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Abstract 

The issue of thought and thinking has always been underlined by 

Quran and prophetic traditions to the extent that one hour thinking 

is equal to seventy years of devotional act of worship. Educational 

system also struggles to educate intellectual students so that they can 

acquire a correct perspective of the challenges they are faced with. 

One of the most efficient actions for developing thinking among 

students is the use of the spirit of questioning in them. Therefore, the 

current study examines the significance of questioning in the 

educational system for cultivation of intellectual faculty in students 

relying on the prophetic traditions. The method used in the article is 

library based and analytical. It can be concluded that the most 

desirable method for intellectual cultivation of the educated is 

questioning which has been used by the immaculate imams as an 

educator in normal educational procedures. This method not only 

engages the audience in the intellectual process as an active agent but 
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also allows the educator to lead the educated (pupil) towards a higher 

intellectual and epistemic capacity via raising purposeful questions 

and appropriate motivation. 
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نقش اخالق پرسشگری مربیان در پرورش تفکر متربی با تکیه بر سیره 

 )ع( معصومین

  1محسن شیراوند

   2زهرا سادات میرهادی

 چکیده

 وواهاتدو و قرآن و وواهات بودر کا جاهی کو جموضوووت کر ر و انده ووو ههواور موود کو
یم و اس .  سعی نظام کعل شدر هرتاد سال تبادت قراو دادرهک سوات  کر ر برابر  اوزش 

کربی  هم بر اهن اسووواس اسووو  کو بتواند دانا آموزان متر ر و  ردمید کربی  کید کا  
های وو بروی  ود دو آهیدر داشووتو باشووید.  ها بتوانید بییا صووحیحی نسووب  بو  ا اآن

گری اسوترادر از ووییو پرس   کرهن کاوها برای پرووش کر ر دو دانا آموزه ی از مؤثر
ها اسو .  از اهن وو پووها یاضر بو بروسی اههی  پرس گری دو نظام آموزشی  دو آن

 و اسیادی مقاووش برای پرووش قور کر ر دانا آموز با ک یو بر وواهات پردا تو اس .  
 ری کرهن شیور پرووش فاس  کو مطلوب شرحاهن  بونتیجو اهن پووها  اسو .  کحلیلی

ن بو تیوان هک مربی از اه )ت( کو معصووومینی اسووترادر از شوویور پرسوو ووگری اسوو  بمتر
ب وا مخاوضهن اهی و  ای .  یین شیورکردندووش آموزشوی بو ووو متداول استرادر می 

ت واالئبا ورح سووو دهد کامی اهن ام ان وامربی بو  ،دهود فعوال قراو می  دو فراهیود ف ری 
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   و او وا بو سطح باالهی از شیا ،  وجودی متربیمتیاسب با ظرفی ،هدفهید و انگیزشوی 
 ظرفی  ف ری سوق دهد. 

 . پرووش کر ر، پرس گری، معلم، دانا آموز :گان کلیدیواژ
 

 مقدمه

                                                             های قرآن هدف تهدر از کعلیم و کربی  سا تن متر رانی  ردمید اس                  با کوجو بو آموزر
  ،     1888                                                                     کو با ذهیی جسوتجورر دو صدد دس  هافتن بو هوه  پاهداو دهیی هستید )فیا،،  

                                                هابی بو هوه  ووشن، شیور جستجورری فعال اس  کو از                   شیور قرآن برای دس    . (  65 ص
                                   ن از ورهق پرس گری دو پی کقوه  قدوت      . قرآ  ود ش                            ورهق پرسا و کأهید آن یاصل می

    ورح    . (  01 ص       ههان،                                                           استدالل و کهییز و داووی و دو نهاه  هداه  و وهبری انسان اس  )
                                 کید کا پاسخ وا از دوون وجدان  ود                                            سوؤال بو صووت پرسا و پاسخ، انسان وا واداو می 

        د کا نو           بو آن بیگر                                                             ب وویود و آن وا ف ر و ک ووخید  ود داند و بو تیوان ورح و ف ر آشوویا 
                                                                              کیها دو مقابل یرف یق مقاومتی ن ید بل و  ود وا متعهد بو آن بداند پس بو هک هوه  

                                    بیابراهن دو جامعو امروز کربی  افراد    . (  01 -  01 ص       ههان،                          پواهوداو دهیی دسووو  پیودا کید )   
                                    ارر دانا آموزان بو جای دوریر شدن با       اس .                                 پرسو وگر متر ر و میتقد الزم و ضرووی   

    رهق         از اهن و   ،              نگر دوریر شوند               های پیچیدر و کل                             ی سادر و مجزا از هم با فعا ی   ها     مهاوت
   یی                        آووند. ش ل ریری هوه  ده                                      های دنیای فردا آمادری بی تری بو دس  می         برای  ا ا

             ها، باووها و                                     شوووود و دوفراهید وشووود تقالنی پیوسوووتو اوزش                        با آغاز نوجوانی شوووروت می
                بیابراهن او ین   .                             رد کوا فرد بوو هوه  پاهداو برسووود    ری                         هوا موود کجودهود نظر قراو می      هودف 
    الم(                   امام تلی )تلیو ا س   .      ها اس                                              های پرووش کر ر متربیان کوجو بو انده و ووزی آن   ووش

  ؛  «                                خا یو ما ا قی فیها من شوووی قبلتو                      انها قلب ا حدث کاالو، ا »   :      فرمواهد   می      81   ة      دو نوامو  
                       ش هر بذوی اسوو  کو دو آن                                                قلب نوجوان  ونان زمین کاشووتو ن وودر اسوو  آمادر پذهر  »

           های هدفداو                   کوانیم با ورح پرسا        پس ما می   . (   518   ص  ،     1882             )نهج ا بالغو،   «           پاشیدر شود
                                                                     بو شوو ل ریری شووخصووی  نوجوان بمردازهم. باهد دو نظر داشوو  کو آموزش و پرووش  
                                                                                 اسوالمی بر اسواس متا فیزهک و اتتقاد بو اصول دهن و بر پاهو انسانی  استواو اس  و باهد   

            اشوود )ایهدی،    و ب                                                              کعلیم و کربی  اسووالمی جیبو هداهتی و پوهاهی و تقالنی و انقالبی داشووت
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                                                              و ی متوأسووورانو تلی وغم کأکید و کوجو بو مسوووئلو کر ر دو اهداف نظام      ؛ (  01 ص  ،     1850
                                                                       آموزشوی و ادتای مسوئوالن و متصودهان و مجرهان آموزشی دو تهل برای ک وهق دانا    

   ها                                                                              آموز دو جه  کر ر، اوادر و انگیزر کافی وجود نداود کو اهن سبب بو هدو وفتن هزهیو
                       میظوو از کعلیم کیها پر    . (  80 ص  ،     1885           شوووود )مل ی،             های افراد می    بلی               و ام وانوات و قوا   

                                                                              کردن ذهن متربیان از مطا ب تلهی نیسووو  بل و کعلیم برای هاد دادن وار زندری و آرار 
   پس    ؛ (   188 ص  ،     1850                                                     کردن دانا آموزان بو وظاهف فردی و اجتهاتی اسوو  )ایهدی،  

            هاوکی کو هر  م   ؛              لی پرس گری اس       های اصو                                    کوان رر  کر ر میتقدانو ه ی از وهوری  می
   دو             اهرا کیید.                 سزاهی دو اهن امر  و            کوانید نقا ب         معلهان می   و                    کواند آن وا کسوب کید    می     فرد

                            ا هؤمن  لط تلهو با حلم هجلس    : »                                                 وواهتی از امام زهن ا عابدهن )تلیو ا سووالم( آمدر اسوو 
   ؛              دو آمیختو اسوو                             مؤمن دانا و بردباوی وا با هم  »  ؛  «                              یعلم هصووه   یسوولم و هیطق  یرهم 

   «    رههد          ر وواهد کا ب                                 کید کا سووا م بهاند و بو سووؤال  ب می       سوو وت می         بیاموزد؛          ن وویید کا   می
                             هاهی انجام شوودر اسوو .  از جهلو                   دو اهن زمییو پووها  .  (   281 ص  ،   51 ج  ،     1018        )مجلسوی،  

