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  يمية مقاربات تعل -تعليميةُ البالغَة بني التجريد والفن يف ضوء النص األديب

  اجلزائر -تيارت -جامعة ابن خلدون  األستاذ عمر عروي
 

 ملخص :  
إنّ النص األديب يوصف بأنه خطاب يفترض متكلما ومتلقيا، واخلطاب من         

 EMILE BENبينفنيست .وجهة نظر لسانية هو ما ذهب إليه اللساين الفرنسي إ

VENISTE )1902 – 1976 ( ًبأن اخلطاب هو كل تلفّظ يفترض متحدثا حينما أقر
وسامعاً تكون للطرف األول نية التأثري يف الطرف الثاين بشكل من األشكال، فكل 
خطاب جيب أن يتسم بثالثية تداولية حتدد هويته يف ظل عملية التبليغ والتواصل، 

يب جنده يزخر بآليات قوية وحنن حينما منعن الفكر ونستنطق موروثنا البالغي العر
طاب الفلسفي يف حتليل اخلطابات املختلفة كاخلطاب اللغوي واخلطاب األديب واخل

وملّا كان موضوع علم البالغة هو البحث يف املبادئ اليت تقوم  ..واخلطاب الديين
عليها الظواهر التعبريية من خالل مقاربة النصوص وفهمها للكشف عن مضامينها 

الية، كانت دراسيت تبحث يف قضايا البالغة التعليمية، ومدى تذوقها الفنية واجلم
لدى طالبنا يف ظل املناهج التعليمية احلديثة، وقدرا على توليد أفكار ومعاين 

 .، واجلمالية الفنية وتدخل يف ذلك آثار الكالم واآلثار السياقية واأليديولوجيةالنص 
يفها يف حتليل اخلطابات احلديثة، من هنا لرد االعتبار للبالغة العربية وحسن توظ

هل نستطيع أن نفهم النص األديب مبعزل عن مجالياته : كانت إشكالية املوضوع
وبالغته؟ وهل البالغة فن أم ذوق؟ وهل هي طريقة أسلوبية توصلنا إىل خبايا النص 

 ظل اجلمالية والفنية أم هي غاية يف حد ذاا ؟ كيف تتموقع البالغة العربية يف
مبادئ التعليمية ؟ وما أثر املناهج احلديثة يف تطوير الدرس البالغي يف اجلزائر؟ هذه 
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أسئلة وأخرى تقوم هذه الورقة حماورا للكشف عن كل ما يعيق عملية تعليمية 
  .البالغة يف أرقى مستوياا عرب مراحل التعليم اجلزائرية

   :البالغة والنص
ا تلك العلوم املتصلة بالقرآن الكرمي اتصاال وثيقا دف إنَّ أشرف العلوم، وأجلّه   

يف نتاجها إىل معرفة ما ينضوي عليه األسلوب القرآين البديع من كنوز لغوية 
وعلمية وفقهية والسيما علم البالغة، إذ يتميز هذا العلم بسموه ، وعلو قدره ، 

  .اين للقرآن الكرمي ورفعة شأنه، ألنَّ مدار البحث فيه يربز وجه االعجاز البي

وملّا كان علم البالغة يهدف إىل تذوق النص تذوقا خيدم موضوعه ويظهر 
معناه من خالل الغوص يف أعماق بعيدة يف معاين النص ودالالته البالغية اليت تثبت 
مجال الكالم اللغوي والبالغي البياين، من هنا كانت األمهية اخلطرية لفنون البالغة 

الء ما خفي من درر، واستكناه مجاليات النص، وإبداعاته اخلالقة العربية يف استج
  .يف التأثري على نفسية املتلقي

البالغةُ اليت يمدح ا الفصيح ( الوصول إىل الشيء ، ومنه أُخذت  :البالغة لغةً 
  ) 1) (اللسان ؛ ألنه يبلغ ا ما يريده 

ال تتجاوز ذلك؛ فهي إاء املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من  :واصطالحاً 
فنالحظ اتصاهلا الوثيق باملعىن، وهذا ما يتحد به البحث البالغي مع ) . 2(اللفظ 

                                                
عبد : ، حتـ  1/301، مقاييس اللغة ، ج) هـ 395ت( أبو احلسني أمحد بن فارس /  1

  .لعلميةالسالم هارون ، دار الكتب ا
، مط )امش اإليضاح للقزويين(،   3/4عز الدين التنوخي، ذيب اإليضاح، ج: ينظر /  2

م ، السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، 1950هـ  1369اجلامعة السورية، دمشق، 
  . م 1963هـ ، 1383، املكتبة التجارية الكربى ، مصر ،  13، ط 32 - 31ص
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الداليل، لكن البالغة تركز على املعىن املؤثر يف النفس ، والداللة تعىن به وبغريه من 
  .التأثري يف النفس وإمتاعها  املعاين اليت ال يراد من حبثها بيان قضية

التعبري اجلميل، وطرق : والبالغة تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الكالم، من    
اخلرب : أدائه، وقوانينه، وذلك ما يظهر مما اعتادوا حبثه فيها حتت أقسام املعاين ، من

يف ، وإيراد الكالم على مقتضى احلال، و) وتعلقهما باملخاطب وحاله( واإلنشاء 
البيان من أداء املعىن بطرق خمتلفة يف الوضوح والتأثري، ويف البديع من التحسني 

وهذا ما تتضمنه األحباث البالغية احلديثة . التكميلي للكالم املنشأ فوق ما سبق
املفردة، واجلملة  والعبارة، والسياق، : املتخذة منهجاً آخر للتقسيم، وذلك بتناول

فموضوع البالغة هو النص املنشأ، حيث ). 3(ها ودراسة موسيقى النص، وغري
  .تدرس القيم التعبريية واملعنوية فيه 

