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چکیده

 عنوان به تربیت و تعلیم مسئلهٔ  آنجا در مسلمان های حکومت تشکیل با همزمان و هند قارهٔ  شبه به اسالم ورود با
 تأسیس آموزشی های مکان و مدارس آن موازات به و گردید مطرح اسالمی فرهنگ گسترش و رشد عامل ترین مهم

 وسطی قرون در تربیت و تعلیم. شد می تقسیم جدید و وسطی قرون دورهٔ  دو به هند در تربیت و تعلیم واقع در. گردید
 و تعلیم این کرد می ایجاب مقتضیات اگر که هرچند بودند؛ نخبگان آن عمدهٔ  های ذینفع و اسالم دنیای سایر همانند
 در تربیت و تعلیم جدید دورهٔ  در. گرفت می قرار نیز عامه طبقهٔ  کودکان دسترس در مسجدها مدارس، طریق از تربیت

 داشتن برای نوگرایان اما بود، شده حفظ تقریباً  وسطی قرون سنتی شکل دوره این در اگرچه گرفت، قرار ای مسیرتازه
 را هایی دانشگاه و مدارس خود تفکرات اشاعهٔ  و غربی های شیوه با مسلمانان شدن آشنا و صحیح تربیت و تعلیم

 در مسلمانان تربیت و تعلیم بررسی به اسالمی، مدارس مورد در کلیاتی بیان از پس پژوهش این در. کردند تأسیس
 .شود می پرداخته هند در اسالمی مدارس توسعهٔ  در علما نقش و هند

 جدید.  قرون وسطایی، دورهٔ  ، دورهٔ تعلیم و تربیتمسلمانان هند،  هند، :واژگانکلیدی
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مقدمه
کیداتی که بر آموزش و فراگیری علوم دینی داشت بزودی مساجد را  اهمیت آموزش دینی در اسالم و تأ

 مستقل آموزشی یها مکانحیات تکاملی خود به تأسیس  ادامهٔ تبدیل به مراکز آموزشی کرد. این روند در 
سپس جدا از مساجد رسید. در طول تمدن  ابتدا در جوار مساجد و به نام مکتب و مدرسه جدا از مساجد،

. مدیریت و تولیت این مدارس اند شدهتجار و علما ساخته  اسالمی، مدارس اسالمی توسط حکام، اشراف،
داشت. در  ها آنتابع شرایط سیاسی و اجتماعی بود و بستگی به جایگاه اجتماعی تولیت و یا واقف  معموالً 

سیاسی و اجتماعی و جابجایی قدرت، مدیریت این مدارس نیز دچار تغییراتی  یها بحرانصورت ایجاد 
آن نخبگان بودند؛  عمدهٔ  های ینفعذدنیای اسالم بود و  یهٔ بقمانند . الگوی تعلیم و تربیت در هند هگردید یم

در دسترس کودکان  این تعلیم و تربیت از طریق مدارس، مسجدها کرد یمهرچند که اگر مقتضیات ایجاب 
قرون  دورهٔ ، شود یم. نظام تعلیم و تربیت اسالمی در هند به دو دوره تقسیم گرفت یمعامه نیز قرار  طبقهٔ 

جدید اگرچه مبانی  دورهٔ ، اما در شد یمسنتی تعلیم داده  یها برنامه اول دورهٔ جدید که در  دورهٔ ی و وسطای
درسی ادامه داشت، اما در این دوره یک نوگرایی به وجود آمد که  برنامهٔ سنتی مدارس قرون وسطایی در 

درسی  یها برنامهب گردید که تغییر کرد. انتقال اسالم از ایران به هند موج کامالً برنامه درسی مدارس 
از فرهنگ ایرانی باشد. در این میان علما در برابر دست اندازی  متأثر کامالً مدارس اسالمی در هند 

مسلمانان و در برابر مداخله دولت در قوانین فردی و  جامعهٔ آموزشی  یها موسسهتدریجی دولت بر 
مذهبی و سیاسی اصالح  یها جنبشاسالمی واکنش شدیدی نشان دادند و به تکاپو افتادند که این کار را با 

 کنند. 


اسالمیکلیاتیدررابطهبامدارس
آموزش و فراگیری علوم دینی داشت بزودی مساجد را ر کیداتی که بآموزش دینی در اسالم و تأ اهمیت

مستقل آموزشی  یها مکانحیات تکاملی خود به تأسیس  ادامهٔ تبدیل به مراکز آموزشی کرد. این روند در 
جدا از مساجد، بنام مکتب و مدرسه ابتدا در جوار مساجد و سپس جدا از مساجد رسید. به جهت 

تعلیمی و  مؤسساتنگ و تمدن اسالمی در قرن سوم به بعد داشتند شکوفایی و محوریتی که مدارس در فره
قبل از مدرسه و بعد از مدرسه تقسیم شد که در هر دو دوره علوم دینی و  دورهٔ آموزشی اسالمی به دو 

مختلف تقسیم کردندکه عبارت بود از:  یها گروهدانشمندان اسالمی علوم را به 1.شد یمغیردینی تعلیم داده 
و علوم نقلی. علوم نقلی همان علوم شرعیه بود که شامل علم تفسیر، قرائت قرآن، علم حدیث،  علوم عقلی

علوم عقلی همان دانش طبیعی برای انسان است و آن را 2.شود یماصول فقه، علم کالم، علوم ادبی و تصوف 
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، جانور و اجرام از قبیل: گیاه اندیشد یمشامل علمی که انسان در محسوسات  گویندکه یمفلسفه و حکمت 
 . شود یمآسمانی، علم الهی به امور ماوراء طبیعه و ریاضیات، 

 
مدارسبانیانوواقفان

. مدیریت و اند شدهدر طول تمدن اسالمی مدارس اسالمی توسط حکام، اشراف، تجار و یا علما ساخته 
تابع شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار بود و بستگی به جایگاه اجتماعی  معموالً تولیت این مدارس 
سیاسی و جابجایی قدرت، مدیریت این  یها بحرانداشت و در صورت ایجاد  ها آنتولیت و یا واقف 

این تغییرات مدیریتی را به سه دسته اصلی تقسیم  توان یمکه بطور کلی  گردید یممدارس نیز دچار تغییراتی 
  کرد:
مدرسه را خود و جانشین  بودادارهٔ برقرار  ها آنتا حکام و جانشین  معموالً این دسته از مدارس  حکام:-۱
یا فقهی بلندپایه و دارای جایگاه وزین در میان علما را به عنوان مدیریت  القضات یقاضو  کرد یمتعیین  ها آن

. موقوفات این مدارس نیز با برخورداری از معافیت مالیاتی و مخارج دیوانی، توسط دادند یممدرسه قرار 
 های ینههزو منافع حاصله از موقوفات در اختیار متولی یا مدیر مدرسه جهت  گردید یمدیوان حکومتی اداره 

که ارتباط . این روند تا زمانی گرفت یمکتب قرار  یهٔ تهمختلف اعم از تعمیرات مدارس، مخارج طالب و 
و در صورتی که اختالفی در این رابطه بروز  یافت یمبا هیئت حاکمه بر قرار بود ادامه  القضات یقاضفقیه و 

  1.یافت یمبدستور حکومت تغییر  مدیریت مدرسه نیز کرد یم
این دسته از مدارس بعد از احداث توسط بانی آن، اراضی و اموالی را بر آن وزرا،اشرافوبازرگانان:-۲

امور مدرسه با مشکلی بر نخورد. واقف و بانی  ادارهٔ تا از طریق منافع حاصله از آن موقوفات،  کرد یموقف 
ت و تولی گزید یممدرسه به اختیار خود، یکی از علمای مشهور وقت را بعنوان مدرس و مدیر مدرسه بر 

. این امر عالوه بر آنکه ارتباط کرد یمموقوفات مدرسه را جهت خود و فرزندانش با قید در وقفنامه حفظ 
 کرد یموی را با یکی از ارکان قدرت در آن دوره، یعنی روحانیت و علمای دینی حفظ  خانوادهٔ واقف و 

سیاسی تهدید  یها بحرانو در  ها حکومتبخشی از اموال و اراضی و ثروت آن خانواده را که همواره توسط 
. در صورتی که امر تولیت موقوفات به کرد یمو تصرف آن امری محتمل و قطعی بود، در قالب وقف حفظ 

