
   آنيها  آموزشي در سيره رضوي و داللتيها روش
  دانشگاه فرهنگيانبراي تربيت عقالني در 

  2 انسي كرامتي،1سيده محدثه دهقان سرخ آبادي
  

  4/11/1394 :افتيدر
  28/1/1395 :رشيپذ

  چكيده
 آموزش عالي، كم توجهي به پرورش يها  موجود در نظاميها كي از چالشي

 تربيتي سيره يها  از داللتگيري تفكر و انديشيدن در دانشجويان است كه با بهره
با توجه به .  موثري ا برداشتيها وان در مواجهه با اين چالش، گامت ي م)ع( امام رضا

اهميت مراكز تربيت معلم و محوريت نقش مدرسان درآنها، ازاين رو هدف اين 
 بر نقش استادان و تأكيد تربيت عقالني در سيره رضوي با يها مقاله، بررسي روش

در . علمان است م- تدريس ايشان در راستاي پرورش تفكر در دانشجويها روش
 اطالعات استفاده شد؛ به آوري  تحليلي براي جمع-اين پژوهش از روش توصيفي

نحوي كه با مراجعه به منابع معتبر ديني درباره سيره رضوي، اطالعاتي در زمينه 
ها استخراج شد و سپس مورد   تدريس مناسب براي آنيها تربيت عقالني و روش

هاي پژوهش بيانگر پنج روش تدريس  فتهاي.  قرار گرفتبندي توصيف و طبقه
آموزش انفرادي، بحث گروهي، پرسش و پاسخ، مناظره و عبرت آموزي بر : شامل

ها توسط مدرسان  همچنين كاربرد هر يك از اين روش. اساس سيره رضوي است
براساس . س خاصي استي ارتباطي و تدريها ها از مهارت نيازمند برخورداري آن

 معياري عنوان به معلمان و استادان -  دانشجويها  بر مهارتتأكيدنتايج پژوهش 
فكري نيروهاي جذب شده و نيز هاي  براي جذب، بررسي مستمر توامندي

  .شود يگنجاندن يك يا چند واحد درسي در زمينه آموزش تفكر، پيشنهاد م
  :ها واژه ديكل

  .، سيره رضوي، دانشگاه فرهنگيانيروش آموزشي، تربيت عقالن
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  مقدمه
 تعليم و تعلم از مسائل مهم در حوزه آموزشي است كـه توجـه و                يها  آداب و روش  

كند، اما ايـن مـسئله        يپايبندي به آن، راه رسيدن به اهداف آموزش و پرورش را هموار م            
تـوجهي يـا كـم تـوجهي بـه            بـي  ها  كي از اين چالش   ي.  رو به رواست   ييها  مهم با چالش  

حاتمي، احمـدزاده و    ( در مراكز آموزشي است       پرورش تفكر  يها  تربيت عقالني يا روش   
 و اخبـار و     1 به حكـم آيـه تطهيـر       )ع( ره تربيتي امامان معصوم   يس). 105: 1392فتحي آذر،   

هـاي    هـا و روش     ترين منابع براي اسـتخراج مؤلفـه         از غني  يهاي فراوان ديگر، يك     روايت
رت نگرفتـه اسـت   تربيتي است كه به يقين هنوز تحقيق و تدويني اصولي درباره آن صـو          

 در  )ع(  آموزشـي و تربيتـي ائمـه       يها  درواقع روش ). 443: 1393فروزش و محسني زاده،   (
. ها مطالعـه و بررسـي قـرار كـرد           توان از طريق سيره تربيتي آن       يزمينه پرورش تفكر را م    

داللـت دارد و سـيره      » سبك و قاعده رفتار   «و  » چگونگي و نوع عمل   «سيره بر دو مفهوم     
 بـراي   )ع( بيـت   اهـل  و   )ص( امبريـ  عبـارت اسـت از هـر رفتـاري كـه پ            )ع( انتربيتي معـصوم  

تاثيرگذاري بر شناخت، نگرش، اخالق و رفتار ديگران، اعم از مسلمان و غيـر مـسلمان،                
اصحاب، كودك، بزرگ سال، فرزندان و خانواده خود يا ديگران، در محيط خانه، مسجد،              

نيكخواه، نصر اصـفهاني و عزيـزي،       (دادند    يكوچه و بازار يا در هر جاي ديگري انجام م         
، بنا به مقتضيات و شرايط سياسي، اجتمـاعي زمـان،           )ع( سيره امامان معصوم  ). 543: 1390

تواند بيانگر الگوهايي براي چگـونگي تعلـيم و           يها م    دارد كه تبيين آن    يا  ژهيمختصات و 
ون ديگـر انـوار الهـي و     نيز از جمله سفيران الهي است كه همچ       )ع( امام رضا . تربيت باشد 

ايـشان  . معصومان هدايتگر بشري همه عمر با بركت خويش را در هدايت بشرصرف كرد 
هاي تربيتي خاصي را در زمينه رشد فكري          وهيش امام و پيشواي مسلمانان جهان،       عنوان  به

اند كه الزم است نظام آموزشـي بـراي رشـد و بالنـدگي خـود، بـا ايـن         افراد مطرح كرده  
                                                            

ً ِانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا.1
ِ ِ
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هـاي   تيـ در ايـن ميـان يكـي از واقع    .شـود مند   آراي تربيتي آشنا و از آن بهرهها و   روش
درواقـع چنانچـه معلـم خـود        . موجود در هر نظام آموزشي، توجه به نقش معلمان است         

توانـد در ايـن زمينـه بـراي         ي پرورش تفكر استفاده نكند، نم     يها  متفكر نباشد يا از روش    
رو در اين مقاله كه از دو قـسمت تـشكيل شـده    از اين . ش مؤثر واقع شوديمخاطبان خو 

 عقل و جايگاه خرد و انديشه در سيره رضوي پرداخته شده، سـپس    شناسي  ابتدا به مفهوم  
اهميت خردپروري در مراكز تربيت معلم و نقش مدرسـان در زمينـه پـرورش تفكـر در                  

ر گرفته   موجود در سيره رضوي، مورد بررسي قرا       يها   معلمان با توجه به روش     -دانشجو
 .است

  روش تحقيق
 اطالعات اسـتفاده    آوري   تحليلي براي جمع   -در انجام اين پژوهش از روش توصيفي      

به نحوي كه با مراجعه به منابع معتبر ديني در باره سيره رضوي، اطالعاتي در              . شده است 
 يهـا   همچنين به داللت  .  شد بندي  زمينه تربيت عقالني استخراج و سپس توصيف و طبقه        

  .ان توسط استادان آن پرداخته شده استيها در دانشگاه فرهنگ ي اين روشكاربرد

   عقلشناسي مفهوم 
مباحثي است كـه  ترين  روشن ساختن معناي عقل و مشخص كردن حدود آن، از مهم  

حل منطقي و درست بسياري از منازعات به ويژه اعتقادي در گرو ارائه تصوير روشني از 
ران متعدد، ضمن بحث در اين زمينه به معاني متفاوتي          نويسندگان و صاحب نظ   . آن است 

. كننـد   يو حتي گاهي خود نيز بر اين اخـتالف معـاني تـصريح مـ              اند    از عقل اشاره كرده   
عقل افالطون و ارسـطو، عقـل متکلمـان، عقـل «:كند  يبيان م ) 185: 1374( مثال برنجكار    عنوان  به

زننـد، صـورتی از  یهمه کسانی که دم از عقل و منطـق مـ. ندک یبا هم فرق م.. .فارابی و ابن سینا یا دکارت و
داننـد و  یها آن عقل را عقل اصلی و اصیل مـ  مبهم و مختصر در نظر دارند؛ درحالی که همه آنطور بهعقل را 
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 ».کردند یکنند و چه خوب بود که بحث م یًاصال در باب عقل بحث نم

