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 نرتين يف مواجهة التغريات العامليةقدرة التحمل من باس
 

 الدكتور راض توفيق الرمحن املاجستري
 
 

أو املعهد مؤسسة تعليمية فقط ولكنه وحدة اجتماعية من اجملتمع املسلم  (Pesantrenوليس باسنرتين )

واجملتمع االندونيسي املستقل واحلضاري. وبقدرة التحمل الداخلي قام باسنرتين بثبات واستمرار خلذمة األمة 

وحراسة احلضارة. وإذا نشأ تاريخ اإلسالم يف إندونيسيا يف األصل من والي سونغو الذين كانت دعوتهم ونضاهلم 

مركزا على منط باسنرتين، فهذا يعين أن باسنرتين قد ساعد وجود اإلسالم يف األرخبيل إىل هذا اليوم. مل 

فية على مدى السنوات قادرا على تغيري هوية باسنرتين. يكن تذبذب االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقا

وكان القضايا واالنقسام اجلدلي بني علوم دينية وعلوم عامة، وبني تربية رمسية وغري رمسية، وبني انقسام 

باسنرتين إىل سلف وخلف، وبني تقليدية وحديثة وحتى ما بعد احلداثة ميكن التغلب عليها بشكل مستقل من 

 . واآلن، يواجه باسنرتين بقدرة التحمل تدفق املعلومات العاملية والتقدم يف التكنولوجيا احلديثة.قبل باسنرتين
ُزعمت املنافسة العاملية يف مجيع اجملاالت اليت مل تعد مساحة حمدودة والوقت قد أجنبت منوذجا جديدا 

خرى، فضال املذاهب عرب الوطنية اليت لإلمربيالية والرأمسالية واحلداثة ومذهب املتعة والعلمانية واملذاهب األ

تهدد سالمة اجلمهورية اإلندونيسية. كل هذا يشكل حتديا للباسنرتن أو املعهد كوحدة إجتماعية بل حتديا 

لألمن القومي. وهذه الرسالة حتاول استكشاف متانة أو قدرة التحمل لباسنرتين، ومعرفة املشاكل والفرص له 

ة. وبعبارة أخرى، إن أساس "احملافظة على القديم الصاحل واألخذ باجلديد األصلح" يف يف مواجهة التغريات العاملي

إعادة الطعن. من جهة، وجب باسنرتين على التكيف يف تصدى تغري املناح العاملي، ولكن يف جهة أخرى، لزم له 

 القيام على التقاليد ومجيع خصائصه.
 كلمات أساسية: قدرة التحمل، باسنرتين، تقليدية

 
 مقدمة

موضوع باسنرتين أو معهد مثري دائما للبحث أواملناقشة من وقت آلخر، وليس البحث من قبل 

كياي وسانرتي )طالب( فقط، ولكن أيضا من قبل األكادمييني من داخل وخارج البالد. وقد 

. انعقد عدد ال حيصى من الندوات واألحباث العلمية اليت تناقش باسنرتين مع كل مزاياه وعيوبه

كما مت تعيني باسنرتين يف خمتلف األمناط وحتليلها من وجهات نظر خمتلفة. وهذه االستجابة 

واالهتمام لباسنرتين مؤشر على أن باسنرتين ليس مؤسسات تربوية فحسب، ولكنه منذ فرتة 

طويلة حتول كجزء من وحدة اجتماعية للمسلمني يف إندونيسيا، بالضبط على ما يقول كليفورد 

( الذي وصفه ثقافة فرعية من شعب إندونيسيا )خصوصا جباوى(. ويف خالل الفرتة 1981غريتز )

االستعمارية، ليس باسنرتينبوصفه إقامة التعليم الديين على األساس االجتماعي فقط، بل قام 
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باسنرتين من القديم مقام نضال املواطنني. وهذا يعين أن باسنرتين من جذوره عاش من اجملتمع 

 وإىل اجملتمع. فهذا هو قدرة التحمل.وللمجتمع 
( Hari Santriأكتوبر كـ"يوم سانرتي" ) 22تقدير احلكومة اجلمهورية اإلندونيسية مع إدخال 

