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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بررسي منابع غير ديني
 ينيد تيترب: اول بحث

يك سلسله مباحثي كه در پايان مباحث تربيت خانوادگي قرار شد به آن بپردازيم اين بحث مطرح شد كه  در مقدمه
كودكي و احياناً غير خانه آيا درست است يا درست نيست، گرچه اين بحث معجوني از يك  دورهاصوًال تربيت ديني در 

مبحث تحليلي فلسفي و فقهي بود، چون نبود كه فقهي باشد و همين طور ما به نحوي روش شناسي يك بحث علوم 
تا اين حد دامنه پيدا كند  ميخواستينمآن ها با فقه و احكام و دين را مطرح كرديم.  علمي و رابطه يهادگاهيدانساني و 

روش شناسي شويم اما چون در اين مسير قرار گرفتيم هم نكات بسيار مهمي را ديروز  يهابحثو وارد يك سري 
. در اين جا قبل از اين كه از نظر محتوايي ميكنيمعرض كرديم و هم در تكميل آن بعضي نكات ديگر را هم عرض 

عميق روش شناسي هيچ  يهابحث، يكي اين كه بدون ورود در اين نوع كنميمبحث شوم، دو نكته را عرض  وارد ادامه
ما علوم انساني اسالمي داشته باشيم، ما جسته و گريخته هر از چند گاهي در مباحث فقهي يا تفسيري يا  شودينموقت 

پيدا كند چون در اين زمينه ما در متادولوژي كار هنوز  اما به هر حال بايد اين باب تداوم ميكنيماصولي چيزي را بيان 
دوم هم اين است كه كساني  از همين باب است و نكته شوديمهم كه در اين جا مطرح  ييهابحثضعف و اشكال داريم، 

را  ، ورود در اين بحث حجتاندكردهمباحث تربيت و تعليم، چه بعد فقهي و چه ابعاد فلسفي ورودي پيدا  كه در حوزه
چون اين جور مباحث ضرورت جامعه و نظام است و اين طور مباحث زحمت زيادي دارد و  كنديمبراي آن ها تمام 

  براي اين كه جا بيافتد و به نتيجه برسد كار زيادي دارد.

 ديدگاهاي غربي در تربيت ديني
يك نظر كه نظر نسبتاً جا افتاده كودكي و نوجواني مطرح است و  تربيت ديني در دوره گفتيم كه دو نظريه در حوزه

غربي اين است كه نبايد دردوره هايي كه هنوز بلوغ عقلي و درك انتزاعي و  يهادگاهيداست و حداقل در بعضي از 
 دين امكان دارد و مناسب است و هم تربيت در حوزه ذهني نيست، نه تربيت با روش عقلي در حوزه يهايآمادگ

اي كه گفته شد مناسب نيست، اين يك ديدگاه آن هم بر اساس ادله.. بر اساس دين، عواطف و روحيات و خلقيات و.
  است كه پنج شش محور مهم و دليل براي آن ذكر شد.
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 در تربيت ديني ياسالم گاهديد
ديني و تحفظات ديني،  يهامواظبتديني و  يهامراقب كنديممقابل ديدگاه دومي است كه تجويز  در نكته

ديني ولو روشمند و عقالني كامل نيست و به خصوص عادت دهي و تلقين و سوق شخص با  اوليه يهاآموزش
ديني كه از اعتقادات گرفته و تا عبادات و منسك و شعائر و  يهاارزشعاطفي و احيانًا غير عاطفي به سمت  يهاروش

مباحثي كه در يك  است كه ما از مجموعه امثال اين ها ادامه پيدا كند، اين هم ديدگاه مقابل است كه اين همان چيزي
كه حتي قبل از تكليف و حتي  شوديمتربيت اعتقادي و عبادي و اخالقي و امثال اين ها داشتيم برداشت  سال در حوزه

تولد و قبل از  كودكي و حتي در كودكي اول و شير خوارگي و يك مقدار به عنوان تمحيدات حتي در دوره يهادورهدر 
كه اين احكام مبتني بر چنين نظريه و ديدگاهي است،  ديشويمدارد. اگر شما جمع اين ها را ببينيد مطمئن  آن هم وجود

  ما براي اين كه از اين نظريه دفاع كنيم و نسبت به آن استدالل كنيم هفت هشت مطلب را عرض كرديم.

