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 المستخلص
غّنىىأ أبىىو ال اسىىب الشىىابي وشىىدا للحىىك والحیىىايا ورىىان رومانسىىیا  ر یىى  اإلحسىىا ا عىىا  
منىىىال الفىىىروص اي تصىىىادیة وايجتماعیىىىة ال اسىىىیةا نر ّىىىى لىىىذل  رلىىى  ن سىىى  حتىىىأ شىىى ىا 

 وثارى روح  حتأ تمردىا واعتل جسم  حتأ هزل.
 إلىأ أن تىي و  ىى الدراسىة علیهىاو د خلص اسىت راء الم ععىاى وال صىااد الشىعریة ال   

الشابي نفرا  يعتزال  النا  وحب  للعبیعةا ورثري األحزان والهموب التىي عاناهىاا  ىد لجىأ 
إلىىأ التشىىخیص الىىذي بىىدا واقىىحا  نىىي  صىىاادها نهىىو یشىىخص األشىىیاء لیناجیهىىا ویبثهىىا 

 هموم  وأحزان ا وین ل لها أنراره ومشاعره.
شابي تعلبىى اسىتعاراىا رىان أرثرهىا لدیى  ايسىتعاري وهذه الموجوداى التي شخصها ال  

الترشیحیةا التي یومأء نیها لما یشب  ب  بشيء من مالامات  أو لوازم ا ولعل نىي ذلى  
سمة أسلوبیة لدى الشابي مردها عزون  عن النا  واعتزال  لهىبا واتخىاذه العبیعىة ملجىأ 

 ومالذا ا یعرح نی  أنراره وأحزان  ومشاعره.
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أشعار الشابي اتسمى بالعذوبة والسهولة والر ةا ن د جىاءى اسىتعارات  رىذل ا  وبما أن  
تناسىى ى وتعاقىىدى نىىي بنیتهىىا اللتویىىةا لتتواشىىن مىىه بنیىىة الىىنص رلىى ا وجىىاءى تراریبهىىا 

اى سهلة سلسةا لىب یعىّور الشىابي نىي رثیىر منهىاا ولىب ت ىب نىي غالبهىا علىأ إیجىاد عال ى
 جدیدي بین المشب  والمشب  ب .

 . أبي ال اسب الشابي ااينحراص وايستبدالا ايستعاري :رئیسةمات الالکل
 

Abstract 

 Sang Abu Qasim Al-Shabbi of love and life, and was thin sense 

of romantic, he lived climate of economic and social conditions 

harsh, dispersed to all this even the same shaft, and his spirit 

rebelled even rebelled, and his body ails even laughing. 

   Related to this and was associated with more severe the link as 

pursued by men from the depiction of nature and life, and the fee 

for the feeling, prompting him to increase our use of similes and 

use metaphors to help him to draw pictures to which he refers, 

was that metaphor abundant came in his poems. 

   Extrapolation of vertical drills and poems that stood study them 

to be men because of the retiring people and his love of nature, 

and the many sorrows and anxieties suffered, has resorted to the 

diagnosis was clear in his poems, he is diagnosed things and 

broadcast worries and sorrows, and convey her thoughts, feelings 

concluded. 

   These are assets that her person Shabbi ask metaphor, was the 

most has a metaphor elective, which Indicates where what looks 

like its something or its requirements, it might be a stylistic trait 

among men due reluctance to people and retiring them, and take 

nature refuge and sanctuary, poses in which his thoughts and grief 

and feelings . 

As the poems Shabbi  was a difficult and the ease and accuracy, 

the metaphors came as well, Symmetry and Entanglement in 

linguistic structure, to Fit with the structure of the text the whole, 

came their structures easy smooth, did not develop for men in 
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many of them, did not in mostly on the creation of new relations 

between Partial metaphor. 

 

Keywords: Deviation, metaphor and replacement, Abu Qasim 

Al-Shabbi 

 

  

  المقدمة .1
إن الصور ايستعاریة أ در من الصور التشبیهیة ني إفهار عا اتها الخیالیة 
والتشریلیةا ورذل  علأ األداء الجماليا إذ بینما یب أ عرنا التشبی  من صلین مه وجود 
األداي الرابعةا نإن ايستعاري من شأنها أن تلتي الحدود وأن تحّعب ال واصلا نیندمن 

 .واحدي حتأ لو رانا من صلین أو متنا قینالعرنان ني صوري 
من العبیعي أن یجد الدار  المتتبه لشعر الشابي مشاعر وأحاسی  رثیري یبثها ني 

السهولةا ري أخرىا ویتمیز شعره بالسالسة و أشعارها ون سا  حزینا  تاري وملیاا  باألمل تا
 ي وی صده .حتأ لرأن  یتدو ألوانا  تشرل لوحة وترسب صوري لما یریده الشاب

إلأ تتبه ألوان ايستعاري وقروبها لدى الشابي ني دیوان   تهدص هذه الدراسة  
( بترض معرنة مدى تجانسها أو تنانرهاا وبیان مدى أغاني الحیاي) الموسىىىىىىوب بى

أهمیتها ني تشریل الصور الشعریة ني  صاادها ولن أتمرن ني هذا البحث من حصر 
ل علأ مختلص ألوانها ي الدیوانا لرنني سأتمثل ببعقها الدارل ايستعاراى الواردي ن

وتحاول اإلجابة عن أهب المالمح وأبرزها من خالل نصوص الشاعر  وشتأ قروبهاا
 أبي ال اسب الشابي الذي لب تتح ال رصة للرشص عن السماى األدبیة ني شعره.

