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 اإلهداء

 إلى من علمني العطاء دون انتظار.....

 سمه بكل افتخار..... إلى والدي العزيزاإلى من أحمل 

 إلى أمي الحبيبة سرُّ وجودي...إلى من كانت شمعة تحترق فوق رأسي في عتمة دربي...

 إلى من هم سندي في الحياة )أخوتي وأخواتي(.

 صديقاتيبي وكانوا خير عوٍن وسند، إلى كل من شجعوني ووقفوا إلى جان

 شكرًا وعرفانًا......................أهدي ثمرة جهدي لكم 

 ةالباحث
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 الشكر والتآدير

 

التيي تفلتل  هاشتم صتالم منتا  أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى أستتايي الفالتل التدكتور

لتة، علي بقبول اإلشراف علتى رستالتي، والتيي لتم يتتوانا أبتدًا بتقتديم يتد العتون والنصتم لتي خت ل هتي  المرح

 كما أنني أتوجه بالشكر إلى كل شخص ساهم بتزويدي بالمعلومات ال زمة إلثراء هي  الرسالة.
م بتتتاالط   ومناقشتتتة كمتتتا أتوجتتته بالشتتتكر إلتتتى الستتتاتية الفالتتتل أعلتتتاء لجنتتتة المناقشتتتة لتفلتتتله

ا ، كمتهتي  الرستالةثترت متا جتاء بملتمون ظات الستديدة التتي أو حلجهودهم المعبر عنها بالمًة مقدر الرسالة، 

 أساتيتي بجامعة اإلسراء اليين بفللهم وصتلت إلتى هتي  المرحلتة، إلتى كتل هت الءأتوجه بجزيل الشكر إلى 

 وتقدير الخلق. ،الشكر والتقدير، وأسال اهلل أن يحقق لهم رلى الخالق

                                                                                                                                          

  ةالباحث

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 
 

 

 



 ح
 

 االستعارة في شعر اإلمام الشافعي

 :إعداد 

 غفران عبدالرحيم عبداهلل

 :إشراف

 صالح مّناعأ.د هاشم 

 المللص

متام )المكنية، والتصريحية، والتمثيلّية( فتي شتعر اإل جاءت هي  الدراسة لتسلط اللوء على االستعارة

الشتتافعي لمتتا ألتتافته متتن مميتتزات علتتى شتتعر ، وخاصتتة فيمتتا يتعلتتق بمولتتو  اإلستتتعارة، إي عملتتت الدراستتة 

 على إظهار الجوانب الفنية في شعر  خاصة االستعارة، إلبراز قيمتها الداللية والجمالية لديه. 

وأربعتتتتة فصتتتتول  ؛ فجتتتتاءت الدراستتتتة مقستتتتمة إلتتتتى مقدمتتتتةالتحليلتتتتي اتبعتتتتت الدراستتتتة المتتتتنه  الوصتتتتفيو 

 ، وفي النهاية توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ  أهمها:وخاتمة

أواًل: شتتعر اإلمتتام الشتتافعي حقتتل خصتتب للدراستتة، والبحتته الب  تتي بفروعتته، فقتتد جتتاء ديوانتته مليئتتًا 

 ا.ز بهيوالدنيا، وطبيعة النزعة الدينية المتمبالفنون الب  ية؛ السبب يعود إلى ارتباط شعر  بالدين 

ثانيتتًا: تعتتددت مولتتوعات اإلمتتام الشتتافعي الشتتعرية لتشتتمل: الوتتزل، والصتتداقة والصتتديق، والحكمتتة، 

 والزهد والتصوف والعقيدة، وطلب العلم، والحه على مكارم الخ ق.

إي  عر ؛ة المحيطتتة بتته فتتي شتتتثالثتتًا: وظّتتف اإلمتتام الشتتافعي تجربتتته فتتي الحيتتتاة، والحتتوال االجتماعيتت

 نعكس يلك على طبيعة صور  وشكلها.ا
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ي م ديتًة حلوٌر بارٌز في ديوان اإلمتام الشتافع المكنية، والتصريحية، والتمثيليةرابعًا: كان ل ستعارة 

 وظائف جمالية وب  ية.
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ABCTRACT 

This study sheds light on the metaphor (machine, declarative, and 

representative) in the poetry of Imam Shafi'i because of the advantages added to 

his hair, especially with regard to the subject of metaphor, as the study worked 

to show the technical aspects of his poetry, especially metaphor, to highlight its 

semantic and aesthetic value. 

 

The study followed the descriptive analytical approach; the study came divided 

into an introduction, four chapters and a conclusion containing the results of the 

study and recommendations, and in the end the study reached a set of results, the 

most important of which are: 

 

First: Imam Shafi'i felt a fertile field of study, and rhetorical research branches, 

his office came full of rhetorical arts; the reason is due to the association of his 

poetry with religion and the world, and the nature of religious tendency 

characterized by. 

 

Second: The various topics of Imam Shafi'i poetry to include: spinning, 

friendship and friend, wisdom, asceticism and mysticism and belief, and the 

request of science, and urge the morals. 
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Third: Imam al-Shafi'i employed his experience in life, and the social conditions 

surrounding him in his poetry; that reflected on the nature and form of his 

images. 

 

Fourth: The metaphor of the machine, declarative, and representative, had a 

prominent presence in the Court of Imam Shafi'i performing aesthetic and 

rhetorical functions. 
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