الباب األول
مقدمة
أ .التمهيد للمشكلة
يف احلقيقة ،التكلم عن الًتبية ىي التكلم عن أنفسنا أي التكلم عن إنسان
كفاعل و مفعول من الًتبية .يف رأي البن خلدون أن اإلنسان حيوان الناطق .ىذا
مامييزه من سائر احليوانات و ادلخلوقات (قاسيم .)42: 2012 ،التكلم عن الًتبية لن
ينتهي أبدا إلنو مشاكل كبَتة لإلنسان وسوف يكون واقعا ومناسبا بالتغيَتات
االستمرارية.
الًتبية أىم عناصر يف بناء احلضارة ( فالح .)2012 ،و ىذا ظاىر يف تاريخ
الشعوب العتيق وعصر النهضة وتاريخ احلضارة اإلسالمية حىت وصلت يف غلبتهن.
وأخَتا يظهر الغرب نفسو كقبلة للتقدم وللحضارة .و كان التطور الذي يدل على اخلَت
البد ان يبدأ بالًتبية ألن اإلنسان نتيجة من الًتبية .قال زلمد نثَت عن الًتبية وأمهيتها
لتقدم الشعب"أن تقدم القوم أو نكستهم دار على كثَت الًتبية يف وسطهم" ( فالح،
 .)2012وىذا يدل أن الًتبية مهم شديد كعماد لتغيَت إىل جهة اخلَت.
من أجل ذلك ،ليس غريبا إذا جاء ادلفكرون ان ينكبوا على الًتبية من اإلسالم
وادلغرب .ىم ابن سينا والغزايل وابن خلدون ورشيد رضا وفولو فريرى وجون ديوي وكي
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حجر ديونًتى ونقيب األطاس وزلمد نثَت وغَتىم .ىم عرضون ادلفاىيم واخلاطر واحمللول
األحقاء لتعلمها .لو كان الغرب منظورا تقدميا يف نشوء العلوم فشميلة الًتبية ادلتطورة ان
يكون قدما .ومفحوما أن اإلسالم الينهي أمتو ليدرس من غَت اإلسالم فيما حصلت
مناسبا بأمثان الكامن يف القرأن واحلديث.
كما قال التاريخ إن قبل ادلغرب متقدم ،كانت أمة اإلسالم تقدميا و مدينيا
عاليا .ولوكان معروفا كشعب ادلديٍت األعلى من الشعوب األخر فذلك زمان ولدت
ادلفكرون مبا فيو الًتبية اإلسالمية .لذلك البد بإعادة دراسة على أفكار ادلفكرين للًتبية
االسالمية خاصة ادلؤثر يف زماهنم .مث حيلل ضمن تفكَتىم ادلناسب دلتطور و دلستعمل يف
تنفيذ الًتبية اإلسالمية خاصة يف إندونيسيا .ومفكر من ادلفكرين مستحق ان يلتفت ىو
أفكار عبد الرمحان ابن خلدون أي مشهور بابن خلدون.
ابن خلدون ىو مفكر من ادلفكرين للًتبية اإلسالمية الذي كاشف بتفكَته
ورائعو من روائعو مقدمة .يف رأيو أن الًتبية ىي أمر من كل إنسان
(إمساعيل .)55:2010،ولو كان عائشا يف قرون إثنا عشر ،فلكنو عنها رمبا حقيقيا
ومناسبا خاصة عن الًتبية اإلسالمية لتطبيقها يف ىذا زمان (قاسيم.)122:2012،
اللغة العربية ىي درس من دروس حيتل احملل ادلهم يف الًتبية .وكذلك يف األفكار
ابن خلدون .يف رأيو اللغة ىي مهارة أي ملكة ( إمساعيل .)117:2010،مث قال ابن
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خلدون أن اللغة العربية ىي أساس الدراسات من مجيع العلوم ( قاسيم.)95:2012،
اللغة العربية ىي أمجل اللغات وشاعري يف الدنيا .وليس غريبا إذا جاء الشعراء والروائي
واخلطباء من رلتمع ىذه اللغة.
اللغة العربية ىي لغة الدينية ولغة الًتبية ولغة الدولية وىي خزن من خزنة احلضارة
الكالسيكي ولغة األجنبية الكربى يف الدنيا .وليس غريبا إذا كانت ىذه اللغة ىي درس
واجب لتعلمو يف ادلدرسة .ألن أمهيتها لتقدم العلومية مهم شديد.لكن اليوم قد أحزن ما
أصاب على ادلسلمُت .بعض منهم يريدون ان يتعلموا اللغة العربية وقورا .ىم يظنون أن
غَتىا كالغة اإلصلليزية واللغة الكورية واللغة اليابان ىن الوثيقات حباجات اإلقتصادية مثل
ألجل العمل والعاملة.
يف احلقيقة لوكان نريد ان ضللل التاريخ أن اللغة كان تقدميا فالغَت ان يتحرى من
لغتو ولكن من عامل اخلارجي شلا يسبب ان يربز لغتو يف البسيطة .كانت اللغة اإلصلليزية
تستطيع اللغة الواحدة الغَت خلصوصيتها .بل كان بسسب دوذلا تستطيع ان تعطي
التأثَت الكبَتة للعامل لذلك كل إنسان أي كل دول شاء أم أىب ان حيب و ان يتعلم
تلك اللغة.
