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چکیده
معموالً ،ماهیت چندفرهنگی رو به رشد مؤسسات آموزشی ،در متون غرب ی ،نادی د
گرفته شد است .مقاله حاضر با توجه به دیدگا های گوناگون در خصوص رهب ری
آموزشی ،بر شکاف دانش در ادبیات موجود ،تمرک نم ود و نگارن دگان معتقدن د؛
باید حرکتی ورای نژادپرستیها و در جهت تدوین نظری هه ای پیچی د ب ه منظ ور
مفهومپردازی مجدد رهبری آموزشی با توج ه ب ه دی دگا ه ای متتف گ گ رو ه ای
دانشجویان و جوامع قومی ،صورت پذیرد .نحو درک و دریافت رهب ری آموزش ی،
توسط فراگیرانِ دارای ففسفهها و زمینههای قومی گوناگون ،به نوع تجربه یادگیری
و نی عمفکرد آنها بستگی دارد .مقاله حاضر ،رهبری را ب ه عن وان ،مفه ومی ارائ ه

میکند همچنین نحو تعامل این مباحث با رهبری آموزشی در جوام ع اس المی نی
کنکاش شد و استنباطهایی از این تع امالت ،ب ا تککی د ب ر باف ت اروپ ا ک ه در آن،
مسفمانان در اقفیت هستند ،به عمل آمد و به اهمیت فهم تنوع ففسفی ،برای پ ذیرش
تنوع جمعیتی نی  ،اشار شد است.
کفید واژ ها :رهبری آموزشی ،رهبری آموزشی اسالمی ،تعفیم و تربیت ،مسفمانان اروپ ایی،

جوامع مسفمان.
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شد در بافتهای متتفگ ،معرفی نم ود و زیربن ای نظ ری و ففس فی ای ن مفه وم
پردازیها را از نقطه نظر اسالمی ،ارائه و تعامل ب ین دان ش و رهب ری را مش ت
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رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی برر

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

مقدمه

اندیشه ،چهره اصلی هزر عمزل را کزه همانزا انگیزوه آن

ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزوون

می باشد ،بی بها جلوه داده اند .بدیهی است در این مکتب

آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .به این

میوان درستی نتیجه بستگی به میزوان سزوددهی آن دارد.

ترتیب و باتوجه به عوامل گوناگون مکزانی و زمزانی و

بدین سان این تمدن بعد از انقیب صنعتی به یک تمزدن

ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه ،هر روز برتکامزل

سود انگار تبدیل شد و در نتیجه زندگی بشزر در غزرب،

و توسعه این سازمان ها افووده می شود .بدیهی است هر

صحنه رقابت تمام عیار سزود محزوری شزده اسزت [.]1

سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و بزا

روشن است که اصول رهبری حاکم بر چنین جزوامعی را

توجه به ساختارش نیازمند نوعی رهبری اسزت .ناگفتزه

نمی توان مطلق پنداشت و یا کاربرد تمزامی آن اصزول را

نماند که ظهور پدیده «هدایت کردن» مربوط به روزگار

در جوامع مختلف مجاز دانست.

اخیر نیست ،بلکه از دیرباز ،بشر متوجه شده اسزت کزه

آنچه در بحث رهبری آموزشی اسیمی مطزرح اسزت

برای رسیدن به یک «هدف» الزم است به بسیج امکانات

حاکم بودن ارزش هزای اسزیمی و معیارهزای الهزی بزر

و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام

رهبری مؤسسه آموزشی در کنار بهرهمندی از چارچوبها

کند .باید توجه داشت شیوه رهبری و مزدیریت در هزر

و ساختارهای علمی و رهبری می باشد ،یعنزی اگزر علزم

تمدنی بستگی به سزاخت فرهنگزی آن تمزدن دارد .از

مدیریت و رهبری برای دادههای خود از احکام ،راهکارها

جمله خاطره تلخ دانشمندان اروپا از دادگاه های تفتیش

و ارزش های اسیمی بهره مند گردد ،به موفقیزت حقیقزی

عقاید و بیم از تکرار مطالعات مدرسه ای باعث شزد تزا

خود دست خواهد یافت .در واقع به نظر می رسد رهبزری

تحلیل مبتنی بر تجربه صرف بشری پس از رنسانس بزر

آموزشی اسزیمی بزر مبنزای ارزش هزای الهزی اسزیم،
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روح تحقیق در غرب حاکم گردد و سرانجام انسان نیزو

زمینههای تعالی و شکوفایی انسان را فراهم میآورد .ایزن

به عنوان یکی از عوامل تولید در ردیف ماشین و دیگزر

امر چه در سطح کین (جامعه) و چه در سزطح سزازمان

منابع به شمار آید []1؛ یعنی انسزانی کزه خزود خزالق

آموزشی مصداق دارد و نمونه آن در تغییر نوع نگزاه بزه

ماشین است ،در نظام ارزشی غرب ،هم سطح مخلوق و

انسانها در سازمان ،از نگاه منابع به انسان در کنار دیگزر

گاه در آثار بعضی از متفکران ،حتی در سطحی پست تر

منابع سازمانی ،به نگاه سرمایه ارزشمندی اسزت کزه بزا

از ماشین جای گرفت ،و این بسیار شگفت آور است.

پرورش آن مسبّبات خیقیت و نوآوری در سازمان فراهم

امروزه اگر چه مطالعات انسان شناسزی ،بعضزی از

خواهد شد .در عین حال ذکر این نکته نیو ضروری است

صاحبنظران غربی را متوجه این امر کرده اسزت کزه در

که این امر با به کارگیری اصولی کزه در علزم رهبزری و

تحلیلهای «مهندسی انسانی» ،انسان را تنهزا بزه عنزوان

مدیریت از نظر صاحب نظران غربزی ارائزه شزده اسزت،

یک عامل صرف محسوب نکنند ،اما متأسفانه همچنزان

منافاتی ندارد .منتها اگر سزازمان هزا بخواهنزد اهزداف و

صدای خرد شدن ارزشهای فطزری انسزان در البزیی

مأموریت خود را تنها در دستیابی به منزافع کمّزی مزادی

چرخ های ماشینیسم غربی و شرقی طنزین انزداز اسزت.

تعریف کنند ،به مرور زمان پس از دستیابی نسبی به آنها،

یکی از پیامدهای مهم درهم ریخته شدن نظزام ارزشزی

دیگر برای ادامه فعالیت سازمان خود و فلسزفه وجزودی

غززرب ،حززاکم شززدن مکتززب اصززالت نفززع بززر رونززد

خود دچار تردید خواهند شد [.]2

فعالیت های اقتصادی و تولید است؛ معتقزدین بزه ایزن

ما در رهبری آموزشی اسیمی مدعی هسزتیم کزه بزا

مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کننزد کزه

نگاهی جامع به تمام ابعاد وجودی انسان و با مد نظر قرار

برای فرد یا افرادی ،بیشترین خوشزی و آسزایش را بزه

دادن تمام نیازهای او (با درنظزر گزرفتن اولویزت بنزدی

وجود آورد .به بیان دیگر ،میک درستی یک عمل نتایج
990
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آن است نه شیوه انجام آن عمل؛ در واقع طرفزداران ایزن

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

کنیم که با توجزه بزه فلسزفه وجزودی و رسزالت هزر

آن ریشه های قومی مختلزف دارنزد [ ]6و دارای جوامزع

سازمان ،آن را به موفقیت های منحصزر بفزرد و متعزالی

فرهنگی و میراث علمی مختلف هستند ،نادیده میگیرد.

برنامهی دولتها مجموعزهای از اهزداف را پزیش روی

به ضرورت وجود یک دانش برای پاسزخگویی بزه ایزن

مدیران و رهبران آموزشی قرار میدهد که به تناسب بزا

تفاوتها تأکید میکند .فرهنزگهزای مختلزف ،مزنعکس

آنها مأموریت و اهداف نظام آموزشی را تزدوین کزرده

کننده الگوها و ارزشهای مختلفی از رفتزار هسزتند [.]8

است و در جهت دستیابی به آنها برنامهریزوی خواهنزد

بدین ترتیب ،محیطهای فرهنگی ،دیدگاه مزردم در مزورد

نمود .این در حالی است که در نگرش اسیمی کسزب

یک مسئلهی معین را تغییر مزیدهنزد [ ]9و رویکردهزا و

تقوا برای همه افراد جامعه از جمله یادگیرنزدگان نظزام

اعمال را تحت تأثیر قرار میدهند .این مقاله تیشی است

آموزشی به عنوان هدف تعلیم و تربیزت ،تعیزین کننزده

برای توجه به اختیف دانش در حوزهی نظر و عمزل بزا

سایر شاخصها در جامعه خواهد بود [ .]3بنزابراین ،در

توجه به رویکردهای متعدد رهبری آموزشزی  -مسزألهای

نظریه تعلیم و تربیت اسیمی بزه طزور عزام و رهبزری

که پیشبینی میشود در ساختارهای در حال تغییر اروپزا،

آموزشی اسیمی به طور خاص ،به جزای آنکزه هزدف

اهمیت بیشتری کسب کند.

برنامهی توسعه یاری رسانی به اهداف تعلزیم و تربیزت

بحث قرار میدهد .تأکید اخیر تحت تزأثیر ایزن واقعیزت

است .مطالعه حاضر حاصزل یزک کزار تحلیلزی روی

قرار گرفته است که اوال بر اساس آمارهای ملزی چنزدین

برخی اصول و وظایف رهبری آموزشی اسزت کزه بزا

میلیون مسلمان در اروپا وجود دارد [ ]6و طبق آمارهزای

برخی از مبانی علمی متون اسزیمی مقایسزه و تطبیزق

موجود ،آنها به عنوان بورگترین گروه بعد از مسیحیان بزه

گردیده است.

