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چكيدهچكيده
هدف پژوهش حاضر تبيين ابعاد و مؤلفه هاي رويكرد كثرت گرايي ديني- فقهي، ارتباط و تأثيرات 
آن بر فضاي تربيت ديني است. اين تحقيق از نوع توصيفي-تفسيري است كه مبتني بر روش  
تحليل فلسفى است. جامعة تحليل شامل سه بخش: متون، اسناد مرتبط با تكثر ديني، فقه اسالمي 
و تعليم و تربيت ديني بوده است. پس از تحليل و بررسي متون و استحصال نظرية تكثر فقهي به 
عنوان موجه  ترين رويكرد، به مقايسة تطبيقي تقابل هاي دوگانة تكثرگرايي دينيـ   انحصارگرايي 
ديني و فقه مخطئهـ  فقه مصوبه و سپس، به استخراج لوازم و اقتضائات آن ها در تربيت ديني به 
شيوه استنباطي پرداخته شده است. داللت هاي استخراجي رويكرد تكثرگرايي موجه براي تربيت 
ديني در سه بخش كالس، مربي و فراگير  عبارتند از: كالس: داشتن كالس راحت و بدون دغدغه 
براي ابراز عقيده، فضاي چند صدايي قانونمند و رشد خالقيت پروري در كالس، برنامه هاي درسي 
مشــاركتي و بدون تبعيض، مربي: داشتن نگاه باز و چندمنظري، تمركز بر بطن و فحواي متون، 
به كارگيري شــيوة استنباط عقالني در تدريس، داشتن شيوة دموكراتيك و احتراز از تحميل و 
تلقين، فراگير: فراخ انديشي و توسعه ذهني فراگيران، تعامل بازتر در مواجهه با پيروان ساير اديان 
و ديدگاه ها، همچنين تقويت ظرفيت هاي انتقادگرايي، تحليل گري و قضاوت در فراگيران. در ادامه 
با نقد و مقايسة رويكردهاي انحصارگرايي ديني و تكثرگرايي تند ليبرالي، «تكثرگرايي معتدل» 
براســاس الگوي فقه اسالمي به عنوان «رويكرد موجه» براي تربيت ديني پيشنهاد شده است.

واژگان كليدى:واژگان كليدى: تكثر گرايي موجه، انحصارگرايي، تخطئه، تصويب، تربيت ديني 
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مقدمه
تكثرگرايي هرچند زاييده تفكر انديشمندان پست مدرنيته است، اما به دليل توجه به 
صداهايي ضعيفي كه در هر جامعه اي مهجور مانده و ناعادالنه و گاهي بي رحمانه حذف 
مي گردند، قابل اهميت است. به اذعان صاحب نظران و به شهادت تحقيقات، تكثرگرايي 
كاركردهاي و نتايج مثبت زيادي مي تواند به همراه داشته باشد كه مهم ترين آن ها مقابله 
با نژادپرستي و ممانعت از تحميل هرگونه بي عدالتي است. پلوراليسم صرفاً تنوع نيست 
كه مطابق آن افرادي كه داراي زمينه هاي مختلف مذهبي يا فرهنگي هستند تنها در يك 
تفاوت ها بدون هيچ گونه  تعامل  باشند، بلكه به معني تشخيص و  داشته  حضور  محل 

تالشي براي تحميل هژموني است    (كمالي۱ ، ۲٠٠۹: ۲۸).
آغاز  جان  هيك۳  با  كه  است  ديني۲  كثرت گرايي  كثرت،  انواع  مهم ترين  از  يكي 
مي شود. هيك معتقد است كه نگرش ها در باب دين سه دسته هستند: انحصارگرايي۴، 
شمول گرايي۵ و كثرت گرايي. مطابق انحصارگرايي منحصراً يك دين حق وجود دارد و 
پيروان ساير اديان، الزم است كه به تنها دين حق روي آورند. در شمول گرايي ساير 
اديان به عنوان مسيرهاي موثري در رسيدن به خدا به عنوان جلوه هاي ديگري از همان 
دين[درست] هستند. در كثرت گرايي همه اديان مي توانند مايه رستگاري پيروان خود 

شوند و سعادت نزد همه اديان وجود دارد    (جونز۶، ۲٠٠۸).
بسياري كثرت گرايي را علي رغم اشكاالتي كه دارد، در راستاي ممانعت از هژموني 
ديني و آپارتايد مذهبي خاصه مسيحيت، مثبت ارزيابي مي كنند. كثرت گرايي ديني اساسًا 
مي تواند به عنوان «احترام به ديگران» تعريف شود و هيچ شكي نيست كه آزادي مذهب 
براي جوامع ضروري بوده و شامل تمام اديان [الهي] مي گردد. منطقي به نظر مي رسد كه 
پذيرش وسيع اعتبار ديدگاه هاي گوناگون مذهبي و تمركز بيشتر بر مشتركات مذاهب 
مختلف مي تواند منجر به تعامل صلح آميز و متقابل سودمند ميان پيروان اديان مختلف 
شود. اين تمركز بر«مشتركات مثبت» به عنوان يكي ديگر از تالش هاي ظريف و پرافتخار 
1. Kamali 
2. Religious pluralism  
3. Hick  
4. Exclusivism 
5. Inclusivism  
6. Jones  
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حال،  اين  با  است  آن ها  فعلي  ديني  باورهاي  اصالح  براي  دانش آموزان  تشويق  براي 
اغلب هيچ دليل قانوني يا اخالقي وجود ندارد كه چرا يك معلم نبايد دانش آموزان را به 

«مشتركات مثبت» در ديدگاه هاي مختلف ديني تشويق كند     (كانزمن۱، ۲٠٠۶)
بايد  اسالمي،  كشورهاي  پرورش  و  آموزش  در  ديني  تربيت  اهميت  به  توجه  با 
وضعيت مفاهيمي كه مرتبط با دين و تربيت ديني است، كامًال مشخص گردد تا مربيان 
و دست اندركاران تربيتي، تكليف خود را در قبال آن بدانند. غالب دين داران مسيحي و 
اسالمي معتقد به شمول گرايي هستند كه اين ديدگاه گرهي از اصل مشكل نمي گشايد. 
اكثر تبيين هاي موجود از كثرت گرايي، رنگ و بوي غربي داشته و متأثر از جان  هيك 
هستند كه از آن جمله  مي شود به عبدالكريم سروش و نصر حامد ابوزيد اشاره كرد 
نوعي  به  قائل  كه  سيدحسين نصر  و  شووان  چون  وحدت گراياني  آنان  با  تقابل  در  و 
تكثر عرفاني هستند، قرار مي گيرند. محققين دغدغه مند ديني همواره مراقبت از بروز 
هرگونه اختالالت مفهومي يا مصداقي در جريان تربيت ديني را رسالت خود مي دانند اما 
تكثرگرايي از مفاهيمي است كه ممكن است مورد بدفهمي قرار گرفته و تربيت ديني را 
در معرض آسيبي جدي قرار دهد. بنابراين نيازمند تبيين هاي مدلل و متقاعد كننده تري 

از آن در حوزة تربيت ديني هستيم. 
ترسيم  با  ديني»  تربيت  در  سالمت  و  «آسيب  عنوان  با  مقاله اي  در  باقري    (۱۳۸۴) 
محورهايي، برخي آسيب ها را به وضوح نشان مي دهد. يكي از اين محورها، محوري 
است كه در دو طيف آن حالت هاي انحصارگرايي و كثرت گرايي    (تند) كه هردو به عنوان 
آسيب شناخته شده اند، قرار دارد. وي حالت مطلوب بين اين دو طيف را، «حقيقت گرايي 
مرتبتي» كه نوعي از كثرت گرايي معتدل است، نام مي نهد. اين نوشتار نيز به دنبال تبيين 

حالتي از كثرت گرايي است كه موجه و سازگار با مباني اسالم باشد. 
كه  دارد  مسلمان  متفكرين  بين  در  زيادي  موافقان  و  مخالفان  ديني  كثرت گرايي 
نه  كه  است  اين  واقعيت  اما  مي كنند.  استناد  اسالمي  روايات  و  آيات  به  نيز  هركدام 
و  مناسب  رويكردي  را  انحصار گرايي  نمي توان  مبين،  شرع  نه  و  سليم  عقل  حكم  به 
منطقي براي دين دانست. انحصارگرايي رويكرد افراطيون و بنيادگرايان است كه نگاهي 
صحبت كردن از مفاهيم نو گناه  به شدت تنگ نظرانه دارند. در نظر اين گروه اساساً 
1. Kunzman   



52

 ë سال سوم
 ë 1شمارة
ë 6 شمارة پياپى
ë 1397  بهار

فصلنامه مسائل كاربردى تعليم و تربيت اسالمى

محسوب مي شود. اما منتقدان كثرت گرايي اغلب پلوراليسم را معادل با نسبيت گرايي 
اخالقي مي گيرند كه تمام سنت هاي مذهبي و فرهنگي را به هم متصل مي كند و بنابراين 

تفاوت هاي واقعي بين آن ها را تخريب مي كند    (  كمالي، ۲٠٠۹: ۲۷).
برخي متفكرين ديني نيز به دليل مالزمت موضوع «نسبيت و كثرت»، اساساً كثرت گرايي 
را مترادف با سفسطه گري دانسته اند. هرچند شكي وجود ندارد كه كثرت گرايي تند و 
افراطي كه منتج به نسبيت گرايي مي گردد، نمي تواند مورد نظر دين باشد اما كثرت گرايي 
شكل هاي ديگري نيز دارد. آنچه قابل تأمل است اين كه كثرت گرايي بالذاته مقبوح نيست 
بشري  عمل  و  انديشه  قلمروي  در  تنوع  ضرورت  يعني  انكارناپذير،  حقيقتي  به  زيرا 
اشاره دارد. «در قلمرو انديشه، كثرت گرايي حاكي از آن است كه حق و صدق، گرانيگاه 
مطلقي ندارد، چنان كه در قلمروي عمل نيز حكايت از آن دارد كه خير و صواب در 
سبك زندگي فردي يا اجتماعي خاصي لنگر نيفكنده است. كثرت گرايي با آن چه سر 
ستيز دارد، «حقيقت مطلق» است، نه «مطلق حقيقت» «خير مطلق» است نه «مطلق خير». 
به عبارت ديگر، كثرت گرايي يا هر نظام فكري كه تمام حقيقت را تنها در خود متجلي 
بداند، ناسازگار است. از اين رو كثرت گرايي با سفسطه هم آوا نيست، سفسطه انكار 
حقيقت و خير است، در حالي كه كثرت گرايي در پي آن است كه حقيقت و خير را از 

آفت مطلق گرايي بپيرايد»    (باقري، ۱۳۹٠: ۱۲۶- ۱۲۵).
مخالفت اسالم با كثرت گرايي تنها به نوع افراطي و تند آن مربوط مي شود كه باقري 
آن را «كثرت آييني»۱ مي نامد. زيرا از هيچ جاي متون ديني و آيات قرآني نمي توان استنباط 
كرد كه اسالم خود را كانون حقيقت و خير مطلق دانسته باشد. لذا اسالم را نمي توان 
انحصارگرا دانست. خاتم بودن و كامل  ترين بودن دين اسالم نتيجه اي است كه خواه به 
نحو پيشيني صرفاً با تحليل مفهوم «دين خاتم» و خواه به نحو پسيني و با بررسي تطبيقي 
اديان حاصل آيد، كه اين موضوع با كثرت گرايي ناسازگار نيست. اذعان به اين كه اسالم 
«كامل ترين» دين است، خود متضمن گردن نهادن به كمال منتشر در اديان مختلف است 
كه صورت عالي آن در اسالم جلوه گر شده و آشكار است كه اين سخن، مطلق گرايانه و 

انحصارگرايانه نيست     (باقري، ۱۳۹٠: ۱۷۶).

1. doctrinal pluralism  
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به تعبير متفكرين اسالمي در ذات خلقت تكثر وجود دارد و در آيات زيادي مفهوم 
تكثر را در قالب گروه، قبيله و ... مي بينيم. «به گفته ابوالعالء خطيب تبريزي: در اسالم در 
خلقت خداوند كثرت وجود دارد. پلوراليسم به اين وسيله به تمام وسعت و عمق جهان 
موجود است. [هرچند] او تنها يكي است، اما خلقت او شكلي از پلوراليسم غيرقابل 
نفوس است. انسان ها به سبب توانايي و استعداد دروني شان به چندگانگي و تكثر، به 
ظواهر بيروني نژاد و مذهب، زبان و فرهنگ، قبيله و ملت و غيره ايجاد شده اند»    (به نقل 
از كمالي، ۳٠:۲٠٠۹). مظفر معتقد است كه هيچ تمدني در تاريخ [به اندازة] اسالم، تعهد 
قاطع تري نسبت به پلوراليسم نشان نداده است     (مظفر۱، ۲۸:۲٠٠۸). در سوره مائده بسيار 
رسا و شيوا به كثرت شرايع اشاره مي شود: «ما بر هر قومي از شما شريعت و طريقه اي 
مقرر داشتيم و اگر خدا مي خواست همه را يك امت مي گردانيد، لكن چنين نكرد تا شما 
را به احكامي كه در كتاب فرستاده، بيازمايد»    (مائده، ۱۳). در سور ة آل عمران مخاطب 
خداوند اهل كتاب ذكر شده است «اي پيامبر به اهل كتاب بگو بياييد از آن كلمه حق 
كه ميان ما و شما يكسان است، متابعت كنيم، كه به جز خداي يكتا چيزي و كسي را 

عبادت نكنيم»     (آل عمران، ۹).
بنابراين اسالم چه در عرصه انديشه و چه عمل، تمايلي به انحصار گرايي ندارد؛ ولي 
كثرت گرايي به معنايي كه سروش به تأثير از جان هيك مطرح مي نمايد، نيز نمي تواند 
مورد پذيرش اسالم باشد. لگنهاوزن معتقد است كه پلوراليسم جان هيك برگرفته از 
آموزه هاي ليبراليستي است كه ماهيت آن تساوي گرايانه است و مورد پذيرش اسالم 
نيست، چون هم با آموزه هاي ديني اسالم قرابت و سازگاري ندارد و هم با معيارهاي 