لأ تحاول الدراسة التعرص علأ عبیعة ايستعاري وری یة بنااها وصیاو  غتها وترریبها وا 
أي مدى استعاع الشاعر أن یون  ني بنااها لیجعل منها أداي ناعلة داخل النص 
الشعري وأن یوف ها توفی ا  د ی ا  لتصبح أداي جمالیة تحر  نقاء النص الشعري 

 ورانى ايستعاري بمثابة البؤري المررزیة لشعره.
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إلأ  ونیتعر  لتحلیلي والباحثونأ المنهن الوص ي ااعتمدى ني خعتها عل هذه الدراسة
من  ني دیوان أغاني الحیاي ألبي ال اسب الشابي ايستعاري بین اينحراص وايستبدال

 .خالل شعره
 

 الدراسات السابقة: .2
علأ الدراساى عن  ونو د اعله الباحثا أبي ال اسب الشابيتوجد دراساى تتعّل  ب

ني شعره  ايستعاري أنواع عر  أحد إلأولرن  لب یت الشاعر باللتتین ال ارسیة والعربیة
 ومنها:
محمد سیص  للراتك أبو ال اسب الشابي نىي میزان البحث رؤیة الن اد لىتجربت  -

 .اإلسالب بونال ة
 نزار عوني اللبديللراتك  - ايستعاري ني شعر أبي ال اسب الشابي -
سب الشابی الصوري ال نیة نی التجربة الرومانسیة دیوان اغانی الحیاي يبی ال ا -

 للراتك یحیاوي زریة.
 التشخیص ني شعر أبي ال اسب الشابي للراتك ماحدي عبداهلل. -
 شعر أبي ال اسب الشابي ني قوء نفریة التل ي للراتبة آيء داود محمد ناجي. -
 مفاهر رومانسیة ني شعر أبي ال اسب الشابي للراتك عبدالحمید أحمدي -
 ب الشابی للکاتبة زهرا مهاجر نوعیدگی در دیوان أغانی الحیاي أبی ال اسزن -
فاهري التررار ني شعر أبي ال اسب الشابي دراسة أسلوبیة للراتك زهیر أحمد  -

 .المنصور
فاهري تراسل الحوا  ني شعر أبي ال اسب الشابي وسهراك سبهري للراتبة  -

 .زینى عرنى بور وأمین  سلیماني
-  

 
 االستبدال واالنحراف لدى األسلوبیین: -3
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ري استبدال شيء بشيء أو ل ئ بل ئ لعال ة محددي هي دااما المشابهةا ولعلنا نايستعا
ي نجانك الصواك إذا نسمي النفریة ايستعاري الحدیثة المعرونة بالنفریة ايستبدالیة 
التي ترى أن ايستعاري عال ة لتویة ت وب علي الم ارنةا شأنها ني ذل  شأن التشبی ا 

تمد علأ ايستبدال أو اينت ال بین الدييى الثابتة للرلماى لرنها تتمایز عن  بأنها تع
المختل ةا أي أّن المعني ي ی دب نیها بعری ة مباشريا بل ی ارن أن یستبدل بتیره علي 
أسا  من التشاب ا نإذا رّنا نواج  ني التشبی  عرنین یجتمعان معا ا نإننا ني ايستعاري 

ر وی وب م ام ا لعال ة اشترا  شبیهة بتل  التي نواج  عرنا  واحدا  یحل محل عرص آخ
  (15-15ا 9: 5779االعدو  أبو ) ا التشبی .ی وب علیه

وترى النفریة ايستبدالیة أن ايستعاري ي تتعل  إّي برلمة معجمیة واحدي بتض النفر 
عن السیا  الواردي نی ا ویرون للرلمة معنیان: معنأ ح ی يا وتحصل ايستعاري 

 المعني المجازي بالمعني الح ی ي. باستبدال
یرى بعض الن اد األسلوبیین أن اينحراص من أهب الفواهر التي یمتاز بها األسلوك  

الشعري عن غیرها ألن  عنصر یمیز اللتة الشعریةا ویمنحها خصوصیتها وتوهجها 
 وأل هاا ویجعلها لتة خاصة تختلص عن اللتة العادیةا وذل  بما لالنحراص من تأثیر

وبهذا اينحراص  یحمل معنأ الخروج عن المألوص إّن انحراص .جماليا وبعد إیحااي
رما ا ن اينزیاح من رحب البالغةالشعریة الجمیلة بأدواى بالغیة ألتتأس  اينزیاحیة 

یرى رثیر من األسلوبیین" إن عدب ال دري علأ تحدید ال اعدي یجعل معرنتها أمرا  
 یا  درجة اينحراص المزعومة الموجودي ني األسلوك.مستحیال وبالتالي ي یمرن  

مما یعني أن الدراساى األسلوبیة تب ي علأ العال ة ال اامة بین النفاب  (54 :5001ابحیري)
الذي تمثل  الم ایی  اللتویة وايستعمال ال رديا أو علأ ال واعد الرلیة الشاملة التي 

النصوص ال ردیة التي تخل  فاهري تقبع رل أشرال ال واعد الجزایة المتح  ة ني 
اينحراص لتععي دييى متباینة یتبادلها المرسل والمتل ي. یبدو أن مصعلح اينحراص 

نتمرن بال ول و  اصرین عامة واألسلوبین منهب خاصةا د شاع وانتشر بین الباحثین المع
إن مصعلح اينحراص هو الذي دنه بعض الباحثثین للت تی  عن مصعلحاى أخرى 
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تدل علأ فاهري الخروج عن المألوص  ن د وص ى مثل هذه الفاهري باينزیاحا ولب 
 یرن مصعلح اإلنزیاح إي شرال من أشرال التخلص من مصعلح اينحراص.

إن أبا ال اسب الشابي یجد هامشا  للتعبیر عن تجارب  وهو یتحر  بین جنباى البالغةا 
ین مستویاى تحیل إلیها تجربت  ني موف ا  ما شاء من األسالیك صعودا  وهبوعا ب

 األسا .
 
 
 
 في شعر أبي القاسم الشابي: هااالستعارة وضروب مفهوم -4
ايستعاري لتة من العاریةا والعاریة؛ ما تداولوه بینهبا و د أعاره الشيءا وأعار من ا    

ابن ) .هوعاوره إیاها وتعّور واستعار: علك العاریةا واستعار من : علك من  أن یعیره إیا

 (مادي عور: منفوراد.ى
وايستعاري أسلوك لتوي یخرج الل فة من معناها الحرني إلأ معان أخرى أوسه    

وأعم ا حتأ تشرل الل فة مثیرا  أسلوبیا  یست ز ال ارئ ویدنع  للبحث عما وراءهاا 
وتفهر  دري الشاعر علأ التعبیر اإلبداعي عندما یعّبر عن المعنویاى بالمحسوساىا 

  یشّخصها ویرسبها ص اى إنسانیة.ن
أبو )وايستعاري _ أیقا _ هي استعمال الرلمة ني غیر ما وقعى ل  لعال ة المشابهة   

او د وقَّحها الجرجاني ب ول : " ايستعاري أن ترید تشبی  الشيء (595 – 595: 5790اموسأ
مشب  وتجری  بالشيءا نتدع أن ت صح بالتشبی ا وتجيء إلأ اسب المشب  ب  نتعیره ال

علی ا ترید أن ت ول رأیى رجال  هو راألسد ني شجاعت  و وي بعش  سواءا نتدع ذل  
 (501: 5799الجرجاني ا  )وت ول رأیى أسدا ".