املاضي يعترب من الوعي الوطين من دور كبري للباسنرتين يف تقدم احلياة الفكرية  2015عام 

ذا التقدير فرصة قيمة إلندونيسيا يف وتوجيه البالد من التحديات املختلفة. ورأى الكاتب أن ه

تقديم باسنرتين منوذجا بديال من الرتبية اإلسالمية القائمة على األسس اإلجتماعية الدينية 

والوطنية يف امتام احلياة الدولية. وهذا هو املهم بالنظر إىل موقف العامل الدولي احلالي الذي 

ل من التحديات العاملية. وإن الرتبية يف باسنرتين هي يطلب منوذجا مثاليا يف تربية األمة ورعاية الدو

الرتبية اليت ترغب وال تهدد، تصلح وال تفسد، ترحم وال تغضب، وهي اليت تقوم على "رمحة 

 للعاملني" وفقا لرؤية اإلسالم رسالته يف نشر السالم إىل بين آدم.

 باسنرتين: مفهومه وعناصره

مبعنى "طالب أو مريد" يف  (santriمشتق من سانرتي ) –عهدواآلن مسي مب –( pesantrenباسنرتين )

اللغة السنسكريتية. واملراد به "حمو األمية" ألنه يف بداية تنامي القوة السياسية لإلسالم يف دمياك 

(Demak)  جباوى الوسطى، قد أحل طالب باسنرتين حمّل الطبقة األدبية اجلاوية. وُعرف طالب

نهم متقنون مؤهلون من الكتب الصفراء أي كتب الرتاث الدينية باسنرتين بعلماء مثفقني أل

يف اللغة اجلاويةألنه هو الطالب الذي تبع معلمه  (cantrik)اإلسالمية. ومسي سانرتي بـ"جانرتيك" 

حيث ذهب واستقر املعلم أو كياهي. ويتم منط العالقات "بني كياهي وسانرتي" منذ القديم إىل 

هلا نطاق واسع يف اللغة اجلاوية ألن كياهي هو الشيخ  (kiai)"كياهي"  الفرتة اإلسالمية. وكلمة

كبري السن، مقدرس خبلقه الكرمية، وقوي بكراماته الباهرة، كذا قاله نور خالص جميد 

(1997.) 
اآلن، اشتهرت هذه العالقة باسم "كياهي وسانرتي" املناسبة بالعالقة الرتبية اخلاصة يف 

( فهي بادئة حبرفني santri( اليت تشتق من "سانرتي" )pesantrenاسنرتين" )باسنرتين. أما كلمة "ب

"pe" والحقة حبرفني "an و دل هذا املرفيم على أن باسنرتين هو مكان اإلقامة للطالب أو سنرتي ."

( مبعنى pondokيف تعلم املعارف الدينية حتت إشراف كياهي.ومرادف "باسنرتين" هو "فندق" )

 يضا. وال يسمى الطالب بـ"سانرتي" إال بعد التعلم واإلقامة يف باسرتين أو فندق.مكان لإلقامة أ
وأما باسنرتين فله خصائص متيزه عن غريه من املؤسسات التعليمية. بشكل عام، وفقا لقول 

(، إن باسنرتين له ثالثة عناصر، وهي: كياهي )شيخ(، وسانرتي )طالب( 1996جممل قمري )

( عنصرين لقوله أن عناصر باسنرتين مخسة وهي: مسجد، 1985افر )ومسجد. وزدا زخمشري ظ
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وباسنرتين أو مسكن، وكتب الثرات، وكياهي، وسانرتي. وقال أيضا إن سانرتي أو طالب 

املعهد ينقسم على نوعني: سانرتي داخلي وسانرتي خارجي. أما سانرتي داخلي فهو الذي استقر 

م من يدي كياهي وتارة ختدم أموره. أما سانرتي وعاش مع كياهي يف بيت شيخه يتعلم العلو

خارجي ويقال أيضا "سانرتي خفافيش" فهو الذي مل يستقر يف املعهد وعاد إىل منزله بعد الدراسة 

