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األغراض البالغية للتشبيه يف القرآن الكرمي واإلفادة منها يف تدريس البالغة للناطقني بغري العربية.
ELOQUENCE AND ANALOGIES AND HOW IT CAN BE APPLIED TO TEACH ARABIC
TO NON-NATIVE SPEAKERS

األستاذ املشارك الدكتور إمساعيل حسانني أمحد
كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
األستاذ املساعد الدكتور ينء حممد سيف العزيز بن نئ عبد هللا
كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
البالغية يف القرآن الكرمي ،حيث إن تدريس البالغة لغري
مقتضب جداً ،كما أنه يدرس منقطعاً عن
الناطقني ابلعربية
ٌ
النص ،مما يفقدها قيمتها اجلمالية كما هو احلال يف مناهج
اللغة العربية للمرحلة الثانوية الوطنية ،وكذلك الثانوية
الوطنية الدينية يف ماليزاي ،وكأن البالغة علم قائم بذاته.
وهتدف هذه الورقة إىل عرض جزئية من أجزاء علم البيان،
أال وهي التشبيه للوقوف على أغراضه البالغية املتميزة يف
تشبيه املعقول ابحملسوس يف األوجه التالية :إخراج ما ال
تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه )2 .إخراج ما مل جتر به
العادة إىل ما جرت به العادة )3 .إخراج ما ال يعرف
ابلبديهة إىل ما يعرف هبا )4 .إخراج ما ال ّقوة له يف
الصفة إىل ما له قوة فيها .ومدى اإلفادة منها يف تقريب
املعاين العقلية من خالل تشبيهها ابملعاين احملسوسة عند
تدريس اللغة لغري الناطقني ابلعربية .وسوف تتبىن هذه
الورقة املنهج التحليلي لعرض بعض اآلايت املتضمنة
تشبيهات متثيلية ملعرفة األغراض التوجيهية والدروس
املستفاد منها .وعلى هللا قصد السبيل.

ملخص البحث
من املعلوم أن اللغات مهما اختلفت يف رمسها ،وأصواهتا،
ومدلوالهتا ،وثقافتها فإهنا ال ختلو من جمازات لغوية
وجمازات عقلية تستخدم يف سياقات خمتلفة تتسق مع املقام
الذي يتم فيه الكالم .واللغة العربية تعترب من أغىن اللغات
احلية من حيث الرتادف واالشتقاق ،واألخيلة والتصوير،
واإلحياء والتصريح .وغري ذلك من خصائص اللغة العربية
هز إبعجازه وجدان
اليت توجت بكالم هللا -تعاىل -الذي ّ
العرب وحرك عقوهلم ،واستثار ما لديهم من فصاحة
وبالغة ،متحدايً فصاحتهم وبالغتهم ،فوقفوا أمامه
مشدوهني ،عاجزين عن أن أيتوا مبثله ولو ٍ
آبية واحدةٍ.
ِ
س َواجلِ ُّن َعلَى
مصداقاً لقوله تعاىل[ :قُل لَئن اجتَ َم َعت اإلن ُ
ِِ ِ ِ
أَن أيتُوا مبِِث ِل ه َذا ال ُقر ِ
ض ُهم
آن الَ َأيتُو َن مبثله َولَو َكا َن بَع ُ
َ
َ
ِ
ٍ
لِبَعض ظَه ًريا] (اإلسراء .)88 :ومن ََثَّ اجتهت الدراسات
اللغوية منذ القرن األول اهلجري لفهم لغة القرآن ببالغتها
البيانية التصويرية ،فنشأ مبا يعرف بعلم البالغة ،وتصنيفه
كر ُسوا جهدهم
إىل معاين وبيان وبديع على أيدي علماء َّ
ملعرفة أسرار بالغة القرآن .ومن ََثّ تتمحور املشكلة يف

الكلمات املفتاحية :األغراض البالغية ،التّشبيه،
الناطقون بغري العربية.

هذه الورقة حول تدريس جانب من جوانب علم البيان
لغري الناطقني ابللغة العربية تتمثل يف التشبيه وأغراضه
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Abstract:

intuitively known, and making what is not
strong with attributive to be strong with it.
The focus here is t find to what extent we
can use the tangible to explain the
intangible when teaching Arabic the nonspeakers of it. However, the paper will
employ analytical method in displaying
the Holy Quran’s versions that contains
exemplary assimilation to know its
instructive purposes and the lessons,
which can be learnt from it.

It is known that any language, no matter
how they are discordant in writing, sound,
denotations or culture, cannot be void of
linguistic or intellective metaphorical
meanings, used in various contexts in
accordance with the situation that is
taking place. Arabic language is one of the
richest
in
synonyms,
derivation,
imaginations, depiction, connotations and
denotation. Arabic Language with many
more characteristics is culminated with
Allah’s Speech, the Qur’an that shakes
with its eloquence the feelings, minds of
the Arabs, and agitated their sense of
language attraction. They were unable to
imitate even one verse. Therefore, the
language studies in the first century
focused on how to comprehend the Holy
Quran’s manner of speaking in its
eloquence and grand style of depiction.
And the eloquence and phrasemaking
studies emerged and is categorized into
three groups: semantics, rhetoric and
elegance by scholars who dedicated their
endeavors to know the secret of the Holy
Quran’s eloquence. This paper aims to
exhibit one aspect of Eloquence science
that will be represented by the simile and
its rhetoric purposes in the Qur’an for
non-speakers of Arabic who are taught in
a short manner and without a textual
context. This is the case in Arabic
curricula of the national secondary
schools, and the national religious
secondary schools in Malaysia, as if
Rhetoric is an independent science. This
paper concentrates on a part of Rhetoric
which is the study of simile and highlight
its purposes of assimilating the sensible
with the tangible in the following aspects:
making what is insensibly applicable to be
sensibly applicable, making what is
customarily uncommon common, making
what is not known by intuition to be

Keywords: Eloquence, Analogies, nonnative Arabic speakers

تقديـ ـ ـ ــم
من املسلم به أن اللغة العربية أغىن اللغات احلية من حيث
، واألخيلة والتصوير، وتنوع األساليب،الرتادف واالشتقاق
 وغري ذلك من خصائص اللغة العربية،واإلحياء والتصريح
 هذه اللغة الغنية حتتاج يف فهم.اليت توجت بكالم هللا تعاىل
 ودراسة عميقة من حيث البنية،كنهها إىل جهد كبري
- والرتكيب اللغوي،-اللغوية –املعجمية والصرفية والنحوية
، واحلقيقة واجملاز اللغويني،- واحملتوى، واألسلوب،الداللة
 ومشاعر، وأحاسيس، وصور،وما يرتتب عليهما من أخيلة
 وقداما كانت تخخذ.. أو املتحد،لدى السامع أو القارئ
 ومل يكن أصحاهبا يف حاجة،ابلسماع يف بيئتها األصلية
 حيث إن قرائحهم اللغوية ترتجم هلم مراداهتا،إىل دراسة
 ومل يكن بينهم من ال يعرف العربية فيحتاج إىل،ودالئلها
 وظل احلال على ما هو عليه حىت النصف األول.تعلم
تقريبا من القرن األول اهلجري حني ارأتى الغيورون على
،اللغة العربية أن الكثري من األعاجم دخلوا يف اإلسالم
 فما كان من الساسة،وبدأ اللحن يتسرب إىل لغة القرآن
وأويل األمر إال أن امنعوا اللحن من التسريب إىل اللغة
العربية؛ فأمروا بتقعيد اللغة لضبطها واحلفاظ عليها من
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ماهية البالغة

اللحن ،فتم تقعيد اللغة يف القرن األول اهلجريَ ،ث توالت
الدراسات اللغوية يف مدرسيت البصرة والكوفة يف القرنني
الثاين والثالث اهلجريني .ومنذ ذلك احلني والدراسات
اللغوية تنمو وتتطور وتتفرع ،ونشأ عن هذا التفريع ما
نعرفه اليوم من فروع اللغة مثل :النحو والصرف ،واألدب
والبالغة والنقد وغريها من املسميات اللغوية األخرى.

ابلنظر إىل اللغة من حيث الرتكيب جند أهنا تتجذر يف
مكوانت ثال :.حروف وأمساء وأفعال ،ومن هذه الثالثة
معاً يتكون الكالم؛ جيده أو رديئه ،حسنه أو قبحه،
بساطته أو تعقيده ،هذه الصفات تتوقف على مدى
الذوق اللغوي للسامع أو القارئ .ومن هنا امكن القول
أبن "البالغة ليست قضااي وأحكاماً وتعريفات وقواعد،

نشأة البالغة وتطورها

وإمنا هي إدراك فينّ ملا يف النصوص األدبية من مجال الفكرة
ومجال األسلوب ،إدراكاً يقوم على فهمها وحتليلها وتفصيل
عناصرها ،ومعرفة بواعثها واستشعار أتثريها ،وتذوق مجاهلا،
واحلكم ابلقوة أو الضعف ،وابلوضوح أو التعقيد...إخل" .4

البالغة ال تنفك عن اللغة ،تسري معها حيث تسري،
تضفي عليها رونقا ومجاال ،وتصويرا فنيا جذاابً ،وحتسينات
بديعية هتز الوجدان وتغزو املشاعر .فالبالغة نشأت بشكل
فطري عند العرب لسليقتهم العربية وفطرهتم اللغوية
الصافية ،ويخكد ذلك األدب اجلاهلي ،واجملالس األدبية اليت
كانت تقام يف األسواق لعرض األعمال األدبية واالحتكام
فيها .1وملا جاء القرآن الكرمي بلغته املعجزة ظهر الكثري من
الدراسات القيمة اليت حاولت فهم أسرار بالغة القرآن
وإعجازه اللغوي .2فالبالغة ليست منفصلة عن اللغة،
وليست علماً قائماً بذاته ،وإمنا هي ِمسةً من مسات اللغة
ابحلس املرهف،
الراقية – الكالم املنظوم أو املنثور-تُدرك
ّ
والذوق الرفيع لدى السامع أو القارئ.3

شعرا كان كالمه أو
ومسيت البالغة بالغة ألن املتكلم – ً
نثراً -يبلغ بكالمه أقصى ما امكن الوصول إليه ملقتضى
احلال اليت أمامه من خالل الرتكيب اللغوي الذي يعرب به.5
وهذا ما أثبته العسكري يف كتاب الصناعتني" :البالغة من

