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 مستخلص

 
يتناول هذا البحث جانباً منن جواننب أدبننا القنديم ال اخنر بجمينع أننوام العلنوم والمعنارثل النذ  م نل مجنا  

واسعا للدراساتل فجنا  اختينار  دىندخ شخصنيات العصنر ا منو ل علن  العصنر النذ  شنود التينور والتجديند فني 

لمنا الموسنيقى الداخلينة واعتمندنا العصنرل شاعر تغلب فني علن   (كعب بن ُجعيل)العلوم كافةل فكان اختيار  للشاعر 

في خلق الصورة الشعرية في شعرهل فجا  البحث بتمويدل ودراسة وقفت فيوا عند أهم الظواهر الموسيقية  لوا من أثر

 وهي: التضادل والجناسل والتكرارل والتصريعل ورد العج  على الصدرل وختمت البحنث بنمهم النتناال التني تو نلت

  .إليوا في البحث

 الكلمات المفتاحيّة: الموسيقى، الصورة، شعر كعب بن جعيل

 

Abstract 

This research deals with an aspect of our ancient literatureل full of all kinds of 

science and knowledgeل which represented a wide field of studiesل so I came to choose 

one of the figures of the Umayyad eraل that era that witnessed development and renewal 

in all sciencesل so I was chosen by the poet Kaab bin Ja’ilل a poet who prevailed in that 

eraل to stand When the inner music and its effect on creating the poetic image in his 

poetryل the research came with a preliminaryل study that stood at the most important 

musical phenomena: contradictionل anagramsل repetitionل and transpirationل and restored 

the deficit on the chestل and concluded the research with the most important results that 

it reached. 

Key words: music، image، poetry of Ka’b bin Ja’il 
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شعر كعب بن الموسيقى وأثرها في خلق الصورة في 

 ُجعيل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمينل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله و حبه بعدد ما عكره 

 و ل ِّ وسلم عليه وعلى آله و حبه بعدد ما غفل عن عكره الغافلون. لالذاكرون

 التمهيد

 الموسيقى الداخلية  :أولا 

فونني أ أول  لتم ننل الموسننيقى الداخليننة البنيننة اديقاعيننة والركينن ة ا ساسننية فنني بنننا  النننص

فاديقنام النداخلي يم نل . (1)المظاهر المادية المحسوسة للنسيل الشعر  الصوتي ومتعلقاته الد لية أ 

 ً أو بننين  لأ ا نسننجام الصننوتي الننذ  ينبننع مننن هننذا التوافننق الموسننيقي بننين الكلمننات ود  توننا ىينننا

في النص الشنعر  عنن يرينق  ي. وتبرز أهمية اديقام الداخل(2)خر أآالكلمات بعضوا وبعض ىينا 

ع نصه المنتل بفنون متنوعة منن يفمنتل النص يعمل على تر  لالعناية المتم لة في ادبدام والتمليف

التي تعمل على توضيح المعنى وبيانه  وخلقوا نتاج الصورة الشعريةإاديقام الموسيقي لوا أثرها في 

  .للمتلقي

ا   الشعريةالصورة  :ثانيا

إن مصيلح الصنورة  مصنيلح عربني أ نيل ورد عنند عبند القناهر الجرجنانيل وقند تبلنور 

التني عنن  يعنى بالفروق الممين ة لششنيا  فقد كانل فوو أول من أعيى للمصيلح د لته (3)هيعلى يد

بصنريةل وجامعنة  :ل فضال عما قدمه من عكر  نماي الصنورة فجعلونا(4)يريقوا نستدل على ىقيقتوا

 .(5)وتجسيميةل وتشخيصية وعوقيةل وعقلية   تدرك بالحواسل للون والصوتل ومتحركةل وىسيةل

فقد تباينت وجوات نظرهم إلى الصورةل واختلف المفووم عنندهم بحسنب  لالمحدثينا عند أم

أ تشنكيل لغنو  يكونونا  أنونافالندكتور علني البينل ينرخ الصنورة  لمذاهبوم في تحديد المقصود منونا

ل فالصنورة عننده تتنملف منن (6)خيال الفنان من معييات متعددةل يقف العالم المحسوس في مقدمتوا أ

 .ال والعالم المحسوساللغة والخي

يننرخ الصننورة رسننما أ قوامننه الكلمننات المشننحونة بادىسنناس ف أمننا الناقنند سنني د  لننوي 

 ل فوو يرخ أنوا ىسيةل ويقي  قيمتوا بما تحمله من شحنات عايفية تؤثر في المتلقي. (7)والعايفة أ

فكرته وعايفته معنا وا أ الوساال التي يحاول بوا ا ديب نقل فوا ا ستاع أىمد الشايب بمن  وعر  

 .(8)إلى قرااه وسامعيه أ

ونجند النندكتور عنن  النندين إسننماعيل يعينني للصننورة د لننة رم يننة كونوننا أ تركيبننة وجدانيننة 

   .ل فوو أرجعوا إلى الوجدانيات(9)نتمااوا إلى عالم الواقعأاتنتمي إلى عالم الوجدان أك ر من 

نن مفوننوم الصننورة عننند القنندامى انحصننر فنني كونوننا  تم ننيالً أو وسننيلة  م أن  ا تقنند  والواضننح مم 

ونم نظنروا  ن   ؛لتوضيح المعنىل في ىين جا  مفووموا لدخ المحندثين كنل منا هنو موجنود فني الننص  

 ا خرخ. والصورة تنصور مع عنا ر النص   لككل   يتج أ إلى النص  

ع بين الخيال والحقيقنةل الغنر  فالصورة الشعرية تشكيل فني يقوم على وساال متعددة تجم

