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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1397ربيع ، 46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 103-118 صص؛ م 2018

 مالمح الحرکة ووظيفتها في الصور الشعرية لدى عبدالعزيز سعود البابطين
 3علي خطيبي، 2عربي یموس، 1سيد فضل اهلل ميرقادري

 شریاز جبامعةكآداهبا  ةیأستاذ يف قسم اللغة العرب. 1
 ازری ش جبامعةكآداهبا  ةیقسم اللغة العربيف أستاذ مساعد . 2
 ازری ش جبامعةكآداهبا  ةیيف اللغة العربماجستری . 3

 25/04/1396: البحث قبول خيتار   04/06/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
غػػػری تيعػػٌد اکر ػػػة يف ال میعػػػة مػػا هما مػػػاا اااسػػػة كمی انػػػا اأساسػػیة ایػػػر  ثسػػػت ی  أف  ػػػد  یاػػا  ػػػا ر   ابتػػػة 

ة  ػػيٌف  اعلیػػة اکر ػػة  یاػػا  ا ػػا  ذاتیػػة اػػا ّػػرعوم عػػا  ػػ حة ركح الةػػاعر كمػػا ،  متحر ػػة  ػػكليف يف المػػلر الةػػعّر
الملر اجلامد  كاحاطتاا باإلثسػاف إحاطػة شػاملة  یك أٌف التعٌلد عل. ّرتسم يف عقله كقلمه ما هلاطر كإحساسات
 .ي اليت حتٌ م  كا التعٌلد كتعید اجلساؿ للملر  اکر ة  ، قد حتٌد ما تأ ری ا كاإلحالة دكف مةا دنا

ة ااةػػػا د  عػػػر عمػػػدالعّ   سػػػعلد المػػػاب   لغػػػری  مػػػا الةػػػعرا  حػػػاكؿ بػػػٌر اکیػػػا  يف شػػػعر  ة كتربتػػػه الةػػػعلّر الةػػػعّر
لی یة  كإثٌرا يف  ك  الدراسة سرحاكؿ تسلیط الضل  علی. مستعیران باکر ة الرامجة عا اأ عاؿ ااستخدمة يف شعر 

 .ق الملر  ااتحرلة كاکیة عرد الةاعرهل
ة ألقیرػػػا الضػػػل  علػػػ  لی یػػػة اسػػػتخداـ اأ عػػػاؿ  مبػػػا أٌف لا عػػػاؿ دكران  ٌعػػػا ن يف بػػػر اکرلػػػة كاکیػػػا  يف المػػػلر الةػػػعّر
بأثلاعاػػػا عرػػػد الةػػػاعر يف تػػػل  مػػػػران تل ػػػی ي حتلیلػػػي مػػػا تٌ تل ػػػػلرا إك أف الةػػػاعر اسػػػتخدـ اأ عػػػاؿ اکرلیػػػػة 

اکر ػػة االتػػعیة كقػػػد كجػػدثا أٌف الةػػاعر قػػد اسػػت اد مػػػا  اؿ مػػات كأ عػػ ی عػػاؿ اکر یػػة الػػيت ترتاػػي إلػػػا ثتقالیػػة كاأ
 مػػػات كمػػػا اأ عػػػاؿ اکر ػػػة االتػػػعیة  سػػػیسا اأ عػػػاؿ اکر ػػػة  یاأ عػػػاؿ اکر یػػػة ا ثتقالیػػػة أ  ػػػر مػػػا الػػػيت ترتاػػػي إلػػػ

 أ مػػ الةػػاعر ااتأ مػػة للػػك او كالمحػػاؿ لسػػا  ث سػػیة یالػػك او كاإلّػػاو كرمبػػا ّرجػػ   ػػكا إلػػ یا ثتقالیػػة الدالػػة علػػ
الةاعر اأ عاؿ اإلثساثیة للجلامد ك لا ر ال میعة شاهمة كجٌسم هبػا حا تػه الر سػیة كالك ریػة ها ػة أثٌػه ك ٌػ  

 .اأ عاؿ مرتم ا بظلا ر ال میعة اکیة اليت زادت الملر  حیا  كحرلة
 
 عمدالعّ   سعلد الماب  .؛ أ عاؿ اکرلة؛ اکر ة؛ الملر  الةعّرة: الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

ااسؤكؿ الواتب               Sfmirghaderi@gmail.com 
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 مةالمقد  . 1

 إشکالية البحث. 1-1
رعم بكها ر   إٌف اأدو العريب ار عسیق ك یط كاس  ّرز الةاعر أشرعة س ره لیرال ما  رلز  ّك
ة اليت ّست ید مراا الةاعر لیل ػل  م  مظا ر  كجيٌلیه  ل الملر الةعّر كأ ٌم ما ّّ ا  كا المحر ّك

 سػػاعة   ػػلر  سػػلأمٌت كجػػه كأ  یللستلقػػي كااخاطػػب أك لیػػرز أ وػػار  علػػ ال وػػر  اللاتػػحة كااػػؤ ر 
 .ّمدع  تولف  ك  الملر  عالمة مسٌجلة له كساعة خي ق  تيعدُّ مما عاو  ٌره

اتػه  تتغػری  ة اجلل ر ال اب  كالدا م يف الةعر كقػد تتغػری م ػا یم الةػعر كثظّر تيعدُّ الملر  الةعّر
انا كلوا ا  تساـ هبا ّظٌل قا سػا مػاداـ  رػاؾ شػعرا  ّمػدعلف كثٌقػاد  م ا یم ة كثظّر الملر  الةعّر

 .(ٖ: ـُِٗٗ، عم لر) حياكللف حتلیل ما أبدعه الةاعر
المػػلر الةػػعّرة عرػػد الةػػاعر  لاأف ّدرسػػ مػػاح لفثظػران أيیػػة المػػلر  الةػػعّرة يف دراسػػة الةػػعر  قػػد اهتػػار ال

ّرػػػل شػػػعر  اکػػػق الوػػػايف كالػػػلايف مػػػا الدراسػػػة بػػػاأهٌ  يف  ػػػكا  ااعا ػػػر عمػػػدالعّ   سػػػعلد المػػػاب   الػػػكم ا 
 یلمػان تػرا  يف القػا ر  ّكلمػان يف سػل رثیه ّكلمػان يف لرػدف ،  كا الةػاعر الػكم جعػل اکر ػة مك مػه كدّدثػهُ.اایداف

 .الد يف شعر  حیر اثتقل معه يف الةعرم كا الترقل ب  ال ّكلمان يف اإلسوردّرة مما أ ٌر
ر الةػػعرمـٌ كعرمػػر اکر ػػة عرمػػر  ػػا كاکر ػػة الػػيت ّمٌ اػػا الةػػاعر يف شػػعر  ، مػػا عرا ػػر التمػػّل
ة   علػػی ، لحیه مراػػاتكمػػا ّسػػ، كعلػػی إحساسػػه مبوٌلثػػات  ػػك  اکر ػػة، تتلقػػ  علػػی االوػػة الةػػعّر

كما  كا اار لق حناكؿ أف ثسٌلط الضل  عل  اکرلة يف أشعار  ماّر د  بعیره لیرقله ار یة جامد 
 .عمدالعّ   سعلد الماط  يف تل  ااران التل ی ي التحلیلي

 أسئلة البحث. 2-1
 ة؟   ی  است اع الةاعر عمدالعّ   سعلد الماب   تل ی  اکر ة يف  لر  الةعّر

                                                                                                                                                       

ـ بالوّل  ك اف مرك ط للته لدّه ا تساـ كاس  بال قا ة كاأدو كالةعر العريب ُّٔٗ. كيلد عمدالعّ   سعلد الماب   عاـ ُ
أبرز هلسا دكر  مری يف تعّ   حمه كا تسامه باأدو العريب. ّعدُّ عمدالعّ   الماب   كاحدان ما  تأ ران بلالد  كأهیه الكىّا

