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دراست يف ضىء لسانياث املقاصذ العامت املخفاة يف شعر هشام الرفاعي: 
 النص حبث مستل من أطروحت دكتىراه

 الذكتىر املساعذ االستار                                      الباحثت            
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انصب اهتمام الدارسٌن لدٌماً وحدٌثاً فً استظهار مماصد المتكلمٌن، وكان للمرآن الكرٌم 

والسنة النبوٌة الحظ األوفر فً ذلن من أجل فهم الشرٌعة السمحاء،فمد اهتم األصولٌون بها 

)لسانٌات النص( والبالغٌون وأسسوا لها، ومع تطور الدراسات انخرطت تحت مسمى 

فأصبحت المصدٌة معٌاراً مهماً من معاٌٌرها السبعة، وهذا البحث ٌختص بالمماصد العامة 

 المخفاة فً شعر هاشم الرفاعً فً ضوء لسانٌات النص.
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     Abstract:                                                                       

The scholars’ attention from the past to the present has been 

directed to reveal the intentions of speakers, in which the holy 

Qura’n and the prophet sunnet had the major role for the sake of 

understanding of the abundant Islamic Sharia. With the evolution 

of studies that were enlisted under the term of (linguistics of text), 

intentionality has become an important standard among its seven 

standards. Thus, the present research specializes in the general 

hidden intentions in the poetry of Hashim Al-Refaei in terms of 

linguistics of text. 
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 -املقذمت:
معاصرمؽٌب ؛ بسبب موالفه المناهضة للحكومات الفاسدة الحاكمة شاعر      ترجمة الشاعر 

من أصل عرالً ٌنتهً الوالدة والنشؤة ، ومصري ة ، آنذان فً بالده والبلدان العربٌة واإلسالمٌ

الذي تنسب إلٌه الطرٌمة  ،نسبه إلى اإلمام أبً العباس أحمد الرفاعً فً أم عبٌدة فً العراق 

هو اسمه  )سٌد بن جامع بن هاشم بن مصطفى الرفاعً( ،الرفاعٌة فً المرن السادس الهجري 

العلماء الفضالء ألنه كان من لمكانته  اعً، تٌمناً به؛اشتهر باسم جده هاشم الرف إال إنه  ،الكامل
كان ٌفمه الناس فً مختلؾ ، فالدٌن والعلموتصدى لنشر ، تلمى علومه فً األزهر الشرٌؾ، (ٔ)

أنشاص الرمل  فً لرٌة مسمط  رأسه ، (ٕ)وأصبح َعلًَما فً ولته لذا حمل شاعرنا اسمه األلالٌم،

عربٌة،ألسرة توارثت رٌادة الطرٌمة الرفاعٌة، وكان مولده فً محافظة الشرلٌة بجمهورٌة مصرال

وكان  ،(ٗ)م( كما هو فً أوراق هاشم الرفاعً فً المعهد3ٖٕٔ،أو فً عام)(ٖ)م(3ٖ٘ٔفً عام )

الدٌنٌة بل تربى على ٌد والده هاشم المعروؾ بعلمه  والده جامع ؼٌر متعلم ولم ٌرتد المعاهد

وورث من آبابه الطرٌمة الصوفٌة  ظة المرآن الكرٌم،حتى صار والد شاعرنا من حف ونبوؼه،

.         فً سن مبكرة حفظ شاعرنا (٘)وأصبح رابداً إلحدى الطرق الصوفٌة المنتشرة فً مصر

، إذ التحك به بمعهد الزلازٌك الدٌنً أكملها المرآن الكرٌم ، ثم التحك بالتعلٌم المدرسً العام، ثم 

الزلازٌك ذات  م( وكانت الفترة التً لضاها بمعهد3٘ٙٔام)م(، وتخّرج منه ع3ٗ1ٔفً العام)

 3ٕ٘ٔأثر كبٌر فً إبراز معالم شخصٌته، حٌث كانت حافلة باألحداث التً سبمت ثورة ٌولٌو)

، ثم شهد لٌام الثورة وما تالها من أحداث، إذ شارن الشاعر فً مظاهرات كوبري عباس (ٙ)م(

وفٌها بدأت تتفتح  سببها هاجم الملن فاروق بشدة،م(، وب 3ٗٙٔوأُصٌب فٌها بطلك ناري ،عام)

 موهبته وتظهر شاعرٌته، وكان فً الثانٌة عشرة من عمره وكان فرحه كبٌراً بهذه الثورة، ثم بدأ

اإلرتٌاب ٌُدُب فً أصحابها ونواٌاهم عمب حادث المنشٌة، والنزاع المؤساوي بٌن عبد الناصر 

، ونعود إلى شهٌد الكلمة، الذي سرعان ما (1)ربٌس نجٌبولٌادات اإلخوان واالنمالب فٌها على ال

م( كان على موعد مع أول خطوة فً سبٌل 3٘1ٔوفً عام ) ،التحك بكلٌة دار العلوم بالماهرة

نباهة الذكر وااللتفات إلى شعره؛ حٌث كان لماإه بالضابط كمال الدٌن حسٌن على إثر لصٌدة 

 رة بعنوان )فً ذكرى الرافعً(، حٌث لال فً مطلعها :ألماها فً جمعٌة الشبان المسلمٌن بـالماه

 اروٌح أطلّْت على أرجاِء نادٌنـ         نا ٌِمْن جانِب الُخلْد فً ظِلّ النبٌـّ  

                     (8)حٌّاً فسمناهُ بعَد الموِت تؤبٌنا      لْد فاَت صاحبها التكرٌـُم عن حسِد  

أبدى إعجابه بشعره، ثم توثمت صلته به، وبدأ الوزٌر ٌهتم به حٌث استدعاه بعد الحفل، وهنؤه و 

 وفسح المجال أمامه، فمدمه فً كثٌر من المحافل األدبٌة.
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م(، لُتل 3٘3ٔولبل تخرجه من كلٌة دار العلوم وفً مساء األربعاء األول من شهر ٌولٌو ) 

دة حدثت فً لرٌته  الشاعر هاشم الرفاعً وهو فً الرابعة والعشرٌن من عمره، على إثر مشا

 .  (3)بسبب خالؾ على إدارة النادي الرٌاضً بالمرٌة

وتبمى لضٌة اؼتٌاله تحمل كثٌراً من التساإالت ، هل هً لضٌة مدبرة أُلبست لباس المضٌة  

إزهاق نفس بؽٌر حك، لمد دارت كثٌر من الشبهات حول  ًالشخصٌة من خالؾ تافه ال ٌستدع

ذلن ألنه فضح الكثٌر منهم فً لصابده، لذا ٌُعتمد أنها مإامرة حٌكت  فرٌٌك منهم؛ ممتله، ولم ٌنجُ 

بمتله  ِهَم ات مدُ فً إنتمادهم، ف فً ظروؾ ؼامضة، هدفها التخلص من لسان ال ٌسكْت وال ٌكلّ 

 ألنه هجا طابفة منهم فً لصٌدة له ٌمول فً مطلعها: ؛ نواإلخوان المسلم

 عبـة االخـــواِن ــلالواعلٌهم شُ       رهٌط مَن األطفاِل والصبٌاِن           

 عنَد إشتداَد الجوعِ والحرمــاِن          حترَؾ المٌاَم ببدعٍة امنهم من      

   (ٓٔ)صفِر الرنـــــانِ عى لنٌِل األـــٌس        فتراهُ جــــاَء بُخدعٍة مفضوحةٍ     

الشرٌؾ وبعض أساتذته ٌمول  وله لصٌدة فً هجاء بعض مرالبً معهد الزلازٌك التابع لألزهر

 فً بعض أبٌاتها : 

 من عصبة تخذوا النفاق سبٌــال            مَابِــِه ـــَل معهِدنــــا وٌاِلشــٌاوٌ     

 مى لدٌِه وكٌــــالـــباً           أو راَم أن ٌبـــُمرالِ علٌِه مْن شاِء أْن ٌحٌا      

                    (ٔٔ)ـالـــضعفاً ، ولْم أَر للطباعِ مثٌـ         ضِعَؾ نفوسهْم  ِمثلَ  ُت لْم أرَ شفت   

ولال فً لصٌدة أخرى ٌبكً حال األزهر الشرٌؾ وما وصل إلٌه من تراجع بعدما كان ٌتسامى 

 علواً ومجداً ٌمول فٌها: 

 بِن األزَهرا          واندبـهُ روَضاً للمكارِم ألفَــــراالْؾ فً ربوعِ المجِد و

               (21) وإجعْل مداَدَن دمعَن المتحـَـدَّرا    ْب رثاَءَن فٌـِه نفثة موجـــعٍ وإكتُ 

ه ألطاب الحكومة المصرٌة ووصفهم بؤوصاؾ شتى والسٌما فً دٌوان بهذا إضافة إلى هجا

 .(ٖٔ))جراح مصر(،لذا ٌَُظن بعضهم أن ٌد الحكومة لد لُِوثت باؼتٌاله

ت فً دٌوان ٌحمل عنوان )دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة جمع نً اعمال شعزيت كثيزة

