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نظام التعليم المعهدي في منظور عبد هللا شكري زركاشي
Abstrak
Pemikiran Abdullah Syukri Zarkasyi tersebut memberikan beberapa pandangan
tentang sistem pendidikan pesantren melalui pengalaman pribadinya sebagai
pelaku di bidang pendidikan pesantren. Pengalamannya sebagai salah satu
Pimpinan di sebuah Pondok Pesantren ternama di Indonesia menjadikannya aktif
dalam menulis beberapa buku tentang kepesantrenan dan mengisi acara-acara
penting di berbagai kesempatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa
hal, yaitu landasan pemikiran dan pokok-pokok pemikiran Abdullah Syukri
Zarkasyi dalam sistem pendidikan pesantren. Ditinjau dari jenis data yang didapat
penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kepustakaan (library research).
Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber tertulis.
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah
metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah
metode analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini yaitu landasan
Pemikiran Abdullah Syukri Zarkasyi dalam Sistem Pendidikan Pesantren
meliputi: Nilai-nilai fitrah dalam perspektif falsafah pendidikan yang terbagi
menjadi Dimensi Esensial, Dimensi Fungsional, dan Dimensi Kultural; Prinsip
Dasar Pendidikan Pesantren “Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil
inovasi yang lebih baik”; konsep pendidikan Abdullah Syukri Zarkasyi yang
mengajarkan totalitas; nilai-nilai dasar yang terdiri dari Keikhlasan,
Kesederhanaan, Berdikari, Ukhuwah Islamiyah, dan Kebebasan. Pokok-pokok
Pemikiran Abdullah Syukri Zarkasyi dalam Sistem Pendidikan Pesantren terbagi
menjadi dua, yaitu karakteristik sistem pendidikan pesantren dan unsur-unsur
sistem pendidikan pesantren.
Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Pendidikan Pesantren

ملخص
توفرت أفكار عبد اهلل شكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي من خالل
 كونه مدةرا للدةهد.خربته الشخصية كةنصر فاعل يف جمال التةليم املةهدي
املشهور يف إندونيسيا ودجةله نشطا يف كتابة الةدةد من الكتب حول مةهدي
 أهداف البحث هي تصوةرا ألسس التفكر.وةتكلدون عنه يف كثري من الفرصات
.وملبادئ التفكري عبد اهلل شكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي
.هذا البحث هو األحباث املكتبية مبصدر البيانات املكتوبة األساسية والثانوةة
.طرةقة مجع البيانات بطرةقة التوثيق وطرةقة حتليل البيانات بطرةقة حتليل امحمتوى
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والنتائج من هذا البحث إن أساس أفكار عبد اهلل شكري زركاشي يف نظام
التةليم املةهدي ةشدل :قيم فرتة يف منظور الفلسفة الرتبوةة اليت تنقسم إىل البةد
األساسي والبةد الوظيفي والبةد الثقايف ,أساس التةليم املةهدي "الْ ُد َحافَظَةُ َعلَى
الصالِ ِح و ْاألَخ ُذ بِ ْ ِ ِ
ِ
صلِ ُح" ,التةليم عند عبد اهلل شكري زركاشي
الْ َقد ِْْي َّ َ ْ
اْلَدةْد ْاألَ ْ
الذي ةةلّم جمدل احلياة ,القيم األساسية اليت تتكون من اإلخالص والبساطة
واالعتداد على النفس واألخوة اإلسالمية واحلرةة .ةنقسم مبادئ األفكار عبداهلل
شكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي إىل قسدني ،مها( :أ) خصائص نظام
التةليم وعناصر نظام التةليم املةهدي.
كلمة مفتاحية :نظام التةليم ,تةليم املةهدي
 .١اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ المةﻫﺪي ﻫﻮ ﻣﺎ ةدرس ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺪةﻧﻴﺔ في ﻣﻜﺎن مةين ةﺳﺪى
بالمةهد الإسالمي .1وﻋﻨﺪﻩ ﻋﺪة أدوار ،ﻣﻨﻬﺎ ا ملؤﺳﺴﺎت اﻟﺘﺔﻟﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت

