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  الملخص
ــزة يف  احلركــة هــي ضــّد الســكون وهلــا وجــود ملحــوظ مــع كــل كائنوتعــّد مكانــة متمّي
اآلــة مــن اآلالت املهّمــة يف احليويّــة والنشــاط للتصــوير، والصــور  الصــورة الشــعريّة ألّ

ــاً وأك ــة جتّســد املعــىن جتســيداً حّي ثــر قــّوة يف األداء وتــأثرياً يف الــنفس، مــن هنــا  احلركّي
فــنحن نقــف يف دراســتنا هــذه علــى تــأثري .كــان هلــذا اللفــظ امتــداد واســع يف الداللــة

ج البالغة؛ ألّن هذه احلكـم هلـا  عنصر احلركة لألفعال يف الصور البيانّية يف حكم 
البحـث فهـو  وأّما املنهج الذي اخرتناه ملعاجة هذا.مكانة مرموقة من حيث األدب

التحليلـــي بدراســـة الفعـــل يف تراكيـــب الصـــور البيانيّـــة يف احلكـــم ـ  املـــنهج الوصـــفي
ويهـدف هـذا البحـث إلـی . لتتضح من خالهلا حركة ونشاط الصور إليصـال املعـىن

فيمـنح ) ع(دراسة األفعال احلركّية يف احلكم حّتىيتبّني لنا مدى اهتمام اإلمام علي 
فنظــراً إىل .واحليويّةللوصــول إىل مجاليّــات رائعــة تكمــن وراءهــاالصــور األدبيّــة احليــاة 

أنــواع خمتلفــة مــن احلركــةحناول أن نــدرس األفعــال احلركيّــة لنلقــي الضــوء علــى أمهيّــة 
ــج  .البالغــة احلركــة ومــدى تأثريهــا علــى بنــاء الصــور البيانّيــة املســتخدمة يف حكــم 

نتقاليــــــــــة مــــــــــن مثــــــــــل هلــــــــــذا قمنــــــــــا باختيــــــــــار األفعــــــــــال الّدالــــــــــة علــــــــــى احلركــــــــــة اال
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ألّن أبـرز وسـائل تصـوير احلركـة يف ك؛ ؛ ذلـ»األفقّية،والسريعة،والصعوديّة،والنزولّية«
بنيـــــة اجلملـــــة هـــــي األفعـــــال والـــــيت ندرســـــها عـــــن طريـــــق الصـــــور البيانيّـــــةعلی حنـــــو 

وقدتوصـــلنا يف هـــذه الدراســـة إليـــأّن اســـتخدام .التشبيه،واالســـتعارة، واجملاز،والكنايـــة
على احلركة يف الصور البيانّية وفقاً لنـوع احلركـةفيهاختلق صـورًة جذابـة األفعال الّدالة 

  .مؤثرة وتزيد علی املعنی
ج البالغة: الكلمات الرئيسّية   .احلرکة، الداللة، الصورة، احلکمة، 

 

  المقدمة. ١
يعّد مصطلح علم الداللة مـن االصـطالحات اجلديـدة يف الدراسـات اللغويّـة العامليّـة وهـو يرجـع 

ـــال إىل وضـــع هـــذا )(M.Brealإىل أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر مـــع اللغـــوي الفرنســـي ميشـــال بري
" "semanticsالســيمائّية«املصــطلح يشــرف مــن خاللــه علــى البحــث يف الداللــة،فعلم الداللــة أو

املـأخوذة " sema"وأصـل هـذه اللفظـة هـو " semoiology"مصطلح مأخوذ من اللفظـة اليونانيّـة 
  يف  ﴿ســــيماُهمْ :العربيّــــة مبعــــىن العالمــــة كمــــا جــــاء يف القــــرآن الكــــرمي" يمامســــة أو ســــ"مــــن كلمــــة 

ويعـرف ). ١٦١: ش.هــ١٣٨٧شـكيب أنصـاري، (» )٢٩/الفـتح(ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَـِر السُّـُجوِد﴾
هــو دراســة املعــىن أو العلــم الــذي يــدرس املعــىن أو ذلــك الفــرع «بعــض العلمــاء بــأّن علــم الداللــة 

ذي يتنــاول نظريّــة املعــىن أو ذلــك الفــرع الــذي يــدرس الشــروط الواجــب الــذي مــن علــم اللغــة الــ
ومـن جهـة أخـری ). ١١: م١٩٩٨ عمـر،(» توافرها يف الرمز حّىت يكون قادراً على محـل املعـىن

هـي إحـدى شـعب علـم اللغـة احلـديث الـيت تعـىن «علم الداللـة فقد أشار إليه الـبعض اآلخـر بـأنّ 
ــــة وال ــــدالالت الذاتّي ــــةبالعالمــــات وال ــــة واملعجمّي ّــــة والبالغّي املصــــدر الســــابق، .(»صــــرفّية والنحوي

  .)١٦١: ش.هـ١٣٨٧
وأّما بالنسبة إليالعالقة بني الداللة والبالغة اليت هي حمل حبثنا يف هذه الدراسةفإنّه يقول عبـد 

 ,ايتّم تبدل املعىن الداليل يف البالغة عن طريق عّدة طرق وألوان بالغّية منه«:الواحد الشيخ بأنّه
واجملــاز ومجيعهــا يــتّم فيهــا انــزالق  ,والتشــبيه, والتوريــة ,والكنايــة ,واالســتعارة, فكــرة املقــال واملقــام

ـــة إذن املعـــىن ). ١٦: م١٩٩٩الشـــيخ،(» املعـــىن أو تبّدلـــه بطريقـــة تـــدخل البالغـــة يف علـــم الدالل
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الثانويـة للجملـة فعلـوم الداللـة البالغيّـة تظهـر املعـاين «عامل مشرتك بـني البالغـة والداللـة،ومع أنّ 
ــتّم بــإيراد املعــىن الواحــد بطــرق خمتلفــة مثــل املعــىن احلقيقــي واجملــازي وهــذه تفيــد كثــرياً يف  البالغــة 

  )١٦٥: ش.هـ١٣٨٧شكيب أنصاري، . (»فهم داللة الكلمات واجلمل والعبارات
ير، وعليـه إّن احلركة يف مجيع أمثلتها تنتهـي إىل حتـّول وإنشـاء أشـكال جديـدة فيخلـق التصـو 

استخدم الشعراء واألدباء احلركة يف بيـان أحاسيسـهم ألّن عنصـر احلركـة آلـة مـن اآلالت املهّمـة 
ـا  .يف احليويّة والنشاط للتصوير قولـه كوالصورة املتحرّكة ميكن أنرتتسـم يف سـياق العبـارات وکلما

ـــــْوٍم عاِصـــــ  ﴿أَْعمـــــاُهلُْم َكَرمـــــاٍد اْشـــــَتدَّْت بِـــــِه الـــــرِّيُح يف:تعـــــالی   ٍف ال يـَْقـــــِدُروَن ِممَّـــــا َكَســـــُبوا َعلـــــىيـَ
ـا ذي فال)١٨/إبراهيم(ٍء﴾ َشيْ  ّ تزيـد الصـورة حركـة وحيـاة، حبركـة الـريح «نالحظ يف هذه اآلية أ

د ســـــــــيّ (.»يف يـــــــــوم عاصـــــــــف،تذرو الرمـــــــــاد وتـــــــــذهب بـــــــــه بـــــــــدداً إىل حيـــــــــث ال جيتمـــــــــع أبـــــــــداً 
ـاهي ا"الـريح"فکلمة )٣٩: م٢٠٠٢قطب، لـيت تسـّبب حرکيّـة جديـدة الدالّـة علـى احلركـة يف ذا

﴿قُــْل لَــْو كــاَن اْلَبْحــُر ِمــداداً ِلَكِلمــاِت :و کــذا مــا جنــد فيهــذه اآليــة. وشــديدة بالنســبة إلــی الرمــاد
َفــَد َكِلمــاُت َريبِّ َو لَــْو ِجْئنــا ِمبِْثِلــِه َمــَددًا﴾ حيثيرتائــی ) ١٠٩/الکهــف(َريبِّ لََنِفــَد اْلَبْحــُر قـَْبــَل َأْن تـَنـْ

ا تدّل علـی احلركـة وهـيلنا فيها املداد ب ّ حركـة االمتـداد مبـاء البحـر لكتابـة كلمـات اهللا يف مـا «أ
  )٧٦: م٢٠٠٢املصدر السابق،. (»غري ما توقف وال انتهاء إّال أن ينتهي البحر بالنفاد

هذه هي األمساء اليت هلا الداللـة علـی احلرکـة لكـّن الـذي خنتـاره يف هـذه الدراسـة هـو ألفـاظ 
ج البالغة وهواألفعال اليت تدّل  ا علی التصوير احلركي يف حكم  يأخذ مكانـاً مهّمـاً يف «بذا

اللغــة ألمهيّتهفـــي التعبـــري عــن النشـــاط واحلركـــة ويلعــب الفعـــل دوراً مهّمـــاً مــن بـــني أجـــزاء اجلملـــة 
ـــزمن ـــه ألنّـــه يـــدّل علـــى احلـــدث وال وهلـــذا الغـــرض ســـنبدأ )٣٢: م٢٠٠٢داود،(.»بســـبب وظيفت

ـــــــج البالغـــــــة  بـــــــالتعّرف علـــــــى دوراحلركـــــــة يف إلقـــــــاء املعـــــــاين ومفهومهـــــــا مثّ حتديـــــــد احلكـــــــم يف 
 )ع(  ودراستهااليت فيها الصور البيانيّـة الدالّـة علـى احلركـة لكـي جنّسـد مـدى اهتمـام اإلمـام علـي

باملوضــــوعات األدبيّــــة يف املفــــاهيم األخالقيّــــة والدينّية؟ومــــدى منحــــه هلــــذه الصــــور مــــن احليــــاة 
  والنشاط واحلرکة؟

