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 الفصل الرابع

 وحتليلها ومناقشتهاعرض البياانت   

الباحثة  تالباحثة مفهوم أسلوب البيان وأنواعو وفائدتو، حلل تبعد أن قدم
 أنواع أسلوب البيان وفائدهتا يف شعر بطاقة ىوية حملمود درويش. 

الشاعر أو الكاتب يف كتابة  امهطريقة استخد وى سلوب البياينالغالب من األ
م األسلوب البيان إىل ثالثة أنواع: التشبيو واجملاز نقسيره أو نثره بقاعدة علم البيان. و شع

 والكناية.

 املبحث األول : أنواع أسلوب البيان يف شعر بطاقة هوية حملمود درويش

 التشبيو .1
التشبيو لغة التمثيل، يقال ىذا شبو ىذا ومثيلو، وشبهت الشيء ابلشيء 

واصطالحا ىو الداللة على أن شيئا  1أقمتو مقامو دلا بينهما من الصفة ادلشرتكة،
أو أشياء شاركت غًنىا يف صفة أو أكثر بواسطة  أدة من أدوات التشبيو. وجد 

كما   ا، ومهمتٌن اثتنتٌنكل  يف شعر بطاقة ىوية حملمود درويش ٌنالباحثة التشبيه
  يلي:
 كوخ انطرون بييتو  . أ

                                                           
 312 ص رلهول السنة(، العلميةلبنان: دار الكتب -بًنوت) علوم البالغة: البيان وادلعاىن والبديعأمحد مصطفى ادلراغى. 1
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سلوب البياين يف ىذا من ثالث كلمات، ويوجد األ 22 رقم يتكون البيت
. وكلمة بييت ىي بيت "أان" بكوخ انطرونالبيت. كان الشاعر يريد أن يصور 
. فلذلك مسيت ىذه اجلملة ادلشبو بوهي ادلشبو، وأما كلمة كوخ انطرون ف

ابلتشبيو. ألن بيت "أان" لو صفة سواء بكوخ انطرون، والشاعر ال يذكر أداة 
 .بليغييت كوخ انطرون ابلتشبيو الفسميت اجلملة وب ووجو الشبو التشبيو

 صخركال  صلبة كفيو   . ب
من مخس كلمات، يوجد األسلوب البياين يف ىذا  32 رقم يتكون البيت

. وكلمة  كف "أان" صلبة كالصخر أو احلجرالبيت. كان الشاعر يصور أن  
كفي ىي ادلشبو، وأما كلمة صلبة فهي وجو الشبو، وحرف "ك" ىو أدة 

. وكلمة الصخر ىي ادلشبو بو. فلذلك مسيت ىذه اجلملة ابلتشبيو. الشبو
شبيو فسميت ىذه اجلملة ابلت و حذف وجو الشبو ألنو ذكر فيها أداة الشبو

 ل.ماجمل
 

 جدوال التشبيه 
املش البيت لنمرةا

 به
أداة  املشبه به

 التشبيه
وجه 
 الشبه

 العالقة

كوخ  بييتو  .1
 انطرون

 ال يذكر كوخ انطرون بييت
 يف اجلملة

ال يذكر 
 يف اجلملة

تشبيو 
 البليغ

تشبيو ما  ك صخر كفي  صلبة كفيو  .3
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حذف  صخركال
 يف اجلملة

 اجململ

 

 اجملاز .3

واجملاز مشتق من  3اجملاز يف اللغة مصدر ميمى على وزن "مفعل".
جاز الشيء جيوز إذا تعداه. مسى البالغاء بو اللفظ الذي يعدل بو عما 

 2يوجبو أصل الواضع، ألهنم جازوا بو موضعو األصلي.

اجملاز ىو اللفظ ادلستعمل يف غًن ما وضع لو لعالقة مع قرينة دالة 
وأنواع اجملاز بشكل عام ىي اجملاز العقلي  3على عدم إرادة ادلعىن األصلي.

