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مقدمه
چارلین تان
مسلمانان همواره آموزش و پرورش را در جایگاهی عالی قرار میدهند .آموزش و پ رورش
اسالمی از طریق آموزش و یادگیری قرآن کریم میتواند به زمان حضرت محمد (ص) باز
گردد .در آینده آموزش غیررسمی مههب در مکانهایی مانند :مس اجد ،ک ا ه ا و خان ه
های افراد باسواد برگزار شد و در مدارس و دانشگاههای سازمان یافته در قرن یازدهم ب ه
اوج خود رسید .آموزشی که از طریق اصالحات اسالمی دریافت میشد با وجود آنک ه در
آن زمان دانشآموزان را برای انعکاس ،تحقیق و همکاری با دیگران تقویت میکرد؛ لیکن
برای ایجاد مفهوم معنویت ناشی شده از سنتهای اسالمی شخصی نیز جستجو میش د.
(اندرسن ،1تان و سلیمان )1811 ،موسسات آموزشی اسالمی در واکنش به تغییر نیازه ا
 ،شرایط و گهشت زمان ،استنتاج و اقتباس شده و ب ه ص ورت کن ونی آن تغیی ر ش کل
یافتند .نتیجهی امروز ،پردهبرداری از موسسات آموزش ی اس المی در سراس ر من اطق –
هریک با منشا خود -مسیر و داستانهای آرزوها ،موفقیتها و مبارزات میباش ند( .ب رای
خواندن مفید در مورد تاریخ و ویژگیهای آموزش اسالمی ،باه1998 ،1؛ جن ین1886 ،3؛
مک دیسی1981 ،8؛ و شالبی)1969 ،6

اسالم و سنتها اسالمی
تنوع غنی در آموزش و پرورش اسالمی نباید ما را متعجب کن د؛ زی را اس الم تنه ا ی ک
سیستم مههبی نیست ،بلکه در همان حال یک سیستم فرهنگی نیز هست .البته ای ن دو
حقیقت هر چند متضاد هستند و اگرچه بر جوانب متفاوت ایم ان تاکی د م یکنن د؛ ام ا
بطور متناوب ،منحصر به فرد نیستند .نخستین تاکید اسالم ،ش امل :آم وزهه ای پای های
مشترك میباشد که مسلمانان آنها را برگزار کردهاند؛ اما اصل واژهی «اسالم» از کلم هی
1 Anderson
2 Bah
3 Janin
4 Makdisi
5 Shalaby
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عربی «ارسالم» اتخاذ شدهاست که به معنای تسلیم و صلحی است که از تسلیم ش خ
در برابر خداوند نشأت میگیرد( .نص ر )1881 ،1ب ه عب ارت دیگ ر ،اس الم بعن وان ی ک
سیستم فرهنگی از طریق انواع متفاوت از گروههای اجتماعی مانند :طریق ت (روشه ای
زندگی) و اهل (افراد ،روابط) بر کاربردهای عملی اسالم تاکید میکند( .آرتاس)1886 ،1
اسالم ،شامل شبکههای پیچیده ،حارت شناختی و رفتاری میباشد که طبیعتا سیاس ی،
مههبی ،اخالقی ،معرفت شناختی و زیبا هستند( .حن ان )1886 ،3ای ن ام ر همیش ه در
جریان است؛ بنابراین در شرایط تاریخی و اجتماعی قرار دارد( .تیبی ،1889 ،8ص )6
موقعیت تاریخی و اجتماعی اسالم ،همانگونه که «تیبی» آن را برجسته ک ردهاس ت،
طبیعتا به سنتهای اسالمی متعددی میرسد .برای اینکه پس از مواجه شدن ب ا س نت
(عمل هنجاری حضرت محم د (ص)) ی ا ح دی (گزارش ی در م ورد س خنان و اعم ال
حضرت محمد (ص)) سرگشته نشویم ،اذع ان م یداری م ک ه س نت اس المی ،فراین دی
اجتماعی در بر دارندهی ساختی مش خ جه ت انتق ال مع انی مش ترك ب ه جامع هی
مسلمان در یک محل میباشد( .تان )1811 ،بعن وان ی ک س نت ،اس الم عم دتا ش امل
سخنانی است که با توجه به فرم صحیآ و هدف عملکرد ب ه دنب ال تعل یم ش اغالن داده
شدهاست که دقیق ا چ ون ایج اد ش دهان د پ س ت اریخ دارن د( .اس د ،1986 ،6ص 18؛
همچنین زمان را ببینید )1881 ،این سخنان از طریق تعامالت پایا در میان متن (نوشته
های مقدس) و موقعیت (آموزش و پرورش رسمی ،غیررسمی) ایجاد م یش وند .س نت و
انتقال آن به لحاظ ریشهشناسی به هم مرتبطند نصر ،آنها را برجسته میکند )1989( .و
به این موضوع اشاره دارد که لغت سنت به انتق ال ش فاهی و مکت وب دان ش ،عملک رد،
تکنیکها ،قوانین و دیگر اشکال مرتبط اشاره میکند.
سه ویژگی کلیدی که در سنت اسالمی وجود دارد عبارتند از :اور سنت اس المی ن ه
تنها از اعتقادات مههبی متشکل شده ،بلکه در عین حال از ارزشهای سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی ،اعتقادات ،منطقها ،فرضیات و عملکردهایی نیز تشکیل شدهاس ت ک ه ب رای
شکلگیری هویت اعضای آن بسیار مهم میباشند .پیوس تن ب ه ی ک س نت ،مس تلزم آن
1 Nasr
2 Alatas
3 Hanan
4 Tibi
5 Asad
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است که اعضا و مجموعهی رایج ،اعتقادات اص لی را ب ه اش تراك بگهارن د ک ه ه ر دو را
تعریف میکنند و آن سنت نیز آنها را تعریف میکند .باوره ای اص لی ش امل مف اهیمی
مانند :دانش ،مدرنیته ،عقالنیت ،تفکر انتقادی ،شواهد و اس تقالله ایی هس تند ک ه در
موقعیت سنتی خاص درك میشوند و به دست میآیند .از ای ن جه ت اس ت ک ه ه ی
سنت اسالمی واحدی موجود نمیباشد؛ اما مجموعهای از س نته ای اس المی در می ان
مسلمانان وجود دارد.
