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 تطبيقات أدبية:. 6
 قسم المغة العربية  –المرحمة الرابعة 
 فرحان بدري الحربي د.أ. أستاذ المادة: 

 سادسةالالمحاضرة 

 : عموم البالغة وصمتيا بفيم النص األدبي:
 عمم البديع:   -ج  

الشعر فن العرب األول، منذ أقدم العصور التي سّجمت لمعرب تاريخا لفنونيم      
األدبية. والشعر العربي شعر في أجمى وجوىو شعر شفاىي، فيو حّدة في اإليقاع 
وفيو وزن وقافية وفيو أبيات مستقمة صوتيا، ومن مجموعيا تتألف القصيدة 

الصوت والتقطيع والتقسيم...الخ. العربية. بمعنى آخر الشعر العربي شعر ييتم ب
عالجيا عمم من عموم البالغة ونعني بو عمم  –وغيرىا أيضا  –وىذه األمور كّميا 

البديع. ألن ىذا العمم نابع في األصل من طبيعة الشعر العربي نفسو. لذلك تجد 
ضرورة اإلفادة من ىذا العمم وتجد إمكانية توظيفو في بعض األسئمة التي يسأليا 

قد وىو يحمل نصا من نصوص الشعر العربي التقميدي خاصة، والسيما األسئمة النا
 التي تتعمق بفحص األسموب في النصوص الشعرية.

عمم البديع يضم مجموعة كبيرة من الفنون البديعية، منيا التورية وحسن       
ة. التعميل والطباق وتأكيد المدح بما يشبو الذم... وىذه تسمى بالمحسنات المعنوي

وسوف نركز عمى الطباق ألىميتو في الشعر العربي وكثرة حضوره. وىنالك 
المحسنات المفظية، ومنيا التضمين وحسن االبتداء وحسن التخمص و الترصيع 
والجناس ... وسوف نركز عمى الجناس والترصيع ألىميتيما الموسيقية في الشعر 

 العربي.  
من المواجية بين عنصرين متضادين  كثيرا ما نجد في الشعر العربي حالة      

ُيجمعان في موضع واحد، وىذا األمر يعالجو عمم البديع من خالل موضوع 
))الطباق((. وىو الجمع بين ضدين في موضع واحد من الكالم، كالميل والنيار، 
والطول والقصر... وكل ىذا قد يرسم لممتمقي حالة من تقابل المعاني والدالالت 
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وقد تساعد عمى دقة التصوير، وكأن التضاد يقّدم ما يشبو  تساعد عمى الفيم
 الدليل عمى التصديق والفيم.

وبعض األدباء تفنن في ىذا فأوجد سمسمة من المطابقات في موضع واحد، كقول 
 المتنبي:
 بي  ُيْغري  الصبحِ وبياض    أنثنيلي    و  َيْشفعُ  الميلوسواد    أزورُىمْ 

عمى قانون الطباق كممة )أنثني(، أي أعود من الزيارة. فكممة )أزورُىْم ( تقابميا 
وكممة )سواد ( تقابميا عمى قانون الطباق كممة )بياض(. وكممة )الميل ( تقابميا 
عمى قانون الطباق كممة )الصبح(. وكممة )يشفع( تقابميا عمى قانون الطباق كممة 

انون الطباق كممة )يغري( أي يغري األعداء بالنيل منو. و )لي ( تقابميا عمى ق
)بي(. وىكذا نجد الشيء وضده وىي ىنا في البيت الذي ذكرنا خمس مطابقات. 
وفي ىذا البيت أصبح الطباق حالة جزئية واقعة تحت حالة المقابمة العامة، التي 
ىي مجموعة من المطابقات في بيت واحد، أو في صدر كالم وعجزه. وجدير 

لشيء وضده، فقد تأتي مقابمة بين شيئين غير بالذكر أن المقابمة ال تقتصر عمى ا
 متضادين.

 
 تطبيقات أدبية:. 7   

 قسم المغة العربية  –المرحمة الرابعة 
 د.فرحان بدري الحربي أ. أستاذ المادة:

 السابعةالمحاضرة 
 : عموم البالغة وصمتيا بفيم النص األدبي:

 عمم البديع:   -ج  
  
ومن فنون البديع األخرى ))الجناس((، الذي ىو تشابو لفظين في المفظ.  

