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Abstract: This study aims to (1) describe the idea of an integrated curriculum in higher
education, (2) depict its implementation at the university level, and (3) find out the impact
of the curriculum on university development. This research used a qualitative approach.
It employed a literature study. The researchers gathered the data from book reviews
and related journals. Data analysis involved collecting the data, sorting, presenting, and
drawing conclusions. The findings showed that (1) the idea of an integrated curriculum
was depicted in a tree-shaped scientific structure; (2) the integrated curriculum was done
by requiring all students to learn Arabic and English, as well as providing opportunities
for all students to memorize the Quran and practice Islamic life; (3) integrated curriculum
contributed to accelerating the development and internationalization of institutions.
Moreover, it improved human resources competencies.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan gagasan integrasi
kurikulum pendidikan tinggi, (2) mendeskripsikan penerapan pemikiran tersebut di
tingkat universitas, dan (3) mengetahui implikasi kurikulum terhadap perkembangan
universitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi
kepustakaan. Data diambil dari resensi buku dan jurnal terkait. Analisis data dimulai
dari mengumpulkan, memilah, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian

16

Zulfi Mubaraq dkk, The Implementation of An Integrated

adalah (1) gagasan integrasi kurikulum digambarkan dalam struktur ilmiah berbentuk
pohon ilmu (2) penerapan integrasi dilakukan dengan mewajibkan semua mahasiswa
untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta memberikan kesempatan kepada
semua mahasiswa untuk menghafal Al-Qur’an dan mengamalkan agama Islam
dalam kehidupan sehari-hari (3) integrasi kurikulum berkontribusi pada percepatan
pengembangan dan internasionalisasi institusi, serta peningkatan kompetensi sumber
daya manusia.

Keywords: thought; integration; curriculum; education; institution

املقدمة
ظهرت يف واقع حياة املسلمني فجوة بني النظرية والتطبيق ،حيث تعرف إندونيسيا بالبلد املسلم ،ومع ذلك يواجه
املسلمون بعض املشاكل الرتبوية اإلسالمية ،فتحدث فيها مثال اإلساءة إىل علماء املسلمني ،والضغط على فئة من
املسلمني والتسامح مع اآلخريين ،مما يؤدي إىل عدم االستقرار يف احلياة الدينية واالجتماعية .ويف جانب آخر ،تكثر
املؤسسات الرتبوية اإلسالمية يف إندونيسيا ،وفيها األساتذة الذين يقومون بتعليم اإلسالم ،إال أن األخوة اإلسالمية
اليت هي من صميم الرتبية اإلسالمية قد تكون غائبة .فتكثر فيها الغيبة ونشر األخبار الكاذبة ،خاصة عرب وسائل
التواصل االجتماعي ،مما يؤدي إىل إثارة سوء الظن بني املسلمني وعدم احرتام بعضهم البعض .كما يؤدي هذا الوضع
إىل القلق واالضطراب والعجز عن ممارسة احلياة اإلنسانية الكرمية ،مما يؤدي إىل إصابتهم بكثري من األمراض
1
االجتماعية كالظلم واالستبداد والغش واخلداع والكذب وشيوع الفواحش.
إن املطلع على الكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يستطيع أن يدرك أن هناك اهتماما كبريا بقضية
إعداد وبناء شخصية اإلنسان وتربيتها .وليس من املبالغة إذا قيل بأن كل سورة من سوره ال ختلو من قيمة تربوية عند
التدبر 2.ثم إن األمة اإلسالمية إذا ابتعدت عن الرتبية اإلسالمية الصحيحة ،وأصبحت الرتبية اإلسالمية فقط شعارا
يرتدد على األلسنة ،أو يف الكتب دون التطبيق أو املمارسة يف الواقع ،أصبح مكر األعداء وختطيطهم ينفذ يف جسد
األمة ،فخرجت أجيال من األمة ال متارس اإلسالم ،بل وال تفهمه ،وال تعرف الرتبية اإلسالمية الصحيحة 3.فال بد
أن يفهم املسملون عن خطر هذه املشكلة اليت تعيشها هذه األمة.
تلك املشاكل وغريها كثري ،هي ما تواجهه الرتبية اإلسالمية يف إندونيسيا .فهناك حماوالت كثرية من املؤسسات
املختلفة يف إندونيسيا اليت تسعى إلجياد احللول ومعاجلة املشكالت من الشعب اإلندونيسي إلجياد احللول التجارب
من أجل حتقيق القيم الرتبوية اإلسالمية الغائبة ومن أجل محاية اجملتمع اإلندونيسي من األمراض االجتماعية بسبب
Wulandari, D., & Dewi, D. A., Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya
mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 5(1), (2021), 565–579.
2
Ali Abdul Halim Mahmud, Al Tarbiyah Al Diniyah Al Ghaaibah (Kairo: Dar al Tauzi’ wa
al Nashr al Islamiyah, 2000), 15-19.
3
Adnan Hasan Sholeh Baharis, Mas’uliyatu Al-Ab Al-Muslim Fi Tarbiyati Al-Walad Fi
Marhalati at-Thufulah (Jeddah: Daarul Mujatam’ Lin Nasyr wat Tauzi’, 2005), 17.
1
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غياب الرتبية اإلسالمية .تأتي احملاوالت من املؤسسات واجلمعيات اإلسالمية 4،كما تأتي من األفراد واألشخاص.
ومن بني حماوالت إصالح اجملتمع اإلندونيسي تربويا ما قام به املفكر الرتبوي إمام سوفرايوغو .فهو رجل تربوي
فريد ،وقد قضى حياته يف احلقل الرتبوي اإلسالمي .أنهى دراسته األساسية واملتوسطة والثانوية يف قريته يف اجلزء
اجلنوبي من والية جاوا الشرقية .ثم واصل دراسته إىل مرحلة البكالوريوس يف جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج،
واليت كانت تسمى بكلية الرتبية ،جامعة سونان أمبيل مباالنج .ثم الدكتوراه من جامعة أيرالنغا بسورابايا ،دون
اجتياز مرحلة املاجستري ملا له من خربات واسعة يف جمال الرتبية والتعليم.
إلمام سوفرايوغو أفكار فريدة فيما يتعلق بإصالح مسار الرتبية اإلسالمية يف إندونيسيا بشكل خاص ،وذلك ألنه
اعتمد يف تأسيس أفكاره الرتبوية على القرآن والسنة ،عندما كان العلماء يف إندونيسيا يتجهون إىل الغرب يف توطني
التعاليم اإلسالمية .وقد بدأ يف تطبيق أفكاره الرتبوية منذ أن ع ِّ
ُي أستاذا بكلية الرتبية جامعة سونان أمبيل ماالنج،
ثم استكمل تطبيقها عندما قام باخلدمات العلمية يف اجلامعة احملمدية مباالنج مدة تواليه منصب وكيل اجلامعة ملدة
ثالث عشرة سنة .ثم منت أفكاره وجتسدت منوذجا حيا بعد انتقاله إىل رئاسة جامعة موالنا مالك إبراهيم واليت
توىل رئاستها ملدة ست عشرة سنة .ويرى الكثري من الرتبويني بأن إمام سوفرايوغو كان ناجحا إىل حد ما يف إصالح
اجملتمع الرتبوي ،وقد تعدى أثر تطبيق فكرته أيضا إىل تطوير مسار تعليم اللغة العربية ،وهي اللغة اليت ال ميكن
فصلها عن الرتبية اإلسالمية 5.لذلك ،دعت شخصيته الباحث إىل الدراسة والبحث.