قوهلم :بلغت الغاية إذا انتهيت إليها .ومبلغ الشيء منتهاه.
واملبالغة يف الشيء :االنتهاء إىل غايته .فسميت البالغة
بالغة ألهنا تنهى املعىن إىل قلب السامع فيفهمه".6

فالبالغة كسمة من مسات اللغة موجودة منذ أن عرف
اإلنسان العريب التعبري عن مكنونه ابلكتابة أو اخلطابة.
لكن كعلم يدرس ويصنف إىل ٍ
معان وبيان وبديع فلم ينشأ
ُ
إال يف القرن الثالث اهلجري مع اجلاحظ (255-159ه )
يف كتابه البيان والتبينيَ .ث تطورت الدراسات البالغية يف
القرنني الرابع واخلامس اهلجريني على يد نف ٍر من علماء
البيان أمثال :أبو احلسن القاضي اجلرجاين (-322
392ه ) ،وأبو هالل العسكري ( ت  395ه ) ،وأبو

 1املبارك ،مازن ( ،1968ط .)1املوجز يف اتريخ البالغة .بريوت:
دار الفكر ،ص .24-23
 2للمزيد انظر :اهلامشي والزاوي ( .)2005تدريس البالغة العربية؛
رؤية نظرية تطبيقية حموسبة .عمان :دار املسرية .ص .117
 3للمزيد راجع :حسني ،نصر الدين إبراهيم أمحد (2014م).
استثمار اللغة العربية يف تذوق بالغة القرآن الكرمي "دراسة حتليلية
لنماذج من اآلايت القرآنية" حبث مقدم للمخمتر الدويل الثالث للغة
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة.
العربية 10-7 ،مايو 2014مّ ،
اجمللد السابع ص .555

 4اهلامشي والعزاوي ( .)2005ص .119
 .5راجع لسان العرب البن منظور :مادة "بلغ"
 6أبو هالل العسكري (د.ت) .كتاب الصناعتني ،ص  ،6نسخة
إلكترونية PDF:
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األوصاف ترجع إىل األلفاظ دون املعاين .وتوخي صواب
املعىن أحسن من توخي هذه األمور يف األلفاظ".9

احلسن الرماين (386-296ه ) ،واإلمام عبد القاهر
اجلرجاين (471 -400ه ) ،ومنذ ذلك احلني والدراسات
البالغية أخذت اهتماما ابلغاً من علماء اللغة والتفسري،
وكان اهلدف منها هو دراسة لغة القرآن الكرمي ،وما
هز وجدان العرب وحرك عقوهلم،
تضمنته من إعجاز ّ
واستثار ما لديهم من فصاحة وبالغة ،متحدايً فصاحتهم
وبالغتهم ،فوقفوا أمامه مشدوهني .ويشري إىل ذلك أبو
هالل العسكري بقوله " :7وقد علمنا أن اإلنسان إذا أغفل

وأيضا ما أورده عبد الرحيم (2014م) عن عبد القاهر
اجلرجاين يف تعريفه للبالغة ،أهنا" :وصف الكالم حبسن

تربّجها يف صورة أهبَى وأزين ،وآنق
الداللة ومتامهاَ ،ثّ ّ
وأعجب ،وأحق أن تستويل على هوى النفس ،وتنال احلظ
10
من ميل القلوب"

علم البالغة ،وأخلّ مبعرفة الفصاحة مل يقع علمه إبعجاز
القرآن من جهة ما خصه هللا به من حسن التأليف ،وبراعة
الرتكيب ،وما شحنه به من اإلجياز البديع ،واالختصار
اللطيف ،وضمنه من احلالوة ،وجلله من رونق الطالوة ،مع
سهولة ِ
كلمه وجزالتها ،وعذوبتها وسالستها ،إىل غري ذلك
من حماسنه اليت عجز اخللق عنها ،وحتريت عقوهلم
فيها ."...ويخيد ذلك ما روي عن املغرية بن شعبة عندما

فبالغة اللغة-املكتوبة ،واملقروءة ،واملسموعة-ليست إال
ِحلية يُ َّتوج هبا الكالم ليطابق مقتضى احلال .وهذا ال
حنوا وصرفاً،
يدركه إال من كان على دراية ابللغة العربيةً -
ومغزى-أما الدارسون الذين مل يطلعوا على ترا.
ومعىن
ً
ً
مكس َّوة
اللغة العربية ،وما هبا من صور وأخيلة وأساليب ُ
ب هلا العقول والقلوب ،ال يستطيعون إدراك ما
بآللئ تشرئِ ُّ
يرمي إليه املتحد .أو الكاتب من معىن أو مغزى .وقد أقر
ذلك بعض من كتبوا يف تدريس البالغة للناطقني ابلعربية،
أذكر على سبيل املثال (عمار 2002م) 11حيث يقول" :

استمع إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ القرآن
الكرمي ،فقال" :وهللا لقد مسعت من حممد كالماً ،ما هو

إن تدريس البالغة ليس مقصودا لذاته ،إمنا هو وسيلة لغاية
أمسى :هي تربية ملكة الذوق لدى الطالب وتنميتها
وتطويرها؛ لتعينهم على تذوق األدب واالستمتاع به ،ومتييز
غثه من مثينه؛ وتوسيع أفقهم الفين وخياهلم األديب،
فيستشعروا اجلمال ،ويدركوا مواطن اإلبداع "...أما (مسك

من كالم اإلنس ،وال من كالم اجلن ،وإ ّن له حلالوة ،وإنّ
8
عليه لطالوة ،وإنّ أعاله ملثمر ،وإن أسفله ملغدق"....
ومما ذُكر عن اجلاحظ يف معرض كالمه عن البالغة قوله" :

ومن الدليل على أن مدار البالغة على حتسني اللفظ أن
اخلطب الرائعة ،واألشعار الرائقة ما عملت إلفهام املعاين
فقط؛ ألن الرديء من األلفاظ يقوم مقام اجليدة منها يف
اإلفهام ،وإمنا يدل حسن الكالم ،وإحكام صنعته ،ورونق
ألفاظه ،وجودة مطالعه ،وحسن مقاطعه ،وبديع مباديه،
وغريب مبانيه على فضل قائله ،وفهم منشئه .وأكثر هذه

 9للمزيد رجع :مجعي ،األخضر ( .)2001اللفظ واملعىن يف
التفكري النقدي والبالغي عند العرب .دمشق :من منشورات احتاد
الكتاب العرب ،ص .100
 10عبد الرحيم ،علي حيي نصر (2014م) .حنو توظيف ملفاهيم
البالغة العربية يف الدعاية واإلعالن .حبث مقدم للمخمتر الدويل
ديب ،اإلمارات العربية
الثالث للغة العربية 10-7 ،مايو 2014مّ ،
املتحدة .اجمللد الثاين ص .479
 11عمار ،سام ( .)2002اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة
العربية .بريوت :مخسسة الرسالة .ص.219

 7أبو هالل العسكري ،ص 6
 8للمزيد راجع :حممد ،عاطف فصل ( .)2011البالغة العربية.
عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة .ص .20أيضا راجع:
ّ
شوقي ضيف .البالغة تطور واتريخ .القاهرة :دار املعارف .ص9
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1979م) 12فيقول " :الرأي يف البالغة أهنا ليست علما
يقصد بدراسته تثقيف العقل ،ونضوج الفكر  ....وهي
ليست من املوادّ اليت يعتمد يف درسها على القياس العقلي
والتصور املنطقي .ولكنها فنّ متصل ابألدب اتصاالً وثيقاً،
وإدراكها إمنا يقوم على أساس التذوق واحلسّ ،"...ويف

الثالث يتناول البديع ،وأطلقوا عليها علوم البالغة ألن كل
قسم منها يتناول اللغة من جانب معني كما يلي:13
العريب اليت هبا
يعر ُ
ُ
علم املعاين :هو ٌ
علم َ
ف به أحوال اللفظ ِّ
مقتضى احلال .ويبحث يف األساليب اخلربية
يطابق
َ
ُ
واإلنشائية ،والتقدمي والتأخري ،والقصر ،والفصل والوصل،
واإلجياز واإلطناب واملساواة.

معرض كالمه عن أغراض تدريس البالغة ،فإنه يرى أن من
أهداف تدريس ﺍلبالغة" :تنمية الذوق األديب للطالب،

يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق
ُ
علم البيان :هو ٌ
علم َ
وضوح الداللة عليه .ويبحث يف التشبيه،
خمتلفةٍ يف
ِ
واالستعارة ،والكناية ،واجملاز.

وإرهاف إحساساهتم ومشاعرهم ،وإذكاء تذوقاهتم الفنية،
وإقدارهم على فهم األدب فهماً دقيقاً ،ومعرفة خصائصه
ومزاايه البالغية  ....وتبصريهم ابألساليب ﺍلمختلفة،
وكيف تخدى الفكرة الواحدة بطرق خمتلفة يف وضوح
الداللة عن طريق احلقيقة واجملاز ،وكيف يكون الكالم
مطابقاً ملقتضى احلال وكيف يعمد ﺍلبلغاﺀ ﺇلى تزيني
كالمهم ابحملسنات اللفظية منها واملعنوية ،ليزداد هبا روعة
ومجاالً".

يعرف به وجوه حتسني الكالم ،بعد
ُ
علم البديع :وهو ٌ
علم َ
ِ
ووضوح الداللة .ويشمل
مقتضى احلال
ِ
رعاية تطبيقه على َ
الطباق واملقابلة والسجع ،وحسن التقسيم ،وااللتفات،
واملدح مبا يشبه الذم وعكسه ،والتورية ،وبراعة االستهالل،
واالقتباس وغري ذلك من احملسنات.

نستخلص من هذا أن البالغة ليست علماً قائماً بذاته،
النص ،وما يتخريه صاحب النص من
وإمنا تظهر يف
ّ
كلمات تفي مبقصده من القول ،فصيحاً كان أم غري
فصيح .وامكن القول أبن البالغة تعين قدرة اإلنسان على
ﺍلتعبيﺭعن ﺃفكاﺭه ،ﻭﺃحاسيسه ،ﻭعﻭﺍﻁفه أبسلوب أديب
ﺭفيع ،فضالً عن تنمية قدرته على تذوق ونقد وتقومي
ﺍألعمال ﺍألﺩبية ﺍلمختلفة ،واملفاضلة بينها.

