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ABSTRAK 

 

Nama    : Septi Ulandari  

NIM   : 44024123 

Fakultas   : Ilmu Pendidikan Dan Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I   : Dr. Usiono. M.A 

Pembimbing II : Dr. Sahkholid Nasution. M.A 

Judul : “dawuru Imam Zarkasyi fii tatwiru lughatul 

arabiyah” 

 Penelitian ini merupakan penelitian tokoh, yaitu pengkajian sistematis 

terhadap seseorang, perjalanan hidupnya dan sumbangsihnya, baik berupa 

pemikiran, karya dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan 

permasalahan yang terkait objek penelitian yang terkait. Adapun penelitian ini 

bersifat kepustakaan yang merujuk kepada literatur-literatur buku. Maka sebagai 

data primer peneliti mengambil buku karya sang tokoh. Sedangkan data 

sekundernya diambil dari buku-buku yang ada kaitanya dengan bidang bahasa 

Arab atau objek kajian dalam penelitian ini. 

 Setelah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas, 

maka dapat diketahui bahwa Imam Zarkasyi memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan Bahasa Arab. Hal ini terbukti dengan adanya 

pondok pesantren  modern gontor, yang mana beliaulah salah satu pencetus 

pondok pesantren tersebut dan imam zarkasyi juga sangat berpengaruh dalam 

dunia pendidikan dan dunia politik dan memiliki ilmu yang banyak. tetapi beliau 

tidak melirik dunia politik sama sekali, karena beliau sangat bersungguh-sungguh 

dalam dunia pendidikan. beliau juga menjadi ulama yang produktif dalam bidang 

tulis menulis, beliau memiliki 03 buku. Imam Zarkasyi menyukai pelajaran 

bahasa Arab, dan menjadikan beliau seorang yang alim dan terpandang dalam 

masyarakat. Imam Zarkasyi ingin membuat pesantren bukan hanya sekolah 

tentang agama saja. Tetapi dengan memasuki pesantren, maka masyarakat atau 

anak didik akan terbentuk menjadi pribadi yang baik, Baik dalam dunia politik 

sosial dan keagamaan. 

Pembimbing I  

 

Dr. Usiono,M.A 

NIP : 024112440224140114 
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 جتريد 

 : سفيت اولنداري   اإلسم

 44.02.41.23:   رقم الطالبة

 : علوم الًتبية و التدريس   الكلية

 اللغة العربية:    شعبة

  الدكتور أوسيونو اؼباجستَت:   مشرف األول

 الدكتور شاه خالد ناسوتيون اؼباجستَت :  مشرف الثاين

 دور اإلمام زاركاشي يف تطوير اللغة العربية:   موضوع البحث

وخلفية اختيار اؼبوضوع البحث ترجع إىل أقل معرفة واىتمام الطبلب خاصة  

زاركاشي  ؼبتعلمُت اللغة العربية على أفكار العلماء منو اإلمامالطبلب اؼبسلمُت والسيما ا

ودوره يف اللغة العربية. وكان البحث دراسة شخصية, وىي دراسة منظمة على حياة 

الشخص ومسامهاتو سواء كان أفكار أو مصنفات كل أو جزء. واستخدمالبحث منهج 

بشكل كلمات مكنوبة. النوعي الوصفي وىو شرح اؼبسألة ؼبا يتعلق دبوضوع البحث 

وىذا البحث يتصف دراسة مكتبية تصدر من الًتاث العلمي أو الكتب. وأما البيانات 
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زاركاشي(, والبيانات الثانوية ىي من  األساسية ؽبذا البحث تصدر من مصنفاتة )اإلمام

 مصنفات األخري الذي يتعلق بالعربية أو دبوضوع البحث. 

اؼبشاكل السابقة، تعرف أن لئلمام الزركشي بعد أن حللت الباحثة ما يتعلق ب 

دورا مهما يف تطوير اللغة العربية. و دليل ذالك وقوع اؼبعهد اغبديث جونتور، من حيث 

 أن اإلمام الزركشي أحد مؤسسو. و أثر اإلمام الزركشي كثَت يف العامل الًتبوية و السياسية

و لكنو ال ينظر إىل العامل السياسي كثَتا ألنو جيتهد و ىو يبمتلك علوما كثَتة كذالك.

يف طلب العلم. و ىو عامل يقوم بكتابة الكتب كثَتا حىت يألف طبسة عشر كتابا. و ىو 

حيب اللغة العربية حىت يكون عاؼبا و حيًتمو اجملتمع. و يريد أن يبٌت معهدا إسبلمي ال 

أن يتخرج من اؼبعهد طالب يتخلق يتضمن الدروس الدينية فحسب. بعبارة أخرى، يريد 

 باألخبلق الكردية و حسن السياسة و حسن الدين.  

 

 اؼبشرف الثاين                   
 

 

 الدكتور أوسيونو اؼباجستَت        

074612440775140114رقم التوظف:   
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 التمهيد
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

عنده الناس باالعلم  اغبمد هللا اللذي خلق اإلنسان بعلمو ورفع منزلتو

واإلديان إليو وعلم اإلنسان مامل يعلم، مّث الصبلة والسبلم على رسول اؼبصطفى 

 . بعد أما، بو و أمتو أصبعُتحاسيدنا ومولنا ؿبمد صلى هللا عليو وسلم وعلى الو وأص

دور اإلمام زركاشي يف تطوير قد سبت كتابو ىذه الرسلة ربت العنوان " 

 اللغة العربية" 

عبل من أوؽبا حىت أخرىا، لذا تشكره  ذي ال خيلو عن عناية هللا جل وال
الباحثة شكرا دائما غَت هناية، وىو الذي أنعم الباحثة أعلى مهة وصحة وقوة إلكمال 

 ىذه الرسالة وإسبامها.
كتبت ىذه الرسالة اداء الشرط من الشروط لنيل الشهادة الدراسة العليا 

، عسى هللا أن يكتب لكم لغَتا جاي وأمي ىل تاري أي شكرا كثَتا لولدين احملبوبُت
الثواب يف اعبنة. وكذالك، وكل أسرة الذي أعطيٍت التشجيغ يف التعليم، عسى هللا أن 

 يرزقكم رزقا كثَتا وحبلال طيبا مبارك.
اعبامعة اإلسبلمية ساعد الرضبن اؼباجستَت كرئيس مث أقول اىل األستاذ 

سبلم الدين اؼباجستَت كرئيس  واألستاذ الدكتور، ميدان الشمالية اغبكومية سومطرة
بية و التعليم اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية شعبة تدريس اللغة العربية يف كلية علم الًت 

 .سومطرة الشمالية ميدان
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 أوسيونو الدكتورالدكتورة اىل اؼبشرفة األول األستاذة  كثَتا مث أقول شكرا 
. فعليكما أقول اؼباجستَت ناسوتيون خالد شاه الدكتورواؼبشرف الثاين  ، اؼباجستَت

 جزاكما هللا خَتا. 
مث أقول شكرا اىل أصدقاء يف الفصل الثالث شعبة اللغة تدريس العربية. رزقي 
امند و سسق ندي, افره امَتة, ليس و رسنيلز وأعضاء اؼبسكن عادلة الفراي خاصة 

ا و ريا و جنة وأخَتا. إستفعيكم  إىل صاحب مايل و أفٍت و روقيو و أمي و يسرين
كثَتا من األخطاء وجزاكم هللا خَتا كثَتا على إىتمامكم ولعلكم هللا إن يبارك فيكم. 

 وهللا اؼبستعان، والسبلم عليكم ورضبة هللا وبركاتو.
 

 4106ميدان،  مايو       
 الباحثة،

 
 

 سفيت اولنداري
44024123  
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

اللغة العربية ىي اللغة اليت خيتارىا هللا سبحانو وتعايل بوصفها لغة الدين، 

وجيب ان يكون كل مسلم قادرا على فهم العربية، ألنو سوف يفهمون بسهولو، 

اؼبسلمون اللغة العربية يف الغالب  وىذا ثبت مع كل عبادة الطائفة يستخدم 

كصبلة، الذكري والقران الكرمي يستخدم العربية أيضا. ان فهم اللغة العربية 

سيسهل على اؼبسلمُت يف دراسة القران واغبديث، الن القران الكرمي واغبديث  

ورة سن الكرمي: كدليل للمسلمُت ، يستخدمون العربية كما قال هللا يف القرا

  40:  الزخرف

 

ولكن يف الواقع من ان اللغة العربية ديكن ان تقود شخص ما لفهم الدين 

بشكل صحيح، ال يزال ىناك العديد من اؼبسلمُت ان اؽبتماىم واغبماسهم يف 

اللغة العربية يف  تعلم اللغة العربية. ىذا الطبلب الذين مل يعتادوا على استخدام
                                                           

 
1
  3القران كرٌم, سورة الزخرف :   
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الفصول الدراسية والكتب العربية اقل انتباه الطبلب ، فضبل عن وجود االنطباع 

بان دورات اللغة العربية صعبو أكثر من غَتىا من اللغات االجنبيو ، فانو يسبب 

 .نقصا يف العاطفة واالىتمام تعلم العربية

ال تستخدم ؽبذا العربية ىي اقدم اللغات واؼبهم يف تعلمها واليت ال يز 

السبلم لغة لكنابو الكرمي يف اليوم ، فانو ثبت من وجود التواصل بُت ادام عليو 

 4 .44البقرة اآليو  ةسور 

 

ولكن من ان اللغة العربية ىي األكثر القددية واؼبهمة للتعلم ، ال يزال 

ىناك العديد من اؼبسلمُت الذين يعتربون اللغة العربية مع عُت واحده ومعظم من 

 الذين ال تفًتضون اهنا مهمة جدا إثبات ذلك مع العدد الكبَت من اؼبسلمُت

                                                           

 44سورة البقرة اآليو القران كرمي   4 



13 
 

 
 

يفضلون لغة اؼبملكة اؼبتحدة بالعربية ، فضبل عن العدد الكبَت من الدروس 

 .اػبصوصية اػباصة باللغة االقبليزيو يف اؼبملكة اؼبتحدة باللغة العربية

وعبلوة على ذلك ، فان للغة العربية شرف دراسة أحد واػبصايص 

انو يوجد فيها أكثر من  الكلمة العربية باللغة العربية، اي الكثَت وىذا ما يثبت

,. ولكن من ان اللغة العربية ؽبا امتيازات كثَته، فانو ال تزال 04,413204

ىناك صعوبات كثَته تواجو الطبلب يف تعلمي، وىي تظهر مع الطبلب الذين 

  (غالبا ما جيدون صعوبة يف تعلم فروع العلوم مثل العربية )كبو، الصرف, والببلغة

وللغة العربية فروع علميو وىي علم كبو، الصرف, والببلغة. مع هنديق 

العلمُت سيسهل على اؼبسلمُت يف تعلم اللغة العربية ، وديكنهم ان حيددوا 

اؼبوضوع ، وديكنهم التحدث بالعربية ، وىذا ما يثبتو العلم ىو علم اللغة 

للغة العربية ، فضبل عن االساسيو العربية االمازيغيو مفيدة جيعل من السهل تعلم ا

دراسة علم الصرف مث اؼبسلمُت سيكون من السهل قراءة ودراسة العربية. ولكن 

ال يزال ىناك العديد من اؼبسلمُت الذين جيدون صعوبة يف تعلم اللغة العربية 

بسبب فروعها العلمية العديدة اليت ذبعل اؼبسلمُت يواجهون صعوبات يف تعلم 

ذلك من وجود عوامل من الطبلب ، والطبلب ليسوا اللغة العربية. ويتضح 

موقف من غَت مبال ذباه الطبلب العرب ال يعترب العربية مهما ، فاهنم تفًتضون 
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األغراض الدينية فقط ، ويقتصر الطبلب على يعترب أيضا اللغة العربية من 

 ) الصعب كمثل الدراسة اللغوية )القواعد, و الًتاكيب

ائص فريدة وعاؼبيو. يقال إنو فريد ألن اللغة العربية اللغة العربية ؽبا خبص

ؽبا ظبات فبيزة سبيزىا عن اللغات األخرى، بينما يعٍت العاؼبي تشابو القيم بُت  

اللغة العربية و اللغات األخرى. إحدى خصائص اللغة العربية ىي تنوع اللغات 

جات اليت تظهر اختبلف اؼبتحدثُت بُت منطقو وأخرى ، حبيث أقببت ؽب

اؼبتنوعة، ىذا ثبت يف الدول العربية نفسها لديها العديد من اللهجات يف 

التواصل، كما ىو معروف لدى  الدول العربية  تستخدم اللغة العامية واللغة 

الفصحى، الفصحى ىي اللغة الرظبية للدولة العربية. ومع ذلك فإن العديد من 

العامية. ألهنم يفًتضون أن  الدول العربية التستدم الفصحى بل تستخدم  لغة 

اللغة الفصحى ىي فقط للطبلب واؼبعلمُت.  مع اختبلط اللغة العربية باػبلط 

مع اللغات غَت خيش العديد من الصحابة من فقدان اللغة العربية الرظبية أي لغة 

الفصحى ويدرك الصحابة مدى أمهية اػبفاظ على نقاء اللغة العربية. ويتضح 

اختبلط اللغة العربية مع اللغات غَت العربية فبا جيعل العديد ذلك من خبلل وفرة 

من اللهجات. اليزال الصحابة يهتمون بلغة القران الكرمي كما يؤلفون كتابا 

 .وجيمعون قاموسا مع الفصحى حىت ال  خيتلطوا مع اللغات أو اللغة األخرى
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ية ، الشخصيات اليت تلعب دور يف تطوير اللغة العربوعبلوة علي ذلك

طفى حسُت, والشيخ اليت نشات يف اندونيسي مثل ؿبمود يونس، والشيخ  مص

، وياسُت الفضٌت. من ىو موجود  ؼبساعدة اؼبسلمُت على تعلم إدريس اؼبرباوي

اللغة العربية. وتلعب دور يف تطوير اللغة العربية، ويتجلى ذلك يف أعمال 

ة. ولكن من أن العديد من الشخصيات اليت تساعد اؼبسلمُت يف تعلم اللغة العربي

الشخصيات اللغة العربية تلعب دور يف تطوير اللغة العربية.كثَت من اؼبسلمُت ال 

يعرفون ىذه الشخصيات، ويتضح ذلك من خبلل عدد اؼبسلمُت الذين ال 

يعرفون مصنفة ىذه الشخصياة. مثل مصنفة أبو األسود الدوايل ىو مؤسس علم 

العربية، وطريقة الصنع. وضع الفصول  النحو وأول شخص يضع أسس اللغة

فاعل، مفعول بو, مضاف, حروف النصب, حروف اعبر. رفع, و اعبزم.. ىو 

 .الشخص الذي يعطي نقطة  ايل اؼبصحف

اإلمام زاركاشي من الشخصيات يف تطوير اللغة العربية، اإلمام زاركاشي 

ن( و ىو أضبد ساحل, اإلمام زاركاشي و زين دي Trimurti ) ؼبعروف باظبم

معهد اغبديث دارالسبلم غونتور. اإلمام زاركاشي مهتما جدا بدراسة اللغة العربية 

.ولكن الكثَت منهم اليعرفون اإلمام زاركاشي واليعرفون ما الذي يعملو اإلمام 

زاركاشي يف تطوير اللغة العربية، وىو ما يشهد عليو من بُت الطبلب عليم 
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عبامعة االسبلمية اغبكومية سومطرة الشمالية زبصيص الطبلب اللغة العربية يف  

اليعرفون الذي لديو العلم كثَتا. ولكن  اإلمام زاركاشي العلوم اكثر من الطبلب 

يف تعلم اللغة العربية يف عبامعة االسبلمية اغبكومية سومطرة الشمالية. يف طبقتو 

زاركاشي ينقصا ؼبغرمو و يبحث عن الشخصيات دور اللغة العربية خاصة اإلمام 

 .عندمو مفيدا يف تطوير اللغة العربية

العديد من الشخصيات يف اللغة العربية اليت ديكن استخدامها كمواد 

ه ( الذي يفًتض انو يشار اليو باسم 47-04دراسية .أبو األسود الدوايل) 

اللغة العربية االويل، ألنيس إبراىيم كاحد الشخصيات العربية اغبديثة. ومن 

غة العربية، يهتم  الباحثون اإلمام زاركاسي مظهرة غَت معروفة الشخصيات الل

علي نطاق واسم من قبل اعبمهور زباصة بُت قادة الًتبية اإلسبلمية, يف حُت ان 

مسامهة األفكار والنضاالت، فضبل عن عمل اإلمام زاركاشي أحد مؤسسُت 

يد من اجملتمع معهد اغبديث دارالسبلم جوتور يف النامية الًتبية االسبلمي العد

  .األوسعيتبع اندونيسي او اػبارج

وقد جع الؼبناىجا لدراسية واالدارة والنظام التعليمي اإلسبلمي اليت 

التتبع القواعد اليت وضعتو احكومة اندونيسي، وأخَتا بعد يضع سنوات معهد 

اغبديث  دارالسبلم غونتور حىت االغاثو اعبيدة يف الببلد وتقبل اندونيسيا حىت 
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اػبارج والعديد من اػبري جينم واصلو التعليم العايل واؼبشاركة يف القطاعُت  من

