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Abstract
Stylistics is a new approach to the study of the style of writers and poets,
thereby distinguishing artistic speech from ordinary speech. This term
attracted the attention of the critics in an effort to examine the technical
structures and techniques used by poets and writers of the technical beauty of
the text. This research focuses on the style of one of Hashem Al-Rahai's
poems, the "Nahj Al Burda" ode; The poetry that the poet has written to
imitate busiri and it speaks of the miracles of the Prophet and the events that
happened in their time. The present study is descriptive-analytic and, based on
the statistical method, it is intended to examine the structure of the "Nahj Al
Burda" ode at three levels: phonetic, hybrid, and rhetorical and through this
the beauty of the hidden beyond these levels is explained. The results of this
study indicate that the abundance of acoustic and violent voices has had a
great influence on the creation of the inner vocabulary of the verses, and has
created a magnificent and magnificent affinity that is in line with the theme of
the verse, the prophesy of the Prophet (pbuh). At the combined level, the
current sentences, which indicate the increasing virtues of the Prophet (pbuh),
have a higher frequency than nomadic sentences, as well as the poet at this
level for the bowing and honoring the dignity of the Prophet (pbuh) on the
Neda formulation, which leads to the approximation of Manda Becomes a
reader, he has a lot of emphasis. At the rhetorical level, the poet has also
benefited from the expressive manifestations of the Prophet (pbuh) and his
approximate representation of the reader as well as his emotional expression.
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دراسة أسلوبية يف قصيدة "هنج الربدة" يف مدح النيبّ
للشاعر هاشم الرفاعي
علي خضري

*

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة خليري فارس ،بوشهر ،إيران
(تاريخ االستالم0291/90/91 :؛ تاريخ القبول)0291/1/2 :

امللخّص
األسلوبية مصطلح حدي يدرس أسلوب الكتّاب والشـعراء ومييّـز الكـالم الفنّـي مـن العـادي وقـد لفـج هـذا املصـطلح
انتبــاف النقّــاد وقــاموا بدراســة آ ــار الشــعراء والكتّــاب حتّــى يكشــفوا اجلمــال الكــامن وراء الكلمــات وفحــص الوســائل
التعبريية واإلاائية الل يبتكرها األديب .هذا البح دراسة أسلوبية يف قصيدة "هنـريالـربدة" الـل تركـز علـى مـدل
للشاعر هاشم الرفاعي؛ القصيدة الل هنري فيها منهري البوصريي يف بردت وحتدّ فيها عن معجـزات
النيبّ
والوقائع التارخييّة الّل حد ج يف عهد النبوّة .هذة الدراسة من خالل املنهري الوصفي-التحليلي حتـاول
النيبّ
أن تقـدّم دراســة أســلوبية يف قصـيدة "هنــريالــربدة" يف املســتوى الصــويت والتــركييب والبالغــي لتبـيّن مجاليّــة الصــوت،
واإليقـاع ،واجلمـل ،والصـور البيانيـة الّـل اعتمـد عليهـا الشــاعر يف قصـيدت  .لقـد ظهـر مــن خـالل هـذف الدراســة أنّ
املوســيقى الداخليّــة تتجلّ ـى يف األصــوات اجملهــورة والشــديدة ،لتــطري عاطفــة اإلجــالل وترفــد الــنص بامتــداد صــويت
يناسب غرض القصيدة أي املدل .وعلى املسـتوى التـركييب فقـد تبـيّن لنـا غلبـة اجلمـل الفعليـة علـى األ يـة للداللـة
على متتع النيب بالفضائل ،وبغية تعظيم مكانة النيب ركز الشاعر علـى أسـلوب النـداء الـذي يقـرّب املنـادي للنفـوس.
أمّا على املستوى البالغي فقد حشد الشاعر جمموعة من األساليب البالغية -الدالليـة كـي يـتمكن مـن وصـف الـنيب
وتقريب صورت للمتلقي بغية التفاعل مع احلالة الوجدانية الل تعتري الشاعر.

الكلمات الرئيسة
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مقدمة
تشــعبج الكــطري مــن املعــاين مــن مفــردة أســلوب ( ،(styleحــىت صــار مــن الصــعب حتدي ـدها
ص اجملـال اللسـاين وحـدف ،بـل اسـتُع يملَج
بتعريف واحد وهذا يرجع إىل أنّ « هذف الكلمـة ال ـ ّ
يف العدي ــد م ــن جم ــاالت احليــاة اليوميــة والفــنّ :يتحــدّ ع ــن األس ــلوب يف املوض ــة ،والفــنّ
واملوسيقى ،وتدبري احلياة ،ويف املائدة والسياسة و( »...بليج.)19 :9111 ،
يقول ابن منظور يف لسان العرب« :يقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق تـدّ فهـو
أســلوب ،قــال :واألســلوب هــو الطري ـق والوج ـ واملــذهب .يقــال :أنــتم يف أســلوب ســوء وجيمــع
األساليب .واألسلوب :الطريق نهخذ في واألسـلوب بالضّـم :الفـن يقـال أخـذ فـالن يف أسـاليب
من القول أي أفانني من » (ابن منظور :9111 ،مادة سلب).
أ ّمــا األســلوبيّة فتُع اتــرب مــن الدراســات اجلديــدة ا ّلــل اهــت ّم هبــا البــاحطون يف اللّغــة ويف
الدّراســات األســلوبيّة .عُــين الباحـ بــالنصّ علـى مســتوى الشــكل واملضــمون ورصــد الظــواهر
األدبيّ ــة واللّغويّ ــة واالنزياحـ ـ ـ ــات الّ ــل أورده ــا الك ـ ـ ــاتب أو الش ــاعر علـ ـى خ ــالف القواع ــد
املـ ــهلوفة .يقول ريفاتري« :األسـ ــلوبيّة علمأ يه ــدف إىل الكشف عن العناصـر املميّـزاة الّـل هبـا
يســتطيع املؤلّــف البــا ّ مراقَبا ـةَ حرّي ـةي اإلدراك لــدى القــارئ املتقبِّــل وجهــة نظــرف يف الفهــم
واإلدراك فينتهي إىل اعتبار األسلوبيّة لسانيّات تُعىن بظاهرة محل الذهن على فهمٍ معيّن و-
إدراك لصــوص» (املســدي)21 :9110 ،؛ ومــن هــذا املنطلــق ،يتطـرّق الباحـ بهســلوبيّة الــنصّ
ضمن مستويات ،أي :املستوى الصويت ،والتركييب ،والبالغي.
هاشم الرفاعي « شاعر مُجيد هـزّت قصـائدف مشـاعر أبنـاء احلركـة اإلسـالمية واملهـتمّني بـاألدب
امللتــزم يف مصــر ،وكــان الشــباب يتغنّــون هبــا يف حمنــهم وخطــوهبم» (محــاد .)11 :0222 ،ومــن أروع
والّل هنري فيها الشاعر منـهري البوصـريي يف بردتـ .
قصائدف هي "هنري الربدة" يف مدل النيبّ
وإنّنـا يف هــذا البحـ نســعى إىل دراســة األســلوب وطــرق التعــبري يف هــذف القصــيدة بغيــة الكشــف عــن
مدى امكانية الشاعر يف بيان أفكارف وعواطف الصادقة وذلك عن طريق املنهري الوصفي -التحليلي.
أسئلة البح :
من خالل هذا البح اول اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما هي أهم الظواهر األسلوبية يف قصيدة "هنري الربدة"؟ -ما هو الغرض الفين والدالل هلذف الظواهر اآلسلوبيّة عند الرفاعي؟
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خلفية البح :
إنّ األسلوبية نالج عناية واسعة يف األدب العريب وقد ألفردت هلذا املوضوع دراسـات آكادمييـة
جديرة نالج قصب السـبق ومنـها :كتـاب "األسـلوبية ،مـدخل نظـري ودراسـة تطبيقيـة" للكاتـب
فــتح اهلل أمح ــد ســليمان ،وكت ــاب آخــر "األس ــلوبية واألســلوب" للمؤلّ ــف عبدالسّــالم املس ــدي.
والرســائل اجلامعيــة يف جمــال األســلوبية هــي :دراســة معنونــة ب ــ"البنيـات األســلوبية يف مر يـة
بلقيس لاار قباين" للباح رشيد بديدة لنيل شهادة املاجستري جبامعة احلاج خلضر ودرس
الباحـ فيهــا مر ي ـة بلق ـيس عل ـى أســاس ــال مســتويات وهــي املســتوى الصــويت والتــركييب
واملعجمي واستنتري بهنّ نزار قباين قد وظف هـذف املسـتويات الدالليـة توظيفـا ناجحـا .ورسـالة
"ديوان أغاين أفريقيا َّمّـد الفيتـوري دراسـة أسـلوبية" للباحطـة زينـب منصـوري لنيـل شـهادة
املاجســتري جبامعــة احلــاج خلضــر وكلتبــج يف ال ــة مســتويات :املســتوى الصــويت ،والتــركييب،
والدالل ورسالة أخـرى حتمـل عنـوان "اخلصـائص األسـلوبية يف شـعر احلماسـة بـني أيبمتـام
والبحتري" قدّمها أمحد صاحل النهمي لنيل درجة الدكتوراف جبامعة أم القرى ،وهذف الرسالة
أيضـا تــدرس ال ـة مســتويات :املسـتوى الصــويت والتـركييب والــدالل .ومقـال دراســة أســلوبية
"لقصيدة احلسني يا ابـن الكـرام للشـاعر جـورج زكـي احلـاج" للبـاحطني علـياصـغر يـاري
ومحيـد أمحــديان ،جملــة آفــاق احلضــارة االســالمية ،الســنة الطامنــة عشــرة ،العــدد،9232 ،9
تدرس ال ة مستويات :املستوى الصويت ،والتركييب ،والبالغي ،ومقال آخر موسوم بـ ـ"دراسـة
أســلوبية يف قصــيدة موعــد يف اجلنــة" للبــاحطني عيســى متقــيزادف ،وكــربى روشــنفكر ،جملّــة
إضاءات نقدية ،السنة الطامنة ،العدد  ،1تناول املستوى الصويت والتركييب والبالغي.
من األعمال الل دوّنج حول الشاعر وإجنازات األدبيّة هي مقـال "حقيقـة التوجّـ اإلسـالمي
يف شعر هاشم الرفاعي" للباحـ محـاد عبـد اآلخـر جملـة السـنة ،العـدد 0222 ،931م ،يتحـدّ
الباح يف هذا املقال عن شعر هاشم الرفاعي والقصائد الل تُعابِّر عـن احلركـة اإلسـالمية يف
شــعرف .ومقــال "أســلوب االســتفهام يف شــعر هاشــم الرفــاعي (دراســة وي ـة)" للباح ـ أمحــد
ابراهيم اجلدبة ،جملّة اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد احلادي عشر ،العـدد 0223 ،0م ،وقـد تنـاول
حبط ـ أحــد جوانــب اللغــة يف ش ـعر الشــاعر وهــو أدوات االســتفهام ـ ـ حروفــا وأ ــاء ـ ـ بطريقــة
حتليلية إحصائية .ومقال "بررسي تعهد اديب در شعر هاشم الرفاعي"؛ (دراسـة االلتـزام األديب
يف شعر هاشم الرفاعي) للباح علي خضري ،جملة ادبيات غنـائي ،العـدد 9317 ،39ش ،وقـد
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توصّ ــل الباح ـ إىل أنّ جل ــوء الش ــاعر إىل قض ـيّة االلت ــزام األديب يع ــود لت ــردّي وض ــع اجملتم ــع
املصــري يف ظــل النظــام املســتبد وعناصــر االحــتالل فا ّتخــذ الشــاعر شــعرف يف خدمــة أهداف ـ
السامية ورسالت االنسانية الشريفة ،فكافح الظلم واالضطهاد ودعى للوحدة يف شعرف ،وتصـدّى
لالضطرابات واَّن االنسانية يف عصرف .كما تبيّن لنا من هذف الدراسات فإنّ مل يتطرّق أحـد
إىل موضــوع األســلوبية يف شــعر هاشــم الرفــاعي؛ وإنّنــا يف هــذا البحـ ســنقوم بدراســة قصــيدة
"هنري الربدة" كنموذج لنصوص الشاعر.

