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 مَُلخَُّص البحث
يف كليّة اللُّغات واإلدارة التابعة للجامعة اإلسالمّية العامليّة    ، وتعّلما  ، وتعليما  يَْدُرُس هذا البحث ماّدة البالغة منهجا  

يف ماليزاي، من خالل املنهج الوصفّي التحليلّي امليدايّن، وقد متَّ تصميم استبيان، ومن مثَّ ُوزّ ع على أفراد العينة البالغ  
عينة صعوبة يف االنتقال من احلقيقة إىل  مفحوص ا. وبعد التحليل متَّ التوصل إىل نتائج منها: جيد أفراد ال  33عددها  

أبواب   لوجود  مدركني  غري  العينة  أفراد  العربّية،  اآلداب  عن  مادة  من  املنهج  خللو  وذلك  مباشرة،  بالغيّة  اجملاز 
عند   ، ضرورة االعتماد على القرآن الكرمي واحلديث النبوي يدرسوهنا، وال وجود هلا يف القرآن الكرمي، واحلديث النبوي

وقد  استخال الفصل.  داخل  املشاركة  حيبون  ال  العينة  أفراد  الشعر،  عن  اإلمكان  قدر  والبعد  البالغية،  األمثلة  ص 
 البحث بضرورة الربط بني الكناايت واجملازات املوجودة يف لُغة الدارس األم والعربّية.  ىأوص

 
Abstract 

This research studies the subject of rhetoric, from curriculum, teaching and learning aspects, at 

the Faculty of Languages and Management of the International Islamic University Malaysia, 

through the analytical descriptive method, a questionnaire was designed and then distributed to 

a sample of 33 students. After analysis, the following results were obtained: The sample finds 

it difficult to move directly from reality to metaphor, this is because the curriculum does not 

contain Arabic literature, members of the sample are not aware of the existence of rhetorical 

chapters for them to study, and it is not existent in the Holy Quran, and the prophetic traditions, 

the need to rely on the Holy Quran and Hadith when drawing rhetorical examples, and to stay 

as much as possible from poetry, members of the sample does not like to participate in the 

classroom. The research has recommended the need to link the metonymy and allegory in the 

student’s mother tongue with Arabic language. 
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 وبعد؛  هللا، وآله وصحبه وسلم.   ك وصفيك حممد بن عبدأمحدك ريب وأصلي وأسلم على حبيب
 ُمَقدِّمة

يُ َعدُّ تقدمي البالغة العربّية للناطقني بغريها من املسائل املعّقدة؛ ألنَّ هذه الطائفة من املتعلمني تسَعى أوال   
ا حتت  ودالالهتا القاموسّية. ويف هذه املرحلة يُعاين املتعلم كثري ا؛ ألنّه يكون واقع  للسيطرة على مفردات اللغة اهلدف  

  -أحيان   -سيطرة لغته األُم من جهة، واللغة اهلدف من جهة أخرى، وهذا الصراع الداخلي يف الغالب يُرغم الطالب 
ما جيد متعّلم العربّية أنّه أمام كّم هائل من  احلقيقة، ك  صعيد ل تُ َعدُّ مسخ ا مشّوه ا، فهذه معانة على  على إنتاج جُ 

املفردات اليت تتوّلد بواسطة االشتقاق، ومع أنّه أي االشتقاق يؤدي دور ا مهمًّا يف إثراء الذخرية اللغوية، ملتعلم العربّية  
 كلَّ املشتقات حتمل  أنَّ   إال أنّه ُُيثل حجرة عثرة أمام الناطق بغري العربية، فقد يلجأ إىل إسرتاتيجية التعميم، فيظنّ 

 املعىن الرئيس الذي حيمله جذر الكلمة. 
أنّه    ريب  فال  جمازّي،  مدلول  ذات  عبارات  أو  برتاكيب  يواجه  عندما  املتعّلم  هذا  حال  تتخيل  أْن  ولَك 

اء مع  اللغات دون استثن  ت أنظار املتعّلمني إىل شيوع اجملاز يف كلّ  علم يف لفسيضطرب كثري ا. ومن هنا يربز دور امل 
 ،اختالف يف درجة الشيوع، وممّا جيب عليه تقريب املفاهيم إىل ذهن املتعّلم، وهو أمر ال يقوم به معّلم البالغة منفرد ا

على تنمية التذوق واحلّس، ولفت أنظار املتعلمني    يعمالن    بل يشاركه يف أداء هذه املهّمة معّلم األدب، فَ ُهَما مع ا
ة املعىن الواحد  م أبساليب خمتلفة كما قرره علماء البالغة يف تعريف علم البيان أبنه أتديّ ىل أنَّ املعىن الواحد قد يُ َقدّ إ

 . أبساليَب متعددة
ما هي بعلٍم قائم بذاته، بل هي توأم األدب، وهبا تصقل العبارة، ويتزين   1وممّا أّكده الباحثون أّن البالغة 

  الكالم.
 

يف اللغة مصدر بلغ، وبلغ الشيء يبلغ بلوغ ا وبالغة وصل وانتهى. واصطالح ا البالغة لغة واصطالًحا:   
 .2مطابقة الكالم ملقتضى احلال، أو إيصال الشيء إىل النفس أبحسن صورة من اللفظ 

 منهج البالغة يف كلية اللغات واإلدارة   
بصورة                 أمني،  ومصطفى  اجلارم  لعلي  الواضحة  البالغة  واإلدارة كتاب  اللغات  طالب كلية  يدرس 

البديع    –املعاين    –) البيان    متكاملة من أوله إىل آخره، وهو كتاب جامع مانع حيوي بني دفتيه علوم البالغة الثالثة 
جتربة يف تدريس    ألحد الباحثنيص ا لطالب املرحلة الثانوية الناطقني ابلعربية يف بيئتها األصلية. و ف خصي( وقد ألّ 

 
البالغة العربية للناطقني بغري العربية ابجلامعة اإلسالمّية العاملية يف ماليزاي: كلية الرتبية  تدريس حسانني، إمساعيل، اسرتاتيجيات 1

