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من أهم كتب البالغة اليت شاعت استفادهتا لتدريس البالغة يف املدارس واملعاهد واجلامعات
يف إندونيسيا هي كتاب جواهر البالغة وكتاب البالغة الواضحة .هدف هذا البحث إىل
كشف ما حيتوي عليه هذان الكتاابن واملقارنة بينهما فيما يتعلق بعلم املعاين من انحية
األهداف ،واحملتو أو املوضوعات ،وطريقة العرض ،والتقومي .استخدم هذا البحث املكتيب
أسلوب التوثيق جلمع البياانت .أما مصادر البياانت فهي كتاب جواهر البالغة وكتاب
البالغة الواضحة .ولتحليل البياانت اعتمد هذا البحث على ثالثة أمور أساسية منها ختفيض
البياانت ،وعرض البياانت ،واالستنباط .ونتائج البحث هي؛ األوىل من انحية األهداف ما
وجد أي هدف سلوكي واضح يف هذين الكتابني .والثانية من انحية املوضوعات هناك فرق
يف موضوعات الدرس وترتيب مباحث علم املعاين .والثالثة من انحية طريقة العرض ،وقد
هنج كتاب جواهر البالغة على الطريقة القياسية ،أما البالغة الواضحة فنهج على الطريقة
االستقرائية .والرابعة من انحية التقومي ،لقد وفر هذان الكتاابن األمثلة العديدة الوافية يف كل
مبحث وموضوع .وجبانب آخر هذان الكتاابن متساواين يف أن كليهما ما زاال مستندين
على املنهج السكاكي أي املوضوعات الواردة يف كتب البالغة السكاكية ،ألهنما يشتمالن
على املوضوعات والتقسيمات قدمها السكاكي وتالميذه.
الكلمات املفتاحية :جواهر البالغة ،البالغة الواضحة ،علم املعاين ،بالغة
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أ .املدقممة
البحث فيما يتعلق ابملؤلفات يف البالغة من أمر اليتجزأ من تطور البالغة ،إذ أ ّن
املؤلفات يف البالغة بعد األزمنة الطويلة واملراحل املختلفة تصدر وتتضمن فيها اخلصائص
واملميزات املختلفة اليت تالئم بتطور هذا العلم .ولكي يكون دليال ما قد ظهر أمام عيوننا
بتطور البالغة هي تقسيماهتا إىل الـمراحل من حيث اتريخ تطورها .انقسمت البالغة اليت
أوضحها علماء البالغة من انحية اتريخ تطورها إىل املراحل ،األوىل مرحلة النشةة والنمو،

فمرحلة نضج البالغة واكتماهلا ،فمرحلة التذوق وأبعدها.1
وهناك مراحل أخر أييت هبا علماء البالغة لوصف تطور هذا العلم من انحية
علماؤها ،هي األوىل مرحلة املتقدمني ،فمرحلة املتةخرين ،فمرحلة جتديد البالغة 2.من هذه
املراحل أييت بعض العلماء يقسمون علماء البالغة إىل مدرستني ،األوىل املدرسة األدبية
واملدرسة الكالمية 3.املدرسة األدبية هتتم بكثرة التذوق األديب وإعطاء األمثلة الكثرية من

األشعار أو اآلايت القرآنية ،واليشتغل بكثرة االشتغال يف تقدمي أنواع األسلوب و تقسيمات
املوضوعات املتنوعة إىل البيان واملعاين والبديع .أما املدرسة الكالمية فهي تنعكس األوىل،
فتشتغل ابلطابع املنطقي الواضح وهتتم بتقسيمات املوضوعات واملصطلحات الكثرية.
هذه املراحل واملدارس ومؤلفاهتا تزيد وتكمل ما ال حتتوي عليه كتب البالغة قبلها،
وابلطبع بقصر الكالم قد تطورت البالغة ومؤلفاهتا .وهذا التطور يؤدي إىل خصائص
ومزااي خاصة فيما يتعلق بكتب البالغة من انحية األهداف ،واحملتو أو املوضوعات ،وطرق
عم استخدامه يف تدريس البالغة ابملعاهد
العرض والتقومي .واملعلوم أن من كتب البالغة اليت ّ
 1هنيئة" ،تدريس البالغة العربية على أساس التذوق لغري الناطقني ابلعربية" ،يف كتاب املؤمتر امللتقى العلمي العاملي العاشر للغة العربية الحتاد مدرسي
اللغة العربية إبندونيسيا )2112( ،ص /http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1612 .1111-1121
 1د .هداايت ،املذكرة ألصول النحو وفقه اللغة والبالغة ،املقالة غري منشورة .ص.32 .
3دمحم إزداين متقني" ،أفكار أمني اخلويل يف تعليم البالغة العربية" ،يف " Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan
 ،1 ،"Kebahasaarabanرقم ( ،)2112( ،)1صhttps://doi.org/10.15408/a.v4i1.5323 .12-33 .
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واجلامعات يف إندونيسيا كتاب جواهر البالغة للهامشي وكتاب البالغة الواضحة لعلي اجلارم
ومصطفى أمني 1.لذلك ،كان هذا البحث حبثا مهما نظرا إىل استفادهتما الشائعة بني
الطالب اإلندونيسني.
انطالقا من ذلك ،حاول هذا البحث كشف ما حيتوي عليه هذان الكتاابن من علوم
البالغة واملقارنة بينهما .وأما البحث فركز على علم املعاين من انحية األهداف ،واحملتو أو
املوضوعات ،وطريقة العرض ،والتقومي .استخدم هذا البحث املدخل الكيفي ألن بياانته من
نوع البياانت الكيفية اليت تصاغ بشكل الكلمات أو الوصف بدال من األرقام 1.هذا البحث
من البحث املكتيب وهو منهج البحث العلمي الذي اعتمدت بياانته على البياانت املكتبية
مثل الكتب ،والدراسات السابقة ،والبحوث ،والدورية اليت تتعلق مبشكالت البحث املراد
عالجها 2.أما مصادر البياانت فهي كتاب جواهر البالغة للهامشي وكتاب البالغة الواضحة
لعلي اجلارم ومصطفى أمني .أما مجع البياانت فهو أبسلوب التوثيق .وحتليل البياانت
أبسلوب النموذج التفاعلي الذي يتكون من ثالثة أمور أساسية منها ختفيض البياانت،
وعرض البياانت ،واالستنباط.