وهناك دراسات كثرية حول أفكاره ،منها دراسة مشس اهلدى )2020( 6حيث يقارن بني التكامل املعريف الذي
يطبق يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا وجامعة موالنا ملك إبراهيم مباالنج وتنتهي بنتيجة أن كلتا اجلامعنت
أخذتا فكرة الغزالي اليت تهتم بتدريس العلوم الدينية والدنيوية .ودراسة أخرى حلسنية السالمة )2015( 7وقد دلت
نتائجها إىل التكامل املعريف ال بد من احملافظة على النوعني من االجتاه العلمي يف إندونيسيا ،وهما االجتاه األكادميي
اجلامعي واالجتاه الديين الذي يطبق يف املعاهد اإلسالمية .وكذلك الدراسة اليت قام بها مفتاح الدين )2020( 8حيث
وصف مناذج التكامل املعريف اليت طبقت يف ثالث جامعات وقد توصلت الدراسة إىل لكل جامعة خصائصها يف فهم
معنى التكامل املعريف ،ومن ذلك اختالفها يف تطبيقه وإجراءاته.
وكانت الدراسات السابقة معظمها تناول عن اسرتاتيجيات وتطبيق التكامل بني اإلسالم والعلوم اليت مت تطبيقها
يف جامعة موالنا مالك إبراهيم ،ومل تتطرق تلك الدراسات إىل إبراز أفكار إمام سوفرايوغو بشكل مفصل .ولسعة أفكاره
أراد الباحثون أن يركزوا على ثالثة أمور ،هي :إبراز أفكار إمام سوفرايوغو يف بناء منهج التعليم التكاملي اجلامعي،
Fata Asyrofi Yahya, The Transformational Paradigm of The Pesantren Curriculum
Innovation. Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan [Online], 1.1 (2021): 109-125.
5
Uril Bahruddin, Musykilah Ta’limiyah al-Lughah al-‘Arabiyah bi Jami’ah Maulana
Malik Ibrahim Malang wa al-Hulul al-Muqtarahah Laha. LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan
Sastra, 12(1), (2017), 26.
6
Syamsul Huda. Integrasi Ilmu Antara Wacana dan Praktif: Studi Komparatif UIA
Malaysia & UIN Malang. Spasi Book, Vol. 53, (2020), 1–62.
7
Husniyatus Salamah Zainiyati, Landasan Fondasional Integrasi Keilmuan Di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang Dan UIN Sunan Ampel Surabaya, ISLAMICA: Jurnal Studi
Keislaman, 10 (1) (2016), 248.
8
Miftahudin, Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,
(Yokyakarta: Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra), 2018), 406.
4
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والثاني وصف تطبيق أفكاره الرتبوية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .والثالث وصف
إسهامات املنهج التكاملي لتنمية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
اإلطار النظري
مفهوم الرتبية اإلسالمية
«رب»
أصل لفظ «الرتبية» من مادة «ربى» ،وهو يرجع إىل ثالثة أصول ،األولَ « :ربِي» مبعنى نشأ وترعرع ،والثانيَّ :
مبعنى أصلح الشيء وتوىل أمره ،والثالث« :ربا» مبعنى زاد ومنا 9.ومن أصل اللغة توحي كلمة الرتبية إىل وجود
النشوء والرعاية والنمو.
وأما الرتبية اصطالحا ،فقد تعددت تعاريف علماء الرتبية هلا ،ومنها« :اجلهود املقصودة اليت تبذل من اإلنسان
بشكل خاص إلحداث تغيريات فيه مرغوب فيها» 10.ويرى مقداد ياجلن يف تربية األطفال ،أن الرتبية هي تزويد
الطفل مبا حيتاج إليه من الثقافة اإلنسانية الضرورية ،وتغذيته مبا حيتاج إليه من األغذية الضرورية ،وحفظه من كل
سوء ،ورعايته خالل مرحلة منوه ،وتهذيب أخالقه ،ونفسه ،لينشأ نشأة سليمة ،ولينمو منوا متكامال ،من الناحية
اجلسمية ،والروحية ،والعقلية ،والنفسية ،واالجتماعية ،واألخالقية حتى يعلو شأنه ،وترتفع منزلته ،ويكون شريفا
11
يف قومه.
تلك هي بعض التعاريف عن الرتبية بصفة عامة ،وأما الرتبية اخلاصة يف نظر اإلسالم فلها تعاريف كثرية أيضا،
12
منها :هي التنظيم النفسي ،واالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم ،وتطبيقه كليا يف حياة الفرد واجلماعة.
ويرى بعضهم اآلخر ،أنه النظام الرتبوي املنبثق من القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واهلادف إىل تنشئة املسلم
وتوجيهه ،ورعاية جوانب منوه ،لبناء سلوكه ،وإعداده حلياتي الدنيا واآلخرة ،والذي افرتض اهلل على املربني من
13
آباء ومسؤولني ،أن يأخذوا به وحده دون غريه من األنظمة األخرى.
ويف ذلك املعنى يرى سعيد إمساعيل أن املقصود بالرتبية اإلسالمية هي املفاهيم والقيم واألساليب واالجتاهات
املتضمنة يف آيات القرآن وسنة الرسول العظيم ،واليت تتصل برتبية اإلنسان يف جوانب شخصيته املختلفة 14.وإذا
كانت الرتبية تأتي بهذا املعنى ،فإنها قائمة منذ جميء اإلسالم وإىل ما شاء اهلل ،وال جيوز أن حتدد بزمان ومكان
معينني .وتعريف آخر يقول :هي نظم وأساليب متكاملة تنبع من التصور اإلمياني حلقائق األلوهية والكون واإلنسان

Jamaluddin Muhammed Bin Mukrim Al-Masri Ibnu Manzor, Lisan Al- Arab (Cairo:
Darul Maárif, 1930), 17.
10
Lutfi Barakat Ahmad, Fil Fikri Al-Tarbawi Al-Islami. Darul Marikh (Al-Riyadh: Darul
Marikh, n.d.), 47.
11
Miqdad Yaljin, At-Tarbiyah Al-Akhlaqiyah Fi Al-Islam, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub,
2002).
12
Abdurrahman an-Nahlawi, Ushul At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Asalibuha Fi Al-Bait Wa
Al-Madrasah Wa Al-Mujtama, (al-maktabah as-syamilah al-haditsah, 2021), 51.
13
Ahmad Al-Hamd, Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (Al-Riyadh: Dar Isybiliya, 2002), 11.
14
Said Ismail Ali, Al-Fikr Al-Tarbawi Al-Islami Wa Tahaddiyatu Al-Mustaqbal (Al-Qahirah:
Dar as-salam, 2006), 20.
9
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واحلياة وتهدف إىل إعداد اإلنسان للقيام حبق اخلالفة عن اهلل يف األرض عن طريق إيصاله إىل درجة كماله اليت هيأها
اهلل هلا 15.ويبدو أن التعريف األخري هو األنسب ملا فيه من خصائص الرتبية اإلسالمية.
