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 (دراسة تحميمية) صورة الممدوح في شعر الرصافي البمنسي
 جمعة حسين يوسف الجبوريد. 

 جامعة تكريت/ كمية التربية
 : المقدمة

حتى انو ُعرؼ بالرفاء؛ ، مف الشعراء المتعففيف الذيف لـ يتخذوا مف الشعر وسيمة لمتكسب (ٔ)البمنسي يعد الرصافي
لبعدِه عف غاية المدح عند اغمب ، ألنو كاف يرفو الثياب ترفعا عف التكسب بالشعر وليذا ُكّنا نظنو ال يقوؿ شعرا في المدح

مما جعمنا نعتقد انو كاف ، فوجئنا بكثرة قصائد المدح في ديوانو، انوالشعراء ػ وىي التكسب ػ ولكف حينما اطمعنا عمى ديو 
ولغرابة طبيعة ، صادقا في مدحو وفي المقابؿ فاف الممدوح الذي ناؿ مف الشاعر ىذه المدائح كاف جديرًا بيذا المدح

الرصافي البمنسي عمى الشاعر عف الموضوع الشعري الذي اىتـ فيو ػ وىو المدح ػ حاولنا تقصي صورة الممدوح في شعر 
)صورة الممدوح في شعر الرصافي البمنسي ػ دراسة تحميمية(، وفؽ المنيج التحميمي  وبذلؾ ثبت عنواف البحث الموسـو

مما ، اىتـ الشاعر بوصؼ خصاؿ الممدوح وبمورتيا في رسـ صورة مثالية لو بأسموب فني يمتزج فيو الحسي بالروحي
 : وبيذا جاء البحث عمى التقسيـ اآلتي. مييا ودراستياشّكؿ ظاىرة واضحة تستحؽ الوقوؼ ع

ثـ جاءت خاتمة ، ُقسـ البحث عمى مقدمة وتمييد ومجموعة صور الممدوح مقسمة عمى الخصاؿ التي اتصؼ بيا
 البحث ومكتبة البحث.
تمت بتحديد أما محاور البحث فقد اى، بتحديد دوافع المديح لدى الشاعر ومفيـو الصورة الشعرية: اختّص التمييد

معتمديف عمى معيار الكـ في ترتيب تسمسؿ الصور وبذلؾ تقدمت صورة الممدوح ، بصورة الممدوح في خمس صور
وختـ ، فالفصيح البميغ، فالممدوح الحميـ، وبعدىا الممدوح المؤمف، الشجاع عمى باقي الصور وتالىا صورة الممدوح الكريـ

 ثـ مكتبة البحث.، بيوامش يذيؿو ، البحث بأىـ النتائج التي توصمنا إلييا
بحثنا رسالة ماجستير بعنواف )شعر الرصافي إلى  ولكف الذي كاف اكثرىا قرباً ، دارت حوؿ الشاعر بعض الدراسات
إف ىذا ىو ، وربما يظّف ظاف  ، موضوع المديحإلى  إذ تطرؽ الباحث فييا، (ٕ) (الرفاء البمنسي دراسة موضوعية ػػػ فنية

فصورة ، أف ىناؾ فرقًا بيف غرض المديح وصورة الممدوحإلى  ولكننا نبيف ىنا ونوضح ونشير ،صمب موضوع بحثنا
الرسالة التي افاد إلى  فضال عف اإلشارة، الممدوح عبارة عف مزيج مف المدح والوصؼ في سياؽ خاص يصيغو الشاعر

نما نحاوؿ إتماـ ، نبخسو حقو حتى الدراسة ىذا الشاعر و إلى  منيا ىذا البحث وىذا إقرار بفضؿ الدارس الذي سبقنا وا 
 . واهلل ولي التوفيؽ وىو نعـ المولى ونعـ النصير . دراسة شعر الشاعر واإلحاطة بجوانبو الفنية

 
 

                                                

ىػ(، الوزير الكاتب، والشاعر ٕٚ٘الرصافي، الّرفاء البمنسي، األندلسي )تىو أبو عبداهلل محمد بف غالب  (ٔ)  
(، اإلحاطة لساف الديف الخطيب، المجمد الثاني: ٕٚٚالمشيور.ينظر ترجمتو في: التكممة: ألبف األبار، ترجمة رقـ )

مقتضب البف االبار: ، الٕٕٗ: ٗ، شذرات الذىب البف العماد الحنبمي ٛٙ، أدباء مالقو. ألبف خميس المالقي: ٕٙٛ
، وفيات ٜٖٓ: ٗ، الوافي بالوفيات لمصفدي ٖٓٔ: ٖٚ، مسالؾ األبصار سٗٛ، رايات المبرزيف البف سعيد: ٙ٘

 . ٙٛ، تاريخ األندلس البف الكرديوس: ٕٖٗ: ٗاألعياف البف خمكاف 
راجي، رسالة ماجستير، جامعة شعر الرصافي الرفاء البمنسي دراسة موضوعية ػػػ فنية، خالد شكر محمود صالح الف (ٕ)   

 ـ. ٖٕٓٓبغداد، كمية التربية)ابف رشد(



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

38 

 : التمهيد
نحاوؿ أف نسمط الضوء عمى دافع المديح عند ، قبؿ البدء في الحديث عف تحديد معنى الصورة الشعرية: ـ دوافع المدح1

اشرنا في المقدمة انو لـ يكف شاعرا متكسبًا بؿ كاف عفيفًا ومداحًا وىو يصرح في شعر بأف ال يتخذ  فقد، الشاعر
 : (ٔ)إذ يقوؿ، الشعر سبيال لمتكسب

 عمى إنني ال ارتضي الشعر خطة
 كفى ضعة بالشعر أف لست جالبا

 لو رفعَت قصيدةً : يقوُؿ أناٌس 
 

 ولو صيرت خضرا مسارحي الغبرا 
  رافعا ضراإلّي بو نفعا وال

 ألدركَت َحْتمًا في الزماِف بيا أْمرا
 

يحط مف قدر الشعر في ميزانو المادي عنده فيو اليجمب ، فالشاعر يصرح بابتعاده عف التكسب ِعفَّة وترفعًا بؿ انو
الشعر في لذا نرى اف الشاعر البمنسي كاف بعيدًا عف غاية الناس الذيف ينصحونو بالتكسب ب، لو نفعًا واليدفع عنو ضرا

 . مدح األمراء
وتأتي صور الممدوح واقعية معبرة عف صفات الممدوح ممزوجة بالروح ، وبيذا نصؼ أمداحو بالصدؽ لصدؽ الدافع

ونراه كاف صادؽ معبر عف واقع الحياة التي يعيشيا ، األدبية التي تعينو عمى تشكيؿ الصورة الشكمية والروحية لمممدوح
تستميمو ، ))شعر كؿ امة مف األمـ صورة منتزعة مف واقعيا وأحداثيا ىـ بعيف اإلبداع الفويرسـ صور شخصياتيا كما يرا

تعبيرًا عف مأساتيا وتمثياًل لكينونتيا في عالـ يعج بالحركة ويغتبط ، مف تجاربيا وصراعيا مع ذلؾ الواقع وتمؾ األحداث
تو أميرا كاف أـ وزيرًا أـ صديقا.. وقد استمد الشاعر لذلؾ رسـ الشاعر صورا لممدوحو ػ أّيا كانت صف، (ٕ)بجوىر الحياة((

الصور  البمنسي تمؾ الصور مف محيطو األدبي واالجتماعي والثقافي والسياسي التي تكّوف منيا موروثو الثقافي فاستعمؿ
كثير مف الشعراء فقمدىـ دررًا المعًة ظمت محتذى ل، التي تميؽ بوصؼ الممدوح، وأداة رسميا مف األفكار والمعاني واأللفاظ

نما لغاية خمقية ػ كما أسمفنا  . ػ(ٖ)بعده. وىذا المديح ليس لمكسب الرخيص المادي وا 
 : ـ مفهوم الصورة الشعرية2

وتكاد التخمو دراسة (ٗ)الييئة والحقيقة والصنعة وكذلؾ النوع و  الصورة في المغة تفيد معنى الشكؿ فالصورة ىي الشكؿ
فالشعر عبارة  (٘)"فإنما الشعر صناعة وضرب مف النسج وجنس مف التصوير ": الجاحظ عف الصورة إال ووقفت عمى قوؿ

عف صورة يرسميا الشاعر بواسطة األلفاظ التي تكوف بمثابة الفرشاة واأللواف لمرساـ لكونيا الوعاء الفني لمغة الشعرية شكاًل 
. يقؼ العالـ المحسوس في مقدمتيا، يات متعددةيكونيا خياؿ الفناف مف معط، ؛ألف الصورة " تشكيؿ لغوي (ٙ)ومضموناً 

