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 اشاره
 .م بخش تعلیم و تعلم و بخش تربیتیفقه تربیت را به دو بخش کلی تقسیم کرد هايبحث یطورکلبه

تعلیم دارد که شاید قریب به ده جلد  هم بخش تعلیم و تعلم هم یک بخش تعلم دارد که پنج جلد است یک بخش

به صورت عربی  باید انجام شود یالمعارفدائرةالبته آن مجموعه بعد از اینکه به شکل -بحث کتاب تعلیم و تعلم است

 یک بحث هم کتاب التربیه است. -خیلی خالصه با بیان فقهی در یکی دو جلد بشود

التربیۀ العائلیه تربیۀ  کردیمف تربیت در خانه را مطرح در بخش تربیت ابتدا بحث تربیت خانوادگی و وظائ

 .بعد به عنوان اولین محور به تربیت خانوادگی پرداختیم األسریه

اصل دو  ،کنیم یک فصل التمهیدات التربویه بودمی تربیت بحث هايساحتدر تربیت خانوادگی به ترتیب در 

که  هاییبحثمنتهی دامنه بعضی از  ؛اق و والیت شدیمانت و انفسمانی و طبیعی بود که وارد بحث حضتربیت ج

و لذا در جاهاي دیگر هم از آن  ؛از بحث تربیت طبیعی و جسمانی است ترعیوسمطرح شد بخصوص بحث والیت 

 .شودمی استفاده

تربیت  مو دو شودبخش دوم از کل فقه تربیتی میتربیت  و خودشود می تربیت خانوادگی یک فصل از تربیت

 .انی و طبیعی و سوم تربیت اعتقادي استجسم

 در تربیت اعتقادي هنکت
 درواقع وگیرد می را توضیح بدهم که مورد سؤال قراراي هقبل از اینکه وارد تربیت اعتقادي بشویم در مقدمه نکت

 :این است که بگوییم سازنهیزم

 ي را در اینجا عنوان قرار دادیم؟ما چرا تربیت اعتقاد

اصطالح  rrrrrrrrr rrrrrrrrr هم این را دارند هایغربما یک اصطالحی به نام تربیت دینی داریم که 

چون تأثیري در اصطالحات و واژگان اینجا دارد  .است و در متون تربیتی زیاد به کار رفته استاي جاافتاده

اجمالی مقصود از این  اولی و هست در نگاه rrrrrrrrr rrrrrrrrrدهیم تربیت دینی که واژه  می توضیحی

زندگی انسان و شخصیت  هايساحتتربیت دینی پروراندن بعد دینی است تربیت دینی به عنوان یک ساحت از 

اخالقی و یکی  تربیت عقالنی و عاطفی و ،دهندمی این را در قسیم ابعاد دیگر قرار هایغربانسان به شمار آمده و 
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 ی تربیت دینی در حقیقت مفهومی قسیم از سایر اقسام تربیت دارد ودر متون غربهم تربیت دینی است. 

آید و بر اساس اینکه شخصیت انسان داراي می و بعدي از ابعاد تربیت به شمار هاساحتساحتی از  دیگرعبارتبه

 .دینی است هايبحثمختلف است و یک ساحت شخصیت انسان هم  هايساحتابعاد و 

مقابل تربیت عقالنی و عاطفی  ...rrrrrrrrr rrrrrrrrrتلقی و اصطالحی که االن در غرب وجود دارد 

 هايبخشاست و این اصطالح بخشی از  هاآنو اقتصادي است و قسیم اي هو اخالقی و اجتماعی و فنی و حرف

تربیت دینی  کهو این موزش دادمسائل خاص دینی را چگونه باید آ دینی و يهاآموزهآید که می تربیت به حساب

 ی باشد؟ررسمیغرسمی باشد یا  ،هایش چیستو آسیب دیفوا ،درست است یا درست نیست

 نقد

شود و به عنوان یک ساحت خاصی می تربیت هايساحتاین یک اصطالح از تربیت دینی است که قسیم سایر 