منه التعبير عما فني داخنل المبندم منن مشناعرل وعواينفل وانفعنا ت مختلفنةل وأفكنارل ونقلونا إلنى 

    .المتلقي بما يخلق لدية المتعة والتمثير في تحقيق الغر  الميلوب من تل  الصورة

ا    (10)إضاءة حول حياة الشاعر :ثالثا

بن ثعلبة بن عوث بن مال  بن بكر بن ىبيب بن غُننمم بنن  كعب بن ُجعيل بن قمير بن عج ة

كنان  ل(11)م رأس اليبقنة ال ال نة منن الشنعرا  المسنلمينشاعر مشوور جعلنه ابنن سنال   لتغلب بن واال

 .وشاعر أهل الشام وتغلب في أيامه لشاعر معاوية
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ا أهم   تمي  شعره  لالمديح والرثا  والوجا  والغ ل التي نظم فيوا فوي: أغراضه الشعريّةأم 

 .م705 /ـه86توفي سنة  .من غير تكلف نىووضوح المع لوسالمة المبنى لبج الة ا لفاظ

 الدراسة 

بمننا أن مقينناس الصننورة الشننعرية يكمننن فنني قنندرتوا علننى نقننل الفكننرة والعايفننة والمعنننى 

ويسنمع  لالمتلقي بمنه يقرأ كمننه يحنادا المبندمالمقصود للمتلقي بحيث يتفاعل مع المبدم ىتى يشعر 

البراعة في اليريقة والصياغة التي يستعملوا المبدم لنقنل الصنورةل تكمن ل إعن (12)كمنه يتعامل معه

ولوذا تنوعت اليرااق والوساال التي يستعملوا الشعرا  في نقل  ورهم الشنعرية للمتلقنيل و سنيما 

عنى في عاتهل إنوا   تغير إ  في يرق عرضهل وكيفية تقديمنه أن الصورة  أ لن تغير من يبيعة الم

 .(13)أ

ولوننذا نجنند الشنناعر كعننب بننن ُجعيننل قنند اسننتعمل وسنناال عنندة فنني عننر   ننوره الشننعرية 

الموسيقية الداخلية التي كنان لونا أثرهنا فني  لظواهرومن بين تل  الوساال اختياره ل لوتقديموا للمتلقي

ما تنتجنه منن موسنيقى تجنذب السنامع عنن يرينق الصنوت النذ  عن يريق  لخلق الصورة الشعرية

تنجذب إليه ا عن ويمخذها به التيريبل وممنا يجمنل الصنورة فني هنذه الظنواهر أنونا جنا ت بعفوينة 

 من غير تكلف أو  نعة مما زاد في جماليتوال وقد جا ت هذه الظواهر على النحو اآلتي: 

 الجناس :أولا 

المعروفة لدخ العرب ويقصد به أأن تجئ الكلمة تجان  أخرخ فني بينت من الفنون البديعية 

ل وعرفه أبنو هنالل العسنكر  بقولنه:أ (14)شعر وكالم ومجانستوا لوا أن تشبووا في تمليف ىروفوا أ

ل وعرفه الصنفد  (15)منوما  اىبتوا في تمليف ىروفوا أ ةأن يورد المتكلم كلمتين تجان  كل واىد

اثلين فنني الحننروث أو فنني بعضننوما أو فنني الصننورة أو زيننادة فنني أىنندهما أو أ ادتيننان بمتمنن :بقولننه

وتكمنن أهمينة  .(16)دث معنناه ممناثالً آخنر نظمناً أينراو بمماثنل أبمتخالفين في الترتينب أو الحركنات 

الجناس في إثارته للخيالل واستجال  المعنىل وخلق إيقام معين في النص الشعر  ناتل عن التشنابه 

فالشاعر في استعماله للجنناس أ يسنتعمل القنوة التعبيرينة فني جنرس ا لفناظ علنى توليند بين ا لفاظل 

فعمنل علنى تجسنيد  لل وقد فوم الشاعر هذه ا همية للجناس(17)ه اللغة في اشتقاقوا أئالمعنى الذ  توي  

 من اليويل() : ور شعرية  تقوم على تقنية الجناسل ومن عل  قوله

ََََََ ََََََ  فَََََََرا  َعربَيََََََة   ىبَنَ  لَََََََس فَََََََيَع ب

ََََََه   َََََََد التْتا   ََََََم  بع ََََََارع الللْت َََََََر كل  وكن
 

ََََََر ا  ّس    ا ثاب َََََْا   بَْيتَََََا ََََََن الِل  ت ْرت لََََََا  
 

 َ ََََََا تَركلل ََََََْد    ََََََم يَج ََََََى ل ََََََب  َحتل ي َركل
(18) 

 

ففني البينت ا ول جنان  بنين  لفنجد الشاعر قد أفاد منن الجنناس فني خلنق الصنورة الشنعرية

ا /  ىبَنَ ا لفاظ ) ولكنونا مختلفنة فني المعننىل  لفظناهر ا لفناظ متماثلنة فني ننوم الحنروث (ت ْرت لََا/  بَْيتا

ا وال انية ) لفعل يدل على البنا  والتمسي  (ىبَنَ )فلفظة   لوتعنني مكنان السنكن والمبينت وهي اسم (بَْيتا

فمنن هنذا ا خنتالث فني المعننى تمكنن  لمتحنركالبمعنى الشي  ال ابت المستقر غينر  (ت ْرت لَاوال ال ة )

 لن يربط بين المعاني المختلفة ليرسم  ورة شعرية للمتلقني تندل علنى لنؤم الننف  وخباثتوناأالشاعر 