و خردمنـد شـدن يـا تظـاهر بـه           عاقـل   «از نظر لغوي، تعقل از باب تفعل به معنـاي           
معناي اصلي عقـل    «). 438: 1379جبران،  (است  » دربند يا بازداشت كردن   «و  » خردمندي

منع، نهي، امساك، حبس و جلوگيري است و معاني ديگر عقل           : در لغت عرب عبارت از    
ـ گو ي مثال خليل نحوي معنوان به. است از همين معنا گرفته شده  عقـل، نقـيض جهـل    : دي

فارس بـن  . شود يب معتقد است كه عقل به قواي آماده براي قبول علم، گفته م    راغ. است
. دارد  يداند كه انسان را از گفتار و كردار زشت بـاز مـ              يزكريا، وجه تسميه عقل را اين م      

. كنـد   يكند كه عقـل صـاحبش را از انحـراف از راه راسـت منـع مـ                   يجرجاني نيز بيان م   
ي است و در ايـن معنـا دو جنبـه معرفتـي و ارزشـي      بنابراين معناي عقل، منع و جلوگير   

يعني عقل منشاء معرفت است، معرفتي كـه انـسان را بـه راه راسـت و                 . لحاظ شده است  
البتـه رسـيدن بـه راه راسـت، مـستلزم شـناخت اعتقـادات               . شود  ياعمال نيكو رهنمون م   

و افعـال  درست و مطابق با واقع است و الزمه اعمال نيكو، شناختن حـسن و قـبح اشـيا      
توان گفت عقل، چيزي است كه عقايـد درسـت و اعمـال نيكـو را بـه                   يبنابراين م . است

  ).186:1374برنجكار، (» .اندينما يانسان م
، »قـوه نفـساني  «از تعابيري ماننـد  » عقل«انديشمندان فلسفه، عرفان و اخالق به جاي     

) 214: 1388 و شمالي،    هدايتي(اند    نيز استفاده كرده  » علم«و  » فلسفه«،  »حكمت«،  »نفس«
يكـي از   . گوينـد   مـي   متنـوع در بـاره عقـل، سـخن         يهـا   بندي  و از انواع متفاوت و دسته     

 معتبرتر در اين زمينه كه مبناي نظري مقاله حاضر نيز است، تقسيم عقل به  يها  بندي  دسته
مسئله تقسيم عقل به دوبعد نظري و عملي از مـسائل مهـم             . دو بعد نظري و عملي است     

 است كه از ديرباز در ميان فيلسوفان، متكلمان و حكيمان مطرح شناختي  و معرفت فلسفي
منظـور از   ). 216: 1388،  مـان ه(گردد    مي  به يونان باستان بر    بندي  بوده و بنياد اين تقسيم    

. شـود  يعقل نظري، آن بخش از عقل است كه با آن واقعيات فهميـده و جهـان ادراك مـ         
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  .كند يقل است كه بايدها و نبايدها را مشخص معقل عملي نيز بخش ديگري از ع
 ويـژه اسـت و پيـشوايان وامامـان          يا  عقل در مفـاهيم دينـي اسـالم نيـز داراي رتبـه            

 كه عمر با بركت خويش را در جهت هدايتگري بشر صرف كردند، همواره بـه       )ع( معصوم
 در بـين   عقول و تبيين جايگـاه عقـل و سـامان دادن عقـول          يها  نهيدنبال آشكار كردن دف   

 در  )ع( آن چه در منابع تاريخي به آن اشاره شـده، ايـن اسـت كـه امـام رضـا                   . مردم بودند 
 غير توحيدي و گاه با انديشه يها شهيمباحث علمي و مناظرات خويش كه با صاحبان اند    

وران توحيدي داشتند از عنصر عقل، در دو حوزه نظري و عملي فراوان استفاده كـرده و                 
بـصير،  (انـد      و خردورزي را در مباحث علمي و تربيتي به كار گرفتـه            گرايي  رويكرد عقل 

1394 :3.(  

  جايگاه تربيت عقالني در سيره رضوي
 دانست كه براي بـه فعليـت رسـاندن          ييها  توان مجموعه تدابير و روش      يتربيت را م  

اما در باره عقل تعاريف مختلفـي ارائـه         . شود  يابعاد مختلف وجود انسان به كار گرفته م       
دهـد كـه      يبررسي تعاريف موجـود نـشان مـ       . ها اشاره شد    شده است كه به برخي از آن      

 نظري  يها  توان عقل را نيروي تشخيص و بازشناخت حق از باطل در قلمرو شناخت              يم
و ) شـود   ي كه عقـل نظـري ناميـده مـ         يا  قوه( عملي   يها  و خير از شر در قلمرو شناخت      

، )شـود   ي كه عقل عملـي ناميـده مـ        يا  قوه(ت  بازدارنده از سيئات و سوق دهنده به حسنا       
توان گفت تربيت عقالني بـه        يبنابراين تعريف، م  ). 54: 1392بهشتي و رشيدي،  (دانست  
 است که منجر به رشد و درنهایت کمال عقل نظـری و عقـل عملـی در ییها مجموعه تدابیر و روش«معناي  

  .»شود یانسان م
 اهميـت نـدارد؛ زيـرا     »تفكر و پـرورش آن «در تعليم و تربيت، هيچ چيزي به اندازه     

ت، عملـي  يوترب ميدر واقع تعل . گذرد  جريان تربيت از مسيري آگاهانه و مبتني بر تعقل مي         
ذهـن و   «آگاهانه، ارادي و مبتني بر تفكر است كه ضمن فعاليت علمي براي متحد كردن               
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 اهميـت   .)57-49: 1388رحيمـي،   (كنـد     فراگيرنـده تـالش مـي     » فكر و عمل  «يا  » جسم
ـ فرما  ي است كـه خداونـد در قـرآن مـ          يا  پرورش عقل در اسالم نيز به اندازه       بـدترین «: دي

كي از اهداف بعثت انبيـا،      ي همچنين   ).22االنفال،   (»1کنند ی هستند که تعقل نمییها موجودات آن
شكوفايي استعدادها و كمال بخشيدن به قوه تعقل و تفكر انسان مطرح شـده اسـت؛ بـه                  

خداوند هیچ پیامبر و رسولی را مبعوث نکرد مگر این که عقل را کمال «: اند   فرموده )ص( امبرنحوي كه پي  

 نيـز سرچـشمه جوشـاني از        )ع( در اين ميان امام رضا    . )30 :1 ج ق، 1407،ينيكل (2»بخشد
بردنـد و   يعلم و فضيلت در سينه داشت كه تشنگان دانش و معرفت از فيض او بهـره مـ      

از ابي الـصلت هـروي   . نشاندند يعضالت و حل مشكالت فرو معطش خود را در فهم م     
ام و هیچ عالمی او را دیدار نکرد مگـر  دهیتر ند من از علی بن موسی الرضا دانشمندتر و عالم«:نقل شده كه  

  .)100 :49 ج ،1389 ،مجلسي (»3این که همین را مانند من شهادت داد
 چهـار مؤلفـه   يارتي تربيت اسالمي دارا   تعليم و تربيت و به عب      )ع( از ديدگاه امام رضا   

عني منابع آن عالوه بر رهنمودها و معارف قرآن كـريم،           ي( الهي بودن    :است كه عبارتند از   
همـه  (ت يـ خرد پروري و شـمول يـا جامع   ،، هدايتگري) نيز است  بيت  اهلگفتار و سنت    

