صعوببث تعليم البالغت العربيت ..الواقع والمستقبل

صعوبات تعميم البالغة العربية ..الواقع والمستقبل

نموذجا.
طالب كمية المغة العربية جامعة السمطان عبد الحميم معظم شاه اإلسالمية العالمية
ً
دراسة ميدانية

الدكتور/رجب إبراىيم أحمد عوض

األستاذ املساعد بكلية اللغة العربية جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية

تمييد
في مقدمة كتابو الجميؿ "في البالغة العربية كاألسمكبيات المسانية آفاؽ جديدة".يقكؿ األستاذ
الدكتكر /سعد مصمكح  ":فأما البالغة العربية فمنذ أف ىحد اإلماـ العظيـ أبك يعفكب يكسؼ
بف محمد بف عمي السكاكي(تِٔٔىػ) رسكميا,كراتب بيف عمكميا أفضت بيا الحاؿ إلى
مخرجا,كحيف رأل بعض المجتيديف أف الداء قد
مضيؽ ال تكاد تمتمس ليا منو
ن
أيعضؿ,كالشفاء قد َّ
عز,كجدنا مف بينيـ فريقا قد أخمد إلى األرض ,كاستمسؾ بالحطاـ
كاليشيـ ,كفريقا ناؿ منو اليأس فراح يدعك إلى قتؿ المريض كتغييبو تحت أطباؽ الثرل ,بيف
عبرات الرحمة ,كزف ارت اإلشفاؽ "(ُ).
ىذا ىك كاقع البالغة العربية كما مثمو شيخ العربية في زماننا ,ككاقع البالغة العربية كاقع
مؤلـ إذ تنادل أقكاـ باالستغناء عنيا,كالبحث عما يسمكنو "البالغة الجديدة"كىذا االصطراخ,
كىذة الدعكات إنما تكشؼ عف سكء سيرة,كخبث سريرة.
أعمىكف ىـ مف أعمـ أىؿ
كىذا القكؿ,ال يخمك مف خصيمتيف؛جيؿ بتراث تميد قاـ عميو قكـ ٍ
العربية بالعربية,ك إما عبكدية خاشعة تستزؿ أتباعيا ببعض ما اقترفكا مف فتكر الحداثة دكف
المبكب.
كالسؤاؿ األىـ اآلف:كيؼ ين ً
ث في ىذا النفؽ المظمـ فرجةن تنطمؽ مف خالليا البالغة
حد ي
(التعميمية ) مف ضي ؽ الظرؼ التاريخي المحدكد إلى سعة العصر,كتجرم ينابيعيا,متخذة
طريقيا إلى ثقافتنا المعاصرة ,لترجع كما كانت كاشفة عف فاعمية النص العربي؟
كاذا كاف ىذا ىك حاؿ البالغة العربية عند أىؿ العربية أنفسيـ,فاألمر سيككف أشد تعقيدا عند
الناطقيف بغيرىا !..إذ إف لسانيـ لـ يعرؼ طريقو إلى البالغة,كأذكاقيـ لـ تعتد
أساليبيا..فيناؾ كحشة تذكقية بيف الطرفيف..السيما أىؿ البالد اإلسالمية.
كلعؿ الدافع الي تعميـ كتعمـ البالغة متعدد,لكف الجمي منيا يكمف في اثنيف :

()5يظهٕغ،طعذ عثذ انعشٚش،ـ ٙانثالؼح ٔانهظاَٛاخ انعزتٛح،نعُح انرأنٛؿ ٔانُشز تعايعح انكٕٚد،
انكٕٚد3002،و،ط،5ص.8
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األكؿ  :فني :ففي بادئ األمر كانت "إرشادا كتعميما لمذيف يريدكف اإلصابة في القكؿ ,كرسما
كمنيجا لمخطباء كرجاؿ الفرؽ المذىبية كدعاة المذاىب السياسية ,كالذيف يتصدركف لمكالـ
أماـ الجمكع الكثيرة "(ُ)كمف ثـ صارت لتمييز جيد الكالـ مف رديئو ,كاظيار مكاطف الحسف
في األدب .
كمف البالغييف الذيف بحثكا في ىذا العمـ تأدية ليذا الغرض" ابف طباطبا"(تّْٓق) الذم
ألؼ كتاب"عيار الشعر "كبحث فيو صناعة الشعر كالميزاف الذم بو تقاس بالغتو  ,كفدامة

بف جعفر الذم ألؼ كتاب نقد الشعر.
ثانيا:ديني:
فبعد نزكؿ القرآف الكريـ ببالغتو التي بيرت العقكؿ ,بدأ العرب بدراسة أسرار ىذة البالغة,
بما فييا مف براعة في التركيب كالتصكير,كسالمة فى األلفاظ كعذكبة كسيكلة كجزالة,

ليبرىنكا عمى إعجاز القرآف الكريـ كليستكضحكا أحكامو,كيتفيمكا معانيو ,كمف الكتب التي
ألفت في البالغة تأدية ليذا الغرض:إعجاز القرآف لمباقالني ,كالنكت في إعجاز القرآف الكريـ
لمرماني ,ك دالئؿ اإلعجاز لعبدالقاىر الجرجاني.
أىمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذة الدراسة في أنيا تحاكؿ الكشؼ عف األسباب الحقيقية لضعؼ تعمـ البالغة
لدل الناطقيف بغير العربية ,ساعية في إيجاد حمكؿ كمقترحات عممية ناجحة ليذا الضعؼ.
آممة تحقيؽ ىذا التقدـ في تعمـ البالغة العربية مف خالؿ ما ستقدمو مف حمكؿ كمفترحات .

مشكمة الدراسة :
تتضح مشكمة الدراسة جمية في ضعؼ طالب كمية المغة العربية بجامعة االنسانية في تعمـ
مرده الي مجمكعة مف
البالغة العربية خاصة ,كفي طالب ماليزيا عامة.كىذا الضعؼ ٌ
األسباب كاإلشكاليات ,حاكلت الدراسة جاىدة الي معالجتيا  ,ككضع الحمكؿ المناسبة.
أسئمة الدراسة :
حاكلت الدراسة معالجة مشكمة تعمـ البالغة العربية لغير الناطقيف بطرح عدة أسئمة منيا :
 ما الصعكبات التي تعترض الطالب غير الناطقيف بالعربية في تعمـ البالغة ؟ -ما الصعكبات التي تعترض معممي البالغة العربية لمناطقيف بغير العربية ؟

) )5عه ٙانعًثالط-ٙأتٕ انفرٕغ انرَٕظ-ٙاألطٕل انؽذٚصح نرذرٚض انهؽح انعزتٛح ٔانرزتٛح انذُٛٚح-
انغثعح انصاَٛح.د.خ.ط -دار َٓضح يظز نهغثع ٔانُشز .انفعانح – انماْزج -ص .390
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 -ما الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى تمؾ المشكمة ؟

أىداف الدراسة :

ييدؼ البحث إلى محاكلة الكقكؼ عمى الصعكبات التي تكاجو طالب كمية المغة العربية
بجامعة اإلنسانية بكالية قدح دار األماف بماليزيا في تعمـ البالغة العربية,خاصة الذيف عمى

أعتاب مرحمة التخرج,كال يستطيعكف أف يتذكقكا نصا أدبيا ما,كال يمتفتكف إلى مكاطف الجماؿ
في ثناياه.كما يرنك البحث إلى اقتراح كايجاد برنامج تأىيمي تعميمي لمتغمب عمى تمؾ
الصعكبات.كىناؾ مجمكعة مف األىداؼ العممية تحاكؿ الدراسة تحقيقيا لمكقكؼ عمى معالجة

مكضكع الدراسة:
 الكقكؼ عمى أىـ الصعكبات كاألسباب التي أدت إلى ضعؼ طالب كمية المغةالعربية بجامعة اإلنسانية في تعمـ البالغة العربية.
 النظر في كضع حمكؿ شافيو كافيو لمعالجة أسباب ىذا الضعؼ الظاىر لدل ىؤالءالطالب في تعمـ البالغة العربية.
 كضع البالغة أكلكية مف أكلكيات تدريس المغة العربية .تبني كؿ العمكـ العربية التي ليا صمة بالبالغة العربية كالنقد كاألدب كالدراسات
 ٌالبالغية في القرآف الكريـ.

حدود الدراسة :
اعتمدت الدراسة في حدكدىا عمى مجمكعة عشكائية مف طالب كمية المغة العربية بجامعة
اإلنسانية في فرقيا األربعة كبمغ عددىـ زىاءثمانيف طالبا.

منيج الدراسة :
اتبعت الدراسة المنيج الكصفي االستقرائي في الكشؼ عف أسباب ضعؼ ىؤالء الطالب في
تعمـ البالغة العربية.
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المبحث األول
بين يدي الفصاحة والبالغة
بين الفصاحة والبالغة:

حدا فاصال بيف مصطمح الفصاحة كالبالغة طبقا لما َّ
الريب أف ىناؾ ِّ
حده البالغيكف

العرب,كيظير ذلؾ مف خالؿ تعريفيـ لمفصاحة كالبالغة كفؽ ماجاء في تراثنا ,حيث جاء

"الفصاحة"البياف,فصح الرجؿ فصاحة,فيك فصيح مف قكـ فصحاء
في لساف العرب أف
ي
صاح ,كفصح ...كامرأة فصيحة مف نسكة فصاح كفصائح.نقكؿ:رجؿ فصيح ككالـ
كًف ى
كؿ...كفصح الرجؿ كتفصح إذا
فصيح,أم بميغ ,كلساف فصيح أم طمؽ .كأفصح الرجؿ الق
ي
كاف

عربيالمساف,فازداد

فصاحة...كتفاصح:تكمؼ

استعماؿ

الفصاحة..كالتفصح

الفصاحة,فالفصيح(مف الحيكاف)كؿ ناطؽ ,كاألعجـ كؿ ما الينطؽ..كالفصيح في كالـ
العامة المعرب"

(ُ)

كيتضح مف كالـ ابف منظكر أف الفصاحة تدكر في عدد مف المعاني ,ككميا تعني "الكضكح"

كاإليضاح .كيناصر ابف األثير ذلؾ القكؿ,بقكلو":المفظ الفصيح ىك الظاىر البيف"

(ِ)

كفي مكضكع آخر يقكؿ" :إف الكالـ الفصيح ىك الظاىر البيف ,كأعني بالظاىر البيِّف أف

تككف ألفاظة مفيكمة ال يحتاج في فيميا إلي استخراج مف كتب المغة...كانما كانت مألكفة
االستعماؿ بيف أرباب النظـ كالنثر دائرة في كالميـ,فالفصيح إذا مف األلفاظ ىك الحسف"

(ّ)

كأما الجاحظ فيبيِّف حدكد الفصاحة فيقكؿ":كأحسف الكالـ ما كاف قميمو يغنيؾ عف
َّ
كغشاه مف نكر
كثيره,كمعناه في ظاىر لفظو,ككاف ا﵀ عز كجؿ_قد ألبسو مف الجاللة

الحكمة عمى حسب نية صاحبو ,كتقكل قائمو.فإذا كاف المعنى شريفا كالمفظ بميغا ككاف

كمنزىا عف االختالؿ,مصكنا عف التكمؼ,صنع في القمب
صحيح الطبع,بعيدا مف االستكراهٌ ,
صنيع الغيث في التربة الكريمة,كمتى فصمت الكممة عف ىذة الشريطة,كنفذت مف قائميا عمى

()5اتٍ يُظٕر،نظاٌ انعزب،دار انكرة انعهًٛح ،تٛزٔخ،نثُاٌ،3001،ض،5ص.518
()3اتٍ األشٛز ،انًصم انصائز،انًكرثح انعظزٚح،طٛذا،نثُاٌ،5990،ض،5ص.80
( )2انًصم انظائز ص .85
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ىذه الصفة,أصحبيا ا﵀ مف التكفيؽ,كمنحيا مف التأييد ما ال يمتنع مف تعظيميا بو صدكر

الجبابرة ,كال يزىؿ عف فيميا عقكؿ الجيمة"

(ُ)

كبذلؾ يككف الجاحظ قد أشار إلى شرط في الكالـ الحسف كىك اإليجاز كالكضكح كشرؼ
المعنى كالمفظ,ككذلؾ البعد عف التكمؼ كاالختالؿ,كيحدد الجرجاني معنى حسف الكالـ

بقكلو":كمف المعمكـ أ ف ال معنى ليذه العبارات كسائر ما يجرم مجراىا ...غير كصؼ الكالـ
بحسف الداللة,كتماميا فيما لو كانت داللة تـ تبرحيا في صكرة ىي أبيى كأزيف ,كآنؽ
كأعجب ,ك أحؽ بأف تستكلي عمى ىكل النفس كتناؿ الحظ األكفرمف ميؿ القمكب...كالجية

الستعماؿ ىذه الخصاؿ غير أف تؤتي المعنى مف الجية التي ىي أصح لتأديتو كيختار لو
المفظ الذم ىك أخص بو ,كأكشؼ عنو كأتـ لو,ك أخرل بأف يكسبو نبال كيظير فيو

مزية"(ِ) كىذة إشارة الى حسف الداللة في الكالـ يستميؿ القمكب,كتأنس بو األنفس ,كيرتقي
بالمعنى إلى أعمى درجات الفصاحة.

أما البالغة فميا تعاريؼ عدة ,فقد عرفيا ابف منظكر بأنيا الكصكؿ...بمغ الشيء كصؿ
كانتيى.كتبمغ بالشيء كصؿ إلى مراده...كالبالغة الكفاية"

(ّ)

كيربط بينيا كبيف الفصاحة

فيقكؿ":كالبالغة الفصاحة كرجؿ بيمغ :حسف الكالـ فصيحو يبمغ بعبارة لسانو كنو ما في قمبو

كالجمع بمغاء ,كقد بمغ بالضـ ,بالغة أم صار بميغان"

(ْ)

كفي اصطالح البالغييف عرفيا القزكيني(تّٕٗق)بأنيا":مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ مع

فصاحتو".كعرفيا الجرجاني(تُْٕق)بقكلو":البياف ىك تأدية المعاني التي تقكـ بالنفس تامة
عمى كجو يككف أقرب إلى القبكؿ كأدعى إلى التأثير"

(ٓ)

كعرفيا اآلمدم (تَّٕق) بأنيا":إصابة المعنى كادراؾ الغرض بألفاظ سيمة عذبو مستعممة
سميمة مف التكميؼ,ال تبمغ اليزر اليزر الزائد عمى قدر الحاجة ,كال تنفصؿ نقصانان يقؼ
دكف الحاجة,كذلؾ كما قاؿ البحترم:

( )5انعاؼظ،انثٛاٌ ٔانرث،ٍٛٛانشزكح انثُاَٛح نهكراب،5998،ص.18
()3عثذانماْز انعزظاَ ،ٙدالئم اإلععاس ـ ٙعهى انًعاَ،ٙدار انًعزـح،تٛزٔخ،5998،ص.21
()2اتٍ يُظٕر،نظاٌ انعزب،يادج"تهػ"ض،9ص539
( )5انظاتك،ض9ص.555
( )1عثذ انفاْز انعزظاَ-ٙأطزار انثالؼح -ص.9
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ً
ً
عر لى ه
شارتيوي
مح تىكفي إ ى
ىكالش ي
كقاؿ أيضان:

ىك ىم و
صىمتيا القىكافي
عاف لىك فى َّ
حزف مستىعم ىؿ ال ىك و
الـ ًاختًيا انر
ي ى ي ى
ً
ىدرؾ
بف الىمف ى
ظ القىر ى
ىكىرك ى
يب فىأ ى

يس بًاليى ً
طيبو
ذر طي ِّكلىت يخ ى
ىكلى ى

(ُ)

ىجَّنت ًشعر جرك وؿ كلى ً
بيد
ى ى
ى ى ى ى
كتىجَّنبف ظيممةى التى ً
عقيد
ى ى ى ى
ً (ِ)
ً
ً
البعيد
المراد ى
ىف بًو ى
غايةى ي

فإف اتفؽ مع ىذا معنى لطيؼ,أك حكمة غريبة,أك أدب حسف,فذلؾ زائد في بياء الكالـ,كاف
لـ يتفؽ فقد قاـ الكالـ بنفسو ,كاستغنى عما سكاه"

(ّ)

أما ابف القفع فعرفيا بقكلو ":البالغة اسـ

و
لمعاف تجرم في كجكه كثيرة ,فمنيا ما يككف في السككت ,كمنيا ما يككف جكابان ,كمنيا
جامع
ما يككف شع انر ,كمنيا ما يككف سمعان كخطبان,كمنيا ما يككف رسائؿ,فعامة ما يككف مف ىذه
(ْ)

األبكاب الكحي فييا,كاإلشارة إلى المعنى كاإليجاز ىك البالغة"

ػ)فيعرؼ البالغة بقكلو":ىي بمكغ المتكمـ في تأدية المعاني حدان لو
كأما السكاكي(تِٔٔ.ى ي
(ٓ)
اختصاص بتكفية خكاص التراكيب حقيا ,كايراد أنكاع التشبيو المجاز كالكناية عمى كجييا
ُّ
كيحد ابف األثير حدان بيف الفصاحة كالبالغة بقكلو" إف الكالـ الفصيح ىك الكالـ الظاىر

البيِّف,ك أعني بالظاىر البيِّف أف تككف ألفاظو مفيكمة بحيث ال يحتاج أحد في فيميا إلى
كتاب لغة ,بينما البالغة شاممة األلفاظ كالمعاني ,كىي أخص مف الفصاحة,كاإلنساف مف
الحيكاف ,فكؿ إنساف حيكاف ,كليس كؿ حيكاف إنساف ,كالبالغة ال تككف إال في المفظ كالمعنى

معان بشرط التركيب ,ألف المفظة الكاحدة ال يطمؽ عمييا اسـ البالغة ,بينما يطمؽ عمييا اسـ
الفصاحة,إذ يكجد فييا الكصؼ المختص بالفصاحة كىك الحسف ,كأما كصؼ البالغة فال

يكجد في المفظة الكاحدة لخمكىا مف المعنى الذم ينتظـ كالمان.

()5انثؽرز٘،دٕٚاٌ شعز،عُُ ٙترؽمٛمّ ٔشزؼّ ٔانرعهٛك عه ّٛؼظٍ كايم انظٛزـ،ٙدار انًعارؾ
تًظز،ط.309/2،5
()3انظاتك.928/929
()2تذٔ٘ طثاَح،عهى انثٛاٌ،دار انصماـح نهغثاعح ٔانُشز ٔانرٕسٚع.ص.9
( )5شٕل ٙضٛؿ ،انثالؼح ذغٕر ذارٚخ،دار انًعارؾ،انماْزج،ط،9ص.30
()1انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،انغثعح األٔنٗ،دار انكرة انعانًٛح،تٛزٔخ عاو ،5502ص.551
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استََوى َع َمى ا ْل َع ْر ِ
ش ُي ْغ ِشي المْي َل
كيضرب ابف األثير مثالن عمى ما يقكؿ,قكلو تعالى(:ثُم ْ
(ُ)
الن َي َار َي ْطمُ ُب ُو َح ِثيثًا)

فإف كؿ كممة مف ىذه اآلية الكريمة بمفردىا فصيحة ,ألنيا معمكمة المعنى,بينما البالغة ىي

في اجتماع ىذه المعاني الفصيحة بصكرتيا البالغية".

(ِ)

كمف خالؿ ما تقدـ مف تعاريؼ نممح أنيا جميعان تقكـ عمى أساسي المفظ كالمعنى ,فأغمب
التعاريؼ تؤكد أف البالغة ىي إيصاؿ المعنى المراد إلى قمب السامع مع التعبير عنو

بأسمكب جميؿ ب استثناء تعريفي القزكيني كابف المقفع ,حيث رأل ابف المقفع أف البالغة ىي
اإليجاز.
كما نالحظ أيضان أف بالغة المغة المكتكبة ,كالمقركءة كالمسمكعة ,ليست عممان قائمان

بذاتو,كانما ىي حمية يتكج بيا الكالـ,مف خالؿ استعماؿ المفظ فيما كضع لو ,في حاؿ ما

يعرؼ بالبياف كال بديع ,أك تنقية كتنقيح الكالـ أك زنتو قبؿ النطؽ بو أك كتابتو ,ليطابؽ
مقتضى الحاؿ في عمـ المعاني ,كمف ثـ نجد أف األمثمة التي أتى بيا الميتمكف

بالبالغة_دراسة كتأليفا_ كميا مف القرآف الكريـ ,كمف النصكص الشعرية كالنثرية قديميا
كحديثيا ,فالدارسكف الذيف لـ َّ
يطمعكا عمى التراث المغكم ,كما بو مف صكر كأخيمة ك أساليب
مكسكة بآللئ تشرئب ليا العقكؿ كالقمكب ,ال يستطيعكف إدراؾ ما يرمى إليو المتحدث أك
َّ

الكاتب مف معنى أك مغزل.

