الباب الثانى
نبذة عن تاريخ معهد المخلصين الحديث ومعرفة عوامل تربيته
الفصل األول  :لمحة تاريخية عن معهد المخلصين الحديث
 .1موقف تاريخ الم عهد وموقعه
ىناك حاجة ماسة إُف وجود مؤسسة تعليمية مثل ىذا اَفعهد يف وسط اجملتمع ،وخاصة إذا كان
الناس الذين يقيمون يف مقر اظتدرسة بعيدة جدا عن قيم التعليم أو الدين .بناء على ىذه اضتقائق ،كانت
مؤسسة اظتخلصُت بواسطة مؤسسها السيد اضتاج ػتمد أريب أسس معهدا الوا قع ىف الشارع ميدان -
تاؾتونج موراوا كم 12،5 .قرية باؾتون ساري ،تاؾتونج موراوا ،ديلي سَتدانج.
ت تسميتو "باظتخلصُت" يف عام  ،1997كثَت من الفوائد اظترجوة من
منذ تأسيس اَفعهد الذى ًب
قبل اظتجدتع اظتسلم حول اَفعهد على الوجو اطتصوص واجملتمع بشكل عام.
معهد اظتخلصُت اضتديث من خطوط العمل الىت ًب تطويره من قبل السيد اضتاج ػتمد أرىب
(تويف االربعاء  22يونيو  )2005يف ميدان سومطرة

الشمالية ،على أساس

االمتنان إُف اهلل،

وارتفاع الدافع والصرب واالستقالة ،بدءا من األعمال البسيطة والصغَتة ،مث إعداد ػتل لبيع الكتب الىت
تًب غتهزة اظتطبعة ،مث ينمو ويتطور إُف تاسيس شركة ماجو ميدان جيبتا  ،فندق جارودا

ببلزا وفندق جارودا سيًتا ،اظتستشفى العام بَتماتا بوندا واظتستشفى االختصاصى بوندا ،مث أسست
اظتؤسسة االجتماعية ،وىي تأسيس مؤسسة اظتخلصُت يوم االثنُت 12 ،أغسطس .1996
تأسس معهد اظتخلصُت اضتديث ىف التاريخ  7مارس  1997اظتوافق  27شوال  1417ه،
مسجل يف ميثاق الوزارة الدينية منطقة ديلي سَتدانج رقم :
ك د3/0201 .ب/ف ف ،2006/16/00.7.وافتتح ه رشتيا من قبل وزيرالتنسيق لؤلشعة اضتاج أزور أنس على
أرض الوقف ألسرة مؤسسة اظتخلصُت بوسع  30،000مًت ،وازداد  15،000مًت يف عام .2000
عُت ألول مرة اٌفاج ػتمد أرىب أخاه اٌفاج ألفيان أرىب كناظر أراضي الوقف ورئيس اظتؤسسة إُف
مبىن اظتدرسة واظترافق التعليمية ،و اظتسكن ظتدير اظتعهد
أن توىف سنة  ،2001حيث إنو بٌت تدركتيا ا
والدارسين واظتسجد.
يف العام  2005-2001كانت إدارة معهد اظتخلصُت اضتديث حتت قيادة السيد دوىن عرفان
ألفيان (ولد اظتتوىف ألفيان أرىب) كسكريًت اظتعهد مث وصت اظتؤسسة السيدة اضتاجة رزتواتى أرىب (ابنة
الراحل اضتاج ػتمد أرىب) كمنسقة العمليات.
 .2أمال المعهد
يفتو و يتطور حىت أصبح معهد التعليم اإلسبلمي يف ميزان اإلنتان والعلوم واألعمال اطتَتية .
وتستند الرؤية اظتذكورة أعبله إُف الوعي بأن اإلسبلم يعلم االلتزامات ومطلوبات العباد ؿتو

اطتالق ه ى العبادة وػتاكاة النماذج ىو النيب ػتمد صلى اهلل عليو وسلم

الذي بعث

لتحقيق مهمة حتسُت آداب ذروة العلم متوازنة مع اإلنتان و اظتعاملة اصتيدة الىت من شأهنا
أن الرجل اظتثاِف ضتالة اإلنسان.
 .3مهمات الم عهد
مع أمال تستند على ما سبق ،وضع بعد ذلك معهد اظتخلصُت اضتديث اظتهمة التالية :
جيل ذوى البصَتة واظتعرفة ،والتفكَت الذكية الىت تستند إُف القرآن واضتديث.
 )1إعداد األ ا
 )2تأسيس روح الفردية والرعة والنبيلة.
 )3تشكيل اظتوارد اإلنسانية ،واَفسؤولية ،واحملبة الصادقة.
.1

أغراض المعهد
يهدف معهد اظتخلصُت اضتديث إُف إنشاء :
 )1اظتؤمنون قادرين على أن يكونوا دعاة دتشيا مع كلمة اهلل  :وما كان اظتؤمنون لينفروا كافة فلوال
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ىف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم لتذرون.
(التوبة )122 :

 )2عبد صاٌف هلل فرديا واجتماعيا ،كما ىو موضح يف القرآن الكرًن  ... :أن األرض يرثها عبادى
الصاضتُت( .األنبياء )105 :
 )3جيل قوي من خبلل توفَت اظتهارات األساسية باظتعرفة واظتهارات واظتواقف وفقا لتقدم السن،
وتوفَت اضتياة واظتعيشة ،وذلك دتشيا مع كلمة اهلل  :وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعفاء( .النساء )9 :
 .5برامج مميزة فى المعهد
بعض الربامج اظتمتازة الىت تنفذ حاليا ىي :
أ .برنامج حفظ القرآن
عمق الطفولة اظتبكرة وحدة الًتبية قادرة على حفظ السورة

القصَتة ،ومن الدرجة االبتدائية

حفظ اصتزعم ،وحفظ ستة أجزاء من القرآن كشرط مطلق للدرجىت اإلعدادية والثانوية ىف ؾتاح دراسة
الطلبة.
ب .منهج متكامل ومتوازن
رتيع اظتستويات وحدة التعليم يف معهد اظتخلصُت اضتديث باستخدام منهج متكامل (اظتتكاملة) والتوازن
بُت التعليم الديٍت والعلوم الىت لديها نفس أجزاء واسعة لتعبئة
ج .تأىل األنشطة

القيم الروحية والفكرية والعاطفية.

رتيع األنشطة يف معهد اظتخلصُت اضتديث ؼتتلطة بشكل منهجي

لدعم ميزان النموذج (اصتمعية

التعليمية واضتلقة والدعوة وتدريب اطتطابة و الكشافة ورياضة اصتسم وجولة دراسية وفنون الدفاع عن
النفس والقيادة والبساتُت).
 .6استنتاج التعلم
استنتاج تعلم الدارسون على أساس قيمة اليومية والشهرية ،وفصل دراسي يف منتصف الفصل الدراسي.
استنتجت القيمة اليومية من اظتشاركة ،والدافع لتعلم الدارسون ودرجات االختبار الىت قدمها اظتعلم ون
يف عملية التعلم.
االستنتاج الشهري اظتنجز بعد

كل نقاش

حول مواضيع

رئيسية من مادة الدرس

.

استنتاج منتصف اظتدة ىو اختبار عام أجري بطريقة متكاملة من أجل اختبار مراقبة اصتودة لكل موضوع
الدرس.
عقد

اختبار

الفصل الدراسي

رشتيا

باستخدام جهازي

نظام

االستنتاج

االمتحان الشفوي واظتمارسة َفواد اللغة ،وحتفيظ القران و العبادة ،وغَتىا من العلوم.
االمتحان التحريرى صتميع اظتوضوعات.
على الطالب الذى

َف يتم اختباره

خبلل

االمتحان

ىناك حاجة الختاذ تكرار االختبار مع البدائل اظتختلفة على النحو التاِف :

الشفهي وا لتحريرى

:

 )1عقب مشولية التعلم
 )2يلخص اظتوضوعات ًب تدريسها
 )3اشراك إعادة االختبار
 )4اعطاء مهمة فيما يتعلق مبوضوع اختبارىا.

