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 الفصل األول

 ت البحثاأساسي

 مقدمة . أ
ىل ثالثة أقسام، وىي علم البيان وعلم ادلعاين وعلم إوالبالغة تنقسم 

وادلختلفة للتعبَت عن  تبحث عن كيفية تراكب الكالم ادلتنوعة علم البيانالبديع. 
فًتكز  .ز والكناية، وادلباحث يف علم البيان تتكون من التشبيو واجملاادلعٌت الواحد

 الباحثة حبثتها يف كل فرع من علم البيان إال رلاز العقلي.
 .واحدة من العمل األديب الذي مت حتميلو مع ادلعٌت واجلمال ىو الشعر

بشكل عام، والشعر ىو تكوين اللغة اليت يتم حتديد وضعت بعناية وذلك لشحذ 
وصوات، إيقاعات الوعي اخلربة وتثَت استجاابت زلددة من خالل ترتيب األ

 .KBBI)) لشكل، ومعٌت خاصا
بُت ترد قصائد الشعر احلر يف ديوان دلاذا تركت اذلساان واحدا حملمود 

وقالت القصائد يف ديوان حول مصَت الفلسطينيُت الذين تركوا وطنهم،  .درويش
أما ابلنسبة دلصَت ال تنتهي  .مما جيعلها تفقد احلياة اليت ىي آمنة وسلمية، وىادئة

 م أن يعيشوا يف حالة من االكتفا..حىت اآلن، وتسبب ذل

أحد أىم الشعرا. الفلسطينيُت والعرب، وقد اشتهر أن زلمود درويش 
بشعر الثورة وشعر الوطن. يعترب درويش أحد أبرز من ساىم بتطور الشعر العريب 
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درويش ميتزج احلب ابلوطن ابحلبيبة  شعر يف احلديث، وإدخال الرمزية فيو.
 1.اجلزائر اليت مت إعالهنا يف إعالن االستقالل الفلسطيٍت األنثى. قام بكتابة وثيقة

زلمود درويش يصف الكثَت من البؤس للفلسطينيُت على مدى غموض 
ونتيجة لذلك، فإن  ل االحتجاج الفظائع اإلسرائيلية.ىويتهم كشكل من أشكا

 .السكان الفلسطينيُت يف العديد من البلدان يف مجيع أحنا. فلسطُت

، شعريف العبارات ادلكتوبة يف ال لىناك بعض اجلم شعربينما يف ىذه ال

. "أسلوب البيان يف شعر بطاقة ىوية حملمود درويش"عنوان ال ةباحثال أخذت

ندري لتعليم اللغة ال لمونشر الع لزايدة ادلعلومات عن األسلوب يف الشعر دلن قرأه

العربية دلن قرأه إما عزما أو عراب. وإلبالغ ادلعرفة عن الشعر احلضاري يف اجملتمع 

 .تهمحاليا الذين مل يعرفوا الشعرا. وأتليف

بطاقة  "أسلوب البيان يف الشعر عن البيان الشافق فتشرح الباحثةمن و 

 مود درويش".حمل ىوية
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 ب.  أسئلة البحث

 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:

 ؟أنواع أسلوب البيان يف شعر بطاقة ىوية حملمود درويشما ىو  .1
 حملمود درويش؟ بطاقة ىوية شعرما ىي فائدة أسلوب البيان يف  .2

 ج. أهداف البحث

 أما األىداف اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي:

 .أنواع أسلوب البيان يف شعر بطاقة ىوية حملمود درويشدلعرفة  .1
 حملمود درويش. بطاقة ىوية شعردلعرفة فائدة أسلوب البيان يف  .2

 أمهية البحث .د

 ىذا يكون أن الباحثة رجت وأسئلتو، البحث خلفية يف ذكر مما انطالقا
 األمهية نوعان، مها: فهذه شيئ. كل يف األمة أفراد وجلميع للباحثة انفعا البحث

 . األمهية النظرية۱
 .أسلوب البيانلتوسيع النظرية يف علم البالغة خاوصة عن  . أ

 يف اجلملة.أسلوب البيان لتقدمي األمثلة ادلتنوعة عن  . ب
 لتطبيقية. األمهية ا۲

   :للباحثة . أ
 ومثاذلما يف اجلملة. أسلوب البيان زايدة ادلعرفة والفهم عن
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 للقارئُت وطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا :   . ب
مود حمل بطاقة ىوية يف شعرأسلوب البيان ادلساعدة على ادلعرفة والفهم عن 

 درويش.
  :للجامعة  . ت

أمبيل اإلسالمية احلكومية لزايدة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سونن 
 .العامة أو مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة

 ه. توضيح املصطلحات
 توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها وصياغة ىذا البحث، وىي:

 2أسلوب البيان  : األسلوب ىي طريقة الكاتب أو ادلتكلم يف الكتابة أوكالمو. .1
والبيان معناه لغة الكشف واإليضاح أي ىو إسم لكل شي.. واوصطالحا ىو 
أوصول وقواعد هبا إيراد ادلعٌت بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة 

 3على نفس ذلك ادلعٌت.
: لغة مبعٌت العلم قوذلم ليت شعرى فالان او عن فالن او الفالن. أوصلو  شعر .2

شعرا "، والشعر اوصطالحا ىو  -ر يشع -من كلمة "شعر لغة مصدر شعر 
 4الكالم الفصيح ادلوزون ادلقفى ادلعرب غالبا عن وصور اخليال البديع.

