
 

 1اسماعیل نصرآبادی. 1

 

 چکیده

ای نگاه امروز اروپائیان و غربیان به اسالم را به برداشت نادرست باستانی از اسالالم و االا عمردالرد داعالگا نگالاه هر چند عده

کنند؛ اما به نظرا درکنار اان عوامل کیفیالت نالاموروو و کمیالت انالد  ها منحصر میهای تدفیری و رسانهگریا گروهسرفی

گیالری های درسی مدارس کشورهای اروپاای از اهمیت زاالادی در شالدلتن به موضوع اسالم در برنامه درسی و کتاوپرداخ

است. به همین جهتا اان موالعه به دنبالا  پاسالب باله ااالن سالسا  اسالت کاله چاله بوده اان نوع برداشت از اسالم برخوردار 

-نشالان مالی اشود. نتااج اان موالعالهی مدارس آلمان ارائه میو کیفی از اسالم در متون و برنامه درسی جغرافیا کمّیتصوار

ی جغرافیاای اسالم عمومالا  محالدود باله نالواجی م الاور اروپالا و های درسی جغرافیاا گسترهدهد که در برنامه درسی و کتاو

ت. باله عالالوها تر به عنوان اک نیروی سازنده محیوی منحصر به شرق دنیا ااد شده اسخاورمیانه شده است و از اسالم بیگ

مند و فرمولاله ارائاله شالده اقتصادی و اا محیوی بوده  و به شدری بسیار قاعده یموضوعات مربوط به اسالم محدود به جنبه

ای از دانی الهی که برای تمامی ابعادا شئون و زوااای زنالدگی انسالان برناماله و ارائه چنین اطالعات و مفاهیم پراکنده ؛است

گیری تصواری گنگا مبهم و چه بسا درکی نادرست و ناقص از اسالم ثرگذار بوده است. من ر به شدلراه جل ارائه کرده و ا

 و مسرمانان شده است.

 

 کریدواژگان: اسالما آموزش جغرافیاا غروا برنامه درسی.  

 

 . مقدمه1

ی ناسازگاری سپتامبرا ااده 11ستیهای دوره عثمانیا جادثه تروراای که اسالم و مسرمانان را منحصرا  با جنگعالوه بر ااده

جهت تبیین هوات و تمااز « دگرسازی»بین غرو و اسالم نواسندگانی مانند برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتونا ااده 

های وابسته کند و عموما  توسط رسانه( معرفی می320:1387از کارا  اشمیت)اشرف نظریا 2«داگری»و « ما»بخشی میان 

 های پیرو و های تندرو و رسانهشود و توسط اقریتستی و امپراالیستی مورح و پر و با  داده میصهیونی به نظام
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شود متاسفانه نظام و برنامه درسالی مالدارس کشالورهای اروپالاای هالم باله آگاهانه و گاها  ناآگاهانه دنبا  می تابع به صورت 

درسالی و محتواالات کتال   به نظر اان عالدم کفااالت برناماله ؛اندردهصورت بااسته و شااسته اسالم و جااگاه آن را معرفی ند

و کیفی نیز از عوامل القاء نگاه و برداشت گنگ و نادرسالت از اسالالم باله واالره در میالان نسالل آانالده  کمّیدرسی  از جهت 

ر درسالتی ثیر ااالن عوامالل تنفالر از اسالالم را فدالأشود. م موع اان عوامل باعث شده برخی دانش واان تحت تالمحسوو می

شوند در جالی که اگر اسالم از طراال  درس جاضر  یهاتر از مسرمانان در سر برخی کالسدانسته و جتی به امید تنفر بیگ

و نه از طرا  تعص  تاراخی غروا مردم فهم بهتالری از اسالالم خواهنالد داشالت و اسالالم را  ؛رسوم و سنن خود تفسیر شود

    (.106:1377خواهند ستود) موراناا

و تالاراب ورود ت جمعیّیان به اسالم را بااستی در عوامل زار جست و کرد؛ نخست تعداد ئاروپای ال توجه و نگاه وارهدال

طور کری در کشورهای شرق اروپاا از جمراله کشالورهای اروپا در مناط  مخترف اان قاره بسیار متفاوت است بهبه مسرمانان 