     نظری      ورح »   ها               اهراند   فیا،      از    «                                     پرس گری واهبرد هوه  دهیی دو قرآن کرهم »      مقا و 
   از    «  زش            نگرشی بر آمو   »     کتاب                   از نررس سجادهو ها   «                    کر ر از دهدرار اسالم          رای پرووش  ب

      ا تو                         پرس گری دو پرووش کر ر پرد                           دو اهن میابع کهتر بو موضوت   .                     تلی یسییی زادر و... 
                                                     دو اهن پووها سووعی شوودر اسوو  کو از زاوهو متراوت بو اههی                        شوودر اسوو . بیابراهن، 

                           و نقا معلم وا دو پرووش اهن           ا تو شود   پرد                                   پرسو گری دو پرووش کر ر دانا آموزان   
   .     رردد           مهاوت بیان 

 فوائد پرسشگری . 1

                                                                                 با کوجو بو اههی  و جاهگار پرسو وگری دو مسئلو کعلیم دو اهن مریلو از مقا و بو فواهدی   
          پردازهم.    می                 ید از اهن ووش

 ارتباط مخاطب و جلب توجه او. 1-1

                                                                             او ین اصول از اصو ی کو معلم باهد دو کدوهس وتاه  کید اهن اس  کو باهد پیا از هر  
                                                                                یز کوجوو فراریران وا بوو  ود جلب نهاهد. آموزش و کدوهس ههواور باهد بین دو نرر ها   
                                                                             بی وتر باشد و کحقق آن بدون وجود ورف دوم و برقراوی وابطو بین آن دو امری نامه ن  
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                                          رردانود. بیوابراهن باهد معلم دو آغاز دوس با               وا بی اثر می          هوای معلم              اسووو  و ههوو کالش 
                                  بین  ود و آنان وابطو برقراو کید و    ،                         بو وهور بو صوووووت غیرمسوووتقیم   ،        هاهی  اص    شووویور

        های جلب           ه ی از ووش   .       جلب کید   ،    روهد          بوو آنچو می    ،                            کوجوو آنوان وا بر  ود و دوواقع  
                   دو ووش معصومین اهن    . (  80 ص  ،     1888                                     کوجو مخاوب ورح سوؤال اسو  )یسوییی زادر،    

   ای                                                     شود. بو تیوان مثال یضرت تلی )تلیو ا سالم(  طاب بو تدر  می        م اهدر            شویور فراوان  
          اس  کو بو                 فقیو یقیقی کسی   :                                                   فرمود آها فقیو یقیقی وا بو شوها معرفی کیم  سمس فرمود 

  و                                                                                 مردم آزادی دو ریار ندهد آنان وا از ویه   دا ناامید نسازد و از م ر  دا اههن ن ید 
       ههچیین    . (   211 ص  ،     1858                                                       بوا بی وغبتی بوو قرآن  یز دهگری بو جای آن نگزهید )یرانی،   

                                 آها شوها وا بو کاوی آرار نسازم کو   »                               ی کو دو محضور او بودند فرمودند:                   امام باقر بو کسوان 
                                                                               هر رار انجام دهید سلطان و شیطان از شها دوو شود  ابویهزر ثها ی تر، کرد بررمائید 

                       بیابراهن از سووخیان آنان   .  (   818 ص  ،     1858        )یرانی،    «            دقو دادن اسوو                   امام فرمودند: آن صوو
                                    شوود. امام باقر)تلیو ا سالم( فرمودند:                                          اههی  و جاهگار ووش پرسوا و پاسوخ فههیدر می  

  ،     1011        )کلییی،    «                              د یل قرآنی آن وا از من بخواهید                                   هر رار برای شووها  یزی وا بیان کردم »
                                 فرهیگ پرس گری اس .  پس امامان دو    ی   برا                           اهن ههان زمییو فراهم کردن   (.   51 ص  ،  1 ج

     ی دو   یت   ؛     کردند                     از اهن ووش استرادر می   ،                                     جلسات تلهی  ود کو مخاوبان  اصی داشتید
        بردند.   می                                   های تهومی  ود نیز از اهن ووش بهرر                      بعضی از مواود دو آموزش

 انگیزش .1-2

    بیر              ونی هک فرد کع      های دو           ها و ها کما       ها، ک ا          ها،  واسوتو                      ها راهی اوقات بو نیاز      انگیزر
                            کید کو مه ن اسو  از ووی شعوو                 هاهی وی ورهق می             ها بو سووی هدف       انگیزر   .   شوود   می

                                                 ها  راهای وفتاوند آن ها باتث بروز فعا ی  و کداوم                                    آرار ها شعوو نیهو آرار باشد. انگیزر
  ،     1888                      نهوواهیوود )ررور مؤ رووان،                                              آن هسوووتیوود و جهوو  کلی وفتوواو  ود وا نیز کعیین می 

                                                                      یابراهن انگیزش ه ی از پاهو های اصلی وفتاو اس  کو بدون آن تهل رد افراد  ب   . (   101 ص
       ماهید:   فر  می                                                    اهن یقیق  دو کالم امام تلی )تلیو ا سوالم( آمدر اس  کو    .    ریرد       شو ل نهی 

                                     ه ی از توامل مؤثر دو هادریری، وغب  و    . (    1101 ص  ،     1881      )آمدی،   «     ا عهل      ُ اساسُ       ُ النیةُ »
      کواند                                دوونی و بیرونی. انگیزر دوونی می   :                                         انگیزر دانا آموز اسو .  انگیزر دو رونو اس  

  و                                                           کری دو هادریری داشتو باشد بو رونو ای کو فرد از دوون نسب  ب                    کأثیرات بی وتر و تهیق 
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              اهن انگیزر دو    .     نباشووود                                                          هادریری اشوووتیاق پیدا کید و دهگر نیازی بو ک ووووهق  اص بیرونی
   از                شود. ورح پرسا                                                        هرکس باشود معهوال دو پی رف  و ادامو کاو بو آسانی متوقف نهی 

                                                                          سووی اسوتاد و اهجاد پرسوا دو ذهن شواررد، او وا بو جهل  ود نسوب  بو مسئلو متوجو      
     برای   ش           وقتی انگیز   .    هابد                                انگیزر او برای فراریری افزاها می   ،                      واهد سوووا   و دو نتیجو

       و دانا              واهد هاف                                         کوجو بو اسووتاد نیز بو هیگام آموزش افزاها                 ی افزاها هابد،      هادریر
      ازد.            ها متهرکز س                                      کید ههو یواس  ود وا برای هادریری آموزر           آموز سعی می

                         از امام صادق)تلیو ا سالم(        اه ان                                             امام وضوا )تلیو ا سالم( از پدوش موسی بن جعرر و  
    الم(                               کرد بر پدوم امام باقر)تلیو ا سوو        کرسوویر می                         ه ی از کسووانی کو قرآن وا »             نقل فرمودند: 

       کیی                          فرمود: کو قران وا کرسوویر می    .   بلی   :   رر                             پدوم فرمود: کو فالنی هسووتی   .       واود شوود
  و    ة       ری ظاهر        ُ ا فیها قُ      ارکن     َ ری بَ   ُ القُ      ین      َ م و بَ ُ هُ    ین    َ ا بَ    لن    َ عَ َ جَ   َ وَ »                فرمود: اهن آهوو    .   آوی   :       تر، کرد

       کیی                   ( وا  گونو کرسوویر می  18     )سووبأ،  «              و ایاما آمنین                   ؛ س  یروا فیها لیال                ا فیها الس  یر     رن  َّ دَّ   ق 
                                       فرمود: آها اهن م ان کرسویا  اس  و دو آن     .                          اهن م ان بین م و و میا اسو     :       تر، کرد

                                          پس فرمود: جاهی وا کو  دا امن قراو دادر دو    .   آوی   :       تر، کرد                       دزد وجود داود هوا نوو  
             د ما اهل بی                 امام فرمود: مرا               پس آن کجاسووو    :                          آن کرس و دزدی اسووو   تر، کرد

     . (   280 ص  ،   20   ج ،    1018        )مجلسی،    «                                              هستیم.  دا شها وا ناس نامیدر و ما وا قرهو و...