ضلن صلب ان نعرف الوقع أن كثَت من معاىد الًتبية خاصة يف ادلدرسة احلكومية
يف إندونيسيا مل تنفذوا اللغة العربية كدرس من الدروس الواجبة لتعلمو .وىذا يسبب
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الفهم القليل عن أمهيتها يف الًتبية حىت مل تستطيع كثَت من التالميذ ان تقرئوا القرأن
واحلديث.
وقد أحزن حزنا حقيقا إذا ننظركثَت من التالميذ والسيما يف ادلدرسة احلكومية مل
تستطيعوا ان تقرئوا القرأن .يف حُت دينهم الدين اإلسالم .لذلك ىم اليقتدرون ليفهموا
دينهم ويقنطون اإلجتاه يف حياهتم .يف الًتبية كانت اللغة العربية متلك الدور الذي ال
يستطيع للتقليل والسيما يف إندونيسيا .وىذا ما قال زلمد نثَت إن اللغة العربية تدخل إىل
شعب إندونيسيا وبلدىا حىت تثَت مصدر االستخبارات وتنتشر يف سلتلف األرخبيالت
(رشيدي.)211:1990 ،
من مث النغلط إذا ضلن ضللل ونتعلم مفهوم تربية اللغة العربية وأمهيتها طبقا البن
خلدون .ألهنا مهم جدا لتقدم الًتبية اللغة العربية يف إندونيسيا .وعموما ،أفكار ابن
خلدون عنها أجنح إىل تربية اللغة العربية ليتعلم القرأن .مع أنو ميلك الرأي ادلختلف من
آراء عمومية .أنو يهتم تربية اللغة العربية اىتماما من تربية القرأن والعلوم األخر .ىذه
األفكار ىي األفكار الشجاع ألهنا تتناقض بعادة العامة اليت تفضل تربية القرأن برجاء
لتكتسب بركة و أجرا.
وأفكاره مهمة شديدة لوكان نتعلق بًتبية اللغة العربية يف إندونيسيا .لذلك
الباحث مفتون ليبحث يف أفكار تربية اللغة العبية طبقا البن خلدون يف كتابو ادلقدمة.
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ويف البحث السابق كان قاسيم حبث يف أفكار الًتبية اإلسالمية طبقا البن خلدون
وتكونو الكتاب ولكنو أعم من حبث الباحث يعٍت عن تربية اللغة العربية.
مع ذلك إن ىذا اليبحثو واليدرسو فًتبية اللغة العربية ان متكن مل تستهم السيما
يف ادلدرسة احلكومية اليت مل تتعلم عنها .وعكسيا إن ىذا يبحث ويدرس فلغة العربية
تستهم كلغة الًتبية ولغة الدينية .حىت يرجو الباحث أن كثَت من التالميذ تستطعون ان
تقرئوا القرآن و تفهمون ادلعٌت الكامن فيو جيدا عزيزا .ويرجو أن تربية اللغة العربية
تستطيع ان تنتشر يف مجيع معاىد السيما يف ادلدرسة احلكومية.
على أساس التمهيد للمشكلة ،يفًتض الباحث مهما ليبحث كل مايتعلق بًتبية
اللغة العربية طبقا البن خلدون .وهبذا البحث يستطيع ان ينفع لتنمية الرغبة وادلنجز يف
الًتبية خاصة يف ادلدرسة احلكومية يف درس اللغة العربية.
ب .تعرف املشكلة
بناء على التمهيد للمشكلة ،فتعرف ادلشكلة يف ىذا البحث ىو :
أ .اللغة العربية تعترب كلغة لدينية فقط
ب .مل يستطيع كثَت من التالميذ ان يقرئوا القرأن
ج .مل تنتشر ومل تستهم تربية اللغة العربية السيما يف ادلدرسة احلكومية
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ج .صياغة املشكلة
بناء على تعرف ادلشكلة ،فصياغة ادلشكلة يف ىذا البحث ىي كما يلي :
أ .كيف ادلفهوم من أفكار ابن خلدون عن تربية اللغة العربية؟
ب .كيف أمهية تربية اللغة العربية طبقا البن خلدون؟
ج .كيف إرتباط أفكاره على تربية اللغة العربية يف إندونيسيا؟
د .أهداف البحث
وأما األىداف يف ىذا البحث فهي السعي للحصول على أخبار ما يلي:
أ .دلعرفة ادلفهوم من أفكار ابن خلدون عن تربية اللغة العربية
ب .دلعرفة أمهية تربية اللغة العربية طبقا البن خلدون
ج .دلعرفة مناسب تفكَته على تربية اللغة العربية يف إندونيسيا
ه .فوائد البحث
استند إىل ادلشكلة ادلختارة يف ىذا البحث ،يرجو الباحث ان يكون فوائده
السيما لتنمية العلوم .بالتايل البحث على ادلشكلة ادلختارة ميلك االستحقاق للبحث.
وفوائد البحث ادلتوقع من التقدمي ىي كما يلي:
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أ.