 آید. می در برابر و در کنار ابعاد دیگر تربیت به شمار

که این نوع تلقی مبتنی بر  بیندمی اشکالی در این ،ی با این مواجه بشود با نگاهی که ما در اسالم داریمهر کس

زندگی انسان  هايگوشهاز اي هفروکاهیدن دین به یک ساحت معین و بعد مشخصی است و اینکه دین یک گوش

اگر تلقی شمولی در دین قائل بشویم که  اما ؛این یک نوع تفکر دین اقلی یا سکوالر از دین است کهیدرحال ؛است

 تربیت دینی را پسلیمی دارد او تع هاآموزهبگوییم دین در بعد روحی و عاطفی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادي 

 .کرد هاي دینی ارزیابی کرد و تنظیمشاخصبه نوعی باید با  هاآندر همه . شود قسیم قرار دادنمی

 پاسخ نقد

قرار دادید  هاساحتنقدي که بر این وارد است این است که تربیت دینی به مفهومی که شما آن را قسیم سایر 

 گر هستمسیحیت و بعضی از ادیان دی مبتنی بر نگاه خاصی به دین است که در بستر فرهنگی غرب پیدا شده یا در

 کندمی کاهش پیدا -باشد اگر در یک دینی -کدین به نوعی دلدادگی به خدا و عالم غیب و نوعی مناس درواقعکه 
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زندگی و فردي و خانوادگی و اجتماعی حضور داشته باشد و سخن و پیامی داشته  هايعرصهاینکه دین در همه  و

 .باشد چنین چیزي نیست

 مطلب اول
نی بر یک بحث تربیت قرار بدهیم یا اینکه مقسم باشد مبت هايساحتتربیت دینی را قسیم سایر در حقیقت اینکه 

 طورنیهم یا در ادیان وجود دارد ممکن است در یک دینی واقعاً هادگاهیداست و تفاوتی که در  یشناسنیدکالمی و 

مناسک هم ، دین فردي یا قلبی بشود یا فردیش هم فقط اعتقادي باشد ،در دین بودا یا مسیحیت دین باشد مثالً

درجاتی  هااینحضور داشته باشد  هاعرصههمه  عرصه اجتماع بیاید و در داشته باشد یا اخالق هم داشته باشد یا در

 دین یک درجه اقلی دارد که فقط در حد تعلقات خاطر است که کامالً  .از حضور و نفوذ دین در زندگی بشر است

ت گوید فردي اسمی یک درجه .فردي است و فردش هم فقط مربوط به همان حوزه اعتقاد و بینش و گرایش است

دیگر زندگی و روانی هم مؤثر  هايساحتامري است که در فرد و حوزه  نیست بلکهولی قلبی اعتقادي و گرایشی 

 .است

 ،گیرد و مناسک هم داردمی دیگر فرد هم يهاجنبهاست و  ترعیوسگوییم دین فردي قلبی است و کمی گاهی می

 اثر هاایندر حوزه جامعه و سیاست و  گاهی همگذارد می در حوزه خانواده اثر گاهی ،اخالقیات استگاهی 

 گذارد.می

یکی از چند مرتبه اقلی که ما در تفسیر دین قائل باشیم یا به خاطر اینکه یک دینی یکی از درجات اقلی را دارد 

با آن دین در اسالم غلط است  و تفسیرهایی که قطعاً هاقرائت .اندتی دین اسالم را اقلی تفسیر کردهیا اینکه کسانی ح

اقلی یا تفسیري از دین که به شکل اقلی دین را نشان بدهد تربیت دینی هم یعنی آموزش دادن و راسخ کردن و نفوذ 

تربیت دینی  وقتآنبا این نگاه و مبنا  یعنی یک قلمرو و حیطه را گرفته است.دادن همان معیارهایی که اقلی است 

 ،یک قفسه کتابخانه تربیت ؛شودمی دیگر يهاقفسهدر کنار اي هقفسیک  وشود می دیگر امورخاصی در کنار  امر