شمار میآیند .ثانیا ،بر خزیف دیگزر گزروههزای دینزی،
مسلمانان به هویت مذهبیشان توجه داشتهاند [ .]11ثالثا،

بیان مسأله

هر گونه پیوند بین هویت /قومیزت و عملکزرد /پیشزرفت

رهبری واژه ای است که به فراخنای تاریخ و اعماق

تحصیلی دانشجویان مسلمان در سیستم آموزشزی اروپزا

وجودی انسان ریشه ،تحلیل ،تاریخچه و نظریه پزردازی

نباید امکان کشف تأثیر مفهوم پردازی رهبزری آموزشزی

دارد و رهبری آموزشی اسیمی نیو شزیوهای از رهبزری

توسط آنها را سلب کند.

است که پس از ظهور اسیم و ایجاد این تمدن بزور

بر اساس آمارهای موجود [ 52 ]6درصد از مسزلمانان

که از آسیا تا اروپا را در برمی گرفزت ،جانشزین شزیوه

در اروپا در رده سنی زیر  24سال قرار دارند و  5درصزد

کهنه نظام انسانی در اجتماع آنروز گردید و سپس میان

در مناطق اروپایی به دنیا آمدند و سکونت موقتی ندارند.

کشورهای تحت نظر خویش فرهنگ قومی و مشزترکی

طبق آنچه کزه حزداد ]11[ 1مزیگویزد بسزیاری از آنهزا

را ایجاد کرد که پایه یزک سزازمان توانمنزد اجتمزاعی

تحصییت عالی دارند [ ]12و این موضوع بزرای رهبزران

گردید [.]4

آموزشی با توجه به انتظارات و تجربیات این مردم جوان

مفاهیم ،نظریهها و اقزدامات عمزدتا قزوم مزدار در

استنباطهایی را به دنبال دارد .تعداد  33/8درصد از آنهزا

زمینهی تعلیم و تربیت در فلسزفه و ارزشهزای غزرب

در سن  1-15سال قرار دارند و در سن آموزش اجبزاری

هستند .این که چگونه آنها رهبری آموزشی را درک مزی-

وارد شدهاند [ .]5همزین وضزعیت تزا حزد زیزادی در
مفاهیم و اقدامات مرتبط با رهبری آموزشی در جامعزه

اروپایی چند قومیتی وجود دارد .این رویکرد تفزاوت-

1. Haddad
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برنامهریوی آموزشی یاری رسانی به توسعه باشد ،هدف

این مقاله دیدگاه اسیمی رهبزری آموزشزی را مزورد
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برساند .قرار گرفتن آرمان توسعه یافتگی در سزرلوحهی

ماهیت چندفرهنگی مؤسسات آموزشی رو به رشد []7
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نیازها) ،می خواهیم ارزش هایی را برای سازمان تعریزف

های اساسی اجتماعی را که در آن یک چهزارم جمعیزت

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

کنند و چه تصوری نسبت به آن دارنزد بزه عملکزرد و

آنها پاسخ گفته شود.

تجربیات یادگیریشان بستگی دارد .عیوه بزر ایزن ،بزا
توجه به افوایش تقاضا بزرای مزدارس دینزی از سزوی

رهبری آموزشی در بافتهای مختلف

مسلمانان در اروپا تسهیم چند بعدی دانزش مزیتوانزد

همه مکاتب اعم از مکاتب مدیریتی یا مکاتب فلسفی

برای استمرار و پایزداری اجتمزاعی و همچنزین بهبزود

و اجتماعی اذعان دارنزد کزه بشزر بزرای ادامزه حیزات

عمل و کارکرد محیطهای آموزشی تأثیر داشته باشد.
موضوع رهبری ،فرماندهی و فرمانبرداری خودکزار

اجتماعی خود و رشد و تعالی در زندگی نیازمند رهبزری

نیست بلکه شامل بزرانگیختن و ترغیزب افزراد جهزت

است .اختیفاتی که در مکتب های مختلف در این مزورد

دستیابی به اهداف سزازمان بزا حزداکثر توانزایی آنزان

وجود دارد مربوط به خصوصیات رهبران و نحوه گوینش

می باشد [ .]13این مقاله رهبری را به عنوان یک مفهزوم

آنها میباشد [ .]14مفهوم رهبری آموزشزی در جوامزع و

سازمان یافته در بافتها معرفزی مزیکنزد و بزه طزور

فرهنگهای مختلف ،متفاوت است و تعزابیر گونزاگون از

خیصه مبانی فلسفی و نظری این مفهزوم سزازی را در

رهبری بیانگر شیوههای نگرش به آن و تصزور فلسزفی و

یک رویکزرد اسزیمی نشزان داده و در مزورد اهزداف

نظری ورای آنها است .طبقهبندیها ،نظریهها و توضیحات

وسیعتر آمزوزش و پزرورش در اسزیم و کمزک ایزن

نه تنها وابسته به یک دیدگاه کلی نیست بلکه به آنچه کزه
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اهداف در جهت رشد " نفس" بحث میکند و زمینه را

میخواهیم نشان یا ارائه دهیم بستگی دارد .معقول نیسزت

برای استقرار رهبری آموزشی فراهم مزیکنزد .جایگزاه

که تصور شود تنها یک طبقهبندی یا یک طزرح توصزیفی

باالی علم در اسیم و ارتباط متقابل بین دانش و رهبری

میتواند وجود داشته باشد که بتواند بزرای همزه اهزداف

که عقایدی را در مزورد رهبزری آموزشزی در جوامزع

کاربرد داشته باشد [ .]15تفاوت در تعابیر به ایزن خزاطر

اسیمی پی ریوی میکند ،بررسی می شوند تا ایزن کزه

است که در جوامع مختلف ،رهبری قدرت تأثیر خزود را

یک مفهوم کلی فلسفی برای این مفهوم سازیها فزراهم

از منابع رسمی و غیررسمی مختلف و از جملزه شزرایط،

آید .همچنین در خصوص نحزوه ارتبزاط متقابزل ایزن

اشخاص و منطقهای مختلف اخذ میکند [ .]17 ،16حتی

مفاهیم با مفاهیم سازمان یافته در رهبزری آموزشزی در

مفاهیم و شیوههای مشابه معانی مختلفی دارند؛ برای مثال

جوامع اسیمی بحث خواهد شد .مفاهیم این سزاختارها

توافق جمعی برای روسها مسئلهای است کزه بزه شزکل

"اقتدار کامی متمرکو" ،مورد تأیید است؛ در حزالی کزه

در جوامعی که در آنها مسلمانان در اقلیزت هسزتند بزا
تأکید بر بافت اروپایی آن و عقایدی در مزورد رهبزری

در کانادا توافق جمعی معموال موضزوعی اسزت کزه بزه

آموزشی در متون رهبری غرب در قسمتهزای بعزدی

وسیله گروهی از متخصصین که به صزورت محلزی کزار

بحث میشود .لذا؛

میکنند ،ایجاد میشود [.]18
متون مربوطه تصریح میکنند کزه فرهنزگ و آداب و

این که مبزانی فلسزفی و نظزری رهبزری آموزشزی

رسوم رهبری نیو در شیوههای بنیزادی در بزین ملزتهزا

اسیمی چیست؟

متفاوت است [ .]19این کزه چگونزه یزک جامعزه ویزژه

رابطه بین دانش و رهبری و همچنین تعامل بین این

رهبری آموزشی را درک میکند و میسازد باید در بافت-

مفهوم با مفهوم رهبری آموزشی اسیمی چیست؟

ها فهمیده شود و مورد بحث قرار گیرد .زمانی که رهبری

جایگاه رهبری آموزشی اسیمی در اروپا و دیزدگاه

از بافتها و نظریهها به وجزود آمزده باشزد پیچیزدگی و

اروپاییان در این خصوص چگونه است؟

ابهام آن مفهوم و مشکیت بعدی تغییر آن افزوایش مزی-

چه استنباطهای میتوان از وضعیت موجود در اروپا

یابد .عیقه بند [ ]21آموزش و پرورش را به عنوان الگوی

به عمل آورد؟

کلی نهادها ،مؤسسزات و سزازمانهزای رسزمی جامعزه
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سؤال هایی هستند که تیش میشود در این مقاله ،بزه

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

علوم و فنون ،رشد و پرورش فردی و اجتمزاعی میسزر

می کنند که به وسیله ایدئولوژی و دانزش فرهنگزی آنهزا

می گردد .چایلد 1با اسزتفاده از چزارچوب عقینیزت و

گفته میشود (از نسلی به نسل دیگر منتقل مزیشزود و از

طریق زندگی کردن و سهیم شدن با یک گروه یا جامعزه-

منطق ماهوی وبری جهت توضیح تأثیر نظامهای فکزری
(فرهنگی ،مذهبی و سیاسزی) بزر نهادهزای اجتمزاعی،

پاسرون 4آنها را به عنوان "ساخت" تعبیر کرده اند .نبزود

آموزش و پرورش را در رأس قرار میدهد [.]21

مطالعات هاف استد 2علیرغم ایزن حقیقزت کزه بزر

"دانش ضمنی" [ ]25به دست آمده از طریق "سزاخت"

روی مدیریت بازرگانی تأکید مزیکننزد ،ارتبزاط بزین

یک شکاف آگاهی را برای رهبران مؤسسات آموزشی در

فرهنگ ،عمل و از جمله رهبران و پیروان را مطرح می-

جوامع چند فرهنگی مطرح کزرده اسزت و ایزن مسزتلوم

سازند .او همچنین معتقزد اسزت کزه نظریزات دربزاره

تیشهایی جهت تدبیر شاخصهایی بزرای آگزاهی بهتزر

رهبری ،فرهنگ غالب را منعکس میکنند [ ]22و مثزال-

است.

