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ABSTRACT

Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that
focus on moral education. Islamic boarding schools at this time
were divided into ancestor and modern boarding schools. There
are differences in the curriculum and learning models of Arabic in
the two pesantren. Salaf Islamic boarding schools have a special
curriculum in understanding the understanding of Islam. Learning
Arabic in the Salaf Islamic boarding school is oriented towards
grammatical learning by memorizing the terms nahwu and shorof
and memorizing nadhom. While the Arabic language learning
curriculum in modern pesantren aims not only for religious
scholarship, but aims to use all language skills in communication.
This Islamic boarding schools believes that language learning
activities must provide students the ability to communicate
correctly, both in oral and written form.
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 وكاٌ مضمل اللمش أن املػهذ.املػهذ مؤظعت جشبىٍت أضلُت أهثر ظىا في إهذوهِعُا
 وله العىً لِعىً فُه ؾلبت،ميان الخػلُم الزي ًشهض غلى حػلُم الػلىم إلاظالمُت
 وهىمؤظعت جشبىٍت جللُذًت إظالمُت التي ًشهض غلى أهمُت ألاخالق إلاظالمُت.الػلم
.)Mastuhu, 1994:6(  ورلً هما ششخه،لخيىن دلُلت في خُاة املجخمؼ الُىمُت
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ًىلعم  )2015( Tamamاملػهذ إلى املػهذ العلفي واملػهذ الػطشي بخؿىس الضمان
وجؿىس خاحاث الىاط في التربُت .وأما املػهذ العلفي فدافظ غلى هظام التربىٍت اللذًمت
بخػلُم الىخب الذًيُت هجىهش جشبِخه في املػهذ .واملػهذ الػطشي فُداوٌ أن ًىذمج بين
هظام التربىٍت اللذًمت التي جشهض غلى حػلُم الػلىم الذًيُت وهظام التربىٍت املذسظُت
الحيىمُت التي حػلم فيها الػلىم الػامت .
واملػهذ مشهض حػلُم اللؿت الػشبُت مىز اهدشاسها في إهذوهِعُا .وحػلُم اللؿت
الػشبُت اللذًم أن ًخجه غلى حػلُم اللىاغذ اللؿىٍت مثل الىدى ،والطشف ،والبالؾت
بدفظ املطؿالخاث الىدىٍت والطشفُت وخفظ ألاهظمت التي جخػلم باللىاغذ اللؿىٍت
مثل هظم ألالفُت ابً مالً ،هظم الػمشٍؿي ،هظم امللطىد ( .)Munir, 2017:58وششح
املذسط املطؿالخاث اللؿىٍت فخخشج منها ألامثلت بػبـ كىاغذها.
وألان ،كذ كاٌ هطشالذًً ( )2007أن همارج حػلُم اللؿت الػشبُت خعب مفهىم
املػهذ الػطشي .وأهذاف حػلُم اللؿت الػشبُت في هزا املػهذ الجىدطش غلى ألاهذاف
الذًيُت فلـ ،وإهما ٌشمل رلً املىهج غلى ألاهذاف الاجطالُت لخمىً الؿالب غلى
اظخػماٌ حمُؼ املهاساث اللؿىٍت مً الاظخماع ،والىالم ،واللشاءة ،والىخابت .ألان في صمان
الػطش أن اججاه حػلُم اللؿت الػشبُت لُخػامل الؿالب بين حمُؼ ألاشخاص في الػالم
الزًً ٌعخػملىن اللؿت الػشبُت ،وهم ًخػاملىن في معئلت العُاظت ،الاكخطادًت،
الذًبلىماظُت.