شود با هم جور می از هم جدا هستند و کهیکی خانوادگی و یکی سیاسی و یکی اقتصادي است  ،تربیت دینی است

به امر  در تفسیر دین به سمت اکثري بیاییم یعنی بگوییم دین اختصاص هرچقدر .کرد ولی تأثیر و تأثر زیادي ندارند

شود که قسیم می اش را جلوتر بیاوریم تربیت دینی ساحتیآید، وقتی دامنهمی اش کمی جلوترفردي ندارد دامنهقلبی 
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افکند تا برسد به جایی که بگوییم دین ما می پرتو هاساحتآید و بر چند تا از این می نیست مثل خیمه باالتر

وقتی این  .است اثرگذارجامع تامی است که بر همه ابعاد زندگی فردي و خانوادگی و اجتماعی بشر  دستورالعمل

بگویند و یک کتاب در تربیت بنویسد  rrrrrrrrr rrrrrrrrrکه  طورآننگاه را داشتیم تربیت دینی 

م تربیتی و ساحت شود یعنی نظامی بگذارد رنگش عوض هاایناجتماعی و  دیگر هم تربیت سیاسی و هايبخش

اینجا یک رتبه نداریم طیف است بعضی دین را خیلی  .شودمی تفسیر اقلی است متفاوت آنچهبندي قلمروهاي با 

 یگريگرایش به جاي د نوع به عالم بیرون است حتی اعتقاد و باور هم نیست یک خاطرتعلقدین  که دانندمی اقلی

ویت گرایش با عالم دیگر، یعنی همه تعلقات انسان به اینجا نباشد یک اگر این را تربیت دینی بگوییم یعنی تق ؛است

گاهی  .شودمی ترعیوستربیت دینی کمی  که دارد هااین ودرجه باالتر هم این است که این تعلق اعتقاد به خدا 

 ،گیردمی را هم اهآنتربیت دینی  که از امور غیبیه استاي هگوییم دین فقط باور به خدا نیست باور به یک سلسلمی

گوییم دین گاهی می .گیردمی تربیت دینی رفتارها را هم ،نماز دارد ،دین مناسک و شعائر دارد هااینعالوه بر گاهی 

دین در عرصه  هااینبر  زمانی عالوه گیردمی تربیت دینی آن را هم که هم هست هاارزشیک سلسله اخالقیات و 

. نکته کندمی است باز شئون پیدا رگذاریتأثست و حکومت هم عرصه جامعه و سیا گذارد یا درمی خانواده هم تأثیر

تربیت دینی یک مفهوم بیشتر ندارد تربیت دینی یعنی راسخ  این است که ممکن است کسی با این تعبیر بگوید که مهم

به عالم غیب بدانیم  يهاشیگرااما اینکه ما تربیت دینی را فقط در حوزه ؛ ساختن و پروراندن دین در وجود دیگران

یا باور به رهبران الهی و  هااینو جهنم و  فرشتگانخدا و  ،یا باور به خدا یا باور به یک سلسله امور غیبی بدانیم

 تربیت دینی هم وسیع دایرهبینیم می شود به این شکل چون دین را وسیعمی وسیع اشدامنه طورنیهمپیامبران بدانیم 

 دانیم که دل به عالم دیگرمی دین را نکته بسیار بسیطی گاهیگیرد می تعلق هاانسانساحت دینی تربیت به  ،شودمی

کنیم اعتقاد به خدا و فرشتگان و عالم دیگر می را بازتر دایره یوقتکی ،نیست گراعتیطب ،دهد یعنی ملحد نیستمی

 دایرهعالوه بر اعتقاد اخالقیات یا اعمال و مناسک دارد یا در  شود یامی دامنه دین وسیع طورنیهمو انبیاء و ائمه 

بسیار کوچک فرض کرد که دلدادگی به عالم غیب  دایرهشود یک می آید. دین رامی خانواده و جامعه و زندگی

 دایرهه و شود بگوییم خدا و فرشتگان و باالتر برویم معاد و قیامت و باالتر برویم پیامبر و ائمآن می عالوه بر ،است

