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 مقدمه. ۱

برازنده و ملموسی در  امی از جمله افغانستان نقشتردید مدارس دینی در کشورهای اسلبی

کرده داشته و همیشه در تحولات قشر تحصیل خصوصمردم به هایدهی افکار و اندیشهجهت

 .اندمؤثر بودهاجتماعی و سیاسی این کشورها 

مجبور به ترک  های داخلیخارجی و جنگ وزچهار دهة اخیر که مردم افغانستان به علت تجادر 

و در آن دیار در مراکز مختلف تحصیلی و تعلیمی درس  اندشده دیگر کشورهایوطن و هجرت به 

از جمله های مختلف در زمینه یهای متعددشاهد گرایش ما ،به کشور اند، بعد از بازگشت آنانهخواند

جر به تأسیس مدارس دینی با ن اتجاهات منایم که برخی از ایبوده اتجاهات دینی و مذهبی

نقش  در روند اجتماعی و سیاسی کشور هاکه مسلماً این گرایشاست نیز گردیده  های خاصگرایش

 تأثیرات خاص خود را خواهد داشت. نیز دور نزدیک و هایدر آینده داشته و

و اساسی اهل تحقیق  های عمدهبنابراین بررسی وضعیت مدارس دینی افغانستان یکی از مسؤولیت

مراکز  ،هی در این مورد دست به تحقیق زدهچند گااز جامعه وظیفةشان است تا هر از بوده و این طیف

های مؤثر و دلسوز را در روشنی وضعیت تعلیمی و تحصیلی کشور و قشر روشنفکر جامعه و شخصیت

س به رشد و تقویت آنها تا در صورت موجودیت عناصر مثبت در این مدار ،مدارس دینی قرار دهند

اندرکاران این مدارس را در برطرف ها و کمبودها دستو در صورت وجود ضعف شود، پرداخته

 کمک کنند و در صورت بروز مشکلات برای اصلاح امور اقدام لازم را بنمایند. هاکاستیکردن 

س مضامین تدری مختلف کشور از طریق یهادر پوهنتون هـ ش1831نگارنده نیز که از سال 

دارس از نزدیک در می و فارغان این و با مدارس دین در خدمت فرزندان این مرزوبوم قرار داشتهدینی 

س دینی کشور را در سر سو دغدغة تحقیق در مورد وضعیت مداراز دیر وقت به این ،امارتباط بوده

هاد تحقیق پیرامون این موضوع اخیراً با فرا رسیدن موعد ترفیع به رتبة علمی پوهنوال پیشن که امداشته

در مورد وضعیت که خوشبختانه مورد تأیید قرار گرفته و چانس تحقیق  به مقامات ارائه نمودمرا 

 مدارس دینی به من داده شد که به توفیق الله تبارک و تعالی اثر حاضر را تهیه نمودم.
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 اهمیت موضوع

رسی آن موضوع در گردد که عملاً از بریاهمیت هر موضوع بر اساس تأثیرات بالفعلی ارزیابی م

جانبة وضعیت شود. طبعاً بررسی همهبرند رونما میسر میگی مردم و محیطی که در آن بهساحة زند

تواند نقش می ،مدارس دینی در کشوری مثل افغانستان و تعامل مناسب با اوضاع حاکم بر این مدارس

وکی طلاب این مدارس و به تبع آن تأثیرات عمیقی سازی در وضعیت اخلاقی و سلسازنده و سرنوشت

نه و علمی با مدارس دینی از آن گذشته تعامل کارشناسا لاق عموم مردم کشور داشته باشد؛بر روی اخ

تواند نقش عمده و اساسی در اوضاع امنیتی و سیاسی کشور داشته گی به امور این مدارس میو رسید

 ه سوی صلح و ثبات کمک و یاری نماید.های دلسوز را در بردن کشور بشخصیت

شود، بنابراین این هم مسلم است که اقدام به هر عملی از تحقیق علمی و کارشناسانه شروع می

تحقیق و بررسی وضعیت مدارس دینی در این برهه از زمان به حیث نخستین گام عملی در جهت 

ای برخوردار از اهمیت ویژه جانبه،سوی اصلاحات همهبهبود اوضاع مدارس دینی و مقدمة رفتن به 

 است.

 

 ها یا دلایل ضرورت تحقیقمبرمیت

ترین دلیل بر مبرمیت تحقیق پیرامون وضعیت مدارس دینی کشور، همانا نبود تحقیقی جامع مهم

تواند جوابگوی نیازهای کنونی و حلال و بروز در این مورد است که طبعاً تحقیقات کهنه نمی

اندرکاران دست ارنده امیدوار است کهاکنون در این عرصه وجود دارد. نگ مشکلاتی باشد که هم

های گام ،آن رهنمودهای در روشنی و با استفاده از این اثر تحقیقی مدارس و مسؤولین امور بتوانند

 بردارند. دینی کشور اعم از دولتی و خصوصی مؤثری در راستای بهبودی وضعیت مدارس

ی است که هم اکنون استادان نماید شکایتاین مورد را ضروری میدلیل دیگری که تحقیق در 

خصوص بخش تعدادی از فارغان مدارس دینی به های شرعیات از پایین بودن سطح علمیفاکولته

ند که امید است مسؤولین امور بتوانند با استفاده از دستاوردهای این تحقیق در راستای اردولتی آن د

 های شرعیاتکار شده این معضل استادان فاکولتهس دینی دست بهردن سویة طلاب مداربلندب

 را برطرف نمایند. های افغانستانپوهنتون
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 اهداف تحقیق. ۲

دارای اهداف زیر  طور کلبه مورد وضعیت مدارس دینی دولتی و خصوصی کشورتحقیق در 

 باشد:می

 . اهداف کلی۱ .۲

 دولتی و خصوصی. اعم از وضعیت مدارس دینی افغانستان بررسی -

های مناسب به معضلاتی حلهای بهبود وضعیت مدارس دینی کشور و ارائة راهجستجوی راه -

 برند.که مدارس دینی اعم از دولتی و خصوصی از آنها رنج می

 . اهداف فرعی۲. ۲

 .بررسی تاریخچة مدارس دینی افغانستان -

 .و سیاسینقش مدارس دینی کشور در تحولات اجتماعی  مطالعة -

 مدارس دینی اعم از خصوصی و دولتی. سیر تاریخیبررسی  -

 .کیفیت نصاب تعلیمی مورد استفاده در مدارس دینی بررسی -

 .کشور مطالعة وضعیت تعلمی، تربیتی، اخلاقی و نظم و انضباط مدارس دینی -
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 های تحقیقسؤال .۳

 

 پاسخ مدارس دینی کشور مطرح است که در رابطه با تحقیق هذا ان شاء الله به سؤالات زیر

 ارائه خواهد نمود: مناسب

 های کلیسؤال .۱. ۳

مدارس دینی دولتی و خصوصی موجود در کشور از نظر کمی و کیفی در چه وضعیتی قرار  -

 دارند؟

 ؟ی کشور اعم از دولتی و خصوصی کدام استهای بهبود وضعیت مدارس دینراه -

 های فرعیسؤال .۲. ۳

 ور چگونه بوده است؟یخی مدارس دینی دولتی و خصوصی کشسیر تار -

 اند؟مدارس دینی در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور در درازنای تاریخ چه نقشی داشته -

کدام مراحل را پشت سر گذاشته و هم اکنون از نظر کیفی در چه  نصاب تعلیمی مدارس دینی -

 ؟حالتی قرار دارد

ن از نظر تعلیمی، تربیتی، اخلاقی و نظم در چه حالتی به سر مدارس دینی کنونی افغانستا -

 برند.می
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 پیشینۀ تحقیق یا مرور آثار .۴

به همین  ،مدارس دینی در افغانستان قدامتی به موازات طلوع دین مبین اسلام در این کشور دارد

د از ظهور اسلام در این لای ادوار تاریخی این سرزمین بعنگاران افغانستان در لابهدلیل غالباً تاریخ

 اند.نیز مطالبی را بیان نموده د وضعیت مدارس دینیوردر م ،کشور

وسلم و علیهاللهیکی از حقایق تاریخی افغانستان این است که اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی

آبایی  توسط صحابة آن حضرت وارد این کشور گردیده و بیشتر مردم افغانستان در همان وقت ادیان

تعلیمات دینی را سرآغاز تأسیس مدارس دینی  اگر خود را کنار گذاشته و به دین اسلام مشرف شدند.

بدانیم، باید تاریخچة مدارس دینی در افغانستان را همزاد ظهور اسلام در این کشور بشماریم، زیرا 

تعلیمات اسلامی  کردند با آموزشاجمعین به مجرد فتح یک منطقه سعی میعنهماللهاصحاب رضی

های اسلامی قناعت داده و آنان را به پذیرفتن اسلام تشویق و ترغیب مردم آن دیار را به برتری آموزه

کوشیدند تا چگونگی انجام عبادت و جایی که اسلام دین عبادت و عمل است، مینمایند؛ و از آن

 عمل به تعالیم اسلامی را به نومسلمانان آموزش دهند.

مات دینی در ابتدای ظهور اسلام در مکة مکرمه به شکل فردی و توسط شخص آموزش تعلی

شد که گرفت و این تعلیمات فقط به کسانی ارائه میوسلم صورت میعلیهاللهرسول معظم اسلام صلی

وسلم و بر اساس قناعت خویش به اسلام گرویده بودند؛ اما بعد از علیهاللهدر نتیجة دعوت پیامبر صلی

مسلمانان به مدینه و بنای مسجد النبی در آن شهر، مسجد به مرکز آموزش تعلیمات دینی هجرت 

خصوص بعد از وسلم در اوقات مختلف بهعلیهللها)مدرسة دینی( مبدل گردیده و رسول الله صلی

گانه و در روزهای جمعه و عیدین به تعلیم و تدریس علوم دینی برای مسلمانان نمازهای پنج

منتقل گردید  اجمعینعنهماللهوسلم از ایشان به صحابه رضیعلیهاللهتند. این سنت پیامبر صلیپرداخمی

و در جریان فتوحات اسلامی به همین منوال ادامه پیدا کرد، و صحابه هر سرزمینی را که فتح 
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قرآن و پرداختند و در داخل مسجد حلقات تدریس و تعلیم کردند، در قدم اول به بنای مسجد میمی

کردند. بنابراین در آغاز ورود اسلام به افغانستان مساجد در عین حالی که مکان سنت را ایجاد می

رفت، به همین دلیل در همان شمار میعبادت و نیایش بود، مراکز تعلیم و تعلم مسایل دینی نیز به

سرآمد بودند، چنانچه دوران علمای بزرگی از میان مردم این سرزمین ظهور کردند که در علوم دینی 

گیرد که بعد از ورود اسلام به دکتور محمد امان صافی لیست بلندبالایی از علمای افغانستان را نام می

 1این سرزمین در علوم مختلف دینی از جمله تفیسر، حدیث و فقه سرآمد دوران خود شده بودند.

گذاری شده است، غانستان پایهکه مدارس مستقل از مساجد در چه زمانی در افاما در مورد این

دست به این کار زدند، و مشخصاً ابوعلی حسن  سلجوقیان اولین کسانی بودند کهشود که گفته می

 ة شخصیاولین کسی است که از سرمایهـ ق( ۸۰۴پسر اسحاق معروف به خواجه نظام الملک متولد )

و شده  م وی و به مدارس نظامیه مشهوردر تاریخ به نا که خود نظامیه را در قرن چهارم هجری بنا نمود

های بغداد، موصل، نیشابور، بلخ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره، نظامیه :ند ازاترین آنها عبارتمهم

 2«.شیراز و اصفهان

. دکتور عبدالحسین دی در میان مراکز علمی عصر داشتمدارس نظامیه در آن زمان جایگاه بلن

های علمی عصر بود و اساتید ها مراکز فعالیتنظامیه»گوید: میه میکوب در مورد مدارس نظازرین

ها طالبان علم به این مدارس آنها غالباً علمای بزرگ عصر بودند. از همه کهن بلاد اسلامی تا مدت

های جهان هم حجره و مأوایی برای سکونت داشتند و ترین دانشگاهآوردند و در این کهنهروی می

راهم بود. علاوه بر این نکته، کتابخانه و بیمارستان، مسجد و مجلس وعظ هم در هم معیشت آنان ف

ها مدرسان درجاتی داشتند و با عناوین استاد و مدرس و معید با دسترس آنها بود. در این نظامیه

 3«.های اروپا از آن تقلید کردندشدند و ظاهر است که دانشگاههای خاص ظاهر میلباس

معارف رسمی مملکت را  علیمات دینی اساس تعلیم و تربیةآوری است که تبل یاداین نکته نیز قا

دهد چنانچه پاینده محمد ظهیر و داکتر یوسف علمی به این نکته در کتاب تاریخ معارف تشکیل می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تعلیمات دینی اساس تعلیمات معارف رسمی را در افغانستان تشکیل »اند: افغانستان اشاره نموده و گفته

وسلم نهاده علیهاللههد و بنیان تعلیم و تربیت ما بر شعایر اسلامی و اوامر شریعت غرای محمد صلیدمی

 1«.شده است

در اوان اخیر برخی از تحقیقات به صورت  ،تاریخی مدارس دینی افغانستان در رابطه با سیر

از آنها استفاده  ،ی کشورکه ما در جریان تحقیق در مورد مدارس دین مستقل نیز صورت گرفته است

 از جمله: ایم،دهنمو

این کتاب که در  تألیف پاینده محمد زهیر و داکتر یوسف علمی. «د افغانستان د معارف تاریخ» -۱

عموماً در مورد تاریخچة  طور که از نامش پیدا استست، همانهـ ش به چاپ رسیده ا۱۱۱۹سال 

( الی ۴۱شی از معارف است از صفحة )بخ گوید، و چون مدارس دینیسخن میمعارف افغانستان 

 است.  بحث نمودهاین مدارس  رد تایخچة مدارس دینی و نصاب تعلیمی( در مو۹۱صفحة )

تألیف دکتور مصباح الله   «بهیر یاو روزن یښووند کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی  حامد د» -2

کند، ولی فصل ت کرزی بررسی میاین کتاب نیز معارف افغانستان را در زمان حکوم عبدالباقی.

گردد، کلاً در بارة وضعیت مدارس ( ختم می۱۹۸( شروع و به صفحة )۱۲۰چهارم آن که از صفحة )

 دینی صحبت کرده است.

که در سال  اثر حبیب الله منصف« ها در افغانستانمدارس دینی و دارالحفاظ سیر تاریخی» -۱

در مورد وضعیت تعلیم و  است پیدا نام کتاب از ی کهطور کابل به چاپ رسیده است.هـ ش در ۱۱۱۵

 کند.البته تا زمان تألیف کتاب، بحث می تربیة دینی در امتداد تاریخ این کشور

اثر مرحوم میرغلام محمد غبار که در مورد تاریخ افغانستان نوشته « افغانستان در مسیر تاریخ» -۸

اریخ از سیر تاریخی مدارس دینی نیز سخن شده است، یکی از مراجع دیگری است که در خلال ت

از این اثر وزین استفاده لای مباحث کنندگان از جمله نگارندة این اثر در لابهتحقیق گفته و همة

 .اندبرده

بحث مستقلی پیرامون علما « اسلام و نوگرایی سیاسی افغانستان،»در کتاب « اولیورروا»همچنان  -۸

 در این نوشته از آن نیز استفاده شده است.و مدارس علوم دینی دارد که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، كابل: چاپ اول .د معارف تاریخافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )داكتر یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. -1

 .۸۸صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 
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معارف عصری »محمد اکرام اندیشمند نیز در مورد معارف کشور کتابی دارد زیر عنوان  -۵

این  مدارس دینی بحث نموده و محقق از این کتاب در مورد ۲۷۴ -۲۷۵که در صفحات « افغانستان

 کتاب نیز در اثر حاضر استفاده برده است. 

ز آن که علوم دینی و تأسیس مدارس نیز بخشی ادر افغانستان  وضعیت تعلیم و تربیه لبته در موردا

جا که تاریخی افغانستان کم و بیش روشنی انداخته شده است، ولی از آن هایباشد غالباً در کتابمی

وضعیت مدارس دینی افغانستان به تبع تحولات دیگر این کشور همیشه در معرض تغییر و تحول 

د، نوشتن مباحث جدید و بروز که وضعیت مدارس کشور را در حال حاضر مورد بررسی قرار باشمی

 .آیدبه حساب میزمینه  این دهد امری مهم و اساسی در

ام تا وضعیت مدارس دینی کشور اعم از دولتی و خصوصی را در به همین دلیل بنده سعی نموده

دینی افغانستان را از جوانب متعدد روشن کنم و حالت کنونی بررسی نموده و قضایای بالفعل مدارس 

پیشنهادات و  ،در ضمن برخی از ابعاد قابل مناقشة مربوط به مدارس دینی را به بحث و مناقشه گرفته

امیدوارم که این اثر گام مؤثر و رهنمای مفیدی  وضعیت مدارس را نیز بیان نمایم. کارهای بهبودراه

تا اندرکاران مدارس دینی ولین و دستارت معارف افغانستان و مسؤباشد برای بخش تعلیمات دینی وز

 های عملی مناسب را بردراند.با استفاده از آن در جهت بهبود وضعیت مدارس اقدام لازم نموده و گام
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 روش تحقیق .۵

 زیرا محقق در صدد آن، ه استبود ایکتابخانه و میدانیبه هر دو شیوة  طبعاً تحقیق در این مورد

و  دینی تا وضعیت مدارس دینی موجود کشور را بررسی نماید و این کار بدون رفتن به مدارسبوده 

. همچنین در تحقیقات علمی استفاده باشدنمیبازدید از اوضاع عمومی این مدارس از نزدیک، میسر 

 واند.تنیاز شده نمیصورت از آن بیاز کتاب به حیث منبع استدلال امری است که محقق به هیچ

وضعیت که عمومًا در مورد  ها و مقالاتیآوری و مطالعة کتابجمعتحقیق خود را از  ،نگارنده

آغاز نموده و در ادامه به مطالعة مباحثی  معاصر نگارش یافته تعلیم و تربیه در مراکز تعلیمی و تحصیلی

س تحقیق در مورد سپ د؛نمایپردازد که وضعیت مدارس دینی در کشورهای اسلامی را بررسی میمی

مدارس دینی افغانستان را از آمارگیری تعداد مدارس دینی افغانستان اعم از دولتی و خصوصی ادامه 

همچنین در راستای تحقیق در  گیرد؛های مختلف به بررسی میدگاهاوضاع مدارس دینی را از دی ،داده

العه رس را از نزدیک مطمورد مدارس دینی به برخی از ولایات کشور سفر نموده و وضعیت مدا

کاریکولم هایی را انجام داده و در ضمن طلاب مدارس مصاحبه کند و با مدیران، مدرسان ومی

نتیجة تحقیقات خود را به صورت کامل و  تا کندنماید، و در نهایت سعی میمدارس را مرور می

 (۸ - ۱ضمایم ) جانبه تحریر نموده و در اختیار دوستداران علم و معرفت قرار دهد.همه

ترجمة که در است  آن ،جا خالی از فایده نیستاین آن در یادآوری ذکر دیگری که نکتة قابل

شده و محقق در دکتور مصطفی خرم دل استفاده  از ترجمة تفسیر نور اثرکاررفته در این آیات به

 مواردی دست به تصرف در ترجمه نیز برده است.

احادیث و روایات معتمد  از ای سعی شده است تاخانهات کتابناگفته نماند که در قسمت تحقیق

استفاده شود و در حد امکان به احادیث صحیح استدلال صورت گرفته و وقایع تاریخی از منابع معتمد 

 است.اقتباس شده 
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ن اصل امانتداری به صورت کامل رعایت گردیده و در پایان هر نقل استفاده از آثار دیگرادر 

 جع و منبع آن به صورت واضح و روشن اشاره شده است. به مر ،قول

دبندی شده و در دهی منابع و مآخذ، در آخر رساله فهرست مراجع به ترتیب الفبا کُجهت نشان

 که در متن آمده است به صورت زیر آدرس مرجع مشخص گردیده است: یهایانتهای نقل قول

، و در آخر آن شمارة صفحه -جلدی باشداگر کتاب چند -د کتاب، سپس شمارة جلد ابتداء کُ

 . نمایش داده شده است.(28/242: 12) به این صورت:

د کتاب، سپس شمارة صفحة آن درج گردیده جلدی باشد ابتدا کُکتاب یک در صورتی که

 (.274: 44است، به این صورت: )

ای مطلب اخذه در انته انترنتی اما در مورد مطالبی که از انترنت اخذ شده است، آدرس سایت

رت به سایت مذکور در صورت ضروخوانندة گرامی شده در داخل خود متن درج گردیده است تا 

 مراجعه نماید.

 و بعد از آن نام سورهابتدا در مورد آیات قرآن کریم که در این اثر به آنها استدلال شده است، 

 شده است.شمارة آیه در آخر هر آیه در متن رساله ذکر 
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 خچۀ مدارس دینی در افغانستانتاری. ۶

در مورد مدارس دینی افغانستان صحبت وقتی ای داشته باشیم که در آغاز باید به این نکته اشاره

ای است که در آنها تعلیمات دین مبین اسلام به طلاب علوم دینی کنیم، منظور ما مدارس دینیمی

دینداری مردم افغانستان قبل از ورود  به وضعیت دین و ، به همین دلیل تحقیق حاضرودشتدریس می

تاریخچة مدارس دینی در کشور را بعد از طلوع خورشید اسلام  ، بلکهپردازداسلام به این سرزمین نمی

گزرا مورد بررسی قرار داده و وضعیت مدارس کنونی کشور را به  خلاصه و به صورت در افغانستان

 .گیردطور تفیصیلی به بحث می

ا ظهور اسلام در این نة اشاره شد مدارس دینی افغانستان همزاد و همزمان بطوری که در پیش

اما قضیة  اند.و صحابه نخستین بنیانگذاران تعلیمات دینی در افغانستان بوده وجود آمده استکشور به

اواخر قرن نزدهم و پس از تأسیس مدرسة دینی در مسجد  دولتی و خصوصی بودن مدارس دینی در

1ابل توسط امیر عبدالرحمن خان و تمویل آن از طریق خزانة دولت مطرح گردیدچوب فروشی ک
که  

 دازیم.پرمی با اندکی تفصیل به این موضوعما در ادامة بحث 

 . تاریخچۀ مدارس دینی خصوصی۱. ۶

شود که توسط فرد و یا افرادی که در حال حاضر مدارس دینی خصوصی به مدارسی گفته می

، گردد و دولت افغانستان در قبال تمویلا دارند بر اساس انگیزة شخصی تأسیس میتابعیت افغانستان ر

 و جذب شاگردان آن نقشی ندارد. تعیین نصاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۲۵۴، ص۸جهـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كابل: مطبعة دولتی. ۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) -1
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، و این سرزمین انتشار اسلام در تاریخ گردد بهتاریخچة تأسیس چنین مدارسی در افغانستان بر می

در دو صد »نویسد: می حوم عبدالحی حبیبیمر باشند.نگاران متفق القول میدر این مورد تمام تاریخ

سال اول هجری دیانت اسلام جای دین زردشتی و بودایی و برهمنی را در افغانستان گرفت، و زبان 

های شرقی عربی نیز با رسم الخط خود در افغانستان نشر گردید و تا دونیم صد سال هم در قسمت

ترین کتیبة کوفی عربی موجود بود، چنانچه قدیمیافغانستان زبان و رسم الخط سنسکریت توأم با خط 

م( به  ۴۵۷هـ ق =  ۲۸۱عربی که در وادی توچی )شرقی افغانستان( به دست آمده )جمادی الاولی 

 عربی و سنسکریت است و اکنون بر سنگی در موزیم پیشاور محفوظ است.

به زبان دری گذاشت در خراسان و هرات و سیستان نیز زبان پهلوی در همین وقت جای خود را 

تفسیر، حدیث، رجال و سیر نیز در افغانستان رواج یافت و مدارس بزرگ اسلامی در  و علوم اسلامی

مانند امام بزرگ و زهاد مشهور اسلامی  زرنج  و بلخ و هرات و مرو و غیره به وجود آمد، و علمای

و محمد بن کرام سیستانی  ابن المبارک مروزی ،اعظم ابوحنیفه بن ثابت بن زوطی )شمال کابل(

بن یعقوب مؤسس مذهب کرامی و ابراهیم بن طهمان محدث باشانی )هراتی( و ابواسحاق ابراهیم 

محدث جوزجانی و ابراهیم بن ادهم صوفی بلخی و ابوسلیمان موسی جوزجانی فقیه حنفی و ابراهیم 

و ابوحاتم سهیل بن  بن رستم مروی از اصحاب ابوحنیفه و ابوداود سیستانی صاحب سنن معروف

ربی محمد محدث سیستانی و ابوجعفر منجم بلخی و ابوقتیبه مؤرخ مروزی و بشار بن برد شاعر ع

 1«.ر عربی خراسانی و غیره از مردم این سرزمین برآمدندتخارستانی و علی بن الجهم شاع

شد توسط ، طوری که قبلًا ذکر ایجاد مدارس به شکل مستقل و دارای نصاب تعریف شده اما و

 ده و تا به حال ادامه دارد.خواجه نظام الملک آغاز گردی

 . انواع مدارس دینی خصوصی۱. ۱. ۶

وزارت معارف اقدام به تأسیس مدارس دینی نموده  زمانی که دولت افغانستان زیر پوشش از

دهند، مدارس دینی خصوصی است و در کنار آن مدارس دینی خصوصی نیز به کار خود ادامه می

 .کنندتعامل می (مستقل و نیمه مستقل) دو شیوة وماً با وزارت معارف این کشور بهعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هـ ش(. تاریخ مختصر افغانستان. طبع پنجم، پیشاور: انجمن نشراتی دانش.  ۸۳۱۸الحی. )حبیبی، عبد -1

 .۸۵۴ص
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 مستقل. مدارس کاملاً ۱. ۱. ۱. ۶

، گرفتن و نبود مرجع و مرکزیت تعداد زیادی از مدارس دینی خصوصی که شاید به سبب کثرت

هیچ ارتباطی میان آنان و ای که گونهکنند بهبه صورت کاملًا مستقل عمل می ،آمار آنها دشوار باشد

نحوة ایجاد چنین مدارسی که بسیار ساده در گردد به و علت آن هم برمی وزارت معارف وجود ندارد

آگاهی فردی که شود و ممکن است داخل مساجد و یا حتی در مواردی در یک دکان هم ایجاد می

گام تأسیس و در جریان تدریس ای بزند و در هنبسیار بسیط از دین دارد دست به ایجاد چنین مدرسه

هم  ،تر خودش هم مدرس باشد و هم مدیر و رئیسو یا به تعبیر دقیق به هیچ معیاری پایبند نباشد

 کند ودر این مدارس مؤسس خودش مدرسه را ایجاد می و حتی وزیر معارف. معارف مفتش و رئیس

 گذارد.به معرض اجرا میهر سیستمی را که خواست 

 دارس نیمه مستقل. م۲. ۱. ۱. ۶

سپارند که گیرند و تعهد میاز وزارت معارف مجوز فعالیت میبرخی از مدارس دینی خصوصی 

نصاب مدارس ساخته شده توسط وزارت معارف را  هفتاد درصد از تابع شروط وزارت معارف بوده و

ب مستقل ب طلاو جذ نمایند، اما در تمویل مدرسه، انتخاب پرسونل اداری و تدریسیمیتطبیق 

 باشند.می

 . تاریخچۀ مدارس دینی دولتی۲. ۶

شود که تابع وزارت معارف افغانستان بوده و تمام اما مدارس دینی دولتی به مدارسی گفته می

ها، استخدام پرسونل اداری و خدماتی و پالیسی از قبیل کاریکولم درسی، هامسایل مربوط به آن

 هاآن شود و مایحتاجل این وزارت تعیین میطابق با طرزالعماز طریق وزارت معارف و م آنها مدرسان

 گردد.نیز توسط دولت تأمین می

اولین  توانیم کهگفته می ،دینی دولتی مطابق با تعریف بالا در رابطه با تاریخ تأسیس مدارس

مدرسة دینی دولتی در عصر امیر عبدالرحمن خان در کابل و در مسجد چوب فروشی تأسیس شده 

 است. 

امیر در مسجد شاهی بازار چوب فروشی مدرسة »گوید: میر غلام محمد غبار در این رابطه می

مختصری تعمیر و در قالب کوچکی تدریس فقه را دایر نمود. مدرسین این مدرسه دو نفر از ملاهای 
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ملا  ۱۴۹۱ننگرهار و قندهار به نام ملا غلام محمد و ملا ابوبکر بودند که بعدها معزول و عوض شان در 

 1«.جان توخی و ملا گل احمد احمدزایی مقرر گردید احمد

های آید که تعلیمات دینی دولتی در بین سالاما از روایت دیگر میر غلام محمد غبار چنین بر می

در زمینة فرهنگ امیر »گوید: م، و توسط امیر شیرعلی خان شروع شده باشد، وی می۱۴۷۵تا  ۱۴۷۰

در این مکتب  2«.طرز جدید یکی ملکی و دیگر نظامی را تأسیس کردشیرعلی خان دو مکتب به 

معارف عصری »گردید چنانچه محمد اکرام اندیشمند در کتاب خود نظامی مضامین دینی تدریس می

 3به این امر اشاره کرده است.« افغانستان

سیس أت رنویسندگان، اقدام امیرشیرعلی د برخی از»گوید: عبدالکریم پوپل در این مورد می

مکتب ملکی،  4اند.جمال الدین تلقی کرده پیشنهادات سید نظریات و نخستین مکتب مدرن را ناشی از

سیس گردیده بود که درآن، أبالاحصارت در پایتخت بود که در مخصوص خوانین و سرداران کشور

تاریخ را فرا  وهای امیر و خوانین دربار مضامین حقوق، اداره، سیاست، علوم دینی فرزندان خانواده

گرفتند. اما مکتب نظامی که در شیرپور کابل تأسیس شده بود، تعلیمات نظری قرائت، تحریر، علوم می

مصارف شان  بردند ومی شد که به صورت لیلیه به سردینی، تاریخ وتعلیمات نظامی آموزش داده می

 شد که درس النهار اداره میشم ةول نشریؤمس مکتب توسط عبدالقادر دو کرد. هردولت تأمین می را

 و رود. اما تدریس ریاضی، کیمیا، جغرافیامی افتخاری معارف افغانستان به شمار حقیقت اولین وزیر

بین  را از مکتب توسط حوادث بعدی که سلطنت امیر آموزگاران خارجی بود. این دو ةهندسه به عهد

 5.«میان رفت زهجوم نیروی انگلستان واقع شد، ا افغانستان مورد برد و

بعد از امیر عبدالرحمن خان در امتداد تاریخ افغانستان تأسیس مدارس دینی دولتی یکی از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۲۵۴، ص۸جهـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كابل: مطبعة دولتی. ۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) -1

 .۵۸۵، ص۸جبل: مطبعة دولتی. هـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كا۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) -2

 .۷ص هـ ش(. معارف عصری افغانستان. طبع اول، كابل: انتشارات میوند.۸۳۱۸اندیشمند، محمد اكرام. ) -3

ها نیز داخل اقدامات اصلاحی همین قسم امیر در دیگر قسمت»نویسد: در این مورد سید قاسم رشتیا می -4

ن افغانی به وقت ترک وطن به او تسلیم كرده بود مکاتب ملکی و شده مطابق پروگرامی كه حضرت سید جمال الدی

ن نزده. طبع هـ ش(. افغانستان در قر۸۳۱۸سم. )، سید قارشتیا«. عسکری را برای بار اول در مملکت اساس گذاشت

 .۶۷۸ص ششم، كابل: انتشارات و مطبعة میوند.

 .https://www.pajhwok.com . كریم پوپل.«تربیه تعلیم و»تعریف معارف یا  -5
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ها گردیده و به شکل مستمر بر تعداد مدارس دینی دولتی در مرکز و شهرهای های حکومتدغدغه

رس دینی ظاهرشاه تعداد مدامحمد در زمان حکومت گردید، چنانچه مختلف افغانستان افزوده می

د که یرسمی 1( باب مدرسه و دارالحفاظ۱۱دولتی که زیر سرپرستی وزارت معارف فعالیت دارند به )

 دهی شده است:در جدول زیر نشان

 افغانستان در زمان حکومت محمد ظاهر شاه دولتی مدارس دینی تعداد (۱) جدول

 سال تأسیس موقعیت نام مدرسه شماره

 م(۱۹۱۹) -هـ ش ۱۲۹۴ کابل دار العلوم عربی ۱

 م(۱۹۲۹) -هـ ش ۱۱۰۴ هرات فخر المدارس ۲

 م( ۱۹۱۱) -هـ ش ۱۱۱۰ ننگرهار نجم المدارس ۱

 م(۱۹۱۲) -هـ ش ۱۱۱۱ هرات مدرسه جامع ۸

 م(۱۹۱۱) -هـ ش ۱۱۱۵ مزار مدرسه اسدیه ۵

 م(۱۹۱۱) -هـ ش ۱۱۱۵ فاریاب مدرسه ابومسلم خراسانی ۱

 م(۱۹۱۹) -ش هـ ۱۱۱۴ کندوز مدرسه تخارسان ۷

 م(۱۹۸۱) -هـ ش ۱۱۲۱ کابل مدرسه امام ابوحنیفه ۴

 م(۱۹۷۲) -هـ ش ۱۱۵۱ پکتیا مدرسه روحانی ۹

 م(۱۹۷۸) -هـ ش ۱۱۵۱ قندهار مدرسه محمدیه ۱۰

 م(۱۹۸۱) -هـ ش ۱۱۱۹ فاریاب دارالحفاظ اندخوی ۱۱

 م(۱۹۰۲) -هـ ش ۱۲۴۱ کابل دارالحفاظ ۱۲

 م(۱۹۸۸) - هـ ش۱۱۲۲ میمنه دارالحفاظ ۱۱

 م(۱۹۷۸) -هـ ش ۱۱۵۲ جلال آباد دارالحفاظ ۱۸

 م(۱۹۸۰) -هـ ش ۱۱۱۴ هرات دارالحفاظ ۱۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

كریم، ها غالباً در كنار حفظ قرآنها در كنار مدارس این است كه در دارالحفاظدلیل آوردن دارالحفاظ -1

دارند. به كتاب ابتدایی دینی را  سها حیثیت مدارگردد و از این جهت دارالحفاظمسایل ابتدایی دینی نیز تدریس می

 مراجعه شود. ۸۶و  ۸۸ر افغانستان. اثر حبیب الله منصف، صفحات ها دسیر تاریخی مدارس دینی و دارالحفاظ
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 م(۱۹۷۸) -هـ ش ۱۱۵۲ ننگرهار دار الحفاظ کوت ۱۱

 (۵ضمیمة ) .۱۳۲-۱۳۲د حامد کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر. ص

 

که بر اساس  یابدارتقا می ( باب۲۰به ) دار محمد داودسر تعداد این مدارس در زمان حکومت

 گونة زیرا است:ت بهاتقسیم بر ولای

 تعداد مدارس دینی دولتی در زمان حکومت سردار محمد داود (۲) جدول  

 تعداد نام ولایت شماره

 ۲ بلخ ۱

 ۲ پکتیا ۲

 ۱ فاریاب ۱

 ۱ کابل ۸

 ۲ کندوز ۵

 ۲ قندهار ۱

 ۱ ننگرهار ۷

 ۱ هرات ۴

 ۲۰ تعداد مجموع

 (۱ضمیمة ) .۱۲۵ص د حامد کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر.         

 

 (۲۷۵تعداد مدارس دینی که در زمان حکومت حامد کرزی زیر سرپرستی دولت قرار دارند به )

( طالب از طبقة اناث ۵۱۱۱) ( طالب از طبقة ذکور، و تعداد۵۱۱۱۷رسد که در آنها تعداد )مدرسه می

 خوانند که در جدول زیر به تفصیل ذکر است:درس می
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تعداد مدارس دینی دولتی و تعداد طلاب ذکور و اناث این مدارس در زمان  (۳) جدول

  حکومت حامد کرزی

 تعداد مجموع طلاب اناث طلاب ذکور تعداد مدارس ولایت شماره

 ۲۱۱۷ - ۲۱۱۷ ۱۱ کابل ۱

 ۲۱۷۱ - ۲۱۷۱ ۱ کاپیسا ۲

 ۷۵۱۸ ۱۸۲۰ ۱۰۹۸ ۲۱ پروان ۱

 ۲۷۷۱ ۱۵۰ ۲۱۲۱ ۹ وردگ ۸

 ۵۵۱ ۸ ۵۸۹ ۸ لوگر ۵

 ۷۸۰ - ۷۸۰ ۱۲ غزنی ۱

 ۹۱۴ - ۹۱۴ ۸ پکتیا ۷

 ۷۱۵۴ ۷۱۴ ۱۴۹۰ ۲۱ ننگرهار ۴

 ۱۴۷۴ ۵۹ ۱۴۱۹ ۱ لغمان ۹

 ۱۸۷۹ ۸۹۱ ۲۹۴۴ ۱۱ کنر ۱۰

 ۲۲۸۴ ۱۵۱ ۱۴۹۲ ۱۸ تخار ۱۱

 ۸۸۸۸ ۱۹ ۸۸۲۵ ۱۹ بغلان ۱۲

 ۲۷۷۹ ۲۰۹ ۲۵۷۰ ۱۸ کندوز ۱۱

 ۴۵ - ۴۵ ۱ سمنگان ۱۸

 ۵۸۴ - ۵۸۴ ۲ بلخ ۱۵

 ۲۱۲ - ۲۱۲ ۱ جوزجان ۱۱

 ۲۷۷۱ ۱۲۲ ۲۱۵۸ ۱۱ فاریاب ۱۷

 ۱۱ - ۱۱ ۱ بادغیس ۱۴

 ۸۲۱۸ ۱۷۹ ۸۰۴۵ ۱۵ هرات ۱۹

 ۱۰۱ - ۱۰۱ ۱ فراه ۲۰

 ۸۸۵ - ۸۸۵ ۱ هلمند ۲۱

 ۱۰۷۴ - ۱۰۷۴ ۲ کندهار ۲۲

 ۱۴ - ۱۴ ۱ زابل ۲۱
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 ۲۹۵۴ - ۲۹۵۴ ۱۹ پکتیکا ۲۸

 ۱۰۴۲ ۸۷۱ ۱۱۱ ۱ غور ۲۵

 ۸۸۱ ۱۱۵ ۲۷۴ ۲ بامیان ۲۱

 ۱۵۸۹ ۲۲۱ ۱۱۱۱ ۱۰ نورستان ۲۷

 ۱۱۸ - ۱۱۸ ۲ سرپل ۲۴

 ۷۱۵ ۲۱۵ ۵۲۰ ۸ خوست ۲۹

 ۹۴۱ - ۹۴۱ ۱۸ پنجشیر ۱۰

 ۱۹۱ - ۱۹۱ ۹ بدخشان ۱۱

 ۲۵۲۵۵ ۲۶۳۱ ۲۶۱۳۷ ۵۷۲ مجموع

 (۷ضمیمة ) .۱۲۲-۱۲۳کی د ښوونی او روزنی بهیر. ص د حامد کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان

 

به این « بهیر یاو روزن یښووند کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی  حامد د»اما به قول مؤلف کتاب 

 1حصائیه اعتماد نمودن دشوار است.ا

اب و هـ ش نص۱۱۴۱بر مبنای آمار و ارقام وزارت معارف در سال »اکرام اندیشمند:  بنا به گفتة

بر اساس مذهب حنفی و جعفری تدوین گردید. در این  ۱۸تا صنف  ۷مفردات مدارس دینی از صنف 

ولایت کشور دارای مدارس جدید علوم دینی به نام دار العلوم گردیدند که توسط وزارت  ۱۸سال 

هـ ش وارد مدارس دینی ۱۱۴۱معارف به صورت رسمی بنا یافت. هفده هزار شاگرد جدید در سال 

هزار باب مدرسه دینی در سال مذکور به نود و یک ۱۱۱دند که مجموع شاگردان مدارس دینی در ش

شد که دو تن بالغ می ۲۵۰۰هـ ش به ۱۱۴۷مدارس دینی در سال  ۱۸و  ۱۲د. فارغان صنوف یتن رس

 دادند.درصد آنان را دختران تشکیل می

اث و فیصدی شاگردان این مدارس را جدول زیر تعداد مدارس دینی با تعداد شاگردان ذکور و ان

 2.دهدهـ ش( نشان می۱۱۴۱در ولایات به سطح کشور )سال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وونی او ښد كی په افغانستان كی  ۍكرزی په واكمن حامد دهـ ش(. ۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) -1

 .۸۳۳ -۸۶۳ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول .بهیر روزنی

 .۶۷۲ص ش(. معارف عصری افغانستان. طبع اول، كابل: انتشارات میوند. هـ۸۳۱۸اندیشمند، محمد اكرام. ) -2



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

19 

 

 هـ ش ۱۳۳۶تعداد مدارس دینی دولتی و تعداد طلاب این مدارس در سال  (۴) جدول

 ولایت شماره
تعداد 

 مدارس

 شاگردان

 ذکور

 شاگردان

 اناث

تعداد 

 مجموع

فیصدی شاگردان 

 در سطح کشور

 ۰،۱۷٪ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ۱ ارزگان ۱

 ۰،۱۵٪ ۱۲۸ . ۱۲۸ ۱ بادغیس ۲

 ۰،۷۱٪ ۱۸۱ . ۱۸۱ ۱۰ بامیان ۱

 ۲،۹۸٪ ۲۱۴۸ ۲۱ ۲۱۱۸ ۲۱ بدخشان ۸

 ۱،۱۵٪ ۵۹۱۲ ۱۵۲ ۵۲۱۰ ۱۹ بغلان ۵

 ۲،۱۵٪ ۲،۸۲۱ ۱۰۴ ۲۱۱۵ ۱ بلخ ۱

 ۱۲،۱۷٪ ۱۱،۵۷۱ ۱۴۷۰ ۹۷۰۱ ۲۹ پروان ۷

 ۱،۲۰٪ ۱،۰۹۵ ۴ ۱۰۴۷ ۷ پکتیا ۴

 ۸،۸٪ ۱،۱۹۸ ۵۲۱ ۱۱۷۱ ۱۱ پکتیکا ۹

 ۱،۵۸٪ ۱،۸۰۵ ۱۱۱ ۱۲۴۹ ۷ پنجشیر ۱۰

 ۸،۰۱٪ ۱،۷۰۹ ۱۷۷ ۱۵۱۲ ۲۰ تخار ۱۱

 ۱،۱۱٪ ۱،۷۱۱ ۰ ۱۱۹۹ ۱۰ جوزجان ۱۲

۱،۹۱٪ ۱،۷۱۱ ۲۱۲ ۱۵۰۱ ۱ خوست ۱۱  

       دایکندی ۱۸

۰،۱۸٪ ۱۲۴ ۰ ۱۲۴ ۱ زابل ۱۵  

۷۰،۷٪ ۴۰۷ ۵۷ ۱۵۱ ۷ سرپل ۱۱  

۰،۷۱٪ ۱۱ ۰ ۱۱۱ ۱ سمنگان ۱۷  

۲،۱۰٪ ۱،۹۲۱ ۲۹۵ ۱۱۲۴ ۱ شهر کابل ۱۴  

۱،۰۹٪ ۲،۴۲۱ ۲۲۸ ۲۵۹۹ ۱۲ غزنی ۱۹  

۱،۲۷٪ ۱،۱۱۱ ۱ ۱۱۵۵ ۹ غور ۲۰  
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۱،۹۷٪ ۱،۱۱۰ ۱۵۱ ۱۸۷۷ ۱۱ فاریاب ۲۱  

۰،۱۱٪ ۱۰۰ ۰ ۱۰۰ ۱ فراه ۲۲  

۷،۲۰٪ ۱،۵۷۹ ۱۷۱ ۱۲۰۱ ۹ کاپیسا ۲۱  

۱،۷۱٪ ۲،۱۰۴ ۲۸۱ ۱۱۱۵ ۱ قندهار ۲۸  

۱،۵۱٪ ۱،۲۱۰ ۲۹۵ ۲۹۱۵ ۱۲ زقند ۲۵  

۵،۲۱٪ ۸،۷۷۱ ۱۰۲ ۸۱۷۸ ۱۸ کنر ۲۱  

۱،۰۸٪ ۲،۷۷۸ ۰ ۲۷۷۸ ۴ لغمان ۲۷  

۱،۵۹٪ ۱،۸۵۲ ۰ ۱۸۵۲ ۴ لوگر ۲۴  

۱۱،۱۱٪ ۱۱،۹۷۸ ۱۰۱۴ ۱۰۹۵۱ ۲۹ ننگرهار ۲۹  

۱،۴۱٪ ۱،۱۵۰ ۲۵۲ ۱۱۹۴ ۴ نورستان ۱۰  

      نیمروز ۱۱

۵،۵۹٪ ۵،۱۰۱ ۰ ۵۱۰۱ ۱۴ هرات ۱۲  

۲،۸۷٪ ۲،۲۲۲ ۱۰۵ ۲۱۱۷ ۹ وردگ ۱۱  

۰،۸۷٪ ۸۲۱ ۰ ۸۲۱ ۱ هلمند ۱۸  

۱،۵۰٪ ۱،۱۱۷ ۵۴ ۱۱۰۹ ۴ ولایت کابل ۱۵  

 ۱۱۱۴۱۱٪ ۹۱۴۶۳۵ ۳۴۹۱۳ ۵۴۴۴۴۳ ۶۶۳ مجموع

 (۴ضمیمة ) .۲۷۴ - ۲۷۱ص. معارف عصری افغانستان

 کنونی افغانستان مدارس دینی. تعداد ۳. ۶

تعداد مدارس دینی  ،وزارت معارف تعلیمات دینی معینیت گرفته شده از 1طبق آخرین آمار

 (۹) ضمیمة باشد:مدارس حسب آتی می نیاافغانستان و تعداد شاگردن دولتی 

 

 باب  ۷۴۷ مدارس علوم دینی دولتی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 گرفته شده است. معینیت تعلیمات دینی وزارت معارفهـ ش از ۸۳/۱/۸۳۸۷این آمار به تاریخ  -1
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 //  ۷۵   هادارالعلوم

 // ۱۱۱  هادارالحفاظ

 // ۹۲   هاالحاقیه

 باب ۱۱۱۷   مجموعاً

 

 (۱۷۱۷۷۰) های دولتیها و دارالحفاظتعداد طلاب مجموع مدارس، دارالعلوم

 

 (۱۱)  در وزارت معارف رس دینی خصوصی راجستر شدهتعداد مدا

 

 (۱۲۰۰۰)    تعداد مدارس دینی خصوصی راجستر ناشده

 

 انگیزة به میان آمدن مدارس دینی دولتی .۴ .۶

های افغانستان را در شرایط کنیم و تصور دولت نگاهتأسیس مدارس دینی دولتی  اگر به تاریخچة

های افغانستان از ناحیة مدارس دینی خصوصی رسیم که دولتجه میبه این نتی مختلف بررسی نماییم،

ریزی و برنامه شده است که در این مورد فکرها سبب اند و همین نگرانیهایی داشتهیهمیشه نگران

مدارس دینی دولتی این بوده است که تعلیمات اسلامی  ها از ایجاد و گسترشغالباً هدف دولت نمایند.

