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ث َّم الشكر
ٌ
فــي تقــديم النصــح ،والتوجي ـه ،واإلرشــاد خــالل مســيرتهاَّ ،
حتــى صــارت شــيًاً فــي مضــمار البح ـ

العلمي.

وأشكر األستاذ الدكتور محمد حسن عواد من الجامعة األردنية ،والدكتور عمر عبدهللا العنبـر مـن

جامعــة اإلس ـراء ،علــى مشــاركتهم فــي مناقشــة رســالتي هــذه ،وتقــديم مــا يلــزم مــن المالح ــات،
والتوجيهات التي أثرت الرسالة ،وزادتها جود ًة وقوة.
والشكر موصول لألستاذ الدكتور سمير شريف استيتية ،على َّ
ماقدم من توجيه ،ومشورة.
والدكتور باسل الزعبي ،على ما وجه ،ونصح ،وأرشد.
وقوم.
والدكتور عوني أحمد تغوج ،على ما أفاد بهَّ ،
والدكتور عمار البوالصة ،على دعمه ،ونصحه.
واألستاذة ريم أحمد.
والمهندس سامي فالح المسلم.
والسيد محمد عايد الثوابي.
والمهندس لؤي علي َّ
النجم.

ح

إقرار السالمة اللغوية
أقر أنا الموقع أدناه حأن الرسالة الموسومة با ا (االستعارة في شعر إيليا أبي ماضي) ،والمقدمة مان
الباح ا
الكلما

ت
اوو
عبــدهللا محمــد ســالمة الــنجم ،وبعااد التاادقة اللغااوو واليوااوو واإلم ااي صا ح
والامل الواردة فةها ،وأصبو

حع ا

اآلن خالةة من األخطاء ،وبياء لى ما ذكر أوقع لى هذا

اإلقرار.

االسم
التوقةع
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إعداد
عبدهللا محمد سالمة النجم
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األستاذ الدكتور هاشم صالح َّ
مناع

الملخص
ت
الدراسة
تتودر هذه ح

تن االستعارة في تشعر ت
أحد ت
أبرز شعرتاء المهار حصورٍة خاصة،

ت
ٍ
لوةاته وأهم موطاتها،
رض
حصورٍة امة ،إيلةا أبي ماضي تمن خ ل

ت
العصر الودي
وشعرتاء

و بةعة شعره حشكل ام ،ثم التطرق لتمفهوم االستعارة يد معظ تم العلماء ،وأقوالهم فةها ،و ت
أبرز
لصور استعار ٍ
تقة تمها ،وآثارها في الك م ،والوقوف لى أنموذجا ٍ
ٍ
ية (مكيةة ،وتصريوةة ،وتمثةلةة)،
َ
مع أبرز المواضةع التي و تظف

فةها تلك الصور ،ثم بةان أهم مظاهر ب غة توظةف االستعارة تمن

قبل أبي ماضي ،وجمالها.
وقد خلص

ت
الدراسة إلى مامو ة تمن اليتا ج ،كان تمن أبرزها غ ازرة نصوا أبي
ح

اليصح واإلرشاد
ماضي الشعرية حالصور االستعارية التي وظفها في الطبةعة ،والوةاة ،وتقديم ح
للماتمع ،يضاف إلى ذلك ،ب غة توظةف الصور االستعارية من تقَب تل أبي ماضي ،واحتوا ها لى
جمالةا

كثةرة ،ومصتلفة.
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Abstract
This study discusses the metaphor in the poetry of one of the most
prominent poets of the diaspora in particular, and poets of the modern era
in general, Elia Abi Madi, through a presentation of his life and the most
important stations, and the nature of poetry in general, and then address the
concept of metaphor for most scientists, and their words, And the effects of
speech, and stand on the examples of metaphorical images (mechanized,
descriptive, and representative), with the most prominent subjects that
employed those images, and then the most important manifestations of the
eloquence of the use of metaphors by Abu Madi, and beauty.
The study concluded with a series of results, the most prominent of which
are: the richness of the texts of Abu Madi in the metaphoric images that he
employed in nature and life, and the provision of advice and guidance to
the community. In addition, the eloquence of metaphysical images by Abu
Madi.
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ت
رب الع ااالمةن"( ،)1خلا ا اإلنس ااان ،لم ااه البة ااان ،والصا ا ة والسا ا م ل ااى أحفص ا تاح
" الوم اادب ح
ت
العرب واألنام ،نبةيا مومد و لى آله وصوبه.
إن االستعارة من أهم األلوان الب غةة التي يي بها العلماء ،فقد حظة
وح ااديثا ،وتعا اِد تم اان أه اام األدوا

حاهتما ٍم ٍ
كبةر قديما

االساس ااةة الت ااي يعب اار فةه ااا ،وم اان خ له ااا الش ااا ر اان أحاسةس ااه،

وأفكاره ،وما ياول في خا ره ،فتكسا

شاعره رونقاا ،وجمااال ياعلاه يوظاى حاالهتماام ،والمتاحعاة مان

قباال ماتم اع الق اراء ،والدارسااةن ،والباااحثةن فااي هااذا الشااأن ،مواااولةن تفسااةر ،وتولةاال جمالةااا

مااا

أنتاته االستعارة ،وأضاافته إلاى الايص الشاعرو ،ت
فمان الطبةعاي أن " تتصادر االساتعارة حشاكل كبةار
ح
بيةة الك م اإلنساني ،إذ تعِد ت
ام ر ةسا في الوفز والو  ،وأداة تعبةرية ،ومصد ار للتارادف ،وتعادد
المعيااى ،ومتيفس ااا للعوا ا اف ،والمشااا ر االنفعالة ااة الو ااادة"( ،)2و تماان ه ااذا الميطلا ا فقااد ج اااء
ت
الد ارسااة الموسااومة حاساام" االسااتعارة فااي شااعر إيلةااا أبااي ماضااي" لتتبو ا
ح
والتصريوةة ،والتمثةلةة في شعر إيلةا أبي ماضي) ،وقد اختار الباحا

ه ااذه

فااي (االسااتعارة المكيةااة،

الشاا َر (إيلةاا أباي ماضاي)

ت
الد ارسااة ،والغااوا فااي غمارهااا ألنااه تماان أباارز شااعراء المهااار ،ويعااد شااعره ماان
لتةكااون موااور هااذه ح
إباادا ا

الشااعر العربااي الواادي  ،وماان أفضاال ت
اليتاجااا

استثمر جمال الطبةعة في الميا
()1
()2

فااي التصااوير ،والتشااكةل ،والتعبةاار إذ إنااه

التي جال فةها لتتوظةف كثةر من الصور االستعارية ،وتيساةقها

الفاتوة . 1

أب ااو الع اادوف ،يوس ااف( ،)1997االس ااتعارة ف ااي اليق ااد األدب ااي الو اادي  ،األهلة ااة لليش اار والتوزي ااعَ ،م ااان ،ط،1

ا.11

1

في شعره ،إضافة إلى مزجه بةن الترار العربي ،وكل جديد يوةط حه من ظروف ،وأحوال في الغرب
الذو اش فةه مدة ويلاة مان حةاتاه ،فكاان مزجاه باةن الثقاافتةن لاى أحسان وجاه ،جعال خ صاته
في نتاج شعرو ار ع.
وأم اا دواف ااع اختة ااار الباحا ا

له ااذه الد ارس ااة ،فتع ااود إلا اى ت ااد تة أس ااباب ،أبرزه ااا حِبا اه المس اات تمر

للب غة حصو ٍرة امة ،واالستعا ترة حصورٍة خاصة ،إضافة إلى رغبتاه فاي الوقاوف لاى كال جدياد فاي
هذا الشأن ،وما وجده في شعر أبي ماضي من توظةف جمةل لهذا اللون الب غي ،األمر الذو د اا
الباح

لتمتاحعة هذه المةزة في شعره ،وإخراجها في صورٍة جمةلة.
ت
الدراسا
وأما ح

الساحَقة ،فلم ياد الباح

في حدود معرفته ،من تطرق لتموضوع االستعارة في

شعر أبي ماضي لى وجه الصصوا ،ولكان هيااب حعا

الد ارساا

التاي تياولا

الشاا ر ،وشاعره

لتمعالاة قضايا أخرى ،تميها "جمالةة توظةف الرمز يد إيلةا أبي ماضي ،ديوان الاداول أنموذجا"،
رسااالة ماجسااتةر ،للطالبااة م اريم بااوقرة ،جامعااة المسااةلة ،الا از اار ( ، )2016/2015تواادث

فةهااا

ت
الباحثااة اان توظةااف الرمااز فااي شااعر أبااي ماضااي ،وأنوا ااه ،وخصا صااه ،و قتااه حالصااورة ،وأهاام
الرموز التي استصدمها أبو ماضي في ديوانه "الاداول".
و تمن الكت

"إيلةا أبي ماضي حا ت

األمل ومفاار يياابةع التفاا ل" ،بدالماةاد الوار ،دار

الفك ا اار العرب ا ااي ،بة ا اارو  ،1995 ،تع ا اارض فة ا ااه المؤل ا ااف إل ا ااى األحا ا اوال السةاس ا ااةة ،واإلقتص ا ااادية،
واالجتما ة ااة ،والهاا ارة اللبيانة ااة إل ااى الص ااارج ،وحة اااة إيلة ااا أب ااي ماض ااي ،ومس ااةرته ،وأه اام األغا اراض
الشعرية في شعره ،وخصا صه.
ت
الدراسة ،اتبع ت
الباح
ولتمعالاة قضايا هذه ح
ا ٍ
ادد تماان المصاايفا

الب غةااة التااي تعرض ا

الميهج "الوصفي التولةلي" ،وذلك حاالعودة الاى

لقضااةة االسااتعارة ،واال تح ا تع لةهااا ،ومااا جمعتااه ماان
2

أقوال العلماء وآ ار هم في ذلك ،ثام تولةال إلنموذجاا
وتصريوةة ،وتمثةلة) فااء

لاى صاور اساتعارية ( مكيةاة،

شاعرية احتاو

الدراسة مَقسمة إلاى م تقدماة ،وأربعاة فصاول ،ت
وخاتماة تضامي
ح

نتاا ج

الدراسة والتوصةا  ،وقد احتوى الفصل األ ول والموسوم بــ "التعريف بالشاعر وطبيعـة شـعره" لاى
مبوثةن
المبو

األول حعياوان " التعرياف حالشاا ر وحةاتاه " ،وتوادر الباحا

فةاه ان أبارز موطاا

حةااة

أبي ماضي ،ومسةرته الشعرية .
المبو ا

الثاااني حعي اوان " بةعااة شااعر أبااي ماضااي" ،وتواادر الباح ا

فةااه اان بةعااة شااعر أبااي

ماضي ،وأهمةته ،وأبرز العوامل المؤثرة في الشا ر ،وشعره .
وأما الفصل الثاني والموسوم بـــ" :مفهوم االستعارة وقيمتها" ،فقد احتوى لى مبوثةن
المبو

األول حعيوان " مفهوم االستعارة " ،وتودر الباح

فةاه ان أهام أقاوال العلمااء فةماا يصاص

تعريف االستعارة.
المبو ا

الثاااني حعي اوان " قةمااة االسااتعارة ،وأثرهااا فااي الك ا م " ،وتواادر الباح ا

فةااه اان أهاام قااةم

االستعارة الامالةة ،وما تضفةه لى الك م .
أما الفصل الثال والموسوم بــ "االستعارة المكنية ،والتصريحية ،والتمثيلية في شعر أبـي ماضـي"
وَ
فقد احتوى لى ث ثة مباح
المبوا

األول حعياوان "االسااتعارة المكيةااة " ،و اارض فةااه الباحا

ماضااي ،احتااو

أنموذجااا

شااعرية ماان شااعر أبااي

لااى صااور اسااتعارية مكيةااة ،مااع شا ٍ
ايء ماان التولةاال لتلااك الصااور ،حمااا يتسااع لااه

الماال ،وي ت
صدم هذه الدراسة ،مع ذكر أهم الموضو ا
َ
3

التي و تظةف

فةها تلك الصور االستعارية.

الثاااني حعي اوان" االسااتعارة التص اريوةة " ،اارض فةااه الباح ا

المبو ا

الشا ر احتو
التي ورد
المبو ا

أنموذجااا ٍ شااعر ٍ
ية تماان شااعر

ٍ
شيء من التولةلٍ ،
وذكر ألبارز الموضاو ا
لى صور ل ستعارة التصريوةة ،مع

فةها تلك الصور االستعارية.
الثال ا

الشااا ر احتااو

حعي اوان" االسااتعارة التمثةلةااة " ،اارض فةااه الباح ا

أنموذجااا

شااعرية تماان شااعر

اور اسااتعار ٍ
لااى صا ٍ
ية تمثةلةا ٍاة ،مااع تولةاال لهااا حمااا يتسااع لااه الماااال ،وذكا ٍار ألباارز

موضو اتها.
وأمااا الفصــل الرابــع فكــان موســوماً بــــ "بالغــة توظيــف االســتعارة فــي شــعر أبــي ماضــي ،وجمالهــا"
تواادر فةااه الباح ا

اان أهاام القااةم الب غةااة ،والامالةااة التااي رافق ا

توظةااف الصااور االسااتعارية فااي

شااعر أبااي ماضااي ،وذلااك تماان خ ا ل اارض أنموذجااا ٍ شااعر ٍ
ية تضاامي

صااو ار اسااتعارية مصتلفااه،

وتولةلها حما يظهر تلك القةم ويبرزها.
وختتم

ٍ
حصاتمة تضمي
احتلدراسة

ت
الدراسة ،ت
وذ ت
كر نتات اها ،وتوصةاتها.
موصل َة هذه ح

وفةماا يتعلا حالمصااادر التااي ارتكااز

لةهااا هااذه الد ارسااة ،فميهااا دالت اال ت
اإل ااااز للارجاااني ،البةااان

والتبةةن للااحظ ،ومفتاح العلوم للسكاكي.
وأم ااا الم ارج ااع فأهمها اا إيلة ااا أب ااي ماض ااي األ م ااال الش ااعرية الكامل ااة ،وه ااو جه ا هاد ممة ااز ،جم ااع فة ااه
ااب و ت
الدكتور بدالكريم األشتر ،أشعار أبي ماضي ،ودواوييه ،وماا لام تامعاه الادواوين ،فاي تكت ٍ
اح ٍاد،
األماار الااذو سا حاهل لااى الباح ا

الوصااول لااى الاادواوين واليصااوا الشااعرية ،وقااد ا تمااده الباح ا

إصدار يامع أشعار أبي ماضي التي لم تامع تمان
مصد ار لألشعار ،في هذه الدراسة ،حا تباره أول ح
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قباال ،وقااد بااةن صاااحبه مااا اناااه تماان مشااقة ف ااي أثيا ت
ااء ذلااك العماال( ،)1إذ إن اه لاام يكاان تماان الس ااهل
الوصول لى أشعار أبي ماضي ماتمعة.
ت
اليا ورو ،الصور الفيةاة فاي التارار اليقادو والب غاي ياد
ومن المراجع أيضا أدب المهار لتعةسى َ
العرب لتاابر صفور ،وَفن االستعارة ألحمد الصاوو.
وتكماان اشااكالةة هااذه الد ارسااة فةمااا تشااكله نصااوا أبااي ماضااي الشااعرية ماان حقا ٍال خص ا ٍ ،
وظف فةها الشا ر صوره االستعارية ،فكانا

جاديرة حالبوا  ،والف ت
ارز ،والتولةال تحماا يظهار جمالةاا

هذه الصور ،وب غة توظةفها.
وأما أهاداف الد ارساة فتتمثال حاالوقوف لاى أبارز الصاور االساتعارية (المكيةاة ،والتصاريوةة،
والتمثةلةااة) ،فااي شااعر أبااي ماضااي ،وتولةلهااا ،وإظهااار جمالهااا ،وأباارز المواضااةع التااي و تظفا
والتي كان

فةهااا،

ٍ
خاصة ،وفي الدرف الب غي حصورٍة امة.
زيادة في حسن اليص الشعرو حصورٍة

وتتالى أهمةة الدراسة في الكشف ما وظفه الشا ر تمن استعا ار في شعره ،تحما يصتدم و تاق َع
ت
الوال الذو اشه ،أو التقلبا  ،والمياسبا  ،لى امتداد مسةرته الشعرية .
وقام

ت
الدراسة لى دة فرضةا  ،أهمها
ح
أن الشااا ر إيلةااا أب او ماضااي اسااتصدم االسااتعارة ،ووظفهااا فااي شااعره توظةفااا جمااة  ،يعك ا

التووال

()1

لدياه مصزوناا ثقافةاا ،كاان رتافادا لاه فاي التوظةاف،

اصارها ،والتاي كونا
التي مار بهاا ،أو َ

انظار األشااتر ،باادالكريم( ،)2008إيلةااا أبااو ماضااي األ مااال الشااعرية الكاملااة ،مؤسسااة جااا زة باادالعزيز سااعود

الباحطةن لإلبداع الشعرو ،الكوي  ،ط ،1ا.74
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والتصااوير ،والتعبةاار ،ثاام إن نتاااج الشااا ر تحمااا فةااه تماان صا ٍ
اور اسااتعارية ،ااد تس ا حا لااه فااي معظاام
مواقفه للتعبةر ن رف ت مايدور حوله ،أو قبوله ،لى ريقته كشا ت ر.
وفااي ك اال مس ااةرة حوثة ااة ،ال بااد تم اان أن يواج ااه الباحا ا
ت
الدراسا
ح

التي تعرض

حع ا َ الص ااعوبا ت  ،أذك اار تميه ااا تقل ااة

لت ت
شعر إيلةا أبي ماضي من الياحةة الب غةة ،إضافة إلى ضة ت الوق .

وفااي الصتااام أسااأل ب تعااالى التوفة ا فااي هااذه الد ارسااة ،وتوقة ا الفا اادة ميهااا ،إنااه تنعا َام المااولى تونعا َام
اليصةر.
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الفصل األول:
التعريف بالشاعر وشعره

المبح األول :التعريف بالشاعر وحياته.
المبح الثاني :طبيعة شعر أبي ماضي.

الفصل األول:
التعريف بالشاعر وشعره
كااان لت ازمااا لااى الباح ا
الواادي

فااي هااذه الد ارسااة التااي تعيااى حشااعر واحااد ماان أهاام شااعراء العصاار

حصااورة امااة ،وشااعراء المهااار حصااورة خاصااة ،أن يعا تارض ليشااأته ،وحةاتااه ،وسااةرته ،ثاام

بةعة تشعره ،وأهمةته.

المبح األول :التعريف بالشاعر وحياته:
إن حةاة الشا ر ،تعِد م ت
كونا ر ةساا ليتاجاه األدباي ،ورتافادا م تهماا لصاوره ،وتعبة ارتاه ،وخةاالتاه،
وأفكاره الشعرية ،وربما كان

هذه الوةاة بتفاصةلها ،ت
دافعا له في توجهاته ،ومةوله ،وآ ار اه التاي يعتبار

يها حأشعاره في مياسباته ،وأحواله.
إن الغااوا فااي سااةرتة الشااا ر ،مم اا يزيااد الباح ا  ،والاادارف قاادرة لااى الصااوض فااي تغمااار
تشعره ،والوقوف لى مكوناته ،وتولةله ،تتبعا للظروف ،واألحوال التي َمر تبها ،أو اشها.
اسمه وكنيته:
هو إيلةا بن ضاهر أبي ماضي(.)1
مولده وأصله:
إيلةا أبو ماضي لبياني أصةل ،من موالةد قرية"الموةدثة " ام ( )1889في لبيان(.)2

م ،دار العلم للم يةن ،بةرو  ،ط. 35/2 ، 15

()1

انظر الزركلي ،خةر الدين( ،)2002األ

()2

انظر السراج ،نادرة جمةل( ،)1989شعراء الراحطة القلمةة ،دار المعارف ،مصر،ط ، 3ا. 289
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تعليمه وثقافته األ َّولية:
التو أبو ماضي كغةره من أ فال قريته ،حمدرسة قريتهم "الموةدثة" ،وقد اقتصر تعلةماه فاي
تلااك المرحلااة لااى مااا تلقاااه فةهااا " ،لاام يياال إيلةااا ماان الثقافااة المدرسااةة إال مااا قدمتااه لااه مدرسااة القريااة
الصغةرة"(.)1
وإن الظااروف الماديااة لعا لااة أبااي ماضااي ،كان ا
خاصة ،أو معاهاد تعلةمةاة أخارى لطلا

السااب

الاار ة

فااي اادم التواقااه حماادارف

العلام" ،وقاد نشاأ إيلةاا أباو ماضاي فاي ا لاة حساةطة الواال

لذلك لم يستطع أن يدرف في قريته سوى الدروف االبتدا ةة البسةطة "(.)2
إن بةعااة الوةاااة التااي اشااها أبااو ماضااي فااي فولتااه ماان شا ٍاح فااي تلقااي العلاام ،وصااعوبة
الظااروف الماديااة ،لاام تقااف ت
مانعااا فااي أن يكااون بداخلااه ن اواة شااا ر ،صاامد
والوال ،حتى تهةأ

لها الظروف ،وآت

رغاام قساااوة الظاارف،

ثمارها.

والشك في أن الظروف المادية ،وضة العةش ،وسوء الوال ،الما كان
األهداف المأمولة ،وحات دون الوصول إلى الغايا

ات قا أمام توقة

الميشودة ،يد ٍ
كثةر من الياف.

هجرته إلى مصر:
لاام يكت ا

ألبااي ماضااي البقاااء فااي قريته"الموةدثااة" ،باال حتااى فااي و يااه لبيااان ففااي " ااام

( ،)1910وَف َد لى مصر م ت
هاج ار ،وأقام فةها إحدى شرة ساية باةن اإلساكيدرية والقااهرة ،يعمال فاي
َ

()1
()2

اليا ورو ،ةسى( ،)1977أدب المهار ،دار المعارف ،مصر ،ط ،3ا.363
برهومي ،خلةل( ،)1993إيلةا أبو ماضي شا ر السؤال والامال ،دار الكت
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العلمةة ،بةرو  ،ط ، 1ا.16

التاااارة ،ويهااوى األدب ،ويوضاار ندوات ااه وماالسااه ،ويكت ا

فااي ص ااوفه وما تااه ،وياايظم ت
الش ااعر،

ويشارب الشعراء في تذوقه وفهمه(.")1
ولاام تكاان تها ارة أبااي ماضااي ماان و يااه و ااا ،أو حب اا فااي تاارب الااو ن باال كان ا

حسااب

ظا ٍ
اروف أقااوى تميااه أجبرتااه لااى تلااك الها ارة ألن اإلنسااان حطبةعتااه متعلت ا ه بو يااه ،السااةما مسااقط
األو اان ،ولاو لام يكان ذلاكَ ،ل َصَلا

رأسه ،ذلك أن ب تعالى زرع في قلوب البشار حا

أمااكن كثةارة

من ساكيةها وال نطلت ذلك تجزافا فإن الشواهد في تشعر أبي ماضي كثةرة ،وال ماال لعرضاها كلهاا
ههيا ،ويكفي أن نأتي ببع
قوله

أبةاته التي َ ب َر فةها ما تم

اإلشارة إلةه ،ولة

أدل لى ذلاك مان

()2

أرض آحا يا ت
لةك س هم

وسقى ب أنف

ت
اآلحاء

ت
األبياء
التظيي العقوق في

ناب إذ هار ت
ماهار ت
ناب و ا

إنه يص حتارح حعادم رغبتاه فاي الهاارة ،لاوال أناه أك تاره لةهاا ،ويظهار مان قولاه أناه اشاترب معاه
فااي هااذه الوااال جما هاع غةاار قلةاال ماان الياااف أدحاااء كااانوا ،أم شااعراء ،أم تماان اما تاة الياااف ،فااي تها ارتة
الو ن إلى غةره من الب د ،مع اخت ف وتعدد الغايا  ،والدوافع ،واألسباب ،والظروف لكل ميهم.
إن تها ارة أبااي ماضااي التااي كان ا
لةتكس

فااي مرحلااة م ت
بك ارة ماان ما تاره ،دفعتااه للعماال فااي التاااارة

حعمله ماال يوفر له سبل الوةاة ،ولم يميعه مله تمان إظهاار ماا لدياه تمان مواها  ،وقاد ار ٍ

أ ٍ
دبةة شعرية ،والسعي لتيمةتها ،وإث ارت ها إذ " كان يوفر من دخله البسةط لةقتيي الكت  ،و كف لى

()1
()2

خفاجي ،مومد بدالميعم( ،)1973قصة األدب المهارو ،دار الكتاب اللبياني ،بةرو  ،ط ،2ا.507

األشا ااتر ،با اادالكريم ،إيلةا ااا أبوماضا ااي األ ما ااال الشا ااعرية الكاملا ااة ،دي ا اوان "إيلةا ااا أبا ااي ماضا ااي" ،قصا ااةدة (أن ا ا ت )،

ا.340-339
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درف الصرف ،واليوو ،لى نفسه أحةانا ،وفي حع

الكتاتةا

أحةاناا أخارى ،حتاى اساتقام

لغتاه،

بوتقة تشعر ٍ
ٍ
وأصبح ت
ية جمةلة "(.)1
وصبها في
قاد ار لى التعبةر ن انفعاالته ،وأحاسةسه،
ح
إن الموهبة الشعرية يد أبي ماضي ،ونواة الشا ر التي في داخله ،لم تكان لتيماو فاي أثيااء
ت
ماتمعااة مااع ملااه و لبااه للاارزق فااي هارتااه ل اوال امت كااه إرادة قويااة ،و زيمااة
إقامتااه فااي مصاار،
صامدة ،إلفراز مافي داخله من قد ار  ،وصقلها ،و دم إغفالها ،أوتهمةشها ،دل َل لى ذلاك مامو اة
القصا د التى قالها في تلك المدة ،والتي ج تمع

فاي ديواناه األول الموساوم حاسام "تاذكار الماضاي"

()2

الذو تب َع في اإلسكيدرية ام (.)1911
وقد آثر الباح

أن يورد إهداء ديوانه األول الذو َ بر فةه أبو ماضي ن حبه لمصر ،وتقديره لها،

وألهلها إذ يقول فةه
(إلى األمة المصرية
أيتها األمة الودود
هذا ديواني الذو نظمته تو

مغانةك ،أزفه تإ ت
ت
لةك ،ال لبا للمثوب تاة ،وال ابتغااء للشاكر،
سما تك ،وبةن

ولكن إظها ار لما تكيه جوانوي من العطف ت
لةك والتعل ت تح تك...
ت
رضةك ،ويرضي هذا الفن الامةل...
وهو تحومد ب ،ال يامع بةن دفتةه سوى ما يرضي الو  ،وي

()1

برهومي ،خلةل ،إيلةا أبو ماضي شا ر السؤال والامال ،ا.17

()2

انظر خفاجي ،مومد بدالميعم ،قصة األدب المهارو ،ا.514
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ولقااد يكااون لااي أن أهديااه إلاى أحااد أفار ت
ادب تماان َذوو الفضاال ،جريااا مااع العااادة ،ولكيااي أريا

المامااوع

خة ار وأحقى ...إيلةا )(.)1
وفي هذا اإلهداء تعبةر صريح ن مدى تقدير أبي ماضي ،وحبه لتمصار وأهلهاا ،كةاف ال
وقد اش فةها أولى مراحل تهارته ،ونظم خ ل إقامته فةها ددا مان قصاا ده ،وكانا

مصار موال

تعبةر وتصوير ،في دد كبةر من أشعاره تلك.
ومن أشعاره التي قالها ت
مادحا مصر ،وأهلها ،قوله
وقا ٍل كةف ترقى مصر قل

()2

حس

له

ت
الكيانة شع ه يعش العم

فمن يصف فش في سع ت
ةه ،ف تش

يقظان ال ت
مما يواذره
جز ا ح

وفي هذه األبةا  ،وغةرها مما ال يتسع المقام لذكره ،إشارة واضوة ،ن مدى تعل أبي ماضي ببلٍد
كان

أولى موطا

هارته ،وبداية انط ق خةاالته ،وتعبةراته ،وأفكاره التي نظمها ،ورصفها شعرا.

هجرته إلى أميركا:
ت
ت
اال ثل ٍاة
لم يطل المقام حأبي ماضي في مصر إذ انتقال مهااج ار إلاى أمةركاا ،حالاه فاي ذلاك ح َ
من األدحاء من قبل ومن حعد ال سةما اللبيانةون ميهم " ،أما تهاارة إيلةاا إلاى العاالم الادياد فقاد كانا
ام ( ،)1912وهياب أقام أربع سيوا

()1
()2
()3

في مديية "سيسياتي" يعمل في التاارة مع أخةه مراد"(.)3

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "تذكار الماضي" ،ت
اإلهداء ،ا.79
ت
صر) ،ا.89
المصدر الساب نفسه ،قصةدة( ن م َ
اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا( ،365سيسياتي مديية أمةريكةة تقع في والية أوهايو).
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إن إقامة أبي ماضي برفقة أخةه ،ومداومته لى العمل في التاارة -التي كان قاد مال فةهاا
اان جااء مه ت
في مصر -كان أم ار بةعةا بل ال بد مياه ،إلنس ٍ
ااج ار إلاى بل ٍاد ال يمكان العاةش فةاه دون
مل ،أو ٍ
مهية يتكس

ميها ،لكان وجاود أخةاه قبلاه ،ساهل لةاه ذلاك األمار ،وفاتح لاه الطريا الاذو

ظ بتلك الفرصة.
ربما كان سةيغل في وجه إنسان آخر لم يو َ
ار تمان أن يتيقال فاي با د الغرباة ،فهاا هاو ذا " فاي ااام ()1916
ويبادو أن إيلةاا لام يااد مف ا
ييتقل إلى نةويورب لةبدأ حةاته الصوفةة ،ولةبدأ كذلك مااده الشاعرو العاري
حعدت اذ"( ،)1إذا كانا

فاي "الراحطاة القلمةاة"

نةوياورب بداياة لموطاة جديادة مان حةااة الشاا ر المهااجر أباي ماضاي الساةما
الاهاود ،وتوجةاه الطاقاا  ،وتفريغهاا لتكاون فاي

مع انضمامه إلاى مةادان الصاوافة ،إذ بادأ بتكاري

مةاادان األدب ،ويباادأ بااذلك َ ااو ار جدياادا صااا ت دا تماان أ اوار نمااوه ونضااوجه األدبااي ،واسااتمر فااي ذلااك
حتى انه " في ام ( )1929أس

إيلةا أبو ماضي مالة (السمةر) التي حولها فةما حعد إلى جريادة

يومة ااة ،تعي ااى حطموح ااه األدب ااي ،ونز ت ااه الفكري ااة ،ونبوغ ااه الش ااعرو ،ومعالا ااة المش ااك

األدبة ااة،

والسةاسةة ،واالجتما ةة ،والقضايا المتعلقة حاألحدار فاي العاالم العرباي ،وخاصاة لبياان"( ،)2وال شاك
في أن وجود مثل هاذه المالاة فاي مساةرة الشاا ر كاان لهاا األثار الكبةار فاي صاقل موهبتاه ،وشاون
هممه ،والمضي حه قدما في رك

األدب واألدحاء ،وجل

األنظار واألسماع إلةه.