دوما درحالیکه جامعه با برنامهی موثر فرهنگآموزی احتمار اعضایی را پ رورش م ی
دهد که با مجموعهای از اعتقادات مشترك پیوند دارن د؛ پ س هری ک از اعض ای س نت
اسالمی ،اعتقادات مشابهی دارند که آنها را به درجهی مشابه تعه د م یرس انند .چن ین
تغییراتی در میان اعضا به علت روشهای متفاوتی است که روشهای آنه ا در اعتق ادات
کنترلی مشترکند( .تان1811 ،؛ ولتراسترف)1988 ،1
اعتقاد کنترلی :همانگونه که از نامش مشخ است ،آن چیزی را کنترل میکند ک ه
در سیستم اعتقادی ما میآید و باز میگوید ک ه م ا چگون ه ب ه اش یای پیرام ون خ ود،
دیگران و جهان نگاه میکنیم .اعتقادات کنترلی ایجاد میشوند و به دنبال خود ،فرآین د،
منطق ،مشاهده ،تجربه و تفکر شخ را ایجاد میکنند؛ در نتیجه از طریق همان ف ردی
که تصور میکند ،میتواند تفسیر بگهارد و جهان و معانی آن را بسازد ،بنیاده ای جه ان
بینی شخ را تشکیل میدهند .اعتقادات کنترل ی نی ز همانن د اعتق ادات روانش ناختی
قومی بعنوان عامل ایجادکنندهی یکپارچگی ،ب ه زن دگی ش خ و هوی ت شخص ی وی
گرایش دارند؛ لها آنها بیچون و چرا پهیرفته میشوند و نس بت ب ه تغیی ر بس یار مق اوم
هستند .با این وجود ،تسلط بر اعتقادات کنترلی بدین معنا نیست که آنها فاقد دگرگ ونی
و ثابت هستند .اگرچه دسترسی به این اعتقادات ،دش وار اس ت؛ ب ا ای ن وج ود ،چن ین
اعتقاداتی ممکن است زمانی که با دیگر باورها –بویژه با آن باورهایی ک ه مخ الف س نت
شخ میباشند -چالشزا بوده ،اصالح شده یا حتی رد شوند .پیوستن به سنت اس المی
مستلزم آن است که اعضای جامعهی مسلمان در مجموعهی مشابهی از اعتقادات کنت رل
شده که به علت عوامل مشروط مانند :پروفایل خانوادگی ش خ و تربی ت ی ا س ابقهی

1 Wolterstorff
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آموزشی و هزاران تجربهی دیگر در زندگی  ،متعلق به سنت آنها –ولو ب ا وج ود مرات ب
مختلف -متفاوت میباشند -قرار گیرند.
سوما سنت اسالمی پایا و تغییرناپهیر نیست .این سنت از طری ق تع امالت فعل ی در
میان حال و گهشته شکل گرفته و دوباره تشکیل میشود« .اسد» ( )1986اثبات میکند
که سخنان در سنت به لحاظ مفهومی از طریق حال (چطور این موضوع به دیگر اعم ال،
موسسات و شرایط اجتماعی مرتبط است) به گهشته (زمانی که عمل اجرا م یش ود و از
آن عمل ،دانش نقطهی عملکرد درست منتقل میشود) و آین دهای (چط ور نقط هی آن
عمل میتواند در کوتاهمدت یا بلندمدت حفظ شود یا چرا باید تغییر کند یا ت رك ش ود)
مرتبط میباشند( .ص  ،18در متن مبدا ایتالیک است) یک سنت دائما از طریق مبادرت
خارجی و تضادها ممکن است چندین بار تعری ف ش ود .ای ن تغیی رات را ی ا منتق دان و
دشمنان خارج از سنت ابداع کردند یا از تضاده ای درون ی در می ان معتق دان پی رو آن
نشأت گرفتهاند .از طریق تاثیرات گهشته و حال ،همچنین تضاده ای بیرون ی ،اعتق ادات
کنترلی متعلق به سنت تقویت یا تضعیف شده ،اضافه یا جایگزین شدند .در نتیجهی آن،
توافقهای اساسی سنت در گهشت زمان به چالش کشیده ش ده ،پ س از م دتی اص الح
شدند.

اصالحات در اموزش و پرورش اسالمی ،جهانیساز و تخیالت اج ماعی
مشارکت در تحول ماهیت سنتهای اسالمی ،اصالح در آموزش و پ رورش اس المی م ی
باشد .مفهوم «اصالح» در اسالم ،جدید نیست .لغت اص الح ب ه م وارد تجدی د و اص الح
اشاره دارد که در قرآن کریم ،حدی و آثار اسالمی معاصر نیز یافت م یش ود .همانگون ه
که «رمضان» توضیآ داد (:)1889
«ریشهی فعلی این اسم ]تجدید[ میتواند در حدی معروف ی از پی امبر یاف ت ش ود:
"خداوند این جامعه ]مسلمان[ را هر صد سال میفرستد ،ه ر شخص ی ک ه م ههبش را
تجدید میکند ".این امر ،معنای مفهومی اصالح نیز میباشد که چن دین ب ار در ق رآن و
برخی سنتهای پیامبری (احادی ) آشکار است؛ لها امر تجدید در واق ای دهی بهب ود،
خلوص ،سازش ،تعمیر و اصالح را منتقل میکند .همچنین این ام ر ،معن ایی اس ت ک ه
شعیب پیامبر به مردمش منتقل مینماید؛ آنگاه که در قرآن م یفرمای د" :م ن در براب ر
شما مخالفت نمیکنم که کاری را انجام دهم که شما را از انجام دادن آن من م یک نم.