يف املعهد ألن بيته قريب من بيت شيخه أو واجباته كثرية خارج باسنرتين حتى ال يقدر على 

 االستقرار.
ن، زادت أيضا عناصر باسنرتين ال سيما بالنظر إىل ناحية يف الوقت احلاضر مع تقدم الزما

املرافق. لقد عرف أنه قد مت جتهيز باسنرتين بإقامة املدارس العامة واجلامعة واملكتبة واملختربات، 

بل مت بتجهيز املصارد التجارية مثل: احملالت التجارية والتعاونية، واحلدائق، واملزرعة، وآلة 

وغريها. ورأى الكاتب هذه الظاهرة تعين أن باسنرتين ال يزال  املواصالت واملعلوات،

متأخرابالنسبة إىل املؤسسات التعليمية األخرى ألنه مؤسسة مفتوحة تقبل األشياء اخلارجية 

األخرى. ورأى الكاتب أن أهم العناصر هو كياهي لكاريزميته واحرتامه ووسع علومه وقوة 

له. لو كان باسنرتين يرتكه كياهي ثم أبناؤه ال يقدرون روحيته حتى يقتدي الطالب أسوته وسبي

على الوصول إىل مستوى كياهي، صار باسنرتين من هذا النوع منخفضا سواء من حيث اجلودة أو 

 الكمية.

 تصنيف باسنرتين

نقسم باسنرتين من حيث نظام التعليم إىل نوعني: باسنرتين سلف وباسنرتين خلف. ومسي 

رتين تقليدي وهو ما حيافظ جوهرة التعليم على كتب اإلسالم باسنرتين سلف بباسن

( أو بندوغان sorogan( أو صاراغان )wetonالكالسيكية ويقوم منوذج التعليم على طريقة وينان )

(bendongan وهي الطريقة التعليمية التقليدية حيث قرأ كياهي الكتب الرتاث ومسع الطالب .)

 سلوب الرتمجة والقواعد اللغوية.شرحه. وإن إجراء هذه الطريقة بأ

ما باسنرتين خلف أو حديث فهو ما زاد نظام التعليم على النظام املدرسي وال يعتمد على 

الكتب الكالسيكية فحسب، بل على العلوم الدينية والعامة أيضا حيث جرت فيه الطرق 

ك باسنرتين شبه اخللف (. وهنا1999التدريسية املتنوعة احلديثة مثل املدارس واجلامعات )حلمي، 

حيث أقيمت فيه مدرسة دينية مثل النظام املدرسي، لكنه ال يبين مدارس رمسية. وال يكاد 

الكاتب يف اليوم جيد نوعا من باسنرتين سلف أو تقليدي بينما يتعلم فيه الطالب كتبا 

تى الوسائل كالسيكية ال غري، ألن الطالب اليوم يتعلمون العلوم واملعارف املتنوعة بوسيلة ش
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 احلديثة. فلذلك، صنفت وزارة الشؤون الدينية إىل ثالثة أنواع: سلف، وخلف، ومجع بينهما.
هناك من يصنف باسنرتين بالنظر إىل خصائص العلوم فيظهر باسنرتين العقيدة، باسنرتين 

وهذا  التصوف، باسنرتين القرآن، باسنرتين الفقه، باسنرتين قواعد النحو والصرف، وما إىل ذلك.

التصنيف عادة يعتمد على خصائص العلوم للمشايخ حتى تدخل علومهم يف منهج باسنرتين وتلون 

نظامه. والطالب الذي يريد تعلم الفقه فينظر ألول مرة إىل كفاءة الشيخ الراشخ يف علوم الفقه وال 

يت نشأت يف ينظر إىل هوية باسنرتين. وقد صنفت وزارة الشؤون الدينية إىل جوانب املهارات ال

باسنرتين فيظهر باسنرتين اللغة والدعوة، باسنرتين الزراعة، باسنرتين الصناعة، باسنرتين 

 (.2015التجارة، وما أشبه ذلك )بصري، 
من الصنف الذي مت تعيينه يف باسنرتين، فريى الكاتب أيضا أن من باسنرتين ما هو يرتكز 