ولد جمع السٌد مصطفى  -وهو الذي بٌن ٌدٌنا –األستاذ دمحم حسن برٌؽش  تحمٌك، الكاملة(

الرفاعً الشمٌك االكبر للشاعر اعمال الشاعر ودفعها إلى األستاذ دمحم كامل حته فحممها وأصدر 
الرفاعً( ، وكان االصدار الثالث بجهود السٌد عبد الدٌوان تحت اسم )الشاعر الشهٌد هاشم 

تحمٌك  –المجموعة الكاملة  –الرحٌم الرفاعً شمٌك هاشم تحت عنوان )دٌوان هاشم الرفاعً 
، والٌمكن الحصول علٌها بسهولة ، أما بالنسبة للتحمٌك فكل  (23) عبد الرحٌم جامع الرفاعً(

   ٌمٌل به حسب توجهاته ومٌوله .   
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 ريفي لمعيار القصذيتمذخل تع

 تؤثٌر إحداث إلى المنشا فٌها ٌسعى ، السبعة النص نحو معاٌٌر من معٌاراً  المصدٌة تعد      
  رسالته إنشاء من لصد منشا فلكل ،(24) التؤثٌر ذلن إحداث شؤنه من نص بانشاء المتلمً فً

ً  المماصد وتتؤتى ً  كانت التً للموالؾ تبعا  النص منشا مولؾ ٌتضمن هو))   فـ ، إلنشابها سببا
ً  ٌكون أن بها لصد اللؽة صور من ما صورة كون من  ٌكون ،(25)(( وااللتحام بالسبن ٌتمتع نصا

 فهنان ودٌمومته، المصد مجال فً األخرى المعاٌٌر اجتماع والٌشترط ، المولؾ ذلن عن معبراً 
 المولؾ ومطالب  ةاللؽ مرتكزات ٌتوسط إذ ، النظام ضبط عوامل من وهو ، التؽاضً من مدى

 ٌرؼب لم دالالت بظهور ، المنشا لصد التوافك ربما التً النص لمماصد االنتباه من والبد ،(21)
 ٌنماز الذي األدبً النص مع الخصوص وجه وعلى ،(21) للنص إنشابه عند إظهارها فً المنشا

 فال ،(21)التاالحتما وكثرة ، التؤوٌالت بتعدد ، خاصة منه والشعر ، النصوص من ؼٌره من
 وتؤوٌل النص فهم أن))  فـ وبذلن ، النص تؤوٌل فً المولؾ أو السٌاق استحضار عن ٌستؽنى
 أن فٌه الشن ومما ،(12)(( فٌه وأنتــج لٌل الذي الممام إلى اللؽوي المعطى بتجاوز ٌكون معانٌه
 وسارٌة فةومعرو محددة وبوسابل بمصدٌة التواصل وجماعة المنشا بٌن التواصل النص وظٌفة
 المفهوم بعٌد حد إلى النص لوظٌفة المفهوم هذا وٌطابك))  ،(12) ملزم بشكل التواصل جماعة فً

 العرفً بالجانب الممصدي الجانب فٌه ٌرتبط إذ ، اإلنجازي الكالمً الفعل بنظرٌة الخاص
ً  ٌنتج الذي فالمنشا ،(11)((مماثل نحــو على ببعض بعضها لؽــوٌة ألفعال ً  ٌنجز ، نصا  نشاطا
 ً  أو ، المتلمً من معلومة على للحصول أو ، ما معلومة المارئ كإبالغ ، الخاص هدفه له ، لؽوٌا

 من وؼٌرها ، والمإانسة اإلمتاع إرادة ربما أو محدد، نشاط أو بفعل المٌام على وتشجٌعه لتحفٌزه
 صرٌحة اهرةظ ماتكون فمنها الموالؾ باختالؾ  المتكلمٌن مماصد تختلؾ إذ ،(12) المماصد
 اإلٌذاء لتجنب ؛ التصرٌح عدم النص منشا على تحتم الظروؾ بعض ، خفٌة ماتكون ومنها

ً  الظرؾ وٌستدعً ، السلبٌة والمواجهة  ولشاعرنا  ، بالمصد والمباشرة التصرٌح أخرى أحٌانا
  . هذا ناحثمببعضها فً ذكر على سنؤتً ومنّوعة كثٌرة مماصد

 مقذمت البحث 

 إلى ٌضطره ما المنشا لدن من بها اإلفصاح عدم تستدعً أموراً  هنان أن شنال            
 إلى الوصول ٌمكنه إذ المتخصص، أو بها الممصود إالّ  فهمها ٌستطٌع ال بؤُطر مماصده تؽلٌؾ

 (13) الكنابٌة الصٌػ ومن الحذؾ صور من ، للنص السطحٌة البنٌة فً المختزل أو المحذوؾ
 لؽرض المنشا ٌسّخرها التً اللؽة أدوات من وهً ، وؼٌرها شبٌهٌةوالت واالستعارٌة ، مثال

 فٌموم ، الخاصة االستعماالت وبعض ، الدالة المفردات بعض ٌستعمل وربما ، مماصده إٌصال
ً  ،(14) ((الضمنً المعنى استنتاج بعملٌات)) المارئ  آلخر شخص من التؤوٌالت تختلؾ ما وؼالبا
 بصورة المنتج لصد ٌفهم أن للمتلمً ٌمكن ال إذ ، التحلٌلٌة وأدواته ، (15) الثمافٌة خلفٌته بحسب
 ،(11)((للنص واحد بتؤوٌل ٌسمح ال أنه المصد بها ٌموم التً الكبٌرة األهمٌة ومن)) لاطعة
ً  كونه وٌتجدد النص فٌنتج والتؤوٌالت، الرإى، فتختلؾ  وال ، (11)للتؤوٌل لابلة العاللات من نسٌجا
 لوجود عنها ٌنفن أن ٌمكن ال التً المحٌطة وبٌبته الثمافً امتداده عن بمعزل النص دراسة ٌمكن

 األعراؾ فتدخل ،(11) المحٌطة بٌبته عن باالنتمال له تسمح وال عنه تنفصل ال نصٌة تعالمات
 سٌاق عن فضالً  ، إٌصاله المراد المعنى على بظاللها وتلمً المحٌط، ذلن فً المستعملة اللؽوٌة
  . النص فٌه أنتج الذي الحال

 :فً متمثلة لسمٌن إلى المباشرة ؼٌر المماصد نمسم أن وٌمكن

 ( معٌنة لذوات موجهة رسابل وهً)  الخاصة المماصد 1-
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  أومجتمع الناس من مجموعة إلى أي ،(  ودولٌة مجتمعٌة رسابل وهً)  العامة المماصد 2-

 عملٌة فن من فهمها كنٌم خاصة مماصد على الرفاعً هاشم لصابد من الكثٌر تحتوي
 لاربه بؤن ثمة على فالشاعر ، (22)المارئ فً التؤثٌر ٌمكنها والتً بمصد المنشا وضعها شٌفرات
(22) المطلوبة لٌمتها وٌعطٌها مضبوط نحو على الرسالة سٌفهم

. 

  َفي ٌذا انمبحث انمتُاضع سىتىاَل انمقاصذ انعامت انمخفاة عىذ انشاعز ٌاشم انزفاعي .

  العامة المماصد
  : منها خاصة بمعانٍ  معٌنة فبات إلى عامة رسابل الشاعر ٌوجه      

  الظالم بوجه الولوؾ على الحث -1

 تارٌخ من استثنابٌة فترة ٌعٌش كان الشاعر ألن الدٌوان؛ من واسعة مساحة تحتل وهذه     
 من عدد إلى الشاعر لجؤ ولد ،* الشعب أبناء بٌن وتناحر وصراعات وحروب احتالل من مصر

 : ومنها معٌنة بطرٌمة للمارئ وإٌصاله الممصود لترجمة اللؽوٌة األسالٌب

  الحواري األسلوب

 فً واسترسال جذب من بها لما ومفضلة ، اإلفهام عملٌة فً المهمة األسالٌب من وهو     
 ستعمالبا ، خاصة بإٌحابٌة ولكن نفسه الممصود مع مباشراً  ٌكون أن إما وهذا المعلومات أخذ

 شخص مع ٌكون أو ، (21) المارئ فً والتؤثٌر المصد لتحمٌك له ومخطط ومتماسن مترابط لؽوي
  : لوله فً كما منمول لصصً حوار أو آخر

 أتمتــــــعُ  بحســــنِها الرٌاِض  بٌنَ         ِمشــٌتً لروعــةِ  وٌا للجمـــالِ  ٌا