کن زیر کنترول و نظارت دولت بیاورند. نگارنده که در زمان حکومت داکتر نجیب را به هر شکل مم

 زمانی که شاگرد صنف دوازدهم هـ ش۱۱۱۴خواندم، در سال جامع هرات درس می الله در مدرسة

و از  علیهرحمةاللههایم به زیارت خواجه عبدالله انصاری صنفیباری با تعدادی از هم ،بودم مدرسه

باشد رفتیم، از قضا در همان شب نیروهای ای که منسوب به خواجه صاحب میخانهچلهجا به آن

ما را گرفته و با خود به فرقه  ،رو شدیمامنیتی در منطقه عملیاتی داشتند و ما در وسط راه با آنان روبه

رها نمودند؛ در  اما ر جا به کمیساری نظامی انتقال دادند و بالآخره بعد از تحقیق و تهدیدبردند و از آن

بار )خاد( داشت که هر چند روز یک وقت آن زمان هر مکتب و مدرسه مسؤولی از استخبارات

کرد، مسؤول مدرسة جامع شخصی به نام عبدالله بود، بعد از آمد و وضعیت مدرسه را ارزیابی میمی
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 ما و خطاب به ه احضار نمودعبدالله آمد و ما را به ادارة مدرسکه ما آزاد شده و به مدرسه آمدیم، این

از خود ندارد، باز  نود درصد آن را خوانید که دولتکه شما در جایی درس میبا وجود این» گفت:

چون به واقعیت بیش از  ،جا بوده باشدسخن عبدالله بهشاید این «. زنیدهم دست به چنین کارهایی می

 کمونیستی وقت بودند. در همان زمان استادان و شاگردان مدرسه مخالف سرسخت دولت نود درصد

این امتیاز را نیز به مدارس دینی دولتی قایل شده بود که فارغان این مدارس  الله دولت داکتر نجیب

 نظر از سن و سال شان به پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل جهت سپری کردن دورةتوانستند صرفمی

سال  ۱۴فارغان مکاتب عصری اگر سن شان به ، این امتیاز در حالی بود که شامل شوندلیسانس 

 گذاشتند.رسید باید قبل از شمولیت در کانکور خدمت سربازی را پشت سر میمی

و به این نتیجه برسانیم که خواهیم موضوع را با تفصیل کمی بیشتر به بحث بگیریم جا میدر این

 جا و منطقی است یا خیر؟خصوصی به مدارس دینی های افغانستان از ناحیةدولت آیا واقعاً دغدغة

روز ابعاد شود روزبهافغانی پیدا می س دینی خصوصی در جامعةمدار هایی که از ناحیةنگرانی چون

 ها شکل عملی و منظمی نداشت، بعد از ظهورکند. اگر در گذشته این نگرانییتری پیدا موسیع

به میان آمدن  اد برهان الدین ربانی،طالبان و فروپاشی حکومت مجاهدین به رهبری است حرکت

د از م و بع۲۰۰۰ سال سپتمبر ۱۱پس از  افغانستان حکومت طالبان و مقاومت طالبان در برابر حکومت

همه و همه سبب  ،که میان طالبان و داعش صورت گرفت های خونینیآن ظهور داعش و درگیری

و در میان اقشار مختلف به عنوان یک به خود گرفته  یترها حالت جدیشود که این نگرانیمی

 جدی مطرح گردد. دغدغة

اند که از متن هایی نبودههای معاصر افغانستان عمومًا در یکی دو قرن اخیر حکومتحکومت

روی کارآمدن آنها جامعه برخاسته و آراء و ارادة مردم به خصوص علما و دانشمندان این کشور در 

ها نقش های بیگانگان بوده است که در تغییر و تبدیل حکومتستد، بلکه بیشتر دنقشی داشته باش

 است و یا اگر حکومتی به رهبری های این کشور شدهانقلابداشته و اهداف پیدا و پنهان بیرونی سبب 

هایی بیرونی به قصد رسیدن به اهدافی که آنان روی کار آمده باز هم دست ی مورد اعتماد ملتفرد

شده و در نتیجه حکومت  ند سبب انحراف حاکم و یا کنار زدن وی از قدرتااشتهدر این کشور د

 نتوانسته است رضای خاطر مردم را به دست آورد.

های افغانستان به اگر دور نرویم و از تاریخ تأسیس مدارس دینی دولتی و یا از زمانی که حکومت

ها از تأسیس م که هدف این حکومترسیاند آغاز کنیم، به این نتیجه میشده دینی ر ایجاد مدارسفک



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

23 

آوردن علما و استفادة در کنترول  که خدمت به دین و علوم شرعی باشد،مدارس دولتی بیش از این

ضمن بحث در « افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی»اولیورروا در کتاب  بوده است. ابزاری از مدارس

ت این شبکة مدارس خصوصی، دولت برای نظارت به موازا»نویسد: مورد مدارس دینی افغانستان، می

 1«.بهتر بر تربیت و انتصاب علما به برپایی شبکة مدارس دولتی اقدام کرده است

 مخالفت ملا مشک عالم با امیر عبدالرحمن خان. ۱ .۴. ۶

امیر عبدالرحمن خان طوری که میر غلام محمد غبار نوشته است اولین بانی مدرسة دینی دولتی 

هیچ  امیر عبدالرحمن خان این در حالی است که .ه استم در کابل بود۱۴۹۰های سالحدود در 

رسالات خرافی و اساطیری از هند انگلیسی مثل سیلی در »ای به فرهنگ ندارد و در زمان او علاقه

گیری و اوهام و تاریکی ریخت و نسل جوان کشور را به رجعیت قهقرا به جانب فالافغانستان می

 2«.نمودیمرهنمونی 

م ۱۴۴۰های بینیم که در حدود سالمی مطالعه کنیم، را تاریخ و کارنامة این شخص اگر اندکی

در حالی که مردی مجاهد است و در برابر تجاوز انگلیس از خود  ملا دین محمد مشک عالم

ان جهاد گیرد و در عین حال با رهبرمی« موش عالم»ها نشان داده است از طرف امیر عنوان قهرمانی

شود رو میبا عکس العمل شدید مردم روبه کهگیرد و بعد از آنار کار میعلیه انگلیس از سختی و فش

م سردار محمد حسن خان حاکم غزنین به ۱۴۴۸»در صدد دلجویی ملا مشک عالم برآمده و در سال 

بار عامی از رحکم امیر تمام کلان شوندگان اندری را به شمول مشک عالم در غزنی احضار و در د

. برادر سردار کندمشک عالم در این مجلس اشتراک نمی. اما نمایدطرف دولت دلجویی می

به خان والی پکتیا با یک نفر عالم مذهبی ملا عزیز خان و کوتوال پکتیا محب علی خان دلرینیش

 :یدگوگویند. مشک عالم به سردار چنین میروند و سخن میفرمان امیر نزد مشک عالم می

و جنا و جنایت از بزرگان افغانی که در وقت استیلای دولت  تبدون خطا و خیان سه هزار تن»

اند، امروز در انگلیس به مدافعت گراییده در حمایت ناموس و مملکت اسلام زحمات شاقه به پای برده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هـ ش(. افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی. چاپ اول، مشهد: مؤسسة چاپ و ۸۳۲۸روا، اولیورروا. ) -1

 .۷۵صقدس رضوی. انتشارات آستان 

 .۲۵۴، ص۸جهـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كابل: مطبعة دولتی. ۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) -2
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ایشان منم  اند و بنابرآن تمامیت مردم که یکی اززندان کابل محبوس و باعث یأس و هراس ناس شده

 1«.ایمخود را در محل خوف و خطر پنداشته

هرچند تاریخ دقیق تأسیس مدرسة چوب فروشی توسط امیر عبدالرحمن خان معلوم نیست، اما 

م دو ملای این مدرسه را عزل و به جای ایشان ملا احمد جان ۱۴۹۱طوری که قبلًا گذشت در سال 

 .کندتوخی و ملا گل احمد احمدزایی را مقرر می

کند آن است که امیر خونخوار، مستبد، از این رهگذر چیزی که در ذهن انسان خطور می

توجه به علم و فرهنگ وقتی بعد از فشار علما به خصوص کسانی چون ملا مشک عالم در سال بی

آورد که زند و آن را هم تا حدی زیر سلطه و کنترول خود میم دست به تأسیس مدرسه می۱۴۴۸

پردازد، باید هدفش از تأسیس مدرسه آن باشد که برای علمای و عزل مدرسان آن میخود به نصب 

 از آن در راستای اهداف خود استفاده نماید.چون ملا مشک عالم بدیل حکومتی ساخته و هم

 امان الله خان نقش علما در سقوط حکومت .۲ .۴. ۶

به پا خاسته و مردم را علیه وی  علما زند،ه خان دست به تصویب قوانین میزمانی که امان الل

هایی را از تصویب قوانین جدید عکس العمل: »نگارددر این مورد می چنانچه ظاهر طنین شورانند،می

جمله در محافل مذهبی برانگیخت. اولین شورش از منطقة منگل در پکتیا به رهبری ملا عبدالله 

پرسید که ستی دیگر قانون جزا، از مردم میمعروف به ملای لنگ آغاز شد. او در دستی قرآن و در د

 2«.کدام یک را قبول دارند

گیرد و امان الله به قندهار همچنین زمانی که حبیب الله کلکانی در رأس حکومت کابل قرار می

فقره  ۱۹در  را  هـ ق یک اعلامیة مفصل مطبوع۱۱۸۷شعبان  ۱کند به دستیاری ملاهای وقت در فرار می

سلام شفاهی را منع و به اشارة »که کنند به دلیل اینو در آن شاه امان الله را تکفیر می دنسازمیمنتشر 

سر تبدیل کرده، عوض دستار کلاه را مقرر کرده، مکاتب زنانه تأسیس کرده، برقع را برانداخته، 

ده، داشته، محصلین در مکاتب انگلیسی تحصیل کر تمتعلمات به خارج فرستاده، با علمای دین مخالف

در شرع فساد روا داشته، سنة قمری را به شمسی مبدل ساخته، تاریخ و سنة انگلیسی را اعلان کرده، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۲۵۸، ص۸جهـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كابل: مطبعة دولتی. ۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) -1

 .۰۵ص .عرفان: بیستم. طبع دوم، تهران قرنهـ ش(. افغانستان در ۸۳۰۲. )ظاهر، طنین -2
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ها را موقوف کرده، حضرات ها و مؤذنرخصتی جمعه را به پنجشنبه تخصیص داده، معاش ملا امام

 مجددی )محمد صادق خان و محمد معصوم خان( را محبوس و قاضی عبدالرحمن خان ملا امام

خواری را حضرت صاحب را اعدام نموده، امر به معروف ملاها را منع کرده، بت پرستی و شراب

ترویج نموده، ملا عبدالله خان و علما و اکابر جنوبی را اعدام کرده، اعمال او )امان الله خان( خلاف 

در پای «. »نمودیمشرع بوده است. لهذا بیعت خود را با او ساقط نموده و به امیر حبیب الله خان بیعت 

های خلاف مذهب حنفی این اعلامیه حبیب الله خان پادشاهی خود را اعلام نمود و وعده داد که بدعت

 1«.منسوخ شد

 شاه ظاهرمحمد در زمان حکومت  نهضت اسلامی افغانستان و نقش علما .۳ .۴. ۶

گردد که ایی میهافغانستان صحنة به میان آمدن جریان ،محمد ظاهر حکومت اواسط دوران در

نقش اساسی دارند. در همین دوران است  و بردن افغانستان به سوی بحران در تاریخ معاصر این کشور

های هـ ش و شعلة جاوید بین سال۱۱۸۱/ جدی/ ۱۱)حزب دیموکراتیک خلق  که احزاب سیاسی چپ

به وجود  نهضت اسلامی افغانستان در جانب دیگر و ؛کنندعرض وجود می 2هـ ش(۱۱۸۴ -۱۱۸۱

نویسد: آید که رهبران آن بیشتر علما و فارغان مدارس دینی هستند. ظاهر طنین در این مورد میمی

پرچم حزب دموکراتیک خلق و طرفداران شعلة  -های خلق همزمان با پیدایش و تشدید فعالیت گروه»

ه فعالیت کرد. در های شصت میلادی نهضت اسلامی شروع بافغان ملت، در اواخر سالجاوید و گروه 

قلب این نهضت، سازمان جوانان مسلمان قرار داشت که رهبران آن در دانشگاه کابل متمرکز شده 

 3«.بودند

اگر چه واکنش علیه کمونیسم، انگیزة عمدة پیوستن بخشی از »نویسد: وی در جایی دیگر می

مسعود، یکی از فرماندهان  جوانان به نهضت اسلامی بود، اما اساس این نهضت را طوری که احمد شاه

ای از استادان دانشکدة شرعیات گوید، عدهشناخته شدة مجاهدین و عضو نهضت جوانان مسلمان می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۱۶۱، ص۸جهـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كابل: مطبعة دولتی. ۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) -1

. انتشارات رسالت: . چاپ اول، كابل۰معاصر افغانستان تاریخ سیاسی هـ ش(.۸۳۰۲. )ابوذر پیرزاده، غزنوی -2

 .۵۸ص

 .۸۵۸ص. عرفان: قرن بیستم. چاپ دوم، تهرانهـ ش(. افغانستان در ۰۲۸۳. )ظاهر، طنین -3



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

26 

د آوردند. غلام که در جامع الازهر مصر تحصیل کرده و با اخوان المسلمین در تماس بودند، به وجو

 1«.یگر از جملة این استادان بودندای دمحمد نیازی، برهان الدین ربانی، عبدالرسول سیاف و عده

علما و فارغان مدارس که اینک استادان و یا شاگردان  آیدبرمیطوری که از اظهارات فوق 

دانشکدة شرعیات هستند و یا جهت تحصیل علوم دینی بعد از مدرسه و شرعیات به الازهر مصر 

ونیستی که در دگان مبارزه علیه فکر کمها بنیانگذاران فکر و اندیشة اسلامی و آغاز کنناند، همینرفته

غزنوی  باشند. و به قول پیرزادةدر افغانستان شکل گرفته بود، می زمان حکومت محمد ظاهر

های دهة سی و های نظری و فکری نهضت اسلامی معاصر افغانستان تا حدودی در اواخر سالزمینه»

در نهایت امر این نهضت در اواخر  اوایل دهة چهل هجری شمسی در پوهنتون کابل شکل گرفته و

های دهة چهل هجری شمسی به صورت عملی و در چوکات یک تشکیلات و سازمان منظم و سال

 2«.پا به عرصة وجود گذاشته است« جوانان مسلمان»علنی اسلامی سیاسی انقلابی تحت عنوان 

 لامی و نیروهای چپیضت اسمحمد داود بین نه سردار های زمان حکومتا و درگیریعلم .۴ .۴. ۶

ظاهر شروع شده و در اواخر آن دوره  محمد جریان کمونیستی افغانستان که در زمان حکومت

به مناصب بلند دولتی راه  ،داود سردار محمد با روی کار آمدن بزرگان این جریان قوت گرفته بود،

ها نیز طوری که یری، در این درگندبرآمد صدد از بین بردن دشمنان دیرینة شانپیدا کرده و در 

و  علما عموماً  ها و طرف دیگرنویسند یک طرف درگیری کمونیستنگاران معاصر میتاریخ

نویسد: معاصر می تاریخ سیاسی افغانستان در کتاب ابوذر پیرزادهباشند. دانشمندان علوم دینی می

اسلامی در معارف گری حرکت مبارزان ترین واقعة دوران جمهوریت داود خان سیاست سرکوبمهم»

ها و فرصت طلبان همکاران پرچمی داود خان و دیگر چپی و پوهنتون و مدارس علوم دینی بود.

دانستند، لذا با خود می کرسی و قدرت که این طبقة مبارزین اسلامی را یگانه حریف و رقیب آیندة

ان به تصفیه و سرکوبی اکنون به نام جمهوریت محمد داود خاز هم ،استفاده از موقع به دست آمده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۸۳۵ص .عرفان: قرن بیستم. چاپ دوم، تهرانهـ ش(. افغانستان در ۸۳۰۲. )ظاهر، طنین -1

. انتشارات رسالت: . چاپ اول، كابل۰معاصر افغانستان تاریخ سیاسی هـ ش(.۸۳۰۲. )ابوذر پیرزاده، غزنوی -2

 .۳۲ص
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 1«.آنها شروع کردند

نیروهای چپی  ممدارس دینی به صورت مشخص هدف تهاجکنیم که جا نیز مشاهده میدر این

 قرار دارد.

 نقش علما در قیام عمومی علیه حکومت کمونیستان .۵ .۴. ۶

نظامی  هـ ش و از طریق یک کودتای خونین۱۱۵۷ثور سال  های افغانستان که در هفتکمونیست

دو دهه به این طرف آشکار بود شان در برابر ملت مسلمان این کشور از روی کار آمدند، هدف و مرام

. این قضیه به حدی روشن میان بردن دین مبین اسلام استدانستند که هدف اساسی آنان از و همه می

ن اتفاق نظر است که تمام نویسندگان موافق و مخالف دولت کمونیستی دست نشاندة شوری در آ

در  از سقوط دولت کمونیستی ها بعددارند. چنانچه سلطان علی کشتمند وزیر پلان کابینة ترکی سال

نسبت به عقاید، معتقدات، »نویسد: می« های سیاسی و رویدادهای تاریخییادداشت»کتاب خود 

 -فتخارات انقلابی گرفت و تظاهر به لاقیدی جزو ااحترامی صورت میها و سنن مردم بیرسوم، رواج

 2«.شدشمرده می -زمان ترکی

بینیم که مردم افغانستان به رهبری علما )فارغان مدارس دینی( به خاطر دفاع از دین و باز هم می

 های کمونیستان ایستاده و سینه سپر نمودند.ناموس مردم این کشور در مقابل توطئه

 الباندر ایجاد حرکت ط دینی نقش علما و مدارس .۶ .۴. ۶

از نامش پیدا است جریانی بود که از مدارس دینی آغاز گردید و اما حرکت طالبان، چنانچه 

نه آمد هنگامی که حرکت طالبان به صح»رهبری آن را علما و مدرسان علوم دینی به عهده داشتند و 

نموده  های خود را ترکخانه خواندند، مدارس ومی سهزاران طالب که در مدارس دینی پاکستان در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

. انتشارات رسالت: . چاپ اول، كابل۰معاصر افغانستان تاریخ سیاسی هـ ش(.۸۳۰۲. )بوذر پیرزادها، غزنوی -1

 .۶۴۳ص

. انتشارات رسالت: . چاپ اول، كابل۰معاصر افغانستان تاریخ سیاسی هـ ش(.۸۳۰۲. )ابوذر پیرزاده، غزنوی -2

 .۳۲ص
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 1«.دادندبه افغانستان سرازیر شدند و همه شعارهای جهاد را سر می

از  های معاصر افغانستانرسیم که ترس و هراس دولتین نتیجه میاز مطالب فوق الذکر به ا

ها و یا که تقصیر را به کدام طرف راجع نماییم )حکومتسبب نبوده است؛ اما اینمدارس دینی بی

 بحثی است که به تفصیل در مناقشه خواهد آمد. ،(دینی و طلاب مدارس علما

 مدارس دینی دولتی و مدارس دینی خصوصی ها میانترین تفاوتمهم .۵. ۶

های زیادی میان مدارس دینی خصوصی و واقعیت امر این است که در حال حاضر تفاوت

از قبیل سیستم اداری، توان در ابعاد مختلف ها را میمدارس دینی دولتی وجود دارد؛ این تفاوت

 ماعی، گرایش سیاسی و غیره به وضوحچگونگی تمویل، نظام آموزشی، تعامل اخلاقی، کرکتر اجت

 پردازیم.با اندکی تفصیل به هر یک از ابعاد یاده شده می بحث ادامهو ما در  ،مشاهده کرد

 . سیستم اداری۱ .۵. ۶

باشند، سیستم اداری آنها منظم کشور می جایی که مدارس دینی دولتی تابع وزارت معارفاز آن

ینی باشند؛ بر عکس مدارس دو موحد بوده و در این مورد تابع سلیقه و طرز دید مدیران مدارس نمی

د، و طبیعی است که نباشتابع زوق و سلیقة مؤسس آن می گردیده وخصوصی که توسط افراد ایجاد 

سیستم اداری مدرسه را منظم ساخته و از آن  ،داگر مؤسس دارای شخصیتی قوی و مدیر و مدبر باش

همین دینی خصوصی از  سازد، چنانچه برخی از مدارسمؤسسة پویا، قابل رشد و توسعه و توریث می

اند. اما اگر مؤسس شخصیت ضعیفی داشته باشد و یا مدیر و مدبر نباشد، به تبع شخصیت وی قبیل

هنگام نشاط و فعالیت و ، چرخدمیمدرسه در محور وی  نظم بوده و تمام امورسیستم اداری مدرسه بی

افتد، و متأسفانه وضعیت بسیاری از مدارس میلی او از رونق مییابد و در وقت کسالت و بیاو رونق می

 دینی خصوصی چنین است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

. انتشارات رسالت: ، كابلچاپ اولسپتامبر. . افغانستان پس از یازده هـ ش(۵۸۳۱عبدالباقی، مصباح الله. ) -1

 .۸۲۷ص
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 . چگونگی تمویل۲ .۵. ۶

سازد فاوت میمت یکی از ابعاد بسیار مهمی که مدارس دینی دولتی را از مدارس دینی خصوصی

گردد؛ اما مصارف است. هزینة مدارس دینی دولتی توسط دولت تأمین و پرداخت می مسألة تمویل

شود که غالباً شخص مدیر و یا مؤسس با مدارس دینی خصوصی توسط مدیران مدرسه تأمین می

 کند.ر را به سوی مدرسه جلب میی ِّهای مردمان خَاستفاده از شخصیت و مهارت خود کمک

در این رابطه تذکر این نکته قابل یادآوری است که در مدارس دینی دولتی که مصارف آن از 

خود را مدیون کسی  ،گردد، پرسونل اداری، پرسونل تعلیمی و طالبان علمخزانة دولت پرداخت می

گذارد؛ اما در مدارس دینی خصوصی که هزینة آن کنند و کسی بر کس دیگر منت نمیاحساس نمی

شود چه بسا که کمک کنندگان بر مدیران و مدیران تأمین می ری ِّخَیریت مسؤول و توسط افراد به مد

بر پرسونل اداری و تعلیمی و طالب العلمان منت بگذارند؛ و حتی در بسیاری از مدارس دینی 

به  ی مردمهاخانه باشیم که مسؤولان، طلاب را به دروازةخصوصی شاهد این حالت ناگوار نیز می

شوند و این حالت احیانًا تا فرستند و آنان از طرف مردم توهین و تحقیر میدنبال مایحتاج مدرسه می

 گذارد.می جایت آنان تأثیرات منفی خود را بهپایان عمر بر شخص

 . نظام آموزشی۳ .۵. ۶

ن نظام آموزشی مدارس دینی دولتی تابع کاریکولم وزارت معارف بوده و سلیقه و خواستة مدیرا

و معلمان در آن نقشی ندارد، چون این مدارس همیشه زیر کنترول و نظارت دولت بوده و نتایج 

شود. اما مدارس دینی امتحانات و جدول نمرات طلاب همه ساله به وزارت معارف فرستاده می

که در وزارت معارف ثبت و راجستر هم باشند، مسؤولان مدرسه خصوصی در این رابطه نیز و لو این

 توانند در کاریکولم درسی آن تصرف نموده چیزهایی را برآن افزوده و مواردی را حذف کنند.یم

در این قسمت نیز تذکر این نکته ضروری است که در کاریکولم مدارس دینی دولتی غالباً 

تناسب میان سویة طلاب، مدت زمانی هر فصل و حجم کتبی که در هر صنف باید تدریس شود 

غالباً از هر علم مباحث ابتدایی را در صنوف مختلف مکرر  د؛ به همین دلیل طلابگردمراعات نمی

کند و چند خوانند به این صورت که استاد مثلًا در صنف اول کتاب ابتدایی از نحو را آغاز میمی

و سال  ماندمی خواند که سال تمام شده و بقیة کتاب یا مباحث بعدی ناخوانده باقیصفحه بیشتر نمی

کند و از این کتاب نیز تا پایان سال چند صفحه م باز کتاب دیگری را که مقرر است شروع میدو
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خوانند ولی از به همین ترتیب غالباً طلاب از هر علم مباحث ابتدایی را به تکرار می .خواندبیشتر نمی

علوم را به  ماندةتواند مباحث باقیمانند و اگر کسی خود علاقه داشته باشد میمباحث بعدی غافل می

شکل خصوصی و در خارج از مدرسه تمام کند. اما در مدارس دینی خصوصی غالباً کتب علوم را تا 

رفته طالبان مدارس دینی خصوصی از طلاب مدارس همخوانند و به همین دلیل رویختم کتاب می

 باشند.ماهرتر می ، به علوم و فنوندینی دولتی

 . تعامل اخلاقی۴ .۵. ۶

هایی نظر تعاملات اخلاقی نیز در میان مدارس دینی دولتی و مدارس دینی خصوصی تفاوتاز 

وجود دارد، به این شرح که طلاب مدارس دینی دولتی از آن جهت که مدیران و استادان شان 

گزاری بر گردند، زمینه و فرصت منتباشند و مطابق مقررات دولتی استخدام میبگیر دولت میمعاش

وابسته و دولتی غالباً افرادی آزاده، غیر را ندارند و به همین دلیل طلاب مدارس دینیشاگردان 

آیند؛ اما طالبان اغلب مدارس دینی خصوصی به سبب توهین و برخوردار از عزت نفس بار می

تری کنندگان، مدیران، مدرسان و همجواران مدارس، از عزت نفس کمکشی از سوی تمویلمنت

و عدم  ز جانب دیگر استقلال مدیران به انتخاب و گزینش پرسونل اداری و تعلیمیبرخورداراند. ا

مدرسان خود را از  دهد تامدیران این مدارس فرصت می، به خصوصی مدارس نظارت عملی دولت بر

 های فکری خود را بر طالبانگرایش ،میان طیف همفکر و همگرایش خود انتخاب کنند و در نتیجه

گردد که طلاب مدارس دینی خصوصی غالباً یل نمایند، این وضعیت سبب میتحم مدرسة خویش

 بار آیند.دولتی به دینی تر نسبت به طلاب مدارسوابسته و متعصب

البته در این مورد نیز استثناءاتی وجود دارد مثلاً مدارس دینی خصوصی که توسط فرد نه بلکه 

در آنها چنین عیوب و نقایصی وجود ندارد و اگر گردد، غالباً توسط یک هیأت و مجموعه تأسیس می

 باشد هم بسیار ضعیف و اندک است.

 . گرایش سیاسی۵ .۵. ۶

 هایصی و مدارس دینی دولتی تفاوتهای سیاسی نیز میان مدارس دینی خصودر مورد گرایش

ده طرف باقی مانحیث کل همیشه در قضایای سیاسی بیواضحی وجود دارد؛ مدارس دینی دولتی من

های از دولت ،اند، و حتی در مقاطع مختلف تحولات سیاسیو استقلال خود را حفظ نموده
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اند، هرچند در داخل مدارس افرادی اعم از استادان و شاگردان در کنندة خود حمایت نکردهتمویل

اما مدارس دینی خصوصی غالباً در  اند.های خاص سیاسی خود را داشتهمراحل مختلف گرایش

ت سیاسی طرف واقع شده و در زدوبندهای سیاسی در کنار جهتی مشخص ایستاده و در تحولا

اند، و حتی برخی از این مدارس از طرف حزب، گروه و مواردی جزء جبهة مشخص به حساب آمده

طور مثال مدارس اهل تشیع عمومًا با حکومت ایران در به اند.جهتی مشخص تأسیس و تمویل شدهیا 

گردند. یا برخی از مدارس دینی ایران تمویل می دولت برخی از آنها مستقیماً از جانب ارتباط بوده و

و آیند و تعدادی از مدارس مربوط به طالبان بوده خصوصی اهل سنت مراکز داعش به حساب می

 کنند.برای آنان سرباز تهیه می
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 مدارس دینی . نصاب تعلیمی۷

ماً به دو بخش )نصاب مدارس دینی دولتی و نصاب مدارس دینی افغانستان عمو نصاب تعلیمی

ر افغانستان موحد که نصاب مدارس دینی دولتی در سرتاس ،شودتقسیم می (مدارس دینی خصوصی

ای گردد. اما نصاب تعلیمی مدارس دینی خصوصی از مدرسهبوده و توسط وزارت معارف ترتیب می

ارس دینی خصوصی که در وزارت معارف ثبت تعدادی از مدکند، هرچند تا مدرسة دیگر تفاوت می

اند که تا هفتاد درصد نصاب باشند و تعداد آنها نیز اندک است، به این امر مکلفو راجستر می

در نصاب  توانندوزارت معارف را تطبیق نمایند، و اما در سی درصد دیگر دست شان باز است و می

 تصرف کنند. وزارت معارف

 کنیم:اعم از دولتی و خصوصی صحبت می ورد نصاب مدارس دینیدر ادامه به تفصیل در م

 مدارس دینی دولتی تعلیمی . نصاب1. ۷

نصاب درسی مدارس دینی دولتی در جریان تاریخ معاصر افغانستان مراحل مختلفی را پشت سر 

 پردازیم:ضافات و تعدیلاتی آمده که در ادامه به شرح آن میانهاده و در آن کمی و 

 مراحل نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی .۱. ۱. ۷

گانة زیر را در مجموع نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی از بدو تأسیس تا کنون مراحل هشت

 طی نموده است:

 اولین نصاب رسمی مدارس دینی دولتی. ۱. ۱. ۱. ۷
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هـ ش برای مکتب قضات که در عصر وزارت سردار محمد ۱۲۹۹در سال  این نصاب تعلیمی

شود که مطابق مقتضیات عصر و زمان و در کابل تأسیس شده بود، ترتیب گردید و گفته می سلیمان

های ممالک اسلامی مانند مصر، عراق و عربستان تهیه شده بود. پروگرام درسی این موافق پروگرام

مکتب به صورت عمومی تمام علوم اسلامی و شرقی و مخصوصًا قسمت )عقاید، دینیات، فقه، اصول، 

 شدشامل میق، فلسفه، تصوف، صرف، نحو، تاریخ، جغرافیه، ریاضی، هندسه، فارسی و اردو( را منط

 گرفت.و دورة تحصیلات این مکتب دوازده سال را دربر می

هـ ش ۱۱۰۲داد که بعد در سال کابل را تشکیل می العلوم عربییة داراین مکتب اساس و پا

 1م عربی موسوم شد.العلولات آن وسیع گردیده و به اسم دارتشکی

 دومین نصاب رسمی مدارس دینی دولتی .۲. ۱ .۱. ۷

ضمیمة  2هـ ش برای یازده صنف به شرح زیر ترتیب و تنظیم گردید:۱۱۰۹این نصاب در سال 

(۱۰) 

 

 :صنف اول

 باب حفظ شود ۱۷صرف: صرف میر  -۱

 عامل مأةنحو: نظم  -۲

 کریم: قرائت پارة اخیر با تجویدقرآن -۱

 کیدانیخلاصهفقه:  -۸

 فارسی: ابتدائیة پنجم -۵

 حسن خط -۱

 حساب: تقسیم بسیط -۷

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

، كابل: چاپ اول .د معارف تاریخافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )داكتر یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. -1

 .۱۳صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 

، كابل: اپ اولچ .د معارف تاریخافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )داكتر یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. -2

 .۱۲ - ۱۳صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 
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 :صنف دوم

 صرف: زنجانی -۱

 عامل مأة نحو: شرح -۲

 عقاید: فقه اکبر -۱

 فقه: قدوری -۸

 فارسی: اخلاق محسنی -۵

 حسن خط -۱

 حساب: تحویلات صعودی و نزولی. جمع، تفریق، ضرب، تقسیم مرکب -۷

 

 :صنف سوم

 مراحصرف:  -۱

 هدایة النحونحو:  -۲

 عقاید: ابوالمنتهی -۱

 فقه: کنز اول -۸

 نفحة الیمینادب:  -۵

 فارسی: گلستان -۱

 حسن خط -۷

 کسر حساب: عاد اعظم، ذو اضعاف اقل، طریقة اختصار، اعمال اربعة -۴

 

 :صنف چهارم

 نحو: کافیه -۱

 منطق: ایساغوجی و قال اقول -۲

 تجوید: محمدی و احمدی -۱

 قه: مختصرالوقایهف -۸

 عروض با قوافی -۵

 اصول فقه -۱
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 فارسی -۷

 حساب: کسر اعشاریه و قواعد احدیت -۴

 

 :صنف پنجم

 نحو: شرح ملا جامی -۱

 منطق: بدیع المیزان -۲

 کریمتجوید: جزری و قرائت قرآن -۱

 فقه: کنز اخیر -۸

 نور الانواراصول فقه:  -۵

 برده ادب: بانت سعاد و قصیدة -۱

 سی: حسن و تحریر مقالاتفار -۷

 

 :صنف ششم

 صرف: شافیه -۱

 منطق: تصورات قطبی -۲

 حکمت: میبذی -۱

 کریمقرائت: قرآن -۸

 فقه: هدایه اول -۵

 اصول فقه: حسامی -۱

 ادب: سبعه معلقه -۷

 فارسی: انشاء و مقالات ادبی -۴

 

 :صنف هفتم

 منطق: متن سلم -۱

 کریمقرائت: قرآن -۲

 کلام: شرح عقاید -۱
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 فقه: هدایه اخیر -۸

 نخبة الفکرحدیث: شرح  -۵

 ادب: مقامات حریری -۱

 

 :صنف هشتم

 منطق: میرزاهد ملا جلال -۱

 ریاضی: تحریر اقلیدس -۲

 معانی: مختصر المعانی -۱

 تفسیر: جلالین -۸

 تجوید: شاطبی -۵

 

 :صنف نهم

 فور الی غیر منصرفنحو: غ -۱

 منطق: حمد الله -۲

 کت و زمانهحکمت: صدرا الی حر -۱

 معانی: مطول الی ما اثاقلت -۸

 تفسیر: بیضاوی الی اخیر سورة بقره -۵

 ة شریفمشکوحدیث:  -۱

 

 :صنف دهم

 منطق: قاضی مبارک -۱

 ریاضی: تصرح و شرح چغمنی -۲

 حدیث: ترمذی و مسلم شریف -۱

 تاریخ: تاریخ اسلام -۸

 

 :صنف یازدهم
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 کریمتفسیر: ترجمة قرآن -۱

 شریفحدیث: بخاری  -۲

 زاهد کلام: امور عامة میر -۱

 اصول فقه: توضیح و تلویح الی مقدمات اربعه -۸

 فرایض: سراجی -۵

 

 های تعلیمی دار العلوم به سه دوره تقسیم گردید.در این وقت سال

 ابتدایی: سه سال -الف

 چهار سال متوسط: -ب

 1چهار سال عالی: -ج

 ولتیسومین نصاب رسمی مدارس دینی د. ۳. ۱. ۱. ۳

العلوم عربی ها تجدید نظر به عمل آمده و دارالعلومهـ ش در نصاب درسی دار۱۱۱۱ر سال د

شد و دورة ابتدایی حذف می العلوم از صنف پنج آغازهای داربل هشت صنفی گردید و درسکا

الحفاظ به منزلة دورة ها نصاب درسی ترتیب شده و داراظالحفدید. البته در همین سال برای دارگر

 شد.در آن مضامین آتی تدریس میابتدایی مدارس دینی دولتی درآمد که دارای شش صنف بوده و 

 

 صنف اول:

 کریم )حفظ از پارة اول الی اخیر پارة پنجم(قرآن -۱

 شش باب با صرف بهایی( ،صرف )حفظ صرف میر -۲

 کیدانی(فقه )خلاصه -۱

 های عربی(لهجة قرائت )تمرین یکی از لهجه -۸

 (زبدة التجویدوید )حفظ کامل تج -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، كابل: چاپ اول .د معارف تاریخافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )داكتر یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. -1

 .۱۲صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 
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 حسن خط )به خط جلی( -۱

 

 :دومصنف 

 کریم )حفظ از پارة ششم الی اخیر پارة دهم(قرآن -۱

 صرف )زنجانی( -۲

 فقه )ثلث اول کنز الدقایق( -۱

 های عربی(لهجة قرائت )تمرین یکی از لهجه -۸

 تجوید )تجوید احمدی و محمدی( -۵

 خط )حسن خط و مشق نویسی( -۱

 

 :سومصنف 

 کریم )حفظ از پارة یازدهم الی اخیر پارة پانزدهم(قرآن -۱

 صرف )مراح الارواح کامل( -۲

 فقه )ثلث دوم کنز الدقایق( -۱

 های عربی(لهجة قرائت )تمرین یکی از لهجه -۸

 خط )حسن خط به خط خفیف( -۵

 

 :چهارمصنف 

 کریم )حفظ از پارة شانزدهم الی اخیر پارة بیستم(قرآن -۱

 نحو )حفظ نظم مائة عامل و خواندن نحو میر( -۲

 فقه )ثلث سوم کنز الدقایق( -۱

 عقاید )فقه اکبر( -۸

 حساب )مطابق صنف اول و دوم( -۵

 خط )حسن خط و مکاتیب خانگی( -۱

 

 :پنجمصنف 
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 کریم )حفظ از پارة بیست و یکم الی اخیر پارة بیست و پنجم(قرآن -۱

 (هدایة النحونحو ) -۲

 )مختصر الوقایه( فقه -۱

 حساب )مطابق صنف سوم مکاتب ابتدایی( -۸

 خط )حسن خط و املاء و انشاء( -۵

 

 :ششمصنف 

 کریم(کریم )حفظ از پارة بیست و ششم الی آخر قرآنقرآن -۱

 نحو )کافیه کامل( -۲

 اصول فقه )شاشی کامل( -۱

 منطق )ایساغوجی( -۸

 حساب )مطابق صنف چهارم مکاتب ابتدایی( -۵

 (۱۱ضمیمة ) 1 (املاء و انشاء و مکتوب نویسیخط ) حسن -۱

 

 2هـ ش تصویب گردید به شرح زیر است:۱۱۱۱ی که در سال بالعلوم عرپروگرام جدید دارو اما 

 

 هـ ش۱۳۳۳پروگرام درسی دارالعلوم عربی کابل در سال  (۵) جدول

 صنف پنجم

 کتاب مضامین شماره
ساعات درسی در یک 

 هفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، كابل: چاپ اول .رف تاریخد معاافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )داكتر یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. -1

 .۰۸ -۸۸صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 

، كابل: چاپ اول .د معارف تاریخافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )داكتر یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. -2

 .۸۸ - ۱۷صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 
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 ۵ امی قسمت معرباتشرح ج نحو ۱

 ۲ بدیع المیزان منطق ۲

 ۸ کنز اخیر فقه ۱

 ۱ ابوالمنتهی عقاید ۸

 ۱ برده با نت سعاد و قصیدة ادب ۵

 ۱ متن الکافی عروض ۱

 ۱ اقسام السنةنور الانوار الی  اصول فقه ۷

 ۱ جزری قرائت ۴

 ۱  حسن خط ۹

 ۱ مطابق صنف پنجم ابتدایی ریاضی ۱۰

 ۲ مطابق صنف پنجم ابتدایی افیهتاریخ و جغر ۱۱

 صنف ششم

 کتاب مضامین شماره
ساعات درسی در یک 

 هفته

 ۸ شافیه صرف ۱

 ۱ ت مبنیاتشرح جامی قسم نحو ۲

 ۱ قطبی منطق ۱

 ۲ نورالانوار قسمت متباقی اصول فقه ۸

 ۵ هدایه اول فقه ۵

 ۱ المعلقات سبعة ادب ۱

 ۱ کریمسه پاره از قرآن قرائت ۷

 ۱  سن خطح ۴

 ۱ مطابق صنف ششم ابتدایی ریاضی ۹

 ۲ مطابق صنف ششم ابتدایی تاریخ و جغرافیه ۱۰

 صنف هفتم

ساعات درسی در یک  کتاب مضامین شماره
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 هفته

 ۱ حسامی اصول فقه ۱

 ۱ سلم العلوم منطق ۲

 ۱ میبذی حکمت ۱

 ۱ شرح نخبة الفکر اصول حدیث ۸

 ۸ سراجی و شریفیه میراث ۵

 ۱ کریمسه پاره از قرآن ئتقرا ۱

 ۱  حسن خط ۷

 ۲ مطابق صنف هفتم ثانوی ریاضی ۴

 ۲ مطابق صنف هفتم ثانوی تاریخ و جغرافیه ۹

 ۲ صنف اول تاریخ التشریع ۱۰

 صنف هشتم

 کتاب مضامین شماره
ساعات درسی در یک 

 هفته

 ۱ منتخبات انفاق اصول تفسیر ۱

 ۸ جلالین پانزده پاره تفسیر ۲

 ۸ الی کتاب العتاق با مقدمة آن ةمشکو دیثح ۱

 ۱ میرزاهد ملا جلال منطق ۸

 ۸ مختصر المعانی قسمت معانی بلاغت ۵

 ۱ رشیدیه مناظره ۱

 ۱ کریمسه پاره از قرآن قرائت ۷

 ۱  حسن خط ۴

 ۲ مطابق صنف هشتم مکاتب ثانوی ریاضی ۹

 ۲ مطابق صنف هشتم مکاتب ثانوی تاریخ و جغرافیه ۱۰

 ۱ نصف اخیر تاریخ التشریع ۱۱

 صنف نهم
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 کتاب مضامین شماره
ساعات درسی در یک 

 هفته

 ۱ نصف اخیر جلالین شریف تفسیر ۱

 ۸ شریف قسمت متباقی مشکوة حدیث ۲

 ۵ هدایه اخیر الی کتاب الشفع فقه ۱

 ۱ شرح عقاید عقاید ۸

 ۱ مختصر المعانی قسمت بیان و بدیع بلاغت ۵

 ۱ کریماز قرآن سه پاره قرائت ۱

 ۱  حسن خط ۷

 ۲ مطابق صنف نهم مکاتب ثانوی ریاضی ۴

 ۲ مطابق صنف نهم مکاتب ثانوی تاریخ و جغرافیه ۹

 صنف دهم

 کتاب مضامین شماره
ساعات درسی در یک 

 هفته

 ۵ ترمذی حدیث ۱

 ۱ هدایه اخیر فقه ۲

 ۱ معین الحکام اصول فقه ۱

 ۸ حمد الله منطق ۸

 ۱ ل الی ما انا قلتمطو بلاغت ۵

 ۲ تصریح هیأت ۱

 ۱ کریمسه پاره از قرآن قرائت ۷

 ۱  حسن خط ۴

 ۲ مطابق صنف دهم مکاتب ثانوی ریاضی ۹

 ۲ مطابق صنف دهم مکاتب ثانوی تاریخ و جغرافیه ۱۰

 صنف یازدهم

ساعات درسی در یک  کتاب مضامین شماره
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 هفته

 ۸ مسلم شریف حدیث ۱

 ۱ کریمقرآ اول زده پارةترجمة پان ترجمه ۲

 ۱ مدارک شریف پانزده پاره تفسیر ۱

 ۱ تلویح و توضیح اصول فقه ۸

 ۱ تتمه آخند یوسف کلام ۵

 ۵ قاضی مبارک منطق ۱

 ۱  حسن خط ۷

 ۲ مطابق صنف یازدهم مکاتب ثانوی ریاضی ۴

 ۲ مطابق صنف یازدهم مکاتب ثانوی تاریخ و جغرافیه ۹

 زدهمصنف دوا

 کتاب ضامینم شماره
ساعات درسی در یک 

 هفته

 ۱ بخاری شریف حدیث ۱

 ۱ کریمقرآ اخیر ترجمة پانزده پارة ترجمه ۲

 ۱ بیضاوی شریف سورة بقره تفسیر ۱

 ۱ میرزاهد امور عامه کلام ۸

 ۱  وثائق و سجلات ۵

 ۱  امور دفترداری و مالیاتی ۱

 ۱  حسن خط ۷

 ۲ نویمطابق صنف دوازدهم مکاتب ثا ریاضی ۴

 ۲ مطابق صنف دوازدهم مکاتب ثانوی تاریخ و جغرافیه ۹

 (۱۲) ضمیمة .۹۱ - ۴۷د افغانستان د معارف تاریخ. ص

 چهارمین نصاب رسمی مدارس دینی دولتی .۴. ۱. ۱. ۷

برای چهارمین بار تعدیل  در زمان حکومت سردار محمد داودنصاب مدارس دینی دولتی 
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( سال تعیین شد و شاگردانی که از صنف پنجم فارغ ۷یم در مدارس )بار مدت زمان تعلگردید. این

خواندند و از شدند، وارد صنف ششم مدرسه گردیده و مدت هفت سال در مدرسه درس دینی میمی

شدند. البته این سیستم مدت زیادی طول نکشید و دوباره مدت زمان صنف دوازدهم مدرسه فارغ می

 ( سال گردید.۴مدرسه )

 

 ن دینی اساسی در این دوره به شرح زیر بود:مضامی

 کریم )روخوانی(قرآن -۱

 کریمتفسیر قرآن -۲

 حدیث شریف -۱

 علم النحو -۸

 علم التجوید -۵

 علم عقاید یا علم کلام -۱

 علم منطق -۷

 اصول فقه -۴

 عربی )ادب( -۹

 اصول تفسیر -۱۰

 اصول حدیث -۱۱

 علم بلاغت -۱۲

 فلسفه و حکمت -۱۱

 لمواریثعلم ا -۱۸

های ملی و بین المللی نیز علاوه بر این در صنوف مختلف برخی از مضامین عصری و زبان

 شد، از جمله:تدریس می

 پشتو -۱

 فارسی -۲

 عربی -۱

 انگلیسی -۸
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 ریاضی -۵

 ساینس -۱

 تاریخ و جغرافیه -۷

 نفسیات )روانشناسی( -۴

 (۱۱ضمیمة ) 1.اصول تدریس -۹

 سمی مدارس دینی دولتیپنجمین نصاب ر. ۵. ۱. ۱. ۷

به این  بود تقلیل یافته چهار سال به مدت مدارس دینی دولتی دوران حکومت کمونیستاندر 

شدند و که فارغان صنف هشتم مکاتب عصری به صنف نهم مدارس دینی دولتی جذب می شرح

 و از طریق کانکور اختصاصی به پوهنحی 2خواندندمیدرس  تا صنف دوازدهم مدت چهار سال

 یافتند. نصاب مدارس دینی در آن دوره قرار آتی بود:شرعیات پوهنتون کابل راه می

 

 هم:نصنف 

 قرائت باتجوید )سورة بقره( و حفظ ربع اخیر پارة عم   کریم قرآن -۱

 قدوری    فقه -۲

 عامل و خواندن شرح آن مأةحفظ نظم     نحو -۱

 صرف بهایی جدید    صرف -۸

 محاوره -مطالعه     عربی -۵

  قرائت، انشاء، املا    پشتو -۱

 // // //    دری -۷

 حساب و هندسه -۴

 ساینس عمومی -۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 واکمنۍ کی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر.د حامد کرزی په هـ ش(. ۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) -1

 .۸۵۳ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول

ها در افغانستان. چاپ اول، هـ ش(. سیر تاریخی مدارس دینی و دارالحفاظ۸۳۲۵حبیب الله. )، منصف -2

 .۳۰ص. كابل: مطبعة تعلیم و تربیه
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 دروس اجتماعی -۱۰

 

 :صنف دهم

 ترجمة پارة اخیر   کریمقرآن -۱

 فقه اکبر    عقاید -۲

 کنز اول )عبادات    فقه -۱

 احمدی و محمدی    تجوید -۸

 زنجانی    صرف  -۵

 نحو میر    نحو -۱

 محاور، مطالعه    عربی -۷

 پشتو -۴

 دری -۹

 حساب -۱۰

 ساینس عمومی -۱۱

 دروس اجتماعی -۱۲

 

 :صنف یازدهم

 های بقره و آل عمرانترجمة سوره   کریمقرآن -۱

 مشکوةربع اول     حدیث -۲

 )نصف اول( رسالة التوحید    عقاید -۱

 کنز اول )از نکاح الی اخیر(    فقه -۸

 مراح    صرف -۵

 هدایة النحو    نحو -۱

    مطالعه و محاوره    عربی  -۷

 پشتو -۴

 دری -۹
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 :صنف دوازدهم

 های بقره و آل عمران و النساءسوره    تفسیر -۱

 مشکوةربع دوم و سوم     حدیث  -۲

 )نصف اخیر( رسالة التوحید    عقاید -۱

 مباحث عتاق و متعلقات آن کنز اخیر به استثنای    فقه -۸

 اصول شاشی   ل فقهاصو -۵

 کافیه    نحو -۱

 مطالعه و محاوره    عربی -۷

 مرقات    منطق  -۴

 پشتو -۹

 دری -۱۰

 (۸۱ضمیمة ) 1.تاریخ معاصر افغانستان -۱۱

 ششمین نصاب رسمی مدارس دینی دولتی .۶. ۱. ۱. ۷

نصاب دورة حکومت طالبان. در این دوره نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی، همان نصاب 

شد و قبلًا نیز دارس دینی پاکستان بود که در مدارس مربوط به طرز فکر دیوبندی تدریس میم

کردند. در این نصاب مدارس دینی خصوصی و حلقات درسی مساجد از همین نصاب استفاده می

در مباحث بعدی که از نصاب مدارس دینی شرح این نصاب  2تعلیمی علوم عصری جای نداشت.