شعر بطاقة ىوية حملمود درويش، يف  اجملاز اللغوي واجملاز اللغوي. وجدت
   كما يلي:  اومه

 اجملاز اللغوي
 رلاز اإلستعارة -

                                                           
 ص (3212ة ادلختار للنشر والتوزيع، )القاىرة: مؤسس علم البيان: دراسة حتليلية دلسائل البيانالدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود. 3

122 
 338ص  (مكتبة العصريةوت: )بًن ادلعاىن والبيان والبديع  يف جواىر البالغةأمحد اذلامشي. السيد 4
 341ص  نفس ادلرجع:3



 

35 
 

رلاز اإلستعارة ىي اجملاز الذي تكون العالقة بٌن ادلعىن احلقيقي وادلعىن 
اإلستعارة ىي ادلستعار منو، وادلستعار لو، اجملازي عالقة ادلشاهبة. وأركان 

 4وادلستعار.
 رست الزمان ميالدقبل  . أ

بيت. من أربع كلمات، يوجد أسلوب البياين يف ىذا ال 33 رقم يتكون البيت
تولد كاإلنسان. وتركيبو األصلي ىو "قبل يكان الشاعر يصور أن الزمان 

اإلنسان الذي ميالد الزمان كاإلنسان رست. ولكن الشاعر خيذف كلمة 
 يكون ابدلشبو بو. و بقى كلمة "ميالد" ليكون إشارة للمشبو بو.

وكلمة الزمان ىو ادلشبة، وأما كلمة ميالد فهي وجو الشبو، فلذلك مسيت 
ىذه اجلملة ابلتشبيو. وألنو قد غاب عنو أحد طرفو )ادلشبو بو( فسميت 

 ىذه اجلملة ابإلستعارة  ادلكنية.
 قراءة الكتب قبل الشمس مشوخيعلمين  . ب

من ست كلمات، يوجد األسلوب البياين يف ىذا   23 رقم يتكون البيت
البيت. كان الشاعر يصور أن الشمس لو الطاقة كاإلنسان. وتركيبو األصلي 
ىو "يعلمين مشوخ الشمس كاإلنسان قبل قراءة الكتب". ولكن خذف 

يكون إشارة الشاعر كلمة اإلنسان الذي ىو ادلشبو بو. وبقى كلمة "مشوخ" ل
 لو.

                                                           
 62( ص 3225 ،ورتونيسيا: مبعهد دار السالم كون)فونوروكو إندالبالغة يف علم البيان دمحم غفران زين العامل. 4



 

34 
 

كلمة الشمس ىو ادلشبو، وأما كلمة مشوخ فهو وجو الشبو. فلذلك مسيت 
ىذه اجلملة ابلتشبيو. وألنو قد غاب عنو أحد طرفو )ادلشبو بو( فسميت 

 ىذه اجلملة ابإلستعارة  ادلكنية.
 

 جدوال جماز اإلستعارة املكنية
إشارة املشبه 

 به
 النمرة البيت السبب مستعار له

حذف ادلشبو  الزمان ميالد
بو )اإلنسان( 

ورمز إليو بشيء 
من لوازمو 

 )ميالد(

 الزمان ميالدقبل 
 رست

1. 

حذف ادلشبو  الشمس مشوخ
بو )اإلنسان( 

ورمز إليو بشيء 
من لوازمو 

 )مشوخ(

 الشمس مشوخيعلمين 
 قبل قراءة الكتب

 

3. 
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 رلاز ادلرسل -
 عريب  أان . أ

من كلمتٌن، ويوجد األسلوب البياين يف ىذا البيت.  3 رقم يتكون البيت
وكلمة "أان" ليس مبعىن "أان يف الشعر" فقط، بل إنو مبعىن مجيع راعية 

اوة يف فلسطٌن، الذين لدينا حظ سواء ب "أان يف ىذا الشعر". ومن مس
ستخدم كلمة "أان" يف غًن معناه احلقيقي لوجود ي احلظ ىو العمل يف احملجر.

