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چکیده

واژه های کلیدی:

روش های آموزشی، مسند اإلمام الرضا)ع(، روایات، آسان سازی، عینیت بخشی

 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام 
الرضا)ع( انجام شده اس��ت. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن تحلیل مفهومی و اسنادی 
اس��ت. جامعه پژوهش متنی و ش��امل کلیه مضامین مرتبط با روش های آموزشی امام 
رضا)ع( در مسند آن حضرت است که به صورت هدفمند و در راستای سؤاالت پژوهش 
انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی است که روش های آموزشی امام رضا)ع( در 
برگیرنده فنون آسان ساز شامل دسته بندی مطالب، جمالت کوتاه و بهره گیری از داستان؛ 
فنون جلب توجه مخاطب ش��امل تأکید بر اهمیت مطلب، استفاده از کلمات خطابی و 
استفاده از ادات تنبیه و تحضیض؛ شیوه های عینیت بخش شامل ذکر مثال و تشبیه و شیوه 
پرسش و پاسخ ش��امل طرح پرسش ابتدایی از سوی امام)ع( و پاس��خ آن از سوی شاگرد با 
تأیید، تصحیح و تکمیل آن از سوی امام)ع(، طرح پرسش های احتمالی و پاسخ آن توسط 
امام)ع( و طرح پرسش ابتدا از سوی شاگرد و پاسخ توس��ط امام)ع( است. نتیجه آن که از 
میان روش های نام برده، پرسش و پاسخ از بیشترین اهمیت برخوردار است. استفاده از این 
روش توسط امام رضا)ع( سبب ایجاد روحیه پرسش گری در مخاطبان و موجب افزایش 
انگیزه یادگیری و شرکت فعال شاگرد در فرایند آموزش می شود و با تقویت قوه تفکر، 

تعمیق و تمرکز بر زوایای آموزش را در پی دارد.

تاریخ دریافت: 94/10/30
تاریخ پذیرش: 95/1/21

 تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( 
با تکیه بر مسند  اإلمام الرضا)ع(
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مقدمه
روش های آموزشی یکی از مهم ترین راهکار های انتقال دانش است که با 
به کارگیری مجموعه تدابیر منظم و مناسب آموزشی نه تنها یادگیری را تسهیل 
و اثربخش تر می کند، بلکه به حرکت تربیتی انسان سرعت می بخشد.)علیزاده و 

علوی،1۳۹4:  8۶-80(
البته باید توجه داش��ت که روش های آموزش��ی در مکاتب مختلف فلسفی 
تربیتی یکسان نیست. به طور نمونه پیروان مکتب ایدئالیسم1، با تقدیم ذهن بر 
ماده و اصالت بخش��یدن به پندارها بر این باورند که با انجام بحث های تحلیلی 
می توان شاهد پیشرفت بیش��تری در فراگیران بود)همان به نقل از شفیلد:۷5(. 
پیروان مکتب رئالیسم2 اعم از واقع گرایان تعقلی)کل گرا( و طبیعی)رفتار گرا( 
با اعتقاد به عینی و مس��تقل بودن جهان خارج از ذهن بر ای��ن باورند که هدف 
آموزش و پرورش تجهیز فراگیران در عمل به خواس��ت جامعه و رفع نیازهای 
آن است)همان، به نقل از علوی(. پیروان مکتب پراگماتیسم۳ که همه چیز را در 
حال تغییر و دگرگونی می دانند بر روش حل مسئله تاکید داشته و آن را موجب 
پیشرفت فراگیران قلمداد می کنند)همان، به نقل از باقری و عطاران(. بر اساس 
مکتب اگزیستانسیالیسم 4روش محاوره سقراطی بهترین روش آموزشی است 
زیرا باعث آگاهی فراگیران از شرایط زندگی خویش می شود)همان، به نقل از 
گوتک(. همچنین طبیعت گرایان5 با اعتقاد به نهفته بودن پاسخ تمام پرسش های 
فلس��فی در طبیعت، روش اکتش��افی و حل مس��ئله را برترین روش آموزشی 
1 . Idealism
2 . Realism
۳ . Pragmatism
4 . Existentialism
5 . Naturalists

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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مطالعه نگاش��ته های مربوط به تعلیم و تربیت در اس��الم نش��ان می دهد که 
روش های آموزشی دارای تقسیمات گوناگون از جمله مستقیم و غیر مستقیم، 
فعال و غیر فعال، معلم محور و شاگرد محور است. روش های آموزشی مستقیم 
معمواًل به صورت استقرایی انجام شده و معلم محور است. گفتنی است یکی از 
مهم ترین روش های آموزشی مس��تقیم، پرسش و پاسخ است. در این روش هر 
چند پرسش به گونه های مختلفی اعم از ابهام آمیز، اثبات گرایانه، مبتنی بر شواهد 
مقایسه ای، منتقدانه و انکاری مطرح می ش��ود اما هدف از طرح این پرسش ها، 
درگیر کردن ذهن متعلم وقرار دادن او در موقعیت های گوناگون به منظور تقویت 

تفکر در وی است.)همان:۷۶- 80(
در روش های آموزشی غیر مس��تقیم که دانش آموز محور بوده، جنبه های 
مختلفی از جمله آموزش های کالمی، آموزش های مش��اهده ای، تصویر سازی 

ذهنی و آموزش های مبتنی بر کاوشگری مورد توجه است.
مباحثه، گفت و گوه��ای دو جانبه)با الگوهای ذهنی متف��اوت(، بازگویی 
و اصالح نگ��رش در آموزش ه��ای کالمی، مش��اهده عینی و ایف��ای نقش در 
آموزش های مشاهده ای، حل مسئله، تفکر استقرایی و قیاسی در آموزش های 
مبتنی بر کاوشگری برجس��ته ترین محور روش های آموزش��ی غیر مستقیم به 

حساب می آید.
گفتنی است استفاده ازفنون آسان ساز، بهره گیری از شیوه های جلب توجه 
مخاطب و عینیت بخشی در تعلیم و تربیت اهمیت به سزایی دارد. در فنون آسان 
س��از، آموزش دهنده با دسته بندی یک موضوع کلی به ش��اخه های مختلف و 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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توضیح هریک از فروعات موجب سهولت به خاطر سپاری محتوا و انتظام ذهنی 
فراگیرمی شود)بهش��تی،1۳88: 1۷5(. همچنین اس��تفاده از جمالت کوتاه یاد 
سپاری را آسان می کند)همان: 1۷۷( و به تصویر کشیدن لحظه به لحظه موضوع 
در قالب داستان موجب فعال شدن ذهن فراگیر می شود)علیزاده و علوی،1۳۹4، 

