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 هلخص البحث:  
نمــوذج لمصــورة الحركيــة عنــد معــروف الرصــافي، والصــورة يقــدم ىــذا البحــث 

الحركية نوع من الصور الحسية التي يتجمى فييا اإلبـداع الننـي، حيـث تمـن  
الحركــة الصــورة الشــعرية جمــال وحيويــة وحيــاة، بمــا تحدثــو فييــا مــن حركــات 
اننعاليــة، وأصــوات ممــا يجعميــا تمثــل نقطــة تحــول لــدى المتمقــي مــن موقــف 

ن إلــى حركــة بمتغيــرات يبــدع فييــا،  ومتــى مــا خمــت الصــورة ينقمــو مــن ســكو
ــي تمــن   ــي. ومــن العوامــل الميمــة الت ــة قــل جماليــا النن الشــعرية مــن الحرك
الحركة لمصورة الشعرية، ىى بعث الحياة فيما ال حيـاة لـو، واسـتخدام األفعـال 
 المضارعة، واستخدام األلناظ المضطربة، والطباقات، والمقابالت، والتشـبييات

 وغيرىا مما يكسب الصورة حيوية وحركة وجمال
ــت:  ــاث ادلاتاةي ، األمــواج ،الحيويــة  ،معــروف الرصــافي  ،الحركــة  الكلو

 الرياح.
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The kinetic image in the poetry of Maarouf al-

Rusafi 

(Selected models) 
Hoda Othman Hassan 
Department of Literary and Critical Studies , Faculty of Dar Al 
Uloom , Minia University , Egypt. 
Hoda.hassan1@mu.edu.eg 
Abstract:  This thesis presents a model for the motional 
image for Ma'ruf al Rusafi. The motional image is one of the 
sensational images in which artistic creativity is clear. Motion 
gives the poetic image beauty, vividness and life. This 
happens as a result of the sensational movements and 
sounds which become a turning point for the recipient of the 
situation carrying him from silence to motion with variables  
towards them he becomes creative. When the poetic image 
lacks motion, its beauty decreases. The most important 
factors which give motion to the poetic image are resurrection 
of life to lifeless things, using present tense verbs, the use of 
troubled vocabulary, the antonyms and opposites, synonyms 
which give the image vividness, motion and beauty. 
Key Words: 

Motion, Ma'ruf al Rusafi, Vividness, Waves, Winds 
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تعــد الصورة الشعرية مـن البصـمات الننيـة التـي يتميـز بيـا شـاعر عـن  خـر، 
ألنيا تمثل انعكاسًا حتمىًا الننعاالت الشاعر الننسـية التـي يكـون عمييـا، كمـا أنيـا 
تمثــل األداة التــي يستكشــف مــن خالليــا تجربتــو الننيــة ويتنيميــا ليمنحيــا القيمــة 

 والنائدة 
الممتــاز الــذى يتــألف عنــد الشــعرا  مــن قــوى " فالصــورة ابنــة لمخيــال الشــعري 

داخمية تنرق العناصر، وتنشر المواد ثم تعيـد ترتيبيـا، وتركيبيـا لتصـبيا فـي قالـب 
   (ٔ) خاص حين تريد خمق فن جديد متحد ومنسجم" ..

وعمي ىذا فالصـورة الشـعرية تعـد األداة الواضـحة التـي تقودنـا إلـى استكشـاف 
أبعادىـــا، وتوضـــيحيا عـــن طريـــق تحشـــيد طاقـــات تجربـــة الشـــاعر الننيـــة، وادراك 

الكممة، والسمو بالمغة، فيى تتكـون فـي مخيمـة الشـاعر مـو تبمـور الـنص الشـعري 
ذاتو، وليست شكاًل مننصاًل عنو، وعميو فـنن جماليـة الشـعر وقـوة دالالتـو تتمثـل " 
فــي اإليحـــا  عــن طريـــق الصــور الشـــعرية ال فــي التصـــري  باألفكــار المجـــردة وال 

لغــة فــي وصــنيا، تمــك التــى تجعــل المشــاعر، واألحاســيس أقــرب إلــى التعمــيم، المبا
ــــة  ــــي التصــــوير والتخصــــيص، ومــــن ثــــم كانــــت لمصــــورة أىمي        والتجريــــد منيــــا إل

   (ٕ)خاصة" ..

                                           

الصورة الننية في شعر أبي تمام، عبد القادر الرباعى، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر   (ٔ)
 .ٜٖٔ، ص ٜٛٚٔوالتوزيو، بيروت، 

دار النيضة لمطبو، مصر  دراسات ونماذج في مذاىب الشعر ونقده، محمد غنيمى ىالل/  (ٕ)
 .ٓٙالقاىرة، د.ت، ص 
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وتعد الصورة التركيبة الننية التى تحقق التـوازن بـين المعنـى الظـاىر والمعنـى 
 رة وبين اإليحا  النني.الباطن الخني، أي بين التقريرية المباش

" وتظل الصورة ىى عنصـر العناصـر فـي الشـعر، والمحـك األول الـذى ُتعـرف  
   (ٔ) بو جودة الشاعر، وعمقو، وأصالتو" ..

ويستجيب النص الشعري بكل أشكالو البنائية إلى فضا ات تصويرية متنوعة، 
بالصور يعد  تغنى مخيمة القارئ، وتحرك بعضا من ىواجسو، " ألن انشغال الشاعر
   (ٕ) عالمة تشير إلى جيد الشاعر ليوض  ويسيطر عمى العالم المعاصر"..

وتأخـــذ الصـــورة الشـــعرية دورًا كبيـــرًا عنـــد شـــعرا  الحركـــة أو شـــعرا  الصـــورة 
الحركية في تشكيل النص، فيي التي تجسد المناىيم المعنوية، وتجعل منيا أشيا  

فكار بطريقة أكثر جاذبية؛ حيث يجب عمـى ممموسة، كما أنيا تقوم بالتعبير عن األ
الشاعر أن يقدم لمقـارئ صـورة حيـة وحسـيو بطريقـة واضـحة وبشـكل مباشـر بعيـدًا 

 عن الغموض والمبس، وذلك لترك االنطباع واألثر العميق في ذىنو.

                                           

، ٔفي النقد التحميمي لمقصيدة المعاصرة، أحمد درويش، دار الشروق، القاىرة، ط  (ٔ)
 ٕٚٔم، ص ٜٜٙٔ

الصورة الشعرية، سي دي لويس، ت: مجموعة من الكتاب، منشورات وزارة الثقافة   (ٕ)
 .ٖٔٔم ص ٕٜٛٔواإلعالم، دار الرشيد لمنشر، 
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ــة وعاطنيــة، تعبــر عــن ننســية الشــاعر،  "والصــورة الحســية ىــي تركيبــة عقمي
ـــى  ـــى الظـــاىري وتســـتوعب أحاسيســـو، وتعـــين عم كشـــف معنـــى أعمـــق مـــن المعن

    (ٔ) لمقصيدة؛ عن طريق ميزات الصوت والحركة والمون واإليحا  والرمز فييا""..
وبتأمل الصورة الحسية نجدىا تحدث ذلك األثر العميق عند القارئ مما يجعمو 
قـادرًا عمـى استكشــاف تناصـيل العــوالم السـحرية الكائنـة بــالنص، والصـورة الحركيــة 

ن الصور الحسية التي يتجمى فييا اإلبداع النني، مثميا مثل الصور المونية، نوع م
فالمون يحـدد الصـورة، والحركـة تحـدد نوعيـا، وتعطـى معنـى منيومـًا لممتمقـى؛ ألن 
الحركة قد تكون مالزمة لمصورة بغرض اإليضاح واإلفيام ، وقد تكون مالزمـة ليـا 

 إلبعاد الممل والضيق والرتابة عن المتمقي.
حيث تعطى الحركة الصورة الشعرية جمـااًل، وحيويـة، وحيـاة، بمـا تخمقـو فييـا 
من حركات اننعالية وأصوات مما يجعميا تمثل نقطة تحول لدى المتمقـي تنقمـو مـن 
موقف سـاكن إلـى موقـف متحـرك بمتغيـرات ومنعرجـات فنــية يبـدع فييـا، ومتـى مـا 

 خمت الصورة الشعرية من الحركة قل جماليا النني، 
فممحركة مكانة متنوقو ومتميزة في الصـورة الشـعرية، فيـي تحقـق ليـا الخمـود 
والمتعــة فــنذا أراد الشــاعر أن يــأتي بصــورة جميمــة فــال بــد لــو أن يتجنــب الســكون 
ويتجو إلي الحركة، بعبارة أخرى إن الصورة الشعرية تكون خالـدة وجميمـة بقـدر مـا 

 بقدر خموىا من ىذه الحركة. فييا من حركة، وتنقد الجمال والخمود والروعة

                                           

الصورة البالغية عند عبد القاىر الجرحانى "منيجًا وتطبيقًا، أحمد عمى دىمان، دار   (ٔ)
 .ٖٚٙم، ص ٜٙٛٔطالس، دمشق، الطبعة األولى، 
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وال يعنــى ذلــك أن الحركــة وحــدىا ىــي التــي تحقــق الجمــال الننــي فــي الصــورة 
ــا الجمــال فــي  بــل ىنــاك عــامالن  خــران ليمــا دور أســاس الشــعرية، فــي خمــق ىن

الصورة الشعرية وىما " الصوت والمـــــــون" إال أن دور الحركة يتنوق عمى دورىما؛ 
ة، فيما نتيجة نوع من التحول والحركة المستمرة. كما أنيما ألنيما في ذاتيما حرك

قـــد يســـتخدمان بشـــكل مباشـــر لبيـــان ســـرعة الحركـــة وشـــدتيا فـــي الصــــورة، أو 
 يستخدمان بشكل غير مباشر فيوحيان بالسرعة والشدة.