یک نظام فقهی و یا  بگیریم مناسک ترعیوسرفتارها و مناسک دینی و کمی  یااخالقی  يهاارزشبگیریم  ترعیوسرا 

را  کند فرد و جامعه و نظام سیاسی و همهمی خیلی وسیع که دین نظام حقوقی پیدا دایرهو حقوقی که دین دارد و در 

 یرد.گمی
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شکوفاسازي و  ،باز پروراندن ی،باز پروراندهد چون تربیت یعنی می ی خطبحث کالمی است که به تربیت دین

تربیت به بعدي از ابعاد وجود  .پرورش انسان در بعد دینی منتهی این بعد دینی تابع این است که دین را چه بگیریم

محدود گرفت  دایرهز اقلی ا شودمی دین را ؟گیرید منتهی این بعد دینی تابع این است که دین چیستمی انسان تعلق

گیرد آن هم رفتارهاي فردي می و رفتارها را هابینشو  هاگرایشو  هاارزشوسیعی که اعتقادات  دایرهیا بیاییم به 

 .توانیم دوائر را در چند طبقه تنظیم بکنیممی ، در مقام طراحیهاایناجتماعی و خانوادگی و همه 

 تربیت دینیدر مفهوم 

 خواهیم دین را مشخص بکنیممی اما وقتی ؛مفهوم کالنش یک مفهوم بیشتر نیست ،دینی گوییم تربیتمی وقتی

 متفاوت است ادیان هم متفاوت است از دین بودا و مسیحی بگیریم آنجا تربیت بودائی و مسیحی هادگاهیدبینیم می

 .شودمی اینجا تربیت اسالمی ،شودمی

بعدي را که بگیریم دین یک  يهارهیداشود حتی خیلی از می اداگر دین اقلی باشد تربیت دین یک بعد از ابع

 دین در تفسیرهاي مختلف فرق نشود منتهی سعه و ضیق این ساحت و میدامی دیگر هايساحتساحتی در مقابل 

م شود بگوییم قسینمی کند که با هیچ ساحتیمی تفسیر اکثري که بگیریم تربیت دینی مفهوم عامی پیدا کند اما درمی

فلسفه تعلیم و  قرار داد. تحلیل فلسفی و مبنایی در هاآنشود مقابل نمی سایه افکنده و هاآناین و آن، این همیشه بر 

 .خواهیم تربیت اعتقادي را بگوییممی فصل اول تمهیدات بود فصل دوم تربیت جسمانی بود االن. تربیت همین است

چون دین اقلی نیست مقصود قسم خاصی نیست که قسیم  ،تربیت دینی نگفتیم براي اینکه تفسیر ما از اسالم و دین

کنیم که بر اساس آن تفسیر جامع و شامل می براي اینکه ما در اسالم از یک تفسیر جامعی دفاع ؛سایر اقسام بشود

در همه زندگی و همه ابعاد و اعتقادات و  يدارنیداین ساحت وجود دینداري انسان یک ساحت محدود نیست این 

ها جا ایناست و لذا تربیت دینی در همه  رگذاریتأثو اخالقیات و رفتارهاي انسان و در همه ابعاد  هاارزشباورها و 

 دارد.
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 بنديجمع

درجات بعد دینی درجات دارد براي اینکه دین  .تربیت دینی یک مفهوم عام دارد یعنی شکوفاسازي خود پس

را چقدر تعیین بکنیم تابع یک بحث کالمی  اشدامنهبنیادي که تربیت دینی را قسیم سایر ابعاد قرار بدهیم و  .دارد

 ع بکنیمین بکنیم و بعد تعیین موضاول باید دوائر اقلی تا اکثري دین را تعی .شود تعیین تکلیف کردنمی است در تربیت

یانی است یا اکثري است و بین اقلی و اکثري درجات و مراتب هست که باید بگوییم که دین اقلی است که دوائر م و