هایی را برای توجه به اثرات مفهوم پردازی اجتماعی بر

فرهنگها ،سازمانها و جوامع مختلف رهبزری را بزه

اعمال رهبری بیان میکند .او کشورهای مختلفزی را بزا

صور مختلفی تفسیر میکننزد .الزم اسزت در مزورد ایزن

یکدیگر مقایسه می کند مانند نروژ و سوئد – که در آنها

تفسیرها که اهمیت زیادی در بافتهای چند قومیتی دارند

مدیریت به عنوان یک ابتکار ،و نوآوری که بزه وسزیله

بحث شود و در مورد آنها بررسی الزم به عمزل آیزد .در

زیردستان ایجاد میشود ،تلقزی مزی شزود – و ایزاالت

اسیم تعامل بین دین و تعلیم و تعلّم نشان مزیدهزد کزه

متحده آمریکا – که تمایل در انجام این موضزوع را بزه

یاددهی -یادگیری به عنوان یک وظیفه مقدس در باالترین

عنوان تخلف از حق ارثی مدیریت درنظر گرفته میشود

مرتبه قرار دارد .عقیده معلم/رهبر در کتاب و سزنت []26

فرودست این است که "او رئزیس اسزت" .دیمزوک

این تأثیر گذاری برای این صورتبندیها و مفهوم پردازی-

3

ها تداوم داشته است.

[ ]23با بحث در مزورد اثزر فرهنزگهزای سزازمانی و

رویکرد اسیمی اشاره ضزمنی مهمزی از رهبزری در

اجتمززاعی بززر روی تئززوری رهبززری و عملکردهززا در

جهت علم و حقیقت از طریق "واژهها" و "اعمال" دارد

آموزش و پرورش استدالل میکند که رهبری آموزشزی
در پس ارزشها ،الگوهای رفتزاری و ایزدئولوژیهزای

که مبتکر یک مقام علمی برای معلم/رهبزر و درک او بزه

یک جامعه تدوین میشزود .بزرای مثزال ،عقیزده پزدر

عنوان یک الگوی عمل در معنای کلی اسزت (در بخزش

سززاالری از رهبززری در چززین طراحززی شززده اسززت و

بعدی در این زمینه بحث میشود) .این مفهوم پزردازی از

مسززئولیتهززا از ایززدئولوژی اجتمززاعی کنفوسززیوس و

معلم /رهبر تا اندازه زیادی در مذاهب (اسیم ،مسیحیت)،

کارکردهای درون آن سیستم ارزشی گرفته شزده اسزت

فرهنگها (چینی ،ژاپنزی) و ایزدئولوژیهزای گونزاگون

[ .]24در جامعه چین هماهنگی اجتماعی بسیار ارزشمند

وجود دارد [ .]27جای انکار وجود ندارد که تحت تزأثیر

است و این مفاهیم ،رهبری (انتظزارات و پاسزخهزا) را

جهان شزمولی ،فشزارهای بزازار و سزازماندهی مجزدد

تعیین میکند که در فرآیندهای تصمیم گیری یک گروه

مؤسسات و بین المللی کردن تکنولوژی ،مرز بین رهبر و

از مدیران مدرسه هنگ کنگ انعکاس یافته است.

معلم حتی در بیشتر جوامزع سزنتی محزو شزده اسزت و
تمایوات برجسته بین معلم-رهبر در بعضی جنبه ها تغییزر
کرده است .با این وجود ،همزین فراینزدهای اجتمزاعی-

1. Child
2. Hofstede
3. Dimmock

4. Bourdieu & Passeron
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می داند که به واسطه آن انتقال میراث فرهنگی ،آموزش

"رهبران" و "پیروان" در فعالیتهایی مرتبط شرکت

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی
Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

عمل رهبری و نظریه پردازی در متون مختلزف هسزتند.

ایمان و تمدن اسیمی نمیتوانند بزه طزور واقعزی درک

این امر ممکن است که حالتهای ایدئولوژی ویزژه در

شوند [ .]24اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسیمی در ایمان

بعضی موارد را حذف کند امزا مزیتوانزد بحثزی آزاد

قرار دارد همانطور که در هشدارهای قرآنی منعکس شده

جهت سرعت بخشیدن به فهم و درک را فراهم آورد.

است که خدا داننده نهایی است:
و فوق کلِ ذی علم علیمٌ

یک رویکرد اسالمی :اسالم -دانش -خود

 ...و فوق هر دانشزمندی ،دانشزمندتری وجزود دارد

تعالیم اسیم نزوعی فلسزفه آمزوزش و پزرورش و

(یوسف 12 :و.)76

رهبری آموزشی ویژه را مطرح میکنزد کزه پایزه ای را

حقیقت این است که همه دانشها در خداونزد قزرار

برای شباهتهای مفزاهیم و اعمزال در امزت مسزلمان

دارد و انسان بهترین خلقت است به این خاطر که از ایزن

فراهم میآورد و مبانی ادراکی و پاسخهای مسلمانان را

موهبت الهی بهرهمند شده است.

عمدتا در بافتهای غیرمسلمان پایهریوی مزیکنزد .بزا

خداوند ]به انسان[ نعمتهایی عطا کرده است و تنهزا

وجود اختیفات متعدد در طیفزی از جوامزع مسزلمان،

]انسان[ از میان همه مخلوقات توانایی شزناخت ،درک و

کتاب و سنت به عنوان منابع قانونی حفظ میشود و بزه

پی بردن به صفات خداوند را دارد و کزاربرد آنهزا را در

شباهتهای فلسفی کمک میکند .هرگونزه تفزاوت در

زندگی درک میکند [.]31
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درون و در بین این جوامع و نتیجتا در بین بخزشهزای

مباحث وجودی و سؤالهای معرفزت شناسزی مزورد

مختلف آن تحت تأثیر عوامل چندگانه ای قرار میگیرد.

توجه فلسفه دانش اسیمی و ماهیت دانش انسان فراتر از

با این حال ،تحوالتی که به عنزوان انحزراف از تعزالیم

حوصله این مقاله است .در اینجا تأکید بر مفاهیم رهبزری

اسیمی پنداشته میشوند ،اغلب متضمن تنش سیاسی و

آموزشی از رویکرد اسیمی است و این مباحث به توسعه

درگیری عاقینه برای اجتناب از "بحران های قزانونی"

این مفاهیم در جوامع مسلمان کمک میکنزد .بزا وجزود

است [ ]28که میتواند باعث پیچیدگیهایی در مراحزل

این ،فهم ماهیت دانش و اهمیت لووم دانزش در رویکزرد

اجرا شود مانند موردی که در پاکسزتان در سزالهزای

اسیمی ممکن است در درک اینکه چرا رهبری و به ویژه

اخیر در تیش به سمت برنامهریوی درسزی و اصزیح

رهبری آموزشی از راههای خاصی توسط مسلمانان تبیزین

سیستم امتحانات [ ]29دیده میشود.

شده است ،سودمند باشد.

تفکر رهبری آموزشی در اسیم از فلسزفه تعلزیم و

اسیم ،با جامعیت قوانین و مقرراتش ،سعی در احاطه

تربیت اسیمی و تفاوتهای مفهوم پردازی و عملی در

همه جنبه های انسانی دارد .هدف آموزش اسزیمی رشزد

بین جوامع مسلمان مشتق می شود کزه متضزمن تعزابیر

انسان از طریق دانش و توانمند کردن او برای ادامه مسزیر

حاصله از فهم متون مذهبی است که تعامل بین اعتقاد و

حقیقت و عضوی مفید بودن برای جامعه است .این ابعزاد

مفاهیم را تقویت میکند .در اسیم رهبری به عنوان یک

دینی ،نوعی آموزش را برای همه در اسیم پیریوی می-

اصل ضروری و اجتناب ناپذیر برای ادامه حیات انسزان

کند که در آن یادگیری یک تکلیف شرعی و دینی هر مرد

به حساب آمده است .قرآن و احادیث اسیمی ،رهبزری

و زن مسلمان در طی دوران زنزدگی مزیباشزد [،31 ،24

را در دو جهت الهی و شیطانی مورد بحث قرار دادهاند

 .]32نقش آموزش اسیمی تحت عنزوان معنزی دادن بزه

و سرنوشت انسان را به میوان اطاعزت از رهبرانزی کزه

زندگی و غنا بخشیدن به آن و توریق اصزول و قزوانین و

آن ها را به سوی حق و حقیقت دعوت مزیکننزد و یزا

درک ارزشهای اسیمی ،قوی کردن و پیشزرفت جوامزع

آنان را به سوی دوزخ و شقاوت میخوانند وابسته می-

اسیمی پنداشته میشود .این ادراکهزا باعزث انتظزارات

دانند [ .]14دانشمندان مسلمان اغلب معتقدند که عقایزد
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اقتصادی نیو ایجاد کننده شزباهتهزای چندگانزهای در

و مفاهیم اجتماعی ،آموزشی در جوامع مسلمان بدون فهم

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

آموزشی میشود.

است به طوری که برای رضای خدا عمل کند:

نظریه اسیمی در مورد آموزش از مفزاهیم قرآنزی

نقش رهبری آموزشی به وسیله معیزاری مشزتمل بزر

نشأت میگیرد [ .]33ماهیت دانزش و مشزارکت آن در

ساخت دانش و به خاطر مقام دانش در اسیم (بقزره)71 :

جهت تعالی فرد از جملزه عناصزری هسزتند کزه ایزن

[.]38

رویکرد را شکل می دهند و نقزش دانزش و معلمزان را
تعیین می کنند .تأکید بر فراگیزری دانزش الزم یکزی از

عیوه بر این ،تحصیل دانش یزک بعزد جمعزی دارد:

اعتقادات اساسی در اسیم مزیباشزد [ ]34کزه تأکیزد

اشتراک گذاری آن دانش با دیگران .یاددهی/یادگیری بزه

میکند:

حوزه حق الناس (تعهدات انسانها به یکزدیگر) مربزوط
میشود و یاددهی وظیفه پیزامبران اسزت کزه بزه عنزوان

تنها آن کسانی که دارای دانش هستند گام در مسزیر

معلمان تلقی میشوند .تأکید بر اهمیت یاددهی-یادگیری،

حقیقی (تقوی) برمی دارند (فاطر)28 :
و نیو:

نشانه مقام باالی معلمزین و رهبزران آموزشزی اسزت .از

ما شما را نخسزت از مزرد و زن آفریزدیم و آنگزاه

آنجایی که هدف از آموزش شامل رشزد امزت و جامعزه

شعبههای بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکزدیگر را

است ،این قضیه نقش رهبران آموزشی و معلمان را فراتزر

بشناسید .بورگوارترین شما نود خداونزد بزا تقزواترین

از مؤسسات بسط میدهد.