وقد جا  ىذا البحث لإلجابة عن السؤال الذى قد يخطر ببال كـل إنسـان منكـر  
ى تحقق الحركة فـي الصـورة الشـعريةو أو مـا ىـي األسـباب وىو ما ىي العوامل الت

التي تعطي الحركـة لمصـورة الشـعريةو فاإلجابـة عـن ىـذا السـؤال كانـت ىـي الـدافو 
ورا  كتابة ىذا البحث مو نماذج من الشعر لمشاعر معـروف الرصـافي مشـيرة إلـى 

 مواطن الحركة في صورىا.
ــ ــو مــن الشــعرا  ال ــرت معــروف الرصــافي ألن ــد اخت ذين أكثــروا مــن الصــور وق

 الحركية في شعرىم.
ومــن العوامــل الميمــة التــي تخمــق الحركــة فــي الصــورة الشــعرية، إحيــا  مــا ال 
حيــاة فيــو، أو تجســيد و تشــخيص المعنــوي فــي صــورة حســية، واســتخدام األفعــال 
ـــات،  ـــابالت، والترادف ـــاظ المضـــطربة، والمق المضـــارعة، والتضـــادات واســـتخدام األلن

 الستعارات والكنايات وغيرىا.والتشبييات، وا
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ــي  ــة الحاضــرة ف ــي الصــورة الشــعرية بالشــكل والييئ ــة ف ــبط دور الحرك " إذ ارت
مجال وصف األشيا ، وتجسيم المعنـوي، وبـث الحيـاة فـي الجوامـد بطـرق التشـبيو 

    (ٔ) واالستعارة والتمثيل في شكل صورة حركية بصرية"..
لــو، فالشــاعر حينمــا يســتخدم فــي  وأول ىــذه العوامــل مــن  الحيــاة لمــا ال حيــاة

صــورتو كائنــات غيــر حيــة، يجعــل الصــورة أقــل حركــة لقمــة حــظ ىــذه الكائنــات مــن 
الحركة، أما الشاعر الـذي يسـتمد جزئيـات الصـورة مـن الكائنـات الحيـة فننـو يجعـل 
ليذه الصورة حركة حية، ونالحظ ذلك حينما يمن  الشاعر معروف الرصافي الحياة 

 -التالية قائاًل في قصيدتو "في القطــار" : لمقطار في صورتو 

ـــــي النضـــــا ـــــاطرة ترم ـــــدخانيا وق  ب
 

ـــاً    وتمـــد صـــدر األرض ســـيرىا رعب
 

ـــا ـــدي الشـــواظ تننًس  ليـــا منخـــر يب
 

 وجــوف بــو صــار البخـــار ليــا قمبــًا   
 

ـــــت بنـــــا لـــــياًل تجـــــر  ورا ىـــــا  تمشَّ
 

 قطــارًا كصــف الــدَّوح تســحبو ســحبا 
 

 دةَفطورًا كعصف الري  تجـرى شـدي
 

ـــــا   وطـــــورًا ُرخـــــاً  كالنســـــيم إذا ىَّب
 

ــي الســيم فيــو كأنمــا  وتمضــى ُمضَّ
 ج

 تــــرى أفعوانــــًا ىائجــــًا دخــــل الثقبــــا 
 

                                           

الصورة الشعرية والرمز الموني، دراسة تحميمية إحصائية لشعر البارودي ونزار قباني،   (ٔ)
 ٖٔم، ص ٜٜ٘ٔة، وصالح عبد الصبور، د/ يوسف نوفل، دار المعارف، القاىر 
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 تغالــــب فعــــل الجــــذب وىــــي ثقيمــــةُ 
 

    (ٔ) فتغمب بالدفو الذي عندىا الجذبا. 

فالشــاعر ىنــا يتعجــب ممــا عميــو القطــار مــن ســرعة انتقــال ومــن تغمــب عمــى  
ىنــا ة ودعـة، فجـا ت أبياتــو ممتمئـة بالحركــة، مـن خــالل الصـعاب، وبمـا فيــو مـن 

وصنو لحركة القاطرة وسرعتيا الشديدة فيي تمد الكون بدخانيا، كما أنيا تسـحب 
ورا ىـا قطــارًا يشــبو الـدوح، فيــو فــي شـدتو كعاصــنة الــري ، وفـي رخائــو كالنســيم، 

ًا تــارة فيظيــر الــنص موجــًا صــاخبا تــارة، فــي وصــنو بعاصــنة الريــاح، وموجــًا ىادئــ
أخرى في وصنو بالنسـيم، لـذلك أمسـت الصـورة " وسـيمة إلزالـة التـوتر الشـديد فـي 

  (ٕ) الحياة، حيث يمكن أن يعطي التوتر ضو ًا ينير الدرب لإلنسان، ودفئا لقمبو" ..
 -ويشبو بالسيم المنطمق  في قولو : 

ج "وتمضى مضىَّ السـيم فيـو" فـي سـرعة حركتـو، كمـا يشـبيو بـاألفعوان اليـائ
 الذى يدخل الثقب في قولو " ترى أفعوانًا ىائجًا دخل الثقبا" في شدتو.

ولكننــا نــرى الحركــة أكثــر ظيــورًا فــي صــورتو الثانيــة وىــى التشــبيو بــاألفعوان 
اليائج؛ ألن الشـاعر اسـتخدم فييـا كائنـًا حيـًا ىائجـًا لـو طريقـة خاصـة فـي الحركـة 

ىــان مــن تصــمب حركــة الســيم معروفــة لدذىــان، فحيويــة ىــذه الحركــة ألصــق باألذ
لو حركة معينة وشكل مميز جعل الصـورة الثانيـة  ياح اوجنافيا، وكون القطار كائن
في شعرىم لم يكـن مجـرد  تلمحيوانا" واستخدام الشعرا   أكثر حركة وحيوية وجماال

                                           

ديوان معروف الرَّصافي، مراجعة مصطني الغاليينى، مؤسسة ىنداوى لمتعميم والثقافة   (ٔ)
 .ٖٓٓ،ٖٔٓالجز  األول ص 

 ٖٔٔالصورة الشعرية سي دي لويس ص   (ٕ)
 



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٔٙٙ 

نما كان يشوب ذلك حـس وعاطنـة يضـنيان عمـى ذلـك االسـتخدام  استخدام عابر، وا 
    (ٔ) ية والجمال" ..طابو الرقة والحيو 

كـذلك اسـتخدامو لكممـة "ىـائج" ىنـا أشـاع القمـق واالضـطراب فـي الصـورة وزاد  
عمـى  صـيغو اسـم الناعـل حيـث مـن  الصـورة الشـعرية مجيؤىا من ذلك االضطراب 

 –طاقـــة حركيـــة أكبـــر تـــدل عمـــى التـــوتر الـــذي ينســـحب عمـــى ىيئتـــيْن ) القـــاطرة 
 واألفعوان(.

 -قصيدتو " في مشيد الكائنات" فيقول:  وتتكرر ننس الصورة في 
     جماُلـــك يـــا وجـــو النضـــا  عجيـــبُ 

ــبُ   ــأبى االنتيــاَ  رحي  وصــدرك ي
 

 وعيُنــــــك فــــــي أم النجــــــوم كبيــــــرة
 

 تضــع عمــى أن الضــيا  لييــب 
 

 وما زلَت تغضـييا فتخطـع قصـدنا
 

 وتنتحيـــــــــا براقـــــــــًة فنصـــــــــيب 
 

ـــوُ   فيحمـــر منيـــا فـــي الغدَّيـــة مطم
 

 َمِغيـب ويصنرَّ منيا في العشيّ  
 

 ويخمقيــــا البــــدر المنيــــر حنيــــدىا
 

ـــوب  ـــنَّ الظـــالم ين  وعنيـــا إذا َج
 

 وليـــــٍل كـــــأن البـــــدر فيـــــو مميحـــــة
 

ـــــــــب  ـــــــــراُت رقي  أغازليـــــــــا والنَّيب
 

 ســـريُت بــــو والبحـــُر رىـــو بجـــانبي
 

 وردُن النسيم الغض  فيو رطيـب 
 

 فشاىدت فيو الحسن أزَىر مشـرقاً 
 

 لو في الُعال وجُو أغرت  مييب 
 

 

                                           

، دار االرشاد لمطباعة، ٜٓٚٔ، عام ٔالقيسى، ط نوريالطبيعة في الشعر الجاىمي،   (ٔ)
 .ٜ٘بيروت ص 



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٔٙٚ 

ـــش البَحـــر النســـيُم تيممـــتإ  ذا جمَّ
 

    (ٔ) أساريُر فييا لمضيا  وثوب. 