اإلنسانية اإلجتماعة، أو يف التكنولوجيا واإلقتصاد يف العلوم الدينية الكالسيكية، أو يف العلوم 

اإلبداعي، ومزيج العلوم املتنوعة. باإلضافة إىل التصنيف السابق، هناك متغري آخر من نوع 

باسنرتين، وهو ما مسي بباسنرتين "كيالت" أي الربق، مبعنى أن شكل هذا باسنرتين من 

ليمي يف وقت قصري، وعادة ما تنفذ يف وقت أشكال التدريبات العلمية تتبنى مثل النظام التع

 العطل املدرسية أو يف شهر رمضان.
مع جهود التكامل يف خمتلف اجملاالت مثل دمج العلوم الدينية والعلوم العامة، ودمج 

املؤسسات الرمسية وغري الرمسية، ودمج املؤسسات العامة واخلاصة، فيبدو مصطلح "معهد 

سالمية حكومية كانت أو شعبية. ومثل هذا باسنرتين أو معهد اجلامعة" يف حرم اجلامعات اإل

اجلامعة ينشأ من أيدي األشخاص األكادمية. خالفا بباسنرتين آخر نشأ من يدي كياهي مع 

اجملتمع اإلسالمي. أما معهد اجلامعة نشأ من وعي أهل اجلامعة من املدرسني والطالب بالتعاون مع 

هد اجلامعة معتمد بالنظر إىل أهمية التكامل بني العلوم احلكومة وآباء الطالب. وظهور مع

والثقافة اليت تكونفي باسنرتين ويف اجلامعة. ومع هذا الوعي فيكون املواطنون الذين يف حرم 

 اجلامعة قوة إجتماعية ليسهل حتقيق التكامل بني ثقاقيت باسنرتين وجامعة.
اجلامعة مع روح اجلهاد والتضحية، مع ذلك، هناك معهد اجلامعة ال ينشأ من وعى جمتمع 

ألنهم يبنون معهد اجلامعة بزاد املبنى فحسب فال يظهر التكامل إال مسكن الطالب فقط. أقاموا 

معهد اجلامعة بغري النظر إىل الركائز اليت جيب أن تكون قائمة يف معهد اجلامعة. ومن تلك 

اجلامعة، وكذا دعم العلماء  الركائز الشيوخ أو كياهي، ودعم اآلباء واألمهات من طالب

 واجملتمع حول اجلامعة.
 



 

- 424 - 

 

 التغريات العاملية وحتديات باسنرتين
( كوحدة إحتماعية وثقاقة فرعية من 1988إن باسنرتين كما قال عبد الرمحن واحد )

اجملتمع اإلسالمي. فلذلك، لديهتحديات مثل ما يواجهه اجملتمع. فالتحديات اإلجتماعية تصري 

ين نفسه.وجيب على باسنرتين أداءالواجبات وااللتزامات خلذمة األمة واجملتمع. وال حتديات باسنرت

بد باسنرتين من االستجابة واحملاولة على حل املشاكل اليت تواجه اجملتمع واألمة اإلسالمية، وإال 

فيكون باسنرتين منفصل من اجملتمع واألمة. وإن املشاكل اليت تظهر يف وسط الشعب 

ح مشاكل باسنرتين ألن مكانة باسنرتين قد أصبحت من ركائز الدولة. وبعارة واحلكومة تصب

أخرى، إن مشاكل األمة واجملتمات تصري مشكل باسنرتين نفسه. وجيب على باسنرتين استعداد 

 ملواجهة التحديات املتمثلة واملتغرية يف عصر العوملة.
( 2( االقتصاد احلر العاملي، )1ي: )ورأى الكاتب أن التحديات العاملية اليت يوجه باسنرتين ه

( دخول املذاهب اإليديولوجية 4( تنافس املؤسسات الرتبوية، )3املشاكل االجتماعية واألخالقية، )

( تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 5عرب الوطنية اليت يتحول من خارج جزئر إندونيسيا، )

 احلديثة.