                     سازد و کوجو او وا بو                                                     فاهدر اهن پرسوا آن اس  کو شاررد وا بو جهل  ود آرار می 
  و                       انگیزر دوونی اهن اسووو  ک     دادن     های                         کید. بیابراهن ه ی از وار                    فهم و هادریری جلب می

   دا                                        . برای اهن کاو معصوووومان رار افراد وا ابت  خ     انگی                     ادریری وا دو متربی بر         و تلم و ه      نیاز ب
                                                    پس از اهن کو آنان از دوون بو تلم و آراهی ایساس نیاز    ؛      سوا تید                  بو جهل وان آرار می 

                 کردند. دو وواهتی                                  واسوووتید و سوووؤاالکی دو اهن زمییو می                 از امام آموزش می   ،     کردند  می
          انها ههلک  »                                     )تلیو ا سالم( سؤا ی پرسید امام فرمود:                                 آمدر اسو  کو یهران از امام صوادق  

  ،     1011        )کلییی،    «       پرسوویدند                           ههانا مردم هال  شوودند  ون نهی »   ؛ «                    ا یاس ال فهم ال هسووئلون
            ای بو اهجاد                                                      دو زمان ی وم  امام تلی )تلیو ا سووالم( ی وم  اهتهام وهور   . (  01 ص  ،  1 ج

                            لی )تلیو ا سووالم( دو بیان وضووع                                  ها و میابع تلم آموزی نهود. امام ت                انگیزر، اصووالح ووش
    ود.            ها اشاور دا                                                             درررون زمان  وها بو بهرر نگرفتن مردم از دانا و تدم پرس گری آن

                                        اهها ا یاس انا قد اصووبحیا فی دهر کیود...  »        فرماهد:   می    82                              امام تلی )تلیو ا سووالم( دو  طبو 
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           کوان نتیجو   می          بیابراهن   . (  52 ص  ،     1882            )نهج ا بالغو،   «                                    ال نیترع بها تلهیا و ال نسأل تها جهلیا
     یزری    انگ                                                                   ررف  کو جامعو آن ووز ررفتاو جهل و نادانی بودر اسو  و شاهد تل  اهن بی 

   د                                                                            هم اقدامات  لرای پی ووین بودر اسوو  کو قبل از امام تلی )تلیو ا سووالم( زمییو نامسووات  
      اجازر         کرد کو       ریری می                     لیرو دوم آن قدو سخ      ً مثالً                                برای وشد تلم فراهم کردر بودند؛

                    اهن بدن معیا اس  کو   .  (  28 ص  ،     1888            داد )تابدی،           بو مردم می        بو سوختی     وا      کردن      سوؤال  
                                                                        یواکهوان  وقو  آن زموان، نوو کیها  ود اهجاد انگیزر برای مردم از ورهق پرسووو وووگری       

                  هوا وا دو نطروو  رو                شووودنود و انگیزر   می             هوای مردم هم               بل وو موانع پرسوووا     ،     کردنود    نهی
      آراهی        میزان   ،                                                کوجو داش  کو ارر پرس گری دو جوامعی وواج پیدا کید             کردند. باهد  می

                                                                          مردم دو کهام جوامع بو سووورت  افزاها پیدا  واهد کرد کو اهن  ود  سوووبب بیداوی و  
      اهیدر         کید و ر                        پرسو گری اهجاد انگیزر می    ،       یابراهن ب                            وشود ف ری آن جامعو  واهد شود.   

      ه دری        وا از ر                  نووی اس  کو کر ر     ون        ؛ بل و                             های کازر اسو .  پرسوا قرل نیس      افق
     . (  06 ص  ،     1888      فیا،،  )      داود           ضال   باز می

 مشارکت فعال .1-3

          واهد دو               هعیی کسی کو می   ؛          ریرندر اس                                     از دهگر اصوول آموزشوی، کوشا فعا ی  هاد  
                                                                                   مسوائل تلهی و دهیی تا م و دان وهید شود باهد  ود دو اهن زمییو فعال باشد نو اهی و کیها   

                                                                      باشد و میتظر بهاند کو معلم و استاد مطا ب  ود وا بیان کید. فراریر باهد                میرعل و ریرندر 
     ردان               کوشوویدند کا شووار                                                          با انگیزر و فعال دو پی فراریری تلم باشوود. معصووومین ههواور می

                         ای کو دسوو  کم پرسووا وا  ود                                                   ود وا بو کیدوکاو دو مسووائل تلهی واداوند. بو رونو
                                           اهن صووووت پاسووخ دو برابر هک نیاز دوونی اسوو  و                                    بیابید و پاسووخ وا از امام ب وووند دو 

            دو یدهثی از    . (  01 -  02 ص  ،     1888                 کیود )یسوووییی زادر،    می                          فراریر آن وا بوو  وبی دو  
  و  »                             روهد از امام باقر دوباور آهو                                                   امام باقر)تلیو ا سوالم( آمدر اس  کو محهد بن میصوو می 

            امام فرمود:    .        ( پرسوویدم  28        )اتراف،    «                          تلیها آبائیا واهلل امرنا بها                             اذا فعلوا فای ووو قا وا وجدنا
                                                                  ای کو رهان کید  دا بو زنا، شرب ،  هر و نظیر اهن محرمات امر کید              آها کسی وادهدر

                         دا وا بدان امرشوووان کردر       کیید                  ای کو آنان ادتا می                   فرمود: پس اهن فای وووو   ؛    یر   :    ررتم
                                         فرمود:  اهن دو موود ائهو جوو اسوو  کو ادتا    ؛    داند       بهتر می             ّ :  دا و و یّا    ررتم        یسوو  

                                                                     ودا آنوان وا بو ی وم  بر مردم امر کردر اسووو  و یال آن و  دا آنان وا بو      ،    کییود   می
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                           دو اهن سوویرر افزون بر اهی و    . (   818 ص  ،  1   ، ج    1011                                 یین کاوی امر ن ردر اسوو  )کلییی، 
   ید             کا  ود ف ر ک                                  امام دو پاسخ نیز او وا شرک  دادند    ،                         پرسوا از سوی شاررد مطرح شد 

                                             های دهگر امام  واستید کا او با انگیزر و فعال        با پرسوا    ،       دو واقع   .                  و دو بحث دوریر شوود 
                         دو پی فراریری تلم باشد. 

 تفاوت فردی .1-4

                        کرهن اموو اسووو  کو نادهدر                   ها دو کربی  از مهم                                کوجوو بوو مراکوب وجود و وتاه  کراوت   
                                   ونو انتظاو داشوووتن کربی  وا بو کباهی                                           ررفتن آن و ههو وا ه سوووان دهدن و از ههو هک ر

     280               سوووالم( دو  طبووو                 امووام تلی )تلیووو ا     . (   118 ص  ،     1818                   ک ووود )د  ووواد کهرانی،    می
                                                                      انها فرق بییهم مبادی وییهم و ذ ک انهم کانوا فلقو من سبخ او، و تذبها و  »         فرماهید:   می

    ردر         متراوت ک                                                 مردم وا اوکان او یو رلی کو از آن آفرهدر شدر اس  »  ؛  «     سهلها            یزن کربو و
                   و و شیرهن و دوش  و                                                          اس  و اهن بدان جه  اس  کو مردم دو آغاز پاور ای از زمین شو

   رم        زاو و ن                                                  مبادی جوهرر وجود انسوان کو از آن کعبیر بو زمین شوور    ،    واقع    دو    «.   اند        نرم بودر
                                      های رونارونی اس  کو برای صایبان وبیع                      کیاهو از قوا و وبیع       اس ،           و سور  شودر  

