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Abstract
This study aims to determine the learning process by using the book entitled
uqudul Juman fi Al-ilmi almaani wal Bayan and to know the learning problems
by using the book in Qudsiyyah Islamic High School, along with solutions. This is
a qualitative study by using observation, interviews, questionnaires methods,
and documentation as the technique of collecting data. The results of this study
show that the process of learning by using the book Syarh uqudul Juman Fi ilmu
almaani wal bayan in Qudsiyyah Islamic High School Kudus is using the
deductive method, while learning problems include the problems caused by
internal factors which consist of learning materials, teacher, student, methods
and time allocation. While the problems caused by external factors consist of
the role of stakeholders, funding sources of school development and
government policy.
Keywords: Problems, Balaghah learning, and ‘Uqûd al-Jumân fî Iilmi al-Ma’ânî
wa al- Bayân’ book
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran balaghah
dengan menggunakan kitab syarh ‘uqûd al-jumân fî ‘ilmi al-ma’ânî wa albayân dan mengetahui problematika pembelajaran balaghah dengan
menggunakan kitab tersebut di Madrasah Aliyah Qudsiyyah Kudus, Jawa
Tengah beserta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan
dokumentasi dalam pengumpulan sumber data. Adapun hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa proses pembelajaran balaghah dengan kitab syarh
‘uqûd al-jumân fî ‘ilmi al-ma’ânî wa al-bayân di MA Qudsiyyah Kudus
menggunakan metode deduktif, sedangkan problem pembelajarannya
meliputi problem yang disebabkan oleh faktor internal yang meliputi materi
pembelajaran, guru, siswa, metode dan alokasi waktu. Sedangkan problem
yang disebabkan oleh faktor eksternal meliputi peran stakeholder, sumber
dana pengembangan madrasah dan pengaruh kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: Problematika, Pembelajaran Balaghah, Kitab Syarh ‘Uqûd alJumân fî ‘Ilmi al-Ma’ânî wa al-Bayân
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ادلقامة
إف البالغة من أحد فركع اللغة العربية فهي زينة اتج العربية كدليل سالمة لساهنا
كزخرفة كالمها .كالبالغة ىي كضع الكالـ يف موضعو من طوؿ كإجياز ،كأتدية اظتعٌت أداء
كل كالـ للمقاـ
كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة ،عتا يف النفس أثر خالب ،مع مالءمة ّ
الذل يقاؿ فيو ،كللمخاطبُت بو (عتيق .)51 :5673 ،كىي مرتقى علوـ اللغة كأشرفها
فاظترتبة الدنياكية من الكالـ ىي الليت تبدأ أبلفاظ تدؿ على معانيها احملددة ،مث تتدرج
حىت تصل إىل الكلمة الفصيحة كالعبارة البليغة .فالبالغة دتكن اإلنساف من استعماؿ
اللغة استعماال سليما يف نقل أفكاره كتيسر لو التعبَت عنها كنقلها إىل األخرين ،كتنمي
لديو القدرة على فهم األفكار كالتذكؽ األديب لألعماؿ األدبية .كلذلك ينبغى علينا أف
نتعلم علم البالغة لنستطيع أف نضع الكالـ يف موضعو ،كنؤدل اظتعٌت بعبارة بليغة.
كالبالغة من اصتانب التعليمي ،تنمي التذكؽ األديب لدل الطالب ،فال يقتصركف
على رتع اظتعاين كفهمها بل يغوصوف كراء الصياغة كما تنشره يف النفس من معاشرة
أحاسيس متنوعة ،كىو ما يوفقهم على أخص ما دييز األدب اصتيد من غَته ،كديكنهم من
امتالؾ الوسائل اظتعينة عتم على اإلبداع الذم قصدكه ،كيقدرىم على نقد األدب كالتمييز
بُت األدابء (فخر الدين  .)537 :0111 ،من أىداؼ تعليم البالغة ىي إعداد
الطالب على كجو ديكنو من الوقوؼ على أسرار اإلعجاز يف القرآف الكرمي كإدراؾ رتالو،
كإقداره على تذكؽ رتاؿ اضتديث النبوم كاصتيد من كالـ العرب شعرا كنثرا ،كتنمية
الذكؽ الفٍت لدل الطالب كدتكينهم من االستماع مبا يقرؤكف من اآلراثر األدبية اصتميلة
كغَتىا (إشتاعيل.)031 :5773 ،
كأما تعليمها كتعلمها فيحتاج إىل أعماؿ خاصة إلدراؾ القدرة على فهم األفكار
كالتذكؽ األديب لألعماؿ األدبية .كمن أساس تدريس البالغة أف يتمرف الطلبة دترينا كافيا
على الصور البالغية ،فدركس البالغة ال حيقق الغرض اظتنشود إال ابلتدريب اظتستمر،
كخَت ما يتدرب عليو الطلبة آايت القرآف الكرمي كاضتديث النبوم الشريف كؼتتارات من
عيوف الشعر العريب كؼتتارات من النثر الفٍت (الدظتي كالوائلي.)025 :5761 ،
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كليست البالغة كالنحو من حيث صلتهما ابألدب ،فالنحو اليشرؾ األدب يف
حتقيق غايتو من تكوين الذكؽ األديب ،أما األدب كالبالغة فلهما غاايت مشًتكة .كحُت
نتناكؿ أبواب البالغة ابلدرس فإمنا نفعل ذلك لتحقيق الغاية من درس األدب (شحاتة،
يتوخي منو حفظ القواعد كتطبيقها،
 .)575 :5774ككذلك تعليمها ليس تعليما ؿتواي ّ
كىذا ما تقوـ عليو الطريقة القياسية اظتتبعة حاليا يف تدريس البالغة .ففيها ينتقل الفكر
من القانوف العاـ إىل اطتاص كفق اظتبادئ العامة إىل النتائج ،كاظتعلم فيها يذكر القواعد
مباشرة موضحا ببعض األمثلة ،مث أتيت التطبقات كالتمرينات .كالطالب يف ىذه الطريقة
يتعود على احملاكاة العمياء كاالعتماد على غَته ،كتنعدـ لديو ركح االبتكار كإبداء الرأم
ّترأة كصراحة (الدظتي كالوائلي .)025 :5761 ،كأف يعتمد تعليم البالغية على