 . 36، العدد 18أمنوذج ا، جملة التجديد، اجمللد 

. وإبراهيم مصطفى، وآخرون، املعجم الوسيط، القاهرة، 419، ص8م، ج2005ابن منظور، لسان العرب، بريوت، دار صادر،  2
 . 143، ص1م، ج1983، واجلرجاين، علي، التعاريف، بريوت، دار الكتب العلمية، 70، ص1، ججممع اللغة
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، ووقف على مدى املعانة اليت جتابه  ت إىل قرابة عشر سنوات لطالب املرحلة الثانوية يف السودانامتدّ   الكتاب   هذا
 ات؛ لشرح مادة هذا الكتاب. الطالب يف فهم دروس هذا الكتاب وتوّلد عن ذلك مذكرات وكتيب

 وقد وّضح واضعو املنهج أهنم يهدفون إىل:    
 الوصول ابلطالب إىل وضع اجلمل الرئيسة وما يتفرع منها يف أمكنتها املناسبة.  -
 حتليل النصوص األدبية لفهم مفاهيمها البالغية والفنية.  -
 الشفهية والكتابية. مه الطالب من علم البالغة يف األنشطة تطبيق ما تعلّ  -
، فهم ال    واملتأمل يف هذه األهداف ي ّتضح له استحالة حتقيقها ألسباب كثرية على رأسها ضعف الطالب لغواي 

حمنتهم ستزداد أضعاف ا مضعفة عند انتقاهلم   أنّ   يزالون يف صراع مع األلفاظ على مستوى احلقيقة، فأغلب الظنّ 
ومما    يف أثناء تدريسه لطالب كلية اللغات واإلدارة.  د الباحثنيَ وقف عليه أحإىل مستوى اجملاز واخليال، وهذا ما  

مني أبن  سقمنها الطالب احليز الزمين الضيق املمنوح لتدريس ثالثة علوم بالغية كّل علم  ضاعف مشكلة هؤالءيُ 
     . مستقل س يف فصل دراسييدرّ 

البحثوتتمحور    هذا  أنَّ   مشكلة  لطالب كلية    نيَ الباحث  أحد   يف  البالغة  تدريس  يف  خربته  خالل  من 
على كتاب  اللغات واإلدارة التابعة للجامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي، وجَد أنَّ املنهج املقّدم هلم هو منهج يعتمد  

)لعلي الواضحة  أمني(. اجلارم،    البالغة  القول  -ومصطفى  سبق  إ    -كما  القول  عن  مناسب  نّ وغين  غري  منهج  ه 
م يف فصل دراسي واحد  أنَّ علوم البالغة الثالثة تقدّ   ّلة  بلطائفة نطقة بغري العربّية، ويف غري بيئتها، وممَّا زاد الطني  

ممَّا جعل طالب كلية اللغات واإلدارة يعانون كثري ا يف فهم   ،ساعة  126أُسبوع ا، وجمموع عدد الساعات    14مداه  
ة  هذه املادة، على الرغم من أنَّ لديهم خلفية عنها من خالل دراستهم يف املرحلة الثانوية. وَمْن تظّن أنّه مدرك للمادّ 

ن أي تذوق للنّص  من خالل أدائه يف االمتحانت املختلفة ال يعدو أن يكون حفظ ا للمصطلح البالغي وأمثلته دو 
نوع من اآلداب العربّية؛ خللو مقرراهتم من النصوص األدبّية    أفراد هذه العينة مل يدرسوا أيّ   األديّب، ومرّد ذلك إىل أنّ 
األد مادة  وفيها  ابستثناء  العاملّي،  يغين  ب  وال  يسمن  ال  قليل  جوع. نذر  من 

 وضع حلٍّ هلا من خالل سؤال البحث الرئيس: ونالباحث يممَّا سبق تنبثق مشكلة هذا البحث الذي ينو 
الصّ   - تعلّ ما  عند  واإلدارة  اللغات  يواجهها طالب كلية  اليت  املنهج  عوابت  من حيث  البالغة  مهم 

 وطُُرق التعليم والتعّلم؟ 
وذلك ابستقراء ما ُكتب عن موضوع البحث    ؛امليداينّ   التحليليّ   بع يف هذا البحث هو املنهج الوصفيّ واملنهج املتّ 

 احلايل، ومن مثّ تصميم استبيان، وتوزيعه على أفراد العينة، مث حتليله؛ للوصول إىل النتائج والتوصيات. 
 سابقة الدراسات ال
 اليت سعت إىل اقرتاح اسرتاتيجيات لتدريس البالغة العربية للناطقني  3م(2014)دراسة حسانني  -1

 
 مرجع سابق.  3
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وَخُلص إىل ضرورة تدريس البالغة من خالل نصٍّ   ابجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي: كلية الرتبّية أمنوذج ا.بغريها  
 وغريمها.  م البالغة بعد دراسة األدب العريبّ قدّ ، وأن تُ أديبّ 

وذج ا. وقد أعّد  صعوابت تعليم البالغة للناطقني بغريها: جامعة شرنق/ تركيا أمن  4م( 2016دراسة الزايدات )  -2
طالٍب وطالبٍة، وبعد التحليل أشار إىل جمموعة من الصعوابت    100وّزعه على أفراد عينته البالغة    الزايدات استبيان  

ها إىل عدم  وصعوابت مردّ   ،جمموعات منها: صعوابت تعود إىل البالغة نفسها )قواعدها، وأساليبها(  8صّنفها يف  
 وصعوابت تعود إىل طرق التدريس... إخل. التمكن من اللغة، 

برنمج لتصويب التصورات اخلطأ للمفاهيم البالغية املرتبطة بعلم البيان لدى    5م(2014دراسة عبد الباري )  -3
  اختبار  ا الغية لعلم البيان، وعليها َبىَن طالب شعبة اللغة العربّية بكلية الرتبية ب بَ ْنها. أعّد عبد الباري قائمة ابملفاهيم الب