املػهذ مؤظعت جشبىٍت غلى غملُت جؿىٍش هظام التربىٍت الىؾىُت .ومً هاخُت
الخاسٍخُت ،أن املػهذ هظام التربىٍت الزي ًمازل باإلظالم ومػنى هظام التربىٍت ألاضلُت في
إهذوهِعا .كذ وحذث املؤظعت املمازلت باملػهذ في الػطش دولت الهىذ وبىرا .ووان املػهذ
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سابذا في التربىٍت بئهذوهِعُا .ارا الًيىن الاظخػماس في إهذوهِعُا فلُيىن املػهذ هظاما في
التربُت ألاضلُت ختى ألان .غىذ مجُذ (.)Majid, 1997:3
املػهذ مؤظعت جشبىٍت أضلُت أهثر ظىا في إهذوهِعُا .واملػهذ مؤظعت جشبىٍت
جللُذًت إظالمُت التي ًشهض غلى أهمُت ألاخالق إلاظالمُت لخيىن دلُلت في خُاة املجخمؼ
الُىمُت .وأغلً اللاهىن أن املػهذ مؤظعت جشبىٍت التى جىظم غلى جىفُز الخػلُم والخػلم.
وفي اللاهىن التربىٍت همشة  20ظىت  2003غً هظام التربىٍت الىؾىُت فطل  30وهى:
 .1وان جيُظم حػلُم الذًً للحيىمت أو مجمىغت مً أهل الذًً ،الزي ًىاظب
باللاهىن.
 .2واهذ مىفػت حػلُم الذًً الظخػذاد املخػلمين لُيىهىا أغػاء املجخمؼ الزًً
ًفهمىن وَػملىن كُمت حػلُم الذًً لُيىهىا أهل الذًً.
 .3وان جىظُم حػلُم الذًً في املذسظت الشظمُت ،ؾير الشظمُت ،الألسظمُت .
ووان جلعُم املػهذ في الضمان الحاغش ًلعم باملػهذ العلفي واملػهذ الخلفي ،أو
هىان حعمُت مشهىسة باملػهذ الخللُذي واملػهذ الػطشي .املػهذ العلفي هى املػهذ الزي
ًدافظ غلى هظام التربىٍت الخاص مً هاخُت مىهج الخػلُم وؾشابم جذسَعه .ومىاد
الخػلُم في هزا املػهذ ًخػمً غلى الػلىم إلاظالمُت مً الىخب الخللُذًت التي هخبذ
باللؿت الػشبُت التي جىاظب بلذسة الؿالب .واملػهذ الخلفي أو الػطشي هى املػهذ الزي
ًبنى هظام التربىٍت غلى أظاط املذسظت مً هاخُت مىهج الخػلُم وؾشابم جذسَعه ،و
ًىاظب هزا الىظام بمشهض الىصاسة التربىٍت الىؾىُت أو بمشهض الىصاسة الذًيُت (

Mutohar

.)dan Anam, 2013:203
وجلعُم املػاهذ في إهذوهِعا غلى كعمي املػهذ العلفي واملػهذ الػطشي بىظشة
مؤظعها ومشاًُخها ،للمػاهذ الاججاهاث في جىظُم املػاهذ جفىيرا .ومً املالخظت أن
الاججاه منها:
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 .1جيىًٍ الؿالب أهل الذًً إلاظالمي ،ولخيىًٍ أخالكهم ألنهم ظُيىهىا أهل املجخمؼ.
وهم ماهشون في غلم الفله ،اللشأن وجفعيره ،غلم الخطىف ،غلم الػلُذة.
 .2جيىًٍ الؿالب أهال في الػلم الذًني والػلم الػام مطاخبا،لُيىهىا غاسفين جلذم
الػالم بػلمهم.
حػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ العلفي
الًدبؼ املػهذ العلفي مىهج الخػلُم مً مشهض الىصاسة التربىٍت الىؾىُت ومشهض
الىصاسة الذًيُت .وهىان مىهج الخػلُم الخاص الزي اظتهذف الخػمم في املفاهُم الذًيُت
إلاظالمُت .اظخخذم املػهذ أهماؽ املجخمؼ الخػلم في همارج حػلُمه ،ألن الخالمُز ًخػلمىن
ًىما جاما فُه .وهزا ًخالف مؤظعاث جشبىٍت مثل املذسظت الػامت (.)Mochtar, 2009:75
وٍخجه مىهج الخػلُم في املػهذ العلفي ول الذسط غلى املىاد الذًيُت في بِئت
املػهذ ،الظُما اللؿت الػشبُت .وفي املػهذ العلفي وان حػلُم اللؿت الػشبُت باظخػماٌ
هظشٍت الفشوع ،وهي حػلُم اللؿت الػشبُت جفطُال مً أهىاع غلىمها مثل :حػلُم الىدى،
الطشف ،البالؾت .وحػلُم اللؿت بهزه الىظشٍت ًشهض غلى خطابظ ول فشع مً اللؿت
الػشبُت ،وٍفدش الؿالب فُما ًشٍذ مً هزه الفشوع ول فشع غلى خذة (إبشاهُم1387:هـ:
.)51
ووان حػلُم اللؿت الػشبُت ًدبؼ غلى مزهب اللؿت الخللُذي الزي أظعه فالؾى
وأسَغ جىجُلغ .وكاٌ ظىفاسهى ( )2013:98مً خطابظ هزا املزهب منها:
 .1الترهيز مً أهماؽ الخفىير فلعفُا
 .2ال الفشق بين اللؿت شفىٍت أو هخابت
 .3حػلُم اللؿت بخػلُم املطؿالخاث
 .4اظخخذام اللؿت غلى أظاط اللىاغذ الىدىٍت .
إرن ،حػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ العلفي ًشهض غلى حػلُم اللىاغذ اللؿىٍت مثل
الىدى ،والطشف ،والبالؾت بدفظ املطؿالخاث الىدىٍت والطشفُت وخفظ ألاهظمت التي
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جخػلم باللىاغذ اللؿىٍت مثل هظم ألالفُت ابً مالً ،هظم الػمشٍؿي ،هظم امللطىد.
وششح املذسط املطؿالخاث اللؿىٍت فخخشج منها ألامثلت بػبـ كىاغذها.
وهزا حػلُم اللىاغذ مهمت غىذ الؿلبت في املػهذ العلفي ،ألنهم الًمىً أن ًلشبىا
كشاءة ظلُمت خالُت غً ألاخؿاء ،وال أن ًىخبىا هخابت صحُدت إال بمػشفت اللىاغذ
ألاظاظُت للؿت .وهم ٌػخلذون أن الخؿأ في إلاغشاب ًؤزش في هلل املشاد إلى املخللي ،إر أنهم
ًزهبىن في حػلُم اللىاغذ إلى أبػذ مً إلاملام باللىاغذ ألاظاظُت الالصمت ،ووحىب
مشاغاتها في لؿت اللشاءة والىخابت والخػبير ،ألن اللىاغذ وظُلت لػبـ اللؿت ،ولِعذ
ؾاًت ملطىدة لزاتها (الذالُمي & الىابلي.)193 :2009 :
ومىهج حػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ العلفي ًدبنى غلى مىهج هدىي الزي ًشهض
الخػلُم غلى اهعاب املىاد الىدىٍت وإلاملام بها لششؽ أظاس ي في غملُت إحادة اللؿت
الػشبُت .واملػُاس ألاظاس ي ملػشفت خطُلت إحادة اللؿت الػشبُت غلى غىء املىهج الىدىي
هى اللذسة غلى كشاءة الىطىص الػشبُت وجشحمتها التي هخبذ في الىخب الطفشاء ،الظُما
الىخب التي جبدث غً الػلىم الذًيُت مثل اللفه ،اللشأن وجفعيره ،والخطىف،
والخىخُذ .والهذف ألاظاس ي في هزا املىهج الزي ؾبله املػهذ العلفي مً أحل الخمىً في
فهم مطادس الػلىم الذًيُت مً الترار إلاظالمي مثل اللشأن الىشٍم ،والحذًث الششٍف،
ومؤلفاث الػلماء إلاظالمُت اللذًمت .