 دورهٔ . تولیت این دسته از مدارس همواره در گرفت یمجزو موفوقات مجهول تولیه قرار  گردید یمعلتی قطع 
  و این مداخله گرفت یمدخل و تصرف قرار  شخو دستسیاسی ناشی از تغییر حکومت،  یها بحران

 2باشد. ها القضات یقاضتوسط حکومت جدید و یا وارث واقف به علت عدم نظارت صحیح  توانست یم
این دسته از مدارس توسط قضات و علمایی  معموالً  علماوفقهاواشرافدینیدارایعلموثروت:-۳

. یکی گردید یمدارای ارتباط نزدیک به قدرت و دارای منزلت اجتماعی و حکومت بودند احداث  عمدتاً که 
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تأسیس مدارس مستقل از مدارس هیئت حاکمه بود.  ها آنحفظ موقعیت اجتماعی و دینی  یها راهاز 
 رابطهٔ که در جایگاه تولیت و تدریس در این مدارس و پرورش طالبی  ها آنتأسیس این مدارس و قرار گرفتن 

مرید و مرادی با استاد خود داشتند در روابط اجتماعی و دینی و قدرت در آن عصر و حفظ جایگاه و 
در خاندان آن  معموالً این مدارس  ادارهٔ . تولیت و شد یمواقع  مؤثربسیار  ها آنموقعیت اجتماعی و سیاسی 

در رأس این  فرد اهل علم از آن خاندان ینتر شاخصو همواره  ماند یممدرسه باقی  سازندهٔ عالمدینی 
 . گرفتند یممدرسه قرار 


تعلیموتربیتمسلماناندرهند

عربستان وحّتی کشورهای دوردست  هٔ اسالم اندکی پس از ظهور، درتمام کشورهای پیرامون شبه جزیر
های زندگی خصوصی واجتماعی آنان را تحت تأثیرقرارداد. شبه قاره هند ازجمله  عرصه هٔ پذیرفته شد وهم

جوامعی بودکه با حضورمسلمانان به شدت تحت تأثیراسالم قرارگرفته و دچارتغییراتی شد. همراه باگسترش 
هند  ترین عامل در رشد وگسترش فرهنگ اسالمی در تعلیم و تربیت به عنوان مهم مسئلهٔ اسالم درهند،

آموزشی بناگردید یها مکانمطرح گردیدکه به موازات آن مدارس و  در اینجا برای آشنا شدن با تعلیم و .
:شود یمتربیت مسلمانان در هند که به دو دوره تقسیم شده است پرداخت 


دورهقرونوسطی

آن نخبگان  عمدهٔ  ایه ینفعوذدنیای اسالم بود  یهٔ بقالگوی تعلیم و تربیت در قرون وسطی هند، همانند 
این تعلیم و تربیت از طریق مدرسه و مسجدها در دسترس  کرد یمبودند؛ هرچند اگر مقتضیات ایجاب 

رفت یمعامه نیز قرار  طبقهٔ کودکان 
این دوره با حمله محمود غزنوی به هند وگسترش اسالم در این منطقه آغاز شد. پس از هفده بار حمله 

ق پایتخت غزنویان شد، جایی بود که وقف ۱۰۲۶محمود غزنوی به شمال غرب هند شهر الهور در سال 
نوی در مجاورت در زمان محمود غز 1امور شده است. ادارهٔ مطالعات علوم دینی و حقوقی مورد نیاز برای 

  مسجدی واقع در غزنه یک مدرسه و یک کتابخانه وجود داشت و عنصری شاعر در آن مدرسه تدریس
 افتتاح شد. زمانی که الهور در عصر مسعود جانشین محمود غزنوی، مدارس متعددی از این قبیل .کرد یم

با ظهور  اصلی حکومت غزنوی شد، مدارس وابسته به مساجد درآنجا افتتاح گردید. بعداً و  پایتخت دوم
سالطین دهلی امر تعلیم و تربیت در آنجا نظم و ترتیبی به خود گرفت. مورخین از وجود دو مدرسه مشهور 

ین . همین که مغوالن به قلب سرزماند بردهبه نام "شمسیه " و " ناصریه " در عصر سالطین مملوک نام 
اسالمی حمله بردند دانشمندان از آسیای مرکزی و ایران در دهلی جمع شدند و به این دلیل سطح کلی 

به تحصیل  ها آنباال رفت. مدارس مذهبی که این مهاجرین در  یا مالحضهدانش به میزان قابله 
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مساجد  رهٔ ادابه منظورهای علمی، یعنی پرورش قضات و مفتیان برای بخشهای قضایی و  پرداختند یم
ادامه یافت. در این زمان نیز مدارس  ها یخلجدر زمان  یاندوز دانش. سنت رفت یمحکومت بکار 

م( رو به فزونی نهاد. به عنوان مثال در دهلی، چهل ۱۳۱5تا۱۲۹5مختلفی ساخته شد و در دوره عالءالدین )
خلجی خودش  ینعالءالدهرچند  در واقع 1و پنج عالم به عنوان استاد در آن روزگار مشغول تدریس بودند.

خاندان او نتایج وخیمی به بار آورد با  یندهٔ آکوتاهی وی در امر تعلیم و تربیت پسرانش برای  سواد بود و بی
. نفوذ مانداین حال همچنان دهلی مرکز بزرگ علم و دانش و محل فعالیت دانش پژوهان و نویسندگان باقی 

مذهبی و عرفانی روی بیاورند. تحقیق در تاریخ، فقه، کالم، علوم زبانی  اولیا باعث شد به ادبیات ینالد نظام
اسالمی مورد توجه قرار گرفت. از اطبای -ت. از این زمان به بعد طب یونانیو تفسیر قرآن رونق زیادی یاف

 2نام برد. توان یمبدرالدین دمشقی و جوینی را  ها یخلجمشهور عصر 
، معلومات غیاث الدین آمدند یمخود از محققان برجسته به حساب  ها تغلقسه فرمانروای نخستین سلسله 

عمومی و دایره المعارفی داشت؛  جنبهٔ تغلق بیشتر پیرامون دیانت بود، اما دانش پسرش محمد بن تغلق، 
در جنوب، دهلی برای مدتی رو به ویرانی  آباد دولتبه  انتقال موقت پایتخت به امر وی اگرچه به علت

، این شهر همچنان در تمام مدت فرمانروایی وی یکی از مراکز بزرگ علم و دانش در دنیای اسالم گذاشت
. در زمان فیروز تغلق ، کند یمکه در دهلی آن روزگار وجود داشته یاد  یا مدرسهبود. قلقشندی از هزار 

امر تعلیم در نواحی مختلف قلمرو  اشاعهٔ پسرعمو و جانشین محمد بن تغلق دانشمندان را به منظور 
  3.را بنا نهاد یا تازهسالطین دهلی تشویق و مدارسی را باز سازی کرد و عالوه برآن مدارس 

عطفی در تاریخ تعلیم و  نقطهٔ ( به دلیل دو اقدام دولتی ۱۴۸۹-۸۹5/۱5۱۷-۹۲۳عصر سکندر لودی )
کید برحد معینی از آموزش کارگزاران  . یکی از این دورود یمتربیت در قرون وسطای هند به شمار  اقدام، تأ

کشوری و لشکری بود و اقدام دیگر فرمان معروف او بود که به موجب آن زبان فارسی، زبان دیوانی در 
که  کرد یماداری هند را ناگزیر  یها جماعت. این فرمان شد یمسطوح پایین اداری و جانشین زبان هندی 

همین منظور در مدارسی که وابسته به مساجد نبود حضور بهم رساندند. از  زبان فارسی را یاد بگیرند. به
کید زیاد بر علوم عقلی بود؛ اگرچه تعلیم و تربیت  های یژگیو مهم دیگر سیاست آموزشی سکندر لودی، تأ

فضالی اسالمی نیز همچنان به میزان وسیعی به علوم روایی تعلق خاطر داشتند. سکندر لودی در بخشهای 
عالم اسالم دعوت به  یها بخشدی از قلمرو حکومتش مدارس زیادی تأسیس کرد و از فضالی دیگر متعد

عجیبی به رواج  عالقهٔ این سلسله، عادل شاه شاعر بود و  مؤسسدر عصر سلطنت بیچاپور،  4عمل آورد.
، بعد از او کرد یمعلم و دانش داشت، علما و دانشمندان را از نقاط مختلف ایران به کشور خود دعوت 

جانشینانش روش وی را دنبال کردند. در حکومت گلکنده که به عنوان خانواده قطب شاهی معرف هستند، 
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ساخته بود که تاریخ فرشته مفصل به آن پرداخت  یا مدرسهمحمدعلی قطب شاه والی گلکنده در حیدرآباد 
 این مدرسه به چهار منار معروف است.  1است.