نگروا قبالرسا اونالان و صالو  روسالیها برغارسالتانا آلبالانیا بوسالنیا مونتالهعضو جوزه بالدان و کشورهای شرق اروپاا باله خ

 های چنالدرود اقریت مسرمان با راشالهشمار میجمهوری مقدونیه که از کشورهای تازه استقال  اافته از اوگسالوی ساب  به

دهنالد کاله از دهاله دیل میتر مهاجرانی تشدر جالی که در غرو اروپاا جمعیت مسرمانان را بیگ ؛کنندساله زندگی می صد

تر در کشورهاای مانند فرانسالها براتانیالاا آلمالانا اند. اان جمعیت بیگمیالدی به اان سو به قاره سبز مهاجرت کرده 1960

در بسالیاری از کشالورهای اروپالاایا مسالرمانان بزرگتالران اقریالت دوّم اتراگا سوایسا برراکا هرند و سوئد ساکن هستند. 

اان  .)ساات جج(مسرمانان هستندمیریون آن  1۵ جدود نفر جمعیت اروپا میریون ۴۵۵از م موع  ؛ندآابه شمار میمذهبی 

 ۴جالدود  2013در سالا   اباله عنالوان نموناله نسبت در کشورهای آلمانا فرانسها اتراگ و هرند بیگ از ساار نقاط اروپاست

هالای مالذهبی برخالوردار میزان رشد در میان اقریّت تراناعاند. سوّم اسالم از سرمیریون مسرمان در آلمان زندگی می کرده

ل افراد جداد به گرااگ باله اسالالم بر افزااگ جمعیتا افزااگ می اسالمعرت اان امر را بااد در تعالیم و تأکید  ااست به نظر

-ر محدودهخاورمیانه د یدر میان اداان مورح جهان جست و کرد. چهارم بخگ قابل توجهی از منابع انرژی دنیا در منوقه

بالر خالواه اسالالم و االا مسالیحیت  دان و اادئولوژیمرزهای سیاسی کشورهای مسرمان قرار دارد. پن م اگرچه هر داخل ی 

ی ان الام و برعدس محیط فرهنگی اطراف بالر برداشالت از اداالانا اعمالا  دانالی و نحالوه محیط پیرامونی خود اثر می گذارد

را هالم هالای بشالری تأثیر محدود به اداان الهی نبوده و اداان و ااالدئولوژی گذارد و جتی دااره اانمناسک مذهبی تأثیر می

و فراگیرتری برخوردار است. نخست بالا  تراما اسالم به دالال زار با اداان داگر تفاوت داشته و از اثرات عمی شود؛ شامل می

ستره  اثر دان اسالالم  بالر ابعالاد زنالدگی گیرد گت و ذات دان اسالم که تمامی شئون زندگی بشر را در بر میتوجه به ماهیّ

فراتر از بسیاری اداان فردی است و فرد را در جامعه و نه جدای از جامعه مدنظر دارد اگرچاله فالرد تنهالا را هالم از نظالر دور 

 نداشته و بر هر دو جنبه فرد و جامعه هم به صورت فردی و هم توأمان با هم تأکید دارد. دوّم مبانی نظالری و عمرالی اسالالم

داری و امپراالیسالتی مبتنالی بالر اسالتعمار و های سالرمااهدر بسیاری از موارد در تضاد ماهیتی از بعد نظری و تئوری با نظام

های امپراالیستی و نرادگراای بوده گر برنامهتوجیه« اادئولوژی جبر محیوی»استثمار قرار دارد به عنوان مثا ا در جالی که 

(. سوّم تعالیم اسالم بالر فوالرت 6:1389شود)نصرآبادیاها با هر رنگ و نرادی تأکید میانساندر اادئولوژی اسالم بر برابری 

  منوب  است؛ بشری

 

 

56 



 

هالای آزاده شالده و ااالن زنالگ انسالان ه بالرایذبالاعدم تحراف منابع اصری اان دان مانند قرآن موج  اا اد کشگ و ج

رسالد کاله های ساختگی اسالت. چهالارم چنالین باله نظالر مالیولوژیخوری برای از دست دادن پااگاه بسیاری از اداان و اادئ

