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علم المعاني في كتاب البالغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفي أمين

(دراسة تقويمية من حيث األهداف والمحتوى وطريقة العرض والتقويم)
Akhsan
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Abstract
The balaghah Wadhihah written by Ali al Jarim and Mustofa Amin is one of the famous books
used by many pesantren in Indonesia. As a book that discusses the knowledge of Balaghah, this
book contains about three sciences which are the basic pillars of Balaghah, namely Ilmu Bayan,
Ilmu Badi’ and Ilmu Ma'ani. This research is an evaluative descriptive study. This study aims to
evaluate the book Balaghah Wadhihah by Ali al Jarim and Musthafa Amin in terms of Ilmu
Ma'ani to what extent this book has met the standards as a good textbook that can be used by
students. This study will focus on evaluating aspects of the objectives, content, method of
presentation and evaluation in the form of exercises or tests contained in the book.
Keyword: balaghah Wadhihah, Ilmu Ma'ani

المقدمة
البالغة ىي مرتقي علوم اللغة وأشرفها
فادلرتبة الدنيا من الكالم ىي اليت تبدأ بألفاظ تدل
على معانيها احملددة ،مث تتدرج حىت تصل إىل
الكلمة الفصيحة والعبارة البليغة.فاللغة ليست
ىدفا حبد ذاتو ،بل ىي أداة تنقل األفكار
وادلشاعر بُت البشر .وىي أداة اتصال وحاملة
معلومات.
تعرف البالغة بأهنا مطابقة الكالم الفصيح
دلقتضى احلال ،أو سوق الكالم الفصيح على
مقتضى احلال حبسب ادلقامات ،كما أ ّن البالغة
ال تكون وصفاً للكلمة أو ادلتكلّم ،إّّنا تكون
وحتمل البالغة معاين كثَتة يف
وصفاً للكالمّ ،
ألفاظ قليلة ،فالبالغة كلمة تستخدم لتكشف عن
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بقية الكالم بإجياز وإيصال للمعٌت ،والبالغة أيضاً
العي ىنا معناه العجز عن
العي ،و ّ
تكون ضد ّ
البيان ،والبالغة اصطالحاً تقوم على تأدية ادلعٌت
اجلليل بعبارة صحيحة ،يكون ذلا يف النفس أثر
خالب ،مع مالئمة للكالم يف كل موقع يقال
فيو ،والبالغة تشمل ذتانية أضرب :اإلجياز،
التصرف،
واالستعارة والتشبيو ،والبيان ،والنظم ،و ّ
وادلشاكلة ،وادلثل .للبالغة منزلة رفيعة بُت العلوم
العربية ،فهي تعٌت مبالئمة الكالم للمقام الذي
قيل فيو ووفائو بادلعٌت ادلراد ،ووضوح ادلعٌت ورتال
1
األسلوب.
لعبت علوم البالغة دوراً كبَتاً يف تاريخ
العرب من حيث ختليد البلغاء وضرهبم للناس
. https://mawdoo3.com/, 25 September 2015
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أمثلةً حيتذون هبا ،ورفع شأن الشخص أو اخلطيب
أو الشاعر ،وقد وضعت البالغة خلدمة القرآن
زلمد ،عليو أفضل الصالة
النيب ّ
الكرمي ،وكالم ّ
أسس
والسالم ،وأيضاً خلدمة البشرية عامة ،وقد ّ
علماء ادلسلمُت علم البالغة لغرض خدمة
رساليت الدعوة اىل اهلل ،واألمر بادلعروف والنهي
عن ادلنكر
فقد قامت اللغة بدور الوسيط االجتماعي
وصلحت يف حتقيق االتصال والتواصل بُت الناس،
وكان أكثرىم قدرة على التأثَت يف نفوس سامعيو،
ويستعمل لغتو مبرونة وطواعية يف سلتلف اجملاالت،
وكانت الفعالية االجتماعية ترتبط بالبالغة.
والبالغة علم لو قواعد وفن لو أصولو وأدواتو ،كما
لكل علم وفن .وىو ينقسم إىل ثالثة أركان
أساسية ،وىو  )1 :علم البيان و  )2علم ادلعاين
و  )3علم البديع
علم ادلعاين ىو العلم الذي يهتم بوحدة
النص الكلية ،من حيث األفكار واجلمل وحسن
ربط ىذه األفكار واجلمل مع بعضها ،وخيتص
بأساليب الكالم ادلختلفة ،ويف الفقرة القادمة

