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Abstrak
Bahasa Arab adalah bahasa agama yang berfungsi untuk memahami Al-Qur’an dan sunnah,
mempelajarinya adalah fardhu ‘ain dan fardhu kifayah bagi setiap muslim, karena itu bahasa Arab
adalah pelajaran wajib di lembaga-lembaga keagamaan, terutama di dayah-dayah tradisional. Karena
bahasa Arab bukanlah bahasa lokal, maka dalam peroses belajar mengajarnya dijumpai berbagai
problem, baik bagi para santri maupun para para pengajarnya. Problem-problem tersebut diantaranya:
1) karena para gurunya adalah alumni dayah dan tidak dipersiapkan secara khusus untuk mengajar
bahasa Arab, sementara para santrinya juga belum pernah belajar bahasa arab sebelumnya, 3) tidak ada
kitab khusus bahasa Arab yang diajarkan, yang ada hayalah bahasa Arab dalam kitab-kitab paket (kitab
kuning) yang tujuannya hanya sekedar untuk bisa membaca, menterjemah dan memahami kitab-kitab
tersebut saja, dan tidak ditujukan untuk bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci: al-ma’ahid al-taqlidiyyah, al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Muskilat, al-mu’allimin, almuta’allimin.

أ .مقدمة
اللغة العربية لغة يه :الفاظ ّ
يعب اها ّ
ل قوم عن أغرامض بلفظ غري لفظ الخرين .واللغة العربية
اصطالحا يه :اللكامت الىت ّ
يعب اها العرب عن أغرامض .وقد وصلت الينا عن طريق النقل ،وحفظها لنا القرءان
الكرمي والحاديث الرشيفة ،وما رواه الثقات من منشور العرب ومنظوهمم.
واللغة العربية يه لغة القرءان ويدرسها أمر واجب ،ل ّن فهم الكتاب والس نة فرض وال يفهم اال بفهم
اللغة العربية ،وما اليمت الواجب اال به فهو واجب ،مهنا واجب عىل لعيان ومهنا ما هو واجب عىل الكفاية.
اللغة العربية لغة حتمل رساةل انسانية مبفاهميها وافاكرها ،واس تطعت أن تكون لغة حضارة انسانية واسعة
اشرتكت فهيا امم ش ىت اكن العرب نواهتا الساس ية واملوهجني لسفينهتا ،اعتبوها مجيعا لغة حضارهتم وثقافهتم
فاس تطاعت ان تكون لغة العمل والس ياسة والتجارة والعمل والترشيع والفلسفة واملنطق والتصوف والدب والفن.
واللغة العربية الىت يريده الاكتب ىف هذه الكتابة يه لغة قومية ،ولغة القرءان الكرمي وادلين الاسالىم.
تدرس ىف املدارس واملعاهد واجلامعات ىف ل احناء العامل .وكذكل ىف
اعامتدا عىل هذه لكها فاللغة العربية ّ
اندونيس يا وخاصة ىف املعاهد التقليدية بأتش يه .وىف معلية التدريس اللغة العربية ىف أ ّي ماكن اكنت يواجه
املدرسني مشالكت كثرية .ذلكل من خالل هذه الكتابة س يحاول الاكتب ان يكشف مشالكت التدريس اللغة
العربية وخاصة ىف املعاهد التقليدية بأتش يه فقط.
الش يخ مصطفى الغالييين ،جامع ادلروس العربية ،املكتبة العرصية  -توريب ،جـ  ،ص.7 :
عبد املنعم س يد عبد العال ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار غريب ،القاهرة ،دون س نة ،ص1 :
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ب .حملة عامة عن املعاهد التقليدية
من املؤسسات التعلميية اليت ظهرت يف اندونيس يا  ،يعتب التعلمي ادليين يف شلك املعهد الاسالمية
التقليدية هو أقدم تعلمي ويعتب نتا ًجا للثقافة االندونيس ية الصلية .املعهد أو املعاهد مشهور بندونس يا بذكر
 pesantrenأو  dayahىف أتش يه.