 .7برنامج التعليم خارج المناهج الدراسية
 )1عملية تنظيم التعليم
 )2تعليم فنون الدفاع عن النفس (القيادة اإلقليمية للرعاية البصمية اظتقدسة – سومطرة الشمالية)
 )3تعليم تالوة القرآن الكرًن
 )4توجو الصحافة وتدريب الكتابات العلمية
 )5التدريب اظتوسيقى ،وفرقة طبل ،واطتط العريب والدتثيل.
 )6تدريب نشاط اللغة العربية واإلؾتليزية
 )7التدريب الرياضي (كرة القدم وكرة الريشة وكرة السلة وتنس غَتىا)
 )8اٌفركات الكشفية
 )9تدريب اطتطا ةب باللغة العربية واإلندونيسية واإلؾتليزية

األنشطة اليومية
األنشطة

الساعة
04:00

إستيق ظ الدارسُت وصبلة التهجد ىف كل غرفة
ا

05:00

صبلة الصبح واستقبال اظتفردات العربية واإلؾتليزية

06:00

االستحمام واإلفطار

07:30

تسجيل يف فئة التعليم الرشتي

10:00

صبلة الضحى يف كل الصف

12:40

صبلة الظهر

13:30

غداء

14:30

الذىاب إُف النشاطات اَفسائية

15:30

صبلة العصر

16:30

رياضة الفنون والتنمية

18:00

صبلة اظتغرب وحتفيظ القرآن

19:30

عشاء

20:00

صبلة العشاء

20:30

طاباظتنربية
تدريب اٍف ة

22:00

إسًتاحة

األنشطة األسبوعية
األيام
اإلثنُت
ليلة اإلثنُت

األنشطة
الربنامج الزراعة ومصائد األشتاك والبناء وااللكًتونيات
ؽتارسة اطتطب اإلؾتليزية

الثبلثاء

تدريب تبلوات القرآن الكرًن

األربعاء

ؽتارسة فنون الدفاع عن النفس

اطتميس صباحا

ػتاضرة

اطتميس هنارا

اَفمارسة الكشفية

ليلة اطتميس

تدريب اطتطابة باللغة اإلندونيسية

اصتمعة

تعليم اللغة اإلؾتليزية والعربية

السبت

التدريب على الصحافة

السبت هنارا

تدريب اطتطابة باللغة العربية

األحد صباحا

احملادثة اإلؾتليزية واظتمارسة الرياضية

األحد هنارا

اظتذاكرة العامة

 .8دور خريجى المعهد
خركتي معهد اظتخلصُت اضتديث اظتدرجة يف رابطة أ سرة معهد اظتخلصُت ال تزال يف ػتاضرة يف جامعة
األزىر بالقاىرة ،ومعهد باندونغ للتكنولوجيا  ،واًفامعة احملمدية سومطرة الشمالية ،واصتامعة اإلسبلمية
سومطرة الشمالية ،و جامعة سومطرة الشمالية ،وجامعة إدارة الشؤون الداخلية واضتكومية.
الفصل الثانى  :عامل غاية تربية المعهد
ان غاية تربية اظتعهد ىى تأىيل الدارسُت على أن يصبحوا :
 )1مؤمنين قادرين على أن يكونوا دعاة إلعبلء كلمة اهلل.
 )2عبدا صاضتا هلل فرديا واجتماعيا.
قوي من خبلل توفَت اظتهارات األساسية
 )3جيال ا
وتوفَت اضتياة واظتعيشة.
ظاهرة أهداف التعلم بمعهد المخلصين الحديث

باظتعرفة واظتهارات واظتواقف وفقا لتقدم السن،

ىنا بضعة ؽتارسة خصوصا على تعلم اللغة العربية اليت كانت موجودة على اإلطبلق ،على سبيل
اظتثال يف معهد اظتخلصُت اضتديث .وذكر أن الغرض منو ىو:
 )1اضتد األدىن ،نتكن للدارسُت التواصل أو احملادثة باللغة العربية اليومية.
 )2نتكن للدارسُت الكتابة واإلنشاء وغَتىا من األنشطة باللغة العربية .
 )3نتكن للدارسُت فهم وتطوير وؽتارسة الدين اإلسبلمي من خبلل قراءة األدب يف اللغة العربية.
الغرض من تعلم اللغة العربية يف األماكن اليت ىي خاصة لتعليم اللغة العربية ،مثل الدورات ،وفرزىا يف
كثَت من األحيان إُف ثبلثة مستويات ،وىي :
 )1اظتستوى األول ىو أن يكون قادرا على التحدث باللغة العربية إكتابيا.
 )2اظتستوى الثاين ىو أن يكون قادرا على فهم اللغة العربية مع قواعدىا.
 )3اظتستوى الثالث ىو أن يكون قادرا على قراءة الكتب الصفراء ،و

تررتة الكتب العربية إُف

اإلندونيسية والعكس بالعكس.
ىناك تشابو أغراض هبدف تعلم اللغة العربية يف اَفعاىد  ،والذي يبدأ بالناطقة مهارات بسيطة بقدر
اإلمكان دون اعتبار لقواعد اللغة ،وىو ما يسمى يف احملادثة العربية اليومية  ،مث زرع صبلحية اللغة العربية
مع إيبلء االىتمام لقواعد اللغة ،ومن مث نستطيع أن نتوقع على الدارسين اظتستوى النهائي من االستفادة
من اللغة العربية لتعميق معرفتو للدين من خبلل قراءة الكتب الدينية باللغة العربية.

ومن اظتتوقع حبلول فهم العلوم الدينية أن ال د ارس نتكن أن ًنارسو وىذا ىو ،يف هنايات أىداف تعلم
اللغة العربية أو الغرض الرئيسي ىو عملية استكشاف لدين اإلسبلم  .أما يف اصتامعة ،فإن تعلم اللغة
العربية يهدف إُف تلبية احتياجات التعليم العاِف يف حد ذاتو ىو يف حاجة كبَتة يف القدرة الناطقة
بالعربية تنشط لصاٌف العاَف العلمية و الدبلوماسية بُت أعضاء ىيئة التدريس أوغَتىم.
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الفصل الثالث  :عامل المدرسين
دور اظتعلمُت يف التعلم ىو اظتهم ،ألن تأثَت اظتعلم قد جعل ال فصل حيا و نشيطا .وذلك
ألن العوامل واستخدام وسائل أو أساليب للتعلم غتموعة متنوعة من وسائل اإلعبلم.
يعترب ىذان العامبلن
وجدت

يف اآلونة األخَتة

لتحديد مدى ؾتاح
الكثَت من

اظتعلمُت يف تقدًن اظتواد الدراسية

معلمى

اللغة

العربية اليت

.

ال تزال

باستخدام طرق التعلم التقليدية ،واظتعلمُت ىم أقل دتكُت اظتعلمُت استخدام الوسائل التعليمية
أقل إبداعا يف إدارة تعلم اللغة العربية ،وبالتاِف فإن

الطبقة أصبح أقل حيوية ومثَتة لبلىتمام  ،ال

تعطى الفرصة للدارسُت لتطوير قدراهتم اإلبداعية وكأن الطالب ىو فقط ككائنات بدال من
اظتوضوعات.

 1سعيد ىف الدارين ،استراتيجية تطوير تعلم اللغة العربية ( ،سورابايا :جوىر ،)2006 ،ص.7-3 .

مطلوب إُف كل مدرس واألخص مدرس اللغة العربية لتطوير القدرة على استخدام ؼتتلف
أساليب وطرق التعلم يف التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية  .وبالتاِف مهارة وقدرة اظتعلمُت يف
اختيار وتنفيذ الطرق والوسائل التعليمية اختبار الواقع.
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إن رتيع اظتدرسُت الذين يدرسون يف معهد اظتخلصُت اضتديث كانوا متخصصُت بعلومهم وفقا
لتعليم العلوم وكانوا قد عربوا من قبل ،وىو الدعم الذي يقدمونو لعملية التعليم والتدريس يف اَفعهد
اظتذكور.
يؤخذ عادة مواد خاصة لتعليم اللغة العربية ورتيع فروعو ،والرعاية من قبل اظتعلمُت الذين
درسوا يف اَفعاىد اإلسبلمية ،مثل من معهد الًتبية اإلسبلمية اضتديثة دار السبلم كونتور  ،و معهد دار
العرفة ،و معهد الروضة اضتسنة وحىت بعض الذين درسوا يف جامعة األزىر بالقاىرة.
أما عدد اظتدرسُت الذين يقومون بالتدريس يف معهد اظتخلصُت اضتديث

ىناك  18معلم ا

مدرس ن اللذ ان ال يزا الن يف
ا
الذين قد أكملوا اظتستوى التعليمي اصتامعية  /الطبقات ( )1وىناك فقط
مرحلة من احملاضرات ،والقائمة التالية من اظتعلمُت الذين يعلمون يف معهد اظتخلصُت اضتديث يف العام
الدراسي 2012-2011

:

 2تارما ،ادارة تعلم اللغة العربية بالطريقة السياقية فى المدرسة المتوسطة الحكومية جومابولو( ،رسالة اظتاجستَت ،اصتامعة احملمدية بسوراكرتا ،)2006 ،ص.5-4 .

