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 ه(821الصورة المثالية للممدوح في شعر ابن فركون )المتوفى نحو
 دراسة موضوعية فنية

 عبدالعظيم عبدالرؤوف عبدالعظيم أبوعلي.
قسم األدب والنقد،كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة األزهر، السادات، 

 جمهورية مصر العربية.
البريد اإللكتروني: 

@azhar.edu.eg419AbdElazeemAbderaof.  
 الملخص:

يهدف هذا البحث إلى إبراز القيمة التاريخية والفنية لشعر ابن فركون، 
ومعرفة المضامين التي أسبغها الشاعر على ممدوحه، وهل جدد فيها وابتكر 

 وتناسب بيئته؟ أو صار على منوال القدماء؟صورا تواكُب عصَره 
 أما عن المنهج المتبع في دراستي فهو المنهج التاريخي والتحليلي الفني. 

 وقد توصل البحث لعدة نتائج أهمها مايلي:
عتيقة  وعرضيةصورة الممدوح عند ابن فركون من فضائل نفسية  تتنوع 

ا قديمة، افتقر فيها إلى ، فكانت صور  وإسالمية كالفتح ونصرة الدين الحنيف
متداخلة بين الكرم  ممدوحه كما جاءت جل صور التجديد واالبتكار.

والشجاعة، وبين الصورة الدينية والسياسية حينا آخر؛ حتى ال يكاد نستطيع 
الفصل بينهما. كما دلت صورة الممدوح عند ابن فركون على أن العصر 

إال أن السلطان يوسف الغرناطي كان عصر اضطرابات، بين مد وجزر، 
ظل محافظا على ملكه قدر المستطاع، بالجهاد تارة، وبالمصالحة تارة 

 أخرى.
  ابن فركون. –اإلنسان -القائد –الممدوح   –الصورة  الكلمات المفتاحية:
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The ideal image praised in the poetry of Ibn Farkoun 
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Abstract: 
This research aims to highlight the historical and artistic value 

of Ibn Farkoun's poetry, and to know the contents that the poet 

bestowed on his praise, and whether he renewed it and created 

images that keep pace with his time and are appropriate to his 

environment? Or became like the ancients? 

 As for the curriculum followed in my study, it is the 

historical, analytical and technical method. 

The research has reached several results, the most important of 

which are:  

 The Diversified of the image of Al-Mamdouh according to 

Ibn Farkoun from the psychological and occasional archaic 

and Islamic virtues, such as conquest and the victory of the 

true religion, so they were old images, in which they lacked 

innovation and innovation. Most of the pictures of praise were 

intertwined between generosity and courage, and between the 

religious and political image at another time. So that we can 

hardly separate them. The image of Al-Mamdouh according to 

Ibn Farkoun indicated that the Granada era was an era of 

turmoil, between ebb and flow, but Sultan Yusuf maintained 

his possession as much as possible, by jihad at times, and by 

reconciliation at other times. 

Key words: the Image - Al-Mamdouh - the leader - the 

human - Ibn Farkoun. 
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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين،       

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،،

  وبعد،،،،                     

ظل األدب األندلسي على مر العصور معينا ال ينضب، فال تزال فقد        
ولم تأخذ نصيبها كامال  من عناية الباحثين هناك جوانُب كثيرٌة لم تدرس منه، 

إن  ورعاية المهتمين بالتراث العربي، لذا أصبح قبلة الباحثين ومقصد الدارسين.
دولة بني األحمر تعد أخر معاقل المسلمين في األندلس وقد بلغت أوجها 
الثقافي والحضاري في ذلك الوقت ، وازدهرت الحياة األدبية بازدهار البيئة 

ك ، وقد برز عدد من العلماِء الشعراِء في ذلك الوقت منهم القاضي ابن آَنَذا
فركون ، وهو أبو الحسن بن أحمد بن سليمان الُقَرِشي المعروف بابن ُفركون، 
وكان على عالقة وطيدة بيوسف الثالث ملك غرناطة فكتب فيه غرر القصائد 

الصورة وضوع دراستي وصور حياَته السياسية والثقافية واالجتماعية. لذا كان م
وذلك لألسباب . دراسة موضوعية فنية  شعر ابن ُفركونَ  المثالية للممدوح في

 اآلتية:

 من قيمٍة  أن شعر ابن فركون يعد مادة  غنية  جديرة  بالدراسِة لما لها
 أدبيٍة وفنيٍة.

  أن هذا الموضوع لم يحظ بدراسٍة مستقلٍة عند الشاعر، بل إن الدراسات
 عر ضئيلة جدا.السابقة للشا

كما يقرر الباحث قاسم القحطاني بكون شعر ابن فركون وثيقة تاريخية شاهدة 
كان نابعا عن  وعلى العصر، فهل كان خاليا من الناحية الفنية والشعورية؟ أ
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؟ وهل  ممدوحهسبغها الشاعر على أالمضامين التي ا وم شعور فني صادق،
صار على منوال  وب بيئته؟ أجدد فيها وابتكر صورا تواكُب عصَره وتناس

 القدماء؟ هذه أهم األسئلة التي يبنى عليها البحث.

ابن فركون شاعرا رسالة ماجستير بكلية دار  فهي: أما عن الدراسات السابقة:
ابن فركون  :العلوم جامعة القاهرة، للباحث أحمد عبدالغني حسن، وكتاب

وقد تناولت  دار الكتب بأبي ظبي. شاعر غرناطة لقاسم القحطاني.مطبوعات
هاتان الدراستان التعريف بالشاعر وعرض أغراض شعره من مدح، وغزل، 

غير أنها لم تعن بعرض سمات ممدوح ابن فركون أو  وتهان، وشعر سياسي،
 بطله على حدة، ال موضوعيًّا وال فنيًّا.

يوان أما عن أهم المصادر والمراجع التي سأعتمد عليها فهي: د       
الشاعر بتحقيق محمد بن َشريفة، طبعة المغرب ، ويقع في حوالي أربعمائة 
صفحة، يحتوي الربع األول من الديوان على التعريف بالشاعر وسيرته 
والقيمة التاريخية للديوان، كما اشتمل على عالقة الشاعر بيوسف الثالث 

ن فقد تنوعت ملك غرناطة وعالقة يوسف الثالث بالمغرب . أما باقي الديوا
فيه أغراض الشاعر بين المدح والشعر السياسي والوصف والغزل وغير ذلك. 

من الدواوين الباصر في أمداح الملك الناصر، مظهر النور  ديوانو 
التي تجمع بعض مدائح الملك الناصري يوسف الثالث لعدد من الغرناطية 

تحقيق:  ن بن فركو  تأليف: أبو الحسينشعراء عصره، ومنهم ابن فركون، 
 . شريفة بالمغرب بن محمد

ا ميسبقها مقدمة وتمهيد ويعقبه أما عن خطة الموضوع فتتمثل في مبحثين
 وهي كالتالي: ،خاتمة

 .أهمية الموضوع وسبب اختيار الموضوع مقدمة : 
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 .الصورة والمدح يومصطلح فركون ابن  تمهيد:

 .صورة والمديحالمصطلحي مفهوم  -ثانيا:أوال : التعريف بابن فركون . 

 في شعر ابن فركون  الممدوحالمحاور الموضوعية لصورة األول:  مبحثال

 ممدوح اإلنسان.: الالمطلب األول

 الحسيب النسيب.أوال: 

 التقي الورع.ثانيا: 

 الكريم الجواد.ثالثا: 

 القائد. ممدوح: الالمطلب الثاني

 الشجاع الهمام.أوال: 

 السياسي الفطن.ثانيا: 

 .المجاهد الفاتح ثالثا:

 . في شعر ابن فركون  ممدوحلعرض صورة ال فنية مالمحالمبحث الثاني:

 . الشعري  المعجم: األول المطلب

 .الموروثة األلفاظأوال: 

 .التكرارثانيا: 

 .الشعرية الموسيقى: الثاني المطلب

 .الخارجية الموسيقىأوال: 

 .الداخلية الموسيقىثانيا: 
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 .الشعرية الصورة: الثالث المطلب

 .التشبيهية الصورةأوال: 

 .االستعارية الصورةثانيا: 

 .الكنائية الصورةثالثا: 
 أهم النتائج التي توصلت إليها البحث.الخاتمة:  

التحليلي التاريخي و أما عن المنهج المتبع في دراستي فهو المنهج            
 الفني . وأسأل هللا أن يجنبني الزلل وأن يوفقني على إتمامه في أكمل وجه.  

 هذا وهللا المستعان .                                                 
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 .الصورة والمدح يمصطلحو تمهيد: ابن ُفركون 

 التعريُف بابن ُفركون:أواًل:     

ُفركون، القرشي النسب  بن سليمان بن أحمد بن الحسين أبو هو       
بن  هو الكاتب  القاضي أحمد بن سليمان بن أحمد والده الغرناطي الموطن.

 (2)م،781 عام غرناطة في فركون  ابن ولد، وقد  (1)محمد بن أحمد القرشي
ويرجع أصل االسم "فركون"  كما يرجح المأرخون إلى أن " أسرة ابن فركون 

(Forkunغير عربية )، "(3)وإنما هو من أسرة المولَّدين  

 يوسف الملك له سّماه الثالثة من األّول أوالد، ثالثة فركون  البن كان      
ا الملك سّماه الثاني والولد باسمه  أبوه سّماه والثالث الطاهر، أبا باسم أيض 
 أحد " ابن فركون  يعدو  ،فركون  ابن زمن الحياة قيد على بقي من وهو أحمد،
 ابن مدحه الثالث يوسف بويع ولما.. .خاصته ومن الخطيب ابن تالميذ
بشعره،  أليامه المؤرخ المختص شاعره وغدا الحظوة، عنده فنال فركون،
  (4)" .الغرناطي المجتمع في مرموقا   وأدبه منصبه بفضل فركون  ابن وأصبح

 في كاتب ا يكون  ألن أوصاله عاليين وطموح أمل فركون  البن كان      
 ، للغزاة  تخصيصها تمّ  التي النفقات كلف بتنفيذ ثم غرناطة، في الكتابة ديوان
 ذلك في وبقي م814 عام الثالث يوسف الملك سر كاتب ُعّين وأخير ا

 يوُسف الملك عهد في صري االنّ  البالط شاعر يعدّ  فهو. وفاته حتى المنصب
                                                           

، دار الكتةب الوطنيةة أبةو 1( ابن فركون األندلسي شاعر غرناطةة، قاسةم القحطةاني، طةة1)
 .  39-36م صة 2009ظبي سنة 

 38( السابق صةة2)
 38( السابق صةة3)
 1/210الشعرية، ج الموسوعة موقع من جمعه العرب ، تم الشعراء معجم (4)
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 .حكمه رافقه طوال مدة الذي سرِّه، وكاتب الثالث، "وكان صديقه وشاعره،
"ورث عن أبيه الذكاء الحاد والنبوغ وعرف ابن فركون بذكائه الشديد حيث 

المبكر إذ نجدُه في عام ثمانية وتسعين وسبعمائة يقول الشعر، وكان يومئذ 
طالب ا صغير السن"
والقارئ لحياة ابن ُفركون يجده طموحا متطلعا إلى  (1)

بعد أن اكتسب األدوات وامتلك  ل يريد الوصول لة "ديوان اإلنشاءاألفض
....ولما مات محمد  -الذي اشتهر به والده كذلك-المؤهالت كجمال الخط

السابع ، وبويع يوسف الثالث، أشار أبو المعالي قاضي الجماعة علي أبي 
ففعل ابن  .(2)الحسين أن يحتال لنفسه، ويتقدم إلى السلطان الجديد بمدائحه"

 ه:فركون ذلك وهنأ الملك، بقول

ملتتك الهتتد       فهنئتت م متتا استتتقبل م  ا
 لقد قلَّتتتتتتتتتتتد الرحمن أمر عبتتتتتتتتتتتاده

         متتتن العتتتزال ال سالتتت م ستتتعوُد  مقبلتتتةم 
 (3)ا له في العدلل أرفع منزلتتتهم تتتإمام

وبذلك أصبح البن فركون مكانة مرموقة في البالط الغرناطي، فبات       
"توفي الملك يوسف الثالث إلى أن  الثالث، وكاتب سرهشاعر الملك يوسف 

 فرثاه (4)ه( وكان ابن فركون قد بلغ من العمر تسعة وثالثين عاما"820عام)
 (5)بقصيدة ختم بها شعره، وصمت بعدها إلى األبد".

  

                                                           

 22(  ديوان ابن فركون، صةة 1)
 13 (  ديوان ابن فركون، صةة2)
 14( ديوان ابن فركون ، صة 3)
 43ابن فركون األندلسي شاعر غرناطة، صةة (4)
 22(ابن فركون األندلسي شاعر غرناطة،  صةة 5)
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 عصر ابن فركون:

وجزر، وسقوط  دِّ كون عصر انكسارات وهزائم ما بين مكان عصر ابن فر 
ومناوشات ومهادنات بين المسلمين ونصارى اإلسبان مارات وفتح بلدان، إ

منقذ من هذه الحالة يمجد هذا الممدوح الوهذا استدعى من شاعرنا أن 
 المتردية سياسيا واقتصاديا.

ومعظم قصائد  والشعر السياسي،ح والتهاني يالمد فنظم فيه غرر القصائد في
إلى أمراء األندلس وخلفائهم وملوكهم، وأنها  ة"موجه ية كانتاألندلس المديح

من حيث المضمون أو المحتوى لها جانبان جانب يريك الصفات التي 
يخلعها الشعراء على ممدوحيهم، وهذه ال تخرخ عادة عن الصفات التقليدية 
التي يطيب للعربي أن يوصف بها، كصفات المروءة والوفاء والكرم 

الجانب اآلخر فيدور حول انتصارات والشجاعة، وما أشبه ذلك، أما 
الممدوحين التي تعد نصرا لإلسالم والمسلمين، ويدخل في ذلك وصف 

  (1)جيوشهم ومعاركهم الحربية"

لقد شارك ابن فركون في مجال السياسة من خالل قصائد التهنئة 
باالنتصارات والعودة من الغزوات، فكان بمثابة وثيقة تاريخية فنية حافلة 

والوقائع، وبذلك أدى األدب رسالته المنوطة به فقد عكس صورة باألحداث 
لبطل السياسي هذا القائد واالحياة السياسية واالجتماعية من خالل تصويره ل

 وما تحويه الحياة السائد آنذاك .

  

                                                           

( األدب العربةةي فةةي األنةةدلس ، د/عبةةدالعزيز عتيةةق، بيةةروت لبنةةان دار النهضةةة العربيةةة 1)
 185د.ت، صةة 



 

 

2436 

 السلطان :يوسف الثالث

ولد  الملقب بالناصر لدين هللاهو السلطان أبو الحجاج يوسف        
السلطان محمد  ابنالحجاج يوسف الملقب بالمستغني باهلل،  السلطان أبو

  (1)الخامس الملقب بالغني باهلل، وقد ولد في عام ثمانية وسبعين وسبعمائة"
 عشر الثالث وترتيبه ه820 سنة إلى ه810 سنة من غرناطة حكموقد "
 هللا عبد األستاذ حّققه كبير ديوان وله النصريين، األحمر بنى أمرائها بين

 فيها وله «سلمى» زوجته اسم الديوان من ونعرف ... م، 1958 سنة كنون 
 حكمه أثناء فى وتوفيت. أوالده وأم عمه ابنة وهى بها، اقترانه قبل كثير غزل

 بعض فى مراثٍ  وله الثانى، يوسف السلطان أباه رثى قبلها ومن فرثاها،
   (2) وأبنائه" إخوته

 ،عشر لذي حجة عام عشرة وثمانمائةوقد تولى الملك "يوم األحد السادس 
الخالفة قبل أحق ب وهكذا اعتلى عرش غرناطة يوسف الثالث الذي كان

فأقبل عليه الناس يبايعونه،  (3)سجن طويل، وعاد بعد طرٍد وإبعاد" ، بعدأخيه
والشعراء يمدحونه ويهنئونه بغرر القصائد واألشعار منهم الشاعر أبو 
الحسين ابن فركون، ووالده أبو جعفر أحمد ابن فركون، وغيرهم من شعراء 

يجمع الشعراء الذين مدحوا يوسف الثالث على وصف  البالط الغرناطي.
اسمه وافق مسماه، وأنه كان بدري جمال هيئته، وبهاء طلعته، ويذكرون أن 

 الوجه.

                                                           

 19( ديوان ابن فركون ، صة 1)
: مصةةةر الطبعةةةة – المعةةارف دار ضةةةيف، طبعةةةة شةةوقي العربةةةي الةةةدكتور األدب تةةاري  (2)

 220م، صة  1995 - 1960 األولى،
 بتصرف. 26( ديوان ابن فركون ، صة 3)
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كما كان سياسيا فطنا يحرص على مصلحة رعيته حيث يتنقل من        
حين آلخر"في مملكته لتفقد أحوال البالد، أو لمعالجة القضايا الطارئة أو 

 .(1)لإلشراف على تنفيذ خططه السياسية"
 ثقافته:

تهيأ للملك يوسف الثالث عدة ثقافات دينية وأدبية كبيرة، من خالل       
واألدب أعالم أفذاذ تتلمذ على يديهم، حتى صار أديبا بارعا، محبا للشعر 

فكانت ثقافته "علمية وأدبية متينة كما تدل على ذلك كتاباته وتعليقاته 
دهم حينا ، ينقوال أدل على ذلك من تقريبه للشعراء واألدباء (2)وأشعاره"

نقد قصيدة أبي عثمان األُْليري، في قصيدة نظمها  ويعارضهم حينا آخر فقد
عدد فيها "مواطن القوة الضعف، ونراه يشير إلى كسٍر في بيت من القصيدة، 

وقد خلف لنا ديوانا نظم فيه أغراض الشعر   (3)ويقوم بتصحيح وزن البيت"
العربي من وصف وغزل وفخر ومدح ورثاء وزهد إلى آخر تلك األغراض، 
وبذلك فقد "لمع في القرن التاسع الهجري أسماء عدد من الشعراء والكتاب 
الذين حملو لواء األدب والثقافة في غرناطة وكان على رأسهم الملك يوسف 

ة الثالث عشر، الذي انتعشت الحركة األدبية في هة(ملك غرناط820الثالث)
عهده، فزخر بالطه بعدد من األدباء والكتاب منهم: أبو بكر بن 

 (4)هة( وابنه أبو يحي بن عاصم، وأبو الحسين ابن فركون"829عاصم)

                                                           

 39( ديوان ابن فركون ، صة 1)
 20( ديوان ابن فركون ، صة 2)
 كنةون، عبةدهللا تحقيةق الثالةث، يوسةف الحجةاج أبةو غرناطةة، ملةك الثالث يوسف ديوان (3)

 44-31.صة المصرية األنجلو مكتبة القاهرة
 35 ابن فركون األندلسي شاعر غرناطة، صةة (4)
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شاعرنا الذي نعيش معه في هذا البحث، كل هذا كان له بالغ األثر على 
 ره.الحركة األدبية المزدهره في عص

  وفاته:

، بعد حكم طال تسعة  (1)ه820توفي السلطان يوسف الثالث سنة       
قضى أعوام، وبذلك فقد مات شابا صغيرا لم يتجاوز األربعين من عمره، 

غارات بينه وبين بعضها في سجنه والبعض اآلخر امتأل بالمشاحنات وال
 ناحية أخرى "ففىوبين أبي سعيد المريني من  العدو النصراني من ناحية ،

 عثمان سعيد أبى وبين بينه طويال ظلت منازعات إلى كثيرة إشارات الديوان
فضال عن   (2) طارق." جبل بسبب(  هة 823 - 807) فاس صاحب المرينى

 أعباء دولته الداخلية. 
 :مفهوم الصورة ثانًيا:

 فتصور صورتهن توهمت ، الشيء تصورت: " العرب لسان في ورد         
 على العرب كالم في ترد الصورة: األثير ابن قال التماثيل،: والتصاوير لي،

 ورد كما  (3)"صفته معنى وعلى وهيئته، الشيء حقيقة معنى وعلى ظاهرها،
رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ  َللاَُّ  ُهوَ :) تعالى قوله: تعالى هللا كتاب في  أي ،  (4) ( اْلُمَصوِّ
 َشاءَ  مَّا ُصوَرةٍ  َأيِّ  ِفي:) تعالى وقوله يريد، التي الصفة على الموجد أي

                                                           

 44( ديوان ابن فركون ، صة 1)
: مصةةةر الطبعةةةة – المعةةارف دار ضةةةيف، طبعةةةة شةةوقي العربةةةي الةةةدكتور األدب تةةاري  (2)

 220م، صة  1995 - 1960 األولى،
 ( لسان العرب مادة )ص/و/ر(.  3)
 24الحشر آية ( سورة 4)
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َرُكمْ :) تعالى وقوله وسَواك، خلقك أي ،(1) (َركََّبكَ  ، (2) (ُصَوَرُكمْ  َفَأْحَسنَ  َوَصوَّ
 اإليجاد،:  بمعنى الكريمة اآليات في الصورة وردت فقد ، وهيئتكم شكلكم أي

 .والشكل والخلق،

 قد عنها حديثه فعند هة( 471)الجرجاني القاهر عبد عند الصورة مفهوم
 قولنا أن واعلم" فقوله والتمثيل، والتصوير، الصورة:  منها ألفاظ عدة استخدم
   (3) "بأبصارنا نراه  الذي على بعقولنا نعلمه لما وقياس تمثيل هو إنما الصورة

 الشاعر نفسية عن تعبير إذ الشعرية، التجربة صميم في حيث تدخل      
 وأن الشعرية، التجربة داخل وظيفتها الصورة تؤدي أن البد هنا ومن وحالته،
  المتلقي. في تأثيرا أو أثرا تترك

 قوامها لها مقبوال مفهوما يحدد القط القادر عبد الدكتور نجدكما         
 يقول وإيقاع، وحقيقة مجاز من الفنية العناصر وجميع والتراكيب، األلفاظ

 في الشاعر ينظمها أن بعد والعبارات، األلفاظ تتخذه الذي الفني الشكل هي"
 في الكاملة الشعرية التجربة جوانب من جانب عن ليعبر خاص بياني سياق

 واإليقاع والتركيب الداللة في وإمكاناتها اللغة طاقات مستخدما القصيدة،
 وسائل من وغيرها والتجانس، والمقابلة والتضاد، والترادف والمجاز والحقيقة
 والتصوير التعبير وسائل فيه اجتمع قد التعريف وهذا  (4)"الفني التعبير

                                                           

 8( سورة االنفطار آية 1)
 64( سورة غافر آية2)
(دالئةةل اإلعجةةاز ، لإلمةةام عبةةد القةةاهر الجرجةةاني، الفارسةةي األصةةل، الجرجةةاني الةةدار، 3)

 ،تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة الخانجي بالقاهرة.  508هة ، صةة471المتوفى: 
، مكتبةة 391عبد القةادر القةط، صةةة ( االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، د/4)

 م. 1988الشباب، بالمنيرة، 
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 و البديع و البيان إهماله عدم مع ، العبارات و األلفاظ من للشاعر المتاحة
فشعر ابن فركون"غنيُّ بالصور، شأنه في ذلك  .الصورة تشكيل في دورهما

 أن الفنية ومهمة الصورة  (1)شأن الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري"
 هو ما بكل مولعة اإلنسانية فالنفس" جميال   وتأثيرا   انفعاالت نفوسنا في تثير
 إليه تجذب وروعة جماال   األدبية الصور يكسوا فهو المجاز أما ، جميل
ولفت نظر  لوجدان،إيقاظ ل النفس، بما تحدثه من إليه وتتشوق  (2)"النفوس
التعبير الحيوي  طرق  من خاصة طريقة تعد معه، وبذلك فيتفاعل الممدوح
  الجميل.