الية يعىن احلظ السواء. ألنو قد استخدمت كلمة "أان" يف غًن معناه قريئة ح
)أان(  زءن الشعر يذكر اجلاحلقيقي فسميت كلمة "أان" ابجملاز ادلرسل. وكا

 "أان" ابجملاز ادلرسل إطالقوإرادة الكل )راعية فلسطٌن(. فلذلك مسيت كلمة 
" اربع مراات يف ىذا . وكرر الشاعر كلمة "أان)اجلزئية( وإرادة الكل زءاجل لفظ

 .43، 27، 18، 7الشعر وىو يف بيت 
 من الصخر . ب

من كلمتٌن، يوجد األسلوب البياين يف ىذا البيت.   12 رقم يتكون البيت
كان الشاعر يعرب أن "أان" يف ىذا الشاعر يسل رغيف اخلبز ألطفلو الثمنة 

 ديكن من الصخر. وكلمة "الصخر" ىو اجملاز ادلرسل، ألنو يف ىذا العصر ال
لإلنسان أن يشرتي رغيف اخلبز ابلصخر. وادلراد ىو أن "أان" يشرتي رغيف 
اخلبز ابلفلوس الذي وجده بعد بيع الصخر. فلذلك مسيت كلمة "من 
الصخر" ابجملاز ادلرسل إعتبار ما يكون ألن ذكر الشاعر الصخر، وادلراد منو 

 الفلوس بعد بيع الصخر. 
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 اببكوال أتوسل الصدقات من  . ج
من ست كلمات، يوجد األسلوب البياين يف ىذا  13 رقم ون البيتيتك

البيت. كان الشاعر يعرب أن "أان" ال ديكن أن يطلب الصدقات أمام بيت 
أعداءه )إسرائليٌن(. وكلمة "اببك" ىو اجملاز ادلرسل، ألن ال ديكن أن يطلب 
"أان" الصدقات إىل الباب، بل أنو سيطلب إىل من وراء الباب. فلذلك 

 مسيت كلمة "اببك" ابجملاز ادلرسل احمللية ألن ذكر الشاعر احملال. 
 أعتبك بالط أمام . د

من ثالث كلمات، يوجد األسلوب البياين يف ىذا  15 رقم يتكون البيت
البيت. وكلمة "بالط" ليس حيتوى على معىن البالط فقط، بل حيتوى أيضا 

ة الكل )البيت(، )بالط( وإراد زء. وكان الشاعر يذكر اجلمعىن "البيت"
إطالق لفظ اجلزء وإرادة الكل فلذلك مسيت ىذه اجلملة ابجملاز ادلرسل 

 .)اجلزئية(
 الناسأان ال أكره  . ه

من أربع كلمات، يوجد األسلوب البياين يف ىذا  51 رقم يتكون البيت
البيت. وكلمة "الناس" ليس مبعىن مجيع الناس يف ىذا العامل، بل إنو مبعىن 

" يف غًن معناه ستخدم كلمة "الناسيفلسطينيٌن. إسرائليٌن فقط، يعن أعداء 
ستخدم كلمة "الناس" يف غًن معناه احلقيقي فسميت  ياحلقيقي. ألن قد 

 زءاجل لناس" ابجملاز ادلرسل. وكان الشعر يذكر الكل )الناس( وإرادةكلمة "ا
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ز ادلرسل إطالق الكل وإرادة )إسرائليٌن(. فلذلك مسيت كلمة "الناس" ابجملا
 .زء )الكلية(اجل
 

 جدوال جماز املرسل
 املراد اللفظ العالقة السبب البيت النمرة

إطالق لفظ  عريب أان .1
اجلزء وإرادة 

 الكل

راعية  أان جزئية
 فلسطٌن

ذكر اللفظ  من الصخر .3
وإرادة 
الكلمة 
 الفلوس

إعتبار ما 
 يكون

من 
 الصخر

منو الفلوس 
بعد بيع 
 الصخر 

وال أتوسل  .2
الصدقات من 

 اببك

ذكر احملال 
 وأريد احلال

 أمام البيت اببك زللية

 بالط أمام .3
 أعتبك

إطالق لفظ 
اجلزء وإرادة 

 الكل 

 البيت بالط جزئية
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أان ال أكره  .4
 الناس