.)8۶-80
دربهره گیری از شیوه های جلب توجه مخاطب که معمواًل در آغاز سخن به 
کار می رود)بهشتی،1۳88: 1۹۷(، اس��تفاده از کلمات خطابی، تأکید بر اهمیت 
مطلب و استفاده از ادات تنبیه وتحضیض جایگاه برجسته ای دارد. در این روش 
تالش می ش��ود تا با ایجاد تش��نگی و افزودن تقاضای یادگی��ری در مخاطب، 

محتوای آموزشی مورد توجه بیشتر واقع شود.
درشیوه های عینیت بخش نیز استفاده از مثال و تشبیه نه تنها موجب اثربخشی 
بیشتر یادگیری و ملموس تر کردن آن و جا افتادن امور انتزاعی در ذهن فراگیر می 

شود بلکه میزان ماندگاری آن را افزایش می دهد)همان: 1۹8(.
 با توجه به نگاه خاص اسالم به تعلیم و تربیت و اهمیت استفاده از روش های 
صحیح آموزش��ی در تأثی��ر گذاری عمی��ق بر نف��س متعلم و از آن ج��ا که در 
نگاشته های اندیشمندان روش های آموزشی امام رضا)ع( مورد توجه جدی واقع 
نشده پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن روایات رضوی در مسند اإلمام الرضا)ع( 

قصد دارد به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
1 – در روش آموزش��ی امام رضا)ع( فنون آسان ساز کدام اند و تحلیل آن ها 

چگونه است؟
2- فنون جلب توجه مخاطب کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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4 - پرسش و پاسخ کدام است و تحلیل آن چگونه است؟
پیشینه پژوهش

برومند)1۳۷8( در پژوهش خ��ود با عنوان »روش ه��ای تعلیم در قرآن و 
حدیث«، اصول، مبانی و کلیات روش ها و فنون تدریس و تعلیم در نظام آموزشی 
اسالم را براساس قرآن و حدیث بررسی کرده است. وی پس از طرح هریک از 
روش های آموزشی و ارائه تعریفی کلی از آن ها به ذکر مؤیداتی از قرآن و سنت 

پرداخته است.
حسینی زاده)1۳۷۹( در پژوهش خود با عنوان »آداب و روش های آموزش 
در س��یره معصومین)ع(« ابتدا به کلیات روش های آموزشی پرداخته و سپس با 
تقسیم روش های آموزشی به دو روش گفتاری و   نوش��تاری به بیان نحوه بهره 
گیری معصومین)ع( از این روش ها در آموزش پرداخته اس��ت. وی فصل چهارم 
را به آداب آموزشی معصومین)ع( اختصاص داده است. حسین زاده)1۳80( در 
پژوهش دیگری با عنوان »روش سؤال و جواب در سیره آموزشی معصومان)ع(« 
پس از نگاهی به اهمیت و جایگاه علم و آموزش، به ویژه آموزش دینی، درسیره 
معصومان)ع( به بررس��ی روش س��ؤال و جواب و تفاوت آن با روش سقراطی و 
پرسش و پاسخ متعارف می پردازد و درنهایت شیوه های ترغیب به سؤال، فواید 

آموزشی و اهمیت و جایگاه آن درسیره معصومین)ع( را بیان می کند.
هاشمی اردکانی و میرش��اه جعفری)1۳8۷( در پژوهشی با عنوان »روش 
مناظره علمی در س��یره آموزش��ی امامان معصوم)ع( مطالعه موردی: مناظرات 
علمی امام رضا)ع(« به مطالعه روش مناظراتی امام رضا)ع( و اصول حاکم بر آن و 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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چگونگی فرایند یک مناظره علمی نزد آن حضرت پرداخته است.
یاوری)1۳8۷( در پژوهش خود ب��ا عنوان »تعلیم و تربیت در س��یره ائّمه 
اطهار)ع(« کوشیده اس��ت تا با تحقیق در منابع کهن اسالمی و به خصوص شیعی 
روش��ن کند که ائّمه اطهار)ع( در تعلی��م و تربیت از چه ش��یوه ها، ابزارها، و مواد 
آموزشی بهره برده اند و هدف اصلی و فرعی آنان در توجه به این مسئله چه بوده 
است. وی در بُعد تربیتی مسائلی همچون اصول اعتقادی دین و مذهب، احکام و 
قوانین شرعی و رشد اخالق و در زمینه اهداف آموزشی نیز پرورش استعدادها، 
آموزش علوم گوناگون و خلق آثار علمی را به عن��وان اهداف توجه به تعلیم و 

تربیت از سوی ائّمه اطهار)ع( برشمرده است.
آسا)200۹( در مقاله خود با عنوان »روش های تدریس، یادگیری و انجام 
پژوهش با استنباط از قرآن و س��نت« به جنبه های مختلف آموزش و یادگیری 
در قرآن و سنت پرداخته و آن ها را به چهار مرحله، قبل از آموزش، ویژگی های 
ش��خصیتی مورد نیاز برای آموزش و ارتباط، روش ه��ای تدریس و در نهایت 

روش های باال بردن فرایند یادگیری تقسیم می کند.
سعدالدین)1۳۹2( درکتاب خود با عنوان »پژوهشی در تاریخ و روش های 
آموزش و پرورش در جهان اس��الم« با نگاهی تاریخ��ی و تحلیلی و تطبیقی به 
تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته است. وی با استناد به قرآن کریم، روایات و آرای 
صاحب نظران و علمای جهانی تربیت اس��المی را توصیف می کند و مؤسسات 
و مراکز تعلیم و تربیت اس��المی در س��ده های پیش��ین را نام می برد و مبانی و 
روش های آموزشی در این مراکز را توضیح می دهد. فصل پنجم کتاب به روش ها 

و مبانی آموزشی مسلمانان اختصاص دارد.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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در ضمن 1۷ فصل با اش��اره به اهمیت تربیت در اس��الم به روش هایی از جمله 
موعظه، قصه، سؤال و جواب، گفت و گو، تمثیل، ممارست، تشویق و تنبیه اشاره 
می کند. وی به تطبیق دیدگاه های نظری در شیوه تدریس قرآن، حدیث، توحید، 
فقه، سیره و فرهنگ اسالمی می پردازد و در پایان آسیب شناسی آموزش های 

