
 

 
  
  

  از منظر فقه تربیتی» آموزش دین«به مثابه بدیِل » آموزش درباره ادیان«
  *سیدنقی موسوی

  
  چكيده

هـاي سكوالريسـتي در تربيـت درصـدد اسـت ايـده        نوشتار حاضر باتوجه به نفوذ و ترويج ايـده 
كه هدفش آموزش صـلح، رواداري، احتـرام بـه ديگـران و آمـوزش      −را » آموزش درباره اديان«

ابه مقوالتي تاريخي و فرهنگي است و شناخت و التزام و ايمان و اعتقاد به يك ديـن  اديان به مث
» تفقـه تربيتـي  «شناسي  بندي به روش را از منظر فقه تربيتي بررسي نمايد و با پاي −مدنظر نيست

تجـويز  /تالش كرده است هفت استدالل بر ممنوعيت و حرمت ايـده فـوق اقامـه نمايـد و ايـده     
را از منظر عقلي بخاطر قُبح إغراء به جهل و إضالل و ظلم، تقبـيح نمايـد   » اديانآموزش درباره «

افكني، سلطه كفار، تسنين سنن حرام و در نهايت  و نيز آن را مصداقِ ترك واجب، إضالل، شبهه
  .شمار آورد بيت به مصداقِ علمِ غيرنافع و علم مأخوذ از غير اهل
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  مقدمه
روش «قــرار گرفــت و از  یمــورد انتقــاد و بــازنگر ینــید یــتدر ترب یســنت یکــردرو ١٩۵٠از دهــه 

 عقایـد آموزش« جای به یدگفتند که با ینچن یراستا برخ ینآمد و در هم یانسخن به م 1»ای یسهمقا
اصـطالحات ). ١٩٧٩هرسـت، (آورد  یـانسـخن بـه م 3»ینـید یـدعقا ۀآموزش دربار«از  2»دینی

: داده شـده اسـت یحتوضـ ینچنـ یفرنیـاکال یدر کتاب راهنمـا 5»آموزش در«و  4»ۀآموزش دربار«
گونـاگون و درک  یانمطالعه اد ین،د ۀآموزش دربار. است یناز آموزش در د یرغ ین،آموزش درباره د

 است تالشی دین، در آموزش مقابل، در. گیرد یرا در برم یخیاز نظر تار ینیو تنوع تجربه د یتماه
آمــوزش « یــرتعب). ٧۴، ص١٩٧۵ یــرنس،ب( خــاص دیــن یــک بــه نســبت تعهــد و پــذیرش بــرای

  .است »ادیان دربارۀ آموزش« مقصودِ  گویای وجوه، برخی از »یاناد یسوپرمارکت
 از رسـمی، تربیـت نظام در »ادیان درباره آموزش« موافقان از برخی انگیخته ویا انگیزه هرچند

 مطـرح را ایـده این لیبرالیستی یا سکوالریستی نگاه با دیگر برخی اما بوده؛ دینی تربیت از دفاع سر
  ).١٣٩۵ ی،موسو( است شده پرداخته آن به دیگر مجال در که نمودند
بـا  یبرخـ ی،در آمـوزش رسـم ینـید یـتکارکرد و قلمـرو ترب یت،درباره ماه یگر،عبارت د به
 یـتترب«از  »یعلم یتترب« یو جداساز »یراقراریغ ینید یتترب«از  »یاقرار دینی یتترب« یکتفک
تشـرف، فهـم و «بـا طـرح شـبهه  یـزو ن »ییالقـا یـتترب«و  »یعقالن یتترب« یو قطب بند »ینید
در  یـارا کاهش دهند و  یدر مدارس و برنامه درس ینتالش کردند حضور د) ١٣٩٣هاند، ( »یتترب
 یمـدرن سـاز یـلذ( یـتترب سکوالرسازیاز  یبا دفاع نظر یجهو درنت یندو کانادا حذف نما یکاآمر
 اهـداف، در دیـن حضـور کنـد یسکوالر تالش مـ یتترب. سکوالر را تحقق بخشند یتترب) یتترب

  ).١٣٩۵ موسوی،: ک.ر( نماید إنکار یا و دهد کاهش را عناصر دیگر و درسی برنامه
 یبررسـ یتیرا از منظر فقه ترب یدها ینادله جواز ا یگر،د یقلم در نوشتار ینآنجا که صاحب ا از

آمـوزش « یـت، نوشتار حاضـر درصـدد اسـت ادلـه ممنوع)١٣٩۶ ی،و اعراف یموسو(نموده است 
. نمایـد ارزیابی و ابداع تربیتی فقه منظر از را »دین آموزش« جایگزین و بدیِل  مثابه به »یاندرباره اد

 یراجحـ یها یزهبا انگ تواند می رسمی، تربیت برای »ادیان درباره آموزش« تجویز دیگر، عبارت به
باشد؛ بدون انکـاِر ... و یاناد یگرآموزش احترام به د یخ،و آموزش تار یچون آموزش صلح، روادار

                                                           
1. Comparative manner. 

2. teaching in religious beliefs. 

3. teaching about religious beliefs. 
4. Teaching about. 

5. Instructing in. 
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قرار گرفت و در نوشتار حاضـر، محـل  یمورد بررس الذکر فوقدر مقاله  یتلق ینکه ا »ینآموزش د«
را در » آمـوزش اسـالم« یجـا بـه »یـاناد یآموزش سـوپرمارکت« یدهمجال، ا ینو در ا یستکالم ن

  .نماییم یعرضه م یتیبه فقه ترب یو با فرض وجود حکومت اسالم یجامعه اسالم
: و برداشت اسـت یدو تلق یدستکم دارا »یانآموزش درباره اد« تجویزِ  یا یدها تر، دقیق تعبیر به
لـزوم  ِی بـدون نفـ( »یـنآمـوزش د«در طـوِل  ای ایـده) ب ؛»دین آموزش« عرِض  در ای یدها) الف

مقصـود نوشـتار ...). و یو بـا هـدف آمـوزش صـلح و روادار یـند یکبه  یمانآموزش و پرورش ا
  . برداشت اول است یحاضر، بررس

 مبـادی، و اسـت پژوهی تربیت در نوین ای عرصه و پژوهی فقه در جدید بابی مثابه به تربیتی فقه
فقه ). ب ١٣٩۵ ی،؛ موسو١٣٩١ ی،اعراف(شده است  یینتب یگرد  مجال در آن شناسی روش و مبانی
نظامـات /مکاتـب یگـرد یتـیترب یزاترشد و تحول خـود، تجـو یندتالش است تا در فرا در یتیترب
  . قرار دهد یمورد بررس یزرا ن یتیترب

 منظـر از »ادیـان دربـاره آمـوزش« بررسـی که کرد خاطرنشان باید پژوهش این پیشینه مورد در
  .ندارد ای سابقه هیچ تربیتی فقه منظر از ُاولی طریق به و اسالمی
  .گیرد می قرار فقهی سنجش مورد فوق ایده هایی استدالل قالب در ادامه در
  
  عقلی دلیل. ١ دلیل
 اسـت قبـیح عقالً  باشد، داشته وجود دینی اگر که است گونه این) احکام علل سلسلهدر ( عقل درک
 و معرفتـی پلـورالیزم ایـده خـودِ  اساسـاً ! بداند حق را غیرخود یا و کند دعوت غیرخود به دین آن که

خـود  یِض نق( یرخودبه غ یزن) در آن واحد یانها و همه اد همه معرفت یتحقان یعنی( دینی پلورالیزم
  .خواند یفرانم) ضد خود یا

  :نمود تقریر گونه این توان یرا م باال استدالل
 و شناسـانه به لحـاظ معرفـت. (ها هستند انسان هدایت و راهنمایی دنبال به ادیان، و دین) الف
 و راه وجود باطل، و حق وجود شقاوت، و سعادت وجود چون مفروضاتی بر ادیان، شناسانه، ارزش
 ).استوارند ها، معرفت و ها گزاره در کذب و صدق وجود و بیراهه

 مقـام در هـم و ثبـوت مقام در هم کنند؛ می معرفی حق راه را خود راهِ  تبلیغ، مقام در ادیان) ب
 .اثبات

 خود اساساً  و ندارد تصور نداند، حق از مند بهره یاکه خود را حق و  ینیدر مقام ثبوت، د) ١−ب
 .داند نمی دین را
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کـم دعـوت بـه  دارد کـه دسـت یخـود صـور یربه غ یند یکدعوت  یزدر مقام اثبات ن) ٢−ب
و إضالل و بالمآل قـبح ظلـم،  ١از باب إغراء به جهل) »و نه ضِد خود«و با تسامح (» خود یِض نق«

 .است یحعقًال قب

 انضـمام بـه و قبـیح) »اسـالم/دیـن آموزش« بدیل مثابهبه ( »ادیان درباره آموزش« بنابراین) ج
  .است حرام مالزمه، قاعده
  
  »اسالم آموزش« اطالقات. ٢ دلیل
 : است گونه این استدالل این تقریر

  . است ّی منه »یانآموزش درباره اد«واجب و » آموزش اسالم« ینی،د یتاطالقاِت ترب براساس
  :شود می تبیین بخش دو این ادامه در و است بخش دو دارای فوق استدالل که شود می مالحظه

  
  ادله اطالقات: اول بخش

سخن گفته » آموزش اسالم«و وجوب  »ینید یتترب« یدهبرگز یکرداز رو یلتفص به یگرد یمجال در
  : شود یم یراز آن تقر یانمقال به اختصار، چند ب ینو در ا) ١٣٩۶ ی،و اعراف یموسو(شد 