وعّد الن اد العرك ايستعاري من محاسن الرالب إذا و عى مو عهاا وتحّدث الجاحف     
ة الشيء باسب غیرها إذا  اب عنها ني مبحث  عن المجاز والتشبی ا وهي عنده: تسمی

و ال نیها ال اقي الجرجاني: " أما ايستعاري نهي أحد أعمدي ا (515: 5770ا  الجاحف)م ام 
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الرالبا وعلیها المعول ني التوسه والتصرصا وبها یتوصل إلأ تزیین الل ف وتحسین 
 (559: 5715الجرجاني ا  )النفب والنثر".

العدو  ا أبو  )ايستعاري ني حدیثهب عن الصوري الشعریةو د تحّدث الن اد المحدثون عن    

ا والدور الذي تترر  ني ن   متل یهاا ومن حیث است زازه وحّث  علأ البحث  (559: 5009
 عن معانیها وتأویلهاا واستجالء إیحاءاتها.

ولذل ؛ یمرن ال ول إن " الصور ايستعاریة أ در من الصور التشبیهیة ني إفهار    
الخیالیة والتشریلیةا ورذل  علأ األداء الجماليا إذ بینما یب أ عرنا التشبی   عا اتها

من صلین مه وجود األداي الرابعةا نإن ايستعاري من شأنها أن تلتي الحدود وأن تحّعب 
 )ال واصلا نیندمن العرنان ني صوري واحدي حتأ لو رانا من صلین أو متنا قین".

   (555: 5791ال اقي ا 
میز ايستعاري ب درتها علأ الجمه بین األشیاء المتباعديا والتوحید بینهاا لتنتن وتت   

 ني النهایة مرربا  جدیدا  ذا ص اى خاصة وممیزي.
وهرذا نإن ايستعاري تتمیز بعنصر الترثیص إذ " تح   عامل اي تصاد اللتوي بما     

العادي لرلمة معینةا وتح   تتیح من صیاغة مرّرزي لعناصر الديلة المتعّل ة بالمعنأ 
رما تتمیز ايستعاري ا  (519: 5791ا  نقل )تالؤما  مه المعنأ الجدید الذي ی رق  السیا "

   (519المصدر ن س :  )" برسر حاجز اللتة و ول ما ي ُی ال".
وهي تتمیز ب درتها علأ " تشریل األشیاء تشریال  آخر نتمحو عبااعها وتععیها    

أخرى ی رغها الشاعر واألدیك علیها ون ا  لحّس  وقروك ان عايت   ص اى وأحواي  
وتصورات ا وايستعاري تن ض عن األشیاء أوصانها األلی ة وت رغ علیها أوصانا  
وجدانیةا و د أومأ عبد ال اهر الجرجاني إلأ هذا الت سیر ني  ول : إنها تری  الجماد 

نها حیا  ناع ا ا واألعجب نصیحا ا واألجساب الخ ر  مبینةا والمعاني الخ یة بادیةا وا 
: 5790اأبو موسأ )تعمد إلأ الخعراى الن سیة والمعاني الروحیة نتجّسدها ني صور وأشرال"

وهو ما یسمأ ) التجسید (. "و د تعمد إلأ األوصاص الجسمانیة نتعود بها ا   (595
  اوهو ما یسمأ ) التجرید (.  (595المصدر ن س :  )لعی ة روحانیة"
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لذل  رل ؛ من العبیعي أن یجد الدار  المتتبه لشعر الشابي مشاعر وأحاسی     
رثیري یبثها ني أشعارها ون سا  حزینا  تاري وملیاا  باألمل تاري أخرىا ویتمیز شعره 
بالسالسة و السهولةا حتأ لرأن  یتدو ألوانا  تشرل لوحة وترسب صوري لما یریده الشابي 

 وی صده .
وك  ايستعاري ني شعر الشابي مرتبة مرمو ةا إذ استعاع برل جداري أن و د احتل أسل

یرسب صورا  بالغیا تشد بها ذهن ال اري وتبعث  علأ التأویل ني رشص المعني الباعني 
 الذي لب یصرح ب ا مما دعى ال رر إلأ المماعلة ني رشص المعني اآلخر.

سب الشابيا نأفهر عنایت  واهتمام  رّون أسلوك ايستعاري حیزا  مهما  ني شعر أبي ال ا
ب ا إذ نال األسلوك ايستعاري أعلأ مراتك الجمال واإلبداع ني شعرها نهو لون ونن 
خیالي مبالغ نی ا ألن  یسو  نرر المتل ي إلأ آنا  الخیال نیأنسن العبیعةا وینع  

 الجمادا ویحر  السارنا ویبث الحیاي نیما يحیاي ل .
ب  أشد ايرتباع ما انتهج  الشابي من تصویر للعبیعة والحیايا  ویتصل بهذا ویرتبع  

ورسب للشعىورا مما حدا ب  لإلرثار من استعمال التشبیهاى واستخداب ايستعاراى 
 لتساعده علأ رسب الصور التي ی صدها ا نران أن جاءى ايستعاري ونیري ني أشعاره.