 4مؤمن" ،تطوير الكتاب التعليمي يف مادة البالغة على ضوء التعليم و التعلم السياقي لطالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين فتاح اإلسالمية
احلكومية بباليمبانج" ،يف كتاب املؤمتر امللتقى العلمي العاملي العاشر للغة العربية الحتاد مدرسي اللغة العربية إبندونيسيا )2112( ،ص .313-291
Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994), 12.
Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan
IPA,” Natural Science 6, no. 1 (2020): 44,
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555
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ب.املبحث
 .1النبذة عن كتاب جواهر البالغة ومؤلفه
اسم هذا الكتاب "جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع" ألفه أمحد بن إبراهيم بن
مصطفى اهلامشي القرشي .ولد املؤلف سنة 1323م يف القاهرة و تويف 1913م يف نفس
املدينة .كان عاملا وأديبا وكاتبا غزير االنتاج لبعض املؤلفات ،وهو مدرس لبعض مدارس
القاهرة ،وكان مديراً لثالث مدارس أهلية ،واحدة للذكور واثنتان لإلانث ،وأصبح مديرا

لبعض املدارس كمدرسة اجلمعية اإلسالمية ومدرسة فؤاد األول مراقباً ملدارس فيكتوراي
اإلجنيلية .تعلّم الشيخ تلقائيا على مشايخ األزهار العظيمة يف عصره مثل الشيخ دمحم
عبده والشيخ سليم البشري والشيخ حسونة النواوي والشيخ محزة فتح هللا املفتش األول بوزارة
2
املعارف العمومية.
هذا الكتاب  -كما ذكر املؤلف يف بداية كتابه – أنه مكتوب ملساعدته يف تدريس

البالغة للطلبة يف املرحلة الثانوية ،وتتكون الكتاب على القواعد وتطبيقاهتا .وقد أثىن على
هذا الكتاب شيخ املؤلف هو الشيخ احلكيم دمحم عبده مفيت الداير املصرية ،وقال أن الكتاب
كتاب عظيم ،وله أسلوب حكيم ،وأثىن أيضا على مؤلفه وقال أنه ذو الذوق السليم ،والعقل
3
احلكيم.
كان يف بداية الكتاب التمهيد وتليه مقدمة يف ما يتعلق مبعرفة الفصاحة والبالغة .مث
جاء بعده ثالثة أقسام من مباحث علم املعاين فعلم البيان فعلم البديع .واشتمل علم معاين
على تسعة أبواب :األول يف تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء ،والثاين يف حقيقة اإلنشاء
وتقسيمه ،والثالث يف أحوال املسند إليه ،والرابع يف املسند وأحواله ،واخلامس يف اإلطالق

 7عمر رضى كحالة ،معجم املؤلفني ،ج( ,1 .بريوت :مؤسسة الرسالة1993 ،م) ص.113 .
 8أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي ،جواهر البالغة ،ط( ،1 .بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات2113 ،م) ص.2 .
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والتقييد ،والسادس يف أحوال متعلقات الفعل ،والسابع يف تعريف القصر ،والثامن يف الوصل
والفصل ،والتاسع يف اإلجياز ،واإلطناب ،واملساواة.
واشتمل علم البيان على ثالثة أبواب منها الباب األول :يف التشبيه ،والباب الثاين :يف
اجملاز ،والباب الثالث يف الكناية وتعريفها على أنواعها .أما القسم الثالث (علم البديع) فتوزع
على اببني الباب األول :يف احملسنات املعنوية ،والباب الثاين احملسنات اللفظية.

 .2األهماف وموضوعات وطريدقة العرض والتدقومي ملبحث علم املعاين يف كتاب جواهر
البالغة
يف هذه املقالة حدد الباحث حبثه فيما يتعلق مبباحث علم املعين.

أ) األهماف لعلم املعاين يف كتاب جواهر البالغة

بعد أن أطلع الكتاب خاصة مما يتعلق أبهداف تدريس البالغة ،ما وجد الباحث أي
هدف أو غرض مكتوب يف الكتاب ويف مبحث علم املعاين إال قد كتب املؤلف فائديت
علم املعاين؛
األوىل معرفة إعجاز القرآن الكرمي من انحية جودة السبك وحسن الوصف وبراعة
الرتاكيب ولطف اإلجياز وسهولة الرتاكيب وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسالمتها وغري
ذلك من حماسنه اليت أقعدت العرب عن مناهضته ،وحارت عقوهلم أمام فصاحته وبالغته.
الثانية الوقوف على أسرار البالغة والفصاحة يف منثور كالم العرب ومنظومه ،كي حتتذي
9
حذوه وتنسج على منواله وتفرق بني جيد الكالم ورديئه.
وقد ذكر املؤلف يف البداية أن أتليف الكتاب ألجل اشتغاله يف تدريس البالغة
للمدارس الثانوية ومساعدة تالميذه يف تعلمهم حنو البالغة حيث أتى ابلقواعد املهمات
وتطبيقاهتا يف تدريس البالغة.
 9أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي ،جواهر البالغة ،ط ...،1 .ص.31 .
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ب) موضوعات دروس علم املعاين يف كتاب جواهر البالغة
قد سجل الباحث موضوعات الدوروس ملباحث علم املعاين يف كتاب جواهر البالغة.
11
حيتوي كتاب جواهر البالغة لعلم املعاين على املباحث التالية ؛
( .)1يف تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء
 البحث يف حقيقة اخلرب

 البحث يف أغراض إلقاء اخلرب (فائدة اخلرب والزم الفائدة) وما من خروج األصل
 البحث يف أضرب اخلرب من انحية السامع من حيث خلو الذهن ،أو الشك ،أو
اإلنكار وعما يتعلق ابلتوكيد.
 خروج الكالم عن تلك أضرب اخلرب الثالثة أو مقتضى الظاهر
 تقسيم اخلرب إىل مجلة فعلية ومجلة امسية وخروجه عن مقتضى الظاهر
( .)2يف حقيقة اإلنشاء وتقسيمه

 البحث يف معرفة اإلنشاء الطليب وغري الطليب ،مث مباحث يف أقسام اإلنشاء الطليب
اخلمسة وخروجها عن مقتضى الظاهر ،منها؛
التمين  -النداء
 -األمر -النهي -االستفهام ّ -