الرقم

اسم المدرس

محل وتاريخ الميالد

التربية

الوظيفة

1

2

3

4

5

تيجال،

1

أمَت باناتاجاما

2

هنويان

3

سليمان

4

أنور األيوىب

5

خَت األمر

1

2

3

6

سوجيانتو

باؾتون ركتو،

 3سبتمرب 1968
بركتُت،
 15مايو 1967
ألو ايتم،
 20أكتوبر 1980

اصتامعة االسبلمية

رئيس اظتعهد

االىلية سومطرة

مدرس الفقو

اصتامعة االسبلمية

مدرس الًتبية الوطنية

اضتكومية سومطرة
الشمالية
اصتامعة االسبلمية

مدرس

سومطرة الشمالية

 .1العقيدة
واألخبلق
 .2التوحيد

تاؾتونج موراوا،
 13سبتمرب 1975
تاؾتونج موليا،
 14مارس 1981

 31ديسمرب 1977

اصتامعة االسبلمية

مدرس

اضتكومية سومطرة

القران واضتديث

الشمالية
اصتامعة االسبلمية
األىلية ميدان

مدرس التفسَت

4

5

اصتامعة االسبلمية

مدرس اصتهاز اإلُف

اضتكومية سومطرة

للثانوية

الشمالية

تاؾتونج موراوا،

7

عبد الكرًن

8

سبلميت ويدودو النكات،

أثناء الدراسة اصتامعية

للمتوسطة

 22سبتمرب 1991
اصتامعة االسبلمية

 27يوليو 1970

مدرس اصتهاز اإلُف

األىلية االخبلص

دايرى سيديقاالنج

مدرس
 .1اللغة االؾتليزية
 .2الًتبية والتعليم
 .3الببلغة

9

ػتمد عمران

باه بوطانج،

رشيدى

 27ديسمرب 1976

 10كارتيقا برابودى
أوتاما
1

تاؾتونج تَتام،
 19مايو 1985

2

 11فطرياىن باروس

اصتامعة االسبلمية
اضتكومية سومطرة
الشمالية

 25أغسطس

الفقو للثانوية

جامعة مسلم نوسانتارا

مدرسة

 -ميدان

اللغة األندونيسية

4

3
بيتاىن جايا،

مدرس

اصتامعة االسبلمية

5
مدرسة الرياضيان

سومطرة الشمالية

1981
 12ميمونة سَتكتار

تاباك كودا،

معهد تكنولوجيا ميدان

اظتتكاملة

 24نوفمرب 1978
 13ىيلينا قمرية

لوبوك باكم،

مدرسة العلوم الطبيعيبة

جامعة سومطرة
الشمالية

مدرسة

العلوم

 6ديسمرب 1980

االجتماعية
اظتتكاملة
اظتعهد العإُف االسبلمى

 14ناىن ترى وحيوىن ميدان،
 8فرباير 1972
 15نور حسنة

دار العرفة

اصتامعة االسبلمية

جاكرتا،
 15أغسطس

اضتكومية شريف ىداية

مدرسة التجويد

مدرسة الًترتة

اهلل

1972
وهذه قائمة من اظتعلمُت الذين يدرسون مادة اللغة العربية وفروعها يف معهد اظتخلصُت اضتديث
السنة الدراسية 2012-2011

:

الرقم

اسم المدرس

محل وتاريخ الميالد

التربية

الوظيفة

1

2

3

4

5

1

أزتد شكرى

2

ػتف الدين

سوؾتاى بوتيو،
 10سبتمرب 1976
اينجُت جايا،

اصتامعة االسبلمية

مدرس اللغة العربية

االىلية سومطرة

للمتوسطة

اصتامعة االسبلمية

مدرس احملفوظات

االىلية سومطرة

 19أبريل 1987
3

زتدا ىراىاف

سامبيل-بيل،
 25مايو 1989

معهد الًتبية االسبلمية

مدرس

اضتديثة دار السبلم

 .1اظتطالعة

كونتور

 .2النحو
 .3الصرف

الفصل الرابع  :عامل الدارسين
كان الدارسون الذين درسوا يف معهد اظتخلصُت اضتديث يأتون من مدن ومناطق ؼتتلفة يف
سومطرة الشمالية  ،مثل من اتشيو ،و ميدان ،و تاؾتونج موراوا  ،ولوبوك بقام ،وسَتدانج بيداجاى،
وبَتباوؾتان ،و تيبينج تينجى ،ومباتانج سينتار  ،وبادانج سيدمبوان ،ورانتاو بَتابات ،وسيديقاالنج،
وتاؾتونج باالى.
باإلضافة إُف الدارسُت الذين يعيشون داخل اظتعهد  ،كما أن ىناك بعض الدارسُت الذين كانوا
يعيشون خارجه اظتعروف باسم دارسى اٍف فافيش ،والعدد اإلرتاِف لل دارسُت الذين درسوا يف معهد
اظتخلصُت اضتديث للسنة الدراسية

2012-2011

اظتدرسة اظتتوسطة :
الفصل األول :

 20دارسا و دارسة

الفصل الثاىن :

 13دارسا

دارس ودارسة تتكون من :
ىناك  74ا

الفصل الثالث :

 17دارسا و دارسة

اظتدرسة الثانوية :
الفصل األول :

 6دارسون ودارسات

الفصل الثاىن :

 7دارسون ودارسات

الفصل الثالث :

دارس
 11ا

أما حالة الدارسُت

من ناحية االقتصاد ،فنتكن ا العتبار أنه ما يقرب من رتيع الدارسين يأتون

من منتصف إُف اـتفاض اظتستوى ا إلقتصادي ،كما ىى ظهرت من دفع الرسوم الدراسية الروتينية
للدارسُت

التأخَت

الذين يعانون من

.

ومن الناحية اإلجتماعية ،كان معظمىم يأتون من األسر اليت متناغم ،وىناك أيضا الدارسون
اآلخرون الذين يأتون من عائبلت اليت ىي أقل متناغم ،اليت نتكن أن ينظر إُف ىذا من سلوك وآداب
السلوك اليت وجهت منذ أن بدأ الذين يعيشون يف اظتعهد.
خاصة بالنسبة لل دارسات الىت كان

غتموعها  7دارسات  ،فإهنن ال يعشن داخل اظتعهد

أسباب ،من بُت أمور أخرى ىى :
َ )1ف تشتح اَفؤسسة صتواز سكون الدارسات داخل اظتعهد
 )2عدم توافر مسكن خاص للدارسات
 )3إن عددىن ال يزلن قليلة

لعدة

 )4عدم توافر اليد العاملة بُت مقدمي الرعاية من النساء.

الفصل الخامس  :عامل المنهج الدراسى
أ .البرامج ومستويات التعليم
من أجل مواصلة حتسُت وتعزيز معهد اظتخلصُت اضتديث وصقل

رؤيتها

ورسالتها وأىدافها وًبييزىا ،ووفقا لنية مؤسسه اظتقدسة ،كان معهد اظتخلصُت اضتديث قائما برعاية بعض
الربامج التعليمية ،من بُت أمور أخرى :
التعليم يف الطفولة اظتبكرة (مرحلة الطفولة اظتبكرة)
منذ أوائل برامج التعليم يف مرحلة الطفولة باعتبارىا عملية إحاطة اصتمهور حول أساسيات
اإلسبلم .وتدعم ىذا الربنامج مباشرة من قبل مؤسسة لجملتمعات احملرومة.
 -1روضة األطفال

رياض األطفال اإلسبلمية الىت تضع االنسجام العاطفي والذكاء واظتهارات الىت سجلت عن طريق
إدارة وزارة شؤون الدين حتت رقم التشغيل .161 121 020 012 :

 -2المدرسة االبتدائية
مدرسة إبتدائية مع النظام اظتدرسي

اليومى  ،مسجلة يف وزارة الشؤون الدينية مع

مثيبلهتا األرقام اإلحصائية  .027 010 121 112 :وضعت اظتدرسة اإلبتدائية اظتخلصُت برنامج
منتظم ( 6سنوات فًتة الدراسة) ،والتسارع ( 5سنوات فًتة الدراسة).
 -3المدرسة المتوسطة
تقف اظتدرسة ا ظتتوسط ة األىلية اظتخلصُت مع مستوى الناشئُت يف عام  2006مسجلة يف
وزارة الشؤون الدينية م ع الرقم اظتيثاق  :ك د/5/01/02 .ف ف ،2006/242/00.5.والرقم
اإلحصائي  ،169 121 020 212 :وحصل على اعتماد مستويات معًتف ىف عام 2001.
 -4المدرسة الثانوية

بنيت اظتدرسة ا لثانوية مبعهد اظتخلصُت اضتديث مع

مستوى اظتدرسة الثانوية يف عام

 2006والىت ًب تسجيلها يف مكتب إدارة الدين مقاطعة سومطرة الشمالية رقم  :ك و-5/02.د/ف
ف2006/2128/03.2.

