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 مقدمه
 

 چارلین تان
دهند. آموزش و پرورش قرار می عالیجایگاهی  همواره آموزش و پرورش را درمسلمانان 

 ززمان حضرت محمد )ص( باتواند به یمکریم اسالمی از طریق آموزش و یادگیری قرآن 

ها و خانهمساجد، کاخ :هایی مانندرسمی مذهب در مکانآموزش غیر گردد. در آینده

در قرن یازدهم به یافته  های سازمانبرگزار شد و در مدارس و دانشگاه های افراد باسواد

 شد با وجود آنکه درآموزشی که از طریق اصالحات اسالمی دریافت می. اوج خود رسید

کرد؛ لیکن آموزان را برای انعکاس، تحقیق و همکاری با دیگران تقویت میآن زمان دانش

 شد.جستجو مینیز ی های اسالمی شخصاد مفهوم معنویت ناشی شده از سنتبرای ایج

 هاموسسات آموزشی اسالمی در واکنش به تغییر نیاز (1811، تان و سلیمان، 1)اندرسن

تغییر شکل  آنبه صورت کنونی  اقتباس شده و و اجت، استنگذشت زمان، شرایط و 

-موزشی اسالمی در سراسر مناطق برداری از موسسات آامروز، پردهی . نتیجهیافتند

)برای  .دنباشو مبارزات می هاها، موفقیتهای آرزومسیر و داستان -هریک با منشا خود

؛ 1886، 3؛ جنین1998، 1باههای آموزش اسالمی، اندن مفید در مورد تاریخ و ویژگیخو

 (1969، 6؛ و شالبی1981، 8مک دیسی

 

 های اسالمیاسالم و سنت
یک  زیرا اسالم تنها رش اسالمی نباید ما را متعجب کند؛تنوع غنی در آموزش و پرو

این دو  نیز هست. البتهیک سیستم فرهنگی  بلکه در همان حال ،سیستم مذهبی نیست

اما  کنند؛بر جوانب متفاوت ایمان تاکید می چهو اگر حقیقت هر چند متضاد هستند

ای های پایه: آموزهشامل بطور متناوب، منحصر به فرد نیستند. نخستین تاکید اسالم،

ی از کلمه «اسالم»ی واژهاما اصل  اند؛که مسلمانان آنها را برگزار کردهباشد مشترك می
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تسلیم شخص ست که از صلحی ا یم وکه به معنای تسلاست اتخاذ شده «االسالم»عربی 

ر، اسالم بعنوان یک به عبارت دیگ (1881، 1)نصر گیرد.وند نشأت میخدا در برابر

 هایروش) طریقت :مانند اجتماعی هایگروهاز  متفاوت انواع طریق از سیستم فرهنگی

 ،1آالتاس) .کندمی تاکید های عملی اسالم بر کاربرد( روابط افراد،) اهل و( زندگی

 طبیعتا که باشدمی رفتاری و شناختی حاالت ،پیچیده هایشبکه شامل ،اسالم (1886

( این امر 1886، 3)حنان .هستند زیبا و شناختی معرفت اخالقی، مذهبی، سیاسی،

، 8تیبی) .تاریخی و اجتماعی قرار دارد بنابراین در شرایط همیشه در جریان است؛

 (6 ص ،1889

 است،کرده برجستهآن را  «تیبی» که اسالم، همانگونه اجتماعی و تاریخی موقعیت

 سنت پس از مواجه شدن با  اینکه برای. رسدمی یمتعدد اسالمی هایسنت به طبیعتا

 اعمال و سخنان مورد در گزارشی) حدیث یا( )ص( محمد حضرت هنجاری عمل)

 یاسالمی، فرایند سنتداریم که اذعان می نشویم، سرگشته( )ص( محمد حضرت

ی جامعه به مشترك معانی انتقالمشخص جهت  یساختی بر دارنده در اجتماعی

 شامل عمدتا اسالم یک سنت، عنوانب (1811تان، ) .باشدمی محل یک در مسلمان

 دادهشاغالن  تعلیم دنبال به عملکرد هدف و صحیح فرم به توجه با که است سخنانی

 ؛18 ، ص1986 ،6اسد) .دارند تاریخپس  اندشده ایجاد چون دقیقا که استشده

نوشته) متن در میان پایا تعامالت طریق از سخنان این (1881 ببینید، را زمان همچنین

 و سنت .شوندمی ایجاد( رسمیغیر و پرورش رسمی، آموزش) موقعیت و( مقدس های

و  (1989) .کندمی ها را برجستهآن ،نصر مرتبطند هم به شناسیریشه لحاظ بهآن  انتقال

 عملکرد، دانش، مکتوب و شفاهی به انتقال سنت لغت کهدارد  اشارهبه این موضوع 

 کند.می اشاره مرتبط اشکال دیگر و قوانین ،هاتکنیک

سنت اسالمی نه  ند از: اوالعبارت سه ویژگی کلیدی که در سنت اسالمی وجود دارد

جتماعی های سیاسی، ااز ارزش بی متشکل شده، بلکه در عین حالتنها از اعتقادات مذه

است که برای نیز تشکیل شدههایی ها، فرضیات و عملکردو فرهنگی، اعتقادات، منطق
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، مستلزم آن سنتیک  باشند. پیوستن بهگیری هویت اعضای آن بسیار مهم میشکل

گذارند که هر دو را ، اعتقادات اصلی را به اشتراك برایجی مجموعهو  است که اعضا

های اصلی شامل مفاهیمی کند. باورتعریف میرا ها نیز آنکنند و آن سنت تعریف می

هستند که در  هایی، تفکر انتقادی، شواهد و استقاللدانش، مدرنیته، عقالنیت :مانند

هیچ است که  آیند. از این جهتشوند و به دست میخاص درك می یسنت موقعیت

میان در های اسالمی ای از سنتاما مجموعه باشد؛سنت اسالمی واحدی موجود نمی

 مسلمانان وجود دارد.