الدةنية ،والةلديات ،والتدرةبات ،وتندية اجملتدةات ،والثقافيات.2
بةد إظهار التغيريات يف نظام التةليم اإلسالمي على بةض بالد املسلدني ،مل
حيافظ األنظدة القدمية كثري من املؤسسات التةليدية اإلسالمية ،خالفا للدةهد
اإلسالمي فإنه ةبقي علىها .واختفى مةظدهم بةد أن تشردوا توسةا يف نظام التةليم

1
مةا وةتةلدون حتت
أةضا أن تُ َّ
وقد ةكون ً
تةليدا تقليدةًا حيث ةةيش الطالب ً
فسر املدرسة املةهدي باعتبارها ً
أةضا مساجدا للةبادة
إشراف املةلدني املةروفني باسم شيخ ،ولدةهم مسكنًا
خمصصا إلقامة الطالب .األخوات يف جمدع ةوفر ً
ً
ومساحة الدراسة واألنشطة الدةنية األخرى .عادة ما ةكون اجملدع حماطًا جبدران لكي ةتدكن من اإلشراف على دخول املصانع وف ًقا
لألنظدة املةدول هبا .انظر

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, (Jakarta: LP3S ،
1983) ،18.
2
M. Dian Nafi’, dkk, Praksis Pembelajaran Pesantren, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi
Aksara, 2007), 11.
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الةام ،أو حتولوا إىل مؤسسة تةليدية عامة ،أو تةدةل واعتداد من امحمتوةات
3
واملنهجيات الةامة.
عن ناحية املةهد ،قاهلا سوتان تكدةر الةيسجابا ،أهنا ةنبغي على األقل تغيري
نظام التةليم املةهدي لتوجيه املسلدني إىل بوابات الةقالنيات والتقدمات .إن حيفظ
ما تقدم إال هو حيفظ اْلدود—كدا قاهلا تكدةر .ولكن املةهد ةةيش نفسه فيدا
4
هو عليه كدا ةرام.
ةُظ ِهر املةهد من وقت إىل وقت بةض التغيريات املهدة حيث ةواجه
التحدةات اليت تفرضها احلياة املةاصرة .لذلك ،ظهرت هبا عدة أنواع من نظام
التةليم املةهدي يف بيئة املةهد .وةتم ذلك حىت ةكون حافظا على وجودها بني
سكان هذا القرن من خالل عدم نسيان بةض األدوار املهدة.
اهتم بةض جمددي الرتبوةة وأهلها على التةليم املةهدي اهتداما كبريا يف
فكرهتم حول التةليم املةهدي من خالل كتاباهتم ،منهم عبد اهلل شكري زركاشي.5
وقد مت تطبيق بةض أفكاره على نظام التةليم املةهدي على نطاق واسع وخدم كدا
ةفةلها مةهد دارالسالم كنتور وغريه من املةاهد ،حىت اآلن.
توفرت أفكار عبد اهلل شكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي من خالل
خربته الشخصية كةنصر فاعل يف جمال التةليم املةهدي .كونه مدةرا للدةهد
املشهور يف إندونيسيا ودجةله نشطا يف كتابة الةدةد من الكتب حول مةهدي
وةتكلدون عنه يف كثري من الفرصات .ولذلك ،ةهتم الباحث بدراسة بةض أفكاره
يف مناقشة التةليم املةهدي حتت املو ضوع "نظام التةليم املةهدي يف املنظور عبد
اهلل شكري زركشي" .أهداف البحث هي تصوةرا ألسس التفكر وملبادئ التفكري
عبد اهلل شكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي.
3

Dr. Nurcholish Majid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta:
Paramadina, 1997), ix.
4
Ibid, xiii.