حيث جعل لمنضا  وجيًا وصدرًا، وجعل الشـمس عينـًا، يغمضـيا الرجـل حينمـا 
يطبق جننيو فيخنييا عند الغـروب، كمـا جعـل البـدر حنيـدًا لمشـمس؛ ألنـو مننصـل 

 عن األرض المننصمة عن الشمس، فيو ىنا بمنزلة ولد الولد.
" فيــو أعــاره صــنة اإلنســان الجميــل المتأمــل المنكــر الــذي يقمــب الــرأي عمــى 

     (ٕ) وجوىو" ..
كمـــا جعـــل مـــن البـــدر مميحـــة يغازليـــا، والنســـيم يجمـــش البحـــر، والتجمـــيش 
المالعبة والمداعبة أى مداعبة النسيم لمبحر، فتيممت أسـاريره وتـدألت، واألسـارير 

يث شبو خطـوط األمـواج الصـغيرة بخطـوط الخطوط التي تكون في وجو اإلنسان، ح
الوجــو، وأســاريره، وقــال: إنيــا تــتدأل بســبب مالعبــة النســيم لمبحــر، فتمــوح بأشــعة 

 النور متواثبة بين تمك األسارير.
كــل ىــذه حركــات تمــن  الصــورة روعــة وجمــااًل، بــل وتخمــق أشــكااًل جديــدة مــن 

 الصور تجذب القرا  نحوىا.
اة لميضاب ولمنسيم ولمزمان ولميـل فـي قصـيدتو ومنيا أيضًا من  الشاعر الحي

 --)ذكرى لبنان( قائاًل: 
 هلل لبنــــــــــان الــــــــــذي ىضــــــــــباتو

 

 ضـــــحكت مُغازلـــــَة مـــــو الوديـــــان 
 

                                           

 .ٕ٘-ٕٗوان معروف الرصافي الجز  األول ص دي  (ٔ)
، ٙالشعر الجاىمي خصائصو وفنونو، د يحيي الجبوري ، جامعة قاريونس، بتغازى، ط   (ٕ)

 ٕٔٔم، ص ٖٜٜٔ



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٔٙٛ 

 يجري النسـيم الغـض بـين رياضـو
 

ـــــر األردان  ـــــذيول ُمعطَّ ـــــى ال  ُمْرَخ
 

 َجمـــت الطبيعـــة فــــي ُربـــاه بــــدائًعا
 

 تكسو الكيول غضاضة الشبان 
 فـــــــنننييـــــــا صـــــــاحبيَّ أتـــــــذكران 

 

ــدكما ســوى النســيان  ــَس بع ــم أن  ل
 

 إذ كــان يغِبطنــا الزمــان ونحــن فــي
 

 وادي النريكــة منبــت الريحانـــــــي 
 

 والميــل يســمو مــا نقــول ولــم يكــن
 

ـــُر الكواكـــب فـــــــــيو مـــن  ذان   غي
 

 فكــــــأن جولتنــــــا بصــــــدر ظالمــــــو
 

     (ٔ) ســر  يجــول بخــاطر الكتمــان.. 

الصورة الشعرية يخمق فييـا الحركـة؛ ويشـيو   وىكذا فنحيا  ما ال حياة فيو في
فييــا حركــة حيــة ممموســة حيــث جعــل )اليضــاب تضــحك، والنســيم يجــرى، والزمــان 
يغبط، والميل يسـمو( ألن " الحركـة تحقـق الخـروج مـن الجـو الـداخمى ومـن المجـال 

    (ٕ) الساكن المستقر إلى المجال الحيوى المتحرك"..
واع الحركة، وال شـك أنـو إذا كـان اإلنسـان أحـد فالحركة اإلنسانية ىى أقوى أن

طرفي الصورة، ازدادت الصـورة حركـة وحيويـة، وأصـبحت الصـورة حركيـة بمـا فييـا 
 من مشاعر إنسانية.

ويعد استخدام النعل المضارع في الصورة الشعرية مـن العوامـل الميمـة التـى  
اصـة ال تتضـ  تمن  الحركة لمصورة الشـعرية؛ حيـث إن لمنعـل المضـارع مميـزات خ

إال بالمقارنــة بينــو وبــين النعــل الماضــي، كــذلك بالمقارنــة بينــو وبــين االســم، فمــن 

                                           

 .ٖٛٗاألول ص  الجز ديوان معروف الرصافي   (ٔ)
مشاعر الوعي في الشعر الجاىمي، ناصر إسطنبول، رسالة ماجستير، جامعة زىران    (ٕ)

 .ٖٕٛص  ٜ٘ٛٔ



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٜٔٙ 

ــة التــي تحتــوى عمــى مجموعــة مــن  ناحيــة االســم نجــد أنــو ال يقيــد بزمــان، فالجمم
األسما  تخرق حدود الزمان، وتجرى دون أي قيد، وتمقـى االسـتمرارية والـدوام إلـى 

يكـون مقيـدًا بـالزمن الماضـي تقـف حـدوده خمـف  المخاطب، كما أن النعل الماضـي
حـد المضـارع، وتنقطــو حركتـو، وال تتصــل حركتـو بالحالــة التـي يعيشــيا القـارئ فــال 
يوحى بحركة زمنية متكاممة، وذلك ألن المخاطب ال يشـارك النعـل فـي الزمـان، أمـا 

حركـة النعل المضارع فيو امتداد لمزمان في الحال التي يعيشيا القـارئ،  وصـورة لم
الممتدة لمنعل. فالقارئ يشعر بحركتو ويشاركو في الزمان، بعبارة أخرى إن الحيوية 
الزمنية من المميزات الخاصة التي يتميز بيا النعل المضارع عن غيره مـن األفعـال 
الماضية واألسما ،، " بداللة شيوع الجمل النعمية في الـنص الشـعري، ألن األفعـال 

فضــاًل عــن كــون النعــل المضــارع يــدل عمــى الحــدوث مناســبة أكثــر مــن األســما ، 
    (ٔ) والحركة وكأن السامو حاضر تمك الحال" ..

االزديـاد  " ازدادت المياه في األنيار " فنن ذلـك يعنـى أن بـد  -فحينما أقول: 
غير متصل بالحال، فنجد أن الحركة في الجممة منقطعة  لممياه كان في زمن ماض
إلي الحال، أما إذا قمت " تزداد المياه في األنيار" فننيا  غير متكاممة لعدم اتصاليا

تعني أن االزدياد غير منقطـو، وىـو ال يـزال يـزداد، فالقـارئ فـي ىـذا المعنـى يحـس 
ذا قمـت " إن الميـاه زائـدة فـي األنيـار" فـنن ذلـك يعنـى  بحركة حيـة متزامنـة معـو، وا 

دىا بزمــان. وىكــذا نجــد أن تثبيــت  دوام الزيــادة أى تثبيــت الــدوام لمحركــة دون تقييــ
الحركة قـد ارتبطـت بالنعـل المضـارع؛ وذلـك لمـا فيـو مـن زمـن قـائم عمـى الديمومـة 

                                           

جماليات وصف الناقة في معمقة طرفة ،د. السعيد عبد المجيد النوني، كمية المغة العربية   (ٔ)
 ٖٛجامعة أم القري، مكة المكرمة ص –

 



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٔٚٓ 

واالستمرارية أكثر منيا في النعل الماضـي، ألن النعـل الماضـي يسـمب الحركـة مـن 
الصورة وذلك النقضا  فعمو، والنقطـاع زمانـو، أمـا النعـل المضـارع فننـو يـدل عمـى 

لمخاطــب  يشـارك النعــل ويعـيش زمــن حدوثـو، ويتضــ  ذلـك فــي الـزمن الحاضـر، وا
لى أين " :  -قول معروف الرصافي في قصيدتو " من أين وا 

 أرى ضـــياَ  يـــروق عينـــي
 

 ولســــت أدري كنــــو الضــــيا  
 

 ومــــــا اىتــــــزاز األثيــــــر إالّ 
 

ـــــــــزرة الجـــــــــال ْ   ـــــــــة ن  عالل
 

 نحــن عمــى رغــم مــا عممنــا
 

 نعـــيش فـــي غييـــب العمـــا  
 

 انشــرب مــا  الظنــون عب ــ
 

ــــــارتوا   ــــــو ب ــــــد من ــــــم نع  فم
 

ـــــا مشـــــاىدات ـــــأتي عمين  ت
 

     (ٔ) نــروح مــنينَّ فــي مــرا .. 
 –يـــروق  –فقـــد أكثـــر الشـــاعر مـــن اســـتخدام األفعـــال المضـــارعة مثـــل ) أرى 

نروح( وذلك لجـذب المخاطـب معـو  -تأتي –نعد  –نشرب  –نعيش  –نحن  -أدري
 وجعمو يشاركو أحداثو.

 --يعة " حيث يقول : كذلك في قصيدتو " محاسن الطب
 والصمت في األنحا  قد خيما

 

 فالميــــل لــــم َيســــمو ولــــم ينطــــق 
 

 والبـدُر فـي منـرق ىـام السـما
 

 تحســــبو التــــاَج عمــــى المنــــرقِ  
 

ــــا ــــواره األنجم ــــي أن  أغــــرق ف
 

 وبعضـــــــيا عـــــــام فمـــــــم يغـــــــرق 
 

 والبحــر فــي جبيتــو الصــافية
 

ــــــق لمســــــنا مســــــتقيم  ــــــام طري  ق
 

                                           

 ٖٚ.ٖٛديوان معروف الرصافي الجز  األول  ص   (ٔ)
 



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٔٚٔ 

 لـــم تخـــف فـــي أثنائـــو خافيـــة
 

  

لطبيعة من العوامل التي تثير قريحة الشعرا  وتحثيم عمى اإلبـداع، فننـو " فا
لـــم يســـتدع شـــارد الشـــعر بمثـــل المـــا  الجـــاري، والشـــرف العـــالي والمكـــان الخضـــر 

    (ٔ) الخالى"..
نما يرسم صورة يوضـ  فييـا إّمحـا  النجـوم فـي ضـو  القمـر، فيشـبو نـور  وا 

م( إال أن اســتعمال الشــاعر لدفعــال القمــر ببحــر تغــرق فيــو النجــوم، )أغــرق ، وعــا
حتـــى تـــرى(  ومنحـــو النجـــوم الشخصـــية  –لـــم تخـــف  -المضـــارعة ) لـــم ينـــرق

اإلنســانية، " فــبعض ىــذه  النجــوم عامــت فــال تغــرق"، أضــنى عمــى الصــورة حركــة 
مســـتمرة ودائمـــة، ولـــو اكتنـــى الشـــاعر باألفعـــال الماضـــية لنقـــدت الصـــورة جمـــال 

ن فييـا، أمـا اسـتخدام الشـاعر لدفعـال المضـارعة الحركة؛ وذلك لتوقف حركة الزمـا
 يجعل المخاطب يشعر بحيوية الحركة في الصورة ويتزامن معو امتدادىا.ف

 -ويقول في قصيدتو " عمى البسنور" :  
 وقنُت عمى البوسـنور والـري  عاصـف

 

 ولمـــــــــدَّوح ظـــــــــل دونـــــــــو مــــــــــتقمبُص  
 

ــَر موجــةٍ   وفــي البحــر مجــرى موجــة إث
 

 ذ يتــــــوقصكجــــــري طمــــــوح الخيــــــل إ 
 

ــــــى المــــــوج حتــــــى كأنــــــو  وُيزيــــــد أعم
 

ـــثمج يخمـــص  ـــا ال ـــى أطرافي  ىضـــاٌب إل
 

 كــــــأن ريــــــاح الجــــــو عنــــــد ىبوبيــــــا
 

ــي وىــذا المــوج فــى البحــر يــرقص   تغنب
 

ـــدىر تمضـــي رواقًصـــا  كـــذا حادثـــات ال
 

ـــنغَّص   بيـــا العـــيش يصـــنو أو بيـــا يت
 

                                           

 ٖٛم، ص ٜٜ٘ٔالشعر والشعرا ، البن قتيبة، دار المعارف، مصر،   (ٔ)
 



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٕٔٚ 

ــــــي كــــــل يــــــوم لمزمــــــان عجائــــــبٌ   وف
 

 بيا الناس تغمو أو بيا الناس ترخص 
 

 وأعجـــــب مـــــا فـــــي الـــــدىر أن ىباتـــــوِ 
 

     (ٔ) تزيــد لمــن فيــو المــرو ة تــنقص.. 