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من تا جایی که بتوانم قادر به اصالح ]بهبود ،پاکیزگی[ (ارصالح) م یباش م ".پ س م ی
توان درك کرد که دو مفهوم تجدید و اصالح ،با هم ای دهای مش ابه اص الح را ب ه ذه ن
متبادر میسازند و همزمان مکمل یکدیگرند؛ چون اولی اساسا (و نه ضرورتا) به رابط هی
متون اشاره دارد؛ درحالیکه دومی اساسا باید به اصالح انسان ،موقعیت معنوی ،اجتم اعی
یا سیاسی بپردازد( .صفحات  ،11-13در متن مبدا ایتالیک است)
مسلمانان ،قرنهاست آموزش و پرورش اسالمی را بازبینی و اصالح کرده ،بهبود م ی
بخشند .اصالحات آنها از نظام موسسات آموزشی مههبی بر اساس دو ای دهی مج زا پ ی
ریزی میشود :کسب دانش هم باید مادام العمر تعقی ب ش ود و ه م وییف های م ههبی
برای مسلمانان بشمار میآید که باید برای رفاه جامعهی مسلمان و در کل برای انس انیت
رابطهای مابین عمل و دانش وجود داشتهباشد( .اندرسن و دیگران )1811 ،اگرچه اصالح
در آموزش و پرورش اسالمی پدیدهی جدی دی نیس ت؛ ام ا در ط ول نیم هی دوم ق رن
نوزدهم –که همزمان با اواسط دوران استعمار اروپایی و سقوط جوام مسلمان میباشد-
به نقطهی عطفی مبدل شد .پس از امضای پیمان کارلویتز )1699( 1توسط عثمانیه ا –
که به شانزده سال جنگ در میان امپراطوری عثمانی و لیگ مقدس انجامی د -اس ترالیا،
لهستان ،1ونیز 3و روسیه ،)8به قدرتهای غربی پیوستند و این امر ،سرعت استعمار غربی
را بر بسیاری از کشورهای مسلمان تشدید کرد( .جنین ،1886 ،همچن ین ه اس س ن،6
 1993و راتون 1886 ،6را ببینید) چه در هند (تحت استعمار بریتانی ا) و ان دونزیا و چ ه
در مجم الجزایر مالزی( 6تحت استعمار هلند) و قفقاز 8و در ترکستان( 9تح ت اس تعمار
روسیه) یا مغرب( 18زمانی که مستعمرهی فرانسه بود) اکثر کشوره ای مس لمان پ س از
آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم جزء مستعمرات حکومتهای استعمارگر 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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استعمارگری ،نه تنها وضعیت اسالم را در کشورهای مسلمان ب ه چ الش م یکش ید؛
بلکه دو تحول بزرس را نیز بر این کشورها تحمیل میکرد ک ه واک نش دور از دسترس ی
داشت .اولین تغییر ،معرفی قوانین سکورر بود که دستگاههای دولتی خارجی به ص ورت
اجرایی در موسسات قانونی و اجتماعی از آن حمایت میکردند .اینگونه به نظر م یرس د
که یکی از خطرناكترین جوانب استعمار اروپایی به زوال کش اندن عم دی هنج اره ای
فرهنگی بومی میباشد« .کوك» ( )1999یادآور میشود که سکورریسم با تکریم دری ل
انسانیت بر افشاء الهی و احکام ج دایی مس جد و دول ت از یک دیگر ،همچن ین لعن ت و
تکفیر به اصول اسالمی از جمله توحید (یگانگی) مبتنی اس ت؛ آنج ا ک ه تم ام جوان ب
زندگی ،چه معنوی چه مادی ،بطور کل با هم متحد و درهم تنیده شده و استحکام یافته
اند( .صفحه )388
دومین تحول بزرس و مرتبط با استعمار ،معرفی آموزش و پرورشی متمایل ب ه غ رب
(به اصطالح مدرن) بود .نخس ین مشخصه چنین اموزشی ،ترویج زداان قادرت
ها اس عمارگر (مانند :انگلیسی ،حرانسو و هلند ) دود که ثباتناام تعاداد
مکانها ان خادی در مدارس اروپایی محسوب میش د کاه ببیعات دوگاناه
سیس م مدرسه اس عمار را محدود کرد .همراه با ترویج س کورریزم ،آم وزش و
پرورش سکورر در جایی معرفی شد که اساسا هدف آن ،توسعهی زندگی عقالنی انس ان
بود .در حقیقت میتوان گفت که این مکتب ،تنها به تجربههای شهوانی (جسمانی) ،روند
علمی و فرآیندهای منطقی محدود میشد( .هال استید)1996 ،1
یکی دیگر از تاثیرات استعمار ،خصوصیسازی بود که به تب آن ،آم وزش و پ رورش
اسالمی اور جزء امور فرعی میشد ،ثانیا به آموزش و پرورش خصوصی واگهار گردی ده و
از مدیریت سازماندهی مسلمانان خارج شد.
در مقابله با یورش (حمل ه) اس تعمارگران –ک ه مدرنیت ه ش دن آم وزش و پ رورش
اسالمی را در پی داشت -مسلمانان به شیوههای متنوعی واکنش نشان دادند .بطور ک ل،
مسلمانان بسته به دیدگاههایشان (اعتقادات کنترلی) موضعگیری متفاوتی داشتند .ب رای
انتخاب موضوعات آکادمیک در مقابل موضوعات م ههبی در برنام هی درس ی آم وزش و
پرورش اسالمی یا به سنتگرایی روی میآوردند یا به ایج اد اص الحات متن وعی تمای ل
1 Halstead
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نشان میدادند( .سیکاند1886 ،1؛ تان )1889 ،سنتگرایان یا با ه ر گون ه ت الش ب رای
معرفی موضوعات آکادمیک مدرن در مدارس اسالمی مخالفت میکردن د ی ا اج ازه م ی
دادند این موضوعات با محدودیت و با توجه به اولویت موضوعات م ههبی ،آم وزش داده
شود .برخی از سنتگرایان چنین استدرل میکردند که دانش زبان انگلیس ی مق دماتی،
مسائل ریاضی پایه و علوم اجتماعی پایه برای دانشآموزان مدرسه مفیدتر از آنس ت ک ه
در جهان مدرن به آن عمل کنند؛ اما چنین آموزشی نباید شخصیتهای مههبی مدارس
را تهدید کند یا انعطافپ هیر س ازد( .س یکاند )1886 ،ب ه عب ارت دیگ ر ،اص الحطلب ان
معتقدند که مدارس باید از طریق ی ادگیری موض وعات آکادمی ک در چ ارچوب اس الم،
مدرنیته شوند؛ به گونهای که فارغ التحصیالن چه بعنوان رهب ران م ههبی آین ده و چ ه
بعنوان متخصصان مشاغل وابسته به سکورر ،بتوانند با پاسخگویی به س وارت موج ود و
مرتف ساختن چالشهای مدرن در جهان ،جهانی شده ،متعاقبا تقویت شوند .اص الحات
متنوع را اصالحطلبان برجستهای مانند« :جمال الدین ارفغانی» 1و «محم د عب ده» 3در
مصر« ،سید احمد خان» 8و «شاه ولی اهلل» 6در هند« ،محمود ی ونس» 6و «ش یخ ط اهر
جالل الدین» 6در مجم الجزایر ماریی ابتدا پیشنهاد و سپس اجرا کردند.