  73  حبثه املكّونة من  ق االختبار على عينة علم البيان، وطُبّ ب  ؛ للكشف عن التصورات اخلطأ ذات العالقة اتشخيصي  
وطالبة   التصورات اخلطأطالب ا  العديد من  نتائج دراسته عن وجود  وأسفرت  البالغية على مستوى علم    ،  للمفاهيم 

يالئم املشبه، وأن التشبيه املرسل هو ما ُحذف منه املشبه به، واالستعارة هي  كر ما  البيان، منها: أنَّ التشبيه هو ذ  
 ة وجه الشبه يف املشبه به. قوّ 
ة البالغة العربية يف السنة الثالثة اثنوي: شعبة اآلداب أمنوذج ا. هدف حبث بيوش  تعليميّ   6م( 2016بيوش )  -4

ّل املسار التّعليمّي للبالغة، وطرح استبيان  على املدرسني والطالب أيض ا، ومن   إىل االطالع على الصعوابت اليت َتش 
 البالغة اليت هتتّم ابلتعاريف بغض النظر  النظرة الضيقة إىلو نتائج دراسة بيوش: جود األساليب البالغية وشواهدها،  

عن دورها السامي يف تنمية التذوق األديب، عزوف أغلب الطالب عن البالغة، فدورها ينتهي ابنتهاء االمتحان،  
 م للصور البالغية، وإمهال الفهم.واالعتماد على احلفظ الصّ 

ري الناطقني ابلعربية. هدفت دراسته إىل اقرتاح  تدريس البالغة العربية على أساس التذوق لغ  7م(2016هنيئة )  -5
ذوق؛ إلدراك ما يف النصوص من  منهج للجامعات اإلندونسية يُعيد تدريس البالغة إىل هدفه الرئيس، وهو تنمية ال

كثري ا، وختم حبثه    على اجلانب النظريّ   هنيئة  قرآن كرمي، وحديث نبوي شريف، وكالم العرب من جال وطرافة. رّكز
ا تنمّ ي التذوق األديب للطالب منها:   ة من  االستفادة ممَّا هو موجود يف اللغة اإلندونسيّ ببعض األسس اليت يرى أهنَّ

 
صعوابت تعليم البالغة للناطقني بغريها: جامعة شرنق/ تركيا أمنوذج ا، جملة القسم العريب، جامعة بنجاب،  تيسري حممد،الزايدات، 4

 م.2016، 23العدد 
مج لتصويب التصورات اخلطأ للمفاهيم البالغية املرتبطة بعلم البيان لدى طالب شعبة اللغة العربية بكلية  عبد الباري، ماهر، برن 5

 م.2014، 35الرتبية ببنها، اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، ج اإلمارات، العدد 

بيوش، ندية، تعليمية البالغة العربية يف السنة الثالثة اثنوي: شعبة اآلداب أمنوذج ا، رسالة ماجستري غري منشورة مقّدمة جلامعة   6
 م.2016حممد خيضر بسكرة، 

ميال،    1بية، تدريس البالغة العربية على أساس التذوق لغري الناطقني ابلعربية، امللتقى العلمي العاشر للغة العر  خمتار، هنيئة، 7
 م.2016جاكارات، 
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وجمازات،   األديبّ و تشبيهات  النّص  الطالب  إفهام  واألدب،  البالغة  بني  إىل   الربط  االنتقال  مث  ومن  جيد ا، 
 التدريب والتطبيق شفاهة  وكتابة . اإلكثار من و  املصطلحات والظواهر البالغّية،

النسبة    ة للناطقني بغريها. منطلق ا فيه من أنَّ ا عن تقريب البالغة العربيّ م( فقد كتب حبث  2019هللا )   عبد ا  أمّ    -6 
مة للناطقني هبا ممّا ، ولكن املادة املقّدمة هلم هي نفسها املقدّ ديينالعظمى من الناطقني بغري العربية يتعلموهنا هلدف 

تب خصيصا  هلذه الطائفة مل حتقق  جعل هذه املادة عسرية على الناطقني بغري العربية، وما مّت من حماوالت لتأليف كُ 
ضرورة    ،ل إليها تسهيل أمثلة وشواهد واختصار للكم املقّدم من الدروس. وممّا توصّ ألهنا مل خترج عن كوهن  ؛اهلدف

ويرى    . ان وأخري ا علم املعاينيواقرتح البدء بعلم البديع لسهولته، مث الب  ،تطبيق مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب 
ضرورة أيض   إسقاط   ا  أو  والضمين،    حذف  املقلوب  التشبيه  مثل:  الكرمي  القرآن  يتناوهلا  مل  اليت  البالغية  الدروس 

التمثيلية،و  التمسّ   االستعارة  وأمهية  نسبة.  عن  الشيوعوالكناية  مببدأ  عن    ،ك  والبعد  اإلجال  مبدأ  على  والسري 
 .8مع العناية ابلتدريبات املتنوعة والشاملة  التفاصيل

ي اجلانب التطبيقي. ومع  وه  ،وهو يف حاجة إىل اخلطوة األهمّ   ،خيرج عن كونه كالم ا نظراي    عبدهللا مل  هوما تكرم ب 
 . اءالدّ د فيها موضع هي نظرات اثقبة حدّ فذلك 

الدمج    م(2017)  الرحيم  عبد  بَ تَ وكَ   -7 اللغة  املوّجه حبث ا بعنوان:  للناطقني    بني  العربية  واجملاز يف تعليم  احلقيقية 
وأن   ، ز الدروس يف البدء على املعاين احلقيقية التواصلية اليوميةأن تركّ  هللا عبد  ويرى .املستوى املتوسط أمنوذج ا  ابغريه

وأن تكون يف جل بسيطة تتطّور   ،اهبامة ذاهتا بعد استيعتكون استخدامات األلفاظ اجملازية مرتبطة ابلدروس املقدّ 
م للطالب درس ا عن   نقدّ فمثال    ، وجيدر بنا أن نشري إىل ما أثبته من مثال لتوضيح فكرته  . شيئ ا فشيئ ا بصورة لولبية