وىو تتبع خواص تراكيب الكالم يف
اإلفادة ،وما يتصل هبا من االستحسان وغَته،
ليحًتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق
الكالم على ما تقضي احلال ذكره 3.ولعل من
ي أن أعرابيًا مسع قارئاً يقرأ قولو
ىذا القبيل ما ُرِو َ
سبحانو{ :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء مبا كسبا نكاالً من اهلل واهلل غفور رحيم}
(ادلائدة )38/فاستنكر منو ختام اآلية بصفة
الرزتة وادلغفرة ،حىت تنبو القارئ إىل خطئو فأعاد
القراءة على الصحيح "والسارق والسارقة  ...واهلل
عزيز حكيم" كما نزلت يف كتابو اهلل ،عند ذلك
قال األعرايب اآلن :استقام ادلعٌت.
ومن كتب البالغة ادلشهورة وأكثرىا
استخداما خصوصا يف ادلعاىد اإلسالمية يف
إندونيسيا ىي الكتاب "البالغة الواضحة" الذي
ألفو علي اجلارم ومصطفي أمُت .ويبحث فيها
عن تلك العلوم الثالثة اليت ىي أركان أساسية من
علم البالغة ،ادلعاين والبديع والبيان .وكالكتاب
ادلدرسي الذي استخدمو الطالب يف تعلمهم ىذا
العلم ،فيلزم أن يوفر فيو التحديد والتعيُت للكتاب

تفصيلي.
سيتم احلديث عن علم ادلعاين بشكل
ٍّ
وقال بعض العلماء أن علم ادلعاين ىو علم
يبحث يف أساليب الكالم اللفظية اليت هبا يطابق
مقتضى احلال.

ادلدرسي من حيث احملتوى والعرض وغَته.
لذلك يف ىذه الورقة البحثية درس
الباحث دراسة تقوديية على علم ادلعاين يف
الكتاب البالغة الواضحة الذي ألفو على اجلارم
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 . 3اخلطيب القزويٍت (اإليضاح يف علوم البالغة) مؤسسة ادلختار للنشر
والتوزيع ط  2006 2م ص 22
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ىو علم يعرف 4هبا أحوال اللفظ العريب اليت
هبا يطابقا مقتضى احلال.5
وقال الشيخ أزتد مصطفى ادلراغي أن علم
ادلعاين ىو قواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم
مقتضى احلال حىت يكون وفق الغرض الذي سيق
لو ،فبو ضلًتز عن اخلطأ يف تأدية ادلعٌت ادلراد.6
ادلعاين علم يعرف بو أحوال اللفظ العريب اليت
8 7
هبا يكون بليغاً فصيحاً يف أفراده وتركيبو -
فالفصاحة أن يكون الكالم خالصاً أي سادلاً شلا
يعد عيباً يف اللغة بأن يسلم من عيوب تعرض
للكلمات اليت تركب منها الكالم أو تعرض
9
جملموع الكالم

وعرفو أدين أمُت عبد الغٍت أن علم ادلعاين ىو
علم يدرس ظواىر تعبَتية كاألساليب والتقدمي
والتأخَت والتعريف والتنكَت والذكر واحلذف
والتعريف والتنكَت والتأكيد وعدمو والقصر وعدمو
واإلجياز واإلطناب.10
وعرفو السكاكي أن علم ادلعاين ىو تتبع
خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتصل هبا
من االستحسان وغَته ليحًتز بالوقوف عليها من
اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما تقتضي احلال
ذكره.11
فمن تلك التعريفات اليت قدمها العلماء
نستنتج بأن علم ادلعاين ىو أصول وقواعد يعرف
هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا مطابقا
دلقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي
سيق لو.
واضع علم ادلعاين  :أول من بسط قواعد ىذا
العلم ىو الشيخ اإلمام عبد القاىر اجلرجاين

ومصطفى أمُت من حيث األىداف واحملتوى
وطريقة العرض والتقومي .ومن خالذلا:

 4وقيل يعرف دون "يعلم" رعاية دلا اعتربه بعض الفضالء من ختصيص
العلم بالكليات وادلعرفة باجلزئيات.
 5حفٍت بيك دياب ،وآخرون ،قواعد اللغة العربية ،تررتو خاطب األمم،
____________ ،1997 ،ص418 .