: نواعهــا، وهــيأهــذا البحــث، ســنقوم مبطابقــة منــاذج مــن أفعــال احلركــة علــى أســاس  وملعاجلــة
األفقّية، والسريعة، والصعوديّة، والنزولّية، وهي أنواع احلركات اليت استخدمت يف الصـور البيانيّـة 
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ج البالغة ويف دراسـتنا هـذه . التحليلـي- وستتّم الدراسة من خالل املـنهج الوصـفي. يف حكم 
ــــاخنتـــار ال ـــج البالغــــة لبيــــان خصائصـــها وميزا ونســــعى . صــــور الدالّــــة علـــى احلركــــة يف حكــــم 

للوصـــول إىل نتيجـــة شـــاملة بالنســـبة إىل الصـــور األخـــرى وهـــي تبيـــني دالالت األفعـــال احلركيّـــة 
ويف اخلتــام ســوف نقــّدم أهــّم النتــائج الــيت توصــلنا . ودورهــا يف تــأثري الصــور البيانّيــة علــى القــارئ

  .البحث إليها يف هذا
  
  خلفّية البحث ١.١

مصــطلح التصــوير احلركــي مــن املصــطلحات البالغيّــة والنقديـّـة الــيت ظهــرت يف دراســات احملــدثني 
التصــوير "ولعــّل مــن أوائــل مــن عــين بــإبرازه هــو ســّيد قطــب يف كتابــه .ممــن شــغلوا بالصــورة الفنّـّيــة

رغـم أّن العلمـاء السـابقني مثـل ،ورّكز على هذا األمر يف حتليـل صـوره وشـواهده "الفّين يف القرآن
بطريقـة التصـوير  كتابـهوقداهتّم السيد قطـب في. ابن جين وعبد القاهر اجلرجاين نّبهوا إىل أمهيّته

يف التعبـــري يف أســـلوب القـــرآن واســـتخدم التصـــوير بـــاللون والتصـــوير باحلركـــة والتصـــوير بالتخييـــل 
علـــى احلركـــة علـــی خصـــوص أنـــواع  إلدراك آفـــاق التصـــوير الفـــّين وهـــو مل يـــدرس اللفـــظ الـــدالّ 

وإّمنـــا عـــاجل العبـــارة کّلهـــا مـــن حيـــث الصـــورة، ويتبـــّني لنـــا هـــذا يف دراســـته لقولـــه تعـــالی : دالال
حركــة االشــتعال هنــا ختيّــل للشــيب يف «حيــث قــال فيــه بــأّن ) ٤/مــرمي(﴿َواْشــتَـَعَل الــرَّْأُس َشــْيبًا﴾ 

) ٧٨: م٢٠٠٢د قطـب، سـيّ (.»ة ومجـالالرأس احلركة كحركة اشتعال النار يف اهلشيم فيهـا حيـا
فالــذي يالحــظ فيــه أنّــه اختــار ظــاهرة التخييــل احلســي والتجســيم يف التصــوير البيــاين مــن دون 

 .مناقشة الداللة اللفظّية ونوعها يف هذه احلرکة
حملّمـد داود وقـدعاجل فيـه "الداللة واحلركـة"ومن املصادر اليت خاضت هذا النقاش هو کتاب 

 مقاللهصـلة كوهنـا. دالليّـةوأنواع احلركـة مـن حيـث القـّوة والسـرعة ونـوع احلركـة احلركة مـن ناحيـة
نقـش عنصـر حركـت در حيـات خبشـى بـه تصـاوير ": آن وهـوكة لكـن يف جمـال القـر مبوضوع احلر 

ملــرمي واليــيت وبتــول مشــكني فام،حيــث  "قــرآن كــرمي ٢٩و٢٨قــرآىن وبررســي آن در جــزء هــاى 
وممّــا خيّصــمن . لصــور القرآنيّــة مــع دراســة آيــات مكيّــة ومدنيّــةنــوقش فيــه دور احلركــة يف إغنــاء ا
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ــــة احلرکــــة رغمــــاً علــــی کثــــرة  ــــا يف دالل ــــج البالغــــة فإنّــــه مل جنــــد مــــا يتصــــل ببحثن البحــــوث يف 
ولـــذلک فـــإّن هـــذا املقـــال جديـــد يف نوعـــه يبـــّني يف خاللـــه أهـــّم الصـــور . الدراســـات األدبيـــة فيـــه

ج البالغة ودورها   .يف تبيني املعاين واألغراض املتحرّكة يف حکم 

  حكم نهج بالغة واألدب الفنيّ  ١.١.١
قــد يظهــر لنــا عــرب مراجعتنــا للتــاريخ بــأّن هــذا الکتــاب قــد حظــي بأمهّيــة کبــرية مــن قبــل األدبــاء 

): ع(والبلغــاء يف عصــره حّتــی عصــرنا احلاضــروقد قــال ابــن أيب احلديــد عــن بالغــة اإلمــام علــي 
وكالمه دون كـالم اخلـالق وفـوق كـالم املخلـوقني ومنـه تعلّـم النـاس فهو إمام الفصحاء والبلغاء «

علـى «: وکما قال عنـه الشـريف الرضـي)١/٢٤: م١٩٦٥ابن أيب احلديد، . (»اخلطابة والكتابة
 )٨: ق.هـــ١٤١٩الرضــي،. (»أمثلتــه حــذا كــل قائــل خطيب،وبكالمــه اســتعان كــل واعــظ بليــغ

د وجـــــد فيـــــه ضـــــالّته مـــــن حيـــــث مطالعتـــــه وهـــــذا االهتمـــــام البـــــالغ يرجـــــع إلـــــی أّن کـــــل فـــــرد قـــــ
لظاهرالکتاب وباطنـه أو يف جمـال األدب وجمـال املعـاين واملفـاهيم والتعـاليم األخالقيّـة وغريهـا يف 

  .خطبه أو يف رسائله أو يف حكمه
يف حكمـه أو خطبـه،هي اللغـة ) ع(واللغة الفنّية اليت استخدمها اإلمام علي بن أيب طالب 

ــا متتــاز برمــوز کثــرية وإذا .اجلمالّيــة احملضــة ّ نظرنــا إلــی األشــکال الفنّيــةيف کلماتــه وحکمهنجــد بأ
ناحيــة األســلوب فحكمــه ذات أســلوب خــاص يقــوم علــى «مــن ناحيــة األســلوب واملعنــی فمــن 

ا مقيّـدة حينـاً علـى السـجع وحينـاً علـى االزدواج  اإلجياز، وفيها اجلمل القويّـة بصـورها وتشـبيها
علـــى الطبـــاق واملقابلـــة وكـــذلك األلفـــاظ ذات وقعشـــديدة التـــأثري، قويّـــة  واملوازنـــة ويعتمـــد أحيانـــاً 

الداللــة علــى املعــىن املــراد، وتّتصــف باجلزالــة وســهولة النطــق وربــط األلفــاظ علــى أمجــل مــا يكــون 
ا، وأيضــاً جتــد صــور  يف صــياغة فنيّــة قويّــة والقــدرة علــى اإلحيــاء بــاجلو العــاطفي املالئــم ملضــمو

مثّلـة باملوضـوع واجلـرس واملوسـيقی والصـورة واحلركـة متداخلـة متناسـقة يف الـنص اجلمال الفّين املت
فکــّل لفظــة يســتفيد منهــا اإلمــام تقــع يف موضــعها  )٤٩- ٤٨: م٢٠٠٦األســدي، . (»الواحــد

ممّــا يبعــدها عــن اخللــل، وال تشــعر وأنــت تقــرأ حکمتــه إّال نّصــاً يف نســج واحــد يســري يف طريــق 
وذلــک يســهم إســهاماً کبــرياً يف داللــة .اإلنســان مــن مساعــه واتباعــه مســتقيم کأنّــه مــاء جــاٍر يلتــذّ 
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ا املختلفــة وجنــد  يف هــذه احلكــم الصــور الفنّيــة املتحرّكــة «الــنّص وإثــارة ذهــن املتلقــي يف مســتويا
الــيت خلقــت جــّواً ملموســاً وحمسوســاً للمخــاطبني واإلمــام قــد جعــل حكمــه أكثــر حترّكــاً وفهمــاً 

ـــة باالســـتخدام الـــدقيق للتشـــ بيهات احلســـّية واالســـتعارات القويّـــة واأللـــوان املتنّوعـــة والصـــور الفنّي
  .)١٥٢مرتضى قائمي،جميد صمدي،ص( .»الدقيقة

ـــــج البالغـــــة هلـــــا مكانـــــة ســـــامية يف فصـــــاحة الکـــــالم  وعليـــــه فإنّنـــــا مبـــــا نالحظبـــــأّن حكـــــم 
ت خمتلفـــة وبالغتهوفيهـــا معـــان راقيـــة ومرتســـمة علـــی أســـاليب فنّيـــة جـــديرة باالهتمـــام يف جمـــاال

للحيـــــاة اإلنســـــانّية، فتناولنـــــا يف هـــــذا املقـــــال معاجلـــــة الصـــــور البيانيّـــــة فيهـــــا مـــــن حيـــــث أنـــــواع 
ا ج البالغة لکّنها تناولت اخلطـب أکثـر منهـا .احلركةودالال وهناك دراسات عديدة يف بالغة 

مـن احلکـم، إلی احلكم وأنّنا مل نعثر على دراسة شاملة تطرق موضوع احلركـة يف الصـور البيانيّـة 
  .فهذه الدراسة جاءت فيها جديدة يف نوعها

  مفهوم الحركة ٢.١.١
كموضــوع عــام ال خيــتّص بــاألدب وإّمنــا ينبغــي معاجلتهــا يف علــوٍم أخــرى،   Motion)(إّن احلركــة 

وأّمـا تعريـف احلركـة . لذا سنلقي النظر موجزاً على تعريفها يف الفيزياء بدايـًة مثّ يف الصـور األدبيّـة
هي الفعل يف التغيري املكـاين، أي التحـّرك مـن مكـاٍن إىل مكـاٍن آخـر «من حيث علم الفيزياء فـ