املقدّ  والعبارات  فاملفردات  )مطرالطقس  به  مرتبطة  للطالب  أمثلة    -برق  -رعد  -مة  تقدمي  ذلك  يلي  صاعقة...( 
للطالب   مألوفة  الرعد بسيطة يف سياقات  مثل  القائد  مثل    وقع   -الربقكجاء سريع ا    -)صوت  الرئيس  موت  خرب 

ما طبّ   .الصاعقة على رأسي(  إذا  عبدالرحيم فكرة صائبة  العربية حىت إذا ما  وفكرة  لتعليم  املراحل األوىل  قناها من 
يُ  حيث  العليا  املرحلة  الطالب  الكرميقدّ وصل  القرآن  من  منزوعة  أبمثلة  البالغي  املصطلح  له  النبوي    ، م  واحلديث 

 .9مفاجئة  وتكون النقلة تدرجيية غري ،بغرابة حيسّ   واألشعار العربية ال ،الشريف
وقد استطاع من  م(  فقد كتب موضوع ا عنونه ب  أسباب الضعف البالغي عند الطلبة،  2011ا الشيدي )  أمَّ   -8

منها نفسها  ابللغة  بعضها  ارتبط  البالغي  الضعف  أسباب  من  عدد  إىل  اإلشارة  وخربته  قراءاته  ضعف   :خالل 
يؤدي سراع   اللغة  أنظمة  أحد  أنّ التمكن يف  يرى  الطالب  نحية  البالغة. ومن  علم  التمكن يف  على  التأثري  إىل    ا 

فضال  عن    ، وعدم استعماهلا يف األداء اللغوي بشكل عام  ،اخلوف من القواعد البالغية حيمل الطالب على حفظها
ويف الناحية الرتبويّة أشار إىل    . اللغة املباشرة الواضحةضعف الذوق األديب عند الطالب، وتفشي ظاهرة امليل إىل

 
  ar.com/-elhttps://blog.dale،"تقريب البالغة العربية للناطقني بغريها "عبدهللا، عبداحلليم، معامل ل  8

 https://learnerarabic.najah.edu./ar/impact/2017 م، 2019أبريل  9شوهد في 9

https://blog.daleel-ar.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/
https://learnerarabic.najah.edu./ar/impact/2017
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  ( املدى  قصرية  أبهداف  البالغة  مع  التعامل  إىل  الطالب  دفع  ممّا  اإلبداع  ثقافة  مقابل  الذاكرة  ثقافة  تشجيع 
تلك  من  أن  االختبارات( بدال  عن أهداف بعيدة املدى ) تنمية القدرات العقلية(. ومن جهة املعلم يرى الشيدي  

غياب االسرتاتيجيات احلديثة  و   ،عدم الربط الوثيق بني النصوص األدبية والبالغةو األسباب ضعف التأهيل الرتبوي،  
 .10يف عرض الدروس 

فما أورده الشيدي من أسباب للضعف البالغي تكاد تكون أسبااب  مشرتكة بني فئيت الطالب الناطقني ابلعربية     
 والناطقني بغريها. 

حبث بعنوان: مشكالت تدريس البالغة لدى طالبات الصف الثالث الثانوي حلول    م(  2017ي )وللغامد   -9 
اجلناس    حنو: عدم الربط بني املوضوعات املتشاهبة مثلومقرتحات. أابن الغامدي بعض صعوابت تدريس البالغة  

أو والتورية،   على  وحتليال  االعتماد  شرح ا  الكتاب  األهداف،    ،مثلة  يف  وغموض  تتجلى  التدريس  طرق  وصعوابت 
ت اإلشارة إىل عدم  ذاهتا. ويف االختبارت تّ   ا غاية يف حدّ والرتكيز على املصطلحات كأهنّ   ، ذوقيتإغفال اجلانب ال

تركيز التقومي على احلفظ والتذكر. ومن احللول:  و والتقومي.    ،والرتكيب   ،وجود أسئلة تقيس املهارات العليا كالتحليل
فضال  عن    أديب.  وضوعات املتشاهبة يف دروس البالغة. وتدريس املصطلحات البالغية من خالل نصّ الربط بني امل

فيف وطأة  وجهد الغامدي يتمثل فيما طرحه من حلول نظرية قد تساهم يف خت  .11إعداد أسئلة تقيس التذوق األديب 
 عناية  من ق بل مصممي مناهج مادة البالغة ومدريسيها.  وجدتالصعوابت اليت تواجه دارس البالغة إذا ما 

ابلعربية      للناطقني  البالغة  تناولت  متنوعة  دراسات  أهّنا  مالحظة  ُيكننا  السابقة  الدراسات  عرض  خالل  من 
الط بني  الشاسع  البون  من  الرغم  فعلى  بغريها،  توحّ والناطقني  فقد  خماطبة  ائفتني  أمهها  من  معانهتم ألسباب  دت 

ح من مناهج ملخاطبة غري الناطقني ما هي إال تبسيط واختصار للمنهج مبعىن مل الطائفتني مبنهج واحد حىت ما طرُ 
ائج  هذا مما قاد إىل تشابه النت  بل ظلوا حيومون حوهلا. ولعلّ   ، منهج البالغة ابملشكلة الرئيسة  أبمريغص املهتمون  

: عزل البالغة عن األدب العريب  اليت عكفت على دراسة أسباب املشكل البالغي لدى الطائفتني فمّما أشاروا إليه
مما قاد إىل ضمور التذوق األديب. ورأوا أن صعوابت البالغة متنوعة منها ما يتعلق ابملادة نفسها ويتمثل ذلك يف  

ف الطالب لغواي  مع ميله للحفظ ممّا شجع ثقافة احلفظ بني  ومن نحية الطالب ضع  .قواعدها وغزارة مصطلحاهتا
ثة، والعجز عن ربط  يس عدم مواكبة التقنية احلدالطالب وبعدهم عن تنمية القدرات العقلية العليا. ومن نحية املدرّ  