واقع تدريس البالغة عموما؟
بعد االطالع على العديد من الدراسات اليت تتعلق
بتدريس البالغة العربية للناطقني ابللغة ،وجدت أن البالغة
درس منفصلة عن األدب وبصورة سطحية جداً .وهناك-
تُ ّ
وفقاً لتك الدراسات-شكاوى عديدة من طلبة املدارس
واجلامعات-يف العديد من الدول العربية-حول صعوبة
مقررات البالغة ،وعدم استيعاهبم هلا ،فضالً عن عدم
إدراكم للحس الوجداين للنص األديب ،أو إدراك الصورة
الفنية اليت تضمنها الكالم.

تقسيم البالغة إىل مفاهيم ثالثة
جرى العرف بني البالغيني على تقسيم البالغة إىل أقسام:
قسم منها يتناول املعاين ،وقسم يتناول البيان ،والقسم
12
فن التدريس للرتبية اللغوية
مسك ،حممد صاحل (ّ .)1979
وانطباعاهتا املسلكية وأمناطها العملية .القاهرة :مكتبة األجنلو
املصرية .ص .803-801

 13يرجى الرجوع إىل اهلامشي والعزاوي ( .)2005تدريس البالغة
العربية .عمان :دار املسرية ،ص .127
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هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املهارات الالزمة لتدريس
البالغة يف املرحلة الثانوية واملتصلة مبرحلة إعداد الدروس
وتنفيذها ،وتقومي أداء التلميذات يف حتصيلها .وإلجراء هذه
الدراسة؛ اختارت الباحثة عينية مكونة من  80معلمة من
يدرسن مقرر البالغة يف
معلمات اللغة العربية ،الالئي ّ
املدارس الثانوية للبنات يف الرايض ،اململكة العربية
السعودية .وتوصلت يف دراستها إىل :تدين ممارسة املعلمات
ملعظم مهارات تدريس البالغة يف جوانبه الثالثة :اإلعداد
والتنفيذ والتقومي .واستنتجت من هذا أن تدين ممارسة
املعلمات ملهارات التدريس يخدي إىل تدين حتصيل
الطالبات ملادة البالغة.

من هذه الدراسات:
دراسة عايش2003( ،م) .14بعنوان " ﺼعﻭباﺕ تعلّﻡ
ﺍلبالغة لﺩﻯ ﻁلبة قسﻡ ﺍللغة ﺍلعﺭبية فﻰ ﺍلﺠامعة

ﺍإلسالمية بغﺯﺓ ﻭبﺭنامﺞ مقتﺭﺡ لعالﺠها" هدفت هذه
الدراسة إىل حتديد صعوابت تعلّم البالغة لدى طلبة قسم
اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة ،واقرتاح برانمج
لعالج تلك الصعوابت .وإلجراء هذه الدراسة؛ اختارت
الباحثة عينة من طلبة شعبة اللغة العربية ،املستوى الرابع،
وعددهم  63طالبا وطالبة ،وهم الطلبة الذين يفرتض أن
يكونوا قد أمتّوا دراسة مباحث البالغة الثّالثة (املعاين،
البيان ،البديع) ووصلوا إىل درجة التذوق األديب لألعمال
األدبية ،وتوظيف هذه املساقات يف احلكم على العمل
األديب ونقده .وأجرت عليهم اختبار تشخيصي لتحديد
الصعوابت البالغية اليت يواجهوهنا ،ومن َث اقرتاح برانمج
تعليمي لعالجها .وتوصلت يف دراستها إىل أن الطلبة
جيدون صعوبة كبرية متثلت يف علمي البيان والبديع،
خصوصا "اللف والنشر ،وااللتفات ،والتجريد ،واملشاكلة،
واالستعارة" .وقد أوعزت الباحثة تلك الصعوابت إىل املادة
نفسها ،حيث اشتملت على قواعد جافة ،وقوانني جمردة
متنع الطالب من فهمها واستيعاهبا بشكل جيد-على حد
قوهلا.

دراسة فندي وعلي (2012م)" .16أثر ﺍستخدﺍﻡ ﺧرﺍﺋﻂ

املفاهيم ﰲ ﺍﻛتساﺏ املفاهيم ﺍلبالغية لدﻯ طالباﺕ

املرحلة ﺍإلعدﺍﺩية" هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على
أثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم
البالغية لدى طالبات المرحلة اإلعدادية .وألجراء هذه
الدراسة اختارت الباحثتان املنهج التجرييب ،واختارات عينة
من مدرسة أم حبيبة للبنات يف بعقوبة مبحافظة داييل ،بلغ
عددها ( )55طالبة ،مت توزيعها على جمموعتني ،جتريبية
وضابطة ،بواقع  29طالبة للمجموعة (أ) التجريبية ،و26
طالبة للمجموعة (ب) الضابطة .وقد توصلت الدراسة إىل
أن خرائط المفاهيم أثبتت فاعليتها في ا كتساب طالبات
الصف الخامس األدبي المفاهيم البالغية موازنة مع
الطريقة التقليدية .وأن خرائط المفاهيم تنمّي القدرة لدى
المتعلم على تعريف أغلب المفاهيم البالغية ،وتميزها
وتطبيقها بشكل أفضل من الطريقة التقليدية .يشجع

دراسة العتييب (2006م)" .15واقع األداء التعليمي
ملعلمات مقرر البالغة يف املرحلة الثانوية للبنات".

 14عايش ،أمنة حممود أمحد (2003م) .صعوابت تعلم البالغة
لدى طلبة قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة وبرانمج مقرتح
لعالجها .رسالة ماجستري يف مناهج وطرق تدريس اللغة العربية ،كلية
الرتبية ابجلامعة اإلسالمية -غزة.
 15العتييب ،سارة سيف (2006م) .واقع األداء التعليمي ملعلمات

 16فندي ،أمساء كاظم ،وعلي ،أمساء حسن ( .)2012أثر
استخدام خرائط املفاهيم يف اكتساب املفاهيم البالغية لدى طالبات
املرحلة اإلعدادية .حبث منشور يف جملة "الفتح" العدد اخلمسون،
آب لسنة 2012م ،ص .46-1

مقرر البالغة يف املرحلة الثانوية للبنات .رسالة ماجستري يف طرق
تدريس اللغة العربية .كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
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وتذوقها ،مما يكون هلا األثر الواضح يف إقبال
البالغة ّ
طالب املرحلة اإلعدادية على تعلّمها.

التدريس باستخدام خرائط المفاهيم الطالبات على حرية
إثارة األسئلة ،وإبداء اآلراء واملشاركة الفعالة في الدرسّ ،
ويع ّد ذلك مخشرا للحصول على تعزيز يدفعهن للتعلّم ،مما
يزيد الثقة بالنفس للتعبير عن األفكار واآلراء من دون
خوف أو تردد أو ارتباك.

دراسة البكري (2013م)" .18أثر تدريس البالغة
ابلفريق علﻰ مستوى األداء البالغي لدى طالبات

الﺼف األول الثانوي" .متثلت مشكلة الدراسة يف
ضعف مستوى األداء البالغي لدى طالبات املرحلة الثانوية
بعامة ،ويف الصف األول من هذه املرحلة بصفة خاصة،
ويعزى هذا إىل األساليب املتبعة يف تدريس البالغة.
وهدفت الدراسة إىل تعرف أثر تدريس البالغة ابلفريق يف
تنمية مستوى األداء البالغي لدى طالبات الصف األول
الثانوي مبدارس الرايض .ومن النتائج اليت توصلت إليها
هذه الدراسة  :أن استخدام التدريس ابلفريق قد عمل على
هتيئة مناخ تعليمي مالئم يسوده التعاون بني أفراد الصف،
مما شجع الطالبات أثناء املواقف التعليمية ،وإقباهلن على
تعلم املوضوعات البالغية ،وتنفيذ األنشطة حبماس
وفاعلية .كما وجدت الدراسة أن الطريقة املعتادة يف
تدريس البالغة قد تكون سببا من أسباب نفور الطالبات
من مادة البالغة ،وحمدودية حتصيلهن هلا ،حيث تتسم
ابلراتبة وعدم التجديد واالبتكار.

دراسة حمسن واإلبراهيمي (2013م)" .17أثر اسرتاتيﺠية
العﺼف الذهين يف تدريس مادة البالغة والتطبيق".

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر اسرتاتيجية العصف
الذهين يف حتصيل طالب الصف اخلامس اإلعدادي؛ الفرع
األديب يف مادة البالغة والتطبيق .وإلجراء هذه الدراسة؛
اختار الباحثان عشوائيا شعبتني للصف اخلامس األديب،
واحدة جتريبية واألخرى ضابطة .إذ كانت شعبة
(أ) اجملموعة الضابطة اليت درس طالهبا مادة البالغة
والتطبيق من دون التعرض للمتغري املستقل ،يف حني مثلت
شعبة (ب) اجملموعة التجريبية اليت تعرض طالهبا إىل املتغري
املستقل (العصف الذهين) يف تدريس مادة البالغة
والتطبيق ،وقد بلغ عدد طالب الشعبتني( )60طالبا،
بواقع ( )30طالبا لكل شعبة .ومن النتائج اليت توصلت
إليها هذه الدراسة :أن اسرتاتيجية العصف الذهين تخدي
إىل االرتقاء مبستوى التحصيل الدراسي لدى طالب
الصف اخلامس اإلعدادي عندما تُستخدم يف تدريس مادة
تفوق طالب اجملموعة التجريبية
البالغة والتطبيق ،حيث ّ
على طالب اجملموعة الضابطة .إ ّن اسرتاتيجية العصف
الذهين تثري اهتمام الطالب وجتعلهم أكثر قدرة على فهم

يتبني من الدراسات املذكورة أعاله أن الطلبة الذين مشلت
الدراسة يعانون من مشكالت ثال .يف تعلّم البالغة ،هذه
املشكالت تتمثل يف :املنهج املقرر ،واملعلم الذي يدرس
املنهج ،والطريقة اليت تعرض هبا البالغة.