 اسب الشابيا نأفهر عنایت  واهتمام  رّون أسلوك ايستعاري حیزا  مهما  ني شعر أبي ال
ب ا إذ نال األسلوك ايستعاري أعلأ مراتك الجمال واإلبداع ني شعرها نهو لون ونن 
خیالي مبالغ نی ا ألن  یسو  نرر المتل ي إلأ آنا  الخیال نیأنسن العبیعةا وینع  

  الجمادا ویحر  السارنا ویبث الحیاي نیما يحیاي ل .
الخاصة من   عرض ریص تمرن الشابي أن یخل  عوالم  الشعریةونحن بصدد أن نست

نسوص نجد عالما  خصبا  ني دیوان  )   خالل استعمال الصوري الشعریة ايستعاریة ا
  .أغاني الحیاي( لهذه الصور

ولن أتمرن ني هذا البحث من حصر رل ايستعاراى الواردي ني الدیوانا لرنني 
 ألوانها وشتأ قروبها. سأتمثل ببعقها الدال علأ مختلص

 
 االستعارات المرشحة :. 4-1



 

 

232 

 

 (59: 5790االشابي ) ی ول الشابي ني  صیدي )التزال  ال اتن(:
 بذر الحب بذَرُه              في فؤادي فأورقا
 بلحاٍظ نوافٍث                فجنى حظي الشقا

ذرر ما یالاب وهنا شب  الحك بإنسان یبذر األرض التي شبهها أیقا ب ؤادها و    
المشب  ب  وهو نمو البذري وتور هاا وهذه استعاري مرشحة شخص نیها الشابىىي " الحك 
"ا وتتعاقد هذه ايستعاري مه ايستعاري ني البیى الثانيا نزع البذري ونموها سیخل   
جني للثمرا وعلأ الرغب من تناس  ايستعاري ني التشریل اللتوي إي أنها استعاري میتةا 

ت لیدیة استعملها الشعراء رثیرا  ا ولب یأى الشابي بمعان جدیدي ني بنیتها  نهي
ودييتهاا نهي " صوري مألونة ني الشعر ال دیب ا ونرهتها ال نیة عتی ة لب یعد إی اعها 

 (504: 5790العرایشي ) ادرا  علأ التأثیر ني الن   ".
 (50: 5790االشابي ) وی ول ني  صیدت  ) أیها الحك (:    

 أیها الحب قد جرعُت بك الحز      ن كوؤسًا ، وما اقتنصُت ابتغائي
نالحزن ساال یشرب  الشاعرا وذرر مه هذه ايستعاري المرشحة ما یالاب المشب  ب    

وهي رلمة "روؤسا  " وهذه أیقا  استعاري میتة لب یعور الشابي ني بنیتها جدیدا ا و د 
مدى اختالع الحك ني سویداا ا وجریان  ني استعار الشابي التجسید هنا لبیان 
 عرو  ا نأصبح المعنوي حسیا   ریبا .

 (55: 5790االشابي ) وی ول ني  صیدت  ) خل  للموى (:    
 كُل قلٍب حمل الخسف ، وما             مل من ذلِّ الحیاة األرذل  

 حظه غیر الفناء  األنـكل         خلِّه للموت یطویه ..... فما      
نال لك إنسان یحمل الخسصا و د ذرر الشابي ني استعارت  هذه ما یالاب المشب  ب     

وهىىو "الملل " نهي استعاري مرشحة استعمل نیها التشخیصا ولرنها استعاري  دیمة میتة 
رذل  ا نال لك عند الشعراء حمال للهب واألسأ ا أو لألمل والحك ا ولب یعور الشاعر 

ب یقص إلیها جدیدا  ا ولهذا ناستعارت  جاءى باهتة ي نقري نیها ني بنیتها شیاا  ا ول
 وي حیاي .
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وي تتنانر ايستعاراى لدی  هناا نالتشخیص ني ايستعاري األولأ تناس  مه    
التشخیص ني ايستعاري الثانیةا حیث شب  الموى بإنسان أیقا ا ولذا؛ نإن بناء النص 

 امهما.مترامل باستخداب ايستعارتین وانسج
 (55 :المصدر ن س ) وأما ني  صیدت  ) النجوى ( نی ول :   

 قف قلیاًل ، أیها الساري القمر!          واصطبر  
ـــــــــر           بالنَُّكــــر    فلكم أحزنَك الدهُر الخط 

ن د شّب  الشاعر ال مر باإلنسان وأخذ یدعوه إلأ الصبر والتجملا أماب مصااك الدهر 
وخعوب  و وارع . وشبه  ني البیى الثاني بإنسان مهموب حزینا وذرر ما  ونوازل ا

یالاب المشب  ب  وهو النرران والجحودا نهي استعاري مرشحةا نیها تشخیصا لرنها 
مألونة ني الشعر العربي إذ رثیرا  ما ع د الشعراء هذا اللون من ايستعاريا نلعالما 

              شبهوا ال مر والدهر باإلنسان.        
وتتقانر هاتان ايستعارتان وغیرهما من ايستعاراى ني هذه ال صیدي لتشریل    

بنااها ال نيا وتتناغب نیما بینها لتعبر عن شروى الشاعر ونجواها نال مر سمیر الشاعر 
ني أو اى الردر ورنی   ني ساعاى القجرا وهو الذي یس ی  أ داحا  من جدول النور 

 یدي ني مجملها  اامة علأ التشخیص وايستعاري.البدیها نال ص
 ن ي  صیدي )مأتب الحك( ی ول:

 ! لیت شعري
 أي طیر ٍ 

 یسمع األحزان تبكي بین أعماق القلوب
، برّنات النحیب  ثم ال یهتف في الفجر 

 بخشوع واكتئاب؟
یمّد النص بجمال ینساك ني ن    ارا  واللعك الديلي ني الل فا نهو یصور الحك 

اإلنسانیة علأ   ا  حیا   د ماى وهو ی یب ل  مأتما ا ثب یبدأ ني إسباغ الص اىراان
یسمعها تبري   المعنویاىا ویجعل األحزان) تبري ( ورأنها إنسان ا ثب یعجك من عیر
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نى ) یهتص برناى النحیك( مشاررا   ا وي یتأثر ببرااها رما لو ران إنسانا  هو اآلخرا
 الذي ) ماى(. ویستمر: ( إیىىاه حزن  علأ ) الحك

 لستُ  أدري
 أي ُّ أمر ٍ 

 أخرس العصفورَ  عّني أترى مات الشعور
 في جمیع الكون حتى في حشاشات الطیور ؟

 أم بكى خلف السحاب ؟
 
 

