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ENGLISH ABSTRACT
This article focused on studying the dynamic nahwu learning curriculum developed by
Nurul Qur'an Islamic Boarding School for Tahfidz (PPNQ) Jumoyo Salam, Magelang,
Central Java. It aimed at describing nahwu learning in the pesantren, focusing on
memorizing the Qur'an. The method used was participatory, done by being directly
involved in the learning at PPNQ, starting from the design of learning, students placement,
building classes, and deciding the books used. Data were collected through observation,
limited discussion, and interviews with the teachers, students, and administrators. The
study found that the learning dynamics are developed in this pesantren because the
curriculum is not yet stable. The dynamics are in the form of students' obligation to
present on each subject (book) taught and to memorize at another time. The fact is
different from the eras before this dynamic development. It is very interesting considering
that the Islamic Boarding School for Tahfidz is known as a pesantren that firmly adheres
to the principle of maintaining a tradition that has been going on for decades. Therefore,
dynamic observations are also needed regarding subsequent developments.
Keywords: Learning Model, Tahfidz Boarding School, Transmission of Knowledge,
Curriculum Dynamics
INDONESIAN ABSTRCT
Artikel ini fokus pada kajian kurikulum pembelajaran nahwu secara dinamis yang
dikembangkan oleh Pesantren Tahfidz Nurul Qur’an (PPNQ) Jumoyo Salam Magelang
Jawa Tengah. Tujuan dari tulisan ini adalah memaparkan pembelajaran nahwu di
pesantren tersebut yang fokus pada menghafal Al-Qur’an. Metode yang digunakan
dalam penelitian saya adalah partisipatoris, yaitu dengan terlibat secara langsung
dalam pembelajaran pesantren Nurul Qur’an, dari mulai perancangan pembelajaran,
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penempatan santri, pembuatan kelas, dan kitab yang akan digunakan. Pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, diskusi terbatas, dan wawancara dengan para ustaz,
santri, serta pengurus Pesantren Nurul Qur’an. Temuan dari penelitian ini adalah
bahwa ada dinamika pembelajaran yang dikembangkan di pesantren ini karena belum
stabilnya kurikulum yang diterapkan. Dinamika yang dimaksud adalah dalam bentuk
)keharusan setiap santri untuk melakukan presentasi pada setiap mata pelajaran (kitab
yang diajarkan pada satu waktu, dan keharusan menghafal di waktu yang lain. Hal ini
berbeda dengan era-era sebelum ada perkembangan dinamis ini. Hal ini sangat
menarik mengingat pesantren tahfiz, dikenal sebagai pesantren yang sangat memegang
prinsip untuk menjaga tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu
diperlukan pengamatan yang dinamis pula terkait perkembangan-perkembangan
berikutnya.
Nahwu, Pondok Pesantren Tahfidz, Tranfer

Kata kunci: Model Pembeljaran

Pengetahuan, Kurikulum Dinamis

املقدمة

إن تعليم مادة ما يف املؤسسات التعليمية غري الرمسية خيتلف عن مؤسسات املدرسة الرمسية.
االختالف يكون يف حرية واستقالل املؤسسة يف حتديد وتطوير املناهج ،وعدم االلتزام ابللوائح
احلكومية .فهذه احلرية غالبا تكون يف املعاهد اإلسالمية اخلاصة حتت رائسة مؤسسة تعليمية ،فمنها
يف مدرسة حتفيظ نور القرآن اإلسالمية اخلاصة مباجيالنج ،جاوى الوسطى .ففي هذا املعهد ذماذجه
اخلاصة يف تطوير الرتبية اإلسالمية وتعليم اللغة العربية.
أوضح أمحد تفسري أن طريقة التدريس يف الرتبية اإلسالمية ليست بصعب يف تفسريه ،ولكن
املشكلة يف كيفية صياغة مسار التدريس ( .)Tafsir, 2012هناك أربع خطوات على األقل يف صنع
منوذج التعليم ،وهي :أوال ،حتديد األهداف .اثنياً ،تعيني القدرة الرتبوية للمعلم .اثلثًا ،توفري األدوات
والوسائل املتاحة للتعليم .ورابعا ،حتديد عدد الطالب املناسب.