ب .المنهج الدراسى
قام معهد اظتخلصُت اضتديث مب

هنج متكامل ومتوازن حيث أنو وحد اظتواد الدراسية من قبل

الوزارة الدينية مع األخذ جبميع اظتواد الدراسية من معهد الًتبية اإلسبلمية اضتديثة دارالسبلم كونتور.
رتيع اظتستويات وحدة التعليم يف معهد اظتخلصُت اضتديث باستخدام
منهج متكامل (اظتتكاملة) والتوازن بُت التعليم الديٍت والعلوم الىت لديها نفس أجزاء واسعة لتعبئة
الروحية والفكرية والعاطفية.
الفصل السادس  :عامل الطريقة
أ .بعض أساليب تدريس اللغة العربية
األسلوب ىو الطريقة الىت يتبعها الفرد ىف التعبَت عن أفكاره ومشاعره .والناس ىف التعبَت عن
أفكارىم ختتلف أدواهتم وتتعدد وسائلهم ،فاظتثال كتعل اضتجر أداة ،والرسام يتخذ من الزيت وسيلة،

القيم

واظتوسيقى كتعل من الصوت معربا ،واألديب يتخذ من األلفاظ والكلمات طريقا تسَت فيو قافلة فكرتو
حىت تصل إُف غايتها وىدفها من نفوس الناس ومشاعرىم .والناس ىف التعبَت عن أفكارىم باأللفاظ
والكلمات اليتبعون خطة واحدة والمنهجا ػتددا ،وإفتا متتلفون ىف ذلك وفق استعداداهتم اطتاصة
وحسب احتياجات اظتوضوعات الىت يعاصتوهنا واظتعاىن الىت ختطر أذىاهنم عنها وظروف البيئة الىت يعيشون
فيها وؿتو ذلك.

3

وفقا ليوسف الطيار يف كتابو أسلوب تدريس الدين و اللغة العربية ىناك عدة طرق
لتدريس مواد اللغة العربية ،وىي :
 .1أسلوب المحادثة :
ىذا ىو وسيلة لتقدًن ىذا اظتوضوع من خبلل إشارة اظتتعلمُت إُف احملادثة اَفباشرة حول احملتوى
الذي يتم تدريسو ،فإنو يبدأ مع كلمات أو عبارات يف األنشطة يف كل يوم ،وتنطبق على السهل.
 .2أسلوب القراءة :
الراءة حيث
ىذا ىو وسيلة لتقدًن ىذا اظتوضوع باللغة العربية حسب األولوية األوُف على النحو ق
قام اظتعلم أوال قبراءة موضوعات القراءة  ،أو أن يعُت مباشرة الدارسين لقراءة اظتوضوع كتري تدريسها.

 18ػتمد غفران زين العاَف ،البالغة( ،فونوروكو :مطبعة دارالسبلم ،)2006 ،ص.9-8 .

 .3األسلوب النحوي :
ىذا ىو وسيلة لتقدًن ىذا اظتوضوع عن طريق حفظ قواعد اللغة العربية أو يف قواعد اللغة العربية
األمثلة

مع

الفعلية

وفهمها

بسهولة

.

 .4أسلوب الترجمة :
ىذا ىو وسيلة لتقدًن ىذا اظتوضوع عن طريق تررتة األدب العريب إُف متعلمي اللغة اليومية،
وكتب أن يفهم بسهولة وفهمها من قبل اظتتعلمُت أنفسهم.
ومن تاريخ تطورىا ،كانت طرق تدريس اللغة متنوعة للغاية  .وفقا ل وليام ميكى الفرنسي ىناك
 15نوعا من أساليب تدريس اللغة ،وه ى:
.1

الطريقة اظتباشرة

.2

الطريقة الطبيعية

.3

النفسي
ة
الطريقة

.4

الطريقة الصوتية

.5

طريقة القراءة

.6

النحوي
ة
الطريقة

.7

طريقتى الًترتة والنحو

.8

طريقة الًترتة

.9

نتقائي
الطريقة اال ة

.10الطريقة الوحدة
.11طريقة مراقبة اللغة
.12طريقة الحتفيظ
.13طريقة اَفمارسة والنظرية
.14الطريقة اظتتشاهبة
.15طريقة مزدوج اللغة
ولكل طريقة من الطرق اظتتقدمة مزايا خاصة ومشاكل متنوعة حسب قدرة اظتعلم أثناء تدريسها.
ب .القواعد العامة فى تعليم اللغة العربية
إن الطريقة اظتثلى الطبيعية لتعليم لغة ما وتعليمها كتب أن تكون نفس الطريقة الىت يسَت عليها
العقل عند تعلم اللغة األصلية الىت متاطبها اظترء عادة مع غَته .فالطفل كتب أن يتكلم اللغة الىت يراد
تعليمو إياه قبل ػتاولة تعليمو قراءهتا وكتابتها مث تعليمو بعد ذلك النحو واظتصطلحات وغَتىا.

فبل لتسن أن يبدأ اظتتعلم اللغة بدرس قواعد اللغة كالنحو والصرف واإلعراب وغَتىا مع إقتال
اللغة نفسها من حيث ىى وسيلة للكبلم والتخاطب ،فهذا فوق عقل الطفل وخربتو ألنو اليستطيع
إدراكو دتام اإلدراك وأنو يناقض القواعد األساسية ىف التعليم ،وىى التدرج من اظتعلوم إُف اجملهول .وكما
علمنا أن الدارسُت الذين تعلموا اللغة العربية ىف اظتدارس واظتعاىد الدينية القدنتة مبتدئُت بتعلم قواعدىا
(النحو والصرف) فإهنم اليستطيعون التعبَت عما ىف نفوسهم كتابة أو نطقا ،على الرغم من كثرة ما عرفوا
من القواعد وطول ما قضاه من الوقت ىف التحصيل فبلبد أن ىناك عيبا كبَتا ىف الطريقة اظتتبعة ىف
التعليم .وللوصول إُف تلك األغراض اظتنشودة كتب أن يوضع نصب أعُت مدرسى اللغة األمور اآلتية :
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 )1يجب أن يبدأ تعليم اللغة شفهيا
إن تعلم اللغة مسألة تتعلق بالشفاه واللسان واآلذان .واحملاكاة فيها أثر كبَت وليست مسألة كتابة
ونظر ،فبلبد على اظتدرس أن يعلم بواسطة األشياء نفسها واألعمال ،البواسطة الكتاب واستظهار
جداول الكلمات.

 19ػتمود يونس ،كتاب التربية والتعليم ( ،فونوروكو :مطبعة دارالسبلم ،اصتزء الثالث ،)1984 ،ص.32-29 .

 )2يجب أن يقرن اإلسم بالمسمى مباشرة
كتب أن ال يذكر معٌت اإلسم باللغة اإلندونيسية ىف أثناء تدريس ىذه اللغة مىت كان ذلك ؽتكنا،
وذلك حىت اللتتاج التبلميذ أثناء الكبلم أو الكتابة باللغة الىت قام تدريسها عتم أن يفكروا باللغة
اإلندونيسية أوال ،مث يًترتون منها أفكارىم ويعربون عنها باللغة األجنبية مثبل .وىذه الطريقة تسمى عادة
بالطريقة اظتباشرة وشتيت كذلك ألن اظتدرس والتبلميذ استعملوا اللغة العربية/األجنبية مباشرة ببل واسطة
اللغة األصلية وتسمى ىذه الطريقة أيضا بالطريقة الطبيعية أو الشفهية أو اضتديثة أو اإلصبلحية.
 )3يجب أن تكون العبارات ال األلفاظ
تلك ىى احملور الذى عليو يدور الدرس .فيجب على اظتدرس أن يعلم كل كلمة جديدة حسب
سياقها حىت يعتاد التبلميذ استعمال كل كلمة ىف موضعها ومعناىا حىت ال يغلطوا استعماعتا.
 )4يجب أن ال يبدأ بتعليم التالميذ لغة عربية/أجنبية إال بعد تمكينهم معرفة لغة بالدهم.
لقول علماء الًتبية بأن البدء بلغة جديدة قبل العاشرة كان حسنا.
ج .منهج وطريقة تعليم اللغة العربية فى معهد المخلصين الحديث
اللغة العربية واللغة اإلؾتليزية ىم ا اللغة الرشتية صتميع الدارس ين يف معهد اظتخلصُت اضتديث ،يف
أي نشاط نتكن أن يستمر ظتدة  24ساعة يتم تعليم الدارسين وإرشادىم يف غتموعة متنوعة من األنشطة
الرشتية وغَت الرشتية أو اظتنهجية ،لذلك نتكن القول بأن اللغة ىي تاج اظتعهد.