انبث ى الرؤیة الجمالیة الديلیة ني شعره بوساعة هذه الصور ايستعاریةا نرانى صوري 
. نرى بأن الشاعر استعاع أن یبحر ني ل ف  د ی ة نوعا  ما ن لى تجربت  إلأ السامه

ني عالب الخیال وبأسلوك ديلي جمالي مذهلا إذ استعار ویتساءل ني مراري واقحة ا 
نما عاد یسمه تترید العص ور: أترى ماى  (ا و د أصّم  الحزن علأ ) موى الحك

الشعور ني جمیه الرون حتأ ني حشاشاى العیور؟ ورأن العیور بشر تشعر رما 
یجعل )   شعر البشرا نلما لب تشارر  حزن  ا وص ها بى ) موى الشعور(ا ومري أخرىای

الشعور ( یموى رما یموى البشر أو الراان الحيا ویرثص ايستعاري بالتساؤل: أب برأ 
نهو ي یدر  من و ه المصاك ما إذا ران الشعور  د )  ] أي الشعور [ خلص السحاك؟

 ن یراه أو یسمع ا ) يخت اا  خلص السحاك(.( ولرن دون أ ماى ( أب ) برأ
 (57: 5790االشابي ) وی ول ني  صیدت  ) الصیحة (:   

 لبستم الجهل ثوبًا          تخذتموه  شعارا
 اكم          قطنتم الجهل دارا ؟یاقوم مالي أر 

"  وهنا یشب  الشابي الجهل تاري باللبا ا ویذرر ما یالاب المشب  ب  أویصرح ب  وهو   
ثوبا  " ویشبه  مري أخرى بالمسرن الذي یأوي إلی  اإلنسانا ویصرح بذرر المشّب  ب  " 
دارا  "ا و د حّول الشاعر الجهل لجسبا أي استعمل التجسیبا داي  ب  علأ مدى جهل 
ال وبا نهو ثوبهب الذي یلبسوها ودارهب التي ی عنوهاا وهنا تناس ى وتعاورى 
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رتان نمري ران ثوبا  ومري أخرى ران دارا  ى أعني المشّب  ب  ى ني تشریلهما اللتوي ايستعا
 لیعّبران عن مدى غر  ال وب ني الجهل.

 (515المصدر ن س : ) وی ول ني  صیدت  ) نشید الجبار (:   
 ال أرمُق الظلَّ الكئیَب ....، وال أرى             مــا في قرار الهوَّة السوداء

ه استعاري مرشحةا یشب  نیها الفل بإنسان ویذرر ما یالام  حیث یص   بالرآبة وهذ    
والحزن والسوداویةا و د استعمل الشاعر التشخیص أیقا ا ولعل  هنا انحرص  لیال عن 
معیاریة ايستعاري وجدد ني العال ة بین المشب  والمشب  ب ا نالعال ة جدیدي بین الرآبة 

س ى ني ديلتها الشعوریة مه ل فة " الهوي السوداء " والفلا ولعل ل فة الفل ات
وتواشجى معهاا نايستبدال هنا تعلب  جىدول التوزیها و د رمز الشاعر ألساه وحزن  
ودواخل  بالفلا ووص   بالرآبةا لتتس  أیقا  مه جدول ايختیار ني البیى الذي یلی  

 (54المصدر ن س : ) حیث ی ول:
 حالمًا         َغر َدًا ـ وتلك سعادُة الشعراء  ـ وأسیُر في دنیا المشاعر  

 نالرآبة تعار  ني مدلولها السعادي والتترید واينعال  ني هذا البیى .
 (54: 5790االشابي ) وی ول ني  صیدت  ) نفري ني الحیاي (:  

 البعُض لم یدر  إال           الب لى ینادي البالیا
ا وذرر ما یالام  وهو النداءا وهنا لجأ أیقا  وهنا شب  الشابي )البلأ( بإنسان  

للتشخیص وهي استعاري تبعیة أیقا ا ألن ما رمز ب  للمشب  ب  نعلا وهو " ینادي "ا 
وايستبدال لدى الشاعر واقح ني جدول التوزیها حیث ورد ني العجز ) البلأ( و) 

اى ني الم عه البالیا( ناتس تا مه بعقهماا و ى تعاقدى هذه ايستعاري مه األخری
 ( 54المصدر ن س : ) واتس ى مه بنیة النصا حیث یصص الشاعر الحیاي نیىىى ول:

زایا  والبعُض ما ذاَق منها                 سوى حقیر الرَّ
 إن الحیاة سبــــــــاٌت                 سینقضي بالَمنـایــا

ا مشبها  اللیل بإنسانا وی ول الشابي مستخدما  استعاري مرشحة ني ال صیدي ذاتها   
ورمز ل  بشيء من مالزمات  وهو ال عل ) یر د (ا مستعمال  التشخیصا وتتس  

  ايستعاري مه البیى الساب  حیث ی ىول:
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 ( .54المصدر ن س : )

 الفجُر یسطُع بعَد الدُّجى ، ویأتي الضیاء
 ویرقُد اللیل قســرًا على مهاد الصفاء

 
 االستعارات المجردة :. 4-2
 (54المصدر ن س : )ی ول الشابي ني  صیدت  " ني الفالب ":  

 فوَق سرٍب من غمامات  الشجون                ملؤها اآلالم
و د شب  الشجون هنا بالتمابا وذرر ما یالاب المشب  وهو الشجونا وما یالامها " 

ها بتیرها اآليب " نرانى استعاري مجرديا و د اختار الشاعر ل فة " غماماى " واستبدل
من مترادناى تعلبتها بنیة ايستعاريا حیث رلمة " سرك " ورلمة " رنرنى " ني البیى 
الساب  لهذا البیى ني ال صیديا واختار الجمه ألن  سركا وألن  جمه اآليب أیقا ا 

 وهنا یتبین ايستبدال لدى الشاعر ني تشریل  لالستعاري واختیاره ألل افها .
ر استبدال ل ف  ) غماب ( بل فة ) غیب ( أو ل فة ) سحك ( وران بإمران الشاع  

لرن  اختارها لمناسبتها وتناس ها مه ل فة ) شجن ( نالتماب یناسك الحزنا وجمعها 
 ألن  جمه األحالب الشجون واآليب.

