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امللخص

يعترب التعليم الديين التقليدي احلر مباليزاي رمزا من الرموز الرتاثية والدينية .وقد قدمت مدارسه عرب اترخيها خدمات جليلة للمجتمع،
وأدت أدوارا عديدة لألمة املاليوية ،منها التعليمي والرتبوي ،واالجتماعي ،والديين ،واحلفاظ على الرتاث والثقافة املاليوية .لكن هذا
التعليم شهد تغريا كبريا بتغيري مسار احلضارة يف البلد من البداايت إىل اإلزدهار والتطور ،وانتهاء ابالنكماش والركود ،حيث انتقل
من دراسة األصول العلمية إىل االقتصار على املختصرات وحلواشي ،ومن املعرفة املتطورة املبنية على االجتهاد إىل املعلومات الثابتة
يف الكتب واملتون .وبناء على ذلك فإن هذا املقال يقوم بدراسة املشاكل اليت أملت به وأدت به إىل الركود واالحنطاط .كما يهدف
إىل إبراز أسباب ذلك إىل جانب تقدمي االقرتاحات الكافلة للنهوض به .واعتمد املقال يف مجع مواده على املنهج االستقرائي ،حيث
تتبع مواده يف بطون الكتب واجملالت ،ومجعت املعلومات املتعلقة به من هذه املصادر ،كما استعني لتحليل املواد ابملنهج الوصفي
تقريرا للمتغريات والوقائع .واستنتج من هذه الدراسة أن أسباب ختلف التعليم الديين احلر تعود إىل سياسة احملتل الغريب أايم االستعمار،
ابإلضافة إىل اإلقصاء احلكومي له بعد االستقالل .ومما زاد الطني بلة عدم رغبة القائمني عليه بتطويره والقيام إبصالح مدارسه،
ووقوفهم أمام دعوات اإلصالح والنهوض هبا ،وتنظيم الدراسة فيها ،وتطوير مناهجها الدراسية وطرقها التعليمية لتساير العصر،
وأصروا على وجوب البقاء على تلك املناهج التدريسية الضعيفة اليت ال توائم عصر احلضارة والتطور ،وزعموا أن دعوات التجديد
بدعة جديدة ،حيمل لواءها املعادون للمدارس األصيلة ،واعتربوها وسيلة للنيل من مدارسهم ،ورفضوا بكل قوة ،أي حماولة هتدف
إىل اإلصالح والتجديد يف املناهج ،ويعتربوهنا ذنبا ال يغتفر .ويقرتح املقال للنهوض به االعتماد على الدعم احلكومي املادي واملعنوي،
وقبل ذلك القيام إبصالح نظاميه؛ اإلداري والتعليمي ،وحتديث مصادر دروسه وتنقيحها واإلضافة إليها ،عالوة على ذلك كله
تكوين كوادره التعليمية وتدريبهم ،واالعتماد على الوسائل التعليمية املعاصرة يف العملية التعلمية التعليمية ،كما يوصي على واالنفتاح
على العلوم العصرية واللغات األجنبية ،واالهتمام بكتب البحوث العلمية ،وتدريس القضااي املعاصرة.

مفاتيح البحث:
التعليم التقليدي ،التطور التكنولوجي ،ماليزاي.
Cite This Article:
Al-Hassan Lahbabi Muhammad & Daud Ismail & Roslan Ab Rahman. 2018. Mustaqbal al-ta‘lim al-dini al-taqlidi alhurr bi al-Maliziya fi dhill al-taqaddum al-hadari wa al-tatawwur al-tiknulugi fi al-bilad. BITARA International
Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 1(4): 20-31.

Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia.

1

Coressponding Author:
Roslan Ab Rahman, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300 Kuala Nerus, Terengganu, Malaysia.
Email: roslansbr@unisza.edu.my
20

BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences
Volume 1, Issue 2, 2018

