
١٩

الباب الثاني

النظريات

مفهوم ) أ. (حيتوي الباب الثاين على أساس النظرية اليت تتكون من أربعة أقسام

) ب(أنواع املعهد، ، وغرض املعهد و وظيفتهاملعهد وحيتوي عن تعريف املعهد، و

) ج(مفهوم الطريقة وحيتوي عن تعريف الطريقة و أنواع الطريقة يف تعليم اللغة العربية، 

، و أساس من طريقة تعريف طريقة سوروجانمفهوم طريقة سوروجان، وحيتوي عن 

، يف التعليمخطوات طريقة سوروجانو و طريقة التطبيق يف طريقة سوروجان،سوروجان،

مفهوم كتاب الرتاث وحيتوي ) د(وروجان النقائص الطريقة س، و قة سوروجانمزايا طريو

أنواع ، و تاريخ كتاب الرتاث، و أنواع كتاب الرتاث، و تعريف الكتاب الرتاثعن

مؤشرات القراءة ، و ارشادات القراءة يف كتاب الرتاث، و الطريقة يف تعليم كتاب الرتاث

كتاب اتراثأمهية التعليم يف، و يف كتاب الرتاث

مفهوم المعهد.أ

املعهدتعريف .١

تعريف املعهد هو مكان . يعين املكان الذي يسكن فيه الطالباملعهد 

للتعليم والتدريس الذي يركز على التعليم الديين اإلسالمي ويدعمه املهاجع 
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هي املعهد الدار يف هذا البحثاملعهد املقصود١.إلقامة دائمة للطالب

.السالم الداخلية كيباتيهان تولونج أجونج

غرض املعهد و وظيفته .٢

غرض املعهد)أ

لكل مؤسسة تعليمية هدف الذي يريد أن ينال وهو مفتاح السبب 

.وكذلك أيضا وجود الغرض من إنشاء املعهد. يف إنشاء املؤسسة التعليمية

تتضمن . التعليميةاألهداف التعليمية هي جزء متكامل من العوامل 

األهداف من مفتاح النجاح يف التعليم، إىل جانب العوامل األخرى ذات 

إن وجود . املعلمون والطالب واألدوات التعليمية والبيئة التعليمية: الصلة

دف ليس شك يف . هذه العوامل األربعة ال معىن هلا إذا مل يكن موجهًا 

التعليمية حبيث تكيف املواد اهلدف الذي يقع موقًعا مهًما يف العملية 

الغرض ال وضح فيه سيحجب . والطرق وأدوات التدريس باألهداف دائما

٢.كل اجلوانب

1 M. Adib Abdurrahman, Mencari Tipologi Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di
Tengah Arus Perubahan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 80.

2 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai
Sisitem Pendidikan Pesantren, (Jakarta; INIS, 1994). Hal. 55
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الغرض من التعليم اإلسالمي هو إنشاء الشخصية اإلسالمية يعين 

شخص هلا إميان و تقوي لّله ، و هلا أخالق حسنة أو مفيدة للمجتمع أو 

دًما للمجتمع و يقدر على حكيمة للمجتمع من خالل أن تصبح خا

الوقوف مبفرده، وحرة وثابتة يف الشخصية، وينشر الدين أو يدعم اإلسالم و 

تمع وحيب العلم من أجل تنمية شخصية  جمد املسلمني يف وسط ا

تطوير الشخصية اليت تراد هي شخصية احملسنة، وليس شخصية . إندونيسيا

٣.مسلم فقد

ة اليت أنشأها أستاذ كشخصية إن املعهد هو مؤسسة تعليمية خاص

وفًقا ألمحد باريزي . حمورة، وله امللك لتحديد األهداف التعليمية يف معهده

)ahmad barizi(" اهلدف من إجراء يف تعليم املعهد عموما هو توجيه

و بعلم دين ٤".الطالب ليصبحوا إنسانًا الذين ميلك الشخصية اإلسالمية

تمع من خالل املعرفة الطالب ميكن أن يصبحوا داعني لن شر اإلسالم يف ا

.واإلحسان

3 Ibid, hal. 56
4 Ahmad Barizi, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

hal. 243
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أن الغرض اخلاص يف املعهد )mujamil qomar(أوضح جممل قمر 

٥:هو على النحو التايل

تمع ليصبحوا م)١ سلمني خملصني هللا سبحانه وتعاىل،تربية الطالب يف ا

ولديهم األخالق الكرمية، لديهم الذكاء و مهارات و صحة بدنيا و 

.روحيا

تربية الطالب جلعل البشر املسلمني ملرشح من العلماء والداعني الذين )٢

هم خملصون، و صامدون، و صعبون، و روح املبادرة يف عمل التاريخ 

.اإلسالمي التكامل و الديناميكي

تربية الطالب الكتساب الشخصية وتعزيز روح الوطنية لينمو البشر )٣

ؤولة من تنمية األمة املبين الذي ميكن أن يبين نفسها ويكون مس

.والدولة

تمع/القرية(واإلقليمية ) األسرة(تربية عاملون التنمية الصغرى )٤ ).ا

تربية الطالب ليصبحوا املوظفني القادرين يف قطاعات التنمية، وخاصة )٥

.التطور العقلي والروحي

5 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi,
(Jakarta: Erlangga, 2005), hal 7
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تربية الطالب للمساعدة يف ترفيع الرفاهة للمجتمع البيئي يف جهود )٦

