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َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
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تأريخ القبول2019/7/16 :

تأريخ التقديم2019/6/6 :
المستخلص:

جاهز
ًا
الصورة الشعرية هي نتاج إجراء معقد ،فالصورة ال يمكن أن تقدم معنى
صور
ًا
ويمكننا حينئذ فهمه في البحث عن الحياة العقلية للقصيدة  ،إن العقل الباطن يشكل
تتخللها أفعال ال يمكن فهمها دون التناسخ في عالم النص الالوعي في محاولة لفهم معنى

الصورة  ،وكذلك محاولة الجمع بين كل ذلك مع ما هو موجود في الواقع من أجل الكشف
عن صورة جميلة واضحة بما في ذلك اإلبداع.
والقصيدة العربية استعانت بقوى اإللهام الكامنة في لغتها ،وليس ذلك فحسب بل
أيضا لتجسيد صوره الشعرية وايقاعاته الذهنية
تهذيب كلماته وايقاعاته المسموعة ،ولكن ً
التي تنطوي عليها في عالقات جدلية مع الهياكل األخرى للنص الشعري.
الكلمات المفتاحيَّة :العقل ،األُسلوب ،الخصوصية.
فاعلية الصور الشعرية والتناغم الذهني:

من المعلوم إن وسيلة األَدب األساسية هي اللغة أَداةً موضوعية عامة ،و"مهمة
الشاعر في إنجاز شعرية خطابة تتمثل في إضفاء غير قليل في معالم األأسلوبية التي
تجعل اللغة أداة طيعة ومنها غير قليل من الخصوصية الفردية للشاعر"( .)1فالنص
الجمالي يخرج عن المألوف من كالم الناس ،فيكون مخالف ًا لترتيب األَلفاظ في العبارة أو

مخالفاً للمنطق في تركيب المعنى" ،واألَلفاظ ال تتفاضل من حيث هي أَلفاظ مجردة وال

 أُستاذ مساعد/قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة الموصل .

( )1قراءة في التشكيل اللغوي ،محمد عبدو فلفل ،مجلة عالمات ،النادي االدبي الثقافي ،جدة ،السعودية،
ع ،54ديسمبر.417 :2004 ،
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من حيث هي كلم منفردة ،والفضيلة وخالفها في مالءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها،

وما أَشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ"( .)1ولما كان المعنى من العناصر الجوهرية

في األَدب فإن المعاني تأعد "بمنزلة األَبدان من الثياب ،وطلب تحسين األَلفاظ إنما هو
لتحسين المعاني ،بل المعاني أَرواح األَلفاظ ،وغايتها التي ألجلها وضعت وعليها

بنيت"(.)2

وتتشكل هذه األَلفاظ وهذه المعاني لتكون الصورة الشعرية ،فالصورة بوصفها
محاكاة تشكيلية وتخييالً ذهنياً وفي أَساسها أَيقون تتشابه فيه المنقول واالصل –الخيال

والواقع -لتكون الحقيقة كامنة فيها .وهي "تجربة معاشة على ارض الواقع ،وحين نعثر
على صورة فاننا نعثر من خاللها على تجربة معاشة حقاً ،وبعبارة أخرى البد للشاعر ان

يكون قاد اًر على ادراك –حسياً -ما استطاع أَن يتخيله"(.)3

والصورة الشعرية وسيلة ألَداء المعنى ،معتمدة على ترتيب األَلفاظ وتنسيقها ليبدو

المعنى في معرض جميل دون أَن يتغير ،ويتفاوت الشعراء في صورهم تبعاً لتفاوتهم في

انتقاء اصباغهم ونقوشهم ،كما قال الجاحظ "إنما الشعر صناعة وضرب من النسيج،
وجنس من التصوير"

()4

فالشاعر يعمد إلى اختيار صوره الشعرية تبعاً للموضوع الذي

يؤثر فيه فيعرضه على وفق رؤيته الذهنية وما تمليه عليه احاسيسه وعواطفه بأساليب
عدة ،فهو يستخدم اللغة استخداماً؛ إذ يحاول أَن يحدث بين األَلفاظ ارتباطات غير مألوفة
ومقارنات غير معهودة في اللغة العادية المبنية على التعميم والتجريد ،ومن خالل هذه

االرتباطات والمقارنات اللغوية الجديدة يخلق لنا الشاعر المصور تشبيهاته واستعاراته
وتشخيصاته بما ينسجم مع الصورة الذهنية التي تعتمل في فكره وتجول في خاطره،

فتتحول المعاني إلى صور "فكل شيء له وجود خارج الذهن ،فإنه إذا أَدرك حصلت له
( )1دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة.46 :1992 ،
( )2النظرية النقدية عند العرب ،د.هند حسين طه ،دار الرشيد للنشر ،بغداد.176 :1981 ،
()3

الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ،عبداهلل التطاوي ،دار غريب للطباعة والنشر ،ط:2002 ،1

()4

الحيوان ،الجاحظ ،تحقيق وشرح :عبدالسالم محمد هارون ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،

.26

مصر ،ط.132/3 :1965 ،2
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صورة في الذهن تطابق لما أَدرك منه فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن
اإلدراك اق ام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في افهام السامعين واذهانهم،
فصار للمعنى وجود اخر من جهة داللة األَلفاظ"(.)1

وتنتظم هذه الصور والمعاني وتتناغم لتتفاعل وتخرج للمتلقي لتؤثر فيه ويتأثر

بها ،فالفاعلية هي القدرة على أَحداث تأثير في المتلقي وهي "مأخوذة من فعلت الشيء

فانفعل"( .)2والفاعلية مصدر صناعي وهي وصف لكل شيء ما هو فاعل أي كون الشيء

فاعالً .والفعالية كون الشيء فعال التأثير( .)3وهي تعبر في هذه المعاني عن مقدرة الشيء
على التأثير.

كعب بن مالك شاعر الرسول :

وكعب بن مال شاعر مخضرم من شعراء عصر صدر اإلسالم وهو احد شعراء

الرسول  الثالثة الذين دافعوا عن اإلسالم ورسوله الكريم  .،ومن الغريب ان هذا
الشاعر ذا األثر الكبير في حياة اإلسالم والمسلمين لم ينل مؤرخي االدب ما هو جدير به
من الدرس والتحقيق ،فال تزال اخباره خليط ًا من الروايات المقتضبة ،اذ ان ذكره ومكانته
ظهرت بوضوح في اإلسالم ،وهذا مما جعل تاريخ ميالده غير معروف بالضبط ولكن

بناء على تاريخ وفاته انه سنة خمسين

()4

هجرية .وقد عمر إلى سبع وسبعين

()5

سنة على

ارجح االقوال .نستنتج من ذلك ان تاريخ ميالده حوالي سنة سبعة وعشرين قبل الهجرة

على وجه التقدير في مدينة يثرب ،فنشأ فيها وترعرع وكان من القالئل الذين يعرفون

( )1منهاج البلغاء وسراج االدباء ،حازم القرطاجني ،تحقيق :محمد الحبيب بن الخوجة ،دار الكتب الشرقية،
تونس ،د.ط.19-18 :1966 ،

()2

لسان العرب ،ابن منظور ،اعتنى بتصحيحه  :ايمن محمد عبدالوهاب ،محمد صادق العبيدي ،ط،3

()3

المعجم الوسيط ،ناصر يد احمد ،محمد درويش ،مصطفى محمد امين عبداهلل ،دار احياء التراث

دا ار لتراث العربية ،بيروت-لبنان( 292/10 :1999 ،مادة فعل).