  

                                                           

 343( الشعر األندلسي، د/ الحسيني، صة 1)
، طبعة دار نهضة مصر ، القةاهرة، 221( الصورة البيانية، د/ حفني محمد شرف صةة 2)

 بدون تاري . 
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 مفهوم المدح. الثا:ث

  (1)الثَّناء وهوُحسن الهجاء، نقيض الَمدح:  اللسان في منظور ابن ذکر     
اعر وصف هو المدحُ  األدب، أهل اصطالح وفي  بالجميل غيَره الشَّ

 َکَمَنَعه َمَدَحه:  للفيروزآبادي القاموس کتاب في وجاء .عليه وَثناؤه والفضائل
 جمُعه به، ُيمَدحُ  ما واأُلمُدوَحةُ  ديحُ والم....عليه الثَّناءَ  أحَسنَ :  وِمدَحة   َمدحا
   (2) . وَأماديح َمداِئح،: 

 الصفاِت، من لهُ  بما عليهِ  أثنى َمدحا َمَدحه " الوسيط المعجم في وجاء
 هو والمدحُ   (3)".اآلخر منهما كل َمدحَ  أي:  تَمادَحا - َمدَحه أكثر: َمدحهُ 
 بمآثره واإلشادة ، الكريمة وصفاته الحميدة، وخصاله الممدوح شمائل ذكر

 ويرضاه. يحبه ما بكل وذكره ،وأعماله

وأکبر  نشأته، أّول في الّشعر العربي أبواب بين من الباب هذا يکن "لم     
 فيها يتغّنی الّشعر التي فنون  من کثير عن الوجود في تأّخر أّنه الّظنّ 

 المرحلة هذه بداية في المدح شعر نهج (4).شخصّية" قديمة بعاطفة الشاعر
 والتأثُّر الممدوح الشاعر بشخصّية إعجاب مع فجری  القديم، منهجهه األخيرة
 تعظيما بالشعر إالّ  حّقها أداءَ  يستطع لم عليه أو الشکر ليدٍ  ومآثره، بفضائله

 .هذا مدحه وراء مطمعٌ  للشاعر يکن فلم لها، تخليدا أو

                                                           

 مادة : م/د/ح، ( لسان العرب1)
 القاموس المحيط، مادة : م/د/ح  (2)
 المعجم الوسيط مادة م/د/ح (3)
سةةس النقةةد األدبةةي عنةةدالعرب، الدکتور/أحمدبةةدوي، مطبعةةة دار الّنهضةةة، القاهرة.صةةة أ( 4)
:177 
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 َنقّية   وألفاظها جزال ، آسلوُبها يکون  أن أيضا   المديحة شروط من ذکروا ومّما 
طة تکون  وأن ُسوقّية، وال فيها ابتذال ال ُمختارة    في قيلت إذا الطول ُمتوسِّ
 منهما؛ َتفّرع وما والّشجاعة بالجود القائد وُيمدح سآمته من َخوفا   عظيمٍ  مدح

 بالقيم الشاعر إعجاب من هنا نشأ واإلنصاف. العدل مع ُيالئم بما والقاضي
 كان منه فما هذا الممدوح، لدى الكريمة واألفعال العظيمة واألخالق العليا،

 بالخلق العربي الشاعر "أعجب فقد واإلعجاب، باإلشادة لسانه يطلق أن إال
 غيره به أعجب كما الواسع، والكرم الفائقة، والشجاعة السديد، والرأي الحميد،

 المتفوقين، الرجال على أثنى لذلك والحديثة، القديمة األمم شعراء من
 المثل وامتدح المسودين، والرؤساء العظماء، والقواد المشهورين، والشجعان

 فجر منذ يليهم ومن الملوك، إلى نظر ولكنه عندهم، رآها التي العليا،
 وفرق  شاسع بون  من وعيشهم، عيشه بين لما واحترام إكبار نظرة الجاهلية
  (1)واسع"

         

                                                           

 القاهرة. -الطبعة الخامسة ، دار المعارف   14(فن المديح  د/سامي الدهان صةة 1)
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 األول مبحثال

 .في شعر ابن فركون  ممدوحالمحاور الموضوعية لصورة ال

 

 

 اإلنسان. ممدوح: الالمطلب األول

 .النسيب الحسيبأوال: 

 التقي الورع.ثانيا: 

 .لجوادا الكريمثالثا: 
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من  نة خالل العقود األولىحقبة زمنية معيل اث أشعار نطالع في هذا البح
  .القرشي ون كر ابن فُ  شعر ، وتتمثل فيالقرن التاسع الهجري 

 ب.يالنسالحسيب أواًل:صورة 

من الفضائل النفسية التي تغنى بها العرب قديما الحسب والنسب        
واألصل العريق، ولما جاء اإلسالم تغنوا بنسبهم القريب من الصحابة 

ابن  الشاعروالصالحين رضوان هللا عليهم، وقد صار على هذا المنوال 
فركون، في إسباغ األصالة والمكارم لمن يرجع نسبهم لألنصار، وفي ذلك 

 (الطويل)                              يقول:

       الةةةةذي لةةةةهُ  المةةةةولى الهمةةةةامُ  هةةةةو الملةةةةكُ 
ُه              عهةةةةةةةةةةةةةةدُ  لةةةةةةةةةةةةةةو تقةةةةةةةةةةةةةةادمَ  ورأي رشةةةةةةةةةةةةةةيدٌ 

م          هُ الةةةةةةةةذين وجةةةةةةةةوهُ  مةةةةةةةةن النفةةةةةةةةر الغةةةةةةةةرِّ 
 هُ الِك يةروى حديثُةةةةةةةةةةةلك المجد في األم
هم هةةةُم جةةةاءت بةةةذكرِ  فآبةةةاؤَك األنصةةةارُ 

         ورى ةدايِة للةةةةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةةةأوضةةةةةةةةةةةةحوا نهةةةةةةةةةةةةَج 
 

      ائم ُمْسةةةةةةةةةةبلهْ زري بالغَمةةةةةةةةةةةتُةةةةةةةةةة مكةةةةةةةةةةارمُ  
          (1)ألّملةةةةةةةةةةةةه فيةةةةةةةةةةةةه الرشةةةةةةةةةةةةيد وأمَّ لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهْ 

لةةةةةةةةةةةةهْ           إلشةةةةةةةةةةةةراقها تعنةةةةةةةةةةةةو البةةةةةةةةةةةةدوُر مكمَّ
      هْ ةةةةةةةةةةديم تأثَّلةةةةةةةةةةةةةوقةةةيس بةةةن سةةةعد فةةةي الق

لنةةةةا سةةةةورٌة فةةةةي محكةةةةِم الةةةةذكِر منزلةةةةةةةةةةةةْه        
 (2) ه ومرسةةةةةةةةةلهْ م نصروا ديَن اإللةةةةةةوه

وآراء حكيمة،  له مكارم كبيرة ،ملك همام صاحب مجد وعز فها هو ذا   
فالشاعر  -رضي هللا عنه -ه إلى الصحابي الجليل قيس بن سعديرجع نسب
-على إرجاع نسب ممدوحه إلى أنصار النبي في أكثر من صورة حريص 

 لما فيها من عزة ومجد. -صلى هللا عليه وسلم
                                                           

( َو 1) َلةُه )تَةْأِميال  ةْيَء َنَظةَر ِإَلْيةِه ُمْسةَتِبين ا َلةُه. ( الرشيد: الخليفة هارون الرشيد، َأمَّ ةَل( الشَّ )َتَأمَّ
 الصحاح للجوهري ، مادة أ/ م/ ل

 104( السابق ، صة 2)
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فعراقة النسب ، وذكر حسبه ونسبه ممدوحهعدد الشاعر صفات وغالبا ما ي
ومن  ،واإلنسان الشجاع لممدوحاتعد من إحدى  المكونات األساسية لصورة 

 (الرجز ) ذلك أيضا قوله:

دى          النَّةةةةةةةةةة الناصةةةةةةةةةةُر بحةةةةةةةةةةرُ  يوسةةةةةةةةةةفٌ 
للةةةةةةةةةةورى                 رحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ  فالهاميةةةةةةةةةةانِ 

     الةةةةةةّدجى المِ ةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةي ظ  يرانِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالن
والطيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِن لعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِه              

والماضةةةةةةةةةةيان منةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةوِم الةةةةةةةةةةوغى          
 واألشرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِن بُحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلى ُملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهِ 

 

             (1)ومةةةةةن لةةةةةه قةةةةةيس بةةةةةن سةةةةةعٍد أبُ 
نوالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُه والمطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر الّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُب                 

        وكبُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالك رقُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمش جبينةةةةةةهُ 

بعدلةةةةةةةةةةةةةةةةِه المشةةةةةةةةةةةةةةةةرُق والمغةةةةةةةةةةةةةةةةرُب             
عْزمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُه وسيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُه المرهةةةةةةةةةةةُب              

 (2) ا أكتةةبُ ةةةةةةةةوالَي ومةةةةةةةةةةةحي  لمدْ َمةة
 

 ،والحسبل صاألملك كريم كون هذا ال يلح ابن فركون في صورته على     
كالمطر، أصيالن ، فهما كريمان الخزرجي سعد لقيس بن نسبه يرجع إذ 

عان لهما المشرق والمغرب، شجاعان تعرفهم يوم مضيئان في ظالم الليل، طيِّ 
وتتكرر صورة  الوغى، فكيف ال يمدح شريفين من األشراف بهذه الكلمات.

 (البسيط)    :لحسيب النسيب في أكثر من موضع، فيقولا
فيوسةةةةةةٌف ملةةةةةةك الةةةةةةدنيا وبهجتهةةةةةةا         

مةةن كةةابن نصةةٍر إذا عةةد الملةةوك 
 ةةمةةةةر الغةر الذين لهةةبها آبةاؤه النف

وناصةةةةةةةةةةُر الةةةةةةةةةةدين مهمةةةةةةةةةةا راعةةةةةةةةةةُه رهةةةةةةةةةةُب         
مةةةةةةةةةةولى لصةةةةةةةةةةحِب رسةةةةةةةةةةول هللا ينتسةةةةةةةةةةُب    

 (3) العجةةةةةةةةةم والعةةةةةةةةربُ مةةةةةةةةةةةةةةةآثر عظمتها 
                                                           

( قةةيس بةةن سةةعد بةةن عبةةادة السةةاعدي الخزرجةةي صةةحابي جليةةل مةةن أكةةرم بيةةوت العةةرب 1)
 وأعرقها نسب ا، فأبوه هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج. 

، وفي مظهر النور الباصر: بةدر الهةدى بةدال مةن  بحةر 108، صة  فركون ديوان ابن ( 2)
 الندى.

 148( السابق ، صة 3)



 

 

2447 

سيادة وشرف  صاحبملك  ومن أعظم نسبا منه؟ فمن كالخليفة يوسف؟
أصحاب  فهم -صلى هللا عليه وسلم -النتسابه لألنصار أصحاب النبي

م العظيمة التي تتباهي بها العرب والعجم. وبذلك شكل ابن يالمآثر والش
                  ومن ذلك قوله: .لعزيزا فركون بهذه األبيات صورة النسب الكريم لممدوحه

 (الطويل)

بطيبةةةةةةةة منةةةةةةةه طةةةةةةةاب أصةةةةةةةٌل ومنشةةةةةةةأ           
م قيسةةةةةةةةةةةه              ففةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةذه للفةةةةةةةةةةةتِح قةةةةةةةةةةةدَّ

   انتسةةةةةةةابهُ  الكةرامِ  ومن كةةةةةةان للصةحبِ 
هْم             هللا لمةةةةةةةةةا أعةةةةةةةةةدَّ  بهةةةةةةةةةم عةةةةةةةةةّز ديةةةةةةةةةنُ 

 لقد أنجبوا منهم خالئف فةةةةةةةةارتقْت 

وفةةةةةةةي طيبةةةةةةةٍة أعظةةةةةةةم بمةةةةةةةا حةةةةةةةاز جةةةةةةةدُه         
وآوى رسةةةةةةةةةةةول هللا فةةةةةةةةةةةي تلةةةةةةةةةةةك سةةةةةةةةةةةعدُه         

     اهي فةةةةةي الخالئةةةةةف مجةةةةةدهُ َضةةةةةفكيةةةةةف يُ 
ُه               لنصةةةةةةةةةةةةةةِر الهةةةةةةةةةةةةةةدى عدناُنةةةةةةةةةةةةةةُه ومعةةةةةةةةةةةةةةدُّ

هُ  إلى العزِّ   (1)مرقى ال يجةةةةةةةةاوُز حةةةةةةةةةةةةدُّ

يشيد الشاعر بأصالة ممدوحة ومنشأه الطيب األصيل ، فجده قيس بن سعد 
 عظم من هذا؟أ نسب أعرق و  من فهل -صلى هللا عليه وسلم–آوى النبي 

 (الطويل ):  في قوله العالم الجوادصورة الممدوح  ونطالع

يرى         ومْن أّم بحر الجود والعلم ال
هو اليوسفيُّ النةةةةةةاصُر الملك الةةةةةةةةذي    

هو اليوسفي العالُم العلُم الذي      
 فهذا إمةةةةةةةةةاٌم تةةةةةةةةةةةةةةابٌع جةةةةةةةةةةدُه الةةةةةةةةةةةةذي

 شمائلةةةةةةةةةةةُه تحكي الشمائةةةةةةةةةةةةةةل رقةةةةةةةةةةةةةةة  

نصٍر معّرجا       على غيِر موالنا ابن 
عةةةةةةةةزائمُه تخشَى ورحمةةةةةةةةةةاُه ُترَتجى       

نقِع في دجى        عواملُه شهٌب من ال
    زرجاةةةةةةةةنصار أوسا وخغدا سّيَد األ

 (2) وأمداحةةةةةةةةةةةةةةُه زهَر الرياِض تأرُّجةةةةةةةةةةةةةا
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إن ابن ُفركون يلح على المعاني ويكررها في أكثر من صورة فهو عالم      
رضي -جواد ذو عزم شديد ورحمة ترتجى، يرجع نسبه إلى قيس بن سعد، 

 النسيب في قوله:         )الطويل(صورة الممدوح  ونطالع - هللا عنه

وهةةةةةةةل كةةةةةةةاَن إال الةةةةةةةنجُم أطلةةةةةةةَع نيةةةةةةةر ا          
بةةةةةوا لمةةةةةا بةةةةةدا مةةةةةن غرو  بةةةةةِه              فةةةةةال تعجَّ

 وكان كَما تهوى المكةةةةةةةةةةةةةةةارُم قد بدْت 

ووجهةةةك صةةةبٌح الح فةةةي أفةةةق المجةةةِد    
أيلتةةةةاُح نجةةةةٌم والضةةةةحى نةةةةورُه يهةةةةِدي     

 (1)مخائُل من قيس عليه ومن سعِد 

فممدوحه كالنجم المضيء وكالصبح المشرق في سماء المجد، وال عجب من 
 .رضي هللا عنه -ذلك فجده قيس بن سعد
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 صورة التقي الورع    ثانيا:

بصفات التدين  وأبطالهم ممدوحيهم المسلمون  كثيرا ما يمنح الشعراء       
فهي صفات تعلي من  وااللتزام والمحافظة على فرائض المولى جل وعال،

وفي  ،وقد نهج نهجهم شاعرنا ابن فركون  شأن ممدوحيم وترفع من قدرهم،
 ) الطويل (               فركون:ذلك يقول ابن 

ا وتنثنةةةةةةةةي      ببيةةةةةةةةت هللا سةةةةةةةةبع   تطةةةةةةةةوفُ 
المةةةةزار سةةةةالمها    ويهةةةةدى علةةةةى قةةةةربِ 

فةةأهال بهةةذا اليةةوِم فةةي الموقةةف الةةذي      
 كثيٌر بمذخةةةةةةةةةةةةةوِر الثواِب اهتماُمهةةةةةةةةةةا 

وقةةةةةةةةةةةةد محيةةةةةةةةةةةةت أثنةةةةةةةةةةةةاءُه سةةةةةةةةةةةةيئاُتها         
بحيةةةةةةُث النبةةةةةةيُّ المجتبةةةةةةى وصةةةةةةالتها            

إذا قصةةةةةةةةةرْت طالةةةةةةةةةْت بةةةةةةةةةه وقفاتهةةةةةةةةةا     
 (1)قليةةةةةةةةٌل إلى ما خلفتةةةةةةةةةةةةةُه التفاتها 

المصبوغة بالصبغة الدينية، التي تعلي من شأن  هوتتكر صور        
الخليفة يوسف، فهو حاٌج لبيت هللا الحرام طائف حوله، وزائر قبر  ممدوحه

صاحب الثواب والفضل الكثير.  -صلى هللا عليه وسلم-النبي المصطفى
التقي  صورة اإلنسانالتي أسبغها ابن فركون على ممدوحه ومن الصفات 

 )الكامل(                :وفي ذلك يقولالورع 

           ملةةةةةةةةةةةةةٌك صةةةةةةةةةةةةةالُة صةةةةةةةةةةةةةالتِه وخاللةةةةةةةةةةةةةُه 
 حةةةةةةةةةةةةةةةزٌم وإقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداٌم وعةةةةةةةةةةةزٌم في تق ى

النةةةةةةواظِر لبسةةةةةةَها          شةةةةةةمٌس تزيةةةةةةُل عةةةةةةن 
 (2)ةةةةةا هةَ في جود كٍف قد أقامت خمس
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تقي ورع مقيم للصلوات الخمس، وشيمه وخالله واضحة ذو عزم  فممدوحه
من الصفات التي أسبغها ابن و  وحزم وإقدام فيما يرضي هللا جل وعال.