دهند و اان خود زاربنا و عرالت می تری به فرااض و مناسک مذهبی نشانهای اخیرا پاابندی و تقید بیگمسرمانان در دهه

ی را ارج آاد. بسیاری از اان مسرمانانا امروز پاابندی باله اصالو  مالذهبهای اسالمی عصر جاضر به شمار میوجودی جنبگ

در مسیر پیوستن ترکیاله باله اتحادااله  عالوه بر عوامل باالا(. 19۵:1372ورزند)سعیدیابه تظاهر بر آن فخر می ینهاده و جت

ان در خارج از مرزهای اروپاا خودنماای اقتصاد کشورهاای مانند مالزی و گسترش جوزه نفوذ ااران و برخی کشورهای مسرم

-و به بیان نظرات منفی و ترس از هالم اروپا را به صدا درآورده 3شدنطی زنگ خور اسالمیبرخی اروپائیان افراسیاسی مری 

. نگالاه عمالومی اروپالا باله اسالالما اندپرداختهمیریون(   20ها تا جدود میریون مسرمان)در برخی تخمین 16تا  1۵زاستی با 

اسالم در مقااسه با فرهنگ مسیحیت در جالدود  مترقیتر از نگاه لیبرالی و مبتنی بر تعص  و سنت گراای مور  است و کم

هالا را . اگر شناخت و در  تنوع فرهنالگاندآوردهمذه  سخن به میان  یهای سیاستا عرم و جتسا  قبل در زمینه 1000

های داگران)نه همانند خودشالان(ا اداالانا عالادات و آموزان به قبو  و در  فرهنگاک اصل بدانیم آموزش و تشوا  دانگ

ادالی از به عنالوان ا جغرافیا د شد. در آن صورتا در کنار تارابی زندگی داگر به ادی از اهداف اساسی تبدال خواههاسبک

)ساسالازار و تها مورد توجه قرار خواهد گرفها و ارتباطات بین سرزمینتران عروم برای انتقا  مفهوم تفاوت فرهنگشااسته

 (.    182:2012ا۴واتی

-شناخت و اا اد شرااط موجود نبااستی از نقگ داگر مسلفهگیری ها در شدلو اثرگذار رسانه با اذعان به نقگ پررنگ 

به همین جهت اان موالعالها نقالگ برناماله درسالی و کتالاو  غافل شدی فرهنگ و نگرش نسبت به اسالم های شدل دهنده

ور آلمالان را  مالورد توجاله قالرار داده آموزان کشدرسی جغرافیا در آموزش مفاهیم مربوط به اسالم در دوران تحصیری دانگ

ها در مناط  مخترف و امدان ارتباط در فضاهای م ازی موج  شده است. اگرچه افزااگ فزاانده مسرمانان و پراکندگی آن

ها به دست بیاورند ولی نقگ نظام تعریم و تربیت مسرمانان را از اان راهتین آشناای با فرهنگ و اعتقادات آموزان نخسدانگ

تالر محققالی مندالر ااالن تأایدا تصحیح و عم  بخشیدن به نوع نگرش و برداشت از اسالم به جالدی زاالاد اسالت کاله کالم در

اثرگذاری است. با وجود موالعات قابل توجهی که در ارتباط با ااالن موضالوع در جالوزه تالاراب و مالذه  صالورت گرفتاله امالا 

 -گر جغرافیا را عرمی که پراکندگیا افتراق و بازساخت مدالانیا اکها بسیار محدود بوده است. در جالیموالعات جوزه جغرافی

( بدانیم بااسالتی بالا توجاله باله 19:137۵کند)شدوایااقتصادی را تبیین می -ها در ارتباط با ساختار اجتماعیفضاای پداده

وامل و فاکتورهای های انسانی و عماهیت اان عرم و تأکیدی که بر بررسی روابط بین انسان و محیطا پراکنگ فضاای پداده

اهی جغرافیالاای ی فضالا بالا نگالشدل دهنده فضاها دارد موالعه دان اسالم و نوع نگاه به آن به عنوان اک عامل شدل دهنده