ـــهَ  أنَّى   الصانِع جلَّ  ، النفسَ  ٌمس   ـحراً س        ٌشــــاهدا ناظــــراي توجَّ

ً         أرى أن إال اللٌـــل فً راعنً ما  ٌتــــلفَّعُ  الد جـــــى بؤثوابِ  شـــبحا

ً  الهوٌنــى ٌمشــً عُ  الرحـــــٌلِ  بســــاعاتِ  صــب         فــكؤنَّهٌ  شــاكٌا   ٌوّدِ

 الموِجعُ  األنٌــــنُ  هكــهاأن حســناءُ         بهِ  فإذا محـــاذراً  مـــنه فدنـــوتُ 

ً          لهـــا أرى الفتـــاةِ  بال ما فهتفتُ  ً  ، أسـى ٌفٌــضُ  للبــا  تدمعُ  وعٌنـا

 تتـــوجعُ  التــً(( مصر)) أنا إنً        فتى ٌا:  لالت ؟ أُختاه ٌا أنتِ  من

(22)ُمجــِزعُ  مصــــابُ  فمدهـما هذانِ         عزتً وأندبُ  مجـدي على أبكً
 

 ، (23)  م3٘ٔٔ عام فً كتبت التً(  الجرٌحة مصر)  الشاعر أسماها التً المصٌدة هذه ًف
 لجؤ ، الجمهوري الحكم إلى الملكً الحكم من مصر فً الحكم فٌها تحول التً ٌولٌو ثورة لبل

  أنها اال خٌالٌة كانت وان حتى المصصٌة والنصوص ، الحواري المصصً األسلوب إلى الشاعر
 والسبب العلة مثل عناصر وجودها ٌدعم.  مترابطة أشكال فً واألفعال ألحداثا تصورات))

 كالفتاة مصر الشاعر فجعل ، النفوس على ولعها ولها ، (24) (( الزمنٌة والمماربة والؽرض
 وابعاد صٌانتها ٌحاولوا حتى ؛ للهمم استثارة فٌه المنهن المتعب اإلنسان صفات علٌها أضفى
 لصورة  بٌان من األحداث فً الشاعر تسلسل ولد ، الجهاد على للحث لةمحاو فً عنها الظلم

 فبانت اللٌل، سواد ٌلفها وفجؤة ، وجمالها وبسحرها بها مستلذا كان وكٌؾ ٌمطنها التً األرض
 المصر أسلوب استعمل لد فالشاعر ، ظلم من ماأصابها على داللة بالظلمة المتلفع كالشبح
 الستحصال الخبري األسلوب ذلن فً معتمداً  تماما، المختلفتٌن ٌنالصورت هاتٌن بٌن لإلنتمال
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 ، مترابطة واألفعال األحداث فجعل ،(25)والجور بالظلم مرٌرتال وهً إلٌها ٌطمح التً الحمٌمة
 فً رسالة) لصٌدته وفً.   لذلن المسبب بوجه الولوؾ وهو ، وتفنن تمنٌة بكل لصدٌته لٌوصل

 إلى رسالة إبالغ لاصداً  والده مع حوار فً المكان صورة نمل إلى الشاعر ٌعمد( التنفٌذ لٌلة
   : لوله فً الحك وأخذ الظالم وجه فً المٌام على للحث الجموع

 المضــبانِ  ؼلٌــظةَ  الحــٌاةِ  معنى            بها نافــذةٌ  الُصــلبِ  الجدارِ  وعلى

 الٌمــظانِ  األسى على لثابرٌنَ ا فً            متؤمــــــالً  شارفتُـــها طالــــما لدْ 

ً  فؤرى  ؼلـــٌانِ  منْ  الناِس  للـــوب فً ما             ُمصوراً  كالضبابِ  وجوما

(21) عـــالنًإ فً الموتُ  وكانَ  كتموا،           همُ  وإن الجمٌعُ  لدى الشعورِ  نفسُ 
 

 كتموا ولكنهم نفسه الفكر ٌحملون كانوا وإن به، ٌتكلموا أن الناس اعتاد ما الشاعر ٌصّور إذ
 جدار على مرتفع مكانها نافذة عبر الحالة ٌرصد فهو ، الحاكم ٌؽٌر ال هذا أن ٌعتمدون ألنهم

ً  بالحٌاة فٌه ماهو ٌربط فهو صلب  أمل نافذة وجود من البد صعبة كانت مهما فالحٌاة عموما
 من مكنته لتًوا الرصد بطرٌمة الشاعر حممه لد ممصد وهذا ، والرإى األمانً عبرها تتحمك
 أسبلة عن لٌجٌب( النفس مع) الذاتً الحوار إلى الشاعر ٌلجؤ ثم (21)مباشرة ؼٌر بصورة ممصده

 سماع عند ٌطرحوهاعلٌه أن الناس من المتولع أن إذ ، عنها اإلجابة ٌستطٌع وال والده تإرق لد
  : فٌمول وإعدامه السجٌن أخبار

 أؼرانــــً؟ لد الحــــــمماء بالثورةِ              الذي ما الجوانح فً همسٌ  وٌدور

 إذعــــاِن؟ فً أســـــٌرُ  الجمٌعِ  ِمثلَ             أُرى أن لنفســــً خٌراً  ٌكنْ  لم أو

نً ما (21)الكتــــمانِ  فً بالؽتُ  األســـى ؼلبَ             وكلَّما َســـــكُت، لدْ  لو ضرَّ
 

 تعطً أنها إال جدرانها صالبة من الرؼم على التً ، زنزانته وصؾ إلى الشاعر رجع لذا
 ً  ، وجوههم ٌعلو الذي والوجوم الناس الشاعر منها ٌرى ، الجدار تعلو نافذة عبر أمل من بصٌصا
 طول منها د أرا أوربما ،(32)  األمد طوٌلة أنها وٌبدو ،( طالما) مفردة فً واضحة سجنه طٌلة
 المكنٌة االستعارة ففً ، له الناس أسبلة ثرةلك تعب من األب ماسٌعانٌه وهذا ،  إلٌهم النظر

 الشاعر ٌشبه إذ ، والمهر بالظلم الناس  إحساس على تدل التً(  الٌمظان األسى على الثابرٌن)
ً  وأبمى(  الظالم اإلنسان)  به المشبه حذؾ ثم ، علٌه ٌثار الذي الظالم باإلنسان  األسى  من شٌبا
 شبّه ولد ، أموات أحٌاء فهم ، وجوههم على الوجوم فً بدا الذي ، (32) ( الثابرٌن)  وهو لوازمه
 ٌراها التً الملوب عن ناتج الضباب هذا ولكن ، (31) الرإٌا ٌحجب عادة الذي بالضباب ذلن

  وهنا ، به البوح والتستطٌع ماتراه شدة من تحترق مضطربة فهً ، المؽلً كالماء الشاعر

ً  لٌس إنه:  المول الشاعر ٌرٌد  إلى به أودى الذي اإلعالن طرٌك اتخذ أنه إال الناس من بدعا
 بٌن ما ٌكتم أن له خٌراً  ٌكن أولم ، ألبٌه المحتملة األسبلة على وٌجٌب ، الطؽاة أٌدي على الهالن
 والٌؽٌر للمتل نفسه ٌعّرض أن دون ، واإلذعان التكتم من ترتبً بما الناس وٌجاري ، جنبٌه
 : فٌمول وأمثاله عرالشا فمد الٌهزه فالظالم شٌباً؛

ً هذا ً  ٌجري ، سٌسٌلُ  دمَّ ًَّ  فً ثارَ  ما             ُمطفـبا  نــــــــٌرانِ  من جنب

 الخفـــــمانِ  عن ؼدهِ  فً ســٌكؾّ               نبضــــاتهِ  فً المـــّوارُ  وفـإاديَ 

 لُربـــــانً بهِ  ٌودي ولنْ  موتــً،              لــــٌدهُ  ٌُحطـمَ  لنْ  باٍق، والظـــلمُ 
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(32)المطــــعانِ  من اجتثّت إذا شـــــاةٌ              ٌُضٌُرهُ  لٌسَ  البؽً ركبُ  وٌسـٌرُ 
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

 تإثر ، النص فً ٌتحمك نظام وهً)) البالؼٌة الصور من اإلفادة إلى ٌعمد الشاعر أن نالحظ
 عما أفصحت ، الدلة فً ؼاٌة بلٌؽة مجازٌة صورة الشاعر فٌختار ، (33) (( بإلناعه المارئ على
 وتنطفا ماتخبو سرعان ثم وتضًء تتوهج التً النار بشعلة مثّلها ، جوى من المرسل نفس فً

 الشاعر للب ٌؽشً الذي االضطراب شدة لتعبرعن تصرٌحٌة بإستعارة الثانً البٌت وجاء ، (34)
  المرسل ٌعانٌه عما معبرة صورة لترسم المور من مشتمة مبالؽة صٌؽة ً،وه(  المّوار) بمفردة