 البحث فيما وضعه اخلرب موضع اإلنشاء والعكس ،وضع اإلنشاء موضع اخلرب
( .)3يف أحوال املسند إليه
 البحث يف ذكر املسند إليه  -البحث يف حذف املسند إليه البحث يف تعريف املسند إليه (ابإلضمار ،ابلعلمية ،ابإلشارة ،ابملوصولية ،أبل،ابإلضافة ،ابلنداء)
 البحث يف تنكري املسند إليه  -البحث يف تقدمي املسند إليه 10أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي ،جواهر البالغة ،ط ...،1 .ص132 -11 .
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 البحث يف أتخري املسند إليه( .)1يف املسند وأحواله
 البحث يف ذكر املسند وتركه  -البحث يف تعريف املسند وتنكريه البحث يف تقدمي املسند وأتخريه( .)1يف اإلطالق والتقييد
 البحث يف التقييد ابلتوابع؛ النعت والتوكيد والعطف والبدل-التقييد بضمري الفصل البحث يف التقييد ابلنواسخ -البحث يف التقييد ابلشرط -التقييد ابلنفي التقييد ابملفاعيل اخلمسة وحنوها( .)2يف أحوال متعلقات الفعل
 البحث يف بناء الفعل من انحية املعلوم واجملهول خمالفة الرتتيب بني الفعل واملفعول وحنوه كالظرف واجلار واجملرور( .)2يف القصر
 البحث يف تقسيم القصر إىل احلقيقي واإلضايف البحث يف طرق القصر البحث يف تقسيم القصر من انحية طرفيه إىل؛ قصر الصفة على املوصوف،والعكس.
( .)3الوصل والفصل
 البحث يف مواضع الوصل  -البحث يف مواضع الفصل( .)9يف اإلجياز واإلطناب واملساوة
 -البحث يف اإلجياز وأقسامها  -البحث يف اإلطناب وأقسامها  -يف املساوة
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ج) طريدقة عرض درورس علم املعاين يف كتاب جواهر البالغة
شرح األستاذ د .هداايت عن طريقة حتقيق الغاية من تعليم البالغة بوسائلني؛ قواعد
البالغة والنصوص األدبية 11.ومن الطرائق اليت كثر استخدامها لعرض قواعد البالغة
والنصوص األدبية طريقة القياسية وطريقة االستقرائية والتوفيق بينهما.12
وأما الذي وجد الباحث يف الكتاب "جواهر البالغة" من انحية سرد قواعد البالغة
والنصوص األدبية فقد هنج الكتاب على طريقة القياسية إذ أنه يبدأ ابلقواعد وشرحها مث أتيت
بعدها معاجلة األمثلة والنصوص األدبية مث التطبيق من خالل التمارين.
من انحية األمثلة اليت أصبحت روح تعليم البالغة لضروراهتا يف حتقيق غاية تعليمها
فوجد الباحث أن الكتاب قد عاجل كثريا من األمثلة اليت هبا سهل طالب البالغة يف فهمهم
وتذوقهم األديب ،واألمثلة اليت ذات أثر خالب يف نفوسهم خمتارات من اآلايت القرآنية
والنصوص األدبية ،وتعد اآلايت القرآنية من من أحسن األمثلة وأنفعها.13
ومن انحية التقسيمات واملصطلحات البالغية املكتوبة ما زالت معقدة على ما يف
كتب البالغة السكاكية من التقسيمات واملصطلحات البالغية مع أهنا ليست ذات صلة
مباشرة يف حتقيق غاية تعليم البالغة .انظر إىل ما سبق ذكره يف موضوعات دروس علم
املعاين وتقسيماهتا يف هذا الكتاب "جواهر البالغة".

 11د .هداايت ،طرق تعليم اللغة واألدب ( تعليم البالغة  :دراسة نظرية وتطبيقية) ،املقالة للمؤمتر الدويل األول لرابطة مدرسي األدب العريب املنعقد يف
 13اكتوبر  2111جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج – جاوا الشرقية .ص.13 .
 12طريقة القياسية تبدأ بذكر املصطلح البالغي ومعناه مث شرح املصطلح من خالل األمثلة ،مث التطبيق على املصطلح من خالل التمارين .وأما طريقة
االستقرائية فتنعكس مبا قبلها ،إذ أهنا تبدأ ابألمثلة وشرحها ،مث أييت بعدها استنباط القواعد أو املصطلحات البالغية ،مث التطبيق من خالل التمارين.
انظر يف علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية( ،القاهرة :دار الفكر العريب2112 ،م) ،ص .212
 13د .هداايت ،طرق تعليم اللغة واألدب ( تعليم البالغة  :دراسة نظرية وتطبيقية) ... ،ص.11 .
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د) التدقومي لعلم املعاين يف كتاب جواهر البالغة
يقصد ابلتقومي هو الذي يقوم به اإلنسان ليتةكد من مد حتقيق أهدافه ،التقومي إذن،
تعرف القيمة أي حتديد قيمة الشيء أو املعىن أو العمل أو أي وجه من أوجه النشاط
11
ابلنسبة هلدف معني قد حدد من قبل وتعديل املعوج منه.
11
بعد ما أطلع الباحث هذا الكتاب مما يتعلق ابلتقومي فوجد األمور التالية؛
كان التقومي املتوافر يف الكتاب "جواهر البالغة" وايف من حيث عدده ومتنوع من حيث
نوعه .وقيل التقومي بوصفه الوايف إذ أن عدده كثري ومتوافر بعد كل مبحث .ويتكون التقومي
يف هذا الكتاب من التديبات والتمرينات والتطبيقات واألسئلة اليت يطلب أجوبتها .وأصبح
التقومي من حيث عدده يوصف ابلوايف.
ومن انحية أخر تنوعت التديبات والتمرينات والتطبيقات وامتألت بكثرية األمثلة املتنوعة
والشواهد السليمة من النصوص األدبية املةخوذة من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية
وكالم العرب .وهبذا التنوع يف التمرينات يسهل دارسو البالغة لفهم ما درسوه من البالغة
ولتنمية تذوقهم األديب.
من األمور األخر  ،عاجل الكتاب "جواهر البالغة" يف كل تديبات ومترينات وتطبيقات
البحث يف إجابتها وشرحها حيث يسهل ملعلم البالغة وطالهبا معرفة وفهم ما يتعلق
ابلتديبات والتمرينات والتطبيقات من اإلجاابت.