يرد إليها
النصوص األدبية اصتيدة ،كأف يعٌت أكال بفهم ىذه النصوص فهما دقيقا ،مث ّ
البحث كالنظر ،الجتالء ما دتتاز بو من ألواف اصتماؿ الفٌت ،كأثره ىف ركعة األسلوب،
كإمتاع القارئ (إبراىيم.)112 :0110 ،
كيرتبط ؾتاح التعليم إىل حد كبَت بنجاح الطريقة .كضعف التالميذ كصعوبة الكتاب
اظتدرسي كغَت ذلك من مشكالت التعليم .كقد نظران يف الواقع أف التالميذ يشعركا
بصعوبة يف تعلم البالغة كفضال عن فهمها ،كمل يتمكنوا من القدرة على التذكؽ األديب.
كديكن أف ىذه الصعوبة بسبب الطريقة القددية اليت مل تكن مناسبة عتذه األكاخر ،كأما
النجاح يف تعليم البالغة فيحتاج إىل التفكَت كاالىتماـ .كعملية تعليم البالغة كتعلمها
لإلندكنيسُت ليس أبمر سهل ،ىناؾ مشكالت يواجهوهنا.
كالبالغة يتعلمها التالميذ يف اظتعاىد أك اظتدارس اإلسالمية منها مدرسة قدسية
الثانوية اإلسالمية قدس ،كىي إحدل اظتدارس اظتوجودة يف كرجاساف منارة قدس ،كتقوـ
فيها عملية تعليمية للعلوـ الدينية كتعليم كتب الًتاث أك الكتب الصفراء كالكتب اليت
تشتمل على العلوـ كاظتفاىيم كالتعاليم اإلسالمية .ىذه اظتدرسة من إحدل اظتدارس
اإلسالمية حتت كزارة الدينية إبندكنيسيا.
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تستخدـ مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية قدس كتاب "شرح عقود اصتماف يف علم
اظتعاين كالبياف" يف تعليم البالغة ،كحينما يتعلم التالميذ البالغة يف ىذه اظتدرسة يواجهوف
مشكالت ،منها كثَت من اظتصطلحات أك القواعد البالغية حىت يشعركا أبف البالغة درس
صعب كمل يسعوا لفهمها ،ككثَت منهم مل يتمكنوا من تذكؽ النصوص األدبية .ككذلك
اظتشكالت األخرل من العوامل الكثَتة كىي الوقت ،كالطريقة التعليمية ،كالوسائل
التعليمية يف اظتدرسة.
كانطالقا من تلك اطتلفية ،يريد الكاتب أف يبحث ْتثا علميا يف "مشكالت تعليم
البالغة ابستخداـ كتاب "شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف" يف مدرسة قدسية
الثانوية االسالمية قدس" ألف ىذه اظتدرسة تعلم البالغة ابسخداـ كتاب "شرح عقود
اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف" ،كتكوف ىذه اظتادة الدراسية خارج اظتنهج الدراسي اظتقرر
من اضتكومة.
منهجية البحث
ىذا البحث ىو ْتث نوعي ميداين كصفي ،إذ أنو يعرض البياانت بشكل الكلمات
كالصور كال األرقاـ (مولونج)55 :0117 ،؛ كْتث كصفي ألنو يشرح البياانت كما ىي
موجودة ىف ػتسوس البحث (سوكردم .)535 :0112 ،كقد جرل ىذا البحث يف
مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية قدس كعرؼ الباحث أف ىذه اظتدرسة تستخدـ كتاب
"شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف" يف تعليم البالغة .أما الطرؽ اليت يستخدمها
الباحث صتمع البياانت فهي طريقة اظتشاىدة كاظتقابلة كالوراثئق ،كأما اختبار صحة
البياانت يف ىذا البحث فهو ابلتثليث كقاـ الباحث ابستخداـ منوذج حتليل البياانت
لبحث نوعي الذم يسمى ابلنموذج التفاعلي .يتكوف ىذا النموذج من ثالثة عناصر
رئيسية ،كىي :ختفيض البياانت ،كعرض البياانت ،كاالستنباط أك التأ ّكد (دمحم إدركس،
.)525 :0117
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حملة عامة عن مارتسة "قاتسية" الثانوية اإلتسالمية قاس
تقع مدرسة "قدسية" الثانوية اإلسالمية قدس يف كرجاساف منارة قدس ،جاكل
الوسطى .كىذه اظتدرسة من إحدل اظتدارس اإلسالمية حتت إشراؼ كزارة الدينية.
كأنشئت ىذه اظتدرسة يف سنة 5115ق ،أم سنة 5757ـ .كأما مؤسسها فهو الشيخ
رادين أسناكم اضتاج فهو من مؤسسي رتعية "هنضة العلماء" .كتتكوف ىذه اظتدرسة من
ثالث مراحل ،كىي اإلبتدائية كالثانوية كالثانوية ،كأنشئت مدرسة قدسية الثانوية
اإلسالمية يف سنة 5751ـ .كرئيسها األكؿ ىو الشيخ حيِت عارؼ اضتاج ،كاآلف تكوف
ىذه اظتدرسة يف ظالؿ مؤسسة قدسية الًتبوية اإلسالمية ( )YAPIQقدس ،جاكل
الوسطى.
كأما الرؤية كالرسالة كاألىداؼ من مدرسة "قدسية" الثانوية اإلسالمية قدس فهي
كما يلي :الرؤية من ىذه اظتدرسة ىي إقامة اظتدرسة التقليدية يف قدس اليت تقدر على
إجياد الشباب اظتسلم العامل كالعاقل كذم األخالؽ الكرمي .كرسالتها فهي )5( :إقامة
الًتبية ابلتعليم النافذ كاظتؤىل )0( .إقامة الًتبية اإلسالمية على أىل السنة كاصتماعة)1( .
تنمية إؾتاز طالب اظتدرسة حىت يتمكنوا من اظتنافسة كطنيا كاف أـ عاظتيا )2( .إعطاء
التدمَت كالتدريب لطالب اظتدرسة لتنمية رغبتهم كموىبتهم )3( .تنمية ؽتارسة األخالؽ
الكردية لطالب اظتدرسة.
كاألىداؼ عتذه اظتدرسة ىي )5( :دتكُت الطالب من نيل الرفعة اظتناسبة ظتيوعتم
كموىبتهم )0( .دتكينهم من توقف كل ػتنة كحتدايت )1( .دتكينهم من االلتحاؽ إىل
اظترحلة العليا )1( .تزكيدىم لقدرة على قراءة القرآف الكرمي ككتب الًتاث كفهمها)2( .
أف يعتمدكا على شريعة اإلسالـ يف أم مكاف )3( .أف ديلكوا الكفاءة كاظتلكة يف
األنشطة الدينية.
اظتناىج الدراسية اظتستخدمة يف مدرسة "قدسية" الثانوية اإلسالمية قدس فهي
اظتناىج اليت قررهتا كزارة الشؤكف الدينية اإلندكنيسية كاظتناىج الدراسية احمللية اليت قررهتا
اظتدرسة ،اظتناىج الدراسية اظتستخدمة يف ىذه اظتدرسة تتكوف من  % 43من العلوـ
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الدينية ك % 13من العلوـ العامة .كأما عملية التعلم كالتعليم فهي جترم من يوـ السبت
إىل يوـ اطتميس ،كيوـ اصتمعة يوـ العطلة .أما اظتواد الدراسية يف ىذه اظتدرسة فهي ما
يلي:
اصتدكؿ  .5اظتواد الدراسية يف مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية
الرقم