 قوة التحمل لباسنرتين
يات العاملية املعقدة، كان باسنرتين له متانة عميقة أو قوة التحمل الدخلية. يف مواجهة التحد

 وهذا التحمل قادر على احلفاظ على وجود باسنرتين من عصر إىل عصر. ومن ذلك التحمل:
 : مكانة كياهي وشخصيته أوال

إن شكل كياهي ووجوده أمر مهم بل ركن أساسي لباسنرتين. وليس كياهي معلما عاديا 

صصا بتدريس العلوم الدينية فحسب، لكنه عامل مثالي وأسوة حسنة أمام سانرتي أو طالبه. وخم

وكون كياهي يطاع أمره، ويرتك نهيه، ويرجى دعاؤه ورضاه. وقد أصبحت حياة كياهي مقياسا 

للطالب يف العيش. ومن العجب لو كان كياهي واحدا لكنه قادر على أداء واجباته يف تربية 

 ة باسنرتين. وكان اخالصه وقوة اجتهاده وجهاده إهلاما للطالب يف حياتهم.الطالب وإدار
وليس كياهي جمرد زعيم ملعهده أو باسنرتين، بل كان قائدا للمجتمع حول باسنرتين. وعرف 

أن الناس الذين عاشوا حول باسنرتين هؤالء حيرتون كياهي وميجدونه. وهذا االحرتام قوة التحمل 

ة التغريات العاملية ألن كياهي يف احلقيقة قادر على التغيري والتأثري على لباسنرتين يف مواجه

 الطالب واجملتمع الذين أحاطوا باسنرتين.
(، اثنتان. األوىل: كياهي لديه شعور 2007وخصوصية قوة كياهي، كما قال زبيدي )

قائم على املوافقة (. والثانية: كياهي Highly Development Sosial Senseإجتماعية عميقة وعالية )
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 ( من األمة واجملتمع.General Consensusالعامة )
 : عالقة كياهي وسانرتي ثانيا

وليست العالقة بني كياهي وسانرتي مثل العالقة بني املعلم والطالب يف املدراس الرمسية اليت 

رستهم ال تدوم عادة إال عند الطالب يتعلمون يف املدرسة أو اجلامعة، وبعدما خرجوا من مد

وجامعتهم يشغلون بأنفسهم وال يتصلون مبدرسيهم. خالفا بالعالقة بني كياهي وسانرتي حيث 

 تصبحعالقة روحية مثل اآلباء واألبناء، وال تزال هذه العالقة والصلة طول الزمان.
ورأى الكاتب أن بناء هذه العالقة يعتمد على نهج التصوف الذي يعزز األخالق واآلداب من 

ياهي وأهل بيته. ولقد اعتقد سانرتي أن كياهي هو الطريق والوسيلة الصادقة للتقرب سانرتي لك

إىل اهلل ألنه املربي الذي مّر بالتجربة وخالف النفس وانتصر على اهلوى، وهو امللقّ ن الذي ُيبصّ ر 

سانرتي، ويلقنه سبيل الرشاد، وينجيه من العوائق والعثرات، حتى يستقيم حاله ويتعرف على 

(: فكذلك املريد حيتاج إىل شيخ 2004لطريق احلق للتوجه إىل اهلل تعاىل. وكما قال الغزالي )ا

وأستاذ يقتدي به ال حمالة ليهديه إىل سواء السبيل. ومن هنا يتبني خطأ من يظن أنه يستطيع 

بنفسه أن يعاجل أمراضه القلبية، وأن يتخلص من علله النفسية مبجرد قراءة القرآن الكريم، 

االطالع على أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وذلك ألن الكتاب والسنة قد مجعا أنواع و

األدوية ملختلف العلل النفسية والقلبية، فال بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواءه ولكل علة 

 .عالجها
م املتبادل واألصل يف العالقة بني كياهي وسانرتي أنها عالقة اجيابية ودية، قائمة على االحرتا

والثقة املشرتكة. وهذه العالقة الوثيقة تعترب من قوة التحمل لباسنرتين يف مواجهة التغريات 