العربي ،بيروت-لبنان ،ط.405 :2008 ،1

( )4البداية والنهاية ،ابن كثير ،مكتبة النصر ،الرياض.48/8 :1966 ،
( )5شرح شواهد المغني ،السيوطي ،دار الجيل ،بيروت.38 :1966 ،
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القراءة والكتابة في تلك الحقبة(.)1
فنشأ صاحب مكانة في قومه وعشيرته .وما وصلنا من اخباره بعد اسالمه يؤكد

انه نشأته المنعمة هذه كان لها اث ًار كبي اًر في تفتح مواهبه ،وانضاج شخصيته التي ال

نعرف عنها شيئاً في جاهليته .هذه الموهبة جعلته موضع عناية من الرسول  والصحابة
ساعده على ذلك مقومات شخصيته الممتازة المترفعة عن الدنايا .وهو أيعد من السابقين
لإلسالم ،وقد أَهله هذا السبق إلى اإلسالم إلى أَن يكون من القواعد األأولى واللبنات
األساسية التي قامت عليها الدعوة اإلسالمية .وقد حفظ له هذا الفضل كما حفظ للسابقين

بقوله تعالىﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ( .)2ولم يكتف كعب بن مالك
بقول الشعر فقط ،وانما كان في ساحة القتال والوفاء ،فهو " حين اختار اإلسالم عقيدة
انفتحت امامه افاق الحياة الرحبة فلم تعد الدنيا ببريقها وبهرجها تلهيه عن أداء دوره
مجاهدا ،ولم يعد الموت يرهبه؛ إليمانه بأنه قدر يتربص باإلنسان ال يمكن أَن يسلم
ً
()3
منه"  ،ولم يتخلف عن الرسول  منذ دخوله اإلسالم في غزوة غزاها إال غزوة بدر
وتبوك.
التناغم الذهني وفاعلية تشكيل الصور الشعرية عند كعب بن مالك:
والمتصفح لشعر كعب بن مالك يرى بشكل واضح تأثره بمقومات القصيدة العربية

قبل اإلسالم – شأنه شأن اغلب الشعراء -من حيث اللغة واالوزان واألفكار واالغراض،
نجد ذلك واضحاً في الفخر والمديح والهجاء ،أَما بعد إسالمه فقد أَثرت الحياة اإلسالمية
الجديدة في أغراض الشعر لديه وفي عدة محاور أهمها اختفاء الغزل والخمريات الذي

كان شائعاً في الجاهلية ،أَما الموضوعات التقليدية فقد حورها ،فالفخر لم يعد فخ اًر على

الناس بنفسه أو بما امتاز به قومه ،وانما فخره تغنياً بانتشار الدين اإلسالمي بين قومه.

وكذلك المدح لم يعد مدحه لشخص معين ،بل كان أَغلب مديحه لتحقيق أَهداف ومبادئ

( )1ينظر :متاع االسماع ،المقريزي ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،لجنة التاليف والنشر ،القاهرة:1365 ،
.941/1

( )2سورة التوبة ،االية .100
()3

شعر العقيدة في صدر اإلسالم ،ايهم عباس حمودي القيسي ،مكتبة النهضة العربية ،بيروت ،ط،1
.242 :1986
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آمن بها الشاعر ،وأَراد أَن ينشرها ويبشر بقيم الدين اإلسالمي ،أَما في الهجاء فقد سار
كعب بن مالك على النمط الجاهلي لمبررات منطقية مقبولة ،وللهجاء مسوغات عديدة،

فهناك شعراء الكفر والنفاق الذين يدافعون عن الباطل ويقاتلون اإلسالم باللسان ،فكان
البد أَن يتصدى لهم شعراء الدعوة اإلسالمية – وفي مقدمتهم كعب بن مالك -بالرد
مستندين على دعم الرسول  ودفعهم لذلك منه قوله (( :ما يمنع القوم الذين نصروا

رسول اهلل  بسالحهم أَن ينصروه بألسنتهم)) ( ،)1أَما الرثاء فقد رثى كعب بن مالك من
كان لهم وقع في نفوس المسلمين جميعاً مبيناً الفراغ الذي أَحدثوه في حياة المسلمين.

إن المتصفح لديوان كعب بن مالك يتلمس أَثر اإلسالم وما حمل من قيم

ومبادئ ،وما أَ حدثه من تأثير في كل مناحي الحي ،فقد تأثرت معظم نواحي شعره بالحياة

الجديدة لغة ومعان ومفردات وأَغراض ،ويتضح ذلك من خالل استخدام الشاعر ألَساليب

شعرية وبالغية ولغوية تتناسب مع الواقع الجديد للحياة العربية والتغيرات التي طرأت
عليها ،فالذات المبدعة تتفاعل مع الواقع وتنتقي ثم تعيد تشكيل صورة الواقع .وهي ال

ساسا إلى محور الذات بأَحاسيسها
تكتفي بنقل الواقع بمعطياته الحسية ،إنما ترتكز أَ ً
وأَ فكارها ،فالصورة بهذا الشكل نتاج لتفاعل الذات بالموضوع وتناغم الصورة الذهنية
المرسومة في مخيلة الشاعر مع الواقع بوساطة أساليب شعرية.

المحور األأ َّول  /فاعلية تشكيل الصور البيانية:

أ-المشابهة الداللية :

أيعد التشبيه من أَقدم صور البيان ووسائل الخيال وأَقربها إلى الفهم واألَذهان،
وهو من أَكثر الفنون دوراناً في الشعر العربي القديم ،ولذلك اعتنى به النقاد والبالغيون
ووضعوا الدراسات لبيان أَنواعه وتوضيح مقاصده .وهو وسيلة من وسائل التعبير ((اذ

يلجأ اليه الشاعر ليزيد المعنى وضوحاً ويحرك األَذهان)) (.)2

وقد انتشر التشبيه في أَشعار العرب ،فجعلوه أَحد مقاييس التمييز األَدبي ،كما أَن

بالغته تنشأ من ((أَن ه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء ظريف يشبهه ،وصورة بارعة
( )1األغاني ،االصفهاني ،تحقيق :عبدالستار احمد فراج ،دار الثقافة ،بيروت.138/4 :1959 ،
( )2الصورة التشبيهية في شعر السياب ،أسماء كاظم ،بغداد.14 :1997 ،
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تمثله ،وكلما كان هذا االنتقال بعيداً قليل الحضور بالبال ،أو ممزوجاً بقليل أو كثير من
الخيال كان التشبيه أروع للنفس وأَدعى إلى إعجابها واهتزازها)) (.)1

أَما الدراسات البالغية الحديثة ،فقد رفضت نظرة البالغيين القدماء لها ،بوصفها

وسيلة يتم الكشف من خاللها عن التجربة الشعرية ،فالتشبيه األصيل قد يهدف إلى

اإلبانة ،بشرط أَن نفهم اإلبانة على أَنها نوع من أَنواع الكشف ،والتعرف إلى الجوانب
الغامضة من التجربة التي يعانيها الشاعر(.)2

وقد ات ضحت فاعلية الصورة التشبيهية في شعر كعب بن مالك في مواضع عدة،

ليالئم ما بين الصورة الشعرية والواقع والظروف التي يمر بها الشاعر نتيجة االحداث التي
تمر بها الدولة اإلسالمية في عهد النبوة .ويربط ذلك كله ليخرج بصورة شعرية تتناغم مع

الحالة النفسية والذهنية.

يقول كعب بن مالك في وصف المقاتلين يوم احد(:)3

يمشوووووون نحوووووو عمايوووووات القتوووووال كموووووا

تمشووووووي المصوووووواعبة االدم المراسوووووويل

()4

أو مثووووول مشوووووي اسوووووود ال ووووول ألثقهوووووا

يووووووووم رذاد مووووووون الجوووووووو ا مشووووووومول

()5

فووووووي كوووووول سووووووابغة كووووووالنه محكمووووووة

بهلوووووووووول

()6

قيامهوووووووووا فلووووووووو كالسوووووووووي

إن المتتبع لهذه األَبيات يالحظ أَن إنتاج القصيدة هو لحظة انفعالية خاصة ترقى
( )1البيان فن الصورة ،مصطفى الصاوي الجويني ،دار المعرفة الجامعية ،عين شمس ،سوتير اإلسكندرية:
.44

( )2الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،جابر عصفور ،دار التنوير للطباعة والنشر،
بيروت ،ط.415 :1983 ،3

( )3ديوان كعب بن مالك االنصاري،تحقيق :سامي مكي العاني ،منشورات مكتبة النهضة ،بغداد:1965 ،
.257

( )4المصاعبة  :الفحول من االبل واحدها مصعب .االدم :جمع آدم وهو البعير الشديد البياض ويقال هو
األبيض األسود المقلتين .المراسيل :جمع المرسال وهي الناقة السهلة السير.

