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  Abstract 

The rhetorical interest in metaphor and its application in modern 

poetry leads us to know this precious essence of rhetorical 

structure in Arabic, and our study of Zahawi and Haboubi comes 

within the knowledge of the essence inherent in the rhetorical 

image (metaphor) of both poets, and in the field of dividing the 

metaphor and mentioning its multiple types, we find rhetoricians, 

especially the late ones (such as Sakaki) dividing the metaphor 

with different considerations, he divides it as the two parties into 

(declarative metaphor and mechanical metaphor,) 

 تمهيد
قال الجرجاني في تعريف االستعارة: "اعمم أّن االستعارة في الجممة أن يكون لفُظ 
األصل في الوضع المغوي معروًفا تدل الشواىد عمى أنو اختّص بو حين ُوِضع، ثم 
يستعممو الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل، وينقمو إليو نقاًل غير الزم، 

  ٔفيكون ىناك كالعارية".
وليس مما ُيعنى بو البحث ِذكُر أنواع االستعارات والتفصيل فييا، ذلك أّنيا تُقسَّم 

                                                           

  

mailto:_basrah@yahoo.com
mailto:_basrah@yahoo.com


 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

916 

باعتبارات مختمفة إلى أقسام كثيرة، قيل في ذلك: "اعمم أّن االستعارة منقسمة باعتبار 
ذاتيا إلى حقيقية وخيالية، وباعتبار الزميا إلى مجردة وموشحة، وباعتبار حكميا إلى 

عتبار كيفية استعماليا إلى استعارة محسوس لمحسوس أو معقول حسنة وقبيحة، وبا
  ٔلمعقول...إلخ".

والشواىد أدناه جاءت لبيان مدى استخدام الشاعر لالستعارات في صورة الميل، وطريقتو 
في ذلك، فضاًل عن توضيِح َمسمِك االستعارة في بيان صورة الميل الجزئية، وأثرىا في 

 توضيح تمك الصورة.
إّن االىتمام البالغي باالستعارة وتطبيقيا في الشعر الحديث يسوقنا إلى معرفة ىذا 
الجوىر الثمين لمتركيب البالغي في العربّية، ودراستنا لمزىاوي والحبوبي تأتي ضمن 
معرفة الجوىر الكامن في الصورة البالغّية )االستعارة( عند كل من الشاعرين، وفي 

ر أنواعيا المتعددة، نجد البالغيين وخاصة المتأخرين منيم مجال تقسيم االستعارة وذك
)كالسكاكي( يقسمون االستعارة باعتبارات مختمفة، فيو يقسميا باعتبار الطرفين إلى 
)استعارة تصريحية واستعارة مكنية(، وباعتبار المفظ إلى )أصمية وتبعية( وباعتبار ذكر 

ة إدراك الطرفين والوجو إلى خمسة المالئمات إلى )مجردة ومرشحة(، وباعتبار طبيع
وقد حاول عمماء البالغة المحدثون إبراز فائدة االستعارة وتوضيح بالغتيا  ٕ،أقسام

وُحسن تصويرىا، فأصبحت عندىم )المحدثين(: "قمة الفن البياني، وجوىر الصورة 
الرائعة، والعنصر األصيل في اإليجاز، والوسيمة األولى التي ُيحمق بيا الشعراء، وأولوا 

ما بعدىا أروع، وال أجمل وأحمى، فباالستعارة ينقمب  الذوق الرفيع إلى سماوات اإلبداع
المعقول محسوسًا تكاد تممسو اليد، وتبصره العين ويشمو األنف، وباالستعارة تتكمم 

  ٗالجمادات وتتنفس األحجار، وتسري فييا آالء الحياة".
داللة  ولتحميل االستعارة وفيميا ينبغي تناوليا من الوجية الداللية ذلك ألنيا "ُتممح في

المفظ ضمن سياق غريب عنيا، فيقع تصادم أو احتكاك بين المؤدي القديم ليذه المفظة 
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وىي "المحسن  ٘والموقف الجديد الذي استدعاىا" –أي ما كانت عميو قبل انتقاليا  –
  ٙالمفظي األول أو نواة البالغة، أو قمبيا، أو جوىرىا، أو كل شيء فييا

ألنو بجوىره استعارة شاممة، فيي وجو بالغي تنتقل بو  وبدون االستعارة ال يوجد شعر،
داللة المفظة الحقيقية إلى داللة أخرى ال تتناسب مع األولى إال من خالل تشبيو 

  ٚمضمر في الفكر
وفي نياية المطاف في اقتفاء اثر قصة االستعارة، تبين لنا أن االستعارة جزء من عممية 

مية االنتقال من داللة إلى أخرى والعالقة التي المجاز، وىي في جوىرىا تقوم عمى عم
تربط بينيما ىي عالقة مشابية وقد ورد في معظم الكتب البالغية القديمة إن االنتقال 

 في الداللة والمشابية ىما الركنان األساسيان لالستعارة.
إن البدايات األولى لالستعارة التي ساعدت عمى انطالق الدراسات البالغية كانت عمى 
يد الحافظ فيو أول من أشار إلى االستعارة حتى ليعد بذلك أول رائد لمبالغة العربية 
بمعناىا االصطالحي الذي اخذ يتطور عمى مر الزمن، وبعده نرى ابن قتيبة يسجل 
إشارات تستند إلى رؤية فنية واضحة لمفعول االستعارة، ويتقدم الرماني خطوة في 

عبر إشاراتو إلى بالغة القرآن، والبن رشيق القيرواني  الدراسات الفنية لمصورة القرآنية
ميدان السبق إلى إدراك الفرق بين االستعارة المفردة والمركبة. وقد تطور مفيوم 
نما ىي ادعاء  االستعارة عمى يد عبد القاىر الجرجاني، فيي ال تعني مجرد النقل وا 

رة إلى قسمين )المفيدة وغير معنى الشيء لمشيء، ثم قّسم عبد القاىر الجرجاني االستعا
المفيدة(، ووضع الحدود وبين الفروق بين األلوان االستعارية، وأكد عمى أىمية الحدس 
في التحميل االستعاري، وعّد الجرجاني االستعارة جزءًا من الصورة، وبيذا يكون مفيوم 

فكرة  عبد القاىر لالستعارة ىو نفسو عند المحدثين كما أنو يمتقي مع المحدثين في
 التفاعل بين الطرفين. 

وينتيي بنا المطاف عند السكاكي، ونتوقف ألن من جاء بعده لم يكن إال شارحًا 
ممن  –ومحماًل، ومن الجدير بالذكر إننا وجدنا لتقسيمات االستعارة عند النقاد المحدثين 

 مرجعية عند نقادنا العرب القدماء.  –تناوليم البحث 
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في  –إلى إن ىذا البحث ليس بحثًا عن االستعارة وحسب لكنو  وأخيرًا البد من اإلشارة
بحث عن البالغة العربية التي لقيت صدودًا كبيرًا من أبنائيا الذين  –الوقت ذاتو 

مما  –التي لم يعممون عمى تعريبيا بعد ترجمتيا  –يندفعون وراء المناىج الوافدة 
ذا البحث سيضاف إلى بحوٍث جعمتيم يتوىمون الغنى وليس كذلك. ومن المؤكد أن ى

مماثمة تنادي إلى رد االعتبار لموروثنا النقدي البالغي العربي الذي فيو من االتجاىات 
 واالصطالحات ما يضيف ويبمور النظرية النقدية الحديثة. 

