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* ملخص البحث:
تسعى هذه الورقة إىل الوقوف على واقع تعليم البالغة العربية يف بعض اجلامعات املاليزية .وذلك هبدف دراسة
اإلشكاليات املتمخضة عنها ،ودراسة األسباب اليت تقف وراءها ،مث التماس احللول املمكنة حياهلا .مع التعريج على
بعض وسائل تعليمها وأهدافها .وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي االستقرائي للوقوف على هذه الظاهرة موضع
الدراسة .وقد جاءت الدراسة يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة مشفوعة مبصادر البحث ومراجعه.
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This paper seeks to identify the reality of teaching Arabic rhetoric in some Malaysian
universities. The aim is to study the resulting problems, study the reasons behind
them, and then seek possible solutions to them. With a briefing on some of its
teaching methods and objectives. The research relied on the descriptive and
inductive method to find out this phenomenon under study. The study came in an
introduction, four chapters and a conclusion, accompanied by the research sources
and references.

* متهيد:
علم البالغة من علوم العربية الفريدة ،كما أنه حمسوب يف مجيع علوم األدب ،وحيتل هذا العلم منزلة عالية
ومكانة سامقة بني العلوم ،وتربز مكانة وأمهية هذا العلم الضارب جبذوره يف القدم من خالل القرآن الكرمي؛ حيث
أخاذ آسر ،والبالغة مت ّكن الن ّقاد من املقارنة بني
تتجلى فيه كل صور البالغة العربية وفنوهنا يف إعجاز ابهر ومجال ّ
األعمال الفنية ،فالذوق الذايت احملض وحده ال يكفي للحكم على اإلنتاج األديب ،بل ال بد من معرفة املعايري البالغية
اليت خيتلف التزامها من أديب إىل آخر ،ومن عصر آلخر ،وفهم النصوص األدبية فهما دقيقا الجتالء ما متتاز به من
ألوان اجلمال الفين ،وأثره يف روعة األسلوب ،وإمتاع القارئ وتكوين ذوقه األديب ،به يُتعرف على طرق الكالم وأساليبه،
()4

وبه تُتلمس السبل إىل مواطن اجلمال أو القبح يف النصوص األدبية ،وهو طريق يفتح مدارك الفهم.

( )4فهد خليل زايد ،البالغة بني البيان والبديع ،دارايفا العلمية ،عمان  ،األردن2009 ،م ، ،ط ، 1ص. 211-209:
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وهذا أبو هالل العسكري (ت 395هـ) يقول عن أمهية علم البالغة" :اعلم  -علّمك اهللا اخلري -ودلّك عليه،
علم البالغة،
وقيّضه لك ،وجعلك من أهله ،أن ّ
أحق العلوم ّ
ابلتعلم ،وأوالها ابلتح ّفظ بعد املعرفة ابهللا  -جل ثناؤه ُ -
ومعرفة الفصاحة ،الذي به يعرف إعجاز كتاب اهللا – تعاىل ،-الناطق ابحلق ،اهلادي إىل سبيل الرشد ،املدلول به على
صدق الرسالة وصحة النبوة ،اليت رفعت أعالم احلق ،وأقامت منار الدين ،وأزالت شبه الكفر برباهينها ،وهتكت حجب
الشك بيقينها ،وقد علمنا أن اإلنسان إذا أغفل علم البالغة ،وأخل مبعرفة الفصاحة مل يقع علُمه إبعجاز القرآن من
جهة ما خصه اهللا به من حسن التأليف ،وبراعة الرتكيب ،وما شحنه به من اإلجياز البديع ،واالختصار اللطيف؛ وضمنه
من احلالوة ،وجلّله من رونق الطالوة ،مع سهولة كلمه وجزالتها ،وعذوبتها وسالستها ،إىل غري ذلك من حماسنه اليت
عجز اخللق عنها ،وحتريت عقوهلم فيها ،وإمنا يُعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه ،وقصورهم عن بلوغ غايته ،يف
حسنه وبراعته ،وسالسته ونصاعته ،وكمال معانيه ،وصفاء ألفاظه .وقبيح ،لعمري ابلفقيه املؤمتّ به؛ والقارئ املهتدى
هبديه ،واملتكلم املشار إليه يف حسن مناظرته ،ومتام آلته يف جمادلته ،وشدة شكيمته يف حجاجه"(.)5
"كشافه" إىل أمهية الرباعة يف علمي املعاين والبيان ،وبذل كل جهد
وأما الزخمشري (538هـ) فيشري يف مقدمة ّ
يف معاجلة مسائلهما ،فيقول" :إن أمأل العلوم مبا يغمر القرائح ،وأهنضها مبا يبهر األلباب القوارح ،من غرائب نكت
يلطف مسلكها ،ومستودعات أسرار يدق سلكها ،علم التفسري الذي ال يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم ،

( )5أبو هالل العسكري ،الصناعتني ،ص.211-209
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فالفقيه ،وإن برز على األقران يف علم الفتاوى واألحكام ،واملتكلم وإن ّبز أهل الدنيا يف صناعة الكالم ،وحافظ القصص
واألخبار و إن كان من ابن القرية أحفظ ،والواعظ وإن كان من احلسن البصري أوعظ ،والنحوي وإن كان أحنى من
سيبويه ،واللغوي وإن علك اللغات بقوة حلييه ،ال يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ،وال يغوص على شيء من
تلك احلقائق ،إال رجل قد برع يف علمني خمتصني ابلقرآن؛ ومها علم املعاين وعلم البيان"(.)6
ويقول القلقشندي (821هـ) ،وهو يتحدث عن وجه احتياج الكاتب إىل املعرفة بعلوم املعاين والبيان والبديع:
"اعلم أنه ملا كانت صناعة الكتابة مبنية على سلوك سبل الفصاحة ،واقتفاء َسنن البالغة ،وكانت هذه العلوم هي قاعدة
عمود الفصاحة ،ومسقط حجر البالغة ،اضطر الكاتب إىل معرفتها واإلحاطة مبقاصدها ليُتوصل بذلك إىل فهم اخلطاب
وإنشاء اجلواب ،جاراي يف ذلك على قوانني اللغة يف الرتكيب ،مع قوة امللكة على إنشاء األقوال املركبة املأخوذة عن
الفصحاء والبلغاء من اخلطب والرسائل واألشعار من جهة بالغتها وخلوها عن اللّكن ،وأتدية املطلوب هبا ،وأهنا كيف
تتعني حبسب األغراض لتفيد ما حيصل هبا من التخيل املوجب النتقال النفس من بسط وقبض ،والشيء يذكر بضده؛
فيذكر احملاسن ابلذات والعيوب ابلعرض"(.)7

