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 قال هللا تعالى:

ينَِ اَلّلِهِيَْرفَع ِ﴿   نكهِِْآ َمنهوا اَّّل  ينَِ م  لَُِِْآوتهوا َواَّّل  ِ﴾َدَرَجات ِِالْع 
ِصدقِهللاِالعظمي

ِ[11ِ:اجملادةلِسورة]
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 ضــــتفوي

 ،، أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي للمكتباا  الاامعةاةعبدهللا محمد سالمة النجمأنا 
 وفاا  أو األشااصاا المعيةااةن حاألحوااار والدراسااا  العلمةااة  يااد  لبهااا ،أو الهةئااا  ،المؤسسااا  أو

 التعلةما  اليافذة في الاامعة. 

 

 النجمعبدهللا محمد سالمة  االسم:
 

 التوقيع: 

 التاريخ: 
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 قرار لجنة المناقشة

 

  عبدهللا محمد سالمة النجم :نوقشت رسالة الماجستير للطالب

 22/1/2019بتاريخ: 

 . "االستعارة في شعر إيليا أبي ماضي"الموسومة بـ 

 

                   أعضاء لجنة المناقشة 

 .........ومشرفًا ....................... رئيساً          األستاذ الدكتور هاشم صالح منَّاع

 ضوًا خارجيًا/الجامعة األردنية ..................األستاذ الدكتور محمد حسن عواد         ع

 .............الدكتور عمر عبدهللا العنبر               عضوًا داخليًا .......................

 



 ج
 

 داءــــــــــاإله

 

 فائ هم ما يستحقون م ن الثناء، واإلهداء...يالذين تعجز  الحروف، والكلمات، عن إ إلى

 زيهم خير الجزاء.أسأل هللا تعالى أن يج

ـــــــي  يـــــــبأ  و  أ م 

 

 ...عانيته خالل مسيرة هذه الدراسة إلى التي منحتني وقتها، وعاشت ما

 زوجتي

 

 هذا العمل.إ ليهم هدي أ  

 



 ح
 

 شكر وتقدير

 في األولى، وفي اآلخرةتعالى مد  هلل الح

كر  موصوٌل لألستاذ الدكتور هاشم صا ، ولـم يتـوان  الذي أشرف على هـذه الرسـالة لح مناعث مَّ الش 
شــيًًا فــي م ضــمار البحــ   صــارت، حتَّــى اه، واإلرشــاد خــالل مســيرتهفــي تقــديم الن صــح، والتوجيــ

 العلمي.

عمر عبدهللا العنبـر مـن  الجامعة األردنية، والدكتور األستاذ الدكتور محمد حسن عواد من أشكرو 
ــي  ،جامعــة اإلســراء ــى مشــاركتهم ف ــديم مــا مناقشــة رســالتيعل ــزم مــن المالح ــات،  هــذه، وتق يل

 والتوجيهات التي أثرت الرسالة، وزادتها جودًة وقوة.

 .م من توجيه، ومشورةيتية، على ماقدَّ ستاذ الدكتور سمير شريف استلأل موصول والشكر

، وأرشد. ه، ونصح   والدكتور باسل الز عبي، على ما وج 

م.، على ما حمد تغوجوالدكتور عوني أ  أفاد به، وقوَّ

 على دعمه، ونصحه.والدكتور عمار البوالصة، 

 حمد.ريم أ ستاذةواأل

 والمهندس سامي فالح المسلم.

 والسيد محمد عايد الثوابي.

 والمهندس لؤي علي النَّجم.