 كما المتل أو بالموت النبض عن الملب كؾ وهً واحدة والنهاٌة بعد فٌما الجمٌع سٌعانٌه وما ،
ً  البؽً ركب بماء والنتٌجة ،( لربانً ، موتً)  ذلن على دل  خلط وهنا ، بؤحد معتد ؼٌر سابرا

 االستعارة سبٌل على(  ٌودي)و(  ٌحطم) مفردتً فً المتمثل والعملً الحسً المجاز بٌن الشاعر
 كال من الحمٌمً المعنى إرادة ٌعمل فال ،  عملٌة ولرٌنتها المعنوي للمضاء الحسً للمعنى

 واسعة مساحة ٌعطً االختٌار هذا مثل إن ، (35) الٌودي والمربان الٌحطم فالموت ، المفردتٌن
 .المنشا لصدٌة بتمصً تسمح اتآلٌ كونها ، للتؤوٌل

 ،(  الهدهدة) وهو الشعبً التراثً الموروث شعره فًالرفاعً  هاشم وظفه ما لطٌؾ ومن
ً  وهو ، (31) لٌنام تحرٌكه مع لولٌدها األم تنشدها األهازٌج أنواع من نوع وهً  ٌكون ؼالبا

 ً  فنظم ، للنوم واالستسالم والمناؼاة كاالبتسام فعل ردة علٌه فتظهر الولٌد فً أثره وله حوارٌا
 : فٌمول والم بمرارة لولدها تهدهد وهً الفالدة الشهٌد زوج لسان على لصٌدة الشاعر

 العذابْ  وفً األنٌنِ  فً طوالٌ  أعوامٌ  ســتمر  

 الشـبابْ  موفورَ  الخطوِ  لويَّ  ولدي ٌا وأرانِ 

 اإلهــــابْ  مؽضــّنةِ  محطـــمةٍ  أمٍّ  إلــى تؤوي

 ؼابْ  وكٌؾَ  أبــٌنَ  عن كثٌراً  تسـؤلُنً وهنانَ 

 الجــوابْ  له أعــدَّ  لد صــؽٌري ٌا سإالٌ  هذا

   علـــٌنْ  أســردهُ  فســوؾَ  حٌٌتَ  فلبنْ                                                      

  ـٌنْ إلــ بهِ  ٌُســـر   من فانـــظرْ  ِمت   أو                                                 

  ٌداه الترفتْ  وما الجانً جرٌمةَ  عرفتَ  فإذا                                              

ً  أبـٌن ولبرِ  لبري فانثْرعلى                                               (31) دمــاه من شـٌبا
 

 وحثهم الناس وعٌةت لاصداً  األبٌات هذه عبر الكثٌر به ٌمر الذي الظلم صورة الشاعر ٌنمل
 والنص ، األطفال وأٌتم النساء ورّمل الرجال فمتل لومه على تسلط الذي الظالم من الثؤر على

 إٌحابٌة طالة له ، ومكان زمان كل فً ٌمرأ متجدد والنص ، للمتلمً النفسٌة الحالة ٌستهدؾ
 الصورة فهذه ،( 31) واإلجتهاد بالتمصً له وٌسمح المتلمً فً التؤثٌر إلى طرٌمها تجد كبٌرة

 العربٌة، البلدان جمٌع به ٌشترن التراث من النوع وهذا ، واألزمنة األمكنة مختلؾ فً متكررة
ً جانب الشاعر استهدؾ فمد ، ومستوٌاتهم لراءاتهم اختالؾ على المتلمٌن لدى فهوممبول ً مهم ا  من ا
 الحساسة  المجتمعٌة المضاٌا عن التوظٌؾ عبرهذا حساس وتر على وعزؾ ، اإلنسانٌة المشاعر
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 الدالالت من كثٌراً  تستبطن ممٌزة لوالب فً ونسجها المفردات اختٌار فً متمن فنً بؤسلوب
 بالمارئ تحسن ولذا))  اآلخر تمصد لكنها ماتمول الٌفمه أنه تعلم وهً ، ولٌدها تحاور فاألم
 كثٌر ٌحمل نص عبر نهجالم له ٌحدد والشاعر ، (42) (( النص فً الكامن للنداء االستجابة الفطن
 والدٌه لبر على دمه ونثر ، الجانً من بااللتصاص وٌطالبه ممصودة شفرات عبر الشحنات من

 : فٌمول ، الهدؾ لهما لٌحمك

لُ  ُكنَّا الذي ؼُدنَ   الورودْ  من ٌُصاغَ  أن نإمَّ

 بالحـــدٌدْ  تدججَ  ظلمٍ  ومن نارٍ  من  نسجوهُ 

 العبـــــٌدْ  أســــرابِ  بٌنَ  مكانٌ  مولودٍ  فلكلِّ 

 الجنودْ  أٌدي فً للسوطِ  ظهورهم المسلمٌن

(42) السجودْ  طولِ  من بالتُربِ  أنوفَُهم والزاكمٌنَ 
 

 والتستسٌػ ، الخٌر إال ألوالدها التتمنى التً األبوٌة العاللة عبر الهمم ٌستثٌر الشاعر فنرى
 الشاعر مراد اتضح لد،و للطؽاة اآلباء باستسالم ماسٌكون وهو ، للظالمٌن عبٌداً  ٌكونوا أن

 . األبٌات هذه من ولصده

 االستفهام -

ً  تخرج حٌث  ، اللؽة فً الشابعة البالؼٌة األسالٌب من وهو           ماوضعت ؼٌر إلى أحٌانا
 بمعونة وتعرؾ وؼٌرها والتعجب والوعٌد، ، واالستبطاء ، والتمرٌر ، واإلنكار ، كالتوبٌخ له

 مشاعر تثٌر وإٌحاءات دالالت تحمل التً الدلٌمة ألسالٌبا من وهو ، ( 41) السٌاق لرٌنة
 من كثٌر فً الشاعر واستعملها ، (42) اإلنسانٌة النفس لعالج وسٌلة وٌعد  المتلمً وأحاسٌس
 التً االستفهام بصٌؽة ٌمول الظالم وجه فً المٌام على والترؼٌب الظلم بٌان فً ومنها المواضع
  :بٌخوالتو واإلنكار التعجب إلى خرجت

 األعـــالما؟ هذه نصــبتُم ولمـــن             عـــالما؟ تُهلَّلـــونَ  عـــالمَ !! لومً

ً  ألمـــتُم لـــدْ  عــٌدٍ  وألّيِ   وزحاما حــرارةً  فٌهِ  أبصــــرتُ                موكـِــــبا

ـف الحٌاةَ  َعَرؾَ                أنْ  بعدَ  ٌحّراً  النٌل وادي صارَ  هلْ  ً تعســ   !وظـالما؟ ا

 ؟..أعواما األسى ذلنا أن بعد من               ٌظــــلّها البــالدِ  دســتور عادَ  هلْ 

 !الُحكاما؟ ٌحاســب البرلمانِ  فً                نابـــــبٌ  التجـــب رِ  بعد منْ  لامَ  هلْ 

ــُهم البشـــابرِ  دقِّ  فً ِخلتُ  لدْ  َـّ (43) األلالما وحّرروا المــٌودَ  نَزعوا                أنـ
 

 عام( باندونػ)  من الناصر عبد جمال الربٌس عودة عند لومه فعل من الشاعر ٌتعجب
ً  المستملة الدول توحٌد أجل من للعمل عمدت لمة حضوره عند ، (44)3٘٘ٔ  حركات ودعم حدٌثا
 الى العالم عدف فً لمولفهما السوفٌاتً واالتحاد االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات لمواجهة التحرر
 والسودان لمصر نهرو وزٌارة بؽداد كحلؾ األحداث من عدد الممة هذه سبك ولد ،  الصراع
 عبد برجوع المصرٌون احتفل ولد ، (45)مصر خارج الناصر لعبد رحلة أول وكانت ، وؼٌرها
ً  مهللٌن موكب واعداد ، األعالم بنصبهم ، الناصر  حدثال مع متفاعلٌن الناس ازدحم ولد ، فرحا

 بصٌؽة الشاعر وأشار ، داع من له لٌس الذي الفعل هذا الشاعر استهجن ولد ، بحرارة ومرحبٌن
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 فً عصابة وعبثت ألصً لد ودستور ، واحتالل عبودٌة من البلد منه ماٌعانً إلى االستفهام
 وطرحه ، البالد معاناة سبب الشاعر شخص فمد ، البالد فً وتجبر طتسل فٌمن أمل وال ، البالد
 خرج فمد ، وأهلها البلد عن الحٌؾ لرفع الظلم ممارعة على والحث التنبٌه لاصداً  األُسلوب بهذا

 المشهورة البالؼٌة األؼراض من وهو الفهم طلب إلى ولٌس ، ألمرمستنكر اإلنكار إلى االستفهام
    . ممصدهل اإلٌحاء فً الشاعر لننها (41)العربٌة فً