فرمانروایی بابرگورکانی، تأسیس کردن  یها سالادامه یافت. در خالل  ها غولماین سیاست آموزشی با 
از وزرای بابرمسوولیت  یمعتبرعلکه سید  یطور بهبه دیوان فوایدعامه واگذار شد  ها آموزشگاهمدارس و 

مدارس و دارلعلوم و رسیدگی به امور مدرسین را برعهده داشت. در دوران  یها ساختماننظم و ترتیب 
همایون هیچ پیشرفت مهمی در امر تعلیمات عمومی ممکن نبود، اما خود وی یک کتابخانه بزرگ  فتهٔ آش

تأسیس  یا مدرسهداشت و برای استفاده شخصی یک رصدخانه برپا کرده بود. اکبر شاه کنار آرامگاه همایون 
بود و امکان تعلیم کرد که بعدها به شهرت رسید. خط مشی آموزشی اکبرشاه بر اساس به گزینی استوار 

تا کنون در  که که مدارس جدا از مساجد رسد یمهندوها و همین طور مسلمانان را فراهم کرد. به نظر 
ارتباط یا ضمیمه به آن بود برای خودش منزلتی کسب کرده بود. تحصیالت در مدارس ابتدایی و متوسطه با 

: اخالقیات، ریاضیات، شد یمیب تدریس به این ترت ییها دانشزبان فارسی آغاز و در سطوح باالتر 
فالحت، هندسه، نجوم، طبیعیات، منطق و فلسفه، حکمت الهی و تاریخ. سیاست آموزشی اکبرشاه توسط 

در ادبیات عرب و مطالعات کالمی  کامالً که خود از دانشمندان علوم عقلی و  یرازیشوزیرش، فتح الله 
عقلی در تعلیم و تربیت و با سیل استادانی از آسیای مرکزی که ماوراء  یوهٔ شاستاد بود، سرو سامان یافت. 

 مؤسساتالنهر تحت حکومت عبدالله خان ازبک را برای علوم عقلی نامساعد یافتند قوت گرفت. تعداد 
تازه بنا گردید. بعضی از  مدرسهٔ آموزشی در زمان اکبرشاه فزونی یافت ودر پایتخت جدید پورسیکری یک 

س مسکونی و برخی دیگر غیر مسکونی بودند. مدارسی هم بانوان حرم بنا کردند. یکی از این این مدار
مدارس را در دهلی دایه اکبر، ماهم انگه ساخت که به جهت معماری زیبایش شهرت یافت. در عصر 

ون فرمانروایی جهانگیر فرمانی صادر شد که در دهلی مایملک هر فرد متمول و یا مسافر ثروتمند که بد
، به دولت تعلق گیرد و در جهت تأسیس مدارس به مصرف برسد. در خالل فرمانروایی گذشت یموارث در 

که تعطیل شده و رو به ویرانی رفته بود مرمت و احیا گردید. در زمان وی  ییها مدرسهجهانگیر تعدادی از 
سیالکوتی که به مطالعه و عبدالحکیم  مدرسهٔ "سیالکوتی" یکی از مراکز مهم علم و دانش شد. در آنجا 

تحقیقات در علوم عقلی قرون وسطی معروف است، قرار داشت و از سراسر هند و خارج از آن علما به 
 . شدند یمسوی آن جلب 

فرنگی » آموزشگاه مذهبی بزرگ شالودهٔ به دستور اورنگ زیب تعدادی مدارس و دانشکده تأسیس گردید؛ 
توسط  یا مدرسهایی وی گذاشته شد. در اواخر عصر وی، در دهلی واقع در لکنهو در عصر فرمانرو «محل

به صورت مرکز آموزش مذهبی بزرگ  بعدها« رحیمیه»عبدالرحیم، پدر شاه ولی الله افتتاح شد. این مدرسه 
طالب علوم دینی، وقتی که به یک مرحله  همهٔ در آمد. در زمان حکومت اورنگ زیب به  الله یولسنت 

برای انتشار تعالیم کالمی در میان جوامع  ییها تالش. همچنین شد یممواجب داده  ،رسیدند یممعینی 
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تعلیم و تربیت در عصر فرمانروایی  که رسد یم. به نظر گرفت یمصورت  ها بهرهتحت نفوذ هندوها، نظیر 
 1. شد یمدر حال شکوفایی بوده است؛ چنانچه در این عصر به آموزش زنان نیز توجه خاصی  یبز اورنگ

تعلیم و  حکومت فرمانروایان مغول بر هند، در راه توسعه و پیشرفت دورهٔ در واقع باید توجه داشت که در 
درس صحیح بوخاری و مشکات را  یآموز دانشاز جمله این که وقتی  گرفت یمصورت  ییها اقدامتربیت 

نیز ادامه  ها یسیانگلتسلط  ورهٔ دتحصیل آثار حقوقی بود که تا  تر مهم، اما شد یمجشن گرفته  کردند یمتمام 
آموزشی متحمل  مؤسسات رخ داد، در هرج و مرجی که متعاقب انحطاط امپراطوری مغول 2داشت.

 یها حکومتاما در  3،بعدی قرار گرفت یها حکومت عهدهٔ صدماتی گردید و مسولیت حفظ این مراکز بر 
 معیارهای آموزشی حفظ شد.  Rohil khand)جانشین آن، مثل اوده و روهیل کهند )

در زمان  جانشین سالطین دهلی ادامه پیدا کرد. یها حکومتروند تأسیس مدارس اسالمی توسط 
حکومت بهمنیان با ورود دانشمندان و علما، نهضتی علمی در دکن به وجود آمدو به گسترش زبان فارسی و 

در این دوره مدارسی در بنگال، دکن، گجرات تأسیس شد  4.آموزشی و مجامع فرهنگی انجامید مؤسسات
که یکی از این مدارس توسط محمد گاوانی، وزیر برجسته احمد دوم بهمنی در قرن نهم/ پانزدهم در بیدر 

 ها خوجهشیعه اسماعیلی در هند که به نام  یها گروهمدارسی توسط یکی دیگر از  تأسیس شد. همچنین
جالب توجه  نکتهٔ و نواحی پنجاب،تأسیس شد.  جرات، کچ، سند، احمدآبادمعروف هستند، در بمبئی، گ

برای  یا دخترانههم برای تحصیل بانوان شده است و مدارس  ییها تالش ها خوجهاین است که در حکومت 
معروف  یدار خانهعلوم  مدرسهٔ که به  کردند یمبرگزار  یدار خانهبرای  ییها کالستأسیس شده بود که  ها آن

 5ه است.بود
. در برخی از شد یممدارس  ینهٔ هزبه طور کلی در این دوره درآمدهای حاصله از موقوفات و غیره صرفه  

و از زمان حکومت اکبرشاه گورکانی  کردند یمموارد استادان از طرف حکومت حقوق بازنشستگی دریافت 
 مساجد نبود داده یمهٔ ضمکه  -به بعد اعانات دولت بدون تبعیض به مدارس هند و آموزشگاهای مسلمین

درسی عبارت  برنامهٔ . ساعات کار مدارس از صبح تا ظهر و سپس از بعداظهر تا هنگام عصر بود. شد یم
. صرف نظر از تدریس شد یماریخ و اخالقیات تدریس بود از: تحصیالت فارسی، انشاء، روش تدریس، ت

و در برخی از  کردند یمخود برقرار  یها خانهدر مدارس، دانشمندان مستطیع، به هنگام لزوم جلسات را در 
. در این دوره زنان طبقات باال و متوسط نیز به رغم شد یمموارد برای محصلین غذا و مسکن در نظر گرفته 
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های مدارس برای  مذهبی بهرمند بودند. معلم اساساً  تعلیمات عمومی، اما یا پارهاز  دور بودن از جامعه،
 1.شدند یمو دختران اعیان حاکم گمارده  ها خانمتعلیم شاهزاده 