 :2ج و 450 :1ج،  1317ابـن بابويـه،     ( رديـ گ  يابعاد وجودي و نيازهاي آدمي را در نظر م        
هاي چهارگانه تربيت اسـالمي از        ژگييبنابراين خردورزي و خردپروري يكي از و      ). 101

عقـل سـليم،    : نـد يفرما  يبيان قيمت و ارزش عقـل مـ       ايشان در   . است )ع( ديدگاه امام رضا  
صديق به معناي دوستي اسـت  . كند يدوستي است كه در راهنمايي انسان صادقانه عمل م   

 جهل و ناداني كـه در نقطـه مقابـل آن قـرار              و 4كند  يود خيانت نم  كه هرگز در روابط خ    
) 144-141: 1390( در اين زمينه شفيعي مطهر    ). 1391،هاشمي(دارد، دشمن انسان است     

                                                            
 . يعقلون ال نيالذ البكم الصم اهللا عند الدوابشر ان .1
 . العقل ستكملي يحت رسوال ال و اينب اهللا بعث ال و .2
 .يشهادت بمثل له شهد اال عالم رآه ال و الرضا يموس بن يعل من اعلم تيرأ ما: قالي الهرو صالح بن عبدالسالم الصلتي اب عن .3
 443: 1380 ،يحران بهشع ابن. جهله عدوه و عقله ءيامر كل قيصد .4
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 براي بيان جايگاه عقل و خـرد پـروري نـزد خـود، ازپـنج                )ع( كندكه امام رضا    مي نيز بيان 
  :ارتند ازها عب يژگياين و. برند يويژگي برجسته آن نام م

 يحجت باطن. 1
. داننـد  ي انبيا و امامان مي يعني در كنار حجت ظاهري عقل را حجت باطن )ع( امام رضا 

همـان :  فرمـود)ع(  ّامروز حجت بر مردم چیـست؟ امـام« :ت ازايشان پرسيد  يدر اين زمينه ابن سك    
کنـد و از دروغ پـرداز  یرا تـصدیق مـشناسد و او  یخرد باشد که انسان به وسیله آن راستگو نسبت به خدا را م

گاه به خدا سـوگند کـه ایـن همـان : ت گفتیسپس ابن سک. کند یابد و او را تکذیب می ی مینسبت به خدا آ

 ي خداونـد يعنـ    ي كه حجـت ظـاهر     يخود حضرت نيز در روزگار    . 1»اسـت) درست(پاسخ 
ناشناخته مانـده    تنزّل يافته و امامان معصوم       ي و واليت عهد   ي در حد پادشاه   يامامت اله 

، يل مناظرات و احتجاجات عقالن    ي بيشترين بهره را برده و با تشك       يبودند؛ از حجت باطن   
 و امامـت    ي و حجت ظاهر   يرا به راه اصل   ها     از آن  يا  خردورزان را جذب خويش و عده     

 .كردند يهدايت م

 يهديه اله. 2
ها، نعمـت    اين نعمتدر بين.  به انسان ارزاني داشته است    ي فراوان يها  خداوند نعمت 

به همين دليل اسـت كـه       .  برخوردار است  يواليت و نعمت عقل از جايگاه ويژه و خاص        
 دانـسته   ي روايات، اين نعمت به ويژه به خداوند نـسبت داده و هديـه الهـ               ي جا يدر جا 

 بـه  يها از آن اوست، در واقع اين يك نوع اضافه تشريف      با اين كه تمام نعمت    . شده است 
ـ      اي: فرماينـد   ي در اين زمينه مـ     )ع( امام رضا . ال است خداوند متع   يپدرهاشـم، خـرد ارزان

پـس هـر كـس مـشقّت ادب         . آور اسـت    ادب، مشقّت )  آوردن دست  به(خداوند است اما    
 آوردن  دست  بهو   (ي را برعهده گيرد به آن دست يابد و هر كس مشقّت خردآموز            يآموز

                                                            
ُما الحجة علی الخلق الیوم؟ فقال علیه السالم العقل یعرف بـه الـصادق علـی اللـه فیـصدقه و الکـاذب علـی اللـه فیکذبـه فقـال ابـن  .1 ُِ

َ َ َ َ َُ ُُ ِّ ُ ُ َّ َ ّ َ ََ َ َ ُِ َ ُ ِّ َ ّ َِ ِ
ُ
ِ ِ

ُ
ِ
َ ُ َ َ َ َ

ِ
َ ُ ّ

َهذا و الله هو الجواب. ِّالسکیت َُ ِ
ّ َ. 
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  .1)كه عقل را خداوند بايد عنايت كندچرا (فزايد ي نيرا بر عهده گيرد جز نادان) آن

 برترين عبادت. 3

 واجـب و    يهـا   منحـصر بـه انجـام نمـاز و روزه         هـا      بر اين باورند كه عبادت     يا  عده
ـ مستحب است؛ بدون آن كه در رمز و راز آن انديشه كننـد               ا در زمـان و چگـونگي آن        ي

 از خـرد    يور  بهـره  را در افـزايش انديـشيدن و         ي عبـادت اصـل    )ع(  امام رضا  .تعقل نمايند 
 روزه و نماز نیست؛ بلکه فقط بسیار اندیـشیدن در یعبادت به زیاد«:نديفرما  يدانسته و در اين زمينه م     

2»امر خداوند است
.  

 بهترين دوست. 4

 مددكار انسان است و به عبـادت انـسان          ي و نظر  يخرد عالوه بر آن كه در كار فكر       
ها بهترين رفيـق      ييرين يار انسان و در تنها      نيز بهت  ي عمل يدهد، در كارها    يارزش و بها م   

ـ  در ا  )ع(  پيشتر نيز اشاره شد؛ امام رضا      طوركه  همان. شود  يو دوست وي شمرده م     بـاره    ني
ابـن شـعبه حرانـي،      (» وی استیخرد او و دشمن اش نادان) یو انسان (یدوست هر مرد«: نديفرما  يم

1380 :443.(  

 يعامل دوست. 5
 بـا دوسـتان نيـز بـه         ي يار خود انسان است، بلكه دوست      عقل و خرد نه تنها دوست و      

ـ اگر انسان بخواهد دوستان خود را در جامعه و فاميـل         . وسيله عقل و خرد ميسر است      ا ي
 در اين زمينـه     )ع( امام هشتم .  برخاسته از خرد بهره برد     يخانواده حفظ كند؛ بايد از مهربان     

  .3 از خرد استی با مردم نیمیمهربان: نديفرما يم

                                                            
ٌیا اباهاشم العقل حباء .1 ِ

ُ َ َ َ
ً من الله و االدب کلفة، فمن تکلف االدب قدر علیه و من تکلف العقل لم یزدد بذلک اال جهالِ ٌ ََ ّ

ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ َ َّ َ َّ َّ ََ َ ِ َِ َ َ َ َ ُ ََ ََ َ ِ. 