وهناك عدة مستوايت ألهداف التدريس ،وهي األهداف التعليمية العامة ،وأهداف املناهج
الدراسية ،وأهداف املؤسسة التعليمية ،واألوسع نطاقًا منها هي أهداف التعليم الوطين ،وفوق ذلك
هو أهداف التعليم الشامل .ولتحقيق هذه األهداف املختلفة ،متت صياغتها يف العملية التعليمية
أبكملها من خالل املناهج الدراسية .يسمى هذا التصنيف معيار الكفاءة .فمنهج التعليم هو عملية
أيضا على معهد نور
ديناميكية طورهتا املؤسسات التعليمية املختلفة يف متغريات خمتلفة .ينطبق هذا ً
القرآن لتحفيظ القرآن ،مبجيالنج ،جاوى الوسطى .بناءً على البياانت األولية اليت حصل عليها
مناذج تعليم النحو يف معهد نور
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الباحث ،فإن العملية الديناميكية للتطوير تتم يف شكل عرض تقدميي لكل موضوع (كتاب) مت
تدريسه ،على عكس العصور اليت سبقت هذا التطور .وهذا األمر جبذب االهتمام ابلنظر إىل أن
معهد التحفيظ ،يتميز من املعاهد األخرى ،يُعرف أينه املعهد الذي يلتزم بشدة مببدأ احلفاظ على
التقليد املستمر منذ عصور .حىت يف بعض املعاهد اإلسالمية يلم يتم ذلك ،حىت اآلن .وهذا ما جيعل
البعض يسميه ابلركود يف تفكري احلافظني للقرآن الكرمي (.)Raswan, 2017
وهذا يعزز الرأي فيما يتعلق بنظرية التعليم اليت تنص على وجود منوذجني ملقارابت نظرية
التعليم ،ومها النظرايت الكالسيكية واحلديثة ( .)Mahmud, 2005: 5يقول النهج الكالسيكي أن
التعليم هو نقل املعرفة من قبل املعلم فقط .وهذا يستلزم التعليم يف اجتاه واحد ،مبعىن أن املعلم يسلم
املواد التعليمية يف شكل حماضرات مادية ويستمع الطالب أو يدونون مالحظات حول ما ينقله املعلم.
على العكس نظرية التعليم احلديثة اليت تؤكد على الوحدة والعملية الشاملة يف التعليم من خالل إشراك
مجيع املكوانت اليت جيب استخدامها ،سواء كانت طرقًا أو أدوات أو أهدافًا.
أوضح سري أواترى سوبيكتو أن هناك طريقتان للتعليم من منظور املنهجية ،ومها مقاربتان:
املعرفية والتواصلية .يؤكد النهج املعريف على األساليب اليت توجه األنشطة الطالبية بشكل أكثر سلبية،
وتوجيه املعلمني بنشاط .هذا يعين أن املتعلم سيكون أكثر صمتًا بينما سيكون املعلم أكثر نشاطًا مع
األساليب املختلفة ،على الرغم من أهنم استخدموا أدوات إضافية يف التعليم .ويؤكد املنهج التواصلي
على نشاط كال الطرفني ،املتعلم واملعلم ،يف عملية التعلم .هذا يستلزم استبعاد النهج البنيوي يف تعلم
اللغة .مت انتقاد هذا من قبل نوم شومسكي ،الذي ولدت منه نظرية التعلم أبسلوب تواصلي
).(Nababan, 1993

ومن املمكن تشريح منوذج التعليم التحفيظي مع هذين املفهومني ىف معهد نور القرآن ،كما
هو موضح يف الفقرة األوىل من هذه الورقة ،شهد تعليم النحو يف معهد نور القرآن ديناميكيات تغيري
كبرية يف السنوات اخلمس املاضية .هذا وضع مهم للغاية كجزء من التغيريات اليت حتدث يف املعهد
اليوم كما تنبأت به دوائر خمتلفة يف حقبة السبعينيات .مثال رأي دوام راهرجو الذي قال إن املعاه
اإلسالمية ستشهد تطورات مهمة يف سنوات العشرين القادمة بناءً على املؤشرات اليت ميكن رؤيتها
خالل فرتة املراقبة.
هناك العديد من الكتاابت اليت تناقش عن املعاهد اإلسالمية من انحية التعليم ،ال سيما يف
مناذج تعليم النحو يف معهد نور
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جانب وصف تعليم اللغة العربية من قبل الطالب املتخصصني يف تعليم النحو وتعلمه ،يف خمتلف
اجلامعات اإلسالمية .مثال :ديناميات تطوير املناهج الرتبوية يف مدرسة الرفاعية الداخلية اإلسالمية
( ،)2014-1974أطروحة من قبل أمري حممود ،جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
يوجياكارات تصف هذه الرسالة الديناميكيات اليت حدثت يف مدرسة الرفاعية اإلسالمية الداخلية يف
جدا مما جيعل تغيري املناهج الدراسية من األجيال
الفرتة  .2014-1974هذه الفرتة الزمنية طويلة ً
شائعا.
أمرا ً
املختلفة ً
حبث آخر هو حلنان أسد وزوهار إيفيااتر اللذان يشرحان كيف تؤثر القدرة على حفظ أمساء
احلروف والصوت والقدرة على رؤية شكل احلروف على سرعة ودقة القراءة .أجرا حبثًا حول القدرة
على القراءة ابللغة العربية يف طالب الصف الثالث والرابع واخلامس كأساس ملعرفة األطفال ابللغة
العربية الفريدة ( .)Asad dan Aviatar, 2014: 650دراسة أخرى بعائشة حسمام و نيك حممد رحيمي
اللذان درسا كيفية استخدام الكتب املدرسية يف تعليم اللغة العربية كلغة اثنية .تشرح هذه الدراسة
احلاجة امللحة الختيار كتاب مدرسي فعال للتعلم )( Aisah and Nik Mohd Rahimi: 2010, 50–56
).(Hanifah, Vol. 3, 2014

انطالقا من تلك الدراسات ،يبحث الباحث مناذج التعليم واملنهج التعليمي للنحو بشكل

خاص والرتبية اإلسالمية بشكل عام .ألن حىت اآلن ،فإن تطوير املناهج الدراسية مل يزل ينطبق على
املدارس الداخلية اإلسالمية اليت تعترب حديثة فقط ،والقادرة على االستجابة للعصر .وبناءً على
ذلك ،تريد هذه املقالة صياغة املشكلة على النحو التايل ؛ أوالً  ،ما هو األساس املعريف للتغيري يف
أساليب التعليم يف معهد نور القرآن ،ماجيالنج .واثنيا ،كيف تنفيذ منوذج التعليم النحو من قبل
األطراف املشاركة يف هذا املعهد.