( )5الثقها :بلها .الجوزاء :اسم لنجم معروف يقال انها تعترض في جوز السماء أي وسطها المشمول :الذي
هبت فيه ريح الشمال.

( )6قيامها :القائم بأمرها ،الفلج :النهر الصغير ،البهلول :الغزير الجامع لكل خير.
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إلى الذهول اآل ني الذي تمظهرت في حدس الشاعر ورؤيته النشطة بكل اتجاه ،فكل

((خلق يستلزم الذهول شكلياً)) ( .)1فاألَبيات تتمظهر عن تشبيهات متتالية تعكس الحالة
االنفعالية لدى الشاعر وعالقة هذا االنفعال بالصورة الذهنية المرسومة لديه ،فقيمة التشبيه

لديه تظهر عبر تك ارره في أَبيات متتابعة وهذا أيعد عبقرية من الشاعر ،فهو يشبه
المقاتلين المسلمين وهم في طريقهم إلى المعركة بثبات وقوة إرادة ومبدأ واضح وهو الدفاع
عن الدين اإلسالمي ضد المشركين ،فعمد إلى اختيار عدد من الصفات الدالة على هذه
الصورة الذهنية المرسومة في خيال الشاعر ،فثبات المقاتل في المعارك كثبات فحل اإلبل
وهيبته ،وهذا المقاتل هو جزء من جيش يشبه السحابة الكبيرة المحملة بالماء ،وهؤالء

الجنود في النهاية منقادين لقائدهم ومطيعين ألوامره كسير الماء في النهر الصغير .وقد
استخدم الشاعر في هذه اللوحة أدوات تشبيه مختلفة مثل (كما ،مثل ،الكاف) ليكون

أنموذجاً شعري ًا تشبيهياً ينسجم والصورة الذهنية.

فانتقا ل الشاعر ما بين هذه التشبيهات هو استجابة لرؤية الذات الشاعرة التي

استجابت بدورها إلى ضغط المشهد الخارجي (معركة احد) ،فرسم في وعيه صو اًر كانت
تصوي اًر صريحاً يدل على كثافة الشعور والتوتر الذاتي ،الذي تحرك لجمع صور حسية تم

فيها تشخيص حالة جيش المسلمين بعيداً عن الرموز على اعتبار ((ان المدركات الحسية

اقوى من المدركات المعنوية وشكلت صو اًر بصرية في ذهن المتلقي أدت إلى التأثير
النفسي فيه عبر االنفعال المناسب لتصوراته الذهنية والحسية على حد سواء)) (.)2
وقد استخدم الشاعر أسلوب التشبيه التمثيلي في قوله في يوم بدر(:)3
دج ال لما عنا الغطا

وردناه بنور اهلل يجلو

فالمالحظ على هذا البيت أَن الشاعر قدم صورة كاملة جلية لتأثره باإلسالم؛ إذ

شبه نور اهلل بالسراج المنير الذي يجلو ظلمات الليل ،واعتمد الشاعر في هذا البيت على

( )1علم الجمال :دني هويسمان ،تحقيق :ظافر الحسن ،منشورات عويدات ،باريس ،بيروت ،ط:1983 ،4
.139-138

( )2االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،عبدالقادر فيدوح ،دمشق ،ط.320 :1992 ،1
( )3ديوان كعب بن مالك.169 :
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التشبيه التمثيلي فهو ((تشبيه هيئة بهيئة وهو أوقع في النفوس واجلى للمعاني)) (.)1
إن هذه الصور التشبيهية لم تأت كما يتبادر من الظاهر للتوضيح ،بل هي نتيجة

منطقية لقناعات الشاعر الداخلية التي تفاعلت مع عواطفه الحية ،فكان التعبير التشبيهي
الموحي عبر حركة متنامية نلمح فيها مدى تفاعل الشاعر مع واقعه ومدى التأثير فيه.
ب-الداللة االستعارية:
االستعارة لون بالغي قديم شائع في الشعر العربي قديمة وحديثة ،وهي سمة

أساسية يتمتع بها الشعر ،وقد قال أَرسطو قديماً ((إن أَعظم شيء ان تكون سيد
االستعارات .االستعارة عالمة العبقرية ،انها ال يمكن ان تعلم ،إنها ال تمنح لآلخرين))(.)2

ويتضح هنا البعد الجمالي لالستعارة في بناء النص الشعري .واالستعارة

هو((ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه)) ( .)3ويعد

عبد القاهر الجرجاني في طليعة من بسط القول في االستعارة مفهوماً واصطالحاً؛ إذ يقول

((أَم ا االستعارة فهي ضرب من التشبيه ،ونمط من التمثيل والتشبيه قياس ،والقياس يجري

فيما تعيه القوالب وتدركه العقول وتستفيء فيه االفهام واالذهان ال السماع واالذان)) (.)4

وهذا يعني أَن عبد القاهر الجرجاني يعد االستعارة ضرباً من المهارة الفنية.

إن ما جعل االستعارة في طليعة الفن البياني ،هو قدرتها على اإليجاز واإلدماج

بين عناصرها المتنافرة ،فضالً عن التكثيف اللغوي ،ومزج المتناقضات ،حتى صار

محسوسا تكاد تلمسه اليد ،وتبصره
التعبير البياني المطلق ،فباالستعارة ينقلب المعقول
ً
العين ،ويشمه األَنف ،وباالستعارة تتكلم الجمادات وتتنفس األَحجار وتسري فيها آالء
الحياة.

وتأعد االستعارة نوعاً من التعبير الداللي الذي يقوم على المشابهة؛ إذ إنها تواجه
طرفاً واحدًا يحل محل طرف آخر ويقوم مقامه لعالقة اشتراك شبيه بتلك التي يقوم عليها

( )1التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس.3/1 :1997 ،
( )2الصورة األدبية ،مصطفى ناصف ،دار األندلس ،بيروت-لبنان ،ط.124 :1981 ،2
( )3التعريفات ،الجرجاني ،تحقيق :عبدالرحمن عميرة ،عالم الكتب ،بيروت-لبنان.20 :

( )4اسرار البالغة ،الجرجاني ،تعليق :محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة.20-19 :
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التشبيه)) ( .)1ومعنى هذا أَن االستعارة أَكثر وعياً لطبيعة الصورة وعالقتها بالخيال،
وبتعبير آخر هي(( :المرحلة األكثر عمقاً في إحساس الشاعر بالمادة التي يشكلها)) (.)2

وهي أَبرز مالمح النشاط اللغوي الذي يخرج المعنى من نطاقه الضيق إلى نطاق أوسع؛
إذ تستدعى فيه المخيلة في محاولة لتفجير الطاقات اآلمنة بين عالقات اللغة فتشكل فيما
بينها صو اًر نابضة بالحياة .والشاعر يعمد إلى االستعارة ليس لكونها لها القدرة على خلق
صور فنية وحسب ،ولكن ألن ها الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر
أشياء مختلفة لم توجد لها عالقة من قبل ،فيحاول الشاعر ربط ما يعتمل في ذهنه من

صور وأفكار وما هو موجود فعلياً على أَرض الواقع ثم إخراجها بصورة استعارية تشبيهية.
وقد ظهرت االستعارة في ديوان كعب بن مالك وأَغلبها استعارة مكنية في قوله(:)3
ال أبووووووووا لووووووووك عنووووووووا

يووووووووووم سوووووووووالت بوووووووووالمعليمن كووووووووودا

()4

وتووووووووووووووداعت خشووووووووووووووبا ها اذ رأتنووووووووووووووا

واسوووووووتخفت مووووووون خوفنوووووووا الخشوووووووبا

()5

ورأى موووووووووووووووووالقين منوووووووووووووووووا جووووووووووووووووو ار

فووووووووووووووودعا ربووووووووووووووو بوووووووووووووووأمن حووووووووووووووو ار

فأسووووووووأل النووووووووا

إن الصور تنهض عادة على التخييل والتشكيل سواء كان بناؤها عبر الطريق
الذهني أو الطريق الحسي ،فتشكيل الصور يخضع لعالقة جدلية بين الحسي والذهني؛ إذ

ال توجد صورة ذهنية خا لصة ،كما ال توجد صورة حسية خالصة ،فالصورة هي ((حركة

ذهنية تتم داخل الشعور ولكنها في الوقت ذاته تأعد انعكاساً مكثفاً لمختلف جوانب الطبيعة
والمجتمع وظواهرهما مع االحتفاظ بخصوصية التجربة وفرادتها)) ( .)6وهي ((توظف لبث
( )1الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ،جابر عصفور.201 :
()2

الصورة الفنية في شعر ذي الرمة ،خليل عودة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،القاهرة-مصر،
.84 :1987

( )3ديوان كعب بن مالك .172 :
( )4كداء :موضع بأعلى مكة.

