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Abstract
Traditional religious education and its schools in Malaysia are a symbol of the country's
cultural and religious symbols. Throughout its history, its schools have played important roles.
Religious, spiritual, educational, cultural and social, it also provided great services to the
Malay community. Such as preserving the Arabic script (Jawi) and the Malay heritage. In spite
of that, this education has ended up in a state of contraction and stagnation since the colonial
days until today, which led to its failure to keep pace with the times in all respects. Accordingly,
this article aims to shed light on the conditions of those schools, know their status in the current
era, and study the problems that their educational system suffers from, in addition to providing
solutions and suggestions for the advancement of these parameters, and the development of
education in them in the style of modern education, by finding and he created several factors
that helped to reform his system, and other factors affecting its modernization and
development.
Keywords: Traditional Education, Contemporary, Style.

امللخص
 وأدت مدارسه عرب اترخيها أدوارا. رمزا من الرموز الثقافية والدينية للبلد،يعد التعليم الديين التقليدي ومدارسه مباليزاي
 كاحملافظة على. كما أهنا قدمت خدمات جليلة للمجتمع املاليوي،مهمة؛ دينية وروحية وتعليمية وثقافية واجتماعية
 وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التعليم قد انتهى به احلال إىل االنكماش.احلرف العريب (اجلاوي) والرتاث املاليوي
 وبناء على ذلك فإن. ما أدى إىل ختلفه عن مواكبة العصر من مجيع النواحي،والركود منذ أايم االستعمار إىل اليوم
 والقيام بدراسة، ومعرفة وضعها يف العصر الراهن،هذا املقال يهدف إىل إلقاء الضوء على أحوال تلكم املدارس
 وتطوير، إضافة إىل تقدمي احللول واالقرتاحات للنهوض هبذه املعلمات،املشاكل اليت يعاين منها نظامها التعليمي
 وعوامل أخرى، من خالل إجياد وخلق عدة عوامل مساعدة إلصالح نظامه،التعليم فيها على منط التعليم العصري
.مؤثرة يف عصرنته وتنميته
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الكلمات الدليلية :التعليم التقليدي  ،النمط  ،املعاصر
التمهيد
يعرتف املهتمون بشأن التعليم الديين التقليدي ،ابألدوار اليت لعيتها املدارس الدينية التقليدية يف العصور اخلوايل.1
ويف الوقت نفسه يتساءل البعض منهم عن دور هذه املدارس يف العصر الراهن؛ عصر التكنولوجية والعوملة ،وعن
مدى تلبيتها لطموحات الشباب .كما يتساءل البعض اآلخر عن مدى حاجة الناس إىل هذا النوع من التعليم الذي
ال يتطور وال ينموا وال يساير عصره ،والذي ما زال يعتمد على النظام التعليمي القدمي املتوارث أاب عن جد ،والذي
أكل الدهر عليه وشرب ،ويهتم ابستذكار الدروس واسرتجاعها ،واستيعاب املتون واملنظومات واملختصرات التعليمية،
بدل فهمها فهما عقالنيا ومرجعيا ،وبعض هذه املنظومات معقدة وصعبة ،بسبب غموض الكلمات واملصطلحات،
واحتوائها على الرموز واأللغاز ،مما يستوجب الرجوع إىل مؤلفات عديدة؛ لشرحها وتقريب فهم معانيها إىل األذهان،
ويعتين ابهلوامش واحلواشي والتقييدات والتعليقات اليت تسيج املتون ،عوض االهتمام ببناء املعرفة وتشكيلها بطريقة
علمية تكوينية عصرية  ،ويغلب يف منظومته التعليمية الكم على الكيف ،ويعول يف أسلوب التدريس على احلفظ
والتلقني ليس إال 2،وهذه مقولة مشهورة عن شيوخ تلكم املعلمات" :احفظ أيتيك الفهم" ،مما ال شك أن هذا
األسلوب ترك فراغا كبريا يف حياة الطالب ابملدارس التقليدية ،وحرمهم من تكوين شخصية علمية مستقلة ،ابلرغم
من تفوقهم العلمي .وبناء على ذلك فإن هذا املقال يهدف إىل النظر فيما آل إليه التعليم الديين التقليدي يف ماليزاي،
وأحوال مدارسه يف العصر الراهن ،عالوة على تقدمي احللول واالقرتاحات لفك املشاكل اليت تعاين منها ،والنهوض
هبا ،وتطوير التعليم فيها على هنج التعليم العصري.
نتائج البحث

استُ ْنتج من هذا البحث أن املدارس الدينية التثليدية ي ماليزاي تعتمد نظاما تعليميا تقليداي قدميا حيتاج إىل
التطوير .وأهنا أدت أدوار مهمة إلفادة اجملتمع املاليوي ،وحافظت على هويته من االنداثر وخاصة أايم االستعمار،

يف األدوار اجملتمعية والنظام الرتبوي ويف العديد من اجلوانب التعليمية نظرا لوحدة األهداف ونوعية التعليم .وتتباينان
يف النظام اإلداري ويف بعض اجلوانب التعليمية األخرى نظرا الختالف العوامل االجتماعية والطبيعة الثقافية يف
املنطقتني .أما ختلف التعليم فيها فتعود أسبابه إىل سياسة احملتل الغريب جتاه مدارسه ،وإىل اإلقصاء احلكومي هلذه
املعلمات بعد االستقالل ،وإىل عدم رغبة القائمني عليها يف تطويره والقيام إبصالح مدارسه .ولقد حان الوقت
1

عبد اهلادي أوانج ،الصراع بني اإلسالم والعلمانية يف ماليزي ،القاهرة :دار الطباعة والنشر اإلسالمية( ،د ،ط) (د ،ت) ص .12