اطالقـات ( اسـت تربیتـی فقـه در زیـادی راجـح عنـاوین و اطالقات مصداق تربیت: اول بیان
 نصـح معروف، به امر هدایت، جاهل، ارشاد تقوا، و بّر  بر إعانه نیکوکاری، و إحسان مانند): تربیت

 ایـن بـه... . و دیـن ترویج دین، احیای خیر، تعلیم هدایت، باب تعلیم حسنه، سنن تسنین مؤمنین،
 عناوین اکثر. دارد وجوب یا و استحباب... و معروف به امر هدایت، احسان، باب از تربیت که معنا
 و یابنـد مـی معنا اسالمی اندیشه در تنها... و دین ترویج و إحیاء معروف، به امر هدایت، مانند فوق
 راهو تنها  داند می خود های آموزه را... و تقوا و بّر  معروف، هدایت، مصداِق  اسالم منفصله، قرینه به
 آنکـه نتیجـه). است دیگر بحثی قاصر جاهالن نجاِت البته ( داند می اسالم را حقیقت و حق یند یا

 یمانپرورش ا« یکردِ است از رو  عبارت فوق، عناوین برای مصداقّیتش باب از اسالمی تربیت نظریه
  .»یاسالم

 یلبه تفصـ) ب ١٣٩٢ ی،و موسو ی؛ اعراف١٣٩٢ ی،و موسو یاعراف( دیگر مجالی در: دوم بیان
و  یمبـه فرزنـدان سـخن گفتـ یوجوب نمازآموز یزفرزندان و ن یاعتقاد یتدر مورد ادله وجوب ترب

 فرزنـدان عبـادی و اعتقـادی تربیـت کـه رسـیدیم نتیجه این به السند یحصح یاتو روا یاتمطابِق آ
 نیـز و آنان شناختی و معرفتی ساختمان است الزم و است واجب والدین بر اسالم های آموزه مطابق

                                                           
 .کشاندن یگمراه و ینادان به یعنی. 1
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 یباشد و عبـادات و مناسـک اسـالم یاسالم یباورها یارمع  نظام براساس آنان رفتاری و قلبی التزام
و  ینشـیب( یتحـوالت درونـ یجـادشود و ضمن ا ینهکودکان نهاد یتدر شخص یاز دوران کودک یزن

  .آموزش داده شود یانهم به مترب یاسالم یعباد ی، رفتارها)یزشیانگ
 که شود می استنباط چنین ادله مجموعه از تربیتی حکمرانی و عمومی تربیت مورد در: سوم بیان
 و حسـنه هـای سـنت احیای و جامعه هدایت و تادیب و تعلیم نصیحت، اسالمی، حکومت وظیفه
 ایمان و اسالم حدود تعلیم و اسالمی و نیکو های سنت استمرار و تقویت ضاله، های سنت با مبارزه

 دین عالمان وظیفه همچنین. است جامعه در اسالم های آموزه سازی پیاده و سازی فرهنگ ترویج، و
 مـردم دیـن از مرزبـانی و حراسـت مردم، هدایت و اسالم تبلیغ و تعلیم: از است عبارت نخبگان و
 مقابـل درآنـان  یتو هـدا محمـد آل ایتام از کفالِت  انحرافات، و ها بدعت با مبارزه و) اسالم(

  ... .و انحرافات و شبهات
  
  نهی بر ادله داللت نحوه: دوم بخش
 »ادیـان درباره آموزش« از نهی بر دینی، تربیت ادله که است این بحث مورد استدالل بخش دومین
 گویـد یم امام وقتی مثال برای. شود بررسی داللت این نحوۀ باید مجال این در. کند می داللت

 از وصـف مفهـوم بـاب از کـالم ایـن آیـا »االیمـان و االسـالم حدود والیته اهل یعلم ان االمام علی«
  از باب ضد؟ یا و کند می نهی »ادیان دیگر آموزش«

 خـویی،: ک.ر( نـدارد مفهـوم وصـف اسـت، اصـولیان مشـهور دیـدگاه که مختار دیدگاه بنابر
از گـزاره فـوق  تـوان نمـی و شـود منتفی نیز حکم موضوع، وصف انتفای با تا) ٢٧٣ص، ۴ ، ١۴٢٢

  . حرام است یاو  یستواجب ن یبر حاکم اسالم یاناد یگرد یِم برداشت کرد که تعل ینچن
 »ضـد« بحـث در اصـول دانشـوران اصـلی پرسش که کرد خاطرنشان باید ضد بحث مورد در
 بـه جداگانـه نهی که صورتی به است، آن ضد از نهی مقتضی شیء، به امر آیا اینکه از است عبارت
 از مراد. کنند می بندی دسته »خاص ضد« و »عام ضِد « به را »ضد« اصولیان باشد؟ گرفته تعلق ضد

. اسـت »خوانـدن نمـاز« عـاِم  ضِد  که »نماز ترِک « ماننِد  است؛ فعل یک ترِک  و نقیض ،»عام ضِد «
 نمـاز ماننـد اسـت؛ نظـر مورد فعِل  انجاِم  از مانع که است دیگری فعل هر ،»خاص ضِد « از منظور
  .مسجد از نجاست ازاله جاِی  به خواندن

 یـا و تضـمنی داللـت یـا عینیـت بـر مبنـی هایی استدالل »عام ضِد  از نهی اقتضای« به قائالن
 »خاص ضِد  از نهی اقتضای« به قول برای). ٣٣١ص، ٢  همان،: ک.ر( اند کرده ارائه التزامی داللت

 اسـتدالل) ٣٢١ص همـان،: ک.ر( »تـالزم« و) ٢٩٠ص ، همان: ک.ر( »مقدمیت« دلیِل  دو به نیز
) مسجد از نجاستازاله ( فعل انجاِم  مقدمه) نمازترِک ( خاص ضِد  ترِک  مقدمیت، بنابر. است شده
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 یـنواجـب اسـت کـه ا یـزو از آنجا که مقدمه واجْب واجب است، ترِک ضِد خاص ن شود  می تلقی
 چیز یک وجود که شود یاستدالل م ینچن یزتالزم ن ِی بنابر مبنا. از ضِد خاص است یسخن، همان نه

واجـب و  یکـیکـه  ینحو به باشند مختلف حکم در توانند نمی متالزمان و است مالزم ضدش ترک با
  .هم واجب است دیگر ضد ترک است، واجب ضد یک وقتی اساس ینبرا. حرام باشد یگرید

 به امر نهایت در و پذیرد نمی خاص ضد بحث در را تالزم و مقدمیت به استدالل مختار دیدگاه
 را التزامـی داللـت به عام ضد از نهی اقتضای اما داند؛ نمی ضدش از مولوی نهی مقتضِی  را کاری
  .پذیرد می

. اسـت تـدقیق قابـل رو پیش استدالل صغروی منظر از ضد، مورد در کبروی بحث این از فارغ
 یا است» اسالم/دین آموزش« ضِد  »ادیان درباره آموزش« آیا که است این در سخن دیگر عبارت به

  خیر؟ یا است خاص ضد آیا تر دقیق تعبیر به خیر؟
» اسالم/دین آموزش« عاِم  ضِد  و اند کرده معنا »ترک مطلق« را عام ضد اصول، علم اصطالح در
 ضـد انجاِم  از مانع که فعلی هر از است عبارت خاص ضد اما کار؛ این عدم و ترک از است عبارت
 آمـوزش« تحقق مانع که دیگر اقدامی از است عبارت» اسالم/دین آموزش« خاِص  ضِد  یعنی شود؛
  .است »اسالم/دین

  .پاسخ دو احتمال مطرح است در
 قـوِل  بنـابر. دانسـتیم» اسـالم/دیـن آمـوزش« خـاِص  ضـِد  را »ادیان درباره آموزش« اگر) الف

 از کننـد می امر »اسالم/ دین آموزش« به لفظاً  که ای ادله ،»خاص ضد از نهی به نسبت امر اقتضاء«
 نوشـتار بحـث محـل کـه» اسـالم/دین آموزش« جانشین و بدیل معنایبه ( »ادیان درباره آموزش«

 اطالقـات و نیسـت تمـام رو پـیش اسـتدالل »اقتضاء عدم« قوِل  بنابر و کنند می نهی) است حاضر
  .باشد »ادیان درباره آموزش« ممنوعیت برای دلیلی تواند نمی» اسالم/دین آموزش«

مقالـه  یابتـدا یحاتبنابر توض تر، دقیق تعبیر به. کند می دفاع بودن عام ضد از دوم احتمال) ب
 ِی است و در تلق یو عرض یطول یدو تلق یدستکم دارا »یانآموزش درباره اد« یزتجو/یدهکه ا یمگفت
در مقابـِل و  یقـاً دق »یـانآموزش دربـاره اد« یزتجو/ یدها −است حاضر نوشتار موضوع که− یعرض
اعتقـاد و  یمـان،که به دنبال پرورش ا »ینآموزش د« یدهاست و برخالف ا »ینآموزش د« یدها ِی ناف

 ینبنـابرا. اسـت یپرورشـ ینو منکـر چنـ یناف »یانآموزش درباره اد« یدهاست، ا یند یکالتزام به 
ضـِد  »یـانآموزش درباره اد«گفت که  یداستدالل حاضر، با یصغرو یصگفت که در تشخ توان یم

 »ادیـان دربـاره آموزش« سخن، این بنابر. آن ضِد  نه است آن نقیض و است» اسالم/دین آموزش« عاِم 
  .احتمال مورد قبول است این. است ممنوع و منهّی ، »اسالم/دین آموزش به امر« ادله حیث از



      ٣٣  یتیاز منظر فقه ترب »نیآموزش د« ِل یبه مثابه بد »انیآموزش درباره اد«

 