اسالمی اعم از شیوه ها، ابزارهارا مورد دقت نظر قرار می دهد.
سعید)142۳ ق( در کتاب خود با عنوان »الرسول المعلم ومنهجه فی التعلیم« 
با اشاره به شأن معلمی رسول خدا)ص( روش های تدریس ایشان را بررسی و پس 

از ذکر انواع روش ها به روایات مرتبط با موضوع استناد کرده است.
روش پژوهش

روش پژوهش تحلیل مفهومی و اسنادی است. جامعه پژوهش متنی و شامل 
کلیه مضامین مرتبط با روش های آموزشی امام رضا)ع( در مسند اإلمام الرضا)ع( 

است که به صورت هدفمند و در راستای سؤاالت پژوهش انتخاب شده است.
یافته ها

بررسی س��ؤال اول پژوهش: در روش آموزشی امام رضا)ع( فنون آسان ساز 
کدام اند و تحلیل آن ها چگونه است؟

تأمل در روایات مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که فنون آسان ساز در روش 
آموزشی امام رضا)ع( شامل دسته بندی و شماره بندی مطالب، استفاده از جمالت 

کوتاه و بهره گیری از داستان به شرح ذیل بیان شده است:
طبقه بهره گیری از دس��ته بندی و ش��ماره بندی مطال��ب دارای مولفه های: 
دس��ته بندی روش های صحیح و ناص��واب در توحید، خصوصی��ات الزم در 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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اس��تطاعت، اخبار جعل شده در فضایل معصومین)ع(، دس��ته بندی ارکان ایمان، 
امر خدا و مقرون س��اختن آن به چیز دیگری، دس��ته بندی خصلت های مؤمن، 
دس��ته بندی انجام امور توأم با اس��تهزاء آن، دس��ته بندی خصلت های موجب 
ناامیدی در امور دنیا و آخرت، دس��ته بندی خصلت های موجب تکمیل ایمان، 
دسته بندی خصلت های موجب کمال عقل، دس��ته بندی درجات ُعجب، دسته 
بندی خصلت های موجب جمع مال، دس��ته بندی امور وابس��ته به امور دیگر، 
دسته بندی مردم در قناعت ورزی، دسته بندی درجات تواضع، دسته بندی گناهان 
کبیره، دس��ته بندی معصیت ها و مؤاخذه آن، دسته بندی موقعیت های وحشت زا 
برای مردم، شماره بندی شب های احیا گرفته شده توس��ط امیرمؤمنان علی)ع(، 
دسته بندی نهرها در بهشت، دسته بندی حدود خلق خداوند، دسته بندی مبطالت 
وضو، ش��ماره بندی افراد امر کننده قوم موسی)ع( به پرستش گوساله، دسته بندی 
برخی از سنت های پیامبران، دس��ته بندی عیوب زن در فسخ نکاح، دسته بندی 

عوامل ازدیاد حافظه، دسته بندی منافع خضاب، دسته بندی واجبات است.
همچنین طبقه بهره گیری از داس��تان کوتاه ش��امل مؤلفه های بهره گیری از 
داس��تان حضرت ابراهیم)ع(، بهره گیری از داس��تان ابراهیم)ع( با گ��روه کافران، 
بهره گیری از داس��تان ابراهیم)ع( وخلیل اهلل بودن او، بهره گیری از داستان قربانی 
کردن اسماعیل)ع( و عبداهلل پدر پیامبر)ص(، بهره گیری از داستان یوسف)ع( در اتهام 
دزدی به او، بهره گیری از داستان فردی از اصحاب موسی)ع(، بهره گیری از داستان 
موسی)ع(، بهره گیری از داستان کشته شدن جوان بنی اسرائیل)بقره(، بهره گیری از 
داستان غرق شدن فرعون و همراهانش در نیل، بهره گیری از داستان بنی اسرائیل، 
بهره گیری از داستان موس��ی)ع( در مالقات با خضر نبی)ع(، بهره گیری از داستان 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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خدا، بهره گیری از داستان مردی از بنی اسرائیل، بهره گیری از داستان بنی اسرائیل 
و قحطی، بهره گیری از داس��تان دانیال)ع( ، بهره گیری از داس��تان بلعم بن باعور، 
داستان بخت النصر، بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع(، بهره گیری از داستان 
حضرت سلیمان)ع( و مورچه، بهره گیری از داستان معراج پیامبر)ص(، بهره گیری از 
داستان مالقات پیامبر و علی)ص( با خضر نبی)ع(، بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و 
بخشنده مال، بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و زنی که خواب دیده بود، بهره گیری 
از داستان پیامبر)ص( و فرو ریختن بتان، بهره گیری از داستان عیادت امام علی)ع(، 
بهره گیری از داستان حضرت زهرا)س( ، بهره گیری از داستان امام حسن)ع( برای 
آزاد کردن برده، بهره گیری از داستان امام حسن)ع( در لحظه شهادت، بهره گیری 
از داستان امام جعفر)ع(، بهره گیری از داستان امام صادق)ع( و بدگوئی از ایشان نزد 
منصور، بهره گیری از داستان آدم و حوا، بهره گیری از داستان یحیی)ع( و سؤال از 
شیطان، بهره گیری از داستان مرد انصاری و نخل، بهره گیری از داستان مهاجرین 

و انصار است.
در جدول)1( فنون آس��ان س��از در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر اساس 

روایات مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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جدول 1: فنون آسان ساز در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس روایات 
مسند اإلمام الرضا)ع(

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

ب
طال

ی م
ند

ره ب
شما

 و 
دی

ه بن
ست

د

ج 1: 29دسته بندی روش های صحیح و ناصواب در توحید
ج 1: 35دسته بندی خصوصیات الزم در استطاعت

ج 1: 237دسته بندی اخبار جعل شده در فضایل معصومین)ع(
ج 1: 257دسته بندی ارکان ایمان

ج 1: 268دسته بندی امر خدا و مقرون ساختن آن به چیز دیگری
ج 1: 283دسته بندی انجام امور توأم با استهزاء آن

ج 1: 258دسته بندی خصلت های مؤمن
ج 1: 284دسته بندی خصلت های موجب ناامیدی در امور دنیا و آخرت

ج 1: 285دسته بندی خصلت های موجب تکمیل ایمان
ج 1: 285دسته بندی خصلت های موجب کمال عقل