( )5الخشباء :من الجبال التي ال يرتقى فيها ،واخاشب مكة أربعة .حراء :جبل في مكة.
()6

قضايا االبداع في قصيدة النثر ،يوسف حامد جابر ،دار الحصاد للنشر والتوزيع ،دمشق ،ط،1
.135 :1999
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الحيوية في الموضوع أو الكشف عن الحالة النفسية)) ( .)1والشاعر هنا يلجأ إلى االستعارة
المكنية للداللة على الموقف الذي يعبر عنه .ففي البيت الثاني عمد الشاعر في شطره

الثاني إلى اللجوء إلى االستعارة المكنية؛ إذ شبه جبل الخشباء بمكة بأنه انسان يستخف
بهم ،فهو يعمد إلى تشخيص الجيل .وذلك الحال في البيت الثالث ،فعمد إلى االستعارة

ضا وفي شطري البيت؛ إ ذ شبه (حراء) باإلنسان الذي يرى .وفي الشطر الثاني
المكنية أَي أ
جعل الجبل يدعو ربه .وهذا يعود بالتأكيد إلى مخيلة الشاعر ،وهذه الصور بأشكالها كافة
تعد حصيلة التفاعل بين البنى التعبيرية القائمة في النص بعضها مع بعض ،ومن هذه
البنى مجتمعة بتشكيل النص الشعري ،فهي تتيح فهم الواقع واستيعابه وبذلك تبرز قيمة

الصورة وجه الواقع االخر أو الوجه المتصور له وتتحدد أهميتها كفاعلية شعورية مرتبطة

باإلحساس المتولد عن التجربة اإلنسانية.
ويقول ايضاً(:)2

حيث النبوة الندى والس دد

قرم تمكن في ذ ابة هاشم

()3

فالشاعر في هذا البيت يؤكد على مكانة (الحمزة) عم النبي  ويستعير له مفردة

(القرم) وهو الفحل الكريم من اإلبل وذلك على سبيل االستعارة التصريحية ليدل بذلك على
مكانته بين بني هاشم .وكعب بن مالك من خالل هذه االستعارات حاول وبشتى الوسائل

الربط بين الصور الذهنية التي تجتاح مخيلته وعبر عنها باالستعارة للتأكيد على الربط
بين الصورة الذهنية والواقع ليعبر بذلك عن ((ما يجيش في النفس البشرية تمثيالً عينياً
مشخصاً)) (.)4

ج-المجاورة الداللية :

هي مظهر من مظاهر البالغة والسر في بالغتها أَنها تعطي الحقيقة مصحوبة

( )1الصورة الفنية ،نورمان فريدمان ،ترجمة جابر عصفور ،مجلة االديب المعاصر ،اذار-56 :1976 ،
.57

( )2ديوان كعب بن مالك.190 :

( )3القرم :اصله الفحل الكريم من االبل .ذؤابة هاشم  :اعاليها.

( )4المدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال ،هيجل ،ترجمة :جورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباعة والنشر،
بيروت.100 :
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بدليلها ،وهي تبرز المعاني واضحة جلية .وهي صورة من صور االنزياح الداللي في
النص الشعري لكونها تعتمد على عدم اإلفصاح عن المعنى بشكل مباشر مألوف ،وقد

أَطلق هذا المصطلح على اسلوب الكناية  .والكناية ((لفظ اطلق وأريد به الزم معناه مع
جواز إرادة المعنى األصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته))( .)1وهي من العناصر
التي يلجأ اليها الشاعر في تشكيل صوره ،ولها من األهمية درجة كبيرة إلى جانب التشبيه

واالستعارة؛ ألَن ها تسهم في تشكيل الصورة بذاتها من دون االمتزاج مع عناصر أخرى،

حتى عدت من أَفصح معالم الصورة في الشعر .وتكمن بالغة الكناية في أَنها تأتي في
الموضع الذي ال يحسن التصريح فيه ،واعتمادها على االيجاز في التعبير .وقد اعجب

القدماء بها كونها تعتمد على اإليحاء ،وعدها الجرجاني أَبلغ في اإلفصاح عن المعنى،

والتعريض بها أَبلغ من التصريح؛ ألَنها تزيد في إثبات المعنى وتجعله أَكثر بالغة وأَشد

توكيداً ( ،)2والكناية تساعد في تصوير المعنى أَحسن تصوير ،وتعمل على رسم الصورة
الموحية في أسلوب بليغ موجز تتآلف الفاظه مع معانيه ،وهي من دالئل بالغة الشاعر

إذا أَحسن توظيفها في الموقع الذي ال يحسن فيه التصريح ،رغبة منه في التجميل والبعد
عن المبتذل من اللفظ معتمداً على ذكاء المخاطب ،وقدرته على اقتناص المعنى

المطلوب.

و ظهر أسلوب الكناية عند كعب بن مالك جلي ًا واضحاً ،وحرص أَن تكون

صياغتها فنية ضمنها معاني نفسية ودينية خاصة ،أو اجتماعية فتراكيبها التي تعتمد على

إثبات المعنى ،أَتاحت له أَن يعرض في سياقها قضاياه الذاتية الشعورية منها والعقلية
والتي تكشف عن عمق العاطفة وتبين عن دقائق وتفاصيل الفكرة.

يقول كعب بن مالك(:)3

بلسان ا هر طيب االثواب

ومواع من ربنا نهدى بها

اعتمد الشاعر في بناء هذه الكناية على صفة (طيب االثواب) وهي كناية عن

( )1جواهر البالغة ،احمد الهاشمي ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.357 :1999 ،

( )2ينظر :دالئل االعجاز ،عبدالقاهر الجرجاني ،تحقيق :محمود محمد شاكر .57-56 :
( )3ديوان كعب بن مالك181:
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صفة العفة والظهر والمقصود هنا النبي محمد  وهو بذلك يعمل على أَن تكون الصورة
مجاالً إدراكياً بين المحاكاة والتخييل ،فهي ((المعاني الحاصلة في األَذهان عن األشياء

الموجودة في األَعيان ،فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أَدرك حصلت له صورة
في الذهن تطابق لما أَدرك منه ،فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن اإلدراك

أَقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية  ...فصار للمعنى وجود آخر من جهة
داللة األَلفاظ)) (.)1

يضا(:)2
ويقول أَ ً

تلقوووووواهم عصووووووب حووووووول النبووووووي لهووووووم

ووووووودون للهيجووووووووا سوووووووورابيل
ممووووووووا يعو ي

()3

مووووون جوووووذم غسوووووان مسوووووتر جموووووا لهم

ال جبنوووووووووووووا وال ميووووووووووووول معا يووووووووووووول

()4

يظهر لنا في هذين البيتين الجمال األأسلوبي في الصورة الكنائية ،من خالل

(عصب) كناية عن التجمع حول الرسول  .فهو بهذه اللفظة اعطى
اتخاذه من لفظة
ٌ
معنى القوة؛ ألَن المسلمين واقعياً كانوا متكاتفين ملتفين حول الرسول  مدافعين عنه
وعن الدين اإلسالمي ،فنقل لنا الشاعر هذه الصورة وركزها في مفردة واحدة .وكذلك نجد

في قوله (مسترخ حمائلهم) كناية عن أَمنهم وعدم خوفهم .وهنا تكمن براعة الشاعر في
جعل المتلقي يقف بين معنيين حقيقي ومجازي في سياق الصورة الشعرية الكنائية ،وهو

بذلك يبتعد عن التصادم والتناقض بين الناتج الداللي والصيغة اللفظية؛ ألَن اللفظ أَنتج

للمتلقي والمجاز معاً بناء على منطقة اللزوم والداللة.