 14رشدي أمحد طعيمة ,املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر (القاهرة :دار الفكر العريب ،)2111 ,ص.113 .
 15أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي ،جواهر البالغة ،ط ...،1 .ص.19-11 .
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ج .النبذة عن كتاب البالغة الواضحة ومؤلفيه
كتاب البالغة الواضحة (البيان واملعاين والبديع) ألفه علي اجلارم ومصطفى أمني .اسم
الكامل علي بن صاحل بن عبد الفتاح اجلارم ،هو أديب وشاعر وكاتب ،ولد
عام 1331م يف مدينة رشيد يف مصر وتويف يف القاهرة عام 1919م .قد أكمل تعليمه
الثانوي يف القاهرة مث سافر إىل إنكلرتا للدراسة ومتكن يف دراسة اللغة اإلجنليزية مث عاد إىل
مصر .شغل على اجلارم يف بعض الوظائف الرتبوية والتعليمية منها ،مفتشي اللغة العربية
وكيال لدار العلوم ،من أعضاء جممع اللغة العربية يف عهد امللك فؤاد األول ،مشاركا يف كثري
12
من املؤمترات العلمية والثقافية.
أسس صحيفة أخبار اليوم
مصطفي أمني هو مشهور ابلصحايف وكاتب مصري ،قد ّ
مع أخيه علي أمني .ولد مصطفى أمني يف القاهرة عام 1911م وتويف عام 1992م يف
نفس املدينة .قد أكمل الدراسة أبمريكا يف جامعة جورج اتون ،واختار درس العلوم
السياسية وقد حصل على درجة املاجستري يف العلوم السياسية مبرتبة األوىل عام 1933م ،مث
عاد إىل مصر وأصبح معلما ملادة الصحافة ابجلامعة األمريكية طوال أربع سنوات.12
كان هذان األستاذان من أساتذة اللغة العربية مبصر الذي قد جائت هبما طريقة
جديدة يف جمايل النحو والبالغة ،بكتايب "النحو الواضح" للمرحلة االبتدائية والثانوية
و"البالغة الواضحة" للمرحلة الثانوية 13.واشتمل هذان الكتاابن على طريقة جديدة ابألمور؛
األوىل يبدأ بسرد األمثلة مث أييت بعدها استنتاج القواعد واستنباطها من جانب التالميذ مث
االكمال بتوافر التمارين الكثرية ،كما ذكر املؤلفان يف بداية الكتاب " رجاء أن جيتلي
الطالب فيه حماسن العربية ،ويلمحوا ما يف أساليبها من جالل ومجال ،ويدرسوا من أفانني
 16ويكيبيداي علي اجلارم ،منقولة يف  2أوكتوبر .2113

 17ويكيبيداي مصطفى أمني ،منقولة يف  2أوكتوبر .2113
 18أبو زارع" ،جامع قواعد كتاب البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني" يف مدونة أيب زارع املدين ،منقولة يف  2أوكتوبر .2113
http://abuzare.blogspot.com/2017/11/77.html
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القول وضروب التعبري ما يهب هلم نعمة الذوق السليم ،ويريب فيهم ملكة النقد
الصحيح".19

 .2األهماف وموضوعات وطريدقة العرض والتدقومي ملبحث علم املعاين يف كتاب البالغة
الواضحة
أ) األهماف لعلم املعاين يف كتاب البالغة الواضحة
إن الكالم عن األهداف لتدريس البالغة وعلم املعاين يف الكتاب البالغة الواضحة
بشكل األهداف السلوكية مل تكن مكتوبة صارحة إال أن قد كتب املؤلفان يف بداية الكتاب
عن غاية التةليف " رجاء أن جيتلي الطالب فيه حماسن العربية ،ويلمحوا ما يف أساليبها من
جالل ومجال ،ويدرسوا من أفانني القول وضروب التعبري ما يهب هلم نعمة الذوق السليم،
ويريب فيهم ملكة النقد الصحيح".
مما سبق ذكره ،فهمنا أن غاايت تدريس البالغة املرجوة عند املؤلفني على األمور
التالية؛
األوىل أن تكون حماسن اللغة العربية سهولة الفهم ووضوحها عند الطالب ،الثانية أن
يستطيع الطالب احساس اجلالل واجلمال واملزااي واخلصائص على أساليب اللغة العربية،
الثالثة أن حيصل الطالب على نعمة الذوق السليم من األقوال والتعبريات املدروسة ،واألخرية
تربية ملكة النقد الصحيح.
وتعد هذه األمور املهمة من غاايت تدريس البالغة بشكل عام ،أمهها تذوق األدب
وفهمه فهما دقيقا ،ال يقف عند تصور املعىن العام للنص األديب بل يتجاوزه إىل معرفة
اخلصائص واملزااي الفنية للنص ،وميكنهم الوصول إىل سائر األغراض األدبية بعد ما حصلوا
21
على الغرض األول.
 19علي اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة (البيان ،املعاين  ،البديع) للمدارس الثانوية( ،القاهرة :دار املعارف ،دون سنة) ،ص.2 .
 20عبد العليم إبراهيم ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية( ،القاهرة :دار املعارف ،)1923 ،ص 311
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ب) موضوعات دروس علم املعاين يف كتاب البالغة الواضحة
حيتوي كتاب البالغة الواضحة لعلم املعاين على املباحث التالية؛
( .)1يف تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء
 البحث يف حقيقة اخلرب واإلنشاء

21

 البحث يف أغراض إلقاء اخلرب (فائدة اخلرب والزم الفائدة) وما من خروج األصل
 البحث يف أضرب اخلرب من انحية السامع من حيث خلو الذهن ،املرتدد أو
الشك ،أو اإلنكار وعما يتعلق ابلتوكيد.
 خروج الكالم عن تلك أضرب اخلرب الثالثة أو مقتضى الظاهر
( .)2يف حقيقة اإلنشاء وتقسيمه
 البحث يف معرفة اإلنشاء الطليب وغري الطليب ،مث مباحث يف أقسام اإلنشاء الطليب
اخلمسة وخروجها عن األصلي أو مقتضى الظاهر ،منها؛
التمين  -النداء
 األمر -النهي -االستفهام وأدواهتا ّ -( .)2يف القصر
 البحث يف طرق القصر  -البحث يف تقسيم القصر إىل احلقيقي واإلضايف البحث يف تقسيم القصر من انحية طرفيه إىل؛ قصر الصفة على املوصوف،والعكس.
( .)3الوصل والفصل
 البحث يف مواضع الفصل  -البحث يف مواضع الوصل( .)9يف اإلجياز واإلطناب واملساوة
 البحث يف املساوة  -البحث يف اإلجياز وأنوعه 21علي اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة (البيان ،املعاين  ،البديع) للمدارس الثانوية ،ص.222-132 .
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 البحث يف اإلطناب وأنواعه( .)11البحث يف أثر علم املعين يف بالغة الكالم

ج) طريدقة عرض درورس علم املعاين يف كتاب البالغة الواضحة

من املعلوم أن الطريقة هي إحد العناصر اهلامة يف جناح عملية التعليم 22.كانت
طريقة عرض الدروس لعلم املعاين يف البالغة الواضحة ال ختتلف كثريا بكتب البالغة
األخر  ،فمثال من انحية عذوبة األمثلة الكثرية وأثرها يف نفوس الطالب إذ أهنا نصوص
أدبية خمتارة من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية وكالم العرب.
من انحية التقسيمات واملوضوعات فقد وضع املؤلفان مباحث علم املعاين بعد
مباحث علم البيان .وكانت التقسيمات واملوضوعات ما زالت مستندة إىل كتب البالغة
السكاكية إال هذا الكتاب اليشتمل على بعض البحوث التالية ،البحث يف تقسيم اخلرب إىل
مجلة فعلية ومجلة امسية ،البحث فيما وضعه اخلرب موضع اإلنشاء والعكس ،البحث يف أحوال
املسند إليه.
هناك نقط مهمة من انحية معاجلة القواعد وسرد األمثلة ،وقد قال املؤلفان يف بداية
الكتاب "وأملنا أن يكون لعملنا هذا شةن يف إحياء األدب ،وتوجيه أذهان املعلمني
والطالب إىل هذه الطريقة اليت ابتكرانها يف داسة البالغة" 23.واالبتكار يف الطريقة اليت امتاز
يتلخص يف األمور التالية؛
هبا الكتاب ّ
األوىل يبدأ كل البحث بسرد األمثلة وأييت الطالب ابالنتباه إليها و اخليال هبا
وفهمها.
Edi Kurniawan Farid, Mamluatun Ni'mah, Nur Arifah, " The Teaching of The Speaking Skill Using
The Audio-Oral Method for The Students of Islmic Senior High School of Zainul Hasan Genggong
Probolinggo", Mantiqu Tayr: Journal of Arabic Language, 1, No. 1 (2021): 1-10,
https://doi.org/10.25217/mantiqutayr.v1i1.1197