 روش شناسي قواعد و ضوابط

 تأثير نظريات علمي بر احكام الهي
كليت يك حكم اولي الهي را تغيير دهد، به دو دليل، يكي اين كه  تواندينمعلمي  يهايكارشناسنظريات علمي و 
ها وقتي در تقابل كلي با حكم قرار بگيرد، خود اين ها غالبًا يك جايگاه و پايگاه اطمينان بخش اصوًال اين كارشناسي

مبناي استخراج يا تغيير احكام  تواندينمته باشد كه گاهي دارد، اين خيلي قوي اي ندارد، ثانيًا اگر هم در اين حد داش
با آن  تواندينماولي شود، به خاطر اين كه احكام مبتني بر يك مصالح و مفاسد جامع با كسر و انكسارها است و اين 

يق داديم بر بحث تقابل كند، اين را بحث كرده بوديم و حاصل بحث ديروز هم همين بود كه االن عرض كرديم و تطب
 تواندينمعلمي و نظريات علمي  يهايكارشناساين است كه  روميمحاشيه اي كه خودمان كه به اين شكل است. 

احكام اولي را در متون قاطع و اصولي بردارد و بگويد كه اين نيست، چنين چيزي اصالً معقول نيست و مبناي منطقي 
  .گذارميماين ها را بگيرد و بگويد اين ها را كنار  تواندينم ندارد و از نظر فقهي هم طبعاً هيچ فقيهي

اقتصاد و سياست و اجتماع و تربيت و  يهاحوزهعلمي كه در  يهاهينظركه اين كارشناسي ها و  شوديمسئوال 
در ارتباط با فقه و مسائل ديني  توانديممديريت و حتي قلمروهاي مختلف فني و غير علوم انساني، اين ها چه ارزشي 

هم امروز  اشخالصهداشته باشد؟ در اين جا ضمن اين كه آن اثر و كاركرد را نفي كرديم با بياني كه ديروز گفتيم و 
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 توانديمعلمي و كارشناسي يك آثار ايجابي و ارزش ايجابي هم  يهاهينظرعرض شد در عين حال اين ديدگاه ها و 
  :كنميممورد را عرض داشته باشد كه چند 

  

 الف. تعيين مصاديق موضوعات احكام الهي
يا در متعلقات  ديآيميكي در تعيين مصاديق موضوعات احكام است، آن جايي كه عناويني در موضوعات احكام 

كه اين مصداق آن است يا نيست، گفته شده است كه مُسكر، كار كارشناسي  ديگويمو علم و كارشناسي  ديآيماحكام 
تأثير داشته باشد، منتها  توانديمكه در اين جا  هاكه مسكر نيست و امثال اين ديگويمكه اين مسكر است يا  ديگويم

داشته باشد با يكي از  توانديمتأثير در تعيين مصاديق عناويني كه موضوع متعلق حكم است، اين تأثيري كه در اين جا 
، يكي كنميماين دو شيوه است كه اين شيوه ها جاي بسط بيشتري در مباحث فقهي دارد و من به عنوان احتمال عرض 

اين كه ليسَ علي المريض حَرج، اين كه اين جا مريض است يا مريض نيست و امثال اين ها يا مسكر است يا مسكر 
  در اين جا داشته باشد. توانديمكه في الجمله اين تأثير را  نيست

 نظريات علمي بر احكام الهيچگونگي اثر گذاري 
تبيين كرد، يكي اين كه تشخيص اين عناوين و موضوعات با عرف يا  شوديممنتها نوع تأثير و تحليلش را دو جور 

نظر كارشناسي و نظر كارشناسي هم بگوييم كه مستقل با نظر كارشناسي است، يعني از اول در مبنا بگوييم عرف يا 
در اين جا در تعيين موضوعات و مصاديق مؤثر باشد كه اين كمتر قائل دارد. نظر دوم اين است كه عرف مالك  توانديم

در تشخيص موضوعات و مصاديق و مفاهيم و هم تطبيق مفاهيم بر مصاديق است، مثالً عرف بايد بگويد كه اين سفر 
يا سفر نيست، وطن است يا وطن نيست، اين مسكر است يا مسكر نيست، اين مريض است يا مريض نيست، ولي  است

، همين دهديمعرف دقيق است و نظرات علمي و كارشناسي اگر درست به يك جايي برسد اين عرف دقيق را تغيير 
به عرف عام شود، عرف عام  و عرضه طوري ممكن است كسي چيزي را مسكر نداند ولي اگر يك نظر دقيق علمي باشد