 م خواهد آمد.کنیخصوصی بحث می

 هفتمین نصاب رسمی مدارس دینی دولتی. ۷. ۱. ۱. ۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ها در افغانستان. چاپ اول، هـ ش(. سیر تاریخی مدارس دینی و دارالحفاظ۸۳۲۵حبیب الله. )، منصف -1

 .۲۸-۲۷ص. كابل: مطبعة تعلیم و تربیه

وونی او ښد كی په افغانستان كی  ۍكرزی په واكمن حامد دهـ ش(. ۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) -2

 .۸۵۰ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول .بهیر روزنی
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هـ ش ۱۱۴۲نصاب تعلیمی مدارس دینی در زمان حکومت حامد کرزی. این نصاب در سال 

تا صنف سوم نصاب تعلیمی مکاتب عصری را  دینی ترتیب گردید. در این نصاب طلاب مدارس

از صنف چهارم نصاب ویژة مدارس دینی را شروع  گرفتند وخواندند و خواندن و نوشتن را یاد میمی

کردند. در این نصاب نیز در کنار مضامین معروف مدرسه برخی از مضامین عصری نیز تدریس می

 باشد:شد. مضامین دینی نصاب مذکور به شرح زیر میمی

 کریم )روخوانی(قرآن -۱

 دینیات -۲

 تجوید -۱

 فقه -۸

 عقاید و علم کلام -۵

 فعلم الصر -۱

 علم النحو -۷

 ادبیات اسلامی -۴

 اصول حدیث -۹

 اصول فقه -۱۰

 حدیث شریف -۱۱

 علم منطق -۱۲

 بلاغت -۱۱

 علم المواریث -۱۸

 تاریخ التشریع الاسلامی -۱۵

 سیرت النبی -۱۱

 اصول تفسیر -۱۷

 تفسیر -۱۴

 فلسفه -۱۹

 تاریخ اسلامی -۲۰

 ادب عربی -۲۱
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 حکمت التشریع -۲۲

 قواعد فقهی -۲۱

 

گردید که های ملی و بین المللی نیز تدریس میعلوم عصری و زبان ،نار این علوم دینیِّدر ک

 شود:شامل مضامین زیر می

 زبان عربی -۱

 پشتو -۲

 فارسی -۱

 اجتماعیات )تاریخ و جغرافیه( -۸

 ریاضیات -۵

 حسن خط -۱

 ساینس -۷

 زبان انگلیسی -۴

 اصول تدریس -۹

 امتحان و ارزیابی -۱۰

 تربیتی ادارة -۱۱

 روانشناسی -۱۲

 (۵۱ضمیمة ) 1سپورت. -۱۱

 هشتمین نصاب رسمی مدارس دینی دولتی )نصاب فعلی(. ۳. ۱. ۱. ۷

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیة معلم ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف 

یر تهیه و کتب درسی برای تدریس کتب درسی مدارس دینی، نصاب تعلیمی بسیار عالی را به شرح ز

برای چاپ آماده نموده است که تعدادی از کتب آن چاپ شده و تعدادی نیز در انتظار چاپ شدن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 د حامد کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر.هـ ش(. ۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) -1

 .۸۵۲-۵۵۸ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول
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رئیس پروژة انکشاف نصاب »است. در تهیة این نصاب که ریاست آن را دکتور شیرعلی ظریفی 

به به عهده دارد، تلاش بسیار بزرگ، ارزنده و در خور توجهی صورت گرفته، کتب متون « تعلیمی

یار زیبا با طرح و دیزاین جدید و تعلیقات مناسب چاپ شده و کتب فنون یا به شکل دقیق صورت بس

ر چاپ وبه زی ترتیب گردیده و جدید هایبازنگری شده و یا هم با استفاده از کتب قدیم با روش

 آراسته شده است.

صنف چهاردهم  ( صنف از صنف هفتم تا۷نصاب تعلیمی جدید مدارس دینی دولتی که برای )

 1باشد:تهیه شده به شرح زیر می

 

 هـ ش۱۶۹۷سال  سلامیمضامین مقرر در مدارس شرعی تعلیمات ا

 (۱۲الی  ۷نصاب تعلیمی کنونی مدارس دینی دولتی برای هفت صنف )از  (۶) جدول
 

۷صنف  مضمون شماره ۵صنف   ۹صنف   ۱۱صنف   ۱۱صنف   ۱۵صنف    

تفسیر جزء عم  قرآن کریم ۱

 های ملی()به زبان

تفسیر جزء اول 

 و دوم

 های ملی()به زبان 

ء   تفسیر جز

۱ – ۱  

یجلالین عرب  

ء   تفسیر جز

۷ –۱۲ 

یجلالین عرب  

ء تفسیر جز

۱۱ –۲۱ 

یجلالین عرب  

ء تفسیر جز

۲۲ –۱۰ 

یجلالین عرب  

دحفظ و تجوی ۲  
حفظ جزء عم 

 و تجوید

حفظ نصف 

و  ۲۹اول پارة 

یقیتجوید تطب  

 حفظ نصف

۲۹اخیر پارة   

حفظ 

های ق سوره

 و حجرات

حفظ سورة 

 یس

حفظ سورة 

 التفح

 X X حدیث ۱
ربع اول 

 مشکاة

ربع دوم 

 مشکاة

ربع سوم 

 مشکاة

ربع چهارم 

 مشکاة

 فقه ۸

شرح قدوری 

 عبادات

های ملی()به زبان  

شرح قدوری 

 معاملات

(های ملی)به زبان   

شرح قدوری 

 جنایات

(های ملی)به زبان  

شرح بدایة 

 المبتدی

اول ثلث  

شرح بدایة 

 المبتدی

 ثلث دوم

شرح بدایة 

 المبتدی

 ثلث سوم

برشرح فقه اک عقاید عقاید ۵  
شرح عقیدة 

 نسفی
X X 

ادیان و 

مذاهب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هـ ش از ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف كتب ۸۶/۱/۸۳۸۷نصاب تعلیمی جدید به تاریخ  -1

 رسی وزارت معارف گرفته شده است.د
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رفکری معاص  

 اصول فقه X X اصول فقه ۱
ول تیسیر اص

 شاشی
 شرح منار شرح منار

 X X اصول حدیث اصول حدیث X X اصول حدیث ۷

عتاریخ تشری ۴  X X X X 
یع خ تشرتاری

 اسلامی
X 

 X X X X سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی ۹

اثتسهیل میر X X X X X میراث ۱۰  

۱۱ 
اخلاق و آداب 

 اسلامی

اخلاق و آداب 

 اسلامی

اخلاق و آداب 

 X X X X اسلامی

 X X X صرف صرف صرف صرف ۱۲

 نحو نحو نحو نحو ۱۱
تطبیقات 

صرفی و 

 نحوی

تطبیقات 

صرفی و 

 نحوی

ات تطبیق

صرفی و 

 نحوی

 نصوص نصوص نصوص قرائت عربی قرائت عربی قرائت عربی زبان عربی ۱۸

 X X X بلاغت ۱۵

بلاغة 

الواضحة 

 )بیان(

بلاغة 

الواضحة 

 )معانی(

بلاغة 

الواضحة 

 )بدیع(

 X منطق منطق X X X منطق ۱۱

 X X علوم القرآن X X X علوم قرآن ۱۷

 عمومی عمومی عمومی عمومی عمومی عمومی زبان اول ۱۴

 عمومی عمومی عمومی عمومی عمومی عمومی زبان دوم ۱۹

 ساینس ساینس ساینس ساینس ساینس ساینس ساینس ۲۰

 اجتماعیات اجتماعیات اجتماعیات اجتماعیات اجتماعیات اجتماعیات اجتماعیات ۲۱

 ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ۲۲

یعموم عمومی عمومی انگلیسی ۲۱  عمومی عمومی عمومی 

یتربیت بدن ۲۸ یتربیت بدن  یتربیت بدن  نیتربیت بد   X X X 
 عمومی عمومی عمومی X X X کمپیوتر ۲۵

وع ساعات درسیممج  ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ 

 گرفته شده از ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی وزارت معارف.

 (۱۱ضمیمة )
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سال  عی تعلیمات اسلامی و ساعات درسی آن دورة عالیهمضامین مقرر در مدارس شر

 هـ ش۱۶۹۷

 (۱۴و  ۱۳های افغانستان )صنوف نصاب تعلیمی دورة عالیۀ دار العلوم (۷) جدول
۱۶: ۱سمستر مضمون شماره ۱۶: ۵سمستر  ۱۴: ۱سمستر  ۱۴: ۵سمستر   

امتفسیر مدارک مختارات آیات احک تفسیر ۱ متفسیر مدارک مختارات آیات احکا   

 معانی الآثار سنن ترمذی صحیح مسلم صحیح بخاری حدیث ۲

 فقه نوازل فقه مقارن فقه ۱

 شرح عقاید نسفی X عقاید ۸

 مقاصد شریعت اصول الفقه المقارن اصول فقه ۵
اسباب اختلاف 

 فقهاء

یاصول افتاء نظر اصول افتاء ۱ لیاصول افتاء عم   X X 

 تاریخ اسلام ۷

 خلفای راشدین و

 بنی امیه

یخدیپارتمنت تار  

ت بنو عباس خلاف

عثمانی 

اریخدیپارتمنت ت  

 تاریخ تمدن اسلامی

 X حاضر عالم اسلامی ۴
حاضر عالم 

 اسلامی
X X 

 سیرت النبی ۹
مختارات از فقه 

 السیره
 X X 

 X X ادبیات پشتو ادبیات پشتو ۱۰
 ادبیات دری X X ادبیات دری ۱۱

 کمپیوتر کمپیوتر کمپیوتر ۱۲

تشریعحکمت  ۱۱  X حکمت تشریع 

 آداب قضاء X آداب قضاء ۱۸

 قواعد افتاء ۱۵
مادة اول  ۱۰۰

 مجلة الاحکام
X X 

 مبادی حقوق X X مبادی حقوق ۱۱

 X X روش نوشتن و تحقیق ۱۷
روش نوشتن و 

 تحقیق

 کار عملی ایدیت

 مقالات

 X فن خطابت X فن خطابت ۱۴
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 اصول دعوت اسلامی X X اصول دعوت اسلامی ۱۹

یروانشناسی عمومی و تربیت ۲۰  X X روانشناسی عمومی و تربیتی 
 X X اصول تدریس اصول تدریس ۲۱
 X X امتحان و ارزیابی امتحان و ارزیابی ۲۲
 عملی X X تدریس آموزی عملی ۲۱

 ادارة تربیتی X X ادارة تربیتی ۲۸

 ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ مجموع ساعات درسی

 نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی وزارت معارف.گرفته شده از ریاست عمومی انکشاف 

 (۱۷ضمیمة )

 

این نصاب که هنوز در معرض تطبیق قرار نگرفته است، نصابی است که تا حد زیادی بالای آن 

های آن که آمادة چاپ است به زیور چاپ است که تمام کتابزحمت کشیده شده و منتظر آن 

دینی دولتی شروع شود، اگر این نصاب چاپ و تطبیق مدارس  استه گردد و از آن پس تطبیق آن درآر

ماند مسألة شود، اما باز هم میحل میمدارس دینی د بالایی مشکلات نصاب تعلیمی گردد، تا درص

های دیگری که اگر فراهم شود در کنار نصاب تعلیمی جدید ان شاء الله رشد مدرس و زمینه

 غانستان به ارمغان خواهد آورد.ای را از نظر کیفی در مدارس دینی اففزاینده

های زمینه ،این اقدام بزرگ و بلند دولت افغانستان به خصوص بخش انکشاف نصاب تعلیمی

خوبی را برای نهادینه شدن فرهنگ بازنگری و تجدید نصاب تعلیمی به صورت مستمر مساعد نموده 

ساجد، مدارس دینی خصوصی و ها اعم از ماست که اگر علما و دانشمندان علوم دینی در تمام عرصه

های شرعیات در این راستا با بخش انکشاف نصاب تعلیمی همکار شوند ان شاء الله ما در پوهنحی

نخواهیم  را بسیاری از مشکلات موجود در مدارس دینی و حلقات درسی مساجد از این رهگذر آینده

 داشت.

 های نصاب مدارس دینی دولتیگیویژ .۲. 1. ۷

 بارها از بدو تأسیس تا کنون نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتیطالب بالا دیدیم طوری که در م

وارد گردیده  کمی و اضافاتیآن سی درساعات  و ، تعداد مضامینبازنگری شده و در مدت تطبیق

 بندی کرد:تواند دستهمدارس دینی دولتی را به صورت زیر می نصاب هایاست؛ در مجموع ویژگی
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 اف نسبی. انکش۱. ۲. ۱. ۷

ی این است که هرازچندگاهی مورد های نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتیکی از ویژگی

ای عصر و زمانه را در حدی نبوده است که بتواند نیازه هاگیرد، هرچند این بازنگریبازنگری قرار می

شده است که نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی از  ها سببگو باشد، اما همین بازنگریپاسخ

تر آماده سازد که یطرف هماهنگ گردد و از جانبی زمینه را برای تعدیلات بهتر و جدیک

ر تمام جانبه و دقیق دخوشبختانه پروژة انکشاف نصاب تعلیمی معارف اخیرًا با آوردن تعدیلات همه

و تهیة کتاب رهنمای درسی برای استفادة استادان به صورتی که هر کتاب  کتب درسی مدارس دینی

ها تقسیم نموده و هدف از تدریس هر مضمون را مشخص ساخته و نکات رهنمودی را ا به درسر

رس تعیین نموده تا استادان محترم هنگام تدریس مضمون دچار سردرگمی نشوند و برای هر د

  های ارزیابی کننده نیز بتوانند، نحوة تدریس و پیشرفت آن را به صورت دقیق ارزیابی نمایند.هیأت

 هماهنگی نظم .۲. ۲. ۱. ۷

دیگر نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی این است که هماهنگ بوده و تمام مدارس دینی  ویژگی

نبوده، بلکه  که تابع نظم هماهنگ خصوصیگیرد، بر عکس نصاب مدارس دینی دولتی را دربر می

ای تا مدرسة ز مدرسهباشد و اتابع گرایش مذهبی و فقهی، طرز تفکر و احیانًا سلیقة مؤسسان آن می

  کند.دیگر فرق می

 مشکلات نصاب مدارس دینی دولتی .۳. 1. ۷

 شود در دو عرصه خلاصه کرد:مدارس دینی دولتی را عموماً می نصاب مشکلات

 . عدم تناسب میان سویۀ طلاب و مضامین۱. ۳. ۱. ۷

در آن د این کتاب ای که بایدر این نصاب تناسب در میان سویة طلاب، حجم کتاب، مدت زمانی

در نظر گرفته نشده است، و این مشکل متأسفانه با وجود تعدیلات متعدد همیشه باقی  ،دریس گرددت

مانده است. مثلاً در تعدیل سوم، برای صنف پنجم از نحو شرح جامی و از اصول فقه نورالانوار تعیین 

شود، و هر دو کتاب از سویة مدت تعیین شده تمام نمیشده است که هر دو کتاب حجیم بوده و در 

 عموم طالبان صنف پنجم بالاتر است.
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 گردد.حل می یشروع تطبیق نصاب جدید تا حدالبته این مشکل نیز با 

 . عدم هماهنگی با روح عصر۲. ۳. ۱. ۷

کند هماهنگ نیست، ای که طالب در آن زندگی میهای زمانیاین نصاب با روح عصر و خواسته

 به دو علت:

آموزان ساده و های مختلف برای دانششود فراگیری دانشکه در عصر حاضر سعی میینا -اول

های قدیمی تا حد ممکن برطرف گردد، اما موجود در نوشتههای آسان شده و پیچیدگی

های موجود در کتب مدارس ما به همان حالت قدیمی خود باقی مانده و مدرسان همان پیچیدگی

کنند؛ این در حالی است که در نصاب ها تدریس میهمان پیچیدگی کتب قدیمی را با موجودیت

طوری که نصاب  ،شود که آسان سازی ادامه داشته باشدمکاتب عصری به صورت مداوم سعی می

 شود.مکاتب هر چند سال یک بار بعد از مراجعه و تصحیح تجدید چاپ می

هایی نیز روح عصر و پیشرفت باشدهایی که شامل نصاب مدارس دینی میدر چاپ کتاب -دوم

گردد. یکی از مسایلی که امروزه در میدان تعلیم و ورت گرفته رعایت نمیکه در عرصة مطبوعات ص

های حواشی تعلم و مطالعه مورد توجه دانشمندان قرار دارد، این است که حجم کتاب، سفیدی

گیرد، ورد استفاده قرار میها، فنتی که در چاپ عناوین مباحث و متن مصفحات کتاب، فاصلة خط

، همه و همه در ایجاد انگیزه برای خواننده و یادگیری وی تأثیر کتاب رنگ صفحات، عناوین و متن

شود این قضایا به صورت بسیار دقیق در هنگام چاپ دارند، به همین دلیل در دنیای کنونی سعی می

نوع توجهی صورت این بعد قضیه هیچ کتب و مقالات در نظر گرفته شود، اما در مدارس دینی ما به

 گیرد.نمی

و در وقت  است شده ای در نظر گرفتهدر چاپ کتب نصاب جدید تا اندازه این مشکل نیز

بازنگری، توجه مسؤولان امور به خصوص رئیس پروژة انکشاف نصاب تعلیمی محترم دکتور شیرعلی 

 با طرح و دیزان پذیرفتنی چاپ شده است. هاظریفی به این امر معطوف بوده است به همین دلیل کتاب

 . نصاب مدارس دینی خصوصی۲. ۷

مدارس دینی خصوصی نصاب واحدی که از طرف یک مرجع مورد اتفاق ترتیب و تصویب 
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های با انگیزهشوند که خود هایی تأسیس میشده باشد ندارند، چون این مدارس توسط افراد و یا هیأت

نمایند و مسؤولیت تأمین مصارف و تحمل مشکلات آن را به اد میرا ایج هرسمختلف و متفاوت مد

خواهند زیر بار امر، نهی و دیکتة جهت دیگری قرار گیرند که هیچ به همین دلیل نمی ،گیرنددوش می

 نقشی در تأمین هزینه و برداشت مشکلات مدرسه ندارد.

نی پیرو مکتب دیوبندی نصاب تعلیمی مدارس دینی خصوصی عمومًا همان نصاب مدارس دیاما 

 1ندارد. یپاکستان است و در این نصاب تعلیمی علوم عصری جای

 

 نصاب عمومی مدارس دینی خصوصی

 نصاب تعلیمی مروج در مدارس دینی خصوصی (۳) جدول

 و مؤلفین آنها های مقررکتاب فن و علم شماره

 علم صرف ۱

 نیست(میزان الصرف )مؤلف این کتاب به صورت یقینی معلوم  -۱

 میزان منشعب )ملا حمزه بدایونی( -۲

 هـ ق( ۴۱۱میر سید شریف جرجانی متوفی سال صرف میر ) -۱

 پنج گنج )شیخ سراج الدین اودهی( -۸

 الزبدة -۵

 هـ ق(۱۰۰۹فصول اکبری )شیخ علی اکبر اله آبادی هندی متوفی سال  -۱

 هـ ق( ۱۸۱شافیه )علامه جمال الدین بن حاجب متوفی سال  -۷

 علم نحو ۲

 نحو میر )سید شریف جرجانی( -۱

 هـ ق( ۸۷۱)عبدالقاهر جرجانی متوفی سال  مائة عامل -۲

هـ ق.  ۷۵۴)شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی متوفی سال  هدایة النحو -۱

 دهند.هـ ق نسبت می ۷۵۸ها این کتاب را به ابوحیان مفسر متوفی سال بعضی

 کافیه )جمال الدین بن حاجب( -۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

د حامد کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر. هـ ش(. ۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) -1

 .۸۰۷-۸۰۵ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول
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، معروف به (هـ ق ۴۹۴)ملا عبدالرحمن جامی متوفی سال  الفوائد الضیائیة -۵

 شرح ملا جامی.

 منطق ۱

 صغری -۱

 کبری. هر دو کتاب )شیخ میر سید شریف جرجانی( -۲

 هـ ق( ۱۱۰ایساغوجی )مولانا مفضل اثیر الدین ابهری متوفی سال  -۱

 هـ ق( ۷۹۲انی متوفی تهذیب المنطق معروف به التهذیب )سعدالدین تفتاز -۸

 هـ ق( ۹۰۴شرح التهذیب )جلال الدین دوانی متوفی سال  -۵

)ابوالحسن نجم الدین علی بن عمر کاتبی قزوینی متوفی الرسالة الشمسیة  -۱

هـ ق(، با شرح آن از )میر قطب الدین تحتانی رازی متوفی سال  ۱۷۵سال 

 هـ ق( ۷۱۱

 هـ ق(۱۱۱۹ر بهاوی متوفی سال سلم العلوم )شیخ محب الله بن عبدالشکو -۷

 فلسفه ۸

از علامه ابهری  هدایة الحکمة)معروف به میبذی(  هدایة الحکمةشرح  -۱

میر حسین کمال الدین بن معین الدین هـ ق، و شرح آن از  ۱۱۰متوفی سال 

 هـ ق( ۹۱۰اصفهانی میبذی متوفی 

 هـ ق( ۱۰۱۱حاشیة صدرا )محمد صدر الدین شیرازی متوفی سال  -۲

)هر دو از ملا محمود بن محمد  شمس البازغةو شرح آن  الحکمة البالغة -۱

 هـ ق(  ۱۰۱۲جونفوری متوفی 

۵ 
علم حساب 

 و ریاضیات

هـ  ۱۰۱۰)بهاء الدین محمد بن حسین آملی متوفی سال  خلاصة الحساب -۱

 ق(

 هـ ق( ۱۷۲تحریر اقلیدس، مقالة اول )نصر الدین طوسی شیعه متوفی سال  -۲

 یح الافلاک )بهاء الدین آملی مؤلف خلاصة الحساب(تشر -۱

 قوشجیه -۸

شرف الدین باب اول از شرح ملخص جغمینی )ملخص از ابی علی  -۵

محمود بن محمد جغمینی خوارزمی، و شرح از موسی باشا رومی قاضی زاده 

   هـ ق( ۴۹۹متوفی 

 مختصر المعانی -۱ بلاغت ۱
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 زانی(المطول )هر دو از سعد الدین تفتا -۲

 فقه ۷

هـ  ۷۸۷متوفی سال  لله بن مسعود ملقب به صدر الشریعةشرح وقایه )عبیدا -۱

 ق(

هدایه )ابوالحسن علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل بن خلیل مرغینانی متوفی  -۲

 هـ ق( ۵۹۱سال 

 اصول فقه ۴

نور الانوار )شیخ احمد بن شیخ ابی سعید بن عبدالله معروف به ملا جیون  -۱

 هـ ق( ۱۱۱۰سال  متوفی

 صدرالشریعة،توضیح و تلویح )توضیح از عبید الله بن مسعود معروف به  -۲

 و تلویح از سعد الدین تفتازانی(

۹ 
علم کلام و 

 عقیده

)عقاید از ابی حفص نجم الدین عمر بن محمد نسفی  ئد النسفیةعقاشرح  -۱

 هـ ق و شرح آن از علامه سدالدین تفتازانی( ۵۱۷متوفی سال 

 ۹۰۴شرح عقائد عضدالدین ایجی )علامه جلال الدین دوانی متوفی سال  -۲

 هـ ق(

 شرح مواقف )میرزاهد( -۱

 شرح مواقف )میر سید شریف جرجانی( -۸

 تفسیر ۱۰

هـ ق و جلال الدین  ۷۱۸تفسیر جلالین )جلال الدین محلی متوفی سال  -۱

 هـ ق( ۹۱۱سیوطی متوفی سال 

 هـ ق( ۱۴۵)امام بیضاوی متوفی سال  (هبقرتفسیر بیضاوی )سورة  -۲

 حدیث ۱۱
هـ ق،  ۵۱۱متوفی سال )مصابیح از حسین بن فراء بغوی  مشکوة المصابیح -۱

 هـ ق( ۷۸۰از ولی الدین خطیب عراقی متوفی سال  مشکوةو 

 (۱۴ضمیمة ) .۱۲۱-۱۲۱د حامد کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر. ص

 

باشند که ای میمذهبی و فقهی هایمدارس دینی خصوصی تابع گرایشاد زیادی از اما تعد

که خود را تابع نظام مراکز آن در بیرون از افغانستان موقعیت دارد، و مؤسسان این مدارس بیش از این

از این  ، و ما در ادامه به تعدادیتعلیمی افغانستان بدانند، به همان مراکز بیرون اعتماد و تعهد دارند

 نماییم:کنند اشاره میهای مذهبی و فقهی آنها و نصابی که آن را تطبیق میمدارس، گرایش
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 . نصاب مدارس خصوصی اهل تشیع۱. ۲. ۷

ویژه قم تدریس های علمیة ایران بهد که در حوزهکننمدارس دینی اهل تشیع نصابی را تطبیق می

باشند و خودشان های علمیة ایران میحوزه س فارغزیادی از مدرسان این مدارگردد و حتی تعداد می

 1د.انهمان نصاب را خوانده

هـ ۱۲۷۵شیخ موسی یکاولنگی متولد  که بر اساس یک سند تاریخی، بصیر احمد دولت آبادی

که دروس بعد از این داند، نوشته است:می در افغانستان اولین مؤسس مدرسة دینی اهل تشیع را ش

رود، هـ ش با خانوادة خود به مشهد می۱۱۰۰گیرد و در حدود سال ی محل فرا میابتدایی را نزد ملا

گردد. بار دیگر جهت ادامة مدت سه سال در حوزات علمیة مشهد درس خوانده دوباره به وطن برمی

پردازد و محضر سال و چند ماه در نجف به تحصیل علم می ۷تحصیل رهسپار نجف اشرف شده مدت 

چون صدرا، شیخ باقر زنجانی، آقا ضیاء عراقی، نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی علمای بزرگ وقت 

سالگی به درخواست خانواده به وطن برگشته، مدرسة خود را در  ۱۷و یا  ۱۱کند. در سن را درک می

 2نماید.منطقه تأسیس می

زارت و دیپارتمنت فقه جعفری ریاست عمومی نصاب تعلیمی و اما نصاب تعلیمی جدیدی که

 3باشد.می تشیع آمده کرده است طبق جدول آتی معارف آن را برای مدارس دینی اهل

( مضامین موقت مدارس تعلیمات اسلامی دورة متوسط و ثانوی بخش مذهب ۹جدول )

 جعفری و ساعات درسی آن

 ۱۵ ۱۱ ۱۱ ۹ ۵ ۷  مضامین

 کتب صرف
تألیف نصاب 

 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ی په افغانستان کی د ښوونی او روزنی بهیر.د حامد کرزی په واکمنۍ کهـ ش(. ۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) -1

 .۸۰۱ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول

این نشریه پیدا آبادی، بصیر احمد. سیر تحولات فرهنگی و آموزشی در افغانستان )سراج/ فرهنگ(. دولت -2

 .۸۸۰ص شود

می مسؤول دیپارتمنت فقه جعفری در ریاست هـ ش از محمد باقر حلی۸/۸۴/۸۳۸۷این نصاب به تاریخ  -3

 گرفته شده است. عمومی نصاب تعلیمی
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    ۲ ۲ ۲ ساعت

 نحو
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

مبادی 
 ۲ج-العربیة

مبادی 
 ۲ج-العربیة

مبادی 
 ۳ج-العربیة

 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ساعت

 بلاغت
    کتب

تلخیص 
جواهر 
 البلاغة

تلخیص 
جواهر 
 البلاغة

تلخیص 
جواهر 
 البلاغة

 ۱ ۱ ۱    ساعت

 علوم القرآن

 کتب
تألیف نصاب 

 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 
تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

  

 حفظ و تجوید متن
حفظ و 
 تجوید

   علوم قرآن 

   ۱  ۲ ۲ ساعت

 تفسیر

 کتب
تألیف نصاب 

 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

مختصر 
 الأمثل

مختصر 
 الأمثل

مختصر 
 الأمثل

 متن
گزیدة تفسیر 

 نمونه
گزیدة 

 سیر نمونهتف
گزیدة 

 تفسیر نمونه
 ۱ ۱ ۱ ۸ ۸ ۸ ساعت

علوم 
 حدیث

   کتب
علوم حدیث 

 نصیری
علوم حدیث 

 نصیری
علوم حدیث 

 نصیری
علوم حدیث 

 نصیری
 ۲ ۲ ۲ ۲   ساعت

 عقاید
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

آموزش 
 کلام اسلامی
 سعید مهری

آموزش 
 میکلام اسلا

 سعید مهری

آموزش 
 کلام اسلامی
 سعید مهری

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 فقه

 کتب
تألیف نصاب 

 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

-شرح لمعه
کتاب 
 طهارت

-شرح لمعه
 کتاب صلاة

-شرح لمعه
 کتاب صوم

 رساله عملیه رساله عملیه متن
شرایع 
 الاسلام

 ۵ ۵ ۸ ۵ ۵ ۵ ساعت

 اصول فقه
   کتب

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

-اصول الفقه
 مظفر

-اصول الفقه
 مظفر

-اصول الفقه
 مظفر

    متن
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 ۲ ۲ ۲ ۲   ساعت

اخلاق 
 اسلامی

 کتب
تألیف نصاب 

 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

اخلاق در 
 قرآن

اخلاق در 
 قرآن

اخلاق در 
 قرآن

 ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ساعت

 منطق
    کتب

تلخیص 
 نطقالم

تلخیص 
 المنطق

 

  ۲ ۲    ساعت

 سیرت النبی
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

    

     ۲ ۲ ساعت

 زبان عربی
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

العربیة بین 
 یدیک

العربیة بین 
 یدیک

العربیة بین 
 یدیک

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 زبان اول
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 زبان دوم
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 ساینس
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ساعت

 اجتماعیات
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 ریاضی
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ساعت

 کتب انگلیسی
تألیف نصاب 

 تعلیمی
تألیف 
نصاب 

تألیف 
نصاب 

تألیف 
نصاب 

تألیف 
نصاب 

تألیف 
نصاب 
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 تعلیمی تعلیمی یمیتعل تعلیمی تعلیمی
 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 تربیت بدنی
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

   

    ۱ ۱ ۱ ساعت

 کمپیوتر
    کتب

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

تألیف 
نصاب 
 تعلیمی

 ۱ ۱ ۱    ساعت
 ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ساعات مجموع

گرفته شده از محمد باقر حلیمی مسؤول دیپارتمنت فقه جعفری در ریاست عمومی نصاب 

 (۱۹) ضمیمة تعلیمی.

( مضامین موقت مدارس تعلیمات اسلامی دورة متوسط و ثانوی بخش مذهب ۱۱جدول )

 جعفری و ساعات درسی آن

 ۵ - ۱۴ ۱ – ۱۴ ۵ - ۱۶ ۱ - ۱۶  مضامین

 تفسیر
 الامثلمختصر  الامثلمختصر  الامثلمختصر  الامثلمختصر  کتب

 ۸ ۸ ۱ ۱ ساعت

 حدیثعلوم 
 کتب

-حدیثعلوم 
 نصیری

-حدیثعلوم 
 نصیری

 نصیری-حدیثعلوم 
-حدیثعلوم 

 نصیری

 ۱ ۱ ۱ ۱ ساعت

 عقاید
 ۲-اسلامیمعارف  ۲-اسلامیمعارف  ۱-اسلامیمعارف  ۱-اسلامیمعارف  کتب

 ۲ ۲ ۲ ۲ ساعت

 فقه
 کتب

کتاب -لمعةشرح 
 ۱-قضاء

کتاب -لمعةشرح 
 ۲-قضاء

کتاب -لمعةشرح 
 ۱-شهادت

کتاب -لمعةشرح 
 ۲-شهادت

 ۵ ۵ ۵ ۵ ساعت

 فقهاصول 
  مظفر-الفقهاصول  مظفر-الفقهاصول  مظفر-الفقهاصول  کتب

  ۲ ۸ ۸ ساعت

 کتب مقارنفقه 
جواد -مقارنفقه 

 مغنیه
جواد -مقارنفقه 

 مغنیه
جواد -مقارنفقه 

 مغنیه
جواد -مقارنفقه 

 مغنیه
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 ۲ ۱ ۱ ۱ ساعت

 آیات الاحکام
 کتب

-الاحکام آیات
 چیکاظم مدیرشانه

-آیات الاحکام
 چیکاظم مدیرشانه

کاظم -آیات الاحکام
 چیمدیرشانه

-آیات الاحکام
 چیکاظم مدیرشانه

 ۱ ۱ ۱ ۱ ساعت

 روش تدریس
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف نصاب 
 تعلیمی

  

   ۲ ۲ ساعت

 روش تبلیغ
 تألیف نصاب تعلیمی   کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

 ۲ ۲   ساعت

شناسی روان
 عمومی و تربیتی

 کتب
تألیف نصاب 

 تعلیمی
تألیف نصاب 

 تعلیمی
  

   ۲ ۲ ساعت

 مدیریت تعلیمی
 تألیف نصاب تعلیمی   کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

 ۲ ۲   ساعت

 فلسفه
 کتب

-آموزش فلسفه
 غرویان

-آموزش فلسفه
 غرویان

-آموزش فلسفه
 غرویان

-آموزش فلسفه
 غرویان

 ۱ ۱ ۱ ۱ ساعت

 روش تحقیق
   کتب

روش تحقیق در علوم 
 اجتماعی
 ۱-ریمون کیوی

روش تحقیق در 
 علوم اجتماعی
 ۲-ریمون کیوی

 ۲ ۲   ساعت

ادیان و مذاهب 
 فکری

 کتب
آشنایی با ادیان 
 بزرگ جهان
 حسین توفیقی

آشنایی با ادیان 
 بزرگ جهان
 حسین توفیقی

  

   ۲ ۲ ساعت

 حقوق عمومی
   کتب

ناصر -مبانی حقوق
 کاتوزیان

ناصر -مبانی حقوق
 کاتوزیان

 ۲ ۲   ساعت

 قواعد فقهی
 کتب

سید -قواعد فقهی
 کاظم مصطفوی

سید -قواعد فقهی
 کاظم مصطفوی

  

   ۲ ۲ ساعت

 تاریخ اسلام
 تاریخ اسلام تاریخ اسلام تاریخ اسلام تاریخ اسلام کتب
 ۱ ۱ ۲ ۲ ساعت

   کتب ادبیات دری
 ابوالقاسم-بر بال قلم

 شیرازی
ابوالقاسم -بر بال قلم

 شیرازی
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 ۲ ۲   ساعت

 ادبیات پشتو
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف نصاب 
 تعلیمی

  

   ۲ ۲ ساعت

 جامعه شناسی
   کتب

-شناسیمبانی جامعه
 برس کوئن

-شناسیمبانی جامعه
 برس کوئن

 ۲ ۱   ساعت

آموزی تدریس
 عملی

 تألیف نصاب تعلیمی   کتب
تألیف نصاب 

 تعلیمی
 ۲ ۲   ساعت

 کمپیوتر
 کتب

تألیف نصاب 
 تعلیمی

تألیف نصاب 
 تعلیمی

 تألیف نصاب تعلیمی
تألیف نصاب 

 تعلیمی
 ۱ ۱ ۱ ۱ ساعت

 ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ ساعات مجموع

گرفته شده از محمد باقر حلیمی مسؤول دیپارتمنت فقه جعفری در ریاست عمومی نصاب 

 (۲۰ضمیمة ) تعلیمی.

 خی از مدارس دینی خصوصی اهل سنتنصاب بر .۲. ۲. ۷

به صورت مستقل عمل نموده و مسؤولین آنها  برخی از مدارس دینی خصوصی افغانستان کاملاً

سازند که ما در زیر نصاب برخی از های مختلف برای خود نصاب تعلیمی میبا استفاده از نصاب

 آوریم.مدارس دینی خصوصی را می

 العلوم هرات. نصاب مدرسۀ احیاء ۱ .۲. ۲. ۷

هـ ش توسط هیأتی به  ۱۱۴۴مدرسة احیاء العلوم هرات، مدرسة دینی خصوصی است که در سال 

مسؤولیت مولانا ضیاء احمد فاضلی واعظ مسجد جامع بزرگ هرات و استاد پوهنحی شرعیات 

پوهنتون هرات تأسیس گردید. مدرسة احیاء العلوم از آن دست مدارس دینی خصوصی است که در 

( صنف ترتیب گردیده که ۴برای )باشد. نصاب تعلیمی این مدرسه ت معارف ثبت و راجستر میوزار

 گردد، و نصاب تعلیمی آن قرار ذیل است:از صنف پنجم شروع و به صنف دوازدهم ختم می

 

 صنف پنجم:
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 جزء اول ۱۰کریم )روخوانی قرآن -۱

 تجوید )تجوید آسان( -۲

 وسلم(علیهاللهاخلاق )سیرت پیامبر صلی -۱

 فقه )تعلیم الاسلام( -۸

 صرف )صرف بهایی کار امینی با تمرین کتابچة کار عملی( -۵

 (۲و۱سیرت )قصص النبیین جلد  -۱

 (۲و۱جلد  تعلیم اللغةعربی ) -۷

 (۵املاء )سطح دری  -۴

 (۲و۱خط )خط تحریری جلد  -۹

 (۵ریاضی )ریاضی  -۱۰

 

 صنف ششم:

 یر(جزء اخ ۲۰کریم )روخوانی قرآن -۱

 تجوید )جمال القرآن( -۲

 حدیث )زاد الطالبین( -۱

 در ربع چهارم شروع شود( ۲در سه ربع سال و جلد  ۱فقه )فقه میسر جلد  -۸

با تمرین کتابچة کار عملی در سه ربع سوم و بعد  ۹۰صرف )میزان الی درس بیستم صفحة  -۵

 صرف هفتم(

ه الی نیمه سال و بعد یک و نیم جزء اول نحو )دستور آسان، ابیات شمه با حفظ و شرح کوتا -۱

 نحوالواضح(

 (۱سیرت )قصص النبیین جلد -۷

 (۱با قرائت الراشدة جلد ۸و۱جلد تعلیم اللغةعربی ) -۴

 سازان(و کمک درسی آینده ۱دری )دری -۹

 (۱)سطح دری  املاء -۱۰

 (۸و۱خط )خط تحریری جلد -۱۱

 (۱ریاضی )ریاضی  -۱۲
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 صنف هفتم:

 کریم(جزء اخیر قرآن ۱مة ترجمه )ترج -۱

 حدیث )ریاض الصالحین نیمة اول( -۲

 الی ختم( ۲فقه )ادامة فقه میسر جلد -۱

 صرف )صرف میر و ارشاد الصرف عربی با تمرین کتابچة کار عملی( -۸

 ماهه و بعد شروع جلد دوم(نحو )ادامة نحوالواضح جلد اول الی چهارونیم -۵

 (۸سیرت )قصص النبیین جلد -۱

 (۱و۲جلد قراءة الراشدةو  ۲جلد العربیة بین یدیکعربی )هشت وحده از  -۷

 سازان(و کمک درسی آینده ۷دری )دری  -۴

 انگلیسی )بگنر( -۹

 

 صنف هشتم:

 کریم(ترجمه )ترجمة پنج جزء اول قرآن -۱

 حدیث )ریاض الصالحین نمیة دوم( -۲

 (نیزفقه )مختصر القدوری از بیوع الی آخر با حذف غلام و ک -۱

 صرف )علم الصیغه با اجرای تمارین آن( -۸

 (۲نحو )ادامة نحوالواضح جلد -۵

 (۵سیرت )قصص النبیین جلد -۱

 الی آخر و معلم الانشاء( ۲جلدالعربیة بین یدیک عربی ) -۷

 سازان(و کمک درسی آینده ۴دری )دری  -۴

 ون و چپتر محاوره(انگلیسی )لول -۹

 

 صنف نهم:

 (۱۸الی  ۱کریم جزء قرآن ترجمه )ترجمة نه -۱

 (۱مقدمه برای تعریف اصطلاحات حدیث و مشکوة جلدحدیث ) -۲
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 عقاید )ارکان ایمان و فقه اکبر( -۱

 (کنز الدقایق الی ختم کتاب بیوعفقه ) -۸

 اصول فقه )اصول الفقه للمبتدئین( -۵

 (تاب با ترکیب متنترکیب از اول قرآن الی ربع اول سال و بعد هدایة النحو الی ختم کنحو ) -۱

 منطق )تیسیر المنطق و ایساغوجی( -۷

 (صور من حیاة الصحابةسیرت ) -۴

 (۱جلد العربیة بین یدیکعربی ) -۷

 (۹دری )دری  -۴

 چپتر محاوره( تو بالولانگلیسی ) -۹

 

 هم:دصنف 

 (۲۷الی  ۱۵کریم ترجمه )ترجمة سیزده جزء قرآن -۱

 (۲حدیث و مشکوة جلدحدیث )مقدمه برای تعریف اصطلاحات  -۲

 اصول حدیث )علم حدیث( -۱

 عقاید )حصون حمیدیه و متن عقیدة طحاوی درکانی( -۸

 فقه )کنز الدقایق بعد از بیوع الی آخر( -۵

 اصول فقه )اصول شاشی( -۱

 نحو )کافیه با کار عملی( -۷

 (دروس البلاغةبلاغت ) -۴

 منطق )مرقات با کتابی از منطق صوری( -۹

 تاریخ اسلام در سه ربع اول، و تاریخ افغانستان در ربع اخیر(تاریخ ) -۱۰

 (۱۰دری )دری  -۱۱

 پشتو )مطابق معارف( -۱۲

 (۴الی ختم یونت  ۱، یونت با چپتر محاوره تریانگلیسی )لول -۱۱

 ساینس )مطابق معارف( -۱۸

 اجتماعیات )مطابق معارف( -۱۵
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 هم:یازدصنف 

 کریم )جلالین(قرآن -۱

 (۱جلد کوةشحدیث )م -۲

 (انتباهات مفیده و مطالعات کلام جدید از ملا احمدیانعقاید ) -۱

 (جلد اول هدایهفقه ) -۸

 (نور الانوار نیمة اولاصول فقه ) -۵

 (شرح جامی مرفوعات الی تمییزنحو ) -۱

 (الواضحة البلاغةبلاغت ) -۷

 از اول الی بحث الداعی( اصول الدعوةدعوت ) -۴

 (۱رات جلدمختا) ادبیات عربی -۴

 (۱۱دری )دری  -۹

 پشتو )مطابق معارف( -۱۰

 (۱فور الی ختم یونتالی آخر کتاب و لولتری لولادامة انگلیسی ) -۱۱

 ساینس )مطابق معارف( -۱۲

 اجتماعیات )مطابق معارف( -۱۱

 

 هم:دوازدصنف 

 کریم )جلالین(قرآن -۱

 اصول تفسیر )التبیان فی علوم القرآن( -۲

 (۸جلدمشکوة حدیث ) -۱

 جلد دوم( فقه )هدایه -۸

 اصول فقه )نور الانوار نیمة دوم( -۵

 میراث )سراجی( -۱

 نحو )از تمییز الی اخیر کتاب( -۷

 بلاغت )تلخیص( -۴



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

69 

 از بحث الداعی الی ختم( اصول الدعوةدعوت ) -۹

 (۱۲دری )دری  -۱۰

 پشتو )مطابق معارف( -۱۱

 ساینس )مطابق معارف( -۱۲

 (۱۲) ضمیمة 1بق معارف(اجتماعیات )مطا -۱۱

 

 امام ابویوسف ننگرهار . نصاب دارالعلوم۲ .۲. ۲. ۷

هـ ش توسط ۱۱۴۴ة دینی خصوصی است که در سال ، مدرسردارالعلوم امام ابویوسف ننگرها

هیأتی به مسؤولیت مولانا امین الله ازروال تأسیس شده است. این دارالعلوم نیز در وزارت معارف ثبت 

( صنف ترتیب گردیده که از ۱۸شد. نصاب تعلیمی دارالعلوم امام ابویوسف برای )باو راجستر می

باشد و از صنف پنجم الی چهاردهم طلاب دارالعلوم به شکل ناظره می مصنف اول الی چهار

 گیرند.های درسی را فرا میکتاب

و  ها، حفظبکتا ( طالب از طبقة ذکور در سه شعبة۱۰۰د )در دارالعلوم امام ابویوسف به تعدا

( دوره فارغ داده است و ۱( شاگرد را در )۱۰ه تا کنون به تعداد )خوانند. این مدرسمی سناظره در

 آن در لیلیة مدرسه سکونت دارند. تن از شاگردان (۱۱۰حدود )

دارالعلوم که در ادامه به تفصیل بیان گردیده از مدیریت مدرسه گرفته شده است  تعلیمی نصاب

 2باشد.ش ناظره و کتب میکه شامل دو بخ
 

 نصاب اجمالی ناظره -بخش اول

 نصاب اجمالی ناظرة دارالعلوم امام ابویوسف ننگرهار (۱۱) جدول

 د ناظری اجمالی نصاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 هـ ش از مدیریت مدرسة احیاء العلوم گرفته شده است.۶۴/۷/۸۳۸۷این نصاب به تاریخ  -1

 گرفته شده است. امام ابویوسف العلومدارهـ ش از مدیریت ۲/۱/۸۳۸۷این نصاب به تاریخ  -2
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 لومړی مستوی

 مالحظات پوری -۱۱-۶عمر مقرره اندازه مضامین شمیر

  // مکمله نورانی قاعده ۱

 محفوظات ۲

شپږکلیمی، آمنت بالله، د 

 نځ ذده کړه، شللمو

 ابتدایی دوعاکانی

//  

 دوهمی مستوی

 مالحظات کالوپوری ۱-۱۳ مقرره اندازه مضامین شمیر

 ناظره قرآنکریم    ۱
لومړی پاری نه، دریمی 

 پاری پوری
  

 محفوظات ۲

دلومړی مستوی د 

محفوظاتو ژباړه، لس 

 دوعا ګانی

  

   ژباړهدکوهری  اسالمی اداب     ۳

 دریمی مستوی

 مالحظات کالوپوری ۱۳-۱ مقرره اندازه مضامین شمیر

 ناظره ۱
 ۱۱ -دریمی پاری نه  ۳

 پاری پوری
  

 فقه ۲
داوداسه، غسل  او لمانځه  

 احکام
  

 سیرت ۳
( مختصر سوالونه او ۱۵)

 جوابونه
  

 حفظ ۴
د وروستی پاری وروستی 

 لس سورتونه
  

 څلورمی مستوی

 مالحظات کالوپوری ۱۳-۸ مقرره اندازه مضامین شمیر
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 ناظره ۱
 ۳۵ -پاری نه  ۱۱

 دیرشمی پاری پوری
  

   دروژی احکام فقه ۲

 عقیده ۳
د مکتب څلورم صنف د 

 عقیدی برخه
  

 حفظ ۴
دوروستی پاری وروستی 

 نور شل سورتونه
  

 (۲۲ضمیمة ) گرفته شده از مدیریت دارالعلوم امام ابویوسف ننگرهار.