 23علي اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة (البيان ،املعاين  ،البديع) للمدارس الثانوية ،ص.2 .
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الثانية بعد سرد األمثلة عاجل الكتاب بشرحها شرحا واضحا يساعد الطالب معرفة ما
اشتملت عليه األمثلة وفهمها من املباحث البالغية وموضوعاهتا.
الثالثة بعد معاجلة األمثلة و شرحها أتيت الفرصة للطالب أن يستنبطوا القواعد البالغية
استنباطا واضحا مستندا على ما فهموه من قبل ،مث جائت بعدها ابلتمرينات.
مما سبق ذكره استنبط الباحث أن طريقة عرض الدروس يف الكتاب البالغة الواضحة
طريقة االستقرائية إذ أنه يبدأ ابألمثلة املتنوعة وشرحها ،بعد ذلك االستنباط على القواعد
البالغية استنادا على ما سبق من الشرح والبيان.21

د) التدقومي لعلم املعاين يف كتاب البالغة الواضحة

احتو التقومي يف البالغة الواضحة على التمرينات املمتلئة ابآلايت القرآنية واألحاديث
النبوية والقطعة من كالم العرب واألشعار .والتمرينات من انحية عددها كثرية ومتوافرة أتيت
يف هناية كل مبحث بعد القواعد .وتنوعت التمرينات مبا فيه من اآلايت القرآنية واألحاديث
النبوية والقطعة من كالم العرب واألشعار .وقد توافرت اإلجابة من مبحث "النموذج" مع
شرحها يزيد به الفهم والوضوح عند الطالب وموضعها بعد كل حبث القواعد .21وأما
التمرينات يف هذا الكتاب فما هلا من اإلجابة وهي مكتوبة يف "دليل البالغة الواضحة".
ومن أهم ما يتعلق ابلتمرينات يف البالغة الواضحة كتاب دليل البالغة الواضحة.
اشتمل هذا الكتاب على اإلجابة من التمرينات واكتمل أيضا بشرحها ألجل االستعانة عند
من ابتد يف تدريسها حيث قال "ألن ما فيه من نصوص األدب الكثرية وما يف مسائله
وتطبيقاته من اجلدة واالبتكار ،قد يلجئ الطالب يف أول عهده ابلبالغة وهبذا األسلوب
الطريف منها إىل االستعانة مبن أيخذ بيده ويهديه الطريق السوي يف التفكري".22
 24علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،ص.212 .
 25علي اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة (البيان ،املعاين  ،البديع) للمدارس الثانوية ،ص.112 .
 26علي اجلارم ومصطفى أمني ،دليل البالغة الواضحة (البيان ،املعاين  ،البديع) للمدارس الثانوية ،ص .2
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د .دراسة مدقارنة لكتاب جواهر البالغة وكتاب البالغة الواضحة
يف هذا املبحث حاول الباحث حبث الكتايب "جواهر البالغة" و"البالغة الواضحة"
ملباحث علم املعاين من منظور دراسة مقارنة من انحية نبذة الكتاب واملؤلف واألهداف
واملوضوعات وطريقة العرض والتقومي .عند الباحث الهتدف هذه دراسة املقارنة إىل أن يطلق
على النقصان يف الكتابني ،والهتدف أيضا للكالم أن هذا الكتاب أحسن من اآلخر ،وإمنا
دراسة تزيد هبا املعرفة فيهما واالستفادة منهما عن نواحي املزااي واخلصائص ألجل منو البالغة
وتعليمها.

 .1من انحية نبذة الكتاب ومؤلفه

مما سبق ذكره عن نبذة الكتاب واملؤلف معلوم أن هناك نواحي متساوية وخمتلفة يف
األمور وأمهها كما يلي:
األوىل ،قد استهدف الكتاابن للطالب يف املراحل الثانوية 22أو ملن أول عهده
ابلبالغة .الثانية ،واملعلوم أن هذين الكتابني مستهدفان للطالب املصريني وكذلك مؤلفو
الكتابني من املصريني إال أن البالغة الواضحة قد ألفها املؤلفان املكمالن دراستهما اجلامعية
يف الغرب ،ومها انكلرتا (علي اجلارم) و أمريكا (مصطفى أمني) ،وابلطبع امتاز الكتاب
بعضه ببعض مثال من انحية طريقة العرض (القياسية واالستقرائية) وكون الكتاب اآلخر
مصاحبا للكتاب األساسي مثل دليل البالغة الواضحة الذي جاء به مؤلفاه استعاان وتسهيال
ملن أول عهده ابلبالغة.
ير الباحث أن كتايب جواهر البالغة والبالغة الواضحة من أهم كتب تدريس البالغة،
واملعلوم أهنما مستهدفان لطلبة املرحلة الثانوية يف مدارس املصر ،مث انتشر استخدامهما لغري
 27مل تكن (مرحلة املتوسطة) موجودة آنذاك يف املدارس املصرية كما هي اليوم ،وكانت املراحل :تبدأ ابالبتدائية مث بعدها مباشرة مرحلة الثانوية ،انظر يف
أبو زارع" ،جامع قواعد كتاب البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني" يف مدونة أيب زارع املدين ،منقولة يف  2أوكتوبر .2113
http://abuzare.blogspot.com/2017/11/77.html
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عم استخدامهما لإلندونيسيني ،فها هو الذي اليناسب إىل حد ما من انحية
العرب بل لقد ّ
الصعوبة ومستو عقول الطالب اإلندونيسني إذ أهنم ليسوا ممن نطق ابللغة العربية ،وحيسن
لكتب تدريس البالغة خاصة لغري العرب أن تغين ابألمثلة السهلة وإكثارها بقدر اإلمكان
وشرحها شرحا واضحا ومن املمكن أن يستعني ابلدراسة التقابلية بني املصطلحات البالغية
23
العربية واإلندونيسية أو احمللية استعاان يقرتب به الفهم.