إن ماال أبااي ماضااي فااي مةاادان الصااوافة ،لاام يااؤثر فااي نتاجااه ت
الشااعرو فوس ا
توسعا ،ونموا ،وا تح

()1
()2

ا ،وثقافة " وقد كان

المصدر الساب نفسه ،ا.365

الور ،بدالماةد( ،)1995إيلةا أبو ماضي حا

باال زاده

ممارسته للصوافة السبةل اآلخار الاذو مكياه مان اللغاة،

األمل ومفار يياحع التفا ل ،دار الفكار العرباي ،بةارو  ،ط،1

ا.47
13

وأ لعه في الوق

نفسه لى إنتاج اآلخرين من أ ضاء الراحطة القلمةاة ،وشاعراء الشارق الاذين كتباوا

لصوف المهار كشوقي ،وحافظ ،وكشعراء المهار الايوبي ،ما وسع ا
إن الصااوافة اادا أنهااا كانا
مصدر رز ٍق ،و ٍ
ةش ،وكس

ه ،وأفاده كثة ار "(.)1

ت
مياساابة لمةااول أبااي ماضااي ،ورغباتااه األدبةااة فقااد كانا

أيضااا

غتر ٍب ،أو م ت
له كأو م ت
هاجر يعمل ،ويعتاش تمن كسا ت ياده ،فاماع أباو

ماضاي باةن الفا اادة الفكرياة ،واالكتفااء المااادو فاي ماال واحاد إذ " كانا
المها اارو إيلة ااا ض اااهر أب ااي ماض ااي الة ااومي ،ومهيت ااه الت ااي كسا ا

الصااوافة ،ال الايظم ،ماال

ميه ااا قوت ااه ،وق ااو أسا ارته لم اادة

متواص االة ،تزي ااد ل ااى أربع ااةن س ااية ،م اان ص ااةف ااام ( )1916ي اادما ج اااء إل ااى مديي ااة نةوي ااورب
لتورير(المالااة العربةااة) حتااى ربةااع ااام( ،)1957ياادما حا ا

جريدتااه "الساامةر" ،وباااع مطاحعهااا،
شاا ريته لاى

ومع ذلك فاإن أحاا ماضاي لام يشاهر يادنا كصاوافي قادر إشاهاره كشاا ر فقاد غا
ح
صوافةته حتى تكدنا نيسى األخةرة "(.)2

لقد تدرج أبو ماضي و مل في التورير ،حتى تملك جريدة ومالة "السمةر" ،فأصبو
التي يدخل ميها إلاى الماتماع الاذو يتاحعاه مان قريا  ،وبعةاد ،ومرآتاه التاي تعكا
من نتاج أدبي ،وكان

هذه الصطوا

بوابته

لاه ماا فاي الشارق

بداية التمةز الشعرو يده ،ولم تكن ا قا أمام توقةا أميةاتاه

وتطلعاته في الشعر ،بل تفرغ للعمل واإلنتاج األدبي ،والشعرو فايظم مامو اة مان القصاا د لتاماع
في ديوانه الثاني " حعد تهارته إلى أمةركا حصم

سيوا

إيلةا أبي ماضي) و تب َع في نةويورب ام (" )1916

نشر الازء الثاني من ديوانه حعيوان (ديوان

()3

وفاي هاذه القفازة األدبةاة ،كانا

بداياة السامو

والتوول الشعرو ،والتطاور العاا في الاذو ظهار جلةاا فاي مامو اة القصاا د التاي نظمهاا" ،وفاي هاذا
()1

السراج ،نادرة جمةل ،شعراء الراحطة القلمةة ،ا.308

()2

ساالةم ،جااورج ديمتاارو( ،)1977إيلةااا أبااو ماضااي د ارسااا

()3

خفاجي ،مومد بدالميعم ،قصة األدب المهارو ،ا.514

ا.95
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يااه وأشااعاره الماهولااة ،دار المعااارف ،القاااهرة ،ط،1

الااديوان الثاااني ،كااان إيلة اا قااد وضااع قدمااه لااى أول الطري ا ماان الشااا رية المتفوقااة الم تبد ااة فقااد
ار ياارود آفاااق الوجااود والطبةعااة ،دون تهة ا
تصل اص ماان قةااود التقلةااد ،وأ ل ا خةالااه حا ا

وال حااذر"(،)1

وكان ذلك إيذانا حانط ق حقبة شعرية شا رية جديدة ،ت
يكونها أبو ماضي في مهاره ،غةر تلك التي
ح
كان ا

ف ااي مص اار ،ف ااي ديوان ااه األول ،فق ااد تال ا

إبدا ات ااه ،وظه اار ف ااي ديوان ااه الث اااني ،فرس اام ر اه

وفلسفته فةه ،ومن روا ع قصا ده التي تستوقف القارئ في هذا الديوان ،قصةدة " فلسفة الوةاة " التي
تومل معاني إنسانةة جمةلة ،ودالال ٍ

ٍ
مةقة ،وميها قوله

ٍ
والذو نفسه ت
جمال
حغةر
لة

()2

ال يرى في الوجود شةئا جمة
ِ
ويظن اللذا ت فةه فضوال

أشقى تممن َيرى العةش م حار

ت
أحكم الي ت
ناف
َ
اف في الوةاة أ ه

فأحسيوا التعلة
للوها
َ
يزول حتى يزوال
ال تصف أن َ

حالصب تح ما دم َ فةه
َفتَ َمتع ِ

وال ش ااك أن ف ااي ذل ااك رو ااة وجم اااال ،ال س ااةما الا اد وة إل ااى حا ا تح الصة اار ،وإل ااى التف ااا ل ونب ااذ
الص ااوف وال ااوهم ،وت اارب ك اال م ااا ي حت
افو الوة اااة ،وذل ااك أن فةه ااا م ااا يس ااتو التام اال ،والس اارور،
عك اار ص ا َ
والبهاة ،وقد تزامن هذا اليمو الشعرو والفكرو يد أبي ماضي ،مع انضمامه إلاى "الراحطاة القلمةاة"
التي سةعرض لها الباح

فةما حعد.

()1

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.369 - 368

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،ا.255
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وك ااذلك م اان جمة اال قص ااا ده ف ااي ه ااذا ال ااديوان ،قص ااةدة "الفقة اار" الت ااي جعله ااا د ااوة للماتم ااع
حطبقاته ،وأفراده ،للوقوف مع الفقراء ،والموتاجةن ،وميها قوله
أَنا ما وقف

تإال تألندب حال َة التِع ت
ساء
َ
ح َ

الةوم فةكم موتقفي
َ

َ حلتي أ َح حترب حالَقري ت قلوبكم

إن القلوب موا ت ن األهو تاء

بةن ربو كم
لهفي لى الم ت
وتاج َ

يمسي ويصتبح وهو َقةد ت
شقاء

إن الضعةف حوا ٍ
جة لتي ت
ضاركم
َ

الض ت
صرتة ِ
عفاء
ال تقعدوا ن ن َ

إن كان ت الفقراء ال تَازيكم
ولااة

()1

فاهلل يازيكم تن الفقرتاء

غريبااا لااى شااا ٍر كااأبي ماضااي الااذو ملااك هااذا اإلحساااف ،والشااعور حااالماتمع ،أن

تكون له مثل هذه الد وة رغم إقامته في المهار ،فهو لم يي َ تلك الطبقاة المعدماة التاي غفال يهاا
الكثةاارون ،وهااو ييااادو حاساام الفقاراء ،وياايظم شااع ار د ااوة لهاام ،وقصااةدة "الفقةاار" لااى ساابةل المثااال ال
الوصر إذ إن الديوان يضم الكثةر من القصا د ت
الازال التي تستو الوقوف والتمعن.
توالى إنتاج أبي ماضي الشعرو ،مع تطور شا ريته ،وخةاله ،وتعبةره ان أحاسةساه لةصارج
في مامو ة من القصا د في ديواناه التاالي " ،وفاي اام ( )1927نشار ديواناه "الااداول" الاذو تب َاع
في مطبعة مارآة الغارب فاي نةوياورب ،وقاد كتا

مةصا ةال نعةماة مقدماتاه "( ،)2فاي هاذا الاديوان ،دماج

أبااو ماضااي بااةن مشااا ره العفويااة ،وتفا لااه مااع الطبةعااة التااي توااةط حااه ،ومااا يملكااه ماان رقااي فااي
الصةااال ،وبعا ٍاد فااي اليظاار ،كاال ذلااك جعاال األنظااار تتاااه إلةااه فااي الساااحة األدبةااة" ،وأمااا (الاااداول)
()1

المصدر الساب نفسه ،ا.306 -305

()2

خفاجي ،مومد بد الميعم ،قصة األدب المهارو ،ا.514
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فغيي حالقصا د الاةاد التي تعِد من ةون الشعر ،والتاي تمتااز حغياهاا الاوافر فاي الشاعور اإلنسااني،
وفاي اإلحساااف حالطبةعااة ،والوةاااة ،وفااي لطااف أساالوبها ،وبعااد خةالهااا ،وجمااال صااورها ممااا يياادر أن
ياتمع كله لشا ر واحد "(.)1
وكةف ال يرقى هذا الديوان حما فةه من القصا د إلى هذه الميزلة ،وهاذه المكاناة ،وفةاه قصاا د
مثاال قصااةدة "الطااةن" وقصااةدة "الط ساام" ،وقصااةدة "الةتااةم" ،وقصااةدة "الوااار الصاغةر" ،وغةرهااا ماان
القصا د ،فمن جمةل قوله ،وحسن نظمه ،في قصةدة "الطةن" قوله

()2

ت
طةن سا ة أنه ة ا ا ا
نس َي ال تح

ال تتةها و رَبد
ا ا ا هان ه
فص َ
حقةر َ

وكسا ِ
فتباهى
جسمه
الصز
َ
َ

وحوى
المال كةسه فتَمرد
َ

يا أخي ال ت
تمل تب ت
وجه َك تحيي
ومن قوله في قصةدة "الةتةم"

فرَقد
ما أنا َفوم هة وال أن َ ح

()3

إن تو

باب كثةفا
قل لمن يبصر الض َ

الضباب فا ار نقةا

الةتةم الذو يلوح ت
زريا

لة

ت
غرس هة َستطلتع يوما
إ نه َ

ثم ار ةبا وزه ار جيةا

شةئا ،لو تعلمو َن،زريا

لم يكن لةتولد هذا اإلنتاج ،واإلبداع يد أبي ماضي ،فاي ديواناه هاذا لاوال أناه ملاك تواضاعا،
وحبا للبسطاء ،وشعو ار متو ت
اص بهم ،وبوالتهم ،ونبذه للتكبر والتعص  ،فااء موما باد وا
()1

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.372

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "الاداول" ،ا.579

()3

المصدر الساب نفسه ،ا.607
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ت
حا ح

الصة اار ،والتف ااا ل ،و اادم التفرق ااة ،فاس ااتو ديوان ااه ه ااذه اللفت ااة ،واإلش ااارة م اان قب اال الماتم ااع األدب ااي
الموااةط ،والمتاااحع" ،وفااي هااذا الااديوان جأو الاااداولج بلا أبااو ماضااي قمااة ماااده الشااعرو فقااد جاااء
حع اادد كبة اار م اان القص ااا د الم ااألى ح ااالغيى ،والدس اام ،والام ااال ،فك ااان ث ااروة كبةا ارة للراحط ااة ،وللش ااعر
المهارو ،وكسبا ظةما للشعر العربي "(.)1
وم ااا زال أب ااو ماض ااي ف ااي مهاا اره ف ااي أمةرك ااا لةزي ااده ذل ااك زيم ااة ،وإصا ا ار ار ،ل ااى مواص االة
التعبةاار م اا فااي داخلااه ماان همااوم ،ومشااا ر ،وأفكااار لااى مسااتوى الماتمااع الااذو خاارج ميااه ،ولاام
ييسا اه ،فص اارج حمامو ا ٍاة م اان القص ااا د ،ض اامها ديوان ااه ال ارح ااع ،ال ااذو ص اادر ااام ( )1940حعيا اوان
"الصما ل"( ،)2وفي هذا الديوان ،حاول أبو ماضاي الموافظاة لاى صادارته األدبةاة ،وتمةازه الشاعرو،
و ل ااى الصص ااا ص ،والس ااما

ذاته ااا الت ااي اكتس اابها ديوان ااه الس اااب الا ااداول " ،ونا ااد ف ااي الصما اال

الصصا ص ةيها التي وجدناها من قبل في شعر الاداول "(.)3
وقااد ضاام دي اوان "الصما اال" مامو ااة ماان القصااا د المتمة ازة ألنهااا ارح ا
اإلنسااانةة ،والفضااا ل التااي ترقااى حااالماتمع ماان موبا ٍاة ومساااواة ،وح ا

تعباار اان المعاااني

الصةاار والتفااا ل ،والتضااوةة

واإليثار ،و لى سبةل المثال ال الوصر ،انظر إلى قوله في قصةدة " كن بلسما "
أو الازتاء الغة

ت
أحسن وإن لم تا َز حتى حالثيا
من ذا ي ت
كافئ زهرة فواحة
َ

أو َمن يثة

شعور َب حالموب تة إن َغفا
أيقظ
َ
()1

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.369

()2

انظر المصدر الساب نفسه ،ا.369

()4

يبغي إن همى

البلتب َل الم َترتحن َما

لوال ِ
الشعور الياف كانوا كالِدمى

()3

المصدر الساب نفسه ،ا.369

()4

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "الصما ل" ،ا.731- 730
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أحتب

ت
أحغ

فةغدو الكوخ كونا حنة ار

فةمسي الكون سايا مظلتما

وهذه د وة إنسانةة ار عة ،قلما يتيبه إلةها شا ر اش الظروف التي اشاها أباو ماضاي ،ثام
انظر إلى قوله في قصةدة " ابتسم "
المواسم قد َب َد

أ

()1

وتَعرض

مها

ت
لكن كحفي لة َ تملتك تدرهما

و لي لألح ت
رض ت
الزهم
باب ف ه
ح
قل

ت
ت
عدما
حةا،ولس َ م َن األحبة م َ

ت
،يكفةك أن َك لم تزل
ابتسم
َ

قال اللةالتي جر تيي َ حلَقما
َ

قل

ت
جر َ العحلَقما
ابتسم و لئن َ

رح الكآح َة ت
جانبا و ترنما
َ

آب مرحنما
غةر َب إن ر َ
فَل َعل َ

أم أن تصسر حالب ت
شاشة َمغ َيما
َ
َ

تغ َيم حالت ِبرتم تدرَهما
اب ح
أتر َ
وفااي األبةااا

لي في الم تح ت والِدمى

الساااحقة ،إشااارة ماان الشااا ر إلااى أن المغاايم ،والمكسا

ح تح الياف ،وقاربهم ،وفاي األبةاا

الوقةقااي ،هااو فااي كسا ت

د اوةه إلاى التبسام ،والبشاشاة ،والفارحَ ،رغ َام وجاود الشاا ر و ةشاه

حعةدا ن أرضه ،وو يه ،إذ لم ي حظ لةه أنانةة تاعل ميه إنسانا ذاتةاا ،بال رأييااه فاي غربتاه وماا
يملكه من مال ،وميز ٍ
لة متواضعة ،يشاارب الماتماع واإلنساان هموماه وآالماه ،وراح يساهم فاي الاد وة
إلى بياء ماتمع يقوم لى الموبة والتسامح ،من خا ل الايظم الصلقةاة السالةمة التاي ساعى إلشاهارها
بهدف الرقي حماتمعه.

()1

المصدر الساب نفسه ،ا.714
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ديوانه األخير(تبر وتراب):
إن آخر دواوين أبي ماضي الشعرية هو (تبر وتراب) " ،هذا هو االسم الذو اختاره إيلةاا أباو
ماضااي لمامو تااه الشااعرية الصامسااة واألخة ارة ،التااي نااوى أن يصاادرها فااي دي اوان قباال وفاتااه ،ولكاان
القدر لم يمهله إذ توفي في نةويورب ،فقام

(دار العلم للم يةن) في بةارو حاماع الاديوان و بعاه

في يياير ام (.)1(" )1960
وبا ااذلك تكا ااون دواوييا ااه الشا ااعرية التا ااي صا اادر هي (تا ااذكار الماضا ااي) ،و(دي ا اوان إيلةا ااا أبا ااو
ماضي) ،و(الاداول) و(الصما ل) ،و(تبر وتراب).
وقااد ن تشاار دواوياان أبااي ماضااي كاال و ت
احا ٍاد لااى تحاادة ،ولماا كااان حعضااها قااد نفااد تماان السااوق،
ح
وبعضااها اآلخاار لاام يعااد مت او تاف ار فااي كا تحال البلاادان ،حااادر الاادكتور باادالكريم األشااتر إلااى جمااع ه ااذه
الدواوين ،واأل ماال الشاعرية( ،)2و با تهاا فاي مال ٍاد واحاد ،وسامه حاسام " إيلةاا أباو ماضاي األ ماال
الشعرية الكاملة" ،وكان إناا از ار عا ،وقةما ألنه وفر لى القراء الاهد ،و يااء البوا  ،وأصابح تمان
الس ااهولة الوص ااول ل ااى دواوي اان أب ااي ماض ااي ،وال ش ااك ف ااي أن ال اادكتور ب اادالكريم األش ااتر ،ااالت هم
ت
الدق ااة ،والااادير حالااذكر أنااه تاام ا تم اااد هااذه األ مااال الكاملااة مص ااد ار
معااروف ،فااي الشااام حالثقااة ،و ح
ليصوا أبي ماضي الشعرية في هذه الدراسة.
إضاءة حول"الرابطة القلمية" وأثرها في شعره:
إنه من الضرورو حمكان ،خ ل رض الباح

ت
وء لاى
لوةاة الشا ر وشعره ،أن يسحلط َ
الض َ

أحااد أهاام الااد ا م والركااا ز ألبااي ماضااي فااي مسااةرته الشااعرية فااي المهااار إذ كااان انضاامامه إلااى
()1

السراج ،نادرة جمةل( ،)1986ث ثة رواد من المهار ،دار المعارف ،القاهرة ،ط ،1ا.134

()2

انظر إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ا.74-73
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"الراحطة القلمةة" في نةويورب ،بداية اندفا ه وتألقه ،وب ار ته وشهرته في الماال الشعرو " ،ففي لةلاة
العش ارين ماان نةسااان ،ااام ( ،)1920ولتااد
اللبيااانةةن ،والسااوريةن ،كان ا

فك ارة الراحطااة فااي مال ا

الغة ارة لااى األدب العربااي تتله ا

المؤلم ااة يلع ااج ف ااي قل ااوبهم ،وك اال م اايهم ي ااتلم

ضاام حاقااة ةبااة ماان الشااباب

فااي نفوسااهم ،واألسااف لااى حالتااه

إح اادى الس اابل إلقالت ااه م اان ثرت ااه الطويل ااة ،وجم ااوده

الثقةل"(.)1
وماان الطبةعااي فااي راحطااة يوماال ميتساابوها هااذه الهمااوم ،وتلااك الغةارة لااى أدبهاام العربااي ،أن
يبزغ من بةيهم شا ر كأبي ماضي الذو حمل الهم والفكر ةيه ،فكان انضمامه لهذه الراحطة ،دافعا
لااه فااي اسااتاماع مااا لديااه ماان قااد ار  ،وأفكااار ،ومشااا ر ،ومواه ا

أدبةااة وشااعرية ،وصااقلها لةصاارج

بيتاج شعر حو ار ع وممةز.
وصار الراحطة القلمةة أم ار و تاقعا حةز التيفةذ ،حعد االجتماع الساب لتأسةسها حأسبوع " ،فاي
الثااامن والعشارين ماان إبرياال اام ( )1920أصاابو

الراحطااة القلمةااة حقةقااة واقعااة ،ففااي اجتماااع لهاام

يد جبران ،قرر الماتمعون إخراج الامعةة إلى حةز الوجود وتسمةتها حاسم الراحطة القلمةة "(.)2
وبطبةعة الوال ،ضم
ومةصا ةاال نعةمااة ونسااة

الراحطة مامو ة من األدحاء " كان من أ

مها من الشعراء جبران،

ريض اة ،ونعةمااة الواااج ،وأسااعد رسااتم ،وإيلةااا أبااو ماضااي ،ورشااةد أيااوب،

()3
كأو مؤسسة ،أو جمعةة أخرى " تولى جبران
وندرة حداد ،ونعمة أيوب ،وجمةل حطرف الولوة"  ،و تح

ر اسة الراحطة ،ومةصا ةل نعةمة مستشارها "(.)4

()1

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.21

()2

السراج ،نادرة جمةل ،شعراء الراحطة القلمةة ،ا.81

()3

خفاجي ،مومد بدالميعم ،قصة األدب المهارو ،ا.83

()4

المصدر الساب نفسه ،ا.83
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وماان الضاارورو لهااذه الراحطااة ،أن يكااون لهااا ماان يتبيااى نشاار إنتاجه اا ،وقااد كااان ذلااك فبعااد
قةامهااا "،أصاابو

جرياادة السااا ح لسااانها اليااا

 ،وصااوتها الماادوو ،وصاادر أ ااداد ممتااازة ميهااا،

تصور الوةاة األدبةة في المهار ،وتتودر ن نشاط الراحطة القلمةاة وأ ضاا ها"( ،)1وذلاك مماا أخاذ
بةد الراحطة وأ ضا ها ،فأصبح صوتهم مسمو ا.
وبعد انضمام أبي ماضي للراحطة ،ظهر في شعره ساما

وخصاا ص مةزتاه ان غةاره ،بال

وزادته إتقانا ورفعة جعلته مول قبول ،وموط أنظار وأسماع مان قبال المتااحعةن للشاعر فاي المهاار،
والموةط االدبي " ،في حةاة الراحطة نضا

شا رية أبي ماضي ،وبلغا

قماة نضااها ،فكاان شاعره

يوانااا للشااعر المهااارو الاديااد ،فااي روحااه ،وأفكاااره ،وخةاالتااه ،وصااةاغته ،لقااد كااان شااا ر الراحطااة
األكباار"( ،)2وانعك ا

هااذا التمةااز ألبااي ماضااي ،لااى شااهرته فااي الماتمااع الااذو يتاحعااه م ان قري ا

وبعةد لةزيده ذلاك نفاوذا وكماا أدبةاا ال يساتهان حاه " ،ي حاظ قاراء أباي ماضاي ،دا ماا أناه باةن ساا ر
إخواناه فااي الراحطاة القلمةااة أكثارهم نظمااا ،وأ اولهم فااي شاعره نفسااا ،وأكثارهم اسااتعماال للقافةاة الواحاادة
وأوفرهم نظما للمطوال

الشعرية "(.)3

وإن الشا ر إذا وجد من يد مه ويوتضيه ،فإن ذلاك ساةرفع مان معيوياتاه ،وبالتاالي إنتاجةتاه
كما ونو ا ،األمر الذو يرقى حه إلى التمةز ،ويرى الباح
انضاامامه للراحطااة القلمةااة ،فقااد أخااذ

أن هذا ما حصل ماع أباي ماضاي خا ل

بةااده فااي غربتااه ومها اره ،و وضااته حمااا يمكاان تعويضااه فااي

المهار ،وال بد تمن ذكر أن أحا ماضي ،كان في األصل يملك أرضا خصبة ،مكيته من التفا ل مع
ٍ
إحساف وتفكر ،ويتطلع لما هو أجمل وأفضل وأروع.
كل ما توفر له من د ا م ،وركا ز ،فهو ذو

()1

المصدر الساب نفسه ،ا.85

()2

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.367

()3

المصدر الساب نفسه ،ا.369-368
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وأما تحصة أبي ماضي من نتاج الراحطاة وإصادارها األول ،فكانا

لاى قادر همتاه و زيمتاه،

وإصا ارره الاذو رافقاه ،فقاد " أصادر الراحطاة القلمةاة مامو تهاا االولاى ،مان نتااج أ ضاا ها العاااملةن
وقد سمتهم ماال ،وفةها خم

قصا د مصتارة ألبي ماضاي ،ثا ر ميهاا صادر فاي الاديوان الثااني

وهم "فلسافة الوةاااة" ،و"لاام اجاد أحاادا" ،و"ابيااة الفاار" واثيتااان تضااميهما ديواناه الثالا  ،وهما "المساااء"
و"نواان"( ،)1واحت اواء اإلصاادار األول للراحطااة لااى خم ا
وتمةزه ،وأنه قطع شو ا لة

قصااا د لشااا ٍر واحااد ،داللااة لااى تمكيااه

حقلةل في مشواره الشعرو.
باازوال أ ضااا ها " فبعااد أن تااوفي جباران ،وتااوفي

وفةمااا يصااص نهايااة ال ارحطااة القلمةااة ،فكانا

رفاقااه ماان حعااده ،و اااد مةصا ةاال نعةمااة إلااى لبيااان ،سااكت

أق ا م الراحطااة ،وصاام

البلباال المغا حتارد،

وانطو حانطوا ها صفوة مشرقة ار عة"( ،)2وباذلك خسار األدب العرباي ،أ مادة شاامصة ،كانا
له حاإلبدا ا

رتافادا

التي تدفع حه إلى التاديد ،والتودي  ،والتطوير.

تعبير الشاعر عن حالته في أميركا:
كان لوالة أبي ماضي في مهاره ،نصة
قصةدة "وداع وشكوى" التي ميها قوله
أصبو

حة

اليف

من أشاعاره ،فقاد بار ان ذلاك فاي حعا

()3

تصشى أذى
ال َ

الويةن فتإنما
نفسي اخلدو،ود ي
َ

()1

أبدا،وحة

الفكر يغدو مطَلقا

عةد الةو تم،أن نتَشوقا
جه هل،ح َ

هذو هي "الِدنةا الاديدة" فانظرو
إني ضمي

قصاا ده ،مثال

ضةاء العل تم كةف تألقا
فةها
َ
هر موتنقا
في أهلها،و َ
العةش أز َ

ت
وةاة شهةة
لك ال َ

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ا.21

()2

خفاجي ،مومد بدالميعم ،قصة األدب المهارو ،ا.90

()3

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،ا.283
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وفااي هااذه األبةااا  ،تعبةاار واضااح ماان الشااا ر ،اان ماادى االرتةاااح ،واالنفتاااح الحلاذين القاهمااا
الموقاف ياد و نفساه إلاى تارب الوياةن والشاوق

في مهاره أمةركا خصوصا الفكرو ميهما ،وفي نفا
ط من العودة إلةه.
للو ن ،وكانه تيئ َ وأحتب َ
حنين الشاعر إلى مصر:

إن االنفتاااح الااذو اشااه أبااو ماضااي فااي مها اره أمةركااا ،ومااا تةساار لااه ماان أسااباب ال ارحااة،
ووسا ل التعبةر ،لام ييس تاه ت
(مص َار) التاي مكا

فةهاا تحقباة مان ماره ،فلام تَهان لةاه ،وماا ذاب تحصلا ت

شااا ٍر كااأبي ماضااي ،فقااد صاارف لهااا جاازءا ماان مشااا ره ،و باار اان شااوقه واحت ارمااه لهااا ،وتقااديره
لشعبها ،ومن ذلك قوله في قصةدة " صاح
لة

الوقوف لى األ

القلم "

تل تمن خلقي

ٍ
بياسةة
لكن(مص ار) ،وما نفسي
ص َرف
َ

()1

()1

وال البكاء لى ما فا َ تمن تش َةمي
ت
ت
الهرتم
ملةك َة الشرق ذا َ الحيةل و َ
ت
ص تم
نفسي العثَ َار ،وال نفسي من َ
الو َ

ت
الصبا فةها فما َخ تش َة
َ
شطر ح

()2

ٍ
كالياوم ِ
الز ت
هر أوجههم
تفي تفتةة ح

مافةهم غةر مطبوٍع لى الكرتم

ت
أيديهم
ال يقتبضون مع الألواء َ

مع األََزتم
وقلما جاد ذو َوف ٍر َ

المصدر الساب نفسه ،ا.383

()2

الوصم لوقه العار.