االستعارة لغًة ىي رفُع الشيء وتحويمو من مكان إلى آخر، كأن ُيقال: استعرُت من 
لُتو من يده إلى يدي.فالن شيئًا، أي   ٛحوَّ

وعمى ىذا يصح أن يقال استعار إنسان من آخر شيئا، بمعنى أن الشيء المستعار قد 
انتقل من يد المعير إلى المستعير لالنتفاع بو. ومن ذلك يفيم ضمنا أن عممية 

 االستعارة ال تتّم إال بين متعارفين تجمع بينيما صمة ما.
األصل في االستعارة المجازية مأخوذ »بن األثير: ويؤكد ىذا المعنى ويوضحو قول ا

من العارية الحقيقية التي ىي ضرب من المعاممة: وىي أن يستعير بعض الناس من 
بعض شيئا من األشياء، وال يقع ذلك إال من شخصين بينيما سبب معرفة ما يقتضي 

ذا لم يكن بينيما سبب معرفة بوجو من الوجوه فال  استعارة أحدىما من اآلخر شيئا، وا 
يستعير أحدىما من اآلخر شيئا إذ ال يعرفو حتى يستعير منو. وىذا الحكم جار في 
استعارة. فالمشاركة بين الّمفظين في نقل المعنى من أحدىما إلى اآلخر كالمعرفة بين 
الّشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدىما إلى اآلخر. كالمعرفة بين الّشخصين 

 ٜتعار من أحدىما إلى اآلخرفي نقل الشيء المس
  حبوبي سعيد محمد الشاعر عند االستعارة: األّول المبحث  

يعد الشاعر محمد سعيد الحبوبي صورة صادقة لمعصر الذي نشأ فيو، فشعره يمثل 
الشعر العربي العراقي الذي صّور الواقع بكل تفاصيمو وأبعاده، فقد كان ىذا الشاعر 

األدبية لمشعر العراقي وقد أتخذ الحبوبي طريقًا اتباعيًا تقميديًا ترجمًة يمثل الناحية 
الشعر آنذاك،، استجابة لروح العصر، فجعل الشعر العربي القديم أساسًا ومنطمقًا بعض 
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 ٓٔالشعراء السابقين، لو، فسار عمى خطى الشعراء األوائل
خدام الصورة واالستعارة في شعر الحبوبي ليا وجودىا البالغي والمستمد من است

البالغّية بالشكل األمثل، ومما ال شك فيو أن نصوص الحبوبي إذ تحيل إلى نصوص 
أخرى، فيي بصورة أو بأخرى تعيد إلى المتمقي تأثيرًا عربيًا فاألصالة وحدىا جديرة 
بالدراسة واالىتمام حين يحدد أبعاد وجودىا األسموب المتئد، وحين يكشف عن طبيعتيا 

 ٔٔوقيمتيا الفنية
فاألديب الذي ينتج نصًا أدبيًا من دون خمفية تكون ماثمًة باستمرار وراء عممية إبداعو، 
وناقد النص ال ينقده من دون خمفية ثقافية وذىنية تتوافق أو تختمف مع خمفية األديب 

 ٕٔوذىنو.
واألغراض الشعرّية عند الشاعر محمد سعيد الحبوبي جاءت وتفكيره في المنطمق 

فقد أخذت فئة من شعراء إذ تتيح لو تمك األغراض من التعبير عن روحو  األدبي لذاتو
التحديث عمى عاتقيا محاوالت التجديد، انطالقًا من معطيات خمقتيا الظروف في 
مرحمة ما بين الحربين الكونيتين. ىذه الظروف كانت سياسية، اجتماعية، ثقافية وفنية. 

راح يحاول أن ينحو و لكن الشعر العربي، وبدءًا من أواخر الحرب العالمية الثانية، 
جديدًا في مسار الشعر، إذ استطاع أن يجّسد القديم ويجعمو في قالب جديد  منحى

  ٖٔفكانت أغراضو الشعرّية االنطالقة األدبّية التي رسمت مالمح عصره وبدقة
والحبوبي يرسم ذات الداللة التي رسميا الشاعر امرؤ القيس فتجد فييا بوح الماضي 

الشاعر محّمد سعيد الحبوبي في غرض الذي حمل دالالت عّدة جاءت وما بّينو لنا 
 ٗٔالغزل فقال:

 فميت ىوى األحّبة كان عدالً 
 

 فحّمل كّل قمب ما أطاقا 
واالستعارة الواردة في البيت السابق مبنية عمى المحسوس والمعقول فالقمب محسوس  

 الداللة، والتحّمل مصدر معنوي: 
  المشبو، القمب 
  اإلنسان: المشبو بو المحذوف 
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  العالقة بينيما عالقة الحسية والمعنوية وىي ارتباط الداللة المعنوية بالدالة
 الحسّية لمصورة 

والشاعر الحبوبي من خالل الصورة السابقة أعطى القمب المعنوي الذي يحمل دالالن 
الحب والحنان الداللة الحسّية فكان وكأّنو اإلنسان، فدراسة الصورة من زاوية الحضور 

 ّثل في: والغياب تتم
  الحضور تمّثل لمقمب وىو المادي المعنوي في الوقت ذاتو، فيو المادي من

خالل التجسيم، والمعنوي من خالل عالقات الحب والعشق، ومن ثم فإن 
األمثل في  االستعارة جّسدت لنا تطبيق ظاىرة الحضور والغياب بالشكل ال

 ىذه الصورة. 
  والغياب تمّثل في استحضار الالزمة التي ىي العالقة األساسّية التي تبنى

عمييا العالقات المبنّية عمى التالزم بين أنواع االستعارة، وىي استحضار 
 اإلنسان صاحب العالقة التي تربط ما بين القمب والعشق. 
ردىمدا، إذ يكدون إن وجود الترشيح والتجريدد معدا فدي الكدالم الواحدد، قدد يكدون أبمد  مدن تف

تخددرج بددو صددورة الترشدديح مددن مبالغددة زائدددة عمددى  التجريددد عامددل موازنددة وتعددديل لمددا قَددد
 صورة المعنى المقصود، نحو قول الحبوبي: 

 ٖٔومن االستعارة األصمية قول الحبوبي:
 يرقص الغصن لو وىو رطيب

 
 وثراك اختال في برد قشيب 

تجّرداتدددو نحدددو المعندددى، ومدددن ثدددم تصدددبح والغصدددن شددديء محسدددوس والدددرقص يدددذىب فدددي  
 الصورة االستعارّية في قول الحبوبي عمى الشكل اآلتي: 

  الغصن: المشبو المحسوس الذي أعطى الداللة الحسّية لمصورة 
  .المشبو بو: إنسان وىو محذوف 

تالزمت العالقة بين النوعين من محسوس وىو القمب، إلى معقول وىو الرقص 
 ٗٔجميمة تذىب مع الحبوبي نحو البعيد ويقول:ولالستعارة صور 

ّني قد قرضت الشعر حّباً   وا 
 

 لذكرك ال أن أّدعي أدبيا 
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فإن النزعة العاطفية والحديث عن المرأة ارتبط ارتباطا بالطبيعة وصورة المرأة في شعر 
الحبوبي قد تجاوزت النطاق المادي المعروف وأصبح ذكرىا يرتبط بوصف الطبيعة، 

عنده توصي إلى نظارة الحياة وبيجتيا وترتبط باألماني والطموحات وقد شكمت  فالمرأة
في تراثيا الشعري جانبا اساسيا كما ىو الحال لدى اغمب شعراء العراق في العصر 
الحديث وقد مثمت االستعارة في صورة المرأة في شعرىم محورا من اىم المحاور التي 