ّ لیست العبادة کثرة الصیام والصلوة، و انما العبادة کثرة التفکر فی امر الله.2 ّ ّ ّ  )325 : 68ج بحاراالنوار،(. ّ

 )425 : 1380،يحران شعبه ابن(. العقل فنص النّاس يال التودد .3
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 تربيت اسالمي و نيز جايگاه تعقل و خرد ورزي از منظر امـام              يها  يژگيبا توجه به و   
شود كه هرچند در تربيت اسالمي، ابعاد مختلف وجودآدمي و تربيت             ي، مالحظه م  )ع( رضا
 يا   برخوردارند؛ اما به تربيت عقالني توجه قابل مالحظه        يا  ژهيها، هر يك از جايگاه و       آن

.  تربيت ساير ابعاد وجودي انسان در گرو تربيت عقالني اوسـت      زيرا. معطوف شده است  
خردورزي پايه انسانيت و به تعبيري فصل مميز انسان از ديگر حيوانات است كه              درواقع  

پـور دهاقـاني و   (شـود    مـي سرچشمه معارف و مبدأ صدور تمامي افعـال وي محـسوب         
  ).125: 1388نصرآبادي، 

  رهنگيانخردپروري و اهميت آن در دانشگاه ف
هـدف  . انسان براي حفظ و ادامه زندگي خود، نيازمند يـادگيري و انديـشيدن اسـت              

ادگيري و مقصد نهايي آن، پرورش قوه استدالل و قضاوت اسـت؛ از   يتعليم و تربيت نيز     
هـاي تفكـر اسـت        هاي مراكـز تعلـيم و تربيـت، آمـوزش مهـارت             اين رو اولويت برنامه   

نـسبت بـه    در اين زمينه هرچند امـروزه جامعـه جهـاني      ). 2:1390اسماعيلي و همكاران،  (
گذشته، از نظر آموزشي تحوالت زيادي را پشت سرگذاشته؛ اما اين امر لزوماً بـه معنـاي                

زيراآموزش رسـمي بـه جـاي تـدريس چگونـه انديـشيدن             . تر شدن آموزش نيست     نهيبه
 درسـي   دانـش از طريـق محتـواي موضـوعات          اي مشغول ارائه    همچنان در سطح گسترده   

فایـده اسـت   بـیادگیری شـاگردانی«نيز با بيان اين كه    ) 8: 1374به نقل از مايرز،     (وايتهد  . است

 حـاً بـه ايـن مطلـب اشـاره         يتلو»... خود را گم کنند، جزوات خود را بسوزانند ویها مگر این که کتاب
 صرفاً  كند كه حاصل تعليم و تربيت بايد دستيابي به يك فرايند فكري باشد نه اين كه                مي

اما به بيان حـاتمي، احمـد زاده و فتحـي        .  كند تأكيد شده   آوري  بر افزايش اطالعات جمع   
دهد كه به رغـم اهميـت         ي حاصل از تحقيقات متعدد نشان م      يها  افتهي) 105: 1392(آذر  

مسئله تفكر در فرايند آموزش، عمدتاً در نهادهاي آموزش عمومي، توجه كمتـري بـه آن                
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 گيري  موفقيت هرنظامي به توانايي افراد در تحليل مسائل و تصميم         كه   شده است؛ درحالي  
متفكرانه بستگي دارد؛ اما آموزش و پرورش از وظيفه اصلي خـود يعنـي پـرورش تفكـر         

ها كه در مدارس پـرورش نيافتـه،          غافل مانده است؛ ازاين رو براي ارتقاي برخي مهارت        
  .چاره انديشيدن در سطح دانشگاه ضروري است

ن و  يتـر   در ميان مراكز آموزش عالي متعـدد، از جملـه حـساس            »تربيت معلم «مراكز  
ـ  تعليم و تربيت هستند؛ زيرا موفقيـت         يها   نظام يها  ن مؤلفه يتر  مهم ا عـدم موفقيـت در      ي

 معلمـان   يا   حرفـه  يها  تيها و قابل    ي آموزشي، منوط به توانمند    يها  ايجاد تحول در نظام   
). 158 :1377مهـر محمـدي،   (يط واقعـي هـستند      ها در مح    است كه مجريان اصلي برنامه    

 از نيروهـاي    يا  ن بخـش عمـده    يدرواقع از يك طرف ايـن مراكـز نقـش مهمـي در تـأم              
به نحوي  . متخصص، اعم از دبيران، معلمان، آموزگاران و كارشناسان نظام آموزشي دارند          

ـ      يها  كه بخش اعظمي از نيروهاي نظام آموزشي در دوره         ق،  تحصيلي مختلف از اين طري
ـ هـا و پا      آن در دوره   يهـا   يباً تمامي خروج  ين شده و تقر   يتأم  مختلـف تحـصيلي     يهـا   هي

شـرط ضـروري بـراي      از طـرف ديگـر،      . شوند  يآموزش و پرورش مشغول به تدريس م      
ــان آن   ــوزان، برخــورداري معلم ــش آم ــر در دان ــرورش تفك ــاهي و   پ ــش، آگ ــا از دان ه

با توجه بـه  ). 12: 1386مكاران،بدري گرگري و ه( در سطح باالست شناختي يها  مهارت
 - ويـژه دانـشجو  طـور   بهكي از عوامل مؤثر براي پرورش تفكر در دانشجويان و           ياين كه   

 فراهم كننده محيطـي مـؤثر در ايـن زمينـه            عنوان  بهمعلمان، توجه به نقش استادان ايشان       
هـاي   تي يكي از صالحعنوان بهاست؛ در اين راستا گرايش به تفكر و عوامل مرتبط با آن    

 مدرسان، توجه بسياري از صاحب نظران تعليم وتربيت را به خود جلـب كـرده                يا  حرفه
 كـه مدرسـان   شـود   يم مطرح   يسؤالدر اين جا اين     ). 34:1393كرمي و همكاران،    (است  

 معلمان كمـك كننـد و       -توانند به پرورش تفكر در دانشجو       يممراكز تربيت معلم چگونه     
  تواند داشته باشد؟ ي اين زمينه م درييها سيره رضوي چه داللت
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   معلمان با توجه به سيره رضوي-نقش استادان در آموزش انديشيدن به دانشجو
 ،معتقدنـد كـه آمـوزش     ) 43: 2002(برخي پژوهشگران مانند فشيون و همكاران وي        

دن فرآيندي اسـت كـه      يانديش. صرفاً به معناي آموختن روش انديشيدن به فراگيران است        
مـشاهده، تعيـين روابـط علـي،        ( تفكـر    يهـا   ند دانـش و اطالعـات، مهـارت       عواملي مان 

عالقـه بـه ترديـد نـسبت بـه          (و نگـرش    ) ، تفسير، تحليل، تركيب و تعمـيم      سازي  فرضيه
قضاوت خود، گرايش به طرح سؤال، اشتياق براي قبول شواهد معتبر، تالش در برطـرف      

نـد  يوامل مختلف نـام بـرده در فرآ        ع وجود  بهبا توجه   . در آن دخالت دارد   ) ها  كردن ابهام 
 يهـا   هاي مختلفي درباره چگـونگي پـرورش انديـشه در نظـام             هيانديشيدن، همواره نظر  
 در نظام تربيتي اسالم نيزكه وحي و سنت پيـامبر  ).1991دوبونو، (تربيتي ارائه شده است     

 ييهـا   وشا تربيت عقالني ر   ي از منابع اصلي آن است؛ در باره پرورش تعقل           )ع( بيت  اهلو  
 بر  تأكيد پرورش انديشه و خرد با       يها  روشترين    پيشنهاد شده است كه به برخي از مهم       

  .شود يو نقش مدرسان در اجراي آن پرداخته م )ع( سيره امام رضا

 آموزش انفرادي. 1

بـه  .  برجسته خردپروري در سيره رضوي، آموزش انفـرادي اسـت          يها  كي از روش  ي
هـا از نظـر ميـزان عقـل و ظرفيـت               پذيرش اين اصل كه انسان      با )ع( اين معنا كه امام رضا    

فكري با يكديگر متفاوتند اما از نظر حقوق جامعه و رعايت شرف انساني با هم برابرند،                
 مثال هنگام بحث    عنوان  به. گفتند  ي متفاوت سخن م   يا  با هر يك از مخاطبان خود به گونه       