 
دورهجدید

تعلیم و تربیت مسلمانان هند در این دوره در دو مسیر جریان یافت : یکی جریانی است که روش و قسمت 
اعظم مواد درسی قرون وسطای را حفظ کرده است. این جریان با جریانی دیگر یعنی تعلیم و تربیت جدید 

س سنتی این جریان، مدار ترین یمیقد. از رسید یمغربی در حال کشمکش بوده و شکست آن قطعی به نظر 
محل" درلکنهوست که در اواخر قرن یازدهم / هفدهم توسط محمد سهالوی، در ملکی که  " فرنگی مدرسهٔ 

درسی که به  برنامهٔ ، از نخستین اساتید آن، ینالد نظام مألاورنگ زیب بدان اختصاص داده بود، بنا گردید. 
نده و دستور تدریس آن را داه است. مواد درسی گنجا "درس نظامیه" معروف است را دربیشتر مدارس سنتی

آن عبارت است از : صرف و نحو عربی، فلسفه، ریاضیات، معانی و بیان، فقه و کالم، تفسیر، حدیث و 
اصول، تاریخ تصوف. باید توجه داشت که با مقایسه با عقلگرایی قرون وسطایی، در این برنامه به کالم 

. از اند دادهبرخی از علمای رسمی این برنامه را مورد انتقاد قرار  ن دلیلو به همی شود یمسنتی کمتر توجه 
قرار داشتند،  الله یولتحت تأثیر مکتب شاه  یقاً عممحمد قاسم نانوتوی و رشید احمد گنگوهی که  این علما
دگذاران بنا کردند که بیشتر به اصول مذهبی پایبند بود. بنیان یا مدرسهدر دیوبند  م۱۸۶۷ق/ ۱۲۸۴در سال 

این مدارس حنفیان سخت گیر و دقیق بودند و در مبادی تعلیم و جزم اندیشی از عقاید و مذاهب کالمی 
م سهم داشتند و اضمحالل سریع قشر ۱۸5۷. این متکلمین در شورش کردند یماستفاده  اشعری و ماتردیه

تجدید حیات علوم کالمی در  ها آن مدرسهٔ برگزیده مسلمانان را در شمال هند به چشم خود دیده بودند. 
هرچند که در  جدید را از مواد درسی خود حذف کرد. یها دانشهند مسلمان را وجه همت خود قرار داد و 

علوم عقلی قرون وسطی، با این فرض که پلی میان جهان معنوی قدیم و دنیای جدید برقرار  این مدرسه
کید بیشتری از فرنگی محل تدریس  کند یم ، در برنامه درسی آن به فقه، تفسیر و حدیث اهمیت شود یمبا تأ

 . شد یمزیادی داه 
جدید تعلیم و تربیت مسلمانان هند با آن رو برو هستیم مسئله نوگرایی است.  دورهٔ جریان دیگر که در 

آموزش حمایت کردند تا بر آنچه به گمان  ینهٔ زمنوگرایان مسلمان از اصالحگرایی و نوگرایی مسلمانان در 
شد چیره -سستی معنوی و عقالنی در سنت گرایی اسالمی در برابر پیشرفت فکری غربی تلقی می ها آن

بسیار مایل بودند گروهی از روشنفکران مسلمان را تربیت کنند تا توان رویاروی با روشنفکران  ها آنشوند. 
 آموزش، در مقابل ینهٔ زم غربی را داشته باشند و در پیشرفت کشورشان سهیم باشند. نوگرایان مسلمان در

و نیز آموزش سنتی  کردند یمرا ترویج  ها آنآموزش مدرن که استعمارگران غربی و مبلغان مسیحی 
. در هند برخی از دادند یممسلمانان که به دست سنتگرایان مسلمان ایجاد شده بود از خود واکنش نشان 
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. این مدارس زیر نظر دولت انگلیسی هند و فرستادند یممسلمانان فرزندان خود را به مدارس انگلیسی 
 فرزندان خود را به مدارس سنتی مسلمانان بعضی دیگر مبلغان مسیحی هند تأسیس و اداره شده بود

فرزندان مسلمان در مدارس انگلیسی به مراتب کمتر از فرزندان هندو  . در هر صورت تعدادفرستادند یم
 الیل مذهبی راضی نبودند فرزندان خود را به مدارس انگلیسیبوده است. بسیاری از والدین مسلمان به د

و  شدند یمموجب بی اعتقادی  : یاً ثان: مدارس انگلیسی آموزش اسالمی نداشتند و  اوالً  بفرستند؛ چراکه
برخی از مسلمانان هندی بر این عقیده بودندکه  :ثالثاً . و  کردند یمرا فاسد  آموختگان دانشاخالق و رفتار 

و شاگردی غیر مسلمان منع کرده است . نوگرایان مسلمان در  مسلمانان را از آموزش زبان انگلیسی اسالم،
چنین دیدگاهی نه موافق آموزش سنتی بودند و نه با آموزش غیر مذهبی یا مدرن سازگاری داشتند. از  یجهٔ نت

اخالقی و موضوعات بود و دومی فاقد تربیت  یا حرفهاولی فاقد موضوعات غیر مذهبی و  ها آننظر 
به این نتیجه رسیدند که آموزش غیر مذهبی و مذهبی را باهم ترکیب کنند و آنان مطمئن  ها آنمذهبی. پس 

 که دهد یمبودند که اگر آموزش مذهبی با آموزش غیر مذهبی ترکیب شود این امکان را به دانش آموختگان 
 ند. نقش موثری داشته باش در توسعه و پیشرفت کشور و جامعه
 یها برنامهگوناگون تصمیم گرفت تا  های یوهشبا استفاده از  احمدخانازمیان نوگرایان مسلمان، سر سید 

سیاسی و اجتماعی وی در این  های یدگاهددر اینجا به  آموزشی مسلمانان هند را اصالح و مدرن سازی کند.
 :شود یمزمینه پرداخته 

م بروز کرد. با شکست مسلمانان در این ۱۸5۷از قیام سال بعد  احمدخانسید  دیدگاه سیاسی و اجتماعی
کرده بود و به نظر وی تنها راه  متأثرشورش، قدرت نمایی ظاهری انگلیس او را مانند بسیاری از متفکران 

و نیز بر این عقیده بود که دیگر زمان جنگ  دانست یمپیشرفت مسلمانان هند را همکاری با دولت انگلیس 
بلکه؛ به جای شمشیر، قلم باید حرف اول را بزند. سید احمدخان در هند آموزش اسالمی و  باشد ینم

آموزش و » غربی را ترویج کرد. او از ضرورت آشنایی مسلمین با علم و آموزش غربی حمایت کرد و گفت 
همان آن  مطالعهٔ به ویژه دانش غربی مخالف اسالم نیست بلکه ؛ جزء جدا ناپذیر آن است بطوری که 

 کرد یتفعالسید احمد خان در تأسیس یک مدرسه اسالمی جدید و سپس یک کالج «. اسالم است  مطالعهٔ 
 مدرسهٔ تا نوعی از تحصیالت مرکب مذهبی و غیر مذهبی را به مسلمانان عرضه کند . او در تأسیس 

علوم و هنرهای  م سهم عمده داشت تا در کنار آموزش۱۸۷5انگلیسی شرقی در علیگره در سال  -اسالمی 
جدید تحصیالت مبتنی بر دیدگاه سنتی هم آموزش داده شود. او برخالف رهبران مذهبی آن زمان هند، 
 معتقد بود باید فرزندان مسلمان به مدارس انگلیسی بروند و مشغول تحصیل علم روز بشوند؛ زیرا که

مسلمانان هند را بخاطر  یماندگ عقبدر این زمینه از مسلمانان پیشی گرفتند و همچنین علت  ها یغرب
چون از یک سو رهبران روحانی هند، مردم را از فرستادن فرزندان  دانست یمنداشتن آموزش و پرورش کافی 

کردند.  باشد تأسیس نمی ها آنو از سوی دیگر مدارسی که جایگزین  کردند یمخود به مدارس غربی منع 
علوم و فنون  همهٔ  ها آنکه علت آن اعتقا به قضا و قدر بود.  ددادن یممدارس موجود فقط تعلیمات دینی ارائه 

استفاده کنند. این در صورتی بود که  ها آنکه مسلمانان از  دانستند ینمو شایسته  پنداشتند یمغربی را کفر 
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مسلمانان به خاطر این  ، امافرستادند یمفرزندان خود را به مدارس غربی  یا دغدغهبدون هیچ  هندوها
علت  یداحمدخانس1به علم روز و مقامات رسمی و دولتی عقب مانده بودند. یابی دستمذکور از  تحریم

گاهی از علم روز و دیگری نداشتن تعلیم دانست یمعقب ماندگی مسلمانان هند را در دو چیز  . یکی عدم آ
تهذیب االخالق قصد داشت  مجلهٔ و دانشگاه علیگره و  پور یغازاو با تأسیس کردن مجمع  و تربیت صحیح

غربی، اما همراه با تعلیمات دینی  های یوهشتفکرات خود را اشاعه دهد و معتقد بود که مسلمانان باید با 
آزادی فکری و تعلیم و تربیت و سیاست  ینهٔ زمسید احمدخان در  2اسالمی آموزش ببینند و تربیت بشوند.

