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ٔ
مسئله تعلیم و تربیت در ذهن مسلمانان مورت بودهاست .او ین کلمه قرآن که
از ناستین روزهای اسالم،
برای رت محمد ص سنازل شد  -در واقع خواندن» بود .پیامبر اکرم صلی ا له علیه و آ ه و سلم
گفت :جستجوی دانش برای همه مسلمانان ا زامی است» .با چنین دستور مستقیم برای رفتن در خارت
از کشور و به جستجوی دانش ،مسلمانان تأکید فراوانی کردهاند .سیستم آموزشی به منرور تحقا این
تعهدات بر عهده خود آنها توسط پیامبر سص .
در ول تاریخ اسالمی ،آموزش نقوه درور و افتاار بود و زمینه ای که مسلمانان همیشه از آن سرآمد
ُ
بودهاند .مسلمانان کتاباانهها و مراکز یادگیری بزرگی را در م انهایی مانند بغداد ،قر به و قاهره ایجاد
کردند .آنها او ین مدارش ابتدایی را برای کودکان و دانشگاهها برای ادامه تحصیل تأسیس کردند .آنها علوم
و دانش را با جهشها و مرزهای باورن ردنی از ر یا چنین مؤسساتی ،پیشرفت میکنند و به دنیای مدرن
امروزی منتهی میشوند.
-۱نگرش به سمت آموزش:
امروزه ،آموزش کودکان محدود به ا العات و واقعیتهایی نیست که انترار میرود آنها بیاموزند.
درعو ،.مربیان عالوه بر ا العاتی که باید بر آنها تسلط داشته باشند ،بهز یستی ،عا فی ،اجتماعی و
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جسمی دانش آموز را نیز در نرر میگیرند .تعلیم و تربیت اسالمی قرون وسوایی فرقی نداشت .در قرن
دوازدهم پزشک سوری ا شیاری ،در مورد معا جه دانش آموزان بسیار نوشت .وی خا ر نشان کرد :نباید
با آنها برخورد شدیدی صورت گرفت و نه برای انجام کارهای شلور که به هی وجه فایده ای برای آنها
ناواهد داشت» .همچنین دانشمند بزرر اسالمی دزا ی خا رنشان کرد :جلوگیری از کودک از انجام
بازیها و اصرار مداوم در یادگیری قلس او را تس ین میدهد ،تیزبینی وی را تیره میکند و زندگی وی را
سنگین میکند .در عو ،.او معتقد بود که آموزش دانش آموزان باید با فعا یتهای سرگرمکننده مانند تئاتر،
عروسک ،ورزش و بازی با یوانات و اسباب بازی آمیاته شود».
-2مدارس اول:
ٔ
مقدمه خود میگو ید :باید دانست که آموزش کودکان با قرآن  -نمادی از اسالم است.
ابن خلدون در
مسلمانان چنین تعلیماتی را در همه شهرهای خود داشتندع ز یرا این عمل قلبها را با اعتقاد مح م سبا
اسالم و مقامات ایمان آن ،که از آیات قرآن روایات سو برخی از آیات نبوی سبرگرفته شده اصل میشود،
س
تحر یک میکند» .او ین موسسات آموزشی جهان اسالم کامال دیررسمی بود.

تصو یر  .۱یک مینیاتور از ٔ
دوره ع مانی ،دانشآموزان و معلم آنها.

از مساجد به عنوان محلی برای مالقات استفاده میشد که افراد میتوانند در ا راخ یک معلم آموخته
شده جمع شوند ،در سانرانیهای وی شرکت کنند ،با او کتاب باوانند و دانش کسس کنند .برخی از
بزرگتر ین دانشمندان اسالم به گونه ای آموختند و به دانشجو یان خود نیز اینگونه آموختند .هر چهار
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بنیانگذار م اتس قوس مسلمانان ،امامان ابو نیفه ،ما ک ،شافعی و ابن نبل  -دانش خود را با
س
نشستن در مجامع با دیگر دانشمندان معموال در مساجد سبرای بحژ و یادگیری ا ام اسالمی به دست
آوردند .برخی مدارش در سراسر جهان اسالم این سنت آموزش دیررسمی را ادامه میدادند .در سه م ان
مقدش اسالم  -مسجد ا حرام در م ه ،مسجد ا نبی در مدینه و مسجد االقصی در اورشلیم  -دانشمندان
س
مرتبا در مسجد نشسته و سانرانی میکنند که برای هر کسی که دوست دارد بریوندد و از آن بهره ببرد،
باز است .دانش آنها با این ال ،با گذشت زمان ،مسلمانان شروع به ساختن مؤسسات رسمی مات
آموزش کردند.