فائدة النظرية األكادمية
وىي تعتطي ادلساعدة لتقدم العلوم ذو عالقة بالعلم ادلدروس وعلى كل

حال ان تكون سخاء األ فكار أو تزيد ادلعلومة لتنمية تربية اللغة العربية  .مث ترجى
ان تستطيع لتتكاثر ادلفهوم أو النظرية اليت تنصر تقدم العلوم عنها.
ب .فائدة العملية الوقعية
وىي تستطيع ان تكشف الشاكلة التشغيلية أوادللموسية أو احلقيقية وكان
إنتاج حبثو مفيد الوقعي ويستطيع ان يعطي ادلدلول ادلعٌت لتقدم تربية اللغة العربية
يف ادلدرسة يف تغلب صعوبات التالميذ ليجيدوا اللغة.
والفوائد األخرى ادلتوقعة يف ىذا البحث ىي كما يلي:
.1

للمعلمُت
يكون ىذا البحث مرجعا ليتعلم وليتصعد علوم ادلعلمُت عن تربية اللغة
العربية.

.2

للتالميذ
يكون ىذا البحث مفيدا ليحفز التالميذ لكي أجهد يف دراسة اللغة
العربية وليحفز التالميذ يف قراءة القرأن.

.3

للقراء
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يكون ىذا البحث مفيدا للباحث وللقراء ليفهمون

مفهوم تربية اللغة

العربية وأمهيتها طبقا البن خلدون كدرس من الدروس الواجبة ادلدروسة
قبل الدراسة العلومية األخرى.
و .طريقة البحث
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة حتليلية ووصفية باقًتاب نوعي.
يهدف ىذا االقًتاب ليعلم أفكار ابن خلدون عن تربية اللغة العربية يف كاتبو ادلقدمة
وارتباطها يف مؤسسة الًتبية اإلسالمية يف إندونيسيا السيما يف ادلدرسة العالية  67بندا.
ألن ىذا البحث يسعى ليبحث نقديا يف حوادث أو ظاىرات.
وكانت الطريقة الوصفية ىي الطريقة لتبحث عن رلموعة من الناس وادلفعول
واألحوال ونظام األفكار واحلادثة ىذا الزمان .وىذه هتدف لتكون الصورة أو اللوحة يف
منهجية واقعية وفعلية بشأن احلقائق والصفات والعالقة بُت الظواىر التحقيق.
ز .نظام كتابة الرسالة
تًتكب ىذه الرسالة من مخسة أبواب وىي كما يلي:
الباب األول :مقدمة
يشرح الباب األول عن التمهيد للمشكلة و تعريف ادلشكلة و صياغة ادلشكلة و
أىداف البحث و فوائد البحث و طريقة البحث ونظام كتابة الرسالة.
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الباب الثاين :النظريات.
يشرح الباب الثاين عن سَتة ابن خلدون وروائعو ومعلمو ومتعلمو و مفهوم عن
الًتبية اإلسالمية والبحث السابق.
الباب الثالث :منهجية البحث
يشرح الباب الثالث عن اقًتاب البحث ومنهجو ومبحث البحث وموضعو وأداة
البحث ومصادر البيانات وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات.
الباب الرابع :احلواصل وتفسَتىا
يشرح الباب الرابع عن مفهوم تربية اللغة العربية .ويبحث فيو التعريف واألىداف
من تربية اللغة العربية وأركان علوم اللغة العربية وتقسيمها ومنهجها .مث يبحث يف أمهية
تربية اللغة العربية وارتباط أفكاره على تربية اللغة العربية يف ادلدرسة العالية  67بندا.
الباب اخلامس :النتائج والتوصيات
يشرح الباب اخلامس عن النتائج والتوصيات
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