، اين يكي از جاها است كه يا به اين شكل است دهديمكه مسكر است يعني آن نگاه علمي نظر عرف را تغيير  ديگويم
كه بگوييم عناوين و موضوعات و متعلقات احكام تشخيصش با عرف يا با كارشناسي است. يا اين كه بگوييم عرف عام 

و در اين جا خيلي وقت  فهمديم ميدهيماست منتها يك دقتي كه عرف عام وقتي كه توجهش  است منتها عرف دقيق
، اين يك تأثيري است كه در اين جا وجود گذارديميا در آن تأثير  دهديمها كارشناسي ها همين عرف عام را تغيير 

اگر (نشده است، اين يك تأثير است.  دارد البته مباني آن دو نظر در اصول بايد بحث شود گرچه بحث خيلي زيادي هم
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در جايي يك اتفاق خاصي بيافتد و يك شرائط ويژه اي باشد كه در يك حالت خاص به اطميناني برساند، از لحاظ 
، مثل حج است مثًال شوديممصداق كه مثالً در اين جا اين ضرر را دارد، در آن جا راه دارد براي اين كه بگوييم مقدم 

ما به اين رسيده است كه در دنياي ارتباطات نيازي نيست كه افراد در يك جايي جمع  يهايارشناسككسي بگويد كه 
حكم را از اساس تغيير دهد، اما اگر يك  تواندينمكه اين اصًال درست نيست و علم  شوند و حج انجام دهند

مقطعي است كه اطمينان هم در آن است، مثالً اين كه در اين زمان به دليل آنفلوآنزا يا به دليل ديگر  يهايكارشناس
تغيير دهد، اين هم به خاطر اين است كه در خود دليل شرعي يك عنوان اضطرار يا  توانديممفاسد و مضار دارد اين 

كند و حكم را محدود كند، اين ها همه دقائق و ظرائفي  مصداق آن را تعيين توانديمضرر يا چيز ديگر آمده است و اين 
بايد  گذارديمبيروني روي اجتهاد و استنباط  يهادانشعلوم و تأثيراتي كه  است كه در روش شناسي اجتهاد و رابطه

 )عرض كنيم.

 ب. تأثير مقطعي در ايجاد عناوين ثانوي
كه اصل اين  ديگوينمآن اين است كه كارشناسي  يك تأثير هم در ايجاد عناوين ثانوي به طور مقطعي است و

كافر يا... بر فرض اين كه دليل تمام باشد، اين دليل  زن يا ديه حكمي كه خدا گفته است راجع به ارث زن يا ديه
كه با عنوان ثانوي اضطرار يا شرائط خاص  ديگويمكه اصل اين اصالً درست نيست، بلكه  ديگوينمكارشناسي و علمي 

در اين  كنديمعلمي من اقتضا  يهايكارشناسدانم و اين با آن وضعي كه من مي ديگويمو  كنديمر را ايجاب آن جو
كه فرض بگيريم كه حكم الهي در اين است كه  ديگويممحدوده اگر بخواهد اين كار شود اين فالن ضرر را دارد، مثالً 

كسي كه پول دارد بيشتر ببرد و كسي كه كم بهره تر است كمتر  در هدفمندي يارانه ها بيت المال تقسيم شود نه اين كه
اين تساوي را  شودينماالن يك شرائطي است كه  ديگويمببرد بلكه اين بيت المال را به تساوي بايد تقسيم كرد، منتها 

، اين يك كار علمي و كارشناسي است كه در صورتي كه اطميناني ايجاد كند شوديمحاكم كرد و موجب هرج و مرج 
كه من در حكم تغيير دادم بلكه  ديگوينم، اين هم در اين حد مانعي ندارد براي اين كه اين كنديمعنوان ثانوي ايجاد 

  كه اين در اين حد مانعي ندارد. كنديمدر اين شرائط اين حالت را ايجاد  ديگويم

 اجراي احكام يهاروشأثير در ابزار و ج. ت
 ديگويماجراي احكام است و علم  يهاروشمسائل فقهي و... تأثير در ابزار و  يك نوع ديگر از تأثير علم در حوزه