ارتباط بین اثرات دان و اادئولوژی بر فضا گرفته که متاسفانه چنین نشده است. چرا که شناخت صحیح مورد توجه قرار می

هالای درسالی رود در برناماله و کتالاوبه شناخت جامع دان کمک کند. به همین جهت انتظالار مالی توانددر ابعاد مخترف می

 جغرافیا مفهوم دان اسالم به درستی مورد توجه قرار گرفته و آموزش داده شود.
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 . چارچوب نظری1،1

شگاهی است در ااالن تعراالف ای از دروس و اا اک رشته دانعبارت از طرجی برای اک درسا م موعه ۵برنامه رازی درسی

هالا و اجالزای مخترالف االک درسا شود که مسلفالهدر نظر گرفته می 7ایو اا دستور کار و نقشه 6برنامه درسی به عنوان سند

محصالو   ابرناماله درسالی(. 1۵:1388دهد)دابا واجالاریا دروس اا رشته دانشگاهی را به تفصیل و به طور مستند نشان می

اد  الباله منظالور اا دهالی و االادگیریهالای االادسازماندهی اک سرسره فعالیت شاملنامه درسی بربرنامه رازی درسی است. 

رازی درسی شالامل ها و ارزشیابی میزان تحق  اان تغییرات است. بنابراان فرااند برنامهتغییرات موروو در رفتار اادگیرنده

اادگیرنده است. از نظر اثرگذاری بر وو و محور آن ت موراباشد و هدف آن اا اد تغییرها و ارزشیابی میسازماندهی فعالیت

هالای تحریرالی اا کاربرد روشکاربرد ت زاه و تحریل منوقی »رازی آموزشی فیریپ کومزا کارشناس برجسته اونسدوا برنامه

-در نظام آموزشی و اجزای تشدیل دهنده آن است و هدفگ افزااگ کاراای و دست اافتن به اک نظام آموزشی کارآمد می

راز آموزشیا تحریل نظام دار و منوقی مسائل و مشدالت آنی و آتالی آمالوزش و اعنی کار برنامه .(183:1380باشد)شرافا 

وری و کارآای نظام آموزشی را افزااگ خواهد داد و الت است. اان اقدام نهااتا  بهرهمشد اان پرورش و تالش به منظور جل 

هالاا ت هیالز منالابع و سازماندهی اا اصالالح فعالیالت»توان رازی آموزشی را میامهبرن شود. محور آن نظام آموزشی ترقی می

. برنامه و کتاو درسی از اهمیالت در خالور تالوجهی در بالین تعراف نمود «امدانات آموزشی برای تحق  بهتر اهداف آموزشی

پیالدا و پنهالان متولیالان عرمالی و های هاا نقوه نظرات و خواستهی دادگاهمواد آموزشی برخوردار است. زارا منعدس کننده

کند در نتی اله آموزان را روشن میها و انتظارات متولیان امر و مسئولین از دانگفرهنگی هر کشور بوده و منوااتا خواسته

 کند.ها همچون اک سند تاراخی و متقن ما را به نیّات متولیان فرهنگی رهنمون میموالعه آن

ی خاصی در مالورد نقالگ برناماله و کتالاو درسالی جغرافیالا در موالعهات از آن دارد که ی تحقی  جدابررسی پیشینه       

اما برخی موالعات به صورت ضمنی باله ااالن  ؛نگرفتهبرداشت از اسالم در کشورهای غربی توسط پروهشگران اارانی صورت 

مان را مالورد بررسالی قالرار داده و آموزش جغرافیا در آل چگونگی ( 1390مقصودی )اند به عنوان نمونها موضوع اشاره داشته

. در میالان اسالتها از شرق اسالمی به عنوان اک فضالای جغرافیالاای پرداختاله آلمانی( به بررسی برداشت 138۴نصرآبادی)

ی نقگ برنامه و کتاو درسی به موالعههای اخیر در سا ( 2012)9ساسزار و واتی ( و 201۴) 8محققین خارجی زچا و پوپ

ا در اان تحقی  مورد استفاده قرار گرفتاله اند که نتااج اان موالعاتمردم کشور آلمان از اسالم  پرداخته جغرافیا در برداشت

   است.