فنجــد ىنــا أن الشــاعر قــد نجــ  فــي رســم صــورة لدمــواج المتواليــة فــي بيتــو 
األول، حيث صور األمواج المتتابعة المرتنعة عمى سط  الما  تصويرًا جمياًل رائعًا 

الييـــا ليـــا شـــكل خـــاص شـــبييا فيـــو بـــالنرس عنـــد الجـــرى، فيـــى فـــي تتابعيـــا وتو 
معروف، وليا في ذروتيا انحنا  يشبو الحركات المائجة لرأس النرس، وعنقو يعمو 
ــين  ــي الصــورة لوجــدنا أن النعم ــا النظــر ف ــو دققن ــم يســنل، ول ــوه  ث ــي عم فينحنــى ف

فــي إلقــا  الحركــة وامتــدادىا فــي  األساســانوتتــوقص( ىمــا  –المضــارعين ) تجــرى 
 الصورة. 

ــا تــرقص(  –تغنــي  –ني نجــد األفعــال المضــارعة )تيــب كــذلك فــي البيــت الث
فالرياح تيب وكأنيا تغني، واألمواج ترقص عمى غناىا، باالضافة إلي مـن  الحيـاة 
لمبحر والرياح وىو من أىم العوامل التى تمن  الحركة لمصورة، فمن  الحياة لمبحـر 

الحيوية وبيذه  والرياح يجعمنا نشعر بحيوية الحركة فييا، والذي يزيد شعورنا بيذه
الحركة ىو استخدام الصوت )تغني( لبروز الحركـة وجعـل الصـورة طبيعيـة، فخيمـت 
لنــا ىــذه الصــورة وكأنيــا حنمــة غّنــا  مميئــة بــالرقص والغنــا ، فمــو لــم يوجــد النعــل 

 المضارع )تغني( الذى يحمل الحركة في ذاتو لقل نشاط الصورة.
 –تعنـى  –فعـال ) تييـب فحركة الصـورة ىنـا تنبـو مـن توظيـف الشـاعر لد 

ــال حــرارة، تصــوير  ــد ىــذه األفع ــة، وممــا يزي ــى اســتمرارية الحرك ــة عم ــرقص( الدال ت

                                           

 ٖلرصافي الجز  األول  ص ديوان معروف ا  (ٔ)
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ٕٖٔٚ 

الشاعر لحوادث الدىر بأنيا تـرقص فـي قولـو )تمضـى رواقصـا(، أيضـًا يتضـ  فـي 
ىــذه األبيــات عامــل ميــم  خــر مــن العوامــل التــى تخمــق الحركــة فــي األبيــات وىــو 

ص(، )تغمــو غاإلكثــار منيــا مثــل ) يصــنو ويتــنل و اســتخدام الشــاعر لمتضــادات بــ
وترخص(، )تزيد وتنقص( ومثل ىذه التضادات يتض  أيضًا في قصـيدتو "الغـروب" 

 في قولو:
 (ٔ) رقت أعاليو وأسنمو الذي             في األفق ُأشبو عصنرًا محمواًل ..

   يا.يتوحيو فالتضاد بين " أعاليو وأسنمو" معا يزيد من حركة الصورة  
 --ويقول أيضًا في قصيدتو )المطمقة( :  

 سمي عني الكواكب وىـي تسـري
 

ـــــب  ـــــو أو تغي ـــــل تطم     بُجـــــْن  المي

 فكـــــم غالبتُيـــــا بيـــــواِك ُســـــيداً 
 

 ونجـــــُم القطـــــب ُمطَّمـــــو رقيــــــــــب 
 

 خــذي مــن نــور "ًرنــتجٍن" شــعاعاً 
 

 بــــــو لمعــــــين تنكشــــــف الغيــــــوب 
 

 وألقيــــــــو بصــــــــدري وانظرينــــــــي
 

     (ٕ) ب..ترْى قمبي الجري  بو نـدو  

حيث استعان الشـاعر باألفعـال المضـارعة والتضـادات والترادفـات فـي قولـو   
تـرى( لبيـان حالتـو بعـد  –انظريني  -الغيوب –تنكشف  –تغيب  -تطمو  –)تسري 

فقد حبيبو، نجد الحركة ىنا بطيئـة تـتال م مـو النعـل )تسـري(، إذ إن كميـة الحـزن 
ذا ال يتطمـــب ســـرعة ألن القـــول بســـرعة قمبـــو الجـــري  بـــو نـــدوب، وىـــ تجعـــلكبيـــرة 

 الصورة، يخرجيا من منطقيتيا الداللية. 

                                           

  ٕٜٕديوان الجز  األول  ص   (ٔ)
  ٜ٘,ٜٙديوان الجز  األول  ص   (ٕ)



 

  

 

 
 

 
 )نماذج مخــــتارة( الصورة الحركية في شعر معروف الرصافي

 

ٕٔٚٗ 

ومن أمثمة التضادات أيضًا ما جا  في قصيدتو )الوطن والجياد( التـى يحـث 
فييا الشاعر المواطنين عمى الجيـاد وبـذل األننـس فـداً  لمـوطن، وتصـديا لدعـدا   

 -قائاًل: 
 ايا قوم إنَّ الِعـدا قـد ىـاجموا الوطنـ

 

 فانضوا الصوارًم واحموا األىـل والسـكنا 
 

 واســـــتننروا لعـــــدوب اهلل كـــــّل فتــــــي
 

 ممـــن نـــأى فـــي أقاصـــي أرضـــكم ودنـــا 
 

 واستنيضوا من بني اإلسالم قاطبة
 

     (ٔ) من يسكن البدو واألرياف والُمدنا.. 

المـدنا( وكميـا تضـادات  –األريـاف –دنا  –فني ىذه األبيات التضادات )نأي 
حركة الصورة وحيويتيا،" فالشكل الننى الذى تتخذه األلناظ والعبـارات بعـد  تزيد من

أن ينظميــا الشــاعر فــي ســياق بيــاني خــاص يعبــر عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة 
مكاناتيـا مـو الداللـة  الشعرية الكاممة في القصيدة، وذلك باسـتخدام طاقـات المغـة وا 

والتضـــاد والمقابمـــة والتجـــانس،  والتركيـــب واإليقـــاع، والحقيقـــة والمجـــاز والتـــرادف،
      (ٕ) وغيرىا من وسائل التعبير الننى"..

كمــا  نالحــظ ىنــا أن ثمــة حركــة ســريعة مــا بــين ســيطرة عقــل الشــاعر مــن  
جية، وغميان عواطنو من جية أخرى، سيطرة عقمة في الـدفاع عـن وطنـو وغميـان 

ق إحساســـًا عواطنـــو الحانيـــة تجاىـــو وضـــرورة التصـــدي لمعـــدو. وىـــذا المـــون يخمـــ
بالحركية الصاخبة نتيجة لعدم المصالحة بين حاجـات الـوطن وحاجـات العـدو، كمـا 

                                           

  ٜٓٚديوان معروف الرصافي الجز  الثاني ص   (ٔ)
االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، دار النيضة العربية،   (ٕ)

  ٜٖٗم، ص ٜٛٚٔبيروت لبنان، الطبعة األولي، 
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ٕٔٚ٘ 

أن ىذا المون يخمق نوعًا من الصـراع الحركـى السـريو والصـاخب. كـذلك يمكننـا أن 
نشـعر بيــذه الحركــة الذاتيــة فــي الصــوت، ودوره فــي إبــراز الحركــة فــي الصــورة فــي 

 --:  قول الرصافي في قصيدتو )بعد البين(
ـــي ـــرِاق ُأِحّبت ـــي ف ـــاُن ف ـــي جب ن  وا 
ـــراق ســـنينةُ  ـــدَّ الِن ـــد َج ـــأني وق  ك
 فمالت بيا األرواح والبحُر مائجُ 
 فتحســـبني مـــن ِىـــزٍَّة فـــيَّ أْفـــَدعاً 
ـــــا ة ـــــا إال قومـــــة وانحن  فمـــــا أن

 

ن كنت في غيـِر النـراق شـجاعا   وا 
 أشالت عمى الري  الَيجوِم شـراعا
 وقــــد أوشــــكت ألواحيــــا تتــــداعى

ــــــى ِىضــــــاباً  ــــــزت وقالعــــــا ترقَّ  زل
     (ٔ) وسر  إذاعتيا الدموع فــــذاعا..