 2ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،حت  :خليل شحادة ،ج ،1
بريوت :دار الفكر( ،د ،ط) 2000م ،ص  .533 - 532بتصرف
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إلصالح هذا النوع من التعليم ،والنهوض به ،وحتسني أوضاع مدارسه ،وتطوير مناهجها الدراسية ،وإعادة نظامها
التعليمي على النمط املعاصر ،حبيث جتمع بني األصالة واملعاصرة يف براجمها التعليمية ،وإدخال التعديالت املناسبة
على أسلوهبا التعليمي ،وتنظيم الدراسة هبا ،وتوفري الدعم املادي هلا ،مما يؤهلها يف أتطري احلياة الدينية والعلمية عن
عل م وبصرية ،ألن العامل اليوم يشهد تطورا متسارعا يف مجيع اجملاالت ،ومنها جمال املعرفة ونشر املعلومات ،وعليه
جيب النهوض ابلتعليم التقليدي ومدارسه ،كي ال يتجاوزها الزمان ،وهذا املقال يساهم يف حتقيق هذا اهلدف املنشود،
من خالل إجياد عاملني أساسني؛ أحدمها يساعد على النهوض به ،والثاين يؤثر يف عصرنته ،ينبغي مراعاهتما أثناء
القيام بتطوير هذا التعليم ،وهيكلة نشاطه العلمي ،ومها:
أوال :العوامل املساعدة على النهوض ابلتعليم التقليدي
تعددت الدعوات املطالبة إبصالح التعليم الديين التقليدي ومدارسه ،منذ االستقالل إىل اليوم ،يف العامل اإلسالمي
ومنه ماليزاي ،إال أهنا قوبلت ابلرفض من طرف احملافظني؛ من شيوخ املدارس .3ذكر ابن عاشور ما يلقاه مصلحوا
التعليم يف شيوخ املدارس الدينية التقليدية ،ووصف مقاومتهم إصالح التعليم ،وشبه كراهيتهم للنظام والقانون
ابلفساد .قائال" :إن الفساد األكرب الذي يلقاه مصلح التعليم يف املعلمني ،هو كراهية النظام ،وكراهية القوانني،
وسوء اإلملام بوجوب العناية ابلتعليم ،وال يرون التعليم إال كيفية واحدة ،هي اليت تعارفوها معتذرين أبن هبا رقى
سلفنا .هذه معذرة املبغضني منهم لإلصالح .فأما املتحذلقون فإن هلم معذرة أخرى ،وهي أن وضع القانون للتعليم
4
يغل يد املعلم ،وحيرمه الفرص اليت يستخدم فيها مواهبه لنهوض التالمذة".
مل ييأس اإلصالحيون يف اإلصالح والنهوض ابلتعليم ،فكرروا نداءاهتم لعلها جتد آذاان صاغية ،فاستجاب
بعض الشيوخ يف بعض الدول اإلسالمية ،ومنها ماليزاي  ،فتحولت مدارسهم من نظام الفوندوق إىل معاهد احلديثة
واملدارس الدينية ،فتكفلت اإلدارات الدينية واملؤسسات اإلسالمية يف الوالايت املاليزية ابلسهر على تسيريها،
واإلشراف عليها ،غري أهنا مل تؤسس على أسس متينة ،يف املناهج واملقررات ،وضعف أطرها التعليمية ،وأصر البعض
اآلخر على البقاء على النظام القدمي ،فبقيت مدارسهم متخلفة وجتاوزها الزمان 5.ويف والية كلننت حيث تكثر
مدارس الفوندوق ،أحس بعض شيوخ هذه املدارس ابخلوف على مدارسهم ،فقاموا سنة 1995م إبنشاء "مركز
6
تطوير املعاهد اإلسالمية األهلية" ليكون مقرا ملناقشة أحوال مدارسهم املادية واملعنوية.
 3مقاب ل ة شخ صية مع األستاذ أمحد ترمذي طه ،حماضر جبامع ة السلط ان زين الع اب دين .وخب ري بش ؤون مدارس الفوندوق ،وذلك مبسجد كلية القرآن
برتجنانو .وبتارخ.2017/12/23 :
4

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،أليس الصبح بقريب التعليم العريب اإلسالمي ،تونس :دار سحنون ،ط  ،2006 ،1ص .199

 5حممد زاهريي أوانج مت ،مؤسسات التعليم اإلسالمية يف والية كلننت مباليزي نشأهتا وتطورها وتقييمها ،رسالة املاجستري غري منشورة ،األردن :كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك1996 ،م ،ص .124 - 123
 6املصدر نفسه :ص .279
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لقد أصبح لزاما على قيمي املدارس الدينية التقليدية والقائمني عليها ،أن يباشروا إصالح النظم التعليمية
واإلدارية والداخلية ملدارسهم أبنفسهم ،أو على األقل أن يشاركوا اجلهات اليت تنوي االخنراط يف هذا اإلصالح ،كي
حيافظوا على جوهر برامج هذا التعليم ،وخصوصيات هذه املدارس وطابعها األصيل ،وأن ينهضوا هبا ويطوروها 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 وتربواي ،لذا فإن ما تدعوا إليه هذه الدراسة ،تنظيم التعليم التقليدي ،واحملافظة على أصالته ،وإدخال
بعض التحسينات يف منهجيته التعليمية ،وإغناء مناهجه الدراسية دون املساس ببنيتها .ولتطوير هذه املدارس وضع
الباحث أمام اجلهات املختصة ،واملسؤولني على هذه املعلمات ،مخسة عوامل مساعدة ،تعني على هذا اإلصالح،
وهي:
عامل الدعم احلكومي ملؤسسات التعليم التقليدي
جيب أن تبقى املدارس الدينية التقليدية حية ،تعمل وتؤدي خدماهتا التعليمية والرتبوية للمجتمع ،كما كانت يف
املاضي ،7وذلك يتطلب دعما حكوميا هلا ماداي ومعنواي ،وإن معظمها حاليا يعيش وضعا إقتصاداي صعبا ،والبعض
اآلخر ال جيد ما يغطي أهم احتياجات سري احللقات ،8لذا فالبد أن تتبلور فكرة االعتناء هبا يف عقول املسؤولني
احلكوميني ،تبلورا سليما ومناسبا ،كي يفهموا القصد ويدركوا العلة ،فهذه املدارس تتميز ابالعتدال والوسطية ،وهلا
اهتمامات يف احلياة االجتماعية غري منقطعة أبدا ،ألهنا موقع دعوة وعلم وذكر ،جتمع يف حرمها أمناطا من الناس،
وحتتضن يف حلقاهتا عشرات من الطلبة القادمني من شىت الوالايت ودول اجلوار لطلب العلم ،لذا فيجب االعتناء
هبذه القالع ،وإعادة هلا مكانتها املعهودة يف سلف األمة ،فيعمرها العلماء بتبليغ رسالة العلم للطلبة ،وتفقيه اجملتمع
يف أمور دينه ،وال جيوز ألبتة التفريط فيها ،وتركها للخراب واالنداثر ،وحوادث الدهر لتنال منها.
وألجل إبقاء هذه املدارس حية تؤدي أدوارها املنوطة هبا ،فالبد من التفاتة حكومية إليها ،إلحيائها والنهوض
هبا ،وتطوير التعليم فيها ،وال يكون ذلك إال بتشييدها وإصالح بناايهتا ،وإغداق املال على ساكنيها ،واإلنفاق
عليهم ،عن طريق إجراء رواتب شهرية على قيميها وموظفيها ،وتقدمي العون املستمر لطلبتها ،عن طريق متويل
املنقطعني إليها ومتوينهم للعكوف على طلب العلم ،ففي ذلك إصالحها وتقدمها وجناحها ،وأن أول ما ينبغي أن
تفكر فيها الدولة واملهتمون أبمور هذه املدارس ،هو البحث عن مصادر قارة لتموينها ،وخلق موارد اثبتة لإلنفاق