     صرات               نرمی و دوشتی   ،                           بو د یل اهی و شووی و شیرهیی   ،             بو تباوت دهگر      اند؛  تو        وجود داشو 
    اهن    ،   دهد                                            کو مبادی اصولی و تیصور یقیقی انسوان وا ک  یل می          هسوتید               تاو، بر موادی 

   ون                       ا تالف اسووتعدادهای رونار    بر    ها                     های کرکیب هافتو از آن                   و بقیو وباهع و مزاج   ها       وبیع
                                  بیابراهن م ووخد اسوو  کو اسووتاد با ورح      . (   218 ص  ،  0   ، ج    1011         )بحرانی،        هسووتید     مؤثر 

                                           داند کو م  ل و نیاز او دو  و بخ ی اس  و هر         برد و می                          پرسا بو نیاز شارردان پی می
  و                کید و با کوجو ب                            اش نسووب  بو آن کم اسوو  بیان می                داند و ها آراهی                 آنچو وا کو او نهی

                              اصل کراوت فردی هک امر شیا تو   .   دهد             بو او پاسخ می       شاررد               استعداد و کخصد    ،    تالقو
    م                           وال کتهیوا ما فضل اهلل بو بعض »               کوجو شدر اس :    آن   بو      نیز              دو قرآن کرهم    کو         شدر اس 
                                                هاهی وا کو  داوند برای بعضووی از شووها بر بعضووی دهگر      برکری »  ؛  (  82       )نسووا ،    «       تلی بعض

           شها پوشیدر                                                 را کو اهن کراوت ها هر کدام اسوراوی داود کو از      ؛ «                    قراو دادر آوزو م یید
                                                                     اسوو   و کراوت از نظر آفرهیا، جیسووی  ، صوورات جسووهی و وویی  و کراوت از نظر 

   . (   858 ص  ،  8   ، ج    1811                                    ها بر پاهو تدا   اسوو  )م اوم شوویرازی،                       یقوقی کهام اهن کراوت
      ماهد:   فر                         ای داشتید. پیامبر اکرم می                                  امر آموزش بو اهن امر مهم کوجو وهور               معصوومین هم دو 
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  ا                               ههانا ما پیامبران مأمووهم کو ب »  ؛  «                                      امرنا ان ن لم ا یاس تلی قدو تقو هم                انا معاشوور االنبیا »
                 بیابراهن باهد بو    . (  86 ص  ،  1   ، ج    1018        )مجلسوووی،   «                                 مردم بو اندازر تقل وووان سوووخن بگوهیم

                                                          هوای فراریران دو امر آموزش و پرووش کوجو کافی داشووو  و مطلب و             تالهق و وغبو  
                                     بوو آنوان آموزش داد و از کحهیول مطوا ب و          بواهود      ؛                              محتوا، میطبق بوا تالئق آنوان بواشووود   

                                              پس باهد دوآموزش بو اسووتعداد و میزان وشوود و کوان      ؛                          موضوووتات بو آنان اجتیاب کرد
                            هوا یدهقو ال کحدث ا یاس بها ال   »                                  هوان کوجوو کرد. دو یودهثی آمودر اسووو :             ف ری متعل

  «     یهلو   ن                                                                        هعلهون فیطغوا و ه ررا ان من ا علم صعبا شدهدا محهلو  و یهلو ا جبال تجزت ت
                          های اسووتراد از ووش پرسوو ووگری                        (. بیابرهن ه ی از وهوری  18 ص  ،  2 ج  ،     1018        )مجلسووی، 

     ها و                                               های متراوت متربیان اسوو  کو مربی بر پاهو اسووتعداد                           کوسووط مربی،  کوجو بو اسووتعداد
       و اهن       کید ک                                                                  مراکب وجودی متربی و بر اساس شیا تی کو از او داود سؤاالکی وا مطرح می

                   معصومین دو پاسخ هک   ،                                 ی و ف ری متربی  واهد شد. دو واقع                  ود سوبب پرووش ووی 
   از                                دادند.  بیابراهن معصووومین اغلب              های متراوکی می                              سووؤال نسووب  بو افراد متراوت پاسووخ 

                                                  کردند کو اهن امر هم از کوجو وهور معصومین بو کراوت                           ووش پرسا و سؤال استرادر می
    کید  می            فردی ی اه 

 پرورش تفکر و تعقل و تفقه .1-5

                                        رذود زهرا انسان موجودی اس  متر ر، متر ر                                     وار کربی  آدمی واهی اس  کو از ف ر می
         کید و هر                                       کید و با بو کاو ریری ف ر  ود وا سیر می                                 هعیی انسانی کو با انده و زندری می

                               هاها اسوو . پس کوجو بو کر ر صووحیح                            بیید از وار اف او و انده ووو                 سووود و زهانی کو می
                                                          لق اس . پس باهد ههو اموو کربیتی اموو مبتیی بر انگیزر صحیح                     اساس سلو  بو کهال مط

                                               کر ر از وه و ف ر بو معیی انده و و دو امری دقیق    . (   251 ص  ،     1818                    باشود )د  اد کهرانی،  
  :       فرماهد                         ای داود ههچیان کو قرآن می                                         و باوهک شووودن اسووو . کر ر دو قرآن جاهگار وهور

                بدکرهن جیبیدران  »   ؛ (  22        )انرال،    «      هعقلون                                        ان شووور ا دواب تید اهلل ا صوووم ا ب م ا ذهن ال  »
       عقل وا                      . متون اسووالمی کر ر و ک «    کیید                                        کسووانی هسووتید کو کر و ریگ هسووتید و کعقل نهی

                                                         برد و هر رار کعقل و کر ر مترادف ه دهگر باشووید مقصووود از آن                     مترادف هم بو کاو می
   . (   112 ص  ،     1885        )باقری،                                  کعقل اسو  وآن کر ر هداه  شودر اس                       نوت معییی از کر ر و 

     وریر                          کوان رر  کو آدمیان ههگی د           های ف ری می                               پس با نظر بو رستردری ف ر و ترصو
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                                                                    اند.  بو اهن معیا کو ههو متر رند و ارر قومی بو سووبب نداشووتن کر ر موود            انده ووو ووزی
                                                                            ن وها قراو ررفتو نو بو سووبب نداشووتن کر ر بل و بو تل  نداشووتن کر ر معین ن وهیدر 

                                                                           اند. دتوت قرآن بو وار اندازی قوای مدوکو و فهم ب وور و باال بردن بییا معرفتی و    شوودر
                                                                          تلم دو واقع هک نوت اهجاد شوو و یرک  و پوهای اس  کو الزمو کهال ب ر اس  و از 
                                                                        پیامدهای بییا کعقلی ورح پرسوا و سؤال اس  کو  ود کلید ههو معرف  اس  انسان  

                                          دو پی کالش و یرک  بر نخواهد آمد انسان موود                                  دو زندری کا با پرسوا وو برو ن وود،   
                                                   رر و جستجورر اس  کا بو وسیلو آن بو کلید معرفتی دس                        نظر قرآن هک موجود پرسا

                                                   اسالم ههواور نیروی ف ر وا می أ پیداها یل مسائل جدهد    . (  18 ص  ،     1888             هابد )واهری، 
        تاد سووال        رابر هر                                                       کرهن محصووول مغز انسووان وا کر ر دانسووتو و هک سووات  کر ر وا ب      و تا ی

                                                                             تبادت قراو دادر اسو .  ا بتو باهد دو نظر داشو  نتیجو کر ر،  القی  اس . کر ر  الق   
                                                                                ههان فراهید ذهیی اسوو  کو بو کو ید اهدر و انده ووو جدهد بدون سووابقو قبلی بییجامد اهن  

                                   های آن برای کحقق مصا ح یقیقی فرد و                         داو اسو  و جه  کو ید اهدر               کر ر مو د وجه 
                       های اهجاد  القی  ف ری و           ه ی از ووش   . (   115 ص  ،     1882               می اس  )مدایی،        ام  اسوال 