ل حجر الزاوية في البناء النفسي والفكري في ىذه دارت حوليا فمسفتيم المثالية فيي تمث
الفمسفة وىي الصورة التي يعكسون من خال ليا افاق وجدانيم وىم يرسمون صورة الحياة 

وعمى الرغم من أن الشعراء العراقيين اتخذوا من  51البشرية كما ينبغي أن تكون عميو
المرأة محور لمتعبير من خاللو عن النفس والحياة لكن شعرىم لم يخمو من التوجو إلى 
المرأة بصورة مباشرة فيم يتغنون بيا وييتفون بحبيا ويييمون معيا فوق ابراج النجوم 

تفننون برسم صورة وتجمية وعمى قمم الجبال ويرون فييا م وجوه السحر والجمال وما ي
وىذه الجودة ارتسمت في شعر الحبوبي من  ٙٔأسراره في نسيج شعري يمتاز بالجودة

خالل معاِن عّدة جاءت وما يتوافق مع المنظور األدبي لممرأة ككيان جمع ما بين 
 ٚٔ اإلحساس كشعور وما بين الغرض كعرض ليذه المشاعر فيقول

ذا ما الروع ىّز األروعا  وا 
 

صت بي لميوى الغيد نك 
 المالمح

 
 ٛٔويقول أيضاً 

 ال يصّد الزمان بيني فإّني
 

 ممتط غارب النوائب نيبا 
 ٜٔومن صور االستعارة األصمّية أيضاً  

 ضّيق الّدىر في مجالي حّتى
 

 باألماني لم يكن لي مثيبا  
 
 

 فطوى المشيب سجمو طّي الدجى
 

 ٔحشدت عميو الشمس جيش شروق
 
 

 : والجامع الطرفين باعتبار االستعارةومن  
 من محسوس لمحسوس 
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 فخذوا دمعي وردوا كمدي
 

 ليس في فيكم رفيق أو فريق 
 والمحسوس األول الدمع.  

والمحسوس الثاني: اإلنسان وىنا عالقة مصاحبة رسميا الحبوبي من خالل األخذ، 
)خذوا دمعي( وكأن الّدمع شيء يصاحب ويؤخذ والجامع بينيما معنوّي وىو فقولو ىنا 

 المصدر أخذ. 
 ٕٔوقولو

 بحيث الزىر ترضعو الغوادي
 

 بحجر خميمة حضنتو طفال 
  

 من معقول لمعقول 
 في بدور أشرقت بين الحدوج

 
 قد سبت حسنًا بدور الفمك 

باآلمال األول، واإلشراق المصدر فاستخدم الحبوبي الطرفين العقميين المذين تمثال  
المعنوي الثاني، ونالحظ أّن الحبوبي استخدم االستعارة من جانب العقمي الغير 
محسوس، وغمبت عمى استعاراتو النواحي المعنوّية، وذلك لخاصّية االستعارة في الشعر 

ّسي والتي تتمّثل بالمعنى المجّرد الذي يؤخذ ويستخدم في المجال المعنوي ويأتي الح
والذي يأخذ الحركة من اإلنسان، فأغمب االستعارات التي وجدتيا في ديوان الحبوبي 

 كانت تحمل طابع العالقة الحسّية المعنوّية بالدرجة األولى.
 قولو: 

 "وارتاح لموضِع حتى ال َأِنيَن بو
 

 واستعذَب الُذلَّ فيو السَّاِئُ  الَعِذُب" 
 "ىشَّْت يداه إلى قيٍد وراَق لوُ  

 
 ٕٕأَلنَُّو الِمٌع في شكمِو َذَىبُ  

" فالتركيب االستعاري لمخطاب في ىذه األبيات يكشف أنَّو يتضمن ثالث حجج، فنمحظ  
فيو أنَّ الخطاب سردي قائم عمى التمميح، ألنَّو اعتمد عمى األسموب االستعاري 

أنَّو ة بالمجازي، وعدل عن االستعمال الحقيقي لمخطاب، ويوصف ىذه الوجية السردي
 جازي غير المباشر:نإخبار بأسموب الفعل اإل
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 وقولو أيًضا في مدح االمام عميو )عميو السالم(:
 "يا وليًدا كانت الكعبُة الغر

 
 اء ميًدا وبيتيا المعموُر" 

 "َحَضَنْت بالوليِد سيًفا فكانت 
 

 ٖٕجفنُو وىو سيفيا المشيور 
" فالسرد تجمى في الكناية عن قتل االمام عمي عميو السالم لرؤوس الكفر من قريش  

وسائر العرب، فالخطاب السردي تختفي بين طياتو، وىو القصد الكامن في الخطاب 
الذي يشبو توجيو التوبيخ والموم إلى اأُلمَّة، فشخص مثل أمير المؤمنين )عميو السالم( 

م، وكان عمى األمة أن تقدره حق قدره، لكن ما حدث غير َمثَّل العطاء المستمر لإلسال
ذلك، فقد واجو أمير المؤمنين حقًدا، وبغًضا ُترِجَم عمى األرض بالحروب الثالث التي 

 خاضيا عميو السالم، ومصادرة حقوقو وىذا ىو المغزى من الخطاب". 
 وقولو أيًضا:

 "أيَُّيا الُمْشِرُعوَن ُكلَّ سالحٍ 
 

 ٕٗعضيم تقتياًل ِلَيُروحوا بب 
"استعمل الحبوبي في ىذا الخطاب صيغة لغوية ذات داللة سردية، إلعطاء الخطاب  

دفعة أكبر نحو تحقيق غايتو في االقناع، وىذه الصي  ىي: الباء التي تفيد معنى 
والتي تدل عمى المبالغة في القتل، وبيذا يكون معنى الخطاب السردي أنَّ   ٕ٘االلصاق

القتل أصبح لصيًقا بيم، وعادًة ليم ليس لمغزى الخطاب واإلخبار فحسب، بمت توجيو 
المتمقي إلى الفعل الصائب، فيذه األسمحة كان األجدر بيا أن تتوجو إلى صدور 

 األعداء ال إلى أبناء الشعب".
 َخِمِر الذُّْكَرياِت َجَواِنحي"ُأِعلُّ ب

 
 إذا الواقُع األسواُن َأْلَوى وَأْلَغَبا" 

"تمثل الخطاب السردي في ىذا البيت في عودة الشاعر إلى أيام صباه، فذكر ممعبو  
وأترابو الذين كانوا يشاركونو، فقد قضى الشاعر شطًرا واسًعا من حياتو بعيًدا عن األىل 

با( ليدل الخطاب السردي بيما عمى أنَّ حزنو متكرر متجدد والوطن، قولو )ألوى وألغ
يومًيا، وقد دلَّ فيو عمى أنَّ حالة الحزن واقعة، ومستمرة، فكانت الوظيفة المغوية بحسب 
ما وصفيا، فكل األمور التي وصفيا الحبوبي ىي حقيقية حادثة لذا أفاد الحبوبي من 
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 دًيا بين الواقع والخبر". ىذا الربط، ألنَّو حقق انسجاًما وتطابًقا سر 
 ٕٙومن ذلك قولو أيًضا

 "فما َصَنَع اأَلْدِعياء الحيا
 

  َبل الَفْأُس والسَّْيُف والِمْنَجُل" 
و الخطاب إلى أصحاب الشعارات الجوفاء، الذي   "فالحبوبي في قولو اآلنف الذكر وجَّ

الناس عنو، يجيدون أنفسيم في خداع شعوبيم، فينسبون إلى أنفسيم ما ىم أبعد 
فيكونون بذلك أدعياء؛ ألنَّ ذلك من معاني االدعاء، ويبدو أنَّ داللة االدعياء بحسب 
السياق السردي الذي جاءت فيو تشير إلى الخداع والكذب، فيم يدعون صنع الحياة 

 وىم ليسوا كذلك".
موز ليا "فعمد الحبوبي إلى السيف والفأس والمنجل ليضفي ايحاًء داللًيا أقوى، ألنَّ الر 

قوة تأثيرية كبيرة في الخطاب السردي، ال سيما عند من يربطون الرمز بالمرموز إليو 
كداللة الصميب عمى المسيح، وجاء بيا لتدعيم النتيجة التي يريدىا، وىي: أنَّ العمل 
ىو من يصنع الحياة، أي األفعال ال األقوال واالدعاءات، إنَّ صيغة النفي التي دخمت 

حجة األولى ىي األقوى ألنَّيا وجيت الخطاب السردي إلى النتيجة التي عمى نتيجة ال
 أرادىا الشاعر". 