 

 فنصاب تعلیمی صنو -بخش دوم

 نصاب دورة متوسطۀ دارالعلوم امام ابویوسف ننگرهار (۱۲جدول )

 بسم الله الرحمن الرحیم
 منهج مدرسة الامام ابی یوسف للتعلیم العالی

 : الفصل الخامسالفصل التمهیدی

 ۱۳۳۱ –تعدیل 

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات الحصص

  6    القرآن الکریم 1

  2  مفتی شفیع جوامع الکلم الحدیث 2

  3   شروط الصلاة الفقه 3

  4   العربیة لنا اللغة العربیة 4

  3  اصلاحی د ژوندانه آداب علم الاجتماع 5

  5  جرتهاولی علم النحو النحو 6

  5  // علم الصرف الصرف 7
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 تعلیم الاسلام العقیدة 8
یت مفتی کفا

 الله
 3  

  3   مفیدالطالبین الادب العربی 9

  3   منهج ا لوزارة الریاضیات 01

00 
العلوم 

 الاجتماعیة
  2   منهج ا لوزارة

  3   منهج ا لوزارة لغة بشتو 01

  42    مجموع الحصص

 الدرجة الأولی: الفصل السادس

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات الحصص

 القرآن الکریم 1
فظ القرآن الکریم ح

 والتجوید
 

 

 الجزء الاخیر
4  

  3  ازره وال سل حدیث الحدیث 2

  2  الندوی سیرت خاتم النبیین السیرة النبویة 3

  3   متن الفقه الاکبر العقیدة 4

  5  الندوی الفقه المیسر الفقه 5

  6   نحو میر النحو 6

 الصرف 7
میزان  صرف بهایی/

 الصرف
  6  

  3   تیسیرالمنطق المنطق ۸

  5 الجزءالاول  العربیة بین یدیک اللغة العربیة ۳

  1   منهج ا لوزارة جغرافیا ۱۱



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

73 

  2   منهج ا لوزارة ریاضیات ۱۱

  2   منهج ا لوزارة لغة بشتو ۱۲

  21    مجموع الحصص

 : الفصل السابعالدرجة الثانیة

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 قررالم
 الملاحظات الحصص

  الترجمة والتفسیر القرآن الکریم 1
خمسة 

 أجزاء
4  

  4 منتخبات النووی ریاض الصالحین الحدیث 2

  6  القدوری مختصر القدوری الفقه 3

 النحو 4
شرح  / هدایة النحو

 مائة عامل
  7 

ترکیب 

 باید وشی

 الصرف 5
علم  /ارشادالصرف

 الصیغة
  7  

  5 الجزء الثانی  العربیة بین یدیک اللغة العربیة 6

  3   نفحة العرب الأدب العربی 7

  2   مجموعه منطق المنطق 8

  0   منهج ا لوزارة ریاضیات 9

  0   منهج ا لوزارة لغة بشتو 01

  21    مجموع الحصص

 : الفصل الثامنالدرجة الثالثة

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات حصصال

  2 عشرة اجزاء  الترجمة والتفسیر القرآن الکریم 1
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  4  النیموی آثار السنن الحدیث 2

  5  النسفی کنزالدقائق الفقه 3

  3   أبوالمنتهی العقیدة 2

  6  ابن حاجب الکافیه النحو 5

 الصرف 6
 /مراح الارواح

 قوانین زرادی
  6  

 الادب العربی 7
صور من حیاة 

 حابةالص
  3  

  العربیة بین یدیک اللغة العربیة 8
الجزء 

 الثالث
5  

  1   العلوم یمباد اصول الفقه 9

  3   مرقاة العلوم المنطق 01

  2   منهج ا لوزارة لغة بشتو 00

  21    مجموع الحصص

 : الفصل التاسعبعةالدرجة الرا

  الترجمة والتفسیر القرآن الکریم 1
ة عشر سخم

 جزء
5  

 اصول الحدیث 2
تیسیرمصطلح 

 الحدیث
  3  

  5  صدرالشریعة شرح الوقایة الفقه 3

  6   نحوالکافی النحو 4

  1  خاصیات فصول اکبری الصرف 5

  5   اصول الشاشی اصول الفقه 6
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  1   متن الطحاوی العقیدة 7

  2   التاریخ الاسلامی التاریخ 8

  5   شرح التهذیب المنطق 9

 العربی الادب 10
مقامات و مختارات 

 من الادب العربی
  2  

  3   دروس البلاغة البلاغة 11
  21    مجموع الحصص

 الفصل العاشر: الدرجة الخامسة

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات الحصص

 ابن جزی کتاب التسهیل التفسیر 1
خمسة 

 اجزاء
4  

  5 الصلاة مرغینانیال الهدایة الفقه 2

  5 المعرب ملاجامی شرح الجامی النحو 3

  5 المبنی ملاجامی شرح الجامی النحو 4

  6  ملاجیون نورالانوار اصول الفقه 5

  5  الخطیب تلخیص المفتاح البلاغة 6

  4   شرح القطبی المنطق 7

 علوم القرآن 8
مباحث فی علوم 

 القران
  3  مناع القطان

  3   السراجیة الفرائض 9

  1   دیوان الحماسة الادب العربی 01

  21    مجموع الحصص
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: الفصل الحادی عشرالدرجة السادسة  

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات الحصص

  تفسیر الجلالین التفسیر 1
خمسة 

 اجزاء
5  

  6 النکاح المرغینانی الهدایة الفقه 2

  هدایة الحکمة سفةالفل 3
مبادی 

 الفلسفة
4  

  5   الحسامی اصول الفقه 4

 تاریخ التشریع 5
/ تاریخ التشریع

 الانصاف
  3  

  5 الفن الاول التفتازانی مختصر المعانی البلاغة 6

  5   سلم العلوم المنطق 7

  5  التفتازانی شرح العقائد العقیدة 8

  2   شرح ابن عقیل النحو 9

  21    لحصصمجموع ا

: الفصل الثانی عشرالدرجة السابعة  

 المؤلف الکتاب المقرر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات الحصص

 التفسیر 1
/ تفسیر البیضاوی

 المدارك
  6  

  6 المجلدالاول  مشکاة المصابیح الحدیث 2

  5 المجلدالثانی  مشکاة المصابیح الحدیث 3
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  6 البیوع ینانیالمرغ الهدایة الفقه 4

  6 الشفعة غینانیالمر ایةالهد الفقه 5

  5   مسلم الثبوت اصول الفقه 7

  مختصر المعانی البلاغة 8
الفن الثانی 

 والثالث
6  

  2  ابن حجر شرح نخبة الفکر علوم الحدیث 9

  21    مجموع الحصص

: الفصل الثالث عشرالدرجة الثامنة  

 المؤلف رالکتاب المقر المادة الرقم
المنهج 

 المقرر
 الملاحظات الحصص

  5 ثلاثة اجزاء  ابن کثیر التفسیر 1

  5   صحیح مسلم الحدیث 2

  6 المجلدالاول  سنن الترمذی // 3

4 // 
مع  سنن الترمذی

 الشما ئل
  6 المجلدالثانی 

  6 المجلدالاول  سنن ابی داود // 5

  3   موطا مالک // 6

  3   موطا محمد // 7

 القواعدالفقهیة 8
القواعد الفقهیة مع 

 الشرح الموجز
  3  

  1   الواضح مناهج المحدثین 9

 علوم الحدیث 10
علم التخریج 

 والجرح وا لتعدیل
  1  
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 منهج البحث 00
کیف تکتب بحثا او 

 رسالة
  1  

  21    مجموع الحصص

: الفصل الرابع عشرالدرجة التاسعة  

  8 المجلدالاول  صحیح البخاری لحدیثا ۱

  8 المجلدالثانی  صحیح البخاری // 1

  6 المجلدالثانی  سنن ابی داود // 3

  6   شرح معانی الاثار // 4

  4   سنن النسائی // 5

  4   سنن ابن ماجة // 6

 قواعدالافتاء 7
شرح عقود رسم 

 المفتی
  2  

  1  الذهبی التفسیر والمفسرون مناهج المفسرین 8

 التزکیة 01
المستخلص فی 

 تزکیة الانفس
  2 

دتصوف 

 مبادی

  21    الحصص مجموع

 (۲۱) ضمیمة گرفته شده از مدیریت دارالعلوم امام ابویوسف ننگرهار.

 

 . نصاب مدرسۀ شاه ولی الله دهلوی هرات۳ .۲. ۲. ۷

خصوصی ام مدارسة دینی نموده دارس دینی خصوصی که نگارنده از آن بازدیدیکی دیگر از م

هـ ش در شهر هرات تأسیس شده و در حال حاضر تعداد ۱۱۷۴در سال که  استشاه ولی الله دهلوی 

( شاگرد از طبقه اناث از صنف چهارم الی صنف دوازدهم در آن ۲۱۵( شاگرد از طبقة ذکور و )۱۵۱)

طبقة اناث را  ( شاگرد از۹۷( شاگرد از طبقة ذکور و )۹۷اند و تا حال )به فراگیری علوم دینی مصروف
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از صنف دوازدهم فارغ داده است. این مدرسة خصوصی یکی از مدارس راجستر شده در وزارت 

 1باشد:معارف بوده و نصاب تعلیمی آن حسب آتی می

 

 صنف چهارم:

 (۱ تعلیم اللغةعربی ) -۱

 عقاید )ایمان و آداب( -۲

 فقه )ایمان و آداب( -۱

 تجوید )تجوید اعجاز( -۸

 ینیات دولتی برای صنف چهارم(دینیات )د -۵

 کریم برای صنف چهارم(کریم )آموزش قرآنقرآن -۱

 دری )دری تعلیمات عمومی برای صنف چهارم(  -۷

 پشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف چهارم( -۴

 اجتماعی )اجتماعیات تعلیمات عمومی برای صنف چهارم( -۹

 رم(ریاضی )ریاضی تعلیمات عمومی برای صنف چها -۱۰

 خط )کتاب آموزش خط تعلیمات عمومی برای صنف چهارم( -۱۱

 سپورت -۱۲

 

 م:پنجصنف 

 (۲ ةتعلیم اللغعربی ) -۱
 عقاید )تعلیم الاسلام( -۲

 فقه )تعلیم الاسلام( -۱

 تجوید )تجوید آسان( -۸

 دینیات )دینیات دولتی برای صنف پنجم( -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 شاه ولی الله دهلوی هراتهـ ش از مدیریت مدرسة ۸/۱/۸۳۸۷صاب به تاریخ معلومات به شمول ن این -1

 گرفته شده است.
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 کریم برای صنف پنجم(کریم )آموزش قرآنقرآن -۱

 دری )دری تعلیمات عمومی برای صنف چهارم( -۷

 پشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف پنجم( -۴

 اجتماعی )اجتماعیات تعلیمات عمومی برای صنف پنجم( -۹

 ریاضی )ریاضی تعلیمات عمومی برای صنف پنجم( -۱۰

 خط )کتاب آموزش خط تعلیمات عمومی برای صنف پنجم( -۱۱

 سپورت -۱۲

 

 م:ششصنف 

 حو )دستور آسان(ن -۱

 صرف )صرف بهایی( -۲

 (۸و ۱ تعلیم اللغةعربی ) -۱

 عقاید )چپتر( -۸

 فقه )فقه میسر نیمة اول( -۵

 (هدایة المستفیدتجوید ) -۱

 دینیات )دینیات دولتی برای صنف ششم( -۷

 کریم برای صنف ششم(کریم )آموزش قرآنقرآن -۴

 دری )دری تعلیمات عمومی برای صنف ششم( -۹

 پشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف ششم( -۱۰

 اجتماعی )اجتماعیات تعلیمات عمومی برای صنف ششم( -۱۱

 ریاضی )ریاضی تعلیمات عمومی برای صنف ششم( -۱۲

 خط )کتاب آموزش خط تعلیمات عمومی برای صنف ششم( -۱۱

 سپورت -۱۸

 

 م:هفتصنف 

 نحو )نحو میر( -۱
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 صرف )میزان الصرف( -۲

 (۲ عربیة بین یدیکالعربی ) -۱

 (فقه اکبرعقاید ) -۸

 (دومفقه )فقه میسر نیمة  -۵

 م(هفتکریم برای صنف کریم )آموزش قرآنقرآن -۱

 (هفتمدری )دری تعلیمات عمومی برای صنف  -۷

 (هفتمپشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف  -۴

 (تاریخ و جغرافیهاجتماعی ) -۹

 ای صنف هفتم(ریاضی )ریاضی تعلیمات عمومی بر -۱۰

 سپورت -۱۱

 آداب )آداب شرعی( -۱۲

 ساینس )چپتر ساینس برای صنف هفتم( -۱۱

 انگلیسی )انگلیسی برای صنف هفتم( -۱۸

 

 م:هشتصنف 

 فارسی( -اصول حدیث )مصطلح الحدیث  -۱

 کریم(ترجمه )جزء اول تا سوم قرآن -۲

 نیمة اول( هدایة النحونحو ) -۱

 (زنجانیصرف ) -۸

 (۲ لعربیة بین یدیکاعربی ) -۵

 (ارکان ایمانعقاید ) -۱

 (مختصر القدوری نیمة اولفقه ) -۷

 م(هشتدری )دری تعلیمات عمومی برای صنف  -۴

 تم(هشپشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف  -۹

 اجتماعی )تاریخ و جغرافیه( -۱۰

 ریاضی )ریاضی تعلیمات عمومی برای صنف هشتم( -۱۱
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 سپورت -۱۲

 (یدة آدابآداب )گز -۱۱

 تم(ساینس )چپتر ساینس برای صنف هش -۱۸

 تم(انگلیسی )انگلیسی برای صنف هش -۱۵

 

 م:نهصنف 

 (دروس البلاغةبلاغت ) -۱

 منطق )ایساغوجی( -۲

 اصول فقه )اصول شاشی نیمة اول( -۱

 جلد اول( مشکوةحدیث ) -۸

 کریم(ترجمه )جزء چهارم تا دهم قرآن -۵

 دوم(نیمة  هدایة النحونحو ) -۱

 (علم الصیغةصرف ) -۷

 (۱ العربیة بین یدیکعربی ) -۴

 (حصون حمیدیةعقاید ) -۹

 فقه )مختصر القدوری نیمة دوم( -۱۰

 دری )دری تعلیمات عمومی برای صنف نهم( -۱۱

 پشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف نهم( -۱۲

 اجتماعی )تاریخ و جغرافیه( -۱۱

 رای صنف نهم(ریاضی )ریاضی تعلیمات عمومی ب -۱۸

 سپورت -۱۵

 ساینس )چپتر ساینس برای صنف نهم( -۱۱

 انگلیسی )انگلیسی برای صنف نهم( -۱۷

 

 م:دهصنف 

 تاریخ تشریع )تاریخ تشریع ثقافت( -۱
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 جزء اول( ۵تفسیر )صفوة التفاسیر  -۲

 میراث )چپتر( -۱

 بلاغت )تلخیص نیمة اول( -۸

 منطق )مرقات( -۵

 یمة دوم(اصول فقه )اصول شاشی ن -۱

 جلد دوم( مشکوةحدیث ) -۷

 اصول حدیث )مصطلح الحدیث عربی( -۴

 نحو )کافیه نیمة اول( -۹

 عقاید )شرح عقاید اهل سنت( -۱۰

 نکاح( -فقه )کنز  -۱۱

 هم(ددری )دری تعلیمات عمومی برای صنف  -۱۲

 هم(دپشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف  -۱۱

 اجتماعی )تاریخ و جغرافیه( -۱۸

 هم(دساینس )چپتر ساینس برای صنف  -۱۵

 هم(دانگلیسی )انگلیسی برای صنف  -۱۱

 

 م:یازدهصنف 

 ها و اندرزها(سیرت )درس -۱

 تاریخ تشریع )نیمة اول از علی سایس( -۲

 تفسیر )جلالین جلد اول( -۱

 میراث )سراجی( -۸

 بلاغت )تلخیص نیمة دوم( -۵

 (منطق صوریمنطق ) -۱

 (انوار نیمة اولنور الاصول فقه ) -۷

 (سومجلد  مشکوةحدیث ) -۴

 (نیمة دوم نحو )کافیه -۹
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 (بیع -فقه )کنز  -۱۰

 هم(یازددری )دری تعلیمات عمومی برای صنف  -۱۱

 هم(یازدپشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف  -۱۲

 اجتماعی )تاریخ و جغرافیه( -۱۱

 هم(یازدساینس )چپتر ساینس برای صنف  -۱۸

 هم(یازدانگلیسی برای صنف انگلیسی ) -۱۵

 

 م:دوازدهصنف 

 اصول تفسیر )فوز الکبیر( -۱

 سیرت )نبی رحمت( -۲

 تاریخ تشریع )نیمة اخیر از علی سایس( -۱

 تفسیر )جلالین جلد دوم( -۸

 میراث )شریفیه( -۵

 بیان( -بلاغت )مختصر المعانی  -۱

 منطق )تیسیر المنطق( -۷

 (اصول فقه )نور الانوار نیمة دوم -۴

 جلد چهارم( مشکوةحدیث ) -۹

 نحو )شرح جامی بخش اول( -۱۰

 نکاح( -فقه )هدایه  -۱۱

 دری )دری تعلیمات عمومی برای صنف دوازدهم( -۱۲

 پشتو )پشتو تعلیمات عمومی برای صنف دوازدهم( -۱۱

 اجتماعی )تاریخ و جغرافیه( -۱۸

 ساینس )چپتر ساینس برای صنف دوازدهم( -۱۵

 (۲۸ضمیمة ) لیسی برای صنف دوازدهم(انگلیسی )انگ -۱۱
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 های نصاب مدارس دینی خصوصیگیویژ .۳. ۲. ۷

طوری که در قسمت نصاب مدارس دینی خصوصی برگرفته شده از مدارس مختلف مشاهده 

 فکر و اندیشةای تا مدرسة دیگر بر اساس طرز از مدرسه نمودیم، نصاب مدارس دینی خصوصی

اش به مکتب و مذهبی ا وابستگیو ی ه دیدگاه فقهی مشخصمؤسس هر مدرسه و انتساب وی ب

های مدارس دینی خصوصی گیتوان به حیث ویژ، و عموماً مسایل زیر را میکندفرق می خصوص، به

 برشمرد:

 های مختلفواد درسی بر اساس انتساب به دیدگاه. تفاوت م۱ .۳. ۲. ۷

بودن این مدارس بر اساس وابسته های نصاب مدارس دینی خصوصی آن است کهیکی از ویژگی

های درسی جداگانه دارند. از این رهگذر مدارس دینی نصاب ،هاانگذاران آن به یکی از دیدگاهبنی

باشند: )نصاب مدارس دینی حنفی، نصاب متفاوت می عموماً دارای دو کنونی کشور ما خصوصی

باشد، رس دینی خصوصی می(. این پدیده خاص مدامنسوب به مذهب جعفری دینی نصاب مدارس

 باشند که آن هم بر اساسنصاب تعلیمی میچرا که مدارس دینی دولتی افغانستان همه دارای یک 

اما طوری که در مبحث قبلی  شده است. ترتیبباشد مذهب حنفی که مذهب عموم مردم افغانستان می

مدارس اهل تشیع نیز ریاست عمومی نصاب تعلیمی وزارت معارف برای گفته شد در این اواخر 

های نزدیک به معرض تطبیق قرار خواهد نصابی را بر اساس فقه جعفری ترتیب داده است که در آینده

 گرفت.

 ای بودن نصابسلیقه. ۲ .۳. ۲. ۷

های که قاعده و قانون حاکم باشد، سلیقهخصوصی بیش از این نصاب مدارس دینی بیشتر در

های متمادی تعداد کثیری از فرزندان مشکل رفع نشود تا سال نای و اگر دارد،در آن نقش  مؤسسان

 گردد.های شان ضایع شده و یا معطل میکشور به این مدارس سرازیر شده وقت، استعداد و انرژی

 سازند همه جانبه و سازنده نیست.چرا که تعداد زیادی از این مدارس معیاری نبوده و نصابی را که می

را زیر پوشش خود قرار دهد  دینی مدارس ایجاد چتری که بتواند تمام دولت ازبنابراین اگر 

اقدام نموده و برای عاجز است، باید علما و دانشمندان مصروف در مدارس دینی خود به این کار 

ت مستمر طرف نصاب مدارس به صورتا از یک ،هایی معتبر و معتمد ایجاد نمایندمدارس خود پوشش
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های افراد جلو سلیقهشک و جامد فعلی بیرون آید، و از جانب دیگر خ بازنگری شده و از حالت

 گردد. اتره و نصاب مدارس تابع قانون و مقربضاعت گرفته شدکم

شاید تجربة علمای پاکستان در این راستا، تجربة خوبی باشد؛ در پاکستان علمای هر فرقه برای 

اند که بر تمام مدارس مربوط به همان هساخت ربوط و منسوب به مکتب و فرقة خود نهادیمدارس م

 1باشد:مدارس دینی پاکستان قرار آتی می نهادهای به طور مثال فرقه نظارت دارد.

 کنندة مدارس دینی پاکستاننهادهای اداره (۱۳) جدول

 )منصور( رابطة المدارس الإسلامیة ۵ پاکستان )دیوبندی حنفی( وفاق المدارس العربیة ۱

 (۱۹۷۹وفاقون کا مجوزه مشترکه نصاب ) ۱ س پاکستان )بریلوی حنفی(تنظیم المدار ۲

 ورستی، اسلام آبادعلامه اقبال اوپن یونی ۷ )اهل حدیث( وفاق المدارس السلفیة ۱

 مجوزه مادل دینی مدارس ۴ پاکستان وفاق المدارس شیعة ۸

 (۲۵) ضمیمة .۱۴۴دینی مدارس می تعلیم: ص

 

اندرکاران هر مدرسه مطابق با ای باقی مانده و دسته تا به حال سلیقهاین قضیدر افغانستان اما 

 .سازندود برای آن نصاب تعلیمی میزوق و سلیقة خ

 مشکلات نصاب مدارس دینی خصوصی .۴. ۲. ۷

در بحث مشکلات نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی توضیح دادیم که این نصاب عمدتاً از دو 

ناسب میان سویة طلاب و مضامین، عدم هماهنگی با روح عصر( این دو برد )عدم تنوع مشکل رنج می

باشد، علاوه بر آن نصاب مشکل تا اندازة زیادی در بخش نصاب مدارس دینی خصوصی نیز مطرح می

در ادامه به آن اشاره کند که مدارس دینی خصوصی با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می

 کنیم.می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

: اسلام آباد، سوم. چاپ دینی مدارس می تعلیم: كیفیت، مسائل، امکانات(. م۶۴۴۵. )سلیم منصور، خالد -1

 .۳۱۱ص. انستیتیوت آف پالیسی استدیز
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 یستم بازنگری و نوآورینبود س. ۱ .۴. ۲. ۷

از بدو تأسیس تا کنون به در مورد نصاب مدارس دینی دولتی طوری که قبلًا به تفصیل بحث شد 

وجود دارد، اما مدارس دینی  د، هرچند در آن مورد نیز ملاحظات جدیشوبازنگری می شکل مستمر

ابق ذورق و سلیقة ندارند و هر مدرسه مطکار منظمی خصوصی کشور در این مورد سیستم و راه

 باشد.مؤسس آن در نصاب تعلیمی خود شاهد تغییر و تبدیل مضامین می

طبیعی است که این مشکل در تمام مدارس دینی به صورت یکسان نیست، بلکه تعدادی از 

مدارس دینی خصوصی مثلاً مدارس اهل تشیع در این مورد با استفاده از تجارب مدارس ایران در 

باشند. و تعدادی از مدارس اهل سنت نیز نصاب تعلیمی ب تعلیمی خود فعال میقسمت بازنگری نصا

کنند، اما سیستم قبول شده و دقیقی که همه و یا تعداد زیادی از مدارس خود را همیشه بازنگری می

 وجود ندارد.و آن را تطبیق نمایند  باشند منددینی خصوصی به آن باور

 ۀ مدرسان موجود. تنظیم نصاب مطابق سوی۲ .۴. ۲. ۷

 ،یکی دیگر از مشکلات بزرگ تعداد زیادی از مدارس دینی خصوصی در قسمت نصاب تعلیمی

با سویة استادانی است که مدرسه آنان را در اختیار  ،برابر کردن نصاب و حتی انتخاب کتب نصاب

قصبات  دارد. هرچند این مشکل عام نیست ولی تعداد زیادی از مدارس دینی خصوصی که در قرا و

 باشند.فعالیت دارند به این مشکل گرفتار می

متأسفانه انگیزة ایجاد مدارس دینی خصوصی در حال حاضر در کشور ما تنها ادای مسؤولیت 

شود که سبب اصلی ایجاد مدارس کسب رزق و روزی و به دست نیست، بلکه در مواردی دیده می

جود دارد که در یک قریة کوچک چندین مدرسه و الا چه ضرورتی و ؛باشدآوردن نام و نشان هم می

اکثراً کوشش  روز برابر نباشند. در چنین حالتی ایجاد شود و هیچ یک از آنها با معیارهای تعلیمی

ای ترتیب شود که مدرسان موجود و در دسترس بتوانند آنها را گونهشود تا نصاب تعلیمی بهمی

درسه م ،های خوده هدف تکرار و پخته کردن درس. حتی در مواردی مؤسس مدرسه بتدریس نمایند

از طریق تکرار بر طلاب پخته مضامینی را که خود قبلاً خوانده است  کند و به ترتیبرا ایجاد می

و زمانی که یک  ،کنند یا خیرکه از تدریس او طلاب استفاده مید، بدون درنظر داشت ایننمایمی

که مدرس جدید د و لو اینکنمی ارذواگ مدرسی دیگر پخته کرد، آن را به به اصطلاح کتاب را

 صلاحیت تدریس آن کتاب را نداشته باشد.
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 . وضعیت تعلیمی مدارس دینی۳

اً در دیگری که عموم هایم از خصوصی و دولتی به تبع چالشاعوضعیت تعلیمی مدارس دینی 

که در ادامه به خاطر واضح  کندمتعددی دست و پنجه نرم می هایما وجود دارد، با چالش جامعة

 کنیم:وار ذکر میترین موارد را به صورت نکتهشدن هر چه بیشتر موضوع عمده

 های تعلیمی مدارس دینیترین چالش. عمده۱. ۳

 . ضعف ارتباط تعلیم به اهداف مورد نظر۱. ۱. ۳

مورد نظر تعلیم به اهداف  ضعف ارتباط ،دینی عمدة وضعیت تعلیمی مدارس هاییکی از چالش

مسلم  شود.آن است که در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی کشور از جمله مدارس دینی مشاهده می

ترین نیازهای فرد و جامعه نگریسته و در پشت ها به تعلیم و تعلم به حیث یکی از اساسیاست که انسان

وزش اهداف مورد نظر آن اگر از تعلیم و آم بناءً ؛کننداین نیاز اهداف و مقاصد بزرگی را جستجو می

به همین دلیل پیامبر اکرم  به هدر رفته است.وقت آموزگاران و طلاب علم  نیاید، در حقیقت به دست

 فرمایند:می از علم غیرنافع به الله تعالی پناه برده و وسلمعلیهاللهصلی

 ۱«.الل َّهُم َّ إِن ِى أَّعُوذُ بِکَّ مِنْ عِْلمٍ لاَّ یَّنْفَّعُ»
 برم(.علمی که نفعی در پی نداشته باشد به تو پناه می)یا الله از 

تواند آن را در زندگی ترین اعمالی است که یک انسان میفراگیری علوم شرعی یکی از مقدس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .777ص، قاهرة: دار ابن حزم. حیح مسلم. چاپ اولهـ ق(. ص۸۰۳۴م ۶۴۸۴نیشاپوری، مسلم بن حجاج. ) -1
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، به همین دلیل اجر و پاداش زیادی بر آموزگار و طالب علوم دینی وعده داده شده خود انجام دهد

 فرمایند:مورد میاست، چنانچه رسول معظم اسلام در این 

یُصَّل ُونَّ عَّلَّى لحَّت َّى الْحُوت  و إن َّ الل َّهَّ وَّمَّلَّائِکَّتَّهُ وَّأَّْهلَّ الس َّمَّوَّاتِ وَّالْأَّرِْضینَّ حَّت َّى الن َّمْلَِّة فِی جُحْرِهَّا»
 ۱«.مُعَّل ِمِ الن َّاسِ الْخَّیْرَّ

برای  ،و حتی ماهی اشها و زمین حتی مورچه در لانهآیینه الله تعالی و فرشتگان و اهل آسمان)هر

 فرستند(.دهد درود میمردم خیر را تعلیم می موزگاری که بهآ

 فرمایند:در حدیثی دیگر می

 ۲«.بِهِ عِلْمًا سَّه َّلَّ الل َّهُ لَّهُ طَّرِیقًا ِإلَّى الْجَّن َّةِ لتمسُمَّنْ سَّلَّکَّ طَّرِیقًا یَّ»
ت را در برابرش هموار ه جن)کسی که راه کسب علم را در پیش گیرد، الله تعالی راه رسیدن ب

 د(.سازمی

است که ما به خاطر پرهیز از اطالة کلام از آوردن احادیث  در این مورد احادیث زیادی وارد شده

 کنیم.بیشتر خودداری می

همه به تحصیل علم تشویق و ترغیب نموده و اهل علم را ستوده ه دین مبین اسلام اینکاینسبب 

نجامد و عملی ست، بنابراین اگر علم به معرفت نیا و مقدمة عملرف است، این است که علم وسیلة مع

، اما هیچ هدفی انده شده و مال به مصرف رسیدهرا در پی نداشته باشد، وقت ضایع گردیده، کتاب خو

 طوری که ،به همین دلیل شاگردان اولیة مدرسة اسلام علم را چنین فهمیده بودند .است نیامدهبه دست 

 :گویدعنه در این مورد میاللهود رضیعبدالله بن مسع

 ۳.«کَّانَّ الر َّجُلُ مِن َّا ِإذَّا تَّعَّل َّمَّ عَّْشرَّ آیَّاتٍ، لَّمْ یُجَّاوِْزهُن َّ حَّت َّى یَّعْلَّمَّ مَّعَّانِیَّهُن َّ وَّالْعَّمَّلَّ بِهِن َّ»
گرفت و به آنها را یاد نمیآنها  ، تا معانیآموختمیده آیه را یکی از ما  وقتی )چنین بود که

 کرد(.نمود به آیات دیگر مراجمه نمیل نمیعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ترمذی، محمد بن عیسی. )ب ت(. سنن الترمذی. چاپ اول -1

 .۲۴۵ص

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ترمذی، محمد بن عیسی. )ب ت(. سنن الترمذی. چاپ اول -2

 .۵۸۲ص

تحقیق دكتور عبد الله بن عبد المحسن  .تفسیر الطبری = جامع البیانم(. ۶۴۴۸. )طبری، محمد بن جریر -3

 .۷۰ص ،۸ج .مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر. چاپ اول، التركی
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 گوید:امام شاطبی در این مورد می

 ۱«.تَّعَّالَّى کُل ُ عِلْمٍ شَّرْعِی ٍ فَّطَّلَّبُ الش َّارِعِ لَّهُ إِن َّمَّا یَّکُونُ ]مِنْ[ حَّیُْث هُوَّ وَّسِیلَّةٌ ِإلَّى الت َّعَّب ُدِ بِهِ لِل َّهِ»
است، به این جهت است که آن علم وسیلة )هر علم شرعی که شارع آموختن آن را طلب نموده 

 شود(.عبادت پروردگار می

 ضمن شرح حدیث معروف: «تحفة الأحوذی»علامه مبارکپوری در کتاب معروف خویش 

اهُ، وَّعَّنْ لَّا تَّزُولُ قَّدَّمُ ابْنِ آدَّمَّ یَّوْمَّ القِیَّامَِّة مِنْ عِنْدِ رَّب ِِه حَّت َّى یُْسأَّلَّ عَّنْ خَّْمسٍ: عَّنْ عُمُرِِه فِیمَّ أَّفْنَّ»
   ۲«.شَّبَّابِهِ فِیمَّ أَّْبلَّاهُ، وَّمَّاِلهِ مِنْ أَّْینَّ اکْتَّسَّبَّهُ وَّفِیمَّ أَّْنفَّقَّهُ، وَّمَّاذَّا عَّمِلَّ فِیمَّا عَّلِمَّ

آن را  که از عمرش پرسیده شود تا خورداز جا تکان نمیهای بنده ای گامدر روز قیامت تا لحظه)

و از مالش که از کدام راه  در چه راهی آن را صرف نمودهاش که جوانیدر کدام راه فنا نموده و از 

که چه اعمالی را مطابق علمش انجام داده اینکدام راه صرفش نموده و از  دردست آورده و ه آن را ب

 است(.

 نویسد:میوی 

لِأَّن َّهَّا  هِ مَّاذَّا عَّمِلَّ بِهِمللْ وَّعَّنْ عحَّیْثُ لَّمْ یَّقُوَّقَّالَّ الط ِیبِی ُ إِن َّمَّا غَّی َّرَّ الس ُؤَّالَّ فِی الْخَّصْلَّةِ الْخَّاِمسَّةِ »
 3«.أَّهَّم ُ شَّیْءٍ وَّأَّوْلَّاهُ وَّفِیهِ إِیذَّانٌ بِأَّن َّ الْعِلْمَّ مُقَّد ِمَّةُ الْعَّمَّلِ وهو لا تعتد بِهِ لَّوْلَّا الْعَّمَّلُ

وسلم در ویژگی پنجم شیوة سؤال خویش را تغییر علیهالله)و طیبی گفته است رسول الله صلی

ترین ویژگی است و در زیرا این مورد مهم« و از علمش که با آن چه کرده است»و نفرمودند:  داده

باشد و اگر علم عملی را در پی نداشته می شیوة بیان آن اشاره به این نکته است که علم مقدمة عمل

 آید(.باشد ارزشی به حساب نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ابوعبید مشهور بن حسن آل سلمان.  تحقیق الموافقات.هـ ق(. 0207م 0997شاطبی، ابراهیم بن موسی. ) -1

 .78ص ۸ج ن.چاپ اول، دار ابن عفا

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ترمذی، محمد بن عیسی. )ب ت(. سنن الترمذی. چاپ اول -2

 .747ص

. مکتبة حقانیه: پیشاور .تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی. )ب ت(. محمد بن عبدالرحمن، مباركپوری -3

 .۱۵، ص۷ج
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 های عصر حاضرتوجهی به خواسته. بی۲. ۱. ۳

ما اعم از دولتی و خصوصی به  کشور وضاحت در سیستم آموزشی مدارس دینی به این چالش

کنیم با عصری که صحابه، ائمه و علمای سلف ما در رسد. عصری که ما در آن زندگی میمشاهده می

کردند متفاوت است. و حتی با عصری که علمای یک قرن پیش در آن زندگی می بردندسر میهآن ب

آن است که باید هماهنگی تام  های موفقیت،کی از شرطوزشی هر علم و فن یدر سیستم و نظام آم

میان نظام آموزشی و شرایط حاکم بر جامعه وجود داشته باشد. امروزه در عصر انفجار اطلاعات و 

خصوصیات عصر حاضر  در آموزش علوم دینی طرفباید از یکهمگانی شدن وسایل ارتباط جمعی 

. باشد و از جانب دیگر باید آموزش علوم دینی در تمام دنیا هماهنگ ته شودکامل در نظر گرف طور به

کردند، مثلًا در زمان خلافت ابوبکر علمای ما در گذشته این مسایل را به شکل بسیار دقیق رعایت می

کریم در یک مصحف، چیزی که در زمان رسول الله آوری قرآنعنه جمعاللهصدیق رضی

عنه، اللهمان رضیکریم به یک لهجه در زمان خلافت عثجود نداشت، کتابت قرآنوسلم وعلیهاللهصلی

وسلم در زمان تابعین و تدوین احادیث در عصر تبع تابعین، علیهاللهآوری احادیث پیامبر صلیجمع

ترتیب و تدوین قواعد زبان عربی، علم تجوید، اصول فقه، علوم القرآن، علوم الحدیث و غیره در 

است که در گذشته علمای امت اسلامی به در نظر داشت روح  بیانگر آنهای بعدی همه و همه زمانه

توجهی در در آموزش علوم دینی توجه جدی داشتند، اما از مدتی به این سو نوعی بی ،عصر و زمانه

 و تقلید کورکورانه را به امری شایع و حتی مستحسن هاین عرصه بر تمام عالم اسلامی سایه افگند

بریم باید تعلیمات اسلامی به زبان و ادبیاتی غیر از سر میدر عصری که ما در آن به .ه استل نمودیتبد

عصر حاضر علاوه بر یافتة علوم دینی در ، تعلیمها گرددزبان و ادبیات عصور گذشته تقدیم انسان

شیوة دعوت دیگران  به دیگران ویادگیری قواعد صرف و نحو و معانی و بیان باید نحوة تقدیم دین 

علوم دینی لازم است که در هنگام مدارسة  نیز بیاموزد و حتی بر مدرس و طالبسوی دین حنیف را به

های بحث ند تاده و موجود روزگان ما استفاده کنهای زنهای تاریخی گذشته از مثالفنون به جای مثال

هر درس برای آموزگار و طالب  فنون از حالت روایی محض به حالتی زنده و مشوق تبدیل شود و

کمک  نیز جذاب و جالب بوده علاوه بر یاددهی فن مورد نظر او را در راستای مسؤولیت و رسالتش

 نماید.

در نظام آموزش کنونی مدارس علوم دینی گسست بسیار عمیقی میان فنون و هدف از تدریس 

صرف، نحو، منطق، بلاغت و غیره  نندطالب علم در هنگام فراگیری علومی ما آن وجود دارد، مثلاً
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و هدف  ،ای است برای یادگیری تعالیم دینکند که یادگیری این علم وسیلههرگز چنین احساسی نمی

 از آموزش تمام اینها ادای مسؤولیت در قبال دینی است که الله تعالی آن را برای خوشبختی و سعادت

د به هدف رساندن پیام دین، دعوت دیگران به ها فرستاده و طالب علم دین بایدنیا و آخرت انسان

موزد و بیاعلم دین را  ،های جنی و انسیو دسایس شیطان ها، دفاع از دین در برابر توطئهسوی اسلام

 های این رسالت را به نحو احسن فرا بگیرد.ها و خواستهباید در این راستا تمام حکمت

 الم دینی معاصرتوجهی به علوم ضروری مورد نیاز ع. بی۳. ۱. ۳

توجهی به علوم دیگری که عالم دینی در عصر حاضر در جریان ادای مسؤولیت و رسالت یب

به حساب  کشور ما مدارس دینی های موجود بر سر راهاز دارد، یکی دیگر از چالشخود به آنها نی

رک د زبان مشتکه زبان متون دینی است و بای - آید. در عصر حاضر عالم دین باید به زبان عربیمی

از نظر قرائت، کتابت و تکلم کاملاً مسلط باشد، و طلاب علم باید  -گیردبقرار  اسلام همة علمای جهان

های خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی با علما و در هنگام آموزش مسایل دینی قضایا و دغدغه

و مناقشه کنند، اما  آنان بحثطلاب دینی دیگر کشورهای جهان در میان گذاشته و مسایل عمده را با 

 نیست. ما آموزش زبان عربی به صورت یادشده اصلًا مورد توجه مدارس علوم دینیمتأسفانه 

سزایی در تقدیم بهتر و قابل قبول دین برای هآموزش فن نویسندگی و خطابت که تأثیر بهمچنین 

 .گیردما مورد توجه قرار نمی در مدارس دینی ،مخاطبان دارد

روز در میان اهل ه فنونی چون رهبری و مدریت جزء تمام تخصصات شده و این باور روزبهامروز

تواند ای بدون بهرة کافی از فن مدیریت و رهبری نمیگیرد که دانشمند هیچ رشتهدانش قوت می

؛ ولی مدارس دینی ما به این امر مسؤولیت خود را در قبال تخصصی که حاصل نموده است ادا نماید

 توجهی ندارند.مهم 

های مختلف از جمله: تاریخ، فکر اسلامی معاصر، اوضاع کنونی جهان، مطالة مستمر در عرصه

در عصر حاضر  افغانی های مبرم و مورد نیاز طالب علوم دینیاز ضرورت ما دنیا اسلام، منطقه و کشور

حادیث پیامبر کریم و اقرآن ةاست که بدون آن و صرف با آموزش فنون، مسایل فقهی و ترجم

 د.ود را در این عصر به نحو احسن انجام دهتواند مسؤولیت خوسلم طالب العلم نمیعلیهاللهصلی
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 وضعیت تعلیمی مدارس دینی دولتی .۲. ۳

مدارس دینی دولتی، همانند مکاتب عصری موجود در کشور از بدو تأسیس تا کنون علی رغم 

های زندگی مردم افغانستان را هایی که تمام عرصهامنیهای داخلی و ناهای سیاسی و جنگثباتیبی

لاوقفه به کار خود ادامه داده و همه ساله صدها تن از این مدارس فارغ التحصیل ب است، متأثر ساخته

نتوانسته به تبع وضعیت عمومی جامعه دارس دینی دولتی وضعیت تعلیم و آموزش در مشوند، اما می

، به همین دلیل سویة علمی فارغان این مدارس از هیچ ر پیشرفت کندپای نیازهای عصر حاضاست هم

 نگاه با معیارهای مطلوب برابر نیست.

دهة اخیر که دستخوش معاصر افغانستان نیز در طول چهارهای حقیقت امر این است که دولت

ای نکرده به مدارس دینی توجه درخور ملاحظه یک از آنهاطرف هیچاز یک اند،تحولات بزرگی بوده

ای با معیارهای جهانی برابر سازند؛ و از جانبی یة تعلیمی این مدارس را تا اندازهاند تا سوو سعی ننموده

جات بزرگ نیز اقدامی نشده ها و قریهدر قسمت گسترش مدارس دینی دولتی در همه شهرها ولسوالی

تعلیمات علوم شرعی به مساجد و است؛ به همین دلیل علاقمندان به علوم دینی فرزندان خود را جهت 

های مساجد از حیث مدرس، مکان، نظام فرستند که متأسفانه وضعیت درسمدارس خصوصی می

آموزشی و تعامل اخلاقی در اکثر موارد مطلوب و مناسب نیست؛ و بسیاری از مدارس خصوصی هم از 

ز عواقب آن در وقت برند که مردم افغانستان به علت ضعف دانش اای رنج میمشکلات عدیده

 کنند کار از کار گذشته است.ا میخبراند و زمانی که اطلاع پیدفرستادن فرزندان خود به آنجا بی

 های تعلیمی مدارس دینی دولتیگیویژ .۱ .۲. ۳

بوده و از سوی  مدارس دینی دولتی زیر نظر و تحت مراقبت دولت افغانستان جایی کهاز آن

دارس دینی دولتی در برخی از مراقبت و وابستگی سبب شده است که م د، ایننگرددولت تمویل می

 ، از جمله:دنهای خاص خود را داشته باشویژگیجوانب 

 . نظم هماهنگ۱. ۱ .۲. ۳

که همه زیر اشراف و سرپرستی وزارت معارف افغانستان قرار مدارس دینی دولتی به دلیل این

پرسونل اداری و خدماتی، انتخاب و گزینش مسؤولان،  دارند، در ابعاد اداری، استخدام استادان و

دارای نظم  ،معیارهای جذب طلاب، برگزاری امتحانات، تعیین معاشات، مقررات تبدیلی و غیره
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با اطمینان بیشتری به وظیفه و باشند و از این جهت استادان و طلاب مدارس دینی دولتی هماهنگ می

ین وابستگی به دولت سبب شده است که مدارس دینی دولتی دهند. و در واقع همدرس خود ادامه می

های مختلف هماهنگ در بخش هاآن و نظم دنحالت مؤسساتی پیدا کرده و از تصرف افراد خارج شو

 گردد.