دث إّما بتأثري جسم على جسم آخر أي قّوة خارجيّـة أو تكـون داخـالً جلسـم بتـأثري فاحلركة حت
عندما يغّري جسماً ما موقعة مبرور الزمن بالنسبة جلسٍم آخر فإنّه يقـال يف حالـة . قّوة العضالت

 حركة بالنسبة للجسم الثاين أّما إذا كـان موقعاجلسـمني النسـيب ال يتغـّري مبـرور الـزمن فـإّن كالمهـا
يكــــون يف حالــــة ســــكون بالنســــبة لآلخــــر فالســــكون واحلركــــة إذن مفهومــــان نســــبّيان وال معــــىن 

كـــذلك األشـــجار والبيـــوت تظهـــر  ) ٦٣كرســـون، التـــا، (.»للســـكون املطلـــق بـــاملفهوم الفيزيـــائي
ا ساكنة بالنسبة لألرض لكّنها يف حالة مستمرّة بالنسبة للشمس مثالً  ّ   .كأ

ضــّد الســكون ومــن «دبيّــة الــيت يتطــّرق األدبــاء إليهــا فهــيوأّمــا احلركــة مــن حيــث الصــور األ
األلفاظ واسعة الداللـة متشـعبة املعـىن وذلـك ال ختـتّص بكـائن معـني دون غـريه مـن الكائنـات 
وإّمنا للحركـة وجـود ملحـوظ مـع كـل كـائن، مـن هنـا كـان هلـذا اللفـظ امتـداد واسـع يف الداللـة 
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داود، ( .»ار واملشـــاعر واملفـــاهيم بشـــكل عـــاموهـــي الطريقـــة األساســـّية يف التعبـــري عـــن األفكـــ
  )٣٦: م٢٠٠٢

ألّن الفعـل ك وذلـ،حلركيا ١ومما جيدر القول فيه أّن ألفـاظ األفعـال مـن أبـرز وسـائل التصـوير
يأخذمكاناً مهّماً يف التعبـري عـن النشـاط واحلركـة يف الكـالم وظهـرت أمهيّتـه مـن حيـث إنّـه يـدّل 

عـّددت األفعـال الدالّـة علـى احلركـة علـى أسـاس تعـّدد ت«وقـد.على احلـدث ويكمـل معـىن اجلملـة
ـا واحليّـز الواسـع ) الـزمن، واملكـان، والقـّوة، واملصـدر، والبيئـة(مالحمها  والسـمات وتفـاوت درجا

الذي تشغله يف احلياة إذ احلركـة هـي الشـكل الـذي نتعـّرف مـن خاللـه علـى النشـاط أو الفعـل، 
، ومــــع النمــــو والتطــــّور والزيــــادة فيهــــا تــــزداد األمنــــاط فاحلركــــة هــــي التعبــــري احلقيقــــي عــــن احليــــاة

  )٣٦:م٢٠٠٢داود، .(»احلركّية
فلــم نأخــذ »احلرکــة والداللــة«ومثـّـة أنــواع خمتلفــة ومتعــّددة للحرکــة ذکرهــا حمّمــد داود يف کتابــه 

ا يف احلکم وإّمنا أخذنا منها بعـني االعتبـار مـا  جبميعها ومل نذکرها يف هذه الدراسة لعدم ِوجدا
  :وقع يف حّيز البحث داللة وحرکة يف األفعال البيانّية منها وهي فيما يلي

  احلركةاالنتقالّيةاألفقّية .١
  احلركة االنتقالّية السريعة. ٢
  احلركة االنتقاليةالصعوديّة. ٣
  )١٩: م٢٠٠٢املصدر نفسه، (»احلركة االنتقالية النزولّية. ٤

إىل موضــــع آخــــر، ويهــــتّم هــــذا النــــوع مــــن  يف احلركــــة االنتقالّيــــة ينتقــــل اجلســــم مــــن موضــــع
ـــة  احلركـــات بتطـــوير منـــّو القـــدرات االنتقاليّـــة الـــيت يتســـاعد اجلســـم علـــى أداء احلركـــة خـــالل البيئ

فعلــى ســبيل املثــال قطــرات املــاء املتســاقط يف اهلــواء تنتقــل مــن موضــع إىل آخــر وقــد . احمليطــة بــه
ت نفســه تكــون يف حالــة حركــة دورانّيــة تــدور حــول نفســها فهــي تتحــّرك حركــة انتقالّيــة ويف الوقــ

وحركة اهتزازيّـة، وواضـح أّن نـوع احلركـة للجسـم خيتلـف بـاختالف احملـاور املرجعيّـة، وأّمـا األمثلـة 
الـــيت ســـنعاجلها مـــن األفعـــال احلركيّـــة االنتقاليّـــة يف احلكـــم حســـب األنـــواع املســـبوق ذكرهـــا فهـــي 

  :ختتصر يف املوارد التالية منوذجاً 



 

. »ْحلَـــــبَ 

َجــراً لكـــاَن 

 .»ألْوراقِ 

  )٢١/حلكمة
٦(  

  

 
 )١٢٦/حلكمة

  
َوال َضـــــرٌْع فـَُيح ،

، َولَـــو كــاَن َحَج

  
ا َيُحتُّهـــــــاِت وَ 

  )٢٥٧/كمة

  

احل.(»ـَُرَص اَخلْريِ 
٦٤/احلكمة.(»

 )١٩/احلكمة
احل.(»َهَربَ ِمْنُه

فـَيُـرَْكـــــَبَظْهـــــٌر

َبالً لكــاَن ِفْنــداً،

ـــــــيِّئا َيُحـــــــطُّ  السَّ

احلك.(»يف احنِْدارِهِ 

  ... انّية

حاِب، فَانـَْتِهزوا فـُر
»ِِْم َوُهْم نِيامٌ  ُر

ا.(» َعثـََر بِأَجِلِه
ُل الَفْقَر الَّذي م

ِن اللَّبُـــــوِن، ال ظ

اِهللا لَــو كــاَن َجـــَب
٤(  

َير فيـــــــِه َولكنَّـــــــُه

ى إلَْيها َكاملاِء يف

عال يف الصور البيا

َمرَّ السَّحا َتُمرُّ ُة
ُيساُر دنْيا َكرَْكٍب

يف ِعناِن أَمِلِه ى
لِْلَبِخيِل َيْستَـْعِجل

نَـــــِة كـــــاْبن  يف الِفتـْ

َو ا!  مــا مالِـــٌك
٤٤٣/احلكمة (

ـــــــَرَض ال َأْجـــــــَر
َ
مل

بِِه نائَِبٌة َجَرى ْت

لألفع ُعنصر اَحلركة

الُفرَصُةوَ «): ع(
أَْهُل الدُّ«): ع(

َجَرىَمْن «):ع(
َعِجْبُت ِل«):ع(

ُكـــــْن«): ع(ل 
١(  
مالِــٌك«): ع( 

.»احلاِفرُ  يَرَتقيِه

ـــــــإنَّ امل«):ع(  َف
٤٢(  

نـََزَلتفَإذا «):ع(
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 قال)
 قال)

 قال)
 قال)

 قـــــال
١/احلكمة(

 قــال
َيَصْلداً، ال 

قـــــــال
٢/احلكمة(

 قال)
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 - مـن غـري اخلطـب –وهناک بعض أنواع أخری من احلرکة مل جنـد لـه مـا يطابقـه يف احلکـم 
إّال يف مــــوطن واحــــد وهــــو احلرکــــة االهتزازيّــــةلكن تنازلنــــا عــــن دراســــتها نظــــراً لقلّــــة عــــددها وهــــو 

نـاِفِق «):ع(  قوله
ُ
ـتَـَلْجَلجُ فـإنَّ اِحلكَمـَة َتكـوُن يف َصـْدِر امل وقـد )٧٩/احلكمـة. (»...يف َصـدرِِه  فـَ

کمـــا أنّـــه مل نعثـــر يف . »تـــرّدد واضـــطرب«علـــى احلركـــة االهتزازيّـــةمبعىن » تلجلـــج«دّل فيـــه فعـــل 
يـة أو غريهـا دراستنا للحکم علی مناذج من األفعال لتـدّل يف داللتهـا البيانيّـة علـی احلرکـة الدوران
ج البالغة فتصّفحنا عن ذکرها لعدم إدراجها ضمن البحث   . إّال يف خطب من 

  حكم نهج البالغة واألفعال الحركّية ٣.١.١
ـــق شـــروط وأمور،فمنهـــا أن  إّن دراســـة األفعـــال احلرکيّـــة والطريقـــة املتخـــذة فيهـــا تنبعـــث عـــن حتّق

تشـبيه واجملـاز والکنايـة واالسـتعارة، فـإذا يندرج الفعـل يف سـياقه ضـمن أحـد الصـور البيانيّـة مـن ال
خـــرج عنهـــا فقـــد خـــرج عـــن إطـــار البحـــث ولـــو دّل الفعـــل علـــی نـــوع مـــن احلرکـــة وذلـــک مثـــل 

فکما يالحظ فيـه أّن لفـظ  )١٢٢/احلكمة.(»...وتَبَع ِجنازَة َفَسمَع َرُجالً َيضحك«):ع(   قوله
منطبقــاً علــی أحــد الصــور البيانيّــة ممّــا  فيــه احلركــة االنتقاليّــة االفقيّــة بيــد أنّــه لــيس» تبــع«الفعــل 

اشرتطناه يف البحـث؛ ومنهـا أن يتضـّمن الفعـل يف ذاتـه داللـة حرکيّـةفإذا مل ينطـو الفعـل يف ذاتـه 
علــی نــوع مــن احلرکــة فقــد خــرج عــن البحــث ولــو اشــتمل علــی أحــد الصــور البيانيّــة علــی حنــو 

مل ينــدرج » تعمــي«فــإّن الفعــل ) ٢٥٧/حلكمــةا.(»...َواألمــانيُّتُـْعمي األْعــُنيَ الَبصــائِر«):ع(قولــه
وکـذا األمسـاء الدالّـة علـی . ضمن األفعال احلركّية لكن نرى فيهاالستعارةوهي من الصـور البيانيّـة