 5واحد من قادة مةهد دار السالم كونتور.
3

هذا البحث هو األحباث املكتبية مبصادر البيانات اليت ةستخدمها الباحث هي
مصادر مكتوبة 6.طرق مجع البيانات املستخدمة يف كتابة هذا البحث هي طرةقة
التوثيق .التوثيق هو طرةقة ْلدع البيانات حول األشياء أو املتغريات يف شكل
املالحظات والنصوص والكتب والصحف واجملالت 7.طرةقة حتليل البيانات يف هذا
البحث هي طرةقة حتليل امحمتوى (حتليل امحمتوى) .حتليل امحمتوى هو عبارة عن حبث
ةستخدم لرسم استنتاج متكرر وصحيح من البيانات على أساس سياقها 8.يف هذه
الدراسة ،قام الباحث بتحليل حمتوةات الةدةد من الكتب املستخدمة كدصادر
للبحث ،مث استخالص النتائج وف ًقا للدوضوع قيد الدراسة.
 .٢ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ال يت متت ا حلصول ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﺸﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ الأبحاث
المكتبية ) حبث المﻛﺘﺒﺔ( .حتصيال ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت بحثية  ،ةﻗﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
جبدع ﻣﻮاد المكتبة ،التي ﺗﺮﺗﺒﻂ بمنﻇﻮر اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ المةﻫﺪي و غيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
9
اﻟﺪاﻋﺪة .و ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت التي ةﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
ا ملصادر المكﺗﻮﺑﺔ يف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪرةن ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ,مها
مصادراﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻣﺼﺎدر
الأساﺳﻴﺔ.
البيانات الثانوةة
طرق مجع البيانات املستخدمة يف كتابة هذا البحث هي طرةقة التوثيق.
التوثيق هو طرةقة ْلدع البيانات حول األشياء أو املتغريات يف شكل

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
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2004), 13.
7

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), 274.
8
Lexy J. Moleong, Metodologi, 220.
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),
13.
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املالحظات والنصوص والكتب والصحف واجملالت 10.ةبدأ هذا البحث جبدع
البيانات املكتبية ،وذلك بالبحث عن كتب ذات صلة بةنوان مناقشة هذا
البحث .طرةقة حتليل البيانات يف هذا البحث هي طرةقة حتليل امحمتوى (حتليل
امحمتوى) .حتليل امحمتوى هو عبارة عن حبث ةستخدم لرسم استنتاج متكرر
11
وصحيح من البيانات على أساس سياقها.
 . ٣اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺴﺔ
 . ١. ٣ﺳﲑة ﻋﺒﺪ اﻟﳍ ﺷﻜﺮي زرﻛﺎﺷﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻴﺎﻫﻲ الحاج ﻋﺒﺪ الهل ﺷﻜﺮي زرﻛﺎﺷﻲ الماجستير ,وﻟﺪ في ﻛﻮ ﻧﺘﻮر،
ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮا يف ٩١سبتدرب  .٩١٩١وﻛﺎن اﻟﻮﻟﺪ الأول ﻣﻦﻛﻴﺎﻫﻲ الحاج الإﻣﺎم زرﻛﺎﺷﻲ
وﻫﻮ أﺣﺪ ا ملؤسسين المةﻫﺪ الإسالمي الخﻟﻔﻲ دار السالم ﻛﻮﻧﺘﻮر .وال ن ,ﻋﺒﺪ الهل
12
ﺷﻜﺮي زرﻛﺎﺷﻲ أﺣﺪ رؤﺳﺎء المةهد الإسالمي الخﻟﻔﻲ دار السالم ﻛﻮﻧﺘﻮر.
بدأ تةليده يف املدرسة االبتدائية يف قرةة كونتور وخترج يف عام  .1591بةد
خروجه من كلية املةلدني االسالمية مبةهد دار السالم كونتور يف عام  ،1591وصل
عبد اهلل شكري زركاشي تةليده يف كلية اآلداب جبامةة اإلسالمي احلكومي شرةف هداةة
استدر الدراسة يف كلية
اهلل جاكرتا للحصول على درجة البكالورةوس يف عام  .1599مثّ ّ
اللغة الةربية جبامةة األزهر يف القاهرة ،مصر ،للحصول على بكالورةوس يف عام .1591
وبةدها عبد اهلل شكري زركاشي ةكدل درجة الدراسات الةليا يف نفس اْلامةة وخرج يف
13
عام .1599