ونجنده فني البينت  .وكذل  استيام بوذا الحشد الصنوتي المتجنان  فني ا لفناظ أن ي ينر انتبناه المتلقني

ََال نناني يجمننع بننين ا لفنناظ ) ََا(وا لفنناظ ) (،ه  الللْتََم  لالتْتا   تَركلل ََب  ل    وا خننتالث واضننح بننين  ،ي َركل

ه   )ولفظة  لمعروفة لدخ المتلقي (الللْتم  فلفظة ) لا لفاظ فنجند الشناعر اعتمند  لبمعنى ا لتئنام (التْتا  

بفعنل  فقند شنبه فعنل الموجنو  لهيمسنتعمالً  التشنب ا شنتقاقيل في خلق الصورة الشعرية على الجناس

 عنن علن  نجند العالقنة بنين إع سعى بنالخالث بنين الشناعر والخليفنةل فضناًل  لمنت م اللحم بعد التئامه

إعم إنَّ أ   لفخلق موسنيقى خا نة فني البينت لا لفاظ المتجانسة قاامة على عالقة المشابوة بين ا لفاظ

ام اللفظنة الواىندة إعا كاننت فمن النف  تتشوق إلنى سنم لتشابه ألفاظ التجني  تحدا بالسمع ميال إليه
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ار للتجني  وقنع فني النفنوس فص لوتتوق إلى استخراج المعنيين المشتمل عليوما عل  اللفظ لبمعنيين

 .(19)أوفاادة

ويعيَّننره بفنراره مننن المعركننة ويحرضننه بننالعودة  لونجند الشنناعر يوجننو عتبننة بنن أبنني سننفيان

   (من اليويل) :لنصرة أخيه معاوية قااالً 

ْعت ب             وس ّميَر عَ  ا ولَْسَر بم    (20)(أَخاَك وفَْد حاَ ْر َعلَْيه  النلوائ ب  )تابا

ب (  ورة شعرية عندما جمع بنين لفظتني )تشكيل أفاد الشاعر من الجناس في  ْعتَ  ا ل بم  َعتابَا

 لفنجند التشنابه بنالحروث بنين اللفظتنين لاوجنا  الجنناس هننا اشنتقاقي   لعتبنة بنن أبني سنفيان في هجا 

واللفظة ال انية جنا ت بمعننى عندم  لفاللفظة ا ولى قصد اسم الموجو )عتبة( لوا ختالث في المعنى

فوذا ا ختالث في المعنى والتمناي  فني الصنوت الموسنيقي كنان لنه  لالرضا من معاتبت  على الفرار

 ن أ اللفظ المشنترك إعا ىمنل علنى  ؛ن تعر  لو ة د لية في المعنىأقوة تمثير لجذب المتلقي بعد 

وبونذا اسنتيام أن يشنوق المتلقني  ل(21)أإلينه قشنوتمعنى ثم جا  والمرادُ به معنى آخر كانت النف  ت

  .إلى  ورة الموجو عن يريق مجانسة ا لفاظ ا شتقاقية في التعبير عن الصورة

  (من اليويل) :ونقف عند قول الشاعر وهو يمدح سعيد بن العاص قااالً 

َََََََه   َََََََي     ونَ َََََََن ْعَم الفَتََََََََى إ  َجَََََََاَل ج   بَ
 ج

َََوس  الََََاع  ََََا َسََََاَس فَْللََََََس واحََََدَ   تَسَ 
 

ََََََََتَلَ   ََََََََن َ ْس ََََََََوا    َََََََََرا  وإ ْ َهلَط   أَْبَه
 

سََََََراا  ا َ ارعََََََيَن َوح    (22)تَمََََََانيَن أْلفََََََا
 

ي    )فالشاعر يجان  بين لفظتين  وال انية قصند  لفا ولى تمتي بمعنى ياث ودار ل(َجاَل ل ج 

ََوس  ل َسََاسَ ونجننده يجننان  بننين لفظتنني ) لبوننا اسننم مكننان معننين وقصنند بننا ولى مننا يقننوم بننه  ل(تَس 

فجنا  بونذا التجنان  ليرسنم  لن لنهوسسنه السنابقأوقصند بال انينة منا  لالممدوح من فعنل ا منر والنوني

ن هنذا كلنه إظونار والمقصود من ل ورة للممدوح تنسجم والمعنى الصادر عن هذه ا لفاظ المتجانسة

وىسن القيادة والتدبير التي تمي  بوا الممدوح عن يريق التك ينف  ل ورة الشجاعة والقوة والع يمة

ومسناىة  لوالذ  كان له ا ثر في خلق الصورة ؛  نه إنتاج للشعرية لالجناسي الذ  جا  به الشاعر

   .نتاج الصورة الفنية الجماليةإالشعرية هنا هي 

 

ا   التكرار   :ثانيا

ال فتكننرار لفظنة مننا أو ا واضنحً ا تعبيري ننية التني تننؤد  فني القصنيدة دورً ظنواهر الصننوتمنن ال

ل وتكمنن أهمينة التكنرار فني رسنم الصنور الشنعرية فني (23)عبارة ما يؤد  إلى تقوية النغم في الكالم

 الننصلعن يريق ادلحاح على نقينة مومنة فني  لد لة واضحة في النص الشعر  تشكيلدوره في 

ل وهنو (24)أارة ويكشنف عنن اهتمنام المنتكلم بونافالتكرار أيسلط الضو  علنى نقينة ىساسنة فني العبن

بنذل  يمننح الننص الشنعر  د  ت مك فننة يعمند الشناعر علنى تولينندها عنن يرينق التكنرارل فيكسننب 