                              وزی احتماال  اعضایی را پرورش میآمموثر فرهنگی درحالیکه جامعه با برنامه      دوما 

ت سن یک از اعضایپس هر شترك پیوند دارند؛دات مای از اعتقادهد که با مجموعه

رسانند. چنین تعهد می مشابه یرجهها را به داسالمی، اعتقادات مشابهی دارند که آن

در اعتقادات  های آنهاهای متفاوتی است که روشروشمیان اعضا به علت در تغییراتی 

 (1988، 1؛ ولتراسترف1811)تان،  .کنترلی مشترکند

کند که ش مشخص است، آن چیزی را کنترل میکه از نام همانگونه اعتقاد کنترلی:

خود، پیرامون  اشیای بهچگونه ما که  گویدآید و باز میم اعتقادی ما میدر سیست

به دنبال خود، فرآیند، شوند و کنیم. اعتقادات کنترلی ایجاد میدیگران و جهان نگاه می

 فردیهمان  از طریق کنند؛ در نتیجهجربه و تفکر شخص را ایجاد میت منطق، مشاهده،

جهان هایسازد، بنیادب را معانی آن و جهان و گذاردتواند تفسیر بمیکند، که تصور می

همانند اعتقادات روانشناختی نیز اعتقادات کنترلی  دهند.تشکیل میبینی شخص را 

وی شخص و هویت شخصی زندگی  یکپارچگی، بهی کنندهعامل ایجادبعنوان قومی 

مقاوم  شوند و نسبت به تغییر بسیارفته میپذیر لذا آنها بیچون و چراگرایش دارند؛ 

دگرگونی فاقد  ترلی بدین معنا نیست که آنهادات کن، تسلط بر اعتقاهستند. با این وجود

چنین  ،با این وجود ، دشوار است؛. اگرچه دسترسی به این اعتقاداتو ثابت هستند

هایی که مخالف سنت بویژه با آن باور- هاکن است زمانی که با دیگر باوراعتقاداتی مم

می حتی رد شوند. پیوستن به سنت اسالیا  هدزا بوده، اصالح شلشچا -باشندمیشخص 

رل اعتقادات کنتاز  یمشابهی مسلمان در مجموعهی مستلزم آن است که اعضای جامعه

ی یا سابقهپروفایل خانوادگی شخص و تربیت  :که به علت عوامل مشروط مانند شده
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 ولو با وجود مراتب- سنت آنهاگر در زندگی ، متعلق به ی دیآموزشی و هزاران تجربه

 .قرار گیرند -باشندمتفاوت می -مختلف

در ناپذیر نیست. این سنت از طریق تعامالت فعلی ایا و تغییرسنت اسالمی پ      سوما 

کند اثبات می (1986) «اسد»شود. و دوباره تشکیل می میان حال و گذشته شکل گرفته

، ل )چطور این موضوع به دیگر اعماللحاظ مفهومی از طریق حا که سخنان در سنت به

شود و از را میموسسات و شرایط اجتماعی مرتبط است( به گذشته )زمانی که عمل اج

آن ی ای )چطور نقطهشود( و آیندهعملکرد درست منتقل می ی آن عمل، دانش نقطه

شود( تغییر کند یا ترك  مدت حفظ شود یا چرا بایدمدت یا بلندتواند در کوتاهعمل می

از طریق مبادالت  یک سنت دائما ، در متن مبدا ایتالیک است(18. )ص باشندمرتبط می

منتقدان و یا این تغییرات را ها ممکن است چندین بار تعریف شود. خارجی و تضاد

آن میان معتقدان پیرو در های درونی یا از تضاد کردنددشمنان خارج از سنت ابداع 

 بیرونی، اعتقادات هایهمچنین تضاد شته و حال،گذ ات تاثیرند. از طریق اهت گرفتنشأ

 ،آنی نتیجهدر  شده، اضافه یا جایگزین شدند.تضعیف یا  کنترلی متعلق به سنت تقویت

اصالح پس از مدتی  در گذشت زمان به چالش کشیده شده، های اساسی سنتتوافق

 شدند.

 

 تخیالت اجتماعیسازی و در آموزش و پرورش اسالمی، جهانی اصالحات
صالح در آموزش و پرورش اسالمی میهای اسالمی، امشارکت در تحول ماهیت سنت

جدید نیست. لغت اصالح به موارد تجدید و اصالح  ،در اسالم «اصالح»باشد. مفهوم 

 شود. همانگونهنیز یافت می، حدیث و آثار اسالمی معاصر کریم اشاره دارد که در قرآن

 (:1889اد )توضیح د «رمضان»که 
تواند در حدیث معروفی از پیامبر یافت شود: می ]تجدید[فعلی این اسم ی ریشه»

د، هر شخصی که مذهبش را فرسترا هر صد سال می ]مسلمان[خداوند این جامعه "

 که چندین بار در قرآن و باشدنیز میح اصال یمفهوممعنای  این امر، ".کندتجدید می

بهبود، ی ایدهدر واقع  تجدید امرلذا پیامبری )احادیث( آشکار است؛ های برخی سنت

معنایی است که  ،این امرهمچنین کند. سازش، تعمیر و اصالح را منتقل میخلوص، 

من در برابر ": فرمایدکه در قرآن می ؛ آنگاهنمایدتقل میشعیب پیامبر به مردمش من
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. کنمدادن آن منع میشما را از انجام  کهرا انجام دهم کنم که کاری شما مخالفت نمی

پس می ".باشم)االصالح( می ]بهبود، پاکیزگی[من تا جایی که بتوانم قادر به اصالح 

مشابه اصالح را به ذهن ای با هم ایدهتوان درك کرد که دو مفهوم تجدید و اصالح، 

ی                               اساسا  )و نه ضرورتا ( به رابطه چون اولی ؛زمان مکمل یکدیگرندو هم سازندمتبادر می

اصالح انسان، موقعیت معنوی، اجتماعی                        که دومی اساسا  باید به؛ درحالیمتون اشاره دارد

 ، در متن مبدا ایتالیک است(11-13)صفحات  .یا سیاسی بپردازد
. بخشندمی را بازبینی و اصالح کرده، بهبود میهاست آموزش و پرورش اسالقرن ،مسلمانان
شود: ریزی میی مجزا پیهو ایداساس د موسسات آموزشی مذهبی بر ها از نظاماصالحات آن

برای مسلمانان بشمار میمذهبی ای و هم وظیفهتعقیب شود مادام العمر کسب دانش هم باید 
مابین عمل و دانش ای برای انسانیت رابطهمسلمان و در کل ی که باید برای رفاه جامعه آید

المی اگرچه اصالح در آموزش و پرورش اس (1811. )اندرسن و دیگران، باشدوجود داشته
اواسط دوران با  که همزمان-قرن نوزدهم ی دوم اما در طول نیمه ی جدیدی نیست؛پدیده