عدالت بيگانه است    (لگنهاوزن، ۱۳۷۹).
از مهم ترين انتقادات بر نظرات كثرت گرايانه سروش در كتاب «هويت علم ديني» 
بسط  و  قبض  نظريه  معرفت شناختي  مبناي  مي نويسد:  او  است.  آمده  باقري  خسرو 
دو  كل گرايي  و  است  استوار  كثرت گرايي  و  كل گرايي  ستون  دو  بر  شريعت  تئوريك 
شكل تند و ماليم دارد. در كل گرايي تند يا «وحدت معرفت شناختي كالن» اوالً پيكره اي 
يكپارچه و هماهنگ براي معرفت هاي بشري در نظر گرفته مي شود و ثانياً هيچ يك از 

1. Muzaffar  
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عناصر معرفت بشري مصون از تغيير نيست. به زعم وي كثرت گرايي مورد نظر قبض 
و بسط، گرفتار مشكالت كل گرايي تند گرديده است؛ يعني همان گونه كه در كل گرايي 
تند مجموعه معرفت هاي بشري يك پيكره يكپارچه تصور شده و هيچ گزينه اي مصون 
از تغيير نمانده است، سروش نيز چنين تلقي دارد، آنگاه كه سروش   (۱۳۷۷) از دگرگوني 
كل جغرافياي معرفت در اثر يك تغيير جزئي مي گويد. همچنين از برخي اشارات وي 
بر مي آيد كه چون كل گرايان، «عقل سليم» را نيز مصون از تغيير و حذف ندانسته است. 
تمايز  كل گرايي،  به  سروش   (۱۳۷۷)  كه،  مي كند  تصريح  همچنين  باقري    (۱۳۹٠) 
موضوعي ميان معارف بشري لحاظ نگرديده و همه معارف را يك كل هماهنگ در 
نظر گرفته است، هرچند تمايز روشي تا حدي رعايت مي شود و همين عاملي مي شود 
كه نظريه از «وحدت كالن» به «وحدت خرد» عدول كند   (البته وحدت كالن نيز نفي 
نمي شود). مطابق نظريه وحدت خرد، معارف و شاخه هاي علوم بشري هر يك ميزان 
داوري مخصوص به خود را دارد و به همين دليل «كثرت  روش  شناسى خرد» نيز ناميده 
مي شود كه سرانجام به «كثرت معرفت شناختي بسيار كالن» تغيير نام مي دهد و مطابق 
آن شاخه هاي معرفت بشري داراي تفاوت و تنوع روش شناختي، يعني كامًال متباين و 

متكثر خواهند بود. 
به اعتقاد باقري    (۱۳۹٠)، در ژرف  ترين اليه نظريه، كه كثرت معرفت شناختي بسيار 
كالن آشكار مي گردد، براي اثباتش، از نظريه انقالب هاي علمي «توماس كوهن» بهره 
برده مي شود. در انقالب علمي هر دو مورد، وحدت معرفت شناختي كالن و كثرت 
پاره هاي  ساير  علمي،  انقالب  با  يعني  مي گردد؛  متجلي  كالن،  بسيار  معرفت شناختي 
معرفت بشري نيز واژگون مي گردد   (وحدت كالن). و چون با انقالب واژگوني رخ 
مي دهد، شاهد واژگوني دو دنياي معرفتي متفاوت و متباين خواهيم بود   (كثرت بسيار 
كالن). يعني در نگاه بسيار كالن به سرزمين معرفتي شاهد جزاير معرفتي منفك و 
متمايزي خواهيم بود و اين نوع كثرت معرفت شناختي بسيار كالن در مقاله صراط 

مستقيم به كار گرفته مي شود.
كـثرت  به  و  «كـل گرايي»،  كـالن  معرفت شناختي  وحـدت  به  ادامـه  در  بـاقري 
معرفت شناختي بسيار كالن، كثرت گرايي آييني نام مي نهد. در كثرت گرايي نيز دو شكل 



ضرورت توجه به «قطب سوم» در تربيت ديني 
و آثار آن بر فضاي تربيتي (مربيان، فراگيران و كالس درس)

55
49 - 88

ë سال سوم
ë شمارة 1

ë شمارة پيا پى6
ë بهار  1397

را مفروض مي گيرد: «كثرت آييني» و «كثرت روشي». مطابق كثرت گرايي آييني كه با 
كل گرايي تند هم آواست، كثرت بين ديدگا  ه ها چنان اصيل و نازدودني است كه سنجش 
و مقايسه شان بي معني است. اما در كثرت گرايي به منزله روش، ديدگا  ه ها قابل مقايسه 

بوده و نقاط مشترك و تداخالتي با هم دارند و كثرت موقتي لحاظ مي گردد. 
سبب  به  مستقيم»،  مقاله «صراط هاي  در  سروش  نظرية  باقري    (۱۳۹٠)  مي نويسد: 
پذيرش تباين و قياس ناپذيري و برابري الگوهاي مختلف حق، در قلمروي اديان و به 
معناي پذيرش كثرت گرايي آييني است. عالوه بر آن نظرية قبض و بسط، را نيز داراي 
كه  آن طور  انسان ها،  متكثر  و  نسبي  و  ناقص  فهم  اين كه،  جمله  از  مي داند؛  اشكاالتي 
سروش مي گويد، نه دائمي و نه مساوي است. بلكه رجحان و اولويت فهم ها را بايد 
لحاظ كرد و معارف ديني بشري چون فقه و كالم را از كل گرايي تندي كه در آن كثرات 

ذاتي، اصيل و ابدي و غرق در گرداب نسبي گرايي مطلق است، نجات داد.
در نهايت نقد اصلي باقري     (۱۳۹٠) اين است كه، در نظريه قبض و بسط كل گرايي 
معرفت شناختي»  «نسبيت  به  منجر  كه  شده اند  گرفته  مبنا  آييني  كثرت گرايي  و  تند 
مي گردد، كه نسبيتي مذموم است. در نظريه قبض و بسط، كل گرايي در شكل تند آن 
   (وحدت معرفت شناختي كالن) مبناي معرفت شناختي بحث قرار گرفته و از اين رو، در 
معرض همان انتقادهايي قرار دارد كه كل گرايي    (تند) در معرض آن هاست. در حالي كه 
كثرت گرايي را بايد با مبناي ماليم بنا كرد تا با مباني ديني ناسازگار نيفتد. در كل گرايي 
ماليم در عين قبول ارتباط ميان اجزاي مختلف معارف بشري به استقالل نسبي آن ها نيز 
توجه مي گردد و همچنين برخي از اجزاء معرفت،    (نه همه آن) مصون از تغيير نگريسته 
مي شوند و معارف بشري ديگر جزاير كامًال منفك و متمايزي نيستند، بلكه شبه جزاير 
به هم متصلي هستند كه در برخي نقاط با هم ارتباط دارند. همچنين با مبنا قرار گرفتن 

عقل سليم در وراي معارف بشري، نظريه از شكاكيت بنيادي نيز رهانيده خواهد شد. 
بنابراين باقري به دليل آنكه نسبيت معرفت شناختي را بالي علم مي داند، «كثرت گرايي 
معرفتي» را متناسب تر با مباني دين مي يابد. كثرت معرفتي به معناي «كثرت معرفت شناختي» 
نيست بلكه حمايت از يك معرفت  شناسى خاص است كه همزمان نفي قطعيت و نسبيت 

   (از نوع لجام گسيخته) در آن نهفته است    (مهرمحمدي، ۱۳۹۱: ۲۸).
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بنابراين در كثرت روشي كه گونه تلطيف شدة تكثرگرايي است، به جاي نسبيت 
معرفت شناختي، با نسبيت معرفتي مواجهيم كه نسبيت در آن مذموم نيست و كثرت 
در آن موقتي و پذيرفتني است. تن دادن به نسبيت گرايي معرفت شناختي، اساساً امكان 
سخن گفتن از علم، عينيت علمي و توافق بين االذهاني عالمان را از ميان برمي دارد. اما 
نوع ديگري از نسبيت نيز هست كه تنها به كمك آن مي توان فهم مناسبي از علم فراهم 
آورد. اين نسبيت، نسبيت معرفتي است. براساس نسبيت معرفتي، هر عالمي به قدر 
سعة پيش فرض هايش، سهمي از معرفت مربوط را به چنگ مي آورد. پس معرفت او 
تام نيست بلكه از آن رو كه محدود به سهم و نسبتي معيني از معرفت پديدة مورد نظر 
است، آن را معرفتي نسبي و اين نوع نسبيت را نسبيت معرفتي مي ناميم. پس در حالي 
كه نسبيت معرفت شناختي امكان معرفت صائب را نفي مي كند، نسبت معرفتي آن را 

مفروض مي گيرد    (باقري، ۱۳۹٠ : ۱۹۲-۱۹۱). 
در  روش  شناسى معرفت اسالمي   (علوم ديني)، نيز همچون روش شناسى كيفي معاصر، 
دو قطب «قطعيت» و «نسبيت» را مي توان ديد، قطعيت را در نگاه بنيادگرايانه اسالمي، 
و نسبيت را نيز در آثار نوگراياني چون عبدالكريم سروش و نصر حامد ابوزيد مشاهده 
مي كنيم. در مورد نفي قطب نسبيت به تفصيل سخن گفته شد، اما چرا قطب قطعيت 

نمي تواند راهگشاي بن بست ها در تربيت ديني باشد؟ 
مي بينيم.  انحصارگرايانه  رويكرد  همچنين  و  بنيادگرايانه  انديشه  در  را  قطعيت 
«بنيادگرايي اسالمي۱ در دو معناي متفاوت به كار مي رود: يكي به معناي لغوي كه به 
معناي بازگشت به اصل و ريشه است و ديگري مفهومي، كه در آن افراط و سخت  گيري 
در التزام به احكام و سنت هاي ديني است»    (موفق، ۲٠٠۲). امروزه در ادبيات سياسي 
دنيا مفهوم بنيادگرايي بيانگر نرمش ناپذيري، خشونت طلبي، جزم انديشي و اقتدارگرايي 
مذهبي است و گروه هايي چون طالبان، القاعده و داعش از مصاديق آن به شمار مي روند. 
انحصارگرايي نيز به عنوان رويكردي جزمي بيشتر منتسب به نگاه بنيادگرايانه است و 
مي تواند مخدوش كننده وجهة تربيت ديني باشد. فرد انحصارگرا تصورش اين است 
كه حقيقت، خير و سعادت، به طور كامل و تنها در دين و آيين او تمركز يافته است 

1. Islamic fundamentalism  
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و ساير اديان الهي بر مسير حق نيستند بلكه در مسير باطل اند و بايد دين خود را رها 
كرده و به آيين وي در آيند. در واقع تفكر بنيادگرايانه خواهان پياده كردن يك نظام 
ديني تمام انحصارگر و حذف ساير ديدگاه ها و نظرات است. و همچنين رويكرد غالب 
انحصارگرايان در تربيت ديني، رويكردي عقل ستيز و اجتهاد گريز و مخالفت با هر 
گونه تأمل و تدبر است. روي آوردن به چنين روش هايي، منجر به آن شده كه امروزه 
كليت فرايند تربيت ديني، زير سئوال رفته و مورد نقد جدي قرار گيرد. به طوري كه 
برخي چون  هال۱ آن را از مقوله شبه تربيت دانسته و مترادف با تلقين قلمداد نموده اند 

    (باقري نيا، ۱۳۹۴).
اما در تربيت ديني بايد راه سومي را برگزيد تا نظام تعليم و تربيت را از خطرات 
مطلق گرايي و نسبيت گرايي، حفظ و مراقبت نمايد و همان طور كه اشاره شد، آن كثرت 
معرفتي است كه ما قطب سوم مي ناميم. اما آيا در علوم و معارف ديني اسالم چنين 
شرايطي را كه كثرت گرايي از اين نوع اتفاق افتد، داريم؟ ادعاي نوشتار فوق آن است كه 
در حوزه فقه چنين نسبيتي را داريم. در اسالم در فقه مذاهب تسنن و تشيع، كثرت گرايي 
ويژه اي اتفاق مي افتد و فاقد اشكاالت، نسبي گرايي افراطي و تساوي تفسيرها است، و 
اين كثرت فقه محور همان مبناي نظري است كه مي تواند مناسب جهت استناد در تربيت 

ديني اسالمي باشد.