إنّ البالغة فن أديب، ينضج الذوق، ويصقل العاطفة، وينمي الذائقة الفنية لدى    
املتلقي، وهي ليست من العلوم اردة اليت توظف العقل، أوالقياس املنطقي، فالطبع 
الغالب يف البالغة هو الطابع الوجداين الفين  وبالتايل كانت صلتها باالدب صلة 

اليات النص، و قيمه الفنية واإلبداعية  وتربز وثيقة، فمن خالهلا تنكشف مج
املفاضلة بني تعبري وتعبري، أو املفاضلة بني أديب وأديب، وبالتايل عليها أن تتجاوز 
حدود اللفظ أو اجلملة إىل دائرة أوسع قوامها النص، وهي تعين يف العرف البالغي 

بنية لغوية داللية  واألسلوب البالغي هومطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته، 
مباشرة وغري مباشرة حيمل وظائف اإلثارة واإلمتاع يف الوقت الذي حيمل وظيفة 

وهلذا فوظيفة األسلوب البالغي ذات ... التوصيل واإلبالغ واإلفادة بنقل األفكار
وجوه متعددة؛ بعكس األسلوب العادي بني الناس؛ ومن مث تتجاوز األسلوب 

                                                
، مط السعادة ، مصر  7فما بعدها ، ط 35ايب ، األسلوب، صاألستاذ أمحد الش: ينظر/  3
  .   م 1976= هـ 1396، 
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وإن اقترب يف وظيفته مع األسلوب البالغي من بعض األديب يف الشعر والنثر؛ 
الوجوه، وهو ظاهرة بالغية جتمع بني عناصر األدب والفن واللغة واحلياة يف بنية 
فنية مثرية للعاطفة والوجدان والعقل  فاإلحساس باجلمال من خالل الغوص يف 

  .واهررحاب النص هو استجابة روحية وموضوعية لعناصر اجلمال يف األشياء والظ
فما هي إذن سبل تطوير تعليمية البالغة ؟ وكيف نسمو بأذواق طالبنا لتذوق 
مجاليات النص؟ وما مناهج التعليم املوافقة هلذا التوجه؟ ورمبا السؤال الذي جيب أن 
يطرح نفسه هو ما الذي حنن بصدد درسة بالغته ؟ واستكناه مجالياته الفنية 

  واإلبداعية ؟
يب الذي حيفل دائما اته القيم الرائقة اليت يسعى من خالهلا إننا أمام النص األد

الناص إىل خماطبة وجدان املتلقي وزعزعة عواطفه بانتهاج أساليب متنوعة، ويعترب 
. النص األديب منبع دالالت عديدة ومتنوعة  فكل شيء فيه جدير أن يكون دليالً

تكون النصوص األدبية مبا العام للنص يشكل أحد العناصر األساسية اليت  والبناء
حتمله من أبعاد داللية ورمزية، يعتين املبدع يف نسجها وهيكلتها أميا اعتناء، من 

  .     أجل اإلحياء ا إىل معاين ودالالت خاصة تتفرع عنها منجة إبداعية النص

  :مفهوم النص وحدوده املعرفية

ما فالالت املتعددة؛ إن مفهوم النص يف التراث العريب من املفاهيم ذات الد
تدور يف فلك املعىن اللغوي للنص، ) ن ص ص(أوردته املعجمات العربية حتت مادة 

من دون احلديث عن املعىن االصطالحي للكلمة، إالّ إشارات بسيطة كاليت نراها 
نص : قول الفقهاء: ((يف لسان العرب؛ إذ يقول) هـ711ت(عند ابن منظور 
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والنص . )4()) ونص السنة، أي ما يدلّ ظاهر لفظهما عليه من األحكام: القرآن
 نصصت احلديث إىل ((هو الرفع والظهور  يقول ) هـ175ت(عند الفراهيدي

واملاشطة تنص العروس  …، واملنصة اليت تقعد عليها العروس…فالن نصا، أي رفعته،
عليها أو تشرف لترى من بني  أي تقعدها على املنصة، وهي تـنص، أي تقعد

، يتبين من هذا أَنَّ معىن النص هو الرفع واالرتفاع؛ فرفع  النص  )5()) النساء
واملنصة مكان مرتفع جتلس عليها . يوجب  إعادته إىل أصله عن طريق سلسلة رواته

  .)6()) نصت الظبية جيدها رفعته ((العروس لترى، ومنه أيضا 

الوحدات الدالة واملفاهيم القائمة، وهو ال  تتخلّله مجلة من والنص األديب نسج   
فيه اجلملة، كما أنه ال يقع موقعها من حيث  يقع يف املستوى نفسه الذي تقع

داليل متجانس متكامل وميتاز بالوضوح، والنص ميكن  املفهوم، كما أنه ذو حمتوى
أومسرحية كاملة   أن يكون منطوقا أو مكتوبا، شعرا كان أو نثرا، أو حوارا

فالنص هنا وحدة لغويةَّ قيد االستعمال، وليس وحدة حنويةَّ مثل العبارة واجلملة، 
ـَّه وحدة حنوية أكرب  ـُوصف النص بأَنه مجلة كربى؛ أي أن وال حيدد حبجمه وقد ي
ـَّه مرتبط ا  وبالتأليف بني اجلمل ينتج تكوين وحدات أكرب من  من اجلملة لكن

ـَّه وحدة داللية؛ ووحدة معىن، ومن مثَّ فهو مرتبط بالعبارة أو و حدات أصغر  إن
  .باجلملة بتحقق املعىن ال بالشكل أو باحلجم

                                                
؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ د ط؛ بريوت )مجال الدين حممد بن مكرم(ابن منظور /  4

  .98/  7؛)ن ص ص(؛ مادة 1968
5  / و د. ؛ كتاب العني، حتقيق د)اخلليل بن أمحد(الفراهيدي يم إبراه. مهدي املخزومي