الةخمیات يف الوّل  اا ّتسٌت  به ما دكر ّرادم يف إ را  ال قا ة كاأدو كب ضل جالد  ااستسر  كسعیه الدؤكو قد 
ة ما أعرؽ اجلامعات الدكلیة.  حمل علی أكمسة جلیلة ما دكؿ عربیة ك أجرمیة ك شاادات  خّر
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 ة ما  ي اأسماو اليت  ؟  شعر بابيف  أع   اکر ة للملر  الةعّر
 ؟اکٌیة اأ عاؿ اکر یة لرسم  لر  ال ریة لی  كٌ   الةاعر 

 خلفية البحث. 3-1
زم عیسػ   راؾ الث كدراسػات تراكلػ  شػعر بػاب   كالػيت مجعاػا  ػل بالرسمة للدراسات السابقة 

 دراسػات ثقدّػة يف دّػلاف بػلح المػلادم للةػاعر عمػدالعّ   سػعلد بػاب   مػ "يف لتابه حت  عرلاف 
 : یسا ّلي إشار  كجی   إك أ م ما جا  يف الكتاو الر  الكامل للدّلاف"

ـ ت سػػریان جدّػػدان لعالقػػة الةػػاعر بالمادّػػة قػػد  ػػكليف . أشػػار  ػػلزم يف  تابػػه إلػػی ثقػػد ممػػ  ی ثا ػػ  الػػكمّ 
كأف . لمادّػػةّلت ػػ  الراقػػد إلػػی مسلعػػة مػػا العرا ػػر كااوٌلثػػات الةػػعلّرة الػػيت تؤ ػػد العالقػػة ااتجػػدد  بػػ  الةػػاعر كا

ةغله  ةغله « ااعری»الراقد يف  كا الرقد  ّ  ّلت   الراقد إلی  لا ر . يف قرا ته للقما د« ااغ ی»بقدر ماّ   سا 
ةمه احملا ا  الساهر  ل ور    .«سحر الولسة» ریة يف الدّلاف  یجد  یه ماّ 

ار  كا ػػػتٌم يف أمػػا الراقػػػد الهػػػر الػػػكم ت ػػػٌرؽ إلػػػی دّػػػلاف بػػػلح المػػػلادم  ػػػل  سػػػد ممػػػ  ی  ػػػدٌ 
 سػػا أشػػار يف دراسػػته إلػػی  ػػا ر  ،  دراسػػته بػػاللقلؼ علػػی  ػػاكر التجربػػة كأبعاد ػػا الر سػػیة كال ریػػة

 .استدعا  شعرا  اکب العكرم تعمریان عا اثتسا  الةاعر إلی عااام كأجلا ام
  كمػػا تٌ دراسػػة  سػػد عمػػداارعم اذ ػػاجي الػػكم عػػرض يف بػػداّتاا ا اػػـل الةػػعر كتمػػاّا الرا

إلػػػی م اػػػـل الةػػػعر عرػػػد عمػػػدالعّ    يفكث ػػػك بػػػكل« المػػػرعة»ك« اإلهلػػػاـ»الرقدّػػػة حػػػلؿ ممػػػ لحي 
كرأی أٌف شػػعر  مػػرتمط « حػػدّر الػػك ّرات» ػػریی أثػػه حيسػػل ت سػػریان جدّػػدان ك ػػل . سػػعلد المػػاب  

 .« لس ة اکب»ب لس ة ها ة ك ي 
يف  ػكا ااقػاؿ حيػاكللف تمیػ  اکر ػة المػاح لف ك  الدراسػات ااػكللر  أعػال  ا تترػاكؿ ملتػلع اکرلػة   

 .كأ عاهلا ك ی یة تل ی اا يف أشعار الةاعر اذلیجي الوّليت ااعا ر عمدالعّ   سعلد الماب  

 منهج البحث. 4-1
يف ا را  كا اعتسدثا عل  مران التل ی ي التحلیلي حیر يف تلبیب كتقسیم اأ عاؿ عل  أساس 

قٌدمه  سد داككد يف لتابه كمت اهتیار اأشعار ما دّػلاث   ػام  اکرلة است دثا ما اإلطار الكم 
 .للةاعر كيا دّلاف "بلح الملادم" ك"مسا ر يف الق ار"
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 مفهوم الحرکة ومالمحها. 2
عٌد اکر ة يف ال میعة ما هما ماا اااسة كمی انا اأساسیة ایػر   ثسػت ی  أف  ػد  یاػا  ػا ر   ابتػة غػری تي 

. التحٌلؿ  یاا كإثةا  اأشواؿ اجلدّد  ما اذلق كامتداد  یاکر ة يف  ل  ا ر  مراا ترتاي إل بل أفٌ ، متحر ة
ضان إحاطتاا باإلثساف إحاطة شاملة ، كالكم حيلؿ دكف مةا د   ك  اکر ة العظیسة الرا عة  ل التعٌلد علیاا كّأ

ػػة هلػػق  لاػػكا ّعتقػػد بعػّػ الرٌقػػاد اجلسػػاؿ كمرةػػأ لوػػٌل  ػػا مػػا ال رػػلف ك  أٌف حت ػػیم العػػادات كتغیری ػػا  ػػل بدّا
ّكعػٌدكف  ػكا اامػدأ أساسػان لو ػری مػا  (ٗ: ش ُُّٖ، پلرثامدارّاف) اأشیا  یّسٌسلثه بالتغٌرو أك بيزالة التعٌرؼ عل

ّاف) المدا   اأدبیة كال ریة كمجاهلا  .(ْٓ: شُّٕٗ، كحید
قلمػه أـ ا توػا  ػاار  ّرماػر  یلػ اإلثساف  ا ا ّتأقلم م  بیئتػه سػلا ان  اثػ   ػك  المیئػة  ممػة إ

تعٌلد علیاا إذا رأی للحة مجیلة يف اار  اأ كأ ضل ماحٌي م  كا التعٌلد . ات أهریرٌ ذا رأ ا مإكلی ّك
بػػل  ػي أّضػػان حر ػػة ،  اکر ػة لیسػػ  مػرد اثتقػػاؿ مػا موػػاف إلػػی موػاف آهػػر  حسػب،  ػل اکر ػػة

اکر ػػػة أ ػػػمت  ػػػلر تتحػػػٌلؿ مػػػا  ػػػلر  كمػػػ  عرمػػػر ». داهلیػػػة توةػػػ  عػػػا جػػػل ر المػػػلر ال ریػػػة
 .(َُّ: ـُٖٔٗ، هلی ) «جامد  إلی  لر  ترمّ باکیا 

، عمدالعّ   سعلد المػاب     ّسػتقٌر يف موػاف مػا حتػی ّلسػت السػولف كا سػتقرار الةاعر إفٌ 
 اکر ػػػة  ػػػي أبػػػرز مسػػػةن للمػػػلر . اإلمواثیػػػات ال ریػػػة كالقػػػیم اجلسالیػػػة يف شػػػعر  یكلورػػػه ّاػػػدؼ إلػػػ

ة  .(ُُٗ: ـُِٖٗ، ثمرت عمدالرمحا) اليت  ارت يف قما د  الممّر
ػػة عرػػه بػػأٌف  اعلیػػة اکر ػػة يف الةػػعر  ػػي ،   ػػي إطػػار المحػػر حػػلؿ اکر ػػة يف أشػػعار  ديوػػا القػػلؿ يف المدّا
أٌّنػا »كمػا ّرتسػم يف عقلػه كقلمػه مػا هػلاطر كإحساسػات ،  ا ا  ذاتیة اػا ّػرعوم عػا  ػ حة ركح الةػاعر

 .(ُّْ: ـُُٖٗ، امساعیل) «أك إٌّنا تر یمة تتس  يف ال ور كالةعلر كيف كحد  عاط یة، عاط یةتر یمیة عقلیة 
ػػة ّي كلػػكليف ديوػػا القػػلؿ بػػأٌف اذیػػاؿ  عػػدُّ يف مقدمػػة مػػا حيتاجػػه الةػػاعر يف تةػػویل اکر ػػة التعمرّی