( )6الزخمشري ،الكشاف ،ص.23
( )7أمحد بن علي القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،مصر1922 ،م ،دط .181/1 ،
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أمهية الدراسة :تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا حتاول الكشف عن األسباب احلقيقية لواقع ضعف تعليم وتعلم البالغة
لدى الناطقني بغري العربية يف اجلامعات املاليزية؛ ساعية يف إجياد حلول ومقرتحات عملية انجحة هلذا الضعف.
آملة حتقيق هذا التقدم يف تعلم البالغة العربية من خالل ما ستقدمه من حلول ومقرتحات.
* مشكلة الدراسة  :تتضح مشكلة الدراسة جلية يف واقع تعليم البالغة املرير والذي يستعصي على التمرير ،ويتمثل
مرده ايل
يف ضعف طالب أقسام كليات اللغة العربية ببعض جامعات ماليزاي يف تعلم البالغة العربية .وهذا الضعف ّ
جمموعة من األسباب واإلشكاليات ،حاولت الدراسة جاهدة معاجلتها ،ووضع احللول املناسبة هلا.
* أسئلة الدراسة  :حاولت الدراسة معاجلة مشكلة تعلم البالغة العربية لغري الناطقني بطرح عدة أسئلة منها :
 ما واقع تعليم البالغة العربية لطالب أقسام العربية يف بعض جامعات ماليزاي؟ ما اإلشكاالت اليت تعرتض الطالب ومعلميهم يف عملية تعليم البالغة ؟ ما الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم البالغة؟ -ما احللول املقرتحة للتغلب على تلك اإلشكاليات ؟
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أهداف الدراسة  :يهدف البحث إىل حماولة الوقوف على واقع تعليم البالغة ،وكذا بعض اإلشكاليات اليت تواجه
طالب أقسام اللغة العربية ببعض اجلامعات املاليزية يف تعلم البالغة العربية ،وخاصة الذين على أعتاب مرحلة التخرج،
وال يستطيعون أن يتذوقوا نصا أدبيا ما ،وال يلتفتون إىل مواطن اجلمال يف ثناايه.كما يرنو البحث إىل اقرتاح وإجياد
حلول للتغلب على تلك اإلشكاالت .وهناك جمموعة من األهداف العلمية حتاول الدراسة حتقيقها للوقوف على
معاجلة موضوع الدراسة:
 الوقوف على أهم اإلشكاالت واألسباب اليت أدت إىل ضعف الطالب يف تعلم البالغة العربية. النظر يف وضع حلول شافيه كافيه ملعاجلة أسباب هذا الضعف الظاهر لدى هؤالء الطالب يف تعلم البالغةالعربية.
 وضع البالغة أولوية من أولوايت تدريس اللغة العربية .تبين كل العلوم العربية اليت هلا صلة ابلبالغة العربية كالنقد واألدب والدراسات البالغية يف القرآن الكرمي.
 ّ* منهج الدراسة :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االستقرائي يف الكشف عن أسباب ضعف هؤالء الطالب يف تعلم
البالغة العربية.
املبحث األول :واقع تعليم البالغة العربية للناطقني بغريها
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يف مقدمة كتابه اجلليل "يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ،يقول سعد مصلوح  ":فأما البالغة العربية
فمنذ أن َحد اإلمام العظيم أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي (ت626هـ) رسومها ،وراتب بني علومها
أفضت هبا احلال إىل مضيق ال تكاد تلتمس هلا منه خمرجا ،وحني رأى بعض اجملتهدين أن الداء قد أُعضل ،والشفاء قد
عز ،وجدان من بينهم فريقا قد أخلد إىل األرض ،واستمسك ابحلطام واهلشيم ،وفريقا انل منه اليأس فراح يدعو إىل قتل
املريض وتغييبه حتت أطباق الثرى ،بني عربات الرمحة ،وزفرات اإلشفاق "(.)8
هذا هو واقع البالغة العربية كما مثله شيخ العربية يف زماننا ،وواقع البالغة العربية واقع مؤمل؛ إذ تنادى أقوام
ابالستغناء عنها ،والبحث عما يسمونه "البالغة اجلديدة" وهذا االصطراخ ،وهذه الدعوات إمنا تكشف عن سوء سرية،
وخبث سريرة .وهذا القول ،ال خيلو من خصيلتني؛ جهل برتاث تليد قام عليه قوم أعلَون هم من أعلم أهل العربية
ابلعربية ،وإما عبودية خاشعة تستزل أتباعها ببعض ما اقرتفوا من فتور احلداثة دون اللبوب.
ث يف هذا النفق املظلم فرجة تنطلق من خالهلا البالغة (التعليمية) من ضيق الظرف
والسؤال األهم اآلن :كيف ُحند ُ
التارخيي احملدود إىل سعة العصر ،وجتري ينابيعها ،متخذة طريقها إىل ثقافتنا املعاصرة ،لرتجع كما كانت كاشفة عن
فاعلية النص العريب؟ وإذا كان هذا هو حال البالغة العربية عند أهل العربية أنفسهم ،فاألمر سيكون أشد تعقيدا عند

( )8مصلوح ،سعد عبد العزيز ،يف البالغة واللسانيات العربية ،جلنة التأليف والنشر جبامعة الكويت،الكويت2003،م،ط،1ص.8
249