نبذة عن حياة الشاعر هاشم الرفاعي
هاشــم بــن مصــطفى الرف ــاعي ولــد ســنة 9131م يف قري ـة أنش ــاص الرمــل يف مصــر .تربّ ـى
الشاعر على يـد والـدف وأخـذ عنـ العلـوم الدينيـة وحفـظ القـرآن الكـرمي مثّ ذهـب إىل األزهـر
والتحق مبعهد الزقازيق الديين الذي يتبع األزهر سنة 9127م وحصل علـى شـهادة اإلبتدائيـة
األزهرية يف عام 9119م ،مثّ أكمل دراست الطانوية يف هذا املعهد وحصل على شهادة الطانويـة
يف عام 9112م .كان الشاعر يف مراحل دراست كلها بارزا بني زمالئ  ،كان يقـول الشـعر وملـا
يبل ــغ الطانيــة عش ــرة م ــن عم ــرف ،ويق ــود الطلب ــة يف املظ ــاهرات واالحتف ــاالت ض ــد االح ــتالل
الربيطاين ،واألوضاع الفاسدة السائدة يف مصر ولقد أصيب برصاصة طائشة تركج أ را يف
أعلى رأس وتوفّي سنة 9111م( .الرفاعي)91-91 :9111 ،

نظرة عامة على قصيدة "هنج الربدة"
يعدّ من املوضوعات الّل حفلج هبا دواويـن الشـعراء املسـلمني .وتُعـراف
إنّ مدل النيبّ
املدائح النبويّة بهنّها « فن من فنـون الشـعر الـل أذاعهـا التصـوف ،فهـي لـون مـن التعـبري عـن
العواطــف الدينيــة ،وبــاب مــن األدب الرفيــع؛ ألنّهــا ال تصــدر إلّــا عــن قلــوب مفعمــة بالص ـــدق
واإلخــالص» (مبــارك .)97 :9131 ،تتميّــز املـ ـــدائح النبويّــة بالصــدق ورقــة الوج ـــدان والشــاعر
ينظم فيها سرية النيبّ ومعجزات للمدل والطناء .وازدهر وانتعش املديح النبويّ مع حسان بن
ابج ،وكعب بن زهري ،والفرزدق ،والبوصريي وغريهم من الشـعراء .وهاشـم الرفـاعي أيضـا
من ضمن هذف الكوكبة من الشعراء حي قام مبدل النيب يف قصيدت املسمّاة ب ـ"هنري الربدة"
وجاء بهفضل التعابري وأمجل األساليب يف  02بيج ،وعلى عادة املدائح النبويّة قد مدل الـنيبّ
يف عدّة حماورا أساسيّة سنشري إليها قبل أن نتطرّق إىل دراسة القصيدة ،وهي:
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أوّال ،تبــدأ القصــيدة بشــوق أدوات الكتابــة وشــوق الشــاعر إىل مــدل الرســول إىل مــدى أنّ
القلم مولع إىل احلركة وتسجيل كرامـة الـنيبّ ،وهـو يعتقـد أنّ رسـول اهلل هـو خـري الـورى ولـ
رفعة القدر.
انيا ،يدعو الشاعر نفس ووجدان إىل اخلـري والصـواب واـذّرها مـن السـيئات مثّ يقـول
بهنّ اهلل متّصفأ بصفة الغفّار ويغفر للنّاس ،ورسول اهلل شفيعهم عند اهلل لطلب العفو.
الطا ،يشري الرفاعي إىل معجزات النيبّ والوقائع التارخييّة الّل حد ج يف عهد النبوّة.
رابعا ،تنتهي القصيدة ببيان عجـ ـ ــز الشاعر يف احلدي عن كرامة النيبّ ،ومهمـا حتـدّ
ومهما جاء بالتعابري اجلميلة مل يستطع أن يعطي حقّ النيبّ من املدل والتعظيم.

الظواهر األسلوبية يف قصيدة "هنج الربدة"
نع ــاجل يف ه ــذا البح ـ وفق ــا ل ــجراء املوج ــودة يف القس ــم الت ــنظريي ،الظ ــواهر األس ــلوبية يف
قصــيدة "هن ــري ال ــربدة" ومــن َ ـمَّ سندرس ــها حس ــب املســتويات ال ــطال (الص ــويت والت ــركييب
والبالغي) .وال خيفي أ ّن لدراسة أي نـص أديب مـن منظـار األسـلوبية يتطلـب األمـر أن يعـاجل
الباح ـ هــذا الــنص عــرب هــذف املســتويات الــطال  .فــالنص األديب تظهــر مجاليات ـ الفن ّيــة
ودالالتـ الشــعورية مــن خــالل التركيــز علـى البُعــد الصــويت ومطرياتـ مــن خــالل التركيــز علـى
احلروف واملوسيقى ،مث يهيت دور البنية التركيبة لتعاجل اجلمل وتقوم بكشف النظام التعبريي
وما يض ّم بني دفتي مـن مجاليـات أسـلوبية ومهـارات فن ّيـة ،وبعـد ذلـك تظهـر وظيفـة البالغـة
لتســاهم يف الكشــف عــن مجــال الــنص وفاعليت ـ ومهــارة الكاتــب يف نقــل الفك ـرة .فــال ميك ـن
للباح أن يعاجل مجاليات النصّ وأسلوب دون التركيز على هذف اجلوانب الطال .
املستوى الصويت:
نعلــم أ ّن الصوت ايطنا من جه ـ ـ ــات لتلفـة ولـ تـه ري جلـ ّي يف حياتنـا حيـ أ ّن الصـ ـ ــوت
وتهليف الكلمة والكالم مينحنا فرصة االرتباط ،وهلـذا ميكننـا أن نعـرّف الصـوت بهنّـ أسـاس
الكـالم؛ والدراسـات الصــوتيّة والبحـ عـن مظــاهر يسـتمدّها الشـاعر للتعــبري عمّـا يف صــدرف
تستوجب التوقف عند اإلطار الصويتّ واألجزاء الّل ال تتجزأ مـن القصـيدة؛ ولـذلك سـنعتمد
يف هــذا البحـ علـى املســتوى الصــويتّ ونتطـرّق إليـ يف قســمني ،مهــا :املوســيقى اخلارجيّــة،
واملوسيقى الــداخليّة باعتبارمها من أدوات البناء الصويت.
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املوسيقى اخلارجيّة:
إنّ املوسيقى اخلارجيّة هي نتيجة األصوات الّل تظهر يف الناحية الشكليّة من الشعر ،وتتمطّـل علـى
الوزن والقافية؛ وهنا نقصد أن نعاجل قصـيدة "هنـري الـربدة" هـذا الـنصّ الّـذي ألنشـد علـى شـطرين
متس ــاويني م ــن حيــ التزامــ ب ــالوزن العروض ــي والقافي ــة .وق ــد اس ــتخدم الش ــاعر ه ــذا الشــكل
الكالسيكي ملوافقت مع الغرض الذي يريد التعبري عنـ  ،فعلـى مـرّ العصـور اسـتخدم كبـار الشـعراء
والـتغين خبصـائل احلميـدة ،وقـد سـار الرفـاعي علـى هنـري
هذا القالب ملـدل الـنيب األكـرم
كبار الشعراء كما قام مبحاكاة قصيدة الربدة باعتبارها قصيدة مشهورة يف هذا اجملال.
الوزن:
ظ وافر مـن الناحيـة الشـكليّة أل ّن القالـب الكالسـيك ّي اـدّد هيكـل الشـعر
للوزن و البحر الشعر ّي ح ّ
ولـ تــه ري يف العاطفــة وكــذلك افــظ للشــعر حالوتـ حتّـى «ال ميكــن الفصــل بــني الــوزن والشــعر،
فالفصــل بينــهما يكــاد يشــب إىل حــد كــبري الفصــل بــني الشــعر والعاطفــة» (النعيمــي.)93 :0221 ،
والبحر الشعريّ يُعترب أوّل ما يتجلّى من مجال الشـعر ولكـلّ وزن عروضـيّ معـىن وغـرض لتلـف،
فلــذا مــن الطبيعـيّ أنّنــا نواجـ قصــائد تلــف أوزاهنــا الشــعريّة حســب الغــرض واملفهــوم ،أمّــا يف
قصيدة هاشم الرفاعي فنرى أنّ الشاعر نظمها على الشكل التقليديّ ،وقال يف مطلع القصيدة:
هبَّـ ـ ـج ري ـ ــال الصَّ ـ ــبا فاس ـ ــتكتبجْ قلم ـ ــي
مس ـ ـ ــتفعلن ف ـ ـ ــاعلن مس ـ ـ ــتفعلن فعل ـ ـ ــن

م ـ ــدلا الرس ـ ــول ك ـ ــرمي اخللل ـ ــق والشِّ ـ ــيم
مسـ ـ ـ ــتفعلن فعلـ ـ ـ ــن مسـ ـ ـ ــتفعلن فاعـ ـ ـ ــل
(الرفاعي)329 :9111 ،