  .87-86/ 7؛ )ن ص ص( ، مادة  1984السامرائي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
  . 97/  7؛ )ن ص ص( مادة : ابن منظور/  6
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عرب التاريخ واجلغرافية  فالنص إذن، منعكس لثقافة اتمع بكافة شبكاته املعقدة  
فالنص أيا . للمجتمعاملعريف  والعالقات بني األفراد أي أنه ذاكرة ملخصة للنظام

فكرة أو جمموعة أفكار أو مفاهيم  كان هو جمموعة من العالقات اللغوية اليت ختدم
لتطويع النص لقراءات جديدة أو تأكيد  قابلة للتفسري والشرح والتأويل مما ميهد

  .قراءة ما

  :النص األديب يف ضوء تعدد قراءاتهبالغة 

ديب هو عبارة عن احلديث عن  اللفظ إن احلديث عن بالغة النص األ         
واملعىن يف ذات النص وهناك من النقاد من تعصب للفظ وهناك من فضل املعىن، 
وهناك من ترك هذا وذاك  وقال بالعالقة القائمة بني الفظ واملعىن وهي الصورة، 

كل ذلك من أجل تقومي النص . وهناك من حبث داللة األلفاظ يف ضوء املعاين
  . ايسة الفن القويلاألديب، ومق

هذه االعتبارات املختلفة كانت جماالً خصباً آلراء علماء العروبة واإلسالم يف        
النقد فنشأت عنها مجلة من املدارس النقدية امللتزمة حيناً، واملتطرفة حيناً آخر، 

  .والسائرة بني بعض األحيان

ر، إىل تنوع وتعدد لقد أدى هذا التنوع يف اآلراء، والتعدد يف وجهات النظ   
املذاهب النقدية القدمية واملعاصرة وذا تتأرجح  بالغة النص بني تعدد القراءات 

يكون القارئ وحده دالالته املنطوية حتت عباراته و للنص األديب يف تأويل
  . مكتشفها
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ذاا، أدبية النص، واليت تعمل على  إشكالية األدب تأيت من طبيعة اللغة     
التداويل البسيط حنو ما يعرف باستكشاف  اآللية اللغوية بعيدا عن معناهاتوظيف 

عموما هو عملية تطويع لغوي ضمن إطار يتجاوز  مجاليات اللغة عرب ااز وااز
يضفي على اللفظ رونقاً خيرجه من حيز احلقيقة إىل  املعجم وصوالً إىل التسييق مبا

 .حدة أن ختدم وظيفة تعبريية مجالية يف آن معاًللمفردة الوا رحابة ااز الذي تتيح

املهام اليت يتعين  هذه اجلمالية اليت، وإن كان بإمكاا أن تسهم يف اكتمال     
التجديد وإحداث قطيعة  اللذين مها يف طور" نظرية الفن وتارخيه"أداؤها على 

إبدال  أن تدعي لنفسها أنها"ميكن هلا  جذرية مع األعراف العلمية املقررة، إالَّ أنه ال
نظرية مستقلّة قائمة على بديهيات "مجالية التلقي  فليست".منهجي بالتمام والكمال

مبفردها املشكالت اليت تواجهها، وإنما هي مشروع منهجي  تسمح هلا بأن حتلَّ
  . يقترن مبشاريع أخرى وأن تكتمل حصائله بوساطة هذه املشاريع جزئي حيتمل أن

إجناز النص األديب وإزاحته من دائرة الكتابة ال يعنيان أبداً اكتماله على  نّإ    
الفين أوالً  وعلى مستوى رحلته اليت أنشئ من أجلها؛ أي على املستوى  املستوى

قُدر له، فبعد ذلك تبدأ الرحلة احلقيقية للعمل األديب بشتى أجناسه،  الوظيفي الّذي
راً، قصةً أم رواية وهذه الرحلة بني النص والقراءة هي املرحلة شعراً أم نث سواء أكان

ربما تكون األصعب، أو على األقلّ أصعب من مرحلة اإلجناز وفيها تظهر  الّيت
اإلبداعية للعمل األديب، وتظهر أيضاً القدرات اإلبداعية للمتلقي، وعندها  القدرات

فق ظروفها االجتماعية والثقافية إمكانيات عمليات القراءة وتتبلور و تتبدى
اليت ال عالقة هلا باألدب يف كثري من األحيان ولكنها تكون فاعلة يف  واإلجرائية

   .وجهة ذات طبيعة معينة توجيه القراءة
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النص األديب خملوق اجتماعي أو مؤسسة اجتماعية أدبية فإنّ تناول هذه  وألنّ     
موعة القيم  -عند التناول-ضع بالضرورة املخلوق سوف خي املؤسسة أو هذا

غري مرتّه أو غري نزيه يف توجهه حنو النص، وهو غري حيادي  االجتماعية ألنّ اتمع
أدبياً وثقافياً وأيديولوجياً، سواٌء أكان املتناوِل خمتصاً أم  ألنه يتسلّح برؤى جاهزة

،أي  غري خمتصة والرؤيوسواء أكان عميق الر صاً، وسواء أكان يتناول النأم سطحي
جديد عليه أم متسلياً ينشد الفرجة أو تزجية الفراغ، وهذا ما جيعل دوافع  إلنشاء
وما ينتج عنه من أثر مجايل  متعددة وجيعل أشكاهلا وألواا متباينة خمتلفة، القراءة

التواصل العادي أو مرجعه التناسق اجلمايل ذي األبعاد التقابلية ، مث عبر عنه يف 
التراكيب (األديب مبفردات ذات منحى بالغي تقابلي عرب احلقائق و اازات 

، وهي ختتزل بذلك تقابل العوامل املادية واملعنوية  )االستعارية والتشبيهية كما سنبني
فيحصل التواصل على هذا األساس التقابلي املتواضع عليه؛ حيث تتشكل النصوص 

وفق ناموس التقابل الكوين، وهذا ما يستدعي اليوم  -لذلك تبعا -واخلطابات
التأسيس لتأويلية تقابلية تستمد بعض أسسها من الدراسات البالغية  فتكون منطلقا 