اختالف و تكثر آراء در فقه اسالمي
به طور كلي عالمان دين آموزه هاي اسالم را در سه حوزه اعتقادات، اخالقيات و 
احكام تقسيم كرده اند   (هاشمي شاهرودي، ۱۳۸۲: ۲۸). فقه يكي از شاخه هاي معرفت 
ديني است كه ماهيتي متدولوژيك و روشمند دارد و در حوز ة احكام جاي مي گيرد؛ 
نظريه تكثر افهام فقهي اختصاصاً به حوز ة عبادات    (شاخه احكام) مربوط است. هرچند 

قابليت تعميم به برخي ديگر حوزه ها را نيز دارد.
تأمل در تاريخ فقه     (چه شيعي و چه سني) نشان مي دهد كه دو شيوه در پيش گرفته 
است كه شامل: فقه عقل گرا و نقل گراست البته با نام هاي ديگري چون اصول گرايي و 
ظاهرگرايي نيز خوانده شده است. تفاوت اصلي اين دو روش را بايد در نوع مواجهه 

1. Hull  
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با متون ديني جستجو كرد. گروهي ظاهر الفاظ قرآن و روايات را مبناي تفسير و ديانت 
خويش گرفته اند و گروهي با استمداد از عقل راه را براي توجيه و تأويل متون ديني 
گشوده اند    (گرجي، ۱۳۷۹). فقه ظاهرگرا    (نقل گرا) به داللت نص استناد مي كند، و فراتـر 
از رفـتن از مدلول نص را جايز نمي داند. اين نظام فقهـي نظامي تعبـدگر است و با 
هرگونه تعقل و اجتهادي مخالف است، كه در اصـطالح، «فقـه ماثور» ناميـده مي شود. 
چهار مكتب اهل سنت به دو دسته اصحاب راي و حديث تقسيم مي شوند. مكتب حنفيه 
شافعيه، حنبليه) را اصحاب حديث مي شمارد.  راي و سه مكتب   (مالكيه،  را اصحاب 
دليلش آن است كه گروه اول به قياس عمل كرده، با راي و نظر خود حكم فقهي صادر 

مي نمايند و گروه دوم، ظاهر كتاب و سنت را بيشتر ارج نهاده اند    (شهرستاني، ۱۳۶۷).
نظام فقهي عقل گرا در اصـطالح، «فقـه اجتهادي و استنباطي» ناميده مي شود. كه بر 
فهم تعقلي متون مقدس اسـتوار اسـت، و منابع فقه نيز محدود به ظاهر نصوص نيست. 
قرآن خطابي است متعلق به جميع انسان ها در همه اعصار. اين كتاب گرچه يك پديده 
انساني نيست ولي مي توان با روش هاي تفسير سخن انسان، آن را نيز تفسير كرد و به 

محتواي آن نزديك شد    (مجتهد شبستري، ۱۳۸۱: ۳۵).
رشد و خالقيت هاي فقهي هميشه مرهون روش هاي اصولي و اجتهادي بوده است 
ديني  فهم  روش هاي  در  صدايي  چند  و  متكثر  فضايي  انديشه،  و  عقل  بر  تكيه  با  كه 
ايجاد كرده است. اما فقه ماثور، به شدت ظاهرگرا، تقليدي و متكي به نص بوده است، 

به طوري كه با تعطيل عقل، انتظاري حداكثري از متون ديني داشته اند. 

اختالفات در اجتهادات، مصداقي از تكثرگرايي درون ديني
فقه اماميه جايي است كه اختالف به معناي واقعي وجود داشته است. كسي نمي تواند 
منكر استنباط هاي فقهي متعددي گردد كه فقهاي طراز اول شيعه در آثار فقهي شان در 
حوز ة «عبادات» و همچنين در مسائل مستحدث از جمله سياست و فقه سياسي، در طول 
تاريخ فقهي داشته اند. و اين استنباط هاي متفاوت، منجر به ظهور مراجع بزرگ فقهي شده 
است كه علي رغم اختالفات شديد با همديگر، هيچ يك فتواي ديگري را نفي و تكفير 
نكرده است. ياران پيامبر    (ص)، در مورد مسائل مختلف اختالف نظر داشته اند؛ اختالف 
نظري كه تنوعي را بيان مي كند اين اختالف نه تنها پذيرفته مي شود، بلكه قابل ستايش 
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مي باشد و [پيامبر] آن را مضر ندانسته و يك منبع بركت دانسته اند و [در اين باره] حديثي 
از يوسف القرضاوي۱   (۲٠٠۴) نقل شده كه اختالف در ميان امت من يك بركت است 

    (القرضاوي، به نقل از كمالي، ۲٠٠۹).
نظريه پردازي و اجتهاد در حوز ة فقه، مستلزم احاطه و آگاهي بر علوم دقيقه ديني 
در اسالم است و كسي بدون تسلط بر اين علوم حق ورود به ميدان تفسير فقهي را 
ندارد. «در فقه شيعه اگرچه منابع اجتهاد در بين همه مجتهدان، مشترك است ولي براي 
استنباط از اين منابع، علوم ديگري نظير ادبيات عرب، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، 
قرآن و حديث و... الزم است»    (هادوي تهراني، ۱۳۷۷: ۱۹-۲٠). با وجود آگاهي بر اين 
دانش ها، هر يك از مجتهدان ممكن است برداشت جداگانه اي از آيات و روايات داشته 
باشند. به طور كلي عوامل متعددي در بروز اختالف در ميان مفسرين ديني نقش دارد كه 
مي تواند مصداق قرائت هاي متفاوت و متكثر باشد. «اصلي ترين اختالف فقها را در تفسير 
متن شامل ويژگي هاي زباني، دخالت مباني و جهان بيني، فهم اجتماعي متن، پذيرش 

قواعد فقهي و جمود بر ظواهر مي دانند»    (جعفرى هرندي، ۱۳۹۳: ۳۱).
و  طبيعي  امري  آراء  اختالف  اين كه  اول  اصل  پذيرفت:  بايد  را  اصل  دو  بنابراين 
غيرقابل اجتناب است و نمي توان آن را از بين برد مگر در معدودي از مسائل قطعي 
مذهب، اما در ساير مسائل بي حد و حصر فقهي با پذيرفتن اصل امامت باز هم اختالف 
باقي خواهد بود، اال در عصر حضور امام. اصل دوم، اين كه اختالفات فقهي و اختالفات 
مذهبي عموماً به طور عمده ناشي از اجتهاد است و نه از سياست يا از تعمد در تحريف 
دين. با پذيرفتن اين دو اصل، ديگر موردي براي بدبيني پيروان مذاهب، نسبت انحراف، 

بدعت و فسق به ديگران دادن باقي نمي ماند    (ابراهيم الزلمي، ۱۳۷۵: ۱۹).
در شرايطي كه مفسرين ديني با متني ظني و داراي ابهام مواجه گردند و در تفسير آن 
دچار اختالف گردند، مختارند كه هرطوركه بخواهند، البته در راستاي رسيدن به مقصود 
مؤلف     (خداوند متعال)، با متن تعامل كنند؛ و البته با رعايت ضوابط و چارچوب هاي 
فقهي كه در تحمل متن باشد. اينجا در حقيقت نوعي كثرت تفاسير و به تعبيري كثرت 
فهم اتفاق مي افتد؛ البته كثرتي درون ديني در حوز ة تفسير متون ديني، با شرايطي خاص. 

1. Al Qaradawi   
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بنابراين مقصود از قرائت هاي مختلف در فقه اسالمي اين است كه اگر كسي با رعايت 
كامل قوانين ادبي، صرفي و نحوي يا نكات دستوري و گرامري يك متن ديني، فهمي 
خالف فهم ديگران داشت كه متن    (با توجه به فحواي كتاب و سنت) تحمل آن را داشت، 
نبايد به صرف اين كه فهم جديدي است و ديگران در گذشته اين طور نفهميده اند، آنرا 
ناصحيح دانست و طرد و تكفير كرد. برخالف نظرية تكثر قرائت ها، هدف اين نيست 
كه همه برداشت ها از متون دين متساوي و داراي يك سطح و يك ارزش هستند، بلكه 
مقصود اين است كه قرائت هاي غير از قرائت ما، باطل محض نيست بلكه ممكن است 
حتي به حقيقت نزديك تر و خوانش درست تري از ساير خوانش ها باشد. بنابراين آراي 
ساير صاحب نظران و مجتهدين در استنباط مسائل شرعي     (در مسائل فرعي شريعت)، 
مورد احترام هريك از مجتهدين و علماي اماميه قرار مي گيرد و اين يعني عمًال امكان 
اصول،  و  مباني  در  وحدت  عين  در  ديني،  مذهب  يك  درون  در  تعدد  و  تكثرگرايي 
پذيرفته شده است. تكثر معرفت، در حد اختالف فتاواي مجتهدان امري است كه در 

زمان غيبت، مورد پذيرش اكثر علماي اماميه قرار گرفته است     (مصباح يزدي، ۱۳۷۶).

تخطئه و تصويب مصداق عيني تكثر در معرفت ديني
تخطئه و تصويب دو اصطالح است كه براى دو مشرب فكرى در فقه اسالمي به كار 
مى رود. قائالن به تخطئه را «ُمخِطئه» و قائالن به تصويب را «ُمصّوبه» مى نامند. نزاع 
تخطئه و تصويب در مسائلى است كه به اجتهاد نياز دارد؛ و در واقع نصى براى مسئله 
فقهى وجود نداشته باشد، يعني دليل قطعى بر حكم موجود نباشد. اما سوال اين است 
كه آيا در موارد اختالفي ديدگاه هاى همه فقيهان عين صواب و واقعيت است و يا اين كه 
در ميان آن ها يك ديدگاه مطابق واقع است و بقيه خطا و ناصواب مى باشند؟ البته در 
مورد علومي مانند رياضى و منطق تكليف روشن است اعتقاد بر اين است كه صحيح 
يكي و بقيه ناصحيح هستند و به تعبير فقهي مصيب يكى است و بقيه مخطىء هستند. 
اما در فقه داستان فرق مي كند. فقها در اين زمينه دو دسته مي شوند عده اي شبيه چنين 
نظري دارند و از استنباط كنندگان فقهي يكي را مصيب و بقيه را مخطىء مي دانند. ولي 
دسته اي ديگر از فقها همه محققيني را كه در حوز ة فقه تحقيق و اجتهاد مي كنند، مصيب 

مي دانند    (خسروشاهي، ۱۳۷۳: ۴۵).
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فقهاي اهل تسنن، خيلي متكي به راي    (در شكل قياس، استحسان، مصالح مرسله، 
عرف و...) شده اند و به توانايي عقالني انسان اعتماد كامل روا داشته اند. به طوري كه آنان، 
همه محققيني را كه در حوز ة فقه، تحقيق و اجتهاد مي كنند، مصيب مي دانند. يعني هر 
عالمي كه تفكر و تأمل نموده و ضوابط فقهي را رعايت نمايد، به هر نتيجه اي كه برسد، 
آن نظر صحيح و درست است. در فقه اين ديدگاه را تصويب مي نامند كه روش فقهي 
مختص اهل سنت است. در تعريف تصويب گفته مي شود كه: تصويب عبارت است از 
پيروى واقع شئ از آن چه دليل معتبر بر آن قائم مى شود. جمهور فقيهان و متكلمان اهل 
سنت مانند ابوالحسن اشعرى، قاضى ابى بكر باقالنى، ابويوسف و ابن سريج به تصويب 

معتقدند و حكم  اهللا را تابع ظن مجتهد مى دانند    (حكيم، ۱۹۷۹: ۱۷۵). 
بنابراين مصوبه يا اهل تصويب كساني اند كه مي گويند: مجتهد به هر نتيجه اي كه پس 
از تأمل و استنباط فقهي رسيد، مصيب است. يعني هر راهي كه رفته، درست است و به 
هر حكمي كه رسيده نيز صحيح و همان نظر شارع و حكم الهي است. اين يعني مختار 
بودن كامل عقل، نظير آنچه خردگرايان و معتزله گفته اند و نتيجه يك نسبيت گرايي مطلق 

و فاقد معيار خواهد بود. 
مصوبه براي تأييد نظرشان به آياتي از قرآن استناد مي كنند. از جمله به آيه ۵ حشر 
استدالل كرده اند؛ بدين صورت كه پيامبر   (ص) در جريان جنگ با بنى نضير دستور داده 
بود، نخل هاى آنان را قطع كرده، آتش بزنند، ولى برخى مسلمانان درختان را قطع كردند 
و برخى قطع نكردند. آنگاه آيه ياد شده نازل شد و عمل هر دو گروه از مسلمانان را 
تصويب كرد: «آنچه از درختان خرما بريديد يا آن ها را ايستاده بر پاى خود واگذاشتيد، 
همه به خواست و فرمان خدا بود و تا بدكاران نافرمان را خوار و رسوا كند»        (البداية 
و النهايه، ۸۸ ، به نقل از عزتي، ۱۳۷۵). به زعم طرفداران تصويب با آنكه پيامبر   (ص) 
دستور قطع داده بود، اما عمل هر دو گروه تصويب شد. و اين را تعميم مي دهند كه هر 

مجتهدى در اجتهادش مصيب خواهد بود و اين كثرت معيارگريزي خواهد بود. 
به  تسنن،  اهل  علماي  از  برخي  و  تشيع  علماي  قاطبة  مصوبه،  انديشة  مقابل  در 
«تخطئه» باور دارند. به زعم آنان در موارد اختالفي ديدگاه هاى همه فقيهان عين صواب 
و واقعيت نيست و در ميان آراء مجتهدين تنها يك ديدگاه مطابق واقع است و بقيه 
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ديدگاه ها و آراء خطا و ناصواب مى باشند. بنابراين مصيب يكي و بقيه مخطىء هستند. 
فقيهان و متكلمان شيعه و برخى فقيهان و متكلمان اهل سنت به تخطئه باور دارند و به 
همين جهت، مؤداى اصول و امارات را حكم ظاهرى ناميده اند، زيرا احتمال مخالفت 
با واقع در آن حكم وجود دارد    (حكيم، ۱۹۷۹: ۱۷۵). معتقدين به تخطئه را مخطئه 
مي نامند. مخطئه كساني اند كه مي گويند: در هر مسأله تنها يك نظر، مصيب است و تنها 
يك مجتهد به حكم واقعي الهي رسيده است و خداوند را در هر مسأله پيش از اجتهاد 
مجتهد، حكمي معين است، هر كه به اين حكم برسد مصيب است و هر كه بدان نرسد 
مخطيء است و در اشتباه    (ابراهيم الزلمي، ۱۳۷۵: ۳۲). شعار علماي شيعه كه تخطئه 
را پذيرفته اند اين است كه مجتهدي كه در اجتهاد خود به حكم واقعي دست مي يابد 
دو پاداش دارد اما مجتهدي كه با وجود به كارگيري تمام سعي خود، به حكم واقعي 

نمي رسد، فقط يك پاداش دارد    (مظفر، ۱۳۸۹: ۱۸۵).
پس متون ديني در بخش هايي چند اليه و در ابهام است و قابليت تفسير و تكثر 
دارند كه مجتهد بايد در آنجا ـ كه «منطقه الفراغ» گفته شده- اقدام به اجتهاد نمايد. اما 
بايد مراقبت روشمندانه داشته باشد. تأمل عقالني هم در روش فقه تصويبي و هم در 
فقه مخطئه وجود دارد، اما ضوابط متفاوت فقهي هر كدام متد هاي متفاوتي را ايجاب 
مي نمايد. هرچند هر دو متد كثرت گراست، ولي با هم فرق دارند. در نتيجه كثرت از نوع 
تصويبي، متفاوت از كثرت مخطئه است. هرچند در هر دو روش، اجتهاد متكي بر عقل 
اتفاق مي افتد، اما آيا هر دو روش تطابق كامل با اصول و مباني اعتقادي اسالم دارد؟ 
هرچند هر دو مدعي هستند كه ضابطه مندند و از منابع ديني استحصال مي گردند، اما آيا 
هر دو نوع كثرت فقهي از منظر ديني قابل هضم هستند؟ و در نهايت كدام يك مي تواند 