م به ابتکار او به اجرا در آمد و تا مرگ وی ۱۸5۹که در سال  آموزشی یها برنامهنوین اسالمی پیش قدم بود. 
م دنبال گردید، سرنوشت فکری، سیاسی و اقتصادی مسلمانان هند را دگرگون کرد و پل ۱۸۹۸در سال 

 اصلی انتقال فکری از عقاید قرون وسطایی به تفکر عصر جدید را تشکیل داد. 
غربی و  های یوهشتربیت صحیح و آشنا شدن مسلمانان با در دوره جدید، نوگرایان برای داشتن تعلیم و 

آموزشی  یها مکان از این را تأسیس کردند. در زیر به برخی ییها دانشگاهتفکرات خود مدارس و  اشاعهٔ 
 :شود یماشاره 

 
م تأسیس گردید. ۱۷۹۲غربی هند کالج دهلی بود که در سال  یمهٔ نمدارس  ینتر برجسته :یدانشگاهدهل

.  آجم شروع به دریافت کمک از کمپانی هند شرقی کرد و یک انگلیسی به نام جی، ۱۸۲5در سال  کالج ینا
تدریس انگلیسی به عنوان  م۱۸۲۸شد. در سال  مأمورآنجا  ادارهٔ برای  ها یمولوتیلور به همراه کارمندانی از 

از بخش شرقی جدا  یها کالسفشار محافظ کاران  یکی از موارد درسی معمول گردید، اما به علت
و قبل از  گرفت یمکالج این بود که آموزش در آن به زبان اردو صورت  مالحضهٔ نگهداشته شد. ویژگی قابل 

در هند قرار داشت  تحت نظر بتینک فرماندار بریتانیا مؤسساتم و پس از آن وقتی که در تمام ۱۸۳5سال 
م به منظور رسیدن به مالکی واحد ۱۸۴۴ه در سال جای فارسی را گرفت. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینک

شرقی و غربی در یکدیگر  یها بخشدر امر تعلیم و تربیت برای همه محصلین علوم طبیعی و اجتماعی 
ادغام شد. کمپانی هند شرقی در نتظیم برنامه دروس عالی و امتحانات موضوعاتی از قبیل: تاریخ، 

یم دخالت کرد و این در حالی بود که امتحانات حقوق، اخالق انگلیسی، عربی و سانسکریت به طور مستق
م محصالنی در کالج وجود داشتند که ۱۸5۴. درسال یافت یمو برخی مواد دیگر توسط خود کالج ترتیب 

معلمین  زمرهٔ و همچنین جعفرعلی در  اللهی یولاز مدرسه  یالعل مملوکمسلمانان بودند.  ها آننفر از  ۱۱۲
 اش کتابخانهم به غارت رفت و ۱۸5۷ودند. کالج دهلی در شورش هند در سال بخش شرقی آنجا ب

قرار گرفت و مدیر انگلیسی آن بدست شورشیان به قتل رسید. این کالج از سال  یسوز آتشدستخوش 
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متفاوتی در آمد. از این به  موسسهٔ م به طور تمام وقت باز شد، اما در این مرحله به صورت ۱۸۷۷تا ۱۸۶۴
  1زبان کالج نبود و هویت فرهنگی آن دیگر جنبه اسالمی نداشت. بعد اردو

 
م در لکنهو ۱۸۴۹مهم مذهبی توسط گروهی از علمای میانه رو در سال  مدرسهٔ این  :العلماةمدرسهندو

تأسیس گردید. محرک این اقدام عبدالغفور، معاون تحصیلداری در حکومت بریتانیا بود. این موسسه 
بود بین دانشگاه علیگره تندرو که مخالف آموزش مطالب دینی بود، و دیوبندکه سخت  رویی یانهم

. کرد یمم ترسیم کرده بود طرفداری ۱۹در قرن  ینالد نظامبود و از تحصیالت کم وسعتی که  کار محافظه
ار هم قرار در کن راالعلما موفق نشد که هر دو نوع تعلیم و تربیت یعنی، علوم سنتی و عقلی  هٔ ندو مدرسهٔ 

را گسترش داد و عقاید فارغ التحصیالنش در علوم دینی و عقلی با نظرات  یکار محافظهدهد. این موسسه، 
تفاوتی نداشت. هدف از تأسیس این مدرسه این یود که کوشش کند تا  عموماً دیوبند  آموختگان دانش

گاه سازند و از قدرت معنوی با جنبه الوهیت آن جامعه حمایت کنند و  مسلمانان را به هویت اسالمی خود آ
تخصصی، یعنی تفسیر وآموزش  مسائل ینهٔ زمهیچ گونه تجاوزی را در  به دولت هشدار دهند که علما

انتشاراتی و تحقیقاتی بود که  موسسهٔ  العما ندوهٔ  یها شعبهیکی از 2واهند کرد.مذهبی تحمل نخ
 3باارزشی نمود. یها کمکو به روشنگری مطالعات اسالمی در هند  شد یم"دارالمصنفین اعظم گره" نامیده 

 
م در دیوبند بنا گردید و بیشتر به اصول مذهبی پایبند ۱۲۸۴/۱۸۶۷این مدرسه در سال  :دارالعلومدیوبند

. سبک بنا و گنبد مرتفع، مجمع طالب و محفل شد یمشرقی اداره  های ینسرزمبود و به سبک مدارس 
درسه بیش این م کتابخانهٔ . در آورد یماساتید بود و مسجد آن مدارس عالیه قاهره، بغداد و اصفهان را بخاطر 

اسالمی هریک به نوبهی خود به این مرکز علمی  یها دولتاز صد هزار مجله خطی و چاپی وجود دارد. 
. در این مهد علمی، علوم اسالمی مانند حدیث، تقسیر قرآن مجید، اصول فقه و اند کردهفراوان  یها کمک

. از آنجا اند کردهیات تأسیس . شعبی هم برای نجوم، طب و ریاضشود یمعلم کالم، فلسفه و ادب تدریس 
که دارالعلوم دیوبند، مجمع فصول علما و فقها و مرکز ارباب روایت و درایت در اطراف ممالک اسالمی 

و مشایخ و  کنند یماستنتاء  از آنجا غالباً است شهرت بسزایی دارد و مسلمانان در مسائل معاش و معاد خود 
از سراسر شبه قاره هند و از جنوب آفریقا، ماالیا، و آسیای  4.دهند یمدر جواب ایشان فتوا  یوبنددائمه 

این مدرسه از  5.شود یمافغانستان، محصلینی به این مرکز برای تحصیل فرستاده  مخصوصاً مرکزی و ایران و 
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مرحوم شیخ السالم موالنا  عهدهٔ مرفه است. ریاست عالیه این مدرسه به  کامالً حیث منزل و غذا و کتاب 
 حسین احمد مدنی بود.