 آمـوزش« ایـده» اسـالم/دین آموزش« به امر اطالقات و است تمام استدالل این اینکه خالصه
  .کند می نهی التزامی داللت به نیز را »ادیان درباره
  
  إضالل حرمت. ٣ دلیل
 قاعـده بـه» اسـالم/نیآموزش د یجا به انیاد درباره آموزش« دهیا یبررس یبرا استدالل نیسوم در

 دانسـته ممنـوع و حـرام جـهینت در و إضـالل مصـداق را یکـردیرو نیچن و شود یم تمسک إضالل
  .شود یم

 مقابـل در لغـت در ضـالل. شـود ارائـه اضالل حرمت مورد در توضیحاتی است الزم ابتدا در
 فقه در اصطالحی کاربردهای در اضالل و) ٣٩٠ص، ١١، ١۴٠۴ منظور، ابن( است رشاد و هدایت

معنـا کـه آدرس  ینبه ا یست؛کردن و دور کردن از مقصود، مراد ن  گمراه نوع هر اخالق، و حدیث و
 و حـق راه از کـردن دور بلکـه خواننـد؛ یکوچک را ظاهرًا إضـالل نمـ یزیچ یافتن یغلط دادن برا

 .است منظور است، مرتبط آخرت و دنیا سعادِت  به که هدایت

 و) ٣٣ غافر،؛ ١٠٨ یونس،؛ ٧قلم، ( دارند منطقی تضادِ  ضالل و هدایت قرآنی، کاربردهای در
 در إضـالل، اسـت، دین کارکردِ  هدایت، که آنجا از و نیستند اجتماع قابل ضاللت راهِ  با هدایت راهِ 

 هـای آمـوزه مقابـِل  در مضـامینی آن، شبیه و اندیشه و کتاب از اعم ضاّله عوامِل  و است دین مقابِل 
  .نمایند می مطرح دین بخِش  هدایت

در کتاِب مکاسـب محرمـه، از حفـظ  یدر کتب فقه یزو ن) ۶لقمان، (قطعًا حرام است  إضالل
 یستمختار، تعلم علوِم ضاّله، مطلقًا حرام ن یدگاهکتب ضالل و حرمت آن بحث شده است؛ بنابر د

 عـدِم  بـه اطمینـان یـا و نشود منجر إضالل به تعلم، راگ نیز و است جایز رّد، و نقد برای کم دستو 
  .اردند اشکالی است، مضل نوعاً  که علومی تعلم باشد، داشته وجود إضالل تحقق

 بـر إعانـه« ،»إضالل« ،»ضاللت مقدمه« ،»ضاللت« چون مفاهیمی میان که است ذکر شایان
 کبروی و مفصل بحث جای رسد می نظر به و دارد وجود هایی تفاوت »إضالل بر إعانه« و »ضاللت

 قاعـده این تطبیقات و مفاد مدرک، و تربیتی فقه قواعد از قاعده یک قامت در إضالل قاعده مورد در
 و اللـه سبیل صّد  ضالل، تعلیم حرام، به تسبیب اثم، بر إعانه جهل، به إغراء مانند مشابه قواعد نیز و

  .فراهم شود زمینه این در ای مقاله نگارش توفیق است امید و است خالی آن مانند
 نیـز اسـتدالل صـغرای مـورد در اسـت شایسـته اضالل، دانستِن  حرام و توضیحات این از پس

نوشـتار حاضـر گفتـه شـد، دسـتکم دو برداشـت از  یطـور کـه در ابتـدا همان. شود تبیین ای نکته
آمـوزش «) یلبـد(در عـرض  یبرداشت) الف: ارائه نمود توان می »یانآموزش درباره اد« یزتجو/یدها



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ٣۴

 

 یخیو آمـوزش تـار یبا هدف آموزش صلح و روادار( »ینآموزش د«در طوِل  یبرداشت) ب ؛»یند
  . که برداشت اول، مقصود نوشتار حاضر است یمو دانست) یاناد

 پاسـخ در امـا نـدارد؛ إضالل با همیشگی و عقلی مالزمۀ اول، برداشت شود گفته است ممکن
 قابـل نیز عرفی مالزمه ادعای حتی و دارد إضالل برای باالیی ظرفیِت  وزشی،آم چنین که گفت باید
 مـوارد اغلـب در »دیـن آمـوزش« بـدیِل  مثابـه به »ادیان درباره آموزش« صورت هر در. باشد دفاع

 در را مسـلمان متربـی رفتـار و عقاید ساختِن  گمراه قصِد  معلم که جایی مانند است إضالل موجِب 
 یـا و باشد نداشته فیمابین تناقضات یا و ادیان تکثر فهم برای ادراکی توان متربی یا و باشد داشته سر

 ... .و باشد متربی اسالمی باورهای ساختن مخدوش آموزشی، روند هدف

  .است حرام إضالل، باب از »انیاد درباره آموزش« و است تمام استدالل نیا آنکه خالصه
  
  افکنی شبهه حرمت. ۴ دلیل

 افکنـی شـبهه مصـداق را آموزشـی چنین ،»ادیان درباره آموزش« حرمت اثبات برای دیگر استدالل
حرمـت ( اسـتدالل کبرای اثبات برای ابتدا در. گیرد می نتیجه را آن حرمت طریق این از و خواند می

  : شود می ارائه مطالبی) افکنی شبهه
و ) ۴۴٣، ص١، ١۴١٢راغـب، ( یزدو چ ییزتم یرقابلمشابهت غ یعنیشبهه در لغت  .١ مطلب

 شـبهه تسـمیه وجـه روایتـی، در و اسـت) ۵٠۴ص، ١٣، ١۴٠۴ منظـور، ابـن(التبـاس  یبه معنا یا
َیِت  إّنما«:علیٌّ  اإلمامُ : است شده تشریح گونه این بَهۀ ُسمِّ  أولیـاُء  فأّمـا الَحقَّ  ُتشِبُه  ألّنها ُشبَهۀ الشُّ
ـالُل  فیهـا َفـُدعاؤُهم الّلـِه  أعـداُء  أّمـا و الُهـدی َسمُت  َدِلیُلُهم و الَیقیُن  فیها َفِضیاؤُهم الّلِه   َدلـیُلُهُم  و الضَّ

شده که اهل  یمرفتار دو جبهه حق و باطل ترس یت،روا یندر ا). ٨١، ص١۴١۴ یدرضی،س(» الَعمی
 بـه باطـل اهـل و کننـد مـی عبـور سالمت به مهلکه از آور هدایت های یلو دل یقینیحق با معارف 

 .خوانند فرامی آور ظالل و آفرین ظلمت محتواهای

 باطل کردن تزیین و حق لباس در باطل دادِن  گفت که شبهه نشان یدبا یگر،د یانیدر ب .٢ مطلب
 حـق، کتمـان در زیـرا دارد؛ تفـاوت) ١٨٧ عمـران، آل؛ ١٧۴ و ١۵٩بقره، ( »حق کتماِن « با و است

 و شـود مـی پنهان زیرکانه و نرم صورت به حقیقت شبهه، در اما شود؛ می داشته نگه مخفی حقیقت،
 .شود یحق ارائه م یجا به باطل

 تواند می و گیرد یقرار م یاریمتعلق افعال اخت یثشبهه و التباس حق و باطل، از دو ح .٣مطلب
 آنکـه دوم دارد؟ حکمی چه آن انتشار و خلق و شبهه ایجاد اینکه اول: گیرد قرار بررسی مورد فقه در
 نهی کریم قرآن در صراحت با شبهه ایجاد و باطل و حق التباس چیست؟ وظیفه شبهه با مواجهه در
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واْ «: آیات این مانند است؛ حرام و شده تُمُ تَكْ الْبَاطِلِ وَ قَّ بـِ واْ احلَْ بِسُ لْ الَ تَ ـونَ  وَ لَمُ عْ أَنـتُمْ تَ قَّ وَ بقـره، ( »احلَْ
ونَ «، )۴٢ بِسُ لْ َ تَ لَ الْكِتَابِ ملِ ا أَهْ ونَ احلْ ـالْ يَ تُمُ تَكْ الْبَاطِلِ وَ قَّ بـِ ـونَ ـَحَ لَمُ عْ أَنتُمْ تَ  از) ٧١عمـران،  آل( »قَّ وَ
 از را شـبهه ایجـاد و باطـل و حـق التبـاس کـریم قرآن که است این آفرینی شبهه حرمت قرائن دیگر

 سـقوط عوامل از نفس هوای و دنیا کناردر ( شیطان کارهای از یکی. است برشمرده شیطان کارهای
 زشت اعمال تزیین: مانند دارد راهبرد چند وسوسه برای شیطان). ٢٠اعراف، ( است وسوسه) انسان

 قـرآن). ٢۶٨بقره، ( ترساندن و) ١٢٠نساء، ( دروغ وعده دادن، )٢۴ نمل،؛ ۴٣ انعام،؛ ۶٣نحل، (
 نیـز تسـویل). ٢۵محمـد، ( نمایـد می معرفی وی از پیروی و شیطان تسویل معلول را ارتداد کریم

 برای چیزی تحسین و تزیین« معنای به زیرا دارد؛ باطل و حق التباس و شبهه ایجاد با مشابه معنایی
، ١۴٠۴ منظـور، ؛ ابـن٢٩۶، ص٧ج، ١۴٠٩ یدی،فراه(است ] یباناز یزدادِن چ  زیباجلوهو [ »انجام
 از کـه طلبـد مـی را تـری مجـال واسـع ینـهزم یندر ا یمتعدد قرآن یممفاه یبررس). ٣۵٠، ص١١ج

 التبـاس و شـبهه ایجاد حکم و مفهوم اثبات برای میزان، همین به و است خارج نوشتار این حوصله
 .شود می بسنده باطل و حق