فنينة فضال عن وظيفته الصوتية الموسيقيةل فالتكرار يحمنل أ د  ت نفسنية و لالنص وظيفة إيحااية

ل التكنرار ملمحناً واضنحاً لندخ الشناعر فني تشنكيل  نوره الشنعريةل منن علنن  ل وقند شنك  (25)ك ينرة أ

 (من الوافر)قوله: 

فَاء   را   للَجْربَى ش  را   والشلعَراء  َجْربَى          َوب  القَط  أَنَا القَط 
(26) 

وفنني  لوا عتنن از بشخصننيتهلننت  ننورة  فخنره بنفسننه ر الشنناعر لفظننة )القينران( والتنني م   لقند كننر   

المقابل جا  بلفظة متضادة )جربى( لينقص منن شخصنية الموجنو عنن يرينق التضناد بنين القينران/ 

والتضنناد فنني المعنناني نننتل عنننه خلننق  ننورة شننعرية للمعنننى  لفوننذا التقننارب فنني ا  ننوات لجربننى

لقي عن يريق التكنرار المقصود جا ت نتيجة بنية التشابه المنسجمة التي تودث إلى تبليغ رسالة للمت

   .وادعادة
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 ()من اليويل :ونقف عند قوله

با تَغَرل ْك لنا    ْجَرة            بَنَمض  ولم يَتْر  َع لم يفتْح لَنا باَب ه  عاو    
(27) 

وتكنرار ضنمير المنتكلم الجمعني  للقد وظف الشاعر التكرار فني الننص بتكنرار )لنم( منرتين

ن اختلفننت فنني رسننم إمتغننرب( وو لبننين لفظتنني )نمضنني فضننال عننن تكننرار المعنننى ل)لنننا( مننرتين

فوننذا التكنرار مننع منا تمينن  بنه مننن جنذب للمتلقنني باديقنام الصننوتي  لن المعنننى متشنابهأالحنروث إ  

المرك  أضنفى د لنة سناعدت فني خلنق  نورة شنعرية تعكن  للمتلقني المعننى المنراد فني الحصنول 

في الصور نتل عننه  افوذا ا ختالث والتشابه في ا نماي المكررة أنتل تعالقً  لعلى الحرية من القيود

تسنت ير عهنن المتلقني وتحفن  عقلنه إلنى الخنو  فني  لبعيندة المالمنح لأ تشكيل لوىة عميقنة ا لنوان

 .(28)تشكيل الخيط الذ  ينسل ا نماي المكررة في كل  ورة من  ور التكرارأ

الضو  على نقية ىساسة في العبنارة ويكشنف عنن اهتمنام أ  ويتضح أثر التكرار في تسليط

المتكلم بوا هو بوذا المعنى عو د لنة نفسنية قيمنة تفيند الناقند ا دبني النذ  يندرس ا ثنر ويحلنل نفسنية 

 (من اليويل) :من عل  قول الشاعر ل(29)كاتبه أ

َََََد   َََََن  خال َََََل  اب َََََفال   ث َََََا السل َك   َََََر   لَعَْم

ْمََََراَ   و وع   َ ْسَََََكةَ َو ََََا لََََََس بََََ  َعْمََََر 

ََََََََةَ  عاَ  ََََََََاَْيل     َََََََََس بََََََََ   ل  اله   َو ََََََََا لَ

ََََََََر   ََََََََر  خََََََََار  بقَْرفَ ََََََََا ا ْوس  اّلل َجْع  َو 
 

َََل   َََو  َََن  َحْيَت و ب َََر  َََاء  َعْم ََََر  َََن أبن  ا أن

َََََََََل   َتجل  َول بَََََََََ  ال كنَََََََََانّ   ا َغَََََََََّر  الم 

َََََل   َََََائ ر  بَاْرَح َ  التَل َََََْو َََََ  َح َََََ  بَن  ول ب

ََل   ْعج  َََر    ََ  َجْعَََوْ  َغْي ََن ا ْر   ي جل  (30) 
 

مفتاىاً للفكرة المتسلية علنى  ن التكرار العمود  الوارد في ا بيات يضع بين أيد  المتلقيإ

وكننرر ) (  للنن ( مننرتين)وكننرر  لوكننرر الننواو سننت مننرات لالشنناعر فقنند كننرر )مننا( خمنن  مننرات

 لفوننذا التكننرر نننتل عنننه توجننه القصننيدة فنني اتجنناه معننين أو لتمكينند موقننف مننا لمننرتين بشننكل تتننابعي

عننن يريننق  لمعنننى مننن قننوة وجمننالاكسننب أفضننال عمننا  لفننالتكرار هنننا أكنند  د لننة  ا فتخننار بقومننه

ب الصنورة الشنعرية المعبنرة عنن الفخنر جماليتونا سنكأوبونذا  لالغنااية التي أنتجوا التكرار في النص

    .التي ارتك ت على التكرار

ا    :التضا  :ثالثا

الشي  وضده في ج   من أج ا  الرسالة أو الخيبنة ويسمى اليباق ويقصد به أالجمع بين 

ل وتكمن أهمية التضاد في الصورة الشعرية كونه يخلنق  نوراً فنينة (31)أو بيت من بيوت القصيدة أ

فضنال عنن منحنه إيحنا ات ود  ت شنعرية عميقنة فني  لتقوم على إثارة المتلقي وتفاعلنه منع المبندم

ً عن يريق استعمال ا لفاظ ا لالنص الشعر  فيحقنق بنذل  وظنااف جمالينة  لسنتعما ً ضندياً متعاكسنا

ود ليننةل فضننال عننن ت بيننت المعنننى فنني نفنن  المتلقنني؛  ن إيننالق الضنند يستحضننر عننند السننامع 