المحور الثاني  /فاعلية تشكيل الصور البديعية

أ-المتخالفات المعنوية:
تأعد المتخالفات التضاد المعنوي من المصطلحات التي أأطلقت على فن الطباق
والمطابقة وأصل المطابقة أَن يضع البعير رجله في موضع يده ،أَما في اصطالح
( )1منهاج البلغاء وسراج االدباء ،القرطاجني.19-18 :
( )2ديوان كعب بن مالك.257-256 :
( )3السرابيل :جمع سربال وهو الدرع.

( )4لميل :جع اميل وهو الذي ال ترس له .المعازيل :جمع معزال وهو الذي ال رمح له.
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البالغيين فمعناه الجمع بين الشيء وضده في كالم أو في بيت شعر كالجمع بين الليل
والنهار ،وبين البياض والسواد .ومغزى الجمع بين األمور المتضادة هو أن الجمع بين

جماال ،ويزيده رونقًا ،فالضد  -كما قالوا  -يظهر حسنة
األمور المتضادة ،يكسو الكالم
ً
الضد ،ولكن وظيفة الطباق ال تقف عند هذا الزخرف ،وتلك الزينة الشكلية ،بل تتعداها
إلى غايات أسمى .فالمطابقة هي الجمع بين الضدين في كالم أَو بيت شعر

()1

وهو

نوعان طباق إيجاب وطباق سلب.
إن توظيف كعب بن مالك للطباق في شعره توظيف غير مكلف؛ إذ يأتي عفو

الخاطر ،وقد ورد الطباق عند الشاعر في مواضع عديدة وألكثر من()13مرة في ديوانه
من ذلك قوله:

()2

وكذبوه فكنا أسعد العرب

بدا لنا فاتبعناه نصدق

في البيت طباق بين لفظتي (نصدقه/كذبوه) فقابل الشاعر بين تصديق المسلمين
للرسول ﷺ وتكذيب المشركين له ،ليؤكد بذلك أَن سعادة المسلمين جاءت مع الرسول
ﷺ.

يضا:
ويقول أَ ً

()3

أبداً ومن هو في ِ
الجنان ُم أخليد
شتان أمن هو في جهنم ثاوياً
أ
يت ضح الطباق في هذا البيت من خالل لفظتي (جهنم/الجنان) ليعقد الشاعر مقارنة

ومن هو في الجنة من المسلمين ويدخل ذلك في
مابين َمن هو في جهنم من المشركين َ
باب الفخر باإلسالم.
الرض/الحزن ،المجرمون/ذو
ومن أَلفاظ الطباق التي ظهرت ايضا(العز/الذل ،سهل ا
َ
األَلباب ،حي/ميت ،جاهالً /ذا العلم ،أَول ليله  /آخره) ،وهذه األَلفاظ تأعد من الطباق
اإليجاب.

أَما طباق السلب فقد ورد في ديوان الشاعر في موضعين فقط في قوله:

( )1ينظر :العقد البديع في فن البديع ،بولس عواد ،دار المواسم  ،بيروت2000 ،م92:
( )2ديوانه 175:
( )3ديوانه 191:
( )4ديوانه 206:
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خيبر

نت ولم تشهد فوار
عل حين أن قالت أليمن أم
أج ُب أ
المخمر
أضر ب شرب المديد
ولكن ُمهره
َّ
أيمن لم يجبن ي
و ُ
ي
فالشاعر في هذين البيتين يقدم األَعذار أليمن بن عبيد بن زيد من الخزرج؛ ألَنه

تخلف عن حرب خيبر ،وأأم أَيمن كانت موالة رسول اهلل ﷺ وهي أأم أأسامة بن زيد

يضا ،وتخلف أَيمن عن هذه الغزوة لم يكن من باب الخوف أَو الجبن ،إنما كان بسبب
أَ ً
الضرر الذي لحق بفرسه؛ ألَنه شرب المديد المخمر ،وهو الدقيق المخلوط مع الماء الذي
تأرك حتى يتخمر فجاء طباق السلب (جبنت/لم يجبن) ليؤكد على عدم جبنه من خالل
أَداة النفي.
()1

ويقول ايضاً:
ِإذا ما خرجتم فاكتموا من لقيتم

وال تكتموا أخباركم في المجال

فالطباق في هذا البيت طباق سلب (اكتموا /التكتموا) من خالل أأسلوب النفي

باألَداة (ال).

ب-التماثل والتقابل الداللي :

المقابلة فن آخر من الفنون البديعية ،وأيعد قدامة بن جعفر من أَوائل من تكلم عن
المقابلة ،فقد ذكرها في معرض الحديث عن بعض الخصائص األأسلوبية التي تعلي من

()2
نوعا من المطابقة،
قيمة الشعر  ،والبالغيون مختلفون في أَمر المقابلة فمنهم من يجعلها ً
مستقال من أَنواع البديع وهذا هو
نوعا
ً
ويدخلها في إيهام التضاد ،ومنهم من جعلها ً

األَصح؛ ألَن المقابلة أَعم من المطابقة ( ،)3وصحة المقابالت تتمثل في توخي المتكلم بين
الكالم على ما ينبغي ،فإذا أتى بأشياء في صدر كالمه أتى بأضدادها في عجزه على

شيئا.
الترتيب ،بحيث يقابل األَول باألَول ،والثاني بالثاني ،ال يخرم من ذلك ً
ومن المقابالت التي ظهرت في ديوان كعب بن مالك قوله:

()4

حين القلوب عل أرج ٍ من الرعب

َّ
المقدم ،ماضي الهم معت ٌم
نجد

( )1ديوانه 218:

( )2ينظر:علم البديع ،عبد الفتاح فيود ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،القاهرة ،ط2004، 2م 128:
( )3ينظر:علم البديع ،عبد العزيز عتيق ،دار االفاق العربية ،القاهرة 2004،م 16:
( )4ديوانه174:
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يصف الشاعر في هذا البيت الرسول الكريم ﷺ ،ويؤكد على شجاعته في مواجهة
المشركين ،فهو شجاع ،عظيم الهمة ،ذو عزم وحزم في الدفاع عن قضيته-االسالم
والمسلمين-ضد المشركين الخائفين من الهزيمة ،وقد قابل الشاعر مابين هاتين الصورتين

(المقدم ،ماضي الهمة ،معتزم/القلوب على رجف من الرعب) ليؤكد على حرص الرسول
والمسلمين على إعالء كلمة الحق ونصرة الدين اإلسالمي.
()1

يضا قوله:
وأَ ً
ليسا سوا ً وشت بين أمرهما

ح ب االل وأهل الشرك وال ُنصب

وعقد الشاعر في هذا البيت مقارنة مابين فريقين هما فريق المسلمين المؤمنين باهلل

والموحدين له ،وفريق المشركين الكافرين الذين يعبدون من دون اهلل حجارة ويذبحون لها
وتدعى (النصب).فالمقابلة في قوله(حزب اإلله/أَهل الشرك والنصب).
ج-التكاف المعنوي :
ويعد الجناس من أَهم الفنون البديعة
أَطلق على الجناس مصطلح التكافؤ المعنوي أ
التي تقوم بدور مهم في إضفاء صبغة على أأسلوب العمل األأدبي ،واثرائه باإليقاع
الموسيقى الذي يجذب النفوس ويهز الوجدان ،وذكر قدامة أَن من صفات الشعر المطابقة

والتجانس ،ومعناها أَن تكون في الشعر معان قد اشتركت في لفظة واحدة وأَلفاظ متجانسة

مشتقة (.)2وظاهرة الجناس هي عبارة عن تردد األَصوات المتماثلة أو المتقاربة في مواضع

مختلفة ،والجناس له دور في طبيعة الصناعة الشعرية ويستفاد منه في زيادة النغم وتقوية
()3

الجرس ،والطباق يظهر أَثره في تنويع وحدة الجرس الموسيقي
وظهر الجناس في شعر كعب بن مالك في قوله :
ٍ
وباكية ح ار تح ن بالبكا

()4

المقلَّدا
وتلطم منها خدَّها و ُ

( )1ديوانه175:

( )2ينظر :نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،تحقيق:محمد عبد المنعم خفاجي ،المكتبة االزهرية للتراث،القاهرة
،ط2006، 1م75 :