ج 1: 285دسته بندی درجات عجب
ج 1: 287دسته بندی خصلت های موجب جمع مال

ج 1: 301-302دسته بندی امور وابسته به امور دیگر
ج 1: 303دسته بندی مردم در قناعت ورزی

ج 1: 305دسته بندی درجات تواضع
ج 1: 226-327دسته بندی گناهان کبیره

ج 1: 328دسته بندی معصیت ها و مؤاخذه آن
ج 1: 356دسته بندی موقعیت های وحشت زا برای مردم

ج 2: 14شماره گذاری شب های احیا گرفته شده توسط امیر مومنان)ع(
ج 2: 2دسته بندی نهرها در بهشت

ج 2: 86 دسته بندی حدود خلق خداوند
ج 2: 267دسته بندی برخی از سنت های پیامبران
ج 2: 281دسته بندی عیوب زن در فسخ نکاح
ج 2: 326شماره گذاری اجزاء حرام از گوسفند

ج 2: 351دسته بندی عوامل ازدیاد حافظه
ج 2: 418دسته بندی واجبات

 از
اده

ستف
ا

تاه
کو

ت 
مال

ج 1: 281؛ ج 2: 372؛ ج 1: 293؛ ج 1: 305؛ ج 1: 305؛ ج 1: 307؛ ج 2: 155؛ ج 2: 257؛ ج  ج
2: 269؛ ج 2: 44؛ ج 2: 376؛ ج 1: 4؛ ج 1: 280؛ ج 2: 155؛ ج 2: 263؛ ج 2: 332؛ ج 1: 285؛ 

ج 1: 3.

جلد/ صفحهمؤلفهطبقهروش
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  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

ان
ست

 دا
 از

ری
 گی

هره
ب

ج 1: 58بهره گیری از داستان حضرت ابراهیم)ع(
ج 2: 125بهره گیری از داستان ابراهیم)ع( با گروه کافران

ج 2: 125-126بهره گیری از داستان ابراهیم)ع( وخلیل اهلل بودن او
ج 1: 59 -61بهره گیری از داستان قربانی کردن اسماعیل)ع( و عبداهلل پدر پیامبرص

ج 1 ص 62بهره گیری از داستان یوسف)ع( در اتهام دزدی به او
ج 1: 28بهره گیری از داستان فردی از اصحاب موسی)ع(

ج 1: 64بهره گیری از داستان موسی)ع(
ج 1: 64-65بهره گیری از داستان کشته شدن جوان بنی اسرائیل)بقره(

ج 1: 65بهره گیری از داستان غرق شدن فرعون و همراهانش در نیل
ج 1: 67بهره گیری از داستان بنی اسرائیل

ج 1: 353-355بهره گیری از داستان موسی)ع( در مالقات با خضر نبی)ع(
ج 2: 126-128بهره گیری از داستان موسی)ع( و مرد عابر

ج 2: 79بهره گیری از داستان قوم موسی)ع( برای درخواست رؤیت خدا
ج 2: 207-208بهره گیری از داستان مردی از بنی اسرائیل
ج 2: 468بهره گیری از داستان بنی اسرائیل و قحطی

ج 1: 68بهره گیری از داستان دانیال)ع(
ج 1: 335بهره گیری از داستان بلعم بن باعورا
ج 2: 76بهره گیری از داستان بخت النصر

ج 1: 70-71بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع(
ج 1: 363-364بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع( و مورچه
ج 2: 397بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع( و پیر زن

ج 1: 79-80بهره گیری از داستان معراج پیامبر)ص(
ج 1: 128بهره گیری از داستان مالقات پیامبر)ص( و علی)ع( با خضر نبی)ع(

ج 2: 381بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و بخشنده مال
ج 2: 467بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و زنی که خواب دیده بود

ج 2: 473بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و فرو ریختن بتان
ج 1: 149-150بهره گیری از داستان عیادت امام علی)ع(
ج 1: 144بهره گیری از داستان حضرت زهرا)س(

ج 1: 145بهره گیری از داستان امام حسن)ع( برای آزاد کردن برده
ج 1: 145بهره گیری از داستان امام حسن)ع( در لحظه شهادت

ج 1: 239-241بهره گیری از داستان امام جعفر)ع(
ج 1: 241-243بهره گیری از داستان امام صادق)ع( و بد گویی از ایشان نزد منصور

ج 2: 94بهره گیری از داستان داود نبی)ع(
ج 1: 317-318بهره گیری از داستان آدم و حوا

ج 2: 475-476بهره گیری از داستان یحیی)ع( و سؤال از شیطان
ج 1: 383-384بهره گیری از داستان مرد انصاری و نخل
ج 2: 118بهره گیری از داستان مهاجرین و انصار
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2. بررسی سؤال دوم پژوهش: در روش آموزش��ی امام رضا)ع( فنون جلب 
توجه مخاطب کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

تأمل در روایات مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که فنون جلب توجه مخاطب 
در روش آموزشی امام رضا)ع( شامل تاکید بر اهمیت مطلب، استفاده از کلمات 

خطابی و بهره مندی از ادوات تنبیه و تحضیض به شرح ذیل بیان شده است:
طبقه تأکید بر اهمیت مطلب دارای مؤلفه های؛ تاکید لفظی، تاکید معنوی است.

طبقه اس��تفاده از کلمات خطابی دارای مؤلفه های؛ خط��اب با کنیه، خطاب 
با اس��م، خطاب با الفاظ مبهم، خطاب به دین، خطاب به صفت، خطاب مشتق، 

خطاب عام است.
طبقه بهره مندی از ادوات تنبیه و تحضیض دارای مؤلفه های استفاده از أال، 

أما و لوال است.
در جدول)2( فنون جلب توجه مخاطب در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر 

اساس روایات مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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سا جدول 2: فنون جلب توجه مخاطب در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس 

روایات مسند اإلمام الرضا)ع(
جلد/ صفحهمؤلفهطبقهروش

ان
اطب

مخ
جه 

 تو
ب

جل
ن 

فنو
 و 

ه ها
شیو

ت 
همی

ر ا
د ب

اکی
ت

ب
طل

ج 1: 3؛ ج 1: 72؛ ج 1: 184؛ ج 2: 22؛ ج 2: 39؛ ج 2: 40؛ تاکید لفظیم
ج 2: 55؛ ج 2: 55؛ ج 2: 56؛ ج 2: 212.