فميست البالغة إال فنا مف الفنكف يعتمد عمى صفاء االستعداد الفطرم,كدقة إدراؾ

الرساـ إال
الجماؿ,كتبيف الفركؽ الخفية بيف صنكؼ األساليب,كليس ىناؾ فرؽ بيف البميغ ك ٌ
أف ىذا يتناكؿ المسمكع مف الكالـ,كذلؾ يشاكؿ بيف المرئي مف األلكاف كاألشكاؿ,أما في
ىـ برسـ صكر َّ
ة,فكر في األلكاف المالئمة ليا,ثـ في تأليؼ
غير ذلؾ فيما سكاء,فالرساـ إذا َّ
ىذه األلكاف,بحيث تجتمب األبصار,كتثير الكجداف.كالبميغ إذا أراد أف ينشئ قصيدة أك مقالة

( )5األعزاؾ (.)15
( )3عزـاخ يغزظ،ٙانعايع نفٌُٕ انهؽح انعزتٛح ٔانعزٔع،انغثعح األٔنٗ،يإطظح انكرة انصماـٛح
تٛزٔخ.5505،
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َّ
خطبة,فكر في أجزائيا ثـ دعا إليو مف األلفاظ كاألساليب أخفيا عف السمع كأكثرىا
أك
اتصاال بمكضكعو,ثـ أقكاىا أث ار في نفكس سامعيو كأركعيا جماال.

(ُ)

فالبالغة تمكف اإلنساف مف استعماؿ المغة استعماال سميما في نقؿ أفكاره كمشاعره,كتيسر لو
التعبير عنيا كنقميا إلى اآلخريف,كتنمي لديو القدرة عمى فيـ األفكار كالتذكؽ األدبي لؤلعماؿ

األدبية,كادراؾ مكاطف الجماؿ فييا.كما تمكنو مف نقدىا كالمفاضمة بينيا كالتمييز بيف الجيد
كالرد منيا,كما تساىـ في تنمية الخياؿ األدبي,كتسمك بالعكاطؼ كترقؽ الكجداف,كتساعد في
الكقكؼ عمى ما في األدب مف ركائع الكالـ كمآثر اآلداب.

كال يخفى ما لمبالغة مف أىمية كبيرة,خيث تسيـ في تككيف الذكؽ األدبي كتنميتو,كتشكؿ

الجانب المكضكعي في عممية النقد,كما أنيا تمكف صاحبيا مف معرفة أسرار اإلعجاز
البالغي في اآل يات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة,كليا دكر عظيـ في اإلسياـ في تقكية

الجانب اإليماني لدييـ,كصقؿ قدراتيـ المغكية كالبالغية,إضافة إلى ذلؾ القدرة عمى استيعاب

المعاني كاألفكار التي تشتمؿ عمييا األعماؿ األدبية,كادراؾ المرامي كاألغراض الكامنة كراء
الدالالت المباشرة لؤللفاظ كالعبارات التي تتشكؿ منيا النصكص األدبية..كىي في جانب آخر
تعمؿ عمى تككيف رأم نقدم لدل صاحبيا تمكنو مف تقكيـ النصكص الشعرية كنقدىا,كينمك
لديو خياؿ أدبي زاخر بالصكر كاألخيمة.

كيشترط في البميغ أف يككف صاحب مكىبة,كذىف ثاقب,كيتجمى ذلؾ مف خالؿ تفكيره في

المعاني التي تجكؿ في نفسو كخاطره,بشرط أف تككف صادقة قكية نابعة مف صميـ
قمبو,كيضفي عمييا ذكقو السميـ في التنسيؽ ةحسف ترتيب كتأليؼ,فإذا تحقؽ لو ذلؾ يصبح
بمقدكره انتقاء أحسف األلفاظ كأركع العبارات مع قدرتو عمى التعبير بأسمكب كاضح كجميؿ,لو

أثر عمى السا مع,كما ال يخفى عمى البميغ أف تككف لو ثركة لغكية كثقافة نحكية,كالمسألة
باختصار ىي "بالغة المتكمـ ىي ممكة راسخة في النفسيقتدر صاحبيا بيا عمى تأليؼ كالـ
بميغ في أم معنى يريده"

(ِ)

( )5انعارو ٔأي 5915،ٍٛانثالؼح انٕاضؽح،دار انًعارؾ،انماْزج،ص .9-8
()3عثذِ عثذ انعشٚش لهمٛهح،انثالؼح االطغالؼٛح،دار انفكز انعزت،ٙيظز،ط2،5993و،ص.25-20
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كقد أقر ذلؾ بعض مف كتبكا في تدريس البالغة لمناطقيف بالعربية ,يقكؿ صاحب

كتاب"اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية" إف تدريس البالغة ليس مقصكدان لذاتو ,كانما
ىك كسيمة لغاية أسمى ,ىي تربية ممكة الذكؽ لدل الطالب كتنميتيا كتطكيرىا ,لتعينيـ عمى

تذكؽ األدب كاالستمتاع بو كتمييز غثو مف ثمينو ,كتكسيع أفقيـ الفني كخياليـ األدبي,

فيستشعركا الجماؿ ,كيدرك از مكاطف اإلبداع .)ُ(....

كيمكف القكؿ إف البالغة تقكـ عمى أساس المفظ كالمعنى معا,كتأليؼ األلفاظ تأليفا يمنحيا قكة

كتأثيرا,ثـ بجانب ذلؾ دقة في اختيار الكممات كاألساليب عمى حسب مكاطف الكالـ
كمكضكعاتو,كحاؿ السامعيف ,كنفسياتيـ المييمنة عمييـ.فالبالغة ىي طريؽ المتكمـ إلى
أعماؽ السامع كتفسو.

( )5عًار طاو،اذعاْاخ ؼذٚصح ـ ٙذذرٚض انهؽح انعزتٛح،تٛزٔخ ،يإطظح انزطانح،3003ص.359
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المبحث الثاني
نشأة عمم البالغة ومراحل تطوره:
ليس ىناؾ عمـ مف العمكـ برز إلى الحياة مكتمؿ األصكؿ ,كانما يبدأ بمبنة أك لبنات ,ثـ
تتكاثر ىذىالمبنات ,كتتطكر بجيكد المشتغميف بذلؾ العمـ.

(ُ)

كما يصدؽ عمى العمكـ يصدؽ عمى البالغة حيث ,إنيا مرت بعدة مراحؿ حتى صارت عمما
لو قكاعد كأصكؿ كىذه المراحؿ ىي:
أوال:المراحل:
-1مرحمة النشأة :

امتدت ىذه المرحمة مف العصر الجاىمي حتى بداية القرف الثاني اليجرم ,حيث اتسمت
الدربة كالتثقيؼ تارة أخرل,فالعرب
البالغة فييا باالعتماد عمى الطبع كالسميقة تارة,كعمى ٌ
بطبعيـ األصيؿ كفطرتيـ السميمة اشتيركا منذ العصر الجاىمي بالفصاحة كالبالغة كالتمتع
بسالمة الذكؽ في معالجة الكالـ مف اختيار لؤللفاظ ,كاجتالب لممعاني ,كالمالئمة بيف المفظ
كالمعنى,كحسف التركيب كاجادة التصكير ,كما اشتيركا بالبعد عف فضكؿ القكؿ,كالحشك,
كاإلسياب.

(ِ)

كاذا انتقمنا مف العصر الجاىميإلى عصر صدر اإلسالـ فمف نجد اختالفا كبي ار بيف بالغة ىذا

العصر كذاؾ ,فقد كاف العرب في صدر اإلسالميكفكف المفظ كالمعنى حقٌيما ,كيصمكف إلى
الغرض في إيجاز أك إطناب أك مساكاة عمى حسب ما يقتضيو المقاـ,كما كاف العرب ال

يحفمكف بالسجع إال ما أتت بو الفصاحة في أثناء الكالـ.

(ّ)

رقي البالغة,فيك أبمغ كتاب في أغراض المغة
,ككاف لنزكؿ القرآف الكريـ أثر بعيد المدل في ِّ
(ْ)
العربية كمع ػ ػ ػػانييا كألفاظيا كأساليبيا.

()5شفٛع انظٛذ،انثؽس انثالؼ ٙعُذ انعزب ،دار انفكز انعزت،ٙانماْزج،يظز ،ط3،5999و.ص.9 :
()3عثذ انمادر ؼظ،ٍٛـٍ انثالؼح،ص. 8 :
()2عثذ انمادر ؼظ،ٍٛأشز انُؽاج ـ ٙانثؽس انثالؼ،ٙدارَٓضح،انماْزج  ،يظز ،دخ،دط ،ص.53 :
()5عائشح ؼظ ٍٛـزٚذ،يُٓط انثؽس انثالؼ،ٙدار لثاء  ،انماْزج،يظز،ط5،5999و،ص95. :
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أما في العصر األمكم نجد التابعيف الذيف تتممذكا عمى يد الصحابة  ,مف الذيف ليـ باع في

ككض حكا كثي ار مما خفي مف معانيو  ,كما حكاه
فتكؿ مكا فيو ,
في تفسير القرآف الكريـ ٌ ,
ٌ
نظمو مف أسرار كلطائؼ  ,ككاف الزدىار األدب في ىذا العصر أثر كاضح في كثرة
المالحظات البيانية ,كنضجيا ,كعمقيا ,كانتقاليا مف طكر إلى طكر  ,ككضكح الكثير مف

أسرار التراكيب  ,ككسائؿ جكدة األدب ,كركعتو ,كالتيعي ٌد ت مقاييس كأصكالن لعمـ البالغة
(ُ)
فيما بعد.
: -2مرحمة النمو:

في العصر العباسي اتسعت المالحظات البالغية ألسباب مختمفة,منيا ما يعكد إلى تطكر

النثر كالشعر بتطكر الحياة العقمية كالحضارية ,كمنيا ما يعكد إلى نشكء طائفتيف مف
ميف,عنيت إحداىما بالمغة كالشعر مف أمثاؿ ابف المقفع(تُْٓىػ) ,كالكزير جعفر بف
المعمٌ
ي
يحيى البرمكي(تُٕٖىػ) ,كالشاعر بشار بف برد(تُٖٔق),فمقد أكثر ىؤالء الكتاب
كالشعراء مف مالحظاتيـ البالغية ,كعنيت الطائفة األخرل كىـ المتكممكف بالخطابة كالمناظرة
,كاحكاـ األدلة كدقة التعبير كركعتو  ,فقد عي نكا بمسائؿ البياف كالبالغة مف أمثاؿ الحسف
(ِ)
البصرم(تَُُق),ككاصؿ بف عطاء(تُُّق) كعمرك بيف عبيد(تُّْىػ).
كقد أخذ النقاد كاألدباء كالكتٌاب يحاكلكف فيـ أسرار بالغة الكالـ ,ككضع أصكؿ مكجزة تحدد
آراءىـ في جماؿ األسمكب,منذ ٌأكؿ العصر العباسي ,كفي مقدمة ىؤالء أبك عبيدة معمر بف

المثنى البصرم(َِٗ ىػ) ,الذم اتخذ تفسير القرآف طريقا إلى كشؼ الظكاىر البالغية ,فقد
سألو سائؿ في مجمس الفضؿ بف الربيع(َِٖىػ) كالي البصرة عف قك لو تعالى ﴿طمعيا كأنو

رؤكس الشياطيف﴾(سكرة الصافات:آية ٓٔ) (حيث قاؿ السائؿ :إنما يقع الكعد كاإليعادبما قد

يعرؼ مثميو,كىذا لـ ييعرؼ ,فأجاب أبك عبيدة  :إنما كمٌـ ا﵀ العرب عمى قدر كالميـ,أما
سمعت قكؿ امرئ القيس :
أيقتمني كالمشرفي مضاجعي ...كمسنكنة زرؽ كأنياب أغكاؿ

(ّ)

()5ـٕس٘ عثذ رتّ عٛذ،انًماٛٚض انثالؼٛح،دار انصماـح ،انماْزج ،يظز،دط5982،و  ،ص.99-99 :
()3شٕل ٙضٛؿ،انثالؼح ذغٕر ٔذارٚخ،ص.22-32-33-35 :
()2ايزؤ انمٛض،دٕٚاَّ،خ يظغفٗ عثذ انشاـ، ٙدار انكرة انعهًٛح،نثُاَظ1،،3005و ،ص.531:
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أكعدكا بو ,فاستحسف الكالي كالسائؿ
كىـ لـ يركا الغكؿ
قط,كلكنو لما كاف أمر الغكؿ ييكليـ ي
ٌ
قكلو ,فكضع أبك عبيدة كتابو "مجاز القرآف"في البصرة(ُ),كقد ذكر في كتابو السابؽ الكثير

مف اآليات القرآنية ,كحمؿ بالغتيا ,كمف الذيف شارككه ىذا العبء أبك عمر عثماف بف بحر

الجاحظ الذم جمع في كتابو "البياف كالتبييف" الكثير مف بالغات العرب  ,كأبك العباس عبد
اا﵀ بف المعتز الخميفة العباسي الذم ذكر في كتابو "البديع" ثمانية عشر لكن نا بالغي نا  ,كابف

سالـ الجمحي(ِِّىػ) صاحب كتاب "طبقات الشعراء" كقدامو بف جعفر(ّّٕىػ)صاحب
كتابي "نقد النثر" ك"نقد الشعر"  ,ثـ أبك ىالؿ العسكرم صاحب كتاب "الصناعتيف" ,ك أبك

بكر الباقالني(َِْىػ) صاحب كتاب "إعجاز القرآف"  ,كسكاه
-3مرحمة االزدىار:

تجمع الدراسات البالغية العربية عمى أنازدىار البالغة كاف عمى يد عبد القاىر

الجرجاني(تُْٕىػ)كالزمخشرم(تّٖٓىػ) ,فقد كضع عبد القاىر نظريتي عممي

المعانيكالبياف كضعان دقيقان ,في كتابيو "دالئالإلعجاز" ك"أسرار البالغة(ِ),كأكؿ مف كضع
مناىج بحكث عمـ البالغة العربية عمى كجو التحقيؽ(ّ).

ثـ أتى الزمخشر م بعد ذلؾ مطبقا آلراء عبد القاىر البالغية في تفسير آم القرآف الكريـ

في كتابو "الكشاؼ,بؿ جاء بآرائو البالغية.
:4مرحمة التعقيد والجمود:

تبدأ ىذه المرحمة بمجيء أبي يعقكب السكاكي(تِٔٔ (في أكاخر القرف السادس اليجرم ,
إلى قبيؿ النيضة الحاضرة  ,كىك عصر شاعت فيو العجمة ,إال عند بقية مف العمماء

,فتعثرت البالغة كالتكت بياالسبؿ.

(ْ)

()5اتٍﺧهكأٌ،ـٛاخ األعٛاٌ ٔأَثاء أتُاء انشياٌ ،خ ئؼظاٌعثاص،دارطادر،تٕٚخ،نثُاٌ ،:5999،
.329/1
()3انثالؼح ذغٕر ٔذارٚخ ،شٕلٙضٛؿ  ،ص .590
()2انخظٛة انمشٔ ،ُٗٚاإلٚضاغ ـ ٙعهٕو انثالؼح،ذؽمٛك يؽًذعثذ انًُعى ﺧفاظ،ٙدار انكراب
انهثُاﱐ ،تٚزٔخ،5991ط.50/5 ،5
()5يؽًذ َاٚم أؼًذ،انثالؼح ت ٍٛعٓذ،ٍٚدار انفكز انعزﰊ ،،انماْزج،يظز5995 ،و ،د ط ،ص:
.33-35
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فاتسمت البالغة في ىذه المرحمة بالتمخيص تارة,كبالشرح تارة أخرل دكف إضافة إلى

المؤلفاتمخصت كتب سابقة مثؿ"نياية اإليجاز" لمفخر
البالغة,حيث نجد العديد مف
ٌ

الرازم(تَٔٔىػ),ك"المثؿ السائر" البف األثير(تّٕٔىػ) ك"المفتاح "لمسكاكي " ك "تمخيص

المفتاح" لمخطيب القزكيني(تّٕٗىػ) ,بينما نجد في الجانب اآلخر العديد مف الكتب التي

شرحت كتبان سابقة أمثاؿ كتاب "اإليضاح" لمخطيب القزكيني ككتاب "األطكؿ" لعصاـ الديف
اإلسفراييني(تُٓٗ ىػ) ككتاب "المطكؿ" لسعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني

(تِٕٗىػ).

(ُ)

فالبالغيكف بعد عبدالقاىر كالزمخشر م لـ يأتك ا بجديد في مباحثيـ البالغية ,فيـ قمما
أضافكا جديدا إال تعقيدات شتىٌ ممف قر ؤ كه في الفمسفة كالمنطؽ ,كبذلؾ تحجرت قكاعد

البالغة كتجمدت.

(ِ)

:5مرحمة النيضة والبعث:

استمرت مرحمة التعقيد كالجمكد إلى بداية النيضة ,فمما كانت النيضة األدبية الحديثة,

كأشرقت في الشرؽ شمس العمكـ كالفنكف مرة أخرل,كانتبو محمد عبده(تَُٓٗـ) إلى كتب
عبد القاىر ,فابتعثيا مف مرقدىا,كنشر دررىا في جدراف األزىر ,فكاف ذلؾ إيذانا بإقباؿ عيد
جديد لمبالغة العربية.

(ّ)

ثانيا:مدارس عمم البالغة:

أثرت في البالغة العربية ثالث مدارس ىي:

ُ -المدرسة الكالمية:

أثرت الفمسفة بمنطقيا ككالميا في البالغة العربية ,ذلؾ أف المتكمميف كضعكا المصطمحات,
كأمدكا بيا البالغة أثناء نمكىا كتككينيا,ككضع أسسيا كتدعيميا,كجعميا نشاطا خاصا قائما

بذاتو,كأسيمكا في ظيكر الفنكف البالغية بالبحث في اإلعجاز بتمثٌاللمنطؽ,كاالعتماد عميو
في األبحاث االعتقادية,كالنزكع إلى الجدؿ الحجاجي,فإننا نجد الحس الفمسفي في

()5انخغٛة انمشٔ،ُٗٚإلٚضاغ ـٗعهٕو انثالؼح،ص.50،55
()3شٕلٙضٛؿ،انثالؼح ذغٕرٔذارٚخ.ص.393،392
()2يؽًذَاٚم أؼًذ ،انثالؼح تٍٛعٓذ.ٍٚص.33
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البياف,كالكالـ عمى األسباب كالمسببات في المجاز المرسؿ,كالكالـ عمى الفاعؿ
الحقيقي,كالفاعؿ المجازم في عمـ المعاني,فاىتمت المدرسة الكالمية بالتحديد الدقيؽ,كالتقسيـ

العقمي,كجعمت التعريؼ جامعا مانعا,كاإلكثار مف األلفاظ الفمسفية كالمنطقية,كأدخمت بعض
مسائؿ الفمسفة الطبيعية كاإلليية كالخمقية,كالكالـ في األلكاف كالطعكـ كالركائح كالحكاس
اإلنسانية كمقرىا,كالكىـ كالخياؿ كالمفكرة كالحس المشترؾ كغيرىا.

(ُ)

كازداد تأثير المنطؽ في البالغة قكة عند المتأخريف ,فالسكاكي(تِٔٔىػ) مثال حيف ألؼ
كتابو "مفتاح العمكـ " ,أردؼ عمكـ البالغة بالبحث المنطقي في الحد كاالستدالؿ ,كعمؿ ذلؾ
بأف "تتبع تراكيب الكالـ االستداللي كمعرفة خكاصيا ,مما يمزـ صاحب عمـ المعاني

كالبياف"(ِ)  ,فقد جعؿ معرفة المنطؽ ضركرية لمف يتعاطى البالغة ,فيك عنده عمادىا الذم
تقكـ عميو ,كمف ثـ تكمـ عمى البالغة كالمنطؽ في كتاب كاحد.