10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), 274.
11
Lexy J. Moleong, Metodologi, 220.
12
www.gontor.ac.id, diakses pada tanggal 03 Juli 2018
13
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern
Gontor, Tentang Penulis (Ponorogo: Trimurti Press, 2005).
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عندما يف حالة الدراسة حىت ةكون رئيس املةهد ،كان عبد اهلل شكري زركاشي
أةضا يف التنظيم .عبد اهلل شكري زركاشي مرة ةكون مسؤلية يف مجةية الطالب
نشطًا ً
اإلندونيسية ( ،)1964-1966ومجةية إدارة طالب الشباب اإلندونيسية بالقاهرة-
مصر ،جملس احتاد الطلبة اإلندونيسية يف دن هاغ وهولندا ( ،)1599-1599رئيس
جملس الةلداء اإلندونيسي بفونوركو ،رئيس جملس صلة األرحام بني املةاهد يف جاوى
الشرقية ،رئيس جملس صلة األرحام بني املسلدون بفونوروكو ,رئيس اجمللس النظر يف
شؤون التةليم والدةنية يف قسم الشؤون الدةنية جبدهورةة إندونسية ،واجمللس االستشاري
14
الةلداء اإلندونسية املركزي  ،ورئيس مةهد دار السالم كونتور إىل اآلن.
كأحد رؤساء املةهد دار السالم كونتور ،عبد اهلل شكري زركاشي غالبا ما تدعى
أو إجراء زةارات دراسة مقارنة ملختلف البلدان ،مثل الزةارات الثقافية إىل بلجيكا ،أملانيا،
فرنسا ()1599؛ ةسكن يف هولندا لكتابة البحث املاجستريي ()1599؛ برنامج
الزةارات الدولية إىل الوالةات املتحدة األمرةكية ()1599؛ زةارة ثقافية إىل لندن
()1599؛ ندوة حول أساليب التدرةس الةربية يف بروناي دار السالم ()1595؛ دراسة
مقارنة لباكستان ()1551؛ دراسة مقارنة مع القادة والباحثني اإلندونيسيني يف الصني
()1551؛ توقيع مذكرة تفاهم للتةاون التةليدي مباليزةا ()1996؛ جولة دراسية إىل
مدرسا من مةهد دار السالم كونتور
ماليزةا؛ جولة دراسية إىل تاةالند (مع 11
ً
)1997؛ جولة دراسية إىل جامةة أليجارا ()1555؛ التوقيع على مذكرة تفاهم حول
التةاون التةليدي مع مجةية زمالة الطالب املسلدني يف عام 1555؛ دراسة مقارنة
لباكستان.
عبد اهلل شكري زركاشي يف كثري من األحيان ضيفا متحدثا يف ندوة أو ورشة
عدل ،وخاصة فيدا ةتةلق بالتةليم املةهدي ،يف الداخل أو يف اخلارج البالدْ .لديع