77

رحيم بن عبد هللا ،حنو تطوير مؤسسات الفوندوق بكلننت ،جملة نراث كلننت ،ع  ،2 :س 1983م ،ص .3

 8عبد هللا إسحاق ،حنو إعادة فعالية التعليم الفوندوقي ،رسالة الدكتوراه غري منشورة ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم الدراسات اإلسالمية،
كواال لومبور :جامعة ماالاي ،سنة  ،1987ص .218 - 217
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عليها ،وتسيريها يف أحسن الظروف؛ ألن أكرب مهومها اليوم هو هم التموين ،حيث ما زالت تعتمد يف تسيري
اخلدمات وكل ضرورايت املدرسة على ما يقدمه هلا األهايل واحملسنون وأهل اخلري.9
ومن الدعم احلكومي للتعليم الديين التقليدي؛ هتيئة الوسائل الثقافية النافعة ،وعلى رأسها خزانة جمهزة أبصناف
املراجع واملصادر من الكتب يف 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 أكرب عون له على ما هو بصدده من البحث والتنقيب ،كما أنه ال ميكن للطالب أن يتكون تكوان سليما
وصحيحا ،إال من خالل اإلدمان على القراءة ومطالعة الكتب ،وذلك يستلزم إجياد املكتبة الشاملة ألنواع الكتب
ق دميها وحديثها ،إلخراج هذا الطالب من دائرة االعتماد على ما يتلقاه من الشيوخ وما يسمعه منهم ،إىل عامل
أرحب ،حيصل منه على علم غزير ،وثقافة واسعة ،عند تردده على املكتبة واستفادته من حمتواها ،ومما حيزن القلب
أن معظم هذه املدارس اليوم ال تتوفر على خزانة كتب ألبتة ،والبعض اآلخر منها مل ختل من مكتبة إال أهنا مل تكن
على حجم هذه املدرسة أو تلك ،أو على املستوى املطلوب.
ومن الدعم الواجب على املسؤولني احلكوميني جتاه هذه املدارس؛ انقاذها من اهلالك والتهميش ،واالعتناء
هبا عناية الزمة ،ورعاية كاملة ،وتدعيم مركزها يف اجملتمع ،من خالل االعرتاف هبا رمسيا ،وتسليم لطلبتها شهادات
علمية يف مستواهم ،تؤهلهم للقيام بوظائف تناسبهم يف اجملتمع ،من إمامة وخطابة وإرشاد وتعليم أو ما إىل ذلك،
من الوظائف املواتية واملالئمة للشهادات اليت حيملوهنا ،وتسمح هلم مبواصلة دراستهم يف املؤسسات اإلسالمية العالية
داخل البلد وخارجه ،وتكون بذلك قد صانت حقوق روادها وقيميها؛ ألن أول مشكل حاليا يعرتض سبيل
املتخرجني من طلبة العلم يف هذه املدارس ،هو مشكل العمل ،حيث إن مجيع أبواب الوظائف احلكومية موصدة
أمامهم ،حبكم أهنم ال يتوفرون على الشهادات العلمية ،على الرغم من تفوقهم يف الشريعة اإلسالمية والثقافة
العربية.

10

عامل تطوير النظام اإلداري
يف ظل التغيريات والتطورات اليت يشهدها عصران احلايل يف كل اجملاالت ،كان البد من إجراء تغيريات ملموسة
للنظام التعليمي يف املدارس الدينية التقليدية بشكل عام؛ ألن متطلبات العصر تقتضي ذلك ،والنظام اإلداري
بشكل خاص ،وذلك بسبب الدور الذي تؤديه إدارة املدرسة يف حتقيق األهداف املرجوة منها ،كما أن جناح النظام