مردماند و خداوند بر نیک و بد مردم کامی آگزاه اسزت

اسالم ،آموزش و رهبری

(حجرات.)13 :
برای هر جنبه از زندگی به دست میآید .هدف آموزش

شده که خداوند داننده نهایی است و به بشر دانزش امزور

در اسیم آماده کردن انسان برای هدایت یزک زنزدگی

را یاد میدهد (علق .)1-5 :سخن خداوند به عنوان معلم،

حقیقی در بافت اجتماعی است که مفهوم سزازی هزای

تعلیم یا ارائه دانش را به واالترین سطح فعالیزت ارتقزا

مناسب در فضای آموزشی را پایهریوی میکند.

میدهد و ارتباط بین دانزش ،اشزتراک گزذاری دانزش و

در اسیم آموزش وسزیلهای بزرای رشزد و کمزال

رهبری را پایهریوی میکند .خداوند اولین انسزانی (آدم)

جامعه است و مزذهب تنهزا یزک مجموعزه از اصزول

را که خلق نمود به عنوان خلیفه خود در روی زمین قرار

اخیقی محض نمیباشد بلکه یزک مجموعزه کامزل در

داد و به عبارت دیگر رهبری و هدایت آنقدر مهزم اسزت

برگیرنده و یگانزه از جنبزههزای سیاسزی ،اجتمزاعی و

که قبل از شروع زندگی بشر در زمین ،خداوند حضزرت

اقتصادی و همچنین شخصی ،روحی و معنوی زنزدگی

آدم را به عنوان خلیفه ا که به صورت رهبزر و حجزت

خدا و پیغمبر است می فرستد [ ]39و "ماهیت امور را به

میباشد [.]31 ،35

او یاد داد" (بقره )31 :و از فرشتگان خواست که بزه آدم

فراگیری دانش موضوع انتخزاب یزا اولویزت فزرد

سجده کنند (بقره.)34 ،

نیست که به وسیله فشار بازار و نیازهای شخصی تعیین

بحث بعدی بین خداوند و شیطان برای علزت برتزری

شود بلکه وظیفهای است کزه خزدا دسزتور داده و بزه

عنوان مسیر "حقیقت" تعریف میشود [.]32 ،36 ،24

آدم (بقره )31-32 ،مقام باالی دانش در اسیم و ارتبزاط
آن با رهبری را نشان میدهد .سئوالی که به طور واضح و

الشاخصُ فی طلب العلم کالمجاهد فی سزبیل ا -

جستجوی دانزش جهزاد – تزیش در راه خزدا – []37

محکم در قرآن آمده است این است که:

"آیا کسانی که میدانند بزا کسزانی کزه نمزیداننزد

برابرند؟" (زمر.)9 :
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حقیقت از طریق دانش و به وسیله کاربرد آن دانش

فلسفه اسیمی در مورد آموزش از این عقیزده گرفتزه
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باالی فراگیران و جوامع مسلمان از مؤسسات و رهبران

است و هدف آن رشد فرد به عنوان یزک موجزود کامزل

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

که در فلسفه دانزش اسزیمی اوال دانزش نهزایی از آنِ

اجتماعی ،سیاسی و آموزشی یک مفهوم رهبری آموزشزی

خداوند است و دانش انسان محزدود و نزاقص اسزت.

در اسیم را در برمیگیزرد کزه بعضزی از ویژگزی هزای

ثانیا ،دانش و ارائه دهنده دانش صفات خدایی هسزتند.

ایدئولوژیکی شاخص آن در طول زمان حفظ میشود.

ثالثا ،دانش و تسهیم دانش (یاددهی-یادگیری) منزابع و

عیوه بر این ،معلم و رهبر اقتدار و مقام یک والزد را

توجیه مقام و رهبری میباشند .این رویکرد بزه از بزین

دارند که باالترین اقتزدار در سیسزتم اجتمزاعی اسزیمی

بردن مرزهزای بزین رهبزر و معلزم کمزک مزیکنزد و

است (انعام151 :؛ اسرا 23 :؛ عنکبوت8-9 :؛ لقمان14 :؛

سززاختارهای تئززوریکی رهبززری آموزشززی در جوامززع

احقاف .)15 :انتقال آن بزه نقزش یزاددهی نشزان دهنزده

مسلمان را پایهریوی میکند .قرآن مکررا تأکیزد کزرده

حداکثر احترام داده شده به معلمان توسط این دین اسزت

است که هیچکس نمیتواند معنی وحزی را درک کنزد

و استنباطهایی برای مزدیریت و رهبزری دانزش آمزوزان

مگر مردانی که میفهمند و آنهایی که بزه طزور محکزم

مسلمان در بافتهای چند دینی مانند کشورهای اروپزایی

پایههای خود را در دانش بنا کردهاند (آل عمران7- 8:؛

دارد .این مفهوم اختیار والدگونه واگذار شزده بزه رهبزر

انعام115 :؛ حج 55 :و نور .)6 :بنابراین ،بیان میکند که

توسط مسؤلیتها و بزه وسزیله تأکیزد روی ارزشهزا و

تنها کسانی کزه دارای دانزش و فهزم هسزتند توانزایی

پاسخگویی ها متعادل می شود .با این وجود ،میتواند منبع

راهنمایی و رهبری مردم را دارند و این وظیفه پیزامبران

دیگری برای اختیار و نقش رهبری معلزم فزراهم کنزد و

است .قولی که در آیه بعد آمده است مبنی بر ایزن کزه

مرزهای بیشتری را از بین ببرد .از این بحث مختصر یزک

"خداوند مقام اهل ایمان و دانشزمندان عزالم را رفیزع

مدل سه بعدی از رهبزری آموزشزی بزا همپوشزانیهزای

میگرداند" (مجادله ،)11 :مثال دیگزری از رابطزه بزین

صریح به وجود میآید:
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آموزش با دانش و فهم – مربی

دانش و مقام/منصب است .پیامبران در میان انسانها بزه

راهنمایی با خرد و ارزشها – پیامبر /رهبر

خاطر دانشی که داشتند صاحب موقعیت بزاالیی شزدند

مراقبت از مسؤلیت و تعهد – والدین

که در غیراین صورت انسانهای معمولی بودند:
و همانا ما به داوود و سلیمان مقزام دانزش را عطزا

این پیوند سخنان ،مفهوم پردازیها را در بین جوامزع

کردیم و گفتند :ستایش و سپاس خدای را که ما را بزر

مسلمان و در طول زمان به دلیل تغییرات سازمانی مشکل

بسیاری از بندگان با ایمزانش فضزیلت و برتزری عطزا

زا میکند .اما محوریت نقش نقش یاددهی و ارتباط آن با

فرمود (نمل.)15 :

رهبری ،صورتبندی مفاهیم رهبری با دانش و ارائه دهنزده

و سپس:

دانش (معلم) را به عنوان ابعاد مهمزی چیزره مزیسزازد.

 ...پیامبر آنها گفت :خداوند طالوت را به پادشزاهی

یاددهی ،هدایت و مراقبت فعالیتهای بسیار به هم پیوسته

شما برانگیخت .آنها گفتند که از کجا او را بر ما بورگی

می شوند .اسیم هدف هزای آموزشزی وسزیعی از جملزه
ساختن "افراد" و "شهروندان خوب" دارد .اما اهمیزت

و شززاهی رواسززت در صززورتی کززه مززا بززه پادشززاهی
شایسته تر از اوییم او را مال فراوان نیست .رسول گفت:

زیادی را همچنین بزرای ایمزان ،دینزداری و ارزشهزای

او را خداونزد برگویزد و در دانزش و توانزایی فوونزی

اخیقی به عنوان اهداف اساسی تعلیم و تربیت قائل است

بخشید (بقره.)247 :

[ .]36این ابعاد کزار معلزم را گسزترده مزیکنزد ،رابطزه

از پیامبران اغلب در قرآن به عنوان معلمین یاد شده

نودیکی بین معلم و متعلم برقرار میسازد [ ]36و معلزم و

است .برای مثال حضرت محمد (ص) که رهبر سیاسزی

نقش رهبری وسیعتر را ادغام و آنهزا را یکزی مزیکنزد.

و مذهبی بود نیو به مردان و زنان آموزش میداد [ ]41و

صاحبان دانش و فراگیری نحوه راهنمایی فراگیران جهزت
991
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نکات مرتبطی که در اینجا ظاهر میشود این اسزت

معلم نامیده میشد .ایزن همگرایزی نقزش هزای مزذهبی،

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

پیامبران خواهد شد [ ]34که یک دلیل بسیار مهم بزرای

راهنمززای جوامززع مختلززف در جهززت تعززاریف مجززدد

احترام گذاردن به معلم در جوامع مسلمان است و ایزن

نقشهای رهبری در بافتهای آموزشی مختلف است کزه
در آنها "رهبران یا راه حل هایی را برای مشکیت مزردم

خود به پذیرفتن نقش رهبری آنان کمک میکند.
آمیختگی نقش های چندگانه در درون مفاهیم رهبری

وجود خواهد داشت" [ .]41بزا ایزن حزال ،در رویکزرد

آموزشی این احترام زیاد به معلم و رهبر را مخصوصزا

اسیمی رهبری سازمانی چیوی بیش از مدیریت آموزشزی

در صدر اسیم پایهریزوی کزرد و بزا ایزن تصزور کزه
"راهنمایی به سمت دانزش" عملزی بزود کزه عزو

را در بر می گیرد و از جمله مسؤلیتهایی برای رشد کلی

نداشت ،تقویت شد .این امر تشریح میکند که چزرا در

فراگیران و اجتماع در دامنه وسیعتر را شزامل مزی شزود.