 م.بریمی کند تربیت دینی را به چه معنایی به کارمی درجات را روشن کرد. این یک بحث کالمی است که تعیین

تی در دین است ممکن است کسی یک اصطالحی قرار بدهد و ح بماهوالبته مقصود ما از مفهوم تربیت دینی دین 

مقصود از تربیت دینی یعنی  .اسالم هم بگوییم که تربیت دینی مقابل اقسام دین هست این به جعل اصطالح است

این معناي خاصی است که در اسالم هم ممکن  ،در او قوي بشود يدارنیداصل اینکه کسی اعتقادات را بپذیرد یا 

مقصود از تربیت دینی بعد  اوالًدر تربیت دینی وجود دارد بنابراین دو اصطالح ؛ است مقابل اقسام دیگر قرار بگیرد

مانعی ندارد که بگوییم مقصود ما از تربیت دینی تربیت اعتقادي یا تربیت عبادي یا و  خاصی که همان اعتقادات باشد

وي مهم دین که اعتقادات یا عبادات یا تهذیب نفس و ملکه تق هايبخش .همان تهذیب نفس است ي یادارنیداصل 

شود جعل اصطالح کرد تربیت دینی یعنی بعد خاصی از دین، اما یک بخشی است که تربیت دینی یعنی می باشد را

تربیت ؛ بنابراین این معنا تابع این است که دین تا کجا شمول دارد .شکوفاسازي دین در وجود انسان به معناي مطلق

مقصود از تربیت دینی اعتقادات یا اعتقادات بإضافه عبادات یا  گاهیدینی داراي دو اصطالح خاص و عام است 

شود جعل اصطالح می هم چند جور هااین، تربیت دینی یک اصطالح است خود هااینبإضافه بعد تهذیب نفسی و 

 بلکه خواهد بگوید که دین ما در سیاست یا در جاي دیگر دخالت نداردنمی گویند که تربیت دینیمی کرد. گاهی

 ومانعی ندارد  کهگوییم می روي یکی دو بعد خاص که اهمیت بیشتري در دین دارد و پایه است به آن تربیت دینی

ما جعل اصطالح کردیم تربیت دینی یعنی یک بخش مهمی از دین که اعتقادات یا  .نگاه سکوالر در آن نیست

ممتاز دین را تربیت دینی  هايبخشاسم و تقوي و تهذیب نفس باشد.  يدارنیدروحیه  عبادات باشد یا مثالً 

تربیت دینی یعنی  کهنیا یک اصطالح دیگر .باشد هاساحتتواند مقابل سایر می که است این معناي خاصی. بگذاریم

عام و خاص بودن و  ،معناي کلی دین است نه قسم خاصی از معارف دین، کل دین ،زندگی فرد شکوفاسازي دین در

اگر دین را اقلی بگیریم تربیت دینی هم  ،دوم تابع این است که دین را اقلی بگیریم یا اکثرياصطالح  دایره و شمول
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است اگر آخر آن طیف بگوییم دین اکثري است و در همه ابعاد وجود زندگی  هاساحتاقلی است که مقابل سایر 

 دیگر سایه افکنده است. هايتساحشود که روي همه می تربیتی دینی چیز فراگیري وقتآنگذارد می انسان تأثیر

 یینکنیم بگوییم مقصود ما از تربیت دتوانیم حتی تفسیر حداکثري اصطالح تفسیر دینی را به معناي اول درست بمی

تابع این است که ما دین را اقلی  ارد ولی تربیت دینی به معناي کلیجعل اصطالح مانعی ند .دین است بخشی از

 کند.می دامنه تربیت را مشخص وقتآنبگیریم یا اکثري بگیریم 

 نظر کلیتربیت دینی از م

 :تربیت دینی از منظر کلی داراي دو اصطالح است

دانیم ولی اینجا می یکی بعد خاصی از ابعاد اعتقادي یا اخالقی یا عبادي دین باشد ولو ما دین را اعم -

معنا است که  یک گیرد این بهنمی گیرد یامی بعد خاص کاري نداریم که دین بقیه چیزها را. کنیممی اصطالح