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
Arabic rhetoric for non-native speakers, a study of problems, solutions and methods, some Malaysian universities as
a model
El sayed Mohamed salem- Ragab Ibrahim ahmed awad- Hossam Moussa Mohamed Shousha

الناطقني بغريها !..إذ إن لساهنم مل يعرف طريقه إىل البالغة ،وأذواقهم مل تعتد أساليبها ..فهناك وحشة تذوقية بني
الطرفني..السيما أهل البالد اإلسالمية.
ولعل الدافع ايل تعليم وتعلم البالغة متعدد ،لكن اجللي منها يكمن يف اثنني:
األول :فين :ففي ابدئ األمر كانت "إرشادا وتعليما للذين يريدون اإلصابة يف القول ،ورمسا ومنهجا للخطباء ورجال
()9

الفرق املذهبية ودعاة املذاهب السياسية ،والذين يتصدرون للكالم أمام اجلموع الكثرية "

ومن مث صارت لتمييز جيد

الكالم من رديئه ،وإظهار مواطن احلسن يف األدب.
ومن البالغيني الذين حبثوا يف هذا العلم أتدية هلذا الغرض " ابن طباطبا "(ت345ه) الذي ألف كتاب "عيار
الشعر "وحبث فيه صناعة الشعر وامليزان الذي به تقاس بالغته ،وقدامة بن جعفر الذي ألف كتاب نقد الشعر.
اثنيا :ديين :فبعد نزول القرآن الكرمي ببالغته اليت هبرت العقول ،بدأ العرب بدراسة أسرار هذه البالغة ،مبا فيها من براعة
يف الرتكيب والتصوير ،وسالمة ىف األلفاظ وعذوبة وسهولة وجزالة ،ليربهنوا على إعجاز القرآن الكرمي وليستوضحوا
أحكامه ،ويتفهموا معانيه ،ومن الكتب اليت ألفت يف البالغة أتدية هلذا الغرض :إعجاز القرآن للباقالين ,والنكت يف
إعجاز القرآن الكرمي للرماين ,و دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين.
( )9علي اجلمبالطي-أبو الفتوح التونسي-األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية والرتبية الدينية -الطبعة الثانية.د.ت.ط -دار هنضة مصر
للطبع والنشر .الفجالة – القاهرة -ص .290
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ومما ال يُغفل أنه هناك فرقا بني البالغة ،ومفهوم البالغة اليت تتلخص يف ضمان التوصيل ،وهو أساس الوظيفة
اللغوية ،أما علم البالغة فهو خمتلف اآلليات اليت يكتسبها املتكلم لبلوغ مراده يف شكل أديب ،وابلرغم من ارتباط البالغة
وعلم البالغة ألهنما خيرجان من مشكاة واحدة ،وكالمها حيقق هدفا موحدا ،غري أن املفهوم األول ارتبط ابلبعد الوظيفي
للغة ،والثاين ارتبط ابلبعد التعليمي الذي أهتم به املنظر الرتبوي ،أي تعليم علوم البالغة ،وتلقني أبواب الفصاحة
واكتساب مهارة توظيفها يف خمتلف األشكال األدبية .لكن األمر خمتلف ومتداخل لدى الناطقني بغري العربية؛ حيث
إن أسباهبم الدافعة ايل تعلم البالغة ليس له بعد وظيفي؛ إذ استعماهلم هلا قليل ،أما البعد التعليمي فأكثرهم يتعلمها
لغرض ديين السيما إذا كان يدرس العلوم الشرعية.
واحلقيقة اليت ينبغي أن ندركها ويدركها معنا أساتذة البالغة هو اهتمام كثري من مدرسي البالغة للناطقني بغريها
يركزون على تلقني الطالب مصطلحات البالغة اجلامدة دون النظر يف استظهار قدرة هؤالء الطالب على احلديث هبا،
أو التعبري عن املعىن من خالهلا.
ذلك أن الطالب ي صعب عليه ذلك بعد أن امتألت رأسه مبصطلحات يصعب على العرب أنفسهم فهمها ،وهذا ما
قصده الدكتور حسني نصار بقوله" :فمدرس اللغة العربية يصب اهتمامه كله على حفظ الطالب للقواعد ،ال على
قدرة الطالب على التعبري الشفوي ،أو املدون وهذه القدرة هي اهلدف احلق من التعليم  ،وجيب أن تغري طرائقه التعليمية،
لتصل ابلطالب يف يسر اىل هذا اهلدف مثل بقية دارسي اللغات املختلفة ،فيتحقق تعليم العربية من تعليم القواعد غري
251

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
Arabic rhetoric for non-native speakers, a study of problems, solutions and methods, some Malaysian universities as
a model
El sayed Mohamed salem- Ragab Ibrahim ahmed awad- Hossam Moussa Mohamed Shousha

املستعملة ،والظواهر الشكلية ،والعلل اجلدلية اليت أتى هبا املنطق الصوري ،وتصطنع املناهج احلديثة يف تدريس
()10

اللغات"