املقدمة
بفضل التعليم الديين التقليدي احلر ومؤسساته ،استطاع املاليويون أن حيافظوا على دينهم وقيمهم ،من خالل قيام شيوخها األجالء
برتبية الولدان على األخالق احلميدة ،وتوعية الناس ،وتعليمهم أمور دينهم ،وحثهم على التمسك ابلقرآن والسنة ،وخاصة إابن
االحتالل الربيطاين الذي جثم على البلد قسطا من الزمان .وهذا التعليم مازال موجودا إىل اآلن ،يقاوم مناخ احلداثة والعصرنة ،ولقد
مر مبراحل خمتلفة تعرض فيها للمد واجلزر ،فازدهر حينا من الزمان ،وأصيب ابجلمود واالحنطاط قسطا من الدهر ،واندثرت بعض
مؤسساته ،وذوى غصن البعض منها ،وتراجع دور ما تبقى منها حتت ضغط جمموعة من العوامل ،كاالستعمار الذي حاصرها وضيق
عليها ،واملدارس العصرية اليت زامحتها ،واحلكومات املتعاقبة بعد االستقالل اليت مل هتتم هبا ،وفضلت عليها املدارس احلديثة ،والتحول
احلضاري الكبري الذي اجتاح العامل أبسره ،عالوة على بعض الشيوخ لتلك املدارس ،الذين يستعملون يف الدراسة منهجا تربواي مورواث،
جتاوزه الزمان ،ويصرون على وجوب البقاء على املناهج التعليمية القدمية ،ابلرغم من أهنا التالئم هذا العصر ،وحياربون كل صوت
تنادي ابإلصالح والتجديد يف املناهج.
نبذة عن ماليزاي
تقع ماليزاي يف جنوب شرق آسيا ،وتبلغ مساحتها  330ألف كيلو مرت مربع ،ومناخها استوائي دائم األمطار واحلرارة ،لطيف ودافئ
على مدار السنة ،ترتاوح درجة حرارهتا ما بني  21درجة مئوية إىل  32درجة مئوية ،وهي دولة ملكية احتادية فدرالية ،تتشكل من
شطرين منفصلني ببحر الصيين اجلنويب ،ومها ماليزاي الغربية اليت حتدها مشاال سنغافورة ،وجنواب اتيالند ،وشرقا جزيرة سومطرة ،وغراب
البحر الصيين .وماليزاي الشرقية اليت تقع على جزيرة بورنيو وتتشارك احلدود مع بروين وإندونيسيا ،تضم ماليزاي عددا كثريا من اجلزر.
ويتألف الشطر الغريب من اثنيت عشرة والية ،تتفاوت فيما بينها من حيث املساحة والسكان وأعراقهم ،أما الشطر الشرقي فيتكون
من واليتني كبريتني ،مها سرواك وصباح .وقد بلغ عدد سكان ماليزاي سنة  2010حوايل  28مليوان و 334ألف نسمة ،وينتمون إىل
أعراق متعددة ،ذات لغات وأداين وثقافات خمتلفة ،وأهم هذه األعراق ثالثة :املاليو ،والصينيون ،واهلنود .وأكرب الفئات عددا من
هذه األعراق هم املاليو ،وهم سكان البالد األصليون ،ويشكلون حوايل  ٪67,4من السكان ،ويدينون ابإلسالم السين على املذهب
الشافعي .بينما تبلغ نسبة الصينيني  ٪26,6واهلنود  ٪7,3وهؤالء جيء هبم من قبل احملتلني إابن االحتالل ،للعمل يف الزراعة
واملطاط .أما األذاين املوجودة يف ماليزاي غري اإلسالم فهي :البوذية ،ويدين هبا أغلبية الصينيني .واملسيحية ،ويدين هبا بعض الصينيني
مع عدد ال أبس به من اهلنود .واهلندوسية ،ويتبعها معظم اهلنود .وهناك أداين تقليدية صينية أخرى كالكنفوشيوسية ،والطاوية.
ويضاف إىل هؤالء األعراق العرب الذين وصلوا ماليزاي فيما مضى (إمساعيل  )13 - 12 :2004و ((Mohammad 2005:3
.Redzuan Othman,
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وصل اإلسالم منطقة جنوب شرق آسيا عموما ،ومنها ماليزاي ،عن طريق جتار العرب ودعاهتم ،الذين كانوا يرتددون إىل
األرخبيل املاليوي بني الفينة واألخرى ،ألجل التجارة والدعوة ،وكان ذلك يف أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث اهلجريني"
(مؤنس ،حسني  )380 :1987و (الطنطاوي  )106 :1992و (حسن حممد كمال .)418 - 410 :1997
مواكبة ماليزاي للحضارة العمرانية والصناعية والتكنولوجية
اهتمت ماليزاي ابلعلوم العصرية ،وواكبت احلضارة بنشاط ومهة ملحوظتني ،فكان هلا حظا وافرا من احلضارة العمرانية والتكنولوجية يف
شىت اجملاالت ،إذ مل أتت جتربة ماليزاي احلضارية والتكنولوجية واالقتصادية وصناعيا من فراغ ،بقدر ما هي نتاج جهد وأدب القيادة
املاليزية .لقد استفادت من الدول الناهضة حضاراي واقتصاداي وتكنولوجيا ،وخاصة الياابن ،اليت اختذهتا مثاال هلا واحتذت هبا،
وسارت على هنجها ،فأصبحت دولة متقدمة يف اجملاالت؛ االقتصادية واحلضارية والصناعية( .حممد يعقوب وآخرون 120 :2015