عالوه بر حکم عقل به توقف و حـذر  یمتعدد یاتروا یزدر مورد مواجهه با شبهات ن .۴ مطلب
 آنها تکثر ولی ندارند همراه به معتبر سند روایت این اکثر هرچند. اند نموده یهاز مواضع شبهات توص

 یگـرد یو در برخ 1شده داده فرمان حذر به امر، صیغه با روایات از درشماری. است بخش اطمینان
و  3شـده داده دسـتور مشتبه و مشکوک کردِن  رها و توقف به دیگر، ای طائفه و2شده یداز توقف تمج

افکار و اعمال بـه سـه  یمبا تقس یگر،د یشمار 4است شده نهی شبهات در وقوع از دیگر ای در دسته
روشـن  5.انـد داده دسـتور االقـدام عـدم و شبهات ترک به مشتبه، امور و الغّی  بّین و الُرشد ّیندسته ب

 که شبهه از تر جزیی معنایی که شود یوقوف و ترک و حذر، روشن م ینهبه قر یاتروا یناست که در ا
 عبـارت بـه. کـار یـک بودن الحرمه مشکوک از است عبارت آن و است مراد گفتیم پیشین سطور در

  .غیرحرمت و حرمت بین عملی یا و باطل و حق به فکری بودن مشتبه یعنی شبهه دیگر
                                                           

َقی  َمِن   َقاَل . 1 ُبَهاِت   اتَّ  ِلدِ   الشُّ
َ
ـبَهَة؛ فإّنهـا ُوِضـَعت ِللِفتَنـِة )١٧٣، ص٢٧ ، ج١۴٠٩ ی،حرعـامل( یِنـهِ َفَقِد اْسَتْبَرأ ؛ ِاحـَذُروا الشُّ

بَهَة و اشِتماَلها علی ُلبَسِتها ؛ فـإنَّ الِفتَنـَة  −یةَ ِمن کتاٍب َلُه إلی معاو − ؛ عن)۴٨، ص٧۴ج، ١۴٠٣ ی،مجلس( َفاحَذِر الشُّ
 ).۴۵۶، ص۶۵، نامه ١۴١۴ یدرضی،س(و أغَشِت األبصاَر ُظلَمُتها  یَبها،طاَلما أغَدَفت َجالبِ 

بَهِة َخ : اإلماُم الباقر: مانند. 2  یثاَحد َیِتَک ِمن ِروا یٌر لم َترِوه َخ  یثاالَهَلَکِة، و َترُکَک َحد یِمن اِالقِتحاِم ف یٌر الُوقوُف ِعنَد الشُّ
وفِ )۵٠، ص١، ١۴٠٧ ینــی،کل(َلــم ُتحِصــِه  ال َوَرَع : ؛ عنــه)٨٣، ص١۴٠٧ ی،حرانــ( یــَرِة الُوُقــوُف ِعنــَد الَح  یــِق ؛ ِمــَن التَّ

بَهِة   ).۴٨٨، ص١۴١۴ یدرضی،س(کالُوقوِف ِعنَد الشُّ
 ).٨١٨، ص١۴١٠ ی،آمد( َیِریُبَک إلی ما ال  َیِریُبَک َدْع ما : الّلهِ  رسوُل : مانند. 3
َهواِت؛ فإّنُهما  یو الُوقوَع ف ّیاَک إ: عنه.4 ُبهاِت و الَوُلوَع ِبالشَّ  ِمَن اآلثـاِم  یرٍ الَحراِم و ُرُکوِب َکث یإلی الُوُقوِع ف َیقتاداِنَک الشُّ

 ).١٧٢، ص١۴١٠ ی،آمد(
ٌن أمٌر بَ : إّنما اُالموُر ثالثةٌ : اإلماُم الّصادُق : مانند. 5 َبُع،ُرشُدُه فَ  یِّ ٌن و أمٌر بَ  ُیتَّ هُ َغ  یِّ ِعلُمُه إلی الّلِه و  ُیَردُّ و أمٌر ُمشِکٌل  ُیجَتَنُب،فَ  یُّ

ٌن َحالٌل بَ : إلی رسوِلِه، قاَل رسوُل الّلهِ  ٌن،و َحراٌم بَ  یِّ مـاِت، و  یَن و ُشُبهاٌت بَ  یِّ ُبهاِت َنجـا ِمـَن الُمَحرَّ ذلَک، َفَمن َتَرَک الشُّ
ماِت و َهَلَک ِمن ح ُبهاِت ارَتَکَب الُمَحرَّ  ).۶٨ص ،١، ج١۴٠٧ ینی،کل( َیعَلُم ال  یُث َمن أَخَذ ِبالشُّ
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 مـن خیـر ةالشبه عند الوقوف«: است گونه یندر فقه ا یجمصطلح را ینکهذکر ا یانشا .۵ مطلب
 شـک کـاری بـودن حـرام به نسبت مکلف وقتی امتثال، و عمل مقام در یعنی » ةالهلک فی االقتحام
 خاصـی زِن  بـا ازدواج کـه کند شک اینکه مانند است؛ داشتن نگه دست و توقف اش وظیفه داشت،
طـور  همـان). ٣١٢ص، ١۴٢١مصطفوی، ( است واجب توقف صورت، این در خیر؟ یا است حرام

کـه  یبـر توقـف در موضـوعات یقاعده، حکـم عقـل اسـت مبنـ یناز مستندات ا یکیکه گفته شده 
 علـم وجـود« مـواردِ  در حکـم ایـن بنابراین. دهد می دستور فحص به عقل و است الحرمه مشکوک
 را قاعـده ایـن روایـات، قرینـه بـه محققان از برخی. است »فحص از پیش« و »حرمت به اجمالی
 یهیاختصـاص تـوج یـن؛ اما ا)٣١٣همان، ( اند دانسته فروج و دماء مانند مهم موضوعاِت  مختِص 
 و اسـت مطلـق حنظله روایت اما است؛ فروج و دماء مورد در 1مسعده یحههرچند صح یراندارد؛ ز

 قـدرمتیقن عندالشـک، هرچنـد. اسـت مطلـق) شـد نقـل پیشـین سطور درکه ( علوی روایات نیز
  :شود می مطرح نکاتی رو، پیش استدالل بررسی مقام در .است مهم موضوعات
 تردید ایجادو ( افکنی شبهه ادله از شماری) الف: داشت یدر پ یجهدو نت یکبرو  یبررس .١ نکته

 داننـد؛ مـی ممنوع را) غیرحرام و حرام و باطل و حق التباس واسطه به دیگری عمِل  و فکر در شک و
. اند گفته سخن شبهات در وقوع عدِم  و داشتن نگه از ادله از وجوب توقف و دست  یگرد یشمار) ب

 بـه نـاظر دوم نتیجـه و اسـت مربیـان اقـدامات به ناظر اول نتیجه تربیت، و تعلیم مباحث با متناظر
  .متربیان اقدامات
 برخـی ،»محتمـل ضـرر دفـع« قاعـده و »عندالشبهات وقوف« قاعده تفاوت مورد در .٢ نکته

مـوارد قاعـده  یقینقدر مت) است و ب) فحص یعنی( ضرر دفع برای مقدمه توقف) الف که اند گفته
در مورد دماء و فروج است؛ اما قاعده وجوب دفع ضرر از لحـاظ معنـا و  یهوقوف، شبهات موضوع

بر اختصـاص  یلیطور که گفته شد دل اما همان). ٣١۴، ص١، ج١۴٠٧ ینی،کل( است تر موارد، عام
همان وجوب دفـع  یشحکم عقل مطلق است و مبنا یراز یم؛قاعده توقف به موضوعات خاص ندار

قاعـده  یتدر ضـمن مقـدم. اطالق دارنـد یزن یعلو یاتحنظله و روا یتضرر محتمل است و روا
عقـل  یادینگفت دفع ضرر حکم بن توان یم یراقاعده دفع ضرر هم قابل خدشه است؛ ز یوقوف برا
 و االرتکـاب عدم و کشیدن دست و توقف دیگری از ُطُرق دفع آن، فحص است و آن  یکیاست که 

  ... .و احتیاط هم سوم راه
                                                           

ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم . 1
َ
ِد ْبِن أ ِبيَّ ص َقاَل   ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ نَّ النَّ

َ
َیاٍد َعْن َجْعَفٍر َعْن آَباِئِه ع أ َال : َعْن َمْسَعَدَة ْبِن ِز

َکاِح   ُتَجاِمُعوا ِفي ْبَهِة   َعَلی  النِّ بْ (الشُّ ْشـَبَه ) َهةِ َو ِقُفوا ِعْنَد الشُّ
َ
َها َلـَك َمْحـَرٌم َو َمـا أ نَّ

َ
َك َقْد َرَضْعَت ِمْن َلَبِنَها َو أ نَّ

َ
َیُقوُل ِإَذا َبَلَغَك أ

ْبَهِة َخْیٌر ِمَن اِالْقِتَحاِم ِفي اْلَهَلَکِة   .)٢۵٩ص ،٢٠ج ،١۴١٩ ،یحرعامل(َذِلَك َفِإنَّ اْلُوُقوَف ِعْنَد الشُّ
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 »اثـم بـر إعانـه« قاعـده یـا و »إضـالل« قاعـده و »افکنی شبهه«نسبت و تفاوت قاعده  .٣ نکته
فعـل  یبـرا یو اراد یو عـاطف یمقدمات شناخت یدارتکاب حرام است و تمه  مقدمه شبهه چیست؟

توجه داشـت کـه وقـوع در  یداز اقسام آن است؛ اما با یکیشبهه  یجاددارد که ا یحراِم مباشر اقسام
 یوقـوع بـر سـر دوراهـ یـاحرام باشد و  یمخاطب و مترب یبرا یستشبهه و تردد در باورها معلوم ن