  .للقراء واملؤولني لفهم النصوص املبنية أصال على تقابالت ظاهرية وخفية

  :الفن والتجريد

سياق األمثلة النصي، أو القواعد  نقصد بالتجريد تلك القواعد اردة من     
املعيارية اليت حتكم طبيعة املوضوع  وحتد من قيمه الفنية اجلمالية، وجتعله يف قالب 
قسري ال ينم عن قراءة مجالية، أما الفن فهو اإلبداع اخلالق الذي يتولد عن الذوق 

ية اليت تنم عن السليم للنص يف سياقه العام، واستكناه مجالياته الفنية وقيمه اإلبداع
قراءة منوذجية للنص يف ضوء النقد األديب، ولعلّ الدرس البالغي يف تعليميته اليوم 
جند كثريا من يتناوله يف ضوء أمثلة غري معزوة إىل سياقها الفين  وعدم ربطها 
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بسياقها احلايل دومنا ذوق سليم للنص، وبالتايل تكون البالغة عبارة عن قواعد 
إبداع فين رائق، وعليه يعزف املتعلمون عن دراستها ، بل جافة جمردة من كل 

يستصعبون درسها وقواعدها ألننا رسخنا فيهم قواعدية البالغة، أما البالغة فنا 
فهي عبارة عن حالوة وطراوة يف استقراء املثال النصي دون عزله، ودومنا تقعيد 

ملتفحصة جلماليات لفنون البالغة  مث ترسيخ فنيتها بتقنيات القراءة السليمة ا
يف نسج اللّغة؛ واستكناه زخرفَة القول، وتحلية الكَالم، الذي تجلب إليه األسلوب 

كرائم اللّغة من مأْنوسٍ صيره االستعمال فصيحاً، وغريبٍ يصيِّره االستعمال 
 مأنوساً؛ وهو مجلَى الفصاحة والبالغة يف منطهما العايل، وهو أيضاً النموذج الذي
لو احتذاه املتعلمون لفَحلَت أساليبهم  واستحكمت ملَكاتهم، مع إتقان القواعد 

  .ووفْرة احملفوظ

  :تعليمية فنون البالغة
الطريقة احلالية يف تدريس علوم البالغة تؤدي إىل اإلخفاق، يف الوصول بالطلبة إىل 
الغاية املرجوة منها، فالطريقة احلالية تفصل علوم البالغة عن دروس األدب، 
وتعاجلها يف حصص مستقلة بأسلوب علمي نظري، وجتعل منها قواعد جمردة جافة 

وفوق ما يف هذا الفصل من خطأ فين معزولة عن سياقها األكرب الذي هو النص، 
فإنه يشعر الطالب بأن درس البالغة شيء متكلف، فيقف منه موقف احلرية والشك 
يف قيمته األدبية، وليتهم كانوا مع ذلك يتجهون يف دراستها اجتاها أدبيا ذوقيا، 

رف وماذا يكون رأي الطالب يف قيمة البالغة، وهو ينفق وقتا وجمهودا رد أن يع
أن يف هذه العبارة استعارة أو كناية، وأن هذا استفهام خرج عن معناه األصل إىل 
معىن آخر، أو جيهد نفسه يف معرفة أي التشبيه وظِّف يف التركيب وتبدأ رحلته 
باحلرية وتنتهي غالبا باإلخفاق، وإن اهتدى إىل الصواب فغالبا ال يتذوق مجاليات 
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ف على البالغة يف ضوء قواعد جافة معزولة عن هذه الصورة البالغية، ألنه تعر
فالواجب أال يكون للبالغة درس خاص تشرح فيه قواعدها، وإمنا جيب أن  .النص

تعلم يف حصص األدب ويف خالل نصوصه؛ ليتبني الطلبة مرتلتها الرفيعة من 
شوبه الدراسات األدبية، وليسهل علينا أن نتجه ا دائما اجتاها ذوقيا خالصا ال ت

  .شائبة من علم أو فلسفة
والطريقة اليت تالئم طبيعة البالغة وعالج دراستها أن نبدأ بالتدريب الفين مباشرة، 
بأن نوجه نظر الطلبة إىل نواحي القوة واجلمال يف النص األديب الذي ندرسه يف 
حصة األدب، ونشترك معهم يف حتليله ونقده موازنته بغريه، متجهني يف كل هذا 

ا اجتاه7(ا أدبي.(  
  : أهداف تدريس البالغة

االبتدائي واملتوسط (إننا حينما نرتع إىل تدريس فنون البالغة العربية يف مدارسنا 
  :إمنا دف إىل) والثانوي وحىت اجلامعي

  ـ إكتساب آليات القراءة، و فنيات التأويل، للغوص يف غياهب النص 
استخدام كل اآلليات اليت متكننا من فهم النص يستوجب ( ـ ربط النص بروافده 

، وبالتايل فالبالغة ..)استجالء معناه من حنو و صرف وبالغة و داللة ومعجم 
  .عنصر مهم من عناصر البحث عن املعىن

ـ زيادة استمتاعهم بألوان األدب املختلفة من قصة ومقالة أو مسرحية وذلك عن 
  .ما فيها من قيم فنية رائقة طريق فهم خصائص كل لون من هذه األلوان وإدراك 

                                                
من طرق التدريب البالغي يف اللغات األوروبية أن يطلب إىل التلميذ التعبري عن معىن واحد /  7

وأبلغ يف تقديره، وهذا تدريب عملي بصور خمتلفة، ليتخري منها صورة يراها أمجل يف نظره 
  .حسن إذا كان الطالب ميلك زمام لغته ويستطيع التصرف فيها
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ـ تنمية ميلهم إىل القراءة الواسعة كوسيلة من أمجل وانفع الوسائل يف قضاء وقت 
  .الفراغ

ـ متكني التالميذ من استعمال اللغة يف نقل أفكارهم إىل غريهم بطريقة تسهل 
  . عليهم إدراكها ومتثيلها