الرقم

اظتواد الدراسية

اظتواد الدراسية احمللية

5

القرآف كاضتديث

5

التفسَت

0

العقيدة كاألخالؽ

0

علم التفسَت

1

الفقو

1

اضتديث

2

التاريخ اإلسالمي

2

مصطلح

3

الًتبية الوطنية

3

علم القراءات

4

اللغة اإلندكنيسية

4

الفقو

5

اللغة العربية

5

أصوؿ الفقو

6

اللغة اإلؾتليزية

6

قواعد الفقو

7

الرايضية

7

علم الفلك

51

الفيزاي

51

علم البالغة

55

الكيمياء

55

اظتنطق

50

البيولوجيا

50

أىل السنة كاصتماعة

51

اصتغرافية

51

النحو

52

العلم االجتماعي

52

التوحيد

53

العلم التارخيي

53

العلم التعليمي

54

العلم االقتصادم

54

علم النفس

55

تكنولوجية اإلعالـ كاالتصاالت

كعدد اظتعلم يف ىذه اظتدرسة  11معلما .كىم متخرجوف يف اصتامعات اإلسالمية
اضتكومية كاألىلية كاظتعاىد اإلسالمية كغَتىا .كرئيس اظتدرسة اليوـ ىو السيد فخر الدين
اظتاجستَت .كأما معلمو البالغة يف ىذه اظتدرسة فهو السيد حسن انفع كالسيد أزتد
أسناكم اضتاج ،كأما السيد حسن انفع فهو متخرج يف معهد ركضة اظتتعلمُت قدس،
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كيعلّم البالغة يف الفصل العاشر كالفصل اضتادم عشر ،كأما السيد أزتد أسناكم اضتاج
فهو متخرج يف معهد األنوار الديٍت سارانج ،رمبانج ،كىو يعلّم البالغة يف الفصل الثاين
عشر .كعتم الكفاءات اظتهنية يف العلوـ الدينية كأمهها يف علم البالغة.
أما التالميذ يف مدرسة "قدسية" الثانوية اإلسالمية قدس فأكثرىم من مدينة
قدس كما حوعتا يعٍت جفارا ،دماؾ ،ابطي كشتارنج .كبعضهم من جاكل الشرقية كجاكل
الغربية كجاكرات كسوماترا .كمعظم التالميذ يف ىذه اظتدرسة متخرجوف يف مدرسة قدسية
الثانوية اإلسالمية (نفس اظتؤسسة) ،كىم يتعلموف العلوـ الدينية كتعليم كتب الًتاث أك
الكتب الصفراء ،كالكتب اليت تشتمل على العلوـ كالفاىيم كالتعاليم اإلسالمية ،كيتعلموف
كتاب شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف يف تعليم البالغة ،كقبل أف يلتحقوا
مبدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية ،قد تعلّموا كتاب جوىر اظتكنوف يف البالغة عندما
يكونوف يف اظترحلة الثانوية .كحينما يتعلم تالميذ البالغة يواجهوف الصعوابت ،منها كثَت
من اظتصطلحات أك القواعد البالغية حىت يشعركا أبف البالغة درس صعب كمل يسعوا
لفهمها ،ككثَت منهم مل يتمكنوا من تذكؽ النصوص األدبية .أما غتموع التالميذ يف ىذه
اظتدرسة سنة  0155/0156فهي  415تلميذا 012 .نفرا للصف العاشر ،ك 016نفرا
للصف اضتادم عشر ،ك 567للصف الثاين عشر .كلكل صف ينقسم إىل ستسة
فصوؿ.
عتذه اظتدرسة الوسائل التعليمية منها معهد "قدسية" ىو اظتعهد الذم أقامتو
مؤسسة قدسية الًتبوية اإلسالمية ،كتقدـ اظتدرسة التالميذ الذين عتم كفاائت خاصة،
مثل دتكينهم لفهم كتب الًتاث ،كحفظ نظم كتاب النحو ألفية ابن مالك .كأما أنشطة
ىذا اظتعهد طرأت طواؿ  02ساعة ،كاظتكتبة يضم فيها عددا كبَتا من الكتب اإلسالمية
كالعلمية كالتكنولوجية كغَتىا .كىذه اظتكتبة تسهل التالميذ على استعار الكتب كاصترائد
كاجملالت كغَتىا يف أم كقت ما ،كاظتعمل اللغوم ،يستخدـ معلمو اللغة ىذه الوسيلة يف
تعليم اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية تسهيال عتم يف التعليم كيساعد التالميذ يف ترقية مهاريت
االستماع كالكالـ ابللغة اظتستهدفة بسرعة كسهلة ،كاظتعمل اضتاسويب الذم يساعد
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التالميذ يف تعلم اضتاسوب حىت يعرفوا كيفية استخدامو كيعلموا النظرية عن تعلم
اضتاسوب .كديكنهم من أف يسلّطوا على التكنولوجيا العصرية كلتزكيد التالميذ مبهارات
معينة الكتساب األشغاؿ اظتناسبة للمجتمع بعد أف يتخرجوا من اظتدرسة.
حملة عن الشيخ جالل الاين السيوطي وشرحه لعقود اجلمان