ولقد رأينا أثر ذلك أبنفسنا وأم أعيننا يف طالب أقسام اللغة العربية يف أكثر جامعات ماليزاي؛ حيث يتمتعون مبلكة
احلفظ اليت متكنهم من حفظ صفحات كاملة كتبت ابلعربية لكنهم ال يفهمون معناها ،فقد طغى حفظهم على فهمهم،
كما أهنم وقفوا مبا تعلموه عند حد احلفظ ،ومل يتجاوزه إىل التطبيق فيما يشبههه من مواقف كالمية.
إذن ،فالطالب بني طبقيت رحى ،ولساان بني أسنان ،وأشباها وال أرواح ،وخياال وال حقيقة! ألهنم انفصلوا مبا حفظوا
عن واقعهم الذي يعيشونه ،فكانوا كالضب إذا بعد عن جحره خبل ،وأهل الصحراء أدرى بذلك.
إن لكل مادة أهدافا وخمرجات ،ومها متالزمان ،ومشروطان ،إذا حدث األول حتقق الثاين ،وإن فقه الواقع املعيش يقتضى
املقومة لأللسنة هي حمط أنظار املهتمني إبعداد الدرس اللغوي والبالغي للمتعلمني
أن تكون القواعد اللغوية والبالغية ّ
الناطقني بغري العربية ،وليحسنوا التـأويالت والتقديرات والعلل ،ذلك أن الغاية احلقيقة اليت يرام بلوغها من تدريس البالغة
العربية للناطقني بغري العربية هي استقامة لغتهم وبلوغ املعىن.
وإذا وقفنا أمام مصطلحي التعليم والتعلم فسنجد أنفسنا إزاء مصطلحني متكاملني ،ال ميكن الفصل بينهما لشدة
تداخلهما ،وتشابكهما ،لكننا ميكن أن نضع حدا فاصال بينهما ،من حيث اهتمام كل منهما ،فالتعلم عملية معرفية
()10حسني نصار ،دراسات لغوية ،دار الرائد العريب ،بريوت1401،هـ1981،م .ص.9
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هتتم يف املقام األول ابملتعلم ،وما يصدر عنه من سلوك وانفعال خالل عملية التعلم ،فاملتعلم هو احملور الرئيس يف هذه
العملية .أما التعليم فهو عملية ختتم ابملعلم ونشاطه الوظيفي ،وأدائه التعليمي داخل الصف الدراسي.
ولعلنا من خالل هذا احلد اجلوهري بني املصطلحني نستطيع أن نفرق بني املصطلحني ،فنظرايت التعليم تويل اهتمامها
مبا يقوم به املعلم بغرض التحسني والتطوير ،أما نظرايت التعلم فرتصد سلوك املتعلم هبدف حتسينه وتطويره.
وعلى كل حال هناك ركائز ينبغي للمهتمني حبقل تعليم البالغة للناطقني بغريها الوقوف عليها ومراعاهتا عند القيام
ابلتدريس؛ منها:
 البالغة فن أديب يشحذ الذوق ،ويرقى ابحلس ،فهي ختتلف عن العلوم العقلية اليت تنمي العقل إبضافة جديدمن احلقائق واملعلومات.
 ترتبط البالغة العربية ابلطابع الفين الوجداين ارتباطا وثيقا.فيقوموا
 على مدرسي البالغة العربية أن يتجهوا يف دراسة النص األديب اجتاها خالصا ال تشوبه البحوث العقليةّ ،النص من حيث الفكرة والعبارة ويقدروا حظ األديب من ﺍملهاﺭﺓ ﺍلفنية ﻭال يستهلكوا ﺍلﻭقت واجلهد يف استنباط
التعاريف ،وحتديد اللون البالغي ،دون التعرض لكشف أسرار اجلمال ،فإن ذلك من شأنه احلد من تشكيل
الذائقة األدبية ،ووضع البالغة يف دائرة فلسفية عقيمة ال تنمي حسا ،وال ختلق ذوقا.
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فإن وعوا ذلك ووضعوه نصب أعينهم؛ فيكون ذلك كذلك وفق األهداف العامة واخلاصة اليت جاء من أجلها
الطالب الناطق بغري العربية؛ لتكتمل الدائرة التعليمية يف إدراك املعلم؛ لينطلق يف حدوها جمتهدا يف حتقيقها،
وهذا ما سيكون احلديث عليه يف املبحث الثاين.
املبحث الثاين :إشكاليات تعليم البالغة للناطقني بغريها يف بعض اجلامعات املاليزية
إن املقررات البالغية اليت يدرسها الطالب املاليزيون يف املرحلة اجلامعية عبارة عن مناذج تدرس منفصلة عن أي نصوص
أدبية أخرى .ويبدأ تدريسها من السنة األوىل ،فضال عن بعض مقررات البالغة واليت تستقى من كتب الرتاث ،وكتب
أخرى موضوعة للدارسني الناطقني ابللغة العربية ،من مثل مفتاح البالغة ،والبالغة الواضحة ،وهذا ال يتناسب – بطبيعة
احلال  -مع الطلبة الناطقني بغري العربية ،فضال عن أهنم ،يف تلك املرحلة ،مل يدرسوا األدب العريب دراسة كافية تؤهلهم
للنص املدروس.
إلدراك مجاليات اللغة ،والتذوق الفين ّ
ومن هنا متخضت بعض اإلشكاليات اليت تتعلق ابملقرر وابملعلم وابملتعلم وطرق التدريس وأبساليب التقومي نفسها جنملها
فيما يلي؛ وهذا بدروه أفقد البالغة قميتها اجلمالية ،وغايتها من ربط دراسيها مبصادر التذوق األوىل ورفع حسهم األديب
والبالغي ليكون قادرين على سرب غور النصوص وتلمس مجاهلا.
أوال:إشكاالت تواجه املعلم
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عند تدريس البالغة العربية للناطقني بغريها ،هناك إشكاالت تعرتض معلم اللغة العربية ،واملقصود ابإلشكاالت
ﺍلعﻭائق ﺍليت حتول ﺩﻭﻥ متكن الطالب من فهم ﻭاستعاب ﺍلصﻭﺭ ﺍلبالغية ﺍلﻭﺍﺭﺩﺓ يف ﺍملساﻕ ﺍملقﺭﺭ الذي يشمل
املباحث ﺍلثالتة يف ﺍلبالغة( :املعاين-البيان -البديع) وهي متداخلة ومتشابكة ،نوضحها فيما يلي:
 .1عدم إدراك املعلم ألهداف تدريس البالغة ،فيكون اهتمامه منصبا بشكل كبري على إجناز مقرره الدراسي
دون النظر إىل طريقته يف تدريس هذا املقرر هل هي شائقة وجذابة ،أم انفرة ومملة؟
 .2إن تعليم البالغة يرتكز على أسس عامة ينبغي أن تتوافر يف معلم البالغة العربية ،وإذا فقد واحدا منها،
صعب عليه األمر واستثقل ،وأمهها أن يكون لديه إحساس مرهف ،يستطيع من خالله كشف مجال
النصوص وتذوقها.
 .3ضعف التأهيل لدى مدرسي اللغة العربية ،وعدم جاهزيهتم لتدريس اللغة العربية عامة ،والبالغة خاصة.
 .4انشغال املعلم إبهناء املقرر الدراسي من دون التأكد على عامل التطبيق ،وكأنه اهلدف األساسي من شرح
البالغة ،وهذه الطريقة متزق أوصال العبارات ،وتشوه مجاهلا ،وال تعطي انطباعا سليما صحيحا فيما إذا كان
الطالب قد استوعب هذا التذوق البالغي أم ال.
 .5واالهتمام ابلتعاريف والتقاسيم من قبل املعلم اهتماما مسرفا يطغى على مجاليات األساليب البالغية .وعدم
ربط دروس البالغة ابلقراءة والتعبري ودروس اللغة األخرى.
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()11