Ibid.
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14

عدلهم يف جمال الرتبية اإلسالمية ،يف  11أغسطس  ،1119أعطى جامةة اإلسالمية
15
احلكومية شرةف هداةة اهلل يف جاكرتا لقب الدكتور الفخرةة ألب اخلدسة أبناء.
وعالوة على ذلك ،عبداهلل شكري زركاشي هو رئيس املةهد الذي مل ةشك يف
قدرته على إدارة املةهد .وةتضح ذلك من خالل تطوةر مةهد دار السالم كونتور اليت
لدةها تزدهر  11فرعا تنتشر يف مجيع أاحاء اندونيسيا على قيادته واثنني من الرؤساء
16
اآلخرةن ،ومها كياي احلاج حسن عبد اهلل سحل وكياي احلاج مشس اهلادي عبدان.
وعالوة على ذلك ،يف الرتبية عبد اهلل شكري زركاشي كتب الةدةد من الكتب واجملالت
نشرت أو مل تنشر ،فيدا ةتةلق باملةهد.
17
هناك أعدال عبد اهلل شيكري الزركاشي كتابا ،وهم:
أ) كونتور وجتدةد التةليم املةهدي
ب) إدارة املةهد (جتربة مةهد دار السالم كونتور)
ت) تورةد للقادة (جتربة على القيادة كونتور)

۲.۳

أﺳﺎس اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﺑد ﷲ ﺷﻛري زرﻛﺎﺷﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺔﻟﯾم اﻟﻣﺔھدي 18

يف فكرة عبد اهلل شكري ،هناك األسس اليت أصبحت أساس تفكريه ،وهي:

أ) قيم الفرتة يف منظور الفلسفة الرتبوةة
حيث التةليم كإجناز للطبيةة البشرةة وكشكل من أشكال عبادة اإلنسان إىل ربه .لذلك،
فإن قيم الفطرة عند الفلسفة التةليدية تشدل :على البةد األساسي والبةد الوظيفي

والبةد الثقايف.
ب) أساس التةليم املةهدي

15

Ibid.
Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, vol. 72.
17
Fuad Fitriawan, Pemikiran K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA (Konsep Pendidikan
Pesantren Modern Darussalam Gontor, 2014, Skripsi.
18
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen, Tentang Penulis.
16
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جيب دائدا أن حتال كل جهود التندية يف التةليم املةهدي إىل املبادئ األساسية اليت
الصالِ ِح
أصبحت توجيه عامل املةهد يف تنفيذ التةليم ،وهي "الْ ُد َحافَظَةُ َعلَى الْ َق ِد ِْْي َّ
19
و ْاألَخ ُذ بِ ْ ِ ِ
صلِ ُح".
َ ْ
اْلَدةْد ْاأل ْ
ج) التةليم عند عبداهلل شكري زركاشي
التةليم عند عبد اهلل شكري زركاشي هو التةليم الذي ةةلم جمدل احلياة .ةؤكد هذا
متاما ،وال ةوجد نشاط فردي غري خاضع للتنظيم ،وكل ذلك
املفهوم على التةليم الشامل ً
حتكده مراقبة اْلودة الشاملة .ةتم تنفيذ جمدل احلياة من خالل التحكم يف الطالب
الكلي من أجل تةليم األمناط الفكرةة والةاطفية واالجتداعية والروحية الستخبارات
20
املتةلدني.
ال ميكن تفسري التةليم على أنه تةليم فقط ،السيدا عن جمرد عدلية التدرةس
والتةلم يف الفصل الدراسي .سوف ةةدل التةليم اْليد بشكل جيد إذا مت تنفيذه
بالكامل .هناك ما ال ةقل عن ستة مكونات أساسية جيب تنفيذها يف الةدلية التةليدية،
21
وهي التدرةس ،والتةيني ،والتةود ،والتدرةب ،واملرافقة واملثالية.
كدا جيادل عبد اهلل شيكري زركاشي بأن التةليم ال ةتم اكتسابه فقط أثناء عدلية
أةضا كل ما نراه ونسدع ونشةر به يف احلياة اليومية 22.التةليم ليس فقط
التةلم ،ولكن ً
أةضا تفاعل الشخص مع حوله إما اجملتدع وإما
من إلقاء املةلم للطالب ،ولكن ً
األصدقاء حوله.
د)القيم األساسية عبداهلل شكري زركاشي

