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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث األول: مفهوم أسلوب البيان

 مفهوم أسلوب . أ

أتملها حينا كيكوف منها بُت أمرين اثنُت:  يف ذىن اإلنساف فكرة ما يف عتلم
ا إىل أذىاف السامعُت عنها لينقله اإلبقاء عليها يف نفسو لتكوف لو خاصة، أك التعبَت

 ُشاركوه علمها كالتأثر هبا.كعقوعتم في

كالناس يف التعبَت عن أفكارىم ختتلف أدكاهتم كتتعدد كسائلهم، فاظتثاؿ جيعل 
عل من الووت معارا، جين الزيت كسيلة، كاظتوسيقي ة، كالرساـ يتخذ مااضتجرة أد

ة فكرتو حىت تول إىل غايتها لتسَت فيو قاف اكاألديب يتخذ من األلفاظ كالكلمات طريق
 ِكىدفها من نفوس الناس كمشاعرىم.

كالناس يف التعبَت عن أفكارىم ابأللفاظ كالكلمات ال يتبعوف خطة كاحدة كال 
م اطتاصة كحسب احتيااات اهت ذل  كف  استعدادمنهجا ػتددا، كإمنا خيتلفوف يف

                                                           
 ٖص  (ََِٔ ،دكنيسيا: مبعهد دار السالـ كنتور)فونورككو إنالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. ُ
 ٖ ص اع:نفس اظتر ِ
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ختطر يف أذىاهنم عنها كظركؼ البيئة اليت يعيشوف  يعاصتوهنا كاظتعاين اليت اظتوضوعات اليت
  ّفيها كؿتو ذل .

كلذل  نقوؿ إف كل كاحد لو أسلوبو اطتاص يف التعبَت. كؿتن نقود ابألسلوب 
 ْكاره كمشاعره.الطريقة اليت يتبعها الفرد يف التعبَت عن أف

األسلوب لغة ىة الطري ، كيقاؿ : سلكت أسلوب فالف يف طذا أم طريقتو 
ىو اظتعٌت اظتووغ يف  الذم كيف معٌت آخر، األسلوب ٓكمذىبو، طريقة الكاتب يف كتابتو.

ألفاظ مؤلفة على صورة تكوف أقرب لنيل الغرض اظتقوود من الكالـ كأفعل يف النفوس 
 ٔسامعيو.

الباحثة أف األسلوب على ىذا التعريف ليس ىو اظتعٌت كحده أك كمن ذل  ترل 
اللفظ كحده، بل إنو مركب فٍت من عناصر ؼتتلفة يستمدىا األديب من ذكقو كتل  
العناصر ىي األفكار كالوور كالعواطف مث األلفاظ اظتركبة. ىذه العناصر الثالثة امتزات 

ا مناسبا مثل ما قود بو إرادة كنسقت أخَتا ابأللفاظ يف الًتكيب حىت تكوف كالم
 ٕاظتتكلم، كاحملووؿ على ىذا كلو يسمى ابألسلوب.

                                                           
 ٖص  (ََِٔ ،دكنيسيا: مبعهد دار السالـ كنتور)فونورككو إنالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 2
 ٗ ص اع:نفس اظتر ْ
 ُْْ ص (ََِٖ ،)القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكليةمعجم الوسيط ابرىيم أنيس كإخوانو. ٓ
 ُِ ص (ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعاريفالبالغة الواضحة على اصتاـر كاظتوطفى أمُت. ٔ
 ِٖٖ ص (ُِٔٗ ،)مور: مكتبة األؾتلو اظتوربيةالبياف العريب الدكتور بدكل طبانة. ٕ
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أسلوب الكالـ كأف حيا كركحو اظتعٌت كاسم اللفظ، فإذا انفوال أصبح الركح 
 أرادت ْتثت الباحثة يف مفهـو األسلوب نفسا ال يتمثل كاصتسم رتادا الحيس. بعد أف

 :ثالثة بيلاالباحثة أف أتيت أبنواع األس

 األسلوب العلمي  (1

ىو اسلوب تعبَتم تكتب بو البحوث كاظتقاالت العلمية  األسلوب العلمي
  ٖهبدؼ نشر اظتعارؼ كإانرة العقوؿ.

كأىدأ األساليب، كأكثرىا احتيااا إىل اظتنط  السليم ك الفكر اظتستقيم، ك 
قائ  العلمية أبعدىا عن اطتياؿ الشعرم ألنو خياطب العقل، كينااى الفكر ك يشرح اضت

الىت ال ختلو من غموض ك خفاء، كأظهر ميزات ىذا األسلوب الوضوح. كالبد أف يبدك 
كقوتو يف سطوع بيانو كرصانة حججو، كرتالو يف سهولة عباراتو،  ،فيو أثر القوة كاصتماؿ

كسالمة الذكؽ يف اختيار كالماتو، كحسن تقريره اظتعٌت يف األفهاـ من أقرب كاوه 
 ٗالكالـ.

كديتاز ابلوضوح كالدقة  ،فو إظهار اضتقيقة كجتليتها للسامع كالقارئىدك 
كالتحديد كالًتتيب اظتنطقي، ابستخداـ الاراىُت كاألدلة، كالبعد عن التأن  كاظتبالغة، 

 َُكالعزكؼ عن اطتياؿ، كابستخداـ اظتوطلحات العلمية اظتتولة ابظتوضوع.
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ورحية يف معناىا اطتالية من فيجب أف ييعٌت فيو ابختيار األلفاظ الواضحة ال
لف ىذه األلفاظ يف سهولة كاالء، حىت تكوف ثواب شفا للمعٌت ؤ شًتاؾ، كأف تاال

 ُُكغتاال للتوايو كالتأكيل. ،اظتقوود كحىت ال توبح مثارا للظنوف

 على أف األسلوب العلمي يف حقيقة األمر نوعاف:

العلمية دكف ، كىو الذم يعٌت بعرض اضتقائ  األسلوب العلم الوريف .ُ
 ُِانوراؼ إىل رتاؿ اللفظ كأانقة التعبَت كما اتضح لنا من اظتثاؿ الساب .

، كىو الذم يضع اضتقائ  العلمية يف عبارة ال األسلوب العلمي اظتتأدب .ِ
ختلو من أانقة يف إختيار ألفاظها كصقلها، كاف كانت تبلغ يف ذل  مستول 

 ُّاألسلوب األديب.
 األسلوب األدىب (2

 ىو أسلوب تعبَتم فٍت، تكتب بو األاناس األدبية ديباألسلوب األ
اصتماؿ أبرز ك  ُْاظتختلفة، من مقالة كخطبة كرسالة كقويدة كقوة كمسرحية.