النص وما ينضوي عليه ـ كسب فنيات النقد األديب للنص مبوضوعية حتتكم إىل 
  .من قيم ترتقي أحيانا و ترتل أحيانا

  .ـ دراسة أعمق للنص األديب
  . ـ متكني التالميذ من توليد نصوص أدبية تتسم  باجلمال يف كتابام اليومية

ـ تنمية قدرم على فهم األفكار اليت اشتملت عليها اآلثار األدبية اخلالدة وتذوق 
  .ما فيها من مجال 

  .اخلوف من التالميذ لقراءة النص التراثي شعرا كان أو نثرا ـ نزع
هذه بعض األهداف اليت نصبوا إليها يف تدريسنا للبالغة، و تبقى هناك أهداف 
أخرى تتولد حني إلقاء الدرس، ولكي يكون الدرس مفعال و ناجحا جيب مراعاة 

  :أمهها  اُألسس العامةبعض 
صورها يف األحاديث اليومية وليست مقصورة  ـ أن البالغة فطرية يف الكالم تلمح

االستعمال على لغة األدب إمنا يكسبها كل إنسان فيما يكسبه من مواد منوه 
  .اللغوي 

ـ إن الطابع الغالب على درس البالغة هو الطابع الفين الوجداين، لذا فان اجلهد 
قضي بالقبح املبذول إمنا هو النقد واملفاضلة والتذوق األديب وهي إحكام فنية ت

  . واجلمال وليست عقلية تقضي باخلطأ والصواب
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ـ ينبغي إن تساير البالغة تطور احلياة وحاجاا الفنية فال يقف حبثها عند اللفظ 
واجلملة إمنا يتجاوزها إىل الفقرة والقطعة واملقالة واخلطبة والقصة والقصيدة وإىل 

  . النص كامال
  )8(:طريقة تدريس فنون البالغة 

تدريس البالغة على أسس عامة ينبغي على مدرس البالغة أن يدركها ويؤمن  يقوم
  :ا ، ويكون حريصا على تنفيذها  ومن أهم هذه األسس 

ـ أن تكون البالغة ذات صلة وثيقة بالنصوص األدبية والنقد إذ ذه الصلة نتجه 
فصلها يعين  بالبالغة اجتاها ذوقيا خالصا ومن اخلطأ فصل البالغة عن األدب ، الن

معاملتها معاملة النحو يف عرض األمثلة واستنباط القاعدة ، وهذه طريقة غري صاحلة 
  .يف تدريس فن يعتمد الذوق واإلحساس 

ـ أن يتم الوصول إىل موضوعات البالغة بعد فهم النصوص األدبية فهما جيدا 
نص وصوره فالطالب ال يدرك إسرار اجلمال يف النص إال بعد فهم دقيق ملعاين ال

الفنية إي إن خيضع النص أوال للقراءة اجليدة ، وفهم املعىن ، والتحليل وعقد 
  .املوازنات ، واملقارنات ، مث تذوق النص ومتثله 

ـ أن يتمرن الطلبة مترينا كافيا على الصور البالغية وخري ما يتدرب عليه الطلبة 
وخمتارات من عيون الشعر ، آيات من القرآن الكرمي  واألحاديث النبوية الشريفة ، 

واخذ املدرسون يف تدريس علوم البالغة تارة بالطريقة "وخمتارات من جيد النثر 
فيسوقون األمثلة ويناقشوا ويستنبطون منها مع ) االستقرائية ( االستنتاجية 

التالميذ القاعدة أو بالطريقة القياسية فيذكرون القاعدة أوال مث يقيسون عليها أمثلة 
                                                

أمسينا قواعد البالغة بفنون البالغة ألن هذا املصطلح هو األصح لقواعدها باعتبار أن /  8
الدكتور عبد العليم بوفانح حينما : للبالغة فنون تستنبط وليست قواعد تتبع تأسيا بأستاذنا

  .فنون البالغة العربية: أمسى كتابه يف البالغة
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ويذكر بعض املختصني إن الطريقة االستقرائية أصلح هذه الطرق ." ج حتتهاتندر
لتدريس البالغة وأكثرها فائدة إذ تقدم النصوص إمام الطلبة ويدرس معناها بصورة 
تفصيلية وتوضح معانيها ويشار إىل ما فيها من نواحي فنية جيء ا لتجسم املعىن 

قاع مث تصاغ القاعدة بلغة سليمة ، أو لتثري إحساسا فنيا مبا هلا من جرس وإي
ويستحسن إن ال تكون األمثلة املستشهد ا يف دروس البالغة من األمثلة الغريبة ، 
كما حتتاج بعض اصطالحات البالغة إىل عناية خاصة يف التوضيح لتصبح معانيها 
املقصودة مفهومة ويسعى املدرس إىل إظهار ما لدى الطلبة من فهم لألساليب 

  .على حماكاة األمثلة جبمل من إنشائهم وقدرة 
وقد وجد الباحث ومن خالل الدراسات اليت أُجريت آنفا إن تدريس البالغة يف 
املستوى اجلامعي يتم بطريقة اإللقاء املباشر القائم على القياس إذ يلقي التدريسي 

  .القواعد البالغية مث يعززها ببعض األمثلة 
غري إن من الواجب أن يكون األساس الذي يقوم عليه تدريس البالغة هو عرض 
النصوص األدبية واستنباط ما فيها من النواحي اجلمالية ، وجعلها وسائل تعمل يف 
تكوين الذوق األديب وإدراك مظاهر اجلمال يف الكالم البليغ وذلك بتبصري الطلبة 

تراكهم يف حتليله ومن خالل ذلك حبال النص من نواحي القوة واجلمال ، واش
  . يلمون باملصطلحات البالغية

: وال بد أن تراعى يف التخطيط ملناهج تعليم فنون البالغة أبعاد العملية التعليمية
  . املعلم واملتعلم وطريقة التعليم