بالنسبة إُف أنشطة التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية واألنشطة البلصفية خارج قاعات
الدراسة باستخدام اللغة العربية ،حصل ا لباحث على واقع أن استخدام اللغة العربية بوصفها لغة
التعليم ولغة احملادثة اليومية َف تكن متوقعة على ما يرام.
وبدأ تعلم اللغة العربية

للدارسُت عندما كتلس يف الفصل األول على اظتستوى اظتتوسط

باستخدام الكتاب دروس اللغة العربية على الطريقة اضتديثة لئلمام زركشى واإلمام شباىن.
يستخدم ىذا الكتاب منذ فًتة طويلة ،وخاصة ىف اظتعاىد اضتديثة يف إندونيسيا .يف تدريس اظتواد
الواردة من ىذا الكتاب ،كتب على اظتعلمُت إتقان اللغة العربية بطرق وأساليب التدريس حبيث نتكن
الوصول إُف اعتدف النهائي اظتتمثل يف
يعرف ويتقن اللغة العربية

تدريس اللغة العربية،

حيث كل دارس يستطيع أن

بالدقة  .وه ذا لن يتحقق إذا كان اظتعلم ال يقدر على

تطبيق خطوات التعلمي حسب قواعد تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة اضتديثة.
باإلضافة إُف ذلك،

أيضا بعد

كل صبلة

الفجر باًفماعة يف اظتسجد ،اجتمع

الدارسون يف مكان واحد للتعرف على بعض اظتفردات يف اللغة العربية ،والطريقة اظتستخدمة ىى ا لطريقة
اظتباشرة .وعادة الذى قام بإعطاء اظتفردات هو اظتعلم أو أحد دارسي الصف السادس.
ظتزيد من تكثيف انضباط الدارسين يف اللغة الرشتية خصوصا اللغة العربية يف معهد اظتخ لصُت
اضتديث ،أوجب رئيس اظتعهد لكل معلم إجراء ػتادثات مع رتيع الدارسين باستخدام اللغة العربية
أو اإلؾتليزية  .خاصة لظتعلمُت الذين درسوا يف اَفعهد من قبل ،وجب عليهم استخدام اللغة العربية

يف اظتحادثة مع الدارسين واظتدرسون الذين ليسوا متخرجُت من اظتعهد  ،يتعُت عليهم أيضا استخدام اللغة
اإلؾتليزية ىف احملادثة مع الدارسين.
وقد عُت قسم التعليم من معهد اظتخلصُت اضتديث يف الفترة الدراسية األوُف عتذا العام الدراسي
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 ،2012تنفيذ واستخدام دفًت حزم ثنائي اللغة (باللغتُت العربية واإلؾتليزية) صتميع اظتواد الىت تدرس صتميع
الدارسين من الصف األول إُف الصف السادس.
من بعض السياسات واللوائح اظتنفذة يف معهد اظتخلصُت اضتديث اظترتبطة بترقية اللغتُت
العربية واإلؾتليزية ،على النحو اظتذكور أعبله ،ىناك تسَت كما ىو ؼتطط عتا ولكن ىناك أيضا تسَت
على األقدام وحدىا لفًتة من الوقت مث توقفت دتاما ،وأنو ال تزال ىناك

قيد التشغيل ولكن َف

تكن قادرة على حتقيق اعتدف اظتنشود  ،يف وجود العديد من العوامل الداخلية واطتارجية الىت سيتم
حبثها للباحث يف ىذا الفصل.
ويليو سوف قام الباحث بتقدًن الطريقة اضتديثة ىف تعليم اللغة العربية الىت عقدت يف معهد الًتبية
اإلسبلمية اضتديثة كونتور باظتقارنة مع طريقة تنفيذىا ىف معهد اظتخلصُت اضتديث :
يف عرض اظتوضوع يف اللغة العربية على الوجو اطتصوص ،ىو إلزامي للمعلم بد ء تعليمو
مبقدمة ألشتاء األشياء حول الدارسين و أو الذين غالبا ما ينظر من قبل الدارسين إلظهار شكل اصتسم ،
ويذكرىا باللغة العربية مشاركة مع الدارسين .مث سأل اظتعلم الدارسين إُف تكرار تلك الكلمات لثقة أن
الدارس ين قد كتيد ون دتاما يف النطق  .بعد ذلك كتب اظتعلم تلك األشتاء أو الكلمات على

السبورة وجعل الدارسين وضعوىا يف اصتملة اظتفيدة .ىذا ىو اضتال نتكن للدارسُت وضع الكلمة الواحدة
أو استخدام ىا ىف ألف رتلة الذين بالتأكيد أفضل من الدارسين يعرفون ألف كلمة ،و يقدرون على
وضعها أو استخدامها يف

رتلة واحدة

ي ترجم الكلمات الىت تدرس

فقط .نضع يف اعتبارنا أن

اظتعلم حيثما أمكن ال

إُف اللغة اإلندونيسية  .من خبلل تطبيق

ىذه الطريقة،

ث ،فإن الدارسين يكون من السهل اعتضم واضتصول عليها يف
واظتعروف عن الطريقة اظتباشرة أو اٌفد ية
إدخال اللغة العربية وكذلك استخدام ذلك يف األحاديث اليومية.
وىنا بعض العوامل الىت تؤدي إُف االستخدام غَت الفعال

للغة العربية باعتبارىا لغة أو لغات

البحث على مدى
التدريس واحملادثة اليومية ونتائج البحوث ومقاببلت مع عدة مدرسُت الذي أجراه ا
فًتة ثبلثة أشهر بدأ من يناير إُف مارس  2012يف معهد اظتخلصُت اضتديث.

العوامل الداخلية :
يف أنشطة التعليم والتعلم

يف الفصول الدراسية ،وخصوصا

يف مواد الدراسات اإلسبلمية

باستخدام مواد اللغة العربية أو اللغة العربية نفسها ،كان اظتعلم غَت منفذ بتنفيذ نظام سليم يف
تطبيق ىذا اظتبدأ .على الرغم من أن أساليب تدريس اللغة العربية ىناك بعض األساليب والطرق اظتناسبة
أسلوب
ا
إُف أن تتكيف مع ظروف الطلبة والفصول بصفة عامة ،ولكن الذي َف تتحقق تاما  .فإن ىناك

واحدا الىت يتم تدريسها باستخدام الطريقة اظتباشرة ،وغالبا اظتعلم ال يزال يستخدم اللغة اإلندونيسية يف
تقدًن فهم اظتوضوع ،وىذا ىو الضعف ،فضبل عن عامل الباىظة إلجادة الد ارس يف اللغة العربية.
وباظتثل ،فإن لغة احملادثة اليومية بُت اظتعلمُت والدارسين نادرا ما تستخدم اللغة العربية ،حبيث أن
ىذا الشرط كتعل من " العادات السيئة " ليست غَت شائعة يف معهد عصرى.
باإلضافة كما أنو ليس رتيع اظتعلمُت الذين يسكنون داخل اظتعهد قادرين على إتقان اللغة
العربية جيدا ،وذلك ألن بعض اظتعلمُت ليسوا خركتي اَفعهد وحىت على مستوى إتقاهنم للغة العربية ال
تزال ضئيلة جدا.
وىناك عوامل أخرى الىت قد تشق ىف تنفيذ اظتهارة اللغوية عند الدارسُت وىي عدم تأسيس قسم
خاص لًتقية لغة الدارسُت يف معهد اظتخلصُت اضتديث كما ىو شائع يف اظتعاىد األخرى مثل معهد
كونتور مع كون وجود قسم "مركز إحياء اللغة".
العوامل الخارجية :
قام معهد اظتخلصُت اضتديث بتنفيذ نظام ى السكن داخل اظتعهد للدارسُت ويوم العودة إُف
الديار لبعض الدارسُت اآلخرين  ،مث ىناك فجوة والفرق يف اصتودة بُت الدارسين الذين يعيشون
يف مساكن الطلبة ،والدارسون الذين
يف إتقان اللغة العربية.

َف يتم تسويتها ،وعاش وا م ع عائال توم يف اظتنزل ،خصوصا

يف الوقت الذى قام اظتعلم بتدريس موضوع ما باستخدام اللغة العربية ،بصفة عامة ،كان
الدارسون الذين يعيشون يف مساكن الطلبة أسرعهم فهم ا وسيطرة على اظتواد الدراسية من الدارسين
ال يعيشون

الذين

يف مساكن الطلبة

.