اغبكوميو اػباص .ومن بُت اؼبسامهاتو اليت يعتقد القيادة و االداره، وطابع 

التدريب، ونظام التعليم وطريقتو، واؼبناىج واؼبواد التعليمية العديد من 

نظم التعليمية عبلوة على ذلك يتطلب االختبلفات واؼبزايا باؼبقارنة معغَتىا من ال

اعبانب الروح معهد اغبديث دارالسبلم غونتور من قادر على تلحريك كل اغبياة 

اػباصة يف معهد اغبديث دارالسبلم جوتور من خبلل اعتماد أو اتباع 

  .الشخصيات

الذي النصال لنظام التعليم اإلسبلمي. اإلمام  اإلمام زاركاشي ىو

يف عامل التعليم. ولذلك عملو يف ؾبال التعليمع ربقيق  زاركاشي مهتمو فقط

اؼبستوي اليالصعيد الوطٍت، انو مل حيملقف يالعامل السياسي، اإلمام زاركاشي 

مارس  40مالوفة يف التحية مع السيد زار، ولذالك اىن يف قرية غونتور يوم 

اإلمام زاركاشي سخصية يتعليما إسبلمي  0763مارس  41وتويف يف  0701

مؤثرا جدا يف عامل التعليم يف اندونيسا. واإلمام زاركاشي أيضا مؤثرا جدا يف ؾبال 

تعلم اللغة العربية. االعم العلمية الناجحة مكتوبو من قبل اإلمام زاركاسي يبلغ 

  .كتابا  03إىل حوايل 
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ومع ذلك اإلمام زاركاشي قبل التعليم العاؼبي  اللغة العربية ينبغي ان 

ركاشي ديكن ان يصبح قدوة دراسة اللغة العربية، وذلك بسبب يكون اإلمام زا

اعمال اإلشغال اإلمام زاركاشي اليصدق الشعبيو, اإلمام زاركاشي ىو اؼبنشئلك 

ومعهد غونتور اغبديثة. ولكن ان اإلمام زاركاشي اؼبنشئ للمعهد غونتور اغبديثة 

الذين اليعرفون  لديو الكثَت من العمل و الشعبية,  وىناك العديد من الطبلب

اإلمام زاركاشي م مها كانتا عمال اإلمام زاركاشي. التفكَت واؼبواقف من النضال 

الكهنة اإلمام زاركاشي يفي أعقاب التعليم اإلسبلمي حىت اآلن العديد من 

اؼبؤسسات اليت يتبعها معهد اإلسبلم، وخاصو اؼبدارس الداخلية مع األمل يف 

درسة الداخلية بَتمبانغ بوندوك اليت ىي يف العديد من منصات الوقوفو اؼب

اندونيسيا أو بلد أخرى .اؼبؤسسات التعليمية واؼبدارس الداخلية يف اندونيسيا، 

واالفتقار إىل التقدم، والتطور السريع الذي وجود دولو االحتبلل اليت ربظر إنشاء 

 اؼبدارس واؼبدارس الداخلية. 

داخلية ذاتنمط حديث، فان  بالنسبة ؽبا قبل إنشاء مؤسسة تعليمية 

كفاح االمام اضبد ساحال واؼبشًتكة يف اإلمام زاركاشي يزين الدين فأناين  

كمؤسس ؼبؤسسو "لودج جونتور" يفحص اؼبعاىد التعليمية والت قد ـبارج 

الببلد. على يوجو اػبصوص، وفق الطريقو ونظام األكواخ. وىناك أربع 
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النداء الذي يطلق عليو ال حقا  مؤسسات تعليمية يدرسونو ام نأجل دراسة

"توليف الكوخ اغبديث". العديد من الكتب اػباصة باندونيسي او اليت 

 .التستخدم امام اؼبدرسة الداخلية أو مادراسا لتعلم اؼبواد اليت تعلم اللغة العربية

ومن اؼبتوقع أن يكون ىذا البحث حبل لتعرف على السخصيات اليت 

العربية، وخصوصا الطابع اؼبوجود يف اندونيسيا تلعب دورا يف تطوير اللغة 

وخاصها اإلمام زاركاشي حىت القراء سوف نعرف ما اعمالو, وديكن استخدامو 

التلبيها حيت جات القراء يف تعلم اللغة العربية .من الشرحأعبله والباحثُت اؼبهتم 

ينفي اجراء البحوث علي اإلمام زاركاشي يكارن اللحصول على أفضل معرفو 

الناس الذي نيت واجد ونفي اللغة العربية، ويامل الباحثون أيضا يف اغبصول 

علي الكثَت من اؼبعرفة والبصَتة يف البحث اإلمام زاركاشي على جعل الباحثُت 

يريد ومنعرفو اؼبزيد يف اي كاىن معُت اللغة العربية، دبا يف ذلك دور اإلمام 

ان الدراسة اؼبعنونة  "دور اإلمام زاركاشي واعمالو. وىنا جيعل الباحث وعنعن و 

 "زاركاشي يف تطوير اللغة العربية

 تعرب ادلشكلة . ب

استنادا إىل اػبلفيو الذي مت تطويرة أعبله، حيصل الباحثة على بعض 

 :اؼبشاكل. التايل
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 قلة االىتمام  وروح اؼبسلمُت لتعلم اللغة العربية.0

 عدم الوعي بأن اللغة العربية مهمة جدا.4

 .عدد اؼبفردات يف اللغة العربية حبيث جيعل من الصعب على اؼبسلمُت تعلمها .4

 القلة الفهم يف فرع التعلم يف العلوم باللغة العربية .2

 امهيو اغبتفاظ على اللغة العربية األصليو ىي اللغة العربية  الفصحى .3

 قلة الشخصيات أقل مألوقة تلعب دورا يف تطوير اللغة العربية .4

 األرقم اإلمام زاركاشي غَت معروفة جيدا بُت  الذي اؼببتدئُت تعلم اللغة العربية .5

 ج.حتديد ادلسألة

ىذا البحث إىل دور اإلمام زاركاشي، ومصنفة وتنفيذ الفكرة يف تطوير اللغة 

العربية. وىنا اؼبزيد من الباحث ينفي الدراسة اػباصة بدور اإلمام زاركاشي ان اللغة 

 .العربية

 سئلة البحثد .أ

أما اؼبسائل األساسية الىت أرادت الباحثة أن تبحثها يف ىذا البحث فهي 

 : ما يتصور يف األسئلة التالية



21 
 

 
 

 ما دور اإلمام زاركاسي يف تطوير اللغة العربية ؟ .0

 ما ىي اؼبصنفة اإلمام زاركاشي يف تطوير اللغة العربية ؟  .4

 ه.أىداف البحث

 : و أما أىداف البحث فهي 

 ي يف تطور اللغة العربيةشؼبعرفة دور اإلمام زاركا. 0

 ي يف تطوير اللغة العربيةشؼبعرفة اؼبصنفة اإلمام زاركا . 4

 و .الفوائد البحث

واستنادا إىل األىداف البحثية اؼبذكورة أعبله ، فان فوائد البحوث الواردة 

 :يف ىذه الدراسة ىي كما يلي

 الفوائد النظرية.0

رية ، من اؼبامول ان يسهم ىذا البحث بشكل إجياي يف العامل ومن الناحية النظ

بنديكانبادادا بصفو عامو ، وخباصو يف تطوير التعليم باللغة العربية. باالضافو إىل زيادة 

 .وتوسيع نطاق اؼبعرفة باللغة العربية يف االعداد للغة العربية

 :الفوائد العملية.4
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يؤدي وجود ىذا البحث إىل تطوير بصَته ومعرفو ا(.بالنسبة للباحثُت: من اؼبتوقع ان 

 .الباحثُت حول الشخصيات اليت تلعب دورا يف تطوير اللغة العربية

ب(.بالنسبة للباحثُت اآلخرين: من اؼبتوقع ان يكون ىذا البحث مرجعا ؼبواد البحث. 

وعلي وجو اػبصوص يف الدراسات البحثية الناس الذين يلعبون دورا يف تطوير اللغة 

العربية ، ويتوقع ان تكون مفيده لتصبح مرجعا للطبلب وخاصو بالنسبة للطلبة من 

 .الوضع التعليمي للغة العربية

 ز.ىيكل البحث

ولكي يكون ىذا البحث منهجيا ومركزا ، يقدم صاحب الببلغ كتابو منهجيو  

ثبلثو كلمحو عامو عن كتابو االطروحو. وينقسم النظام من اطروحو الكتابة مرتبو إىل 

أجزاء: اعبزء األول، واعبسم والنهاية. يتكون اعبزء األول من ورقو غبلف، وشعار، 

وصفحو عنوان، وموافقو اؼبشرف علي الصفحة، والتاييد، وبيان صفحو الصفحة، 

والشعار والعروض صفحو، وتصدير الصفحة وجدول ؿبتويات الصفحة. سيتم ذبميع 

 :ل ىي التاليةجزء من ؿبتويات ىذا البحث يف طبسو فصو 

 مقدمو -الباب األول
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يف ىذا الباب يتكون من اػبلفية البحث،  تعرب اؼبشكلة، ربديد اؼبسألة، أسئلة 

 .البحث, أىداف البحث, وفوائد البحث, و ىيكل البحث

 الباب الثاين : دراسة نظرية

يف ىذا الباب اؼبؤلف يناقش حول ىذا اؼبعٍت وينقسم الكتابة إىل عده أقسام ، 

: دور، الشخصية, التطور, سَتة اإلمام زاركاشي، اللغة العربية ، امهية تعلم اللغة وىي

 العربية ، وخصائص اللغة العربية ، الدراسات السابقة

 طريقة البحث-الباب الثالث

ويصف صاحب الببلغ يف ىذا الباب طريقة البحث ، أنواع البحث ، مصادر 

 يل البيانات, صحة البياناتالبيانات، طريقة صبع البيانات, طريقة ربل

 نتائج البحث -الباب الرابع

ويتناول ىذا الباب بالتفصيل حياة اإلمام زاركاسي و دور اإلمام زاركاسي يف 

 تطوير اللغة العربية، واؼبصنفة يف تطوير اللغة العربية

  الباب اػبامس إختتام

 ىذا الباب األخر  إختتام حيتوى على اػببلصة و اإلقًتاحات  
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باب الثاينال  

 دراسة نظرية

 دور .0

فهو دائر  ,4يدور دبعٌت طاف حول الشيء -ىو مصدر من دار رو د

د الطبقة من الشيء اؼبدار بعضو فوق بعضو, وصبعة ادوار. وعن )الدور(ودوار 

ومعٍت األخر مهمة ووظيفة. ودور  .2االخر اؼبناطقة توقف كل من الشيثن على

يف ىذا البحث لو اؼبعٌت قول الرابع. واصطبلحا ىو أعمال شخص لو مقام 

خاص حينما اإلنسان يرجى عنو. ويف فبجم اإلندونسي ىناك دور دبعٌت العب 

 .3التمثيل وىو من كلمة دار ويدور دبعٌت يعمل

 لي:تل على النحم،  ا رأي اىلعندر الدو نظرية 

للموقف الديناميكي )اغبالة(. وعندما يقوم  ةعمليىو  سوكانتو عندا

اغبقوق والتزامات وفقا ؼبوقفو، فانو ديارس دورا. كان الفرق  ةشخص ما دبمارس

                                                           
 

3
, ص. )م 1991  /ه  1411جاكرتا : هٌداكرٌا أغونج,  (,  إندونسً –قاموس عربً محمود ٌونس,  

131 
4
ه  1425القاهرة : مجمع اللغة العربٌة, ( , المعحم الوسٌط جزء األولإبراهٌم مصطفى وأصحابه,   

 624 ص. 2114
3
  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Pusat 

Bahasa, 4111), h.0033 
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ن أحد يعتمد ألبُت اؼبوقف مع الدور لصاحل العلم. ال ديكن تقسيم كل منهما 

 4.علي اآلخر والعكس

إىل ان الدور  الببلغف الدور أعبله وخيلص صاحب لذلك من وص

، أحدىا عامل ل الذي يقوم بو بسبب عوامل معينوالذي يؤديو كل فرد ىو العم

للوضع االجتماعي. وديكن تشكيل دور الشخص بسبب اغبدث القائم أيضا 

 .وراء بيبلكانغينيا

نفذ ن يأنو يف اعبزء اؼبتعلق بالعمل، من اؼبتوقع أَتي ويكشف ديفيد ب

ويعرف يتم م بو. و قيبالدور الذي  بالوظيفة التزاماتو اؼبتعلقة اؼبتعلقة اؼبرء يف دوره

الذين حيتلون مركزا فراد ال ىؾبموعو من التوقعات اؼبفروضة علعلى أهنا الدور 

ي اننا مطالبون بالقيام أر الذي ربدده القواعد يف اجملتمع، والدو   .ااجتماعيا معي

ويف األدوار  ةيقوم هبا يف عملنا، ويف االسر تمع احمللي ان بأشياء يتوقع من اجمل

 5.األخرى

وقال  ، وكعمليو.وظيفة التكيف نفسك العرض على زيد مندور اؼب

  :من بينها 6ليفنسون ان دور سوكانايل يف الكتاب يشمل ثبلث طرق

                                                           
6
 Soerjono Seokanto, 0214, Sosiologi Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta. H 

01   
7
  David Berry , 0210, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi,) CVRajawali, Jakarta,( H 

2  

 
  49المرجع السابق.  8
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 فإن ، إذناجملتمع. يف الشخص  وضعب ةبطرتاؼب  شمل الدور القواعدت (0

 .اليت توجو الشخص يف اجملتمع القواعدديكن أن يعٍت ىنا الدور 

, حبيث يفًتض الناس أنو الذي يقوم بو شخص ما يف اجملتمع الدور (4

 يلعب دور

 ةاالجتماعي الشخص مهم أيضا بالنسبة للهيكل سلوك دور (4

 .للمجتمع

 شخصيةال .0

 شخصيةال شروط ( أ

 :7كما يليتكون شخصية العظيم   شروط  

عرف ين أالتعمق يف قانون القران. دبا يف ذلك ينبغي  ىعل ةقادر  (0)
مبيان،  -أسباب النزول القرآن، ونسيخ واؼبنسوخ، وؾبمال 

 متشابو. -األمواء واػباص، وؿبكام 
، وخاصو صلى هللا عليو وسلم النيب ؿبمدالعامل يف علم اغبديث  (4)

 اغبكم كؤلسباب الورود ورجال اغبديث ةلأفيما يتعلق دبس
 لة اإلصباع علماءيفهم اؼبسأ (4)
 القياس ويستطيع أن يستخدمو يف إجتهاد اغبكميفهم  (2)

                                                           
9
 Hasan Asari, Modernisasi Islam:Tokoh, Gagasan dan Gerakan (Bandung:Citapustaka 

Media, 4114), h.443  



27 
 

 
 

 غة، والببل الصرف، و وااللغة العربية والنحوية، مثل العلم كبيفهم  (3)
 األصول الفقووغَتىا. جيب أيضا ان تتقن القواعد 

ة يعٍت فهم وترقي إىل اؽبدف الرئيسي إلنفاذ الشريعة االسبلميي (4)
 رضبة للعاؼبُت

 .منهجيو ديكن تربيرىا إلصدار قرار قانوين فهم وكذلكي (5)
لديو النية واالعتقاد. وبعبارة أخرى ، فان اؽبدف ال يسعى  (6)

، وتبحث عن  هلل تعاىلوالعثور علي رتبو وموقف الدنيوية. ولكن 
 .البشرية صبعاء ةالقانون من أجل مصلح

 الدور الشخصي  ( ب

 ن يقالألغة العربية اليت ديكن يف تطوير ال اليت تلعب دور الشخصي

، ألنو ال علم واحد فقط اهنم يتعلمون ولكن الوقت لتكون متعددة اؼبوىوبُت

أكثر من اي وقت العربية  الشخصي تعلمواىا. دبا يف ذلكالكثَت من اؼبعرفة اليت 

كما اهنم يعرفون    ،علم اللغة، إىل جانب معرفو الكثَت عن مضي منهم مثل ذلك

 .علوم األخرىالكثَت من ال

منذ اغبركة  تباللسانياإيبلء اىتمام  ىعدد من اللغويُت العرب عل نظر وقد

أصوات  يف ؾبال علم ةلديهم نتيجة ؼبمارسالعلمية يف اطار السيادة االسبلميو. 