قوا أنفسكم و أهليكم  ديگويمكه بهترين راه اين است، اين ها هم در صورتي كه موجب اطميناني باشد مانعي ندارد مثالً 
  .كنديمكه اين اين طور اقدام كنيد بهتر اثر  ديگويميعني علم  ناراً 
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 د. تأثير در فهم ادله احكام
كه  كنديميك نوع زمينه اي درست  ديآيمدر فهم ادله هم گاهي توجه به ظرائف و دقائقي كه در علم يا در فلسفه 

يك ظرفيتي در او پيدا شده است كه بهتر يعني كسي كه فلسفه خوانده است  آورديممطالب جديدي را از حكم به دست 
مطالبي را كه ديگران  توانديمبفهمد، هم  توانديمبفهمد، هم مطالب جديد  توانديمآيات را بفهمد. هم عميق تر  توانديم

و گاهي هم هست كه آن فضا موجب  عمق دهد توانديمعميق تر بفهمد مثل توحيد، تفكر فلسفي و تعمق  انددهيفهم
منابع و متون به انسان علم دهد،  در حوزه توانديمجديد  يهاافتيدركه آن برداشت متفاوت و متغاير شود، هم  شوديم

علمي و فلسفي،  يهابحثادبي گرفته تا  يهابحثتغيير دهد، اين جا از  توانديمتعميق داشته باشد و هم  توانديمهم 
با تفسير به رأي دارد و دقتش هم در اين است كه آن توانمندي كه با اين ها مؤثر است البته در اين جا مرز دقيقي  همه

اين خوب  شوديمنو پيدا  يهاپرسشخواندن فلسفه يا علوم انساني براي شخص فقيه در استخراج مطالب جديد و 
كه فهم  كنديمكه عميق تر اين ها را بفهمد اين هم خوب است، توانمنداي كه پيدا  كنديماست، توانمندي اي كه پيدا 

عادي غير دقيق را مضبوط كند و متفاوتش كند اين هم خوب است، اين ها همه در حدي است كه موضوع را بهتر 
، كندينمصدرا گرفته است يا از پياژه گرفته است هيچ فرقي  مألبفهمد، اگر همين به اين شكل در آيد كه مهمولي كه از 

ولي اين توانمندي اي كه پيدا كرد  شوديمقرآن بچسباند اين تفسير به رأي  اگر بخواهد اين مهمول علمي و فلسفي را به
صدرا  مألكه بتواند بفهمد اين چيز خوبي است، ممكن است آن چيزي كه پياژه فهميده است از اين بفهمد يا چيزي كه 

از اين استفاده كند و لذا  فهميده است از اين بفهمد و ممكن است هيچ كدام را نفهمد يعني نتواند با روش درست اصولي
، اگر برديمتأثير علوم بيروني بر فهم متن در اين شكي نيست منتها اين تأثير به خاطر اين است كه ظرفيت آدم را باال 

را به طلبه اي كه دو سال درس خوانده است بدهيد و  148نساء/ »ظُلِمَ َمنْ إِالَّ الْقَوْلِ مِنَ بِالسُّوءِ الْجَهْرَ اللَّهُ يُحِبُّ ال«
ولي وقتي به دست يك فقيه و مفسري بدهيد بايد چند روز بحث كند و چند مطلب  كنديمبگوييد اين را معنا كن معنا 

درست است. اين كه  ديگويمكه همگي درست و دقيق است، همان عرف عام اين مقدمات را بتواند بپذيرد  آورديمدر 
يت شخص به خاطر اين كه فلسفه و علوم انساني خوانده است باال رفته است اين چيز خوبي است و اين ظرفيت ظرف

نو را ببرد و بتواند معاني عميق تر را درك كند اما نهايتاً بايد اين درك در آن ضوابط  يهاپرسشكه  شوديمموجب 
موضوعي كه همان تفسير موضوعي  تحميل نكند، عرضهاصولي و فهم عرف دقيق بگنجد و آن مهمول و حكم را بر اين 

 شهيد صدري است مانعي ندارد ولي نبايد بر اين تحميل حكم شود.