-3از ابتدایی تا آموزش عالی:
ٔ
قدمت آن داقل به ٔ
مدرسه ابتدایی به نام م تس
دهه  ۹۰۰میالدی بازمیگردد ،دانشآموزان جوان در یک
س
تحصیل میکردند .معموال ،م تسها به مسجدی وصل شده بودند که الب و معلمین مقیم ،کالش برای
کودکان برگزار میکردند .این کالشها موووعاتی مانند ،خواندن و نوشتن پایه عربی ،ساب و قوانین
اسالمی را در بر میگرفت .بیشتر جمعیت محلی توسط چنین مدارش ابتدایی تحصیل میکردند .در تمام
ٔ
برنامه درسی م تس ،دانش آموزان میتوانستند به زندگی بزرگسال خود ادامه
دوران کودکی پس از اتمام
دهند و شغلی بیابند ،یا به تحصیالت عا ی در یک مدرسه برردازند.

ٔ
مجموعه ر یگستان در سمرقند ازب ستان شامل سه مدرسه در همان میدان است.
تصو یر .۲
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س
مدارش معموال به مسجدی بزرر متصل بود .نمونهها شامل دانشگاه األزهر در قاهره ،مصر ستأسیس
س
در ۹۷۰و قرو یین فاش ،مراکش ستأسیس در  . ۸۵۹بعدا ،مدرسهای بی شماری در سراسر جهان اسالم
س
توسط ،وزیر بزرر سلجوقی ،نرام ا ملک تأسیس شد .در یک مدرسه دانشجو یان از مبا ژ دیگر در
علوم دینی ،عربی و علم جدید مانند پزش ی ،ر یاویات ،ستارهشناسی ،تاریخ و جغرافیا تحصیل میکنند.
در دهه ۱۱۰۰م ،در قاهره  ۷۵مدرسه ۵۱ ،در دمشا و  ۴۴در لس وجود داشت .در این زمان صدها نفر
دیگر نیز در اسرانیا مسلمان بودند .این مدارش را میتوان او ین دانشگاههای مدرن دانست .آنها
دانش دههای جداگانه ای برای موووعات ماتلف داشتند ،با محققان مقیم که در زمینههای خود
تاص داشتند .دانش آموزان متمرکز موا عه را انتااب میکنند و سا های ز یادی را برای تحصیل از
اساتید متعدد میگذرانند .ابن خلدون متذکر میشود که در مراکش ،مدارش دارای برنامه درسی بودند
که شانزده سال به ول میانجامید .او استدالل میکند که این کوتاهتر ین زمان» است که در آن دانش
آموز میتواند رشته علمی مورد نرر خود را بدست آورد ،یا میتواند درک کند که هرگز نمیتواند آن را
بدست آورد.
هنگامی که دانشجو یی دوره تحصیل خود را به پایان رساند ،به آنها اجازه یا مجوز مبنی بر تأیید این برنامه
را دادهاست و صال یت تدر یس آن را نیز دارد .ایجازه را میتوان توسط یک معلم شاصی که میتواند
س
شاصا به دانش آموز خود یا از سوی مؤسس مانند مدرسه ،تأیید کند ،به عنوان دانشجو یی که تحصیالت
خود را به پایان رسانده ،دانست .امروز ایجازهها را میتوان از نزدیک با دیرلمهای اعوا شده از مؤسسات
آموزش عا ی مقایسه کرد.
-۴آموزش و زنان:
در ول تاریخ اسالمی ،آموزش زنان در او و یت قرار داشتهاست .زنان به معنای ناتوانی در دستیابی به
دانش و ناتوانی درآموزش دیگران نبودند .سابقه این امر نزد پیامبر سص تعیین شد همسر محمد سص ،
عایشه ،که از علمای برجسته زمان خود بود و پس از درگذشت پیامبر سص به عنوان معلم بسیاری از
مردم در مدینه شناخته میشد .بعدها تاریخ اسالمی نیز تأثیر زنان را نشان میدهد .زنان در سراسر جهان
اسالم توانستند در مساجد سانرانی کنند ،در مدرسهها شرکت کنند و در بسیاری از موارد خود معلمان
بودند .به عنوان م ال ،دانشمند قرن دوازدهم ابن عساکیر مشهورتر ین کتاب خود در مورد تاریخ دمشا
به ور گسترده در جستجوی دانش سفر کرد و در ز یر  ۸۰معلم زن ماتلف تحصیل کرد.