 شناسیسؤاالت پژوهش و روش. 1،2

شالود و االا باله ارائاله االک لیسالت از آاا در متون درسی جغرافیا در آلمان اک مفهوم کامل و همه جانبه از اسالم ارائاله مالی

هالای اخالقالیا فرهنگالی و مالذهبی بالین موضوعات مربوط به اسالم بسنده شده است؟ آاا متون درسی باله روشالنی تفالاوت

 کنند؟ های اسالمی و اروپا را مشخص میسرزمین
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ای و با بررسی مقاالت و متالون موجالود موضالوع آمالوزش اسالالم در کتالاو و برناماله درسالی باله روش اان موالعه با روش کتابخانه در

های اان موالعات آموزش جغرافیا در مدارس آلمان ارزاابی تحریری مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استفاده از اافته -توصیفی

 شده است.

 . بحث2

جه به نظام غیر متمرکز آموزش در اکثر کشورهای اروپاای و تفاوت در ساختار آموزشی مناط  مخترف اان قاره اگرچه با تو

-در برخالی ااالالتآلمان های کری نظام آموزشی ارائه اک الگوی آموزشی ادسان ممدن نیست اما به بیان اک سری وارگی

تران کشور اروپا و سوّمین اقتصاد برتر جهالان بالا االک نظالام شود. آلمان دوّمین کشور وسیع اروپاا صنعتیهای پرداخته می

ها نهاده و دولالت فالدرا  در ااالن فرآانالد نقشالی 10شود که مسئولیت آموزش را بر عهده ااالتآموزش غیر متمرکز اداره می

دوره ابتداای  سالگی و 6تا  3گذاری دارد. دوره پیگ دبستانی به صورت اختیاری در جوزه راهبردی و سیاست اند  و صرفا 

  متوسوه )میت لروشوال سچروو( در سه نوع مدرسه هاات گیرد. آموزش مرجره اوّسالگی  را در بر می 12اا  10تا  6سن 

گیالرد و باله دانالگ آمالوزانا ساله صورت مالی 16اا  1۵تا  10برای دانگ آموزان سنین  13و گیمنازاوم 12ا را  شوله11شوله

 شود. وزش داده میاک درس مستقل آمجغرافیا به عنوان 

 ی گیمنازاوم در ااالت باواراا  در آلمانی جدو  درسی اک مدرسهنمونه -1جدو  

 جمعه شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه زمان

 شناسیزاست رااضیات آموزش خواندن شناسیزاست التین صبح ۴۵/8-8

 شناسیابزار اقتصاد -سیاست آموزش خواندن فیزاک آلمانی صبح ۴۵/8-30/9

 شیمی تربیت بدنی اقتصاد -سیاست انگریسی انگریسی صبح ۵0/9-3۵/10

 موسیقی تربیت بدنی رااضیات التین تاراب صبح 3۵/10-20/11

 انگریسی جغرافیا التین عروم اجتماعی هنر بعد از ظهر 30/11-1۵/12

 آلمانی آلمانی انگریسی رااضیات هنر بعد از ظهر 1۵/12-1

 - فیزاک - - شیمی هربعد از ظ 2-۴۵/2

 - التین - - جغرافیا بعد از ظهر ۴۵/2-30/3

 - التین)واجد اضافی( - - موسیقی بعد از ظهر 30/3-1۵/۴

رااضی)واجد  بعد از ظهر 1۵/۴-۵

 اضافی(

- -  - 
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معالاد  دبیرسالتان  آموزان برای تحصیالت تدمیری طراجی شده و تقرابالا مدارس گیمنازاوم برای آماده سازی دانگ         

آموزان با سوح متوسط هوشی قرار دارند و مدارس هاات شوله شود در مدارس را  شوله دانگنظری در ااران محسوو می

ای را بر عهده دارند. آموزش جغرافیا در مدارس متوسوه نظری در طو  آموزان برای آموزش جرفهوظیفه آماده سازی دانگ

هالالا بالالرای آمالالوزش ابالالال  شالالده بالاله ااالالالت 2007دقیقالاله از سالالا   ۴۵بالاله میالالزان هفتالاله و در هالالر هفتالاله  ۴0تالالا  36

-دهد؛ البته در ااالالتی گیمنازاوم در ااالت باواراا را نشان میبرنامه درسی اک مدرسه 1(. جدو  ۵:1390است)مقصودیا

    های مخترف اان جدو  ممدن است مقداری تغییر کند.  