امضای  شد. پس ازمبدل عطفی ی نقطهبه  -باشدمیاستعمار اروپایی و سقوط جوامع مسلمان 
طوری میان امپرادر که به شانزده سال جنگ -ها عثمانیتوسط ( 1699) 1پیمان کارلویتز

های غربی (، به قدرت8و روسیه 3، ونیز1استرالیا، لهستان -عثمانی و لیگ مقدس انجامید
 .تشدید کرد های مسلمانکشوربسیاری از سرعت استعمار غربی را بر این امر، پیوستند و 

چه در هند )تحت  را ببینید( 1886، 6و راتون 1993، 6، همچنین هاگ سن1886)جنین، 
در  و 8قفقازو  استعمار هلند()تحت  6در مجمع الجزایر مالزیچه اندونزیا و و  بریتانیا(استعمار 
د( اکثر کشوروب فرانسهی زمانی که مستعمره) 18یا مغرب استعمار روسیه()تحت  9ترکستان

های استعمارگر مستعمرات حکومتجزء مستقیم یا غیر مستقیم های مسلمان پس از آن بطور 
 قرار گرفتند.

                                                           
1 Treaty of Carlowitz 

2 Poland 

3 Venice 

4 Russia 

5 Hodgson 

6 Ruthven 

7 Malaysians archipelago 

8 Caucasus 

9 Turkestan 

10 Maghreb 
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بلکه  ؛کشیدمیهای مسلمان به چالش ر کشوروضعیت اسالم را دنه تنها استعمارگری، 
. کرد که واکنش دور از دسترسی داشتها تحمیل میر این کشوربنیز رگ را بزتحول دو 

اجرایی در  به صورت خارجی های دولتیر بود که دستگاهمعرفی قوانین سکوال ،اولین تغییر
که یکی از رسد اینگونه به نظر میکردند. میموسسات قانونی و اجتماعی از آن حمایت 

های فرهنگی بومی میهنجاربه زوال کشاندن عمدی  ر اروپاییترین جوانب استعماخطرناك
الهی  بر افشاء تیل انسانیم با تکریم دالسکه سکوالریشود یادآور می( 1999) «کوك» .باشد

از جمله لعنت و تکفیر به اصول اسالمی همچنین  و احکام جدایی مسجد و دولت از یکدیگر،
  چه معنوی چه مادی، بطور کل ،که تمام جوانب زندگی آنجا مبتنی است؛توحید )یگانگی( 

 (388)صفحه  اند.و درهم تنیده شده و استحکام یافتهمتحد  با هم
به ) متمایل به غرب یبا استعمار، معرفی آموزش و پرورش مرتبطبزرگ و تحول دومین 

های ترویج زبان قدرت ،چنین آموزشیی نخستین مشخصهبود.  (مدرناصطالح 

های نام تعداد مکانکه ثبت ( بودیهلند: انگلیسی، فرانسوی و )مانند استعمارگر

 یسیستم مدرسهی که طبیعت دوگانه شدمحسوب می اییدر مدارس اروپانتخابی 

همراه با ترویج سکوالریزم، آموزش و پرورش سکوالر در جایی  استعماری را محدود کرد.

توان گفت می در حقیقت ی زندگی عقالنی انسان بود.توسعه آن،                       معرفی شد که اساسا  هدف 
های منطقی فرآیند های شهوانی )جسمانی(، روند علمی وتجربه بهتنها  ،این مکتبکه 

 (1996، 1)هال استید شد.میمحدود 
رش سازی بود که به تبع آن، آموزش و پروخصوصی استعمار، اتیکی دیگر از تاثیر

از  و رورش خصوصی واگذار گردیدهوزش و پبه آمثانیا ، شداسالمی اوال جزء امور فرعی می
 .ان خارج شدمسلمان مدیریت سازماندهی

را  آموزش و پرورش اسالمیشدن مدرنیته که - یورش )حمله( استعمارگرانمقابله با  در
مسلمانان بسته  واکنش نشان دادند. بطور کل، یهای متنوعمسلمانان به شیوه -در پی داشت
موضوعات گیری متفاوتی داشتند. برای انتخاب عضمو (یهایشان )اعتقادات کنترلبه دیدگاه

ش اسالمی یا به پروردرسی آموزش و ی ر مقابل موضوعات مذهبی در برنامهآکادمیک د
، 1)سیکاند .دادندنشان میتمایل  یآوردند یا به ایجاد اصالحات متنوعگرایی روی میسنت
هر گونه تالش برای معرفی موضوعات آکادمیک مدرن با  گرایان یاسنت (1889؛ تان، 1886

این موضوعات با محدودیت و با  دادنداجازه مییا  کردندمیدر مدارس اسالمی مخالفت 

                                                           
1 Halstead 

2 Sikand 
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استدالل چنین گرایان سنتاز برخی  توجه به اولویت موضوعات مذهبی، آموزش داده شود.
ی کردند که دانش زبان انگلیسی مقدماتی، مسائل ریاضی پایه و علوم اجتماعی پایه برامی

اما چنین  به آن عمل کنند؛در جهان مدرن از آنست که  ترآموزان مدرسه مفیددانش
. )سیکاند، سازد های مذهبی مدارس را تهدید کند یا انعطافپذیرنباید شخصیتآموزشی 
وضوعات طلبان معتقدند که مدارس باید از طریق یادگیری مبه عبارت دیگر، اصالح (1886

چه بعنوان  ای که فارغ التحصیالنبه گونه ؛مدرنیته شوند ارچوب اسالم،آکادمیک در چ
با  سکوالر، بتوانندوابسته به  مشاغلچه بعنوان متخصصان و آینده  رهبران مذهبی

 ،جهانی شده ،جهان های مدرن درشچالمرتفع ساختن و موجود به سواالت  گوییپاسخ
جمال الدین » :مانند ایطلبان برجستهیت شوند. اصالحات متنوع را اصالحتقومتعاقبا 
 در هند، 8«شاه ولی اهلل»و  3«خان سید احمد»در مصر،  1«محمد عبده»و  1«االفغانی

پیشنهاد و ابتدا در مجمع الجزایر ماالیی  6«شیخ طاهر جالل الدین»و  6«محمود یونس»
 اجرا کردند.سپس 