وخالصة القول: إّن الشاعر محّمد سعيد حبوبي قد جّسد لنا من خالل االستعارة في 
قصائده جمّية واضحة وترّكزت ألوان االستعارة لديو بالغمبة لمعنصر الحسي والممزوج 

الب لالستعارة يتماشى مع القرائن المشتركة ما بين الدالالت بالقرينة المعنوّية كق
 المتنّوعة لمصورة. 

والموازم عنده كانت غنّية بالحركة واإلنسانّية وىذا مرّده إلى أّن االستعارة عند الشاعر 
 محّمد الحبوبي جاءت لتثبت داللة بالغة الكممة عند الشاعر محّمد الحبوبي. 

مع المضمون المعنوي لمغرض الشعري الذي صاغو الحبوبي، وال ننس توافق االستعارة 
فجاءت صوره متوافقة مع األغراض الشعرّية والتي جّسدت النظرة اإلنسانّية فالحبوبي 

 شاعر مرىف جّسد بوح الكممة وبكل صدق. 
ويبدو مما تقدم أن إن االستعارة أبم  من التشبيو، وعمة ذلك أن التشبيو طريق يؤدي 
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االستعارة، وىي مترتبة عميو، أي أنيا تبدأ من حيث ينتيي التشبو، فيي إذن في إلى 
 أعمى منزلة.

و االستعارة في البيان العربي صيغة من صي  الشكل الفني في استعماالتو البالغية 
نما تؤلف بين  الكبرى، تحمل النص ما ال يبدو من ظاىر المفظ، أو بدائي المعنى، وا 

بداع جديدة تضفي عمى المفظ إطار المرونة والنقل والتوسع، ىذا وىذا في عممية إ
وتضيف إلى المعنى مميزات خاصة نتيجة ليذا النقل الذي قد دل عمى معنى آخر، ال 

 يتأتى من المفظ خالل واقعو المغوي.
واالستعارة عند الحبوبي ىي أحد صفات البالغة الجمالية في شعره ؛ حيث أنيا تعبر 

نيا تعطي معاني كثيرة بألفاظ يسيرة، ومن أىم خصائصيا عن فصاحة القول أل
برازه، كما أنيا تبث الحياة  التشخيص وتأكيد المعنى من خالل تجسيده وتقريب المعنى وا 

 .في الجماد من خالل التعبيرات االستعارية بمختمف أشكاليا
تعبير، فاالستعارة بيذا تنتقل بالنص من الجمود المفظي المحدد إلى السيرورة في ال

 .والمثمية الذائعة في االستعمال
اعتماده ويمكن أن أستخمص أىم النقاط التي تؤّكد بالغة الشاعر مّحمد سعيد الحبوبي، 

عمددى التصددوير الممددزوج بالخيددال مددن خددالل أنددواع االسددتعارة التددي جّسدددىا، وىددي أنددواع 
تجربددة الحبددوبي عّبددرت عددن اندددماج الخيددال مددع الددروح الشددعرّية التددي جدداءت مسددتمّدة مددن 

الشددعرّية االسددتعارة كددأنواع جّسدددت نددزوع الحبددوبي إلددى ربددط الشددعر الددذاتي الددذي تناولددو 
  ٕٚبالروح الشعرّية وذلك بالتصوير اآلتي
 لم تغتمض عين إذا ما أختيا

 
  أرفت وال ىي تستطيع رقادا 

فالتصوير ىنا جمع ما بين الخيال وجمال العيون، فالشاعر شّبو العين بإنسان يأرق،  
فكان الجامع ما بين التصوير معنوي وىو األرق، فامتزج الحزن بالجمال، وكان تجسيدًا 

 لمروح الشعرّية التي امتمكيا الشاعر الحبوبي. 
محسوس بدالالت عّدة الحبوبي جمع في أشعاره ما بين التصوير الخيالي، وتجسيد ال

 جاءت متوافقة مع قصائده. 
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رسم الشاعر الحبوبي بوحًا جمياًل لفكره الشعري إذ جاء راسمًا آفاقو الراقية بطريقة 
  الزىاوي صدقي جميل عند االستعارة: الثاني المبحثشعرّية. 

ونبذ ينطمق دعاة الشعر العصري ومنيم الزَّىاوي من الرغبة بالتجديد والدعوة إليو، 
التقميد والجمود عمى القديم، وربما كان الزَّىاوي أشد ُمجايميو حماسا لمتجديد، ومعنى 
التجديد عنده "أن ينظم الشاعر عن شعور عصري صادق يختمج في نفسو ال عن 

وبسبب من عناية الزَّىاوي بالشعور العصري راح يدعو إلى الشعر العصري  ٕٛتقميد
حدا فاصال بين القديم والجديد، وذلك بجعل كل ما  الذي ينم أحيانا عن جعل الغرض

يحيط بالشاعر مادة لشعره ولذلك يرى الزَّىاوي أن الشاعر ابن البيئة وأن "شعور 
الشاعر المتولد من فعٍل لممحيِط كبيِر التأثير في روحو فيبرزه في صورة ألفاظ" فالشعر 

يئتو وعصره وظروفو، العصري عنده ىو الذي يعبر بو ناظُمو بصدق عن شخصيتو وب
وقد بين الزَّىاوي تمك النواحي بقولو: "قد اختمف األدباء في تعريف الشعر العصري غير 

الذي يبرزه في صورة ألفاظ  أني أرجح ما أشرُت إليو سابقا من كونو شعور الشاعر
موزونة تعرب عنو فال يكون إال صادقا ال تشينو مبالغة، وسيال ليس عميو من التكمف 

ذا كان ىناك ما يذ ىب بصفائو وروعتو وىذا ىو الشعر الحقيقي في كل عصر، وا 
 ٜٕاختالف فيو متولد من اختالف المؤثرات بحسب العصور

ومن مواصفات الشعر العصري، أن يكون مالئما لروح العصر، خاليا من الصناعات 
المفظية وزخرفيات العصور المظممة، وأن ال يكون مقمدا لما سبقو من الشعر القديم 
ويرى الزَّىاوي أن الشعر يشبو "األحياء في اتباعو سنة النشوء واالرتقاء...يتجدد ويرتقي 

البسيط إلى المركَّب" ويرى أن الشعر العصري ما كان من األدنى إلى األعمى ومن 
يقال لدواٍع عصرية أكثرىا اجتماعي، كأن يكون تسجيال لمشاىد يومية لظواىر حياتية 
فراغيا  سمبية، فَيعمد إلى تقبيحيا واالحتراز منيا، أو مشاىد إيجابية يعمد إلى تحسينيا وا 

تباعيا، أو يكون ذل ك الشعر انعكاسا لمناظر الطبيعة أو بقوالب النظم بيدف تمثميا وا 
حالة وجدانية أو روحية يصفيا ويقربيا إلى األذىان وبذلك يكون الزَّىاوي قد استند إلى 
النظرة التي ترى في الشعر وسيمة تعميمية، األمر الذي دعاه إلى عدِّ الحقائق العممية 
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لتي يجدر درجيا في واألفكار المجردة والمخترعات العممية من )الدواعي العصرية(، ا
 باب الشعر العصري، وىذه األمور والقضايا لعبت الدور البارز في شعر الزىاوي. 