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تصو یر  .۳دانشگاه قرو یین در فاش ،مراکش توسط فا مه فهری در سال  ۸۵۹تأسیس شد.

زنان همچنین به عنوان امیان آموزش نقش عمده ای داشتند:
ٔ
مدرسه رسمی جهان اسالم ،دانشگاه قرو یین در فاش ،مراکش در سال  ۸۵۹توسط
• ناستین
یک بازرگان ثروتمند به نام فا مه فهری تأسیس شد.
س
ٔ
بودجه بسیاری از پروژههای ساخت و
• زوبیدا همسر خلی ٔفه عباسی ،هارون ا رشید ،شاصا
ساز مساجد ،راهها و چاههای جاز را تأمین کرد ،که بسیاری از دانش آموزانی که در این
منا ا سفر کردهاند ،سود بسیاری میبرد.
• همسر سلوان سلیمان ع مانی ،خرم سلوان ،عالوه بر سایر کارهای خیرخواهانه مانند
بیمارستانها ،مامهای عمومی و آشرزخانههای سون ،مدرسههای بیشماری را تأسیس کرد.
• در ٔ
دوره ایوبی دمشا س ۱۱۷۴تا  ۲۶ ، ۱۲۶۰موقوفات مذهبی سشامل مدرسهها ،مساجد و
بناهای مذهبی توسط زنان ساخته شدهاست.
• برخالخ ارو پا در قرون وسوی سو تی تا دهه  ۱۸۰۰و  ، ۱۹۰۰زنان در  ۱۴۰۰سال گذشته نقش
عمدهای در آموزش اسالمی داشتند .زنان به جای این ه بهعنوان شهروندان درجه دو تلقی
شوند ،نقش مؤثری در زندگی عمومی به و یژه در زمی ٔنه آموزش داشتند.
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-۵تار یخ مدرن:
سنت مدرسهها و دیگر اش ال کالسیک تعلیم و تربیت اسالمی تا امروز ادامه دارد ،هر چند به ش لی
بسیار کم رنگتر .عامل تعیینکننده این امر تجاوز قدرتهای ارو پایی به سرزمینهای مسلمان در سراسر
دهه  ۱۸۰۰بود .به عنوان م ال ،در امرراتوری ع مانی ،مشاوران س والر فرانسوی برای سال ین رفداری
از اصالت کامل نرام آموزشی برای ذخ دین از برنامه درسی و فقط آموزش علوم س والر بودند .بدین
ترتیس مدارش دو تی به جای زمینههای سنتی دانش که برای صدها سال تدر یس میشدند ،برنامههای
درسی ارو پایی را بر اساش کتابهای ارو پایی شروع کردند .اگر چه مدرسههای اسالمی همچنان وجود
داشتند ،اما بدون مایت دو ت ،آنها باش اعرم ارتباط خود را در جهان مدرن مسلمان از دست دادند.
امروزه باش اعرم امرراتوری ع مانی هنوز تحصیالت را در امتداد خووط ارو پایی پشت سر میگذارد.
به عنوان م ال ،آنچه در سو دانشگاه برای شما مجاز به موفقیت عمده است ،بستگی به این دارد که
شما در پایان دوره دبیرستان خود را در یک تست استاندارد خاص انجام دهید .اگر باالتر ین نمرات مم ن
را در آزمون بدست آورید ،میتوانید در علوم ماتلفی مانند ،پزش ی یا مهندسی تحصیل کنید .اگر کسی
در انتهای پایین یف نمره قرار گیرد ،فقط مجاز به موا عه مبا ی از جمله علوم اسالمی و معارخ
میباشند.
با وجود سیستمهای جدید در بیشتر کشورهای جهان مسلمان ،آموزش سنتی هنوز زنده ماندهاست.
دانشگاههایی مانند األزهر ،قرو یین و دارا علوم در دیوبند هند همچنان برنامههای درسی سنتی ارائه
میدهند که علوم اسالمی و دیرمذهبی را گرد هم میآورد .چنین سنت ف ری ر یشه در نهادهای بزرر
گذشته دارد که برخی از بزرگتر ین دانشمندان تاریخ اسالم را تو ید کرده و همچنان پیام و دانش اسالم را
به تودههای مردم گسترش میدهد.
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