   القدمي مبا هو مستحدث وجديد.
عينتها املأخوذة من كلية اللغات واإلدارة، فضال  عن اتّ ساع    عّما سبقها من دراسات   الدراسة احلالية ومما ُييز        
البحث يف سّد فجوة يف صرح    أن يُساهم هذا  ونم، والطالب. فريجو الباحثدراستها إذ تناولت املنهج، واملعلّ    جمال

 التعّلمّية. و العملّية التعليمّية 
 

 
 www.voiceofarabic.net/articles م 2019أبريل  9شوهد في  10
 /www.m311m.net/243755 م 2019شوهد في أبريل  11

http://www.voiceofarabic.net/articles
http://www.m311m.net/243755/
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 أداة البحث
به ثالثة  املتمثلة يف استبيان مكّون من قسمني األول معلومات شخصّية، والثاين    م أداة حبثه   ونم الباحثصمّ  

خيارات، خيتار املفحوص منها ما    4ارات، أمامها  ب ع  10أقسام )املنهج، والتعليم، والتعّلم( كّل قسم حيتوي على  
(، 3(، أوافق )2أوافق )    ال   (،1بشدة )  وهذه االستجاابت هي) ال أوافق    وذلك وفاق ا ملقياس ليكرت.  ،يناسبه

 (. 4أوافق بشدة )
 عينة البحث 

ومبا أّن مادة البالغة من مواّد    -شعبة اللغة العربية  -كما سبق القول هي مأخوذة من جمتمع كلية اللغات واإلدارة     
عمليّة االتصال هبم فيها مشّقة   ، مما جعلجالسنة النهائّية لطالب كلية اللغات واإلدارة اّتضح لنا أّن معظمهم قد خترَّ 

اتّ  ذلك  ومع  بني  وإرهاق،  ما  الفرتة  يف  البالغة  درسوا  ممّن  وهم  مفحوص ا  ثالثون  استجاب  منهم،  خبمسني  صلنا 
م فرأينا أن يكونوا مدار عينة البحث. وهي نسبة كافية؛ لتوضيح املعّوقات اليت تعيق مسار علم  2019  -2017

 دارة. البالغة يف كلّية اللغات واإل
 حتليل البياانت 

       راف املعياري.حنيف البدء إىل أننا اعتمدن على جدول يف حتديد درجة املوافقة للمتوسط احلسايب واال نشري      
ؤال البحث الرئيس، وهو ما  سالسؤال الثاين املتفرع عن ت أفراد العينة عن  م إىل استجاابنتعرض يف هذا القس       

 البالغة؟   يواجهها أفراد العينة يف منهجليت الصعوابت ا
 

 ة ( عن جمال منهج البالغة العربيّ 2جدول رقم )

 الرقم
رقم 
 العبارات العبارة

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املوافقة

  متطلب ا بوصفها العريب لألدب مادة  وجود ضرورة  أرى 8 1
 0.770 3.030 . البالغة تدريس  قبل

 قوية

 قوية 0.609 2.939 . مناسب املنهج لتقدمي  املقرتح الوقت أنَّ  أرى 3 2
 القرآن يف هلا وجود  ال  البالغة يف أبوااب   هنالك أنَّ  أرى 6 3

 0.614 2.424 . الذم يشبه مبا املدح أتكيد: مثل الكرمي
 ضعيفة 

  مناسبة وغري قدُية، املنهج يف املوجودة  األمثلة أنَّ  أرى 4 4
 0.653 2.364 .للعصر

 ضعيفة 

 ضعيفة  0.742 2.364 . املنهج يف ضعيف التطبيقي /العملي اجلانب أنَّ  أرى 5 5
 ضعيفة  0.566 2.152 . للوقت  مناسب  وغري طويل، املنهج أنَّ  أرى 1 6
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 ضعيفة  0.770 2.030 . جيدة غري  بصورة  مرتبة البالغة  دروس أنَّ  أرى 7 7
 ضعيفة  0.707 2.000 . جيدة بصورة  مرتبة غري  البالغة  دروس أنَّ  أرى 10 8
 ضعيفة  0.609 1.939 . الثالثة البالغة  علوم  بني  ربط وجود  عدم  أرى 2 9

 ضعيفة  0.683 1.818 . واضح غري البالغة  تدريس من اهلدف أنَّ  أرى 9 10

 ضعيفة  0.073 2.306 الدرجة الكلية 
 

  تدريس  قبل  متطلب ا  بوصفها  العريبّ   لألدب  مادة   وجود  ضرورة  أرىعبارة: )( تسّنم   2نالحظ من اجلدول ) 
ة األدب العريّب  ( ويف هذا داللة واضحة على وعي أفراد العينة أبمهيّ 3.030إذ كان متوسطها احلسايب )  (البالغة

الدراسات   بعض  أشارت  النتيجة  هذه  وإىل  وتوأمها،  العربّية  البالغة  ْنو  ص  هو  حسانني  الذي  منها:  السابقة 
(،  2.939فقد نلت )  (مناسب  املنهج  لتقدمي   املقرتح  الوقت   أنَّ   أرى م(. أّما عبارة ) 2016م(، وهنيئة )2014)

وهو متوسط حسايّب قوي، ممّا يشري إىل قناعة أفراد العينة ابلزمن احملدد إلجناز املنهج، ويؤيد هذا املوقف استجابتهم  
( مبتوسط حسايب ضعيف، فهم يرون أنَّ  2.152( )للوقت  مناسب  وغري  طويل،  املنهج  أنَّ   أرى( )6يف الفقرة )

املمنوحاملنهج   الزمن  ليست  له،    يتناسب مع  أنَّ أبوااب   الواقع يشري إىل  نتيجة غريبة؛ ألنَّ  يتمّكن  وهي  ابلقليلة ال 
 طيتها بسبب الزمن. املدّرس من تغ

