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(ص)النيبغزواتشعريفاملوجودةاحليوانأنسنةمظاهرعلىالضوءالبحثيسلط
وهوعنه،هللارضيالسلمياألنصاريمالكبنكعببشري،أبواجلليلالصحايبعند
ومل.رواحةبنهللاوعبداثبتبنحسانغريوسلمعليههللاصلىالرسولشعراءأحد
صلىهللارسولمعاملسلمنيغزواتيفخيوضكانبلفحسب،شاعراكعبيكن
إظهارإىلالبحثهذاويهدف.احلنيفاإلسالميالدينعنمدافعاوسلمعليههللا

حبيواانتالشاعربطتر اليتالوثيقةالعالقةبيانو أشعاره،صياغةيفاإلبداعيةقدراته
ذاتشعريةلوحاتيفرتظهاليتوصفاهتابطبائعهاالدقيقةومعرفتهالصحراوية،بيئته

بعدماعليهااإلنساينالطابعإضفاءيفورغبتهالنفسية،الشاعرحالةمعانسجام
الوصف:املنهجنيعلىيسريالبحثهذاأنكما.اليوميةحياتهمنجزءاأصبحت
أنقبللدراسةابدايةيفالشاعرحياةعنيسريةنبذةالباحثتانتصف.والتحليل

أشعاريفاحليوانصوربتحليلالباحثتانقامتمثعمومااحليوانأنسنةمفهومتعرضا
إليهتوصلتومما.فيهاالفيناإلبداعمبظاهرالتنويهمعالشاعرعندالنبويةالغزوات

يفيواناحلأنسنةصورةإدراجيفوّفقالشاعرأنالدراسةهذهخاللمنالباحثتان
وتنسيقها،اظاأللفاختيارحبسنتتميزاألشعارهذهأنكما،(ص)النيبغزواتشعر

.الشعريةالصورةومجالياتاملعاين،وترابط

امللخص



ني هو كعب بن ماكل بن أ يب كعب، وامس أ يب كعب معرو بن الق

بن كعب بن سواد بن غمن بن كعب بن سلمة 

ىل بين س لمة بن لقب اخلزريج يف أ ام جاهليته بسبب نس بة اإ

سعد بن عيل بن أ سد بن سادرة بن تزيد بن جشم اخلزرج 

ىل ال نص سالمه يعرف بكعب بن ماكل ال نصاري نس بة اإ ار بعد اإ

اذلين انرصوا النيب محمد ومن معه من هماجري مكة

(  ص)ول وهو أ سمل من البداية، ويف اتفاق العقبة الثانية ابيع الرس

مع س بعني رجال وامرأ ة

تويف يف زمن معاوية بن أ يب سفيان س نة مخسني ،

واكن قد معي وذهب برصه يف أ خر معره 

(ص)دور كعب بن ماكل يف غزوات النيب 

ل غزوة ت  بوكيشارك يف غزوات لكها اإ

والسلمني( ص)شاعر رسول هللا 

مدافع عن ادلين الإساليم احلنيف

ن مظهره عن بعد اكن يش به الرسول  ضل أ ن ، فف(ص)وقيل اإ

، (ص)يكون هدفا لسهام الرشكني يف أ حد بدل من الرسول

اء، ولبس ولبس كعب يف يوم أ حد ل مة رسول هللا واكنت صفر 

.رسول هللا ل مته، وجرح كعب أ حد عرش جرحا

يعد كعب مؤرخاً يف شعره

هجاده بلسان وس يف

عن حياة كعب بن ماكلنبذة



ىل أ نس نةلكمة  نًة ، أ نسَن يَُؤنْس  : ترجع اإ ن ، َأنْس َ

ن ، والفعول ُمؤنَسن  نسَن الإنساَن أ  -:فهو ُمَؤنس 

به وثَقَّفه نساٍن هل عقل ارتقى بعقهل فَهَذَّ ، أ و عامهل اكإ

ه عن بقيزة اخمللوقات مييزز

مفهوم أ نس نة احليوان

يف اللغة

HUMANIZATION

ىل العربية مصطلح غريب تُرمج اإ

(ال نس نة) 