فصيحا فلما توقف وصف البالغة على تعقل معٌت الفصاحة ذكروىا ىنا
لئال حييلوا ادلتعلم على علم آخر وقد كان الشأن أن تعد الفصاحة من
مسائل علم اإلنشاء وادلتقدمون عدوىا يف احملسنات البديعة نظرا لكوهنا
حسنا لفظيا لكن احلق أن كوهنا أقوى اعتبارا من البالغة مانع من عدىا يف

وجهة النظر عن علم المعاني وواضعه وفائدة
تعلمه

 6أزتد مصطفى ادلراغي ،علوم البالغة :البيان وادلعاين والبديع ،دار الكتب
العلمية ،بَتوت لبنان ،ط ،1993 ،3-ص41 .
 7يعٍت تعرف أحوال األلفاظ ادلفردة لتكون فصيحة وتعرف أحوال األلفاظ
ادلركبة وىي اجلمل والكالم ليكون كالماً فصيحاً وبليغاً.
 8زلمد طاىر بن عاشور ،موجز البالغة ،____________ ،ص.
8
 9اعلم أن الفصاحة من أخص أوصاف كالم العرب وعدىا يف علم ادلعاين
من حيث إهنا شرط يف البالغة إذ ال يعتد بالكالم البليغ إال إذا كان
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احملسنات اليت ىي توابع فالوجو عندىا من مسائل اإلنشاء وأن ذكرىا ىنا
مقدمة للعلم وإّنا اشًتطت الفصاحة يف حتقيق البالغة ألن الكالم إذا مل
يكن فصيحا مل تقبل عليو إفهام السامعُت فيفوهتا كثَت شلا أودعو ادلتكلم يف
كالمو من الدقائق.
 10أدين أمُت عبد الغٍت (الكايف يف البالغة :البيان والبديع وادلعاين ،دار
التوفيق للًتاث ،األزىر القاىرة ،2011 ،ص327 .
 11اخلطيب القزويٍت ،اإليضاح يف علوم البالغة :ادلعاين والبيان والبديع،
دار الكتب العلمية ،بَتوت لبنان ،2002 ،ص23 .
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ادلتوىف سنة  471ه .فهو الذي ىذب مسائلو
12
وأوضح قواعده.
وموضوع علم ادلعاين :اللفظ العريب من حيث
إفادتو ادلعاين الثواين الذي ىي األغراض ادلقصودة
للمتكلم من جعل الكالم مشتمال على تلك
اللطائف واخلصوصيات اليت هبا يطابق مقتضىى
احلال.
قال أزتد مصطفى ادلراغي أن فائدة ىذا
العلم ىو :13
 .1معرفة إعجاز القرآن الكرمي من جهة ما خصو
اهلل بو من جودة السبك وحسن الوصف
وبراعة الًتاكيب ولطف اإلجياز و ما اشتمل
عليو من سهولة الًتكيب وجزالة كلماتو
وعذوبة ألفاظو وسالمتها إىل غَت ذلك من
زلاسنو اليت أقعدت العرب عن مناىضتو
وحارت عقوذلم أمام فصاحتو وبالغتو.
 .2والوقوف على أسرار البالغة والفصاحة :يف
منثور كالم العرب ومنظومو ،كي حتتذي
حذوه ،وتنسج على منوالو وتفرق بُت جيد
14
الكالم ورديئو
 12أزتد مصطفى ادلراغي ،علوم البالغة ،................... ،ص41 .
 13أزتد مصطفى ادلراغي ،علوم البالغة ،................... ،ص42 .
 14وهبذا الصدد يقول ابن مالك ( 672-600ىـ) :فاذلدف من دراسة
البالغة (البيان وادلعاين والبديع ) يتحدد يف أمرين مها  :أوال :معرفة طريقة
القرآن يف نظمو  ،وبالتايل الكشف عن إعجازه ،وثانيا معرفة الطريقة اليت
يكون هبا الدارس بليغا مبا يشهد لو ولكن كال اذلدفُت كما رأى أزتد
شايب ال ديكن أن تؤديهما البالغة العربية بصورهتا احلالية .وخاصة بالنسبة
للهدف الثاين ،إذ ان األدب ليس قواعد ينتج األديب على أساسها اخل.