 9مقابلة شخصية ابألستاذ أمحد شريازي بن عتيق هللا (سكريتري املدرسة) يف املدرسة الدينية البكرية بتاريخ.2016/8/7 :
 10مقاب ل ة شخ صية مع األستاذ أمحد ترمذي طه ،حماضر جبامع ة السلط ان زين الع اب دين .وخب ري بش ؤون مدارس الفوندوق ،وذلك مبسجد كلية القرآن
برتجنانو .وبتارخ.2017/12/23 :
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التعليمي نفسه يف أية مؤسسة مرهون ابلطريقة اليت يدار هبا ،وقدرة األداء اإلداراي فيها ،األمر الذي يتطلب وضع
تصور إلصالح إدارة هذا النوع من املدارس وحتديثها ،وضبط نظامها وتطويره.
جيب االنتقال ابإلدارة يف املدارس الدينية التقليدية ،من النمط التقليدي القدمي إىل النمط احلديث املعاصر،
من خالل إصالح هيكلها وحتديثه ،وتقسيمه إىل عدة أقسام حسب احتياجات املدرسة لتحسني العملية التعليمية،
فاملدرسة اليت تضم مئات من الطلبة من مستوايت متباينة ،وأعمار خمتلفة ،فال بد هلا من إدارة فعالة قادرة على
قيادة املدرسة بكل من فيها ،والقضاء على الالنظام أو الفوضى املنتشر يف كثري من مرافق هذه املدارس ،وال يكون
ذلك إال بتغيري نظامها اإلداري احل ايل التقليدي ،إىل نظام جديد ،حتدد فيها املسؤوليات ،وتوزع فيها األدوار
واملهمات ،ألن النمط السائد يف إدارة جل املدارس الدينية التقليدية قدمي ،أكل عليه الدهر وشرب ،عالوة على أنه
يتصف ابالنفرادية يف القرارات املتخذة وتنفيذها ،والسلطة املطلقة والسيطرة الكاملة على اإلدارة .11وال ميكن توسيع
جهاز اإلدارة وتقسيم مهامه يف ظل هذه االنفرادية ،وما تعيشه هذه املدارس من أزمة مادية؛ ألن مواردها حمدودة،
غري كافية لتلبية مجيع احتياجات املدرسة ،وتغطية رواتب املوظفني والعمال ،لذا فال بد من املساعدة األهلية
واحلكومية لتسوية هذا الوضع.
عامل تطوير النظام التعليمي
تعاين املدارس الدينية التقليدية عدة مشاكل؛ منها ما يتعلق ابلنظام التعليمي ،الذي هو مبثابة العمود الفقري ألية
مؤسسة تعليمية ،ألنه املقياس الذي يقاس به تقدم املدارس وختلفها ،وهو اهلدف الذي بنيت بسببه مدارس
الفوندوق ،وأنفق ت من أجله األموال ،وعليه تتوقف حياة أية مدرسة ،وال حتل مشاكل هذا النظام إال من خالل
تطويره بطريقة مناسبة للواقع املعاصر ،ودون املساس أبصالته ،وهذا يستلزم من القائمني على هذه املدارس وعلى
املهتمني هبا أن يعقدوا ندوات ولقاءات يناقشون فيها مشاكل مدارسهم وطلبتهم بصفة عامة ،ومشاكل نظام التعليم
بصفة خاصة ،وسبل تطويره ،من أجل الوصول إىل نظام جديد ومطور ،جذوره مستمدة من املاضي ،وأوراقه متكيفة
مع العصر احلاضر ،وفروعه تواقة إىل املستقبل 12.إن هذا النظام التعليمي يف هذه القالع العلمية ،حيتاج إىل
اإلصالح والتحديث والتط وير من وجوه عدة ،أمهها :تنظيم التدريس ،ومنهجيته ،ولغة التدريس ،وتنظيم وقت
التلقي ،وحتديد حصة الدرس ،وحتديد كمية طالب احللقة ،وإرضاخ الطالب لالختبارات التحريرية والشفهية،
وحتديد الزمان النهائي للطالب ،وإصالح هذا النظام ليس ابألمر اهلني؛ ألنه حيتاج إىل دراسة عميقة وشاملة ،وصرب
ومثابرة وتضحية وصمود ،كما حيتاج إىل جمهود كبري ،وعمل مجاعي.
11

حممد زاهريي أوانج مت ،مؤسسات التعليم اإلسالمية يف والية كلننت مباليزي نشأهتا وتطورها وتقييمها ،ص .123

 12آيت بومهاوت ،احممد ،املدارس العتيقة ومهومها املستقبلية ،املدارس العلمية وخدمتها للعلوم العربية واإلسالمية ،لقاء آيت وافقا ،الرابط :مطبعة
املعارف اجلديدة ،ط 1996 ،1م ،ص  ، 130بتصرف يسري.
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إن على مسؤويل املدارس التقليدية؛ أن يقوموا بضبط التدريس وتنظيمه على النسق النافع ،وال يرتك للفوضى
كما هو شأنه اآلن ،حيث تسود الفوضى كثريا من حلقاته التعليمية ،ومن زار هذه املدارس وحضر جملسا من
جمالسها العلمية ،ال شك أنه حلظ فيه الالتنظيم ،حيث جيلس الطالب الكبري إىل جانب الصغري ،واملنتهي إىل
جانب املبتدئ يف درس واحد ،وهذا من السلبيات اليت يعاين منها هذا النوع من التعليم ،واحلل أن ينظر يف ترتيب
الطلبة ابحللقات حسب أعمارهم ومستوايهتم العقلية ،ألن اخلطاب التعليمي ينبغي موافقته سن الدارس ،وال خياطب
الصغار مبا خياطب به الكبار.
وعلى شيوخ هذه املدارس بذل اجلهد يف تغيري املنهجية التعليمية من التقليدية املوروثة إىل املعاصرة ،وذلك
أبن ميزجوا بني األصالة من حيث املقررات ،واملعاصرة من حيث طريقة تدريسها املالئمة للعصر ،وعليهم االعتناء
يف تنمية تفكري الطالب وبناء العلم لديه على الفهم واحلفظ معا ،وال يغلبوا أحدمها على اآلخر ،ألهنما مبثابة جناحي
طائر ،والطائر ال يستغين جبناحه عن اآلخر ،وال يستقيم له الطريان إال ابمتدادمها معا ،كذلك الطالب ال يستغين
ابحلفظ عن الفهم .قال حممد بن احلسن احلجوي" :ينبغي أن ال يقتصر التالميذ على استخدام القوة احلافظة فقط،
فتضعف القوة املفكرة ،ويصري التلميذ بليدا ،ولذا جتد كثريا ممن حيفظون بلداء الفهم إال قليال منهم ،وجتد الذين
13
يفكرون كثريا قلما حيفظون ،واملفكرون أكثر نفعا للوطن".
ومن املشكالت اليت يعاين منها التعليم التقليدي لغة التدريس ،فإن جل املدارس تلقى فيها مجيع الدروس مبا
فيها دروس اللغة العربية من حنو وصرف وبالغة على الطلبة والتالميذ ابللهجات احمللية واللغات األم ،كيفما كانت
مستوايهتم ،وال يفرق يف ذلك بني املبتدئ واملتوسط واملنتهي ،وهذا األسلوب اجلامد العقيم يؤثر يف تنمية الثقافة
عند الطالب ،جتده يفهم لكنه ال يستطيع أن يعرب عما يف داخله بلغة عربية سليمة 14 ،ذلك أن االستماع أحد
املهارات اللغوية الذي ال يستغىن عنه ،لذا ينبغي اعتماد لغة القرآن يف إلقاء الدروس على الطلبة ،وخاصة يف
املرحلتني؛ املتوسطة والعالية ،أما يف املرحلة اال بتدائية فيحسن مزج اللغة العربية الفصيحة ابللغة األم للطالب أثناء
إلقاء الدرس.
من أجل إدارة الشيخ احللقة التعليمية إدارة سليمة ،وإيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة ،فال بد له من ضبط
وقت التلقي وحتديد زمانه ،وإلزام الطلبة ابحرتامه ،وال يرتك ذلك ملزاجهم ،وعليه أن يبدأ الدرس يف الوقت احملدد
له ،وال ينتظر من أتخر من الطلبة ،وال يسمح له من دخول اجمللس أثناء الشرح ،عقااب له ،وألن ذلك يؤدي إىل
تشتيت أفكار املنضبطني منهم والتشويش عليهم .وينبغي له كذلك حتديد كمية طالب احللقة ،يف حدود معقول،
بني مخسة عشر إىل عشرين طالبا ،وحتديد الزمن الذي تستغرقة احلصة الدراسية ،يف ساعة زمنية ،أو مخسة وأربعني
13