 علم اللغة، واؼبفردات. الناس الذين يقومون بالتجريب يف علم الصرف، اللغة

 ، يف حُتبناء اللغة ىاليت تضع االىتمام عل وىلألوعة التصنيف اجملموعتُت. اجملم



28 
 

 
 

اسة الذي قامت بو اجملموعة الثانية االنتباه إىل النحوي ومعنيها. ؾبال الدر 

اغبقل ىو الذي يصور  أو علم اللغة العربية ، يف حُت )اليت مت تعينها(اجملموعة 

 .اللغةأصوات أو علم  علم اللغةمن قبل اجملموعة الثانية بأنو بلغو أو 

يف اللغة  تج ان وجود الطابع الذي يلعب دورنستن ، ديكننا ةمن الشرح أعبل

 .العربية ، سيكون مفيدا يف فهم العربية وتسهيبل كبَتا للطبلب يف تعلم العربية

    ياإلمام زاركاشسَتة   ( ج

 ولد وقد ، العربية اللغة يف فعال دور ؽبا كان اليت ىو ياإلمام زاركاش

 41 يف وتويف .م 0701 مارس 40 يف (الشرق )جاو تورنغو  قرية يف ياإلمام زاركاش

 وأب لديو ياإلمام زاركاش 01.اندونيسيا مادون يف العام اؼبستشفى يف 0763 ، ابريل

 من الثالث اعبيل وىو ورعو متدينو عائلو من جاء الذي سهاريب أنام ساسانتاو  اظبو

 00.(القددية تورنو غ اآلن يسمي الذي) داروساالم تورنو غيادة معهد ق

الذين يعيشون بالفعل اليتام, ألنو  ياإلمام زاركاش الطفولة سن ومنذ

 االسره خضم يف ليكرب ؿبظوظا كان ولكنو .والده تويف سنوات شباين عمره عندما

 االحتياجات تلبيو إيل والدتو ساحة تسعي .اإلسبلمي للتعليم كبَتا اىتماما تويل اليت

 أساسيات على حصل انو والدتو أجرت التعليم خبلل من. لؤلطفال والروحية البدنية

                                                           
11

  Imam zarkasyi, Biografi KH Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren 

modern, (Ponorogo : Gontor  Press. 0224,) h.02 
11

  Tim Penyusun, Biografi KH. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pondok 

Modern, ( Ponorogo : Gontor Press, 0224), h 34  
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 ان جيب نوإ على تنص اليت والدهتا رسالة .العلم حب عن فضبل الديٍت، التعليم

 بعد طويل وقت ديض مل .فعل نوإ خطوه كل يف الحظ دائما وصاحل ورعو تكون

  .0741 يف والدتو وفاه

 ياإلمام زاركاش ةالسياس الظروف ( ه

 مل ياإلمام زاركاش ان ولكن السياسي، اجملال يف الناشطُت أحد يزاركاشاإلمام 

 وفدال ءاأعض ياإلمام زاركاش الدوليُت، النشطاء ويف السياسي، اجملال يف جدا مهتما يكن

 عشر وبعد. 0744 العام يف ،السوفيت االرباد البلدان يف النظر أعادة يف اندونيسيا

 اؼبؤسبر وىو القاىرة، يف عقد الذي اؼبؤسبر يف أيضا اندونيسيا اإلمام زاركاسي مثل سنوات،

 ذلك، إىل االضافو. كحَته  يف انعقد الذي والسابع العامل، يف لؤلكاددييُت اإلسبلمي

 04.اندونيسيا علماء عبمعيو االستشاري اجمللس يف عضوا أيضا أصبح

 ياإلمام زاركاش التعليم ( د

و تتعلم يف    Hollandsch Inlandsche Schoolدرس يف اؼبدرسة  ياإلمام زاركاش

 اؼبدرسة يف تعليمو واصل سنوات، بثبلث ذلك وبعد (االبتدائي اؼبستوي) لورو اونكو

 ىذه يف الرئيسي والدرس. سنتان مدهتا دراسية فًته مع لورو اونكو نوع من عموما

 ذلك واػبابو وبعد واػبطيب، الكرمي، القران إىل باالضافو التوحيد، ىو الداخلية اؼبدرسة

 دراسية فًته مع لورو اونكو نوع من عموما اؼبدرسة يف تعليمو واصل سنوات، بثبلث
                                                           

12
   Harun Nasution, KH.H Imam Zarkasyi Dalam Ensiklopedi Islam Di Indonesia ( 

Jakarta, Departemen Agama, 0221 ) h 211   



31 
 

 
 

 القران إىل باالضافو التوحيد، ىو الداخلية اؼبدرسة ىذه يف الرئيسي والدرس. سنتان مدهتا

 معهد تتعلم يف بينما( 0745-0744) غوبوناور   يف واػبابو واػبطيب، الكرمي،

 Hollandsch Inlandsche. بعد التخرج من انىيكام جريس دارول معهدو  اريجوس

School  القرآن  اؼبعهد األوىل تعلم ،جامسارين سولوتعلم يف معهد  ياإلمام زاركاش

 أمُت: أشخاص طبسة من تتالف" اؼبستقلة" اؼبناقشات من ؾبموعة لديو وىنا. واغبديث

 ،(ىارجوسوكا) زيٍت والسيد ،( ؾبلنعك) وبنيامُت ،(َتبونج) فاهتونو  ،(سولو) وطلح

 اعبماعات أو الطوائف دبسالو أبدا تتعلق نوقشت اليت اؼبواضيع. (ونًت)غي إلمام زاركاشاو 

 04ة. عم بالناس باألحرى بل األحزاب أو

 اؼبدينة نفس يف يزال وال, العلوم فببع اؼبدرسة يف درس يسولو اإلمام زاركاش يف

 Holland Arabischeو يف  بالعربية يةالعدب مدرسو يف دراستو يزاركاشاإلمام  وواصل

School.  اؼبؤسسات التعليمية اليت تأسست من قبل اغبكومة استعماري كما ربقيق تنفيذ

يف   لطالباؼبدرسة  ثناوية مستويدرس يف  يزاركاش اإلمام مث .السياسات األخبلقية

 االسبلميو، الدينية اؼبعارف دراسة" العادي" إىل االنتقال إىل انتقل مث. باقبانغ بادانج

 وجو على ياإلمام زاركاش درس ، (ىولندية ة,اإلقبليزي العربية،) واللغات" العامة"

 اىتماما أكثر اسيي ياإلمام زاركاش نأل العربية، اللغة من اؼبستفادة الدروس التحديد

سومطر  يف مدرسو مع تعليمو ياإلمام زاركاش واصل ، سولو يف سنوات أربعة بعد بالعربية
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  Tim Penyusun, Biografi KH. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pondok 

Modern, ( Ponorogo : Gontor Press, 0224), h 31 
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يف  نًتو غ إىل العودة مث. 0743 حىت kweekschool ( يف اؼبدرسةدانجب) يةغربال

 . 0744 السنة

 ياإلمام زاركاش اؼبعلمُت ا.

  سيمياح (0)

 وكان. ياإلمام زاركاش الضمن يف جدا مؤثرا معلماىو  سيمياح

 نفيتها اليت يتونس من سياسيو وشخصيو وشاعرا عاؼبا سيمياؽبا

 يف أخَتا واستقرت ،اؽبولندا اؼبمتلكات منطقو يف فرنسا حكومة

 02.سولو

 يونس ؿبمود (4)

 بادانج يف األسبوع ؼبدرسو دراستو ويواصل ياإلمام زاركاش 

 ىو خيدم اؼبعلمُت لديو  .0743 حىت الغربية سومطرة يف باقبانغ

 الدراسة وبعد , وىو ؿبمود يونس.يحياتو اإلمام زاركاشيف 

 ان يونس ؿبمود اؼبعلم منو طلب األسبوع، مدرسو يف العليا

 لديو يونس ؿبمود بواسطة ياإلمام زاركاش. للكلية مديرا يصبح

                                                           
14

 Harun Nasution, KH.H Imam Zarkasyi Dalam Ensiklopedi Islam Di Indonesia ( 

Jakarta, Departemen Agama, 0221 ) h 211 
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 وجوده يتطلب ان راي لكنوو  ، التعليم ؾبال يف تربز اليت اؼبوىبة

 03.تورنو ج أكثر

 التطوير .4

يتطور دبعن ربول من طور إىل طور. والتطور يف  -تطوير مصدر من تطور 

اصطبلح ىو التغَت التدرجيى الذي حيدث يف بنية الكائنات اغبية وسلوكها. ويطلق أيضا 

على تغَت التدرجيى الذي حيدث يف تركيب اجملتجع أو العبلقات أو النظم أو القيم 

 04السائدة فيو. 

ط النمو ، والتغَتات ببطء )التطور( والتغَتات تدرجييا. التنمية بشكل عام يعٍت من 

أو صياغة اؼبواصفات يف شكل  ةترصب ةوالتنمية يعٍت عملي Richey وSeelsوفقا 

اػبطوط العريضة للسمات اؼبادية. وتعٍت التنمية بالتحديد عمليو إنتاج اؼبواد التعليمية. 

التنمية ويركز ليس فقط علي ربليل  Richey وTessmerيف حُت وفقا 

بشان التحليل االويل للتاخر ، مثل التحليل  ةاالحتياجات ، ولكن أيضا قضايا واسع

 05.السياقي. وهتدف التنمية إىل إنتاج منتج

                                                           
15

  Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Mutiara, 

Cet III ) h 79  

م (,  0772 /ه  0403)مصر : ؾبمع اللغة العربية,  , اؼبعجم الوجيزالدكتور إبراىيم مدكور,   04 
  474ص 

17
 Alim Sumarno, Perbedaan Penelitian dan Pengembangan,4104, h. 44 
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ويف الواقع ، فان تطوير اعبهد التعليمي رظبي وغَت رظبي جيري بوعي وزبطيط  

منتظمة ومسؤولو من أجل إدخال ورعاية وتوجيو وتطوير الشخصية  ةوبصور  ةواذبا

اؼبتوازنة ، واالنسجام ، واؼبعرفة ، واؼبهارات وفقا للمواىب والرغبة والقدرات ، كحكم 

إىل وتعزيز وتطوير أنفسهم كبو ربقيق الكرامة واعبودة  ةعلي مبادرة من بلدىا ألضاف

 06القدرات البشرية اؼبثلي وكذلك الشخصية

وديكن اػبلوص من اراء اػبرباء اؼبذكورين أعبله إىل ان التنمية جهد يتم القيام بو  

بوعي وزبطيط جيد ويستهدف خلق أو ربسُت منتج ما ، التايل يصبح مفيدا بشكل 

 .أفضل ةمتزايد لتحسُت نوعيو يف ؿباولة ػبلق نوعي

 اللغة العربية.  ٢

 م اللغة العربيةو فهم. (أ

شرح الباحثون األوائل معاين قد عن معٍت اللغة العربية ،  اؼبزيدقبل ان نفهم  
اللغة. واللغة عنصر ثقايف. لقد ولد من االحتياجات االنسانيو االساسيو يف ؿباولة 

اللغة ىي اللسان, واصطبلحا ىي طريقة يف التعبَت أو  .لتحسُت حضارتو
  07.اؼبصطلحات

أكدان يقول أن اللغة ىي ضبد طعيمة كما نقل ذو اؽبادي بن عند رشدي أ

راد ؾبتمع ذي ثقافة ؾبموعة من الرموز الصوتية الىت حيكمها نظام معُت و اليت يتعارف أف
                                                           

18
  Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, 

)2Jakarta: Bina Aksara, 4100),.h 43.  

 
02

 199, )بٌروت : دار العلم للمالٌن. إنكلٌزي -عربً , المىسد قامتسالذكتىس سوحي البعلبكي  
 922م(, ص.
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واللغة عند مصطفى  41على دالالهتا من أجل ربقيق االتصال بعضهم و بعض. معينة 

ربية ىي اللغة اليت واللغة الع 40الغبلبيٍت ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. 

مصطفي الغبليايٍت ، فان اللغة يتحدث هبا عدد قليل من  عندو   44اختار هللا ؽبذا الدين.

 44.الرجال أو األشخاص الذين يًتدد صداىم وفقا للغرض وتوجوانيا

اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم, وقد وصلنا إلينا من 

اآلحاديث الشريفة, و ما رواه الثقات من ها لنا القران الكرمي و طريق النقل, و حفظ

 42منثور العرب و منظومهم.

قبل ان نفهم اؼبزيد عن معٍت اللغة العربية ، سيشرح الباحثون األوائل معاين اللغة. 

واللغة عنصر ثقايف. لقد ولد من االحتياجات االنسانيو االساسيو يف ؿباولة لتحسُت 

صل بُت الناس ، تستخدم اللغة أيضا كاداه حضارتو. االضافو إىل العمل كوسيلة للتوا

للتفكَت والتعبَت عن اؼبشاعر وأنصار اؼبطلق الكامل للمعارف االنسانيو ، فضبل عن اهنا 

                                                           
21

اعبامعة اإلسبلمية ) مناىج اللغة العربية وطرق تدريسها,تطوير الدكتور ذو اؽبادي بن اغباج أكنام,   
  44, ص. ( 4101ة فريس : ميدان اغبكومي

   27 (. ص.4104. ) دار السبلم : مصر, , جامع الدروس العربيةمصديف الغبلبيٍت  40
22

, )مصر : حقوق الطبع, هون المعبود فً شرح نظام المقصود من الصرفابن عبد الرحمن ابرحٌم,   

 32م( ص.  2117
23

  Musthafa Al-Ghalayaini, Jami’uddurusil ‘arabiyyah,( Beirut: Maktabatul 

Asriyah), h.1  
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م ىي شكل من اشكال  الكبل ةكلم  دين وتوحد الشعب. باللغة العربيةتشكل رمزا لل

 43.، الذي يعٍت خطابا أو صوتا للصوتمشدار ةكلم

اللغات السامية اؼبركزية اليت تشملها أسره اللغة السامية وىي والعربية ىي أحدي 

لغة العبادة يف اإلسبلم. العربية ىي لغة ساميو اليت تنبثق من منطقو تشمل اآلن أراضي 

السعودية. وىذه اللغة ىي اللغة األكرب من حيث عدد اؼبتحدثُت باللغات السامية يف 

خدم العربية كلغة رظبيو. اللغة العربية وثيقة بلدا يف ىذا العامل تست 43االسره. وىناك 

 ISO) لغة فرعيو 45الصلة بالعربية. مت تصنيف اللغة العربية اغبديثة كلغة ماكرة مع 

وربدث ىذه اللغات يف صبيع اكباء العامل العري ، يف حُت ان اللغة العربية باكو  (4474

 44.معروفو يف صبيع اكباء العامل اإلسبلمي

ة تعد من أطول اللغة عمرا, وتعد أقرب اللغات إىل اللغة األم. فهي وللغة العربي

اللغة الوحيدة اليت حافظت على بنيتها وكتب ؽبا البقاء دون ربريف قبل اإلسبلم, مث 

زادىا هللا كرامة وعزة واختارىا لغة لكتابو العزيز, وحفظو. مث عٍت هبا أىلها فليست 

 45اللغة العربية.ىنالك لغة سبلك الًتاث الذي سبلكو 
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 Sahkhlolid Nasution, (4101 ) Pengantar Linguistik (Medan:IAIN Press,), h.41-

40  
26
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27
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تعريف العربية اؼبتقدمة من قبل اثنُت من اػبرباء مع التحرير ؽبا ، واحملتوي وفوق 

بعضها البعض ـبتلفو ولكن القصد والغرض ىو نفسو. التايل ، خيلص صاحب الببلغ 

إىل ان اللغة العربية ىي اليت شكلت مثل الرسالة اؽبجرية اليت يستخدمها العرب يف 

 .اعل االجتماعي سواء عن طريق الفم أو الكتابةالتواصل والتف

لذي يسكن يف العربية ىي لغة اللغات اعبنوبية السامية اليت يتحدث هبا الشعب ا

. وبعد رحلو استغرقت قرونا ، يف اعبزء اعبنوي الغري من قاره اسياشبو اعبزيرة العربية

ف البلدان، مثل األردن، لغتها الرظبية يف ـبتل ، أصبحت اللغة العربية اآلن ىيعديده

واؼبملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا،  ،والعراق، ولبنان، وليبيا، واؼبغرب، ومصر

، ولكن يف النمو اؼببكر والتنمية واحده من أقدم اللغات يف العامل ، العربية ىيوتونس

ها تبدا بعد القرن ليست معروفو باليقُت. أقدم النصوص العربية اؼبعروفة اليت مت العثور علي

ال من الثالث ، بينما النص األقدم باللغة العربية الذي نعرفو اآلن ال ديكن اغبصول عليو ا

 .، والذي يسمي أدب الوثنيُتقرنُت قبل ان يايت اإلسبلم

أوال ، العربية اؼبنقرضة )العروبة( ، اي اللغة اليت  .ديكن تقسيم العربية إىل جزاين

استخدمتها األسر العربية اليت تعيش يف اعبزء الشمايل من منطقو اغبجاز واؼبتاطبة غبدود 

إقليم أرمينيا. ونظرا الختبلط أرمينيا باللغة العربية حىت اآلن من العربية االصليو ، فان 

ل متزايد لغات أرمينيا وأصبحت منقرضة قبل ان اللغة العربية ىي اليت هتيمن عليها بشك
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يايت اإلسبلم. وجدت يف اؼبناطق اهنا ؾبرد اؼبنحوتات اجملردة. ولذلك فان العربية اؼبنقرضة 

ثانيا ، العربية الباقية علي قيد اغبياة )العروبة( ،  .(تسمي النحت العري )سوره العروبة

غة أدبيو ولغة منطوقو ولغة الكتابة. وىي اي ان اللغة ال تزال تستخدم من قبل العرب كل

 .46تنمو يف ارض اغبجاز ونيجي ، مث تطور يف صبيع اكباء البلدان العربية

 امهيو تعلم اللغة العربية. (ب

للمسلمُت اللغة العربية ؽبا االسبقيو. عدد كبَت من اؼبسلمُت يدرسون اللغة العربية 

ىناك العديد من الفوائد يف تعلم اللغة  ألسباب ـبتلفو. سبب الدين ليكون واحدا منهم.