موضوعات علم المعاني في كتاب بالغة
الواضحة لعلي الجارم ومصطفي أمين
فموضوع علم ادلعاين  :اللفظ العريب من
حيث إفادتو ادلعاين الثواين الذي ىي األغراض
ادلقصودة للمتكلم من جعل الكالم مشتمال على
تلك اللطائف واخلصوصيات اليت هبا يطابق
مقتضىى احلال.
أما موضوع علم ادلعاين يف الكتاب البالغة
الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمُت فهو ما
يلي:15
 .1يف تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء .حيتوي
على مباحث ،وىي  )1 :تعريف اخلرب
واإلنشاء )2 ،ركن اخلرب واإلنشاء )3 ،الغرض
من اخلرب )4 ،تضسيم اخلرب من حيث
حاالت ادلخاطب إىل خرب إبتدائي و خرب
طليب وخرب انكاري  )5أدوات لتوكيد اخلرب
 )6تقسيم اإلنشاء إىل إنشاء طليب وإنشاء
غَت طليب
 .2القصر .حيتوى على مباحث  )1 :تعريف
القصر  )2تقسيم القصر باعتبار احلقيقة
والواقع إىل حقيقي وإضايف

 15علي اجلارم و مصطفى أمُت ،البالغة الواضحة ،شركة مكالن ،لندن،
ط ،1961 ،11-ص 262 - 137
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 .3الوصل والفصل ،حيتوى  )1 :تعريف الوصل
 )2مواضع الوصل )3 ،تعريف الفصل )4
مواضع الفصل
 .4ادلساوة واإلجياز واإلطناب ،حيتوي ىذا الفصل
إىل  )1 :مفهوم ادلساواة و  )2مفهوم
اإلجياز )3 ،أنواع اإلجياز (إجياز قصر
وحذف )4 ،مفهوم اإلطناب كونو بأمور عدة
منها  :أ) ذكر اخلاص ،ب) ذكر العام بعد
اخلاص ،ج) اإليضاح ،د) التكرار لداع ،ه)
االعًتاض و) التذييل ،ز) االحًتاس.
دراسة تقويمية لعلم المعاني في كتاب البالغة
الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين
 .1من ناحية األىداف
أن األىداف ذو أمهية كبَتة يف اجتاه
وتشجيع ادلتعلم ،16وال سيما أىداف تعلم ما
مثل علم ادلعاين وغَته.
يعرف ميجر اذلدف قائال :إن اذلدف
ىو ايصال ما نقصد إليو .وذلك بصيغة
تصف التغَت ادلطلوب لدى ادلتعلم صياغة
تبُت ما الذي سيكون عليو ادلتعلم حُت يكون
قد أمت بنجاح عملية التعلم .إنو وصف لنمط

