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บทความวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์ในหนังสือตะอฺลีมุลมุตะอัลลิม
เตาะรีกอตตะอัลลุม)
(
อาหะมะ คาเด
อับดุลเลาะ การีนา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาชีวประวัติของบุรฮานุดดี นอัลซัรนูญีย์ 2) เพื่อศึกษา
ความเป็นมาและเนือ้ หาสาระของหนังสือตะอฺลีมุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอตตะอัลลุม (
) 3.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของบุรฮานุดดีน อัลซัรนูญีย์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ เก็บ
ข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) ซึ่งประกอบด้วยตาราตะอฺลีมุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอต
)
(
และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ที่เน้นการวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดของบุรฮานุดดีน อัลซัรนูญีย์
ผลการวิจัยพบว่า
คาว่า ซัรนูญีย์ มาจากคาว่า ซัรนูจ ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของเมืองในเปอร์เซีย เมืองหลวงของแคว้น อัซซะ
จีสฐานในสมัยก่อน(al-Bagdadi: 1979:138) เมืองที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่หลังแม่น้าหนึ่งหลังจากเมืองคูญันด์คือ
ตั้งอยู่หลังแม่น้า ญีหูน(อามูดาร์ยา)ในเคาะรอสาน
หนังสือประวัติศาสตร์และหนังสือ อัตเฏาะบากอตและหนังสืออัตตะรอญุม ไม่ได้ระบุถงึ วันเดือนปีเกิด
ของท่านอัลซัรนูญีย์ แต่ปีการเสียชีวิตของท่านมีการถกเถียงในบรรดานักประวัติศาสตร์ในการกาหนดวัน
เดื อ นปี ที่ เ สี ย ชี วิ ต ของท่ า นส่ ว นในหนั ง สื อ ที่ ไ ด้ ท าการตะหฺ กี ก (ตรวจทาน)โดยท่ า น อุ ษ มาน ได้ ร ะบุ ว่ า
ท่านอัลซัรนูญีย์ ได้เสียชีวิตในปีท่ี ฮ.ศ.591วรรณกรรมเล่มนีไ้ ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือว่าเป็นงาน
ชิน้ เอกและเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของท่าน และยังเป็นแหล่งอ้างอิงของเหล่านักเขียนหนังสือทางวิชาการหลาย
ท่าน โดยเฉพาะในสาขาศึกษาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาโดยรวมในหนั งสือเล่มนี้พอจะสรุป ออกเป็น 13 ข้อ ดังนี้1.
คุณค่าและความสาคัญของวิชาความรู้และความเข้าใจทางศาสนา 2.การสร้างเจตนาที่ดี 3.การคัดเลือกวิชา
ความรู้ที่จะเรียน อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนฝูง 4.การให้เกียรติต่อวิชาความรู้และอาจารย์ผู้สอน 5.ความ
อุตสาหะและฝ่ายเรียนรู้ 6.การเริ่ม การกาหนดและการเรียงลาดับในการศึกษาเล่าเรียน 7.การศึกษาหา
ความรู้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว 8.ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการศึกษาหาความรู้ 9.ความรัก
ความเมตตาและความตักเตือนซึ่งกันและกัน 10.พยายามให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และความเข้ าใจใน
เนือ้ หาความรู้มารยาท 11.คุณลักษณะการสารวมตนในช่วงเวลาเรียน 12.เคล็ดลับช่วยจาและสาเหตุของการ
หลงลืม 13.ปัจจัยของการเพิ่มพูนหรือตัดทอนปัจจัยยังชีพส่วนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทัศนะของ
ท่านอัลซัรนูญีย์มีดังนี้ 1.การอภิปราย (
) 2.การตั้งคาถาม (
) 3.การย้อนคิดทบทวน (
) 4.
การใช้คาถาม (
) 5.การสร้างความเข้าใจ 6.การสังเกต และการคิดใคร่ครวญ 7.ทัศนศึกษา 8.การบันทึก
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, อัลซัรนูญยี ์, ตะลีมลุ มุตะอัลลิม
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RESEARCH

Knowledge Management Concept of Burhanuddin Al – Zamuji in Ta’limul Mutaal lim
Tariqat ta allum )
(
Ahama Kadea