 بودِن  حرام و اثم بر که اثم، بر اعانه قاعده برخالف! نیست حرام و اثم نیز الحرمه انجام کار مشکوک
طـور  همـان. دارد اشاره دیگر فرایندی به افکنی شبهه قاعده صورت، هر در. دارد صراحت ُمعان کارِ 

در مخاطـب و  یکه گمراه(کالن  یباورها و رفتارها در سطح ییرِ که قاعده إضالل مشعر به تحقِق تغ
 مقدمـه افکنـی شـبهه و نیسـت گونـه این »افکنی شبهه« قاعده ولی دارد؛ إشعار) یدصدق نما یمترب

  .هم ندارد همیشگی ای مالزمه البته و است ضاللت تحقق
 ادیـان آموزش کالس در معلم تدریس روش به »افکنی حرمت شبهه«تمسک به قاعده  .۴ نکته
 انتخاب در متربی که نماید مخلوط را باطل و حق ای گونه به نباید معلم که صورت این به دارد توجه

 رویکـرد و »ادیـان دربـاره آمـوزش« ایـده شناختِی  دین مبنای نکته، همین از. افتد تردید به حقیقت
 میـان بـه سخن باطل و حق از اسالمی تربیت در. شود می آشکار اسالمی تربیت در »دین آموزش«

 ایـده اما نماید؛ منتقل متربی به حق لباِس  در را باطل آموزشی محتواهای نباید مربی اینکه و آید می
 رویکردهـای در اسـت؛ مبتنی معرفتی پلورالیزم حتی و دینی پلورالیزم بر که »ادیان درباره آموزش«

 ولـی کند؛ می دفاع »ادیان درباره آموزش« از نجات، پلورالیزم و اجتماعی پلورالیزم شعارِ  با متعادل
  .نماید می غفلت) ینیو د یمعرفت یزمپلورال( خود شناختی معرفت مبنای از

مشـمول قاعـده مـورد  ی،علمـ یروشن است که طرح شبهات با هدف پاسـخ و بررسـ .۵ نکته
و نه ( ینآموزش د یِل در ذ یاست و طرح یزهدف باشد، جا ینبا ا یان،و اگر آموزش اد یستبحث ن

  .خواهد شد یتلق) آن یلبد
قاعده  یبرا» اسالم/ ینآموزش د یلبه مثابه بد یانآموزش درباره اد« یِت در مورد مصداق .۶ نکته

 بـا ای عقلیـه مالزمـه »ادیـان دیگـر آمـوزش« ِصرِف  هرچند که دانست باید »افکنی حرمت شبهه«
 محتواهـای بـر کامـل تسلط با معلم که نمود تصور را کالسی توان می که چرا ندارد؛ »افکنی شبهه«

 امـا نمایـد؛ منتقـل را مطالب دهد، جلوه حقیقت لباس در را باطل بخواهد آنکه بدون ادیان، دیگر
 نظـر از باشد، متربیان شناختی و تحولی تراز مالحظات بدون وقتی »ادیان دیگر آموزش« حتی اوالً 

 دیگـر آمـوزش« حاضـر نوشتار موضوع اساساً  اینکه ثانیاً  نماید؛ می جلوه تر قوی مالزمه این عرف،
ــاره آمــوزش« از اســت عبــارت موضــوع بلکــه نیســت؛ »ادیــان ــان درب  چنــین مصــداقیِت  و »ادی
 منجـر متربـی بـرای باطـل و حق التباس به که چرا است؛ واضح »افکنی شبهه« یبرا یزیتجو/ایده
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 شناسـی معرفـت و شـناختی دیـن مبنـای اساساً  شد، گفت قبل های طور که در نکته همان و شود می
  . است ینیو د یمعرفت یزمپلورال یزی،تجو ینچن

 و حرمت به اجمالی علم که جایی در اصولی های یتئور یآنکه مقتضا یگرنکته مهم د .٧ نکته
. فحــص از اســت عبــارت شــبهات، در توقــف از غیــر دارد، وجــود جــایی در حقیقــت وجــود یــا

 و حذری و منعی رویکردِ  از اسالمی تربیت که گرفت را نتیجه این باال مطالب از نباید اساس، براین
 انقـالب بـه توجـه بـا معاصـر جهان در که صورتی در نماید؛ می دفاع ای قرنطینه روِش  اصطالح به

چرا . ُمحال است  شبیه یا و ُمحال سازی قرنطینه ارتباطی، های تکنولوژی روز روزبه رشد و اطالعات
بـه حرمـت وجـود  یکه علم اجمـال ییتوقف عندالشبهات، در جا ِی گفت مقتضا یدکه در پاسخ با

 یقـتکشف حق یوجو برا جست و مطالعه از اسالمی تربیت اساس، ینبرا. دارد، لزوم فحص است
بـه وجـود  یاجمـال  علـم کـه مادامی البته نماید؛ می دفاع ها یشهو مکاتب و اند یاناد یگردر د یحت
  . در آن مکاتب وجود داشته باشد یقتحق

 »افکنی شبهه« مصداِق » اسالم/دین آموزش« بدیل مثابه به »ادیان درباره آموزش« آنکه خالصه
  .حرام و است) ضاللت موجبو (

  
  سبیل نفی. ۵ دلیل

 جهـت ایـن از و کفار تسلط موجب ،»ادیان درباره آموزش«: شود می تقریر گونه این دیگر استدالل
  . باشد می حرام
  . شود می تبیین استدالل کبرای ابتدا در

، ١ ج، ١۴١٩ ی،بجنـورد: ک.ر(اسـت  یاز قواعد مشهور در فقـه اسـالم یکی یلسب ینف قاعده
 ترین مهم. نماید می تنظیم را کفار با مسلمانان روابط که) ٢٣٣ص، ١۴١۶لنکرانی، فاضل؛ ١٨٨ص

لَـن ...«: فرمایـد مـی کـه اسـت نساء سوره ١۴١ کریمه قاعده این مستند ـلَ وَ ْعَ ـافِرِ  جيَ ـىلَ  ينَ اهللاُ لِلْكَ عَ
نِنيَ ـُاملْ  مِ بِيالً  ؤْ  آیه. شمارد می حرام و کند می نفی تشریعاً  را مسلمانان بر کفار سطله هرگونه آیه این. »سَ

 معنـای بـه را آیـه این در والیت اگر و نماید می نهی را کفار والیِت  پذیرِش  نیز عمران آل سوره هشتم
 بـا داخلیـه قرائن با و نماید می افاده را مضمون همین بدانیم) محبت ابراز و دوستی نهو ( سرپرستی
 .نماید می داللت کفار سلطه پذیرش حرمت بر صراحت

 معـامالت و اقتصـادی مباحـث بـه بیشـتر بحـث، فراخور به قاعده این اسالمی فقه در هرچند
 شامل را فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، سیطرۀ نوع هر آیات، اطالِق  اما است؛ شده تطبیق
 شود می شامل نیز را آموزشی و تربیتی روابط در کفار سرپرستِی  و تفوق سیطره، آن اطالق و شود می
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 و دانـش کـه حاضر عصر در که دانیم می. گیرد برمی در نیز را متربی و مربی و شاگر و معلم روابط و
در تـوازن  یو حتـ یافتـه یـادیز یاقتصـاد  ارزش آموزشی، محتواهای و کتب آن تبع به و اطالعات

 بـر کفـار ای اندیشـه و علمی تفوِق  و مرجعیت و است آفرین نقش المللی بین های قدرت، در عرصه
  .خواهد بود کریمه این شموِل  دایره در قطعاً  مسلمین جامعه
 تربیتـی مباحث بر سبیل نفی قاعده تطبیق به که فقه از مواضعی از برخی به اختصار به ادامه در
  :شود می اشاره شده، توجه

 یجسـمان یـتدر ترب یـژهو بـه و تربیـت در مهم مباحث از یکی عنوان به اطفال حضانت بحث
 یـدحاضنه با یانکته مورد اجماع است که اگر کودک مسلمان است، حاضن  ینا یعهدر فقه ش. است

دارد و بـرعکس  یـتحضـانت اولو یمسلمان باشد و اگر مادر کافره و پدر مسلمان باشد، پـدر بـرا
 ی،نجفـ(بر مسلمان ندارد  یتی؛ چرا که کافر، وال)٣۴٢، ص١ج، ١۴٢٩ یگران،و د یانصار: ک.ر(

 مسـلماِن  کـودِک  یابنـدهِ  و ملـتقط اگـر اند گفته یهاناز فق یرخب ینهمچن). ٢٩۴، ص٣١ج، ١۴٠۴
 غیـر کـه چـرا باشـد؛ مسـلمان بایـد بگیـرد عهده بر را کودک تربیت و خضانت بخواهد سرراهی،
 داشـت خواهـد وی اعتقـادی و دینـی تربیـت در زیـادی تربیتـی هـای آسیب مربی، بودن مسلمان

  ).١٠٧، ص۴ج ، ١۴٠۴ مقداد، فاضل(
 اعطـای و مسـلمان کودکـان بر کافران دادن قرار قّیم قاعده، این براساس معاصر فقیهان از یکی
 موقوف بیمارستاِن  نیز و) یرآنو غ ینید( مدارس تولِی  سپردِن  نیز و دانسته جایز غیر را آنان به والیت
، ١۴١۶ لنکرانـی، فاضـل( اسـت شـمرده غیرجـایز قاعـده، ایـن براسـاس کفار به را مسلمانان برای
  ). ٢۵١ص

معلـِم  یسـتن یزجـا: نگارد می چنین غیرمسلمانان با تعامل در مذهب مالکی فقیهان از قابسی،
 یـزن. یـاموزدخود را به آنهـا ب یدممکن است عقا یراکودکان مسلمان را آموزش دهد؛ ز یرمسلمان،غ