–  )131و (اندية .)186 - 155 :2012
مفهوم التعليم الديين التقليدي احلر
هو التعليم املتوارث عن اآلابء واألجداد ،والذي كانت تعقد حلقاته ابلكتاتيب واملساجد والزوااي والعتيقات والفناديق وغريها...
ويوصف ابلتقليدي ملنسوبه إىل التقليد مبعىن القدمي .جاء يف املعجم العريب األساسي ما نصه" :تقليدي :منسوب إىل التقليد أو
التقاليد ،ورجل تقل يدي :متمسك ابلقدمي ،وصناعة تقليدية :تعكس تراث اآلابء واألجداد ،وتقليدية :نزعة ترمي إىل االستمساك
ابملاضي ومعارضة التطور والتجديد" (مجاعة من كبار اللغويني العرب .)1003 :1988
للتعليم التقليدي أوصاف أخرى حسب كل بلد أو قطر ،فيوصف ابألصيل؛ هكذا :التعليم األصيل ،ألصالته وعراقته وثبوته
ورسوخه وجتذره( .ابن منظور 1301ه )155:وابلعتيق؛ هكذا :التعليم العتيق؛ أي الكرمي ،والقدمي ،واجلميل ،يقال :فرس عتيق؛ أي
الكرمي الرائع ،والبيت العتيق؛ أي الكعبة املشرفة ،ومسيت كذلك لقدمها ،ألهنا أول بيت وضع للناس ،وامرأة عاتقة؛ أي مجيلة( .
أشوخي  .)5-4 :2015وابلديين؛ هكذا :التعليم الديين ،وابلشرعي؛ هكذا :التعليم الشرعي ،منسوب إىل الدين والشرع ،وتعلقه
هبما ،وذلك لكون املواد والفنون اليت تدرس فيه دينية وشرعية فقط ،أو لكون غالبيتها كذلك.
حملة عن التعليم الديين التقليدي احلر مباليزاي
للتعليم الديين التقليدي يف العامل اإلسالمي  -ومنه ماليزاي  -امتداد طبيعي لنظام التعليم يف أول مؤسسة إسالمية ظهرت على وجه
األرض ،وهي مدرس ة ةةة دار األرقم بن أيب األرقم يف مكة املكرمة ،حيث كان نلس النهللا ص ة ةةلى يف عليه وس ة ةةلم يف دار األرقم وحوله
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املسلمون يعلمهم دينهم ويزكيهم .ووريث شرعي للتعليم السائد ابملدينة املنورة بعد أن هاجر إليها النهللا صلى يف عليه وسلم واستقر
هبا( .جي ،دون اتريخ.)24 - 17 :
لقد بدأ التعليم الديين يف االزدهار واالنتش ة ةةار حول ربوع األرخبيل املاليوي عامة ،وماليزاي خاص ة ةةة منذ وص ة ةةول اإلس ة ةةالم إىل
هذه الرقعة النائية والشةةاسةةعة ،وبدأت طبيعة احلياة الفكرية والثقافية لشةةعوب املنطقة برمتها تتغري ،من سةةيء إىل حسةةن ،ومن حسةةن
إىل أحس ةةن ،بفض ةةل ان تش ةةار هذا التعليم ،الذي حرر عقول الناس من أتثري الدايانت الش ةةركية الوافدة من اهلند ،كالبوذية واهلندوكية،
اليت كانت تدين هبا شعوب املنطقة ،وأخذ جنم تلك الدايانت يف األفول شيئا فشيئا ،واختفت معها اللغة السنسكريتية السائدة يف
املنطقة آنذاك (.)Abdulla Jusoh 1990: 5-7
وكانت منازل العلماء يف بداية األمر هي املؤس ة ة ة ة ة ة ةسة ة ة ة ة ة ةةات التعليمية ،اليت تدرس فيها مبادد اللغة العربية ،واملعلوم من الدين
ابلض ةةرورة ،والقرآن الكرمي ،ومبرور الزمان مع ازدايد الناس مل يعد تتس ةةع تلك البيوت الص ةةغرية للتجمع وإلقاء الدروس ،فأنش ةةأ اجملتمع
مص ةةليات ومس ةةاجد لتكون مقرا الجتماعاهتم اليت يناقش ةةون فيها أمور دينهم ،وما اس ةةتجد من ش ةةؤون حياهتم ،ولتلقي العلم ،إض ةةافة
إىل أداء الصلوات اخلمس واجلُمع (شلهللا  )153 :1983و (سوبينيت  :1971ـ.)46 - 41

ويف القرن التاسع عشر ظهرت مؤسسات تعليمية دينية يف ماليزاي ،وخاصة يف والييت ترجنانو وقدح ،وابألخص يف والية كلننت

اليت كثر فيها هذا النوع من املؤس ةس ةةات ،وانتش ةةر يف مجيع أرجائها .ويطلق عليها اس ةةم"الفوندوق" .ولقد أس ةةهمت يف محاية وص ةةقل
اجملتمع املاليوي قدميا وحديثا ،مبا تقوم به من أدوار تربوية وتعليمية واجتماعية .ويعد التعليم الذي تقدمه للمجتمع حمص ة ة ةةنا للس ة ة ةةان
من حيث األداء اللغوي ،وللفكر من حيث س ة ة ة ة ةةالمة العقيدة ،وللروح من حيث البناء الس ة ة ة ة ةةليم .لكن هذا النوع من املدارس عرف
منافس ة ة ة ةةة ش ة ة ة ةةديدة من قبل الوس ة ة ة ةةائل التعليمية األخرى املتطورة ،كاملدارس احلديثة ،والفض ة ة ة ةةائيات التعليمية ،والش ة ة ة ةةبكة العنكبوتية،
واألدوات التدريسية املعاصرة .مما أدى إىل تراجعه نسبيا من حيث قلة رواده ،وضعف املتخصصني يف التدريس فيه ،من حيث عدم
مواكبتهم للتطور التقين العلمي املعاصر( .عبد الغين يعقوب فطاين  )320 - 318 :2008و(حممد زاهريي .)293 :1996
نظام التعليم الديين التقليدي احلر مباليزاي
إن النظام الدراسي يف املدارس الدينية التقليدية مباليزاي ،بشكل عام يكاد يكون متحدا يف عمومه ،إال أنه خيتلف يف بعض اخلصوصيات
اليت تتميز هبا كل مدرسة عن غريها ،فمن حيث االحتاد ند الباحث أنه نظام عريق تراثي ،يعتمد على التلقي املباشر من الشيخ،
واملذاكرة واملراجعة ،ويعتمد يف العملية التعليمية والرتبوية على النظم واملناهج والطرق التقليدية ،وتدرس فيها علوم دينية ،ولسانية،
واترخيية ،ويبدأ العام الدراسي فيه يف السادس عشر من شوال يف كل سنة ،وال تتوقف فيه الدراسة إال يف عطل رمسية ،حيددها التقومي
الدراسي التايل:
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اترخيها