املنهج التكاملي الرتبوي
16
قدميا ،يعرف املنهج بأنه جمموعة من املواد الدراسية اليت يدرسها التالميذ واملتضمن موضوعات املقررات الدراسية،
إال أن مثل ذلك التعريف يعترب قاصرا ألنه فقط يتناول ما يقدم داخل الفصل يف املدرسة من مواد أو مقررات دراسية.
ومع تقدم العلوم الرتبوية عرف املربون أن مفهوم املنهج أوسع من ذلك بكثري .فاملنهج هو الذي يرسم للمدرسة أساليب
التدريس وأهدافه ومراحله وما يعطى يف كل عام دراسي ،ويعني املوضوعات اليت تعطى لكل مرحلة ،أو لكل جمموعة
حبسب أعمارهم أو ثقافتهم ،والنشاط الذي يقوم به الطالب يف كل مادة من مواد التعليم .ومن هذا املنطلق يكون مفهوم
املنهج الشامل هو« :اخلربات الرتبوية اليت تتيحها املدرسة للتالميذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتهم على
17
منو شخصياتهم يف جوانبها املتعددة منوا يتسق مع األهداف التعليمية».
وأما لفظ التكامل فهو من أصل مادة «كمل» ،فكمل الشيء :متت أجزاؤه وصفاته .وتكامل الشيء :كمل شيئا
فشيئا .والتكامل يف االقتصاد هو اجلمع بني صناعات خمتلفة يكمل بعضها بعضا وتتعاون يف الوصول إىل غرض
واحد 18.وقد شاع استخدام مصطلح التكامل املعريف ،فهو يشري إىل اجلهود املبذولة من أجل توحيد جسد أو هيكل
املعرفة املتناثر بني العلوم واحلقول ،وكذلك بني املعرفة النظرية واملعرفة التطبيقية .واملنهج التكاملي يف التعليم اجتاه
إسالمي أصيل ،ابتكره املسلمون منذ أكثر من ألف عام وظهر جلياً يف كتاباتهم التى تشرح للحديث الشريف على وجه
19
اخلصوص ،وهذا ما أ ّكده أساتذة الرتبية اإلسالمية.
وجدير باإلشارة إىل أن العلماء املسلمني رغم اجتاههم التكاملي يف العلوم إال أنهم مل يرتكوا ومل يقصروا يف
التخصص الدقيق لكل علم من العلوم ،مبعنى أن كل عامل يعرف بالتخصص املعني يف علم من العلوم .وقد استعان
العامل يف احلديث مثال بالشواهد اللغوية ،كما استعان العامل اللغوي بالشواهد القرآنية واحلديثية .فالتكامل ال يعين
إزالة التخصص يف علم من العلوم ،بل يعنى التكامل خدمة العلم لآلخر من أجل حل املشكالت اليت قد ال تستطيع
أن حتل إال باملدخل التكاملي.
والتكامل مل يقتصر على إعداد الكتب واملنهج املكتوب فقط ،وإمنا تعدى إىل التطبيق يف عملية التعليم أيضاً وقد
ظهر ذلك واضحاً بعد انتشار اإلسالم خارج اجلزيرة العربية ،حيث أصبحت اللغة العربية تدرس ألبناء املسلمني
الناطقني بلغات أخرى يف الدولة اإلسالمية من خالل حمتوى العلوم الشرعية 20.فالناس الذين دخلوا يف اإلسالم من
Ali Ahmad Madekur, Manahij Al-Tarbiyah Ususuha wa Tathboqatuha (Al-Qahirah: Dar
al-Fikr al-’Arabi, 2001), 29.
16
Muhammad Asyraf Al-Makawi, Asasiyatu al-Manahij, (Riyadh: Dar an-Nasyr ad-Dauli,
1427), 11.
17
Abdurrahman an-Nahlawi, Ushul At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Asalibuha Tadrisiha,
(Libanon: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2007), 93.
18
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غري اجلزيرة العربية تعلموا أيضا اللغة العربية يف آن واحد ،ألن دعاة اإلسالم استخدموا الطريقة التكاملية يف تعليم
اإلسالم ،حيث استخدموا اللغة العربية يف االتصال والتعليم.
واإلسالم نفسه نسق فكري متكامل ،ينتظم خمتلف نظم اإلنسان فردا ومجاعة .وهذا املبدأ قائم يف القرآن
والسنة 21.ومن هنا ،فإن الرتبية اإلسالمية عندما تتصف باإلسالم ،فإن منهجها ال بد أن يكون منهجا متكامال .وهذا
ن ُن نَ َّزلْناَ ِّ
املنهج التكاملي ميتد منذ أن نزل جربيل األمني على رسول اهلل وإىل ما شاء اهلل .قال اهلل تعاىل﴿ :إِنَّا َ ْ
الذ ْكرَ
وَإِنَّا لَ ُه َ
حلاَفِ ُظوْنَ﴾ (سورة احلجر.)9:
فاملنهج التكاملي يف الرتبية اإلسالمية هو املنهج الذي يهتم برتبية الفرد املسلم ،وهو احملور الذي يشد إليه
كل موادها وسائر املواد األخرى ،وإليه تتجه كل أهداف النمو الروحي واللغوي واالجتماعي والفكري ،وبه حيصل
التناسق والتكامل الرتبوي الرائع الذي كان عليه السلف الصاحل ومن تبعهم .فمحور املنهج التكاملي األساسي حتقيق
22
العبودية وتربية الفرد املسلم الذي يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيئا.
منهجية البحث
استخدم هذا البحث املدخل الكيفي والدراسة املكتبية ،ومجع البيانات فيه عن طريق دراسة الوثائق املتعلقة مبوضوع
البحث وحتليلها حتليال كيفيا أيضا .وقد اعتمد الباحثون على الكتب األساسية لكتابة هذا البحث ،وهي الكتب
اليت ألفها إمام سوفرايوغو ،والكتب األخرى اليت تتعلق باملوضوع .كما اعتمد الباحثون على عدة حبوث سابقة متعلقة
مبوضوع هذا البحث .ومت بعد ذلك حتليل البيانات بداية من عملية مجع البيانات ثم فرزها ثم عرضها ثم االستنتاج
منها وفق أهداف البحث .كما مت تنظيم البيانات وتفسريها واملقارنة مع نتائج البحوث األخرى التى تتعلق مبوضوع
البحث.
أفكار إمام سوفرايوغو يف بناء منهج التعليم التكاملي اجلامعي
أ -منطلقات فكرة التكامل
يرى كثري من الناس أن أسباب املشاكل اليت يعاني منها اجملتمع اإلندونيسي يف هذه األيام تعود إىل ضعف اجلوانب
األخالقية والروحية .هذا ما أكده إمام سوفرايوغو ( )2005عندما أثار فكرة التكامل يف بناء املنهج الرتبوي .وعندئذ
تتأكد احللول ال بد أن ترجع إىل الدين اإلسالمي ،فيكون أساسا جلميع منطلقات الرتبية .وعلى هذا ،فإن مجيع
األمور الرتبوية وتطوير العلوم ينبغي أن يقوم على أساس القرآن والسنة النبوية .ولكن هناك سؤال يطرح نفسه :كيف
يتحقق هذا األمر؟ هل ميكن بناء العلوم واألشياء الواقعية على شيء يراه كثري من الناس أنه غري معقول وليس علميا؟.