 .2من انحية األهماف

بعد ما أطلع الباحث الكتابني "جواهر البالغة" و"البالغة الواضحة" ما وجد أي
هدف سلوكي واضح إال أن هناك فوائد دراسة علم املعين يف كتاب جواهر البالغة ،وأما
كتاب البالغة الواضحة فاشتمل على أهداف عامة لتدريس البالغة.
والفوائد لعلم املعاين هي معرفة إعجاز القرآن الكرمي من انحية جودة السبك وحسن
الوصف وبراعة الرتاكيب ولطف اإلجياز ...مث الوقوف على أسرار البالغة والفصاحة يف
29
منثور كالم العرب ومنظومه. ...
وأما غاية تدريس البالغة اليت حيتوي عليها كتاب البالغة الواضحة هي فهم حماسن
اللغة العربية بسهولة ،مث قدرة احساس اجلالل واجلمال واملزااي واخلصائص على أساليب اللغة
العربية ،مث احلصول على نعمة الذوق السليم من األقوال والتعبريات املدروسة ،مث تنمية ملكة
31
النقد الصحيح.
يف احلقيقة هناك عدة أهداف عامة لتدريس البالغة اليت ألقاها العلماء وأمهها تذوق
األدب وفهمه فهما دقيقا ال يقف عند تصور املعىن للنص بل يتجاوزه إىل معرفة اخلصائص
واملزااي الفنية للنص 31.وشرح أيضا رشدي أمحد طعيمة أ ّن من أهداف تدريس األدب يف
 28انظر إىل د .هداايت ،طرق تعليم اللغة واألدب ( تعليم البالغة  :دراسة نظرية وتطبيقية) ،ص.11 .
 29أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي ،جواهر البالغة ،ط ...،1 .ص.31 .
 30علي اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة (البيان ،املعاين  ،البديع) للمدارس الثانوية ،ص.2 .
 31عبد العليم إبراهيم ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ،ص 311
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املراحل الدراسية املختلفة التذوق األديب .32وقد ذكر علماء اللغة أبن القواعد ليست غاية
تقصد لذاهتا ،ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم ،وتصحيح األساليب ،وتقومي اللسان ،ولذلك
ينبغي أال ندرس منها إال القدر الذ يعني على حتقيق هذه الغاية 33.وما زال هذا اهلدف
األساسي يبقي من املشاكل يف حتقيقه وتطبيقه ،إذ أ ّن البالغة منعزلة عن األدب وممتلئة
حبفظ املصطلحات والتقسيمات بدال من فهم حماسن اللغة العربية وإحساس اجلالل واجلمال
على أساليب اللغة العربية واحلصول على نعمة الذوق السليم وتربية ملكة النقد الصحيح.
واملشاكل األخر اليت ألقاها د .هداايت أننا مل جند يف مؤلفات البالغيني املتةخرين واحملدثني
األغراض السلوكية من تعليم البالغة.31
 .3من انحية موضوعات المرس
هناك فرق بني جواهر البالغة والبالغة الواضحة يف األمور التالية؛ األوىل الفرق يف
موضوعات الدرس ،هناك بعض املباحث اليت ما وجدها الباحث يف البالغة الواضحة ،منها
البحث يف تقسيم اخلرب إىل مجلة فعلية ومجلة امسية ،البحث فيما وضعه اخلرب موضع اإلنشاء
والعكس ،البحث يف أحوال املسند إليه .الثانية ،من انحية ترتيب مباحث علم املعاين ،فقد
وضع مؤلفا البالغة الواضحة مباحث علم املعاين والبديع بعد مباحث علم البيان بني ما كان
يف جواهر البالغة مباحث علم املعاين يف الرتتيب األول قبل علم البيان والبديع.
وقد استو الكتاابن من انحية املوضوعات يف األمور التالية ،أن كليهما ما زاال
مستندين على املنهج السكاكي أي املوضوعات الواردة يف كتب البالغة السكاكية إذ أهنما
يشتمالن على املوضوعات والتقسيمات قدمها السكاكي وتالميذه .وميكن حصر
 32رشدي أمحد طعيمة ،األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية( ،القاهرة :دارالفكر العريب2111 ،م) ،ص.33 .
Edi Kurniawan Farid dan Indah Nihayati, "Ta'lim an-Nahwu li Maharah al-Kalam fi Madrasah
Zainul Hasan Tsanawiyah al-Islamiyah Genggong", Lisan An Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan
Bahasa Arab, 2, No. 1 (2020): 76-90.
https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/LAN/article/view/4043

 34د .هداايت ،طرق تعليم اللغة واألدب ( تعليم البالغة  :دراسة نظرية وتطبيقية) ،ص.2 .
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موضوعات علم املعاين اليت وردت يف القسم الثالث من كتاب املفتاح للسكاكي على النحو
التايل:31
 اخلرب والطلب
 اإلسناد اخلربي ابختالف السامع من حيث خلو الذهن ،أو الشك ،أو اإلنكار.
 اإلسناد ،وبيان أحوال املسند إليه واملسند ،من حيث :احلذف والذكر ،والتنكري
والتعريف ،والتقدمي والتةخري ،والتخصيص واملقتضيات البالغية لذلك.
 الفعل ومتعلقاته.
 الفصل والوصل.
 اإلجياز واإلطناب ،وبيان كيف أهنما نسبيان.
 القصر ،وأنواعه ،وطرقه.
 الطلب ،ويندرج حتته:
 مقدمة عن الطلب مستمدة من كالم املناطقة عن التصور والتصديق وما حيصل
يف الذهن ،وما حيصل يف اخلارج.
 أنواع الطلب اخلمسة :التمين ،واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،والنداء ،وأدوات
كل نوع منها ،ووظائفها.
 األغراض البالغية أو املعاين اإلضافية اليت خيرج الطلب عن معانيه األصلية من
أجل الداللة عليها ،وذلك مثل :التعجب ،واإلنكار ،واالستبطاء ،والنفي.
واملوضوعات لعلم املعاين عند اخلطيب القزويين (من تالميذ السكاكي) هي أحوال
اإلسناد اخلربي ،أحوال املسند إليه ،أحوال املسند ،أحوال متعلقات الفعل ،القصر ،اإلنشاء،
32
الفصل والوصل ،اإلجياز واإلطناب واملساواة.
 35عبد العزيز عتيق ،علم املعاين يف البالغة العربية (بريوت :دار النهضة العربية ،)2119 ,ص.29 .
 36اخلطيب القزويين ،اإليضاح يف علوم البالغة( ،القاهرة :مؤسسة املختار للنشر والتوزيع2112 ,م) ،ص.22 .
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إن الكالم عما يتعلق مبوضوعات درس البالغة وتقسيماهتا الواردة يف املؤلفات
البالغية بعد السكاكي كةهنا أصبحت مجودا ،ألن ما ملؤلفات البالغة وعلمائها بعد
السكاكي إال الشرح والتلخيص ملا تضمنه كتاب السكاكي "مفتاح العلوم" ،32وقد هنجوا
على منهجه السكاكي الذي – كما ذكران يف املقدمة  -اشتغلوا ابلطابع املنطقي الواضح
واهتموا بتقدمي أنواع األسلوب و تقسيمات املوضوعات املتنوعة إىل البيان واملعاين والبديع
بدال من االهتمام بكثرة التذوق األديب وإعطاء األمثلة الكثرية من األشعار أو اآلايت
33
القرآنية ،وتربية ملكة نقد األدب الصحيح.
إن البالغة السكاكية كةهنا أصبحت علوم مضبوطة أو الصناعة إذ أهنا تتوافر فيه
معايري الصناعة من (املوضوعية والشمول والتماسك واالقتصاد) ،وأما علم املعاين فيعد من
النحو ،ولكنه ليس حنو اجلملة املفردة بل حنو النص املتصل ،39مع أهنا كانت البالغة يف
أول نشةهتا ومنوها بل حىت مرحلة نضجها واكتماهلا قد اتصفت ابملعرفة وال (الصناعة) ،إذ
أهنا فن ليست علما من العلوم اآللية بعدت من قضايىا وأحكام وتعريفات وقواعد وهو
إدراك فين ملا يف النصوص األدبية من مجال الفكرة ومجال األسلوب ،11إذن قد جردت
البالغة آنذاك مبعايري الصناعة (املوضوعية والشمول والتماسك واالقتصاد).