احلجوي ،حممد بن احلسن ،إصالح التعليم العريب ،حت  :أمحد الطاليب ،الرابط :دار أيب رقراق للطباعة والنشر ،ط  ،،1ص  .304ينظر أيضا :القنوجي،

14

حممد زاهريي أوانج مت ،مؤسسات التعليم اإلسالمية يف والية كلننت مباليزي نشأهتا وتطورها وتقييمها ،ص .123

صديق بن حسن ،أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم ،حت  :عبد اجلبار زكار ،ج  ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،سنة الطبع،1978 ،
ص .239
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دقيقة ،حسب املادة املقررة ،ومن أجل حتفيز مهم الطلبة لتحصيل العلوم ،وشحذ عزائمهم للعمل املستمر ،فال بد
من إرضاخهم لالختبارات التحريرية والشفهية ،وحتديد الزمان النهائي هلم ابملدرسة يف حدود ست سنوات ،إىل مثاين
سنوات ،ذلك أن التنظيم ما دخل شيئا إال زانه ،وما خرج من شيء إال شانه؛ وأن أي شيء تتحكم فيه احلدود
والقيود ،ال أحد جيرؤ يف خرقها أو انتهاكها.
العامل االستبدايل والتنقيحي واإلضايف
كان احملتوى الدراسي يف جل املدارس الدينية التقليدية ابلعامل اإلسالمي ،قدميا يتميز ابلطابع املوسوعي ،وتعدد املواد
الدراسية اليت كانت جتمع بني العلوم النقلية والعقلية ،وتضم الئحة العلوم واملعارف اليت كانت تدرس هبذه املدارس
آنذاك أزيد من أربعني فنا .فقد حتدث اخلليل النحوي عن الدرس احملضري ببالد شنقيط فقال" :كانت احملضرة
توفر للطلبة مجيع ما حيتاجونه أو يبغونه ،من معارف عصرهم ،من العلوم الدينية الشرعية ،إىل علوم اللغة والبالغة
15
والتاريخ ،إىل احلساب واجلغرافيا والفلك والطب".
لقد تراجع هذا احملتوى من حيث املضمون يف هذه املدارس ،من أربعني علما ،يف فنون خمتلفة ،إىل أقل من
عشرين علما ،وهذه الفنون الباقية كلها دينية ولغوية ،وما يتبع هذين الفنني من مبادئ علم املنطق والفرائض ،ويف
16

بعض املدارس أقل من ذلك ،حىت كادت شعلتها تنطفئ.
ومما سبق؛ يستوجب اليوم القيام إبحياء العلوم اليت كان يتداوهلا العلماء وطلبة العلم ابألمس يف هذه املدارس،
فماتت بسبب أو بغري سبب ،كالتاريخ ،واجلغرافيا ،والرايضيات ،واهلندسة ،والفلك ،والطب وغريها .وإبضافة فنون
أخرى كالفكر اإلسالمي وعلم النفس والفلسفة والعروض واألدب .قال احلجوي" :اعلموا أن الزمن قد تغريت
أحواله ،وتراكمت أحواله ،وصران مطالبني بعلوم كثرية؛ إما قدمية كانت عندان فذهبت إىل غريان ،وإما جديدة حنن
أحوج ما مكون إليها ،كما أننا مطالبون إبحياء البقية الباقية من علوم لساننا وآدابنا وديننا ،لنحافظ على هذه
األمانة اليت أودعها هللا يف صدوران وبني أيدينا ،قبل أن تذهب وتضيع ،فنكون مضيعني األمانة ،مفرطني يف جمد
17

اآلابء وشرف األمة".
إن مما زاد الطني بلة ،أن بعض الكتب واملتون املقررة يف معظم هذه املدارس ،ذات أوراق صفراء ابلية وعقيمة،
يصعب فهمها وحتليل عباراهتا على الطلبة ،ملا فيها من ألغاز ورموز ،ولعدم ترتيبها ،وخللوها من عالمات الرتقيم،
ذلك أهنا طبعت طبعات حجرية قدمية ،األمر الذي يستدعي من القيمني على شأهنا القيام بتحقيقها وتنقيحها من
األخطاء النحوية واللغوية ،وجتريدها مما ال فائدة منها ،من االستطرادات املطولة ،وبعض أبواهبا اليت مل تعد مرتبطة
15

النحوي ،اخلليل ،بالد شنقيط املنارة والرابط ،تونس :مكتبة املنتدى اإلسالمي( ،د ،ط)  ،1987ص .195

16

السوسي ،حممد املختار ،مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذهتا ،الرابط :دار األمان ،ط 1987 ،1م ،ص  ،60 - 59بتصرف يسري.

17

احلجوي ،حممد بن احلسن ،إصالح التعليم العريب ،حت  :أمحد الطاليب ،ص .321
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ابلعصر ،كأبواب العتق ،واملسائل النادرة الوقوع ،وما شاهبها ،وإعادة كتابتها على النمط احلديث ،لتواكب العصر
ومقتضياته وظروفه.