رويكردي قابل استناد براي تربيت ديني باشد؟
مطابق اعتقاد شيعه، در معارف ديني در پاره اي موارد اختالف فهم رخ مي دهد. در 
مواردي كه متن دچار اختالف در تفسير مي شود، تفسير همچنان مؤلف محور و متن 
محور است و مجالي براي«مفسرمحوري» نمي ماند     (الريجاني، ۱۳۲: به نقل از درخشه 
و نصرت پناه، ۱۳۹۳). در فرايند فهم و قرائت متن، مفسر موظف است از چهارچوب 
برداشت هاي  و  شخصي  سليقه هاي  و  ننمايد  عدول  تفاهم  و  تفهيم  عقاليي  ضوابط 



ضرورت توجه به «قطب سوم» در تربيت ديني 
و آثار آن بر فضاي تربيتي (مربيان، فراگيران و كالس درس)

63
49 - 88

ë سال سوم
ë شمارة 1

ë شمارة پيا پى6
ë بهار  1397

غيرمتعارف را در متن اعمال نكند    (واعظي، ۱۳۹٠: ۳۳۵- ۳۳۶).
يعني مفسر در علوم ديني باالخص قرآن، تنها مي تواند به استنطاق متن پرداخته و 
معاني پنهان و ضمني را استحصال نمايد و چنانچه بخواهد به وادي انطاق   (سخن در 
دهان متن نهادن)، وارد شود، به دليل احتمال زياد لغزيدن، بايد پرهيز كند، مگر مجتهدين 
خبره اي كه حدود و ثغور را به خوبي مي شناسند و معنايي خارج از تحمل متن بر آن 

تحميل نمي كنند. 
كثرت فقهي اهل تسنن كه تصويب ناميده مي شود، شكلي از كثرت گرايي مفسر 
تعبير  به  كار  مي گيرد.  به  را  انطاق  شيوة  واقع  در  مفسر  زيرا  مي شود  محسوب  محور 
باقري   (۱۳۹٠) از سه شيوة «نطق، استنطاق و انطاق»، اولي و دومي مؤلف محورند و 
مفسر قائل به وجود معناي مورد نظر خداوند در متن ديني   (قرآن) است؛ اما در سومي 
يعني سطح انطاق، چنين نيست و قرار است مفسر معنا را در دهان متن قرار دهد، ممكن 
است هر معنايي كه بخواهد بر متن تحميل  كند، لذا امكان لغزشش زياد است و فقهاي 
تسنن گاهي در اجتهادات شان، چنين  مي كنند زيرا به راي مستقل مبتني بر شيوه هايي 
همچون قياس، استحسان، مصالح مرسله و عرف تأكيد دارند كه از نظر فقهاي شيعه، 
همه اين روش ها به تفسير به راي ختم مي گردد. «اجتهاد به راي بدين معني است كه 
هرگاه فقيه در موردي نصي از كتاب و سنت نيابد، طبق راي و نظر خود فتوا مي دهد و 
حكم شرعي را صادر مي كند»   (شريعتي، ۵۵:۱۳۸٠) و به  زعم خودش به حكم اهللا و نظر 

شارع نيز مي رسد. 
اينجا مي توان اشكال كرد كه به تعداد فقها مي شود «حكم اهللا» وجود داشته باشد و 
در اين حالت، ديگر نه حكم اهللا كه «حكم البشر» مي شود. زيرا مجتهد يا فقيه از مؤلف 
محوري عدول نموده و به وادي مفسرمحوري در مي غلتد. اين گونه آزادي در تفسير 
متن ديني، كه در حقيقت متن، مستقل از نيت و مراد مؤلف معني مي گردد و معطوف به 
فكر و نظر مفسر مي گردد، به طور حتم احتمال لغزش دارد و ممكن است مقام «ثبوت» 
و نفس االمر با مقام «اثبات» و فهم درآميزد و ارزش واالي مقام ثبوت تنزل يابد و يا به 
كلي فرو ريزد كه نمونه اش تفسير به راي هايي است كه در عصر حاضر توسط برخي 
مفسرين وهابي انجام مي گيرد كه از منظر متفكرين شيعي اين در تعارض و تناقض كامل 
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با مقصود دين و شرع است. زيرا روايات فراواني وجود دارد كه مسلمانان را از عمل 
كردن به اجتهاد به رأى برحذر داشته است. «هركس براساس رأى به مردم فتوا دهد، به 
آن چه نمى داند به خدا تقرب جسته است، و هركس به آن چه نمى داند به خدا تقرب 

جويد، با خداوند ضديت و مخالفت كرده است»    (مظفر، ۱۳۸۱: ۴۴). 
از منظر علماي شيعه تنها كسي مي تواند متني را تفسير كند كه براي متن «وحدت» 
عنوان  واژه و هر جمله، متن به  معناي هر  بينديشد كه عالوه بر  چنين  باشد و  قائل 
يك «واحد» يك معناي «واحد» را افاده مي كند    (مجتهدشبستري، ۱۳۸۱: ۲۸). فقهاي 
مصوبه به دليل عدم اعتماد به چنين وحدت معنايي است كه به شيوه هايي چون قياس و 
استحسان روي مي آورند، و اين اختالف نظرات به نوعي هرج و مرج منجر مي گردد و 
يك جور تكثر معيارگريز خواهد بود كه در آن افراط شده و هيچ مالك و معياري براي 
سنجش افهام وجود ندارد و درست شبيه نظريه «تكثر قرائات» هيچ نظريه اي ارجحيتي 
بر ساير نظرات ندارد. «در پست مدرنيسم افراطي، هيچ حقيقتي وجود ندارد و تنها با 
تفسيرها مواجه  هستيم. تمام تفسيرها به يك اندازه معتبرند و تفسير بهتر و بدتر معنا 

ندارد»    (مهرمحمدي، ۱۳۹۱). 
تكثر مصوبه را در قطب دوم قرار مي دهيم، يعني تكثري معرفت شناختي    (افراطي و 
معيارگريز) كه همان نسبيت محض در پست مدرنيسم افراطي است. لذا از اين ديدگاه 

نيز نمي توان براي تربيت ديني طرفي بست.

توجه به پلوراليسم موجه(مخطئه فقهي)، براي حوزة تربيت ديني 
به زعم علماي اصولي شيعه، اجتهادات مصوبه به دليل تكيه بر قياس، استحسان، 
مصالح مرسله و... نهايتاً به اجتهاد به راي ختم مي شود و وجاهت فقهي ندارد. به زعم 
علماي تشيع     (فقهاي اماميه)،ـ  كه قائل به تخطئه اندـ   اجتهادات فقهي بايد در چارچوب 

كلي كتاب و سنت باشد و مفسر فاقد پيش فرض هاي غيرديني باشد.
خداي متعال براي هر واقعه اي يك حكم واقعي دارد كه در لوح محفوظ، ثابت است 
و همه بايد به همان حكم مكلف باشند. يعني صرف نظر از مؤداى دليل و فتواى فقيه، 
احكام و موضوعاتى در واقع و لوح محفوظ وجود دارد كه مشترك ميان عالم و جاهل 
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است و فقيه در عمل اجتهادى خود براى دست يابى به آن ها تالش مى كند؛ اما استنباط 
مجتهد گاهي مطابق آن حكم واقعي بوده كه در آن صورت او مصيب است كه در اين 
صورت حكم واقعي در حق مجتهد و مقلدان وي الزم االجراست و گاهي هم راي 
مجتهد برخالف واقع بوده و او مخطي است كه در اين صورت او و مقلدانش معذورند. 
يعني مجتهد گاه به آن حكم واقعي خدا دست مى يابد و گاه ناخواسته به خطا مى رود 
و معذور است كه در حالت اول پاداش كامل دارد و در حالت دوم نيز به خاطر تالشش 
ماجور است. بنابراين نظريه تكثر افهام در فقه تشيع   (تخطئه)، مطابق با اهداف و مباني 
اعتقادي اسالم در كتاب و سنت است و مي تواند الگويي كاربردي از كثرت گرايي براي 

تربيت ديني ـ اسالمي باشد. 
 البته اين ديدگاه يعني كثرت گرايي مخطئه با ديدگاه باقري در كتاب «هويت علم 
ديني»، تفاوت هايي اندك دارند: در نظريه كثرت گرايي باقري، به مؤلفه صدق در معرفت 
توجه مي گردد، و از طريق توافق بين االذهاني حقيقت حاصل مي گردد. يعني يك تصوير 
رئاليستي از حقيقت را ترسيم مي كند كه هر مفسر يا تأويل گري، بخشي از آن حقيقت را 
مي تواند دريابد كه مفسر از طريق گفتگو و موافقت با ساير علماء به يك معرفت توافقي 

دست مي يابد. 
معطوف به مؤلفه توجيه در  اما در پلوراليسم مورد نظر اين نوشتار، توجه عمدتاً 
معرفت است، زيرا، دست يابي به حقيقت به اين سهولت نيست و طبق اعتقاد فقهاي 
شيعه، حكم واقعي در لوح محفوظ و نزد خداوند است، اما فقيه جهت دست يابي بدان 
حقيقت، دست به تفسير و تالش مي زند، اما چه بسا علي رغم مراقبت روشمندانه، 
نادانسته، به نتيجه اي عكس لوح محفوظ دست يافته باشد و لذا نمي تواند ادعاي صحت 
صد در صدي نظرية خود و نادرستي نظرات ديگران را داشته باشد. اتفاقاً هيچ عالم و 
فقيه ديگري نيز نمي تواند مدعي برتري اجتهاد خودش بر اجتهاد ديگران باشد؛ نه توافقي 
ميان تمام علماء صورت مي گيرد و نه مقايسه اي و به همين دليل اين احتمال نيز دور از 
ذهن نيست كه هيچ كدام از اجتهادات فقها در يك عصري صحيح نباشد؛ يعني مطابق 
با حقيقت مورد نظر خداوند در لوح محفوظ نباشد. ولي با وجود اين تفاوت تفسيرها 
و اجتهادات، هيچ وقت كار اجتهاد فقهي تعطيل نمي گردد و مهم تر اين كه اختالف نظر 
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هميشه محترم شمرده مي شود.
بنابراين مطابق با مؤلفه توجيه در معرفت چنانچه بخواهيم نظريه تخطئه در فقه 
شيعه را بازگو كنيم، بايد بگوييم كه هيچ فقيهي حق چنين ادعايي، يعني ابطال نظرية 
فقهي ديگري را نمي تواند داشته باشد. بنابراين نظرية تمام فقهايي كه به لحاظ ضوابط و 
مقررات فقهي ضابطه مند عمل كرده اند، معتبر، محترم و براي پيروانش قابل اتباع شمرده 
مي شود، هرچند نظر شارع نباشد، ولي مهم اين است كه فتاواي فقهي مختلف مي تواند 
مبناي رفتارهاي متكثر متدينان قرارگيرد. و اين مي تواند موجه ترين تصوير از پلوراليسم 
درون ديني و همچنين الگويي دموكراتيك     (دموكراسي مبتني بر تفاوت ها) جهت كاربرد 

در تعليم و تربيت ديني باشد. 

نقد و بررسي قطب هاي سه گانه در تربيت ديني
اكثر  حاضر  عصر  در  اما  باشد،  داشته  ديني  ماهيتي  بايد  ديني  تربيت  شك  بدون 
كشورهاي مسلمان مدعي برپايي نظام تربيت ديني هستند. ازجمله كشورهاي عربي، 
كه  و...  پاكستان  تركيه،  اندونزي،  و  مالزي  چون  شرقي  آسياي  مسلمان  كشورهاي 
هركدام نگاهي متفاوت با ديگري دارد. به طور كلي تربيت ديني ـ اسالمي را مي توان با 
رويكردهاي متفاوتي، بنا كرد كه شامل: انحصارگرايي    (بنيادگرايانه ديني)، كثرت گرايي تند 
    (نسبي گرايي غربي)، كثرت گراي موجه     (نسبيت موقت) مي گردد كه هركدام ويژگي ها 
و تأثيرات متفاوتي بر جريان تربيت خواهند داشت و براي نظام تربيتي اسالمي بايد به 
سراغ رويكردي رفت كه ضمن متقاعدكنندگي ديني، بيشترين امتيازات را براي فِرق 

اسالمي و نظام هاي تربيتي كشورهاي مسلمان داشته باشد. 
قطب اول     (رويكرد انحصارگرا): «انحصارگرايي ديني عقيده اي است كه براساس آن، 
تنها يك سنت و دين خاص حامل تمام حقيقت و باعث رستگاري كامل است و ديگر 
سنت ها و شريعت ها فاقد چنين قابليتي هستند»     (هيك،۱۹۸۷: ۲۳۱).  در انحصارگرايي 
مربي يا متربي فكر مي كند كه آنچه كه در اختيار اوست، حقيقت محض و مطلق است 
و هر چه غير از فكر و انديشه و دين اوست، باطل مطلق است    (سجادي، ۱۳۸۴: ۳۷). 
بنابراين بدون شك انحصارگرايي از آسيب هاي تربيت ديني است، زيرا عالوه بر اين كه 
با حقيقت اديان منطبق نيست، در افراد تحت تربيت ديني نيز تعصب بي مورد به وجود 
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مي بندد  آن ها  روي  به  را  مختلف  اديان  طرفداران  ميان  فكري  مراوده  باب  و  مي آورد 
    (سجادي، ۳۷:۱۳۸۴).