واالستعارة عند الّزىاوي جاءت من خالل أفعال الحركة واالستمرارّية فالقصائد التي 
تناوليا حممت معيا الطابع السياسي، والذي تمثل باالجتماع ما بين المحسوس الذي 

من جية، والمستعمر من جية، وما خّمفو االستبداد في زمن الزىاوي، ىو المستبد 
فغياب الطابع الرومانسي في الشعر يغمب عمى االستعارة النوع الحسي المعنوي، والذي 
يجمع بينيما عالقة الحسّية بالدرجة األولى، وعندما يسيطر الطابع الجمالي المعنوي 

ب المعنوّية، وقد يكون موقف الزىاوي الرومانسي يتمكن الشاعر من إدخال الجوان
المتقمب من عبدالحميد بسبب كره عبدالحميد الحضارة األوربية بالوقت الذي أحبيا 
الزىاوي وتأثر بيا كثيرًا، يقول الدكتور عمي الوردي "كان عبدالحميد يبغض الحضارة 

لزىاوي األوربية بغضًا شديدًا ويصفيا بأنيا مسمومة وميما يكن من أمر فقد ىجا ا
واالستعارة ىنا من محسوس  :حتام نغفل" ويقول فييا"السمطان عبدالحميد بقصيدة 

 ٖٓلمعقول
 وما ىي إال دولٌة مستبدةٌ 

 
بيا تسوس بما يقضي ىواىا  

 وتعملُ 
 

فالدولة العثمانّية تتمثل بالمستبد وتحمل في تفصيميا الجانب الحّسي، والحكم جاء 
 معنوّيًا في الالزمة التي مثّمت الجامع بين الطرفين في االستعارة التي وّظفيا الّزىاوي. 

 من محسوس لمحسوس 
 ٖٔيقول الزىاوي

 أال إنما بغداد قد أصبحت بيم
 

 من الجيِل معضلُ  ييددىا داء 
وفي ذلك أمثمة  والداء معنوي، والتيديد عالقة حسّية تجمع اإلنسان الذي يقوم بالّتيديد 

 كثيرة منيا: 
 وقد عبثْت بالشعب أطماع

 ظالمٍ 
 

 يحممو من جوره ما يحملُ  
 تميْل قمياًل ال تغظ أمةً  

 
 إذا تحرك فييا الغيُط ال تتميلُ  
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ونالحظ في قصيدة )أنين المفارق( التي قاليا في زمن االستبداد بعد إرجاعو مخفورًا 
إلى بغداد، يصور ما القاه في دار السعادة وما قاساه من ألِم فراق إخوانو الذين نفوا 

وفييا معو إلى كل بمد، بعث ىذه القصيدة إلى جريدة )المقطم( فنشرتيا بتوقيع مستعار 
 ٕٖفيقول فيياًا جديدًا تمثل بالعالقة المعنوّية مع اإلنسان االستعارة حممت بعد

 تشقى بالد  أنقضى ا
 بأىميا

 

 ذو نقٍص وينكى سميدع فيكرم 
البالد معنوي أخذ مضمون الوطن لم يحدد السكان أو الناس، والشقاء ارتبط بالكائن أو  

 اإلنسان الذي شقي، فالزىاوي ىنا أعطى االستعارة بعدىا الداللي الذي ارتبط باإلنسان. 
 الطرفان عقميان والجامع معنوي 

ي صفة اإلنسان االستعارة بالطرف العقمي التي جسدت مبدأ الحرّية وى يستخدم الّزىاوي
  ٖٖالحر، فيقول

قضى أن يعيش الحر فييا 
 معذباً 

 

 وىل لمفتى مما قضى ا نفزع 
 إلى أي وقت نعبد الظمم خشيةً  

 
 فنسجد لمقوم البغاة ونركع 

حممنا األذى حتى حنى من  
 ظيورنا

 

وقيل لنا لم يبق في القوس  
 منزع
 

 والداللة نفّصميا بالجدول اآلتي:
 العالقة الطرف الثاني الطرف األول االستعارة
معنوي لمحسوس  اإلنسان الحر يعيش الحر

 إنسان
 معنوي لمعنوي إلو الظمم نعبد الظمم
معنوي لمحسوس  قطعة األذى حممنا األذى

 القطعة
 

وفي قصيدة "ال تموميني" يذم بشكل واضح شخص السمطان وىنا تبرز االستعارة بالمون 
 :استعارات الزىاوي وتبدو العالقة من محسوس لمعنوي ويقولذاتو فالالزمة تشير في 
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 ألم أكن قبمما الدستور ينشمكم
 

أذب عن حقكم حيف  
 ٔالسالطين

 
 الدستور ىنا إنسان ينتشل. 

وقصيدة الصارخة قاليا في زمن االستبداد شارحًا فييا ضجره من بغداد وذاما بعض 
 :أىميا المعادين لو

حزني في أرض بغداد  إن
 بادي
 

 كل يوم في شدة وازدياد 
 أبدْل لي من قربيا بالبعد رب 

 
 بغداد وىي أم بالدي إن 

 ٖٗكرىْتيا نفسي وملَّ فؤادي 
فالنفس معنوي، والكره معنوي، فاالستعارة جمعت ما بين طرفييا الجانبين المعنويين 

االنفعالّية، ويتابع والمذين تمّثال باالندفاع الشعري الذي سيطر عمى حالة الشاعر 
الزىاوي في القصيدة ذاتيا وىو يؤكد عمى فضح االستبداد العثماني، الذي طغى وتابع 
ظممو، فكان الزىاوي الشاعر الذي فضح ممارسات الحكم العثماني وترك بصماتو في 
سطور قصيدتو التي فضحت زيف الحكم العثماني، فالقضّية التي يتناوليا ىي قضّية 

مّمت من حكم ظالم مبني عمى تحّكم بالشعوب وتبدو صورة االستعارة الشعوب التي 
 ٖ٘عنده من خالل االغتصاب، ودىاىا فيقول

 جانبييا الخراب ما بيا بمدٌة عم
 

 عن قتِل النفوس اجتناب 
في حماىا الذي دىاه  

 اغتصاب
 

 لمعذارى من الدماء خضاب 
 وفي جمال االستعارة ينبع من خالل التصوير، وىنا نمحظ االستعارة التمثيمّية  

 يا قبر ليمى أنت
 

 ٖٙ اتحوي فيك زنبقة كعاب 
فالتمثيل لممحبوبة إذ غدت وكأّنيا الزنبقة التي طغى جماليا، والجامع بينيما ىنا ىو  

 الحسن والجمال، وىو جامع معنوي 
 ٖٚويقول
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 شبيبتوبكت العيون عمى 
 