تاثیر سکورریسم –که پس از استعمار ادامه یافت -موضعی است که رهبران مسلمان
کشورهای مستقل جدید –که خود ناگزیر از شیوههای رایج در آموزش و پرورش سکورر
و مدرن استفاده میکنند -در جستجوی اصالح و مدرنیته کردن کش ور خ ود در امت داد
خطوط نمودارهای توسعهی غربی بر آمدند( .کوك )1999 ،8چنین تالش ی در موفقی ت
کشورهای مسلمان طبیعتا به توسعهای ناهموار با مراتب مختلف منجر میش ود .بعن وان
نمونه :دو کشور ایران و ترکیه را در نظر بگیرید؛ درحالیکه هردو کشور سعی دارند دولت
ها و سیستم آموزشی خود را سکورر کنند؛ اما در ایرانی متحول –که مجددا تاثیر اسالم
را در آموزش و پرورش خود پهیرفتهاست -این پیشرفت کاهش یافت .این در حالی است
1 Sikand
2 Jamaluddin al-Afghani
3 Muhammad Abduh
4 Sayyid Ahmad Khan
5 Shah Waliyullah
6 Mahmud Yunus
7 Sheikh Tahir Jalaluddin
8 Cook
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که کشور ترکیه پ س از ت الشه ای مدرنیت هی «آتات ارك» -ک ه در ده هی  1918در
آموزش و پرورش ،مجددا و بتدریج اسالم را تجربه ک رد -پیش رفت چش مگیری داش ت.
(دان ،1ارجمند 1و والفورد )1888 ،3آنچه پس از استعمار در برخ ی دیگ ر از کش وره ای
مسلمان رایج شده ،نفوذ دوگانگی آموزشی اس ت :دو سیس تم اس المی و س کورر بط ور
موازی در آموزش و پرورش اجرا میشود که هریک انحصاری بوده و این احتمال م یرود
که در تقابل با یکدیگر از عملکردها و فلسفهی آموزشی متناقضی حمایت کنند( .هاشم،8
)1996
تالشهای کنونی مسلمانان برای اصالح موسسات آموزشی اسالمی در تقابل با سابقه
ی جهانی شدن آنها قرار میگیرد .در اصطالحی س ادهت ر ،جه انی ش دن ممک ن اس ت
بعنوان شتابزدگی و سرعت در توسعهی مقطعی مرزی یا افزایش سرمایه ،ک ار ،خ دمات،
افراد و ایدههایی درك شود که برخی از نگرانیهای ملی سابق را تا مرحلهی جغرافی ایی
سیاسی جهان تغییر دهد( .گ رین1886 ،6؛ موت ان )1886 ،6بیش ترین ت اثیرات جه انی
سازی شامل :بین المللی یا انحصاری کردن اقتصاد ،تضعیف دولت ملی ،ک م ت وجهی ب ه
مواد درسی و مناب مورد نیاز آموزش و پرورش م یباش د( .گوپینات ان1886 ،6؛ گ رین،
1886 ،1996؛ اهمایی )1996 ،8دقت در این موضوع بس یار ه ائ اهمی ت اس ت ک ه
جهانی شدن ،تنها یک فرآیند ساده در پی انتق ال س کورر نیس ت ک ه ب ا پ هیرش ای ن
مکتب ،کامل شود و همگن با آن باشد ،ثابت بماند ،عمومی ش ود و متع الی باش د؛ بلک ه
بالعکس باید گفت :تفسیر خاص ،تظاهرات و سایر تاثیراتی که جهانی ش دن از خ ود ب ر
جای میگهارد –با توجه به محل زندگی ،نیز تعام ل هم هی کش وره ا در ای ن م ورد و
مسائل اجتماعی با یکدیگر دارند -فرهنگی مناسب با شرایط خ ود مانن د :ت اریخ محل ی،
سیاست ،فرهنگ ،روابط ،منطق و اخالقی متنوع دارن د( .ک الیر 9و ان گ1886 ،18؛ ت ان،
1 Daun
2 Arjmand
3 Walford
4 Hashim
5 Green
6 Moten
7 Gopinathan
8 Ohmae
9 Collier
10 Ong
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 )1811در نتیجه ،جهانی شدن ،نه تنها تغییرات و راه حلهای مثبت ی ارائ ه نم یده د؛
بلکه چالش ،نگرانی ،واکنش ،مقاومتها ،درگیریها و معظالتی را نیز ب ه هم راه خواه د
داشت.
برای شناخت بیشتر ماهیت و تاثیر جهانی شدن ،این شیوه سودمند خواهد ب ود ک ه
این موضوع را از طریق لنزهای جامعهی جهانی –مجموعهای از ایدهه ا و اعم الی ک ه از
تاثیرات متقابل بر یکدیگر در فرمی واحد و جهانی ک ه ب ا توج ه ب ه م وارد اجتم اعی از
فرهنگی مناسب ناشی میشوند -ببینیم .فرم جه انی ،پدی دهای اس ت ک ه ب ه گون های
گسترده در برگیرنده ،قابل تحسین ،سیار و پایا است و ب ا توج ه ب ه ش رایط فرهنگ ی و
اجتماعی متنوع و حوزههای فرهنگی ،تغییر مییابد( .کالیر و انگ ،1886 ،ص  )11ی ک
مثال برای فرم جهانی ،اصالح در مضامین کتابه ای موسس ات آموزش ی-م ههبی م ی
باشد .مجموعهی جهانی ،جایگاهی است که کلیه فرمهای جهانی در شرایط خاص در آن
بیان میشوند .این فرمها گاه به یک ناحیه مح دود م یباش ند؛ بن ابراین ی ا ب ا ت اثیرات
متقابل ،تنشها و رقابتهایی را ایجاد میکنند یا با همکاری ،س بب تغییرات ی مناس ب و
نیز انتقال مواردی مشخ به فرم جهانی میشوند .نقش حیاتی در مجموعهی جهانی ب ا
مجموعهای است که در آن سهامداران متنوعی برای هماهنگ کردن ایدههایش ان ت الش
میکنند و تاکتیکها و روشهایی را برای اجرای دستورالعملهای آتی بک ار م یگیرن د.