عسل علی است ار  الر ید ال قايف اذاٌ ػة بػ  كما تٌ ّقـل خبلػق ثػلع مػا العالقػات ، عرد الةعر ّك
ة رتقي اأحداث كخيتار االاق  اليت تغٌكم التجربة الةعلّر  .(َِْ: ـُُٕٗ، حساف) اأشیا  ّك

 ػيٌف عمقّرػة الةػعر ، كإذا  اث  عمقّرة التمّلر كعمقّرة الرح  يف دتجید کظػة معیرػة مػا موػاف  ابػ 
 .(ِّٖ: دت،  سلد) مةبراز ال اعلیة كالرةاط اکر ي  اف ّرساو علی سلسلة ما کظات متعاقإيف 

الرةاط اکر ي  ل عرمر أساسي . ٌف الةعر  ل أساسه اکر ة كالرةاط كالتجٌدد ااستسرإإذف ثست ی  القلؿ 
 .(ُْٓ: دت، الرباعي) يف ملوة التمّلر ك ل اکیا  اليت تسرم يف عركؽ الةعر ّكوسا يف ث سیة الةاعر



 عربي، علي خطيبي یسيد فضل اهلل ميرقادري، موس مالمح الحرکة ووظيفتها في الصور الشعرية لدى عبدالعزيز سعود البابطين

301 

بل ،  ي السمب اللحید يف مرت اجلساؿ للملر ك إٌف مما سمق ما القلؿ لیم مبعری أٌف اکر ة 
 . راؾ عامالف آهراف ّلعماف دكران أساسیان يف هلق  لر  مجیلة يا الللف كالملت

، كحر ة یمعر، التمّلر للف كشول» سا أٌف . ك ي ر ا ر یم يف الملر  ال ریة،  اکر ة تّ د الةعر مجا ن 
ّت؛ كقػد توػلف اکر ػة أ ػػعب ما یػه ّتلقػ  علػػی مػا ّػرا  بعیرػه ّكدر ػػه ، لقػ  علػػی ملوػة الرػا رأٌف دت یلاػا  ك  

 .ك كا ّدٌؿ أٌف اکر ة يف الملر  دتيتليف عا طّرق اإلدراؾ (َّٗ: ـُٕٔٗ، العقاد) «هبظا ر حسٌ 
 اي تار  ه ی ة ب یئة تعٌر عا حالة ث سیة ،  الملر  اکر یة تأهك أمناطا خمتل ة لدم الةاعر

 .إذا ما عٌر عا قلق أك ح ف أك أا أك ات راو، حر ة  یاا قل  كشد  كتار ، تستلجب ذليف

 مالمح الحرکة. 1-2
ػػد مػػا ال اػػم اعرػػی اکر ػػة  یمالمػػت اکر ػػة كاا ػػا یم اارتم ػػة هبػػا ّسػػاعد علػػ مٌ ؼ علػػی أ ػػرٌ التعػػ مّ 

رتم ػة باکر ػة   عػا  ػكا ا ػاؿ كأ ػٌم ااالمػت كاا ػا یم اارٌ كبالتايل ّساعد علػی حتدّػد األ ػاظ ااعػ
 :كاليت تأهك دكران بارزان يف حتدّد ااعين اکر ي  ي

 1الفراغ
 : ل اکر ات تق  يف ال راغ ك ّقٌسسه أ ل العلم إلی قسس 

قمػػد بػه أ ػػر  ػراغ متػػاح للجسػم يف ملقػػ  سػولف م ػػل:  ػراغ هػاص( أ ، ااػػط، ا لت ػات: ّك
 (.اکر ات غری ا ثتقالیة) ال ين، ا لتلا 
، اجلػػرم، ااةػي: ؾ  یاػػا اجلسػم إلدتػاـ حر ػة معیرػة م ػلرٌ ّتحػ سػاحةمك ػل  ػل : عػاـ ػراغ ( و
 (.اکر ات ا ثتقالیة) اجلر، ا ثتقاؿ، السعي

 2السرعة
ع سرعة اأدا  اکر ي ما هػالؿ الػ ما الػكم لٌ حیر تتر؛  يّنا ترتمط بال ما( ااواف) ك سا ترتمط اکر ة بال راغ

 .ملست السرعة ديوا دتیی  اکر ات إلی سّرعة كب یئة  ااةي كاجلرمتستغرقه اکر ة كما هالؿ 

                                                                                                                                                       

1. space 

2. speed 
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 1االتجاه. 3
  ػػي إلػػی، مػػا هػػالؿ حتدّػػد اتػػا  اکر ػػة يفّسػػام يف حتدّػػد ثػػلع اکر ػػة كذلػػ ؾرٌ اتػػا  اجلسػػم ااتحػػ

 .أـ  ي هلیط ما  كا أك ما بعضه( جاثب، أس ل، أعلی، اذل ، اأماـ)

 2المسار. 4
ديوا حتدّد هط اکر ة ما مواف لهػر  ٌرؾخك ا اجلسم ااتحتٌ ااتعاقمة اليت ّما مسلع اأكتاع 
. كمػا مسػار اکر ػة ديوػػا التسییػ  بػ  اکر ػات ااسػتقیسة كاکر ػات اارحریػػة، يف ال ػراغ ااسرػلح هلػا

عتر ملست ااسار موسالن الست اتا  اکر ة  .ّك

 3البيئة. 5
مػػ الن اأرض  ػػي الػػيت توػػلف علیاػػا العسلیػػة ؛ تٌم علیػػه عسلیػػة اکر ػػةبیئػػة اکر ػػة  ػػل اجلسػػم ال ابػػ  الػػكم تػػ

 .كبیئة ااا   ي اليت تتٌم  یاا العسلیة اکر یة  الغلص كالسماحة كالعـل... اکر یة  اجلرم كااةي ك

 4كطبيعة الجسم المتحر . 6
باکر ػػات الكاتیػػة حیػػر تمػػدر ال اقػػة   یٌػػ اأجسػػـا اکیلاثیػػة تتس، علػػی ثػػلع اکر ػػة ٌرؾتػػؤ ر طمیعػػة اجلسػػم ااتحػػ

يف ح  ، حر ات إرادّة ك اد ة الالزمة للحر ة ما ث م اجلسم كتولف  ك  اکر ة الكاتیة يف   ری ما اأحیاف
 .قل  هارجیة لتحّروه یإل ٌرؾحیر حيتاج اجلسم ااتح؛ أٌف  ك  اکر ة يف اجلسادات غری إرادّة

 5القوة. 7
 معّ اکر ات حتتاج إلی طاقة أ ر كبعضاا حتتاج إلی طاقة أقل . اکر ة ال اقة الالزمة ااؤ ر  يف

 .مست ك رب : ترو يف مقابل، د  : علی حنل ما ّظار يف اأ عاؿ

 6طريقة أداء الحرکات. 8
قة اأدا   رجد أمناطان خمتل ة  اکر ػات ااوػرٌ  ااةػي كاجلػرم : ر  م ػلختتل  اکر ات ما حیر طّر

ف مػا أ  ػر مػا حر ػة لٌ كاکر ػات ااترلعػة ك ػي الػيت تتوػ، م ػل كقػ  كجلػم ااوػٌرر غری  كاکر ات
                                                                                                                                                       

1. Direction 

2. Pathway 

3. Environment 

4. Nature of Gradient 

5. Force 

6. Aspect 
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ة اأدا  ... كاامػػػػارعة ك ػػػػر  القػػػدـ ك، م ػػػػل ااال سػػػػة، ج  یػػػة كاکر ػػػػات ا ثسػػػػیابیة ك ػػػػي اسػػػػتسراّر
 .(ـََِِ،  سد داككد: أثظر) الق  ك ، الل بك ، اکر ي بتلا ق كاثتظاـ  العدك

 عبدالعزيز سعود البابطينتوظيف الحرکة في شعر . 3
ة ااةػػػا د  عػػػر عمػػػدالعّ   سػػػعلد المػػػاب   لغػػػری  مػػػا الةػػػعرا  حػػػاكؿ بػػػٌر اکیػػػا  يف شػػػعر  الةػػػعّر