كما يُشاهد يف املطلع ،نظم الشاعر قصيدت على البحر البسـيط هـذا البحـر الّـذي عـادة
يتكرّر يف البيج الواحد (مستفعلن فاعلن) أربع مـرّات؛ والشـاعر سـار علـى خُطـى أسـالف يف
تعظــيم الــنيبّ ،وعلـى منــهري البوصــريي يف قصــيدة «الــربدة» قــد عــرض املــدائح اعتمــادا علـى
البحر البسيط حي أنّ هذا البحر يتناسب مع املوضوعات اجلليلة كاملفـاهيم الدينيّـة ويُعتاباـر
مـن أهـمّ البحـور املفضـلّة لـدى الشـعراء اإلسـالميني .تبـيّن لنـا مـن التقطيـع أنّ األبيـات تامّـة
الستيفاء تفاعيلها الطمانية جاء اخلـ يف أكطـر التفاعيـل مبعـىن أنّ (األلـف) قـد سـقطج مـن
(فاعلن) وصارت (فعلن) وسقطج السـني مـن (مسـتفعلن) وحتوّلـج إىل (مُـتافعلن) ،ونلحـظ
أنّ الضــرب جــاء يف بعــض األبيــات لبــون ويف بعــض األبيــات مقطــوع حبــذف (النــون) مــن
(فــاعلن) وتســكني (الــالم) قبلــها .لقــد أختــار الشــاعر البحــر البســيط للتماشــي مـع قصــيدة
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الــربدة للبوصــريي فهــو يف مقــام املعارضــة هنــا ،كمــا أنّ هــذا البحــر يتناســب مــع األغــراض
.
الدينية خاصّة مدل النيب
القافية:
تُعدّ القافية من لوازم الشعر ويُعرّفها علماء العروض بهنّها «هي املقـاطع الصـوتية الّـل تكـون
يف أواخــر أبيــات القصــيدة ،أي املقــاطع الّــل يلــزم تكــرار نوعهــا يف ك ـلّ بيــج» (عتيــق:9117 ،
 .)932أه ـمّ ح ــروف القافي ــة مه ــا ال ــروي والوص ــل ،وال ــروي "ه ــو احل ــرف الّ ــذي تُ ــبىن عليــ
القصــيدة" (اليــازجي ،)931 :9111 ،وحــرف الوصــل «هــو احلــرف الّــذي يلــي الــروي متّصــال بـ »
(اليازجي .)931 :9111 ،أمّا يف هـذف القصـيدة فالشـاعر فضـال عـن الـوزن اعتمـد علـى القافيـة
وجاء باألبيات املقفّاة على النحو التّال:
شـ ـ ـ ــوقي إليـ ـ ـ ــك رسـ ـ ـ ــولَ اهلل أظمـ ـ ـ ــاين
إنّ ـ ــي م ـ ــدحتُك ي ـ ــا خـ ــريا ال ـ ــورى طمع ـ ــا
ف ـ ــاعْطفْ عل ـ ــى عاشـ ـ ـقٍ أض ـ ــنافُ ح ـ ــبكم

واملـ ـ ـ ــدلُ يُطفـ ـ ـ ــي هلي ـ ـ ـ ـبا الظـ ـ ـ ــامئ ال ـ ـ ـ ـنَّهم
يف أن انـ ـ ـ ــالَ الرِّضـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ــا واسـ ـ ـ ــع الكـ ـ ـ ــرم
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـنْ رحيمـ ـ ـ ـ ـ ــا بص ـ ـ ـ ـ ـ ـبٍ ذابا مـ ـ ـ ـ ـ ــن أمل
(الرفاعي)329 :9111 ،

يف هناية األبيات ،نلح ـ ــظ أنّ الق ــوايف املستخدمة تُعتابار جـ ــزءا هامّا من القصـيدة ألنّهـ ــا
مل تتن ـوّع يف الشــعر والشـ ـ ـ ــاعر إىل جانــب الـ ـ ــوزن اعتمــد عل ـى الق ـ ـ ــوايف املطلقــة والقصــيدة
تكون (امليميّة) ،مبعىن أنّنا بعد إمعـان النظـر يف خامتـة األبيـات وج ـ ــدنا أ ّن الشـاعر اسـتفاد
يف كلّ األبي ـ ـ ــات من حـرف (املـيم) وهـذا احلـرف الـرويّ متحـرّك ب ـ(الكسرة) وبـذلك تكـون
القافية مطلقة و إلشباع (الكسـرة) حركـة احلـرف الـرو ّي يتو ّلـد حـرف (اليـاء) احلـرف اللـني
الّــذي سُـمّي الوصــل .إنّ الشــاعر قــد اســتعان هبــذف احلركـة الّــل «تتناســب للرقــة والعواطــف
اللينة» (أبو ريشـ واليف قـزف ،)10 :0221 ،وتكـرار الكسـرة قـد أمكنـ أن يظهـر شـوق وحبّـ إىل
 .إذن ،تكرار حـرف (املـيم) علـى الـنمط الواحـد أسـهم يف الداللـة علـى الغـرض
النبّي
واملفهوم الّذي جيـري يف كـلّ القصـيدة ،و الشـاعر جـاء هبـذف القـوايف مسـتهدفا انسـجام اجلـ ّو
اإليقاعيّ مع اجلوّ الدّاللّ والنفسيّ .يتمتع حرف امليم جبرس موسـيقائي مـطري وامـل طاقـة
وقد ركز الشاعر على استخدام هـذا احلـرف لطاقاتـ
شعورية تتناسب مع مدل النيب
املوحية والفاعلة أوال ،مث كي يعـار ض فيـ قافيـة الـربدة للبوصـريي ،ففـي املعارضـات ُيشـتراط
على الشعراء االلتزام بوزن وقافية القصيدة الل تقصد معارضتها.
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املوسيقى الداخليّة:
هي األصوات اخلفيّة والنغم الّل حتسّ من الكلمات واحلروف الّل حسب اجملاورة تُولدُ إيقاعـا
يُــطري يف املخاطــب انفعــاالت ومشــاعر مــن احلــزن والكآبــة واحلــنني ،نقصــد هنــا أن تــتمّ دراســة
املوســيقى الدّاخليّــة يف قصــيدة "هنــري الــربدة" مــن خــالل التركيــز عل ـى األصــوات املســتعملة يف
القصيدة وهي :األصوات واحلروف املهموسة واجملهورة وأيضا األصوات الشديدة والرخوة.
األصوات اجملهورة واملهموسة:
احلــرف مُتّصـفأ بصــفلّ اجلهــر واهلمــس وميكــن إدراكـ ــهما عنــد النطــق «الص ـ ـ ــوت اجملهــور
تنقبض فتحة الزمـ ــار و يقترب الوتران الصـوتيان أحـدمها مـن اآلخـ ـ ــر فتضـيق هـذف الفتحـة
ولكنّها تسمح مبرور النفس الّذي يندفع فيها فيهتزّ الوتران الصوتيّان .والصوت املهمـوس هـو
الصوت الّذي ال يهتزّ عند النطق ب الوتران الصوتيان يف النتوء الصويتّ احلنجـريّ» (حسّـان،
 .)11 :9111األص ــوات اجمله ــورة ه ــي« :ال ــف/ب/ج/د/ذ/ر/ز/ض/ظ/ع/ال/ل/م/ن/و/ي»
(بشـ ــر .)929 :9112 ،واألصـ ــوات املهموسـ ــة هـ ــي« :ء/ت/ /ل/س/ش/ص/ط/ف/ق/ك/ف»
(بشر.)922 :9112 ،
قمن ــا بدراس ــة إحص ــائيّة يف القص ــيدة ك ــي نص ــل إىل ع ــدد تك ــرار احل ــروف اجمله ــورة
واملهموسة ،واجلدول التّال يبني لنا نسبة استخدام هذف األصوات يف صفلّ اجلهر واهلمس:
اجلدول رقم  :9نسبة توارد األصوات اجملهورة واملهموسة
األصوات

عدد التكرار

النسبة املئويّة

اجملهورة

217

%72

املهموسة

070

%32

اجملموع

101

%922

يف هذا اجلدول من خالل تركيزنا على عـدد اسـتخدام احلـروف ،واالخـتالف الشاسـع يف
ما بني نسبة استخدام احلروف املتّصـفة بصـفلّ اجلهـر واهلمـس ،حبسـب اإلحصـاء املـذكور
يتــبني لنــا أنّ الشــاعر اعتمــد علـى احلــروف اجملهــورة أكطــر بالنســبة إىل احلــروف املهموســة،
والرفاعي فقد أورد حرف (الالم)  991مرّة ،وحـرف (املـيم)  19مـرّة ،وحـرف (األلـف) 79
مرّة ،وحرف (الياء)  77مرّة ،كما يف قول :
هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ــداي رسـ ـ ـ ــولَ اهلل معتـ ـ ـ ــذرا

إن كن ـ ـ ـجُ مل أوفي ح ـ ـ ـقَّ القـ ـ ــول والكلـ ـ ــم

النيب
دراسة أسلوبية يف قصيد "هنج الربد " يف مدح ّ

ف ـ ـ ــإنَّ مطل ـ ـ ــي رس ـ ـ ــولَ اهلل يعجـ ـ ــزُ عـ ـ ــنْ
صـ ــلّى اإللـ ـ ـ ُ عل ـ ــى خ ـ ــري ال ـ ــورى كرام ـ ــا

للشاعر هاشم الرفاعي

527

م ـ ـ ـ ـ ــديح ذات س ـ ـ ـ ـ ــرتْ هلل يف الظُّلَ ـ ـ ـ ـ ــم
حممّ ـ ـ ـ ـدأ أفض ـ ـ ـ ـلل األعـ ـ ـ ــراب والعاجاـ ـ ـ ــم
(الرفاعي)320 :9111 ،