هلذا البحث أمهية يف تطوير منهجية التعليم اليت ميكن استخدامها الح ًقا كمرجع من قبل
نشطاء تعليم اللغة العربية ،وخاصة عنصر النحو ،يف كل من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية ،كما
تكمن أمهيتها يف تطوير منوذج تعليم النحو يف معاهد التحفيظ يف االستجابة للعصر ،ومقارنة تطوير
منوذج تطوير تعليم النحو.
ميكن رؤية هذا التنظري من النظرية املعرفية لتطوير املناهج اليت تقوم هبا معاهد حتفيظ القرآن.
وال يزال من املمكن تصنيف معاهد التحفيظ املوجودة حىت اآلن إىل عدة جمموعات ،ومن املمكن
مناذج تعليم النحو يف معهد نور
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رؤية مؤشر واحد من نتائج البحث الذي أجرىها الباحث .سيكون هلذه األمهية معىن أكرب من حيث
مصداقية تطوير املناهج ومناذج التعليم اليت يديرها العديد من املعاهد اإلسالمية.
منهجية البحث
هذا البحث هو حبث ميداين يتم إجراءه من خالل مجع البياانت امليدانية .ستستخدم هذه
الدراسة التحليل االستقرائي والتحليل القائم على األوصاف التحليلية الطبيعية .اعتمد على الطريقة
الوصفية على أهنا أتطري للبياانت وبناءً على ما مت احلصول عليه يف اجملال مث إعادة معاجلتها يف كتابة
وصف ) . (Arikunto, 1996هلذا الغرض ،اختذ الباحث أربع خطوات :مجع البياانت واختيار البياانت
وحتليل البياانت وعرض البياانت .ابلنسبة ملرحلة مجع البياانت ،مت استخدام العديد من األساليب
واألدوات ،مبا يف ذلك :املقابلة واملالحظة والتوثيق.
املنهج الدراسي يف معهد حتفيظ القرآن
املعهد هو مؤسسة تعليمية إندونيسية أصلية وهي مؤسسة دينية .يتجادل بعض الباحثني أبن
املعهد هو مؤسسة تعليمية إسالمية وهو استمرار للتقليد اهلندي والبودي ) .(Madjid, 1997تتم عملية
كثريا عن السابق ،فالتغيري يف احملتوى
حتويل منوذج املعهد ،من اهلند إىل اإلسالم ،يف منوذج ال خيتلف ً
التعليمي فقط .يُزعم أن النماذج مثل القيادة ،وترتيبات السكن ،ودور العبادة ،ودروس التعليم ،هي
متاما من مناذج املعاهد بعد التحول إىل أساس اإلسالم.
نفسها ختتلف ً
بشكل عام ،يتم تقسيم املعهد اخلاص يف إندونيسيا إىل نوعني ،ومها السلفي التقليدي
والعصري .أما معاهد التحفيظ هي خمصصة ىف حفظ القرآن ،إما تكون تقليدية أو عصرية .وفيها
تعليم كتب الرتاث منذ القرن الثالث اهلجري ،مثل كتب األحاديث الشهرية ،صحيح البخاري
وصحيح مسلم .وف ًقا لقول أزرا ) (Azra, 2002فإن التطور اهلام للمعاهد يف إندونيسيا هي يف
استخدام هذه الكتب يف القرن التاسع عشر.
متماثال نسبيًا من
بشكل عام ،إن التعليم يف معهد التحفيظ ،يستخدم الكتب القياسية
ً
املعهد إىل آخر .وتشمل هذه الكتب ،أوالً :يف جمال علم النحو ابستخدام كتاب اآلجرومية،
والعمريطى ،واأللفية ابن مالك ،وشرح ألفية بن عقيل ،الكيالين ،والعوامل .يف بعض املعهد يتم
أيضا بشكل شائع ،مثل طريقة أمثليت
استخدام كتاب النحو الواضح .وحاليًا ،تُستخدم طرق جديدة ً
مناذج تعليم النحو يف معهد نور
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) ،(Amtsilatiوالطريقة  ،33والطرق األخرى اليت تتطور بسرعة .ميكن الرؤية إىل تطور هذه الطريقة
من خالل إعداد الكتب املتنوعة ،سواء تلك اليت متت جتربتها أو تلك اليت تعترب واقعية يف متابعة
التصنيفات يف السوق.