 السلب أو النفً -
 ، (8٘) نفً بؤداة الجملة حكم بملب واإلنكار الجحد وٌمثل ، اللؽة فً الشابعة األسالٌب من        

 الشاعر استعمله ولد المعروفة، النفً حروؾ احد باستعمال وٌكون واالنتفاء السلب معنى وفٌه
ً ؼالف  : فٌمول ؼاٌته وٌفهم النص مع ٌتفاعل بؤنه ، بماربه الظن ٌحسن وهو ، ممصده إلخفاء ا

با هذي وال.. داري صـرُ م ال  ٌـــدي نفضــتُ  لدْ فٌها  الحكّ  من إنًِّ            بلدي الر 

 َؼدي ـباحَ ــــص خــٌرٍ  منْ  أإّملُ  فما             كـــذبٌ  ِمــــلإهُ  وٌومً نفاٌق، أمســـً

ً  المـــومُ  أؼمـضَ  لدْ   عددِ  ذوي كانوا وإنْ  الهواِن، على            مــــُمَرحةً  أجـــفانا

ـــفَدِ  ترنٌمةُ  وتُطربُهُ  حـُـمراً،              لاتِلـِــهِ  أســـــٌاؾُ  لهُ  تــــــلذّ  َشــــعبٌ   الصَّ

لّ  وســــوطُ  أرآهُ  ولدْ  ، فال              ٌُلِهــــــبهُ  الـــــذِّ (41)لُمضــَطهدِ  ٌـرثى وال ٌِحــس 
 

 إلى ٌشٌر لكنه  ؛ عنه التخلً الٌمصد هوو ، السلب باسلوب بلده فً معاناته الشاعر ٌترجم
 ولد ، لومه من وسكوت ركون من  وماٌمابله ، لادته لدن من المخٌم الظلم وهو الخلل مواطن
 لهٌمنته والرضوخ الظالم على السكوت الهوان من أن ، معاالس وتنبٌه ، األمر لتوكٌد النفً كرر
 . والظالمٌن الظلم ضد للمٌام تحفٌز ذلن وفً

    والتحذٌر تنبٌهال -2
 تصل وربما ، السلطات تنبٌه أو ، بناء نمد وتوجٌه المعاش الوالع لراءة الشاعر ٌتبنى        

 أكثر العصور مر على األدٌب كان))  فمد الممبولة ؼٌر األمور بعض ممارسة من التحذٌر إلى
 عن الذود أجل نم ، العالٌة حساسٌته بحكم حوله من االجتماعً الوجدان نبض جس ٌستطٌع من
ً  ، (52) ((إبداعه خالل من اإلنسانٌة عن والدفاع العلٌا المٌم  مماصده بث األدٌب الٌستطٌع وؼالبا

 ومهمة ، النص لفهم المارئ بٌد تؤخذ بإشارات مصحوبة مضمرة فٌجعلها ، مباشرة بصورة
 االستعانة نم له فالبد ، (52) المعاصر ؼٌر مهمة  من بكثٌر أسهل للشاعر المعاصر المارئ

(51) المنشا لصد على للداللة كاؾ ؼٌر وحده النص شكل ألن ذلن ؛ بالنص المحٌطة بالسٌالات
  

 به ٌوجه مهم أمر على(  الحب كبرٌاء)  عنوان تحمل له لصٌدة فً لّراءه الشاعر ٌنبه         
  : فٌمول نظمها التً الؽزل لصابد من أخرى مماصد هنان أن إلى المارئ

ــــبابة ال لَلــبهِ  ِمــلءُ  ىالمـــنُ    وشــــبابه روَحــــهُ  المجــــدَ  وَهبَ            الصَّ

ً  الحـــٌاةَ  ٌمطــــعُ  شاعرٌ   ِركـــابه ٌحـــــدو الوثَّابُ  والطموحُ            انطـــــاللا

لَ  إن النَّاس ٌخـــدعُ  ً  تؽــــزَّ ً            ٌومــــا  وعــذابه ىالهـــــو ُصـــورةَ  ُمبدعا

ً           رلٌمـــــــا النَســـٌبَ  ٌُرِســـلُ  ولمــدْ  ــــابة بالعواطــــؾِ  نابضـــــــا  الوثَـّ

ً  فتَخـــــــــــــالونهُ  ـى ســمٌما ً  الحــب   شـــــفَّهُ           ُمعَنـــَـّ   وأذابه طاؼٌــــــــــا
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 الكـــــآبة معنى تُرٌهِ  ســـــحرٍ  ذاتِ           ألُنثـــــى العنـــــانَ  ٌُســــلمِ  لم وهو

 َصـوابه ٌُضـــٌعَ  أن الملبَ  تَعصــــِمُ            كبرٌـــــــــاءٌ  بـــها ُحــرةٌ  نفســـــهُ 

(52) َكـــذَّابة بســــــــمةٍ  عبــــــــدَ  وال ال          فتــــــاة بَكــــؾِّ  ُدمــــٌةً  ٌُكــنْ  لــم
 

ً  ؼزلٌة لصابد عبر المر والعهل الشاعر ٌمثل  فالمراد ، بطشها خوؾ الحاكمة السلطات مجانبا
 وهب) ولوله ، المصابد هذه وراء من المصد وفهم المراءة إعادة إلى المارئ توجٌه األبٌات من

ً  للشهوات لعبة لٌس فهو ، الحٌاة فً األسمى الهدؾ اختٌاره على دلٌل(  روحه المجد  وعبدا
 فنً بؤُسلوب وعرضه الوضع لراءة ،عبر وأهله أرضه لتحرٌر ٌسعى ، حر هو بل للنزوات
 األبٌات هذه نظمت ،(لألفضل التؽٌٌر) الشعرٌة رسالته وهذه ، العزم وشد ، الهمم لشحذ محبون

  : للطؽاة تحذٌراً  الشاعر لاله ومما ،( 53) م 3٘8ٔ عام منتصؾ فً

 ٌمظــــانِ  ســـاهرٍ  بمملةِ  كــنْ ل          األذى علـــى ٌنـــامُ  مؽلوبٍ  ٌاُربَّ 

 ألوانِ  فــإنَّهُ  الســـكونُ  هــــذا           رلابنـَــا بضـــربِ  ٌُؽرٌنَّكُمــوا ال

بَّانِ  وراحةَ  الُهــدوءِ  بعـــدَ             هبُوبُها ماٌكــونُ  العواِصؾِ  ومنَ   الر 

 البــــركانِ  حفٌظـــةَ  ٌُثٌرُ  أمرٌ            الثـرى جوؾِ  فً النارِ  احتدامَ  إنَّ 

(54) الطــــــوفانِ  تدف كُ  ٌلٌــه ســٌلٌ            بعـــدهُ  ٌنـــزلُ  المطراتِ  وتتــابعُ 
 

 من الطؽاة محذرا واألحداث األٌام وتداول ، الحٌاة والع ممحصة لراءة عبر الشاعر ٌبٌن
 المظلوم من وٌرى ، ٌطفح أن لللكٌ فالبد ، وؼلبته وتعنٌفه حمه وسلبه باإلنسان األستهانة مؽبة

 التهاب شدة وهً ، علٌها متفك طبٌعٌة ظواهر بذكر الفكرة لتمرٌب الشاعر وٌستعٌن ، ماالٌتولع
 ، مدمر بركان بؤثره ٌنبثك ،(احتدام) مفردة تضمنتها األرض تحت (55) حرارتها وزٌادة النار
 للٌلة كانت وإن األمطار لنزو تتابع إن ثم الثورات، ٌولد الشعب على  الضؽط كثرة كذلن

 .البارع التمثٌل بهذا كامالً  لصده أوصل فمد ، مدمرة سٌول إلى سٌإول

  والتوجٌه النمد - 3  
ً  ٌجعلهاالرفاعً  وهاشم ، آالمه لتخفٌؾ إلٌه للممربٌن لواعجه اإلنسان ٌبث         معراجا
 : فٌمول محبب بؤسلوب ونمده الوالع لتصوٌر

 ووجـــــــدانً للبــــــــً علــى             الجــــــانً ـنْ مــ:  تســــابِلُنً 

ــــا وَمـــن  الثــــــانً هوى لَصــــدٍ  عن لَ               أؼفــــــــــ الذي منَـّ

ً  زٌــــنَ                تُجـــــ منْ  ولَســــتُ  ســــلوتَ   بســــــــلوانِ  ســــــلوانا

(51) تهــــــوانً لســـــتَ  فمُـــــــــــلها             أُخرى وىالهــــــ وأصـــــفٌتَ 
 

 الهجر على تعاتبه التً ومحبوبته  بٌنه دار حواراً  ٌحكً لصٌدته مستهل فً الشاعر أن ٌبدو
 جعلٌ متعددة شخصٌات بٌن الحوار ٌعتمد الذي الشعر من النوع وهذا ، أخرى بحب وتتهمه
ً  النص ً  شٌّما   والماصً الدانً معها ٌتفاعل خاصة جاذبٌة العشك ولصابد العاشمٌن وللؽة ، محببا