عليه يستفيد من طرق تعليم اللغات، والوسائل احلديثة يف التعليم؛ : املعلم )1
ة من املتعلمني  وحتبيبهم فيها، بإلقاء األساسيات وعرضها لتقريب هذه املاد

بأسلوب مشوق، ومن ثَم إلقاء الغايات، واالبتعاد قدر اإلمكان عن التنظري على 
حساب التطبيق، وأن ينظر إىل اللغة نظرة مشولية، فال يعلم البالغة مبعزل عن النحو 
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رة التكاملية للغة حتقق لنا والصرف وال يعلمها مبعزل عن الداللة واملعجم، فالنظ
 . الغاية اليت ننشدها من تعليم البالغة

ال بد أن منيز عند البدء بالتخطيط ملنهج ابلالغة ووضع مادته التعليمية : املتعلم )2
  .بني املتعلم من أبناء اللغة، واملتعلم من الناطقني بغريها، واملتخصص فيها

قها عملية التعليم، ومتارس وتنفذ وهي الكيفية اليت تسري وف): 9(طريقة التعليم )3
  .يف قاعة الدرس، وميكن أن متتد خارجه

  :منوذج ملخطط تعليمي يف فن من فنون البالغة
العرض التقدميي، : يتضمن تعليم فن من فنون البالغة العربية عدة عروض هي

  .العرض التعليمي، العرض التطبيقي  العرض التجسيدي
تقدمي الدرس وهو عبارة عن وضعية انطالق جللب ويتمثل يف : العرض التقدميي

انتباه املتعلمني، وتشويقهم للدرس املراد تناوله، وفنون التقدمي كثرية جدا، لكل 
معلم طريقته يف اختيار التقدمي الذي يناسب املتعلمني، وعلى سبيل املثال ال احلصر 

  :حينما يريد املعلم أن يدرس درس التشبيه يقوم مبايلي
خيرج  -يضع أدواته على املكتب - يلقي التحية على املتعلمني  –املعلم  يدخل   

يكتب  -يكتب التاريخ اهلجري وامليالدي –يسأل عن الغياب  –مذكرته وأقالمه 
مث يلتفت إىل  –بالغة عربية املوضوع يتركه فارغا : لغة عربية النشاط: املادة 

كيف هو ؟ جييب التالميذ حسب ما رأيكم يف اجلو اليوم ؟ : املتعلمني قائال هلم
لو أردنا تشبيه حالة : يقول املعلم –اجلو مجيل وهادئ أو اجلو مغيم وممطر : فهمم

اجلو اهلادئ كاإلنسان احلليم : اجلو حبالة اإلنسان كيف نعرب عن ذلك؟ املتعلمون
كيف أفهم أن : املعلم -اهلادئ، أما اجلو املمطر كثري الغيوم مثل اإلنسان الغاضب

 –استعملنا األداة الكاف وكلمة مثل : اراتكم تضمنت تشبيها ؟ املتعلمونعب
                                                

  .354النحو العريب،ص عبد السالم السيد حامد، مشكلة تعليم: ينظر 9/
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 -نستعمل أدوات التشبيه:ل إذا أردنا التشبيه؟ املتعلمونإذن كيف نفع: مـاملعل
بعدها يدون املعلم  – التشبيه: هو درسنا اليوم يف البالغة؟ املتعلمون ن ماإذ: املعلم

  .عنوان الدرس
ل لوضعية انطالق يف درس بالغي موضوعه التشبيه، هذا منوذج ومثا :مالحظة

ولكل معلم طريقته وأسئلته واستنتاجاته ملوضوع الدرس، وتالحظون أننا استخدمنا 
الطريقة احلوارية اليت دف إىل إشراك كل املتعلمني يف استنتاج الدرس وموضوعه، 

ارها متهيدا فقط دقائق باعتب 10وجيب التنويه إىل أن هذه الوضعية جيب أال تتجاوز 
لتناول الدرس، وجيب مراعاة تسلسل الدروس بطرح سؤال أو سؤالني حسب 

 .احلاجة عن الدرس السابق املدروس

وجيب هنا مراعاة الشكل التام للمثال مع كتابة : تدوين األمثلة على السبورة
  . الشاهد بلون مغاير أو جعل حتته سطر

  :املثال النموذج
األمثلة هي التراكيب التوضيحية اليت ينبغي أن تتوفر على العناصر البالغية     

املستهدفة من درس فنون البالغة، هل هي متنوعة وهادفة وتوجيهية ؟ هل هي 
قدمية أم معاصرة ؟ وهل هناك تطابق وانسجام بينهما وبني بيئة التلميذ ومستواه 

  .)10(؟... اللغوي والعقلي
م البالغة من الوجهة احلديثة، ممارسة واستعماال، جيب أن يتوفر على إن تعلي        

أمثلة حية ونصوص شيقة، يقود االرتياض عليها، ال حمالة، إىل تربية امللكة وثرائها  
إذ أن هناك أمثلة جافة ال تزيد أسلوب التلميذ إال حتجرا، وعليه فإن االهتمام 

تربط املتعلم بلغة العصر واحلياة، واإلكثار بالنماذج األصيلة، واألمثلة احلية اليت 
منها، تساعد املتعلم على حتسني تعبريه، وإثراء رصيده اللغوي، وذلك بالتفاعل 

                                                
  .128 -122: حممود أمحد السيد، تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية، ص/ د -/  10
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معها، واالقتباس من تراكيبها وأساليبها ومضامينها، مع مراعاة االستشهاد بأمثلة 
تلة مدونة أو غري مدونة من النص االديب أو التواصلي املدروس جلعل النص ك

واحدة تدور حوهلا مجيع الوضعيات التعلمية،مع احلرص على تنويع األمثلة وإثرائها، 
والتحرر من قيود النماذج اليت تضمنتها الكتب املقررة دومنا اإلخالل مبعاين األمثلة 