 (555: 5790االشابي ) وی ول ني  صیدت  " نشید األسأ " :   
 ا ألمَّ بك الشحوب ؟یا كوكَب الشفق  الضَّحوك           أم

وهنا شب  الشابي رورك الش   باإلنسانا وذرر ما یالام  وهو " القحو  "ا نهي    
ذا ما  –استعاري مىجّرديا استعمل نیها التشخیصا واختار ل فة " قحو   شحوك "ا وا 

تتبعنا جدول ايختیار ني األبیاى الساب ة لهذا البیى ني ال صیديا وجدنا صدر األبیاى 
المصدر ن س : ) (الخقیكا القحو  نی ا العروكابالرلماى اآلتیىىىة ) الجمیلا األ ینتهي

لندوكا ال عوكا ا ووجدنا عجز األبیاى ینتهي بالرلماى اآلتیة ) النحیكا ا (555
ا ولذا نجد أن ل فتا " الشحىوك " و" القحو  " (555المصدر ن س : ) الخعوكا الشحوك (

 تا مه جدول ايختیار عمودیا  ومه جدول التوزیه أن یَاا اللتان شب  بهما الرورك تناس
 ر لهما.وران ايستبدال نیهما واقحا  باختیار الشاع
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 (555: 5790االشابي ) : وی ول الشابي ني  صیدت  المشهوري  "إرادي الحیاي "   

 كذلك قالت لي الكائنات           وحدثني روحها المستتر
یترلب ا لرن  ذرر ما یالاب المشب  ووص   بى " روحها  ن د شب  الرااناى بإنسان   

 –المستتر " وهذه استعاري مجّرديا وتترامل ايستعارتان ني جدول التوزیها )  الى لي 
حدثني (ا ثب )الرااناىا روحها المستتر(ا والتشخیص دیدن الشاعرا لذا يغرابة ني 

ب  هو ) الى( و)حدثني( وهما استعمال  ل ا والل ف المستعار هنا للديلة علأ المش
 نعالنا لذا؛ رانى ايستعاري تبعیةا استخدب نیها الشاعر ل فا  مشت ا .

وی ول ني ال صیدي ذاتهاا مشبها  الربیه بإنسانا رمز عن  بشيء من لوازم  وهو   
"ا نرانى استعارت  الشذي الَخِقرن  وصص الربیه بما یالام  ن ال "ل فة )  لك (ا ولر

 (555المصدر ن س : ) ذل  ني  ولىىى :مجرديا و 
ر  لَطی ف  الحیاة الذي ال ُیَملُّ              وقلب  الربیع الشذيِّ الخض 

 
ولرن ايستعاري هنا رانى أصلیةا إذ إن الل ف الدال علأ المشب  ب  اسب جامدا وي   

یعة شذوذ ني وجود هذه ايستعاري ني النصا نهو ني ال صیدي رلها یتحدث عن العب
 (554المصدر ن س : ) ویص ها نی ول ني ال صیدي ن ىسها:

 وفي لیلة من لیالي الخریف      مثقلة باألسى والضجر
 (559المصدر ن س : ) وی ول أیقا :

 یجيُء الشتاُء ، شتاُء الضباب  ، شتاُء الثلوج  ، شتاُء المطر  
م  الثلن والقباك نالخریص لیالی  مث لة باألسأ والقجرا والشتاء یحمل ني أیا   

والمعرا وتأتي ايستعاري لترتمل بها الصوريا وتع د بها الم ارنةا نالربیه إنسان یانه 
 نشعا والربیه شذي َخِقرا نی  البهاء والسعادي والخقري.

ومن الواقح هنا أن بنیة النص تترامل بايستعاريا وأن وجودها لب یأى عبثا ا أو    
مه بنیت ا وتعاقدى ايستعاراى رلها لتشرل الصوري  إ حاما  ني النصا بل تناس ى

 ني النص.
 (545المصدر ن س : )وی ول ني  صیدت  " األبد الصتیر ":
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 یا قلُب كم فیك من كهٍف قد انَبَجَست           منُه الجداوُل تجري ما َلها ُلُجمُ 
) الجداول  وهنا  د شّب  الشابي الجداول بالخیول تجري مسرعةا ووصص المشّب  ب     

( بأنها ) مالها لجب (ا نرانى استعارت  مجّرديا ذرر نیها ما یالاب المشّب ا وهي تتس  
 (545: 5790االشابي ) :أیقا  مه ايستعاراى ني البیى الذي یلی ا إذ ی ول نی 

 تمشي ... ، فتحمل غصنًا مزهرًا نضرًا         أو وردًة لم تشوُِّه حسَنها َقَدمُ 
(ا و) تمشي ( اتس تاا و د استبدل ل فة ) تجري ( بتیرها للديلة علأ  نل فة ) تجري

السرعةا ولتتس  أیقا  مه ل فة ) انبجسى ( التي تدل أیقا  علأ ال وي والحررة 
 السریعة وايندناعا ولذا؛ لب تتنانر ايستعاري مه ب یة األل اف ني بنیتها وديلتها.

المصدر ) صوغ الشابي استعاري مدهشةا نی ول:وني  صیدت  " من أغاني الرعاي "ا ی   

 (559ن س : 
َضَعت ُه الشمُس بالضوء  ، وغذاه القمر  أر 

وهنا شب  الشم  بالمرأي المرقعة لجنینهاا و د ذرر ما یالاب المشب  ووص   )   
بالقوء ( نرانى استعارت  مجرديا لرنها تناس ى أن یا  ني بنیتها اللتویة مه ايستعاري 

  نیها ال مر باإلنسان الذي ی دب التذاءا ناختیار الشاعر للرلماى المشرلة التي شب
لالستعاري د ی ا ) نالرقاعة ت ابل التىىىىذاء (ا و)الشم  ت ابل ال مر(ا ورالهما ی ومان 

 بإععاب وتتذیة العشك والثمر.
عدي  وهذه ايستعاري الرااعةا توجد ني الن   إحساساى مره ةا وتستثیر نیها عواعص  

ترتبع بمعاني الععص والحنانا وتشیر إلأ سخاء األب ودناهاا " وهذه المعاني أسهمى 
 ني إثارتها ايستعاري الموجودي ني رلمتي " أرقعت  " و " غذاه ". 