من هذا املنطلق تكون املشكلة ليست يف جعل اإلسالم والقرآن أساسا لتطوير العلوم ،وإمنا املشكلة يف مدى فهم املنتسبني
إىل اإلسالم ،حيث تصرفاتهم ال تتماشى مع اإلسالم وال متثل تعاليمه.
وليس من الغريب أن بعض املنتسبني إىل اإلسالم قد يفهم التعاليم اإلسالمية فهما خاطئا ،حيث يرون أن العلوم
والثقافة والفنون ليست من اإلسالم ،ويف جانب آخر يفهمون أن اإلسالم دين شامل متكامل .فهذه النظرة اجلزئية هي
Imam Muhammad bin Su’ud Al-Islamiyah, 46. (2005), 358-474.
21
Ali, Al-Fikr Al-Tarbawi Al-Islami Wa Tahaddiyatu Al-Mustaqbal, 25.
22
Al-Hamd, Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, 14.
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اليت تنعكس انعكاسا سلبيا يف كثري من املؤسسات التعليمية اإلسالمية وخاصة يف التعليم العالي ،فألنهم ينظرون إىل
23
أن العلوم والثقافة والفنون ليست من اإلسالم ،فصارت نظرتهم إىل اإلسالم ضيقة جدا.
إضافة إىل ذلك أن طالب اجلامعات اإلسالمية مل يتمكنوا من إتقان اللغة العربية وإجادتها ،مع أنهم قد تعلموها
سنوات منذ أن جلسوا يف املدارس االبتدائية .فهذه الظاهرة تؤدي إىل تشويه الدراسات اإلسالمية وإساءة العملية
جتري على ما يرام .والواقع يشهد أ ّن املدرسني أكثرهم ال يقومون مبهمتهم املرجوة إال جمرد نقل
التعليمية ألنها ال ِ
الفهم مبحتويات الكتب العربية إىل اللغة اإلندونيسية ليدركها الطالب ويفهمون ما فيها .وعندئذ ،أصبحت الدراسة
اجلامعية بدال أن تكون دراسة قيمة مليئة بتبادل اآلراء واحلوارات الفكرية جتري على ما ال يرجى ،وذلك نتيجة
ضعف كفايتهم باللغة العربية 24.فاألزمة الروحية ،حيث فقدان الثقة باإلسالم هي األساس الذي يدعو إمام سوفرايوغو
إىل إعادة التفكري وبناء العلوم من جديد.
ب -أساس تكامل منهج التعليم اجلامعي
انطالقا من املنطلقات السابقة ،قام إمام سوفرايوغو بإعادة بناء فكرة التطوير يف جمال العلوم ،حيث وضع اإلسالم
أساسا للتطوير يف جمال العلوم .فهذا السعي يعد فريدا وجريئا ،يوم أن كان معظم املنتسبني إىل اإلسالم أصابهم الشك
يف تعاليم دينهم .ورأى إمام سوفرايوغو أن تأسيس العلوم باإلسالم يعترب أمرا هادفا ألن بناء فكرة التطوير يف جمال
العلوم مبثابة النفس والروح لكل اجلامعات.
إضافة إىل ذلك ،أن اهلدف من التكامل يف منهج التعليم اجلامعي هو القضاء على فكرة التفريق بني العلوم.
فقد قرر القانون اإلندونيسي أن املسؤولية يف القيام بالعملية الرتبوية يف إندونيسيا هو وزارة الرتبية والثقافة .وتولت
وزارة الشؤون الدينية أيضا املسؤولية يف رعاية املؤسسات الرتبوية من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية .فإذا
كانت وزارة الرتبية والثقافة تقوم برعاية املؤسسات الرتبوية من املرحلة االبتدائية العامة إىل املرحلة اجلامعية العامة،
فإن وزارة الشؤون الدينية أيضا تقوم برعاية املؤسسات الرتبوية من املرحلة االبتدائية اإلسالمية إىل املرحلة اجلامعية
اإلسالمية ،ومن هنا تعرف يف إندونيسيا ما يسمى باملدارس العاملة واملدارس اإلسالمية.
واملنهج التعليمي بهذا الشكل يؤدي إىل وجود التفريق يف اإلدارة الرتبوية والتعليم ،حيث وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة الشؤون الدينية ،وهما تستحقان أن تقوما بإدارة الرتبية يف هذا البلد ،فهما جزء من النظام الرتبوي الوطين.
والتفريق اليقتصر على النظام املؤسسي بل يتعدى إىل تفريق اجلوانب األخرى يف إندونيسيا ،وهذا التفريق أيضا حيدث
يف العامل بأسره ،فيعرف عندئذ العلوم الدينية والعلوم العامة.
فالنظرة إىل تفريق العلوم بهذا الشكل ليست صحيحة ،فاجلهات املعنية اليت تهتم بهذه القضية وخاصة
اجلامعات اإلسالمية عندما تنظر إىل قضية التفريق للعلوم أكثرهم ال يوافقون بذلك .ففي كثري من الندوات واملناقشات
اليت تتحدث حول هذه القضية ترى أن هذا التفريق يف جمال العلوم ال بد أن ينتهي يف أسرع وقت ممكن .هم يرون
Imam Suprayogo, Paradigma Pengembangan Keilmuan Di Perguruan Tinggi (Malang:
UIN Press, 2005), 7.
24
Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al Quran (Malang: Aditya Media, 2004).
17.
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أن العلم واحد ال يتجزأ ،ولكنه ليس من السهل أن يوحد بني النوعني من العلم ،والدليل على ذلك أن هؤالء الذين
ال يوافقون التفريق بني العلوم يف الواقع أنهم أيضا قد فرقوا بني العلوم الدينية والعلوم العامة.
رأى إمام سوفرايوغو 25أنه ليس من السهل أن تبين تصورا لتوحيد العلوم والدين ،ويف الوقت نفسه ليس صعبا
جدا ،إذا رجع العامل إىل املصدرين األساسيني ،وأن القرآن الكريم والسنة النبوية قد حتدثا عن الدراسات يف جمال
العلوم ،فالقرآن الكريم مثال ،قد حتدث عن العامل بعناصره ،سوى أن املقصود من احلديث حول العامل لبناء املفاهيم
املعرفية فإنه أيضا حماولة للوصول إىل سعادة اإلنسان وحياته .وإذا فهمنا هذا اهلدف وهذا القصد ،فإنه من السهل
حماولة بناء تكامل العلوم والدين ألن كليهما يهدف إىل شيء واحد.
وفيما يتعلق بدراسة أنواع العلوم فإنها ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام؛ العلوم الطبيعية ،والعلوم االجتماعية،
والعلوم اإلنسانية .تتكون العلوم الطبيعية من العلوم الفيزيائية ،والعلوم الكيميائية ،والعلوم البيلوجية ،وهناك من
يضع علوم الرياضيات أيضا من ضمن العلوم الطبيعية .وأما العلوم االجتماعية فتتكون من العلوم االجتماعية نفسها،
والعلوم األنرتوفولوجية ،والعلوم السيكولوجية ،والعلوم التارخيية .وأما العلوم اإلنسانية فهي تتكون من الفلسفة،
واللغات واآلداب ،والفنون .ثم تتطور تلك األقسام الثالثة من العلوم فصارت هلا فروعها وأغصانها املتنوعة .وكذلك
حتولت تلك العلوم األصيلة فصارت العلوم التطبيقية اليت تتفرع وتتنوع عنها حسب قدرات اإلنسان اليت ال تنتهي.