 16على أزتد مدكور وأخرون ،ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية
للناطقُت بلغات أخرى ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،2010 ،ص171 .
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السلوك أو االداء الذي نريد أن يقدر ادلتعلم
17
على بيانو.
ومع أمهية ذكر اذلدف والتعريف ،مل
يشرح يف ىذا الكتاب عن تعريف علم ادلعاين
وىدفو واألىداف من ادلوضوعات اليت اتسعها
علم ادلعاين من الكالم والقصر والوصل
والفصل وغَت ذلك من أسلوب الكلمة.
ولذلك على ادلدرس الذي يدرس علم
البالغة خصوصا عن علم ادلعاين ويستخدم
الكتاب البالغة الواضحة ،أن خيطط ويصمم
األىداف ادلرجوة وادلنشودة لعلم ادلعاين
 .2من ناحية احملتوى
إ ّن إعداد واختيار وتبسيط مواد لتعليم
اللغـة العربية لغَت الناطقُت بـها حيتاج إىل عمـل
دقيق ونشط وفعال لتحليل واختيار وانتقاء
وتعديل وتبسيط ىذه ادلواد وذلك يف ضـوء
األىداف ادلقررة سلفاً  ،وىذا يتطلب من
واضعي ىذه الكتب ومعدي موادىا صـرف
وقت طويل وبذل جهد كبَت يف ىذه العملية
 ،وحىت مع ىذا قد ال يصـل ىؤالء إىل إعداد
كاف للمواد ألن ذلك يتطلب منهم مسايرة
الكثَت من التطورات اجلديدة اليت طرأت يف
السنوات القليلة ادلاضية على تعليم اللغـة
وعلى الدراسات اللغوية أيضـاً  ،وما سيطرأ
 17جابر عبد احلميد جابر وآخرون ،مهارات التدريس ،دار النهضة
العربية ،القاىرة ،1982 ،ص158 .
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عليها يف القليل القادم من السنوات .لذلك
البد دلعد الكتاب ادلدرسي أن يعتمد على
األمور التالية :
أ -أن تع ــرض ادلـ ــادة حبـ ــيث تق ــدم م ــا ديك ــن
تعلمو ال ما ينبغي أو جيب معرفتو .
ب -أن يعتم ــد الع ــرض األس ــلوب ادلنطق ــي يف
عـرض ادلـادة اللغويـة منــها والفكريـة حبيـث
ط ادلعقـ َـد،
ـروف اجمله َ
ـول ،والبسـي ُ
يسـبق ادلع ُ
ـرد،
ـوس اجمل ـ ـ ـ َ
ـهل الص ـ ـ ـ َ
ـعب ،واحملس ـ ـ ـ ُ
والس ـ ـ ـ ُ
التفاصيل.
الكل
ظ ادلعق َ
وادللحو ُ
ـول  ،و ُّ
َ
ج -أن حيس ــب التـ ـ ـوازن ب ــُت رلـ ــاالت ادلعـ ـ ـرفة
اإلنس ـ ــانية يف إطـ ـ ــار م ـ ــن الثقاف ـ ــة العربي ـ ــة
اإلســالمية مــع عــدم إغفــال احل ــياة العام ــة
وادلشًتك بُت الثقافات.
د -أن يالح ــظ يف ع ــرض ادل ــادة ال ـًتابط ب ــُت
ادلوضوعات وأىداف تدريس كل موضـوع
ونوع ادلهارة فيو والزمـن ادلخصص لو.
ه -أن يعتمـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ــرد واحل ـ ـ ـ ـ ـوار وادلعاجلـ ـ ـ ـ ــة
القصصية أساليب دلعاجلة النصوص.
و -أن تعـ ــاًف ادلوضـ ــوعات بأسـ ــاليب شائق ـ ــة

ويف تقدمي زلتوى الكتاب ادلدرسي
جيب على معد الكتاب ادلدرسي أن يراعي
أيضا على التدرج ،بأن ال يقـدم ادلـادة
يتم تقدديها
التعليمية دفعـة واحدة ،وإّنـا ّ
بتدرج يتناسب مع خصائص الدارسُت الذين
ألّف الكتاب ذلم ،وكذلك مع طبيعـة ادلـادة
اللغوية ادلقدمـة .وليس ادلقصـود بالتدرج ىنا
البدء بأصغر وحدات األشياء مث االنتـهاء
بأكربىا؛ كأن يبدأ الدرس األول بصـوت
واحد مث صوتُت فثالثة فهكذا ،أو أن يبدأ
بكلمـة واحدة مث كلمتُت مث ثالث.19
الباحث عند حتليل الكتاب أو تقوديو
أمامو أحد طريقُت للتح ّقق من تدرج ادلـادة
التعليمية :
أ -أوذلما أن يعد خريطة لغوية يسجل فيها
ما حيتويو كل درس من عناصر ادلـادة
اللغوية ،أصوات ومفردات وتراكيب.
وكذلك ما يقدمو من مفاىيم لغوية أو
ثقافية  .ويف ضـوء ما ينتهي إليو أمر ىذه
اخلريطـة يستطيع الباحث تعرف منحٌت

مبتك ــرة تش ـ ّد الدارســُت إليهــا وتــرغبهم يف
18
عملية التعلم ... .اخل.