والؿشابم الػامت املعخػملت في حػلُم اللؿت الػشبُت التي اهخمها املػهذ العلفي منها
الخللين الػام ) ، (wetonanوغشع اللشاءة غلى ألاظخار ) ،(bandonganوغشع املىاكشاث
مً الىخب املذسوظت في بشهامج بدث املعابل (صسهش ي.)13 :2011:

مطؿلح الػطشي بمػنى حذًذ .وٍمىً أن ًترحم بالعلىن وأهماؽ الخفىير التي
جىاظب بخؿلب الضمان الحاغش .وحػشٍف الػطش غىذ هىس خالظ مجُذ أهه غملُت حؿُير
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أهماؽ الخفىير اللذًمت ؾير املػلىلت بأهماؽ الخفىير الجذًذة املػلىلت .وهزا الشأي
بمىاظبت بىاء الػلىم الجذًذة (مجُذ)172 :1997 :
ومفهىم املػهذ الػطشي مػهذ الزي حذد هظام جشبِخه ،همىرج مؤظعخه ،جفىيره،
ووظُفخهً .ىزمج هزا املػهذ هظام التربىٍت اللذًمت وهظام املذسظت الشظمُت التي ؾبلها
الحيىمت ( .)Tamam, 2015وهزه املؤزشاث التي جذٌ غلى الػطشي في املػهذ غىذ ؾه
ؾػاهاًا ( ،)9 :2007منها:
 .1هظام التربىٍتً :خػمً هظام التربىٍت في املػهذ الػطشي غلى ججذًذ مىهج الخػلُم
وؾشابم جذسَعه .الخجذًذ في مىهج الخػلُم بمدافظت الػلىم الذًيُت وجضدًذ الػلىم
الػامت ،بجػل الخػلُم في الفطل مخذسحا .والخجذًذ في ؾشابم الخذسَغ منها
املىاكشت ،غشع ألاظئلت وألاحىبت ،الىذوة.
 .2دوس املؤظعت :ومً خطابظ املؤظعت الػطشٍت ألاخذ بالجذًذ بلُىٌ الخؿير غلى
أن سبِغ املػهذ لِغ مً شُخ واخذ أو شُخين في املػهذ ،ولىً بجػل املػهذ هظام
املؤظعت التي أظعها اللُادة الػامت.
 .3وظُفت املػهذ :إن املػهذ له وظُفت في جشبُت ألاحُاٌ التي لهم املػاسف في الػلىم
الذًيُت واملهاساث في مجاٌ ما لبىاء املجخمؼ وافت ،ألن البىاء ًشهض غلى املجخمؼ
هفعه.
 .4دخىٌ الػلىم الػامت في مىهج الخػلُم مثل غلم الحعاب ،فيزًا ،هُمُاء ،اللؿت
ألاحىبُت غشبُت واهذ اللؿت أو إهجليزًت .
 .5ومً صٍادة هىس خالظ مجُذ أن مً غطشٍت املػهذ هي دخىٌ دسط اللؿت إلاهجليزًت
فُه .