چند قرن اول ظهور آن مفهوم پرداختن به یک معلزم در

معلم به عنوان یزک رهبزر در درون و ورای زمینزههزای

جهان اسیم وجود نداشت .مدرسان مسلمان در مسزجد

کیس درس پنداشته میشود و انتظار میرود کزه نقزش

یا در خانه به همه آنهایی که در جستجوی دانش بودند

رهبری به عنوان یک راهنما برای دانش و عمل انجام دهد

درس میدادند [ .]36جایگاه قدیمی یادگیری در اسزیم

و یک الگو باشد .این موضوع مرز بین معلم و رهبر را بزا

پیرامون شخصیت هایی رشد پیدا کرد که افزراد طالزب

اشاره به وسزعت انتظزارات دانزش آمزوزان مسزلمان از

یادگیری را به خود جذب مزیکردنزد [ .]31ایزن یزک

معلمان و رهبران آموزشی از بین میبرد و میتواند احترام

فرایند "ارائه دانش و رشد خود – رشد شخص فراگیزر

و مقامی را که توسزط مزردم بزه وضزعیتهزای رهبزری

به عنوان یک کل به وسیله فراهم ساختن راهنمزایی در

آموزشی داده میشود و همچنین شکستها را زمانی کزه

همه حوزههای شخصیت – است .از این نودیکزی بزین

انتظارات برآورده نمیشود ،توجیه نماید.

آموزشی به وجود میآید که در آن دانش و کردار معلم

جهانی شدن [ ،]43 ،42بسزط ارتباطزات [ ،]44بزین-

 /رهبر هر دو در هدایت رشد یادگیرنزدگان در جهزت

المللی شدن تکنولوژی و اقتصاد جهانی [ ]21دنیزا را بزه

توسعه عقییی ،روحی و مادی کمک میکند.
با این حال ،مادامی که اسیم به حوزههای بیشزتری

هم نودیکتر کرده است و تفزاوتهزا را در حزوزههزای

گسترش مییابد و با مذاهب و فرهنگها و زمینزههزای

گوناگون فعالیت بشری در تمام فرهنگهزا و کشزورها از

اقتصادی -اجتماعی مختلزف تعامزل دارد ،ایزن وضزع

بین برده است .البته در حال حاضر یک افوایش آگاهی در

پیوسته دستخوش تغییر و تحول میشود .االزهر اولزین

رابطه با تشابهات و تفاوتهای سیستم هزای اجتمزاعی و

جایگاه رسمی دانش را در مصر در قرن چهزارم (قزرن

فرهنگهای مختلزف وجزود دارد [ ]45کزه در مفزاهیم و

دهم مییدی) پایهگذاری کرد (کزه توسزط النظامیزه در

اعمال آموزشی منعکس میشود.
در مورد اسیم مسائل هویت و تأثیر نظامهای فکزری

بغداد دنبال شد) که در آن معلمان با پرداخزت حقزوق

بر روی آموزش و مفاهیم مرتبط به آن از اهمیت عمیزق-

استخدام شدند [ .]24این رشد و توسزعه در آمزوزش و
پرورش ابعاد تازه ای به نقش "رهبری مدرسان" اضافه

تری برخوردار اسزت .علیزرغم نزوگرایی پزس از جنزگ

کرد از جمله مدیریت یک ساختار رسمیتزر .حاکمزان

جهززانی دوم کززه مشخصززهی آن تبلیززب بززیش از حززد

را مورد احترام و تحسین قزرار

دموکراسی و مساوات مذاهب بود ،تنش بین عقاید مذهبی

دادند و در بعضی مواقع موافقتشان را بزرای بزه دسزت

و عقاید لیبرالی در مسأله آموزش هنزوز ادامزه دارد []46

آوردن حمایت عمومی جستجو میکردند.

که احیا مذاهب در دنیای پست مدرن را تشزدید کزرده

مسلمان ،مدرسان بور

است .در نتیجه مکان های آموزشی به محلی برای تعامزل
991
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مذهب و آموزش یک ایده اسزیمی در مزورد رهبزری

رهبری آموزشی و مجامع اسالمی
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نودیکی به خدا باعث باالترین مقام به عنزوان جانشزین

اقتصاد محلی و جهانی ،تغییرات سیاسی و اجتمزاعی

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

چالش های مدیریتی و مؤسسات آموزشی چند قزومیتی

مؤسسات آموزشی ایالتی رسمی دارند و با فقدان دخالت

شده است.

بحرانی با دانش مذهبی تودهها ،آنها از طریزق کنتزرل بزر

همان طور که قبی ذکر شد مسلمانان عیقزه دارنزد

تفسیر مطالب و مفاهیم مذهبی به احتزرام و طاعزت امزر

که هویت مذهبی خود را صرف نظر از سطح تعهزد بزه

کرده اند [ .]48بنابراین ،نقش و قدرت رهبری معلمان کزه

اعمال مذهبی ،برجسته کنند .آنها هم به وسیله خودشان

در ساختارهای قدرت سلسله مراتبزی رسزمی کزم شزده

و هم به وسیله دیگر مسلمانان هویزت پیزدا مزیکننزد.

است مجددا در یک مباحثه مذهبی بر خواهد گشت.

جسیکا جاکوبسون ]47[ 1با بحث در مورد این که چزرا

ثالثا ،منبع نهایی ارجاع در اسیم قرآن اسزت .تعزابیر

وابستگی مسلمانان اروپا بزه مذهبشزان ضزعیف نشزده

مختلفی میتواند از دستورات و تعالیم قرآنی وجود داشته

است ،علیرغم این حقیقت که آنها در حزال زنزدگی در

باشد [ ]48اما تکذیب نمی شوند .دامنه وسیعی از جوامزع

کشور غیرمسلمان هستند ،سه سطح از اقدامات مذهبی-

مسلمان ممکن است تفاسیر متفاوتی ارائه کنند اما اعتبزار

و سندیت این تفاسیر بستگی بزه متزون مزذهبی معتبزر –

محور که آنها را متمایو میسازد را توضیح میدهزد :در

عمدتا قرآن و حدیث – دارد .مفهوم معلم به عنوان رهبزر

سطح عملکرد نرمزال (مثزل دعزا و نمزاز و ،)...رفتزار
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معمولی روزمره (مثل عادات غذایی) و کردار اجتماعی

مستقیما از قرآن و حدیث مشتق میشود و علیرغم بحزث

(مثل اصزول اخیقزی) [ .]47او مزذهب را (جزدای از

پیرامون تعاریف دانش ،معلم ،رهبری و واقعیتهای جهان

قومیت) به عنوان اسزاس هویزت اجتمزاعی در مزورد

مادی ،روابط با شأن و احترام در جوامع مسلمان را حفظ

مسلمانان در نظر گرفته است و آن را به عنوان تعهد بزه

میکند .یک توجیه می تواند این باشد کزه سیاسزتهزا و

یک دین واحد جهانی بزا یزک آرمزان غزایی توضزیح

سیستمهای آموزش و پزرورش متفزاوت حکومزت هزای

میدهد [.]47

مسلمان همانند ایران ،پاکستان ،عربستان سعودی و دیگزر

در ثززانی ،تاریخچززه و سززنت مؤسسززات مززذهبی

کشورها آشکارا رسوم و گزرایش هزای مزذهبی شزان را

آموزشی (که معموال مدارس نامیده می شزوند) کزه بزه

تصدیق میکنند .بنابراین ،به قدرت مفاهیم اضافه میشود.

وسیله مدرسزان مزذهبی (علمزا) رهبزری مزی شزده و

برای مثال ،اولین هدف سیاست آموزش و پزرورش ملزی
پاکستان ( )1998 – 2111عبارت است از:

می شوند در جوامع مسلمان بزه حفزظ و ادامزه مفهزوم
پردازی کمک می کنند .ایزن رهبزران آموزشزی کمزک

در بافت ادراک اسیمی ،آموزش و پزرورش ابزواری

کرده اند تا موقعیت رهبران آموزشی را به عنوان مربیزان

برای توسعه نگرش افراد مطابق با ارزشهای تقوی بزرای

معنوی ،روحی و علمی حفظ کنزیم .حتزی امزروزه در

کمک به ساخت جامعهی سالم اسیمی میباشد.

جوامع اسیمی که در آنها بحث دربارهی سزطح دانزش

همه ی معلمان  /رهبران آموزشزی بایزد دارای دانزش

علما و مأموریت آموزشی آنها در حال باالگرفتن است،

دینی معین باشند تا وظایف خود را به عنزوان راهنمایزان

باز تعداد و اندازهی این گونه سازمانها در حال افوایش

به سمت دانش و سلوک در راستای آموزش قرآنی انجزام

است ،نه تنها در کشزورهای مسزلمان مثزل افغانسزتان،

دهند .دستورالعمل های خاص در این خزط مشزی نحزوه

اندونوی ،لبنزان ،پاکسزتان و بسزیاری دیگزر بلکزه در

آموزش تمامی کارکنان (معلمان و رهبران) را که مسزئول

بسیاری از کشورهای غربزی کزه مسزلمانان در اقلیزت

نشر اطیعاتی در مزورد اصزول اساسزی اسزیم هسزتند

هستند .علما به واسطهی سنت احتزرام کزه بزه علمزای

(همانطور که در قرآن کریم آمده اسزت و همزانطور کزه

مذهبی در جوامع اسیمی وجود دارد ،دسترسی راحت-

برای توسعه ی یک جامعهی مسلمان حامی مساوات انسان
قابل اجرا است) تشریح می کنند .شزکل اسزتخدام بزرای

1. Jessica Jacobson
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عقاید و مفاهیم رقابتی تبدیل شدهاند که باعث افزوایش

تری به تودههای مردم در جوامع مسزلمان در مقایسزه بزا

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

همه ی کارکنان ،دانش بنیادی اسزیم ،توانزایی قرائزت

بیشترین حد ممکن شوند ،با تمرکو بر "رشد مقدّسات".