يف هذا املقطع من القصيدة ،يقول الشاعر( :صلّى اإلل ُ على خـري الـورى) ويف هـذف اجلملـة
تكرّر حرف (الالم)  1مرّات ،وحـرف (األلـف)  3مـرّات ،وإ ـر هـذا التكـرار يُخليـق جـوّا إيقاعيّـا
يــتالئم مــع فخامــة املعــاين الّــل تكمــن وراء األلفــاظ واجلمــالت« ،ألنّ أبنــاء اجلزيــرة العربيّــة
يعتمــدون علــى األصــوات اهليجانيّــة واحلركــات العفويــة للتعــبري عــن حاجــاألم اَّــدودة .وهــذف
الطريقــة هــي ألصــق الطــرق ببدائيتــهم» (عبــاس .)07 :9111 ،أمّــا يف ك ـلّ القصــيدة ،فنــرى أنّ
حروف (األلف) ،و(الالم) ،و(الياء) ،و(الواو) جاءت بكطـرة مقارنـة مـع احلـروف األخـرى وإنّ
الشاعر استخدم احلروف اجملهـورة الّـل يزيـد ورودهـا يف األشـعار احلماسـيّة والنصـوص الّـل
تضفي على القارئ مشاعر مـطرية ألنّ تـواتر هـذف احلـروف املسـتخدمة الّـل تّتصيـفُ بـاجلهر و-
القوّة تولد امتداد صويتّ يتناسب مع املـدل و الصـفات اجلليلـة ا ّلـل جـاء هبـا الرفـاعي ،وال شـك
.
أنّ هذا االمتداد الصويتّ يدلّ على زيادة التفخيم والتعظيم من شخصية النيبّ
األصوات الشديدة والرخوة:
بعد أن تكلّمنا عن حروف اجلهر واهلمس ال بدّ من احلدي عن األصوات الشـديدة والرخـوة؛
فاألصوات الشديدة تتصف بصفة الشـدّة ال بـاس الـنفس عنـد النطـق هبـا وهـي «أن يُحـبس
جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا تامّا يف موضع من املواضع ويُنتري من هذا احلـبس أو
الوقف أن يُضغط اهلواء مثّ يُطلـق سـرال اجملـرى اهلـوائيّ فجـهة فينـدفع اهلـواء حمـد ا صـوتا
انفجاريا» (بشـر ،)017 :9112 ،واألصوات الرخوة هي األصوات الّـل تقابـل األصـوات الشـديدة
وال اــبس الصــوت عنــد النطــق هبــا ويُســمع صــوت خفيــف وتُعـرّف بههنــا «تضــييق يف جمــرى
اهلواء اخلارج من الرئتني يف موضع من املواضع وميرّ مـن خـالل منفـذ ضـيّق نسـبيّا فيُحـدي َ
يف اخلـ ـ ـ ــروج احتكاكـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــموعا» (بشـ ـ ـ ــر)017 :9112 ،؛ واألصـ ـ ـ ــوات الشـ ـ ـ ــديدة هـ ـ ـ ــي:
«ء/ب/ت/ج/د/ط/ض/ق/ك» (الس ـ ـ ـ ـ ــكاكي .)921 :9110 ،واألص ـ ـ ـ ـ ــوات الرخ ـ ـ ـ ـ ــوة ه ـ ـ ـ ـ ــي:
« /ل/خ/ذ/ز/س/ش/ص/ظ/ال/ف/ف» (أنيس.)01 :9112 ،
ووفقا هلذف التعاريف وتقسيمات احلروف ،قمنا بإجراء إحصاء عن احلروف الّل تتّصف بالشدة
والرخوة يف هذف القصيدة ويف اجلدول التّال يتبيّن لنا عدد تكرار هذف احلروف يف القصيدة:
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اجلدول رقم  :0نسبة توارد األصوات الشديدة والرخوة
األصوات

عدد التواتر

النسبة املئويّة

الشديدة

032

%11

الرخوة

911

%29

اجملموع

311

%922

ومن خالل استقـ ـ ــراء احلروف املستخدمة يف القصيدة تـبني لنـا أنّ الشـاعر اسـتخدم يف
هذف القصيدة احلروف الشـديدة والرخـوة كلتيهمـا ،وأورد حـرف (اهلمـزة)  21مـرّة ،وحـرف
(الباء)  22مـرّة ،وحـرف (التـاء)  20مـرّة ،وحـرف (الفـاء)  31مـرّة ،وحـرف (الكـاف) 07؛
فاإلحصــاء يــدلّ عل ـى كطــرة استعم ـ ـ ــال احلــروف الشــديدة والقصــيدة تعتمــد عل ـى األصــوات
املتّصفة بالشدّة أكطر من األصـوات الرخـوة؛ وفيمـا يلـي منـوذج هلـذف احلـروف املسـتخدمة و-
داللتها يف شعر هاشم الرفاعي:
فكـ ـ ـ ــنْ ش ـ ـ ـ ــفيعي رس ـ ـ ـ ــولَ اهلل وأمال ـ ـ ـ ــي
فهن ـ ـ ـجا م ـ ـ ـنْ يسـ ـ ــتجب رب العبـ ـ ــادي ل ـ ـ ـ ُ
م ـ ــا زلـ ـ ـجا ترقـ ـ ـى ـ ــاء بع ـ ــد واح ـ ــدة

واطلـ ـ ـ ـبْ م ـ ـ ــن اهلل س ـ ـ ــترا ل ولألم ـ ـ ــم
أن ـ ـجا احلبي ـ ـبُ الكـ ــرمي الكاشـ ــف الغمـ ــم
حتّ ـ ـ ـى وصـ ـ ــلجا لـ ـ ــربِّ العـ ـ ــرش والقَلَـ ـ ــم
(الرفاعي)329 :9111 ،

هنــا ،نلحــظ أنّ الشــاعر ميــدل الــنيبّ ويــتكلّم عــن معجزات ـ وللتعــبري عــن هــذف التعــابري
يستخدم حرف (الباء)  1مرّات ،و(التاء)  1مرّات ،و(اهلمزة)  1مرّات ،و(الكاف)  3مرّات
وكما نرى يف هذف األبيات تتجلّى األصـوات الشـديدة جتليّـا واضـحا .اسـتنادا إىل هـذا املقطـع
املســتلّ مــن القصــيدة ،قــد تبـيّن لنــا أنّ اجلمــل الّــل جــاءت للفخــر وملــدل ال ـنّيب تتشـكّل مــن
احلروف الشديدة لتجلّي القدرة يف البيان ،وقد اهتمّ الشاعر باستخدام األصـوات واحلـروف
الّل تتّصف بالشدّة يف النطـق وتتضـمّن القـدرة والشـدّة كـي تـوفّر اجلـوّ اإليقـاعي الّـذي يـطري
عاطفـة اإلجــالل ،ووفقـا للمفــاهيم شـاركج األصــوات الشـديدة ،لكـي «تـوحي بــاملعىن املقصــود
والغــرض املــراد :تشــديدا ملعــاين الشــدة والق ـوّة ،وتفخيمــا ملعــاين العظــم والفخامــة» (عبــاس،
 ،)022 :9111وعلى العموم األصوات الشديدة تسهم يف القصيدة ليصبح الكالم ذا حلـن ورنّـة
مــؤ ّرة عل ـى املتلقّــي .ومقــام الــنيبّ ومدح ـ يف هــذف القصــيدة يتطلــب التركيــز عل ـى أصــوات
شديدة حتمل معها رنّات ايقاعيّة قادرة على جـذب املتلقـي ،كمـا أراد الشـاعر أن يتماشـى مـع
البُعد االيقاعي الذي جاء يف قصيدة الربدة للبوصريي ،وهذا األمر يعتمد على ذكـاء الشـاعر

النيب
دراسة أسلوبية يف قصيد "هنج الربد " يف مدح ّ
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يف تهطري نص مبطريات ايقاع ّيـة تتناسـب مـع الـنص الـذي يريـد معارضـت  ،ومـن خـالل ذلـك
يتمكن املتلقّي الفطن أن يقارن بني النصني.
املستوى التركييب:
إنّ املستوى التركييبّ وأسلوبيّة اجلمالت هنريأ جديدأ من منـاهري الدراسـات األسـلوبيّة حيـ أنّ
التركيب يكوّن عنصـرا أساسـيّا يف عمليّـة اإلبـ ـ ــداع الشـعريّ ،ويف هـذا املسـتوى يهـتمّ الباحـ
بدراسة التراكيب اإلسناديّة فضال عن اهتمام مبعرفة األبعـاد الدالليّـة هلـذف التراكيـب ،كمـا
يشري بنذريل إىل هذف العـ ــالقة وعدم جترّد الـنصّ مـن قيمتـ الدالليّـة« :املسـتوى التـركييب،
أي الصريف ،والنحوي ،والقواعدي ما تلتحم ب بنية التعبري ،مع بنية املضمون ،وإنّ الوحـ ـ ــدة
النحويـ ـة ه ــي كخ ــط التالق ــي ،ال ــل ي ـ ـ ــدخل عن ــدها س ــطح التع ــبري يف عالق ــة م ــع س ــطح
املضم ـ ــون» (ابن ذريل.)11 :9207 ،
ويعـدّ املســتوى التــركييب مـن أهـمّ املســتوي ات واجملـاالت الّــل تُميـز أسـلوب الشــاعر عــن
سائر الشعراء ،ويف هذا اجملـال ميكـن أن يتوجّـ الباحـ إىل دراسـة األسـاليب الدّالـة علـى
اخلرب أو اإلنشاء ،واألمر والنهي ،واالستفه ــام ،والعـ ــرض ،والتمنّـي ،والترجّـي ،والنـداء يف
التراكيـب اإلنشــائيّة .وكــل هـذف أســاليب تــدخل يف جمــال املسـتوى التــركييب وهــي قــادرة أن
تساهم يف الكشف عن القيمة اجلمالية للقصيدة باعتبارها بنية أسلوبية حتمل معها زمخا
دالليّا مكطّفا.
األسلوب اخلربيّ:
اجلمل ـة اخلربيّــة هــي عبــارة عــن الكــالم الّــذي اتمــل الصــدق والكــذب وبإمكاننــا أن نقــول
للمتكلّم أنَّ صادقأ أو كاذبأ ،كما يعرّف عبد العزيز عتيق يف كتاب علم املعاين مفهـوم اخلـرب
ويقـول« :اخلـرب بصــفة خاصـة هــو مـا يبتـدىء بـ املخـرب بـ أو مـا يلقيـ علــى مسـتمع ابتــداء
بقصد إعالم بشيء جيهل أو ال يعرف  ،و هذا النوع مـن اخلـرب عنـدف هـو مـا اتمـل الصـدق
والكذب فإذا حصل االعتقاد يف صدق هذا اخلرب فهو احلق وإذا حصل االعتقاد يف كذب فهو
الباطل» (العتيق ،ال تا.)22 :
أمّا من جانب التركيب اإلسناديّ والعـ ــالقة بني املسند واملسـند إليـ فتنقسـم اجلملـة إىل نـوعني:
اجلملــة اال يّــة واجلملــة الفعليّــة ،ويف هــذا اجلانــب قمنــا بإحصـ ـــاء اجلم ـــل الفعليــة واال يــة حتّــى
يعيننا يف التحليل وبالطبع يتبني لنا مدى استخدام اجلمل يف قصيدة "هنري الربدة".
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اجلدول رقم  :3نسبة استخدام األساليب اخلربيّة
اجلملة

عدد التكرار

النسبة املئويّة

اال يّة

00

%23

الفعليّة

32

%17

اجملموع

10

%922

اجلملة اال يّة:
هي اجلملة الّل تبدأ باالسم وهلا ركنان أي :املبتدأ واخلرب؛ يُستفاد من هذا التركيـب لطبـوت
املسند للمسند إلي  ،وقد استعملها هاشم الرفاعي يف قصيدت  00مرّة ،و قول :
فهنـ ـ ـ ـجا م ـ ـ ــن يس ـ ـ ــتجب رب العب ـ ـ ــادي لـ ـ ـ ـ ُ

