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دویچی ویلی

کتاب های درسی در جهان اسالم
جهان بینی حساسی دارند
بحث محتوای کتاب های درسی در کشورهای اسالمی در جامعه رسانه ای آلمان مطرح گردیده است .یک
کارشناس آلمانی به این باور است که این کتاب ها دیدگاهی حساس از جهان و به خصوص از غرب آموزش می
دهند.
بر اساس یک تحقیق ژورنالیستیک که توسط کنستانتین شرایبر ،یک کارشناس آلمانی و نویسندۀ کتاب "در داخل
اسالم؛ در مساجد آلمان چه چیزی تبلیغ میشود" ،صورت گرفته ،کتاب های درسی در کشورهای اسالمی اغلب
دارای دیدگاهی حساس از جامعه و ارزش های غربی هستند.
شرایبر به مجلۀ "اشپیگل" آلمان گفت که در این کتاب ها به وضاحت زن ستیزی ،یهود ستیزی ،اندیشه های ضد
امریکایی ،عدم همپذیری و احترام دینی و برتری اسالم تبیلغ می گردد و به کودکان و نوجوانان آموزش داده می
شود.
این خبرنگار آلمانی سال ها را در جوامع اسالمی کار و تحقیق نموده و برای کارهایی که کرده جایزه رسانه ای
آدولف گریمه آلمان را نیز به دست آورده است .وی گفت که محتوای کتاب های درسی در کشورهای اسالمی
باالی وضع در اروپا و آلمان نیز تاثیر می گذارند؛ چرا که امروزه انسان های زیادی با چنین دیدگاهی اینجا آمده
و زندگی می کنند.
تحقیق :نصاب درسی مکاتب افغانستان به ترویج افراطگرایی کمک میکند.
شرایبر گفت که محتوای بیش از  100کتاب درسی مکاتب را از جهان اسالم مورد تحقیق قرار داده است .در
میان کشورهایی که کتاب های درسی شان در این تحقیق شامل بوده اند ،عربستان سعودی ،ترکیه ،ایران و
افغانستان نیز هستند.
این نویسنده  ۳9ساله از سازمان های کمک کننده به سیستم آموزشی این کشورها خواست تا محتوای آموزشی
کتاب های مکاتب را نظارت کنند .به گفته وی انجمن همکاری های بین المللی آلمان فدرال "جی آی زید" مبالغ
هنگفتی را برای تهیۀ کتاب های درسی مکاتب و حمایت از سیستم آموزشی در افغانستان مصرف کرده است،
اما هرگز به محتوای کتاب های درسی اش توجهی صورت نگرفته است.
وی در این مورد گفت« :من نمی گویم که ما نباید به مردم کمک کنیم» ،اما او اضافه کرد در صورتی که کتاب
های درسی به دختران جوان آموزش بدهند که حقوق شان چیست و چه چشم اندازهایی در آینده دارند ،این یک
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حمایت ارزشمند است .او افزود« :اگر به دانش آموزان تدریس شود که یهودیان کم ارزش هستند ،اینجاست که
یهودی ستیزی یک خسارت وارده حاصل از پول های کمکی آلمانی ها است».
این نویسنده در مورد تحقیقاتش روی کتاب های درسی در مکاتب جهان اسالم افزود« :من کتابی ندیدم که بتوانم
ان را در کل بسیار مثبت ارزیابی کنم» .او تاکید کرد که این یک تحقیق علمی به نمایندگی از کدام مرجع نه،
بلکه یک کار روزنامه نگاری تحقیقی برای کتابش با عنوان "در داخل اسالم؛ در مساجد آلمان چه چیزی تبلیغ
میشود" بود .کنستانتین شرایبر دو سال قبل با گزارش هایش در مورد آنچه در مساجد آلمان تبلیغ می شود ،یک
بحث داغ را ایجاد کرد.
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