 18البكري ،فهد بن عبد الكرمي (2013م) .أثر تدريس البالغة
ابلفريق على مستوى األداء البالغي لدى طالبات الصف األول
الثانوي .حبث منشور يف جملة العلوم الرتبوية والنفسية .اجمللد ،14
العدد  ،2ديسمرب  ،2013ص  .202-173جامعة اإلمام حممد
بن سعود ،الرايض :اململكة العربية السعودية

 17حمسن ،شكري عز الدين ،واإلبراهيمي ،مكي فرحان كرمي
( 2013م) .أثر اسرتاتيجية العصف الذهين يف تدريس مادة البالغة
والتطبيق .مقال منشور يف جملة الكوفة ،العدد التاسع والعشرون/
2013م ،ص .208-182
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تدريس البالغة يف التعليم الثانوي املاليزي

كما هتدف الورقة إىل معرفة جزئية من جزئيات التشبيه
وأغراضه البالغية عند تشبيه املعقول ابحملسوس كما ورد يف
القرآن الكرمي .وكيفية اإلفادة منها يف تدريس البالغة لغري
الناطقني ابلعربية.

البالغية اليت يدرسها الطالب املاليزيون يف املرحلة الثانوية
عبارة عن مناذج بسيطة جدا ،وتدرس منفصلة عن أي
نصوص أدبية .ويبدأ تدريسها من السنة الرابعة الثانوية،
ويتضمن املنهج – اللغة العربية للسنة الرابعة-املفاهيم
البالغية اآلتية :البالغة وعلومها ،أركان التشبيه وأنواعه،
احلقيقة واجملاز ،االستعارة ،اجملاز املرسل .أما يف السنة
اخلامسة فيتضمن املقرر -اللغة العربية للسنة اخلامسة-
املفاهيم اآلتية :األسلوب اخلربي ،األسلوب اإلنشائي،
السجع ،اجلناس ،االقتباس ،الطباق ،املقابلة .19أما
مقررات البالغة للثانوية الدينية ،فهي مقررات موضوعة
لدارسني انطقني ابللغة العربية ،مثل مفتاح البالغة،
والبالغة الواضحة ،وهذا ال يتناسب مع طلبة انطقني بغري
العربية ،فضالً عن أهنم ،يف تلك املرحلة ،مل يدرسوا األدب
العريب دراسة كافية تخهلهم إلدراك مجاليات اللغة ،والتذوق
للنص املدروس.
الفين ّ

ولنبدأ بتعريف موجز للتشبيه وأركانه وأقسامه وأغراضه.
التشبيه :أسلوب يقوم على عقد مقارنة أو مماثلة بني
شيئني أو أكثر اشرتكا يف صفة واحدة أو صفات متعددة،
وهذه املقارنة إمنا تعقد بواسطة األداة اليت تربط املشبه
ِ
ِ
ابملشبه به لتوضيح
املشبه
واملشبه به .وهذا يعين إحلاق
الصفة املوجودة يف املشبه من خالل تلك املقارنة؛ ألن
الصفة تكون يف املشبه به أقوى.
أرﻛان التشبيه:
املشبّه وهو الشيء الذي يُراد تشبيهه.
املشبّه به وهو الشيء الذي يُشبَّه به بني الطرفني.

لذلك تتمحور املشكلة يف هذه الورقة حول تدريس جانب
من جوانب علم البيان لغري الناطقني ابللغة العربية تتمثل
يف التشبيه وأغراضه البالغية يف القرآن الكرمي ،حيث إن
مقتضب جداً،
تدريس البالغة لغري الناطقني ابلعربية
ٌ
درس م ِ
نقطعاً عن النص ،مما يفقد البالغة قيمتها
ويُ َّ ُ
اجلمالية ،كما هو احلال يف مناهج اللغة العربية للمرحلة
الثانوية الوطنية ،وكذلك الثانوية الوطنية الدينية يف ماليزاي،
وكأن البالغة علم قائم بذاته.

هلذه األفعال) وإما اسم (مثل-شبه-مماثل-مشابه-
مضاهٍ) وحنو ذلك.20

 19راجع كتب اللغة العربية املقررة على طلبة الثانوية الوطنية املاليزية،
وهي سلسلة مكونة من مخسة كتب :اللغة العربية للسنة األوىل،
واللغة العربية للسنة الثانية ،واللغة العربية للسنة الثالثة ،واللغة العربية
للسنة الرابعة ،واللغة العربية للسنة اخلامسة .مقررات السنوات الثال.
األوىل ختلو من املفاهيم البالغية.

 20للمزيد يرجى الرجوع إىل :أبو العدوس ،يوسف (.)2007
التشبيه واالستعارة؛ منظور مستأنف .عمان :دار املسرية ،ص -45
.46

شبه وهو الصفة املشرتكة بني الطرفني ،وجيب
وجه ال ّ
أن تكون الصفة يف املشبّه به أقوى وأشهر منها يف
املشبّه.
َثّ أداة التّشبيه ،وهي إما حرف (الكاف وكأ ّن) وإما
فعل (ماثل -شابه –حاكى-ضاهى-ضارع-واملضارع
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أقسام التّشبيه

أغراض التّشبيه كثرية ،منها ما أييت:

للتشبيه أقسام عديدة ابعتبار األداة ووجه الشبه،

بيان مكانة املشبّه :وذلك حني يُسند إليه أمر
مستغرب ال تزول غرابته إالّ بذكر شبيه له .كقول
ت ِم ُنهم ...
األانم وأَن َ
املتنيب امتدح اخلليفة" :فإن تَ ُف ِق َ
َّ
ض َدِم الغََز ِال".
فإن
َ
املسك بَع ُ

وابعتبار طرفيه ،فتقسيمه من حيث األداة ووجه

الشبه ينقسم إىل:

تشبيه مرسل ،وهو ما ذُكرت فيه األداة.

ب-بيان حال املشبه :وذلك حينما يكون املشبّه غري

تشبيه مؤّﻛد ،وهو ما ُحذفت منه األداة.

الوصف.
َ
معروف الصفة قبل التّشبيه ،فيعطيه التشبيهُ
محر ُمستَن ِفَرة .فَ َّرت ِمن قَس َورة}
مثل{ :كأهنُم ٌ

الشبه.
تّشبيه جممل ،وهو ما ُحذف منه وجه ّ
الشبه.
مفﺼل ،وهو ما ذكر فيه وجه ّ
تشبيه ّ

ج-بيان مقدار حال املشبه :وذلك إذا كان املشبّه
معروف الصفة قبل التّشبيه معرفة إمجالية ،وكان
{ولَهُ
التّشبيه يُ ّبني مقدار هذه الصفة .كقوله تعاىل َ
آت ِيف البَح ِر َكاألع َالِم}
اجلََوا ِر ال ُمن َش ُ

الشبه.
تشبيه بليغ ،وهو ما ُحذفت منه األداة ووجه ّ
تشبيه ضمين ،وهو الذي ال يوضع فيه املشبه واملشبه
به يف أي صورة من صور التشبيه املعروفة ،بل يلمحان
يف الرتكيب ،ويفهمان من املعىن.

د -تزيني املشبّه :وذلك بتحسينه وجتميله ،وإظهاره يف
ِ
ني.
صورة ترغبها النفس .مثل قوله تعاىل:
{وحور ع ٌ
ٌ
َكأَمثَ ِال اللُّخلُ ِخ ال َمكنُون}

تشبيه التمثيل ،وهو ما كان فيه طرفا التشبيه صورتني
مركبتني تتشابه فيهما األوان واألشكال ،ويكون وجه
الشبه صورة مركبة منتزعة من تلك األشكال
واأللوان.21

ه -تقبيح املشبه :وذلك إبحلاقه مبشبه به قبيح مكروه.
مثل قوله تعاىل يف وصف شجرة الزقوم{ :إِ َّهنَا َش َجَرةٌ
َخترج ِيف أَص ِل اجل ِحي ِم .طَلعها َكأَنَّه رءوس الشَّي ِ
اط ِ
ني}،
َُ ُ ُُ ُ َ
َ
ُُ
(الصافات.)65-64 :

أما أقسامه ابعتبار طرفيه من حيث احلسية والعقلية

فينقسم إىل أربعة أقسام:22

ِِ
سيَّ ْني
أن يكون الطرفان ح ّ
أن يكوان عقلِيَّني
أن يكون املشبه عقلياً واملشبه به حسيًّا

جودة التشبيه
يرى أبو هالل العسكري أن أجود التشبيه ما يقع على
أربعة أوجه فيقول:

أن يكون املشبه حسياً واملشبه به عقلياً
أغراض التّشبيه

23

"وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة أوجه :
 23أبو هالل العسكري .كتاب الصناعتني ( نسخة إلكرتونية يف
دي إف على املوقع التايلPDF: www.al- :
 ) mostafa.comص  .159-158وأيضاً :أبو العدوس،
يوسف ( .)2007التشبيه واالستعارة .عمان ،دار املسرية .ص
.87-86

 21املرجع السابق .ص .48-47
 22اخلطيب القزويين ( .)2003اإليضاح يف علوم البالغة؛ املعاين
والبيان والبديع .حتقيق إبراهيم مشس الدين .بريوت :دار الكتب
العلمية ،ص .170-168
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املشبه :هيئة أعمال الكفار وقد بدت هلم يف صورة مجيلة
لكنها يف احلقيقة اب طلة ال ثواب هلا يوم القيامة.
املشبه به :صورة السراب الالمع يف صحراء واسعة يظنه

أحدها :إﺧراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما يقع عليه؛

الرائي الظمآن ماء ،فيجهد نفسه يف طلبه لريوي ظمأه،
فال جيد شيئا مما كان يرى.

والوجه اآلﺧر إﺧراج ما مل جتر به العادة إىل ما جرت به
العادة،

وجه الشبه :بطالن املتوهم مع شده احلاجة إليه ،وعظم

والوجه الثالث :إﺧراج ما ال يعرف ابلبديهة إىل ما يعرف

الفاقة ،واحلسرة يف النفوس على فوات املأمول.