 .6عدم االستفادة من وسائل التقنية احلديثة كاملختربات اللغوية والتسجيالت الصوتية.
اثنيًا :حتدايت وإشكاليات تواجه املتعلم:

وإذا كنا نتكلم عن إشكاليات تواجه املعلم بوصفه أحد أركان عملية التعلم ،فإننا ال ميكن أن نغفل الركن الركني يف
تلك العملية ،أال وهو املتعلم ،حيث تتنوع مشكالته ،وتتعدد إشكالياته ،منها:
▪ إشكاليات غري معرفية:
يف حبث له حول الصعوابت اليت تواجه الناطقني بغري العربية يف تعلم قواعد النحو العريب يشري الدكتور وليد عبد الباقي
األستاذ املساعد بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية جبامعة القصيم إىل هذه املشكالت اليت مساها "مشكالت
غري لغوية" مؤكدا أهنا لقيت عناية من الباحثني وال سيما الرتبويون ،وتتمثل يف مشكالت اجتماعية وثقافية ،ونفسية
تتجلى يف الشعور ابلغربة لدى املتعلم حني انتقاله من جمتمع لغته األصلية اليت يتكلمها إىل جمتمع لغته اليت يتعلمها،
()12

وهو شعور سببه التفاوت يف الثقافة واللغة والتواصل بني اللغة األم واللغة الثانية.

ويف احلقيقة أن هذه الغربة غري مقصورة على الناطقني بغري العربية ،بل هي حاصلة لكل من أراد أن يتعلم لغة أحرى
غري لغته األم ويشعر بعدم قدرته على ذلك .بيد أن األمر ال ميكن أن يُرتك دون معاجلة حقيقة "فإذا تعمق لديه هذا

( (11مجيلة خليل أمحد حسني ،أهم الصعوابت اليت تواجه معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،حبث منشور للباحثة على الشبكة املعلوماتية
ابملركز السوداين للبحث العلمي.
( )12وليد حممد عبد الباقي ،صعوابت تدريس القواعد للناطقني بلغات أخرى .حبث منشور ص.11
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الشعور ،يعين الغربة ،ومل يواجهه أو يتغلب عليه فإن املشكلة ستتفاقم؛ ألنه سيعاين من صراع االنتماء إىل جمتمعني
()13

ترتبط هبما ثنائية لغوية إحدامها ترتبط مبجتمع لغته األم ،واألخرى ترتبط مبجتمع اللغة الثانية.

بل إن األمر قد يصل إىل عزلة اجتماعية يف حالة فشل املتعلم يف حتصيل اللغة الثانية بوصفها لغة التواصل مع
اجملتمع ،فإذا كان ال يتقن اللغة الثانية جيدا ،فإنه سيتعرض ملشكلة االتصال اللغوي والتفاهم مع الناس من حوله..
وعليه ،ويف هذه احلالة يتعذر على املتعلم عملية التواصل مع جريانه يف السكن ،وزمالئه يف العمل مما جيعله يف عزلة
()14

اجتماعية تنتهي بفقدان دافعية التعلم.
▪ إشكاليات معرفية:

ويشكل هذه اإلشكاليات جمموعة متداخلة من الصعوابت ،منها ما يتعلق ابجلانب املعريف واملستوى الثقايف للمتعلم،
ومنها ما يتعلق مبادة البالغة ذاهتا ومقرراهتا وطريقة عرضها .أما ما يتعلق ابإلشكاليات املعرفية للمتعلم فهي كاآليت:
-1

عدم إدراك الطالب للفروق الفردية اليت بينه وبني أقرانه ،كذلك عدم وضوح الرؤية لديه يف إدراك الغاية
من وراء دراسة البالغة.

( )13السابق ،نفسه.
()14شادي جملي عيسى ،املشكالت االجتماعية والنفسية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ص ،14حبث منشور للباحث شبكة
األلوكة ابلشبكة العنكبوتية.
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ضعف اجلانب اللغوي واألديب لدى الطالب ،جيعل هناك حاجز منيعا ،وسدا صلبا أمام استيعابه أبواب

-2

البالغة بوصفها متثل املستوى األعلى واألفصح للغة العربية.
-3

املقارنة الدائمة بني األساليب البالغية اليت يتعلمها يف العربية وبني لغته األم ،األمر الذي ينشأ عنه
ازدواجية بني اللغتني من شأهنا أن تؤثّر إحدامها يف األخرى.

-4

غياب التذوق األديب واجلمايل للنصوص عند املتعلم ،وهذا ينشأ نتيجة لضعف الثقافة اللغوية ،وغياب
البيئة العربية اليت ،غالبا ،ال يستطيع الطالب واملتعلم تصور مفرداهتا ،فمثال إذا مسع املتعلم األستاذَ يُشبه
املرأة ابلغزال ،أو عيوهنا بعيون املها ،فإنه يستغرب هذا ،بل ال يكاد يسيغه ،فهو ال يعرف إال اللغة
املباشرة.

-5

إمهال عنصر اخليال ،ومدى أمهيته يف إدراك كنه البالغة العربية اليت هي حد فاصل بني احلقيقة واجملاز.