عدد أايمها

نوع العطلة

عيد األضحى

مخسة عشر يوما

عيد املولد

مخسة عشر يوما

ذكرى اإلسراء واملعراج

يومان

أسبوعية

يوم اجلمعة

يوم كامل

سنوية

 15من شهر شعبان

شهران

دينية

وهو نظام روحاين كذلك ،يهدف إىل بناء شخصية مسلمة لطالب العلم ،يعرف احلق من الباطل ،واحلالل عن احلرام ،واخلوف
من يف ،ويعرف أن ما حيمله من العلم واملعرفة يف صدره إمنا هو تركة األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وأنه هبذا العلم يستحق أن
يكون خادماً وسيداً لقومه ،أكثر من كونه نظاما شكليا اهلدف منه احلصول على بعض الشهادات واملناصب اإلدارية والعلمية
(كورت  .)39 - 38 :2012إن جل املدارس الدينية التقليدية مباليزاي فيها قسمان:
األول :القسم العمومي ،وتلقى فيه دروس الوعظ واإلرشاد ،اليت دأب عليها شيوخ املدرسة على إلقائها يف املسجد ،لكبار
السن من الشيوخ والعجائز املقيمني يف الفوندوق ،ولعموم من أراد التفقه يف دين يف من عوام قرى اجملاورة للمدرسة ،الذين مل يسعفهم
وقتهم لاللتزام ابلنظام التعليمي يف املدرسة .وتتمحور هذه الدروس حول التصوف والفقه والعقيدة ليس إال .واهلدف منها ربط الناس
بدينهم ،وتنقية عقائدهم من الشرك ،وتصحيح معامالهتم ،وترسيخ اخللق احلميدة يف نفوسهم ،وتوفري احلد األدىن من العلم( .حممد
زاهريي .)144 :1996
الثاين القسم اخلصوصي ،وهو تعليم موجه لطلبة العلم ،املقيمني يف املدرسة ،وهو خاضع لنظام حمكم من املناهج الدراسية،
اليت يتلقاها الطالب يف املدرسة ،ويشمل املنهاج ،واملواد الدراسية ،والكتب املعتمدة ،وطرق التدريس ،وخيضع الطلبة يف هذا القسم
إىل قوانني حمكمة؛ لضمان السري احلسن للنظام ابملدرسة ،كالتزام الطالب حضور حلقات العلم ودروسه ،واملداومة على حضور
جمالس الذكر وقراءة ايسني ،إنه نظام يعتمد على دراسة توجيهية من الشيخ مباشرة للطالب (كورت .)19 :2012
أما العملية التعليمية والرتبوية يف هذا القسم فتعتمد على النظام التقليدي احللقي ،اخلاضع لنظام حمكم من املناهج الدراسية،
اليت يتلقاها الطالب فيها ،غري أن هذا التعليم مل يكن واضح املعامل ،من حيث املدة الزمنية ،وال املراحل الدراسية املعروفة يف املدارس
العصرية ،وال يشرتط فيمن يريد متابعة الدراسة فيه ،إال شرط واحد ،وهو أن يكون ملما ابحلرف اجلاوي ،كتابة وقراءة ،لذا ال غرو
أن جتد يف هذا القسم ،طالاب متباينني يف العمر ،شبااب ذوي العشرين سنة ،وايفعني ذوي الثالثني ،وغلماان ذوي اخلمس عشرة،
نلسون جنبا إىل جنب ،يف حلقة واحدة ،وابستطاعة طالب العلم أن يلتحق هبذا القسم يف أي مرحلة من مراحل العمر ،ال مينعه
من التعلم حداثة سن ،وال شيخوخة ،وله أن ميكث يف رحاب املدرسة ما شاء من السنني ،حىت وإن أكمل دراسة الفنون واملتون
املدروسة يف الفوندوق ،كما له أن خيتار احللقة اليت يشاء ،واملواد الدراسية ،والكتب املقررة ،واحلصص الدراسية املناسبة ملستواه،
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وابملقابل للطالب كذلك أن ينسحب من املدرسة مىت شاء إىل مدرسة أخرى ،أو أن يغادرها هنائيا ملباشرة شؤونه وتدبري أموره.
(الندوي  )69 - 66 :1995و (كباشي .)137 :2003
أما الفنون املدروسة يف هذا القسم فهي العلوم السائدة ابملدارس الدينية التقليدية ابألرخبيل املاليوي عموما ،املتمثلة يف العلوم
النقلية؛ كالتوحيد ،والفقه وأصوله ،والتفسري وعلومه ،واحلديث وعلومه .والعلوم اللسانية؛ كالنحو ،والصرف ،والبالغة ،والعلوم العقلية؛
كالت اريخ والسري ،واملنطق ،واألخالق ،والتصوف ،ومل تعرف املدرسة يف منهجها التعليمي نظام التخصصات ،بل كان قائما على
أسلوب تنوع العلوم ،ما بني النقلية والعقلية ،إال فيما يتعلق بتخصيص املذهب الشافعي يف دراسة الفقه ،ابعتباره املذهب الرمسي
للبلد ،والعقيدة األشعرية لكوهنا العقيدة السائدة يف املنطقة أبسرها ،والتصوف السين الذي انل العناية القصوى من قبل شيوخ مدارس
الفوندوق ،واملقررات الدراسية يف هذا النوع من التعليم تراثية ،معظمها ابللغة العربية ،والباقية منها ابللغة املاليوية وابحلرف اجلاوي.
(كباشي  )143 - 138 :2003و (عبد الغين.)320 – 315 :2007،
وابلرغم من عدم حتديد املراحل التعليمية يف هذا القسم ،إال أن إمعان النظر يف الكتب املقررة على الطالب املنتسبني إليه،
وترتيبها من السهل إىل الصعب ،ومن البسيط إىل املعقد ،ما يدل على تقسيم الدراسة حسب املراحل املعروفة يف املدارس احلديثة،
وهي األوىل أو االبتدائية ،واإلعدادية أو املتوسطة ،والثانوية أو العالية ،فطالب النحو والصرف والفقه  -مثال  -مير يف دراسته لتلك
املتون هبذه املراحل التالية:
املةةرحةلة االبةتةةدائية :يةبةةدأها الطةالب حبفظ منت األجرومية يف النحو ،ومنت البناء يف الصرف ،ومنت الغاية والتقريب يف الفقه،
حفظا متقنا ،وبعد أن يتم حفظها وعرضها على الشيخ ،يسمح له بتعلمها وتلقيها( .الندوي .)69 - 66 :1995
امل ةةرحلة املةتةةوسطة :يةمر فيةةها الطةةالب عةةلى عةةدة م ةواد حمةةتلفة ،ويةةقوم فيةةها بةتلقي بعةضا مةةن املتون العلمية اجلديدة ،وتعلم
الكتب الكبرية ،اليت تساهم يف تكوينه تكوينا علميا ،فيدرس يف مادة النحو كتابني البن هشام األنصاري؛ قطر الندى وبل الصدى،
وشذور الذهب .كما يدرس يف مادة الصرف ،منت العزي يف التصريف بشرح الكيالين على العزي ،أما يف مادة الفقه؛ فيدرس فيها
اإلقناع يف حل ألفاظ ابن شجاع ،لشمس الدين بن أمحد الشربيين (عبد اخلالق .)166 :1966
امل ة ةةرحلة العلية ة ةةا :يف هةذه املرح ة ةةلة ي ة ةةدرس الطال ة ةةب الفن ة ةةون العلمي ة ةةة املتن ة ةةوعة العل ة ةةيا ،ابملتةةون الصاعدة ،وابملطوالت من املراجع
وأمهات الكتب ،ففي مادة النحو يدرس ألفية ابن مالك ،ويستعني على فهم هذه املنظمومة بعدة شروح ،كشرح ابن عقيل على
األلفية ،وشرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،وشرح املكودي على ألفية ابن مالك .ويدرس يف مادة الصرف كتاب شذا العرف يف
فن الصرف؛ للشيخ أمحد بن حممد احلمالوي ،ومراح األرواح يف علم الصرف ،للشيخ أمحد بن علي بن مسعود ،بشرح الشيخ مشس
الدين أمحد املعروف بديكنقوز ،ويف الفقه يدرس ويطالع عدة كتب أمهها :منهاج الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي ،بعدة شروح،
أمهها :االبتهاج يف شرح املنهاج لإلمام تقي الدين السبكي ،والسراج الوهاج لإلمام الزملكاين ،وكايف احملتاج شرح املنهاج لإلمام
األسنوي (كباشي .)138 :2003
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طرق التدريس ابملدارس الدينية التقليدية مباليزاي
لقد اهتمت املدرسة الدينية التقليدية يف ماليزاي ابجلانب التعليمي كما اهتمت ابجلانب الرتبوي ،لذا فالطريقة املتبعة يف التدريس هبا،
والفنون العلمية املدروسة فيها ،مل ختتلف كثريا عن الطرق التعليمية وما يدرسه طلبة العلم من العلوم يف تلك املدارس ،خصوصا يف
التعليم ابلنظامني؛ العمومي والنظامي ،وما تقرر على الطلبة من الكتب يف هذه املدرسة ،هي الكتب نفسها السائدة يف املراكز
التعليمية ابألرخبيل املاليوي.
التعلُّمية ابملدارس الدينية التقليدية ،إليصال املعلومة إىل ذهن الدارس ،وإفادة الطالب
إن الطريقة املعتمدة يف العملية ْ
التعليمية َ