  .والشواهد
بعد قراءة األمثلة حسب  )طريقة حوارية(ويقدم بطرح أسئلة : العرض التعليمي
أصوا وأدائها أداء خيدم املعىن من طرف املعلم واملتعلمني مث تذوق طبيعتها بتناغم 

األمثلة من خالل القراءة الثانية لكل مثال واستنتاج قيمه الفنية واجلمالية وما 
ينضوي عليه من ابداعات وكل هذا من خالل احلوار مع املتعلمني ودفعهم إىل 

باإلتيان بأمثلة وشواهد من  اكتشاف فنون الدرس التعليمي، مع مطالبة التالميذ
عندهم لترسيخ القاعدة، وأي حكم يستنتج يدون على السبورة من طرف املتعلم 
مع مراعاة التسلسل الفين للقواعد وبعدها حوصلة عامة تطلب من التالميذ إلقائها 

  .شفويا ملعرفة حتصيلهم للدرس وبعدها تدوين أحكام الدرس
  :العرض التطبيقي

بعدما نستنتج أحكام القاعدة وتدوينها على الكراس، يقوم املعلم مبناقشة     
التطبيقات املقررة أو احملضرة من طرف املعلم خلدمة الدرس مع املتعلمني وحل 

  .بعض املشكالت الفردية من خالل تتبع تصويبات املتعلمني
  :العرض التجسيدي

وهو ذو أمهية بالغة يف ترسيخ الوضعيات التعلمية، ويقوم أساسا باستحضار هذه    
الفنون البالغية املدروسة يف كل نص يدرس ويف كل مثال مستقبلي يصادف 
املتعلمني، لتمكني وجتسيد ما درس يف درس البالغة وتذوقها وإخراجها من  قسر 

  .ثمارها يف كتابة التعبري الكتايبوجفاف األمثلة إىل ثراء النص واستخدامها و است
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  :أخطاء منهجية يف تدريس فنون البالغة
  .عدم التزام املتعلم باللغة العربية الفصحى يف أثناء الدرس -1
  .انعدام التقدمي الالئق للدرس البالغي وانعدام عنصر التشويق له -2
  صعب فهمهاعدم مراعاة مستوى املتعلمني الذهين والعلمي فيخوض يف تفصيالت ي -3
  قصر قواعد البالغة يف درس البالغة وعدم استعمال فنوا يف كل روافد النص األديب  -4
عزل البالغة عن القواعد النحوية والصرفية والداللية وعدم ربطها بفروع اللغة  -5

  .العربية األخرى
  .يااكتفاء املعلم باألمثلة التقليدية اليت ال تعطي ثروة لغوية وال تذوقا أدب -6
  .جتريد البالغة من روحها وجفاء قواعدها وبالتايل ترسيخ صعوبتها لدى املتعلمني -7
  .اتباع طريقة تلقني الفنون البالغية وعدم حماورة املتعلم يف استنتاجها -8
  أن يطلب املعلم من الطالب حفظ القاعدة البالغية  -9

تعد الوسائل التعليمية  والتطبيق إذعدم استخدام املعلم وسائل متنوعة يف اإليضاح  -10
جزءاً ال يتجزأ من املناهج الدراسية، فهي كما تؤكد البحوث والتجارب وسائط تربوية 

  .)11(وأدوات توضيحية مفيدة جدا، و خباصة إذا أحسن املربون اختيارها وتوظيفها
  عدم اهتمام املعلم بإعداد الدرس جيدا، وإمهال اجلزء التطبيقي -11
مطالبة املتعلمني إنشاء نصوص للتعبري الكتايب حتمل مجاليات األسلوب  عدم -12

  .البالغي
  :ظواهر معيقة يف الدرس البالغي

لعلنا أمام معضلة كبرية تتمثل يف أن الكثري من النصوص ال تفهم عن طريق     
ـَّب فيه اجلمل فحسب، بل يعتمد على املقام  االعتماد على النظام الذي ترتـ

                                                
بني النظرية و املمارسة، املرحلة األساسية . عبد الفتاح البجة، أصول تدريس العربية/ د -/  11

  .594، ص2000الدنيا، دار الفكر، عمان 
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دالذي قدنة  -بوعي أو بال وعي  -يلت فيه، فاملستمع أو القارئ حني حيمرتبة العي
اللغويةَّ، حيتاج إىل نوعني من القرائن؛ داخلية وخارجية، فهو ال يستعمل املفاتيح 
اللغويةَّ فحسب، بل يستعمل كذلك املفاتيح املقامية، فهو يستجيب لغويا إىل 

، وهي قوالب الترابط املستقلَّة عن البنية، اليت مالمح خاصة تربط املقطع ككلّ
ـّساق  مقاميا كلُّ ما يعرف عن "، كما يأُخذ بنظر االعتبار)12(يشار إليها باالت

اليت هلا األثر الواضح واملهم يف صياغة املعىن  ، فمثال ظاهرة التنغيم)13(البيئة 
وتوجيه الداللة، والسمات اجلليلة يف حتديد مقاصد الكالم والتفريق بني وظائف 

  :)14(اجلمل و الكلمات يف التركيب، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر
  ى والتـرابِعدد الرملِ واحلَص  !  **بهراً: تحبها؟ قُلْت: ثُم قَالُوا

إن لطريقة نطق البيت الشعري هذا قيمة داللية عظيمة فالسامع ال ريب ال 
يسمع النطق بعالمة االستفهام يف البيت و لكن يفهم داللة االستفهام من خالل 
متوج النغم املصاحب لداللة االستفهام، هذا و حنن جيب أن نقر هنا أن البيت و 

لداللته املقصودة مل نكن حاضري جملس عمر بن أيب األداء التنغيمي له و املؤدي 
ربيعة حىت نرى طريقة إلقائه لقصيدته، و لكن حنن أمام نص شعري وخطاب أديب 