ؾىس مىهج حػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ الػطشي بأن ألاهذاف الجىدطش غلى
ألاهذاف الذًيُت فلـ ،وإهما ٌشمل رلً املىهج غلى ألاهذاف الاجطالُت لخمىً الؿالب
غلى اظخػماٌ حمُؼ املهاساث اللؿىٍت مً الاظخماع ،والىالم ،واللشاءة ،والىخابت .ألان في
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صمان الػطش أن اججاه حػلُم اللؿت الػشبُت لُخػامل الؿالب بين حمُؼ ألاشخاص في
الػالم الزًً ٌعخػملىن اللؿت الػشبُت ،وهم ًخػاملىن في معئلت العُاظت ،الاكخطادًت،
الذًبلىماظُت (هطشسالذًً)2007:
وحذد إمام صسهش ي مؤظغ مػهذ وىهخىس أن حػلُم اللؿت الػشبُت لِغ فلـ
حػلُم اللىاغذ الىدىٍت ،وإهما هى وشاؽ الخػلُم اللؿىي البذ أن ًيىن الهذف ألاظاس ي
اهعاب املخػلم أو الذاسط اللذسة غلى الاجطاٌ اللؿىي الىاضح العلُم ،ظىاء وان هزا
الاجطاٌ شفىٍا أو هخابت .والاجطاٌ اللؿىي البذ أن ًيىن مىحها إلى جىمُت املهاساث
ألاسبػت مشجبت :الاظخماع ،الىالم ،اللشاءة ،الىخابت .وهزه الفىىن اللؿىٍت ألاسبػت أسوان
الاجطالي اللؿىي مخطال بػػها بػػا جاما الاجطاٌ ،وول منها ًؤزش وٍخأزش بالفىىن
ألاخشي .واملبادا املهمت ًجب أن جدذد الؿشق وألاظالُب غلى غىء وغىح الهذف،
بمػنى أن جدذًذ هذف حػلُم اللؿت الػشبُت هى الزي ًدذد الؿشق وألاظالُب التي
جدىاظب وجخدلم رلً الهذف (الضسهش ي.)2011:
اظخخذم املػهذ الػطشي الىظشٍت الىخذة في حػلُم اللؿت الػشبُت .وهي جشي أن
اللؿت وخذة مخياملت بال فشوق أي الجفشق بين مهاساث أسبػت .وٍشي غبذ الػلُم إبشاهُم أن
اللؿت وخذة مترابؿت مخماظىت ،ولِعذ فشوع مخفشكت مخخلفت .وحػلُم اللؿت الػشبُت
بهزه الىظشٍت حػلُم الاظخماع ،الىالم ،اللشاءة ،الىخابت ،اللىاغذ ،الىلذ ،والىظ في أن
واخذ .وهزا املىهج الزي ًلىم غلى الترابـ والخيامل بين املىاد الذساظُت بدُث جخخز
إخذي هزه املىاد مدىسا جذوس خىٌ ظابش الخبراث ألاخشًً غلى أن ًخجه العير بهزا
املىهج هدى مشىالث الحُاة واملجخمؼ (املىس ى .)73 :2003 :وؾبُػت اللؿت ووظُفتها في
غملُت الاجطاٌ اللؿىي حعخػمل بأهظمتها وافت ،والحعخػمل مجضأة في ضىسة أهظمت
معخللت غً بػػها.
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وكاٌ حىن لىن غً حػلم اللؿت كابالً" :خػلم الىاط اللؿت ألحل الخػامل مؼ
املجخمؼ ,وجدلُم الاجطاٌ بين ألافياس الػادًت بذون جخؿُـ ,أو جىظُم ملطىس معبم
في اظخخذامهم للؿت" (ؾػُمت و الىاكت .)40 :2006 :وهزا اللىٌ ًىاحه أن حػلُم اللؿت
ألاحىبُت ألحل الخػامل مؼ املجخمؼ (غىع1420 :هـ ،)68 :ألنها ظاهشة احخماغُت التي
جدلم الخىاضل والخفاهم بين أفشاد حماغت ما (غشفان.)1 :2008 :
وكذ أهذ  )2016:13( Uril Bahruddinأن ألاهذاف ألاظاظُت لخػلُم اللؿت ألاحىبُت
هي كذسة غلى جيلم بها .وصادث أهمُت كذسة مهاسة الىالم بخؿىس خاحاث الىاط الزًً
ًدخاحىن الخىاضل بين املجخمؼ ألاخش للػاء خاحاتهم .لهزاً ،يبغي لجمُؼ متهمي اللؿت
الػشبُت أن ٌػؿي حهذهم في حػلُم مهاسة الىالم ،وٍجػلها اهخماما أظاظُا في غملُت
حػلُمهم .