اضتافظ جالؿ الدين كىو أبو الفضل عبد الرزتن بن الكماؿ أيب بكر بن دمحم بن
سابق الدين بن الفخر عثماف بن انظر الدين دمحم بن سيف الدين خضر بن ؾتم الدين
أيب الصالح أيوب بن انصر الدين دمحم ابن الشيخ مهاـ الدين اعتماـ اطتضَتم السيوطي
الشافعي .كلد ابلقاىرة بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة تسع كأربعُت كذتامنائة
من اعتجرة ( ،)627اظتوافقة لسنة الف كأربعمائة كستس كأربعُت ميالدية (السيوطي،
.)0155
كقاـ برحالت علمية عديدة مشلت بالد اضتجاز كالشاـ كاليمن كاعتند كاظتغرب.
اكم كتقي الدين الشبلي
كمن شيوخو :الشيخ ػتيي الدين الكافيجي كشرؼ الدين اظتُنَ ّ
كاظترزابين كجالؿ الدين احمللي كتقي الدين الشمٍت كعلم الدين البلقيٍت .مث جترد للعبادة
كالتأليف عندما بلغ سن األربعُت .عاش جالؿ الدين السيوطي يف عصر كثر فيو العلماء
األعالـ الذين نبغوا يف علوـ الدين على تعدد ميادينها ،كتوفركا على علوـ اللغة مبختلف
فركعها ،كأسهموا يف ميداف اإلبداع األديب ،فتأثر هبذه النخبة اظتمتازة من كبار العلماء،
كألَّف أكؿ كتبو كىو يف سن السابعة عشرة .فقد ألف ؿتو ستمائة كتاب كرسالة بُت
مطوؿ كموجز يف الفقو كالتفسَت كاضتديث كاتريخ القرآف كالتاريخ كالنحو طبقات النحاة
كاظتفسرين كيف اللغة كفقهها كيف علوـ البالغة .كتويف هنع هللا يضر بعد أذاف الفجر يوـ اصتمعة
اتسع عشر رتادم األكىل سنة إحدل عشرة كتسعمائة من اعتجرة ( )755اظتوافقة لسنة
ألف كستسمائة كستس ميالدية (السيوطي.)0155 ،
كتاب "شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف" ألفو اضتافظ جالؿ الدين عبد
الرزتن بن أيب بكر السيوطي اظتتوىف يف سنة إحدل عشرة كتسعمائة من اعتجرة
حل منظومتو اليت نظمها يف علم اظتعاين
(755ق) ،كىذا تعليق لطيف علقو السيوطي يف ّ
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كالبياف كشتّاه "عقود اصتمانفي علم اظتعاين كالبياف" (السيوطي ،دكف سنة .)0 :نظم فيها
كتاب "تلخيص اظتفتاح" لإلماـ جالؿ الدين دمحم بن عبد الرزتن بن عمر القزكيٍت
الشافعيَّ ،
اظتتوىف سنة تسعة كثالثُت كسبعمائة (517ىػ) رزتو هللا تعاىل ،اختصره من
القسم الثالث من "مفتاح العلوـ" للعالمة أيب يعقوب يوسف بن أيب بكر بن دمحم بن
علي السكاكي اضتنفيَّ ،
اظتتوىف سنة ستة كعشرين كستمائة (404ق) ،رزتو هللا تعاىل
(الشاملة.)0155 ،
عددىا ألف كستة
كىذه اظتنظومة على ْتر الرجز كتتكوف من ألف بيت ،كأما ُ
أبيات .كقد شرحها السيوطي نفسو ،كىذه األرجوزة حاكية ظتا يف تلخيص اظتفتاح ،كترؾ
معوضا منها زايدات حسنة ،بعضها اعًتض عليو ،كبعضها
كثَتا من األمثلة كالتعاليل
ن
ن
أخر للمناسبة (السيوطي ،دكف سنة.)1 :
ليس كذلك ،كرمبا قدـ ك َّ
إنو أفضل شرح لكتاب تلخيص اظتفتاح ،فقد ىذبو كخلصو من اآلراء الفلسفية
كاظتنطقية اليت امتألت هبا الشركح االخرل ،كضوح الفكرة،أسلوبو كعبارتو سهولة ،خالفا
ظتا عليو الشركح األخرل اليت اتسمت ابلتواء العبارة ،كديكن لطالب العلم االستفادة منو،
فهو غٍت بلطائف كنكات بالغية مع رتعو آلراء علماء البالغة السابقُت كاظتعاصرين .كقد
فرغ ىذا الشرحفي يوـ األحد  3ربيع األكؿ 653ق ،كقاؿ السيوطي" :كإمنا بلغت ذلك
ظتا فيها من الزايدات ،لو اقتصران على ما يف التلخيص مل يزد على النصف من ذلك إال
قليال" (السيوطي ،دكف سنة.)45 :
شرح ىذه األرجوزة كثَت من العلماء منهم :السيوطي ىو أكؿ شارح عتا كما
كقد ّ
سبق ،كعبد هللا بن دمحم بن عبد هللا اضتسيٍت (5105ق) ،كعبد الرزتن اظترشدم
(5115ق) ،كدمحم بن عبد الكرمي بن عيسى بن أزتد بن نعمة هللا بن علي اضتليب،
الًتمانيٍت األزىرم ،الشافعي (5576ق) ،كعلي بن عبد القادر بن سامل العيدركس
العلوم (5142ق) ،كغَتىا (الشاملة.)0155 ،