ــا يف املقّدمــة فهــي » املــداد«، و»البحــر«، و»الــريح«احلرکــة مــن مثــل  وغريهــا الــيت مــّر التمثيــل 
  .خارجة عن موضوع هذه الدراسة

الـيت سـنتناوهلا ههنـا بالبحـث والدراسـة تطبيقـاً وحتلـيًال فهـي يف أربعـة أنـواع مـن  وأّما األفعـال
ــة ــة والســريعة والصــعوديّة والنزولّي ــة مــن األفقّي وقــد اقتصــرنا يف کــّل منهــا . احلرکــة االنتقاليّــة الداللّي

  .احعلی منوذجني من األفعال احلرکية دراسة وحتليالً، وذکرنا األمثلة األخری علی سبيل اإلمل
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  الحركة االنتقالّية األفقّية  ۱.۳.۱.۱
قد تنّوعت اآلراء حول اجتاهات هذه احلركـة األفقيّـة؛ کاحلركـة مـن اليمـني إىل الشـمال أو 
مـــن الشـــمال إىل اليمـــني وقـــد يكـــون هـــذا االنتقـــال احلركـــي ســـريعاً أو بطيئـــاً لکـــن يف األفعـــال 

أمهيّـة ملمـح املسـافة وهيسـمة دالليّـة متّيزهـا عنأفعـال الداّلة علـى احلركـة االنتقاليّـة األفقيّـةتظهر 
مــن أهــّم مالمــح الدالليّــة املميّــزة لقســم كبــري مــن أفعــال احلركــة االنتقاليّــة هــو «حركيّــة أخــرى و

رأســي إىل أعلــى، رأســي إىل أســفل، (احلركــة والســرعة والقــّوة، ومــن خــالل حتديــد اجتــاه احلركــة 
ومــن ) ســريعة أو بطيئــة(خــالل حتديــد درجــة ســرعة مــن ) أفقــي ذهــاب، أفقــي إيــاب، منحنيّــة

خــالل ملمــح القــّوة متييــز جمموعــة داللّيــة واحــدة تتســم فيهــا األفعــال احلركّيــة االنتقالّيــة بســمة 
 .»القـــّوة وملمـــح القـــّوة بـــارزاً يف مقابـــل اختفـــاء ملمـــح الضـــعف يف قســـم احلركـــات االنتقالّيـــة

  )٤٩: م٢٠٠٢داود، (
ًة إحيائيّـة ميکـن دراسـتها ضـمن سـياقها فـإّن األفعـال احلرکيّـة املنطبقـة ومبا أّن لكلِّ حركـٍة داللـ

ـج البالغـة مـن خـالل دراسـة منـوذجينعلی  ـا يف حكـم  علی هذا املعنی ميکـن حتديـدها ودالال
 :النحو التايل

  )٢١/احلكمة.(»َمرَّ السَّحاِب، فَانـَْتِهزوا فـَُرَص اَخلْريِ  َتُمرُّ َوالُفرَصةُ «):ع(قال  .١- ١
ّن الفرصة لالنسان تبدو سـاكنة غـري متحرّکـة فـال يعـرف قـدرها بينمـا هـي ثـواٍن ودقـائق بـل إ

ــا اإلنســان وهــي متــّر بــه مــن حيــث ال يشــعر وإلفــادة هــذا  حلظــات متواصــلة غــري منقطعــة ميــّر 
الشعور والتنبيه عليه جند تشبيه مرورها مبرور السحاب الذي يبدو ساکناً يف ظـاهر األمـر ولکنّـه 

﴿َو تـَــَرى اْجلِبــاَل َحتَْســُبها جاِمــَدًة َو ِهــَي َمتـُـرُّ :ک ويتقــّدم إلــی األمــام کمــا أّن اجلبــال يف قولــهيتحــّر 
إذا نظـر إليهـا النـاظر حسـبها واقفـه ثابتـة يف «تسـري وتتحـرّک ولکـن )٨٨/النمـل(َمرَّ السَّحاب﴾
  )٣/٣٠٧: ق.هـ١٤٠٧الزخمشري، .(»مكان واحد

: م١٩٩٠اجلــــــوهري، (»َذهــــــَب واســــــَتمّر عليــــــه«:أي»مــــــرّ « وأّمــــــا تعريفــــــه لغويـّـــــاً فإنّالفعــــــل 
ـــــُرورُ «و)١٩٩٩:١٣/٧١ابـــــن منظـــــور، . (»أو ذهـــــب وجـــــاء«)٢/٨١٥

ُ
املضـــــّي واالجتيـــــاز : امل

) مـرّ (وقد اسـتدّل حمّمـد داود يف داللـة الفعـل )٧٦٣: م١٩٩٢الراغب األصفهاين، .(»ء بالشي
يت تصـدر مـن اإلنسـان وغـريه وتتمتّـع مـاّدة يف جمـال احلركـات االنتقاليّـة الذاتيّـة الـ«علـى أنّـه يقـع 
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هــذا الفعــل مبــدى واســع جــّداً داللّيــاً وتشــري املعجمــات إىل أّن دالالت هــذه املــاّدة تــدور حــول 
) ٣٣٧: م٢٠٠٢داود، (.».معــىن الــذهاب واملضــي أمــام موقــع حمــّدد أو شــيء معــني واجتيــازه

ـــه مهّـــة ونشـــاط ) مـــرّ (فحركـــة هـــذا الفعـــل  وهـــو حيـــدث حينمـــا يريـــد تكـــون بشـــكل تقـــدمي وفي
  .اإلنسان أن يتحّرك إىل األمام واملضي

وهنــا يفــرتض مــرور الفرصــة والــزمن مبــرور الســحاب وذكــره بســبب أمهيّتــه يف احليــاة كمــا قــال 
انتهـــز الفرصـــة يف إحـــراز املـــآثر واغتـــنم اإلمكـــان باصـــطناع اخلـــري وال «:ابـــن أيب احلديـــد يف معنـــاه

ألّن فرصـــــة ) ١٨/١٣١:م١٩٦٥ابـــــن أيب احلديـــــد، .(»تنتظـــــر مـــــا تعامـــــل فتجـــــازي عنـــــه مبثلـــــه
خيلـــق ) ع(إذاً اإلمـــام .الشـــباب والعمـــل والســـالمة متـــّر بســـرعة وأحيانـــاً ال تعـــود بســـهولة أو أبـــداً 

تصويراً ويستخدم فيه التشبيه کأحد أركان الصور البيانّية إليضاح املفهوم؛وهذا التشبيه مـن نـوع 
وعــدم الشــعور بســرعة زواهلــا بالســحاب املــاّر، فأعطانــا التشــبيهاملؤّكد فهــو يشــبه جمــيء الفرصــة 

التشــبيه صــورة واضــحة جليّــة لســرعة انقضــاء أمــد الفرصــة، حــني شــبهها بصــورة حســّية تتمثــل 
علــى كــل حــال يتبــّني لنــاأّن . مبــرور تلــك الســحاب وانصــرافها ممّــا يقــّرر املعــىن ويؤّكــده يف الــذهن

ســريعاً كمــا متّــر الســحاب، فيلــزم االســتفادة مــن  الفرصــة التعــوض والتــأيت مــرّة أخــرى فهــي متــرٌّ 
  .بفرص اخلري) ع(الفرص الثمينة اليت مسّاها اإلمام 

وباإلضــافة إلــی ذلــک،نالحظ أّن اســتخدام الفعــل الــداّل علــى احلركــة يف هــذه احلكمــة وهــو 
ضـاء داللتـه علـى أسـاس احلركـة األفقيّـة مبعـىن الـذهاب واملضـي وهـذه الداللـة ينبّـه انق)مرّ (الفعل 

الفــرص يف احليــاة للمتلقــي، وميكــن هــذا التحــذير يســبب أن يتــيح املخاطــب اجملــال لتمتّــع الــزمن 
وهــذا الفعـــل احلركــي يســـاعد أن تكونصــورةاحلكمة أكثـــر إشــراقاً وتفـــاعًاليف ذهـــن . أكثــر فـــأكثر

ة املخاطب حّىت يستظهر يف باله؛ألّن هذا الفعـل مـن أهـّم العوامـل الـيت متـنح احلركـة هلـذه الصـور 
  .وتزيدها فيها وجتعل املخاطب أن يشعر حبيويّة احلركة يف الصورة وبتزامن امتدادها معه

  )٦٤/احلكمة.(»ِِْم َوُهْم نِيامٌ  ُيسارُ  أَْهُل الدُّنْيا َكرَْكبٍ «): ع(قاَل  .٢- ١
يأخــذ «يف كتــاب الداللــة واحلركــة،يف جمــال احلركــات االنتقاليّــة حيــث ) ســار(وردهــذا الفعــل 

دوراً مهّمـــاً يف حتديـــد داللـــة الفعـــل وتشـــري إىل معـــىن الـــذهاب واملضـــي ) املكـــان(ملمـــح املســـافة 
وقـــال الراغـــب يف داللـــة  )٩٨:م٢٠٠٢داود،.(»وأهــّم مالمـــح هـــذا الفعــل هـــي احلركـــة واالنتقــال
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 :کمــــــا أنّقوهلفياحلــــــديث)٤٣٢: ١٩٩٢الراغــــــب، (» املضــــــّي يف األرض«بأنّــــــه کلمــــــة الســــــري 
: م١٩٩٩ابــــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــــور، (»املسافةالتييســــــــــــــــــــارفيهامناَألرض:ُنِصْرتُبالرُّْعِبَمِسريََةَشــــــــــــــــــــهرٍَأي«
فداللـة الســري املکانيّـة داللــة بــارزة وهـي بيّنــة مـن قطــع املســافة علـی األرضخاّصــة فيمــا )٤/٣٨٩