 یالبتـه قابسـ. آموزش دهد −را کریم قرآن ویژه به− یرمسلمانمعلم مسلمان به کودکان غ یستروا ن
  ).١٢٠ص، ١٩٨۶ ی،قابس(کفار برشمرده است  یحکم را حرمت لمس قرآن برا ینمستند ا

 ایـن آیـا که است این ماند می باقی »سبیل نفی« قاعده مفهومی قلمرو در همچنان که ای مسئله
 شـریفه آیـه ظـاهر خیر؟ یا شود می شامل نیز را مجوسیان و یهودیان و مسیحیان و کتاب اهل قاعده
 قرینـه به کسی اگر حتی و شود یم یاورند،ن یمانا خاتم پیامبر به که آنان همه شامل و است کفار

 اهـل شـامل لفظـاً  کـه شود مدعی قرآن در مشابه واژگان دیگر و کتاب اهل و کفار واژه کاربردهای
 را عـزت کـریم، قـرآن کـه چـرا شـود؛ مـی شـامل مناطـاً  کـه گفـت باید پاسخ در شود، نمی کتاب

 تفـوِق  و سـیطره و) ١٠ فـاطر،؛ ٨منـافقون، ( دانـد یو مؤمنان مـ خاتم پیامبر و خدا مخصوص
  .نیست جایز مناطاً  مسلمانان بر هم مجوسیان و یهودیان و مسیحیان
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  : استدالل ذکر چند نکته الزم است یصغرا یمقام بررس در
 یبـرا یـانقد و دفاع از اسالم و  یرا برا »یاناد یگرآموزش د«روشن است که اگر معلم  .١ نکته

گاه یشافزا  ماننـد) اجتمـاعی تربیـتدر ( تربیتی مثبت اهداف دیگر و فرهنگی و اجتماعی های یآ
 تلقـی مسـلمان متربیـان بر کفار سلطه موجِب  است ممکن دهد، آموزش رواداری و صلح آموزش
 یـنمقاله گفته شد، مقصـود ا یدر ابتداطور که  همان »ادیان درباره آموزش« از برداشت این. نشود

  .یستنوشتار ن
 یبـرا یلیبه مثابه بـد یانآموزش درباره اد«که ) ١٣٩۵ ی،موسو(باور است  ینراقم بر ا .٢ نکته
 هـای یـدها یقمصـاد یناست و از بـارزتر یتیترب یزماز وجوه و نشانگان سکوالر یکی »ینآموزش د

 نفی را ادیان دیگر ایمان و اند لیبرال دیِن  به مؤمن خود که− یبرالیستیجوابع ل یهو مورد توص یواردات
  . اند یتترب یزاسیونکه درصدد مدرن −کنند می

 نمـود، بیشـتری دقت توان می شود می آموزشی و تربیتی سلطه موجب که آنچه مورد در .٣ نکته
 رسـد مـی نظـر بـه شـود؟ مـی سـلطه موجـب آموزشـی برنامه و کالس در چیزی چه اینکه بر مبنی

 سـلطه مفهوم تحقق در آموزشی متن و درسی و آموزشی برنامه، )یرمسلمانغ( معلِم  چون عناصری
 درسـی برنامـه حتـی یا و ادیان دیگر مقدس متون از آموزشی متن است ممکن یعنی. هستند دخیل
 این معلم رویکرد یا و باشد مسلمان معلم، اگر اما باشد؛ ادیان دیگر مقدس اماکن در حضور شامِل 
! نشـود محقق سلطه است ممکن دهد، آموزش »اسالمی تربیت« پارادایِم  در را ادیان دیگر که باشد
 سـلطه بـرای زیادی ظرفیت »ادیان دیگر آموزش« طرِح  عملیاتی و اجرایی های سیاست آنکه نتیجه
 در سـخن ایـن. دارد درسـی متن و آموزشی و درسی برنامه معلم، حیِث  از مسلمان متربیان بر کفار
  . است تر واضح» اسالم/دین آموزش بدیل مثابه به ادیان درباره آموزش« ایده مورد

مـتن « یـِت از اقتـدار و مرجع »یو درسـ یبرنامـه آموزشـ«و اقتدار  یتعالوه بر مرجع .۴ نکته
 تسـلط و معلـم اقتـدار و مرجعیـت رسد یبه نظر م. یمسخن گفت یتو ترب یمتعل یدر فضا »یدرس

 متربیان به »ادیان آموزش« تدریِس  سپردِن  صورت، این در. است بیشتر مذکور عنصر دو از آموزگار
 از برخـی. اسـت مسـلمان بـر کـافر سـلطه بـرای بارزی بسیار نمونه غیرمسلمان معلِم  به مسلمان،
 جانبدارانـه، غیـر آمـوزش و طرفـی بـی روِش  اجراِی  با که اند گفته »ادیان درباره آموزش« طرفداران

 خواهـد حـداقل به را ها آسیب و باشد داشته برعهده را ادیان آموزش توان می هم کیش هم غیر معلِم 
 شـناختی روان و عاطفی لحاظ به خالص طرفی بی اند، داده پاسخ مخالفان که گونه همان اما رساند؛

 عـاطفی و علمـی شـرایط بـا معلمـان همـه توان از ادیان، همه یکسان تدریس در عدالت رعایت و
  ).١٣٩۵ موسوی،: ک.ر( است خارج شان، مختلف
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 بارزترین از »اسالم/ دین آموزش« برای بدیلی مثابه به »ادیان درباره آموزش« ایده آنکه خالصه
  .مسلمان است و حرام متربیان بر کفار آموزشی و فکری سلطۀ مصادیِق 

  
  حرام سنن تسنین حرمت. ۶ دلیل
 قاعده نمود، برداشت روایات از »ادیان درباره آموزش« ممنوعیت برای توان می که عناوینی دیگر از
 ایـن بـه اسـتدالل تقریـر و اسـت »سیئه سنن تسنین مرجوحیِت « و »حسنه سنن تسنیِن  مطلوبیِت «

  :صورت است
 دیگـر از مناسکی و رسوم و آداب تسنیِن  و سازی فرهنگ و احیاء موجب »ادیان درباره آموزش«
نامطلوب  سیئه سنن ترویج و تسنین باب از و نیست قبول مورد اسالمی فرهنگ در که شود می ادیان
  .است
  :شود می نقل آن مستندات کبرا، تبیین برای ابتدا در

ْحَمُد ] یجعف یلاسماع یتروا[
َ
ِد  ْبُن  أ  َعـْن  َمْحُبـوٍب  اْبـِن  َعـِن  اْلَمَحاِسـِن  ِفـی اْلَبْرِقـیُّ  َخاِلـٍد  ْبِن  ُمَحمَّ

َبا َسِمْعُت  َقاَل  اْلُجْعِفیِّ  ِإْسَماِعیَل 
َ
ِبَع  َعْدٍل  ةِبُسنَّ  اْسَتنَّ  َمِن  َیُقوُل  ع َجْعَفٍر  أ ْجُر  َلُه  َکاَن  َفاتُّ

َ
 ِمـْن  ِبَها َعِمَل  َمْن  أ

ْن  َغْیِر 
َ
ُجوِرِهْم  ِمْن  َیْنَتِقَص  أ

ُ
ِبَع  َجْورٍ  ةُسنَّ  اْسَتنَّ  َمِن  َو  ٌء  َشْی  أ  َغْیـِر  ِمْن   ِبِه  َعِمَل  َمْن  ِوْزرِ  ِمْثُل  َعَلْیِه  َکاَن  َفاتُّ

ْن 
َ
ْوَزاِرِهْم  ِمْن  َیْنَتِقَص  أ

َ
  ).١٧۵، ص١۶ج، ١۴٠٩ ی،حرعامل( ٌء؛ َشْی  أ

 در کـه اسـت کرده نقل نیز −معتبر و تصحیح قابل سند با− یدر امال یدرا مرحوم مف یتروا این
  : شود می نقل ادامه
ْیُخ ] یدمف یخمعتبره ش[ َماِلیِه، ِفی اْلُمِفیُد  الشَّ

َ
ْحَمَد  َعْن  أ

َ
ِد  ْبِن  أ ِبیـِه   َعـْن  اْلَوِلیـِد  ْبـِن  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
 أ

ِد  َعْن  ارِ  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَّ فَّ اِس  َعِن  الصَّ َیاَر  ْبِن  َعِلیِّ  َعْن  َمْعُروٍف  ْبِن  اْلَعبَّ ْحَمَد  َعْن  َمْهِز
َ
ٍد  ْبِن  أ ـادِ  َعْن  ُمَحمَّ  َحمَّ

َبا َسِمْعُت  َل َقا اْلُجْعِفیِّ  ِإْسَماِعیَل  َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن 
َ
ِبَع   َعْدٍل  ةُسنَّ   َسَن   َمْن : َیُقوُل  ع َجْعَفٍر  أ  ِمْثـُل  َلـُه  َکـاَن  َفـاتُّ

ْجِر 
َ
ْن  َغْیِر  ِمْن  ِبَها َعِمَل  َمْن  أ

َ
ُجوِرِهْم  ِمْن  َیْنُقَص  أ

ُ
ِبَع  َجْورٍ  ةِبُسنَّ  اْسَتنَّ  َمِن  َو  ٌء  َشْی  أ  ِوْزرِ ]  ِمْثـُل َلـُه [ َکاَن  َفاتُّ