ند و بـرعكس، در مباحثـه بـا افـرادي كـه      برد  مي خردمند، استدالل دقيق به كار     يبا افراد 
دانش و خرد كمتري داشتند، ضمن پرهيز از ورود به مباحث پيچيدة علمي و تخصـصي،          

 به مشكالت فكري و عقيدتي آنان مورد توجه         گويي  سطح معمولي از مباحث را در پاسخ      
وقتـی در :  گفـتم)ع( به امام صادق« :كند  يدر اين زمينه اسحاق بن عمار نيز بيان م        . دادند  يقرار م 

کسی هـم . فهمد سخنم تمام نشده، آن شخص همه مقصودم را می گویم، هنوز  مینزد بعضی اشخاص سخن
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بـا . کنـد گویم، او همه را همان گونه که گفتم برای من بازگو می  میهست که وقتی با او به تفصیل کامل سخن
دانی   میاسحاق،ای   :امام فرمود. بگو تا بفهممگوید دوباره برایم  گویم، می  میبعضی هم که به تفصیل سخن

فهمد، عقل با نطفـه او  آن که پیش از اتمام سخنت، همه مقصود تو را می : فرمود. نه: علت آن چیست؟ گفتم
گرداند، در شکم مادر که بوده، عقل  آن که پس از اتمام سخن مشروح تو، همه را به تو برمی. خمیر شده است

گوید دوبـاره  ، ولی میگویی ه است و اما آن که سخن خود را به تمام و کمال برای او میبا جسم او ترکیب شد
کلینـی، ( »گویـد دوبـاره بگـو بگو؛ او پس از آن که بزرگ شده عقل با وی ترکیب شده است و از ایـن رو مـی

  .)٣٠: ١ق، ج ١۴٠٧

نـسبتاً  بنابراين در يك كالس درس نيز هرچند از نظر فيزيكي دانـشجويان متعـدد و                
آموزند از ايـن رو       ي متفاوت م  يا  وهيها به ش    مشابهي حضور دارند؛ اما چون هر يك از آن        

 تربيـت عقالنـي     يهـا   توجه به ارائه آموزشي متناسب با هر دانشجو، بايد در رأس روش           
به نحـوي كـه توسـط آمـوزش انفـرادي، هـر يـك از دانـشجويان براسـاس                    . قرار گيرد 
ان، بتواند به صورتي مستقل، ياد بگيـرد و قـواي عقالنـي              فردي خود با ديگر    يها  تفاوت

توانند با ارائه تكاليف فردي متنـوع در    يمدرسان نيز در اين زمينه م     . خود را پرورش دهد   
موضوعات مختلف، دانشجويان را تشويق كنند تا هر يك به صورت انفرادي يا همراه بـا             

بـال عاليـق و مجهـوالت ذهنـي         ها هـستند بـه دن       گروهي كه داراي عاليق مشترك با آن      
 .ها پاسخ مناسبي بيابد خويش برود و براي آن

 بحث گروهي. 2
 سنجيده و منظم در باره موضوعي خـاص اسـت كـه مـورد               ييوگو  اين روش، گفت  

 را مطـرح    يدر اين روش، مربـي موضـوع خاصـ        . عالقه شركت كنندگان در بحث است     
پردازنـد و نتيجـه       ه، بحث و اظهـارنظر مـي      كندو فراگيران در باره آن به مطالعه، انديش         مي
كننـد و     هاي آموزشـي شـركت مـي        گيرند؛ بنابراين، در اين روش، فراگيران در فعاليت         مي

 يهـا  ها در ضمن مباحثه، از انديشه و نگـرش  آن. گيرند مسئوليت يادگيري را به عهده مي 
در سيره تربيتـي    . كنند  يخود با ذكر داليل متكي بر حقايق، مفاهيم و اصول علمي دفاع م            
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 نيز از اين روش زياد استفاده شده است؛ به نحوي كه ايشان در ميان گروهي                )ع( امام رضا 
كردند و سپس به آموزش       مي از ياران خويش آيات قرآن، روايات و مسائل روز را مطرح          

  .پرداختند يها م مباني ديني اسالم به آن
 -وهي در تربيت عقالنـي دانـشجو       از روش بحث گر    گيري  توانند با بهره    يمدرسان م 

ار در اين روش فعاليـت دانـشجوست و         كزيرا محور    داشته باشند؛    يا  معلمان سهم عمده  
مطالب علمي مستــقيم توسط استاد در اختيار دانـشجويان          يعني   .استاد نقش راهنما دارد   

عـه و   و دانشجويان خـود بـه مطال      كند    مي معرفي ي منابع گيرد؛ بلكه توسط استاد     قرار نمي 
درواقع درجريان بحث گروهي در . پردازند  مي ها  آن از   گيري  آوري اطالعات و نتيجه     جمع

؛ دهند  يم پرورشسب اطالعات علمي، تفكر خود را       ككالس درس، دانشجويان عالوه بر    
 و توانـايي    بپردازنـد  كه چگونه به انتقـاد يـا بيـان عقايـد خـود               آموزند  يمزيرا به تدريج    

، به نقل از    1999(جانسون و جانسون    . حليل خويش را تقويت كنند    استدالل و تجزيه و ت    
در دانشگاه مينوسوتاي آمريكا از اين روش تدريس بـه نحـو مـوثري              ) 1394حسينخاني،

كننـد كـه مدرسـان بـراي اجـراي       يو براسـاس تجـارب خـود بيـان مـ       انـد     استفاده كرده 
  : اين روش بايد اين پنج اصل را رعايت كنندآميز موفقيت

يعني مدرسان بايد تمام توان خود را به كـار گيرنـد تـا در دانـشجويان                 : مل مثبت تعا .1
تمايل به تعاون و همكاري بيشتر ميان اعضاي گروه خود و نيز اعضاي يك گـروه بـا                  

 . آورندوجود بهها را  ساير گروه

 را بـه كـار بگيرنـد تـا          ييها  يمدرسان بايد استراتژ  : حس مسئوليت فردي و گروهي     .2
 .مسئوليت پذير باشندشان  در قبال يادگيري و موفقيت خود و گروهفراگيران 

د طوري چيده شود كه دانشجويان      ي كالس با  يها  يميز و صندل  : تعامل چهره به چهره    .3
 .بتوانند به راحتي تعامل چهره به چهره داشته باشند

 مورد نياز دانشجويان بـراي      يها  مدرسان بايد به آموزش مهارت    :  گروهي يها  مهارت .4
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 .ار گروهي موفق بپردازندك

مدرسان بايد در انتهاي هر جلسه فرصتي به دانـشجويان دهنـد            :  كار گروهي  يابيارز .5
تا به شناسايي نقاط ضعف و قوت كار گروهي خود بپردازنـد و درصـدد رفـع نقـاط                   

  .ضعف و بهبود نقاط قوت خويش برآيند

 پرسش و پاسخ. 3

اده از روش پرسش و پاسخ است كـه  كي از لوازم خردورزي و تربيت عقالني، استف  ي
علـم،  : نديفرما  يايشان در اين زمينه م    .  به وضوح قابل مشاهده است     )ع( در سيره امام رضا   

: 1375طـارمي،   (اسـت    ها پرسـش كـردن      نهي كمال است و كليدهاي آن گنج      يها  نهيگنج
 متعددي برشمرده شـده     هاي  لتيفضدن  كر سؤالشايان ذكر است كه هرچند براي       ). 145

 در اين زمينه، در صورتي كه هدف آن آزار يا دسـت انـداختن معلـم         )ع( بيت  اهلاست اما   
 بر دانشجوست   فرمايند  يم رابطهدر اين    )ع( يعلنحوي كه حضرت     به. اند  دادهباشد هشدار   