 وبكى عميو العمم واألدب 
  

 الطرف الثاني الطرف األول الصورة
 إنسان العيون بكت العيون
 إنسان العمم بكى العمم

 
االستعارة في البيت السابق أّكدت أن الزىاوي اعتمد االستعارة التي اعتمد فييا عمى 
التشخيص فالجامع ما بين الصورتين ىو الجامع المعنوي، وىو البكاء لكننا نمحظ أّن 
الشاعر استخدم البالغة في الصورة إذ استطاع أن يوّظف جمالّية الصورة من خالل 

 ل صوره. اإلبداع الذي جاء فيو من خال
  الزىاوي عند المستعار المفظ باعتبار االستعارة 

تكوُن االستعارُة باعتبار المفِظ المستعاِر في األفعاِل أو المشتقاِت أو الحروِف عمى 
 النحو التالي:

، أو « اسمًا جامدًا لذاتٍ »إذا كاَن المفُظ المستعاُر  -ٔ ِِ كالبدِر إذا استعيَر لمجميِل
« أصميَّةً »كالقتِل إذا استعيَر لمضرِب الشديِد، سميِت االستعارُة « لمعًنىاسمًا جامدًا »

كقولو تعالى: ﴿ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّيْم ِإَلى 
َما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل وكقولو تعالى: ﴿َواْخِفْض َليُ  93،ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد﴾

 َٓٗما َكَما َربََّياِني َصِغيًرارَّبِّ اْرَحْميُ 
 وسمِّيْت أصميًة لعدِم بنائيا عمى تشبيٍو تابٍع لتشبيٍو أخَر معتَبٍر أوَّاًل.

أو اسَم فعٍل، أو اسمًا مشتقاِّ أو اسمًا مبيمًا أو « فعالً »إذا كان المفظ الُمستعاُر  -ٕ
نحو: نامْت ىمومي عّني، ونحو: صٍو: الموضوُع « تصريحيٌة تبعيةٌ »حرفًا فاالستعارُة 

 ، لمسكوِت عن الكالم، والمستعمُل مجازًا في ترك الفعل، ونحو: الجنديُّ قاتَل المصَّ
بمعنى ضارَبو ضربًا شديدًا، ونحو: ىذا: الموضوعُة لإلشارةِ  الحسيَِّة، والمستعممُة 

قولو تعالى عمى لسان فرعون:  ِة العقميِة نحو: ىذا رأٌي حسٌن، ونحومجازًا في اإلشار 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

931 

ونحو قولو تعالى عن موسى عميو السالم: ﴿َفاْلتََقَطُو  ٔٗ﴿َوأَلَُصمَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل﴾
 َٕٗآُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا﴾

دون باقي أنواعِ التبعيِة »مشتقًا، أو اسمًا مبيمًا، إذا كان المفُظ المستعاُر اسمًا  -ٖ
، وسميْت )تبعيًة( ألنَّ جرياِنيا في المشتقاِت، «تبعيٌة مكنيةٌ »فاالستعارُة « المتقدَِّمة

والحروِف، تابٌع لجريانيا أواًل: في الجوامَد، وفي كمياِت معاني الحروِف، يعني: أنيا 
ى، ألنيا في المشتقاِت تابعًة لممصادِر، وألنيا في سميْت تبعيًة لتبعيِتيا الستعارِة أخر 

معاني الحروِف تابعًة لمتعّمِق معانييا، إذ معاني الحروِف جزئيٌة، ال تتصوُر االستعارُة 
فييا إال بواسطة كميٍّ مستقلٍّ بالمفيوميِة ليتأتَّى كوُنيا مشبَّيًا، ومشبَّيا بيا، أو محكومًا 

 عمييا، أو بيا.
 كتفي غرَيمُو، أي: الزَمو مالزمًة شديدًة. نحو: ركَب فالنٌ 

أي تمكنوا مَن  ٖٗوكقولو تعالى: ﴿ُأوَلِئَك َعَمى ُىًدى ِمْن َربِِّيْم َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن﴾
 الحصول عمى اليدايِة التّامَِّة، ونحو: )أذقَتُو لباَس الموِت( أي ألبسُتو إياُه.

َقَطُو َآُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدوِّا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن وفي الحروِف كقولو تعالى: ﴿َفاْلتَ 
: قولو تعالى: ﴿فالتقطو آُل ِفْرَعْوَن القرطبيقال  َٗٗوَىاَماَن َوُجُنوَدُىَما َكاُنوا َخاِطِئيَن﴾

ًا وحزنًا؛ فالالم ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدّوًا َوَحَزنًا﴾ لما كان التقاطُيم إياُه يؤّدي إلى كونو ليم عدوّ 
في ﴿ليكوَن﴾ الم العاقبة والم الصيرورة؛ ألنيم إنما أخذوه ليكون ليم قّرَة عين، فكان 

 عاقبة ذلك أن كان ليم عدّوًا وحزنًا، فذكر الحال بالمآل؛ كما قال الشاعر: 
 ولممنايا ُتربِّي كلُّ ُمْرِضعةٍ 

 
 وُدوُرنا لخراب الدىر َنْبِنييا 

 ومن أمثمتيا عند الزىاوي  
 ٘ٗبحق ال تجزع كالنا في مواطنو غري يا

فالحق ىنا اإلنسان الذي أخذ لو صفات الجزع والخوف، وىنا االستعارة التبعّية التي 
الشاعر شعور الخوف ليكسب الداللة  أخذت منحى الداللة عمى الشعور إذ أدخل ال

 قيمتيا البالغّية 
فاالستعارة عند الشاعر جميل صدقي الّزىاوي جاءت في حّمة جمعت الجوانب الحسّية 
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 بالشكل الغالب، وذلك: 
 سيطرة الحالة االنفعالّية لمزىاوي من األوضاع السياسّية الجارية. 

المعنى الذي أراده الزىاوي في جميع قصائده كان الزمًا لمخط االستعاري لمتماشي مع 
الجانب الحّسي فالمعارك، والبالد، واالستبداد، كل ىذه الجوانب حممت معيا دلياًل 
واضحًا عمى استخدام الزىاوي لمنوع الذي عرضناه من االستعارة وكانت العالقة الحسّية 

 حاضرة. 
كان لو دور في ارتباط وغمبة الجانب الحّسي عمى الجانب المعنوي، الغرض الشعري 

لى ارتباط ىذه الحركة بالمدلول الحّسي.   فاالفتخار يشير إلى الحركة أواًّل، وا 
عند جميل صدقي الزىاوي وعالقتو بالوطن و بالطبيعة عالقة خاصة  إن عالقة الشعر

كانت تمك  ثل ىذه البيئة حتى لوفالشاعر والفنان عموما ىو ابن بيئتو لذلك فيو يم
،فكيف إذا كانت ىذه البيئة مميئة باألشجار والصخور واالزىار  البيئة صحراوية

والطيور والمناظر الطبيعية الساحرة والخالبة ذلك أن االستعارة عند الزىاوي أّكدت أن 
ىو  الشعر الصورة الطبيعية ألي غرض أو حادثة؛ فان قوتو تولد الخيال وىذا الخيال

بذاتو ىو االستعارة والعاطفة حركة غير إرادية وتبعث رخامة في االصوات المعبر 
  عنيا، فالشعر ىو المغة العالمية التي تصل القمب بالطبيعة.
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 النتائجو  ةالخاتم
وفي نياية المطاف في اقتفاء اثر قصة االستعارة، تبين لنا أن االستعارة جزء من عممية 

عممية االنتقال من داللة إلى أخرى والعالقة التي المجاز، وىي في جوىرىا تقوم عمى 
تربط بينيما ىي عالقة مشابية وقد ورد في معظم الكتب البالغية القديمة إن االنتقال 