اثلثا :إشكاليات تعود إىل مادة البالغة:
وال شك أن صعوبة استيعاب الدرس البالغي العريب له صعوابت متعددة ،ولعل البالغة نفسها إحداها ،متمثلة يف
النقاط التالية:
•

عدم الربط بني املوضوعات اليت تتحد غاايهتا وتتقارب مثل اجلناس والتورية ،وكذلك األمر والنهي
واالستفهام.
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•

االعتماد على أمثلة الكتاب والتقيد بشرحها وحتليلها.

•

عدم تلبية حمتوى املادة حلاجات الطالبات وخصائصهم النفسية.

•

تركيز احملتوى على اجلانب النظري على حساب اجلانب التطبيقي.

•

غموض األهداف وتداخلها وعدم تناوهلا للمستوايت املختلفة (املعرفية ،الوجدانية ،املهارية).

رابعا :إشكاليات تعود إىل طرق التدريس :وهي كالتايل:
•

شرح الدرس عن طريق القواعد واملباحث واختبار العقل ،مع إغفال اجلانب الذوقي.

•

اإلسهاب يف استعمال املصطلحات والتقاسيم البالغية بال فائدة أو طائل.

•

تدريس القواعد بعيدا عن النص األديب ،واالعتماد على األمثلة املبتورة.

•

إتباع أساليب قدمية يف تدريس البالغة.

•

عدم استعمال الوسائل التعليمية اليت تيسر فهم املعلومات البالغية.

•

إغفال اجلوانب الوجدانية يف تذوق النصوص األدبية.

خامسا :إشكاليات تعود إىل أساليب التقومي :وميكن حصرها فيما يلي:
•

عدم وجود أسئلة تقيس املهارات العليا كالتحليل والرتكيب والتقومي.

•

تركيز أساليب التقومي على احلفظ والتذكر.
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•

إمهال قياس التذوق األديب.

•

أساليب التقومي ال حتقق التوازن يف قياس املعارف واالجتاهات واملهارات العملية.

•

ال ختدم أساليب التقومي الكشف عن جوانب الضعف لدى الطالب.

•

أساليب التقومي ال تسهم يف تطوير تعلم البالغة.

* حلول ومقرتحات:
هذا ،ومن خالل ما مت عرضه آنفا ،وأدب نظري حول البالغة ومشكالت تدريسها ،خرج البحث مبجموعة من
احللول واملقرتحات على النحو اآليت :
أوال :ما يتعلق مبادة البالغة:
 -1جيب الربط بني املوضوعات املتشاهبة يف دروس البالغة.
-2إثراء الكتاب املدرسي أبمثلة خارجية من واقع الطالب وبيئاهتم حول موضوع الدرس.
-3على واضعي املناهج مراعاة حاجات الطالب وخصائصهم النفسية.
-4الرتكيز على اجلانب التطبيقي عند شرح املصطلحات البالغية.
اثنيا :طرق التدريس :هناك عدة أمور جتب مراعاهتا عند تدريس البالغة وهي:
 -1مراعاة اجلانب الذوقي عند شرح الدرس عن طريق األمثلة اليت ختاطب الوجدان.
-2االقتصار على املصطلحات املهمة دون اخلوض يف التشعبات اليت ال طائل منها.
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-3تدريس املصطلحات البالغية عن طريق النص األديب كوحدة متكاملة.
 -4استثمار الوسائل التعليمية احلديثة من عروض وبرامج اليت تيسر فهم املعلومات البالغية.
املبحث الثالث :وسائل تعليم البالغة للناطقني بغريها
الوسائل التعليمية ذات أمهية كبرية يف تعليم العربية عامة ،ويف تعليم البالغة خاصة ،فهي وسيلة يستعني هبا املعلم لتحقيق
أهداف الدرس ،ومن هذه الوسائل:
-1السبورة الذكية :تعد الوسيلة الرئيسة لشرح مجيع املواد ،ومن أهم أدوات االستفادة منها :نظافة السبورة .تقسيمها
إىل قسمني ،أو أكثر .اقتصار امللخص على أهم نقاط الدرس .عدم شغل األجزاء السفلى من السبورة ابلرسم ،أو
املعلم دائما متجها حنو الطالب ،وال يتحدث إليهم
الكتابة .استخدام األقالم امللونة أحياان؛ لزايدة اإليضاح .يكون وجه ّ
أثناء الكتابة ،إال عند الضرورة ،ويف ظل النظام االلكرتوين والتواصل عن بعد هناك وسائل أخرى ميكن استخدامها،
سنشري إليها الحقا إبذن هللا.
-2لغة اجلسد .مل يعد التواصل متوقفا على الكالم فقط ،بل أصبح التواصل من خالل لغة اجلسد ،وذلك من خالل
النغمة الصوتية ،والتعبريات اليت تظهر على وجهه ،واإلشارات.
كما أن التوجيهات املصحوبة ابالبتسامة واللطف واهلدوء يتقبلها الطالب عندما يشعرون ابلرضا والقبول.
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-3الوسائل وتقنيات التعليم .فقد أصبح للتقنيات التعليمية دور فاعل بني مدخالت هذا النشاط وخمرجاته .وفضال
عن ذلك فقد صارت تلك التقنيات ذات دور مهم يف تطوير عناصر النظام الرتبوي كافة بوجه عام وعناصر املنهج على
وجه اخلصوص ،وجعلها أكثر فاعلية وكفاية.
فهي أدوات ختاطب مجيع احلواس "مسعا وبصرا وملسا وحركة"؛ حيث يدرك املتعلم حباسة البصر الكلمات املكتوبة،
والصور واألشكال ،ويدرك حباسة السمع الكلمات املنطوقة واألعداد امللفوظة.
فاستخدام الصور والرسوم يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى يعد من الوسائل التعليمية املستخدمة لتبليغ
املعاين ومتثلها.
-4استخدام مواد مسعية بصرية اثبتة (أفالم اثبتة  -أشرطة صوتية واسطواانت) .ومواد مسعية بصرية متحركة (أفالم
متحركة أشرطة الفيديو  -أقراص احلاسوب).
 -5توظيف الدراما .توظف الدراما يف تعلم اللغات وتعليمها داخل الفصول الدراسية وخاصة يف تعليم البالغة ملا هلا
من دور مهم يف حتقيق بعض النتاجات التعليمية ،مثل إدراك معاين املفردات والرتاكيب اللغوية.
كما أهنا تسهم يف اكتساب اللغة من خالل أنشطة تواصلية وفق سياق واقعي وحقيقي .وعليه فإن التقدم
اللغوي يكون نتيجة التفاعل ،وال يتم تنمية لغة املتعلم من خالل التكلم معه فقط .وأوضح العديد من الرتبويني أمهية
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التعلمية التعليمية من خالل تزويد الطلبة خبربات تعليمية
هذا الفن بوصفه أداة تعلميّة تعليمية أثبتت جناحا يف العملية ّ
متعددة.
 -6استخدام األلعاب اللغوية .لأللعاب اللغوية دور فعال يف تعليم املفردات والرتاكيب ،ملا حتققه من متعة ابحلركة
اجلسدية وتفاعل مع األقران واجملموعة ،وإحساس ابملرح والتشويق ،وتعزيز للجانب الشخصي واالجتماعي ،ومن األلعاب
املناسبة لتدريس البالغة:
 السؤال واجلواب. التعبري عن الصورة. إكمال الكلمة الناقصة.-