 :    ) البسيط(، حين يقولصورة الخليفة الصوام القوام فركون على بطله

كةةةم صةةةمَت واليةةةوُم قةةةد شةةةبْت هةةةواجره     
 وهللا قد ضةةةاعَف األجَر الجزيل بمةا

وقمةةةةةةةَت والليةةةةةةةُل مسةةةةةةةدوُل الجالبيةةةةةةةِب        
 (1)ألمَّ من ألٍم في اللةةةةةةةةةةوِح مكتةةةةةةةةةةوِب 

وال  وجزائه، قوام بالليل، يرجو ثواب هللاالصوام بالنهار ال سلطانفها هوا ذا ال
شك أن هذه الصفات الدينية، من مقومات ومكمالت صفات الخليفة المسلم 

على أن يظهر ممدوحه على معرفة  االشاعر حريصلذا نجد  العارف باهلل.
بكتاب هللا، تقي وورع متدين يخاف هللا جل وعال، ويعمل على أداء مناسكه 

 .هعلمه و حلمتة و بالغفضال عن فصاحتة و 

من سمات الخلفاء القوة والمهابة والعظمة والبهاء، إال أن عظمة هذا و        
ويعفوا عن الهفوات، ويصفح عن كونه يغفر الزالت، تكمن في  الممدوح 

فقرت  له بالفضل كل معاند، والخير ما يشهد به األعداء، المخطئين لذا أقرَّ 
 ذلك يقول:                    )الطويل( وفي أعينهم بهذه الشهادة،

أال أنةةةةةةةةُه مةةةةةةةةولى الخالِئةةةةةةةةِف يوُسةةةةةةةةٌف        
إماٌم يفوق الدهَر َصةرفا علةى الِعةدى      

 لةةةةةةةةةةةةةه بالفضِل كةةةةةةةةةلُّ معةةةةةةةةةاندٍ أقرَّ 

ُح          إمةةةةةةةاُم الهةةةةةةةدى الفةةةةةةةذُّ األغةةةةةةةرُّ المةةةةةةةةُمدَّ
ويعفةةةةو عةةةةن الةةةةذْنِب العظةةةةيِم ويصةةةةفُح      

 (2)فقرَّت عيةةةةةةةةةون المؤمنين وأفلحةةةةةةةةةةوا 
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فهذا الملك مولى الخالئف والخالئق، إمام أغّر متفوق في كل وقت على 
أعدائه، ومن شيمه وإنسانيته أنه يعفو ويصفح عن الذنوب والزالت، وال أدل 
على ذلك من اإلقرار بالفضل له من األعداء، ونطالع صورة أخرى تتجلى 

حين يقول:                لهذا البطل اإلنسان فيها صفة العطف والرحمة واللين
 )الطويل(

بعزمتةةةةةةةةِه حةةةةةةةةاَط الةةةةةةةةبالَد فمةةةةةةةةا ُيةةةةةةةةرى        
عطةةةةةةةةةةةوٌف مةةةةةةةةةةةنعٌم متفضةةةةةةةةةةةٌل             رؤوفٌ 

 هو العةةادل األرَضى هو الحكم الذي

بةةةةأعطَف منةةةةُه فةةةةي الملةةةةوِك وأحوطةةةةا          
كةةةةةةةةريم حلةةةةةةةةيم يغفةةةةةةةةُر العمةةةةةةةةَد والخطةةةةةةةةا           

 (1)ةالُك في الحكِم أقسطاإذا قسَط األم

ملك عطوف رؤوف متفضل له أياٍد سابغات على رعيته، يغفر لمن  فهو   
باآلخرين، في ويحس أخطأ ويعفوا عنه، وما ذلك إال لكونه إنسانا يشعر 

مدى إنسانية  ذا حكم بين رعيته. ومما يدل علىمقسٌط إ الوقت نفسه عادلٌ 
ن، ونسوا السجنجده يعاتب قومه ويلومهم عندما تم زجه في  ما ،الممدوحهذا 

 ما كان بينهم من الوصل والوفاء وفي ذلك يقول الملك يوسف :   

عجبةةةةةةت لقةةةةةةومي جةةةةةةازوا تواصةةةةةةلي       
 بذلت وفةةةةةةةةةةةةةاء ثم أقضى خيةةةةةةةةةةةانةةةةة

بقطةةةع حبةةةال الةةةوّد مةةةن غيةةةر مةةةا عةةةذر       
 (2)هللف مةةةةةةةةةا هذي القةةةةةةواصم للظهةةةةةةةةر
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وتتكرر صور هذا الملك ، صلة األرحام من قطعمما فعل به يتعجب 
:   ابن فركون  يقول وفي ذلكاإلنسان، المنعم على الغير في الخفاء والسراء، 

 )الكامل( 

ةةةةةا فكةةةةةم مةةةةةن نعمةةةةةٍة           ال أرتجةةةةةي عرض 
 ال أبتغي أربةةةةةةةا فكةةةةةةةةةم من مقصةةةةةةةةةةدٍ 

        أوليُتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بتلطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍف وتعطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِف   
 (1)أسعفت من قبل السؤال المعتفي 

من أروع صور ممدوحه أنه يعطي وينفق برفق وعطف ولين، يسعف 
ونطالع صورة أخرى للخليفة اإلنسان  ،المحتاجين قبل سؤالهم وطلبهم للعطية

 )الكامل(                              صاحب الشم الرفيعة، حين يقول:

      العةةال ك فةةيحصةةى خالُلةةمةةوالي ال تُ 
البالغةةةةةةةةةةةة آثةةةةةةةةةةةرت           فإليكمةةةةةةةةةةةا طةةةةةةةةةةةوعَ 

جاءتةةةةةةةك مةةةةةةةن حةةةةةةةةر الكةةةةةةةالم بلؤلةةةةةةةةؤ         
 إلى منى    الحجيةةةةةةةةجُ  ما سةةةةارَ  فبقيتُ 

إال بآيةةةةةةةةةةةةةةةةةات الكتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب المحكةةةةةةةةةةةةةةةةةم           
م         حكةةةةةةةةةةةَم البةةةةةةةةةةةدار إليةةةةةةةةةةةك دون تلةةةةةةةةةةةوُّ
مةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةيَن فةةةةةةةةةةذِّ للنظةةةةةةةةةةةةةام وتةةةةةةةةةةةةةةةةةوءِم       

 (2)العتيةةةةةق وزمةةزِم  بالبيتِ  واحتلَّ 

فال تحصى مآثره وشيمه الكريمة المذكورة في كتاب هللا، صاحب        
 البالغة والفصاحة والبيان.

 الجواد .الكريم ثالثا: صورة 

والحق أن الجود والكرم من صفات الملوك والخلفاء، تغنى بهما        
الشعراء منذ القدم إلعالء شأن الممدوح وإظهار مكانته التي يستحقها، وقد 

قصيدة الدرب ابن ُفركون، فكرر هذه الصفات في أكثر من هذا صار على 
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ومن  ،بطرق مختلفة، مستخدما صيغ المبالغة حينا واسم التفضيل حينا آخر
 (الطويل)         ذلك قوله:

بمةةةةةةوالي قةةةةةةد نلةةةةةةُت المكةةةةةةارم والعلةةةةةةى           
هو الناصر المةولى  الةذي جةوُد كفةِه        
إمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام همةةةةةةةةةةةةةةةةاٌم خاشةةةةةةةةةةةةةةةةةٌع متبتةةةةةةةةٌل        

 يطاول أمةةةةةةةةالك الزمةةةةةةةةةان إذا انتمى

فأصةةةةةةةةةةةةةبحت فةةةةةةةةةةةةةي أثوابهةةةةةةةةةةةةةا أتبختةةةةةةةةةةةةةر            
مةةن الغيةةث أنةةدى أو مةةن الشةةمِس أشةةهر  

أغةةةةةةةةةرُّ وهةةةةةةةةةوٌب واضةةةةةةةةةح البشةةةةةةةةةِر أزهةةةةةةةةةُر          
 (1)قبيةةةةةةةٌل إلى صحب النبّي ومعشُر 

وهما من صفات  جمع ابن فركون بين صفتين متالزمتين: الجود والتقوى،
ام أكرم وأجود من الغيث، ، فناصر دين هللا اإلمام الهمالمؤمنين الصالحين

نسب عريق وأصل  من الشمس في ذلك، وكيف ال وهو ذو وأشهر وأعرف
ومن صوره الدالة  .النبي صلى هللا عليه وسلم -أصحابتليد، يرجع إلى 

وعظيم كرمه الذي عم البالد وأفاض فيها من  اإلنسانعلى مدى جود هذا 
رابطا بينه ، خيره، ذاكرا مصرنا الحبيبة ونيلها وعزيزها يوسف عليه السالم

مسجال ما طلبه العدو اإلسباني في الجمال والكرم والشجاعة،  وبين ممدوحه
 وفي ذلك يقول:   ) البسيط( ف ويأبى لقدرته وقوته،من هدنة ومصالحة فيكُ 

ا عةةم البسةةيطَة هةةل نةةدى    لةةم أدِر مةة
أفةةةاض فةةةي أرجائهةةةا         مصةةةُر الةةةبالدِ 

وقةةةةةٌف عليةةةةةه الجةةةةةود يرسةةةةةل جةةةةةودُه          
ولقةةةةةةةةةةد تنةةةةةةةةةةاهى للمكةةةةةةةةةةارم جمعةةةةةةةةةةُه                 

رفةةْت ظةةالل األمةةن وانعطفةةْت علةةى    
لٍ  بمبةةةةةةةددٍ                فةةةةةةةي الحةةةةةةةرِب كةةةةةةةلَّ مبةةةةةةةدِّ

كفيةةةةةةةةةه أم صةةةةةةةةةوُب الغمةةةةةةةةةاِم الُوكةةةةةةةةةةِف         
نيةةةةةل النةةةةةدى وجةةةةةال الجمةةةةةاَل اليوسةةةةةفي   
               فةةةةةةةةةةةةةةةةيعمُّ بةةةةةةةةةةةةةةةةين توقةةةةةةةةةةةةةةةةٍف وتوكةةةةةةةةةةةةةةةةفِ 

فلةةةةةةةةذاك عةةةةةةةةن قصةةةةةةةةادِه لةةةةةةةةم تصةةةةةةةةرِف           
وتعطةةةةةةةةةةةةف                  وطةةةةةةةةةةةةن الجهةةةةةةةةةةةةاِد برأفةةةةةةةةةةةةةٍ 

لَّ محةةةةةةةةةةةةةرِف              ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومحةةةةةةةةةةةةةرم إبقةةةةةةةةةةةةةاَء ك
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 (1) ادر المتعففِ ةةةةةةةةةةفَّ القةةةةةةةك فيكفُّ  هُ ةةةةةةةةةروم تخطُب سلمةةةةةتأتي وفوُد ال

والتي  ،وعظيم كرمه مدى إنسانية بطلهالدالة على  ابن فركون  صورومن 
 )الطويل(          قوله: يستحق عليها المدح والثناء

      ومةةةدحي علةةةى مةةةن جةةةاَد قبةةةل سةةةؤالِه 
هةو الملةك األعلةةى الهمةام الةذي غةةدا      
فيهِمةةةةةةةةي نةةةةةةةةداه كلمةةةةةةةةا بخةةةةةةةةل الحيةةةةةةةةا      
فتسةةةةعف قصةةةةةةةةةةةةاٌد وتقضةةةةى مةةةةةةةةةةآرب    

 ينم من األمةةةةةةةةةةةداح طيب ثنةةةةةةةةةةةةةةةائه

ومةةةةةةةن أركةةةةةةةب اآلمةةةةةةةال وهةةةةةةةي ركةةةةةةةوُب          
لديةةةةةةةةةه مجةةةةةةةةةال العةةةةةةةةةز وهةةةةةةةةةو رحيةةةةةةةةةُب            

        وإن مطةةةةةةةةل اإلصةةةةةةةةباُح عنةةةةةةةةه ينةةةةةةةةوب
             ويْمةةةةةةةةةةةةةةةةةةَرُع مةةةةةةةن َربةةةةةةةع العفةةةةةةةاة جةةةةةةةديب

 (2)   فتنعةةةةةةةةةةةم أسمةةةةةةةةةةةةاع به وقلةةةةةةةةةةةةةةوب

بالهمام، فهي صورة من أروع الصور  ممدوحهيواصل الشاعر رسم صورة 
، فهو ملك همام شجاع صاحب عز السؤالفي الكرم والعطاء والجود قبل 

 لسلطانصورة اوتتكرر  ُيسعف المحتاجين عندما تضن الحياة عليهم.ورفعة، 
 )الطويل(       ، حين يقول:       الجواد المعطاء

جةةةةةواٌد متةةةةةى ضةةةةةنَّ الملةةةةةوُك فرفةةةةةدُه           
رأى جةةةةةةةةةةةودُه للقاصةةةةةةةةةةةديَن مةةةةةةةةةةةؤمال        
فيروى  حديث الجوِد عنُه مسلسةال     

 للهةةةةةةةةةةدىلةةةةةةةةةه شيٌم أعلْت معةةةةةةةةةالم 

جةةةةةواٌد لةةةةةُه خصةةةةةُل السةةةةةباِق إذا ارتمةةةةةى      
فأصةةةةةةةةةبح مغةةةةةةةةةر ى بالمكةةةةةةةةةارم مغرمةةةةةةةةةا      
وسلسةةةةةاله تةةةةةةروى بةةةةةه األنفةةةةةةُس الظَّمةةةةةةا       

 (3)انةةةةةةةا محكُم الذكِر معلمابهةةةةةةةةا قد أت

                                                           

 64-59، وفي مظهر النور الباصر، صة 130( السابق ، صة 1)
 155، صة ( السابق 2)
 230( السابق ، صة 3)
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يتابع الشاعر سرد الصفات التقليدية التةي يغةدقها علةى بطلةه المغةوار، محةاوال 
 صاحب السبق والجةوديوسف  السلطان قالب جديد، فها هو ذا  ياغتها فيص

يةروي بةه األنفةس  ،حةديثا مرويةا جةوده في وقت بخل فيةه الملةوك، حتةى صةار
عليا قد ذكرت في دينية  اكما أن له شيموترتاح من هذه الروايات،المتعطشه، 

 )الكامل(          :قوله الجواد الكريم سلطانال ومن صور محكم التنزيل.

ُفقةةةةةةةَت الملةةةةةةةةوَك األكةةةةةةةرميَن مةةةةةةةةآثرا          
فألنةةةةةةةةةةةت أسةةةةةةةةةةةماهم وأسةةةةةةةةةةةناهم إذا      

وأجلَّهةةةةةةةةةةم قةةةةةةةةةةدرا وأشةةةةةةةةةةرفهم حةةةةةةةةةةال            
 إن السحاب وإن تتابع جوُدهةةةةةةةةا

أقصةةةى المةةةدى   فبلغةةةت فةةةي شةةةأو العةةةال
طةةةةةةةةةةةةةالوا وأنجةةةز فةةةي المكةةةارِم موعةةةةةةةةةةةةةدا    

م يةةةةةةةةةةةةدا               ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا وأنداهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوأعمُّهةةةةةةةةةةةةم رف
 (1)لم تتخةةةةةةةةةةذ إال نوالك مةةةةةةةةةةةةةوردا 

يعقد الشاعر ابن فركون مفاضلة بينه وبين الملوك الكرماء، ويفضله      
وأسناهم  والمجد فهو أسماهم رفعة، ذ بلغ ممدوحه شأوا كبيرا في العالعليهم إ

ال يتأخر عن فعل الخيرات، ذو جالل وشرف عظيم، ذكرا، معطاء جواد 
ونطالع  وكثيرا ما يصور ممدوحه بالسحاب بل ويجعله أكثر غيثا وكرما منه.

 )البسيط(  :صورة أخرى تدلل على جوده وعظيم كرمه، حين يقول

مةةةةةةةوالي لةةةةةةةوال جةةةةةةةود كفةةةةةةةك لةةةةةةةم أجةةةةةةةد    
شةةةهُب الةةةدجى   ا لةةةم تلةةةحْ فإليةةةك وصةةةف  

هةةةةةذي المنةةةةةةةةةةةةاقُب يسةةةةةتميُل سماعهةةةةةةةةا   
 هذي المةةةةةةةةدائُح واللُّهى قد أنطقْت 

إبةةةةةةةةةةةةةةةةداع أمةةةةةةةةةةةةةةةةداحي وال إبةةةةةةةةةةةةةةةةداَءها             
سةةةةةةةةةةةةةةنها وبهاَءهةةةةةةةةةةةةةةا       إال وبةةةةةةةةةةةةةةاهى حُ 

    (2)هاقومةةةةةةةةةةةةةةا أدارت فةةةةةةيهم صةةةةةةةهباءَ 
 (3)لتروَق في روِض النهى َوْرقاَءها

                                                           

 243( السابق ، صة 1)
اِمعيَن : َأماَلها ِإَلْيِه، َجَذَبهاا( 2)  . الصهباء : الخمر.ْسَتماَل ِبِشْعِرِه ُقُلوَب السَّ
 374، صة  ديوان ابن فركون ( 3)
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لجودك وكرمك، فأنت  وما ذلك إال؟ ومن يستحق المدح إالك ؟فمن أمدح
من النجوم البارقة في ظالم الليل، وهذه المناقب والمآثر تعجب ألمع 

                                       قوله: الكرمالجود و صور ومن  الشاربين للخمر،عقول السامعين وثؤثر في 
 )الطويل(

يوسةٍف   وقد أنجُبوا مةن ناصةر الةدينِ 
تةةةةةةةةةةرى نةةةةةةةةةةور َمةةةةةةةةةةرآه وجةةةةةةةةةةود يميِنةةةةةةةةةةِه               

 أنةةةةةةوإن قضت يمناُه سيفةةةةةةا قضت ب

ةحَب فةي البةذل والعَطةا   إماما يفةوق السُّ
إذا البةةةةةةدُر حّيةةةةةةا أو إذا الغيةةةةةةُث أفرَطةةةةةةا        

 (1)يمدَّ ظالل األمن فينةةةةةةةةةةا ويبُسَطا 

والسحاب حينا في البذل والعطاء، وبينه والبدر  بطلهوقد ربط ابن فركون بين 
لصورة الكرم في الضياء والجمال أحيانا أخرى. ونطالع صورة أخرى 

 : حين يقول ،ونبلهبطله  التي تدل على مدى إنسانية ،والشجاعة والعزيمة

أناصةةةةةةةةةَر ديةةةةةةةةةن الُهةةةةةةةةةدى أشةةةةةةةةةبهْت           
 فقمةةةةةةت بمةةةةةةا قعةةةةةةةةةةةةةةةةةةَد الةةةةةةدهُر عنةةةةةةُه            
تجةةةةةةةةوُد إذا ضةةةةةةةةنَّ صةةةةةةةةوُب الحيةةةةةةةةا             

 وبِ ةةةةةةةةوُتقبُل عةةةةةةةةةنَّا َديةةةةةةةةةاِجي الُخط

            (2)عةةةةةةةزائُم منةةةةةةةَك الظبةةةةةةةا فةةةةةةةي المَضةةةةةةةا
وداويةةةةةةةةةةةةةةَت بةةةةةةةةةةةةةةالجوِد مةةةةةةةةةةةةةةا أمرضةةةةةةةةةةةةةةا             

           (3)وُتقبةةةةةةةةةةةةةةةةةُل والةةةةةةةدهر قةةةةةةةد أعرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 (4)بكفَِّك سيُف الهةةةةةةةةةةةدى منتضى 

                                                           

 188( السابق ، صة 1)
 .ءعزيمة الظبا عزيمة قوية تشبه لديه أن تكون ملك الدولة   صفات من أهم (2)
ةوب و صةاَبُه المطةر أي  (3) ةيُِّب السةحاب ذو الصَّ ةْوُب نةزول المطةر وبابةه قةال و الصَّ الصَّ

و مةادة:  -، الصحاح للجوهري: مةادة ص/و/ب  ُمطر، و الَحَيا مقصور المطر والخصب
 ا ح/ي/

 191( ديوان ابن فركون ، صة 4)
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الدهر  ير من األفعال القيمة التي عاداه الكث الممدوح اإلنسانهذا فقد فعل 
وأمسك  ،فيجود إذا بخل الدهر ،بها، وداوى بجوده وكرمه ما فعلته األيام

ونطالع دفع عنا ظلمات المواقف والحوادث، وت وضن المطر. ،السحاب
 )الطويل(صورة أخرى تفيض بالجود والشجاعة في قوله:   

وقد طلعت شةمُس الصةباِح كأنَّهةا         
إمةةةةةةةةةاٌم لةةةةةةةةةه حلةةةةةةةةةٌم وعلةةةةةةةةةم ونائةةةةةةةةةٌل               

 إذا صةال لم ُيجد الليوَث مصالها

           (1)محيةةةةةةةا ابةةةةةةةن نصةةةةةةةٍر والبنةةةةةةةوُد سةةةةةةةحاُبها
فقةةةةةةةةةةةةةل لعفةةةةةةةةةةةةةاة الجةةةةةةةةةةةةةوِد أيةةةةةةةةةةةةةن ذهابهةةةةةةةةةةةةةا           

 (3()2)ب لم يغِن الغيوث مصابهاوإن صا

الشجاعة والكرم والحلم، هذه بين عدة صفات منها جمع الشاعر في صورته 
والعلم، إال أن ثمة معنى عام يهيمن عليها وهو الجود والشجاعة. فممدوحه 
 شمس صافية وإمام صاحب علم وحلم وعطاء، يفوق الليوث في الصوالن

صاحب ممدوح اإلنسان ن صور الوالجوالن، والفتك وإصابة فرائسها. وم
 (كامل)ال     قوله: الهمم والصفات العال

أولةةةةةيس مةةةةةن أوصةةةةةافَك الشةةةةةيُم التةةةةةي      
أولةةةةةيس مةةةةةن أوصةةةةةافَك الهمةةةةةُم التةةةةةي       

هةةةةةةةةةةةةةةةذا ويةةةةةةةةةةةةةةةا هلل مةةةةةةةةةةةةةةةن غرناطةةةةةةةةةةةةةةةٍة                  

غةةةةةةةةةةدت الملةةةةةةةةةةوك بةةةةةةةةةةذكرها َتَتبةةةةةةةةةةاهى        
تبغةةةةةةةةةةةةي النجةةةةةةةةةةةةوم النيةةةةةةةةةةةةرات ُعالهةةةةةةةةةةةةا             
دار نعيةةةةةةةةةةةةُد علةةةةةةةةةةةةى النةةةةةةةةةةةةوى ِذكراهةةةةةةةةةةةةا           

                                                           

معةةةّرب؛ قةةةال الشةةةاعر: وَأسةةةياُفَنا، تحةةةَت الُبُنةةةوِد، ( الَبْنةةةُد: الَعلةةةُم الكبيةةةر معةةةروف، فارسةةةي 1)
ةةواِعُق وفةةي حةةديث َأشةةراط السةةاعِة: َأْن َتْغةةزو الةةروُم فتسةةير بثمةةانين َبْنةةدا ؛ الَبْنةةُد: الَعلةةُم  الصَّ
الكبير، وجمعه ُبُنود وليس له جمُع َأْدنى َعَدٍد. والَبْنُد: كل َعَلم من اأَلعةالم. وفةي المحكةم: 

كون للقائد، يكون تحت كل َعَلٍم عشرة آالف رجل َأو َأقل َأو َأكثر. لسان من أَعالم الروم ي
 العرب: مادة: ب/ن/د

 340ديوان ابن فركون ، صة  (2)
 340( السابق ، صة 3)
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لمةةةةةةا نةةةةةةأى مةةةةةةوالي عنهةةةةةةا أصةةةةةةَبحت                
 ةاصر الملك الّرضيحيث حل النإذ 

وقةةةةةةةةةةةد اسةةةةةةةةةةةتحالت حالهةةةةةةةةةةةا وُحالهةةةةةةةةةةةةا          
 (1)نلقى المكةةةةةةةةةةةارُم والعلى والجةَةةةةةةةاها 

صاحب همم كبرى يتباهى بها الملوك واألمراء، وأوصاف مثلى ال  فممدوحه
ممدوحه  كرر الصفات التي يتحلى بهاوتتا، تستطيع النجوم أن تصل إليه

 )الطويل(          يوسف الثالث، حين يقول:

عليةةةةةةةةَك بموالنةةةةةةةةا الخليفةةةةةةةةِة يوسةةةةةةةةٍف            
إمةةةةةةةةةةاٌم لةةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةةٌم وحلةةةةةةةةةةٌم ونائةةةةةةةةةةٌل           

والوصةةةةف يعجةةةةةةةةةةةةُز نظمةةةةُه        مةةةةةةةةةةةةةآثرُه 
مكارمةةةةةةةةُه واألفةةةةةةةةةُق يمسةةةةةةةةُك غيثةةةةةةةةةُه     

 عزائمه والخيةةةةةةةةةل تبتةةةةةةةةةدُر الةةةةةةةةوغى

فهاتيةةةةةةةةةةةةك أوصةةةةةةةةةةةةاٌف لةةةةةةةةةةةةه وخالئةةةةةةةةةةةةق            
بةةةةةةةةه خةةةةةةةةاب الٍح كلمةةةةةةةةا فةةةةةةةةاز الحةةةةةةةةُق      
لئةةةةةةةةةاٍل بهةةةةةةةةةا ِعقةةةةةةةةةُد الُعلةةةةةةةةةى متناسةةةةةةةةةُق       

مةةةةةدافُق  تسةةةةيُل علةةةةةى العةةةةةافين منهةةةةةةةةةةةةةةةا 
 (2)تقصُر عنهنَّ الجيةةةةةةةةةةةةةاُد السوابُق 

صورة تجمع بين العلم والحلم والجود، مآثره وصفاته ال تستطيع أن تصفها، 
ثقافة علمية لقد كان األمير يوسف الثالث ذو  فهي شبيهة بالعقد المتناسق.