باقري انحصارگرايي را در اسالم به شدت تقبيح مي كند و مي نويسد: نه اسالم بيانش 
اين بوده است كه حقيقت تنها و به تمامي در نزد اوست و نه تحريف اديان سلف را دليل 
بر عاري شدن آن ها از هر حقيقتي مي داند. به زعم وي انحصارگرايي عالوه بر آن كه با 
حقيقت اديان منطبق نيست به لحاظ تربيتي هم آسيب زاست. ادعاي انحصار، در آنان كه 
به آيين مورد نظر معتقدند، تعصب منفي به بار مي آورد و در آنان كه به آن معتقد نيستند، 
مقاومت و معارضه به دنبال مي آورد. در نهايت، به اين ترتيب، باب مراوده فكري ميان 
آيين هاي مختلف بسته مي شود و اگر از اين طريق، راه دست يابي به حقايقي براي برخي 

فراهم مي بوده، آن طريق نيز به طور كامل مسدود مي شود    (باقري، ۱۳۸٠: ۵۸).
به اذعان اكثر صاحب نظران، تربيت حقيقي، تربيتي معرفت انديشانه و آگاهانه بوده و 
بر عنصر برهان و دليل مبتني است. شيوه هاي تكرار، تلقين يا تحميل، هيچ يك مستلزم 
عنصر تبيين نيست. در عادت و تلقين و تحميل، تنها شرايطي را ايجاد مي كنيم كه فرد در 
معرض كاري قرار گيرد و آن كار رخ دهد، وجود عنصر تبيين ضروري نيست اما جريان 
تربيت، متضمن تبيين است. يعني الزمه تربيت واقعي چرايي و سئوال، يعني روشن 
ساختن دليل و حكمت يك رفتار است. فرد خود نسبت به تغييراتي كه قرار است در او 

ايجاد شود، الزم است كه آگاهي يابد    (باقري، ۱۳۸۴).
در انحصار گرايي به عنوان رويكردي غير عقالني كه بر عادت، تلقين و تحميل مبتني 
است، چيزي جز شبه تربيت اتفاق نمي افتد. يعني نوعي تربيت غير واقعي كه فاقد عنصر 
معرفت و آگاهي است و با شيوهايي كاذب متربي را وادار به اطاعت و پيروي كوركورانه 
از دستورات مي كند و منجر به پرورش روحيه ستيزه جويي و خشونت و مبارزه در 
متربيان مي گردد. اساساً انحصارگرايي يكي از زمينه هاي آسيب رسان به مقوله تربيت ديني 
تلقي مي شود.  چرا كه انحصارگرايي در صورت رسوخ به فرايند تربيت ديني، نه تنها 
مانع تحقق اهداف واقعي تربيت ديني مي شود، بلكه خصيصه اساسي و مهم تربيت ديني 
كه همان عقالني و انتقادي بودن است را تضعيف مي نمايد و زمينه هاي ورود جنبه هاي 
تلقيني را به فرايند تربيتي فراهم مي سازد    (سجادي، ۱۳۸۴). رويكرد انحصارگرايانه كه 
ريشه هاي آن  را بايد در تفكر بنيادگرايانه جست، طرفدار فقه ماثور است، يعني قائل به 
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نقل روايات و ظاهر نصوص و مخالف هرگونه عقل ورزي و اجتهاد است. «ابن تيميه و 
محدث شيعي، محمدامين استرآبادى، از بزرگ ترين جزم گرايانى بوده اند كه در قشريت 
و جمود بر ظواهر گوى سبقت از ديگران ربوده اند و هرگونه اجتهاد و استدالل عقلى را 

در مورد مسائل دينى مردود شمرده اند»    (دينانى ۱۳۷۶: ۱۱۷).
انحصارگرايي ديدگاهي دايرة المعارفي نسبت به نصوص ديني داشته و دين را جامع 
و دربردارنده همه حقايق علمي مي داند و «معتقد به معناي تحت اللفظي و كلمه به كلمة 
محتواي كتاب مقدس است»    (آقابخشي، ۱۳۷۴: ۱۳۹). انحصارگرايان كه همه معارف بشري 
را تابع دين مي دانند، هرگونه توسعه اي را نيز منوط به متون ديني مي كنند و اين متون را 
چون نسخه اي كامل دربردارندة پاسخ تمام مجهوالت علمي مي دانند    (باقري، ۱۳۹٠: ۶۵).
 در حالي كه نمي توان از متون ديني و كتب مقدس، كه محتوايي اخالقي دارند و حاوي 
دستورات الهي براي هدايت بشرند، توقعات علمي همچون كتاب هاي علمي فيزيك و 
شيمي، داشت. آنان نظرات مخالف را برنمي تابند و افكارخودشان را افكاري مقدس و 
خطاناپذير مي دانند و به دليل همين گونه اعتقادات و ايمان افراطي به نص كتاب مقدس و 
برداشت از ظواهر آن است كه متربي به باورهايي مطلق مي رسد كه در ذهن او بصورتي 
پايدار و تغيير ناپذير نهادينه مي شود؛ به طوري كه فرد داراي منطق سياه و سفيد يا به 
اصطالح صفر و يك مي گردد و نظر مخالف نظر خودش را نادرست و كفرگويي تلقي 

مي كند. 
تفكر انحصارگرا به شدت طرفدار تعليم و تربيت ديني سنتي و مخالف تحوالت 
نوين است و كل دين داري و هويت ديني را در همين نگاه خشك و قشري خالصه 
مي كند. در حالي كه توجه بيش از حد بر ظاهر شريعت، ايمان ظاهري و قشري به وجود 
مي آورد، يعني انسان هايي كه فاقد بصيرت كافي و گرفتار جهل و جمودند. هر چند 
توجه به ظواهر شريعت، تا حدودي الزم است؛ اما بايد آن را از جهل و خرافه دور 
كرد و بر بصيرت و فهم مبتني ساخت. طبق نظر اكثريت متفكرين ديني،«جمود يكي از 
آسيب هاي تربيت ديني است؛ زيرا در آن، افرادي قشري و ظاهربين به بار مي آيند كه 
نه تنها خود، بي مايه و سطحي هستند؛ بلكه بالقوه، براي جامعه اسالمي نيز خطرناك اند. 
اين، از آن روست كه مي توان آن ها را با تمسك به ظاهر شريعت، از روح آن غافل كرد. 
يك نمونه در نبرد صفين رخ داد كه افرادي براي صفحه هاي كاغذي قرآن، علي    (ع) 
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را كنار زدند و سرانجام به صورت خوارج با وي به نبرد برخاستند. بنابراين، جمود و 
قشري گري، يكي از آسيب هاي جدي تربيت ديني است كه بسيار هم در كمين مي نشيند 

و دامي گسترده دارد »   (باقري، ۱۳۸۴: ۳۲۶).
به زعم طرفداران انحصارگرايي، هرگونه شك و ترديد و سوال خردورزانه از متون 
و معارف ديني، عملي غيرمجاز و ممنوع محسوب مي شود زيرا ايمان و عقيده را سست 
مي سازد. پاسخ معروف مالك، «االستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة» و يا 
«پرسش كردن روا نيست    (اليسئل عما يفعل) و داوري خرد پذيرفته نمي شود، عقل توان 

فهم حسن و قبح امور را ندارد»   (شهرستاني، ۱٠۵:۱۳۶۷)، از نمونه هاي بارز آن است.
تربيت ديني انحصارگرا، هرگونه نو انديشي را كفر مي پندارد و در مقابل نظرات و 
تفسيرهاي روشنفكرانه ديني، متوسل به طرد و تكفير مي گردد يا آنان را به التقاطي گري و 
بدعت گذاري متهم مي سازد. شكي نيست كه چنين رويكرد متعصبانه و جزم انديشانه اي، 
پاسخگوي مسائل و مشكالت پيچيد ة دنياي امروز نيست و نمي تواند تكيه گاه مطمئني 
براي تربيت ديني باشد. تربيت انحصارگرايانه معموالً در فضايي بسته و گلخانه اي اتفاق 
مي افتد و به همين دليل فراگيران زياد اهل ارتباط، تعامل و گفتگو نيستند و مدارا و 
تساهل را برنمي تابند. از فوايد دور شدن از انحصارگرايي در تربيت ديني، فراهم شدن 
تعامل،  امكان  كه  نحوي  به  است؛  متربيان  در  معقول  و  منطقي  تساهل  و  مدارا  زمينه 
گفتگو و ارتباط بين همه افراد تحت تربيت به خصوص افراد داراي زمينه هاي فرهنگي 
به  اعتقاد  ضمن  انحصارگرايان   .(۱۳۸۴ مي گردد     (سجادي،  فراهم  متفاوت  مذهبي  و 
حقانيت مطلق آيين خود، مخالف هرگونه تكثرگرايي اند و پيروز نهايي را انحصارگرايي 
مكاشفه اي  دگرگوني  و  سادگي  انحصارگرايي،  ايدئولوژيك،  «وحدت گرايي  مي دانند. 
مي شود پيروز  تدريجاً  اجتماعي  دگرگوني  و  پيچيدگي  كثرت گرايي،  به  اعتقاد  بر 

   (آندريين و اپتر۱، ۱۳۸٠: ۸۴).
ذهن  در  انحصارگرايانه  و  بنيادگرا  تفكرات  رسوخ  از  جلوگيري  جهت  بنابراين 
متدينان، باالخص متربيان و دانش آموزان كه يقيناً زوال و فرسودگي تربيت ديني را به 

دنبال دارد، بايد به روش هاي عقالني و مدلل روي آورد. 

1. Andrain & Apter   



70

 ë سال سوم
 ë 1شمارة
ë 6 شمارة پياپى
ë 1397  بهار

فصلنامه مسائل كاربردى تعليم و تربيت اسالمى

طبق  ابعاد  ساير  در  ولي  حقانيت،  بعد  در  بودن  انحصارگرا  علي رغم  اسالم  دين 
ادله هاي بسياري كه پژوهشگران معاصر مسلمان ارائه كرده اند، مخالفتي با تكثرگرايي 
ندارد. «خاتم بودن دين اسالم به اين معني است كه پس از اسالم، ديگر ديني نخواهد 
آمد و اين حداكثر مي تواند حاكي از آن باشد كه اسالم «كامل ترين» دين آسماني است و 

اين با كثرت گرايي ناسازگار نيست»    (باقري، ۱۷۶:۱۳۹٠). 
تحقيقات تربيتي نيز حكايت از تأثير مثبت رويكرد هاي پلوراليستي بر دانش آموزان و 
متربيان دارد. كوپر و رامي۱   (۲٠۱۳) در پژوهشي نشان دادند كه يك رويكرد پلوراليستي 
دانش آموزان  براي  مسئله  حل  مهارت هاي  و  انتقادي  تفكر  ظرفيت هاي  بردن  باال  در 
بسيار مؤثر است . همچنين ميرمن، ويكلى، شويب و وبر۲    (۲٠۱۱) در تحقيقي به اين 
نتيجه رسيدند كه شواهد از استدالل هايي حمايت مي كند كه برنامه آموزشي پلوراليستي 
محبوبيت زيادي دارد و توانايي هاي شناختي، از جمله انتقاد، مقايسه و تحليل و همچنين 

مهارت هاي قضاوت و ادراك را تقويت مي كند.
علي رغم مفيد بودن روش هاي كثرت گرا، اما به دليل حساسيت تربيت ديني، بايد 
از صورت معتدل آن يعني تكثر موجه و ماليم استفاده كرد. چرا كه خوانش هاي تند 
و افراطي موضوعيت ندارند. بنابراين قطب «نسبيت مطلق» كه رويكرد «كثرت گرايي 
ناموجه» خوانده شد و خوانش سروشي را در كتاب قبض و بسط در برمي گيرد، به داليل 
تساوي گرايي  و  گسيخته  لجام  افراطي  نسبيت  يعني  شد،  اشاره  كه  اشكاالتي  داشتن 
غيرعادالنه اديان در حقانيتـ  كه به قول لگنهاوزن    (۱۳۷۹) همانند نقش مشهور حضرت 
محمد   (ص) به عنوان ميانجى در ماجراى حجراالسود استـ  ، غيرقابل استفاده در تربيت 
ديني است. همچنين نظريات كثرت گرايان عرب مسلمان متأثر از غرب، همچون نصر 
حامد ابوزيد، كه در دين داري بر مؤلفه هايي چون آزادي عقل و وجدان بشري از استيالي 
اوهام و اساطير، تأكيد مي كند    (باقري نيا، ۱۳۹۴)، به دليل غلبه يك نگاه سكوالر، كه بالقوه 
خطر رواج آسيب هايي چون بدعت گرايي در دين، ترويج التقاطي گري، شيوع عقل گرايي 
افراطي، نفوذ ارزش هاي ليبراليستي در اذهان فراگيران را به دنبال دارد، نيز غيرقابل قبول 

براي كاربرد در تعليم و تربيت اسالمي ماست. 

1. Cooper & Ramey 
2. Mearman, Wakeley, Shoib & Webber   
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با توجه به نظام تربيتي اسالم، اتخاذ رويكردي مناسب كه فاقد مشكالت فوق باشد، 
نگارنده را بر آن داشت تا رويكرد كثرت گراي فقهي شيعه، را به دليل موجه بودن و مبرا 
بودن از آسيب هاي مطلق گرايي و نسبيت گرايي مطلق، پيشنهاد نمايد و نام قطب سوم را 
براي آن برگزيند. و اين تكثر را، كه تكثري درون ديني و برخاسته از افهام فقهي علماء 
مسلمان شيعي و معرفتي كامًال اسالمي است، و فاقد اشكاالت دو قطب قبلي، يعني 
قطعيت و نسبيت است، پذيرفتني و آن را الگوي مناسبي براي تعليم و تربيت اسالمي 

بداند. مقايسه مختصر اين سه رويكرد در جدول ۱ آمده است. 