 ،ير دقي و كتو ،كمنشأ رتالو ما فيو من خياؿ رائع ،كأظهر ؽتيزاتو ،صفاتو

                                                           
 ُِ ص (ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعارؼ البالغة الواضحةعلي اصتاـر كاظتوطفى أمُت. ُُ
 ُٔ ص ...البالغة يف علم البياف ..دمحم غفراف زين العامل.ُِ
 ُٔ : صنفس اظتراعُّ
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كإظهار  ،ل ثوب احملسوسو كإلباس اظتعن ،كتلمس لواوه الشبو البعيدة بُت األشياء
 ُٓل.و احملسوس يف صورة اظتعن

ىدفو إاثرة عاطفة السامع أك القارئ كالتأثَت يف نفسو، كديتاز ابختيار ك 
األلفاظ التأن  كاظتبالغة يف التعبَت، كالعناية ابلوور اطتيالية، كاضترص على موسيقى 

 ُٔالعبارة كارس األلفاظ.

 األسلوب اخلطاىب (3
اظتعاىن كاأللفاظ، كقوة اضتجة كالارىاف، تارز قوة ىنا :  األسلوب اطتطاىب
يتحدث اطتطيب إىل إرادة سامعيو إلاثرة عزائمهم ىنا كقوة العقل اطتويب، ك 

 وككصول هصتماؿ ىذا األسلوب ككضوحو شأف كبَت يف أتثَت هاض مهمهم، ك نكاست
إىل قرارة النفوس، كؽتا يزيد يف أتثَت ىذا األسلوب منزلة اطتطيب يف النفوس 

قوة عارضتو، كسطوع حجتو، كنارات صوتو، كحسن إلقائو، كػتكم سامعيو ك 
 شارتو.إ

كضرب  ،كمن أظهر ؽتيزات ىذا األسلوب التكرار، كاستعماؿ اظتًتادفات
أف تتعاقب ضركب األمثاؿ، كاختيار الكلمات اصتزلة ذات الرنُت، كحيسن فيو 

                                                           
 ُّ ص (ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعارؼ البالغة الواضحةعلي اصتاـر كاظتوطفى أمُت. ُٓ
 ُِ( ص ََِٔ ،ورتإندكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو البالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 05
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 كأف تكوف مواطن الوقف ،اركالتعبَت من إخبار إىل استفهاـ إىل تعجب إىل استن
 ُٕللنفس. ية شافيةقو  فيو

يف الوفاحات األكىل من مقدمة ىذا البحث التكملي عرضت الباحثة ىناؾ 
حتديد أسلوب البياف كىو أصل البحث لبحثها يف علم البياف.كىي تقود التحديد يف 

عٌت. لدا ىذا اجملاؿ ألف العلم البياف خيوص دراستو يف الوور اطتيالية اليت تعار عن اظت
 يعد ىذا العلم فرعا من فركع األسلوب األدىب.

 مفهوم علم البيان . ب
ا:ابف الشيء، يبُت بياان: اتضح، فهو بُت. البياف لغة االنكشاؼ كالوضوح. قالو 

كااء يف اضتديث النبوم )إف وح منو، كأكضح بياان. : فالف أبُت من فالف، أم أفكقالوا
كقوة اضتجة، كالقدرة على اإلقناع، كإاثرة من البياف لسحرا( يف معرض اإلفحاـ 
 ُٖاإلعجاب، كشدة كقع الكالـ يف النفس.

مبعرفتو إبراز اظتعٌت الواحد يف صور ؼتتلفة كتراكيب  يستطاع علم :كاصطالحا
 ُٗمتفاكتة يف كضوح الداللة مع مطابقة كل مقتضى اضتاؿ.

كخاصة لبياف كألال ىذا السبب تبسط الباحثة يف علم البالغة من انحية علم ا
 نواع البياف من التشبيو كاجملاز كالكناية.أمباحثها اآلتية ظتواضع عن 

 
                                                           

 ُٔص  (ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعارؼ البالغة الواضحةعلي اصتاـر كاظتوطفى أمُت. ُٕ
 ٔ-ٓص  (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. ُٖ
 ٔ نفس اظتراع: صُٗ
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 ج. أنواع البيان

 التشبيو .1
التشبيو لغة التمثيل، يقاؿ ىذا شبو ىذا كمثيلو، كشبهت الشيء ابلشيء أقمتو 

كاصطالحا : إضتاؽ أمر )اظتشبو( أبمر )اظتشبو بو(  مقامو ظتا بينهما من الوفة اظتشًتكة،
 َِيف معٌت مشًتؾ )كاو الشبو( أبداة )الكاؼ ككأف كما يف معنامها( لغرض )فائدة(.

 أركاف التشبيو .ُ

 أما أركاف التشبيو فهي أربعة: 

 : ىو األمر الذم يراد إضتاقو بغَته. اظتشبو . أ
 : ىو األمر الذم يراد إضتاؽ غَته بو. اظتشبو بو . ب
كاو الشبو : ىو اظتعٌت اصتامع الذم يشًتؾ فيو الطرفاف كيكوف يف اظتشبو بو أعرؼ  . ج

كأشهر منو فِت اظتشبو، كغالبا ما يكوف يف اظتشبو بو أقول كأكمل أيضا منو يف 
 اظتشبو.

 ُِ: ىي اللفظ الذم يربط بُت الطرفُت كيدؿ على التشبيو. أداة التشبيو . د
   اعتدايةيف  لنوراك العلمؿتو: 
من النحو يعٍت كلمة "العلم" مبثابة اظتشبو، ك "النور" مبثابة اظتشبو بو،  شرح

 كالكلمة "اعتداية" مبثابة كاو الشبو، كالكلمة "ؾ" مبثابة أداة التشبيو.
                                                           

 ُِّ ص غتهوؿ السنة( ،لبناف: دار الكتب العلمية-كت)بَت  علـو البالغة: البياف كاظتعاىن كالبديعأزتد موطفى اظتراغى. َِ
 ص ـ( ََُِ)القاىرة: مؤسسة اظتختار للنشر كالتوزيع،  علم البياف: دراسة حتليلية ظتسائل البيافالدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود. ُِ
ِْ 
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 التشبيو أداة .ِ
 ة التشبيو اضترؼاأد . أ

 جارة يف القسوةاضتكقلبو   :الكاؼ - مثل:
 زيدا ْتر يف الكـر كأفٌ  :كأفٌ  -

 أداة التشبيو اإلسم   . ب
 البحر يف الكـر مثلدمحم مثل:  -
 السيف يف القطع ػتاكةػتاكة: عزمو  -
 األسد يف الشجاعة شبوشبو: عمر  -

 أداة التشبيو الفعل  . ت
 النجم يف العلو حياكي: علي حياكي -
 الوردة يف اصتملدتاثل عائشة دياثل:  -
 ِِ.اصتبل يف الرسوخ يشابوخالد يشابو:  -

 أغراض التشبيو .ّ
 التشبيو تنقسم إىل ثالثة أقساـ:أغراض 

كذل  حينما يكوف اظتشبو غَت معركؼ الوفة قبل التشبيو فيفيده  ،حالوبيان  . أ
 كقولو الشاعر: التشبيو الوصف.