يرى إمام سوفرايوغو 26أن موقف القرآن والسنة من التعاليم اإلسالمية مبثابة املصدرين األساسيني ،وهلما دور
كبري يف توليد اهلداية ،والتبيان ،والفرقان ،والشفاء .ومن املفروض أن يكون القرآن والسنة مصدرين أيضا يف العلوم.
فقلما يتحدث القرآن عن األشياء بالتفصيل إال يف بعض األمور اليت ال ميكن أن تتغري بعد ذلك وتصلح لكل زمان
ومكان ،فكثري من اآليات القرآنية ذكر األشياء إمجاليا حتى تصلح جلميع األحوال والظروف .ومن هنا يتعني جعل
القرآن والسنة مصدرين أساسيني حتى ال حيدث التفريق بني العلوم ،والذي قد قلل قدر القرآن الكريم نفسه .وال ريب
أن القرآن الكريم بصفته الشامل املتكامل ما زال حباجة إىل مصادر العلوم األخرى التطبيقية ،وهي العلوم اليت تتوصل
عن طريق األحباث والتجارب والعقل.
فالقرآن الكريم والسنة املطهرة مبثابة مصدر اآليات القولية ،وأما األحباث والتجارب والعقل فهي مبثابة مصدر
اآليات الكونية .بهذا الوضع ميكن أن جند جلميع فروع العلوم وأغصانها مصدرا يف القرآن والسنة .فيمكن أن يعتمد
عليهما مجيع أنواع العلوم ،وال نقتصر على العلوم الرتبوية والشريعة وأصول الدين فحسب ،وإمنا ميكن أن تعتمد علوم
الفيزياء ،والبيلوجي ،والكيمياء ،والسيكولوجي ،والزراعة وغريها من العلوم على القرآن والسنة أيضا.
يظن بعض الناس أن العلوم اإلسالمية تقتصر دراستها على تعليم العبادات ،ورعاية املولود ،والزواج ،واملوتى،
والزكاة واحلج فحسب ،مع أن القرآن أيضا يتحدث عن األلوهية ،وأحوال الناس ،والكون وما فيه ،وكل ما يوصل
اإلنسان إىل السعادة .وإذا كانت العلوم العامة أيضا تتحدث عن هذا املوضوع ،فإنه من املهم أن نبحث أصول تلك
العلوم من القرآن والسنة.

Suprayogo (2005), 15.
Suprayogo, 16
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جـ -تصوير فكرة التطوير التكاملي بشجرة العلوم
يرى إمام سوفرايوغو أن تطبيق األفكار اليت تدعو إىل التكامل بني العلم والدين مل يتحقق بالسهولة .وقد أقيم كثري من
الندوات والدورات ملداولة مثل تلك األفكار ،فما زالت النتائج مل تصل إىل اهلدف املطلوب يف تطبيقها ،حيث تبقى
فكرة التفريق بني العلوم والدين ظاهرة موجودة عند التطبيق التعليمي والرتبوي يف املدارس واجلامعات.
وقد قسم اإلمام الغزالي العلوم من حيث حكم طلبها إىل فرض عني وفرض كفاية ،فيتمثل األول فى علمي القرآن
واحلديث ويتمثل الثانى فى العلوم املفيدة املستخدمة فى احلياة اليومية كالطب واإلدارة والرتبية واالقتصاد والسياسة
وما أشبه ذلك .وقد ظهر جليا متييز تلك العلوم فى إندونيسيا وكذلك فى كثري من البلدان .ويعرف املسلمون أن النطق
بالشهادة وأداء الصالة والزكاة والصوم واحلج فرض عني وأما ما يتعلق بامليت مثال فيدخل فى فرض الكفاية.
فريى إمام سوفرايوغو أن املنهج التعليمي التكاملي حتى يسهل تطبيقه ،فيمكن تصور بنية العلوم كالشجرة ،هلا
أصل وفروع ومثار .هذه الشجرة تصور وتبني نوع كل علم البد أن يدرسه دارس ويتقنه فى تعلمه وهذا اجملاز يستفاد
منه لتصور بناء تكامل العلوم الدينية والعلوم احلديثة .وال بد من الشجرة أن تثبت على األرض وتنصب جذورها
27
فيها ،وتنبت من الشجرة أغصان وفروع وأوراق ومثرات ،وهي مبثابة جماالت العلوم اليت يتخصص فيها الطالب.
وفيما يلي تصوير بنية العلوم على صورة الشجرة :فاجلذور تصور العلوم األساسية اليت البد أن يستوعبها مجيع
الطالب بغض النظر إىل ختصصاتهم ،وهي اللغة اإلندونيسية والعربية واإلجنليزية ،والفلسفة ،والعلوم الطبيعية،
واالجتماعية ،أساس البلد أي املبادئ اخلمسة.
وأما الغصن ،فتصور دراسة املصادر العلمية املستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية ،والسرية ثم األفكار
اإلسالمية والتمدن اإلسالمي .ويلزم على كل طلب فى أية كلية كان أن يدرسها .وعلى ضوء املفهوم السابق فدراسة
كل من تلك العلوم تعترب من الفروض العينية .أما الفروع واألوراق فتصور أنواع الكليات اليت اختارها الطالب ،وأن
تعلمها من فروض كفاية .ومن العلوم اليت تصور بالفروع هي علم النفس واالقتصاد واحلقوق واهلندسة والرياضيات وما
إىل ذلك من العلوم .وأما الثمرات من تلك الفروع ،فهي النتائح اليت تتحصل من بنية العلوم املتكاملة وهي اإلميان
والعمل الصاحل واألخالق الكرمية.
لكل فرع من فروع الشجرة دور ،إال أنها الينفصل بعضها عن بعض إلفادة الناس بثمراتها .أما وظيفة اجلذور
فتمثل امتصاص الطعام والقوت من داخل األرض إضافة إىل أنها من الدعائم اليت تقوي قيام الشجرة حيث التهدمها
زلزلة وال عاصفة .وأما الغصن الذي يتمثل يف تعلم اللغات والفلسفة والعلوم الطبيعية واالجتماعية فإنها مبثابة اآللة
28
للحصول على مصادر العلوم وهي إما اآليات القولية أو الكونية.
تطبيق منهج التعليم التكاملي يف جامعة موالنا مالك إبراهيم إندونيسيا
أ -إنشاء األقسام العلمية املسايرة مع متطلبات العصر
انطالقا من فكرة التكامل للمنهج الرتبوي ،قام إمام سوفرايوغو عندما كان مديرا جلامعة موالنا مالك إبراهيم
بالتجديدات املؤسسية واألكادميية .فمن ناحية املؤسسة كانت اجلامعة مبثابة كلية فرعية جلامعة يف مدينة أخرى.
Suprayogo, 24.
Suprayogo, 26.
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فلتحقيق فكرة التكامل ال ميكن أن تكون هذه الكلية الوحيدة قابلة للتنفيذ ،فال بد من حتويلها إىل اجلامعة .وقد مت
تأسيس اجلامعة يف عام 2004م حتت قرار رئيسة اجلمهورية يف ذلك الوقت.