است که رهبران مسلمان  موضعی -از استعمار ادامه یافت که پس-والریسم تاثیر سک
آموزش و پرورش سکوالر و های رایج در شیوه ازناگزیر  که خود- های مستقل جدیدکشور
 خود در امتداد خطوط ردن کشوردر جستجوی اصالح و مدرنیته ک -کننداستفاده می مدرن
های در موفقیت کشورچنین تالشی  (1999، 6)کوك .غربی بر آمدندی های توسعهنمودار

دو کشور  :عنوان نمونهبشود. میبا مراتب مختلف منجر ناهموار  ای                طبیعتا  به توسعهمسلمان 
ها و سیستم ور سعی دارند دولتدو کشایران و ترکیه را در نظر بگیرید؛ درحالیکه هر

را در آموزش و                      که مجددا  تاثیر اسالم- متحول یاما در ایران خود را سکوالر کنند؛ یآموزش
در حالی است که کشور ترکیه این پیشرفت کاهش یافت. این  -استپذیرفته خودپرورش 

و  در آموزش و پرورش، مجددا 1918ی در دههکه - «آتاتارك»ی های مدرنیتهاز تالش پس
، 18و والفورد 9، ارجمند8)دان .پیشرفت چشمگیری داشت -اسالم را تجربه کردبتدریج 

                                                           
1 Jamaluddin al-Afghani 

2 Muhammad Abduh 

3 Sayyid Ahmad Khan 

4 Shah Waliyullah 

5 Mahmud Yunus 

6 Sheikh Tahir Jalaluddin 

7 Cook 

8 Daun 

9 Arjmand 

10 Walford 



11   تاریخچه تحوالت تعلیم و تربیت درکشورهای اسالمی 

 

، نفوذ دوگانگی رایج شده های مسلماندیگر از کشوردر برخی پس از استعمار آنچه  (1888
 شوداجرا میآموزش و پرورش در موازی طور سکوالر باسالمی و آموزشی است: دو سیستم 

ها و فلسفهاز عملکرددر تقابل با یکدیگر رود که این احتمال میو بوده انحصاری هریک که 
 (1996، 1)هاشم .کنندحمایت  یآموزشی متناقض ی

ی سابقهی اصالح موسسات آموزشی اسالمی در تقابل با های کنونی مسلمانان براتالش
، جهانی شدن ممکن است بعنوان ترساده یگیرد. در اصطالحقرار میآنها جهانی شدن 

مایه، کاال، خدمات، افراد و ایدهسریا افزایش  ی مقطعی مرزیدر توسعهو سرعت  زدگیشتاب
افیایی سیاسی جهان جغری مرحله های ملی سابق را تانگرانیاز هایی درك شود که برخی 

: بین سازی شاملجهانی( بیشترین تاثیرات 1886، 3؛ موتان1886، 1)گرین .دهد تغییر
نابع مورد درسی و م موادکم توجهی به ،ن اقتصاد، تضعیف دولت ملیکرد یانحصار المللی یا

 (1996، 6؛ اهمایی1886، 1996؛ گرین، 1886، 8)گوپیناتان باشد.نیاز آموزش و پرورش می
در پی  تنها یک فرآیند ساده که جهانی شدن،است اهمیت  بسیار هائضدقت در این موضوع 

، با آن باشد، ثابت بماندهمگن و  با پذیرش این مکتب، کامل شودانتقال سکوالر نیست که 
ی ر تاثیراتسایخاص، تظاهرات و  سیرتف عکس باید گفت:بلکه بال شود و متعالی باشد؛عمومی 

ی کشورهمه تعامل زندگی، نیزبا توجه به محل -ذارد گاز خود بر جای میجهانی شدن که 
 :مانندبا شرایط خود فرهنگی مناسب  -یکدیگر دارندبا مسائل اجتماعی  این مورد و ها در

؛ 1886، 6      و ا نگ 6)کالیر دارند. متنوع منطق و اخالقی ، روابط،تاریخ محلی، سیاست، فرهنگ
؛ دهدمینهای مثبتی ارائه ییرات و راه حلنه تنها تغ ،در نتیجه، جهانی شدن (1811تان، 
 خواهد داشت.به همراه نیز را و معظالتی ها ها، درگیریمقاومت، کنشوا، چالش، نگرانی بلکه

این که  خواهد بود این شیوه سودمندبرای شناخت بیشتر ماهیت و تاثیر جهانی شدن، 
از تاثیرات  کهها و اعمالی ای از ایدهمجموعه- جهانی یهای جامعهرا از طریق لنز موضوع
از فرهنگی مناسب  موارد اجتماعیبا توجه به که  و جهانی واحد یفرم دربر یکدیگر متقابل 

گسترده در برگیرنده، قابل  ایای است که به گونه، پدیدهفرم جهانیببینیم.  -شوندناشی می
 ،فرهنگی هایحوزه و فرهنگی و اجتماعی متنوعو با توجه به شرایط  تحسین، سیار و پایا است

                                                           
1 Hashim 

2 Green 

3 Moten 

4 Gopinathan 

5 Ohmae 

6 Collier 

7 Ong 
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مضامین فرم جهانی، اصالح در برای یک مثال  (11، ص 1886. )کالیر و انگ، دیابتغییر می
کلیه فرماست که  ی جهانی، جایگاهیباشد. مجموعهمی مذهبی-موسسات آموزشیهای کتاب

میمحدود به یک ناحیه ها گاه ند.  این فرمشوبیان میدر آن در شرایط خاص های جهانی 
سبب همکاری، یا با  کنندمیرا ایجاد  هاییها و رقابتتاثیرات متقابل، تنشبا یا  بنابراینباشند؛ 
. نقش حیاتی در شوندفرم جهانی میبه  مواردی مشخصانتقال نیز و اتی مناسب تغییر

کردن ایده ماهنگبرای ه یداران متنوعسهامای است که در آن جهانی با مجموعهی مجموعه
بکار می های آتیدستورالعملاجرای برای را هایی روشو  هاتاکتیکو  کنندمیتالش هایشان 
توانیم از حات در آموزش و پرورش اسالمی، میاصالشرایط وابسته به بکار گیری برای  گیرند.