  : ٌجٌبها أشجانها العاشمة تبث أن وبعد الحوار من النوع هذا فً المتلمً الشاعر ٌستدرج

  جـــمرا الحشـــــا فً أطــوي  ءَ               الحســــــــــنا ٌاؼـــــادتً أنا
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 أُخـــــرى لً ولٌـــــس ســـــوانِ               أعشـــــكْ  لم هـــوايَ  ظلمــتِ 

 الذكـــــرى ســـــنا على لِعشــــتُ               هجـــــري فً فكـــــرتِ  ولو

ــــرتُ               معـــــً الوجــودَ  وأبكٌـــــتُ  (51) شــــــــعرا األســــــى وفَجَّ
 

ً أل ٌماسً ولكنه سواها ٌعرؾ لم بؤنه ٌجٌبها  لٌد فً فهو هناء فً معه العٌش الٌستطٌع ما
   : فٌمول األزر، وشد   العون طالباً   األبٌّة النفس خلجات عن معبراً  شعراً  ٌنظم فٌنبري تعذبه وأغالل

 األبــــدِ  إلــــى َهــــــونٍ  علــى               ــــٌانحْ  أن الُحــــــب   أٌرضــــً 

  ولــــــدي ٌســــــتعبدوا كــً دِ                المٌـــــــــ فً ِعشــــــنا أنبنــــــً

ي بل              بالُحــــــــــــبِّ  إذن  تَِهنــــــً فال  َعُضـــــــــدي بهِ  ُشـــــــّدِ

 (51) َؼــــــــدي أُضـًِءَ  أن وأرجو             أْمســـــــً ظلمـــــــاتُهمْ  طـَــــوتْ 
  

 عهد فً الشن وهو ،( 12) العلوم بدار م 3٘8ٔ عام للشعر مهرجان فً المصٌدة هذه ألمٌت
 فلجؤ ،* السٌاسة فً وعشوابٌة تخبط من البلد به ٌمر مر لوالع انعكاس فالمصٌدة ، الناصر عبد

    .المرار واتخاذ اآلخر إفهام أجل من التلمٌح إلى الشاعر

ً  الحب من الشاعر جعل    على بالحب تعٌنه أن محبوبته من طلبوٌ ، وٌرفض ٌرضى شخصا
 وضمان التحرر أجل من ، الهمم به ٌستنهض الذي الوطن؛ حب إال أحسبه وال الظالم، مماومة
ً  سارٌة بوسابل المجتمع مع التواصل المنشا لصد وبهذا للذرٌة الرؼٌد العٌش  المتلمً لدى عرفٌا

 .ما أمر إلبالغ بشًء التورٌة لبٌل من العربً العرؾ فً معروؾ أسلوب ،وهذا(12)

ً  عبرها مماصده وهوٌوصل ، نفسه النفس تحمل لوجدناها الؽزلٌة هاشم لصابد لرأنا ولو  متكبا
 .  وفهمه المتلمً لبول على

  والترغٌب التذكٌر -4

 الركون بعدم األثر اللتفاء وٌدعوه ، أجداده بمآثر شعبه تذكٌر إلى الشاعر ٌعمد        
 ( :وؼرب شرق)  بعنوان له لصٌدة فً فٌمول لألجنبً

  ــــاحبَ  ما طــفالً  الؽــربُ  كان حـٌن           فتـــىً  الدهرِ  فً الشــرقُ  هــــذا كانِ 

 ً ً  كــان ولدٌـــــما (11) ُمجِدبــــــا أمســـــى الٌــــــومَ  وأراهُ            ُمثــــــمرا خصــــبا
 

 تمدم فمد الحضارات، ركب عن تؤخرهم على الشرق أبناء الشاعر ٌإنّب أُخرى جهة ومن
 : فٌمول ،  العلوم بشتى الؽرب علٌهم

ــــبا هذا للــــعلم وطـــدَّوا            األُلى ركبِ  منْ  الٌــــومَ  نحنُ  أٌنَ   الط ـنَـّ

روا  الكوكــبا الســماءِ  فً ٌـــَنالوا أنْ              أوَشـــكوا لدْ  بلْ  الذَّرةَ، ســخَّ

ً  للبَـــحرِ  بلــَــؽوا الس ُحــــبا ٌركبـــونَ  فَخــــارٍ  فً              وانثــــنوا لاعا
 (12)

 

ً  لٌس ، والعة حمٌمة وهو التمجٌد فهذا  الشرق، ألبناء والتؤنٌب التذكٌر لصد بل بالؽرب حبّا
 التً الحضارات ركب عن التؤخر ثم ومن التمدم مواكبة وتركهم ، األمور بتوافه انشؽلوا الذٌن
ً  هو كان  األسمى الهدؾ عن واشؽالهم الناس رلاب على الحكام تسلّط إلى ٌعزى وهذا ، له سبالا

   : فٌمول ، به والتنكٌل واستعباده ، اإلنسان لوجود
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اقٌ  *لـــــهذا ما ً  ٌـــرانا أنْ                 إلــــــــى تـــــــــوَّ  ُمكتبـــــبا عالــــَــما

دى نحــوَ  مضى لدْ  با لدْ  ما الحــربِ  وراءِ  منْ                 ٌكــِفه لمْ  الرَّ  خــرَّ

 ُمرِعــبا؟ لــفرا الصرحَ  وأحالَ                 دكَّـــها ذا من األنمـــاضَ  ســابلِ 

 واْضـــطربا مـــهدهِ  فً فبكــى                 رلــدتهِ  فً الطـــفلَ  أخـــاؾِ  منْ 

ــــــبا؟ للبَ  أهـواله أفزعت                الذي هـــذا من.. .بالنار بؽى من  الّظِ

 ُشـــــُهبا؟ بلــٌلٍ  األرضَ  ٌمطرُ                   َرْكبهُ  ٌسري الجوِّ  فً مضى َمنْ 

ً  األُمَّ  فمَـــدَ                    الد جى طــــٌاتِ  تحتَ  طــفلٍ  ُربَّ   واألبـــا رضٌــــــعا

 ســؽبا ٌمضً كـاد لظــاها فً                   عابـــــلهُ  مضـــى لدْ  وؼـــــــالمٍ 

(13) المـــهربا ٌلتِمســنَ  هابــــمات                  أســـــى فً والـــــهاتٍ  ونســــاءٍ 
 

(14)النص لهذا المنشا بمصدٌة أوحت لد المتسلسلة المتسمة المتضامة اللغوٌة التشكٌالت هذه إن
 

 التساإالت من بمجموعة ، (15) فكرته إلٌصال الخارجٌة المإثرات من المنشا ادأف ولد
ً  ٌطرحها  فً مانراه وأجمل ، الهدؾ له لٌتضح بٌنها فٌما والربط اإلجابات إٌجاد المارئ منبها
ً  ٌبدأ  أنه الشاعر أُسلوب ً  ، (11) عنه وٌتخلى ٌكمله أن دون من منطولا  إلٌها مشٌراً  فجوة تاركا
ً  عنه المسكوت إنتاج عملٌة فً لمارئ وجاعالً  بنماط  . الممصود إلى الوصول فً ترؼٌبا

 : ٌمول (11) الشاعر مانظم آخر وهً تكتمل لم له لصٌدة آخر ففً

 الفــــــجرِ  معَ  وموعـِــدنا النصـــرِ  لصــةَ  أعٌدي

 الصفر ساعةِ  فً الد جى ؼسـكِ  منْ  النورِ  وزحؾُ 

 العُمــــــر منَ  أحــلى تــــًأمَّ  ٌا حكــــاٌةٌ  فتَـــلنَ 

 *     *      *      *           

 ضـــــابعْ  ٌابسٌ  شـــعبٌ  التارٌخِ  بهاِمِش  وكانَ  ..