أ صل لكمة

َه ابلإنسان: أ نسن احليواَن  ش َّبَّ

أ نس نة يف الشعر

واءٌ أ اكن صفات  الإنسان  عىل غري  الإنسان، س

ً ذهنيزاً  وال نس نة يف . حمسوساً ملموساً أ م معنواز

ىل ال خر الُغاي ه اإ عر يه التزوجز نسان، الشز ر لالإ

ىل عقليته واإ

ن الإنسان هل صةل وثيقة ام وجودات وميكننا القول، اإ

بعض الطبيعة من حيوان، حىت اختيار الشاعر ل 

لهيا احليواانت حلضور مربز يف شعرمه، والتج أ  اإ

نسانية وص ىل الشاعر مفضيا علهيا صفات اإ ول اإ

أ غراضه

راسة تبحث يف كيفية أ ن  س نة احليوان وهذه ادلز

اول أ ن يف شعر الغزوات كعب بن ماكل، وحت

واقترص . عهتبنيز أ س باب هذا التزوجزه ودواف

واانت عىل بيان فعل ال نس نة  من خالل احلي

:التالية

ال سود

اذلئاب

الالكب

النعام



فساروا وسران فالتقْينا 
مهالقاء ال يرجى كليأسودكأننا 

استمد الشاعر صوره 
الكثرية من األسد ألنه
احليوان املعروف ابلقوة 
والشجاعة فهو كناية 
يكين هبا الشاعر عن 
.غرضه لدى اجملاهدين