18

عامل تكوين الكوادر التعليمية وتدريبهم
إن أي حماولة لتطوير التعليم ابملدارس الدينية التقليدية ،جيب أن تبدأ بتكوين املعلمني وأتهيلهم ،ذلك أن املعلم هو
العامل الرئيسي يف أي نظام تعليمي ،وأنه الركيزة األساسية يف النهوض مبستوى التعليم وحتسينه ،والعنصر الذي
يتوقف عليه جناح التعليم يف بلوغ غايته ،وحتقيق دوره يف بناء جمتمع متطور ،19وينبغي أن يعرف شيوخ املدارس
الدينية التقليدية أن قضية تكوين املعلم وإعداده وتنميته مهنيا ضرورية ،أوجبتها التحدايت والتحوالت الكبرية ،اليت
جتتاج العامل يف العصر احلديث ،من مستجدات وتغريات سريعة ،إىل إحداث تغيريات يف املنظومة الرتبوية ،قصد
تطويرها وحتسينها ،حىت تواكب العصر ،والتطورات العاملية ،وتساير التقدم احلاصل يف عامل الرتبية والتعليم ،فإىل
جانب الصفات اليت جيب أن تتوفر يف املعلم ،فإنه حباجة أيضا إىل إعداد خاص يؤهله ويُعده ألداء عمله على
أكمل وجه ،حتت إشراف فين خاص؛ ويرتقي أبدائه ،ومهاراته وقدراته ،حىت يواكب كل جديد.
اثنيا :العوامل املؤثرة يف عصرنة التعليم التقليدي
للرقي ابلتعليم الديين التقليدي ،والنهوض مب دارسه ،كي تتكيف مع التطورات واملستجدات العصرية ،وتساير
احتياجات اجملتمع ،فالبد من إدخال إىل منظومتها الرتبوية ما يعصرهنا ،من علوم عصرية ،ومواد معاصرة ،ولغات
أجنبية ،واالعتماد يف تدريسها على الوسائل التعليمية املعاصرة السمعية والبصرية ،واآلالت التكنولوجية ،كاحلواسيب،
وقبل كل شيء ،انتهاج السبل والطرق احلديثة يف عملية التعليم والتعلم ،وتكوين األطر التعليمية وأتهيلهم علميا
وعمليا وتقنيا وتكنولوجيا ،وتدريبهم على استعمال تكنولوجية التعليم يف احللقات التعلمية أثناء تدريس الطلبة .وهذا
املبحث أييت ليساهم يف تطوير هذا النوع من التعليم ،ويكشف عن العوامل املؤثرة يف عصرنته.
االعتماد على الوسائل التعليمية املعاصرة السمعية والبصرية
ما زالت املدارس الدينية التقليدية تعتمد يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة على أدوات تقليدية ،كاحملربة والقلم
والكتب الصفراء ،وكلها وسائل تع ليمية قدمية موروثة ،كانت انفعة وأدت دورها يف العصور املاضية ،لكنها مل تعد
كافية ،يف عصر احلضارة والتكنولوجية ،كما أن جل املدارس الدينية التقليدية مل يسبق هلا استخدام السبورة يف شرح
الدرس ومناقشته ،بل من الشيوخ من استنكر استعمال هذه الوسيلة؛ ألهنا يف نظره ما تبقى من تركة املستعمر،
18

أعويس ،عبد هللا ،التعليم العتيق ابملغرب وأفق اإلصالح املنشود ،جملة التعليم العتيق ،ع  ،1فرباير 2015م ،ص .10 - 9

 19صربي ،عبد العظيم ،و توفيق ،رضا ،إعداد املعلم يف ضوء جتارب بعض الدول ،القاهرة :اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،ط  ،2017 ،1ص 9
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والسبورة ال شك أهنا تسهل عملية إيصال املعلومة إىل الطالب ،وترسيخ الفكرة يف ذهنه ،وهلا فوائد كثرية أخرى،
منها ما يتعلق ابلطالب ،كمشاركة حاسة البصر مع حاسة السمع ،والتعليم ابلصورة واملثال ،ومنها ما يتصل ابملادة،
20
كتعلم اإلمالء واإلنشاء ،ومنهج الكتابة ،وترتيب الفقرات وغريها.
ينبغي لشيوخ هذه املدارس وأساتذهتا تقبل السبورة واستخدامها يف عملية التعليم ،واالعتماد عليها يف شرح
الدروس وحتليلها؛ ألن الطالب يفهم هبا الدرس أكثر من التلقني والتلقي ،كما اعرتف بذلك غري واحد من أهل
العلم واملعرفة 21.كما ينبغي هلم كذلك التفكري يف استعمال الوسائل التعليمية احلديثة كالسبورة الذكية ،واألجهزة
اإللكرتونية ،واالنفتاح على العامل الرقمي والصناعة الفضائية والتكنولوجيا املتقدمة ،ذلك أمر ضروري ،لضمان جناح
هذا النوع من التعليم ،ولغرض حتقيق هدف تطويره.
االنفتاح على العلوم الطبيعية واللغات األجنبية
ال ينظر شيوخ املدارس الدينية التقليدية إىل الطريقة الغربية يف التعليم ،وإىل اللغات األروبية ،واللباس اإلفرجنية بعني
الرضى ،ابعتبارها تقليدا لغري املسلمني ،وملا هلؤالء الشيوخ من طابع التمسك ابلقيم واألخالق ،اليت خلفها األجداد
يف حياهتم ،وتوارثها األبناء جيال بعد جيل ،وملا هلم من مواقف جتاه احملتلني الغربني لبالد اإلسالم ،وال يستحسنون
تدريس العلوم الطبيعية؛ كالطب واهلندسة والكيمياء والفيزايء يف مدارسهم لطلبتهم ،رغم أن هذه إسالمية صرفة،
كانت تدرس يف هذه القالع ابللغة العربية قدميا ،أايم احلضارة اإلسالمية والنهضة العلمية ابألندلس والعراق والقاهرة
وفاس ودمشق وغريها من العواصم العلمية ببالد املسلمني ،وقد نبغ فيها عدد كبري من علماء املسلمني ،أمجع
22
املؤرخون أن دراساهتم ومصنفاهتم هلا األثر يف منو الثقافة العاملية وازدهارها يف العامل املعاصر.
لن تتطور امل دارس الدينية التقليدية إال إذا مشل إصالحها مجيع جوانب التعليم فيها ،مبا يف ذلك إدخال
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 ،فالعلوم الطبيعية
اليت يقصد هبا الرقي والتمدن ،واليت صارت قوام حياة األمم ،طورها األروبيون بعد أن سرقوها من املسلمني ،مث
ترمجوها إىل لغاهتم ،وال سبيل إليها إال إبتقان اللغات األروبية ،ألن ما كتب هبا ابللغة العربية اندر جدا ،وكتبها
األصلية مغيبة .كذلك رسالة اإلسالم رسالة عاملية ،وإيصاهلا إىل الناس كافة من قبل ورثة األنبياء؛ علماء وشيوخ

 20دويك ،فداء حممد بركات ،مميزات استخدام السبورة التفاعلية يف العملية التعليمية ،اجمللة العربية للنشر العلمي ،ع  ،11س  ،/2019ص - 399
.408
21

أبو القاسم ،عبد هللا جعفر ،مدرسة أنزا العتيقة ،بني األصالة واملعاصرة ،الدار البيضاء :مطبوعات السنتيسي ،ط  ،2007 ،1ص .51

22

هونكه ،زيغريد ،مشس العرب تسطع على الغرب ،ترج  :فاروق بيضون ،وكمال دسوقي ،بريوت :دار اجليل ،ط 1993 ،8م ،ص .405 - 399
103