أنـ ـ ـجا احلبيـ ـ ـبُ الك ـ ــرمي الكاش ـ ــف الغم ـ ــم
(الرفاعي)329 :9111 ،

كمــا أشــرنا ،أنّ اجلملــة اال يّــة تُســتخدم للدّاللــة علـى الطبــوت إذا كــان خربهــا مفــردا ولـيس
مجلــة ،أمّــا مــن خــالل دراســة هــذف التراكيــب املســتخدمة يف القصــيدة فوجــدنا أنّ بعــض اجلمــل
اال يّة حسـب القـرائن وسـياق القصـيدة املدحيّـة تُفيـد الـدوام واالسـتمرار بـدل مـن أن تـدلّ علـى
الطبوت « و اآلية﴿ :وإِّنَّك لعلى ِخلِ ف ع ِّ فيم﴾ (القلم ،)2/فسـياق الكـالم يف معـرض املـدل دالّ علـى
إرادة االستمرار مـع الطّبـوت» (بـديع يعقـوب)302 :9111 ،؛ مـطال قـول الشـاعر( :أنـج مـن يسـتجب ربّ
العبـاد لـ ) يــدلّ علـى الطبــوت مــع التجـدّد واالســتمرار ،وهــو يقصــد أنّ الــنيبّ هــو الّــذي يقضــي اهلل
حاجت دائما ويف هذا املنطلق يبالغ الشاعر يف مدل الـنيبّ اسـتعانة بإفـادة االسـتمرار يف فضـائل .
ويف املصــراع الطــاين أيضــا حــرص الشــاعر عل ـى االتيــان جبملــة ا يــة فاملبتــدا (أنــج) واخلــرب
(احلبيب) ،وقد جـاء الشـاعر بـاخلرب بشـكل معرفـة للحصـر والتهكيـد ومل يكتـف هبـذا اجلانـب بـل
جاء بتهكيد اخلرب بـ(الكرمي) و(الكاشف الغمم)؛ وهذا يدلّ على الدوام والطبوت أيضا.
اجلملة الفعليّة:
النـوع الطّـاين مـن اجلمـ ـ ــلة هـو اجلملـة الفعليّـة و«تبـدأ بفعـل غـري نـاقص والفعـل يـدلّ علـى احلـد
والبدّ ل من فاعل» (الراجحي)973 :0222 ،؛ واستفاد الشاعر من هذا التركيـب  32مـرّة يف قصـيدت
"هنري الربدة" وبدأ اجلملةَ بفعل تامّ ،ومن هذف األساليب املستخدمة قول يف مدل النيبّ:
دخلـ ــجا يف البيـ ــجي كالليـ ــ ي اهلص ـ ــور فم ـ ــا
الن ـ ـ ــورُ أش ـ ـ ــرقا ف ـ ـ ــوقا البي ـ ـ ــج وابت ـ ـ ــهجج

أبقيـ ـ ـ ـ ـ ـجا م ـ ـ ـ ـ ــن هُبـ ـ ـ ـ ـ ـلٍ مثَّ وال ص ـ ـ ـ ـ ــنم
ربـ ـ ـ ـوُع مكـ ـ ـ ـةَ واجناب ـ ـ ــج دُجـ ـ ـ ـى الظلل ـ ـ ــم
(الرفاعي)320 :9111 ،
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هن ــا ،يش ــري هـ ـ ـ ـــاشم الرفـ ـ ـــاعي إىل قض ــية ف ــتح مكّ ــة وال ـ ـ ـــدعوة إىل دي ــن اإلس ـ ـ ــالم
يب هبـدم األصـنام ا ّلـ ـ ــل
ويرسـ ـ ــم لنا م دينـة تتج ّلـى فيهـا تط ّلعـات إسـالميّة بعـد أن قـام الـن ّ
كانج يف الكعبة وحوهلا؛ كما نرى يف هذين البيتني ،لقد اكتفى الشاعر باجلملـة الفعليّـة الّـل
تــدلّ عل ـى احلــدو حســب زمــن الفعــل ،وبــدأ مجل ـ بالفعــل املاضــي إلفــادة اإلصــالة وواقعيّــة
القضية يف املاضي كي يقول إنّ حتطيم األو ان قد وقع بيد النيبّ وقد قام النيبّ هبـذا القـرار
الصــائب يف صــدر اإلســالم وإ ــر هــذف اخلطــوة اإلجيابيّــة قــد أشــرقج وــس اإلســالم وعلـى
العموم قد اجناب دجى الكفر بيدف.
كمــا الحظنــا يف جــدول رقــم ( ،)3يــزداد اســتخدام اجلملــة الفعليّــة عل ـى اال يّــة؛ استخـ ــدم
الشــاعر اجلمـ ـ ـ ــالت اال يّــة إلفــادة االســتمرار ودوام اخلــري عنــد اهلل وعنــد الــنيبّ ،واســتعمال
اجلمل الفعليّة بالفعل املضارع واملاضي للدّاللة على التجدّد يف متتّـع النبّـي بالفضـائل؛ وفضـال عـن
هذا التجدد والطبوت ،ما لفج انتباهنا فهو أنّ الشاعر استفاد من اجلملة إلفادة النسـبة بـني الفعـل
والفاعل واملبتدأ واخلـرب ألنّ « اجلملـة يف نفسـها ال لـو عـن داللـة علـى الطبـوت إن كانـج ا يـة أو
التجدد إن كانج فعلية ،وراء إرادة الطبوت وإرادة التجدد إرادة مطلـق النسـبة مـن غـري نظـر لطبـوت
أو جتدد وإن كانج ال يقع اإلخبار هبـا» (السـبكي :9209 ،ج .)120/9فعلـى العمـوم ،وردت هـذف اجلمـل
إلرادة االستمرار والتجدد وخاصّة النسبة بني النيبّ واحلواد الّل يشري إليها للمدل والطناء.
زمن األفعال:
قد استخدم الرفاعي األفعال بصيغ لتلفة يف قصـيدت حتّـى يسـتفيد مـن الطاقـة اإلاائيّـة
الّل تكمن يف الفعل وبالطبع مينح الكالم نوعا مـن احلركـة واحليويّـة ،واجلـدول التّـال يـهيت
تبيّنا هلذا األمر:
اجلدول رقم  :2نسبة استخدام األفعال
زمن الفعل

عدد التكرار

النسبة املئويّة

املاضي

01

%12

املضارع

92

%39

األمر

7

%93

اجملموع

10

%922

حبسب اإلحصاء ،نشاهد يف األبيـات توظيفـا مكطفـا لصـيغة الفعـل امل ــاضي الّـل تناسـقج
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مع الوقائع الّل حد ج يف العام الطامن من اهلجرة ،وقد استعان الرفـاعي باألفعـال الناقصـة
وغري الناقصة الّل تكون مقيّدة بالزمن املاضي حتّى ميدل النيبَّ ويقول إنّ هذا االنتصار قد
حتقّق يف املاضيّ وبالطبع جيعل كالم أكطر اعتبارا لالسـتناد كمـا أشـرنا إىل هـذا املوض ـ ــوع
وتطرّقنا إىل هذف األفعال املاضـيّة يف املبحـ الس ـ ـ ـ ــابق .أمّـا يف املرتبـة الطانيـة ،فنـرى كطـرة
جميء الفعـ ـ ــل املضارع إلفادة التجدّد واالستمرار و :االستمرار وعدم انقطاع مغفـرة اهلل،
وعجز اإلنس ـ ـ ــان عـن مـدل الـنيبّ ،واعتمـد الشـ ـ ـ ــاعر علـى الفع ـ ــل املضـ ـ ــارع كـي يبـ ـ ــالغ يف
التج ـ ـدّد واالستمرار الّذي يعبّر عنها .وأخـريا ،نصـل إىل فعـل األمـر الّـذي افـاد الشـاعر منـ
قليال مقارنة مـع الفعـل املاضـي واملضـارع؛ ومبـا أ ّن فعـل األمـر يعتـرب مـن األسـاليب اإلنشـائيّة
فســتتمّ دراســت الحقــا منعــا عــن التكــرار .إذن ،حســب الدّراســة اإلحصــائية نســتنتري أنّ عــدد
تواتر األفعـال املاضـيّة يغلـب علـى سـائر األفعـال ،وهـذا التكـرار والتهكيـد علـى التقيّـد بـالزمن
املـ ــاضيّ يدلُّ على حتقّق املعاين الّل تكلّم عنها الش ــاعر واستفاد من هذف األفعال مع رعايـة
التناسب بينها وبني التعابري املدحيّة ومل ميدل إلّا مبا بج وعرف.
األسلوب اإلنشائي:
اجلملة اإلنشائية هي اجلملة الّل تقابل اجلملة اخلربيّة ويُطلَق لفظ اإلنشـاء علـى الكـالم الّـذي
ال يكون معناف صاحلا للحكم علي بهنّ صدقأ أو كـذب؛ وينقسـم األسـلوب اإلنشـائيّ علـى قسـمني
مها :إنشاء طليب وإنشاء غري طليب .أمّا اإلنشـاء الطلـيب فقـد قسـموف علـى تسـعة أقسـامٍ :أمـر،
وهني ،واستفهام ،ودعاء ،وعرض ،وحتضيض ،ومتن ،وترج ،ونداء (هارون.)93 :0229 ،
ولقد أفاد الرفاعي من هذف األساليب اإلنشائيّة يف قصيدت «هنـري الـربدة» ،وهـي :أسـلوب
األمر ،والنهي ،والنداء؛ فنشري إمجاال إىل نسبة استخدامها يف القصيدة ضمن اجلدول:
اجلدول رقم  :1نسبة استخدام األساليب اإلنشائيّة
اجلملة

عدد التكرار

النسبة املئويّة

األمر

1

%27

النداء

7

%29

النهي

0

%0

اجملموع

97

%922
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النداء واألمر:
النداء واألمر يُعدّان من األساليّب اإلنشائيّة الطلبيّة ،فالنداء «هو طلب اإلقبـال حبـرف (يـا)
وإخوت  ،وهو توجي الدّعوة إىل املخاطب وتنبيه ل صغاء ،و اع ما يريـدف املـتكلّم» (بـابل،
 :9110ج)9211/0؛ وقــد اتّفــق العلمــاء علـى أنّ األمــر يــدلّ علـى اإلجيــاب وإلــزام املخاطــب علـى
املطلوب وهو «طلب فعل شيء صادر ّن هو أعلى درجة إىل من هو أقـل منـ  ،فـإن كـان مـن
أدا ألعلى ّي "دعاء" ،وإن كان من مسـاوٍ إىل نظـريف ّـي "التماسـا"» (بـديع يعقـوب:9111 ،
 .)910وتكشف الدراسة علـى أنّ الرفـاعي مجـع أسـلوب النـداء واألمـر يف كالمـ معـا ،وحسـب
اإلحصاء أورد أسلوب النداء يف قصيدت  7مرّات وجـاء بهسـلوب األمـر  1مـرّات ،والشـاعر يف
 7مواضع خياطب اهلل والنيبّ طالبا منهما الرمحة؛ ومرّة خياطب وجدان  ،و قول :
يـ ــا نف ـ ـسُ ال تبتغـ ــي الشـ ــيطان واعتصـ ــمي

إنّ الش ـ ـ ـ ــياطنيا تغ ـ ـ ـ ــوي امل ـ ـ ـ ــرءَ ب ـ ـ ـ ــاأل لم
(الرفاعي)329 :9111 ،