كتتميز ىذه المدرسة بالجدؿ كالمناقشة كالتحديد المفظي ,كالعناية بالتعريؼ الدقيؽ الصحيح,
كالحرص عمى القكاعد المحددة مع اإلقالؿ مف الشكاىد األدبية ,كاالعتماد عمى المقاييس
الفمسفية كالقكاعد المنطقية في الحكـ بحسف الكالـ كجكدتو أك بقبحو كرداءتو دكف نظر إلى
معاني الجماؿ كقضايا الذكؽ,ك قد شاعت المدرسة الكالمية في المناطؽ الشرقية مف الدكلة

اإلسالمية التي قطنيا خميطه مف الفرس كالترؾ كالتتار ,ككانت "خكارزـ" أكبر المناطؽ التي
ظير فييا أقطاب ىذه المدرسة,كػ"الزمػػخشرم"ك"الرازم"ك"أبيالفتػ ػ ػ ػػح المطرزم(تَُٔىػ) "
ك"السكاكي" ك"سعد الديف التفتازاني" ,أما أىـٌ كتب ىذه المدرسة فيي (نقد الشعر) لقدامة بف

جعفر؛إذ يتحدث قدامة عف المديح,فينظر إلى مذىب أفالطكف في أصكؿ الفضائؿ األربع
كأميانيا التي ىي العقؿ,كالشجاعة ,كالعدؿ,كالعفة ,كيرل أف القاصد لمدح الرجاؿ بيذه

الخصاؿ مصيب,كالقاصد إلى مدحيـ بغيرىا مخطئ(ّ),

ٔانرغثٛكٔ،سارج

()5أؼًذيغهٕب،كايمؼظٍ انثطز٘ ،انثالؼح
انعهً،ٙانعزاق5999 ،و،ط،3ص .25 ،20
()3انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،دار انكرة انعهًٛح،تٛزٔخ،نثُاٌ5989،و،ط،3ص.523
()2لذايحتٍظعفزَ،مذ انشعز،خ عثذ انًُعى ﺧفاظ،ٙدار انكرة انعهًٛح،تٛزٔخ ،نثُاٌ،دخ ،د ط،ص
.99
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كيقكؿ أيضا" :إف الغمك عندم أجكد المذىبيف ,كىك ما ذىب إليو أىؿ الفيـ بالشعر كالشعراء

قديما ,كقد بمغني عف بعضيـ أنو قاؿ :أحسف الشعر أكذبو ,ككذلؾ يرل فالسفة اليكنانييف
في الشعر عمى مذىب لغتيـ.

(ُ)

كمف الكتب( البر ىاف في كجكه البياف ) البف كىب الكاتب(تّّٓق) ,ك( دالئؿ اإلعجاز )
لعبد القاىر الجرجاني ,ك"نياية اإليجاز ) لمرازم ,ك(مفتاح العمكـ) لمسكاكي,ك( تمخيص

المفتاح )ك(اإليضاح )لمخطيب القزكيني.

(ِ)

إف ىذا التأثير القكم لتمؾ المداخؿ المنطقية كشركطيا كأقساميا الكضعية ,كالعقميةٌ ,أدل إلى
ٌ
البالغي,نص عمييما أبك ىالؿ العسكرم بقكلو":كليس الغرض
ظيكر مدرستيف في البحث
َّ
صناع الكالـ مف الشعراء
في ىذا الكتاب سمكؾ مذىبالمتكمميف,كانما قصدت فيو مقصد ٌ
كالكتاب,فميذا لـ أطؿ الكالـ في ىذاالفصؿ)ّ(.فالعسكرم يذكر مدرستيف في البحث البالغي
"صناع الكالـ".
ىما :المدرسة الكالمية ,كالمدرسة األدبية,التي يسمييا ٌ
كقد أدل انفصاؿ البالغة عف النقد تحت تأثير الفمسفة,كما يدخؿ تحتيا مف منطؽ ككالـ إلى
ظيكر المنيج التقريرم ,في مقابؿ المنيج الفني التأثٌرم ,كيتميز المنيج األكؿ بأنو منيج
عقمي عممي,يقكـ عمى التٌعاريؼ كالتقاسيـ ,كيصدر عف آراء سابقة في مكضكعات األدب
كمعانيو,كيحاكؿ أف يخضع ليا الشعراء كالكتاب ,مما جعؿ بعضيـ يمقت ىذا النكع مف

التحكـ في اإلبداع.
-2المدرسة األدبية:

ظيرت ىذه المدرسة نتيجة عكامؿ أىميا القرآف الكريـ الذم طبع البالغة بطابع أدبي,كتجمى

ذل ؾ في الشكاىد الكثيرة التي اقتبسيا البالغيكف مف كتاب اا﵀ تعالى,ككاف الكتاب قد سبغكا
ميما في
البالغة بصبغة أدبية,لما امتازكا بو مف أدب جـ كذكؽ سميـ,كلعب الشعراء دك ار ٌ
البالغة أيضا,كما فعؿ عبد اا﵀ ابف المعتز,كتستعمؿ المدرسة المقاييس الفنية في الحكـ
عمى األ دب المتمثمة في الذكؽ,فابف األثير يرل أف مدار عمـ البياف يعتمد عمى الذكؽ
()5انظاتك ص.93
()3أؼًذ يغهٕب،انثالؼح ٔانرغثٛك،ص.23 ،25
( )2أتٕ ْالل انعظكز٘،انظُاعر،ٍٛص.9
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السميـ,كالدربة التي ىي كثرة المدارسة كالخبرة في قراءة فنكف األدب,كقد كاف ابف شيث
القرشي(ٖٗٓىػ) يقرف الكتابة بالبالغة.

(ُ)

كقد أسرؼ أتباع المدرسة األدبية في ذكر الشكاىد كاألمثمة,كاإلقاللمف البحث في التٌعاريؼ
كالقكاعد كاألقساـ,ك ىي تعتمد استعماؿ المقاييس الفنية في الحكـ عمى األدب ,ك عمى الذكؽ

الفني الرفيع كحاسة الجماؿ,أكثر مف اعتمادىا عمى تصحيح األقساـ كسالمة النظر
المنطقي,ك سادت ىذه المدرسة في المناطؽ الكسطى في العالـ اإلسالمي ,مثؿ الع ارؽ
كالشاـ كالمنطقة الغربية في شماؿ إفريقيا,أما أىـ الكتب التي تضمنت آثارىا فيي :كتاب

البديع" البف المعتز"ككتاب"الصناعتيف " لمعسكرم,ككتاب"العمدة"البف رشيؽ,ككتاب"سر

الفصاحة" البنسناف الخفاجي ,ككتاب "أسرار البالغة" لمجرجاني,ككتاب"البديع في نقد
الشعر"البف منقذ,ككتاب"المثؿ السائر",ككتاب"الجامع الكبير"البف األثير,ككتاب" تحرير

التحبير" البف أبي اإلصبع,كتيعني ىذه المدرسة بالتككيف األدبي كالتمريف عمى صناعة الجيد
مف الكالـ,كتربية الذكؽ النقدم,كعندما تخكض في مسألة اإلعجاز تخكض فييا خكضا أدبيا
غالبا,ك قد اقتصد عبد ا﵀ بف المعتز -في كتاب "البديع"-في التٌعاريؼ كساؽ لمفف الكاحد
عشرات األمثمة كالشكاىد مف القرآف الكريـ,كالحديث الشريؼ,ككالـ الصحابة,كالشعر القديـ
كالمحدث,كما أف عبد القاىر الجرجاني في كتابو "أسرار البالغة"تكمٌـ عف أساليب
البياف,كقارف بينيا,كذكر ليا مف الشكاىد مصحكبة بتحميؿ جمالي دقيؽ يزخر بكثير مف
اإلشراقات األسمكبية ,أماابف األثير في كتابو "المثؿ السائر" فقد سار فيو عمى طريقة األدباء

في ذكر الشكاىد ك تحميميا اعتمادا عمى الذكؽ الفني.

(ِ)

كبالرجكع إلى تاريخ البالغة كاستعراض ما كتب فييا إلى عصرنا الحاضر ,نجد أف المدرسة

الكالمية الفمسفية غمبت عمى البحث البالغي؛بسبب ماعمد إليو السكاكي مف كضع الحدكد
كاألقساـ المتشعبة ,بعد أف أخمى عممي المعاني كالبياف مف تحميالتيما الممتعة البارعة
لمنصكص األدبية,كبعد أف سكل قكاعدىما تسكية منطقية عكيصة,حتى ليصبح
()5طاليح ظًعحانععان،ٍٛاذعاْاخ انثالؼحـٗ انمزَ ٍٛانظادص ٔانظاتع انٓعز(ٍٛٚرطانح دكرٕراِ)
،ظايعح يإذح،األردٌ3008،و،ص .83 ،85
()3أؼًذ يغهٕب،انثالؼح ٔانرغثٛك،ص.23 ،25
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المنطؽ,كأيض نا الفمسفة جزءنا منيما ال يتجزأ,ككاف ذلؾ كمو إيذان نا بتحجر البالغة كجمكدىا
جمكدان شديدان,إذ ترسبت في قكاعد كقكالب جافة ,كغدا مف العسير أف تعكد إلييا حيكيتيا
كنضرتيا القديمةُ,كبذلؾ انفصمت البالغة عف النقد كاعتمدت المنيج العقمي التقريرم,

كأصبحت تعميمية معيارية ترمي بقكاعدىا كتقنيناتيا إلى خنؽ اإلبداع ,كىك أمر لو ضرره

الكاضح عمى األدب.

-3المدرسةاألدبيةالكالمية:

ىنالؾ اتجاه يمزج بيف خصائص الكالمييف مف البمغاء,ك بيف أكلئؾ األدباء,ك يظير ىذا في

كتابي عبد القاىر الجرجاني"دالئؿ اإلعجاز"ك "أسرار البالغة"؛ففيو يظير عبد القاىر بميغا
أديبا,يعتمد عمى الحاسة الفنية كتمكيف الذكؽ األدبي,يقكـ بالتحميؿ األدبي التفصيمي,ك يبتعد
عف األسمكب المنطقي االستداللي.

(ِ)

ثالثا:أقسام عمم البالغة العربية:

يقسـ العمماء البالغة ثالثة أقساـ :عمـ المعاني ,كعمـ البياف ,كعمـ البديع.

-1عمم المعاني :تعريفو وم ارحل نشأتو.

مف تعريفات العمماء لعمـ المعاني ككميا ذات معنى متقارب,فيعرفو القزكيني بأنو "عمـ يعرؼ

بو أحكاؿ المفظ العربي التي بيا يطابؽ مقتضى الحاؿ"(ّ).كيعرفو الميداني بقكلو" :ىك عمـ
يعرؼ بو أحكاؿ الكالـ العربي التيتيدم العالمبيا إلى اختيار ما يطابؽ منيامقتضى أحكاؿ

المخاطبيف,رجاء أف يككف ما ينشئ مف كالـ أدبي بميغا".

(ْ)

عمـ المعاني أصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا أحكاؿ الكالـ العربي التي يككف بيا مطابقا لمقتضى

الحاؿ بحيث يككف كفؽ الغرض الذم سيؽ لو(ٓ),فيك العمـ الذم يبحث في تراكيب الكالـ
()5انظاتك ص.252
()3عثذ انماْز انعزظاَٗ،أطزار انثالؼح ،خ يؽًٕد يؽًذ شاكز،دار انًذَٗ،ظذج،انًًهكح انعزتٛح
انظعٕدٚح،ص.228
()2انخغٛة انمشٔ،ُٙٚاإلٚضاغ ـ ٙعهٕو انثالؼح،ص.51
()5عثذانزؼًٍ انًٛذاَ،ٙانثالؼح انعزتٛح،أطظٓا ٔعهٕيٓا ٔـُٕا ،،دار
انمهى،ديشك،طٕرٚا5999،و،ط.528/5،5
()1اؼًذ انٓاشًٗ  ،ظٕاْز انثالؼح ـٗ عهى انًعأَ ٙانثٛاٌ ٔانثذٚع ،دار ئؼٛاء انﱰاز
انعزﰊ،تٛزٔخ ،نثُاٌ،دخ،ط،53ص.59
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كأساليبو ,كاختيار األسمكب الذم يناسب المقاـ ,كيعطي صكرة مطابقة لما في النفس ,ففي
عمـ المعاني يراعى أمراف اثناف ىما :المعنى المراد التحدث عنو ,ثـ المفظ الذم يعبرٌ بو

عف ىذا المعنى ,فإذا اختمؼ المعنى اختمؼ المفظ.

فعمـى المعاني ىك"عمـ ييعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي التي بيا يطابؽ مقتضى الحاؿ,أم ىك
العمـ الذم يبحث أحكاؿ المفظ ,مثؿ التعريؼ كالتنكير,ك ِّ
الذكركالحذؼ,كاإلظياركاإلضمار,
كغير ذلؾ,كيتبينكيؼ تككف ىذه األحكاؿ كاقعة في الكالـ مكقعان تطابؽ دكاعي النفس,كلـ
ً
نسـ ييا الخصائص,أك الكيفيات,أك
تأت زائدة ثقيمة,كال متكمفة كريية ,كىذه األحكاليي التي ٌ
(ُ)
الييئات.
طب,
فكؿ أسمكب مف ىذه األساليب لو غرض بالغي يكصؿ إليو ,يتكافؽ مع حاؿ المخا ى
ال يختمؼ عف مقاـ الذكر,كىذه
كالمعنى الذم يريد المتكمـ التعبير عنو,فمقاـ الحذؼ مث ن
المسائؿ التي يبحثيا عمـ المعاني ىي التي درسيا عبد القاىر الجرجاني,كبسط فييا القكؿ

في كتابو"دالئؿ اإلعجاز"قاصدان شرح نظرية النظـ,ألنو رأل أف عمـ المعاني امتدادان كتطبيقان
النظـ,فعرؼ النظـ فييا بقكلو" :ك اعمـ أف ليس النظـ إال أف تضع كالمؾ
عمميان لنظرية
ٌ
الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك ,كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو ,كتعرؼ مناىجو التينيجت فال

تزيغ عنيا,كتحفظ الرسكـ التي رسمت لؾ فال تخؿ بشيء منيا")ِ(.كقد ربط عبد القاىر بيف

المعنى كالنحك بقكلو":كاف أردت مثاال فخذ بيت بشار بف برد:
(ّ)
ً
َّ
رؤكسيـ ...كأسيافىنا ليؿه تياكل ككاكبو
كأف مثارى النػٍَّق ًع فكؽ

انظر ىؿ يتصكر أف يككف بشار قد أخطر معاني ىذا الكمـ ببالو أفر نادا عارية مف معاني
ك ٍ
النحك التي تراىا فييا ,كأف يككف قد كقع (كأف) في نفسو مف غير أف يككف قصد إيقاع
التشبيو منو عمى شيء ,كأف يككف فكر في (مثار النقع) مف غير أف يككف أراد إضافة األكؿ

إلى الثاني ,كفكر في (فكؽ رؤكسنا) مف غير أف يككف قد أراد أف يضيؼ (فكؽ) ,إلى
()5يؽًذ أتٕ يٕطٗ ،ﺧظائض انرزاكٛة )دراطح ذؽهٛهٛح ظائمعهىانًعاَ،ٙيكرثح ْٔثح
انماْزج،يظز5999،و،ط،5ص.91
ديشك،
()3انماْز انفزظاَٗ،دالئم اإلععاس،خ يؽًذ ٔرضٕاٌ انذاٚح ،دار انفكز،
طٕرٚا3009و،ط:5ص .533
( )2دٕٚاَّ ص.221
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( الرؤكس) ,كفي (األسياؼ) مف دكف أف يككف أراد عطفيا بالكاك عمى (مثار),كفي (الكاك)
مف دكف أف يككف أراد العطؼ بيا,كأف يككف كذلؾ فكر في (الميؿ) مف دكف أف يككف أراد

أف يجعمو نا
خبر (لكأف) ,كفي(تياكل ككاكبو) مف دكف أف يككف أراد أف يجعؿ(تياكل) فعالن
لمككاكب ,ثـ يجعؿ الجممة صفة لميؿ ليتـ الذم أراد مف التشبيو؟ أـ لـ يخطر ىذه األشياء
(ُ)

ببالو إال مر نادا فييا ىذه األحكاـ كالمعاني التي تراىا فييا؟"
لقد حمؿ عمـ المعاني اسـى (النظـ) في بداية نشأتو ,كانتيى باسـ(عمـ المعاني),فاألكؿ
يصكر مجاؿ الكالـ المنظكـ المترابط,كالثاني يصكر الكشؼ عف المعانيكاألسرار التي تحمميا

مقاـ عظيـ,مف
النصكص,كالتي يريد المتكمـ أف يعبرعنيا,فعمـ المعاني عمـه جميؿ ,كمقامو ي
و
و
و
و
ُّ
يجازكا و
كذكر,كا و
كتأخير,كحذؼ و
امف
كفصؿ,كقصر,كخبر كا
,ككصؿ
طناب
تقديم
نشاء,كؿ ذلؾ متز ه

مع ظركؼ إنتاج ذلؾ الكالـ,كسياؽ المقاـ ,الذم تعارؼ عميو أىؿ ىذه الصنعة باسـ

أما
مقتضى الحاؿ فتميُّز القكؿ ,كبالغة الكالـ ,كركعة البياف راجعةه إليو ابتداءن َّ ,

كشي مف غير
تصكر
عممالبياف,كالبديع ,فيما كالكشي عمى أصؿ الثكب,حيث ال يمكف
و
ي
(ِ)
ثكب ,فالثكب ىك عمـ المعاني.
-2عمم البيان تعريفو ونشأتو وأىميتو:
كردت لفظة (البياف ) في القرآف الكريـ في قكلو تعالى  ﴿:ىذا بياف لمناس كمكعظة
لممتقيف﴾سكرة آؿ عمرافُّٖ,كقد اختمؼ في تفسيرىا,فقيؿ":إف البياف في ىذه اآلية الكريمة

يعني "القرآف"(ّ),أما اإلماـ الشافعي(تَِْ ىػ) فيقكؿ" :البياف اسـ جامع لمعاف مجتمعة
األصكؿ متشعبة الفركع,فأقؿ ما في تمؾ المعاني المجتمعة المتشعبة أنيا بياف لمف خكطببيا
ممف نزؿ القرآف بمسانو,متقاربة االستكاء ,كاف كاف بعضيا أشد تأكيدبياف مف بعض ,كمختمفة
عند مف يجيؿ لساف العرب"(ْ).أما قكلو تعالى ﴿:الرحمف.عمٌـ القرآف .خمؽ اإلنساف .عمٌمو

()5عثذ انماْز انعزظاَ،ٙدالئم اإلععاس،ص.289
( )3أؼًذ انٓاشً،ٙظٕاْز انثالؼح،ص.59،12
)2انمزطث،ٙأتٕعثذ اهللا يؽًذانمزطث،ٙخ انرزكٔ ٙعزلظٕط،ٙانعايع ألؼكاو انمزآٌ.يإطظح
انزطانح،تٛزٔخ،نثُاٌ3009،و،ط.222/5،1
( ) 5انشاـع ،ٙيؽًذ تٍ ئدرٚض انشاـع،ٙانزطانح ،ذؽمٛك أؼًذ يؽًذ شاكز ،يغثعح يظغفٗ انؽهثٙ
ٔشزكائّ ،يظز ،د.خ ،ط،5ص.35
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البياف﴾ (الرحمف( ,ْ- ُ :فقد اختمؼ المفسركف في تحديد مدلكؿ (البياف) في ىذه اآليات
يمات,فقيؿ:إنو أسماء كؿٌ شيء ,كقيؿ المغاتكمٌيا,كقيؿ:بياف الحالؿ كالحراـ,كاليدل
الكر
ٌ
كالضاللة,كقيؿ:الكالـ كالفيـ,كقيؿ :لساف كؿٌ قكـ الذم يتكممكف بو,كقيؿ:الكتابة كالخط

(ُ)
يميز اإلنساف عف سائر
كالقمـ .كيذىب الزمخشرم(ّٖٓىػ) إلى ٌ
أف "البياف" ىنا,ما ٌ
(ِ)
عما في الضمير.
الحيكاف,كىك المنطؽ الفصيح المعرب ٌ
إف كممة "البياف" تدؿ عمى الممكة التي خمؽ اا﵀ تعالى عمييا اإلنساف,كائنا قاد ار عمى التعبير
ٌ

عما في نفسو,كالتأثير في مف حكلو مف بني جنسو.