عرض ادلـادة التعليمية ،ىل يرتفع متدرجـاً
أو أنو متذبذب احلركـة يرتفـع فجـأة مث
ينخفض فجـأة؟ وال شك أن ىذا الطريق
أكثر دقـة وموضوعية لتحـديد مدى تدرج

 18وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بـها ،272-270.يف
كتاب  :إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بـها ،رتعها د .عبد
الرزتن بن إبراىيم الفوزان 1428 ،ه ،ص25-24 .

 19إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بـها ،رتعها د .عبد الرزتن
بن إبراىيم الفوزان 1428 ،ه ،ص25-24 .
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ادلادة التعليمية ،إال أنو يتطلب من اجلهـد
ما قد ال يسمح بو وقت الباحث أو
جهده ،أو ما يتوخاه من ىـدف.
ب -والطريق الثاين لتحديد مدى تدرج ادلـادة
التعليمية ىو القـراءة اخلاطفـة لدروس
الكتاب وادلرور عليها بسرعـة يلتقط
الباحث منـها بعض الظواىر اليت
تساعده يف حتديد مدى التدرج  .مث
يأخذ عينو من دروس الكتاب ويرى من
خـاللـها كيف يسَت عرض ادلـادة
التعليمية ،وال شك أ ّن ىذه الطريقة
أسـرع للباحث وأقدر على اختصـار
وقتو وجهده إال أنو أقل موضوعية ودقـة
من سابقو  .كما أن التعميم ىنا أمر
20
يق ّـر بو الباحث على حذر .
بعد أن الحظ الباحث الكتاب
البالغة الواضحة خصوصا عن "علم ادلعاين"
ىناك نقصان من حيث احملتوى ،منها :
أ -مل يشرح ادلؤلف عن الذكر واحلذف يف
الكلمة مع أهنما يردان يف اللغة العربية
ب -ومل يشرح ادلؤلف التقدمي والتأخَت مع
فائدهتما يف الكلمات العربية ،وأهنما
وردا أيضا يف اللغة العربية .وكان ذلك
مذكورا يف كتاب آخر من كتب البالغة
 20دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية د .رشدي
أزتد طعيمو ص 166

7

Januari 2020 | Vol. 1 No. 1

ج -ومل يشرح شرحا تفصيال اإلنشاء غَت
الطليب يف القاعدة.
د -وال يبحث يف كتاب البالغة الواضحة
القصر باألدوات وبضمَت الفصل ،مع أن
ىذان موجودان يف القرآن كما يف البالغة
للجميع
ه -ويف شرح معٌت األمر والنهي وغَتمها من
نوع اإلنشاء الطليب شرح ادلؤلف ادلعٌت
األصلي وادلعٌت اخلارجي .ومل يشرح فائدتو
األصلية  /احلقيقية والفائدة البالغية مع
أن شرحها سيقرب للمتعلم الفهم عنو،
كما يف كتاب الكايف يف البالغة  :البيان
والبديع وادلعاين.21
و -ورأى الطالب أن ىذا الكتاب صعب من
حيث احملتوى ،ألمرين  )1 :اللغة
ادلستخدمة ليست اللغة الوسيطة)2 ،
النموذج أكثرىا شعر عريب ،فمن
ادلستحسن أن النموذج مأخوذة من
القرآن الكرمي ومع أن الغاية العظى من
تعلم اللغة العربية وأدواهتا ىي فهم القرآن
22

الكرمي.