 . عدم وابستگی۲. ۱ .۲. ۳ 

 هایای و نمایندگیهای فرقهویژگی دیگر مدارس دینی دولتی عدم وابستگی آنها به گرایش

، فقه . در مدارس دینی دولتی افغانستان به تبع مذهب عموم جامعهی خارج از کشور استبزرگ مذهب

گردد و اگر احیاناً مسؤولین و یا استادان این مدارس گرایش مشخص فقهی داشته تدریس می حنفی

ه سیر طبیعی خود را طی نموده آراء و نظریات مسؤول و یا استاد متمایل بباشند، سیستم عمومی مدرسه 

اما  ،ای را متأثر سازدممکن است عده ماند، هرچندمیباقی  شکل آراء شخصی آنانگرایش دیگر به

 دهد.وضعیت عمومی مدرسه را تغییر نمی

 مشکلات تعلیمی مدارس دینی دولتی. ۲ .۲. ۳

های مثبتی که قبلاً یاد شد از مشکلاتی نیز رنج ینی دولتی افغانستان در کنار ویژگیمدارس د

 پردازیم:می آنهاترین هطور مشخص به عمدد که در ادامه بهبرنمی

 نبود نصاب عصری .۱. ۲. ۱. ۳

ترین مشکل مدارس دینی دولتی افغانستان نداشتن نصاب درسی عصری است که مطابق با عمده

سطح و سویة طلاب و مدت زمانی هر سال ترتیب و چاپ شده و در اختیار مدارس قرار گیرد. در 

و عمومًا  ها پیش تألیف و چاپ شدهه قرنهایی شامل است کدارس هنوز همان کتابنصاب این م

ها در نظر گرفته شده حوصلة ای که برای تدریس این کتابد و مدت زمانینباشبزرگ و پرحجم می

 .فراگیری آنها را ندارد

ر این عرصه هایی که دای با در نظرداشت پیشرفتالبته نصاب زیر کار وزارت معارف تا اندازه

 صورت گرفته مطابقت دارد ولی باز هم کافی نیست.
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 شگاف میان تعلیم و تربیت. ۲. ۲. ۱. ۳

توجهی به جانب تربیتی آموزش یکی از مشکلات عمدة مراکز تعلیمی در عصر حاضر، بی

وید: گدر این باره می دکتور زغلول النجار. باشد که مدارس دینی دولتی ما نیز از آن مستثنا نیستمی

های مختلف آن )اعم از: اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، در بارة بحران آموزش معاصر در چارچوب»

گردد که این بحران در حرکت آموزش معاصر، در بستر و راهبری، روانی، اخلاقی و دینی( نمایان می

ای خود دارد خاستگاهی غیرایمانی نهفته است؛ سکولاریستی، لائیکی و انکارگربودن این بستر نیز ج

شدن از آن بحران )با ابعاد مادی و که در فلسفه، اهداف، محتوا و ابزارهای آن است. بنابراین برون

 1«.شودمعنوی آن( در بازگرداندن تربیت به راه و روش اسلامی آن خلاصه می

رس در مدارس دینی دولتی ما نیز این پدیدة منفی به وضاحت نمایان است. سیستم تعلیمی این مدا

وار، خواندن، ترجمه و یا توضیح ای طراحی شده که تصور حاضری ساعتگونهدر تمام ابعاد خود به

که آیا حضور به موقع طالب اما این ؛آیدبه شمار می آن ثابت ب تعیین شده و اخذ امتحان از مبادیکتا

در باورها، اندیشه،  در مدرسه، تکرار مطالب کتاب و یا نمره گرفتن وی از ورق امتحان تغییر مثبتی

نیست و برای آن مدارس  اصلاً مطرح بحث ، این مسایلاخلاق و کردار وی ایجاد نموده است و یا خیر

کاری در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل فارغ مدرسة دینی در خیلی از موارد یاد هیچ روش و راه

صری فرقی ندارد؛ این در حالی است آموز مکاتب عشده با یک انسان درس نخواند و امی و یا دانش

و برای  که عموم مردم از طالب علوم دینی توقع دارند که در افکار و اخلاق خود از دیگران متمایز

 باشد. اطرافیان خود الگو

 وضعیت تعلیمی مدارس دینی خصوصی .۳. ۳

عبارت  شود، مدارس دینی خصوصیبنا بر تعریفی که امروزه از مدارس دینی خصوصی ارائه می

شخصی خود، یا در یک  از هر تجمعی است که در آن فرد و یا افرادی چند طالب علم را در خانة

کریم، حدیث، تجوید، مسجد و حتی در یک دکان جمع نموده به صورت پراکنده و یا جمعی قرآن

 صرف، نحو، فقه، عربی و غیره درس بدهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

های اسلامی آن. حلآموزش در جهان معاصر و راههـ ش(. بحران  ۸۳۸۲زغلول راغب النجار. )نجار،  -1

 .۸۸۸صترجمة زاهد ویسی. چاپ اول، سنندج: پیروان. 
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نبود نظام آموزشی واحد و فقدان سیستم  لهذا وضعیت تعلیمی در مدارس دینی خصوصی به علت

بین خوب، متوسط و  ای متفاوت بوده،صورت بسیار گسترده موحدی که همه به آن پایبند باشند، به

 گردد.ضعیف ارزیابی می

آن تعداد از مدارس دینی خصوصی که در وزارت معارف افغانستان ثبت و راجستر بوده و به 

باشند، از نظر نظم تا حد زیادی با هم هماهنگی سط وزارت متعهد میتطبیق نصاب تعلیمی تهیه شده تو

دارند، و اگر در کنار این ویژگی به کیفیت درس هم توجه نمایند حالت عمومی شان از حالت 

 مدارس دینی دولتی بهتر است.

باشند ما شاهد چهار نمی ای که در وزارت معارف راجستراما در میان مدارس دینی خصوصی

 باشیم:می درسهنوع م

مدارسی که هم حالت تعلیمی نسبتاً خوب دارند و هم از نظر اخلاقی در مستوای مناسبی قرار  -۱

 دارند.

 مدارسی که وضعیت تعلیمی آنها خوب است، اما از نگاه تربیتی حالت مطلوبی ندارند. -۲ 

 مدارسی که از نگاه تعلیمی ضعیف بوده اما از نگاه تربیتی بهتراند. -۱

 .نها خوب است و نه حالت تربیتی آنهامدارسی که نه حالت تعلیمی آ -۸

 های تعلیمی مدارس دینی خصوصیگیویژ .۱ .۳. ۳

د که انمدارس دینی خصوصی از نظر تعلیمی از جوانب مختلف با مدارس دینی دولتی متفاوت

 های مدارس دینی خصوصی را در نقاط آتی خلاصه کرد:شود ویژگیعموماً می

 . علاقمندی به درس۱. ۱ .۳. ۳

در مدارس دینی خصوصی بر عکس مدارس دینی دولتی علاقمندی به درس و یادگیری بر توجه 

ای است گونهبه سند محوری غالب است. روحیة مدیران، مدرسان و طلاب مدارس دینی خصوصی به

 .دهدسوق می که آنان را به سوی یادگیری

 . تکمیل نصاب درسی۲. ۱ .۳. ۳

گردند، غالباً تکمیل هایی که به عنوان نصاب درسی تعیین میارس دینی خصوصی کتابدر مد
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گیرد، برعکس مدارس دینی دولتی شوند که در نتیجة آن طالب علم تمام مباحث علوم را فرا میمی

اغت در هیچ یک از فنون شود و طالب بعد از فرکه متأسفانه اکثرًا کتب تعیین شده کامل خوانده نمی

 جانبه ندارد.و یا فهم همه ارت کافیمه

 . احترام به مدیر و مدرس۳. ۱ .۳. ۳

های مدارس دینی خصوصی این است که عموماً طلاب علم در مدارس یکی دیگر از ویژگی

و  گذارند،دینی به مدرسان خود به عنوان شیخ و مرشد دیده، آنان را دوست دارند و به آنان احترام می

 شود.تر مشاهده میچیزی که در مدارس دینی دولتی کم پندارند،لسوز میآنان را برای خود د

 مشکلات تعلیمی مدارس دینی خصوصی .۲ .۳. ۳

مدارس دینی خصوصی علاوه بر مشکلات تعلیمی موجود در مدارس خصوصی دولتی )نبود 

را مورد نصاب عصری و شگاف میان تعلیم و تربیت( مشکلات دیگری نیز دارند که در ادامه آنها 

 دهیم:بحث و بررسی قرار می

 تعصب در گرایش فقهی. ۱. ۲ .۳. ۳

های فقهی مطرح در جهان قبلاً اشاره شد که مدارس دینی خصوصی غالباً به یکی از گرایش

مسألة انتساب به گرایش فقهی مشخص، از حالت  در تعدادی از این مدارس؛ باشندمعاصر منسوب می

دار شدن اختلافات گردیده و همین امر سبب دامنه شودتعصب منتهی میطبیعی آن فراتر رفته و به 

کند که در نتیجة آن استدادهای زیادی عاطل و باطل ای تبدیل میهای فرقهمدارس را به بستر درگیری

 شوند.مانده و صرف ویرانگری می

ضمن  «حول مستقبل التعلیم فی افغانستان»دکتور عبدالرحمن محمد سعید در کتاب خود 

تواند تأثیرات مخرب که نظام تعلیمی نامناسب میو این در نصاب درسی ضرورت به آوردن تعدیلات

به وضعیت مدارس دینی پاکستان که مادر مدارس دینی خصوصی افغانستان به  زیادی داشته باشد،

ن خود دچار های تعلیمی پاکستان در بیتعداد زیادی از نظام»نویسد: می آیند اشاره نمودهحساب می

شده و مردم  آورند که در بین خود درگیران میارمغ هایی را بهکشمکش و درگیری بوده و شخصیت

کنند. به همین دلیل ضروت به یک نظام ها و زدوخوردهای قومی و فرهنگی تشویق میرا به کشمکش
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 1.«شدتعلمی واحد که تمام مؤسسات تعلیمی را دربر گیرد، امری واضح و حتمی شمرده می

  اجتهادی ضعف روحیۀ. ۲. ۲ .۳. ۳

ترسیخ روحیة تقلید و عدم توجه به زنده  ،یکی دیگر از نقاط ضعف مدارس به صورت عموم

اجتهادی در میان مدرسان و طلاب است، برخلاف آنچه ائمه و مجتهدین ما بر آن تأکید  کردن روحیة

در داخل مسجد جروبحث و  بیند شاگردانشمیوقتی  علیهرحمةاللهابوحنیفه  نمودند چنانچه اماممی

 2د.نمایخرسند شده و ابراز خوشحالی می کنندمناقشه می

 خلط اهداف با وسایل. ۳. ۲ .۳. ۳

گردد به حدی در ها و مضامینی که تدریس میاحیاناً در مدارس دینی خصوصی مجموعه کتاب

کریم و احادیث حاضراند آیات قرآن کند که حتیمیفکر و اندیشة مدرسان و طلاب علم تقدس پیدا 

را به خاطر آنها تأویل و توجیه کنند، در حالی که هدف از  وسلمعلیهاللهصلی صحیح پیامبر اسلام

وسلم و در کل علیهاللهقرآن و احادیث رسول الله صلیفراگیری علوم دینی این است که طالب علم 

برخی از کند و هم آن را به دیگران برساند. اما در دین مبین اسلام را شناخته، هم خود به آن عمل 

ها و مناقشه بر سر آراء مدرسان و طلاب علم به حدی خود را در متون و حواشی کتاب مدارس دینی ما

کنند که دیگر هیچ وقتی برای فهم منابع اصیل دین و عمل مصروف می در آنها و نظریات مطرح شده

وسلم از علمی که نفی در بر علیهاللههمین دلیل رسول الله صلی به ماند.ای علم باقی نمیبه مقتض

 برند:نداشته باشد به الله پناه می

 ۳«.الل َّهُم َّ إِن ِى أَّعُوذُ بِکَّ مِنْ عِْلمٍ لاَّ یَّنْفَّعُ»
 برم(.)یا الله از علمی که نفعی در پی نداشته باشد به تو پناه می

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

م(. مذكرة حول مستقبل التعلیم فی افغانستان. چاپ اول، پیشاور: الوكالة ۸۸۱۷عبدالرحمن. ) محمد سعید، -1

 .۸۸۸صالإسلامیة للإغاثة. 

دمات الوعی التطویری. چاپ اول، صنعاء: دار العهد الجدید. هـ ق(. مق۸۰۳۵م ۶۴۸۰احمد الراشد، محمد. ) -2

 .۳۷ص

 .777ص، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح مسلم. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴نیشاپوری، مسلم بن حجاج. ) -3
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 . وضعیت تربیتی مدارس دینی۹

وسلم به امت علیهاللهصلی گرانبهایی است که از پیامبر بزرگوار اسلام لیمات دینی میراثدین و تع

وسلم آن علیهاللهها و خصوصیاتی که رسول الله صلیایشان به ارث رسیده و باید با تمام همان ویژگی

وزش مسایل آمدادند توسط علما و مدرسان به طلاب علوم دینی تدریس گردد. را به صحابه تعلیم می

 شد:می هردو فرماید شامل )تعلیم و تربیت(کریم میه قرآنوسلم چنانچعیهاللهدینی توسط پیامبر صلی

ِهمْ إِن َّکَّ أَّنْتَّ }رَّب َّنَّا وَّابْعَّثْ فِیهِمْ رَّسُولًا مِْنهُمْ یَّتْلُو عَّلَّیْهِمْ آیَّاتِکَّ وَّیُعَّل ُِمهُمُ الْکِتَّابَّ وَّالْحِکْمَّةَّ وَّیُزَّک ِی
 [121یزُ الْحَّکِیمُ{ ]البقرة:الْعَّزِ

پیغمبری از خودشان  [که از دودمان ما و منقاد فرمان تویند]ای پروردگار ما! در میان آنان )

را  [اسرار شریعت و مقاصد آن]و حکمت  [قرآن]برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب 

و بر ]گمان تو عزیزی و حکیمی اکیزه نماید، بیپ [از شرک و اخلاق ناپسند]بدیشان بیاموزد و آنان را 

 .[(کنی بنابر مصلحتی و برابر حکمتی استهر چیزی توانا و پیروزی، و هر کاری را که می

وَّیُعَّل ِمُهُُم  یهِمْ}لَّقَّدْ مَّن َّ الل َّهُ عَّلَّى الُْمؤْمِِنینَّ إِذْ بَّعَّثَّ فِیهِمْ رَّسُولًا مِنْ أَّنْفُسِهِمْ یَّتْلُو عَّلَّیْهِمْ آیَّاتِهِ وَّیُزَّک ِ 
 [124الْکِتَّابَّ وَّالْحِکْمَّةَّ وَّإِنْ کَّانُوا مِنْ قَّبْلُ لَّفِی ضَّلَّالٍ مُبِینٍ{ ]آل عمران:

پیغمبری از جنس خودشان  شانگاه که در میانبر مؤمنان من ت نهاد و تفض ل کرد بدان اللهیقیناً )

خواند، او را می [کتاب دیدنی جهانخواندنی قرآن و کتاب ]بر آنان آیات  [پیغمبری که]برانگیخت. 

و فرزانگی  [قرآن]داشت و بدیشان کتاب پاکیزه می [د نادرست و اخلاق زشتیااز عق]و ایشان را 

قرار ، و آنان پیش از آن در گمراهی آشکاری آموختمی [یعنی اسرار سن ت و احکام شریعت]

 (.داشتند

ا مِنْهُمْ یَّتْلُو عَّلَّیْهِمْ آیَّاِتهِ وَّیُزَّک ِیهِمْ وَّیُعَّل ِمُهُمُ الْکِتَّابَّ وَّالْحِْکمَّةَّ وَّإِْن }هُوَّ ال َّذِی بَّعَّثَّ فِی الْأُم ِی ِینَّ رَّسُولً
 [2کَّانُوا مِنْ قَّبْلُ لَّفِی ضَّلَّالٍ مُِبینٍ{ ]الجمعة: 



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

101 

شان گسیل داشته سوادان پیغمبری را برانگیخته است و به سویاست که از میان بی )الله ذاتی

و شریعت  [قرآن]یشان کتاب ه ارا برای ایشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند. او ب للهااست، تا آیات 

 (.. آنان پیش از آن تاریخ واقعاً در گمراهی آشکاری بودندآموزدرا می

وسلم را بیان علیهاللهاز آیات فوق الذکر که به صراحت نحوة آموزش دین توسط رسول الله صلی

وظیفه دارند تا در کنار تعلیم قرآن و سنت به  1که علما به حیث وارثان پیامبر شودکند، دانسته میمی

طور تزکیه و تربیت طلاب علم نیز بپردازند، اما با کمال تأسف که در مدارس دینی ما قضیة تربیت به

 گیرد.به باد فراموشی سپرده شده و اصلاً مورد توجه قرار نمی نسبی و یا کلی

مقومات الشخصیة المسلمة أو »گیلانی در کتاب ارزشمند خود به نام دکتور ماجد عرسان 
أزمة تربیة الفرد فی المؤسسات التربویة القائمة فی الأقطار العربیة »زیر عنوان « الإنسان الصالح

 کند:این رابطه به دو نوع مشکل اشاره میدر  2«والإسلامیة

 فردی. تربیت بر امور عبادی و اخلاقکردن  منحصرمشکل  -اول

 های مادی و فراموش ساختن بعد معنوی.مشکل منحصر ساختن تربیت بر مهارت -دوم

شود که از مجموع آیات و احادیثی که در رابطه با تعلیم و آموزش آمده است، چنین دانسته می

، انسانی تقدیم جامعة انسانی گردد که در وی تمام ز آموزش آن است که در نتیجة آنهدف اسلام ا

، حالا اگر مراکز تعلیمی ما نتوانند چنین انسانی را باشد های انسان صالح و مصلح وجود داشتهویژگی

ه کنند باید بپذیرند که در سیستم آموزشی آنها نقص و عیبی وجود دارد که از تولید چنین تقدیم جامع

م تعلیمی، سیستم یابد که در مراکز آموزشی در کنار نظافردی عاجزاند. و این خواسته زمانی تحقق می

کنونی ما چنین سیستمی اصلًا  د داشته باشد. اما در مدارس دینیای وجوتربیتی مشخص و تعریف شده

 دروغ، مثلاً  خواند کهمی ،تفسیر و یا حدیث سوجود ندارد. به همین دلیل طالب در مدرسه ضمن در

بیند که الله تعالی سود و می ؛کشدعملاً از این کارها دست نمی غیبت و تهمت حرام است، اما خیانت،

شود و یا بر مسند قضا تکیه رشوت را حرام قرار داده است، ولی عملاً زمانی که داخل جامعه می

حدیث ستاند. سبب این است که مدرس در هنگام درس تفسیر و خورد و رشوه میزند، سود میمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ابوداود، سلیمان بن اشعث. )ب ت(. سنن ابی داود. چاپ اول -1

 «.فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظ ٍّ وَافِرٍّن َ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِیَاءِ وَإِن َ الأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَر ِثُوا دِینَارًا َولاَ دِرْهَمًا وَر َثُوا الْعِلْمَ وَإِ» .771ص

است ، قطر: ریم(. مقومات الشخصیة المسلمة أو الإنسان الصالح. چاپ اول۸۸۸۸ماجد عرسان. )گیلانی،  -2

 .۸۰۰صمحاكم شرعی. 
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بخش به ای علمی و قناعتده، اشارهگونة آنها بسنده نموآیت و حدیث و شرح موعظه تنها به ترجمة

و عملاً در پی اصلاح امور شاگردان خود  ها نکردهماهای تحریم این امور و اضرار دنیوی حرحکمت

وسلم برای ما به ارث رسیده است در کنار علیهاللهنبوده است. اما آموزشی که از پیامبر اسلام صلی

هم در مورد  ،وسلم بعد از طرح مسأله و بیان حکم آنعلیهاللهتعلیم تربیت نیز بوده و رسول الله صلی

اند عمل کردند تا عملاً به آنچه خوانده و شنیدهدادند و هم صحابه را کمک میها توضیح میحکمت

اعلان نمودند سود )ربا( را حرام  حجةالوداعوسلم در علیهاللهطور مثال زمانی که رسول الله صلیکنند. به

و عملاً از منحل ساختن سود  و در خلال خطبة طولانی اعلان کردندچندین موضوع آن را در ضمن 

 عنه شروع نموده و فرمودند:اللهکاکای شان عباس رضی

 ۱«.کُل ُهُ وَّرِبَّا الْجَّاِهلِی َّةِ مَّوْضُوعٌ وَّأَّو َّلُ رِبًا أَّضَّعُ رِبَّانَّا رِبَّا عَّب َّاسِ ْبنِ عَّبْدِ الْمُط َّلِبِ فَّإِن َّهُ مَّوْضُوعٌ»
کنم ربای عباس در دوران جاهلیت باطل است و اولین ربایی را که باطل اعلان می)و ربای مروج 

 باشد(.به طور کامل باطل می که بن عبدالمطلب است

کردند که تا چه حد به وسلم شخصاً در بازارهای گشته مردم را امتحان میعلیهاللهپیامبر صلی

کنار انبار باشند؛ چنانچه روزی از لیم داده شده بود پایبند میشان تعاحکام شریعت الهی که برای

، رطوبت رسید به انشانگشتان ند وقتیرا در آن داخل نمود مبارک خویش طعامی گذشته و دست

 :ندفرمود

تَّهُ فَّوْقَّ الط َّعَّامِ کَّىْ یَّرَّاهُ أَّفَّلاَّ جَّعَّلْ :قَّالَّ أَّصَّابَّْتهُ الس َّمَّاءُ یَّا رَّسُولَّ الل َّهِ. قَّالَّ !مَّا هَّذَّا یَّا صَّاحِبَّ الط َّعَّامِ»
 2«.الن َّاسُ مَّنْ غَّش َّ فَّلَّیْسَّ مِن ِى

ا آن را : چرندفرمود .است گفت: یا رسول الله باران به آن رسیده ی صاحب طعام این چیست؟)ا

 .(نیست نخیانت کند از مکه  ببینند؟ کسی مردم بالای طعام نگذاشتی تا

بینی، وسلم به یاران خویش از تکبر، عجب، خودبزرگعلیههاللبینیم که رسول الله صلیو می

؛ چنانچه در این ندنمودو این امور را زشت و ناپسند معرفی می ندکردافتخار به قوم و قبیله صحبت می

دیدند در یکی از غزوات میان یک انصار و فردی باره احادیث فراوان نقل شده است، از جمله وقتی 

رسول  ،قوم خود را به کمک طلبید و مهاجر نیز مهاجران را صدا زد یانصار و از مهاجرین دعوا شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .333ص، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح مسلم. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴نیشاپوری، مسلم بن حجاج. ) -1

 .33ص، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح مسلم. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴نیشاپوری، مسلم بن حجاج. ) -2
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 وسلم فرمودند:علیهاللهالله صلی

 ۱«.دَّعُوهَّا فَّإِن َّهَّا مُنْتِنَّةٌ»
 )این فراخوان بدبو را بگذارید(.

آیند، باید دین را تعلیم دین که در شرایط کنونی مدارس دینی نخستین کانون آن به حساب می

دادند و در آن شیوة ای آموزش دهند که پیشوای بزرگوار اسلام آن را آموزش میمان شیوهبه ه

وسلم هر آنچه را به علیهاللهآموزش، تعلیم جدایی از تربیت و تزکیه وجود نداشت و پیامبر صلی

نمودند آنان را کمک های مختلف سعی میکردند و با روشدادند دقیق پیگری میصحابه تعلیم می

 اند در زندگی خود عملی نمایند.کنند تا آنچه را آموخته

است، کسانی که با تأسی به مدرس اول این  مدرسان تربیت یافته استخدام در این راستا گاماولین 

. سید سلیمان ندوی در دنبتوانند با حکمت و درایت طالبان خود را نیز به شکل درست تربیت نمای امت

وی در « ضرورت به مدرسان تربیت یافته»عنوانی دارد به نام « یم کیا هوهمارا نصاب تعل»کتاب خود 

کند که استخدام مدرسان تربیت یافته و یا تربیت استادانی که ضمن این عنوان به این مسأله اشاره می

ی های مدارس دینترین ضرورتقرار است در مدارس به تدریس علم مشغول شوند، یکی از اساسی

 2 رود.شمار میبه

 وضعیت تربیتی مدارس دینی دولتی .۱. ۹

توجهی به همانند مکاتبی که زیر پوشش و سرپرستی دولت قرار دارد بیدر مدارس دینی دولتی 

جانب تربیتی به حدی گسترده است که گویا هیچ ربطی میان تعلیم و تربیت وجود نداردِّ؛ این در 

لیم و تربیه را با خود دارد، و این عنوان رت تعحالی است که وزارت معارف افغانستان عنوان وزا

مقتضی آن است که سیستم آموزشی وزارت تعلیم و تربیه دارای دو بخش باشد، بخشی برای تعلیم و 

کار راه پایین روش و از بالا تا معارفهای مربوط به وزارت بخشی برای تربیت، اما عملاً در ارگان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

. جامعة سیداحمد شهید: لکهنو .یم كیا هو؟همارا نصاب تعلهـ ق(. ۸۰۶۰م ۶۴۴۰سید سلیمان. )، ندوی -1

 .۶۳۸ص

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -2

 .۲۴۷ص
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که در برخی از نهادهای د. و به همین دلیل و لو اینآموزان وجود ندارمشخصی برای تربیت دانش

ب نیست خوبی هم داشته باشد، وضعیت تربیتی شاگردان خو ربوط به وزارت معارف تعلیم وضعیتم

 و یا جایی دیگر تربیت شده باشد. که شاگردی در خانة خودمگر این

ت معارف بگذریم چون ها و دیگر نهادهای مربوط به وزاراگر از وضعیت مکاتب، دارالمعلمین

شود، مدارس دینی مربوط به وزارت معارف که نسخة تجربه شدة آن بحث ما مربوط به آنها نمی

با استفاده از دستاوردهای جدید بشر معرفی شده است، باید  م اول این امت با تمام جزئیاتشتوسط معل

ا درآورده شود، تا در نتیجه در عرصة تعلیم و تربیت به صورت دقیق سیستماتیک شده و به معرض اجر

 های صالح و مصلح از این مدارس باشیم.شاهد فراغت انسان

 های تربیتی مدارس دینی دولتیگیویژ .۱. ۱. ۹

باشند، طوری که در مبحث بالا گفته شد، مدارس دینی دولتی دارای سیستم تربیتی مشخص نمی

ای تربیت نیز بشوند، ار تعلیم تا اندازهولی از دو جهت ممکن است برخی از طلاب این مدارس در کن

 باشد.جانبه کامل و همه تواندی نمیگاههیچاما این تربیت 

 . تربیت غیرمستقیم۱. ۱. ۱. ۹

گر الله خواند، اجایی که طالب العلم در این مدارس قرآن، حدیث، سیرت و عقاید را میاز آن

سته آهسته به رهنمودهای دین پایبند گردد، کرده باشد ممکن است خودش آه تعالی به وی ارادة خیر

 جانبه نخواهد بود.همه وجههیچبه اما این پایبندی

 . تربیت مستقیم۲. ۱. ۱. ۹

امکان دارد که برخی از مدرسان این مدارس نسبت به تربیت طلاب خود احساس مسؤولیت 

شاگردان از آنان متأثر شده  نموده و با انگیزة درونی و شخصی به این کار مبادرت ورزند و تعدادی از

و در کنار تعلیم از تربیت چنین استادانی نیز مستفید گردند؛ این تربیت نیز همة شاگردان مدرسه را 

 جانبه نخواهد بود.دربر نخواهد گرفت و در بسا اوقات همه
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 مشکلات تربیتی مدارس دینی دولتی .۲. ۱. ۹

ترین آنها گردد که در ادامه عمدهمتعدد برمیمشکلات تربیتی در مدارس دینی دولتی به عوامل 

 دهیم:را مورد بررسی قرار می

 . نبود سیستم تربیتی۱. ۲. ۱. ۹

ای است ترین مشکل تربیتی در مدارس دینی دولتی کشور ما نبود سیستم تربیتی تدوین شدهمهم

 د.و به معرض اجرا درآیکه باید توسط مربیان آگاه و با تجربه تهیه 

کنونی مسألة تربیت به امری مهم و حیاتی تبدیل گردیده و نظام تربیتی از کودکستان  یدر دنیا

های گیرد؛ حتی برنامهقرار می توجهطور مستمر در کشورهای پیشرفته مورد شروع تا دانشگاه به

را شکل غیرمستقیم نقش تربیتی شود که بهای طراحی میگونهها نیز در کشورهای پیشرفته بهرسانه

بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی قضیة ایران  ما کشور همسایة ؛ مثلًا دردنها ایفا نمایبالای نسل

در راستای  گردیده و دولت ایران مبالغ هنگفتی رارش در کنار آموزش به امری مهم تبدیل پرو

کنیم که می های ایران نیز مشاهدهو این چیز را ما در رسانه 1کند.پرورش طلاب مدارس هزینه می

سینمایی،  هایهای سرگرمی، طنزها، فیلمبرنامه گیرد تا فرهنگ تشیع از خلالچگونه تلاش صورت می

 ها و غیره در دل و جان مردم آن کشور نهادینه شود.سریال

کنند و آن را اشغال های مسلمانان حمله میحتی کشورهای غربی وقتی به یکی از سرزمین

ها، کنند نظام آموزشی آنان را تغییر داده و از خلال سمینارها، کنفرانسنمایند، در آِّغاز امر سعی میمی

 ها رامدت و درازمدت شاگردان مکاتب، مدارس و دانشگاههای کوتاهها و سیاحتورکشاپ

که اهداف آنان را برآورده سازند، چنانچه استعمار انگلیس این کار را با  ای تربیت کنندگونهبه

 East Indiaم شرکت هند شرقی )۱۱۱۲در سال »ت که: مدارس هند انجام داد به این صور

Company شود تا در امور م به این شرکت اجازه رسمی داده می۱۷۱۵تأسیس نموده و در سال ( را

م هیأتی را ۱۴۲۱که در سال رود تا اینتصرف نماید و بالآخره دست این شرکت باز شده می رعیت

دهد تا نظام آموزش هند را بر اساس تصور غربی ترتیب دهند و بر اساس پیشنهاد این هیأت تشکیل می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

میلیون ریال و  ۵۵۷میلیارد و  ۰۲۰چهارهزار و  های علمیه مجموعاًحوزه ةشورای عالی برآوردِ بودجه -1

 ت.اس شده تعیین میلیون ریال  ۳۸۴میلیارد و  ۷۸۳های علمیه خواهران دو هزار و زهگذاری حوشورای سیاست

https://www.isna.ir/news  ایسنا»خبرگزاری دانشجویان ایران.» 

https://www.isna.ir/news
https://www.isna.ir/news
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م مدرسة عربی و فارسی را تأسیس ۱۴۲۹م مدرسة سنسکریت و در سال ۱۴۲۸شرکت مذکور در سال 

ی را برای ایجاد نموده و در تمام این مدارس بخش« آکره»کند، سپس مدرسة دیگری را در شهر می

کند. تا این زمان تدریس زبان انگلیسی در مدارس اختیاری گشایی میآموزش زبان انگلیسی باز

شرکت هند شرقی و در کل امپراتوری بریتانیا با استفاده از نویسنده، اندیشمند و  باشد، امامی

ردن به پیاده ک (Lord Thomas Macaulayیاستمدار معروف انگلیسی لورد توماس میکالی )س

رسد که به حیث یکی از د، حتی کار این شخص به جایی میپردازنقشة استراتیجی خود می

ز زبان فارسی به های مؤثر در از بین بردن نظام تعلیمات اسلامی هند و تغییر نظام آموزشی اشخصیت

م به حیث رئیس هیأت تعلیمی تعیین ۱۴۱۸آید. زمانی که این شخص در سال شمار مییسی بهزبان انگل

کند که اگر این پیشنهادی را به حکومت وقت هند تقدیم نموده و حکومت را تهدید می شودمی

ن در این پیشنهاد آمده بود که: تعلیم زبا از ریاست هیأت استعفا خواهد داد؛پیشنهاد پذیرفته نشود وی 

انگلیسی یکی از وظایف اساسی حکومت است، زیرا این زبان دروازة علوم پیشرفتة غرب را به روی 

گشاید، و در صورت عام شدن تعلیم زبان انگلیسی زمانی خواهد رسید که هند رنگ اهل هند می

و تمدن غربی خواهد داشت و نسلی به وجود خواهد آمد که میان ما و رعیت ما ترجمانی خواهد کرد 

این نسل از نگاه رنگ و خون هندی و از نگاه ذوق و سلیقه و رأی، زبان و طرز تفکر انگلیسی خواهد 

 1«.بود

گونه اسرائیل بعد از اشغال فلسطین تمام سعی و تلاش خود را بر این امر متمرکز ساخته همین

 2ها را بر اساس پذیرش اشغالگر تربیت نماید.است که فرزندان عرب

پذیرفتنی  صورتود سیستم تربیتی تعریف شده و مدون در مدارس دینی دولتی به هیچبنابراین نب

 باشد.قابل توجیه نمی و

 توجهی وزارت معارف. بی۲. ۲. ۱. ۹

د، فعال نباشیکی از مشکلات بزرگی که سبب شده است سیستم تربیتی در مدارس دینی دولتی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

، ریاض: ستان. چاپ اولهـ ق(. واقع المدارس الدینیة الأهلیة فی باك۸۰۶۱م ۶۴۴۷مصباح الله. )عبدالباقی،  -1

 .۶۶صمركز الملک فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة. 

هـ ق(. التعلیم ومستقبل المجتمعات الإسلامیة فی التخطیط الإسلائیلی. ۸۳۸۶م ۸۸۷۶گیلانی، ماجد عرسان. ) -2

 .۱۳ص، جدة: الدار السعودیة للنشر والتوزیع. چاپ دوم
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ساز وزارت تعلیم و وظایف اساسی و سرنوشت به این امر مهم است. یکی از توجهی وزات معارفبی

کار واضح و مشخصی وضع برای تربیت طلاب مدارس دینی در کنار تعلیم، راهتربیه این است که 

اما با کمال تأسف از بدو تأسیس مدارس  دار آن را بازنگری و تجدید نماید؛نموده و به صورت دوام

های نزدیک هم در این توجهی نکرده و برای آینده دینی دولتی تا کنون وزارت معارف به این مسأله

 ای مشخص ندارد. مورد طرح و برنامه

 و مدرسان توجهی مسؤولان. بی۳. ۲. ۱. ۹

مسؤولان و مدرسان این مدارس است که  در بُعد تربیت آن مشکل دیگر مدارس دینی دولتی

ای برای انجام ارس را زمینهکه به فکر ادای مسؤولیت دینی خویش باشند و چوکات مدبیش از این

اند. باشند که به خاطر آن استخدام شدهوظیفه و رسالت خویش تصور کنند، به فکر انجام مأموریتی می

در این مدارس استاد خوب کسی است که اول ساعت به صنف داخل شده و آخر ساعت بیرون 

فحات کتاب را تدریس شود و در جریان درس هم تمام هم و غمش این است که تعدادی از صمی

 باشد. نماید، اما موضوع تربیت طلاب امری است که گویا اصلًا در دایرة وظیفة استاد داخل نمی

 وضعیت تربیتی مدارس دینی خصوصی .۲. ۹

به علت نبود مرجع و یا نظامی که تمام  در رابطه با وضعیت تربیتی مدارس دینی خصوصی

ار داده و به آنها سیستم واحد تعلیمی و تربیتی بسازد، مدارس دینی خصوصی را زیر پوشش خود قر

براین اساس مدارس دینی خصوصی از نگاه تربیتی همانند مدارس  تر است.ای پیچیدهقضیه تا اندازه

رفته در مدارس دینی خصوصی به هم؛ ولی رویدینی دولتی حالت یکسان و یا شبیه به هم ندارند

ن تربیت ناقص و محدود به پایبندی به ظاهر عبادات و برخی از امور شود، اما ایتربیت طلاب توجه می

و غالباً از همین محدوده تجاوز  باید آنها را رعایت نمایداخلاقی است که طالب در داخل مدرسه 

مدارس خصوصی بر این باور تکیه دارد که طالب بعد از  توان گفت که تربیت درعموماً میکند. نمی

کند و در آن مدرسه نظام آموزشی، تربیتی و ای باز میر جای دیگر مدرسهفراغت از مدرسه، د

به حیث وارث پیامبر  که طالب این مدرسهتصور این اخلاقی این مدرسه را باید پیاده نماید؛ اما

های مختلف جامعه قدم گذاشته و به اصلاح امور رعیت وسلم مکلف است تا در میدانعلیهلهالصلی
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 .از ذهن مسؤولان مدارس غایب است بپردازد غالباً

 های تربیتی مدارس دینی خصوصیگیویژ .۱. ۲. ۹

دیانت میزان  ، برداشت، سطح دانش ومدارس دینی خصوصی فعال در افغانستان به تبع فهم

در این  ی راباشند؛ اما خصوصیات عمدة تربیتهای مختلف تربیتی میمسؤولان این مدارس دارای مدل

 بندی کرد:گونة زیر دستهبه توانمدارس می

 ای بودن. سلیقه۱. ۱. ۲. ۹

شود تا نظام تعلیمی تابع یک گونه که در تمام مدارس اعم از دولتی و خصوصی سعی میهمان

سلسلة قوانین و معیارها باشد، باید نظام تربیتی مدارس هم از یک سلسله معیارهای قابل پیمایش پیروی 

ای با پدیدة تربیت، نهال تربیت هرگز به شکل مطلوب رشد عامل سلیقهکند، در غیر آن و در صورت ت

 دفر رشد نامتوازن شخصیتباعث  و های غیرمعیاری نتیجة عکسی دادهکند و چه بسا که تربیتنمی

کند بسازد. اگر ای که در آن زندگی میاش و جامعهمضر برای خود، خانواده یشده و از وی عنصر

یابیم که طور واضح درمیاین حقیقت را بهوسلم مراجعه کنیم علیهاللهالله صلیباز هم به سیرت رسول 

را تصحیح  اناشتباهات عملی آن کردند تاوسلم در جریان تربیت صحابه سعی میعلیهاللهپیامبر صلی

به  شنودمی صحابه تأکید بر عبادات رایکی از  وقتینمایند، مثلًا  درسترا  شانایهفهمیغلط کرده و

دارد فراموش  که برخی از حقوق دیگری را که به عهده شودحدی در انجام عبادات مصروف می

 و توصیه او را چنین تنبیه شونداز موضوع خبر می وسلمعلیهاللهرسول الله صلی زمانی که کند، ومی

 :نمایندمی

هِ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ فَّقَّالَّ أَّلَّمْ ُأْخبَّرْ أَّن َّکَّ تَّقُومُ عَّنْ عَّبْدِ الل َّهِ بْنِ عَّمْرٍو قَّالَّ دَّخَّلَّ عَّلَّی َّ رَّسُولُ الل َّ»
ق ًا وَّإِن َّ لِعَّْینِکَّ الل َّیْلَّ وَّتَّصُومُ الن َّهَّارَّ قُلْتُ بَّلَّى قَّالَّ فَّلَّا تَّفْعَّلْ قُمْ وَّنَّمْ وَُّصمْ وَّأَّفْطِرْ فَّإِن َّ لِجَّسَّدِكَّ عَّلَّْیکَّ حَّ

وْرِكَّ عَّلَّْیکَّ حَّق ًا وَّإِن َّ ِلزَّْوجِکَّ عَّلَّْیکَّ حَّق ًا وَّإِن َّکَّ عَّسَّى أَّنْ یَُّطولَّ بِکَّ عُمُرٌ وَّإِن َّ مِْن عَّلَّیْکَّ حَّق ًا وَّإِن َّ لِزَّ 
ْدُت ل ُهُ قَّالَّ فَّشَّد َّحَّسْبِکَّ أَّنْ تَّصُومَّ مِنْ کُل ِ شَّهْرٍ ثَّلَّاثَّةَّ أَّی َّامٍ فَّإِن َّ بِکُل ِ حَّسَّنَّةٍ عَّشْرَّ أَّْمثَّالِهَّا فَّذَّلِکَّ الد َّهُْر کُ

تُ فَّشُد ِدَّ عَّلَّی َّ قُلُْت فَّشُد ِدَّ عَّلَّی َّ فَّقُلْتُ فَّإِن ِی أُطِیُق غَّیْرَّ ذَّلِکَّ قَّالَّ فَّصُمْ مِنْ کُل ِ جُمُعٍَّة ثَّلَّاثَّةَّ أَّی َّاٍم قَّالَّ فَّشَّد َّدْ
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 ۱«.هِ دَّاوُدَّ قَّالَّ نِصْفُ الد َّهْرِأُطِیقُ غَّیْرَّ ذَّلِکَّ قَّالَّ فَّصُمْ صَّوْمَّ نَّبِی ِ الل َّهِ دَّاوُدَّ قُلْتُ وَّمَّا صَّوْمُ نَّبِی ِ الل َّ
وسلم نزد من آمده علیهاللهکند که رسول الله صلیعنهما روایت میاللهعبدالله پسر عمر رضی)

گیری، گفتم بله، داری و روزها را روزه میها را زنده میفرمودند: به من چنین خبر رسیده که تو شب

ب، ]برخی از روزها را[ روزه ارخیز و ]قسمتی از شب را[ بخوفرمودند: چنین نکن ]قسمتی از شب را[ ب

تو حق دارد، چشمت بر تو حق دارد، مهمانت بر  ت بربگیر و ]بعضی روزها را[ افطار کن؛ زیرا جسد

تو حق دارد، همسرت بر تو حق دارد. شاید عمرت طولانی شود، همین برایت کافی است که از هر ماه 

سه روز از هر ماه به منزلة  و همین ]روزة نیکی ده برابر پاداش داردزیرا هر سه روز آن را روزه بگیری، 

گیری شد، گفتم من بیش از گیری کردم بر من سختگوید سختروزة[ تمام عمر است. عبدالله می

گیری کردم بر سخت گویداین توان دارم، فرمودند: از هر هفته سه روز آن را روزه بگیر. عبدالله می

وسلم فرمودند: روزه پیامبر علیهاللهگیری شد، گفتم من بیش از این توان دارم، پیامبر صلیمن سخت

الله داود را بگیر، گفتم روزة پیامبر الله داود چگونه بود؟ فرمودند: نصف عمر ]یک روز روزه داشت 

 کرد[(.و روز دیگر افطار می

شود که مغلوب مینگ بعد از اینعنه شخصی را که در میدان جاللهو زمانی که اسامه رضی

وسلم از این حادثه خبر علیهاللهرساند، وقتی رسول الله صلیگوید: )لا إله إلا الله( به قتل میمی

 فرمایند:شوند میمی

أَّقَّتَّلْتَُّه الَّ فَّقَّالَّ ا کَّانَّ مُتَّعَّو ِذًا. قَّیَّا أُسَّامَّةُ أَّقَّتَّلْتَّهُ بَّعْدَّ مَّا قَّالَّ لاَّ إِلَّهَّ إِلا َّ الل َّهُ. قَّالَّ قُلْتُ یَّا رَّسُولَّ الل َّهِ إِن َّمَّ»
 ۲«.مْتُ قَّبْلَّ ذَّلِکَّ اْلیَّوْمِبَّعْدَّ مَّا قَّالَّ لاَّ ِإلَّهَّ إِلا َّ الل َّهُ. قَّالَّ فَّمَّازَّالَّ یُکَّر ُِرهَّا عَّلَّى َّ حَّت َّى تَّمَّن َّیْتُ أَّن ِى لَّمْ أَّکُنْ أَّسْلَّ

. کلمه را خوانداو برای نجاتش ؟ گفتم: را کشتی لا إله إلا الله گفت، اوکه ای اسامه! بعد از این)

آنقدر این جمله را تکرار  گوید:که لا اله الا الله گفت او را کشتی؟ اسامه میباز فرمودند بعد از این

 .(مسلمان نشده بودم دم ای کاش قبل از آن روزنموکه من آرزو  ندکرد

و در برخی  انش ضی از جوانب شخصیتای، در بعای ممکن است برای عدهبنابراین تربیة سلیقه

عمر بن جانبه و مفید نخواهد بود، چنانچه از تعلیمات اسلامی مفید واقع شود، ولی هرگز تربیت همه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۰۳۴۸م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -1

 .۷۰۴ص
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 گفت:عنه میاللهعبدالعزیز رضی

 ۱«.مَّنْ تَّعَّب َّدَّ بِغَّیْرِ عِلْمٍ، کَّانَّ مَّا ُیفْسِدُ أَّکْثَّرَّ مِم َّا یُصْلِحُ»
ر ان است به بکند از اصلاحاتی که ممککند، فسادی را که ایجاد می )کسی که بدون علم عبادت

 ورد بیشتر خواهد بود(.آ

پردازد، ممکن می ای به تربیت افرادو به شکل سلیقه های لازمبنابراین کسی که بدون مهارت

 است در خیلی از موارد نهال شخصیت زیردستان خود را کج و نامتوازن رشد دهد.