 
علیگیره اسالمی هند و همچنین از  یها دانشگاه ینتر مرغوبو  ینتر بزرگ: این موسسه از دانشگاه

به نام "  یا مدرسه. این دانشگاه در ابتدا به صورت باشد یمعالی اسالمی به سبک جدید  مدرسهٔ  ترین یمیقد
م به همت مرحوم سرسید احمدخان که از پیشوایان مسلمان زمان خود ۱۸۷5آنگواوریا نتال کالج " در سال 

م به صورت دانشگاه کاملی در ۱۹۲۲یافت تا اینکه در سال  توسعه می دائماً بود تأسیس گردید. این دانشگاه 
دت برای توسعه و ترقی این موسسه اسالمی . در پایان مشد یمآمد که زیر نظر وزارت فرهنگ مرکزی اداره 

و عالوه بر  شد یمفارسی دانشکده ادبیات توجه زیادی  رشتهٔ تالش زیادی شده است. در این دانشگاه به 
. در این شد یماستادان و اندیشمندان هندی، یک استاد ایرانی نیز برای تدریس ادبیات و تاریخ ایران دعوت 

شیزگان مسلمان ایجاده شده و کتابخانه بزرگی دارد که شامل چهل هزار دانشکده کالج مخصوصی برای دو
فارسی، عربی و اردو است. سالطین و بزرگان اسالم هر کدام  یها زبانمجله خطی و چاپی، مخصوص 

 1.رفتند یمبا میل بسیار به دیدن این موسسه  کردند یمسفری که به هند 
 
م تغییرات اساسی در سازمان ۱۹۱۹م تأسیس شد و از سال ۱۸۸۲این دانشگاه در سال  :دانشگاهپنجاب

آن داده شد و مرکز آن شهر الهور است چون آثار و اهمیت زبان فارسی در پنجاب نسبت به بیش از جاهای 
محمد  مذکور آقای یها وکالجدیگر است، زبان فارسی در دانشگاه مذکور مقام خاص دارد. در مدارس 

قبال و استادان زبان فارسی و آقای خان بهادر مولوی و محمد شفیع استاد زبان عربی و آقای دکتر محمد ا
  2به تدریس مشغول هستند. باشند یم ناظم که هرکدام صاحب مولفاتی در تاریخ و ادبیات فارسی

 
عثمانی )حیدرآباد(دانشگاه اسالمی در هند دانشگاه عثمانیه است که در سال  مؤسساتاز دیگر  :ه

م افتتاح شد و در جنوب هندوستان نزد مسلمانان مرکزیت و شهرت بسیار دارد. این دانشگاه زبان ۱۹۱۸
 یها زباناردو را زبان تعلیم و تربیت قرار داده و بسیاری از متون کتب درسی را در علوم و فنون مختلف از 

به اردو ترجمه کرده است. دانشگاه عثمانیه مانند دانشگاه علیگره دارای قسمت  فارسی، عربی و انگلیسی
. این دانشگاه شوند یماست که جوانان مسلمان از اطراف هند برای طلب علم در آنجا مستقر  یروز شبانه

حوم مر کتابخانهٔ دانشگاه و همچنین  کتابخانهٔ . باشد یمدارای شعب طب، هندسه، علوم و ادبیات و حقوق 
 3.استاسالمی  مراکز فرهنگی و ذخایر علمی شرق ترین یغنساالر جنگ از 
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و  یمحمدعلم به رهبری موالنا  ۱۹۲۰ دههٔ این موسسه در اوج نهضت خالفت در  :ملیهاسالمیجامعهٔ 
، در علیگره کردند یم دیگر پیشوایان خالفت که وفاداری دانشگاه علیگره را به دولت امری ارتجاعی تلقی

درسی و خط مشی  برنامهٔ افتتاح شد، اگرچه از لحاظ  محمدالحسنشد. این جامعه توسط  گذاری یهپا
آموزشی هیچ وجه مشترکی با آن آموزشگاه مذهبی نداشت و در امر استفاده از زبان اردو به عنوان زبان 

ایثار  ییگرا آرماناساس خود بر  اصالً آموزش، دانشگاه عثمانیه را سرمشق خود قرار داده بود، اما این جامعه 
خدمت  ترین یعالآموزشی هندویی، آنجا که معلمین با دریافت کمترین دستمزد  مؤسساتدر برخی از 

ملیه اسالمی به زودی تحت نفوذ رهبران مسلمان متمایل به  جامعهٔ منطبق ساخت.  دادند یممعنوی را انجام 
و حکیم اجمل خان قرار گرفت. این موسسه را ذاکر  ، مختار احمد انصاریآزاد ابوالکالمحزب کنگره مانند: 

 بسط و توسعه داد و به سرحد شکوفایی رسانید. کرد یترقحسین که بعدها تا حدریاست جمهوری هند 
این موسسه شهرت زیادی دارد و شامل 1تاریخ و جامعه شناسی آن را گسترش داد. یها رشته مخصوصاً 

شبانه روزی و مخصوص  یا مدرسههمچنین این جامعه که 2.باشد یمابتدایی و متوسطه و عالیه  یها قسمت
. کتب درسی مدرسه به زبان اردو است، ولی به باشد یمپسران است روش تعلیم و تربیت انگلیسی معمول 

  3.شود یمزبان انگلیسی و عربی و فارسی نیز در آن به عنوان زبان دوم تدریس 
 
ق مسیح الملک محمد جلیل خان دوستدار فرهنگ آن را تأسیس ۱۳۲۶در سال  :کالجطیبههندویونانی 

آن تخصیص داده است. در این موسسه اصول طب قدیم، معروف به طب  ادارهٔ کرده و اوقاف مهم برای 
رازی، ابوعلی  یازکر محمدبنعلمای بزرگ ایران مانند: علی بن عباس مجوسی،  یها مولفیونانی بر طبق 
. پس از آنکه فرهنگ جدید شود یمین مباحث پزشکی، داروشناسی و جراحی نیز تعلیم داده سینا، و همچن

برای تحصیل جدید به وجود آمد، مدارسی نیز برای تعلیم معارف قدیم  ییها کالجدر هندوستان آغاز شد و 
و و مسلمان نو با اسالف بکلی قطع نشود. در این موسسه دانشجویان هند یها نسل رابطهٔ تأسیس گردید تا 

 بدون رعایت مذهب به تحصیل مشغول هستند. 
 

این موسسه از آثار خوب عالمگیر پادشاه تیموری هندوستان است. در این محل دو  کالجانگلوعربیک:
مدرسه وجود دارد مدرسه متوسطه که رئیس آن آقای محمد مظفر است و دیگری مدرسه انگلیسی عربی 

 است.
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رئیس این کالج استاد محقق آقای خان بهادر مولوی محمد شفیع بود که باز نشسته  شرقی:یهازبانکالج
عربی،  یها زبانشده است و آقایی محمد اقبال ریاست آن را برعهده دارد . دروس این کالج مربوط به 

که از بهترین مجالت ادبی و  شود یممنتشر  یا مجلهفارسی، اردو و سانسکریت است. در این مدرسه 
به استاد  توان یم باشند یم مند عالقه. از معلمین بارز این مدرسه که به ایران باشد یمیخی هندوستان تار

 قاضی ظهیرالدین احمد و استاد محمدالعربی السجلماسی اشاره کرد. 
نیز در  تری یتاهمشاره شد شماری از مدارس کالمی کم  ها آنفرهنگی در باال به  مؤسساتعالوه بر 

در  یوبندد"مظاهر العلوم" بود که به تقلید از  ها یناباز شد. یکی از  ۱۹سرتاسر شبه قاره هند در اواخر قرن 
شهر نیپور ساخته شده بود. مدارس مشابهی در مراد آباد و در بهنگه نیز به وجود آمد. در بنارس یک مدرسه 

و همچنین در 1ه، پتنه، حیدرآباد و مدرس باز شد. مدارس دینی دیگری در کلکتشد یمتوسط محدثین اداره 
پوناتی محل زندگی رهبری دینی اکثریت مسلمانان ماالبار انجمنی وجود داشت که به نام "مته اسالم سبها " 

در لکنهو مدارس دینی شیعه تأسیس 2.شد یماسالمی در آن به مسلمان شدگان تعلیم داده  یها برنامهکه 
م ۱۹۰۹بود که در سال  رو یانهم مدرسهٔ العلما یک  هٔ اقع در سرای میر همانند ندو"اصالح" و مدرسهٔ گردید. 