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تعليم البالغة ابتسخداا كخاب شرح عقود اجلمان يف علم ادلعاين والبيان يف مارتسة
"قاتسية" الثانوية اإلتسالمية قاس
أغراض تعليم البالغة ىي ما يلي )5( :إعداد الطالب على كجو ديكنو من
الوقوؼ على أسرار إعجاز القرآف الكرمي كإدراؾ رتالو )0( .القدرة على تذكؽ رتاؿ
اضتديث النبوم كاصتيد من كالـ العراب شعران كنثران )1( .التعرؼ على صفات األسلوب
العريب اصتميل كتدريبهم على االستفادة منها يف تقومي تعبَتىم )2( .تنمية الذكؽ الفٍت
لدل الطالب كدتكنهم من اإلستماع إىل ما يقرأكف من اآلراثر األدبية اصتملية )3( .إدراؾ
اطتصائص الفنية للنص األديب ،كمعرفة ما يدؿ علية من نفسية األديب ،كما يًتكو من أثر
يف نفس السامع أك القارئ كتقومي النص تقوديا فنيا ( زكراي.)035 :5773 ،
ككقفا ظتا شاىده الباحث من األحواؿ اظتيدانية كما يتناكؿ من معلم البالغة
بكتاب شرح عقود اصتماف ،فإف عملية تعليم البالغة هبذا الكتاب يف ىذه اظتدرسة جترم
كمت يلى )5( :يقرأ اظتعلم بعض منظومة عقود اصتماف تغنيا )0( .يقرأ اظتعلم معٌت كل
كلمة من اظتنظومة اظتقركءة ،كيكتب التالميذ تررتتها ابللغة اصتاكية لفظنا بعد لفظ)1( .
يقرأ اظتعلم الشرح الذم يتعلق ابلنظم ،كيعرض على التالميذ القاعدة أك التعريف من
كتاب "شرح عقود اصتماف" ابللغة اصتاكية ،كيكتب التالميذ تررتتها ابللغة اصتاكية أيضا.
يعرؼ اظتعلم اظتصطلحات البالغية اظتتعلقة ابظتادة الدراسية ،كيًترتها ابللغة اصتاكية
(ّ )2
أيضا )3( .يعطي اظتعلم األمثلة من اظتصطلحات البالغية )4( .يشرح اظتعلم تلك األمثلة
كيشَت إىل رتاليتها كبالغيتها ،كأحياان يعطي اظتعلم األمثلة األخرل موافقا للقاعدة
اظتذكورة ،يكتب ىذه األمثلة على السبورة لزايدة الوضوح للقواعد أك اظتصطلحات
البالغية.
كأما التقييم الذم قررتو اظتدرسة ىو التقييم الذم تقاـ ابالمتحاف العاـ من كزارة
الشؤكف الدينية ،كيقاـ لكل السنة مرتُت فقط ،كجيب على تالميذ الفصل العاشر إىل
الفصل الثاين عشر االشًتاؾ يف ىذا االمتحاف.
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مشكالت تعليم البالغة ابتسخداا كخاب شرح عقود اجلمان يف علم ادلعاين والبيان
يف مارتسة "قاتسية" الثانوية اإلتسالمية قاس وطريقة حلها
كلمة "مشكالت" رتع مشكلة كىي صعوابت أك أشياء اليت حتتاج إىل العالج
كاضتل (صاٌف ،دكف سنة .)056 :كاظتراد ىنا ىي الصعوابت اظتوجودة يف تعليم البالغة
ابستخداـ كتاب شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف يف مدرسة قدسية الثانوية
اإلسالمية .كأما عملية تعليم البالغة كتعلمها لإلندكنيسُت فليس أبمر سهل ،كالنجاح يف
تعليمها حيتاج إىل التفكَت كاالىتماـ .ىناؾ مشكالت يواجهها التالميذ ،سواء كانت من
العوامل الداخلية أك من العوامل اطتارجية .
بعد أف ي ّقدـ الباحث البياانت عن التالميذ مبدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية
قدس ،ككقفا ظتا رتعو الباحث من البياانت إما من اظتشاىدة أـ من اظتقابلة أـ من التوثيق
أـ من االستبانة ،فاظتشكالت يف تعليم البالغة ابستخداـ كتاب "شرح عقود اصتماف يف
علم اظتعاين كالبياف" تتكوف من األمور األتية:
ادلشكالت من جهة ادلواد الاراتسية
أوال :اإلسراؼ يف ذكر اظتصطلحات البالغية الىت تؤدم إىل التشتيت يف انتباه
التالميذ كشغلهم أبلواف بالغية كالصيغ اظتكررة يف كثَت من األبواب ،كذلك قد تصرفهم
عن اعتدؼ األساسي من دراسة البالغة .كينبغي على اظتعلم أف يعاًف مع تالميذه
اظتوضوعات البالغية يف ضوء فهمهم للغاية من درس البالغة ،فيقتصر على ما ىو
ضركرم لتحقيق ىذه الغاية .كعلى اظتعلم أف يكتفي ابإلشارة إىل ىذه األلواف الرئيسية
من غَت تعرض إىل ذكر أقسامها كتفريعاهتا.
اثنيا :كثرة القواعد .إف القواعد البالغية الكثَتة جتعل التالميذ يف حَتة كشك ،