أف البياف "
أما "البياف" لغة فيك الظيكر كالكضكح كالكشؼ,فقد جاء في معجـ مقاييس المغة ٌ
مف بانالشيء كأباف,إذا اتضح كانكشؼ ,كفالف أبيف مف فالف,أم :أكضح منو كالما(ّ).كفي
كضحتو,كاستباف الشيء
بيف,كأبنتو أنا,أم
ٌ
لساف العرب"باف الشيء بيانا اتضح ,فيك ٌ
(ْ)
البيف مف الرجاؿ,الفصيح,كقاؿ بعضيـ:رجؿ
ظير,كاستبنتيأنا عرفتو,كالتبييناإليضاح" .ك ٌ

ٌبينكجيير إذا كاف ٌبيف المنطؽ كجيير المنطؽ(ٓ).
كعندما بدأت حركة الجمع كالتأليؼ في مختمؼ العمكـ اعتنى الباحثكف بتدارس كممة

دكف كممة"البياف"كاستعمميا ىك
(البياف),كتحديد مدلكليا ,كتفصيؿ أدكاتيا,كأكؿ مف ٌ
الجاحظ(ت ِٓٓ ىػ)إذ جعميا عنكانا ألحد كتبو كىك" البياف كالتبييف",كتحدث عنحدكد
البالغة,كبث أقساـ البياف كالفصاحة في تضاعيؼ ىذا الكتاب,كنشرىا في أثنائو(ٔ).كقد ذكر
الجاحظ:قمت لجعفر بف يحيى:ما البياف؟فقاؿ ":أف يككف االسـ يحيط بمعناؾ,كيجمي عف

مغزاؾ ,كتخرجو عف الشركة,كال تستعيف عميو بالفكرة,كالذم ال بد لو منو,أف يككف سميما مف

( )5انمزطث،ٙانعايع ألؼكاو انمزآٌ59 ،ص.528 :
()3انشيخشز٘،انكشاؾ،خ ﺧهٛم يؽًٕد شٛؽا،دار انًعزـح 3009،و ،ط، 2ص.5099:
( ) 2اتٍ ـارص،يععى يماٛٚض انهؽح،خ عثذ انظالو ْارٌٔ،دار انفكز نهغثاعح ٔانُشز ،ص 238:يادج
( ت.)ٍٛ
()5اتٍ يُظٕر،نظاٌ انعزب،انًط،52ص، 98-99يادج"ت."ٍٛ
()1انخهٛم تٍ أؼًذ انفزاْٛذ٘ ،يععى انع،ٍٛخ عثذ انؽًٛذ ُْذأ٘ ،دار انكرة
انعهًٛح،تٛزٔخ،نثُاٌ3002،،و ،ط 5ص.599:
()9انعاؼظ،انثٛاٌ ٔانرث،ٍٛٛخ عثذ انظالو ْارٌٔ،ض.3- 5
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التكٌمؼ,بعيدا عف الصنعة ,بريئا مف التعقد,غنيا عف التأكيؿ  ...كىذا ىك تأكيؿ قكؿ
األصمعي":البميغ مف طبؽ المفصؿ,كأغناؾ عف المفسر.

(ُ)

بأنو الداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي"(ِ),أك ىك" اسـ جامع لكؿ
عرؼ الجاحظ "البياف" ٌ
كقد ٌ
شيء كشؼ لؾ قناع المعنى,كىتؾ الحجاب دكف الضمير,حتى يغضي السامع إلى
حقيقتو,كييجـ عمى محصكلو كائنا مف كاف ذلؾ البياف ,كمف أم جنس كاف الدليؿ  ...فبأم

شيء بمغت اإلفياـ,كأكضحت عف المعنى,فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع"(ّ).

فالبياف,إذف,يدؿ عمى الكض كح كاإلبانة في القكؿ الممفكظ كالمكتكب,أكاإلشارة أك الييئة التي
يبدك عمييا الشيء,كىذا مايطمؽ عميو داللة الحاؿ,كمف معاني البياف اإلعراب عما في النفس
مف خكاطر كأفكار,كمنيا مضاىاة معنى الفصاحة كالبالغة في جماؿ التعبير كتماـ

الداللة(ْ).

البيانكقسمو بقكلو"
الرٌماني (ت ّٖٔىػ) في رسالتو"النكت في إعجاز القرآف" فقد عرؼ
ٌ
أما ٌ
تميز الشيء مف غيره في اإلدراؾ,كالبياف عمىأربعة
ىك اإلحضارلما يظير بو ٌ

أقساـ:كالـ,كحاؿ,كاشارة,كعالمة.

(ٓ)

تضـ
كأما أبك ىالؿ العسكرم (تّٓٗىػ)فقد تناكؿ في كتابو(الصناعتيف) مباحث بالغية
ٌ
كتميز الكالـ جيده مف رديئو ,كمعرفة صفة
عشرة أبكاب ,تناكؿ فييا :البالغة ,كالفصاحةٌ ,

الكالـ ,كترتيب األلفاظ ,كحسف النظـ ,كجكدة الرصؼ ,كاإليجاز كاإلطناب,كحسف األخذ,

كحؿ المنظكـ ,كالتشبيو ,كاألسجاع ,كاالزدكاج ,كالبديع ,كمبادئ الكالـ كمقاطعو ,كعالج
ٌ
مكضكعات عمـ البياف ,كالتشبيو كاالستعارة كالمجاز كالكناية كالتعريض,كاف اعتبرىا,عدا

التشبيو ,مف أقساـ البديع(ٔ).

()5انثٛاٌ ٔانرث ،ٍٛٛانعاؼظ ،ض5ص.509:
( )3انظاتك.19/5
()2انظاتك.99/5
()5يؽًذ ْذارج،ـ ٙانثالؼح انعزتٛح(عهى انثٛاٌ)،دار انعهٕو ،تٛزٔخ،نثُاٌ5989،و،،ط، 5ص.52
()1انزياَّ،ٙانُكد ـ ٙئععاس انمزآٌ،خ يؽًذ ﺧهؿ ٔيؽًذ طالو ،دار انًعارؾ
،يظز5999،و،ط ،2ص.509:
()9أتٕ ْالل انعظكز٘ ،انظُاعر ،ٍٛخ يؽًذ انثعأ٘ ٔيؽًذ ئتزاْٛى ،دار ئؼٛاء
انكرة5913،و،ط.5
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أف
أما ابف رشيؽ القيركاني(ت ّْٔىػ) في كتابو (العمدة) فقد نقؿ تعريؼ الرماني,كىكٌ :
البياف الكشؼ عف المعنى حتى تدركو النفس مف غير عقمة,كانما قيؿ ذلؾ,ألنو قد يأتي

التعقيد في الكالـ الذم قد يدؿ,كال يستحؽ اسـ البياف"(ُ).

أف
كعبارة ابف رشيؽ في تعريفو البياف" الكشؼ عف المعنى " قريبة مف عبارة الجاحظ " ٌ
البياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى "كما ييفيـ مف كالـ ابف رشيؽ كأمثمتو في
البياف,أنو السالسة كالجزالة كالبعد عف التعقيد كالتنافر كاإلبياـ في إفادة المعنى ,كالبياف عنده
فف مف فنكف البالغة,كالمجاز كاالستعارة كالتشبيو كاإلشارة,كالتتبيع كالتجنيس كالترديد(ِ).

أما عبد القاىر الجرجاني (ت ُْٕىػ) في كتابيو( دالئؿ اإلعجاز ك أسرار البالغة) فيقكؿ":
ٌإنؾ ال ترل عمما ىك أرسخ أصال ,كأبسؽ فرعا,كأحمى جنى,كأعذب كردا,كأكرـ نتاجا,كأنكر
الدر"(ّ).
سراجا مف عمـ البياف,الذم لكالىمـ تر لسانا يحكؾ الكشي ,كيصكغ الحمي,كيمفظ ٌ

عما في النفس كالداللة عميو بركية كفكر,
مما يعني ٌ
أف البياف,عنده,ىك الكشؼ كاإليضاح ٌ
أف البيفٌ الفصيح كالبميغ البارع ىك الذم يعرؼ أكضاع المغة كالمغزىمف كؿ لفظة كنطقبيا
كٌ
ك ٌأداىا بأجراسيا كحركفيا"(ْ).

غير حاؿ البياف العربي,ك كضع
كأما الس ٌكاكي(ت ِٔٔىػ) في كتابو(مفتاح العمكـ) فقد ٌ
كقسميا إلى المعاني كالبياف ,كألحؽ بيما المحسنات,
لمبالغة العربية قكاعدىا المنطقيةٌ ,
ككضع لكؿ قسـ تعريفا جامعا مانعا,كحدد مباحثو كفنكنو,كقد كضع لمبالغييف التعريؼ
أف البياف ىك معرفة إيراد المعنى الكاحد في طرؽ مختمفة بالزيادة في كضكح
األخير لمبيافٌ " :
الداللة عميو كبالنقصاف بالدالالت الكضعية,ليحترز بالكقكؼ عمى ذلؾ عف الخطأ في
مطابقة الكالـ لتماـ المراد منو(ٓ).

() 5اتٍ رشٛك،انعًذج ـ ٙيؽاطٍ انشعز ٔآداتّ ،خ يؽ ٙانذ ٍٚعثذ انؽًٛذ ،دار انعٛم 5985،و،،ط1
،ض5ص . 315:
()3اتٍ رشٛك،انعًذج ـ ٙيؽاطٍ انشعز ٔآداتّ،ص.222-391 :
( )2عثذ انماْز انعزظاَ،ٙدالئم اإلععاس،ص.92:
( )5انظاتك ص.95
( )1انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،خ َعٛى سرسٔر ،دار انكرة انعهًٛح،تٛزٔخ،نثُاٌ5989،و،ط،3
ص.239:
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كالمراد ب"معرفة إيراد المعنى الكاحد في طرؽ مختمفة "مجمكعة القكاعد كالضكابط كالقكانيف
التي يعرؼ بيا إيراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة كقكاعد التشبيو,كضكابط االستعارة كالمجاز

يؤدل بيا المعنى الكاحد في كضكح
المرسؿ,كقكانيف الكناية,كالمراد باختالؼ الطرؽ التي ٌ
أشد كضكحا,كقد أدخؿ السكاكي الدالالت في
الداللة عميو,أف يككف بعضيا كاضحا كبعضيا ٌ
تقسيـ مكضكعاتو,كبحث في ىذا الباب ثالث دالالت لؤللفاظ:داللة المفظ عمى تماـ ما كضع

كتسمى "داللة المطابقة ",كىي داللة المفظ عمى تماـ ما كضع لو في المغة,كداللة " أسد"
لو,
ٌ
كسميت داللة المفظ عمى معناه الكضعي"داللة مطابقة" ,لتطابؽ المفظ
عمى الحيكاف المفترسٌ ,
كالمعنى,بحيث إذا أطمؽ المفظ فيـ السامع معناه,كال يفتقر العقؿ في إدراؾ المعنى مف المفظ

إلى شيء آخر غير الكضع,كداللة المفظ عمى جزء ما كضع لو أك جزء مسماه,كتسمى"داللة

بذلؾ,ألف الجزء المفيكـ مف
التضميف",كداللة البيت عمى الجدار أك السقؼ فقط,كسميت
ٌ
المفظ ىك ضمف المعنى الكمي ,فيدرؾ عند فيمو,إذ إنالعالـ بكضع المغة يفيـ مف المفظ أكرد
معناه الكضعي ,كيستتبع ذلؾ فيـ جزء معناه ,كعمى ىذا ال تككف ىذه الداللة كضعية ,فيأتي

فييا التفاكت في درجة الكضكح ,ك داللة المفظ عمى الزـ معناه,كتسمى"داللة االلتزاـ" ,كىي
داللة المفظ عمى معنى خارج عمى المعنى الذم كضعو لو كاضع المغة,الزـ لو في

الذىف,كىذا المزكـ الذىني قد يككف مبنيا عمى مجرد النظر العقمي ,دكف تدخؿ عي رؼ أك
اصطالح,كقسـ السكاكي ىذه الدالالت إلى كضعية,كفييا داللة المطابقة,كالثانية عقمية,
ٌ
كفييا داللتا التضميف كااللتزاـ ,فأصبحت أخي ار داللة "البياف"محدكدة في نطاؽ مباحث ثالثة

أساسية ىي:

التشبيو بأنكاعو,كالمجاز بأنكاعو,ثمالكناية(ُ).

أىمية عمم البيان:

نكه البالغيكف العرب القدامى بأىمية البياف,كفي مقدمتيـ عبد القاىر الجرجاني بقكلو":ثـ ٌإنؾ
ٌ
ال ترل عمما ىك أرسخ أصال,كأبسؽ فرعا,كأحمى جنى,كأعذب كردا,كأكرـ نتاجا,كأنكر سراجا
مف عمـ البياف الذم لكاله لـ تر لسانا يحكؾ الكشي,كيصكغ الحمي,كيمفظ الدر,كينفث

( )5انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو.225-239،
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السحر,كيقرم الشيد,كيريؾ بدائع مف الزىر,كيجنيؾ الحمك اليانع مف الثمر,كالذم لكال تحفٌيو
بالعمكـ كعنايتو بيا,كتصكيره إياىا,لبقيت كامنة مستكرة,كلما استبنت ليا يد الدىر صكرة,

السرار بأىمٌيا,كاستكلى الخفاء عمى جممتيا,إلى فكائد ال يدركيا اإلحصاء,كمحاسنال
ك
الستمر َّ
ٌ
يحصرىا االستقصاء"(ُ).
فالبياف – بنكعيو المقنع كالمؤثر -يفسر المالمح الجمالية التي تبدك في قصيدة الشاعر,أك

خطبة الخطيب,أك رسالة الكاتب,أك مقالة المتكمـ,كيخدـ األدب ُّ
كيمده بأسباب القكة كالجماؿ
ح,كيقكمو,كيشحذ الممكات الفنية لصناعة األدب,كتقكية ممكة النقد كالنظر
كالكضك
ٌ
نة,كينبو إلى مكاطف الحسف كالجماؿ,كيثير حاسة الذكؽ لمقارئ,فيفيـ كيستحسف
كالمكاز
ٌ
الصيت في أزماتيـ
كبعد
كيستيجف,كيكازف
ٌ
كيفضؿ,الذم حظي أصحاب البياف بالذكر ي
ٌ
كبعدىا,كفي بيئاتيـ كغيرىا.
كتتجمٌى أىمية البياف في العمـ بميادينو كآالتو كاجادتيا لمعرفة داللة األلفاظ,كقد ذكر ىا ابف

األثير (تّٕٔىػ)كىي:معرفة عمـ العربية مف النحك كالتصر يؼ,كمعرفة ما يحتاج إليو مف
المغة,كىك المتداكؿ المألكؼ استعمالو في فصيح الكالـ غير الكحشي كالغريب,كال المستكره

تقدـ مف أرباب ىذه الصناعة
المعيب,كمعرفة أمثاؿ العرب كأياميا,كاالطالع عمى تآليؼ مف ٌ
المنظكـ منو كالمنثكر,كمعرفة األحكاـ السمطانية في اإلمامة كاإلمارةكالقضاء كالحسبة,كحفظ

القرآف الكريـ كاألحاديث النبك ية الشريفة كالسمكؾ مسمكيما في االستعماؿ,كمعرفة عمـ

العركض كالقكافي التي يقاـ بيا ميزاف الشعر"(ِ).
-3عمم البديع تعريفو و نشأتو وتطوره:

الرازم(ُُّىػ) "البديع"فيقكؿ":أبدع الشيء اخترعو ال عمى مثاؿ,كاا﵀ بديع
يعرؼ أبكبكر ٌ
ٌ
السمكات كاألرض أم مبدعيا,كالبديع كالمبتدع,كفالف بدع في ىذا األمر أم بديع,كمنو قكلو
تعالى﴿:قؿ ما كنت بدعا مف الرسؿ﴾ سكرة األحقاؼٗ :

(ّ)

()5عثذ انماْز انعزظاَ،ٙدالئم اإلععاس،ص.92
()3اتٍ األشٛز،انًصم انظائز ـٗ أدب انكاذة ٔانشاعز،خ اؼًذ انؽٕـٗ ٔتذٔ٘ عثاَح ،دارانُٓضح،
انماْزج ،يظز،دخ ،ط .50-55. 5
()2أتٕ تكز انزاس٘ ،يخرار انظؽاغ ،خ يظغفٗ دٚة انثؽا  ،دار انٓذٖ،ع ٍٛيٛهح،
انعشائز5990،و  ،ط ،5ص .29:
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كقد أشار الجاحظ إلى البديع بقكلو":كالبديع مقصكر عمى العرب,كمف أجمو فاقت لغتيـ كؿ

لغة,كأربتعمى كؿ لساف,كب ٌشار حسف البديع ,كالعتابي يذىب فيشعره في البديع مذىب

ب ٌشار"(ُ).

أف ىذا الفف مف التصرؼ في الكالـ مختص بأنكاع
قاؿ عنو صاحب الطراز":اعمـ ٌ
كمصاص
التراكيب,كال يككف كاقعان في المفردات,كىكخالصة عممي المعاني كالبياف ي
سكرىما,كىك تابع لمبالغة كالفصاحة"(ِ).

كظ ؿ مصطمح البديع ىكذا لـ يتحدد لو معنى إلى أف كصؿ إلى القرف الثالث اليجرم,فالتقط
منو شاعر عباسي يدعى ابف المعتز,فجعمو اسما لكتابو,كبدأ في ىذا الكتاب يؤسس ليذا
العمـ فقاؿ عنو ":قد قمنا في أبكاب كتابنا ىذا بعض ما كجدناه في القرآف كالمغة كأحاديث

رسكؿ اا﵀ -صمى اا﵀ عميو كسمـ -ككالـ الصحابة كاألعراب كغيرىـ مف أشعار المتقدميف

اس,كمنتقيميـ ,كسمؾ
ا,كمسمما,كأبا نك
بشار
ٌ
مف الكالـ الذم سماه المحدثكف "البديع" ليعمـ أف ن
ن
سبيميـ لـ يستبقكا إلى ىذا الفنبيذا االسـ فأعرب عنو كدؿ عميو"(ّ).
البديع",كظؿ يتخبط إلى أف جاء السكاكي(ِٔٔىػ)ككتب"مفتاح
كلـ يتحدد مفيكـ "
ٌ
العمكـ"فحدده كذلؾ بتقسيمو إلى ضربيف,ضرب يرجع إلى المعنى,كضرب يرجع إلى
ٌ
المفظ,كقد عرفو بقكلو"ىك عمـ يعرؼ بكجكه تحسيف الكالـ بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى
الحاؿ ككضكح الداللة"(ْ).

كمع تطكر البالغة العربية انفصمت عمكميا بعضيا عف بعض,فأصبح البديع ىك العمـ
الثالث مف عمكميا ,في رأم معظـ البالغييف الذيف يركف أف البديع ظػاىرة شكمية,كمف بينيـ

عبد الرحمف بف خمدكف(َٖٖ ىػ) حيثيقكؿ عنو":كألحقكا بيما صنفا آخر كىك النظر في تزييف

الكالـ كتحسينو بنكع مف التنميؽ,إما بسجع بفضمو,أك تجنيس يشابو بيف ألفاظو,أك ترصيع
()5انعاؼظ،انثٛاٌ ٔانرث،ٍٛٛانعاؼظ.11/5،
(ٚ)3ؽ ٗٛتٍ ؼًشج انعهٕ٘،انغزاس،خ عثذ انؽًٛذ ُْذأ٘،انًكرثح انعظزٚح،تٛزٔخ ،نثُاٌ3003،و،
ط.595/5،3
()2عثذ اهللا انًعرش،انثذٚع،خ ئؼُاطٕٛص كزاذشك ٔـظك،ٙدار انًظٛزج ،تٛزٔخ،نثُاٌ5983،
و،ط،2ص.5 :
()5انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،ص.523-532:
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يقطع أكزانو,أك تكرية عف المعنى المقصكد بإيياـ معنى أخفى منو الشتراكالمفظ بينيما,أك

طباؽ بالتقابؿ بيف األضداد,كأمثاؿ ذلؾ"(ُ).