عليه  كما تدل على ذلك كتاباته وأشعاره فال غرو من الثناء ،وأدبية متينة
                             واإلشادة بعلمه وحلمه وأعماله القيمة وأفعاله الحسنة، ومن ذلك قوله:

 (الرجز)

تقضةةةةةةةةي لةةةةةةةةُه            األخةةةةةةةةالقِ  مكةةةةةةةةارمُ 
ٌة                 ةةةةةةةةةةةةةةةةةُم لةةةةةةةةه شيمةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةالحلم والعل

 مةةةةةةةةةةةآثةةةةةةةةةر ليست لمةةةةةةةةةةةلك مضى

أن يبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُذل العتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى وال يعتُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُب            
والحةةةةةةةةةةزم والعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزُم الةةةةةةةةةةةةةةةةةذي ُيرهةةةةةةةةةةُب                  

 (3)هيهةةةةةةات ال تحةةةةةةةةصى وال ُتحسُب 
                                                           

 169( السابق ، صة 1)
 208، صة ديوان ابن فركون ( 2)
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، حين ونطالع صورة اإلنسان المحسن لآلخرين، والهادي إلى أحسن الطرق 
 )البسيط(    :يقول

هةةةةةةةةو اإلمةةةةةةةةاُم الةةةةةةةةذي إحسةةةةةةةةاُنُه أبةةةةةةةةَدا         
فةةإن ُشةةهب الُهةةدى لةةوالُه مةةا وضةةحْت     
ةةاح طلعتةةِه      لةةو كةةان فيمةةا مضةةى وضَّ
 هذا هو الناصر المولى الهمةاُم فدْع      

ةةةةةةةةنِن               وحسةةةةةةةةُنُه َسةةةةةةةةنٌن هةةةةةةةةاٍد إلةةةةةةةةى السُّ
وإن سةةةةةةةةبَل النةةةةةةةةدى لةةةةةةةةواله لةةةةةةةةم تةةةةةةةةبِن        

مةةةِن     مةةةا كةةةان ينسةةةُب  وضةةةاٌح إلةةةى ي
 (1)ذكرى أمين ومةةةةةةأموٍن ومةةةةةةةةؤتمِن 

إمام همام ظهر الحق على يديه، فقد فاق خلفاء الدولة العباسية في الشجاعة 
الجواد، قوله:                   إلنسانومن صور ا واإلقدام، وال وجه مقارنة بينه وبينهم.

 )الطويل(

وناصةةةةةةةر ديةةةةةةةن هللا يطِلةةةةةةةُع وجهةةةةةةةُه          
وهةةةةل يكةةةةتُم الشةةةةمَس المنيةةةةرَة كةةةةاتم      
بنةةةةةةةةاصِر ديةن هللِا عةةةةةةةةةةةز جناُبهةةةةةةةةةةةةا    
أسةةةةلت دَم العنقةةةةود فةةةةي هللا مظهةةةةر ا    

ا  لذلك جةةةةةةةاد الغيُث منها أباطةةةةةةةةةةةح 

كشمِس الضحى ُيعشي العيوَن طلوُعها    
وأنوارهةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةةةةافقين تشةةةةةةةةةةةةيُعها           

طائةةةةةةةةةةةُع األمةةالِك أو مةةن مطيُعهةةةا   فمةةن
ألفعةةةةةةةةاِل بةةةةةةةةرٍّ فةةةةةةةةي الوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةود تةةةةةةةةذيعها              

 (2)بها زهُر أزهار جةةةةةةةةةةةالها ربيُعةةةةةةةةةةةها 

فها هو ذا السلطان يوسف ناصر دين هللا مشرق الوجه كشمس الضحى 
 تكرروت .تي ال يخفت نورها، حريص على أفعال البر والجود الواضحة ال

     :  ، كما في قولهصاحب الحلم والعلم، والحزم واإلقدام اإلنسانصورة الممدوح 
 )الطويل(

                                                           

 273( السابق ، صة 1)
 121( ديوان ابن فركون ، صة 2)
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إمةةةةةةةةةاٌم لةةةةةةةةةه حلةةةةةةةةةٌم وعلةةةةةةةةةٌم ونائةةةةةةةةةٌل                
إذا أعمةةةةةةَل القصةةةةةةاُد نحةةةةةةَو جنابةةةةةةه          

 كفةةةةةةهِ ةود من أفِق يجود غماُم الجةةةة

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةزٌم وإقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداٌم ومجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌد مؤثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُل            
ركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائبهم أعماُلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ُتتقبَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُل            

 (2)( 1)فيفضُح صوَب العادياِت ويخجةةةلُ 

وهي صور تقليدية قديمة، تغنى بها الشعراء القدماء قبله فال أثر للبيئة 
احون اسم أبطالهم المسمون وكثيرا ما استغل  الشعراء المدَّ  األندلسية فيها.

وقد  في العز والجمال،وإقرانهم إياه بسيدنا يوسف عليه السالم،  ،بيوسف
صار على دربهم ابن فركون، فهو ملك عزيز محسن هادي إلى سبيل 

 ومن ذلك صورة الخليفة العزيز فيقول:       )الكامل(         النجاة،

هةةةةةةةةةةل يوسةةةةةةةةةةٌف إال كيوسةةةةةةةةةةَف عةةةةةةةةةةزة          
تهةةةةةدي وُتهةةةةةِدى العةةةةةز شةةةةةيمتُه التةةةةةي          

 ما استقبلْت شتى الوفةةةةةةةةةوِد جنةةةةةةةةةةابةةةةةةُه 

ومحاسةةةةةةةنا ُتهةةةةةةةدي النجةةةةةةةوُم رواءهةةةةةةةا         
أبةةةةةةةةةةدْت سةةةةةةةةةةناها للةةةةةةةةةةورى وسةةةةةةةةةةناءها        

 (3)إال وقابةةةةةةةَل بالقبةةةةةول هنةةةةاءهةةةةةةةةةا 
يوسف -بالعز والرفعة، والحسن، ويشبهه بسيدنا ممدوحه  يصور الشاعر

في  -عليه السالم–ويقرن ممدوحه بحسن وجمال سيدنا يوسف  -عليه السالم
 أكثر من موضع، ومن ذلك قوله: )الطويل(

     لةةةةةةةةةه كيةةةةةةةةةف شةةةةةةةةةاَءته المكةةةةةةةةةارُم والعةةةةةةةةةال
 حكى يوسٌف في الحسِن والملك يوسف ا

مةةةةآثُر فةةةةي األمةةةةةةةةةةةةةالِك عةةةةزَّ مثيلةةةةةةةةةةها   
 (4)فغرناطٌة مصٌر وجدواُه نيلةةةةةةةةةةَها 

                                                           

ةةْوبُ : صةةوب(: 1) . اْنَصةةبَّ  كاَلُهَمةةا: َواْنَصةةابَ  َصةةْوب ا، اْلَمَطةةرُ  َصةةابَ . اْلَمَطةةرِ  ُنةةُزولُ : الصَّ
السماِء " لسان العرب مةادة:  من َكَصيِّبٍ  َأو: َتَعاَلى َوَقْوُلهُ  َوَصيُّوٌب، َوَصيِّبٌ  َصْوبٌ  َوَمَطرٌ 

 ص/و/ب.
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 373( السابق ، صة 3)
 221، صة  ديوان ابن فركون ( 4)
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  :حين يقول ،من خالل عدة صفات مجتمعة ممدوحنطالع صورة هذا الو   
                                     )الطويل(

  إمةةةةةةةةةام حبةةةةةةةةةاه هللا بالملةةةةةةةةةك بعةةةةةةةةةدما           
         لةةةةةه الحةةةةةزم واإلقةةةةةدام والشةةةةةيم العةةةةةال

لةةةةةةه عزمةةةةةةٌة تةةةةةةدني القصةةةةةةيَّ وهمةةةةةةٌة            
ةةةةةةةةةةهةةةةةةةاُه يحكي البدر ليلةةةةمحيةةةةةةة  ةة تمِّ

تخيةةةةةةةره مةةةةةةةن دوحةةةةةةةة النصةةةةةةةِر وانتقةةةةةةةى        
وبةةةةةذُل النةةةةةةدى والحلةةةةةُم والعلةةةةةةُم والتقةةةةةةى    
تناهةةةةةت إلةةةةةى أعلةةةةةى الكواكةةةةةب مرتقةةةةةى    

 (1)ةاُه تحكي العارَض المتدفةةةةةةَقا ويمنةةةةةةةةة
ونلحظ تكرار صفات ممدوحه وشيمه في أكثر من صورة فهذه األبيات تضم 
معان وصفات متعددة  كالحلم والعلم والعزم والحزم، ثم يشرك صورته بين 

فهو يشبه  الفضائل الُخلقية السابقة والِخلقية من نور وجهه وإشراق جبينه.
 البدر في تمامه ويده اليمنى تشبه الشيء المتدفق الكثير الذي ال ينقطع.

 قوله:         ) الكامل( هذا القبيلومن 
هةةةو ناصةةةر الةةةدين الخليفةةةة يوسةةةٌف     

ملةةةةةةك كةةةةةةأن الشةةةةةةمس غةةةةةةرة وجهةةةةةةه          
 ملك كةةةةةةةةةةةةةأن الغيث جةةةةود يمينةةةةةةةةةِه    

              (2)ثمالهةةةةةةاملةةةةةةك غةةةةةةدا كهةةةةةةف الملةةةةةةوك 
تهةةةةةةةدي إلةةةةةةةى سةةةةةةةبِل الهةةةةةةةدى ضةةةةةةةاللها           

 (3)مهما أنال القةةةةةةةةةةةاصدين  نوالهةةةةةةةةةةا 
                                                           

 201( السابق ، صة 1)
( ثمالهةةا: الملجةةأ وال يةةاث . قةةال أبةةو منصةةور : معنةةاه أن يكةةون ثمةةاال لهةةم أي :  ياثةةةا 2)

وقواما يفزعون إليه . والثمل : المقام والخفض ، يقال : ثمل فالن فما يبرح . واختار فالن 
: ال يةاث . وفةالن ثمةال بنةي  -بالكسةر  -ل دار الثمل أي : دار الخفض والمقةام . والثمةا

 فالن أي : عمادهم ، و ياث لهم يقوم بأمرهم ؛ قال الحطيئة :
 فدى البن حصن ما أريح فإنه     ثمال اليتامى عصمة في المهالك

وقةةال اللحيةةةاني : ثمةةال اليتةةةامى  يةةاثهم . وثملهةةةم ثمةةال : أطعمهةةةم وسةةقاهم وقةةةام بةةةأمرهم ؛ 
 : -صلى هللا عليه وسلم  -دنا رسول هللا وقال أبو طالب يمدح سي

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه     ثمال اليتامى عصمة لألرامل.              
 لسان العرب، مادة ث/م/ل.

 116، صة  ديوان ابن فركون ( 3)
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جمع الشاعر ابن فركون في رسم صورة ممدوحه بين إشراق وجهه،        
لذي يشبه الغيث المحمل الذي يهدي إلى الطريق المستقيم، وجوده الكثير ا

  بالخيرات.
كانةةةت صةةةورة الممةةةدوح اإلنسةةةان التقةةةي الكةةةريم والحسةةةيب النسةةةيب الةةةذي ذلك وبةةة

 ه صةةةفاتممدوحةةة قةةةد خلةةةع الشةةةاعر علةةةي، و تأملةةةه اإلمةةةارات والبلةةةدان األخةةةرى 
الجةةةةود والكةةةةرم والتقةةةةوى والةةةةورع ومةةةةا ينبثةةةةق عنهمةةةةا مةةةةن رحمةةةةة وعطةةةةف علةةةةى 

 .المحتاجين
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 أوال: الشجاع الهمام.
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 أوال: صورة الشجاع )الهمام(

قديما وحديثا صفتي التي تغنى بها الشعراء من الفضائل النفسية       
: "لما کانت فضائل الّناس من حيث يقول ُقدامة بن جعفر الشجاعة والجود،

 الحيوان، علی ماإّنهم ناس، ال من طريق ما هم مشترکون فيه مع سائر 
: اَلعقل والَشجاعة واَلعدل إّنما هي ذلكعليه أهل األلباب من االّتفاق في 

والعّفة،کان القاصد لمدح الرجال بهذه األربع الخصال ُمصيبا  والمادح بغيرها 
دح دائرة  ضِيقة  تتضمُن الفضائل المفقدامة کما تری َيضُع أمام ( 1)ُمخِطئا  "
فقط، وهي: العقل والشجاعة والعدل والعّفة، لکن ابن رشيق القيرواني  الّنفسّية

ُيوافقه، فيقول : "وأکثر ما ُيعّول علی الفضائل النفسية التي ذکرها قدامة،  ال
َفإن ُأضيَف إليها فضائل عرضية أوجسمية کالجمال واألُّبهة وبسطة الُخلق 

أّن ُقدامة قد أبی منه وأنکره  وسعة الدنيا وکثرة الَعشيرة کان ذلك جّيدا  . إالّ 
ُجملة  وليس ذلك صوابا، وإّنما الواجب عليه أن يقول: إّن المدح بالفضائل 
النفسّية أشرف وأصّح، فأّما إنکار ما سواها کّرة  واحدة  فما أُظنُّ َأحدا  ُيساعده 

جميعها وقد حرص ابن فركون على منح هذه الصفات ( 2)فيه ويوافقه عليه"
 :    )الكامل(قوله فمن صور الشجاعة، ابهويتصف لما يتمتع  ممدوحهل

                                                           

 39م، ص : 1934نقد الشعر، قدامة جعفر،تحقيق محمدعيسی ممنون، سنة  (1)

 1934سةنة  القيرواني، تحقيةق محمةدمحي الةدين، مطبعةة مجةازي،العمدة، إبن رشيق  (2)
  129، ص: 2م. ج: 
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مةةةن ذا يضةةةاهي فةةةي المكةةةارم أسةةةرة         
قةةةةةوٌم إذا لبسةةةةةةةةةةةوا الةةةةةدروع حسةةةةةبَتُهم      

 وتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزهم أمداُحهةم فكأنمةةةةةةةةةةةةةةا  

خاللهةةةةةةا           فةةةةةةي الةةةةةةذكر قةةةةةةد ذكةةةةةةر اإلاله
ا حمةةةةةةت فةةةةةةي غيلهةةةةةةا أشباَلهةةةةةةةةةةةةةةةا          أسةةةةةةد 

 (1)جةةةةةةةةال النسيةةةةةةةةةةةةةةم بدوحٍة فأَمالهةةةةةةا 

وكثيرا ما يجمع الشاعر بين صفتين متالزمتين في ممدوحه وهي الشجاعة 
ا أشاد هللا بها في كتابه والكرم، فهو ينتمي إلى أسرة لها من المحامد م

 صورة الخليفة الهمام :        )الطويل(العزيز. ومن 

هةةو الملةةك األعلةةى الهمةةام الةةذي بةةه      
وهةةةةةةةةةةةل يوسةةةةةةةةةةةةف إال إمةةةةةةةةةةةام مؤيِّةةةةةةةةةةةةد            

وهةةةةةةةةةةل يوسةةف إال إمةةةةةةةةاٌم لةةةةةةةةةةعزمةةةةةةةةةةةه     
 ةةةةدرُه   تواضةةةةةةةةةةةةع هلل العظيةةةةةةةةم وقةةةةةة

              (2)تجلت مةن الةدهر الخطةوب الفةوادح
          (3)له تخضع الصيد الملوك الجحاجح

تلةةةين صةةةروف الخطةةةب وهةةةي جةةةوامح    
 (4)لُه فةةةةةةةةةوق آفاق الُنجوِم مطةةةةةةةةةامُح 

ويكرر اسمه  فيوسف يجمع بين صفات عدة أهمها الشجاعة والكرم،
ويمتد الشاعر باألبيات ليصور شجاعته في الفتوحات،  لالستئناس به، 

 وفضله وعفوه في الملمات، يقول:           )الطويل(

سةةةتغزو األعةةةادي والبةةةروُق صةةةوارٌم    
وتملةةةةةةةك أرض هللا غرب ةةةةةةةا ومشةةةةةةةرقا      
حسةةةامَك مسةةةلوٌل وسةةةهمك صةةةائب     

يحةةةةةةةةةةةةفُّ بهةةةةةةةةةةةةا للشةةةةةةةةةةةةهِب رام ورامةةةةةةةةةةةةُح         
وهةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةانٌع مةةةةةةةةةن ذاك وهللُا مةةةةةةةةةةانح        
وجنةةةةةةةةةةدَك منصةةةةةةةةةةوٌر وسةةةةةةةةةةعدك فةةةةةةةةةةاتح     

                                                           

 117( السابق ، صة 1)
 ( الهمام : السيد الشجاع الكريم .2)
 ( الجحجح : السيد السمح ، لسان العرب مادة جحجح.3)
 111( السابق ، صة 4)
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ورفةةةةةةةةدَك ممنةةةةةةةةوٌح وعفةةةةةةةةوَك شةةةةةةةةامٌل            
 صدي مبلَّةةةةةةةةةةغٌ وها أنا يا مةةةةةةةوالي ق

وِبشةةةةةةةةةرَك مبةةةةةةةةةذوٌل وفضةةةةةةةةةلك واضةةةةةةةةةح         
 (1)بما كنُت أرجةةةةةةةةةةوه وتجري رابةةةةةةةةةةةةةةُح 

 ،ممدوحهالشاعر بين الشجاعة والجود في تصوير  وكثيرا ما يمزج      
وكيف ال وهما صفتان متالزمتان حتى ال يكاد باستطاعته الفصل بينهما، 

 )الطويل(              ومن ذلك قوله:في معظم الشجعان واألبطال، 

وكفةةةةةةةةةك للعةةةةةةةةةافين تنةةةةةةةةةدى غمامةةةةةةةةةة           
كةةةةذلك مةةةةن شةةةةأن الغمةةةةام انسةةةةكابها       

 مثةةةةةةةةةةةاَر النقةةةةةةةةةةةةع ليل وفجةةةةةةةةةُرهُ كأن 

وسةةةةةةةةةةيُفك يةةةةةةةةةةذكي جاحمةةةةةةةةةةا متأجَجةةةةةةةةةةا           
إذا مةةةةةةةةةةةا تريةةةةةةةةةةةك البةةةةةةةةةةةارق المتوهَجةةةةةةةةةةةا        

 (2)حسامك يبدو خاضةةةةةةةبا متضرجةةَةةةةا 

جمع الشاعر في صورته بين صفتي الكرم والشجاعة ، ومن حيث أهمية 
كانتا من الصور األكثر حضورا في صوره الصور فإن الشجاعة والكرم 

ومن صوره الدالة على شجاعة السلطان يوسف تصوير خيله  المدحية.
 )الطويل(المدربة القوية وهي تسابق الرياح، فيقول:    

ا سةةةةوابغا       وأرسةةةةلَت فيةةةةه الخيةةةةل قةةةةود 
هةةي المرسةةالُت الغةةر لةةوال انقيادهةةا      
طالئةةةةع شةةةةهٍب قةةةةد حكةةةةين طوالعةةةةا      

 عنهةةةةا الحةةةةةةةةةرُب شهبةةةا منيرة   فتفرجُ 

ُيسةةةةةةةةكن مرتةةةةةةةةاَع القلةةةةةةةةوب اضةةةةةةةةطراُبها       
لصةةةةةةحَّ إلةةةةةةى الةةةةةةريِح العقةةةةةةيِم انتسةةةةةةاُبها         

ةةهب فةةي أفةةق العجةةاج ارتقاُبهةةا      مةةن الشُّ
 (3)إذا كةةةةةةان بالنقِع المثاِر احتجةةةةةةةةاُبها 

                                                           

 111، صة  ديوان ابن فركون ( 1)
 ة 194( السابق ، ص2)
 343صة  ( السابق ،3)
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فهةةةةا هةةةةو ذا والكةةةةرم،  وتتكةةةةرر صةةةةور الممةةةةدوح الممزوجةةةةة بةةةةين الشةةةةجاعة    
همام ومقدام فةي خةوض الحةروب، وهَّةاب وجةواد لألمةوال ،  (يوسف) السلطان

 يقول:        )الطويل(

همةةةةةةةام يزيةةةةةةةُر الحةةةةةةةرَب أسةةةةةةةر ا زئيرهةةةةةةةا           
على الروِع مقداٌم وفةي الوعةِد صةادٌق    

 فجٌد لصدر الدين شةةةةةةةةةاٍف وشارحٍ 

دليةةةةةٌل علةةةةةى النصةةةةةِر المةةةةةؤزر قةةةةةاطُع     
وللمةةةةةةةةةاِل وهةةةةةةةةةاٌب وبةةةةةةةةةالحِق صةةةةةةةةةادُع       

 (1)وجوٌد ألبواِب المكةةةةةةةارِم شةةةةةةةةارُع 

بين جنوده كالقمر صورته رسم يالمغوار ما نراها حين  ممدوحةومن صور 
 :            )الطويل(في ذلك يتوسط بقية الكواكب، يقول

محةةةةةةةألَّ              نجةةةةةةةوَم األفةةةةةةةق جةةةةةةةيش  كةةةةةةةأنَّ 
كةةةةةةةةأنَّ ُطلةةةةةةةةوع البةةةةةةةةدِر عنةةةةةةةةد تمامةةةةةةةةِه         

الضحى وجةه الخليفةِة يةةةةةةةةةةوسف     كأنَّ 
 كأنَّ سنةةةةةةةةا األفِق المةةةةةةةةةةةةةةورَِّد سيفُه 

تواريةةةةةةةةةةةةِه فةةةةةةةةةةةةي نهةةةةةةةةةةةةِر النهةةةةةةةةةةةةةاِر ووردُه               
        (2)محّيةةةةةا ابةةةةةن نصةةةةةٍر والكواكةةةةةَب جنةةةةةُدهُ 

ومةةةا احمةةةر فيةةةه مةةةةن سةةةنا الفجةةةر بنةةةةده     
 (4) (3)وقد راق من تحِت النجيِع فرندُه 

 على البدر يفوق بقية الملوك ، ففضله كفضل السلطان يوسف الثالث فجمال
، ويرسم صورته بين لنور واإلشراق، والجمال والسيطرةسائر الكواكب، في ا

، وقد شبه احمراره كالضحى في مشرق وجههجنوده كالقمر وبقية الكواكب، 
طالع صورة أخرى ون باألعالم الكبيرة.الشبيهة حمرة وجهه بحمرة الفجر 
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على بقية الملوك،  تهسيطر فضل بطله في العطاء والظهور و يصور فيها 
 حين يقول:  )الكامل(

ةةةةةةةا والملةةةةةةةوك كواكةةةةةةةٌب        ال زلةةةةةةةَت شمس 
والخلةةةةةق فةةةةةي دعةةةةةٍة وعةةةةةزَك صةةةةةارٌف         

 من قضْت أحكامةةةةةهُ  تدعو لنصركَ 

يبةةةةةةةةدي ظهةةةةةةةةورَك للوجةةةةةةةةوِد خفاَءهةةةةةةةةا     
هر ممةةا سةةاَءها        (1)ماشةةاء صةةرُف الةةدَّ
 (2)كرما وفضال أن يجيَب دعاَءها 

على بقية الملوك كفضل الشمس  فهذه الصورة تبين فضل ممدوحه       
المشرقة التي تطغى على بقية الكواكب في الظهور، فضال عن كونه ذو عز 
وقدرة ومنعة، تصوير رائع لشاعر حضري عاش في البالط الغرناطي، متأثرا 

 رة.ذفي ذلك بشاعر حضري كالنابغة الذبياني الذي عاش في بالط المنا

  

                                                           

 ( دعة: أي رغد العيش.1)
 374( السابق ، صة 2)
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 ثانيا: صورة السياسي الفطن.