جانب ما ال يمكف إغفالو مف الصور النفسية والعقمية واف كانت ال تأتي بقدر كثرة . إلى فأغمب الصور مستمدة مف الحواس
 فمذلؾ يمكف أف نصؼ الصورة بأنيا" نقؿ تجربو (ٚ)يقدميا الشاعر أحيانًا كثيرة في صور حسية "، أو الصور الحسية

                                                

 . ٚٚ: ٖٜٛٔ، ٕالديواف الرصافي البمنسي، جمع وتقديـ: د. احساف عباس، دار الشرؽ ػ بيروت، ط (ٔ)
الشكؿ والمضموف في الشعر العربي المعاصر، د. عناد غزواف إسماعيؿ وآخروف منشورات  -( الشعر والفكر المعاصرٕ)

 .٘: ٜٗٚٔ( ٚٔسمسمة كتاب الجماىير ) -الجميورية العراقية -وزارة األعالـ
  ٖ٘ػػػٖٗ: شعر الرصافي الرفاء البمنسي دراسة موضوعية، ينظر: ولمعرفة أسباب ابتعاده عف التكسب بالشعر (ٖ)
 ( تاج العروس: مادة )صور( ٗ)
 . ٕٖٔ/ٖ( الحيواف: ٘)
 .ٙٔٔـ: ٜٜٗٔعناد غزواف، دار الشؤوف الثقافية العامة، آفاؽ عربية،  ٓد( ينظر: مستقبؿ الشعر وقضايا نقدية، ٙ)

 . ٖٓ( الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجري ػ دراسة في أصوليا وتطورىا ػ، عمي البطؿ: ٚ)
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تتخذه األلفاظ والعبارات بعد اف ينظميا الشاعر في سياؽ  (المتمقي في )شكؿ فنيإلى  حالة عاطفية مف الشاعر، أو حسية
فالتصوير يعتمد عمى الحواس بشكؿ ، (ٔ)"جربة الشعرية الكاممة في القصيدةبياني خاص ليعبر عف جانب مف جوانب الت

  .(ٕ)عري ىو جزء مف النمو الحسي"الش كبير لتحديد معالـ الصورة ؛الف" التصوير
وتتداخؿ الصورة الحسية مع الصورة الذىنية الف الثانية بالضرورة تعتمد عمى األولى في نقؿ مدركات الصورة الذىنية 

 (ٖ)صور الحسية فعممية صناعية وميارةأما إبراز ال، فيناؾ مف يرى أف أساس الفف ىو القدرة عمى تكويف الصور الذىنية
وبيذا نجد  (ٗ)"قميًا وشعوريًا في لحظة مف الزمفذلؾ الشيء الذي يقدـ تشابكًا عالنقاد مف حدد الصورة بأنيا "مف وىناؾ 

يا الشاعر في خيالو تالحـ الصور بمختمؼ إشكاليا العتمادىا عمى المادة الخاـ التي ىي األلفاظ واألفكار التي يرتب
وبذلؾ" يوحد بيف )المادي  (٘)"، بؿ ىو الصورة نفسياالصور الحسيةى إل إف الشعور ليس شيئًا جديدًا يضاؼوشعوره، إذ "

يتميز أو  )الفكري والمعنوي( ويذيب الحدود المصطنعة بينيما فيتناغـ الحسي مع الفكر مف دوف أف يفصموو والحسي(
ا داخؿ العمؿ وىنا يمعب خياؿ الشاعر دور كبير في رسـ الصورة ألنو" القوة التي تخمؽ الصورة وتثبتي، (ٙ)عنو"

واغمب ىذه الحاالت إنما ، التصورأو  الموقؼأو  الحالةإلى  خمؽ العالقات التي تشيريحاوؿ الشاعر دائما "، و (ٚ)اإلبداعي"
وتختمؼ الصورة ، (ٛ)القارئ"إلى  الفكري الذي يريد نقموأو  النفسيأو  العاطفي، الجو العاـإلى  إنما ىي تنبيو مف الشاعر

صورة بصرية تمامًا لدى قارئ  تبدو شديدة الممسية لقارئ يمكف أف تكوفتداخؿ بيف الصور إذ "ر فقد يحصؿ مف قارئ آلخ
دراسة إلى  وبيذا يكوف "االتجاه، ومعرفة مكنوف الشاعر، وُتعد الصورة الشعرية المرآة التي تعكس أبداع الفناف، (ٜ)"آخر

 .(ٓٔ)روح الشعر"إلى  الصورة يعني االتجاه
فحينما نقوؿ : ض صور الممدوح عند البمنسي عمينا أف نوضح شيئًا لمقارئ وىو الممدوحعر إلى  وقبؿ االنتقاؿ

نما نقصد بو أي ممدوح مدحو الشاعر سواء  الممدوح النقصد بو ممدوحا واحدا اختص بو الشاعر وقصر عميو شعره وا 
إلى  نشير ىنا حصرىا لكننا وبما اف الشاعر قصر مدحو عمى شخصيات معدودة يمكف، أكاف أميرًا أـ وزيرًا أـ غيره

 : أشيرىـ إتماـ لمفائدة وىـ

                                                

 . ٚٗ( الصورة في شعر الديوانييف بيف النظرية والتطبيؽ، محمد عمي ىدية: ٔ)
 . ٗٗ: ( الصورة الشعريةٕ)
 . ٙٓٗ( ينظر: الصورة الفنية معيارًا نقديًا، د. عبد اإللو الصائغ: ٖ)
. ٕٛ( األرض اليباب، ت. س. اليوت الشاعر الناقد، مقالة في طبيعة الشعر، دراسة وترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة، : ٗ)

 . ٙٓٗنقاًل عف الصورة الفنية معيارًا نقديًا: 
 . ٘ٗٔ، د. محمد صادؽ عفيفي: ( النقد التطبيقي والموازنات٘)
، دار التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، ٕ( الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، طٙ)

 .ٖٖٗـ: ٖٜٛٔلبناف، 
( مجاؿ الصورة الشعرية ومصادرىا في شعر عبيد بف األبرص )بحث(، فايز عارؼ القرعاف، جامعة اليرموؾ، اربد، ٚ)

 .ٖٓٚـ، صٜٜٚٔألردف، ا
 .ٖٕٗ( دير المالؾ: ٛ)
 . ٖٓٛ: ٜٙٚٔ، ٗ، سنة ٙٔ( الصورة الفنية، نورماف فريدماف، ترجمة: جابر عصفور. مجمة األديب المعاصر، عٜ)
 ٓ ٜٓـ، صٜ٘٘ٔاحساف عباس، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، ،  ٓ( فف الشعر، دٓٔ)
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 .(ٔ)ػ األمير عبد المؤمف بف عمي الموحدي ٔ
 .(ٕ)ػ أبو عبداهلل محمد بف عبد الممؾ بف سعيدٕ
 (ٖ)ػ الوزير أبو جعفر الوقشيٖ
 (ٗ)ػ أبو سعيد عثماف ٗ

 : اسية وىي كاآلتيوبعد تتبع صورة الممدوح في ديواف الشاعر وجدناىا تمثمت في خمس صور أس
 أواًل: صورة الممدوح الشجاع

وذلؾ يعود العتزاز العرب بيذه الخصمة ، شكؿ مضموف الشجاعة الحيز األكبر في رسـ صور الممدوح عند البمنسي
واليكاد يخمو ديواف ، التي يعتز ويفتخر بيا الممدوح ويفرح حينما يصفونو بيا بشكؿ عاـ واختص بيا البمنسي بشكؿ خاص

جانب الكـر والحمـ وأصالة النسب وغيرىا مف القيـ إلى  اعر في غرض المدح مف ىذه القيمة في وصؼ الممدوحأي ش
لذلؾ اتكأ عمييا الشاعر في رسـ صورة ممدوحو بذلؾ الشجاع الذي يذود عف ، والُمثؿ العميا التي ُتعد مف أساسيات المدح

ايجاد إدراؾ خاص إلى  ولكف، قريب داللة الصورة مف فيمناتإلى  وىو ال ييدؼ، حمى اإلسالـ وييابو الشرؾ وأىمو
لى خمؽ رؤيا لو وليس، لمموضوع ومف جميؿ  (٘)التعرؼ عميو وبيذا تكوف الصورة "الجزء األكثر فنية في القصيدة"إلى  وا 

ة والتي صور الشجاعة التي رسميا الشاعر لمممدوحة قولو في مدح األمير عبد المؤمف بف عمي راسما لو صورة الييب
 : (ٙ)تغض لو العيوف ومنيا عيوف الشاعر

 ليفَّ ُدَويَنُكـ َنَظٌر كسيرُ   َرَفعنا َنحَو َمرآُكـ ُعُيوناً 

 رقيب مف ميابتكـ غيور  فكاد يصدنا عف مجتاله

                                                