()3

الألواء المشقة والشدة وضة العةش.
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()3

الزيارة األخيرة لوطنه (لبنان):
إن اإلنسان مهما قس

لةه الظروف ،وذه

فا ار من مو يه ومسقط رأسه ،ومهما وجد مان

أسااباب ال ارحااة فإنااه ال بااد أن يظاال حباال الوصاال والشااوق مماادودا إلااى و يااه األصااةل ،وهااذا ماا كااان
لةه أبو ماضي في مهااره فاي أمةركاا ،فظال يتطلاع إلاى زياارة لبياان ،حتاى تام لاه ذلاك " ،وفاي أول
تةح ألباي ماضاي توقةا أميةاة ،الماا تمياهاا وتطلاع إلةهاا وهاي العاودة إلاى لبياان،
ام ( )1949أ َ
حعد تهارة دام

حوالي أربعةن اماا ،فقاد د تاه ميظماة الةونساكو لوضاور ماؤتمر تقاد فاي بةارو ،

حصفته ممث للصوافة العربةة ،في المهار الشمالي  -أو الوالياا

المتوادة األمريكةاة  -ولباى أباو

صتحد ٍق أن ةيةه ستكتو ن حمرأى و يه الوبة  ،حعد هذه الغةبة "(.)1
ماضي الد وة ،غةر م َ
وقد بر أبو ماضي ،ن مشا ره تااه و يه لبيان ،من ح ٍ وشو ٍق ور ٍ
غبة في الوصل ،في
أكثاار ماان مياساابة وموقااف فااي قصااا ده ،و لااى ساابةل المثااال ،ال الوص ار ،قولااه فااي قصااةدة "و اان
الياوم"

()2

ت
حدق  ..اتذكر َمن أَنا
و َن الِياو تم  ..أَنا هيا ح
ت
البعةد فتى غري ار أ حرَ َيا
أََل َمو َ في الماضي
َجذ َال َن يمرح في حقولتك كاليسة تم م َدنتد َنا
أََنا ذلت َك الولد الذو دنةاه كان
أَنا تمن تمة ت
اه َك قطرةه فاض
َ
َ

َههيا
جداول تمن َس َيا
َ

()1

السراج ،نادرة جمةل ،ث ثة رواد من المهار ،ا.116

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "تبر وتراب" ،ا.850-849
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أََنا تمن ت َارتح َك َذرةه ماج

مواك َ تمن ميى

ت
ت
حماد َب فاغتََيى
لبل غيى
أََنا تمن
ةور َب ب ه
حمل الط َق َة والبشاش َة تمن ربو ت َك للِدنا
َ
فالمرء َقد ييسى المسيء المفتَ ترو والم ت
وسيا
َ
ت
المو ت يا
لكيه مهما َس هةها َ يسلو ح
وكااأن الباحا ا

به ااذا الش ااا ر المه اااجر ،ي ااذرف الاادموع ،ويبا ا

عبا ار اان الوي ااةن،
الش ااكوى ،وي تح

ويعتصر قلبه ألما ،ثم ت ت
ساقط دموع الفرح ،نعم فرحا بر يته لمو يه ،ومسقط رأسه ،لبيان.
حياته االجتماعية الخاصة:
تتمثل هذه الوةاة في شريكة حةاته ،وأبيا ه أما زوجته(دوروثي) فقد تعرف إلةهاا فاي مهااره،
وتزوجهااا هياااب ولااه ميهااا ث ثااة أبياااء" (دوروثااي) أو (دورا) كمااا تااد ى تاادلة  ،هااي البي ا
لياة

موسى دياب و(كاترين ساحا) ،وهي أخ

الكباارى

ايدة وسلمى و(أولغا) و(ألاة ) و(جاورج) ،تعارف

لةهااا إيلةااا ااام ( ،)1918حااةن ماال مواار ار حارياادة والاادها -جرياادة م ارآة الغاارب اليةويوركةااة -ثاام
خطبهاا فاي ( )4/15مان العاام نفساه ،وبعاد ااامةن اقتارن بهاا فاي ( )1920/4/25وهاو لاى وشااك
إتمام الوادية والث ثاةن ،فأنابا

لاه (رتشارد) فاي ( ،)1922/2/23و(إدوارد) فاي (،)1924/1/17

و(روبر ) في ( ،)1933/5/1وظل

()1

إلى جانبه حتى وفاته"(.)1

ساالةم ،جااورج ديمتاارو( ،)1977إيلةااا أبااو ماضااي د ارسااا

ا.43
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يااه وأشااعاره الماهولااة ،دار المعااارف ،القاااهرة ،ط،1

وفـــــــــــــاته:
" ما

إيلةا في الراحع والعشارين مان ناوفمبر اام ( )1957ان ثمانةاة وساتةن اماا ( ،)1فقاد

رحل أبو ماضي ن الدنةا ،وبقي شعره وأثره حاض ار بةن موبةه ،وموبي األدب ،والشعر.
والااادير حالااذكر ،أن أحااا ماضااي كااان قااد شااغلته قضااةة المااو فااي أواخاار حةاتااه وكأناه كااان
يستشاارف ذلااك ،فقااد باار يهااا فااي ديوانااه األخةر(تباار وت اراب) ،إذ أخااذ يشااةر إلااى أن الاادنةا از لااة،
والوة اااة فانة ااة ،وال ب ااد م اان التسا الةم له ااا ،وق ااد ظه اار ه ااذه اإلش ااا ار جلة ااة ف ااي قص ااةدته (إن الوة اااة
قصةدة) ،التي يقول فةها

()2

قبور كأَنما ال ت
ما لحل ت
ساك هن

ت
صور الماضةه
فةها َوَقد َحو الع َ

ت
قبليا
يةن الكثةرَة َ
َ و الم َ

ولسوف تطوييا وتبَقى خالتةه
َ
الاباتبر والملوب العاتةه
أَ َ
ين َ

المها و ةونها وفتونها
أَ َ
ين َ

ت
القضاء القاسةه
كف
َس َوَقتهم ِ

زالوا تم َن الِدنةا كأَن َلم يوَلدوا

أبةاتها ،والمو تفةها القافةه

الوةاة قصةدةه أ مارنا
إن
َ
ظ َك في الِياوم وحسيها
َمتتحع لتوا َ

لسوف تمضي والكواك
ف َ

ت
حاقةه

()1

خفاجي ،مومد بدالميعم ،قصة األدب المهارو ،ا.504

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "تبر وتراب" ،ا.923
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المبح الثاني :طبيعة شعر أبي ماضي:
إن شااا ار كااأبي ماضااي ،وبعااد مسااةرته التااي اارض ت
الباح ا
تسما

ولفتا

استوقف

ت
الباح

لماماال موطاتهااا ،كااان لشااعره

لتما لها تمن أثر في بةعة شعر أبي ماضي حصورة امة ،وتكوين

ت
السما
موضو اته الشعرية حصورة خاصة ،ويمكن إجمال أبرز هذه ح

لى اليوو اآلتي

أوالً :تأثره البارز بالقيم اإلسالمية ال سيما القرآن الكريم
يظهاار هااذا التااأثر ماان خا ل اسااتصدام أبااي ماضااي كثةا ار ماان المفااردا  ،والعبااا ار  ،الموجااودة
فااي الق ارآن الك اريم وتوظةفهااا فااي كثةا ٍار ماان قصااا ده التااي باادورها زاد

الاايص الشااعرو أناقااة ،وقااوة،

ومتانة ،وبالتالي يظهر مدى ا تح ع أبي ماضي لى الثقافة اإلس مةة.
وقد تتبع الباح

هاذه الصاصاةة فاي أشاعار أباي ماضاي ،وجماع أنموذجاا ٍ مان األبةاا  ،مان

قصا د متفرقة بةن دواوييه ،ميها لى سبةل المثال ال الوصر ،مع اإلشارة إلى الشاهد
يقول في إحدى قصا ده
فرى أَهَلها تنةاما َكأَ ت
َأَ
هل ال ا ا ا ا
ََ

ا ا َك ت
هف ال َجل َبة وال ضوضاء

()1

ت
ص ا هة مشااهورة ،ورد تذكرهااا فااي الق ارآن الك اريم فااي سااورة
والحااظ اسااتصدامه لعبااارة (أهاال الكهااف) وهااي ق ح
الكهف.
ويقول في قصةدة أخرى
الشهاب
وء تح
ا ا اال جعليا الد َ
لةل ض َ

َنهتدو تح ِ
الضوىَ ،فتإن َ س َع َ اللة ا ا ا ا

()2

()1

األشتر ،بدالكريم ،األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "الاداول" ،قصةدة (الوار الصغةر) ،ا.577

()2

المصدر الساب نفسه ،قصةدة(في القفر) ،ا.589
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وهي ا ااا اس ا ااتصدام ب ا ااارة ( س ا ااع

ه ا ااذه العب ا ااارة ف ا ااي اآلي ا ااة الكريم ا ااة " َواللة ا ا تال تإ َذا

اللة ا اال) ،إذ ورد

َ س َع "(.)1
ويقول في أخرى
رت
ضي المهة تمن يهم
َ َ

()2

وب َيعفو ن َكثةر

وهيا استصدام اسم من اسماء ب الوسيى ،وهو (المهةمن).
ويقول في أخرى
ت
ظام الي تص َرة
واتركوا هذو الع َ

فاحتبسوا األَدمع في آ ت
ماقكم
َ
وهيا استصدام بارة (العظام اليصرة) ،التي ورد

()3

اما ن تص َرة "(.)4
في اآلية الكريمة " أَتإ َذا كيا ت َ
ظَ

ويقول في أخرى
هو َجية الصحلتد التي متحيي تبها
َ

()1
()2

رسل الهدى تقدما َبتيي ت
اإل ت
نسان

()5

التكوير .17

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة (مسرح العشاق)،

ا.482
()3
()4
()5

المصدر الساب نفسه ،قصةدة(الشا ر واألمة) ،ا.274
الي تاز ا

.11

األش ااتر ،ب اادالكريم ،إيلة ااا أب ااو ماض ااي األ م ااال الش ااعرية الكامل ااة ،ديا اوان "ت ااذكار الماض ااي" ،قص ااةدة(في س اابةل

اإلص ح) ،ا.192
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ت
اك َخةاهر أَم َجياة الصل تاد التتاي
في اآلية الكريماة " قال أَ َذل َ

والحظ استصدام جملة (جية الصلد) ،وقد ورد
و ت َد احلمتقو َن َك َان

َلهم ج َزاء وم ت
ةر "(.)1
ص َا
َ ََ

ويقول في أخرى
فكأَنهم أَ ااز َنص ٍل َخ تاوَية(.)2
َ

اجتاح ماتاح الع ت
ملوكها
روش َ
و َ
وانظر استصدامه بارة (أ ااز ٍ
نصل خاوية) التي ورد

في اآلية الكريمة " سصرها َلة تهم سابع َلة ٍ
اال
َ ََ َ
َ َ َ

وثَم تانة َة أَيا ٍم حسوما َفتَرى الَق ت
صرَ ى َكأَنهم أَ َااز َنص ٍل َخ تاوَي ٍة "(.)3
َ َ َ
َ َ
وم ف َ
ةها َ
َ
وتقف معه حةن يقول
ال تَاز ي فالمو لة ي ت
ضةرَنا
َ َ

ياب َحعده ونشور
َفَل َيا تإ ه

()4

وأ ت
َمع ا تان اليظ اار هي ااا ف ااي معي ااى البةا ا  ،وتس االةم الش ااا ر لقض ااةة البعا ا
لمفردتي(إياب) و (نشور) ،وبهذه األنموذجا
وتأثره الالي حالثقافة اإلس مةة ،وذلك لاة
ت
الصاالة حالمساالمةن ،فااي العااادا
ح
التأثر حالثقافا

حع ااد الم ااو  ،ث اام اس ااتصدامه

وغةرها ،ت
يتضح اقتباف أبي ماضي تمن القرآن الكريم،
لةاه و لاى أمثالاه ألن مساةوةوا الشارق شاديدوا

حغريا

والتقالةااد ،فهاام يعةشااون بةاايهم ومعاام ،ويصااالطوهم ،وهااذا تماان دوا ااي

األخرى.

()1

الفرقان .15

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملاة ،دياوان "إيلةاا أباو ماضاي" ،قصةدة( صار الرشاةد)،

ا.285
()3
()4

احلواقة .7

األشتر ،بدالكريم ،األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "الصما ل" ،قصةدة(الدمعة الصرساء) ،ا.680
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ثانياً :تعلقه بالطبيعة وحبه لها
إن أحا ماضي في كثةر من أشعاره ،ال يكاد يغادر الطبةعة ،أو يبتعد يها ،حتى يعود إلةها،
ت
وموظف ااا م ااا توحة ااه إلة ااه م اان أفك ااارٍ ،وص ا ٍ
اور ،و ب ااا ار  ،ف ااي ش ااعره ال ااذو يرافق ااه ف ااي أحوال ااه
معتبا ا ار،
ومياسباته ،فالطبةعة كان
وتظهر للبا تح

موردا ر ةسا ،ورتافدا م تهما له ،في مسةرته الشعرية.

هذه الصاصةة ،مان خا ل تفواص أشاعار أباي ماضاي التاي تتعلا حالطبةعاة،

ومكوناتها ،فع سبةل المثال ال الوصر ،انظر إلى قوله في قصةدته (الساةية)

()1

ولكيتيي أحكي وأَندب َزهرة

جياها ولوعه حالز ت
هور َلعوب
َ

يول الفار ت ق َد جفوتن َها
رآها ِ

ويلقي لةها تتحب َره فةذوب

وييف

ت
ور لؤلؤا
ن أ طافها الِي َ

و َاد تإلى مغياه وهو َ روب

فعالاها حتى استو في يمةيه
َ
وشاء فأَمس
َ

اإل ت
في ت
ناء ساةية

ت
فار أبو ماضي ،في هذه األبةا
ي ح

من الط تحل ما ضم

لةه جةوب

ةن وقلوب
لتتش َب َع ميها أ ه

إحساسه المفعم والغزيار حوا

الطبةعاة ،وتقاديره لهاا الاذو

ييبااع ماان إنسااانةته المرهفااة التااي تيكاار لااى ماان يقطااف األزهااار ،ويورمهااا بةئتهااا ،ثاام يوبسااها رهةيااة
إناء لةستمتع بر يتها " ،تمتد إنسانةة أبي ماضي إلى كل حي لى وجاه األرض حتاى حاقاة الزهار

()1

األشتر ،بدالكريم ،األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "الاداول" ،ا.561
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الت ااي تا ازين به ااا الموا ااد والواا ا ار  ،ي اارى فةه ااا غة اار م ااا ا ت اااد الي اااف أن ي ااروه ،ف ااإذا ه ااي ف ااي نظا اره
(ساةية) ألن مكانها لة

الموا د والوا ار  ،بل الودا

والوقول "(.)1

أحساان أبااو ماضااي الامااع بااةن إنسااانةته ،وشااا ريته ،والطبةعااة الموةطااة حااه ،م ت
يكا ار كاال قبااةح
يراه ،وموببا لتك تحل جمةال ،فأبةاتاه الشاعرية الشاا رية السااحقة ،بال قصاةدة (السااةية)كلها -وهاي إشاارة
إلااى الزه ارة -تع اِد ماان أكباار األمثلااة واألدلااة ،لااى تعل ا أبااي ماضااي حالطبةعااة وحبااه لهااا ،والمتصاال
حشااعوره ومشااا ره اإلنسااانةة ،اتصاااال وثةقااا متةيااا ،ف ازاد

هااذه الصاصااةة تشااعر أبااي ماضااي جماااال،

وجعلتااه أكثاار قربااا واتصاااال حااالماتمع ،إذ إن معظاام الياااف لااى ساااةتهم يوبااون الطبةعااة ،والتغيااي
الذود يها ،وهذا ما لمسه ت
بها ،بل و ت
الباح

ت
أشعار أبي ماضي.
في جزٍء من

لقااد تشا أبااو ماضااي الطبةعااة ،وكااان ياااد نفساه فةهااا " ،ال نظاان أن شااا ار أحا
أكثاار ممااا أحبهااا أبااو ماضااي ،لقااد انعك ا
وانعكس

الطبةعااة

جمالهااا فااي نفسااه ،وصاافاء سااما ها ف اي صاافاء ألوانااه،

ذوبة مةاهها في ذوبة ألفاظه ،ودقة نوامةسها في دقة م حظاته "(.)2
تمثاال ها ت
اذه الشااهادا  ،وغةرهااا ،ال تااأتي تج ازفااا ولكيهااا تك اون نتةاااة لمااا تذوقااه أصااوابها فااي
َ

أشعار أبي ماضي ،وما لمسوه من

قة الشا ر حالطبةعة ،تلك الع قة التي ربما حرم ميها شاعراء

ظفوهااا غةار هاذا التوظةااف الاذو أخرجاه أبااو ماضاي ،فااي
آخارون ،أو لام يوساايوا التعبةار يهاا ،أو و ح
مقطو اته الشعرية.

()1

اليااا ورو ،ةسااى( ،)1951إيلةااا أبااو ماضااي رسااول الشااعر العربااي الواادي  ،دار الطبا ااة واليشاار ،مااان ،ط،1

ا.41
()2

صااةدح ،جااورج( ،)1956أدبيااا وأدحا نااا فااي المهاااجر األمريكةااة ،معهااد الد ارسااا

ا.196-195
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العربةااة العلمةااة ،القاااهرة ،ط،1

ثالثاً :عالقته المتينة بالمجتمع
ٍ
عبا اار اان هما ااوم
إن المتَتَتب ا َاع ألشا ااعار أب ااي ماضا ااي ،يا ااده فا ااي مواض ااع ومياسا اابا كثةا ارة ،ي تح
الماتماع ،وقضاااياه ،ومشاك ته ومااا يتعلا بهااا ماان قريا  ،أو حعةااد ،فكاان أبااو ماضاي يظهاار ما ت
ادافعا
ن ماتمعه ،دا ت ةا إلى كل ما فةه ص حه وسموه ،ناتبذا للسلوكةا
الباحا ا  ،أن م اان خة اار ت
وي اارى ت
األدل ا تاة ل ااى بة ااان ق ااوة
الصصةصة التي اتسم

ت
دن
التي ت ح

الماتمع وبةئته.

ق ااة أب ااي ماض ااي ح ااالماتمع ،وه ااذه

بها معظم أشعاره قصةدة (الفقةر) التي يعاالج فةهاا أباو ماضاي ،قضاةة ال

يكاد يسلم ميها ماتمع وهي الع قة بةن األغيةاء والفقراء ،ود وته األغيةاء إلى دم إغفال الفقراء،
أو التكبر لةهم ،ومن أبةاته في هذه القصةدة ،قوله
للغيي المست تع تز تح ت
ماله
قل
ت
َ ح
ح

مه لقد أسرف َ في الص َة تء

أخوب تمن ٍ
ةن و تمن
جتب َل الفقةر
َ

ةن جتبل وم ت
ٍ
ماء،ومن ٍ
اء
َ

َف تم َن القساوتة أن تكون م َيعما

هن مصات ٍ وب تء
ويكو َن ر َ
حغةر تك ت
في حةن قد أمسى ت
ساء

وتظل ترفل حالورير أما َمه
ح

()1

()1

ت ()2

ت
ت
ت
إسعافه
حالدييار في
أتض ِن

وتاود حاآلالف في الفوشاء

كفةتَه
أنصر
أخاب فإن فعل َ َ
َ

ذل السؤال و تمي َة البص تء

األش ااتر ،ب اادالكريم ،إيلة ااا أب ااو ماض ااي األ م ااال الش ااعرية الكامل ااة ،ديا اوان "إيلة ااا أب ااو ماض ااي" ،قص ااةدة (الفقة اار)،

ا.305
( )2ت
أتض ِن أتبصل .
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تضمي
إن هذه األبةا َ ،
ماتمع ميهما ،فكانا
يصلو
ه

هدفا نبة  ،وغاياة مثلاى هاي الوصال والعطااء ،باةن شاريوتةن ،ال

د اوة جاادة ترماي لتماساك الماتماع ،كةاف ال والشاا ر ابان الماتماع،

وميااه ،ولااه " ،إن أحااا ماضااي يسااةر فااي شااعره ضاامن حاادود الماتمااع ،وأهااداف تيبااع ماان الماتمااع،
وتسااتمد قوتهااا ،و مقهااا ،ورو تهااا ماان إخ ا ا صاااحبها فااي خدمتااه ،وماان حةاااة اجتما ةااة مثالةااة،
يد و إلةها جاهدا "(.)1
وإن
أكس ا

قااة أبااي ماضااي مااع الماتمااع ،وتكريسااه لااازء كبةاار ماان نتاجااه الشااعرو لهااذه الغايااة،

أشااعاره اتحعااا مرموقااا ،جعلهااا توتاال مكانااة رفةعااة فااي الوسااط األدبااي ،وتتساام حصاصااة ٍة قلمااا

نادها في أشعار غةره من الشعراء وهي إظهار الع قة حالماتمع وما يتعل حه ،األمار الاذو جعلاه
ظ ح ااه أق ارن ااه م اان الشااعراء ف ااي ذل ااك الو ااةن ،ذل ااك أنا اه ك ااان ص ااو الي اااف،
يلقااى قبا اوال ،ربم ااا ل اام يوا ا َ
وس حهم.
رابعاً :الدعوة إلى التفاؤل ونبذ التشاؤم
برز هذه المةازة ،جلةاة فاي قصاا د أباي ماضاي بال حإنهاا أصابو

اتحعاا ألشاعاره فاي كثةار

ماان مياسااباته ،وأحوالااه الشااعرية فكااان يااد و إلااى اليظاار للوةاااة ،نظ ارة موبا ٍاة وتفااا ل ،واستبشااار،
واالبتعاد ن كل قبةح ،وكل ما من شأنه التضةة
أشعاره م ار

لى اإلنساان فاي حةاتاه ،فتارجم د وتاه هاذه فاي

ديدة ،ومن ذلك ،لى سبةل المثال ال الوصر ،قوله في قصةدة (فلسفة الوةاة)
داء
أيهذا الشاكي وما حك ه

كةف تغدو إذا غدو

إن شر الاياة في األرض نف ه

تتوقى،قبل الرحةل،الرحة

لة

()1

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.374

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،ا.255
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()2

وترى الشوب في الورود ،وتعمى
هو

أن ترى فوقها اليدى إكلة
من يظن الوةاة بئا ثقة

هء لى الوةاة ثقةل

ٍ
جمال
والذو نفسه حغةر
لة

ال يرى في الوجود شةئا جمة
ِ
ويظن اللذا ت فةه فضوال

أشقى ممن يرى العةش م ار

ت
أناف
أحكم الياف في الوةاة ه
فتمتع حالصبح ما دم

للوها فأحسيوا التعلة
يزول حتى يزوال
ال تصف أن
َ

فةه

متلتاىء حمشاا ر التفاا ل،
ي حظ في هذه األبةا  ،كما هو الوال في غةرها أن أحا ماضاي م َ
واالستبشار ،وإال لما غل

لى ٍ
كثةر من أشعاره هذا الطاحع فهاو لاى قيا ٍاة أن الاماال والتفاا ل،

مغروسااان فااي الاايف  ،ثاام ييطلقااان إلااى الموااةط ،وبهمااا تغاادو الوةاااة أفضاال ،وقااد أكااد الشااا ر(زهةر
مةاارزا) ،وجااود هااذه المة ازة يااد أبااي ماضااي وأشااار إلةهااا إذ قااال " إن التفااا ل نز ااة إنسااانةة مةقااة
الا اذور فااي نف ا

الشااا ر"( ،)1وهااذه شااهادة تبااةن ماادى تأصاال هااذا الطاااحع ،يااد أبااي ماضااي الااذو

سر ان ما صار خاصةة ،وسمة تمةز بها أشعاره.
يضاف إلى ما سب

أن أحا ماضي ماا كاان لةتبياى هاذه الاد وة الامةلاة ،إال لتةغة َار مان حاال

الماتمااع ،إلااى مااا هااو أفضاال ،وأن التغةةاار يا ا

ايء ماان التفااا ل ،والتطلااع لألحساان،
أن يصااوبه شا ه

" أما أسلوبه الشعرو ،فهو مشر هق وم ٍ
غر كروحه الشا رة ،نقرأه فيشعر حأنيا في حاجة إلاى أن نايف
اور مشارقة ،نشااةطة ،وأرجا ٍال م ت
اان أنفساايا غبااار اآلالم ،والشااقاء ،والتشااا م ليسااتقبل الوةاااة بثغا ٍ
توفازة

()1

إيلةا أبو ماضي شا ر المهار األكبر( ،)2002دار العودة ،بةرو  ،ط ،1ا.79
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لإلنط ق في مةدان السعادا  ،مع فراشا

الربةاع ،وغازالن القفاار ،وبويااجر مساتعدة للغيااء والمارح

مع ضفادع الغدران ،و ةور السماء ،وجيادب الوقول"(.)1
ولااة

هياااب أجماال ماان ه اذه ال اد وة ،وال أروع ماان ه اذه ال تحس امة ،وال أنقااى ماان ه اذا الط ااحع،

جمعهم شا ر مهارو ،لام تشاغله حةاتاه فاي المهاار ،أو تيساةه ،ثوابا

ربماا فقادها مان يعاةش لاى

أرضه ،وبةن ماتمعه.
ويادر حالباح

التيبةه إلاى أن لشاعر أباي ماضاي ،ساما ٍ  ،ومةا از ٍ أخارى يمكان إفرازهاا مان

تاحع ،أو مهت ٍم حشعر أبي ماضي ،وذلك مما ال يتسع الماال لذكره.
أو م ٍ
قبل ح
أبرز العوامل المؤثرة في الشاعر وشعره:
وفي نهاية هذا الفصل الذو رض فةه ت
الباح

أهم الاوان

المتعلقة حوةاة الشا ر ،وشاعره

فإناه اسااتصلص أباارز العواماال التااي كاان لهااا أثاار فااي حةاااة إيلةاا أباي ماضااي ،ومسااةرته الشااعرية التااي
يمكن إجمالها فةما يلي
أوال الموتهبة الشعرية التي ظهر فةه م حت
بك ار.
ثانةا األوضاع واألحوال لى اخت فها التي كان

تمر بها الب د العربةة آنذاب.

ثالتثا الظروف الصعبة التي مر بها أبو ماضي ،في مو يه لبيان.
ارتحعا تهارته إلى (مصر) ،وإقامته فةها مدة من حةاته ،وإتقانه العربةة فةها ،وتمكيه ميها.
ت
خامسا هارته إلى الواليا
()1

المتودة األمريكةة.

اليا ورو ،ةسى ،أدب المهار ،ا.374
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ت
سادسا إتقانه اللغة اإلنالةزية ،ثم ا تح
ساتحعا

ه لى األدب األمريكي وغةره تمن اآلداب.

مله في التورير ،والصوافة ،في مديية نةويورب ،ثم تملكه جريدة خاصة.

ت
ثاميا انضمامه إلى (الراحطة القلمةة) ،برفقة جبران ونعةمة وغةرهم.
ت
تاسعا الطبةعة الموةطة حه في مهاره حأمريكا.
ت
اش ا ار تصاامةمه لااى التمةااز ،وإلواحااه لااى التفاارد ،و ملااه الااد وب دون كلاال أو ملاال ،ودون أن
ي ت
فكر في التراجع ،أو التصاذل قبل توقة أهدافه الميشودة.
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الفصل الثاني:
مفهوم االستعارة وقيمتها الجمالية

المبح األول :مفهوم االستعارة
المبح الثاني :أهمية االستعارة وقيمتها ،وأثرها في الكالم

الفصل الثاني:
مفهوم االستعارة وقيمتها الجمالية
يواااول ت
الباحا ا
جمالةا

ف ااي هااذا الفص اال ،الوق ااوف ل ااى مفهااوم االس ااتعا ترة لغ ااة ،واصا تاط حا ،ث اام بة ااان أه اام

االستعارة ،وأثرها في الك م.

المبح األول :مفهوم االستعارة
االستعارة في اللغة:
اوم أن حرفااي (السااةن والتاااء) زيااادةه لااى األصاال
(االسااتعارة) مصاادر الفعاال (اسااتعار) ،ومعلا ه
( ااار) ،وهااذه الزيااادة تفةااد الطلا  ،وبالتااالي

العااارة " ،والعاريااة والعااارة مااا تااداولوه بةاايهم وقااد

لا

أ اره الشيء وأ اره ميه و اوره إياه والمعاورة والتعاور شبه المداولاة ،والتاداول فاي الشايء يكاون باةن
اثيةن"(.)1
االستعارة في االصطالح:
إن موضاوع االساتعارة ماان الموضاو ا

المهمااة التاي سالط لةهااا العلمااء جاال اهتماامهم لتمااا

له ااا م اان أهمة ااة كبةا ارة فا اي توض ااةح الص ااورة ،وتشصةص ااها ،وتقريبه ااا ،وي ح ااظ " إن أه اام م ااا يش ااغل
الدارسااةن للغااا

اإلنسااانةة حالةااا هااو موضااوع االسااتعارة ،فهااي موضااع اهتمااام تماان قباال اللسااانةةن،

وف سفة اللغة ،والميا قة ...ونتةاة لهذه اإلتااها

()1

المصتلفة فإن اليظريا

حول االستعارة وتأويلها

ابن ميظور ،جمال الدين مومد( ،)1990لسان العرب ،دار صادر ،بةرو  ،ط ،618/4 ،1مادة
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ور.

تيو

 ،واختلف "

()1

لذلك ناد أن معظم العلماء قاد أساهبوا فاي الوقاوف لاى االساتعارة ،وتعريفهاا،

وشرحها ،ويتف فري ه ميهم في معيى االستعارة ،وإن كانوا يصتلفون في اللفاظ ،وآخارون خاالفوهم فاي
المفهااوم ،وفري ا ه تماايهم كااان لااه إضااافا
والتفصااةل .لااذلك ،فإن اه حاارهو حالباح ا

لااى التعريااف ،ماان ناحةااة المضاامون ،أو زيااادة فااي الشاارح
هااذه التعريفااا  ،حمااا يتسااع لااه الماااال،

أن يسااتعرض حع ا

ويصدم الموضوع ،لى اليوو اآلتي
أبو عمرو بن العالء ،ت(154ه)
كان

لديه بدايا
أقام
َ

اإلشا ار ل ستعارة ،وذلك خ ل تعقةبه لى " قول ذو حت
الرمة
وساق الثِريا في م ءته الفار

حه ذوو العود في الثرى

قال أال ترى كةف صةر له م ءة وال م ءة له ،وإنما استعار له هذه اللفظة "(.)2
أبو عبيدة ،ت(209ه)
تعرض ل ستعارة في معرض شرحه ،وحديثه ن قول الفرزدق لارير
وذ ت ت
قن كاآلجال
ح
اليساء يس َ

"القوم أكرم من تمةم إذ غد

قولااه ( وذ اليساااء) هاان ال تااي معهاان أوالدهاان ،واألصاال فااي ( ااوذ) فااي اإلباال التااي معهااا أوالدهااا
فيقلته العرب إلى اليساء ،وهذا من المستعار ،وقد تفعل العرب ذلك كثة ار "(.)3

()1

مفتاح ،مومد( ،)1992تولةل الصطاب الشعرو ،المركز الثقافي العربي ،بةرو  ،ط ،3ا.81

()2

الواتمي ،أبو لاي موماد بان الوسان( ،)1979حلةاة المواضارة ،تاح جعفار الكتااني ،دار الرشاةد لليشار ،حغاداد،

ط.136/1 ،1
()3

انظر اليقا

( ،)1998تح خلةل مران الميصور ،دار الكت
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العلمةة ،بةرو  ،ط.201/1 ،1

فأبو بةدة بذلك ي حت
عرف االساتعارة حأنهاا نقال الكلماة مان معياهاا األصالي ،إلاى معياى لام توضاع لاه،
فكان حديثه يها ضمن المااز.
الجاحظ ،ت(255ه)
يمكن رصد أول تعريف صريح ل ستعارة ،يد الااحظ ،وذلك خ ل تعقةبه " لى قول الشا ر
و فق

تبكي لى راصها ةياها

سواحة تغشاها

فق ااال وجع اال المط اار حك اااء م اان الس ااواب ل ااى ريا ا االس ااتعارة وتس اامةة الش اائ حاس اام غةااره إذا ق ااام
مقامه"( ،)1ولكن تعريف الااحظ هذا أقرب إلى اللغة ميه إلى االصط ح ،وهو يشمل أو مااز في
أو مااز يكون بتسمةة شيء حغةر اسمه ادة.
اللغة ألن ح
ابن قتيبة ،ت(276ه)
لقااد أفاارد اباان قتةبااة ل سااتعارة حاحااا فااي كتاحااه (تأوياال مشااكل القارآن) ،وقااال يهاا " فااالعرب تسااتعةر
الكلمة فتضعها مكان الكلمة ،إذا كان المسمى بها حسب

من األخرى ،أو مااو ار لها أو مشاك "(.)2

اما ييدرج توتاه أناواع أخارى تمان الماااز ،مثال الماااز المرسال
وي حظ أن تعريف ابن قتةبة كان ح
الذو تكون السببةة ،والمااورة من

قاته.