 إذا قامت ضتااتها تثنت #  كأف عظامها من خيزراف
 شبو عظامها ابطتيزراف بياان ظتا فيها من اللُت
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كذل  حُت يسند إليو أمر مستغرب ال تزكؿ غرابتو إال  ،حالوبيان إمكان  . ب
 كقولو: بذكر شبيو لو.

 كياله إف نظرت كإف ىي أعرضت  # كقع السهاـ كنزعهن أليم
 شبو نظرىا بوقع السهاـ، كإعراضو بنزعها: بياان إلمكاف إيالمها هبما رتيعا.

كذل  إذا كاف اظتشبو معركؼ الوفة قبل  ،بيان مقدار حالو قوة وضعفا . ج
 كقولو: رتالية. ككاف التشبيو يبُت مقدار ىذه الوفة.إمعركفة التشبيو 

 كأف مشيتها من بيت اارهتا  # مر السحابة ال ريث كال عجل
إذا كاف ما أسند  ،لسامع اببرازىا فيما ىي فيو أظهرتقرير حالو يف نفس ا . د

 كقولو:  كاإليضاح ابظتثاؿ.إىل اظتشبو حيتاج إىل التشبيو 
 إف اظتقلوب إذا تنافر كدىا  #  مثل الزاااة كسرىا ال جيار

شبو تنافر اظتقلوب بكسر الزاااة تثبيتا لتعذره عودة القلوب إىل ما كانت 
 عليو من األنس كاظتودة.

 كإنو ؽتكن اضتووؿ، كقولو:بيان إمكان وجوده،  . ق
 عض دـ الغزاؿفإف تف  األانـ كأنت منهم  # فإف اظتس  ب

 كقولو الشاعر:مدحو وحتسينو،  . ك
 كأن  مشس كاظتلوؾ كواكب  # إذا طلعت مل يبد منهن كوكب

 كقولو اآلخر:تشويو وتقبيحو،  . ز
 كإذا أشار ػتداث فكأنو  # قرد يقهقو أك عجوز تلطم
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أك استطرافو أم عده طريفا حديثا إما إلبرازه يف صورة اظتمتنع عادة كما يف 
  ِّر متقد، ببحر من السم  مواو ابلذىب.تشبيو فحم فيو رت

 أنواع التشبيو .ْ
 ينقسم التشبيو إىل أربعة أقساـ.

 ابعتبار ذكر األداة ككاو الشبو ينقسم إىل ستسة أقساـ: . أ
 ِْة.ا: ىو ما ذكرت فيو األدالتشبيو اظترسل (ُ

ا اعىًة كىاإًلٍؽ # دىاـً كى السىٍيًف يف ًقرىاًع اطٍتيطيٍوبً  ثٌليٍ لؿتو: أىٍنتى كى  يفٍ الشىجى
الحظ الشاعر يف ؽتدكحو صفة الشجاعة كالغلبة على الشدائد، فأراد أف 
يوضح لنا ىاتُت الوفتُت بوورة أكثر كضوحا، فشبو ابلليث يف الوفة 

ليث" ككاو األكىل كالسيف ىف الوفة الثانية. اظتشبو "أنت" كاظتشبو بو "ال
 الشبو "الشجاعة" كاألداة "ؾ".

 ِٓة.ا: ىو ما حذفت منو األدالتشبيو اظتؤكد (ِ
 ؿتو: أىٍنتى ؾتىٍمه يف رًفػٍعىةو كىًضيىاءو # جتىٍتىًلٍي ى اٍلعييػيٍوفي شىٍرقنا كىغىٍرابن 
"أنت" كاظتشبو بو  شٌبو الشاعر ؽتدكحو ابلنجم يف الرفعة كالضياء. اظتشبو

 رفعة كضياء" كاألداة ػتذكفة.يف بو "ش"ؾتم" ككاو ال
 ِٔ: ىو ما حذؼ منو كاو الشبو.التشبيو اجململ (ّ

                                                           
 ِّٗ-ِّٖص  (مكتبة العوريةكت: )بَت اظتعاىن كالبياف كالبديع  يف اواىر البالغةأزتد اعتامشي. السيد 12
 ِٓص  (ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعارؼ البالغة الواضحةعلي اصتاـر كاظتوطفى أمُت. ِْ
 ِٓص  نفس اظتراع:ِٓ
 ِٓص ( ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعارؼ البالغة الواضحةعلي اصتاـر كاظتوطفى أمُت. 15
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 ؿتو: ىذا ثوب انصع كالثلج. 
 اظتشبو "ثوب" كاظتشبو بو : الثلج" كاألداة "ؾ" ككاو الشبو ػتذكؼ.

 ِٕ: ىو ما ذكر فيو كاو الشبو.التشبيو اظتفول (ْ
 ؿتو: أستاذم كالبحر يف العلم.

 بو "البحر" كاألداة "ؾ"ككاو الشبو "العلم".اظتشبو "أستاذم" كاظتشبو 
 ِٖككاو الشبو.: ىو ما حذفت منو األداة  التشبيو البليغ (ٓ

ؿتو: أىانى اظترىعَّث الى أخفىى عىلىى أحدو # ذىرٍَّت يب الشىمس للداين 
 ِٗكاللنائ

  اظتشبو "أان" كاظتشبو بو "اظترىعَّث".
 ينقسم إىل قسمُت: كاو الشبوابعتبار نوع  . ب

 َّمن متعدد. ةمتنزع الشبو فيو صورة وكا كاف إذا : التمثيل التشبيو (ُ
ثى ىٍور ليوا التػَّ ؿتو: قاؿ هللا تعاىل: مىثىلي اللًَّذٍينى زتيًٌ  ًل اضًتمىاًر ةى مثيَّ ملٍى حيىًٍمليٍوىىا كىمى

 ُّا.حيىًٍملي أىٍسفىارن 
يف التورة  ٬فواو الشبو يف ىذا اظتثاؿ بُت أحبار اليهود الذين كٌلفوا العمل

كبُت اضتمار اضتامل لألسفار ىو ىيئة حاصلة من  مٌث مل يعملوا بذل 
 انتزع صورة زتل أشياء اظتفيدة كمل جين حاملها غَت الكدًٌ كالتعب.

                                                           
 ِٓص نفس اظتراع: 11

 ِٓص  نفس اظتراع:18

 ُّٕ ص (ََِٕ) اصتزائر عاصمة الثقافة العربية. ديواف بشار ابن برد الشيخ دمحم الطاىر ابن عاشور. ِٗ
 ّٓ ص ...البالغة الواضحة ..علي اصتاـر كاظتوطفى أمُت.َّ
 ٓسورة اصتمعة: ُّ
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مل يكن كاو الشبو فيو صورة منتزعة من إذا : التشبيو غَت التمثيل (ِ
 ِّمتعدد.