 !جابـــــعْ  بهِ  مطـــويٌ  والِحمدُ  وٌُشـــترى ٌُبــــاعُ 

(11) البابِــــعْ  على ٌموى وال الشاري على ٌعدو ولــدْ 
  

    *     *     *        * 

 وٌلجؤ ، الطؽاة وجه فً بالثورة النصر لصة تعٌد بؤن بمخاطبتها األمة الشاعر ٌستنهض      
ً  النص ٌجعل األُسلوب وهذا المصصً الحكابً األُسلوب إلى الشاعر  وتعدد بحواره متماسكا

  الثورة اندالع إبان أحسوها التً اآلنٌة النصر نشوة شعبه ٌذّكر أن أراد فالشاعر ،( 12) شخصٌاته
 مفّصالً  ، جدٌد من الثورة إلى ٌدعوهم فهو ، الظالم بتسلّط النشوة هذه اضمحلّت لد ولكن ،

ً  السطر بداٌة على النماط وضع إلى فٌرجع ، ذلن إلى الداعٌة األسباب  هنان أن المارئ ملهما
 ً ً  شٌبا  ، ٌادهأس لصالح ٌجعله والمتملك ، اإلشارة ٌفهم فالحاذق ، لفهمه ٌسعى أن البد عنه مسكوتا
 ماٌحدده ذلن ، (12)عكسه أو الممصود فهم على ٌعٌنه الذي المعرفً خزٌنه إلى ٌرجع فكل  

 عند ولعه لوة على فٌتولؾ النص))   لبول  أما ،  معه المارئ تفاعل لٌضمن نصه فً المنشا
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 فٌكون المارئ على أثر ذا ٌكون النص أن أي ؛( 11) (( اإلجراء عمك تعزز وهً ، مستمبلٌه
ً  بوالً مم  : فٌمول لصٌدته، فً الشاعر وٌسترسل ، (12) والتوصٌل اإلفهام فً لكفاءته وفما

 بلـــدي ٌا الفـــجرِ  انبالجِ  إلى الحنـــــٌنُ  بنا وطالَ  

 ؼـدي بالضــٌاءِ  ســؤفرشُ  متى:  الدعاءُ  وٌختـــنكُ 

 ولــدي ٌستْعــــبدوا ولنْ  أبً* ٌستبــعدونَ  مضـــوا

*   *    *     * 

 الذبـــــحِ  مجنــــونة مدىً  شــــرعوا لدْ  وجّزارٌنَ 

 الُصـــبحِ  إشرالةِ  فً األحرارِ  صــــٌحةُ  تعـــالت

(13) والفــــتحِ  للاِ  بنصــــرِ  جـاءوا لدْ  البعثِ  جنــــودُ 
 

 الذي الشعب به وٌمصد للبلد مباشر خطاب إلى التارٌخ فً حكاٌة من السرٌع التحول فهذا
 هوسرل ٌمول كما النص أن والشن ، الراجحة العمول لذوي واضحة إشارة ، دالبل هذا ٌمطن
 الشعور من حالة ٌطرح فالشاعر ، عشوابٌة ؼٌر االنتمالة فهذه ،(14)((مبدعه لصد ٌحّركه إنما))
 دالالت طٌاتها فً تحمل أُطر ضمن مماصده وفك اللؽة ٌطّوع فهو  ، لصده الذي األمر نحو

 تمثلها التً النص لمعطٌات استنادا داللته تعتمد التً هً للنص صحٌحةال المراءة))و مختلفة
 مرماه لبلوغ بالؼٌة وسابــل ٌستعمل الشاعر نرى لذا ، (15)((  االنسجام وآلٌات التماسن عناصر
 واختناله ألمه شدة عن بها ٌعبر أن أراد مؤلوفة ؼٌر صٌؽة وهً(  الدعاء وٌختنك)   كموله
 استعباد رآى فهو ، الحرٌة به لاصداً  للفرش الضٌاء واستعارة ، الدعاء تصاحب التً بالعبرة
 عاللة بهم تربطنا لجٌل أفضل ؼدٍ  أجل من الهمم ٌستثٌر فهو ، ٌستعبد أن لولده والٌرٌد ، والده

 سكاكٌنهم أخرجوا ، مجانٌن جّزارٌن ٌد على الذبح ألبنابه ٌرٌد أحد فال ، األوالد هم وشٌجة
 . ٌعارض من بها لٌطعنوا

 : لابال وٌمضً

 الســاجد جبهةَ  ٌؽســلُ  األرجـــاءِ  فً النــــورُ  وعادَ 

تهِ  صـــرحَ  فٌبنً  والســــاِعد الــــــروحِ  لـــويّ  عزَّ

 العـــابد مَجـــده موكبَ  البِشـــرِ  ظلِّ  تحتَ  وٌشـــهدُ 

  للمـــــابد الشـــعبِ  ُحب   األٌـــامِ  صـــفحةَ  وٌؽــــمرُ 

(11) فكــــره أذهانــــــــنا فً النصرُ  وكانَ  ِعشـــنا لمـــدْ 
 

*      *       *           * 

 النور هذا كون الشاعر لصد ، األخٌر البٌت فً لٌجد الممصد عن الباحث الفاحص المارئ 
 على تتحمك لم فكرة األذهان فً فالنصر الحلم، ٌحمك لم ، بمدومه واستبشرنا لوهلة عاد الذي
 . الروي وحرؾ بالمافٌة الممطع أبٌات عن إختلؾ األخٌر البٌت أن حتى ، والعال أرض

 ٌنتبه لم من على وطرحه الوالع لراءة هً ، العامة الخفٌة المماصد أن ٌظهر تمدم مما      
 ؼد فً وترؼٌبهم بالماضً بالتذكٌر الظالمة حكوماتها ضد الشعوب واستنهاض ، األمور لبعض
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ً  مثلت رسابل وهً ، أفضل  ،(11) خاص بشكل المصري الشعب ٌعٌشها التً للمرحلة انعكاسا
  .العمٌلة المٌادات مرحلة فهً عموماً، العربً والوطن

 

 

 

 الخالصت والنتائج

أفزسث انذراست أن انشاعز متمكه مه نغتً َأتقه عمهً َفق انمعاييز انىصيت  َأجاد في إخفاء 

رءي اوً سُف يتفاعم مع وصً َيعيذ اوتاجً مقاصذي؛ َأَصم رسائم كثيزة ، فٍُ يعزف قا

بتفاعم ، أنَّ ٌىاك تغييب اعمال كثيزة نشخصياث فاعهت بسبب انحكُماث انفاسذة انتي تحاَل 

انحفاظ عهى انسهطت ، َكان ني شزف انمحاَنت في تسهيط انضُء عهى شاعز مغيب ، رغم أن 

 شعزي كثيز َشامم َمتقه .
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 .1،  1225خٌاف بالمسٌلة، كلٌة اآلداب واللغات ، لسم اللغة واألدب العربً ، 

 . 12،  ٌنظر : دٌنامٌة النص ، دمحم مفتاح .52

ٌنظر : مفهوم المماصد وعاللته بالخطاب ) تناول تداولً للخطاب الثوري ( ، ٌونسً فضٌلة ، جامعة  .52

 . 111م ،  1224، س 2مولوي معمري بٌزي وزو ، كلٌة اآلداب واللغات ، مجلة الخطاب ،ع 

 . 112دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة :  .51

 . 34،  2141- 2124ٌنظر : هاشم الرفاعً  .52

 . 211دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة  .53

 .221/   21ٌنظر : لسان العرب ،  .54

 . 113دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة :  .55

 114المصدر نفسه :  .51

 . 115- 114دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة :  .51

 . 113ٌنظر : المصدر نفسه  .51

  2145 -2135( السٌاسة األمرٌكٌة تجاه مصر ٌمكن الرجوع إلى كتاب ) واشنطن تخرج من الظل*

   .وما بعدها 224لجفري أورنسن ، ترجمة سامً الرزازز .، ص 

 . 211ٌنظر : التحلٌل اللغوي للنص ،  .12

  . 243دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة :  .12

 المصدر والصفحة أنفسهما .11

 لهذا الغرب تّوالاً إلى .الغرب( ، فتكون )ما *هنان كلمة سالطة فً الدٌوان وأحسبها )

 . 244المصدر نفسه :  .12

 . 241علً خلٌل حمد ، –ٌنظر : مدخل إلى علم لغة النص ، الهام ابو غزالة  .13

 . 242علً خلٌل حمد ، –ٌنظر : مدخل إلى علم لغة النص ، إلهام أبو غزالة  .14

 . المصدر والصفحة أنفسهما .15

  . 213دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة :  .11

 . صدر والصفحة أنفسهماالم .11

 . 1،  2141 - 2124ٌنظر ، هاشم الرفاعً  .11

 . 212ٌنظر : النص والخطاب واإلجراء ، تمام حسان ،  .12

 . 225المصدر نفسه :  .12

 .225ٌنظر :  المصدر نفسه :  .11

 (. كلمة  )ٌستبعدون ( هكذا وردت فً الدٌوان ـ ولكن السٌاق ٌستدعً أن تكون )ٌستعبدون*

 . 213المجموعة الكاملة ،  دٌوان هاشم الرفاعً .12

 .  223من فلسفات التأوٌل إلى نظرٌات المراءة : عبد الكرٌم شولً ،  .13

  . 211المصدٌة فً النص األدبً :  .14

 . 214دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة :  .15
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 . 52،  21241 – 2124ٌنظر : هاشم الرفاعً  .11

 المصادر 

ص: دكتالالالورة سالالعاد فهالالد السالالالعٌد، اإلنتشالالار العربالالالً، بخالالالء الجالالاحظ دراسالالالة تطبٌمٌالالة فالالً علالالالم لغالالة الالالن .2