حكمة أو حكما شرعيا ،هلي تلك الطريقة القدمية املوروثة عن األقدمني ،وال ختتلف عن طريقة عموم املشارقة اليت تعتمد على حفظ
بعض املتون ،واملفردات العربية ،والتلقني والتلقي واإللقاء ومناقشة الدرس ،وتصفح نصوص املدوانت واملنظومات التعليمية ابلشرح
والتوضيح ،وذلك من خالل إيراد املسائل والقضااي واألفكار واستعراضها أثناء الدرس ،واستحضار كل أقوال العلماء يف كل مسألة
معينة ،وخاصة يف الفقه والتصوف والعقيدة .ويتم إلقاء الدروس يف احللقات ،حيث نلس الشيخ مستندا إىل احلائط وحوله جمموعة
من الطلبة نلسون على البسط ،ويستمعون إىل الدرس بتفان ،وأبيديهم كتب ،وكراسات ،وأقالم ،يقيدون هبا الفوائد ويودعوهنا تلك
الكراسات ،ويرتمجون الكلمات والعبارات الصعبة من اللغة العربية إىل لغتهم األم .وتنطلق حصص الدروس من كتاب معني يف املادة
املدروسة ،وتكون طريقة إلقاء الدرس ابللغة املاليوية ،املمزوجة ابللغة العربية الفصحى أحياان( .حممد زاهريي  )144 :1996و
(عثمان .)165 - 2011:131
االعرتاضات القائمة يف وجه النظام التعليمي التقليدي مباليزاي
قبل احلديث عن هذه االعرتاضات ،ال بد من ذكر فضل هذا التعليم وإنابياته ،فأقول :للتعليم الديين التقليدي فضل كبري ال ينسى،
جتاه الدين ،واجملتمع ،والوطن ،واألخالق ،واللغة العربية ،والعلوم الشرعية .فقد كانت مدارسه صمام األمان واألمن هلذه األمة،
بدفاعها عن ثوابتها الدينية والوطنية ،وحمافظتها عن هويتها اإلسالمية ،وتراثها العلمي والثقايف واحلضاري ،كما كانت ملجئا وحصنا
آمنا للشباب من التطرف ،والتغريب ،واألفكار الوافدة خارج احلدود ،ومن كل احنرافات ،وخاصة أايم االحتالل الربيطاين ملاليزاي،
الذي كان يسعى لطمس هوية األمة املاليوية ودينها وثقافتها وحضارهتا ،وذلك بنشرها الوسطية واالعتدال يف اجملتمع املاليوي ،عن
طريق احللقات التعليمية ،واجملالس الرتبوية ،اليت تقام داخل أسوارها أويف أروقتها.
إن مما طالته انتقادات املنتقدين يف نظام التعليم التقليدي ومؤسساته وشيوخه وطالبه ما يلي:
 .1التعلةةيم غةري املنظم عةلى النسق الةنافةع ،يف املؤسةسات الةدينية التةقليديةة ،مةن حيةثيات شةةىت .منها :كثرة عدد املتعلمني يف احللقة
الواحدة ،وعدم الرتتيب ،وعدم مراعاة الفروق الفردية واألعمار بني املتعلمني ،حيث جتد يف بعض تلك املؤسسات الغالم ابن
الثانية عشرة سنة ،والشاب ابن العشرين ،والكهل ابن الثالثني ،ورمبا نلس التلميذ إىل جانب الطالب ،والصغري إىل جانب
الكبري ،واملبتدد جبانب املنتهي ،يف حلقة واحدة( .كباشي .)137 - 136 :2003
 .2غيةاب تطبةةيق نظةام االمتحاانت يف الةمنظومة التعليمية يف ُج ِّل مؤسسات التعليم التقليدي ،اليت توضح مستوى الطالب،
وتؤهله إىل مستوى أعلى إن استحقه ،ويتميز هبا الطالب اجملتهد عن الطالب الكسول( .حممد زاهريي .)287 :1996
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 .3عةةدم تةحةةديد امل ةراحل التعليمية وأط ةوارها اليت بقيت مفتوحة على مصراعيها ،فيبقى الطالب سنوات كثرية يف املدرسة دون
جدوى ،أو رمبا يبقى فيها عمره كله.
 .4ط ةةول الفةرتة الةدراسية خةةالل اليوم ،مما يؤخذ على مةعظم املةؤسسات التعلةيمية التقلةيدية ،عدم حتديد املدة الزمانية للدروس،
فتستمر الدراسة اليوم كله ،من بعد صالة الفجر إىل صالة العصر ،وال يتخللها شيء من الراحة ،اللهم ما أخذ لوجبة الغذاء
أو الصالة ،ورمبا تعقد بعض احللقات بعد صالة العشاء ،حسب كل بيئة ،أو قطر ،أو دولة ،أما احلصص الدراسية فتستغرق
اترة ساعة زمنية كاملة ،واترة أخرى أكثر أو أقل من ذلك ،وهذا النظام قد يناسب البعض دون اآلخرين ،وزمنا دون آخر.
 .5االنفةةصام بني املةةناهج الةةدراسية وال ةواقع ،حةةيث جةةاءت تةةلك املنةةاهج قةةاصةةرة ،وغري متفقة مع مشول الشريعة الغراء ،على الرغم
من أهنا قررت مواد قوية يف الفقه والنحو والعقيدة ،إال أهنا مل تقرر مواد تسايرة متطلبات العصر( .سلمة .)86 :1997
 .6تةةدين جةةودة الكةةتب امل ةقةةررة دراستها يف املةةدارس الةةدينيةةة التقلةةيدية ،مةةن حة ةةيث جةةودة ال ةةورق ،والطباعة ،واخلط ،ذلك أن
معظمها مر على أتليفها زمن طويل ،دون أن تنال أي تغيري أو تطوير( .سلمة .)87 :1997
 .7ق ةةلة االنضةةباط وامل ةواظبة مةةن قبل بعةةض الطةةلبة يف املةجةةالس التعةةليمية ،ح ةةيث حيةةضر الطةةالب أحياان ،ويغيب أحياان أخرى
بسبب أو بدونه ،لعدم االهتمام بتسجيل الغياب ،وزجر الغائب بدون سبب معترب.
 .8عشةوائية الةدخةول واخلةروج واالنتةةقال ،ال يلتزم طةلبة مةةؤسسات التعليم التقليدي ابالنضباط والقوانني املؤسساتية ،وخاصة يف
األحوال اآلتية :الغياب عن املؤسسة والرجوع إليها بال إعالم ،ومغادرهتا أو االنتقال منها إىل غريها بال وداع ،والسفر منها
إىل أية وجهة دون استئذان( .كورت .)15 - 14 :2012
 .9االحنةراف من إدراك املقاصد وحتقيق األهداف .لقد احنرفت غالب مناهج التعليم التقليدي ،يف بعض املؤسسات التعليمية