.ع يف البالدتنمية للمجتم

إن اهلدف من إنشاء التعليم ).ArifinM(عارفني . وفًقا ملا قال م

توجيه الطالب ليصبحوا أشخاًصا من الشخصيات "يف املعهد عموًما هو 

تمع  اإلسالمية ويتمكنوا على املعرفة الدينية ليصبحوا داعني إسالميني يف ا

٦".ومن خالل معارفهم وأفعاهلم

األهداف، حنن منكن أن نستنتج أن غرض املعهد هو من بعض هذه 

جتعيل الشخصيات اإلسالمية اليت تتقن التعاليم اإلسالمية وممارستها، حبيث 

تمع و البالد .تكون مفيدة للدين و ا

وظيفة املعهد)ب

ميكن املعهد أن يسامهوا يف "، )Ahmad Tafsir(وفًقا ألمحد تفسري 

مع مرور ٧".اد ألهداف التعليمية الوطنيةتثقيف اإلميان، وهو أمر الذي تر 

الوقت، منو وتطوير يف مؤسسات التعليم الديين غري الرمسي وفيها زيادة كبرية 

من من وقت آلخر، حيث تقدم هذه املؤسسة تعليما سواء تقليدية أو 

6 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, (Jakarta: Bumi Akasara, (Jakarta:
Bumi Akasara,1993), hal. 248

7 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2010), hal. 203



٢٤

بالنظر إىل هذا الواقع، إنكار ال ميكن أّن وجود املعهد له تأثري . حديثة

لذا فإن وجود املعهد الذي أخضره . العلوم يف هذا البلدإجيايب على تطور 

.العلماء القدامى يساعد الدولة من أجل تثقيف حياة األمة

و حاله اليت تراد أن املعهد يولد لالستجابة يف وضع اإلجتماعي 

املعهد يؤكد قيم الرتبية األخالقية اليت ستشكل .لتحسني األخالق

اليت تكون مهذبة و جيدة و صاحل شخصيات الطالب وهيئتهم وأخالقهم

و كان يف املعهد إشراف كامل من األستاذ . و ذو خلق حسن و مفيدة

واملسؤولني للطالب، وهم جيعلوا األخالق شكلت و منت واليت أصبحت 

ال ميكن وظيف املعهد فصل من طبيعتها . شخصية الطالب و عادة جيدة

تمع كمؤسسة  قرية غري رمسية يف شكل األساسية، أن املعهد أصبح من ا

٨.بسيط

أنواع املعهد.٣

تطور األشكال وفًقا للتغريات املعهد كاملؤسسة التعليمية اإلسالمية

املعهد تعليم . والتطورات العصر، وخاصة تأثري التقدم يف العلوم والتكنولوجيا

القدمي غالبا، ولكن إذا رأيت ذلك اليوم ، فإن كثري من املعهد يتبعون ذلك 

8 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, (Yogyakarta: teras, 2009), hal. 25
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تظل يف هذه احلالة ، معهد. التغيري يف املعهد ال جيعل املعهد فقد مميزته. العصر

٩.من جمتمع إىل جمتمعمؤسسة تعليمية إسالمية تنمو وتتطور

تمع، كما  أوضح عبد املنري ملخان أنواع من املعهد اليت تتطور يف ا

١٠:تايل

نغ باكول غوا،في، مثل األنوار سارانج رميبانج، املعهد السلأوالً 

هذا املعهد له العديد من اخلصائص املثال . جومبانج ولريبويو بلوسو كديري

التعليم يقتصر على كتاب الرتاث فقد، تكثيف املشاورة أو حبث املسائل، 

، املالبس ، املكان والبيئة يعرض املاضي ، )الكالسيكية(تطبيق نظام الدينية 

ن الطالب  ألنفسهم، مثل يف كل مكان لبس اإلزر، كوفية ويطبخ كثريون م

صوم يف اليوم (وثقافة و أفكاره سلفية، مثل اإلفراط يف التواضع، وصوم داوود 

، زهد ، قناعة ، بركة ، الكويت ، واآلخرة عادةً )و ال صوم يف اليوم اآلخر

.املنحى

هناك العديد من املزايا هلذه املعهد، وهي محاس احلياة غري عادية ، 

عقل خمفظان من فريوس احلداثة ، قادرة على ختليق واستقالل عايل ، أخالق و

9 Abdul Munir Mulkhan, Menggagas Pesantren Masa Depan, (Yogyakarta: Qirtas, 2003),
hal. 7

10 Ibid hal. 7-11
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مع عدم وجود الشهادة البشر النشيط و اخلالق و التقدمي ، ألنه حتدي احلياة

.العلمية، وتنمية روح املبادرة وجترأ على أن يكون مريضا ألجل جناح يف أمنيته

غو، دار السالم غونتور بونورو ، املعهد احلديث، مثل املعهد احلديثاثاني

مميزة هذا املعهد هو تركيزه على . زيتون سولو ، دار النجاح ودار الرمحن جاكرتا

يف ) السلف(، ال تالوة الكتب الرتاث )العربية واإلجنليزية(األجنبية إتقان اللغة

هذا املعهد، املنهج يعتمد منهج حديث، ضعيف املصطلحات يف التواضع، 

قالنية، اجتاه املستقبلي ، واملنافسة يف والتأكيد على الع. بركة و ما تشابه ذلك

ضعف هذا املعهد هو ضعيف يف التمكن أما. احلياة والتمكن من التكنولوجيا

التعليم الكالسيكية ، و غالبا كثري من املتخرج هذا املعهد ال يستطيعوا أن من

يقرأوا الكتاب الرتاث مع معايري املعهد السلفي مثل إتقان النحو، الصرف، 

ة، العروض، املنطق، األصول، و القواعدالبالغ

مطلي الفالح  و ، مثل املعهد تبو ايرعثالثا، شبه السلف و احلديث

مثل (مميزات هذ املدرسة املعهد أن هناك دراسة يف كتاب الرتاث . كاجن

، كان هناك املنهج ) التقريب، اجلرمية ، تعليم املتعلم، و ما تشابه أولئك

) و ما تشابه أولئكيزية، الفيزياء، الرياضيات، اإلدارةمثل اللغة اإلجنل(احلديث 

، لديه االستقالل يف حتديد االجتاه والسياسة، هناك مساحة إبداعية مفتوحة 
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الت، عقد الندوات، املناقشات، (للطالب  مثل تنظيم، صنع النشرات، ا