ااالالت باواراالای آلمالان در بعالد از  را  شالولهم برنامه درسی مالدارس دوره دوّ رد( 201۴) زچا و پوپ بر اساس موالعات

م  در ارتباط با بهره سالرمااه در برنامه درسی مورح شده و اسال 1977م موضوع اسالم برای نخستین بار درجنگ جهانی دوّ

در مورد خاورمیانه از بهره  1983ی جغرافیاای شرق نزداک مورح شده است. نواسندگان برنامه درسی در سا  محدودهدر 

تحصیریا به اسالم به عنوان اک دان و اثالرات فرهنالگ  یاند در اان دو دورها نه از ارتباط آن با اسالم سخن راندهسرمااه امّ

اسالمی بر محیط فیزادی ارجاعی داده نشده است. موضوع اسالم به عنوان اک دان و فاکتور فرهنگی در برناماله درسالی در 

گوانالد و در شود. نواسندگان از  اسالم به عنوان اک داالن و اثالرات  فرهنگالی آن سالخن مالیدوباره مورح می 1993سا  

کننالد. نواسالندگان از ترکیاله باله عنالوان مسئره فرسوین /اسرائیل  بحث اسالم را به عنوان اک فاکتور سیاسی موالرح مالی

  2007اه آلمالان نیسالت. در برناماله درسالی سالا   کنند که کمی ع ی  است چرا کاله ترکیاله همسالاهمسااه آلمان ااد می

گواند و ذکر قابالل تالوجهی از اسالالم باله عنالوان االک سخن می« 1۴دهندهاسالم به عنوان اک فاکتور شدل»نواسندگان از 

-دان)مذه ( ندارند اما به طور واره بر شهرهای باستانی شرقی و نقگ زنان تأکید کرده و به طور غیرمسالتقیم بالین جنباله

هالا باله نالواجی شالرق و انالد توجاله آناندازهای دانی و فرهنگی تمااز قائل شالدهی و فرهنگی و همچنین بین چشمهای دان

( معووف بوده است. دو تم جداد نقالگ زنالان در 1۵ها در ترکیهها در آلمان و آلمانترکیه)ترکیه پل بین اروپا و شرق و تر 

شود و در عوض اسالم به عنوان االک فالاکتور سیاسالی در شالرق میفرهنگ اسالمی و مسرمانان در آلمان وارد برنامه درسی 

 . (3۴: 201۴)زچا و پوپاشودنزداک جذف می

دهالد ااالت باواراای آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم  نشان می گیمنازاومبررسی کمی برنامه درسی مدارس دوره دوم 

رسی در مورد نواجی که شما ممدالن اسالت اسالالم را مورح شده است. در متون د 1979موضوع اسالم برای نخستین بار در

شود و نواسندگان از اسالم به عنالوان االک پیدا کنید و عناصر واره شهرهای شرقی در مقااسه با شهرهای اروپاای بحث می

در مورد نواجی فرهنگی شرق نزداک )و میانه(  سخن  198۵کنند. نواسندگان متون درسی در سا  فاکتور سیاسی ااد می

 از مفهوم اسالالم در 1990آورند. در برنامه درسی در سا  گواند اما ذکری از اسالم اا تأثیر اسالم بر محیط به میان نمیمی

 2006آاد. در برنامه درسی در سالا  ارتباط با عناصر شهرهای اسالمی و از نواجی شرق نزداک )و میانه( سخن به میان می

هالای یر اسالم به عنوان نواجی منازعات سیاسالی جهالان االاد شالده و بالین جنبالهبه صورت واره از نواجی فرهنگی تحت تأث

شوند و به عناصر اک شهر شرقی از منظر فرهنگی در برنامه درسالی نگراسالته شالده و بالرای فرهنگی و دانی تمااز قائل می