البالغة ال وجود هلا يف القرآن الكرمي مثل أتكيد املدح مبا يشبه الذم، فقد  أّما القول أبّن هنالك أبوااب  يف   
( حسايّب  مبتوسط  الباحث2.424ظهرت  ويرد  ضعيفة،  درجة  وهي  أنَّ   ون(،  إىل  هذه    ذلك  جيهلون  العينة  أفراد 

( هللا  عبد  دراسة  أشارت  فقد  الكرمي،  2019القضية،  القرآن  يتناوهلا  مل  دروس ا  هنالك  أّن  إىل  التشبيه  م(  مثل: 
التمثيلية  واالستعارة  الباحث...إخلاملقلوب،  ويرى  املقلوب،  أنه  ن  و .  منها كالتشبيه  الشائع  تقدمي  يف  غضاضة  ال 

ويف العبارة: )أرى أنَّ األمثلة املوجودة يف املنهج قدُية، وغري    عن نسبة إذ هلما وجود يف العربّية املعاصرة. والكناية  
هذه   نلت  للعصر(.  )مناسبة  إىل  2.364العبارة  واضحة  إشارة  االستجابة  هذه  ويف  مبتوسط حسايّب ضعيف،   )

جهل أفراد العينة أو عدم القدرة على التفريق بني ما هو جديد أو قدمي، فاملتأمل يف املنهج املطروح جيد فيه عباراٍت  
العصر احلديث يُوحي  مبعاٍن جّد    الزم معناها بقانون  قدُية حنو: كثري الرماد، وهي عبارة غري مناسبة للعصر؛ ألنَّ 
واألخرية تعرب عن    ،، وبعيدة مهوى القرط ىنؤوم الضُّح  بعيدة عن ما كان يرمي إليه العريّب قدُي ا، وق ْس على ذلك:

  دروس  أنَّ   أرى):  7( عن العبارة  2و)(  2.030فراد العينة استجابة مبعدل )ألقيمة جالية ختتلف وفق ا للثقافة. و 
(. فهنالك تناقض واضح  جّيدة  بصورة   مرتّبة   غري   البالغة  دروس   أنَّ   أرى)  :10(، و جّيدة  غري   بصورة   ة مرتّب  البالغة

 (. 10(، والسالبة )7بني العبارة املوجبة )
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االهتمام. ويرى املفحوصون  دون فهم للعبارتني، أو مرّد ذلك إىل عدم  من  فاالستجابة على ما يبدو ّتت   
هنالك عدم   البالغة  أنَّ  علوم  بني  ربط  مبتوسط ضعيف  وجود  ولكن  الواقع1.93الثالثة،  ويشري  هذه    إىل  ،  أنَّ 

الباحث ويرى  تام ا،  منفصلة  بصورة  تقدَّم  الثالثة جسم ا    ونالعلوم  العلوم  هذه  من  طريقة جتعل  عن  البحث  ضرورة 
األدبّية، ففي النّص الواحد يتنقل الطالب بني    النصوص  واحد ا، وغالب ا ما يتحقق هذا يف دراسة البالغة من خالل

لبالغة،  هذه العلوم الثالثة من علم بيان، وعلم معاين، وعلم بديع. وأفراد العينة يَرون وضوح اهلدف من تدريس ا
ي ُ  الدراسي  املقرر  أنَّ  إىل  ذلك  التعليمي،  وَ ويعزى  واملنتج  األهداف،  حنو:  احلقائق  بعض  األول  اليوم  من  ح  ضّ 

 والتقومي... إخل. 

 ( عن جمال تعليم البالغة 3جدول رقم )

 الرقم
رقم 
 العبارات العبارة

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املوافقة

  تدريس يف ضروريّ  السَّبورة استخدام أنَّ  أرى 1 1
 . البالغة

 قوية جد ا 0.614 3.576

 قوية جد ا 0.564 3.545 . وجيلة جّذابة املعلم طريقة أنّ  أرى 8 2

 احلوار طريق عن البالغة تدريس يكون أن  أرى 2 3
 .واملناقشة

 قوية جد ا 0.566 3.515

 قوية جد ا 0.617 3.455 . الفصحى ابلعربية  البالغة ستُدرَّ  أنَّ  أرى 7 4

 قوية جد ا 0.770 3.303 . حديثة عصريّة أبمثلة  البالغة سدرَّ تُ  أنَّ  أرى 3 5

  القرآن من مأخوذة البالغة أمثلة  تكون أن  أرى 6 6
 . الشريف النبوي واحلديث الكرمي

 قوية 0.650 3.121

 قوية 0.879 2.909 . الرتجة  طريق عن البالغة تدرس أن  أرى 5 7

 قوية 0.794 2.545 . كافية   غري  املعلم يُ َقدّ ُمها اليت التدريبات أنَّ  أرى 9 8

ْعر أنَّ  أرى 4 9  ضعيفة  0.950 2.182 . البالغة لفهم مناسب غري العريبّ  الشّ 

 ضعيفة  0.808 1.818  يشرك وال  اإللقاء،  على يعتمد املعلم أنَّ  أرى 10 10
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 . الدرس أثناء يف الطالب

 قوية 0.137 2.997 الدرجة الكلية 

  تدريس   يف  ضروريّ   السَّبورة  استخدام  أنَّ   أرى)  :( أنَّ أفراد العينة يتفقون على عبارة3ظ من اجلدول )يالحَ  
ة  يّ إشارة إىل وعي أفراد العينة أبمه(، وهو أعلى متوسط يف هذا اجملال، ويف ذلك  3.57مبتوسط حسايّب )  (البالغة

يف كليّ  والسائد  التعليمّية،  اللُّ الوسائل  الشرائح  ة  استخدام  هو  واإلدارة  داخَل  اغات  عرضها  مَثَّ  ومن  مسبق ا،  ملعدَّة 
استخدام السبورة يُ َعدُّ َداع م ا لتلك الشرائح، إذ يتمكن املعلم من تفسري كّل ما هو غامض   أنَّ يف  الفصل، وال شك  

الشيدي   دراسة  أشارت  وقد  الرسم.  طريق  عن  أو  التضاد،  أو  ابملرتادفات،  غياب  (2011)ابلشرح  إىل 
 االسرتاتيجيات احلديثة يف عروض دروس البالغة. 