( )3ينظر:بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ،يوسف حسين بكار ،دار االندلس
،بيروت ،ط1982، 2م197:

( )4ديوانه 198:
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جانس الشاعر بين (باكية /البكا) ،فاللفظة األأولى اسم يدل على المرأة التي تبكي لفقد

الرسول ﷺ ،واللفظة الثانية(البكا) ،وهو فعل البكا ،ولم يكتف الشاعر بتجسيد الحزن
الكبير على فقد الرسول ،بل وصف هذه المرأة بأنها تلطم الخدود والصدر-المكان الذي
تعلق فيه القالئد -وهذا دليل على عظم الحزن والفاجعة التي حلّت بالمسلمين ،وهذا

الجناس أيعد من الجناس الناقص وذلك لالختالف في عدد الحروف.
()1
يضا :
ويقول أَ ً

جميعاً السيما المسلمينا

النبي ال العالمينا
أال أنع
ي
النبي ألصحاب
أال انع
ي

واصحاب اصحاب التابعينا

لقد جعل الشاعر الجناس في هذين البيتين في األَلفاظ (العالمينا /المسلمينا

ويطلق على هذا النوع من الجناس بالجناس المضارع وهو((ما اختلف فيه
/التابعينا) أ
اللفظان المتشابهان في نوع حرف منهما مع تقاربهما في النطق)) ( ،)2فهو بذلك يعمل
على إثارة المتلقي واالنتباه إلى هذا الحدث الجلل الذي حل بالمسلمين جميعاً حتى قيام

الساعة .

المحور الثالث  /فاعلية التشكيل الموسيقي وااليقاعي

يعد اإليقاع من أهم مكونات الشعر العربي قديمه وحديثه ،وعنصر اإليقاع أيعد

العالمة النوعية األَبرز في تجسيد شـعرية الـنص ،ويـشمل اإليقـاع الجانـب الـصوتي
المتمثــل فــي الموســيقى المــشكلة للــنص والجانــب الــداللي الموضــوعي والمتمثــل فــي

تــشكيل األ فكــار والــصور ونــسجها فــي قوالــب شــعرية موســيقية تتالءم وتتناغم مع الحالة
الذهنية للمبدع ،ليقدم نصاً إبداعياً يحمل في طياته رسائل وشفرات تحيل للموضوع الذي
يروم الحديث عنه ،ويشتمل التشكيل الموسيقي واإليقاعي على اإليقاع الخارجي واإليقاع

الداخلي.

( )1ديوانه 281:

( )2البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،حبنكة الميداني ،عبد الرحمن حسن ،دار القلم ،دمشق ،ط1
494/2: 1996،
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أِ -
اإليقاع الخارجي :
-1الو ن :

أيعد الوزن مـن الركـائز األساسـية للغـة الـشعر العربـي ،وأَكبر دليل على هذا هو أَن
ـر علــى الــوزن ،وقــد نــتج عــن ذلــك أَن الــشاعر كــان
ـادا كبيـ ًا
الشعر العربي يعتمـد اعتمـ ً

وموسيقيا على وفق مدى الحركة التي تموج بها نفسه مـن أجـل التـأثير فـي
ـسيا
ً
يتحــرك نفـ ً
المتلقـي حيث لم تنل ظاهرة إيقاعية من اهتمام النقاد مثل الذي نالته األَوزان الشعرية،
وكعب بن مالك من الشعراء الذين اعتنوا باختيار األَوزان المالئمة لموضوع القصيدة

لتتالءم القصيدة مع مايعتمل داخله من مشاعر وأَحاسيس وأَفكار تجاه القضية األَساس
التي سخر لها نفسه وشعره للدفاع عنها أَال وهي نصرة اإلسالم والمسلمين ،والدفاع عن
الرسول الكريم ﷺ ضد المشركين ،وقد اعتمد الشاعر على عدد من البحور الشعرية
في قصائده ،فنراه يستخدم البحر الطويل االستخدام األَكثر ،وكما موضح في الجدول:
البحور

عدد القصائد

الطويل

30

41.6

الوافر

11

15.2

الكامل

9
9

البسيط

النسبة

12.5
12.5

المتقارب

8

11.1

الرجز

3

4.1

الخفيف

1

1.3

المنسرح

1

1.3

إن البحر شكل إيقاعي محايد ،قابل الحتواء تجارب شعرية وشعورية مختلفة،

وألَنه كذلك فهو ال يملك امتيا اًز مسبقاً ،فالشاعر هو الذي يمنحه إياه ،انطالقاً من قيمة

إبداعه الشعري ،وقدرته على توظيف البحر توظيفاً موفق ًا وايجابياً للتعبير عن أحاسيسه
وأفكاره؛ لذلك يجب تجاوز النظرة التقليدية التي تربط بين أوزان معينة ومعان معينة ،مع

اإلبقاء على أحد عناصرها المتمثل في التأكيد على األهمية الكمية للبحر والتي تالئم
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أغراضاً معينة ،فالبحور الطويلة مثالً تصلح للمدح والفخر في حين تناسب القصيرة
والمجزوءة الغناء والغزل .

ومن خالل قراءتنا لديوان الشاعر وجدنا بأنه قد اعتمد بشكل كبير على البحر

الطويل ،ذلك ألنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً ألشعارهم،
وال سيما في األغراض الجدية الجليلة الشأن ،فجاءت قصائده ما يقارب أل()30قصيدة

،ولم يكن اختيار كعب بن مالك عبث ًا؛ ألَن الطويل أَكثر األَوزان الشعرية ارتباطاً بالماضي
العريق في شبه الجزيرة العربية في الجاهلية وعصور اإلسالم االولى ،فقد كان منفرداً في

المرتبة االولى وحده ( ،)1وهو من البحور التي ارتبطت باألأمور الجدية ،والشاعر كما نعلم
هو أحد الشعراء الثالثة الذين وظفوا أَشعارهم لخدمة قضية عظيمة وهي الدفاع عن
االسالم والمسلمين ونصرة رسول اهلل ﷺ.

ثم نرى كالً من الوافر والكامل والبسيط والمتقارب والرجز ،قد جاءوا بأعداد متقاربة،

لكنها أَقل بكثير من البحر الطويل .وتلك هي البحور الخمسة التي ظلت في كل العصور
موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء ،ويكثرون النظم منها ،وتألفها آذان الناس في بيئة اللغة
يتعد
العربية ،أَم ا الخفيف والمنسرح فلم يكن لهما حظ وافر من شعر كعب بن مالك ،فلم َ
الشاعر فيهما البيت الواحد.
-2القافية :

تأعد القافية الظاهرة الثانية في موسيقى القصيدة من حيث اإلطار الخارجي وهي ال
تقل أهمية عن الوزن الشعري ،فقديما قال صاحب العمدة ((.الشعر يقوم بعد النية من

أربعة أشياء هي اللفظ والوزن والمعنى والقافية))( ،)2وقال في موضع آخر((القافية شريكة

ونظر
ًا
شعر حتى يكون له وزن وقافية))(،)3
الوزن في االختصاص بالشعر ،وال يسمى ًا
طويال عند حدها وتحديد حروفها وحركاتها ،فمنهم من جعلها
ألهميتها توقف العروضيون
ً
تشمل آخر كلمة في البيت الشعري ،ومنهم من جعلها مساوية للروي ،أي آخر حرف

( )1موسيقى الشعر ،ابراهيم أنيس ،مكتبة االنجلو مصرية ،القاهرة 1981،م 189:
()2

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن رشيق القيرواني،مطبعة السعادة ،القاهرة1963،م .119:

( )3م.ن 151:
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صحيح غير معتل في البيت.وهي الزمة إيقاعية تعتمد على تكرار أصوات معينة تنسجم
مع الحالة النفسية للشاعر الذي ال تتحد رؤياه بالكلمة والوزن فقط ،وانما تتطلب إلى

يضا؛ لذلك فالبد أَن تدرس القافية من الناحية الصوتية أو اإليقاعية،
جانب ذلك القافية أَ ً
بل ينبغي أن تدرس في ظل الوضع الذي يتخذه الموضوع في تجربة الشاعر؛ إذ يلتحم

االنفعال بالصورة والوزن.