كىم يسعوف أف حيفظوا التعريفات كالتقسيمات البالغية ،كأما االعتماد على اضتفظ
كاالستظهار أدل إىل صعوبة لديهم يف ىذه اظتادة ،كىم الديسوف الذكؽ األديب ،كاليفيد
يف تربيتهم كإنضاجهم .كأما طريقة حلها فعلى اظتعلم أف يقتصر القواعد الرئيسيةلكي ال
يكلف التالميذ .كينبغي للمعلم أف يكرر القواعد البالغية اليت علمها قبلها ليفهم
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التالميذ فهما دقيقا .كالتعويد على التدريبات كتطبيق القواعد البالغية .الهنال تؤيت إىل
الغاية اظترجوة إال بكثرة تطبيقها.
واثلثا :األمثلة البالغية .األمثلة البالغية اظتوجودة يف ىذا الشرح مأخوذة إما من

القرآف الكرمي ،أـ من الشعر كالنثر العريب ،كاالعتماد على أمثلة الكتاب كالتقييد بشرحها
كحتليلها كغالبا ما تكوف مكررة يف كثَت من الكتب البالغية ،كىذا ما ال يقف عند
التالميذ من اكتشاؼ ابرع أك خياؿ رائع .ككثَت من التالميذ ال يفهموف تلك األمثلة
كالسيما األمثلة من الشعر العريب.
كأما طريقة حلها فهي :اختيار اظتعلم األمثلة من القرآف الكرمي ألنو مصدر أسرار
البالغة كرتاعتا .كعلى اظتعلم أف يراعي اختيار األمثلة ابلًتاكيب السهلة الشائقة .كينبغي
للمعلم أف يقدـ اظتثاؿ الذم يرتبط ْتياهتم موافقا لألمثلة يف كتاب شرح عقود اصتماف.
ادلشكالت من جهة ادلخعلم
أوال :قلة االىتماـ ابظتادة ىي من أىم العوامل الذم يؤدم إىل اختالؼ قدرة
التالميذ على استيعاب البالغة .كالتالميذ الذين ال يفهموف ما ألقاه اظتعلم ،ضعفت
رغبتهم كاىتمامهم بتعلمو .كىذا جيعل صعوابت التالميذ يف درس البالغة .كأما طريقة
حلها فهي إبعطاء التشجيعات من اظتعلم إىل تالميذه عند تعلمهم ابلتبيُت عن أمهية
البالغة .كيعطي التدريبات أك التمرينات السهلة البسيطة ،لكي يشعركا أف البالغة مهمة
كسهلة.
اثنيا :عدـ كجود أنشطة التعلم خارج الفصل .على التالميذ أف يتعلموا يف كقت

غَت معُت من اظتدرسة ،لزايدة قوة الفهم للمواد اظتدركسة بعد انتهاء حصة التعليم يف
اظتدرسة ،كلكن كثَت من تالميذ ىذه اظتدرسة عتم أنشطة أخرل يف بيوهتم .كغالبا ىم
يتعلموف الستقباؿ اإلمتحاف فقط .كأما طريقة حلها ؼ على التالميذ أف ديارسوا ابلتعلم
ؽتارسة صحيحة ،كأف يرغبوا يف قراءة النصوص العربية ،كأف يكثركا القراءة كالتدريبات
كاظتمارسات ،كأف يفهموا القواعد البالغية فهما دقيقا .كينبغي للوالدين أف يدفعوا أكالدىم
إىل التعلم كاظتذاكرة يف بيتهم.
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اثلثا :صعوبة التذكؽ األديب .إف البالغة فن أديب ،ينضح الذكؽ ،كيذكى اضتس،
كليست من العلوـ اليت تشحذ الفكر ،أك تصقل العقل ،إبضافة من اظتعلومات كاضتقائق،
كليست من اظتواد اليت تتناكؿ مسئلتها ابلتصور العقلي ،أك القياس اظتنطقي ،فالطابع
الغالب عليها ىو الطابع الفٍت الوجداين ،كمن ىنا كانت صلتها ابألدب صلة كثيقة
(إبراىيم .)155 :0110 ،كقد تؤدم ىذه الدراسة إىل إخفاؽ البالغة كقصرىا عن
حتقيق غاايهتا من تكوين الذكؽ األديب يف نفوس التالميذ ،كتبيُت رتاعتا ،ككشف أسرار
ىذا اصتماؿ ،كيشعركا أف درس البالغة شيئ متكلف فيقفوف موقف اضتَتة كالشك يف
القيمة األدبية.
كأما طريقة حلها فعلى اظتعلم حُت يعرض النص األديب أف يناقش ما فيو من ألواف
بالغية ،كأف يتجو اجتاىا أدبيا خالصا .كزايدة عناية اظتعلم ابلكشف عن نواحى القوة
كاصتماؿ يف األمثلة البالغية .كاظتشاركة مع التالميذ مع دتكينهم من إظهار شخصيتهم
الفنية ،كذلك ابلتخفف من تدخلو تدرجييا حىت يستطيعوا فهم النصوص كتذكقها .كعلى
التالميذ أف ديارسوا ابلتدريبات يف فهم النصوص األدبية كتذكؽ رتاعتا.
رابعا :قلة فهم القواعد اللغوية .إف القواعد اللغوية ؿتوية كانت أـ صرفية عتا دكر
مهم للتالميذ قبل أف يغوصوا يف تدريس البالغة ،كال ديكن أف يفهموا النصوص األدبية
دكهنا .ككثَت من اظتتعلمُت يشعركف أبهنم اليفهموف القواعد اللغوية فهما كامال .فهذا ىو
سبب من أسباب صعوبة فهم النصوص االدبية عتم .كأما طريقة حلها فعلى اظتتعلم أف
يستويل القواعد اللغوية كيفهمها فهما دقيقا قبل االلتحاؽ بتعليم البالغة .كالتكرار يف
تعلم القواعد اللغوية ليذكر ما سبق من معرفاتو.
ادلشكالت من جهة ادلعلم
أوال :قلة إعطاء التدريبات كالتمرينات للتالميذ .من أساس تدريس البالغة إكثار
التمرينات البالغية ألنو ال يتحقق األغراض يف دركس البالغة إال إذا ُد ّرب التالميذ تدريبا
كافيا .كتقوـ ىذه اظتدرسة ابلتمرينات مرتُت فقط يف كل سنة .فهذه اضتالة تسبب إىل
ضعف اظتتعلمُت يف فهم األمثلة أك النصوص البالغية كتذكؽ رتاعتا.
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كأما طريقة حلها فهي :أف يعطي اظتعلم دترينات لتالميذه يف كل آخر حصة
التعليم حىت يشعركا أبهنم قد ظتسوا ركعة العبارة كتذكقوا رتاعتا أبنفسهم .كلكي تكوف
التمرينات جيدة مثمرة فعلى اظتعلم أف يراعي فيما يلي( :أ) أف تدكر التمرينات حوؿ
عبارات أك نصوص أدبية كاملة( .ب) أف يكوف الغرض من التمرينات اختبار الذكؽ
كاضتس الفٍت ،ال اإلظتاـ بقواعد البالغة( .ج) أال تقتصر التمرينات على النظرة البالغية يف
أبيات أك نصوص معينة ،بل جيب أف يكوف بعضها ىذه التمرينات تدريبا للتالميذ على
إنشاء الكالـ يف صورة بالغية ػتددة ،فهذا التدريب اإلنشائي ىو الغاية العملية لتدريس
البالعة (إبراىيم.)154 :0110 ،
اثنيا :قلة الرعاية كالتشجيع للتالميذ .إف رعاية اظتعلم لتالميذه عتا دكر مهم يف

