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 قسم المغة العربية –مرحمة الرابعة ال تطبيقات أدبية:
 د.فرحان بدري الحربي أ. أستاذ المادة:

 : عموم البالغة وصمتيا بفيم النص األدبي:سةخامالالمحاضرة . 5
 عمم المعاني: -ب 
حين نذىب إلى عمم المعاني نجد عّدة مباحث تفيدنا في الفيم، فمو نظرنا إلى     

 قول الشاعر:
 العيون التي في طرفيا حور       قتمننا ثمَّ لم يحيين قتالنا إنّ 

نجد أن عمم المعاني يرشدنا إلى أىمية ))إّن(( في ىذا البيت، فالشاعر جاء بيا 
لمتأكيد وترسيخ الفكرة التي يود أن ُيخبر بيا المتمقي، وىذا النوع من الكالم يسمى 

ّنما ىو إخب ار. وقد يستعمل المتكمم أكثر من بالخبر الطمبي. فيو ليس إنشاًء وا 
أداة لتوكيد الكالم وترسيخو بحسب تقديره لحالة المتمقي وطبيعة توّقع درجو شّكو 
أو إنكاره لما يتمقاه من خبر. وكل ىذه المباحث نجدىا تحت عنوان )الخبر( أي 

 نخبر أحدا بمعمومة معّينة. ونجد مقابل الخبر عنوانا آخر ىو اإلنشاء.
عمم المعاني أن الكالم اإلنشائي يمكن أن يخرج إلى طمبي )وىو ما ويبّين لنا 

يستدعي مطموبا غير حاصل وقت الطمب، كاألمر والنيي واالستفيام والتمني 
والنداء(، وغير طمبي )وىو ما ال يستدعي مطموبا، كالقسم والتعجب والرجاء..(. 

واقعو الحقيقي وىو يرشدنا إلى فيم أفضل لمحاالت التي يخرج بيا القول من 
 الموضوع لو إلى حالة من التعبير األدبي( ، كقول المتنبي:

 حسد الحّساد عني بكبتيم      فأنت الذي صّيرتيم لي حّسدا أزل
ففيو فعل أمر )أزل(. والمتمقي قد يجد في ىذا القول غرابة، إذ كيف يحصل ىذا 

و عمم المعاني، األمر والمتنبي يخاطب سيف الدولة وىو الحاكم؟! الجواب يقدم
فيقول: األمر ىنا خرج من غايتو  األصمية األمرية إلى غاية الدعاء، وىو مخاطبة 

 من ىو أعمى منزلة من المتكمم.
وفي المغة العربية يأتي المسند إليو أوال كالمبتدأ مثال، ثم يتموه المسند كالخبر     
قد يتأخر ويتقدم عميو  إن كان المسند إليو ىو المبتدأ. غير أن ىذا المسند إليو -
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المسند، وذلك ألسباب بالغية يستدعييا المعنى، كتخصيص المسند بالمسند إليو، 
 ُممك السماوات واألرض((. وهللكقولو تعالى: ))

 أو لغرض تشويق المتمقي إلى ذكر المسند إليو، كقول الشاعر:
 رُ ُتشرق الدنيا ببيجتيا        شمُس الضحى وأبو اسحاق والقمثالثٌة 

فقدم المسند )ثالثة( في حين ىو في الترتيب النحوي ينبغي أن يأتي متأخرا، 
 ليكون الكالم في أصمو عمى ىذا النحو: تشرق الدنيا ببيجة ثالثة..

 إياكأو كتقديم متعمقات الفعل عميو، كغرض االختصاص أو غيره، كقولو تعالى : ))
ياكنعبد و   نستعين((. ا 
عاني يعطينا فكرة جيدة عن أساليب القول وضرورات وىكذا نجد أّن عمم الم     

الخروج عمى األصل والغايات المتحققة من ىذا الخروج، حين كان المعنى 
يستدعييا. وكل ىذا يبين مدى الفائدة التي يمكن أن تقّدميا عموم البالغة لتتيح 
لممتمقي فرصة أفضل لفيم النص األدبي. ولو نظرنا في النص األدبي لغرض 

مو أسموبيا، سنجد أن مجمل ىذه المعارف ستساعد عمى تحديد طبيعة تحمي
األسموب في ذلك النص والكيفيات التي تّم عمى أساسيا نسج النص األدبي ليكون 

 نصا فاعال ومؤثرا وذا قيمة جمالية.
: تتضمن المحاضرة في قاعة الدرس توّسعا في األمثمة التطبيقية. ويمكن مالحظة

االمثمة من كتاب: البالغة والتطبيق، د. أحمد مطموب و د. كامل االستزادة من 
 حسن البصير.

 