Abdullah Karina

Abstract
This research aimed to study 1) Burharnuddin’s biography) backround and contents of his book
3) Knowledge management model of Burharnuddin through qualitative study in which data collected
from the primary resources documents which Taklim included and secondary resources relatively
concerned with emphatic analysis the concept of knowledge management model of Mr.Burhanuddin
The results of study found that the word Zarmuji had the origin from Zarmuj which was the
name of a city in Persia in which located a capital city of Assajistan in the ancient time. Zarmuj was
famous city located near Jihun river in Khorosan. Al – Thabakot, Al-tarojum and history books did not
mention date of birth of Al-Zarnuji,but the year of his death was argued among the historians. In the
book verified by Usman specified that Al- Zarnuji death was in year 591 H.This literature was
recognized widely and was his masterpiece and foremost work. It was the reference for the academic
writers, particularly education sciences. It could be summarized the book as follows; 1. Values and the
important of knowledge and religious comprehension, 2. In shaping good attitude, 3. How to choose
knowledge, teachers and friends, 4. How to honor knowledge and teachers, 5.the strive and love in
search for learning,6. Start, setting and planning in study,7. Study for the sake of Allah alone,8.the best
time to study,9.mercy, love and remind each other,10.strive to find for the benefit knowledge and
understand behavior sciences,11.humidity in pursue of knowledge,12.sectret of remembrance and causes
of forgetness,13.factors to improve and deprive of providence .
Knowledge management model of Al-Zarnuji followed 1.debate, 2.query, 3.review, 4.question,
5.comprehension, 6.observation and reflection, 7. Visual education, 8. Record.
Keywords: Knowledge Management, Al – Zamuji, Ta’limul Mutaal lim
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บทนา

ในปัจจุบันแนวคิดทางการศึกษาในอิสลามได้มีการปะปนและผสมผสานกับแนวคิดและทฤษฎีของชาติ
ตะวันตกโดยส่วนมากอันเนื่องจากการตอบรับที่ไร้เหตุผลกับแนวคิดของชาติตะวันตกที่ขัดกับแนวคิดของ
อิสลามและสังคมมุสลิม โดยเฉพาะสมัยปัจจุบันที่มีความท้าทายกับสังคมมุสลิมอย่างมากมาย(al-Hamidi,
n.d : 5) ส่วนสาเหตุของการที่สังคมมุสลิมปัจจุบันไม่ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาและ
ระบบการเรียนการสอนในอิสลามอันเนื่องมาจากสองสาเหตุหลักด้วยกัน คือ สาเหตุแรก นักการศึกษามุสลิม
ในโลกอาหรับและโลกอิสลามได้รับการถ่ายทอดแนวคิดทางการศึ กษาจากชาติตะวันตก โดยในเมื่อพวกเขา
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพวกเขาก็เอาแหล่งอ้างอิงจากหนังสือของชาติตะวันตกโดยไม่ได้ไปพลิกดู
หนังสือของการศึกษาในอิสลามที่เขียนโดยนักปราชญ์และนักวิชาการมุสลิม(Abdul Addaim, 1978 : 5) สาเหตุ
ที่สองคือ ชาติตะวันตกเมื่อพวกเขาได้แต่งตาราเกี่ย วกับการศึกษาพวกเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเขีย น
เกี่ยวกับประวัติการศึกษาในอิสลาม(Mursi, 1977:61)
บุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์เป็นหนึ่งในบรรดานักปราชญ์มุสลิมที่มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งท่านได้แต่งตาราที่ มีชื่อว่าตะอฺลีมุลมุตะอัลลิมเตาะรีกอต ตะอัลลุม
(
) (สอนวิธีการเรียนให้กับผู้เรียน)โดยมีเนื้อหาที่โดดเด่นและน่าสนใจทั้งนี้เพราะท่านได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์และมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของนักคิดรุ่นก่อนๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาชีวประวัติของบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญยี ์
2.เพื่อศึกษาความเป็นมาและเนือ้ หาสาระของหนังสือตะอฺลีมุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอตตะอัลลุม
(
3.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดของบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์

)