هبا؛

نوع الشبيه :متثيلي

والوجه الرابع :إﺧراج ما ال قوة له يف الﺼفة علﻰ ما له
قوة فيها".24
ٌ

فأعمال الكفار شيء معنوي-املقصود ليس األعمال يف
حد ذاهتا بل جزاء األعمال-ال تقع عليه أي حاسة من
احلواس اخلمس ،وقد ُشبِّ َهت ابلسراب الذي يدرك حباسة
البصر ،وهو عبارة عن ماء ومهي تسببه حرارة الشمس،
فيظهر لإلنسان وكأنه ماء حقيقي ،لكن ال امكن الوصول
إليه وال احلصول عليه .فالتشبيه يف هذه اآلية الكرامة أخرج
ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه ،واملعىن الذي جيمع
بينهما بطالن املتوهم من شدة احلاجة إليه .فالظمآن حيتاج
إىل املاء لريوي ظمأه ،واإلنسان حيتاج إىل عمله لينقذه من
العذاب ،فالكافر بربه يعمل أعماالً كثرية لكنه ال يتحصل
منها شيئا ينفعه كالظمآن الذي يرى املاء أمامه لكنه ال
يتحصل عليه ألنه سراب .ومثل هذا يف اآلية الثانية" :أو
كظلمات يف حبر جلي  "....حيث شبه أعمال الكفار
ابلظالم الدامس الناتج عن تراكم السحب بعضها فوق
بعض حبيث ال يرى الشخص حىت يديه .واجلامع بني
أعمال الكفرة وبني الظالم هو اهلالك ،فكما أن الكافر يف
أش ّد احلاجة إىل عمله لينقذه من العذاب ،فكذلك الغارق
أو السابح يف جلج البحر وسط الظالم ال يرى شيئاً وال
يعرف له وجهة ،يكون يف أش ّد احلاجة إىل من ينقذه فلم
جيد.

وهذه األوجه األربعة هي اليت سرتكز عليها هذه الورقة،
ابختيار أمثلة من القرآن الكرمي إلبراز جودة التشبيه
وبالغته يف تقريب املعاين العقلية من خالل تشبيهها أبمور
ابدية للعيان ،أو أمور معتادة لدى الناس ،أو أمور بدهية
يدركها اجلميع.
الوجه األول :إﺧراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما يقع
َّ ِ
ين
عليه ،هذا النوع من التشبيه يتمثل يف قوله تعاىلَ { :والذ َ
َك َفروا أَعما ُهلُم َكسر ٍ
اب بِِق َيع ٍة َحي َسبُهُ الظَّمآَ ُن َماءً َح َّىت إِذَا
ُ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
يع
اَّللَ عن َدهُ فَ َوفَّاهُ ح َسابَهُ َو َّ
َجاءَهُ َمل َِجيدهُ َشي ئًا َوَو َج َد َّ
اَّللُ َسر ُ
ٍ
ِ
ِ ِ
ج ِمن فَوقِ ِه
احل َساب .أَو َكظُلُ َمات ِيف َحب ٍر ُجلّ ٍّي يَغ َشاهُ َمو ٌ
ِِ
ِ
ض َها فَو َق بَع ٍ
ض إِ َذا
ات بَع ُ
اب ظُلُ َم ٌ
َمو ٌج من فَوقه َس َح ٌ
اَّللُ لَهُ نُ ًورا فَ َما لَهُ ِمن
أَخَر َج يَ َدهُ َمل يَ َكد يََر َاها َوَمن َمل َجي َع ِل َّ
نُوٍر} (النور.)40-39 :
 24هكذا أيضا وردت يف رسالة الرماين يف إعجاز القرآن .والرماين
(ت 386ه ) كان مزامناً للعسكري (ت  ،)395فال أدري هل كان
هذا مبحض الصدفة ،أم أن أحدمها نقل عن اآلخر دون اإلشارة
إليه؟ لالطالع يرجى الرجوع إىل كتاب العسكري املذكور أعاله،
وكتاب" ثال .رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطّايب وعبد القاهر
اجلرجاين ،حتقيق حممد خلف هللا وزغلول سالم .دار املعارف مبصر:
1976م ،ص .81
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َّ ِ
ين َك َفُروا بَِرّهبِِم أَع َما ُهلُم َكَرَم ٍاد
وكذا قوله تعاىلَ { :مثَ ُل الذ َ
ِ
الريح ِيف ي وٍم ع ِ
اص ٍ
ف ال يَق ِد ُرو َن ِممَّا َك َسبُوا َعلَى
اشتَدَّت بِه ِّ ُ َ َ
ٍ ِ
يد} (إبراهيمُ .)18 :شبِّهت
ك ُه َو َّ
الض َال ُل البَعِ ُ
َشيء َذل َ
أعمال الكفار ،عقلية ،ابلرماد الذي ُختلِّ ُفه النار ،وهو
حسي ،عندما أتيت الريح تنسفه معها خلفته فال يبقى له
أثر .فكأن أعماهلم تذهب هباء كما يذهب الرماد مع
كل.
الريح .واملعىن اجلامع بينهما عدم بقاء األثر يف ٍّ

ِ
ب َوَهل ٌو َوِزينَةٌ
ومثله قوله تعاىل{ :اعلَ ُموا أََّمنَا احلَيَاةُ الدُّن يَا لَع ٌ
وتَ َفاخر ب ي ن ُكم وتَ َكاثُر ِيف األَمو ِال واألَو ِ
الد َكمثَ ِل َغي ٍ
ث
َ ٌُ َ َ َ ٌ
َ
َ َ
ِ
يج فَََرتاهُ ُمص َفًّرا َُثَّ يَ ُكو ُن ُحطَ ًاما
َّار نَبَاتُهُ َُثَّ يَه ُ
ب ال ُكف َ
أَع َج َ
ِ
اب َش ِدي ٌد َوَمغ ِفَرةٌ ِم َن َّ
اَّللِ َوِرض َوا ٌن َوَما احلَيَاةُ
َوِيف اآلَخَرةِ َع َذ ٌ
اع الغُُروِر} (احلديد .)20 :واجلامع بني
الدُّن يَا إِالَّ َمتَ ُ
سرعة االنقالب ،وفيه االحتقار
األمرين اإلعجابَ ،ث ُ
للدنيا والتحذير من االغرتار هبا.

والوجه الثاين :إﺧراج ما مل جتْ ِر به العادة إىل ما جرت
به ،ومنه قوله تعاىل { :إَِّمنَا َمثَ ُل احلَيَاةِ الدُّن يَا َك َم ٍاء
ط بِِه ن بات األَر ِ ِ
أَن زلناه ِمن َّ ِ
َّاس
الس َماء فَاختَ لَ َ ََ ُ
ََ ُ َ
ض ممَّا َأي ُك ُل الن ُ
ِ
ِ
ض ُزخُرفَ َها َوازَّيَّنَت َوظَ َّن
َخ َذت األَر ُ
َواألَن َع ُام َح َّىت إ َذا أ َ
ِ
اها
أَهلُ َها أ ََّهنُم قَاد ُرو َن َعلَي َها أ ََات َها أَمُرَان لَيالً أَو َهنَ ًارا فَ َج َعلنَ َ
صل اآلَاي ِ
س َك َذلِ َ ِ
حِ
يدا َكأَن َمل تَغ َن ِابألَم ِ
ت لَِقوٍم
صً
ك نُ َف ّ ُ َ
َ
َّ
يَتَ َفكُرو َن} (يونس .)24 :

والوجه الثالث :إﺧراج ما ال يعرف ابلبديهة إىل ما يعرف
ِ
هبا ،مثل قوله تعاىل{ :مثَل الَّ ِذ ِ
وها
ين ُمحّلُوا التَّوَرا َة َُثَّ َمل َحيملُ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ين َك َّذبُوا
س َمثَ ُل ال َقوم الذ َ
َك َمثَل احل َمار َحيم ُل أَس َف ًارا بئ َ
ِ
ِآبَاي ِ
ِِ
ني} (اجلمعة.)5:
اَّللِ َو َّ
ت َّ
اَّللُ ال يَهدي ال َقوَم الظَّالم َ
َ
املشبه :حال الذين كلفوا ابلتوراة والعمل مبا جاء فيها
فقرأوها َث مل ينتفعوا هبا.
املشبه به :حال احلمار الذي حيمل على ظهره األسفار وال

املشبه :حال الدنيا يف إقباهلا على اإلنسان يف صورة مجيلة

يدري ما ذا حيمل.

فاتنةَ ،ث ما تلبث أن يزول مجاهلا وتضمحل هبجتها َث
تفىن.

وجه الشبه :اجلهل ابحملمول

املشبه به :حال النبات يغذيه املاء النازل من السماء

نوع التشبيه :متثيلي

فيخضر ويزدهر َث يثمر َث يصري إىل هشيم.
ّ

شبه حال الذين ُكلِّفوا ابلعمل ابلتوراة فقرأوها وحفظوها ومل
يعملوا هبا ومل ينتفعوا هبا-وهو أمر ال يعرف ابلبديهة-شبه
حاهلم حبال احلمار الذي حيمل على ظهره أسفارا من العلم
وهو ال يدري ما الذي حيمله فوق ظهره .وهذا أمر مدرك
بداهة .فاجلامع بني األمرين اجلهل ابحملمول.

وجه الشبه :اهليئة احلاصلة من حسن وهبجة وزينة ،يعقبه
تلف وفناء.
نوع التشبيه :متثيلي
فاملشبه وهو حال الدنيا وزينتها أمر معنوي غري اعتيادي،
أي مل جت ِر به العادة عند الناس ،أما هطول املطر وما يرتتب
عليه اخضرار األرض من نبااتت وزروع وأشجار تزدهر َث
تذبل وتنتهي ،فهو أمر اعتاده الناس .هذا التشبيه التمثيلي
ِ
جرت به .واملعىن الذي
أخرج مامل جتر به العادة إىل ما َ
جيمع األمرين الزينة والبهجةَ ،ث اهلالك ،وفيه العربة ملن
اعترب ،واملوعظة ملن تذ ّكر.