ة  ة كالسسعیة رع كأكتربته الةعلّر مستعیران باکر ة الرامجة عا اأ عاؿ ااسػتخدمة  ااةا د الممّر
 .رمّ باکرلة كاکیا ت يتستعرض الدراسة مناذج ما شعر الماب   ال،. يف شعر 

 مجموعة أفعال الحرکة االنتقالية .1-3

 مجموعة أفعال الحرکة االنتقالية المطلقة
(. اکر ػػة كا ثتقػػاؿ: )   ػػك  ا سلعػػة مػػا اأ عػػاؿ  ػل اشػػما اا يف ملسحػػ   ػػاٌم  يػػایػػأ ػٌم مػػا دي

ا سٌ اللاسػعة كااستػد  الػيت تتضػبد لتػة ( ؾحتػر ) ا  ك  ا سلعة ال عػل اأعػٌم يف مػاؿ اکر ػةسٌ كتتض
 .يف داهلاا  ل أ عاؿ ا اؿ اکر ي

 (طرد يطرد): طرد
 .(ّٓ: ـَُِْ، الماب   ال ) «أطرد الظيب ك قرم كالك ابا ّا  دّقي ح  أبغي قرمان »: يف قلله

ت یػػػد معرػػػی العػػػدك كرا  الهػػػر ( طػػػارد) أٌف د لػػػة  ػػػیغة اا اعلػػػة یيف القػػػدل إلػػػ ااعػػػاجم تةػػػری
إذا أهرجػه عػا ، كأطرد  السل اف كطٌرد ، طردته طردان »:  سا يف معجم ااقاّیم يف اللغة. كتعٌقمه

ا) «المید: كال ّرد ، معاجلة أهك المید: بلد  كال رد  .(ّٕٔ: قُُْْ، ابا ز ّر
كتعقمه إلجمار  كختتمر الد لة اکسیة هلكا ال عل يف د لة العدك كرا  آهر . كاأهری  ل ماقمد  الةاعر ااقراص

ّ علیػه ؾكد لػة العػدك كرا  آهػر كتعقمػه اقمػد اإلمسػا، علی ال ػرار كد لػة العػدك كرا  آهػر كتعقمػه إلکػاؽ ، بػه كالقػم
ـ اا ػػارد  يف ك . كتعقمػه لریػل رغمػة ها ػػة مػا اا ػاردآهػر كد لػة العػػدك كرا  ، بػه كالقضػا  علیػه ؾاهلػال سػتخد الةػاعرّ 

س  أعدل اکیلاثات كال یلر كمراا الظيب كالك ب كالمقر يف بی  كاحد لیضػ ي علػ  قلب ال میعة حیر ثرل بأثٌه جي
 . عل اا ارد  حرلة كحیلّة أبلغ كما جاثب آهر تملّر ال میعة ما العرا ر اليت تّ د شعر  حرلة كحیلّة

 (.نقل ينقل): نقل
 سػػا جػػا  يف مجاػػر  ،  تػػدكر حػػلؿ معرػػی التحػػلؿ( اثتقػػل) أٌف د لػػة مػػاد  ال عػػل یإلػػ ااعػػاجم تةػػری
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ػد) «إذا حللته ما ملت  إلػی ملتػ  آهػر، الرقل ممدر ثقل  الةي  أثقله ثقالن »: اللغة ، ابػا دّر
 :ك  كا ماذ ر  الةاعر حیر قاؿ (ْٕٔ: قُِْٖ
 فأأين ا نايأأاص اا أأأاد ويأأأا   و  أأ  »

 

 
 

 «وا حب أ   ابب أ    ايقُلُ ناشوقُ حم ماً 

 
 

 (ُٖ، ـَُِْ، الماب   و)
ـ ك ػل م لػق اکر ػة الدالػة علػی التحػلؿ. د  ت حقیقیة كمازّة كهلكا ال عل ، كختتمر د  ته اکقیقیة يف ااعری العػا

كاالا ػلة ، تغػری اکػاؿ یكاکر ة ااتورر  كد لة تغری مواف اإلقامة كأمػا د لتػه ا اّزػة تةػری إلػ، كاکر ة الم یئة ارص كحكر
ػػل اکػػدّر كتغیػػری ، كا سػػتسرار ثػػار  نیكتػػأجالر سػػیة حػػاؿ اأحمػػاو  یػػریتغكالرقػػل بد لتػػه اکسػػیة جيٌسػػم . ملتػػلعهكحتّل
 .اماؿ الةلؽ مل للة رب ااّك   أعساؽ قللو احملم یتغلغل إل رةّالرام برغسته اک    أث ریقللهبم ح الةلؽ يف

ع یػػه كإسػػراد الرقػػل إك الةػػلؽ كذلػػيف  عػػل إثسػػان خيلػػ   ػػ ات إثسػػاثیة علػػ   ػػكا اا اػػـل الر سػػي  ّك
 :  كا الةلؽ ّكقلؿة قل  ما شأّنا أف تد   حمیما إك حمیب لسا يف ملت  آهر ّرسم قل  حر 

 اأأأأأأا ااأأأأأأادٓ ناش أأأأأأوقِ  ٔب أأأأأأ 
 

 
 

 وٓزِّقأأأأأأأأ  ُبأأأأأأأأ ُ ٓ حٔب أأأأأأأأ   
 
 

 ُغ ِقأأأأأأأأ  ناأأأأأأأأ  ن ا  يأأأأأأأأيص  

 

 وثلَمأأأأأأأأا ُغ قْأأأأأأأأ   قلبأأأأأأأأ  

 (ِٗـ، َُِْال ،  الماب  ) 

 علی الذىابمجموعة أفعال الحرکة االنتقالية الدالة 
 (.الك او كااضيك ، ا ثتقاؿك ، اکر ة: )أ ٌم ما ديی  أ عاؿ  ك  ا سلعة  ل اشما اا يف ااالمت التالیة

 (رحل يرحل ): رحل
إلػی اأ ػل اکسػي الػكم تعػلد إلیػه  ااعػاجم يف مػاؿ اکر ػات ا ثتقالیػة كتةػری( رحل) ّق  ال عل

الػػرا  كاکػػا  »:  سػػا جػػا  يف معجػػم ااقػػاّیم. د  ت مػػاد   ػػكا ال عػػل بأثٌػػه مرٌ ػػب للمعػػری كالراقػػة
ػا) «كالالـ أ ل كاحد ّدٌؿ علی مضٌي يف السػ ر كإيل  ػك  الد لػة العامػة ( ْْٔ: قُُْْ، ابػا ز ّر

 :ما جا  يف شعر الةاعرك كا ( رحل) تعلد الد لة اکر یة اکسیة لل عل
 نذک ايأأأأ  کلّمأأأأا ناممأأأأ    أأأأ ّ   »

 
 
 

 «  )سأأيون ر احلأأ  الأأي نا أأي ا    

 
 

 (ْـ: َُِْ)الماب   ال ، 
ػػة. أم مضػػ  هلػػ  السػػر  أٌمػػا اکسػػیة  اػػي تػػرؾ ااوػػاف . كهلػػكا ال عػػل د  ت حسػػیة كماّز

ة ت  .مر يف د لة االت كد لة ا ثتاا قتكالد  ت ا اّز
ك رػػا ثػػرل أف الةػػاعر ّل ٌػػ   عػػل "رحػػل" حیػػر  ػػكا ال عػػل ّػػكلر ااتلقػػي بعػػدـ السػػكلف يف مكػػاف 
كاحد كد لة  كا ال عػل تمػٌلر لرػا قا لػة العسػر ترقػل مػا م ػاؼ إك م ػاؼ آهػر لیمػل إك ملق ػه اأهػری 
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كا التػلايل ك ك  اکرلة كالرقػل لیسػ  تسػتسٌر زمرػا دكف زمػا بػل سػرلف العسػر دتضػي هلػ  سػر  متتالیػة ك ػ
 .خيلق  لرا متحرلة ت ری هیاؿ ااخاطب لیدرؾ يف  لر  مٌسسة كمر یة قضا  العسر كّناّته