 .شودمی به این معنا تربیت دینی قسیم ابعاد دیگر

 ؟اصطالح دوم این است که تربیت دینی یعنی شکوفاسازي دین در کل زندگی فرد، کل دین چیست -

 بررسی نظرات

بیت دینی در معناي دوم کند در اعتقاد مسیحی سکوالر ترمی بر اساس بحث کالمی فرق اشدایرهاینجا است که 

دایره تربیت دینی  دایرهکه معناي عام است ولی مصداقش خیلی محدود است اما در منطق اسالم که اکثري است 

 افکند. ها سایه میوسیعی است که به همه ساحت

اصل این  ،تربیت دینی به معناي خاص یعنی اعتقادات در آن ایجاد بکند یا روحیه التزام به دین را داشته باشد

ندارد. این همان اصطالح  هايکارزهیرخواهد بگوید و التزام به دین را در او تقویت بکند اما کاري به می ریشه را

 .شودمی شود جعل اصطالح کرد و مقابل سایر ابعادمی اصطالح خاصی است که واول است 

این محدود  دایره .وجود فرد شکوفا بکندگوییم تربیت دینی یعنی اصل کل دین را بخواهد در می در اصطالح دوم

 در تفکر غربی اصطالح دوم با اصطالح اول به هم منطبق .تابع بحث کالمی است ؟به اندازه اولی است یا بیشتر است
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و چیزهاي کلی  تربیت دینی یعنی اعتقاد یا التزام گیردمی طورآنشود براي اینکه در تفکر سکوالر دین اقلی می

 هاساحتکند و قسیم سایر می دین اصطالح دوم نسبت به اصطالح اول شمول پیدا نگاه اکثري دراست. ولی روي 

افکند. این یک بحث مهمی است که اي میهآید و نسبت به همه سایمی این یک رتبه باال هاساحتنیست و با سایر 

د و مرزمان با نگاه سکوالر جدا بشود باید به آن توجه داشت و ما براي اینکه در این موارد خلط اصطالح پیدا نشو

و لذا گفتیم تمهیدات تربیتی تربیت دینی نگوییم؛ دانیم که در خانواده و غیر خانواده تربیت جسمی و می مناسب

 اینجا تربیت دینی را قسیم قرار و عبادي و تربیت اجتماعی و سیاسی،تربیت جسمی و طبیعی و تربیت اعتقادي 

آوریم که تربیت دینی به معناي اعتقادات یا نمی ا اینجارتربیت دینی است. آن اصطالح  هااینگوییم کل می دهیمنمی

کند و اینجا می تربیت دینی در هر دینی با دین دیگر فرق درواقع آوریم؛لمه اعتقاد یا عبادت را میک بلکه التزام است

گوییم تربیت اعتقاد و التزام مییت اعتقادي و عبادي ترب بعد اعتقادي یا التزامدر مناسب است تربیت اسالمی بگوییم. 

است اگر  هابچهگوید این ساعت مال تربیت دینی مثالً می .یا التزام و اعتقاد، براي اینکه در دام آن مغلطه قرار نگیریم

 که باشد تربیت دینی به معناي اول یعنی یک بخش خاص مهم از دین را بگوییم مانعی ندارد ولی اگر به معناي دوم

 .کل دین این است با منطق کالمی ما در دین و اسالم سازگار نیست

 نتیجه

 د.دو اصطالح شد گر چه اصطالح اول چند اصطالح دار بحث،نتیجه 

 چند اصطالح در آن هست کهاعتقادات یا التزام یا عبادات   -1

مسیحیت و یهودیت و اسالم و اصطالح دوم مبتنی بر نگاه کالمی ما به دین است که ممکن است بودا و  -2

در اسالم هم اقلی و اکثري  مثالًکند در خود یک دین می با هم فرق هرکدامیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی دا

ممکن است تفاوت بین متفکرین باشد حتی  ر غرب است نیست ولی در درجاتیبا آن معانی که در سکوال

معناي سکوالر و آن شکلی که دارند؛ و لذا باید ی نه به اند ولرست هم بحث کردهمتفکرینی که روي روش د

 تربیت اسالمی و دین را کلی نیاوریم.