إطالق 
الكل وإرادة 

 اجلزء

 إسرائليٌن الناس كلية

 
 الكناية .2

الكناية لغة ما يتكلم بو اإلنسان ويريد بو غًنه. وىي مصدر كنيت، أو  
كنوت بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح بو. واصطالحا: لفظ أطلق وأريد بو 

وجدت الباحثة الكناية يف شعر  5الزم معناه مع قرينة ال دتنع من إرادة ادلعىن.
 . وىي يلي:اتكلم  ثالثبطاقة ىوية حملمود درويش 

 تغضبفهل  . أ
من كلمتٌن، يوجد أسلوب البياين يف ىذا البيت. ألنو   5 رقم يتكون البيت

كلمة "ىل" يعين من ضمن مجل االستفهام. مث ينبغي أن تنتهي مع عالمة 
استفهام ب )؟(. ولكن كان بعد كلمة "ىل" معىن الذي يبٌن صفة، يعين  
كلمة "غضب". مبعىن احلقيقي ذلا صفة غضب أو سوف تكون غاضبا على 

اردة يف ادلصفوفة السابقة. وشكل التأكيد يف ىذه اجلملة مجيع البياانت الو 
. فلذلك مسيت 42، 16 ٌن اثنتٌنتيباء يكرر الشاعر ثالث مرات. يف اذلجا

 ىذه اجلملة ابلكناية عن الصفة.
 أعتبك أمام بالط . ب

                                                           
   376-375 ( صمكتبة العصريةوت: )بًن ادلعاىن والبيان والبديع  يف جواىر البالغةأمحد اذلامشي. السيد 5
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من ثالث كلمات، يوجد األسلوب البياين يف ىذا  15 رقم يتكون البيت
لكناية، ألن ذلا معين ادلخفي "احرتام" اليت البيت. يف الكلمة "أعتبك" ىي ا

ال ذكر يف ىذه اجلملة. و من كلمة اذلجاء لعشًنة إسرائليٌن من الشاعر. 
 فلذلك مسيت ىذه اجلملة ابلكناية عن النسبة.

 بال لقب إسمأان  . ج
وجد األسلوب البياين يف ىذا يكلمات،   من أربع 32 رقم تكون البيتي

البيت. ومجلة أان إسم بال لقب ىي الكناية. كان الشاعر يعرب أن "أان" من 
أسرة فقًنة فلذالك امسو خال عن اللقب. وتفسًن الشاعر الفقرة إىل "أان" 
ولكن غًن مباشرة بل إىل شيء الذي لو عالقة بو يعىن امسو. فلذلك مسيت 

سبة. وكرر الشاعر ىذه اجلملة مرة واحدة يف ىذه اجلملة ابلكناية عن الن
 .25 رقم البيت

 
 

 جدوال الكناية
 العالقة كناية من اللفظ البيت النمرة

صفة غضب أو  غضب تغضبفهل  .1
سوف يكون 

 غاضبا

كناية عن 
 الصفة
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 أمام بالط .3
 أعتبك

كناية عن  احرتام أعتبك
 النسبة

بال  إسمأان  .2
 لقب

 

إسم بال 
 لقب

كناية عن  اللقبخال عن 
 النسبة

 

 املبحث الثاين : فائدة أسلوب البيان يف شعر بطاقة هوية حملمود درويش

 الفائدة البالغية للتشبيو .1
 كوخ انطرون بييتو  ( أ

يعين من التشبيو ادلؤكد. وفائدة ىذه اجلملة ىي فائدة  22 رقم ويف البيت
تفسًن " و "كوخ انطرون" كشيئ ملموس وكالتوضيح. ألن من مجلة "بييت

 األجسام احلقيقي.
 صلبة كالصخر كفيو    ( ب

يعين من التشبيو ادلرسل. وفائدة ىذه اجلملة ىي فائدة  32 رقم ويف البيت
تفسًن بة كالصخر" كشيئ ملموس وكالتوضيح. ألن من مجلة "كفي" و "صل

 األجسام احلقيقي.
 الفائدة البالغية للمجاز .3

 رلاز اإلستعارة -
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 قبل ميالد الزمان رست . أ
يعين من اإلستعارة مكنية. وفائدة ىذه اجلملة ىي  33 رقم لبيتيتكون ا

تفسًن األجسام احلقيقي من اجلملة ك ائدة التوضيح. ألن ىذه اجلملةف
 "جذوري". 