ج 1: 99؛ ج 1: 103؛ ج 1: 334؛ ج 2: 13؛ ج 2: 39؛ ج 2: تاکید معنوی
79؛ ج 2: 88؛ ج 2: 502؛ ج 1: 101.

بی
طا

 خ
ت

لما
ز ک

ده ا
تفا

اس

ج 1: 3؛ ج 1: 18؛ ج 1: 26؛ ج 1: 186؛ ج 1: 215؛ ج 1: 232؛ خطاب با کنیه
ج 1: 237؛ ج 1: 275.

ج 1: 332؛ ج 1: 359؛ ج 2: 27؛ ج 2: 97؛ ج 2: 223.خطاب با کنیه

خطاب با اسم

ج 2: 434؛ ج 1: 35؛ ج 1: 39؛ ج 1: 67؛ ج 1: 96؛ ج 1: 109؛ 
ج 1: 158؛ ج 1: 162؛ ج 1: 182؛ ج 1: 183؛ ج 1: 205؛ ج 
1: 206؛ ج 1: 207؛ ج 1: 224؛ ج 1: 231؛ ج 1: 244؛ ج 
1: 250؛ ج 1: 277؛ ج 1: 286؛ ج 1: 375؛ ج 2: 50؛ ج 2: 
51؛ ج 2: 75؛ ج 2: 83؛ ج 2: 85؛ ج 2: 136؛ ج 2: 77؛ ج 

2: 426؛ ج 2: 432.

ج 1: 62؛ ج 1: 156؛ ج 1: 168.خطاب با الفاظ مبهم
ج 2: 78؛ ج 2: 76.خطاب به دین
ج 1: 162؛ ج 2: 112.خطاب با مشتق
ج 2: 110؛ ج 1: 176؛ ج 1: 169؛ ج 1: 80؛ ج 2: 92.خطاب با صفت

ج 2: 102؛ ج 1: 304.خطاب عام

ض
ضی

تح
 و 

بیه
ت تن

 ادا
 از

ری
 گی

هره
ب

ج 1: 123؛ ج 1: 340؛ ج 2: 109؛ ج 2: 110؛ ج 2: 426؛ ج تنبیه و تحضیض با أال
1: 36؛ ج 1: 225؛ ج 1: 333؛ ج 1: 311؛ ج 2: 80.

ج 2: 153؛ ج 2: 220؛ ج 2: 249؛ ج 2: 280؛ ج 2: 371؛ ج تنبیه و تحضیض با أما
2: 396؛ ج 2: 406؛ ج 2: 371.

ج 2: 420؛ ج 2: 445؛ ج 2: 454؛ ج 2: 456؛ ج 2: 462.تنبیه و تحضیض با أما

ج 1: 14؛ ج 2: 89؛ ج 2: 241؛ ج 2: 434.تنبیه و تحضیض با لوال

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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۳. بررسی س��ؤال سوم پژوهش: در روش آموزش��ی امام رضا)ع( شیوه های 
عینیت بخش کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

تأمل در روایات مس��ند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که شیوه های عینیت بخش 
در روش آموزشی امام رضا)ع( شامل مثال و تشبیه به شرح ذیل بیان شده است:

طبقه مثال دارای مؤلفه های: ذکر نمونه در اش��تراک برخی اسامی خداوند با 
انسان، ذکر مثال در اسماء وصفات خداوند، ذکر نمونه برای مستجاب شدن دعا، 
ذکر نمونه برای عدم هراس از تهدید، ذکر مث��ال برای حافظ بودن خداوند، ذکر 
نمونه از شیوه تبلیغ پیامبر)ص(، ذکر مثال از خاتمه حیات امامان، ذکر نمونه برای 
پذیرش جایگاه حکومتی، ذکر مثال برای معجزات یسع و حزقیل بدون قول به 
الوهیت او از س��وی امت، ذکر نمونه برای صفات خداون��د، ذکرمثال برای عدم 
رویت خداوند، ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند، ذکر مثال برای مکان رفتن 
روح، ذکر نمونه برای موارد جواز شهادت از سوی زنان، اهل کتاب و بچه ها، ذکر 
مثال برای انواع پوشش حضرت یوسف)ع(، ذکر نمونه برای متعَلق دیه، ذکر نمونه 
برای گفتن ان ش��اءاهلل و تأثیر آن، ذکر مثال برای موارد دفع بال به سبب حضور 

افراد، ذکر نمونه برای در امان ماندن از شر دشمنان است.
همچنین طبقه تش��بیه و تمثی��ل دارای مؤلفه های: تش��بیه مهربانی حضرت 
رسول)ص( نسبت به امت خویش به مهربانی پدر بر فرزندان، تشبیه سالح به تابوت 
در بنی اس��رئیل، تش��بیه امام به ماه تابان، نور فروزان، چراغ درخشان، ستاره 
راهنما در ش��ب های تاریک، و آب گورا برای تش��نگان، آتش در بلندی های 
بیان ها، به ابر پر باران، باران پربرکت، چش��مه جوشان، باغ و برکه، پدر مهربان، 
برادر تنی، ستاره فروزان و آفتاب تابان؛ تش��بیه خود امام و هارون)قبر ایشان( 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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سا به دو انگشت که به هم چسبیده اند، تش��بیه پاک شدن از گناه تشییع کننده جنازه 

محب اهل بیت)ع( به کودک تازه متولد ش��ده از مادر، تشبیه بوسیدن دست کسی 
به نماز خواندن)عبادت( برای او، تشیبه محکم کالم اهل بیت)ع( به محکم قرآن و 
متشابه آن به متشابه قرآن، تشبیه کثرت گناه به تعداد ستارگان، تشبیه روانه شدن 
روزها به درگاه الهی در قیامت به روانه شدن عروس به سوی حجله، تشبیه روز 
جمعه به ماه در بین ستارگان، تشبیه اطعام مؤمن در روز غدیر به اطعام همه انبیا 
و صدیقین، تشبیه ترس و گریز دشمنان به گریزان شدن خرهای وحشی رم کرده 
از ترس شیر، تشبیه خواننده دعا در سجده شکر به همراهی کننده رسول خدا)ص( 
به در بدر، تشبیه تیره شدن روح به خورش��ید تابان که ابر آن را پوشانده، تشبیه 
شخصی که بیماری او یک سال طول کشیده به فرد بیهوش، تشبیه نعمت های الهی 
به شتری بسته شده، تشبیه زائر امام حسین)ع( به زیارت کننده خدا در باالی عرش 
تشبیه زائر قبر امام موسی کاظم)ع( به زیارت قبر پیامبر و امیرالمؤمنین)ع(، تشبیه 
برتری گندم بر جو به فضیلت اهل بیت)ع( بر مردم، تشبیه نگاه کننده به شطرنج به 
نگاه کننده به آتش، تشبیه حرمت خوردن خاک به خوردن مردار، خون و گوشت 
خوک، تشبیه ابوحمزه ثمالی در زمان خود به سلمان در زمان خود، تشبیه منکر 
حقانیت خویش امام رضا)ع( به منکر حقانیت پدران خود، تشبیه یونس در زمان 