جدول 1. مقايسه قطب هاي متفاوت در تربيت ديني

قطب1 
(قطعيت)

 رويكرد انحصار گرايانه

قطب2 
(نسبيت مذموم)

كثرت گرايي ناموجه
 (ليبرالي)

قطب3 
(نسبيت مقبول) 
كثرت گرايي موجه

 (فقهي)

غربي مبتني بر دين داري قشري است1 روشنفكرانه  دين داري  بر  مبتني 
است

مبتني بر دين داري معرفت انديشانه است

به فحواي متن و عقل ديني متكي استبه عقالنيت محض مفسر متكي استمبتني بر ظاهر نصوص است2

محيط كالس حالتي امنيتي و فراگير از 3
ابراز عقيده ترس دارد

و  است  آزاد  كامًال  كالس  محيط 
حرمت ها ممكن است شكسته شود

و  است  راحت  عقيده  ابراز  در  فراگير 
حرمت ها حفظ مي گردد

در كالس تنها نظر معلم صحيح و مالك 4
است (تك صدايي)

است  درست  نظرات  همه  كالس  در 
 (همه صدايي، قيل و قال وار)

همه نظرات حرمت و فرصت بيان دارند 
(چند صدايي محترمانه)

عقل گراي مجاز(مبتني بر كتاب و سنت)كامًال عقل گرا است (عقل مستقل)عقل ستيز و مخالف اجتهاد است5

به 6 تمايل  و  نيست  مدارا  اهل  معلم 
تندروي و خشونت دارد

تساهل  و  مدارا  به  معتقد  معلم 
ليبرالي(تساوي گرايانه) است

و  منطقي  تساهل  و  مدارا  به  معتقد  معلم 
معقول است

اين رويكردگذشته گراست و هر گونه نو 7
انديشي را كفر مي داند

و  انديشي  نو  هرگونه  رويكرد  اين 
خالقيت را تشويق مي كند

خالقيت (در  و  انديشي  نو  رويكرد  اين 
چارچوب ديني) را محترم مي شمارد

تفكر كثرت گراي ماليم داردتفكري كامًال تكثرگرا(نسبي) داردتفكر جزمي و انحصارگرايانه دارد8

رويكردي كامًال درون ديني و سلبي دارد 9
و مخالف تعامل است

ايجابي  كامًال  و  ديني  برون  رويكردي 
دارد و موافق همه نوع تعامل است

امكان  ولي  است  ديني  درون  موضعش 
تعميم بين االدياني و تعامل مثبت دارد

فراگيران فاقد ظرفيت هايي چون انتقاد، 10
قضاوت و تحليل، بار مي آيند

فراگيران انتقادگراني افراطي و مغرور بار 
مي آيند

فراگيران منطقي و برخوردار از ظرفيت هاي 
انتقادگرايي و تحليل بار مي آيند
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ويژگي هاي تكثر گرايي موجه (قطب سوم) و داللت هاي تربيتي آن بر كالس درس، 
مربيان و فراگيران

از مزيت هاي رويكرد فوق اين است كه عالوه بر اين كه در حوز ة علوم ديني رخ 
درون ديني دارد، البته مي توان با تعميم اين الگو در  مي دهد، همچنين كاربردي ابتداً 
مناسبات ميان ادياني نيز مبادرت كرد، تا از اين طريق اديان و مذاهب، هم يكديگر را به 
رسميت بشناسند و هم ضمن اين كه فرهنگ تحمل و مدارا با ساير اديان را مي آموزند، 
با هرگونه هژموني ديني سخت مخالفت نمايند. رويكرد تكثرگرا به عنوان يك رويكرد 
باز نسبت به رويكردهاي بسته و انحصارگرا، نتايج تربيتي متفاوتي در تعليم و تربيت به 

ويژه كالس درس، مربيان و فراگيران دارد.

الف) تأثير بر نگرش معلم در كالس
فرايند  در  كليدي  نقش  داراي  معلم   (كه  نگرش  بر  سوم)  موجه   (قطب  تكثر گرايي 
ياددگيري ـ ياددهي است) داراي داللت هايي است. اين داللت ها در جدول ۲ آمده 

است. 
جدول 2. تأثيرات تكثرگرايى موجه بر نگرش معلم در كالس درس

تأثيرات تكثر گرايي موجه بر نگرش معلم در كالس درس يف
رد

داشتن نگرش مثبت به تمام فراگيران 1

ايجاد حس قدرداني و درك متقابل در فراگيران 2

برخورداري از ظرفيت هاي تحمل، مدارا و انعطاف گرايي 3

تغيير نگرش هاى منفي معلم و فراگيران 4

مقابله با تبعيض و نژادپرستي در مدرسه 5

1) داشتن نگرش مثبت به تمام فراگيران 
معموالً مربيان انحصارگرا گرفتار چشم انداز باوري و داراي نگرش منفي و بدبينانه 
نسبت به ساير اديان و فرق هستند و به همين دليل بسيار تنگ نظرانه عمل مي كنند؛ اما 
يك مربي كثرت گرا نه تنها بايد توان تحمل و مداراي بااليي داشته باشد، بلكه برخوردار 
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از نگرش مثبت و نگاه جامع االطرافي بوده و قدرت درك بااليي نيز داشته باشد. چرا 
كه «بهبود كيفيت زندگي براي همه دانش آموزان و ترويج آرمان هاي آزادي، عدالت و 
شرافت براي همه، مستلزم ايجاد نگرش مثبت نسبت به گروه هاي مختلف است و اين 
نگرش مثبت بايد در ذهن معلمان ايجاد گردد. اين تغيير نگرش مي تواند معلم را به يك 
فرد مددكار تبديل نمايد كه همراه و پشتيبان فراگيران باشد. در اين حالت معلم به ميزاني 
از رشد يافتگي مي رسد، كه همچون يك مددكار صالح عمل مي كند. معلم صالح كسي 
است كه توانايي، آگاهي، دانش و مهارت هاي خاص پلوراليستي خود را ارتقاء مي دهد؛ 
توانايي كه براي پرورش محيط يادگيري كه مسئوليت اخالقي خود و ديگران، را ترويج 

مي دهد، الزامي است»    (النجلير۱، ۱۹۹۶).
2) ايجاد حس قدرداني و درك متقابل در فراگيران

بنابراين معلم كثرت گرا تمايلي به انحصارگرايي ندارد و در كالسش تك صدايي معنا 
ندارد، بلكه فراگير موظف است كه به ساير صداها نيز احترام گذاشته و به آنان فرصت 
شنيده شدن بدهد. تا بدينوسيله درك صميمانه و حس قدرداني در كالس برانگيخته 
شود. آنان «معتقدند كه براي دانش آموزان مهم است كه احساسات خود را نسبت به 
ساير اديان و پيروانشان روشن كنند. در واقع، مربيان مي خواهند[كه دانش آموزان] يك 
درك صميمانه تري از ديگر ديدگاه هاي مذهبي داشته باشند، كه آن ها را تشويق مي كند 
كه از ديدگاه طرفداران ديگر مذاهب قدرداني كنند»    (كانزمن، ۲٠٠۶). مربي كثرت گرا 
گوش  خوب  فراگيران  سخن  به  و  است  برخوردار  شنيدن  خوب  هنر  از  همچنين 
مي دهد و از اين طريق درك متقابل بين مربي و متربي صورت مي گيرد. چراكه، به قول 
هاشم كمالي«پلوراليسم تنها به تحمل ديگران نمي پردازد، بلكه مستلزم تالش هاي فعال 
براي درك ديگران است»    (كمالي، ۲٠٠۹). برخالف مربي انحصارگرا كه در دين بسيار 
سختگير و متعصب است و انعطاف زيادي ندارد و با رفتارهاي خشكش متربي را از دين 
و فرائض ديني گريزان و متنفر مي سازد، مربي متدين كثرت گرا مطابق با توصيه پيامبرش، 
سهله و سمحه مي انديشد و بسيار گشاده روست و با رفتارهايش متربي را نسبت به دين 

و تكاليف ديني، بيشتر عالقمند مي نمايد. 

1. Langelier    
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3) برخورداري از ظرفيت هاي تحمل، مدارا و انعطاف گرايي
مربي كثرت گرانه نه گرفتار قشري گري، ظاهرگرايي و جزميت است و نه انحصارگراست؛ 
بلكه شخصيت كاريزمايي دارد و بسيار انعطاف گرا و منطقي است. به طوري كه الگوي 
متربيان است زيرا برخوردار از ظرفيتي است كه تحمل و شرح صدري موسي وار در 
شخصيت او پديد آمده است كه مي تواند، نظرات مخالف را با صبر و حوصله اي ايوب گون 
گوش فرا دهد و خطاي خويش را پذيرفته و در مقابل ادله مخالفين تسليم باشد. مربي 
كثرت گرا در تدريس كتب ديني به جاي تمركز بر ظاهر نصوص و متون، بر بطن و فحوا 
متمركز مي شود و بطريق عقالني به مسائل شرعي فراگيران پاسخ مي گويد. عالوه بر آن 
شيوة استنباط و اجتهاد عقالني را در كالس به كار مي گيرد تا آموزندگان همچون الگويي 
آنرا در زندگي به كار گيرند. مربي كثرت گرا مخالف هرگونه تحميل و تلقين باالخص در 
درس ديني است و استدالل و تفهم، روش تدريس غالب اوست و به جاي خشونت، تندي 

و افراطي گري، به عقالنيت و مدارا روي مي آورد. 

4) تغيير نگرش هاى منفي معلم و فراگيران
بهبود كيفيت زندگى براى همه دانش آموزان مستلزم ايجاد نگرش مثبت نسبت به 
گروه هاى مختلف فرهنگى، نژادى و قومى است و اين نگرش مثبت بايد در ذهن معلمان 
ايجاد گردد. در چشم انداز كثرت گرا، مربيان و معلمان به گونه اي آموزش ديده اند كه 
رسالت حرفه اي و اخالقي شان را تغيير نگرش هاى منفي و متعصبانة فراگيران مي دانند. 
مربيان  كه  مى دهد  ارائه  را  شواهدى  تعصب،  كاهش  استراتژى هاى  مورد  در  «تحقيق 
مى توانند نگرش هاى متداول فراگيران را [در مورد تعصب و باورهاى منفى]، كاهش 
دهند»    ( بردلي۱، ۱۹۹۳). بدون شك تحقق چنين مهمي ابتدا نيازمند تغيير نگرش بسته 
معلمان دارد، معلماني كه علي رغم عالقه و عشقي كه به فرهنگ وطني شان دارند ولي 
فاقد تعصبات افراطي بوده و بدون حد و مرز بينديشند. «بهبود كيفيت زندگى براى همه 
ايجاد  مستلزم  همه،  براى  شرافت  و  عدالت  آزادى،  آرمان هاى  ترويج  و  دانش آموزان 
نگرش مثبت نسبت به گروه هاى مختلف فرهنگى، نژادى و قومى است» ( بردلي،۱۹۹۳).

1. Bradley    
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5) مقابله با تبعيض و نژادپرستي در مدرسه
فراگيران با هدايت و روش درست تربيتي معلمان، بايد دست از تعصبات كور شسته 
و يك بعدي نگري را كنار بگذارند. «محيط مدرسه بايد با درك متقابل و احترام به  كساني 
كه داراي ويژگي هايي هستند كه از ساير دانش آموزان در فرهنگ مسلط متفاوت اند، 
تنظيم شود. معلمان بايد اطمينان حاصل كنند كه اين تفاوت ها نبايد به عنوان مانعى براى 
جلوگيرى از حقوق آن ها در آموزش باشد»    (گولنيك و چين۱، ۲٠۱۳). اوزمن و كراور۲  
سياسي  مفهوم  و  شخصي  مفهوم  بين  تا  مي داند  دانش آموز  به  كمك  را  معلم  رسالت 
ارتباط برقرار كند و خود را با توجه به عواملي چون شكل هاي سازماني نژادپرستي، 

جنسيت گرايي و استثمار طبقاتي جامعة بزرگ تر بشناسد    (اوزمن و كراور، ۱۳۸۵). 

ب) آثار و نتايج رويكرد تكثرگرايي بر فراگيران
فرايند  در  كليدي  نقش  داراي  فراگيران    (كه  بر  سوم)  (قطب  موجه     تكثرگرايي 
يادگيريـ  ياددهي هستند) داراي داللت هايي است. اين داللت ها در جدول ۳ آمده است.

جدول 3. تأثيرات تكثرگرايى موجه بر فراگيران در كالس درس

تأثيرات تكثرگرايي موجه بر فراگيران در كالس درس
حس قدرداني و احترام در فراگيران 1

محيط راحت براي ابراز عقيدة فراگيران 2

ترويج توانايي هاي تعاملي در فراگيران 3

توسعه ظرفيت تنوع و تحمل مذهبي در دين داران و فراگيران 4

يف
رد

1) حس قدرداني و احترام در فراگيران
يك كالس درس متكثر، فضايي است كه در آن تفاوت ها به اشتراك گذاشته شده 
و قدرداني شود و در آن دانش آموزان به طور يكسان، به عنوان يادگيرندگان در مدرسه، 
فقهي    (مخطئه)  افهام  نظريه  پذيرش   .(۲۲۱:۱۹۹۱ كنند     (پونتروتو۳،  راحتي  احساس 
1. Gollnick & Chinn    
2. Ozman & Craver    
3. Ponterotto    
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به عنوان يك رويكرد تكثرگرا، به معني قبول حضور اديان، فرق و مذاهب مختلف در 
جامعه است و اگر بخواهيم اين الگو را در تعليم و تربيت به كار ببريم، كالسي با شرايط 
محترم  افكار،  و  عقايد  همه  كالس  در  اين كه  پذيرفتن  يعني  داشت.  خواهيم  متفاوت 
هستند و ديدگاه هاي مخالف و متفاوت نيز فرصت اظهارنظر دارند. تفاوت ها نبايد مانع 
تحقق حقوق اقليت ها و گروه هاي ديني گردد. هم مربيان و هم متربيان، بايد با تمام 
دانش آموزان از هر مذهب و فرقه ديني كه هستند، حتي مذاهب غيراسالمي، با عدالت، 
جايي  درس  كالس  شرايط  اين  در  رفتار  نمايند.  انساني  كامًال  و  سعه صدر  عطوفت، 
مي شود كه دانش آموزان در آن مسئوليت اخالقي در مراقبت از يكديگر را دارند به نحوي 
كه [كالس] منعكس كننده شأن و احترام است و در آن ايمني ايجاد مي شود و اين به 
نوبه خود، «صداي دانش آموز» را ترويج مي دهد     (وير و ميلر۱، نقل از النجلير، ۱۹۹۶). 