قرآن ،اعمال مذهبی و ارزشهای اخیقی را مورد تأکید
قرار میدهد .الوام سیاسی برای تأییزد هویزت اسزیمی

این فلسفه ی آموزشزی تزا حزدی در مفهزوم آمزوزش و

آنها در جهت اهداف قانونی میتواند مسئله پزیش روی

پززرورش لیبززرال مززنعکس شززده اسززت و بززه وسززیلهی

کشورهای اسیمی باشد ،اما این امر باعث حفظ وجزوه

اندیشمندانی مثل فریر [ ]27ترویج شده است .این قضیه،

تشابه معینی در بین جوامع میشود.

نقش رهبر آموزشی را فراتر از آموزش میبرد و مزواردی

پذیرفتنی است که تفاوت فکری نه تنها در کشورها

از جمله نقشهای عقینی ،اجتماعی ،اخیقزی ،معنزوی و

و جوامع اسزیمی مختلزف بلکزه بزین انزواع مختلزف

حتی شخصی با وظیفهی هدایت مردم به راه خزدا یزا بزه

مؤسسات آموزشی نیو وجود دارد .برای مثزال ،رهبزران

قول فریر دگرگون کردن جهان را شامل میشود [ .]27این

آموزشی در مدارس مذهبی (حوزه هزا) در کشزورهایی

امر همچنین اشاره دارد به این کزه رهبزر بایزد صزاحب

مثل پاکستان ،اندونوی و مؤسسات دولتزی در ایزن دو

واالترین ارزشها باشد یا همزان طزور کزه در فلسزفهی

کشور مفاهیم متفاوتی را که در سزبکهزا و ادراکزات

اسیمی آمده است کسی که خداوند به او علم داده بایزد

رهبری منعکس می شود ،بیان میکنند .بزا ایزن وجزود،

مطابق با آن عمل کند و آن را به دیگران بیاموزد [.]37

میماند ،این است که یزک رهبزر آموزشزی بایزد یزک

ایمان ،اندیشه های اسیمی رهبری آموزشزی سزهم قابزل

جوینده و دهندهی دائمی دانش باشد ،حقیقزت را پیزدا

میحظه ای در جنبه های متفاوت مفاهیم رهبری دارند کزه

کند و مسئول هدایت از طریق دانش طبق سنت پیامبران

در ادبیات غربی مطرح شده است .شباهتها میتوانزد از

باشد .به عیوه ،این که یک رهبر آموزشزی از دیزدگاه

ابعاد مشخص اندیشه هزای اسزیمی رهبزری آموزشزی و

اسیمی کسی است که خود به چیوی که یاد مزی دهزد

مفاهیم رهبری همانند رهبری تدبری ،تحولی ،اخیقی یزا

عمل کند ،بنابراین حلقهی اتصالی بین تئزوری و عمزل

روحی ،مشارکتی و خدمتگوار مشاهده شود .گودارد بزه

ایجاد میشود.

طور خیصه  14سبک رهبری را کزه از ادبیزات موجزود

3

شناسایی کرده است ،شرح میدهد [ ]49و در بحث خزود

قسمت بعدی بحث متمرکو بر بافت اروپاست و بزه

از رهبری خدمتگوار – رهبری که سود شخصی ندارد اما

دنبال یافتن شباهتهای مفهزومی و مشزترک در برخزی

فقط برای یک دلیلِ درست است – نمونههایی از حضرت

زمینه های فکری بین مفهوم رهبری اسیمی و برخزی از

محمد (ص) و مسیح را بزه عنزوان "آموزگزاران بزور

مفاهیم مورد ادعای غربی در مزورد رهبزری آموزشزی

مذهبی گذشته" ارائه می دهد [ .]49این مفهوم از «رهبری

میباشد.

خدمتگوار» [ ]51که هیچ گونزه سزود شخصزی را دنبزال

استنباط در جوامعی که مسرلمانان در اللیرت

نمیکند ،در صدر اسیم تحت عنوان "معلم" نامیده شزد

هستند

[ .]26اما این فقط یک بعد از یک مفهوم پیچیده است .در

هدف اولیه ی آموزش و پرورش در اسزیم تسزهیل

صورتی که آن یک مفهوم/اندیشه ی چند بعزدی اسزت و

رشد ارزش هایی است که ریشه هایشان ناشی از اعتقزاد

طبیعتا حاوی شباهت ها و تفاوت هایی خواهد بزود .درک

به خداست .خدایی که استعدادها و توانزایی بزالقوه در

کاملی از این قضیه مزیتوانزد بزه توسزعه مفهزوم بزرای

انسان نهاد [ .]32رهبران آموزشزی بایزد سزبب کشزف

رضایت ذینفعان در بافتهای چند فرهنگی کمک کنزد.
1. Potentialities
2. Freire
3. Goddard
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مطلوب ایزن "اسزتعدادهای نهزانی" 1و رشزد آنهزا بزه

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

میگوید فلسفهی اسزیمی رهبزری آموزشزی در طزرق

گردانید در این کار نیو برای مردم بافکرت آیزات قزدرت

مختلف حاوی شباهتهای معینزی بزا تئزوری پزردازی

الهی کامی پدیدار است (جاثیه.)13 :
در بحث پیشین با بیانی ساده نقزش هزای پیزامبران و

اصلی دارد .نیاز است که شناخت و ارزش با هم باشند

معلمان را مشخص کردیم .حضرت محمزد (ص) اولزین

و اینها برای افوایش آگاهی سودمند هستند.

رهبر آموزشی در اسیم [ 13 ]56سال عبادت کرد "قبزل

در یک کنفرانس بین المللی در سال  2112با عنوان

«مهارتهای تفکر» ،رابرت استنبر  ]51[ 1تأکید میکند

از اینکه به پیامبری مبعوث و کتاب و خرد را  ....و آنچزه
را نمی دانید آموزش دهد" (بقره )151 :و این تأکید روی

که رهبران آموزشی نیاز به خزرد دارنزد .ایزن افزوایش

تأکیززد روی «خززرد در رهبززری» ،]52[ 2تفکززر ]53[ 3و

تعامل بین یاددهی ،رهبری و تفکر است .صزرف نظزر از

«ارزش ها» ]54[ 4صزورت هزای مختلزف اندیشزه هزای

عمومیت و جدای از بازتزاب آن ،یزک چهزره از رفتزار

اسیمی رهبری آموزشی را منعکس می کنند که  14قرن

حضرت محمزد (ص) در سراسزر زنزدگیش [ ]56بزاقی

پیش شرح داده شده است .این بیان می کند که چگونزه

می ماند .این عمل به وسیله ی گرینفیلد و ریبینو مزنعکس

دو منبع و چارچوب فکری متفاوت ،یزک فهزم مشزابه

می شود که به رهبران آموزشی پیشنهاد میکنند که قبل از

دارند .پیتر ریبینو [ ]52در بحث پیرامون این که «رهبری

عمل به تفکر بپردازند:

6

خوب چیست؟ یک رهبر خوب کیست؟ نقزش خزرد و

این کار نوعی تئوری فلسفی برای نگریسزتن مسزائل

فهززم ارزشهززا را بززرای رهبززران تصززریح مززیکنززد.

بورگتر با دیدگاه تازه است .در هر حزال آنهزا برخواهنزد

هادکینسون 5به طور صریح روی ایزن موضزوع تأکیزد

گشت و همانند گذشتگان رهبری خواهند کرد اما با بینش

کرده است که نهادهایی که جوهر وجودی آنها شبیه هم

مضاعف [.]9
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تأکید بسیاری بر روی تفکر در نظریه و عمل اسزیمی

است (مؤسسات) تمایل خواهند داشزت کزه مزردان و

می باشد که در نظریه "عمل متفکرانه" شزون [ ]55و در
7

زنان دانایی را برای دفاتر اداری خزود منصزوب کننزد

بحث گرینفیلد و ریبینو آمده است که میگوینزد «مزا بزه

[ .]54این احتیاطها دستورات قرآنی صاحبان دانش کزه
پیامبران ،رهبران و معلمان بودهاند – کسانی که بزا ایزن

رهبرانی در آموزش و پرورش احتیاج داریم که بتوانند در

شرایط در تفکر و عمل راهنمایی میشزوند – را طنزین

مورد موضوعات بورگتر فکزر کننزد» [ .]9تفکزر عبزارت

میاندازند.

است از ایجاد یک فضای تأمل و تحلیل ،حالزت برابزری

مفهوم رهبری تدبری [ ]55توجزه گسزترده ای را در

که برای یادگیری و رهبری [ ]53ارزش دارد .بسزیاری از

یک دههی گذشته به خود جلب کرده اسزت و عبزارت

مطالعززات «کسززانی را کززه در جایگززاه رهبززر مدرسززه

است از راهنمایی بزرای شزناخت خزویش و شزناخت

ایستاده اند ،به تفکر روی ارزش هزای شخصزی ،حزاالت

دیگران که می تواند در رفع کشمکش هزا ،بحزران هزا و

اخیقی و دیگر موضوعات مشابه به عنزوان راهزی بزرای

مسائل مورد اختیف در سازمانها و جوامع کمک کند.