بدأت ظهور املعاهد االسالمية التقليدية منذ وجود اجملمتع االساليم يف اندونيس يا يف القرن الثالث
عرش ،وبعد فرتة من الزمن تطورت املعاهد مع وجود السكن للتالميذ (سانرتي) ،واليت أصبحت فامي بعد تعرف
بمس البس نرتينات بشلك بس يط  ،ويف هذه املؤسسة يتعمل املسلمون االندونيس يون العقائد الساس ية فامي يتعلق
مبامرسة احلياة ادلينية.
حىت هناية القرن التاسع عرش ،حوىل الس نة ( ، )1860-anمل تكن للمعاهد االسالمية التقليدية
مهنجا يف شلك مكتوب .ومع ذكل ،ميكن القول أن مهنج  pesantrenيشمل مجيع النشطة اليت تمت فهيا طول
1
الهنار والليل.
واملراد بملعاهد التقليدية هنا يه معاهد الىت ت ُّعمل فهيا العلوم ادلينية واللغة العربية فقط بهامل العلوم
الخرى ،ومعلية التدريس فهيا بطريقة قدمية والتقليدية دون اس تعامل طريقة مبارشة ودون اس تعامل وسائل
التعلميية احلديثة .والهداف من تعلمي اللغة العربية هنا لفهم املقروء واالطالع عىل الكتب ادلينية فقط .فيطلب
املتعمل أن يس يطروا همارة القرائة والرتجة دون همارات الخرى.
وصور أخرى ىف املعاهد التقليدية أ ّن فهيا تبدأ ادلراسة منذ صباح الباكر حىت قبيل الظهر ،ويسرتحي
قليال مث يصىل ويتناول الغداء .مث بعد ذكل يعود ادلارسون اىل اماكن دراس هتم ملواصةل ادلراسة حىت قبيل العرص،
ويسرتحون حىت اتهتاء صالة املغرب .وبعد صالة املغرب مه يواصلون دراس هتم حىت صالة العشاء جامعة .وال
يزال ذكل مرارا ل يوم اال يوم امجلعة ل ّن هذا ليوم يعتب يوم العطةل الس بوعية هلم.
وخصصت ىف املعاهد التقليدية لتعلمي العلوم ادلينية والعربية بتقدمي اللغة املكتوبة ىف كتب الصفر واهامل
اللغة املنطوقة .واملعاهد التقليدية لكّها بنفقة املئسسة أو بنفقة رعايته وترصفه.
توجد اليوم يف اندونيس يا الآالف من املؤسسات املعاهد االسالمية املعروفة بمس  dayahو
( rangkangبأتش يه)  ،و surauىف سومطرة غربية  pondok pesantren ،يف جزيرة جاوة .يف املعاهد
3

Departeman Agama RI, Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta:
Departeman Agama, 2004, hal. 1.
4
Ahmad Patoni, ‘Modernisasi Pendidikan Pesantren’ dalam Akhyak, ed, Meniti Jalan Pendidikan Islam,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal. 352
محد ابراهمي السلوم ،اترخي احلركة التعلميية ىف اململكة العربية السعودية – انرتش نال كرافيكس – واش نطون ، 99 ،ص:
6
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta, Logos
Wacana Ilmu 2000, hal. 70
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االسالمية التقليدية ال بد فهيا العنارص الساس ية اليت جتب أن تكون موجودة 7 ،ويه  tengkuأو أبو Abu
 ،واملسجد  ،والسانرتي (التالميذ)  ،والكواخ ( )bilikوالكتب الصفراء.