خود به سلمان در زمان خود است.
در جدول)۳( عینیت بخشی در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس روایات 

مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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جدول ۳: عینیت بخشی در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر اساس روایات 
مسند اإلمام الرضا)ع(

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

جلد/ صفحهمؤلفهطبقه

ال
 مث

ج 1: 13ذکر نمونه نمونه محسوس در اشتراک برخی اسامی خداوند با انسان
ج 1: 13 ذکر نمونه در اسماء وصفات خداوند
ج 1: 147 ذکر نمونه برای مستجاب شدن دعا
ج 1: 166ذکر نمونه برای عدم هراس از تهدید
ج 1: 167 ذکر نمونه برای حافظ بودن خداوند
ج 1: 181 ذکر نمونه از شیوه تبلیغ پیامبر)ص(
ج 1: 184ذکر نمونه ای از خاتمه حیات امامان

ج 1: 348ذکر نمونه برای پذیرش جایگاه حکومتی
ج 2: 78 ذکر نمونه برای معجزات یسع و حزقیل بدون قول به الوهیت او از سوی امت

ج 2: 87ذکر نمونه برای صفات خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 103ذکر نمونه برای مکان رفتن روح

ج 2: 287ذکر نمونه برای موارد جواز شهادت از سوی زنان، اهل کتاب و بچه ها
ج 2: 361ذکر نمونه از انواع پوشش حضرت یوسف)ع(

ج 2: 396ذکر نمونه برای متعَلق دیه
ج 2: 434ذکر نمونه برای گفتن ان شاءاهلل و تأثیر آن

ج 2: 435ذکر نمونه از موارد دفع بال به سبب حضور افراد
ج 2: 441ذکر نمونه برای در امان ماندن از شر دشمنان

روش

ش
بخ

ت 
عینی

ن 
فنو

 و 
ش ها

رو
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  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

جلد/ صفحهمؤلفهطبقه

ال
 مث

ج 1: 13ذکر نمونه نمونه محسوس در اشتراک برخی اسامی خداوند با انسان
ج 1: 13 ذکر نمونه در اسماء وصفات خداوند
ج 1: 147 ذکر نمونه برای مستجاب شدن دعا
ج 1: 166ذکر نمونه برای عدم هراس از تهدید
ج 1: 167 ذکر نمونه برای حافظ بودن خداوند
ج 1: 181 ذکر نمونه از شیوه تبلیغ پیامبر)ص(
ج 1: 184ذکر نمونه ای از خاتمه حیات امامان

ج 1: 348ذکر نمونه برای پذیرش جایگاه حکومتی
ج 2: 78 ذکر نمونه برای معجزات یسع و حزقیل بدون قول به الوهیت او از سوی امت

ج 2: 87ذکر نمونه برای صفات خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 103ذکر نمونه برای مکان رفتن روح

ج 2: 287ذکر نمونه برای موارد جواز شهادت از سوی زنان، اهل کتاب و بچه ها
ج 2: 361ذکر نمونه از انواع پوشش حضرت یوسف)ع(

ج 2: 396ذکر نمونه برای متعَلق دیه
ج 2: 434ذکر نمونه برای گفتن ان شاءاهلل و تأثیر آن

ج 2: 435ذکر نمونه از موارد دفع بال به سبب حضور افراد
ج 2: 441ذکر نمونه برای در امان ماندن از شر دشمنان

بیه
تش

 

ج 1: 80تشبیه مهربانی حضرت رسول)ص( نسبت به امت خویش به مهربانی پدر بر فرزندان
ج 1: 95تشبیه سالح به تابوت در بنی اسرائیل

تشبیه امام به ماه تابان، نور فروزان، چراغ درخشان، ستاره راهنما در شبهای تاریک، 
ج 1: 98و آب گورا برای تشنگان

ج 1: 98تشبیه امام به آتش در بلندی های بیان ها
تشبیه امام به ابر پر باران، باران پربرکت، چشمه جوشان، باغ و برکه، پدر مهربان، 

ج 1: 98برادر تنی

ج 1: 98تشبیه امام به ستاره فروزان و آفتاب تابان
ج 1: 166تشبیه خود امام و هارون)قبر ایشان( به دو انگشت که به هم چسبیده اند

تشبیه پاک شدن از گناه تشییع کننده جنازه محب اهل بیت)ع( به کودک تازه متولد 
ج 1: 207شده از مادر

ج 1: 286تشبیه بوسیدن دست کسی به نماز خواندن)عبادت( برای او
ج 1: 307-تشیبه محکم کالم اهل بیت)ع( به محکم قرآن و متشابه آن به متشابه قرآن

308
ج 2: 13تشبیه کثرت گناه به تعداد ستارگان

تشبیه روانه شدن روزها به درگاه الهی در قیامت به روانه شدن عروس به سوی 
ج 2: 17حجله

ج 2: 18تشبیه روز جمعه به ماه در بین ستارگان
ج 2: 19تشبیه اطعام مؤمن در روز غدیر به اطعام همه انبیا و صدیقین

ج 2: 59تشبیه ترس و گریز دشمنان به گریزان شدن خرهای وحشی رم کرده از ترس شیر
ج 2: 65تشبیه خواننده دعا در سجده شکر به همراهی کننده رسول خدا)ص( به در بدر

ج 2: 103تشبیه تیره شدن روح به خورشید تابان که ابر آن را پوشانده
ج 2: 202تشبیه شخصی که بیماری او یک سال طول کشیده به فرد بیهوش

ج 2: 207تشبیه نعمت های الهی به شتری بسته شده
ج 2: 248تشبیه زائر امام حسین)ع( به زیارت کننده خدا در باالی عرش