برای بکار گیری شرایط وابسته به اصالحات در آموزش و پرورش اس المی ،م یت وانیم از
مجموعهی جهانی –که شامل یک یا چند مجموعه از س نته ای اس المی ب ا اعتق ادات
کنترلی متنوع و رقابتی ،تفاسیر ،دیدگاهها ،منطق ،اصول اخالقی و واکنشهایی متف اوت
میباشد -انتظار دگرگونی داشتهباشیم .به عبارت دیگر ،چندین مجموعه بطور همزم ان،
تصورات اجتماعی خود را ارائه میکنند که این تصورات شامل روشهایی هستند ک ه در
آن افراد ،وجود خود را اجتماعی تصور مینمایند .برخی از این تصورات بدین قرار اس ت:
چگونه افراد با یکدیگر میآمیزند؟ چگونه مجموعهای از ام ور می ان آنه ا و همکارانش ان
تقسیم میشود تا به انجام رسد؟ انتظاراتی که معمور ب ه آنه ا دس ت م ییابن د ،اغل ب
مفاهیم و تصاویری بهنجار و عمیقتری هستند که این انتظارات را پایهری زی م یکنن د.
(تیلر ،1888 ،1ص  ،13همچنین در ریزوی ،1811 ،1ص  )119ساخت و حفظ تص ورات
1 Taylor
2 Rizvi
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اجتماعی در نهایت به اعتقادات کنترلی بستگی دارد؛ از این رو اس تدرلکنن ده ،از آنج ا
که چنین باورهایی ،جهانبینی شخ را در زندگی تعیین م یکن د و ش کل م یده د،
تصور اجتماعی را تصویب مینماید؛ بنابراین ،ترغیب تص ورات اجتم اعی خ اص ،تالش ی
برای معرفی و تکثیر مجموعهی خاص اعتقادات کنترلی به دیگران است.
برجستگی تصور اجتماعی در آثار بزرگان معاصر آن کشورها به چشم میخورد ک ه از
نظر آنها آموزش و پرورش اسالمی ،مف اهیم غرب ی پیش رفت ،مدرنیت ه ،تم دن و ادغ ام
جهانی را دچار مشکل ساخته و غیرقابل انکار میسازد( .ری زوی )1811 ،مس لما چن ین
پندار اجتماعی راج به اعتقادات کنترلی ،برخورد تمدن با جهانبینی را –ک ه جه ان را
در مواردی مطلق میبیند -زیر پا میگهارد( .هانتینگتن )1996 ،1شواهدی ب رای وج ود
چنین تصور اجتماعی ،تصویری منفی از مدارس اسالمی بود که مک ررا از طری ق رس انه
های جمعی مشاهده میشد؛ گزارشهای گسترده از مدارس ی وج ود داش ت ک ه مب انی
آموزههای افراطی یا جهادی در آن تدریس میشد و اقدامات تروریستی ،همچنین تالش
های اشتباه دولت (غالبا سکورر) برای کنترل در ای ن م دارس و متح ول س اختن آنه ا
کامال مشهود بود؛ حتی زمانی که در مورد اصالحات مؤثری –که در موسس ات آموزش ی
اسالمی به کار میرفت -گزارشاتی منتشر شد ،آنها هم واره ب ه ج ای اتخ اذ ،روشه ای
منطقی ،شیوههای ستیزه یا مقابله با مسلمانان را برای مواجه شدن با آنان در پیش م ی
گرفتند و همزمان با تغییر عوامل به اندازهای که تشخی میدادن د در می ان مس لمانان
واکنشهایی ایجاد مینمودند و در پی آن بر فشارها و انتظارات خود ،تاکی د م یکردن د.
بطور کلی تصور غالب موسس ات آموزش ی اس المی از دی دگاه آنه ا بعن وان روشه ایی
خشونتآمیز ،خطرناك ،منسو شده ،واک نش پ هیر ،عق ب مان ده و موص وف ب ه س ایر
توصیفات تحقیرآمیزی بود که به آن نسبت میدادند.
آنچه در این گزارشات به صورت مداوم دی ده م یش ود ای ن اس ت ک ه ع دم تع ادل
مفاهیم در میان آموزش و پرورش اسالمی ،دادهه ای تجرب ی مح دود ب ر اص الحات در
موسسات آموزشی اسالمی به کمبود تحقیقاتی مبتنی بر شواهد منجر میشود.
این کتاب بعنوان پروژهای برای ارائهی مباحثی آگاهانه و متعادل راج ب ه اص الحات
در آموزش و پرورش اسالمی و مفهومسازی میباشد .بطور کلی محتوای فصول ای ن اث ر،
1 Huntington
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تصور اجتماعی را –که ضرورت اسالم ،سنت اسالمی و آموزش و پرورش اسالمی را بی ان
نموده و آن را با شرایط رایج در سایر کشورها هماهنگ و متعادل م یس ازد -ب ه چ الش
میکشد .آن اسالم ،یک سیستم فرهنگی مناسب در سنتهای خاص است که باید م ا را
در برابر همگنسازی آموزش و پرورش اسالمی هوشیار نماید .باید از تحقیقات و پژوهش
هایی که مسلمانان و پیروان سایر ادیان الهی انجام دادهاند –که مطالب آنها رقابت ،تن وع
و اصالحات در آموزش و پرورش اسالمی را شامل میش ود -سپاس گزاری ک رد .علی رغم
اینکه سهامداران مختلفی آغازگر این دگرگونیها بودند؛ لیکن خ ود آن ان ب ا یک دیگر ب ه
ستیزه برخاستند .بر این اساس ،مقارت در ای ن کت اب ،روشه ای متن وع اص الحات در
آموزش و پرورش اسالمی و تصورات اجتماعی را – که تش کیلدهن دهی اص الحات م ی
باشند -بطور انتقادی ،مورد بح قرار میدهد .نخستین نسخهه ای اکث ر مق ارت م ورد
استفادهی این اثر پژوهشی را تیم محققان بین المللی در سال  1811در کنف رانس ب ین
المللی –که در دانشگاه کمبریج برگزار ش د -ارائ ه دادن د ک ه بط ور مش ترك ب ا مرک ز
مطالعات اسالمی پرینس الوالد ابن طالل (دانشگاه کمب ریج) و مرک ز مطالع ه اس الم در
جهان معاصر پرینس الوالد ابن طالل (دانشگاه ادینبرس )1سازماندهی شد.

برح کلی حصول
این جلد شامل  11مورد مطالعاتی اصالحات در آموزش و پرورش اسالمی از کش وره ای
اکثریت مسلمان و اقلیت مسلمان میباشد .هر مورد مطالعه ،س ه ناحی هی زی ر را تح ت
پوشش قرار میدهد:
 موردی را که مبتنی بر اصالحات در آموزش و پرورش اس المی مطالع ه م یش ود ب ا
توجه به توسعهی تاریخی ،سیاسی و اجتماعی -فرهنگی کش ور و موقعی ت آن ارائ ه
میگردد.