سازگاری با مقتضیات روزمره» سفارش مزیکننزد [.]57
مفهوم تفکر مورد تردید نیست .پدیده الینحل ایزن اسزت

در اسیم روی تفکر و عبادت به عنوان ویژگیهزای

که "چطزور"" ،چزه موقزع" و "تزا چزه انزدازه" در

پیامبران (معلمان) بسیار تأکید شده است:

بافتهای کاری امروز و با توجه به مسائل مدیریت زمزان
1. Robert Sternberg
2. Wisdom in Leadership
3. Reflection
4. Values
5. Hodgkinson

6. Greenfield and Ribbins
7. Schon
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مابقی بحث بر روی صفات مشترک متمرکو اسزت کزه

و آنچه در آسمانها و زمین بود تمام را مسزخّر شزما

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

های پیرامون توازن عمل و تفکر ،وجود داشته باشد [.]9

وفاداری و تمایو بین درسزت و نادرسزت ،بایزد در ایزن
فهرست گنجانده شوند [.]61

این توجه به سیمای برجستهی رهبزر در اسزیم ،بزا
تأکید روی اخیق و ارزش های اخیقی برای رهبران و

میکند .مسلمانان یک اجتماع با ایمان هستند کزه از نظزر

معلمان [ .]7قرآن فرمانی صریح از ارزشهزا و صزفات

فرهنگ ،رنگ پوست ،زبان ،نژاد ،پوشش و سزایر مزوارد

اخیقی را با هدف ساخت شخصزیت و تربیزت انسزان

همیشه متفاوت و همانند مدرسه ی چند فرهنگی امزروزی

صادر کرده است .پیامبر یک چهره از ایزن ارزش هزای

در اروپا متراکم بودهاند .نکتهای کزه ارزش بررسزی دارد

خوب اخیقی می باشد همان طور که قرآن بیان میکند:

این است که آیا بزا افزوایش تفزاوت ،نیزاز بزه افزوایش

"و در حقیقت تو بر نیکزو خلقزی عظزیم ،آراسزتهای"

ارزش ها هم وجود دارد؟ آیا ماهیت چند فرهنگزی امزت

(قلم .)4 :توسعه شزناخت «تعمزق در ارزش هزا» [ ]9و

مسلمان باعث تأکید روی ارزشها میشود و تا چه اندازه

درک رهبری به عنوان یک هنر اخیقزی [ ]9 ،58 ،54در

آن رویکرد می تواند دیدگاه غیرمسلمانان را هزم پوشزش

ادبیات اخیر رهبری این بعد را با بحث این که رهبزران

دهد؟
اسیم به صورت علنی به مسزاوات و بزرادری توجزه

باید موقعیتهای ارزشمندی اخذ کنند ،میشناسند:
هستند ،اقدامات رهبزر نمزیتوانزد جزدای از موقعیزت

مطلوب توجه می کند [ .]46تأکید روی برابری و عزدالت

ارزشی باشند ،فهمیزدن «درسزت»« ،اشزتباه» یزا حتزی

در اسیم شامل تمام قومیت های مختلف است (حجرات:

«نامناسب بودن» بستگی بزه شزناخت عقایزد و نظزرات

 .)13این امر مستلوم آگاهی و شناخت ارزشهای همزهی

جهانی شخص دارد [.]49

گروه های مختلف و توجه به مسائل پیرامون «ارزش هزای
چه کسی» یا «چه ارزشهایی» میباشد .اگر ارزشهزا بزا

مطالعززات پژوهشززی بسززیاری اهمیززت ارزشهززای

رهبری – که به موفقیت کمک می کنند – را در بافزت-

روحیات و اخیقیات «همه چیوهای رهبری» هستند [،]54

های سازمانی مورد تأکید قرار می دهنزد [ .]59مقالزه ی

مسئله این است که «ارزشهای چه کسی» اهمیت اصزلی

مورد بحث قرار می دهد و تشریح می کند که رهبری در

که تا چه میوان ارزشهزا و عقایزد رهبزران ،ارزشهزا و

ارزش های شخصی که از اصول اخیقی و وابسته به آن

عقاید مدارس و ارزش ها و عقاید جامعه برای اثربخشزی

به وجود میآید ،استوار است .بزرای رهبزری اسزیمی،

هماهنگ میشوند ،به این موضوع پرداختند.

را کسب میکند .ریلی 2و دیگران [ ]61با بحث روی ایزن

اخیر کاترین ریلی 1الوامزات وحزی و اخیقزی [ ]61را

منبع نهایی این ارزش ها ،ایمان و فلسفهی مذهبی است،

هماهنگی چنزدین دیزدگاه ارزشزی متضزمن تعامزل

اما هدف در هر دو مورد روی ارزشهای انسانی بنیادی

رهبران و پیروان -پیروانی که فهم بیشتری از وضعیتشزان

و واقع گرایی جهت ایجاد «تمایو بین درست و اشزتباه»

در مقایسه با رهبر دارند  -میباشد [ .]62این صزحبت در

تأکید میکند:

مورد رهبری مفهوم دیگری است که در فلسزفه اسزیمی

اگر رهبری اخیقی به کار گرفته شود و فن تربیزت

جای گرفته است و در آن مسزجد مکزانی بزرای گفتگزو

با هر درجه موفقیت دوبزاره طراحزی شزود ،در آینزده

می باشد :پیامبر پنج ساعت در روز با اشخاص و رهبزران
3

گفتگو میکند .مرنیسی [ ]41اشتیاق و شکیبایی پیزامبر را

رهبران به ارزشهای ثابت و محکم احتیاج دارند .بدون
شک فهرست بسیار زیادی از ارزشها وجزود خواهزد

2. Riley
3. Mernissi

1. Kathryn Riley
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اندیشه های مراقبت ،عدالت و اخیقیزات زیربنزایی

میکند و قویا بر توافق عام به عنوان منبع تصزمیم گیزری
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قاطعیت در نوشتههای جدید رهبری برجسته شده است:

این اهمیت دیدگاه اسیمی را بر روی ارزشها تقویت
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برای افرادی که در موقعیتهای رهبری هستند و تنش-

داشت ،اما درستی ،عدالت اجتماعی ،انسزانیت ،احتزرام،

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

روی آنها قبل از این که پاسخی بدهد ،بیزان مزیکنزد.

هم تحریک عقییی و هم حمایت شخصی را برای همهی
پیروان فراهم میکند [ .]65مفهوم رهبری تحولی برنو 2بزر

مفاهیم اجتهاد و شورا [ ]41بیان دیگزری از گفتگزو در
مورد رهبری اسزت .گفتگزو دارای روش فعزال آمزاده

مشارکت تربیتی مثبت و سازنده بزین رهبزران و پیزروان

کردن دانش و آگاهی از موقعیت های ارزشی و گزرفتن

3

پیش بینی می شود .لیت وود و دیگران [ ]66این موضوع

تصمیم است .این میتواند بزرای رهبزران آموزشزی بزا

را به عنوان برنامهریوی آگاهانه برای آینده ،توجه به بهبود

مستمر که در اسیم تحت عنوان "انسزان کامزل" آمزده

ارزش باشد ،مخصوصا در زمینه های چند قزومیتی ،تزا
خود را در اجتماع فراگیرانشان غزرق کننزد تزا اینکزه

است [ ]67و به خوبی در چارچوب حق الناس و حق ا

بفهمند اقدامات مشخص بوسزیلهی گزروههزای فرعزی

قرار میگیرد ،میدانند .این مفزاهیم در حزال توسزعه بزه

گوناگون چطور پنداشته میشود ،زیرا برای آن افزرادی

سوی محو مرزهای بین رهبر/معلم ،رهبران/پیروان و درون
و بیرون مدارس – موقعیتی که توسزط فلسزفهی تربیتزی

که در اجتماعات حاشزیهای هسزتند ،رهبزران مزدارس

اسیمی به صورتی که در باال مورد بحزث قزرار گرفزت،

عمدتا خارجی هستند .رسیدن به این تقسیمات با توجه

اتخاذ شده است – حرکت میکنند:

به روابط خارجی و داخلی به ایجاد ارتباطزات کمزک

 -آیززا اندیشززههززای رهبززری بایززد احیززا شززود و از

میکند:

دیدگاههای گوناگون ترسیم گردد؟

هر چقدر که ما در مورد دیگران ،کارهای اشتراکی،

 -آیا این بر اهمیت دیدگاه های شکل یافته در جوامع

پاسخگویی و مسائل مرتبط با تماییت خزود را بیشزتر

چند قومیتی (یعنی امت های مسلمان) و نگاه تحلیلزی بزه

یاد بگیریم ،بهتر میتوانیم با شرکایمان کار کنیم [.]55

آن شرایط مختلف تدوین تئزوری و تشزخیص ایزن کزه

تفکرات دسته جمعی و اشتراکی ،گرایش معرفتی در
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بافت را تغییر میدهنزد – در بافزت خزارجی مدرسزه،

چقدر این بینشها قابل انتقزال بزه وضزعیت مزا هسزتند،

تمرکو بر ایجاد شزبکه ،پیونزدها و روابزط و در بافزت

داللت دارد [.]52

درونی مدرسه تمرکو بر رهبری اعمزال مزیگزردد [،62

بحث و نتیجهگیری

 .]64 ،63 ،59به طور نظزری ،هزر دو از پزیش فزر
اعمال دموکراتیک که به وسیله ارتباطات تأیید شدهانزد

شیوه رهبری تزابعی از ارزش هزای حزاکم بزر بافزت

استنتاج میشوند .به کار گماشتن بسزیاری از مزردم در

سازنده یک جامعه (تمدن) است و بدیهی است چگونگی

فعالیت رهبری ،در هسته رهبزری در عمزل قزرار دارد.

ماهیت عناصر تشکیل دهنده یک جامعه ،خود نوع خاصی

تفکر «بسط مرزهای رهبری به طور معنادار» معتقزد بزه

از نظام ارزشی و شیوه خاص رهبری را اقتضا مزی کنزد.