عبدالمجیدخان برای  حکیم ی مدرسههمت خود قرار داد. در دهلی  وجههٔ شد و اصول قرآنی را  گذاری یهپا
 م تأسیس شد و حکیم اجمل خان طبیب و سیاستمدار،۱۹عربی در پایان قرن  –حفظ زبان و طب یونانی 

بر آن افزود. مدارس شرقی که به مرز نوگرایی نیز دست یافته بود، برای نخستین مسلمین در  بخش خاصی
"کلکته" که به زودی به شهرت رسید، اولین قدم را  مدرسهٔ . وارن هیستینگس با تأسیس گردید یستأسبنگال 

در این جهت برداشت. حاجی محسن بازرگانی مسلمان از اهالی کلکته به منظور پیشرفت عمومی تعلیم و 
قابل  یها کمکبودجه مدارسی نظیر مدرس عالی کلکته به کمپانی هند شرقی  ینتأمتربیت مسلمین و 

 3توجهی کرد.
 

 مدارستوسعهٔهنددرنقشعلمایمسلمان
دولت بریتانیا در سراسر هندوستان مدارس و مکاتب متعددی وجود داشت که جمعیت  غلبهٔ در اوایل 

را به هم زده و  ها یتجمع. عاملین کمپانی شرقی این کرد یمرا اداره  ها آنمخصوصی در دهات وقصبات 
انگلیس درجه فقر و  غلبهٔ کوچک اقدامی به عمل نیاوردند. با  یها مکتببرای ایجاد مدارس جدید به جای 

الزمه  های یاتمال عهدهٔ تنگدستی به حدی رسید که مردم نتوانستند به مسائل معارفی و تربیتی بپردازند و از 
آموزشی  یها موسسهتدریجی دولت بر  یانداز دستعلما در برابر 4برای برپا داشتن مدارس مفید برآیند.

سلمانان و در برابر مداخله دولت در قوانین فردی اسالمی واکنش شدیدی نشان دادند و به تکاپوی جامعه م
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و مدارس، علما  ها مکتبمذهبی و سیاسی اصالح کنند. با استفاده از  یها جنبشافتادند که این کار را با 
حدیث حقیقت داشت حفظ  توانستند وحدت عقاید و اعمال مسلمانان را از راه تعیین آنچه در پرتو قرآن و

 مسلمان تأسیس شد.  آموختگان دانشفرهنگی برای  مؤسساتو  ها مکانکنند که در این زمینه 
علما تازمانی که حکومت بریتانیا بر هند مستقر نشده بود همه با هم متحد بودند و در راه تعلیم و تربیت 

مذهبی و  کامالً  های یشگرابیانگر  ردند کهزیادی انجام دادند و مدارسی تأسیس ک یها تالشمسلمانان هند 
بر  کامالً م در هند به وقوع پیوست و حکومت بریتانیا ۱۸5۸بود، اما با شورش بزرگ که در سال  ییگرا سنت

به دو گروه تقسیم شدند و این دو گروه رستگاری خود را  کامالً هند مسلط شدند، علمای روشنفکر مسلمان 
بهترین نمایندگان این دو گروه دانست. انتشار  توان یم. علیگره و دیوبند را دید یمدر آموزش و پرورش آنان 

تعلیم و تربیت جدید در میان علمای مسلمان به تدریج به گروه تحصیل کرده جدید انجامید که گرایش 
پیشرفت  یفتهٔ شمذهبی پایبند بودند، اما از نظر فکری و عقلی چنان  یها سنتغربی داشتند؛ اگرچه آنان به 

علما و روشنفکران 1.نگریستند یمحقارت  یدهٔ بدرا  ها یمولوغرب بودند که بسیاری از این گروه روشنفکر 
مسائل ملی و بین المللی باقی ماندند  یفتهٔ شمسلمان غربگرا هر دو باسد کردن راه فعالیت جماعت تبلیغی 

 یجهٔ نتبفراموش شد و در  تر کوچکای در نتیجه اسالمیت مسلمانان عقب مانده و فقیر شهرها و روستاه
و  ها مکتبچنین رویکردی جمعیت علمای مسلمان هند و علمای دیوبند در بعضی از نقاط کشور 

مهمی بین  رابطهٔ به راه انداختند و متصدی بعضی کارهای تبلیغی شدند و به این ترتیب علما  ییها مدرسه
و مذهبی ایشان به هم کیشان خود نفوذ قابل مختلف مسلمان پیدا کردند. نقش آموزشی  یها دسته

پیدا کرد و این نفوذ به حدی بود که در شهرهای بزرگ و کوچک مسلمانان در مساجد و  یا مالحضه
 .گرفتند یمآنجا بیشتر تحت تأثیر اندرزهای مذهبی علما قرار  یها مدرسه

مدارسی که توسط علما در این زمان ساخته  از نظر علما مدرسه پایه و اساس تعلیم و تربیت مسلمانان بود.
آموزشی در این مدارس شامل: فراگیری زبان و ادبیات عرب  یها دورهبدون تغییر مانده بود و  یا اندازهشد تا 

به  اساساً و فارسی، منطق، فلسفه، حقوق اسالمی، حدیث و تفسیر قرآن بود. بعضی از مدارس مشهور که 
روش آموزشی تعلیمات مذهبی  ینتر جامعدرسی نظامیه را  برنامهٔ ، دندکر یمصورت مدرسه الهیات عمل 

 دورهٔ درسی حذف شود طرح  یها برنامهیافتند و آن را اقتباس کردند. به منظور اینکه علوم جدید از 
 تحصیالتی به علوم مذهبی محدود شد.  دورهٔ تحصیالت سنتگرایانه ریخته شد و این 

از مدارس به شمار  یتر کوچک یها آموزشگاهبه مساجد بودند چسبیده  که معموالً  ییها مکتب
مذهبی داشت که در آنجا اصول اسالمی  کامالً دو نوع بودن : نوع اول ویژگی  معموالً  ها آن.آمدند یم

.  شد یماز ادبیات فارسی تدریس  ییها بخشداشت، در آنجا  تر یویدنو نوع دوم که شکل  شد یمتدریس 
به صورت دارالعلوم گسترش یافت به همت گروهی از علما در سال  بعدهامدرسه از نوع اول که  ینتر مهم

علوم دینی محافظه کاری بود با تعالیم مکتب حنفی  مدرسهٔ م در دیوبند تأسیس شد. دیوبند که ۱۸5۷
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 ۱6۱                                                                                                                     هند در مسلمانان مدارس و فرهنگی مٔوسسات

نان را تربیت کند که برای وحدت جامعه مسلما آموخته دانشمطابقت داشت، هدفش آن بود تا علمای 
 ملیه نام داشت که جامعهٔ یکی دیگر از مدارسی که توسط علما ساخته شده بود، 1مصرانه بکوشند.
دانشگاهی تأسیس کنند، آن را افتتاح  گذاشتند ینمبه خاطر خفقان دولت بریتانیا از اینکه  محمدعلی جناح

وت اسالمی را به هم پیوند کرد. این مدرسه به اعتقاد وی عوامل جداگانه ملیت مشترک هندی و اسالم و اخ
و با مفهوم کلی ملت هند و اسالم هماهنگ بود . وی علت اجباری بودن زبان عربی در این مدرسه  داد یم

را توضیح داده است. هدف از این کار آن بود که مسلمانان بتوانند قرآن و مذهبشان را بفهمند. حتی در این 
جناح آشنا گردید و تحت تأثیری وی قرار  یمحمدعلن بار با زمان که گاندی به هند آمده بود برای نخستی

نیاز  پدیدآوردن کانونی بود که به دیگران بیاموزد برای پیش بردن مکتبی بیش از هرچیزی یشهٔ اندگرفت و در 
به این هست که کانونی باشد که در آنجا از مکتب گفتگو شود. پدید آوردن کانون و مدرسه برای فهمیدن و 

  2.اند گذاشتهاست که بنیانگذاران  ییها راهن در گفتگوکرد
  

گیرینتیجه
هند با دیگر مناطق اسالمی متفاوت بود. در این منطقه تجار،  قارهٔ ساز وکار و گسترش دانش اسالمی در شبه 

بازرگانان، علما و دانشمندان و صوفیان از طریق تعامل و تبادل فرهنگی و با تساهل و مدارا، بومیان این 
منطقه را به دانش اسالمی آشنا کردند. در این میان علما و دانشمندان مسلمان با تعامل و مناظره با 

هند به عنوان نیروی تأثیرگذار به تبیین عقالیی افکار و عقاید دینی و مذهبی پرداختند. در واقع با  دانشمندان
ورود و استقرار مسلمانان در سند، این منطقه با مراکز علمی دمشق و بغداد و دیگر مراکز سیاسی و علمی آن 