ال شك أن صفة الخالفة واألمور السياسية الجيدة من صفات      
 الخلفاء المهرة، والملوك الفطنة، وهي أمور أحق باإلشادة والثناء، فهذا

حماية بلدانه، لديه الكثير من خبرات الحروب  علی القادر وه اخلليفة
 )الطويل(     ودراية المعارك والغارات ، وفي ذلك يقول:

                        

دريُّ بغةةةةةةةةةةةةةةاراِت الحةةةةةةةةةةةةةةروِب مثةةةةةةةةةةةةةةاقٌف          
يقوم بأعباء السرى وهَو قاعٌد  يغادي 

العةةةةةةةدى فةةةةةةةي ملتقةةةةةةةى الحةةةةةةةرب بةةةةةةةالتي      
ألةةةةةةةةةةةةم يعلمةةةةةةةةةةةةوا أنَّ الخليفةةةةةةةةةةةةَة يوسةةةةةةةةةةةةفا           
ألةةةةةةم يعلمةةةةةةوا أنَّ ابةةةةةةن نصةةةةةةٍر حسةةةةةةامُه           

 إذا حارب ارتاعْت لذابله العةةةةةةةةةةةدى

علةةةةةةةةةةةةيٌم بأسةةةةةةةةةةةةراِر الخالفةةةةةةةةةةةةِة مةةةةةةةةةةةةاهُر            
يقةةةةةةيُم صةةةةةةغا الهيجةةةةةةاء وهةةةةةةو مسةةةةةةافُر     
إذا دهمةةةةةةةت مةةةةةةةا مةةةةةةةنهم مةةةةةةةن تغةةةةةةةادُر     
 مناقبةةةةةةةةةةةةه ُشةةةةةةةةةةةةهَب السةةةةةةةةةةةةماء ُتكةةةةةةةةةةةةاثر     

عةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةروع ال واٍن وال متقاصةةةةةةةةةُر       
 (1)وإن سالم ارتاحْت إليه المنةةةةةةةةةةةةةةةابرُ 

ذو خبرة ودراية بغارات ومغامرات الحروب،  القائد فها هو ذا البطل          
وصاحب علم ودراسة بأمور السياسة والخالفة، يقوم بإدارة أفعاله مقيما كان 
أو مسافرا، يداهم ويقتحم حصون األعداء، فال يغادر منهم أحدا، فضال عن 
مناقبه الكثيرة التي تكاثر شهب السماء، وسيفه الذي ال يقصر في المواقف 

تجمع بين عدة شيم وصفات،  قائدالع صورة أخرى للسلطان الالجادة. ونط
من سيطرته على مقاليد األمور، إضافة  إلى حلمه وعلمه، وحزمه وعزمه، 

 وجوده وبشره، وعزه وتواضعه، وفي ذلك يقول:     )الطويل(                                        
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ألةةم يةةدِر أن الناصةةَر الملةةَك الّرَضةةى          
لةةةةه شةةةةيٌم فةةةةي الحلةةةةم والعلةةةةِم والنةةةةدى     
فحةةةةةزٌم كليةةةةةِث الغةةةةةاِب يحمةةةةةي ذمةةةةةاَره     
وجوٌد كما جةةةةادْت لدى المْحةةِل ديمةٌة    

 تواضةةةةةةةَع فاستعلى بصدِق يقينةةةةةةةةةةه  

إذا قةةةةةةةال فالِمقةةةةةةةداُر مةةةةةةةا شةةةةةةةاء يفَعةةةةةةةُل      
يفةةةةةةةةوق بهةةةةةةةةا كةةةةةةةةلَّ الملةةةةةةةةوك ويْفُضةةةةةةةةُل           

الةةروِع ُمْنصةةةُل       وعةةزم كمةةا قةةد ُهةةةّز فةةي
ةحى المتهّلةلُ وبشٌر كما حيَّة     (1)ةةةةةةةةةةةةةا الضُّ

 (2)وعّز فةةةةةةةةةذلَّ المةةةةةةةةةةةةاكُر المتحةةةةةةةةةةةةيَُّل 

، ممدوحه يوسف الثالثجمع الشاعر بين عدة صور رائعة اتصف بها       
مطاعة، يفوق كل الملوك في الحلم والعلم، وشديد حازم  فهو ملك أوامرة

كليث الغاب الذي يحمي عرينه، وعزم كالسيف القاطع ، وجواد كالمطر 
المنهطل في هدوء ورفق دون رعد وبرق، تشبيه رائع، ومشرق إشراق الضحى 
الواضح، متواضع في يقين وثبات، عزيز ذل كل ماكر متربص صاحب 

ورة أخرى تظهر مدى سيطرته وحنكته في إدارة حيٍل كثيرة . ونطالع ص
 مقاليد الحكم، حيث يقول:                            ) الكامل(

هةةةةذي الخالفةةةةُة قةةةةد ملكةةةةَت قيادهةةةةةا    
هةةةةةةةةةذي مالئكةةةةةةةةةُة السةةةةةةةةةماِء تنزلةةةةةةةةةْت         
هةةةةةذي البشةةةةةائُر قةةةةةد رفعةةةةةَت لواَءهةةةةةا        

هةةةةةةةةةةةذي العةةةةةةةةةةةزائُم كلَّمةةةةةةةةةةةا أعملَتهةةةةةةةةةةةا             
 كُب تستقُل سعوُدهةةةةةةةةاهذي الكوا

وأجلةةةةةةَت فةةةةةةي طلةةةةةةِق السةةةةةةعوِد جياَدهةةةةةةا     
بالنصةةةةةر تنجةةةةةُد فةةةةةي الةةةةةوغى أجناَدهةةةةةا       
وأقمةةةةةةةةَت بالصةةةةةةةةنِع الجميةةةةةةةةِل عماَدهةةةةةةةةا       
أبعةةةةةةةةدت فةةةةةةةةي شةةةةةةةةأِو العلةةةةةةةةى آماَدهةةةةةةةةا        

 (3)لك حيُث ُتطلُع للعدى أضداَدهةةةةا

                                                           

( الديمة : ديم الديمة المطر الذي ليس فيه رعةد وال بةرق أقلةه ثلةث النهةار أو ثلةث الليةل 1)
 وأكثره ما بلغ من العدة والجمع ديم . لسان العرب: مادة د/ي/م .

 172( ديوان ابن فركون ، صة 2)
 225( السابق ، صة 3)
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شئون ملكه، موفق من قبل هللا تعالى يمده بمالئكة  خليفة موفق في إدارت
من السماء لنصرة جنوده الضعفاء في الحروب، ورافع لواء النصر، بعزائمه 
وصنعه الجميل. ويمتد الشاعر باألبيات ليبين مدى حنكة هذا الملك الهمام، 

 في إخماد نار الفتن ليقول:   

كةةةةةةم فتنةةةةةةٍة أخمةةةةةةدتها مةةةةةةن بعةةةةةةد أن           
همةةاُم العةةادُل األرَضةةى الةةذي        هةةذا ال

مةةةةةةةدْت بةةةةةةةأمالك السةةةةةةةماِء جنودهةةةةةةةا     
 لكةةةةةةةةةأنَّ بأنصةةةةةار الهةةةدى قد زلزلْت 

قةةةةةةةةد كةةةةةةةةان أوقةةةةةةةةدها الضةةةةةةةةالل وقادهةةةةةةةةا      
قةةةةةةةاد الجيةةةةةةةوَش إلةةةةةةةى العةةةةةةةدى فاقتادهةةةةةةةا     
ظةةةةةةلَّ األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةان فواصةةةةةةلْت إمةةةةةةةةةةةةةةةةدادها    

 (1)أطوادهةةةةةةا عةةةةداِة وضعضعْت أرض ال

 ومن صور الخليفة المسيطر على ملكه قوله :             ) الوافر(

ى وعلمةةةةةةةةا         لقةةةةةةةةد فةةةةةةةةاق الملةةةةةةةةوَك نةةةةةةةةد 
 لنصةةةةةةةةةةرة ملكةةةةةةةةه األعلى تجةةةةةةةةةةلْت 

                (2)فةةةةةةةةةةال ملةةةةةةةةةةٌك يةةةةةةةةةةروم لةةةةةةةةةةه عنةةةةةةةةةةادا 
 (3)مالئُك ترتقي السبةةةةةةةةةةةع الشدادا 

إمام جواد كريم، صاحب علم وملك عظيم، مؤيد ومنصور من قبل مالئكة 
 الرحمن، ومن صور الخليفة العادل الجواد قوله:            )الطويل(

فيةةةةةةةا ملةةةةةةةك الةةةةةةةدنيا بعةةةةةةةدلك شةةةةةةةيدْت     
مقامةةةةةةةةك محمةةةةةةةةوٌد وعةةةةةةةةدلَك شةةةةةةةةامل    

وحزبةةك منصةةةةةةةةةةةةور وعةةةةةةةةةةزَُّك قةةةةةةةةةاهٌر      

مةةةةةن الةةةةةدين أعةةةةةالٌم وقامةةةةةت مصةةةةةانُع      
وظلةةةةةةةةةك ممةةةةةةةةةةةةةةدوٌد وجهةةةةةةةةةةةةةةةُدك ذائةةةةةةةةةع      
وجةةةةةةةةةةودك مبةةةةةةةةةةذوٌل وحلمةةةةةةةةةةَك واسةةةةةةةةةةع       

                                                           

 226( السابق ، صة 1)
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 (2()1)نداها فطةةةةةةةةةةةاٍم بالنةةةةةةةوال وطامةةةةةةعُ  ةةةةةةٌر والخةةةةةةةالئُف ترتجةةةةةةيوكفةةةةةةةك بحة

أقام الدنيا وشيَّد بلدانا بعدله وقسطه، صاحب المقام المحمود والظل       
الممدود والجهد المعروف، والحزب المنصور ، ويختم ابن ُفركون هذه 

بصفة الكرم والعطاء مشبها كفه  لممدوح العظيمالصفات والشيم الحميدة لهذا ا
  بالبحر الذي يأمل الكل االغتراف منه.

  

                                                           

 . َنَدا الرَُّجُل ِبَماِلِه : أي َجادَ ( 1)
 377( السابق ، صة 2)
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               المجاهد فاتحالا: صورة ثالثً 

لممدوحيهم، إلسالم اشعراء اإلسالمية الجديدة التي منحها  من الصفات     
مدافع عن دين هللا وناصره، ومن ذلك قوله:            الصفة الفاتح والمجاهد ، و 

 )الطويل(

ه        جيةةةادَ  قةةةد أجةةةرى لةةةديكَ  هةةةو النصةةةرُ 
الفتةةةةةةةةةةوِح التةي بهةةةةةةةةةا    أما هةذه بكةةةةةةةةةةةةُر 

 سيف هللا إذ حل ربعةةةةةةةةةةةةةةةةها وسيفكَ 

قيةةةةةةادُه           قةةةةةةد ألقةةةةةةى إليةةةةةةكَ  هةةةةةةو الفةةةةةةتحُ 
أتةةةى الةةةدهُر يةةةدني العةةةّز منةةةك ِبعةةةاَدُه        

 (1)أبةةةةةةةةةةاح به جمع العدى وأبةةةةةةةةةةةةةاده 

ومن فتوحاته أنه فتح صخرة عناد، شمالي األندلس، فهو ملك واثق من    
المؤيد من هللا  المميت نصره موقن من فتحِه، قادر على إبادة أعدائه بسيفه

ارس الجديد( من أعمال طنجة، تعالى. ومن صوره أيضا عندما قام بفتح )ف
يباهي به  بهذا الفتح العظيم، والصنع الجميل، الذي فهنأ السلطان يوسف

كواكب السماء الالمعة، فهو أمر جلل التستطيع أن تصفه أي عبارة، فيقول:                                                   
 )الخفيف (

ناصةةةةةةةةر الةةةةةةةةدين خةةةةةةةةذ إليةةةةةةةةك بشةةةةةةةةارْه        
ُتجتلةةةةةةةى فةةةةةةةي الةةةةةةةبالد غربةةةةةةةا وشةةةةةةةرقا            

ةةةةةةةةةةةةةةا      فتهنةةةأ صنعةةةةةةةةةةةةةةةا جميةةةةةةةةةةةةةةال وفتحةة
 جلَّ وصفا وطةةةةار في الخلق ذكةةةرا

قةةةةةةةةد كسةةةةةةةةتها الفتةةةةةةةةوح أبةةةةةةةةدع شةةةةةةةةارْه       
فتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهي الكواكةةةةةةةةةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياره              

يحتلةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّل مسةةةةةةةمٍع أخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاره        
 (2)ةداُه  كلُّ عبةةةةةةةةةةارهقصرْت عن مةةةةة
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مدينة طنجة التابعة السلطان يوسف الفاتح، وقد فتح  قائدال ممدوحصورة ال
للمغرب، فخذ هذه البشرى لتهنئ بها النجوم النيرة في أقصى السماء، لهذا 

الحدث العظيم الذي ال تستطيع العبارات أن تصفها، ومن ذلك أيضا قوله:                            
 ) الكامل(

 مثلةةةةةةةةةك يقتةةةةةةةةةدي          هةةةةةةةةةذا الجهةةةةةةةةةاد وإنَّ 
هةةةةذا الهةةةةدى قةةةةد الح نةةةةور صةةةةباحِه       
هةةذي الفتةةةةةةةةةةةوح َتِجةةلُّ عةةن إخفائةةِةةةةةةةةةةةها     

 فانهض لمةةةةةا قد شئت غير مدافةةةةةةةةةةعٍ 

فيةةةةةةةةةةةةةه بآثةةةةةةةةةةةةةار النبةةةةةةةةةةةةةّي المرسةةةةةةةةةةةةةِل               
يهةةةةةةدي سةةةةةةبيل الرشةةةةةةد كةةةةةةلَّ مضةةةةةةلِل      

ِل   فالحةةةةةةةةةةةال ناطقةةةةةةةةةةةٌة بشةةرِح المجمةةةةةةةةةةة
 (1)تفتْح بسعدك كّل بةةةةةةةةاب مقفةةةةةةةةةةل

غير مدافع وإنما فاتح منتصر فالحال  ،فاتح فتوحات كبيرةو فممدوحه بطل 
صلى هللا عليه -ظاهر وواضح بكل هذه الفتوحات مقتدي بآثار النبي محمد 

 ومن هذا القبيل قوله:                 )الطويل ( -وسلم

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد كأنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا        هللف أعةةةةةةةةةةةةةةةالم 
سةةةةةةةةتنهض للغةةةةةةةةارات خةةةةةةةةيال مغيةةةةةةةةرة                      

 وما ذاك إال حيث أنت ممةةةةةةةةةلك

سحاٌب وشمُس األفق طلعتةك الغةرَّا        
تطيةل ارتياحةةا وهةةي مةا قاربةةت خمةةرا           

 (2)قواعدها طوعةةةةةةةةةا وكفارها قهةةةةةةةةةةةةةةةةةرا

رايات وأعالم الجهاد محلقة في  قادر على قهر أعدائه، رافع مسيطرفهو 
، وما ذاك إال ربة على اإلغارة والكر والفرسماء المعركة يعقبها خيال مد

من صوره التي تدل . و على قهر أعدائه اعلى زمام األمور قادر  الكونه مسيطر 
 :         )الكامل(ه قوله يصف بعض معاركه فيقولعلى بطولة ممدوح
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العةدى      فةي أرضِ  لما التقةى الجمعةانِ 
أال اقةةةةةةةدموا        الجهةةةةةةةادِ  نةةةةةةةادى بأبطةةةةةةةالِ 

فتسةةةةةةةةةةةةارعوا إلةةةةةةةةةةةةى داعةةةةةةةةةةةةى الهةةةةةةةةةةةةدى          
علةةةةةةيهم أرضةةةةةةهم فةةةتةةةوقفةةةةةةةةةةةةوا        ضةةةةةةاقْت 

 وتجمعت فةةةةةةرق العةةةةةةةةدا ثم انثنت

          جمعهةةةةةةةةم ببةةةةةةةةأس معجةةةةةةةةلِ  ورميةةةةةةةةتَ 
          فةةةةةةةةةةةيهم نظةةةةةةةةةةةرة المتأمةةةةةةةةةةةلِ  وأجةةةةةةةةةةةالَ 
             عةةةةةن سةةةةةبل النجةةةةةاة بمعةةةةةزلِ  والةةةةةرومُ 
        يجمةةع نفسةةه فةةي الجةةةةةةةةةةدولِ  والمةةةةةةاءُ 

 (1) مةةةةا بين منهةةةةزٍم وبين مجةةةةةةةةةدلِ 

هذه المعركة وما دار فيها في تصويره ل القائد وتتجلى مقدرة هذا البطل
على اإلقدام، فما كان بطريقة قصصية رائعة، وقد نادى في القوم وحثهم 

منهم إال باإلسراع لرفع راية اإلسالم، ومحاصرة األعداء، المنهزمين منهم 
 والموثقين.

والغرض من هذه الصورة إظهار فضل الممدوح، وإعطائه صفة التميز عن 
 نجدة المستغيثين. وأباقي الملوك، وال يتحقق هذا الثناء إال بفتح 

 :   )الطويل(صور بعض سفنه البحريةي المجاهد قولهو  فاتحالومن صور 

ةةا    األسةةاطيلَ  فةةي البحةةرِ  وأرسةةلتَ  نزع 
ا متالعبةةةةةةةةةا            هيةةةةةةةةراوغ بعةةةةةةةةةٌض بعضةةةةةةةةة

وقةةةةةةةةةةةةةد جللوهةةةةةةةةةةةةةا بالسةةةةةةةةةةةةةواِد كأنمةةةةةةةةةةةةةا            
 ويطفةةةةةةةةةةةو حباب المةةةةةةةاء في جنباتها

أقطةةةةةةةةةةةار العةةةةةةةةةةةدى وُتبةةةةةةةةةةةاكُر             تةةةةةةةةةةراوحُ 
    (2)كمةةةةا لعبةةةةْت وْسةةةةط الفةةةةالِة جةةةةآزُر 

مجادُفهةةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةةدٌب وهةةةةةةةةةةةنَّ نةةةةةةةةةةةواظُر             
 (3)كما فتحت وسَط الرياض األزاهرُ 
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فقد صور سفن ممدوحه البحرية وهي تلعب وسط األمواج كما لعبت       
قادرة  وسط الفالة البقر الوحشي، وهذا يدل على سرعتها وحركتها السهلة،

زبد البحر بتشبيهه لثم يختم صورته  على الكر والفر والمراوحة والمباكرة، 
الذي يطفو على سطح األمواج باألزهار التي تفتحت وسط  ،األبيض

في غزوه لألعداء، المجاهد  قائدهذا البراعة أيضا يصور الرياض. ومن ذلك 
 :      )الكامل(حيث يقول

هةةةةةذي خالفةةةةةُة ناصةةةةةر الةةةةةدين الةةةةةذي       
ولسةةةةةوف ُيبةةةةةذل فةةةةةي جهةةةةةاِد عةةةةةداتها     

لَفةةةةةةى كةةةةةةل بةةةةةةاٍغ مسةةةةةةرٍف       ولسةةةةةةوف يُ 
لكةةةةةةةأن بةةةةةةةه والحةةةةةةةرب توقةةةةةةةد للعةةةةةةةدى              
لكةةةةةةةةةأن بةةةةةةةةةه يغةةةةةةةةةزو كتةةةةةةةةةائبهم وقةةةةةةةةةْد             

 لكأن به والةةةةةةةةةةةةروم عنةةةةةةةةةةةةةةد لقائةةةةةةةةةةةةه

يغةةةةةةةةزو وأمةةةةةةةةالك السةةةةةةةةماء جنودَهةةةةةةةةا       
طةةةةةةةوع المكةةةةةةةارم والعلةةةةةةةى مجهودَهةةةةةةةا         

ب وْهَو وقودهةةةةَةةةةةةا    يصلى بنار الحةةةةةةةر 
نةةةةةةةةةةةار ا بمنهةةةةةةةةةةةلُّ النجيةةةةةةةةةةةِع خمودَهةةةةةةةةةةةا            

جالةةةةْت جيةةةةاُد النصةةةةِر كيةةةةف يريةةةةدَها        
هةةةةةةةةةا وعديدهةةةَ   (1)ةةةةةةةالةةةةم يغن عنها عدُّ

تذكر المصادر أن الخليفة يوسف الثالث كان "فارسا نبيال ، مولعا        
بركوب الخيل والقنص، وكان سياسيا ماهرا ، يميل إلى الرفق بالرعية، ويأخذ 

لذا صوره قائدا  (2)العفو والصفح، وكان مثال فريدا بالبر بأخويه وأقاربه"
 فاتحا، كما في قوله:            )الطويل(
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اإلسةةةةةةالم والملةةةةةةك الةةةةةةذي           فيةةةةةةا ناصةةةةةةر
كةةةةةأن بةةةةةولّي الكفةةةةةر قةةةةةد خةةةةةاب سةةةةةعيُه         

 بك استنصر الدين الحنيف فأصبحْت 

يعةةةةةةةةةةةةم نةةةةةةةةةةةةداه القاصةةةةةةةةةةةةدين وجةةةةةةةةةةةةودُه       
         (1)وقةةةّدت هةةةةةةةةةةةةواديه  وقيةةةةةةةةةةةةةّد شةةةُرودهُ 
 (2)تجةةةةةةةةةدُد عهدا بالجهةةةةاِد  جنودُه 

فهو مقيد هروبهم، و الملك المجاهد هازم الكفار  هذافي كون ال شك ف     
وتعد هذه ليس ذلك بغريب أو جديد، مرة بعد مرة،  هللا تعالىناصر دين 

 .ممدوحه القائدمن أشرف صور  الصورة

وقد قلت صوره المتصفة بالعدل ألن العدل من صفات القضاة وليس         
الحروب واألزمات فهي  الملوك والخلفاء. أما الذكاء والفطنة وحسن إدارت

من صفات الملوك والقادة المتمرسين، وبذلك وفق الشاعر في منح الصفات 
التي يستحقها ممدوحه القائد والتي تتناسب مع سلطته، وبذلك تعد هذه 
الصور بمثابة سجل لوقائع هذا العصر خلد مآثر هذا القائد البطل والسلطان 

اع أن يخلد بطوالت هذا القائد الناصري، وحسب ابن فركون فخرا أنه استط
 اإلسالمي حينذاك، ويصور ما اعتراه من شدة ورخاء.