 شود.اادی میی جغرافیاای اسالم نخستین بار از نواجی شما  آفراقا و شرق نزداک و میانه به عنوان گستره
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ها به موضوع اسالم در جد تعراف ادسری اصوالجات بسالنده تر کتاوها جداات از آن دارد که در بیگبررسی تم کتاو

شود نه عمی  و نه مفهومی است. در مالورد شده است. روشن است که شناختی که از تعراف ادسری اصوالجات جاصل می

ها مختصر و  سوحی است و به اهمیت اان موضوع در جااگاه و روابط مرالی بحث  موقعیت ژئواستراتراک کشورهای اسالمی

ا  برانگیز اطالعالات مختصالری اسالت سادی از ندات س (.18۴:2012ساسزار و واتیاای نشده است.  )و فرامری کشورها اشاره

ذکری از تماازات فرهنگالیا  که در مورد نسبت اجتماعی نواجی در متن کت  درسی وجود دارد. متاسفانه در اان کت  هیچ

 آاد.مذهبی و اخالقی بالغ بر اک میریارد و دواست میریون پیرو جضرت محمد) ( به میان نمی

 

 گیرییجهنت.  3

سالا  شالروع  1۴آموزان با سن جالدود در آلمان برای دانگ 1970موالعه موضوع اسالم و فرهنگ اسالمی که از جدود دهه 

ات نیسالت. محتواال معرالمدانالگ آمالوز و ای محتواات کوتاه بوده و خیری مفید فااالده ی دارهای تحصیرتر دورهده در بیگش

اسالالم باله  اتالر متالون درسالیدر بالیگگیمنازاوم است. مدارس کم و بیگ همانند برنامه درسی  تر مدارسبیگموضوع در 

ت بنابراان ممدن اسالت ااالن ی محیوی و فرهنگی به  شرق نزداک و میانه محدود شده اسعنوان اگانه نیروی شدل دهنده

تصور نادرست به وجود بیااد که اسالم تنها دان اان نواجی است اان در جالی است که نزداک به نیمی از جمعیت لبنان را 

باله  نیامالدهذکری به میالان و ...   ا مالزیاندونزی اچون از مرل مسرمانی مانند پاکستان ابه عالوهد ندهمسیحیان تشدیل می

. موضوعات جدادی مانند نقگ زنالان در فرهنالگ اسالالمی در خواهد شدمن ر از گستره جغرافیاای اسالم  تصوری نادرست

هالا در آلمالان اسالت تالر پیوستگی زااد بین داالن اسالالم و کند. جنبه داگر برنامه درسی مدارس را  شوله خودنماای می

تالر مسالرمانان آلمالان از ن به آن جهالت کاله بالیگآلماآموزان زندگی روزمره دانگبا واقعیت  اگرچه تا جدودی موضوعی که

در م مالوع های داگر سااه افدنده اسالت. بر نقگ مسرمانان با زبان ااما توجه بیگ از جد به آن ترکیه هستند سنخیت دارد

 موضوعات و پراکنالدگی اطالعالات موجال بیگ از جد شدن فرموله  ا موضوع اسالمدرسی جغرافیا در محتواات  موجز بودن

-برنامالهتحق  درکی صحیح بااستی در بنابراان برای  .کرده استفراهم از اسالم را نادرست ناقص و گاها  درکی  یگیرشدل

برناماله در  امورد توجه قرار گیرد؛ به عنالوان نمونالهتر بیگهای تحصیری آانده موضوع اسالم با وضوح و جزئیات رازی دوره

 هالای مالذکور ازنواسالندگان کتالاو واک مالذه  موالرح اسالت  چونهماسالم متوسوه تحصیری ی هدورجغرافیا در درسی 

جغرافیالا در متالون درسالی  مهم و در خور توجه اسالت. یاان موضوع آورند در جالی کهسخنی به میان نمیی اسالم مذاه 

گالی و تمالاازات فرهنجمعیتی اادئولوژادیا اعتقادیا های جنبه شده و محدوداصوالجات اقتصادی  هبتر بیگ تصوار اسالم

در مورد تماازات اخالقیا ااالدئولوژادیا مالذهبی و فرهنگالی کافی اطالعات  متوناان  درتر مورد توجه قرار گرفته است. کم