تركز معاهد التحفيظ اإلسالمية على حفظ القرآن .من الناحية اللغوية ،التحفيظ هنا مبعىن
حفظ أي شيء .ومع ذلك ،من حيث املعىن االصطالحي ،يعرف معهد التحفيظ أبنه املعهد اخلاص
حلفظ القرآن .يتكون املنهج من حفظ مادة عن ظهر قلب هتيمن على التعليم اآلخر .ابإلضافة إىل
ذلك ،فإن استخدام الكتب القياسية هو نسبيًا نفس استخدام الكتب غري التحفيظ .والكتب الفقهية
املستخدمة عامة يف املعهد السلفىي هي الكتب من املذهب الشافعي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن يف
الواقع هناك العديد من األحكام أو اآلراء اليت ختتلف يف حالة واحدة .ميكن مالحظة ذلك ،على
سبيل املثال ،يف الكتب اليت متت دراستها يف الفصول املتقدمة .فاللفظ يف هذا األمر قوالن (أو فيه
فهما يف كتاب
أقوال( يف هذا األمر أقوال خمتلفة )أو لفظ أرجح( وهذا الرأي أقوى .يعطي أزرا ً
أيضا
الرتاث فإن املصادر الرئيسية لألفكار الواردة فيها ليست فقط الوحي والقرآن واحلديث ،ولكن ً
دورا يف إطاره
حجج العقل ،واليت يتم استيعاهبا هبذه الطريقة يف شكل مدارس األفكار .يلعب الفكر ً
احملدود الذي يعمل على توضيح وتطوير وتفسري وتفصيل ما يتم احلصول عليه من خالل الوحي
واحلديث ).(Azra, 2002
يف جمال الصوفية ،تستخدم املعاهد اإلسالمية يف الغالب كتبًا ألفها اإلمام الغزايل )ت.
 ،)1111وهو شخصية تعترب حجة اإلسالم لتحصني أفكار عصره من اهلجمات على الفكر
الفلسفي اليت كانت إىل حد ما تعترب هرطقة .وهذه الكتب هي النشأة الدينية ،وبداية اهلداية ،وسراج
الطالبني ،واحلكم ،وإحياء علم الدين.
ويف جمال العقيدة تستخدم الكتب على نطاق واسع على سبيل املثال كتاب عقيدة العوام،
كتاب التوحيد أو العقيدة هذا ال خيلو منه التدريس يف املعاهد اإلسالمية ألنه علم أساسي ال ميكن
كثريا أنه سيقع يف فلسفة األلوهية
علما هنائيًاُ .
مناقشته إىل حد ما ألنه يعترب ً
وخيشى من مناقشة األمر ً
اليت تؤدي يف الواقع إىل نتائج عكسية ملعرفة املرء وممارسته لدينه.
ابلنسبة للعديد من األكادمييني الذين يشاركون يف عامل التعليم ،فإن وجود املعهد هو دراسة
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مثرية لالهتمام كمؤسسة تقليدية قادرة على البقاء يف خضم توسع التعليم العام واحلديث أبشكاله
املختلفة .يقوم أزرا بتحليل مرونة املعهد مقارنة ابملؤسسات التقليدية يف العديد من البلدان ،على
سبيل املثال ،املؤسسة الطبية يف تركيا اليت" قتلها" مصطفى كمال أاتتورك ،و منوذج الكتاب يف مصر
الذي حلت حملهم السياسة املدرسية حملمد علي ابشا عام 1833م ). (Madjid, 1997
تتمتع املعاهد اإلسالمية بطابع انتقائي لتطور العصر يف عامل التعليم .هذا االنفتاح والطبيعة
التيسريية جيعل املعهد قادرين على التكيف مع التطورات املؤسسية ،سواء تلك اليت ينظمها اجملتمع أو
احلكومة .حىت املنظمات اليت تعترب حديثة من قبل العديد من املراقبني ،مبؤسساهتا التعليمية احلديثة،
تتبىن بدورها نظام املعهد على األقل مع مفهوم املعهد ،املثال معهد حممدية العصري يف
كبريا من حيث عدد الطالب .يشري
يوكياكرات ) (MBSالذي مت إنشاؤه يف أماكن خمتلفة وشهد ً
تطورا ً
هذا على األقل إىل ميول اجملتمع للنموذج الرتبوي املتوقع ،أي حىت يتمكن األطفال من احلصول على
أيضا دراسة الدين بطريقة مركزة.
دروس عامة ولكن من انحية أخرى ميكنهم ً
عند املعاهد السلفية التقليدية ،يتم توفري السكن مثل مناذج التعليم احلديثة يف الغالب عن
طريق إنشاء مدارس عامة اتبعة لوزارة التعليم ومدارس دينية اتبعة لوزارة الشؤون الدينية .وحاليًا ،هناك
عام ،من خالل إنشاء تعليم عام يف املعاهد اإلسالمية،
كثري من املعاهد اإلسالمية تقدم ً
تعليما ً
أيضا ً
ميكن املساومة على تكامل املناهج حىت اآلن ويصبح حالً لرغبة اجملتمع األوسع يف احلصول على
تعليم العلوم الدينية والعامة يف نفس الوقت.
أثر هذا النموذج ،ابلطبع ،يف وجود لون خمتلف من منوذج املعهد ،على سبيل املثال ،املعهد
الذي ال يوفر التعليم العام ،أو الطالب الذين يتلقون تعليم املعهد فقط دون تعليم عام .من بني هذه
النتائج املنهج الدراسي للمعهد الذي ال ميكن دراسته يف الكتاب.