العبار أمَّ   و)8)  اتنا  ال2(  نَ   اترّكز   انتل(  فقد  املعلم  طريقة  )تَ لَ على  عالي ا  حسابيًّا  متوسط ا  (  3.54ا 
زا على  ( على الرتتيب ممّا يدّل على قناعة أفراد العينة بطريقة التدريس املستخدمة. أّما السؤاالن اللذان  ركَّ 3.51و)

يف ماليزاي، فقد فّضل أفراد العينة  ما غات األجنبية ال سيّ أسلوب الرتجة بوصفة طريقة من الطّرق السائدة يف تعليم اللُّ 
تُ  أن  )أرى  البالغة  عبارة:  )لعربيّ اب درس  الفصحى(  )3.45ة  الرتجة  نلت  بينما  الرتجة  2.90(،  أّن  (. وال شك 

األد  الّتذوق  ضمور  إىل  ستقود  ألهّنا  البالغة؛  مبادة  اهلدفتضّر كثري ا  وهو  تسمو    يّب،  العربّية.    إليهالذي  البالغة 
( قوية  استجابة  ) 3.1وهنالك  لعبارة:  النبوّي  (  واحلديث  الكرمي،  القرآن  مأخوذة من  البالغة  أمثلة  تكون  أن  أرى 

اال  هذه  يف  غرابة  وال  الكرمي،  الشريف(  القرآن  فهم  هو  العينة  أفراد  عند  العربّية  لتعّلم  األّول  الدافع  ألّن  ستجابة؛ 
ع هللا  صلى  الرسول  )وأحاديث  هللا  عبد  أّكد  وقد  وسلم.  بغريها  2019ليه  للناطقني  البالغة  تقريب  ضرورة  م( 

 انطالق ا من أهدافهم الدينّية.

(، بينما ارتفع املتوسط  2.1احلسايّب ضعيف ا )  نة للشعر العريّب؛ لذا جاء متوسطهواّتضح عدم َمْيل أفراد العي 
تُ  أن  )أرى  لعبارة:  )احلسايّب  عصرية حديثة(  أبمثلة  البالغة  يدرسوا  3.3درس  مل  ألهّنم  طبيعية؛  استجابة  وهي   .)

حبتمّية، وأمهّية أن يكون هنالك مقرر  الشعر، وال يعرفون أضعف املعلومات عن الشعراء. من هنا ينادي هذا البحث 
 سابق ا للبالغة لسّد أو ردم الفجوة بينهما.  لألدب
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 ( عن جمال تعّلم البالغة 4جدول رقم )

رقم  الرقم
 العبارة

املتوسط   العبارات
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املوافقة

 قوية جد ا 0.564 3.545 . الكرمي القرآن لفهم مهّمة؛  البالغة أنَّ  أرى 10 1
  مهّمة؛ شعر ا أو  نثر ا  األدبّية النُّصوص قراءة أنَّ  أرى 5 2

 . البالغة لفهم
 قوية جد ا 0.496 3.394

  ال  البسيطة ابألمثلة  البالغة درس أفهم أنين أرى 9 3
 .ابلشعر

 قوية 0.566 3.152

 املصطلحات بعض فهم يف صعوبة  أجد  أنين أرى 2 4
 . إخل... واالستعارة  اجملاز، : مثل البالغّية

 قوية 0.696 3.121

  لكثرهتا  البالغة؛ دروس فهم يف صعوبة   أجدُ  أنين أرى 8 5
 . الواحد الدراسي الفصل يف

 قوية 0.728 3.030

  تعّلمي  أثناء يف واملناقشة احلوار يف أشارك أنين أرى 1 6
 . البالغة

 قوية 0.637 2.970

  وال   البالغية، املصطلحات حفظ  إىل أميل أنين أرى 7 7
 . األديبّ  للّتذوق  أسعى

 قوية 0.830 2.576

ضعيفة   0.795 1.848 . البالغة أحبّ   ال أنين أرى 6 8
 جدًّا

  الفصاحة، حيث  من عليّ  أثر ا ترتك مل  البالغة أنَّ  أرى 4 9
 . الّلغويّة وامللكة

ضعيفة   0.755 1.848
 جدًّا

ضعيفة   0.747 1.606 . منها فائدة وال مُمّلة، البالغة  دروس أنَّ  أرى 3 10
 جدًّا

 قوية 0.111 2.709 الدرجة الكلية 

 ( اجلدول  )4يوّضح  العبارة  نظرهم.  وجهة  من  البالغة  تعّلم  يف كيفية  العينة  أفراد  آراء   )10( و   )5  )
( احلسايّب  و)3.45متوسطهما  قائم  3.39(،  بعلٍم  هو  ما  البالغة  علم  أنَّ  يدركون  العينة  فأفراد  الرتتيب،  على   )

إىل األمثلة  ن الباحثني. وُييل أفراد العينة  م( وغريه م2014ارتباط بعلوم أخرى كما أشار حسانني )  لهبذاته، بل  
)أرى أنين أفهم درس البالغة ابألمثلة البسيطة ال ابلشعر( مبتوسط    :(9ح الفقرة )البسيطة نثر ا ال شعر ا كما تُوضّ 
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( إذ أابنوا عدم مناسبة  4االستجابة تدعم استجابتهم السابقة يف جمال التعليم رقم )  ه(. وهذ 3.15حسايّب قدره )
 لوا أن يكون ذلك أبمثلة نثريّة عصريّة.الشعر؛ لفهم دروس البالغة، وفضّ 

يعانون    أهنم  أابنوه  البالغة  فْهموممّا  املصطلحات   :مصطلحات  بعض  فهم  يف  صعوبة  أجد  أنين  )أرى 
اجملازالبالغي مثل:  )  ة  حسايّب  مبتوسط  أنَّ   (،3.03واالستعارة...إخل(  شك  حقيقية    وال  مشكلة  يُ َعّد  املصطلح 