 .4من انحية طريدقة العرض

من انحية طريقة العرض ،امتاز الكتاابن بعضهما ببعض ،وقد هنج كتاب جواهر
البالغة والبالغة الواضحة لكل منهما على طريقة القياسية واالستقرائية .وقد ابتكر آنذاك

 37عبد العزيز عتيق ،علم املعاين يف البالغة العربية ،ص31 .
 38دمحم إزداين متقني" ،أفكار أمني اخلويل يف تعليم البالغة العربية" ،ص.12-33 .
 39د .هداايت ،املذكرة ألصول النحو وفقه اللغة والبالغة ،املقالة غري منشورة .ص .39 .وانظر بيان ذلك يف "دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند
العرب" ،متام حسان ،األصول :النحو-فقه اللغة -البالغة( ،القاهرة :عامل الكتب2111 ،م).
 40طه علي حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي ،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية (األردن :عامل الكتب احلديث2119 ،م) ،ص.112 .
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كتاب البالغة الواضحة ابلطريقة االستقرائية واكتمل بكتاب دليل البالغة الواضحة الذي
اسرتشد به معلم أو دارس البالغة.
تعد طريقة القياسية من أقدم طرق التدريس ،هبذه الطريقة يبدأ العرض بذكر القائدة
أوال مث أييت بعدها القياس عليها ابألمثلة 11.وأما طريقة االستقرائية فيبدأ ابألمثلة املتنوعة
وشرحها ،بعد ذلك االستنباط على القواعد البالغية استنادا على ما سبق من الشرح
12
والبيان.
وبعض املتخصصني يرون أن استخدام طريقة االستقرائية من أصلح الطرائق التعليمية
وأكثرها فائدة لتدريس البالغة ،حيث يعاجل املعلم النصوص األدبية ويناقش الفصل يف املعاين
حىت اتضح األمر بينهم عن املعاين واملقاصد مث يناقشون يف نواحي مجال ما يف النصوص
وعناصرها حىت أيثرون هبا أتثريا إحساسيا فنيا مع عناية املعلم بعد ذلك يسهل للطالب أن
يستنبطوا القاعدة 13.يف هذا اآلن قد وافرت طريقة االستقرائية فرص كثرية يف تدريس البالغة
لينمو هبا الصف الدراسي الفعال بكوهنا الذي يضع الطالب حمورا أساسيا يف التعليم
واشتغلوا هبا أكثر اشتغاال من املدرس ابألنشطة التعليمية واملناقشة.
ومن األمور املهمة ما يتعلق بتقدمي النصوص األدبية اليت قد شرحها رشدي أمحد
طعيمة حيث قال "ينبغي أن يتم تقدمي النص األديب دون تبسيط له ،ويقدم نصوصا كامال
يف حدود مستوا الطالب أي نصوصا معدلة لتناسب مستواهم" .11من هنا ير الباحث أن
هناك مسافة بعيدة من انحية الصعوبة ما قد قدم الكتاابن من األمثلة واملصطلحات
 ،Edi Kurniawan Farid 41رسالة الدكتوراه" ،تطوير مواد تعليم علم املعاين لتنمية التذوق األديب ابستخدام النصوص األدبية لطلبة قسم تعليم
اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة زين احلسن اإلسالمية بروبولنجو جاو الشرقية"( ،ماالنق :جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،
2121م) ،ص.22 .
 42علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،ص .212
 43بليغ إمساعيل محدي ،إسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية؛ أطر نظرية وتطبيقات عملية (عمان :دار املناهج للنشر والتوزيع ،)2113 ،ص123 .
 44رشدي أمحد طعيمة ،املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر  ،ص.233 .
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وأخصها األمثلة من األشعار أو القصائد املكتوبة ،إذ أهنما الكتاابن املستهدفان إىل طالب
املرحلة الثانوية مبصر ،فصعب الطالب غري العرب غاية الصعوبة يف فهم تلك األمثلة ألنه ما
لديهم من املعارف ما يكفي لفهمها ،فابتعدوا عن حتقيق غاية البالغة .لذا ،مما ميكن عالج
هذه املشكلة أن يستعني ابلدراسة التقابلية من حيث األمثلة واملصطلحات البالغية حيث
اقرتب هبا فهم الطالب مث ينتقل إىل األمثلة من النصوص األدبية العربية مندرجة من السهولة
إىل الصعوبة .هذا تناسب مبا حث عليه فريد أن املواد الدراسية ال بد أن تالئم بعقول الطلبة
11
وتناسب برغباهتم وحباجاهتم كي تقام هبا التعلم الفعال وحتقق هبا األهداف املرجوة.