( )1انظر البةان والتبةةن( ،)1998تح بدالس م هارون ،مكتبة الصاناي ،القااهرة ،ط ( ، 153-152/ 1 ،7بةا
ت
الشعر الذو أورده الااحظ لم ييسبه إلى قا له ،ولم ياد ت
الباح له تصرياا).
()2

انظر تأويل مشكل القرآن( ،)2007تح إبراهةم شم

الدين ،دار الكت
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العلمةة ،بةرو  ،ط ،2ا.88

ثعلب ،ت(291ه)
حرف االستعارة حقوله " أن يستعار للشيء اسم غةره ،أو معيى سواه"(.)1
يظهر من تعرياف ثعلا

أناه أفااد مان جهاود سااحقةه مان العلمااء لةصط َاو حاالمفهوم إلاى األماام ،مان

ناحة ااة تصصةص ااه ،فأص اابو

أدل دون أن تش ااتمل ل ااى أنا اواع
االس ااتعارة به ااذا التعري ااف ،أخ ا ح
اص ،و ح

المااز األخرى.
ابن المعتز ،ت(296ه)
خصص ل ستعارة حاحا في كتاحه (البديع) ،وكان

أول أبواحاه ،و رفهاا حقولاه " اساتعارة الكلماة لشايء

لاام يعاارف بهااا ،ماان شاايء قااد اارف بهااا"( ،)2و تماان العلماااء الااذين أفااادوا تماان تعريفااه ،وتااأثروا حااه تمماان
جا وا حعده ابن أبي األصبع

()3

(645ه) ،واليويرو

()4

(.)733

اآلمدي ،ت(370ه)
اارف االسااتعارة حقولااه " إنمااا اسااتعار العاارب المعيااى لمااا لااة
يشاابهه فااي حع ا

لااه ،إذا كااان يقاربااه ،أو يياساابه ،أو

أحوالااه ،أو كااان سااببا ماان أسااباحه ،فتكااون اللفظااة المسااتعارة حةيئااذ ال قااة حالشاايء

الذو استعةر له ،م مة لمعياه"(.)5

()1

انظر قوا د الشعر( ،)1995تح رمضان بدالتواب ،مكتبة الصاناي ،القاهرة ،ط ،2ا.53

()2

انظر البديع( ،)1982تح إغيا ةوف كراتشقوميسكي ،دار المسةرة ،بةرو  ،ط ،3ا.2

()3

انظار تورياار التوبةار فااي صاايا ة الشاعر واليثاار وبةاان إ ااااز القارآن الكاريم( ،)1963تااح حفياي مومااد شاارف،

لاية إحةاء الترار اإلس مي ،القاهرة ،ط.97/1 ،1
()4

انظا اار نهاي ا ااة اإلرب ف ا ااي في ا ااون األدب( ،)2004ت ا ااح الا اادكتور ل ا ااي ب ا ااوملوم ،دار الكتا ا ا

()5

الموازنة بةن شعر أبي تمام والبوترو( ،)1992تح السةد أحمد صقر ،دار المعارف ،مصر ،ط.266 /1، 4

ط. 43/1،7
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العلمة ا ااة ،بة ا اارو ،

القاضي الجرجاني ،ت(392ه)
ارف االساتعارة حقولاه " إنماا االساتعارة ماا اكتفاي فةهاا حاالسام المساتعار ان األصال ،ون تقلا
العبارة فا تعل

في مكان غةرها ،وم كها تقري

الشبه ،ومياسبة المستعار له للمساتعار مياه ،وإمازاج

اض ان اآلخار "( ،)1وي حاظ
اللفظ حالمعيى ،حتحاى ال يوجاد بةيهماا مياافرة ،واليتباةن فاي أحادهما إ ار ه
جديدة ،لم يتطرق إلةها مان سابقه مان العلمااء فقاد ذكار المساتعار لاه ،والمساتعار

في تعريفه لمسا

مياه ،فاي أول إشاارة إلاى أركاان االساتعارة ،وهاذا الساب يوسا

مضامون المفهاوم الااذو جااء حاه ،ماع فروقاا ٍ فااي

وقاد جااء مان حعاده ادد ماان العلمااء ،أفاادوا بايف
اللفااظ ،إو إضااافا

الرماااني
فااي الشاارح والتفصااةل ،ماايهم ِ

(395ه) ،وابن رشة القةرواني

()4

للقاضاي الارجااني فاي هاذا الماااال،

()2

(386ه) ،و أبااو ه ا ل العسااكرو

()3

(463ه).

عبدالقاهر الجرجاني ،ت(471ه)
كااان لتعباادالقاهر الارجاااني حصااما

فااي موضااوع االسااتعارة لاام يساابقه إلةهااا أحااد ،باال إنااه أزال

اإلبهام ن ٍ
كثةر من األمور المتعلقة بها ،وأخذ مفهوم االستعارة مكانه ،واستقل ب ميازع ،وال يتسع
المقام لعرض جمةع جهاود الارجااني فاي موضاوع االساتعارة ،وقاد ارف االساتعارة حقولاه " أن يكاون
()1

الوسا ة بةن المتيبي وخصومه( ،)1966تح مومد أبو الفضل إبراهةم ،و لي مومد البااوو ،دار إحةااء الكتا

العربةة ،مصر ،ط ،1ا.41
()2

انظاار اليك ا

فااي إ ااااز الق ارآن الك اريم( ،)1976تااح مومااد خلااف ب ،ومومااد زغل اول س ا م ،دار المعااارف،

مصر ،ط ،3ا.85
()3

انظ اار الص اايا تةن الكتاح ااة والش ااعر( ،)1986ت ااح

ل ااي موم ااد البا اااوو ،وموم ااد أب ااو الفض اال إبا اراهةم ،المكتب ااة

العصرية ،بةرو  ،ط ،1ا.268
()4

انظر العمدة في مواسن الشعر وآداحه ونقاده( ،)1981تاح موماد مواي الادين بدالومةاد ،دار الاةال ،بةارو ،

ط.270 /5،1
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ادل الشاواهد لاى أناه اخاتص حاه حاةن و ت
ضاع ،ثام يساتعمله
للفظ
أصل في الوضع اللغاوو معاروف ،ت ِ
ه
الشا ااا ر ،أو غةا اار الشا ااا ر فا ااي غةا اار ذلا ااك األصا اال ،وييقلا ااه إلةا ااه نق ا ا غةا ا َار الزم ،فةكا ااون هيا اااب
ايء حالش اايء ،فت اادع أن ت ت
كالعاري ااة"( ،)1و رفه ااا أيض ااا حقول ااه " فاالس ااتعارة أن تري ااد تش اابةه الش ا ت
فص ااح
َ
حالتشاابةه وتظه اره ،وتااايء إلااى اساام المشاابه حااه فتعة اره المشاابه ،وتاريااه لةااه ،تريااد أن تقااول أري ا
رج هاو كاألس تاد فاي شااا ته وقاوتة حطشاه ساواء ،فتادع ذلتاك وتقاول أريا

أسادا "( ،)2ويارى ت
الباحا

أنه مما وتف َ إلةه الارجاني في تعريفه األول ،قوله (أو غةر الشا ر) ،فهي لفتة ذكةة صا بة ذلك
أن االسااتعارة لةسا

تحكا ار لااى الشااعر والشااعراء ،باال إناه يمكاان توظةفهااا فااي جماال ،و بااا ار اليثاار،

وفروع األدب حشكل ام ،وقد جاء ثل هة من العلماء حعد الارجاني ،وبوثوا االساتعارة أيضاا ،لكايهم لام
يصرجوا ما جاء حاه ،وإن اختلفاوا فاي اللفاظ  ،أو التعبةار ،أو إضاافا ٍ فاي الشارح والتفصاةل ،مايهم
الا ارازو

()3

(606ه) ،و اب اان األثة اار

()4

(637ه) ،و اب اان الزملك اااني

()5

(651ه) ،والعل ااوو

()6

(749ه).

()1

أسرار الب غة( ،)2001تح الدكتور بدالومةد هيداوو ،دار الكت
دالت ل ت
اإل ااز( ،)1992تح مومود شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة ،ط ،3ا.67

()3

انظ اار نهاي ااة اإليا اااز ف ااي د اري ااة اإل ا اااز( ،)2004تااح ال اادكتور نص اارب ح اااجي ،دار ص ااادر ،بة اارو  ،ط،1

()2

العلمةة ،بةرو  ،ط ،1ا.31

ا.133
()4

انظاار المثاال السااا ر فااي أدب الكاتا

والشااا ر( ،)1973تااح أحمااد الوااوفي ،وباادوو بانااة ،دار نهضااة مصاار،

القاهرة ،ط.83/2، 2
()5

انظاار التبةااان فااي لاام البةااان المطلتااع لااى لاام إ ااااز القارآن( ،)1964تااح أحمااد مطلااوب ،وخدياااة الوااديثي،

مطبعة العاني ،حغداد ،ط ،1ا.41
()6

ط ا اراز ألس ا ارار الب غا ااة و لا ااوم حقا ااا
انظر ال ح

اإل اا اااز( ،)2002تا ااح الا اادكتور بدالومةا ااد هيا ااداوو ،المكتبا ااة

العصرية ،بةرو  ،ط.105-104 /1 ، 1
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الس َّكاكي ،ت(626ه)
َّ
رف االستعارة حقوله " أن تذكر أحد رفي التشبةه ،وتريد حه الطرف اآلخر ،ماد ةا دخاول
ح
المشبه في جي

المشبه حه ،داال لى ذلك حإثباتك للمشبه ما يصص المشبه حه "(.)1

وتإن الس حكاكي في تعريفه هذا ،أفاد من تعريف بدالقاهر الارجاني ،ت
لكيه فصل تعريفا شام
ح
ل سااتعارة يمكاان اِده حالمرتبااة الثانةااة ،حعااد تعريااف الارجاااني ،فااذكر مفهومااا دقةقااا ،كان ا

فةااه ثم ارة

للس حاكاكي حصامة أخارى غةار تلاك
جهاود سااحقةه مان العلمااء فاي موضاوع االساتعارة ،وباذلك فقاد كاان ح
التي كان

للارجاني ،وجاء من حعاده ادد مان العلمااء لةفةادوا مياه ،وياأتوا حماا جااء حاه ،أو بزياادا

يس ااةرة ال تص اارج اان ص اال

التعري ااف ،وم اايهم ب اادر ال اادين ب اان مال ااك

()2

(686ه) ،والقزويي ااي

()3

(739ه).

العلمةة ،بةرو  ،ط ،2ا.369

()1

مفتاح العلوم( ،)1987تح نعةم زرزور ،دار الكت

()2

انظاار المصااباح فااي المعاااني والبةااان والبااديع( ،)1989تااح الاادكتور حساايي باادالالةل يوسااف ،مكتبااة اآلداب

ومطبعتها ،القاهرة ،ط ،1ا.128
()3

انظر اإليضاح في لوم الب غة المعاني والبةان والبديع( ،)2003تح إبراهةم شم

بةرو  ،ط ،1ا.212
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الدين ،دار الكت

العلمةة،

خالصة:
وصفوة القول ي حظ إن المتَتتباع ألقاوال معظام العلمااء ،فةماا يصاص تعرياف االساتعارةَ ،ي تااد
أنها مر حعدة أ وار ،من خ ل االقتصار لى تذ تكر مصطلح االستعارة ،أو أحد متعلقاته ،كما هو
يد أبي مرو بن الع ء وأبي بةدة ،ثم تعريفها تعريفا أولةا لغوياا ،كماا هاو الواال ياد الاااحظ،
ثام التطاارق إلاى أركانهااا كمااا هاو يااد القاضاي الارجاااني ،ثاام بادأ مفهااوم االساتعارة يتالااى ،ويتضااح،
حعااد لمسااا

السا حاكاكي ،وماان حعاادهم ،وماان زاد فةمااا حعااد حالشاارح والتفصااةل،
باادالقاهر الارجاااني ،و ح

ومن الطبةعي ،أن تمر االستعارة حمثل هذا التسلسل في اليمو والتطور ،ثم اليضاوج ،فقاد تالاى ذلاك
بوضوح من خ ل ما َذ َك َره الباح

جمع تمن العلماء ،وأقاوالهم فاي تعرياف االساتعارة ،وبةاان
من آراء ٍ

مفهومهااا ،ذلااك حااأنهم بياوا مااا ذهباوا إلةااه ماان خا ل ثقافاااتهم ،ومااا يملكااون ماان قااد ار ٍ إبدا ةااة ،تقااوم
لى القراءة الم ت
تمعية ،وتقلة
قيا ااا

المعاني ،وسابر أغاوار الادالال  ،وإ ا ق العياان للتصاور الاذو يرسام

واضااوة لاادى ه اؤالء العلماااء ،مااا جعلهاام يؤياادون حع ا

اآلراء ،أو يعارضااونها ،أو يأخااذون

حااأجزٍاء ميهااا ،أو يضااةفون مااا يرون اه مياساابا حالشاارح والتفصااةل ،وكا حال ذلااك أ طااى سااعة فااي مفهااوم
االسااتعارة ،تساامح للا حادارف أن يطلا العيااان للتصةاال والتصااور لةصاال إلااى تصةاال صا ٍ
اور جمةلااة تصاادم
العمل األدبي الذو أبد ه صاحبه.
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المبح الثاني :أهمية االستعارة وقيمتها ،وأثرها في الكالم
إن االستعارة ما كان

لتيال حظها من االهتمام ،يد العلماء ،والدارسةن ،لوال ما تمةز حاه،

ٍ
من قةم ،و ٍ
وظةفة ال تؤديها غةرها ،أو لاى
أهمةة جعلتها ترقى حالك م ،وتاعل له قبوال ،وحسيا ،في
األقل حالمستوى ةيه.
ٍ
شيء مان التوضاةح ،إذ ال
ويمكن إجمال معظم قةم االستعارة ،وأهمها ،وأثرها في الك م ،مع
يتسع الماال ههيا لتتبع جمةع قةم االستعارة ،وأهمةتها ،يد العلماء ،لكثرة ما أوردوا في هذا الشاأن،
بةان ولو حاإلجمال ،حما يضيء ري هذا البوا  ،ويوضاوه ،ت
ولكن ال بد من ٍ
ويقوياه ،و ذلاك لاى
ح
اليوو اآلتي
القيمة األولى :إضافة الحسن إلى الكالم وتزيينه.
تضاافي االسااتعارة لااى الك ا م ،حساايا ،وجماااال ،ورونقااا خاصااا لةش ا
والمتلق ااي ،وال س ااةما إذا اخ ااذ

ريقااه إلااى السااامع،

االس ااتعارة مكانه ااا ،وموض ااعها ال ااذو ال يش ااغله غةره ااا ،وق ااد تو ا حادر

ب اادالقاهر الارج اااني اان ه ااذه القةم ااة والمةا ازة ،فق ااال " وه ااي ج أو االس ااتعارةج أما اِد مة اادانا ،وأش ا حاد
افتيانا ،وأكثر جريانا ،وأ ا

حسيا وإحسانا "( ،)1فهي ال تزيد الك م إال حسيا لةكون أكثر س ساة

ولطفا.
فامااا االسااتعارة فهااي أحااد أ ماادة الك ا م،
وأشااار القاضااي الارجاااني إلااى هااذه القةم اة ،فقااال " ح
و لةها المعول في التوسع والتصرف ،وبها يتوصل إلى تزيةن اللفظ ،وتوسةن اليظم واليثر"(.)2

()1

أسرار الب غة ،ا.39

()2

الوسا ة بةن المتيبي وخصومه ،ا.428
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وإن االسااتعارة ،تضااع الك ا م فااي قال ا ٍ  ،وبوتقا ٍاة لةصاارج لااى نوااو أكثاار أناقااة ،ال سااةما إذا
أخذ

موضعها ،وقد أكد القةرواني هذه القةمة أيضا ،حقولاه " االساتعارة أفضال أناواع الماااز ،وأول

أباواب البااديع ،ولااة
ونزلا ا

فااي حلااي الشااعر ،أ ا ا

ميهااا ،وهااي ماان مواساان الكا م ،إذا وقع ا

موقعهااا،

موض ااعها "( .)1وق ااد يتا ازين الكا ا م ح ااألوان الب ااديع والما اااز لكي ااه ل اان يك ااون بدرج ااة الوس اان،

والتزيةن الذو تضفةه االستعارة.
القيمة الثانية :اإليجاز
يعاارف اإليااااز " حااأن يكااون اللفااظ أقاال تماان المعيااى مااع الوفاااء حااه وإال كااان إخ ا ال ي ت
فسااد
الك م"( ،)2لتذلتك فإنه تمن فوات تد االستعارة أَنك تامع الكثةر تمن المعاني حأق تحال األلفاا
وسن ت
انت ت
ت
قاء المفردا
أن ت َ

فماا لةاك إال

التاي اخترتهاا للصاورة االساتعارية ،لتوصال لاى فاة ٍ تمان المعااني التاي

أكد بدالقاهر الارجاني هذه القةماة الامالةاة
أردتها ،والتي ترجوها تمن تلك الصورة االستعارية ،وقد ح
ل ستعارة ،بل و دها تاج فوا دها وذلاك حقولاه " ومان خصا صاهاج أو االساتعارةج التاي تاذكر بهاا،
وهي ياوان مياقبهاا ،حأنهاا تعطةاك الكثةار مان المعااني ،حالةساةر مان اللفاظ ،حتحاى تصارج مان الصادفة
الواحدة ،دة من الِدرر ،وتايي من الغصن الواحد ،أنوا ا من الثمر "(.)3
وإن هااذه القةمااة ،واألهمةااة ل سااتعارة ،ال يمكاان إنكارهااا ،مااع مااا تق ارأه ،وتساامعه ماان أشا ٍ
اعار
مش ا ت
اتملة ل ااى ص ا ٍ
اور اس ااتعارية ،تثتبا ا

()1

ل س ااتعارة مةزته ااا ،وأفض االةتها ،وأثره ااا ف ااي الكا ا م ،وق ااد نب ااه

اإليضاح في لوم الب غة المعاني والبةان والبديع ،ا.268

()2

مطلا ااوب ،أحما ااد( ،)2006معاا اام المصا ااطلوا

()3

أسرار الب غة ،ا.40

.344/1

الب غةا ااة وتطورها ااا ،الا اادار العربةا ااة للموسا ااو ا  ،بةا اارو ،ط،1
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عب ار اان
أبااو ه ا ل العسااكرو إلااى هااذه القةمااة فااي معاارض حديثااه اان أغ اراض االسااتعارة ،وأنهااا ت تح
المعيى حالقلةل من اللفظ(.)1
إذا ،فاالس ااتعارة تف ااتح اآلف اااق أم ااام الم ااتكلم ،أو الش ااا ر لةولا ا حالمع اااني ،ويس ااوقها ،حأق ا تحال
األلفا  ،دون أن يؤثر ذلاك فاي غا ازرة المعااني ،أو جاودة الصاورة االساتعارية ،وذلاك كماا فاي األمثلاة
التي سةوردها الباح  ،من شعر إيلةا أبي ماضي.
القيمة الثالثة :االستعارة أبلغ من الحقيقة
إن التعبةر ان الماراد حاساتصدام الصاورة االساتعارية ،يكاون أشاِد ب غاة ،وأقاوى مان التصاريح
حااالك م لااى وجهااه ،أو حقةقتااه ،وقااد َذ َك ا َر أبااو ه ا ل العسااكرو هااذه القةمااة ،وهااذا األثاار ،ل سااتعارة
حقوله " ولوال أن االستعارة المصةبة تتضمن ما ال تتضميه الوقةقة من زيادة فا دة ،لكانا

الوقةقاة

أولااى ميهااا اسااتعماال "( ،)2وهااذه الفا اادة ،تضاااف إلااى قااةم االسااتعارة األخاارى لتاعلهااا أكثاار قب اوال،
واسااتصداما ،يااد ماان يوساان توظةفهااا ،ونظمهااا ،واختةااار مو ت
اضااعها لتااؤدو فا ادتها المرجااوة ،وأكااد
الرازو هذه المةزة ل ستعارة حقوله " إن العق ء يازمون حأن االستعارة أبل من الوقةقة"(.)3
اإلشار من العلماء ،لمثل هاذه المةا از ل ساتعارة لاوال أنهام لمساوا أثرهاا فاي
ا
ولم تكن هذه
مواقعها ،وأفضلةتها لاى الوقةقاة مان خا ل ماا قارأوه ،أو سامعوه ،أثيااء حواثهم ،وتولاةلهم لليصاوا
الشعرية ،وهذا ما سةواول الباح

()1

إظهاره في شعر إيلةا أبي ماضي في موضعه.

انظر الصيا تةن الكتاحة والشعر ،ا.268

()2

الصيا تةن الكتاحة والشعر ،ا.268

()3

نهاية اإليااز في دراية اإل ااز ،ا.134
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القيمة الرابعة :التجسيم
يقصا ااد حالتاسا ااةم " خلا ااع الصا اافا

الوسا ااةة لا ااى األشا ااةاء والمعيويا ااا

دون اإلساااباغ لةها ااا

اإلنسانةة"(.)1

حالصفا

اف العياصار ،واألشاةاء المعيوياة فاي اساتعارته ،فإنهاا لان تبقاى مااردة
وإن الشا ر إذا ماا َوظ َ
كمااا كانا

باال إناه سةوشااوها ثوبااا تماان الصاافا

الوسااةة ،ويضااعها فااي قال ا ٍ تمثةلااي أقاارب للوةاااة،

األمر الذو ياعل المشهد والصاورة االساتعارية ت
ماثلاة أماماك ،تاوحي حالمعااني المارادة تميهاا ،وتوصال
الفكارة المرجااوة ،وهااذا مااا أكااده باادالقاهر الارجاااني ،إذ قااال " إن شاائ
هي من خبايا العقال ،كأنهاا قاد ج تحسا َم

حتاى رأتهاا العةاون ،وإن تشائ

حتى تعود روحانةة ال تيالها إال الظياون"( ،)2وباذلك اكتساب

أرتااك المعاااني اللطةفااة التااي
لطفا ت األوصااف الاسامانةة،

االساتعارة هاذه القةماة الامالةاة ،والفا ادة

الالةة ،فةسلك المتلقي إلةها أقصر الطرق متمكيا ،ومستو با لتلك الصورة االستعارية.
وهااذه القةمااة ل سااتعارة ،تضاااف إلااى رصااةدها ماان القااةم ،والفوا ااد ،وسااةواول الباحا
لةها في هذا البو  ،من خ ل األنموذجا

الوقااوف

التي سةعرضها ألبي ماضي.

القيمة الخامسة :التشخيص
ويقص ااد حالتش ااصةص " نس اابة ص اافا

البش اار تإل ااى أفك ااار ما ااردة ،أو تإل ااى أش ااةاء ال تتص ااف

حالوة اااة ،تمث ااال ذل ااك الفض ااات ل والرذات اال الماس اادة ف ااي المس اارح األخ ق ااي ،أو ف ااي القص ااص الرم اازو
األوروبي في العصور الوسطى ،و تمثاله أيضا مصا بة الطبةعة كأنهاا شاصص يسامع ،ويساتاة
()1

اللو ااام ،حس ااام( ،)2018انزياح ااا

()2

أسرار الب غة ،ا.40

ا.20

فاي

الروح(د ارس ااة ف ااي ب غ ااة األس االوب) ،اآلن ناشا ارون وموز ااون ،م ااان،ط،1
ح
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الشعر واألسا ةر"( ،)1وبالتالي فاإن االساتعارة فاي صاورها ،ومشااهدها ،تاعال المتلقاي يتفا ال ماع
غةاار الكا يااا

الوةااة ماان الامااادا  ،ومااا ال ييطا  ،فتصااورها وتشصصااها وكأنهااا إنسااان ،فااي مشا ٍ
اهد

يوحي حالوةاة ،وي حت
قرب الواقع الوقةقي ،مما يثب

الفكرة المرجوة من تلك الصورة االستعارية ،وهذا ما

اارض ل ااه ب اادالقاهر الارج اااني حقول ااه " فإن ااك لت اارى به ااا الام اااد حة ااا نا ت ق ااا ،واأل ا اام فص ااةوا،
ارف مبةيااة "( ،)2وإن الشااا ر ،أو المااتكلم ،إذا مااا أحساان نظاام الصااورة االسااتعارية إن
واألجسااام الصا َ
احتو

لى الامادا  ،وغةرها مماا ال حةااة فةاه ،فاإن ذلاك ال يمياع إتقانهاا ،وسابكها حطريقاة ممةازة،

وهذا اإلتقان ربما يتفاو تمن شا ٍر لشا ٍر حوس
ماان مقومااا

الصبرة ،والتاربة ،والمصزون الثقاافي ،وغةار ذلاك

هااذا الفاان ،وهااذه الفا اادة ل سااتعارة المتمثلااة حالتشااصةص ،ساات حظ بوضااوح فااي األمثلااة

التي سةوردها الباح  ،في هذا البو  ،والميتقاة من أشعار أبي ماضي.
القيمة السادسة :البيان والتوضيح
إن في االستعارة من البةان ،والتوضةح ،ماهو أقرب لليف

غالباا ،وقاد تااد لهاا ريقاا ساريعا

سلسااا إلااى القل ا  ،والعقاال ،إضااافة إلااى انهااا تزياال اإلبهااام ماان خ ا ل الصااورة االسااتعارية ،وغالبااا مااا
تايف

الغباار الاذو قاد ي ارفا الكا م إذا كاان لاى غةار تلاك الصاورة ،وقاد ذكار أباو ها ل العسااكرو

هااذه القةمااة ل س اتعارة ،وهااذا األثاار خ ا ل حديثااه اان أغ اراض االسااتعارة التااي ميه اا شاارح المعيااى،

()1

وهبااة ،مااادو ،وكاماال المهياادف( ،)1984معااام المصااطلوا

()2

أسرار الب غة ،ا.40

ط ،2ا.102
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العربةااة فااي اللغااة واألدب ،مكتبااة لبيااان ،بةاارو ،

ت
اإلحانة يه( ،)1واإلحاناة هياا تعياي " التوضاةح والشارح ،أو التعبةار ان المعياى حطريقاة تق حتارب
وفضل
حعةده ،ت
وتوذف فضوله ،وتصوره في نف

المتلقي حأب َةن تصوير وأوضوه"(.)2

وأشار الزركشي إلى قةمة البةاان والتوضاةح ،فاي حديثاه ان الوكماة مان االساتعارة ،إذ قاال "
حالي "( ،)3فمن البديهي أن

وحكمة ذلكج أو االستعارةج إظهار الصفي ،وإيضاح الظاهر الذو لة
تكتسا

االسااتعارة هااذه القةمااة ،وتوقا هااذه الفا اادة ،كةااف ال وهااي أحا

غةرها ،بل وحتى من الوقةقة حسب
ف يلزم إال أن تقع موقعها ،وأخذ

إلااى القلااوب والعقااول ماان

يسرها وبساا تها فاي التوضاةح والبةاان ،دونماا يااء أو مشاقة،
موضعها ،وإدراب تفاصةل صورتها.

عان كثيرة
القيمة السابعة :استعمال اللف ة الواحدة لم ٍ
يض اااف إل ااى تق ااة تم االس ااتعارة ،وآثره ااا ف ااي الكا ا م أن ااك تت ااأل فا اي س اابك المع اااني ،وإلص ا ت
ااقها
َ
حاأللفااا

اتوكم حااالمعيى الماراد تماان خا ل إدراج اللفظااة فااي موقا ٍاع ،أو صااورٍة ت ت
فأنا الما ت
ياسا
َ

ذلااك

المعيااى ،وت مااه ،فتؤديااه لااى الوجااه المطلااوب ،وقااد تصتااار اللفظااة ةيهااا ،لتتااؤدو معيااى آخاار فااي
موضا ٍاع ،أو صااورٍة أخاارى دونمااا َخَلال ،أو إرباااب ،وهااذا مااا أشااار إلةااه باادالقاهر الارجاااني اان هااذه
الفا دة ،والقةمة ل ستعارة ،فقاال " حإناك لتااد اللفظاة الواحادة قاد اكتساب

بهاا فوا اد ،حتاى ت ارهاا مك حاررة

في مواضع ،ولها في كل واحد من تلك المواضع ،شأن مفرد ،وشرف ميفرد ،وفضةلة مرموقة "(.)4

()1
()2

انظر الصيا تةن الكتاحة والشعر ،ا.268
صفور ،جابر( ،)1992الصورة الفيةة في الترار اليقدو والب غي يد العرب ،المركز الثقافي العربي ،بةرو ،

ط ،3ا.333
()3

البرهان في لوم القرآن.482 /3 ،

()4

أسرار الب غة ،ا.39
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وقد تلم

هذه القةمة الامالةة ل ستعارة ،في الكثةر تمن الصاور االساتعارية التاي تشاابه

فاي كثة ٍار

تمن ألفاظها ،لكيها بر في ك تحل صورٍة ن معيى ،وتفكرة مغايرة.
القيمة الثامنة  :تحفيز العقل والخيال
إن توظةااف الصةااال واسااتصدامه يشااةر تإلااى " القاادرة لااى تكااوين صااور ذهيةااة ألشااةاء غاب ا
ن متياول ت
الو  ،وال تيوصر فا ت لةة هذه القدرة فاي ماارد االساتعادة اآللةاة لمادركا
بزمان ،أو مكان حعةيه ،بل تمتد فا لةتها إلى ما هو أحعد وأرح

حساةة تارتبط

تمن ذلك ،فتعةاد تشاكةل المادركا ،

وتبيااي تميهااا المااا متمةا از فااي تجدتااه وتركةبااه ،وتامااع بااةن األشااةاء المتيا ت
اافرة والعياصاار المتبا ت اادة فااي
قااا

فرياادة ،تااذي

التيااافر والتبا ااد ،وتصل ا االنساااام والوحاادة"( ،)1و تماان أجاال ذلتااك كان ا

هااذه

القةمة ل ستعارة من أ ظم القةم والفوا د الامالةة لتتتمثل في توفةز العقال ،وإ مالاه ،وإ طااء الصةاال
فسوة لةوحلت في فضا ه ،وذلك من خا ل تعارض العقال والصةاال ،للصاورة االساتعارحية لةبادأ حعادها
التااوال ،والبوا

اان المعيااى والفكارة المرجااوة ماان تلااك الصااورة االسااتعارحية ،وماان ذلااك التركةا  ،أو

العبارة ،أو حتاى اللفظاة الواحادة " ،تإن االساتعارة توااول أن ت ت
غما َ العةياةن ان الوقةقاة المبساو ة،
ت
حعد تميها َم َع ذبذحا
وتيتق َل تإلى مدى أ َ
وإن الصةال هو الفضاء الرح

الصةال وموجاته"(.)2
الاذو تتشاكل فةاه تلاك الصاور االساتعارية ذلاك أناه ثماة ارتح ٍاط

وثة ٍ بةن االستعارة والصةال ،ثم يأتي الدور المفصلي للعقل في التولةل ،وإسقاط الصور االساتعارية
لااى مضاامونها وموتواهااا لتكتماال الغايااة تميهااا ،وي حااظ " إن قةمااة االسااتعارة ومكانهااا فااي العماال
األدبي ،م َيبتثق هة تمن كونها صورة تشعرية ترتبط مع غةرها تمن الصور في تإ ار الصةال الذو صاغها

()1
()2

صفور ،جابر ،الصورة الفيةة في الترار اليقدو والب غي يد العرب ،ا.13
الصاوو ،أحمد بدالس م( ،)1979فن االستعارة ،الهةئة المصرية العامة للكتاب ،اإلسكيدرية ،ط ،1ا.294
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لتتاعاال تماان العمال الفيااي قةمااة جمالةااة كباارى"( ،)1وياارى أحااد الباااحثةن أن " الصااورة االسااتعارية كةفةااة
لغويااة خاصااة تسااتثمر الكااامن فااي روح اللغااة لتتصااوغها باادف العا فااة والصةااال ،باال إن االسااتعارة
ملةة خل جديد في اللغة ،ولغة داخل لغة"(.)2
إضافة إلى ما سب  ،فإن هذه القةمة ل ستعارة ،يمكن أن تشترب مع ما ذكره الباح

ساحقا،

ماان قااةم وفوا ااد ل سااتعارة وذلااك ألن جمةااع تلااك القااةم والفوا ااد توتاااج إلااى إ مااال العقاال ،و إ ا ق
الصةال للوصول إلى مكيوناتها ،وتذوق رو تها.