ٍوًج البىٍحًر أىٍرخىى سيديلىوي # عىلىيَّ أبًى  تىًليى ؿتو: كىلىٍيلو كىمى  لًيػىبػٍ
 نٍػوىاًع اعتيميٍوـً

كاف كاو الشبو من ىذا اظتثاؿ غَت منتزع من متعدد. فواو الشبو ىو 
 الظالـ.

 ابعتبار قوة كاو الشبو . ج
دعاء أف كاو الشبو فيو ىو اعل اظتشبو مشبها بو اب قلوبالتشبيو اظت (ُ

 ّّأقول كأظهر.
  كبدا الوباح كأف غرتو  #  كاو اطتليفة حُت ديتدح :ؿتو
فيو اظتشبو كاظتشبو بو يف صورة من  ع: ىو التشبيو ال يوضالتشبيو الضمٍت (ِ

، كىذا النوع يؤتى بو ليفيد أف اظتعركفة بل يلمحاف يف الًتكيب ىاصور 
 ّْاضتكم الذم أسند إىل اظتشبو ؽتكن.

اًء  لىًة الظٍَّلمى  يػيٍفتػىقَّدي البىٍدري ؿتو: سىيىٍذكيريين قػىٍوًمي ًإذىا ٌادَّ ًادُّىيٍم # كىيف اللىيػٍ
كركين مث شرعوا يبحثوف عٌٍت كليس ىذا ،  كلما اشتدت بقومي الشدائد

 يعجب أليس البدر مطلواب طلوعو عند اشتداد الظالـ.
 اجملاز .2

                                                           
 ّٓ ص (ُٗٗٗ ،)مور: دار اظتعارؼ البالغة الواضحةعلي اصتاـر كاظتوطفى أمُت. ِّ
 َٔ ... صالبالغة الواضحة ..علي اصتاـر كاظتوطفى أمُت.ّّ
 ٕٓص  (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. ّْ
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 كاجملاز مشت  من ااز ّٓاجملاز يف اللغة مودر ميمى على كزف "مفعل".
يوابو أصل الواضع، شتوا بو اللفظ الذم يعدؿ بو عما إذا تعداه.  هالشيء جيوز 

 ّٔألهنم اازكا بو موضعو األصلي.
إليها الطبيعة إليضاح  مأحسن الوسائل البيانية اليت هتدكاجملاز من  

 ،اظتعٌت متوفا بوفة حسية تكاد تعرضو على عياف السامعاظتعٌت، إذا بو خيرج 
على  تساع الكالـ، كإىل الداللة ب ابستعماؿ اجملاز ظتيلها إىل االغفت العر شعتذا 
 ّٕاأللفاظ. ثرة معاينك

دالة على اجملاز ىو اللفظ اظتستعمل يف غَت ما كضع لو لعالقة مع قرينة 
 ّٖ.يعدـ إرادة اظتعٌت األصل

قد تكوف اظتشاهبة كقد تكوف  م اظتعٌت اضتقيقي كاظتعٌت اجملاز كالعالقة بُت 
كالقرينة قد تكوف  ، فإذا كانت اظتشاهبة فهو استعارة، كإال فهو غتاز مرسلغَتىا
 ّٗ.، كما سيأيتكقد تكوف حالية ،لفظية

 مها: ينقسم اجملاز إىل نوعُت
 
 اجملاز العقلى  . أ

                                                           
 ص ـ( ََُِ)القاىرة: مؤسسة اظتختار للنشر كالتوزيع،  علم البياف: دراسة حتليلية ظتسائل البيافالدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود. ّٓ

َُّ 
25

 ِْٗص  (مكتبة العوريةكت: )بَت اظتعاىن كالبياف كالبديع  يف اواىر البالغةأزتد اعتامشي. السيد  
 ِْٗص  (مكتبة العوريةكت: )بَت اظتعاىن كالبياف كالبديع  يف اواىر البالغةأزتد اعتامشي. السيد 21

 ُِٓنفس اظتراع: ص 28
 ُِٓص  ...اظتعاىن كالبياف كالبديع يف اواىر البالغة ..أزتد اعتامشي.السيد ّٗ
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الفعل أك ما يف معناه إىل غَت فاعلو اضتقيقي،  إسناد العقلى ىواز اجمل
  َْ.لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد اضتقيقي

زمانو، أك مكانو، أك اإلسناد اجملازم يكوف إىل سبب الفعل، أك 
إبسناد اظتبٍت للفاعل إىل اظتفعوؿ، كاظتبٍت للمفعوؿ إىل الفاعل، أك إبسناد 

 ُْالفعل إىل مودره.

 ؿتو: شفى الطبيب اظتريض.

فإف الشفاء من هللا كإسناد الشفاء إىل الطبيب غتاز، بسبب كاود العالقة 
 بُت الطبيب كالشفاء كإف مل يشفى بنفسو.

 اجملاز اللغوى  . ب

 از اللغول ىو اللفظ اظتستعمل يف غَت ما كضع لو لعالقة معاجمل
كالعالقة بُت اظتعٌت اضتقيقى كاظتعٌت  .قرينة مانعة من إرادة اظتعٌت اضتقيقى

اجملازل قد تكوف اظتشاهبة، كقد تكوف غَتىا، كالقرينة قد تكوف لفظية كقد 
 ِْتكوف حالية.

 ؿتو: رأيت أسدا يكر على األعداء بسيفو.  

                                                           
 َُٗص  (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. َْ
 َُٗاظتراع: ص نفس 30
 ُٕص  (ُٗٗٗدار اظتعارؼ، : مور) البالغة الواضحةعلى اصتاـر كاظتوطفى أمُت، ِْ
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فهذه اصتملة تدؿ على أف األسد اظتذكور يف اصتملة ليس األسد الذل 
نعرفو. كالدليل على ذل  )بسيفو( فاألسد اضتقيقي ال حيمل سيفا، كإمنا 

 اظتقوود ابألسد ىو رال شجاع. 

 ّْاجملاز اظترسل.ستعارة، ك از اإلغت نوعاف:لغوم اجملاز ال

 غتاز اإلستعارة  -ُ
تكوف العالقة بُت اظتعٌت اضتقيقي  غتاز اإلستعارة ىي اجملاز الذم

كاظتعٌت اجملازم عالقة اظتشاهبة. كأركاف اإلستعارة ىي اظتستعار منو، 
  ْْكاظتستعار لو، كاظتستعار.