ىػ(بعد ابف تومرت الممقب ٛ٘٘ىػ الى ت ٕٗ٘زعـ دولة الموحديف مف)ىو عبد المؤمف بف عمي الكومي، الذي ت (ٔ)
ىػ( والذي عده بعض المؤرخيف المؤسس الحقيقي لدولة الموحديف.ينظر: المغرب: حسف محمد جوىر ٕٗ٘بالميدي )ت

. وينظر عصر المرابطيف والموحديف في المغرب واألندلس، د. ٖٓٔ: ٜٗٙٔمصر  –وصالح العرب، دار المعارؼ 
 ٜٖٓ: ٜٗٙٔ، ٔاهلل عناف، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، طعبد

ىػػ(وكاف مقدما عند يحيى بف غانية في عيد ٗٔ٘( إف أبا عبداهلل محمد بف عبدالممؾ بنف سعيد ولد بغرناطة سنة )ٕ)
ػ(ينظر ترجمتو في: المغرب ىٜٛ٘الممثميف ثـ واله بنو عبد المؤمف أعماؿ اشبيمية وغرناطة وسال، توفي بغرناطة سنة)

، واإلحاطة في أخبار غرناطة، البف الخطيب، تحقيؽ: ٕٙٔ/ٕفي حمى المغرب، البف سعيد، تحقيؽ: شوقي ضيؼ: 
 ٓ ٕ٘ٔػػٖٕٔ/ٖمحمد عبداهلل عناف: 

شؾ ( ىو الوزير احمد بف عبد الرحمف بف احمد الوقشي، نسبو إلى وّقش وىي قرية بنواحي طمبيرة، وكاف وزير ابف ىمٖ)
ىػ( ينظر ترجمتو في: الحمة السيراء، البف االبار، ٗٚ٘الذي دخؿ في طاعة الموحديف، وكاف شاعرا توفي بمالقة سنة )

 ٓ ٕٚٙػػٕٚ٘/ ٕتحقيؽ: د. حسيف مؤنس: 
أبا سعيد ىو عثماف بف عبد المؤمف بف عمي، وكاف محبًا في اآلداب مقربًا لمشعراء، ولي ابوه غرناطة وظؿ واليا  (ٗ)

في زمف أخيو ابي يعقوب وىو الذي ىـز ابف مرديتش في معركة الجالب والتي دخؿ بعدىا بنو مرديتش في  عمييا
 .ٓ٘ٔ/ٖطاعة الموحديف. ينظر األعالـ في أصؿ مراكش: 

 . ٜٜعضوية األداة الشعرية: فنية الوسائؿ وداللية الوظائؼ في القصيدة الجديدة، د.محمد صابر عبيد:  (٘)
 . ٔٛ( ديوانو: ٙ)
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ة وبؤر ، رقيب(، نظر، عيوناً ، استخدـ الشاعر تقنية الحواس في رسـ الصورة المتمثمة بمواـز الصورة البصرية )مرآكـ
وذلؾ ؛ ألف الحواس ىي ، الصورة ىي الييبة التي ُتعد مف دالالت الشجاعة ففي ىذا النص مزج الشاعر الحسي بالمعنوي

أىـ الوسائؿ في تشكيؿ الصورة ؛ألنيا تمد الخياؿ بمعطيات تساعد عمى تركيب صورة جديدة ليا عالقة في الواقع ولكف 
وبيذا نالحظ صورة محسوسة يمكف (ٔ)"فالجانب الحسي أساسي في الصور" فييا لمسات فنية ترتقى بيا عف الواقع المادي

ما ىو إلى  الممدوح الذي يجعمو في مكاف التعالي والييبة الف رفع البصر يكوفإلى  تخيميا فالشاعر يحاوؿ رفع بصره
عف استخدامو أسموب فضال ، ما ىو دوف فمذلؾ استخدـ الشاعر جممة )رفعنا( لمداللة عمى عمو الممدوحإلى  أعمى وليس

وىذا مدح آخر يزيد مف ، التقميؿ )دوينكـ(ولـ يقؿ )دونكـ( إقرارًا مف الشاعر باف النزر القميؿ مف الممدوح يكفي لمييبة منو
 فنية الصورة التي توحي بأجزائيا كافة عمى رسـ الممدوح بالشجاعة والعمو.

إذ يجعؿ البحر مذعورًا ، حة يكوف فييا أكثر مبالغةونجد أيضًا الشاعر في نص آخر يحاوؿ أف يرسـ صورة لمممدو 
ولكف صورة الشاعر ىنا أكثر بالغة إذ عكس ، وفي الغالب كنا نجد مف صفات البحر العظمة والخوؼ منو، مف الممدوح

 : (ٕ)قائاًل ، وتعظيـ ىيبتو وشجاعتو ممدوحةالتصور السائد لمرفع مف شأف 
قاؽِ   بو (ٖ)لما تساَبْقَف في بحر الزُّ

 أىزَّ مف موجو أثناء مسرور
 كأنو سالؾ منو عمى وشؿٍ 

 

 تركَف شطَّْيِو في شؾٍّ وتحييرِ  
و أحشاء مذعور   أـ خاض مف ُلجِّ
 في األرض مف ُمَيج األسياؼ مقطور

 
 إذ يجعؿ الشاعُر مف البحر قرائف ودالئؿ تشير، تتضح ىنا صورة الممدوح الشجاع وىو في أوج عظمتو وشجاعتو

ولذلؾ يعمؿ الشاعر ىذه الحركة  (الفرح/الخوؼ)فحركة األمواج واضطرابيا تنسجـ مع ثنائية صورة، ممدوحىيبة الإلى 
مستخدما الشاعر ، بالفرح والسرور بالممدوح تارة وبالخوؼ واالضطراب ومحاولة الغور في أعماقو خوفا منو تارة أخرى

 . والصورة في مجمميا تحمؿ داللة ىيبة الممدوح وشجاعتو، تقنية االستفياـ الذي خرج لمعنى التعجب بيف الفرح والخوؼ
أو  يمكف الوقوؼ أمامو فيو ذلؾ الشجاع الذي ال، وشجاعتو ممدوحةرسـ صورة أكثر مبالغة لييبة إلى  ينتقؿ الشاعر

 : (ٗ)في قوؿ الشاعر مف القصيدة نفسيا، ونيراف غضبو، فقد ذابت السيوؼ لسطوتو وشدة بطشو، تحديو
 التي ذابت لسطوتومف السيوؼ 

 
 وقد رمى نار ىيجاىا بتسعير 

 
تحمؿ كؿ معاني الشجاعة واإلقداـ والييبة وشدة ، فداللة ذوباف السيوؼ لسطوتو، يحمؿ ىذا البيت دالالت عميقة

 البطش وما يدور في ذىف المتمقي مف ىذه األمور.
ي ديوانو انو يخضع لمممدوح األعداء قسرًا الشجاع اذ وجدنا ف ممدوحةوال يقؼ الشاعر عند ىذا الحد في رسـ صور 

ممزوجة بصورة الجيش الذي يحيط بو ، ولكف ما يممكو مف عـز وحـز أذلت ىؤالء، لسطوتو بعدما كانوا يأبوف الخضوع لو
 : (٘)قائالً ، داللة عمى ما يمتمكو مف قوة وتأييد

                                                

، ٕٗٓ( الصورة في النقد األوربي )محاولة لتطبيقيا عمى شعرنا القديـ(، د. عبد القادر الرباعي، مجمة المعرفة، العدد ٔ)
 . ٗٗ: ٜٜٚٔالسنة السابعة عشرة، دمشؽ، شباط 

 ٓ ٜٓ( ديوانو: ٕ)
 ( بحر الزقاؽ: ىو الداخؿ مف البحر المحيط والذي عميو سبتة.ٖ)
 ٓ ٜٓ( ديوانو: ٗ)
 ٓ ٜ٘نو: ( ديوا٘)
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 مميز الجيش ممتفا كواكبو
 مف اأُلولى خضعوا َقسرًا لو وعنوا

 ما عاندوا أمرًا فما تركوا  مف بعد
 بقية الحرب فاتوىا وما ِبيـُ 

 

 مف كؿ مثموؿ عرش الُممؾ مقيور 
 ألمرِه بيف منيٍي ومأمورِ 
 إذ أمكف العفو ميسورًا لمعسورِ 
 في الضَّرِب والطَّعِف سيماٌء ِلتقصيرِ 

 
" ال شيء أثبت مف الصور امتزج الحسي بالذىني في رسـ الصور، وذلؾ الف الحس ُيعد مف أساسيات الصورة إذ 