()1

المصدر الساب نفسه ،ا.319

( )2قاسم ،مومد مومود صالح( ،)2002التشاكةل الب غاي للصاورة الفيةاة فاي القارآن الكاريم ،رساالة دكتاوراة فاي اللغاة
العربةة ،تصصص (أدب ونقد) ،جامعة الةرموب ،كلةة اآلداب ،قسم اللغة العربةة ،أربدج األردن ،ا.134
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خالصة
إن الودي

ن قةم االستعارة ،وأهمةتها ،وأثرها في الكا م ،وتعاداد ماا يمكان ميهاا ،حماا اتساع

لااه الماااال ،مماا يسااا د الباح ا

والاادارف ،لااى تل ِما ت الصااور االسااتعارية ،والوقااوف لةهااا ،وبةااان

غايتهااا ،ومااا ترمااي إلةااه ماان أفكااار ،وهااذه المعرفااة ممااا ال بااد ميهااا فااي مثاال هااذا البو ا
الباحا

للغا ت
اوا فااي األبةااا

فهااي أداة

الشااعرية ماان أجاال اسااتصراج الصااور واالسااتعا ار  ،وتفيةاادها ،حمااا يصاادم

موضوع هذا البو  ،وبما يؤدو الغاية المرجوة من الوقوف لى ما استصدمه أبو ماضي من صور
اسااتعارية فااي أشااعاره وقصااا ده ،ومااا أضااافته هااذه الصااور ماان أهمةااة ،وفوا ااد ،لموضااوع االسااتعارة،
وشعر الشا ر.
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الفصل الثال :
االستعارة(المكنية والتصريحية والتمثيلية) في شعر (إيليا أبي ماضي)

المبح األول :االستعارة المكنية.
المبح الثاني :االستعارة التصريحية.
التمثيلية.
المبح الثال  :االستعارة
َّ

الفصل الثال
االستعارة(المكنية والتصريحية والتمثيلية) في شعر (إيليا أبي ماضي)
يسا احلتط ت
الباحا ا

الضا ااوء ف ااي ه ااذا الفصا اال ل ااى أب اارز االسا ااتعا ار ( المكية ااة ،والتص ا اريوةة،
َ

والتمثةلةااة) فااي شااعر إيلةااا أبااي ماضااي ،مااع شا ٍ
ايء ماان التوضااةح ،والتولةاال ،حمااا يتسااع لااه الماااال،
ويصدم موضوع هذا البو  ،ورأى الباح

من حاب تسهةل تياول االستعارة ،و موم الفات دة أن ي ارف

الشااعرية المشااتملة لااى صااور اسااتعارية ،تذكاهار ألبا ت
ارز الموضااو ا

اارض األنموذجااا

التااي وظااف

فةها الشا ر صوره.

المبح األول :االستعارة المكنية
ذك َر الباح
َ

في الفصل الثاني تمن هذا البو

تعرياف االساتعارة حصاورٍة مفص ٍ
الة ،وهياا ال باد

كر تعريف االستعارة المكيةة حتإيااز ،وقد اختار ت
تمن تذ ت
الباح

أيسر تعريفاتها وهي " ماا ح تاذف فةهاا

ٍ
المشبه حه ،مع تذ ت
شيء تمن لوازمه "(.)1
كر
وقد كان

هذه االستعارة مر ى خصبا يرتع فةه الشا ر كما يولو له ،يصتال فةه ،ياياي تمياه

ما يشاء ،حتحاى تشاكل لدياه حاقاا
َ

متيو اة ،أحسان تيساةقها وغاد

تثةار اإل اااب ،وتس ِار اليا ت
اظرين،

وقااد وظااف الشااا ر هااذا اليااوع ماان االسااتعا ار فااي كثةا ٍار ماان أشااعاره ،وقااد اختااار ت
الباحا

أنموذجااا ٍ

تميها ،حماا يتساع المااال لاه ،ويصادم موضاوع البوا  ،يوردهاا فةماا يلاي ،ماع ذكار أبارز الموضاو ا
ظف
التي و تح

()1

فةها ،لى اليوو اآلتي

وهبة ،مادو ،وكامل المهيدف ،معام المصطلوا

العربةة في اللغة واألدب ،ا.29
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َّ
الدهر ونوائبه:
لقد كان الدهر ومتعلقاته موضع اهتما تم ٍ
كثةر تمان الشاعراء ،وكاان أباو ماضاي تمان باةن هاؤالء
الشعراء ،فصرف كثة ار تمن أشاعاره للوادي

ان الادهر ،وماا ا أر لاى اليااف خ لاه ،ووظاف الكثةار

ت
لتصد َم هذا الموضوع ،ومن ذلك قوله في أحد األبةا
تمن صوره االستعارية المكيةة
ن االنسةاق و ارء المغريا

عبر فةه
الذو ي تح

المادية في ذلك العصر ،لى حساب ما هو أولى تمن ذلك ،وأهم
الفتةان ح ِ الذه ت
ت
ساد في
َ

صر حه
ال ،ولكن ار هم
ه

()1

ي حظ فاي هاذا البةا  ،الصاورة االساتعارية المكيةاة فاي كلماة (العصار) الاذو شابهه الشاا ر
ب ا ا (الشاايء المصةااف المرت ا ) وحذفااه ،ثاام رمااز إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لو تازمااه ( ار هاام) ،فتاارب الشااا ر م ان
خ ل هذه الصاورة المااال و تاساعا لتصةال ذلاك الشايء المصةاف لةصال إلاى الغاياة مان هاذه الصاورة
وهااي بةااان ماادى تااأثر الفتةااان ،وقوتااه ،وربمااا سااةطرته فااي ذلااك العصاار ،و اادم مقاااومتهم للمغريااا
المادية ،يضاف إلى ذلك حتوظةف الشا ت ر للبةئة القا مة لاى الصاوف والساةادة فاي اساتعاراته ،والاذو
يعك

شةئا مما ياول في نفسةته ،تمن خ ل ما رآه في حةاته ،أو سمع يه.

الطبيعـــــــــــة:
إن الطبةعة هاي الماورد العاذب ،واليباع الصاافي للشاعراء ييهلاون تميهاا متاى شاا وا ،ويصتاارون
ت
ت
فار فاةهم األحاساة  ،وتثةار العوا اف ،وتوا حترب المشاا ر التاي
ميها كةفما رغبوا ،وهي م تلهمة لهم ،ت ح
ت
عبرة ،فما أجمل قول أبي ماضي يصف أحد مشاهد اللةل ،وما رافقه تمن هدوء
توحلد صو ار جمةلة م تح

()1

األشااتر ،باادالكريم ،إيلةااا أبااو ماضااي األ مااال الشااعرية الكاملااة ،دياوان "تااذكار الماضااي" ،قصااةدة (شااكوى فتاااة)،

ا.93
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هذا وقد حسط السكون جياحه

واللةل أمسى ستره مسدوال

()1

فقد كون صورة استعارية مكيةة فاي كلماة (الساكون) الاذو شابهه با ا (الطاا ر) ،فوذفاه ثام رماز
ٍ
حشيء تمن لوازمه (جياحه) ،مما يوحي حتإجادة الشا ر بهذه الصورة من خ ل توفةقاه باةن لفظاة
إلةه
(السكون) ،ولفظة (جياحه) ،لةكتمل المشهد ،وتصل ت
الفكرة ،وهي موم الهدوء والسكون ،وإحا ته
حأرجاااء المكااان فااي تلااك اللةلااة ،يضاااف إلااى ذلااك ،التوظةااف العاة ا

للطبةعااة و ياصاارها ماان قباال

الشا ر في استعاراته.
الحسن والجمال:
ت
ين ،وتلاذذ العاةن حاه ،فماا أروع قاول أباي ماضاي
انِ ،
إن الامال الطبةعي جاذ هب فت ه
يسر اليظار َ
وهو ت
يصف مشهد ظهور القمر في إحدى اللةالي ،وقد اكتمل َبد ار
هه بر ت
وج ت
قعه ثم انبرى

وإذا حالبدر قد مزق ن

()2

فبيى الشا ر في هذا البة  ،صورة اساتعارية مكيةاة فاي كلماة (البادر) الاذو شابهه ب ا ا (إنساان
غطااى وجهااه تبلثااام) ،فوذفااه ورمااز إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه (ماازق) ،و (برقعااه) لةاادل ماان خا ل هااذه
الصااورة االسااتعارية لااى اكتمااال الباادر ،وسااطوع نااوره للعةااان ،وكااأن الشااا ر يرتاقا
قمراء صافةة ،وقد َرَس َم صورته هذه مستعة ار ألفاظها من تلك اللةلة.

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(وردة وأمةل) ،ا.106

()2

المصدر الساب نفسه ،قصةدة( فلة والقمر) ،ا.142
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اماء فااي لةلا ٍاة
السا َ

التأثر بالغرب:
ل اام يك اان غريب ااا ل ااى الش ااا ر أن يتو اادر اان الت ااأثر ح ااالغرب ألنا اه اااش بة اايهم ،وآكله اام،
وشاربهم ،وتعلم لغتهم ،وتأثر بثقافاتهم ،و ااداتهم ،وتقالةادهم ،و ارف إياابةاا

ذلاك وسالبةاته ،فأخاذ

ت
ت
اضح فاي قولاه وقاد أخاذ ييقاد وي ت
يكار التصلاي ان
يوذر من ذلك اإلنسةاق وراء تلك المغريا  ،وهذا و ه
الثقافة األصةلة إلى غةرها
لغة األ اجم ميهم تتبرتم

فتيتهم لغة األ اجم إنما

()1

ت حااظ الصااورة االسااتعارية المكيةااة فااي هااذا البة ا  ،فااي بااارة (لغااة األ اااجم) التااي شاابهها
الشااا ر ب ا ا (الفتاااة الوسااياء) ،فوااذفها ثاام رمااز إلةهااا حشا ٍ
ايء تماان لوازمهااا (فتيااتهم) ،وهااو بهااذه الصااورة
عباار اان ماادى االنسااةاق وراء الغاارب حمااا فةااه لغااتهم ،وثقااافتهم ألن الفتيااة دات ماا تهاادف إلااى اإلثااارة
ي تح
التي تؤدو إلى الوقوع في تشراكها ،وهذا يد ِل لى أن الشا ر اختاار كلماتاه حعياياة لتاؤدو وظةفتهاا
تحكا تال يسا ٍار وسااهولة ،وبالتااالي فااإن هااذه الصااورة االسااتعارية ت ت
مثاال ت
صا ار ا فااي الاايف
ح

مااا بااةن الثبااا ،

واإلنسةاق وراء الغرب ومغرياته.
التوجيه واإل رشاد:
نص َ الشا ر تمن نفسه وا ت ظا م ت
رشدا ،وقد وظاف خبرتاه وتاربتاه فاي ذلاك ولتاذا أخاذ يطلتا
هذه المعاني في تش ٍ
عر يومل دالال

الوكمة ،و تمان ذلاك قولاه وهاو ي ت
رشادب تإلاى ادم االكتارار لحل َهام،

و دم واالنشغال حه
ص تر البو َ ت
ت
فةه كة َيطوال
قح

وإذا ما أظل أر َسك َه ٌّم

()2

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة (إلى الشباب المتفرناةن) ،ا.96

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة (فلسفة الوةاة) ،ا.255
60

تلما ا

فا ااي هاااذا البة ا ا

با ا (الواااجز الااذو يوا ا

الصاااورة االسا ااتعارية المكية ااة فاااي كلما ااة (ها ا ٌّام) الا ااذو شا اابهه الشا ااا ر

أشااعة الشاام ) ،فوذفااه ثاام رمااز إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه (أظاال) ،وهااو ماان

شةر إلى إحا ة الهم وتمكيه ،ثم يوجه حعدم اإلكترار والمتاحعاة لاذلك الهام لكاي
خ ل هذه الصورة ي َ
ال يصا تحاة َم لااى صاااحبه ،ويزيااد ماان أثاااره التااي تميعااه تماان التمتااع حمااا لديااه ،ويفهاام ذلااك تماان اس اتعارة
(أظل) ألن الظل يوا
الشا ر كلمة
ح

نور الشم  ،واإلفاادة تمان أشاعتها ،وكاذلك الهام الاذو يوابط

اإلنسان ،ويورمه خةر ما لديه.
التحذير من الجهل:
ت
للاهل واق
ال شك في أن

وآثا ار لى صاحبه ،جعل

الشا ر يو تاذر تميهاا ،وقاد بار ان

ف ت
حالة ت
ذلك في كثة ٍر تمن أشعاره ،و تمن ذلك قوله في وص ت
أحد األشصاا حعدما تماادى فاي الاهال،
واإلهمال
ت
جهله ،كم حا ٍ
أودى ضوةة

ت ()1

ت
الاهل واإلهمال
أودى شهةد

فالصورة االستعارية المكيةة في كلمة (جهله) الذو شبهه الشا ر ب ا ا ( ت
القاتل) ،فوذفاه ث َام رماز
إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه (الضااوةة) ،وفااي الشااطر الثاااني ورد

الصااورة نفسااها فااي كلمااا

(الاهاال)

و(اإلهمااال) ،وبااذلك تمكا َان الشااا ر تماان خ ا ل هااذه الصااور ،بةااان خطااورة الاهاال ،واإلهمااال لااى
صاحبهما لتما يمتلكه الاهل تمن قاوة تدمةرياة فاي ها ب اإلنساان الاذو هاو ت مااد الماتماع ،ذلاك أن
الاهل ت
يهدم بةوتا ويتركها ركاما ،ومما يزياد الصاور جمااال هاو توظةاف الشاا ر للواقاع الاذو اشاه
ت
ت
الص ار ا  ،والوروب ،والي از ا .
حما فةه من ح

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(هديتي) ،ا.100
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التكافل االجتماعي:
يظهاار الشااا ر أحةانااا خبةا ار حااأمور الاادنةا ألنااه شااديد الم حظااة ،قااوو المشاااهدة ،فةاادمج بااةن
مشاهداته ورسا له للماتمع الذو يوبه ،و تمن ذلك قوله وقد بر ن حال تاة العطااء والباذل تمان خا ل
مشهد اليهر
وشاهد

كةف اليهر يبذل ماءه

ف يبتغي شك ار وال يد ي فض

()1

تظهر ب ار ة الشا ر في الصورة االستعارية المكيةة التي تتالى في كلمة (اليهر) الذو شبهه
المعطااء) ،فوذفاه ثام رماز إلةاه حش ٍ
با ا (اإلنسان الموسن ت
ايء تمان لوازماه (يباذل) ،فاي إشاارة إلاى تادف
اليه اار حالم اااء ،وإف ااادة الي اااف مي ااه دون مقاب اال ،أو جا ازاء فأحس اان الش ااا ر ب ااذلك توظة ااف الطبةع ااة
الموةطااة حااه فااي مها اره ،و ياصاارها الص حااة لةتااأل فااي صا ٍ
اور اسااتعارية كهااذه ،وغةرهااا ،وبالتااالي
د وته للتضامن ،والتكافل ،والتعا ف بةن أفراد الماتمع.
أحوال َّ
النفس:
تتأثر اليف

حكل الظروف الم ت
وةطة بهاا ،لاى اخات ف أنوا هاا ،وال شاك فاي أنهاا تتارب آثاا ار

قد تكون مؤلمة أحةانا ،وربما تتارب الايف

حوال ٍاة معةياة ،وقاد ب َار الشاا ر ان حعا

أحوالهاا ،كماا

في قوله
أثر
يمضي الصفاء ويبقى حعده ه

في اليف

يؤلمها و ار ويشاةها

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الصما ل" ،قصةدة(كتابي) ،ا.727

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(لقاء وفراق) ،ا.153
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()2

ترى الصورة االساتعارية المكيةاة فاي كلماة (الصافاء) الاذو شابهه الشاا ر ب ا ا (إنساان) ،فوذفاه
ٍ ت
عبار اان حالااة الايف
ورماز إلةااه حشاايء مان لوازمااه (يمضااي) ،وبااذلك ي تح
ت
وبقاء حع

مواقفه ،أو لوظاتاه ،فتكاون تلاك الايف

حعااد زوال صاافات ها ،وانتهات ااه،

باةن األلام أحةاناا ،والشااي أحةاناا أخارى ،ولاة

ثل هذا الشا ر المهارو ،تكوين هذه الصور االستعارية ،إذ إنهاا ت
غريبا لى تم ت
تعكا

معظام أحوالاه

في غربته.
الحب والهوى:
والهوى مضمار الشعراء ،وغذاء الروح يدهم ،وقةثاارة العشا  ،ونااو التاذكار الاذو

إن الو

ت
يثةر الشان ،فانظر قوله م ح
تودثا ن نفسه ،وقد تملكه الو ح
الش ت
عر دأبي وإنما
وما كان نظم تح

د اني إلةه الو ِ  ،والو ِ ذو ت
أمر

()1

ت تحظ الصورة االستعارية المكيةة في كلمة (الوا ح ) الاذو شابهه الشاا ر ب ا ا (إنساان) ،فوذفاه
ٍ ت
اان ذو مكانا ٍاة ،وساالطان ،د اااه فلب اى الااد وة دون
ورمااز إلةااه حشاايء ماان لوازمااه (د اااني) ،وكأنااه إنسا ه
تاردد ،مس حتاوغا هاذا القباول حااأن الوا

ال يمكان مقاومتاه ،وكاأن الشااا ر وظاف حالاة مان العشا ماار

بها في سالت ت
ف األيام.
الشوق والحنين:
ت
عبر اإلنسان ن حيةياه وشاوقه ألناه يشاعر حال ارحاة والطمأنةياة ،ذلاك أن
تإن من الامال أن ي تح
الشوق يثةر تلك الذكريا

()1

الامةلة التي اشها ،فما أجمل قول الشا ر

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة (فيون الوصف) ،ا.146
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لكن حعث

ت
كر في آثارهم
الف َ

ت
رض الف
في البور ،في األجواء ،في

()1

ت
تتالى الصورة االستعارية المكيةة في كلمة ت
المبعور
(الفكر) الذو شبهه الشا ر با ا (اإلنسان
ٍ
حشيء تمن لوازمه (حعث ) ،وكاأن فكاره تعلا حمان تاركهم ،أو تركاوه،
في مهمة) ،فوذفه ثم رمز إلةه
فهااو مااا زال ميشا تاغ تبهاام ،يتوجااد لااةهم ،ت
ويوا ِان لهاام ،كااذلتك الشااصص الااذو أ ت
رسا َال فااي مهما تة تعقا ٍ ،
وبو ٍ

ن مفقودين ،فأجاد الشا ر في توظةف هذه المفردا

التي ناسب

صورته االستعارية.

الهم والحزن:
ت
تن
اهام ال يسااتطةع دفعهمااا ،ف اتإذا َح ا ف اتإن السااعادة،
يصاااب اإلنسااان حا حت
االهم والوااز  ،وكأنهمااا سا ه
والفرح وأسبابهما تهزمان أمام سهام الهم والوزن ،وقد أشاار الشاا ر إلاى هاذه المعااني فاي كثة ٍار تمان
المواضع ،تميها قوله
فوأد
ففةااه لمسااا

أفراحي و لق

الميى

ونسص

آيا ت الهوى من أضلعي

()2

إبدا ةااة تتمثاال فااي رسا تم صااو ٍرة اسااتعار ٍ
ية مكيةا ٍاة فااي كلمااة (أف ارحااي) التااي شاابهها

الشا ر با ا ( ت
اإلنار حديثا

الوالدة) ،فوذف المشبه حه وذكر شةئا تمن لو تازتمه (وأَد ) لتتتصة َال قسااوة

المشاهد ،وبشااا ته ،وبالتااالي فكارة انتهاااء الفاارح ياد الشااا ر با

اودة ،ثاام يكماال الشاا ر فكرتااه ماان

خ ل صورة استعارية أخرى في كلمة (الميى) التي شبهها با ا (المرأة حعد

قها) ،فوذف المشبه حاه

ورمااز إلة اه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه ( لق ا ) ،وبااذلك تكتماال الفك ارة المرجااوة وهااي تباادل الوااال ماان الفاارح
واألماني والهاوى ،إلاى ادمهم ،وقاد أحسان الشاا ر توظةاف ظااهرة (الاوأد) فاي الااهلةاة فاي صاورته
االستعارية هذه ،وكأن األحوال حوله ،والظروف ،وصل
()1
()2

حقساوتها إلى تلك ت
الوقبة.

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تبر وتراب" ،قصةدة(ستعود دنةانا أح َ وأجم ) ،ا.885
المصدر الساب نفسه ،ديوان "الاداول" ،قصةدة( العيقاء ) ،ا.558
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اليأس واإلحباط وفقدان األمل:
إن اإلنسااان فااي هااذه الاادنةا ،وبوكاام ِ
تقل ا

ض ألن يصاااب حواااال
الظااروف واألح اوال ،معا َار ه

ت
تعد َدة ،وقد بر الشا ر في كثةر مان صاوره ان حعا
الةأف ،واإلحباط ،وفقدان األمل ،ألسباب م ح
تلك الواال  ،و تمن ذلك قوله
شاخ ت الر ى وت ش
فإذا َ

وصوا ،حا

()1

جزمه تصمةيا

ت
اليساوة الطا ياا
ترى الصورة االستعارية المكيةة في كلماة (الار ى) التاي شابهها الشاا ر ب ا ا ( ح
ٍ
في ت
حشيء تمن لوازمه (شاا َخ ) ،وكاأن الشاا ر تمان خا ل هاذه
السن) ،فوذف المشبه حه ،ورمز إلةه
عباار اان اادم توقا األماااني ،والرغبااا  ،واألهااداف الميشااودة ،باال و ا تان اختفات هااا ،وزوالتهااا
الصااورة ي تح
ت
ت
نهات ةا وذلتك حعد ت
انقضاء ٍ
لك الر ى ،وقد أجاد الشا ر في صاورته
قدر كبةر من العمر في التعل تبت َ
هذه ،فمكن المتلقي تمن استةعاب ت
الفكرة المرجوة.
ضنك الحياة:
إن الشااا ر كون ااه أح ااد أفا اراد الماتم ااع ،و ياصا اره ،ال بااد أن يلما ا

ش ااةئا م اان ما ا اررة الع ااةش،

وضااة الاادنةا ،مااا يدفعااه إلااى التعبةاار اان ذلااك حالطريقااة ،والصااورة التااي ي ارهااا ،و تماان ذلااك قااول أبااي
ماضي
ت
حالعةش ذر ا
وإذا المرء ضاق

()1
()2

رتك

المو َ في ت
سبةل البقاء

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الصما ل" ،قصةدة(ماء و ةن)،ا.686
المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة(أن ت ) ،ا.339
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ت ()2

فااإن الصااورة االسااتعارية المكيةااة فااي كلمااة (المااو ) الااذو شاابهه الشااا ر با ا ا (قا ت
اار تب اليااااة)
فوذفااه ورمااز إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه (رك ا ) ،وهيااا يرساام الشااا ر مشااهد اإلنسااان الااذو تقطع ا
السبل ،وضاق
ِ
رك

تحا تاه

تح ته الِدنةا تحما َرحب  ،حتى تمياى الماو تفا ار ار تمان تتلاك الوالاة ،كاذلتك الشاصص الاذو

ت
ت
ين أنه هالت هك ال موالة فهذه صورة جمةلة ألنها
القارب في وسط األمواج المت مة ،وهو موتق ه

تمثاال ضااة العااةش الااذو يااؤثر فااي كا تحال إنسااان يتعاارض لااه ،و تماان هيااا تصاالح هااذه الصااورة ،والصااور
األخرى التي تتياول شؤون اإلنسان ،ومعاناته ،أن تكون تحكماة لتماا لهاا مان أثار فا ال فاي اإلنساان
الذو ال يملك قوة أمام جبرو وقسوة الوةاة ،وظروفها.
استحضار الموت:
يؤ تمن اإلنسان أن المو ت
الر
قاد هم ال موالة ،ولكن الصعوبة بل ِ

يتمثل في أنه يراه ويتهةاأه

أمامااه ،وكااأن المااو قصا َاد أن يااذي صاااحبه مزياادا تماان الفاازع والصااوف ،و تماان ذلااك قااول أبااي ماضااي
عب ار ن فقدان أحدهم
م تح
ت
السصاء مبددا
شمل
وأال يرى َ

أبى المو إال أن يياَل تك سهمه

()1

فااي هااذا البة ا  ،تكماان الصااورة االسااتعارية المكيةااة فااي كلمااة (المااو ) الااذو شاابهه الشااا ر
با ا ا (الفااارف) ،أو (الصااةاد) ،فوذفااه ورمااز إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه (سااهمه) ،وكااأن هااذا الفا ت
اار َف ،تأو
الصةاد ،سد َد رمةته حاتااه فريسته حتاى تمكان ميهاا ،وقضاى لةهاا ،وفاي هاذه الصاورة نااد الشاا ر
قد وظاف أدوا

ت
عبارة ان
الصاراع والقتاال لةاتمكن مان رسام المشاهد المطلاوب الاذو أوصال صاورة م تح
ح

الموقف.

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(ك ِل َمن لةها فان) ،ا.181
66

أحوال األوطان:
باار الشااا ر اان حاااال
ت
آل تإلةه العلم ،وغد
وصف ما َ

اٍ
ادد تماان األو ااان العربةااة تماان خا ل أشااعاره ،و تماان ذلااك قولااه فاي
فةه الاهالة في أحد األو ان

مش ت الاهالة ت
فةه تسو
فااي هااذا البة ا  ،تلم ا

تةها ،وراح ت
العلم يمشي م ت
طرقا

ذيلها

()1

الصااورة االسااتعارية المكيةااة فااي كلم اة (الاهالااة) التااي شاابهها الشااا ر

با ا ا (العااروف التااي تاا ِار ذياال ثوبهااا) ،فوااذفها ورمااز إلةهااا حشا ٍ
ايء تماان لوازمهااا (مش ا ) ،و (تسااو
ذيله ااا) ،ث اام يكم اال الش ااا ر المش ااهد حص ااورة اس ااتعارية مكية ااة أخ اارى ف ااي كلم ااة (العل اام) ال ااذو ش اابهه
اارب) ،فوذفااه ورمااز إلةااه حشا ٍ
ايء تماان لوازمااه (يمشااي) ،و(م ت
ب ا ا (إنسااان ها ت
طرقااا) ،وبااذلك يكتماال مشااهد
تفشي الاهل ،وسةطرته ،ويقابله انتزاع العلم الذو ال سبةل له ،أو ت
حاض َن لتتظهر ب ار ة الشا ر في
اختةار صوره ،واستعارة األلفا الم ت مة لها ،وبالتالي ت ت
مثل هاتان الصورتان مادى خةباة األماة التاي
فةهااا الاهالااة تمشااي مشااي الصااة ء بثا ٍ
عةد
اوب ترفاال فةااه ،والكا ِال تماان حولهااا فا تارهح حفرحهااا ،وس ا ه

بااد

ت
ت
لسةادة الاهل وسةطرته واستس م العلم وانهزامه أمام تلك الاهالة التي
لسعادتها ،ولكن ههيا سعادةه
ارحا ا

تتب اااهى حم ااا تق ااوم ح ااه ،دون رادع له ااا ،وال م ااانع ،وبا ا خ ااوف ،أو خا اال ،إنه ااا ص ااورة ت ت
مث اال
ه

اإلنوطاط حكل معانةه ،والذل حامةع نتات اه.

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي"،قصةدة(وداع وشكوى) ،ا.281
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األمة:
أحوال َّ
اسااتذكر الشااا ر ،وَذ َكا َر كثةا ار تماان أحاوال األمااة وظروفهااا ،لااى اخاات ف تلاك األحاوال ،بااةن
مول صوره االستعارية ،و تمن ذلك قوله

ٍ
وسمو ،فكان
ٍلو

خَلع ت
الع ِز لةها َحتب َره
َ َ

كان في ماضي اللةالي أمة

()1

تاااد الصااورة االسااتعارية المكيةااة فااي كلمااة ت
(العاز) الااذو شاابهه الشااا ر ب ا ا (اإلنسااان الوجةااه
ٍ ت
و(حتب ا َاره) ،والش ااا ر به ااذه الص ااورة
الش ااأن) ،فوذف ااه ورم ااز إلة ااه حش اايء م اان لوازم ااه (خل ااع)َ ،

ص اااح

ت
يصتصاار الوصااف والواادي  ،اان حالا تاة األمااة فااي تحقبااة مض ا
الرت عااة
ا
حصةية ميةعة ،ذا
تح تعياية ،فصرج

الزمااان ،وكةااف كان ا
تماان َ

هةبة ،و ت ٍزة ،وكر ٍ
ٍ
ظفهاا
امة ،فقد أجاد الشا ر يدما اختار مفرداته ،وانتقاهاا ،وو َ

عبرة.
بهذه البوتقة الامةلة ،والصورة الم تح

ومااا تاام إثباتااه تماان صا ٍ
اور لااى االسااتعارة المكيةااة ،غااة ه تماان َفااة

 ،فهياااب الكثةاار تميه اا ال

يتس ااع الما ااال الستعر ت
ت
اض ااها ههي ااا ،ولع اال م ااا ذ تك اار ف ااي ه ااذا الب اااب يف ااي ح ااالغرض ،وي ت
وقا ا الها ادف
َ
الميشود.