                                                
  .48:تدريس العربية يف التعليم العام، ص :طعيمة رشدي أمحد،مناع حممد السيد/  12
: الس األعلى للغة العربية، جملة فصلية، العدد األول، ص: عيمة اللغة العربية /13

154/155  
سيبويه، عمرو . مل يذكر سيبويه قائله، وذكر حمقّق الكتاب البكَّاء أنه لعمر بن أيب ربيعة/ 14

  .404ص ،1، ج)مؤسسة الرسالة(بن عثمان، الكتاب 
 يوان بلفظمِ"ورواية الدجملِ"بدل " النة، ". الرجارييوان، املكتبة التابن أيب ربيعة، عمر، الد

  .433م، ص1952مصر، 
  .281، ص2ابن جني، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، ج". الرملِ"وهو يف اخلصائص بلفظ 
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متمثال يف قصيدة خالية من األداء الصويت فهنا جيب علينا استحضار كل اآلليات 
ائن املساعدة لفهم املقصود و توجيه داللة التركيب و هنا نعين استحضار القر

، )15(»أنت حتبها: إنه خرب؛ أي: ، وقيل"أحتبها؟: "فقيل«: بشقيها، يقول ابن هشام
مبا " حتبها؟: "فقد أغنت النغمة االستفهامية يف قوله«: ويقول الدكتور متّام حسان

هلا من صفة وسيلة التعليق، عن أداة االستفهام، فحذفَت األداة، وبقي معىن 
اً من البيت، وإنصافاً للحق هنا ال بد أن نشري إىل أنه ميكن يف االستفهام مفهوم

بيت ابن أيب ربيعة هذا مع تغير النغمة أن يفهم منه معىن التقرير للتأنيب، أو التعيري، 
إذ أن األسلوب  ظاهرة الوقف، ومن ذلك أيضا )16(»أو اإلجلاء إىل االعتراف

ير املعىن، ويف تراثنا العريب آثار كثرية تبين العريب يعرف أمهية الوقف ودوره يف تغ
أتبيعها ؟ فقال : أنه قال لرجل معه ناقة  ذلك، فقد روي عن أيب بكر الصديق 

ال : ال تقل هكذا، ولكن قل: ، فقال أبو بكر)بوصل الكالم(ال عافاك اهللا : الرجل 
، وبني الدعاء له يف وعافاك اهللا، ففرق ذا أبو بكر بني الدعاء عليه يف قول الرجل

: قوله، كما تنقل لنا كتب التراث أنّ اليزيدي سأل الكسائي حبضرة الرشيد فقال
  :انظر، يف هذا الشعر عيب ؟ وأنشده قول الشاعر

  عنه البيض صقـر  **  ما رأينا خرباً نقـر
  ال  يكون املهر مهر  **  ال يكون العري مهراً

: ، فقال له اليزيدي)يعين أنه حلن(الشاعر )17(قد أقوى: فقال الكسائي  
فضرب " كان"فقال أقوى البد أن ينصب املهر الثاين على أنه خري  ! انظر فيه

: الشعر صواب، وإنما ابتدأ فقال. أنا أبو حممد: اليزيدي بقلنسوته األرض وقال
                                                

  .20األعاريب، صابن هشام األنصاري، مغين الّلبيب عن كتب /  15
  227/228متّام، الّلغة العربية معناها ومبناها، ص. حسان، د/  16
  .اإلقواء من عيوب القافية و تعين اختالف حركة حرف الروي يف القصيدة /17
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مهر ها  الثانية على" ال يكون"وهنا أراد اليزيدي أنّ الشاعر يقف على قوله . املهرأن
  .املهر مهر على أنه مبتدأ وخربه: توكيد لفظي لألوىل، مثّ يبتدئ باإلخبار

  :ةــخامت
جيب أن تدرس الفنون البالغية وفق املنهج التكاملي الذي يعين توحيد املناهج       

يف العملية التعليمية التعلمية ألن من أهم مشكالت تعليم البالغة أنه ما زالت تدرس 
مبعزل عن فروع اللغة األخرى وال نكاد نلمس هلا أثرا وظيفيا يف دروس القراءة أو 

اإلمالء، أو يف النصوص اليت تدرس بعد فنون البالغة فال  احملفوظات أو التعبري أو
تستثمر هاته الفنون يف استكناه مجاليات النص، مما يسبب مشكلة عند املتعلم، 
فالتكاملية اللغوية خري طريق ملمارسة البالغة وميكن أن متارس بالتدريب على 

ت األساسية، مع القراءة والتعبري وتذوق النصوص، وإعطاء أمهية لتنمية املهارا
ضرورة أال يكون هناك فصل بني فروع علوم العربية النحوية والبالغة واللغوية 

واحدة يف مجيع مناطق تعليم اللغة العربية، « واملعجمية والداللية وحىت الصوتية مع 
، إضافة إىل ذلك ال بد من الطرق )18(»وال يف مجيع مراحل تعليمها الزمنية

احلديثة يف عرض احملتوى البالغي لتقريبه من املتعلم، باستخدام التقنية والوسائل يف 
، )عرض الشرائح(التدريس، كاستخدام مثال احلاسوب وإمكاناته املتنوعة 

والرسومات البيانية، وخرائط املفاهيم  واجلداول لتوضيح الدرس وتسهيل تفرعات 
  .  ع ليسهل تصورها ذهنيااملوضو

  :مصادر ومراجع الدراسة
عبد السالم هارون ، : ، حتـ  1، مقاييس اللغة ، ج) هـ 395ت( أبو احلسني أمحد بن فارس /   

  .دار الكتب العلمية

                                                
  .586، ص" فاحل شبيب العجمي، تطوير مقررات اللغة العربية يف التعليم العام/ 18
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، مط اجلامعة السورية، )امش اإليضاح للقزويين(،   3/4عز الدين التنوخي، ذيب اإليضاح، ج/ 2
  .م 1950هـ  1369دمشق، 
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