رلً ًذٌ أن اللؿت في املجخمؼ غىطش أظاس ي ،ألن خُاتها بخفاغل املجخمؼ
(ً .)Pateda, 2015:13دبادٌ املجخمؼ بها أفياسهم ومشاغشهم وأؾشاغهم .وهي ألت هلل
الثلافت وخفظها في املجخمؼ مً حُل إلى حُل معخلبل ( .)Nababan, 1993:63واللؿت في
ول مجخمؼ هظام غام ٌشترن بها ألافشاد في ابخاغه ،وٍخخزوهه أظاظا للخػبير غما ًجىٌ
بخىاؾشهم ،وفي جفاهمهم بػػهم غً بػؼ (وفي.)6 :1983 :
والياجب أساد أن ٌػؿي حهذه بالترابـ بين وظُفت املػهذ الػطشي الزي ًلبل
الخجذًذ في هظام جشبِخه ،وخاحاث الؿالب الزًً ظُيىهىن مجخمػين في الػطش الحاغش
أي هم ًدخاخىن اللؿت الػشبُت لِغ فلظ لخػلُم الذًً ولىنهم ًدخاحىن لُخىاضلىا بين
املجخمؼ ألاخش للػاء خاحاتهم مثل الخجاسة ،الذًمفلىمعُت ،والخػلُم في خاسج البلذ.
واغخمذ الياجب بالششح اللذًم أن املػاهذ لها الاججاهاث في حػلُم اللؿت الػشبُت،
منها الخػمم في اللىاغذ اللؿىٍت .وهزا الاججاه كذ ؾبله املػهذ العلفي ،وٍخىحه حػلُم
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اللؿت الػشبُت فُه غلى أن ًلذس الؿالب كشاءة الىطىص الذًيُت مً غلم الفله،
الخىخُذ ،الخطىف ،الخفعير والحذًث ،بدُث ًخػملىن اللىاغذ اللؿىٍت في حػلمهم.
ومً مؤششاث حػلُم اللؿت الػشبُت التي جىحه غلى حػمم اللىاغذ اللؿىٍت منها:
 .1أن ٌعخػمل املذسط ؾشٍلت اللىاغذ والترحمت في غملُت الخػلم ،مثل أن ًترحم
املذسط ولمت فيلمت لُفهم الؿالب مػاوي اليلماث وخذها ووظُفتها في إلاغشاب
(.)Dhofier, 2001:53
 .2وأن ًدفظ الؿالب حػشٍفاث مً مطؿالخاث اللىاغذ الىدىٍت وٍدفظىا ألاهظمت
التي جخػلم بمباخث اللىاغذ اللؿىٍت ،مثل هظم ألفُت إبً مالً ،هظم الػمشؾي،
هظم امللطىد (.)Yunus, 1979:46
 .3أن ًؿبم دسط الىدى ول املشخلت في مىهج الخػلم مً دسحت ألاظفل إلى ألاغلى
مخذسحا .
وهزا مثل ما الخظ الباخث في املػهذ العلفي الؾُخان وٍذاؽ ؾىبان .املشاًُخ
واملذسظىن ؾىسوا املىهج ،وول املشخلت دسط الىدى والطشف مً متن الجشومُت ،هظم
الػمشٍؿي ،هظم امللطىد ،ششح املخممت ،وهظم ألالفُت إبً مالً .ولىً في رلً املػهذ
وحذ الباخث البرهامج ملمشاظت اللؿت الػشبُت ،مثل املحاوسة في ضباح ًىم الجمػت،
والخؿابت مشة واخذة ول أظبىغين في ًىم الثالزاء .وفي العىً الخاص للؿالب في املشخلت
الثاهىٍت لها بشهامج بِئت اللؿت الػشبُت ًىم الثالزاء ختى ضباح ًىم الجمػت.