).مراجعة الكتاب ، وما تشابه أولئك

يف إتقان الكتب الكالسيكية، هو قلة الطالبأما ضعف هذا املعهد

التوجه علي اآلخرة ولكن جهد الزهد وكة، التواضع،االعتقاد يف الرب والتحول

تمع ضعيف .علي ا

مفهوم الطريقة.ب

تعريف الطريقة.١

كما سبق البيان أن الطريقة هي الكيفية والوسيلة يف إيصال املعلومات

اسبة حيث يتعلق اختبارها كثرياختبار الطريقة املناالدراسية، وهي يف حاجة إىل 

ميبنجاح املدرس يف استخدام طريقة التعليم، والطريقة هي حطة كلية تتعلق بتقد

املادة اللغوية عن طريق منتظم حيث ال يتعارض بعضها ببعض وكلها جيري 

١١.موافقا باملدخل املقرر

أنواع الطريقة يف تعليم اللغة العربية.٢

بل ال تقتصر أمهيتها يف التعليم . إن طريقة أمر مهم يف عملية التعليم

وجناح سري العملية يف تلك الألنشطة يتعلق كثريا . فقط، وإمنا يف أنشطة كثرية

11Zaenuddin, Metodologi dan stategi Alternatif pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta:
Pustaka Rihlah Group, 2005), hal. 31
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بالطريقة املختارة، ويقول حممود يونوس كما نقله أزهار أرشاد إن الطريقة أهم 

الذي يسري عليه املدرس يف كانت الطريقة يف التعليم هي النظام. من املادة

١٢.إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان الطالب

وإن غرض تعليم اللغة العربية يف عامة ليكون الطالب استيعاب ألربع 

ونيل تلك املهارات املذكورة ينبغي أن يهتم املدرس بطرق التعليم . مهارات اللغة

بعد الفراغ من البحث يف . ليمألن اختيار الطريقة املناسبة يؤدي إىل جناح التع

و هذه الطرق هي . األمور اليت البد من تفكرينا دقيقا يف أمر اختيار الطريقة

وهذه بعض الطرق املستخدمة يف تعليم ,الطرق النامية يف تعليم اللغة العربية 

:اللغة العربية

طريقة القواعد والرتمجة)أ

لغات الثانية وتعود تعترب طريقة القواعد والرتمجة أقدم طرق تعليم ال

إىل عصر النهضة يف البالد األوربية حيث نقلت اللغتان اليونانية والالتينية 

للرتاث اإلنساين إىل العامل الغريب فضال عن تزائد العالقات بني خمتلفة 

البالد األوربية مما أشعر أهلها باحلاجة إىل تعلم هاتني اللغتني فاشتد 

إن طريقة القواعد و الرتمجة هي طريقة تعليم . اإلقبال على تعلمها وتعليمها
12 Fuad Efendi dan Fachrudin Djalal, Pendekatan Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa

Arab, (Malang: IKIP Malang), hlm. 36
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تم بتعليم قواعد اللغة العربية ألجل احلصول على مها رة اللغة العربية اليت 

١٣.القراءة، و الكتابة و الرتمجة

ولقد كان املدخل يف تدريسها هو شرح قواعدها واالنطالق من هذه 

ءة والرتمجة مث صار القواعد إىل تعليم مهارات اللغة األخرى اخلاصة بالقرا

تعليم النحو غاية يف ذاته، حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات 

١٤.العقل وطريقة التفكري

ولعل شيوع هذه الطريقة يف بلدان جنوب شرق آسيا ويف جنوب 

فمحور االهتمام يف تعليم . أفريقيا أيضا شاهد على قدم هذه الطريقة

الطالب بعض سور القرآن الكرمي وشرح العربية يف هذه البالد هو حتفيظ 

١٥.معاين املفردات فيه مث شرح القواعد النحوية اليت تسهم يف فهم تراكيب

يذكرها بعض العلماء بطريقة الكالسيكية . هلذه الطريقة أمساء كثرية

وبعضهم بطريقة التقليدية، فهذه الطريقة تتم كثريا مبهارة القراءة والكتابة 

.الكالم فقليل اهتمامهاوالرتمجة، أما مهارة

طريقة املباشرة)ب

13 Zaenuddin, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,
(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2005), hal. 37

.٣٤٨. ، ص)جامعة أم القرى: مكة(،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، ١٤
15 Ibid hal. 348-349
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املراد بالطريقة املباشرة هي الطريقة اليت تستعمل لتقدمي املواد الدرس 

اللغة األجنبية وخاصة اللغة العربية حيث يستعمل املدرس مباشرا اللغة 

األجنبية املدروسة كلغة التعليم من غري استعمال لغة التالميذ شيئا أثناء 

التعليم باستعمال هذه الطريقة أن استعمال اللغة شيئا ويرى. التعليم

م  ذه الطريقة يقدر التالميذ على تدريب مهارا أساسيا، وذلك ألن 

١٦.الشفهية مباشرا من غري استخدام لغة األم

سبب ظهور هذه الطريقة كرد فعلي لطريقة النحو و الرتمجة اليت  

ولقد ظهرت . ا من احلياةختلو متام, كانت تعامل اللغات كما كانت ميتة

تنادي جبعل تعليم اللغات األجنبية امشوقة ۱۸۰۰دعوات كثرية منذ سنة 

و تطلبت هذه الدعوات إىل تغيريات اساسية يف طرق تعليم . الفعالة

فقد كان امسها الطريقة , فظهرت طريقة جديدة سريعا.اللغات األجنبية 

١٧.املباشرة

٢٠. ، ص)١٩٨٢اململكة العربية، : الرياض(، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل، ١٦
17 Abdul Hamid,Pengembangan Silabus dan Rencana Pembelajaran Bahasa Arab