ْن  َغْیِر  ِمْن  ِبَها َعِمَل  َمْن 
َ
ْوَزاِرِهْم  ِمْن  َیْنُقَص  أ

َ
، ١۴١٣ یـد،؛ مف٢٢٨، ص١٢ ، ج١۴٠٨نـوری، ( ء؛ َشـْی  أ

  ).١٩١ص
َثنِ ] قداح یمونم یتروا[ َثنِ  یَحدَّ ِل َقاَل َحدَّ ُد ْبُن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ ِه ْبُن َجْعَفٍر اْلِحْم  یُمَحمَّ  َیـِریُّ َعْبُد اللَّ

ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن ُمَعاِو  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
بِ  ْیُموٍن َعْن َم  ةیَ َعْن أ

َ
اِح َعْن أ  : َجْعَفـٍر ع َقـاَل  یاْلَقدَّ

َ
َمـاأ  یُّ

ِه   َعْبٍد ِمْن  ْجِر َمْن َعِمَل ِبَذِلَک ِمْن َغ  ةَسنَّ ُسنَّ   ِعَباِد اللَّ
َ
ْجٌر ِمْثُل أ

َ
  ْیِر ُهًدی َکاَن َلُه أ

َ
ُجـوِرِهْم  َیـْنُقَص ْن أ

ُ
ِمـْن أ

  ٌء  ْی َش 
َ
َماَو أ ِه   َعْبٍد ِمْن  یُّ ْن  ْیِر ِمْثُل ِوْزِر َمْن َفَعَل َذِلَک ِمْن َغ  ْیِه َضَالٍل َکاَن َعلَ  ةَسنَّ ُسنَّ   ِعَباِد اللَّ

َ
ِمـْن  َیْنُقَص أ

ْوَزاِرِهْم َش 
َ
  ).١٧۴، ص١۶ ، ج١۴٠٩؛ حرعاملی، ١٣٢، ص١۴٠۶صدوق، ( ٌء؛ ْی أ
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  .دارد وجود بحث چند روایات، این مدلول در
. دارد وجود دو هر مفید شیخ معتبره در و سّن  و استّن : دارد وجود تعبیر دو روایات این در) الف

 فـراز در اینکـه قرینـه به و هستند واحدی روایت مفید، شیخ معتبره و اسماعیل روایت اینکه قرینه به
 »اسـتّن  من« باید) سّن من ( مفید شیخ معتبره اول فراز ظاهراً  شده، استفاده »استّن  من« تعبیرِ  از دوم
 تأسـیس معنـای بـه) سـّن ( مجـرد معنای ظاهراً  مفید، شیخ معتبره در تعابیر تفاوت فرض بر. باشد
، ١٣ ج، ١۴٠۴ منظور، ابن(موجود  یاز سنت یتو تبع یرویپ یبه معنا 1إستنان و است روش و طریقه
 شـیوع زیـرا کنـد؛ نمـی ایجـاد روایات معنای در تغییری چندان معنایی، تفاوت این البته) ٢٢٣ص
ِبَع ( جامعه در آن یافتن  بیـان مقـاِم  در روایـت این اساساً . مدنظر و است روایات این در مشترک) َفاتُّ
 تـرویج جامعـه در و احیـاء یـا ایجـاد را سنتی که کسی برای پیروان، ثواب و گناه که است نکته این
  .شود می نگاشته نیز کند می

 در شـده یـاءاح/ایجاد روش و طریقه شیوع است ممکن که است این »فاتبع« در دیگر نکته) ب
 ثواب روایات، این مطابق ولی نباشد؛ سنت گذار پایه و فرد اولین مدیریت تحت یا و مقصود جامعه

 یـا و گـذار پایـه شـخص اعماِل  کارنامه در سیئه، و حسنه سنت به کنندگان عمل و پیروان معصیت و
  .شود می ثبت کننده احیاء
 تقابـل قداح میمون روایت در و جور و عدل سنت تقابل اسماعیل، روایت و مفید معتبره در) ج
 یـاو ( روند یشمار م به ضاللت و هدایت از مصداقی جور و عدل و است آمده ضالل و هدی سنت
  .است واحد معنا صورت، هر در). نمود تفسیر برعکس توان می

 و حـرام هـای سـنت تـرویج و تأسـیس حرمـِت : از اسـت عبارت روایات این نهایی مدلول) د
  .در جامعه آفرین ضالل
 تـوان مـی اللـه یقواعد مانند اضالل و بدعت و افتـراء علـ یگرقاعده با د یندر باب تفاوت ا) ـه
 مـورد در بیشـتر قاعده این و بوده ضاله و باطل معارف ترویج مورد در بیشتر مذکور قواعد که گفت
  .شود می فهمیده سنت لغوی معنای از گونه آن است؛ رفتاری هنجارهای و رسوم و آداب و ها سنت
 سـنت گـذاری پایـه از جـدا معصـیتی تابعان عمِل  که شود می روشن روایات این در دقت با) و
) حـرام( نامطلوب فرهنگ ترویِج  و احیاء و گذاری پایه حرمِت  دیگر، عبارت به. است باطل و ضاله

 عمـِل  در مباشران، اعمال کارنامه در ثبت بر عالوه پیروان، عمِل  که شده گفته و شده گرفته مفروض
  .شود می درج نیز گذار سنت
 در کـم دسـت که گفت باید »ادیان درباره آموزش« بر استدالل کبرای تطبیق و صغروی منظر از

                                                           
ِتِه فاالْ  یالّلُهَمّ َفَاِعّنا َعلَ . 1  ).هیاز صلوات شعبان یفراز( هِ یْسِتناِن ِبُسَنّ
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 میـاِن  از) حـرام( اسـالم نـزد نامطلوب رسوم و آداب و ها سنت ترویج و احیاء به طرح این مواردی،
 عمـِل  و پیـروی از نظـر صـرف و شـود می منجر آسمانی غیر و آسمانی ادیان های فرهنگ و ها سنت

  .حرام است تسنین، روایات مطابق گذاری پایه و احیاء همین ها، سنت این از متربیان
 و باطـل هـای سـنت تـرویج و احیـاء گذاری، پایه ازحیِث  »ادیان درباره آموزش« آنکه، خالصه
  .است حرام اسالم، نزد نامطلوب

  
  »بیت اهل غیر از مأخوذ« و »غیرنافع« علم تعلیم. ٧ دلیل

کید) »ادیان دربارهآموزش «( ای ایده چنین آموزشی محتوای مرجوحیِت  بر دیگر استدالل  کند می تأ
: است گونه این آن تقریر. شمارد می حرام و مرجوح را آموزشی محتوای چنین تعلیم جهت، این از و
 حرام و مرجوح نیز) »ادیان درباره آموزش«(=  آن تعلیم و است حرام و مرجوح »ادیان درباره تعلم«

  .باشد می
 »غیرنافع علم« تعّلِم  اختصار رعایت برای و است تعلیم حکم و تعّلم حکم شامل استدالل این

 سـپس و تعّلـم حکم ابتدا در. است داده جای خود در هم با را »یتب اهل غیر از مأخوذ علم« و
  .شود می بررسی نکته چند ضمن در تعلیم حکم

 میـان روایـات، و آیات منظر از آنکه توضیح. دارد کراهت کبرویاً  »غیرنافع علوم تعلم« .١ نکته
 آیـه براسـاس. است شده تبیین گذاری ارزش برای معیارهایی و دارد وجود بندی رتبه ها دانش و علوم
 علـم« بـه روایـات از شـماری در. اسـت شـده ترغیب شان بهترین اّتباع و اقوال استماع به زمر، ١٨
از  یگـرد یو در برخـ 2مـذمت شـده یرنـافع،از علِم ضاّر و غ یگرد یدر شمار 1شده؛ ترغیب »نافع
) السنداند ضعیف عموماً که ( فوق روایات و آیات از یک  یچاز ه 3.نام برده شد» علم نافع« یِق مصاد
 عقـل حکـم. اسـت برداشت قابل غیرنافع علم تعلم کراهت نهایت در و شود نمی برداشت حرمت

 تأییـد را حکـم ایـن نیـز منفعـت جلـب) ضـرورت نـهو ( رجحان و محتمل ضرر دفع ضرورت به
  .نماید می

                                                           
موا ِصب: ّی اإلمام عل. 1 ؛ االمـام )۶١۴، ص١۴٠٣صـدوق، ( ِیهـاالُمرِجَئـُة ِبَرأ یِهُم الّلهُ  ِبـِه، ال َتغِلـب َعَلـ َینَفُعُهُم ما  یاَنُکمَعلِّ

، نامـه ١۴١۴ یدرضی،س(تعّلمه  یحّق بعلم ال  ینتفعال  ینفع،وعلم ال  یف یرو اعلم أّنه ال خ. القول ما نفع یرفإّن خ: یعل
ُقوَن فِ ... «: ی؛ االمام عل)٣٩٣، ص٣١ ـَواُب َو َمْلَبُسـُهُم اِالْقِتَصـاُد َو َمْشـ یَهاَفاْلُمتَّ ْهـُل اْلَفَضـاِئِل َمـْنِطُقُهُم الصَّ

َ
 ُیُهُم ُهْم أ

ُه َعلَ  َم اللَّ ا َحرَّ ْبَصاَرُهْم َعمَّ
َ
وا أ َواُضُع َغضُّ ْسَماَعُهْم َعَلی اْلِعْلِم  ْم ْیهِ التَّ

َ
اِفع  َو َوَقُفوا أ  ).٣٠٣، ص١٩٣همان، خ( »...النَّ

هِ ... «. 2 بِ ... اْلَمْسِجَد  َدَخَل َرُسوُل اللَّ بِ  َیْنَفُع َمْن َجِهَلُه َو َال  َیُضرُّ َذاَک ِعْلٌم َال  یُّ َفَقاَل النَّ َما  یُّ َمْن َعِلَمُه ُثمَّ َقاَل النَّ ِإنَّ
ْو َفرِ  َیةٌ اْلِعْلُم َثَالَثٌة آ