ขั้นตอนและวิธีดาเนินการศึกษาวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะของการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research)โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารหลักและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คือตารา ตะอฺลีมุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอตตะอัลลุม
)
(
ของบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อ
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของบุรฮานุดดีน อัลซัรนูญีย์ในหนังสือตะอฺลี
มุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอตตะอัลลุ
ผลวิจัยพบว่า
เชื้อสายและวงศ์ตระกูลของท่านบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญยี ์
คาว่า ซัรนูญีย์ มาจากคาว่า ซัรนูจ ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของเมืองในเปอร์เซีย เมืองหลวงของแคว้น อัซซะ
จีสฐานในสมัยก่อน(al-Bagdadi: 1979:138) ยากูต อัลหะมาวีย์ได้กล่าวในหนังสือ มุอฺญัมอัลบุลดาน (
)
ว่าเมือง ซัรนูจ คือเมืองที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่หลังแม่น้าหนึ่งหลังจากเมืองคูญันด์คือตั้งอยู่หลังแม่น้า ญีหูน
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(อามูดาร์ยา)ในเคาะรอสาน และบุคคลแรกที่ได้ส่งกองทัพเพื่อพิชิตเมืองดังกล่าว คือ หัจญาจ บิน ยูยุฟอัสสะ
กอฟีย์ด้วยคาสั่งของท่านเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มิรวาน(เสียชีวติ ฮ.ศ. 86)
การถือกาเนิด
หนังสือประวัติศาสตร์และหนังสือ อัตเฏาะบากอตและหนังสืออัตตะรอญุม ไม่ได้ระบุถงึ วันเดือนปีเกิด
ของท่านอัลซัรนูญีย์ แต่ปีการเสียชีวิตของท่านมีการถกเถียงในบรรดานักประวัติศาสตร์ในการกาหนดวัน
เดือนปีที่เสียชีวิตของท่านส่วนในหนังสือ ที่ได้ทาการตะหฺกีกโดยท่าน อุษมาน ได้ระบุว่า ท่านอัซซัรนูญียื ได้
เสียชีวติ ในปีท่ี ฮ.ศ.591(al-Zarnuji:1397:25)และได้มีการระบุในบางหนังสือประวัติศาสตร์ว่าท่านได้เสียชีวิตใน
ปีที่ ฮ.ศ. 620 เช่นหนังสือ อัลญะวาฮิร อัลมุฎีอะห์ (
)และหนังสือ
)
(
ได้กล่าวว่า อิมามอัลซัรนูญีย์ ได้ร่วมสมัยและรุ่นเดียวกับท่านอันนุอฺมาน บิน อิบรอฮีม อัลซัรนูญีย์
ซึ่งเสียชีวติ ในปีท่ี ฮ.ศ.640 และในหนังสือ (
) ว่าบุรฮานุดดีนได้เสียชีวิตในปีที่ ฮ.ศ.ที่ 620 และผู้
แต่งหนังสือ (
) บุรฮานุดดีน อัลมิรฆินานีย์ ที่ท่านอัลซัรนูญีย์ได้ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺเพื่อประสบ
ให้กับท่านอัลมิรฆินานีย์เป็นประจาโดยเฉพาะในหนังสือของท่าน ซึ่งท่านอัลมิรฆินานีย็ได้เสียชีวิต ในปีฮิจเราะฮฺ
ศักราชที่ 593 ก็แสดงว่าท่านอัลซัรนูญีย์ได้เสียชีวิตหลังจากนั้น(al-Ahwani:1955:239)
การเติบโต(ปฐมวัย)
บรรดานักปราชญ์ส่วนใหญ่สมมติฐานว่า ท่านอัซซัรนญีย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซัรนูจ (Zarnuj) ไม่ได้มี
เรื่องราวอะไรต่างๆที่บงชี้ว่าท่านอัลซัรนูญีย์เ ป็นนักเขียนที่โด่งดังหรือนักกวีที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีข้อสงสัยว่า
ท่า นอั ล ซั ร นู ญีย์ เริ่ม แรกของการศึ กษาคือ ได้ศึ กษาในสถานศึ กษาที่เรี ย กว่า อั ล กุต ตาบ (al-kuttab)โดย
เหมือนกับคนทั่วไปในสมัยนั้นที่มักจะส่งลูกๆของพวกเขาไปเรียนที่อัลกุตตาบที่มีการแพร่หลายในสมัยนั้นซึ่ งมี
หลักสูตรในการเรียนการสอนในอัลกุตตาบ คือการศึกษาอัลกุรอาน การเขียนอักษรภาษาอาหรับ บทบัญญัติ
ของศาสนา ส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานภาษาอาหรับและไวยกรณ์ภาษาอาหรับ ภาษาเปอร์เซีย
บางส่วนของวิชากวีและอะดับ(วรรณกรรม) โดยปกติแล้วหลังจากได้ศึกษาอัลกุรอาน นักเรียนจะไปเรียนต่อที่
มัสยิดจากคณาจารย์หลายๆท่านพร้อมกับศึกษาความรู้ในทุกแขนงวิชา และที่ชัดเจนอัลซัรนูญีย์แป็นลูกศิษย์