  

  

                                                           

َده1) : َطةةةةرَده. لسةةةةان العةةةةرب مةةةةادة ( وَشةةةةَرَد الرجةةةةُل ُشةةةةرودا : ذهةةةةب َمْطةةةةُرودا . وَأْشةةةةَرَده وَشةةةةرَّ
 .ش/ر/د

 142ابن فركون ، صة  ( ديوان2)
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 المعجم الشعري :

لكل شاعر ألفاظ معينة تعينه في التعبير عن أفكاره وعواطفه، وكلما     
شعره مقبوال مستحسنا  كانت ألفاظه سهلة المخرج بعيدة عن التنافر كلما كان

ين. "ويقصد بالمعجم الشعري، تلك األلفاظ التي لها أهميتها البالغة لدى المتلق
إلى المتلقين، كما أن هذه في بناء القصيدة، في وسيلة الشاعر لنقل تجربته 

األلفاظ ليست مجرد مصطلحات منطقية لنقل األفكار، لكنها في الشعر 
أرواح تختزن في داخلها الشاعر وإحساساته، وهي قادرة على منح دالالت 

وعلى الشاعر أن يتخير األلفاظ المناسبة للمقام الذي  (1)فاعليات خاصة" 
للموضوع الذي يشرع فيه، والمطالع لشعر ابن فركون يجد  يب يه، ومالئمتة

أنه نوع بين مفرداته المختلفة مما يدل على مدى ثقافته واطالعه على كثير 
بعض والقارئ لديوان ابن فركون يطالع  من المعارف والعلوم المختلفة.

 غريبة في شعره مثل قوله :ظ اللفااأل

كةةةأن الضةةةحى وجةةةه الخليفةةةِة ُيوُسةةةٍف     
 ةةةةةةةأن َسَنا األُْفِق المةةةةةَورِد سيُفةةةةةةةةةه ك

        ومةا اْحمةر فيةه مةن َسةَنا الَفِجةر َبنةةُدهُ 
 (2)وقد راق من تحت الَنِجيِع َفِرْنةةةةةةةُدهُ 

وفرنده( وهي أسماء فارسية دخلت اللغة العربية في العصر  –كلفظة) بندُه 
األندلسي، وقد نجد ألفاظا عربية تعتريها الغموض وما ذلك إال "المتداد 
الزمن بيننا وبينه، فقد سقطت ألفاظ من اإلستعمال مع األيام، ومع ذلك فإن 

                                                           

، طبعةةةة الهيئةةةة 241( قضةةةايا النقةةةد األدبةةةي المعاصةةةر، د/ محمةةةد زكةةةي عشةةةماوي، صةةةة 1)
 م.1975العامة للكتاب اإلسكندرية، سنة المصرية 

 134( ديوان ابن ُفركون ، صة 2)
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فيها مع شعراء السمة العامة لشعره هي وضوح مفرداته، وهذه سمة يشترك 
  (1)عصره"

 األلفاظ الموروثة: أوال: 

متأثرا وقد استخدم الشاعر بعض األلفاظ الموروثة من المعجم اللغوي القديم 
فقد  ،بشعراء المشرق البارزين، فكان يجاريهم في األلفاظ والصور والمعاني

استفاد من صورهم واستعاراتهم ووظفها في شعره ، فقد تأثر بالنابغة الذبياني 
 في مدحه للنعمان بن المنذر حين قال :

    (2)فإنك شمٌس والملوك كواكٌب          إذا طلعت لم يبد منهن كوكُب 

 وفي ذلك يقول ابن فركون :

  (3)للوجوِد خفاِئهةةةةا  الِزْلَت شمسا والُملوُك كواكُب        ُيبدي ظهوركَ 

 ويقول في موضع آخر : 

  (4)كأن ُطلةةةةةوَع الَبدِر ِعنةةةةد َتماِمةةةةةةةةةةِه      ُمَحيا  بن َنْصٍر والَكواِكُب ُجنُدهُ 

وصورة ابن فركون هذه أقوى في الداللة من صورة النابغة الذبياني، إذ تدل 
ي والحاضر، فهو شمس منذ )ال زال( على االستمرار والديمومة في الماض

زمن مضى والزال كذلك وبقية الملوك كواكب تختفي في وضح النهار 
                                                           

( الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته وخصائصه، د/ قاسم الحسيني، 1)
 390م. صةة1986، سنة 1بيروت ط–الدار البيضاء  -الدار العالمية للكتاب

، دار المعةةةرف ، 2الفضةةةل إبةةةرا يم، ط (  ديةةةوان النابغةةةة الةةةذبياني، تحقيةةةق أ/ محمةةةد أبةةةو2)
 ة 73القاهرة،  صة 

 374(  ديوان ابن فركون صةة 3)
 134(  ديوان ابن فركون صة  4)
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، والتأكيد يأتي لمن  وإشراق شمسها. وصورة النابغة احتاجت لتأكيدها بإنَّ
 يشك في كونه ملك، لذا كانت صورة ابن فركون أبلغ في التصوير.

  مدح سيف الدولة :وقد تأثر أيضا بالمتنبي ، ومن ذلك قول المتنبي ي 

  (1)وقفت وما في الموت شٌك لواقٍف     كأنك في َجفِن الّردى وهو نائم

 تأثر به ابن فركون في تصويره ليوسف الثالث في قوله:

ةةةةةةةةةةا            وَجفُن الّردى عنك قد أُغِمضا      بقيُت ألمثالةةةةةةةةةةةةِه سالم 
(2)  

 ي أكثر من موضع ومن ذلك قول بشار :وقد تأثر أيضا ببشار بن برد ف

  (3)كأن مثار النقع فوق رؤوسهم          وأسياَفَنا ليٌل تهاوي كواكبةةةةةةةةةه     

 ويقول ابن فركون :

 ( 4)كواِكَب َتبدو للُدُجنةةةةةةةِة في َجنِح        َعواليِه في النقع المةةثاِر تخاُلهةةةةةةةةا    

 وقد تفوق بشار في تصويره المركب على من أتو بعده، وقوله أيضا:  

  (5)حسامك يبدو خاضةةةةةةةبا متضرجةةةةةةا       كأن مثةةةةةةةةةةةاَر النقع ليل وفجةةةةةةةةةُرهُ    

                                                           

هةةة( 354(  ديةةوان المتنبةةي، ألحمةةد بةةن الحسةةين الكةةوفي أبةةو الطيةةب المتنبةةي )المتةةوفى: 1)
 ، المكتبة الشاملة المكية1/132ج
 192(  ديوان ابن فركون، صة 2)
م، 1996،سةنة 1ن بشار بن برد ، حسين حموي، لبنةان بيةروت، دار الجيةل، طةة (  ديوا3)

 ة 264/ صة1ج 
 182(  ديوان ابن فركون صةة 4)
 ة 194(  ديوان ابن فركون، ص5)
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فقد تأثر ابن ُفركون بكثير من شعراء المشارقة أمثال المتنبي وأبي تمام 
دربهم واقتفى أثرهم. فنجد تأثره ببعض ألفاظ والبحتري والمعري وسار على 

 المعري في قوله:

  (1)أال في سبيِل الَمْجِد ما أنا فاعل     َعفاٌف وإْقداٌم وَحْزٌم وناِئل

 فقد تأثر به ابن ُفركون حين قال: 

            (2)ةةةةةةةةةةُل  إمةةةةةةةةةةاٌم له حلم وعلٌم ونائةةةةةةةٌل             وحةةةةةةةزٌم وإقداٌم ومجٌد مؤثةةةةةةة
 وحين يقول:

 (3)أال في سبيل هللا ما لقيتُه من        تألمهةةةةةةةةا نفٌس جزيُل ثوابهةةةةةةةا
 وقد تأثر بابن مشرف في لفظة )اإلمام الهمام( حين قال:

  (4)أمام همةةةةةةةام باسل باذخ العةةةةةةةةةةال        له بسطتا فضل وفصل على العدى
 (6()5)تجلت من الدهر الخطوب الفوادح    الملك األعلى الهمام الذي به هو

 وقد تأثر بشعراء سابقين في قوله:
 (7)مةةةةةةآثر عظمتها العجةةةةةةةةةم والعةةةةةةةةرب       آبةةةةةةةةةةةاؤه النفةةةةةةةةةةةر الغةةةةةةةةةةر الذين لهةةةةم

                                                           

( ديةةةوان سةةةقط الزنةةةد ، ألبةةةي العةةةالء المعةةةري ، شةةةرحه وضةةةبط نصوصةةةه وقةةةدم لةةةه عمةةةر 1)
 227م، صةةة 1998، سنة 1فاروق الطباع، شركة دار األرقم بيروت، طة 

  173( ديوان ابن فركون ، صة 2)
 342( ديوان ابن فركون ، صة 3)
هةةةة ، صةةةة  1285( ديةةةوان ابةةةن مشةةةرف، احمةةةد بةةةن علةةةي بةةةن حسةةةين بةةةن مشةةةرف ، ت : 4)

 ، المكتبة الشاملة المكية.113
 ( الهمام : السيد الشجاع الكريم .5)
 111( ديوان ابن فركون ، صة 6)
 148( السابق ، صة 7)
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 وقد سبقه مهيار الديلمي، حين يقول:

  (1)من النفر الغّر الذين ببأسهم          ونعمائهم تلقى الخطوُب الفوادحُ  

 وقد تأثر بابن نباته المصري في قوله:

  (2)والذي كفُّه من الغيث أندى          والذي لفظه من الروِض أنضر 

 وفي ذلك يقول ابن فركون:

هو الناصر المولى  الذي جوُد كفِه       من الغيث أندى أو من الشمِس 
 أشهر  

 كما تأثر بابن عبدربه في قوله:

   (3)يا َمن عليِه رداُء البأِس والجوِد       من جوِد كفَِّك يجري الماُء في العودِ 

 وقد اقتبس من كتاب هللا بعص صورة كما في قوله:

 (4)فةةةتةةةوقفةةةةةةوا       والمةةةةاء يجمع نفسه في الجةةةةةةةةدولضاقت عليهم أرضهم 

 
                                                           

هةة /  428( ديوان مهيار الديلمي مهيار بن مرزويه، أبو الحسن الديلمي المتوفى سةنة )1)
 تم استيراده من نسخة: المكتبة الشاملة المكية  440/ صة1م( جة  1037

 768( ديوان ابن نباتةة المصةري، لجمةال الةدين بةن نباتةة المصةري الفةاروقي )المتةوفى: 2)
، أعةده للشةاملة: 235/ صةةة 1لبنةان ، جةة –هة( الناشةر: دار إحيةاء التةراث العربةي، بيةروت 

 رابطة النساخ، تنفيذ )مركز النخب العلمية( 
بةن حبيةب بةن ُحةدير بةن  ( ديوان ابن عبةد ربةه األندلسةي، ألحمةد بةن محمةد بةن عبةد ربةه3)

، تةةةم اسةةةتيراده مةةةن نسةةةخة : المكتبةةةة  70/صةةةة 1م ( جةةةة 939سةةةالم أبةةةو عمةةةر، المتةةةوفي، 
 الشاملة المكية.

 197( ديوان ابن فركون ، صة 4)
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  (1) من قول هللا تعالى: )َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت(

وبذلك نهل من سابقيه واستفاد من معاصريه، فامتازت صوره بالفصاحة 
إال أنه كرر بعض األلفاظ  والسالسة والوضوح وال سيما في مديحه للملوك،

 والتراكيب في صوره المدحية، كونها صفات الملك التي ال تتغير .

 التكرار :ثانيا: 

تكرار يحمل في ثناياه دالالت نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها  فكل     
طبيعة السياق الشعرّي. "التكرار من أهّم األدوات الجمالّية التي تساعد 

تشكيل موقفه وتصويره، والبّد أن يرّكز الشاعر في تكراره، كي  الشاعر علی
ال يصبح التكرار مجرد حشو، فالشاعر إذا كّرر وألّح فقد أظهر للمتلّقي 
أهمّية ما يكّرره مع اإلهتمام بما بعده، كي تتّجدد العالقات، وتثري الدالالت 

األلفاظ قد  والمطالع لشعر ابن فركون يجد بعض  (2)وينمو البناء الشعري"
في هذه كررها الشاعر في صوره المدحية، "ولعل السبب في ذلك أنه وجد 

لتعبير عن معانيه، فآثر تكرارها في كل مرة عرض االمفردات والتراكيب قدرة 
له فيها أحد هذه المعاني، التي يستوجب وجود مثل هذه المفردات 

إذ تعمل تقنية التكرار على إبراز المعنى وتقريره في النفس،  ( 3)والتراكيب"
وقد "لجأ  والعناية بممدوحه والتركيز على صفات أساسية في ممدوحه.

                                                           

 118( سورة التوبة صة 1)
( الصةةورة الشةةعرية عنةةد أبةةي القاسةةم الشةةابي، مةةدحت سةةعيد الجبةةار، ليبيةةا، الةةدار العربّيةةة 2)

 . 47م، صةة 1984للكتاب،سنة 
 171( ابن فركون األندلسي، شاعر غرناطة، صةة3)
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الشعراء إلى تكرار اإلسم الممدوح حرصا منهم على التنويه به، واإلشادة 
 (1)بذكرِه تفخيما  له في القلوب واألسماع"

استخدام هذه التقنّية الفنّية على مستوى  وقد دأب ابن فركون علی       
قصائده ليصور أهمية ما يمنحه لممدوحه من صفات، وقد ورد التكرار عند 
ابن فركون على مستوى عدة أبيات، فمن ذلك تكرير اسم اإلشارة في عدة 

 أبيات:

هةةةةةةذي الخالفةةةةةةُة قةةةةةةد ملكةةةةةةَت قيادهةةةةةةا    
هةةةةةةةةةةذي مالئكةةةةةةةةةةُة السةةةةةةةةةةماِء تنزلةةةةةةةةةةْت         

قةةةةةةد رفعةةةةةةَت لواَءهةةةةةةا        هةةةةةةذي البشةةةةةةائُر 
هةةةةةةةةةةةةذي العةةةةةةةةةةةةزائُم كلَّمةةةةةةةةةةةةا أعملَتهةةةةةةةةةةةةا             

 هذي الكواكُب تستقةةةُل سعوُدهةةةةةةةةا

وأجلةةةةَت فةةةةي طلةةةةِق السةةةةعوِد جياَدهةةةةا     
بالنصةةةر تنجةةةُد فةةةي الةةةوغى أجناَدهةةةا       
وأقمةةةةةةَت بالصةةةةةةنِع الجميةةةةةةِل عماَدهةةةةةةا       
أبعةةةةةةدت فةةةةةةي شةةةةةةأِو العلةةةةةةى آماَدهةةةةةةا        

 (2)ُتطلةةةُع للعدى أضداَدهةةةةالك حيُث 

 ومن تكرار الجمل قوله: 

ألةةةةةةةةةةةم يعلمةةةةةةةةةةةوا أن الخليفةةةةةةةةةةةة يوسةةةةةةةةةةةفا           
 ألم يعلموا  أن ابن نصٍر حسامةةةةةةةةةةةُه           

مناقبةةةةةةةةةةه ُشةةةةةةةةةةهَب السةةةةةةةةةةماء ُتكةةةةةةةةةةاثر      
 (3)ةةةةةةةةروع ال واٍن وال متقاصرُ عن الة

                                                           

، تحقيةق 74، صةة 2( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، البن رشيق القيرواني، ج1)
 م.1964، مصر المكتبة التجارية الكبرى سنة 3محمد محيي الدين عبدالحميد، طة

 225( ديوان ابن فركون ، صة 2)
 199( السابق ، صة 3)
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أساسيين هما مستوى إيقاعي شيئين في الشاعر تمثل  أ إليهلج ذيفالتكرار ال
، واآلخر داللي نفسي، لمن ينكر حقيقة ممدوحه الواضحة، ومن موسيقي

 ذلك قوله: 

هو اليوسفيُّ النةةةةةةاصُر الملةك الةةةةةةةةةذي    
هةةةةةةو اليوسةةةةةةفي العةةةةةةالُم العلةةةةةةُم الةةةةةةةذي      

 ةةةةةذيفهذا إمةةةةةةةةةاٌم تةةةةةةةةةةةةةةابٌع جةةةةةةةةةةدُه الةةةةةةة

عةةةةةةةةةةةزائمُه تخشةةةةَى ورحمةةةةةةةةةةةةةاُه ُترَتجةةةةى       
عواملةةةُه شةةةهٌب مةةةن النقةةةِع فةةةي دجةةةى        

 (1)غدا سّيَد االنصار أوسا وخزرجةةةةا

فقد كرر )هو اليوسفي( واسم الموصول )الذي( ثالث مرات، وتكرار         
اسم الممدوح لالستئناس والتلذذ بذكره، واالهتمام بشخصه، واالرتفاع من 

 شأنه. ومن تكرار االسم قوله:
هةةةةةو ناصةةةةةر الةةةةةدين الخليفةةةةةة يوسةةةةةٌف     

ملةةةةةةةةك كةةةةةةةةأن الشةةةةةةةةمس غةةةةةةةةرة وجهةةةةةةةةه          
 ةةةةةةةةةود يمينةةةةةةةةةِه    ملك كةةةةةةةةةةةةةأن الغيث جةة

              (2)ملةةةةك غةةةةدا كهةةةةةف الملةةةةوك ثمالهةةةةةا
تهةةةةةدي إلةةةةةى سةةةةةبِل الهةةةةةدى ضةةةةةاللها           

 (3)مهما أنال القةةةةةةةةةةةاصدين  نوالهةةةةةةةةةةا 

                                                           

 194( السابق ، صة 1)
( ثمالهةةا: الملجةةأ وال يةةاث . قةةال أبةةو منصةةور : معنةةاه أن يكةةون ثمةةاال لهةةم أي :  ياثةةةا 2)

وقواما يفزعون إليه . والثمل : المقام والخفض ، يقال : ثمل فالن فما يبرح . واختار فالن 
الن ثمةال بنةي : ال يةاث . وفة -بالكسةر  -دار الثمل أي : دار الخفض والمقةام . والثمةال 

 فالن أي : عمادهم ، و ياث لهم يقوم بأمرهم ؛ قال الحطيئة :
 فدى البن حصن ما أريح فإنه     ثمال اليتامى عصمة في المهالك

وقةةال اللحيةةةاني : ثمةةال اليتةةةامى  يةةاثهم . وثملهةةةم ثمةةال : أطعمهةةةم وسةةقاهم وقةةةام بةةةأمرهم ؛ 
 : -ليه وسلم صلى هللا ع -وقال أبو طالب يمدح سيدنا رسول هللا 

وأبةةةيض يستسةةةقى الغمةةةام بوجهةةةه     ثمةةةال اليتةةةامى عصةةةمة لألرامةةةل.   لسةةةان            
 العرب، مادة ث/م/ل.

 116( السابق ، صة 3)
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 فقد كرر لفظة )ملك( ثالث مرات البراز مدى أهميته في قلب الشاعر.ومن
 تكرار الجمل، ما نطالعه في استفهامه على مستوي البيتين اآلتيين:

أولةةةةةيس مةةةةةن أوصةةةةةافَك الشةةةةةيُم التةةةةةي      
 التةةةةي   أولةةةةيس  مةةةةن أوصةةةةافَك الهمةةةةمُ 

 

غةةةةةةةةدت الملةةةةةةةةوك بةةةةةةةةذكرها َتَتبةةةةةةةةاهى        
 (1)لنةةةةةةةةةةيرات ُعالهةةةةةةةاتبغي النجةةةةوم ا

 ومثل ذلك قوله:

إمةةةةةةةةةةاٌم مؤيِّةةةةةةةةةةد            وهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل يوسةةةةةةةةةةف إال 
 ةاٌم لةةةةةةةةةةعزمةةةةةةةةةه ةل  يوسف إال  إمةةةةوهةةةةةةة

لةةةه تخضةةةع الصةةةيد الملةةةوك الجحةةةاجح          
 (2)صروف الخطب وهي جوامح تلين

وقد ألح ابن ُفركون على تكرار لفظة الهمام في جل صوره         
الجامعة والمحببة للملك المدحيه،)في قصائد عدة( ولعلها كانت الصفة 

 يوسف الثالث، حيث كان يقول مفتخرا:

أنةةةةا الهمةةةةام الةةةةذي ُتخشةةةةى عزائمةةةةةةةه          
 أنا اإلمةةةةةةةةةام الذي ُترجى مكةةةةةةةةةارمه

فةي الحةرب أن كتَّةب األجنةاد أو كتبةا    
 (3)هلل منها خةةةةةةةةةالٌل فاقت السحةةةةةةةةةةةبا  

وبذلك كان التكرار سمة أساسية في صور ابن فركون على مستوي عدد من 
القصائد كلفظ)الهمام( وعلى مستوى عدة أبيات كما في األبيات السابقة، وقد 
منح هذا التكرار "النصَّ إمتدادا  وتناميا  في الصور واألحداث لذلك يعّد نقطة 

                                                           

 169( السابق ، صة 1)
 111( السابق ، صة 2)
 13( ديوان يوسف الثالث، صة 3)
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فضال عن    (1)النّص"إرتكاز أساسية لتوالد الصور واألحداث وتنامي حركة 
أثره العظيم في توفير الجانب الداللي والموسيقّي، ويكشف عن لواعج الشاعر 

 واهتماماته الداخلية. 
  