 في الداللة والمشابية ىما الركنان األساسيان لالستعارة.
عند تتبع األثر في معرفة البدايات األولى لالستعارة ومراحل تطورىا عمى انطالق 
الدراسات البالغية كانت عمى يد الحافظ فيو أول من أشار إلى االستعارة حتى ليعد 
بذلك أول رائد لمبالغة العربية بمعناىا االصطالحي الذي اخذ يتطور عمى مر الزمن، 

رات تستند إلى رؤية فنية واضحة لمفعول االستعارة، وبعده نرى ابن قتيبة يسجل إشا
ويتقدم الرماني خطوة في الدراسات الفنية لمصورة القرآنية عبر إشاراتو إلى بالغة 
القرآن، والبن رشيق القيرواني ميدان السبق إلى إدراك الفرق بين االستعارة المفردة 

الجرجاني، فيي ال تعني  والمركبة. وقد تطور مفيوم االستعارة عمى يد عبد القاىر
نما ىي ادعاء معنى الشيء لمشيء، ثم قّسم عبد القاىر الجرجاني  مجرد النقل وا 
االستعارة إلى قسمين )المفيدة وغير المفيدة(، ووضع الحدود وبين الفروق بين األلوان 
االستعارية، وأكد عمى أىمية الحدس في التحميل االستعاري، وعّد الجرجاني االستعارة 

ءًا من الصورة، وبيذا يكون مفيوم عبد القاىر لالستعارة ىو نفسو عند المحدثين كما جز 
 أنو يمتقي مع المحدثين في فكرة التفاعل بين الطرفين. 

وىو ما جسدىا وبصور مختمفة كل من الشاعرين الزىاوي والحبوبي من خالل وصفيم 
ى طبيعة شعرىم، وينتيي بنا لمبيئة السياسية او االجتماعية والتي اثرت بشكل مباشر عم

، ونتوقف ألن من جاء بعده لم يكن إال شارحًا ومحماًل، ومن  المطاف عند السكاكي
ممن تناوليم  –الجدير بالذكر إننا وجدنا لتقسيمات االستعارة عند النقاد المحدثين 

 مرجعية عند نقادنا العرب القدماء.  –البحث 
فدي  –البحث لديس بحثدًا عدن االسدتعارة وحسدب لكندو وأخيرًا البد من اإلشارة إلى إن ىذا 

بحدددث عدددن البالغدددة العربيدددة التدددي لقيدددت صددددودًا كبيدددرًا مدددن أبنائيدددا الدددذين  –الوقدددت ذاتدددو 
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ممدددا  –التدددي لدددم يعممدددون عمدددى تعريبيدددا بعدددد ترجمتيدددا  –ينددددفعون وراء المنددداىج الوافددددة 
اف إلدى بحدوٍث جعمتيم يتوىمدون الغندى ولديس كدذلك. ومدن المؤكدد أن ىدذا البحدث سيضد

مماثمة تنادي إلى رد االعتبار لموروثنا النقدي البالغي العربي الذي فيو مدن االتجاىدات 
 واالصطالحات ما يضيف ويبمور النظرية النقدية الحديثة. 

مّثل كّل من الزىاوي والحبوبي الجانب البالغي لالستعارة في قصائدىم من خالل 
 الصورة البالغّية والتي تجّمت في: 

 ستخدام الصورة البالغية الموحية ا 
 ارتباط الصورة البالغّية بالغرض الشعري

  تجّسد االستعارة وارتباطيا بالناحية المعنوّية لمقصيدة 
 .نسج الخيال الواسع وموازنتو بين لوحات الحب والحرب 
  سعي كل من الحبوبي والزىاوي إلى رسم صورة واضحة لالستعارة نابعة من

 ي بوضوح تجسيد الغرض الشعر 
  غمبة االستعارة التي حممت القرينة الحسّية وذلك الرتباط المدلول بالتفاصيل

الحسّية التي سعى كل من الّزىاوي والحبوبي إلى رسميا في أسطرىم 
 الشعرّية 

  االستعارة بأنواعيا جّسدت في شعر العصر الحديث عاّمة والزىاوي
والحبوبي خاّصة صورة اإلبداع الشعري الحقيقي الذي جاء في تراكيب 

 جميمة عالجت الواقع، ونقمت الصورة، وجسدت المعاناة 
  الصورة البالغية عند كال الشاعرين جّسدت البعد البالغي المتضمن نقل

الغّية وبصدق وذلك من خالل توظيف الخيال المرتبط الشاعرين لمصورة الب
 بتفاصيل الصورة.

  تنّوعت األساليب في االستعارة عند كال الشاعرين فجاءت متوافقة في
 الداللة ومبثوثة في استعمال القرائن المفظّية والمعنوّية 

  اشتممت االستعارة عمى كشف لممعاني التي أراد الشاعران بناءىا، فالحظنا
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انتشار الخيال الذي ساىم وبشكل دقيق وفعال في رسم مالمح الصور 
 االستعارّية. 

 اليوامش
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، عبد الجميل، ٔٔٔ: صالبالغة العربية في ثوبيا الجديد، عمم البيانبكري ،  .ٗ

 ٘٘ٗ: ص األسموبية وثالثية الدوائر البالغية
 ٜٔٔ: ص جماليات األسموب )الصورة الفنية في األدب العربي(الداية،  .٘
 ٔٚ: صاألسموبيةدليل الدراسات . شريم، ٙ
 ٜٜ-ٛٙ: صالصورة الشعرية في الكتابة الفنية األصول والفروعالبستاني،  دٚ
 : مادة عيرلسان العربابن منظور،  دٛ
 ٕٙ: صالمثل السائرابن األثير، د ٜ 

 ٗٛ: صالديوان لحبوبي،د آٔ

 ٜٔ: ص مقدمة في دراسة البيان العربيأبو عمي، د ٔٔ 
 ٗٗ: صوالجمالي لألدبلتحميل النقدي غزوان، د ٕٔ
 ٖٖٖ، ص ٕعدد «: الشعر العربي المعاصر، تطوره ومستقبمو»الجيوسي، د ٖٔ
 ٜٔص : ديوان الحبوبيالحبوبي، د 5ٗ
  

 ٖٓٓ – ٜٜٕ: صحركة التجديد الشعري في الميجرين النظرية والتطبيقبمي ، د ٘ٔ
 ٖٔٔ – ٜٜٕ: صحركة التجديد الشعري في الميجرين النظرية والتطبيقبمي ، د ٙٔ
 ٕٔٔ: ص ديوان السيد محمد سعيد الحبوبيد ٙٔ
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 ٘ٔٔ: ص ديوان السيد محمد سعيد الحبوبيد ٚٔ
 ٕٓٔ: ص ديوان السيد محمد سعيد الحبوبيد ٛٔ
 ٕٔٔ: ص ديوان السيد محمد سعيد الحبوبيد ٜٔ
 ٖٔٗ: ص الديواند ٕٓ
 ٓ٘: ص تعالقات الخطاب ،محمود د ٕٔ
 ٕٔٓ: ص الديوان د ٕٕ
 ٔٙ، ص ٗ: ج معاني النحو، السامرائي د ٖٕ
 ٕٔٓ: ص الديوان د ٕٗ
 ٕٔٓ: ص الديوان د ٕ٘
 ٘ٔٔص: ديوان الحبوبيالحبوبي، د ٕٙ 

 ٖ٘ٔ -ٕٖٔ: ص لغة الشعر الحديث في العراقد ٕٚ
 ٕ٘: ص نقد الشعر العربي الحديث في العراق د ٕٛ

 ٕٚ: ص لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث د ٜٕ
 ٛٔ: صالزىاوي الكمم المنظوم ديواند ٖٓ 

 ٕ٘ٔ: ص ديوان الزّىاويد ٖٔ
 ٕ٘ٔ: ص ديوان الزّىاويد ٕٖ 
 ٕ٘ٔ: ص ديوان الزّىاويد ٖٖ 

 ٕٗ- ٖٕ: ص ديوان الزىاوي الكمم المنظومد ٖٗ
 ٖٖ: صديوان الزىاوي، شرح القوالد ٖ٘
 ٗٗ: صديوان الزىاوي، القوالد ٖٙ 
 ٔبراىيم: د ٖٚ  
 ٕٗسراء: اإلد ٖٛ 

 ٔٚطو: د ٜٖ
 ٛالقصص:  د ٓٗ
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 ٘البقرة: د ٔٗ
 ٜد  ٛالقصص:  دٖٗ
  ٜٖ: صديوان جميل الزىاوي، شرح القوالدٗٗ
 ٗٗ: صموسوعة المصطمح النقديجمن بير، د ٘ٗ 
 

 فيرس المصادر 
 د القرآن الكريم. 