ذكر عبد الرمحن وحيد أن املهعد هي ثقافة فرعية تتكون من ثالثة عناصر ،وهي  )1:منط
دائما من قرون خمتلفة ،و )3نظام قيم .هذه العناصر
القيادة املستقلة)2 ،كتب مرجعية عامة تستخدم ً
الثالثة مرتبطة ببعضها البعض .يعد كتب الرتاث أحد العناصر املهمة للمعاهد اإلسالمية .كانت
كتب الرتاث مادة تعليمية للمعهد لفرتة طويلة .الغرض الرئيسي من هذا التدريس هو تثقيف العلماء
الثقفني .هلذا السبب ،يُطلب من الطالب العيش والسكن لسنوات يف املعهد هبدف رئيسي هو
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إتقان خمتلف فروع املعرفة اإلسالمية الواردة يف كتب الرتاث ).(Wahid, 1995
كتب الرتاث حتتوي على مادة تربوية أساسية يف املعاهد اإلسالمية فال ميكن فصلها عنها .إن
تعليم اإلسالم يف املعهد السلفي التقليدي من خالل كتب الرتاث هو السبب الرئيسي لظهور املعهد
اإلسالمي ) .(Bruinessen, 2015: 17تصنيف هذا النموذج التعليمي لكتب الرتاث بنية التعليم
اإلسالمي التقليدي يف إندونيسيا ،وهي املعهد العايل ،واملعهد املتوسط ،واملعهد للمرحلة االبتدائية،
وقراءة الكتاب ،ومعهد حتفيظ القرآن ).(Dhofier, 1982: 126
إن اتريخ احلضارة يف اإلسالم هو اتريخ يتوسع إىل جمال الدعوة واتريخ التطور العلمي .فمن
املعروف أن نقل املعرفة يف اإلسالم أمر مهم جدا من خالل منهج اإلسناد وكتابة األوراق العلمية.
تعد كتب الرتامثن إحدى مؤشرات تطور احلضارة اإلسالمية واحلفاظ عليها .واملعهد له دور
إسرتاتيجي من خالل احلفاظ على دراسة كتب الرتاث يف ربط سلسلة التاريخ العلمي .وأصبحت
كتب الرتاث مسة مميزة لتميز املعهد عن املؤسسات التعليمية األخرى .مت أتطري اإلبداعات
وديناميكيات الفكر للمعهد يف دراسة كتب الرتاث اليت ال تزال مدروسة ابستمرار .يف املاضي ،كان
املعهد معروفًا بكتب الرتاث املدروسة ،والذي كان يُعرف ساب ًقا ابسم معهد الفقه ،ومعهد احلديث.
وإن شهرة العلماء (الكياهى) وعدد الكتب املدروسة يف املعاهد اإلسالمية من العوامل اليت متيز
جنس املعهد عن اآلخر.
يصنف ظفري املعاهد إىل نوعني األول هو املعهد السلفي الذي ال يزال حيافظ على تدريس
كتب الرتاث ابعتباره جوهر التعليم .ومت تطبيق نظام املعهد لتسهيل استخدام نظام سوروجان يف
مؤسسات تعليم العلوم الدينية ،دون إدخال تدريس العلوم العامة .اثنيًا ،املعهد العصري الذي يتضمن
دروسا عامة يف املعهد.
ً
أشارت نتائج البحث من مركز البحث والتطوير لألدب الديين عام  2004إىل وجود
التحوالت يف األدب الديين يف املعاهد السلفية التقليدية يف جزيرة جاوىى ووجود حتوالت يف استخدام
األدب من حيث املادة ،وجمال الدراسة ،ومنهج التدريس ،ألسباب خمتلفة .ويف أحد املعاهد السلفية
التقليدية يف لريبويو حوايل  301جمموعة من كتب الرتاث ذات التخصصات املختلفة ومناذج التعليم
التقدي املختلفة مت استخدامها يف بيئة املعهد.
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كتب الرتاث هي وسيلة لفهم القرآن واألحاديث النبوية ،مما يدل بدورها على أن هناك رغبة
يف االجتهاد يف مناقشة اخلطاابت القانونية املختلفة ،على الرغم من أن املناقشة فيها عبارة عن تكرار
وتفسري لكتب الشريعة ) .(Ilmiani, June 2020,إن التطلع إىل االجتهاد الذي يظهر يف كتب الرتاث
يسبب إىل اختالفات يف الرأي ،إما بسبب اختالف املناطق ،أو من انحية املفاهم .وميكن مالحظة
ذلك من املصطلحني مها القول القدمي والقول اجلديد عند الشافعي ،أو مصطلحات األخرى ،مثال،
فيه قوالن أو فيه أقوال ،مبعىن هذا األمر آراء خمتلفة أو هذا أرجح مبعىن هذا الرأي هو أقوى وهكذا.
رمزا لتقسيم الفصل وجمموعات الدراسة.
يف املعاهد اإلسالمية التقليدية أصبح علم النحو ً
الطالب حيضرون وينضمون إىل الفصول الدراسية بناءً على قدرهتم ىف دروس النحو .مثال يف معهد
نور القرآن لتحفيظ القرآن يف ماجالنج جاوى الوسطى .الفصل االبتدائي هو الفصل الذي يستخدم
كتاب اآلجرومية ابملعىن اجلوي وهو كتاب النحو املكون ابلشعر اجلاوي .مت إعداد هذا الفصل
ليكون مبثابة مقدمة لفصل النحو التايل الذي مل يستخدم اللغة اجلاوية كلغة رئيسية ولكنه استخدم
الكتاب األصلي مباشرة.