يف هذا البيج ،الشاعر خياطب نفس ويقول إنّ اإلنسان علي أن يغتـنم فرصـة احليـاة يف
هذف الدنيا وال ينخـدع مبـا تُـزيّنُ لـ مـن معـاصٍ؛ ويف هـذا املنطلـق ،للمبالغـة يف تـه ري الكـالم
نشـاهد أنّـ قــد اســتعان هبـذف اجلملــة األمريّــة (اعتصــمي) ،ويلـزم نفسـ أن تعــرفا الشــيطان
الّذي حذّرنا اهلل من  ،ويـهمر وجدانـ حتّـى يتسـلّح بسـالل اإلميـان ويلجـه إىل اهلل .فاستفـ ـ ــاد
الشاعر من هذا األسلوب الطليبّ الّـذي يوجّـ الكـالم إىل املخ ـ ــاطب مباشـرة كـي ينبّـ نفسـ
على وجوب اعتصام حببل اهلل وأن يكـ ــون متمسّكا بالفض ـ ــائل يف مجيع األعمال حتّى تسلما
نفس من الشيطان والنفس األمّارة بالسوء .ويف موضع آخر نرى أنّ الشاعر أفاد من أسـلويبّ
النداء واألمر معا ،ومها يف قول :
إنّـ ـ ــي مـ ـ ــدحتُك يـ ـ ــا خـ ـ ــري الـ ـ ــورى طمعـ ـ ــا
فـ ـ ــاعْطفْ عل ـ ـ ـى عاش ـ ـ ـقٍ أضـ ـ ــناف حـ ـ ــبكم

يف أن أنـ ـ ــال الرض ـ ـ ـى يـ ـ ــا واسـ ـ ــع الكـ ـ ــرم
وكـ ـ ـ ـ ـنْ رحيم ـ ـ ـ ــا بصـ ـ ـ ـ ـبٍ ذاب م ـ ـ ـ ــن أمل
(الرفاعي)329 :9111 ،

يف هــذين البيــتني نشــاهد معــىن آخــر للجملــة األمريّــة فالشــاعر خياطــب الــنيبّ وبــالطبع
الطلب يكون من األدا إىل األعلى؛ لذلك نستدلّ من سياق الكـالم أنّ الشـاعر ال يلـزم الـنيبّ
على املطلوب بل يدعو من العناية للّذين عندهم حبّ األنبياء ويطلب املغفرة ألنّها جتمـع خـري
اآلخــرة ومــن رُزق هــذا العطــف واَّبّــة مــن أوليــاء اهلل ســينال الرض ـى واخلــريات يف الــدنيا
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واآلخــرة؛ وأمّــا يف النــداء ،فنشــاهد يف هــذين البيــتني أنّ ـ قبــل أن يطلــب مــن الــنيبّ العنايــة
والرمحة قد اعتمد علـى تكـرار أسـلوب النـداء واسـتخدام األلقـاب والصـفات اجلليلـة يف قولـ
(يا خري الورى ،ويا واسع الكرم) مستهدفا تعظيم املنادى ومدح  ،ولفـج انتباهـ إىل أمهيّـة
املطلوب بعد النداء .وقد تبيّن لنا الشاعر قبـل األمـر /الطلـب مي ّهـد لـ بالنـداء لالسـتعطاف
ومل يكتف أحيانا بنداء واحد بل يردف بآخر حىت يكون التمهيد للطلب أبلغ وته ريف أجنع.
النهي:
النــهي خــالف األمــر وال بـدّ فيـ مــن كراهيــة مــا يُمنــع ،و«هــو طلــب الكـفّ عــن عمـلٍ مــا ،ويـتمّ
بإدخــال «ال» الناهيـة علـى الفعــل املضــارع فتجزمـ » (الراجحــي)011 :0222 ،؛ أمّــا يف القصــيدة
فجاء الشاعر هبذا األسلوب اإلنشائيّ مرّتني؛ مرّة أفاد من مستهدفا هني وجدان من إطاعـة
الشيطان ،ومرّة أفاد من تيمّنا بكالم اخلالق عزّ وجلّ ل ومها يف قول :
يـ ــا نف ـ ـسُ ال تبتغـ ــي الشـ ــيطان واعتصـ ــمي
أردتا خل ـ ـ ـ ـ ــعا نُعي ـ ـ ـ ـ ــلٍ كنـ ـ ـ ـ ـ ـجا تلبس ـ ـ ـ ـ ــ ُ

إنّ الش ـ ـ ـ ــياطنيا تغـ ـ ـ ـ ــوي امل ـ ـ ـ ــرء بـ ـ ـ ـ ــاألمث
ن ـ ـ ـ ــاداك رب ـ ـ ـ ــك ال تفع ـ ـ ـ ــل ولـ ـ ـ ـ ـنْ تُلَ ـ ـ ـ ــم
(الرفاعي)329 :9111 ،

حسب اإلحصاء ،مل يكن ألسلوب النهي حضور قويّ يف هذف القصيدة والشاعر جاء ب يف
موضـعني فقــط ،ويف قولـ (يــا نفـسُ ال تبتغـي) أفــاد مـن اجلملــة الطلبيّــة إلفـادة التحــذير كــي
مينع نفس من إطاعة الشيطان وبالطبع من الغرق يف املعاصي ألنّ اإلنسان ال ينبغي أن يبادر
بالــذنوب قبــل أنيفــوت األوان وميــوت؛ ويف قولـ (نــاداك ربــك ال تفعــل) يشــري إىل قصــة خلــع
النعال وهي أنّ رسول اهلل حينمـا وصـل إىل العـرش أراد أنخيلـع نعليـ ونـاداف اهلل (ال لـع)
وهذا النهي يفيد النصيحة والوعظ ،إذ أنّ هذا اإلرشاد ينبئ بالعطف وحمبة اهلل إىل النيبّ،
والنهي يكون صادرا من اهلل إىل النيبّ ويظهر على وجـ االسـتعالء .النـهي األول (يـا نفـس ال
تبتغــي) جــاءت مــن جانــب الشــاعر يعــظ فيهــا نفس ـ وا ـذّرها مــن اغــواء الشــياطني بــاألمث
واملوبقات ،أما النهي الطـاين (نـاداك ربـك ال تفعـل) فقـد جـاء مـن جانـب اهلل تعـاىل لاطبـا
 .فنستدلّ ّا أوردنا من األس ـ ــاليب اإلنشـ ــائيّة أنّ الرفـاعي اسـتخدم أسـ ــلويبّ
النيب
األم ـ ــر والنداء أكطر من أسلوب النـهي ،ووفقـا ملرتبـة النـاهي واآلمـر تلـف معـاين اجلمـالت
اإلنشائيّة كمـ ــا شاهدنا يف بعض اجلمالت الطلبيّة الل تُفيدُ معىن اإلرشاد والدعاء.
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املستوى البالغي:
يقوم البح يف املستوى البالغي بدراسـة األسـاليب البالغيـة والـدالالت الكامنـة وراء الـنصّ.
وهذا املستوى الينحصر فقـط يف إيصـال املعـىن إىل ذهـن املتل ّقـي ،بـل فضـال عـن ذلـك يهـت ّم
باملعىن وكيفية التعبري عن بهشكال لتلفـة ليُبـيّن الصـلة بـني اللفـظ واملعـىن« .تقـيم البالغـة
واألسلوبية ،منذ زمن ،عالقات وطيدة بينهما .تتقلّص األسلوبية أحيانا حتّى ال تعـدو أن تكـون
جزءا من منوذج التواصل البالغي» (بليج .)91 :9111 ،واسـتعان الرفـاعي يف قصـيدت بـبعض
األســاليب البالغيــة الــل ســنقوم بدراســتها يف هــذا املبح ـ  .هلــذا املســتوى مــن الدراســات
األسلوبية فائدة جليلة يف الكشف عن قيمة النص وته ريف علـى املتلقـي ،فهـو مل يقـف عـن حـدّ
احلرف أو الكلمة أو اجلمل بل يتعـدّى كـل هـذف األمـور أحيانـا ليعـاجل صـورة تتكـوّن مـن مجلـة
عبارات تهخذ طاقاألـا الدالليـة مـن السـياق .وقـد حـرص أصـحاب الدراسـات األسـلوبية علـى
معاجلة هذا اجلانب مع املستوى الصويت واملستوى التركييب ،فالباح بعد أن ينتهي من هذا
املستوى يكون قد أعطى للقارئ فكرة متكامل عن بناء النص وهندست ومـا املـ مـن معـان
ودالالت إاائية وشعورية.
املستوى البالغي البياين:
اخليال واقعأ يف الصورة والصورة نفسـها ألـب علـى الشـاعر ،املقـدرة علـى االنزيـال مـن صـور
مهلوفة إىل صور فنية خارجة من إطار الواقع لتدخل يف إطار اخليال حبي جتذب املخاطـب
وتـدعوف إىل الـتفكري .واخليـال يتجلّـى يف التشـبية واجملـاز واالسـتعارة فالشـاعر يف اســتخدام
هلذف اجلوانب البالغية يستلهم من خيال حىت يتمكن من جتسيد صور فنيّة قادرة علـى رفـد
الــنص مبعــىن جديــد وداللــة ــدم الســياق .فالشــاعر قــام باســتخدام بعــض هــذف الصــور يف
يف املخاطـب مبينـا إعجابـ إيـاف.
قصيدت حىت يـبني مجاليـة املـدل واإلعجـاب بـالنيبّ
ومن هذف الصور هي التشبي واجملاز واالستعارة.
التشبي :
التشبي هو شكل من الوجوف البيانية وهو من العوامل الّل تؤ ّر يف اجياد االنزيال والطـورة يف
الكلمات والعبارات ،بتعبري آخر ميكن اعتبار التشبي من مقوّمات النص الشعري« .تقوم أدلة
التشبي على عملية عقلية هي أن نضـع جنبـا إىل دالـني متمـايزين يقابلـهما مـدلوالن يظهـران
متــا ال بينــهما ،مــع إيــراد لفظــة دالــة علــى تشــاب احلقيقــتني املــذكورتني» (فتــول.)912 :0222 ،
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والرفاعى مبطابة شاعر واعٍ هبذف اجلماليات لقد اسـتعان بـبعض الصـورة الفنيّـة يف قصـيدت ،
وقد خاطب النيبّ قائال:
دخلـ ــجا يف البيـ ــجي كالليـ ــ ي اهلص ـ ــور فم ـ ــا

أبقيـ ـ ـ ـ ـ ـجا م ـ ـ ـ ـ ــن هُبـ ـ ـ ـ ـ ـلٍ مثَّ وال ص ـ ـ ـ ـ ــنم
(الرفاعي)320 :9111 ،