أصبح أيضا واحدا من العوامل الىت جتعل اللغة العربية ليست لغة التدريس ويتم تطبيقها يف األحاديث
اليومية بُت الدارس ين يف معهد اظتخلصُت اضتديث  ،والدارسون الذين يعيشون خارج اظتسكن دائما
يستخدم ون اللغة اإلندونيسية يف ػتادثة مع الدارسين الذين يعيشون داخل اظتسكن.
باإلضافة إُف ذلك ،رتيع اظتوظفُت الذين ىم جزء من

معهد اظتخاصُت اضتديث الذين

يعملون فيها َف يتقن اللغة العربية جيدا ،وأيضا للدارسُت اظتشاركُت يف كثَت من األحيان التواصل معهم
يف ؼتتلف الفعاليات واألنشطة مثل الكافتَتيا ،والتعاونيات ،واظتطابخ ،وىلم جرا.
الفصل السابع  :عامل الوسائل
يقع معهد اظتخلصُت اضتديث يف ضواحي سهلة آمنة ومرلتة للوصول إليو مع دعم اظترافق
التعليمية ،وعتا وسائل :
 )1اظتسجد للعبادة ومركز النشاط للدارسُت
 )2قاعة االجتماع "اضتاج ألفيان أريب"
 )3اَفكتب اإلدارى

 )4مسكن الطلبة "اضتاجة شتسنار"
 )5اَفكتبة
 )6اظتستوصفات للدارسُت
 )7اظتعمل الكمبيوتر
 )8اظتسكن لظتعلم ين
 )9الفصول الدائمة
 )10اضتمامات واظتراحيض
 )11ميدان كرة القدم
 )12مبلعب كرة السلة وكرة الطائرة
 )13تركيب اظتياه والكهرباء
 )14مقصف الطلبة والشركة التعاونية
 )15اظتطبخ العام
 )16اظتعم ل اللغوى
 )17األراضي الزراعية والبستانية
 )18دار مستويات التعلم يف مرحلة الطفولة اظتبكرة الفضاء
 )19دار مستويات التعلم يف مرحلة روضة األطفال

 )20دار مستويات التعلم يف اَفرحلة اإلبتدائية
 )21دار مستويات التعلم يف اَفرحلة اإلعدادية واظتتوسطة
 )22دار مستويات التعلم يف اَفرحلة الثانوية

)1

عدم التعادل يف النمو اللغوي.

فقد تشتد زتاسة اظتدرس و يزيد إخبلصو يف حصة القواعد مثبل ،فينعكس ذلك على التبلميذ ،مث تفًت
ىذه اضتماسة ،وينجو ذلك اإلخبلص ىف حصة القراءة ،فبل ينتفع التبلميذ ،وهبذا االضطراب ال يتكافأ
النمو اللغوى عند التبلميذ.
)2

يف ىذه الطريقة تقل فرص التدريب على التعبَت ،و يضيق غتالة ،مع أن التعبَت ىو ذترة

الدراسات اللغوية رتيعها.
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 5إبراىيم ،الموجه الفنى ،...ص.52 .

الفصل الثالث  :وظائف اللغة العربية
وقد أكد ابراىيم ىف كتابو اظتوجو الفٌت ظتدرسى اللغة العربية بأن للغة العربية وظيفتُت ،قتا وظيفتها
ىف حياة الفرد ووظيفتها ىف حياة اجملتمع:
(أ) وظيفة اللغة فى حياة الفرد
اللغة وسيلة التصال الفرد بغَته ،وعن ىذا الطريق يدرك حاجاتو ولتصل مأربو و ىى أيضا
وسيلتو ىف التعبَت عن اآلمو وأمالو وعواطفو .واللغة هتىء للفرد فرصا كثَتة متجددة لبلنتفاع بأوقات الفراغ
عن طريق القراءة ،وزيادة الفهم للمجتمع الذى يزيد انتاجو الفكر يوما بعد يوم ،واللغة أيضا أداة الفرد
حُت لتاول إقناع غَته ىف غتاالت اظتناقشة واظتناظرة وتبادل اآلراء ىف أمرحيوى.
واللغة كذلك أداة للفرد حُت يريد التأثَت ىف رتاعة ،ليسلك سبيلو ،وينهجوا هنجو فيما يدعوىم
إليو .وكذلك أن اللغة أداة التفكَت ،والصلة بُت اللغة والفكر صلة وثيقة ػتكمة ،ألن الفكرة منذ إشراقها
ىف الذىن تظل عامة شائعة ،يعوزىا الضبط والتحديد ،حىت جتد الوسيلة الىت تعرب عنها من لغة أو رسم
أو فتوذج .ودور اللغة ىف ىذا التعبَت لو اظتقام األول ،ولذا يقال  :التفكَت كبلم نفسى ،والكبلم تفكَت
جهرى .ولقد قال الشاعر ىف ىذا اظتعٌت :

إن الكبلم لفى الفؤاد و إفتا
جعل اللسان على الفؤاد دليبل

وؽتا يفيده الفرد من اللغة ىو تغذية اصتانب العاطفى عن طريق التذوق اصتمإُف للآلثار األدبية ،وكتب
علينا أن نأخذ التلميذ بسبلمة الذوق ورتال التعبَت.
(ب) وظيفة اللغة فى حياة المجتمع
اللغة وسيلة إجتماعية وىى أداة للتفاىم بُت األفراد واصتماعات فهى سبلح الفرد ىف مواجهة
كثَت من اظتواقف اضتيوية الىت تتطلب الكبلم أو االستماع أو الكتابة أو القراءة ،وىذه الفنون األربعة
أدوات ىامة ىف إدتام عملية التفاىم من رتيع نواحيها ،وال شك أن ىذه الوظيفة من أىم الوظائف
االجتماعية للغة.
ومن وظائفها االجتماعية إختاذىا أداة للدعاية ،فاطتطب واظتقاالت والنشرات واإلذاعة
واظتؤلفات ،كلها وسائل لغوية عتذه الدعاية الىت أصبح ال شأن خطَت ىف اضتياة اإلنسانية.
واللغة أيضا من أىم وسائل االرتباط الروحى بُت أفراد غتتمع معُت ،وقد ختتلف غتموعات من
الدول ىف البيئة أو اصتنس أو الدين أو ىف غَت ذلك من الفوارق االجتماعية واالقتصادية ،ولكنها تظل
متحدة متماسكة اذا كانت لغتها واحدة ،ومثال ذلك األمة العربية ،وكذلك االؾتليز األمريكيون.
وكذلك أن اللغة عامل ىام ىف حفظ الًتاث الثقاىف واضتضارى ونقلو من جيل إُف جيل واظتشاركة
ىف تنمية ىذا الًتاث لؤلجيال اظتستقبلة.

وقد بدأ اظتفكرون ينظرون إُف اللغة على أهنا من أىم العوامل الىت نتكن استخدامها ىف حتقيق
فكرة التقارب والتفاىم العاظتى ،وذلك بتبادل اآلداب اظتختلفة والدراسات االجتماعية كالتاريخ
واالجتماع والًتبية الوطنية وغَت ذلك ؽتا يوضح أمال الشعوب ،وطبائعها ،وعواطفها ،ومزاياىا ،وكل ىذا
يساعد على تقريب وجهات النظر بُت الشعوب اظتختلفة.
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أما ما قاعتا مدكور ىف كتابو تدريس فنون اللغة العربية ىف شأن وظيفة اللغة بأهنا وسيلة للتفكَت
والتعبَت واالتصال وىذا يعٌت وسيلة للتعليم والتعلم ،ووسيلة ضتفظ الًتاث الثقاىف .والتوضيح على ىذه
الوظائف ىى :
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(أ) اللغة وسيلة للتفكير :
ىناك قول بأن اإلنسان حينما يفكر فهو يستخدم األلفاظ واصتمل والًتاكيب اللغوية الىت
يستخدمها ىف كبلمو وكتابتو ويستمع إليها من اآلخرين .فاللغة ىى أداة الفرد ىف التفكَت وىف الوصول إُف
العمليات العقلية واظتدركات الكلية.
(ب) اللغة وسيلة للتعبير :

 6نفس المرجع ،ص.45-43 .

 7مدكور ،تدريس فنون  ،....ص.45 .