والاججاه الثاوي الخػمم في الخىاضل باظخخذام اللؿت الػشبُت .وهزا الاججاه كذ
ؾبله أهثر املػهذ الػطشي .ووحذ الباخث هزا الاججاه في مػهذ ألاماهت الحذًث في
حىهىاهجي هشٍان ظُذوهاسحىً .ماسط هزا املػهذ هظام التربىٍت اللذًمت وهظام املذسظت
الشظ مُت التي ؾبلها الحيىمت .اظخػمل هزا املػهذ الىظشٍت الىخذة في حػلُم اللؿت
الػشبُت .وهي جشي أن اللؿت وخذة مخياملت بال فشوق أي الجفشق بين مهاساث أسبػت .وٍشي
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غبذ الػلُم إبشاهُم أن اللؿت وخذة مترابؿت مخماظىت ،ولِعذ فشوع مخفشكت مخخلفت
(إبشاهُم1387 :هـ.)50 :
وحػلُم اللؿت الػشبُت في هزا املػهذ لِغ فلـ حػلُم اللىاغذ الىدىي ،وإهما هى
وشاؽ الخػلُم اللؿىي البذ أن ًيىن الهذف ألاظاس ي اهعاب املخػلم أو الذاسط اللذسة
غلى الاجطاٌ اللؿىي الىاضح العلُم ،ظىاء وان هزا الاجطاٌ شفىٍا أو هخابت .وٍلىم
حػلُم اللؿت الػشبُت غلى الترابـ والخيامل بين املىاد الذساظُت بدُث جخخز إخذي هزه
املىاد مدىسا جذوس خىٌ ظابش الخبراث ألاخشًً غلى أن ًخجه العير بهزا املىهج هدى
مشىالث الحُاة واملجخمؼ .وؾبُػت اللؿت ووظُفتها في غملُت الاجطاٌ اللؿىي حعخػمل
بأهظمتها وافت ،والحعخػمل مجضأة في ضىسة أهظمت معخللت غً بػػها.

املػهذ مؤظعت جشبىٍت غلى غملُت جؿىٍش هظام التربىٍت الىؾىُت .ومً هاخُت
الخاسٍخُت ،أن املػهذ هظام التربىٍت الزي ًمازل باإلظالم ومػنى هظام التربىٍت ألاضلُت في
إهذوهِعا .جلعُم املػهذ في الضمان الحاغش ًلعم باملػهذ العلفي واملػهذ الخلفي.
املػهذ العلفي هى املػهذ الزي ًدافظ غلى هظام التربىٍت الخاص مً هاخُت
مىهج الخػلُم وؾشابم جذسَعه .ومىاد الخػلُم في هزا املػهذ ًخػمً غلى الػلىم
إلاظالمُت .وحػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ العلفي باظخػماٌ هظشٍت الفشوع ،وهي حػلُم
اللؿت الػشبُت جفطُال مً أهىاع غلىمها مثل :حػلُم الىدى ،الطشف ،البالؾت .ومىهج
حػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ العلفي ًدبنى غلى مىهج هدىي الزي ًشهض الخػلُم غلى
اهعاب املىاد الىدىٍت وإلاملام بها لششؽ أظاس ي في غملُت إحادة اللؿت الػشبُت.
واملػهذ الخلفي أو الػطشي هى املػهذ الزي ًبنى هظام التربىٍت غلى أظاط
املذسظت مً هاخُت مىهج الخػلُم وؾشابم جذسَعه ،و ًىاظب هزا الىظام بمشهض الىصاسة
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التربىٍت الىؾىُت أو بمشهض الىصاسة الذًيُت .حػلُم اللؿت الػشبُت في املػهذ الػطشي ٌشمل
غلى ألاهذاف الاجطالُت لخمىً الؿالب غلى اظخػماٌ حمُؼ املهاساث اللؿىٍت مً
الاظخماع ،والىالم ،واللشاءة ،والىخابت .والهذف ألاظاس ي في حػلُم اللؿت الػشبُت اهعاب
املخػلم أو الذاسط اللذسة غلى الاجطاٌ اللؿىي الىاضح العلُم.