سطح باالی «دخالت معلم» و شزامل دامنزه وسزیعی از

اختیف مکاتب گوناگون در ارتباط با رهبری معموال بزر

1

سر شیوه های رهبری است نه لووم آن و موارد نادری بزه

[ ]15ادعا میکند که شکل رهبری که اغلزب بزا بهبزود

چشم میخورد که اصل وجود رهبری را مورد انکزار یزا

نتایج یادگیری همراه است آن است که توزیع یا تسهیم

تردید قرار دهند .معهذا چه در مکاتزب مزادی و چزه در

«تجربه ،مهارت و درون داد» میباشزد [ .]64هزاپکینو

میشود .مرکو توجه ،فراگیر است و هزدف" ،موفقیزت

مکتب اسیم این موارد نادر با تفکر عدم نیاز به رهبری و

تحصیلی  /اثربخشی" است که مشخصا مستلوم اتحزاد

هدایت توسط بشر گاهی منشا مشکیت و گرفتاریهایی

شدهاند [ .]68لذا می توان گفت که تنشهای بین موقعیت-

رهبری در همه ی سطوح با یکدیگر میباشد و بنزابراین
بر روی نقش رهبری معلمان و تعلیماتی رهبران تأکیزد

2. Burns
3. Leithwood

1. Hopkins
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در گوش دادن به نظرات و بحثهزا و فکزر کزردن بزر

زیاد میشود .این امر شامل یک بعد "تحولی" است کزه

دکتر غالمرضا شمس مورکانی و دکتر احمد مؤمنیراد

این موضوع فعالیتهایی را که به طرف افوایش فهزم و

تفاوت های فرهنگی و اعتقادی را درک کنند اما بایزد بزه

آگاهی انجام میگیرد ،خنثی نمیکند .درک عواملی کزه

رهبران احترام بگذارند تا طبق یک مدل ارزشزی زنزدگی

بر اندیشه های رهبری اسیمی و دیدگاههای دیگر تزأثیر

کنند و آن احتزرام و رابطزهای را کزه در اسزیم اسزاس

میگذارند برای جامعیت بزه ویزژه بزه دنبزال افزوایش

یاددهی و یادگیری را تشکیل میدهزد ،فرمانزدهی کننزد.

تصززورات و سززو تفاهمززات بززین تقسززیم تززاریخی

دستورالعمل مفهزوم سزازی پیشزنهاد شزده توسزط تزیم

سیمکینو ]71[ 1توجهات را به زمینههای در حال ظهزور و

مسلمانان /غیرمسزلمانان کزه مزانع ادراک مزی شزوند و
موجب ایجاد نگرانزی در جوامزع چنزد قزومیتی ماننزد

نیازهای مرتبط معطوف ساخت با برجسته کردن نیزاز بزه

کشورهای اروپایی می شود می تواند مفیزد باشزد [.]69

ساخت مفهوم:

تحقیقات تأیید می کنند که در سزازمان هزای آموزشزی

روشهایی که در آنها رهبری درک میشود

تصوراتی در مورد مسلمانان و اعمال اجتماعی-فرهنگی

نقش و اهداف سازمان در یک محیط با خط مشی پویا
و چالش برانگیو

آنان وجود دارد که نگرشها و اقزدامات را بزه سزمت

روشهایی که در آنهزا نقزشهزای رهبزری در حزال

کارکنان و دانش آموزان مسلمان سوق داده و موفقیزت

تغییرند و باید تغییر یابند

و عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار میدهد [ .]71مسزائل

روشهایی که در آنها قدرت و اختیار وجود دارنزد و

عملکرد و پیشرفت دانش آموزان و کارکنان مسلمان در
اروپا به طور فواینده به عنوان مسزائل رهبزری پنداشزته
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ها و مفاهیم ایدئولوژیک متعار

باید در سازمانهای آموزشی ترکیب و توزیع شوند

عنوان یک واکنش و پاسزخ بزه افزوایش مهزاجرت در

استفاده از توسعه رهبری برای فهم مفهوم سازی

سناریوی بعد از جنزگ جهزانی دوم رهبزری/مزدیریت

نظریات رهبری ماهیت ثزابتی ندارنزد .آنهزا رشزد و

مدارس چند قومیتی را با پنهان کردن موضوعات واقعی

توسعه مییابند ،اگرچه ماهیت و دامنه تغییر از بزافتی بزه

بغرنج کرد.

بافت دیگر متفاوت است .حتی در بزین جوامزع مسزلمان

مفاهیم رهبری در حال پدیدار تیشهای حقیقزی را

علیرغم پایه فلسفی مشترکی که دارند تفاوتهای قابزل

برای از نو بنا نهادن رهبری در زمینههای واقعی بر پایزه

میحظه ای در عمل در طول زمزان و بزین فرهنزگهزای

تصدیق و تجلیل تنوع ،مقایسه بزا فلسزفهی اسزیمی و

منطقهای وجزود دارد [ .]67در میزان تقسزیم بنزدیهزای

شاید موارد بسیار دیگر منعکس میسازد .یزک دیزدگاه

فلسفی و دیگر تقسیم بنزدیهزا ،در عمزل ممکزن اسزت

رهبری اسیمی موضوع ساختهای اندیشهای معلمان از

تفاوتهایی وجود داشته باشد اما پایه ارزشهای انسزانی

طریق متون و مفاهیم مذهبی نیسزت .آن جزوهر همزهی

مشترک میتواند راهنمایی برای رفع تنشها باشد ،نزه بزه

حقایق و ارزشها است که «راه درستکاری» را با چیوی

وسیلهی حذف تفزاوتهزا بلکزه بزا احتزرام گذاشزتن و

که باالترین ارزش را برای مسزلمانان دارد پیونزد داده

یکپارچه کردن تضاد بین فلسفهها و مفزاهیم .شزرط الزم
برای این کار داشتن ارتباط است و طبق نظر هاف استد،2

است .این مفاهیم گرایشهزا ،رفتزار و سزلوک رهبزران
آموزشی در جوامع مسلمان را در بر می گیرد .یک رهبر

ارتباط بین فرهنگهزا «تفکزر و جهزت گیزری مجزدد را

آموزشی نمونه ،از دیدگاه مسلمانان باید هوشیار و آگاه

تحریک می کند» [ ]22که به معنی گرایش مجزدد تئزوری

باشد صرف نظزر از انزدازه ی پیروانزی کزه دارد [.]47

رهبری در مورد رهبری آموزشزی اسزت کزه بزه سزوی

اسیم تفاوتها را تأیید میکند (حجرات )13 :و اعزیم
میکند که ایمان نمیتواند با زور تحمیل شزود .از ایزن

1. Tim Simkins
2. Hofstede
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می شوند .رویکردهای مشابه دنبال شده در مزدارس بزه

دنیاهای دیگر در مرزهای درون حرفهای و سازمانی
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قابل انکار نیست .اما

منظر فلسزفی ،دانزش آمزوزان و جوامزع مسزلمان بایزد

رهبری آموزشی اسالمی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

ساختن یک مدل رهبری جهت رضایت گروه های عضو

آموزش و پرورش به یک تجربه مثبت

در سازمان های چند فرهنگی حرکت میکند .ما دقیقا به

معلم  /رهبر و وضعیت دانش در اسزیم و اسزتنباط-

ساختن نظریه های پیچیزده بزرای پیکربنزدی و مفهزوم

هایی برای یاددهی-یادگیری

پردازی مجدد رهبری در زمینههای پیچیده نیزاز داریزم.

مفهوم پردازیهای رهبری آموزشی در جوامع مسلمان

این مقاله با ترسیم منابع گوناگون و استفاده از آنها برای

و غیرمسلمان

غنی کردن نظریه و عمزل و بزرای تزدوین یزک مزدل
رهبری بحث میکند تا چالشهای ساختاری جمعیت در

انتظارات رهبری آموزشی فراگیران مسلمان در اروپا

حال تغییر مدارس را رفع نموده و مشارکت و دخالزت

تجربه مسلمانان در مؤسسات آموزشی اروپا

با رویکردهای رهبری گوناگون به کار را در جهزت آن

ادراکات رهبری فراگیران مسلمان و ادراکات فراگیران
مسلمان از رهبری به صورت متقابل

هدف ،پیشنهاد نماید.

ایمان ،شهروندی و آموزش و پرورش

مباحث پیشرناادی بررای ححقیرد در رهبرری

جهان از سناریوی «کشور تک ملیتزی» خزارج شزده

آموزشی اسالمی در اروپا

است و در دهکده جهانی دارای تفزاوتهزای امزروزی،
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مسلمانان در اروپا ،تحقیزق

مسئله ،یادگیری نحوه زندگی با یکدیگر است .تنها گوینزه

در مورد رهبری آموزشی اسیمی همانند بسیاری دیگزر

اثربخش دراز مدتی که به نظر می رسزد بتوانزد دانزش و

از کشورها مورد غفلت واقع شده است .در جوامع چند

آگاهی را افوایش دهد و این مسأله ،توجه بیشتر به تحقیق

فرهنگی/چند مذهبی در حال ظهور ،با باال آمزدن یزک

را الوامی میسازد .بدون شک مسائلی کزه وجزود دارد و

موج جهانی تجدید فعالیت مزذهبی ،نیزاز بزه افزوایش

خواهد داشت این است که چطور ،توسط چه کسی و چه

دانش و فهم جوامع مختلف و متضاد بزی نهایزت مهزم

نوع تحقیقی انجام گیرد ،چه معرفتی باید کسزب شزود و

میشود مخصوصا برای حفظ ثبات و تزوازن اجتمزاعی

متدولوژی های تحقیق مفید کدام است .حتی اگر ما بر سر

که به مشارکت آموزشی کمزک مزیکنزد .ایزن قضزیه

هیچ کدام از پاسخ ها توافق نداشته باشیم ،ایزن سزؤاالت

مسززئولیت عظیم زی را بززر عهززدهی رهبززران آموزشززی

حداقل ما را به تفکر وا خواهند داشت.

علیرغم جمعیت بور

می گذارد که انتظار می رود نه تنها نیروی کزار آتزی را
آماده سازند بلکزه شزهروندان آینزده را بزا توجزه بزه
چندگانگی و تنوع دیزدگاههزای ارزشزی آمزاده کننزد.

همانطور که شاه ]7[ 1بحث مزیکنزد فقزدان آگزاهی و
احترام نگذاشتن به تفاوت ها می تواند زمینه ی کشمکش
و تنفر را ایجاد کند که ممکن است نهایتا منجر به وقوع
حادثه ای شود .رهبران و محققان آموزشی وظیفه دارنزد
پایه دانش را که می تواند ادراک و احتزرام دوطرفزه را
بهبود بخشد ،توسعه دهنزد .در مزورد جوامزع مسزلمان
دستور کار تحقیق بنیادی باید روی ایجزاد پایزه دانزش
متمرکو شود با کاوش:

1. Shah
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