)INTERNATIONAL JOURNAL OF AL-QURAN AND KNOWLEDGE (IJQK
VOLUME 2, ISSUE 1, 2022

هذه املدارس ،يستوجب عليهم اإلملام بلغاهتم ،والدراية ابلوسائل التكنولوجية احلديثة ،وكيفية التعامل ابملواقع التواصل
االجتماعية ،وكل هذا لن يتأتى إال ابلدراسة واملمارسة الفعلية.
االهتمام بكتابة البحوث العلمية وامليدانية يف شىت أنواع العلوم
من العوامل املؤثرة يف تطوير التعليم الديين التقليدي وعصرنتة ،إدخال جمموعة من األنشطة الثقافية والتعليمية املهمة،
إىل براجمه التعليمية ،مثل تلخيص املقررات ،وتنظيم أنشطة مسرحية ،وندوات إنشائية ،لتنمية قدرات املتعلمني على
االبتكار واإلبداع ،وإلبراز شخصياهتم وصقل مواهبهم ،من خالل هذه األنشطة ،عالوة على تدريبهم على إلقاء
احملاضرات واخلطب ،يف جملس يضمهم مجيعا بشيوخهم ،ويكلف أحد الطلبة بتصدر اجمللس وإلقاء احملاضرة ،وبعد
االنتهاء منها ،يفتح ابب النقاش للحاضرين ليناقشوه فيها ،وليديل كل واحد مبالحظاته ،ويقوم احملاضر ابإلجابة
عليها ،أما دور الشيخ فيتمثل يف اإلشراف ،وتزويد اجمللس ببعض األفكار اليت رمبا أغفلها احملاضر.
كما جيب إلزام الطلبة إبعداد البحوث وكتابتها أثناء مقامهم ابملدرسة ،حسب الطبقات واملستوايت،
فيكلف الطلبة يف املرحلة االبتدائية إبجناز حبوث مدرسية ،لتحفيزهم على العمل اجلماعي التعاوين ،وإكساهبم اخلربات
والقدرات ،من خالل تقسيمهم إىل عدة جمموعات ،وطلب من كل جمموعة إجناز حبث قصري ،مقتبس من مواضيع
دراستهم ،يف حدود عشر صفحات ،يتعلمون من خالله املبادئ األساسية للبحث العلمي ،وال يطلب منهم ذكر
املراجع واملصادر.
كذلك يطلب من طلبة املرحلة املتوسطة كتابة حلقة البحث ،واهلدف من ذلك تنمية قدرة الطالب على
التفكري العلمي ،وتكوين قدرته يف املستقبل ،وهذا البحث عبارة عن دراسة مصغرة ،لبعض املقررات الدراسية ،ترتاوح
صفحاهتا بني الثالثني واألربعني صفحة ،يكلف إبجنازها كل طالب على حدة ،ويلزم ابلتوثيق وذكر املصادر
واملراجع.
أما طلبة املرحلة النهائية فينبغي تكليفهم إبعداد وإجناز حبث التخرج ،يف السنة األخرية من هذه املرحلة،
وجيب إعطاء كل طالب احلرية الكاملة الختيار عنوان موضوعه ،حىت يتسىن له البحث ،وبعد اختيار العنوان خيرب
الشيخ بذلك ،مث يعلق عنوان املوضوع يف مكان اإلعالانت ،ليعلم الطلبة بذلك ،ليستعدوا ملناقشته فيه ،وبعد
االنتهاء من إجناز البحث ،خيصص له وقت للمناقشة ،فيجتمع الطلبة لالستماع إليه.
تدريس القضاي املعاصرة واألمور املستجدات
مل ينهض الفقه من كبوته منذ سقوط بغداد يف القرن السابع اهلجري إىل اليوم ،ومل يغري الفقهاء هنج التعليم ،وال
املناهج الفقهية ،فقد فشا فيهم التقليد يف كل شيء 23،ومل يزل الفقه يدرس يف كثري من املدارس الدينية التقليدية يف
23

الطريفي ،انصر بن عقيل بن جاسر ،اتريخ الفقه اإلسالمي ،الرايض :مكتبة التوبة ،ط  ،1997 ،2ص .47
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كتب الرتاث القدمية ،واحلواشي التقليدية للمتون الفقهية وحدها ،كما اقتصر فقهاء هذه املدارس على الفروع الفقهية
اجملردة من الدليل ،يف تدريس الفقه ،واالهتمام ابلقضااي اخلالفية الفرعية من مسائل العبادات اليت يكون اخلالف
فيها غالبا خالف ترجيح ،فإنك إذا خالطت شيوخ هذه املدارس وطلبتها جتدهم يعيشون عصرا غري عصرهم ،ألهنم
يهتمون هبذه املسائل ،ويناقشوهنا ،ويستمرون أايما يف البحث عن ترجيح قول على آخر ،أو مذهب على آخر يف
مسألة فرعية ،ويقضون معظم أوقاهتم يف مثل هذه القضااي ،وال يهتمون ابلقضااي املهمة يف حياة املسلمني اليوم،
اليت حتتاج إىل بيان حكمها الشرعي ،مثل القضااي املرتبطة ابملال ،والطب ،والسياسة ،والتأمني ،واألسرة ،والعالقات
اخلارجية ،وغريها من املستجدات العصرية .مما أدى إىل توجيه انتقادات حادة هلذ النوع من التعليم ،ووصفه ابجلمود،
ووسم شيوخه ابالنعزال والتعصب للقدمي ،وطالبه ابالنغالق.
وال بد أن ميس اإلصالح والتطوير املناهج التعليمية يف هذه املدارس عامة ،والفقهية منها خاصة ،بربط
شرح الفقه وتدريسه ابلدليل ،وإبدراج مادة القضااي الفقهية املعاصرة ضمن مناهجها املرسومة ،وتدريسها للطلبة
كمادة مستقلة ،لشدة حاجة الناس إىل معاجلة ما استجد من القضااي واألمور ،ومعرفة األحكام الشرعية هلذه
املستجدات ،وإظهار صالحية الفقه اإلسالمي حلل مشكالت العصر ،ألنه ليست هناك من انزلة إال وحكمها يف
كتاب هللا وسنّة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،علم ذلك من علمه ،وجهله من جهله ،وسواء وجد ذلك منصوصاً
عليه يف كتاب هللا وسنّة رسوله صلى هللا عليه وسلم جبزئه ،أم استنبط منهما ،أو مما تفرع عنهما من أصول الشريعة
برده إىل املقاصد العامة للشريعة؛ حتصيال للمصاحل ،ودفعا
ابلقياس ،أو ابلتخريج على القواعد واألصول ،أو ّ

للمفاسد 24.قال الشاطيب" :فال عمل يُفرض وال حركة وال سكون ي ّدعى إال والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا".