فهم درست اين است كه هم قواعد اصولي و ضوابط فهم متن به شما اجازه بدهد در آن كادر جلو برويد و هم  ضابطه
ه و متكلم و متن هم از جايگاه و ظرفيتي برخوردار باشد كه آن شخص و گويند ديكنيماين كه حاال كه داريد عمق پيدا 
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و در متون ديني به خصوص در قرآن كريم اين طور است. بعد از  شودينمبشود اين ها را به او نسبت داد، اگر نباشد 
 شودينماين بحث ها معلوم شد كه آن چه كه از احكام دين در تعليم و تربيت ديني برمي آيد آن قدر متعدد است كه 

اي كه عرض كردم اين ادله و قوانين و قواعد كنار بگذاريد و لذا با همان ادلهگوييم هيچ كار كرد و با اين حرف ها مي
ديگر اين است كه در شرع هم چنين تحميلي وجود نداشته است، ما يك جا در باب نماز  فقهي سرجايش است. نكته

ضرب داده شده است آن هم با حدود و قيودي كه بيان كرده است واال غالبًا  داريم كه از هفت سالگي به بعد اجازه
يعني دنيايي از عواطف در تعاليم ما بود كه اين يك مورد در آن خيلي گم است، البته نه اين  شمارديمعواطف را مهم 

كه همه  دينيبيمكلي ببينيد  هگوييم نظر اين است ولي اگر در چارچوبرت قاطع ميكه ما بگوييم قائل نيستيم بلكه به صو
عاطفه و مهر و محبت است، البته كسي كه ظرفيت عقلي ندارد ما معتقديم كه بايد اقدام كرد ولو هنوز فهم روش مند 

و اين  شوديمنسبت به اثبات خدا ندارد كه اين را بايد انجام داد براي اين كه مصلحت بزرگي در كار است كه فوت 
  آن جهت را رعايت كنيم.مقدم بر اين است كه 

كمك كند  توانديمتعيين روش ها در تربيت عبادي و چيزهاي ديگر محدود بود و علم  كودكي محدوده البته در دوره
آن ها در  كه همه نو پيدا شود و اقدامات جديدي پايه ريزي شود يهاراهجديد اتخاذ شود و  يهاروشبه اين كه 

، آن كنديمدر آن جايي كه يك تعارض ظهوري پيدا (راي تقويت آن كمك كند. ب توانديممحدوده اي است كه علم 
  )جايي كه ظني است و غير اطميناني است كه در مقابل آن ارزش ندارد.

 و همه پردازميمآن  در روش شناسي قواعد و ضوابط خيلي بيشتري وجود دارد كه من هر از گاهي به يك زاويه
جمع شود و تنظيم شود. اين يك بحث مقدماتي بود كه حالت تحليلي داشت و البته يك اين ها بايد در يك طرح كالني 

فقهي داشت، در تربيت ديني در كودك و نوجوان چه در خانه و چه در غير خانه كه عرض كرديم، البته  مقدار هم جنبه
و به يك سلسله اصول و  ميكنيمقابل بسط و توسعه است و من لّب مطالب را در اين جا عرض كردم. از اين عبور 

تربيت خانوادگي توصيه و سفارش  كه در علم جديد و در مباحث جديد علوم تربيتي در حوزه ميشويموارد  ييهاروش
  شده است كه بايد آن ها را بررسي كنيم.

 تيكوهرمن[
عرض كرديم كه  ميكرديمتيك در آن سالي كه بحث واين يكي از مباني اجتهاد است كه بحث نكرديم البته در هرمن

در هر جايي جلو ببري و بايد مفروضات قبلي باشد، در قرآن اين مفروض است كه ظرفيت،  شودينمهر متني را 
ظرفيت بااليي است، در روايات هم تا حد زيادي اين طور است و در بعضي جاها هم ممكن است در اين حد نباشد، ما 

احتمال درآورد ولي اين كه در كجا اجازه  توانديميلي جاها انسان كه در الفاظ در خ ميگفتيمتيك ودر بحث هرمن
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كه جلو بروي در اين جا دو شرط دارد، يكي اين كه ضوابط لفظي و قواعد لفظي و استنباط لفظي و اصولي به  دهديم
ن كه متكلم هم و يكي هم اين كه احتمال اين را بدهي و يا مطمئن باشي به اي شما اجازه دهد كه تا آن جا جلو بروي

كه در متن قرآني ما معتقد به اين هستيم و از  اين ظرفيت فهمي را داشته است و در مقام بيان از آن جهت هم بوده است
. گاهي هست كه يك انسان عادي يك بيت شعر گفته است اگر همان را به انسان دقيقي بدهند ميكنيمآن هم دفاع 

 ]درآورد.كلي حرف  توانديم

   علي محمد و آل محمدو صل اهللا 
 

 