Berbaris KBK, (Malang: UIN, 2004), hal. 23



٣١

طريقة السمعية والشفوية)ج

طريقة ردا فعليا على األمرين املهمني يف سنة مخسني أو أكثر هذه ال

ا اخلرباء يف علم ) ١: (و مها , وستني أو أكثر دراسة اللغة اليت يقوم 

) ۲(النفس ويف اللغة حنو اللغات الفشوية اهلندية يف والية أمريك املتحدة 

م كوجود احلاجة إىل تعلم الل غة تطور االتصال بني الشعوب اليت تقر

هذان أمران أن . األجنبية الذي يفيد للقراءة و االتصال املباشر بينهم

يدافعان إىل تعلم اللغة غري مقتصر على القراءة فقط و لكن لالتصال 

و على الرتتيب فرد يتعلم  اللغة األجنبية من االستماع مث الكالم . بينهم 

روفة بالطريقة وهذه الفكرة اليت تورث الطريقة اجلديدة املع. مث الكتابة

١٨.السمعية الشفوية

طريقة القراءة)د

هذه الطريقة ليست أن تعطي األولوية على كفاءة القراءة الصامتة 

ولكن على كفاءة الكالم الصحيح حىت نشاط القراءة اجلهرية هي أنشطة 

18 Ibid hal. 27



٣٢

تفيد هذه األنشطة الرتقية مهارة . املستعملة على كل الطالب مرارا

١٩.الكالم

االنتقائيةالطريقة )ه

الطريقة االنتقائية هي جمموعة من الطرق حيث تستعمل يف تقدمي 

مادة اللغة األجنبية أمام الفصل بعدة الطرق مع اختيار وجوه احملاسن من 

كانت عملية التعليم تعطي األولوية , إذا. تلك الطرق و اختاذها للتعليم 

٢٠.املعينةملهارة الكالم ، و الكتابة و القراءة و فهم املفاهيم 

إن لكل ) ١بعض األساس املستخدمة لظهور الطريقة اإلنتقائية هي 

فتحتار تلك املزايا ألداء تعليم اللغة . طريقة تعليم اللغة األجنبية مزايا

ال توجد الطريقة الكاملة وال توجد الطريقة القبيحة ولكن ) ۲األجنبية، 

لى نقصان الطرق فمزايا إحدى الطرق تغلب ع. لكل طريقة مزايا ونقصانا

٢١.األخرى

19 Ibid hal. 30
20 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal. 184
21 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya Offset, 2014), hal. 186



٣٣

(sorogan)طريقة سوروجانمفهوم .ج

(sorogan)طريقة سوروجانتعريف.١

٢٢.، يعين تقدم)لغة اجلاويةال()sorog(وجسور سوروجان من كلمة

سوروجان هو طريقة اليت يواجه طالب للمدرس واحدا فواحد حبمل الكتاب 

٢٣.الذي يدرسه

ُيشار إىل سوروجان أيًضا كطريقة للتدريس لكل فرد ، أي أن كل 

. الطالب ينال على فرصته اخلاصة لتلقي الدروس اليت يدرسها األستاذ مباشرة

أن الدراسة بنظام سوروجان كانت تُعطى عادًة )yasmadi(كشفت يامسادي 

جيعلو للطالب الذين كانوا متقدمني جًدا ، خاصًة للطالب الذين يرغبون أن

٢٤.أستاذ

هي عملية تعلم الفردية حيث جانميكن أن نستنتج أن طريقة سورو 

من خالل هذه . يواجه الطالب املعلم وعملية التعرف على بعضهم البعض

الطريقة ، ميكن لألستاذ اإلشراف املباشر وتقييم أقصى قدر من قدرة الطالب 

22 Amin Haedari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan
Tuntutan Kompleksitas Global. (Jakarta: IRD Press, 2004), hal. 95.

23 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 69.

24Yasmadi, Modernisasi Pesantren; Kritk Nurkholis Majid Terhadap Pendidikan Islam
Tradisional. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 68.