، فصورة الخضوع قسرا لمممدوح داللة عمى قوتو وشجاعتو وحزمو، والخضوع القسري يدؿ عمى قوة (ٔ)الحسية في الذىف"
يدؿ عمى  العدو ولكف قوة الممدوح تقير كؿ قوة وفي ذلؾ تكّشؼ ووضوح في صورة الممدوح ؛الف خضوع الضعيؼ لو ال

 .ممدوحةتقير وفي ذلؾ رفع مف شأف  ه الصورة فمنح لمعدو جبروت ولكف لمممدوح قوة الىذإلى  قوتو بؿ التفت الشاعر
يحاوؿ الشاعر مزج صور الشجاعة بالصور الدينية، لتوجيو تمؾ القوة والييبة في مرضاة اهلل تعالى والذود عف 

ىبة ربانية مف اهلل تعالى، فال يقوى محارمو ونشر الرسالة اإلسالمية، وبيذا يحيط الممدوح بيالة قدسية، وكأف ىذه القوة 
عمييا احد، ولو انفرد الممدوح لوحدة في قتاؿ األعداء النتصر ؛ ألنو يسير بأمر اهلل تعالى ونصره، كما في قوؿ 

 : (ٕ)الشاعر
 إذا صدعت بأمر اهلل مجتيد 

... 
نما ىو سيؼ اهلل قمده  وا 

 

 ضربت وحدؾ أعناؽ الجماىير 
 

 محذورأقوى اليداة يدًا في دفع 
 

 –مف الصور اإليمانية، لذا ترى الممدوح  لممدوحةانتزاع صورة الشجاعة إلى  واتجو الشاعر في غرض المدح عنده
ضافة سيؼ الممدوح -مف خالؿ قصيدة المدح لفظ الجاللة فيو إلى  يصدع بأمر اهلل تعالى، وىو سيؼ اهلل ػػػ عز وجؿ ػػ وا 

مدافع عف العقيدة وناصر لديف اهلل فيو يحمؿ سيؼ اهلل لمذود عف محارمو،  توجيو لممدح باتجاه الديف فالممدوح مؤمف
حاطتو بنور اإليماف لتتجمى الصورة بوضوح وفييا عنصر  فتمتزج صور الشجاعة باإليماف ألجؿ رفع شأف الممدوح وا 

نما صفة الشجاعة متأتية مف اإليماف والتضحية في سبيؿ وفي صدر ، اهلل تعالى الشجاعة بعيدًا عف التكبر والطغياف وا 
 (.ٜٗ: )الحجرچ  ٿ ٿ ٿ  ڤ ڤ ڤ ڤچ : البيت األوؿ اقتباس أشاري مف قولو تعالى

نما تعددت الشخصيات التي مدحيا وصورىا، لـ يقتصر شعر الرصافي عمى تصوير شخصية ممدوح فقط وقد ، وا 
، المؤمف عثماف فيذا الشبؿ مف ذلؾ األسدفمف الممدوحيف ابف عبد ، تتشابو الصور في إطارىا العاـ مع اختالؼ جزئياتيا

 : (ٖ)إذ يقوؿ فيو راسما أجمؿ صور الشجاعة قائاًل 
 َمْف لـ ُيِصْخ نحوىا والسيؼ ممتحؼٌ 
ف َمَطمت   َموُت الِعَدا بالظُّبا ديٌف وا 
 َفُكْف مف الظََّفِر األعمى عمى ثقةٍ 
 ال زاَؿ كؿُّ عدوٍّ في َمَقاِتِموِ 

 

 ُعْريافُ  فسوؼ َيْقَرُؤَىا والسيؼُ  
ـُ ُضمَّافُ   بو سيوُفَؾ فاأليَّا
 منؾ الظُّبا ومف األعناِؽ إذعافُ 

 َسيِفَؾ الريَّاِف َظمآفُ إلى  دـٌ 
 

                                                

 .  ٜٓ٘/  ٔ( الكشاؼ، الزمخشري: ٖٔ)
 ٓ ٜٙ( ديوانو: ٕ)
 ٓ ٖٔٔػػػ ٖٓٔ( ديوانو: ٖ)
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ُيعد ، تسيطر الصورة السمعية عمى البيت األوؿ باستحضار لوازميا)يصيخ( ممزوجة بالصورة البصرية لمسيؼ الذي
تضاد )ممتحؼ/عرياف( والتضاد يمنح الصورة أكثر وضوحًا فضال عف استخدامو أسموب ال، مف لواـز صور الشجاعة

شراقا ألف الشيء وضده يكوف أوضح مف المتشابو في الصورة ؛ألنو يكوف مميزا عف اآلخر وثنائية )ممتحؼ/عرياف( ، وا 
رار فضال عف تك، الممدوح قبؿ أف يغضب ويشير سيفو فحينيا الموت الزؤاـإلى  تحمؿ داللة االتعاظ والحذر واإلصغاء

، وتذؿ لو األعناؽ، كممة )السيؼ( فييا داللة عمى شجاعة الممدوح وموت األعداء الذي الزاؿ يحصدىـ ىذا السيؼ
فضال عف استخداـ الشاعر لقافية النوف المضمومة مسبوقة ، فتتجمع الصورة بإطارىا العاـ في داللة الشجاعة والحـز

وفي قافية النوف كأننا نسمع أنيف األعداء ، امتداد لسمطة الممدوح مما توحي بالفخامة إذ المد الصوتي يتبعو، باأللؼ
فضال عف التشديد الذي يسبؽ ، ظمآف(، إذعاف، ُضّماف، وبخاصة في األلفاظ التي تنتيي بالصوت )آف( في )عرياف

عر بحسو وبذلؾ استطاع الشا، يوحي بشدة الممدوح وسطوتو عمى أعدائو، )األلؼ(او المد الطويؿ في اغمب القوافي
 ولـ نستطع التطرؽ، ممزوجة بالدافع اإليماني، الشعري تصوير ممدوحيو بأجمؿ صور الشجاعة والسيطرة والقوة والمنعة

 . فضال عف الخصاؿ األخرى والسيما الكـر، (ٔ)جميع صور الشجاعة فيناؾ صور أخرى لمشجاعةإلى 
 ثانيًا: صورة الممدوح الكريم: 

واعتز بيا العرب عمى مر   فيي سمة عربية قديمة ثـ اقرىا اإلسالـ، ـز المدح دائماالكـر أحدى الخصاؿ التي تال
العصور ورسخيا اإلسالـ في النفس وحث عمييا ودخمت في الموروث الثقافي ضمف مخيمة الشاعر وامتزجت في شعره 

لًة عمى كثرة العطاء كما خمد وىناؾ صور أصبحت متوارثة في الداللة عمى الكـر فمنيا وصؼ الممدوح بالبحر والمطر دال
رمز وداللو عمى الكـر كالبحر إلى  إذ تحولت ىذه الشخصية، التاريخ شخصيات أصبحت رموزًا لمكـر كحاتـ الطائي

ويجسد الشاعر صورة الممدوح ، رسـ صورة لممدوحيو مطبوعة بطابع الكـرإلى  والغيث وسواىا لذلؾ عمد الشاعر البمنسي
 : (ٕ)ء صورة الكـر المتمثمة باليد المعطاء قائال في مدح أبي عبد اهلل بف عبد الممؾالكريـ مف خالؿ استدعا

 ايدًا تفيض وخاطرًا متوقدا
 نعـ اليٌد البيضاء انس طارؽ
 نعماء أعياني التماس مكانيا

 

 دعيا تبت قبسا عمى عمـ الندى 
 نار الذكاء عمى مكارميا ىدى
 لو قد وجدت ليا وليًا ٌمرشدا

 
 (نعماء، نار الذكاء، اليد البيضاء، الندى، الفيض، ر عف صورة الممدوح الكريـ باستدعاء لواـز الكـر )اليدعبر الشاع

ونار الذكاء( فاليد البيضاء تحمؿ داللو العطاء مف جية ، فضاًل عف استخداـ )اليد البيضاء، فيذه كميا دالالت الكـر
نار القرى التي كانت مف عادات العرب أف الكريـ عمى عيد حاتـ واإلشراؽ لمداللة عمى استدعاء الضيؼ ألنيا مشرقة ك

فأصبحت مف دالئؿ ، الطائي اف يقـو بإشعاؿ النار في المرتفعات ليراىا الراكب مف بعيد وييتدي إلييا الطارؽ ويأنسيا
مما شكمت إيقاعًا دالليًا نعماء( ، فضال عف استخدامو الجناس غير التاـ في بداية البيت الثاني والثالث)نعـ، الكـر والجود

 گ ک ک ک چ ک: قولو تعالىإلى  يرفد معنى الكـر بقيـ العطاء واستخدامو ألسموب القراف في نياية البيت الثالث إشارة
 .  ٓٔ: الكيؼ چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ  گ گ

