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چکيده
هــدف از انجام این تحقیق، ارائــه الگوی نظری تربیت عقالنی برای نظــام آموزش و پرورش 
رسمی کشور بر مبنای بایسته های معرفت شناختی قرآن کریم است. روش پژوهش براي دستیابي 
به هدف اول، »تحلیل مفهومی« و براي دســتیابي به هدف دوم »روش استنتاجی از نوع قیاس 
عملی« است. جامعه تحلیلی تحقیق شامل کلیه آیات قرآن کریم به همراه تفاسیرشان، پایگاه های 
اطالعاتی مرتبط با موضوع تحقیق بوده که ابتدا شناســایی و سپس به صورت هدفمند به طور 
عمیق و مستمر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل حاکی از این است که 
براساس بنیان های معرفت شناختی قرآن کریم: امکان کسب معرفت برای انسان وجود دارد؛ منابع 
معرفت شامل: طبیعت، عقل، دل، تاریخ، وحی و فطرت است؛ انواع معرفت مشتمل بر علوم دنیوی، 
اخروی؛ کسبی، لدنّی، میزبان، مهمان، حسی، عقلی، شهودی، وحیانی و الهامی است. مناط صدق 
معرفت مطابقت با واقع است. لذا؛ با نظر به بنیان های معرفت شناختی فوق، الگوی نظری تربیت 
عقالنی در قالب اهداف، اصول و روش هاي تربیتي قابل استخراج است. برخی از اهداف واسطی 
این الگو عبارتند از: توجــه همزمان به بُعد عقلی و عاطفی، پرورش تفکر، تدبر، تعقل، تفقه در 
یادگیرندگان. برخی از اصول این الگو عبارتنــد از: اصل مراتبی بودن معرفت، تالزم معرفت و 
تقوا، حفظ منزلت عالم، و برخی از روش هاي این الگو عبارتند از: تبعیت از اَحسن، آینده نگری، 
پرسش گری، طلب علم. متناظر با الگوی بیان شده راه کارهایی نیز به منظور بهبود نظام آموزش و 

پرورش رسمی کشور ارائه گردیده است.
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مقدمه
معرفت شناسی مبنایی ترین جهت گیری نظام های آموزشی است دانش »معرفت شناسی« 
به پژوهش دربارة علم، معرفت، مبادی، مبانی، آثار و لوازم آن می پردازد )قائمی نیا، 1392: 
29(. در قرآن کریم، عالوه بر تصدیق به ارکان شناخت یعنی معلوم، عالِم، علم و معلم، از 
خداوند سبحان به عنوان آفریننده آن ها یاد شده است )جوادی آملی، 1387: 193-194(. 
از جمله مسائل اساسی در معرفت شناسی، میزان علم و آگاهی است. با عقل نظری و 
عملی، راه رسیدن به علم و آگاهی هموار مي شود. انسان با اندیشه ورزی و تعقل می تواند 
مسائل پیرامون خود را تحلیل و از این طریق نسبت به آن ها معرفت پیدا کند. این مسأله 
در عرصة تربیت عقلی در قالب توجه به دانش نظری و عملی خود را نمایان می سازد. 
به عبارت دیگر این بحث که وظیفه نظام تربیتی، رشد و آماده سازی عقلی دانش آموزان 
است و یا آن که باید تنها به انتقال دانش سازمان یافته بپردازد، از مسائل جاری معرفتی 
در تربیت عقلی اســت. علم اســالمی نیازمند معرفت شناسی اسالمی است و راه وصول 
به علم و معرفت اســالمی در فرآیند آموزش و پــرورش اتفاق می افتد)عطاّس، 1374، 
ص39؛ به نقل از ایمان و کالته ســاداتی، 1392: 130(. معرفت شناســی از نظر»ثبوت« 
بر همه مســائل عقلی مقدم است؛ زیرا تا نظریه معرفت حل نشود و مقدار نیل بشر به 
شــناخت خود و خارج از خود تبیین نگردد، هرگز طرح مسائل فلسفی و کالمی سودی 

ندارد)جوادی آملی، 1387: 21(.
از آن جا که قرآن کتاب هدایت، راهنمایی به راه سعادت و کمال است، هدایت هم 
جز از راه عقل و علم میســر نیســت، از این رو معرفت اهمیت و جایگاه به سزایی در 
قرآن کریم پیدا مي کند. تا جایی که می بینیم در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم به ارزش، 

اهمیت معرفت و وسایل تحصیل آن پرداخته شده است.
تکیه بر عقل و تأیید وجهة عقالنی از ویژگی های تربیت اسالمی است. مسلمان باید 
اصــول و مبانی اعتقادات خود را از طریق تعقل بپذیرد. در میان مذاهب کمتر به مکتبی 
برمی خوریم که به صراحت از پیروان خود بخواهد که مبانی مکتب را از طریق بررسی 
عقالنی بپذیرند. یکی از دالئل پویائی اسالم همین امر است)شریعتمداری، 1382: 70(. 
بُعد عقالنی انســان جایگاهی فراتر از ســایر ابعاد وجودي خود دارد. عقل، سرچشمة 
منحصر به فرد تمامی کماالت نظری و عملی اســت. از این رو تربیت عقالنی مجموعة 
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تدابیر و اعمالی است که به طور منظم و سازمان یافته موجبات رشد و پرورش عقل را 
در دو جنبه نظری و عملی فراهم می آورد)بهشتی، 1386: 13و 1389: 89(.