جـ .مشالكت تدريس اللغة العربية
بعد ما الحظ الاكتب اىل عدة املعاهد التقليدية ىف أتش يه خاصة فوجده املعلومات والبياانت عن
مشالكت ىف تدريس اللغة العربية .ولكن ىف هذه الكتابة ال يذكر الاكتب اسامء املعاهد التقليدية خوفا عىل
اختالف بني البياانت واحلقيقات الىت حتدث ىف امليدان .وأما املشالكت الىت حتدث ىف املعاهد التقليدية بشلك
عام مهنا كام يىل:
 .املتعلمون
اكن املتعلمون اذلى يتعلمون ىف املعاهد التقليدية مه يأتون من الماكن اخملتلفة بدون حتديد
السن ،من الصغار حىت الكبار ،ومه يدخلون املعاهد بعد خترهجم من املدارس اخملتلفة ،اما من املدارس
االسالمية واما من املدارس العامة ودخوهلم دون امتحان ادلخول ،ويتعلمون فهيا جماان .وبعضهم ال يسكنون ىف
املعهد ومه راجعون اىل بيوهتم بعد اتهتاء احلصة ادلراسة .وعدد كبري مهنم يسكنون بملسكن ( )bilikىف املعهد
من أول دخوهلم ىف املعهد حىت املتخرجني فيه.
ومن املشالكت الىت يواهجون املعلمون يف تدريس اللغة العربية ،ان املتعلمني مل يفهموا ومل يدرسوا
اللغة العربية بتّ ًا .ذلكل البد عىل املعلمني أن يعلمومه اللغة العربية من الساس همال همال ويتاج اىل وقت طويل
حىت يس تطيعوا أن يقرأوا الكتب املفروضة بملعهد موافقا بلك فصوهلم.
 .املعلمون
اكن املعلمون ىف املعاهد التقليدية عادة مه متخرجون من املعاهد التقليدية أيض ًا وقليل جدا من املعلمني
املتخرجني من املعاهد احلديثة أو اجلامعة وأهنم اكملساعدين فقط وليس هلم حق للترصف ولتنظمي املعهد وتغيري
املهنج .ومه يع ِّل ّمون خالصا لوجه هللا تعاىل وليس هلم راتبا شهراي ويقمي بعملية التدريس ابتغاء رضوان هللا تعاىل.
 .أهداف تدريس اللغة العربية
الهدف السايس من تعلمي اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية هو كوس يةل لقراءة وفهم الكتب الرشعية
املكتوبة بللغة العربية ،وبدون م
تعمل اللغة العربية ال ميكن للمتعلمني أن يس تطيعوا القراءة عىل الكتب العربية وفهم
معاتهيا .اذ ًا ليس الهدف من تعلمي اللغة العربية فهيا كوس يةل االتصال ىف احلياة اليومية .ذلكل فال جعب علينا عندما
ترى كثريا من املتخرجني من املعاهد التقليدية ال يس تطيعون التحدث بللغة العربية حتداث جيدا وماهرا ،لهنم ال
7

Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di
;Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2002, hal. 120. lihat juga: Khozin, Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia
Rekontruksi Sejarah Untuk Aksi, Malang: UMM Press, 2006, hal. 100.
وهذان اللقبان (و تنجكو ( )teungkuأو أبو ( )Abuخاصة عند الش يني.
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يتدربون التلكم اها مع اصدقاهئم اما داخل املعهد وخارهجا .ىف احلقيقة أن فهيم علوما كثرية ،غري أن علوهمم حمدودة
ّ
ىف جمال القراءة وفهم املقروء والرتمجة واالس تنباط الحاكم املتضمنة ىف النصوص.
 .الكتب املتعلقة بللغة العربية
اكنت الكتب املس تعمةل لتعلمي اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية ختتلف بختالف املعاهد ،مهنا ما
تس تعمل الكتب القدمية وهذه من خصائص املعاهد التقليدية .واللغة العربية الىت تدرس ىف املعاهد التقليدية غري
اكمةل لن فهيا تدرس همارات القراءة والرتمجة فقط 9.وال تدرس فهيا همارات االس امتع والالكم والكتابة .ذلكل فال
جعب اذا اكن متخرجوا املعاهد التقليدية عادة ال يس تطيعون التحدث بللغة العربية جيدة وحصيحة.