احليوان يف )شاكر هادي 
كان (: "األدب العريب

لألسد حضور حمرتم يف 
الشعر العريب، فال يكاد 

خيلو ديوان من مقطوعات 
هذا أو أبيات تربز فيها قوة

احليوان وشدة أبسه، 
".وشجاعته

لقد عرب الشاعر كعب بن
مالك الكثري من صوره 
نراه ابألسد وقوته وصرامته و 

هنا يشبه جيش املسلمني
:يف يوم بدر قائال

ومن الواضح يف هذا البيت
أن الشاعر واثق متاما جبيش 

ر املسلمني وقوته عندما سا
ل اجليش للحرب وكأنه يقو 

إننا سران كاألسود ال خناف 
من احلرب وجروحها فنحن 

.أقوايء مثل األسود

األسود



أتيت عالقة الشاعر 
ابلذئب يف إطار العالقة 

ابلطبيعة اليت أوجدت هذا 
احليوان الصحراوي، 

.وأكسبته طابعا خاصا

الذئب مشهور بفتكه 
وجرأته، وقوة انقضاضه، 
ه والصفات اإلنسانية علي

من نظم اجلماعة، واجلزع، 
.والتأسي والصرب

يقدم كعب بن مالك صورة 
اعر، رائعة ترتبط حبياة الش

ويرسم خيول املسلمني 
ا، ابلذائب لفتاكتها وقوهت

وهو جييب على عبد هللا بن 
الزبعري يف يوم اخلندق،

:فقال

والشاعر عكس صفات 
الذئب اليت ترتبط بصفات 

اإلنسان وأخذ منها ما 
يريد وصفه وبيانه يف

صورته الفنية

وقد أخذ عن الذئب صفة 
نه القوة والفتك ومل أيخذ ع

صفة اخلداع واملكر 
.اواخلبث اليت يتصف هب

هذا البيت أن يصف 
احلرب كالذائب بلفظة 

ورسم لنا ". السراح"
الذئب بطال يف لوحته
ع الفنية وهو ميثل الصرا 

. بينه وبني املشركني

منا هبا    علف الشعري وجزة املقضابالسراحونزائعا مثل 

الذائب



ن الالكب يف ال دب اجلاهيل  اإ

صفحات عدة، فهو احليوان اذلي

لقااب اعمتدوه يف صيدمه، ولقبوه أ  

.مشهورة

وقد وصف الشعراء الالكب 

وأ دخلوها يف قصائدمه وش بوها

ورمهبصفاهتا احلس نة يف كثري ص

فها ذكر كعب بن ماكل للحرب ووص 

ىل ال عركة مثل بأ هنا تنقاد خبيولها اإ

ن الس باع يف الصيد ل تعبأ  م

ول اخملاطر ول ختاف الوت، ويق

أ جاب عبد هللا بنفهيا عندما 

:الزبعري يف يوم اخلندق 

للكالبفعل الضراء تراح قودا تراح إىل الصياح إذا غدت 

يبدو هنا أ ن صور الشاعر قد بدت واحضة من

عامل احلرب البيئة الصحراوية اليت أ هلمته يف رمس م

قول وي. ورضوهبا وكيف اس متدها من هذا احليوان

ن الالكب خ"احليوان"اجلاحظ يف كتابه  ربة ، اإ

.هلجعيبة، وهمارة حاذقة يف الصيد والاحتيال

ذلكل، اكنت الالكب السالح الضارب يف الصيد 

دلى العرب، ويس تخدموهنا كيف يشاء وبطرقهم

ملهام التنوعة للحصول عىل ما حيتاجونه، وأ يضا اكن

.للبيئة الصحراوية للكثري من الشعراء



د عاداته وقوفا اكن الشعراء يس تقصون النعام يف أ وصافه ويقفون عن
النعام أ هنا ومن أ عاجيب. طويال، واكنوا يزمعون يف خلقه مزامع غريبة

.عظمي عظاهما وشدة عودها

ورة صور كعب بن ماكل الرشكني مثل النعام  ابلص
وهذا . لنعامالتشبهيية ل ن اخليل تتبع أ اثرمه وتطرد اك

.مهالوصف عرب عن مدى ضعف هذا احليوان رمغ كرب جح

غزوة وقال كعب بن ماكل يبيك محزة ريض هللا عنه  يف

:أ حد

دش نعامفااتك فل الرشكني ك هنم واخليل تثفهنم 

ذلكل . محلاقةالشاعر خياطب الرشكني بتصور هل من مشهد اجلنب وا
ري جيش اكنت الصورة هنا معربة وموحية لا أ راد هل الشاعر من حتق

.الرشكني

النعام 



أ نس نة احليوان يف شعر
لكعب( ص)غزوات النيب 

بن ماكل معربة عن صفات
لمني الإنسان بني جيش الس

ذ ظهر احلي وان والرشكني، اإ
ات يف لوحات فنية ابرعة ذ

.رموز وأ دوات فنية

ن لوحات أ نس نة  اإ
يوية احليوان تتسم ابحل 

ال والغىن واحلركة، فض
طف، عن اتصافها ابلعوا

ت مما جعل هذه احليواان
ر شياك واحضا للشاع
.هيف أ فاكره، ومشاعر 

ن كعب بن ماكل قد  اإ
أ درك مدى العالقة ودرجة 

لفه من قرهبا بينه وبني ما أ  
بدوية حيوان يف بيئته ال 

الصحراوية، ولهذا خلع 
الشاعر عىل تكل 

ا وتعامل احليواانت اليت أ لفه
نسانية ت دل معها صفات اإ

ام، عىل مدى الامتيه بيهن
ض حىت رأ ينا أ نه يف بع

الصور واحلالت أ ن هذه 
احليواانت تشلك معادل

ا موضوعيا لنفسيته ام
ر تنطوي عليه من مشاع

وأ حاسيس

ر أ نس نة احليوان يف شع
: ال ول: كعب بن ماكل 

ال سود، وقد أ كد كعب أ ن
يه ال سد قوي وجشاع شب 

اين، الث. جبيش السلمني
اذلئب، وقد صور كعب

ن عبد هللا بيف شعره 

فتاك بأ نه جشاع و الزبعري

: والثالث. مثل اذلئب
الالكب، حيث وصف 

مني كعب اجملاهدين والسل
.  اكلس باع يف الصيد

ن والرابع، ميثل كعب ب
نعام ماكل الرشكني مثل ال 

.يف اجلنب وامحلاقة

يعد كعب مؤرخًا يف 
شعره، فعندما تقرأ  

ام قصائده تشعر بأ نك أ م
كتاب يف ال دب 
الإساليم، فهو يسجل 

ع العارك وأ سامءها والوقائ
وأ سامء الصحابة والبطوةل 
والشهداء، فك ن شعره 
أ صبح سفرًا من أ سفار 

.التارخي

اخلالصة واخلامتة



انهتىى