التقليدية عن اجلادة ،إبفراطها يف تعليم لطلبتها التصوف وعلوم اآللة ،وخاصة فين النحو والصرف ،دون تسخريها ملا وضعت
هلا ،مع التفريط يف تعليمهم علوم الغاية ،وخاصة علمي احلديث والتفسري( .حممد زاهريي .)281 :1996
 .10الرتكيز على جانب احلفظ والتلقني أكثر ،وإغفال النشاطات األخرى املؤدية إىل سرعة الفهم مثل كتابة البحوث العلمية ،وفتح
ابب املناقشة واملداخالت واحلوارات ،أثناء الدرس ،واالستفادة من طرق التدريس احلديثة ،مما يؤدي إىل إضعاف قدرات
الطالب العقلية على التفكري السليم ،واالستنباط الصحيح ،ونعله عنصرا سلبيا ،يسمع ما يلقى إليه ليس إال (سلمة :1997
.)88
 .11اجل ةةمود والتعصب للةةقدمي ،مةةن خةةصائص املةةؤسسات الدينية التقليدية تربيةُ أبنائها املتعلمني فيها على اجلمود ،والتمسك
ابلقدمي ،والتعصب للمذاهب الفقهية والعقدية املدروسة يف املؤسسة ،والسائدة يف القطر ،وحماربة كل جديد ،وقلما جتد طلبتها
يقبلون شيئا مغايرا ملا تربوا عنه يف أسوار مدارسهم ،وما مسعوه من مشاخيهم.
 .12االنع ةزال ،من سةمةات شةةيوخ مؤسسات الةةتعليم التقليدي وطةةالهبا قةديةما االنعزال ،والتقوقع على النفس ،جتدهم يعيشون يف
اجملتمع ،لكن قلما جتده م يتفاعلون مع مشاكله ،وما زال البعض منهم يف هذا العصر تغلب عليه تلك الصفة االنعزالية،
والبعض اآلخر قد تغريت ظروفه وأحواله شيئا ما ،يف اآلونة األخرية( .حممد زاهريي)284 :1996 :
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 .13االنةغةالق وعةةدم االنفتةاح على العلةوم احلةديثة ،والقةضااي املعاصرة ،واللغات األجنبية ،عالوة على العامل الرقمي ،والشبكة الدولية
للمعلومات ،والتكنولوجية املتقدمة ،والرتكيز فقط على املسائل واألحباث املنفصلة عن الواقع متاما ،كأحكام الرق مثال( .سلمة
.)97 :1997
احللول واالقرتاحات الكافلة ابلنجاح للنهوض ابلتعليم التقليدي احلر
ال بد من إنقاذ هذا النوع من التعليم من براثن النسيان ،واهلالك والتهميش ،واالعتناء هبا عناية الزمة ،ورعاية كاملة ،وتدعيم مركزه
يف اجملتمع ،وإحيائه ليؤدي أدواره املنوطة به ،والقيام ابلنهوض به وتطويره ليساير العصر ،عصر التكنولوجية والعوملة ،من خالل ما
يلي:
أوال :االعرتاف احلكومي به ،وااللتفات إليه .وال يكون ذلك إال إبصالح بناايت مدارسه ،وإغداق املال على ساكنيها،
واإلنفاق عليهم ،عن طريق إجراء راتب شهري على قيميها وموظفيها ،وتقدمي العون املستمر لطلبتها ،عن طريق متوين املنقطعني إليها
ومتويلهم للعكوف على طلب العلم ،وتسليمهم شهادات علمية يف مستواهم ،تؤهلهم للقيام بوظائف تناسبهم يف اجملتمع ،وهتيئة
الوسائل الثقافية النافعة ،وعلى رأسها خزانة جمهزة أبصناف املراجع واملصادر من كل علم ،وأمهات الكتب ،وأشكاهلا؛ من كتب
فكرية وعلمية وأدبية ،فاملكتبة ركن من أركان الدراسة ،وعمود من أعمدهتا الذي يتوقف عليه سري التعلم والتعليم ،فكون الكتاب يف
متناول طالب العلم أعون له على ما هو بصدده من البحث والتنقيب.
اثنيا :ضبط أوقات التعليم .إن ضبط أوقات التعليم للتدريس هلو السياج الوحيد لدفع التداخل بني أوقات الدروس ،وهو املبدأ
العظيم لكل نظام يراد إجراؤه يف توزيع التالمذه ،ومراقبة حضور املدرسني ،وتوقيت مقادير الدروس ،وذلك أن التوقيت للشغل هو
راحة البال للمستقبل ،وتدريب على إعطاء الوقت قيمته من العمر ،ذلك أن األمر الذي يغفل الذاهلون عنه كثريا ،فتضيع عنهم
أزمان عزيزة ،والتلميذ إذا ضمه درس ليس مبؤقت وجاء وقت درسه املوايل له وهو يف الدرس األول تشوش ابله ،وذلك يفيت عنه
الدرسني معا.
اثلثا :تنظيم التعليم ينبغي إخضاع برامج التعليم إىل النظام ،بتقدير فرتة الدراسة بزمن معني ،يقدر ابثنيت عشرة سنة ،للحد من
هدر الوقت واستغراق العمر بني جذران املدارس ،ومن طول املكث واإلقامة يف رحاهبا بال فائدة ،وتشجيع الطلبة على حتصيل العلوم
يف وقت وجيز .وربط املراحل الدراسية ابلزمان ،بدل املقرارات واملتون ،وتقسيمها تقسيما عصراي؛ إىل مراحل أربعة ،كما يف املؤسسات
التعليمية العصرية .ويراعى فيها التدرج يف املعارف واألفكار ،وحتديد املواد واملقررات لكل مرحلة ،ومراعاة الفروق الفردية واألعمار
بني املتمدرسن .ألن ذلك يؤدي إىل مراعاة الطالب اجملتهد والذكي ،من الكسول والضعيف ،وهذا مفيد جدا ،وموافق لقول ابن
مسعود" :ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة" (.مسلم ،بن احلجاج  :2006ة.) 6
رابعا :كبح جتاوزات الطلبة ،وضبط تصرفاهتم يف اخلروج والدخول ،من املدرسة وإليها ،واحلد من غياهبم عن احللقات التعليمية،
ابلرتبية املثالية املبنية على احرتام الوقت ،والتوجيه السليم حنو املستقبل ،وبث التوعية يف الطلبة ،وتقدمي النصح هلم ،وحتبيب العلم
هلم ،وذلك عن طريق إقامة دورات حتسسية ألجل حتبيبهم يف العلم ،وتقديرهم قيمة للوقت ،وتربيتهم على اجلد يف العمل ،وحثهم
28

BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences
Volume 1, Issue 2, 2018

على احرتام قانون املدرسة ،وإطالعهم على خماطر تضييع العمر .بعد هذه اإلرشادات والتنبيهات والتحذيرات ،ال بد من اإلجراءات
التأديبية يف حق املخالفني ،وتفعيل القانون املدرسي وتطبيقه على كل من خالف منهم ،لكن ابتباع التدرج يف هذه اإلجراءات
التأديبية ،فال تعامل املخالفة املرتكبة ألول مرة ،كما تعامل املخالفة املتكررة ،اليت تنم عن إصرار على اخلطأ.
خامسا :تغيري منهجية التعليم ،من التقليدية املوروثة إىل املعاصرة ،وذلك أبن ميزجوا بني األصالة من حيث املواد املقررة،
واملعاصرة من حيث كيفية تلقينها وطريقة تدريسها املالئمة للعصر ،اعتمادا على الوسائل احلديثة ،وأن ال حتشد ذاكرة الطالب بكثرة
احلفظ واالستظهار على حسب الفهم واالبتكار ،وال يكلف ما ال يستطيع حتمله ،وينبغي االبتعاد شيئا ما عن االنكباب على
الكتب الصفراء البالية ،واحلواشي واأللغاز .واالعتماد يف إلقاء الدروس على اللغة العربية بدل اللغة األم للطالب .واالعتناء يف تنمية
تفكري الطالب وبناء العلم لديه على الفهم واحلفظ معا ،وال يغلب أحدمها على اآلخر ،ألهنما مبثابة جناحي طائر لطائب العلم،
والطائر ال يستغين جبناحه عن اآلخر ،وال يستقيم له الطريان إال ابمتدادمها معا ،كذلك الطالب ال يستغين ابحلفظ عن الفهم،
والعكس صحيح.
سادسا :تنقيح املنهج الدراسي وحتقيقه من أخطاء لغوية وحنوية وأسلوبية ،وجتريده مما ال فائدة منه ،من االستطرادات املطولة،
وبعض أبوابه اليت مل تعد مرتبطة ابلعصر ،كأبواب العتق وأم الولد ،واملسائل النادرة الوقوع ،وما شاهبها ،وإعادة كتابته على النمط
احلديث ،ليواكب العصر ومقتضياته وظروفه ،وإضافة علوم مهمة إىل منظومة التعليم التقليدي ،كالتاريخ ،واجلغرافيا ،والرايضيات،
واهلندسة ،والفلك ،والطب وغريها .وإدخال العلوم العصرية يف مناهجه التعليمية ،واالنفتاح على اللغات األجنبية ،وخاصة احلية
منها ،وإتقاهنا إىل جانب اللغة العربية الفصحى ،لكون العلوم الطبيعية ،والدعوة اإلسالمية ،والتكنولوجية احلديثة ،متوقفة عليها.
سابعا :تدريب املعلمني وتكوينهم ،وتنميتهم مهنييا واالهتمام بوضعتهم مل تعد قضية هامشية اثنوية ،بل إهنا قضية ضرورية،
أوجبتها على اجملتمعات التحدايت والتحوالت الكبرية ،اليت جتتاج العامل يف العصر احلديث ،من مستجدات وتغريات سريعة ،تفرض
نفسها على اجملتمعات يف سائر األمصار ،إىل إحداث تغيريات يف املنظومة الرتبوية ،قصد تطويرها وحتسينها ،حىت تواكب العصر،
والتطورات العاملية ،وتساير التقدم احلاصل يف عامل الرتبية والتعليم ،فإىل جانب الصفات العامة واخلاصة اليت نب أن تتوفر يف املعلم،
فإنه حباجة أيضا إىل إعداد خاص يؤهله ويُعده ألداء عمله على أكمل وجه ،حتت إشراف فين خاص؛ أي نب عليه أن مير بفرتة