.االردن. مقدمدة فدي دراسدة البيدان العربديم(. محمد بركدات حمددي. ٜٙٛٔأبو عمي.) .ٔ
 الوزيعدار الفكر لمنشر و 

الصددددورة الشددددعرية فددددي الكتابددددة الفنيددددة األصددددول  م(.ٜٙٛٔصددددبحي. ) ،البسددددتانيددددد ٕ
 بيروت: دار الفكر المبناني. ترجمة: أحمد الجابي .والفروع

. عمدددم البيدددان –البالغدددة العربيدددة فدددي ثوبيدددا الجديدددد (. ٜٗٛٔالشددديخ أمدددين. ) ،بكدددري .ٕ
 بيروت: دار العمم لمماليين.

حركددددددة التجديددددددد الشددددددعري فددددددي الميجددددددرين النظريددددددة م( ٜٓٛٔبميدددددد ، عبددددددد الحكدددددديم.) .ٖ
 ..القاىرة:الييئة المصرية العامة لمكتابوالتطبيق
. تحقيق ه.ريتر. استانبول أسرار البالغةم(. ٜٜٚٔالجرجاني، عبد القادر. )د ٗ

 بغداد: مطبعة وزارة المعارف.
عبدد الواحدد  مدة. ترجموسوعة المصطمح النقدديم(. ٜٓٛٔجمن بير، الرومانس. )د ٘

 لؤلؤة. بغداد: دار الرشيد لمنشر.
الشدددددعر العربدددددي المعاصدددددر، تطدددددوره »م(. ٖٜٚٔالجيوسدددددي، سدددددممى الخضدددددراء. )دددددد ٙ

  . ٗ. مجمد ٕ. مقال في مجمة عالم الفكر. عدد «ومستقبمو
السديد الغفدار  ،م(. جمدع وتحقيدق عبدد محمدد سدعيد الحبدوبي ٖٜٛٔ. )الدديواند ٚ

 الحبوبي. مديرية المطابع العسكرية. 
 مطبعة مصطفى البابي. مصر:مفتاح العمومم(. ٖٜٚٔالسكاكي، البابي الحمبي. )دٛ
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.بيدددروت: المؤسسدددة م(. دليدددل الدراسدددات األسدددموبيةٜٗٛٔ)شدددريم، جوزيدددف ميشدددال.دددد ٜ
 الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع 

.االردن: دار دجمدددددة التحميدددددل النقددددددي والجمدددددالي لدددددألدب م(ٕٔٔٓغدددددزوان، عنددددداد.)دددددد ٓٔ
 ناشرون
جماليددددددددددددددددات األسددددددددددددددددموب )الصددددددددددددددددورة الفنيددددددددددددددددة م(. ٜٜٙٔالدايددددددددددددددددة. ) فددددددددددددددددايز ،ٔٔ

الفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر. دمشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق. دار فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي األدب العربدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي(
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  المصادر فيرس 
 . الكريم القرآن د
 
 دار. االردن.العربي البيان دراسة في مقدمة. حمدي بركات محمد(. مٜٙٛٔ.)عمي أبو

 الوزيع و لمنشر الفكر
. والفروع األصول الفنية الكتابة في الشعرية الصورة(. مٜٙٛٔ. )صبحي البستاني، دٕ

 .المبناني الفكر دار: بيروت الجابي أحمد: ترجمة
. البيان عمم – الجديد ثوبيا في العربية البالغة(. ٜٗٛٔ. )أمين الشيخ بكري، دٖ

 .لمماليين العمم دار: بيروت
. والتطبيق النظرية الميجرين في الشعري التجديد حركة( مٜٓٛٔ.)الحكيم عبد بمي ، دٗ

 .لمكتاب العامة المصرية الييئة: القاىرة
 
 استانبول. ريتر. ه تحقيق. البالغة أسرار(. مٜٜٚٔ. )القادر عبد الجرجاني، د٘

 .المعارف وزارة مطبعة: بغداد
. لؤلؤة الواحد عبد ترجمة. النقدي المصطمح موسوعة(. مٜٓٛٔ). الرومانس بير، جمن 

 .لمنشر الرشيد دار: بغداد
 تطوره المعاصر، العربي الشعر(. »مٖٜٚٔ. )الخضراء سممى الجيوسي، دٙ

  مجمد. ٕ عدد. الفكر عالم مجمة في مقال. «ومستقبمو
. الحبوبي الغفار السيد الحبوبي، سعيد محمد عبد وتحقيق جمع(. م ٖٜٛٔ. )الديوان دٚ

 . العسكرية المطابع مديرية
 البابي مصطفى مطبعة مصر. العموم مفتاح(. مٖٜٚٔ. )الحمبي البابي دالسكاكي،ٛ
 المؤسسة: بيروت. األسموبية الدراسات دليل(. مٜٗٛٔ.)ميشال جوزيف شريم، دٜ

  التوزيع و النشر و لمدراسات الجامعية
 دجمة دار: االردن. لألدب والجمالي النقدي التحميل( مٕٔٔٓ.)عناد غزوان، دٓٔ
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 ناشرون
. دمشق(. العربي األدب في الفنية الصورة) األسموب جماليات(. مٜٜٙٔ. )فايزالدايةٔٔ

  الفر دار
 دار: اإلعجاز حقائق وعموم البالغة ألسرار المتضمِّن الطِّراز اليمني، دالعموئٕ 

 .ٕٔٔٓ ، دمشق ، البراء
 مادة: العرب لسان.  لبنان ، بيروت ،ٗط د صادر دار ، مكرم بن محمد منظور، ابن

 عير
 البابي مطبعة.  السائر المثل  ، محمد بن ا نصر الدين ،ضياء األثير ابن دٖٔ 

 .ٜٜٜٔمصر. الحمبي
 حسين طو والمقالية السردية الخطاب تعالقات. عبدالسالم عبدالرحمن. د ، محمود دٗٔ 

 ٕ٘ٓٓ ،ٔط ، مصر ، العربية الحضارة مركز. أنموذجا
 ، األردن ، عمان ،ٔط ، الفكر دار ، النحو معاني ، صالح فاضل. د السامرائي، د٘ٔ 

 .مٕٓٓٓ
 الثانية العالمية والحرب العشرين القرن مطمع العراقبين في الحديث الشعر لغة دٙٔ

 .ٜ٘ٛٔ ، بغداد مطبعة ، العوادي حسين عدنان الدكتور
   
 
 
 