 موضوعات کلیدی ،مشارکتها و چالشهایی را توضیآ م یده د ک ه از اص الحات در
آموزش و پرورش اسالمی در زمینههای مطالعاتی ناشی میشوند.
 مفاهیم و پیشنهاداتی را دربارهی اصالحات در آموزش و پرورش اسالمی به سیاس ت
گهاران ،مربیان و متخصصان پیشنهاد میکند.
1 University of Edinburgh
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این مورد مطالعه به صورت متنوع و مشترکی سوارت مرتبط زیر را راج به اصالحات در
آموزش و پرورش اسالمی مطرح میسازند:
 اهداف آموزشی :آیا عمدتا شیوههای آموزش و پرورش اسالمی برای آموزش محقق ان
و معلمان مسلمان در کشورهای اسالمی وجود دارد یا به ندرت یاف ت م یش ود؟ آی ا
این هدف دارای ماموریت (اضافی) برای آم ادهس ازی مس لمانان در جه ت حرف های
شدن در جهان مدرن است؟ گفتمان اسالمی –که اهداف آموزشی موسسات آموزشی
اسالمی را پایهریزی میکند -چیست؟ موسس ات آموزش ی اس المی و رهب ران آنه ا
چطور باید به جهانی شدن و مدرنیته واکنش نشان دهند؟
 مدلهای آموزش و پرورش اسالمی :آیا موسسات آموزشی اسالمی باید جهت ت امین
مالی خود در اختیار دول ت باش ند ی ا بط ور اختصاص ی اداره ش وند؟ آی ا مؤسس ات
آموزشی اسالمی بهتر است مختلط باشند یا تفکیک جنسیتی در آنه ا ح اکم باش د؟
این مؤسسات ،تخصصی باشند بهتر است یا جام ؟ از نظر گرایش ات ،آی ا اس المگ را
باشند یا چندفرهنگی؟
 برنامهی درسی :چه موضوعاتی باید در برنامهی درس ی موسس ات آموزش ی اس المی
گنجانده شود؟ چگونه باید آموزش و تدلیس اسالمی و پرورش و تربیت اسالمی بطور
همزمان صورت گیرد؟ آیا آموزش و پرورش اسالمی باید در مدرسهی اسالمی صورت
گیرد یا در م دارس س کورر ،خ ارج از زم ان برنام هی درس ی؟ آی ا زم ان ت دریس
موضوعات اسالمی در برنامهی درسی باید با سایر دروس یکسان باش ند ی ا بیش تر از
دروس غیر اسالمی (سکورر)؟ آیا آم وزش و پ رورش اس المی بای د بعن وان موض وع
مستقلی در مدرسهی سکورر تدریس شود؟
 تعلیم  :آموزش را چگونه باید ارائه داد؟ چه مکانی برای تفکر انتقادی ،خالق ،اب داعی
و سایر مراحل عالی مناسب میباشد؟ چه مطالب و من اب آموزش ی رزم اس ت ت ا از
رویکردهای آموزشی حمایت کند؟
 ارزیابی  :یادگیری چگونه باید ارزیابی ش ود؟ چ ه کس ی بای د سیس تم و روشه ای
ارزیابی را تعیین و کنترل نمای د؟ آی ا بای د س اختار و نی ازه ای ارزی ابی موسس ات
آموزش ی اس المی خصوص ی و دولت ی در یک دیگر ادغ ام ش وند؟ در ص ورت ادغ ام
مؤسسات دولتی و خصوصی ،این ارزیابی چگونه محقق میگردد؟
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کتاب حاضر به سه بخش منقسم گردیده :دی دگاهه ای ت اریخی آم وزش و پ رورش
اسالمی ،اهداف و مدلهای آموزش و پرورش اسالمی ،برنامهی درسی و تعلیم آم وزش و
پرورش اسالمی .موضوع اصلی که از طریق کلیه فصول اجرا میشود ،س اخت (مج دد) و
تعاملی در میان تصورات اجتماعی (و اعتقادات کنترلی آنها) میباشد که برای مس لمانان
و غیر مسلمانان ایجاد میشود .مجموعهای از اهداف ،مدلها ،برنامههای درسی ،تع الیم و
روشهای ارزیابی آموزش و پرورش اسالمی متنوع ،ممتاز یا انتق ادی هس تند؛ بس ته ب ه
اینکه سهامداران چگونه بر سنتهای اسالمی مرتبط ،هویت اجتماعی همچنین عب ارات،
روابط ،تاثیر بگهارند و از آنها چه انتظاری داشتهباشند که زمینهساز تصورات آنها شود.
نخس تین بخ ش (دی دگاهه ای ت اریخی آم وزش و پ رورش اس المی) در دو فص ل
خوانندگان را در واپسگرایی ابتدا به مصر قرن نوزدهم و سپس به مراکش ق رن بیس تم
میبرد .هر دو فصل به رقابتی در تصورات اجتم اعی –ک ه مس لمانان در م ورد موض وع
اصالحات آموزش و پ رورش اس المی ایج اد م یکنن د – اش اره دارن د« .این دیرا فال ک
گسینک» توضیآ میدهد که چگونه اصالحطلبان و محافظهکاران مس لمان در مص ر ب ه
اصالح مدرسهی ارژار –که در جهان مشهور است -میپردازند .عدم توافق آنها ص رفا ب ه
سوارت آموزشی مانند :آیا موضوعات مدرن مثل علم و ریاضی بای د در برنام هی درس ی
گنجانده شود؟ مرتبط نمیباشد؛ بلکه راج به سوارت عمیقتری نیز در زمینهی الهی ات
مانند :چگونه باید تفسیر و کاربرد اجتهاد در برنامهی درسی گنجان ده ش وند م ی باش د.
(استدرل قانونی مستقل)؟ همانگون ه ک ه در فص ول بع دی مش اهده م یش ود ،ام روزه
مسلمانان در برخی از بخشهای جهان در مورد موضوعات پیچیدهی آم وزش و پ رورش
اسالمی به بح ادامه میدهند( .برای مثال ،فصلهای  6و  9را ببینید)
طنین واقعیت صداهای چندگانه و متناق مسلمانان در مصر ،م وقعیتی در م راکش
قرن بیستم بود ،که تغییر اتحادیههای اجتماعی بطور مستقیم بر قدرت رژیم حاکم تاثیر
داشت « .آنا وین اسکات» ،اهمیت تغییر مسلمان و غی ر مس لمان را در ت اثیر اص الحات
آموزش و پرورش اسالمی ،مانند :سلطان ،محققان م ههبی ،دول ت پروتس تان فرانس ه و
طرفین سیاسی توضیآ میدهد .با استدرل در مورد چهار دورهی اصالحات اساسی –ب ه
عبارتی تحت حاکمیت سالهای بعد از دورهی استقالل -در دههی  1968و اول ین ده ه
ی قرن بیست و یکم ،وی روشهای متنوعی را برجسته میکند که در آنها ،اصالحات در
آموزش و پرورش اسالمی با عوامل متفاوتی مواجه میشود و با آنها مهاکره میکند.