سایه  هاساحتنیست و بر سایر  هاساحتدر عین اینکه تربیت اسالمی یا دینی به معناي عام یا دوم قسیم سایر 

عبادي و سیاسی و اقتصادي و  عتقادي وگوییم امی که ییهاساحتغافل بود که اي هنباید از نکت حالنیدرعافکنده 
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و تداخل حضور دارد اما میزان حضور  هااینگر چه تربیت دینی یا اسالمی در همه  ،اجتماعی و حتی علمی و فنی

کند ولی در تربیت فنی ضوابط نمی اسالم چیزي را فروگذار هااینمتفاوت است یعنی در اعتقادات و  هااینن در آ

تربیت اسالمی در ساحت سیاست یا  درواقع .رودمی علم هم جا دارد و جلو اقتصادي هايثبحدهد و در می کلی

باشد که آنجا وجود دارد خیلی  ییهايکارزهیرنیست که به عنوان اولی متکفل همه  طورنیااقتصاد یا جاهاي دیگر 

 کند.می جاها قاعده کلی داده تفاسیرش را گذاشته و خود بشر روي آن کار

 دوممطلب 
مطلب دوم ما این است که ضمن اینکه ما در تربیت دینی و اسالمی در معناي دوم از نگاه سکوالر و حداقلی 

است اي هاست و خیم هاآننیست بلکه مقسم  هاتیتربگوییم تربیت اسالمی و دینی قسیم سایر می شویم ومی جدا

با  حالنیدرعگیرند می تربیت اسالمی به معناي کلی قرار سارهیساکه بر همه این اقسام سایه افکنده است و همه در 

دارند از حیث اینکه دین و اسالم در یک جایی خیلی ریز و با عنوان اولی وارد شده و  ییهاتفاوت هاساحتاین 

 .خود بشر است دست هايکارزهیرم ضوابط کلی دارد و چیزهایی را بیان کرده و در یک جاهایی ه

 هاایناما ریز  ؛کلی داده که باید رعایت بکند دستورگوییم اسالم یک می و مهارتیاي هحرف ووقتی تربیت فنی 

قسیم تربیت اسالمی و دینی است براي اینکه  هااینشود بگوییم می به این معنا به یک وجهی .خود بشر است دست

بحث داشته باشد ولی  هاآنرد چیزي نیست که اسالم مستقیم در مو هااینکارهاي فنی قصه و علم و دانش و 

زیر سایه نگاه اسالمی و کاربرد اسالمی و چیزهایی که بر آن سایه افکنده  باید به نحوي در هااینهمه  حالنیدرع

م بودنش از یک زاویه است و کلی بعضی از این اقسام من وجه و من جهت قسیم است ولی قسی و لذا باشد است

گاه وزد باید با یک نمآمی خواند و مهارتمی هم که ریاضی ییجاهمانکنیم در  دااین را از اسالم ج توانیمنمی

گوید من وجه از آن جدا می و قواعدش هم اسالم یک چیزي هافرمولست که در اسالمی باشد ولی معنایش این نی

ضوابط کلی وجود دارد و به ضوابط کلی شرعی  ،گوییممی گوییم قدر تشریحی رانمی است. قدرت تکوینی خدا را

لذا کارگاه و دانشگاه اسالمی با غیر اسالمی  ؛ وباید توجه بشود هااینهم به آموزش و  باید توجه بشود و حتماً 

وابطی است که باید بر همه فرایند آموزشی و تعلیم و تعلم تأثیر و ض هاچهارچوبدر کند براي اینکه می خیلی فرق
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 هاآننیست که خیلی وسیع در همه  طورنیاعلم یا فن یا مهارت گاهی اسالم نظر دارد ولی  یکدر محتواي  .بگذارد