 :مجموعة أفعال الحركة االنتقالية الدالة على اإلياب
ت تأيت  (؛اکرلة كا ثتقاؿ اإلّاو كالرجلع) أ ٌم ما ديٌی   ك  ا سلعة اشمالاا يف ااالمت الد لیة

 .الد لیة اأهرل دتٌی  د يل ب  أ عاؿ  ك  ا سلعةااالمت 
 (جاء يجيء: )جاء

ّقػاؿ ، اإلتیاف( ا ي ) ك( اجلي ) »: لسا يف خمتار المحاح؛  يف القدل حلؿ معری اإلتیاف( جا ) تدكر د لة ماد  ال عل
ُٗ، الػرازم) «جػا  جيػي  میئػان  ـ علػػیكمكإذا جػا ؾ ﴿: ف الكػرلآكجػا  يف القػر . (ْٔ: ـٓٗ ّاترػا  قػل سػال ّؤمرػلف با  ﴾الػكّا 

 :كقلؿ الةاعر (ٗٓ: ال مر ) ﴾بل  قد جا تيف آّايت﴿: ف مبعری إ تیاف ااعرلم يف قلله تعاكآكّأضا كرد يف القر  .ٓ(: ا ثعـا)
 ُذک ايأأأأ  کلّمأأأأا بأأأأا  نا ّ  أأأأ    »
 

 
 

 نأأأأأاع نً هوأأأأأ  ض أأأأأوا   اا  أأأأأا  
 
 

 ُذک ايأأأأأ  کل مأأأأأا عأأأأأاآ ناقَوأأأأأا  
 

 «  أأأأ احاً  نَب أأأأ ٕ امأأأأألُ ن فأأأأ َ 
 (ُّ: ـَُِْ، الماب   ال ) 

ّتجٌل  لرا حب الةاعر لل میعة يف  ك  اأبیات لسا ّتجٌل  لرػا يف أل ػر أبیػات قمػا د   اػل 
ّمٌر  یاا اکیا  لسا تلاسه اکیػا  كالةػاعر حّرمػان علػي بػٌر . شاعر ال میعة اکٌیة كالملادم الرحمة

 .كات ا  الركح اإلثساثیة علیاا ك  اکیا  اإلثساثیة يف  لر  
ّ مػ ( جا )  علكما  كا اار لق كٌ   الةاعر  لػ  ع هلعػه يف اأعػم اأغلػب لسثسػاف أٌمػا الةػاعر  رػا الكم 

ضػ ي علػی الربی  عٌسا زاد الملر   حرلة كحیلّة لسا ترسیم الربیػ  بع ػر  كز ػلر  ك ضػا ه كطػریاف الق ػا يف أ قػه  ػا حاّ 
 .كختلق للحة  ریة مجیلة ترسم مظا ر ال میعة اأرتیة كالسساكّة مرتم ة بعضاا بمّعالملر  حیا  كحرلة 

 (أتى يأتي: )أتى
قػػ  يف ، كاکضػػلر، تػدكر د  ت  ػػكا ال عػػل علػػ  ا ػ  كاکسػػیة لسػػا تػدؿ علػػ  اإلتیػػاف ااعرػػلم ّك

 :ماؿ اکرلة ا ثتقالیة حیر ّقلؿ باب  
  اكأأأأاّ نا   أأأأ ٓ ُ أأأأ   أأأأبوکاً   »

 
 
 

  مانقأأأأو ناأأأأوا  ٔ هيأأأأاقَ هٔأأأأ ْ     

 
 

   مبأأأأأ ُ وأأأأأا عيأأأأأأأااا  هوأأأأأواٌ
 

 « ه  أأأأ ٔ اأأأأافق    ُث أأأأ  ح   أأأأ   
 (ٖٓ: ث سه اامدر) 

 ككا  د للربی  علاطػ  كهلجػات ك را الةاعر يف  لر  أهرل م ل سابقتاا كب عل اثتقايل آهر خيل  اکیا  عل  الربی  ك 
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 .لترتةر مره را حة الع لر كال  لر  تمٌر اکرلة كاکیا  يف ث لس ااخاطم إثساثیة ّأيت ّكضحيف كتعاثقه اللركد كّ تت  سه 

 مجموعة أفعال الحركة االنتقالية المنحنية
 (طاف يطوف: )طاف

إك اأ ػػل اکٌسػػي اعػػ   ااعػػاجمكتةػػری . يف مػػاؿ اکرلػػات ا ثتقالیػػة اارحریػػة( طػػاؼ) ّقػػ  ال عػػل
ال ػا  كالػلاك »: الةػي  لسػا جػا  يف معجػم ااقػاّیمك ػل دكراف الةػي  علػ  ( طاؼ) ماد  ال عل

ػا) «كال ا  أ ل كاحد  حیت ّدٌؿ علی دكراف الةي  للةي   ككرد ال عػل (ِٖٔ:  ػػُُْْ، ابا زلّر
 .(ِٗ: اکن) ﴾كلیٌ ٌل لا بالمی  العقیق﴿: مره قلله تعاك، يف القرآف الكرل( طٌلؼ)

إك الرق ه الػيت بػدأ مراػا كد لػة ااػركر  مرتایان كهلكا ال عل د  ت حقیقیة لد لة حرلة ااةي 
ة باأشیا  اليت ما جرم كاحد يف آفو  ار  كد  ت ماّز لالتكلر : كاحد كد لة التجلؿ كد لة الّ 

 :كالت كری ك كا ااع   ل ما حملرا  يف الةا د عردما ّقلؿ الةاعر
 نذک ايأأأأ  کلّمأأأأا حأأأأاّ نا أأأأ ن  ً   »

 

 
 

 « وأأأو    أأأ ا  أأأا ف  ذکأأأ نص     

 
 

 (ُِ: ـَُِْ، الماب   ال )
 ةیػػلرسػػم  ػػلرته ال ر ریك ػػل التػػك ر كالت وػػ ةّػػبد لتػػه ا از ( طػػاؼ) الةػػاعر  رػػا  عػػل سػػتخدـّ

 رٌ ديػ  ػيیط  ّػ لسػا رأ  ينّعلػٌي كتػك ر   بػاکر ةػعرّ لسػا بػدأ  ػؤادؾ   ينّتػك ر : قػا الن  متهیخماطما حم
 ةمػػا اکر ػػة كاذ ػػ ئان یالمػػلر  شػػ یأٌف  ػػكا ال عػػل قػػد أتػػاؼ علػػ ی سػػا ثػػر . مػػا أمامػػيف يف اأ ػػق

 . يف  ؤاد احملم  اکر بیتراسب دب
 (دار يدور: )دور

كللاسا تدكر د لته حلؿ مع  اکرلة ( دار أدار) يا، عا أ عاؿ اکرلة الدا ّرة  عالف( دكر) ّق  حت  ماد 
بالةػي  مػا   كالرٌا  أ ل كاحد ّدٌؿ عل  إحػداؽ الةػي الداؿ كاللاك»: جا  يف معجم ااقاّیم؛ يف الدا ر 
اکٌسػي اکر ػي للد لػة علػی تػلايل  یككرد ال عػل يف القػرآف الوػرل بػااعر. (ّٗٔ:  ػػُُْْ، ابا زلّرػا) «حلالیه

ككرد  (ُٗ: اأح او) ﴾تدكر أعیرام يفرأّتام ّرظركف إلی﴿: يف قلله تعالی يفكذل؛ حر ة الع  دكف استقرار
 :الدكراف ا ازم /يف شعر الةاعر أّضان مبعری الدكراف 

 ً   ُأأأأ نا هلأأأأ ل کأأأأ    نامٔيأأأأ   »

 
 
 

 «  ا أأأ دٔ قلبأأأ   ابأأأأأألو نا  أأأأه   

 
 