هنگـام   . او به مكابره و ستيزه برنخيزد      يها  پاسخروي نكند و با       از معلم زياده   سؤالكه در 
ي معلم، ازپاي فشردن بربحث خودداري كند و چون به عزم بيرون رفتن             خستگي و ناتوان  

  .)43: 2، ج1389مجلسي، (از مجلس درس برخاست به دامن وي نياويزد
 درمجموع پرسش و پاسخ كه بيانگر نوعي گفت و گوست در سـيره رضـوي مـورد                 

ف امـام    معـرو  يهـا   توجه بسيار قرار گرفته كه در ادامه به بيان يكي از پرسـش و پاسـخ               
ــا ــ )ع( رض ــه م ــأمون پرداخت ــود ي در دوران م ــه روزي. ش ــت ب ــأمون وردس ــسي م ، مجل

تشكيل شد و خود مـأمون       )ع( هاي مختلف، در حضور امام رضا       فرقه فيلسوفان و فقها از
:  پرسـيد  )ع( از امـام رضـا     علمـا  در آن مجلـس، يكـي از      . دكـر نيز در آن مجلس شركت      

بـا تـصريح   : فرمـود  )ع( رضـا شود؟ امام   ثابت مييبراي مدعي آن، از چه راه  امامت مقام
 )ع( لت بر صدق امام چيـست؟ امـام رضـا   دال: عالم گفت. دشو و داليل ثابت مي )ص( امبريپ
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دهيـد؟    شما چگونه از حوادث خبر مـي      : عالم گفت . و استجابت دعاي او    علم در: فرمود
شما :  عالم گفت. وجود دارد )ص(خدارسول   براساس عهدي كه بين ما و     : حضرت فرمود 

شما نرسيده كـه      به )ص(آيا سخن پيامبر  : دهيد؟ امام فرمود    هاي مردم چگونه خبر مي      از دل 
. نگـرد   ؛ چراكه او به كمك نور خدا، مـي        1مراقب فراست و تيزهوشي مؤمن باشيد     : فرمود

هيچ مؤمني نيست مگر    : فرمود )ع( امام رضا . آري؛ اين سخن به مارسيده است     : عالم گفت 
و  بـصيرت  و ايمـان  اندازه  به نور خدا   و با  تيز وسرعت انتقال است    هوش داراياينكه  

 آن چــه را كــه در ميــان )ع( نگــرد و خداونــد در وجــود امامــان شــناختش، بــه اشــيا مــي
  . )انيبرغال رد باب ،448: 2،ج1392ه،يبابو ابن( پخش كرده، جمع كرده است مؤمنان همه

د از روش پرسش و پاسخ بـراي رشـد          شايان ذكر است چنان چه يك مدرس بخواه       
 سـؤال عقالني دانشجويان خويش استفاده كند در وهله اول بايد توجه داشـته باشـد كـه                 

.  مخاطبـان وي باشـد  يهـا  يژگـ يومطرح شده واضح، هدف دار، مختصر و متناسـب بـا          
 در  سـؤال همچنين  . وتاه نباشد ك جمله   كي نيز محدود به كلمه بله و خير يا          سؤالجواب  
 شـود   يمـ  مالحظـه     كـه  بنـابراين چنـان   . فراتر از محفوظات دانشجو مطرح شود     سطحي  
  . و تمرين كنندببينند هنري است كه مدرسان براي كسب آن بايد آموزش سؤالطراحي 

 مناظره. 4

مناظره به معناي بحث و گفت وگو با يكديگر است كه طي آن دو طرف گفت و گو                  
 يا  ذيرفته شده از سوي طرف مقابل، بـه گونـه         كوشند با استفاده از مقدمات مسلم و پ         يم

كه نقض آن دشوار باشد، مطلب خود را اثبات و در مواردي نيز برتري و فـضيلت خـود                   
اسـتفاده از روش  ). 122-121: 1390سپنچي و مـؤمن دوسـت،   (را بر ديگران اثبات كنند      
سـت و امـام     ها به منظور پرده برداشتن از چهـره حقيقـت ا            شهيمناظره بيانگر برخورد اند   

                                                            
ُاتقو فراسه المؤمن فانه ینظر بنورالله .1 ُْ ُ َ ُ َّ ِ ِ ِ َ

َ ُ َّ ِ. 
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ايـشان بـا    . »برای دانستن سؤال کن نه برای مغلوب ساختن دیگران«: اند   در اين زمينه فرموده    )ع( رضا
بعـد از  (يـا مـأمون   ) قبل از واليت عهـدي ( كه يا خودشان  يا  شركت در جلسات مناظره   

دادند عمالً روش مستدل و عقالني بحث و مناظره و تحقيق را  يتشكيل م ) واليت عهدي 
درواقع هنگامي كه همراه با     ). 98: 1391حسيني و ده پهلواني،     (دادند    يردم آموزش م  به م 

 فكري و فرهنگي در جامعه اسالمي ايجاد شـد، مـسائل جديـدي          ينهضت ترجمه، تحول  
نيز تغيير كرد؛ بر همـين اسـاس        ها    جايگزين مسائل موجود شد و معيارها، مباني و روش        

ب كه پرسش را زمينه گـسترش شـبهات و مقدمـه            بر خالف برخي رهبران اديان و مذاه      
شـدند، امـام      يدانستند و در مواجهه با آن دچار گسست فكـري مـ             ياعتقادي م   بي شك و 
با اطمينان از مباني ديني، بصيرت و آگاهي، به جاي نقل حكايت به درك درايـت                 )ع( رضا
سائل نـوين    كرده و بـا اسـتقبال از تـضارب آرا  بـه منـاظره و مباحثـه و طـرح مـ                       تأكيد
 از مباحـث آزاد ميـان       )ع( و از جملـه امـام رضـا        )ع( بيت  اهلاستقبال  .  پرداختند شناسي  دين

اديان و حضور در اين ميدان، نشانگر آن است كه آنـان مبـاني اعتقـادي اسـالم را داراي                    
 برهاني و عقالني قوي دانسته و اعتقاد داشتند كه معارف ديـن بـا عقـل و علـم                    يها  هيپا

 شـريعت  گرايـي   با اطمينان به حقانيت ديـن و واقـع     )ع( امام رضا . ع بوده و هست   قابل دفا 
دينـي  هـاي     محمدي، ضمن استقبال از ژرف كاوي عقلي در مباحث ديني همواره پرسش           

نهادند و پيروان خود را به تأمـل و تـدبر و منـاظره و مباحثـه علمـي دعـوت                       مي را ارج 
 در باب دفاع عقالني از توحيد و )ع( مام رضاآن چه ا). 14: 1387وطن دوست،. (كردند يم

مجموعه دين، توسط روش مناظره انجام دادند منجر شد تا ابهامات و شبهات زيـادي از                
 مخـالف آمـوزش داده شـود        يهـا   دگاهيدين بر طرف شده و ظرفيت تحمل و تأمل در د          

  .)1391طاهري وحدتي،(
  عبـارت  هـا   آن نيتر  مهمرخي از    كه ب  دخاصي دار هاي    ويژگي )ع( رضا امام   يها  مناظره

ميدان دادن به طرف مقابل، اعطاي آزادي كامل بـه مخالفـان، رعايـت انـصاف،                :  از است
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برخورد باحوصله، احتجاج با زبان طرف مقابل و اسـتفاده از مقبـوالت طـرف مقابـل در             
چه مدرسان بخواهند از     بنابراين چنان ). 195-184 :1390شفيعي مطهر،   (هستند   ،مناظره