كلما يتكلم اإلنسان فإنو يستعمل ألفاظا ورتبل وعلى ىذه اضتالة فاللغة أداة للتعبَت .اإلنسان
العادى يعرب عن أفكاره ومشاعره ومشاكلو باللغة ،وىى أيضا وسيلة لتخليص الفرد من انفعاالتو كى
يهدأ ويسًتيح نفسو .خصوصا ىف األدب والشعر حيث يظهر ذلك بصورة أكرب .وىذه الوظيفة ىى
وظيفة اتصالية ألن اظتتكلم العادى عندما يتكلم يراعى نوعية اظتستمع ،واألديب عندما يتحدث يراعى
أيضا نوعية اظتستمعُت ،ألنو يريد التأثَت فيهم .والكاتب واألديب يراعيان نوعية القراء الذين يكتبون عتم.
وىكذا نرى أن اللغة وسيلة للتعبَت.
(ج) اللغة وسيلة لالتصال :
يستخدم اإلنسان اللغة ىف قضاء حاجاتو وحل مشكبلتو ،واالتصال باألفراد واصتماعات
ويستخدمها فيما يتصل بتنظيم نواحى نشاطو اإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وتوجيو ىذا
النشاط الوجهة الىت يراىا.
(د) اللغة وسيلة لحفظ التراث الثقافى :
إن مكانة اللغة تعد طريقا للحضارة و حافظة للفكر اإلنساىن حىت حفظ على تراثو الثقاىف
واضتضارى .ومعٌت الثقافة عند التصور اإلسبلمى ىى شريعة اهلل الشاملة ألصول االعتقاد ،وأصول
اضتكم ،وأصول اظتعرفة ،وأصول األخبلق والسلوك ،وكل التسريعات والنظم واظتناىج والقوانُت الىت ختضع

عتا .ورتيع أشكال التطبيق العملى والواقعى .وأفتاط السلوك الفردى واصتماعى الىت تتسق معها نصا
وروحا.
واضتضارة ىى عمارة األرض وترقية اضتياة على ظهرىا :إانسانيا ،وخلقيا ،وعلميا ،وأدبيا ،وفنيا،
واجتماعيا وفق منهج اهلل وشريعتو.
واللغة عموما دتكن اإلنسان من اضتفاظ على ثقافتو وحضارتو واإلضافة إليها وتطويرىا ىف ضوء
التصور االعتقادى واالجتماعى الذى يؤمن بو .فقبل اخًتاع الكتابة ،كانت اللغة تعتمد على الكبلم
واالستماع .وكان كل جيل ينقل خرباتو إُف أبنائو ،ويقوم األبناء بدورىم باإلضافة إُف ما ورثوه عن
األسبلف ونقلو إُف اصتيل األصغر .وىكذا لوال اللغة لضاعت ثقافات وظتا كنا لنعلم عنها شيئا اآلن.
فلما اخًتعت الكتابة بدأ عصر التسجيل لًتاث األمم وثقافاهتا .وىكذا حفظت اللغة تراث اظتاضيُت
أتاحت لؤلجيال اإلفادة من صرح الفكر وجتارب السابقُت واإلضافة إليها.
(ه) اللغة وسيلة للتعليم والتعلم :
وؽتا سبق يتضح لنا أن اللغة ىى وسيلة الفرد ىف التفكَت حيث أنو يستخدم األلفاظ والًتاكيب
واصتمل ىف كبلمو وكتابتو ،ويستمع اليها من اآلخرين ،ويقرؤىا ىف كتاباهتم .فباللغة يتعلم اإلنسان من
اآلخرين ويكتسب معارفو وجزأ كبَتا من ثقافتو وخربتو ومهارتو ىف العمل والعيش ىف غتتمعو احمللى
والعاظتى .واللغة أيضا كما علمنا ىى وسيلة الفرد ىف التعبَت عن أفكاره ومشاعره ومشاكلو ،كما أهنا

أسلوب من األساليب الىت يستعُت هبا الفرد ىف حل مشاكلو واالتصال باآلخرين ىف حفظ تراث أجداده
وتطويره واإلضافة إليو.
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الفصل الرابع  :نشأة اللغة العربية و تطورها
يرجح العلماء أن اللغة نشأت متدرجة من إنتاء وإشارات ،إُف مقاطع صوتية على أبسط ما
ّ
التشعب.
الفعال ،فكان التشتت و ّ
تكون ،ومنها ػتاكاة لؤلصوات ،وكان للبيئة والزمان تأثَتقتا ّ
وبعضهم نظر إُف موضوع اللغة من الناحية

عما كانت عليو
الصوتية ،فحاول أن يكشف ّ

أصوات اللغة اإلنسانية ،يف مبدأ نشأهتا ،وعن مراحل ارتقائها ،فوجدوا أهنا سارت يف ثبلث مراحل :
اظترحلة األوُف  :مرحلة الصراخ
اظترحلة الثانية  :مرحلة اظت ّد
اظترحلة الثالثة  :مرحلة اظتقاطع
فتتلخص يف :
أما النظريات الىت قيلت يف نشأة اللغة ّ
 الفضل يف نشأة اللغة اإلنسانية يرجع إُف إعتام إعتي ىبط على اإلنسان ،فعلّمو النطق وأشتاء األشياء. اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع ،واالتفاق ،وارجتال ألفاظها ارجتاالً. الفضل يف نشأة اللغة يرجع إُف غريزة خاصةّ ،زود هبا يف األصل رتيع أفراد النوع البشري. 8نفس المرجع ،ص.37-36 .

 اللغة اإلنسانية نشأت من األصوات الطبيعية ،وسارت يف سبيل الرقي شيئاً فشيئاً ،تبعاً الرتقاء العقليةاإلنسانية ،وتق ّدم اضتضارة ،واتساع نطاق اضتياة االجتماعية ،وتع ّدد حاجات اإلنسان.
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فاللغة العربية ىي الىت ما نزال نستخدمها يف الكتابة ،والتأليف ،واألدب .وىي الىت وصلتنا عن
طريق الشعر اصتاىلي ،والقرآن ،والسنّة النبوية .والواقع أن اإلسبلم واجو حُت ظهوره

لغة مثالية،

موحدة ،جديرة أن تكون أداة التعبَت ،عن خاصة العرب ،ال عامتهم  ،فزاد من مشول تلك
مصطفاةّ ،
وقوى من أثرىا بنزول قرآنو ،بلسان عريب مبُت ،ذلك اللسان اظتثاِف اظتصطفى .وكان حتديو
الوحدةّ ،
طتاصة العرب ،وبلغائهم أن يأتوا مبثلو ،أو بأي من مثلو أدعى إُف تثبيت تلك الوحدة اللغوية ،على حُت
دعا العامة إُف تدبّر آياتو وفقهها وفهمها .وأعاهنم على ذلك بالتوسعة يف القراءات ،ومراعاة اللهجات
يف أحرفو السبعة اظتشهورة.
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عربية تشمل لغات سامية ،مبا يف ذلك األكدية (البابلية واآلشورية ) األوغاريتية والعربية
والفينيقية وسوريا واثيوبيا وجنوب اصتزيرة

العربية وغَتىا  .سجبلت التاريخ أن أصل اللغات

السامية ىي من اظتنطقة اظتتاستة ظتنطقة اعتبلل اطتصيب ،اصتزيرة العربية وإثيوبيا.
تنتشر جغرافيا لغات سامية يف منطقة مشال شرق ميسوبوتامية من األكادية الىت ىي أقدم لغة
سامية سجلت حواِف  3000سنة قبل اظتسيح  .الكلمة األكدية مشتقة من اسم عاصمة العقاد،
استعيض يف هناية اظتطاف عتجة من لغة بابل وآشور  .اللغات السامية الشمالية الغربية من منطقة
 9علي عبد الواحد وايف  ،علم اللغة( ،دون اظتطبعة) ،ص.104-96 .

 10صبحي الصاٌف ،دراسات في فقه اللغة( ،بَتوت :دون اظتطبعة ،الطبعة الرابعة ،)1970 ،ص.59 .