 (ِّ: ـَُِْ، الماب   و)
ك ك  الد لة  ي ما . أم اکر ة اليت تق  يف الدا ر  ةّأ عاؿ اکر ة الدا ر ( دكر) حت  ماد  ق ّ
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  جالسػػػ یلرػػػا الةػػػاعر حلقػػػة مػػػا اأ ػػػحاو أك الرػػػدام رمػػػلٌ ّ ریػػػالةػػػاعر ح  یػػػثلسحاػػػا يف ب
كالمػاؿ  ی ػؤكس اذسػر  إمنػا  ػؤكس اارػ  سػ یالوؤكس  رػا لأٌف  ٌ  الوؤكس إ امیتدار عل اّمسامر 
 سا ثلست يف  كا ال عل . هیله السار معاا مادام  تيدار عل للحياليت تي رح قلب الةاعر ك  لةیاجلس

 .ةّااتس لة يف الالّنا ةّمر  بعد مر  ك كا  ل ااقملد ما اکر ات الدا ر  اکر ات ااورر 

 مجموعة أفعال الحركة االنتقالية السريعة
 (ركض يركض: )ركض

ك ػكا مػا قمػد  الةػاعر يف  ػكا . اثتقالیػة مبعرػی اجلػرم السػّر  علػی حرلػة( رلّ) ّدٌؿ  كا ال عل
ة كالرةاط  :المی  اجلسیل اا عم باکیّل

  ُاکأأ ٔ الأأي ا أأي ناو أأي  اک أأاً»

 
 
 

 «إ  سأأأأأأأأون ن صفأأأأأأأأيا  ُ   ُا 

 
 

 (ٗٓ: ـَُِْ، الماب   ال )
لرػا  رمػلٌ ّ.  ػهیط  یػط ی حسب بل إل بیاکم یيف الل لؿ إل میلرا اه اؽ الةاعر ل رملٌ ّالمی  الكم   كا

ّ ر ضػا) مػا هػالؿ عةّتلػيف اکر ػة السػر  ّ  اثتما ػه هیػإل هلٌجػّ رسػایح ریاکػم الممػػ لحظػهّاػا الػكم ك لٌ ( أر ػػ كالػػرل
ـ كاذیػاؿ حیػر  ػك  اکرلػة  حرلة سرّعة بیئتاا  ي اأرض كلكا الةاعر جعلاػا كرا  طیػ  ال یػ  يف عػاا اأحػال
ّ" يف  ػیغة  ـ ممػدر "رلػ ّ لؽ السػرعة كا ثتقػاؿ اأرتػي كال میعػي كمػا جاثػب آهػر اسػتخدا ت داد سرعة كاثتقا  

ةػػٌدد سػػرعة اک كالةػػاعر جيٌسػػم حالتػػه الر سػػیة التلٌاقػػة إك طیػػ  احملمػػلو . رلػػة كا ثتقػػاؿ د لیٌػػا كمجالیٌػػااا عػػلؿ اا لػػقّ 
 .ب عل حرلي اثتقايل سّر  لسا سمق شرحه

 (ىب  يهب  : )ىب  
، تػدكر حػلؿ الرةػاط كالسػعي االحػلظ بعػد سػكلف(  بٌ ) إك أٌف د لة ماد  ال عل ااعاجمتةری 

لست عرمػر ال جػأ  يف  ػك  اکرلػة ، الػرازم) «ث ػری الغػر :  ػٌب الػرٌّت»: جػا  يف خمتػار المػحاح؛ ّك
كهلػػػػكا ال عػػػػل د  ت أهػػػػرل  سػػػػٌیسا يف العربیػػػػة ااعا ػػػػر  حیػػػػر ّػػػػرد ال عػػػػل يف . (ِّّ: ـُٓٗٗ

ة للحرلػة كالرةػاط عة القّل  قػد تكػلف ، علػ  ترػلع كتعػدد لرػلع اکرلػة، سیاقانا ك  ا للمداّة السّر
 .(َّّ: ـََِِ،  سد داكد) ة ملتعیةاکرلة اثتقالیة كقد تكلف حرل

 اأأأأا ااأأأأأادٓ ناشأأأأأأوق  ٔأأب أأأأأ   »
 

 
 

 ««وأأأأأأأزّق  ُبأأأأأأأأ  ٓ حب أأأأأأأ    
 
 

 .(ِٗ: ـَُِْ، الماب   ال )
كالػػكم ّةػػری إك الػػرٌّت كإ ارنػػا الغمػػار (  ػػبٌ ) كقػػد اسػػت اد الةػػاعر مػػا الد لػػة اکسػػیة هلػػكا ال عػػل
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عة ااترٌقلة كاستخداـ اهلملو م  التسّ ق ّةٌدد قٌل  الّراح كسرعتاا كالةاعر بكل  ك   كاکرلة السّر
ػػاح ك ػػك  المػػلر   اذمػػا   اکرلیػػة ّمػػٌلر قػػٌل  كحرلػػة الةػػلؽ حیػػر جٌسػػسه ك ػػٌلر  يف  ػػلو الّر

عة ا ثتقالیة تكستل عردما ثرل قٌل  ّراح الةلؽ يف إغراؽ الدثیا عردما ّقلؿ الةاعر  :اکرلیة السّر
 ق  نا  نأأأأأأأأ ا  يأأأأأأيص ُغأأأأأأأأأأ ِ »
 

 
 

 «ُغأأ ِقأأأأأأأأ  ناأأأأأأ  ن ا  أأأأأأأييص   
 
 

 (اامدر هث س) 

 أفعال الحرکة التي تنتهي إلی ثبات واستقرار .2-3
 (قام يقوم: )قام
: جػػػا  يف معجػػػم ااقػػػاّیم؛ أّنػػػا ثقػػػیّ اجللػػػلس( قػػػاـ) يف القػػػدل الد لػػػة اکر یػػػة لل عػػػل ااعػػػاجمدت حػػػدٌ 
ابػا ) « حیحاف ّدٌؿ أحديا علی مجاعة ثاسو كالهػر علػی اثتمػاوو أك عػـ القاؼ كاللاك كاایم أ الف »

ػػػا كمرػػػه يف  (ِّٔ: ـُٓٗٗ، الػػػرازم) «قامػػػ  الدابػػػة كق ػػػ »: كجػػػا  يف خمتػػػار المػػػحاح (ُٗٔ: قُُْْ، ز ّر
كلػػػه د  ت أهػػػری  د لػػػة ال عػػػل كاأدا  كد لػػػة  (َِ: المقػػػر ) ك إذا أ لػػػم علػػػیام قػػػاملا﴾﴿: قللػػػه تعػػػالی

ان كد لة مر  حدكث شي  اإلقامة  .كالسوا كد لة إحداث شي  كاجياد  معرّل
 :أٌما الةا د يف شعر عمدالعّ   سعلد الماب    يثٌه ّدٌؿ علی اإلقامة كالسوا

 ف أأأ  قلبأأأ   فأأأ  ه يأأأ   ا حأأأ  »

 
 
 

 «ويأأأأأأأاضاكا  يها أأأأأأأا  ُقأأأأأأأا ٔ 

 
 

 (ٗ: ـَُِْ، الماب   ال )
 یعلػػػ دؿٌ ّػػػممػػػا ، كركحػػػه رػػػهیمػػػا قلػػػب الةػػػاعر كع  یػػػـ يف ااوػػػاف الر اتقػػػ بیػػػأم أف مرػػػازؿ اکم

مرػػازؿ  مػػا تٌ  ال مػػات كا سػػتقرار یكال عػػل  سػػا أشػػرثا مػػا اأ عػػاؿ الػػيت ترتاػػي إلػػ. مواثػػة احملمػػلو
 .كأر   مواف ما الةاعر یكأعل یأمس یترتاي إلك تستقٌر  بیاکم

 أفعال الحرکة الموضعية. 3-3
 (رقص يرقص): رقص
: لعػب كالؿ: رقػ  الرقٌػاص»: جا  يف معجم قػاملس احملػیط(. رق ) الد لة اکر یة لل عل ااعاجمل  سجٌ 

، ال ریكز آبادم) «الق   كالرق : سلا   للعب كلسبل كااٌ  إك ّولف الرق  ، كالرَّق  كالرِّق  كالرٌقماف. ات رو
ا أ  ر ما عضل كبأ  ر ما حیر ّةمک يف أدا ا، ّق  تسا اکر ات اارٌ مة( رق ) ك عل (ِْٓ: ـََِٗ