ن فني جنانبين: الجاننب اللفظني كنون اسنتعماله يكنون سلسناً كمنفمثره في الصورة الشعرية ي ل(32)ضده

منؤثر فني نفن  المتلقنيل والجاننب المعننو  كوننه لونا وقنع جمينل و لفيخلق في النص ج الة وفخامة

. وقند عمند الشناعر كعنب (33)يحقق اديضاح والتمكيد وادظوار للمعنى عن يريق التصنوير الضند 

من عل  ما قاله في مدح الخليفة عبند الملن  بنن منروان  للى التضاد لخلق الصور الشعريةإبن جعيل 

  (من الوافر) :قااالً 

ونلوَر        كما َجللى   َجى اللللَم النلهار    أ ير  الما نيَن ه دا 
(34) 

فنجد الشاعر عن يريق التضاد يحقق الصورة الشعرية التني يرسنموا للممندوح عنن يرينق 

هذا الخليفنة النذ  م نل الوندخ والننور فني  يئالتي ىملت د لة تغير الحال بمج لثنااية الظالم والنوار
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فقند  له فني خلنق الصنورة الشنعرية للممندوحيبمسنلوب التشنبوقد ع ز الشناعر التضناد  لنظر الشاعر

 .على ظلمة الليل يشبه الشاعر بظوور النوار الذ  يقض

قنااالً   لونجد الشاعر في بيت آخر يعمد إلى التضاد لخلق  ورة لما يتوقع ىدوثنه فني الشنام

  ()من الرج 

ا غيَر َكاْب          إ ل غداا تَْهلس   أع    العََربْ أفول  فولا صا فا
(35) 

عر  ليخلق  ورة شعرية للمعنى الذ  يريد التعبير شفقد وظف الشاعر التضاد في البيت ال

فنجند مخيلنة الشناعر فني البينت تتسنع لتصنور وتو نف  لعنهل فجمع بين الصدق والكذب فني القنول

علينه السنالم( ن ادمنام علني )مالحالة التي تصيب أعالم العنرب منن أهنل الشنام بعند منا أشنيع بيننوم بن

جناعالً المتلقني يسنرح فني الخينال  لفبنين أن قولنه  نادق غينر كناعب لوث يخرج لقتال أهنل الشنامس

  .لتصور ما يحدا

   (من الخفيف) :وفي بيت آخر نجده يعمد إلى التضاد قااالً 

لوك  إنله كاَ  أْنَكَدا  (36)أر  َ ْدَل أْعرا   الك   وألتق          ه جاَء الم 

استعمل الشاعر التضاد بين لفظتي )مدح / هجا ( في خلق  ورة شعرية للمعنى النذ  فونا 

اللنؤم والشنر  علنى وإعم أراد أن يو نل للمتلقني منا يجنره هجنا  الملنوك منن الشنؤم  ليريد التعبير عنه

وبوذا يكنون الشناعر قند ىقنق المعننى  لوم ليتقي شرهمالذا هو يفضل مدح الملوك على هجا ل اىبه

فحقنق بنذل  نتيجتنين: ا ولنى اديقنام  لعن يريق رسم الصور الشنعرية القاامنة علنى التضنادالمراد 

 نور شنعرية للمعننى  هوال انية خلقن لالموسيقي في النص الشعر  الناتل من ثنااية ا لفاظ المتضادة

  .المقصود عن يريق التضاد

ا   التصريع :رابعا

وقند عرفنه ابنن رشنيق القيروانني بقولنه  ل(37)تقنية  وتية أيلق البعض عليوا لفظة )التقفية(

ينمتي التصنريع فني  ل(38)وتنقص بنقصه وت يد ب يادتنه أ لأما كانت عرو  البيت فيه تابعة لضربه

فيعينني النننص إيقاعنناً قوينناً يسننوم فنني إىننداا  لميننالع القصننااد الشننعرية أو يقننع فنني أثنننا  القصننيدة

منن فننه علنى تنبينه السنامع وإثارتنه لجذبنه  وهو يدل على مقندرة الشناعر وتمكننه لا نسجام الصوتي

 لوعند استقرا  ديوان الشاعر تبين أن ظاهرة التصريع قليلة الورود في شعره .إلى المعنى المقصود

 :منن علن  قولنه وهنو منا يسنمى بالتصنريع النداخليل وأنوا جا ت في أثنا  القصيدة ولني  فني بندايتوا

  (من اليويل)

طا    ْسَر ا  وأبيَض  صقول  الّس      َ َهنلداا           و ا َخلق   ن نَْسج َ او    
(39) 

إعم نالىنظ أن الشناعر قند اسنتعمل  لبشكل متدفق في النص الشنعر الداخلي يظور التصريع 

ََداا التصننريع فنني ) َهنل ْسَََر اا  /   له عا اديقننام المنسننجم لبيننان د لننة البيننت الشننعر ل اوجننا  اسننتعم ل(  

النذ  و نفه بالسنيف المصنقول  وشجاعته  ورة شعرية تعبر عن قوة جيشوم فالشاعر أنتل للمتلقي

فجا  التصريع هنا سلسا غينر  لوو ف دروعوم بمنوا عات ىلق متتابع كمنه من نسل داود لالجوانب

 .يجعل النص بحركة مستمرة لمتكلف ويؤد  غرضاً ومعنى عا د لة مومة

ا   ر  العجز على الصدر  :خا سا

الكلمتنين المتكنررتين أو المتجانسنتين أو الملحقتنين بالتجنان  فني آخنر  هو أأن يكنون إىندخ

وهو من الفنون البديعية التي لوا قيمة جمالية خا ة تضفيوا علنى الننص  ل(40)البيت وا خرخ قبلواأ