اسالمی با اعتقادات کنترلی های سنت یک یا چند مجموعه ازکه شامل -ی جهانی مجموعه
 -باشدمتفاوت می ییاه، اصول اخالقی و واکنشها، منطقدیدگاهمتنوع و رقابتی، تفاسیر، 

، تصورات عبارت دیگر، چندین مجموعه بطور همزمان باشیم. بهداشتهدگرگونی انتظار 
افراد، وجود  هایی هستند که در آنروشاین تصورات شامل که  کنندارائه میاجتماعی خود را 

یکدیگر  قرار است: چگونه افراد بابرخی از این تصورات بدین  .نمایندود را اجتماعی تصور میخ
تا به انجام رسد؟  شودمیتقسیم  ای از امور میان آنها و همکارانشانمجموعه آمیزند؟ چگونهمی

 یترعمیقو  مفاهیم و تصاویری بهنجاراغلب  یابند،دست می                            انتظاراتی که معموال  به آنها
، 1در ریزوی ، همچنین13، ص 1888، 1)تیلر .کنندریزی میکه این انتظارات را پایههستند 
به اعتقادات کنترلی بستگی در نهایت اجتماعی  ( ساخت و حفظ تصورات119، ص 1811
بینی شخص را در زندگی هایی، جهانکه چنین باور کننده، از آنجااستداللاز این رو  ؛دارد

ترغیب تصورات  ،بنابراین نماید؛تصور اجتماعی را تصویب می دهد،کل میکند و شتعیین می
اعتقادات کنترلی به دیگران  خاصی برای معرفی و تکثیر مجموعه یتالش اجتماعی خاص،

 است.
از نظر که  خوردکشورها به چشم میمعاصر آن بزرگان  برجستگی تصور اجتماعی در آثار

را مفاهیم غربی پیشرفت، مدرنیته، تمدن و ادغام جهانی آموزش و پرورش اسالمی،  آنها
اجتماعی                     ( مسلما  چنین پندار1811سازد. )ریزوی،ساخته و غیرقابل انکار میدچار مشکل 

که جهان را در مواردی مطلق می-بینی را جهانبا برخورد تمدن  ،اعتقادات کنترلی راجع به
اجتماعی،  برای وجود چنین تصور یشواهد (1996، 3)هانتینگتن .گذاردزیر پا می -بیند

                                                           
1 Taylor 

2 Rizvi 

3 Huntington 
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شد؛ های جمعی مشاهده میا از طریق رسانهمکرر منفی از مدارس اسالمی بود که یتصویر
در آن های افراطی یا جهادی مدارسی وجود داشت که مبانی آموزهاز  های گستردهگزارش

                 لبا  سکوالر( برای دولت )غا های اشتباهو اقدامات تروریستی، همچنین تالششد تدریس می
در مورد  زمانی که حتی  در این مدارس و متحول ساختن آنها کامال مشهود بود؛کنترل 

شر شد، تنمگزارشاتی  -رفتموسسات آموزشی اسالمی به کار میدر که - اصالحات مؤثری
 برایرا با مسلمانان  ستیزه یا مقابلههای های منطقی، شیوهروش، آنها همواره به جای اتخاذ

تشخیص  ای کههمزمان با تغییر عوامل به اندازهو گرفتند مواجه شدن با آنان در پیش می
 ها و انتظاراتنمودند و در پی آن بر فشارایجاد می یهایواکنشدادند در میان مسلمانان می
بعنوان از دیدگاه آنها تصور غالب موسسات آموزشی اسالمی  طور کلیکردند. بمی، تاکید خود
 سایرو موصوف به  هعقب ماند ،شده، واکنش پذیر آمیز، خطرناك، منسوخخشونتهایی روش

 .دادندی بود که به آن نسبت میتوصیفات تحقیرآمیز
مفاهیم در عدم تعادل شود این است که ه صورت مداوم دیده میآنچه در این گزارشات ب

در موسسات آموزشی  های تجربی محدود بر اصالحاتآموزش و پرورش اسالمی، دادهمیان 
 شود.منجر می مبتنی بر شواهد یکمبود تحقیقات به میاسال

اصالحات در آموزش و  آگاهانه و متعادل راجع به یی مباحثای برای ارائهاین کتاب بعنوان پروژه
که -را  کلی محتوای فصول این اثر، تصور اجتماعیبطور . باشدسازی میو مفهوم پرورش اسالمی

با شرایط رایج در سایر را  و آن بیان نمودهاسالم، سنت اسالمی و آموزش و پرورش اسالمی را ضرورت 
م، یک سیستم فرهنگی مناسب در . آن اسالکشدبه چالش می -سازدمی ها هماهنگ و متعادلکشور
باید از و پرورش اسالمی هوشیار نماید. سازی آموزش است که باید ما را در برابر همگنهای خاص سنت

رقابت،  مطالب آنها که- اندانجام دادهمسلمانان و پیروان سایر ادیان الهی  کههایی تحقیقات و پژوهش
سهام. علیرغم اینکه سپاسگزاری کرد -شودرا شامل میالمی اصالحات در آموزش و پرورش استنوع و 

 ،برخاستند. بر این اساس به ستیزهیکدیگر  خود آنان با نیها بودند؛ لیکنآغازگر این دگرگو داران مختلفی
 -رات اجتماعی را در آموزش و پرورش اسالمی و تصو های متنوع اصالحات روشکتاب،  اینمقاالت در 
 هاینخستین نسخه .دهدبطور انتقادی، مورد بحث قرار می -باشندی اصالحات میدهندهکه تشکیل
در کنفرانس بین  1811در سال تیم محققان بین المللی را  پژوهشی این اثر یمورد استفاده اکثر مقاالت

طور مشترك با مرکز مطالعات اسالمی پرینس ارائه دادند که ب -در دانشگاه کمبریج برگزار شدکه - المللی
الوالد ابن طالل )دانشگاه کمبریج( و مرکز مطالعه اسالم در جهان معاصر پرینس الوالد ابن طالل )دانشگاه 

 اندهی شد.( سازم1ادینبرگ

                                                           
1 University of Edinburgh 
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 طرح کلی فصول
های مورد مطالعاتی اصالحات در آموزش و پرورش اسالمی از کشور 11این جلد شامل 

زیر را تحت پوشش ی باشد. هر مورد مطالعه، سه ناحیهاکثریت مسلمان و اقلیت مسلمان می
 دهد:قرار می

 شود با توجه اسالمی مطالعه می آموزش و پرورشدر  موردی را که مبتنی بر اصالحات
 گردد.آن ارائه میفرهنگی کشور و موقعیت  -تاریخی، سیاسی و اجتماعیی توسعه به