 

 



 خ
 

 اللغوية إقرار السالمة

والمقدمة مان  ،(االستعارة في شعر إيليا أبي ماضي) بااا الرسالة الموسومة أقر أنا الموقع أدناه حأن    

ــنجم باحاا  ال ــدهللا محمــد ســالمة ال ااوحتو غااوو واليوااوو واإلم  ااي ، وبعااد التاادقة  الل  عب حعاا   ص 

  لى ما ذكر أوقع  لى هذا وبياء   ،أصبو  اآلن خالةة من األخطاءو الكلما  والامل الواردة فةها، 

 اإلقرار.
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 االستعارة في شعر إيليا أبي ماضي

 دإعدا

 النجمعبدهللا محمد سالمة 

 إشراف

 األستاذ الدكتور هاشم صالح منَّاع

 

 ال م ل خص

عراءت المهار حصورٍة خاصة،    عر أحدت أبرزت ش  راسة  نت االستعارة في شت تتود ر هذه الدحت

وأهم موطاتها،  متن خ ل  رٍض لوةاتته   حصورٍة  ام ة، إيلةا أبي ماضيوشعراءت العصرت الودي

التطرق لتمفهوم االستعارة  يد م عظمت العلماء، وأقوالهم فةها، وأبرزت   ام، ث م  و بةعة شعره حشكل 

)مكيةة، وتصريوةة، وتمثةلةة(،  قتَةمتها، وآثارها في الك م، والوقوف  لى أنموذجاٍ  لصوٍر استعاريةٍ 

ف  فةها تلك الصور، ث م  بةان أهم مظاهر ب غة توظةف االستعارة متن  ظت مع أبرز المواضةع التي و 

 قبل أبي ماضي، وجمالها.

راسة إلى مامو ة متن اليتا ج، كان متن أبرزها  غزارة نصوا أبي     وقد خل ص  الدحت

ماضي الشعرية حالصور االستعارية التي وظ فها في الطبةعة، والوةاة، وتقديم اليحصح واإلرشاد 

اضي، واحتوا ها  لى مأبي  لت بَ للماتمع، ي ضاف إلى ذلك، ب غة توظةف الصور االستعارية من قت 

 ، وم صتلفة.جمالةا  كثةرة

 

 



 ذ
 

Metaphor in the Poetry of Elia Abi Madi 

 Prepared by 

Abdullah Mohammed Salama Al-Najim 

Supervised By 

Prof. Dr. Hashim Saleh Manna 

 

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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 المحتويات قائمة

 الصفحة الموضوع

 ب الكريمة  القرآنةة يةاآل

   التفوي 

 ر لاية المياقشة قرار

 ج اإلهداء 

 ح وتقدير شكر

 خ اللغوية الس مة إقرار

 د الملصص حاللغة العربةة

 ذ إلنالةزيةالملصص حاللغة ا

 ز -ر  قا مة الموتويا 

 1 ةالمقدم

 :الفصل األول
 شاعر وشعرهالتع ريف بال 

 8 المبو   األول  التعريف حالشا ر وحةاته

 28 أبي ماضي   الثاني   بةعة شعرالمبو

 :الفصل الثاني
 مفهوم االستعارة وقيمتها الجمالية 
 39 المبو  األول  مفهوم االستعارة

 47 المبو  الثاني  أهمةة االستعارة وقةمتها، وأثرها في الك م 
 :الفصل الثال 

عر )إيليا أبي ماضي( عارةاالست   )المكنية والتصريحية والتمثيلية( في ش 
 57 المبو  األول  االستعارة المكيةة

 67    المبو  الثاني  االستعارة التصريوةة



 ز
 

 الصفحة الموضوع

 76 المبو  الثال   االستعارة التمثةلة ة
 :الفصل الرابع

 بالغة توظيف االستعارة في شعر أبي ماضي، وقيمتها الجمالية 
 85 ال   تشصةص الموسوسا  والمعيويا أو 

ق الصورة  لى الوقةقة  95 ثانةا   تفوح
 96 ثالتثا   تاسةم الموسوسا  والمعيويا 

 100 از اااااااااااااااااااااايعا   اإلراح
 104 الصاتمة 
 106 والتوصةا اليتا ج 

 108 المصادر والمراجع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