 .  (م2014للناطقني بغري العربّية، بل للناطقني بغريها كما أوضحت دراسة عبد الباري )

وعدم    (،2.97ومن اجلوانب السلبّية يرى أفراد العينة أهنم ال يشاركون يف املناقشة يف أثناء درس البالغة ) 
( األديّب  التذوق  إىل  العبارة:  2.57امليل  يف  واضح  هو  الباحث  7و   1(، كما  ويرى  الرتتيب.  خالل  و على  من  ن 

وسطحيّ  الّلغوّي،  الضعف  فضال  عن  املاليزيّة،  البيئة  متفشي يف  وهو  اخلجل،  إىل  مرّده  املشاركة  عدم  أنَّ  ة  خربهتم 
م حيبون البالغة فعبارة ال أحّب البالغة، وهي العبارة )ة. وممَّا أشاروا  املعرفة ابآلداب العربيّ  ( يف االستبيان  6إليه أهنَّ
 (، وهذا يعكس حّبهم ملادة البالغة. 1.84متوسطها احلسايّب )

 

 اخلامتة

 . وصياتالتّ تائج و النّ بعض وفيها  

 :  النتائجأوال 

 احلقيقة إىل اجملاز مباشرة دون إملام ابآلداب العربّية. االنتقال من  من الصعوابت اليت تواجه دارس البالغة: -1

 عدم إدراك أفراد العينة أنَّ هنالك أبوااب  يدرسوهنا يف علم البالغة، وال وجود هلا يف القرآن الكرمي  -2

م  أنَّ الزمن املمنوح لعلم البالغة ال يتناسب مع الدروس اليت جيب أن تُدرَّس، ة أفراد العينة عدم معرف -3 وواضح أهنَّ
 ال يقارنون بني ما يدرسونه وبني املوضوعات املقررة هلم. 

 .املنهج به أمثلة قدُية غري معاصرة، ولكن أفراد العينة َفشلوا يف الكشف عنها -4

 لبالغة. أفراد العينة على وعي أبهداف ماّدة ا -5

 ضرورة االهتمام ابلوسائل التعليمّية من سبورة وغريها.  -6

 رق التدريس املتداولة يف كلّية اللُّغات واإلدارة أَوَفْت حباجات أفراد العينة. طُ  -7
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عند استخالص أمثلة البالغة، واالبتعاد بقدر اإلمكان عن الشعر    الرتكيز على القرآن الكرمي واحلديث النبويّ  -8
 .العريبّ 

 ما اآلداب العربّية. علم البالغة ما هو بعلم قائم بذاته، بل له ارتباط بغريه، ال سيّ  -9

عدم املشاركة والتفاعل من أفراد العينة داخل فصل البالغة بسبب اخلجل، أو رمبا اخلوف من الوقوع يف   -10
 اخلطأ. 

 توصيات ال اثني ا:

 وممّا نوصي به:  

 العريّب تكون متطلب ا قُبيل ماّدة البالغة. إضافة ماّدة لألدب  -1

 اللغة العربّية. وبني ما ورد منها يف  (األم) اللغة الربط بني اجملازات والكناايت يف لغة الدارس  -2

 مناقشة موضوعات علوم البالغة من خالل نصوص تربز هذه املوضوعات من دون فصل بينها. -3

ألفانني القول بقيام املعلم ابستجالء العالقة بني احلقيقة واجملاز، وذلك من خالل  التذوق األديب يُفضل أْن يبدأ  -4
   12. ومناقشتها على حنو يوضح هذه العالقة(Idiomsجل قصرية تتضمن تعبريات اصطالحية )

 ة احلديثة يف تدريس البالغة. االستفادة من التقنيّ  -5

 آخر دعوان أن  احلمُد هلل ربّ  العاملني 

   قائمة املراجع

كواال لمبور، مؤسسة البيان،  دليلك إلى التعبيرات العربيةإبراهيم، محمد عبد الرحمن، 

2020 . 

 .1، القاهرة، جممع اللغة، جاملعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وآخرون، 

 . 8م، ج2005، بريوت، دار صادر، لسان العربابن منظور، 

 .1م، ج1983الكتب العلمية، ، بريوت، دار التعاريفاجلرجاين، علي، 

 
 (.  2020، 3سة البيان، طانظر: إبراهيم، د. محمد عبد الرحمن، دليلك إلى التعبيرات العربية) كواال لمبور: مؤس 12
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، جملة القسم  صعوابت تعليم البالغة للناطقني بغريها: جامعة شرانق/ تركيا أمنوذًجا ،تيسري حممد  الزايدات،
 م.2016، 23العريب، جامعة بنجاب، العدد 

ستري غري منشورة  ، رسالة ماجتعليمية البالغة العربية يف السنة الثالثة اثنوي: شعبة اآلداب أمنوذًجابيوش، ندية، 
 م.2016مقّدمة جلامعة حممد خيضر بسكرة، 

اسرتاتيجيات البالغة العربية للناطقني بغري العربية ابجلامعة اإلسالمّية العاملية يف ماليزاي:   حسانني، إمساعيل،
 .36، العدد 18اجمللد  م،2014 ، جملة التجديد،كلية الرتبية أمنوذًجا

ويب التصورات اخلطأ للمفاهيم البالغية املرتبطة بعلم البيان لدى طالب شعبة  ، برانمج لتصعبد الباري، ماهر
 م. 2014، 35، اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، ج اإلمارات، العدد اللغة العربية بكلية الرتبية ببنها

  ar.com/-elhttps://blog.dale،معامل لـ"تقريب البالغة العربية للناطقني بغريها"عبدهللا، عبداحلليم، 

، امللتقى العلمي العاشر للغة  تدريس البالغة العربية على أساس التذوق لغري الناطقني ابلعربيةخمتار،  هنيئة، 
 م.2016ميال، جاكارات،  1العربية، 
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