 21يف الكتاب الكايف يف البالغة  :البيان والبديع وادلعاين ،شرح أدين أمُت
عبد الغٍت فوائد فعل األمر واذلي وغَتمها فائتو احلقيقية وفائدتو البالغية.
وذلك عبد رأي الباحث سيقرب للدارس الفهم عن علم البالغة وأركانو
الثالثة وتطبيقو يف فهم القرآن الكرمي.
 22ادلقابلة مع بعض الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية الًتبية
جلامعة إبراىيمي اإلسالمية
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ومن حيث التدرج ،23استخدم ىذا
الكتاب (البالغة الواضحة) التدرج ادلستقيم
من حيث النوع والتدرج النحوي من حيث
اللغة.
 .3طريقة عرض ادلادة
أما منهجية البحث الذي قدمو
ادلؤلفان لبيان موضوعات علم ادلعاين يف
كتاب البالغة الواضحة فهو :
أ -ادلوضوعات
ب -األمثلة  :قدم ادلؤلفان األمثلة
بعد ادلوضوعات ،من القرآن الكرمي
أو من الشعر العريب ونثره
ج-البحث ،شرح يف ىذا البحث عن
األمثلة السابقة
د -القاعدة ،شرح ادلؤلفان فيها القاعدة
اليت تتعلق باألمثلة السابقة
ه -النموذج ،فيو ضرب ادلؤلفان ّنوذج
األسئلة اليت تتعلق بادلوضوع مع
أجابتو
و -التمريبات ،يف آخر كل موضوعات

استنتج الباحث بأن ادلؤلف استخدم يف
عرض ادلادة الطريقة اإلستقرائية .وىي
الطريقة اليت قدم ادلادة التعليمية من العموم
إىل اخلصوص ومن البسيط إىل ادلعقد ومن
اإلجياز إىل األطول ،أو من تقدمي النماذج
واألمثلة إىل استنتاج األحكام.
فمثال :يف تقدمي اخلرب واإلنشاء .فقدم
ادلؤلفان أوال النماذج اليت فيها خرب وإنشاء .مث
بعد ذلك قدم ادلؤلفان البحث الذي شرح عن
النماذج السابقة شرحا مفصال ،وأخَتا قدم
ادلؤلفان القاعدة العامة عن اخلرب واإلنشاء.
وبعد ذلك قدم التمريبات والتدريبات اليت
تتضمنها الكتاب.
 .4التقومي
ىدف تضمُت الكتاب رلموعة من
التقومي أو االختبارات إىل عدة أمور :24
أ .تشخيص نواحي القوة والضعف يف أداء
الطالب
ب .حتديد مواطن السهولة والصعوبة يف
زلتوى الكتاب يف ضوء قياس مدى

قدم ادلؤلفان التمرينات واخلتبارات
ادلتنوعة اليت تتعلق بادلوضوع
بعد أن الحظ وطالع الباحث ،كتاب
البالغة الواضحة خصوصا يف علم ادلعاين،

استيعاب الطالب
ج .مساعدة ادلعلم على اكتشاف قدرات
الطالب واستعداداهتم وما لديهم من

23

 24على أزتد مدكور وأخرون ،ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية
للناطقُت بلغات أخرى ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،2010 ،ص636 .

Syamsuddin Asyrofi, et. al, Penulisan Buku Teks
Bahasa Arab; Konsep, Prinsip, Problematika dan
Proyeksi; Ombak, Yogyakarta, 2016, hal. 24 – 29
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إمكانيات دلواصلة العمل درسا بعد
درس.
ولالختبارات اليت ترد يف كتب تعليم
اللغة العربية خصائص ،ومن أمهها :
أ .أهنا تعكس أىداف الكتاب ومنطلقاهتا
وتصور ادلؤلف لعملية تعلم اللغة األجنبية
ب .يرتبط بالنقطة السابــقة أن اختبارات
الكتب تكون غالبا اختبارات حتصيلية
 Achievement Testاليت هتدف إىل قياس
مدى قدرة الطالب على استيعاب
معلومات معينة وردت يف كتاب معُت.
بعد أن الحظ الباحث موضوع علم
ادلعاين يف الكتاب البالغة الواضحة لعلي
اجلارم ومصطفى أمُت ،استنتج الباحث أن
ىذا الكتاب قد تناول تدريبات ودتريبات
عديدة ومتنوعة ،وحيتوي أيضا من أّناط
التدريبات.
وفيما يلي تقومي الكتاب من حيث
اإلختبارات الذي ضمنتو الكتاب البالغة
الواضحة.
25