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بخش بعدی در مورد اهداف و مدلهای آموزش و پرورش اسالمی ،خوانن دگان را ت ا
قرن بیست و یکم ،با پنج مورد مطالعاتی رایج در آن دوره به عق ب ب ر م یگردان د .ای ن
بخش با اصالحات آموزش و پرورش اسالمی در اندونزی (بزرگت رین کش ور مس لمان در
جهان) شروع میشود« .آزومردی آزرا» ،تصور اجتماعی را ارائه م یده د ک ه مس لمانان
اندونزیایی آن را منعقد کردند .مانن د آن تص وری ک ه ه م در درون و ه م در خ ارج از
مههب اسالمی برای چندگانگی و ابداع مترقی و رایگ ان اس ت .آنچ ه در موقعی ت ی ک
اندونزیایی جالب است ،افزایش طبقهی متوسط مسلمان میباشد که از بینش آم وزش و
پرورش اسالمی حمایت میکند .این سیستم ،آموزش را در علوم و تکنولوژی ب ا عملک رد
ها و سنتهای اسالمی ادغام مینماید .تصور اجتماعی که مابین اسالم ،مدرنیته و تم دن
نوعی سازگاری فرض میکند ،در فصول  8و  18بازنگری شده ب ا دق ت ش رح داده م ی
شود.
درحالیکه اندونزی نمونهای از کشورهای مسلمان است که تص ور اجتم اعی را در ب ر
میگیرد و میکوشد در بکارگیری این تص ورات ب ا جه انی ش دن و مدرنیت ه هماهن گ
گردد ،افغانستان ،تصویری متضاد را از کشوری – که سعی دارد چنین تصورات اجتماعی
را برگزیند و ترویج دهد -پیشنهاد میکند .وزارت آموزش و پرورش در افغانستان ت الش
میکند تا آموزش و پرورش مدرسه را با توسعهی سرمایهی انسانی اصالح نماید .میتوان
گفت اصالح در چنین زمینههایی به اصول اسالمی ،تعهدات ملی و بین الملل ی در ع ین
حال مرتبط با حقوق بشر بستگی دارد« .یحیی» ،اصالح کنونی را در آم وزش و پ رورش
مدرسه با استدرلی ارزیابی میکند که در آن ،مجموعههایی از تضادها در سطآ سیاس ت
گهاران و در میان مجریان سیاست توأما وجود دارند .ریشهی ای ن تض اده ا در ارتب اطی
کمرنگ ،درك متقابل و مشورت در میان سیاستگهاران ،ق انونگ هاران و سیاس تمداران
در سطوح متنوع است.
پیچیدگی و ماهیت متضاد اصالحات در افغانستان راج ب مطالعات پاکس تان مک رر
بود« .مصباح رحمان» برای تاکید بیش از حد بر عامل اقتصاد به رویکردهای برجس تهی
اصالحات در پاکستان انتقاد دارد؛ آنجا که موضوعات سکورر به برنامهی درس ی مدرس ه
اضافه میشوند تا فارغ التحصیالن مدرسه را برای بازار کار آماده کنند .این امر متاس فانه
به انکار نیازهای اجتماعی -مههبی این موسسات منجر میشود و به مقاومت علما دام ن
میزند .رحمان بعدها پیشنهادات اصالحی جایگزین خویش را –که دو ع الم برجس تهی
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پاکستانی به نامهای «محمد یوسف بنوری» ( )1988-66و «محمد تقی عثمانی» (تاریخ
 )1983آنها را مطرح میسازند -مورد بح قرار میدهد .این دو محقق بطور یکس ان ب ا
جایگزین کردن مطالعات مههبی بجای مطالع ات س کورر از آم وزش و ی ادگیری عل وم
اجتماعی و موضوعات مدرن در چارچوب اسالمی حمایت مینمایند.
پس از اشاره به اهداف برای پرداختن به مدلهای آم وزش و پ رورش اس المی در دو
فصل پایانی همین بخش بعنوان نمونه ،موسسات آموزشی اسالمی خصوصی در دو کشور
ترکیه و تایلند ب ه ترتی ب م ورد بررس ی ق رار م یگیرن د .نگیه ان ه الیلوگلو ،آک ادمی
استانبول ،موسسهی خصوصی آموزش عالی را بعنوان جایگزین در استانبول بررس ی م ی
نماید .از ویژگیهای این مؤسسه ،تفکیک جنسیتی است و فقط دانشآم وزان زن را م ی
پهیرد؛ همچنین از پوشش روسری –بعنوان نوعی حج اب ب رای دان شآم وزان (ک ه در
مدارس دولتی ممنوع شدهب ود) -حمای ت م یکن د .وی گهران دن دورهه ای مطالع ات
اسالمی و غیر اسالمی را پیشنهاد مینماید .همچنین براساس تحلیل محت وایی برنام هی
درسی آکادمی استانبول و مصاحبه با دانشآموزان و اعض ای دانش کده ،ارزش موسس ات
جایگزین ،مانند :آکادمی استانبول را تضمین و برجسته میسازد؛ چراکه در آنها آم وزش
و پرورش برای کلیه اقشار جامعه در دسترس میباشد.
اسروات آری نیز به همین ترتیب ب ر نقش ی ک ه ی ک مدرس هی خصوص ی اس المی
(مدرسهی اسالمی سنیچان) برای اقلیت مسلمانان در تایلن د ایف ا ک رد ،تاکی د دارد .در
واق میتوان گفت ،وی مشکالت رایجی را که مدارس خصوصی اسالمی در کشور با آنه ا
مواجه میشوند ،ترسیم مینماید .بعنوان نمونه ،میت وان ب ه برخ ی از مش کالت مانن د:
نداشتن توانایی کافی جهت آمادهسازی دانشآموزان به معنای پرورش آنها ب رای حض ور
در رقابتهای بازار کار یا ورود به دانشگاه ،مواجه شدن با بودجهی محدود دولتی و نهایتا
رنج بردن از کیفیت پایین آموزش اشاره کرد .وی توضیآ میدهد ک ه چگون ه مدرس هی
اسالمی سنیچان از طریق بکارگیری رهبری صحیآ ،ساختار و اجرای س ازمانی مدرس ه،
برنامهی درسی ،استراتژیهای آموزش ی و گس تردگی همک اری معل م ب ا جامع ه ب رای
آموزش و پرورش اسالمی مدلی منتهی ب ه موفقی ت م یباش د .در موسس ات آموزش ی
اسالمی کشور ترکیه و تایلند ،بخشی از مسلمانان را میبینیم که به جای تصویب ص رف
مدلهای ممتاز دولتی بر اساس ب اوره ای م ههبی خ ود سیس تمی ج ایگزین س اخته،
تصورات اجتماعی را ترویج میدهند.