ـــا تـــدّل علـــی الســـري األرضـــي و علـــی  - حـــوايل ثـــالث عشـــرة آيـــة- جنـــد يف کثـــري مـــن اآليـــات  ّ أ
ها مــن مشــتقات )١٣٧/آلعمــران(﴾َفســريُواِفياْألَْرض﴿: احلرکــة االنتقاليــة األفقيــة حنــو ومــا يشــا

ووفقـاً حلركـة اإلنسـان يف هــذا الفعـل فـإّن اإلنســان . ري اجلبـال وغـري ذلــکيمـن مثـل السـّيارة وتســ
ه يريـــده ســـواء أكـــان لألعلـــى أو لألســـفل أو بشـــكل مســـتقيم يـــتّم يســـري إىل األمـــام يف أي اجتـــا

الســــــــــــــري بــــــــــــــإرادة اإلنســــــــــــــان ألنّــــــــــــــه يقصــــــــــــــد مكانــــــــــــــاً معيّنــــــــــــــاً كمــــــــــــــا نالحــــــــــــــظ يف هــــــــــــــذه 
ـــــه تعـــــالی)١٣٧/آلعمـــــران(﴾َفســـــريُواِفياْألَْرض﴿:اآليـــــة ـــــَو الَّـــــذي ُيَســـــيـِّرُُكمْ ﴿:،ويف قول ـــــرِّ   ُه ِيف اْلبَـ

البحــــــــر علــــــــى الظهــــــــر ويف البحــــــــر يف الفلــــــــك يســــــــريّكم يف «مبعــــــــىن ) ٢٢/يــــــــونس( ﴾َواْلَبْحــــــــر
هلا حيويّة وحرکيّـة موّسـعة جتعـل مـن  - أي السري- والکلمة هذه )١١/٧٠: م١٩٩٢الطربي،(»

  .اإلنسان ينشط ويتفّعل يف حياته يف جسمه وفکره وذهنه
ـــة فإنّـــه قـــد ورد فيهـــا التشـــبيه  ـــذه احلكمـــة مـــن حيـــث الصـــورة الفنّي ـــا إذا أردنااالهتمـــام  وأّم

وهو من الصور البيانّية ألنّه شبه فيه أهل الـدنيا بالركـب يف حـال النـوم ووجـه الشـبه هـو  املفّصل
ا والتصـوير يف . الغفلة وعدم الشعور بالسري واحلرکـة حنـو األمامواالنتهـاء إلـی الغايـة الـيت سـيوافو

احلركــة هــذه احلكمــة قــد اســتخدم إللقــاء املفهــوم إىل املتلقــي والتشــبيه فيــه يوّضــح الصــورة وميــنح 
هلاوقدأشــــار شــــفيعي كــــدكين إىل تــــأثري التشــــبيه يف مــــنح احلركــــة للصــــورة مبيّنــــاً الفــــرق بينــــه وبــــني 

إّن التشـــبيه مســـتمّد مـــن الطبيعـــة بشـــكل مباشـــر دون واســـطة أمـــا االســـتعارة «: االســـتعارة قـــائالً 
لتشــبيه فهــي مســتمّدة مــن التشــبيه أي إّن التشــبيه حيــول بــني االســتعارة والطبيعــة فلــذلك يعتــرب ا

  )٢٥٣:ش.ه١٣٧٥شفيعي كدكين، . (»أقوى من االستعارة حركةً 
وهــذه احلركــة يف الفعــل واســتمرارها تســاعد علــى بقــاء الصــورة وحيويّتهــا بســبب مــا فيهــا مــن 

رغمـــاً علـــی أنّـــه يـــدّل علـــى احلركـــة األفقّيـــة يكمـــن فيـــه معـــىن ) ســـار(دالالت ثانويـــة؛ألّن الفعـــل 
ــ م يف آخروهــو غفلــة النــاس عــن اآلخــرة ألّ ّ ا كانــت تشــغلهم بآمــال وأعمــال عدميــة الفائــدة كــأ

ــة ــة يف هــذه العبــارة قــد .هــذه الغفلــة كــانوا يســتمّرون حيثمــا يســريون يف حركــة أفقّي والصــورة الفنّي
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ــا ببنائيــة الفعــل  وحركــة الســري فيــه، إذ إنّــه يف هــذا البنــاء يكشــف عــن غفلــة ) يســار(بلغــت ذرو
  .أكثر السامعني ممّا يشّد من انتباههم

ــج البالغــة علــی حنــو قولــه  ومثـّـة أفعــال أخــری متّثالحلركــة األفقّيــة يف صــور بيانّيــة مــن حكــم 
ــداِئَك مــا َمَشــى ِبــكَ  امــشِ «):ع( فقــد رمســت هــذه احلكمــة صــورة املســايرة )٢٧/احلكمــة. (»ِب

ة، والتماشي مع الداء وأشارت إىل الصرب على أمور فيها املشـّقة علـی صـورة االسـتعارة التصـرحييّ 
يظهر هذه الصـورة؛ ألنّـه مـن أفعـال احلركـة االنتقاليّـة األفقيّـة وكـأّن هـذا التمشـي ) امشِ (والفعل 

طَريـــــــٌق ُمْظلِــــــٌم فَـــــــال «):ع(وقولــــــه . واالصــــــطحاب مــــــع الـــــــداء فيــــــه احلركـــــــة االفقيّــــــة التقدميّـــــــة
هــم يرســم لنــا صــورة جديــدة مــن احلرکــة فهــو يبــّني صــعوبة إدراك وف)٢٨٧/احلكمــة.(»َتْســُلُكوهُ 

وكمـا . القدر فكأنّه طريق مظلم ال يستطيع الشـخص اجتيـازه ومـروره وهـو صـورة التشـبيه املؤّكـد
وهو الداّل علـى احلركـة االنتقاليّـة األفقيّـة ممـا زاد بداللتـه ) سلك(نرى أنّه قد استعمل فيه الفعل 

  . احلرکية من إيضاح الصورة؛ ألّن يف طريق فهم القدر يكون السري التقدمي

  الحركة االنتقالّية السريعة ٢.٣.١.١
، وتكـــون »احلركـــة واالنتقــال والســـرعة«أهــّم مـــا مييّــز أفعـــال هــذه اجملموعـــة هـــو اشــرتاكها يف 

حركتها أقوى من غريهـا لـذلك هـي تـوحي بـالقّوة والضـغط والقـدرة، كمـا جـاءت أمثلـة منهـا يف 
ج البالغة کما يف التايل   :احلكم من 

  )١٩/احلكمة.(»ِعناِن أَمِلِه َعثـََر بِأَجِلهِ يف  َجَرىَمنْ «): ع(قال .١- ٢
ــــة مــــادة الفعــــل  تــــدور حــــول معــــىن املــــّر الســــريع كمــــا جــــاء يف لســــان العــــرب ) جــــرى(دالل

ـــــــمُس وســـــــائر النجـــــــوم«:مبعـــــــىن ـــــــاح جتـــــــري:َجـــــــَرْت الشَّ ابـــــــن .(»َســـــــارْت، واخليـــــــل جتـــــــري والري
ـــــْمُس َجتْـــــري ِلُمْســـــتَـَقرٍّ ﴿:وورد يف قولـــــه تعـــــالی)٢/٢٦٥منظـــــور، واجلـــــري )٣٨/يـــــس(﴾َهلـــــا َوالشَّ
الســري الســريع و هــو لــذوات األرجــل، وأطلــق جمــازاً علــى تنقــل اجلســم مــن مكــان إىل «: حقيقتــه

فهـذا )٢٢/٢٣٠: م١٩٨٤ابن عاشـور، (» مكان تنقًال سريعاً بالنسبة لتنقل أمثال ذلك اجلسم
حركــة «فيــه  هــي أنّ ) جــری(الفعــل مبعــىن الســري بانــدفاع وبســرعة،فأهّم املالمــح الداللّيــة للفعــل 
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انتقاليّــة تّتســم بالســرعة وفيــه لــون مــن الســري بانــدفاع ويســتعمل للداللــة علــى احلــدث والســرعة 
  )٢٧٣:م٢٠٠٢داود،.(»واستمراره ومّدة بقائه

يــذكر «والـذي جــاء يف شـرح هــذه احلكمــة عـن ابــن أيب احلديـدفهو تنفــري مــن تطويـل األمــل 
لشــبهه بــالفرس وهــي اســتعارة مكنيــة، حيــث قطعــه باألجــل فاســتعار لفــظ العنــان لــه مالحظــة 

لالنــدفاع يف األمــل حبســب تطويلــه وأيضــاً اســتعارة مكنيــة حيــث اســتعار ) اجلــري(اســتعار لفــظ 
لفظ العثار لالمتناع من ذلك اجلري بعارض األجل وقواطعـه كعثـار العـادي مبـا اليعـرض لـه مـن 

ل بفـرس مشـوس البّـد مـن األمـ) ع(شّبه اإلمام علي )٥٨٦: م٢٠٠٦األسدي،(.»احلجر وحنوه
ضــبط عنانــه وصـــّده عــن اجلـــري إىل حيــث يشـــاء فمــن أرســل عنانـــه ويركضــه حيـــث يشــاء فلـــم 

ويف الواقعقـــد اســـتفيد يف هـــذه احلکمـــة لبيـــان التصـــوير املوجـــود مـــن آالت  .يلبـــث يهلـــك راكبـــه
ئة ملـن غرضاً إليضـاح املعـىن وهـو عاقبـة سـي) جرى(كالصور البيانّية واحلركة اليت تظهر يف الفعل 

  . يرسل عنانه للهوى
داّل على احلركة والنشاط، واستخدامه هنا يبّني هـذه الداللـة؛ ) جرى(وكما أسلفنا إّن فعل 

يشـــري إىل أنـّــه ال ) جـــرى(ألنّاحلركــة حنـــو األمـــل حيتـــاج إىل الســـري واملشـــي لكــن اســـتعمال الفعـــل 
ــــــع اجتاهاتــــــه وهــــــي حركــــــة أ ــــــه إّال إىل األمــــــام وجبمي ــــــة مســــــتقيمة يف ميكــــــن أن تكــــــون حركت فقّي