التدريب العملي لكي يرتقي أبدائه ،ومهاراته وقدراته ،حىت يواكب كل جديد ،ألن إعداده وتنميته مهنيا يعد من أساسيات تطوير

التعليم ،وتكوينه ضروري ألداء رسالته على أحسن وجه وألن العملية التعليمية والرتبوية تعتمد يف حتقيق أهدافها اعتمادا كبريا عليه،
ابعتباره حمور العملية الرتبوية.
اثمنا :االعتماد على الوسائل التعليمية املعاصرة يف العملية التعليمية ،واالنفتاح على العامل الرقمي والصناعة الفضائية والتكنولوجيا
املتقدمة لضمان جناح هذا النوع من التعليم ،ولغرض حتقيق هدف تطويره.
التلخيص
إن التعليم الديين التقليدي مباليزاي يعد جزءا مهما من سلسلة احلركات العلمية والثقافية اإلسالمية يف بالد ماليزاي حيث ال يتجزأ من
ُه ِّوية الشعب املاليوي املسلم .ولقد أدى عرب اترخيه الطويل أدوارا عدة ومهمة ،لفائدة الدين والعلم والوطن واجملتمع ،إال أنه اليوم

خت لف ،وكاد الزمان أن يتجاوزه ،مما يتحتم على اجلهات املسؤولة القيام مبا يلزم إلنقاد هذا التعليم من اخلطر الذي أمل به ،وذلك
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ابلتنسيق مع اجملتمع املدين ،وإبشراك الشيوخ والقائمني على مدارسه يف هذا املشروع اإلصالحي ،وعلى اجلميع وضع اليد يف اليد
وبذل اجلهد ،ومباشرة اإلصالح ،إلعطاء هذا العمل مثرته املنشودة منه ،املتمثلة يف احملافظة على جوهر برامج هذا التعليم،
وخصوصياته ،وطابع مدارسه األصيل ،والنهوض به وتطويره على أسس متينة ،تراعى فيها األصالة واحلداثة من روح املدرسة التقليدية،
ونظام املدرسة العصرية ،وأن ال تستبدل احللقات ابملقاعد ،وال الكتب ابمللخصات ،ذلك أنه ال خيتلف اثنان يف تفوق املدارس
الدينية التقليدية على املدارس العصرية ،تعليما وتربية ،لذا فإن ما تدعو إليه هذه الدراسة تنظيم التعليم التقليدي ،واحملافظة على
إصالته ،وإدخال بعض التحسينات يف منهجيته التعليمية ،وإغناء مناهجه الدراسية دون املساس ببنيتها.
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