٣٤

ستدرب أيًضا ذاكرة على قراءة الكتاب الرتاث، إىل جانب هذه الطريقة 

.الطالب

)sorogan(من طريقة سوروجان التاريخ.٢

تعتمد طريقة سوروجان على األحداث اليت وقعت عندما رسول اهللا أو 

من مالك جربيل هم التقوا مباشرة . أنبياء آخرون تلقوا الوحي من اهللا تعاىل

:اهللا يقولواحدا فواحدا، أي بني املالك جربائيل واألنبياء حبيث يكون رسول 

اّدبين رّيب فآحسن تْادييب

بناًء على احلديث أعاله ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلقي 

توجيهات مباشرة من اهللا تعاىل، مث رسول اهللا و أصحابه ينفذوا ممارسة هذا 

٢٥.التعليم يف إرسال الوحي هلم

ذا املنهج هو أن كل الطالب حيص ل األساس الفلسفي يف منط التدريس 

وبذلك . هذه املعاملة يواَفق  بقدرة الطالب. على معاملة خمتلفة من األستاذ

ج اقرأ الطريقة .الطالب جيد الفرص للتقدم الذي يوافق قدرة كل الفردي مع 

سوروجان طُبق منذ التعليم اإلسالمي يُعمل يف املصلى حني األطفال تدرس 

.القرآن إىل األستاذ يف القرية

25 Armai Arif, Pengantar ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hal. 151



٣٥

القائم على أساس العالقة احلميمة بني األستاذ التفاعل الشخصي 

أن هذا النمط التعليمي يبدو حتوًال يف . والطالب هو مسة من هذا النمط التعليم

قيم الصرب والنشاط من األستاذ إىل الطالب، وأسوة األستاذ هو أسوة الرئيسي 

ختتلف الكتب اليت يدرسها كل طالب وفًقا ألذواق ومواهب الطالب،. للطالب

ونتيجة لذلك فإن تنوع املواد ومستوى القدرة والوضع النسيب للطالب ميكن 

م جيًدا يف النموذج التعليم باستخدام هذه الطريقة سوروجان ٢٦.استيعا

طريقة سوروجان مناسبة جدا لُتطبق يف تعليم اللغة العربية ألن أساس 

٢٧:هذه الطريقة هي تطبيق لطريقتني مها

طريقة القراءة)أ

لقراءة هي طريقة تدريس اليت تتقدم املوضوع مع أولوية طريقة ا

.القراءة

26 Ach Fathan, Model Pengajaran Sistem Sorogan, (Malang: FPK, 1998), hal. 71
27 Skripsi, Muhammad Al-Hadi, Efektivitas Metode Sorogan dalam Pengembangan

Kemampuan Qira’ah Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga: 2006), hal. 16



٣٦

طريقة القواعد و الرتمجة)ب

هذه . طريقة القواعد و الرتمجة هي جمموعة من القواعد والرتمجة

الطريقة هي واحدة من الطرق اليت ُتستخدم على نطاق واسع يف تدريس 

.اللغة العربية

)sorogan(طريقة التطبيق يف طريقة سوروجان .٣

يوجد التعليم الفردي وتفاعالت التعليم واإلرشاد التعليمي يف تطبيق هذا 

من )Amin Hardari(نقل أمني حيدر . الطريقة ودعم نشاط الطالب

إن طريقة السوروجان هي طريقة التدريس الفردية اليت )mastuhu(ماستوهو 

:يتنقسم هذه الطريقة بطريقتني، كما يل. تُنفَّذ يف املعهد

.الطالب املبتدئني، يأتون إىل معلم الذي سيقرأ كتابًا معيًنا)أ

كبار الطالب، يأتون إىل معلم حبيث يستمع املعلم إلعطاء تصويبات يف )ب

.قراءة كتبهم

سوروجان، الطالب جاءوا معا مث أن تطبيق التعيلم باستخدام طريقة

هذه الطريقة سوروجان متكن أن تكون العالقة القريب . اصطفوا يف انتظار دورهم

بني أستاذ و طالب، ألن أستاذ يستطيع أن يعرف على قدرات الطالب سواء 

م الشخصية تفاعل يف إرشاد التعليم يف طريقة سوروجان . املعريف و وحد



٣٧

لب يقرأ ، واملعلم يقرأ، والطالب يقرأ واملعلم يستمع يستطيع أن يفعل بطريقة طا

ميكن أيًضا أن يقرأ األستاذ القراءة أو يصححها  والطالب يقلد . قراءة الطالب

القراءة األستاذ، وإذا مل يكن الطالب فصيح يف القراءة، فقد ال يزيد املعلم من 

شورة والتحفيز حىت القراءة التالية، جيب على املعلم التوجيه من خالل تقدمي امل

٢٨.يتمكن الطالب يف النهاية من القراءة الصحيح

ألنه قبل . يتطلب التعليم باستخدام طريقة سوروجان نشاط الطالب

كلما  . قراءة الكتاب أمام املعلم طالب جيب على إعداد أنفسهم للتعليم أوالً 

واد اليت كانت املشاركة يف التعليم باستخدام طريقة سوروجان، الطالب سيتقن امل

.ُحتَصل بسرعة

رأي بأن طريقة سوروجان هي )zamakhsyari dhofier(فري ظري شخمز 

ألن هذا النظام . اجلزء األكثر الصعوبة يف أسلوب التعليم اإلسالمي التقليدي

٢٩.يتطلب الصرب واإلجتهاد والطاعة واالنضباط الشخصي

يف تعليم الوصف أعاله ، ميكن اإلشارة إىل مهمة يف طريقة سوروجان

:الكتاب التلراث كما يايل

28 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
hal. 50.

29 Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Tantangan Pandang Hidup, (Jakarta:
LP3ES), hal. 28