والتجنيس يشيع نوعا من الموسيقى في التعبير، وىو في الشعر خاصة يوجد حالة 
من التناغم الموسيقي تضاف الى الوزن العروضي بما يرتقي بموسيقى الشعر 

الشكمية الخارجية مرتبة أعمى. والجناس ال يتحقق جمالو من خالل الموسيقى 
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فحسب، فيو في جوىره مرتبط بالمعنى، حتى قال عبد القاىر الجرجاني )) ال تجد 
تجنيسا مقبوال )...( حتى يكون المعنى ىو الذي طمبو واستدعاه )...( ومن ىنا 

كان أحمى تجنيس تسمعو وأعاله، وألحقو بالحسن وأواله ما وقع من غير قصد عن 
 جنيس قول الشاعر:المتكمم((. ومن أمثمة الت

 أو دعاني أمت بما أودعاني     ناظراه فيما جنا  ناظراه
فكممة )ناظراه( األولى تعني جاداله، فالشاعر يطمب من صاحبين لو أن يجادال 

ويناقشا َمْن ارتكب ناظراه )أي عيناه(  جناية بحق الشاعر، وألحقا بو األذى بفعل 
أطمقيا الناظران فأصابا الشاعر. ويقول جماليما. وىذا األذى كان عبارة عن سيام 

الشاعر بأن الخيار اآلخر لصاحبيو أن يتركاه )أو دعاني( ليالقي مصير الموت من 
جراء ما أودعت فيو تمك العينان من سيام قاتمة بجماليا. وىنا تالحظ أن الجناس 
 يتحقق أحيانا من خالل دمج لفظين ليجانسا لفظا آخر، ففي الشطر الثاني وجدنا
))أو دعاني(( مؤلفة من ))أو(( و ))دعاني(( أي اتركاني وشأني، لُتجانسا لفظا 
موحدا وىو ))أودعاني(( أي تركا فّي، وكأّنيما ترك في جسده وديعة من السيام 

 القاتمة.
ومن المحسنات البديعية المفظية ))الترصيع((، وفيو يتوخى الشاعر مقاطع   

أو بما يشبو السجع، أو أن يأتي منسجما مع األجزاء في البيت، فكأّنو السجع، 
بناء صيغة معينة من صيغ التصريف. وىنا يكون الشاعر كأّنو يرصع في شعره 
الحمي الذىبية بالجواىر، بما يزيدىا حسنا عمى حسن. فالترصيع يزيد موسيقى 

الشعر بموسيقى أخرى داخمية مضافة إلى الموسيقى التي يوفرىا الوزن العروضي 
وكمما كان الترصيع عفويا وغير مقصود وغير متكمف كان أجمل في لمشعر. 

 الشعر. من أمثمة الترصيع قول جرير:
 وُذَبوُل  ِلُدوَنوُ فاىتز فيو        ُمتوَنوُ مثل الَقـنا سَحَج الثقاُف 

الواردة في الشطر الثاني من البيت جاءت وكأنيا  –وىي المين  –فكممة )لدونو( 
قافية داخمية متناغمة مع كممة )متونو( الواردة في الشطر األول، فزادت موسيقى 
البيت قوة وتماسكا. والمالحظ أن حالة الترصيع ىذه طغت موسيقاىا عمى صوت 

معنى في البيت يدور حول تشبيو شيء القافية نفسو المتمثل في كممة )ذبول(. وال



4 
 

بالقناة التي تستعمل في الرماح، وقد شذبيا المشتغمون بالتشذيب والتثقيف 
والسحج ، و)السحج( كثرة العمل عمييا، حتى صارت كل أجزائيا طرية ، سواء 
 األجزاء التي ىي لينة في األصل أو)الذبول( أي اليابس من أجزاء تمك القناة.

 
المحاضرة في قاعة الدرس توّسعا في األمثمة التطبيقية. ويمكن  : تتضمنمالحظة

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

 
 
 