 : (ٖ)د اذ يقوؿيبالغ الشاعر في رسـ صورة الممدوح الكريـ حتى انو وجد متفرد بالكـر فيو الكريـ األوح
 مثنى واف أغنى نداوؾ موحدا  واحد الدنيا وسوؼ أعيدىا يا

                                                

 ٚٔػػػ ٙٔ/بٕٚ، ؽٜ، ٙ، ٘/بٕٔ( ينظر: ديوانو عمى سبيؿ المثاؿ: ؽٔ)
 . ٗ٘( ديوانو: ٕ)
 . ٙ٘( ديوانو: ٖ)
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 أما وقد طفنا البالد فمـ نجد
 

 لؾ ثانيًا فكف الكريـ االوحدا
 

فالممدوح متفرد في ىذه الدنيا لكرمو وتتجمى لواـز الكـر ب)نداؤؾ موحدا/الكريـ األوحد( فضال عف التكرار اإليقاعي 
يف لجممة داللة التفرد بالكـر وفي ىذا رفع مف شأف الممدوح عمى اآلخريف في ىذه الصفة وفي النياية والتجانس في القافيت

 . الحميدة الخصيمةيجعمو المنفرد األوحد وال ند لو بيذه 
ذ انتقمنا صورة الكـر التي رسميا لعبد المؤمف بف عمي نجدىا ابمغ وأعمؽ مف الصورة األولى ؛ألنو يرسـ صورة إلى  وا 

ظيار الشيء بأفضؿ ماال يكوف فيرتفع بالممدوح حتى يجعؿ البحار تغرؽ في  ممدوح بطريقة التشبيو وفي ىذا بالغة وا 
 : (ٔ)كرمو قائاًل 

 فتى مف قيس عيالف تالقى
 تضئ بو البالد إذا تجمى

 

 عمى سيمائو كـر ونور 
 وتغرؽ في مكارمو البحور

 
الزمو مف لواـز الممدوح )الكـر والنور( فضال عف أو  مف عالمتوحاوؿ الشاعر تعميؽ صورة الكـر مف جعمو عالمة 

، البيت الثاني الذي نقع فيو عمى صورة جديدة وىو غرؽ البحر في كـر الممدوح بعد أف كاف يشبو كـر الممدوح بالبحر
نما يجب أف يكوف الكـر أضعافًا مضاعفًة عمى البحر حتى يغرؽ بو  ءبالشييكوف  والغرؽ ال وفي ىذا داللة جديدة القميؿ وا 

في رسـ صورة الكـر ولو قاؿ اقتصر الشاعر في وصؼ كـر الممدوح بانو غطى البحار لكاف اكبر مف حجـ البحر بقميؿ 
ولكف حينما يغرؽ فيو يكوف ىناؾ فارؽ كبير بينيما فمذلؾ استخدـ الشاعر الفعؿ )تغرؽ( في مكارمو البحور ولـ يستخدـ 

 كـر الممدوح عمى البحر. غيره كالفعؿ)غطى( في تمييز
 : (ٕ)قائاًل  ونرى صورة الممدوح الكريـ عند ممدوح أخر وىو الوزير الوقشي

 منعمًا تطوي البالد ىباتوٌ  يا
 قد زارني فسقيت مف وسميِّو

 

 ومف اليبات مسافر ومقيـ 
 فوؽ الذي أروى بو وأشـي

 
، فطوت نعمتو وىباتو البالد، وشمولو في العطاء انتزع الشاعر في ىذا النص صورة الكـر مف الغيث بغزارة عطائو

فسقيت مف وسميِّو..(والتي تحمؿ داللة العطاء المنقطع النظير حتى أف الشاعر ، ىباتو، ومف لواـز ىذه الصورة )منعـ
عمو يفوؽ عمى حاجتو ويسترسؿ الشاعر برسـ صورة الممدوح الكريـ في األبيات القادمة حتى يج استزاد مف ىذا العطاء ما
 صورة الممدوح المؤمف. إلى  ولكف نكتفي بيذا القدر لننتقؿ(ٖ)وىناؾ صور أخرى لمممدوح الكريـ ، حديث الركباف وغناءىـ

 ثالثًا: صورة الممدوح المؤمن: 
اذ كاف ينتزع كثيرًا منيا مف الصور مف  ممدوحةإضفاء الصفات اإليمانية عمى إلى  يتجو الشاعر في كثير مف صوره

(إذ تجتمع القرائف لدى الشاعر في قصيدتو المشيورة في مدح عبد المؤمف بف ة والسيما صورة النبي موسى)صور النبو 
 عمي حيف نزؿ عمى جبؿ الفتح وكاف الشاعر في حينيا لـ يبمغ عشريف سنًة ػػػػػػػػ كما أشار محقؽ الديواف ػػػػ فالشاعر منتبو

( عمى الطور فمذلؾ استعار الشاعر الطور داللًة عمى جبؿ الفتح سى )فنزولو عمى الجبؿ كنزوؿ النبي مو ، القرائفإلى 

                                                

 ٓ ٖٛ( ديوانو: ٔ)
 . ٕٔٔ( ديوانو: ٕ)
 . ٘ٔػػػػ ٙ/بٛٙ، ؽٖٗ/بٕٕ( ينظر: ديوانو: ؽٖ)
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ونجد في ىذه القصيدة مف روائع ، كونيا ابمغ مف التشبيو ؛الف في االستعارة يمغي التشبيو ويصبح الشيئاف كشيء واحد
 : (ٔ)الصور اإليمانية إذ يقوؿ فييا 

 لو جئت نار اليدى مف جانب الطور
 النبوة أوفيضية القدح مف نور 

 

 شئت مف عمـ ومف نور قبست ما 
 نور اليداية تجمو ظممة الزور

 
ديف إلى  بالتقي المؤمف فيو ))الذي يغذي نار اليدى بالتوىج مف اجؿ ىداية البشرية ممدوحةيصور الشاعر 

نما نتيجة عمؿ إيماني فيو صّواـ ىاجرة  (ٕ)((التوحد وقّياـ ديجورػػػػ الميؿ  –شدة الحر –وىذا اإليماف ال يأتي اعتباطًا وا 
(جامع لواـز تمؾ الصورة صورة النبي موسى )إلى  المظمـ ػػػ بالصالة والعبادة وبيذا يحاوؿ الشاعر نقؿ صورة الممدوح

تجمو ظممة الزور(فكؿ ىذي المعاني القرآنية التي رددت في آيات ، نور اليداية، نور النبوة، القبس، الجبؿ، )نار اليدى
  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱچ : (ولو تعالى عمى لساف موسى)كثيرة منيا ق

ويستمر الممدوح في تغذية نار اليداية التي رفعت ليداية البشر ورافع ظممة الزور  (ٜٕ: )القصصچ  ڤ  ڤ ڤ   ڤ ٹ
 : (ٖ) قائالً ، وتأتي ىذه التغذية باإليماف والصياـ والقياـ فيستطرؽ

 ازاؿ يقضميا التقوى بموقدىام
 عف قبس حتى أضاءت مف اإليماف

 

 صواـ ىاجرة قواـ ديجور 
 مكفور، قد كاف تحت رماد الكفر

 
يسترسؿ الشاعر في رسـ الصفات الدينية واإليمانية لمممدوح إذ بنى داره عمى سفح الجبؿ ونزولو عمى مجمع 

وسيره عمى تمؾ البقاع ويحاوؿ ، ي يفصميما مضيؽ جبؿ طارؽالبحر األبيض المتوسط والمحيط األطمسي الذ، البحريف
فترى في اغمب جزيئيات ىذه الصور ، ( بكؿ تفاصيميا ليضفييا عمى ممدوحوالشاعر تقصي قصة النبي موسى )

وتشمؿ ، قواـ( لداللو عمى الكثرة واالستمرار، صور النبوة والتقوى فضال عف استخدامو صيغة المبالغة )فعاؿ(في)صواـ
فكأف لجبؿ الفتح نصيب مف ىذا اإليماف؛ الف الشاعر يبمغو مأمنو فال ، ضائؿ الممدوح اإليمانية وكرامتو حتى الجباؿف

  ٹ چ پ (ٕٔ: الفجرچ ) ى ې  ې ې ې ۉ  ۉچ : قولو تعالىإلى  يخاؼ إذ)دكت الجباؿ دكا(أو)سيرت الجباؿ( وفي ىذا إشارة
ىذا التقي عمية مستمدًا الشفاعة مف ثرى الميدي فيستجدي الشفاعة منيا  فجبؿ الفتح مطمئف لنزوؿ) ٖ: )التكويرچ  ٹ ٹ