٣٨

.أساس للطالب لتوسيع معارفهم)أ

.دعم التعليم يف النظام الكالسيكي)ب

م)ج م وحسابا .يعطي الطالب حرية يف حضور الدروس وفًقا ملبادرا

طريقة تقدمي املواد يف طريقة سوروجان هي كل الواحد من الطالب تقبل 

األستاذ يقرأ . لدراسته، وعرض على األستاذاألستاذ، كل واحد منهم حيضر كتابًا 

الكتاب الرتاث حرفيا، مث ترمجه وشرح معانيه، والطالب استمعوا أو يكتب حركة 

م مث طُلبوا الطالب للقراءة والتكرار كما قرأ األستاذ ومتكنوا من . و ترمجة يف كتا

م يف ميكن هذا النظام أن يشرف األستاذ ويوجه أقصى قدرة للطالب .إتقا

إتقان الدرس

يف التعليم)sorogan(خطوات طريقة سوروجان .٤

كما املعهدوأما خطوات التعليم باستخدام طريقة سوروجان غالبا يف

٣٠:يلي

بدء األستاذ الدرس مع التحية)أ

يطلب األستاذ من الطالب ملواجهة واحدا فواحدا)ب

يسأل األستاذ الطالب حول موضوعات يف اجللسة السابقة)ج

30 Departemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta:
Ditpekapontren, 2006), hlm. 26



٣٩

األستاذ من الطالب املساعدة وتسجيل ما من شأنهيطلب )د

سهل تاليتيقرأ األستاذ نص الكتاب الرتاث مث يعطي معىن اللغة معينة)ه

فهمها

يشرح األستاذ عامليا املراد حول املوضوع يف الكتاب)و

يعطي الفرصة لألسئلة)ز

يطلب من الطالب قراءة مرة أخرى ما كان قراءة األستاذ)ح

ار مرة أخرى يف األسبوع املقبل إذا كان الطالبويطلب من الطالب لتكر )ط

اليستطيع قراءة الكتاب

٣١:هي)anSorog(مزايا طريقة سوروجان .٥

هناك عالقة وثيقة ومتناغمة بني األستاذ والطالب)أ

على الطالب وتقييمها ويرشد قدرة الطالبميكن على األستاذ أن يشرف)ب

اإلتقان اللغة العربية

ألمنا تواجه مباشرة مع األستاذ الذين متكن حيصل الطالب شرحا واضحا )ج

األسئلة حينما جيد الطالب الكلمة الصعبةتقدمي

وميكن لألستاذ يعرف بالضبط نوعية الطالب)د

31 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi endidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hlm. 150



٤٠

الطالب الذكية سوف ختتم بسرعة يف تعليم الكتب)ه

٣٢:على النحو التايل(sorogan)سوروجانالطريقةالنقائص.٦

يتطلب الصرب واالجتهاد والطاعةجيعل الطالب بامللل ألن هذه الطريقة)أ

واالنضباط الذايت

ترمجة بعض الطالب يشعرون صعبا خاصة أولئك الذين ال يفهمونناأحيا)ب

.اللغات

.حيتاج وقتا طويال للطالب الذين هم الميلكون كفاءة يف قراءة الكتب)ج

مفهوم كتاب التراث.د

الكتاب الرتاثتعريف.١

يستخدام كمراجع العامة يف عمليةكتاب هو اإلسم املطبوعات الذي 

كتاب األصفر يستخدام بالواسع يف . االرتبية باملؤسسة الرتبية اإلسالمي التقليدي

املعهد، وإستخدام كتاب األصفر هو تقليد العلمية اليت تلصق يف نظام تربية بيئة

كمقوم األول يف نظاء تربية اإلسالمي باملعهد، قد صار كتاد اصفر .املعهد

.من ذلك املعهدة اجلانبيةالصور 

32 Ibid



٤١

هو احلسنة الفكري حيتوي الفكرة و الرؤية اإلسالمي الذي رتاثكتاب ال

كتحفة فكري اإلسالمي، املراجع االول الدرس . ر و كتب من العلماءفسقد

األصفر ينتج من القرآن، مث يُتبع من حديث الرسول و من إجتهاد الكتاب

٣٣.العلماء 

تاريخ كتاب الرتاث.٢

التاريخ أنه، على األقل منذ القرن السادس عشر م، قام عدد من يسجل

الكتب الرتاث باستخدام اللغتني العربية واملالوية واجلاوية ، وجعل مواد و دراسة 

توضح هذه احلقيقة ال ميكن أن يفصل األسلوب اللذين يعكس . حول اإلسالم

ويل، منذ القرن املاضي العلمي اإلسالمي نوسانتارا الطالكتاب الرتاث من التقليد

٣٤.قبل توحيد الكتاب الرتاث يف املعهد

مصطلح الكتاب الرتاث ليس مصطلًحا لكتاب ورقه أصفر فقط، ولكنه 

يستخدم هذا املصطلح ألن الكتب . مصطلح لكتاب كتبه علماء يف املاضي

الكالسيكية تستخدم بالورقة الصفراء غالبا، ولكن أخريا الناشر يستخدم بورقة 

.ءبيضا

33 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia asca Merdeka, (Jakarta: T.
Rajagrafindo Persada, 2009) hal. 34

34 Abdurrahman Wahid, Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan dan
Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 222.