يعترب علم النحو نقطة دخول لفهم املعرفة اإلسالمية ابللغة العربية ،حيث سيكون األشخاص
الذين يدرسون العلوم اإلسالمية ابللغة العربية مباشرة لديهم الكفاءة العليا يف فهم العلوم اإلسالمية
) .(Wahab, 2014السلطة العلمية ضرورة مطلقة إلتقان العلم كشرط ملمارسة الدين اإلسالمي
وحراسته .كما قال املؤلف يف كتاب العمريطي" :والنحو أوىل أوال أن يعلما إذا الكالم دونه لن
يفهما".
ىف التاريخ ،أرسل العديد من األمراء والوزراء خالل العصر األموي والعباسي أطفاهلم لتعلم
اللغة العربية بطالقة من خالل تعليم النحويةمباشرة من املتحدثني األصليني من العرب البدوى.
أانسا عقيمني من اختالط الثقافات واللغات غري العربية .مع الدوافع املختلفة ،فال يزال علم
يعتربون ً
موجودا حاليًا يف املعاهد التقليدية و كذلك معهد حتفيظ القرىن كدرس مهم .هذا اجلزء
النحو
ً
الكبري من علم النحو جيعل املعهد مؤسسة فريدة ويف نفس الوقت يدعو انتباه الباحثني يف أجراء
الدراسات املختلفة من علماء العامل.
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طرق ومناذج تعليم النحو يف معهد نور القرآن للتحفيظ
يقتبس أمحد فؤاد أفندي من إدوارد أنطوين يف شرح النقاط املختلفة بني املصطلحات الثالث
وهي :املنهج ،والطريقة ،والتقنية .املنهج هو بديهي فلسفي يتعلق بطبيعة اللغة وتعلمها .بينما الطريقة
عبارة عن خطة كرونولوجية تعتمد على املنهج احملدد .اما التقنيات حمددة وهي أنشطة تشغيلية يتم
تنفيذها يف عملية التعليم يف الفصل الدراسي .ابختصار ،ميكن التوضيح أن املنهج بديهي ،والطريقة
جدا بناءً على التسلسل اهلرمي
إجرائي ،والتقنيةنشاطي ) .(Efendi, 2005, 26هذ التوضيح سهل ً
أيضا أن
املطبق .وأما يف اللغة العربية ،فتُعرف مصطلحات املدخل والطريقة والتقنية .ومن املعروف ً
أيضا
املنهج يف تطوره هو األسلوب لكن هذا املصطلح واسع ً
جدا .أما النماذج فيبدو أنه مت اعتمادها ً
يف اللغة العربية ابعتبارها تقنية ). (Muhsin, 2020
أساس التنظري ىف هذ اجملال هو نظريتان ،مها نظرية علم النفس ونظرية علم اللغة .يف نظرية
علم النفس ستتم دراستها حول التأثري من داخل املتعل الشخصي ومن خارج نفسه .التأثري من
الداخل هو الذكاء والفكر واملشاعر واالهتمامات واملواهب واإلرادة والتجربة الذاتية .ويف نفس الوقت
فإن التأثريات اخلارجية هي حالة األسرة واجملتمع وما حوهلم ميكن أن يؤثر على املتعلم.
يف نظرية علم النفس هناك نوعان من املناهج ،أوال :السلوكية .هي التدفق الذي حيسن
العوامل اخلارجية للمتعلم لتحسني نتائج التعليم .يف علم اللغة ولدت هذه النظرية الطريقة السمعية
مهما ومهيمنًا يف جناح تعليم
الشفهية ) (Eviatar H. A., 2014ويف هذا السياق ،يلعب املعلم ً
دورا ً
انجحا من خالل النماذج اليت تعترب فعالة
اللغة .يتمتع املعلمون ابإلبداع لتكييف التعليم ليكون
ً
وممتعة .فنماذج التعليم املناسبة هي احلفظ والتنقيب واحلوار والقراءة والتقليد وفهم القواعد اللغوية
حىت يتمكن الطالب من استخدامها بشكل صحيح.
واثنيا هي نظرية التدفق املعريف .هذا التدفق هو نقيض تدفق السلوكية اليت هتتم ابلعوامل
اخلارجية .يهتم التدفق املعريف إببداع املتعلمني لتحقيق النجاح األمثل .ال تعترب البيئة عامل أساسيا يف
جناح تعليم اللغة .سيختار املتعلمون ويرتبون وف ًقا لإلرادة من الداخل .البشر جمهزون بشكل أساسي
أبجهزة اكتساب اللغة يف حد ذاهتا.
بناء على ذلك فإن النحو هو درس حول القواعد ويصبح جزءًا من تعليم اللغة العام
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املتخصص يف جمال القواعد .لذلك ،يقتصر النقاش يف تعليم القواعد سواء كانت يف األساليب أو
النماذج.