إعادة ترتيب الكلمات يف مجلة.

وذلك يكون خالل املعايري اآلتية:
-1األهداف :أن الدرس البالغي الذي نريد أن نعلّمه ال بد له من أهداف وأغراض واضحة ومرتبطة ابملهارات اللغوية،
وتلك األهداف جيب أن تكون متماشية مع أهداف التعليم والتعلُّم ،وهي خلق السلوك اللغوي السليم لدى املتعلمني،
كما أنه يرتبط ارتباطا كليا بكل املهارات اللغوية األخرى ،كالنحو مثال ،ولذا يقول رشدي أمحد طعيمة" :إن هدف
تدريس النحو ليس َحتفيظ الطالب جمموعة من القواعد اجملردة أو الرتاكيب املنفردة ،وإمنا مساعدته على فهم التعبري
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ص فيفهمه،
وتذوقه ُّ
اجليّد ُّ
وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك ،وما فائدة النحو إذا مل يُساعد الطالب على قراءة الن ّ
أو التعبري عن شيء فيجيد التعبري عنه؟!15
ندرس
 -2التكامل :هو تنظيم الدُّروس البالغية بربطها ابلفروع اللغوية األُخرى كالنحو واإلنشاء والقراءة واحلوار ،وأال ّ
البالغة كمادة مستقلة عن فروعها اللغوية ،ويقول داود عبده" :إن تعلُّم اللغة كوحدة متكاملة ال كفروع مستقلة :فرع
نص لغوي؛ ألن الوحدة
أي ّ
القراءة ،وفرع القواعد ،وفرع اإلمالء ،وفرع التعبري ،وفرع اخلط .وهو أمر ُميكن تطبيقه على ّ
نص لغوي مهما كان ،وابلتايل فإن طريقة الوحدة يف تعليم اللغة ليست متوقّفة على وجود كتاب
أي ّ
اللغوية موجودة يف ّ
معد هلذه الغاية".16
ّ
 -3مناسبة مستوى الطالب :ال بد من تنسيق منهج البالغة العربية حىت يكون مناسبا ملستوى الطلبة األجانب ،من
حيث احملتوى واللغة واحتياجاهتم ،وال بد أن نربط اللغة واملنهج ابملهارات اللغوية لدى الطلبة ،وأن نراعي أن مستوى

15رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا :مناهجه وأساليبه ،تونيس ،رابط :املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  ،1989ص.20
16داود عبده ،حنو تعليم اللغة العربية الوظيفي ،الكويت ،مؤسسة دار العلوم  ،1979ص .67
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العرب؛ وهلذا فإن املنهج البالغي لألجانب َجيب أن
اللغة عندهم َخيتلف اختالفا كبريا عن مستوى اللغة عند الطالب َ
كميا.
يكون سهال ومناسبا ملستوى الطّالب األجانب لغواي و ّ
 -4التدريبات والتطبيقات :إن البالغة العربية الذي يقدم للطالب األجنيب أو لغري الناطقني ابلعربية جيب أن حيتوي
على جمموعة من التدريبات الكافية اليت تقوم بتثبيت القواعد يف ذهن الطالب ،ونقلها يف االستعمال الواقعي يف حديثهم
وكتابتهم ،ولقد أشار حممود كامل الناقة إىل األدوار الثالثة اليت ُميكن أن تلعبها التدريبات يف برانمج تعليم اللغة األجنبية:
املقررة من املنهج ،واثنيا :أهنا تستطيع أن تُثري دوافع الطلبة للتعلُّم ،واثلثا:
أوال :أهنا تستطيع أن حت ّدد ّ
وتوضح األهداف ّ
أهنا تستطيع أن تقيّم حتصيل الطلبة يف الغرفة الدراسية.17
ولقد اقرتح الناقة مواصفات عامة للتدريبات اللغوية ،وهي كاآليت:
 أن تتعدد أشكال التدريبات إن أمكن ذلك. أن تكون التدريبات تثري الدارس إىل العمل اإلضايف ،كالواجب املنزيل واالعتماد على النفس يف عملية التعليمالذايت.
كل درس حبيث تصل ابلدرس إىل استخدام ُحمتواه اللّغوي بشكل فعال.
 أن تصمم التدريبات يف ّ تركز التدريبات على التقابل بني اللغة العربية ولغة الدارس ،وعلى ما يسبّب صعوابت ومشاكل للدارس.17حممود كامل الناقة ،خطط مقرتحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،وقائع الندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،الرايض،
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،198 ،ج ،2ص .272
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 تركز التدريبات على املشاكل األُخرى الناجتة عن دراسات حتليل األخطاء.18 -5األمثلة :إن القواعد املقدمة للطلبة جيب أن تكون أمثلتها كثرية وكافية ،وسهلة ومرتبطة حبياة الطلبة ،وكثرة األمثلة
تساعد الطلبة يف استنتاج القواعد البالغية املدروسة ،فتكون األمثلة كافية وواضحة؛ وهبذا يستطيع الطالب أن يستنتج
القواعد املدروسة ويبين عليها التصور أو النظرة ،وعند اختيار األمثلة جيب أن نُراعي كذلك معيار السهولة من حيث
الكلمةُ والرتاكيب ،وأن نستبعد األمثلة اليت فيها خالفات عند عُلماء النحو ،واالفرتاضات اليت مل تكن موجودة يف