٤٢

جة الفكر هو نتي)Indonesia(كتاب الرتاث الذي طور يف إندونيسيا 

تضمن هذا الكتاب الرتاث يف املناهج الدراسية يف . من علماء العصور الوسطى

نظام املعهد، وهو مطابق يف املعهد ألن املعهد هو املؤسسة التعليمية اليت جتعل 

وبسسب ذالك، كثري . ملعهدهذا الكتاب الرتاث تعليما مهًما وجتعل مميزة يف ا

لذلك، فإن الكتاب الرتاث مهم . من متخرج املعهد يتمكن قراءة الكتاب الرتاث

ليس ملتخرجني املعهد فقد ولكن تعليم كتاب الرتاث لزيادة املعرفة . جًدا للدراسة

٣٥.حول العلماء السابقني، العقيدة ، الشريعة اإلسالمية وهلم جرا

أنواع كتاب الرتاث.٣

٣٦:كتاب الرتاث كثري بنظر كما يايلأنواع  

:بنظر من حمتوى معناها، كتاب الرتاث تنوع إىل نوعني، مها)أ

علمي روايًة مثل التاريخ واحلديث،كتاب يف شكل عرض أو تقدمي ال)١

.والتفسري

كتاب يعرض املواد يف شكل القواعد العلمية مثل حنو، أصول الفقه، )٢

).باحلديثمصطلحات تتعلق (ومصطلحات احلديث 

35 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1999),
hal. 132

36 Sa’id Aqiel dkk, Pesantren Masa Depan, (Cirebon: Pustaka Hidayah, 2004), hal.335



٤٣

:بنظر من مستوى التقدمي، كتاب الرتاث تنوع إىل ثالثة أنواع، وهي)ب

ز ويعرض املشكالت الرئيسية، سواءخمتصر، هو الكتاب املُرتَّب بإجيا)١

.تلك اليت تظهر على شكل نظام أو شعر أو يف شكل النثر

الشرح، وهو كتاب يقدم وصًفا مطوًال، يقدم احلجج العلمية املقارنة، )٢

واستشهد من مراجعات العلماء حبججهم اخلاصة  وعرض املادة ليس 

.خمتصراً، ولكنه ليس طويًال جًدا

:بنظر من إبداع الكاتب، تنوع يف سبعة أنواع، وهي)ج

) كتاب أصول الفقه(كتاب يقدم أفكارًا جديدة، مثل كتاب الرسالة )١

ي، أو لإلمام الشافعي، العارض والقوايف لإلمام خليل بن أمحد الفراهد

نظريات علم الكالم اليت نشأها واصل بن عطاء، و أبو حسن 

.األسعاري، و غريمها

القواعد (كتاب يظهر لتكميل للكتاب القدمي، مثل كتاب النحو )٢

.اليت كتبها سيبويه اليت متكل كتاب أبو األسواد الدؤيل) النحوية

على كتاب القدمي، مثل كتاب ) شرع(كتاب حيتوي على تعليق )٣

البن حجر العسقالين الذي يقدم تعليقات على كتاب احلديث

.صحيح البخاري



٤٤

كتاب عن (الكتاب يلخص الكتاب املطولة، مثل ألفية ابن مالك )٤

البن عقيل لب ) النحوي ُمجعت يف شكل الشعر وبيته ألف بيت

لزكريا األنصاري مللخص من مجع ) كتاب عن أصول الفقه(األصول 

.للسبكي)كتاب عن أصول الفقه(اجلوامع 

كتاب عن (كتاب يف شكل نقل من الكتب األخرى، مثل علوم القرآن)٥

.للعويف) علوم القرآن

كتاب الذي جيدد ترتيب الكتب القدمية، مثل كتاب إحياء علوم الدين )٦

.إلمام الغزايل

كتاب ينصب قواعد (كتاب حيتوي على نقد مثل كتاب معيار العلم )٧

.للغزايل) املنطق

:، الكتاب حيتوي على مخسة أنعمدة، وهيبنظر من ظهور الوصف)د

.مراجعة يف تقسيم ما يعم إىل ما خيص، و ما يوجز إىل ما يفصل، إخل)١

.تقدمي يف منت الكتاب املرتب بعرض عبارات مث استخالص)٢

جيعل املراجعات عند تكرار الوصف احملتاج، حبيث ال يكون مظهر )٣

.املادة عشوائيا وعقلية متكن مستقيم

.اضحة عندما يعطي الكاتب تعريًفاحدد حدوًدا و )٤



٤٥

.عرض االستعراضات واحلجج لبيان احملتاج)٥

ميكن أن نستنتج من تفسري أعاله أن خصائص الكتاب الرتاث ستظل 

ولكن بيئة املعهد احلديث واملدارس . متأصلة، خاصة يف البيئة املعهد السلفي

أصفر ولكن العامة حدثت من التغيريات، ليس كتاب الرتاث مكتوبًا على ورق

هناك كتابة على ورق أبيض، ويعطى حركات، والفواصل، والنقاط، والرتمجات، 

لكن هذه التغيريات ال تقلل من املعاين . دف أن يفهم القارىء بسهولة

.املوجودة فيها، هذ احلال تطور من كتب فقد

أنواع الطريقة يف تعليم كتاب الرتاث.٤

)wetonan(اث هي طريقة ويتونان الطريقة املطبقة يف تعليم الكتاب الرت 

، و طريقة املناقشة)sorogan(، وطريقة سوروجان )bandongan(أو باندوجنان 

٣٧:شرح تلك الطرائق كما يلي. ، وطريقة التقييم و طريقة احلفظ)املناظرة(

طريقة هي)bandongan(أو باندوجنان (wetonan)طريقة ويتونان )أ

إليصال الكتاب يقرأ فيه املعلم و شرح حمتويات الكتاب، بينما ذلك 

اتضح أن هذه الطريقة تعتمد . الطالب يستمعوا، ويعطوا معىن، ويستقبلوا

كال . من التعليم الذي نفذت يف الشرق األوسط وخاصة يف مكة و مصر

37 Sa’id Aqiel dkk, Pesantren Masa Depan, (Cirebon: Pustaka Hidayah, 2004), hal. 280



٤٦

للمعاهد لتنفيذ طريقة ويتونان بسبب احملور العلمي" املركز"مكانان أصبحا 

ولكن الطالب الذين يتعلمون أكثرهم . منذ بداية النمو حىت التطور اآلن

صامت، ألن الطالب يستمعوا ويكتبوا فقط ، ال يوجد وقت وفرصة 

.لسؤال