العربية. علي الرغم من اننا لسنا عربا ، ولكن ميزهتم كبَته دبا فيو الكفاية إذا أردنا ان 

 .47نتعلم اللغة العربية. ىناك عده أسباب ؼباذا اللغة العربية حىت الشيء اؼبهم للتعلم

 .العربية ىي لغة القران (0)

ىذا ىو السبب الرئيسي الضطرارنا لتعلم اللغة العربية. ويشار إىل 

قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية, اللغة . اللغة العربية يف القران الكرميزبصص 

  العربية ىي اإلسبلم السياسي وسيار اؼبسلمُت.

 بدراسة اللغة العربية (4)

                                                           
28

 Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi,  Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, 

2Jakarta: Bina Aksara, 4100),.h 43.  
29

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang:UIN-MALIKI 

Press, 4101), h 4-2     
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راس  مع41 .واغبفظ األسهل فيها ، وفهم وتعليم وتطبيق ؿبتويات القران

مال اللغة العربية سيسهل علينا فهم اغبديث رسول هللا العياحي والسبلم 

 .، واغبفظ ، والشرح ، وكذلك اؼبمارسة

وال سيما يف فهم األساليب ، فان األساليب العلمية  العربيةبفهم اللغة  (4)

يف العلوم االسبلميو ستكون سهلو الفهم بصوره متزايدة من اهنا ال تعلم 

طبلق. وخصوصا إذا كانت واجبات الشخص كرسول اإلسبلم علي اإل

للدعوة ، ان يكون دائي ، أو اوست ، بالتاكيد األىم تعلم انو يعطي 

 .بسهولو فهم الدين اغبقيقي علي الشعب

حفر يف علم رجال الدين مباشره بفهم اللغة العربية سيكون من السهل  (2)

 .اعمال ـبتلفو من العلماء الذين كانوا علي نطاق واسع اليوم ةقراء أو

اغبامض ، فضبل عن وأكثر ذىب الكبد  لغةاللغة العربية ىو  (3)

للبيع باغبب واللذات العيون اغبلوة واػباصة  الروح. مينتيتامكان من

"دبا ان العربية ىي لغة  االسَته اػباصة للبيع والنهي عن القلب اػباصة

، وأكثرىا وضوحا ، وأكثرىا مشوال ، ومعظمها حيتوي علي األكثر ببلغو 

 اؼبعاين اليت اسًتضاء الروح".

 العربية ىي لغة األكثر نببل. (4)
                                                           

31
 4ص.  ) 4101) ميذله  تطىيش مناهج اللغت العشبيت وطشق تذسيسها ،روالهادي به الحاج به أكذان     
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فيصل الشوق اػباصة اػباصة, الكل, االسَته  وقال هللا ابن كثَت أيضا:

فهد األسَت  اػباصة اػباصة ، والكل الذي. اػباصة اغبمد لكل العروض

ليت فيها اػباصة اػباصة شوشو الساىر والشوق والكل األضبد ، بالتالية ا

"الن القران ىو الكتاب  لكل من اؼبلك واعبهاد واعبهاد السعودي اغبنون

األكثر ؾبيد ، اؼبستمدة من اللغة األكثر نببل ، واليت تدرس يف معظم 

الرسل اجمليدة ، اليت ألقاىا معظم اؼببلئكة اجمليدة ، وينحدر علي اؼبكان 

ؾبيد علي األرض ، والقمر أيضا خفضت النبيلة اليت ىي شهر األكثر 

رمضان. من جهة ـبتلفو ، ديكننا تقييم مدي روعو الكتاب اؼبقدس 

 للقران الكرمي ".

ة ويسهل فهمها واستخدامها  اللغة العربية ىي اللغة اليت تكون مستقيم (5)

 للبشر. كقانون

 قراءه القران بطبلقو أكرب وذبنب أخطاء القراءة (6)

من خبلل تعلم وفهم اللغة العربية اليت ىي لغة القران الكرمي ، فاننا 

سنقوم أيضا بتسهيل قراءتو ، واؼبزيد من الببلغة ، وذبنب اػبطا يف 

القراءة. عندما نكون علي دراية اغبرف العري الفرق ، بطبيعة اغبال ، 

--huronsىو شيء غَت عادي ، ديكننا بسرعة وحساسة لنطق 
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ما عندما نقرا القران وحده أو االستماع إىل اآلخرين قراءهتا ، ىوفنيا ، ا

ناىيك عن التمييز بُت عبلء وعبلء "، أو يف كتابات العرب العربية 

والبهائية من حيث اؼبعٍت ىي أيضا ـبتلفو جدا ، وذلك أيضا مع لوس 

اقبليس وال )الطول( واليت يف النص العري للبيع واليت ىي أيضا ـبتلفو 

يعٍت البعض والبعض اآلخر  وىي اؼبعاكس اؼبتبادل الظهر ، حيث جدا ،

 .يعٍت

 جيعل من السهل حفظ اآليات يف القران واغبديث والصبلة  (0

كما ذكرت أعبله ، انو من خبلل فهم اللغة العربية سنكون علي دراية العبارات 

سهولو تذكر أيضا باللغة العربية ، الن اؼبالوف اننا سوف نتوقف بسهولو أكرب ، وأكثر 

مره أخرى عندما نسيت ، وأحيانا عندما ننسي اننا فقط تذكر كلمو معينو فقط ، ويف 

غبظو وكبن نتذكر علي الفور اعبملة ككل ، وىذا حيدث الن أدمغتنا تعمل بالفعل 

اؼبنتسبُت بُت الكلمات يف اللغة العربية يف اعبمل اليت كانت مره واحده وكبن من اي 

يف الواقع سيتم تسهيل قراءه اقل وضوحا ، أو ىل ىناك صبلو اليت  وقت مضي حفظ.

يتم اقتطاعها. سيكون من السهل علينا أيضا ان نكتب آيات من القران أو اغبديث أو 

الصبلة دون اغباجة إىل القيام حبفظ واحده من قبل واحده ألننا نفهم بالفعل القواعد يف  

 العربية نفسها.كتابو اللغة العربية وكبن نتعلم اللغة 
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 اؼبساعدة يف فهم اؼبصحف الشريف  (4

فهم اللغة العربية ديكن ان يساعد علي فهم تفسَت القران الكرمي والدراسات 

الدينية األخرى ، علي األقل عندما قبد تفسَت القران يف اغباضر الذي يرتبط ارتباطا 

الطبلق يعٍت عمودا من وثيقا بالعلوم ، دعوانا نقول علي تفسَت وذكر الكاىن السابق ان 

الدم ، بالنسبة ألولئك منا الذين ال يعرفون حىت اآلن اللغة العربية يعٍت انو يف الواقع 

عمود من الدم ، ولكن العربية كانت غنيو دبعٍت ، وىو معٍت غَت اؼبعلقة ، مع تطور العلم 

لتلك اؼبنصوص معرفو البيولوجيا والتكنولوجيا موجودة ، وكلمو اؼبعٍت الشنق أيضا وفقا 

عليها يف القران ، ألنو بعد وقت اغبمل اعبنُت اؼبرشح سوف يتعطل علي جدار من رحم 

االم. مع اؼبزيد من البصَتة اليت نواجهها ضد اللغة العربية ، سيعمق فهمنا ضد القران 

الكرمي ، التاكيد سيقوي ادياننا ، ألنو منذ األول حىت اآلن اؼبتعددة تدرجييا من حقائق 

علم ان هللا ارين عن حقيقة القران الكرمي الذي مل يعرف بعد بدقو من قبل اؼبسلمُت ، ال

 وخاصو من حيث اآليات حول الطبيعة والعلوم.

من الشرح أعبله ديكن استنتاج انو يف فهم اللغة العربية كبصل علي الكثَت من 

لتوضيح اؼبزيد من اؼبؤكد  الفائدة الن اللغة العربية لديها العديد من الفوائد. إذا كنا نريد

اننا سوف ذبد العديد من الفوائد اليت كبصل عليها عن طريق تعلم اللغة العربية. كما ىو 

سهل لفهم القران الكرمي ، وسهلو غبفظ. لتعلم كل منهم يف ان واحد ، جيب ان ال تبدا 
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سوف  يف معرفو معٍت الكلمة ، وترتيب الكلمات ، وقليبل عن النحوي للغة. تدرجييا

 40تفهم أيضا اللغة العربية ككل. والشيء الرئيسي ىو فهم طريقو اللغة العربية.

 الظروف اؼبوضوعية بالعربية-ج. 

وللغة العربية يف اندونيسيا موقع ىام ، كلغة العربية كلغة العامل اإلسبلمي 

. اي دين اإلسبلم-والتعريف بالعبادة ، وكذلك كاداه لدراسة األدب واآلداب االساسيو

التايل فان اللغة العربية قدمت بالفعل يف وقت مبكر ، وتدرس من مستوي إىل اعلي 

مستوي عاليا حىت بَتكورونان. ومع ذلك ، فان تعلم اللغة العربية اليت تدوم طويبل دبا فيو 

الكفاية حىت اآلن لكي تكون قادره علي التحدث باللغة العربية ، وحىت االستجابة 

ان ينظر اليها أيضا من قبل اؼبتعلمُت. وتوحي ىذه الظاىرة بان بنشاط واقل احتماال 

تعلم اللغة العربية يف اندونيسيا اقل قباحا من حيث اعبانب الوظيفي للغة كاداه 

 .لبلتصال

سبب التعلم العري األقل قباحا يف اندونيسيا من بُت االذباات التعليمية األخرى 

وية ، واؼبناىج الدراسية اقل اذباىا ، فضبل عن اليت تتعامل فقط مع إتقان القواعد النح

االضافو إىل  .االفتقار إىل اإلبداع من اؼبعلمُت يف تطبيق طريقو التعلم زبتلف اللغة العربية

ذلك ، فان تصورات اؼبتعلمُت الذين يتولون اللغة العربية ىي أكثر صعوبة من اللغات 

األخرى. وىذا يشجع علي تثقيف اؼبراقبُت العرب والعرب الذين يدعمون تغيَت االذباه 
                                                           

31
  Badruddin Abu Shalih, al madkhal ala al lughah al ‘arabiyyah,(Lubnan: Dar 

As-Syarq al ‘Arabi, 0220) 
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التعليمي وأصبح االذباه النظري للغة العربية اذباىا عمليا. ومشلت يف تعلم اؼبكونات 

 .مثل النحوي وهنوواللغوية 

نتائج األيام الدراسية يف خولاير أديب خلصت إىل انو خبلل ىذا التدريس العري 

مل تظهر النتائج القصوى ، وذلك بسبب عدم كفاية االستجابات اليت تًتاوح بُت توفَت 

اؼبوارد )نوعيو مانوسينيا اؼبعلمُت( وتشمل مواردىا اؼبادية السؤال عن منهجيتها. ونتيجة 

يف اؼبائة من مدرسي اللغة العربية يف اؼبدارس الذين خيضعون  53لك ، فان أكثر من لذ

للمدارس العربية اعبيدة وكذلك اؼبدارس العامة أو الدينية ال يتمتعون باؼبستوي اؼبثايل  

 .كمدرس للغة العربية

أمور التعليم الذي يؤثر تاثَتا كبَتا علي تدين نوعيو التعليم يف اندونيسيا ، من بُت 

 :أخرى

 توافر اؼبعلمُت واؼبربيُت الذين مل يكونوا كافيُت من حيث الكم والكيف (0)

اؼبرافق التعليمية واؽبياكل االساسيو غَت متاحو بعد ومل تستخدم علي االستخدام  (4)

 األمثل ديدايا

 مل يكن سبويل التعليم كافيا لدعم التعلم اعبيد (4)

 م بالكفاءة والفعاليةعمليو التعلم اليت مل تكن تتس (2)
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النحو  ىخصائص معلمي اللغة العربية ىي علال بد من  -اػبصائص

 :التايل

جيب ان يكون ؿببا وفخورا ضد اللغة العربية ، حىت يتمكن من غرس الشعور  (0

 باغبب للغة العربية يف طفلها احملمي

 جيب إتقان اؼبواد من أجل جعل عمليو التعلم ديكن تشغيلها بشكل جيد (4

 ان تكون قادره علي التحدث بالعربية جيدا ، وذلك أيضا يف تسليم اؼبوادجيب  (4

 ينبغي ان يكون ؽبا نطاق واسع من التعلم اللغة العربية اؼبواد ايتاس (2

 ان تكون قادره علي توجيو وتوجيو ، سواء يف الصف والطبقة اػبارجية (3

 44.يعر جيب ان تكون قادره علي تطوير الكيلمونيا واؼبهنية كمدرس للغة ال (4

 السابقة الدراسة  . أ

 زاركاسي اإلمام مسامهة" بعنوان باالسيان ستكيب طالب. أوفُت ؿبمد .0

 الدراسة ىذه يف (".الداخلية اؼبدرسة) التفكَت يف اإلسبلمي التعليم يف

 زاركاسي اإلمام الكاىن يف حبث قد أوفُت ؿبمد ان إىل الباحثون خلص

 مت كما, زاركاسي اإلمام يف االسبلميو التعليمية الدورة ان يعتقد

 قبل من اإلسبلمي التعليم يف التفكَت يف أوفُت ؿبمد عن الكشف

 بالدليل البحث يف التفكَت يف أوفُت ؿبمد عن الكشف مت كما .الشيخ
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المزهر فً علوم اللغة وأنواعها, النوع الثانً عبد الرحمن بن أبً بكر جالل الدٌن السبوطً,   

 198,صز 1, )مصر(, ط والعشرٌن, معرفة خصائص اللغة المطبعة السعادة
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 التعليم وضع لقد ، أوال: زاركاسي اإلمام يعتقد عن أشياء طبسو ىناك

 الشيخ بواسطة اإلسبلمي التعليم. اػبط ربديث يف الًتبية أو اإلسبلمي

 بأهنا طويلة فًته منذ معروفو الداخلية اؼبدرسة كانت ، ثانيا ، زاركاسيي

 الفكرية اغبياة يف ىام دور الندونيسيا كان حبتو اسبلميو مؤسسات

 اجملتمع يف الكبَتة التيارات حضر قد الكاىن وكان. خ ، ثالثا.  لبلمو

 يضع ان ينبغي االسبلميو الًتبية/الداخلية اؼبدرسة ان إىل نظر الذي

 القمو ؼبؤسبر شخص من الغرض ىي اليت اغبميدة األخبلق

 اؼبدرسة علي ما حد إىل عاليو توقعات ، رابعا .الروحي واالستكشاف

( االجتماعي التغيَت وكيل) اجملتمع تغيَت كعوامل للرحلة الداخلية

 يف اؼبنزلية الروح مفهوم ، خامسا. وأخبلقي أخبلقي غَت ؾبتمع لتحقيق

 ىو الباحث مع والفرق.  تنطبق اليت التنمية ؾباالت وكذلك انكا

 تطوير يف زاركاسيي الكاىن دور علي أكرب بشكل يركز الذي الباحث

 . العربية اللغة

 البحث عنوان االسبلمية الدينية الًتبية جامعي طالب ، اغبكمة نور .4

و   يونس ؿبمود ذكره ؼبا وفقا االسبلميو الًتبية ؼبفهوم مقارنو دراسة"

 باحثُت ىو ىذا نستنتج ان ديكن الذي االستنتاج " زاركاسي اإلمام
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 حملمود عندا اؼبقارنة اإلسبلمي التعليم ؼبفهوم ديكن كيف معرفة يريدون

 أساليب ىي اؼبستخدمة البحث أساليب. يزاركاش اإلمام و يونس

 مع والتارخيي النصي النهج لتحليل الوصفي النهج مع النوعي البحث

 باؼبساواة، اؼبعنية اللجنة اليها توصلت اليت النتائج ومن. كوبريعاطف

 االخبلقيو بالًتبية االىتمام نفس يزاركاش اإلمامو   يونس ؿبمود يري

 .االسبلميو التعليمية األغراض يف

 اإلسبلمي الًتبوي ليالتحو ور اشياف برنام, عنوان البحث " مدين ن .4

. ىذه "اغبديثة معهد غونتور تطوير يف اإلمام زاركشي على منظور

 على اإلسبلمي التعليم ليالتحو  عن الكشف إىل ويهدفالبحث 

, إدارة, منهج, اللغة, التعليم نظام يشمل الذي زاركشي اإلمام منظور

 دارالتحويل كبو تطوير معهد  , و احتوى على تضمُتالفكر وحريو

 غونتور اغبديثة اآلن. السبلم

طريقة . األرقام من األنواع ىذه مع مسلك ىذه اليحث كيفي

 البيانات ربليلو اغبوار, و  صبع البيانات يف ىذه اليحث طريقة الوثائق

 تصنيف. ربليل ىو البحث ىذه يف
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 الثالث الباب

