلبه

 (.(.163 :الفنية في شعر أبي تمام 

عماّ يدور في خلجات أنفسهم، منهم الشاعر هدبة بن   وقد مال الشعراء في كثير من الحاالت إلى استخدام أسلوب الكناية للتعبير

الَخشرم، فكانت لهدبة زوجةٌ تكنّى أَمَّ عامر، عندما أحّس فراقها، فهو يوصيها وصية يائٍس مفارٍق، مستعينا باألسلوب الكنائي،  

   (( .115، 114، 113 :شعر هدبة بن الخشرم )) تحقيقاً لمطالبه، قائالً:

 فَـأُوصـيَك إْن فاَرْقتـِنـي أُمَّ عاِمـٍر      َوبَْعُض الَوصايا في أماِكَن تَْنفَعـا

َق الـدَّهـُْر بيـننا       أََغمَّ القَفا َو الوْجه لَْيَس بِأْنَزعـا.   َوال تنِكحي إْن فَـرَّ

 ِمَن القَْوِم ذا لَونـَيِن َوسـََّع بـَطـنَهُ       َوِلكْن أَِذيّا ِحْلُمـهُ ما تَـَوسـَّعـا

 َن العـَشيّاِت أْرَوعـا ِسوى مـا كاَن ِمْن َحدِّ ِضْرِســِه      أَُكْيبِدَ  ِمْبطا َكِليالً 

 َضروباً  بِلَْحيَـْيِه عـَلى َعـْظِم َزْوِرِه       إذا القـَْوُم هـَشُّوا ِلْلِفعاِل تَقَنَّعـا

ً  َو ال قُْرُزالً  جاِل  ُجناِدفــا  إذا مـا َمشى أَْو قاَل قَْوالً  تَبَْلتَعا            َوْسـَط الّرِ

عا.َو كُوني َحبِــيباً أَْو ألَْرَوَع   مـاجـٍِد       ذا َضنَّ أَْو باُش الّرجاِل  تبّـرَّ

المناسبة  األلفاظ  اختيار  المرهف على  اللّغوي وحسُّهُ  اذ ساعده مخزونه  للتعبير عن وصيته،  الشاعر على صور كنائية  اعتمد 

ور الّتي انطلق منها الشاعر لتوضيح  وصياغتها في العبارات المالئمة الّتي تحمل األسلوب الكنائي الّذي يعبّر عماّ اختزنه من الصّ 

فكرته، وقد ألقت الّصور ظاللها على مجموع األبيات بفضل توظيف تلك األلفاظ في صياغات قويّة تحافظ على هيكل الّصور  

َكْيبِد، األروَع،  وتماسكها ضمن األبيات، وأّما األلفاظ الّتي قامت برسم هذه الّصور والتّعبير عنها هي ))أغّم، انزع، أذيّاً، كليالً، أُ 

 تقنََّع، القُرُزل، الُجناِدف، تَبلَتَع(( ، والّتي حملت بمجموعها األسلوب الكنائية الذي استمدّ منه الشاعر بناء تلك الّصور.
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طرفاً منها   و أهّم ما تحقّقه الصورة بالتعبير الكنائية هو أنّها تعطي ظالالً ومبالغةً للداّللة على معاني األشياء في الصورة، نحسّ    

 على وجه الحقيقة وااليحاء واالشارة، فهي أسلوب ضّمن قّوة وبراعةً من الضدية الثنائية.

وقد نلمح ونحن نستقرئ نماذجه المدحية لمسات  ثنائية تتشكل من )أنا( و )أنت(. ونلمس هذا في مدحته ألبي بكر بن عبد العزي،  

  ((.198-196 :ديوانه) ) إذ يقول:

َحافِظٌ  ِلْلَمَودَّة ِ  أنّي   ِلتَْعلََم 
 

ُكنودُ   لَدَيَّ  الُحْسنَى  ِلْليَِد   َوَما 
 

وغيِرهِ  النّواِل  في  عندي   وإنََّك 
 

حميدُ   بقيَت  ما  حاٍل  كّلِ   وفي 
 

ُعْمُرهُ  َطاَل  وإْن  حّيٍ  ألمرٍئ   فما 
 

خلودُ   الّراسياِت  للجباِل   وال 
 

بَْكٍر   أبَا  بَْعدَهُ وأنت   صفيَّي 
 

وتعودُ   ِه  ُودِّ ذي  على   تحنّى 
 

ونائالً  صدقاً  أُلهمَت  امرٌؤ   وأنَت 
 

جدودُ   التليدَ  المجدَ   وأورثَك 
 

ُوُجوهُها  بِيٌض  الَكْعبَيِن  من   ُجدُودٌ 
 

تليدُ   مجدُهنَّ  مأثُراٌت   لهم 
 

تشكل صورة اآلخر )الممدوح( الهدف الذي يروم الشاعر وصوله، فعلى الرغم مما بدا من تعب ناقته وإعيائها، لكنها تحمل         