 ر الحات ددهد که از اصهایی را توضیح میها و چالشموضوعات کلیدی، مشارکت
 شوند.های مطالعاتی ناشی میآموزش و پرورش اسالمی در زمینه

 سیاست بهاصالحات در آموزش و پرورش اسالمی  یدربارهی را مفاهیم و پیشنهادات
 کند.پیشنهاد میگذاران، مربیان و متخصصان 

اصالحات در  ا راجع به سواالت مرتبط زیر ر یاین مورد مطالعه به صورت متنوع و مشترک
 :سازندموزش و پرورش اسالمی مطرح میآ

 آموزش محققان و  رایباسالمی  آموزش و پرورشهای عمدتا شیوه: آیا ف آموزشیاهدا
این آیا شود؟ وجود دارد یا به ندرت یافت میهای اسالمی در کشور معلمان مسلمان

ای شدن در حرفه سازی مسلمانان در جهتی( برای آمادههدف دارای ماموریت )اضاف
شی موسسات آموزشی اسالمی را که اهداف آموز- تمان اسالمیجهان مدرن است؟ گف

باید به چطور ها وسسات آموزشی اسالمی و رهبران آنمچیست؟  -کندریزی میپایه
 جهانی شدن و مدرنیته واکنش نشان دهند؟ 

 جهت تامین مالی : آیا موسسات آموزشی اسالمی باید های آموزش و پرورش اسالمیمدل
آیا مؤسسات آموزشی اسالمی ؟ صاصی اداره شوندطور اختدر اختیار دولت باشند یا بخود 

این مؤسسات، ؟ در آنها حاکم باشد تفکیک جنسیتیباشند یا  مختلطبهتر است 
 فرهنگی؟یا چندباشند گرا اسالماز نظر گرایشات، آیا یا جامع؟ باشند بهتر است تخصصی 

 آموزشی اسالمی  درسی موسساتی : چه موضوعاتی باید در برنامهدرسیی برنامه
بطور اسالمی و تربیت پرورش  و تدلیس اسالمی و باید آموزش گنجانده شود؟ چگونه 

صورت  ی اسالمیزش و پرورش اسالمی باید در مدرسه؟ آیا آموصورت گیرد همزمان
موضوعات زمان تدریس ی درسی؟ آیا ارس سکوالر، خارج از زمان برنامهدر مد گیرد یا
دروس غیر  بیشتر ازیا یکسان باشند  با سایر دروس بایدی درسی در برنامهاسالمی 

آموزش و پرورش اسالمی باید بعنوان موضوع مستقلی در مدرسه آیا اسالمی )سکوالر(؟
 سکوالر تدریس شود؟ ی
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 فکر انتقادی، خالق، ابداعی و ارائه داد؟ چه مکانی برای تچگونه باید آموزش را : تعلیم
رویکرد ؟ چه مطالب و منابع آموزشی الزم است تا ازباشدمناسب میمراحل عالی  سایر

 های آموزشی حمایت کند؟

 های ارزیابی را رزیابی شود؟ چه کسی باید سیستم و روشباید اچگونه یادگیری : ارزیابی
موسسات آموزشی اسالمی های ارزیابی و نیاز اید ساختار؟ آیا بتعیین و کنترل نماید

خصوصی، ند؟ در صورت ادغام مؤسسات دولتی و ادغام شودر یکدیگر  خصوصی و دولتی
 گردد؟حقق میاین ارزیابی چگونه م

 های تاریخی آموزش و پرورش اسالمی،حاضر به سه بخش منقسم گردیده: دیدگاهکتاب 
درسی و تعلیم آموزش و پرورش ی های آموزش و پرورش اسالمی، برنامهمدل اهداف و

املی در شود، ساخت )مجدد( و تعاجرا می ولفص المی. موضوع اصلی که از طریق کلیهاس
و غیر  که برای مسلمانان باشدادات کنترلی آنها( میتصورات اجتماعی )و اعتق میان

های روشهای درسی، تعالیم و ها، برنامهای از اهداف، مدلشود. مجموعهمسلمانان ایجاد می
ن داراسهام بسته به اینکه ، ممتاز یا انتقادی هستند؛متنوع ش و پرورش اسالمیآموز ارزیابی

های اسالمی مرتبط، هویت اجتماعی همچنین عبارات، روابط، تاثیر بگذارند و چگونه بر سنت
 .شود ساز تصورات آنهاباشند که زمینهی داشتهاز آنها چه انتظار

های تاریخی آموزش و پرورش اسالمی( در دو فصل خوانندگان دیدگاه) نخستین بخش
برد. هر دو و سپس به مراکش قرن بیستم میقرن نوزدهم مصر  بهابتدا  گراییرا در واپس

که مسلمانان در مورد موضوع اصالحات آموزش و -تصورات اجتماعی در  یفصل به رقابت
دهد که توضیح می« یرا فالک گسینکایند»اشاره دارند.  - کنندپرورش اسالمی ایجاد می

که در جهان -االژار ی در مصر به اصالح مدرسه کاران مسلمانمحافظهو طلبان اصالح چگونه
آیا موضوعات  ها صرفا به سواالت آموزشی مانند:پردازند. عدم توافق آنمی -است مشهور

راجع  ؛ بلکهباشدمرتبط نمیی درسی گنجانده شود؟ علم و ریاضی باید در برنامه مدرن مثل
اجتهاد در تفسیر و کاربرد چگونه باید  :مانندی الهیات نیز در زمینهعمیقتری سواالت به 

نگونه که در فصول )استدالل قانونی مستقل(؟ هماباشد.  مینده شوند درسی گنجای برنامه
در مورد موضوعات  های جهاناز بخشدر برخی  امروزه مسلمانان، شودبعدی مشاهده می

را  9و  6های مثال، فصل )برای .دهندبه بحث ادامه میآموزش و پرورش اسالمی ی پیچیده
 ببینید(

قرن های چندگانه و متناقض مسلمانان در مصر، موقعیتی در مراکش طنین واقعیت صدا
.  طور مستقیم بر قدرت رژیم حاکم تاثیر داشتهای اجتماعی ببیستم بود، که تغییر اتحادیه
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آموزش و  یر مسلمان را در تاثیر اصالحاتغ ، اهمیت تغییر مسلمان و«آنا وین اسکات»
و طرفین سیاسی سلطان، محققان مذهبی، دولت پروتستان فرانسه  :پرورش اسالمی، مانند