 البحث طريقة

  البحث أنواع . أ

 و   Straussقال. النوعي البحث ىو الباحثة يستخدمها اليت البحث نوع

Corbin، ال اليت الدراسة من نوع ىو النوعي البحث شحرن و سامل كتاب يف 

 ىو النوعية البحث فان الدراسة، ىذا ويف. الكمية أو األحصاء إجراءات تستخدم

 واغبركات اؼبنظمة، أداء عن وكذلك وسلوكو، وقصتو، الشخص، حياة عن البحث

 44. اؼبتبادلة الروابط أو االجتماعية

 فكرة على النظامية الدراسة ىي و الشخصية، الدراسة يستخدم البحث ىذا و

 حملاولة الكبَتة الشخصية قدمت الدراسة وىذه  42.بعضها أو صبيعها اإلسبلم اؼبفكر

 نقدا و باؼبوضوع يتعلق الذي مباشرا، غَت أم مباشرا(  العربية العلوم) العلمي الًتاث ربليل

  43.اؼبفاىيم من

                                                           
33

 Salim dan Syahrun, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung : Citapustaka Media) 

4100, h. 20  
34

 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, (Jakarta:Istiqamah Mulya 

Press,4113), h.3 
35

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya 
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 التصفح حبث. التصفح البحث ىي دراسة ىذه األىداف حيث من ينظر عندما

 .اؼبستهدفة البحث ظاىرة تصفح أن يهدف البحث ىو

 وىي البحث، اؼبوضوع بسبب اؼبكتبة الدراسة من نوع ىو البحث ىذا اؼبوضوع من ينظر

 اي ،(library research) اؼبكتبة الدراسة.  البحثية باؼبسائل اؼبتعلقة الكتب

 البحث نتائج والتقارير والسجبلت، كاالكتب، اؼبكتبة، باستخدام أجريت اليت البحث

 . 44السابق الوقت يف

 والتاريخ اللغة علم يف وجهة ىو الدراسة ىذه يف اؼبستخدم النظري وجهة ويف

 يف اعبٍت ابن بو يقوم الذي الدور يف يبحث البحث ىذا يف اؼبوضوع بسبب. والتعليم

 .العربية اللغة تطوير

 البحث موضوع . ب

 هبا تقوم اليت واالعمال  والرأي التفكَت ىو البحث ىذه من البحث وموضوع

 .العربية اللغة تطوير يف زاركشي اإلمام

 البيانات مصادر. ج

                                                           
36

 Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumber 
daya Manusia , UIN Maliki Press,Malang, 4101, h. 020  
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 تستخدم اليت اؼبواد اغبقيقة؛ علي االدلة تناسب للوصف سجل ىي البيانات

 والبيانات االولية البيانات: مها الدراسة يف اؼبوجودة البيانات ومصدر. الدراسة لدعم

 .الثانوية

 االولية البيانات .0

 عليها اغبصول مث اليت اغبقل من اؼباخوذة البيانات ىي االولية البيانات

 اليت للمتغَتات تبعا البيانات وتعتمد. والئلستبيان واغبوار اؼبراقبة خبلل من

 االجتماعية بالبيانات يسمي وما واؼبهنة والتعليم العمرية اؼبتغَتات مثل فحصها،

 . الدديغرافية/االقتصادية-

 الثانوية البيانات .4

 بصورة الباحث عليها حيصل اليت البحثية للبيانات مصدر ىي الثانوية والبيانات

 واألطراف اؼبعنية الوكاالت وتسجلها عليها ربصل) وسيطة وسائط خبلل من مباشرة غَت

 ( األخرى

 .العربية باللغة اؼبتعلقة اعبٍت ابن كتب ىي الدراسة ىذه يف االولية البيانات

 البيانات مجع طريقة  .٤
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  :45ىي و البيانات، صبع طريقة يف الباحثة تعمل

 عن معا، العمل أو شخصيا اما اؼبتعلقة الشخص اؼبصنفات من جيمع أوال،

 أنتجت أخرى مصنفاتو عن والبحث قراءة مث(. أولية كبيانات) دراستو جيري اؼبوضوع

 بُت العضوية العبلقة ان يعتقد بارز مفكر عادة والسبب. األخرى اؼبناطق عن الشخص

 46.)االولية البيانات ادراج ديكن) واالخر واحد

 اؼببحوث اؼبوضوع أو اؼبتعلقة الشخص عن اآلخر مصنفات يبحث ثانيا،

 يف ألن. الرياضية واؼبواضيع والكتب اؼبوسوعات يف البحث وديكن(. الثانوية البيانات)

 .أوسع مكتبو تظهر ما عادة الكتاب ىذا

 البيانات حتليل طريقة  .٢

 :التنوية تستحق اليت اؼبفاىيم بعض ىناك الشخصية، البيانات دراسة ربليل يف

 الداخلي االتساق -أ

 ، الشخصية من واعبوانب اؼبفاىيم وصبيع العمق يف ربليل أجل من

 من أساسية ؾبموعة. البعض بعضها اسنيا لتسريع وفقا اليها ينظر ان ويعتقد

                                                           
37
  020 .المرجع نفسه. ص 

38
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 منطقيا حللت مث. عليو الطابع استفزاز يف ؿبورية ىي واؼبواضيع االساسية األفكار

 .تفكَته وأساليب ألسلوب تكييفها وكذلك ومنهجيا

 النقدي والنهج اؼبثايل التصور -ب

 أفكاره من نقطة كل ربليل الشخصية دراسة ؿباولة يف الباحثة ان وينبغي

 ؾبال يف للمؤلفات الرئيسية السمة ىو النقدي التحليل لؤلن وناقدىة عميقة

 .جدا مهم الببلغ صاحب انتقاد فان التايل. الفكر

 التارخيية االستمرارية -ج

 اليو ينظر ان ديكن الطابع يف التفكَت فان التارخيية، االستمرارية إىل النظر

 ان وضرورة وبيئتو، العصر مع وأفكاره حرف ىو الذي اعبانب ومها جانبُت، من

 .مبحوثة الشخصية التفكَت ربليل الصدد يف الباحث يتعاطف

 والتشبية الشاملة اللغة -د

 الشخصيات من اؼبستخدمة اؼبصطلحات يستخدمم أن للباحث وينبغي

 .االشخص استخدام للمنطق وفقا اؼبصطلح ىذا وفهم

 اؼبسامهات شخصية -ه
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 واألساليب، والتعريف التحليل لتوفَت اؼبقصود الطابع من واغبركة األفكار

 والسياسية والدينية واالجتماعية العلومية اؼبشاكل؛ ؼبختلف حلول واقًتاح

 .مستقبل مشكلة أو  بكثَت وقتو قبل. اجملتمع يف وغَتىا واالقتصادية

  البيانات صحة -و

 ربليلها قبل صبعها اليت البيانات صحة تأكيد يفعلوا ان للباحثُت وينبغي

 البيانات صحة تأكيد يف. وصاغبة مشروعة البحث نتائج تكون حبيث وتفسَتىا

 .واؼبراقبة االجتهاد من زاد الذي األسلوب الباحثة تستخدم الدراسة، ىذه
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 الباب الرايع

 ثحنتائج الب

 النتائج العامة . أ

اسم اإلمام الزركشي ىو اإلمام الزكشي، ولد يف قرية جونتور )شرق جاوة( يف 
يف اؼبستشفى العام ماديون  0763أبريل  41وتويف يف  0701مارس  40

اإلمام الزرقاسي لو أب يدعى سانتوسا أنام بشاري الذي يأيت من  47إندونيسيا.
عائلة دينية وىو اعبيل الثالث من زعيم بوندوك بيزانًتين دارسبلم جرونتور. منذ 

ة من عمره تويف الطفولة عاش كاىن زركاسي كطفلة يتيمة، ألنو عندما كان يف الثامن
والده وواصلت والدتو ؿباولة تلبية االحتياجات اؼبادية والروحية ألطفالو. من خبلل 
تعليم والدتو أنو حصل على أساسيات التعليم الديٍت وحب العلم. كانت رسالة 
والدهتا إىل اإلمام الزرقاسي "جيب أن تكون متديًنا ورعًنا" ، فقد الحظ دائًما يف كل 

 .0741، بعد عامُت من وفاة والده ، مث ماتت أمو يف عام  خطوة قام هبا

 من أبناء األمَتة. وىي: 00ترك القسيس الزركشي زوجة و 
عبدهللا سيكري زركاسي اؼباجستَت  )جامعة اػبرجيُت األزىر القاىرة وأحد  (0

 قادة بوندوك اغبديث دار السبلم جونتور(

  سييت خَتية )متخرجة من اؼبعلمات احملمدية( (4

اغباجة غرفة اؼبعيشة. سييت روزيدا )خرجية من اعبامعة اغبكومية  (4

 يوجياكرتا(  
                                                           

 
39

 Imam  zarkasyi,  (0224  ) Biografi KH Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis 

Pesantren modern, (Ponorogo : Gontor  Press) h.02  
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 الدكتور عمل فتح هللا الزركشي )متخرج من دار العلوم( (2

 د. اغباج. أنيسة فاطمة التيجاين )مدير مؤسسة اؼبعلم األمُت مادورا(  (3

 احملمدية يوغياكارتا( PKUسيت فريد إظباعيل )اػبرجيُت من   (4

هللا الزركشي، ماجستَت )كلية اػبرجيُت يف جامعة البنجاب  أضبد ىداية (5

 يف باكستان، حضانة األمَتة مانتنغان ، ؿباضرة إيسيد غونتور(.

حامد فهمي الزركشي، ماجستَت إد )معهد اػبرجيُت للتعليم والبحوث  (6

 جبامعة البنجاب يف الىور( 

ارتا ، ؿباضر يوجياك UGMدكاترة. نصرهللا زين اؼبتقُت )اػبرجيُت ساسايا  (7
ISID Gontor.) 

 21يوغياكارتا(. FTPؿبمد  رضا )خرجيي  (01

اإلمام الزركشي ىو شخصية دافعت عن نظام التعليم اإلسبلمي. الكاىن 
الزركشي مهتم فقط بالتعليم ، ويعطي جسده كمعلم. لذلك ، على الرغم من 

 عامل أن عملو يف ؾبال التعليم بلغ اؼبستوى الوطٍت ، إال أنو مل يلمح قط يف
السياسة، اإلمام الزركشي مألوفًا يف التحية مع السيد زار ، واإلمام الزرقاسي 
شخصية بارزة يف التعليم اإلسبلمي يف عامل التعليم ، وخاصة يف إندونيسيا. 

 ىو أيضا مؤثر جدا يف تعلم اللغة العربية اإلمام الزركشي
 نتائج البحوث . ب

 عربيةدور اإلمام الزركاشي يف تطوير اللغة ال  .0
                                                           

  
41
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الدور ىو عملية ديناميكية اؼبوقف. عندما ديارس الشخص حقوقو و التزاماتو 
. اإلمام الزركاشي ىو شخصية تكرس نفسها جملال التعليم 20وفقا ؼبوقعو، فإنو يؤدي دورا

و كذلك ؾبال األنشطة االجتماعية والدولة. أصبح اإلمام الزركاشي رئيًسا ؼبكتب الديانة 
. وكان أيًضا ؿباضًرا يف حزب هللا يف مدينة سيبورسا، 0724 عام الرئاسية اؼبتوسطة يف

غرب جاوة. اإلمام الزركاشي أيضا بنشاط رعاية وزارة الشؤون الدينية. كما شغل اإلمام 
الزركاشي منصب رئيس قسم التعليم الديٍت يف الوزارة وعبنة البحوث الًتبوية يف عام 

س اؼبصممُت الوطنيُت اؼبنتخبُت من قبل ، كما مت انتخاب الزركاشي إىل ؾبل 0724
الرئيس سوكارنو. إىل جانب كونو ناشطًا يف ؾبال التعليم والدولة االجتماعية والسياسية، 
يعترب اإلمام الزركاشي عاؼبًا مثمرًا يف ؾبال الكتابة. يف ىذه اغبالة، كتب العديد من 

ديثة يف دار السبلم وجونور أعمال اإلؼبية اليت ال تزال تستخدم اليوم يف اؼبدارس اغب
 .24بونوروغو والعديد من اؼبدارس األخرى يف إندونيسيا

يستحق اإلمام زاركاشي أن يطلق عليو شخصية ، حيث يرى من متطلبات كونو 
 شخصية ، وىذا ىو:

القدرة على استكشاف قوانُت القرآن. لذلك حصل على لقب اجملتهد. يدعى  .0

 اجملتهد يف اؼبدرسة الشافعية.

يكون لديو معرفة واسعة بالتعليم اإلسبلمي، أثبت دوره الذي أصبح مديرا يف أن  .4

 ـبتلف اؼبدارس.

                                                           
20 

Soerjono Soekanto, (4114)  Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:CV Rajawali), 

h.01 
 
42

 Tim  penyusun,  (4111) Booklet Pondok Modern Gontor, (Gontor, Edisi 0), h 3    
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 القدرة على إجابة مشكبلت العلماء. .4

 فهم القياس. .2

إتقان اللغة العربية والنحوية يف العمق. ومن الواضح أن اؽبدف الرئيسي إن فهم  .3

 يف اؼبدارس اغبديثة جنتور.الشريعة اإلسبلمية وأيضا من خبلل تعلم اللغة العربية 

 ديتلك فهم مربر ومنهجية إلنتاج القرارات القانونية. .4

 ديتلك النية الصحيحة واإلديان. .5

كشخصية يف الًتبية اإلسبلمية لعب اإلمام الزاركاشي دورا يف تطوير اللغة 
يف العربية. انطبلقا من رحبلتو التعليمية باللغة العربية، من اؼبناسب أن يساىم يف دوره 

تطوير اللغة العربية. اإلمام الزاركاشي يدخل كثَتا من اؼبدارس الكتساب اؼبعرفة، واحدة 
منها كان مدرسة يف  "فبباء العلوم" و اؼبدرسة األدبية العربية، أثناء دراستو يف اؼبدرسة 

 يركز على تعلم اللغة العربية خصوصا.

يث عن دوره يف تطوير يتم استخدام اػبربة من اإلمام الزاركاشي للشعب. اغبد
اللغة العربية، ال ديكن فصلو عن تأسيس اؼبعاىد اغبديثة. اإلمام  الزركشي ىو مدير من 

 اؼبعاىد اغبديثة. و يكون اإلمام الزركشي عاؼباً مثمراً يف ؾبال الكتابة واألوراق العلمية.

اإلسبلمية بادانج  Kweekschoolبعد االنتهاء من التعليم يف  0744يف عام 
باقبانج، يصدق اإلمام الزركشي بأن يكون مدرسا ومديرا يف الكلية. عاد بعد سنة إىل 



57 
 

 
 

جونتور مع أخيو الكبَت لقيام كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية يف اؼبعهد اغبديث دار السبلم  
 .24جونتور وأصبح مديرا ؽبا

و أما اؼبناىج اؼبستخدمة يف اؼبعهد اغبديث جونتور فهي كلية اؼبعلمُت 
مية.  و سبب قيامها من تربية اإلمام الزركاشي يف دراستو يف مدرسة "طوالب اإلسبل

سومطرة"، و "اؼبدرسة اإلسبلمية العادية" و كذالك كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية يف بادانج 
 باقبانج ربت قيادة ؿبمود يونس الذي زبرج من األزىر، القاىرة.

خبلصو إىل أداء اإلمام أدت خربات التعلم اؼبتنوعة اليت دعمتها ذكاءه وإ
الزركاشي دبستوى مناسب من اإلتقان يف ـبتلف التخصصات الدينية والعامة. باإلضافة 
إىل ذلك، فإن اؼبيل واؼبوىبة من اإلمام الزركاشي ليصبح معلما عظيما. اختار ؾبال 

 التعليم كأرض النضال واختيار حياتو.

 ، و ىي : 22من اؼبؤسساتتشرف قيادة معهد دار السبلم جونتور على العديد 

 ( كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية0

 ( معهد الدراسات اإلسبلمية دار السبلم 4

 ( رعاية الطبلب و الطالبات4

 ( مؤسسة لصيانة وتوسيع الوقف ؼبعهد دار السبلم2

 ( األسرة االربادية ؼبعهد دار السبلم3

                                                           
43

 Harun Nasution,  (4111 ) KH.H Imam Zarkasyi Dalam Ensiklopedi Islam Di 

Indonesia  ( Jakarta, Departemen  Agama)  h 211    
44

 Susanto,   (  )4112 Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Hamzah), h 023  
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ة و إىل جانب ىذه اؼبؤسسات اػبمس، ىناك ثبلث مؤسسات أخرى مسؤول
بشكل مباشر عن إدارة اؼبعهد، لكن اؼبركز ال يتوازى مع اؼبؤسسات اػبمس اؼبذكورة 

 السابقة، وىي مركز تدريب تطوير اجملتمع، و البناء، و شركة معهد دار السبلم.