ينصف منوذج تعليم النحو كجزء من مادة اللغة العربية يف معهد نور القرآن ماجالنج ،جاوى
الوسطى .يشتمل منوذج التعليم يف هذه املقالة على توجيه تعليم النحو ،وملفات املعلم والطالب،
وطرق التعليم يف الفصل ،وتقسيم الفصل ،ومناذج التقييم.
التوجيه التعليمي هو اهلدف الذي حتققه الوحدة التعليمية .وأوضح أزهر أرشاد أن هناك ثالثة
توجيهات لتعليم اللغة العربية ،وهي املعرض والدافع وموقف التعليم احملرض .املعرض هو كيف يُنظر
إىل تعلم اللغة العربية بتقليد املعلم أم بنظر إليه على أنه منتج حىت يتمكن املتعلمون من إعادة التعبري
عما تلقوه .أما موقف التعليم هو كيف يقبل املتعلم الدرس ،سواء مت قبوله كما هو أم أن هناك املزيد
من االستيعاب .يف هذا السياق ،هناك نوعان من مواقف التعليم ،مها املوقف الدفاعي واالستجابة.
إن تعليم اللغة يصبح عبئًا على املتعلم .يف نفس الوقت يُفهم التقابل على أنه قدرة املتعلم على الفهم
جيدا وعدم اعتبار دروس اللغة األجنبية كعبئ.
واالستيعاب ً
الدافع هو دافع املتعلمني لتعلم اللغة .ابلنسبة من الدافع ،مت تعيينه إىل قسمني ،مها الوسيلي
والتكاملي ،الدافع الوسيلي هو تعليم الدافع على أساس الفوائد اليت سيتم احلصول عليها الطالب
سواء كانت للحصول على العمل أو الشهادة أو جمرد إثراء املهارات .فإن الدافع التكاملي هو الرغبة
قادرا على أن تصبح جزءًا من جمتمع اللغة.
يف تعلم لغة أجنبية لتكون ً
انعكاسا لتعليم اللغة األجنبية الذي حيدث
أساس التنظري كما نقله أزهر أرشاد هنا هو أكثر
ً
أيضا ملعرفة حال تعليم اللغة العربية .وميكن
يف الغرب .مع ذلك ،يبدو أن هذه النظرية مناسبة ً
استكمال هذا الدافع حبقيقة أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم ،ابعتبار أن مصدري احلكم الرئيسيني
أيضا ابللغة العربية وتعترب
للمسلمني يف حياهتم القرآن والسنة ابللغة العربية .وكتب التفسري مكتوبة ً
موثوقة ملن يتقنون لغة هذين الكتابني .كما هو املعروف يف جمال اإلسالم ،األشخاص الذين يُعتربون
علماءهم أولئك الذين يتقنون اللغة العربية بغرض فهم هذه املراجع الرئيسية ). (Hermawan, 2014
بشكل عام ،الطالب الذين يدرسون اللغة يشتملون على نظريتني مطلوبتني ،ومها نظرية علم النفس
وعلم اللغة .يهتم علم النفس ابملتعلم نفسه ابعتباره موضوع املتعلم بينما تتعلق النظرية اللغوية بعلم
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جسرا للوصول إىل وجهته بني املوضوع والكائن .مت بناء
اللغة كموضوع للدراسة .ابلتاىل ،يتطلب ً
جسر التواصل على أساس الدقة والفعالية والعملية املسلسة .يف هذه املرحلة ،هناك حاجة إىل معرفة
الطريقة اليت سيتم وصفها يف مقال منفصل ). (Arifin, 2021
هناك عناصر داخلية وخارجية تشارك يف تعليم النحو يف معهد نور القرآن للتحفيظ .العناصر
الداخلية هي الرغبة واالهتمام واملوهبة واحلماس يف تعليم اللغات ،مبا فيه عناصر النحو .بينما
العناصر اخلارجية هي العوامل البيئية واملعلمني والكتب والتسهيالت.
يف علم النفس الرتبوي ،هناك مدرستان رئيسيتان تنظران إىل جناح التعليم من وجهة نظرمها
اخلاصة ،مها النظرية السلوكية واملعرفية .تؤكد النظرية السلوكية على تقوية عوامل من خارج املتعلم يف
شكل عقاب ومكافآت .املرحلة التالية هي أن يسطنع املعلم بيئة التعليم كالعامل الذي حيدد جناح
هنجا مسعيًا شفهيًا يف تعليم اللغة .األنشطة التدريبية ،والتدريبات ،وحفظ
التعليم .ولدت هذه النظرية ً
القواعد ،واملفردات ،واحلوارات ،والنصوص هي االهتمامات الرئيسية هلذه النظرية.
وتؤكد النظرية املعرفية النموذج املعاكس للنموذج األول .إذا كانت السلوكية تؤكد العوامل
اخلارجية للمتعلم ،فإن العوامل الداخلية للمتعلم تصبح مهمة يف هذه النظرية .جيب على املتعلمني أن
حافزا للتعليم ،يبدو أن اهتماماهتم
يكونوا نشيطني لتحديد مدى جناح تعلمهم .عندما توفر البيئة ً
ومواهبهم تتابع العملية التالية.