ومعانيننه  لولوننذا قننال عنننه أبننو هننالل العسننكر  أ خينر الش ننعر مننا تسننابق  نندره وأعجننازه لالشنعر 

يلنق علينه )التصندير( بقولنه: أيكسنب أوقند  لالجمالينة تنها ابنن رشنيق عنن قيموتحد ل(41)وألفاظه أ

وتكمنن أهميتنه فني  ل(42)ويكسنوه رونقناً وديباجنة وي ينده مااينة وينالوة أ لون فيه أبوةكالبيت الذ  ي
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 لت يد من جمالينة المعننى فني الننص الشنعر  لخلق الصورة الشعرية بما ينتل عنه من ىسن ديباجة

ووضوح المعنى لما يُكسبه إياها من الموسيقى اللفظية ىتى تميل  لفوو يعمل على أ تحسين الصورة

 عننن دوره الموسننيقي فنني جننذب المتلقنني لفوننم المعنننى المننراد مننن فضنناًل  ل(43)إليوننا النفننوس وتملفوننا أ

سنبة ن كنان بنإفني الننص الشنعر  لندخ الشناعر و اولوذا نجد له ىضورً  لالصورة الشعرية الصادرة

  (من اليويل) :قليلة من عل  قوله

ج            بََهْل ب  َ عَد  بوَق  لَس  ْربَدا؟  َدجل ْربََد َسْلعوَ  ألَف    لنا   
(44) 

 لفوغيناب التكل ن لأول ما نالىظ فني البينت هنو التلقااينة البليغنة فني رد العجن  علنى الصندر

وتكمننل ظنناهرة رد العجنن  علننى الصنندر  لدون إعننادة للصنندر فنني عجنن  البيننتمننن وتوضننيح المعنننى 

ََدَ بجعننل لفظتنني ) ْربَ ََدا/     وهننم  لإعم و ننفوم بننالك رة لم( التنني بننين مننن خاللوننا افتخنناره بجنننوده ْربَ

وتحقينق المعننى  لها فني جنذب المتلقنياوبذل  خلق  ورة شعرية تتمين  بموسنيق لن بالسالحومدجج

  .المقصود

       (من المتقارب) :ونجده في نص آخر يستعمل التصدير  قااالً 

ََََََََََراق    أَر  الّشََََََََََاَ  تَْكَََََََََََرْ  َ ْلَََََََََََس الع 
 

َََََََََََا َََََََََََدين وا لَنَ ََََََََََََر  أَْ  تَ َََََََََََالوا: ن  وف
 

ه ونََََََََََا  َََََََََْم كار  َََََََََراق  لَه   وأْهَََََََََل الع 
 

  (45)ل نََََََََر  أَْ  نََََََََدينَا  :بَق ْلنََََََا لَهََََََم
 

  يمكن للنص الشعر  أن يكون عا د لنة معيننة منا لنم يحمنل إيقاعناً ينتال م والغنر  النذ  

فضنالً عنن الد لنة  لفالتصدير يكون بمن لة إشارة إلى الترابط والتماسن  فني البينت لييرىه الشاعر

ه ونا /تَْكَرْ  الصوتية المتم لة با لفاظ ) ن هذا إ ل(ل نََر  أَْ  نَدينَا/  نَر  أَْ  تَدين وا لناوا لفاظ ) ل(كار 

 لمتلقني الصنورة العكسنية فني معننى البيتنينالتشابه الصنوتي الكبينر بنين ا لفناظ منع الد لنة كوننت لل

   .وهي  ورة ضدية

يقية التني كنان لونا دور سندارج جدول إىصااي يبين استعمال الشاعر للظنواهر الموإويمكن 

  :وعلى النحو اآلتي لفي خلق الصورة الشعرية
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ة توظيفه فكان نسب لالجناس جا  بالمرتبة ا ولى أن نجد لفي ضو  ما تقدم من إىصااية

التضاد بالمرتبة  هاوتال ل(17ل5) وبنسبةالتكرار بالمرتبة ال انية   بعدها جا ل(49ل11الشاعر)عند 

 وأخيراً جا  رد   ل(72ل1بة )سثم جا  التصريع بالمرتبة الرابعة بن ل(02ل4)فشكل نسبته  لال ال ة

كل هذه الظواهر الموسيقية كان لوا أثرها في تشكيل الصورة  ل(14ل1)بنسبة  صدرعلى ال عج ال
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 عن دورها في تحقيق الموسيقى الداخلية في فضاًل  لعند الشاعر كعب بن ُجعيلوخلقوا الشعرية 

 .النص الشعر 
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 نتائج اللتث

و سيما أن أك نر  لنتل عن البحث وضوح العالقة بين الموسيقى الداخلية والصورة الشعرية -

علن  الفنن النذ  لنه دور   لىد فننون البالغنة وهنو علنم البنديعأالظواهر الموسيقية ترجع إلى 

وبمننا أن الصننورة الشننعرية توننتم فنني إيصننال المعنننى إلننى  لنتنناج المعنننى الشننعر إموننم فنني 

بمنندخ التننرابط بننين الموسننيقى وعلننم البننديع فنني خلننق  هلنن الننذا أ ننبح ا مننر واضننحً  لالمتلقنني

   .الصورة التي بدورها تعمل على إيضاح المعنى للمتلقي

وكانا ا هنم فني  لا في ديوان الشاعربرز الظواهر الموسيقية ىضورً أشكل التضاد والتكرار  -

 شننعر  إ  وينندخل التضنناد فيكنناد   يخلننو نننص   لفتننةخلننق الصننورة وإنتنناج د لننة جدينندة  