 ود.آید ولی در چهارچوب آن باید اقدام بشمی نظر داشته باشد خیلی جاها عقل بشر جلو

نقل کردیم با  کالمی را هايبحثرا مشخص کردیم و تأثیر  هاساحتبحث اول که دو اصطالح گفتیم و رابطه 

اسالمیت اعتقادات در  ،ریز شده یا نشده است هاساحتتوانیم بگوییم اسالم در این نمی حالنیدرعبحث دوم که 

و لذا درجات این تفاوت  ؛کلی است بحث دومریزش هم وارد شده ولی در  خیلی بارز است براي اینکه بحث اول

توانیم بگوییم نمی د روي نگاه سکوالرنگویو می کنندنمی وم توجهگاهی به نکته د .دارد ولی همه زیر سایه این است

گوییم نمی ماساحت با آن ساحت فرق دارد. این  وجداناً کهیدرحالو لذا همه مثل هم است  قسیم آن است هااین

آن ضوابط گوییم الزم نبوده بگوید رشد بشر را به خودش واگذار کرده است ولی اینکه با بلکه میین ناقص است د

اینکه باشد یا نباشد و چگونه باشد اسالم ضوابط کلی دارد. تربیت  .بفهمد یا کار بکند و منتقل بکند خیلی مهم است

گوید در ساحت علم و دانش و فنون و می اسالمی در ساحت اعتقادات و اخالقی و عبادات درشت و ریزش را

 .حاکم هم هستوارد ریز نشده ولی کلیات و ضوابط دارد و  هامهارت

 در منظر ادیان ینتربیت دی
به خاطر تفاوت  هرکدامشود و لذا تربیت مسیحی و یهودي و بودایی و اسالمی می در ادیان متفاوت ینتربیت دی

یک نکته  حالنیدرعکند اما می تفاوت پیدا دیگر و کیفیت و خیلی از چیزهاي دایرهکالمی در  هايبحثنگاه دین و 

به یک  ونباشد  گرامادهالتزام اینکه فرد  باشد مثالً هااینمشترکی بین  يهاحلقهشت که ممکن است هم باید توجه دا

و لذا در تربیت اسالمی با تربیت  ؛عالم غیبی پایبند باشد این به عنوان اصل جامع کلی در بین ادیان مشترك است

دلی به عالم غیب بدهد و ادیان  کهنیهمد داشته باشد نتوانمی مشترکی يهانکته هامسیحی و یهودي با همه تفاوت

هست و مشترکاتی بین ادیان ابراهیمی هست و  یطورکلبهو لذا مشترکاتی بین ادیان  ؛جدا بکند غیرهابراهیمی را از 

است  طورنیاکه در اسالم از نظر مذاهب هم  طورهمان. ممکن است مشترکاتی بین یکی دو دین ابراهیمی باشد

از دین  مراتبسلسلهو لذا در  ؛ت شیعی و تربیت سنی هم یک جهات مشترك دارد و هم یک جهات متمایز داردتربی

مذاهب اسالمی و تا مذاهب شیعه و سنی در خود شیعه مذاهب زیدي و اسماعیلی و  ادیان ابراهیمی تا خود اسالم و

 وقتآن ،یشه مشترکات و ممیزات وجود داردهم مراتبسلسلهوجود دارد در مقایسه این  مراتبسلسلهاثنی عشري 
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یک تربیت  ،توانیم بگوییم که یک تربیت دینی داریم که مشترك بین مسیحیت و یهودیت استمی در تربیت دینی

اسالم هم یک تربیت اسالمی داریم که مشترك بین شیعه و سنی است تربیت شیعی که  دینی خاص اسالم است در

تربیت اسالمی و شیعی و  ،تربیت دین ابراهیمی پس تربیت دینی بالمعنی، ،ی عشري داریمبگیریم مذاهبش تا شیعه اثن

علی محمد و آله   اهللایصلو است و جاهایی هم ممیزات است.  اتجاهایی مشترک .تربیت شیعه اثنی عشري داریم

 االطهار
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