واكنت ىف املعاهد التقليدية ال تدرس فهيا همارات الخرى غري القراءة والرتمجة لس باب مهنا:
أ .يرى الساتذ أو الرؤساء املعاهد التقليدية بأن همارات اللغة الربع غري هممة ،وال يعرفون فوائدها
ومنافعها حىت ال يدرس تكل املهارات.
يدرس فهيا أكرثمه متخرجون من
ب .ال يوجد املعمل املاهر ىف اللغة العربية الشفوية ،لن املعمل اذلى ِّّ
املعهد التقليدية كذكل.
أما الكتب املقررة لتدريس اللغة العربية حمددة عىل الكتب القدمية مثل حترير القوال ومنت الجرومية والكواكب
ادلرية وما فوقها من كتب النحو .وكذكل كتاب الترصيف ومنت البناء ولساس وسلسل املدخل وما أعالها ىف جمال الترصيف،
وال يذكر الاكتب الكتب املقرررة الخرى لتدريس العلوم الخرى سوى اللغة العربية.
 .1طريقة التدريس ووسائل التلميية
أما طريقة املس تعمةل لتدريس اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية فهي طريقة احللقة والقراءة والرتمجة .وهااتن الطريقتان
مناسبتان مع الهدف املرجو وهو فهم املقروء ،وكذكل ىف معلية التدريس قليل جدا من املتعلمني بتقدمي الس ئةل لهنم ال يفهمون
جيدا املقصود من امجلةل أو الفقرة املقروئة.
موافقا بطريقة التدريس املذكورة لتدريس اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية ،فوسائل التعلميية املناس بة فهيى الس بورة
فقط وال تس تعمل سواها.

د .التلخيص
اعامتد عىل الرشح السابق فل ّخص الباحث عن مشالكة تدريس اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية،
تتكون من أربعة مشالكات ويه:
 9همارات القراءة والرتمجى ىف املعهد التقليدية خاصة للقراءة الكتب الرشعية الصفراء.
قال زخمرشى ضفري أ ّن يف املعهد هناك مثانية أنواع من اجملال املعرفية اليت تمت تدريسها يف الكتب االسالمية القدمية الىت تشمل فهيا) :
النحو ) .الفقه ) .أصول الفقه )1 .احلديث ) .التفسري ) .التوحيد )7 .التصوف والخالق . .وعلوم أخرى اكلتارخي والبالغة .أنظر:
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3ES, Jakarta 1985, hal.
51.
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 .1من قبل املتعلمني :ومه يدخلون املعاهد بعد خترهجم من املدارس االسالمية و من املدارس العامة
ودخوهلم ىف املعهد دون امتحان ادلخول .ومن املشالكت الىت يواهجون املعلمون يف تدريسهم اللغة
العربية ،أهنم مل يفهموا ومل يدرسوا اللغة العربية بتّ ًا.
 .2من قبل املعلمني :أهنم متخرجون من املعاهد التقليدية ومل يؤهلوا ملدريس اللغة العربية.
 .3من انحية الهداف :الهداف الساس ية من تعلمي اللغة العربية ىف املعاهد التقليدية يه كوس يةل
لقراءة وفهم الكتب الرشعية املكتوبة بللغة العربية فقط ،وليست كوس يةل االتصال ىف احلياة اليومية.
 .4ىف املعاهد التقليدية ال تدرس فهيا الا همارة القراءة والرتمجة فقط .و الكتب املقررة لتدريس اللغة
العربية حمددة عىل الكتب القدمية ،و وسائل التعلميية املس تخدمة ىه الس بورة فقط وال تس تعمل
سواها.
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