العاملية.ولقد استطاع كياهي حتريك طالبه أينما كانوا، وكذا الطالب أطاعوا ما أمرهم 

 كياهي يف شتى األمور.
 ثالثا: النظام الرتبوي لباسنرتين

ج التعليمي يف باسنرتين اليوم ال يثبث على أساس ديين فقط وكما هو املعلوم، إن املنه

(regional-based curriculum وميثل إىل املنهج السمائي، بل يكمل مبنهج املسائل اإلجتماعية )

فلذلك، ال يسمى باسنرتين مؤسسة دينية حبتة، ولكنه  (.society-based curriculumاملعاصرة )

ستجيب دائما القضايا اإلجتماعية وحيل مشاكل الفوضى يف مؤسسة علمية دينية وإجتماعية ت

 إندونيسيا.
 وأغراضالرتبية يف باسنرتين بوجه عام ثالثة، هي:

 تكوين الشخصية الكاملة اليت دل إليها رسول اهلل يف أقواله وأفعاله وأحواله. (1)
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تعزيز كفاءة سانرتي من أربعة مستويات وهي: الوسائل )الغرض األصلى(،  (2)

األهداف، واملقاصد )األهداف الرئيسية(، والغاية )الوجهة النهائية(. فالوسائل هي اتقان الدروس و

الدينية يف باسنرتين مثل التفسري والفقه واألخالق واللغة العربية والتاريخ اإلسالمي. أما األهداف 

هذه املواد حسب فهي املواد املنشورة يف مستويات التعليم )األوىل، الوسطى، العليا(. وإعطاء 

أغراض سانرتي وحاجاته اليومية نفسيا واجتماعيا. فاملقاصد هي وجهة باسنرتين الرئيسية يف 

تكوين سانرتي ليكون فقيها يف الدين. أما الغاية فهي اهلدف النهائي الذي يهدف إىل حصول 

 مرضاة اهلل تعاىل.
كمة واملوعظة احلسنة نشر العلوم واألخالق من خالل الدعوة إىل سبيل اهلل باحل (3)

واجملادلة باليت هي أحسن. وتقوم هذه الدعوة على أساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 ليكون اإلسالم رمحة للعاملني.
انطالقا باألغراض الثالثة فيما سبق، عرف أن الرتبية يف باسنرتين من حيث املنهج والطرق 

ة يف مجيع نواحي النظام التعليمي داخل باسنرتين. والوسائل والتقييم كلها منظمة تنظيما موحد

ورأى الكاتب شيئا خاصا يف باسنرتين ال جيده الكاتب يف املؤسسات األخرى، وهو سند العلم أي 

سلسلة العلم من مؤلف الكتاب إىل من بعده حتى إىل كياهي وسانرتي. وقد اهتم كياهي 

يف الدنيا واآلخرة. وهذا السند يصري صلة  وسانرتي بسند الكتاب املدروس ليكون العلم تربيره

قوية بني معهد واحد مبعهد آخر ألن كياهي عندما يكون سانرتي فهو طالب لكياهي آخر 

فتكون بعدئذ "شبكة معهدية" حول باسنرتين واحد بباسنرتين آخر. فها هي الشكبة املعهدية قوة 

 التحمل يف جزائر إندونيسيا.
 يةرابعا: صلة باسنرتين بالوطن

تاريخ إندونيسيا ال ميكن فصلها عن دور باسنرتين ونضاله. منذ أول دخول اإلسالم يف عهد 

والي صاغا إىل عهد استقالل إندونيسيا، ساهم باسنرتين مساهمة كبرية وقيمة يف والدة هذا 

البالد ومنو حياة األمة والرعية املستقلة. وعرف من التاريخ مثال اسم راض فتاح وهو أول ملك 

مياك. كان سانرتي لسنن أمبيل. وهناك سنن غريي، وسنن كالي جوكو، وسنن موريا، وسنن د

قدوس، هؤالء سانرتي. ويف الفرتة االستعمارية، عرف أمساء سانرتي مثل األمري ديبونيغورو يف 

 جاوى، وسيد اإلمام بوجنول يف سومطرة، والشيخ يويف يف ماكاسار.
 أن إمكانات سانرتي يف الدفاع عن سيادة إندونيسيا نظرا إىل ما سبق، ال شك وال ريب يف