 درس خود بهره گيرنـد بايـد رعايـت          يها  كالسي در   آميز  روش مناظره به نحو موفقيت    
 يـك روش    عنـوان   بـه متاسفانه امروزه روش منـاظره      . را مد نظر قرار دهند    ها    اين ويژگي 
؛ شـود  يم يا بسيار كم از آن استفاده  گرفته آموزشي يا مورد استفاده قرار ن      نظامتدريس در   

 مثبت زيادي بر دانشجويان خواهـد  آثارن روش در كالس درس كه استفاده از اي   درحالي
افزايش قـدرت تفكـر، خالقيـت، اسـتدالل،         : ازاست  برخي از اين آثار عبارت      . اشتگذ

  ).1392عزيزي، . (قدرت بيان و شركت در بحث توسط دانشجويان

 عبرت آموزي. 5

. گيـرد   شـكل مـي   در اين شيوه، آموزش نه بر محور خود فرد، بلكه با نظر به ديگران               
اي   ايـن روش، روشـي آيـه      . تواننـد باشـند     يگذشتگان يا همراهان كنوني فرد م     » ديگران«

ها را آيت ديدن، از سطح عبور كردن و به اعمـاق دسـت    يعني دراين روش، پديده   . است
 در اين زمينه بيـان      )ع( امام رضا ). 446: 1393فروزش و محسني زاده،   (افتن، مطرح است    ي
 و كـسي كـه از آن غافـل          برد  يمكه نفسش را به پاي حساب بكشد، سود         كسي  : كنند  يم

شود، زيانكار است، كسي كه بترسد ايمن است و كسي كه عبرت گيرد، بيناسـت، كـسي                 
  ).205: 1382جوادي آملي، (1داند يم و كسي كه بفهمد، فهمد يمكه بينا باشد، 

هـا    ن آن يتـر    كـه مهـم    منابع مختلفي براي استفاده از روش عبرت آموزي وجود دارد         
احمديان احمدآبادي و ( آفرينش و تجربيات خود فرد يها يعبارت است از تاريخ، شگفت

 مـؤثر از روش     يا  وهيك مدرس بخواهد به شـ     ياز اينرو چنان چه     ). 10-6: 1391اخوان،  
. توانـد از ايـن منـابع بهـره گيـرد            يعبرت آموزي در كالس درس خويش استفاده كند، م        

كنـد    يل براي حل مسائل و تكاليف فردي يا گروهي كه به دانشجويان ارائه م              مثا عنوان  به
                                                            

َمن حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم .1 َ ََ ْ َ
ِ ِ
َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ َْ َ

ِ ِ
َ َ َ

ِ
َ َ َْ َ ُ َ َ َ. 
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ها بخواهد منابع تاريخي در اين زمينه را بررسي يا در تجربيات گذشته خـود غـور                   از آن 
 از وقـايع عبـرت انگيـز، درس الزم را           تواند  ينمي  كس هرالبته شايان ذكر است كه      . كنند
به فرموده قرآن كريم، صـاحبان عقـل، بـصيرت و تقـوا،             رد و از آن متنفع شود، بلكه        يبگ

 درواقـع  .)66  بقـره،  و13 ،؛ آل عمـران 111، يوسـف ( اهليت بهره برداري از آن را دارند    
شـود و از طـرف        مـي  روش عبرت آموزي از يك سو منجر به افزايش خرد و تعقل فـرد             

  . روش است الزم در بهره برداري از اينيها ديگر تفكر و خردورزي از پيش شرط

  گيري نتيجه
هـا و   تـرين منـابع بـراي اسـتخراج مؤلفـه       از غنـي يكي )ع( ره تربيتي امامان معصوم يس
 آموزشـي را  يهـا   موجود در نظـام يها تواند چالش يهاي تربيتي موثري است كه م    روش

ـ  تيـ ترب بهي  توجه  بي اي ي توجه كمها    يكي از اين چالش   . رفع كند   رانيـ فراگ دري  عقالن
 جيتروي  برا شانيا كه كرد يم جابيا )ع( رضا امام دوراني  اسيس وي  اجتماع طيشرا. است

.  از عقالنيت و روش اقناع بهره گيرند       )ع( ل دانش خود، بيش از ساير امامان معصوم       انتقا و
 تربيـت اسـالمي را تربيـت        يهـا   يژگـ ين و يتـر   كي از برجسته  ي )ع( به نحوي كه امام رضا    

اند؛ زيرا تربيت ساير ابعاد وجودي انسان درگرو تربيت          انديشه و خردورزي معرفي كرده    
  .انديشه و تعقل وي است

 تربيتـي خاصـي بـراي    يهـا  تحليل و بررسي سيره رضـوي بيـانگر اسـتفاده از روش    
روش آموزش انفرادي، روش : ها عبارت است از   ن اين روش  يتر  مهم. پرورش تفكر است  

هرچند اگر  . روش عبرت آموزي  آموزش گروهي، روش پرسش و پاسخ، روش مناظره و          
 نامبرده توسط استادان  مراكز تربيـت معلـم اسـتفاده شـود، تحـولي عظـيم در          يها  روش

تربيت معلم نسل آينده و به دنبال آن در نظام آموزشي ايجاد خواهد شد؛ اما بايـد توجـه                  
خاصـي  هـاي     ها، خـود بايـد از صـالحيت          مجريان اين روش   عنوان  بهداشت كه مدرسان    
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 مثال براي اجراي مطلوب روش آموزش انفرادي، يـك مـدرس     عنوان  به. دار باشند برخور
 تربيتي وكاربرد آن در كـالس درس آشـنا   شناسي ، روانشناسي بايد به ويژه با اصول روان 

هـا    معلمان را شناسايي كنـد و بـه آن     -فردي دانشجو هاي    باشد تا به نحو مطلوبي تفاوت     
 يهـا   يژگـ ي روش منـاظره نيـز در برخـي از مـوارد و            در باره كـاربرد   . واكنش نشان دهد  

در ايـن زمينـه   . اخالقي و رفتاري مدرس و ميزان علم و دانش وي اهميت بيـشتري دارد            
 )ع( ن عنصر مؤثر در مناظرات معصومان     يتر  مهم: كند  ينيز بيان م  ) 15: 1387(وطن دوست   

از تمـام وجـود    مهربانانـه و آن دلـسوزي كـه      يهـا   لبخند، نگـاه  . شخصيت خودشان بود  
 بود كه در پشتوانه ادعاها و اسـتدالالت         ييها  كين تاكت يتر  ي نمايان است، عال   )ع( معصومان

 معلمان نيز در اين زمينه -از طرف ديگر، عالوه بر مدرسان، دانشجو. گرفت يها قرار م آن
ي ويژگترين     مثال مهم  عنوان  به.  خاصي برخوردار باشند   يها  تيها و صالح    يژگيبايد از و  
 معلمان بايد برخورداري از سطح هوشي باالتر از متوسـط و عالقـه منـدي بـه                  -دانشجو

 تربيـت عقالنـي بـه       يهـا    مدرسان در استفاده از روش     يها  حرفه معلمي باشد تا كوشش    
 آموزشي برگرفتـه از   يها  از اين رو براي استفاده مؤثر از روش       . نتايج مطلوبي منتهي شود   

  :شود ي زير ارائه ميشنهادهايمعلمان پ-دانشجوسيره رضوي در تربيت عقالني 
درفرايند جذب دانشجو معلمان و نيز مدرسان مراكز تربيت معلـم، عـالوه بـر سـطح                  .1

 روشن و استاندارد مـورد ارزيـابي        ييها   ايشان براساس مالك   يها  علمي، ساير مهارت  
 .قرار گيرد