إف مسمـ بف الكليد(ت َِٖىػ) ىك أكؿ مف أطمؽ
كيقاؿ في تشكؿ فنكف "عمـ البديع" ٌ
لفظ"البديع" عمى ىذا الفف كشاعت الكممة حتى صارت في العصر العباسي تعني كؿ صكرة
غريبة أك طريفة أك جديدة,كلما جاء عبد ا﵀ ابف المعتز(تِٔٗىػ)جمع األلكاف البديعية
المتفرقة في سمؾ كاحد,كجاء قدامة بف جعفر(تّّٕق)فتكامؿ عدد األلكاف ثالثكف,كجاء أبك
ىالؿ العسكرم(تّٓٗىػ) كأضاؼ سبعة ,كجاء ابف رشيؽ(تّْٔىػ) كأبمغيا خمسة
كستيف,كلماجاء ابف سناف الخفاجي(تْٔٔىػ) أشار إلى البديع في المفظ كفي المعنى,كجمع

ابف منقذ(تْٖٓىػ) خمسة كتسعيف نكعا,ثـ جاء السكاكي(تِٔٔىػ) ككضع البديع تحت
اسـ المحسنات المفظية كالمعنكية,ثـ جاء الخطيب القزكيني(تّٕٗىػ) كذكر ثالثيف نكعا مف

البديع المعنكم,كفي عيده انتيتعمكـ البالغة إلى أقساميا الثالثة:المعاني كالبياف كالبديع,التي
يتعمميا الطالب منذ ذلؾ إلى اليكـ(ِ).

لكف النظر عمى أف المحسنات البديعية زكائد أصبح أم ار غير مقبكؿ في ضكء المفاىيـ
ٌ
المغكية الحديثة ,فالبديع في فكرة "النظـ" التي جاءبيا عبد القاىر الجرجاني يذكب كيزيد
النظـ جماال,كما أف اإلسراؼ في طمب المحسف البديعي قد يبعث عمىالتكمٌؼ كالصنعة,كيبعد
عف العفكية كالطبع,ك لذلؾ نظر بعض النقاد المعاصريف إلى البديع نظرة استخفاؼ كازدراء

حكؿ األدب العربي إلىزخارؼ لفظية
عمى خالؼ نظرتيـ لعممي المعاني كالبياف,كاالىتماـ بو ٌ
خاكية مف كؿ معنى عميؽ,أكاحساس صادؽ(ّ),فاشترطكا أف يككف مجيء المحسف البديعي
في الكالـ ضركر ة يقتضييا التعبير ,إما إلجالء المعنى أك تقكيتو,أك إليقاع التأثير

المطمكب في نفس السامع,أك لخمؽ إحساس ما(ْ).

()5عثذ انزؼًٍ تٍ ﺧهذٌٔ،انًمذيح،خ عثذ اهللا يؽًذ انذرٔٚش،دار انثهخ، ٙديشك ،طٕرٚا3005،و،
ط،5ض ،3ص. 295:
()3عثذ انمادر ؼظ ،ٍٛـٍ انثذٚع،دار انشزٔق،تٛزٔخ،نثُاٌ5982 ،و،ط،5ص.52-53-55 :
()2انظاتك.39
()5انظاتك ص .35
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لقد ارتبط في العصر العباسي األكؿ بأسماء شعراءأسرفكا في البديع كأكثركا مف صكره

كتكمٌفكا مسائمو,كيمكف تقسيميـ إلى أربع فئات كمدارس لكؿ مدرسة منيا طابعيا الخاص

كرجاليا الذيف يمثمكنيا,فالمدرسة األكلى مدرسة بشار بف برد(ُٖٔىػ),كمف تالمذتيا ابف
ىرمة,كالعتابي,كالنميرم,كأبك نكاس.كالمدرسة الثانية يمثميا مسمـ ابف الكليد.كالمدرسة الثالثة

يمثميا أبك تماـ الذم بمغت الصكر البالغية عمى يديو مف التأنؽ كالتنميؽ كالتكمٌؼ كالتعقيد,

كالمزج بألكاف الثقافات الكاسعة كالفمسفة كالمنطؽ.كالمدرسة الرابعة عمادىا البحترم(ِْٖىػ)

كابف المعتز كفييا رجع البديع إلى عيد الفطرة السميمة كالطبع القكيـ,كتحمٌؿ مف األعباء

الثقاؿ التي أرىقو بيا أبك تماـ(ُ).

كبعد السكاكي بدأ يظير لكف جديد مف البديع,جاء بو شعراء حيث نظمكا فنكف البديع

بديعيا,كيسمى ىذا المكف الجديد بالبديعيات,التي ظيرت أكؿ مرة
ا,كضمنكا كؿ بيت نكعا
شعر
َّ
ٌ
ن
مع عمي بف عثماف األربمي (تَٕٔىػ),ثـ مع صفي الديف الحمي (تَٕٓىػ)ثـ عائشة

الباعكنية (تِِٗىػ) ثـ ابف جابر األندلسي(تَٖٕىػ).

(ِ)

رابعا:أىمـية عمم البالغة:

إف عمـ البالغة معدكد مف جممة العمكـ العربية كما أنو معدكد في جميع عمكـ األدب,كتحتؿ

البالغة بيف ىذه العمكـ مكانة سامية كمنزلة رفيعة,كتبرز مكانة كأىمية ىذا العمـ الضارب
بجذكره في القدـ مف خالؿ القرآف الكريـ؛حيث تتجمى فيو كؿ صكر البالغة العربية كفنكنيا

أخاذ آسر,كالبالغة تم ٌكف النقٌاد مف المقارنة بيف األعماؿ
في إعجاز باىر كجماؿ ٌ
الفنية,فالذكؽ الذاتي المحض كحده ال يكفي لمحكـ عمى اإلنتاج األدبي,بؿ ال بد مف معرفة
المعايير البالغية التي يختمؼ التزاميا مف أديب إلى آخر,كمف عصر آلخر,كفيـ النصكص
األدبية فيما دقيقا الجتالء ما تمتاز بو مف ألكاف الجماؿ الفني,كأثره في ركعة

()5تظ َٕٙٛعثذ انفراغ ـٕٛد،عهى انثذٚع ،يإطظح انًخرار،انماْزج،يظز5998 ،و،ط، 3ص.52-53 :
(َٕ3رج تٍ طعذهللا،انثذٚعٛاخ يضًَٕٓا َٔظايٓا انثالؼ(ٙيذكزج ياظظرٛز)،ظايعح انؽاض
نخضز،تاذُح،انعشائز3008،و،ص.59-59
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األسمكب,كامتاع القارئ كتككيف ذكقو األدبي,بو ييتعرؼ عمى طرؽ الكالـ كأساليبو,كبو تيتممس
(ُ)
السبؿ إلى مكاطف الجماؿ أك القبح في النصكص األدبية,كىكطريؽ يفتح مدارؾ الفيـ.
كىذا أبك ىالؿ العسكرم (ت ّٓٗىػ) يقكؿ عف أىمية عمـ البالغة":اعمـ  -عمٌمؾ اا﵀

بالتعمـ,كأكالىا بالتحفٌظ-بعد
كقيضو لؾ,كجعمؾ مف أىمو,أف ٌ
الخير -كدلٌؾ عميوٌ ,
أحؽ العمكـ ٌ
عمـ البالغة ,كمعرفة الفصاحة ,الذم بو يعرؼ إعجاز كتاب اا﵀
المعرفة باا﵀ جؿ ثناؤه  -ي
تعالى,الناطؽ بالحؽ,اليادم إلى سبيؿ الرشد,المدلكؿ بو عمى صدؽ الرسالة كصحة

النبكة,التي رفعت أعالـ الحؽ,كأقامت منار الديف,كأزالت شبو الكفر ببراىينيا,كىتكت حجب

الشؾ بيقينيا,كقد عممنا أف اإلنساف إذا أغفؿ عمـ البالغة,كأخؿ بمعرفة الفصاحةلـ يقع عميمو

خصو اا﵀ بو مف حسف التأليؼ,كبراعة التركيب,كما شحنو بو
بإعجاز القرآف مف جية ما َّ
المطيؼ؛كضمنو مف الحالكة,كجٌممو مف ركنؽ الطالكة,مع
مف اإليجاز البديع,كاالختصار
َّ

سيكلة كممو كجزالتيا,كعذ كبتيا كسالستيا,إلى غير ذلؾ مف محاسنو التي عجز الخمؽ

عنيا,كتحيرت عقكليـ فييا,كانما ييعرؼ إعجازه مف جية عجز العرب عنو ,كقصكرىـ عف
بمكغ غايتو,في حسنو كبراعتو,كسالستو كنصاعتو,ككماؿ معانيو,كصفاء ألفاظو.كقبيح,لعمرم
المؤتـ بو ؛ كالقارئ الميتدل بيديو,كالمتكممالمشار إليو في حسف مناظرتو,كتمامآلتو
بالفقيو
ٌ
في مجادلتو,كشدة شكيمتو في حجاجو"(ِ).

كأما الزمخشرم(ّٖٓىػ) فيشير في مقدمة "ك ٌشافو" إلى أىمية البراعة في عممي المعاني
كالبياف,كبذؿ كؿ جيد في معالجة مسائميما,فيقكؿ":إ ف أمؤل العمكـ بما يغمر القرائح,كأنيضيا

بما يبير األ لباب القكارح ,مف غرائب نكت يمطؼ مسمكيا,كمستكدعات أسرار يدؽ سمكيا,عمـ
التفسير الذم ال يتـ لتعاطيو كاجالة النظر فيو كؿ ذم عمـ ,فالفقيو,كاف برز عمى األقراف في
عمـ الفتاكل كاألحكاـ ,كالمتكمـ كاف ٌبز أىؿ الدنيا في صناعة الكالـ,كحافظ القصص
كاألخبار ك إف كاف مف ابف القرية أحفظ,كالكاعظ كاف كاف مف الحسف البصرم

أكعظ,كالنحكم كاف كاف أنحى مف سيبكيو,كالمغكم كاف عمؾ المغات بقكة لحييو,ال يتصدل
()5ـٓذ ﺧهٛم ساٚذ،انثالؼح ت ٍٛانثٛاٌ ٔانثذٚع،دارٚاـا انعهًٛح،عًاٌ ،األردٌ3009،و،،ط، 5
ص. 355-309:
()3أتٕ ْالل انعظكز٘،انظُاعر،ٍٛص.355-309
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منيـ أحد لسمكؾ تمؾ الطرائؽ,كال يغكص عمى شيء مف تمؾ الحقائؽ,إال رجؿ قد برع في

عمميف مختصيف بالقرآف؛كىما عمـ المعاني كعمـ البياف"(ُ).

كيقكؿ القمقشندم(ُِٖ ىػ),كىك يتحدث عف كجو احتياج الكاتب إلى المعرفة بعمكـ المعاني
كالبياف كالبديع":اعمـ أنو لما كانت صناعة الكتابة مبنية عمى سمكؾ سبؿ الفصاحة,كاقتفاء

ىسنف البالغة,ككانت ىذه العمكـ ىي قاعدة عمكد الفصاحة,كمسقط حجر البالغة,اضطر
بمقاصدىاليتكصؿ بذلؾ إلى فيـ الخطاب كانشاء
الكاتب إلى معرفتيا كاإلحاطة
ي

الجكاب,جاريا في ذلؾ عمى قكانيف المغة في التركيب,مع قكة الممكة عمى إنشاء األقكاؿ

المركبة المأخكذة عف الفصحاء كالبمغاءمف الخطب كالرسائؿ كاألشعار مف جية بالغتيا
كخمكىا عف المٌكف,كتأدية المطمكب بيا ,كأنيا كيؼ تتعيف بحسب األغراض لتفيد ما يحصؿ

بيا مف التخيؿ المكجب النتقااللنفس مف بسط كقبض,كالشيء يذكر بضده؛ فيذكر المحاسف
بالذات كالعيكب بالعرض"(ِ).

خامسا:أىـــداف عمـم البالغة:

برزت أىداؼ محددة لنشكء الدرس البالغي عند العرب ,يمكف تمخيصيا فيما يأتي:

أكال:اليدف الديني:كىك خدمة القرآف الكريـ لمبرىنة عمى إعجازه,كفيـ آياتو كأسمكبو الستنباط
األحكاـ منو,فكانت البالغة بفنكنيا كأقساميا السبيؿ إلى القرآف الكريـ,كقدكاف اليدؼ األكؿ
كاألسمى مف دراسة عمكـ البالغة ىك الكصكؿ إلى معرفة إعجاز القرآف الكريـ,فإف عمكـ

العربية نشأت أساسا لتخدـ ىذا الكتاب المبيف ,كتحفظو مف التحريؼ,كتظير فضمو عمى أم
كالـ آخر,فالبالغة مف ىذه الجية ليا غاية دينية تتصؿ بالديف كالعقيدة.كفي ىذا يقكؿ أبك

أخؿ بمعرفة الفصاحة لـ يقع
ىالؿ العسكرم":كقد عممنا أف اإلنساف إذا أغفؿ عمـ العربية,ك ٌ
عممو بإعجاز القرآف مف جية ما خصو اا﵀ بو مف حسف التأليؼ كبراعة التركيب,كما شحنو
مف اإليجاز البديع كاالختصار المٌطيؼ,كضمنو مف الحالكة,كجممو مف ركنؽ الطالكة مع
سيكلة كممو كجزالتيا كعذكبتيا كسالستيا إلى غير ذلؾ مف محاسنو التي عجز الخمؽ عنيا

()5انشيخشز٘،انكشاؾ،ص.32
()3أؼًذ تٍ عه ٙانمهمشُذ٘ ،طثػ األعشٗ ـ ٙطُاعح اإلَشا ،دار انكرة انًظزٚح
،انماْزج،يظز5933،و،دط .585/5،
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كتحيرت عقكليـ فييا,كانما يعرؼ إعجازه مف جية عجز العرب عنو كقصكرىـ عف بمكغ
غايتو في حسنو كبراعتو كسالستو كنصاعتو,ككماؿ معانيو كصفاء ألفاظو,كقبيح بالعربي
الصميب كبالقرشي الصريح أال يعرؼ إعجاز كتاب اا﵀ تعالى إال مف الجية التي يعرفو منيا

الزنجي كالنبطي,أك أنو يستدؿ عميو بما استدؿ بو الجاىؿ الغبي,فينبغي مف ىذه الجية أف
يقدـ اقتباس ىذا ال عمـ عمى سائر العمكـ بعد تكحيد اا﵀ تعالى,كمعرفة عدلو كالتصديؽ بكعده
ككعيده إذ كانت المعرفة بصحة النبكة تتمك المعرفة باا﵀ جالسمو"(ُ).

فبدراسة األسباب التي تككف الجممة بيابميغة,كبدراسة أنكاع األساليب المكجز منيا

كالمطنب,كبدراسة أبكاب التشبيو كاالستعارة كالكناية,كأبكاب البديع كغير ذلؾ مف الكجكه
كاأللكاف البالغية؛نعرؼ كيؼ ارتفع األسمكب القرآني إلى مستكل اإلعجاز.
ثانياً:اليدف التعميمي:

بأممشتى,ك ٌأدل ذلؾ
"كىك تعميـ الناشئة المغة العربية,كمعرفة أساليبيا بعد أف اتصؿ العرب
ٌ

كثير مف المسمميف كانكا
االتصاؿ إلىفساد المغة كدخكؿ المٌحف فييا.يضاؼ إلى ذلؾ أف نا
و
دكلة لغتيا العربية,
بحاجة إلىتعمٌـ العربية كبالغتيا ليفيمكا القرآف الكريـ,كليعيشكا في ظؿٌ
فمكي يتعمٌـ العربي الناشئ في بيئة امتزجت فييا المغات بمغتو كيصبح قاد انر عمى التعبير

الحسف كالنظـ الرائؽ كانشاءالرسائؿ,كلكيي تعمٌـ المسمـ لغة دينو كلغة الدكلة التي يعيش في

ظؿ ىا,كلكي يصؿ الناس أرقى المناصب كأعمى الرتب كاف عمييـ جميعان أف يتقنكا
ٌ
العربية,كال يتـ ذلؾ اإلتقاف إال بمعرفة ألفاظياكتراكيبيا كمعانييا ك أساليبيا,كالبالغة إحدل
السبؿ التي تكصؿ إلى ىذه الغاية كتخدميا(ِ).

ثالثا:اليدف النقدي:
كىك تمييز الكالـ الحسف مف الردمء كالمكازنة بيف القصائد كالخطب كالرسائؿ,كالبالغة
تقدـ لو اآللة التي تعينو عمى الفيـ كالحكـ,كلذلؾ نجد القدماء ييعنكف
تعيف الناقد كثي نار؛ألنيا ٌ
عناية كبيرة بيا,كيؤلفكف الكتب فييا(ّ).
()5أتٕ ْالل انعظكز٘،انظُاعر،ٍٛص.3-5
()3أؼًذ يغهٕب،انثالؼح ٔانرغثٛك،ص.59
( )2انظاتك ص.59
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ىناؾ مجمكعة مف الفكائد تحصؿ لمتعمـ البالغة العربية أىميا(ُ):

كقضايا,فالبد لمناظر
الفائدة األولى :استجالء ما في القرآف الكريـ مف معاف كأحكاـ كأخبار
ٌ
في القرآف مف اإللماـ بقكاعد ىذا العمـ لمعرفة ما يدؿ عميو التكرار ,كما ينطكم عميو
الحذؼ ,كما يفيد ه ىذا التأكيؿ ,كغير ذلؾ مما يتصؿ بقكاعد ىذا العمـ,فالمفسر الذم يتعرض

البد لو مف اإللماـ بقكاعد البالغة,كالفقيو المستنبط
لتفسير آية مف آيات الذكر الحكيـ ٌ
لؤلحكاـ ال بد لو مف معرفة قكاعد البالغة,كالمتعرض لقصص األنبياء الكاردة في القرآف
بد لكؿ ىؤالء مف معرفة قكاعدالبالغةالعربيةكأصكليا.
الكريـ ك أخبار األمـ كسيرىـ ,فال ٌ
الفائدة الثانية:

أدبا,شعر
نا
التدرب عمى التكمٌـ بالبميغ مف القكؿ,فإذا أراد صاحب المساف العربي أف ينشئ
مصباحا ييدم خطاه
نثرا,ال يتسنى لو ذلؾ إال إذا ألـٌ بقكاعد ىذا العمـ ,كجعمو
ن
كاف أك ن

كيسدد ق ممو بما يعرفو مف تركيب األساليب الرفيعة ,كأسباب رفعتيا كجماليا ,أما إذا فاتو ىذا
سببا ألف
العمـ
المفرؽ بيف كالـ جيد كآخر قبيح ,كبيف شعر بارد كآخر رصيف؛كاف ذ لؾ ن
ٌ
يمزج الصفك بالكدر مف األساليب ,كيخمط بيف الرفيع كالكضيع ,كقد قالكا :شعر الرجؿ قطعة
في عقمو.
الناقد األدبي ,فيي,بال شؾ,تصقؿ
إف عمكـ البالغة تيعد مف أمضى أسمحة ٌ
الفائدة الثالثةٌ :
الذكؽ,كتنمي في صاحبيا القدرة عمى التفرقة بيف الكالـ الجيد كالردمء ,فيي تساعد عمى
إدراؾ الجماؿ كتذكؽ الحسف في ألكاف الكالـ ,فالناقد األدبي كىك يتعرض لنتاج أدبي ال

تضمنو
يستطيع الحكـ عمى ىذا النتاج إال بمعرفة قكاعد عمـ البالغة ,فيتمكف مف إبراز ما
ٌ
ىذا العمؿ األدبي مف أسباب الجكدة أك الرداءة.