فنــي األبيــات الســابقة نجــد أن الشــاعر قــد اســتخدم الصــورة الحركيــة فــي    
ذاتيــا لبيــان مــدى الحــزن الــذى أصــابو مــن فــراق محبوبتــو؛ فالشــاعر شــبو ننســو 
بسنينة تجري فـي بحـر مـائج مـتالطم األمـواج، فيجمـت عمييـا العواصـف والريـاح، 
فجا ت ألناظو المكونة ليذه الصورة تحمل في ذاتيا الحركة، وتمقييـا إلـي الصـورة 
فتجعميا صورة متحركة، وىذه األلناظ ىي )الري ، اليجوم، مالـت، األرواح، مـائج( 
ــذى يمكــن أن يســمعو القــارئ مــن النعــل )تتــداعى( وىــو  باإلضــافة إلــى الصــوت ال

كت ألواحيا تتـداعى( فيـو يحمـل صوت انكسار أخشاب السنينة في قولو )وقد أوش
الصــوت فــي ذاتــو، كمــا أنــو يعــرض لمقــارئ اىتــزازات الســنينة وحركاتيــا الشــديدة، 
بحيث تصطك أخشابيا فيسمو صوت انكسارىا الذى يدل عمى شدة الحركة، فمو لم 

                                           

، أشالت: رفعت ، أفدعا:  األفدع: المعوج المناصل كأنيا قد ٙٛٔالديوان الجز  األول ص   (ٔ)
 زالت عن مواضعيا
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ٕٔٚٙ 

تكــن ىــذه الكممــات لقــل تخييــل الصــورة الحركيــة لمســنينة وشــدتيا، وىــذا مــا يســمى 
 وت وتأثيرىا في الصورة الحركية .بالحركة الذاتية لمص

كــذلك عنــدما يصــف حركــة الشــمس المائمــة إلــي الغــروب، وىــى فــي القــرى  
 -تممو بأشعتيا الذىبية بين المروج الخضرا ، يقول في قصيدتو "الغروب" : 

 نزلت تُجـر  إلـى الغـروب ذيـوال
ــا ــب كأّني ــد المغي ــين ي ــُز ب  َتيَت
 ضحكت مشارُقيا بوجيك بكرةً 

 

 بو عاشــــــقًا متبــــــوالصــــــنرا  ُتشــــــ 
ـــيال ـــراش عم ـــي الن  صـــّب تمممـــل ف

     (ٔ) وبكت مغاربيـا الـدبماَ  أصـيال..

فيي تجر ذيوليا نحو الغروب بأشعتيا الصنرا ،  وتشبو عاشقًا متيًما ذىـب 
تنكيره في الحب، تيتز وتتحرك بين يـد المغيـب وكأنيـا عاشـق صـب مشـتاق ييتـز 

تضـحك، بينمـا فـي غروبيـا تبكـى بـدل  في النراش متألمًا، وىـى فـي شـروقيا كانـت
 الدموع دمًا حزنًا عمى فراقيا لدرض.

فالطباق ما بين )بكرة وأصيال(، واألفعال )نزلت، تجر، تيتز، تمممل( توحى  
بالحركة، كذلك األفعال )ضـحكت، بكـت( باإلضـافة إلـى مـا بينيمـا مـن طبـاق يشـيو 

لصورة حركية فـي ذاتيـا، كمـا الحركة في الصورة، فيما أيضًا يحدثان صوتًا يجعل ا
ىـا كمـو عمـى البصـر، فالصـورة الحركيـة ىـي ؤ أننا نالحظ أنيا صورة حركية جا  بنا

 من أنسب أنماط الصورة البصرية التي تشو سحرًا وجمااًل.
ومن العوامل التي تعطي الحركة لمصورة أيضـًا، وتمقييـا إلييـا ىـو اسـتخدام  

مـوج  –ركة مثل األلناظ السـابقة ) مـائج األلناظ المضطربة التي تحمل في طييا ح
                                           

  ٕٜٕديوان الجز  األول  ص   (ٔ)
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خيل( فيي ألناظ ليا دور كبير واض  في من   –جرى  -ىبوب –رياح  –موجة  –
 -الحركة لمصورة ومنيا أيضًا ما قالو الرصافي في قصيدتو )محاسن الطبيعة( : 

 والبحــر فــي جبيتــو الصــافيو 
 لـــم تخـــف فـــي أثنائـــو خافيـــو
 وقنت والري  سرت سجسجا

 قــــــام طريــــــق لمســــــنا مســــــتقيم 
 حتَّـــى تـــرى فيـــو اىتـــزاز النســـيم

    (ٔ) وقنة مبيوٍت عمى الساحِل..
فالشاعر ىنا ينقل لنا ىدو  البحر وسكونو، وما يحدث عمى وجو مائـو مـن  

حركة ىادئة إثـر ىبـوب النسـيم فـي صـورة حركيـة ىادئـو، سـاعدتو عمـى رسـم ىـذه 
اضـطراب وىـزة حيـث نـرى أن كممـة   الصورة لنظـة )اىتـزاز( بمـا تحمـل داخميـا مـن

)اىتزاز( ىنا تأخذ مو ذات الشاعر داللة حركة ىادئـة تمـتحم مـو قولـو )النسـيم( إذ 
أن جمال ىذه الصورة ىنا في جعل البحر مضيئًا، ال يمكن أن يتم من خالل صورة 
نما يحتاج إلي ىدو  يتناسب مو ىذا الجو ومثميـا فـي قصـيدتو "  حركية سريعة، وا 

 --المرضعة" :  األرممة
 لقيتيـــا ليتنـــى مـــا كنـــت ألقاىـــا 
 أثواُبيـــــا رثَّــــــُة والّرْجـــــُل حافيــــــةُ 
 بكت من النقر فاحمرَّت مدامعيا
 فمنظـر الحــزن مشــيود بمنظرىــا
 ومَّزق الدىر ويل الـدىر مئزرىـا
 تمشــي بأطمارىــا والبــرد يمســعيا

ـــل اإلمـــالق ممشـــاىا  ـــد أثق  تمشـــي وق
ـــــدمو  ـــــي الخـــــدب عيناىـــــاوال ـــــو ف  تْذرف

ـــاَلوْرس مـــن جـــوع محياىـــا  واصـــنرَّ ك
 والبـــــــؤس مــــــــر ه مقـــــــرون بمر ىــــــــا
ــدا مــن شــقوق الثــوب جنباىــا ــى ب  حت
ـــــــــا ـــــــــرُب شـــــــــالت ُزباناى ـــــــــو عق  كأن

                                           

 ٖٗٛديوان معروف الرصافي الجز  األول  ص   (ٔ)
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     (ٔ)كالغصن في الري  واصطكت ثناياىا. حتى غدا جسميا بالبرد مترجناً 
فاألبيات تحمل صورة حركية جميمة، يحاول الشاعر من خالليـا إظيـار  ثـار 

ىذه األرممة التي تجر قدمييا في بط  وتثاقل، يشـدىا النقـر إلـي النقر والبرد عمى 
عالمو بال رحمة وال ىوادة وال شنقة،  فيى ترتدي ثياب رثة، وتسير حافية، تـذرف 
دموعيا فوق خدييا، فتحمر عيناىا، ويصنر محياىا مـن الجـوع، وىنـا يتضـ  دور 

جسـميا المرتجـف مـن المون أيضًا في إبراز ىذه الصورة الحركيـة، كمـا أنـو يصـور 
ـــة  ـــة لمغصـــن ىـــى أدق حال ـــة االىتزازي ـــري ، فالحرك ـــز إزا  ال ـــرد بالغصـــن الميت الب
وأفضميا لتصوير ارتجاف الجسم من البرد، ومما يزيد مـن حركـة الصـورة اسـتخدام 

 –مرتجنـــا  –الـــري   -تمســـعيا –تمشـــي  –تـــذرف  –الشـــاعر لدلنـــاظ ) ممشـــاىا 
رجنــة، والحركــة فــي ذاتيـا وكــأن البيــت فــي اصـطكت( وكميــا ألنــاظ تحمــل اليـزة، وال

 حالة اىتزاز كمو، وليذا االىتزاز صوت ُيسمو من لنظة "اصطكت" .
ــرب،   ــو عق ــالورس، كأن ــل )وأصــنر ك ــر الشــاعر مــن التشــبييات مث كمــا أكث

كالغصن في الري ( ، واستخدم االستعارات في قولو ) أثقل اإلمالق ممشاىا، مـزق 
ــرد يمســعيا ــدىر مئزرىــا، الب ــة ومنيــا )فمنظــر ٓ(ال ــى الكناي الحــزن  كمــا اعتمــد عم
مقــرون بمر ىــا( وكــل ىــذه التشــبييات واالســتعارات  همشــيود بمنظرىــا والبــؤس مــر 

 والكنايات جا ت في شكل صور حركية لتوحي بمدى بؤس ىذه المرأة وحزنيا.
ومــن العوامــل الميمــة التــى تعمــل عمــى خمــق صــورة حركيــة جميمــة أيضــًا  

عمى الحركة ، ويتض  ذلك عند معروف الرصافي في وصنو لغـروب  "التكرار" الدال

                                           

: الورس نبت أصنر يصبغ بو، شالت -ٖٗٓديوان  معروف الرصافي الجز  األول  ص   (ٔ)
 ارتنعت، والزبانو: الذنب
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الشمس في قصيدتو "الغروب" حيث يصف مشيد الغـروب بدقـة متناىيـة، ويتحـدث 
عــن أثــره فــي األرض والســما ، ويتعجــب مــن الجمــال الــذي يكســوه لمكــون فيحنــز 

 -العقول  الكتشافو فيقول : 
 مذ حان في نصف النيار دلوكيا

ـــدَ  ـــد غـــادرت كب ـــرةً  ق  الســـماِ  مني
ــو ــَب شــاحب لون  شــنٌق يــروع القم
 يحكـــي دَم المظمـــوم مـــاَزَج أدمَعـــا

 

 ىبطـــت تزيـــد عمـــى النـــزول نـــزوال 
ــــــــول قمــــــــيالً  ــــــــياًل لدف ــــــــدنو قم  ت
ــــدبما مســــموال ــــيف ُضــــمَّا بال  كالسَّ

  (ٔ) ىممت بيا عين اليتـيم ىمـواًل .
   ججج

حى بحركـة الشـمس حيث كــرر لنظي )النزول نزوال ( )وقمـياًل قمياًل(ممـا يـو  
المستمرة نحو الغروب، حيث تبدأ من منتصف النيار في النزول التـدريجي ىابطـة 
باتجــاة الغــرب فــي حركــة متــرددة بطيئــة، ثــم تأخــذ فــي االنحــراف ومغــادرة مكانيــا، 

 مقتربة من الغروب.
ويصور الشاعر أمامنا حركة أخرى تناوبية، تمعب فييا األلناظ )تارة ونظـر(  

رًا ممــا يجعــل القــارئ يشـعر بيــذه الحركــة حيــث يقـول فــي ننــس قصــيدتو ، دورًا كبيـ
 )الغروب( :

 وُبمنتيــــــى نظــــــري دخــــــاٌن صــــــاعدٌ 
 َمـــّد النـــروَع إلـــى الســـما  ولـــم يـــزلْ 
ــــوُ  ــــوٌد طباق ــــي الجــــّو ُس ــــْت ف  وَتراَكب
 فوقنت أرسل في المحيط إلي المدى

 َيعمـــــــــو كثيـــــــــرًا تـــــــــارًة وقمـــــــــيالً  
 بـــــاألرض متصـــــاًل يمـــــّد أصـــــوال

 وال َقــــْد َحَمْمــــن تمــــوالَتْحكــــى تمــــ
 (ٕ) نظرًا كما نظـر السـقيم كمـياًل..