وتندرج القافية في اشكال في كل منها نغمة موسيقية خاصة بها وهي:
أ-القافية المطلقة :

وهي ما كان آخره متحركاً بإحدى الحركات الثالث ،وهي الضمة والفتحة والكسرة،

وموسيقى هذه القافية أوفر من موسيقى القافية المقيدة؛ ألَن مساحتها الصوتية الزمنية

أَطول ،وتأتي القافية المطلقة على أَشكال منها :

-1القافية المجردة :وهي ((الخالية من الردف والتأسيس ،الذي هو ألف يفصلها عن حرف

الروي حرف آخر يسمى الدخيل))

()1

،ومن ذلك قول كعب بن مالك

()2

:

بم أذَّر بات باألك ِّ نو ٍ
أبيض كالغدير م َّ
ِّ
هند
وبكل
اهل
أ
ُ
ُ
والقافية هنا مقتصرة على حرف الدال  +حركة الكسرة عليه.

-2القافية فيه مجردة ،وما قبل آخرها متحرك بحركات مختلفة .منها قول كعب بن
مالك(:)3

كل ٍ
قضينا من تهام أة َّ
ريب

وخيبر ثُ َّم أجمعنا السيوفا
أ
اطع ُه َّن :دوساً أو ثقيفا
قو ُ

ُنخيرها ولو أنطقت لقالت

فالشاعر في هذين البيتين ينتقل مابين الحركات ماقبل القافية ليمنح النص مساحة

صوتية أَوسع ليدل قوة جيش المسلمين حتى يقال بأن دوساً أَسلمت فرقاً من تهديد كعب

بن مالك.

-3القافية التي ال يلزم الردف فيه حرفاً ،وانما يتناوب فيه حرفا (الياء-الواو) المديان ،وهذا
( )1نظرية االدب ،رينيه ويلك واوستن وارين ،ترجمة :محي الدين صبحي ،مراجعة د .حسام الخطيب ،ط3
،دمشق 1972،م 210:

( )2ديوانه 199:
( )3ديوانه 234:
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االختالف العيب فيه ،وانما يعمد الشاعر إليه ليؤثر على المتلقي نفسياً وذهني ًا يتناسب
وطبيعة الحدث الذي يتناوله الشاعر ومن ذلك قوله(:)1

جميعاً السيما المسلمينا

النبي ال العالمينا
أال أنع
َّ
النبي ألصحاب
أال أنع
َّ

وأصحاب أصحاب التابعينا
من الجن ليل ًة إذ تسمعونا

النبي ال من هدى
أال أنع
َّ
ب-القافية المقيدة :

ساكنا ،ولم يكثر الشاعر من هذا النوع من القوافي ،فلم ترد
وهي ما كان آخرها
ً
لديه إال في (ثالث) قصائد في قافية الهمزة ،فيقول(: )2
فأسأل النا

بالمعلأمين أكدا
يوم سالت ُ
واستخفت من خوفنا الخشبا

ال أباً لك عنا

وتداعت خشبا ها إذ رأتنا

وقد نظم الشاعر هذه القصيدة على البحر البسيط ،وجاءت نهاية القافية المقيدة على
الهمزة الساكنة ،فأَجاد الشاعر في توصيل المعنى للمتلقي وهو يؤكد على قوة اإلسالم
والمسلمين ،وليتالءم هذا المعنى ويتناغم مع ما في دواخله من مشاعر وأَحاسيس ورغبات
تجاه المسلمين ونصرة الدين اإلسالمي.

ب-ا ِإليقاع الداخلي :

وراء الموســيقی الخارجية هناك موسيقی داخلية تنبع من اختيار الشاعر للکلمات

وتوالي الحروف وما بينهما من تالؤم ،وهي((:موجة صوتية داخلة في صميم البناء
اإليقاعي للشــعر ،تسير سير الشاعر ،وتردد صدی أَنفاســه ،وتلون رؤيته بجمال أصدائها،
فترسم من خالل نغمها أجمل لوحة شعرية))

()3

 ،وبفضل هذه الموسيقی الداخلية يتفوق

الشعراء بعضهم على بعض ،إذ تبقی الطابع الخاص الذي يميز أســلوب الشاعر عن
اآلخر ،إن ها البصمة التي تطبع القصيدة بطابع الشــاعر المتميز الذي ال يمکن أَن يشــترك

معه شاعر آخر في صياغته وتشکيله ،وذلك من خالل االستخدام المتميز والواع

( )1ديوانه 281:
( )2ديوانه 172:

( )3االيقاع في الشعر العربي ،عبد الرحمن الوجى  ،دار الحصاد  ،ط. 1دمشق 1989،م 80:
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لمفردات القصيدة التي تنسجم وتتناغم مع الموضوع والتجربة الشعرية.
التكرار ودينامية المعن :

النص الشعري ،فهو يجسد سمة
أيعد التكرار من الظواهر اللّغوية التي يتسم بها ّ
أسلوبية مميزة ،ويكاد يكون من أهم ما يمتاز به األسلوب في شعر أي شاعر ،لما
فضال عن دوره في إخصاب شعرية
يضطلع به من دور واضح في معنى الشعر ومبناه،
ً

النص
النص ورفده بالبث اإليحائي والجمالي ،فهو يظهر على مستويات ّ
عدة في بنية ّ
ّ
الشعري من خالل تكرار حرف من الحروف وليكن حرف جر ،أو حرف نداء ،أو غير
ذلك ،أو من خالل تكرار كلمة بعينها ،أو بتكرار جملة كاملة ،أو حتى فقرة أو أكثر من
هذا أو أقل ،ولكل مبدع طريقته في تسخير هذا التكرار لخدمة غرض محدد أو أغراض
متعددة ،إن مالحظة التكرار وأنماطه في قصيدة ما أمر يسير ،لكن الصعوبة تكمن في

الكشف عن بواعثه لدى الشاعر ،وقيمته الفنية التي تتجسد في التعرف على الخصائص
األسلوبية التي يتفرد بها ،وعلى معجمه الشعري المتميز .يضاف إلى ذلك إسهامه في
الكشف عن بعض الدالالت النفسية والموضوعية والفنية للنص وصاحبه.

وبما أَن الشاعر المبدع يعي قيمة هذه الظاهرة فإن ما يدفعه إلى إعمال أقصى

طاقاته اإلبداعية في استخدامها هو حرصه على إبراز مقصديته من جراء تكرار الجملة،
أو العبارة إلخراجها بمنظار رؤيوي متجدد ،أو نفسي شعوري عميق ،وهذا يعني أن
((التكرار يستطيع أن يعين المتلقي في الكشف عن القصد الذي يريد الشاعر أن يصل
إليه ،فالكلمات المكررة ،ربما ال تكون عامالً مساهماً في إضفاء جو الرتابة على العمل

األدبي ،وال يمكن أن تكون دليالً على ضعف الشاعرية عند الشاعر ،بل إنها أَداة من
األدوات التي يستخدمها الشاعر لتعين في إضاءة التجربة ،واثرائها وتقديمها للقارئ الذي
يحاول الشاعر بكل الوسائل أن يحرك فيه هاجس التفاعل مع تجربته)).