( )1المصاادر الساااب نفسااه ،دي اوان "إيلةااا أبااو ماضااي" ،قصةدة(الشااا ر واألمااة) ،ا( ،270الوب ارة باارد يماااني ،
جمعه تحَبر).
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المبح الثاني :االستعارة التصريحية
وقف ت
الباح

في الفصل الثاني تمن هذا البو

لى تعريف االساتعارة حصاو ٍرة مفص ٍ
الة ،و تمان

الادير ههيا أن يتم تذكر تعريف االستعارة التصريوةة لةكون ت
ماث في حاحه ،وفي أيسار التعريفاا ،
وأسهلها ،هي" التي ذ تك َر فةها المشبه حه ،وحتذف المشبه "(.)1
وقد تتبع ت
الباح

الصور االستعارية التصريوةة في شعر إيلةا أبي ماضي ،ووجدها قد َكس

الضا ا ت
اوء لا ااى أنموذجا ااا ٍ تما اان ها ااذه الصا ااور
شا ااعره ثوبا ااا جما ااة  ،وزادتا ااه أناقا ااة ،ما ااا يا ااد و لتسا االةط َ
االستعارية ،حما ت
يصدم موضوع هذا البو  ،وبما يتسع له المااال ،ماع ذكار أبارز الموضاو ا
ظف
و تح

التاي

فةها ،وبةان ذلك لى اليوو اآلتي

الطبيعـــــــــــــــــــــــــــة:
تغيااى أبااو ماضااي فااي كثةاار تماان أشااعاره حالطبةعااة ،واسااتعار تميهااا صااوره ،فكان ا

رتافاادا ل اه،

للتعبةر واإلفصاح ما في داخله ،و تمن ذلك قوله و ت
اصفا أغصان حديقة
ت
الوديقة حكرة
تراقص أغصان
تلما ا

حت
يح فةها َجة َئة وَذهوب
وللر ت

الص ااورة االس ااتعارية التصا اريوةة ف ااي ه ااذا البةا ا

()2

م اان خا ا ل ح ااذف الش ااا ر للمش اابه

وهو(التماياال والوركااة) ،واسااتعارته للفظااة الدالااة لااى المشاابه حااه وهااي كلمااة (ت اراقص) َلةاادل لااى
المشبه الموذوف ،والقريياة فاي هاذه الصاورة لفظةاة هاي كلماة (أغصاان) ،وبالتاالي حأبادع الشاا ر فاي

العربةة في اللغة واألدب ،ا.29

()1

)وهبة ،مادو ،وكامل المهيدف ،معام المصطلوا

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان"الاداول" ،قصةدة (الساةية) ،ا.562
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انتقاااء مفرداتااه لتتااؤدو وظةفتهااا فااي تكااوين صااو ٍرة اسااتعار ٍ
ية جمةلااة ،رساام

مشااهد تلااك اإلغصااان

ت
هبوب الريح.
واألشاار أثياء
أحوال َّ
النفس:
إن الشا ر مهما ابتعد في مها تمه ،وتعبةراته ،ال بد أن يعود إلى نفسه متاتحعا لتما في ت
داخلهاا،
ح
وت
اصاافا مااا ياااول فةهااا ،فهااي تتقلا

تماان حا ٍ
اال تإلااى حااال ،وقااد كانا

مواال حعا ت صااوره االسااتعارية،

و تمن ذلك قوله
ان لى َ ت
الفتة ت
حٍ
ان
الفتَةا و َ

تويو لى قلمي يمةيي ،والِدجى

()1

تا ا ااد الص ا ااورة االس ا ااتعارية التصا ا اريوةة م ا اان خا ا ا ل ح ا ااذف الش ا ااا ر للمش ا اابه وه ا ااو (القب ا ااول
والمطاو ا ااة) ،واسا ااتعارته للفظا ااة الدالا ااة لا ااى المشا اابه حا ااه وها ااي كلما ااة (تويا ااو) َلةا اادل لا ااى المش ا ابه
الموذوف ،والقريية في هذه الصورة لفظةة هي كلمة (يمةيي) ،وكأن الةد َحيا

لاى القلام فزادتاه قاوة

وإقباال لى ت
الكتاحة ،فأحسن الشا ر توظةف ألفاظه ،لة ت
كو َن هذه الصورة التي أشاار تمان خ لهاا إلاى
ح
حبه للكتاحة والتألةف حما فةه نظم الشعر ،وهي حالا هة نفساة هة يعةشاها الشاا ر ،ربماا كانا
نتاجاته وإبدا اته الشعرية.

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة(الورب العظمى) ،ا.399
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فةهاا أجمال

الحــــــــرية:
َّ
إن تماان أ ظ ا تم الا تحايع تم لااى اإلنسااان ،حريتااه التااي هااي ملكااه ،وقااد كان ا

هااذه الوريااة م ت
وضااع

اهتما ٍم يد أبي ماضي ،كوناه شاا ت ار يرياد أن ت
يفصاح ان ك تحال ماا فاي داخلاه ،فعب َار ان تتلاك الورياة
حعد حاال
َ

ٍ
لظروف مصتلفة ،و تمن ذلك قوله
الميع التي مر بها
تم َن التقةةد و ت
ت ت
حعد ا تتقالتها
وأ لَق األق م َ

تلم

ت
الو َمات تم
ان
فأسمع األكو َ
ساع َ
َ
َ

()1

ت
الشطر األول ٍمن البة  ،الصورة االساتعارية التصاريوةة مان خا ل حاذف الشاا ر
في

للمشبه وهو (الكتاب و ِ
الشاعراء) ،واساتعارته للفظاة الدالاة لاى المشابه حاه وهاي كلماة (األقا م) ل َةادل
لى المشبه الموذوف ،والقريية في هذه الصورة لفظةة هي كلمة (ا تقالها) ،وفي الشطر الثاني مان
البةا  ،تلما

الصااورة االساتعارية التصاريوةة ماان خا ل حااذف الشاا ر للمشابه وهااو (أناشاةد الورياة

وأشاعارها) ،واساتعارته للفظااة الدالاة لااى المشابه حااه وهاي باارة (ساااع الوماات م) َلةاادل لاى المشاابه
ادع فااي الصااورتةن ماان ناحةاة
الموااذوف ،والقرييااة فااي هااذه الصااورة حالةااة ،وبالتااالي يكااون الشااا ر أبا َ
توظةااف األلفااا وانتقات هااا لتكتماال لااك فك ارة المشااهد المرجااوة وهااي ااودة الوريااة للكتا ت
ااب ،والشااعرتاء
ومن هم لى ت
شاك تلتهم في ذلك الوق  ،وانتشار أشعارهم ،ومؤلفاتهم.
الحب والهوى:
إن الو

والهوى ،مةدان الشعراء األكبر ،الذو نظموا فةه ،واستعاروا تميه صورهم ،وكان أباو

لص ت
ماضي من بةيهم ،فكون كثة ار تمن مشاهده االستعارية ت
دمة هذا الباب ،و تمن ذلك قوله
أهوى ،وقد ب

المشة
َ

لة

حمفرقي

ت
الغواية للكبةر البالي

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان"تذكار الماضي" ،قصةدة(توةة الدستور العثماني) ،ا.198

()2

المصدر الساب نفسه ،قصةدة(هديتي) ،ا.97
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()2

تا اارى الصا ااورة االسا ااتعارية التص ا اريوةة ما اان خ ا ا ل حا ااذف الشا ااا ر للمشا اابه وها ااو (االنتشا ااار
واالخا اات ط) ،واسا ااتعارته للفظا ااة الدالا ااة لا ااى المشا اابه حا ااه وها ااي كلما ااة ( ب ا ا ) لةا اادل لا ااى المشا اابه
ش خلاط األشاةاء
اان اات ه
(المشاة ) وكأناه إنس ه
الموذوف ،والقريية في هاذه الصاورة لفظةاة هاي كلماة َ
ت
ت
اةن ماا وص َال تإلةاه تم َان التقاِد تم فاي العم تار،
دون اتحزان فأراد الشا ر مان خا ل هاذا التوظةاف أن يب َ
فهااي مرحل ا هة يكااون ظهااور الشااة  ،واخت

ااه حالشااعر األسااود تماان أباارز

ت
ماتهااا ،وما َاع ذلتااك الزال

يهوى ،ويعش .
القوة والمنعة:
إن اإلنسان في ماتمعه يوتاج للقوة والميعة حتى ال يكون فريسة سهلة أماام الواقادين ،وقاد
وصاف أبااو ماضااي اددا تماان مظاااهر القاوة ،وأدواتهااا ،و تماان ذلاك قولااه فااي تصاوير جا ٍ
اةش فااي إحاادى
المعارب
ابا تمن كواك ٍ في تبةد

الياوم انتظاما
وخمة ٍ يوكي
َ

()1

فااأن الصااورة االسااتعارية التصاريوةة تتالااى ماان خا ل حااذف الشااا ر للمشاابه وهااو (االنتشااار
تحكثافة ) ،واستعارته للفظة الدالة لى المشبه حه وهي كلمة (كواك ) ،لةدل لى المشابه المواذوف،
ت
ياص اار الطبةعا ااة
والقريي ااة ف ااي ه ااذه الص ااورة لفظةا ااة ه ااي ب ااارة (ف ااي تبةا ااد) ،والزال الش ااا ر ييتق ااي
الموةطااة لةسااتعةر م ت
فرداتهااا بب ار ااة فااي كثةا ٍار تماان صااوره ،كهااذه الصااورة التااي وصااف فةهااا مشااهد
الايود والاةش الميتشرين حانتظام ،في داللة لى قوته وسةطرته.

()1

(خمة
المصدر الساب نفسه ،قصةدة(سقوط بور آرثور) ،اَ ،149
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جةش ،تبةد صوراء).

رية:
كبت الح َّ
ار ،فةقاول مااا يشاااء ويفعاال ،فااإذا مااا
ال يسااتطةع الماارء العااةش بهياااء وسااعادة دون أن يكااون حا ا
كتبتَ

ٍ
ألسباب ما ،تغةر معالماه ،وأنفاساه ،ومشاا ت ره ،وبالتاالي تعبة ارتاه إذا كاان شاا ت ار،
هذه حريته

أو ت
كاتبااا ،أو غةاار ذلتااك ،فلاام يتاارب أبااو ماضااي هااذه الوالااة دون وصا ٍ
اف تماان خ ا ل صااوره المتعااددة،
و تمن ذلك قوله
هكذا أسكت

صروف الز ت
مان

بلب كان َنوحه إنشادا

تباادو الصااورة االسااتعارية التص اريوةة فااي هااذا البة ا

()1

ماان خ ا ل حااذف الشااا ر للمشاابه وهااو

(شا ت ر) ،واستعارته للفظاة الدالاة لاى المشابه حاه وهاي كلماة (بلاب ) َلةادل لاى المشابه المواذوف،
والقرييااة فااي هااذه الصااورة لفظةااة هااي كلمااا

(نوحااه) ،و (إنشاااد) ،و اااد الشااا ر لةسااتعمل الطبةعااة

الغياء تمن حوله ،ويستعةر ميها ألفاظه ،وتراكةبه لةصرج ت
حمثل هذه الصورة الامةلاة التاي تاوحي ان
َ
حالة تقةةد اشها شا ت ر ،رغم أنه كاان فاي ياو ٍم تمان األياام ال ي ت
يشاد إال ماا هاو جمة هال حتحاى فاي أساوأت
َ
أحواله وظروفه ،وأصعبها.
الهم والحزن:
ت
ت
عبا َر اان حالتااه
إن الشاا ر كونااه إنساانا يتااألم وتتعرضااه الهماوم كغةاره مان الياااف ،ال بااد أن ي تح
وقد قصدته الهموم ،وأثر

لةه ،و تمن ذلك قوله

ما للهمو تم الط تارقا ت وما لي

ورقد َن ن أوجالي
أسهرنيي َ

()2

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة(مصرع القمر) ،ا.509

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(هديتي) ،ا( ،97األوجال األحزان ).
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فإن الصاورة االساتعارية التصاريوةة تتالاى فاي هاذا البةا  ،مان خا ل حاذف الشاا ر للمشابه
ف الهموم ) ،واستعارته للفظة الدالة لى المشبه حه وهاي كلماة (رقادن) لةادل لاى المشابه
(ك ِ
وهو َ
الموااذوف ،وقرييااة هااذه الصااورة لفظةااة هااي كلمااة (الهمااوم) ألن الهمااوم ال ترقااد أو تيااام ،فعباار تم ان
خ ل هذه الصورة االستعارية ن حالته حعدما شغلته الهموم ،وأسهرته ،ثم تركته مع أحزانه ،وكأنها
يه.

نام

اجتماع المصائب:
يتعرض اإلنسان في حةاته ،ت
للمو تان والمصاات ت التاي تتارب األثار الكبةار فاي حةاتاه ومساةرته،
وقد كان
المصات

هذه ت
ٍ
تصوير ت َيد أبي ماضي ،فقد وصف حالة أحد األشصاا ،وقاد تكالبا
المون مول
واجتمع

لةه ،تمن خ ل صو ٍرة استعار ٍ
ية في قوله

تَ تعة ت ت
عانقه اليات با
ه

ت
ياق الوبا تل للطات ر
َ

()1

فااتكمن الصااورة االسااتعارية التص اريوةة ماان خ ا ل حااذف الشااا ر للمشاابه وهااو (اإلحا ااة)،
واساتعارته للفظاة الدالاة لااى المشابه حاه وهااي كلماة (ت ت
عانقاه) َلةادل لااى المشابه المواذوف ،والقرييااة
فاي هاذه الصاورة لفظةاة هااي كلماة (اليات باا ) ألن اليا باا

ال تعا تاان

ولكان الاذو أراده الشاا ت ر تماان

الرت ا ااع أن ي ت
ظها اار حالا ااة ت ا اوالي المصا ااا  ،وإحا تها ااا ،و ا اادم مفارقتها ااا لته ا اذا
خ ا ا ل ها ااذا التصا ااوير ا
الشصص ،بل واجتما ت ها لةه ،كأَنها ت ت
ت
وتوتضيه.
عانقه،

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(قتل نفسه) ،ا.121
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عن " فلسطين ":
لاام يغفاال أبااو ماضااي اان الوضااع المااؤلم فااي فلسااطةن ،وهااي مااو ت هن ربااي يعاااني ت
اإلحاات ل،
ه
فذكرها في أشعاره ،وكون صو ار استعارية تبةن للمتلقي قساوة ت
جرحها ،و تمن ذلك قوله
وتأبى فلسطةن أَن تذ ت يا

يريد الةهود حأن يصلبوها

()1

إذ تتالااى الصااورة االسااتعارية التص اريوةة فااي هااذا البة ا  ،تماان خ ا ل حااذف الشااا ر للمشاابه
وهو(القت اال) ،واس ااتعارته للفظ ااة الدالا اة ل ااى المش اابه ح ااه وه ااي كلم ااة (يص االبوها) لت َة اادل ل ااى المش اابه
ت
تت
اصص
الموااذوف ،والقريي ااة ف ااي هااذه الص ااورة لفظة ااة هااي كلم ااة (فلس ااطةن) ،وكأَنهااا أنث ااى ي حقه ااا ش ا ه
عبرةه تن الواقع الوقةقي للو تن تفلتساطةن،
لةقتلها وتأبى اإلستااحة والرضوخ ،وهذه صورةه استعاري هة م تح
ت
عبرة.
يستطةع المتلقي استشعارها من خ ل هذه الصورة الم تح
وماا تام رضاه تمان أنموذجاا ٍ

اةر حماا اتساع لاه المااال،
ادر يس ه
لاى االساتعارة التصاريوةة ،ق ه

ت
ت
ت
دد لة
عر أبي ماضي فةه ه
لعله يؤدو الفا دة المرجوة ،ويوق الغاية ميه ،إذ إن ش َ
ت
لعرضها.
االستعار مما ال يسمح الماال
ا

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الصمات ل" ،قصةدة (فلسطةن)،ا.790
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حقلةال تمان هاذه

التمثيلية
المبح الثال  :االستعارة
َّ
أورد ت
الباح

مفهوم االستعارة حصاو ٍرة مفص ٍ
الة فاي الفصال الثااني تمان هاذا البوا  ،وهاا هاو ذا

يذكر أيسر تعريفا

المساتعمل فاي غةار معيااه الوقةقاي لتع قاة

االستعارة التمثةلةة ،وهاي " التركةا

المشابهة بةن المعيى األصلي والمعيى الماازو ،ومع قريية ت
مانعة تمن تإرادة المعيى األصلي "(.)1
وتتبع ت
الباح

ابة حس ٍ
الصور االستعارية التمثةلةة في شعر أباي ماضاي ،ووجادها بيس ٍ
اةطة جادا

مقارنة مع االستعارتةن المكيةة ،والتصريوةة ،ومع ذلك فإن فاي شاعر أباي ماضاي أنموذجاا ٍ ميهاا،
أحساان الشااا ر توظةفهااا لتااؤدو الفك ارة المرجااوة وف ا موقعهااا ،وقااد اختااار ت
الباح ا
َ
األنموذجا

ااددا ماان هااذه

حما يصدم موضوع هذا البو  ،ويتسع له الماال ،مع تذ ت
ظَف
كر المواضةع التي و تح

فةها،

وبةان ذلك لى اليوو اآلتي
اجتماعية:
ال
َّ
أحو ٌ
َلطالما كان الماتمع ت
ظف أشعاره لصدمته ،واليهوض
موضع اهتما ٍم ت َيد أبي ماضي ،فكان يو تح
َ
حااه ،والواادي ت
البو

اان قةمااه ،و تماان ذلااك تصااويره لوالا ٍاة اجتما ةا ٍاة ربمااا يتعاارض لهااا معظاام اليا ت
ااف وهااي

ن الس َيتد والعضد في الشدا د ،وذلتك في قوله
إنما الغصن إذا ه

الهوا

ت ت
مال لت
طت
لو َ
ألغصان ال ل َ
َ

()2

فإن الصورة االستعارية التمثةلةة تتالى تمن خ ل تشابةه الشاا ر حاال اإلنساان الاذو ضااق
حااه الساابل ،وتغةاار

()1
()2

لةااه الظااروف واألح اوال ،فةبو ا

وهبة ،مادو ،وكامل المهيدف ،معام المصطلوا

ماان يسا تاانده ،وماان يتأماال فةااه خة ا ار ،حوااال

العربةة في اللغة واألدب ،ا.29

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(شكوى فتاة) ،ا.94
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الغصن الذو تعرض حت
للريح ،ماا يضاطره لإلنويااء حاتاااه حااقي األغصاان التاي فةهاا حةااة ،وماا ازلا
خت
ضرة ،وترب الوط
َ

الذو سةتكسر تح تف ت
عل حت
الريااح ،وقريياة هاذه الصاورة االساتعارية حالةاة ،وقاد أجااد

الشا ت ر في اختةار هذه الصورة االستعارية ،لتتعتبر ن ت
حال ٍ
كثةر من الياف الذين تضة تبهم الوةاة
َ حَ
ٍ
لظروف مصتلتفاة فةبوثاون مان تارف صا حهم ،ومعاونتهم ل خارين ،ويتركاون مان ساواهم ممان ال
خةر فةهم حتى ألنف تسهم.
القـــــــــــــــوة والمنعة:
ت
الم َيع اة أمااام ميافسااةه فااي
يوتاااج اإلنسااان للقااوة فااي معظ ا تم ظروفااه وأحوالااه ،وبالتااالي تميوااه َ
الركا ت والمةاادان نفسااه ،ويااؤدو مهامااه تحكا تحال ارتةاااح ،ورساام أبااو ماضااي هااذه الوالااة تماان خا ل صااوٍر
استعار ٍ
ية ،و تمن ذلك قوله
يرك
إنما َ

الاو َاد جو هاد

ت ()1

ت
مار غةر بلةد
ويصون ال حذ َ

تتالااى الصااورة االس ااتعارية التمثةلةااة م اان خ ا ل تشاابةه الش ااا ر حااال الف ااارف الم ت
يتصاار ف ااي
المعركة ،ت يدما يتغل

لى دوه الذو يتساوى معه في القوة ،والشاا ة ،والعتاد ،تحو ت
اال الااواد ،أو

ت
ت
الوصان الاذو يقاود تحص ٍ
الصافا  ،وقريياة هاذه الصاورة حالةاة ،وقاد أراد الشاا ر مان
اان يشاابهه فاي ح
خ ا ل هااذه الصااورة ،بة اان أهمةااة القااوة أمااام اآلخ ارين ،وفااي أداء الواجبااا

المطلوبااة ،لااى المسااتوى

الفردو ،أو الماتمع ،أو األمة.

( )1المصاادر الساااب نفسااه ،دي اوان "تااذكار الماضااي" ،قصةدة(سااقوط بااور آرثااور) ،ا( ،149ال ا تحذمار مااا ييبغااي
الذود يه ت
كالعرض واألهل).
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الضعف واالنهزام:
تإن تماان أشا تحاد حاااال

اإلنسااان قساااوة تلااك التااي يصااةبه فةهااا الضااعف و ت
االنه ازام وهااذه الوالااة

تكون لى األم تة كما الفرد ،وقد أحسن أبو ماضي تكاوين هاذا المشاهد ،تمان خا ل ص ٍ
اور اساتعاري ٍة،
و تمن ذلك قوله
وإذا اللة

وه
َ

أظفاره

السيور ت
ت
فةه ظف َره
َ
أنش َ ح

()1

تإذ تلواظ الصااورة االساتعارية التمثةلةااة مان خا ل تشابةه الشااا ر حاال اإلنسااان الاذو تتقال قاواه
اله َزل ،فةعتدو لةاه مان هام أضاعف تمياه ،وأقال شاأنا ،وكاذلتك األماة التاي تضاعف
وتيهار ،ويصةبه َ
أمام حاقي األمم ،تح ت
وال اللة

إذا َكبر وضعف

ت
ت
السايور الاذو هاو
مصالبه ،وتساقط  ،فةتطااول لةاه ح

ماان أضااعف الوةوانااا  ،وقرييااة هااذه الصااورة حالةااة ،والشااا ر ماان خ ا ل هااذه الصااورة يبا تحاةن حالااة
الضعف والهوان لألم تة في تلك المدة.
موروث الطباع:
ت
إن اإلنس َ ت
ومان يعاشارهم ويصااالتطهم
اان تااح هع للبةئاة التااي يعاةش فةهاا يأخااذ ان أهلاه وماتمعااه َ
معظاام ت با ااه وثقافتااه ،وقااد أشااار أبااو ماضااي إلااى ثبااا

هااذه الوقةقااة ودوامهااا ،حتااى لااو تغة اار

المظ ا ت
ااهر وتب اادل  ،فوظ ااف ج اازءا تم اان ص ااوره م ااع األمث ااال الد تارج ااة لإلرش اااد والتيبة ااه تإل ااى تمثا ال ه ااذه
القضايا ،و تمن ذلتك قوله
وهذا الاديد أبوه القديم

()1
()2

وال َتلتد الوةة األرَن َبا

()2

ت
(السيور حةوان يتبع ل تلقطط).
المصدر الساب نفسه،ديوان "إيلةا أبو ماضي"،قصةدة(الشا ر واألمة)،ا ،275ح
المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة( ،)1931ا.321
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ترى الصورة االستعارية التمثةلةة من خ ل تشبةه الشاا ر حاال َمان ياأتي حمثلاه فاي األخا ق
طباع وماا شاابهها ،ويكاون صاورة مطاتحقاة لاه فاي معظا تم تصارفاته ،حو ت
اال الوة تاة التاي ال
والصفا ت وال تح
تلتد إال حةة تمثلها ،وقريية هذه الصورة االستعارية حالةة ،وبالتالي فإن الشا ر بهذه الصورة يؤحتكد أنه
مهماا اختلفا

المظاااهر وتغةار  ،فإنااه لاى اإلنسااان أال يتاوهم ويغتاار وال ياأمن لااى نفساه مماان ال

أمان له.
عاقبة المكر بالناس:
اضع تإلى ٍ
كثةر تمن المو ت
َنبه الشا ت ر في ٍ
دد تمن المصالفاا
تلااك المصالفااا  ،والتااااو از

األخ قةاة فاي الماتماع ،و و تاقا

المكا تار حالياااف ،وقااد باار يهااا
لااى اآلخارين ،و تماان ذلااك التوااذير تماان ح

حصو ٍرة استعار ٍ
ية في قوله
وكل اتح تخ س ٍم سوف يأكله
ِ
تلم

وكل ت
حاف تر تب ٍ
ئر و تاق هع فةها
ِ

()1

التمثةلةة من خ ل تشابةه الشاا ر حاال مان يتاربص حااآلخرين،
فةه الصورة االستعارية
َ

ويكةد تب تهم ،أو يواول جل

حسوء ما دبر له ،تح ت
السوء لهم ،فةقع ت
ت
ط َعماه،
الس َم لغةره َف َة ح
وال الذو يطبخ ِ
َ

ت
ت
ت ت
ت
ااء هاذه
وحال َمن يوفر بئ ار لةوق َع غةره ،فةقع فةها ،وقريية هذه الصورة حالةة ،وقد أحسان الشاا ر بي َ
الصا ااورة ،وحبكها ااا ،لتصا اارج حما ااا يا ااؤدو الرسا ااالة والفك ا ارة المرجا ااوة ،وها ااي التوا ااذير ما اان إيقا اااع األذى
ت
ت
الصةر للامةع.
حاألخرين ،أو التفكةر حه ،وبالتالي الد وة تإلى ح ح

تحدي الصعاب:
()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان ت"بر وتراب" ،قصةدة(يا أنشودتي انطلقي) ،ا.912
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اإلنسان في هذه الوةاة ،ال بد أن يواجه شةئا تمن المتا
إن
َ

 ،والعقبا

في ريقاه للوصاول

إلى أهدافه وغاياته ،وقد بر الشا ت ر ن هذه الوقةقة تمن خ ل قوله
والفوم لة َ يضيء تإن لم يضطرم

ت ()1

يضوع تإن لم يورق

وال حيِد لة

تمن خ ل تشبةه الشا ر حال َمن ياازف،

تكمن الصورة االستعارية التمثةلةة في هذا البة

أو تثيةاه ان ريقاه حتاى ت
يصال تإلاى مبتغااه و موحاه ،تحو ت
اال
َ
َ

ت
الصعاب ،وال تع حتوقاه األزماا
ويتودى ح

(الفوم) الذو ال يمكن أن توصل لى ضو ه حتى يشتعل ويتعرض ل حتراق ،أو ت
حال نبا ت (ال حيد)
الذو ال تيتج ار وته وتيتشر حتى ت ت
ورقه ،والقريية في هذه الصورة حالةة ،و تمن تخ ل هذا التصوير،
حع

ت
ت
ف أماام قباا
الشا ر رسالة جلةة تإلى ك تحل َمن وقف حاا ار ،أو َ
ضاع َ

الطريا  ،لتمتاحع تاة المساةر

وت
اإل ت
نااز دون كلل ،أو تراجع.
الحـــــــــــــرمان:
قد يملك اإلنسان في حةاته الكثةر تمن المقتيةا

واألشةاء المادية التي هي في نظر غةره تمن

ت
ت
اليعم التي ال يمكن توصةلها حالمال ،وكاذلتك َمان
أكبر اليعم لكيه في المقابل يكون ربما ح ترَم أحسط ح
ال ي ت
وسن اإلفادة مما لديه ،ييطب

لةه هذا األمر ،وكان

هذه الوقةقة التي ال يمكن إنكارها ،مول

ٍ
تصوير يد أبي ماضي تمن خ ل أشعاره ،و تمن ذلك قوله
ت
باب البور تمن ساتح ٍح
َكم في

ت ()2

َقد ما َ ظمآنا تإلى َقطرة

()1
اطرم يشا ت
(ضاارة جحلتا ) ،ا( ،985يضا ت
اتعل  ،اليا حاد نااوع ماان
المصاادر الساااب نفسااه ،دياوان "تباار وتاراب" ،قصااةدة َ
اليبا يتبصر حعوده  ،يضوع تيتشر ار وته).
()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الصما ل" ،قصةدة (األسطورة األزلةة) ،ا ( ،839باب البور موجه ).
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فااإن الصااورة االسااتعارية التمثةلةاة فااي هااذا البةا  ،تتالااى تماان خا ل تشاابةه الشااا ر حااا َل َماان
كثةر تمن األساسةا  ،والكمالةا  ،والمقوما
توفر لديه ه

ط لغةره ،لكيه ح ترَم أحس تاط األشاةاء
التي لم تع َ

التي ال توتاج إلى ياء ،فكان فقدانها سببا في تيغةص ةشاه وكاذلتك حاال َمان أسااء االنتفااع حماا
لديااه تماان المقومااا

التااي لاام تكاان لغةاره ،تحوااال َماان تماارف السااباحة وا تادهااا ،لكيااه مااا

تطشااا إلااى

ت
ااد أبااو ماضااي فااي رساام هااذا المشاهد ال ارت ااع تماان خا ل هااذه
قطارة ماااء وهااو فااي وسااط البواار وقااد أجا َ
الصورة االستعارية التمثةلةة.
السعي في األرض:
كان الشاا ت ر كثةار الترحاال والتيقال فاي مهااره ،وقاد رأى فاي ذلاك فا ادة ال يايةهاا القا ت اد فاي
مكانه ،فرأى مياظر الطبةعة وجمالها ،وتعرف إلى المدن والياف ،والثقافا  ،فد ا تمن خا ل أشاعاره
إلى هذه الثقافة ،و تمن ذلك قوله
ال الثواء حه
والسةف إن َ
في هاذا البةا

يصدأ ويصتبح َحِده َخ تش َيا

()1

تااد الصاورة االساتعارية التمثةلةاة تمان خا ل تشابةه الشاا ر حاال َمان أقاام فاي

مكانااه ،وبقااي لااى حالتااه ،ولاام يسااع فااي األرض ل سااتط ع ،والتعاار ت
ف ،والا ِ
اتعلم ،واالسااتزادة فااي كاال
َ
اال السا ت
خةاار ،مااا ياعلااه يفقااد الكثةاار تماان الفضااات ل والمغا تاان تم فااي حةاتااه ،تحوا ت
اةف الااذو يطااول حاه المقااام
معلقا في مكانه حتى يصاتبح حاِده ت
خشايا ماا ياعلاه أقال نفعاا وفا ادة ،وقريياة هاذه الصاورة حالةاة ،وقاد
َ
أجاااد الشااا ر بهااذه التصااوير ،تماان خ ا ل اختةااار ألفاظااه لهااذه الصااورة ،فااأد

وظةفتهااا لااى أحساان

وجه.