-بر نگرشاسالم جذاو مربوط به دنیای  عاطفی هاینگرشنمااگ به جای متون درسی   .شودارائه نمیبا داگر اداان اسالم 

  .تأکید دارد اثرهای خنثی و بی
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گسالتره ااالن داالن خالا  های طبیعی به وارگیاز اسالما به جای ارائه تصواری ترکیبی و کامل درسی در بسیاری از متون 

 .تاکید شده استهای گیاهی و جانوری سرزمین های اسالمی و وارگیمانند بیابان 

 نوشتپی. 4

                                                      

 

هوات اابی را می توان به دوران پیشامدرن نیز باز گرداند چنان  البته راشه اان نحوه نگرش به داگران جهت تعراف و - 2 

نظیرا متماازا تقرید ناپذارو کامال عقل گراا انسان مدار و با فرهنگ آزاد است در جالی که غرو؛ بی» گوادکه ارسوو می

 (.3۵0:1987تمام اهالی مشرق زمینا بدون استثنا ذاتا  برده و فرمانبردارند)دساا 

3 -Islamisation 

4  - Császár and Vati 

5 - curriculum planning or curriculum development  

6 -Document 

7 -Blue print 

8 - Zecha and Popp 

9 - Császár and Vati 

 

 منابع و مآخذ. 5

ا فصالرنامه غرب، هویت و اسالم سیاسی: تصورات و پنداشتت هتای غترب از استالم(ا 1387اشرف نظریا عری) -

 .317-33۴ا صص1ا شماره 38ستا دوره سیا

 ا انتشارات آستان قدس رضویا چاپ دوم.های جغرافیاییبینش اسالمی و پدیده(ا 1372سعیدیا عباس) -
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ا م راله عرالوم ریزی درسیریزی آموزشی و برنامهرویکرد سیستمی به نظام آموزشی، برنامه(ا 1380شرافا سید مصالوفی) -

 .17۵-19۴ن و بروچستانا واره نامه عروم تربیتی و روانشناسیا صص انسانی دانشگاه سیستا

 )جرد نخست(ا چاپ نخستا انتشارات گیتا شناسی.های نو در فلسفه جغرافیااندیشه(ا 137۵شدوایا جسین) -

ه راهبردهای ا م رپردازی بین المللی کردن برنامه درسی در آموزش عالی؛ ابعاد و روندهامفهوم(ا 1388داباواجاریا طرعت) -

 .1۴-18ا صص 2ا شماره2آموزشیا دوره 

 .1-9ا رشد آموزش جغرافیاا دوره بیست و ششما صصآموزش جغرافیا در آلمان(ا 1390مقصودیا م تبی) -

 .100-106ا صص 7ا ترجمه ادراس شفیعیا دانشگاه اسالمیا شماره آموزش اسالم و مذاهب شرقی در غرب(ا 1377موراناا ساجیدا ) -

-92ا م ره پروهگ نامه وزارت آموزش و پرورشا شماره شرق اسالمی تبین یک فضای جغرافیایی(ا 138۴بادیا اسماعیل)نصرآ -

91. 

 .3-9ا صص91ا م ره رشد آموزش جغرافیاا شماره جغرافیا و ایدئولوژی توحیدی(ا 1389نصرآبادیا اسماعیل) -

-Császár, Z. M., Vati, T., (2012) The Representation of Islam in the Hungarian Geography textbooks, 

Review of International Geographical Education Online ©RIGEO, Volume 2, Number 2, pp.181-191. 

-Dessa ,S (1987). Political Philosophy and Orientalism: The Classical Origins of a Discourse. Alternatives. 

NO 12. 

-Zecha, S., and Popp, S.,(2014) Treatment of the theme Islam in German Geographical Education, Review 

of International Geographical Education Online ©RIGEO, Volume 4, Number 1,pp.26-39. 

-http: //www.hajj.ir. 

10 - Lander 

11 -Hauptschule 

12 -Realschule 

13 -Gymnasium 

14 - Islam as a shaping factor 

15 - Turkey – bridge between Europe and the Orient (Turks in Germany, Germans in Turkey) 

 