 عربي، علي خطيبي یسيد فضل اهلل ميرقادري، موس مالمح الحرکة ووظيفتها في الصور الشعرية لدى عبدالعزيز سعود البابطين

331 

ك یاػا ال ػين كااػد أطػراؼ ، ثلع ما حر ة   یاا الترٌقل كااةػي اذ یػ  ك یاػا ا تػ از مرتمػ  اجلسػم كماجػاكر 
 يفكلػػػه د  ت  د لػػػة حتّرػػػف اجلسػػػم بت وػػػ (ِِْ: ـََِِ،  سػػػد داككد) اجلسػػػم ك یاػػػا ا رت ػػػاع كا   ػػػاض

،   أهػری أحػد   حر ػة الػرق  يف اجلسػادلٌ اجلسػاد حر ػة شػمیاة بػرق  اأحیػا  ب عػل قػ ؾكهالعة كد لػة حتػر 
ّیػػد كثػػری يف (. اامػػدرث سػػه )  اکر ػػة غػػری إرادّػػة كلػػه د  ت ماّزػػة  د لػػة الماجػػة كال ػػرح كد لػػة االا قػػة كالتأ

 :يف قلؿ الةاعر( د لة الماجة كال رح) الةا د الةعرم الد لة ا اّزة
 ناكأأوي اأأ قل حأأويَ ا حأأ   امأأوا »
 

 
 

 «امأأوا ناكأأوي اأأ قل حأأويَ ا حأأ    
 
 

 (ِْ: ـَُِْ، الماب   ال )
 دعػػا م اکر ػػة مراػػا  عػػل یاکر ػػة كالماجػػة كالسػػركر تقػػـل علػػ ةّثةػػا د يف  ػػك  المػػلر  الةػػعر 

مػػا اأ عػػاؿ الػػيت طااػػا امت جػػ  ( رق ّػػ)  ػػكليف  عػػل. اکر ػػة كالػػدكراف یعلػػ دؿٌ ّػػ ریػػح( لرديػػ)
ها ػػػة أف الكػػػلف بأمجعػػػه    الةػػػاعر اکر ػػػة لد لػػػة الماجػػػة كالسػػػركر ٌػػػقػػػد ك ك . كالسػػػركربالماجػػػة 

ّرق  كديلر كلیم قسسا مره كعرد رق  كحرلة الكلف ديكا أف ثتمٌلر لل مظا ر الكػلف مبػا  یػه 
 :ما اجلسادات ّرمّ باکیا  كاکرلة لسا يف مةاد آهر ثرل أف الدثیا ترق  كالكلف ّستیقظ

 .(َُْ: ـَُِْ، الماب   و) كاستیقظى الكلفى لي ّىٍةدك لسارافً  ا الٌدثیا لمػىٍاجىتًااتىراقىمىٍ  حلهلى 

 (ىز  يهز  ): ىز  
ّیم؛ حلؿ معری ا ت راو(   ٌ ) تدكر د لة ال عل ػدٌؿ علػی اتػ راو »: جا  يف معجم ااقا اهلا  كال ا  أ ػلهّ 
 (ِٓ: مػػرل) ك  ػػٌ م إلیػػيف جبػػ ع الرخلػػة﴾﴿: الوػػرلكمرػػه يف القػػرآف  (َُْٓ: قُُْْ، ابػػا ز ّرػػا) «يف شػػي  كحر ػػة

كهلكا ال عل يف العربیة د  ت أهری  د لة اکر ة يف جاات خمتل ة كد لة ا رتعاش كللد لة علی اکر ة التعمرّیة  
ػدٌؿ  ػكا ال عػل ـ  سػاّ  ضػان ّأ(  ػ ٌ )  التعمری عا القمػلؿ كالد ةػة كاکػری  كا سػتروار كالسػخّرة كا جػالؿ كا حػما

أٌمػػػا يف شػػػعر . (ُّْ-ِْٗ: ـََِِ،  سػػػد داككد)   التػػػأ ر كا ث عػػػاؿ كالتغیػػػری كالضػػػع دٌ علػػػی د  ت ماّزػػػة  ةػػػ
 : للد لة علی معرا  اکٌسي ك ل ا ت راو كاکر ة يف قلله(   ٌ ) الةاعر  قد ذ ر ال عل

   هتأأأأأأزّ نا  ن أأأأأأ  وا  أأأأأأاا   »

 
 
 

 « قأأأ  اقأأأل نا مأأأايُ  هأأأا  ُنشأأأ  

 
 

 (ّْ: ـَُِْ، ال الماب   )
  اکر ة لد لة ال ػرح كالماجػة كذلػيف مػا هػالؿ  ٌ أف الةاعر ك   یثالحظ يف  كا الم ضاأّك 

 ضػالن عػا ذلػيف رمسػ   ةّالرةاط يف المػلر  الةػعر  افم ٌ ّ ریح( رق ) ك( نت ) استخدامه ل عل
 .حالة الركايب يف حرلة هیالیة ت ری هیاؿ ااخاطب كتليف متمخم  كمتساّلة
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 نتيجةال
أٌف اقػماف المػلر  باکر ػة ّّ ػد  لفبعد تقٌمي اکر ة يف شعر الةاعر عمدالعّ   سعلد المػاب    قػد كجػد المػاح 

ك ٍةػ  ، كالتقػاط الةػاعر للحر ػة دلیػل علػی مقدرتػه ككعیػه كقػل  مالحظتػه، ما قدرنا علػی التػأ ری يف الر ػلس
للاقعه ك سا أشرثا أٌف الملر  اکر یة تأهك أمناطان  الةاعر  لر  ال ریة ما هالؿ اکر ة تر ا علی دقة مالحظته

 اي تار  ه ی ة ب یئة تعٌر عا حالة ث سیة تستلجب ذلف ك ي أحیاثان حر ة  یاا القل  ، خمتل ة لدی الةاعر
 .كالةد  إذا ما عٌرت عا قلق أك ح ف أك أا أك ات راو

ـ التةػػخی  هّأضػػان أثٌػػ لف سػػا كجػػد المػػاح  ػػدعساا  ار ه ااخاطػػب مةػػار ة مماشػػر  حیػػةایػػرّ ةػػ كقػػد اسػػتخد  سػػاّ 
أٌف  لفكاأ عاؿ اکر یة اليت ترتاي إلػی  مػات كأ عػاؿ اکر ػة االتػعیة كقػد كجػد المػاح  باأ عاؿ اکر یة  اأ عاؿ اکر یة ا ثتقالیة

کر ػة االتػعیة  سػیسا اأ عػاؿ الةاعر قد اسػت اد مػا اأ عػاؿ اکر یػة ا ثتقالیػة أ  ػر مػا الػيت ترتاػي إلػی  مػات كمػا اأ عػاؿ ا
ّ ،  رمبا ّرج   كا الی ث سیة الةاعر ااتأ مة للك او كالمحاؿ، اکر ة ا ثتقالیة الدالة علی الك او  سػا اسػت اد مػا میػ ات بعػ

 .اکركؼ كأٌف اکر ة تار  تولف ه ی ة ب یئة كتار  أهری  یاا قل  كشد  حسب ما تستلجب حالة الةاعر الر سیة
 ما تٌ أت   عل   یالتةخاأ عاؿ اإلثساثیة للجلامد كاکا ت الر سیة كالك ریة ما هالؿ لةاعر ا كأ م 

اا لقػة جػا ت  ةیلرا ما هالؿ  ك  الدراسة أف مسلعة أ عاؿ اکر ة ا ثتقال  كتم. للف اکیا  كاکرلةالملر  ك  
علی ة الدالٌ  ةی سا جا ت مسلعة أ عاؿ اکر ة ا ثتقال؛  رهیه كحرحمٌ  افیالةاعر كتار  لم اتّتار  لتمر اکر ة يف طرد