ػتاكلة حتقيق األىداؼ اظترجوة ،كهبذه الرعاية جتلب اىتمامهم لعملية تعليم البالغة كتثَت
يف فهم ما يلقيو اظتعلم ،كابلعكس أف قلة الوعي من اظتعلم تسبب اظتلل لديهم يف عملية
ىذا التعليم .كأما قلة التشجيع تؤدم إىل ضياع شتاحة التالميذ كمللهم يف تعلم البالغة
ألف تعليم البالغة كتعلمها حيتاج إىل أعماؿ خاصة إلدراؾ القدرة على فهم األفكار
كالتذكؽ األديب لألعماؿ األدبية .كأما طريقة حلها ؼ ينبغي للمعلم أف يوفر الرعاية إىل
تالميذه .كأف يعطي اضتوافز التشجيعية إليهم ،ألف اظتعلم بال شك لو أثر كبَت كدكر مهم
يف تنمية الثقة يف نفوسهم.
ادلشكالت من جهة الوقت والطريقة الخعليمية
أوال :قلة حصة التعليم .إف عملية تعليم البالغة كتعلمها حصة كاحدة يف
األسبوع ،لكل حصة ستسة كسبعوف دقيقة .ىذا كقت قصَت لتعليم البالغة ألف ىذا
الدرس حيتاج إىل التفكَت كاالىتماـ كأعماؿ خاصة كعرض النصوص األدبية البليغة،
كاستنباط ما فيها من رتاؿ ،كإدراؾ مظاىر اصتماؿ يف النصوص األدبية ،كدتهيدا ظتناقشة
اللوف البالغي يف أمثلة النص ،كالكشف عن نواحي القوة كاصتماؿ يف التعبَت البالغي،
كجعلها كسيلة تعمل على تكوين الذكؽ األديب ،كغَتىا من األعماؿ األدبية ،كلذلك
حيتاج عملية تعليم البالغة كتعلمها إىل حصص كثَتة ،كلكن زايدة الوقت أك اضتصة
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لدركس البالغة ال ديكن كقوعها لكثرة اظتواد الدراسية األخرل اظتقررة يف ىذه اظتدرسة.
كأما طريقة حلها فعلى اظتعلم أف يستعمل الوقت أحسن ما ديكن .كينبغي للمعلم أف ال
يستهلك الوقت كاصتهد يف استنباط التعاريف .كللمتعلمُت أف يقوموا ْتلقة أك زكية لًتقية
مهارهتم ككفاءاهتم الفنية.
اثنيا :استخداـ الطريقة الرتيبية .يرتبط ؾتاح التعليم إىل حد كبَت بنجاح الطريقة،