ند با دنیای اسالم گردید و فرهنگ روز دنیای اسالم ارتباط برقرار کرد. به این ترتیب سند پل ارتباطی ه
اسالمی در این منطقه رشد و نمو پیدا کرد. الگویی تعلیم و تربیت مسلمانان در قرون وسطای  - هندی

 کرد یمآن نخبگان بودند هرچند اگر مقتضیات ایجاب  عمدهٔ  های ینفعذدنیای اسالم بود و  یهٔ بقهند، همانند 
. نظام  گرفت یمقرار  عامه نیز طبقهٔ سجدها در دسترس کودکان این تعلیم و تربیت از طریق مدارس، م

اول  دورهٔ  قرون وسطایی و دوره جدید که در دورهٔ .  شد یمتعلیم و تربیت اسالمی در هند به دو دوره تقسیم 
شروع و تا پایان حکومت گورکانیان هند ادامه داشت. در این دوره  از زمان حمله محمود غزنوی به هند

تحصیل و فراگیری آثار اسالمی سنتی در مدارس به وجود آمده علوم دینی دارای اهمیتزیادی شدند . نظام 
قرون وسطایی هند در زمان اورنگ زیب به اوج خود رسید و حتی در این زمان برای  دروهٔ تعلیم و تربیت در 

جدید تعلیم و تربیت مسلمانان در هند بود؛ اگرچه  دورهٔ دوم که  دورهٔ یز مدارسی تأسیس شد، اما در زنان ن
اسالمی سنتی در مدارس علوم دینی حفظ شد، اما در این زمان علما در برابر  برنامهٔ تحصیل و فراگیری 

دولت در قوانین  مداخلهٔ مسلمانان و در برابر  جامعهٔ آموزشی  یها موسسسهدست اندازی تدریجی دولت بر 
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مذهبی و سیاسی اصالح  یها جنبش فردی اسالمی واکنش شدید نشان دادند و به تکاپو افتادن که این کار با
و مدارس علما توانستند وحدت عقاید و اعمال مسلمانان را از راه تعیین آنچه  ها مکتبکنند .با استفاده از 

فرهنگی برای دانش  مؤسساتو  ها مکانکه در این زمینه  در پرتو قرآن و حدیث حقیقت داشت حفظ کنند
  آموختگان مسلمان در هند تأسیس شد.
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۱۳۳۲مرداد۲۸ایرانیستبااحزابسومکاوتودهتاکودتایحزبپانرابطهٔ

 
1پریسا نوروزی

 ۱۶/۱۱/۹۳تاریخ دریافت:  
 ۱۰/۲/۹۴تاریخ پذیرش: 

  چکیده
با سایر احزاب و  -۱۳۳۲مرداد  ۲۸ودتای کتا  ۱۳۳۰اواخر سال  -فعالیت خود دورهٔ ایرانیست در  حزب پان

سیاسی ارتباط داشت. این ارتباط در راستای اهداف حزب و یا مواضع موافق و مخالف در قبال برخی  یها سازمان
است. حزب توده، حزب  بودهو دوستانه تا برخورد و درگیری در نوسان  یزآم مسالمت رابطهتحوالت و اتفاقات از 

ایرانیست قرار داشتند. رابطه حزب  زب پانه در ارتباط بیشتر با حکبودند  ییها گروهو  احزابا و.... از جمله کسوم
در نوسان بوده است.  ها آنبا این احزاب از همراهی آشکار و فراگیر تا مخالفت و جدایی و درگیری با  است یرانیاپان 

یعنی  است یرانیاحزبی حزب پان  آرمانو دالیل این رفتار سیاسی متفاوت است و تحت تأثیر دو  ها ینهزم
و موضع گیری دو حزب مذکور در قبال اتفاقات و جریانات سیاسی مانند حمایت از دولت  ادشاهیناسیونالیسم و پ

 مصدق و نیز ملی شدن صنعت نفت قرار داشت.
 .، دکتر مصدق۱۳۳۲مرداد  ۲۸ودتای ، حزب سومکا، حزب توده، کاست یرانیا: حزب پان واژگانکلیدی
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 شاپور ُجندینامٔه  فصل ۱64

مقدمه
ه کشور به وجود آورد کو سقوط رضاشاه فضای سیاسی نوینی را در  ۱۳۲۰در شهریور  یراناورود متفقین به 

ا، کبیگانه را)آمری گر سلطهزی مقتدر و رقابت شدید سه قدرت کتوان فقدان دولت مر های آن می ویژگی از
 های فضای سیاسی نسبتًا باز و دخالت یجهنتسیاسی ایران نام برد. در  صحنهانگلستان، شوروی( در 

شور، احزاب و مطبوعات به فعالیت پرداختند. اغلب این احزاب و کبیگانگان برای اعمال نفوذ در امور 
ابزار رقابت  ینتر مهمهای استعمارگر بودند و از جمله  مطبوعات تحت نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم قدرت

شور توسط کمستقیم اشغال  نتیجه ۱۳۲۰آمدند. اوضاع بحران زده و آشفته پس از شهریور  آنان به شمار می
م تجربه بود و تالش خود را در جهت تثبیت کمتفقین بود. در این اوضاع، محمدرضا شاه هنوز جوان و 
های این دوران  ثر دولتکا دغدغهرده بود. کز کموقعیت سیاسی خود و نیز احیای قدرت سلطنت متمر

شدند و به  ه موفق به انجام این مهم نمیکبود،  اوضاعشور و سامان دادن به کخروج نیروهای بیگانه از 
 عرصهایرانیست مانند احزاب دیگر وارد  ه سازمان پانکشدند. در چنین اوضاعی بود  نار میکزودی بر

 یرانام بر جامعه کسیاسی، اجتماعی و اقتصادی حا اوضاعفعالیت سیاسی شد. این حزب در واقع زائیده 
شور کحضور متفقین در  -۱توان چنین دانست: گیری این سازمان را می لکبود. عوامل ش ۱۳۲۰پس شهریور

ایجاد نوعی احساسات  -۳مونیستی و طرفدار شوروی کهای حزب توده به عنوان حزبی  فعالیت -۲
های تجزیه طلبانه و آزادی خواهانه به خصوص در شمال  تکبروز حر -۴گرایی و نژادگرایی افراطی  ملی

 شور. ک
پور، کیل گردید. محسن پزشکایرانیست تش از دل سازمان پان است یرانیا پانحزب  ۱۳۳۰ در اواخر سال

رانشان پس از جدایی از سازمان با حزب نبرد ایران به رهبری داریوش کو دیگر همف تهرانی یعاملمحمدرضا 
شید کتالف طولی نیل دادند. اما این ائکایرانیست را تش ردند و حزب ملت ایران بر بنیاد پانکفروهر ائتالف 

رد کتوان تفاوت در روش و  عمل عامل جدایی دو گروه را می ینتر مهمو به زودی دو گروه از هم جدا شدند. 
پور و کشد و محسن پزش ایرانیست توسط فروهر رهبری می آنان دانست. بدین ترتیب حزب ملت بر بنیاد پان

 ایرانیست را به وجود آوردند. دیگران حزب پان
ردن دست استعمارگران و کوتاه کدر جهت  ایرانیست از ملی شدن صنعت نفت به عنوان اقدامی حزب پان

تر مصدق کرد و در نشریات خود به تمجید از این اقدام دکحمایت از منافع ملی حمایت و پشتیبانی 
و مجدد مصدق از وی  یریوز نخستو  ۱۳۳۱تیر  ۳۰ت تا پیروزی کپرداخت. رهبران حزب از آغاز این حر

ها، انتشار  ت در تظاهرات، برگزاری سخنرانیکردند و این حمایت را به صورت: شرکاقداماتش حمایت 
 ها نشان دادند.  نشریات و اعالمیه

ایرانیستی و تالش در جهت  ار پانکایرانیست از لحاظ فرهنگی، بیشترین فعالیت خود را در نشر اف حزب پان
نمود. از لحاظ سیاسی هم حزب، زد و خورد و  و دانشجویان مصروف می آموزان دانشجذب افراد به ویژه 

ها را در  های خود قرار داده بود. علت این درگیری برنامه سرلوحهدرگیری با حزب توده و حزب سومکا را در 
ی و کهای ایدئولوژی توان ناشی از تفاوت مصدق می یریوز نخستسالهای قبل از ملی شدن صنعت نفت و 