هي جمموعة من الطالب احملددة تناقش مشكلة ، ) املناظرة(طريقة املناقشة )ب

رأس الطالب . تمعسواء كانت يقدم األستاذ أو املشاكل اليت حتدث يف ا

.املناقشة ولكن يف مراقبة األستاذ الذي صحح نتائج املناقشة

تنفيذ هذه الطريقة . طريقة التقييم هي تقييم للواجبات وااللتزامات والعمل)ج

كانت يف املاضي تسمى امتحان، . بعد انتهاء التقدمي من دراسة الكتاب

بعد . نتدى املفتوحوهي فحص الطالب من خالل مناقشة املعلمني أمام امل

.املناقشة، حتدد التخرج

طريقة احلفظ هي طريقة ممتاز وهي مميزة متأصلة يف املعهد منذ الوقت )د

ال يزال طريقة احلفظ حيتفظ طاملا أنه مرتبط و مطلوب. املاضي حىت اآلن

وعادة هذه الطريقة تعطي لألطفال الذين هم يف سن . للحجج والقواعد

من ناحية أخرى ، يف أعمار أعاله ينبغي هذه . الثانويةاملرحلة االبتدائية أو 

الطريقة خيفض شيًئا فشيًئا ويستخدم للصيغ والقواعد



٤٧

الطالب الفردي مواجهة أمام األستاذ "هي )sorogan(طريقة سوروجان )ه

يقرأ األستاذ بعض األسطر . وحيمل الكتاب املعني مثال كتاب فتح القريب

.الطالب قراءة األستاذمن الكتاب و معناه ، مث يكرر 

ارشادات القراءة يف كتاب الرتاث.٥

جيب أن يكون ارشادات القراءة يف كتاب الرتاث ليوفق القواعد النحوية و 

غالبا يف كل الكلمة رمز صغري أعاله لعالمة، ذلك رمز يقصد . الصرفية صحيحا

:أما ارشاداته كما تايل٣٨).كتاب أصلع(لسهل قراءة الكتاب الرتاث 

ارشادات القراءة يف كتاب الرتاث) ١(ول اجلد

املعاىناملشار إليهاملكانالرمزالنمرة

اتوىمبتداءفوقهام١

ايكوخربفوقهاخ٢

سفافاعل عاقلفوقهافا٣

افافاعل غري عاقلفوقهاف٤

سفانائب الفاعل عاقلفوقهانفا٥

افانائب الفاعل غري عاقلفوقهانف٦

38 Katib Masyhudi, Belajar Membaca Arab Gundhul Langkah Kedua, (Yogyakarta,
2007), hlm. 2.47



٤٨

اعمفعول بهفوقهامف٧

سرتاىنمفعول معهفوقهامع٨

كرنا اراهىمفعول ألجلهفوقهامل٩

كلوانمفعول مطلقفوقهامط١٠

اعداملظرف زمانفوقهاظز١١

اعداملظرف مكانفوقهاظم١٢

كاعنعتفوقهان١٣

كاعصلةفوقهاص١٤

يتاىنبيانفوقهابا١٥

روفاىنبدلفوقهابد١٦

حاىلحالفوقهاحا١٧

المونشرطيةفوقهاش١٨

ماعكاجوابفوقهاج١٩

سبابسبابيةفوقهاس٢٠

كرناتعليلفوقهاع٢١

سنجانغايةفوقهاغ٢٢

كدوىمللكفوقهال٢٣



٤٩

ماريعاختصاصفوقهاما٢٤

سالغيىنمصدرية ظرفيةفوقهامظ٢٥

افاىنمتييزفوقهامت٢٦

تينيمباعمفضل عليهحتتهامع٢٧

٢فريامجعحتتهاج٢٨

اورانفىحتتهانف٢٩

اجاىحتتهانه٣٠

مؤشرات القراءة يف كتاب الرتاث.٦

الرتاث على النحو مؤشرات الطالب اليت متلك الكفاءة على قراءة الكتاب

٣٩:التايل

دقة القراءة)أ

القواعد القراءة، املثال دقة القراءة يف الكتاب الرتاث تعتمد على 

.الطالب يعرف و يتمكن قواعد النحو و الصرف

الفهم االعمق يف نصوص الكتاب)ب

39 Qodzi Azizi, Pendidikan Agama Islam Membangun Etika sosial, (Semarang: Aneka Ilmu,
2003) hal. 155-156



٥٠

ولكن القراءة نشاط القراءة ال يقتصر على قراءة النص املكتوب فقد،

.بفهم النص املكتوب، كما يف أفكار اليت يقصد املؤلف

ميكن أن يكشف حمتويات النصوص)ج

للتعبري عن لقراءة الصحيح طالب يُطلببعد أن يتمكن طالب من ا

ألن يف العموم الطالب يستطيع على قراءة . حمتويات النصوص يف لغتهم

ملعرفة . الكتاب الرتاث و يرافقه الكفاءة على تكشف عن حمتويات القراءة

مع . أن الطالب متكن ما قرأ، فالطالب يثبت بكفاءة على حمدثة ما قرأه

ا الطالب سوف تكتسب  املزيد من املعرفة األكثر من األصدقاء قراء

اآلخرين الذين يقرأوا نصوص القليل ، وقراءة يف الواقع رأمسال يف عملية 

.التعليم

أمهية التعليم يف كتاب اتراث.٧

اإلنسان من خالل وسيلة النيب حممد اإلسالم هو دين اهللا الذي وهبه اهللا

جيعلون مثمن ذالك الكتاب املقدسأبد. صلى اهللا عليه وسلم والقرآن معجزته

و تفسري مث نتائج الفكر، البحث ،. التفكري والدراسة والتفسريالعلماء السلفي 

الكتاب الرتاث ، ولكن نتائج العلماء  تدمي يف الكتابة يف شكل كتاب أو امسه

القرآن منذ زمن . األحكام القانونية يف كتاب القرآن الكرميهذا الفكر ال تتغري



٥١

مثل الكتب األخرى اإلجنيل ، الزابور ، التوراة يل حىت اآلن مل يزداد ومل ينقصطو 

٤٠.القرآن ال يزال سليما أصله، وفقا لكلمة اهللا سبحانه وتعاىل. ، إخل

)٩:سورة احلجر(ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُونَ 

ضمانك القداسة ونقاء القرآن تظهر اآلية أن اهللا سبحانه وتعاىل يعطي

وهو أمر مهم وحيتوي مجيع يف الواقع آل القرآن هو املصدر الرئيسي للمعرفة.أبدا

٤١.جوانب احلياة يف العامل

40 Departemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta:
Ditpekapontren, 2006), hlm. 262

41 Ibid