اَّللِ
ومن ذلك قوله تعاىل{ :مثَل الَّ ِذين َّاختَ ُذوا ِمن د ِ
ون َّ
ُ
َ ُ َ
وت َّاخت َذت ب ي تا وإِ َّن أَوهن الب يوتِ
أَولِياء َكمث ِل العن َكب ِ
َ
َ َ ُُ
َ َ ََ َ ُ
ًَ َ
لَب يت العن َكب ِ
وت لَو َكانُوا يَعلَ ُمو َن} (العنكبوت.)41:
َ ُ َ ُ
فاجلامع بني األمرين ضعف املعتمد ،والفائدة التحذير من
محل النفس على التغرير ابلعمل على غري أساس.
175

AIJLLS | APRIL 2017 | VOL 1 ISSUE 2
جملة اللسان الدولية  /العدد الثاين (إبريل 2017م 1438 /ه ـ ـ ــ)

والوجه الرابع :إﺧراج ما ال قوة له يف الﺼفة علﻰ ما له
ت ِيف
وجلَ { :ولَهُ اجلََوا ِر ال ُمن َش َآ ُ
ٌ
قوة فيها ،كقوله عز ّ
البح ِر َكاألَع ِ
الم}( .الرمحن ،)24
َ

اللفظ ،وال قيمة ألحدمها دون اآلخر .".نستخلص من
هذا أن البالغة ال خترج عن كوهنا فناًّ من فنون التذوق
اللغوي ،يتذوقه َمن له إملام ابللغة العربية ورونقها وبريقها
مبا حتمله من صور ِ
فنية وأخيلة وعرب وعظات إخل ،..والذين
اعتادوا قراءة لغة الشعراء واخلطباء والكتاب ،وفوق هذا
وذاك لغة القرآن الكرمي ،يدركون هذا الفن جيداً.

وجه الشبه :القوة والضخامة .والغرض من التشبيه هو

وهلذا ينبغي أن تدرس البالغة من خالل النص األديب،
شعراً كان أو نثراً ،حبذا النص القرآين الذي فاق مجيع
النصوص يف فصاحته وبالغته .فالبالغة ليست قواعد
مستقلة بذاهتا ،وإمنا هي ِحلية من ُحلِ ّي اللغة املكتوبة
واملقروءة واملسموعة .ولكن الذي حيد .يف تعليم اللغة
العربية أن البالغة ت ّدرس كمادة مستقلة ،مثلها مثل النحو
والصرف ،وبذلك يكون عنصر التذوق اللغوي للنصوص
املدروسة مفقوداً لدى الدراسني ،سواء أكانوا انطقني
ابلعربية أم بغريها .يقول اهلامشي“ :تواجه البالغة العربية

املشبه :السفن اجلارية يف البحر.
املشبه به :اجلبال الراسيات
إخراج ما ال قوة له يف الصفة-وهي السفن-إىل ما له قوة
فيها-وهي اجلبال ،-ألن صفة القوة يف اجلبال أوضح من
صفة القوة يف السفن .واجلامع بني األمرين العظم .والفائدة
من هذا التشبيه البيان عن القدرة يف تسخري األجسام
العظام يف أعظم ما يكون من املاء.
وعلى هذا الوجه جيري أكثر تشبيهات القرآن ،وهي الغاية
يف اجلودة ،والنهاية يف احلسن .25وما أكثرها.

اليوم اختبارا صعباً ال امكنها جتاوزه إال ابالستفادة من
الدراسات اللغوية املعاصرة يف جمال النقد والتخلص من
اجلمود الذي أصاهبا يف العصور املتأخرة وحوهلا إىل قواعد
اثبتة وتعريفات جاهزة ومصطلحات جافة ال تُ ِنمّي ذوقاً،
وال تثري إحساساً ابجلمال" .هذا حال البالغة يف تدريسها

اإلفادة منها يف تدريس البالغة العربية لغري العرب
أوالً :الطريقة الساﺋدة يف تدريس البالغة
كما قلت سابقاً أن البالغة تكمن يف اللغة ،أو مبعىن أدق؛
تكمن يف التعبري اللغوي من ٍّ
ختري لأللفاظ والكلمات الدالة
على املعىن املقصود .كما يقول اهلامشي" :26البالغة فنّ من

س
للناطقني ابللغة العربية ،فما احلال إذا كانت ّ
تدر ُ
للناطقني بغري العربية؟ ال شك أن تدريسها يكون سطحيا
جدا ،والدارسون قطعاً ال يتذوقون ،بل ال يشعرون جبمال
اللغة ،ألن الشعور جبمال اللغة مرهون بفهم النص وإدراك
قيل فيها ،فضال عن معرفة
الظروف والبيئة واملناسبة اليت َ
ومعىن .ويخكد
قواعد اللغة وفهمها فهماً جيداً ،حنواً وصرفاًً ،
هذا العطاس فيقول " :ال يفتقر دارس البالغة من الناطقني

الفنون اليت تعتمد على االستعداد الفطري السليم ،ودقة
إدراك اجلمال ،فهي ليست يف اللفظ وحدها وليست يف
املعىن وحده ،وإمنا هي كالم حيٌّ روحه املعىن وجسده
 25للمزيد يرجى الرجوع إىل :ثال .رسائل يف إعجاز القرآن للرماين
واخلطّايب وعبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممد خلف هللا أمحد وحممد
زغلول سالم ( )1976القاهرة :دار املعارف ،ص .85-81
 26اهلامشي ،عبد الرمحن عبد علي والعزاوي ،فائزة حممد فخري
( .) 2005تدريس البالغة العربية؛ رؤية نظرية تطبيقية حموسبة.
عمان :دار املسرية ،ص .168

ابلعربية لكي يتكون لديه ذوق بالغي إال إىل عنصرين
أساسيني ،األول االطالع الواعي على النصوص األدبية
الرفيعة ممثلة يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف ،والشعر
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والنثر البليغني على توايل العصور ،والثاين حفظ قدر ٍ
كاف
من ذلك الرتا .بعد الوقوف على مقتضيات األحوال اليت
انبثق عنها الشعر والنثر الفين .أمّا دارس البالغة من
الناطقني بغري العربية ،فله مشكلة أخرى خاصة به ،وهي
مشكلة جهله ابلثقافة العربية .ذلك أن أي حماولة لفهم
النصّ األديب وإدراك بالغته دون الوقوف على الثقافة
العربية اإلسالمية حماولة فاشلة ،ولعل ما يقدم للدارس من
موضوعات القراءة يف قسمي تعليم اللغة العربية وقسم
التخصص اللغوي والرتبوي حيقق جانباً من ذلك .لكن ال
بدّ من العيش يف بيئة إسالمية عربية؛ ملعرفة القيم والعادات
والتقاليد ونظم احلياة ،واالستماع إىل اللغة العربية من أهلها
ومن أجهزة اإلعالم العربية املرئية واملسموعة ،وممارسة اللغة
من خالل التعامل هبا مع أهلها .27فليس األمر ابهلني

العريب القدمي ،مل يسبق هلم دراستها؛ مما يصعب على
الطالب فهمها والقياس عليها ،أو اإلتيان مبثلها.
يتم ربط البالغة ببيئة الطالب ،وال ابلواقع املعايَش ،مما
ال ُّ
جيعله يشعر أبنه يدرس مادة علمية جامدة وجمردة.
ال يوجد ربط أو مقاربة بني مقرر البالغة ومقرر األدب
درس مبعزل عن اآلخر .مع أهنا مرتبطة
والنصوص ،فكلٌّ يُ ُ
ارتباطاً وثيقاً ابلنصًّ ،أاي كان نوعه ،ومرتبطة بفهمه من
مجيع جوانبه-النحوية ،والسياقية ،والداللية ،والفنية،
واجلمالية إخل.
املقررات البالغية اليت يدرسها الطالب املاليزيون يف املرحلة
الثانوية عبارة عن مناذج بسيطة جدا ،وتدرس منفصلة عن
أي نصوص أدبية .ويبدأ تدريسها من السنة الرابعة الثانوية،
ويتضمن املنهج – اللغة العربية للسنة الرابعة-املفاهيم
البالغية اآلتية :البالغة وعلومها ،أركان التشبيه وأنواعه،
احلقيقة واجملاز ،االستعارة ،اجملاز املرسل .أما يف السنة
اخلامسة فيتضمن املقرر -اللغة العربية للسنة اخلامسة-
املفاهيم اآلتية :األسلوب اخلربي ،األسلوب اإلنشائي،
السجع ،اجلناس ،االقتباس ،الطباق ،املقابلة .28أما
مقررات البالغة للثانوية الدينية ،فهي مقررات موضوعة
لدارسني انطقني ابللغة العربية ،مثل مفتاح البالغة،
والبالغة الواضحة ،وهذا ال يتناسب مع طلبة انطقني بغري
العربية ،فضالً عن أهنم ،يف تلك املرحلة ،مل يدرسوا األدب
العريب دراسة كافية تخهلهم إلدراك مجاليات اللغة ،والتذوق
للنص املدروس.
الفين ّ

للناطقني بغري العربية أن يدركوا ُكنهَ البالغة العربية من
النص العريب إال إذا فهموا النص ذاته -من مجيع
خالل ّ
جوانبه-فهماً عميقاً .وهذا أمر فيه من املشقة ما فيه.
وقد الحظ الباحث خالل تدريسه البالغة للطلبة
األجانب املتخصصني يف تعليم اللغة العربية بوصفها لغة
اثنية بكلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية على مدى
 10سنوات ،أن أن عنصر التذوق اللغوي مفقود متاماً.
وذلك ألسباب عدة ،منها:
أن الطلبة يدرسون؛ لينجحوا فقط.
النص األديب-نظماً أو نثراً.
أن البالغة تدرس منفصلة عن ّ
وتدرس كمفاهيم ومصطلحات فقط ،مع االستشهاد
ّ
بنصوص بعضها من القرآن الكرمي ،وبعضها من األدب

 28راجع كتب اللغة العربية املقررة على طلبة الثانوية الوطنية املاليزية،
وهي سلسلة مكونة من مخسة كتب :اللغة العربية للسنة األوىل،
واللغة العربية للسنة الثانية ،واللغة العربية للسنة الثالثة ،واللغة العربية
للسنة الرابعة ،واللغة العربية للسنة اخلامسة .مقررات السنوات الثال.
األوىل ختلو من املفاهيم البالغية.

 27العطاس ،عبد هللا بن أمحد (1424ه ) .دراسة البالغة العربية
يف ضوء النص األديب للناطقني بغري العربية .مقال منشور يف جملة أم
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا .ج ،15ع  26صفر
1424ه  ،ص .786
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اخلامتــة

هذا هو الواقع احلقيقي للبالغة العربية بني يدي الناطقني
بلغات أخرى غري العربية ،واملتخصصني يف تدريس اللغة
العربية بوصفها لغة اثنية بكلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية
العاملية يف ماليزاي .ورمبا يكون تدريسها بنفس الطريقة
ونفس املنهاج اقتداء بتعليمها للناطقني ابللغة العربية يف
البالد العربية.