ج 2: 251تشبیه زائر قبر امام موسی کاظم)ع( به زیارت قبر پیامبر)ص( و امیر المومنین)ع(
ج 2: 252تشبیه)ثواب( زیارت قبر امام موسی کاظم)ع( به زیارت قبر پیامبر و امیرالمؤمنین

ج 2: 330تشبیه برتری گندم بر جو به فضیلت اهل بیت)ع( بر مردم
ج 2: 358تشبیه نگاه کننده به شطرنج به نگاه کننده به آتش

ج 2: 410تشبیه حرمت خوردن خاک به خوردن مردار، خون و گوشت خوک
ج 2: 426تشبیه ابوحمزه ثمالی در زمان خود به سلمان در زمان خود

ج 2: 432تشبیه منکر حقانیت خویش امام رضا)ع( به منکر حقانیت پدران خود
ج 2: 455تشبیه یونس در زمان خود به سلمان در زمان خود

ج 2: 497تشبیه منزلت امام علی)ع( نسبت به پیامبر)ص( به منزلت هارون برای موسی)ع(
تشبیه مؤمنین در پذیرش والیت امیرمومنان)ع( در روز غدیر به مالئکه در سجده بر 

ج 2: 19آدم و تشبیه منکرین والیت امیرالمؤمنین)ع( در روز غدیر به شیطان

ج 2: 103تشبیه شعاع روح در بدن به پرتو خورشید در آسمان

ش
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 4. بررسی سؤال چهارم پژوهش: در روش آموزشی امام رضا)ع( پرسش و 
پاسخ کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

تأمل در روایات مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که راهکار پرسش و پاسخ در 
روش آموزشی امام رضا)ع( به شرح ذیل بیان شده است:

طرح پرسش ابتدا از سوی شاگرد و ارائه پاسخ توسط امام)ع(، طرح پرسش 
ابتدا از سوی امام)ع( و پاسخ صحیح از سوی شاگرد با تأیید و تکمیل امام رضا)ع(، 
طرح پرسش ابتدا از س��وی امام)ع( و پاسخ نادرست از سوی ش��اگرد همراه با 
اصالح وارائه پاسخ درست امام)ع(، طرح پرسش ابتدا از سوی امام)ع( و اظهار نا 
آگاهی شاگرد یا اظهار آگاه تر بودن امام)ع( از سوی شاگرد و پاسخ توسط امام)ع(، 
طرح پرس��ش احتمالی و پاسخ آن توس��ط امام)ع( و طرح پرسش ابتدا از سوی 

شاگرد و ارائه پاسخ توسط امام)ع( است.
در جدول)4( پرس��ش و پاس��خ در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر اساس 

روایات مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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مسند اإلمام الرضا)ع(

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

جلد/ صفحهطبقه

طرح پرسش ابتدا از 
سوی شاگرد و ارائه 
پاسخ توسط امام)ع(

ج 1: 4؛ ج 1: 18؛ ج 1: 26؛ ج 1: 27؛ ج 1: 30؛ ج 1: 31؛ ج 1: 34؛ 
ج 1: 35؛ ج 1: 35؛ ج 1: 37؛ ج 1: 38؛ ج 1: 40؛ ج 1: 42؛ ج 1: 42؛ 
ج 1: 43؛ ج 1: 44؛ ج 1: 49؛ ج 1: 51؛ ج 1: 54؛ ج 1: 57؛ ج 1: 59؛ 
ج 1: 66؛ ج 1: 74؛ ج 1: 74؛ ج 1: 76؛ ج 1: 80؛ ج 1: 82؛ ج 1: 88؛ 
ج 1: 88؛ ج 1: 94؛ ج 1: 94؛ ج 1: 102؛ ج 1: 103؛ ج 1: 136؛ ج 1: 
138؛ ج 1: 139؛ ج 1: 151؛ ج 1: 152؛ ج 1: 160؛ ج 1: 181؛ ج 1: 
184؛ ج 1: 208؛ ج 1: 209؛ ج 1: 210؛ ج 1: 207؛ ج 1: 212؛ ج 1: 
214؛ ج 1: 214؛ ج 1: 216؛ ج 1: 217؛ ج 1: 219؛ ج 1: 219؛ ج 1: 
220؛ ج 1: 223؛ ج 1: 223؛ ج 1: 225؛ ج 1: 225؛ ج 1: 226؛ ج 1: 
226؛ ج 1: 229؛ ج 1: 229؛ ج 1: 230؛ ج 1: 232؛ ج 1: 233؛ ج 1: 
237؛ ج 1: 258؛ ج 1: 259؛ ج 1: 260؛ ج 1: 267؛ ج 1: 274؛ ج 1: 
274؛ ج 1: 276؛ ج 1: 284؛ ج 1: 284؛ ج 1: 285؛ ج 1: 286؛ ج 1: 
291؛ ج 1: 300؛ ج 1: 307؛ ج 1: 307؛ ج 1: 310؛ ج 1: 310؛ ج 1: 
315؛ ج 1: 317؛ ج 1: 323؛ ج 1: 350؛ ج 1: 350؛ ج 1: 376؛ ج 1: 
377؛ ج 2: 2؛ ج 2: 5؛ ج 2: 9؛ ج 2: 14؛ ج 2: 49؛ ج 2: 69؛ ج 2: 85؛ 
ج 2: 87؛ ج 2: 103؛ ج 2: 132؛ ج 2: 138؛ ج 2: 139؛ ج 2: 140؛ ج 
2: 140؛ ج 2: 140؛ ج 2: 141؛ ج 2: 160؛ ج 2: 162؛ ج 2: 163؛ ج 2: 
163؛ ج 2: 163؛ ج 2: 164؛ ج 2: 165؛ ج 2: 166؛ ج 2: 166؛ ج 2: 
166؛ ج 2: 171؛ ج 2: 173؛ ج 2: 174؛ ج 2: 175؛ ج 2: 175؛ ج 2: 
176؛ ج 2: 176؛ ج 2: 176؛ ج 2: 177؛ ج 2: 177؛ ج 2: 178؛ ج 2: 
179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 180؛ ج 2: 
180؛ ج 2: 181؛ ج 2: 180؛ ج 2: 182؛ ج 2: 189؛ ج 2: 190؛ ج 2: 
190؛ ج 2: 190؛ ج 2: 191؛ ج 2: 191؛ ج 2: 192؛ ج 2: 193؛ ج 2: 
193؛ ج 2: 194؛ ج 2: 194؛ ج 2: 195؛ ج 2: 195؛ ج 2: 204؛ ج 2: 
205؛ ج 2: 209؛ ج 2: 440؛ ج 2: 453؛ ج 2: 453؛ ج 2: 459؛ ج 2: 
460؛ ج 2: 462؛ ج 2: 464؛ ج 2: 473؛ ج 2: 481؛ ج 2: 482؛ ج 2: 

503؛ ج 2: 464؛ ج 1: 57.
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  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(فرهنگ رضوی

طرح پرسش ابتدا 
از سوی امام)ع( و 

پاسخ صحیح از سوی 
شاگرد با تأیید یا تبسم 

و تکمیل امام)ع(

ج 2: 75؛ ج 2: 274.