19

Ibid, 35.
Ibid, 114.
21
Wawancara dengan K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, “Menggagas Pendidikan
Berkarakter Ala Gontor”, Majalah Gontor, Edisi 03, Tahun IX, Juli 2011/Rajab-Sya’ban 1432,
21.
22
Abdullah Syukri Zarkasyi, Bekal untuk Pemimpin: Pengalaman Memimpin Gontor,
(Ponorogo: Trimurti Press, 2011), 14.
20
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تستند فكرة عبد اهلل شكري زركاشي للتةليم على القيم األساسية اليت هي فلسفة حياة
مةهد دار السالم كونتور تلخيصها يف األسس اخلدسة .تتكون األسس اخلدسة من
اإلخلاص واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واالعتداد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ والأﺧﻮة اإل سلامية والحر ةة.
. .۳.۳ﻣﺒﺎدئ ﺗﻔﻜﲑ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﻜﺮي زرﻛﺎﺷﻲ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ اﳌﺔﻫﺪي
أ( ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ المةﻫﺪ ي
وﻓﻘﺎ ﻟﺔﺑﺪ الله ﺷﻜﺮي زرﻛﺎﺷﻲ ،ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ المةهدي ﻟﺪةﻩ ﺳﺘﺔ ﻧﻘﺎط مم يزة،
ﻣﻨﻬﺎ (1 23:اﻟﺜﺒﻮت  /ﻧﻈﺎم المﺳﻜﻦ .
 (1اﻟﻂالب ﻛﺪوﺿﻮع يف عدﻟﻴﺔ اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ .
 (3المةهد هو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺔﻟﻴﺪﻳﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ المجتدع وﺗﺪةرﻩ و متارﺳﻪ .
 (1ﺗﻮﺟﻴﻪ المةﻫﺪ ﻟﺘﺔﻟﻴﻢ اﻟﻂالب ةﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻔﻴﺪ ة.
 (9اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ن اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ اﻟﺮ مسي و غير الرسمي .
 (9علاقة الأﺧﻮة اإلسلامﻳﺔ ن مجتﺣﺔا ت في المةهد .
 (9اﻟﺘﺔﻟﻴﻢ المةﻫﺪي اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اإلخلاص واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ والاستقلالﻳﺔ والأخ وة.
 (9ةﻛﻮن ﻣﺪةر ا ملةﻫﺪ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ.
ب) عناصر نظام التةليم املةهدي
يف نظام التةليم املةهدي ،هناك الةناصر اليت ميكن استدامتها بشكل متبادل لتحقيق
النظام التةليدي ،مثل:
 )1األهداف
وفقا بةبد اهلل شكري زركاشي ،فإن اهلدف املثايل لنظام التةليم املةهدي هو تشكيل
شخصية اإلنسان بكل جمدله ،جسده وروحه ،حسه وعقله ،وفكره وعقله .لذلك ميكن
القول أن تةليم اإلنسان ةغطي مجيع اْلوانب اليت ةتم مساعها ومشاهدهتا وشةورها
24
وجتارهبا وتنفيذها الطالب.
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen, 32-33.
Ibid,8.
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23
24