()5طارج طٛؿ انعرٛثٔ ٙالع األداء انرعه ًٙٛنًعهًاخ يمزر انثالؼح ـ ٙانًزؼهح انصإَٚح نهثُاخ(رطانح
ياظظرٛز)ظايعح انًهك طعٕد،انًًهكح انظعٕدٚح3009،و،صٔ،58-59:يؽاضزاذف ٙانثالؼح
انعزتٛح(ص3ل و د).تهخٛز ارـٛض،ظايعح انًظٛهح،انعشائز،ص.55:
935

مجمة بحوث كمية اآلداب

د  /رجب إبراهيم أحمذ عوض

الفائدة الرابعة:

كتابا ,فإف معرفتو بقكاعد
امتالؾ القدرة عمى حسف االختيار ,فإذا أراد مؤلؼ ماأف يضع ن
البالغة تعينو عمى أف يختار فيو مف جيد المنظكـ كالمنثكر ما يثرم بو مادتو العممية,كيجعمو

شاىدا عمى ما يسكقو مف معاف كأفكار.
ن
الفائدة الخامسة :إف كضع قكاعد البالغة كمعرفتيا يحكؿ دكف الفكضى في الحكـ كالتخميط
فيو,فإذا اختمؼ اثناف في الحكـ عمى عمؿ أدبي ما احتكما إلى عمـ البالغة,ككاف في

احتكاميما ما يرد المخطئ عف خطئو.
الفائدة السادسة:البياف فضيمة تسمك عمى كثير مف الفضائؿ؛ كلذا يفتخر بو النبي  -صمى
بيد أني مف قريش"(ُ)كقكلو -صمى اا﵀ عميو
اا﵀ عميو كسممفيقكؿ« :أنا أفصحي العرب ى
(ِ)
كسمـ «-إً َّف ًمفى اٍلبػىي ً
فشبو الكالـ العامؿ في القمكب الجاذب لمعقكؿ بالسحر,
اف لى ًس ٍح نار" ٌ .
ى

ألجؿ ما اشتمؿ عميو مف الجزالة كتناسؽ الداللة كافادة المعاني الكثيرة ,ككقكعو في مجازه
مف الترغيب كالترىيب كنحك ذلؾ ,كال يقدر عميو إال مف فقو في المعاني كتناسؽ داللتيا,فإنو

يتمكف مف اإلتياف بجكامع الكمـ,ككاف ذلؾ مف خصائصو  -صمى اا﵀ عميو كسمـ -فإنو
أكتيجكامع الكمـ.

(ّ)

يبينسر إعجاز القرآف الكريـ مف حيث الفصاحة كالبالغة,ك يحكؿ بيف
فعمـ البالغةبيذا
َّ

الدارس ليا كبيف الخطأ في األسمكب,أك الخياؿ ,أك المعنى,أك الغرض,أك الفكرة,كما يساعد

المغكم,كيقدـ بعض المعايير المتصمة بفيـ المعنى,كدقة األسمكب,كيساعد
عمى تنمية التذكؽ
ٌ
المكىكبيف عمى إنتاج أدب رائع,ثـ ىك بذلؾ يصؿ الدارس ليا بتراث أمتو عف طريؽ
األساليب البالغية الجيدة التي تضمنيا ىذا التراث.

()5يؽًٕد تٍ يؽًذ انؽذاد أتٕ عثذ هللا،ذخزٚط أؼادٚس ئؼٛاء عهٕو انذ ٍٚنهعزالٔ ٙاتٍ انظثكٙ
ٔانشتٛذ٘، ،دار انعاطًح،انزٚاع ،انظعٕدٚح 5989،و،ط،5ص.5551 :
()3انثخار٘،طؽٛػ انثخار٘ رلى (.1559
() 2انظُعاَ ،ٙيؽًذ تٍ ئطًاعٛم األيٛز انظُعاَ،ٙطثم انظالو شزغ تهٕغ انًزاو يٍ أدنح األؼكاو
(خ طارق تٍ عٕع اهللا)، ،دار انعاطًح ،انزٚاع،انًًهكح انظعٕدٚح3005،و،،ط.523/5،3
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استقرت في يد
ت عمى يسكقيا,كما لىبًثت أف
َّ
استك ٍ
أي ىػنعت البالغة عمى يد اإلماـ عبد القاىر,ك ى
فحكلياعي لماء الكالـ كالفمسفة كالمنطؽ
يعمماء الكالـ كالفمسفة كالمنطؽ,فيقكؿ أحمد مطمكبَّ «:
يؼ كتقاسيـ تقكـي عمى ىج ىد وؿ ىعقيـ,فمنذ أف ألَّؼ الس ٌكاكي في القرف السادس اليجرم
إلى تعار ى
المفتاح",كجعؿ القسـ الثالث منو في عمـ البالغة,ك يكتبي المؤلفيف تدكر حكلو,كتيبنىى
كتابو"
ى
عميو,كتىنيج طريقتو الكالميَّة الجدليَّة,بؿ تزيد عميو تعقيداتكاغرنابا ,ككاف مف أثر اىتماـ
الس ٌكاكي بالشكؿ أف قمٌؿ الشكاىد ,كبتركثي انر مف األبيات الشعرية ,فأصبحت مسخان اليفيـ
منيا القارئ شيئان,إال إذا كاف حافظان لمشعر ,أك رجع إلى مظانيا يكمؿ ما قطع السكاكي

منيا"(ُ).

ثـ جاء القزكيني في القرف الثامف اليجرمَّ ,
ص
اآلخر إلى"مفتاح
ى
فاتجو ىك ى
العمكـ",كلخ ىَ ٌَ ى
أقرب تناكالن,كلكف
تيبا
قسمو الثالث,بعد أف رأل فيو
حشكا كتطكيالن
ن
ى
كتعقيدا ,فيذبو كرتَّبو تر ن
ن
أف ىذا التمخيص غير ك و
بنفس الطريقة كاألسمكب,ثـ رأل َّ
شر نحا عمى
بالغ ىرض,
اؼ ى
ى
فكضع ٍ
يـ,كلـ ييكتىب ليا بعده
تمخيصو ىك" اإليضاح",كىذا الكتاب ىك الذم كقى ٍ
فت عنده البالغة ال تى ًر ى
القزكيني"التمخيص"ك"اإليضاح"يجد الباحث الفمسفة كأساليب
كتابي
التطكر كالتجديد,كفي
ُّ
ي
ى
ً
ص ٍقؿ األذكاؽ
َّ
المناطقة كمصطمحاتيـ ماثمةن
أمامو؛مما يعكؽ االنتً ى
فاع مف بالغتو في ى
ت حكلو ,كحكؿ شركحو دراسة البالغة حتى العصر
دار ٍ
كتربيتيا,ككتاب"التمخيص" ىك الذم ى
أبرىز كجية نظره في المادة
الحديث,كقد نقىد أحمد مطمكب
كتابي القزكيني ن ٍق ندا بناء ,ك ى
ى
البالغية التي يتمقاىا المتعمـ فقاؿ":كىي أف يمغى التقسيـ الثنائي أك الثالثي لمبالغة,كأف
نعدىا فنا كاحدا,كأف نتجاكز البحث في الجممة إلى الكممة كما فييا مف جماؿ كجرس مكسيقي
لو أثره في التعبير ,أما مصطمحات البالغة فينبغي تقميميا,كاالكتفاء بأىميا كأكثرىا داللة

عمى األساليب العربية,كنكتفي بتقسيـ المجاز إلى لغكم كعقمي كما فعؿ عبد القاىر
كالقزكيني,كنكتفي في االستعارة بمصطمحات قميمة,كنيتـ في بحث البالغة بالناحية

األدبية,كاختيار األمثمة الرائعة مف القرآف الكريـ,ككالـ العرب البميغ,كنيتـ بتحميؿ األمثمة

()5أؼًذ يغهٕب،انثالؼح عُذ انظكاك ،ٙدار انُٓضح ،تؽذاد،انعزاق ،،ِ5285 ،ط ،5ص. 582 :
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تحميال أدبيا يعتمد عمى اإلدراؾ كاإلحساس الفني,كنبعد ما أدخمو القدماء مف فمسفة كأصكؿ
كمنطؽ,كنستعيف ببعض الدراسات النفسية,كما ليا مف أثر في الفف األدبي(ُ).

,كعجؿ باستقالؿ
ك"بذلؾ تحجرت قكاعد البالغة كتجمدت,كسرعاف ما شاع فييا العقـ
ٌ
مباحثيا عف األدب,فإذا ىي تصبح مجمكعة مف القكاعد الجافة كقكاعد النحك
كالصرؼ,فاألساتذة يدرسكن يا لتالمذتيـ,كقد يؤلفكف فييا دكف عناية بالنصكص,فقد كاف
ينقصيـ الذكؽ المرىؼ كالحس الحاد,كما كانت تنقصيـ الممكةالبصيرة التي تستطيع تحميؿ

األدبية,كتبيف مكاطف الجماؿ الخفية فييا"(ِ).
النماذج
ٌ
إف البالغة التي عرفيا العربي بطبعو كما عرفيا بعقمو لـ تصؿ إلينا عمى ما عرفيا عميو,
ٌ
كصمت إلينا بعد أف مرت عبر تاريخ طكيؿ بعصكر طبعتيا بالكثير مف سماتيا ,كشابتيا

بالكثير مف آثارىا كخصائصيا ,فإذا ىي عمى ما نراىا عميو اليكـ مف تأثر بالمنطؽ ,كايغاؿ

في الفمسفة ,كبعد عف الطبع ,كاتساـ بذكؽ عصكر الدكؿ المتتابعة,كىي اإلرث الذم كصؿ

إلينا مف عصكر االنحطاط ,كمف خالؿ قكالب كحدكد منطقية كشركح كاستطرادات فمسفية لـ
تعد تعجب الكثير منا كال ترضي أذكاقنا ,كىؿ عرؼ العربي البالغة يكـ عرفيا حدكدا

كتعريفات؟!ّ كألىمية عمكـ البالغة العربية في تعمـ المغة العربية كآدابيا؛قرر المربكف كأىؿ
التربية اليكـ أف يناؿ المتعممكف في المدارس قسطا مف العمكـ البالغية.

()5أؼًذ يغهٕب،انمشُٔٙٚ
،ص.988-989:
()3شٕل ٙضٛؿ،نثالؼح ذغٕر ٔذارٚخ،دار انًعارؾ ،انماْزج،يظز 5991،و،،ط،3ص-393 :
.392
()2أشز انمزآٌ انكزٚى ـ ٙانذراطاخ انثالؼٛح،ئتزاْٛى انٕالٗ ،يعهح اإلؼٛاء،انزاتغح انًؽًذٚح
،انعذد،59انًًهكح انًؽزتٛح.
ٔشزٔغ
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المبحث الثالث

تعميم وتعمم البالغة العربية ...بين الواقع والمأمول

أكالن:كاقع البالغة العربية

إف ىناؾ فرقان بيف البالغة,كمفيكـ البالغة التي تتمخص في ضماف التكصيؿ ,كىك أساس
الكظيفة المغكية,أما عمـ البالغة فيك مختمؼ اآلليات التي يكتسبيا المتكمـ لبمكغ مراده في

شكؿ أدبي ,كبالرغـ مف ارتباط البالغة كعمـ البالغة ألنيما يخرجاف مف مشكاة كاحدة,

ككالىما يحقؽ ىدفان مكحدان ,غير أف المفيكـ األكؿ ارتبط بالبعد الكظيفي لمغة ,كالثاني ارتبط
بالبعد التعميمي الذم أىتـ بو المنظر التربكم ,أم تعميـ عمكـ البالغة,كتمقيف أبكاب الفصاحة
كاكتساب ميارة تكظيفيا في مختمؼ األشكاؿ األدبية.

لكف األمر مختمؼ كمتداخؿ لدل الناطقيف بغير العربية ,حيث إف أسبابيـ الدافعة الي تعمـ

البالغة ليس لو بعد كظيفي إذ استعماليـ ليا قميؿ ,أما البعد التعميمي فأكثرىـ يتعمميا لغرض

ديني السيما إذا كاف يدرس العمكـ الشرعية.

كالحقيقة التي ينبغي أف ندركيا كيدركيا معنا أساتذة البالغة ىك اىتماـ كثير مف مدرسي

البالغة لمناطقيف بغيرىا يركزكف عمى تمقيف الطالب مصطمحات البالغة الجامدة دكف النظر
في استظيار قدرة ىؤالء الطالب عمى الحديث بيا  ,أك التعبير عف المعنى مف خالليا.

ذلؾ أف الطالب يصعب عميو ذلؾ بعد أف امتؤلت رأسو بمصطالحات يصعب عمى العرب

أنفسيـ فيميا ,كىذا ما قصده الدكتكر حسيف نصار بقكلو":فمدرس المغة العربية يصب
اىتمامو كمو عمى حفظ الطالب لمقكاعد ,ال عمى قدرة الطالب عمى التعبير الشفكم,أك المدكف

كىذه القدرة ىي اليدؼ الحؽ مف التعميـ  ,كيجب أف تغير طرائقو التعميمية,لتصؿ بالطالب
في يسر الى ىذا اليدؼ مثؿ بقية دارسي المغات المختمفة ,فيتحقؽ تعميـ العربية مف تعميـ

القكاعد غير المستعممة ,كالظكاىر الشكمية ,كالعمؿ الجدلية التي أتى بيا المنطؽ الصكرم,

كتصطنع المناىج الحديثة في تدريس المغات"

(ُ)

()5ؼظَ ٍٛظار،دراطاخ نؽٕٚح ،دار انزائذ انعزت،ٙتٛزٔخْ5505،ـ5985،و.ص.9
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كلقد رأيت أثر ذلؾ بنفسي ك أـ عيني في طالب كمية المغة العربية جامعة اإلنسانيةحيث
يتمتعكف بممكة لمحفظ تمكنيـ مف حفظ صفحات كاممة كتبت بالعربية لكنيـ ال يفيمكف

معناىا ,فقد طغا حفظيـ عمى فيميـ,كما أنيـ كقفكا بما تعممكه عند حد الحفظ  ,كلـ يتجاكزه
إلى التطبيؽ فيما يشبييو مف مكاقؼ كالمية.
إذف ,فالطالب بيف طبقتي رحى  ,كلسانان بيف أسناف ,كأشباىان كال أركاح ,كخياالن كال حقيقة!

ألنيـ انفصمكا بما حفظكا عف كاقعيـ الذم يعيشكنو ,فكانكا كالضب إذا بعد عف جحره خبؿ,

كأىؿ الصحراء أدرل بذلؾ.

إف لكؿ مادة أىدافا كمخرجات ,كىما متالزماف ,كمشركطاف,إذا حدث األكؿ تحقؽ الثاني ,ك"

المقكمة لؤللسنة ىي محط
إف فقو الكاقع المعيش يقتضى أف تككف القكاعد المغكية كالبالغية ِّ

أنظار الميتميف بإعداد الدرس المغكم كالبالغي لممتعمميف الناطقيف بغير العربية,كليحسنكا
التػأكيالت كالتقديرات كالعمؿ,ذلؾ أف الغاية الحقيقة التي يراـ بمكغيا مف تدريس البالغة

العربية لمناطقيف بغير العربية ىي استقامة لغتيـ كبمكغ المعنى.
كاذا كقفنا أماـ مصطمحي التعميـ كالتعمـ فسنجد أنفسنا إزاء مصطمحيف متكامميف,ال يمكف
الفصؿ بينيما لشدة تداخميما,كتشابكيما,لكننا يمكف أف نضع حدان فاصالن بينيما,مف حيث
اىتماـ كؿ منيما,فالتعمـ عممية معرفية تيتـ في المقاـ األكؿ بالمتعمـ,كما يصدر عنو مف

سمكؾ كانقعاؿ خالؿ عممية التعمـ,فالمتعمـ ىك المحكر الرئيس في ىذه العممية.أما التعميـ فيك
عممية تختـ ب المعمـ كنشاطو الكظيفي,كأدائو التعميمي داخؿ الصؼ الدراسي.

كلعمنا مف خالؿ ىذا الحد الجكىرم بيف المصطمحيف نستطيع أف نفرؽ بيف

المصطمحيف,فنظريات التعميـ تكلي اىتماميا بما يقكـ بو المعمـ بغرض التحسيف
كالتطكير,أما نظريات التعمـ فترصد سمكؾ المتعمـ بيدؼ تحسينو كتطكيره.

أسس تدريس البالغة

كلتدريس البالغة العربية عدة ركائز يعتمد عمييا منيا:
 البالغة فف أدبي يشحذ الذكؽ,كيرقى بالحس,فيي تختمؼ عف العمكـ العقمية التيتنمي العقؿ بإضافة جديد مف الحقائؽ كالمعمكمات.

 ترتبط البالغة العربية بالطابع الفني الكجداني ارتباطا كثيقا.مجمة بحوث كمية اآلداب
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 عمى مدرسي البالغة العربية أف يتجيكا في دراسة النص األدبي اتجاىا خالصا الفيقكمكا النص مف حيث الفكرة كالعبارة كيقدركا حظ األديب
تشكبو البحكث العقميةِّ ,

مفﺍلمياﺭﺓﺍلفنية ًاليستيمككا ﺍلًقﺕ كالجيد في استنباط التعاريؼ,كتحديد المكف
البالغي,دكف التعرض لكشؼ أسرار الجماؿ,فإف ذلؾ مف شأنو الحد مف تشكيؿ

الذائقة األدبية,ككضع البالغة في دائرة فمسفية عقيمة ال تنمي حسان,كال تخمؽ ذكقان.

ىذا ,كيكشؼ الكاقع عف أف ثمة مشكالت ,كصعكبات ,تعترض المعمـ كالمتعمـ,

كالمقررات,كطريقة العرض عمى حد سكاء كيمكف عرضيا فيما يمي:
أوال:صعوبات تواجو المعمم

عند تدريس البالغة العربية لمناطقيف بغيرىا  ,فيناؾ صعكبات تعترض معمـ المغة العربية

,كالمقصكد بالصعكبات ﺍلعًائؽ ﺍلتي تحكؿ ﺩًﻥ تمكف الطالب مف فيـ ًﺍستيعاﺏ

ﺍلصًﺭﺍلبالغية ﺍلًﺍﺭﺩﺓ فيﺍلمساﻕ ﺍلمقﺭﺭالذم يشمؿ المباحث ﺍلثالتة فيﺍلبالغة :المعاني-
البياف -البديع) كىي متداخمة كمتشابكة ,كأكضحيا ما يمي:
ُ .عدـ إدراؾ المعمـ ألىداؼ تدريس البالغة  ,فيككف اىتمامو منصبِّا بشكؿ كبير عمى
إنجاز مقرره الدراسي دكف النظر إلى طريقتو في تدريس ىذا المقرر ىؿ ىي شائقة
كجذابة  ,اـ نافرة كمممة؟

ِ .إف تعميـ البالغة يرتكز عمى أسس عامة ينبغي أف تتكافر في معمـ البالغة
العربية,كاذا فقد كاحدا منيا,صعب عميو األمر كاستثقؿ ,كأىميا أف يككف لديو
إحساس مرىؼ,يستطيع مف خاللو كشؼ جماؿ النصكص,كتذكقيا.

ّ .ضعؼ التأىيؿ لدل مدرسي المغة العربية ,كعدـ جاىزييتـ لتدريس المغة العربية
عامة ,كالبالغة خاصة.

ْ .انشغاؿ المعمـ بإني اء المقرر الدراسي مف دكف التأكد عمى عامؿ التطبيؽ,ككأنو
اليدؼ األساسي مف شرح البالغة,كىذه الطريقة تمزؽ أكصاؿ العبارات,كتشكه
جماليا ,كال تعطي انطباعا سميما صحيحا فيما إذا كاف الطالب قد استكعب ىذا

التذكؽ البالغي أـ ال.
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ٓ .كاالىتماـ بالتعاريؼ كالتقاسيـ مف قبؿ المعمـ اىتماما مسرفا يطغى عمى جماليات
األساليب البالغية.كعدـ ربط دركس البالغة بالقراءة كالتعبير ,كدركس المغة

األخرل.

ٔ .عدـ االستفادة مف كسائؿ التقنية الحديثة كالمختبرات المغكية كالتسجيالت
الصكتية.