به عبارتی تحت - اصالحات اساسیی د. با استدالل در مورد چهار دورهدهتوضیح می
قرن بیست و ی و اولین دهه 1968ی در دهه -ی استقاللبعد از دورههای حاکمیت سال
اصالحات در آموزش و پرورش  ،هاکند که در آنرا برجسته میهای متنوعی یکم، وی روش

 د.کنمیها مذاکره شود و با آنمواجه میبا عوامل متفاوتی اسالمی 
قرن تا  رورش اسالمی، خوانندگان راهای آموزش و پبخش بعدی در مورد اهداف و مدل
گرداند. این بخش با بر میرایج در آن دوره به عقب بیست و یکم، با پنج مورد مطالعاتی 

شروع  (بزرگترین کشور مسلمان در جهان) آموزش و پرورش اسالمی در اندونزی اصالحات
را  د که مسلمانان اندونزیایی آنده، تصور اجتماعی را ارائه می«آزومردی آزرا»شود. می

مانند آن تصوری که هم در درون و هم در خارج از مذهب اسالمی برای  .منعقد کردند
، اندونزیایی جالب استاست. آنچه در موقعیت یک  قی و رایگانچندگانگی و ابداع متر

المی حمایت میکه از بینش آموزش و پرورش اس باشدی متوسط مسلمان میافزایش طبقه
اسالمی ادغام می هایها و سنتکردآموزش را در علوم و تکنولوژی با عملاین سیستم،  کند.
ند، در کنوعی سازگاری فرض می مابین اسالم، مدرنیته و تمدن . تصور اجتماعی کهنماید
 شود.بازنگری شده با دقت شرح داده می 18و  8فصول 

در بر میاست که تصور اجتماعی را  های مسلمانکشوراز  اینمونه درحالیکه اندونزی
، گردد هانی شدن و مدرنیته هماهنگبا جکوشد در بکارگیری این تصورات می و گیرد

که سعی دارد چنین تصورات اجتماعی را برگزیند  - یکشور را ازمتضاد  یافغانستان، تصویر
کند تا زش و پرورش در افغانستان تالش می. وزارت آموکنداد میپیشنه -و ترویج دهد

توان گفت اصالح . میی اصالح نمایدانسانی سرمایهی آموزش و پرورش مدرسه را با توسعه
 مرتبط باو بین المللی در عین حال هدات ملی اصول اسالمی، تع هایی بهدر چنین زمینه

رش مدرسه با استداللی ، اصالح کنونی را در آموزش و پرو«یحیی»حقوق بشر بستگی دارد. 
میان در  گذاران وح سیاستدر سط های از  تضادهایمجموعهدر آن، کند که ارزیابی می
کمرنگ، درك متقابل و ها در ارتباطی این تضادی ریشه .وجود دارندتوأما سیاست مجریان 

 .است و سیاستمداران در سطوح متنوعگذاران گذاران، قانونسیاست مشورت در میان
ت  متضاد اصالحات در افغانستان راجع ب مطالعات پاکستان مکرر بود. پیچیدگی و ماهی

ی های برجستهبه رویکرد تاکید بیش از حد بر عامل اقتصاد برای «مصباح رحمان»
رسه درسی مدی که موضوعات سکوالر به برنامه ؛ آنجااکستان انتقاد دارداصالحات در پ
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به  ماده کنند. این امر متاسفانهشوند تا فارغ التحصیالن مدرسه را برای بازار کار آاضافه می
زند. شود و به مقاومت علما دامن میمنجر میمذهبی این موسسات  -های اجتماعیانکار نیاز

به  ی پاکستانیبرجستهدو عالم  که-خویش را جایگزین  یپیشنهادات اصالحرحمان بعدها 
آنها را ( 1983)تاریخ  «محمد تقی عثمانی»( و 1988-66) «محمد یوسف بنوری» هاینام

کردن  با جایگزیندهد. این دو محقق بطور یکسان مورد بحث قرار می -دسازنمطرح می
آموزش و یادگیری علوم اجتماعی و موضوعات از  مطالعات سکوالر مطالعات مذهبی بجای

 ند.نمایرن در چارچوب اسالمی حمایت میمد
در دو فصل  زش و پرورش اسالمیهای آمومدلبرای پرداختن به  پس از اشاره به اهداف

ترکیه و دو کشور موسسات آموزشی اسالمی خصوصی در عنوان نمونه، بخش ب پایانی همین
ی لیلوگلو، آکادمی استانبول، موسسه. نگیهان هادنگیربه ترتیب مورد بررسی قرار می تایلند

های این از ویژگی نماید.در استانبول بررسی میبعنوان جایگزین عالی را  خصوصی آموزش
از پوشش همچنین  پذیرد؛آموزان زن را میتفکیک جنسیتی است و فقط دانش ،مؤسسه
 -بود(ه در مدارس دولتی ممنوع شده)ک آموزانبرای دانشبعنوان نوعی حجاب -روسری 

. نمایدمی و غیر اسالمی را پیشنهاد میای مطالعات اسالهدورهگذراندن  وی .کندحمایت می
با دانش مصاحبه بول ومی استانآکادی درسی برنامه یبراساس تحلیل محتوای همچنین
و تضمین را  مانند: آکادمی استانبولگزین، ارزش موسسات جای دانشکده،اعضای آموزان و 

معه در دسترس میجا در آنها آموزش و پرورش برای کلیه اقشارکه چرا ؛سازدبرجسته می
 .باشد

مدرسه) ی خصوصی اسالمینقشی که یک مدرسه نیز به همین ترتیب براسروات آری 
توان دارد. در واقع مییلند ایفا کرد، تاکید برای اقلیت مسلمانان در تا ی اسالمی سنیچان(

شوند، اسالمی در کشور با آنها مواجه میدارس خصوصی مشکالت رایجی را که موی  گفت،
کافی  یایتواننداشتن : مشکالت ماننداز برخی توان به میبعنوان نمونه،  نماید.ترسیم می

بازار کار یا های پرورش آنها برای حضور در رقابتمعنای به  آموزانسازی دانشآمادهجهت 
از کیفیت پایین بردن رنج نهایتا و  یدولت ی محدودبودجه شدن بادانشگاه، مواجه به  ورود