 

                                           

 ٕٜٕديوان معروف الرصافي الجز  األول  ص   (ٔ)
 ٖٜٕديوان  معروف الرصافي الجز  األول  ص   (ٕ)
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فاألصــل فــي الشــطر الثــاني لمبيــت األول "يعمــو كثيــرًا تــارة وقمــياًل تــارة" حيــث 
حذفت كممة تارة من  خر البيت بعد كممة قميال، فيي مقدرة في نياية البيت األول، 

ــالرغم مــن ذلــك فيــي تعطــى لمصــورة حركــة تناوبيــة تصــاع دية إلــى الســما ، ، وب
يساعدىا في ذلك تكرار كممة )نظر( وكذلك كممـة )صـاعد( لمـا فييمـا مـن إحسـاس 
باالستمرار واالمتداد، كذلك أكثر الشاعر ىنا من استخدام األفعـال المضـارعة )يعمـو 

ُأرسـل( ومـا تحققـو ىـذه األفعـال مـن اسـتمرار وتجـدد، واسـتخدامو  –يمد، تحكي  –
ال(، والمقابمة بين )فروع وسـما ( وبـين )األرض وأصـول( ، لمطباق بين )كثيرًا وقمي

حققا كثيرًا مـن المناجئـات المعنويـة التـي تخـرج اإلنسـان مـن سـكون االلتـزام بـنمط 
ــات ترجــو إلــى أن القــارئ حينمــا يركــز  ــى الحركــة المتنوعــو؛ وىــذه المناجئ واحــد إل

الئمــة لمعنــى البحــث أو القــرا ة  حــول موضــوع واحــد فننــو يتعــود عمــى كمماتــو الم
الموضــوع فيناجئــو الشــاعر بــبعض الكممــات التــى تقابــل الكممــات الســابقة ليــا فــي 

 المعنى، وىذا من طبيعتو يخرج الصورة من سكونيا ويزيدىا حركة.
ـــة لمصـــورة   ـــي اســـتخدميا الشـــاعر لمـــن  الحرك ومـــن العوامـــل األخـــرى الت

ي معرض حديثو عن  ف الشعرية ىي استخدامو لمتشبييات الكثيرة،  يقول الجرجاني
عمـم أن ممـا يـزداد بـو التشـبيو دقـة وسـحرًا أن يجـع  فـي الييئـات التـي االتشبيو " 

مما يؤكد أن حيوية الصورة الشعرية تتحقق مـن خـالل   (ٔ) تقو عمييا الحركات" ..
تحقق عنصر الحركة فييا، والتشبيو يأتي مباشرة من خالل خمق عالقة بين طرفيو 

 -أمام عيون القارئ يقول الشاعر في قصيدتو "المطمقة" : تجعل الصورة متحركة 
                                           

أسرار البالغة في عمم البيان، عبد القاىر الجرجاني، تحقيق السيد الخنرات/ محمد رشيد   (ٔ)
 .ٚ٘ٔرضا، دار المطبوعات العربية ص 
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 بدت كالشمس يحضنيا الغروبُ 
 منزَّىـــــٌة عـــــن النحشـــــا  خـــــْودٌ 
ــــــا المعـــــالي ـــــواٌر تســـــتجد  بيــ  َن

 

ـــــــــاُة راع نضـــــــــرتيا الشـــــــــحوبُ    فت
ـــــــرات  نســـــــة عـــــــروبُ  ـــــــن الخن  م

 (ٔ) وتبمـى، دون عنتيــا، العيــوب ..
 

ــل   ــو بالشــمس وىــي تتحــرك وتمي ــث شــبو فتات نحــو الغــروب، فمنــردات حي
اإلبصــار والرؤيــة تــواردت فــي ىــذه األبيــات مشــكمة صــورة حركيــة بصــرية، عمادىــا 

 -نضــرتيا الشــحوب –يحضــنيا الغــروب  -كالشــمس –األول عمــى الرؤيــة، )بــدت 
نوار(  فالتصري  باإلشارة والرؤية التي ال تكون إال لما ىو موجود كميا دوال تشكل 

ترفـــو مـــن مســـتوى الـــنص ويقـــول أيضـــًا فـــي ننـــس الصـــورة الحركيـــة البصـــرية، و 
 -القصيدة: 
 وما أدماُ  ترتو حول روض 

 فمــا لنتَــْت إليــو الجيــد حتــىَّ 
 فراحــــْت مــــْن تحر قيــــا عميـــــو
 َتشمَّ األرَض تطمُب منو ريحاً 
 وتمـزُع فــي النــالة لغيــر ُوجــوٍ 
 بأجزَع من فـؤادَي يـوَم قـالوا:
 فأطرق رأَسـو خجـاًل وأغضـى

 وترتـــــــو خمنيـــــــا رشـــــــٌأ َربيـــــــب 
 تخطنـــــــــــو ب زمتيــــــــــــو ذيــــــــــــب
ــــــب  بــــــداٍ  مــــــا ليــــــا فيــــــو طبي
ـــب  وتنَحـــُب ، والُبغـــاُم ىـــو النحي
 و ونـــــــــــًة لمصـــــــــــرعو تئـــــــــــوب
ــــــب ــــــِك الحبي ــــــِك فارق ــــــرغٍم من  ب
 وقـــــاَل ودمـــــُو عينيـــــو َســـــكوب:

                                           

الخنرات جمو حنرة وىى المرأة التي تستحى أشد الحيا ،  ٜٗاألول ص الديوان الجز    (ٔ)
واآلنسة التي يؤنس بحديثيا، العروب: المرأة المتحببة إلي زوجيا، والنوار المرأة الننور 

 من الريبة األزمتان النابان
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ـــ ـــُة أقصـــري عنب ـــننينجيب  ي ف
 

 ( ٔ)كناني من لَظـى الّنـَدم المَّييـب
       

 

ا مـدى االضـطراب والقمـق الـذى فالشاعر في ىذه األبيات يريد أن يبين لنـ   
مركزيـة تنـت  دالليـًا  ةحدث لقمبو إثر فراق محبوبتو " ألنيا كـأنثى كانـت تشـكل نـوا

الصمة باننعاالت الشاعر وتوجساتو، فيي في رؤيتـو واىبـة  ةعمى موضوعات وثيق
وذلـك (   ٕ)المذة والقادرة عمـى بنـا  الـذات بنعـل حركتيـا وقـدرتيا عمـى تغييـر الواقـو"

جميمــة، حيــث يشــبو قمبــو بظبــي يمعــب مــو ولــده فيناجئــو  ل صــورة حركيــةمــن خــال 
ما بين مقتل الولد والنالة  ج  النار في قمبو، ويتردد حيرانالذئب بخطف ولده، فيتأ

حولو، فبيذا التشـبيو اسـتطاع الشـاعر أن يصـور جـزع قمبـو واضـطرابو عمـى فـراق 
 محبوبو.

ارعة والكممـات المناسـبة ليـذا كذلك أكثر الشاعر من اسـتخدام األفعـال المضـ
تشـم، تنحـب  –تحرقيـا  – ونـة  –تمـزع  –تـؤوب  –تخطف  –التشبيو وىى )ترتو 

النحيــب ولغيــر وجــو( والتــي اســتطاع مــن خالليــا أن يجســد أمــام القــارئ صــورة  –
متحركة من تردد الظبى وحيرتو وسيره عمى غيـر وجـو، كمـا اسـتعان ىنـا بالصـوت 

ام( فيــو ىنــا مــالزم لمحركــة، فالظبيــة تبكــى وبكاؤىــا البغــ –النحيــب  –فــي )تنحــب 
أشبو بالسعال، ويأتي البغام )وىـو صـياح الظبيـة( إلـى ولـدىا بـأرخم مـا يكـون مـن 
صوتيا؛ وتسرع لمكان مصرعو  أو لمكان ىالكو ثم تئوب وترجو خائبة، كما يشبو 

                                           

 اآلزمتان : النابان  ٜٙالديوان الجز  األول ص   (ٔ)
عمرو بن كمثوم. د يوسف محمود عميمات  –ية في معمقة قرا ة تنكيك –تمثيالت السمطة   (ٕ)

 ٜٚٔمجمة أم القرى لعموم المغات و دابيا ص  ٕٓٔٓ،يوليو  ٗ، العدد 
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ركـة حب حبيبو فـي فـؤاده بـالروح التـي تـدب بداخمـو، وتتحـرك فتمنحـو العـيش والح
 --فيقول في قصيدتو )المطمقة( : 

 فميس يزول حب ك من فؤادي
 وال أسمو ىواِك وكيف أسمو

 ولـــيس العـــيُش دوَنـــك لـــي يطيـــب 
وح فيَّ ل  (       ٔ)....و دبيبـىًوى كالر 

 كما يقول أيضًا في ننس القصيدة:
 وما المكبوُل ألقي في ِخضم  
 فــــراح ُيغط ــــو التَّيــــار غط ـــــا

 األمجـاد منبـي ألىمَك يا ابنـة
 

 بـــــو األمـــــواُج تصـــــعد أو تصـــــوب 
ـــــو الرســـــوب ـــــو ل ـــــمَّ في ـــــى أن ت  إل
 (ٕ)إذا أنا لم يعْد بـك لـي نصـيب ..