    .والتكرار في خلق الصورة الشعرية فيه

ننه اسنتيام عنن يريقنه أفقد كان عفويا إ   لجا  الجناس لدخ الشاعر بيريقة غير مقصودة -

 .للمعنى المقصود منوا وقبوً   ا وتي   وجماً   لاإيقاعي   اخلق  ور شعرية تحمل تناغمً 

وقد أسوم فني خلنق  لليقة الشعريةنه جا  على السأجا  التصريع بنسبة قليلة لدخ الشاعر إ   -

  .هيالصورة الشعرية لد

مننن الظننواهر الموسننيقية التنني كننان لوننا ىضننور فنني النننص الشننعر  فنني ديننوان الشنناعر رد   -

 عنن قدرتنه فنني فضناًل  لداخنل الننص الشننعر  ا نوتي   االعجن  علنى الصندرل فقند م ننل جرًسن

بد لنة جديندة عنن  ليشنكل  نورة مراينة ؛تصنوير العجن  وجعلنه  نورة واىندة منع الصندر

 .يريق عالقة المشابوة الصوتية

  .نتل عن الدراسة اشتراك أك ر من ظاهرة موسيقية في خلق الصورة الشعرية -

 

 

 

 هوامش البحث ومصادره:
                                                             

 . 21من أساليب الشعرية:  (1)

 . 36قضايا الشعر في النقد العربي:  (2)

 .24-18العربيل د. كامل ىسن البصير: بنا  الصورة الفنية في البيان ينظر:  (3)

 .37ل 23نظرية النقد العربي في ثالثة محاورل د. محمد ىسين علي الصغير: ينظر:  (4)

 .103ل 80ل 41أسرار البالغةلعبد القاهر الجرجاني: ينظر:  (5)

 .30الصورة في الشعر العربي ىتى آخر القرن ال اني الوجر ل د. علي البيل: (6)

 .23لشعريةل سي د  لوي : الصورة ا (7)

 .242أ ول النقد ا دبيل أىمد الشايب: (8)

 .127الشعر العربي المعا رل د. ع  الدين إسماعيل: (9)

ل 124-19/15ل وينظر: محاضرات المجمع العلمي العربي في دمشق: 129ينظر: يبقات فحول الشعرا :  (10)

 /1القديم من ميلع الجاهلية إلى سقوي الدولة ا موية: ل وينظر: تاريخ الدب العربي _ ا دب 104-112 /19

 .414 -412ل وينظر: شعرا  العرب _ العصر ا مو  _ : 502-506

 .129يبقات الشعرا :  (11)

 .259ينظر: أ ول النقد ا دبيل أىمد الشايب:  (12)

 .392الصورة الفنية في التراا البالغي والنقد ل جابر أىمد عصفور:  (13)

 .25البديعل ابن المعت : كتاب  (14)

 .231أبو هالل العسكر :  كتاب الصناعتينل (15)

 .19كتاب جنان الجناس في علم البديعل  الح الدين الصفد :  (16)
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 سجا جاسم محمد .أ.م.د

                                                                                                                                                                                   
 .254جرس ا لفاظ ود لتوا في البحث البالغي والنقد  عند العربل د. ماهر مود  هالل:  (17)

: ا ساسل الترتب: الشي  المقيم ال ابتل برخ اللحم: ن عهل برخ الناقة: أضعفوال التحم 66ديوانه:  (18) . ا سَّ

 الجرح للبر : التمم. 

 .111جوهر الكن :  (19)

 . عج  البيت من نظم المحقق ز70ديوانه:  (20)

 .282 /2عروس ا فراح:  (21)

  77ديوانه:  (22)

 .239ينظر: جرس ا لفاظ ود لتوا في البحث البالغي والنقد  عند العرب:  (23)

 .276قضايا الشعر المعا رل نازك المالاكة:  (24)

 .145محمد رضا مبارك:  اللغة الشعرية في الخياب النقد  العربيل (25)

 .65ديوانه:  (26)

 .66ديوانه:  (27)

 .233ا سلوبية )الرؤية والتيبيق(:  (28)

 .242قضايا الشعر المعا ر:  (29)

 .86ديوانه  (30)

 .316كتاب الصناعتينل أبو هالل العسكر  :  (31)

 .241ينظر: أس  النقد ا دبي عند العربل أىمد أىمدبدو :  (32)

 .51ينظر: دراسات منوجية في علم البديعل د. الشحات محمد أبو ستيت:  (33)

 . 75ديوانه:  (34)

 .67ديوانه:  (35)

 .73ديوانه:  (36)

 .2/307ينظر: تحرير التحبير:  (37)

 .173 /1العمدة:  (38)

 ل 74ديوانه:  (39)

 .430مفتاح العلوم:  (40)

 .382كتاب الصناعتين:  (41)

 . 3 /2العمدة:  (42)

 .305التصوير البياني:  (43)

 ل 74ديوانه:  (44)

 . 91-90ديوانه:  (45)

 

 المصادر والمراجع
 (ل تحقيق: هــ ريترل استانبولل منشورات ميبعة 471أسرار البالغة عبد القاهر بن عبد الرىمن الجرجاني )ت

 م.1954وزارة المعارثل 

  مل د.ي.1996أس  النقد ا دبي عند العربل د. أىمد بدو ل دار نوضة مصر لليباعة والنشرل 

 )ل 1رة للنشر والتوزيع واليباعةل عمانل يل يوسف أبو العدوسل دار المسا سلوبية )الرؤية والتيبيق

 م. 2007

 م. 1964ل 7أ ول النقد ا دبيل اىمد الشايبل منشورات مكتبة النوضةل القاهرةلي 

  بنا  الصورة الفنية في البيان العربي _ موازنة وتيبيق _ل د. كامل ىسن البصيرل منشورات المجمع العلمي

 مل د.ي. 1987ه/1407العراقيل بغدادل 

 خ ا دب العربي القديم )من ميلع الجاهلية إلى سقوي الدولة ا موية(ل عمر فروخل دار العلم للماليينل تاري

 م.1969ل 2بيروتل ي

 (  ل تحقيق: 654تحرير التحبير في  ناعة الشعر والن ر وبيان إعجاز القرآنل ابن أبي اد بع المصر)ه

ا على للشؤون ادسالميةل لجنة إىيا  التراا ىنفي محمد شرثل الجموورية العربية المتحدةل المجل  

 ادسالميل )د,ي( )د.ت(. 