 ف:اإلستعارة ابعتبار ذكر اظتشبو بو كعدـ ذكره نوعا

 ْٓصرح فيها بلفظ اظتشبو بو. اليتكىي  رحييةوتاإلستعارة ال . أ
  مثاؿ:
 :   الدكلة سيف على الرـك رسوؿ دخوؿ كصف يف اظتتنيب قاؿ
 يرتقي البدر إىل أـ يسعى البحر إىل۞  درل فما البساط يف ديشي كأقبل
 اضتقيقي معناىا غَت يف تستعمل كلمة أم لغوم، غتاز البيت ىذا يف
 اظتشاهبة كالعالقة اظتمدكح الدكلة سيف هبا كاظتقوود" البحر" كىي

                                                           
 ّٕص  (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 32
 ّٕنفس اظتراع: ص 33
 ٕٕ ص نفس اظتراع:34
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 يف ديشي فأقبل" كىي لفظية اضتقيقي اظتعٌت إرادة من دتنع اليت كالقرينة
 غَت يف تستعمل كلمة أم آخر، لغوم غتاز البيت ىذا كيف". البساط
 كالعالقة اظتمدكح الدكلة سيف هبا كاظتقوود" البدر" كىي اضتقيقي معناىا
 اظتعٌت إرادة من اظتانعة كالقرينة الرفعة يف اظتشاهبة كاظتمدكح البدر بُت

 ىذا من غتاز فكل. البساط يف ديشي فأقبل" كىي أيضا لفظية اضتقيقي
 شتي اجملاز ىذا يف بو مورحا بو اظتشبو كاف كظتا" استعارة" يسمى النوع
 ".تورحيية استعارة"
شيء من أبقي اظتشبو بو ك لفظ ذؼ فيها اليت ح كىي كنيةاإلستعارة اظت . ب

 اليت اظتكنية الستعارة أف التعريفُت ىذين من تفهم فالباحثة ْٔلوازمو.
 بشيء إليو كزمر منو، كاظتستعار أ بو اظتشبو فيها حذؼ. لوازمو من بشيء
 : مثاؿ لوازمو. من
 : العراؽ أىل يف خيطب كاف الذم اضتجاج قاؿ
 . لواحبها كإين  قطافها كحاف أينعت قد رؤكسا ألرل إين

 إين" التشبيو على الكالـ كأصل" رؤكس" كلمة يف ىنا اللغوم فاجملاز
 الرؤكس أف ختيل على" قطافها كحاف أينعت قد كالثمرات رؤكسا ألرل
 لوازمو من بشيء احملذكؼ بو للمشبو الرمز مث ذتار، صورة يف دتثلت قد
 ".قطافها كحاف أينعت قد" ىو

 اإلستعارة ابعتبار اللفظ اظتستعار يف اظتشبو بو نوعاف:
                                                           

 ٕٕ ص (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 35
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 اإلستعارة األصلية . أ

لفظ اإلستعارة فيها اسم ىي اليت يكوف  اإلستعارة األصلية
 :   مثاؿ ْٕانس أك اشتا اامدا غَت مشت .

 كوكب عمر ككذاؾ۞  عمره أقور كاف ما ايكوكبا
 .األسحار

 ّتامع" ابلكواكب" االبن شبو:  يقاؿ االستعارة ىذه إاراء ففي
مث استعار اللفظ الداؿ على اظتشبو  كعلوالشأف يف كل، اصتسم صغر
 التورحيية، االستعارة سبيل على االبن"" للمشبو" الكواكب" بو

 .نداءه كالقرينة بو اظتشبو بلفظ فيها للتوريح كذل 

 اإلستعارة التبعية . ب
ىي اليت يكوف لفظ اإلستعارة فيها اشتا مشتقا  اإلستعارة التبعية
 مثاؿ:  ْٖأك فعال أك حرفا.

األىٍلواىحى كىيف لىمَّا سىكىتى عىٍن مٍُّوسىى الغىضىبي أىخىذى كى :  تعاىل قوؿ من 
بػيٍوفى. ًتهىا ىيدنل كىرىزٍتىةه لًٌلًَّذٍينى ىيٍم لًرىهبًًٌٍم يػىٍرىى نيٍسخى

ْٗ 

                                                           
 ْٖص  (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 31
 ّٖص   (ََِٔ ،ورتدار السالـ كونكنيسيا: مبعهد )فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 38
 ُْٓ: سورة األعراؼ39
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 اظتشبو لفظ توريح كىي التورحيية، االستعارة الكردية اآلية تل  ففي
" ابلسكوت" موسى عن الغضب انتهاء شبو إارائها، كيف. فيها بو

 كىو بو اظتشبو لىع الداؿ اللفظ استعاركل، مث  يف اعتدكء ّتامع
" السكوت" من اشت  الغضب" مث انتهاء" كىو  للمشبو" السكوت"

كادت الباحثة أف  .انتهى مبعٌت الفعل" سكت" الغضب انتهاء مبعٌت
 ذل  يف كمااستعارة اظتشبو بو للمشبو   عند ينتهى ال ىنا اإلاراء
 اظتشبو من كلمة اشتقاؽ كىو  آخر عمال الباحثة زادت بل اظتثاؿ،

ع من النو  كىذا. اامدة ال مشت  ىنا االستعارة بو، كأف ألفاظ
اللفظ الداؿ على اظتشبو  ألف" التبعية االستعارة" ب االستعارة يسمى

مث اشت  من  "الغضب انتهاء" كىو  للمشبو" السكوت" ىوبو ك 
 .انتهى مبعٌت الفعل "سكت" الغضب انتهاءمبعٌت  "السكوت"

 م كعدمو ثالثة أنواع:اإلستعارة ابعتبار ذكر اظتالئ
 اإلستعارة اظترشحة . أ

 َٓاإلستعارة اظترشحة ىي اليت يذكر فيها مالئم اظتشبو بو.
  : تعاىل قولو النوع ىذا أمثلة كمن

أيكلىًئ ى الًَّذٍينى اٍشتػىرىكيا الضَّللىةى اًبعتيدىل فىمىا رىًْتىٍت جًتىارىتػيهيٍم كىمىا كىانػيٍوا 
. ميٍهتىًدٍينى

ُٓ 

                                                           
 َٗص  (ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 41
 ُٔسورة البقرة : 40
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كلمة "اشًتكا" فقد   يف تورحيية استعارة الكردية اآلية ىذه ففي
 كل، يف الفائدة أحسن ّتامع" لالختيار" "االشًتاء"استعار 
". الضاللة" كىي لفظية األصلى اظتعٌت إرادة من دتنع اليت كالقرينة
" االشًتاء" بو اظتشبو يالئم شيء معها ذكر قد االستعارة ىذه كيف
 تسمى ذل  أال كمن". ارهتمجًت  رحبت فما" ىو الشيء كىذا
 .مرشحة

 اإلستعارة اجملردة . ب
 ِٓاإلستعارة اجملردة ىي اليت يذكر فيها مالئم اظتشبو.