 مميزات النظام التعليمي لإلمام الزركشي .أ 

لنظم نظام التعليم الذي بدأه اإلمام الزركاشي لو اؼبزايا الكثَت مقارنًة با
التعليمية األخرى. يتم النظر إىل اؼبزايا من خبلل حداثة النظام اؼبطبق ، وال يتم 
تسليط الضوء على اغبداثة من حيث التسهيبلت، حيث أن اغبديث يعٍت من حيث 

 األنظمة واؼبفاىيم واألساليب اغبديثة. ىذه اؼبزايا تشمل:

أساسيات اللغة األسبقية إتقان أساسيات اللغة )العربية واإلقبليزية(. تأخذ  (0

على فبارستها، ألن كلمة واحدة ُتستخدم مرات عديدة أفضل من كلمات  

كثَتة ولكنها مل تستخدم أبداً. سوف تكون قدرة اللغة داعمة للغاية لتطوير 

 اؼبنح الدراسية يف اؼبستقبل.

كان اؼبسكن فيها كثَت من الطبلب و الطالبات. إن عدد القادرين الذين  (4

رفة واحدة كبَت جداً، فهو مربح جدًا ألن الطبلب سيكونون يسكنون غ

 أكثر اجتماعية وديكنهم التعلم مع نظام اؼبعلم األقران.

اؼبنهاج الدراسي يأيت على مائة يف اؼبائة للدوس العامة و مائة يف اؼبائة  (4

للدروس الدينية. يقًتح ىذا اؼبصطلح أن اؼبنهج متوازن بُت اؼبنهج العام 

يٍت، دبعٌت أن كل اؼبنحة الدراسية يتم دراستها بنفس اعبزء. ال واؼبنهج الد
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يوجد أي انقسام علمي، فكل العلوم اؽبامة تدرس كمخزون من السانًتي 

ليخوض حياتو يف وقت الحق. اؼبناىج اليت تطورت من البداية تقف دون 

تغيَت ، ألن اؼبشكلة التعليمية ليست ىي اؼبنهج الدراسي ، ولكن اؼبوارد 

بشرية للمنفذ. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تغيَت اؼبناىج ، ولكن إذا مل يتم ال

اتباعها بزيادة يف مواردىا البشرية ، فإن التغيَتات يف اؼبناىج الدراسية لن 

 ربقق نتائج مع تغيَتات كبَتة

 مشية ادلتخرجني من النظام الرتبوي اإلمام الزركاشي .ب 

الزركاشي قد قاموا بعمل جيد على اؼبتخرجون من النظام الًتبوي اإلمام 
اؼبراحل الوطنية والدولية. من الواضح أن العديد من القادرين على مواصلة دراستهم 
يف الشرق األوسط ىم من متخرجي النظم التعليمية اليت طورهتا اإلمام الزركاشي. 

يف اإلمام الزركاشي. باإلضافة إىل األكاددييُت، يشارك العديد من اػبرجيُت أيًضا 
اجملاالت االجتماعية والسياسية. العديد من القادة الًتبويُت أو النخب السياسية ىم 
من متخرجي جامعة جونتور. على الرغم من أن صبيع اؼبتخرجُت ليسوا قادرين على 
اؼبشاركة، إال أنو أمر مفهوم، ألنو يف ؾبموعة من األشخاص الطيبُت ىناك شخص 

يسوا جيدين، ىناك ميزة واحدة جيدة. سيتبع غَت جيد، ويف ؾبموعة من الناس ل
 زراعة األرز زراعة العشب حولو، ولن يزرع أي عشب لزراعة األرز.

 تربع التفكري الرتبوي اإلمام الزركاشي  .ج 

التفكَت الًتبوي اإلمام الزركاشي يطبقو كثَت من اؼبؤسسات التعليمية يف 
إلسبلمية اؼبتكاملة، واؼبدارس إندونيسيا، مثل اؼبدارس الدينية اغبديثة، واؼبدارس ا



61 
 

 
 

اؼبستندة إىل اؼبدارس، وفصول النظام الكبلسيكية، ويبدأ التعلم من اؼبواد السهلة إىل 
اؼبواد الصعبة. ىذا ىو ما مت تطويره اآلن على نطاق واسع من اؼبؤسسات التعليمية 

 يف إندونيسيا.

إندونيسيا كثَتا. كان التفكَت الًتبوي اإلمام الزركاشي ملون منط التعليم يف 
(، واؼبنهج KBKوديكن مبلحظة ذلك من اؼبناىج الدراسية القائمة على الكفاءة )

(، والتنمية الذاتية واحملتوى احمللي، و تعليم KTSPالدراسي ؼبستوى وحدة التعليم )
( الذي مت تنفيذه يف إندونيسيا، والذي مت تنفيذه صبيًعا PPKBبناء الشخصية لؤلمة )

 ام الزركاشي قبل استقبل إندونيسيا.بواسطة اإلم

 د. عالقة األراء التبوية اإلمام زركاشي باستقالل الشعب

النظام الًتبوي و الروحي اإلمام زركاشي حيضر االستقبلل إما للمؤسسة أو 
شخصية الطبلب. و باعتبار اؼبؤسسة، كانت اؼبؤسسة اإلمام زركاشي ال ترتبط بقبيلة 

للطبلب فيها أن يتعلموا االستقبلل، أي جيب عليهم  واحدة و ىي مستقلة. فبل بد
أن يكون مسؤوال يف كل أمورىم أنفسهم دون مساعدة أخر. و كان االستقبل يسبب 
إىل أن تكون اؼبؤسسات اإلمام زركاشي مشهورة حىت اآلن ألهنا ال ربتاج إىل مساعدة 

بوي اإلمام مالية من أخر و ال سيما مساعدة مالية من اغبكومة. و النظام الًت 
زركاشي تستحق شعارا و ىو : "ال يتقدم جونتور بكثرة اؼبساعدة، بل يساعده كثَت 

 بعد أن تقدم".

 عالقة التفكري الرتبوي لإلمام الزركشي بريادة األعمال .ه 

أصبح مفهوم أساسي لئلمام الزركشي حيضر رجال األعمال للمسلمُت. 
يجعل الطالب قادرًا على العيش التعليم و التعلم اعبيد من خبلل مفهوم أساسي س
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بشكل مستقل على أقدامهم. قادرة وشجاعة للقيام بأعمال ذبارية خاصة. دائما ما 
يتم طرح البساطة واإلخبلص لتكون رأس اؼبال األساسي لصاحب مشروع سليم. 
الشيء الذي يصبح مبدأ التعلم ىو أن جونتور ال يقوم بطباعة كتبة، بل يسجل 

اليت  وكما الحظتو الباحثة، ىناك العديد من اػبرجيُت الذي  صاحب العمل لنفسو.
أسس ذبارية، من اغبمل، والطباعة، واستوديوىات اؼبوسيقى، وأنواع كثَتة من 

 الشركات اليت كتبها متخرجي جونتور الصعود اغبديثة.

كان اإلمام الزركاشي يرتبط دبهعد دار السبلم اغبديث جونتور. و قباح 
يف إدارة اؼبعهد اغبديث دار السبلم بسبب تفكَته اغبديث حول  اإلمام الزركاشي

اؼبؤسسات التعليمية و ىي اؼبعهد. رأى اإلمام الزركشي أن الدروس ال تكون مهمة 
 لديو بل روح الطبلب.

و جهد اإلمام الزركاشي يف قيام اؼبعهد اغبديث ال يأيت بسهولة، ألن كثَتا 
قي اإلمام الزركاشي يصر على الدفاع عنها، من الناس حيتقرونو حُت ذاك، و لكن ب

واليت وجدت يف الفكر فقط التقدم للمسلمُت من خبلل التعليم، مع التعليم البشري 
قادر على ىزدية الغزاة، والًتبية اإلسبلمية أن يكون من أي وقت مضى العظيم 

 .23وصلت إىل العصر الذىيب، ولكن مع التعليم خسر أيضا اإلسبلم واالكبدار

مام الزركاشي ديتلك مفهوم التوازن بُت العلوم العامة وعلوم الدين جيب ان اإل
يدرس يف العملية التعليمية للتأكيد على مفهوم زراعة طبسة الروح، روح اإلخبلص 
والبساطة الروح، روح االستقبلل واألخوة اإلسبلمية النفس والروح اجملانية يف كل 

 التمكن من اؼبوضوعات.
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  Abudin Nata, (4114) Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta : PT.Raja 

Grafindo), h 414  
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الروح تدرس، سيتم توجيو الطبلب إىل اإلنسان الذي ديلك شخصية مع اغبواس 
اؼبخلص، الذي حيركو الرغبة يف العمل دون اغبصول على مزايا معينة، ولكن ببساطة 
ألهنم يتوقعون نعمة من هللا. اإلخبلص ىو تزرع والد كل النفوس يف صدره من الطبلب 

 . 24وكذلك ىم الذين يرتبطون يف اؼبعهد

 لتفكري لإلمام الزركشياألراء و ا .و 

ىناك أربع مؤسسات تعليمية أؽبمت فكر اإلمام الزرقاسي يف تطوير وإيقاظ 
معهد الًتبية اإلسبلمية بعد إجراء دراسة استئناف إىل بلد خارجي ، عرفت فيما بعد 

 ". اؼبؤسسات األربع ىي :Sintesa Pondok Modrenباسم "

واكاف واسع جداً حبيث ديكنها جامعة األزىر يف مصر، ىذه اعبامعة لديها  (0

إرسال العلماء إىل صبيع أكباء العامل وتقدمي منح دراسية من ـبتلف أكباء 

. بدأ األزىر من مسجد بسيط ولكن بعد ذلك 25العامل للدراسة يف اعبامعة

ديكن أن يعيش مئات السنُت وكان لديو أوقاف قادرة على توفَت اؼبنح 

 لعامل.الدراسية للطبلب يف صبيع أكباء ا

معهد سياقبيت يف مشال إفريقيا بالقرب من ليبيا. اؼبؤسسة معًتف هبا لكرم  (4

وإخبلص أولياء أمورىم. يتم التحكم يف ىذا اؼبنزل الريفي بروح خالصة من 
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   Juhaya S Praja, (4111) Filsafat Dan Metodologi Ilmu Dalam Islam, (Teraju : Jakarta 

Selatan) h 44 
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  Jusuf Amir Faisal, (4113) Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press) 
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أولياء أمورىم باإلضافة إىل تثقيف طبلهبم ، مع ربمل ضروريات حياهتم 

 اليومية.

ا باؼبعرفة اؼبشًتكة والدين حىت يكون جامعة عليكرة اإلسبلمية اليت تزود طبلهب (4

لديهم رؤية واسعة ويصبحون رواد الصحوة اإلسبلمية يف اؽبند. ىذه اعبامعة 

 .26معًتف هبا كرائدة يف التعليم اغبديث وإحياء اإلسبلم

بواسطة الفلسفة اؽبندوسية يدعى  Shantiniketanتأسست كلية  (2

Rabendranath 27طاغور. تشتهر ىذه الكلية ببساطتها وىدوءىا وسبلمها 

، على الرغم من أهنا تقع بعيًدا عن الزحام، ولكنها ديكن أن تؤدي التعليم 

 بشكل جيد وقد تؤثر حىت على العامل.

الكليات الرابعة على منوذج من اؼببادئ التأسيسية للمعهد اغبديث جونتور، كما 
 :ىو مبُت كونتووجيويو التالية 

ىذا أصبح منوذجا ؽبذا الكوخ جامعة األزىر يف مصر واليت تشتهر باهنا واضاف "
معقل الفكري للعامل اإلسبلمي، وحيتوي على عدد كبَت من خدمة ؾبتمع األعمال 
األراضي والزراعة اؼبتربع هبا. معهد ساياقبيت يف مشال أفريقيا يعطي فكرة حول اغباجة 

يف اؽبند جونتور مع اؼبثل العليا  Aligarghمت جامعة إىل اؼبنح الدراسية للطبلب. أؽب
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  Tim Penyusun, Booklet Pondok Modern Gontor,  (Gontor Press, 4111,) h 3 
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 M Ihsan Dacholfany,  (  )4103 Pendidikan Karakter Belajar Ala Pesantren Gontor, (CV 
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لتحديث الفكر واجملتمع اإلسبلمي. وأخَتا، ىو مستحق ىذا الكوخ أيضا إىل 
 ". 31سانتينيكيتان، اليت أسسها طاغور يف اؽبند اليت تشتهر هنج الثقافية واأللفة والسبلم

سة داخلية كما ومن اؼبتوقع أن تكون النفس واإلرشاد يف تعزيز وتطوير مدر 
التوقعات اإلمام الزركشي يف إنشاء اؼبؤسسات التعليمية اإلسبلمية اليت الصعود اؼبدرسة 
ىو االنصهار أو التوليف جونتور دار السبلم مدرسة داخلية اؼبؤسسات التعليمية الرابعة. 
يتم جلب ىذه الروح من قبل الطبلب األسهم يف حياة اجملتمع. وىذه الروح الكوخية 

 أن تثار وترعرع وتنبو دائًما قدر اإلمكان. جيب

مؤسسة اؼبعهد التعليمية ىي منوذج للتعليم اإلسبلمي الذي يستخدم على نطاق 
واسع يف بعض الدول اإلسبلمية. ومع ذلك، يف إندونيسيا اؼبؤسسات التعليمية اؼبعهدية 

ذات أسلوب أقل تقدما بسبب حالة االستعمار. قبل تأسيس مؤسسة تعليمية بيزانًتين 
حديث، استعرض اإلمام الزركشي إىل جانب مؤسسي أكثر جونتور اؼبنزلية اؼبؤسسات 
التعليمية معروفة جيدا وضعت يف اػبارج، وال سيما وفقا للنظام مدرسة داخلية. ولكن 
العديد من ىذه األيام منا تواجو العديد من الشركات اليت مت تأسيسها بالفعل اؼبدارس 

لية السلفية واغبديثة، وذلك لدراسة علوم الدين من هللا ودراسة اللغة اإلسبلمية الداخ
 العربية وغَتىا من اؼبواضيع.

الفكر ىو عملية البحث عن اؼبعٌت واعبهد للوصول إىل قرار معقول. الفكرة ىي 
تفاعل ما التقطو العقل. إذا سبكنت من التقاط الفكرة، فستحاول صبها يف شكل 

 كتابًة ، أو شفهًيا. فكرة اإلمام الزركشي، على النحو التايل :  ، إما30استخدام اللغة 
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Mizan), h. 433   
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اإلمام زركاسي ىو مفكر متجدد يف التعليم اإلسبلمي ومدير تنفيذي لؤلفكار  (0

، حيث يتم صب أفكاره للتجديد يف الكوخ الذي يرعاه )اؼبدرسة الداخلية 

ئيسية اغبديثة جونتور(. لكنو ساىم أيضا على مستوى سياسات اغبكومة الر 

يف ؾبال التعليم ، مع ىذا أنو أيضا إجراء إصبلحات على التعليم اإلسبلمي يف 

 .34إندونيسيا

رأى اإلمام الزركشي الرأي أن أىم شيء يف اؼبعهد مل يكن ؾبرد دراسة لو،  (4

ولكن أيضا روحو. ىذه الروح سوف ربافظ على بقاء البيزانًتين وذبد فلسفة 

دراسية للمدرسة الداخلية يف إندونيسيا يف عام حياة السانًتينيا. يف اغبلقة ال

يف يوجياكارتا ، صاغ اإلمام الزركشي روح اؼبعهد ىناك طبسة أنو دعا  0743

بانكا الروح اؼبعهدي اغبديث. ىذه النفوس اػبمسة ىي الصدق والبساطة 

واؼبساعدة الذاتية )اؼبساعدة الذاتية( األخوة اإلسبلمية والروح اغبرة. ما تعنيو 

ح اإلخبلص ىو الوحدة من )ال تدفعها الرغبة يف اغبصول على ربح معُت(، رو 

ؾبرد عُت للعبادة، يف سبيل هللا. بينما اؼبطلوب مع روح البساطة ىو أنو يف 

 .34اغبياة جيب أن تطغى يف بيئة اؼبعهد من بساطة البساطة
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ؼبعهد يعتقد كاىن زاركاشي أيًضا أنو يف فًتة االستقبلل كان جيب على صباعة ا (4

أن تنظر إىل اؼبستقبل أكثر للحفاظ على دينها. ؽبذا اعبمع بُت بعض اؼبواقف 

األساسية. أواًل ، مراقبة تطور الزمن ، ومن أجل ذلك جيب تكييف الدروس 

اؼبمنوحة يف اؼبدارس الداخلية مع مستقبل حياة اجملتمع ، باستخدام أساليب 

إىل تغيَت جوىر التعاليم الدينية.  تعليمية وُمدر ّبة مرحبة أيًضا ، دون اغباجة

وثانيا ، إذا كان من الضروري أن تستمر اؼبدرسة الداخلية يف اغبفاظ على 

حياهتا من خبلل االىتمام باؼبتطلبات اؼبادية. لذلك جيب أن يكون ىناك 

وقف ىو عماد بقاء اؼبدرسة الداخلية. وهبذه الطريقة، سيكون دبقدور 

دة التعليم والتدريس. ثالثًا ، جيب أال تنسى اؼبدرسة البيزانًتين دائًما رفع جو 

 الداخلية برنامج تكوين الكوادر ؼبواصلة التجديد.