أيضا يف حالة التعليم يف معهد نور
استنادا إىل ذالك الشرح ابإلضافة إىل النظرية والنظر ً
ً
القرآن ،ميكن التحديد أن توجيه تعليم اللغة يف املؤسسة هو التعليم الديين .يتفهم هذا التوجيه أن
تعليم النحو اخلالص يُستخدم الستكشاف كتب الرتاث .ابإلضافة إىل ذلك ،يتم توجيه تعليم اللغة
أيضا جزءًا من منهج املعهد.
أيضا لدعم حفظ القرآن والذي يعد ً
ً
معلمو النحو يف هذا املعهد يتخرجون من خارج هذا املعهد .األستاذ مستقيم مثال ابعتباره
األستاذ الرئيسي ،ومقدم الرعاية اخلاص به هو خريج من معهد كينجونج عاجنوك ،جاوى الشرقية.
أما مسؤول رعاية املعهد هو خريج من معهد دار اللغة والكرامة بروبو لينجو جاوى الشرقية .مل
يستكشف املؤلف مدى كفاءهتما يف منوذج التعليم النحوي يف تلك املدرستني .ومع ذلك ،بناءً على
مالحظة خاطفة يرى الباحث يف أن ذلك املعهد هو منوذج املعهد السلفي التقليدي الذى يؤكد على
مناذج تعليم النحو يف معهد نور

99 | S r i G u n o N a j i b C h a q o q o & A h m a d R a f i q :

القرآن لتحفيظ القرآن ماجيالنج جاوى الوسطى

LISANIA: journal of Arabic Education and Literature, Vol 6, No.1, June 2022, 88-102

منوذج النحو للتعليم كاملدارس األخرى .ويف نفس الوقت ،فإن رئيس املعهد خترج يف معهد دار اللغة
والكرامة وهو املعهد الذي يدمج تعليم النحو بني املنهج املباشر والتواصلي .معرفة التسلسل ألصول
املعهد من الرئيسيني واألستاذهو أمر مهم ألنه سيظهر النموذج الذي سيتم تدريسه يف تعيلم النحو
يف معهد نور القرآن.
يستند تقسيم الفصل ىف هذا املعهد إىل قدرة الطالب ىف قراءة القرآن .وابلتايل ،ال ميكن
جلميع الطالب الدخول ىف فصل واحد .هذا التقسيم أكثر واقعيا من انحية دراسة قدرة الطالب على
تلقي املواد.
املعوقات يف تعليم النحو يف معهد حتفيظ القرآن منها عدم القاعة املتوفرة ألن فصل النحو قد
ال يكتمل يف سنة واحدة أو الشهر املخطط له ،وجيب أن يستمر يف العام الدراسي التايل .الطالب
اجلديد الذي يدخل ال ميكنه أن يستدرك .لذلك عادة أن الطالب اجلدد يتعني عليهم تعديل الكثري
مبساعدة الطالب الكبار الذين يلتحقون أوالً .فهناك عملية التعاون بني الطالب الكبار والطالب
اجلدد الذين دخلوا الفصل.
و معظم الطريقة املستخدمة هي طريقة القواعد والرتمجة كباقي معهد التحفيظ .يؤكد األستاذ
على فهم القواعد والنحو والصرف عن طريق التلقني واحلفر للطالب .يطلب من الطالب حفظ
وإيداع احلفظ إىل النحو.
لتحسني طريقة التعليم ،استخدم األستاذ الطرق املختلفةيف تعليم النحو ابألساليب املستقلة
واألساليب املضمنة يف كتاب تعليم النحو مثل أمثليت وطريقة  .33ولكن يف النهاية ،كان على
األستاذ مستقيم ،كأستاذ النحو ،يعود إىل الطريقة كما مت تدريسه يف وقت سابق يف املعهد ،وهي
منوذج كتب اآلجرومية ،والعمريطي ،وألفية ابن مالك .ابلنسبة لتعليم أمثليت  ،يتم دجمه بعد أن يكون
الطالب قد درسوا على مستوى العمريطي.
بشكل عام ،فإن العوائق اليت يواجهها معهد نور القرآن يف تدريس النحو هي )1 :عدم
اهتمام الطالب بدروس النحو )2 ،صعوبة عملية وضع الفصل الدراسي ألهنا ليست بتمام سنة
واحدة )3 ،عدم كفاءة املعلم )4 ،نقصان جو تعليم اللغة العربية بسبب تركيز الطالب على حفظ
القرآن.
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اخلالصة
يعترب النحو مادة مهمة يف معهد نور القرآن لتحفيظ القرآن ماجالنج جاوى الوسطى ألن
 فهو علم جيب،مهما يف فهم العلوم الدينية خاصة ابلنسبة للطالب احلافظني القرآن
ً النحو يلعب
ً دورا
، ومنوذج التعليم املطبق يف هذا املعهد هو النموذج الذي مارسه األستاذ.تعلمه يف املستوى األساسي
 جيب على رئيس املعهد إجراء جتارب خمتلفة تتعلق أبساليب التدريس وتقييم.وخاصة رئيس املعهد
نظرا لوجود اختالفات بني خلفية املعهد الذي درس فيه األستاذ ورئيس املعهد ابلنسبة اىل
ً التعليم
. ألن الطالب معذمهم ال يزالون يف مستوى املبتدئني،الوضع احلايل للطالب
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