كليست البالغة كالنحو من حيث صلتهما ابألدب ،ككذلك تعليمها ليس تعليما ؿتواي
يتوخي منو حفظ القواعد كتطبيقها ،كىذا ما تقوـ عليو الطريقة القياسية اظتتبعة حاليا يف
ّ
تدريس البالغة .ففيها ينتقل الفكر من القانوف العاـ إىل اطتاص كفق اظتبادئ العامة إىل
النتائج ،كاظتعلم فيها يذكر القواعد مباشرة موضحا ببعض األمثلة ،مث أتيت التطبيقات
كالتمرينات .كاظتتعلم يف ىذه الطريقة يتعود على احملاكاة العمياء كاالعتماد على غَته،
كتنعدـ لديو ركح االبتكار كإبداء الرأم ّترأة كصراحة (الدظتي كالوائلي.)025 :5761 ،
كأما طريقة حلها فهي :أف يستخدـ اظتعلم يف تعليم البالغة اترة ابلطريقة
االستنباطية اليت تعتمد على ذكر األمثلة أكال كمناقشتها ،مث استنباط القاعدة منها ،كاترة
ابلطريقة القياسة اليت تبدأ بذكر القاعدة أكال مث االتياف أبمثلة مناسبة للقاعدة .كأف يعتمد
تعليم البالغة على النصوص األدبية اصتيدة ،كأف يعٍت أكال بفهم ىذه النصوص فهما
يرد إليها البحث كالنظر ،الجتالء ما دتتاز بو من ألواف اصتماؿ الفٌت ،كأثره ىف
دقيقا ،مث ّ
ركعة األسلوب ،كإمتاع القارئ.
ادلشكالت من هيئة اإلدارة وادلؤتسسة
لكل اظتؤسسات ىيئة اإلدارة كاظتؤسسة أم شخص أك رتاعة أك منظمة أك نظاـ
يؤثر يف نتائج اظتشركع أك ديكن أف تتأثر األعماؿ على اظتشركع ،كعتم أتثَت كبَت يف ؾتاح
اظتشركع .كأما أصحاب اظتصلحة يف ىذه اظتدرسة ىم صتنة اظتدرسة كرئيس اظتدرسة
كالوالدكف ،كاظتؤسسة .كتكوف ىذه اظتدرسة حتت ظالؿ مؤسسة "قدسية" الًتبوية
اإلسالمية قدس ،فطبعا تتعلق سياسات اظتدرسة عليها ،كالتقريرات كالتعيينات يف اظتدرسة
كحىت تقرير اظتواد الدراسية كالكتب التعليمية ،كقررت اظتؤسسة أف اظتواد الدراسية احمللية
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تستخدـ الكتب التعليمية اليت ّقررىا اظتشايخ منذ أكؿ قياـ ىذه اظتدرسة الستفادة من
بركاهتم .لذلك فيعتمد رئيس اظتدرسة كاظتعلموف على استخداـ الكتب اظتقررة يف اظتواد
الدراسية احمللية ،ككذلك استخداـ كتاب "شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف"
للشيخ جالؿ الدين السيوطي يف تعليم البالغة ،كلكن يشعر التالميذابلصعوبة يف
تعلّمهذا الكتاب.
موافقا لتلك اضتالة فينبغي عتيئة اظتدرسة كاظتؤسسة أف تعطي االىتماـ كالرعاية
لًتقية مهارة التالميذ ككفاءاهتم كتقويتهم يف فهم الكتب التعليمية .ككثَت من التالميذ يف
ىذه اظتدرسة متخرجوف يف مدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية (نفس اظتؤسسة) ،قبل أف
يلتحقوا مبدرسة قدسية الثانوية اإلسالمية ،كقد تعلّموا كتاب جوىر اظتكنوف عندما يكونوا
يف اظترحلة الثانوية ،فإف اجتهدكا يف دراسة البالغة يف ىذه اظترحلة فيشعركا ابلسهولة كتزيد
معرفاهتم .لذلك فاالىتماـ من أصحاب اظتصلحة يف كل مراحل التعليم سواء كانت يف
اظتتوسطة أـ يف الثانوية مهم لتحقيق الغاايت اظترجوة.
ادلشكالت من انحية ادلصادر ادلالية للمارتسة
إف التمويل اظتايل مصدر من مصادر اطتَتات الذم يؤدم إىل فعالية إدارة الًتبية.
كىذا التمويل جزء من األجزاء اظتقررة يف تنفيذ عملية التعليم كالتعلم ،ألف كل األنشطة
التعليمية حتتاج إىل اظتصارؼ .كتكوف مصادر دتويل ىذه اظتدرسة من الرسم التعليمي،
كاظتساعدة التشغيلية اظتدرسية ،كالوزارة الدينية ،كاحملسنُت كغَتىا .كلتنمية اظتدرسة
كتسهيالهتا ككسائلها التعليمية كلًتقية اظتعلم اظتهٍت كترقية إؾتاز اظتتعلم ،حتتاج إىل صندكؽ
التنمية أكثر فأكثر ،لذلك على اظتدرسة أك اظتؤسسة أف تقدـ الربامج اصتذابة كحتسن
تصميمها مث تقًتحها إىل اضتكومة أك الشركات كي تؤدم اطتدمة عتذه اظتدرسة ،كعلى
اظتدرسة أف تتمكن من تنظيمها كختطيطها كإقامتها كتقييمها كتكافلها للحكومة أك
الشركات أك اجملتمع.
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ادلشكالت من أتثري تسياتسة احلكومة
ثنائية إدارة الًتبية بُت اظتدارس حتت إشراؼ كزارة الًتبية الوطنية كاظتدارس حتت
كزارة الدينية تؤدم إىل التمايز كالتفريق يف االىتماـ كالتدمَت اإلدارم كالتمويل اظتايل كاظتواد
الدراسية كالوسائل التعليمية كتسهيالهتا كغَتىا ،كلكن تتساكم منزلتها كمرتبتها .ككذلك
اظتناىج الدراسية يف اظتدارس اإلسالمية ال بد أف تتساكم مع اظتدارس الرشتية اضتكومية،
كيزيد عبئان على اظتدارس اإلسالمية ،من طرؼ كاحد عليها أف تصلح مستول تربيتها يف
العلوـ العامة ،كمن طرؼ آخر كمؤسسة تربية اإلسالـ عليها أف حتافظ تعليم العلوـ
الدينية كترقيتها .لذلك ،فاظتناىج الدراسية اظتستخدمة يف ىذه اظتدرسة ىي اظتناىج اليت
قررهتا كزارة الدينية كاظتناىج الدراسية احمللية اليت قررهتا اظتدرسة ،كاظتناىج الدراسية
اظتستخدمة يف ىذه اظتدرسة تتكوف من  % 43من العلوـ الدينية ك %13من العلوـ
العامة .كتلك اضتالة تؤدم إىل نقصاف حصة الوقت يف تدريس العلوـ الدينية أكاظتواد
التعليمية احمللية اظتقررة للمدرسة.
كأما احملاكالت ضتلها ففيما يلي  )5( :على اظتدرسة أف تتمكن من استعماؿ
األكقات كختطيطها كتنظيمها كفقا للمواد الدراسية فيها )0( .على ىيئة تنفيذ الًتبية أف
يهتموا ابلتسهيالت كالوسائل التعليمية اظتطلوبة للمدرسة كالكتب التعليمية كاظتعمل
كاظتكتبة كغَتىا )0( .كأف خيططوا كينظموا طريقة جتنيد اظتدرس اظتهٍت يف غتاؿ الًتبية.
( )1على اضتكومة أف هتتم ابظتدارس اإلسالمية اىتماما كبَتا ،كختفض التمييز يف اجملاؿ
اظتيزاين بُت اظتدارس حتت إشراؼ كزارة الًتبية الوطنية كاظتدارس حتت كزارة الدينية)2( .
إعطاء الفرصة للمجتمع كي يشاركوا يف تنفيذ تربية اإلسالـ ،كمراقبتهم كعنايتهم يف تنمية
اظتدرسة كترقيتها.
اخلالصة
بناء على البياانت السابقة يستنبط الكاتب أف اظتشكالت يف تعليم البالغة
ابستخداـ كتاب "شرح عقود اصتماف يف علم اظتعاين كالبياف" يف مدرسة قدسية الثانوية
االسالمية قدس حتتوم على اظتشكالت الواردة من اظتواد الدراسية ،كمن جهة اظتتعلم
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كاظتعلم ،كمن جهة الوقت كالطريقة ،ككذلك اظتشكالت اليت تؤديها العوامل اطتارجية مثل
دكر أصحاب اظتصلحة كاظتصادر اظتالية للمدرسة كأتثَت سياسة اضتكومة.
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