َ
ٌة َقاِئَمٌة َو َما َخَالُهنَّ َفُهَو َفْضٌل  یَضةٌ ُمْحَکَمٌة أ ْو ُسنَّ

َ
 ).٣٢، ص١، ج١۴٠٧ ینی،کل(» َعاِدَلٌة أ

بِ  یاللئال یعوال. 3 ٌة َعَلی ابْ   یِّ َعِن النَّ َساِن َفَذِلَک ُحجَّ ـاِفُع   اْلَقْلِب َفَذِلَک اْلِعْلُم  یِن آَدَم َو ِعْلٌم فِ اْلِعْلُم ِعْلَماِن ِعْلٌم َعَلی اللِّ   النَّ
،؛ َکْنُز اْلَکَراُجِک )٣٣، ص٢ ، ١۴٠٣ ی،مجلس( بِ  یِّ اِفُع   اْلَقْلِب َفَذِلَک اْلِعْلُم  یاْلِعْلُم ِعْلَماِن ِعْلٌم فِ : َقاَل  یِّ َعِن النَّ َو ِعْلـٌم   النَّ
ٌة َعلَ  یفِ  َساِن َفَذِلَک ُحجَّ  ).٣٧همان، ص(ی اْلِعَباِد اللِّ
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 یبـرا) اسـالم/ یـنو تعّلم د یمتعل یبرا یلیبه مثابه بد( »یانتعلم درباره اد« یِت مصداق .٢ نکته
 در و نیسـت نـافع صـحیح راه کشـف و یـابی یقتحق یبرا یراروشن است؛ ز »یرنافععلم غ«عنواِن 
 دوره حـق دین از را متربی و پوشانده را حق دین اینکه ضمن کند؛ می مواجه تحّیر با را متربی مقابل
 و مثبت اغراِض  با »یاناد یگرآموزش د«مقاله گفته شد  یطور که در ابتدا همان: تذکر( است نموده
  ).نیست نوشتار این بحث محل... و احترام رواداری، صلح، آموزش مانند مفید

 در و اسـت شـده وارد متعـددی روایـات »یـتب اهل یرتعلم علوم از غ/أخذ«در مورد  .٣ نکته
و  یـاتروا یو پـس از بررسـ یماز آن سخن گفتـ یلبه تفص) ١٢١ب، ص ١٣٩١ ی،اعراف( دیگر مجالی
 یو آن هـم بـه مـوارد ینـیرا تنهـا بـه مسـائِل د یتب اهل غیر از علوم أخذ حرمِت  آنان، بندی دسته

کـه  یدیمرسـ یجهنت ینمورد اختالف است و در مجموع به ا یمذاهِب اسالم یاِن که م یماختصاص داد
  .ندارد ینداشته باشد، اشکال یتعارض و تخالف یتب که با معارف اهل یتعلِم علوم و معارف مادام

/ یـنو تعّلـم د یمتعلـ یبـرا ینیبـه مثابـه جانشـ( »یانتعلم درباره اد« یاآ ینکهدر مورد ا .۴ نکته
 کـه گفـت بایـد خیـر؟ یـا اسـت »یـتب اهـل یـرأخذ محّرم علـوم از غ« یبرا یمصداق) اسالم
 مصـداق واضـح، صورت به »ایمانی دینِی  تربیت« بدیل مثابه به »یانآموزش درباره اد« یزِ تجو/ایده

 دور یـتب اهـل نـاب معـارف از را متربـی که چرا است؛ »یتب اهل غیر از علوم محّرم أخذ«
 یـهو نظر» آمـوزش اسـالم« یمپـارادا یِل ذ »یاناد یگرآموزش د« یشین،بنابر نکته پ ینهمچن. کند می
  . ندارد یاشکال یاسالم یتترب

به  ینهزم یندر ا. در بحث حاضر است یمحکم تعّلم به تعل یممانده در مورد تعم  باقی نکته .۵ نکته
 تعلـیِم  کـه نیسـت گونه این و ندارد ای با حکم تعّلم مالزمه یمکه حکم تعل یمباور ینبر ا یلحاظ کبرو

 بـه. خمسـه احکـام دیگـر و حرام مورد در طور همین و باشد واجب ،»است واجب آن تعلم که آنچه«
 حـرام تعّلمـش آموز دانش بر که آنچه تعلیم« گفت توان نمی عمومی قاعده یک صورت به دیگر عبارت
 مالزمـه اساسـاً  و شود عارض دیگر عناوین است ممکن زیرا ؛»باشد حرام) َتَبعبه ( نیز معلم بر است،

 بـر »بیتـی اهل غیر معارف« تعلیِم  و »غیرنافع علم« تعلیِم  اینجا، تا آنکه خالصه. دانستیم منتفی را
  .حرام نخواهد بود »ادیان درباره آموزش« نتیجه در؛ )است مکروهبلکه ( نیست حرام معلم

بـه عـدم مالزمـه  یگفت کـه رأ یدآن با یقتدق یو تالش برا یشیندر استدراک از نکته پ .۶ نکته
حرمـت  یانکته بود که مناط وجوب  ینبر ا یمبتن یم،حکِم تعلم به تعل یِت و تعلم و سرا یمحکم تعل

 خـود بـه دیگـری مقاصـد و وجوه تواند یم یموجود نداشته باشد و تعل یمتعّلم، ممکن است در تعل
 از سـخن نوشـتار این در آنکه توضیح. باشد متفاوت قضیه است ممکن حاضر بحث در اما بگیرد؛
 آمـوزش« جانشـیِن  مثابـه بـه »ادیـان دربـارهآمـوزش «( آموزشـی کـالنراهبـرد /یزتجـو/ایده یک
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 کراهـِت  از اگـر اساس براین. شود گر جلوه تواند می گذارانه سیاست سطح در که است) »اسالم/دین
 »یـتب اهـل غیـر از علـوم أخذ« حکِم  که گفت توان نمی آیا نماییم؛ عین غمض »غیرنافع علم«

و متوسـطه اول بـه  ییحساس مقطع ابتدا یطدر شرا یژهو به و عمومی رسمی تربیت در متربیان برای
 نظـر بـه! کنـد؟ مـی سـرایت نیز) صفی منظرِ  چه و گذارانه یاستو س یچه منظِر ستاد( یمحکِم تعل

 »ادیـان درباره آموزش« اساس براین. است ُعقال پذیرش قابل تعمیم و عرفیه مالزمه و است گونه این
ممنـوع و  »یتب اهل غیر از معارف محّرم أخذ« باب از عمومی رسمی تربیت در) بدیل مثابهبه (

  .حرام خواهد بود
  .است دفاع قابل اخیر، تقریر با »ادیان درباره آموزش« حرمت بر استدالل این داللت آنکه نتیجه

  
  بندی جمع

گرفتـه و   شـکل زمـین در مغـرب  یرسـم یـتدر ترب »یانآموزش درباره اد« یزِ تجو/یدهکه ا دانستیم
 امـا گویـد؛ یسـخن نمـ یرسم ینید یتدر ترب یناز حذف د یدها ینا. عمل قرار گرفته است یمبنا

 مبـادیبـر  یو مبنـ دانـد نمـی خـاص عقیـده یک به ایمان پرورش را رسمی تربیت کارکرد و هدف
و  یگـرانو احتـرام بـه د یچون آموزش صـلح و روادار ییخود اهداف و کارکردها یو کالم یفلسف

 دینی پلورالیزم یا معرفتی پلورالیزم بر مبتنی ایده این دیگر عبارت به. دهد یمانند آن را مدنظر قرار م
  .قرار دهد رسمی تربیت در خود کار دستور را اجتماعی پلورالیزم آموزش کند می تالش

 »دینـی تربیـت در ایمان پرورش« رویکرد آلترناتیو و جایگزین بدیل، مثابه به اساس از ایده این پس
اسالم، اهداف  یژهو به و غیرمحّرف و ناب وحیانی ادیان در که آنجا از اما شد؛ می تلقی) »دینآموزش «(

مسـئله  یقهم جهت تـدق یدوم یمعنا و تلق یست؛مورد انکار ن یاجتماع یزمفوق با هدف آموزش پلورال
 دو »یـانآمـوزش دربـاره اد« یدهنوشتار حاضر گفته شد ا یطور که در ابتدا اضافه شد و همان یدها ینبه ا

 مدنظر عرضی تلقِی  تنها و باشد داشته تواند می »دین آموزش« به نسبت عرضی و طولی تلقِی  و برداشت
  .»اسالم/دین آموزش« بدیِل  و درعرض ای ایده یعنی است حاضر نوشتار

در ادلـه فـوق بـه . شـد یهفت استدالل ابداع و بررس یتیفوق از منظر فقه ترب یدها یبررس برای
تمام بودنـد و بـر  یاز آن آغاز شد و سپس شش استدالل مطرح شد که همگ ی،عقل یلتقّدم دل یلدل

  . داللت داشتند یدها ینو حرمت ا یتممنوع
بخاطر إغراء به جهل و إضـالل و قـبح  یمی،تعل چنین. ١: بوده است یرکوتاه ادله به شرح ز بیان

بخـاطر  یم،تعلـ یـنا. ٣اسـت؛ » اسـالم یموجوب تعل«ترِک  یم،تعل ینا. ٢است؛  یحظلم، قب ِی ذات
مصـداق  یم،تعلـ یـنا. ۵موجـب إلتبـاس اسـت و حـرام؛  یمی،تعل ینچن. ۴إضالل، حرام است؛ 

  .امور محرم است و حرام یگزار یهو پا ینتسن یمی،تعل ینچن. ۶است و حرام ؛  یلسدالسب
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