ومت بعد ذلك إنشاء الكليات واألقسام العلمية ،وهي حتى تتكون من سبع كليات؛ الرتبية والشريعة واالقتصاد
وعلم النفس واإلنسانية والعلوم والتكنولوجيا والطب والدراسات العليا .وحتت تلك الكليات أقسام علمية متنوعة تساير
متطلبات العصر .فعلى سبيل املثال تندرج حتت كلية العلوم والتكنولوجيا ستة أقسام ،هي :اهلندسة املعمارية،
واملعلوماتية ،والرياضيات ،وعلم احلياة ،والفيزياء ،والكيمياء.
واجلدير بالذكر أن تلك األقسام العلمية مل ميكن إنشاؤها عندما كانت اجلامعة بشكل الكلية .وأن تلك األقسام
العلمية مل تكن كمثل األقسام العلمية باجلامعات األخرى ،حيث عدم التكامل بني بني العلم الدين .فاألقسام العلمية
يف جامعة موالنا موالنا مالك إبراهيم مبنية على أساس فكرة التكامل ،حيث جيب على مجيع الطالب فيها استيعاب
29
املواد اإلسالمية ومنها اللغة العربية إضافة إىل ختصصاتهم العلمية.
ب -رفع كفايات املدرسني يف اجلامعة
للمدرس دور كبري يف عملية الرتبية والتعليم ،حيث أشار القرآن الكريم إىل دور املعلمني من األنبياء وأتباعهم يف كثري
من اآليات القرآنية ،مبينا أن من أهم وظائف الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعليم الكتاب واحلكمة وتزكية الناس،
اب
أي تزكية نفوسهم وتطهريها ،فقال اهلل تعاىل﴿ :رَبَّناَ وَابْ َع ْث فِيْ ْهمْ رَ ُسوْالً ِمنْ ُهمْ يَتْلُوْ َعلَيْ ِهمْ آيَاتِ َك وَيُ َعلُِّم ُه ُم الْ ِكتَ َ
ال ْك َم َة وَيُ َز ِّكيْ ِهمْ﴾ (سورة البقرة.)129 :
وَ ْ ِ
فسعى إمام سوفرايوغو 30جاهدا عندما كان مديرا جلامعة موالنا مالك إبراهيم إىل أن تتحقق لدى أساتذة اجلامعة
املواصفات األساسية للمدرسني الناجحني .ومن حيث املهنة األكادميية جيب على مدرسي اجلامعة أن يصلوا إىل
أعلى الدرجات العلمية وهي درجة الدكتوراه .فمن أجل ذلك قام مبشروع ابتعاث املدرسني لالحتاق بالدرسات العليا
وخاصة يف مرحلة الدكتوراه إىل اجلامعات املتنوعة داخل إندونيسيا أو خارجها ،إضافة إىل إحلاقهم بالدورات واألنواع
من ورشة العمل يف خمتلف املهمات والربامج.
جـ -إلزام مجيع طالب اجلامعة بتعليم اللغة العربية
يرى إمام سوفرايوغو أ ّن اللغة العربية هلا دور مهم وتأهيلها أمر اليستغين عنه طالب اجلامعة ومدرسوها .ولذلك،
عندما كان مديرا جلامعة موالنا مالك إبراهيم ،أخذ قرارا غريبا حيث ألزم مجيع طالبها بتعلم اللغة العربية مخس
ساعات يوميا يف مدة سنة كاملة حتت مظلة مؤسسة مستقلة تابعة للجامعة وهو الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية،
بغض النظر إىل ختصصاتهم العلمية املختلفة .ويف السنة األوىل هم اليكلفون باملواد الدراسية غري تعليم اللغة العربية.
31
وكذلك هم ملزمون بالسكن داخل اجلامعة حيت يتكمنوا من ممارسة اللغة العربية.

Suprayogo, 29.
Imam Suprayogo, At-Taghallub ‘ala Da’f al-Kifayah al-Lughawiyah Lada Thullab al-Jami’at
al-Islamiyah fi Indonesia, Makalah (2019), 4.
31
Suprayogo, 6.
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العمل شاق كما أقره إمام سوفرايوغو 32عند إنشاء الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية ،خاصة توفري األساتذة
املؤهلني يف جمال تعليم اللغة العربية ،وإرشادهم إلفهام الرؤية املستقبلية والرسالة اليت من أجلها تعليم اللغة العربية،
وكذلك إثارة الدافعية وحفظ احلماسة املستمرة واملتبادلة بني األساتذة والطالب وإدارة اجلامعة .واألمر اآلخر هو تنسيق
تعليم اللغة العربية مع الربامج األكادميية األخرى ،وكذلك إعداد الوسائل وتوفري االحتياجات وامليزانية .ثم إن تلك
اجلهود ال بد من بذهلا من أجل تفعيل تعليم اللغة العربية يف البلد غري العربي ،فتعليم اللغة العربية يف مثل هذا الواقع
يعترب تعليمها بوصفها لغة أجنبية 33،ويكون التعليم بهذا الشكل أصعب إذا قورن بني تعليم العربية يف البلد العربي.
يرى إمام سوفرايوغو أن توفري احتياجات الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية ليس أمرا بسيطا ،إضافة إىل أن
فكرة إنشاء الربنامج تعترب أمرا جديدا ،وهذا الذي ال يتصوره كثري من أساتذة اجلامعة الذين أصابهم شيء من السآمة
حيث يقولون بأنه ال ميكن أن ينجح ذلك الربنامج ،أو أنه حيتاج إىل بذل اجملهودات الكبرية ،ولكن هذه السآمة
ال تأتي خبري .ومن أجل ذلك يتطلب إعداد معلمي اللغة العربية باجلامعة إلجناح الربنامج ،حيث اإلعدد اجليد له
34
دور مهم يف إرساء دعائم تطوير النظام التعليمي وحمتواه.
وهلل احلمد يكون هذا اجلهد مثمر .ومن مؤشرات جناح تعليم اللغة العربية يف اجلامعة أن هناك كثري من الطالب
اخلرجيني لديهم كفاية يف اللغة العربية شفهيا وحتريريا ،وقد كتب سنويا ال أقل من مخسني طالبا الرسائل اجلامعة
باللغة العربية ،حيث إنها شرط من شروط التخرج من اجلامعة .واجلدير بالذكر ،أن هؤالء الطالب ليسوا كلهم من
األقسام العربية ،بل منهم من كان ختصصهم يف اهلندسة والعلوم وما إىل ذلك من التخصصات العلمية .فهناك عدد
كبري من طالب قسم الرياضيات واالقتصاد والفيزيا والكيمياء وعلم النفس الذين كتبوا رسائلهم اجلامعية األخرية باللغة
العربية .وقد ال يتصور قبل إنشاء مشروع الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة أن يتخرج هؤالء الطالب
35
بالرسائل اجلامعية باللغة العربية.
د -تكوين البيئة اإلسالمية اجلامعية
تهدف جامعة موالنا مالك إبراهيم إىل ختريج الطالب املتصفني بقوة الروحية ومتانة اخللق وسعة العلم وإتقان العمل.
ويتوقع أن تتحقق الصفتان األوليان من خالل العملية التعليمية املتمثلة يف املعهد ،وأما الصفتان األخريان فتتحققا من
خالل العملية التعليمة املتمثلة يف كليات اجلامعة .ومن هنا ،حرصت اجلامعة على تأسيس املعهد جبانب الكليات
ومرافق اجلامعة األخرى.