       ان هذا  »  :       فرماهد                                                             پرووش قور ف ر دو متربی پرسو گری اس . امام صادق )تلیو ا سالم( می 
                      یضرت تلی )تلیو ا سالم(    . (  01 ص  ،  1   ، ج    1011       )کلییی،   «                              ا علم تلیو قرل و مراکحو ا سؤال

                    های مذکوو وا کر ر و               مبانی اصووولی ووش                         هوای کدوهس و آموزش تهدکا            دو موود ووش
                              هاهی اس  کو ووییو کر ر و کعقل                      کید. آن یضرت یامی ووش                    پرووش کر ر قلهداد می

                                کواند سبب اهجاد بصیرت و ی ه  دو                                          وا دو فرد بیداو سوازد  یین کر ری اسو  کو می  
   َ  َّ َ ِ  ِ اَ یَّظَرِ فِی   َ ْ َ ُ کَثْرَةُ »        فرماهد:                            ( امام صادق )تلیو ا سالم( می   168 ص  ،     1886                 آدمی شوود. )تلوی،  

                             نگوار زهاد بو مطا ب تلهی قدوت   »   ؛ (   168 ص  ،  1   ، ج    1018        )مجلسوووی،   «  َ ْ ِ ْ ِ  َ ْ َ ُ  َ ْ َ ْ َ اَ ْعِلْمِ هَرْتَحُ اَ ْعَقوْلَ 
      و ارر  ک                       م اهدر دقیق و ژوف نگری       هعیی  «    نظر »    «.      اندازد                                انده و و کعقل انسان وا بو کاو می

        جاد ژوف   اه    های           ه ی از وار     شود.   می    هو            کبدهل بو نظر   ،                              با نگار و بصویرت انسان تجین شود 
            داو اس . پس          شودر و جه                      هاهی با محتوای هداه                              نگری دو دانا آموز پرسویدن سوؤال  

  م                         کأکید بر محروظات دو کعلی   .                تلهی اوزشهید اس    ،                                تلهی کو از وار انده و بو دس  آهد
         ی بو باو               و نو تلم کحقیق                  داود و تلم کقلیدی                                         و کربی  انسووان وا از شوو وفاهی یقیقی باز می 

                                       بوا کوجوو بوو جاهگار و اههی  کر ر هیی  یز       . (   258 ص  ،     1818          د کهرانی،      )د  وووا     آوود   می
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        دهی شود          ای سازمان                                                        جاهگزهن کر ر دو کربی  نیسو  و الزم اس  نظام آموزشی بو رونو 
                                                                  کو افراد اهل انده و صحیح باو آهید و با وار کر ر یقیقی آشیا شوند. 

 آموزهای پرورش تفکر در دانششاخصه. 2

  ش             آموزش و پروو        سازمان      راهن                               وشد ف ری هادریرندران اس .  بیاب                هدف اصلی آموزش
                 ه ی ازاهداف نظام    ،                                   هاهی با وشوود ف ری میاسووب اسوو . دو واقع                  مسووئول پرووش انسووان

                                                                     آموزشووی، کربی  دانا آموزان متر ر اسوو . دانا آموزانی کو بییا صووحیح و دو   
       بخواهد     ای           . ارر جامعو                                      ای نسب  بو مسائل اوراف  ود داشتو باشید                  تهیق و جستجو ررانو

                                                                            بو سووی وشود و کعا ی پیا وود باهد مجرهان آن جامعو دوصدد وریی برآهید کو بتواند   
                       های بییادهن وا از سووویین                   ای کو بتواند مهاوت     جامعو   .                                 اهداف تا یو آن جامعو وا کأمین کید

   ی  ها                                       کواند بو اهداف بلید مدت  ود برسد. مهاوت  می   ،                            کودکی دو دانا آموز اهجاد کید
                                   کواند یل شوود و جامعو وا بو سوه  وشد                                      اسواسوی کو م و الت جامعو بو وسویلو آن می    

       معلهان                  کوانید با کربی                                          های پرووش کر ر اس . مجرهان نظام آموزشی می     مهاوت   ،      ب  اند
                                                                         پرسوو ووگر بسوویاوی از مطا ب آموزشووی وا با ووه رد محتوای اوزشووی و متعا ی از ورهق   

                                  کوانید کر ر فعال وا دو دانا آموز             بدهن وسوویلو می   .                              پرسووا برای دانا آموز اهجاد کیید
  و          از آنجا ک                                                                     نهوادهیوو کیید و دانا آموز وا برای مسوووائل پیچیدر فردای  ود آمادر کیید.  

    مان    ساز         ذا سعی    ،                                          کرهن توامل پرووش ف ری دو دانا آموزان هستید                 معلهان ه ی از مهم
                    را کو وجود معلم و    ؛  شد             های کاوآمد با                                     آموزش و پرووش باهد دو جه  پرووش نیروی

       هن  ود  ا                                       کواند سوبب وشد ف ری جوانان جامعو شود و   می                             مربی آرار و بابصویرت و کوانا 
                                          رردد.  وذا دواهن مقطع بو دوجیبو کاوبردی کو                                میجر بوو کحول اسووواسوووی دو جوامعوو می    

          پردازهم.                                                   کواند معلم دو کحول وشد ف ری متربی نقا اهرا کید می  می
 پرسشگریمربی با روحیه  .1-2

                                                                  سوؤال پرسوویدن هک فراهید آموزشووی اسوو  کو محوو کعامل دو کالس دوس بو یسوواب    
                                 بو تیوان پل آموزشووی بین او و دانا    ،    پرسوود                           سووؤال هاهی کو معلم از کالس می   .   آهد  می

        ل کعامل  ا  شووو  ا     کرهن           ه ی از مهم   ،    واقع    دو   . (  11   ، ص    1888          کیود )سووویف،             آموز تهول می 
       ی تیصر            شود. پرس گر                                              اوکباوی اسو  کو بر مبیای پرسوا و پاسخ پی وهزی می     ،      انسوانی 

                                                                         کلیدی دو فراهید هادریری اسو . پرسوا نقطو شروت و مبدا جها ف ری اس  و بو اهن   



 641 محسن شیراوند، زهرا سادات میرهادینقش اخالق پرسشگری مربیان در پرورش /  

 

                                          کسوی کو کوان ورح سوؤال وا نداود و پرسیدن وا      .                                حاظ هک امتیاز دو مسویر کر ر اسو   
   . (  21   ، ص    1818                  و )یسوون زادر ق ووالق،                              هیوز دو نقطو شووروت قراو نگرفت     اسوو ،          نیامو تو 

                                 دهیدر فرهیگ کر ر دو کالس اسوو  و از                                نیاز بو شوویا   معلم از توامل شوو ل        ً اسوواسوواً 
                                                                              سووهی دهگر نیاز بو شویا   دانا آموز  ود کابعی از نیاز بو شیا   معلم و متعاقب آن   

    هان  ل                                                                         فرهیگ کر ر دو کالس اسووو .  بیابراهن باهد معلم ا گو باشووود. بهترهن ا گو برای مع
    بود                              کو از کودکی بو ههرار پیامبر                         . امام تلی )تلیو ا سالم(   اس                         پیامبر اکرم )تلی ا سوالم(  

                                 فرماهد: هر ووز و هر شب بر پیامبر                                        و آموزش دهدر و دسو  پروود آن یضورت اس  می  
                                                 ررف  و ههواور ههرار او بودم و هر رار از او پرس ی                        شدم و او من وا کحوهل می       واود می

              شدم  ود شروت  می           شود و سواک               هاهم کهام می              رر . وقتی پرسوا     خ می   پاسو    ،    کردم  می
     شوویور                                          اهن شویور فراریری امام تلی )تلیو ا سووالم( و    .  (    50 ص  ،  1   ، ج    1011       )کلییی،    کرد   می

              شاررد از معلم    - 1  :                           وش پرسوا و پاسوخ اقسامی داود                               آموزش دادن پیامبر اکرم اسو . و 
     ب او                   و ررتگوی دو ورفی         ووش بحث   - 8   ؛    پرسووود  می              معلم از شووواررد    - 2   ؛    پرسووود  می
                                 دو ووش اول، زمانی پرسووا شوواررد سووبب      . (   115 ص  ،     1888             )یسووییی زادر،        ریرند  می