2) محيط راحت براي ابراز عقيدة فراگيران
اصطالح «راحت» در اينجا به معناي محيطي است كه مبادالت متقابل ايده هايي را 
ايجاد مي كند كه هر دانش آموز در بيان جهان بيني خود احساس امنيت مي كند. در اين 
رابطه، اصطالح «راحت» به معناي محيطي است كه در آن تضاد به طور اجتناب ناپذير 
پديد مى آيد اما به درستى با آن مواجهه مى شود به گونه اى كه شاخصه آن رعايت شأن و 
احترام ديگران است؛ در واقع افراد مى توانند در نهايت در مخالفت با يكديگر به توافق 
برسند. اين احتماالً جنبه ايمني كلمه «راحت» است كه خواسته هاي ما را مورد توجه قرار 
مي دهد، زيرا ما اهميت ايجاد اين نوع محيط يا جامعه يادگيرندگان را در نظر مي گيريم. 
اگر دانش آموزان در كالس درس احساس امنيت نكنند، آن ها به احتمال زياد در فرايند 

يادگيري دخالت كمتري دارند    (وير و ميلر، ۲٠٠٠). 
در تحقيقي كه كانل۲   (۲٠٠۵) با عنوان «راهبردهاي اساسي مغز در يادگيرنده» انجام 
احتماال  [انحصارگرا]  ناامن  كالس هاي  محيط  در  «دانش آموزان  كه  است  دريافته  داده 
احساس ناآرامي و تنش مي كنند. آن ها نمي توانند محتواي علمي ارائه شده را ياد بگيرند؛ 
زيرا سيستم ليمبيك آن ها خون و اكسيژن را از نئوكورتكس شان دور مي كند. ضربان 

1. Vare & Miller    
2. Connell    
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قلب آن ها افزايش مي يابد و غدد فوق كليه هورمون استرس را در خون ترشح مي كند. 
واضح است كه اگر يك دانش آموز تحت فشار قرار گيرد، قادر نخواهد بود به طور مؤثر 

و شايسته ياد بگيرد    (به نقل از النجلير، ۱۹۹۶).
همچنين زمينه اي كه در آن آموزش و پرورش اتفاق مي افتد نيز تا حدودي بر روند 
يادگيري تأثير مي گذارد. اين به نوبه خود سبب مي شود كه نقش استاد را در ايجاد اين 
زمينه در نظر بگيريم زيرا او پويايي و ديناميك محيط آموزشي را تنظيم مي كند كه يا 
موفقيت دانش آموزان را تسهيل مي كند يا مانع آن مي شود. ايجاد كالس هاي كثرتگرا با 
فضايي كه دانش آموزان به عنوان يادگيرنده آن را محيط راحتي بدانند، يك هدف اساسي 
است. نقش استاد در ايجاد اين نوع جامعه حياتي شناخته شده است. دانش آموزاني كه 
در يك محيط آموزشي خاص احساس راحتي مي كنند، با احتمال بيشتري در اين زمينه 
باقي مي مانند؛ زيرا از لحاظ تحصيلي و اجتماعي، احساس تعلق مي كنند. ايجاد احساس 
تعلق در كالس مشخص شده توسط فضايي كه در آن دانش آموزان به عنوان يادگيرنده، 
احساس راحتي مي كنند و جايي كه تفاوت ها مورد قدرداني و به اشتراك گذاشته شده 

است، كار كوچكي نيست     (النجلير، ۱۹۹۶).

3) ترويج توانايي هاي تعاملي در فراگيران
واتناو۱ مي نويسد: تعامل صرفاً به معناي تالش براي «زندگي مسالمت آميز با كساني 
يك  توسعه  براي  تالش  حتي  يا  و  نيست،  تحمل)  است»    (قابليت  مخالف  آن ها  با  كه 
درك متقابل از تنوع اديان، نيست بلكه هدف اين است كه به طور عمدي و هدفمند با 
«افراد و گروه هايي كه شيوه هاي مذهبي آن ها اساساً متفاوت از خود آن هاست» همكاري 
كنند     (واتناو، ۲٠٠۵: ۲۸۹). هدف آموزش و پرورش پلوراليستي دسترسي برابر به منابع 
اجتماعي و تالش براي ايجاد يك جامعه متعادل تر است، تا توانايي مردم براي شركت 
در گفتگوي تعاملي و تنوع هويت هاي گروهي را افزايش دهد     (هساري و هيل۲ ، ۱۹۸۹).

 منافع اين شكل از تعامل، نه تنها اين است كه احتمال وجود نوعي تنش هاي مذهبي، 
درگيري ها و خشونت[كه] بخش بسياري از تاريخ بشر بوده است، را به حداقل برساند ، 

1. Wuthnow    
2. Hessari & Hill     
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چنين تعامل بازتابي همچنين ما را قادر مي سازد تا بر نگراني هاي مشترك براي عزت 
نفس اساسي كه در تعاليم بسياري از اديان جهان يافت مي شود، تمركز كنيم كه مي تواند 
مبنايي براي همكاري هاي بين مذهبي براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي و تامين نيازهاي 

اساسي اجتماعي باشد    (واتناو، ۲٠٠۵: ۲۹۳-۲۹۴).

۴) توسعه ظرفيت تنوع و تحمل مذهبي در دين داران و فراگيران
مطابـق بـا نظـر نايزنـر و چيلتـون۱، تحمل مذهبـي ظرفيـت زندگـي در كنار يك 
سـنت دينـي متفـاوت از خـود اسـت. شـواهد همـه نشـان از تأثيـر تنـوع و تكثـر بر 
افزايـش تحمـل در فـرد دارد    (نايزنـر و چيلتـون، ۲٠٠۸). وركايتـن۲    (۲٠٠۷) معتقـد 
اسـت كـه ميزان و ماهيـت فزاينـده خشـونت آميز رفتارهاي[انحصارگرايانه] در جهان 
در حـال افزايـش اسـت و بـه اين دليـل به طـور قابل مالحظـه اي، عالقه هـاي تازه اي 
بـه پـرورش محيط هـاي تحمل كننـد ة مذهبـي بـه وجـود آمده اسـت كـه در آن افراد 
بـا ديدگاه هـاي ديني متفـاوت مي توانند باورهايشـان را بـدون هيچگونـه محدوديتي 
تجربـه كننـد. آيـا پذيـرش و بازتـاب تنـوع مذهبـي ممكـن اسـت منجـر بـه تحمل 
بيشـتر مذهبـي شـود؟ اسـتدالل اصلـي حمايـت از ايـن ادعا كه تنـوع پذيرفته شـده 
مي تواند تحمل را بيشـتر كند، توسـط كوين پيشـنهاد شـده اسـت. وي معتقد اسـت: 
تفكـر جـدي در مـورد واقعيـت غيرقابـل انـكار تنـوع مذهبـي، ضرورتـًا توجيه فرد 
را بـراي اعتقـاد بـه ايـن كـه ديـدگاه ديني او نسـبت بـه ديـدگاه ديگران برتر اسـت، 
تضعيـف مي كنـد     (كوييـن۳، ۲٠٠٠). تحمـل مذهبـي «ظرفيـت زندگـي در كنـار يك 
سـنت دينـي متفـاوت از خـود» اسـت. تحمـل بـه ايـن معنـي نيسـت كـه يـك نفـر 
نظـرات ديگـران را بـه اشـتراك مي گـذارد يا حتـي آن را دوسـت دارد. بلكـه تحمل 
خـالف تبعيـض اسـت. بـا ايـن حـال، ايـن به معنـاي عـدم پذيـرش گفتگو يـا عدم 
آمادگـي بـراي بررسـي ديدگاه هـاي خود نيسـت و گام مهمـي در جهـت پايه گذاري 

يك جامعه درسـت اسـت. 

1. Neusner & Chilton    
2. Verkuyten     
3. Quinn     
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آثار و نتايج رويكرد تكثرگرايي موجه بر كالس درس
فرايند  در  كليدي  عناصر  از  درس   (كه  كالس  بر  سوم)  (قطب  موجه     تكثرگرايي 
ياددگيريـ  ياددهي است) داراي داللت هايي است. اين داللت ها در جدول ۴ آمده است.

جدول 4. تأثيرات تكثرگرايى موجه بر فراگيران در كالس درس
تأثيرات تكثرگرايي موجه بر فراگيران در كالس درس

يادگيري دموكراتيك و گفتگوي آزاد در كالس 1

رشد خالقيت هاي فردي در كالس 2

تقويت فضاي اعتماد و دوستى و بهبود عملكرد فراگيران در كالس 3

عدالت ديني و آموزشي و فقدان تعصب در كالس 4

نقادى متون درسى توسط متعلم 5

تمرين دموكراسي تفاوت ها 6

يف
رد

1) يادگيري دموكراتيك و گفتگوي آزاد در كالس
معلم  توسط  و  تحميل گرايانه  يكطرفه،  معموالً  مونيستي  كالس هاي  در  يادگيري 
اما  دارد.  سلطه گرايانه  ماهيتي  و  مي گيرد  انجام  كالس  قدرت  مرجع  تنها  عنوان  به 
نفع  دانش آموز  به  قدرت  توازن  يعني  است؛  متفاوت  كامًال  تكثرگرا  كالس  محيط 
تغيير مي نمايد و از مرجعيت معلم كاسته مي گردد. فضا يك فضاي دموكراتيك است 
مبناي  را  ديالوگ  و  آزاد  گفتگوي  و  نيست  سخنراني  صرفًا  معلم  تدريس  روش  و 
به  معلم  همچنين  مي برد.  بهره  مغزي  بارش  چون  شيوه هايي  از  لذا  و  مي كند.  كار 
 دانش آموزان اعتماد نموده و  دانش آموزان را در فرايند تصميم  گيري سهيم مي سازد و 
تصميم  گيري در موارد بسياري همچون موضوع درسي، تكليف كالسي و ... به كمك 
 دانش آموزان انجام مي  گيرد. عدم اعتماد به  دانش آموز، منجر به اختالل در فرايندهاي 
دموكراتيك كالس خواهد گرديد زيرا «اگر در مدرسه در زمينه هايي چون رسيدن صدا 
در فرايندهاي معمول تصميم  گيري به  دانش آموزان اعتماد نشود و همچنين روش ها 
و فرايندهاي آموزشي جايي براي بحث آزاد در موضوعات مختلف را در خود جاي 
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ندهند،  دانش آموزان به سختي مي توانند به صورت دموكراتيك درگير مسائل شده و 
انتقادگر باشند»   (جيكلينگ و والس۲٠٠۸،۱: ۲۳٠).

2) رشد خالقيت هاي فردي در كالس
به  و  قدرداني  تفاوت ها  آن  در  كه  است  فضايي  متكثر،  درس  كالس  جامعه  يك 
اشتراك گذاشته شود و در آن دانش آموزان به طور يكسان، به عنوان يادگيرندگان در 

مدرسه، احساس راحتي كنند     (پونتروتو، ۱۹۹۱: ۲۲۱).
اين كه  به دليل  است  اخالقي  تعهد  يك  [انحصارگرا]  تك صدايي  فضاي  شكستن 
فناست به  محكوم  سركوب گرانه  حمايت هاي  كردن  پنهان  جهت  تك صدايي 

   (استاينس۲، ۲٠٠۴: ۲۶۱). به گفته گالس۳ در شرايط متكثر «هر صدايي يك فرصت 
برابر براي شنيدن دارد و بر تصميمات تأثير مي گذارد. اگر ما بخواهيم مدارس را به 
اهداف دموكراتيك بسپاريم، بايد صداهاي كساني را كه به طور سيستماتيك از بحث هاي 
آموزشي، اقتصادي و سياسي محروم هستند، تقويت كنيم»   (گالس، ۲٠٠۳). در محيط 
كالس متكثر، دانش آموزان همه مانند هم يا همچون معلم يا مؤلف نمي انديشند بلكه 
و  بودن  متحدالشكل  انتظار  اساساً  و  كنند  فكر  مي خواهند،  كه  آن طوري  هستند،  آزاد 
يكتايي از كالس تكثرگرا انتظار بيهوده اي است. نتايج توجه به تنوعات و تفاوت ها و 
همچنين تطبيق و مقايسه نظرات متفاوت، باعث آماده شدن بستر رشد خالقيت هاي 
فردي و استعدادهاي مختلف فراگيران خواهد شد. «در رويكرد تكثرگرا در امر يادگيري 
دانش آموزان مي آموزند كه در مسائل دشوارشان كه در آن ها چشم انداز هاي متعدد وجود 
دارد، مذاكره و قضاوت كنند. بدين ترتيب، دانش آموزان خالق تر و پيچيده تر مي شوند 
و با برخورد با ديدگاه هاي متعدد كه داراي پايگاه هاي روش شناختي و حتي اخالقي 
كنند»      تصميم گيري  دشوار  و  پيچيده  شرايط  اين  در  مي توانند  بهتر  هستند،  متفاوت 

(او دورتي۴، استريت۵ و وبر، ۲٠٠۷).

1. Jickling & Wals     
2. Steinnes      
3. David Glass      
4. O’Doherty     
5. Street       
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يعني به دليل اين كه فضاي حاكم بر كالس تكثرگرا، همه صدايي است، تفاوت هاي 
فردي بخوبي ديده خواهند شد و باعث مي گردد كه همه افكار مجال جوشش يابند 
و خالقيت ها شكوفا شود. در چنين فضايي است كه استعدادهاي خاص و متفاوت و 
همچنين «دگرانديشان» مجال ظهور مي يابند و بهترين آثار هنري و فكري خلق مي گردد. 