                                                           
 441 ( ص٢2۰۰۰: مكتبة ادلشروق الدولية)القاىرةمعجم الوسيط إبراىيم أنيس وإخوانو. 2
 11١ وت لبنان: دار الكتب العلمية( ص)بَت جواىر البالغة يف ادلعٌت والبيان والبديع أمحد اذلامشي. 3
 .341ص  جوىر األدب.امحد اذلامشى، 4
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شتهر بشعر الثورة ازلمود درويش : أحد أىم الشعرا. الفلسطينيُت والعرب، وقد  .3
وشعر الوطن. يعترب درويش أحد أبرز من ساىم بتطور الشعر العريب احلديث، 

 5وإدخال الرمزية فيو.
 و. حدود البحث

 حددت الباحثة ىذا البحث كما يلي:
بطاقة  إن موضوع البحث التكميلي يف ىذا البحث ىو أسلوب البيان يف شعر .1

 حملمود درويش.ىوية 
إن ىذا البحث يركز يف دراسة بالغية على أسلوب البيان من التشبيو واجملاز  .2

 والكناية وفوائدهتا.
 ز.الدراسات السابقة 

أن ىذا البحث ىو األول يف كتابة البحث التكميلى، فقد التدعى الباحثة 
سبقتها دراسات تستفيد وتؤخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك 
الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف ىذا ادلوضوع وإبراز النقاط 

 :ادلميزة بُت ىذا البحث وما سبقو من الدراسات
"موضوع الوطنية يف ثالث أشعار حملمود  ىنداايين. فًتى، سفرييانيت .1

درويش". طالبة بشعبة األدب العربية بقسم العلم ادلعرفة الثقافية جامعة 
م. تستخدم ىذا البحث ادلنهج مجع ادلواد  2001إندونيسيا دبوك، سنة 

مباشرة وغَت مباشرة. وتستخدم أيضا منهج حتليل ادلواد. يبحث يف اإلطار 
                                                           

 ۰۰۱ ( ص1111رة: الدار ادلصرية اللبنانية، )القاىزلمود دويش:شاعر الصمود وادلقاومة،مجال بدران، 5
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علم السيميائي اذليكلية. ويف نتائج البحث كتبت الباحثة أن  النظري يعٌت
يف الشعر زلمود درويش بعنوان بطاقة ىوية، وإىل أمي، وعن إنسان. وقد 

 شرحت الباحثة عن ىيكل ثالث أشعار وعرض ادلوضوع الوطنية. 
معٌت الشعر رسالة من ادلنفى يف الديوان األوراق الزيتون حملمود "عائشة.  .2

لبة بشعبة العلم الثقافية بقسم األدب الغرب آسيا جامعة  درويش". طا
م. تستخدم ىذا البحث ادلنهج مجع  ۲۰۱4كاجاه مادا يوجياكرات، سنة 

ادلواد مباشرة وغَت مباشرة. وتستخدم أيضا منهج حتليل ادلواد. تبحث يف 
اإلطار النظري يعٌت علم الداللة. ويف نتائج البحث كتبت الباحثة أن يف 

 سالة من ادلنفى تصور عن احلياة راعية الفلسطينيُت.الشعر ر 
"معٌت الشعر العب النرد يف الديوان ال أريد ذلذا القصيدة  سابق مصطفي .3

ان تنتهي حملمود درويش"، طالب بشعبة العلم الثقافية بقسم األدب الغرب 
م. يستخدم ىذا البحث  ۲۰۱4آسيا جامعة كاجاه مادا يوجياكرات، سنة 

دلواد مباشرة وغَت مباشرة. ويستخدم أيضا منهج حتليل ادلواد. ادلنهج مجع ا
يبحث يف اإلطار النظري يعٌت علم الداللة. ويف نتائج البحث كتب 

 الباحث أن يف الشعر العب النرد يصور الشاعر عن احلزن الفلسطينيُت.
 وأما البحث من حيث األسلوب البيان منها:

النقائد عند جارير والفرزداق" بقسم  أسلوب البيان يف الشعر "إندغ اكتافيا .1
اللغة العربية وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل 

م. تستخدم ىذا البحث ادلنهج ۲۰۱5اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة 
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مجع ادلواد مباشرة وغَت مباشرة. وتستخدم أيضا منهج حتليل ادلواد. تبحث 
عٌت علم البالغة، الذي فيو علم البيان. ويف نتائج يف اإلطار النظري ي

البحث كتبت الباحثة أن أسلوب البيان الذي تستخدمها جرير أسهل 
وأطيب من األسلوب البيان الذي تستخدمها الفرزداق. ألن الفرزداق 
تستعمل أسلوب القرآن فبذلك وصعوبة للقرا. ان يفهمها. ولكن الفرزداق 

حىت قيل الشعرا. "لوال الفرزداق لذىب اللغة تعرب فكره تصورا مجيال . 
 العربية". 

حكمة عاطية، بقسم اللغة العربية وأدهبا جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  .2
أسلوب البيان يف السورة  "م. موضوعها۲۰۱5احلكومية يوغياكرات، سنة 

يونوس"، تستخدم ىذا البحث ادلنهج مجع ادلواد مباشرة وغَت مباشرة. 
يضا منهج حتليل ادلواد. تبحث يف اإلطار النظري يعٌت علم وتستخدم أ

البالغة، الذي فيو علم البيان. ويف نتائج البحث كتبت الباحثة أن السورة 
يونوس تضمنت على بعض أسلوب البيان منها: تشبيو ادلرسال وتشبيو 

 ادلفصل وتشبيو ادلؤكد ورلاز ادلرسال ورلاز العقل.  
لبحوث، السابقة فوجدت الفرق يف بعد أن الحظت الباحثة ا 

أغراض البحوث وحتليل البياانت ادلستخدمة من قبل الباحثة مع البحوث 
 .مود درويشحمل بطاقة ىوية شعرالسابقة وىي أسلوب البيان يف 

 

 