 عػاؿ أمػا   ك حظرػا أف د لػة  ػال ا سػلعت. ما ػات مػا العسػر یكاکسػر  علػ هیإل  الك او لتك ر اااتي كاکر
ّ ك ػي د لػة اک مػةّاا لقػة قر  ةیػكمسلعة أ عػاؿ اکر ػة ا ثتقال اوّاإل یالدالة عل ةیاکر ة ا ثتقال  یإلػ  رػمػا بعػ

ـ الل ػلؿ للسػراد اارةػلد  عةّالسر  ةیأ عاؿ اکر ة اإلثتقال عةأما يف مسل . اااتي كدتين علدته  حظرا اإله اؽ كعد
عػا اکػب  لػةی مػات كاسػتقرار قػد ك ٌػ  الةػاعر اکر ػة لرسػم  ػلر  اجلس یكيف مسلعة أ عاؿ اکر ة اليت ترتاػي إلػ

أ عػاؿ اکر ػة    مػا اأ عػاؿ أمٌ ری كيف ا سلعػة اأهػ. كاأمػل المرٌػا  يف قلػب الةػاعر ةیالسػام بیػالسامي كمر لة اکم
 .رسم الةاعر ال رحة كالسركر كالماجة ما هالؿ اکر ة ةیاالتع

 المصادر
 أ( عربي

 ، القا ر : موتمة ك مة لل ماعة كالرةرالتصوير البياني في شعر المتنبيـ(، ََِٔ) إبرا یم، الل ی   الؿ

 ، ممر: دار العلد الشعر العربي المعاصرـ(، ُُٖٗامساعیل، ع  الدّا )
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 ، بریكت: دار ال ور لل ملعة كالرةرمعجم المقاييس في اللغةق(، ُُْْ) ابا ز ّرا، أيب اکس  أمحد با  ارس

 .ْط ،اع الةعرم، ملسسة جا    عمدالعّ   سعلد الماب   لسبدبوح البواديـ(، َُِْ) الماب  ، عمدالعّ  سعلد ال 

 .ّسسة جا    عمدالعّ   سعلد الماب   لسبداع الةعرم، طؤ ، ممسافر في القفارـ(، َُِْ) الماب  ، عمدالعّ   سعلد و

 ُ.الرتلّة ااقدسة، ج للعتمة، قم: مؤسسة ال م  كالرةر التابعة ترتيب جمهرة اللغةق(، ُُِْ) با دّرد اأزدم، أبلبور  سد با اکس 

ُٔٗ) اجلرجان، أبلبور عمدالقا ر با عمدالرمحا با  سد  .، شرح كتعلیق  سد عمداارعم اذ اجي، القا ر : موتمة ااتريبأسرار البالغةـ(، ٕ

 .ُ، ممر: دار ااعارؼ، طالنظرة الرومنتيکيةـ(، ُٕٗٗ) حساف، عمداکویم

 .ااعارؼ، د، ط، ممر: دار ذو الرمة شاعر الحب والصحراءـ(، ُٖٔٗ) هلی ، ّلس 

 .ُ، بریكت: شر ة أبرا  شّر  اأثمارم، طمختار الصحاحـ(، ُٓٗٗالرازم،  سد با أيب بور )

 .،  لس  : جامعة اذلیللصورة الشعرية عند ابن الساعاتيـ(، َُُِ) راتي  سد محداف، سااـ
 .ُإربد، ط ، الریملک: م معةالصورة الفنية في شعر أبي تمام)د، ت(،  الرباعي، عمدالقادر

 .، عساف: م معة اأقمی، د، طالصورة الفنية في الشعر الجاىليـ(، ُِٖٗ) عمدالرمحا، ثمرت

 .ٖ، ص العريب ال قايف اار  : المیضا  الدار، ِ، طالعرب عند والبالغي النقدي التراث في الفنية الصورةـ(، ُِٗٗجابر )عم لر، 

 .، بریكت: دارالوتاو العريبحياتو من شعرهابن الرومي ـ(، ُٕٔٗ العقاد، عماس  سلد )

 .)د، ت(، دراسات ثقدّة يف بلح الملادم للةاعر عمدالعّ   سعلد الماب  ، جامعة ا سوردرّة: دار ااعر ة اجلامعیة  لزم عیسی

 .ْ، بریكت: دار ااعر ة، طمعجم القاموس المحيطـ(، ََِٗ) ال ریكز آبادم، مد الدّا  سد با ّعقلو

ََِ) داككد،  سد سد   .زّ ـ(، الد لة كاکر ة )دراسة أ عاؿ اکر ة يف العربیة ااعا ر  يف إطار اارا ن اکدّ ة(، القا ر : دار غّرب لل ماعة كالرةر كالتل ِ

 .، ممر: م معة أ لل اامّرة، د، طالفلسفة والفن)د، ت(،   سلد، ز ي  یب

 ب( فارسي
 .ِراف: سركش، طن، ام ابري است نوخاـ(، ََِِ) پلرثامداّراف، تقي

 .ٔراف: آاا ، طن، صور خيال در شعر فارسيق، ش(، ُّٕٓ) ش یعي  د ين،  سد رتا

   .راف: دكستافن، بديع از نگاه زيباشناختیق، ش(، ُّٕٗ) كحیدّاف  امیار، تقي
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  نض ب  ننشگا   ه   اا ن     ض اي گ    نستا . 3

  نض  ننشگا  ب  ه   اا گ    ض اي   ن   ااانستا . 1

  نض  ننشگا  ب  ه   اا ض اي   ن   . کاابياس  ناب 1

دهیكچ
  هقلأ     نح اساا قلبأ   ا   نض ااا    نض ا د باه       م  باه ننو  اض ا   اح ک   ا   ا 

 آنهأا بأو .    ياأ وان     اا  كا     آي   نض  يع  ونن   باو  و  اک  ي نن اي  و   ا  . ها انس  ص 

 زاهبأ نامز  .گ  ننأ    و أاض   ا  أو  وان  أ  ا باابكي    ض  ان و  ها ابيبش نس  کو  ح ک    اان

او     أو   صبموا ة       صبم   ا  ا   اباه ني  اش ک   نض ا   اواني  سا ز ن ا سمو  نابا و

 ناا ب أتاا وا  ا ان  ا بم  او    و .   ب  ، ا د ضن گ کااگ فتو  وکمک ح ک  حا ل نض نفماي 

کأو نفمأاي،    آن أاا  نض .کيأ ا     اس  ا بم  ن  ان ااپو ضن      اال    ا    ا چگونگ اا اش ک  

أ  أا نسأت ا   نض  ا ش  و أ         وأا  ،بأاه ننو  نانأ     ا  أا   ا ااپو نا   ا ح ک      نقش ساضن

   أ   نشاي و پژ  ش  ة  نت .ا نفماي  ا ننون  گوناگونش پ  نات اان ص  کااگ  و   بل ل   و چگونگ

 ا  نسأ .  نست ا   کأ      وو م  ح کت   و سكوي   ويته  ح کت ، ننتقاا  ح کت ص ا باه  نض فمل

   و سكوي   وو أم   ويته  نض نفماي ح کت شت    «آو   اف » واني   ننتقاا  نض نفماي ح کت اي و اان

  نن أان  ص ن  ااأ ا  ص  ا  مچيباه   اب .   اص ضاا س   ل لو  و  ائو  اان  اکو با    کنست ا   

اأا  اأو  ان     ذ يأ     ا نن ص ا حاا  باال ن ب   ن      م اب ص ا   اپ  ان  و باو نا  

  مأ  اب ص أا    اأ کي  کو  ا پ   نست ا   و  كو باه  نض نفماايان ژ ا  ونس .    و کمک آي و  ا نمو  

 . ا زن   صبم   اان  و   و ا ااپو ح ک     ا  تونن نا باط  نبتو  اب   ااپو

   وا  باه ننو؛ ح ک ؛ نفماي ح کت ؛ هب نامزاز سمو  نابا و ا. :هالیدواژهک

                                                                                                                                                       

و ئوي نوا ي ة :               Sfmirghaderi@gmail.com 