18نفس املرجع ،ص.272
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اللغة؛ وذلك ألنه جيعل عملية تعليم النحو صعبة .19وإضافة إىل ذلك فإنه حيسن أن ُختتار األمثلة من الشعر العريب؛
وهذا ليتعودوا على تذوقه ،فيكثر على ألسنتهم ،ويسهل فهمه.
 -6السياقات واملواقف :األمثلة البالغية جيب أن تُوضع يف سياقات لغوية أو مجلة مناسبة ترتبط مبواقف احلياة فضال
املدرس املواقف احلقيقية يف التعلّم ،ويرشد الطالب حىت يكونوا واعني أن التعليم والنشاطات
عن السياق اللغوي ،فيُوجد ّ
املدرسية جزء من احلياة.
 -7اإلفادة :إن القواعد البالغية اليت نق ّدمها للمتعلمني جيب أن تكون أيضا من النوع الذي يستفيد منها الطالب،
وتساعدهم يف رفع مستوى األداء اللغوي.
التدرج :تقدمي البالغة من السهل إىل الصعب وإىل األكثر صعوبة ،ومن الضروري إىل األكثر ضرورة ،ويقول ابن
ُّ -8
التدرج شيئا فشيئا ،وقليال قليال".20
خلدون" :اعلم أن تلقني العلوم للمتعلّمني إمنا يكون مفيدا إذا كان على ّ
 -9األمهّيَّة :اخلربات البالغية املقدمة للمتعلمني ال بد أن تتصف ابألمهية ،وضرورة تعليمها لغرض االستعمال يف
احلديث اليومي ويف الكتابة حسب مستوى الطالب ،ال لغرض املعرفة فقط ،فإن عنصر األمهية له عالقة وثيقة بعنصر
الضرورية والفائدة ،كما سبق احلديث عنها من قبل.
19أمحد شيخ عبدالسالم ،معايري حتديد القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية ،ورقة العمل اليت قدمت يف املؤمتر املنعقد يف اجلامعة اإلسالمية
املاليزية  26 - 24من أغسطس سنة  ،1996ص.6
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 -10التَّطبيقيَّة :القواعد البالغية املدروسة ميكن تطبيقها يف الكالم والقراءة والكتابة ،حيث يستطيع املتعلمون تطبيقها
داخل التعلم وخارجه ،وهي ليست جمرد نظرية وقواعد وافرتاضات.
 -11الوضوح والسهولة :املعلومات البالغية اليت تق ّدم للمتعلمني يف الدروس البالغية جيب أن تُصاغ بسهولة ووضوح،
من حيث طريقةُ العرض واألمثلة واملناقشة والتدريبات ،وإن املعلومات النحوية املعقدة والطويلة والكثرية أحياان جتعل
الدروس صعبة وغري حمببة.
*خامتة:
الوقوف على مجلة من النتائج تتمثل يف النقاط التالية:
لقد تسىن للباحثني بعد إهناء هذا البحث
ُ
أوال :تدريس البالغة العربية للناطقني بغريها هو مدار اهتمام القائمني على هذا األمر قدميا وحديثا ،وذلك لفصاحة
ً
اللسان ،وإدراكا لبالغة النص القرآين.
ط يف تصور كثري من املعلمني وخرباء تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى ،بني مفهوم البالغة ،وعلم
اثنيًا :مثة خل ٌ
ط يف مستوايت النشاط البالغي التابع لكل منها.
البالغة ،ويتبع هذا اخللط الذهين بينهما خل ٌ

20ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد ،مقدمة ابن خلدون ،بريوت ،دار اجليل ،دون التاريخ ،ج ،1ص .589
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اثلثًا :واقع تدريس البالغة العربية مكدس ابإلشكاالت والصعوابت والتحدايت اليت تواجه حماور عملية التعلم من معلم،
ومتعلم ،وحمتوى مقرر يـُ َقدم للمتعلم ،فضال عن بيئة التعلم.
ابعا :فقه الواقع يقتضي أن يكون اهلدف املنشود من تدريس البالغة العربية هو الوصول ابملتعلم إىل مستوى جيد من
رً
الكفاءة اللغوية والبالغية ميكنه من التواصل حتدُّاث بلغة فصيحة ختلو من اللحن ،وكتابة صحيحة ختلو من اخلطأ.
خامسا :مواجهة اإلشكاالت والصعوابت والتحدايت ،والتغلب عليها مسئولية مشرتكة ،تنهض هبا املؤسسات التعليمية،
ً
مبعاونة اخلرباء واملعلمني ،وليست مسئولية فرد أو مؤسسة دون غريها.
سبب يف
ً
سادسا :احملتوى املقرر حيتاج إىل تقييم وتقومي ابستمرار حىت تؤيت العملية التعليمية جناها املأمول ،وإمهاهلما ٌ
بناء عقول على أساس جامد غري متطور ،وغري مواكب ملتطلبات السوق اجملتمعي.
سابعا :تلبية حاجة الطالب يف ختصيص حماضرة أسبوعية للتطبيق على ما مت تدريسه هلم.
ً
* املصادر واملراجع
*القرآن الكرمي
 اجلمبالطي ،علي-أبو الفتوح التونسي -األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية والرتبية الدينية -الطبعةالثانية.د.ت.ط -دار هنضة مصر للطبع والنشر .الفجالة – القاهرة.-
 حسني ،مجيلة خليل أمحد ،أهم الصعوابت اليت تواجه معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،على الشبكة املعلوماتيةابملركز السوداين للبحث العلمي.
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