إن أي لغة خترج عن النطاق الثقايف واجلغرايف للمتحدثني
منهاج تعليمي يناسب البيئة اجلغرافية
هبا ،حتتاج إىل
ٍ
والثقافية اليت تنتقل إليها ،مع عدم اإلخالل بثقافة اللغة
وقوالبها األساسية ،وإمنا توضع يف سياقات جديدة تتناسق
مع البيئة الثقافية واجلغرافية ملتعلميها من غري الناطقني هبا.
واللغة العربية –خصوصا النصوص األدبية وما تشتمل عليه
من بالغة-عندما تُ َعلّ ُم خارج َمو ِطنها حتتاج إىل تطويع
نفسها مع ثقافة وبيئة متعلميها األعاجم ،ليتثىن هلم
اكيب،
استيعاب ُكن ِهها ومكنوهنا من قو َ
أساليب ،وتر َ
اعد ،و َ
ومعانٍ ،
ٍ
ومبان ،وصور فنية ،وأخيلة ،وجمازات وحقائق .وال

اثنيا :اإلفادة من النص القرآين يف تدريس البالغة

للناطقني بغري العربية
لإلفادة من النص القرآين يف تدريس البالغة ،خصوصا فيما
يتعلق ابلبيان والبديع ،فإنين أقرتح التايل:

أوالً :اختيار آايت من القرآن الكرمي تتضمن تشبيهات
واستعارات وكناايت وحمسنات بديعية.

يتحقق هذا إال من خالل إعداد مناهج خاصة ،تليب
حاجات ورغبات متعلميها من غري الناطقني هبا ،عن طريق
ربطها ابلدين ،والبيئة والثقافة اليت اعتادوا عليها ،وهذا
يتطلب جهودا متضافرة من املهتمني والقائمني على تعليم
اللغة العربية لغري العرب .وهللا ويل التوفيق.

اثنياً :شرح هذه اآلايت شرحاً مفصالً لتوضيح كل ما
حتمله من ٍ
معان وقي ٍم لغوية وأخالقية ،وأوامر أو نواهٍ،
و ٍ
أحكام شرعية وفقهية ،ودالالت لفظية إخل .وبعد أن
يفهم الطلبة اآلية /اآلايت فهما جيدا يتم هلم شرح الصور
البيانية اليت تتضمنها.

املﺼادر
أبو هالل العسكري .كتاب الصناعتني (نسخة إلكرتونية
يف دي إف على املوقع التايلPDF: www.al- :
 ) mostafa.comص .159-158

اثلثا :إذا اختريت شواهد من النصوص األدبية فلتكن هلا
متس حياة اجملتمعات املعاصرة .ويفضل أن
عالقة بقضااي ّ
تكون متصلة مبجتمع الدارسني وبيئتهم .حبذا لو كانت
نصوصاً من لغة الدارسني غري العرب إن وجدت ،بشرط
أن تكون مرتمجة للغة العربية ،ألن ذلك يساعد الدارسني
على إدراك بالغة النص ،وعاطفته الوجدانية.

أبو العدوس ،يوسف ( .)2007التشبيه واالستعارة.
عمان ،دار املسرية .ص .87-86
ثال .رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطّايب وعبد
القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممد خلف هللا أمحد وحممد زغلول
سالم ( )1976القاهرة :دار املعارف ،ص .85-81

رابعاً :يتوجب اختيار املعلمني الذين يكلفون بتدريس
البالغة من ذوي الكفاءات العلمية ال ُملِ ّمة ابللغة العربية
من مجيع جوانبها؛ النحوية والصرفية ،والسياقية ،واألدبية،
والبالغية ،مما يخهله إىل إزجاء الذوق اللغوي والبيان الفين
للغة إىل طالبه.

مجعي ،األخضر ( .)2001اللفظ واملعىن يف التفكري

النقدي والبالغي عند العرب .مش :من منشورات احتاد
الكتاب العرب ،ص .100
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حسني ،نصر الدين إبراهيم أمحد (2014م) .استثمار

عمان:
حممد ،عاطف فضل ( .)2011البالغة العربيةّ .

حتليلية لنماذج من اآلايت القرآنية .املخمتر الدويل الثالث

مت انوي بن مت جوسه وآخرون (2012م) اللغة

اللغة العربية يف تذوق بالغة القرآن الكرمي؛ دراسة

دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة .ص.20

للغة العربية املنعقد يف ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة
يف الفرتة من  10-7مايو 2014م ،ص 565-555
اجمللد السابع.

العربية للسنة الرابعة .أرس ميك (م) سنديرين برحد.

سيالجنور ،ماليزاي.
نور عينا صربية بنت مت عيسى وآخرون (2012م).

اخلطيب القزويين ( .)2003اإليضاح يف علوم البالغة؛

اللغة العربية للسنة اخلامسة .جرديق رينا سنديرين برحد.

املعاين والبيان والبديع .حتقيق إبراهيم مشس الدين.
بريوت :دار الكتب العلمية ،ص .170-168

شراس ،كواال ملبور.
اهلامشي ،عبد الرمحن عبد علي والعزاوي ،فائزة حممد فخري
( .)2005تدريس البالغة العربية؛ رؤية نظرية تطبيقية
حموسبة .عمان :دار املسرية ،ص .168

فن التدريس للرتبية
مسك ،حممد صاحل (ّ .)1979
اللغوية وانطباعاهتا املسلكية وأمناطها العملية .القاهرة:
مكتبة األجنلو املصرية .ص .803-801
ضيف ،شوقي .البالغة تطور واتريخ .القاهرة :دار
املعارف .ص9
عبد الرحيم ،علي حيي نصر ( .)2014حنو توظيف
ملفاهيم البالغة العربية يف الدعاية واإلعالن .املخمتر

الدويل الثالث للغة العربية املنعقد يف ديب بدولة اإلمارات
العربية املتحدة يف الفرتة من  10-7مايو 2014م ،ص
 490-478اجمللد الثاين.
العطاس ،عبد هللا بن أمحد (1424ه ) .دراسة البالغة
العربية يف ضوء النص األديب للناطقني بغري العربية .مقال

منشور يف جملة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية
وآداهبا .ج ،15عدد  ،26صفر 1424ه  ،ص .786
عمار ،سام ( .)2002اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة
العربية .بريوت :مخسسة الرسالة .ص.219

املبارك ،مازن ( ،1968ط .)1املوجز يف اتريخ البالغة.
بريوت :دار الفكر ،ص .24-23
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 استخدام التشبيه وفقاً ملا تقتضيه احلالة اليت يلقى فيهاالكالم.

منوذج لتدريس موضوع التشبيه
من ﺧالل النص القرآين

معلومات الطالب السابقة :مل يسبق للطالب دراسة

التشبيه من خالل النص القرآين.

ِ
{{ ِيف ب ي ٍ
وت أ َِذ َن َّ
اَّللُ أَن تُرفَ َع َويُذ َكَر ف َيها امسُهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ال تُلهيهم جتَ َارةٌ َوال بَي ٌع
صال ( )36ر َج ٌ
ف َيها ِابلغُ ُد ّو َواآلَ َ
عن ِذك ِر َِّ
الصالةِ وإِيت ِاء َّ ِ
َّ
ب
اَّلل َوإِقَ ِام َّ َ َ
َ
الزَكاة ََيَافُو َن يَوًما تَتَ َقل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ أَح َس َن َما َعملُوا
ص ُار ( )37ليَج ِزيَ ُه ُم َّ
وب َواألَب َ
فيه ال ُقلُ ُ
اَّللُ يَرُز ُق َمن يَ َشاءُ بِغَ ِري
يد ُهم ِمن فَضلِ ِه َو َّ
َويَِز َ
اب ( )38والَّ ِذين َك َفروا أَعما ُهلم َكسر ٍ ِ ٍ
ِحس ٍ
اب بِق َيعة َحي َسبُهُ
َ َ ُ َ ُ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
الظَّمآَ ُن َماءً َح َّىت إذَا َجاءَهُ َمل َجيدهُ َشي ئًا َوَو َج َد َّ
اَّللَ عن َدهُ
اب ( )39أَو َكظُلُم ٍ
ِ
اَّلل س ِريع احلِس ِ
ات ِيف
َ
فَ َوفَّاهُ ح َسابَهُ َو َُّ َ ُ َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اب
َحب ٍر ُجلّ ٍّي يَغ َشاهُ َمو ٌج من فَوقه َمو ٌج من فَوقه َس َح ٌ
ض َها فَو َق بَع ٍ
ض إِذَا أَخَر َج يَ َدهُ َمل يَ َكد يََر َاها
ات بَع ُ
ظُلُ َم ٌ
اَّللُ لَهُ نُ ًورا فَ َما لَهُ ِمن نُوٍر (( }} )40من
َوَمن َمل َجي َع ِل َّ
سورة النور)40-36 :
اليوم… :

الوساﺋل املعينة:
السبورة ،أايًّكان نوعها .حسب ما هو متاح يف غرفة

التعليم.
النص من مصدره األصلي.
احلاسوب؛ الثابت أو احملمول.
جهاز العرض الضوئي.
لوحة إضافية مع األقالم اخلاصة ابلكتابة عليها.
ﺧطوات الدرس:
التمهيد:

املعلم امهد للدرس إبلقاء بعض األسئلة على الطالب
لتهيئة أذهاهنم لتلقي الدرس اجلديد مثل :هل منكم من
اعتاد قراءة القرآن الكرمي يوميا؟ هل واجه صعوبة يف فهم
معىن اآلايت اليت يقرأها؟ هل الحظ أي تشبيه فيما يقرأ؟
هل استدعى انتباهه أي تصوير فين أو خيايل أثناء القراءة؟
ومن خالل إجاابهتم يوضح املعلم للطالب موضوع

التاريخ :اهلجري…

امليالدي ….

املادة :لغة عربية/بالغة

املوضوع :التشبيه.

احلﺼة............ :

الدرس" .التشبيه"

اهلدف العام :متكني الطالب من كشف أسرار اللغة

العربية وما حتمله من تشبيه وصور فنية وأخيلة وإحياءات.