 : (ٗ)فيقوؿ، يـو تأخذ الجباؿ الرجفة
 أخمْؽ بو وجباؿُ األرض راجفةٌ 
 كفاُه فضال أف انتابت مواطئوُ 
 مستنشئًا بيما ريَح الشفاعِة مف

 

 أْف يطمئفَّ غدًا مف كؿِّ محذورِ  
 نعال مميٍؾ كريـِ السَّعِي مشكور
 ثرى ِإماـٍ بأقصى الغرِب مقبور

 
في عجز البيت الثاني اقتباس مف ، الجباؿ مع اقتباسات أشارية مف القرآف الكريـإلى  ترتقي الصورة اإليمانية وفضميا

 . (ٕٕ: اإلنساف)چ يئ  ىئ مئ حئ جئ ي ي ڳ چ ڳ: قولو تعالى

                                                

 . ٚٛ( ديوانو: ٔ)
 . ٖٛ( شعر الرصافي البمنسي دراسة موضوعية فنية، رسالة ماجستير: ٕ)
 . ٛٛ( ديوانو: ٖ)
 . ٜٗػػػػ ٖٜ( ديوانو: ٗ)
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ح ابف األمير عبد المؤمف بف عمي وىو أبا مف الصور القرآنية التي اقتبسيا مف صور النبوة تمؾ التي رسميا في مد
أو  فيصور سيؼ، ( حيف تنقمب ثعباف لتمقؼ أفؾ السحرةإذ استميـ الشاعر قصة عصا النبي موسى )، سعيد عثماف

توخي إلى  وغالبا ما يميؿ الشعراء، رمح الممدوح بعصا النبي وىي ثعباف ليتمقؼ أعناؽ األعداء الذي تقابؿ أفؾ السحرة
ة في رسـ صور ممدوحييـ وىـ ينقّضوف عمى أعدائيـ لما فييا مف النصر المؤزر المؤيد بنصر اهلل تعالى وفي ىذه الفكر 

 : (ٔ)ذلؾ يقوؿ الرصافي
 

 ساٍر مف النقع في ظمماءَ فاحمةٍ 
 ومغتٍد ومف الخطيِّ في يده

  

 والشيُب في ُأُفِؽ المراِف خرصافُ  
 عصا تمقََّؼ منيا الجيَش ثعبافُ 

 
المؤيد ، البمنسي توظيؼ القصة القرآنية في رسـ صورة الممدوح اإليمانية ممزوجة بالشجاعة واإلقداـ عرحاوؿ الشا
ولعؿ القرينة الجامعة ، وطالما استميـ الشعراء صورة عصا النبي في رسـ سطوة ممدوحييـ عمى األعداء، بنصر اهلل تعالى

مما يفتح الباب أماـ ، المؤيد مف اهلل تعالى/أفؾ السحرة ػ األعداء(بينيما ىي ثنائية )اإليماف/الشرؾ(والذي يقابمو )النصر 
 .(ٕ)فضال عف صور أخرى مف ىذا النمط، خياؿ الشعراء في تشكيؿ صورىـ عمى وفؽ ىذه الثنائيات

 رابعًا: صورة الممدوح الحميم الفطن: 
ولـ يغفؿ الشاعر ىذه القيمة ، يومنا ىذا يمثؿ الَحمـ ورجاحة العقؿ أحدى القيـ األساسية في المدح منذ الجاىمية والى

واليمكف الفصؿ بيف ، فيو راجح العقؿ حميـ، فإلى جانب شجاعتو وكرمو وورعو، الجمالية والمثالية في رسـ صورة الممدوح
في وتقسيمنا ليا ، جانب األخرىإلى  حتى في الشعر نجدىا تأتي متالزمة الواحدة، ىذه القيـ فيي مرتبطة الواحدة باألخرى

ولكف ىي محاولة لتقصي أجزاء صورة الممدوح واإلحاطة ، تمييز أحداىـ عمى األخرىأو  ىذا البحث اليعني الفصؿ بينيـ
 ولكف ىي في النياية قيـ مترابطة اليمكف فصميا.، بجوانبيا كافة

، نفسو عند الغضبولو مف الحمـ ما يستطيع بو اف يممؾ ، وتتصؼ صورة الممدوح بامتالكو لقدرة العفو عند المقدرة
 : (ٖ)قائاًل ، وجاءت ىذه الصفات في صورة الممدوح عثماف بف عبد المؤمف

 ُيغضي عف الذنِب عفوًا وىو مقتدرُ 
 بفطنٍة مف وراِء الغيِب صادقةٍ 
 مزيٌة ما َأراىا َقْبَمُو َحَصَمتْ 
 أستغفُر اهلل إال قصًة َسَمفْت 

 

 ويترُؾ البطَش ِحْممًا وىو غضبافُ  
 ضميا في الحكـ عنوافُ منيا عمى ف

 لواحٍد مف مموِؾ األرِض ُمْذ كانوا
 قد كاف ُفيِّميا يومًا سميمافُ 

 
والتي اعتمد فييا ، فنالحظ ىنا انو قد اجتمع العديد مف القيـ في الممدوح مما ساعد عمى تشكيؿ صورة واضحة عنو

، الغضب، الحمـ، االقتدار، في األلفاظ )العفوالشاعر عمى تقنية الصورة الذىنية مف خالؿ استدعاء مستمزماتيا وبخاصة 
والحمـ ، صفات المسمـ مف العفو عند المقدرةإلى  .(ولعؿ ما ورد فييا ىو إشارة، . الحكـ، الفضؿ، الصدؽ، الغيب، الفطنة

                                                

 . ٜٕٔ( ديوانو: ٔ)
 . ٘ٔػػ ٗٔ/ بٕٚ( ينظر: ديوانو: ؽٕ)
 . ٜٕٔػػػػ ٕٛٔ( ديوانو: ٖ)
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نما الشديد مف يممؾ نفسو : الحديث النبوي الشريؼإلى  مما يوحي باإلشارة، عند الغضب عند ))ليس الشديد بالصرعة وا 
 .(ٔ) الغضب((

دراؾ غيبيات األمور بفطنتو وحدسوإلى  حتى وصؿ، ممدوحةثـ بالغ الشاعر في وصؼ  إذ ، مرتبة العمـ بالغيب وا 
قولو إلى  ( بإشارتواستدرؾ األمر فاستثني النبي سميماف ) ولكف الشاعر، جعمو الوحيد في العالـ بامتالكو لتمؾ الصفة

ولعؿ  (ٜٚ: األنبياءچ )  ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہچ : مف قولو تعالىتعالى بطريقة االقتباس االشاري 
وفي ىذا انتباىو مف الشاعر لموقوؼ أماـ ، ىذا االستثناء ىو استثناء لكؿ األنبياء ألنيـ يعمموف ويعمموف بأمر اهلل تعالى

ػػ ، واالحتراـ لحدود الديف بمفظة)استغفر اهلل( ويتجمى ىذا االنتباه، ممدوحةحدود الديف وال يتجاوز خطوطو الحمراء بوصؼ 
وىذه الصورة ، وكما اشرنا ػػػ فاف صورة الممدوح ىنا جاءت صورة ذىنية بالدرجة األساس العتمادىا عمى الذىني بالوصؼ

نما تدرؾ بالذىف والعقؿ  . ال تدرؾ بالحس وا 
لفطف الذي يستطيع تدبير أمور البالد بالرأي وفي صور أخرى يمتزج الحسي بالذىني في رسـ صورة الممدوح الحميـ ا

 : (ٕ)ومف ذلؾ قوؿ الشاعر، السديد والعـز والحـز
 نو تيدؼ المستقبالت بضػػػػػػػػيس

 ويسابؽ الرأي المصيَب بعزمو
 فيكاد يصمي اليـو ما يرمي غدا 

 ال وال ُمتَبّمداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالسيـِ ال كس
   

وكأنو يعرؼ ما سيحدث غدا ورأي ، ة التشبيو في رسـ صورة الممدوح فمديو حدس ورجاحة عقؿاستخدـ الشاعر تقني
، فينا تشبيو الذىني بالحسي إذ يشبو )الرأي( وىو ذىني ب)السيـ( وىو حسي مما يزيد مف بريؽ الصورة وتألقيا، كالسيـ

والى جانب ىذه الصفات نجد الممدوح ، وكأنو يعرؼ الغيب بحسف تدبيره وفطنتو وحممو، والمبالغة في وصؼ الممدوح
 . يتصؼ بالبالغة والفصاحة والحكمة أيضا كما سيأتي ذكره

 خامسًا: صورة الممدوح البميغ الحكيم: 
بالغة الكالـ وفصاحتو ىي إحدى األمور التي يتفاخر بيا العرب ؛ ألنيا ال تأتي مف فراغ بؿ تدؿ عمى العمـ وحسف 