. نذكرم قضيتي  كىفى  ما فإذا۞  ليال رة ابلزاي" البدر" كعد:  مثاؿ
 يف أصلية تورحيية استعارة على يشتمل الذم االبيت ىذا ففي
 يف اضتسن ّتامع" البدر"ب احملبوبة شبهت حيث" البدر" كلمة
 سبيل على" احملبوبة" للمشبو" البدر" بو اظتشبو استعار مث كل،

 اظتعٌت إرادة من اظتانعة كالقرينة. األصلية التورحيية االستعارة
 استوفت قد فاالستعارة". كعد" كىي لفظية، ىنا األصلى
و قد ذكر معها شيء أن ترل الباحثة أتملتها إذا كلكنقرينتها، 

". هبا كالوفاء الزايدة" ىو الشيء كىذا" احملبوبة" يالئم اظتشبو
 .  اجملردة ابالستعارة تسمى االستعارة مع اظتشبو مالئم كلذكر

 اإلستعارة اظتطلقة . ج
                                                           

 َٗ( ص ََِٔ ،ورتكونكنيسيا: مبعهد دار السالـ  )فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل. 41
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اإلستعارة اظتطلقة ىي اليت ال يذكر فيها مالئم اظتشبو كال 
 من تفهم فالباحثة ّٓمالئم اظتشبو بو أك يذكر مالئمهما معا.

 مالئمات من خيل ما ىي اإلستعارة اظتطلقة أف التعريفُت ىذم
تعاىل: ًإانَّ  قولو اظتطلقة، االستعارة أمثلة فمن. كاظتشبو بو اظتشبو

لىمَّا طىغىا اٍلمىاءي زتىىٍلنىكيٍم يف اصتٍىارًيىًة.
ْٓ 

تركيب  ىي التمثيلية اإلستعارة يعٍت االستعارةكاألخر أنواع 
  عٌتاظتنعة من إرادة لو لعالقة اظتشاهبة مع قرينة ما ل يف غَت ما كضعاستعم
 مثاؿ قوؿ اظتتنيب:  ٓٓاألصلي.

اء كمىٍن يى ي ذا فمو ميرًٌ مريضو ۞
ى
 الزُّالال  جيٍد ميرِّا ًبًو اظت

 (  الرائع الشعرالذكؽى لًفىٍهًم  يرزؽً  مل ظتن)

 مبرارة يواب على كضعو اضتقيقة على أٌف اظتريض الذم يدؿ اظتتنىب كبيت
 و مل يستعملو يف ىذا اظتعٌتكلكن مرا. كاده العذب اظتاء شرب إذا فمو يف
. كضعف يف الشعرم ذكقهم يف لعيب شعره يعيبوف من يف استعملو بل

 ، اظتشاهبة كعالقتو إداركهم األديب، فهذا الًتكيب غتاز قرينة حالية،
كاظتشبو بو حاؿ اظتريض الذم جيد اظتاء  بذمو اظتولعُت ىنا حاؿ كاظتشبو

 هتشب:  االستعارة إاراء يف يقاؿ كلذل  .العذب الزالؿ مرا يف فمو
                                                           

 َٔنفس اظتراع: ص 42
 ُُسورة اضتاقة: 43
  ٓٗ ص( ََِٔ ،ورتكنيسيا: مبعهد دار السالـ كون)فونورككو إندالبالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل.  ٓٓ
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 الذم اظتريض ْتاؿ شعرم ذكقهم يفحاؿ من يعيبوف شعر اظتتنيب لعيب 
 استعار مث منهما، كل يف السقم ّتامع فمو يف مرا الزالؿ العذب اظتاء جيد

. التمثيلية االستعارة سبيل على للمشبو بو اظتشبو على الداؿ الًتكيب
 سياؽ من تفهم حالية قرينة األصلى اظتعٌت إرادة من دتنع اليت كالقرينة
 .الكالـ

 غتاز اظترسل -ِ
 لعالقة األصلي امعناى غَت يف تستعملغتاز اظترسل ىو كلمة ا

 يفهم فالباحث ٔٓ.األصلي اظتعٌت إردة من مانعة قرينة مع الشاهبة غَت
 معناىا غَت يف تستعملا كلمة  اظترسل اجملاز أف التعريف ىذا من

 .األصلي اظتعٍت إردة من مانعة قرينة مع اظتشاهبة غَت لعالقة األصلي
 :اظترسل اجملاز عالقة كمن
 .السببية . أ
 اظتسببية.  . ب
 اعتبار ما كاف. . ج
 اعتبار ما يكوف. . د
 الكلية. . ق
 اصتزئية. . ك
 احمللية. . ز

                                                           
 َُُص  (ُٗٗٗدار اظتعارؼ، : مور) البالغة الواضحةعلى اصتاـر كاظتوطفى أمُت، 45



 

19 
 

 ٕٓاضتالية. . ح
 الكناية .ّ

كىي مودر كنيت، أك كنوت  يتكلم بو اإلنساف كيريد بو غَته.الكناية لغة ما 
بو الـز معناه مع لفظ أطل  كأريد  :كاصطالحا بكذا عن كذا، إذا تركت التوريح بو.

  ٖٓع من إرادة اظتعٌت.نقرينة ال دت

ؿتو:الضَّارًًبٍُتى ًبكيلًٌ أىبٍػيىضى ؼًتٍذىـو # كىالطىاًعٍُتى غتىىاًمعى األىٍضغىافً 
ٓٗ 

اظتثاؿ أراد الشاعر كصف ايوشو أبهنم عند مالقاة األعداء يضربوهنم ابلسيوؼ يف ىذا 
القاطعة كيطعنوىم ابلرماح فتوبب أسنتها القلوب. كلكن الشاعر عند التعبَت عن 
القلوب ترؾ التوريح هبا كاكتفى ابإلشارة إليها كالكناية عنها ابلتعبَت عن صفة ختوها 

مع لألضغاف كمركز لألحقاد. فعند ذكر غتامع كىي غتامع األضغاف. ألف القلوب غت
 األضغاف يستلـز معٌت القلوب.

 :عنو تنقسم إىل ثالثة أقساـ كالكناية ابعتبار اظتكٌٍت 

 . الكناية عن الصفةُ

 ىي أف تذكر اظتوصوؼ كتنسب لو صفة كال تقود ىذه الوفة كإمنا تقود الزمها.