واجلري يف هذا الفعـل مبعنىاجملـاوزة بـإرادة اإلنسـان،ومن حيـث السـرعة فغالـب حركتـه أن .الغالب
  .تكون سريعة وغري حمّددة حبسب الظروف

ورمبـّـــا ميکــــن القــــول بــــأّن اللفــــظ الوحيــــد الــــذي يســــتخدم يف إلقــــاء احلركــــة للصــــورة يف هــــذه 
وعلــى الـرغم مـن أنّاحلركــة .ار والسـرعة يف نفسـهالـذي حيمـل االســتمر ) اجلــري(احلکمـة هـي لفـظ 

الســريعة حنــو اهلــوى واألمــل أمــر معنــوي، لکــن هذاالتصــوير تصــوير حّســي ألّن االســتعارة وســيلة 
ـــذا تـــؤدي دوراً يف تســـمية التصـــّورات اجلديـــدة الـــيت تـــرتبط بأشـــياء  مـــن وســـائل تبـــّدل الداللـــة و

لالنـدفاع يف األمـل،لكن  ) اجلـري(تعار لفـظ ملموسةفاستعار لفظ العنـان لشـبهه بـالفرس، مثّ اسـ
كل هـذا يسـاعدنا علـی أنـنفهم املعـىن مـن خـالل تصـوير العاقبـة السـيئة ملتـابعي اهلـوى مبسـاعدة 

  ).جرى(داللة الفعل 
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َويَفوتُُه الِغَىن الـَّذي إيـَّاُه  َهَربَ َعِجْبُت لِْلَبِخيِل َيْستَـْعِجُل الَفْقَر الَّذي ِمْنهُ «):ع(قال  .٢- ٢
  )١٢٦/احلكمة(»بَ طَلَ 

احلركــــة واالنتقــــال والســــرعة واخلــــوف «مــــن حيــــث املالمــــح الداللّيــــة هــــي ) هــــرب(إّن فعــــل 
داود، (.»املصـــاحب احلـــدث، والرغبـــة يف الـــتخّلص مـــن أمـــر غـــري مرغـــوب فيـــه أو مـــن خطـــر مـــا

رَّ فـَـ: َهـَرَب يَهـرُب َهرَبَـاً «:غة مبعنىـالَفرار والـذهاب علـی اخلـوفكما ورد يف اللّ ) ٣١٢: م٢٠٠٢
وهــذا الفــرار يــربط غالبــاً بــاخلوف )١٥/٦٨: م١٩٩٩ابــن منظــور، (.»وجــدَّ يف الــذهاب مــذعوراً 

وقـــال ابـــن أيب احلديـــد يف هـــذه . ويكـــون لإلنســـان وغـــريه مـــن احليوانـــات الـــيت يتـــأتى هلـــا ذلـــك
ورأى حكــيم رجــالً . الــرزق الواســع ملــن ال يســتمتع بــه مبنزلــة الطعــام املوضــوع الفقــر«احلکمــة إّن 

ابــن أيب . (»اً يأكــل خبــزاً وملحــاً فقــال ملــن تفعــل هــذا؟ قــال أخــاف الفقــر، قــال فقــد تعّجلتــهثريـّـ
  )١٨/٣١٥: م١٩٦٥احلديد، 

فالــذي يظهــر لنــا يف هــذه احلکمــة هــو أّن الفقــر مبنزلــة شــخص يســتطيع أن يهــرب ويفّر،لــذا 
االســتعارة  يســتعار مــن الفقــر اســتعارة مكنيــة وهــذه الصــورة جتّســد املعــىن جتســيداً،فجمال هــذه

يرجع إىل أّن اإلمام يصّور املعىن تصويراً وحيّقق الغرض وهو نقل معىن احلّس واحلياة مـن جانـب 
اللفظ،ولكن فضالً عن هذا،توجد يف اهلرب أو الفرار حركة كبرية يبـذهلا اإلنسـان، وهـذه احلركـة 

بــه وال بــّد هلــذا تكــون إىل األمــام بشــكل تقــدمي ويف أّي اجتــاه أو مكــان ميكــن للفــاّر أن يلــوذ 
وعليـــه فـــإّن . ومـــن األركاناملهّمـــة فيـــه)هـــرب(الفعـــل مـــن الســـرعة؛ ألنّالســـرعة هـــي عمـــاد الفعـــل 

اإلنســان البخيــل يســتعجل يف حركتــه وإقبالــه علــى الفقــر مــع أّن الفقــر يف حــال الفــرار منــه ممّــا 
دور أساســي يف لــه ) هــرب(وإذا أمعّنــا النظــر فــإّن الفعــل . يــؤدي التعجيــل هنــا إىل نتــائج ســلبّية

إلقـــاء احلركـــة وامتـــدادها يف الصـــورة وهـــذه احلركـــة يكشـــف املفهـــوم للقـــارئ مـــع النشـــاط وامليـــزة 
  .الديناميكّية فيها

بِـــِه  َهـــاجَ فَـــإْن «): ع(وهنـــاک أمثلـــة أخـــری نقتصـــر علـــی ذکرهـــا يف هـــذا اجملـــال منهـــا قولـــه 
هــذه احلكمــة تشــري إىل صــورة اقتحــام وهجمــة الطمــع ) ١٠٨/احلكمــة(»الطََّمــُع أْهَلَكــُه احلِــْرصُ 

مــــن أهــــّم األجــــزاء يف هــــذه الصــــورة االســــتعاريّة ) هــــاج(يف القلــــب علــــى احلــــرص ويعتــــرب الفعــــل 
مـع داللتـه  التخيلّية ألنّه يدّل على احلركـة االنتقالّيةالسـريعة ومبعـىن ثـار وحتـّرك بعنـف فهـذا الفعـل
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وكـــذلك هــــذه احلكمـــة تتعلّـــق باحلركــــة . احلركيّـــة يـــدور يف نشــــاط الصـــورة وإلقـــاء املعــــىن للقـــارئ
فالــذي نـــری يف هـــذه )١٢٢/احلكمـــة.(»ِبُكــلِّ فـــادٍح َوجاِئَحــةٍ رُمينـــاوَ «):ع(الســريعة حينمـــا قــال

ا ترسم صورة العربة باملوت وعدم ارتباق يف فّخ البالء،فكـّين بإلقـاء سـ ّ هام الـبالء عـن احلكمة أ
يف هـذه احلكمـة يـدّل علـى احلركـة يف إلقـاء الشـيء ) رمى(إتيان وجميء املصيبة والكارثة،والفعل 

مــع القــّوة والســرعة فهــذه احلركــة الســريعة توضــح الصــورة مــع النشــاط واحليويّــة للمخاطب،وكــّل 
  .هذا يعود إىل داللة هذا الفعل اليت حيملها يف نفسه

  لّية الصعوديّةالحركة االنتقا ٣.٣.١.١
ــز أفعــال هــذه اجملموعــة يف املالمــح الدالليّــة  هــو احلركــة،واالنتقال، واالجتــاه إىل «أهــّم مــا ميّي

وحركتها حركة صعوديّة وتعّرب عن القّوة والرفعـة والسـلطة كماتشـري إىل األمـل والتصـاعد »األعلى
ل وإىل مـــا يـــدعو إىل الســـمّو والنمـــّو والتحـــّرر مـــن الـــوزن واملـــاّدة ورّمبـــا تعـــّرب عـــن األمـــل والتفـــاؤ 

ج البالغة کالتايل   :الروحي، وهلا مناذج من حکم 
ـــوِن، ال َظْهـــرٌ «):ع(قـــال  .١- ٣ نَـــِة كـــاْبِن اللَُّب  .»، َوال َضـــرٌْع فـَُيْحلَـــبَ فـَيُـرَْكـــبَ ُكـــْن يف الِفتـْ

 )١/احلكمة(
وحركته مــن وممّــا يتبــّني لنــا يف هــذه احلکمــة أّن داللــة الركــوب هــي مننــوع احلركــة الصــعوديّة،

أسفل إىل أعلى،وانتقال من مكان إىل مكان آخر، لكن من حيث السرعة فـإّن احلركـة يف هـذا 
أمرأحـد «والصـورة الفنّيـة يف هـذه احلکمـة أّن اإلمـام . الفعل تكون بطيئـًة أو سـريعًة وفقـاً لنوعهـا

 ضــــرع ال ظهــــر فريكــــب وال: أصــــحابه يف زمــــن الفتنــــة أن يثنيــــه بــــابن اللبــــون ووجــــه الشــــبه قولــــه
ـــا كـــان  ـــا ووقـــع يف غمر فيحلـــب وهـــو تشـــبيه مرســـل مفصـــلوأراد أّن الفـــنت إذا تلـــبس اإلنســـان 

وأّمـــا إذا قطـــع أواصـــره )٥٨٤: م٢٠٠٦األســـدي، .(»أدعـــى للهـــالك وأقـــرب إىل تـــورط النفـــوس
ـا التشـبيه  معها فذلك يؤّديإىل السالمة ويقرب للخالص منهـا، وهـذه املعـاين هـي الـيت تشـعرنا 

  .ليهاويدّل ع
ــــــه حرکــــــة ) يركــــــب(فاســــــتخدام الفعــــــل  کصــــــورة مــــــن الصــــــور املوجــــــودة يف وجــــــه الشــــــبه ل

تصــاعديّةينطوي بعــض الــدالالت فيــه لتشــجيع وحتفيــز خميلــة املخاطــب حــّىت تبــدو هــذه الصــورة 
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مشهداً حّياً وناعماً مع مساعدة احلركة اليت تكمن فيها ألنّه حيمل يف نفسـه احلركـة ويلقيهـا إىل 
يـدّل علـى حـدوث ) يرکـب(باإلضافة إلی أّن الفعل املضارع.ها متحرّكة غري ساكنةالصورة وجيعل

  .واستمرار املعىن وهومن يلبس بالفنت يقع يف حافة اهلالك
َواِهللا َلو كـاَن َجـَبالً لكـاَن ِفْنـداً، َولَـو كـاَن َحَجـراً لكـاَن ! ماِلٌك ما ماِلكٌ «):ع(قال  .٢- ٣