از طریق  ی اسالمی سنیچانمدرسهدهد که چگونه شاره کرد. وی توضیح میا آموزش
های ی درسی، استراتژیر و اجرای سازمانی مدرسه، برنامه، ساختاصحیحرهبری بکارگیری 
منتهی  یمدلبرای آموزش و پرورش اسالمی  همکاری معلم با جامعهگستردگی و  آموزشی

ترکیه و تایلند، بخشی از  کشور  باشد. در موسسات آموزشی اسالمییموفقیت مبه 
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های باوراساس  بر ممتاز دولتی هایمدل تصویب صرف بینیم که به جایرا می مسلمانان
 دهند.ترویج میرا  تصورات اجتماعی ،ساختهسیستمی جایگزین مذهبی خود 

درسی و تعلیم آموزش و پرورش ی پنج فصل در مورد برنامه :شامل ،پایانی بخش
های شود که یافتهآغاز می« هارون صالح»و  «چارلین تان»اسالمی است. این بخش با 

ارائه ور سنگاپکشور در واقع ای درسی در مدرسهی اصالح برنامهرا راجع به  خود پژوهشی
اتخاذ رئوس مطالب وزارت آموزش  ،درسیی اصالح برنامهی ویژه هایدهند. این مقیاسمی

انگلیسی بعنوان : ریاضیات و علوم، با گزینش زبان و پرورش برای موضوعات آکادمیک مانند
آموزان را شامل بیشتری به اکثر دانش معرفی تعالیم بزار آموزش برای موضوعات مذهبی وا

چون  ؛در اصالحاتش موفق بوده اساسا مدرسهکه گیرند می تان و صالح نتیجهشود. می
 بندیتوجه به اولویتتا اهداف آموزشی مدرسه را با اند کردهرهبران آن مراحلی را طی 

سکوالر زندگی  مدرن و جهانی تحت حاکمیت دولتی که در جامعه-مسلمانان سنگاپوری 
 .هماهنگ سازند -کنندمی

« رزنانی هاشم»که  تاکید ندارد؛ تا آنجا بر شیوه و عملکرد آموزش دیی بعمقاله
های عمده رنج میزش و پرورش اسالمی از برخی کاستیامتیاز تعلیم آمو کند،الل میاستد

سازی آماده :بر موضوعاتی مانندبه جای انعکاس اخالقی، استدالل، احساس و عمل برد. وی 
تاکید بیش از حد  ،روشناخالقی ی سابقههای عمومی و گرایش به آزمونآموزان برای دانش
از در مالزی  های درسخود در کالس با ترسیم مشاهدات تدریسوی  همچنینکند. می

حمایت  -استکه ذهن و روح مسلمانان را بیدار کرده-تعلیم شرایط متحول حاکم بر اتخاذ 
 د.نمایمی

های شرایط حاکم بر کشورهای مسلمان در درسی اقلیتی دو فصل بعدی بر برنامه
و پرورش شهروندی را در آموزش  «نادر الرفیع» و «کریستوفر باگلی». اروپایی تمرکز دارند

رسی قرار میدولتی در انگلستان شمالی مورد بری مسلمان و پنج مدرسهی پنج مدرسه
ی مسلمانان و ویژهآموزش شهروندی را در مدارس به  های متضاد دستیابیدهند. آنها شیوه
آموزان خود دانش سازیو نقش مدارس مسلمان را در آمادهتبیین نموده  مدارس دولتی
ها نشان میهای پژوهشی آننمایند. یافتهمی بررسیی انگلستان در جامعه بعنوان شهروند

شهروند خوب را از یک عی اجتما یویرآموزان مسلمان، تصی به دانشدهد که آموزش اسالم
گذار، آنوزانی قانوندانش شود،بطور کلی سبب می سازد. این نوع آموزشبرای آنان شکوفا می

ها و مذاهب فرهنگآموزان با نسبت به سایر دانش یو قابل احترامبردبار  خوب، مفید،
 مختلف پرورش یابند.
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 -مذهبی اسالمی تاکید داردکه بر آموزش و پرورش -سوئد کشور فصل بعد در مورد 
و به تبع  یابددست می ی در دین اسالمتفاسیر متفاوتبه  «جنی برگ لند» است.نگاشته شده

یا عدم الزام الزام بر  ین آموزش و پرورش مذهبی اسالمی را مبنیمعلممختلفی از نظرات آن 
از های مناسب استفاده بررسی روشیا  های درسپخش موسیقی یا آهنگ در کالس

هایی که در نه مدرسهمصاحبه چوببراساس چار. نمایدارزیابی می موسیقی در صورت لزوم
 ای منتقدانه با استفاده از  انواع منابع و دركبه گونهمسلمان در سوئد انجام شد، برگ لند ی 

به استداللی  وجود داردهای اسالمی موسیقی درون سنت که راجع به بکارگیری یمتنوع
 د.نمایر اجتماعی اشاره میبه چندین تصودر همین زمینه گردد و نتیجتا نایل می

مریم سراجیان »که  آنجا ،های آموزش و پرورش اسالمیبه شیوه ، با توجه فصل پایانی
 های اسالمی بهآموزش ارزش برایکشور ایران که در ادبیات -را ، رویکرد و محتوایی «تهرانی

. دهدموضوع تعلیم مطالب را به دست  می -نمایدمی است، تحلیلبه کار رفتهکودکان 
ای متشکل از بر روی مجموعه پژوهش موردی در شهر تهراناساس  برسراجیان تهرانی 

اسالمی در  چاپ و ادبیات الکترونیکی را برای آموزش و پرورشی کودك ، عامل بالقوه 188
 کند.جهان امروز برجسته می
 -، سیاسی و اجتماعیتاریخی با توجه به گستردگی شرایطها لی  فصبه طور کلی، همه

کنند. با اثبات میبه درك و نقد اصالحات را در موسسات آموزشی اسالمی نیاز ، فرهنگی
که -هایی مرتبط با اصالحات ها، اختالفات و مقاومتمذاکرات، تنشها، دستیابی به همکاری

 اقشار مختلف مسلمانمیان همچنین صرفا در  ،در میان جمعیت مسلمان و غیر مسلمان
که با توجه - موزش و پرورش اسالمیآ این اثر به پیچیدگی و تنوع در طبیعت -وجود دارد

 دهد.گواهی می -های متعدد همچنان پایاستمکان و زمانبه 
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