باإلضافة إىل ذلك ،جيادل عبد اهلل شيكري زركاشي بأن اهلدف من نظام التةليم
املةهدي ةشدل أةضاً زرع السلوك األخالقي والةقلي يف جمال الرهبانية الروحية .جيةل من
اس أَنْ َفةُ ُه ْم لِلنَّ ِ
الطالب اإلنتاجية لبةضها البةض وفقا للدبدأَ " :خْي ُر النَّ ِ
اس" ةةىن أفضل
25
الرجال هو مفيد لآلخرةن".
 )1املناهج
عامل التةليم يف املةهد له نظام متكامل ،واملكونات الواردة يف عدلية تنظيم أنشطتها
التةلم والتةليم صةوبة فصلها ،سواء بني املناهج الدراسية وخارجها .يف بةض األحيان
26
ميكن أن ةكون كالمها طبيةة نفس النشاط.
ومع ذلك ،ال ميكن وضةها يف قسم واحد .مثل املهارات املادةة ،ال ةتم تضدني
الفن والرةاضة يف املناهج الدراسية ،ولكن تصبح األنشطة اخلارجة عن املناهج الدراسية.
ةتم ذلك حبيث ميكن للطالب أن ةكونوا أكثر حرةة يف اختيار وتطوةر املواهب وف ًقا
27
لألنشطة احلالية .عادة ما ةتم تصديم املناهج وفقا لربنامج كل املةهد.
ةقام املناهج الدراسية للتةليم املةهدي ملواصلة وتوسيع التةليم األساسي وإعداد
الطالب ليصبحوا أعضاء يف اجملتدع الذةن لدةهم القدرة على إقامة عالقات متبادلة مع
البيئة االجتداعية ،والثقافة ،والطبيةة امحميطة ،وةتوقع تطوةر مهارات إضافية يف عامل
28
الةدل.
ةنقسم املناهج الدراسية يف املةهد إىل الةدةد من جماالت الدراسة ،وهي :اللغة
الةربية ،املدرسة اإلسالمية ،التةليم ،اإلجنليزةة ،الةلوم املؤكدة ،الةلوم الدقيقة ،الةلوم
29
الطبيةية ،الةلوم االجتداعية ،اإلندونسية أو املواطينية.
مت إنشاء تراكيب املناهج املذكورة للوصول إىل هدف مةني .ةتم تأسيس املةرفة
الةربية للطالب من أجل فهم مصادر اإلسالم وخزانة الفكر اإلسالمي .ةتم استخدام
25

Ibid, xvi.
Ibid, 141.
27
Ibid, 142.
28
Ibid, 20.
29
Ibid, 142-143.
26
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اللغة اإلجنليزةة لوسائط االتصال احلدةثة وةتةلم املةرفة الةامة ،حىت الدةن .يف حني ةتم
تنظيم املناهج الدراسية اإلسالمية ،والةلوم الةامة تدخل فيه الةلوم الدقيقة والةلوم
الطبيةية والةلوم االجتداعية ,حبيث ةكون لدى الطالب رؤةة شاملة متكاملة .هتدف
مواضيع اإلندونسية أو املواطنية إىل الطالب لقدرة على فهم وتةيش التقاليد والثقافة
والقيم النبيلة املوروثة من األمة اإلندونيسية .املواد التةليدية املتوسطة ،لغرس يف النفوس
30
الطالب تثقيف ،وهو أغلى استثدار يف احلياة.
أمهية الروح الرتبوةة حىت ةكون هناك (على الرغم من اْلدل رمبا) حجة مفادها أن
أعلى سياسة هي سياسة التةليم ،ألهنا تشري إىل الغرض األساسي للتةليم نفسه ،أي
31
لتشكيل شخصية إنسانية متكاملة.
 )3طرةقة التدرةس
الطرق هي الوسيلة املستخدمة للدةلدني لتوصيل الدروس .يف التةليم املةهدي هناك
طرق التدرةس اليت ميكن تطبيقها ،مثل طرةقة امحماضرة واملدارسة والتظاهر ،السؤال
واْلواب ،والواجب .ولكن يف درس واحد ليس فقط باستخدام طرةقة واحدة فقط،
ميكنه استخدام طرةقتني أو أكثر ،واليت تكدل بةضها البةض .كدا أن طرق التدرةس
جمهزة بوسائل استخدام متوسطة مع اختالفات متنوعة مثل خمتربات البيولوجيا وخمتربات
32
اللغة واللوحات البيضاء وغري ذلك.
 )1املةلدون
يف نظام التةليم املةهدي هذا هو الشيء مهم .املةلدون هم املدثلون الذةن ةنتقلون من
أجل حتقيق نظام التةليم .مثل شيخ ومةلم أو املةلدة الذةن ةسامهون يف نقل الةلوم اىل
طالهبم .يف واحدة من فلسفة وشةار التةليم يف مةهد دار السالم كونتور ةذكر "الطرةقة