من اؼبعروف أن حياة اؼبوتى اؼبعهد غالباً ما تعتمد بشكل كبَت على حياة مؤسس 
اؼبعهد الشيخي للحفاظ على بقاء الباسنتار كمؤسسة تعليمية إسبلمية ، جيب على كل 

لية إعداد الكوادر اليت ستحل ؿبلها. رابعا ، اغباجة إىل أفضل طريقة إلدارة مدرسة داخ
اؼبدرسة الداخلية. جيب القيام بذلك كجهد لتجديد حالة تنفيذ التعليم اؼبدرسي الداخلي 
الذي يكون تقليديًا بشكل عام ، وبالتايل ، ديكن ترتيب أي شيء متعلق بتنفيذ اؼبدرسة 

أكرب قدر فبكن من الكفاءة ، دبا يف ذلك حدود حقوق الداخلية قدر اإلمكان وب
 والتزامات كايي، الطبلب واؼبدرسة الداخلية نفسها.

 أ( مفهوم التعليم اإلمام الزركاشي
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كان اإلمام الزركاشي مع أخويو رائدين يف مؤسسة اؼبعهد لديها منط عصري 
ناتا يف كتابو "الفكر  ديكن تصنيفو كقائد لتجديد التعليم اإلسبلمي. الدكتور عبد الدين

الًتبوي اإلسبلمي" يقسم مفهوم تفكَت التجديد انتقل اإلمام الزركاشي إىل أربعة 
ؾباالت، ىي التجديد يف ؾبال األساليب والنظام التعليمي، وصقل اؼبناىج الدراسية ، 

 . 32ونظام إدارة البيزانًتين وىيكل وكذلك عقلية الطبلب وحرية اؼبعهد

 وأنظمة التعليمب( ذبديد طرق 

اليوناين الذي يعٍت أن اؼبكونات ترتبط  "sisteam"مصطلح النظام مشتق من 
. وىكذا فإن نظام التعليم الريفي اغبديث ىو ؾبمل تفاعل 33بانتظام وتشكل كلو

ؾبموعة من عناصر الًتبية اؼبنزلية اغبديثة اليت تعمل معًا يف واحدة متكاملة ومتكاملة 
 الريفي اغبديث يف اؼبثل العليا.لتحقيق ىدف التعليم 

ديكن رؤية نظام التعليم الذي وضعو اإلمام الزركشي يف اؼبدرسة الداخلية 
فيجونتور. ال يزال تطبيق نظام التعليم يف جونتور يستخدم نظاًما للتعليم الكبلسيكي. 

ه خيتلف النظام الكبلسيكي عن النظام التعليمي اؼبطبق يف األكواخ التقليدية خبلل ىذ
الفًتة ، والذي يشمل النظام الفردي. يعٍت النظام الفردي ىنا اغبرية اليت قام هبا ؾبلس 
الكوخ للطبلب / القديسُت. يف االنتخابات ، قد يستخدم رئيس اؼبؤسسة نظاًما من 
األحفاد دون انتخاب مباشر من قبل اجملتمع احمللي ولديو عبنة هتتم بانتخاب رئيس 

نظام التقليدي بطريقة موجهة ويتم تنظيمو على شكل فجوات غرفة اؼبؤسسة. يتم تنفيذ ال
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الصف وضمن اإلطار الزمٍت احملدد. يتم تطبيق النظام عمدا من قبل اإلمام الزركشي على 
 أمل، قليل التكلفة والوقت نسبيا ، ديكن أن تنتج منتجات كبَتة وعالية اعبودة.

كشي يف اؼبدرسة الداخلية يف ديكن رؤية نظام التعليم الذي وضعو اإلمام الزر 
جونتور. ال يزال تطبيق نظام التعليم يف جونتور يستخدم نظاًما للتعليم الكبلسيكي. 
خيتلف النظام الكبلسيكي عن النظام التعليمي اؼبطبق يف األكواخ التقليدية خبلل ىذه 

هبا ؾبلس  الفًتة، والذي يشمل النظام الفردي. يعٍت النظام الفردي ىنا اغبرية اليت قام
الكوخ للطبلب / القديسُت. يف االنتخابات ، قد يستخدم رئيس اؼبؤسسة نظاًما من 
األحفاد دون انتخاب مباشر من قبل اجملتمع احمللي ولديو عبنة هتتم بانتخاب رئيس 
اؼبؤسسة. يتم تنفيذ النظام التقليدي بطريقة موجهة ويتم تنظيمو على شكل فجوات غرفة 

الزمٍت احملدد. يتم تطبيق النظام عمدا من قبل اإلمام الزركاشي الصف وضمن اإلطار 
 .34على أمل، قليل التكلفة والوقت نسبيا، ديكن أن تنتج منتجات كبَتة وعالية اعبودة

نظام التعليم اؼبنصوص عليها يف جونتور وفقا لسوزانتو ىو نظام التعليم 
ي اؼبطبق يف اؼبعهد التقليدي الكبلسيكي. النظام الكبلسيكي خيتلف عن النظام التعليم

ؽبذا، والذي يشمل النظام الفردي. يتم تنفيذ النظام الكبلسيكي بطريقة موجهة ومنظمة 
يف شكل فجوة يف فصول دراسية طويلة األجل. يتم تطبيق النظام عمدا من قبل اإلمام 

 ة.الزركاشي على أمل، قليل التكلفة و الوقت نسبيا، ديكن أن تنتج منتج كبَت وجود

باإلضافة إىل النظام الكبلسيكي، يقوم اإلمام الزركاي بتطبيق نظام التعليم 
الداخلي )اؼبؤسسة الداخلية(. يتم تطبيق ىذا النظام عن قصد، باإلضافة إىل عدم ترك 
ظبة اؼبعهد، كما من اؼبتوقع أن يصبح نظام اؼبهجع عبارة عن حاوية ديكن من خبلؽبا 
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وتطويرىا بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ىذا اؼبطلب قصد أن تعزيز مبادئ وأىداف التعليم 
 يعيش كل الطبلب يف عنرب مع  األساتيذ  و الشيخ هبم.

وأكد كذلك أيضا وفقا لسوزانتو أنو على الرغم من وجود مزيج من النظام 
الكبلسيكي ونظام اؼبهجع، ولكن ال يلغي عنصر ىام يف نظام التعليم اؼبعهد، وىذا ىو 

راء التعليم. منذ ما فعلو خرّام زرقاسي فقط يف طريقة التدريس يف الصفوف، الكتب الصف
اكتظت لغة البيبلو بطريقة ذبعل مضمون وجوىر الكتب الصفراء يف كتب الدروس 
ُمصممة حسب مستوى تعليمو يف الطبلب. أما بالنسبة لبعض الكتب اليت سبت دراستها 

التقليدية، من بينها فتح القريب، فتح مثل الكتب الكبلسيكية اليت درست يف اؼبعهد 
 اؼبعُت، إعانة الطالع، وغَتىا.

باإلضافة إىل أساليب التعلم اليت جيب تطبيقها على الطبلب ، يوفر اإلمام 
الزركاشي بعض أساليب التدريس وقواعده للمعلمُت يف عملية التدريس والتعلم يف 

، وليس يف عجلة من أمره ، الفصل ، مثل الدروس جيب أن تبدأ من السهل والبسيط 
انتقل إىل درس آخر قبل الطبلب فهم الدروس اليت أعطيت، جيب أن تكون عملية 
التدريس منظمة ومنتظمة، وتضاعفت التدريبات بعد االنتهاء من الدرس، وآخرون أن 
صبيع القواعد ديكن أن يكون فبارسة من قبل صبيع اؼبدرسُت مع الشروط جيب أن يكون 

ليب ـبتلفة يف التدريس. وذلك ألن وجهة نظر اإلمام الزركشي ىي الطريقة و إتقان أسا
األكثر أمهية من اؼبادة. ومع ذلك ، جيادل بأن شخصية اؼبعلم أكثر أمهية بكثَت من 

 الطريقة نفسها.

على الرغم من أن جونتور تعترب متسقة للغاية يف تدريس الزاموجي لكن نظام 
ذه اغبالة يقدم اعبرجاين النظام "الفردي" وطريقة "حبلقة". التعليم والتعليم ـبتلف. يف ى
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وىذا يتعارض مع أساليب ونظم التعليم اؼبطبقة يف جونتور ، وىو نظام تعليمي 
"كبلسيكي" يتم تنظيمو على شكل فجوات غرفة الصف ضمن اإلطار الزمٍت احملدد. 

التعليم والتعليم خيتلف  يعترب ىذا النظام "الكبلسيكي" دبثابة منوذج للتجديد ألن نظام
عن طراز اؼبعهد القدمي. ىذا ىو متابعة من قبل اإلمام الزركاشي من أجل تطبيق الكفاءة 
يف التدريس، على أمل أنو مع التكلفة والوقت القليل نسبيا ديكن أن تنتج منتجات كبَتة 

كن أن وعالية اعبودة. الرغبة يف ربسُت إجراءات التدريس لتكون أكثر فعالية، ال دي
تساعد ولكن تتطلب عددا من اإلصبلحات لنظام التعليم الذي اعتمده اؼبعهد 

 التقليدي.

كما قدم اإلمام الزركاشي األنشطة البلمنهجية. يف ىذا الصدد، لدى السانًتي 
أنشطة أخرى خارج الفصل، مثل الرياضة والفنون واؼبهارات واػبطابات بثبلث لغات 

قبليزية( والكشافة واؼبنظمات الطبلبية. يتم استخدام كل ىذا  )اإلندونيسية والعربية واإل
كنشاط دراسي إضايف يف حاوية نظام العهد ينظمها الطبلب أنفسهم )اغبكومة 
الطبلبية(. عند القيام بكل ىذه األنشطة ، يُطلب من الطبلب البقاء يف اؼبدرسة 

 الداخلية )اؼبدرسة الداخلية(.

اإلمام الزركاشي، ألنو باإلضافة إىل عدم ترك  نظام الصعود اؼبعهد، ربتفظ بو
مدرسة داخلية منوذجية، وهتدف أيضا ؽبذا الغرض ومبادئ التعليم ديكن تعزيز وتطوير 
أكثر كفاءة وفعالية. فيما يتعلق بتحقيق األىداف وتشغيل نظام التعليم، فإن ساعات 

مح للسانًتي بطهي التعلم يف جونتور زبضع لتنظيم صارم، حىت بالنسبة ؽبذا ال ُيس
الطعام بأنفسهم. ىذا ىو توفَت الوقت. تبدأ فعاليات السنيت يوميا مع استيقاظ الصباح، 
فصبلة الفجر صباح يوم يف اعبماعة وقراءة القرآن. بعد التبلوة يليها التدريب على اللغة 

تعُت على اإلقبليزية اليت أجراىا اؼبعلم )اقرأ: اجمللس( ، أي الطبلب الكبار. بعد ذلك، ي
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صباًحا وحىت  5الطبلب إعداد وقت للدراسة يف الفصل على الفور ، بدًءا من الساعة 
ظهرًا مع وجود فًتتُت. خارج الفصل، جيب على صبيع الطبلب أن  04:41الساعة 

ظهر اعبرس مرة أخرى  4:11يصليوا صباعة الزىور يف اؼبسجد ، يليها الغداء. يف الساعة 
من الدرجة الثانية لطبلب الصف الرابع يف الطابق السفلي ليشَت إىل نشاط الدرس 

مسًتشدين بأحد كبار السنري )كما يلي: الصف اػبامس والسادس( ؼبدة ساعة واحدة. 
بعد صبلة العشار يف صباعة من الطبلب اعبدد يسمح ؽبم بأداء األنشطة البلمنهجية 

 اختيار األنشطة وفقا مثل الرياضة والفنون واؼبهارات وىلم جرا. ؽبذا فهي حرة يف
 للمصاحل واؼبواىب لديهم على التوايل.

واستمر منط وإيقاع أنشطة ىذه اؼبدارس الصلبة يف بوندوك اغبديثة جونتور حىت 
اليوم، وغٍت بشكل طبيعي مع االنضباط الصارم، مع عدم وجود قواعد مكتوبة. يف ضوء 

زءا من نوعية الوعي والعقل اإلمام الزركاشي، جيب أن تتم معاعبة القواعد لتصبح ج
والفطرة أو الضمَت اليت ينبغي استخدامها دبثابة مبادئ توجيهية للطبلب لبناء اغبياة 
االجتماعية يف مدرسة داخلية. وقد طبق نظام اؼبدارس اليومية بنظام النوم اعبامعي يبدو 

تعليمي اؼبعهدي، أن اإلمام زركاشي للوىلة األوىل يزيل عنصرًا ىامًا يف تقاليد النظام ال
وىو دراسة الكتب اإلسبلمية الكبلسيكية اليت غالبًا ما يطلق عليها الكتاب األصفر. 
لكن يف الواقع ىذا االنطباع واالفًتاض غَت صحيح. ألن اإلمام الزركاشي ما يتعلق فقط 
طريقة التدريس يف الفصول الدراسية. يف حُت أن جوىر الدروس الدينية اليت أصبحت 

كتاب األصفر ال يزال ىناك وتعبئتها يف ىذه الطريقة يف الكتب أكثر عملية جوىر ال
 ومنهجية ومتكيفة مع مستوى التعليم من الطبلب.

مع مرور الوقت، وبعد دخول اؼبستوى األخَت من التعليم ، يتم منحهم الفرصة 
لتفكيك وفهم ؾبموعة كبَتة من الكتب الصفراء من ـبتلف التخصصات الدينية. مع 
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وفَت العربية سبتلك منذ الصف األول، ومن اؼبتوقع أن تكون قادرا على قراءة وفهم كتب ت
ظبيكة من ذلك يف حد ذاتو، دون أن ساعد ترجم من قبل رجال الدين مثل تلك اليت 
سيتم تطبيقها على أداء مدرسة داخلية التقليدية الطبلب. الربامج اليت تنفذىا مت تسمية 

رنامج  )قراءة: الكتب اؼبفتوحة(. باإلضافة إىل ذلك  كما يوصي اإلمام الزركشي باسم ب
اإلمام الزركاشي بأن يقوم الطبلب بقراءة و فهم الكتب اؼبستخدمة يف اؼبعهد التقليدي. 

 .35وتشمل الكتب فتح القريب، فتح اؼبعُت، و غَت ذالك

 ( جتديد ادلناىج0

وم العامة وعلوم الدين يف اإلمام الزركاشي جيب أن يدرس مفهوم التوازن بُت العل
العملية التعليمية للتأكيد على زراعة روح االخبلص وروح البساطة وروح االعتماد على 

 النفس، والروح األخوة اإلسبلمية وروح حرة يف كل اؼبواضيع الشراء.

اؼبفهوم الًتبوي القادم لئلمام الزركشي يتعلق بتجديد اؼبناىج الدراسية. اؼبناىج 
8 8011 ديٍت و 011مام الزركشي يف معهد دار السبلم جونتور ىو التطبيقية اإل

. باإلضافة إىل دروس التفسَت، اغبديث، الفقو، عقيدة الفقيو اليت ُتدّرس عادًة 36مشًتك
يف البيزانتُت التقليديُت ، ك. وأضاف اإلمام الزركشي أيضا إىل اؼبناىج الدراسية يف 

رفة اؼبشًتكة، مثل العلوم الطبيعية وعلوم اغبياة اؼبؤسسات التعليمية الكفالة كانت اؼبع
والرياضيات )اغبساب واعبرب واؽبندسة(، والتاريخ، واغبكم، علوم األرض، وتعليم العلوم، 
وعلم النفس وىلم جرا. باإلضافة إىل ذلك، ىناك مواضيع يتم الًتكيز عليها بشكل كبَت 

العربية واللغة اإلقبليزية. ىذا وجيب أن تكون خصائص اؼبؤسسات التعليمية، أي اللغة 
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. يتم الًتكيز أكثر على دروس اللغة العربية 37الًتكيز على اللغة يستخدم الطريقة اؼبباشرة
يف إتقان اؼبفردات، لذلك يتم تعليم طبلب الصف األول أن يؤلفوا بالعربية مع مفردات 

اس على مفرداتو. أدوات العلم الدرس، النحو وشرف وىي تعطى للطبلب عندما د
الصف الثاين، عندما تكون بالفعل بطبلقة نوعا التحدث و فهم بنية اعبملة. حىت دروس 
مثل الببلغة و أدب اللغة كانت تدرس فقط عندما تدخلت الطبلب على الصف الرابع. 
و باؼبثل مع اللغة اإلقبليزية، يتم تدريس قواعد اللغة اعبديدة عندما تكون خطوة الطبلب 

 .41، بينما يتم تدريس مادة اللغة من الصف األوليف الصف الثالث

خاصة أن ىذا التعليم باللغة العربية يؤخذ بالطريقة اؼبباشرة )الطريقة اؼبباشرة( 
اؼبوجهة إىل إتقان اللغة بنشاط عن طريق زيادة اغبفر )اؼبثقاب( الشفهي والكتاي. 