العرض:

األهداف اخلاصة  /السلوﻛية :يف هناية الدرس يستطيع
الطالب:
ومبىن ،أسلوابً
معىن ً
فهم لغة النص فهما جيداًً ،
وداللةً.
معرفة التشبيه وأركانه وأنواعه وأغراضه.
معرفة املواطن اليت تستوجب التوضيح من خالل تشبيهاملعقول ابحملسوس والعكس.

يعرض املعلم النص القرآين املذكور أعاله على شاشة
العرض الضوئي إن كانت متوفرة يف غرفة الدراسة ،أو
يعرضه على الطلبة من املصحف مباشرة.
يقرأ املعلم النص على الطالب قراءة منوذجية ،مراعياً فيها
أحكام التالوة.
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يطلب املعلم من بعض الطلبة قراءة النص ،والباقون
يستمعون ،ويقوم املعلم بتصويب القراءة حىت يتأكد من
صحة النطق وتطبيق أحكام التالوة.
يناقش املعلم مع الطلبة معاين املفردات الواردة يف النص
مثل:

صلَّى فيها أول النهار وآخره ،وأن يعبده يف هذه األماكن
يُ َ
رجال ال تشغلهم الدنيا ببهجتها وزخرفها عن
الطاهرة ٌ
طاعة هللا تعاىل ،وال يشغلهم البيع وال الشراء وال التجارة،
يوما
عن الصالة والزكاة وذكر هللا تعاىلٌ ،
رجال َيافون ً
رهيباً ،تضطرب فيه قلوب اخلالئق وأبصارهم .هخالء يثيبهم
هللا-تعاىل -على ما عملوا يف الدنيا أبحسن اجلزاء،
ٍ 29
ويعطيهم عطاء واسعا بال ع ٍّد وال ح ّد.
أما الذين ال يخمنون ابهلل ويعملون خرياً ،مثل صلة األرحام،
وإطعام الفقراء واأليتام واملساكني ،وغري ذلك من أعمال
اخلري ،وحيسبون أهنم يثابون عليها ،فهي تشبه السراب
الذي يراه اإلنسان يف الصحراء ،فيظن أنه ماء ،فإذا وصل
إليه مل جيد شيئا ،فعظمت خيبته وحسرته ،ووجد هللا تعاىل
له ابملرصاد ،فوفّاه جزاء عمله .وكذلك تشبه الظلمات
املتكاثفة املرتاكمة فوق بعضها ،يف حبر عميق ال يدرك
قعره ،يعلوه موج متالطم بعضه فوق بعض ،وفوق ذلك
املوج سحاب كثيف ،اجتمعت عليه ظالمات ثال.
(ظلمة البحر ،وظلمة املوج ،وظلمة السحاب) ،حىت ال
يكاد اإلنسان ال يرى يده من شدة هذه الظلمات.

بعد شرح معاين املفردات مع الطلبة ،يناقشهم املعلم يف
املعىن العام لآلايت مثل:
ما البيوت املعنية يف اآلية الكرامة (يف بيوت أذن هللا).؟
يف أي وقت يكون التسبيح يف البيوت املذكورة؟
َمن الذين يسبحون؟
ِ
أي شيء َيافون؟
من ِّ
أبي شيء شبَّهت اآليةُ أعم َ ِ
ين َك َفُروا؟
ََ
ال الذ َ
َ َ
بعد املناقشة البسيطة مع الطلبة حول املعاين اليت حتملها
اآلايت يذكر هلم املعىن العام من النص املذكور.
يف بيوت أمر هللا أن تبىن وتشيد لِيُعبَ َد فيها هللا-تعاىل -
بذكره ،وتسبيحه ،وحتميده ،وتالوة القرآن ومدارسته ،وأن

الﺼورة البالغية يف اآلايت املذﻛورة.

املفردة
بُيُوت
أ َِذ َن هللا

أن تُرفَ َع
الغُ ُد ّو

اآلصال
َ
ال
ِر َج ٌ

ال تُل ِهي ِهم
تَتَ َقلَّب
َسَراب

قِ َيعة
الظَّمآن
َحب ٍر ُجلِّ ِّي

معناها

مجع ٍ
بيت ،واملقصود هبا املساجد
َأمَر هللاُ
أنء تُب َىن وتُشيَّ ُد ،وأن يُعبَ َد فيها هللا تعاىل .
الصباح ،يعين أول النهار.
َمجع أ ِ
َص ٍيل وهو آخر النهار وبِ َدايَةُ اللَّيل
ُ
مجع َر ُجل

ال تَشغَلُ ُهم
ب ِمن ِشدَّةِ اخلَوف
تَضطَ ِر ُ
هو ما يَظ َهُر َعلَى َوج ِه األَر ِ
ض َكأنَّهُ َماءٌ خصوصا
عندما تكون الشمس ساطعة واجلو حاراً
ض ال ُمستَ ِويَة
األر ُ
ِ
ِ
ي َعطَ َشه.
الشَّخ ُ
ص ال َعطش الذي يريد املاءَ ل َري ِو َ
حب ٍر َع ِميق

الكناايت
" يف بيوت أذن أهلل أن ترفع ".كناية عن املساجد ودور
العبادة.
"َيافون يوماً تتقلب فيه القلوب واألبصار" كناية عن يوم
القيامة ،وشدة اهلول الذي يكون فيه.
التشبيه

 29راجع الصابوين ،حممد علي ( ،2008ط .)9التفسري الواضح
امليسر .األفق للطباعة والنشر .بريوت :لبنان .ص .877-875
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" والذين ﻛفروا أعماهلم سر ٍ
اب بقيعة حيسبه الظمآن ماء

املشبه :هيئة أعمال الكفار وقد بدت هلم يف صورة مجيلة

أو السابح يف جلج البحر وسط الظالم ال يرى شيئاً ،وال
يعرف له وجهة ،يكون يف أش ّد احلاجة إىل من ينقذه فلم
جيد.

لكنها يف احلقيقة ابطلة ال ثواب هلا يوم القيامة.

االستنتاج:

 ...إخل اآلية" ،تشبيه متثيل ،وأركانه كما يلي:

املشبه به :صورة السراب الالمع يف صحراء واسعة يظنه

تضمنت اآلايت املذكورة أعاله وصف صنفني من الناس؛
صنف مخمن ،يعبد هللا تعاىل صباحاً ومساء ،ال تشغله
الدنيا عن ذكر ربه ،فيثيبه هللا تعاىل أحسن الثواب.
وصنف كفر بربه ،وظن أنه بعمله اخلري يف الدنيا سيجد
أثره يف اآلخرة ،وينجو من العذاب ،لكنه يفاجأ بعدم
وجود أي أثر ملا قام به من أعمال اخلري يف احلياة الدنيا.
وقد شبهت اآلية جزاء أعمال الكفار-وهو شيء معقول
ال يدرك ابحلواس-بشيء حمسوس وهو السراب الذي يدرك
حباسة البصر ،أثناء السري هناراً يف أرض منبسطة.

الرائي الظمآن ماء ،فيجهد نفسه يف طلبه لريوي ظمأه،
فال جيد شيئا مما كان يرى.
وجه الشبه :بطالن املتوهم مع شده احلاجة إليه ،وعظم
الفاقة ،واحلسرة يف النفوس على فوات املأمول.
نوع الشبيه :متثيلي
فأعمال الكفار شيء معنوي-املقصود ليس األعمال يف
حد ذاهتا بل جزاء األعمال-ال تقع عليها أي حاسة من
احلواس اخلمس ،وقد ُشبِّ َهت ابلسراب الذي يدرك حباسة
البصر ،وهو عبارة عن ماء ومهي تسببه حرارة الشمس،
فيظهر لإلنسان وكأنه ماء حقيقي ،لكن ال امكن الوصول
إليه وال احلصول عليه.

والغرض من تشبيه املعقول ابحملسوس هو تقريب املعىن

وتوضيح صورته للناس ،حىت يعلموا أن األساس يف اجلزاء
على األعمال هو اإلامان ابهلل تعاىل.

فالتشبيه يف هذه اآلية الكرمية أﺧرج ما ال تقع عليه

التقومي:

احلاسة إىل ما تقع عليه ،واملعىن الذي جيمع بينهما بطالن
املتوهم من شدة احلاجة إليه .فالظمآن حيتاج إىل املاء
لريوي ظمأه ،واإلنسان حيتاج إىل عمله لينقذه من
العذاب ،فالكافر بربه يعمل أعماالً كثرية لكنه ال يتحصل
منها شيئا ينفعه كالظمآن الذي يرى املاء أمامه لكنه ال

يُ ِّ
املعلم فهم الطالب للدرس إبلقاء بعض
قوُم
ُ
األسئلة ،مثل :عني عناصر التشبيه والغرض منه يف اآليتني
التاليتني:
اَّللِ أَولِياء َكمث ِل العن َكب ِ
{مثَل الَّ ِذ َّ ِ
ِ
وت
ين اختَ ُذوا من ُدون َّ َ َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ
ت ال َعن َكبُوت لَو َكانُوا
َّاختَ َذت بَي تًا َوإِ َّن أَوَه َن البُيُوت لَبَ ي ُ
يَعلَ ُمو َن} (العنكبوت .)41
ِ
{مثَل الَّ ِذ ِ
وها َك َمثَ ِل احلِ َما ِر َحي ِم ُل
ين ُمحّلُوا التَّوَراةَ َُثَّ َمل َحيملُ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
أَس َفارا بِئس مثل ال َقوم الَّذين َك َّذبوا ِآبَاي ِ
اَّللُ ال
اَّلل َو َّ
ت َّ
َ ُ َ
ً َ ََ ُ
ِِ
(اجلمعة)5:
ني}
ال َقوَم
يَه ِدي
الظَّالم َ

يتحصل عليه ألنه سراب .ومثل هذا يف اآلية الثانية" :أو

ﻛظلمات يف حبر جلي  "....حيث شبه أعمال الكفار
ابلظالم الدامس الناتج عن تراكم السحب بعضها فوق
بعض حبيث ال يرى الشخص حىت يديه .واجلامع بني
أعمال الكفرة وبني الظالم هو اهلالك ،فكما أن الكافر يف
أش ّد احلاجة إىل عمله لينقذه من العذاب ،فكذلك الغارق
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