واملراد باملعهد هنا عبارة عن مؤسسة تربوية داخلية ،حيث يسكن فيها الطالب ويتعلمون العلوم اإلسالمية
وميارسون فيها األخالق واملبادئ اإلسالمية مع اإلشراف املستمر من قبل املشرفني الذين يسمون باملصطلح اإلندونيسي
بـ»كياهي» ،وهم القدوة األساسية للطالب ،خاصة يف ممارسة األخالق والعبادات يف حياتهم اليومية.
Suprayogo, 5.
B.Y Muhamadul, Strategies and Obstacles on Educational Policy of Arabic Language
Program, Global Journal Al-Thaqafah, no. 2232–0474 (2007), 91-98.
34
Uril Bahruddin, Maharat Al-Tadris; Nahwa I’dad Mudarris Al-Lughah Al-‘Arabiyah AlKuf’ (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 29.
35
Tim Pusat Bahasa, Pedoman Pendidikan Pusat Bahasa (Malang, 2019), 31.
32
33
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مت تأسيس معهد «سونان أمبيل» العالي التابع للجامعة يف شهر أغسطس عام 2000م ،والذي كان يتكون من 4
مباني ،ويسكن فيه  1041طالب وطالبة ،وهم الطلبة املستجدون يف اجلامعة .ومع زيادة عدد الطلبة كل عام ،أنشأت
اجلامعة املباني األخرى املخصصة للطالبات حيث املباني القدمية خمصصة للرجال ،وذلك يف عام 2006م يف موقع
مستقل عن األول ،ويسع املعهد احلالي أكثر من  3500طالب وطالبة .وهناك هدف آخر من تأسيس املعهد ،وهو ال
تقل أهميته عن األهداف السابقة ،وهو أن يكون هذا املعهد مقرا ميارس فيه الطلبة اللغة العربية ،حيث تكوين البيئة
36
العربية من خالل املناشط اليت تنفذ يف املعهد .ومن هنا أصبح املعهد جزءا من سلسلة مراكز اللغة العربية يف اجلامعة.
ه -إنشاء هيئة حتفيظ القرآن الكريم
ال شك أنّه ال يستغنى طالب اجلامعة عن اللغة العربية ،ألن املواد الدراسية واملداوالت العلمية اليت يقوم بها الطالب
يف حياتهم الطالبية تصدر من القرآن الكريم واألحاديث النبوية .والدراسة العلمية يف املستوى اجلامعي اإلسالمي ال
تنفذ بشكل جيد إال إذا كانت لديهم اإلحاطة الكافية باللغة العربية والقرآن .ففي اجلامعات اإلسالمية هناك جمموعة
من مواد الدراسات اإلسالمية واليت تتمثل يف الدراسة القرآنية واألحاديث النبوية وعلم الكالم والتاريخ اإلسالمي
والتصوف وما إىل ذلك من املواد اليت تنبثق من القرآن الكريم .وهي تطالب طالب اجلامعة أن يكون لديهم شيء من
القرآن.
ومن أجل ذلك ،وبغية لتزويد طالب اجلامعة بالقرآن الكريم أنشأ إمام سوفرايوغو يوم أن كان مديرا للجامعة
معهدا خاصا للقرآن الكريم تابع للجامعة ،وهو ما يسمى بهيئة حتفيظ القرآن الكريم .ولقد تطورت هذه اهليئة ،حيث
تضم إىل اآلن فيها أكثر من ألف ومخسمة طالب ،حيفظون القرآن فيها .وقد مت عقد حفالت التكريم هلؤالء الذين
أمتوا حفظ القرآن الكريم سنويا.
ولتحفيظ القرآن أيضا أثر واضح يف تعلم اللغة العربية وهو ما عربه حبر الدين بالتكامل بني تعليم اللغة العربية
والعلوم اإلسالمية .وذكر حبر الدين 37أيضا أن للقرآن الكريم أثر يف اللغة العربية ،وذلك يتمثل يف احملافظة على بقاء
اللغة العربية وتقوية اللغة العربية واستقرارها وتوحيد هلجات اللغة العربية وجعل اللغة العربية لغة عاملية وتعليمية
كما يسهم يف إثراء وتنمية تهذيب اللغة العربية.
إسهامات املنهج التكاملي لتنمية جامعة موالنا مالك إبراهيم
أ -تسريع تنمية مؤسسات التعليم العالي
لقد بدأت قيادة إمام سوفرايوغو جلامعة موالنا مالك إبراهيم منذ أن كانت تسمى باملعهد العالي احلكومي للعلوم
اإلسالمية ،وذلك يف عام 1997م .كما بدأ تطبيق الفكرة التكاملية ملنهج التعليم العالي يف ذلك العام أيضا .ومن أبرز
الربامج اليت مت إنشاؤها يف ذلك العام هو الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية .ألزم الربنامج مجيع طالب اجلامعة يف
السنة األوىل على تعلم اللغة العربية ملدة سنة واحدة .يهدف هذا الربنامج إىل تزويد طالب اجلامعة باللغة العربية اليت
Bahruddin, Maharat Al-Tadris; Nahwa I’dad Mudarris Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Kuf’,

36

.أثر القرآن الكريم يف اللغة العربية ”,ألسنتناUril Bahruddin, “122-127 ,)2016( ,

37
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هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة .فإذا أتقن الطالب اللغة العربية ،يستطيع أن يفهموا القيم اإلسالمية
من مصادرها األصلية املكتوبة باللغة العربية.
استمر تنمية اجلامعة وأخذت تتعاون مع مجهورية السودان الشقيقة ،واتفق اجلانبان على إنشاء جامعة
للصداقة بني البلدين ،فتحول املعهد العالي إىل ما يسمى باجلامعة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ،وذلك عام
2003م .وقد قام بافتتاح اجلامعة نائب الرئيس اإلندونيسي ونائب الرئيس السوداني ،وألن النظام اإلندونيسي ال
يسمح استخدام اسم البلدين امسا للجامعة ،فاستمر التعاون دون استخدام اسم البلدين .حتولت اجلامعة بعد ذلك إىل
ما يسمى باجلامعة اإلسالمية احلكومية ،وذلك حتت القرار الرئاسي ذي الرقم  50عام 2004م .والتحول األخري
يف العام 2009م ،حيث وضع رئيس دولة إندونيسيا حينذاك السيد سوسيلو بامبانج يودويونو للجامعة اسم موالنا
مالك إبراهيم .وهو اسم للولي األول من أولياء التسعة الذين قاموا بالدعوة اإلسالمية يف إندونيسيا .واستمرت قيادة
إمام سوفرايوغو إىل العام 2013م
إضافة إىل إحداث التطوير املؤسسى ،قامت اجلامعة أيضا بإنشاء املباني وعمائر اجلامعة .وقد حصلت اجلامعة
على الدعم من البنك اإلسالمية للتنمية لبناء املباني ومرافق اجلامعة .فتحولت اجلامعة من حيث املباني من كونها
جامعة صغرية باملباني القدمية إىل أن أصبحت جامعة ضخمة هلا مرافقها الكاملة .هذه التحوالت السريعة للجامعة
باملقارنة مع اجلامعات األخرى ،من كونها معهدا صغريا إىل أن أصبحت جامعة كبرية ،تعد نتيجة تطبيق فكرة
التكامل يف منهج التعليم العالي .وال شك أن عملية تطوير املؤسسة التعليمية أمر مطلوب ،وال يقتصر على مؤسسة
38
التعليم العالي فحسب ،وإمنا يتعدى إىل املعاهد واملؤسسات األخرى.