على أداء اعبملة بشكل  وبالتايل ، يتم توجيو مزيد من الًتكيز على تعزيز قدرة الطفل
مثايل ، وليس على األداة أو القواعد بدون لغة. يف إتقان ىذه اللغة، يضع اإلمام 
الزركاشي شعار )القدرة على وظيفة كلمة واحدة يف ألف صبلة ترتيبات أفضل من ألف  

. ومع ذلك، والكفاءة يف اللغة العربية واللغة 40كلمة روتينية حفظها يف صبلة واحدة(
ليزية اكتساب اللغة، فضبل عن ؾبموعة واسعة من اؼبعرفة ستظل تقوم على مبدأ، اإلقب

 وروح وشخصية اؼبعنوية العالية وجيدة، وصادقة، مستقلة، بسيطة وىلم جرا.

لدعم ربقيق األخبلق والشخصية ، يتم إعطاء الطبلب أيضا التعليم االجتماعي 
االجتماعية واالقتصادية. ؽبذا يتم واالجتماعي الذي ديكنهم استخدامو لتنفيذ حياهتم 

إعطاء الطبلب سبارين عملية يف اؼببلحظة والقيام بشيء توقع أنو سيواجهو الحقًا يف 
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اغبياة يف اجملتمع. يتم تنظيم كل شيء بطريقة سبيز الصور الواقعية للطبلب حول اغبياة 
لرفاىية اؼبشًتكة يف اجملتمع. يتم تدريب الطبلب على تطوير اغبب الذي يعطي األولوية ل

 .44بدالً من الرفاىية الشخصية والوعي القرييب اؼبكرس لرفاىية اجملتمع ، وخاصة اؼبسلمُت

سباشيا مع ذلك، يف مهعد دار السبلم جونتور درست دروس إضافية مثل آداب 
السلوك أو آداب السلوك يف شكل اللياقة البدنية واجملاملة الداخلية. تنطوي اجملاملة 

على األخبلق واألرواح ، بينما يتضمن االحتشام إدياءات الوالدة والسلوك الداخلية 
. خاص للحفاظ على سبلمة الطبلب يف ؾباالت االقتصاد، وينبغي 44وحىت اؼببلبس

أيضا فصول ؿبو األمية مثل طباعة الشاشة، والطباعة، واغبرف )تزيُت، بريد إلكًتوين، 
 ورقة( وىلم جرا.

 واإلدارة البيئية( ذبديد البنية 4

من أجل التعليم وتدريس اإلسبلم، وقد تربع اإلمام الزركاشي وشقيقيو بوندوك 
بيسانًتن جونتور ؼبؤسسة تسمى ؾبلس األوقاف يف بوندوك مودرن جونتور. وقد مت 

عن طريق التعليم الريفي الثبلث. مع التوقيع على اإلعبلن عن ىذا التعهد باإلعبلن علنا 
الوقف، و اؼبعهد اغبديث دار السبلم مل يعد من اؼبمكن اؼبلكية اػباصة أو ميثاق تسليم 

األفراد كما وجدت عموما يف اؼبؤسسات التعليمية اإلسبلمية التقليدية. وهبذه الطريقة، 
فإن مؤسسي بوندوك غونتور اؼبعتادين مؤّسسا األمة اإلسبلمية، وصبيع اؼبسلمُت ىم 

 اؼبسؤولون عنها.
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س الوقف أعلى ىيئة يف بوندوك جونتور. ىذه اؽبيئة مسؤولة يصبح إنشاء ؾبل
عن رفع الشيخ ؼبدة طبس سنوات. وفقا لذلك، الشيخ دبثابة إلزامية ومسؤول أمام ؾبلس 
األوقاف، أن ىذا اجمللس الوقف طبسة برامج تتعلق بالتعليم والتدريس، واؼبعدات اؼبيدانية 

 .42، وؾبال التجديد والرعاية االجتماعيةالبناء، الوققف  اؼبيدانية ومصادر التمويل

مع وجود مثل ىذا اؽبيكل القيادي ، ال يوجد لدى كايي واألسرة أي مواد 
مباشرة من جونتور. مل رجال الدين واؼبعلمُت ال تأخذ الرعاية من اؼبال من الطبلب، 
 حبيث ال يفرق بُت الطبلب غٍت مع الطبلب الذين ىم أقل قدرة. الشؤون اؼبالية ىي

مسؤولية موظفي اؼبكتب اإلداري الذي يتكون من العديد من كبار السن واؼبعلمُت الذين 
ديكن استبداؽبم بشكل دوري. وىكذا ، تعليم الطريقة اليت تصبح فيها اؼبنظمة التعليمية 

 ديناميكية ومفتوحة وموضوعية.

ًتتيب لذلك ، تتأثر العملية الناجحة لنظام تعليم الكوخ اغبديث بشكل كبَت بال
اإلداري. لذا، جيب أن تفتح اؼبعهد عيوهنم لرؤية العامل على نطاق واسع. ضرورة وضرورة 
أمناط التعاون الرمزي اؼبتبادل بُت األكواخ اغبديثة واؼبؤسسات اليت تعترب قادرة على 

 .43تسهم الفروق الدقيقة التحويلية

 ( التجديد يف عقلية الطبلب واغبرية بيسانًتين.4

اؼبفهوم األساسي عبونتور، فإن كل رجل يزرع الروح ليكون مستقبلً  سباشيًا مع
وحراً. ىذا اؼبوقف ال يعٍت أن الطبلب يتعلمون واؼبمارسة رعاية مصاغبها اػباصة وكذلك 
ؾبانا يشق طريقو يف اغبياة يف اجملتمع، ولكن أيضا أن مدرسة داخلية نفسها كمؤسسة 
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ماد على أطراف أخرى. مبدأ استقبلل ـبالف تعليمية جيب أن تظل مستقلة وعدم االعت
ذبنب الرتق من الواقع الذي جرت معظم اؼبؤسسات التعليمية يف ذلك الوقت على 

 أساس اؼبصاحل وصباعات سياسية معينة.

مت ربقيق فكرة اإلمام الزركشي اؼبستقلة من خبلل إنشاء معهد دار السبلم اؼبعقم 
م تعزيز ىذا من خبلل شعار جونتَت فوق وصبيع سباًما من أي مصاحل سياسية وطبقية. يت

الطبقات. عبلوة على ذلك، من أجل ربقيق اغبرية واالستقبلل، دينح الطبلب يف جونتور 
حرية اختيار خيارات اؼبواد اؼبوجودة. يف تعليم الشريعة اإلسبلمية، على سبيل اؼبثال،  

لعظيم الذي عاش خبلل اجملتهد ابن رشد يعمل الباحث اكتاب يعلم ىو البداية آل 
رجل الدين اؼبيبلدي اؼبعروفة باسم معلق على أرسطو كتب كتابو مع اؼبدارس  04ال

 اؼبقارنة.

ىذا ىو واحد من اؼبرآة، حيث األفكار الدينية للطبلب ىي فوق كل األطراف 
و اعبماعة  طائفة أىل السنة. وىكذا، يتم تعليم صبيع اؼبدارس الفكرية للتبلميذ أن األمر 
مًتوك ؽبم الختيار اؼبدرسة اؼبناسبة. وباؼبثل فيما يتعلق بقراءات كونوت اليت غالبا ما يتم 
مناقشتها على سبيل اؼبثال، فإن الطبلب أحرار يف قراءة القنوت أم ال. مدرسة داخلية 
مستقلة أن ينظر جونتور من حرية الطبلب أحرار يف ربديد اؼبسار اؼبستقبلي غبياتو. 

ركاسي أن يقول إن جونتور مل يقم بطباعة كتبة، ولكن بداًل من ذلك اعتاد كاىن زا
 .44سجل سيد نفسو

 األعمال لإلمام الزركشي يف تطوير اللغة اللغة العربية  .4
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قبل فهم األعمال اليت تنتجها كان على اإلمام الزركاشي أن يفهم فكرة مفهوم العمل. 
لصدقة الذي جيلب منافع لآلخرين.  يعمل يف رأي اإلمام الزركاشي يرتبط أساًسا دببدأ ا

كلما زادت فوائد عمل الشخص كلما زادت قيمة العمل اػبَتي. وىكذا ، فإن العمل 
 اؼبفيد ىو شكل واحد من أشكال العبادة وربقيق التقوى فضبل عن مقياس لعظمة الفرد.

 التأليف من اإلمام الزركشي يف شكل مكتوب ىي:

نية، ىو كتاب عري أساسي مع نظام جونتور. دروس الللغة العربية األوىل والثا .أ 

والذي يستخدم الطريقة اؼبباشرة يف مرحلتو األولية ، ويستخدم طرقًا أخرى يف 

اؼبرحلة التالية. فكان الكتاب األول يبحث عن البدايات اليت ىي أساس إتقان 

ث اللغة العربية، وديكن استخدامها ؼبمارسة الكبلم اليومي. و الكتاب الثاين يبح

 عم استمرار دراسة متقدمة لللدرس األول.

يتم تدريس ىذا الكتاب يف كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية. اؼبعاىد اؽبديثة و 
اػبرجيُت منها يف صبيع أكباء إندونيسيا لسنوات عديدة. مع التحسُت اؼبستمر للطرق 

 واؼبواد.

 قاموس دار العرب اللواء العربية األول والثاين .ب 

التمارين وتعميق قواعد اللغة، و األسلوب، واعبمل، و  التمرينات وىو كتاب .ج 

 اؼبفردات.

أمثلة اعبمل األول والثاين، ىو كتاب حيتوي على أمثلة اإلعراب من اعبمل  .د 

 الصحيحة الصحيحة.
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 ألفظاظ اؼبًتادفة، كتاب عن مرادفات عدة كلمات من العربية. .ه 

 صحيح. كتاب "القواعد اإلمبلئية" عن قواعد الكتابة العربية بشكل .و 

 تعليم القراءة العربية باللغة اعباوية .ز 

دروس التجويد باللغة العربية، درس مستمر حول قواعد تبلوة القرآن الكرمي  .ح 

 بشكل صحيح.

 إرشاد اإلديان، كتاب العقيدة للمرحلة االبتدائية وقراءة األطفال. .ط 

أصول الدين، الكتب اإلؽبية ألىل السنة و اعبماعة إديان للمستوى اؼبتوسط  .ي 

 واؼبتقدم. الذي حيتوي على العقيدة واإلديان.

درس الفقو األول والثاين، كتب الفقو اؼبتوسطة وديكن استخدامها يف اؼبمارسة  .ك 

 العملية وبسيطة للمبتدئُت.

أسلحة األسلحة والقادة اإلسبلميُت واؼببادئ التوجيهية للتعليم اغبديث، الدين  .ل 

 لبيولوجي، زين الدين فنان.اإلسبلمي بالطبع. كتب الثبلثة مع شقيقو ا

 .45دورة الدين اإلسبلمي مكتوبة مع زين الدين فنان .م 

 

وإىل جانب تأليف الكتب، كما ذكر أعبله، ويكتب اإلمام الزركشي أيضا عن 
عدد من األوراق العلمية اؼبقدمة يف ـبتلف اغبلقات الدراسية على حد سواء ؿبليا ووطنيا 
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الكتابة يف شكل ورقة ألقاىا يف ـبتلف احملافل ودوليا. جنسُت باإلضافة إىل بعض 
(، وبعض اؼبشاكل من قبل اؼبسلمُت 0724العلمية، مثل الوحدة اغبياة والشعور الديٍت )

(، حول صعود 0754( واجو وحركة اإلديان يف اندونيسيا )0754من اندونيسيا )
ية ( ، وغَتىا. يوضح الوصف أعبله أن اإلمام الزركسي شخص0764اإلسبلم ) 

شخصية كاملة. دبعٌت من اؼبعاين، فهو ليس فقط كمعلم ولكن أيضا عاؼبا، الزعيم، 
 .46اؼبفكر ويف وقت واحد تنفيذ أفكار التجديد يف اإلثبات اغبقيقي

باإلضافة إىل ذلك ، كتب أيًضا العديد من األدلة للطبلب واؼبعلمُت يف بوندوك مودرن ، 
اد الدراسية. كتب لو حىت اآلن اؼبستخدمة يف  دبا يف ذلك طرق التدريس للعديد من اؼبو 

كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية اؼبعهد اغبديث دار السبلم جونتور والنزل خرجيي اؼبدارس 
 اإلسبلمية الداخلية وبعض اؼبدارس الدينية.
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

العربية، مث دور بعد اجراء البحوث حول دور اإلمام زاركاشي, يف تطوير اللغة 
 اإلمام زاركاشي يف تطوير اللغة العربية ما يلي :

اإلمام زاركاشي كمؤسس للمؤسسة اليت ىي معهد اغبديثة جونتور،  .0

بانورغ. اإلمام زاركاشي أيضا اؼبناىج الدراسية مع ـبتلف اؼبناىج 

اغبكومية. اي اؼبنهج كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية اإلسبلمي. اإلمام 

ه يف كتابو الكتاب, العديد من الكتب اليت استخدمها زاركاشي مفيد

 يف الدرس يف معهد اغبديثة االندونيسيو.

مصنيفة  اإلمام زاركاشي العديد من العربية, النو اإلمام زاركاشي  .4

العلماء اؼبنتجُت يف ؾبال الكتابة, مصانيفة اليت ىو مفيد جدا 

ألنو من  للطبلب معهد, ومفيده جدا للمعلم يف عمليو التعلم ،

 السهل جدا ان نفهم. 

 االقرتاحات . ب

ينبغي أيضا ترصبو الكثَت من اإلمام زاركاشي الناطق بالعربية إىل اللغة  .0

 االندونيسيو, لسهولو اؼبتعلم اؼببتدئ يف فهم و تدرب علية.
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وكان دور اإلمام زاركاشي مؤثره يف مؤسسو يف اندونيسيا، ولكن ال يزال  .4

اقل دراية مع شخصيو اإلمام زاركاشي,  العديد من اؼبؤسسات اليت ىي

ألنو يتم استخدام اؼبنهج فقط يف الصعود اغبديثة فقط, وإذا مت تطويرىا، 

فمن اؼبرجح ان يتم تطوير مدارس دينيو أخرى يف ؾبال اللغة مثل تطوير 

 اللغة يف  اؼبعهد اغبديثدثة جونتور.
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 ادلراجع العربية . أ

 القران كرمي
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الر  اللغة العربية اؼبعٌت
 قم

Peran  

 
 دوس

1 

Perkembangan  

 
 تطىيش

2 

Studi tokoh  

 
 دساست شخصيت

3 

Otomatis  

 
 تلقائيا

4 

Kajian 

 
 دساست

5 

Bersumber  

 
  يصذس

6 

Mengikuti / mencontoh 

 
قذوة –اقتذاء   

7 

Mengerjakan sendirian 

 
 أفشد

8 

Tentu, mesti 

 
 البتت

9 

Meminta  

 
طلب –عشض   

11 

Ahli dalam berbagai bidang 

 
 رو الفنىن

11 

Belajar dari 

 
تعلم منه –اتخزة   

12 

Hingga sampai demikian 

 
 غايت

14 

Melebihi tentang ilmu 

 
 بشع

15 

Dokumentasi  

 
 الىئيقاث

16 

Menyetujui  

 
 أرعه

17 

Semua tanpa terkecuali 

 
 قاطبت = جميعا

18 

masuk 

 
 دخىل

19 

Sosial 

 
 اجتماعي

21 

Melibatkan 

 
 تىسيط

21 

Unggul  

 
 امتاص

22 

Pengetahuan / terkenal الطالعا  23 
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Metode  

 
 منهج

24 

Sistematis  

 
 النظاميت

25 

Penghargaan 

 44 تقدير 
Konseptual  

 
 45 اؼبفاىيم

Penelitian kepustakaan 

 
 46 الدراسة اؼبكتبة

Penelitian sejarah  

 
 47 الدراسة التارخيية

Minat 

 
 41 رغبة

Bercorak 

 
 40 تراقبة

Proses 

 
 44 اإلجراء

Pengamatan  

 
 44 الفحص 

Riwayat hidup 

 
 42 السَتة الذاتية

Pendekatan  

 
 43 مدخل

Kenyataan 

 
 44 واقعة

Pertimbangan 

 
 45 حساب

Susunan 

 
 46 تركيب

Objektif 

 
 47 موضوعي

Kapasitas 

 
 21 سعة

Material  

 
 40 اؼبآدي

Komentar  

 
 24 اإلقًتاحات

Penilaian  

 
 24 التقيم

Persepsi 

 
 22 مبلحظة

Pencatatan 

 
 23 تسجيل

Ensiklopedi  

 
 24 موسوعة
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Indeks 

 
 25 فهرس

Material 

 
 26 مادية

Surat kabar 

 
 27 ـبتارات

Eksplisit 

 
 31 موضوعي

Tematis  30 الكلمة الرئسية 
Manifestasi 

 
 34 اؼبناسب

Rumusan masalah 

 
 34 أسئلة البحث

Manfaat penelitian 

 
البحثفوائد   32 

Latar belakang masalah 

 
 33 خلفية البحث

Analisis 

 
 34 ربليل

Metodologi penelitian 

 
 36 طرق البحث

Metode pengumpulan data 

 
 37 طرق صبع البيانات

Metode analisis data 

 
 41 طرق ربليل البيانات

 

 

 

 

 