  )٤٤٣/احلكمة.(»ال يُويف َعَلْيِه الطَّائِرُ احلاِفُر وَ  يَرَتقيهِ َصْلداً، ال 
يف كتــــاب الداللــــة واحلركــــة،هو ) ارتقــــى(إنّــــه مــــن أّمهمــــا جــــاء مــــن املالمــــح الداللّيــــة للفعــــل 

ـــــــى ويصـــــــاحب حركـــــــة االرتقـــــــاء شـــــــيء مـــــــن األمهيّـــــــة « احلركـــــــة واالنتقـــــــال واالجتـــــــاه إىل األعل
رمي مبعــىن الصــعود والعلــّو كمــا ذكــر هــذا الفعــل يف القــرآن الكــ)١٨٠:م٢٠٠٢داود،(.»واملكانــة
ــــــــماِء َولَـــــــــْن نـُـــــــــْؤِمَن لِرُقيّــــــــَك َحـــــــــّىت تـُنَــــــــــزَِّل َعَلْينــــــــا ِكتابـــــــــاً نـَْقـــــــــَرُؤُه :يف قولــــــــه ﴿ أَْو تـَْرقـــــــــى يف السَّ

إذن ,)١٥/١٠٩: م١٩٩٢الطـــربي، ( .»أو تصـــّعد يف درج إىل الســـماء«:أي)٩٣/اإلســـراء(﴾
الُسـّلم َرقيـاً ورُِقيّـاً إذا صـعدَت أو إذا رقيـُت يف «من حيث املعـىن اللغـوي هـو ) رقي(ماّدة الفعل 

... َصـــِعدَ : ارتَقــى يَرتَقــي وَترقّــی«: وجــاء يف اللســـان) ٦/٢٣٦١:م١٩٩٠اجلــوهري، (.»رفعــتَ 
  ) ٥/٢٩٣: م١٩٩٩ابن منظور، .(»وَرقي فالن يف اجلبل يَرقی رُِقّياً إذا َصعَّدَ 

ال يعلـو عليـه، واملعـىن أّن : عليـهال يصعد عليه، وال يـويف «:مبعىن) يرتقي(كما يعرف الفعل 
األشــــرت كـــــان عظـــــيم املنزلــــة يف دينـــــه وخلقـــــه، عـــــايل اهلّمــــة يف شـــــجاعته ومروءتـــــه، ويف جهـــــاده 

ــــــــة، (.»وتضــــــــحيته جاءاإلمــــــــام علــــــــي عليــــــــه الســــــــالم مبعــــــــىن يف هــــــــذه )٤/٤٧١:م١٩٧٢مغنّي
سـبيل للحـافر إىل ال يرتقيه احلافر ألّن القطعة املأخوذة من اجلبل طـوالً يف دقّـة ال «احلكمة،وهو

مثّ وصـف تلـك القطعـة بـالعلو العظـيم فقـال وال . صعودها ولو أخـذت عرضـاً ألمكـن صـعودها
ــــل أشــــرف ــــه يقــــال أوىف فــــالن علــــى اجلب ــــه الطــــائر أي ال يصــــعد علي ــــد.(»يــــويف علي , أيب احلدي

ـــة )٢٠/٩: م١٩٦٥ وحينمـــا نقـــول يرتقـــي اإلنســـان طريقـــاً فإنّـــه يبـــذل جهـــداً كبـــرياً وحركـــة عالي
إىل ما يريد وتكون احلركة يف هذا الفعل من األسـفل إىل األعلـى والصـعود،وقفاً للسـرعة،  ليصل

  .فإّن احلركة فيه تكون بطيئة واإلنسان يتحّرك ببطء حّىت يصل إىل هدفه
اســتخدم يف صــورة بيانّيــة شــّبه فيهــا مالــك بــن األشــرت جببــل ال يصــعد منــه ) ارتقــى(إنّالفعــل 

ول إىل شـــــأنه ومرتبتـــــه ويعـــــرض هـــــذا املفهـــــوم نصـــــب عـــــني فهـــــو ال ميكـــــن ألّي شـــــخص الوصـــــ
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داّل علـى احلركـة حبيـث يتـأثّر خيـال املخاطـب علـى تفاصـيل الصـورة ) ارتقـى(والفعـل .املخاطب
ذه احليويّة ويلقيه إىل الصورة وحيّث أكثر فأكثر بالنسبة إلـی الصـور  وهو الذي يساعد شعوره 

  .احلس ألّن حركة هلذه الصورة تزداد مجاالً وتأثرياً األخرىفتصري املفاهيم الذهنّية يف متناول 
ـــج البالغـــة نـــذکر  وهنـــاک عـــّدة أفعـــال حركيّـــة أخـــری متجهـــةإىل األعلـــى وردت يف حكـــم 

ـــِه يف «):ع(منهـــا مـــا قـــال  ـــداِن َكِفْعِل ـــُل يف األْب ـــْوُه يف آِخـــرِِه، فَإنَّـــُه يـَْفَع ـــِه، وتـََلقَّ ـــْرَد يف أوَِّل تـََوقَّـــوا البَـ
مبعـــىن خـــرج ورقـــه وهـــذا ) أورق(الفعـــل ) ١٢٨/احلكمـــة. (»يُـــوِرقُ لُـــُه ُحيْـــرُِق َوآِخـــرُُه األْشــجاِر، أوَّ 

اخلروج فيه احلركة املتجهة إىل أعلى ويدّل علـى احلركـة االنتقاليّـة الصـعوديّة مـن أسـفل إىل أعلـى 
شـجار ويف احلكمة تتبّني لنا صورة التشبيه املركب حيث شّبه فعـل الـربد يف األبـدان بفعلـه يف األ

يف الفصــول الســنويّة واخلــروج الــورق يف الفصــل الربيــع كــأّن يــدّل علــى حركــة النمــو وتظهــر هــذه 
  . احلركة بالصعود والعلّو فبمساعدة هذا الفعل تتمّيز الصورة متييزاً 

 ابـْنُــــواإّن ِهللا َمَلكـــاً يُنــــادي يف كـــل يــــوٍم لِـــدوا لِلَمــــوِت، َواْمجَُعـــوا لَْلَفنــــاِء، وَ «):ع(ومنهـــا قولــــه
هــذه احلكمــة ترســم لنــا صــورة عاقبــة بنــاء البيــوت يف الــدنيا وهــي ) ١٣٢/احلكمــة. (»لِْلَخــرابِ 

ـــة عـــن أّن الـــدنيا دار الفنـــاء والعطـــب لـــن يبقـــی فيهـــا شـــيء، والفعـــل  اهلـــدم واخلراب،وفيهـــا کناي
يــدّل علــى تغيــري مكــان مــن أســفل إىل أعلــى وحركتــه الصــعوديّة وهــذه احلركــة تبــّني شــّدة ) بنــی(

يار  وهنـاک مثـال آخـر للحركـة الصـعوديّة يف . وحتّطم البيوت بعـد بناهـا يف األعلـى أشـّد بيانـاً ا
ـــَك الِغـــَىن ! الـــَورُِق ُرؤوَســـها أطَلَعـــتِ « ):ع(قولـــه  حيـــث )٣٥٥/احلكمـــة. (»إّن الَبنـــاَء َيِصـــُف َل

كــة فيهــا يتعّلــق باحلر ) أطلــع(أشــارت احلكمــة إىل االحــرتاز والتجّنــب عــن احليــاة املبهرجــةوالفعل 
ويف هــــذه .الصـــعوديّة؛ ألنـّـــه يـــدّل علــــى حركـــة االنتقــــال واالرتفـــاع والرقــــي مـــن أســــفل إىل أعلـــى

جــزء مــن أجــزاء هــذه ) أطلــع(الصــورة ظهــور وترائــي الــورق كنايــة عــن كثــرة الغــىن والثراء،والفعــل 
  .الصورة ليساعد علی تشجيع ذهن املخاطب إلدراك احلكمة

  الحركة االنتقالّية النزولّية ٤.٣.١.١
إّن مـــن أهـــّم مـــا ميّيـــز أفعـــال هـــذه اجملموعـــة هـــو اشـــرتاك أفعاهلـــا يف مالمـــح احلركـــة واالنتقـــال 
ــة وهــي ترمــز للضــعف واالستســالم كمــا ترمــز إىل  واإلجتــاه ألســفل ويســّمى أيضــاً باحلركــة النزولّي
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ـــل يف مســـقاط امليـــاه وميكـــن أن تـــوحي باإلخفـــاق أو اقـــرتاب  اإلحبـــاط وتـــوحي بـــاملوت أو تتمّث
ج البالغة ما نورده يف التايل منوذجاً  .األجل   :ومن أمثلة ذلک يف حکم 
ـَرَض ال َأْجـَر فيـِه «):ع(قال  .١- ٤

َ
َجَعَل اهللاُ ما كاَن ِمـْن َشـْكواَك َحطـَّاً ِلَسـيِّئاِتَك، فَـإنَّ امل

  )٤٢/احلكمة.(»ّحتَّ األْوراقِ َيُحتُّهاالسَّيِّئاِت وَ  َيُحطُّ َولكنَّهُ 
تدور ماّدته حول معىن الوضع والنـزول ويقـع «الداللة واحلركة بأنّه يف كتاب) حطّ (ورد فعل 

  )١٩٣:م٢٠٠٢داود، .(»ذه الداللة يف جمال احلركات رأسية االجتاه من أعلى إىل أسفل
بــوط وســقوط  والــذي جنــد يف هــذه احلكمــة، أنّــه شــبه فقــدان وحطــم الســيئات والــذنوب 

ة حركـــــة طبيعيّـــــة تضـــــفي اجلمـــــال والوضـــــوح يف األوراق اخلريفيّـــــة يف وقـــــت املـــــرض وهـــــذه احلرکـــــ
يف هــذا املوقــف يرســم صــورة هبــوط وإحمــاء نــزول الســيئات مــن ) حــطّ (الصورة،واســتعمال الفعــل 