ولذلؾ ، وفصاحة المساف التي ىي مف أصوؿ العربية ومتقنيا داللة عمى أصولو العربية العريقة الفطنة والذكاء وقوة البديية
صورة بياف ، ومف صور الممدوح في ىذا المضمار، رسـ صورة ممدوحة بالبميغ الفصيح ذو البيافإلى  يعمد الشاعر

  : (ٖ)وذلؾ مما جاء في قوؿ الشاعر، الممدوح واستخدامو ألسموب السيؿ الممتنع داللة عمى إتقانو ألساليب الكالـ
 َوَصؿ البياُف بو المدى فكالمو 
 مف معشٍر واالىـ في سمكو 

 

 سيٌؿ يشُؽ وغامٌض مفيوـُ  
 نسٌب صريٌح في العالِء صميـُ 

 
حتى انو أتقف ، وذلؾ لكوف الممدوح تممؾ زماـ المغة واألسموب، وىو )المدى(، صورة البياف ىنا بمغت أقصى غاياتيا

وذلؾ الف الممدوح مف ، فيأتي بالسيؿ الذي يعسر فيمو وبالغامض الذي يوضحو، ف في الكالـ وأتى بالسيؿ الممتنعوتفن
 أصالتو وذكائو وفنو.إلى  أصوؿ عربية وىو مف قيس عيالف ػػػػػػ كما ذكرنا في أبيات سابقة ػػػػػػ وفي ذلؾ إشارة

                                                

 ٓ ٕٙريا بف شرؼ النووي: ( رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف، لإلماـ أبي زكٔ)
 . ٘٘( ديوانو: ٕ)
 .ٖٕٔػػػػ  ٕٕٔ( ديوانو: ٖ)
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رمز لمداللة عمى الفصاحة والبالغة إلى  في التاريخ نمحظ الشاعر في نص آخر يستميـ شخصيات تاريخية تحولت
فارتبطت ىذه األسماء بالبالغة والفصاحة والحكمة كما ارتبط اسـ حاتـ  ((ٕ)وسحباف (ٔ)والحكمة أال وىـ )لقماف الحكيـ

كما في ، يؤالءتشبيييـ بإلى  يعودوف، لذلؾ نجد اغمب الشعراء حينما يحاولوف رسـ صورة الحكيـ البميغ لممدوحييـ، بالكـر
 : (ٖ)قوؿ الشاعر

 عند التكمـ لقماف وسحبافُ   كأنما يتعاطى فضؿ منطقو
استخدـ الشاعر أسموب التشبيو في رسـ صورة الحكيـ البميغ ويستدعي شخصيتيف مف ذاكرة التاريخ في آف واحد ليزيد 

لذلؾ ، يسعنا المقاـ لمتطرؽ إلييا كافة الوىناؾ صور عديدة لمممدوح ، مف نصاعة الصورة واثبات قدرة الممدوح عند التكمـ
 .(ٗ)بعض منيا في اليامش إتماـ لفائدة القارئ إلى  سنشير

 الخاتمة: 
مجموعة مف األمور يمكف اف إلى  وتوصمنا فيو، ىذا البحث ىو عمؿ متواضع يدرس صورة الممدوح في شعر الرصافي 

 : نذكرىا أىميا في النقاط اآلتية
ة المرتبة األولى في رسـ صورة الممدوح ولعؿ ذلؾ ناتج عف امتالكو قيمة اجتماعية عميا فضال ػ احتؿ مضموف الشجاعٔ

وفيو جانب ، عف حب السالطيف واألمراء عمى أف يوصفوا بمثؿ ىذه الصفات لمداللة عمى عظمة سمطانيـ وقوتيـ
 مف غيره.لذلؾ نجد الشاعر اىتـ بيذا المضموف أكثر ، إعالمي في اظيار قوتيـ أماـ العدو

ولكف تكاد تنحصر صور الكـر في التشبييات ، ػ جاءت صورة الكـر في المرتبة الثانية وذلؾ لما تحممو مف قيـ اجتماعيةٕ
العادية مف تشبيو الممدوح بالبحر والمطر واف كانا يحمالف داللة الكثرة والشموؿ ولكف كنا نبحث عف الجدة في 

 ي إال أف مثؿ ىذه الصور المبتكرة كانت نادرة.الوصؼ وىذا ما عيدناه في خياؿ األندلس
حاطتيا جميعا بالديف والتقوى إلضفاء ىالة دينية ، ممدوحةػ حاوؿ الشاعر المزج بيف مجموعة مف القيـ في وصؼ ٖ وا 

 . عمى الممدوح وكأنما كؿ تمؾ الصفات كانت في خدمة الديف
كثر مف الحسية في حيف الحسية أوضح في الوصؼ وذلؾ ػ اعتمدت صوره في كثير مف األحياف عمى الصورة الذىنية أٗ

في حيف وجدناه في صور ، لكوف الحسية تصؼ شكؿ الممدوح وىذا ما ال ييتـ بو الممدوح والشاعر عمى حد السواء
 أخرى مزج فييا الحسي بالذىني واظير صورا جميمة لمممدوح تحمؿ قيـ عميا. 

 
 

                                                

( لقماف الحكيـ: ىو لقماف بف عاد األخرى ابف شداد باني إـر ذات العماد أخي شديد بف عاد األولى بف عوص بف إـر ٔ)
ر الحكمة. ينظر: سمط ( وخيره اهلل بيف النبوة والحكمة فاختا) داودبف ساـ، خصو اهلل بالحكمة في عيد النبي 

، األنس الجميؿ بتاريخ ٗ٘ٔ/ٔالنجوـ العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي، عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ الشافعي: 
، والمنجد في ٘ٓٔ/ ٔالقدس والخميؿ، مجير الديف الحنبمي العميمي، ، تحقيؽ: عدناف يونس عبد المجيد نباتة: 

 . ٘٘/ٔ، والمعارؼ، بف قتيبة، تحقيؽ: د. ثروت عكاشة: ٖٜٗ: األعالـ، مجموعة مف المؤلفيف
ىو سحباف بف معف بف مالؾ بف أعصر بف سعد بف قيس عيالف ويقاؿ ابف عيالف بف مضر بف نزار، وىو الذي يضرب  (ٕ)

اسـ بو المثؿ في البالغة والفصاحة، ينظر: تاريخ مدينة دمشؽ وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف األمثاؿ، أبي الق
 . ٜٕٗ/ٔ، مجمع األمثاؿ: ٔٔٙ/ٔ، المعارؼ: ٕٓ٘/ٖاإلصابة في تمييز الصحابة، العسقالني:  ؛ٖٗٔ/ٕٓالشافعي: 

 . ٕٛٔ( ديوانو: ٖ)
 . ٜٕ، ٕٔ/ب ٕٚ، ؽٙ/بٛٙ، ؽٕٛػػػ  ٕٗ/ب ٖٗ، ؽٜٕ، ٕٛ/بٕٔ( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ديوانو: ؽٗ)
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 : مكتبة البحث

 : ــــ الكتب

مكتبة الخانجي ، تحقيؽ محمد عبداهلل عناف، خبار غرناطة لذي الوزارتيف لساف الديف بف الخطيباإلحاطة في أ .ٔ
 ـ.ٜٗٚٔ، بالقاىرة

أدباء مالقة المسمى )مطمع االنوار ونزىة البصائر واالبصار( البي بكر محمد بف محمد بف عمي بف خميس المالقي  .ٕ
 ـ.ٜٜٜٔاألردف  –عماف ، لةمؤسسة الرسا، دار البشير، تحقيؽ صالح جرار، ىػ(ٖٛٙ)ت

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، أليوت. س. ت، الشاعر والقصيدة، األرض اليباب .ٖ
 . ـٜٓٛٔ، ٔط، بيروت

عمي محمد : ىػ( تحقيؽٕ٘ٛأحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقالني الشافعي)ت، اإلصابة في تمييز الصحابة .ٗ
 . ـٕٜٜٔ -ىػٕٔٗٔ، ٔط، بيروت –لجيؿ دار ا، البجاوي

 .ـٜٜٙٔ، ٖط، بيروت، خير الديف الزركمي، األعالـ .٘
، بطالعة فاس، المطبعة الجديدة، تأليؼ عباس بف إبراىيـ المراكشي، األعالـ عف أصؿ مراكش واغمات في األعالـ .ٙ

ٜٔٙٓ . 
عدناف يونس عبد المجيد : تحقيؽ، (ىػٕٜٚمجير الديف الحنبمي العميمي)ت، األنس الجميؿ بتاريخ القدس والخميؿ .ٚ

 . ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ، د.ط، األردف –عماف ، مكتبة دنديس، نباتو
ػ ، المطبعة الخيرية، ىػ(ٕ٘ٓٔمحمد بف محمد بف عبدالرزاؽ الرتضى الزبيدي )، تاج العروس في جواىر القاموس .ٛ