كبرية جدا. وقد دل على أهمية سانرتي يف الدفاع عن بالد إندونيسيا منذ عهد االستقالل حيث 

جاهدوا وحاربوا املستعمرين على أساس حب الوطن ألن حب الوطن من اإلميان. أما اليوم فتكون 
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يف الدفاع عن البالد حيث يبلغ عدد باسنرتين يف  كمية ضخمة باسنرتين قوة مستقلة لسانرتي

املنتشرة من جزيرة أجيح إىل بابوا. وهم عرفوا أن الدفاع عن الوطن ليس  22.000إندونيسيا 

جمرد التزام عسكري، ولكن يطلب من مجيع األفراد من الفقراء إىل األغنياء، ومن الرعية إىل 

فاع عن البالد ال يعنى احلفاظ على سيادة األمة والرعية املسؤولني للدفاع عن البالد. واألهم إن الد

 فقط، بل أيضا حلماية مجيع األشخاص من كل أشكال التهديد.
 خامسا: ديناميكية باسنرتين

إن "احملافظة على القديم الصاحل، واألخذ باجلديد األصلح" شعار باسنرتين منذ القديم إىل 

ؤسسات أو املدارس األخرى يف مواجهة األزمنة املتغرية. منذ اليوم. وهذا الشعار تعززه للتنافس مع امل

ظهور باسنرتين، كان قادرا على التكيف مع التغريات املختلفة دون أن تفقد هويته كمؤسسة 

 مثالية ومفضلة للطالب الذين درسوا علوم الدين.
( 2؛ )( إنه مؤسسة مستقلة كاملة1ومن خصائص باسنرتين ومزاياه يف مواجهة التغريات؛ )

لديه روح اجلهاد والتضحية العالية من مجيع املتورطني يف باسنرتين من كياهي وسانرتي وآبائهم 

واجملتمع. ومل ُيعرف يف باسنرتين تسويق التعليم أو الصلة التجارية ألن التسويق يف املؤسسات 

ص ونية العبادة هلل الرتبوية تؤدي إىل انهيار القيم الرتبوية. وإن باسنرتين أقيم على أساس اإلخال

( إن الرتبية يف باسنرتين أكثر مشوال وكامال مبا يف ذلك الرتبية األخالقية والروحية 3تعاىل )

( إن التعليم يف باسنرتين ليس نقل العلوم أو حتويل املعارف أو املعلومات فقط، 4والعلوم واملهارات؛ )

( إن باسنرتين ال 5سانرتي؛ ) بل حتويل الشخصية حيث قدم كياهي قدوة جسنة مباشرة أمام

 يفضل الرموز مثل الشهادة أو اإلجازة، ولكنه يفضل األخالق الكرمية والعلوم النافعة.
 خامتة

إن تاريخ إندونيسيا ال ميكن فصلها عن دور باسنرتين ونضاله ودفاعه عن البالد. وكل 

جه على أساس املشكالت اليت واجهها اجملتمع فهي مشكالت باسنرتين أيضا، فيكون منه

املسائل اإلجتماعية املعاصرة. إن من بعض التحديات العاملية اليت يوجه باسنرتين هي االقتصاد 

احلر العاملي، املشاكل االجتماعية واألخالقية، تنافس املؤسسات الرتبوية، دخول املذاهب 

ا املعلومات اإليديولوجية عرب الوطنية اليت يتحول من خارج جزئر إندونيسيا، تطور تكنولوجي

واالتصاالت احلديثة. وباسانرتين له قوة التحمل يف مواجهة التغريات العاملية ملزاياه املخصوصة، 

وهي: مكانة كياهي وشخصيته، عالقة وثيقة بني كياهي وسانرتي، نظام باسنرتي الرتبوي، 

ألن شعاره صلة باسنرتين بالوطنية، وديناميكية باسنرتين املتمغطة واملكيفة ملرور الزمان 

 "احملافظة على القديم الصاحل واألخذ باجلديد األصلح". واهلل أعلم.
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