كطريا ما يكون اللي أو األسد مطاال يف متناول اليد داال على الشجاعة والقوة وها ـن نـرى
الرفــاعي يوظّــف مــن هــذا التشــبي ولكنّ ـ مل يكت ـفي بصــفة اللي ـ فقــط بــل أضــاف إليهــا صــفة
(اهلصور) كي يُعزّز املعىن يف ذهن املتلقي ويعطي طابعـا أقـوى مـن وجـود الليـ  .تشـبي الـنيبّ
باللي اهلصور هو ما زين البيج وأ ار املشـاعر يف املخاطـب إذ يتوجّـ الشـاعر مـن أمـر مـهلوف
وهو شجاعة النيبّ إىل أمر غري متعارف وهو تشبيه بالليـ  ،وهكـذا يدخـ ـ ــل الشـ ــاعر انزياحـا
 .فشــبّ الرفـ ـ ـ ـــاعي أم ــرا مف ــردا وحمسوس ــا ب ــهمر مف ــرد آخ ــر
أدبيــا يف مدحــ لل ــنيبّ
فالتشبي هنا من النوع احلسّي .وحسب الدراسة اإلحصائيّة ورد أسلوب التشبي مـرّة واحـدة يف
هذف القصيدة واليوجد غريف نوع آخر من هذف التقنية األدبية يف القصيدة ،وما لفج انتباهنا يف
هذف الدراسة هو أنّ الشاعر مل يستخدم أسلوب التشبي كسائر الشعراء يف املدائح النبوية.
اجملاز:
الوس ـيلة البياني ـة األخــرى الــل يســتخدمها الشــاعر أو الكاتــب لبي ـان مــا يقصــدف وي ـزين
كالم ب هي اجملاز .اجملاز هو «كل كلمة أريدا هبا غري ما وقعج ل يف وضع واضعها ملالحظة
بني الطاين واألول ،أو كل كلمـة جـزت هبـا مـا وقعـج لـ يف وضـع الواضـع إىل مـا مل توضـع لـ ،
فهي جماز» (اجلرجاين .)312 :9297 ،والشاعرُ ميدل النيبّ مُستعينا باجملاز قائال:
هبَّـ ـ ــج ريـ ـ ــال الصَّـ ـ ــبا فاسـ ـ ــتكتبجْ قلمـ ـ ــي
م ـ ـ ــال وللرس ـ ـ ــل أمض ـ ـ ــي يف م ـ ـ ــدائحهم

مـ ـ ــدلا الرسـ ـ ــول كـ ـ ــرمي اخلللـ ـ ــق والشِّـ ـ ــيم
إنّ الرس ـ ـ ــولَ رفيـ ـ ــع الق ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــن كلم ـ ـ ــي
(الرفاعي)329 :9111 ،

"القلم" يف البيج األول استُعميلَ يف غري ما وضع ل وفعل "يستكتب" يشري إىل هذا اخلـروج
من معناف األصلي .فاملربهن بهنّ القلم اليطلب الكتابة بل هو آلة للكتابة وواسطة إليصال أ ـر
الكتابة إىل القرطاس .فإسناد "القلم" إىل فعل "يستكتب" أحد إنزياحا خارجـا عـن املـهلوف
وحامال قيمة معنوية .كما أنّ "الكلم" يف البيج الطاين استُعميلَ ملعىن يف غـري معنـاف األصـلى إذ
الكلمـة هـي وسـيلة لبيـان املعـاا والكلمــة نفسـها المتـدل بــل هـي آلـة لبيـان املـدائح .ففـي كــال
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البيتني استخدم الرفاعى اجملاز اللغوى املفرد ألداء املعاين بشكل اإلجياز .كما يستعني بـ يف
البيج التاسع:
ويلـ ـ ــي م ـ ـ ــن اهلل كـ ـ ــم ذنـ ـ ــبٍ أتي ـ ـ ـج بـ ـ ــ

جلّـ ـ ــج ذنـ ـ ــويب عـ ـ ــن القرطـ ـ ــاس والقلـ ـ ــم

القرطاس بوجودف الجيلّي إلّا أن يكتب علي  ،فإذا استُعميلَ القرطـاس يف هـذا البيـج حمـلّ
الكتابــة وتب ـيني الــذنوب ،فإنّ ـ خــرج مــن معنــاف األصــلى واس ـتُعمل بشــكل جمــاز رائــع خــالب
بالعالقة اَّلية.
االستعارة:
تُعدّ االستعارة من أهمّ املنبهات األسلوبية الل تعتمـد نظـام االنزيـال خبـروج الكـالم مـن
املهلوف إىل أمر غري مهلوف .أمّا من حي مقارنتـها بالتشـبي ف ـ«إنّ الصـور االسـتعارية أقـدر
من الصور التشبيهية يف إظهار طاقاألا اخليالية والتشكيلية وكـذلك علـى األداء اجلمـال ،إذ
بينما يبقى طرفـا التشـبي منفصـلني مـع وجـود األداة الرابطـة ،فـإ ّن االسـتعارة مـن شـههنا أن
تلغي احلـدود وأن حت ّطـ ام الفواصـل ،فينـدمري الطرفـان يف صـورة واحـدة» (قاضـي.)23 :9110 ،
ولالستعارة أ ـر مهـم يف الداللـة اإلاائيـة وميكننـا أن نقـف عنـد بعـض النمـاذج الشـعرية يف
القصيدة لبيان قيمة هذف البنية األسلوبية:
فـ ـ ــاعطفْ عل ـ ـ ـى عاش ـ ـ ـقٍ أضـ ـ ــناف ح ـ ـ ـبّكم

وك ـ ـ ـ ــن رحيم ـ ـ ـ ــا بص ـ ـ ـ ــب ذاب م ـ ـ ـ ــن أمل
(الرفاعي)329 :9111 ،

شبّ الشاعر يف هذا البيج نفس بعاشق أضينا بسبب حبّ الـنيبّ ،كمـا شـبّ نفسـ بصـبّ
ذاب من أمل الفراال ،فالرفاعي يف الشطر األول من البيج يـهيت باالسـتعارة التصـراية حتّـى
يب ومـن َـ َّم يـهيت باسـتعارة أخـرى يف الشــطر الطـاين ،أشـ ّد تــه ريا
ينـا َل القليـل مـن عطــف الـن ّ
وايقاعــا يف الــنفس مــن االســتعارة الســابقة .فحــذف املشـبّ وجــاء باملشـبّ بـ فحســب وهكــذا
اتّحد يف املشبّ واملشبّ ب حتّى كههنما واحد .كما يقول يف بيج آخر:
ي ـ ـ ـا نفـ ـ ــس إن ترجعـ ـ ــي فـ ـ ــاهلل يغفـ ـ ــر ل

وإن تظلّـ ـ ـ ـ ــي فبـ ـ ـ ـ ــئس املرتـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــوخم
(الرفاعي)329 :9111 ،

فش ّب الرفـاعي البقـاء يف الـذنوب وعـدم التوبـة منـها مبرتـع وخـيم شـديد الضـرر والسـوء
الاصـ ـ ــل لقطيع ـ إالّ ال ـ ــذلّ والي ـهس واســتخدم الشــاعر االســتعارة التصــرايّة يف (املرتــع
الــوخم) كــي يصــف صــعوبة عاقبــة البقــاء يف املعاصــي ،ويف احلقيقــة الشــاعر هنــا يقابــل بــني
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الرجوع املؤدي إىل الغفران والبقاء املؤدي إىل اخلسران بوسـاطة االسـتعارة امللزيّنـة بالطبـاق.
وهــذا اإلســناد امــل داللــة إاائيــة ،كمــا اســتعار لرمحــة اهلل وعفــوف الســتر الــذي بوســاطت
تُخفى الذنوب ويُحمى اإلنسان من الباليا:
فكـ ـ ـ ـ ـنْ ش ـ ـ ـ ــفيعي رس ـ ـ ـ ــول اهلل وا أمل ـ ـ ـ ــي

واطلـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــن اهلل سـ ـ ـ ــترا ل ولألمـ ـ ـ ــم
(الرفاعي)329 :9111 ،

ففي هذف الشواهد أتى الشـاعر باالسـتعارات التصـراية ،إذ ميكـن أن يـدرك املسـتعارلـ
حسّا أو عقال والاتاج لتحقيق إىل التخيل والتوهم ،وأمّا الرفاعي فال يكتفي هبذا النوع من
االستعارة يف قصـيدت  ،وقـد أضـفى باسـتخدام االسـتعارة املكنيـة تـه ريا أعمـق علـى املخاطـب
حينما قال:
الن ـ ـ ــور أش ـ ـ ــرق ف ـ ـ ــوق البيـ ـ ــج وابت ـ ـ ــهجج

رب ـ ـ ــوع مك ـ ـ ــة واجناب ـ ـ ــج دُجـ ـ ـ ـى الظل ـ ـ ــم
(الرفاعي)320 :9111 ،

يف هذا البيـج اسـتعان الرفـاعى باخليـال وشـبّ النـور بإنسـان أو حيـوان يبتـهري ،مثّ حـذف
املستعار وذكر إحدى لوازم وهي االبتهاج والفـرل .ومـن هـذا املنطلـق أ ـار عاطفـة املتل ّقـي يف
يف بـ ّ الضـوء علـى القلـوب وهدايتـهم إىل اهلل بابتعـادهم
الشعور مبدى عظمـة الـنيبّ
عن عبادة األصنام .مث شبّ الدجى والظلمة بسحاب اجناب عـن قلـوب النـاس وفـرّق وابتعـد،
مث حذف املستعار لالكتفاء مبيزت وهي التنا ر .فتوظيف هـذا النـوع مـن االسـتعارة يف البيـج
مــن قيبــل الشــاعر قــد خل ـقا مــن املفــردات والعبــارات اجلامــدة ،أبيــات شــعرية مُفعمــة بــالرول
اإلنسانية؛ وقد نرى الشـاعر أفلـح يف جتسـيد حاالتـ الوجدانيـة وتعاطفـ الشـعوري مـن مقـام
فمن خالل تركيزف علـى التشـبي واجملـاز واالسـتعارة أعطـى صـورة أدبيـة وقيمـة
النيب
فنيّة للنص رج عن السطحيّة والرتابة إىل العمق والدقّة والكطافة الدالليّة.
املستوى البالغي البديعي:
من الوجوف البالغية األخرى لتحسـني الكـالم وتنميقـ  ،هـي البـديع وقـد اسـتعان الرفـاعي
من هذف الصنعة اللطيفة الطريفة يف قصيدت املدحيـة إل ـارة العاطفـة يف املخاطـب .فهحيانـا
يستخدم بعض اَّسنات املعنوية و الطباق أو شب الطبـاق واالسـتتباع الـل سنشـري إليهـا
فيما يهيت:
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الطباق:
الطباق هو اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف اجلملة ،ويكون ذلك إمّا بلفظـني مـن
نوع واحد :ا ني ،كقول تعاىل ﴿وتَسهبِه ِه َم أيَهقاظها و ِهه َم ِرقِهود﴾ ،أو فعلـني ،كقولـ تعـاىل ﴿تِه َؤِّت
الَ ِم َلك م َن تشاَِ وتهَن ِّز ِع الَ ِم َلك ِّمَّ َن تشاَِ وتِِّع ُّز من تشاَِ وتِ ِّذ ُّل م َن تشاَِ﴾ ،أو حرفني ،كقولـ تعـاىل
﴿هلا ما كسب َ وعلَيهها ما ا َكتسب َ ﴾ (الصـعيدي ،ال تـا .)7-2 :قـد اسـتخدم الرفـاعي هـذف الزينـة
الفنيــة يف قصــيدت ألكط ــر م ــن مــرّة ،إذ أدرك الت ــوازن والتناس ــب الن ــاجتني ع ــن اس ــتخدام
املطابقة يف قصيدت  ،فهحيانا أتى يف صدر بعض أبيات بهشياء قابلـها يف عجـزف مبـا يالئمهـا
من أضدادها أو شب أضدادها قائال:
يـ ـ ـ ـا نف ـ ـ ــس دنيـ ـ ـ ـاك يـ ـ ـ ـوم واح ـ ـ ــد وغ ـ ـ ــد
ي ـ ـ ـا نفـ ـ ــس إن ترجعـ ـ ــي فـ ـ ــاهلل يغفـ ـ ــر ل
يـ ـ ـا نف ـ ــس التبتغ ـ ــي الشـ ـ ـيطان واعتص ـ ــمي