                                                           

المغةةرب، إفريقيةةا الشةةرق، (حركيةةة اإليقةةاع فةةي الشةةعر العربةةي المعاصةةر، حسةةن الغرفةةي، 1)
 .84م، صة 2001سنة 
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 الموسيقى الشعرية.

الشعر فن يخاطب المشاعر واألحاسيس، والموسيقى كالم موسيقي      
يطرب األذان واألسماع، " فللشعر نواح عدة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما 
فيه من جرس األلفاظ، وانسجام في توالي المقاطع، وتردد بعضها بعد قدر 

تقبل فاألذن هي المس (1)معين منها، وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر"
األول للشعر، فإذا حسن الجرس الموسيقي استحسنت الصور واألخيلة بعد 

 ذلك.

كما أنها تعد من أهم عوامل اإلطراب والتناغم في النفس"هذا إلى جانب أنها 
تهب الكالم مظهرا  من مظاهر العظمة والجالل، وتجعله مصقوال  مهذبا ، 

 ن: خارجية وداخلية.وهي قسما (2)تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه".
 أواًل: الموسيقى الخارجية 

وتتمثل الموسيقى الخارجية في الوزن والقافية ويعد الوزن سمة الشعر      
األساسي، فهو "أعظم أركان حّد الشعر وَأْوالها به خصوصّية، وهو مشتمل 

، وبه يتميز الشعر من النثر، وقد نظم ( 3)على القافية، وجالب لها ضرورة"
ابن فركون صور بطله على عدة بحور شعرية، مال إليها الشعراء القدماء 
كالبحر الطويل، والكامل، والبسيط، وإن كانت هذه البحور كثيرة المقاطع 
تتناسب مع فن المديح كما أشار بعد النقاد، إال أن ابن فركون نظم فيه أيضا 

                                                           

( موسةةةيقى الشةةةعر د/ إبةةةرا يم أنةةةيس ، مكتبةةةة األنجلةةةو المصةةةرية. الطبعةةةةة السةةةابعة، سةةةنة 1)
 7-6م  صة 1988

 16( موسيقى الشعر إبرا يم أنيس، صةة 2)
 .134، صة1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده البن رشيق جة3)
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تهاني، وغير ذلك. فالشاعر األصيل ماكان ليقف قبل الغزل والرثاء وال
صياغة ما في نفسه من عواطف مختلفة مفكرا  أو متأمال  في طبيعة اإلطار 
اإليقاعي المحتوي لقصيدته، فالوزن الشعري يأتي دائما  وأبدا  تاليا  لسيل 

 األحاسيس المتفجر بالكلمات الموحية.

"وقد غلب على ابن فركون استخدامه األوزان التامة ذات المقاطع الطويلة في 
فهو شاعر طويل النفس يعرض أفكاره وصوره  (1)شعره، أما المجزوءة فقليلة"

في ألفاظ وتعابير كثيرة تتناسب مع األبحر الطويلة. فاحتل بحر الطويل 
ك جدول يوضح نسبة المرتبة األولى عند الشاعر يليه الكامل ثم البسيط. وها

 كل بحر على حدة:

عدد القصائد  البحر م
 والمقطوعات

 النسبة المئوية

 % 50.9      26       الطويل 1

 %   25.4  13      الكامل 2

 %  9.8   5      البسيط  3

 

                                                           

 

 185شاعر غرناطة ، قاسم القحطاني، صةة ( ابن فركون األندلسي1)
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وهذا الجدول يوضح نسبة استخدام الشاعر لهذه البحور الشعرية في فن 
 قوله:المدح، ومن بحر الطويل 

هةةو الملةةُك المةةولى الهمةةاُم الةةذي لةةُه        
ورأي رشةةةةةةةةةةةيٌد لةةةةةةةةةةةو تقةةةةةةةةةةةادَم عهةةةةةةةةةةةةُدُه              

 من النفةةةةةةةةر الغةةةةةةةةةرِّ الذين وجوُهُهم          

مكةةةةةةةةارُم تُةةةةةةةةةزري بالغَمةةةةةةةةائم ُمْسةةةةةةةةبلْه       
         ( 1)ألّملةةةةةةةةةه فيةةةةةةةةةه الرشةةةةةةةةةيد وأمَّ لةةةةةةةةةةةةةةةةةهْ 

ةةةةةةةلْه  إلشراقهةةةةةةةةةا تعنو البدورُ   (2)مكمَّ

وقد جاء مقبوض العروض والضرب، ومن بحر البسيط المخبون العروض 
 والضرب، قوله:

مةةن كةةابن نصةةٍر إذا عةةد الملةةوك بهةةا    
 آبةةةةةةةةةةةاؤه النفةةةةر الغةةةةةةةةةةر الذين لهةةةةةةةةةةةةةةم

ينتسةةةةةُب    مةةةةةولى لصةةةةةحِب رسةةةةةول هللا 
 (3)العجةةةةةةةةةم والعةةةةةةةةربُ  مةةةةةةةآثر عظمتها

 (3)والعةةةةةةةةربُ 
 يليه في المرتبة الثانية بحر الكامل، ومن ذلك قوله:

فألنةةةةةةةةةةةةت أسةةةةةةةةةةةةةماهم وأسةةةةةةةةةةةةةناهم إذا      
وأجلَّهةةةةةةةةةةةم قةةةةةةةةةةةدرا وأشةةةةةةةةةةةرفهم حةةةةةةةةةةةةال            

 إن السحاب وإن تتابع جوُدهةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةدا    طةةةةةةةةةةةةالوا وأنجةةز فةةي المكةةارِم موعةةة
وأعمُّهةةةةةةةةةةم رفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا وأنداهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يةةةةةةةةةةدا               

 (4)لم تتخةةةةةةةةةةذ إال نوالك مةةةةةةةةةةةةةوردا 

                                                           

ةْيَء َنَظةَر ِإَلْيةِه ُمْسةَتِبين ا َلةُه. 1) ةَل( الشَّ ( َو )َتَأمَّ َلةُه )تَةْأِميال  ( الرشيد: الخليفة هارون الرشيد، َأمَّ
 الجةةوهري  حمةةاد بةةن إسةةماعيل نصةةر أبةةو: العربيةةة، المؤلةةف وصةةحاح اللغةةة تةةاج الصةةحاح
 – للماليين العلم دار عطار ، طبعة الغفور عبد أحمد: قتحقي (هة393: المتوفى) الفارابي

 .مادة أ/ م/ لم  1987 -  هة 1407 الرابعة: بيروت الطبعة
 104( السابق ، صة 2)
 148( السابق ، صة 3)
 243( السابق ، صة 4)
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وهو"من البحور الشعرية التي يطرقها الشعراء، ويألفها آذان الناس في بيئة 
فيتكون من ثالثين "حركة لم تجتمع في غيره من الشعر،  ( ،1)اللغة العربية"

ثم يأتي بحر البسيط في  (2)وله تسعة أضرب لم يحصل عليها بحر آخر"
 المرتبة الثالثة لدى الشاعر، كما في قوله:

مةةةةةةةوالي لةةةةةةةوال جةةةةةةةود كفةةةةةةةك لةةةةةةةم أجةةةةةةةد     
ا لم تلْح شهُب الدجى    فإليك وصف 

إبةةةةةةةةةةةةةداع أمةةةةةةةةةةةةةداحي وال إبةةةةةةةةةةةةةداَءها             
 (3)ُحسنةةةةةةةةها وبهةةةةةةاَءها  ال وباهىإ

كما نظم على بحري الوافر والرجز بصورة ضئيلة إذا ما قورن          
ببحري الطويل والكامل، وبذلك نوع في نظمه لممدوحه على عدد من البحور 

 الشعرية المختلفة، إال أنه أكثر من البحور التي نظم عليها القدماء.
 القافية:

والقافية تقنية من تقنيات توقف اإليقاع المنتظم في األبيات ، وهي       
تقوم على تكرار قافية موحدة في كل بيت، وهي إما مطلقة أو مقيدة، فاألولى 
يستمر معها اإليقاع الصوتي والنفسي لفترة معينة، والساكنة تتوقف عندها 

 حركة اإليقاع تماما. 

 ومن القوافي الساكنة قوله:

                                                           

، مطبعةة 1( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصةناعتها، د/ عبةدهللا الطيةب المجةذوب، جةة1)
 189م.  صة1989هة/ 1409، سنة  3الكويت، طةحكومة 

 –( موسةيقى الشةةعر العربةي بةةين الثبةةات والتطةور، د/ صةةابر عبدالةدايم، مكتبةةة الخةةانجي 2)
  87م،  صة 1993القاهرة، سنة 

 374( السابق ، صة 3)
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صةةةةةةةةر الةةةةةةةةدين خةةةةةةةةذ إليةةةةةةةةك بشةةةةةةةةارْه        نا
 ُتجتلى في البةةةةةةةةةةةالد غربةةةةةةا وشرقةةةةةةةةةةةةا            

قةةةةةةةةد كسةةةةةةةةتها الفتةةةةةةةةوح أبةةةةةةةةدع شةةةةةةةةارْه       
 (1)ةواكب السيةةةةةةةةةةةةارْه  فتبةةةةةةةةةاهي الكةةةةةة

 ومن ذلك قوله:

هةةةو الملةةةُك المةةةولى الهمةةةاُم الةةةذي لةةةُه       
 ورأي رشيةةةةةةةٌد لو تقةةةةةةةادَم عهةةةةةةةُدُه              

مكةةةةةةةةارُم تُةةةةةةةةةزري بالغَمةةةةةةةةائم ُمْسةةةةةةةةبلْه       
 (3()2)ألمةّةةةةةةةله فيةةةةةةةةةه الرشيةةةةةةةد وأمَّ لةةةةةةةةهْ 

ُيخرج الشاعر ما بداخله لكن الغالب على قوافيه اإلطالق، فبه يمتد النفس و 
 من تصوير وإعجاب، مثل قوله:

حسةةةةةامَك مسةةةةةلوٌل وسةةةةةهمك صةةةةةائب     
ورفةةةةةةةةةدَك ممنةةةةةةةةةوٌح وعفةةةةةةةةةوَك شةةةةةةةةةامٌل            

 وها أنا يا مةةةةةةةوالي قصدي مبلَّةةةةةةةةةةغٌ 

وجنةةةةةةدَك منصةةةةةةوٌر وسةةةةةةعدك فةةةةةةاتُح      
وِبشةةةةةةةرَك مبةةةةةةةذوٌل وفضةةةةةةةلك واضةةةةةةةُح         

 (4)تجري رابةةةةةحُ و بما كنُت أرجةةةةةةةةةةوه 

وقد استخدم ابن فركون عدة حروف تصلح للروي، وقد نأي عن       
الحروف الثقيلة التي ال تصلح أن تكون رويا كالظاء والشين والغين، ومن 
أكثر الحروف التي اتخذها رويا: الباء والهاء والدال والتاء والميم والحاء 

 عند الشاعر.حيث تحظى بأكبر نسبة في االستخدام رويا  

  
                                                           

 166( السابق ، صة 1)
( َو 2) َلةُه )تَةْأِميال  ةْيَء َنَظةَر ِإَلْيةِه ُمْسةَتِبين ا َلةُه. ( الرشيد: الخليفة هارون الرشيد، َأمَّ ةَل( الشَّ )َتَأمَّ

 الصحاح للجوهري ، مادة أ/ م/ ل
 104( السابق ، صة 3)
 111( السابق ، صة 4)
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 ثانيا: الموسيقى الداخلية

تقنية الموسيقى الداخلية: تتولَّد بفضل انسجام الحروف والكلمات والُجمل 
والعبارات، وتكرار حرف روي القافية في الحشو يعمل على زيادة وحدة الّنغم 
الموسيقى في القصيدة، وُيكثِّف الجانب اإليقاعي فيها. وال تكاد تخرج هذه 

 الموسيقى عن عدة تقنيات أهمها ما يلي: 
 الجناُس: -1

وهو تشابه كلمتين مع اختالفهما في المعنى . ويلعب دورا كبيرا في التأثير 
على المتلقي إذا ما أحسن الشاعر توظيفها، وهو من أبرز الوسائل الّلغوّية 

 لتكثيف الّنغم الّداخلي، وإحداث نغمات موسيقّية ُمتصاعدة.

 ومن ذلك قوله:

 (1)أبةةةةةةةةةةاح به جمع العدى وأبةةةةةةةةةةةةةاده  وسيفك سيف هللا إذ حل ربعةةةةةةةةةةةةةةةةها   

 ومن الجناس الناقص قوله:

 (2)هةةةةةةةةةا وعديدهةةةَةةةةةةةالةةةةةةةةم يغن عنها عدُّ       لكأن به والةةةةةةةةةةةةروم عنةةةةةةةةةةةةةةد لقائةةةةةةةةةةةةه

 ومن التجنس قوله:

           (4()3)ألّمةةةةةةله فيه الرشيةةةةةةةةةةةةد وأمَّ لةةةةةةةةهْ           ورأي رشيةةةةةةةةةٌد لو تقادَم عهةةةةةةةةُدُه  

                                                           

 157( ديوان ابن فركون ، صة 1)
 218-217( السابق ، صة 2)
ة3) ةَل( الشَّ ( َو )َتَأمَّ َلةُه )تَةْأِميال  ْيَء َنَظةَر ِإَلْيةِه ُمْسةَتِبين ا َلةُه. ( الرشيد: الخليفة هارون الرشيد، َأمَّ

 الصحاح للجوهري ، مادة أ/ م/ ل
 104( السابق ، صة 4)
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نِن   (1)هو اإلماُم الذي إحساُنُه أبةةةةةةةَدا              وحسُنُه َسنٌن هةةةةةةةةةةةاٍد إلى السُّ

والحق أن الشاعر لم يلح على ألوان الموسيقى الداخلية من جناس     
وازدواج وحسن تقسيم، بقدر ما ركز على الجانب المعنوي، والمطالع 
للموسيقى الداخلية عند ابن ُفركون يجد تفاعال بين اللفظ والمعنى يكسب 

يقى الموسيقى الداخلية جماال، ويجعلها أكثر جاذبية، وهو ما نعنيه بالموس
 المعنوية للصورة الفنية. 

فإن ذلك يضفي على النّص حلية اآللية فإذا أحسن الشاعر استخدام هذه 
إيقاعية وداللية موحية. وال يفوتنا هنا االنتباه بأّن األساس "في التكرار أّن 
اللفظ المكّرر ينبغي أن يكون وثيق اإلرتباط بالمعنى العاّم وإاّل كان لفظية 

إلى قبولها. كما أّنه البّد أن يخضع لكل ما يخضع له النّص  متكّلفة ال سبيل
 ومن ذلك قوله:   (2)عموما  من قواعد ذوقية وجمالية".

ةةةةةةةةةةه  (3)ُه تحكي العارَض المتدفةةةةةةَقاويمنةةةةةةةةةةا     محيةةةةةةةةةةةةةةاُه يحكي البدر ليلةةةةةةةةةةةةةةة تمِّ

 (3)المتدفةةةةةةَقا
ُيسّمی بالتكرار الصرفّي، حيث تتوالی في الجملة وما يلحق بتكرار الكلمة ما 

أو المقطع كلمات: أسماء أو أفعال، علی وزن صرفي واحد، وهو تكرار يوّفر 
للنص إيقاعا  موسيقيا  مؤثرا ؛ و"كما يخضع لهندسة عاطفية فإّنه يخضع 

  ( 4)أيضا  لهندسة موسيقّية"
                                                           

 273( السابق ، صة 1)
( قضةةةايا الشةةةعر العربةةةي المعاصةةةر، نةةةازك المالئكةةةة، الطبعةةةة الثالثةةةة، بغةةةداد، منشةةةورات 2)

 .321م، صة 1967مكتبة النهضة، سنة
 201( السابق ، صة 3)
  479( قضايا الشعر العربي المعاصر، نازك المالئكة، صة 4)
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  حسن التقسيم -2

هو تجزئة الوزن إلى مواقف، أو مواضع يسكت فيها اّللسان أو يستريح في 
أثناء األداء اإللقائي. وهو وقفان: َعروضي وصوتي. الَعروضي: نهاية 

 الّتفعيلة. والّصوتي: الَّذي ينقطُع عنده الّصوت. ومن ذلك قوله:

 (1)ةةٌد مؤثةةةةةةةةلُ ةةةةةةزٌم وإقةةةةةةةداٌم ومجةةةةوحة إماٌم له حلةةةةةةةةةةةةةةٌم وعلةةةةةةةةةةٌم ونائٌل          

حى المتهّلُل      وجوٌد كما جةةةةادْت لدى المْحةةةةِل ديمةٌ       (2)وبشٌر كما حيَّةةةةا الضُّ

 ونلحظه في قوله:

 (3)ةةةةيَّلُ وعّز فةةةةةةةةةذلَّ المةةاكُر المتحة       ةةةَع فاستعلى بصدِق يقينةةةةةةةةةةه     تواضة 

 ومن حسن التقسيم وجمال التن يم قوله:

حسةةةةةامَك مسةةةةةلوٌل وسةةةةةهمك صةةةةةائب     
 ةوَك  شامةةةٌل           ةوٌح  وعفةةةةةةةورفةةةةةةدَك  ممنةة

وجنةةةةةةةدَك منصةةةةةةةوٌر وسةةةةةةةعدك فةةةةةةةةاتح     
 (4)لك واضةةةةةةحوِبشرَك مبةةةةةةذوٌل وفض

  الموسيقي الداخلي قوله:ومن حسن التقسيم الذي يساهم في إحداث التناغم 

مقامةةةةةةةةةك محمةةةةةةةةةوٌد وعةةةةةةةةةدلَك شةةةةةةةةةامل    
وحزبةةةك منصةةةةةةةةةةةةةور وعةةةةةةةةةةةزَُّك قةةةةةةةةةةاهٌر      
وظلةةةةةةةك ممةةةةةةةةةةةةدوٌد وجهةةةةةةةةةةةةةُدك ذائةةةةةةةع       

وجةةةةةةةةةودك مبةةةةةةةةةذوٌل وحلمةةةةةةةةةَك واسةةةةةةةةةع       

                                                           

  173( السابق ، صة 1)
( الديمة : ديم الديمة المطر الذي ليس فيه رعةد وال بةرق أقلةه ثلةث النهةار أو ثلةث الليةل 2)

 وأكثره ما بلغ من العدة والجمع ديم . لسان العرب: مادة د/ي/م .
 172( ديوان ابن فركون ، صة 3)
 111ن ابن فركون ، صة ( ديوا4)
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 (2)(1)النةةةةةوال وطامةةةةةةعُ نداها فطةةةةةةةةةةاٍم ب وكفةةةةةةةك بحةةةةةةةٌر والخةةةةةةةالئُف ترتجةةةةةةي

 (3)هو الفتح قد ألقى إليك قيةةةةةادُه      هو النصر قد أجرى لديك جيةةةةاده  

جماال نغميا، وسالسة تعبيرية  ممدوحهبذلك أضفى حسن التقسيم على صور و 
 تطرب األذان وتعجب المستمعين.

 التصريع -3

عر، دون الّنثر، وُيستخدم عند      من المحّسنات الّلفظّية وهو يقع في الشِّ
افتتاح القصيدة، وهو: أن تكون تقفية العروض هي تقفية الّضرب نفسها، 

 وقد حرص ابن فركون عليها في مطالع قصائده، فمن ذلك قوله: 

 (4)شتتتتتتتتتارهم  قد كستها الفتوح أبدع        بشتتتتتتتتتارهم ناصر الدين خذ إليك 

 وقوله:

 (5) قيادهُ هو الفتُح قْد ألقى إليَك  جيادهُ هو النصُر قْد أجرى لديَك 

 ونطالع أيضا التصريع في قوله:

 (6) البالدم ومولى الملوِك وحامي  العبتتتتتتتتتتادم أ يا رحمةةةةةةةةةةة هللا فوق 

                                                           

 . َنَدا الرَُّجُل ِبَماِلِه : أي َجادَ ( 1)
 377( السابق ، صة 2)
 157( ديوان ابن فركون ، صة 3)
 166( السابق ، صة 4)
 156( ديوان ابن فركون ، صة 5)
 139( السابق ، صة 6)
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 وتتكرر األبيات المصرعة كما في قول:

حُ ُمحياَك يهدي فجةةةةةةةةةةةةرُه   (1) ومطمحُ فمرآُه لألبصار َمْرقى  المتواضال

 ونلحظه في قوله:

 (2) نجح م  بيوسٍف ومرامي قصدهِ  اتضحم م  معالَم الدولِة النْصريةِ 

، كي تنال إعجاب الممدوح، فإذا فجاءت جلُّ قصائد ابن فركون مصرعة
حسن المطلع حسن ما بعده وكان أولى بالقبول، لذا حرص الشاعر في 
قصائدة على التصريع ليطرب ممدوحه ومستمعيه. وبذلك كان للجناس 
وحسن التقسيم والتصريع أثر واضح في إثراء الموسيقى الداخلية لصورة 

 وتأثيرا في اآلخرين.، وجعلها أكثر قبوال ممدوحه القائد واإلنسان

  

                                                           

 204( السابق ، صة 1)
 174( السابق ، صة 2)
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 :الشعرية الصورة

الفني تعرض المعنى فالصورة الشعرية تعد وسيلة من وسائل التعبير       
وسائل  منالحيوية والجمال، ووسائل تشكيلها بالحركة و في صورة تموج 

 العبارات الحقيقية، مع عدم إهمالالتعبير المتاحة للشاعر من األلفاظ و 
 البيان و البديع و دورهما في تشكيل الصورة. ومن ضروب البيان مايلي: 

 الصورة التشبيهية .1

تعد الصورة التشبيهية تقنية من تقنيات بناء الصورة لدى ابن          
ُفركون، فهي بمثابة "لبنة من لبنات بنية الصورة الشعرية، ومهما يكن حجمها 
فإنها تؤدي دورا  له قيمته في لحمتها، وقد يكون عامال  حاسما  في جماليات 

إذ يقوم التشبيه بالربط بين لما له من قدرة على التأثير في النفس،  (1)الصورة"
الصفات المشتركة " أو مجموعة صفات تستند إلى متشابهات حسية وربما 

  (2)على مشابهات ذهنية عظيمة"

كمةةةا تتجلةةةى قيمةةةة التشةةةبيه الخفيةةةة "فةةةي التعبيةةةر عةةةن المعةةةاني، ونقةةةل األفكةةةار 
وإمتاع النفوس بالصةور واألخيلةة وتقريةب الكةالم إلةى األذهةان والسةمّو بةه مةن 
أرض الواقةةةع إلةةةى فضةةةاء الخيةةةال، وكلمةةةا تةةةدرج المةةةرء فةةةي هةةةذا االرتفةةةاع كةةةان 

 (3)تصويره أبعد أثرا  في القلب، وأشد رسوخا  في النفس".