 يعلمين مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب . ب
يعين من اإلستعارة مكنية. وفائدة ىذه اجلملة ىي  23 رقم يتكون البيت

تفسًن األجسام احلقيقي من الصفة ملة كئدة التوضيح. ألن ىذه اجلفا
 "جدي".

 رلاز ادلرسل -
 عريب  أان . أ

. ىذه اجلملة يعين من ضمن 41، 27، 18، 7، 3ت ابيتكون األت
دلعاىن ومعرفة رلاز ادلرسل. وفائدتو ىي فائدة اإلبداع األدىب يف ابتكار ا

إبداع الشاعر لبدل اإلسم راعية فلسطٌن ابستخدام كلمة عالقتها. ألنو ك
 "أان" يف الشعر.

 من الصخر . ب
يعين من ضمن رلاز ادلرسل. وفائدتو ىي فائدة  12 رقم يتكون البيت

تشرح وتقوية اجلملة سابقا. وىي نو كاالرتقاء ابدلعىن لتوضيحو وتقويتو. أل
 مجلة "األثواب والدفرت".

 اببك وال أتوسل الصدقات من . ج
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يعين من ضمن رلاز ادلرسل. وفائدة ىي فائدة  13 رقم يتكون البيت
اإلجياز واإلختصار. ألنو كلمة "اببك" سلتصر يف ىذه البيت، ال غًن 

  ادلربرة كما ملموس بكلمة "أمام الباب".
 أعتبك بالط أمام . د

يعين من ضمن رلاز ادلرسل. وفائدتو ىي فائدة  15 رقم يتكون البيت
اإلجياز واإلختصار. ألنو كلمة "بالط" ليس حيتوي على معىن بالط 

 فقط، بل حيتوي مبعىن "البيت". الشاعر خيتصر بكلمة "بالط" فقط. 
 الناسأان ال أكره  . ه

يعين من ضمن رلاز ادلرسل. وفائدتو ىي فائدة  51 رقم يتكون البيت
إلختصار. ألنو كلمة "الناس" ليس مبعىن مجيع الناس يف ىذا اإلجياز وا

العامل، بل إنو مبعىن "إسرائليٌن" فقط، يعين أعداء فلسطينيٌن. الشاعر 
 خيتصر ىذه الكلمة لكي ال مباشرة معنو.

 الفائدة البالغية للكناية .2
 تغضبفهل  . أ

يعين من ضمن كناية عن الصفة. وفائدتو ىي فائدة  5 رقم يتكون البيت
إجياز وجتسيم. ألنو كلمة "تغضب" بعد كلمة اإلستفهام ال ذكر )؟(، وكما  
كلمة اذلجاء حبفظ معين ذلا صفة غضب أو سوف تكون غاضبا على مجيع 

 البياانت الواردة يف ادلصفوفة السابقة لعشًنة إسرائليٌن.
 أعتبكأمام بالط  . ب
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يعين من ضمن كناية عن النسبة. وفائدتو ىي فائدة  11 رقم تكون البيتي
إجياز وجتسيم. ألنو كلمة "أعتبك" كما كلمة اذلجاء لعشًنة إسرائليٌن، اليت 

 معين احلقيقي "تقدير عال" ختزينها يف ىذه اجلملة.
 بال لقبإسم  أان . ج

يعين من ضمن كناية عن النسبة. وفائدتو ىي فائدة  32 رقم تكون البيتي
وجتسيم. ألنو كلمة "إسم" كما تفسًن مبعىن الفقراء الكنز ومل يكن إجياز 

 لديك ثروة وفًنة.
 
 
 
 

 