ب -ترقية كفاءة املوارد البشرية للتعليم العالي
تلعب املوارد البشرية يف أي مؤسسة دورا مهما ،وكذلك يف املؤسسة التعليمية مثل اجلامعة .فجامعة موالنا مالك إبراهيم
عندما طورت نفسها مؤسسيا وجسديا ،فإنها ال تنس أن تقوم أيضا بتطوير مواردها البشرية حيث ترقي كفاءة املدرسني
والعاملني فيها .ومن أهم الربامج اليت قامت بها اجلامعة ابتعاث املدرسني ملواصلة الدراسة يف مرحلة الدكتوراه ،داخل
إندونيسيا وخارجها .بدأ ابتعاث املدرسني تدرجييا منذ 2003م إىل اآلن ،وقد كانت قمة االبتعاث يف عام 2006م
حيث وصل عدد املبتعثني إىل أكثر من  50مدرسا.
يعد برنامج ترقية كفاءة املوارد البشرية من اهتمامات اجلامعة ،وكانت نتيجة هذا االبتعاث ،أن أصبحت
اجلامعة يتوفر فيها عدد الدكاترة يف مجيع كلياتها وأقسامها .وقد كان مدير اجلامعة يشجع املدرسني كثريا على إكمال
دراستهم يف أسرع وقت ممكن ،فمن أجل ذلك قدمت اجلامعة هدية احلج للمدرس الذي أنهى دراسته .ومن املعلوم
يف اجملتمع اإلندونيسي أن الشخص الذي قد أدى فريضة احلج والعمرة له مكانته اخلاصة يف اجملتمع ،فابتعاث
املدرسني للحج أيضا نوع من أنواع رفع مكانة املدرسني يف اجملتمع ،ومن ذلك رفع شأن اجلامعة.
Mukhibat, Mukhibat, Muhammad Fahim Tharaba, & Munair Yusaf Abdalhafiz
Salah. “The Management of IAIN Ponorogo-Assisted Madrasas: Religious, Populist, Center
of Excellence, Diversity.” Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan [Online], 18.2
(2020): 171-187.
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وبالفعل أصبح برنامج ترقية كفاءة املدرسني سالحا ذا حدين ،يرقي درجة املدرسني أكادمييا ويرفع شأنهم
اجتماعيا ،ومن هنا تسعى مجيع املؤسسات إىل تنمية مواردهم البشرية 39.وال شك أن للجامعة مكانتها اخلاصة يف
اجملتمع عندما يكون مدرسوها أصحاب العلم والدعوة واإلرشاد.
جـ -تدويل مؤسسة التعليم العالي
يكاد أن يكون مجيع مؤسسات التعليم العالي يتجه إىل حتويل اجلامعة إىل املستوى الدولي أو ما يعرف بتدويل
اجلامعة .سعت جامعة موالنا مالك إبراهيم إىل هذا االجتاه ،فبدأت بالتعاون مع املؤسسات الدولية اليت تهتم بالرتبية
والتعليم .وكانت اجلامعة تتعاون مع إيسسكو لعقد املؤمتر الدولي عن الرتبية اإلسالمية وذلك عام 2001م ،كما كانت
تتعاون مع مؤسسة الوقف اإلسالمية لعقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف اجلامعة وذلك عام 2003م .واستمر
التعاون من العربية للجميع لتدريب معلمي اللغة العربية حتى الدورة األخرية املنعقدة يف عام 2019م.
إضافة إىل ذلك وضعت اجلامعة خطة إسترياتيجية حتتوي على مراحل تطوير اجلامعة .فقسمت اجلامعة إىل
ثالث مراحل :األوىل إثبات وجود اجلامعة ،والثانية ترقية مستوى اجلامعة على املستوى الوطنى ،والثالثة تدويل
اجلامعة .فها هو العام 2021م يعد بداية مرحلة تدويل اجلامعة 40.واجلدير بالذكر أنه أصبح التدويل من اهتامات
اجلامعات ،فالكل يسعى إىل الطراز العاملي يف اخلدمات التعليمية اليت تتميز بالتقدم التكنولوجي .وإذا كانت اجلامعة
41
ال تهتم باألمور التكنولوجية ،ال يستطيع أنو تواكب العصر.
اخلالصة
انطالقا من البيانات السابقة ،وبعد حتليلها ومناقشتها ،توصل الباحث إىل النتائج ،هي إن أفكار إمام سوفرايوغو يف
بناء املنهج الرتبوي التكاملي تتمثل يف تصور بنية العلوم بالشجرة اليت أصلها ثابت يف األرض وفرعها يف السماء ،حيث
تنقسم الشجرة إىل األصل الذي ميثل العلوم األساسية القرآن والسنة ،واليت ال بد لكل طالب جامعي من إتقانها،
والفروع اليت متثل أدوات لبنية امليول ورغباتهم .وإن تلك األفكار قد جنج تطبيقها يف جامعة موالنا مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا ،حيث إلزام مجيع طلبة اجلامعة بتعلم اللغة العربية واإلجنليزية بغض النظر
عن نوعية ختصصاتهم ،وإتاحة الفرصة جلميع الطلبة حلفظ القرآن ممارسة احلياة اإلسالمية يف البيئة اجلامعية .وإن
هناك إسهامات املنهج التكاملي لتنمية جامعة موالنا مالك إبراهيم ،حيث يؤثر يف تسريع تنمية مؤسسات التعليم
العالي ،وترقية كفاءة املوارد البشرية للتعليم العالي ،وتدويل مؤسسة التعليم العالي.
وميكن تعميم نتائج الدراسة السابقة ،يقرتح الباحث على األخذ بعني االعتبار من مثل تلك األفكار ،حيث ميكن
تطبيقها يف املؤسسات األخرى اليت تريد تطوير مسار املنهج الرتبوي التكاملي ،مع شيء من التعدليالت لتتناسب
Fachrunnisa, Olivia, and Farookh Khadeeer Hussain. “Blockchain-Based Human Resource
Management Practices for Mitigating Skills and Competencies Gap in Workforce.” International
Journal of Engineering Business Management 12 (2020): n. pag.
40
Verbytska, Anna, and Nataliia Kholiavko. “Competitiveness of Higher Education System:
International Dimension.” Economics & Education 5.1 (2020): 7–14.
41
Bahruddin, U., & Febriani, S.R. Student’s perceptions of Arabic online learning during
COVID19 emergency. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(4), (2020): 14831492. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/jegys.760735
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مع وضع املؤسسة وطبيعتها .وقد اعرتف الباحثون على أن موضوع هذه الدراسة قاصر على وصف تطبيق املنهج
التكاملي يف جامعة موالنا مالك إبراهيم ومدى أثره يف ترقية اجلامعة .فيمكن للباحثني الالحقني أن يواصوا الدراسة
حول القضايا اليت مل يتطرق إليها الباحثون مثل اجلوانب األخرى اليت أثرت بشكل مباشر أو غري مباشر يف ترقية
مؤسسات التعليم العالي.
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