راكباً قد اجتمعت فيه دوافع اإلرادة وتآزرت لتحقيق غايته، فهو يسعى  جاهداً للوصول إلى أبي بكر حتى وإْن حالت دونه عوائق  

 الطبيعة وعنفوانها. 

ولم تكن شخصية يزيد بن عبد الملك بمنأى عن مدائح كثيّر، بل كانت هي األخرى مصدر إعجاب عميق ومتحّمس لعله كان       

   ((.342-340 :ديوانه) ) وليد طموح الشاعر نفسه إلى الشخصية المثلى التي لم تمنحه ظروفه الخاصة على تحقيقها، يقول:

دُونََها النّأي  أتى  إذ  َسْلمى  َعْنَك   فَدَْع 
 

فغالبِ   الُخبيِت  بأكناِف   وحلَّْت 
 

َعاتَِكة َالذي  ابِن  الَجْعد  األبيِض   إلى 
 

َغاِلبِ   البريَّة ِ  في  ُمْلٍك  فَْضُل   له 
 

بِبابِهِ  اِغبُوَن  الرَّ يَُؤوُل   َكِريٌم 
 

الَمَواِهبِ   َجْزِل  الَمْعروِف  َواِسعِ   إلى 
 

رأيهُ  هللاُ  سدَّدَ  قد  هدى ً   إماُم 
 

التَّجاربِ   َماِضيَاُت  أْحَكَمتْهُ   َوقَدْ 
 

سعيهُ المجِد  في  الّساعوَن  يبلغ   ولم 
 

األقاربِ   في  إفضالهُ  يفضلوا   ولم 
 

نظرة ً  صديقَك  عن  الجوازي   جزتَك 
 

َوَراِغبِ   َطِريٍد  مأوى  من  ْبَت   وقرَّ
 

حقُّهُ  بَك  ُمعصٌم  قوٍم   وصاحِب 
 

جانبِ   وآخِر  قُربى  ذي  ابن   وجاُر 
 

سجيّة ٌ  منَك  والمعروُف   رأيتَُك 
 

َوَغائِبِ   جاٍد  ُكلَّ  بَِخْيِر   تَعُمُّ 
 

َمْسَكنٍ  أْرِض  ِمْن  الِجْزعِ  َغدَاة َ   أبُوَك 
 

الَمقانِبِ   بَْعدَ  بالَجْمعِ  الِعدا   يَؤمُّ 
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يتصارع في النص زمنان يشّكالن محور ثنائية ضدية بين الزمن الماضي والزمن الحاضر، فزمن الوصال مع )سلمى( الذي      

أصبح أو قد يصبح من الماضي يؤكد استمرارية الحاضر والمستقبل معاً، من حيث ما تجسده عالقة الشاعر بالممدوح، فاالنقطاع  

د/الممدوح(، إنّها ثنائية )االنقطاع/ واالستمرارية( التي يسعى الشاعر من خاللها إلى تجسيد مع  )سلمى( يقابله استمراره مع )يزي

حركة الزمن باتجاه المستقبل، الذي يمثل له األمل المنشود، ومن هنا تأتي ضرورة تزيين ذلك المستقبل بما يتناسب وقّوة اإلرادة 

تجاه البُدّ إنّه أدرك بأنَّ في تحوله هذا ديمومة وسعادة ونقاء، إنّه يسير نحو  والتوق إليه، بل إّن كثيَّر نفسه وهو يسير في هذا اال

السخي الذي غمر    –بكل ما تحمله هذه الكلمة من رمزية على الصفاء والضياء    –االتجاه الصائب متمثالً بذلك الرجل األبيض  

  – دون أدنى شك    –لضدية على البخل والسخاء قد أّكدت  فضله وضياءه البرية جمعاء، وحتّى أّن مفردة )الجعد( بثنائية داللتها ا

سجية السخاء في مقابل نفي رذيلة البخل، إنّه رمز الكرم والعطاء، إنّه اإلمام الحّق َمن )قد سدد هللا رأيه(، وبلغ منزلة ال يطالها  

 أحد، وقد شهدت له بذلك )ماضيات التجارب(. 