 .إذا ما شتا كثَت الرمادطويل النجاد رفيع العماد  #    ؿتو:
                                                           

 َُُص  (ُٗٗٗدار اظتعارؼ، : مور) البالغة الواضحةعلى اصتاـر كاظتوطفى أمُت،  41
   ِٕٖ-ِٖٔ ( صمكتبة العوريةكت: )بَت اظتعاىن كالبياف كالبديع  يف اواىر البالغةأزتد اعتامشي. السيد ٖٓ
 ُُِ ـ( ص ََِٔ ٬كونتور)فونورككو إندكنيسيا: مبعهد دار السالـ  البالغة يف علم البياف دمحم غفراف زين العامل.  ٗٓ
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أرادت كصفو بطوؿ القامة فعدلت عن التوريح إىل التلميح بطوؿ النجاد طوؿ القامة 
كبذال  تكوف ذكرت اظتعٌت موحواب ابلدليل. كعندما أرادت كصفو ابلعزة كالكرمة فلم 
تورح بقودىا كصرحت مبا يستدعى ما أرادت، فقالت "رفيع العماد" فرفعت العماد 

اظتكانة يف قومو. كأيضا عندما أرادت كصفو ابصتود كالكـر قالت كثَت تستلـز أنو عظيم 
.  "الرماد" تشَت إىل كثرة إيقاد النار لإلطعاـ كىذا يلزمو الكـر

 وصوفذات أو مالكناية عن  .4
ضابط ىذا النوع من الكناية أف نذكر الوفة كالنسبة كال نذكر 

يكوف اظتكٌت عنو موصوفا. اظتوصوؼ. الكناية الىت ال يراد هبا صفة كال نسبة بل 
كيشًتط ىف ىذه الكناية أف تكوف الوفة أك الوفات ؼتتوة  ابظتوصوؼ كال 

 تتعداه ليحول االنتقاؿ منها إليو.

 ؿتو: كاصار ضتكم رب  كال تكن كواحب اضتوت.

عليو السالـ. قـو ترل أرماحهم يـو الوغى مشغوفة -"صاحب اضتوت" كناية عن يونس
 "مواطن الكتماف" كناية عن موصوؼ ىو القلوب.مبواطن الكتماف. 

 . الكناية عن النسبة ّ

كضابطها أف نذكر الوفة كاظتوصوؼ كلكن ىنا لن ننسب الوفة إىل صاحبها 
 بل إىل شيء لو تعل  يواحبها. الكناية الىت يراد هبا نسبة أمر آلخر إثباات أك نفيا.

 : قوؿ اظتتنيب: كاشتعت كلمايت من بو صمم.ؿتو
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اظتعٌت الظاىر شتاع األصم لشعر اظتتنيب، كىذا ما دؿ على كناية السمع، كىي صفة 
مواودة يف كل إنساف، كلكن أصم ىو اإلنساف الذم ال يسمع، كيستنتج اظتعٌت اظتخفي 

 من البيت، أف اظتتنيب قالو ظتدح نفسو كشعره.

 أسلوب البيانثاىن: فائدة املبحث ال

 . الفائدة البالغية للتشبيوُ

للتشبيو أثر بالغي كرتايل، كذل  أنو يوضح الفكرة، كيقوم اظتعٌت من خالؿ  
 التشخيص أك التسجيم أك التوضيح.

 َٔحيث جيعل غَت العاقل شخوا عاقال.: التشخيص . أ
 ؿتو: ىذا الكتاب اليس

 ُٔ: حيث جيعل األمر اظتعنوم ػتسوسا نلمسو أك نراه.التجسيم . ب
 ؿتو: الوار مفتاح الفرج

 ِٔيكوف الطرفاف ػتسوسُت أك معنويُت. : عندماالتوضيح . ج
 ؿتو: اصتمل سفينة الوحراء

 . الفائدة البالغية للمجازِ

 استعارة - 
                                                           

 ٖٓـ( ص  َُُِ)القاىرة: دار التوفيقية للًتاث، الكايف يف البالغة أدين أمُت عبد الغٍت. َٔ
 ٗٓنفس اظترحع: ص 50
 ٗٓص  :نفس اظتراعِٔ
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لالستعارة فوائد بالغية كرتالية، ذل  أهنا توضح الفكرة، كتقوم اظتعٌت    
 من خالؿ التشخيص، أك التجسيم، أك التوضيح.

 ّٔالتشخيص.رتاعتا  : حيث شبو السماء إبنساف يبكي، سرالتشخيص . أ
 (ؿتو: بكت السماء على الشهيد )استعارة مكنية

: حيث شبو اضترية مبنزؿ لو ابب، سر رتاعتا التجسيم، أم جتسيم التجسيم . ب
 ْٔمعنوم.

 ؿتو: للحرية ابب )استعارة مكنية(
: حيث شبو اصتنود ابألسود، كسر رتاعتا التوضيح، ألف كال من التوضيح . ت

 ٓٔاظتشبو كاظتشبو بو حسياف.
 (عار أسودان القناة )استعارة تورحييةؿتو: 

 اجملاز اظترسل  -

 أ. اإلجياز كاإلختوار   

 االرتقاء ابظتعٌت لتوضيحو كتقويتو  . ب

 ٔٔج. اإلبداع األدىب يف ابتكار اظتعاىن كمعرفة عالقتها.   

                                                           
 ٖٓص  :نفس اظتراعّٔ
 ٖٔ( ص َُُِرة: دار التوفيقية للًتاث، )القاىالكايف يف البالغة أدين أمُت عبد الغٍت. 53
 ٖٔص  :نفس اظتراعٓٔ
 َُٓ( ص َُُِرة: دار التوفيقية للًتاث، )القاىالكايف يف البالغة أدين أمُت عبد الغٍت. ٔٔ
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 . الفائدة البالغية للكنايةّ

ابلدليل يف للكناية فوائد بالغية كرتالية، كذل  أهنا أتيت ابظتعٌت موحواب 
 ٕٔإجياز كجتسيم، كفيو إقناع كإمتاع.

 .كثَت الرمادؿتو: دمحم   

 املبحث الثالث: ترمجة حممود درويش

يف قرية الاركة الفلسطينية اليت تقع يف  ُُْٗ/ّ/ُّكلد ػتمود دركيش يف 
اصتليل شرؽ ساحل عكا، طرد من الاركة مع أسرتو يف السادسة من عمره حتت دكم 

، ككاد نفسو أخَتان مع عشرات آالؼ الالائُت الفلسطينيُت يف ُْٕٗالقنابل عاـ 
 انوب لبناف، بعد أف تعرض الشعب الفلسطيٍت لالقتالع كتدمَت مدنو كقراه.

أكؿ قرية لبنانية أتذكرىا حينذاؾ ىي رميش. مث سكنا يف "ازين" إىل أف ىبط 
. مث انتقلنا إىل شالالن عظيمان ة األكىل يف حيايت الثلج يف الشتاء. كيف ازين شاىدت للمر 

البحر كحقوؿ اظتوز.كنت يف  :الناعمة قرب الدامور. كأتذكر الدامور يف تل  الفًتة ايدان 
السادسة من عمرم، لكن ذاكريت قوية، كعينام ما زالتا تسًتاعاف تل  اظتشاىد. كنا 

هت، فعدان ننتظر انتهاء اضترب لنعود إىل قراان. لكن ادم كأيب عرفا أف اظتسألة انت
متسللُت مع دليل فلسطيٍت يعرؼ الطرؽ السرية إىل مشاؿ اصتليل. كقد بقينا لدل أصدقاء 

كادت عائلة دركيش قريتها مهدكمة -إىل أف اكتشفنا أف قريتنا الاركة مل تعد مواودة. 