 بودن صناق. ۲. ۱. ۲. ۹

ویژگی دیگر تربیت در مدارس دینی خصوصی ناقص بودن آن است به این معنا که تربیت 

وسلم برای تربیت علیهاللهاسلامی در این مدارس جزئی بوده و تمام ابعاد تربیتی را که رسول الله صلی

نماز،  گیرد و غالباً بر محور انجام ظاهری عبادتکردند، در بر نمیشاگردان خویش رعایت می

چرخد. در حالی که لنگی و برخی از مسایل اخلاقی می بر سر نهادن کلاه و پوشیدن لباس سفید و

 است. مسایلاسلامی بسی فراتر از این  تربیت

 مشکلات تربیتی مدارس دینی خصوصی .۲. ۲. ۹

تربیت معیاری نباشد و در روند تربیت بسیاری از معیارهای تربیت سالم و  طبعاً زمانی که

آورد که در ادامه به برخی از جانبه به فراموشی سپرده شود، چنین تربیتی مشکلاتی را نیز به بار میهمه

 کنیم:مشکلات موجود در مدارس دینی خصوصی اشاره می

 ربینی به خاطر ظاهر آراسته. خودبرت۱. ۲. ۲. ۹

نوعی خودبرتر  درش ،جانبه در مدارس دینی خصوصییکی از پیامدهای نبود تربیت کامل و همه

شود، و بینی و احساس دینداری ویژه است که دامنگیر بسیاری از طلاب مدارس دینی خصوصی می

شود و طلاب این لنگی تأکید می بر پوشیدن لباس بلند و برسر نهادن کلاه وچون در مدارس دینی 

شود و در دا میشان چنین باوری پی، به مرور زمان برایگردندمدارس مجبور به گذاشتن ریش می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۸۴۷ص. چاپ دوم .الحسبةهـ ق(. ۸۰۶۵م ۶۴۴۰ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. ) -1
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 وسلم فقط در همین چند نکتهعلیهاللهداوند که پایبندی به سنت پیامبر صلیشان ریشه میاعماق قلوب

که طلاب مدارس دینی خصوصی از ضرورت به  شنوییمگردد، به همین دلیل بسیار میخلاصه می

خویش، دانشمندان، علما، ای به خاطر همین ظاهر آراستة کنند و حتی عدهپایبندی به سنت صحبت می

کنند، در حالی که پوشند توهین و تحقیر میدعوتگران، مجاهدان و دیندارانی را که عبا و قبا نمی

 فرمایند:پیشوای دینداران در این مورد می

 ۱«.الْکِبْرُ بَّطَّرُ الْحَّق ِ وَّغَّمْطُ الن َّاسِ»
 نپذیرفتن حق و سبک انگاشتن مردم است(.)کبر 

ه استثناءاتی نیز دارد و در میان علما و طلاب مدارس دینی زیاداند کسانی که علاوه البته هر قاعد

که ظاهرش را همانند  را کسی اند و هرگزنیز به سنت آراسته و باطن ، رفتاربر لباس و ظاهر، در اخلاق

 نمایند.آنان آراسته نکند توهین و تحقیر نمی

 از کشورهای خارج . وابستگی به نمایندگی۲. ۲. ۲. ۹

های خارج از به یکی از نمایندگی مطرح و بزرگ کشور، بیشتر شان مدارس دینی خصوصی

های دولتی هایی که برخی از پوهنتون؛ هرچند وابستگی مدارس، همانند توأمیتباشندکشور وابسته می

د، اما رسانند، در ذات خود مشکلی ندارهای کشورهایی دیگر به امضاء میو یا خصوصی با پوهنتون

رسد؛ و طبعاً احیانًا تا سرحد تعصب می های مدارس دینی خصوصیجا است که وابستگیمشکل این

رین الفاظ آن وسلم با شدیدتعلیهاللهتربیتی است که پیامبر صلی مشکلات ترینبزرگ تعصب یکی از

 اند، چنانچه در حدیثی آمده است:را تقبیح نموده

 ۲«.ةٌدَّعُوهَّا فَّإِن َّهَّا مُنْتِنَّ»
 )این فراخوان بدبو را بگذارید(.

طبعاً تعصب به این دلیل تقبیح شده که پیامدهای ناگوار و عواقب خطرناکی دارد و بر حسب 

زده و بحرانی مانند در کشور جنگ .تواند زیاد و کم شودمی خطر آن شرایط حاکم در یک کشور

ات لفظی فراتر رفته به قتل مخالف و احیانًا از حالت گفتگو، مناقشه و مشاجرافغانستان تعصبات مذهبی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 .37ص، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح مسلم. چاپ اول۸۰۳۴ م۶۴۸۴نیشاپوری، مسلم بن حجاج. ) -1

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -2

 .۲۴۷ص



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

112 

شود؛ چنانچه این قضیه در مخالفت میان طالبان که کشتار وابستگان و طرفداران مخالف نیز کشیده می

باشند و داعش که فارغان مدارس سلفی هستند به عموماً فارغان مدارس منسوب به مذهب حنفی می

گردن  هافتخار ب اشود و داعش آن را باهل تشیع انجام می خورد و یا انفجاراتی که در مراکزچشم می

توان انکار کرد، اما گیرد. هرچند در این قضایا مداخلة بیگانگان و رد پای استخبارات را نمیمی

 کند.استخبارات در این مسایل از تعصبات مذهبی موجود به عنوان حربة کارآمد استفاده می

هدفمند، تولید فکر، توجیه و رهنمای امت  تحقیقآزاد،  حثبمدارس دینی باید مراکز آموزش، 

، نه آفرینندة و تشدید دناز بین برندة تعصبات باش باید و در کل ،به سوی آنچه خیر و صلاح آن است

یابد مان زمانی تحقق میاین آر مردم. البته ک در نفوس طلاب و از آن طریق عامةکنندة این مرض مهل

 تطبیق گردد. در کنار تعلیم، ت اسلامی به معنای واقعی کلمهتربی دینی مدارس که در
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 . وضعیت اخلاقی مدارس دینی۱۱

این نکته حایز اهمیت است که مدرسه و یا هر  در مدارس دینی یاخلاق وضعیت در رابطه با

اندرکاران آن در همان جامعه برزگ شده و کانون دیگری که برخاسته از متن جامعه است و دست

تواند وضعیت جدایی از روند عمومی آن جامعه داشته باشد. در این مورد شاید اند، نمییافته تربیت

ها به گردد قضیه را به صورت بهتر روشن کند: وقتی یکی از افغاناین مثال ساده که همیشه مطرح می

پوش  ،ردخوکند، زمانی که چیزی مانند چاکلیت و بسکویت را میکشور دیگری به هر دلیلی سفر می

گردد تا سطل زباله را پیدا کرده و آن را در سطل بیندازد، کند، بلکه میآن را بر روی سرک رها نمی

ای را بر روی سرک و داخل کوچه در حالی که همین شخص در افغانستان بسیار ساده هر نوع زباله

ابراین مدیر، مدرس، گردد به وضعیت عمومی جامعه. بنکند. دلیل این تعامل دوگانه بر میرها می

توانند، به خصوص زمانی که عدة عمومی مستثنا شده نمیکارمند و طالب مدارس دینی هم از این قا

اندرکاران مدرسه مجبور باشند باشد که دستای نبیتی مشخص و تعریف شدهمدرسه دارای نظام تر

 آن را بالای طلاب تطبیق نموده و خود نیز عملاً به آن پایبندی کنند.

دانم این است که وضعیت اخلاقی مدارس دینی جا تذکر آن را لازمی مینکتة دیگری که در این

، بلکه از وضعیت اخلاقی دیگر مراکز تعلیمی و تحصیلی بدتر نیست 1کنند،ادعا می های که برخیطور

همانند هر مکان تجمع دیگر به تبع حضور افراد، وضعیت سنی آنان، مکان درس، فرصت گفتگو، 

ها و مشکلات اخلاقی خود را دارد که ما در مطالب بعدی به آنها اشاره جای استراحت و غیره، ویژگی

 خواهیم کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

. رادیو زمانه؛ http://zamaaneh.comمدارس طالبان از كودک آزاری تا انتحار؛ محمد محق.  -1

 هـ ش.۸۵/۰/۸۳۱۸

http://zamaaneh.com/


 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

114 

 وضعیت اخلاقی مدارس دینی دولتی .۱. ۱۱

های های زیادی که از نظر مکان، وقت رسمی و فرصتمدارس دینی دولتی به دلیل مشابهت

اقی نیز تفاوت ملموسی میان این مدارس و مکاتب عصری دارند، از نظر اخل یگفتگو، با مکاتب عصر

وار و دانیم متأسفانه توجه به اخلاق طلاب در تقسیم اوقات روزانه، هفتهوجود ندارد. اما طوری که می

طلاب مدارس دینی که در جریان روز و هفته بهترین نکات ماهوار مدارس جایی ندارد. به همین دلیل 

گیرند، در عمل بسیار اندک به آن توجه و پایبندی نابع )قرآن و سنت( فرا میترین ماخلاقی را از قوی

برگردد به تناقضی که طلاب آن را میان عمل مدرسان و  رین علت این پدیدهتدارند، شاید بزرگ

باشم، به یاد دارم بینند. نگارنده که خود یکی از فارغان مدارس دینی دولتی میهای اخلاقی میآموزه

در مدرسه و نزد یکی از مشایخ معروف  ،زمان تجاوز اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستانکه در 

 ۲خواندم، این در حالی بود که همه روز در فاصلة ، کتاب جهاد را میمشکاة المصابیحهرات از کتاب 

ه سال ۱۷ -۱۱که در آن زمان جوانی  ها و مجاهدین جریان داشت، منکیلومتری ما جنگ میان روس

دهید پرسیدم که منظور از این جهادی که شما برای ما درس می مضمون حدیث بودم بارها از استاد

روزه فضایل آن را در ضمن احادیث پیامبر چیست و چرا شما خود به این جهادی که همه

هر بار  اما ها بهرمند شوید؟از این فضیلت کنید تاشرکت نمی دهید،برای ما شرح میوسلم علیهاللهصلی

گونه من بارها به استادانم که در گفت درس خود را بخوان. همینکرد و به من میاستاد تبسمی می

شدم که جناب شما امروز و یا میآوردند یادآور الفاظ زشت و رکیکی را به زبان می ،حین تدریس

ل الله هفته پیش فلان آیه و یا فلان حدیث را برای ما خواندید که رسوو یا یک دیروز

اند، چندین مرتبه به یاد دارم که یکی از مشایخ بسیار خوب وسلم از این اخلاق منع نمودهعلیهاللهصلی

 توانم آن را تغییر دهم.گویی، اما این حالت عادتم شده و نمیما برایم گفت راست می

اگر کسی خود بنابراین در مدارس دینی دولتی پایبندی به مکارم اخلاقی، امری اخلاقی است که 

شود، اما سیستم و نظامی که اش نمیبا انگیزة ایمانی در تعامل با طلاب آن را رعایت کند، کسی مانع

آنان را هشدار دهد و یا  ،توجهیمدرسان را مجبور به رعایت مکارم اخلاقی نماید و در صورت بی

   مجازات کند وجود ندارد. 

 دولتیهای اخلاقی مدارس دینی ویژگی .۱. ۱. ۱۱

به سبب موجودیت مضامین دینی بیشتر در نصاب تعلیمی آنها از مکاتب مدارس دینی دولتی 
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تری دارند، همچنین به علت داشتن نظام اداری و تعلیمی مشخص و متفاوت اخلاقی عصری وضعیت

مدارس دینی خصوصی نیز متفاوت  وضعیت آنها از اخلاقی اماکن منظم، و نداشتن لیلیه، وضعیت

 است.

 از تعلیمات اخلاقی مضامین دینی طلاب . تأثر۱. ۱. ۱. ۱۱

، بهتر استمکاتب عصری  رفته وضعیت اخلاقی مدارس دینی دولتی از وضعیت اخلاقیهمروی

کنند به مکارم اخلاقی مانند صداقت در کفتار سعی میبه این مفهوم که مدرسان و طلاب مدارس دینی 

ه خلق پایبند بوده و از ذمایم اخلاقی مانند: دروغ، تذویر و و کردار، امانتداری، تواضع و خدمت ب

گردد به محتوای یحضور در امکان لهو و لعب دوری کنند. و مسلم است که علت این امر بر م

و طلاب، از  خوانند، هرچند موضوع پایبندی و عدم پایبندی مدرسانرا در مدرسه میدروسی که آن 

که از  یموضوع شود، اما مطلق خواندن و تکرارپیگیری نمی لان مدرسه به صورت منظمطرف مسؤو

ای تأثیرات مثبت خود را بر روی تا اندازه ،وسلم مطرح شده استعلیهاللهپیامبر صلی طرف الله متعال و

 گذارد.اخلاق استاد و شاگرد به جا می

، دقیقاً در مدیدجامع هرات گر العلم وارد مدرسةهـ ش به حیث طالب ۱۱۱۵نگارنده که در سال 

تواند یهمان سال بالغ شدم و تصورم بر حسب تصور رایج میان عامة مردم این بود که انسان مسلمان م

و  باشد تشویشی نداشته ،گانه و یا ارتکاب معاصینمازهای پنج در صورت ترک فرایضی همچون

و از آن پس  خود توبه کند از گذشتة که وقتی پیر شد،زمانی که فرصت مناسب به دست آمد و یا این

د، اما در همان سال و در مدرسه متوجه این امر گردیدم که ترک فرایض عبادات خود را درست نمای

بلکه باید شخص علاوه بر توبه تمام فرایضی را که ترک نموده قضا بیاورد و  شود،با توبه جبران نمی

درت مقابله با شیطان را از دست این را نیز آموختم که در صورت ترک فرایض انسان قوت و ق

 دهد و ممکن است توفیق توبه را نیز به دست نیاورد.می

 فرماید:چنانچه الله تعالی در این مورد می

هُ عَّلَّیْهِْم وبُ الل َّ}إِن َّمَّا الت َّوْبَّةُ عَّلَّى الل َّهِ لِل َّذِینَّ یَّعْمَّلُونَّ الس ُوءَّ بِجَّهَّالَّةٍ ثُم َّ یَّتُوبُونَّ مِنْ قَّرِیبٍ فَّأُولَّئِکَّ یَّتُ
( وَّلَّیْسَّتِ الت َّوْبَّةُ ِلل َّذِینَّ یَّعْمَّلُونَّ الس َّی ِئَّاتِ حَّت َّى ِإذَّا حَّضَّرَّ أَّحَّدَّهُمُ الْمَّوْتُ قَّالَّ 07وَّکَّانَّ الل َّهُ عَّلِیمًا حَِّکیمًا )

 [08، 07ذَّابًا أَّلِیمًا{ ]النساء: إِن ِی تُبْتُ الْآنَّ وَّلَّا ال َّذِینَّ یَّمُوُتونَّ وَّهُمْ کُف َّارٌ ُأولَّئِکَّ أَّعْتَّدْنَّا لَّهُمْ عَّ
یازند، به کار زشت دست میکسانی را می پذیرد که از روی نادانی  ةتنها توب الله تعالیگمان بی)
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توبه و برگشت آنان را  الله، [ندشوخود پشیمان می ةو از کرد]گردند برمی سپس هرچه زودتر

گاه گردند تا آنرفته نیست که مرتکب گناهان میپذیکسانی  ةحکیم است. توب وآگاه  الله. و پذیردمی

کسانی پذیرفته  ة. همچنین توبکنمگوید: هم اینک توبه میرسد و میکه مرگ یکی از آنان فرا می

آنان عذاب . هم برای اینان و هم [گویندافرانه ترک میو جهان را ک]میرند نیست که بر کفر می

 .(ایمدردناکی را تهی ه دیده

 فرمایند:وسلم در این مورد میعلیهاللهلله صلیرسول ا و

ا فَّقَّدْ آذَّنْتُُه عَّنْ أَّبِی هُرَّیْرَّةَّ قَّالَّ قَّالَّ رَُّسولُ الل َِّه صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّْیهِ وَّسَّل َّمَّ إِن َّ الل َّهَّ قَّالَّ مَّنْ عَّادَّى لِی وَّلِی ً »
لَّی َّ ِمم َّا افْتَّرَّضْتُ عَّلَّیْهِ وَّمَّا یَّزَّالُ عَّبْدِی یَّتَّقَّر َّبُ ِإلَّی َّ بِالن َّوَّافِِل بِالْحَّرْبِ وَّمَّا تَّقَّر َّبَّ إِلَّی َّ عَّبْدِی بِشَّیْءٍ أَّحَّب َّ إِ 

یَّبْطِشُ بِهَّا وَّرِجْلَّهُ  حَّت َّى أُحِب َّهُ فَّإِذَّا أَّحْبَّبُْتهُ کُنُْت سَّمْعَّهُ ال َّذِی یَّسْمَّعُ بِهِ وَّبَّصَّرَّهُ ال َّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَّیَّدَّهُ ال َّتِی
 تَّرَّد ُدِی عَّنْ شِی بِهَّا وَّإِنْ سَّأَّلَّنِی لَّأُعْطِیَّن َّهُ وَّلَّئِنْ اسْتَّعَّاذَّنِی لَّأُعِیذَّن َّهُ وَّمَّا تَّرَّد َّدْتُ عَّنْ شَّیْءٍ أَّنَّا فَّاعِلُهُال َّتِی یَّمْ 

 ۱«.نَّفْسِ الُْمؤْمِنِ یَّکْرَّهُ الْمَّوْتَّ وَّأَّنَّا أَّکْرَّهُ مَّسَّاءَّتَّهُ
متعال  الله: ندفرمود وسلمعلیهاللهل الله صلىنه روایت است که رسو عاللهاز ابوهریره رضی)

یچ چیز ام با هنمایم. و بندهشمنی کند، من با او اعلام جنگ میبا دوستان من د فرماید: هرکسمی

ن با انجام شود. و همچناام، نزدیک نمیجام آنچه که بر او فرض قرار دادهان ةمحبوبی نزد من به انداز

م قرار گیرد. پس هنگامی که مورد محبتکه محبوب من قرار میتا اینجوید نوافل به من تقرب می

گیرد و راه بیند و میشنود و میآنها می ةوسیلهشوم که برفت، من گوش، چشم، دست و پایش میگ

دهم. و در هر ا پناه می، او ربردپناه  به من کنم و اگراگر از من طلب کند، به او عطا میرود. و می

م آزارش پسندد و من هقبض روح مؤمنی که مرگ را نمی ةخواهم انجام دهم، به اندازکاری که می

 .(شومرا نمی پسندم، متردد نمی

 علیهاللهرحمةسفیان ثوری  چنانچه تجارب جالبی دارند، در این مورد علمای بزرگوار ما

 گفت:می

کنتُ أغبطُ الر َّجُلَّ  ةِ، وَّهُوَّ مَّعْنَّى قَّوْلِهِ فِی کَّلَّامٍ آخَّرَّ:کُن َّا نَّطْلُبُ الْعِْلمَّ ِللد ُنْیَّا؛ فجر َّنا إِلَّى الْآخِرَّ»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -1
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 ۱«.یُجتمع حَّوْلَّهُ، وَّیُکْتَّبُ عَّنْهُ، فَّلَّم َّا ابْتُلِیتُ ِبهِ؛ وَّدِْدتُ أَّن ِی نَّجَّوْتُ مِنْهُ کَّفَّافًا، لَّا عَّلَّی َّ وَّلَّا ِلی
ی آخرت سوق داد. و این مفهوم سوکردیم، اما همین علم ما را بهمیدنیا طلب )ما علم را برای 

زدند و سخنانش را گفت: من به کسی که مردم پیرامونش حلقه میکلام دیگر او است که می

در معرض این امتحان قرار گرفتم، دوست دارم از این امتحان خوردم، وقتی خودم تند غبطه مینوشمی

 (.برایم در بر داشته باشد و نه ضرریسلامت بدرآیم که نه نفعی 

 گفت: می علیهاللهرحمة و حسن بصری

 ۲«.وَّمَّا عِنْدَّهُلَّقَّدْ طَّلَّبَّ أَّقْوَّامٌ الْعِلْمَّ مَّا أَّرَّادُوا بِهِ الل َّهَّ وَّمَّا عِنْدَّهُ فَّمَّا زَّالَّ بِهِمْ حَّت َّى أَّرَّاُدوا بِهِ الل َّهَّ »
م آنان را کنند، اما عل)مردمانی هستند که علم را نه به خاطر رضای الله و پاداش او طلب می

 گردد(.شان رضای الله و پاداش او میکه هدفکند تا اینهمراهی می

شود ای متأثر میخواند و با آن سروکار دارد بخواهد یا نخواهد تا اندازهاز آنچه می بنابراین انسان

خواند و روزانه مضامینی چون تفسیر، و طبیعی است که طالب العلمی که در مدارس دینی درس می

از  ،کندسیرت النبی، فقه، اصول فقه، علوم القرآن، اصول حدیث و غیره را تکرار می یث، عقاید،حد

 گردد به رهنمودهای اخلاقی.شود و بخش بزرگی از تعالیم این مضامین برمیمحتوای آنها متأثر می

 استادان پایبند به مکارم اخلاقی تأثر طلاب از. ۲. ۱. ۱. ۱۱

تعدادی از مدرسان این اخلاقی مدارس دینی دولتی این است که  هاییکی دیگر از ویژگی

س طلاب خود را به متصف شدن به مکارم باشند و در هنگام درخلاقی میمدارس پایبند مکارم ا

بر اخلاق شاگردان نیز تأثیرات خود را  ،کنند و طبیعی است که تذکر مستمر استاداناخلاقی توصیه می

تواند، بله درست است، اما ثنا شده نمیتز این امر هیچ مرکز آموزشی اسا که دارد. شاید گفته شود

مدرسی که همیشه با تعلیمات اسلامی سروکار دارد و رهنمودهای اخلاقی اسلام را از منابع دست اول 

گیرد، مسلماً تفاوت دارد با کسی که این تعالیم را به شکل پراکنده و از آن )قرآن و سنت( فرا می

 گفت:می علیهاللهرحمةچنانچه محمد بن سیرین  شنود.های جمعه و زبان واعظان میخلال خطبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ابوعبید مشهور بن حسن آل سلمان.  تحقیق الموافقات.هـ ق(. 0207م 0997شاطبی، ابراهیم بن موسی. ) -1

 .104ص ۸ج چاپ اول، دار ابن عفان.

ابوعبید مشهور بن حسن آل سلمان.  تحقیق الموافقات.هـ ق(. 0207م 0997اطبی، ابراهیم بن موسی. )ش -2

 .104ص ۸ج چاپ اول، دار ابن عفان.
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 ۱«.إِن َّ هَّذَّا الْعِلْمَّ دِینٌ فَّانْظُرُوا عَّم َّنْ تَّأْخُذُونَّ دِینَّکُمْ»
 گیرید(.ببینید که دین خود را از چه کسی فرا می گمان این علم ]علم دین[ دین است،)بی

سنت و سیرت رسول  و ا کسانی که همیشه سروکارشان با کتاب اللهب طبیعی است که همنشینی

انچه محمد بن حسن شیبانی باشد بر اخلاق انسان تأثیر مثبت دارد، چنوسلم میعلیهاللهالله صلی

سرگذشت علما »( نقل کرده که فرموده است: ۴۰ -۱۵۰) علیهاللهرحمةاز امام ابوحنیفه  علیهاللهرحمة

 2«.دسازلاق مسلمانان را خاطرنشان میدارم، چون آداب و اختر میالب فقهی خوشرا از اکثر مط

 مشکلات اخلاقی مدارس دینی دولتی .۲. ۱. ۱۱

ارس دینی دولتی باید گفت که نبود فرهنگ عمومی توصیات اما در مورد مشکلات اخلاقی مد

د از سوی وزارت باشد که بایترین خلأ در این زمینه میبزرگ ،اخلاقی از جانب مسؤولین و مدرسان

مدارس ملزم به اجرای آن باشند، اما به صورت  عملی ساخته شود و همة کارمعارف برای آن راه

آتی  ولتی در افغانستان در نکاتترین مشکلات اخلاقی مدارس دینی دمشخص باید گفت که اساسی

 گردد:خلاصه می

 . نبود سیستم تقویت مکارم اخلاقی۱. ۲. ۱. ۱۱

تعلیمات اسلامی این وزارت که مدارس دینی دولتی مستقیماً  ارت معارف افغانستان و بخشوز

کار واضح و مشخصی برای بهبود وضعیت اخلاقی هیچ راه ،دنزیر اشراف و سرپرستی آن قرار دار

ها هزار مدرسه در سراسر آن این در حالی است که کشور همسایة ما ایران که ده مدارس دینی ندارند.

شور دارد برای تربیت اخلاقی آموزگاران و طلاب به شکل بسیار دقیق و سیستماتیک همیشه در حال ک

توانند از تجارب ایشان در اندرکاران وزارت معارف افغانستان به سادگی میو دست ،باشدپیشرفت می

 راستای زنده کردن و تقویت سیستم اخلاقی مدارس کشور ما استفاده نمایند.

ما جای فراگرفتن تعلیمات اسلام است که توسط معلم اول امت، محمد مصطفی  مدارس دینی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .3ص، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح مسلم. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴نیشاپوری، مسلم بن حجاج. ) -1
، سنندج: یتی. ترجمة محمود محمودی. چاپ اولهـ ش(. رهنمودهای ترب۸۳۸۵بلالی، عبدالحمید. ) -2

 .۶۵ص.انتشارات آراس. 
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وسلم دعوت خود را علیهاللهوسلم برای اولین بار تدریس گردیده بود و رسول الله صلیعلیهاللهصلی

 در اخلاق خلاصه کرده و فرمودند:

 ۱«.بعثت لأتمم حسن الأخلاق»
 کمال برسانم(.)مبعوث شدم تا اخلاق نیک را به پایة ا

نمایند، میوسلم وظیفه و رسالت خود را در تکمیل اخلاق برتر خلاصه علیهاللهوقتی پیغمر صلی

چیزی غیر از نهادینه کردن اخلاق  خصوص علما مشخص است که وظیفه و رسالت امت اسلامی به

دم جهت ها نیست، و مادامی که در داخل مدارس علوم دینی جایی که مرنیک در ضمیر انسان

کنند اگر از آموزش اخلاق و تمرین عملی این های دین مبین اسلام به آن مراجعه میآموختن رهنمایی

 ندارند.اخلاق اسلامی  جای دیگر برای فراگرفتن هدیة بزرگ الهی خبر و اثری نباشد، مردم

 . نبود سیستم پیگیری روند اخلاقی۲. ۲. ۱. ۱۱

ی است که با استفاده از آن بتوان روند اخلاقی مدارس دینی نبود سیستم در این راستا مشکل دیگر

 و وضعیت اخلاقی طلاب این مدارس را پیگیری نمود.

صرف توصیه گردد و تدریس شود و از طریق سیستمی واضح و مشخص  هر امر نیک و مهم اگر

رده فرار کرده و به باد فراموشی سپ مخاطب به صورت مستمر پیگیری نگردد، به زودی از ذهن

شدند تا تعلیمات دین را از جانب الله متعال السلام مأمور میشود. به همین دلیل وقتی انبیاء علیهممی

یاران خویش را  ،برای مردم ابلاغ کنند، مدتی با آن تعالیم زندگی نموده و عملاً با تمرین و پیگیری

 دد.احکام دینی در فکر و ذهن شان نهادینه گر تا کردندتشویق و کمک می

ولی سیستم  ،بنابراین اگر در مدارس دینی ما سیستم رسیدگی به مسایل اخلاقی فعال هم شود

معقول و عملی برای پیگیری روند اخلاقی وجود نداشته باشد، باز هم عملیة اخلاقی در داخل مدارس 

 سست و ضعیف باقی خواهد ماند.

 مدرسان به مسایل اخلاقی مدیران و توجهی. بی۳. ۲. ۱. ۱۱

کار واضحی وضع نکرده است، اما مدیران و هرچند وزارت معارف در این زمینه سیستم و راه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

. جمعیة احیاء التراث الاسلامی: كویت، . چاپ اولالموطأ(. م۸۸۸۱ -ق هـ ۸۰۸۸. )مالک، ابن انس -1

 .۳۶۰ص.
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و زدودن ذمایم اخلاقی از آنها دست  شانمدرسان مدارس در راستای تقویت مکارم اخلاقی در مدارس

م از اع -ولی احساس مسؤولیت در نزد مأموران دولت  تواند.باز دارند و هیچ کس مانع آنان شده نمی

است. تعامل مادی استادان و مدیران مدارس سبب  بسیار ضعیف -ستادان مدارس و غیره مدیران و ا

به  ،آوردن معاشحاضری و سپری کردن ماه و به دست پُرکردن خانةشود که آنان بیشتر به هدف می

داشته هم رسانند و توجه جدی به وضعیت تربیتی و اخلاقی طلاب نمدرسه و بر سر صنف حضور به

 باشند.

 ،تعامل نادرست برخی از مدرسان با طلاب و عدم رعایت عدالت در هنگام امتحانات از جهتی

 شود که برخی از طالبان این مدارس از اخلاق اسلامی بیش از پیش فاصله بگیرند.سبب می

 وضعیت اخلاقی مدارس دینی خصوصی .۲. ۱۱

جهت که این مدارس دارای نظم و آندر رابطه با وضعیت اخلاقی مدارس دینی خصوصی از 

در میان مدارس دینی ، اما حقیقت امر این است که توان گفتواحدی نمی خننظام واحدی نیستند س

داریم. برخی از این مدارس که  را های اخلاقین حالت تا بدترین آن تمام نمونهخصوصی از بهتری

ی کاملاً بالا و معیاری دارند و تعدادی از اند، وضعیت اخلاقتوسط علمای متقی و هدفمند تأسیس شده

اند، وضعیت این مدارس که توسط افراد کم علم و کم ظرفیت و به غرض لقمة نان و آبی ساخته شده

 اخلاقی بسیار بدی دارند.

علمای جوان  از ایهـ ش توسط عده۱۱۴۴احیاء العلوم هرات که در سال  به طور مثال مدرسة

در دو  ه وجامع بزرگ هرات تأسیس گردیدضیاء احمد فاضلی واعظ مسجد هرات به مدیریت مولانا 

از  ذکور دارد که از طبقة ( طالب العلم۲۸۱و در حال حاضر تعداد ) بخش ذکور و اناث فعالیت دارد

 (۱۰( الی )۵از صنف ) ( طالب از طبقة اناث۱۱۰، و تعداد )خوانند( در آن درس می۱۲( الی )۵صنف )

یتی و از نگاه تعلیمی، ترب به فراگیری علوم دینی مصروف اند، این مدرسه نه در آندر مکانی جداگا

نموده و با  سطور بارها از این مدرسه بازدید قرار دارد. و نگارندة اخلاقی در وضعیت بسیار خوبی

خاطرات خوب  ه الحمد لله همیشه از این مدرسهک امنموده آن صحبتمدرسان و شاگردان  مسؤولین،

 ام.خوشی داشتهو 
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 های اخلاقی مدارس دینی خصوصیگیویژ .۱. ۲. ۱۱

هایی که در مورد ویژگی عمومًا همانمدارس دینی خصوصی  اخلاقی هایدر مورد ویژگی

)تأثر طلاب از تعلیمات اخلاقی مضامین دینی و تأثر طلاب از استادان  مدارس دینی دولتی گفته شد

به شکل  بزرگ و مطرح مدارس دینی خصوصی در صیاتاین خصو ،پایبند به مکارم اخلاقی(

تر فرا ، چرا که در این مدارس طلاب مسایل دینی را به شیوة بهتر و کاملتری وجود داردقوی

کنند که در آن پایبندی به نماز جماعت و گیرند و مدت زیادتری را در چوکات مدرسه سپری میمی

 اجتناب از لهو و لعب حتمی است.

 از: اندخلاقی مدارس دینی خصوصی عبارتهای اترین ویژگیت خاص مهماما به صور

 . پایبندی به اخلاق و آداب اسلامی در داخل مدرسه۱. ۱. ۲. ۱۱

های اخلاقی مدارس دینی خصوصی این است که غالباً مدیران و استادان این یکی از ویژگی

رسه اخلاق و آداب اسلامی را رعایت کنند طلاب خود را مجبور سازند تا در داخل مدمدارس سعی می

اعتنایی کند او را توبیخ و در مواردی از مدرسه اخراج نمایند، حتی اگر طالبی نسبت به این مسایل بی

اول، توصیه  شود:ر کردن افراد به پایبندی به مکارم اخلاقی از دو طریق عملی میاکنند. هرچند وادمی

ودش از روی قناعت خود پایبند گردد. دوم، مجبور ساختن فرد و اقناع فرد با دلیل و حجت تا فرد خ

شود و بیشتر اوقات روش دوم در پیش گرفته می بیخ؛ و متأسفانه در مدارس دینیاز طریق تهدید و تو

نتایج خوبی هم در پی ندارد. اما به هر صورت طلاب مدارس دینی نسبت به مکاتب و مدارس دولتی، 

 خلاق و آداب اسلامی پایبندی دارند.  در داخل مدرسه بیشتر به ا

 . احترام به علوم و استادان۲. ۱. ۲. ۱۱

ای است که طلاب های اخلاقی مدارس دینی خصوصی احترام فوق العادهیکی دیگر از ویژگی

هند، دارند. این پدیده در مکاتب این مدارس نسبت به مضامین و استادانی که این مضامین را درس می

خورد به ویژه تر به چشم میهای شرعیات کمها به شمول پوهنحیی و حتی پوهنتونو مدارس دولت

 گردد.هنگامی که مسألة امتحان و نمره مطرح می

مدارس دینی خصوصی، طلاب مدرسان خود را به دیدة شیخ و مرشد نگریسته و به آنان در بیشتر 

و حتی در برخی از مدارس طلاب  گذارند که مرید به پیر و شیخ خود داردهمان احترامی را می
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کنند و نام شان را بدون پیشوند و استادان خود را در داخل و خارج از مدرسه به توقیر و احترام یاد می

پسوند بزرگوارانه از قبیل شیخ الاسلام، حضرت استاد، استاد بزرگوار و از این قبیل القاب بلند و بالا یاد 

تی این حالت تقریباً بر عکس بوده و شاگردان استادان خود را به کنند، اما در مدارس دینی دولمین

کنند. من بارها از طلاب مدارس دینی دولتی و دانشجویان القاب زشت و بد مسمی نموده و یاد می

من را خورده است و یا استاد خود را  گویند استاد فلانی حق و یا نمرةپوهنحی شرعیات شنیدم که می

 اند.یک مخاطب قرار دادهبه الفاظ بسیار رک

 مشکلات اخلاقی مدارس دینی خصوصی .۲. ۲. ۱۱

نبود نظام آموزشی  از مدارس دینی خصوصی به علت نبود نظام اداری قوی، یمتأسفانه در تعداد

های دلسوز منطقه به این امر بزرگ، توجهی بزرگان و شخصیتبی معیاری، نبود مدرسان ورزیده،

و در مجموع  ،روندل و نوجوانانی که به این مدارس جهت آموختن علم میتوجهی والدین اطفابی

های مختلف از آن حساب که مردم در تمام نقاط کشور و در عرصه ینبود حکومت دلسوز و توانمند

 مشکلات اخلاقی مختلف و متعددی وجود دارد، از جمله: ببرند،

 تقویت احساس حقارت .۱. ۲. ۲. ۱۱

، رشد خوردبه چشم میقی که در تعدادی از مدارس دینی خصوصی از مشکلات اخلا یکی

گردد به این پدیده بر میاست. علت  های درونیو بزرگ شدن عقده بینیخود کمی احساس حقارت،

 ای از عوامل که همه و یا برخی از آنها در تعدادی از مدارس دینی وجود دارد، از جمله:مجموعه

ارس توسط کسانی مدرسه به این امر مهم. تعدادی از مدار ذعدم شایستگی بنیانگ -الف

ساز را ندارند، بلکه تنها از د که دانش و ظرفیت کافی برای این کار سرنوشتنشواری میذگاساس

و یا هم یک  آوری نان و نامی در کنج حجرة یک مسجدروی شوق و علاقه و یا هم به قصد فراهم

اند. گذاشته سهرا گرد آورده و نام آن را مدر طفلکان معصومی از تعداد شخصی خود دکان و یا خانة

کنند، زنند و توهین و تحقیر میمیچنین کسانی با فرزندان مردم تعامل بسیار زشت نموده آنان را 

های دوستان و اقارب مزد به خانهند و آنان را همانند مزدور بییشوهای خود را توسط آنان میلباس

 فرستند.رهای حقیر میخویش برای انجام کا

آوری غذا که های مردم برای جمعفرستادن طلاب در صبح و چاشت و شام به دروازة خانه -ب



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

123 

در میان طلاب مدارس و مردمی که این طلاب با آنان سروکار دارند به نام )فخر طالب( معروف شده 

های مختلف یافت طبیعت هایی باانسان ،جاتو قریه هابیعی است که در میان مردمان محلهاست. ط

های های مردم همگی دارای اخلاق یکسان نیستند، بنابراین طالبی که به دروازة خانهشوند و خانوادهمی

مورد آزار و اذیت و توهین و تحقیر و  آنان کارانرود بارها از سوی زنان، فرزندان و خدمتمردم می

رس ملای مدرسه و یا مسجد زبان به کام فرو برده و گیرد، اما از تحتی احیانًا مورد لت و کوب قرا می

دارد تا در وقت ها نگه میسال گشاید و این درد حقارت را در درون سینة خودلب به سخن نمی

 به نوعی از ملا و مردم انتقام خود را پس بگیرد. مناسب

ت درک حقایق را از میان طالبان علم آنانی که الله تعالی به آنان اخلاص و قدر ممکن استبله، 

تمام درد و  در هنگام قدرت و توانایی،داده باشد و به قصد ادای مسؤولیت درس دین خوانده باشند، 

رنج دوران طفولیت و نوجوانی و جوانی را فراموش کرده و با عزت نفس و قامتی رسا و گردنی بلند 

اند ط درس خوانده و بزرگ شدهبه ادای مسؤولیت بپردازند، ولی از میان طلاب مدارس که با این شرای

گشایی را بلند نموده از هر کسی که به آنان ظلم شوند که بیرق انتقام جویی و عقدهکسانی نیز پیدا می

 انتقام بگیرند. ،روا داشته باشد و یا نداشته باشد

شود که وقتی یکی از طلاب رو میروبهانسان در مدارس دینی خصوصی احیانًا با مدرسانی 

لب بیچاره را سیاه د و با تمام نیرو و انرژی پشت و پهلوی طادارشلاق را برمی ،شوداشتباهی می مرتکب

رگ شود ممکن است آثار ضربات شلاق از روی جلد زسازد و طالبی که با این حالت زار بو کبود می

 ماند. و بدن وی محو گردد، اما آثار معنوی آن تا پایان زندگی بر روح و روان وی باقی خواهد

 روابط نامشروع .۲. ۲. ۲. ۱۱

باشند که طلابی از مناطق دور و نزدیک و با سنین مدارس دینی خصوصی غالباً دارای لیلیه می

مختلف، جهت فراگرفتن علوم دینی به این مدارس سرازیر شده و شب و روز را در کنار هم سپری 

ین بادیانت و قوی قرار دارند که اجازه کنند. تعدادی از این مدارس زیر نظارت و کنترول مسؤولمی

دهند هیچ مجالی برای بروز روابط نامشروع میان طلاب خورد و بزرگ پیدا شود، اما در تعدادی نمی

شود به خصوص در از این مدارس که نظارت قوی وجود ندارد، متأسفانه این مشکل احیاناً پیدا می

 ی توجه زیادی ندارند.مناطق دوردستی که عمومًا مردم به مسایل اخلاق

زمینة  د،با سنین مختلف در هر جایی که باشجا بودن جوانان و نوجوانان در حقیقت مسأله یک
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سازد، این امر مختص به مدارس دینی نیست و علمای امت از دیر باز متوجه فتنه و فساد را فراهم می

ساله مدت زیادی را سپری  ۱۲وجوان ساله با ن ۲۰اند. و اما در مدارسی که جوان این امر خطیر بوده

 صورت باشد،جایی نیز فراهم باشد، به خصوص زمانی که نوجوان زیبا و خوشیک کند و زمینة

 کند تا بالآخره جوان را به سوی فحشا سوق دهد.شیطان نهایت تلاش خود را می

 : گویدمی، وی در این مورد سخن زیبا و دلنشینی دارد علیهرحمةاللهامام ابن تیمیه 

تخشى الفتنة بالنظر إلیهم کان حکمهم کذلک کما ذکر ذلک  فالإماء والصبیان إذا کن حساناً»
 ۱«.العلماء

رود، )کنیزان و پسران کم سن و سال زیبا که از دیدن به سوی آنان احساس خطر و فتنه می

 ان نبینند[(.اند، حکم آنان نیز چنین است ]باید مردان بالغ به سوی آنچنانچه علما گفته

انسانی از جمله در تعدادی از مدارس دینی خصوصی اما این حکمت در بسیاری از تجمعات 

های زیادی یک طالب ده گردد و حتی در بعضی از مدارس دینی ممکن است مدترعایت نمی

صورت با یک طالب بیست بیست و پنج سالة جوان مجرد، در یک اطاق شب و دوازده سالة خوش

 ی کنند.روز زندگ
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. تحقیق، تعلیق و تخریج حجاب المرأة ولباسها فی الصلاةهـ ق(. ۸۰۴۳ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. ) -1

 .۲، ص۵ص ج، بیروت المکتب الإسلامی. احادیث محمد ناصر الدین البانی. چاپ پنجم  محمود محمودی. چاپ اول
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 . نظم و انضباط در مدارس دینی۱۱

و ما مصداق این نظم را در حین انجام فرایض و شعایر دینی به  اسلام دین نظم و انضباط است

پارچه نظم و دسپلین است، چه به صورت کنیم. عبادت نماز از آغاز تا انجام یکوضاحت مشاهده می

 فردی ادا شود و چه به صورت جماعت.

آوری توسط که تمام مناسک آن طبق نظم خاص و شگفت است ه فریضة حج عبادتیگونهمین

 گردد.ادا می ،دنشوجا میها مسلمان که از نقاط مختلف دنیا در یک مکان )مکة مکرمه( یکملیون

 ندیدورزبر منظم بودن صفوف تأکید می وسلم به اندازةعلیهاللهول الله صلیرس در نماز جماعت

 شود.زده میمطالعة آن شگفت که انسان از

وسلم در مورد منظم بودن صفوف علیهاللههای رسول الله صلیبه برخی از فرموده مثال به عنوان

 م.ینمایمیمسلمانان در وقت اقامة نماز اشاره 

 گوید:عنه میاللهنعمان بن بشیر رضی

وَّالل َِّه »ثَّلاَّثًا «. أَّقِیمُوا صُفُوفَّکُمْ»بِوَّْجهِهِ فَّقَّالَّ عَّلَّى الن َّاسِ  أَّقْبَّلَّ رَّسُولُ الل َّهِ صلى الله علیه وسلم»
 ۱«.ن َّ الل َّهُ بَّیْنَّ قُلُوبِکُمْلَّتُقِیمُن َّ صُفُوفَّکُمْ أَّوْ لَّیُخَّاِلفَّ

های ]نماز[ وسلم روی خود را به سوی مردم کرده سه بار فرمودند: صفعلیهالله)رسول الله صلی

که الله تعالی در میان کنید و یا اینهای تان را منظم میله که یا صفتان را منظم کنید، سوگند به ال

 کند(.های تان اختلاف ایجاد میقلب

ٍة عَّنِ الْبَّرَّاءِ بْنِ عَّازِبٍ قَّالَّ کَّانَّ رَّسُولُ الل َِّه صلى الله علیه وسلم یَّتَّخَّل َّلُ الص َّف َّ مِنْ نَّاِحیَّةٍ إِلَّى نَّاِحیَّ»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ابوداود، سلیمان بن اشعث. )ب ت(. سنن ابی داود. چاپ اول -1

 شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است. .108ص



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

126 

إِن َّ الل َّهَّ وَّمَّلاَّئِکَّتَّهُ یُصَّل ُونَّ »وَّکَّانَّ یَّقُولُ «. لاَّ تَّخْتَّلِفُوا فَّتَّخْتَّلِفَّ قُلُوبُکُمْ»اکِبَّنَّا وَّیَُّقولُ یَّمْسَّحُ صُدُورَّنَّا وَّمَّنَّ
 ۱«.عَّلَّى الص ُفُوفِ الأُوَّلِ

ای به گوشة دیگر گوشه وسلم ازعلیهاللهگوید: رسول الله صلیعنه میاللهء پسر عازب رضی)برا

: نامنظم نایستید که فرمودمی خود برابر کرده و دست با های ما راها و شانهسینه و شدصف داخل می

های اول بر صف اش: الله تعالی و ملایکهفرمود. همچنین میگرددمتنفر مییکدیگر  تان ازهایبقل

 فرستند(.درود می

 ۲.«وَِّلیُنوا بِأَّیْدِى إِخْوَّانِکُمْ أَّقِیمُوا الص ُفُوفَّ وَّحَّاذُوا بَّیْنَّ الْمَّنَّاکِبِ وَّسُد ُوا الْخَّلَّلَّ»
ها را پر کنید و خود را در خود را برابر نمایید و خالیگاههای تان را منظم کنید، شانه های)صف

از وی  ،گذارد تا برابر شویددستان برادران خویش نرم گردانید ]وقتی کسی به شانة تان دست می

 اطاعت کنید[(.

 در روایتی دیگر آمده است:

 ۳«.یُسَّو ِی الص َّف َّ حَّت َّى یَّجْعَّلَّهُ ِمثْلَّ الر ُمْحِ أَّوْ اْلقِدْحِ»
 شد(.کرد تا جایی که همانند نیزه یا تیر راست میوسلم صف را برابر میعلیهالله)]رسول الله صلی

عنه نماز اللهگوید روزی در کنار انس بن مالک رضیحتی محمد بن مسلم بن سایب می

 خواندم، گفت:می

ضَّعُ یَّدَّهُ یَّ . قَّالَّ کَّانَّ رَّسُولُ الل َّهِ صلى الله علیه وسلمهَّلْ تَّدْرِى ِلمَّ صُنِعَّ هَّذَّا الْعُودُ فَّقُلْتُ لاَّ وَّالل َّهِ »
 4«.اسْتَّوُوا وَّعَّد ِلُوا صُفُوفَّکُمْ :عَّلَّیْهِ فَّیَّقُولُ

وسلم دست لیهعاللهدانی که چرا این چوب ساخته شده گفتم نه، انس گفت: رسول الله صلیمی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. اشعث. )ب ت(. سنن ابی داود. چاپ اول ابوداود، سلیمان بن -1

 شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است. .108ص

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ابوداود، سلیمان بن اشعث. )ب ت(. سنن ابی داود. چاپ اول -2

 شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است. .108ص

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی. )ب ت(. سنن ابن ماجه. چاپ اول -3

 شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است. .۴18صوالتوزیع. 

، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ابوداود، سلیمان بن اشعث. )ب ت(. سنن ابی داود. چاپ اول -4
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 های تان را برابر کنید(.فرمود: منظم بایستید و صفنهاد و میخود را بر این چوب می

نمود که صف وسلم سه مرتبه تکرار میعلیهاللهو در روایت نسائی آمده است که رسول الله صلی

 تان را راست و منظم سازید:

ِبیَّدِهِ  یاسْتَّوُوا فَّوَّال َّذِی نَّفْساسْتَّوُوا، اسْتَّوُوا، »یَّقُولُ:  کَّانَّ وَّسَّل َّمَّ أَّن َّ الن َّبِی ُ صَّل َّى اللهُ عَّلَّْیهِ عَّنْ أَّنَّسٍ»
 ۱.«یَّدَّی َّ مِنْ بَّیْن إِن ِی لَّأَّرَّاکُمْ مِنْ خَّلْفِی کَّمَّا أَّرَّاکُمْ

فرمود: برابر شوید، برابر شوید، برابر وسلم میعلیهاللهگوید: پیامبر صلیعنه میالله)انس رضی

بینم، از پشت گونه که از پیش رو میسوگند به ذاتی که جانم در ید او است من شما را همان شوید،

 نگرم(.سر هم می

چنانچه از  ،وسلم به خوبی فرا گرفته بودندعلیهاللهصحابة کرام نیز این تعلیم را از رسول الله صلی

ا را راست و منظم سازد و هساخت تا صفعنه روایت شده که وی کسی را موظف میاللهعمر رضی

گفت. همچنان از علی و عثمان گردید، تکبیر نمیها مطمئن نمیتا زمانی که از ناحیة برابر شدن صف

)برابر کنید(، و « استووا»گفتند: عنهما نیز چنین روایت شده است و هر دو در وقت نماز میاللهرضی

 2ی پیش بیا و فلانی پس برو.گفت فلانعنه در هنگام اقامة نماز میاللهعلی رضی

امری  ،آن بر منظم ساختن صفوف نماز و برابر نمودنوسلم علیهاللهاین همه تأکید پیامبر صلی

ورزیدند و وسلم در تمام امور بر نظم و انضباط تأکید میعلیهاللهتصادفی نبود، بلکه رسول الله صلی

ی به اندازة یک حرف از آنچه به ی کرده و حتدادند که از اصول و ضوابط پیروصحابه را تعلیم می

گردد، تخطی نکنند، به همین دلیل تأکید بر التزام به سنت و اجتناب یث اصل و قاعده مطرح میح

 فرمایند:وسلم میعلیهاللهجا که رسول الله صلیآن ،قطعی از بدعت وارد شده است

ةِ وَّإِنْ عَّبْدًا حَّبَّشِی ًا مُجَّد َّعًا فَّإِن َّهُ مَّنْ یَّعِْش مِنْکُمْ فَّسَّیَّرَّى أُوصِیُکمْ بِتَّقْوَّى الل َّهِ وَّالس َّمْعِ وَّالط َّاعَّ»
وا عَّلَّیْهَّا بِالن َّوَّاجِِذ اخْتِلَّافًا کَّثِیرًا فَّعَّلَّیُْکمْ بِسُن َّتِی وَّسُن َِّة الْخُلَّفَّاءِ الر َّاشِدِینَّ اْلمَّهْدِی ِینَّ فَّتَّمَّس َّکُوا بِهَّا وَّعَّض ُ

 ۳«.ثَّاتِ الْأُمُورِ فَّإِن َّ کُل َّ مُحْدَّثَّةٍ بِدْعَّةٌ وکل بدعة ضلالةوَّإِی َّاکُمْ وَّمُحْدَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 .۸۳۵ص، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. نسائی، احمد بن شعیب. )ب ت(. سنن نسائی. چاپ اول -1

 شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است.

 .۲۵ص، ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع. ترمذی، محمد بن عیسی. )ب ت(. سنن الترمذی. چاپ اول -2

. تحقیق ناصر الدین التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبانم(. ۶۴۴۳ -هـ ق0212حبان، محمد. ) ابن -3

 شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است. .۸، ج۸۰۵ص. الألبانی. چاپ اول، جدة: دار باوزیر
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که امیر شما غلام کنم و لو این)شما را به تقوای الله و سمع و طاعت ]از مسؤولین امور[ توصیه می

حبشی بینی بریده باشد، زیرا کسی که از شما زنده بماند اختلافات زیادی را شاهد خواهد بود، ]در آن 

یافته را تعقیب کنید، به این سنت ت[ بر شما لازم است که سنت من و سنت خلفای رهنما و راهوق

برحذر باشید، چرا که  ]در دین[ های تان محکم بگیرید، و از امور نوپیداچنگ بزنید و آن را با دندان

 هر امر نوپیدایی بدعت است و هر بدعتی گمراهی و ضلالت(.

دادند که به کلمة معادل آن تعویض شود، چنانچه براء پسر عازب حتی یک کلمه را اجازه نمی

 گوید: عنه میاللهرضی

اضْطَّجِعْ  قَّالَّ لِی رَّسُولُ الل َّهِ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ إِذَّا أَّتَّیْتَّ مَّضْجَّعَّکَّ فَّتَّوَّض َّأْ وَّضُوءَّكَّ لِلص َّلَّاةِ ثُم َّ»
هُم َّ أَّسْلَّمْتُ نَّفْسِی ِإلَّیْکَّ وَّفَّو َّضْتُ أَّمْرِی إِلَّیْکَّ وَّأَّلْجَّأْتُ ظَّهْرِی إِلَّیْکَّ رَّهْبًَّة عَّلَّى شِق ِکَّ الْأَّیْمَّنِ وَّقُلْ الل َّ

ذِی أَّرْسَّلْتَّ فَّإِنْ وَّرَّغْبَّةً إِلَّیْکَّ لَّا مَّلْجَّأَّ وَّلَّا مَّْنجَّا مِنْکَّ إِل َّا ِإلَّیْکَّ آمَّنْتُ بِکِتَّابِکَّ ال َّذِی أَّنْزَّلْتَّ وَّبِنَّبِی ِکَّ ال َّ
فَّقُلْتُ أَّسْتَّذْکِرُهُن َّ وَّبِرَّسُولِکَّ ال َّذِی أَّرْسَّلْتَّ قَّالَّ لَّا وَّبِنَّبِی ِکَّ  .مُت َّ عَّلَّى الْفِطْرَّةِ فَّاجْعَّلْهُن َّ آخِرَّ مَّا تَّقُولُ مُت َّ

 ۱«.ال َّذِی أَّرْسَّلْتَّ

د: قبل از رفتن به رختخواب، وضوی کامل بگیر و بر پهلوی دنفرمو وسلمعلیهاللهنبی اکرم صلى)

گردانم و سوی تو برمیه را ب صورتم پروردگارا! با خوف و رجاء»ست بخواب و این دعا را بخوان: را

م خشم و غضبت، و یقین دارم که هنگا ،دانمسپارم و تو را پشت و پناه خود میتمام امورم را به تو می

اگر  «.، ایمان آوردمایبرگزیدهبری که و پیامه وردگارا! به کتابی که نازل فرمودپر ،پناهی جز تو ندارم

. لات را آخرین کلام خود قرار بدهاین جم ،ایاز دنیا رفته [با ایمان]در همان شب بمیری، بر فطرت 

« وَبِّنَبِّی ِّکَ ال َذِّی أَرْسَلْتَ»یادم بماند وقتی به این عبارت رسیدم کنم تا بهتکرار می گفتمگوید: براء می

. ]یعنی من برایت تعلیم دادم «لَا وَبِّنَبِّی ِّکَ ال َذِّی أَرْسَلْتَ» :ندفرمودپیامبر  «ال َذِّی أَرْسَلْتَ برسولکوَ»گفتم 

 که بگویی و بنبیک و تو نباید بگویی برسولک[(.

 نظم و انضباط در مدارس دینی دولتی .۱. ۱۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

. ، قاهرة: دار ابن حزمهـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -1

 .760ص
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در برخی از جوانب نظم  ،باشنددر مدارس دینی دولتی از آن جهت که تابع وزارت معارف می

ها، جذب طلاب، کاریکولم درسی، رد، مثلاً عزل و نصب مسؤولین، جذب استادان، تبدیلیوجود دا

و در کل سیستم اداری آن تا اندازة  ،سیستم امتحانات و راپوردهی آن به ریاست معارف و وزارت

 مانندباشد. اما در برخی از جوانب که بیشتر جنبة عملی دارد، منظم و همانند سایر ادارات دولتی می

ارائة درس و تبادل  رسی،ات دل نصاب درسی، تقسیم ساعصنف، تکمی حضور به موقع استادان به

 پاسخ و پرسش میان طلاب و مدرسین نظم دقیقی وجود ندارد.

اما نظم مفهوم بسیار بزرگی است که گسترة آن از موقعیت مدرسه، صنوف درسی، در و دیوار 

مدرسان و طلاب، ترتیب اداره، رابطة مدرسان با مدیریت  ها، یونیفرومها، فاصلة چوکییمدرسه، چوک

، گیردو طلاب، شروع و ختم تایم درسی و ساعات درسی و مسایل زیاد دیگری از این قبیل را دربر می

 های زیادی دارند. و مدارس دینی کنونی کشور ما تا هنوز با این مسایل فاصله

 نظم و انضباط در مدارس دینی خصوصی .۲. ۱۱

در برخی از جوانب نسبت به مدارس دینی دولتی  در این امرا مدارس دینی خصوصی ام

گوییم، از حلقة هایی دارند. البته با در نظرداشت این مسأله که وقتی مدارس دینی خصوصی میتفاوت

صدها طالب را زرگی که شود تا مدارس بچند طالب مستقر در مسجد شروع می ادرسی مسجد که ب

 های زیادیدر این میان تفاوت گیرد و طبعاًکنند در بر میتدریس می لی چهارده سالا به مدت یک

 های آن از حوصلة یک تحقیق بیرون است.د که بررسی تمام بخشوجود دار

عموماً باید گفت که نظم اداری در مدارس دینی خصوصی نسبت به مدارس دینی دولتی 

 تر است.مدارس دینی دولتی قویتر و نظم عملی در این مدارس نسبت به ضعیف
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 . نتایج تحقیق۱۲

در مورد وضعیت مدارس دینی کشور که مسؤولیت آن به نگارنده سپرده شده بود، امری تحقیق 

بنده در جریان تحقیق متوجه شدم که این  وگیر و در عین حال ارزشمند بود دشوار، حساس، زمان

باید به صورت دوامدار از جانب اهل علم و دانش  وهای مبرم جامعة ما است ز ضرورتموضوع یکی ا

ق روی موضوع ای باشد که محقق در مدت زمان تحقیترین نتیجهبه آن پرداخته شود. شاید این بزرگ

 لحاص. اما نتایجی را که در ضمن این نتیجة کلی و بزرگ از تحقیق حاضر به آن دست یافته است

 توان در نکات آتی خلاصه کرد:می ،شد

مدارس دینی کشور ما که در حال حاضر به هزاران مدرسه اعم از دولتی و خصوصی بالغ  -۱

گردد، ریشه در تاریخ هزار و چهارصدسالة کشور دارد، زمانی که اصحاب بزرگوار پیامبر می

ایشان بودند که بنای ده و داخل قلمرو اسلام نمودند و هم وسلم این سرزمین را فتح کرعلیهاللهصلی

دینی را در این کشور گذاشتند. اما بنای مدرسة دینی به شکل منظم آن در قرن چهارم و  م و تربیةتعلی

 در کنارهـ ق( ۸۰۴مشخصاً توسط ابوعلی حسن پسر اسحاق معروف به خواجه نظام الملک متولد )

گذاری یهپا های بغداد، موصل، نیشابور، بلخ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره، شیراز و اصفهاننظامیه

  گردید. ام وی و به مدارس نظامیه مشهوربه نشده و بعد 

باشند و هزار و چهارصد سال مردم آن مسلمان می ٪۹۹ما که بیش از  تعلیم دینی در کشور -۲

قدامت تاریخی دارد، هنوز هم در سکتور دولتی و خصوصی حالت مطلوب را به خود نگرفته و 

 برند.رنج می ایاز مشکلات عدیده مدارس دینی ما

باشند، هرچند در طول تاریخ هزار و چهارصد سالة علما که عموماً فارغان مدارس دینی می -۱

اند، اما در تحولات سیاسی کشور زمام امور را در اختیار نداشته -یمگر مدت کوتاه - این کشور
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که  به خصوص آن عده از حکامی ،اندهمیشه نقش داشته و سبب ترس و هراس حکام بوده

این سرزمین حکم برانند. به همین دلیل همیشه چنین حکامی سعی خواستند به زور سرنیزه بر مردم می

 اند تا به وسیله زر و یا زور علما را زیر کنترول خود در آوده و یا ساکت نمایند.نموده

و نصاب تعلیمی مدارس دینی دولتی از بدو تأسیس مدارس تا کنون همیشه در معرض تعدیل  -۸

( صنف مدارس ۷مقرر در )تجدید قرار داشته و همین امر سبب شده است که در این اواخر تمام کتب 

دینی دولتی بازنگری و چاپ مجدد گردد؛ اما مدارس دینی خصوصی که زیر اشراف وزارت معارف 

در  دلیلکنند به همین های قدیمی استفاده مینصابو هیچ ارگان دیگری قرار ندارند، غالباً از همان 

بسیار ضعیف  لاً وجود ندارد و یا اگر باشدیا اص روحیة  تجدید و ابتکار مدارس دینی خصوصی نصاب

 .است

وضعیت تعلیمی مدارس دینی ما در مجموع همیشه با دو مشکل عمده دست به گریبان بوده  -۵

از انسان است: یکی گسست عمیق بین آموزش و اهداف آن، امری که در هیچ یک از علوم مورد نی

تر است که هدف از تر و شنیعپذیرفتنی نیست، اما زشتی این پدیده در علوم دینی از آن جهت بزرگ

ترین مشکلات اجتماعی های انسان و برطرف کردن مهمترین دغدغهگویی به بزرگآمدن دین پاسخ

 د.باشد، و طلاب علوم دینی باید علم دین را فقط و فقط به همین هدف فرا بگیرنمی

هرچند در دین مبین اسلام رابطة بسیار تنگاتنگی میان تعلیم و تربیت وجود دارد، اما در  -۱

گیرد؛ ای صورت نمیتربیت توجه قابل ملاحظهمدارس دینی کشور ما همانند دیگر مراکز آموزشی به 

عملی ندارند.  گیرند، پایبندیبه همین دلیل طلاب مدارس دینی غالباً به آنچه از تعلیمات دین فرا می

این در حالی است که معلم اول امت اسلامی وقتی موضوعی را از دین برای یاران خویش تعلیم 

که آیا به آنچه  ندنمودهای شان تعقیب میها، بازارها، سفرها و دکانآنان را در خانه ،نددادمی

تعالیم اسلامی آنان را تنبیه توجهی شان به جنبة عملی کنند یا خیر، و در صورت بیاند عمل میآموخته

 .ندکردمی

توجهی مدیران و مدرسان به این وضعیت اخلاقی مدارس دینی کشور ما، هرچند به دلیل بی -۷

زیاد دارد، اما باوجود آن هم از وضعیت اخلاقی عموم  امر مهم و خطیر، با معیارهای مطلوب فاصلة
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ت اخلاقی موجود در کتب تفسیر، حدیث، سیرت جامعه و مکاتب عصری به دلیل تأثر طلاب از تعلیما

 و غیره بهتر است.

نسبت به  ،وزارت معارف س دینی دولتی به دلیل موجودیت پوششمدارنظم و انضباط  -۴

رفته نظم موجود در همباشند بهتر است، اما روینمی رس دینی خصوصی که دارای چنین پوششیمدا

نیست. این در حالی است که اسلام دین نظم و انضباط  مدارس دینی ما از وضعیت مطلوبی برخوردار

کنیم و این خود بوده و ما بهترین شیوة عملی نظم را در اجرای عبادات و مناسک دینی مشاهده می

که باید دانش آموختة علوم دینی در تمام ابعاد زندگی خود بهترین مثال و الگوی دلیلی است بر این

 نظم و انضباط باشد. 

گونه که صحابة رسول الله در بقای دین آنو افغانستان دارس دینی در تاریخ منقش  -۹

وسلم آن را به این کشور آورده بودند بسیار مهم و ارزنده بوده است، زیرا علمای دین از علیهاللهصلی

 طریق همین مدارس توانستند به شکل منظم دین مبین اسلام را از نسلی به نسل دیگر منتقل نمایند، و

ها و خرافات صادرة از اند که در مراحل مختلف در برابر بدعتفارغان همین مدارس دینی بوده

 اند.به اهتزاز درآوردهکشورهای بیگانه ایستادگی نموده و در مقابل متجاوزان بیرق جهاد و مقاومت را 
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 . مناقشه۱۳

گفتگو، همانند هر شور از طریق مطالعه و تحقیق و مصاحبه و بررسی وضعیت مدارس دینی ک

هایی است که نیاز به طرح و مناقشه دارد تا صواب آن از موضوع دیگری مبتنی و متکی بر دیدگاه

خطا و سرة آن از ناسره جدا گردد. البته مناقشه پیرامون یک موضوع و اخذ نتایج مشخص از مناقشه 

و گامی در  آن یک شدن بهنزد هدف نهایی نیست، بلکه قدمی است در راههرگز به معنای رسیدن به 

 تواند.کار انسانی از آن خالی بوده نمیهایی که هیچطریق اصلاح نابسامانی

بنابراین در ادامه برخی از موضوعات مطرح شده در مطالب گذشته را که نیاز به مناقشه دارد، به 

 کنیم:وار مطرح نموده و آن را مناقشه میصورت نکته

 ب تعلیمی مدارس دینینصامناقشه در مورد  .۱. ۱۳

در نظام آموزشی، نصاب تعلیمی به حیث یکی از عناصر، در کنار مدرس و محیط و دیگر ابزار 

میت و جایگاه خاصی برخوردار است. زیرا عملیة آموزش در صورتی مورد نیاز تعلیم و تعلم، از اه

درس ورزیده، دلسوز و فعال باشد. م شدهد که در آن تمام عناصر آموزنیتجة مطلوب را به دست می

تعلیمی سنجیده و  و بالآخره نصاب ،هدفمند، محیط آرام و آماده برای تدریس، نظام آموزشی منسجم

در صورتی که یکی از این عناصر مفقود و یا ناقص و ضعیف باشد، عملیة تربیت به نتایج  ؛ربارپُ

 گردد.مطلوب منتهی نمی

ینی، نصاب مدارس دینی دولتی را در مراحل طوری که بنده در بحث نصاب تعلیمی مدارس د

ها را ارائه کردم، در تمام این نصابایی از نصاب مدارس دینی خصوصی هو نمونه عدد ذکر نمودهمت

توجهی بوده است. منظور ما از تجدید و نوآوری این نیست که یک مسألة تجدید و نوآوری مورد بی
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گذاریم، بلکه هدف آن است که غیر از نصوص )متن کتاب را برداریم و به جایی آن کتاب دیگری ب

ای از تاریخ توسط هایی که در برههوسلم( دیگر تمام کتابعلیهاللهقرآن و احادیث رسول الله صلی

باشد و باید دانشمندان علوم دینی در عصر دانشمندی نوشته شده است قابل قبول، نقد و یا رد می

ت را بهترین و آخرین کتاب ندانند و سعی بر آن باشد تا از حاضر هیچ کتاب دیگری جز قرآن و سن

کتب بهتری نوشته شود، و بر همین اساس باید مسؤولین و علمایی مدارس دینی یکی از  ،کتب قدیم

ب و متعلم امروزی خود که در محیط پرمشغلة لهای شان این باشد که برای فهم و درک طادغدغه

و بیارایند که برای وی جذاب،  سی را طوری ترتیب نمایند، کتاب درکندزندگی می عصر حاضر

 جالب و قابل هضم باشد.

بی است که صد سال پیش در مدارس آن خواند غیر از طالطالبی که امروز در مدرسه درس می

دانست و به مصروف فراگرفتن علم و دانش بود، طالب آن روز چیزی از ماهواره و انترنت نمی روز

افتاد، اما طالب درسه و استادان و پرسونل مدرسه با کس دیگری سروکارش نمیغیر از طالبان م

جا تمام اوضاع و احوال امت اسلامی و بشریت را نظاره امروزی در مدرسه نشسته است و  از همان

بیفتد و یا چنین مطالبی را از دیگران  ها منظر خوب و بدنه چشمش به دهکند و ممکن است روزامی

و تصوراتی ایجاد کند که طالب العلم صدسال  هاها برایش سرگرمیها و شنیدنیمین دیدنیو ه ،بشنود

 پیش اصلًا از آنها آگاهی نداشت.

بنابراین باید نصاب دروس دینی حتی کتب تفسیر و شروح احادیث برای طالب العلم امروز برابر 

خواند و باید رس دینی درس میاکنون در مداهای جوان و نوجوانی که همبا وضعیت حاکم و دغدغه

به حیث عالم فردا داخل جامعه شود و مردم را به سوی دین الله تعالی فرا بخواند و آنان را به اوامر 

 ترتیب گردد. ،الهی امر و از نواهی الله تعالی نهی کند

نی قابل اعتماد، مردم مسلمان ما سخن دین را از زبان کسا امروز به خاطر فقدان چنین مرجعیت

شنوند که چند کتاب در رابطه با دین و دینداری از فلاسفة معاصر غربی شنیده و آن را در بهتر می

دهند و در میان جامعه به اسلام شناس و آرایند و به خورد مردم میزرق و برق می غالب الفاظ پُر

ینی به قیل و شوند، و سبب آن هم چیزی نیست جز سرگرمی علما و طلاب علوم دروشنفکر مشهور می

ای از کار مسلمانان بگشاید، اما اکنون توانست گرههای قدیمی که شاید در زمان تألیف میقال کتاب

 فرصت آن رسیده که در این مورد طرحی نو درانداخته شود.

ما در قسمت آخرین نصابی که وزارت معارف آن را برای مدارس دینی دولتی تهیه نموده است 
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باشد، اما تقریبًا قدم بلندی در رستای رفتن به سوی نوآوری و تجدید میصاب عرض کردیم که این ن

خواهیم این مطلب را علاوه کنیم که، با این نصاب نیز مشکل اساسی که در قسمت جا میدر این

و زمانی مشکل از  ،ماند نصاب وجود دارد حل نخواهد شد و خلأ موجود به جای خود باقی خواهد

تر از ترین و روشنفکرترین علمای ما دور هم جمع شده اوله تعدادی از باتجربهشود کریشه حل می

گریزی منتشر شده را شناسایی مشکلات موجود در کشور ما از جمله جنگ، فقر، فساد و دین ،همه

ها را لیست نمایند، پس از آن مسؤولیت و رسالت علمای های اسلامی این نابسامانیحلکنند، سپس راه

در برابر این حالت مشخص نمایند و بعد از آن ببینند که برای تربیة علمایی که در آینده بتوانند،  دین را

های مؤثری در برطرف کردن وسلم ادا کرده و قدمعلیهاللهپیامبر صلی اننقش خود را به عنوان وارث

همان  د از آندارند چگونه نصابی ضروت است و بعمشکلات و رسیدگی به نیازهای کنونی جامعه بر

ها و ها، ماهنصاب را تهیه کنند و تمام وسایل و ابزار تطبیق درست آن را فراهم سازند. در غیر آن هفته

فارغ  را ی دستار بسته و سند در دستوهمه ساله هزاران مول ما ها خواهد گذشت و مدارس دینیسال

تلویزیون  که در صفحةهند شنید دین را از زبان کسی خوا ،به خصوص جوانان خواهد داد، اما مردم

 کند.ظاهر شده و با ادبیات امروزی دین را برای مردم عرضه می

ها فردی ایم که در یکی از تلویزیونهای مباحثه پیرامون مسایل دینی بودهما بارهای شاهد صحنه

را در برابر هم  به نام مولوی با عبا و قبای آراسته و دیگری به نام روشنفکر، اسلام شناس و دین پژوه

، و در بسیاری از این موارد ممکن است جناب مولوی به مراتب از شخص اسلام شناس و دهندقرار می

تری داشته باشد، اما بیننده سخنان طرف مقابل او را های خود دلایل محکمدین پژوه برای گفته

کند و قبل صحبت میقضیه در این است که مولوی صاحب با ادبیات پنجصدسال  و راز د،پسندمی

 طرف مقابلش با ادبیات امروزی.

 و انددینی سقوط نمودهها و شاید صدها تن از جوانان ما به دامن بیبپذیریم یا نپذیریم امروزه د

لحد شنیده و به آن که تعریف دین را از زبان یک مسیحی و یا مگردد به اینشان بر میدینیعلت بی

با سرمایة همین ملت فقیر نی کشور است که هزاران طالب در مدارس دی این در حالی اند؛باور کرده

برای راهیبابی و ارشاد خود به سوی دین الله تعالی به علمای  خوانند که جامعهبه این دلیل درس می

 .ضرورت دارد دین

 مناقشۀ وضعیت تعلیمی مدارس دینی .۲. ۱۳
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در تعلیمات  داشتیم که ایکته اشارهضمن بررسی وضعیت تعلیمی مدارس دینی کشور به این ن

میان تعلیم دینی و اهداف آن وجود دارد و غالباً تعلیمات دینی به عنوان  دینی ما گسست بسیار عمیقی

و اگر  ،گرددای جهت بهبود وضعیت جامعه در روشنی رهنمودهای دین مبین اسلام تدریس نمیوسیله

درس و طالب که دو طرف عمدة فرایند آموزش در پرنسیب این قضیه مطرح و قبول شده باشد، م

خوانند. غفلت مدرس و طالب از این حقیقت دهند و درس نمیباشند با چنین برداشتی درس نمیمی

کتاب و هم و غمش بر تکرار مطالب  -در صورتی که وظیفه شناس باشد -مدرس شود که سبب می

 بر محور -در صوتی که درس خوان باشد -، و هم و غم طالب تمام کردن مقدار مقرر متمرکز شود

 یادگیری و حفظ مطالب کتاب بچرخد و برای امتحان خود را آماده کند.

در حالی که شاگردان مکاتب دولتی از صنف هفتم و هشتم آهسته آهسته به فکر جایگاه آیندة 

و فزیک را  کند ریاضیافتدند و اگر کسی خواسته باشد انجینیر شود سعی میخود در متن جامعه می

بیشتر بخواند و اگر کسی علاقه دارد داکتر شود بیشتر وقت خود را صرف مضامین و مطالب بیولوژی 

کند زبان انگلیسی را کند و اگر شاگردی قصد به دست آوردن تخصص را داشته باشد، سعی میمی

آوردن تخصص سفر  خواهد به بیرون از کشور جهت به دستنیز یاد بگیرد تا در آینده و زمانی که می

 کند، دچار مشکل نشود.

تر است، غالباً چنین تر و سنگینب مدارس دینی که مسؤولیت شان از همه حساساما طلا

ای ندارند و به فکر بالابردن ظرفیت خود به خاطر ادای بهتر مسؤولیت نیستند، و تا جایی که اندیشه

ای دوخته است که ه همان مقامات کلیشهب را خواند چشمششود اگر طالبی درس هم میمشاهده می

یابند، مانند کار کردن در قضا های شرعیات به آن دست میفارغان مدارس و پوهنحیبه شکل روتین 

و سارنوالی و یا اجرای وظیفه به حیث معلم علوم دینی در یک مکتب و اگر کسی به حکم عرف 

کرسی خطابت در یکی از  کندسعی مید، داشته و اندکی فصیح و بلیغ باش یخانوادگی عبا و قبای

 مساجد جامع را هم به دست آورد.

ما به این باوریم که اگر علمای امت اسلامی در مسیر تاریخ اسلام طوری که شایسته است 

و حتی این امت  داشتقطعاً امت اسلامی چنین حال زاری ن ،کردندمسؤولیت و رسالت خود را ادا می

به سوی  را سلام به تمام دنیا نور و روشنی پخش نموده بشریتی اول تاریخ اهاهمانند سده توانستمی

 رهنمون شود. دنیا و آخرت خیر و صلاح

عقب ماندگی امت اسلامی از ضعف علمای آن آغاز شده و بعداً به تمام اما با کمال تأسف 
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ام در این مورد . چنانچه پیامبر عظیم الشأن اسله استهای اسلامی راه پیدا نمودهای ملتبدنه

 فرمایند:می

الل َّهَّ لَّا  عَّنْ عَّبْدِ الل َّهِ بْنِ عَّمْرِو بْنِ الْعَّاصِ قَّالَّ سَّمِعْتُ رَّسُولَّ الل َّهِ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّْیهِ وَّسَّل َّمَّ یَُّقولُ إِن َّ»
قَّبْضِ الْعُلَّمَّاءِ حَّت َّى إِذَّا لَّمْ یُبِْق عَّالِمًا ات َّخَّذَّ الن َّاُس یَّقْبِضُ الْعِلْمَّ انْتِزَّاعًا یَّنْتَّزِعُهُ ِمنْ الْعِبَّادِ وَّلَّکِنْ یَّقْبِضُ الْعِلْمَّ بِ

 ۱«.رُءُوسًا جُه َّالًا فَّسُئِلُوا فَّأَّفْتَّوْا بِغَّیْرِ عِلْمٍ فَّضَّل ُوا وَّأَّضَّل ُوا
شنیدم که  وسلمعلیهاللهگوید: از رسول الله صلىعنهما میاللهبن عاص رضیعبدالله بن عمرو )

برد. و را از بین می ، بلکه با وفات علما آنداردبر نمیم را از سینة بندگان خود عل له تعالیالفرمود: می

از ایشان سؤال دهند و خود قرار می و پیشوای که علما از بین رفتند، مردم جاهلان را رهبر زمانی

وهم دیگران را به شوند دهند که هم خود گمراه میفتوا می که چیزی بدانند،بدون این شود، و آنانمی

 (.کشندگمراهی می

گشتند و در زمانی که علمای امت اسلامی با درک حقیقت زمانة خود به دنبال علم و معرفت می

برابر امت احساس مسؤولیت داشتند، امت اسلامی علی رغم برخی از مشکلات سیاسی داخلی همیشه 

چندین قرن ادامه پیدا کرد، به عنوان  در حال رشد و شگوفایی و پیشرفت و ترقی بود و این حالت تا

 مثال:

زیادی از صحابه و حافظان  بیند که در نبرد یمامه تعدادوقتی میعنه اللهابوبکر صدیق رضی -

آوری شود، چیزی مصحف جمع یک در کریمقرآن دهد تارسند، دستور میکریم به شهادت میقرآن

 2.وسلم نبودعلیهاللهکه در زمان رسول الله صلی

عنه دید که مردم بر اللهعنه در زمان خلافات عثمان رضیاللهحذیفه رضیهمچنین زمانی که  - 

نمایند، به کنند تا حدی که یکدیگر را طعن و لعن میکریم مشاجره میهای مختلف قرآنسر قراءت

 رده و همةک آوریکریم را به یک لهجه )لهجة قریش( جمععنه مشوره داد که قرآناللهعثمان رضی

 3عنه این کار را انجام داد.اللهکریم امر کند، عثمان رضیمسلمانان را به استفاده از همان نسخة قرآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -1

 .23ص

 تحقیق عمر عبدالسلام تدمری. .الکامل فی التاریخهـ ق(. 0207 -م 0997). علی بن ابی الکرم، ابن اثیر -2

 .۶۸۸ص،2ج. الکتاب العربی: دار بیروت، چاپ اول

شركة فؤاد : بیروت، چاپ اول .عنهاللهعثمان بن عفان رضیهـ ق(. ۸۰۳۸ -هـ ش ۸۳۱۱. )صلابی، علی -3
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کند که موج تهاجم در اواخر عمرش احساس می علیهاللهحمةرو زمانی که حسن بصری  -

ه، ظاهریه و هایی همچون قدریه، جبریفکری و فرهنگی به شکل افراط و تفریط و در قالب گروه

باطنیه رشد و نموی عقاید معتدل و حکیمانة اسلامی را به خطر انداخته و جوامع مسلمانان را از حالت 

اند، به منظور مبارزه با آن تهاجم فرهنگی گرایی مواجه نمودهوحدت عقیده، با یک بحران عظیم فرقه

د را با برهان و دلیل تشکیل های تدریس و تبیین عقایبرای اولین بار در مسجد شهر بصره حلقه

 1دهد.می

آید، روزگاری از بزرگان و پیشوایان مکتب اعتزال به شمار میابوالحسن اشعری که  -

بلکه تحقیق و پژوهش خود را ادامه  ،دهدکورکورانه تا پایان عمر به پیروی از مکتب اعتزال ادامه نمی

گرای معتزله توبه نموده، به دفاع از عقلگردد از مکتب داده و در زمانی که حق برایش واضح می

 2خیزد.عقاید اهل سنت در مقابل معتزله بر می

نقل است که پسرش  علیهرحمةاللهدر رابطه با هدفمندی آموختن علم دین از امام ابوحنیفه  -

 کنی،بینم که تو خود با مردم مناظره میحماد را از مناظره در علم کلام منع فرمود، پسرش گفت می

کنیم که گویا بر سر ما که مبادا طرف مقابل ما بلغزد در حالتی مناظره میامام فرمود، ما از ترس این

خواهید طرف مقابل شما بلغزد، و کسی که لغزش کنید و میمرغی نشسته است، ولی شما مناظره می

ی داشته تصور ی که چنینکه کافر شدن او را نیز دوست دارد، و شخصرقیب خود را بخواهد یقیناً 

 3شود.کافر می ، خودشقبل از طرف مقابل باشد،

ال پیشرفت بودند و دستاوردهای بلندی در راستای مانان همیشه در حدر قرون اولیه که مسل

های مختلف زندگی داشتند، سبب این بود که علمای امت همیشه نیازها و خدمت به خلق در عرصه

ی رسیدگی به نیازها و برطرف کردن مشکلات از مشکلات جامعه را مطالعه کرده، سپس برا

این مسأله را  علیهرحمةاللهکردند، طوری که در سخن امام ابوحنیفه رهنمودهای دینی استفاده می

دهد که به را اجازه نمی پسرش کند، امااطر حل مشکل مناظره میکنیم که خودش به خمشاهده می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .333ص. العینو للتجلید

 .۰۷ص. نشر احسان: تهران، چاپ اول .سیر تحلیلی كلام اهل سنت(. هـ ش۸۳۱۸عبدالله. )، احمدیان -1

-۸۰۱ص. نشر احسان: تهران، چاپ اول .سیر تحلیلی كلام اهل سنت(. هـ ش۸۳۱۸عبدالله. )، احمدیان -2

۸۵۱. 

 .۳۵۸، 1ج. دار الفکر: بیروت .شرح فتح القدیر(. محمد بن عبدالواحد. )ب ت، سیواسی -3
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 رف مقابل به مناظره بپردازد.رانی و یا لذت بردن از شکست طگزخاطر وقت

زمان خلافت خود احساس کرد که ممکن عنه در اللهطور وقتی عمر بن عبدالعزیز رضیهمین

ابوبکر بن حزم را که در آن زمان امام حدیث به  ،علم آهسته آهسته ضعیف شده و از بین برود است

حزم نیز این کار را انجام داد و اخبار  رفت امر کرد تا سنن و اخبار را تدوین نماید، ابوبکر بنشمار می

برداری جا از روی آنها نسخهها نوشت و آنها را به دارالخلافة دمشق فرستاد و در آنو سنن را در کتاب

 1شد.شده و به شهرهای بزرگ فرستاده می

ین ناحیه عنه از االلهالبته در این امر ابوبکر بن حزم تنها نبود بلکه وقتی عمر بن عبدالعزیز رضی

احساس خطر کرد تعداد زیادی از علما را وظیفه داد که کار شما در این برهه از تاریخ همین است که 

 گوید:چنانچه سعد بن ابراهیم می ،آوری و تدوین کنیدجهت حفاظت سنن آنها را جمع

رًا دَّفْتَّرًا، فَّبَّعَّثَّ إِلَّى کُل ِ أَّْرضٍ لَُّه عَّلَّیْهَّا سُلْطَّانٌ أَّمَّرَّنَّا عُمَّرُ بْنُ عَّبْدِ الْعَّزِیِز ِبجَّمْعِ الس ُنَّنِ فَّکَّتَّبْنَّاهَّا دَّفْتَّ»
 ۲.«دَّفْتَّرًا

آنها را به  اوها نوشتیم و در کتاب را آوری سنن امر نمود و ما آنها)عمر بن عبدالعزیز ما را به جمع

 اش بود فرستاد(.تمام ممالکی که زیر سلطه

شویم که در قرون اولیه که اسلام زنیم متوجه میبه همین صورت وقتی صفحات تاریخ را ورق ب

پیمود، علمای ما در هر عصر و زمان کارهایی را های مختلف میمسیر ترقی و پیشرفت را در عرصه

، و هرگز علم به حیث علم و فن به دادند که جامعة اسلامی و انسانی به آن ضروت داشتانجام می

یکنواختی در مراکز علمی حاکم نبود. زمانی که علما  گاه حالتشد و هیچحیث فن فراگرفته نمی

کریم را د که در یک کتاب در اختیار شان باشد، قرآننکریم طوری ضرورت داردیدند مردم به قرآن

گذاری و کریم نقطهها باید قرآندر یک مجلد تدوین کردند؛ وقتی مشاهده نمودند که برای عجم

آوری احادیث و اخبار شد، آنها را دادند؛ وقتی نیاز به جمع گذاری شود، این کار را انجاماعراب

گاه که احساس شد باید مسایل عملی اسلام تدوین و ترتیب شده و در اختیار آن آوری کردند،جمع

 مسلمانان قرار گیرد، فقه را تدوین نمودند و در نتیجه مکاتب بزرگ فقهی در جهان اسلام پدید آمد؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .۲۸ص .دمشق: دار ابن كثیر، چاپ اول .الرسالة المحمدیة(. هـ ق۸۰۶۳سید سلیمان. )، ندوی -1

 .سعودی: دار ابن الجوزی، چاپ اول .لهجامع بیان العلم وفض(. م۸۸۸۰ -هـ ق ۸۰۸۰یوسف. )، ابن عبدالبر -2

 .۳۳۸، ص1ج
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به آمیزد، وسلم با اخبار ساختگی میعلیهاللهدیث پیامبر اکرم صلیزمانی که احساس شد احا

آوری احادیث صحیح و دور کردن روایات جعلی از ساحت احادیث رسول الله جمع

وسلم اقدام نمودند؛ زمانی که نیاز به تحقیق در مورد رجال سند احادیث پیدا شد، علم علیهاللهصلی

از به شرح احادیث افتاد، به این کار اقدام نموده و شاهکارهایی را در الرجال را پدید آوردند؛ وقتی نی

این زمینه از خود به جا گذاشتند. این کار تا زمانی ادامه یافت که متأسفانه علما به تقلید کورکورانه و 

تنها مسلمانان در عرصه علم دین عقب مانند، بلکه در رکود و جمود روی آوردند و در نتیجة آن نه

حالا  روی از غرب کهگرایی و ضعف نهاده و آهسته آهسته به تقلید و دنبالهم میادین رو به عقبتما

در دست گرفته بود روی آوردند و خوار و ذلیل  را علم و تکنولوژی زمام پیشرفت و ترقی در عرصة

 شده رفتند.  

 مناقشۀ وضعیت تربیتی مدارس دینی .۳. ۱۳

های دینی زمانی ارزش اپذیر آموزش بوده و فراگیری آموزهدر تعلیمات دینی تربیت جزء جدان

وسلم به عنوان معلم و مربی علیهاللهباشد؛ به همین دلیل رسول الله صلیکند که توأم با تربیت پیدا می

را همراه با تربیت در وجود تعلیم  نهال همیشه ،از روز اول بعثت تا پایان زندگیاول امت اسلامی 

نمودند تا ودند و یاران خویش را قدم به قدم در مسیر تعلیم و تربیت همراهی مینمصحابه غرس می

دلیل مستحق آن شدند  های اسلامی در شخصیت آنان به شکل عملی تبلور پیدا کند، به همینآموزه

های آینده به حیث الگوهای برتر معرفی گردیده و عدم پیروی از ایشان سبب گمراهی و که برای نسل

 راه صواب دانسته شود: دوری از

الل َّهُ وَّهُوَّ  }فَّإِنْ آمَّنُوا بِمِثْلِ مَّا آمَّنُْتمْ بِهِ فَّقَّدِ اهْتَّدَّوْا وَّإِنْ تَّوَّل َّوْا فَّإِن َّمَّا هُمْ فِی شِقَّاقٍ فَّسَّیَّْکفِیکَّهُمُ
 [187الس َِّمیعُ الْعَّلِیمُ{ ]البقرة: 

ایمان دارید، ی که شما یو بدان چیزهااید، اگر آنان ایمان بیاورند، همچنان که شما ایمان آورده)

پس راه  اند، و اگر پشت کنندرهنمود گشته [به راه درست]گمان ایشان نیز ایمان داشته باشند، بی

اذی ت و آزار و نیرنگ و ]د بود و او تو را از تو را بسنده خواه اللهاند، و در پیش گرفته را اختلاف

 (.و شنوا و بینا است، و اایشان نجات خواهد داد [هایدسیسه

ای نیست که بشود از کنار آن به بنابراین قضیة جدایی میان تعلیم دینی و تربیت اسلامی مسأله
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توجه بود؛ زیرا تربیت اسلامی است که مسلمانان را شایسته خلافت سادگی گذشت و یا نسبت به آن بی

حفظ، تکرار و تلقین قواعد فنونی گرداند، نه های دیگر میروی زمین و کاندید الگو شدن برای ملت

؛ آموزش قواعد این فنون در مدارس دینی به دلیل یادگیری و غیره منطقهمچون صرف، نحو، بلاغت، 

بهتر مسایل فقهی به قصد انجام درست عبادات و رعایت احکام دین در روابط انسانی و معاملات و 

پیدا کردن راه درست در  ث نبوی به هدفیکریم و احادبرقرار کردن رابطة علمی و منطقی با قرآن

و باید معلم مضمون نحو مدرسه حین  زندگی و کسب رضای الهی و موفقیت در آخرت است.

تدریس این مضمون برای شاگردانش باربار هدف از خواندن آن را خاطرنشان سازد و نگذارد که 

نحو برای شان حیثیت  یادگیری و تصور آنان در مورد مضمون نحو به شکل نادرست شکل بگیرد

را  اخلاق اسلامی یادگرفتن علم نحو، و طبعاً زمانی که چنین باشد، طالب از طریق هدف را پیدا کند

چون در کتاب نحو  ،پایبند نخواهد شد و به سوی عبادت بهتر راه نخوهد برد نخواهد شناخت و به آن

قه مروجی حتی در کتب ف الله نیست؛و قواعد نحوی رهنما به سوی عبادت  توصیة اخلاقی وجود ندارد

گردد، در بخش عبادات احکام مربوط به هر عبادت به صورت مفصل که در مدارس دینی تدریس می

های عبادات چیزی وجود ندارد. بنابراین باید شود، اما در مورد حکمتوار با دلایل آن ذکر میو نکته

ز اهداف و مقاصد نهاده شدن مضمون نحو استاد مضمون نحو و مضمون فقه خودش طلاب خویش را ا

های عبادات در کتب فقه آگاه سازد و بعد هم آنان را توصیه کند در تقسیم اوقات مدرسه و حکمت

ها و مقاصد آن فراگیرند و در حد توان خویش اخلاق و رفتار و که مطالب کتب را همراه با حکمت

بگیرد و آنان را کمک کند تا با روحیة اجتهادی با ل آنان با مقاصد هر مضمون را زیر نظر تعام نحوة

مطالب کتب تعامل کنند، نه حفظ و تکرار عبارات. ما در روش یاددهی مسایل علمی توسط پیامبر 

کنیم، رسول الله تدریس را مشاهده می وسلم بهترین نمونه از این شیوةعلیهاللهاکرم صلی

که خود به ارشاد و رهنمایی صحابه بپردازند موضوع را از اینوسلم بسیاری از اوقات قبل علیهاللهصلی

کردند تا صحابه بر اذهان خویش فشار آورده و به دنبال پاسخ برآیند و در قالب یک سؤال مطرح می

کردند، اما اگر کسی شدند و او را تحسین میداشت خرسند میاگر کسی جواب صحیح را ارائه می

پرداختند در حالی که یاران خویش را تشویق کرده ارائة پاسخ می خود به ،دادپاسخ صحیح نمی

 طور مثال:بودند. به

رَّقُهَّا وَّإِن َّهَّا عَّنْ ابْنِ عُمَّرَّ قَّالَّ قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ إِن َّ مِنْ الش َّجَّرِ شَّجَّرَّةً لَّا یَّسُْقطُ وَّ»
ی مَّا ِهیَّ فَّوَّقَّعَّ الن َّاسُ فِی شَّجَّرِ الْبَّوَّادِی قَّالَّ عَّبْدُ الل َّهِ وَّوَّقَّعَّ فِی نَّفْسِی أَّن َّهَّا الن َّخْلَُّة مَّثَّلُ اْلمُسِْلمِ فَّحَّد ِثُونِ
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 ۱«.فَّاسْتَّحْیَّیْتُ ثُم َّ قَّالُوا حَّد ِثْنَّا مَّا هِیَّ یَّا رَّسُولَّ الل َّهِ قَّالَّ هِیَّ الن َّخْلَّةُ
درختی در : »ندفرمود وسلمعلیهاللهالله صلىعنهما روایت است که رسول اللهاز ابن عمر رضی)

ید یمؤمن نیز مانند آن درخت است. بگود و ریزهایش نمیگاه برگها وجود دارد که هیچمیان درخت

نظرم رسید که ه گوید: بمی ؟ حاضران، درختان جنگل را برشمردند. عبد الله«کدام است آن درخت

که حاضران رت شرم و حیا نتوانستم چیزی اظهار کنم، تا آنخاطر کثهآن، باید درخت خرما باشد اما ب

: آن درخت، ندفرمود وسلمعلیهاللهصلى پیامبر کدام است؟ آن درخت یا رسول الله عرض کردند:

 (.درخت خرما است

وسلم این شیوة تعلیم و آموزش را یاد گرفته بودند، علیهاللهبزرگان صحابه نیز از رسول الله صلی

حادثة امتحان  گردد.از دستاوردهای غرب تلقی میامروز به عنوان آموزش شاگرد محور چیزی که 

پرده بر  عنه از این حقیقتاللهعمر فاروق رضی عنهما در زمان خلافتاللهعبدالله بن عباس رضی

 دارد:می

أَّْشیَّاِخ بَّدْرٍ فَّقَّالَّ بَّعْضُهُمْ لِمَّ تُدِْخلُ هَّذَّا  عَّنْ ابْنِ عَّب َّاسٍ رَّضِیَّ الل َُّه عَّنْهُمَّا قَّالَّ کَّانَّ عُمَُّر یُدْخِلُنِی مَّعَّ»
مَّعَّهُمْ قَّالَّ وَّمَّا رُئِیُتُه  الْفَّتَّى مَّعَّنَّا وَّلَّنَّا أَّبْنَّاءٌ ِمثْلُُه فَّقَّالَّ إِن َُّه مِم َّْن قَّدْ عَّلِمْتُْم قَّالَّ فَّدَّعَّاهُمْ ذَّاتَّ یَّوٍْم وَّدَّعَّانِی

ن ِی فَّقَّالَّ مَّا تَّقُولُونَّ فِی }إِذَّا جَّاءَّ نَّصْرُ الل َّهِ وَّالْفَّتْحُ وَّرَّأَّیْتَّ الن َّاسَّ یَّدْخُلُونَّ فِی دَّعَّانِی یَّوْمَّئِذٍ إِل َّا لُِیرِیَّهُمْ مِ
یْنَّا نُصِرْنَّا وَّفُتِحَّ عَّلَّ دِینِ الل َِّه أَّفْوَّاجًا{ حَّت َّى خَّتَّمَّ الس ُورَّةَّ فَّقَّالَّ بَّعْضُهُمْ ُأمِرْنَّا أَّنْ نَّحْمَّدَّ الل َّهَّ وَّنَّسْتَّغِْفرَّهُ إِذَّا 

ا قَّالَّ فَّمَّا تَّقُوُل وَّقَّالَّ بَّعْضُهُمْ لَّا نَّدْرِی أَّوْ لَّْم یَّقُلْ بَّعْضُهُمْ شَّیْئًا فَّقَّالَّ لِی یَّا ابْنَّ عَّب َّاسٍ أَّکَّذَّاكَّ تَّقُولُ قُْلتُ لَّ
ءَّ نَّصْرُ الل َّهِ وَّاْلفَّْتحُ{ فَّتْحُ مَّک َّةَّ فَّذَّاكَّ قُلْتُ هُوَّ أَّجَّلُ رَّسُولِ الل َّهِ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ أَّعْلَّمَّهُ الل َُّه لَّهُ }إِذَّا جَّا

 ۲«.ا مَّا تَّعْلَّمُعَّلَّامَّةُ أَّجَّلِکَّ }فَّسَّب ِحْ بِحَّمْدِ رَّب ِکَّ وَّاسْتَّغْفِْرهُ إِن َّهُ کَّانَّ تَّو َّاًبا{ قَّالَّ عُمَّرُ مَّا أَّعْلَّمُ مِنْهَّا إِل َّ
عنه مرا با بزرگان بدر در هاللعمر رضی عنهما روایت شده که گفت:اللهاز ابن عباس رضی)

کردند که چرا این طفل را با ما در مجلس یکجا نشاند، گویی برخی زمزمه میمجلس خویش می

دانید او کیست؟ پس عنه گفت: میاللهکه ما مثل او فرزندانی داریم. عمر رضی نشاند، در حالیمی

وقت برای آن خواسته ه او مرا در آنخواست، دانستم ک ایشان را دعوت نمود و مرا نیز با آنانروزی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -1

 .17ص

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴بخاری، محمد بن اسماعلیل. ) -2
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}إِذَّا جَّاءَّ نَّصُْر الل َِّه : الله تعالی دةاین فرمو مورد عنه گفت: دراللهکه به ایشان نشان دهد. عمر رضی
گفتند:  ایهعد گویید؟می الی آخر سوره، چهوَّالْفَّتْحُ وَّرَّأَّیْتَّ الن َّاسَّ یَّدْخُلُونَّ فِی دِینِ الل َّهِ أَّفْوَّاجًا{ 

جای آورده و هب الله را حمدما را یاری داده فتح و گشادگی دهد،  الله تعالیایم که چون ر گشتهمأمو

به من گفت: ای ابن دانیم، تعدادی هم چیزی نگفتند. گفتند چیزی نمیاز وی آمرزش طلبیم، برخی 

ل الله گفتم: این خبر فوت رسو گویی؟گفت: پس چه می نه. گفتم عباس آیا تو هم چنین می گویی؟

 }إِذَّا جَّاءَّ نَّصْرُ الل َّهِ وَّالْفَّتْحُ{: است را به آن آگاه ساخته یشانا الله تعالیوسلم است که علیهاللهصلی
عنه اللهعمر رضی }فَّسَّب ِحْ بِحَّمْدِ رَّب ِکَّ وَّاسْتَّغْفِرْهُ إِن َّهُ کَّانَّ تَّو َّابًا{. تو است یعنی فتح مکه علامة اجل

 (.دانمگفتی نمی تو گری جز آنچهگفت: من هم از آن چیز دی

به همین  ،وسلم به این شیوه تعلیم و تربیت را در کنار هم فراگرفته بودندعلیهاللهیاران پیامبر صلی

ای در که لحظه ندعنهم کسانی بوداللهشود؛ و هم آنان رضیعمل دیده نمیدلیل در میان آنان عالم بی

روزی در جبهة جنگ حضور داشتند و  خانه ودکان و تجارتزمین، باری در مسجد، ساعتی در باغ و 

پنداشتند و فرقی میان نماز و تجارت و جهاد در اصل همة این کارها را در کنار هم دین و دینداری می

 گفت:عنه میاللهچنانچه معاذ رضیعبادت بودن آنها قایل نبودند. 