     
 االستعارات المطلقة :. 4-3

 ی ول الشابي ني  صیدت  " إرادي الحیاي ":
 ذارى السمرفلم تتكلم شفاه الظالم      ولم تترنَّم ع

و د استعمل التشخیص هناا نشب  الفالب بإنسانا وحذص المشب  ب  ورمز ل     
بإحدى لوازم  وهو )ش اه(ا لرن  لب یذرر ما یالاب المشب  أو المشب  ب ا نرانى 
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استعارت  معل ة و د استبدل الشاعر ل فة )ش اه( بتیرها من لوازب اينسانا ولعل  
تیاج  جزءا  مؤنثا  یتوان  ویتس  مه ال عل ) تترلب ( ني استبدلها بل فة )لسان( يح

الصدرا وال عل ) تترنب ( ني العجزا وني هذه ال صیدي ران لرل استعاري إسهامها 
 لنصا والرشص عن معانی  ودييت .ال وي ني تشریل بنیة ا

 وی ول ني  صیدي " األبد الصتیر ":  
ُلَك األشباَح هائمًة          مذعورة تتهاوى حولها الرُُّجمُ    وكم رأى َلی 

وني هذا البیى شب  الشابي اللیل بإنسانا وحذص المشب  ب  ورمز ل  بإحدى لوازم     
وهو ) الرؤیة والنفر (ا ولرن  لب یأى بما یالاب المشب  ب  ) اللیل (ا أو المشب  ب  

( مه غیره  اإلنسانا نرانى استعارت  معىل ةاوني جدول ايختیار اتس  ال عل ) رأى
من األنعال التي استخدمها الشاعر لبناء ايستعاراى ني األبیاى التالیة لهذا البیىا 

ا (5) ومنها؛ ) رنرص األلبا مشى الدنیاا شیدى األیابا تمقي الحیايا غنى ل جر  (
 وهذه ايستعاراى تقانرى لتحب  صورا  تعلبتها بنیة النص.

نعال أخرىا واختاره من بینها يتسا  الوزن وال عل ) رأى ( استبدل  الشاعر بأ   
الشعري ناألنىىعال )شاهد( و )يحف( ترسر الوزن العروقي للبیىا ثب إن اإلحسا  

لهاا ي یتب إي بالرؤیة بمشهد األشباح الهاامة المذعوريا والرجب التي تتهاوى حو 
 والنفر.

 وی ول الشابي ني  صیدت  " أیها اللیل ":  
ٍظ         باسٍم ، والرجاُء دون لغوبكنت أرنو إلى ال  حیاة بلح 

و د شب  هنا اللحف بإنسان باسبا ولرن  لب یأى بما یالاب المشب  والمشب  ب ا نرانى    
 استعارت  معل ةا تلتها استعاري معل ة أخرى ني البیى الذي یلی ا إذ ی ول:

ب ُتُه بسمة الفجر    ولكنه شعاع الغروب  ذاك عهٌد حس 
شجى ايستعارتان ني جدولي ايختیار والتوزیها نرلمة ) أرنو ( اتس ى أن یا  وتوا   

مه رلمىىىىة ) لحف ( من حیث الديلة أیقا ا واستعمل الشاعر التشخیص ني 
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ايستعارتین ا و د تعاقدى ايستعارتان مه بنیة النصا ن ي البیى الذي یلیهما ی ول 
 الشابي:

 ح ، تنساُب من فم العندلیب         ذاك عهٌد ، كأنُه رنَُّة األفرا
نايبتسامة التي شرلى ايستعاري ني البیتین الساب ین هي ن سها ديلة األنراح ني    

هذا البیىا ثب إن ال ب ني هذا البیى هو مرجه ايبتسامة ومصدرهاا وهرذا ترون 
وی  وتجلي معانی  وتوقح ايستعاراى لبناى متس ة قروریة ني جدار النص ت 

 دييت .
 وني  صیدي " أرا  " ی ول الشابي:   

 ولیٍل یفرُّ ، وفجٍر یكرُّ            وغیٍم یَوشِّي رداَء السحر
وهذه استعاري معل ةا شب  نیها اللیل وال جر بإنسانینا أحدهما ی ر واآلخر یررا    

یذرر ما والرر وال ر من لوازب اينسان ) المشب  ب  (ا ولرن  لب یصص المشب  ب  ولب 
یالام ا وتعاقدى وتناس ى ايستعارتین ني بنیتیهما اللتویة ا ناللیل ی ابل ال جرا 
وال ر ی ابل الررا وبهذا ترسب ايستعارتان صوري حرریة تتوان  مه بنیة النص الذي 

یموج بالحررة والنشوي ا حیث یتقح ذل  ني العباراى الحرریة ني النصا ومنها : ) 
 وتمألني نشوي ( .تخ   أعصاك  لبي ا 

 
 االستعارات األصلیة :. 4-4

 ی ول الشابي ني  صیدت  " أیها اللیل ":    
 أیُّها اللیُل أنت نغٌم شجٌي          في شفاه الدهور  ، بین النحیب

واستعارت  هنا أصلیةا ن د شب  الدهر بإنسانا وحذص المشب  ب ا ورمز ل  بإحدى    
ف المستعار جامدا ا و د اتس ى ايستعاري أیقا  مه جدول لوازم  وهي الش اها وران الل 

التوزیه األن يا نالنتب الشجي مصدره الش اه ا و د اتس ى ايستعاري أیقا  ني بنیتها 
اللتویة ا نرما جمه الش اه جمه الدهورا والمتتبه لرلماى ال صیدي یجد مثال  : ) تصلي 

ا  تهز الحیاياعویال  مرا ا شادیا ....(ا بصوتهاا یثیر النشیدا أنشودي السرونا أغارید
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الصوى والنشید وهذه ني مجملها أل اف تتس  مه ل فة ) ش اه (ا نالش اه مصدر 
 والعویل والتترید.