(ُ)

ثانيا :تحديات ومشكالت تواجو المتعمم:
ً
كاذا كنا نتكمـ عف مشكال ت تكاجو المعمـ بكصفو أحد أركاف عممية التعمـ,فإننا ال يمكف أف
نغفؿ الركف الركيف في تمؾ العممية,أال كىك المتعمـ,حيث تتنكع مشكالتو,كتتعدد
إشكالياتو,منيا:
 مشكالت غير معرفية:

في بحث لو حكؿ الصعكبات التي تكاجو الناطقيف بغير العربية في تعمـ قكاعد النحك العربي
يش ير الدكتكر كليد عبد الباقي األستاذ المساعد بكمية المغة العربية كالدراسات االجتماعية
بجامعة القصيـ إلى ىذه المشكالت التي سماىا "مشكالت غير لغكية" مؤكدا أنيا لقيت عناية
مف الباحثيف كال سيما التربكيكف,كتتمثؿ في مشكالت اجتماعية كثقافية,كنفسية تتجمى في
الشعكر ب الغربة لدل المتعمـ حيف انتقالو مف مجتمع لغتو األصمية التي يتكمميا إلى مجتمع
لغتو التي يتعمميا,كىك شعكر سببو التفاكت في الثقافة كالمغة كالتكاصؿ بيف المغة األـ كالمغة

الثانية.

()2

كفي الحقيقة أف ىذه الغربة غير مقصكرة عمى الناطقيف بغير العربية,بؿ ىي حاصمة لكؿ

مف أراد أف يتعمـ لغة أحرل غير لغتو األـ كيشعر بعدـ قدرتو عمى ذلؾ.بيد أف األمر ال
يمكف أف ييترؾ دكف معالجة حقيقة"فإذا تعمؽ لديو ىذا الشعكر,يعني الغربة,كلـ يكاجيو أك

((5ظًٛهح ﺧهٛم أؼًذ ؼظ،ٍٛأْى انظعٕتاخ انر ٙذٕاظّ يعهى انهؽح انعزتٛح نهُاطم ٍٛتؽٛزْا ،تؽس
يُشٕر نهثاؼصح عهٗ انشثكح انًعهٕياذٛح تانًزكش انظٕداَ ٙنهثؽس انعهً.ٙ
(ٔ)3نٛذ يؽًذ عثذ انثال،ٙطعٕتاخ ذذرٚض انمٕاعذ نهُاطم ٍٛتهؽاخ أﺧزٖ.تؽس يُشٕر ص.55
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يتغمب عميو فإف المشكمة ستتفاقـ؛ألنو سيعاني مف صراع االنتماء إلى مجتمعيف ترتبط بيما

ثنائية لغكية إحداىما ترتبط بمجتمع لغتو األـ,كاألخرل ترتبط بمجتمع المغة الثانية.

(ُ)

بؿ إف األمر قد يصؿ إلى عزلة اجتماعية في حالة فشؿ المتعمـ في تحصيؿ المغة الثانية
بكصفيا لغة التكاصؿ مع المجتمع,فإذا كاف ال يتقف المغة الثانية جيدا,فإنو سيتعرض لمشكمة

االتصاؿ المغكم كا لتفاىـ مع الناس مف حكلو..كعميو,كفي ىذه الحالة يتعذر عمى المتعمـ
عممية التكاصؿ مع جيرانو في السكف,كزمالئو في العمؿ مما يجعمو في عزلة اجتماعية

تنتيي بفقداف دافعية التعمـ.

(ِ)

 مشكالت معرفية:

كيشكؿ ىذه المشكالت مجمكعة متداخمة مف الصعكبات,منيا ما يتعمؽ بالجانب المعرفي
كالمستكل الثقافي لممتعمـ,كمنيا ما يتعمؽ بمادة البالغة ذاتيا كمقرراتيا كطريقة عرضيا.أما

ما يتعمؽ بالمشكالت المعرفية لممتعمـ فيي كاآلتي:

ُ -عدـ إدراؾ الطالب لمفركؽ الفردية التي بينو كبيف أقرانو,كذلؾ عدـ كضكح الرؤية لديو في
إدراؾ الغاية مف كراء دراسة البالغة.
ِ -ضعؼ الجانب المغكم كاألدبي لدل الطالب ,يجعؿ ىناؾ حاجز منيعا ,كسدا صمبا أماـ
استيعابو أبكاب البالغة بكصفيا تمثؿ المستكل األعمى كاألفصح لمغة العربية.

ّ -المقارنة الدائمة بيف األساليب البالغية التي يتعمميا في العربية كبيف لغتو األـ,األمر
الذم ينشأ عنو ازدكاجية بيف المغتيف مف شأنيا أنتؤثِّر إحداىما في األخرل.
ْ -غياب التذكؽ األدبي كالجمالي لمنصكص عند المتعمـ,كىذا ينشأ نتيجة لضعؼ الثقافة

المغكية,كغياب البيئة العربية التي,غالبا ,ال يستطيع الطالب كالمتعمـ تصكر

مفرداتيا,فمثال إذا سمع المتعمـ األستا ىذ ييشبو المرأة بالغزاؿ,أك عيكنيا بعيكف الميا ,فإنو
يستغرب ىذا,بؿ ال يكاد يسيغو,فيك ال يعرؼ إال المغة المباشرة.

( )5انظاتك.
()3شاد٘ يعه ٙعٛظٗ،انًشكالخ االظرًاعٛح ٔانُفظٛح ـ ٙذعهٛى انهؽح انعزتٛح نهُاطم ٍٛتؽٛزْا
ص،55تؽس يُشٕر نهثاؼس شثكح األنٕكح تانشثكح انعُكثٕذٛح.
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ٓ -إىماؿ عنصر الخياؿ,كمدل أىميتو في إدراؾ كنو البالغة العربية التي ىي حد فاصؿ
بيف الحقيقة كالمجاز.
ثالثا :صعوبات تعود إلى مادة البالغة:
كال شؾ أف صعكبة استيعاب الدرس البالغي العربي لو صعكبات متعددة ,كلعؿ البالغة

نفسيا إحداىا,متمثمة في النقاط التالية:


عدـ الربط بيف المكضكعات التي تتحد غاياتيا كتتقارب مثؿ الجناس كالتكرية ,



االعتماد عمى أمثمة الكتاب كالتقيد بشرحيا كتحميميا.



عدـ تمبية محتكل المادة لحاجات الطالبات كخصائصيـ النفسية.

ككذلؾ األمر كالنيي كاالستفياـ.



تركيز المحتكل عمى الجانب النظرم عمى حساب الجانب التطبيقي.



غمكض األىداؼ كتداخميا كعدـ تناكليا لممستكيات المختمفة ( المعرفية ,الكجدانية,

الميارية).

رابعا  :صعوبات تعود إلى طرق التدريس :كىي كالتالي:


شرح الدرس عف طريؽ القكاعد كالمباحث كاختبار العقؿ ,مع إغفاؿ الجانب الذكقي.



اإلسياب في استعماؿ المصطمحات كالتقاسيـ البالغية بال فائدة أك طائؿ.



تدريس القكاعد بعيدا عف النص األدبي ,كاالعتماد عمى األمثمة المبتكرة.



إتباع أساليب قديمة في تدريس البالغة.



عدـ استعماؿ الكسائؿ التعميمية التي تيسر فيـ المعمكمات البالغية.



إغفاؿ الجكانب الكجدانية في تذكؽ النصكص األدبية.

مجمة بحوث كمية اآلداب
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خامسا :صعوبات تعود إلى أساليب التقويم :كيمكف حصرىا فيما يمي:


عدـ كجكد أسئمة تقيس الميارات العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ.



تركيز أساليب التقكيـ عمى الحفظ كالتذكر.



إىماؿ قياس التذكؽ األدبي.



أساليب التقكيـ ال تحقؽ التكازف في قياس المعارؼ كاالتجاىات كالميارات العممية.



ال تخدـ أساليب التقكيـ الكشؼ عف جكانب الضعؼ لدل الطالب.



أساليب التقكيـ ال تسيـ في تطكير تعمـ البالغة.

ثانيا :حمول ومقترحات:
ىذا,كمف خالؿ ما تـ عرضو مف دراسات سابقة ,كأدب نظرم حكؿ البالغة كمشكالت

تدريسيا,خرج البحث بمجمكعة مف الحمكؿ كالمقترحات عمى النحك اآلتي:
أوال  :ما يتعمق بمادة البالغة:

ُ-يجب الربط بيف المكضكعات المتشابية في دركس البالغة.
ِ-إثراء الكتاب المدرسي بأمثمة خارجية حكؿ مكضكع الدرس.
ّ-عمى كاضعي المناىج مراعاة حاجات الطالب كخصائصيـ النفسية.
ْ-التركيز عمى الجانب التطبيقي عند شرح المصطمحات البالغية.
ثانيا  :طرق التدريس :ىناك عدة أمور تجب مراعاتيا عند تدريس البالغة وىي:

ُ-مراعاة الجانب الذكقي عند شرح الدرس عف طريؽ األمثمة التي تخاطب الكجداف.
ِ-االقتصا ر عمى المصطمحات الميمة دكف الخكض في التشعبات التي ال طائؿ منيا.
ّ-تدريس المصطمحات البالغية عف طريؽ النص األدبي ككحدة متكاممة.

ْ-استثمار الكسائؿ التعميمية الحديثة مف عركض كبرامج التي تيسر فيـ المعمكمات
البالغية.
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المبحث الرابع
(االستبيان)
إجراءات البحث:

مكضكع ىذا المبحث ىك تحميؿ استبانة عف صعكبات تعمـ البالغة العربية.

أوًال :مجتمع الدراسة:

عينة مف طالب السنة الثالثة كالرابعة مف طالب كمية المغة العربية جامعة السمطاف عبد

الحميـ معظـ شاه.
ثانيا :عينة الدراسة:
ً
ت ىذه االستبانة عمى طالب السنة الثالثة كالرابعة ,كلقد استيدفت طالب ىذيف
يج ًرىي ٍ
أٍ
السنتيف؛ ألنيـ يمثمكف المرحمة المتقدمة في الدراسة,كمف ثـ فمدييـ القدرة عمى التعبير عف
آرائيـ بحيادية مع فيـ لممراد مف االستبانة ,كعميو تحقيؽ اليدؼ الذم أ ً
يع َّدت مف أجمو

االستبانة.

حدد الباحثاف العينة التي تي َّ
كجو إلييا االستبانة ,فكانت العينة األصمية المستيدفة ىي طالب
طالبا) في السنة الثالثة.ك(ٖٓطالبا) في
السنة الثالثة كالرابعة بكمية المغة العربية,بكاقع (ْٔ ن
السنة الرابعة.
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جدكؿ (ُ) عينة الدراسة:
المستوى

عدد الطالب

الثالثة

طالبا
ً 64

الرابعة
المجموع
ثالثًا:مادة الدراسة:

طالبا
ً 58

طالبا
ً 122

تقيس:
ييتىكقع مف االستبانة أف ى
ُ -مدل اإلقباؿ عمى تعمـ البالغة العربية.
ِ -مدل تقبُّؿ الطالب لمعمـ البالغة.
ّ -مدل رضا الطالب عف بيئة التعمـ.

ْ -مدل أثر ازدكاجية المغة في عممية التعمـ .
كيشترؾ في ىذا طالب السنتيف مف خالؿ عدة تساؤالت كردت في االستبانة,إذ إنيا تقيس
مدل قدرة المتعمـ عمى التمييز بيف المكضكعات في ضكء الفيـ ,كاستظيار أقساميا.
ابعا :منيج الدراسة:
رً
تعتمد الدراسة المنيج الكصفي اإلحصائي مف خالؿ معطيات عمـ المغة التطبيقي.
خامسا :مؤشرات القياس:
ً
مناسبا لو ,كىي:
اشتممت االستبانة عمى مؤشرات قياس يختار الطالب منيا ما يراه
ن
أحيانا الدالة عمى القمة,
دائما الدالة عمى االستمرار دكف انقطاع,
كغالبا الدالة عمى الكثرة ,ك ن
ن
ن
كنادر الدالة عمى أدنى درجة.
نا
كيستطيع الباحثاف مف خالؿ اختيارات طالب العينة أف يحسبا النسب المئكية التي مف

خالليا تتضح نتائج االستبانة.
كقد أجريت ىذه االستبانة لقياس المحاكر التي تمت اإلشارة إلييا آنفا ,فكانت نتائجيا

كنً ىسيبيا المئكية عمى النحك التالي:
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المحور األول :مدى اإلقبال عمى تعمم البالغة العربية:

جدكؿ (ِ)
المؤشراث الفرقت الثبلثت
المختبرة

الفرقت الرابعت

غبلبًب
أحيبنًب
دائ ًمب
نبدرا
ً
دائ ًمب

عذد مراث االختيبر

النسبت
المئويت

عذد مراث النسبت
المئويت
االختيبر

532

%25

971

%31

غبلبًب

932

%52

905

%55

أحيبنًب

12

%97

19

%55

نبدرا
ً

12

%97

77

%97

اإلجمبلي

229

%900

222

%900

الحظ مف الجدكؿ رقـ ( ّ) أف نسبة المتعمميف الذيف ييقبمكف عمى تعمـ البالغة في السنة
يي ى
الثالثة ىك (ِْ )%كتقترب منيا نظيرتيا في السنة الرابعة (ّٗ ,)%كىذا مؤشر إلى أف
اإلقباؿ عمى تعمـ البالغة قريب مف المتكسط,كأف نسبة المتعمميف المقبميف عمى تعمـ البالغة
ال يتجاكز نصؼ مجمكع الطالب ,كمرد قمة النسبة في الرابعة مقارنة بالثالثة ىك عدد

طالبا,
الطالب الذيف أجريت عمييـ االستبانة؛ فطالب السنة الثالثة بمغ عددىـ اثنيف كستيف ن

طالبا لمسنة
طالبا ,بفارؽ أحد عشر
احدا كخمسيف
في حيف بمغ عدد طالب الرابع ك ن
ن
ن
الثالثة.لكف عمى الرغـ مف أف النسبة لـ تتجاكز نصؼ عدد الطالب,إال أنيا تشير إلى أف

نسبة المتعمميف المقبميف عمى تعمـ البالغة أعمى مف نسبة المتعمميف الذيف ال ييقبمكف عمى
تعمميا؛إذ إف نسبتيـ لـ تتجاكز (ُٕ )%كىي نسبة ضئيمة إذا ما قكرنت بالنسب األخرل,
كىذا دليؿ عمى أف المتعمميف الذيف لدييـ دافعية التعمـ كالتحصيؿ نسبتيـ أعمى.
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المحور الثاني :مدى تقبل المتعمم لمعمم المادة:
جدكؿ (ّ)

المؤشرات

السنة الرابعة

السنة الثالثة

المختارة
غالبا أحيا ًنا
ً
نادر
دائما ًا
ً
دائما
ً

غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا
اإلجمالي

عدد مرات

النسبة

عدد مرات

النسبة المئوية

االختيار

المئوية

64

%34

45

%33

43

%22

43

%26

48

%26

37

%24

34

%18

31

%23

186

%133

153

%133

االختيار

الجدكؿ رقـ (ْ) يقيس عالقة المتعمـ بالمعمـ ,كمدل تأثره بو ,كاقبالو عمى التحصيؿ

منو ,كنسبة قبكؿ المتعمميف لمعممييـ ىي األعمى مف خالؿ ما تكضحو النسب المئكية في
السنة الثالثة (ّْ ,)%كالسنة الرابعة (َّ )%كىي أعمى مف النسب األخرل؛ لكف بقياس
الحد األدنى إلى األعمى في المستكييف ,يتضح أف تقبؿ الطالب لمعممييـ في المستكل

الثالث أعمى منو في المستكل الرابع ,إذ إف الحد األدنى في الثالثة (ُٖ )%كىك بالنسبة
لمحد األعمى يمثؿ (َٓ )%تقر نيبا منو ,بخالؼ الرابعة الذم يمثؿ الحد األدنى فيو (َِ)%
(غالبا)
كىك بالنسبة لؤلعمى يمثؿ (ٔٔ )%تقر نيبا .لكف المتكسط العاـ المتمثؿ في المؤشريف
ن
معا يكاداف يقترباف ِّ
جدا؛ فيك بنسبة (ْٖ) %في الثالث,ك(َٓ )%في الرابع,
ن
ك(أحيانا) ن
كىذا مؤشر أف تقبؿ المتعمميف لمعممييـ ىي النسبة األكبر.
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المحور الثالث :مدى رضا الطالب عن بيئة التعمم:
جدكؿ (ْ)

السنة الرابعة

السنة الثالثة
المؤشرات
المختارة
غالبا أحيا ًنا
ً
نادر
دائما ًا
ً
دائما
ً

غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا
اإلجمالي

عدد مرات االختيار

النسبة

عدد مرات الختيار النسبة

المئوية

المئوية

48

%26

36

%23

49

%26

41

%27

49

%26

43

%26

43

%22

36

%24

186

%133

153

%133

الحظ في قياس مدل رضا المتعمـ عف بيئة التعمـ الفيزيقية أف
في الجدكؿ رقـ (ٓ) يي ى
النسب متقاربة ِّ
(دائما)
جدا داخؿ السنة الثالثة,ككذلؾ في الرابعة,كنسبة رضاىـ باستمرار
ن

تمثؿ الربع تقر نيبا؛ (ِٔ )%في الثالث ,ك(ِّ )%في الرابعة ,يعني الربع فقط ىك مف لديو
شعكر بالرضا عف بيئة التعمـ ,كقد يي ٍع ىزل السبب في ىذه النسبة إلى عدـ استخداـ كسائؿ
فضال عف عدـ اإلعداد الجيد لممتاح مف كسائؿ
االتصاؿ التقنية الحديثة داخؿ قاعة الدرس,
ن
الم ىشتِّتات الخارجية التي ليا عالقة باألصكات المرتفعة المنبعثة مف
التعمـ المستخدمة ,ك ي

خارج الصؼ ,كاإلضاءة المتفاكتة ,كمنافذ التيكية كما يتصؿ بذلؾ مف خمؿ التحكـ المركزم

شتاء,كاالختالؼ النسبي في ىذا األمر بيف قاعة كأخرل.
في التبريد صيفنا,كالتدفئة
ن
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المحور الرابع :مدى أثر ازدواجية المغة في عممية التعمم:

جدكؿ (ٓ)
المؤشرات

السنة الرابعة

السنة الثالثة

المختارة
غالباأحيا ًنا
ً
نادر
دائما ًا
ً
دائما
ً

غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا
اإلجمالي

عدد

مرات النسبة المئوية

عدد مرات الختيار النسبة المئوية

االختيار
74

%24

75

%29

63

%23

48

%19

54

%17

38

%15

123

%39

95

%37

311

%133

256

%133

يبيف مف الجدكؿ رقـ (ٔ) أف أثر االزدكاج المغكم في ألسنة المتعمميف في السنة الثالثة

أقؿ منو في السنة الرابعة عمى الرغـ مف قمة عدد طالب الرابعة؛ كقد يككف مرد ذلؾ إلى أف
طالب الرابعة صاركا أكثر احتكاكا بالمجتمع مف طالب الثالثة ,كتأثرىـ بما يسمعكنو مف
العامية أعمى نسبة مف غيرىـ مف الطالب ,فالنسبة في الثالثة (ِْ ,)%أما في الرابعة

فالنسبة ىي (ِٗ  ,)%إال أف المؤشرات تدؿ عمى أف نسب سالمة ألسنة الطالب مف
(نادرا) نسبة طالب الثالثة (ّٗ ,)%كنسبة طالب
االزدكاجية المغكية أعمى ففي المؤشر
ن
الرابعة قريبة منيا ِّ
جدا كىي ,)%ّٕ( :كىذا مؤشر جيد إلى أف أكثر الطالب أشد تمس نكا
بالعربية الفصيحة أكثر مف التكاصؿ بالعامية,أك بالمغة األـ,كىك -كاف حدث -فيك قميؿ ,ال

يتجاكز أبناء المغة األـ نفسيا.
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المحور الخامس :مدى قدرة المتعمم عمى التمييز بين الموضوعات ،واستظيار أقساميا:

جدكؿ (ٔ)

المؤشرات المختارة

دائما
ً

غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا
اإلجمالي

السنة الرابعة
عدد مرات االختيار

النسبة المئوية

74

%21

158

%44

96

%27

29

%8

357

%133

ىذا الجدكؿ رقـ (ٕ) يقيس مدل استيعاب طالب السنة الرابعة لدركس البالغة في
ص طالب
ضكء تذكر عناكيف الدركس,كفيميـ ألقساميا,كاستظيار ىذه األقساـ,كلقد يخ َّ
السنة الرابعة فحسب بيذا المحكر؛لمكقكؼ عمى مدل ما حصمكه طكاؿ فترة الدراسة بالكمية,
كاالطمئناف عمى مستكياتيـ قبؿ التخرج في كمية المغة العربية ,ككانت نتائج ىذا المحكر

مؤش ار إلى أف المتعمميف أغمبيـ يتخرجكف في الكمية كىـ مدرككف تماما لما يدِّر ىس ليـ مف
جيدا الدركس كتقسيماتيا ,فنسبة (ْْ )%منيـ يستظيركف القكاعد,
القكاعد ,كغالبيتيـ يذكر ن
جيدا
كيطبقكنيا في ميارة التحدث كالتكاصؿ المغكم ,كنسبة المتعمميف الذيف لـ يحصمكا ن

ضئيمةه ِّ
جدا؛ فيي ال تتجاكز (ٖ )%مف الطالب.