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تبر وتراب" ،قصةدة ت
(قف يا تقطار تبيا) ،ا( ،978الثواء اإلقامة والثبا ).
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نشر العلم:
ان الشا ر ن تقديم الِيصح لموبةه ،والد وة إلى ما فةه تقِدم الماتمع وازدهااره ،فكاان
لم يتو َ
يوجه الرسا ل تمان خا ل أشاعاره ،وييتاهاا فاي صاور اساتعارية جمةلاة ،تاؤدو مضامونها لاى الوجاه
المراد ،و تمن ذلك د وته ليشر العلم بةن تفئة ال ِاهال ،كما في قوله
فاسعوا لتيشر العلم فةهم تإنما

فضل الغمام يبةن في اإلموال

تتالاى الصاورة االساتعارية التمثةلةاة فاي هاذا البةا

()1

تمان خا ل تشابةه الشااا ر حاال َمان ييشاار

العلم ،والمعرفة ،والثقافة ،وما شاحه ذلك ،بةن الماتمع و ت
الفئاا

التاي تفتقار إلاى هاذه التو ةاة ،وكةاف

أن فضاال هااذه التو ةااة وثمارهااا ،تظهاار فااي مثاال هااذه المواقااف ،تحوا ت
السااو
اال الغمااام و ِ
أرضاه جدحاء أمول  ،وقوط

تمن قل تة الماء فتتغةار وتعاود الوةااة إلةهاا ،وتيبا

التااي ت ت
مط ار

أشااارها وتصضار،

وتقطاف تثمارهااا ،وهااذه صااورةه جمةلا هة همعبارةه اان تلااك الفضااةلة المتمثلااة تبيشار العلاام والمعرفااة بااةن ماان
يوتاجهمااا ،فأحساان أبااو ماضااي اختةااار تراكةبااه ،ومفرداتااه ،و با ارتااه لتتااؤدو الصااورة رسااالتها لااى
أحسن وجه.

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تكار الماضي" ،قصةدة (هديتي) ،ا.101
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خالصة
استعرض الباحا

أنموذجاا ٍ متفرقاة مان أشاعار أباي ماضاي ،اشاتمل

اور اساتعار ٍ
لاى ص ٍ
ية

(مكيةااة) ،و(تصاريوةة) ،و(تمثةلةااة) ،مااع بةااان هااذه الصااور ،والوقااوف لةهااا ،حماا اتسااع لااه الماااال،
ظفا
وخدم موضوع هذا البو  ،وذكر أبرز موضو اتها التي و تح

فةهاا ،إذ إناه ال يمكان حصار جمةاع

الصااور االسااتعارية فااي شااعر أبااي ماضااي لكثرتهااا وغ ازرتهااا ،وقااد كانا
دالال ٍ

ٍ
مةقة ،دل

عبارة ،ت
توماال
صااو ار ممةازة م تح

لى ول تخبرة الشا ر ،و م ت تاربته ،وتمةز شا ريته.
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الفصل الرابع
بالغة توظيف االستعارة في شعر أبي ماضي ،وقيمتها الجمالية

أوالً :تشخيص المحسوسات والمعنويات
ثانياً :تفوق الصورة على الحقيقة
ثالثاً :تجسيم المحسوسات والمعنويات
رابعاً :اإليجاز

الفصل الرابع
بالغة توظيف االستعارة في شعر أبي ماضي ،وقيمتها الجمالية
إن توظةف إيلةا أبي ماضاي ل ساتعارة ،وتشاكةله صاو ار تميهاا ،ومشااهد فاي قصاا ده ،كاان لاه
آثا ار ب غةة ،وقةما جمالةة ،ارتق

بيصوصه الشعرية ،وجعلتها تتمةز مان غةرهاا ،األمار الاذو يؤكاد

جمالةة هذا اللون الب غي ،وحسن توظةفه تمن قبل الشا ر.
وقد تتبع ت
الباح

موا ن ،جمالةا

الصور االستعارية ومظاهرها ،وب غة توظةفها يد أبي

ماضااي ،تإذ يمكاان إجمااال أبرزهااا ،حمااا يتسااع لااه الماااال ،ويصاادم موضااوع هااذا البو ا  ،تماان خ ا ل
استعر ت
اض أنموذجا

شعرية ،وذلك لى اليوو اآلتي

أوالً :تشخيص المحسوسات والمعنويات
كااون أبااو ماضااي كثة ا ار تماان صااوره االسااتعارية فااي قصااا ده ،تماان خ ا ل تشااصةص ياصاار
ظفا ذلك أجمل توظةف ،فكان موط جل ٍ لألنظار ،ما يوحي بب غاة
الوةاة ،والطبةعة تمن حوله ،مو تح
هذه الصور تمن خ ل التشصةص ،وما يضافةه لةهاا تمان قةماة جمالةاة ،ذلاك أن الصاورة االساتعارية
" تصلا ا تم اان التش ااصةص المه ااا الص اااا ،ااالم األلف ااة ب ااةن الموج ااودا

ف ااي ه ااذا الك ااون ،إذ تزي اال

االساتعارة الواواجز باةن اإلنساان وساواه ،فاإذا كال ش ٍ
ايء ييطا ويعاي ذاتاه ،ويتوارب"( ،)1و تمماا ياعاال
ح
ت
ت
الصافا  ،وإثباتهاا للمعااني التاي ياراد رضاها تمان
الشا ر يعمد إلى التشصةص" ،المبالغة فاي توكةاد ح
خا ل الصااورة ،وجعاال التصةةاال الااذو تودثااه الصااورة فااي مصةلااة المتلقااي اان ريا التشااصةص أقاادر

()1

الصااا  ،وجاادان( ،)2003الصااور االسااتعارية فااي الشااعر العربااي الواادي  ،المؤسسااة العربةااة للد ارسااا

مان ،ط ،1ا.37
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واليشاار،

لاى إحاادار اإلسااتااحة الم ت
ياساابة"( ،)1ويمكاان إجمااال أباارز العياصاار التااي شصصااها أبااو ماضااي فااي
شعره ،لى اليوو اآلتي
لوحة البحر واألمواج:
كما في قوله
تقطع
أمواجه تمن صوتي الم تح

()2

والبور كم سا لته فتضاحك

في هذه الصورة االستعارية ،تلوظ كةف شصص الشا ر البور وكأنه إنسان ت
ماث هل أمامه ،بال
ه
َ
ويطرح لةه األسئلة ،ويواوره ،وفي المشهد نفسه شصص األمواج ،فهي تضوك وتتضاحك ،كأنهاا
فتةااا  ،والشااا ر إذ شااكل هااذه الصااورة ومااا فةهااا ماان تشااصةص ،ياعاال المتلقااي يتصةاال األماار كأنااه
حقةقة ،فةواول رسم صورة ذلك البور الذو يسأله الشا ر ،ويواول أيضا أن ياول حفكره حاحثا ن
تلااك األم اواج التااي تتضاااحك وفااي هااذا كلااه متع ا هة فية ا هة اسااتطاع الشااا ر أن ي ت
يشاائها تماان خ ا ل ه اذه
الصورة ،وما فةها من تشصةص لعياصر الطبةعة ،مما ييبىء بب غة توظةف الشا ر.
لوحة الغدير و َّ
النسيم
كما في قوله
سك

الغدير كأنما التوف الثرى

()3

وسها اليسةم كأنه مذ ور

تاااد فااي هااذه الصااورة االسااتعارية ،كةااف باار الشااا ر اان هاادوء الغاادير ،و اادم حركتااه ،تماان
ٍ
اصةص للغاادير ،وألص ا حااه صاافة تماان صاافا
خ ا ل مااا أوجااده فااي صااورته تماان تشا
()1

ناجي ،ماةد بدالومةد( ،)1984األس

اليفسةة ألسالة

اإلنسااان ،وهااي

الب غة العربةة ،المؤسسة الاامعةة للدراسا

بةرو  ،ط ،1ا.177

واليشر،

()2

األشتر ،بدالكريم ،إيلةا أبو ماضي األ مال الشعرية الكاملة ،ديوان "الاداول" ،قصةدة(العيقاء) ،ا.558

()3

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الصما ل" ،قصةدة(الدمعة الصرساء) ،ا.678
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السكو

ت
ت
اان كاان ياتكلم
لتصل الفكرة المرجوة من هذه الصورة وهي حالة الهدوء والتوقف ،وكأناه إنس ه
نفسااه تاااد فااي الشااطر الثاااني ،كةااف كااون الشااا ر صااورة أخاارى لليسااةم الااذو

ثاام سااك  ،وفااي البةا

صه فألص حه صافة الساهو ،لةكتمال فاي ذهان المتلقاي أحاد مشااهد الطبةعاة الص حاة ،وك ِال ذلاك
شص َ
يضاف إلى جمالةا

توظةف الشا ر ،وب غته المتمثلة حالتشصةص في صوره االستعارية.

لوحة الصباح والمساء
كما في قوله
ت
كول يد المساء جفوني
ولت ح

ولتعان أح مه أ دا ي

()1

تلوظ في هذه الصورة ،كةف تمثل المساء تب َةٍد وكأنه تإنسان ،تمن خ ل تشصةص الشا ر لاه،
مماا يااوحي حمشااهد حلااول المساااء وكةاف كانا

تلوظااه ةااون الشااا ر ،كاذلك الكواال الااذو توشااح حااه

الافاون ،وفااي ذلااك إشاارة لهاادوء ذلااك المسااء ،وسااكونه وشاادة ظ ماه فااي الوقا
الشااا ر بااةن المساااء والكواال شااديد الس اواد ،وهااذه اللفتااا

جاااء

نفساه وإال لمااا ربااط

نتةاااة بةعةااة لوساان التوظةااف،

وب غته من قبل الشا ر ،والمتمثلة حالتشصةص.
أما لوحة الصباح ففي قوله
طر أرياه جلباتي
ولةع تح

()2

ولةقبل فم الصباح جبةيي

لةقب اال جب ااةن
ف ااي ه ااذه اللوح ااة الامةل ااة ،ل ااك أن تتأم اال مش ااهد الص ااباح وكأن ااه إنس ااان ،ج اااء تح
الشا ر ،وذلاك بتشاصةص الشاا ر للصاباح ،وإلصااق أحاد أ ضااء اإلنساان لاه وهاو الفام ،فاي صاورة
()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الاداول"،قصةدة(في القفر) ،ا.588

()2

المصدر الساب نفسه.
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عبا ارة ،تس ااتيبط تميه ااا ش اادة حا ا تح الش ااا ر للص ااباح وتعلق ااه ح ااه ،وتفا ل ااه حقدوم ااه ،دل لة ااه
اس ااتعارية م تح
تشااصةص الشااا ر للصااباح تماان خا ل الفاام والتقبةاال ،األماار الااذو يااوحي حإجااادة الشااا ر فااي اختةااار
لصوره ،وما تؤديه هذه الصور تمن قةمة ب غةة ،وجمالةة.
لوحة النجوم
كما في قوله
ٍ
ٍ
شيء مثة
شصص وكل
كل

ت
تستوم الِياوم فةه ويلقى

()1

شصص الياوم في صورٍة استعارية ،ت
ما زال الشا ر يتأل في لوحاته ،لتاده ي ت
تاذب المتلقي،
َ
وتميوااه تسااعة تماان الصةااال الرحا ت  ،لةتأماال تلااك الِياااوم التااي تسااتوم فااي الغاادير الااذو يعيةااه الشااا ر،
وكأن الياوم تنسوةه تستوم ،في إشارة إلى تاردها وظهورها لى حقةقتها تمن خ ل انعكاسها في ماء
الغدير لة  ،وهي صاورةه رحبا هة ،اساتطاع الشاا ر تمان خا ل ماا فةهاا تمان تاساةم ،أن يق تار َب المشاهد،
ويتمكن تمن ت
الفكرة المرادة.
لوحة الفجر
كما في قوله
()2

وابتسام الفار فةه لي سقام

في ابتسام الفار للمرضى شفاء

رسم الشا ر صورته االستعارية هذه تمن خ ل تشصةصه للفار ،وجعل المتلقي يتصةله وكأنه
إنسان يبتسم ،فاي داللاة لاى هدو اه ،ولطفاه فاي بداياة بزوغاه ،وماا يضافةه للايف  ،لكان الشاا ر لام
()1
()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان إيلةا أبو ماضي ،قصةدة(فلسفة الوةاة) ،ا.257

المصدر الساب نفسه ،ديوان إيلةا أبو ماضي ،قصةدة( أمة تفيى وأنتم تلعبون) ،ا.418
88

يكاان كااذلك إذ إنااه جعاال ابتسااام الفااار يسااب

لااه الماارض ،وتلااك حالااة نفسااةة شاااذة لاام تطغااى لااى

مااوم صااور الشااا ر ،ومااع ذلااك فقااد تمكاان الشااا ر تماان رساام المشااهد ،وتكااوين صااورته ،ومااا أضاافاه
التش ااصةص ل ااى ه ااذه الص ااورة تم اان جم ااال ،وحةوي ااة تض اااف إل ااى ب غ ااة توظة ااف الش ااا ر لص ااوره
االستعارية.
لوحة الروض(البستان)
كما في قوله
اليور في ت
الشتاء
كهف تح
وتوارى ح

ت
هاره
وتَعرى الروض من أز َ

()1

تأماال هااذه الصااورة االسااتعارية وب غتهااا تماان خ ا ل التشااصةص الااذو تالااى فااي رساام مشااهد
الروض حعد تساقط الزهور ،وكةف بد

وتوولا  ،وكاأن الاروض إنساان تاارد تمان ثةاحاه ،وبادا لاى

هةئت ااه دونم ااا س اااتر ،فاس ااتطاع الش ااا ر به ااذا التش ااصةص ،واإلج ااادة ف ااي ص ااورته ،وم ااا أض اافاه ل ااى
الروض تمن صفا

اإلنسان ،استطاع أن ي حت
مك َن المتلقي من تصور المشهد الوقةقي للاروض ،وكأناه

ماثل أمامه.
ه
لوحة الهوى
كما في قوله
إال مهفهفة ،بها نزل الهوى

ضةفا ،ولكن ال يريد رحة

()2

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الاداول" ،قصةدة(احسمي) ،ا.763

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(وردة وأمةل) ،ا( ،106مهفهفة ضامرة البطن).
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في هذه الصورة االستعارية ،ب غة توظةف الشا ر وجماله تمن خ ل تشصةص الهوى

تلم

الذو وقاع فاي قلا

ٍ
اان حال ضاةفا لاى أنااف ،بال إناه ساةمك
فتااة ،وكأناه إنس ه

اوي دونماا رحةال،

وفي هذا التشاصةص تااد التاراحط باةن أجازاء الصاورة ،إذ دل تشاصةص الشاا ر للهاوى وكأناه ضاةف،
دل لى مفاجئة هذه المشا ر لتلك الفتاة دونما مقدما
وهااو ت اراحط ار ااع ،مثلااه التشااصةص فااي أبهااى صااورة ،دل ا

ذلك أن الضةف ال ييبه ادة قبل ماةئاه،
لااى إتقااان الشااا ر فااي اختةاااره لعياصاار

صورته ،وتشصةصها.
لوحة الهموم والسرور
كما في قوله
وتيام في صدر الشاي همومه
لم ت
تغ

ويفة في قل

الوزين سروره

()1

مشاهد الهموم ،والسرور ن الشا ر ،ولم يغفل ن تصويرها ،فتراه في هذه الصورة

االسااتعارية ،كةااف باار اان حالااة ركااود الهمااوم ،تماان خا ل تشصةصااها وميوهااا صاافة اليااوم ،وكأنهااا
إنسان لتكون تلك الوالة أقرب لليف  ،وأبل  ،فيوم اإلنسان يكون لمدة معةية ثم يفة  ،وهذا ما أراده
الشااا ر تماان خ ا ل هااذا التشااصةص ،والتوظةااف ،فااي داللااة لااى ااودة الهمااوم حعااد حااةن ،ثاام يتاااحع
الشا ر ذلك المشهد بتشصةص السرور ،وكأنه إنسان يفةا حعاد نوماه لةادل لاى اودة السارور فاي
قلا

ذلااك الوازين ،و تماان خا ل هاااتةن الصااورتةن ،ومااا فةهمااا تماان تشااصةص أدى ت
الفكارة لااى أحساان

وجه ،تلم

()1

ما يضفةه التشصةص تمن جمالةة ،وبالتالي ب غة توظةف الشا ر.

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الصما ل" ،قصةدة(حدي

موجة) ،ا.762
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لوحة األحالم واألماني:
كما في قوله
كفي

ت
الصبا
في
َ
نةورب أح َم ح

()1

و ويتها وحسبتها لن تحيشا ا ار

ت حااظ القةمااة الامالةااة والب غةااة فااي هااذه الصااوره االسااتعارية ،ماان خا ل تشااصةص الشااا ر
ت ٍ
ارب م ااا تك ااون للو تاق ااع فق ااد اخت ااار الش ااا ر تش ااصةص
لألحا ا م لةض ااع المتلق ااي أم ااام فكا ارة ،أدق وأق ا َ
إنسان مةا  ،بال وإناه تام تكفةياه لةادل لاى ذهااب تلاك األحا م ،واألفكاار المتعلقاة
األح م ،وكأنها
ه
ت
حالصبا ،و دم ودتها الى ذهن الشا ر ،و دم رغبته حعودتها الى وجدانه ،فاستطاع أبو ماضي من
ح
خ ل هذا التشصةص البلة  ،وهذا اإلنتقاء لموقع ذلك التشصةص ،وما اختااره مان مفاردا  ،و باا ار
ناسب

صورته ،اساتطاع أن ي حت
مكان المتلقاي مان اساتةعاب تلاك الوالاة التاي بار يهاا ،دونماا يااء،

أو شا ت ر.
األمر الذو أضاف جماال ،وب غة لهذه الصورة ،ال يتقيها ِ
وقوله
ماتَ
تلم ا

ت ()2

لم تَ حكتَ تول أجفانها تح ت
ضةاااء

أمانةيا ت
الوسان ت
أجاية

فااي هااذه الصااوره االسااتعارية ب غااة التوظةااف ،وجمالااه ،ماان خ ا ل تشااصةص الشااا ر
الوةااة ،فاي داللاة تمياه لاى انتهااء تلاك األمااني،

لألماني ،وكأنها أجي هة لم تصرج الى الدنةا ،وفارقا
وان اادثارها ،ب اال وذهابه ااا با ا

ااودة ،قب اال أن تتوقا ا  ،وق ااد أج اااد أب ااو ماض ااي وأب اادع تم اان خا ا ل ه ااذا

التشصةص المعبر ن المشهد ،حكل ما فةه من ٍ
معان ،فاستطاع أن يب تارَز الفكارة الماراد تمان الصاورة،

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تبر وتراب" ،قصةدة(لوف أناةلوف) ،ا.896

()2

المصدر الساب نفسه ،قصةدة(أخو الورقاء) ،ا.940
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وتقريا

الوالااة التااي يعيةهااا ،ماان خ ا ل ب غااة تشصةصااه وجمالااه ،حتااى أشااعر المتلقااي ،ومكيااه ماان

ت
المتمثلة حفقدان الشا ر األمل في توقة ماا كاان يتمياى ويرغا  ،فكاان توظةفاا
استعاب تلك الوالة،
أنةقا بلةغا.
لوحة الدموع
كما في قوله
صافح من ي ت
بةيا ت ت
صافوها ،إذا
َ

تبدمو ت ها َس َو

فصاَف َو ت الثرى

()1

يشا تاصص الشااا ر فااي هااذه الصااورة الاادموع ،ت
ويلصا بهااا صاافة ماان صاافا

اإلنسااان ،وهااي

المصااافوة ،فااي مشا ٍ
اهد معبا ٍار ،اسااتطاع الشااا ر تماان خ ا ل تشصةصااه ،أن ياعلااه يرتساام فااي ذهاان
المتلقااي لتصاال فك ارة غ ا ازرة تلااك الاادموع التااي سااو
تساقط

تماان ةااون تلااك الفتاااة ،حتااى أنهااا تماان غ ازرته اا

لى األرض ،وكأنها إنسان يريد أن يصافح تلك األرض ،بل إن تمن ب غاة هاذا التوظةاف

والتشااصةص تتااةقن تماان كثافااة الاادموع وانهمارهااا حشا ٍ
اكل الف ا  ،وإال مااا شااصص الشااا ر الاادموع ماان
خا ل المصااافوة التااي تفةااد الم مسااة والقااب

 ،ولااة

فقااط الم مسااة ،وهااذا مااا يؤ تكااد ويثبا

توظةف أبي ماضي لصوره ،من خ ل التشصةص وغةره.
الدهر و َّ
لوحة َّ
التاريخ و َّ
الزمان
كما في قوله
ت
سال أنيا
أيها التاريخ ح

أم هة غلب

حتى الِياوم

()2

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(مصرع حبةبةن) ،ا.127

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الاداول" ،قصةدة(الضفادع والياوم) ،ا.565
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ب غااة

تتالااى ب غااة وجمالةااة توظةااف الشااا ر فااي هااذه الصااورة االسااتعارية ،تماان خ ا ل تشااصةص
ماثل أمامه يصا ت به ،بل ويأمره ،مما يوحي بتمكن الشا ر ،وتأ ِكده مماا يملةاه
التاريخ ،وكأنه
ه
إنسان ه
لى هذا اإلنسان ،ومفاده أنه كان لهذه األم تة ت زةه ،وهةب هة ال تضاهى ،فأحسن الشا ر التوظةف في
هذه الصاورة تمان خا ل التشاصةص ،األمار الاذو انعكا

لاى المتلقاي فاساتو

فكارة ذلاك الماضاي

السا ع لألمة ،واستشعر َمشهد العز والكرامة والشموخ.
وكذلك قوله
ت
ادها الص بااا
ه
ماد يضاهي َم َ

ت
يخ هل في تسف تره
فاستَيط ت التار َ

()1

تتالااى ب غااة التوظةااف فااي هااذه الصااورة االسااتعارية ،والقةمااة الامالةااة ،ماان خا ل تشااصةص
اان يطلا
الشا ر للتااريخ ،وكأناه إنس ه

تمياه اإلفصااح والتعبةار ماا لدياه وفاي داخلاه ،وهاو يساأل ان

أماا ت
ااد وم ارحا تال ِ
الشااموخ التااي اشتها(الشااام) التااي يعيةهااا الشااا ر فااي البةا  ،فااااء

صااورة مو حتركااة

ت ت ت
ت ت
دلةل لى ب ار ته  -باةن التااريخ
لعوا ف المتلقي وهو يستذكر ذلك التحاريخ ،وقد ربط الشا ر -وهو ه
ت
الساافر تأو ت
الكتاااب لتكتماال الفك اره الم ارادة حااأن يفااتح ذلااك االنسااان كتاحااه،
حعاادما شصص اه حإنس اان ،و ح
ويراجع ما فةه من موطا ٍ زاهرٍة للشام كان قد أثبتها التاريخ ،وكل هذا التراحط والتيسة يضاف الى
ب غة الشا ر لصوره ،وما فةها من قةم جمالةة.
وق ا ا ااوله
فهو ت
السفو تح وفي ِ
الذ ار
اخضرهار في ِ
َ

خَلع الزمان شباحه في أر ت
ضها
ح
َ
َ َ

()2

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تبر وتراب" ،قصةدة(توةة الشام) ،ا.854

()2

المصدر الساب نفسه ،قصةدة(لو أناةلوف) ،ا.896
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تلما

فااي هااذه الصااوره االسااتعارية ،ب غااة توظةااف الشااا ر ،وجمالةاتهااا ،ماان خا ل المشااهد

إنسان في مراحل شباحه حكل ما فةه مان حةوياة ،وجماال ،ومتعاة،
عبر الذو رسمه للزمان ،وكأنه
ه
الم تح
وقااد قضاااه فااي تلااك المدييااة التااي يعيةهااا الشااا ر وهااي( لااوف اناةلااوف) ،فااي وصا ٍ
اف لوالااة الربةااع
السفوح ،و ت
الاباال ،وهاو مشاهدق ارت اع اساتطاع الشاا ر تمان خا ل هاذا التشاصةص أن
واالخضرار في ِ
حت
يقربه للمتلقي ،بال وكأناه فاي وس تاط تتلاك السافوح ،والاباال ،وماا ذلتاك إال لتماا افتعلتاه هاذه الصاورة تمان
أثر ب غي،وقةمة جمالةة ،تمثل

في تشصةص ياصرها.

وقا ا ا ا ااوله
يي ،وال تهيد قلبها حار

الدهر قاتح ه َيده
أيام ال ح

()1

ي حظ في هذه الصورة االستعارية ،تشصةص الشا ر للدهر ،وكأناه إنساان لام قاب

ياده ،أو

يمسكها ،فألص حه أحد أ ضاء اإلنسان وهي الةد لةدل باذلك لاى مضامون هاذه الصاورة ،والغاياة
تميها ،الم ت
تمثلة حانفراج األمور والظروف ،وتةسةرها ،و دم تعرض الشا ر في تلك المدة للعقبا  ،أو
ت
كدر صفوه ،فكان توظةفا أنةقا ،أثب
ما ي ح
حالته في مد ٍة مض

ب غته ،وحسيه ،واستطاع الشا ر تمان خ لاه التعبةار ان

تمن حةاته.

لوحـــــــــة الحياة:
كما في قوله
َمسو

ت
المواسن فانتقى وتصة ار
فرأى

حإص َب تعها الوةاة جفونه
ح

()2

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبي ماضي" ،قصةدة(أنا وأخ

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تبر وتراب" ،قصةدة(لوف أناةلوف) ،ا.896
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المهاة والقمر) ،ا.266

تاد في هذا البة  ،ب غة الصاورة االساتعارية مان خا ل تشاصةص الشاا ر للوةااة ،فألصا
بهاا ت
صافة تمان صافا

اإلنساان ،كأنهاا أنثاى تمساح بةادها لاى ةوناه ،وجفوناه لتزيال ماا لةهاا مان

غبار ،وماا يعةا ر يتاه ،أو يميعهاا ،فةصابح م ت
بصا ار للاماال الصا ب ،والميااظر الامةلاة مان حولاه،
وبهاذا التصاوير ومااا فةاه مان تشااصةص اساتطاع الشاا ر أن يرساام صاورة حةاة للمشااهد ،وكأناه ت
ماثا هال
أمااام المتلقااي ،إضااافة إلااى ربااط الشااا ر األنة ا بااةن الوةا ت
ااة وتشصةصااها حااأنثى ت لتكااون لمسااتها أكثاار
لطفا ،وحيانا ،وهذا مما يزيد في ب غة هذه الصوره ،وجمالها.

ثانياً :تفوق الصورة على الحقيقة
ذكر الباح

في الفصل الثاني تمن هذا البو  ،أبرز قةم ،وجمالةا

االستعارة حصورة امة،

توا

هاذا البياد ،فقاد كاان تمان

والتاي تميهاا (أن االساتعارة أبلا تمان الوقةقاة) ،وهاذا ماا يعيةاه الباحا

ب غة توظةاف أباي ماضاي لصاوره االساتعارية ،وجمالةاتاه ،أناك تشاعر أن الصاورة أقارب إلاى الايف
وآكد تمن الوقةقة ةيها وذلك تمن شدة ما تؤديه تلك الصورة تمن إتقاان ،يضااف إلةاه إجاادة الشاا ر
في تيسة صاوره ،ولتتقريا

الحاظ لاى سابةل ت
هاذه ت
الفكارة ،وإثباتهاا ،ت
المثاال قاول أباي ماضاي يصاور

حال األمة في تح ٍ
قبة مض
ومشى الدهر تإلةها ات عا

فمش

تات هة م ت
فتصرة

تأماال هااذه الصااورة ومااا فةهااا تماان إبااداع لتتاااد نفسااك قااد تشاابث

()1

بهااا ،وال تريااد أن تغادرهااا إلااى

الواقااع الااذو ت ت
فصااح يااه تلااك الصااورة فلااو تااااوز تشااصةص الشااا ر للاادهر ،ووقفا

لااى مشاااهد

الصورة ،وكةف جاء هاذا الادهر وكأناه إنساان ،جااء ات عاا مساحلتما لهاذه األماة ،فاي داللاة لاى تم ِكان

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبي ماضي" ،قصةدة(الشا ر واألمة) ،ا.271
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ت
اةطر الاذو
األمة ،وقوتها ،وسةطرتها ،ونفوذها ،و زتها في ذلك الوق  ،حتى صار المتوك َم ،والمس َ
انق اااد

ل ااه ح اااقي األم اام ،ك ا َال ه ااذه التفاص ااةل واألفك ااار والوق ااا  ،ت اام اس ااتيبا ها تم اان ه ااذه الص ااورة

ٍ
داللة لى ب غة توظةف الشا ر لصوره التي تفوق حعضها لى الوقةقة.
االستعارية ،في
و ت
الحظ قوله
تمن األسى زهره الاةوبا

تإذا حكاه الغمام شق

()1

ثم تأمل ب غة التوظةف وحسايه وجمالاه ،تمان خا ل ماا تؤدياه الصاورة االساتعارية تمان مشاهد
ومعيى ياعلك أقرب ما تكون إلى الوقةقة ،بل ربما استغية

حه ن الوقةقة ووصفها ،فالشا ر فاي

هذه الصورة جمع بةن مشهدين للروض الذو يتودر يه ،وصور تساقط المطار تمان الغةاوم وكأنهاا
تبكي ،وبالمقابل حالة الزهور وهي تتفتح وترمي قشورها ،وكأنها تنساء تشا الاةاوب ،أو الثةااب ،أو
ما يغطي اليور ،فهذا المشاهد المركا

تركةباا اةباا ،يادلتل لاى ب ار اة الشاا ر فاي توظةفاه للصاور

االستعارية ،وتمكيه ميها ،وحسن اختةاره لتراكةبه ومفرداته التي ت ت
ياس

تفكرته ،يضاف إلى ذلك قادرة

الشا ر لى الربط ين المشهدين فهو يدما بار ان تسااقط المطار حالبكااء ،اختاار لتفاتح الزهاور
ش الاةوب ،وذلك مما يثتب

ب غة وجمالةة توظةف الشا ر الستعاراته ،كهذه الصاورة التاي تتفاوق

في تصويرها لى الوصف المارد للمشهد.