ของบุรฮานุดดีน อัลมิรฆินานีย์ ผู้แต่งหนังสือ อัฮิดายะห์ (al-Hidayah)ที่ได้จัดทาการเรียนการสอนในมัสยิดใน
เมืองสะมุรกอนด์และในเมืองบุคอรอ
การศึกษาของท่านบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์
อัลซัรนูญีย์ได้เติบโตท่ามกลางของความหลากหลายทางด้านความรู้ประเพณีและวัฒนธรรม และได้
ซึมซับด้วยภาษาอาหรับเพราะในช่วงที่ท่านอยู่ในวัยเด็กท่านได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน อัลกุ
รอาน ภาษาอาหรับ กวี บทกลอนอาหรับ วิชาฟิกฮฺ วิชากุรอาน วิชาตัฟสีร วิ ชากิรออาต วิชาอัลหะดีษ วิชา อัล
อัคบาร บรรดาวิชาเหลานีท้ ่านได้ศึกษาในสถานศึกษาคือที่มัสยิดของเมืองใหญ่ๆ เช่น สามุรกอนย์ และบุคอรอ
บุคลิกภาพและอุปนิสัยของท่านอัลซัรนูญีย์
การขาดข้อมูลเกี่ยวชีวประวัติของท่านอัลซัรนูญีย์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรค์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของท่านอัลซัรนูญีย์ จากที่ได้อ่านหนังสือ ตะอฺลีมุลมุตะอัลลิมของท่าน อัลซัรนูญีย์ จะเห็นว่าท่าน
เป็นนักฟิกฮฺที่โน้มเอียงไปทางมัซฮับหะนาฟีย์โดยสังเกตจากหนังสือของท่านที่ได้ยก คากล่าวของนักปราชญ์ที่
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สังกัดมัซฮับหะนาฟีในขณะที่หนังสือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องฟิกฮฺแต่อย่างใด และไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
กับมัซฮับอบีหะนีฟะฮฺ
คณาจารย์ของท่านฮัลซัรนูญีย์
อัลซั รนู ญีย์ได้ศึ กษาเล่า เรีย นจากอาจารย์จ านวนหลายท่าน โดยอาจารย์ที่โ ด่ง ดัง สมัย ท่า น และ
อาจารย์ที่ได้แต่งตาราเกี่ยวกับฟิกฮฺ และอะดับ(วรรณกรรม)อาจารย์ทุกท่านได้สังกัดมัซฮับหะนาฟี
ในหนังสือ ตะอฺลีม อัลมุตะอัลลิม อัลซัรนูญีย์ได้อ้างคาพูดถึงบรรดานักปราชญ์เหล่านี้
1)บุรฮานุดดีน อาลี บิน อะบี บักร อัลมิรฆินานี (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.593) ผู้แต่งหนังสือ (
)
และหนังสืออื่นๆ และมีผลงานทางด้านวิช าการอีกมากหมาย เช่น หนังสือ อัลฟะรออิด (
) มัจญ์มูอฺ
อั น นะวาซิ ล (
) อั ล มุ น ตะกอ(
) กิ ฟ ายะตุ ล มุ น ตะฮา(
) อั ต ตะจญ์ นี ส
(
)และอัลมะซิด (
)(al-Mirghinani:1965:2 )และท่านเป็นนักปราชญ์อวุโสที่สังกัดมัซฮับหะนาฟีใน
ยุคนั้น (al-Kurashi:1978:265)
2) มุหัมมัด อิบนุ บะกัร อัลญูฆีย์ ท่านเคยเป็นมุฟตีย์ (ผู้ที่ให้คาชี้ขาดในเรื่องศาสนา) ในเมืองบุคอรีย์
(al-Zarkali,1984:54)
3) หัมมาด บิน อิบรอฮีม บิน อิสมาอิล บิน อะหฺมัด บิน อิสหาก บิน ชาบีบ เกาะวามุดดีน อิบนุ อิมาม
เกาะวามุดดีน อัศศอฟาร์ (เสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 493 ) เป็นชาวบุคอรอ มีความรู้เกี่ยวกับ อิลมุลกะลาม ฟิกฮฺ
และอะดับ เป็นอิม่ามนาละหมาดในวันศุกร์ ไม่ได้เป็นผู้อ่านคุตบะห์ นีค้ อื ประเภณีของชาวบุอรอ เคาะฎีบจะไม่
เป็ น อิ ม่ า มน าละหมาดในวั น ศุ ก ร์ โ ดยจะให้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละผู้ น่ า เชื่ อ ถื อ มากก ว่ า เป็ น ผู้ น าละหมาด(alTamimi,1403:182)
4) มัศอูด บินหุเซน บิน มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัลกิชตานี มีฉายานามว่า รุกนุดดีน (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.
573)(al-Kanudi:d.n.:213)
5) อัลหะสัน บิน มันศูร บิน มะหฺมูด บิน อับดุลซีซ อัลอุซญันดีย์ อัลฟัรฆอนีย์ อัลหะนาฟีย์ เป็น ที่
รู้จักด้วยกยฎีย์(ผู้พิพากษา) คอน ฟัครุดดีน อะบีลมุฟาคิร อะบิล มุหาสิน นักปราชญ์และนักวินิจฉัยในเรื่อง
ต่างๆของฟิกฮฺ ผลงานทางวิชาการของท่าน คือ หนังสือ อัลฟาวา(Kahalah:1376:297)
6) รุกนุดดีน อัฟัรฆอนีย์ เป็น นักปราชญ์และ นักกวี (เสีย ชีวติ ฮ.ศ. 594)
7) อัลหะสัน บิน อลี บิน อับดุลอะซีซ บิน อับดุลเราะซาก บิน อบี นัศร์ อัลมิรฆินานีย์ (al-Tamimi:
1982:95)
วรรณกรรม และผลงานทางวิชาการของอัลซัรนูญีย์
วรรณกรรมของท่านอัลซัรนูญีย์ ที่มาถึงเราและที่รู้จักมีเพียงวรรณกรรมเดียวเท่านั้น คือ หนังสือตะอฺ
ลีมุลมุตะอัลลิมเตาะรีกุตตะอัลลุม(
) (Gharbal: 1972:923) มุหัมมัด บิน อับดุลกอดีร์ได้
กล่าวว่า สาเหตุที่วรรณกรรมของท่านอัลซัรนูญีย์ ไม่ได้มาถึงเราคือเพราะ การสูญหายของ มัคตูตอต(ต้นฉบับ
หนังสือ)อาหรับ อันเนื่องจากการเกิดสงครามมองโกเลียที่ชาวมองโกเลียได้ทิ้งหลาย มัคตูตอตที่ได้เอามา
จากห้องสมุดแบกแดดลงไปในทะเล หรือ สาเหตุมาจากความละเลยของมุสลิม (al-Zarnuji:1406 24: )
คุณค่าและความสาคัญของหนังสือ
วรรณกรรมเล่มนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นเอกและเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่
ของท่ า น และยั ง เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ของเหล่ า นั กเขีย นหนั ง สื อ ทางวิช าการหลายท่า น โดยเฉพาะในสาขา
อัล-นูร
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ศึกษาศาสตร์ หนังสือเล่มนีเ้ ป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมิได้จากัดแค่นักวิชาการมุสลิมเท่านั้น แต่ยังได้รับการ
ยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญในโลกตะวันออกและบรรดานักเขียนตะวันตกอีกด้วย นอกจากนี้ยัง มีการเขียนหนังสือ
เลียนแบบหนัง สือ เล่ม นี้ด้ว ย เช่น จีอี วอน กรานาบาวม์ (G.E. Von Grunabaum) และ ที เอ็ ม อาเบล
(T.M.Abel)โดยใช้ชื่อหนังสือว่า “การเรียนการสอนของผู้เรียนและวิธีการเรียนรู้” (
) ยังมี
คาร์ล บรอกเกลแมน(Carl Brockelmann)ใช้ชื่อหนังสือว่า “ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมอาหรับ ”
(Geschicte der ArabischenLittratur)และเมดฮี นากอสเทน (MedhiNakosten)กับงานเขียนของเขาที่ชื่อว่าประวัติ
ของต้นกาเนิดอิสลาม ของการศึกษาตะวันตก (History of Islamic Origins of Western Education
A.D.8001350) และอื่นๆเป็นต้น ( Abuddin Nata, op.cit., h. 107)และนักการศึกษาถือว่าหนังสือของท่านบุรฮา
นุดดีนอัลซัรนูญีย์เป็นหนังสือพื้นฐานในการอบรมและการศึกษาที่เติมไปด้วยคาตักเตือนที่มีความแตกต่างจาก
หนังสือเล่มอื่นและหนังสือเล่มนี้ยังได้อ้างอิงจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านรอซูล  (al-Zarnuji, 1980 :
14)
จากหนั งสื อ ดั ง กล่ า ว นี้ ท าใ ห้ เ ราท ราบเ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทางก ารศึ ก ษ าอิ ส ลา มตาม ที่
อัลซัรนูญีย์ได้เสนอไว้ ซึ่งเนือ้ หาโดยรวมในหนังสือเล่มนีพ้ อจะสรุป ออกเป็น 13 ข้อ ดังนี้
1.คุณค่าและความสาคัญของวิชาความรู้และความเข้าใจทางศาสนา
2.การสร้างเจตนาที่ดี
3.การคัดเลือกวิชาความรู้ที่จะเรียน อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนฝูง
4.การให้เกียรติต่อวิชาความรู้และอาจารย์ผู้สอน
5.ความอุตสาหะและฝ่ายเรียนรู้
6.การเริ่ม การกาหนดและการเรียงลาดับในการศึกษาเล่าเรียน
7.การศึกษาหาความรู้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว
8.ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการศึกษาหาความรู้
9.ความรักความเมตตาและความตักเตือนซึ่งกันและกัน
10.พยายามให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และความเข้าใจในเนือ้ หาความรู้มารยาท
11.คุณลักษณะการสารวมตนในช่วงเวลาเรียน
12.เคล็ดลับช่วยจาและสาเหตุของการหลงลืม
13.ปัจจัยของการเพิ่มพูนหรือตัดทอนปัจจัยยังชีพ ในการมีอายุยาวหรือสั้นลง
3.รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดของบุรฮานุดดีน อัลซัรนูญีย์
ในหนังสือตะอฺลมี ุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอตตะอัลลุท่านบุรฮนุดดีน อัลซัรนูญียไ์ ด้กล่าวว่า