 

حيث يشبو الشاعر ننسو حينما ينقد حبيبو ويبحث عنو فال يجده بننسان مقيـد 
اليدين مكبوليا، قد أُلقى بو في بحر عميق تصعد فوقو األمواج تـارة، وتغطيـو تـارة 

 يموت. ثم  يستطيو ردىا فيستسمم ليا ويسقط في أعماق البحرأخرى، فال
والشـــاعر اســـتطاع أن ينقـــل لنـــا ىـــذه الصـــورة الحركيـــة مـــــــن خـــالل ألناظـــو 

 -التيـار –يغطـو  –تصـوب  -تصـعد -األمـواج –خضم  –المالئمـــــــــــــة ) المكبول 
إل إا ىـــو ة مـن حيويـة وحركـة وجمـال مـالرسوب( فما حدث في ىذه الصـور  –غطا 

ــدمو  ــي قصــيدتو ) ال ــول ف ــي تشــبيياتو يق ــاظ المالئمــة ف ــاتج اســتخدام ىــذه األلن ن
 والنار(: 

 أحـــــن إلـــــى رؤيـــــاكم كممـــــا ســـــرى
ــــد طموعيــــا ــــمس عن ــــرُكم لمشَّ  َوأذُك

 نســــــيُم وأبكــــــى كممــــــا الح كوكــــــب 
ـــربُ  ـــان تغ ـــبر أي ـــى الصَّ ـــُزب عن  ويع

                                           

  ٜ٘الديوان الجز  األول ص  (ٔ)
  ٜٙننسو ص   (ٕ)
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 لقد بان صبرى يوم بينـك إذ قضـى
 إلى كم تصب الدمو عينى وتسكب
 أبيــــت ولــــى وجــــٌد يُشــــب  ضرامــــــو
 وىــل لمشــوٍق خانــو الصــبر عــنكم
 أال إن يومـــــًا جـــــّرد البـــــين ســـــينو

 

 (ٔ)بو صرف دىر لم يـزل يتقمـب ..

 وحتام ناِر البين في القمـب ُتمَيـُبو 
ــــببُ  ــــي عارضــــي ُتَص ــــو ف ــــٌو ل  ودَم
 ســـوى دمعـــو فيـــو الـــدوا  المجـــرب
 (ٕ)عمــّى بــو يــوم شــديد عصبصــب..

 

حركة في صـوره مـن خـالل ألناظـو، حينمـا يتـذكر أحبتـو فقد يخمق الشاعر ال
ــد طمــوع الشــمس، فيمضــى يومــو ويتحــرك  ــذكرىم كــل يــوم عن ــان يت ــو، فك فــي وطن
بذكراىم، فنذا قربت الشـمس إلـي الغـروب يشـعر فـي ننسـو بأنـو ال يسـتطيو صـبرًا، 
وكممــا ىــب نســيم مــن وطنــو  يحمــل رائحــة أحبتــو، يحــن إلــييم، وعنــدما ينظــر إلــى 

ويموح كوكب بأنظاره فيتذكرىم، وتضطرب وتييج أحشاؤه عمى ذكـراىم. كمـا السما  
ســاعدتو األفعــال المضــارعة، والتضــادات، واأللنــاظ التــى وردت فــي ىــذه الصــورة 

يتغمــب(  –يــزل  –بينــك  -بــان –الح  –نســيم  –ســرى  -تغــرب –ومنيــا )طموعيــا 
 عمى جعل الصورة حركية.

ل النـراق، ونـار الشـوق تتـأجج فـي حيث تنسكب دموع الشاعر الغزار من أجـ
قمبو، فيو يقضي الميـل مسـيدًا، ونيـران الوجـد والشـوق تمتيـب بـين ضـموعو، دَمـو 
ــدوا  الشــافي لمشــاعر فــي ىــذا الوقــت ألن  العــين منســكب ال ينــارق خــده، فيــو ال

، والصبر ال يجدي، )فالدمو ينسكب، والقمب يضطرب ويمتيب، والوجـد يشـب ضـرام
 كميا حركة لتجسد لنا حزن الشاعر وألمو. والدمو يتصبب( صورة

                                           

  ٜٙٛالديوان الجز  الثاني  ص   (ٔ)
  ٜٙٛالديوان الجز  الثاني ص   (ٕ)
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ــة بأنيــا بيضــة لــديك  ومــن تشــبييات الشــاعر أيضــًا تشــبييو لمــوزارة المذنب
الدىر، ممك البدو فييا األمر عمى أىل الحضـارة، فيـى عـز لمجاىـل وحقـارة لمعـالم، 

ول أيضًا تشبييو لمحكم والعدل بيا بالقط والنأر فيما ال يمتقيان أبدًا فييا مثميما يق
 -في قصيدتو )الوزارة المذنبة(:

ــــــدبا ــــــدىر ق ــــــَك ال  إن دي
ــــــب  شــــــأنيا شــــــأٌن عجي
 ىـــــى لمجاىـــــل عــــــــــــــــز  
 ممــــــك البــــــدُو بيــــــا األم
ـــــــد  فكــــــأنَّ الحكــــــم والعـــــ

 

 ض ببغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداَد وزاره 
ــــــــنو العــــــــــــــباره ـــــــرت عــ  قصَّ
 ولـــــــذي العمــــــــــــم حقـــــــــــــــــاره
ـــــى أىـــــل الحضـــــارة ــــــر عم  ـــــ

ــ ـــاَره..ل بيــا ـ ـــط  وفــــــــــ  (ٔ)ِقـــــــــ
 

 

ــات مثــل )لمجاىــل  ــي ىــذه األبي ــات المنتشــرة ف ــم، عــز  –فالطباق ــذى العم  –ل
أىل الحضارة( والطباق المنيـوم مـن )قـط وفـارة(  نشـر الحركـة فـي  –حقارة، البدو 
 ىذه الصورة،

نـاس كذلك يشبو المموك باألصنام التي كان يعبدىا الناس فـي الجاىميـة، وال 
وعبـدوىا، فنييـا تيكـم وسـخرية ليـؤال  النـاس يقـول فـي قصـيدتو  صـنعوىاىم من 

 -)الناس والمموك( : 
 عجبت لمنـــاس في الدنيا فحالتيم
 إن الممـــــــوك لكاألصـــــــنام ماثمـــــــة

 

 مـــو الممـــوك صـــري  العقـــل يجحـــدىا 
 (ٕ)الناس تنحتيـا والنـاس تعـــبدىــــا..

 

                                           

 شديد عصبصب: ٖٚٙالديوان الجز  الثاني ص   (ٔ)
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ك باألصنام، فيـي صـورة سـاكنة فـي فالبرغم من أن التشبيو ىو تشبيو الممو 
ــال  ــي ىــذه الصــورة مــن خــالل مجــي  األفع ــة ف ــق الحرك ذاتيــا، إال أن الشــاعر خم

تعــدىا( ىــو الــذى جعــل منيــا صــورة حركيــة فييــا  -تنحتيــا –المضــارعة )يجحــدىا 
الجحود، والنحت، والعبادة ، كذلك يشبو اإلنسـان الجاىـل الـذى تعرفـو النـاس حتـى 

الثوم الذى يؤذى الناس برائحة فمو دون أن يشعر يقول في ولو أخنى ننسو ب كل 
 --قصيدتو )الجيل فضاح( : 

 ما أقب  الجيل   ُيبدي عيَب صاحبو
 كــــــذلك الث ــــــوم لــــــم يشــــــمو  كمــــــو  

 

 لمنـــــــاظرين وعـــــــن عينيـــــــو يخنيـــــــو 
 (ٔ)والناس َتشت م نْتن الـري  مـن فيـو..

 

يسـم  لمنـاس أن  فالجيل ىو، سبب التخمف والنقر والحرمان، وىـو الـذى ال
يــروا واقعيــم كمــا ىــو، والطباقــات الــواردة فــي األبيــات )يبــدى، يخنيــو، لــم تشــمو، 

 تشتم( ىي التي أشاعت الحركة في الصورة،
وقد يتجمو أكثر من عامل من العوامل التي تمن  الحركـة لمصـورة الشـعرية، 

ول فـي مما يجعميا صورة رائعة جميمة، بقدر ما تحمل من عناصر مـن  الحركـة يقـ
 --قصيدتو )السجن في بغداد( : 

 مـــــن يســـــكن َحـــــراُك التَبـــــد دِ ســـــكنَّا و 
ـــــق فـــــي  فاقيـــــا الجـــــور بازيـــــاً   وحّم
 ويــــــــنقض  أحيانــــــــًا عمييــــــــا فتــــــــارة
 فيخطــــف أشــــالً  مـــــن القــــوم حّيـــــةً 
 ويرمـــي بيـــا فـــي قعـــر أظمـــم مـــوحش

 ا اليـوم أيمـُن مـن غـدِ مواطن فييـ 
 مطـــــاًل عمييـــــا صـــــائتًا بالتيـــــد د
 يروح وفي بعض األحايين يغتدي
 ولــم يقُــِد المقتــول منيــا ولــم يــد
 بو أين تسقط جـذوة الـروح ُتْخمـدِ 

                                           

 ٜٛٚالديوان الجز  الثاني ص   (ٔ)
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 ىو السجن ما أدراك ما السجن   إنو
ـــــــا ــــــيٌط بالتعاســــــة والشقــ ــــــاٌ  مح  بن

 

ــد ــا فــي مضــيق التجم  جــالد البالي
 (ٔ)لظمــم بــري  أو عقوبــة معتــٍد..