 . ىػٖٙٓٔ، القاىرة
معيد ، تحقيؽ د. احمد مختار العبادي، ف جديداف(ألبف الكردبوس ووصفو البف الشباط )نصا، تاريخ األندلس .ٜ

 ـ.ٜٔٚٔالدراسات اإلسالمية بمدريد 
ألبي القاسـ عمي بف الحسف إبف ىبة اهلل بف عبد اهلل ، تاريخ مدينة دمشؽ وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف األماثؿ .ٓٔ

 . ٜٜ٘ٔ، د.ط، بيروت، دار الفكر، محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمري: تحقيؽ، ىػ(ٔٚ٘الشافعي)ت
، عبد السالـ اليراس: تحقيؽ، ىػ(ٛ٘ٙأبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف االبار القضاعي )ت، التكممة لكتاب الصمة .ٔٔ

 . ـٜٜ٘ٔىػ ػ ٘ٔٗٔ، د.ط، دار الفكر لمطباعة ػ لبناف
المجمع ، اث العربيدار إحياء التر ، عبد السالـ ىاروف: تحقيؽ وشرح، ىػ(ٕ٘٘ألبي عثماف الجاحظ )ت، الحيواف .ٕٔ

 .ـٜٜٙٔ، ٖط، العممي العربي اإلسالمي ػ بيروت
دار الشؤوف الثقافية العامة ، محسف أطيمش د.، دير المالؾ ػ دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر .ٖٔ

 . ـٜٙٛٔ، ٕط، ػ بغداد
، دار الشروؽ ػ بيروت، احساف عباس: جمع وتقديـ، ىػ(ٕٚ٘أبي عبداهلل محمد بف غالب)، ديواف الرصافي البمنسي .ٗٔ

 . ـٖٜٛٔ، ٕط
، د.ط، مدريد، اميمو غرسية غومس: تحقيؽ، ىػ(٘ٛٙابف سعيد األندلسي)ت، رايات المبرزيف وغايات المميزيف .٘ٔ

 . ـٕٜٗٔ
، ٖط، بيروت -دار الفكر ، ىػ(ٙٚٙأبو زكريا يحيى بف شرؼ النووي )ت، رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف .ٙٔ

 . ـٕٓٓٓ-ىػ ٕٔٗٔ
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عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ الشافعي العاصمي ، سمط النجـو العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي .ٚٔ
، د.ط، بيروت، دار الكتب العممية، عادؿ أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض: تحقيؽ، ىػ(ٔٔٔٔالمكي)ت
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ

، دار المسيرة ػ بيروت، ىػ(ٜٛٓٔي بف العماد الحنبمي )تألبي الفالح عبد الح، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .ٛٔ
 . ـٜٜٚٔ، ٕط

د. عناد غزواف إسماعيؿ وآخروف منشورات ، الشكؿ والمضموف في الشعر العربي المعاصر -الشعر والفكر المعاصر .ٜٔ
 .ٜٗٚٔ( ٚٔسمسمة كتاب الجماىير ) -الجميورية العراقية -وزارة األعالـ

دار الرشيد ، د. عناف غزواف: مراجعة، احمد نصيؼ الجنابي وآخروف: ترجمة، سسي ػ دي لوي، الصورة الشعرية .ٕٓ
 . ـٕٜٛٔ، لمنشر ػ بغداد

 . د.ت، دار المعارؼ ػ القاىرة، د. جابر احمد عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي .ٕٔ
 . ـٜٚٛٔ، ة ػ بغداددار الشؤوف الثقافية العام، عبد اإللو الصائغ، الصورة الفنية معيارًا نقدياً  .ٕٕ
 . ـٜٗٛٔ، المطبعة الفنية، د. محمد عمي ىدية، الصورة في شعر الديوانييف بيف النظرية والتطبيؽ .ٖٕ
دار األندلس ، د. عمي البطؿ، الصورة في الشعر العربي حتى اخر القرف الثاني اليجري ػ دراسة في أصوليا وتطورىا .ٕٗ

 . ـٜٔٛٔ، ٕط، ػ بغداد
، القاىرة، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، د. عبداهلل عناف، في المغرب واألندلس عصر المرابطيف والموحديف .ٕ٘

ٜٔٙٗ . 
 . ٕٚٓٓ، عماف، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، أ.د. محمد صابر عبيد، عضوية األداة الّشعرية .ٕٙ
 . ـٜ٘٘ٔ، ، بيروت، دار بيروت لمطباعة والنشر، احساف عباس ٓد، فف الشعر .ٕٚ
محمود بف عمر ، ئؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ػ وىو تفسير القرآف الكريـ ػالكشاؼ عف حقا .ٕٛ

، ٕط، مطبعة االستقامة ػ القاىرة، وبذيمو اربعة كتب، مصطفى حسيف احمد: رتبو وصححو، ىػ(ٖٛ٘الزمخشري )ت
 .ـٖٜ٘ٔ

، محمد محيى الديف عبد الحميد: تحقيؽ، ػ(ىٛٔ٘أبو الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابوري)ت، مجمع األمثاؿ .ٜٕ
 . د.ت(، )د.ط، بيروت -دار المعرفة 

طبع ، وعالء الديف جوقاشا، يصدره فؤاد سزكيف، ألبف فضؿ اهلل العمري، مسالؾ االبصار وممالؾ االمصار .ٖٓ
طار جامعة معيد تاريخ العمـو العربية االسالمية في ا، باريس، المكتبة الوطنية، ٕٖٕٚبالتصوير عف مخطوطة 

 ـ.ٜٛٛٔالسفر السابع عشر ، المانيا االتحادية، فرانفكورت
 . ـٜٜٗٔ، آفاؽ عربية، دار الشؤوف الثقافية العامة، عناد غزواف ٓد، مستقبؿ الشعر وقضايا نقدية .ٖٔ
القاىرة ، دار المعارؼ، دكتور ثروت عكاشة: تحقيؽ، ىػ(ٕٙٚابف قتيبة أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ)ت، المعارؼ .ٕٖ

 (. د.ت، .طد)
 ـ.ٜٗٙٔمصر  –دار المعارؼ ، صالح العرب، حسف محمد جوىر، المغرب .ٖٖ
، دار المعارؼ ػ القاىرة، د. شوقي ضيؼ: تحقيؽ، ىػ(٘ٛٙعمي بف موسى بف سعيد)ت، المغرب في حمي المغرب .ٖٗ

 . ـٜٗٙٔ، د.ط
إبراىيـ : تحقيؽ، ىػ(ٛ٘ٙتابف االبار عبداهلل محمد بف عبد القضاعي األندلسي )، المقتضب مف كتاب تحفة القادـ .ٖ٘

 . ـٜٚ٘ٔ، د.ط، المطبعة األميرية ػ القاىرة، االيباري
 . ـٕٜٜٔ، ٜٔط، دار المشرؽ ػ بيروت، مجموعة مف المؤلفيف، المنجد في األعالـ .ٖٙ
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 .ـٜٛٚٔ، مكتبة الخانجي ػ القاىرة، د. محمد صادؽ عفيفي، النقد التطبيقي والموازنات .ٖٚ
دار ، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيؽ، ىػ(ٗٙٚيؿ بف أيبؾ الصفدي)تصالح الديف خم، الوافي بالوفيات .ٖٛ

 . ـٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ، د.ط، إحياء التراث ػ بيروت
دار ، احساف عباس: تحقيؽ، ىػ(ٔٛٙألبي العباس شمس الديف بف خمكاف )ت، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف .ٜٖ

 . د.ت، صادر ػ بيروت
  :ــــــ الرسائل

جامعة ، رسالة ماجستير، خالد شكر محمود صالح الفراجي، افي الرفاء البمنسي دراسة موضوعية ػػػ فنيةػ شعر الرصٔ
 ـ.ٖٕٓٓكمية التربية)ابف رشد(، بغداد

  :ـــــ الدوريات
 . ـٜٙٚٔ، السنة الرابعة، ٙٔع، مجمة األديب المعاصر، جابر عصفور: ترجمة، نورماف فريدماف، الصورة الفنية .ٔ
، ٕٗٓالعدد ، مجمة المعرفة، د. عبد القادر الرباعي(، محاولة لتطبيقيا عمى شعرنا القديـ)نقد األوربي الصورة في ال .ٕ

 .ٜٜٚٔشباط ، دمشؽ، السنة السابعة عشرة
، اربد، جامعة اليرموؾ، فايز عارؼ القرعاف، مجاؿ الصورة الشعرية ومصادرىا في شعر عبيد بف األبرص )بحث( .ٖ

 .ـٜٜٚٔ، األردف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