 وني  صیدت  " أغنیة األحزان " ی ول:   
 حّطمت كفُّ األسى قیثارتي       في ید األحالم

ب  ب  " رص " جاء جامدا ا وني واستعارت  هنا أصلیة نالل ف الدال علأ المش   
استعارت  هذه تشخیص لألسأ عندما شبه  بإنسانا وتجان  الل ف المستعار مه رلمة 

ف المستعار " ید " ني البیى ن س ا ثب إن التحعیب یتب بالرص أو غیرها ا ولذا توان  الل 
 مه ال عل وتجان  مع .

 ورذل  رانى استعارات  أصلیة ني  ول :
 ف الظالم            وقد رشفتها شفاه السرابلقد سحقتها أك

وني ايستعارتین تشخیص أیقا ا وايستبدال ) أي اختیار الل فة ( بّین لدى    
الشاعرا نالسح  یرون بالید أو باألرجلا وايرتشاص یرون عبر الش اه أو ال با ثب 

لمة " ش اه " اتس ى ايستعارتان ني الترریك أیقا ا نرما جمه رلمة " أرص "ا جمه ر
وبهذا تناس ى ايستعاراى نیما بینها ني الترریك والديلةا وتعاقدى مه بنیة النص 

 ررل.
 
 االستعارات التبعیَّة :. 4-5

 ی ول الشابي ني  صیدت  " األبد الصتیر ":      
 تبلو الحیاة فتبلیها وتخلعها         وتستجد حیاة ، مالها قدم

نیها الشابي الحیاي بالثوك الذي یبلأا واشت  من الل ف الدال وهذه استعاري تبعیة ا شّب  
علأ المشب  ب  رلمة " تبلیها "ا و د  ابلى هذه ايستعاري ني الصدرا ايستعاري ني 

  والمشب  ب ا وعور العجز " تستجد حیاي " و د أوجد الشابي عال ة جدیدي بین المشب
 ني استعارت .

 وی ول ني  صیدي " الدموع ":   
 ناولتني الحیاة كأسًا دهاقًا         باألماني ، فما تناولت كأسي
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وهنا شب  الحیاي بإنسان یناول  رأسا ا و د استعار رلمة " ناولى " للديلة علأ    
استعارت  تبعیة نیها المشب  ب ا وهي نىعلا واشت  من  رلمة " تناولى " نرانى بذل  

 تشخیص واقح.
 یة " ی ول:وني  صیدت  " إلأ العاغ   

مُ  ط  ُم ما شاَد الظالُم وَیح   هو الحقُّ یغفي... ثم ینهُض ساخطًا        فیهد 
والل ف المستعار للديلة علأ المشب  ب  جاء نعال  وهو " یتقي"ا نايستعاري هنا تبعیةا 
والعبا  ني ال علین " یت ي " و " ینهض "ا والترادص ني ال علین " یهدب " و " یحعب "ا 

با  ني المشبى  "الح " و " الفالب "ا رل هذا یجعل من ايستعارتین وحدي ثب الع
متجانسة ني الترریك اللتوي والديليا نترسمان بتواشجهما وتعاقدهما صوري حسیة 

 حرریة م عمة بالتشخیص والتجسید.
وتتوزع األل اف المشرلة لالستعاري هنا ني األبیاى التي تسب  هذا البیى ني    

ستعاري مه )تهدبا نهضا حعب( ورلها أنعالا وبذل  یرتمل تناس  ايومنها: ال صیديا 
 النص وتشریل  اللتوي.

 
 الخاتمة

تخلص هذه الدراسة إلأ أن الشابي نفرا  يعتزال  النا  هذا العرض الموجز  وبعد
وحب  للعبیعةا ورثري األحزان والهموب التي عاناهاا  د لجأ إلأ التشخیص الذي بدا 

ني  صاادها نهو یشّخص األشیاء لیناجیها ویبثها هموم  وأحزان ا وین ل لها  واقحا  
 أنراره ومشاعره.

وهذه الموجوداى التي شّخصها الشابي تعّلبى استعاراى متنوعةا ران أرثرها لدی    
ايستعاري الترشیحیةا التي یومأء نیها لما یشّب  ب  بشيء من مالامات  أو لوازم ا 

أسلوبیة لدى الشابي مرّدها عزون  عن النا  واعتزال  لهبا واتخاذه  ولعل ني ذل  سمة
 عرح نی  أنراره وأحزان  ومشاعره.العبیعة ملجأ ومالذا ا ی

وبما أن أشعار الشابي اتسمى بالعذوبة والسهولة والر ةا ن د جاءى استعارات  رذل ا   
 ا وجاءى تراریبها تناس ى وتعاقدى ني بنیتها اللتویةا لتتواشن مه بنیة النص رل
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سهلة سلسةا لب یعّور الشابي ني رثیر منهاا ولب ت ب ني غالبها علأ إیجاد عال اى 
 جدیدي بین المشّب  والمشّب  ب .

و د تعّلبى أشعار الشابي وجود استعاراى تتعاقد مه بنیة النصا لتن ل الصوري   
 عنها. وتوصل اإلحىسا ا وتعّبر عن ال رري التي یرید الشاعر التعبیر

ولب ینحرص الشابي ني استعارات  عن النمع المعیاري لهاا نجاءى ني مجملها   
 استعاراى میتةا اتخذى التشریل الت لیديا ولب تتخذ عورا  جدیدا  ني بنیتها وديلتها.

واقحا  لدى الشاعر ني انت اا  لألل اف المشّرلة وران ايستبدال ) ايختیار (  
تعاري تجانسى وتناس ى من حیث التشریل اللتوي والديلي مه لالستعاريا رما أن ايس

بنیة النصا وتقانرى مع  من خالل العال اى األن یة والرأسیة التي تشرل النصا 
 والتي یبینها جدولي التوزیه وايختیار.

ولعل رثري ايستعاري المرشحة ني أشعارها مردها إلأ حاجة الشاعر لتشبی  األشیاء  
لهاا مه اإلیحاء لما یشّب  ب  ني استعارت ا ثب إن  صر األبیاى  بأخرى وتشخیص 

وبساعة األل اف تناسك ايستعاري المرشحةا التي تبتعد بدورها عن التع ید الل في أو 
 البیاني. 
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