                                                  شود کو سؤاالت  وبی از معلم  ود بمرسد و پرسا هیگامی   می                     مهاوت پرووش کر ر او
          های پرووش                                                             وب اسووو  کوو از قدوت کر ر و کدبر دانا آموز بر یزد. ه ی از ووش 

                                                      آموز اهن اس  کو  وب ببیید و  وب ب یود. دو وواهتی آمدر                       کر ر و  القی  دو دانا
                                                                               اسو  کو مردی نزد امام تلی) تلیو ا سوالم( آمد و از امام  واسوو  کو او وا بو کاو نی ی   

    سمس    ؛             ای انسوان ب یو    :                                                          نصویح  کید کا با آن نجات هابد امام تلی )تلیو ا سوالم( فرمودند  
             دو اهن وواه     . (   081 ص  ،     1858       )ووام،    «                    پس از آن تهل کن و...   ؛           سوومس هقین کن   ؛    برهم

                       مریلو بعد کو فهم اس   ،                          ون ارر فرد دقیق روش ندهد   ؛                        او ین کوصویو بو شوییدن اسو    
     ؤاالت  سووو   ،                     پس متربی کو  وب برههد                               افتد و هادریری سوووطحی  واهد بود.          اکرواق نهی 

                                                     پس پرسا وقتی  وب اس  کو از کدبر و کر ر بر یزد.  وقتی    ؛    پرسد                وبی از مربی می
   وب                                                                   ا  وب باشد ایتهال اهن کو پاسخ هم  وب باشد بی تر اس . اساسا پرسا    پرس

                     پرسووا  وب نیهی از تلم  »   ؛ «                ا سووؤال نصوف ا علم     َ سونَ  ُ یُ »                           پاسوخ  وب وا بو دنبال داود.  
                       ها  وب دهدن اسوو . از آن                ه ی دهگر از ووش   . (   220 ص  ،  1   ، ج    1018        )مجلسووی،    «   اسوو 

     خاوب  م   ،                                                        های تییی و یسی قابلی  دو  بی تری برای ههو ررور سیی داوند          جا کو دادر
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             شوووود. دو قرآن   می        ها دتوت                                                 بوا اسوووتروادر بی وووتر از یواس بوو میظوو دو  بهتر پدهدر    
        و  گونو       گرند ک ن                     آها آنان بو شتران نهی »   ؛ «                            افال هیظرون ا ی االبل کیف  لق  »        وانیم   می

                                                  دو نهج ا بالغو امام تلی )تلیو ا سالم( با ک رهح  لق     . (  11        )غاشیو،    «              آفرهدر شودر اسو   
   ای  ه                                                                   موو و مخاوبان وا بو  وب دهدن ک وهق کردر اس . پس  وب دهدن ه ی از ووش

                                                                        پرووش کر ر متربی اسووو . ورح سوووؤال از ورف معلم برای دانا آموز نیز دو افزاها  
                             هوای مهم دو افزاها مهاوت کر ر            ه ی از ووش   .       ای داود        گوار وهور                  مهواوت کر ر او جواه  

                                      هعیی اهن کو دو ابتدای سخن، مطلب وا بو                                   آموز برانگیختن سوؤال دو ذهن اوس ؛      دانا 
    هد  رو  می                                                              ای بیان کید کو دو ذهن دانا آموز سووؤال ورح شووود. یذهرو بن میصوووو    رونو

                                 ا رجال. قل  وماا حا قو قال قطیعو                          اکقوا ا حوا قوو فانها کهی     »                   اموام صوووادق فرمودنود:       کوو 
       د: قطع     فرمو              یا قو  یس    :      پرسویدم    .      میراند                زهرا انسوان وا می    ؛                 از یا قو بمرهیزهد »   ؛ «     ا ریم

       کوانسووو                          دو اهن وواه  بو آسوووانی می     )ت(      امام   . (   211  ،   16   ص   ،    1858           )یر تاملی،    «   ویم
              یان کرد کا دو      بهم ب                  بل و اهن مطلب وا م   ؛             و ی  یین ن رد   ،                  از قطع ویم بمرهزهد   کو         بررماهد 

   وا                   روهی مربی دو اثر                                                          ذهن شویوندر پرسو ی اهجاد کید و کوجو او وا جلب کید. اهن کلی  
                  کسووانی کو اسووتعداد             ً دهد و ثانیاً                                  بو کدوهج و مریلو بو مریلو آموزش می     ً اوالً             دو پی داود:

   نا  ا                           های بی تر،  هم  ود دو کسب د                                               الزم وا داوند و ها بو تلم تالقو داوند با ورح پرسا
                               را کو اوائو دانا بو کسانی کو    ؛    وسوید                           هم بو ژوفای مراهیم تلهی می   و      شووند        د یل می

    شود                                              افزون بر ضاهع کردن تلم سبب رهراهی آنان نیز می   ،                            اسوتعداد و  یاق  آن وا نداوند 
             های پی دو پی                  کواند با ورح پرسووا                   معلم تالور بر اهن می   . (  00   ص ،    1888             )یسووییی زادر، 

                 آمدر اسووو  کو تربی              تلل ا  وووراهع                             ا دو پرووش کر ر هاوی دهد. دو                  از دانا آموز او و
      هیگام         دو اهن       شووود                                                           بادهو ن ووین از پیامبر پرسووید کو ای وسووول  دا قیام  کی بر پا می 

                                                          پیوامبر نهوازش وا  وانود و سووومس فرمود: کو آن مردی کوو از قیام         .           وقو  نهواز شووود  
    اهم                 برای قیام   و فر   :            یضرت فرمودند   .                     من هسوتم ای پیامبر  دا    :       مرد رر          پرسوید   می

          آن کو  دا    و                                               بوو  دا  یز زهادکری جز نهاز و وزر فراهم نیاوودم     :       تر، کرد      ای     آوودر
  ،     داود                                                داوم. پیامبر فرمود: انسووان با کسووی اسوو  کو دوسووتا می                    و پیامبرش وا دوسوو  می

   ود          با سؤال ب                        شوهم کو پاسخ سؤال ههرار                               . با کأمل دو اهن سیرر متوجو می   شوود         مح ووو می 
                                                                                کا بو کدوهج بو دوهاف  پاسخ کوسط  ود متربی میجر شود. دوواقع متربی کو بو ووو فعال 
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     زهرا    ؛   برد  می                         و از هادریری  ذت بی تری        ریرد بل                           پردازد نو کیها بهتر فرا می  می            بو هادریری
        کیید و                                 فعاالنو دو جرهان هادریری م وواوک  می   ،                                ها بو جای اهی و فقط شوویوندر باشووید  آن

                                  از آنجا کو پرسووو وووگری فعا یتی اسووو  کو     .     دانید                             ود وا مسوووئول هادریری  وها می
      برای   ،    ولبد                    وا دو جرهان کدوهس می    او   ة    جانب                 آموز و م ووواوک  ههو                دوریری فعوال دانا 

   .    اس                                              کقوه  پرووش کر ر، اهجاد ووییو پرس گری مؤثرکر 

 محتوای هدفدار. 2-2

                                وف نگری و دانا یقیقی صووت ریرد.                                        پرسا و کحقیق تلهی باهد با هدف وسیدن و ژ
                شوود کو هدف اصلی                                                           نظام آموزشوی نظام کعلیم وکربی  اسو  و اهن امر زمانی محقق می  

                پس مربی باهد دو    ؛ (  80   ، ص    1881           )جان ایهدی،                                 ن ک امل وویی و معیوی متربی باشووود آ
                                                                         جه  اهدافی کو دو امر کربی  مدنظر داود از سوووؤاالت جه  دهیدر و هداه  کییدر و 

                                             ای کو متربی از آن غافل اسوو  و کوجو  اصووی بو آن                            زشووی اسووترادر کید کا دو زمییو    انگی
   تو                  کید بو کر ر واداش                                                       نداود بو ههان ورهقی کو قرآن دو ورح سوؤاالت انگیزشی تهل می 