لمخاطب كما يظهر من مفردات النص نحو )له، بابه، رأيه، سعيه، وجزتك،  وبتحول الخطاب من صيغة الغائب إلى صيغة ا   

صديقك، بك، رأيتك، منك( كأنّنا باألمل قد تحقق، وبالشاعر قد أدرك مناه، واألبيات بحركتها التحولية  قد آتت حقّها يوم حصادها، 

 احب معروف أدركه الحاضر كما أدركه الغائب.لم يخيّب ظن الشاعر، بل كان حقّاً ص –أمل الشاعر المنشود  –إنّه الممدوح 

  -واألسلوب بضميره الجمعي نفسه يتكرر في مدحية القطامي لزفر بن الحارث الكالبي، وفيها يذكر ابنته ضباعة ويحاورها     

ين تلك في أمور قومها وأحوالهم، ذاكراً لها ما كان من أمر الحرب ومأساويتها، حين فّرقت ب  –في أسلوب شيق وعرض جميل  

هّمة والدها ومستثمرا عاطفته علّه ينشد السالم ويسعى إلى    –في خطابه  لها    –المتراحمتين، مستنهض    –قيس وتغلب    –القبيلتين  

   ((32-31 :ديوانه) ) تحقيقه، يقول القطامي:

ُضباَعا  يا  ِق  التفرُّ قَْبَل   قِِفي 
 

يكُ   الَوداعا  وال  منِك  مع    موقٌف  تناص  البيت  )في 

كلثوم:   بن  عمرو   .(66معلقة 
قَْومي   إنَّ  أَسيَرك  فاِدي   قِفي 

 
اجتماعا  لهم  أَرى  ال   وقوَمِك 

 

استََحالّ  ما  مع  تجامع   َوكيَف 
 

أَضاَعا  وما  العظاِم  الُحَرِم   من 
 

ِحباَل   أنَّ  يُْحِزْنِك   قيٍس أَلم 
 

اْنِقطاعا  تَبايَنَت  قد   وتغِلَب 
 

شراً  وكان  الغواة   يطيعون 
 

يطاعا   أن  الغواية   لمؤتمر 
 

ثنائية )االجتماع /الفراق( جليّة في جّو النص من أول بيت من أبيات القصيدة، ففي السالم اجتماع، وفي الحرب    لنا  ظهرت 

ف ادوات الوصل في نصه الشعري، ولكن على وفق ما يحتاج اليه  ،فضال عن ان  الشاعر وظ فراق، من خالل صوره االيحائية

المعنى، اذ تعمل ادوات الوصل على شد اواصر العالقة بين الجمل، جاعال منها ذات دالالت موحية، إذْ يعتمد العامل األساس في 

صور البصرية ،  وتستأثر هذا التصنيف على الشكل أو اللون أو الحركة ... أو أي شيء آخر يدرك بالحواس، صنفت ضمن ال

حاستا البصر والسمع من بين الحواس باهتمام أكبر من قبل الشاعر العربي القديم في تشكيل مشاهده الشعرية وفي رسم وتكوين  
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أبعاد الصور الشعرية عنده ، وتحتل الصورة التي تعتمد على حاسة البصر المساحة األكبر من صور الشعراء القدماء ألنها ))  

 (.(146 :الصورة الفنية في شعر أبي تمام )) طاً من البروز قد ال يتوفر لغيرها ((تحمل قس

نستخلص من خالل ما ورد بشأن موضوع ))البناء الفني في الثنائيات المتضادة في الشعر العصر االموي ((اذ إّن الصورة        

في شعر العصر االموي  تعمل على توضيح الفكرة وتقريب المعنى إلى ذهن السامع والمتلقّي والتّأثير في النفوس، باالعتماد على 

ضمن علم البيان كالتشبيه واالستعارة والكناية، إذ إّن هذه الفنون تعدّ المحور األساس الذي ينطلق منه    البناء الفني  الّتي تندرج

ناء  الّشعراء لبناء صورهم الفنية  وأبياتهم الشعرية، كما أنّهم جعلوا الطبيعةَ بموادها الحيّة والجامدة المصدر الّرئيس لتكوين هذا الب

 بشكل عام.

 الخاتمة : 

 الحمد هلل كما يحب ربنا ويرضى، والصالة على فخر الكائنات محمد وعلى آلة الطيبين االبرار.          