.
“มั น เป็ น สิ่ง ที่จ าเป็ น ส าหรับ ผู้เ รีย นที่ต้อ งมี การทบทวนบทเรี ย น อภิ ป ราย การตั้ง คาถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสมควรรับฟังอย่างสงบ มีสมาธิ และพยายามหลีกเลี่ยงจากการ
โต้แย้งและโกรธ แท้จริงแล้วการทบทวนและการอภิปรายนั้นถือว่าเป็นการปรึกษาหารือ นั้น
อัล-นูร
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คือหนทางในการหาคาตอบที่ถูกต้อง ซึ่งจะบรรลุสิ่งนั้นได้ด้วยการสังเกตและใคร่ครวญ แต่จะ
ไม่ได้รับคาตอบที่ถูกต้องด้วยอารมณ์โกรธและโต้แย้ง” (al-Zarnuji, 1986: 87)
จากหนังสือตะลีมุลมุตะอัลลิม เตาะรีกอตตะอัลลุม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใ้ นทัศนะของท่านอัลซัรนูญีย์มีดังนี้
1) การอภิปราย (
)
การอภิปราย คือ การสนทนาระหว่างสองกลุ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีแนวคิด หรือ ความ
คิดเห็นที่ต่างกัน ที่พยายามให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับแนวความคิดของเขา โดยมีเจตนาที่จะค้นหาและพยายามให้
ปรากฏความจริง(al-Midani, 1401 : 281)
อัลซัรนูญีย์ได้กาหนดหลักการของการอภิปรายไว้หลาย อย่างด้วยกัน ดังคากล่าวของท่านซึ่งได้กล่าว
ไว้ว่า” แท้จริงแล้วจะบรรลุสิ่งนั้น(ความรู้)ด้วยการสังเกตและระมัดระวังและการฟัง และจะไม่ได้รับด้วยความ
โกรธและโต้แย้ง” (al-Zarnuji, 1986 : 87)
อัลซัรนูญีย์ได้ตั้งเงื่อนไขของการอภิปรายในเรื่อง จรรยามารยาทของผู้อภิปรายไว้ดังนี้
1) มีเจตนาที่จะค้นหาสัจธรรมหรือให้ความจริงปรากฏออกมา
2) ห่างไกลจากการโกรธแค้นและโต้แย้ง
3) ไม่บดิ เบือนและสร้างความคลุมเครือ(al-Zarnuji, 1986 : 87)
2) การตัง้ คาถาม (
)
อัลมุฏอรอหะฮฺหรือการตั้งคาถามคือการโยนคาถามหรือตั้งโจทย์ต่างๆการอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ทั้งสองฝ่ายสลับกับคาถามและคาตอบ(Razi, n.d : 389)
การเรียนรูแ้ บบตั้งโจทย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสนทนาระหว่างสองกลุ่มที่มีการสลับตั้งคาถามและ
คาตอบ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริง ขจัดความสั บสนทางสติปัญญา และขจัดอุปสรรค์ต่างๆที่เป็นสิ่ง
กีดขวางในการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้อง โดยในมุมมองทางอิสลามศึกษาถือว่าจาเป็นที่ต้องสร้างแนวคิดที่
ถูกต้องและขจัดแนวคิดที่หลงผิด (Hashimi, 1984:454)
วิธีการเรียนรู้แบบอัลมุฏอรอหะฮฺได้ปรากฏในอัลกุรอานในหลายๆประเด็นเพื่อให้ผู้คนยอมรับด้วย
สติปัญญา เช่นในประเด็นที่ไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺโดยอัลลอฮฺได้ตรัสว่า
          

