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 تطبيقات أدبية:. 4
 د.فرحان بدري الحربي أ. قسم المغة العربية أستاذ المادة: –المرحمة الرابعة 

 عموم البالغة وصمتيا بفيم النص األدبي:الرابعة / المحاضرة 
 عمم البيان:    -أ 

في عموم البالغة التي درسيا الطالب في مختمف مراحل الدراسة في الجامعة      
ىنالك ما يمكن اإلفادة منو وتوظيفو لفيم األدب. ومن خالل مختمف تمك العموم 
تكون بين يدي الطالب آالت تساعده عمى فك بعض شفرات النص األدبي وفيمو 

دراك معناه. ومن العبث أن يدرس الطالب في أك ثر من سنة عموم البالغة ) عمم وا 
البيان وعمم البديع وعمم المعاني( ثم ييمميا فال تتحقق من وراء درسو فائدة. فمن 
مجمل عـّدة البالغة تمك يمكن اإلفادة في التحميل األسموبي لمنصوص األدبية، وفي 
الوقت نفسو يكون درس التطبيقات األدبية فرصة إلعادة ما درسو الطالب خالل 

ت الدراسة السابقة، لتكون متاحة لمتطبيق واالستخدام العممي في تحميل سنوا
 النصوص األدبية.

ففي عمم البيان ،مثال، نجد تفصيالت عن المجاز وأنواعو، فمو أن أحدا ال يعمم 
شيئا عن االستعارة والتي ىي أحدى أىم فنون البالغة؛ وقرأ قول الشاعر الجاىمي 

 يل:امرئ القيس وىو يتحدث عن الم

 فقمت لو لّما تمّطى بُصْمـِبو       وأردف إعجازا وناء بكمكلِ 

فماذا سيقول ىذا الشخص الذي ال يعمم شيئا عن االستعارة وكيف أّنيا قد تمنح 
الجماد حياة؟! قد يقول: إن الشاعر مجنون ييذي، فيو يتحدث مع الميل وكأّنو 

في المجاز البالغي إنسان يسمع ويفيم، وىو يخاطبو عمى ىذا األساس. لكن 
مساحات من المسموح بو في الشعر وىذا ما يرشده إليو عمم البالغة. ومن جية 
ثانية وجدنا الشاعر يصّور ىذا الميل بأّنو بعير لو ظير ويتمّطى ، وىذا الميل/ 
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البعير ثقيل في حركتو، فقد تحرك حركة ثانية بأن رفع عجزه، ثم مقدمة صدره 
لبعير سمسمة حركات بطيئة تجّسد حالة الثقل والطول الثقيمة... ليكون نيوض ا

والممل. كل ىذا سيتضح لمقارئ حين يعمم أن الشاعر يستعمل االستعارة، فينا الميل 
تجّسد عمى ىيئة بعير، فُقّربت صورتو من القارئ حين جّسميا الشاعر من خالل 

 االستعارة، التي ىي في جوىرىا تشبيو ُحذف أحد طرفيو.

 وسالت بأعناق المطي األباطحُ ر:  أخذنا بأطراف األحاديث بيننا       وقول الشاع

فاألودية ال تسيل بأعناق المطي/اإلبل، إّنما تسيل فييا مياه األمطار مثال. فيل 
الشاعر كان مجنونا أو مخمورا حين قال بذلك؟! الجواب: كال. إّنيا االستعارة 

عناق اإلبل كأّنيا دفقات متوالية من البالغية التي تسمح لمشاعر أن يتخّيل حركة أ
تمّوجات مياه في تمك األباطح. فصّورىا لنا تصويرا جميال ونقل الحركة مجّسمة 

 بوضوح.

 ومثل ىذا، أيضا،  قول الشاعر:

 حين دعا           أنصاَرُه بوجوٍه كالدنانير  سالت عميو شعاب الحيّ 

كأّنيا تسيل مسرعة فأصبحت وجوه أنصاره المتدافعة في حركتيا لنصرتو 
وبانسيابية كحركة المياه. وىذا تحقق من خالل االستعارة، وىنالك وجو شبو بين 
سرعة مسير ىؤالء األنصار وسرعة مسير المياه وىي متجمعة من مختمف األماكن 
وبسرعة كبيرة. ثم جاء التشبيو بأن أصبحت وجوه أنصاره ىؤالء كأّنيا الدنانير، 

ّك من معدن الذىب، دائرية براقة، وىي تجمب المسّرة لمن حين كانت الدنانير ُتس
شأنو شأن  -ترد عميو لتكون ممكو يتصرف بيا كيفما يشاء. ومعموم أن التشبيو 

أحد موضوعات عمم البيان. وىو يحقق أغراضا كثيرة حين ُيستخدم،  -االستعارة 
بمشبو بو  منيا تبيان حال المشبو حين ال يكون معموما عمى وجو الدقة، فنأتي
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معموما لدى المتمقي ليقيس عميو ويفيم من خاللو. وقد نأتي بالمشبو لبيان درجة 
المشبو بو أو مقداره، وقد نأتي بو لنرغب بالمشبو من خالل مشبو بو مرغوب 

 ومحبب لدى المتمقي...الخ. 

وعمى ىذا األساس يتضح مقدار الفائدة التي يمكن أن يجنييا الطالب الذي      
حميل نص أدبي من خالل اإلفادة من بعض معارف عمم البيان وحقولو، سواء يود ت

أكانت االستعارة أم التشبيو، أو غيرىا من الحقول كالمجاز المرسل والمجاز العقمي 
 والكناية.. 

: تتضمن المحاضرة في قاعة الدرس توّسعا في األمثمة التطبيقية. ويمكن مالحظة
البالغة والتطبيق، د. أحمد مطموب و د. كامل  االستزادة من االمثمة من كتاب:

 حسن البصير.

 