 يهـا   ي، توانمنـد   معلمان و نيز مدرسان در مراكز تربيت معلم        -پس از جذب دانشجو    .2
همچنـين  .  مكرر، مـورد بررسـي و مقايـسه قرارگيـرد          ييها  ها توسط آزمون    فكري آن 

 بـراي تـالش بيـشتر فكـري و علمـي در          ييهـا    آمـده، مـشوق    دست  بهبراساس نتايج   
 . معلمان و نيز مدرسان ارائه شود-دانشجو

آموزش  يها   آموزشي براي مدرسان تشكيل شود كه كاربرد مطلوب روش         ييها  كارگاه .3
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 معلمان بر اساس سيره رضوي را آموزش دهد و منجر به پـرورش              -تفكر در دانشجو  
 . ارتباطي مطلوب در مدرسان شوديها  الزم به ويژه مهارتيها تيصالح

 معلمـان تـدوين و      -براي دانـشجو  » آموزش تفكر «ك يا چند واحد درسي با عنوان        ي .4
 .ارائه شود

 شده از جانب مدرسان، نقش مهمي در اجراي         با توجه به اين كه كيفيت تكاليف ارائه        .5
 تربيت تفكر درسيره رضوي دارد؛ بنابراين پيـشنهاد         يها   هر يك از روش    آميز  موفقيت

هـاي   يي معلمـان را از توانـا     -با ارائه تكاليف چالش بر انگيز، دانشجو      شود استادان     يم
هـاي آنـان      ييانابديهي است كه اين تكاليف بايد كمي باالتر از حد تو          . خود آگاه كنند  

 .باشد يعني نه بسيار ساده و نه بسيار پيچيده تا منجر به كاهش انگيزه در ايشان نشود



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
 گلي: تهران، يا ترجمه الهي قمشه، )1385( ،ميقرآن كر. 

 اسوه:  تهران،، ترجمه استاد ولي)1390( ،نهج البالغه. 

 ياصـفهان ي  نجف آقا ترجمه ،2و 1ج،)ع(الرضا اخبار ونيع ،)1317(ي  عل بن محمد ابوجعفر ه،يبابو ابن ،
 .نبوغ: اصفهان

 .................................، )1392(، اخبارالرضا ونيع )قـم  ،ياصـفهان  ينجفـ  آقـا  شرح و ترجمه ،2ج ،)ع :
 .دوم چاپ نبوغ، انتشارات

 ـ  اهللاي  صـل  الرسول آل عن العقول تحف ،)1380( ،يعلـ  بن حسن ،يحران شعبه ابن  ترجمـه  ،هميعل
  .هياالسالم دارالكتب: ،تهرانيبهرادجعفر

        عبرت آمـوزي و نقـش آن در اخـالق و تربيـت             « ،)1391(احمديان احمدآبادي، اكرم ؛ اخوان، محمد
 .22-1 صص 3)1(، پژوهش نامه علوي ،»)ع( اسالمي از ديدگاه امام علي

       تاثير آموزش تفكر انتقادي    « ،)1390(يدي، كورش، اسماعيلي، رقيه؛ ايزدي، احمد؛ اسماعيلي، مهرداد؛ ام
 .1-6، صص8)1(،نوينهاي  مراقبت، »بر فرايند مراقبتي بيماران در دانشجويان پرستاري

                  بررسـي   «،)1386(بدري گرگري، رحيم؛ فتحي آذر، اسـكندر؛ حـسيني نـسب، داوود؛ مقـدم، محمـد
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، 2)7(،   دانـشگاه تبريـز    شناسـي   روان،  »زمهارت تفكر انتقادي دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم تبري        
 .29-6 صص

 ،4 و 3 شـماره  ،نظـر  و نقـد  فصلنامه ،»يوح و عقل تعارض و عقل تيماه« ،)1374 (رضا برنجكار، 
 .204-184 صص

 ـ باز. يرضو ثيحد منظر از تيعقالن و عقل گاهيجا ،)1394 (اليدان ر،يبص  12/12/1395 در شـده ي  ابي
 .besooyekhorshid.blog.ir: ديورشخي سو بهي قرآن موسسه تيسا از

     ع( اصول تربيـت عقالنـي بـر مبنـاي سـخنان امـام رضـا              « ،)1392(رين  يبهشتي، سعيد و رشيدي، ش(« ،
 .67-51، صص 21)18(، پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي

 ـ اند گاهيجا« ،)1388 (اريبختي  حسنعل ،ينصرآباد و قاسمي  عل ،يپوردهاقان ـ اند و شهي  ظـام ن در دنيشي
 .140-125 صص ،4)9( ،ياسالم تيترب دوفصلنامه ،»اسالمي تيترب

 ،كتاب يادواره: تهران ،يقمر عبدالستار ترجمه ،الطالب رائد فرهنگ ،)1379 (مسعود جبران. 
  اسراء: ترجمه زينب كربالئي، قم ،)ع(  قرآن كريم از منظر امام رضا،)1382(جوادي آملي، عبداهللا. 

 كاربرد خصوص در دانشگاه استادان دگاهيد« ،)1392(آذر،اسكندري  فتح ؛بتولاحمدزاده، ؛،جواديحاتم 
-103 صـص  ،69شـماره    ،يعال آموزش دري  زير برنامه و پژوهش ،»سيتدر نديفرا دري  انتقاد تفكر
120. 

   علميه يها ادگيري به روش بحث گروهي و شيوه كاربرد آن در حوزهي، )1394 (يحسينخاني، هـاد 
 :از 12/12/1395يابي شده در ، بازو آموزش عالي

http://motaleat.tahzib-howzeh.com/index.aspx?siteid 

         ع(جايگـاه عقالنيـت در احتجاجـات امـام رضـا          « ،)1391(حسيني، حسن و ده پهلواني، طلعـت(«، 
دانـشگاه  : مـشهد  ،102-84 صـص   ،مجموعه مقاالت نخستين همايش ملـي سـيره و معـارف رضـوي            

 .فردوسي

  يفرهنگ پژوهش نامه ،»يعموم فرهنگ و تيترب تعامل باب در ييها گزاره« ،)1388(رضا  يرحيمي، عل ،
 .71-47، صص 10)7(

      ـ سپنچي، امير عبدالرضا، مؤمن دوست، نف اقنـاع و تغييـر نگـرش، جايگـاه آن در سـيره             « ،)1390(سه  ي
ه علمـي   دو فـصلنام   ،»)ع(  بر مناظرات مكتوب حـضرت امـام رضـا         ي؛ مرور  )ع( ارتباطي امامان معصوم  

  .144-117، صص 2، شماره پژوهشي دين و ارتباطات
   رفتاري و گفتـاري حـضرت امـام         يها  جلوه:  در سايه سار رضوان    ،)1390(رضا  يشفيعي مطهر، عل 

  .رواق دانش: قم ،)ع( رضا
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 .اسالمي
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-441 صـص  ،يرضو فرهنگ دري  زندگ سبكي  مل شيهما مقاالت مجموعه ،»)ع( رضـا  امام يزندگ
 .ستان قدس رضوي آياسالمي ها پژوهش اديبن: مشهد ،455

 دري  انتقـاد  تفكـر  بـه  شيگرا زانيمي  بررس« ،)1393(ه،يمرض نامخواه، حه؛يمل ،يرجائ ؛يمرتض ،يكرم 
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 .47-34 صص
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 .169-158، صص 7، شماره فصلنامه تعليم و تربيت، »ايراناسالمي 

      آمـوزش  يها ها و روش مهارت«، )1390(ن، ينيكخواه، محمد؛ نصر اصفهاني، احمد رضا؛ عزيزي، حس 
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