“และพวกเขากล่าวว่า มันมิใช่อะไรอื่นนอกจากชีวติ ความเป็นอยู่ของเราในโลกนี้เท่านั้น และเรานั้นใช่
ว่าจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นคืนชีพก็หาไม่” (อัล-อันอาม: 29)
อัลซัรนูญีย์ได้ส่งเสริมในการใช้วิธีการเรียนรู้และสอนแบบ อภิปราย การตั้งโจทย์ (คาถาม) ดีกว่า
การทวนซ้าเพราะสามารถแยกแยะจากการท่องจา โดยท่านได้กล่าวว่า “ ประโยชน์ของการตั้งโจทย์และการ
อภิปราย ดีกว่าการทวนซ้า เพราะในการตั้งโจทย์นั้น มีการทวนซ้าและเพิ่มพูนในวิชาความรู้ (al-Zarnuji, 1986
: 87)
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3) การย้อนคิดทบทวน (
)
อัลมุซากาเราะฮฺมาจากคาว่า (
) คือการทบทวนเมื่อได้ลืมมัน คาว่า (
) คือ
การสามารถเรียกข้อมูลเก่ามาเมื่อมีความต้องการ(Razi : n.d.:223)
อัลซัรนูญีย์มีความเห็นว่า ผู้เรียนควรทบทวนองค์ความรู้ที่ได้ร่าได้เรียนมา เพราะประโยชน์ของการ
ทบทวนนั้น ทาให้ความรูส้ ถิตอยู่ในจิตใจของผู้เรียน ท่านได้กล่าวว่า
“และสาหรับผู้เรียนควรที่จะต้องทบทวนสิ่งที่ได้เรีย นเมื่อวานซืนจานวนห้า ครั้ง และทบทวนสิ่งที่ได้
เรียนเมื่อวานจานวนสี่ครัง้ และสิ่งที่ได้เรียนหลังจากนั้นจานวนสามครัง้ และหลังจากนั้นจานวนสองครั้ง และสิง่
ที่ได้เรียนหลังจากนั้นจานวนหนึ่งครั้ง เพราะมันให้ง่ายต่อการท่องจา และไม่ควรที่จะมักง่ายในการทบทวน
เพราะบทเรียนและการทบทวนควรจะไปพร้อมกันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ”
4) การใช้คาถาม (
)
อัลซัรนูญีย์ ได้กล่าวว่า
“อิบนุอับบาส ถูกถามว่า คุณได้ความรู้ยังไง อิบนุอับบาสกล่าวว่า ด้วยลิน้ ที่ชอบถาม และด้วยหัวใจที่
ใคร่ครวญ” (al-Zarnuji, 1986: 91)
คาถามเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้ เป็นวิธีของวิธีต่างๆของการศึกษาในอิสลาม โดยบรรดาปราชญ์ก่อนๆ
ได้กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการถามในการศึกษาหาความรู้ และไม่ควรที่จะเอาความรู้ที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่ยังอยู่ในสภาพที่
คลุมเครือ และด้วยคาถามทาให้ผู้เรียนนั้น อยากรูใ้ นคาตอบที่ตนเองยังไม่รู้(Qombar:1987:214)
5) การสร้างความเข้าใจ
อัลซัรนูญีย์ได้กล่าวว่า
“ผู้เรียนควรพยายามสร้างความเข้าใจจากอาจารย์ผู้สอนโดยสังเกตจากคาพูดของผู้สอน ด้วยการคิด
ใคร่ครวญ และด้วยการทวนซ้าหลายๆครั้ง แท้จริงการที่ไม่รีบร้อนในการเรียนการสอน ด้วยการทวนซ้า และ
การสังเกต จะรูแ้ ละเข้าใจ และไม่ควรที่จะหละหลวมในการทาความเข้าใจ” (al-Zarnuji, 1986: 86)
อัลซัรนูญีย์ได้สั่งเสียผู้เรียนให้ทุ่มเทในการใช้ความพยายามเพื่อที่จะเข้าใจในบทเรียนก่อนที่จะเขียน
และท่องจาเพราะถ้าปราศจากความเข้าใจแล้วทาให้เกิดอาการอ่อนล้า และทาความคิดที่เฉียบแห ลมนั้น
หายไป และเสียเวลา ดังนั้นการสังเกตและการคิดที่ใคร่ครวญนั้นช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียน
มีกดาด ยัลญาน ได้มีความเห็นว่า ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานของความรู้ ถ้าปราศจากความ
เข้าใจเมื่อไร ก็จะไม่ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้อง(Yaljan, 1402 : 96)
ด้วยเหตุ นี้การสร้างความเข้า ใจในบทเรียนเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะมัน จะทาให้
สามารถถ่ายทอดในวิชาความรู้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
การสร้ า งความเข้ า ใจ ถื อ ว่ า วิ ธี ก ารหนึ่ ง จากวิ ธี ก ารศึ ก ษาในอิ ส ลาม ถึ ง แม้ น ว่ า อิ ส ลามได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการท่องจาแต่เช่นเดียวกันอิสลามไม่ได้ละเลยในเรื่องของความเข้าใจ
6) การสังเกต และการคิดใคร่ครวญ
การสังเกตและการคิดที่ใคร่ครวญ เป็นสิ่งที่สาคัญในกระบวนการเรียนการสอน อัลซัรนูญีย์ได้กล่าว
ว่า “ผู้เรียนควรสังเกตในทุกนาทีของการเรียนการสอน และควรสังเกตเป็นประจา เพราะแท้จริงแล้วความรู้นั้น
ได้มาจากการสังเกตุ”( al-Zarnuji, 1986 : 89)
อัล-นูร
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และอัลซัรนูญีย์ได้กล่าวอีกว่า
“ผู้เรียนควรกระตุ้นตัวเองเพื่อได้มาซึ่งความรู้ ด้วยความพยายาม และการสังเกตเป็นประจาในเรื่อง
คุณค่าของความรู้ (al-Zarnuji: 1986:75)
อิบนุกอยยิม ได้ให้นิยามของคาว่า อัตตะอัมมุล หรือ การสังเกตว่า “การสังเกต คือ การทบทวนใน
การมองหลายๆครั้งจนกระทั่งมันปรากฏผล เข้าถึงหัวใจของเขา เข้าใจถึงความหมาย และสามารถรวบรวม
แนวคิดจากการสังเกตและการคิดใคร่ ครวญ”(Ibn Qayyim :2011:216)
การคิดใคร่ ครวญ หรือ ภาษาอาหรับ เรียกว่า อัตตะฟักกุร ซึ่งมีความหมายทางภาษา คือ การ
สังเกต หรือ กระบวนการคิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Ibn Manzur ,Lisan al-Arab)
ด้านวิชาการ คือ อิบนุอาชูรได้กล่าวว่า กระบวนการใช้สติปัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้อง (alNahwee:2000:19)
อิบนุอุษัยมีนได้ให้นิยามของ อัตตะฟักกุรว่า การที่มนุษย์ใช้สติปัญญาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนบรรลุผล (alUthaimin:2005:)
7) ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา เป็นกระบวนการเรียนการสอน/วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิ ด
ความเข้าใจและจดจาสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรูท้ ี่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด(ทิศนา แขมมณี, 2545 : 342)
อัลซัรนูญีย์ถือว่าการไปทัศนศึกษาคือวิธีหนึ่งของผู้เรียนที่จะได้มาซึ่ งความรู้โดยได้กล่าวว่า “ผู้เรียน
ควรแบกภาระและความยากลาบากในการศึกษาหาความรู้ ดังเช่น นบีมูซาได้เดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ ”
(al-Zarnuji:1986:110)
บรรพชนมุสลิมในยุคก่อนได้ถือว่าการทัศนศึกษาเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเพิ่มพูนในวิชาความรู้ และหวัง
ผลบุญอันมากมายตามที่ท่านนบีได้กล่าวไว้วา่ ”
((