                                                           

، الةةدار 78( التصةةوير الشةةعري رؤيةةة نقديةةة لبالغتنةةا العربيةةة ، عةةدنان حسةةين قاسةةم، صةةة1)
 م.                                        2000، سنة 2العربية للنشر والتوزيع مدينة نصر القاهرة ، طة

، 260( الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي، د/ علي إبرا يم أبو زيةد، صةة 2)
 م.                                        1981، 1طبعة دار المعارف، طة

، الطبعةةةة األولةةةى، دار األصةةةالة ، 183علةةةم أسةةةاليب البيةةةان، د/ غةةةازي يمةةةوت، صةةةةة  (3)
 م. 1983هة ، 1403بيروت، سنة 
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واستند في صورته على التشبيه أربع مرات في الصورة اآلتية لترسم شجاعة 
 جسدها في أبهى صورة وأجمل منظر، وفي ذلك يقول:وكرمه وتُ  بطله

فحةةةزٌم كليةةةِث الغةةةاِب يحمةةةي ذمةةةاَره     
 وجوٌد كما جةةةةةادْت لدى المْحةةةةِل ديمٌة    

وعةةزم كمةةا قةةد ُهةةّز فةةي الةةروِع ُمْنصةةُل      
حى المتهّللُ وبشٌر كما حيَّة  (2)(1)ةةةةةةةةا الضُّ

كما أن له القدرة على إيجاد الصالت بين المتشابهات المختلفة ، إذ إن      
محور التشبيه الصورة الحسية، التي تدرك بالحواس، ومن الصور الجزئية 

 قوله:

ةةا    وأرسةةلت فةةي البحةةر األسةةاطيل نزع 
ا متالعبةةةةةةةةةا            هيةةةةةةةةراوغ بعةةةةةةةةةٌض بعضةةةةةةةةة

وقةةةةةةةةةةةةةد جللوهةةةةةةةةةةةةةا بالسةةةةةةةةةةةةةواد كأنمةةةةةةةةةةةةةا            
 ةةةةةةو حباب المةةةةةةةاء في جنباتهاويطفةةةةة

تةةةةةةةةةةراوح أقطةةةةةةةةةةةار العةةةةةةةةةةةدى وُتبةةةةةةةةةةةاكُر            
     (3)كمةةةةةا لعبةةةةةْت وْسةةةةةط الفةةةةةالِة جةةةةةآزرُ 

مجادُفهةةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةةدٌب وهةةةةةةةةةةةنَّ نةةةةةةةةةةةواظُر             
 (4)كما فتحت وسَط الرياض األزاهرُ 

نطالع عدة صور جزئية عمادها التشبيه تضافرت لرسم مشهدا يموج       
بالحركة والحيوية والحياة، فصورة السفن في البحر تشبه البقر الوحشي في 
سرعته وسط الصحراء. فتجد الشاعر" يقرب بينها ألنه اكتشف العالقات 

روح بينها بروحه وخياله، وليس بحواسه، ومن ثم فإنه يهتدي بوحي من ال

                                                           

يمةة : ديةم ديةم الديمةةة المطةر الةذي لةةيس فيةه رعةد وال بةرق أقلةةه ثلةث النهةار أو ثلةةث ( الد1)
 الليل وأكثره ما بلغ من العدة والجمع ديم . لسان العرب: مادة د/ي/م .

 172( ديوان ابن فركون ، صة 2)
 ( جآزر: البقرة الوحشية.3)
 199( السابق ، صة 4)
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فقد استمدها من عناصر  (1)والخيال إلى هذه العالقات األكثر خفاء وعمقا"
 -الرياض -حباب الماء-جآزر-الفالة -الطبيعة البرية والبحرية ) البحر

األزاهر( ، وقد تضافرت هذه الصور الجزئية من استعارية وتشبيهية وكنائية، 
اء، والجمال لرسم صور ممدوحه في الشجاعة واإلقدام، والكرم والعط

واإلشراق، فضال عن قدرته الفنية في استخدتمه لدالالت األلفاظ من ترادف 
الملك يوسف  بطلهومجاز وغير ذلك لتكوين صورته الفنية التي يبغيها ل

 صورةومن صوره الكلية القائمة على التشبيه ما نطالعها في رسم الثالث.
 أمير غرناطة، فمن ذلك قوله : 

        كةةةةةةةأنَّ نجةةةةةةةوم األْفةةةةةةةق جةةةةةةةيٌش ُمَحةةةةةةةألٌ 
     كةةةةأنَّ ُطلةةةةةةةةةوَع الَبةةةةدِر ِعنةةةةةةةةد َتماِمةةةةةةةةةةةةةةهِ 

كةةةأنَّ الضةةةحى وجةةةه الخليفةةةِة ُيوُسةةةٍف     
 كةةةةةةةأنَّ َسَنا األُْفِق المةةةةةَورِد سيُفةةةةةةةةةه 

                  َتواريةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةي َنْهةةةةةةةةةر النهةةةةةةةةةةةةةار ورُده
         ٍر والَكواِكةةةةةُب ُجنةةةةةُدهُ ُمَحيةةةةةا  بةةةةةن َنْصةةةةة

        ومةا اْحمةر فيةه مةن َسةَنا الَفِجةر َبنةةُدهُ 
 (2)وقد راق من تحت الَنِجيِع َفِرْنةةةةةةةُدهُ 

وتقوم هذه الصورة الكلية علي عدة صور جزئية، وعمادها التشبيه، وقد      
تضافرت هذه الصور جميعها لتكون صورة  كلية تبرز جمال الممدوح وإشراق 
وجهه. وقد استمدها من مظاهر الطبيعة المختلفة ، مثل لفظة  ) الفجر ، 

 الليل ، والنجوم ، القمر ، الكواكب (.

  

                                                           

القةةاهرة، مكتبةةة ابةةن  4( عةةن بنةةاء القصةةيدة العربيةةة الحديثةةة، د/ علةةي عشةةري زايةةد، طةةة 1)
  69م، صة 2002سينا، سنة 

 134( ديوان ابن ُفركون ، صة 2)
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 ستعارية:ثانيا: الصورة اال

االستعارة هي منح صفة لشيء معين لم تكن فيه وقد عرَّفها أبو         
هالل العسكري بكونها "نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى 

ومما يرفع من شأن االستعارة أيضا توفر عنصر  (1) غيره لغرض..."
، الذي (2)التشخيص فيها ، وهو واحد من طرائق التعبير التصويري الفني.

يجعل الجماد حيا والشيء األعجم فصيحا ، ويمنح الصورة الحيوية والحياة ، 
 ومن ذلك قوله حين يصور كرم السلطان يوسف:

هو الملةك األعلةى الهمةام الةذي غةدا      
يهِمةةةةةةةةي نةةةةةةةةداه كلمةةةةةةةةا بخةةةةةةةةل الحيةةةةةةةةا      ف

 فتسعف قصةةةةةةةةاٌد وتقضى مةةةةةةآرب 

لديةةةةةةةه مجةةةةةةةال العةةةةةةةز وهةةةةةةةو رحيةةةةةةةُب            
وإن مطةةةةةةل اإلصةةةةةةباُح عنةةةةةةه ينةةةةةةوب        

 (3)ويْمةةةةةةةةةةةَرُع من َربع العفةةةةةةةةاة جديب

حيث شبه الشاعر السحاب المعبأ باألمطار، بإنسان يبخل ويضن       
بمائه، في الوقت الذي يجود فيه السلطان يوسف، إن وظيفة االستعارة ليست 
تجميلية؛ وإنما جمالية تحقق انسجاما بين العناصر المتباعدة؛ لتلقى قبوال 

في كشف  لدى اآلخرين. وتتوالى الصور بعد ذلك تدعو المتلقي كي يتمهل
 المعنى الخفي في بنية البيت، فمن ذلك قوله في تصوير جود ممدوحه:

 

                                                           

( الصناعتين ألبةي هةالل العسةكري،  تحقيةق علةي محمةد البيجةاوي، ومحمةد أبةو الفضةل 1)
 268مصر ، صة  -إبرا يم

، 1، جةةةة47ر مسةةلم بةةن الوليةةد، د/ عبةةدهللا التطةةاوي، صةةةة( ينظةةر الصةةورة الفنيةةة فةةي شةةع2)
 م، دار الثقافة للنشر والتوزيع.1997

 155( ديوان ابن فركون ، صة 3)
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تجةةةةةةةةةةوُد إذا ضةةةةةةةةةةنَّ صةةةةةةةةةةوُب الحيةةةةةةةةةةا             
 وُتقبُل عةةةةةةةةةنَّا َديةةةةةةةةةاِجي الُخطةةةةةةوبِ 

          (1)وُتقبةةةةةةةةةةةةةةةُل والةةةةةدهر قةةةةةد أعرضةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 (2)منتضى بكفَِّك سيُف الهةةةةةةةةةةةدى 

شبه نزول المطر من السماء بإنسان يبخل عليهم، وحذف المشبه        
 ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو البخل.

ومن صور الكرم الكلية للسلطان يوسف، المبنية على الصور الجزئية من 
 االستعارية  والكنائية ما نطالعها في قوله:

يةةةا ناصةةةَر اإلسةةةالِم يةةةا ملةةةَك الهةةةدى       
قةةةةةةةةةَت الملةةةةةةةةةوَك األكةةةةةةةةةرميَن مةةةةةةةةةآثرا          فُ 

فألنةةةةةةةةةةةةت أسةةةةةةةةةةةةةماهم وأسةةةةةةةةةةةةةناهم إذا      
وأجلَّهةةةةةةةةةةةم قةةةةةةةةةةةدرا وأشةةةةةةةةةةةرفهم حةةةةةةةةةةةةال            

إنَّ السةةةةةةحاَب وإن تتةةةةةةابع جوُدهةةةةةةةةةةةةةةا   
 أوليَس جودَك فةةةوق عبدَك إذ هَمى

الزلةةةةةةةةةةةَت منصةةةةةةةةةةةوَر اللةةةةةةةةةةةواء مؤيةةةةةةةةةةةدا            
فبلغت في شأو العلةى أقصةى المةدى  

ةةةةالوا وأنجةةز فةةي المكةةارم موعةةةةةةةةةةةةدا    طةةةةةةةة
وأعمُّهةةةةةةةةةةةم رفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا وأنةةةةةةةةةةةداهم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا               

لةةةةةةم تتخةةةةةةةةةةةةةةةةذ إال نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالك مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوردا 
 (3)ةةةةواِب القبوِل مجةةةةةةةةدداأضحى ألثةةةةةةةة

اء، على سبيل االستعارة شبه السحاب بإنسان جواد مستمر العط         
المكنية، ومع ذلك فمصدر عطائها وموردها من فضل ممدوحه الملك يوسف 
الثالث. فةةة )أنداهم يدا (كناية عن الجود والكرم، وتجسيد الجود في قوله: 
)أوليَس جودَك فةةةةةةةةوق عبدَك إذ هَمى(، كل ذلك عمل على إثراء صورة بطله 

                                                           

ةوب و صةاَبُه المطةر أي  (1) ةيُِّب السةحاب ذو الصَّ ةْوُب نةزول المطةر وبابةه قةال و الصَّ الصَّ
و مةادة:  -ص/و/ب  ، الصحاح للجوهري: مةادة ُمطر، و الَحَيا مقصور المطر والخصب

 ا ح/ي/
 191(ديوان ابن فركون ، صة 2)
 243 -242( السابق ، صة 3)
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لى صوره مسحة جمالية، بوسائل المجاز الجواد وبذلك أضفى الشاعر ع
المختلفة التي تحيي الصورة وتجعلها أكثر حيوية وحركة وحياة من خالل 

 التجسيد حينا والتشخيص حينا آخر.
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 ثالثًا: الصورة الكنائية:

تشير الكناية إلى معنى غير معناها األصلي إذ إن لها معنيان معنى         
ظاهري وآخر باطني حقيقي " وتتمثل قدرتها في السمو بالمعنى واالرتفاع 

 فمن صوره الكنائية قوله: ( 1)بالشعور"

وكفةةةةةةةةةةك للعةةةةةةةةةةافين تنةةةةةةةةةةدى غمامةةةةةةةةةةة           
كةةةةةذلك مةةةةةن شةةةةةأن الغمةةةةةام انسةةةةةكابها       

 مثةةةةةةةةةةةاَر النقةةةةةةةةةع ليل وفجةةةةةةةةةُرهُ  كةةةةةةةةةةةةأنَّ 

وسةةةةةةةةيُفك يةةةةةةةةذكي جاحمةةةةةةةةا متأججةةةةةةةةا           
إذا مةةةةةةةةةا تريةةةةةةةةةك البةةةةةةةةةارق المتوهجةةةةةةةةةا        

 (2)يبدو خاضةةةةبا متضرجةةةةةةا حسامك

جميع هذه الصور الجزئية من كنائية واستعارية وتشبيهية تالحمت لرسم 
بين جزئيات صورته متمثال في خيال الشاعر جاعال جسرا رابطا بطله صورة 

وصدق مشاعره تجاه الممدوح. وقد اشتركت مع الصورة الكنائية الصورة 
التشبيهية الكتمال صورة الجود والشجاعة للسلطان يوسف الثالث، ومن 

 صوره الكنائية ما نطالعها في قوله:

 (3)مِس أشهرأو من الشمن الغيث أندى    هو الناصر المولى الذي جوُد كفهِ 

فقوله: )الغيث أندى ( كناية عن الجود الوفير، وقوله:)الشمس أشهر(: كناية 
 عن الشهرة والذيوع. وتتكرر الصورة الكنائية عند شاعرنا كما في قوله:

 (4)نداهةةةا فطةةةةةةةةةةةاٍم بالنةةةةةةةوال وطامةةةةةةُع       وكفةةةةةةةك بحةةةةةةةٌر والخةةةةةةةالئُف ترتجةةةةةةي

                                                           

 221( العمدة البن رشيق، صةة 1)
 ة 194( ديوان ابن فركون ، ص2)
 151( السابق ، صة 3)
 377( السابق ، صة 4)
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فةة)كفك بحر(كناية عن الجود الوفير، ومما زاد الصورة جماال أن جميع 
الخالئف ترتجي نواال منه عن شبع كان وعن طمع، إذ ليس الجود لفئة 

 واحدة. 

ئية ونلحظ صورة كلية للسلطان التقي الورع عمادها الصور الجزئية من كنا
 واستعارية، حين يقول: )الكامل(

فلكةةةةةةةةةةةم جلةةةةةةةةةةةوُت لديةةةةةةةةةةةةه ُغةةةةةةةةةةةرَّ فرائةةةةةةةةةةةةد           
ملةةةةةةةةةةةةةٌك صةةةةةةةةةةةةةالُة صةةةةةةةةةةةةةالتِه وخاللةةةةةةةةةةةةةةُه            

ةةى      حةةةةةةةةةةةةةةةةةزٌم وإقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداٌم وعةةةةةةةةةةةةةزٌم فةةي تق 
 إنَّ الخةةةةةةةةالفة إْذ رأتةةةةةةةةه وليةةَّةةةةةةةةةةها

ضةةةةةةةمَّنُت أزهةةةةةةةةاَر الحديقةةةةةةةةِة طرَسةةةةةةةةها          
شةةةةةمٌس تزيةةةةةُل عةةةةةن النةةةةةواظِر لبَسةةةةةها          

فةةةي جةةةوٍد كةةةٍف قةةةد أقامةةةت خمَسهةةةةةةةةةا       
ةةةةةا نفَسها  ةةةا وطبع  وهبْت لُه شرع 
(1) 

)في جود كف( كناية عن الكرم وكثرة العطاء، وقوله(  أقامت        
بذلك تجد الصورة الكنائية أبلغ من خمسها( كناية عن الصلوات الخمس، و 

التصريح وأجمل من اإلفصاح، إذ ساعدت في توصيل المعنى في أحسن 
تصوير وأبلغ تعبير، وأوجز أسلوب يدل على بالغة ابن ُفركون ورهافة 
حسه. وقد ضمنها الشاعر صورة استعارية أخرى إذ جعل الخالفة فتاة  وهبت 

إال لكونه تقي وورع محافظ على نفسها للسلطان شرعا وطوعا، وما ذلك 
الصلوات الخمس، واشتملت الصورة على اللون في األزهار، وفي الشمس، 
والحركة في اإلقدام، والصوت والحركة في إقامة الصلوات، وبذلك رسمت 

 في أحسن حال.ممدوحه  هذه الصورة

                                                           

 145( السابق ، صة 1)
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فشعر ابن فركون إذن "غنيُّ بالصور، شأنه في ذلك شأن الشعر           
، ومهمة الصورة الفنية أن تثير في  (1)األندلسي في القرن التاسع الهجري"

نفوسنا انفعاالت وتأثيرا  جميال  "فالنفس اإلنسانية مولعة بكل ما هو جميل ، 
 (2)تجذب إليه النفوس"أما المجاز فهو يكسوا الصور األدبية جماال  وروعة 

وتتشوق إليه النفس، بما تحدثه من إيقاٍظ للوجدان، ولفت نظر الممدوح 
 فيتفاعل معه، وبذلك تعد طريقة خاصة من طرق التعبير الحيوي الجميل. 

 

 

 

  

                                                           

 343( الشعر األندلسي، د/ الحسيني، صة 1)
، طبعة دار نهضة مصر ، القةاهرة، 221( الصورة البيانية، د/ حفني محمد شرف صةة 2)

 بدون تاري . 
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 ةالخاتم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا      
 وصحبه أجمعين وبعد،،، محمد وعلى آله

عن الصورة المثالية فبعد هذه الجولة التحليلية في تعبير شعر ابن فركون 
 ، تبين لي عدة نتائج، أهمها ما يلي:لممدوحه

  في شعر ابن فركون معان عدة، منها ما هو  صورة الممدوحكان لعرض
إنساني عتيق، كالكرم والشجاعة ومنها وما هو إسالمي كالجهاد ونصرة 
وإقامة الدين، استمدها الشاعر من مصادر دينية إسالمية، وهذا يؤكد 

 تدينه والتزامه .

  انصبت ُجل صور ابن فركون المدحية على تمجيد السلطان يوسف
ا بين الفضائل النفسية والدينية والعرضية، فكانت الثالث، وقد نوع فيه

 صور ا قديمة، افتقر فيها إلى التجديد واالبتكار.

 وبين الصورة بين الكرم والشجاعة متداخلة جاءت معظم صور الممدوح ،
 الدينية والسياسية حينا آخر؛ حتى ال يكاد نستطيع الفصل بينهما.

 اريخية صورت حقبة زمنية لدى ابن ُفركون وثيقة تصورة الممدوح  تعد
لحكم الملك يوسف الثالث في العصر الغرناصي، فضال  عن كونها أداة 
فنية كشفت عن جودة الشاعر وبراعته الفنية، في إسباغ ما يتمتع به 

 بطله من سمات القائد والمجاهد.

   صار ابن فركون في تصوير بطله على عادة الشعراء القدماء
كالنابغة الذبياني الذي نعت ممدوحه بالشمس إشراقا، وصوره في 

 أبهى منظر وأحسن حال.
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 عند ابن فركون على أن العصر الغرناطي كان صورة الممدوح  تدل
عصر اضطرابات، بين مد وجزر، إال أن السلطان يوسف ظل محافظا 

قدر المستطاع، بالجهاد تارة السترداد ما سقط في يد العدو على ملكه 
 اإلسباني، وبالمصالحة تارة أخرى.

 البرية  بيئته مواد من صوره من كثيرا يستحضرَ  أن فركون  ابن استطاع
 شعره خير توظيف.  في يوظَفها والبحرية وأن

  نوع ابن ُفركون بين صور البيان المختلفة لخدمة صورته الكلية، التي
وغالبا ما تدور حول الكرم والشجاعة والقيادة، وحسن  لممدوحهسمها ر 

 إدارة األزمات . 

   ألح الشاعر على توليد المعاني المختلفة وتكرار بعض الصفات
، على مستوى عدة قصائد، وقد بالغ في ذلك، إذ ممدوحهالمتصف بها 
 خياله علی تسيطر ما فكرةٍ  تأكيد التكرار خالل تقنية من يحاول الشاعر

 .وتستحوذ على شعوره

  الصورة الفنية في رسم بطله إنسانا، وتقيا،  آلياتأبدع الشاعر من خالل
وكريما، وقائدا، مستعينا بدالالت األلفاظ حينا والصور الجزئية المختلفة 

 حينا آخر مما كان لها أثر في جمال وحيوية صورته.

 هذا وهللا من وراء القصد
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