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بخش پایانی ،شامل :پنج فصل در مورد برنامهی درس ی و تعل یم آم وزش و پ رورش
اسالمی است .این بخش با «چارلین تان» و «هارون صالآ» آغاز میشود ک ه یافت هه ای
پژوهشی خود را راج به اصالح برنامهی درسی در مدرس های واق در کش ور س نگاپور
ارائه میدهند .این مقیاسهای ویژهی اصالح برنامهی درسی ،اتخاذ رئوس مطال ب وزارت
آموزش و پرورش برای موضوعات آکادمیک مانن د :ریاض یات و عل وم ،ب ا گ زینش زب ان
انگلیسی بعنوان ابزار آموزش برای موضوعات مههبی و معرفی تعالیم بیش تری ب ه اکث ر
دانشآموزان را شامل میش ود .ت ان و ص الآ نتیج ه م یگیرن د ک ه اساس ا مدرس ه در
اصالحاتش موفق بوده؛ چون رهبران آن مراحلی را ط ی ک ردهان د ت ا اه داف آموزش ی
مدرسه را با توجه به اولویتبندی مسلمانان سنگاپوری –که در جامعهی مدرن و جه انی
تحت حاکمیت دولت سکورر زندگی میکنند -هماهنگ سازند.
مقالهی بعدی بر شیوه و عملکرد آموزش تاکید ندارد؛ ت ا آنج ا ک ه «رزن انی هاش م»
استدرل میکند ،امتیاز تعلیم آموزش و پرورش اسالمی از برخی کاستیهای عمده رن ج
میبرد .وی به جای انعکاس اخالقی ،استدرل ،احساس و عمل بر موضوعاتی مانند :آماده
سازی دانشآموزان برای آزمونهای عمومی و گرایش به سابقهی اخالقی روشن ،بیش از
حد تاکید میکند .همچنین وی با ترسیم مشاهدات تدریس خ ود در ک السه ای درس
در مالزی از اتخاذ شرایط متحول حاکم بر تعل یم –ک ه ذه ن و روح مس لمانان را بی دار
کردهاست -حمایت مینماید.
دو فصل بعدی بر برنامهی درسی اقلیتهای مسلمان در شرایط حاکم بر کش وره ای
اروپایی تمرکز دارند« .کریستوفر باگلی» و «نادر الرفی » آموزش و پرورش ش هروندی را
در پنج مدرسهی مسلمان و پنج مدرسهی دولتی در انگلستان شمالی مورد بررس ی ق رار
میدهند .آنها شیوههای متضاد دس تیابی ب ه آم وزش ش هروندی را در م دارس وی ژهی
مسلمانان و مدارس دولتی تبیین نموده و نقش مدارس مسلمان را در آمادهسازی دان ش
آموزان خود بعنوان شهروند در جامعهی انگلستان بررسی مینمایند .یافتههای پژوهش ی
آنها نشان میدهد که آموزش اسالمی به دانشآموزان مسلمان ،تصویری اجتماعی از یک
شهروند خوب را برای آنان شکوفا میسازد .این نوع آموزش بطور کل ی س بب م یش ود،
دانشآنوزانی قانونگهار ،خوب ،مفید ،بردبار و قابل احترامی نسبت به سایر دانشآم وزان
با فرهنگها و مهاهب مختلف پرورش یابند.
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فصل بعد در مورد کشور سوئد –که بر آموزش و پرورش مههبی اسالمی تاکید دارد-
نگاشته شدهاست« .جنی برس لند» به تفاسیر متفاوتی در دین اسالم دست مییابد و ب ه
تب آن نظرات مختلفی از معلمین آموزش و پرورش مههبی اسالمی را مبنی بر ال زام ی ا
عدم الزام پخش موسیقی یا آهنگ در کالسه ای درس ی ا بررس ی روشه ای مناس ب
استفاده از موسیقی در صورت لزوم ارزیابی مینماید .براساس چارچوب مصاحبههایی ک ه
در نه مدرسهی مسلمان در سوئد انجام شد ،برس لند به گونهای منتقدانه ب ا اس تفاده از
انواع مناب و درك متنوعی که راج به بک ارگیری موس یقی درون س نته ای اس المی
وجود دارد به استدرلی نای ل م یگ ردد و نتیجت ا در هم ین زمین ه ب ه چن دین تص ور
اجتماعی اشاره مینماید.
فصل پایانی ،با توجه ب ه ش یوهه ای آم وزش و پ رورش اس المی ،آنج ا ک ه «م ریم
سراجیان تهرانی» ،رویکرد و محتوایی را –که در ادبیات کشور ایران برای آم وزش ارزش
های اسالمی به کودکان به کار رفتهاست ،تحلیل مینماید -موضوع تعل یم مطال ب را ب ه
دست میدهد .سراجیان تهران ی ب ر اس اس پ ژوهش م وردی در ش هر ته ران ب ر روی
مجموعهای متشکل از  188کودك  ،عامل بالقوهی چاپ و ادبی ات الکترونیک ی را ب رای
آموزش و پرورش اسالمی در جهان امروز برجسته میکند.
به طور کلی ،همهی فص له ا ب ا توج ه ب ه گس تردگی ش رایط ت اریخی ،سیاس ی و
اجتماعی -فرهنگی ،نیاز به درك و نقد اصالحات را در موسسات آموزشی اسالمی اثب ات
میکنند .با دستیابی به همکاریها ،مهاکرات ،تنشها ،اختالفات و مقاومتهایی مرتبط با
اصالحات –که در میان جمعیت مسلمان و غیر مسلمان ،همچنین صرفا در می ان اقش ار
مختلف مسلمان وجود دارد -این اثر به پیچیدگی و تنوع در طبیعت آم وزش و پ رورش
اسالمی –که با توجه به مکان و زمانهای متعدد همچنان پایاست -گواهی میدهد.
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