 .5من انحية التدقومي

من انحية التقومي ،بعد مطالعة الكتابني ما وجد الفرق بينهما .وقد وفر هذان الكتاابن
األمثلة العديدة الوافية حقق هبا دارسوا البالغة غايتها يف كل مبحث وموضوع .من حيث
النصوص األدبية الواردة يف التمرينات أو التطبيقات لقد تضمنت على اآلايت القرآنية
واألحاديث النبوية واألشعار أو كالم العرب .وأكد إمساعيل محدي على أن خري ما يتدرب
عليه الطالب آايت من القرآن الكرمي ،واألحاديث النبوية الشريفة ،وخمتارات من عيون
12
الشعر ،وخمتارات من جيد النثر.
هناك بعض األسس املهمة لتقومي تدريس البالغة 12،منها األوىل أن تشتمل التمرينات
حول عبارات أو نصوص أدبية كاملة ،ال مجل متكلفة ،الثانية أن تكون الغاية بعد إمتام
مبجرد إملام القواعد أو املصطلحات البالغية .الثالثة،
التدريبات هي التذوق األديب ،وليست ّ
أن يدرب الطالب تدريبا متدرجا من املراحل ،أي من مرحلة النظرة البالغية ألبيات أو
Symasul Ma'arif, Edi Kurniawan Farid, Mamluatun Ni'mah, " Creating Language Environment at
Al-Mashduqiah Islamic Education Center Patokan Kraksaan Probolinggo", ALSUNA: Journal of
Arabic and English Language, 3, No. 2, (2020): 187-196, https://doi.org/10.31538/alsuna.v3i2.985

 46بليغ إمساعيل محدي ،إسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية؛ أطر نظرية وتطبيقات عملية ،ص123 .
 ،Edi Kurniawan Farid 47رسالة الدكتوراه" ،تطوير مواد تعليم علم املعاين  ،...ص.22-21 .
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نصوص معينة ،إىل مرحلة تدريب الطالب يف مستو إنشاء الكالم يف صورة بالغية حمددة،
13
أو االفتنان يف التعبري عن املعىن الواحد بصور كالمية متعددة.
يف الواقع قد يواجه املدرس صعوبة حبث التمرينات وشرحها مما ق ّدمه الكتاابن من
النصوص األدبية أخصها األشعار العربية ،وابتكرت البالغة الواضحة بدليلها الذي انفصل
تقدميه يف الكتاب اآلخر ،حيث استفاد منها املدرس استفادة كثرية عند تعليمها يف الصف
الدراسي .وزايدة على ما سبق ،ير الباحث أمهية تقدمي احملفوظات العربية السهلة الشائعة
من بني الطالب اإلندونيسيني ويتدربون هبا خالل عملية تقومي تدريس البالغة تفهيما
وتسهيال هلم عند حصة تدريس البالغة .وأيضا ،ينبغي أن اليكايف التمرينات والتطبيقات
الواردة يف الكتاب فحسب ،بل حيسن أن أيخذ مثاال تطبيقيا مبا حدث حول حياة الطالب
من الكالم والتعبري ما مسي ببالغة العامية.19

ج .اخلامتة

مما ذكران سابقا ،يهمنا أبن ننمي البالغة وتعليمها حيث يسهل طالهبا ومعلموها
بتحقيق غاية البالغة استفادة من الكتاب التعليمي أو ابملؤلفات البالغية ،وألهيمة هذه
األمور قد استنبط الباحث النقاط املهمة تتبني من مطالعة الكتابني كتاب جواهر البالغة
للهامشي والبالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني من منظور دراسة مقارنة ،األوىل من
انحية األهداف ،ما وجد أي هدف سلوكي واضح إال أن هناك فوائد دراسة علم املعين يف
كتاب جواهر البالغة ،وأما كتاب البالغة الواضحة فاشتمل على أهداف عامة لتدريس
البالغة .والثانية من انحية املوضوعات ،هناك فرق بني جواهر البالغة والبالغة الواضحة وهو
فيما يتعلق مبوضوعات الدرس ،والثاين من انحية ترتيب مباحث علم املعاين .وقد استو
الكتاابن من انحية املوضوعات يف األمور منها؛ أن كليهما ما زاال مستندين على املنهج
 48حسن جعفر اخلليفة ،فصول يف تدريس اللغة العربية ،ط ( ،3الرايض :مكتبة الرشد ،)2112 ،ص.231 .
 49حسن جعفر اخلليفة ،فصول يف تدريس اللغة العربية ،ص.232-232 .
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السكاكي أي املوضوعات الواردة يف كتب البالغة السكاكية ،ألهنما يشتمالن على
املوضوعات والتقسيمات قدمها السكاكي وتالميذه .والثالثة من انحية طريقة العرض ،امتاز
الكتاابن بعضهما ببعض ،وقد هنج كتاب جواهر البالغة على الطريقة القياسية ،أما البالغة
الواضحة فنهج على الطريقة االستقرائية .وقد ابتكر آنذاك كتاب البالغة الواضحة ابلطريقة
االستقرائية واكتمل بكتاب دليل البالغة الواضحة الذي اسرتشد به معلم أو دارس البالغة.
والرابعة من انحية التقومي ،لقد وفر هذان الكتاابن األمثلة العديدة الوافية يف كل مبحث
وموضوع .وكذلك لقد اشتمل على التمرينات أو التطبيقات ابلنصوص األدبية املختارة اليت
تتكون من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واألشعار أو كالم العرب.
نظرا إىل نتائج البحث السابقة ،هناك بعض التوصيات واالقرتاحات من انحية األهداف،
واملوضوعات وطريقة العرض والتقومي اليت جيب مراعاهتا ملعلم البالغة أو دارسها من أجل
تنمية تعليم البالغة ومادهتا ،منها؛
 .1حباجة لنا لغري العرب وخاصة لإلندونيسني أن نطور حنو هذين الكتابني لتدريس البالغة
الذي يطابق مبستو عقول الطالب اإلندونيسني ومعرفاهتم.
 .2ينبغي أن خيطط أهداف واضحة عامة وسلوكية لتدريس البالغة يف إطار غاايت البالغة
املتنوعة لغري العرب ،أمهها التذوق األديب .ومن فوائد البالغة خاصة لعلم املعاين ما ورد
يف جواهر البالغة معرفة إعجاز القرآن الكرمي والوقوف على أسرار البالغة والفصاحة يف
كالم العرب ومنظومه.
 .3ينبغي أن ميتأل حمتو درس البالغة وكتاهبا مبا يؤدي إىل فهم حماسن اللغة العربية
وإحساس اجلالل واجلمال على أساليب اللغة العربية واحلصول على نعمة الذوق السليم
وتربية ملكة النقد الصحيح يف املقام األول من أن يشتغل حبفظ املوضوعات
والتقسيمات البالغية .واستحسن إبدخال ما حصل عليه من دراسة التقابلية.
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 .1ينبغي أن يعطي كثريا من الفرص الدراسية يف املناقشة واألنشطة الذاتية مبعاجلة األمثلة
الكثرية من النصوص األدبية وشرحها حىت احلصول على فهم عناصر اجلالل واجلمال مث
استنباط القواعد.
 .1ينبغي أن اليكايف التمرينات والتطبيقات الواردة يف الكتاب فحسب ،بل حيسن أن أيخذ
مثاال تطبيقيا مبا حدث حول حياة الطالب من الكالم والتعبري.
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