ثالثاً :تجسيم المحسوسات والمعنويات
إن تما اان ب غا ااة توظةا ااف االسا ااتعا ار  ،وجمالةاتها ااا فا ااي أشا ااعار أبا ااي ماضا ااي ،ذلا ااك التاسا ااةم
للموسوسااا  ،أو المعيويااا
()1

أو أحااد،
فااي صااوره االسااتعارية المصتلفااة فهااو أما هار ال يااتقن توظةفااه ِ

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(الطبةعة) ،ا.147
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وبالتا ااالي زاد نصا ااوا أبا ااي ماضا ااي الشا ااعرية تمة ا ا از وقب ا اوال ،وال شا ااك فا ااي أن " التاسا ااةم ها ااو قسا ااةم
التشصةص وشريكه في توقة فا لةة االستعارة في ذلك اليقل الفيي لألفكار ،والمفاهةم ،والمعيويا ،
تماان المهااا المت تساام حالتاريااد إلااى ااالم الموسوسااا  ،فتتالااى فااي كةااان حسااي ي حت
قربهااا إلااى األذهااان،
ت
وض ااوها ،ب ا حال ال يمك اان الو اادي
ويض ااةف إلةه ااا م ااا ي ح

ا ان المعيوي ااا

واألفك ااار تبدحق ااة م ااا ل اام تقت اارن

ت
ت
ويوسع مدلوالتها"( ،)1ويمكان الوقاوف
حالموسوسا  ،إن مثل هذا اإلقتران يغيي المعيويا  ،ويبرزها ،ح
لااى أباارز العياصاار التااي جساامها الشااا ر فااي صااوره االسااتعارية التااي تعك ا
توظةفه ،وجمالةا

ذلك ،من خ ل أنموذجا

ب غااة الشااا ر فااي

شعرية ،لى اليوو اآلتي

تجسيم النفس
كما في قوله
أ لق

ت
القةود إلى
نفسي تمن

أن ت
صر كالسه تم حةن ييطلت
َ

()2

ت حظ في هذه الصورة االستعاريه ،ب غة توظةف الشا ر من خا ل تاساةم الايف  ،وكأنهاا
كااات هن حااي ،أو ااا ر كااان مساااونا ،ثاام انطلا حعااد ا ت
اول السا ت
اان ،فااي إشااارة ماان الشااا ر إلااى حالا تاة
ه
ه
اوير جمةال ،أحسان الشاا ر رصافه مان
الوريه واالنفتاح التاي اشاها فاي فتارٍة مان الفتا ار  ،وهاو تص ه
خ ا ل مااا اختاااره ماان ياصاار لصااورته هااذه ،ثاام ماان تاسااةمها ،فااأد
تقريا

دورهااا الب غااي الااوظةفي فااي

مشااهد الوالااة التااي يعباار يهااا الشااا ر ،ممااا يااوحي بب ار ااة أبااي ماضااي ،وتمكيااه ماان اختةااار

صوره حعياية.

()1
()2

الصا ،وجدان ،الصور االستعارية في الشعر العربي الودي  ،ا.79

األش ااتر ،ب اادالكريم ،إيلة ااا أب ااو ماض ااي األ م ااال الش ااعرية الكامل ااة ،ديا اوان "ت ااذكار الماض ااي" ،قص ااةدة(الكرنفال)،

ا.137
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تجسيم الليل
كما في قوله
فصرج

ميشور حعد ت
ت
مماته
كاحل

ورتكب

الحااظ الصااورة االسااتعارية فااي هاذا البةا

َ ت
غةر مبال
متن اللةل َ

()1

لتاااد ب غتهااا ،وجمالهااا فااي تاسااةم الشااا ر للةاال،

وكأنااه حصااان ،يركبااه الشااا ر ،فقااد ألص ا الشااا ر حاللةاال صاافة تماان صاافا

الصةاال ،والاادواب وهااي

الركوب ،في تاساة ٍم ار اع ،أظهار ب ار اة الشاا ر فاي اختةاار مفرداتاه ،و ياصار صاورته ،وتاساةمها
لتااؤدو المشااهد ،والفك اره التااي يصاابو تإلةهااا ماان خ ا ل هااذا التوظةااف ،فةكااون المتلقااي قااد فهاام حالااة
الش ااا ر ،وفه اام ما اراده دون ي اااء ،وك اال ذل ااك يوسا ا

للش ااا ر ،تم اان ناحة ااة ب غا اة توظةف ااه لص ااوره،

وجمالها.
تجسيم الدنيا
كما في قوله
وكلما انقاد

تزمامها انقاد ل ثام غةانا

الِدنةا وصار له

()2

تاد القةمة الب غةة في هذه الصورة االستعارية ،وجمال توظةفها ،مان خا ل تاساةم الشاا ر
ها(داحه) لها تزماام ،وقاد أتا
للدنةا ،وكأن
ه

ات عاة دون تاردد ماع مان مساك زمامهاا ،وهاو اإلنساان الاذو

يعيةااه الشااا ر فااي هااذا البة ا  ،وقااد حباار الشااا ر ماان خ ا ل هااذا التوظةااف ،والتاسااةم اان اإلنسااان
ال ااذو تس ااةر األم ااور ل ااى ها اواه ،وتك ااون أحا اوال ال اادنةا موافق ااة لم ااا ف ااي خ ااا ره ،األم اار ال ااذو يدفع ااه
()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(هديتي) ،ا.97

()2

المصدر الساب نفسه ،قصةدة(اإلنسان والدين) ،ا.81
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يكره الشاا ر لاى هاذه ت
للطغةان ،وهو ما ي ت
الف َئاه مان اليااف ،وهاي صاورةه اساتطاع الشاا ر أن ي ت
قربهاا
للمتلقي ،ن تلك الشريوة تمن الماتمع ،من خ ل حسن انتقات ه لمفرداته ،وتعابةره ،ومطاحقتها لواقع
الوال ،األمر الذو يعك

ب غة هذه الصورة ،وجمالها.

تجسيم الموت والمنايا
كما في قوله
أرو ت
احيا ،مر ى ،ومستَمرو

()1

وكأنيا والمو يرتع في

ت ح ااظ ف ااي ه ااذا البةا ا  ،ب غ ااة الص ااورة االس ااتعارية ،وجماله ااا ،م اان خا ا ل تاس ااةم الش ااا ر
للمو  ،وتصويره كأناه (داحاة) ،تر اى فاي مر اهاا ،فاي داللاة لاى تواجاد الماو  ،وكثرتاه ،وانتشااره،
وقد يصل هذا المعياى للمتلقاي مان خا ل ذلاك التاساةم فاي الصاورة االساتعارية التاي أحسان الشاا ر
نظمها ،ورصفها لتترتسم صورة هذا المشهد المعبر ما يريده الشا ر ،من حالة ،أو ظاهرة معةية،
األمر الذو يدل لى ب غة توظةفه ،وجماله.
وقوله
حاس ار ٍ
مش ت الميايا ت

تتطل

يدها

ت
األبدان
اح في
األرو َ

()2

تتالااى ب غااة هااذه الصااورة االسااتعارية ،ماان خ ا ل تاسااةم الشااا ر للميايااا ،فصااورها كأنهااا
تمشااي وتبو ا  ،وتطل ا

األرواح ،وهااي داللااة لااى حلااول المااو  ،وكث ارتة األم اوا

()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "تذكار الماضي" ،قصةدة(أنا هو) ،ا.117

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة(معركة بورغاف) ،ا.346
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فااي ذلااك الموقااف

الذو قصده الشا ر ،وهو "معركة بورغاف"( ،)1فقد اساتطاع أباو ماضاي ج فاي الوقا

الاذو لام يكان

فةااه حاض ا ار لااى مشاااهد المعركااةج ماان خ ا ل ه اذا التاسااةم للميايااا ،أن يضااع المتلقااي فااي موقااع
المعركة ،وكأنه يشاهد مو الايود بل وكثرته ،في تصوير ار ع ،أحسان الشاا ر نظماه لةادل باذلك
لى ب غته في تكوين صوره االستعارية.

رابعاً :اإليجاز
إن ممااا يااد ِل لااى ب غااة الشااا ر فااي توظةااف صااوره االسااتعارية ،ذلااك اإليااااز الااذو تمتلكااه
تلااك الصااور ،فت ارهااا تااؤدو الكثةاار تماان المعاااني ،واألفكااار المارادة تميهااا ،تمان خا ل القلةاال تماان اللفااظ،
وهذا مما يتطل

انتقاء للمفردا  ،والتراكة  ،ورصفها تح تع ٍ
ٍ
ياية فاي صاورها االساتعارية
إجادة ،وحسن

حتى تؤدو غايتها ،وبالتالي تكون أحد مظاهر ب غة تلك الصور ،وجمالةاتها.
وقاد تتباع ت
الباحا

هاذه القةمااة الب غةاة ،والامالةاة ،فاي صااور أباي ماضاي االساتعارية ،والتااي

يمكن إبرازها من خ ل أنموذجا

شعرية لى اليوو اآلتي

ت
الحظ قوله التالي ،وقد د ا إلى مواربة البؤف في مراحل مبكرة
غار ت
ت
الص ت
ت
صغا ار
حاربوا ا َ
لبؤف في ح

قبل أن يستَتبد فةهم قويا
َ

()2

في هذا البة  ،تأمل الصورة االستعارية ،وكةف اختار الشا ر مفرداتها ،وألفاظها حعياياة ،ثام
نسااقها لتكا حتاون هااذه الصااورة ،فهااو يااد و إلااى التصاادو للبااؤف ميااذ الصااغر ،ويبااةن خط اره فااي الكباار،
قبل لى دو ،ولة
ولكيه اختار كلمة (حاربوا) لةشعر المتلقي حأنه م ه

أو دو ،وهو ما يفهم من

فةها معركة بةن الاةش العثماني وقوى أوروبا الشرقةة ،في القرن الراحع شر.

()1

بورغاف مديية إسبانةة ،وقع

()2

المصدر الساب نفسه ،ديوان "الاداول" ،قصةدة(الةتةم) ،ا.608
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خ ل تعبةر الشا ر حكلمة الورب ،ف تكون الورب إال ماع مان ملاك السا ح والعتااد ،وجهاز القاوى
والصط ااط ،ويي ااوو ال اادمار والها ا ب ،ك ا ِال ذل ااك يس ااتطةع المتلق ااي أن يس ااتيبطه م اان كلم ااة واح اادة ه ااي
(حاربوا) ،مما يدل لى كثرة معانةها ،ودالالتها ،وهو اإليااز حعةيه ،وهذا كلاه لاةعلم المتلقاي ،حاام
ذلااك الصطاار ،والعاادو المتمثاال حااالبؤف ،ولااك أن تكماال الصااورة لتصاال إلااى قوله(يسااتَتبد) ،وفةهااا ماان
الدالال

ما فةها مما ي ت
فصح ن أثر ذلك العدو إذا ترب لةتفشى ،وتكون واقبه وخةمة ،ومما سب ،

يمكن القول بب غة التوظةف فاي هاذه الصاورة ،وجمالاه مان خا ل اإلياااز الاذو احتوتاه ،ادا لاى
ما فةها من التاسةم.
ت
عب ار ن انتهاء الس م في أحد البلدان
والحظ قوله م تح
يشر حعدها
وو الس م فلة َ ي َ
َ

ت
ألكفان
بع َ الملوود في ا
أو ي َ

()1

لتا ااد نفس ااك أم ااام ص ااورة اس ااتعارية جمةل ااة ،ك ااان م اان مظ اااهر ب غته ااا ،ذل ااك اإليا اااز ال ااذو
احتوتااه ،فقااد باار الشااا ر اان انقضاااء الس ا م ،وذهاحااه ،تماان خ ا ل اسااتعارته لكلمااة( وو) ،وكأنااه
اروف أن البساااط يطااوى إذا أصاابح غةاار صااالتح ل سااتعمال ،أو يطااوى إلااى ماادة
تحسااا ه
ط يطااوى ،ومعا ه
معةية ثم يعاد ،وهذا مما يستطةع المتلقي أن يستيبطه من تلك المفردة ،ومن الطبةعاي أن السا م قاد
يتعطل في أحد البلدان ألسباب مصتلفة ،ثام تعاود األماور لماا كانا

لةاه ،وكاان حإمكاان الشاا ر أن

يصتار كلمة( انتهى) وضا ن كلمة( وو) ،لكن ما لديه من الب غة ،والب ار ة فاي تركةا

صاوره

ت
ورصا ااها فا ااي صا ااورته
االسا ااتعارية ،جعلا ااه ييتقا ااي المفا ااردة الما ااوجزة ،الغزي ا ارة حالمعا اااني ،والا اادالال  ،ح
االستعارية تلك ،وهو مما يوحي بب غة توظةف الشا ر مان خا ل ماا فاي هاذه الصاورة مان إياااز،
دا لى ما فةها من التاسةم.
()1

المصدر الساب نفسه ،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة(معركة بورغاف) ،ا.343
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و ت
الحظ قوله ،م ت
صو ار الوالة التي وصل إلةها الفقةر تمن الاوع والةأف
ح
قد ضه الةأف الشديد ت
بياحه
َ

ت ()1

في نفسه ،والاوع في األحشاء

ٍ
مشهد فةه تمن اإليااز ما فةه ،فقد جعل الةأف وحشاا ،أو حةواناا مفت ترساا ،قاد
تاد نفسك أمام
تمكاان تماان ذلااك اإلنسااان الفقةاار لتصتاارق أنةاحااه جسااد ذلااك اإلنسااان ،فااي داللااة لااى إحا ااة الفقاار
وظروفاه وأساباحه حااالفقةر ،فاي مش ٍ
اهد ياعاال المتلقاي تمان خا ل هاذا اإلياااز واختةااار األلفاا  ،ياعلااه
يستشعر حام األلم ،وضة العةش ،وما ييتج يهما فةما حعد تمن أحوال اجتما ةة ،ك حل ذلك وغةره،
ممااا يمكاان اسااتيبا ه تماان هااذه الصااورة القاسااةة ،يضاااف إلااى ذلااك ،اختةااار الشااا ر لكلمة( ضااه)،
وكلمة(ناحه) ،وهي كلما

ت
الصراع والقتال ،والعةش فةها لألقوى ،تلك هي بةئة الغاب،
جلبها من بةئة ح

وبالتاالي فاإن الااوع والفقار والةاأف فاةهم مان األضارار الوخةماة والمؤلماة التاي تاعال الشاا ر يصااور
دل لى ما احتوته هذه الصورة االستعارية من
هذه الوقةقة بهذه القساوة ،وما تم ذكره من دالال  ،ي ِ
إيااز ،األمر الذو يثتب

()1

ب غة توظةف الشا ر ،وجماله ،دا ما في الصورة تمن تاسةد.

المصدر الساب نفسه،ديوان "إيلةا أبو ماضي" ،قصةدة(الفقةر)،ا.302
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خالصة
إن المتتبع لصور أبي ماضي االستعارية ،ياد فةها إجادة في التوظةف ،وب غة ،وجمااال ،يساتو
الوقوف ،والتذوق لما توتويه تلك الصور تمن إياااز ،وتشاصةص ،وتاساةم ،وغةار ذلاك تمان مظااهر
ب غة توظةف الشا ر لصوره ،وما رضه الباح

في هذا الفصل ،أنموذجا

لعلها تفي حالغرض،

وتااؤدو الفا اادة المرجااوة ،إذ إن الماااال ال يتسااع للوقااوف لااى جمةااع الصااور االسااتعارية التااي تظهاار
فةها ب غة توظةف الشا ر ،وجمالها.
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الخاتمة
هااذه د ارسااة موسااومة حعياوان " االسااتعارة فااي شااعر إيلةااا أبااي ماضااي " ،اختصا
(المكيةة ،والتصريوةة ،والتمثةلةة) ،وقاد ق تحسام

ت
قدماة ،وأربعاة فصاول ،تياولا
إلاى م ح

حاالسااتعارة

ت
قدماة اإل اار
الم ح

ت
للد ارسااة ،وتمهةاادا لموضااوع الد ارسااة ،وتياااول الفصاال األول حةاااة الشااا ر ،ومسااةرته ،وأباارز
اليظاارو ح
الموطا

فاي رحلتاه الشاعرية ،و بةعاة شاعره ،وموضاو اته ،وتيااول الفصال الثااني مفهاوم االساتعارة

يد نصب ٍاة تمان العلمااء ،وأبارز قاةم االساتعارة ،وآثارهاا فاي الكا م ،وفاي الفصال الثالا  ،كاان الوقاوف
لى االستعارة المكيةاة ،والتصاريوةة ،والتمثةلةاة فاي شاعر أباي ماضاي تمان خا ل أنموذجاا ٍ شاعرية
مصتلفااة ،وتولةلهااا ،وذكاار أهاام موضااو اتها ،وفااي الفصاال ال ارحااع ،تعرض ا

ت
الد ارسااة لب غااة توظةااف
ح

االستعارة ،وجمالها تمن قبل الشا ر ،تمن خ ل أنموذجا ٍ شعرية.
وتااادر اإلشااارة إلااى أن تشااعر أبااي ماضااي ،غزياار حالصااور االسااتعارية الامةلااة ،وهااي متيا ت
ااثرة
ه
فااي قصااا ده ،ودواوييااه المصتلفااة ،وظفهااا أبااو ماضااي توظةفااا لطةفااا ،خاادم

معظاام موضااو اته التااي

تطاارق لهااا خا ل مسااةرته الشااعرية ،فقااد صاارف جاازءا تميهااا ليفسااه ،والتعبةاار مااا ياااول فااي خااا ره،
ارف جازءا آخار إلاى ماتمعاه الاذو يوباه ،تمان خا ل اليصاح،
وحباه ،و ت شاقه ،وص َ
وأحزانه ،وأف ارحاه ،تح
واإلرشاد ،والتوجةاه ،وصارف جازءا تمان اساتعاراته أيضاا للاو ن ،واألو اان ،فوظاف كثةا ار تميهاا لوا ت
وزناة ،والم ت
الو ن ،والتوجد لةه ،والويةن ،والشوق له ،وذكر أحواله الم ت
فرحاة ،ولام ياي َ أباو ماضاي
ظفا جمةل صوره االستعارية ،فكان يستذكر ماضاي
أمته ،فقد نظم فةها ،و تمن أجلها مظم أشعاره ،مو تح
ويصف ت
األمة المشرتق ،ت
حاضرها ،وو تاقعها المؤلم ،وجعل جزءا كبة ار للتغيي حالطبةعة وجمالها ،جمةع
هذه الموضو ا  ،وغةرها ،كان

مما أفاض فةه أبو ماضي مشا ره تمان خا ل صاوره ،األمار الاذو

يؤكد غ ازرة نصوصه الشعرية بهذه الصور الاديرة حالتذوق ،والوقوف لى جمالها ،وب غتها.
104

و لى الرغم مما بذله الباحا

فاي معالااة هاذا الموضاوع ،فاإن الياز م حأناه اساتوفى حقاه مان

البو  ،وإن هذه الدراسة المتواضعة تعاد خطاوة فاي ريا البوا

العلماي الاذو نساةر فاي مضاماره،

سا لةن ب تعالى أن يتقبل ميا هذا الاهد ،وياعله خالتصا لوجهه الكريم ،وأن ييفع حه.
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النتائج
توصل

ت
الدراسة الوالةة إلى مامو ة تمن اليتات ج ،يمكن إجمالها لى اليوو اآلتي
ح

أول ا ا ا ا اا شااعر أبااي ماضااي حقا هال خص ا ه ل تحلد ارسااة ،والبو ا

الب غااي حفرو ااه ،فقااد جاااء ديوانااه ملةئااا

حالفيون الب غةة وذلك ألن شعره ارتبط حالغربة ،والمهار الذو اش فةه ،والطبةعة.
ثانا ا ا ا اةا تعاادد

موضااو ا

حالطبةعااة ،وكان ا

أبااي ماضااي الشااعرية لتشاامل فااي معظمهااا الغاازل ،والوصااف ،والتغيااي

موضااو اته الشااعرية ت ارتبط ح االفرد ،والماتمااع ،والااو ن ،واألمااة ،والطبةعااة،

والوةاة.
ثالث ا ا ا ا اا اسااتغل أبااو ماضااي تاربتااه فااي الوةاااة ،وجمااال الطبةعااة الموةطااة حااه فااي المهااار لتكااوين
معظم صوره االستعارية ،إذ انعك

ذلك لى بةعة صوره وشكلها.

راحعا ا ا ااا كان ل ستعارة المكيةة ،والتصريوةة ،والتمثةلةة ،حضو ار حار از في ديوان أبي ماضي.
خامس اا أخاذ

االسااتعارة المكيةاة الوااظ األوفار فااي دياوان أبااي ماضاي ،ويعااود ذلاك إلااى بةعاة هااذا

اليوع من االستعا ار التي يكون فةها المشبه حه موذوفا.
سادس ا ااا باارز االسااتعارة التص اريوةة فااي دي اوان الشااا ر ،ولكاان حشااكل أقا حال ماان االسااتعارة المكيةااة،
ويعود ذلك إلى بةعة هذا اليوع من االستعا ار التي يكون فةها المشابه مواذوفا ،إضاافة إلاى
تيو ها بةن (الفعل) في الغال  ،و(االسم).
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ساحع ا ا ااا ظهاار االسااتعارة التمثةلةااة فااي دياوان الشااا ر حشااكل قلةاال جاادا إذا مااا قورنا

حاالسااتعارتةن

(المكيةة و التصريوةة) ،ويعود ذلك إلى ارتباط هذا اليوع من االستعا ار في تكويياه حاالوكم،
واألقوال المأثورة ،واألمثال.
ثامي ا ا ا ا اا تال ا ا

ب غ ااة توظةا ااف االس ااتعارة فا ااي ديا اوان الشا ااا ر تم اان خ ا ا ل التش ااصةص ،والتاسا ااةم،

واإليااز ،إضافة إلى ب غة الصورة ن الوقةقة.

التوصيات
ت
الباح
يوصي

ت
ت
الدراسا
حمزيد من ح

التي تتياول الاوان

عبرة ،جاء
ماضي ،وذلك ألنه قدم تاربة شعرية م تح
ولت َد فةه ،إضافة إلى تغيةه حالطبةعة و ياصرها.
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الب غةة في ديوان إيلةا أبي

نتةاة للبعد ن الو ن ،والماتمع الذو

القرآن الكريم.
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الالةل يوسف ،مكتبة اآلداب ومطبعتها ،القاهرة ،ط.1
 .6اب ا ا اان المعت ا ا ااز ،ب ا ا اادب( ،)1982البــــــــديع ،ت ا ا ااح إغيا ةوسركراتشقوميس ا ا ااكي ،دار المس ا ا ااةرة،
بةرو  ،ط.2
 .7ابن ميظور ،جمال الدين( ،)1990لسان العرب ،دار صادر ،بةرو  ،ط.1
 .8أبااو بةاادة ،معماار باان المثيااى( ،)1998النقـــائض ،تااح خلةاال م اران الميصااور ،دار الكت ا
العلمةة ،بةرو  ،ط.1
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 .9أبااو العاادوف ،يوسااف(،)1997االســتعارة فــي النقــد األدبــي الحــدي  ،األهلةااة لليشاار والتوزيااع،
مان ،ط.1
 .10األش ااتر ،ب اادالكريم( ،)2008إيليـــا أبـــي ماضـــي األعمـــال الشـــعرية الكاملـــة ،موسس ااة ج ااا زة
بدالعزيز سعود الباحطةن لإلبداع الشعرو ،الكوي  ،ط.1
 .11بره ااومي ،خلة اال( ،)1993إيليـــا أبـــي ماضـــي شـــاعر الســـؤال والجمـــال ،دار الكتا ا

العلمة ااة،

بةرو  ،ط.1
 .12ثعلا  ،أبااو العباااف أحمااد باان يوةااى( ،)1995قواعــد الشــعر ،تااح رمضااان باادالتواب ،مكتبااة
الصاناي ،القاهرة ،ط.2
 .13الااااحظ ،أبو ثمااان ماارو باان حواار( ،)1998البيــان والتبــين ،تااح

بدالس ا م هااارون ،مكتبااة

الصاناي ،القاهرة ،ط.7
 .14الارجاني ،بد القااهر( ،)2001أسرار البالغـة ،تاح

بدالومةاد هياداوو ،دار الكتا

العلمةاة،

بةرو  ،ط.1
 .15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)1992(،دالئل اإلعجاز ،تح مومود شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة ،ط.3
 .16الارجاااني ،لااي باان باادالعزيز( ،)1966الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه ،تااح مومااد أبااو
الفضل إبراهةم ،و لي مومد البااوو ،دار إحةاء الكت

العربةة ،مصر ،ط.1

 .17الواااتمي ،أبااو لااي مومااد باان الوساان( ،)1979حليـــة المحاضـــرة ،تااح جعفاار الكتاااني ،دار
الرشةد لليشر ،حغداد ،ط.1
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 .18الور ،بدالماةاد( ،)1995إيليـا أبـو ماضـي باعـ األمـل ومفجـر ينـابيع التفـاؤل ،دار الفكار
العربي ،بةرو  ،ط.1
 .19خفاجي ،مومد بدالميعم( ،)1973قصة األدب المهجري ،دار الكتاب اللبيابي ،بةرو  ،ط.2
 .20الرازو ،فصرالدين( ،)2004نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز ،تح نصرب حاجي ،دار صادر،
بةرو  ،ط.1
 .21الرماااني ،أبااو الوساان لااي باان ةسااى( ،)1976النكــت فــي إعجــاز القـرآن الكــريم ،تااح مومااد
خلف ب ،ومومد زغلول س م ،دار المعارف ،مصر ،ط.3
 .22الزركلي ،خةر الدين( ،)2002األعالم ،دار العلم للم ين ،بةرو  ،ط.15
 .23السراج ،نادرة جمةل( ،)1986ثالثة رواد من المهجر ،دار المعارف ،القاهرة ،ط.1
 .24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)1989(،شعراء الرابطة القلمية ،دار المعارف ،القاهرة ،ط.3
 .25السا ااكاكي ،س ا اراج الا اادين( ،)1987مفتـــــاح العلـــــوم ،تا ااح نعا ااةم زرزور ،دار الكت ا ا

العلمةا ااة،

بةرو  ،ط.2
 .26س االةم ،ج ااورج ديمت اارو( ،)1977إيليـــا أبـــي ماضـــي دراســـات عنـــه وأشـــعاره المجهولـــة ،دار
المعارف ،القاهرة ،ط.1
 .27الصا  ،وجادان( ،)2003الصور االستعارية في الشعر العربي الحدي (رؤية بالغية لشـعرية
األخطل الصغير) ،المؤسسة العربةة للدراسا

واليشر ،مان ،ط.1
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 .28الصاااوو ،أحمااد بااد السااةد( ،)1979فــن االســتعارة دراســة تحليليــه فــي البالغــة والنقــد مــع
تطبيق على األدب الجاهلي ،الهةئة المصرية العامة للكتاب ،األسكيدرية ،ط.1
 .29صةدح ،جورج( ،)1996أدبنا وأدباؤنا في المهاجر األمريكية ،معهد الدراسا

العربةة العلمةة،

القاهرة ،ط.1
العسااكرو ،أبااوه ل( ،)1986الصــناعتين الكتابــة والشــعر ،تااح
 .30ح

لااي مومااد البااااوو ،ومومااد

أبو الفضل إب ارهةم ،المكتبه العصرية ،بةرو  ،ط.1
 .31صاافور،جابر( ،)1992الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبالغــي عنــد العــرب ،المركااز
الثقافي العربي ،بةرو  ،ط.3
 .32العلااوو ،يوةااى باان حمازة(َّ ،)2002
الط ـراز ألس ـرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز ،تااح

بااد

الومةد هيداوو ،المكتبه العصرية ،بةرو  ،ط.1
 .33القزوييااي ،جا ل الاادين( ،)2003اإليضــاح فــي علــوم البالغــة المعــاني والبيــان والبــديع ،تااح
إب ارهةم شم

الدين ،دار الكت

العلمةة ،بةرو  ،ط.1

 .34القةروانااي ،اباان رشااة ( ،)1981العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ،تااح مومااد موةااي
الدين بد الومةد ،دار الاةل ،بةرو  ،ط.5
 .35اللوام ،حسام( ،)2018انزياحات الروح دراسات في بالغة األسلوب ،اآلن ناشرون وموز ون،
مان ،ط.1
 .36المصرو ،ابن أبي األصابع( ،)1963تحرير التحبير في صـناعة الشـعر والنثـر وبيـان إعجـاز
القران الكريم ،تح حفيي مومد شرف ،لاية الترار االس مي ،القاهرة ،ط.1
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 .37مطلااوب ،أحمااد( ،)2006معجــم المصــطلحات البالغيــة وتطورهــا ،الاادار العربةااة للموسااو ا ،
بةرو  ،ط.1
 .38مفتاح ،مومد( ،)1992تحليل الخطـاب الشـعري اسـتراتيجية التنـا

 ،المركاز الثقاافي العرباي،

بةرو  ،ط.3
 .39مةر از ،زهةر( ،)2002إيليا أبو ماضي شاعر المهجر األكبر ،دار العودة ،بةرو  ،ط.1
 .40ن اااجي ،ماة ااد بدالومة ااد( ،)1984األســــس النفســـيه ألســـاليب البالغــــة العربيـــة ،الموسس ااة
الاامعة للدراسة واليشر ،بةرو  ،ط.1
 ، .41اليا ورو ،ةسى( ،)1977أدب المهجر ،دار المعارف ،مصر ،ط.3
 .42ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)1951(،إيليــا أبــو ماضــي رســول الشــعر العربــي الحــدي  ،دار الطبا ااة
واليشر ،مان ،ط.1
 .43الِيويرو ،شهاب الدين( ،)2004نهاية اإلرب في فنون االدب ،تح

لي باو ملوام ،دار الكتا

العلمةة بةرو ،ط.1
 .44وهبة ،مادو ،وكامل المهيدف( ،)1984معجم المصطلحات العربية فـي اللغـة واألدب ،مكتباة
لبيان ،بةرو  ،ط.2
الرسائل الجامعية:
 .1قاساام ،مومااد مومااود صااالح( ،)2002التشــكيل البالغــي للصــورة الفنيــة فــي القــرآن الكــريم ،رسااالة
دكتااوراة فااي اللغااة العربةااة ،تصصااص (أدب ونقااد) ،جامعااة الةرمااوب ،كلةااة اآلداب ،قساام اللغااة العربةااة،
أربد ج األردن.
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