عن ـ ـ ـ ـ ــد اإللـ ـ ـ ـ ــ دوام اخلـ ـ ـ ـ ــري وال ـ ـ ـ ـ ــنعم
وإن تظلّـ ـ ـ ـ ــي فبـ ـ ـ ـ ــئس املرتـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــوخم
إنَّ الشـ ـ ـ ـ ـياطني تغـ ـ ـ ـ ــوي امل ـ ـ ـ ــرء بـ ـ ـ ـ ــاإلمث
(الرفاعي)329 :9111 ،

خياطب الرفاعي نفس مُحـذرا إياهـا مـن االعتمـاد علـى الـدنيا الدنيـة وابتغـاء الشـيطان،
ويـدعوها إىل االعتصــام حببــل اهلل وتتضــح هــذف الــدعوة عنـ والــدعوة لـ يف هــذف القصـيدة
ملرّات حتّى يكشف عن الطنائية التقابلية بني املعاين املقصودة ففـي هـذف األبيـات بـىن الشـاعر
نص على مجلة مـن التناضـات والتقـابالت الضـدية ففـي البيـج األول تقابـل بـني زوال الـدنيا
ودوام اخلري والنعم يف اآلخرة؛ ويف البيج الطاين يري النفس بني الرجوع إىل اهلل والغفـران
وبــني بقاءهــا يف املوبقــات؛ يظهــر التقابــل بــني عــدم ابتغــاء مرضــاة الشــيطان وعصــيان وبــني
االنصــياال لغوايتـ  ،فهــذف التقــابالت الضــديّة تعطــي الــنص طاقــات شــعورية وحركيــة انفعاليــة
تالمس وجدان املتلقي .كما خياطب الشاعر النيبّ يف بيج آخر ملقيا علي الطناء واملدل:
ش ـ ـ ـ ــوقي إلي ـ ـ ـ ــك رس ـ ـ ـ ــولَ اهلل أظم ـ ـ ـ ــاين

واملـ ـ ــدلُ يُطفـ ـ ــي هلي ـ ـ ـبا الظـ ـ ــامئ ال ـ ـ ـنَّهم
(الرفاعي)329 :9111 ،

فما زين هذا البيج هي الصورة البديعية الل بـرزت يف شـكل شـب الطبـاق بـني الكلمـتني
اإلطفــاء واللــهيب ،حيـ اللــهيب هــي شــعلة اشــتعلج وال ميكــن الــتخلّص منــها إلّــا بضــدها أي
بإطفائها.
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االستتباع:
قــد ذهــب البالغيــون إىل أنّ االســتتباع «هــو الوصــف بشـيء علـى وجـ يســتتبع الوصــف بشـيء
آخ ــر ،م ــدحا أو ذم ــا» (اهلــاوي .)331 :9312 ،و"هن ــري ال ــربدة" ه ــي قص ـيدة مدحي ـة أنش ــدها
الرفاعي ل قناع والنتيجة والربهان ،فهمر بديهي أن يستتبع الشاعر يف بعض أبياألا مبدائح
مكررة للنيبّ ،كما يقول:
إنّـ ـ ــي مـ ـ ــدحتُك يـ ـ ــا خـ ـ ــري الـ ـ ــورى طمعـ ـ ــا

يف أن أنـ ـ ــال الرض ـ ـ ـى يـ ـ ــا واسـ ـ ــع الكـ ـ ــرم
(الرفاعي)329 :9111 ،

يف البداية مدل الشاعر ،النيبّ بهنّ خري الورى مثّ يستتبع مدح مبدل آخر ويطني بالكرم
والسخاء ،فيحمل البيج دفقا عاطفيا وجـدانيا ووصـفيا يتّخـذف الشـاعر سـبيال ل فصـال عـن
حالت الوجدانية ويستمرّ مبدح قائال:
فهنـ ـ ـ ـجا مـ ـ ـ ـنْ يس ـ ـ ــتجب رب العب ـ ـ ــادي لـ ـ ـ ـ ُ
ص ـ ــلّى اإلل ـ ــ ُ علـ ـ ــى خـ ـ ــري الـ ـ ــورى كرامـ ـ ــا

أنـ ـ ـجا احلبيـ ـ ـبُ الك ـ ــرمي الكاش ـ ــف الغم ـ ــم
حممّ ـ ـ ـ ــدأ أفض ـ ـ ـ ــلل األعـ ـ ـ ـ ــراب والعاجاـ ـ ـ ـ ــم
(الرفاعي)329 :9111 ،

يُتابعُ الرفاعى يف مدل النيبّ وبيان فضائل مشـريا إىل علـوّ مالتـ عنـد اهلل تعـاىل حيـ
يستجيب الربّ إىل دعائ  ،مثّ يذكر زيادة حبّ يف قلوب الناس ويشـريُ أيضـا إىل كرمـ وكونـ
كاشف اهلموم وخري الورى وأفضل النـاس وهكـذا ينبّـ ذهـن القـارئ ويوقظـ كمـا يعمـل علـى
باإلشارة إىل فضائل .
إ ارة عاطفت وإعجاب بالنيبّ

النتائج
إنّنا يف هذف الدراسة توصّلنا إىل نتائري نشري إىل أمهّها يف ما يلي:
 إنّ الشاعر نظّم القصيدة علـى الشـكل التقليـديّ أي ذات شـطرين ملوافقتـ مـع الغـرضالــذي يريــد التعــبري عنـ  ،فعلـى مـرّ العصــور اســتخدم كبــار الشــعراء هــذا القالــب ملــدل الــنيب
وال ــتغين خبص ــائل احلمي ــدة وكم ــا اس ــتخدم الش ــاعر البح ــر البس ــيط هل ــذف
األك ــرم
القصيدة وهـذا الـوزن العروضـ ّي عـادة يُختـار للمـدائح النبو ّيـة ،والشـاعر اعتمـد علـى القافيـة
املطلقــة وأهنـى القصــيدة بقافيّــة (املــيم)؛ حيـ يتمتــع حــرف املــيم جبــرس موســيقائي مــطري
وقـد ركـز الشـاعر علـى اسـتخدام هـذا
وامل طاقـة شـعورية تتناسـب مـع مـدل الـنيب
احلرف لطاقات املوحية والفاعلة.
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 املوسيقى الداخليّة تتجلّى يف األصوات اجملهورة والشديدة ،لتطري عاطفة اإلجالل وترفدالــنص بامتــداد صــويت يناســب غــرض القصــيدة أي املــدل .وقــد ركــز الشــاعر عل ـى أصــوات
ومدحـ يف هــذف القصـيدة يتطلـب التركيـز علـى أصــوات
شـديدة حيـ أنّ مقـام الـنيب
شديدة حتمل معها رنّات ايقاعيّة قادرة على جذب املتلقي.
 وعلى املسـتوى التـركييب فقـد تبـيّن لنـا غلبـة اجلمـل الفعليـة علـى اإل يـة للداللـة علـىبالفضــائل .ويف اجلمـل الفعليّــة يغلـب عــدد تـواتر األفعـ ــال املاضـيّة ،وهــذا
متتـع الـنيب
التكرار والتهكيد على التقيّد بالزمن املاضيّ داللة على حتقّق املعاين الّل يتكلّم عنها الشـاعر
ومل ميدل إلّا مبا بج وعرف .وبغية تعظيم مكانة النيب ركز الشاعر على أسلوب النداء الذي
يقرّب املنادي للنفوس .وطاملا جند الشاعر يقـرن النـداء بهسـلوب األمـر فقـد م ّهـد للطـب مـن
خالل استخدام للنداء الذي يقرّب املنادي للنفس ويستعطف للعطاء.
 علــى املســتوى البالغــي فقــد حشــد الشــاعر جمموعــة مــن األســاليب البالغيــة -الدالليــة كــيوتقريـب صـورت للمتلقـي بغيـة التفاعـل مـع احلالـة الوجدانيـة الـل
يتمكن من وصف النيب
.
تعتري الشاعر وقد أفلح يف جتسيد حاالت الوجدانيـة وتعاطفـ الشـعوري مـن مقـام الـنيب
ومن خالل تركيزف على التشبي واجملاز واالستعارة أعطى صورة أدبية وقيمة فنيّة للنص.
 ومن خـالل تركيـز الشـاعر علـى الطبـاق قـام بتوظيـف مجلـة مـن التقـابالت والطنائيـاتل فصــال عــن حالتـ الوجدانيـة والتــه ري علـى املتلقـى ولكــي يقــارن بــني اخلــري والشـرّ ،ويبـيّن
الذي يُعتبار رسوال للرمحة واخلري للربيّة.
مكانة النيب
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فتول ،شعيب حمي الدين سليمان (0222م) .األدب يف العصر العباسي خصـائص األسـلوب
يف شعر ابن الرومي .اإلمارة :دار الوفاء.
قاضي ،النعمان (9110م) .أبوفراس احلمداين املوقف والتشكيل اجلمال .القاهرة :دار الطقافة.
مبارك ،زكي (9131م) .املدائح النبوية يف األدب العريب .بريوت :منشورات املكتبة العصريّة.
املسدي ،عبدالسالم (9110م) .األسلوبية واألسلوب .ط  ،0طرابلس :الدار العربية للكتاب.
النعيمــي ،شــاكر (0221م) .التشــكيل اإليقــاعي ودالالت يف شــعر يوســف الصــائغ .العــراق:

جامعة األنبار.
 .00هارون ،عبدالسالم حممّد (0229م) .األساليب اإلنشائيّة يف النحو العريبّ .ط  ،1القاهرة:
مكتبة اخلاجني.
 .03اهلاوي ،أمحد (9312ش) .جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .ط  ،2طهران :اهلام.
 .02اليازجي ،ناصيف (9111م) .دليل الطالب إىل علوم البالغة والعروض .بريوت :ناشرون.