 م.1223، بٌروت لبنان،  2ط

 –، مؤسسة النشر اإلسالمً  2البلٌغ فً المعانً والبٌان والبدٌع : الشٌخ أمٌن أحمد الشٌرازي ، ط .1

 هـ ش . 2311إٌران ، 

ة وعلك علٌه ومهد التحلٌل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهٌم األساسٌة والمناهج : كالوس برنكر ، ترجم .2

 م . 1223 -هـ  2314مصر ،  –، مؤسسة المختار  2له : أ . د . سعٌد حسن بحٌري، ط

 كتالالالالابحامالالالالد أبالالالالو احمالالالالد،  الحداثالالالالة، بعالالالالد ومالالالالا الخطالالالالاب وتحلٌالالالالل التلمالالالالً نظرٌالالالالات والمالالالالارئ الخطالالالالاب .3

 .2115/ ٌونٌو /  22 العدد -الرٌاض

 م .2111المغرب العربً،  –لثمافً العربً دٌنامٌة النص ، دمحم مفتاح )تنظٌر وإنجاز( ، المركز ا .4

 –دٌوان هاشم الرفاعً المجموعة الكاملة : جمع وتحمٌك دمحم حسن برٌغش، مكتبة المنار، األردن .5

 م. 2114 -هـ 2324، 1الزرلاء، ط

الشاعر اإلسالمً الشهٌد هاشم الرفاعً حٌاته ولضٌة مصرعه : السٌد عبد المحكم ، الناشر مركز  .1

 م . 1222،  2مصر ، ط –ً اإلعالم العرب

 م .  1224، دار المعارف بمصر ،  112الشاعر الشهٌد هاشم الرفاعً : دمحم كامل حتة ، إلرأ  .1

، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت  3هـ ، تحمٌك أحمد عبد الغفور العطار ، ط  212الصحاح : الجوهري ت  .1

 م.2111 -هـ  2321لبنان ،  –

 –جاهات : الدكتور سعٌد حسن بحٌري ، الشركة العالمٌة المصرٌة علم لغة النص المفاهٌم و األت .22

 م . 2111،  2لونجمان ، ط

 م . 1221الماهرة ،  –، مكتبة اآلداب  1علم لغة النص النظرٌة والتطبٌك : الدكتورة عزة شبل دمحم ، ط .22

 رة .الماه–كتابة تارٌخ مصر...إلى أٌن ؟ أزمة المنهج ولغة نمدٌة : رؤوف عباس حامد مصر  .21

 هـ . 2324إٌران ،  –هـ ، نشر أدب الحوزة ، لم  122لسان العرب ، إبن منظور ت  .22

 –مدخل إلى علم لغة النص تطبٌمات لنظرٌة روبرت دٌبوجراند وولفجانج درٌسلر : إلهام ابو غزالة  .23

 . 2111،  1علً خلٌل حمد ، الهٌبة المصرٌة العامة ، ط

من و دٌتر فٌهفٌجر ، ترجمة الدكتور فالح شبٌب العجمً ، مدخل إلى علم لغة النص فولفجانج هاٌنة  .24

 م . 2111 -هـ  2321جامعة الملن سعود ،  –النشر العلمً والمطابع 

المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب : دومٌنٌن مانغونو ، ترجمة دمحم ٌحٌاتن ، الدار العربٌة للعلوم  .25

 ناشرون / منشورات اإلختالف .

 بٌروت.   –، دار الجٌل 2ٌة : محمود بن عمر الزمخشري ، طالمفصل فً علم العرب .21

 ،م1225ناشرون ، –، الدار العربٌة للنشر  من فلسفات التأوٌل إلى نظرٌات المراءة : عبد الكرٌم شولً .21
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، الناشر  1النص والخطاب واإلجراء : روبرت دي بو جراند، ترجمة األستاذ الدكتور تمام حسان ، ط  .21

 م. 1221ة، عال للكتب ، الماهر

نظرٌة علم النص رؤٌة منهجٌة فً بناء النص النثري : اآلستاذ الدكتور سلٌمان العطار واألستاذ  .12

 م . 1221الماهرة ،  –، مكتبة اآلداب  1الدكتور محمود فهمً حجازي ، ط

 الماهرة . –: دكتور حامد طاهر ، مكتبة اآلداب  2141 – 2124هاشم الرفاعً  .12

: جفري أورنسن ، ترجمة  2145 -2135لسٌاسة األمرٌكٌة تجاه مصر ا-واشنطن تخرج من الظل .11

 . ، مؤسسة األبحاث العربٌة ، بٌروت  2، طسامً الرزازز

 البحوث والرسابل

ماجستٌر ( ، جامعة وهران ، كلٌة  رسالةإشكالٌة المصدٌة فً الممارسة النمدٌة ، بوزٌد صابرٌة ) .2

 . م 1221 –م  1221اآلداب واللغات والفنون ، 

التصوٌر البٌانً فً شعر هاشم الرفاعً دراسة بالغٌة تحلٌلٌة )رسالة ماجستٌر( ، حامد محمود حامد  .1

 .1224كلٌة اللغات والترجمة ، مصر ،  –عوض ، جامعة األزهر 

ماجستٌر ( ، خالد ناصري ، جامعة دمحم  رسالةالمصدٌة فً كلٌلة ودمنة البن الممفع : دراسة تداولٌة ، ) .2

 .1225لمسٌلة، كلٌة اآلداب واللغات ، لسم اللغة واألدب العربً ، بو خٌاف با

الكفاءة اإلعالمٌة فً النص اللغوي للبرامج الحوارٌة ، عصام دمحم أمٌن الشرٌف )أُطروحة دكتوراه ( ،  .3

 .م 1221كلٌة اآلداب ، جامعة الماهرة،  

نموذجاً : لطٌفة  –تنظٌر وإنجاز  –كتاب دٌنامٌة النص  –الممصدٌة فً الخطاب النمدي عند دمحم مفتاح  .4

 الدورٌات.1224موحوي )رسالة ماجستٌر(، جامعة لاصدي مرباح ورللة ، الجزابر ،

حرٌر عماد جواد بو خمٌس ، ع جرٌدة النهار الكوٌتٌة : ممال فً ممتل هاشم الرفاعً لربٌس الت .2

 م .1222، س  2221

 الجامعة مجلة ،( مجلة بحث) ، الزوال أحمد ، الحرٌري ممامات فً المصدٌة الكتابٌة مظاهر إشكالٌة .1

 .1221 س ، األردن ، اإلنسانٌة للدراسات اإلسالمٌة

 عبد الدكتور ، بالغٌة دراسة وسلم علٌه هللا صلى الرسول مٌالد ذكري فً الرفاعً هاشم حابٌة .2

 ، 1 م ، 13 ع ، البارود بإٌتاي اآلداب كلٌة ، العربٌة اللغة مجلة ، الشرٌف رٌان العلٌم عبد الرزاق

 . هـ 2322 – م 1222

 بحث) شمرة بو نادٌة:  النصٌة االستراتٌجٌة لدراسة معرفٌة مماربة إكٌو أمبرتو عند النصٌة الشراكة .3

 . م 1223 س ، 12 ع ، األثر مجلة ،(  مجلة

 ، 21 المجلد – دمشك جامعة مجلة ، عٌسى دمحم الدكتور ، العربً األدبً للنص النفسٌة المراءة .4

 .1222 ،س(  1+2)  لعددا

 ، 2 ع ،  الرواق مجلة  ،(  مجلة بحث)  مصطفى ،مٌلود لسانٌة دراسة األدبً النص فً المصدٌة .5

 .المتحدة المملكة ، المفتوحة لندن جامعة ، 1224 س

 جامعة ، فضٌلة ٌونسً ،(  الثوري للخطاب تداولً تناول)  بالخطاب وعاللته المماصد مفهوم .1

 .م 1224 س ،2 ،ع الخطاب مجلة ، واللغات اآلداب كلٌة ، وزو بٌزي معمري مولوي

 ألحان ،( تحلٌلٌة دراسة) والتنوٌر التحرٌر كتابه فً عاشور ابن عند التمرٌري االستفهام من نماذج .1

 .م 1222- هـ 2312 سنة ، العاشر العدد الخامس، المجلد ، اإلنسانٌة العلوم كلٌة مجلة ، مهدي صالح

 جامعة ، غرارة ابو دمحم الدسولً تحلٌلٌة، بالغٌة دراسة(التنفٌذ لٌلة فً رسالة) عًالرفا هاشم نونٌة .1

 .م1221 س ،1 ع ،14 البارود،م بإٌتاي اآلداب كلبة ، العربٌة اللغة مجلة األزهر،
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 مصادر النت

2. https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86   :العالم 

ً  ىإل الشروق من العربً  خلف. نهى باندونج، مؤتمر بعدالغروب ستون عاما

                                                                    المصادر باللغت اإلنجليزيت
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