واملػاهذ لها الاججاهاث في حػلُم اللؿت الػشبُت ،منها الخػمم في اللىاغذ اللؿىٍت
خُث ًلذس الؿالب كشاءة الىطىص الذًيُت .والخػمم في الخىاضل باظخخذام اللؿت
الػشبُت خُث ًلذس الؿالب غلى الاجطاٌ اللؿىي الىاضح العلُم ،ظىاء وان هزا
الاجطاٌ شفىٍا أو هخابت.

إبسأٍه ،عبد العلٔه .)ِ 78=<( .املْجُّ الفي ٙملدزّض ٙاللغ٘ العسبّٔ٘ .الكاٍسٗ?
داز املعازف.
إدزٓٔظ ،ىصس الدًٓ .)700<( .اجتاٍات ذدٓدٗ يف جمال تعلٔه اللغ٘ العسبٔ٘ يف
إىدّىٔطٔا .جمل٘ علنٔ٘ إىدّىٔطٔ٘ إضالمٔ٘

)(Journal of Indonesian Islam

جصء  7منسٗ  7دٓطنرب.
الدالٔنٕ ،طُ علٕ ذطني ّإدزٓٔظ ،ضعاد عبد اللسٓه .)700>( .اجتاٍات
ذدٓج٘ يف تدزٓظ اللغ٘ العسبٔ٘ .عناٌ? جدازا لللتاب العاملٕ.
شزكػٕ ،أمحد ٍدآ٘ اهللّ .)7079( .اقع تعلٔه اللغ٘ العسبٔ٘ يف املعاٍد
ّاملدازع بإىدّىٔطٔا .جمل٘ علنٔ٘ لطاٌ ضاد جصء  7منسٗ  7أكتْبري.
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الصزكػٕ ،أمل فتح اهلل .)7077( .جتدٓد الفلس الرتبْٖ اإلضالمٕ عيد
الػٔخ إماو شزكػٕ .جمل٘ علنٔ٘ إىدّىٔطٔ٘

إضالمٕٗ (Journal of

)Indonesian Islamجصء  ،:منسٗ ْٓ 7ىْٔ.
طعٔن٘ ،زغدٖ أمحد ّالياق٘ ،حمنْد كامل .)700;( .تعلٔه اللغ٘ اتصالٔا بني
املياٍخ ّاالضرتاتٔحٔات .إٓطٔطلْ? ميػْزات امليظن٘ اإلضالمٔ٘ للرتبٔ٘
ّالعلْو ّالجكاف٘.
عسفاٌ ،خالد حمنْد حمند .)700=( .أذدث االجتاٍات يف تعلٔه ّتعله اللغ٘
العسبٔ٘ .السٓاض? فَسض٘ ملتب٘ امللم فَد الْطئ٘ أثياء اليػس.
عْض ،أمحد عبدٍِ 7970( .ـ) .مداخل تعلٔه اللغ٘ العسبٔ٘? دزاض٘ مطرٔ٘
ىكرٓ٘ .ىل٘ امللسم٘? ملتب٘ امللم فَد الْطبٔ٘ أثياء اليػس.
املْض ،ٙىَاد .)7008( .األضالٔب? مياٍخ ّمناذد يف تعلٔه اللغ٘ العسبٔ٘ .عناٌ?
داز الػسّق.
ّايف ،علٕ عبد الْاذد .)7>=8( .اللغ٘ ّاجملتنع .زٓاض? غسك٘ علاٗ لليػس
ّالتْشٓع.
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