قَّضَّیْتُ جُزْئِی مِنْ الن َّوِْم فَّأَّقْرَّأُ مَّا کَّتَّبَّ الل َُّه لِی فَّأَّْحتَِّسبُ نَّوْمَّتِی کَّمَّا قَّالَّ أَّنَّامُ أَّو َّلَّ الل َّیْلِ فَّأَّقُومُ وَّقَّدْ »
 ۱«.أَّحْتَّسِبُ قَّوْمَّتِی

الله خیزم و هر اندازه که که بخش خوابم را کامل کردم، برمیخوابم و پس از ایناول شب می)

 ام، امید اجر و ثواب دارم،ر که از بیداریطوخوانم و همانبرایم مقدر کرده باشد، قرآن می تعالی

 .(برایم پاداش دهداز خوابم نیز  امیدوارم الله تعالی

 مناقشۀ وضعیت اخلاقی مدارس دینی .۴. ۱۳

 دارند چنانچه در حدیث صحیح آمده است: را یامبران الهیعلمای دین افتخار وراثت پ

 ۲«.وَّإِن َّ الْعُلَّمَّاءَّ وَّرَّثَّةُ الأَّنْبِیَّاءِ»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

، قاهرة: دار ابن حزم. هـ ق(. صحیح البخاری. چاپ اول۸۰۳۴م ۶۴۸۴اعلیل. )بخاری، محمد بن اسم -1
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 اند(.و هرآیینه علما وارثان پیامبران) 

های آن قرار داشتند، چنانچه و پیامبران الهی در پایبندی به مکارم اخلاقی در بلندترین قله

 :کنداین ویژگی توصیف میوسلم را به علیهاللهکریم اخلاق پیامبر صلیقرآن

 [4}وَّإِن َّکَّ لَّعَّلَّى ُخلُقٍ عَّظِیمٍ{ ]القلم: 
 (.هستی [یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده]ترگ تو دارای خوی س)

 :سؤال شد، پاسخ داد وسلمعلیهاللهصلی عنها در مورد اخلاق پیامبراللهعایشه رضیزمانی که از  و

جْزِی بِالس َّی ِئَِّة کَّانَّ أَّحْسَّنَّ الن َّاسِ خُلُقًا، لَّْم یَّکُنْ فَّاحِشًا، وَّلَّا مُتَّفَّح ًِشا، وَّلَّا سَّخ َّابًا فِی الْأَّسْوَّاقِ، وَّلَّا یَّ »
 ۱.«الس َّی ِئَّةَّ، وَّلَّکِنْ یَّعْفُو وَّیَّصْفَّحُ

کرد، و بدکردار نبود، و در بازارهای سروصدا نمیو بدزبان  )در اخلاق خویش بهترین مردم بود،

 کرد و گذشت داشت(.داد، لکن عفو میپاسخ بدی را با بدی نمی

د، نتربیت نموده و تقدیم جامعه کن را ظیم الشأنوارثان این پیامبر ع رودمدارس دینی که توقع می

باید تمام پرسونل آن اعم از مدیران، مدرسان، کارمندان اداری و طلاب در اخلاق فاضله نسبت به تمام 

مام ابعاد شخصیت شان نمایان باشد، اما متأسفانه در و این برتری در ت جامعه برتر باشند دیگر هایطیف

حالتی حاکم نیست و عمومًا مدارس دینی از نظر اخلاقی با مراکز دیگر  مدارس دینی کشور ما چنین

توجهی مسؤولین امور اعم از وزارت گردد به بی. علت این امر بر میای نداردتفاوت قابل ملاحظه

خوانند؛ های معارف، مدیران مدارس، مدرسان و طلابی که در مدارس دینی درس میمعارف، ریاست

چرا که اگر وزارت معارف به  باشد،هایی فوق الذکر میمهم مسؤولیت تمام جهت و توجه به این امر

توجه باشد، باز هم وضعیت بی هاین امر توجه داشته باشد، اما ریاست معارف ولایت یا مدیر مدرس

اخلاقی مدرسه بهتر نخواهد شد. اما در این میدان بیشترین نقش را مدرس و بعد از آن مدیر مدرسه 

زیرا مدرس یگانه فردی است که به طور مستقیم و هفتة چند بار با طالب در ارتباط است و مدیر دارد، 

ن نماید؛ اما نقش وزارت معارف ساختتواند با طلاب مدرسه ارتباط برقرار نیز هر وقت لازم ببیند می

آن را طرح پلان و پالیسی نهادینه کردن فضایل اخلاقی در مدارس است که در یک قالب متحد المآل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .771ص
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از  های معارف ولایات این است کهنقش ریاست و ؛کرده و به تمام مدارس دولتی و خصوصی بفرستد

بیق آن را نظارت و ارزیابی نمایند؛ و اما نقش طالب العلم آن است که خود های خود تططریق هیأت

استادان و مربیان خود را های اخلاقی، اخلاقی تسلیم نموده و از طریق پایبندی به توصیه مقرراترا به 

 در تکمیل پروسة نهادینه ساختن مکارم اخلاقی کمک کند.

گیرد کند و مورد قبول مردم قرار میرهنمودهای اسلامی زمانی در جامعة بشری انتشار پیدا می

که با رعایت اخلاق و آداب اسلامی عرضه شود، چنانچه الله تعالی علت پذیرش دعوت پیامبر 

 :فرمایدمیوسلم از جانب مردم مکه و مدینه را در اخلاق عالی ایشان خلاصه کرده علیهاللهصلی

مْ وَّاسْتَّغِْفْر }فَّبِمَّا رَّحْمَّةٍ مِنَّ الل َّهِ لِنْتَّ لَّهُمْ وَّلَّوْ کُنْتَّ فَّظ ًا غَّلِیظَّ الْقَّلْبِ لَّانْفَّض ُوا مِنْ حَّوْلِکَّ فَّاعْفُ عَّنْهُ
 [059ل عمران: لَّهُمْ وَّشَّاوِْرهُمْ فِی الْأَّمْرِ{ ]آ

ل بودی از دنرمش نمودی. و اگر درشتخوی و سنگاز پرتو رحمت الهی است که تو با آنان )

شان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان . پس از آنان درگذر و برایشدندپیرامون تو پراکنده می

 (.مشورت و رایزنی کن

ون آن علمش به نتیجة مطلوب کاراترین سلاح عالم دین است که بد ،اخلاق نیکوبنابراین 

رسول الله  یوقت» :گوید، امام ابن رجب حنبلی میگیردرسد و مورد تأیید و قبول مردم قرار نمینمی

وسلم معاذ بن جبل را به حیث معلم، فقیه و قاضی به یمن فرستادند، او را توصیه کردند که علیهاللهصلی

گوید: هرکس در نیکو رفتار کن(. سپس ابن رجب می)با مردم با اخلاق « وخالق الناس بخلق حسن»

مردم به اخلاق نکیو تعامل نماید، اما کسانی که مردم  چنین جایگاهی قرار گیرد نیازمند آن است که با

 1.«شوند و سروکاری با مردم ندارند، اگر چنین نکنند باکی نیستبه آنان محتاج نمی

های در داخل خانه را با وسایل مختلف کریجنگ فدشمنان اسلام خط اول  در عصر حاضر که

اند، علمای امت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیازمند متصف شدن به مکارم اخلاقی مسلمانان رسانده

رحم و گستردة باشند تا عموم مسلمانان که بدبختانه هر لحظه و در هر جا در معرض تهاجم بیمی

های خود را با آنان در ی خویش در ارتباط شوند و دغدغهار دارند بتوانند به راحتی با علمافکری قر

 میان گذاشته و از طریق رهنمودهای آنان با تهاجم فکری مقابله کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

و ابراهیم  شعیب الأرنؤوطتحقیق . جامع العلوم والحکم(. م۶۴۸۴ -هـ ق 02۳۸عبدالرحمن. )، ابن رجب -1

 .۰۵۰، ص۸ج. مؤسسة الرسالة :، بیروتدهمچاپ  باجس.
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در مدارس دینی ما اعم از دولتی و خصوصی به این امر مهم توجه لازم صورت اما متأسفانه 

 نیست. ر حد مطلوبان دگیرد و در نتیجه میزان اعتماد و باور عموم ملت به علمای شنمی

 مناقشۀ نظم و انضباط در مدارس دینی .۵. ۱۳

های نظم و انضباط در زندگی انسان نقش بسیار پُررنگی در موفقیت و کامیابی وی در عرصه

؛ دستاوردهای انسان منظم و منضبط همیشه از دستاورهای انسان پُرتلاش اما مختلف زندگی دارد

 تر است.دهنظم به مراتب بیشتر و ارزنبی

که امری فطری باشد، از طریق تمرین و عادت به مرور زمان کسب نظم و انضباط بیش از این

کند، اما اگر انسان در جایی زندگی کند که شده و انسان در تعاملات روزمرة خود آن را رعایت می

و نهال طبیعت  نظمی عادت نمودهگردد، او هم با گذشت ایام به بینظم و انضباط در آن رعایت نمی

 کند.وی کج رشد می

ها و غیره باید به این امر بیش از ها، کورسهای آموزشی اعم از مدارس، مکاتب، پوهنتونمحیط

اماکن دیگر توجه کنند؛ اما مدارس دینی باید به صورت استثنایی در قسمت نظم و انضباط تأکید و 

و این حقیقت از تمام عبادات اسلامی به  تمرین بیشتر داشته باشند، چرا که اسلام دین نظم است

به خاطر آوردن تغییرات اساسی در  بر آن اسلام دین جدی است کهشود. علاوه وضاحت دانسته می

 رسد.نازل شده است و جدیت بدون نظم هرگز به سرمنزل مقصود نمیجوامع انسانی 

؛ این ضعف انضباط است نظمی ویکی از مشکلات عمدة اکثر مدارس دینی در کشور ما مسألة بی

استادان، صفوف طلاب در داخل صنف،  نظمی از لباس و پوشش شروع شده و تا حضور و غیاببی

گردد به چشم رابطة طلاب با اداره و مدرسان و حتی تقسیم اوقات درسی و کتبی که تدریس می

ه در امور زندگی خود اکثر فارغان مدارس و یا منسوبین به علم دین متأسفانخورد. به همین دلیل می

جا روی سخن ما با شود، اما در اینها دیده مینظمی در جامعة ما در تمام عرصهمنظم نیستند. البته بی

اند و یا فعلاً در یکی از مدارس دینی به حیث فارغ شده سمدارس دینی و علمایی است که از این مدار

باشدند تر ه نسبت به تمام اطیاف دیگر منظمرود ککنند، از این طیف جامعه توقع میمدرس کار می

 چون نیاز جامعه به اینها و نیاز ایشان به نظم و انضباط نسبت به هر متخصص دیگر زیادتر است.
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 مناقشۀ انگیزة تأسیس مدارس دینی دولتی .۶. ۱۳

های وقت افغانستان به این موضوع در بحث انگیزة تأسیس مدارس دینی دولتی توسط دولت

نمودند های افغانستان همیشه از ناحیة علمای این کشور احساس خطر میای داشتیم که حکومتاشاره

های افغانستان در یکی دو قرن اخیر به صورت عموم که حکومتگشت به اینبرمی و علت این امر

نها اند که به خواست و ارادة مردم روی کار آمده باشند و یا رأی مردم در ایجاد آهای نبودهحکومت

های افغانستان که در کنیم که حکومتجا این نکته را نیز علاوه می، در ایننقش اساسی داشته باشد

اند، در عمل مطابق با حکم الله و رسولش بر این مردم حکم یک کشور اسلامی حکمروایی داشته

است؛ و همین جایی نداشته های شان رأی، نظر و مشورة علما هیچ گذاریاند و در سیاستراندهنمی

ها به علما شکایت کنند و علما هم ریشة های حکومتو تعدی هاکه مردم از نابسامانیامر باعث بوده 

توجهی آنان به رهنمودهای اسلام معرفی نمایند و و بی ت را در دوری حکام از دستورات دینمشکلا

 قلاب و شورش شود.منتهی به ان و دهاین چیز سبب نارضایتی و خشم علما و عموم مردم گردی

شویم و در این مورد به یک حقیقت دیگر نیز مواجه می ،اگر ما تاریخ کشور خود را ورق بزنیم

ای از علما )فارغان مدارس دینی( را در کنار خود های افغانستان عدهکه همیشه حکومتآن این

دانی گرفته تا حکومت های خاناند و هیچ حکومتی از این امر مستثنا نبوده است، از حکومتداشته

ولی علمای  ی و حکومت مجاهدین و طالبان و حکومت بعد از یازدهم سپتمبر.رونشاندة شودست

اند و فتاوای شان در امور سیاسی که عتماد عموم مردم نبودهاگاه مورد تأیید و طرف حکومتی هیچ

شان را در نزد مردم  تیغالباً به نفع حکومت بوده است باعث انزجار مردم از ایشان شده و حیث

 شود از آنها چشم پوشید.است. به هر صورت اینها حقایق تاریخی است که نمی دار نمودهخدشه

های جا بر روی آن درنگ نمایم این است که روشخواهم در ایناما مسألة اساسی که بنده می

لما و مدارس دینی به ها با عها توسط علمای کشور، و تعامل حکومتکلاسیک تأیید و یا رد حکومت

گاه دردهای مزمن ها و مردم این کشور، هیچعنوان مراکز تولید علما، و نحوة تعامل علما با حکومت

های جامعه را ها گردیده و غالباً تمام طیفملت را مداوا نکرده، بلکه بر عکس باعث عمیق شدن زحم

 ست.در بر گرفته و همه را یکسره به سوی یأس و ناامیدی برده ا

اگر از تلاش علما در براندازی حکومت امان الله خان شروع کنیم و باز نتیجة آن را ببینیم، چیزی 

رسد، و یا قیام علما در برابر کمونیستان در حکومت سردار جز ادامه یافتن همان تراژیدی به نظر نمی

نشاندة دست ومتحک ای جز قوت گرفتن کمونیستان نداشته و تلاش علما در برابرمحمد داود نتیجه
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و باز شدن راه استخبارات جهانی و تجاوز غرب به رهبری آمریکا در این های داخل شوروی به جنگ

کشور انجامیده است. هرچند تلاش علما و جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر هجوم اتحاد جماهیر 

نتیجه ماندن اشته است. منظور ما از بیشوری آثار مثبت خود را نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا د

دست  ،اندگاه علمای ما به آنچه در پس قیام و برانگیختن ملت چشم داشتهها این است که هیچتلاش

 .اندنیافته

ها و نحوة برخورد های حکومتگاه در تلاشپس راه چاره چیست؟ به نظر نگارنده راه چاره هیچ

های نظر از گرایش های افغانستان صرفی است که اگر حکومتعلما نبوده است، بلکه در جای دیگر

ها ان شاء الله در آینده ،به این تعامل روی بیاورند و علما با اخلاص به این قضیه فکر کنند ،شان

 توانند به کمک و همکاری علما مشکلات این کشور را حل نمایند.های افغانستان میحکومت

 ماد حکومت به عل. اعتما۱ .۶. ۱۳

سوی بیگانگان، به علما و دانشمندان به جای دراز کردن دست طمع بههای افغانستان اگر حکومت

هویت که لباس عالم دین بر تن کردند، و به جای تطمیع مشتی هرزه و بیهمین مرزوبوم اعتماد می

واقعی رجوع  دهند، به علمایفروشند و به نفع دولتمداران فتوا میدارند و خود را به مشتی پول می

کردند، هم به نمودند، و از علمای ربانی پشتیبانی میرشد چنین علمایی را فراهم می کردند و زمینةمی

کوشند تا همیشه میمداران پوشالی نفع خود شان بود، هم به نفع جامعه. اما افسوس که حکومت

ساختگی خود از ای مشروعیت نما را خریداری نموده و در اختیار خود قرار دهند و برای عالمعده

 آنان فتوا بگیرند و در نتیجه هم خود، هم علمای درباری خود و هم ملت را به تباهی بکشند.

ها را تحمل نمایند و یا کردهای نادرست حکومتتوانند عملدرست است که علمای ربانی نمی

مجال نقد و انتقاد را بر  در برابر آن سکوت کنند، اما اگر حکومت سعی در بستن زبان علما نکند و

روی علما باز بگذارد، همین علما به جای تخریب حکومت و شورانیدن مردم علیه آن، به فکر اصلاح 

هایش برخواهند آمد و مردم را به صبر و حکومت و همکاری آن در جهت برطرف نمودن ضعف

 داری تشویق خواهند کرد.حوصله و خویشتن

از آنان علمای درباری  که در جهت کنترول نمودن علما به شکلیبنابراین هر نوع تلاش حکومت 

مدارس دینی  بسازد، چه از طریق ازدیاد مدارس دینی دولتی باشد، یا از طریق محدود کردن

محکوم به شکست و ناکامی است. پس بهتر آن است که حکومت به جای  خصوصی، در هر صورت
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دینی و بالابردن کیفیت تعلیم در این مراکز باشد و  در صدد تقویت مدارس ،نتیجههای بیاین تلاش

ات سالم و سازندة شان استقبال نماید تلاش کند تا پیشنهادات معقول و منطقی علما را بپذیر و از انتقاد

و در صورت قوت و توانایی به پیشنهادات آنان عمل نموده و در صورت ضعف و ناتوانی علما را 

  شورت شود.قناعت داده و از آنان طالب م

 حکومت هاینابسامانی اصلاح . تلاش علما در جهت۲ .۶. ۱۳

در این قسمت نظر نگارنده این است که اگر علمای ربانی به جای شتابزدگی در جهت از بین 

ه بوده مدهش همراهای که هر انقلاب با خونریزی ،های افغانستان در مراحل مختلفبردن حکومت

گرفتند و در صدد پیدا کردن راه حکیمانة حل مشکلات کار میداری و صبر است، از خویشتن

 باشد، بهتر بود.، باز هم وضعیت کشور ما به مراتب از آنچه شد و حالا میبودندمی

های چهاردهة برد محصول جنگمشکلاتی که هم اکنون ملت مظلوم افغانستان از آن رنج می

های های اخیر و از جانب طیفست که در طول قرناخیر نیست، بلکه نتیجة اشتباهات تاریخی زیادی ا

های گذشتة این ، و یا حاصل کشتی است که نسلروی هم انبار شده استمختلف جامعة افغانی 

 درود.اند و نسل امروزی حاصل آن را میم آن را در این سرزمین کاشتهمرزوبوم تخ

مطرح  از عزل حاکم است اسلام که عبارت سیاسی مربوط به فقه جا یکی از احکامدر این

ارتداد، ترک نماز، ترک دعوت به سوی نماز و ترک حکم بر اساس  کفر،»که در صورت  گرددمی

 باشد.واجب می عزل وی 1«.ه الله تعالی نازل فرموده استآنچ

اما علمای افغانستان در این قسمت غالباً شتابزده عمل نموده و هیچ یک از شرایط عزل حاکم را 

یک گرفته فتوای جهاد علیه حاکم را صادر نموده و مردم را به قیام مسلحانه علیه حاکم تحردر نظر ن

سوی بحران رفته است. در حالی که عزل حاکم از خود شرایط و اند و در نتیجه کشور بهنموده

ام در مورد عزل ام «یوسوعة الفقه الإسلامم»در کتاب به دقت رعایت شود. هایی دارد که باید خواسته

که وقتی احساس کرد که این -چند وسیله وجود دارد: اولبرای عزل حاکم »که:  آمده است منحرف

 -گیری کند. دومکار کناره دیگر توانایی انجام امور حکومت و ادارة امور دولت را ندارد خودش از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

. ، بیت الأفکار الدولیةاولچاپ  می.موسوعة الفقه الإسلا(. م۶۴۴۸ -هـ ق ۳۴02محمد ابراهیم. )، تویجری -1

 .330، ص7ج
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. حرافش برگرددو عقد پا در میان نهاده سلطان را از عواقب انحرافش هشدار دهند، شاید از ان اهل حل

که اش اصرار ورزید به هر وسیلة ممکن او را برطرف کنند، به شرط ایناما اگر بر موقف منحرفانه

تر نباشد. و نباید تلاش بزرگ ،خواهند او را عزل کنندفساد برکناری او از فسادی که به سبب آن می

یر این امر سبب پیدا شدن شود تا امام منحرف به وسیلة شمشیر و جنگ مسلحانه برکنار گردد، ز

 1«.شودها و از بین رفتن امنیت کشور میها، ریختن خونفتنه

توجهی نموده و در نتیجه کشور را به این همان امری است که علمای افغانستان بارها به آن بی

 اند.سوی بحران و ناامنی سوق داده

 

رسیم که مدارس کنونی کشور یبه هر حال از بررسی وضعیت مدارس دینی کشور به این نتیجه م

ما از ابعاد مختلف در حالت مطلوب قرار نداشته و نیاز به اصلاحات عمیق و جذری دارند، و در عین 

های مبرم جامعه بوده و گردد که مدارس دینی یکی از ضرورتمی نحال این حقیقت نیز برای ما روش

ی و فرهنگی دیگر بیشتر است. اما باید نیاز مردم این مرزوبوم به مدارس دینی از هر کانون علم

وضعیت مدارس دینی ما در ابعاد تعلیم، تربیت، اخلاق و نظم از حالتی که هم اکنون در آن قرار دارد 

 بهتر شود تا ثمرات مطلوب و درخور مدارس دینی واقعی را تقدیم جامعه نماید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

. ، بیت الأفکار الدولیةاولچاپ  موسوعة الفقه الإسلامی.(. م۶۴۴۸ -هـ ق ۳۴02محمد ابراهیم. )، تویجری -1

 .۸33، ص7ج
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 گیری. نتیجه۱۴

اکنون به حیث دینی که هم ة ابعاد مختلف مدارسو مناقش وضعیت مدارس دینی افغانستانبررسی 

دارد تا بحث خود مدارس دینی دولتی و یا خصوصی در این کشور فعالیت دارند، محقق را بر آن می

 پایان دهد: گیری مختصراین نتیجه را با

مدارس دینی در افغانستان که اساس آن به شکل ابتدایی توسط صحابة بزرگوار رسول الله  -1

های مبرم جامعة دیندار ما بوده و مردم وسلم گذاشته شده است، یکی از ضرورتعلیهللهاصلی

افغانستان از همان روزهای اول طلوع فجر اسلام در این سرزمین، به اهمیت مدارس دینی پی برده و 

 .اندهمیشه در جهت تأسیس، تأیید و تمویل این مدارس فعال بوده

گردد به شکل جدی در مدارس دینی کشور ما تدریس می نصاب تعلیمی که همین اکنون -2

پروژة انکشاف نصاب  آخرین نصاب تعلیمی که توسطنیاز به تعدیل و نوآوری داشته و دارد؛ هرچند 

 وزارت معارف ترتیب، چاپ و یا آمادة چاپ شده است تا حدی با روح عصر همخوانی دارد. تعلیمی

از دولتی و خصوصی با معیارهای معروف و وضعیت تعلیمی مدارس دینی کشور اعم  -8

ورزد فاصلة زیادی دارد که البته در صورت شناخته شده و حالت مطلوبی که دین بر آن تأکید می

 باشد.  زنده شدن احساس مسؤولیت در نزد اراکین دولت و مسؤولین مدارس قابل حل می

دفاع نیست، هر چند در این مورد  وضعیت تربیتی مدارس دینی کشور ما متأسفانه قابل تأیید و -4

هایی وجود دارد و برخی از مدارس دینی میان مدارس دینی دولتی و مدارس دینی خصوصی تفاوت

های انجام شده در این راستا باز هم اند، اما تلاشخصوصی سعی بر رعایت معیارهای تربیتی نیز داشته

 تر بوده است.از سطح نیازها به مراتب پایین

که اخلاق در دین مبین اسلام جایگاه بلند و بالایی دارد، اما در مدارس دینی جود اینبا و -۵

کار مشخصی کنونی کشور به این امر مهم توجه لازم صورت نگرفته است و در حال حاضر نیز راه



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

152 

 شود.برای تغییر حالت موجود دیده نمی

کار و خصوصی نیاز به راه نظم و انضباط در مدارس دینی کنونی کشور ما اعم از دولتی -۱

نی بتوانند با ارائة الگوی عملی از خود در تا در نتیجة آن فارغان مدارس دی ،عملی و قابل تطبیق دارد

 رعایت نظم و دسپلین، از دین منظم اسلام به خوبی نمایندگی کنند.
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 . پیشنهادات۱۵

ور از جوانب مختلف، برای جا نخواهد بود اگر محقق بعد از بررسی وضعیت مدارس دینی کشبی

های بهبود وضعیت مدارس و حل مشکلاتی که میان مدارس دینی و یا فارغان این مدارس با طیف

 دیگر جامعه وجود دارد پیشنهادات مشخص خود را نیز ارائه کند:

 نصاب مدارس دینی ما اعم از دولتی و خصوصی به صورت مستمر و مداوم نیاز به بازنگری، -۱

های مناسبی که همیشه در وآوری دارد، که باید وزارت معارف کشور با استفاده از فرصتتجدید و ن

های بلندی را برداشته و از تجارب کشورهای گیرد، در این راستا گاماختیار دولت افغانستان قرار می

 پیشرفته حد اکثر استفاده را ببرد.

کنند تا در مورد نصاب تعلیمی مسؤولان و مؤسسان مدارس دینی خصوصی کشور باید سعی  -۲

مدارس دینی با وزارت معارف به تفاهم رسیده و نصاب ترتیب شده توسط وزارت معارف را در تمام 

مدارس خصوصی تطبیق کنند و اگر اشکالی در نصاب تعلیمی ترتیب شده توسط وزارت معارف 

رف نماید، زیرا طلاب مدارس دینی بینند با استدلال و منطق بر وزارت فشاور وارد کنند تا آن را برطمی

ای وجود داشته باشند که اگر در نصاب شان ضعف و کاستیدولتی نیز فرزندان همین مرزوبوم می

 گیرد.می اشد، ضرر آن دامن تمام ملت راب

یا در چوکات وزارت معارف ثبت  د کهشودارس دینی خصوصی زمانی خوب میم وضعیت -۱

ایجاد کنند که همة مدارس دینی  س خصوصی برای خود پوششیمدار و راجستر شوند و یا خود

اما پیشنهاد مشخص نگارنده این است که بهترین راه ثبت و  خصوصی به مقررات آن پایبند باشند.

باشد، زیرا راجستر شدن تمام مدارس دینی خصوصی در وزارت معارف و قبول مقررات آن می

و در صورت انحراف آن همه مسؤولیت  این کشور است مردموزارت معارف افغانستان مربوط به همة 

که هر طالب علمی برخیزد و در کنج مسجد محلة خود دارند تا به اصلاح آن اقدام کنند. اما این
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های وزارت معارف در ساختن مقررات از جمله ای افتتاح کند و تصور نماید که از تمام ارگانمدرسه

 پایان گذاشته شود.  ای است که باید آهسته آهسته به آن نقطةألهمس ،ترتیب نصاب تعلیمی تواناتر است

با مشوره با علمای بزرگ و برجستة مدارس  این است که دولت افغانستان پیشنهاد نگارنده به -۸

 ی مدارس دینی بسازد که در آن بیشترنصاب واحدی برا ی سرتاسری،خصوصی در یک شورا

ترتیب  خود و مسلک ین را هر نحلة فقهی مطابق با مذهبد و برخی از مضامنمضامین مشترک باش

های همضامین و شیو ، همهحب وطن و رعایت منافع ملیآداب،  نماید، اما در قسمت اخلاق،

 متحدالمآلی را تعقیب کنند.
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، كابل: چاپ اول .د معارف تاریخافغانستان  دهـ ش(. ۸۳۳۸. )یوسف علی، پاینده محمد. زهیر. (22

 .۸۸ - ۱۷صریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف. 

ریاض: مکتبة المعارف للنشر  ،، سلیمان بن اشعث. )ب ت(. سنن ابی داود. چاپ اولسجستانی (24

 .771صوالتوزیع. 

 .۳۵۸، 1ج. دار الفکر: بیروت .شرح فتح القدیر(. محمد بن عبدالواحد. )ب ت، سیواسی (22

ابوعبید مشهور بن حسن آل  تحقیق الموافقات.هـ ق(. 0207م 0997شاطبی، ابراهیم بن موسی. ) (27

 .78ص ۸ج سلمان. چاپ اول، دار ابن عفان.

: قاهرةم(. أفغانستان والأدب العربی عبر العصور. چاپ اول، ۸۸۱۱-هـ ق۸۰۴۱. )صافی، محمد امان (23

 .۶۷۲ -۶۳۲صالمکتبة السلفیة. 

شركة : بیروت، چاپ اول .عنهاللهعثمان بن عفان رضیهـ ق(. ۸۰۳۸ -هـ ش ۸۳۱۱علی. )، صلابی (21

 .333ص. فؤاد العینو للتجلید

تحقیق دكتور عبد الله بن عبد  .امع البیانتفسیر الطبری = جم(. ۶۴10طبری، محمد بن جریر. ) (23

 (۷۰، ص1ج .مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر. چاپ اول، المحسن التركی

 .۰۵، ص۸ج. عرفان: قرن بیستم. طبع دوم، تهرانهـ ش(. افغانستان در ۸۳۰۲. )ظاهر، طنین (23

انتشارات : ، كابلچاپ اولمبر. . افغانستان پس از یازده سپتاهـ ش(۵۸۳۱عبدالباقی، مصباح الله. ) (22

 .۸۲۷ص. رسالت

ښوونی او د کرزی په واکمنۍ کی په افغانستان کی  حامد د هـ ش(.۸۳۱۷عبدالباقی، مصباح الله. ) (22

 .۸۰۱ص، پیشاور: بخش نشرات ادارة علمی فرهنگی دالان. چاپ اول .بهیر روزنی

، ینیة الأهلیة فی باكستان. چاپ اولهـ ق(. واقع المدارس الد۸۰۶۱م ۶۴۴۷عبدالباقی، مصباح الله. ) (84

 .۶۶صریاض: مركز الملک فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة. 

، ۸جهـ ش(. افغانستان در مسیر تاریخ. طبع اول، كابل: مطبعة دولتی. ۸۳۰۲غبار، میر غلام محمد. ) (84

 .۲۵۴ص

انتشارات : ، كابل. چاپ اول۰معاصر افغانستان تاریخ سیاسی هـ ش(.۸۳۰۲. )ابوذر پیرزاده، غزنوی (82

 .۳۲ص. رسالت

هـ ق(. التعلیم ومستقبل المجتمعات الإسلامیة فی التخطیط ۸۳۸۶م ۸۸۷۶گیلانی، ماجد عرسان. ) (87

 .۱۳ص، جدة: الدار السعودیة للنشر والتوزیع. الإسلائیلی. چاپ دوم



 

  بررسی وضعیت مدارس دینی کنونی کشور اعم از دولتی و خصوصی

 

 

158 
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 ضمایم. ۱۷

 (۱ضمیمة )

 پرسشنامه:

 تعلیمات اسلامی وزارت معارف معاونیتهای ارزیابی و قابلیتریاست 

 نام رئیس: ...................................................

 نام مأمور: ...................................................

 

 ..تعداد مدارس دینی موجود در کشور .............................

 تعداد مدارس دینی دولتی ..............................................

 

 تعداد مدارس دینی خصوصی راجستر شده در وزارت معارف ...................................

 تعداد مدارس دینی خصوصی ثبت ناشده در وزارت معارف ......................................

 

 ردان ذکور مدارس دینی دولتی ....................................تعداد شاگ

 تعداد شاگردان اناث مدارس دینی دولتی ....................................

 

 تعداد شاگردان ذکور مدارس دینی خصوصی ...........................................

 .........................................تعداد شاگردان اناث مدارس دینی خصوصی ..
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 (۲ضمیمة )

 پرسشنامه:

 پروژة انکشاف نصاب تعلیمی ریاست محترم

 نام رئیس: ...................................................

 نام مأمور: ...................................................

 

 ..................................مشکلات نصاب تعلیمی موجود .

 امتیازات نصاب تعلیمی جدید ..................................

 

 چند فیصد از کار نصاب تعلیمی جدید پیش رفته است ...................................

 تعداد کتب چاپ شده ......................................

 ......................................تعداد کتب زیر چاپ ..

 

 سبب تأخیر زیاد در عدم چاپ به موقع کتب ....................................

 مشکلات موجود بر سر راه چاپ کتب نصاب جدید ....................................

 

 .........................باشد؟ ..................چه زمانی کتب نصاب جدید آمادة تطبیق می

 توقع شما از کارآیی نصاب جدید چیست؟ ...........................................
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 (۳ضمیمة )

 پرسشنامه:

 ریاست محترم مدرسۀ .......................
 نام رئیس: ..................................................

 

 ..........   خصوصی .............چگونگی مدرسه:   دولتی .

 سال تأسیس مدرسه ................................

 انگیزة تأسیس مدرسه ................................

 منابع تمویل مدرسه ...................................

 باشد یا خیر؟آیا مدرسه در وزارت معارف ثبت و راجستر می

 

 پسر .............     دختر....................   جنسیت طلاب:  

 تعداد صنوف ...................................

 تعداد شاگردان ..................................

 

 نصاب تعلیمی ...................................

 ...............فیصدی تصرف در نصاب تعلیمی وزارت معارف .......................
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 (۴ضمیمة )

 پرسشنامه:

 ۀ .............طالب مدرس 
 نام مدرسه: ....................................

 

 نام طالب: ..................................................

 جنسیت:      پسر ................      دختر ....................

  خوانید؟ ................................س میچند سال است که در این مدرسه در
 

 تعامل مسؤولان مدرسه با شما چگونه است؟     عالی         خوب        متوسط        ضعیف 

 تعامل مدرسان مدرسه با شما چگونه است؟      عالی         خوب        متوسط        ضعیف 
 

 ضعیف   متوسط          خوب       عالی       کنید؟از نظر تعلیمی چگونه ارزیابی می وضعیت مدرسه را

 عالی       خوب       متوسط       ضعیف       کنید؟وضعیت مدرسه را از نظر تربیتی چگونه ارزیابی می

 وسط       ضعیفعالی       خوب       مت     کنید؟وضعیت مدرسه را از نظر اخلاقی چگونه ارزیابی می

 کنید؟     عالی       خوب       متوسط       ضعیفوضعیت مدرسه را از نظر نظم چگونه ارزیابی می
 

 عالی       خوب       متوسط       ضعیف    کنید؟کیفیت طعام و نوشیدنی مدرسه را چگونه ارزیابی می

 عالی       خوب       متوسط       ضعیف              جای درس، و خوابگاه تا چگونه است؟ 
 

 آیا مدرسه کتابخانة غنی دارد؟ .........................

 میزان استفادة شما از کتابخانة مدرس چگونه است؟ .........................

 پیشنهادات مشخص خود را برای بهبود وضعیت عمومی مدرسه بنویسید.
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 (۶ - ۵ضمایم )
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 (۷ضمیمة )
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 پیشگفتار
 

النا، من يهده ومن سيئات أعم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
بده وأشهد أن محمًدا ع ال إله إال الله وحده ال شريك لهوأشهد أن  لل فال هادي لهالله فال مضلَّ له ومن ُيض

جهاده، فصلوات الله وسالمه عليه وعلى  وجاهد في الله حقَّ  ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدَّى األمانة ونصح األمة
 الدين.آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

های الی افغانستان تعلیمات اسلامی در قالب پوهنحیها و مؤسسات تحصیلات عدر دانشگاه

آید که سالانه صدها تن از فرزندان این های عمدة تحصیلی به حساب میشرعیات، یکی از بخش

های مختلف خدمت به جامعه های علمی، علوم اسلامی را فرا گرفته وارد عرصهمرزوبوم در این کانون

باشند که تعلیمات های شرعیات فارغان مدارس دینی میحیشوند. تعداد زیادی از محصلان پوهنمی

جا جهت سپری نمودن تحصیلات عالی وارد و از آن ابتدایی را در مدارس دینی فرا گرفته

شوند. بنابراین وضعیت مطلوب و یا نامطلوب مدارس دینی تأثیرات مثبت و های شرعیات میپوهنحی

گذارد، و از این رهگذر بررسی جا میهای شرعیات بهیا منفی خود را بر روند تحصیلی پوهنحی

کارهای منطقی جهت بهبود وضعیت وضعیت مدارس دینی به شکل علمی و اکادمیک و ارائة راه

های شرعیات در بخش مدارس و برطرف نمودن مشکلات آن یکی از وظایف عمدة استادان پوهنحی

 باشد. تحقیقات می

تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان که بنا بر همین ضرورت دیپارتمنت 

باشم چنین صلاح دید که بنده رسالة علمی خود برای ترفیع نگارنده یکی از اعضای کدر علمی آن می

از رتبة علمی پوهندوی به رتبة علمی پوهنوال را در رابطه با وضعیت مدارس دینی کنونی افغانستان 

یید عنوان موضوع از سوی ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت بنویسم. و من هم بعد از تأ

تحصیلات عالی، با شوق و علاقه به تحقیق در رابطه با موضوع پرداخته و اثر حاضر را پدید آوردم که 

 امید است در راستای اهداف تحقیق، مؤثر واقع شود.

بنده را همراهی و همکاری نمودند جا دارد تا از همة بزرگوارانی که در ترتیب و تهیة این اثر 
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تشکر نموده و از الله متعالی برای هر یک از آنان اجر و پاداش جزیل مسألت نمایم به خصوص از 

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنتون پروان، هیأت رهبری  پوهنحی علوم اجتماعی و استادان گرانقد

ی تقریظ بنده را همکاری نمودند، هر یک استادان بزرگواری که در تصحیح رسالة و اعطا پوهنتون،

معینیت  از پوهاند عبدالواحد جهید، پوهنوال غلام مصطفی نخبه و پوهاند عبدالاحد مسلم. همچنین

های ارزیابی و قابلیت رئیس تعلیمات اسلامی وزارت محترم معارف، به خصوص مولانا عبدالسلام عابد

 پروژة انکشاف نصاب تعلیمیو همکاران شان، ریاست محترم  معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف

رامی دکتور شیرعلی ظریفی رئیس این پروژه، مدیریت و استادان مدرسة دینی به ویژة استاد گ

خصوصی احیاء العلوم هرات، مدیریت دارالعلوم شاه ولی الله دهلوی هرات، مدیریت و استادان 

بزرگوار مدرسة خصوصی امام ابویوسف ننگرهار و دیگر عزیزانی که در تهیة این اثر و مساعد ساختن 

 نمایم.می و قدردانی له، بنده را همکاری نمودند از تک تک شان تشکرزمینة تحریر رسا

پایان خود پذیرفته ناقص بنده را به لطف و کرم بی هایتا تلاش خواهممی در خاتمه از الله متعال

های ما را به حیث ای را مرتب گرداند و در روز واپسین تلاشو بر آن نتایج و آثار خوب و ارزنده

 در میزان حسنات ما قرار دهد.اعمال صالح 

 
 احترام اب
 «معتصم»امین الله  پوهندوی

 استاد پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان
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 هخلاص

در آن وضعیت مدارس  ایمسعی نمودهدر مورد مدارس دینی کشور که  تحقیقی است رسالة حاضر

 .جوانب مختلف بررسی نماییم از اکادمیکمطابق با معیارهای  دینی اعم از دولتی و خصوصی را

 و کار خود را از مطالعه پیرامون تاریخچة مدارس دینی افغانستان ،برای تهیة تحقیق حاضر نگارنده

 از سفر کرده و برخی کشور از ولایات عدادیت ، سپس بهدمیت مدارس کنونی کشور آغاز نمومطالعة وضع

 .امداشته گفتگوهاییمدرسان و طلاب مدارس  و با مسؤولین، هبازدید نمود را از نزدیک مدارس دینی

باشد تا در نتیجه میبررسی وضعیت مدارس دینی کنونی افغانستان  تحریر این رسالة تحقیقیهدف از 

جوانب قوت و ضعف مدارس دینی کشور شناسایی گردیده بر جوانب قوت تأکید شود و در جهت از بین 

 بردن نقاط ضعف اقدامات لازم صورت گیرد.

با مقدمة کوتاهی پیرامون جایگاه و نقش مدارس دینی و اهمیت بررسی وضعیت مدارس دینی  الهرس

نحوة در ادامه به شیوة کار و  پرداخته شده است،بعد از آن به پیشنة موضوع و در شرایط کنونی آغاز گردیده 

ابتدا تاریخچة مدارس  شود کهسپس محقق وارد اصل موضوع می ،استفاده از منابع در این اثر اشاره شده

. تحقیق پیرامون نصاب تعلیمی مدارس نمایدور بررسی میرا در امتداد تاریخ کش دولتی و خصوصی دینی

 بخش دیگرهای تعلیمی گذشته و فعلی و نصاب زیر کار وزارت معارف دینی و بررسی وضعیت نصاب

اخلاقی و نظم و انضباط مدارس دینی  و از آن پس وضعیت تعلیمی، تربیتی، دهد.مطالب رساله را تشکیل می

و پس از  وار ذکر شدهور خلاصه و نکتهدر ادامه نتایج تحقیق به ط .شودشور از جوانب مختلف بررسی میک

نظم و انضباط مدارس  تربیتی، اخلاقی و وضعیت تعلیمی، آن برخی از تصورات مطروحه پیرامون نصاب،

و پیشنهادات  نسبتًا کوتاه گیرینتیجه خود را با یک محقق رسالة خرهبالآ دینی مورد مناقشه قرار گرفته است.

 دهد.مشخص خویش پایان می

نگارنده امیدوار است رسالة حاضر بتواند نقش مؤثری در جهت بهبود وضعیت مدارس دینی دولتی و 

 گردد. تری در این راستا تر و مفصلخصوصی افغانستان داشته به حیث مقدمه سرفصل تحقیقات عمیق

 ، مدرسه، دین، نصاب، اخلاق، نظم.تعلیم، تربیت بررسی، های کلیدی:واژه
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 «معتصم»محقق: پوهندوی امین الله 
 

 

 هـ ش 321۷پروان، 
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