))

"ผู้ใดก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้อัลลอฮฺจะทรงทาให้หนทางไปสู่สวรรค์สะดวกง่ายดายแก่
เขา"( Muslim: 4873)
8) การบันทึก
อัลซัรนูญีย์ได้กล่าวว่า
((

))

ความว่า “ สิ่งที่ได้ทอ่ งจามันมีโอกาสหายไป และสิ่งที่ได้เขียนมันจะคงอยู่นาน” (al-Zarnuji, 1986 : 115)
อัลซัรนูญีย์ถือว่าการจดบันทึกเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะได้มาซึ่งความรู้ ตามที่ท่านได้กล่าวว่า “และ
แนวทางที่จะได้ประโยชน์จากความรู้ คือ ควรเตรียมหมึกอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะบันทึกสิ่งที่ได้รับฟังจาก
ความรู้” (al-Zarnuji, 1986: 115)
อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

94

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2016

การจดบันทึกเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยให้ผู้เรียนได้จดจา ให้มันสถิตอยู่ในจิตใจ และสามารถเรียก
ข้อมูลออกมาเมื่อไรก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อได้อ่านสิ่งที่ได้บันทึก ด้วยเหตุนี้อัลซัรนูญีย์ได้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการ
บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนมา ด้วยเงื่อนไขว่า ต้องเข้าใจในบทเรียนก่อนจะมีการบันทึก เพราะว่าถ้าผู้เรียน
ได้บันทึกสิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็จะไม่ได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะทบทวนหลายๆครั้งก็ตาม เช่นเดียวกันสติปัญญา
ของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท่องจาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนมา เพราะโดยสัญชาติญาณ ของมนุษย์มีการหลงลืม
ฉะนั้น อัลซัรนูญีย์ ขอให้ผเู้ รียนได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกตลอดเวลา.
อัลลอฮฺได้ตรัสว่า
              

“จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จง
อ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง” (อัลอะลัก: 1-3)

อัล-นูร
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