األنشطة والتدريبات والتقويم
نمر

البنود

درجات التقويم

 25عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان ،كن متخصصا  :إضاءات دلعلمي اللغة
العربية لغَت الناطقُت هبا ،2009 ،ص55 - 49 .
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ة

54 32 1

عدد التدريبات يف كل
1
درس مناسب

√

تشيع يف الكتاب
2
التدريبات النمطية

√

يقدم الكتاب
 3إرشادات واضحة
وكافية لتأدية النشاط

√

يتم إعطاء أمثلة لتأدية
4
التدريب

√

اختبارات التحصيل
 4كافية لتقومي مستوى
الطالب

√

ال تشتمل االختبارات
 5على مواد خارج ما
درسو الطالب

√

يقدم الكتاب أساليب
6
تقومي متنوعة

√

الخاتمة

كان الكتاب البالغة الواضحة كتابا مشهورا
يف ادلعاىد بإندونيسيا يف رلال تعليم اللغة العربية
خصوصا يف تعليم البالغة .فمن صفة ىذا
الكتاب كتاب مشهور ال خيلو الكتاب من النقد
واالقًتاح .بعد أن درس الباحث دراسة تقوديية
ذلذا الكتاب ،استنتج الباحث :
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 .1أن ىذا الكتاب يناسب للطالب يف ادلرحلة
اادلتقدمة ألن ىذا الكتاب من حيث اللغة
ومن حيث النماذج اليت قدمها ادلؤلف صعب
جدا.
 .2مل يشرح ادلؤلف تعريف علم ادلعاين وفائدتو شلا
ىو يساعد الطالب على فهمو
 .3من حيث احملتوى قدم الكتاب التدرج
ادلستقيم والتدرج النحوي
 .4استخدم ادلؤلف يف عرض ادلادة الطريقة
االستقرائية
 .5التمرييات والتدريبات يف ىذا الكتاب ىي
التمريبات والتدريبات النمطية
 .6فللمعلم الذي يستخدم ىذا الكتاب أن يعدد
ادلقرر أو اخلطط ادلدرسية الذي يصمم ادلادة
وطرق التدريس وغَتمها شلا يساعد العملية
التعليمية ويستخدم اللغة الوسيطة يف تقدمي
ادلادة.
المصادر والمرجع
أزتد مصطفى ادلراغي ،علوم البالغة :البيان وادلعاين

والبديع ،دار الكتب العلمية ،بَتوت لبنان
ط1993 ،3-
أدين أمُت عبد الغٍت (الكايف يف البالغة :البيان
والبديع وادلعاين ،دار التوفيق للًتاث ،األزىر
القاىرة3122 ،

اخلطيب القزويٍت ،اإليضاح يف علوم البالغة :ادلعاين
والبيان والبديع ،دار الكتب العلمية ،بَتوت
لبنان2002 ،
جابر عبد احلميد جابر وآخرون ،مهارات التدريس،
دار النهضة العربية ،القاىرة،1982 ،
حفٍت بيك دياب ،وآخرون ،قواعد اللغة العربية،
تررتو خاطب األمم،________،
1997
رشدي أزتد طعيمو ،دليل عمل يف إعداد ادلواد
العربية،
تعليم
لربامج
التعليمية
________
عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان ،إعداد مواد تعليم
الناطقُت
لغَت
العربية
اللغة
بـها 1428 ، ____________،ه
عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان ،كن متخصصا :
إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت
هبا2009 ،
علي اجلارم ومصطفى أمُت ،البالغة الواضحة ،شركة
مكالن ،لندن ،ط1961 ،11-
على أزتد مدكور وأخرون ،ادلرجع يف مناىج تعليم
اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،دار
الفكر العريب ،القاىرة2010 ،
Syamsuddin Asyrofi, et. al, Penulisan Buku
Teks Bahasa Arab; Konsep, Prinsip,
Problematika dan Proyeksi; Ombak,
Yogyakarta, 2016
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