سوريا فلسطُت ،حيث ظهور اللهجات مثل الكنعانيُت والفينيقيُت والعربانيُت ،واآلرامية والسريانية
والنبطية ،وعبلوة على ذلك ،فإن غتموعة من لغات سامية جنوب غرب مبا يف ذلك مناطق عدة
من أوروبا واثيوبيا .اللغة العربية واالثيوبيو قتا اللغتان الرئيسي عتذا التقسيم اصتغرايف.
ونتكن تقسيم نفسها إُف اللغة العربية عتجات ،عتجات اصتنوبية والشمالية  .ونتكن إرجاع أقدم
النقوش باللغة العربية اصتنوبية منذ القرن الثامن .النقش يعطي حملة عامة ومعلومات عن اظتملكة ،سابا،
قباطية وزتَت.
الشمال اللغة العربية جاءت يف وقت الحق إُف القرن السادس والىت تطورت الحقا إُف لغة
القرآن الكرًن يف القرن اظتقبل ،وىذه ىي

اللغة العربية الىت ىي غالبا ما يشار إُف اللغة العربية

الفصحى الذى كنا نعرفها ونستخدمها إُف اليوم.
الكتابة العربية تتكون من  28حرفا ساكنا وتكتب من اليمُت إُف اليسار ،وكثَت من ىذه
الرسائل الىت عتا نفس الشكل باستثناء النقطة الىت تقع فوق وحتت اضتروف ،اعتمادا على
اضتروف اظتوقف ،سواء كان ذلك يف بداية أومنتصف أو هناية الكلمات .أن للغة العربية ثبلث عبلمات
الًتقيم صوتية قصَتة لذلك ىوالضمة والفتحة والكسرة .ىناك أيضا عبلمات لش العلة الصوت طويبل
ىى ا ،ى ،و ،مكتوب جنبا إُف جنب مع الكلمة الىت ىي جزء ال يتجزأ من كلمة واحدة.
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 11ىنرى جونتور تاركتان ،منهج تعليم اللغة( ،باندونج :أنكاسا ،)1991 ،ص.29 .

نتكن وضعها يف الكتابة العربية باطتط الفن عربيا ،نتكن أن تصبح الوسيلة الرئيسية للتعبَت عن
فن واحد .مكتوبة بشكل رتيل اضتروف العربية قد استخدمت لتزيُت اظتساجد واظتباين التارمتية ،واطتزف،
واضترف اليدوية ،واظتعادن واظتخطوطات.
ىنا أىم أشكال الكتابة العربية الىت تطورت يف مسار التاريخ وحىت اليوم ال تزال تنمو مع غتموعة
متنوعة من األغراض:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
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الكويف ،وىي أقدم شكل من أشكال الكتابة ،لكتابة وثائق ،والعملة ،والنقوش واظتباين والنصب
التذكارية .الكويف الزاوي ىو كتابة مع الكثَت من الزخارف يف العصر العباسي  .ال تزال تستخدم
للخط الكويف كتابات والفن ىو أقدم شكل من أشكال أخرى من الكتابة.
النسخي  ،وىو شكل من الكتابة معززة من قبل وزيرابن مقلة .ويستخدم على نطاق
واسع لكتابة أنواع من الكتاب.
الثلث  ،ىو تطور بدال من الكتابة باطتط النسخي ،الىت تشبو يف وقت سابق من الكتابات،
ولكن أكثر حيوية ورتاال  .وعادة ما تستخدم ىذه الورقة لكتابة العناوين وعناوين الفصول،
وه َف جرا.
الرلتاىن ،ىو شكل من أشكال الكتابة بُت النسخي والثلث.
الرقعة ،تستخدم عادة لكتابة اليومية ،والوثائق اضتكومية ،وخطابات و هَف جرا.
الديواين  ،وقد وضعت اختبلفات كثَتة من ىذه الورقة ،بدءا من أبسط شكل من أشكال
الكتابة ،وحىت أشكال معقدة .ىذا النوع من الكتابة اظتستخدمة على نطاق واسع خبلل حكم
الدولة العثمانية ومصر  .يف وقت واحد ،فإن ىذه الورقة حتديدا لصنع القرار اإلمرباطورية،
حىت أصبح ما يقرب من أسرار الدولة.
 12نفس المرجع ،ص.33-32 .

.7
.8

الفرسي ،وىذا النوع من الكتابة الىت حتتوي على غتموعة متنوعة من األشكال  .وتستخدم ىذه
ا
الورقة يف إيران وبلدان الشرق.
اظتغريب ،كتابة تستخدم كثَتا يف اسبانيا ومشال أفريقيا .تقريبا نفس الشكل مع كتابة الكويف.

تاريخ وصول العرب في تدفق إندونيسيا
ويقدر وصول العرب من مستعمرة حضرموت يف إندونيسيا أن
لتدث يف ثبلث موجات رئيسية ،وىي :

 )1األعمار  11-9ميبلدي
أقدم السجل التارمتي ىو تأسيس اظتملكة بَتالك األول (شرق اتشيو) يف

 1ػترم  225ه

( 840م) .انتقل فقط من قرنُت بعد وفاة النيب ،واحد من نسل السيد علي بن ػتمد بن جعفرالصادق
إُف اظتملكة بَتالك .تزوج يف وقت الحق الشقيق األصغر ظتلك بَتالك شهَت نوى .ولدت من ىذا الزواج
باعتباره شاه سلطان عبد العزيز األول .وىي ؽتلوكة رشتيا السجل التارمتي عن طريق غتلس علماء
اتشيو الشرقية وتعزيزىا يف الندوة باسم 'تاريخ سجل وتطور اإلسبلم يف اتشيو' ورقة
 1978من قبل (الراحل) األستاذ علي ىشمى.

 )2األعمار  15-12ميبلدي

 10يوليو

ىذه الفًتة ىي وصول سلف وُف سوؾتو رائدة من قبل عائلة الشيخ رتال الدين أكرب من والية
غوجارات ،ما زال أحفاد الشيخ ػتمد شهيب مربط من حضرموت .إنو مع الوعظ أبناء قاموا بالدعوة
اإلسبلمية إُف رتيع أؿتاء جنوب شرق آسيا مع االسًتاتيجية الرئيسية لنشر اإلسبلم عن طريق الزواج مع
السكان احملليُت معظمهم من قصور اعتندوويُت.

 )3األعمار  19-17ميبلدي
ويتميز ىذا القرن من قبل اظتوجة األخَتة من اعتجرة اصتماعية من علويُت حضرموت الذين نشروا
اإلسبلم بوسيلة التجارة ىف إندونيسيا .ونتكن

وصف آخر الوافدين ذريتو حىت اآلن ألنو على

عكس سابقتها ،وليس الكثَت من تزوجهم مع السكان األصليُت .وعبلوة على ذلك ،نتكن وضع
عبلمة مع العشائر الىت نعرفها اليوم كالعطاس ،السقاف ،اصتفرى ،على االدروس ،وشهاب ،وغَتذلك.
وىذا أمر مفهوم ألن ىذه العشائر الىت شكلت حديثا يف وقت
الحق .سجلت يف تاريخ حضرموت ،أن السقاف ىي أقدم العشائر و الذي أصبح لقبا للشيخ عبد
الرزتن بن ػتمد

اظتولدولة

بعد وفاتو يف

 731ه أو قرن

حُت شكلت العشائر األخرى حىت اآلونة األخَتة ،وعموما يف القرن
القبيلة من لقب رجل دين ػتلي الذي لتظى باحًتام على نطاق واسع .على

 15-14اظتيبلدي ،يف
 .16عادة يتم أخذ اسم

أساس تقدير يف  1366ه (أي حواِف  57عاما سابقا) ،فإهنا اآلن عدد ال يقل عن سبعُت ألف
نسمة .وىو يتألف من حواِف  200جنسا.
وتشَت التقديرات إُف أن عدد اظتتحدرين من أصل عريب يف حضرموت إندونيسيا أكرب باظتقارنة
مع أعدادىم يف مكان أسبلفو اطتاصة .سكان حضرموت نفسها ليست سوى ؿتو  1.8مليون نسمة.
مع أعدادىم يف مكان أسبلفو اطتاصة وعدد من العشائر الىت يف حضرموت نفسها انقرضت
بالفعل مثل بشبان وىنيمان يف إندونيسيا األرقام ال تزال الكثَت جدا.
العديد من القرى العربية اظتنتشرة يف ؼتتلف اظتدن يف إندونيسيا ،على
سبيل اظتثال يف جاكرتا ( بيكوجان ) ،بوغور (انتبانج) ،سوراكارتا (سوق كليوون) ،سورابايا (أمبيل)،
جريسيك (جابورا) ،ماالنج (ججاالن)،
سَتيبون (كاومان) ،يوجياكارتا (كاومان) ،بروبولينجو(ديبونيغورو)،
بوندوفوسو وباؾتارماسُت (كامبونج العربية) ،وما زال الكثَتتنتشر يف مدن أخرى مثل باليمبانج ،باندا
آتشيو ،ميدان ،المبونج ،ماكاسار ،جورونتالو،
أمبون  ،ماتارام ،أمبنان ،سومباوا ،دومبو ،بيما ،كوبانغ وبابوا.

13

13

االنًتنيت( http://id.wikipedia.org/wiki/Arab-Indonesia#Sejarah_kedatangan ،دتت الزيارة ىف  13مايو )2011