               داود کا دو اهن                                                           شوووود. ووه رد مسوووئلوو مداو قرآن،  مخاوب وا بو شوووگرتی ف ری وا می   
                                                 داهی و اوائو اف او دوسوو  بو کاو ریرد. قرآن با ورح                                 وهگذو کواناهی واقعی  ود وا دو پی

         مز نهرتو               کید کا واز و و                                                         سؤاالت  ا ا برانگیز اشتیاق بو جستجورری وا دو انسان فعال می
          های تقالنی                                                                     دو واز های تهیق وا بو ا تیاو و اوادر  ود دوهابد زهرا فراهم سووازی محر 

   از                         ی  پذهری دهیی بسیاو کاوس                                             از ورهق پرسو وگری دو جه  پرووش ووح کعهد و مسئو   
                                                           های قرآن معانی متراوکی داوند ه ی از آن معانی ک ووووهق و اهجاد                 واهود بود. پرسوووا 

                                                                          انگیزش بوو ف ر کردن اسووو . پس بواهد دو زمییو آموزش بو اسوووترادر بی وووتر مربیان از     
                                                                         های کر ر برانگیز بهای بی تری دادر شود و مربیان وا دو زمییو مهاوت پرس گری     پرسوا 

    های                                                                      وزش بدهید.مربیان باهد تهدکا از پرسووا های هادآوو فاصوولو بگیرند و بو پرسووا   آم
                                                                       کر ر برانگیز ووی آووند برای کعهق انده وووو مخاوب سوووؤاالت پردازشوووی و هداهتی و  

                             ( ه ی دهگر از محتواهای پرس ی   61 -  68 ص  ،     1888      فیا،،                          کوجیهی اثری مطلوب داود. )
                                   جه  وشد مهاوت ف ری دانا آموزان قدم                              کواند با کهک ررفتن از آن دو          کو معلم می

                                                                    وقوف و آراهی معلم بو مسوائل ههگانی کو مبتال بو ههو ماس  کو باهد ه اهک     ،      برداود
                          های  ود کأملی و فراهیدهای                                               دانا آموزان بوو هوافتن وار یول م وووخد از ورهق کجربوو    
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         فهم دانا                                  برقراوی اوکباط با نیازها و مسوائل     . ( 6 ص  ،     1881                          ف ری کرغیب کید )ابراهیهی، 
                                                                          آموزان و م اوک  دانا آموز دو فراهید آموزشی ییاکی اس .  از ورف دهگر م اوک  

                                                 وسد کو موضوتات مطرح دو محتوا از دل نیازها، مسائل                            دانا آموز هیگامی بو ظهوو می
                                 پس موضووووتات مطرح دو محتوا باهد از                                  ئق دانا آموزان انتخواب شووودر باشووود؛      و تال

                            معصومان هم سعی براهن داشتید    . (  60 ص  ،     1882                       ها انتخاب شود )سجادهو،       های آن     دغدغو
   ید    مان   ؛                               های  اص متیاسوووب با آن اوائو کیید                                   کو ن تو و مطا ب آموزشوووی وا دو میاسوووب 

                                                                                  مواود ابتال ، نیواز و هوا وقتی کوو یادثو ای دو آن وابطو اکراق افتادر اسووو . جابر تبد اهلل    
                                                    )تلیو ا سالم( دو بصرر بودهم وقتی از جیگ فاوغ شدهم دو                   روهد با امام تلی         انصواوی می 

   ؛          دو ذم دنیا   :               کیید  تر، کردهم                                           شووب امام بر ما واود شوود و فرمود: از  و بحث می      آ ر
                                  کیی  سوومس  دا وا یهد و سووتاها کرد و                         دنیا وا برای  و ن وها می   !              فرمود: ای جابر

    رای               رراهید  دنیا ب  می            د و بو زهد   کیی                      شودکو دنیا وا ن وها می           ها وا  و می    بعضوی    :     فرمود
   ،    1858                                                                     کسوانی کو آن وا دوسو  برههید  انو واسوتی و مس ن کن دوستی و .... )یرانی،    

        کیید کو                                             ای از اصووحاب بو زهد ررائیدر و دنیا وا مذم  می                دو اهن سوویرر تدر    . (   188   ص
          و و نیاز                                               کید. امام دو اهیجا موضووووتی وا مطرح کرد کو مبتال ب                       اموام بوا آن هوا بر وود می   

           داشووویاسوووی،     :                                        کرهن مجواوی کر ر دو نهج ا بالغوو تبواوکیود از                        هوا بود. بیوابراهن مهم    آن
                                                                   شویاسوی، جهان شیاسی و کاوهخ شیاسی اس . کر ر دو  داشیاسی واالکرهن ترصو        انسوان 

                                                                          کر ر اسو  و مراد از معرف  و شویاساهی  دای متعال، اداو  یق و صرات جهال او بو   
             ههان رونو کو    ،         از اهن وو   . (   215 ص  ،     1818               )د  ووواد کهرانی،                         اندازر وسوووع و واق  آدمی

                        معرفتی وا هم کو ما باهد    ،                              داو اسووو  و بو سووووی  داوند ووانید                   ههوو اجزای توا م هدف  
       دو هک   .         هی باشد                                   داوند و دو جه  کحقق اهداف ا                        کسب کییم باهد دو جه  شیا

                 انتخابی قراو                                                          نظوام آموزشوووی بوا سوووا تواو  ودا محوو نوت رراها تلهی کو دو او وه     
  ،     1881                      هی باشد )جان ایهدی،                                ه  میل بو معرف  و شیا   و قرب ا              ریرد باهد دو ج  می
                                                                جهان شویاسوی نیز ترصوو نی و دو کر ر آدمی و شویا   هستی و اصالح وابطو        . (  20 ص

                                                                         ود با وبیع  و بهرر ررف  دوسوو  از آن دو جه  سوویر کها ی اسوو  )د  وواد کهرانی، 
   ؛  ید ک                                               )تلیو ا سووالم( م روا بو کر ر دو اهن ترصووو کوصوویو می          امام تلی    . (   211   ص   ،    1818

            ها صووحب  شوودر                                                         دو  لق  موو و،  راش، واووس، و... کو دو سووخیان امام از آن     ً مثالً
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                                                                کاوهخ شوویاسووی و دق  دو کحول کاوهخی و زندری رذشووتگان و دق  دو تلل و     .   اسوو 
     وودن          و فراهم آ                                                            تظه  و انحطاو وان بسوتر نی و برای کر ر و اصالح زندری اهن جهان  

    ها،                            کوان با کقوه  کوجو بو دهدنی  می   . (   288 ص       ههان،     کید )                         سعادت آن جهان وا فراهم می
                                                                      ها، آثاو و اقوال رذشووتگان زمییو  ا ا ذهیی با محیط پیرامون وا برای شوورک        شووییدنی

                                    پس برای فرا وفتن از ییات زهسووتی کوجو    ؛ (  86 ص  ،     1888                         کییدران فراهم کرد )شوورفی، 
       بر اهن    .                                           داود کا اهن مبیا وا دو محتوا باز نهاهی کییم                                   بو معیای هسوتی شیا تی ما وا بر آن می 

          و باهد بو    بل    ؛                                                 کواند کیها بو زندری زهسوتی و اقتضاهای آن محدود شود          محتوا نهی   ،    اسواس 
                             سب،  بلید دامیگی زندری آن وا                                               ای متیاسب با سن و فهم دانا آموز و دو زمانی میا    رونو

                                                                                   ن وووان داد. اهن بلید دامیگی و نگار فراریر بو وول زندری انسوووان میجر بو کغییر معیاوها و 
                            شوووود و نیز نوت مرهوم سوووازی از                                   هوا و نیز نوت بر وودهوای اجتهاتی می      ریری     کصوووهیم

  و      اوت                                        دو اهن یا   موضووتات موود بحث معیاوهای قض    .    سوازد   می                 ها وا نیز متأثر     کجربو
                          شود و با افزاها سطح ادوا                                                   مواودی از اهن دسو ،  محدود بو زندری مادی انسان نهی 

  ،     1882              ریرد )سجادهو،                               هابد و کل ییات انسان وا فرا می                          دانا آموز دامیو آن وسوع  می 
      سؤاالت    ؛                                   ها با سوطح شویا تی پیچیدر اسوترادر کید                          پس آموزراو باهد از پرسوا    ؛ (  66 ص

                                                      ز،  ید بعدی و جسووتجو ررانو، کا کیری  اسووتدال ی دانا آموز                       هوشووهیدانو، کر ر برانگی
              نیز باال وود. 