()1

وكعب بن مالك من الشعراء الذين حرصوا على انتقاء أَفضل األَساليب ليعمل على

توصيل مايعتلج في داخله من مواقف ومشاعر وأَحاسيس تجاه القضية الملتزم بالدفاع
()1

التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية ،موسى ربابعة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،م ،5ع1
170: 1990،
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عنها وهي نصرة اإلسالم والمسلمين والدفاع عن الرسول الكريم ﷺ ضد المشركين،
وأسلوب التك ارر أَحد هذه الوسائل فظهر التك ارر في مواطن عديدة في ديوانه تصل إلى

( )9مواضع تنوعت مابين تكرار لفظ الجاللة وتكرار األَفعال وتكرار الحروف والجمل
وتكرار أسلوب االستفهام ( )1من ذلك قوله :
ُبياً أن
أبلغ أ ي

()2

فال رأي

وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا

ِ
وحان غداة الشعب والحين واقعُ
بأحمد نور من هدى اهلل ساطعُ

فالشاعر عمد الى تكرار الفعل (أبلغ) وأَسنده لشخصيتين من كبار المشركين وهما

(أأبي بن خلف وأَبو سفيان) ،ليأخذ الفعل حيزه الداللي وهو الثبوت واالستقرار ،والقصيدة
قالها وهو يذكر حادثة حصار المسلمين في شعب الجبل في بداية اإلسالم؛ ليؤكد على

ثبات المسلمين وتمسكهم بدينهم وعقيدتهم في تنظيم إيقاعي عال ،واليمكن أَن يصدر إال

عن تيقظ ذهني ونشاط عقلي واسع وغني كما أَنه قرن بين الفعل (أبلغ وفال) ،أَي :بطل
وأَخطأ ليعمق الداللة الشعرية بأن المسلمين على الحق والمشركين على الباطل .
()3

يضا :
ويقول أَ ً
قادر
ُ
عجبت ألمر اهلل واهلل ٌ
قض يوم بدر أن نالقيأ معش ارً

عل ما أراد  ،لي

هلل قاهر
جا ر

أبغوا وسبيل البغي بالنا
رسول اهلل بالحق اهر
أن
و َّ
أ

رب غيره
شهدنا بأن اهلل ال َّ

فولوا وقالوا :انما أنت ساحر

وكان رسول اهلل قد قال أقبلوا
ٍ
ألمر أراد اهلل أن يهلكوا ب

ولي

ٍ
حم اهلل اجر
ألمر َّ

لقد كشف تكرار لفظ الجاللة ( اهلل) عن إيقاع داخلي يتحسسه القارئ من خالل النغم
نغما
المتواتر؛ إذ عمد الشاعر الى تكرار لفظ الجاللة ( )8مرات ،وهذا يمنح األَبيات ً

آسر يمتد على طول األَبيات؛ ولو تأملنا هذا التكرار وما يختزنه من طاقة داللية
انسيابيا ًا
ً
وعاطفية ألدركنا أن وظيفته الشعرية تجاوزت نطاق الداللة ،لتدخل في صلب البناء

( )1ديوانه . 281، 200، 173، 185، 236، 268، 264،224 :
( )2ديوانه 219:

( )3ديوانه 201-200:
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الشعري ،وصلب إنتاج الرؤيا ،وتخليقها شعري ًا؛ ذلك أن الشاعر اختار هذا اللفظ ،ألَن

لهذا اللفظ أثره النفسي وداللته العميقة في السياق هذا من جهة ،وألَن المسلمين جميعهم
على يقين بأن اهلل سبحانه وتعالى رب السموات واألَرض وهو القادر المسيطر عليها ،فال

يمكن ألي أَمر أَن يحصل إال بمشيئته سبحانه وتعالى ،وهو الواحد األَحد والمسلمون
مؤمنون بذلك إن الشاعر مع كل حالة تكرار للفظ الجاللة يبرز صورة جديدة ،ويؤكد

حقيقة ثابتة وهي اإليمان الصادق والمطلق بالرسالة السماوية ،وااللتزام بنصرة هذه الرسالة
إلى أَن يعم اإلسالم أَرجاء المعمورة.

من خالل ما تقدم يمكننا القول إن الشاعر كعب بن مالك كان ذا مقدرة كبيرة

على تطويع األَلفاظ والتراكيب والصور واإليقاع لتنسجم مع الصورة الذهنية التي تعتمل
في دواخله ،فعمد إلى اختيار الصور ذات الدالالت اإليحائية المعبرة عن الفكرة ،وجاءت

أَغلبها مدافعة عن اإلسالم والمسلمين ،وحرص الشاعر أَن يظهر صورة جميلة مقبولة
عند الشاعر والسامع معاً ،وفعل التحسين والتزيين ليس صرفاً للقبح واحالالً للجمال أو

تحويالً للقبيح ليظهر جميالً بل هو القدرة على نقل المرئي والمحسوس نقالً صادقاً يلقى

في النفس تجاوباً وقبوالً وتصديقاً ،فيكون جماله في المحاكاة التي أَتاحت النقل بمنطق

شعري ((يحملنا إلى االعمق س اًر إلى األشد سج اًر ،إلى معنى الوجود العجيب ،إلى الحياة

الداخلية المستترة في جوهر األشياء))( ،)1وهذا هو جمال اإلرادة من لدن الشاعر الذي

يحسن اختيار الملفوظ المعبر عن الواقع ويبديه في أَبهى صوره ،ليقدم تناغماً رائعاً بين
الصورة الذهنية للشاعر والواقع.

()1

الشعر والشعراء ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم ،تحقيق :احمد محمد شاكر ،دار المعارف ،القاهرة،
.64 :1966
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الخاتمووووووووة:

بعد أَن انتهينا من بحثنا نستطيع أَن نقف على مجموعة من المالحظات التي

اتضحت فيه وهي كما يأتي:

 -1إن هذه األَشكال المتنوعة من التصوير التي حاولنا إظهارها بالشواهد لم تكن إال

القليل ،فنتاجه الشعري يظهر مهارة كعب بن مالك الفنية في استغالله للصور

البالغية وتطويعها لتشكيل صوره الشعرية خالقاً انسجاماً بين ذاته وذهنه وأَدواته.

 -2أيعد الموروث التاريخي واألَدبي والديني من المصادر األساسية التي وظفها كعب بن
مالك في تشكيل صوره الشعرية ،وهي تدل بوضوح على ثقافة الشاعر وسعة
اطالعه ،ما أَهله ليؤدي دو اًر إعالمياً في الدفاع عن اإلسالم والمسلمين ،إذ نجح في

نقل أَ حاسيسه الوجدانية وتجربته الفنية إلى الجمهور المتلقي ،عبر استحضار انتقائية
مركزة لبعض الصور الفنية التي أَسهمت في إثراء نصه الشعري ،ودلت على صقل

معرفته وشاعريته.
 -3امتاز كعب بن مالك بحس مرهف وملكة قوية في اختيار الصور البيانية المالئمة

للمقام ،واألَقدر على بيان المعنى أَفضل من غيرها ،فجاءت الصور مناسبة تماماً
للمقامات فهنالك مقامات تتطلب الشبيه ،ومقامات تحتاج لالستعارة ،ومقامات

تستدعي الكناية.

 -4برزت الصور البديعية بشكل ملحوظ في نتاج الشاعر من خالل اعتماده على
التخالف والتماثل والتكافؤ الداللي ،فنجدها منتشرة على طول الديوان مما يؤكد
حرصه على تعميق الفكرة وتجسيدها.
 -5كان للتشكيل اإليقاعي دور واضح في تعميق الداللة ،فنجد الشاعر اعتمد على
البحور الطويلة لتتناسب مع القضية التي يدافع عنها كما نجده وظف أَغلب البحور

الشعرية في أَشعاره مما يدل على حرصه على إغناء نتاجه الشعري وتنوعه.

 -6لم يكن الشاعر منعزالً عن بيئته الخارجية ،فقد كانت الملهم له في كثير من أَشعاره،
ويظهر ذلك جلي ًا في صوره الشعرية.
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. وبعده عن التملق والمجاملة ولو في أَحرج األوقات، وصفاء طبيعته، نقاء قريحته-7
 من خالل صوره الشعرية نجده يعبر عما يجول في خاطره وذهنه ويعتمل في داخله-8
 لذا تراه،من مشاعر وأَحاسيس ومبادئ وقيم ومعتقدات فينعكس ذلك كله في أَشعاره

.مدافعاً عن دينه وايمانه

Mental Harmony and Effectiveness of Poetic Formation:
Ka'ab bin Malek as a Model
Fanan Nadeem AAl-Iblesh
Abstract
The poetic image is the output of complex procedure and the
image can not only present a ready meaning that we can understand
by looking for mental life of the poem, The subconscious forms
images was permeated by acts which can not be understood without
transmigration in the world of text's subconscious in an effort to
grasp the image meaning, as well as trying to combine between all
of that with what are exist in realty in order to reveal an obvious
beautiful image including creativity.
The Arab Poem had relied on the inspiration powers of his
language, not only for refining the audible words and rhythms, but
also to embody the poetic images and the mental rhythms which
they involve in dialectic relations with other structures of poetic
text.
Keywords: mind, style, privacy.
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