  . األعلى إىل األسفل يف ذهن املتلقي فيستوقف ذهنه إىل هذا املشهد
وباإلضـــافة إلـــی حــــّط الســـيئات کدعامـــة مــــن دعـــائم التشـــبيه يف هــــذه الصـــورة فـــإّن الفعــــل 

يســــتخدم أيضــــاًکجزء مــــن هيئــــة املشــــبه فهــــويعترب مــــن حركــــٍةاجتاهها مــــن األعلــــى إىل ) حــــتّ (
سـقوط الـورق عـن الغصـن وغـريه : التحـاتُّ «: يف اللغـة بـأنّ ) حـتّ (األسفل،وقد ورد هذا الفعـل

ــجر َحتــاتُّ أوراقُهــا منــه: واحلََتــتَ ...  فاحلركــة )٣/٣٦: م١٩٩٩ابــن منظــور، .(»داءٌيصــيب الشَّ
ــــــة ا ــــــال املخاطــــــب، النزولّي ــــــی أن يتغلغــــــل املفهــــــوم يف خي ملوجــــــودة يف هــــــذهاألفعال مفضــــــية إل

معــاً خيلــق صــورة عقليّــة وهــي حطــم الســيئات مثّ ) حّط،حــتّ (ألنّاســتخدام اثنــني مــن األفعــال 
فلـذا احلركـة واحليويّـة يف هـذه األفعـال حيّفـز ذهـن املخاطـب . صورة حسـّية وهـي سـقوط األوراق

جودة وميكن أن يصبح خالداً يف بالـه؛ ألّن هـذه احلركـة اسـتخدمت يف بأن يدّقق يف الصورة املو 
األلفاظ متالئمة مع املعىن يف الصورة،وكّل هذايشري إىل املقدرة والتشـخص البـالغ لكـالم اإلمـام 

  ).ع(علي 
ــرورِ «): ع(قــال .٢- ٤ ُلْطفــاً  مــا ِمــْن أَحــٍد أودََع قَلَبــاً ُســروراً إّال َوَخَلــَق اهللاُ لَــُه ِمــْن ذلِــَك السُّ
  )٢٥٧/احلكمة.(»بِِه نائَِبٌة َجَرى إلَْيها َكاملاِء يف احنِْدارِِه حّىت َيْطرَُدَها َعْنهُ  نـََزَلتْ فَإذا 
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کلمــة النــزول ههنــا تبــذل حركــة واضــحة يف االنتقــال مــن مكــان عــال إىل مكــان أســفل منــه 
و مــــن احلركــــات يف جمــــال احلركــــات االنتقاليّــــة مــــن أعلــــى إىل أســــفل أ) نــــزل(ويقــــع هــــذا الفعــــل 

ونــزَل . ... احللــول: النـُّــُزول«و)١٩٣:م٢٠٠٢داود،: أنظــر.(الســفلّية ومبعــىن الســقوط أو اهلبــوط
هـــــو «والنـــــزول يف األصـــــل )١٤/١١١: ١٩٩٩ابـــــن منظـــــور، .(»احنـــــدر: ِمـــــن ُعلـــــٍو إىل ُســـــفل

حـّط رحلـه فيـه، ونـزل بكـذا وأنزلـه : نزل عـن دابتـه ونـزل يف مكـان كـذا: احنطاط من علو، يقال
  )٧٩٩: م١٩٩٢الراغب،. (»عىنمب

ِبســـــــــاَحِتِهْم َفســـــــــاَء َصـــــــــباُح اْلُمْنـــــــــَذريَن ﴾   ﴿ فَـــــــــِإذا نـَـــــــــَزلَ :وکـــــــــذلک ورد يف قولـــــــــه تعـــــــــالی
إســــناد النــــزول إىل العــــذاب وجعلــــه يف ســــاحتهم اســــتعارة متثيلّيــــة مكنيــــة، «و)١٧٧/الصــــافات(

يئـــة نـــزول شـــبّ  جـــيش عـــدّو يف هت هيئـــة حصـــول العـــذاب هلـــم بعـــد مـــا أنـــذروا بـــه فلـــم يعبـــأوا 
  )٢٣/١٠٣: م١٩٨٤ابن عاشور،( .» ساحتهم

إّن اإلمـــام خيلـــق يف هـــذه احلكمـــة تصـــويراً وهـــو دعـــوة النـــاس إىل دخـــول الســـرور يف قلـــوب 
اإلخوان فهذا يوّدي إلىإزالة املصيبة عنهم كأنّه يتدّفق املاء سـريعاً يف احنـداره فشـّبه نـزول املصـيبة 

ميثّـــل رکنـــاً مـــن أركـــان الصـــورة البيانيّـــة فيهـــا،ويظهر ) نـــزل(فعل وإزالتـــه بنـــزول املـــاء يف املنحـــدر،وال
فيهعنصر احلركة واضحاًوهو نزول النوائب واملصائب من األعلـى إىل األسـفل حـّىت يصـنع خطّـة 

حيمــل يف ) نــزل(واســتخدام الفعــل . يف ذاكــرة املخاطــب ويوّجهــه إىل هــذا املعــىن اإلجيــاّيب البــارز
احلركــة النزولّيــة يف الفعــل حيــدث يف املتلقــي شــوقاً إلدراك احلكمــة وهــذه . نفســها احلركــة واحليــاة

  .ويدفعه إىل إعمال الفكر وبذل اجلهد ملعرفتها
ـج البالغـة تــدّل علـی احلرکـة النزوليــة  وقـد ورد علـی هـذا املثــال أفعـال أخـری يف حکــم مـن 

والفعـل )١١١/احلكمـة. (»لََتهافَـتَ َلْو أَحبَّـين َجبَـٌل «): ع(نذکر منها علی سبيل اإلشارة قوله 
مبعىن سقط فاحلركة فيه متجهة من األعلى إىل األسـفل وهـو مـن أركـان الصـور البيانيّـة ) افت(

وهذه كناية عـن صـعوبة احلـّب ) ع(يف احلكمة؛ ألّن احلكمة ترسم سقوط اجلبل بعد حّبه لعلي
. احلركـة النزوليّـةيـدّل علـى احلـدوث ولـه داللـةعلی ) افـت(لـه وعـدم حتملّـه للشـخص، والفعـل 

ـــــــــــــؤاُل فـــــــــــــانظر عنـــــــــــــد مـــــــــــــن  يـُْقِطـــــــــــــُرهُ مـــــــــــــاُء َوْجِهـــــــــــــَك جاِمـــــــــــــٌد «): ع(وکـــــــــــــذا قولـــــــــــــه  السُّ
تشــري احلكمــة إىل ذلّــة الســؤال واســتعري فيهــا لفــظ مــاء الوجــه للحيــاء )٣٤٦/احلكمــة.(»تقطــره
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علـى الوجــه الــذي يــذهب مـن وجــه الســائل بســؤاله ورّشــح بـذكر اجلمــود والتقطــري وهــي اســتعارة 
فيـــه احلركـــة االنتقالّيـــة النزولّيـــة وهـــذه الصـــورة ) يقطـــر(ترشـــيحّية فـــنالحظ فيهـــا أّن الفعـــل مكنيـــة 

  .واحلركة تساعد علی بيان املفهوم وحتفيز ذهن املخاطب إلدراك املعىن
  
  النتائج. ٢

إّن اإلنســان ککــائن حــي حباجــة إلــی احلرکــة فلــيس لــه إال أن خيتــار ســبيالً يســلک فيهــا حســب 
ـا علـی فکرته وعقيدتـه  ـا والـيت تـدّل يف ذا وممـا يـنّم بکثـري عـن حرکاتـه هـي األفعـال الـيت يقـوم 

ــا أن ينمــو  التجــدد واحلــدوث وأفعــال اإلنســان خيطــط لــه أفکــاره و واملســري الــيت ينتهــي إليــه فإّم
بفکره ويعلو بشأنه يف حرکاته وأفعاله وإّمـا أن يسـقط ويسـفل يف طبيعتـه ومهمـا کـان مـن األمـر 

ـا اإلنسـان ضـمن أفعالـه خاّصـة فيمـا ينطبـع منهـا  فإّن مناقشة احلرکات واالجتاهـات الـيت يقـوم 
ا تبّني له طريقته الـيت يصـيب فيهـا أهدافـه أو قـد خيطـئ فيهـا مقاصـده ّ . بصور خيالية وبيانية فإ

فاملقصود مـن بيـان تلـک احلرکـة أو هـذه هـو بيـان ذاک املصـري الـذي يکـب فيـه علـی وجهـه أو 
فباحلرکــة الصــعودية قــد يصــّور لإلنســان قّوتــه يف اإلدراک وعروجــه إلــی األعــايل يرفــع مــن شــأنه 

القّيمــــة وبالنزوليــــة قــــد يصــــور لــــه الضــــعف واإلخفــــاق ونزولــــه إلــــی ســــقطات مهلکــــة؛ وباحلرکــــة 
وباحلرکــة األفقيــة . األنتقاليــة الســريعة قــد يصــور لــه القــّوة والقــدرة واالســتمرار فيمــا يعليــه أو خيزيــه

ا إلی العز والصمود أو إلی الذل واخلمود يصور له طريقة   .ممّهدة ثابتة قد ينتهي 
وعليــه فــإّن احلرکــة بصــفتها مــن الصــناعات الرئيســية يف خلــق الصــور األدبيــة تــوحي انطباعــاً 

إّال عــن  وال ميکــن خلــق الصــور احليــة والديناميکيــة. مــن احليويــة والنشــاط مــا ال نــری يف غريهــا
كّيـــة يف الصـــور الفنّيـــة وهـــي مـــن أبـــرز وســـائل تصـــوير احلركـــة ســـلباً طريـــق اســـتخدام األفعـــال احلر 

 .وإجياباً فلها وظيفتها البيانية والداللية تنطبق معاً يف الغرض املسوق له الكالم
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  الهامش
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