 نتیجه گیری

     وووی   د    باه            نظام آموزشووی    .                                                   اهجاد کر ر انتقادی بخا جداهی ناپذهر نظام آموزشوی اسو   
   از                نو میرعل. ه ی   ،                                                         ورایی شوووود کوو فراریر وا دو فراهید های ف ری، فعال پرووش دهد 

         های نظام     وهزی                                   دانا آموزان متر ر و  الق اس . برنامو                          اهداف نظام آموزشوی، پرووش 
   ها      ر، آن       های ساد                                            ای باشود کو بو جای دوریرکردن متربیان با مهاوت     رونو              آموزشوی باهد بو 

    ر ر                      های وهور برای پرووش ک                                     های پیچیدر ف ری دوریر کید. ه ی از ووش            وا بوو فعوا یو    
                        معلم دو پرووش اهن ووییو   .       ها اسوو                                         دو دانا آموزان اهجاد ووییو پرسوو ووگری دو آن

                                                            کید. معلم ارر بتواند از سوؤاالت محروظاکی کهی فاصلو بگیرد و با                   نقا اسواسوی اهرا می  
                                                                  پرووش مهواوت پرسووو وووگری دو  ود بو ورح سوووؤاالت تهیق و هدفهید و با محتوای    

   ،                                                                         هداهتی و انگیزشووی و هدفداوکو متیاسووب با نیازها و تالئق و مسووائل دانا آموز اسوو  
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                                                                کواند بییا صوحیح و ادوا  تهیق وا دو دانا آموزان وسع  دهد کا دانا    می   ؛       بمردازد
        رادر از                 ذا مربی با اسووت   ؛                                     کری نسووب  بو مسووائل محیطی  ود نگار کیید                  آموزان با دهد تهیق

                                                                         ووش پرسو ووگری، با ورح سووواالت هدفهید کوجو فراریر وا بو ووو غیر مسووتقیم بو  ود  
   اد                             کواند متیاسوب با نیاز و استعد   می                 مربی با اهن ووش       کید و                           جلب و دو او اهجاد انگیزر می

                                                                             متربی بو او پاسوووخ دهد کو اهن  ود زمییو پرووش وشووود کر ر دو متربی وا اهجاد  واهد 
                                                 بو تیوان مربی دو بر وود با مردم دو اغلب مواود بو      )ت(                         کرد. ووش آموزشوی معصومین 

                       میزان اثر رذاوی مطلوب                                                   صووت پرسا و پاسخ بودر و اهن بو سبب اههی  اهن ووش دو
                                    دو سوویرر امام صووادق و دهگر ائهو تلیهم                 و مواود متعددی    ها    مثال   .                   برای متربی بودر اسوو 

                       امامان با ورح مطلبی بو                                                 می کوان هواف  کو اهن ووش دو آنها ب او وفتو اسووو .        ا سوووالم
                                                   کوانستید هم مخاوب وا بو  ود جلب کیید هم هدف آموزشی                     صووت پرس ی و مبهم می

                                                        ای صحیح بو متربی ا قا کیید وسطح شیا   او وا باال ببرند.     شیور       وا بو
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 نابع م

 .قران کرهم

 (، مترجم/تلی شیروانی، دفتر ن ر معاوف.1882) .نهج ا بالغو

 .58، شهاور اوالتات ی ه  و معرف مجلو  «.پرس گری سقراط»(. 1881) .ابراهیهی، نسرهن

 ، اصرهان، مرکز جهاد دان گاهی.کربی  دو اسالمهای اصول و ووش(.  1850) .ایهدی، ایهد

مجهع  :اهلل وویانی، م هدیج  (. شرح نهج ا بالغو، مترجم:1011بحرانی، ابن میثم. )

 ا بحوث االسالمیو.

 ،  انو انده و جوان.مار مهر پروو(. 1818کهرانی، د  اد. )

صادق مجلو  نظام آموزشی امام»(. 1881جان ایهدی، فاوهو؛  نیک آفرهن، مهدی، )

 .11و اسالم. ش رانها یخهکاو یهامجلو پووها .«پووها های کاوهخی اهران و اسالم

 انت اوات اسالمیو. قم: .وسائل ا  یعو(. 1851یر تاملی، محهد بن یسن، )

اهلل آه  ، مترجم:کحف ا عقول من آل ا رسول(. 1858) .یرانی، یسن بن تلی بن یسین

 انت اوات اسالمیو. :قم .ایکهرر

مطا عو توامل مؤثر بر کعامل پرس گری دان جوهان (. 1881) لی.یسن زادر ق الق، ترب ت

 دان گار پیام نوو. :آذوباهجان غربی .دو جرهان هاددهی و هادریری

 پووه  در یوزر و دان گار. قم: .نگرشی بر آموزش(. 1888یسییی زادر، تلی. )

م مجلو تلو ،«نظری برای پرووش کر ردو دهدرار اسالمیورح »(. 1882سجادهو، نررس. ) 

 .1، شهاور کربیتی

 ن ر دووان. :کهران .ووان یاسی پرووش نوهن(. 1888سیف، تلی اکبر. ) 

شد و، « گونو دانا آموزان متر ر کربی  کییم»(، 1888شرفی، محهد وضا، ادهب، مرهم، )

 .25آموزش قرآن، شهاور 

هی بو مسئلو دانا اندوزی و پرس گری دو قرآن و سیرر امام نگا» .(1888) .واهری، یسین 

 .881مجلو فلسرو و کالم، شهاور ،«وضا )تلیو ا سالم(
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های اصالیات آموزشی امام تلی )تلیو مؤ رو» .(1888) .وکیلی، هادی ؛سهیو تابدی، 

 .11، مجلو یدهث و انده و، شهاور «ا سالم( با ک یو بر نهج ا بالغو

، مجلو یقوق «مبانی آموزشی از دهدرار امام تلی )تلیو ا سالم(» (.1886وضا، )تلوی، یهید 

 .8و االهیات، شهاور

و مجل، «پرس گری واهبرد هوه  پاهداو دهیی دو قرآن کرهم» .(1888) .فیا،، اهراند  

 .2. شهاور  یو کرب میکعل

 .اهل ا بی  :کهران .اصول کافی (.1011کلییی، محهد بن هعقوب. )

هود(، به تی نواد، مح)پیروز، تلی،  دمتی، ابو وا ب، شریعی، تباس،  از مؤ ران رروهی

 .پووه گار یوزر و دان گار :قم .مدهره  دو اسالم (.1888)

 .داو االییا  ا تراث ا عربی :، بیروتبحاو االنواو .(1018مجلسی، محهد باقر، )

شبهات دهیی اههی  روهی بو سؤاالت و شیاسی پاسخشیور» (.1881محهدی، وضا، )

 .111، شهاور «پرس گری

 ، مجلوهای پرووش کر ربروسی و کحلیل ووش (.1882مدایی، جواد، یسییی زادر، تلی، )

 .121کربی  اسالم، شهاور 

 .داو ا  تب االسالمیو کهران:، کرسیر نهونو (.1811م اوم شیرازی، ناصر، )

انتقادی هدف اساسی کعلیم و پرووش کر ر » .(1885مل ی، یسن، یبیبی پوو، مجید، )

 .18، شهاور «کربی 

داو ا  تب  :کهران .کیبیو ا خواور و نزهو ا یواظر .(1858) .       )فر اس( یسیواوم، مسعودبن ت

 االسالمیو.

 