 -نختتم رحلتنا مع هذا البناء الفني، ونحط رحالنا لتبيان ما توصلنا اليه من نتائج:   

ن القرائن اال ان ضياع شعره وعدم  ذهب البحث الى ان شعر العصر االموي  مكثر من حيث الكم الشعري، يؤكد ذلك مجموعة م 

 االلتفات الى دراسته، كان السبب وراء قلة ما وجد بين ايدينا من باقي شعره.

ـ ويعد االسلوب القصصي في شعر الشعراء العصر االموي ، منافذ ووسائل تعبيرية للوصول الى غايتهم، في بث معاناتهم النفسية 

 من خاللها.

ص البحث الى ان  ثنائيات المتضادة  في شعر الشعراء في العصر االموي لم يكن مداحا، ولم تكن اما  فن  االستعارة  فقد خل

 المنفعة الشخصية تقف وراء مدائحهم، وانما كانت خالصة ألُناس ارتبطوا  معهم بروابط الود واالعجاب أو الوالء القبلي.

قطعات واالبيات المفردة على القصائد الطوال فيما وصل الينا من وعند دراسة البنية التشبيهية  للنص، خرجنا بحقيقة طغيان الم 

شعر الشعراء  ،فضال عن وجود لوحة الطلل هي السمة الغالبة على مطالع نماذجه، اال انهم اختلفوا مع بعضهم في تصويرهم  

 التفاصيل والجزئيات الدقيقة بحالتهم النفسية. 

الحظنا غلبة االلفاظ الصحراوية والبدوية التي فيها شئ من الغرابة والغلظة، في  وعند دراسة االلفاظ والتراكيب في شعرهم ،   

 حين تتجه الفاظهم نحو الرقة والسهولة والوضوح اذا كان شعرهم في غير هذه المواضع. 

والتقديم  وقد وردت بعض الظواهر االسلوبية في شعره من ابرزها كثرة استعماله الجمل الشرطية وكذلك استعماله االستفهام   

 والتأخير، فضال عن تضمين االمثال واالساطير. 

اما في مبحث الصورة الكنائية ، فقد تولى البحث مهمة الكشف عن وسائل تكوين الصورة في شعره، وهي  من اكثر الفنون   

بعض، لرسم لوحتهم الشعرية. البيانية تعبيرا عن بيئتهم، وقد كان الشاعر يعمد الى كنايات  المتتالية والمتداخلة، إذ يربط بعضها ب 

 كما استخدموا الصورة السردية إذ احس الشعراء بقدرتها االدائية في استيعاب مشاعرهم وهمومهم الذاتية. 
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أسهمت ضروب البيان المختلفة كالتشبيه واالستعارة والكناية في بناء الصور الشعرية الثنائية الضدية  ، لقد جاءت منها الصور 

 ية ، وذوقية والشمية واللمسية.الحسية بصرية وسمع

عمد الشعراء في رسم أبعاد مشاهدهم الشعرية إلى انتقاء األلفاظ والمفردات التي تساعد في بناء الثنائية الضدية  وتشكله كألفاظ  

الشعرية   القول ومشتقاته وألفاظ الحركة وألفاظ األوصاف ، أما األساليب التي اعتمدها أولئك الشعراء في رسم أبعاد مشاهدهم

فهي كثيرة ومتنوعة كأسلوب االستفهام والنداء واألمر والطلب وغيرها ، فقد عكست تلك األساليب مقدرتهم الفنية في اإلبداع  

 والخيال .

 شكَّلت الموسيقى الشعرية العمود يقوم وينبي عليه المشهد ، فهي تعد إحدى مستلزمات بناء المشهد .

قنية الثنائية الضدية في شعرهم ، شعراء الغزل العذري والحسي في العصر االموي ال سيما  اكثر الشعراء الذين وجدت هذه الت

    عند جميل بثينة والعرجي ومجنون ليلى وغيرهم من الشعراء وبدرجة اقل لدى ما تقدم من هؤالء الشعراء .

 ديت خدمة لتراثنا العربي العريق.وبعد فهذا جهد متواضع ال ادعي له الكمال، فالكمال هلل وحده، وآمل ان اكون قد اس

 ِّرْ  ِلي اْشَرحْ  َرب ن ُعْقدَةً  أَْمِري  َواْحلُلْ  ِلي َصدِْري  َويَّسِ  قَْوِلي يَْفقَُهوا لَِّسانِي  ّمِ
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