مردكد نتائج استبياف تقييـ المقررات الدراسيةتـ عمؿ اآلتي:

 تكصية األساتذة مف قبؿ مجالس األقساـ باستيعاب مككنات المقرر الرئيسية,
كجزئياتو اليامة بالشرح كالتكضيح داخؿ المحاضرة.

 التكصية بتنظيـ دكرات لؤلساتذة في فف التدريس كطرائقو لرفع الكفاءة المينية.
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 تكصية األساتذة مف قبؿ مجالس األقساـ بضركرة التزاـ المغة العربية الفصحى
السمسة في أثناء الشرح؛ لما في ذلؾ مف فكائد جمة ,إحداىا إفادة أكبر عدد مف

الكافديف.
 كضع نظاـ لمتابعة سير المحاضرات ,كتمقي اعتذارات األساتذة قبؿ بدء المحاضرة
بكقت كاؼ لترتيب البديؿ.

 إع الـ األعضاء بالندكات كالمؤتمرات العممية بالكسائؿ المناسبة كفي الكقت
المناسب.

 ربط الكحدة باألقساـ العممية عف طريؽ منسقي األقساـ.
 تكصية األساتذة مف قبؿ مجالس األقساـ بضركرة االىتماـ بجكدة الكتاب الدراسي
إعدادا كطباعة كاخراجا.

 تكصية األساتذة مف قبؿ مجالس األقساـ بضركرة االىتماـ بتنكيع طرائؽ التدريس
المتبعة ,كاإلفادة مف األدكات التعميمية الحديثة في تدريس المقررات كعرضيا.

 تنظيـ دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بميارات التدريس كطرائقو
لرفع الكفاءة المينية.

النتائج والتوصيات:

الكقكؼ عمى جممة مف النتائج تتمثؿ في النقاط
لقد تسنى لمباحثيف بعد إنياء ىذا البحث
ي
التالية:
قديما
أوًال :تدريس البالغة العربية لمناطقيف بغيرىا ىك مدار اىتماـ القائميف عمى ىذا األمر ن
كحديثنا ,كذلؾ لفصاحة المساف,كادراكا لبالغة النص القرآني.

ثانيا :ثمة خمطه في تصكر كثير مف المعمميف كخبراء تعميـ العربية لمناطقيف بمغات أخرل,
ً
بيف مفيكـ البالغة ,كعمـ البالغة,كيتبع ىذا الخمط الذىني بينيما خمطه في مستكيات النشاط
البالغي التابع لكؿ منيا.

ثالثًا  :كاقع تدريس البالغة العربية مكدس بالمشكالت كالصعكبات كالتحديات التي تكاجو
محاكر عممية التعمـ مف معمـ ,كمتعمـ ,كمحتكل مقرر ييقى َّدـ لممتعمـ ,فضال عف بيئة التعمـ.
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ابعا  :فقو الكاقع يقتضي أف يككف اليدؼ المنشكد مف تدريس البالغة العربية ىك الكصكؿ
رً
بالمتعمـ إلى مستكل جيد مف الكفاءة المغكية كالبالغية يمكنو مف التكاصؿ ُّ
تحدثنا بمغة فصيحة
تخمك مف المحف ,ككتابةن صحيحة تخمك مف الخطأ.

خامسا  :مكاجية الصعكبات كالتحديات ,كالتغمب عمييا مسئكلية مشتركة ,تنيض بيا
ً
المؤسسات التعميمية ,بمعاكنة الخبراء كالمعمميف ,كليست مسئكلية فرد أك مؤسسة دكف

غيرىا.
سادسا :المحتكل المقرر يحتاج إلى تقييـ كتقكيـ باستمرار حتى تؤتي العممية التعميمية جناىا
ً
سبب في بناء عقكؿ عمى أساس جامد غير متطكر ,كغير مكاكب
المأمكؿ ,كاىماليما
ه
لمتطمبات السكؽ المجتمعي.

سابعا  :التغمب عمى مشكمة االزدكاج المغكم يحتاج إلى العمؿ بآليات متعددة أبرزىا التصدم
ً
بالغا ,ككضع إستراتيجيات يي ٍختىار في ضكئيا ما يي ىمَّرير
لما يؤثر في السالمة المغكية نا
تأثير ن
لممتعمميف مف العامية القريبة مف الفصحى ,حتى يتيسر لو التكاصؿ مع بعض فئات المجتمع

في مكاقؼ البيع كالشراء كالتحايا.
ثام ًنا  :أسفر الجانب الميداني المبني عمى االستبياف أف معظـ متعممي المغة العربية في كمية

المغة العربية في ج امعة السمطاف عبد الحميمجيدكف في التحصيؿ البالغي,كدافعية التعمـ
لدييـ ال بأس بيا.

تاسعا :تمبية حاجة الطالب في تخصيص محاضرة أسبكعية لمتطبيؽ عمى ما تـ تدريسو ليـ.
ً
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يكصي الباحثاف ببعض التكصيات التي مف شأنيا –في تقديرىما -النيكضبعممية التعمـ في

المؤسسات التعميمية:

ُ -إرساء مبدأ التعاكف األكاديمي بيف المعاىد كالكحدات المختمفة؛ لتحقيؽ التكامؿ بينيا.
ِ -تفعيؿ كسائؿ االتصاالت الحديثة ,كتطكيع التقانات التكنكلكجية بما يخدـ العممية
التعميمية ,كيمضي بيا قي يد نما ,كيعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ اإلجرائية لمعممية التعميمية.
متابعةع ٍق ًد الدكرات التدريبية المختمفة لممعمميف؛ كذلؾ لرفع كفاءاتيـ التربكية ,كالنيكض
ّ-
ى
بمستكاىـ األكاديمي بما يكاكب المتطمبات العالمية المشتركة في ميداف التربية كالتعميـ.

كا﵀ مف كراء القصد,كىك ييدم السبيؿ.
كصمى ا﵀ كسمـ عمى سيدنا _محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ_.
المصبدر والمراجع
*القرءان الكريم
 ئتزاْٛى انٕاـ،ٙأشز انمزآٌ انكزﱘﰲ انذراطاخ انثالؼٛح،يعهح اإلؼٛاء،انزاتغح انًؽًذٚح،انعذد،59انًًهكح انًؽزتٛح.
 اﲡاْاخ انثالؼح ىف انمزَ ٍٛٛانظادص ٔانظاتع انٓعز(ٍٛٚرطانح دكرٕراِ) طاليح ﲨعحانععانﲔ ،ظايعح يإذح،األردٌ3008،و.
 اتٍ األشٛز،انًصم انظائز ـ ٙأدب انكاذة ٔانشاعز،خ اؼًذ انؽٕـٗٔتذٔ٘عثاَح،دارانُٓضح،انماْزج،يظز،دخ ،ط .5
 اؼًذ انٓاشًٗ،ظٕاْز انثزؼح ـ ٙعهى انًعاَٗ ٔانثٛاٌ ٔانثذٚع ،دار ئؼٛاء انﱰازانعزﰊ،تٛزٔخ ،نثُاٌ،دخ،ط.53
 أؼًذ يغهٕب،انثالؼح عُذ انظكاك ،ٙدار انُٓضح ،تؽذاد،انعزاق ،ِ5285 ،ط.5 أؼًذ يغهٕب،انمشٔٔ ُٙٚشزٔغ انرهخٛض ،يكرثح انُٓضح،تؽذاد،انعزاق5999،و،ط.5 أﲪذيغهٕب،كايمؼظٍ انثظﲑ ،انثالؼح ٔانرغثٛكٔ،سارج انرعهٛى انعاﱄ ٔانثؽسانعهً،ٙانعزاق5999 ،و،ط.3
 اﳋغٛة انمشٔ،ُٙٚاإلٚضاغﰲعهٕو انثالؼح،حتقيق حممدعثذ انًُعى ﺧفاظ،ٙدار انكرابانهثُاﱐ ،تٛزٔخ ،5991ط.5
 ايزؤ انمٛض،دٕٚاَّ،خ يظغفٗ عثذ انشاـ، ٙدار انكرة انعهًٛح،نثُاٌ ط1،،3005و. انثؽرز٘،دٕٚاٌ شعز،عُُ ٙترؽمٛمّ ٔشزؼّ ٔانرعهٛك عه ّٛؼظٍ كايم انظٛزـ،ٙدارانًعارؾ تًظز،ط.5
 تذٔ٘ طثاَح،عهى انثٛاٌ،دار انصماـح نهغثاعح ٔانُشز ٔانرٕسٚع. تظ َٕٙٛعثذ انفراغ ـٕٛد،عهى انثذٚع ،يإطظح انًخرار،انماْزج،يظز5998 ،و،ط.3955
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أتٕ تكز انزاس٘،يخرار انظؽاغ ،خ يظغفٗ دٚة انثؽا ،دار انٓذٖ،ع ٍٛيٛهح،
انعشائز5990،و،ط.5
انعاؼظ،انثٛاٌ ٔانرث،ٍٛٛانشزكح انهثُاَٛح نهكراب5998،و.
انعاؼظ،انثٛاٌ ٔانرث،ٍٛٛخ عثذ انظالو ْارٌٔ،
انعارو ٔأي 5915،ٍٛانثالؼح انٕاضؽح،دار انًعارؾ،انماْزج.
ظًٛهح ﺧهٛم أؼًذ ؼظ،ٍٛأْى انظعٕتاخ انر ٙذٕاظّ يعهى انهؽح انعزتٛح نهُاطمٍٛ
تؽٛزْا،ب عهٗ انشثكح انًعهٕياذٛح تانًزكش انظٕداَ ٙنهثؽس انعهً.ٙ
ؼظَ ٍٛظار،دراطاخ نؽٕٚح ،دار انزائذ انعزت،ٙتٛزٔخْ5505،ـ5985،و.
انخغٛة انمشٔ،ُٙٚاإلٚضاغ ـ ٙعهٕو انثالؼح.
اتٍ ﺧهكأٌ،ـٛاخ األعٛاٌ ٔأَثاء أتُاء انشياٌ ،خ ئؼظاٌعثاص،دارطادر،تﲑٔخ،نثُاٌ
.5999،
انخهٛم تٍ أؼًذ انفزاْٛذ٘ ،يععى انع،ٍٛخ عثذ انؽًٛذ ُْذأ٘ ،دار انكرة
انعهًٛح،تٛزٔخ،نثُاٌ3002،،و ،ط. 5
اتٍ رشٛك،انعًذج ـ ٙيؽاطٍ انشعز ٔآداتّ ،خ يؽ ٙانذ ٍٚعثذ انؽًٛذ ،دار انعٛم
5985،و،،ط.1
انزياَّ،ٙانُكد ـ ٙئععاس انمزآٌ،خ يؽًذ ﺧهؿ ٔيؽًذ طالو ،دار انًعارؾ
،يظز5999،و،ط.2
انشيخشز٘،انكشاؾ،خ ﺧهٛم يؽًٕد شٛؽا،دار انًعزـح 3009،و ،ط.2
طارج طٛؿ انعرٛثٔ،ٙالع األداء انرعه ًٙٛنًعهًاخ يمزر انثالؼح ـ ٙانًزؼهح انصإَٚح
نهثُاخ(رطانح ياظظرٛز)، .ظايعح انًهك طعٕد،انًًهكح انظعٕدٚح3009،ؤ،يؽاضزاذفٙ
انثالؼح انعزتٛح(ص3ل و د).تهخٛز ارـٛض،ظايعح انًظٛهح،انعشائز.
انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،انغثعح األٔنٗ،دار انكرة انعانًٛح،تٛزٔخ عاو .5502
انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،خ َعٛى سرسٔر ،دار انكرة انعهًٛح،تٛزٔخ،نثُاٌ5989،و،ط.3
انظكاك،ٙيفراغ انعهٕو،دار انكرة انعهًٛح،تٛزٔخ،نثُاٌ5989،و،ط.3
شاد٘ يعه ٙعٛظٗ،انًشكالخ االظرًاعٛح ٔانُفظٛح ـ ٙذعهٛى انهؽح انعزتٛح نهُاطمٍٛ
تؽٛزْا ،تؽس يُشٕر نهثاؼس شثكح األنٕكح تانشثكح انعُكثٕذٛح.
انشاـع،ٙيؽًذ تٍ ئدرٚض انشاـع،ٙانزطانح ،ذؽمٛك أؼًذ يؽًذ شاكز ،يغثعح يظغفٗ
انؽهثٔ ٙشزكائّ ،يظز ،د.خ ،ط.5
شفٛع انظٛذ ،انثؽس انثالؼ ٙعُذ انعزب ،دار انفكز انعزت ،ٙانماْزج،يظز ،ط3،5999و.
شٕل ٙضٛؿ ،انثالؼح ذغٕر ذارٚخ،دار انًعارؾ،انماْزج،ط.9
طثػ األعشٗ ـ ٙطُاعح اإلَشا ،أؼًذ تٍ عه ٙانمهمشُذ٘،دار انكرة انًظزٚح
،انماْزج،يظز5933،و،دط.
انظُعاَ ،ٙيؽًذ تٍ ئطًاعٛم األيٛز انظُعاَ،ٙطثم انظالو شزغ تهٕغ انًزاو يٍ أدنح
األؼكاو (خ طارق تٍ عٕع اهللا)، ،دار انعاطًح ،انزٚاع،انًًهكح
انظعٕدٚح3005،و،،ط.5

مجمة بحوث كمية اآلداب

953

-

صعوببث تعليم البالغت العربيت ..الواقع والمستقبل

عائشح ؼظ ٍٛـزٚذ ،يُٓط انثؽس انثالؼ،ٙدار لثاء  ،انماْزج،يظز ،ط5،5999و.
عثذاهللا انًعرش،انثذٚع،ذاؼُاطٕٛص كزاذشمٕـظك،ٙدار انًظٛزج ،تٛزٔخ،نثُاٌ5983،
و،ط.2
عثذ انزؼًٍ تٍ ﺧهذٌٔ،انًمذيح،خ عثذ اهللا يؽًذ انذرٔٚش،دار انثهخٙ
،ديشك،طٕرٚا3005،و،ط.5
عثذ انزؼًٍ انًٛذاَٗ ،انثالؼح انعزتٛح،أطظٓا ٔعهٕيٓا ٔـُٕا ،دار انمهى ،ديشك،
طٕرٚا5999،و،ط.5
عثذ انمادر ؼظ ،ٍٛأشز انُؽاج ـ ٙانثؽس انثالؼ،ٙدارَٓضح،انماْزج  ،يظز ،دخ،دط.
عثذ انمادر ؼظ ،ٍٛـٍ انثذٚع،دار انشزٔق،تٛزٔخ،نثُاٌ5982 ،و،ط.5
عثذ انماْز اﳉزظاﱐ،أطزار انثالؼح ،خ حممود حممد شاكز،دار انًذَٗ ،ظذج،
انًًهكح انعزتٛح انظعٕدٚح.
عثذ انماْز انعزظاَ،ٙدالئم اإلععاس،خ يؽًذ ٔرضٕاٌ انذاٚح ،دار انفكز ،ديشك،
طٕرٚا3009و،ط.5
عثذانماْز انعزظاَ ،ٙدالئم اإلععاس ـ ٙعهى انًعاَ،ٙدار انًعزـح،تٛزٔخ5998،و.
عثذِ عثذ انعشٚش لهمٛهح،انثالؼح االطغالؼٛح،دار انفكز انعزت،ٙيظز،ط5992-2و.
عزـاخ يغزظ،ٙانعايع نفٌُٕ انهؽح انعزتٛح ٔانعزٔع،انغثعح األٔنٗ،يإطظح انكرة
انصماـٛح تٛزٔخ.5505،
عه ٙانعًثالط-ٙأتٕ انفرٕغ انرَٕظ-ٙاألطٕل انؽذٚصح نرذرٚض انهؽح انعزتٛح ٔانرزتٛح
انذُٛٚح -انغثعح انصاَٛح.د.خ.ط -دار َٓضح يظز نهغثع ٔانُشز .انفعانح – انماْزج.-
عًار طاو،اذعاْاخ ؼذٚصح ـ ٙذذرٚض انهؽح انعزتٛح،تٛزٔخ ،يإطظح انزطانح3003و.
اتٍ ـارص،يععى يماٛٚض انهؽح،خ عثذ انظالو ْارٌٔ،دار انفكز نهغثاعح ٔانُشز.
ـٓذ ﺧهٛم ساٚذ،انثالؼح ت ٍٛانثٛاٌ ٔانثذٚع،دارٚاـا انعهًٛح،عًاٌ ،األردٌ3009،و،،ط.5
ـٕس٘ عثذ رتّ عٛذ ،انًماٛٚض انثالؼٛح،دار انصماـح ،انماْزج ،يظز ،دط5982،و.
لذايحتٍظعفزَ،مذ انشعز،خ عثذ انًُعى ﺧفاظ،ٙدار انكرة انعهًٛح،تﲑٔخ ،نثُاٌ،دخ ،د
ط.
نمزطث،ٙأتٕعثذ اهللا يؽًذانمزطث،ٙخ انرزكٔ ٙعزلظٕط،ٙانعايع ألؼكاو انمزآٌ.يإطظح
انزطانح،تٛزٔخ،نثُاٌ3009،و،ط.5
يؽًذ أتٕ يٕطٗ،ﺧظائض انﱰاكٛة دراطح حتليليةملسائلعهىانًعاَ،ٙيكرثح ْٔثح
انماْزج،يظز5999،و،ط.5
حممد َاٚم أؼًذ،انثالؼح ت ٍٛعٓذ،ٍٚدار انفكز انعزتٗ ،،انماْزج،يظز5995 ،و ،د ط.
يؽًذ ْذارج،ـ ٙانثالؼح انعزتٛح(عهى انثٛاٌ)،دار انعهٕو،تٛزٔخ،نثُاٌ5989،و،،ط.5
يؽًٕد تٍ يؽًذ انؽذاد أتٕ عثذ هللا،ذخزٚط أؼادٚس ئؼٛاء عهٕو انذ ٍٚنهعزالٔ ٙاتٍ
انظثكٔ ٙانشتٛذ٘، ،دار انعاطًح،انزٚاع ،انظعٕدٚح 5989،و،ط.5
يظهٕغ،طعذ عثذ انعشٚش،ـ ٙانثالؼح ٔانهظاَٛاخ انعزتٛح،نعُح انرأنٛؿ ٔانُشز تعايعح
انكٕٚد،انكٕٚد3002،و،ط.5
952
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اتٍ يُظٕر،نظاٌ انعزب،دار انكرة انعهًٛح ،تٛزٔخ،نثُاٌ3001،و.
َٕرج تٍ طعذهللا،انثذٚعٛاخ يضًَٕٓا َٔظايٓا انثالؼ(ٙيذكزج ياظظرٛز)،ظايعح انؽاض
نخضز،تاذُح،انعشائز3008،و.
أتٕ ْالل انعظكز٘،انظُاعر،ٍٛخ يؽًذ انثعأ٘ ٔيؽًذ ئتزاْٛى ،دار ئؼٛاء
انكرة5913،و،ط.
ٔنٛذ يؽًذ عثذ انثال،ٙطعٕتاخ ذذرٚض انمٕاعذ نهُاطم ٍٛتهؽاخ أﺧزٖ.تؽس يُشٕر.
ٚؽ ٗٛتٍ ؼًشج انعهٕ٘،انغزاس،خ عثذ انؽًٛذ ُْذأ٘،انًكرثح انعظزٚح،
تٛزٔخ،نثُاٌ3003،و،ط.5
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