25

التوجيه والتنظيم ومراقبة التسيري
للنهوض ابلتعليم الديين التقليدي ،وإصالح مدارسه املسماة ابلفوندوق ،املنتشرة يف يف والايت ماليزاي البد هلا من
سن القوانني ووضع القيود وإقامة التنظيم وحسن التوجيه ،ومراقبة التسيري ،للقضاء على الفوضى اليت تسودها،
وتسبب يف ختلفها ،وجتتاج مرافق عدة منها.
أوال :الظرف الزمين للتعليم ،وهو الوقت املعروف منذ القدمي  ،حبسب كل جمتمع ،فقد أيخذ اليوم كله،
ويبتدئ من بعد صالة الصبح اىل صالة العصر وتنعقد حلقاته يف كل أايم األسبوع ما عدا يوم اجلمعة ،وكذا أايم
املناسبات الدينية .ويالحظ هنا طول الفرتة الدراسية خالل اليوم ،فهي تستمر ساعات طويلة ال يتخللها شيء من
وقت الراحة إال ما أخذ لوجبة الغذاء ،أو للصالة .حيتاج الظرف الزمين للتعليم يف هذه املدارس اىل نظر وإصالح،
 24ابن القيم،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حت  :مشهور حسن ،ج  ،3الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط 1423 ،1ه ،
ص .558 - 557
25

الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،املوافقات ،حت  :مشهور حسن ،ج  ،1اخلرب :دار ابن عفان ،ط  ،1997 ،1ص .108
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تراعى فيه حاجيات الطلبة ،وال يستحسن استهالك الدارسني أوقاهتم يف احللقات فقط؛ لتلقي العلوم النظرية
فحس ب ،بل ينبغي استفادهتم من الوقت يف أمور أخرى ،قد تنفعهم يف صحتهم اجلسمية والقلبية ،كالرايضة
26
واالسرتاحة ،ويف حياهتم العلمية واملهنية ،كمطالعة الكتب ،وامتهان احلرف..
اثنيا :احلصة الدراسية ،وهي الزمن الذي يستغرقه الدرس ،فهو مفتوح على مصراعيه ،وغري منضبط بوقت
حمدد .27،ينبغي النظر يف تنظيم احلصص الدراسية ،وتقدير الزمن املالئم والكايف لكل حصة ،وتوزيعه حسب املادة،
مخسة وأربعني دقيقة إىل ساعة زمنية واحدة.
اثلثا :طريقة التحاق الطالب ابملدرسة ،يلتحق الطالب ابملدارس الدينية التقليدية يف أي وقت من السنة
شاء ،وهذا غري جيد ،ينبغي حتديد الدخول املدرسي بزمن معني ،ووضع شروط القبول ،وأوهلا حفظ القرآن الكرمي
سريا على هنج السلف 28.كما جيب مراعاة حتديد سن االنتساب إىل املدرسة.
رابعا :هدر الوقت وإضاعة العمر ،عن طريق عشوائية اخلروج والدخول واالنتقال من مدرسة إىل أخرى.
ولكبح جتاوزات الطلبة ،وضبط تصرفاهتم يف اخلروج والدخول ،من املدرسة وإليها ،البد من إعادة تربيتهم تربية
مثالية ،مبنية على احرتام الوقت ،وتوج يههم توجيها سليما حنو املستقبل ،وبث التوعية فيهم ،وحتبيب العلم هلم،
وذلك عن طريق إقامة دورات حتسسية ألجل حتبيبهم يف العلم ،وتقديرهم قيمة الوقت ،وتربيتهم على اجلد يف
العمل ،وحثهم على احرتام قانون املدرسة ،وإطالعهم على خماطر تضييع العمر.
خامسا :فرتة ا لدراسة ومراحلها ،مل يكن التعليم يف هذه املدارس واضح املعامل ،من حيثيات كثرية .منها فرتة
الدراسة اليت مل يكن هلا زمن حمدد إلهنائها .وللطالب أن ميكث يف املدرسة ما شاء من الزمن .ينبغي حتديد املراحل
الدراسية يف هذه املدارس ،وربطها ابلزمان عوض املتون واملنظومات ،كما ينبغي إخضاع برامج التعليم إىل النظام،
بتقدير فرتة الدراسة بزمن معني ،للحد من ضياع العمر بال جدوى.
سادسا :اعتماد نظام االمتحاانت .ال تستقيم عملية التعلم والتعليم إال ابلتقومي واملتابعة ،وتعد االمتحاانت
املدرسية ضمن نظام التقومي املهم ،ألهنا الوسيلة الناجعة يف تقومي نتائج التعلم .ومل تكن تعرف املدارس الدينية
التقليدية نظام االمتحاانت ،يف تقومي مستوايت طلبتها .ينبغي تطبيق نظام االمتحان العصري ،وإخضاع املتعلمني
له يف تقومي حتصيلهم وأدائهم ،يف مجيع املراحل التعليمية ابملدارس الدينية التقليدية ،مرتني اثنتني يف العام الدراسي
الواحد.

26
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اخلالصة
يتلخص مما سبق أن التعليم الديين التقليدي مهم جدا للمجتمع املاليوي ،لوسطيته واعتداله ،ولقد أدى أدوارا
عديدة وخمتلفة منوطة به قدميا ،وما زال يؤدي بعضا منها حديثا ،إال أنه ختلف عن سري ومواكبة العصر ،وكاد أن
يتجاوزه الزمان ،نتيجة حماربة االستعمار ملراكزه ومدارسه العلمية أايم االحتالل ،وعدم اهتمام احلكومات املتعاقبة
يف ماليزاي هبذه املدارس بعد االستقالل ،ورفض بعض شيوخها إلصالحها ومقاومة األصوات اليت تنادي بذلك،
وتدعوا بتطويرها ،خمافة ضياعها وانداثرها ،وهذا املقال حيمل يف طياته نصائح مهمة واقرتاحات وحلول مفيدة
للنهوض هبا لو طبقها املهتمون هبذا النوع من التعليم ،وقبل هبا مديروا مدارس الفوندوق.
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