                                                           
 ٖٗص  :نفس اظتراعٕٔ
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 .-كقد أقيمت على أراضيها موشاؼ )قرية زراعية إسرائيلية( "أحيهود"، ككيبوتس يسعور
ىل مكاف الوالدة مل تتحق . عشنا الائُت يف قرية أخرل اشتها دير األسد يف فالعودة إ

الشماؿ. كنا نسمى الائُت ككادان صعوبة ابلغة يف اضتووؿ على بطاقات إقامة، ألننا 
دخلنا بطريقة "غَت شرعية"، فعندما أارم تسجيل السكاف كنا غائبُت. ككانت صفتنا 

الغائبوف"، أم أننا حاضركف اسداين كلكن بال  -يف القانوف اإلسرائيلي: "اضتاضركف
 ."أكراؽ. صودرت أراضينا كعشنا الائُت

عاش ػتمود يف حيفا بعدما انتقلت العائلة إىل قرية أخرل اشتها اصتديدة    
كامتلكت فيها بيتان. "كيف حيفا عشت عشر سنُت كأهنيت فيها دراسيت الثانوية، مث 

نت ؽتنوعان من مغادرة حيفا مدة عشر سنوات. كانت عملت ػترران يف اريدة "االحتاد" كك
إقاميت يف حيفا إقامة اارية. مث اسًتاعنا ىويتنا، ىوية زتراء يف البداية مث زرقاء الحقان 
ككانت أشبو ببطاقة إقامة. كاف ؽتنوعان علٌي طواؿ السنوات العشر أف أغادر مدينة حيفا. 

من مغادرة منزيل، ككاف من ح   كنت ؽتنوعان   َُٕٗلغاية العاـ  ُٕٔٗكمن العاـ 
الشرطة أف أتيت ليالن لتتحق  من كاودم. ككنت أعتقل يف كل سنة كأدخل السجن من 

 .دكف ػتاكمة. مث اضطررت إىل اطتركج

انتسب إىل اضتزب الشيوعي اإلسرائيلي كعمل يف صحافة اضتزب مثل االحتاد، 
ياـ بنشاط معاد لدكلة إسرائيل؛ كاصتديد اليت أصبح فيما بعد رئيس حتريرىا. اهتم ابلق

 .فطورد كاعتقل ستس مرات
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حملمود دركيش رأم غَت تقليدم يف سَتتو الذاتية حُت قاؿ: أكالن ما يعٍت القارئ 
يف سَتيت مكتوب يف القوائد. كىناؾ قوؿ مفاده أف كل قويدة غنائية ىي قويدة 

إف القارئ ال حيتاج إىل ذاتية، علمان أبف ىناؾ نظرية تقوؿ  -بيوغرافية أك سَت -أكتو
معرفة سَتة الشاعر كي يفهم شعره كيتواصل معو. اثنيان جيب أف أشعر أبف يف سَتيت 
الذاتية ما يفيد، أك ما يقدـ فائدة. كال أخفي  أف سَتيت الذاتية عادية ادان. كمل أفكر 
حىت اآلف يف كتابة سَتيت. كال أحب اإلفراط يف الشكول من اضتياة الشخوية 

هتا. كال أريد ابلتايل أف أتبٌجح بنفسي، فالسَتة الذاتية تدفع أحياانن إىل التبجح كمشكال
ابلنفس، فيوٌور الكاتب نفسو ككأنو شخص ؼتتلف. كقد كتبت مالمح من سَتيت يف  
 .كتب نثرية مثل "يوميات اضتزف العادم" أك "ذاكرة للنسياف" كال سيما الطفولة كالنكبة

 بعض جوائزه وتكرميو

 .ُٗٔٗلوتس )احتاد كتاب آسيا كإفريقيا( يف اعتند عاـ  اائزة .ُ
 .ُُٖٗاائزة ايب علي بن سينا الدكلية يف اإلحتاد السوفييت عاـ  .ِ
 .ُِٖٗلوحة أكركاب للشعر يف ايطاليا عاـ  .ّ
 .ُٕٖٗاائزة اآلداب من كزارة الثقافة الفرنسية، يف فرنسا عاـ  .ْ
دـ من قبل اضتكومة التونسية، الونف األكؿ من كساـ االستحقاؽ الثقايف تونس، يق .ٓ

 .ُٖٗٗيف تونس عاـ 
الوالايت اظتتحدة  -فيالدلفيا  -” مؤسسة الانف” اائزة اضترية الثقافية اليت دتنحها .ٔ

 .۰۰ُِاألمريكية عاـ 
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 .۰۰ِٔاائزة ادبية دكلية )لودكميا بوانمي( من ػتافظة الكوال يف ايطاليا عاـ  .ٕ
دمت منقبل اظتلتقى الدكيل للشعر العريب، يف اائزة القاىرة لإلبداع الشعرم العريب، ق .ٖ

 .۰۰ِٕمور عاـ 
اائزة "مل  الشعر")اائزة اولدف ريث العاظتية( يف مهرااف الشعر العاظتي يف  .ٗ

 .۰۰ِٕمقدكنيا عاـ 

 وبعض دواوين الشعره

 . َُٔٗعوافَت بال أانحة )شعر(، عاـ  .ُ
  .ُْٔٗأكراؽ الزيتوف )شعر(، عاـ  .ِ
 ُٔٔٗ عاش  من فلسطُت )شعر(، عاـ .ّ
 .ُٕٔٗآخر الليل )شعر(، عاـ  .ْ
 .ُٗٔٗيوميات ارح فلسطيٍت )شعر(، عاـ  .ٓ
 . ُٗٔٗالكتابة على ضوء البندقية )شعر(، عاـ  .ٔ
 .ُٗٔٗالعوافَت دتوت يف اصتليل )شعر(، عاـ  .ٕ
  .ُٓٗٗظتاذا تركت اضتواف كحيدا )شعر( عاـ  .ٖ
 .ََِٗال اريد عتذم القويدة اف تنتهي )شعر(، عاـ  .ٗ

 ونثره

  .ُُٕٗالوطن )خواطر كمقاالت(، عاـ شيء عن  .ُ
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 .ُّٕٗيوميات اضتزف العادم )خواطر كمقاالت(، عاـ  .ِ
 .ُْٕٗكداعان أيتها اضترب...كداعان أيها السالـ )مقاالت( عاـ  .ّ
  .ُٕٖٗذاكرة للنسياف) نص(، عاـ  .ْ
 .ُٕٖٗيف كصف حالتنا )نص(، عاـ  .ٓ
 .ُٕٖٗيف انتظار الارابرة، عاـ  .ٔ
 .ُُٗٗة كمقاالت(، عاـ عابركف يف كالـ عابر) قويد .ٕ
 .ََِٔيف حضرة الغياب )نص(، عاـ  .ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