  م.1973التصوير البيانيل ىنفي محمد شرثل مكتبة الشبابل القاهرةل 
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شعر كعب بن الموسيقى وأثرها في خلق الصورة في 

 ُجعيل

                                                                                                                                                                                   

  جرس ا لفاظ ود لتوا في البحث البالغي والنقد  عند العربل د. ماهر مود  هاللل دار الحرية لليباعة

 م.1980والنشرل بغدادل 

  ه(ل تحقيق: محمد زغلول سالمل شركة ا سكندرية 737ل نجم الدين اىمد بن ا ثير الحلبي )تجوهر الكن

 م.2009لليباعة والنشرل منشاة المعارث _ ا سكندريةل )د.ي(ل 

 م. 1994ل 1دراسات منوجية في علم البديعل د. الشحات محمد أبو ستيتل كلية اللغة العربيةل جامعة ا زهرل ي 

  ُعيل )شاعر بني تغلب في العصر ا مو (ل جمع وتحقيق: ىكمت إبراهيم هاللل دار الوالل ديوان كعب بن ج

 م.  2013ل 1لليباعة والنشر والتوزيعل دمشقل ي

 م. 2009ل 2شعرا  العرب )العصر ا مو (ل يوسف عيا اليريفيل ا هلية للنشر والتوزيعل عمانل ي 

 المعنويةل د. ع  الدين إسماعيلل منشورات دار العودة الشعر العربي المعا ر_ قضاياه وظواهره الفنية و

 مل د. ي.1981ودار ال قافةل 1981

  .الصورة الشعريةل سي د  لوي ل ترجمة: د. اىمد نصيفل مال  مير ل سلمان ىسن إبراهيمل مراجعة: د

تل )د.ي(ل عناد غ وانل منشورات وزارة ال قافة وادعالمل بغدادل مؤسسة الخليل لليباعة والنشرل الكوي

 م.1982

  الصورة الفنية في التراا النقد  والبالغيل د. جابر أىمد عصفورل منشورات دار ال قافة لليباعة والنشرل

 م. 1974القاهرةل 

  الصورة في الشعر العربي ىتى آخر القرن ال اني الوجر ل الدكتور علي البيلل منشورات دار ا ندلسيل

 م. 1981ل 2ي

  هـ(ل تحقيق: محمود محمد شاكرل دار المدنيل جدةل 231محمد بن سالم الجمحي )تيبقات فحول الشعرا ل

 م.1974

 ه(ل تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداو ل 773في شرح تلخيص المفتاحل بوا  الدين السبكي )ت عروس ا فراح

 م.2003, 1المكتبة العصرية لليباعة والنشرل بيروت _ لبنانل ي

 ه(ل تحقيق: محمد محيي الدين عبد 463دابه ونقدهل ابن رشيق القيراوني )ت العمدة في محاسن الشعر وآ

 م. 1981ل 5الحميدل دار الجيلل ي

 م.1978ل 5قضايا الشعر المعا رل نازك المالاكةل دار العلم للماليينل بيروتل ي 

 م. 1986ل دار العودةل بيروتل 2قضايا الشعر في النقد العربيل د.إبراهيم عبد الرىمن محمدل ي 

  ه(ل تحقيق: عرفان ميرجيل مؤسسة الكتب ال قافية 296كتاب البديعل أبو العباس عبد هللا بن المعت  )ت

 م. 2012ل 1لليباعة والنشر والتوزيعل بيروتل ي

   ه(ل تحقيق: علي محمد البجاو  ومحمد أبو الفضل إبراهيمل 395)ت كتاب الصناعتينل أبو هالل العسكر

 م. 1971ل 2ميبعة دار الفكر العربيل مصرل ي

 ه.1299ل 1كتاب جنان الجناس في علم البديعل  الح الدين الصفد ل ميبعة الجواابل قسينيينيةل ي 

  رضا مباركل دار الشؤون ال قافية اللغة الشعرية في الخياب النقد  العربيل تالزم التراا والمعا رةل محمد

 م.1993العامةل بغدادل 

 ه(ل ضبيه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزورل دار الكتب 626مفتاح العلومل أبو يعقوب السكاكي )ت

 م. 1987ل 2لبنانل ي –العلميةل بيروت 

  م. 1998من أساليب الشعريةل د. الح فضلل دار قبا لالقاهرةل 

  نظرية النقد العربي في ثالثة محاورل د. محمد ىسين علي الصغيرل سلسلة الموسوعة الصغيرةل منشورات دار

 م. 1986ل 224الشؤون ال قافيةل بغدادل العدد 

 الدوريات

 م.1984ل 56ل العدد 4عبد القادر الرباعيل مجلة فصولل المجلد تشكيل المعنى الشعر ل 

 ي دمشق )مقال لخليل مردم(ل مجلة المجمع العلمي العربيل دمشقل المجلد محاضرات المجمع العلمي العربي ف

 م.1941ل 19