 

 –ى يغتد–يروح  –ينقص  -أكثر الشاعر من األفعال المضارعة ) يسكن فقد
كثــار مــن األفعــال يجعــل الصــورة تبــدأ حركتيــا يرمــى، تســقط، تخمــد( واإل  -يخطــف

بشكل تصـاعدي، فتنتقـل مـن الحركـة اليادئـة إلـي الحركـة المتوثبـة، باإلضـافة إلـى 
الطباق بين )يروح ويغتدى( ، وكذلك بـين )جـذوة وتخمـد( ممـا يجعـل القـارئ يشـعر 

عور بحركة البازى كـذلك األلنـاظ ) أحيانـا، بحركة فجائية، ومما يزيد القارئ من الش
ــوحى  ــاظ ت ــدى( كميــا ألن ــارة يغت ــروح، بعــض األحــايين، ويغــدى، وأصــميا وت ــارة، ي ت

 بالحركة الشعرية.
        --وتجمعت أيضا ىذه العوامل في قصيدتو "اليتيم في العيد" قائاًل: 

 أطلَّ صباُح العيد في الشرق يسموُ 
 نـىصباح بو يختال بالوشى ذو الغ

ــــَده ــــى  ولي ــــو يكســــو الغن  صــــباح ب
 أال ليــــت يــــوم العيــــد ال كــــان، إنــــو
 خرجت وقرُص الشمس قدذرَّ شارقاً 
 فرحـُت وراحـْت ترسـل النـور ســاطعا
ـــل  لوجيـــة ـــث يســـيُر النـــاُس ك  بحي
ـــز صـــوتو ـــل ييت ـــوا، والطب ـــد وقن  لق

 ضجيجًا، بو األفراُح تمضـي وترجـوُ  
ـــــٌر مرَقـــــو ـــــوز ذا اإلعـــــدام طم  ويع
ــــيُم المضــــيَّوُ  ــــًا ليــــا يبكــــي اليت  ثياب
ــــــًا فيجــــــزع  يجــــــدَّد لممحــــــزون حزن
 تــــــرى النــــــور ســــــيااًل بــــــو يتــــــدفَّو
 وســـرُت وســـارْت فــــي الُعـــال تترفــــو
ــــك مســــرع ــــى رســــٍل، وذل  فيــــذا عم
ــــــرع ــــــدان ســــــوق وأك ــــــُز باألب  فتيت

                                           

البازي اسم فاعل من بزا عميو بمعنى تطاول، لم يقتل  ٚٚ،ٛٚالديوان الجز  األول ص   (ٔ)
 قاتمو، لم يد: لم يعط الدية وىى مال يعطي لولي القتيل بدل الننس
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 وقنــت أجيــل الطــرَف فــييم فراعنــى
 يــــــرد ابتســــــام الــــــواقنين بحســــــرة

 مج قارســاً فكــان ابتســام القــوم كــالث
 

ـــــــني ـــــــاك صـــــــبي  بي  ْم مترعـــــــرعىن
 تكـــــــــاُد ليـــــــــا أحشـــــــــاؤه تتقطـــــــــو
 (ٔ)لدى حسرات منو كالجمر تمـذع..

 

حيث اتخذ الشاعر من العيد فرصة يبث مـن خالليـا م سـي الطنـل اليتـيم، وذلـك 
من خالل ألناظـو، وصـوره الحركيـة حيـث يطـل صـباح العيـد، ويسـمو فيـو ضـجيج بـو 

ذو اإلعدام طمر مرقو،  األفراح  تمضي وترجو، ويختال فيو بالوشي ذو الغنى، ويعوز
وتغدو وتروح الحالئل بالحمي وتتصبب من عين األرامل أدمو ، وقرص الشمس قد ذر 
مشرقًا ترى النور بو سيااًل يتدفو، والناس تسير كل عمى وجية فيذا عمى رسل، وذلك 
مسرع، والطبـل ييتـز صـوتو ويقـرع، وحولـو صـبية وولـدان تيتـز أبـدانيم وكـأن ىـدير 

نمـا يرجـو ليـرد ابتسـام الـواقنين الطبـل يقـرع سـم و الطنـل اليتـيم فمـم يرجـو لمجـواب، وا 
 -يبكــى -يكســو -يختــال-ترجــو-مضــي) بحســرة تكــاد تتقطــو لــو أحشــاؤه،، واألفعــال

 ييتز( كميا أفعال مضارعة  تقوى ىذه الحركة. -يسير –يتدفو  -يحزع
نـل فالقصيدة كميا عبارة عن قصة شعرية مميئة بصور حركيـة تحكـى معانـاة ط

 يتيم يوم العيد.
وىكذا فنن أىـم مـا يميـز نصـوص معـروف الرصـافي الشـعرية ىـى تمـك الحركـة 
ــارئ بشــيوة قرائيــة مســتمرة، لــذلك ظمــت  ــا يرفــد الــنص والق المســتمرة فــي شــعره، مم
نصوصو حاضرة فـي الـذاكرة ، وعمـى النحـو الـذي أفضـى بيـذه النصـوص تميزىـا عـن 

 .غيرىا 

                                           

، الطمر: الثوب البالى واألكرع جمو كراع وىو  ٜٜ.ٔٓٔالديوان الجز  األول من ص   (ٔ)
 مستدق الساق
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 اخلامتت وأهــــن النتائح:
صـورة الحركيـة ىـي الصـورة الجماليـة التـى يحقـق فييـا الشـاعر بالغـة تعبيــره ال -

يجاز يحقق الغرض الموضوعى الذى عبر عنو.  بجدة متصمة، وا 
 تعد الصورة الحركية أنسب أنماط الصورة البصرية التى تشو جمااًل وسحرًا.  -
مــن العوامــل التــى تحقــق الحركــة فــي الصــورة الشــعرية، بــث الحيــاة والشخصــية  -

اإلنسانية في الصورة الشعرية، مما يجعميا أقرب إلى ما تميـّز بـو اإلنسـان مـن 
 الحركة، ويميزىا بمميزات الكائن الحي مما يخمق صورة حركية جميمة.

كمــا يقــوى الحركــة فــي الصــورة الشــعرية اســتخدام األفعــال المضــارعة التــى تنيــد  -
المخاطــب يشــارك  التجــدد، واالســتمرار، وامتــداد الزمــان فــي الحــال ممــا يجعــل

 الشاعر مشاركة حية مباشرة.
مـا لممقابمـة إضـافة إلـى ذلـك  ،كذلك استخدام التشـبييات واالسـتعارات والكنايـات -

 في الحركة الذىنية. والطباق من دور أساس
تحمل في ننسيا حركة ذاتيـة. واسـتخدام  التيكذلك استخدام األلناظ المضطربة  -

د مـن شـعورنا بحركـة الصـورة الخياليـة الحروف والكممات كل  في مواضعيا يزيـ
 في الشعر. 
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 فهرسج ادلصادر وادلراخــع :
أسرار البالغة في عمم البيان، عبد القاىر الجرحـانى، تحقـق السـيد محمـد رشـيد  -

 رضا، دار المطبوعات العربية.  
االتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي المعاصــر، عبــد القــادر القــط، دار النيضــة  -

 مٜٛٚٔية، بيروت لبنان، الطبعة األولي، العرب
الشعر الجاىمي خصائصو وفنونو، ديحيي الجبـوري، جامعـة قـاريونس، بنغـازي،  -

 م.ٖٜٜٔ، ٙطبعة 
 م.ٜٜ٘ٔالشعر والشعرا  البن قتيبة، دار المعارف، مصر،  -
الصورة البالغية عند عبد القاىر الجرجاني "منيجًا وتطبيقاً" أحمد عمى دىمـان،  -

 مٜٙٛٔالطبعة األولي  ،طالس، دمشق دار 
الصــورة الشــعرية، ســي دي لــويس، ت مجموعــة مــن الكتــاب، منشــورات وزارة  - 

 م ٕٜٛٔالثقافة واإلعالم، دار الرشيد  لمنشر ، 
الصورة الشعرية والرمز المونى، دراسة تحميميـة إحصـائية لشـعر البـارودي ونـزار  -

 مٜٜ٘ٔدار المعارف، القاىرة،  قباني،  وصالح عبد الصبور، د/ يوسف نوفل،
ــة  - ــاعي، المؤسســة العربي ــادر الرب ــد الق ــي تمــام، عب ــي شــعر أب ــة ف الصــورة النني

 م ٜٛٚٔلمدراسات والنشر والتوزيو، بيروت، 
ــة  - ــورى القيســى، طبع ــي الشــعر الجــاىمي، د ن ــة ف م، دار ٜٓٚٔ، عــام ٔالطبيع

 االرشاد لمطباعة، بيروت.
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يكية في معمقة عمرو بـن كمثـوم. د يوسـف محمـود قرا ة تنك –تمثيالت السمطة  -
 ، مجمة أم القرى لعموم المغات و دابيا.ٕٓٔٓيوليو  ٗعميمات، العدد  

جماليــات وصــف الناقــة فــي معمقــة طرفــة، د الســعيد عبــد المجيــد النــوني، كميــة  - 
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  –المغة العربية 

قــده، محمــد غنيمــي ىــالل، دار النيضــة دراســات ونمــاذج فــي مــذاىب الشــعر ون -
 لمطبو، مصر، القاىرة، د.ت

ديوان معروف الرصافي تأليف معروف الرصافي مراجعة مصطني الغالييني،  -
 مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة الجز  األول والثاني.

في النقد التحميمي لمقصيدة المعاصرة، أحمد درويش، دار الشروق، القاىرة،  -
 م.ٜٜٙٔ، ٔطبعة 

مشاعر الوعى في الشعر الجاىمي، ناصر اسطنبول، رسالة ماجستير، جامعة  -
 مٜ٘ٛٔزىران 

 