3) تقويت فضاي اعتماد و دوستى و بهبود عملكرد فراگيران در كالس
پياده سازى يك رويكرد كثرت گرا چندين مزيت دارد: اوالً، محيط زيست كالس 
درس جذاب و اجتماعى را ايجاد  مى كند، اين براى معلمان و هم براى فراگيران بسيار 
مهم است. دوم، اعتماد و دوستى بين  دانش آموزان و معلمان آنها را افزايش مى دهد، 
كه مى تواند بهبود عملكرد  دانش آموزان را افزايش دهد. عالوه بر اين، مشاركت در 
و  افكار  تفسير  طريق  از  تا  قادر  مى سازد  را  درس،  دانش آموزان  كالس  فعاليت هاى 
ايده هاى متفاوت، تجربه هاى مختلف فرهنگى يكديگر را ياد بگيرند    (گي۱، ۱۶:۲٠٠۴).

4) عدالت ديني و آموزشي و فقدان تعصب در كالس
از آن جا كه اكثر سيستم هاي آموزشي متأثر از يك ديدگاه فلسفي و ارزشي است، 
آموزه هاي مربي و محتواي كتاب ها در راستاي آن كالن ديدگاه است و برنامه ها مطابق آن 
تنظيم مي گردد. اما در رويكرد تكثرگراي موجه، ضمن تعهد به يك كالن ديدگاه ارزشي 
كه فلسفة آموزش و پرورش خوانده مي شود، مربي جانب عدالت را نگه داشته و سعي 
در داشتن كالسي عادالنه و منصفانه دارد. يعني هدف چنين كالسي اجتناب از تعصب، 
افراطي گري و آپارتايد مذهبي است. اين نوع آموزش و پرورش [كثرت گرا] آموزش 
براى عدالت است و متربيان را به سوى بلوغ با توانايى تشخيص نابرابرى، بى عدالتى، 

نژادپرستى، كليشه ها و تعصب، قادر  مى سازد    (هساري و هيل، ۱۹۸۹). 

5) نقادى متون درسى توسط متعلم 
برخالف رويكرد مونيستي كه متعلم در انديشه ورزي آزاد نيست و تفكري قالبي 
به تقليد از معلم دارد و متون درسى و نظر مؤلف را ثابت و بدون اشكال مي پندارد و 
اجازة هيچ گونه شك و ترديدى را به خودش نمي دهد، در رويكرد كثرت گرا  دانش آموز 

1. Gay      
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يك شكاك دائمي نسبت به متون درسى است. «متون درسى در فضاى مونيستي داراى 
معنايى واحد و مروج آموزه هايى مطلق و تعريف شده و ثابت هستند. كثرت گرايان اين 
نوع تلقى را جزم گرايانه و عامل اقتداربخشى سلطه گرانه متن دانسته و معتقدند اين گونه 
تصورات، استبداد متن را به دنبال دارد و از موانع تحول و خالقيت در كالس محسوب 
مى گردد و به همين دليل مخالف آن بوده و معتقدند بايد با اقتدارگرايى متن مبارزه كرد» 

   (رومر۲٠۱۱،۱). 
۶)تمرين دموكراسي تفاوت ها

عنصري  به عنوان  «دموكراسي  امروز  دنياي  در  كه  معتقدند  منتقدين  از  بسياري 
مطلوب تحقق نيافته و بيشتر در جهت استيالي يك فرهنگ خاص متمركز شده است. 
به همين دليل، بزرگ ترين مانعي كه بر سر راه دموكراسي حقيقي وجود دارد، به حاشيه 
رانده شدن گروه هاي اجتماعي به  واسطة نژادپرستي، جنسيت گرايي، ملي گرايي و غيره 
مي باشد»     (اوزمن و كراور، ۱۳۸۵: ۱۲۸). لذا برخي از متفكرين به سمت دموكراسي 
پلوراليستي گرايش يافته اند. از منظر آمني ديكسون كثرت گرايي يك رويكرد به آموزش 
بر پايه ارزش هاي دموكراتيك است كه تنوع را در يك جهان متكي به يكديگر تأكيد 

مي كند    (آمني ديكسون۲، ۲٠٠۴) 
به اعتقاد كلومبو۳     (۲٠۱۳) دموكراسي پلوراليستي چيزي بيش از همزيستي چندگانه 
است؛ به عالوه، نشان دهنده انتخابي خاص نسبت به يكپارچه سازي كثرت ها است و 
همين تأييد مي كند كه تفاوت بهتر از يكنواختي است؛ يعني تفاوت به خودي خود 
ارزشمند است و نظام تربيتي از وجود تنوع بيش از همگني و يكنواختي بهره مي برد. 
به همين دليل وي، دموكراسي حقيقي را نه دموكراسي ليبراليستي، بلكه دموكراسي 
پلوراليستي كه مبتني بر تفاوت هاست، مي داند كه مبنايي براي يك تعادل دموكراتيك 

را فراهم مي سازد.
هچت۴ در تالش براي تدوين برنامه دموكراتيك در مدرسه، آموزش پلوراليستي 
برابر  حق  يادگيري،  نوع  اين  مي دهد.  قرار  دموكراتيك  آموزش  هسته  و  اساس  را 
1. Rømer       
2. Ameny-Dixon       
3. Colombo        
4. Hecht         
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مي دهد     قرار  تأييد  مورد  را  دانش آموز  بودن  فرد  به  منحصر  و  بيان  براي  فرد  هر 
(هچت، ۲:۲٠٠۲). به زعم نگارنده، تكثر درون ديني كه از افهام متفاوت فقهي علماء 
مسلمان شيعي، حاصل مي شود بهترين نمونة «دموكراسي تفاوتي» در مقابل «دموكراسي 
تفاهمي» يا عقالنيت ارتباطي هابرماس مي باشد. كه مبنايش نه ارتباط ديدگاه ها بلكه 
فرصت حضور ديدگاه ها در هر جامعه اي است و  مي تواند به عنوان يك الگوي معرفتي 

كامًال اسالمي در تعليم و تربيت دموكراتيك مورد توجه مسلمانان قرار گيرد.
براساس دموكراسي تفاوتي، كثرت و تعدد مذاهب و فرق ديني در زندگي جمعي 
و اجتماعي رسميت دارد و معتبر شناخته مي شود و در حيطه زندگي اجتماعي بر نقاط 
آفرين  تشنج   و  اختالفي  نقاط  روي  بر  گذاشتن  انگشت  از  و  مي گردد  تكيه  مشترك 
دوري مي شود و صاحبان آراء و انديشه هاي متفاوت يكديگر را تحمل مي كنند و حقوق 

همديگر را به رسميت و محترم مي شمارند. 

بحث و نتيجه گيرى 
فقه  و  مي گردد  احكام  و  اخالقيات  اعتقادات،  حوزه  سه  شامل  اسالم  آموزه هاى 
شاخه اي از علوم اسالمي در زمينة عبادات است. علماء ديني احكام عبادات را از متون 
دينى استخراج و استنباط مي نمايند. جاهايي كه حكم الهي روشن است و داليل قطعى 
براي حكم وجود دارد، بدون هيچ اختالف و نزاعي يك حكم قطعي توسط قاطبة فقها 
صادر مي گردد. اما همة احكام شفاف و روشن نيستند و متون دينى در بخش هايى 
چنداليه و در ابهام است و قابليت تفسير و تفهم دارند، -دليل روشن اين سخن نيز 
اين كه گاه چندين نظر فقهى و اجتهادي در مورد يك حكم شرعى وجود دارد- و فقيه 

لزومًا بايد اقدام به اجتهاد عقالنى نمايد. 
«تخطئـه و تصويـب» دو شـيوة متفـاوت اجتهـاد عقالنـي در اسـتحصال احـكام از 
متـون دينـي اسـت. بيشـتر فقهاي اهـل سـنت از روش «تصويـب» اسـتفاده مي كنند و 
فقهـاي شـيعه روش «تخطئـه» را بـه كار مي  گيرنـد. مصوبه يـا اهل تصويب كسـانى اند 
كـه  مى گوينـد هـر مجتهدى مصيب اسـت يعنى با اجتهـاد عقالني اش، به هـر نتيجه اي 
رسـيد، حكـم اهللا واقعـى و درسـت اسـت. بنابراين اجتهـاد همه فقيهان عيـن صواب و 

واقعيت اسـت.
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است  صواب  بر  نفر  يك  فقط  آرا،  اختالف  صورت  در  مي گويند،  مخطئه  ولى 
عين  فقيهان  ديدگاه هاى همه  اختالفى،  موارد  در  آنان  به زعم  هستند.  خطا  بر  بقيه  و 
صواب و واقعيت نيست و در ميان آراء مجتهدين تنها يك ديدگاه مطابق واقع است 
و بقيه ديدگاه ها و آراء، خطا و ناصواب مى باشند. بنابراين مصيب يكى و بقيه مخطىء 
هستند. به گفتة علماي اصولي شيعه اجتهادات مصوبه متكى بر عقل خود بنياد است 

و به نسبي گرايي مي رسد. 
آن چه بديهي است اين كه در هر دو روش فقهي، چون چندين نظر فقهي شكل 
مي  گيرد، كثرت گرا محسوب مي گردند، ولى با هم فرق دارند. در نتيجه كثرت از نوع 
تصويبى، متفاوت از كثرت مخطئه است. كثرت اجتهادي شيعه كه مخطئه در حوزة 
فهم ديني و فقهي، به كار مي برند، مطابق با ديدگاه «نسبيت معرفتي» است يعني كثرت 
موقتي است و بايد اين تكثر را مغتنم و محترم شمرد؛ چون طبق اعتقاد مخطئه، رسيدن 
به حكم اهللا تنها از طريق يك فقيه و يك حكم دست يافتني نيست و با كثرت عقول 

و افهام مي توان به كشف حكم اصلي خداوند اميد داشت. 
در شيوة استنباطي تخطئه، هم كثرت گرايي وجود دارد و هم نتيجه، نسبيت مطلق 
نيست، بلكه نسبيت معرفتي حاكم است. در نسبيت معرفتي، نسبيت مذموم نيست و 

امري موقت محسوب مي شود كه نهايتًا رفع شدني است. 
ناسازگار  نيز  كثرت گرايي  با  و  نيست  انحصارگرا  اسالم  كه  شد  اثبات  همچنين 
نيست؛ لذا اين نوع كثرت كه «كثرت گرايي موجه فقهي» ناميده مي شود و با مباني ديني 

همخواني بيشتري دارد، مي تواند براي تربيت ديني مناسب باشد.
در  روش  شناسى معرفت اسالمي   (علوم ديني)، همچون روش شناسى كيفي معاصر، 
دو قطب «قطعيت» و «نسبيت» را مي توان ديد، قطعيت را در انديشه بنيادگرايانه و 
همچنين رويكرد انحصارگرايانه، و نسبيت را نيز در آثار نوگراياني چون عبدالكريم 
قطب  دو  منفي  پيامدهايي  به  توجه  با  مي كنيم.  مشاهده  ابوزيد  نصرحامد  و  سروش 
«انحصارگرايي» و «تكثرگرايي تند» در تربيت ديني، كه اولي جزم گرايي، عقل ستيزي 
و قشري نگري، و ديگري خطر رواج بدعت گرايي، التقاطي گري و عقل گرايي افراطي، 
در ميان فراگيران را به دنبال دارد؛ لذا از نظر نگارنده هيچ يك از اين دو قطب مناسب 
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تربيت ديني نيستند و ضرورت قطب سومي براي تربيت ديني احساس مي گرديد.
لذا رويكرد «تكثرگراي موجه» به عنوان يك رويكرد باز، عقالني و ضابطه مند به 
عنوان قطب سوم پيشنهاد گرديد كه ضمن اين كه از بطن روش شناسي علم فقه مذهب 
تشيع، كه سرآمد علوم ديني اسالمي است، استخراج گرديده؛ منافاتي با مباني ديني و 
اسالمي ندارد و  مي تواند اثرات مثبت و سازنده اي در فضاي تربيت ديني داشته باشد. 
ويژگي هاي اين رويكرد «كثرت گراي موجه» براي تربيت ديني به اختصار شامل موارد 

زير است: 
۱. به جاي تمركز بر ظاهر نصوص، بر بطن و فحواي متون متمركز  مي شود. 

۲. بـه جـاي جزميت گرايـي و قشـري گري و تلقيـن، بر عقالنيـت معرفت انديش 
و انتقـادي تأكيد دارد.

۳. به جاي عادت، تلقين و تحميل، بر عنصر استدالل و تبيين مبتني است.
۴. بـه جـاي خشـونت، تنـدي و افراطي گري، بـه عقالنيت، اعتدال و مـدارا روي 

 مي آورد.
۵. به جاي مخالفت، سركوب و تكفير، به گفتگو و احترام متقابل معتقد است.

۶. نـه همچـون انحصارگرايـان، خرافه گـرا و نـه همچـون كثرت گرايـان ناموجه، 
بدعت گراسـت.

۷. به جاي انحصار و تك صدايي، به چند صدايي   (تكثر موجه) معتقد است. 
۸. بـه جـاي نـزاع و اختـالف بـا نحله هاي دينـي، طرفدار صلـح، مـدارا و تعامل 

با سـاير مذاهب اسـالمي اسـت.
۹. به جاي تكثرگرايي افراطي، قائل به تكثرگرايي عقالني، موجه و معتدل است. 
۱٠. بـه جـاي دموكراسـي تبعيـض نمـاي ليبرالـي، طرفـدار دموكراسـي عادالنـه 

تفاوت هاسـت.

اشاره  پلوراليسم  موضوع  حساسيت  به  مي توان  پژوهش  اين  محدوديت هاي  از 
كرد كه به دليل اين كه موضوع را اولين بار در ايران، مولفين سكوالر مطرح كرده اند، 
حساسيت هايي را برانگيخته و پيشبرد كار را با مشكالتي مواجه ساخته است و ديگر 
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اين كه در مورد ارتباط پلوراليسم و تربيت در ايران كارهاي زيادي انجام نشده و منابع 
فارسي براي پژوهش بسيار ناچيز بود. به همين دليل براي تحقيق مجبور به رجوع به 

منابع انگليسي بود.
از ديگر مشكالت پژوهش عدم دسترسي به منابع فقهي و اساتيد متخصص در اين 
حوزه بود و مهمتر از همه كمبود منابع تحقيقاتي در مورد موضوع تكثرگرايي فقهي در 

علوم ديني بود كه صرف زمان زيادي را به همراه داشت.
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