30

Ibid, 143.
Ibid, 144.
32
Ibid, 144-145.
31
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أهم من املادة ،ولكن املدرس أهم من الطرةقة ،بل روح املدرس أهم من املدرس
نفسه".33
 )9املتةلدني
املتةلدني يف التةليم املةهدي هي كل اإلنسان الذي ةسةى بصدق املةرفة يف املدرسة
الداخلية لتوفري الدنيوةة واألخراوةة ،واألوراق املالية عندما ةغرق مباشرة إىل اجملتدع .جاء
34
الطالب إىل املةهد مع شةار "إن أرةد إىل اإلصالح".
 )9املرافق التةليدية
احدا من التةليم ال ةقل أمهية .يف كثري من األحيان
عنصرا و ً
تشدل املرافق التةليدية ً
أةضا ً
تةطلت عدلية التةليم والتةلم ألن املرافق التةليدية غري كافية .التسهيالت اليت هي أةضا
السدة املديزة للدةهد هي املسجد ،منزل املدةر املةهد ،بيت األساتذ ،املسكن للطالب،
مبىن التةلم ،احلدام  /مرحاض ،املطبخ ،املطةام ،مكتبة الدةواين ،ومركز األمن .وأن مرافق
35
الدعم كدكدل هي قاعة االجتداعات والقاعة الرةاضية واملخترب.
 )9األنظدة
ال ميكن فصل حياة الطالب يف املةهد اليت حتدث ملدة  11ساعة من االنضباط الذي
ةقوم على قيم وتةاليم املةهدةة .لذلك جيب أن ةكون هناك بةض القواعد اليت تدعم
الطالب ليبقوا سلوًكا منضبطًا طوال حياهتم .يف السيطرة التأدةبية للطالب ،هناك نظام
يف بةض اْلوانب اليت تغطيها يف الةبودةة ،واألخالق ،والتةلم ،وأخالقيات الةدل،
والةربية واإلجنليزةة الناطقة ،واملالبس ،والتغيب ،وغري ذلك .وةهدف وجود هذا
االنضباط باعتباره السيطرة التأدةبية إىل تثقيف منط ذكاء الطالب ،إما فكرةا وعاطفيا
36
واجتداعيا وروحيا.

33

Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005), 105.
34
Ibid, 103.
35
Abdullah Syukri, Manajemen, 190-193.
36
Ibid, 114.
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 . ٤ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
استنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل مالحظات والوثائق كدا هو موضح
يف الفصل الثالث ونتائج حتليل البيانات يف الفصل الرابع عن نظام التةليم املةهدي عند
عبد اهلل شكري زركاشي ،والنتائج من هذا البحث إن أساس أفكار عبد اهلل شكري
زركاشي يف نظام التةليم املةهدي ةشدل :قيم فرتة يف منظور الفلسفة الرتبوةة اليت تنقسم
إىل البةد األساسي والبةد الوظيفي والبةد الثقايف ,أساس التةليم املةهدي "الْ ُد َحافَظَةُ
الصالِ ِح و ْاألَخ ُذ بِ ْ ِ ِ
ِ
َصلِ ُح" ,التةليم عند عبد اهلل شكري زركاشي
َعلَى الْ َقد ِْْي َّ َ ْ
اْلَدةْد ْاأل ْ
الذي ةةلّم جمدل احلياة ,القيم األساسية اليت تتكون من اإلخالص والبساطة واالعتداد
على النفس واألخوة اإلسالمية واحلرةة .ةنقسم مبادئ األفكار عبداهلل شكري زركاشي
يف نظام التةليم املةهدي إىل قسدني ،مها( :أ) خصائص نظام التةليم وعناصر نظام
التةليم املةهدي.
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