طرح پرسش ابتدا 
از سوی امام)ع( و 
پاسخ نادرست از 

سوی شاگرد همراه با 
اصالح وارائه پاسخ 

درست امام)ع(

ج 2: 323؛ ج 1: 17؛ ج 1: 53؛ ج 1: 55؛ ج 1: 93؛ ج 1: 263.

طرح پرسش ابتدا از 
سوی امام)ع( و اظهار 
نا آگاهی شاگرد و یا 
اظهار آگاهتر بودن 
امام)ع( از سوی 

شاگرد و پاسخ توسط 
امام)ع(

ج 1: 6؛ ج 1: 6؛ ج 1: 57؛ ج 1: 6؛ ج 2: 367؛ ج 1: 204؛ ج 1: 223؛ 
ج 1: 234؛ ج 2: 96؛ ج 2: 247؛ ج 2: 315؛ ج 2: 315؛ ج 1: 36؛ ج 

1: 36؛ ج 1: 337.

طرح پرسش احتمالی 
و پاسخ آن توسط 

امام)ع(

ج 1: 50؛ ج 1: 110؛ ج 1: 110؛ ج 2: 217؛ ج 2: 218؛ ج 2: 218؛ ج 
2: 153؛ ج 2: 153؛ ج 2: 153؛ ج 2: 153؛ ج 2: 201؛ ج 2: 201؛ ج 2: 

201؛ ج 2: 201؛ ج 2: 202؛ ج 2: 202؛ ج 2: 202؛ ج 2: 203.
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تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( در مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد:
روش های آموزشی امام رضا)ع( در برگیرنده مجموعه تدابیر منظمی است که 
فرایند یادگیری را تسهیل و حرکت تربیتی انسان را به سوی کمال تسریع می کند. 
امام رضا)ع( با اس��تفاده از فنون آسان ساز از جمله دس��ته بندی موضوعات، به 
کاربردن جمالت کوتاه و بهره گیری از داس��تان، به خاطر سپاری محتوا را برای 
فراگیر تسهیل می کند و موجب ایجاد انتظام ذهنی در مخاطب می شود. همچنین 
امام رضا)ع( با بهره گیری از فنون جلب توجه مانند تأکید بر اهمیت مطلب، استفاده 
از کلمات خطابی و ادات تنبیه موجب ایجاد تشنگی و افزایش تقاضای یادگیری 
در مخاطب می شود و از شیوه های عینیت بخش همچون مثال و تشبیه به منظور 
ملموس تر کردن و اثربخشی بیشتر یادگیری استفاده می کند. به کارگیری روش 
پرسش و پاس��خ از س��وی امام رضا)ع( موجب شرکت فعال ش��اگرد در فرایند 

آموزش می شود و تقویت و تعمیق قوه تفکر را به دنبال دارد.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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 منابع
• برومند، سید مهدی )1۳۷8(، روش های تعلیم در قرآن کریم و سنت،  	

پایان نامه کارشناسی ارشد ، علوم قرآن و حدیث، قم: دانشکده اصول 
دین.

• آموزشی 	 روش  تطبیقی  بررسی   ،)1۳88( مصطفی  سید  بهشتی، 
سخنرانی و شیوه های مرتبط با آن از دیدگاه معصومان )ع( وآموزه 
های متداول،  پایان نامه کارشناسی ارشد ، علوم حدیث )تفسیر اثری(، 

شهر ری:دانشکده علوم حدیث.
• حسینی زاده، سید علی )1۳۷۹(، آداب و روش های آموزش در سیره 	

نامه کارشناسی ارشد، تاریخ و فلسفه تعلیم و  ، پایان  معصومین )ع( 
تربیت،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

• سیره 	 در  و جواب  سؤال  ، روش   )1۳80(  ---------------
معصومان )ع(، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال هفتم، شماره 28:ص 

.۹5 -۷4
• های 	 روش  و  تاریخ  در  پژوهشی   ،)1۳۹2( منیر  محمد  سعدالدین، 

آموزش و پرورش در جهان اسالم، ترجمه مرتضی اکبر زاده، تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی.

• التعلیم، 	 فی  منهجه  و  المعلم  الرسول   ،)142۳( رأفت  محمد  سعید، 
مصر:المنصوره،دارالوفاء.

• الحسن 	 ابی  الرضا  اإلمام  مسند   ،)1۳۹2( عزیزاهلل  قوچانی،  عطاردی 
علی بن موسی علیهما السالم، مشهد: آستان قدس رضوی.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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سا • علیزاده، مژده؛ علوی، سید حمید رضا )1۳۹4(، روش های آموزشی از 	

منظر قرآن کریم، فصلنامه معرفت، شماره 20۹:ص 88-۷۳.
• هاشمی اردکانی، حسن؛ میرشاه جعفری، ابراهیم )1۳8۷(، روش 	

مناظره علمی در سیره آموزشی امامان معصوم )ع( مطالعه موردی: 
مناظرات علمی امام رضا )ع(. دوفصلنامه تربیت اسالمی، سال سوم، 

شماره ۷:ص ۷ -22.
• هندی:صالح ذیاب )200۹ م(، طرائق تدریس التربیة االسالمیة، 	

عمان: دارالفکر.
• یاوری، محمدجواد )1۳8۷(، تعلیم و تربیت در سیره ائّمه اطهار )ع(، 	

فصلنامه معرفت، سال هفدهم، شماره 1۳0:ص 48-2۷.
      ASa, Basil; Bb, Sulaiman(2009). Approaches

 for teaching, learning and doing research as
 deduced from the Qur’an and Sunnah. THE
 INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL,
VOLUME  8 NUMBER 2.
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