یادگیری علم و معرفت، بخشی از تربیت عقلی انسان در قرآن کریم است. قرآن کریم 
دعوتی فراگیر و جهان شمول برای یادگیری علم و معرفت دارد و همه افراد را فراخوانده 
تا این که رو به سوی علم داشته باشند و علم آموزی را به عنوان جهاد مقدس باور کنند. 
تربیت انسان ایده آل براساس گزاره های عقلی قرآن کریم یعنی دستیابی به محصولی که 
واجد همه شاخصه های مبنایی تربیت عقالنی است. از این رو الزم است در طراحی و 
تدوین الگوی نظري در تربیت عقالنی بر مبنای گزاره های اِخباری یا توصیفی قرآن کریم 

به گزاره های معرفت شناختی رجوع شود. 
الزم به ذکر است که تاکنون دربارة تربیت عقالنی برمبنای معرفت شناسی قرآن کریم، 
به صورت جامع و همه جانبه پژوهشي انجام نشده است. پژوهش های انجام شده عمدتًا 
به صورت بخشی و جداگانه با تمرکز بر»تربیت عقالنی«)ایمانی، 1378؛ بهشتی، 1379؛ 
الیاس، 1380؛ رشــیدی، 1392(، »بنیان های معرفت شناسی قرآن کریم«)حسینی بهشتی، 
1378؛ صــادق زاده ، 1382؛ جوادی آملی، 1387؛ معلمی، 1387؛؛ ســرتیپ زاده، 1389 
مصباح یزدی، 1389؛ حســین زاده،1389؛ کیالنی، 1389؛ نصر، 1390؛ مطهری، 1391؛ 
نصر، 1393( یا »تربیــت عقالنی بر مبنای قرآن کریم« صورت گرفته است)احســانی، 
1393(. در حالی که در پژوهش حاضر سعی شده، همه این ابعاد در یک فرایند پیوسته 
مورد مطالعه قرار گیرد. بنیان های معرفت شــناختی، ُحکم داشته های شناختی را دارد که 
حاوی گزاره های توصیفی اســت و براساس آن ها تربیت عقالنی )که شامل گزاره های 

تجویزی است( استنتاج می شود.
راه دســتیابی به تربیت عقالنی از بدنه نظام آموزش و پرورش عبور می کند. هدف 
و غایت نظام آموزش و پرورش، دریافت میزانی از علم الهی اســت که بتواند سعادت 
بشــری را تأمین کند. از آنجا که خداوند علم مطلق را در اختیار دارد و این علم مطلق، 
فقط مختص به آن ذات الیزال است، بنابراین، انسان نمی تواند به همه آن دسترسی پیدا 
کند. بر این اســاس انســان باید تالش کند که به میزانی از درک و فهم خویش، به این 
علم الیتناهی دســت یابد که سعادت خویش را تأمین نماید)عّطاس، 1374: 34؛ به نقل 

از ایمان و کالته، 1392: 137(. 
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بر این اســاس ضرورت و اهمیت تدوین الگــوی تربیت عقالنی از منظر بنیان های 
معرفت شناســی قرآن کریم روشــن مي شــود.الگو»مدلی مفهومی« اســت که با هدف 
ساده ســازی و قابل فهم کردن مفاهیم انتزاعی شکل یافته است. الگو بازنمود جنبه های 
مختلف یک نظریه اســت که به درک مطلب و نظریه سازی کمک می کند. الگو ابزاری 
ســودمند برای ســازماندهی و تبیین مجموعه ای از اطالعات و دانش است)نوروزی و 
رضوی، 1390: 174(. در پژوهش های علمی، الگوها بازنمودهای ســاده یک فرایند یا 
نظام هستند که ساحت و انتظام ویژه ای دارند و بحث درباره یک پدیده را آسان می کنند. 
الگوها قیاس های توصیفی برنامه ریزی شــده ای هســتند که نمودی از نظام روابط بین 
پدیده ای بوده که به شــکل کالمی، گرافیکی، فیزیکی و نمادین تحقق می یابند. الگوی 
مفهومی، توصیف هایی از عنصرها یا عامل هایی هســتند که بــه انحای متفاوت با هم 
درارتباط بوده و بیشــتر از نظریه ها، یا کاربرد آن ها مشتق می شوند)آقازاده، 1390: 73-
71(. در این پژوهش الگو نظامی جامع اســت که حاوی عناصر متعددی از قبیل اهداف، 

اصول، روش بر مبنای بنیان های معرفت شناختی آیات قرآن کریم است.
این تحقیق به دنبال آن اســت که مشخص کند قرآن کریم برای این که متربیان را به 
عالِمانــی عامِل تبدیل کند، به چه اهداف، اصــول و روش هایی برای پرورش عقل در 
فرایند آموختن و کشف حقیقت نیازمند است. بنابراین سوالی که مطرح است این است 
که بر مبنای بنیان های معرفت شــناختی قرآنی، الگوی مناسب تربیت عقالنی برای نظام 

آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران چیست؟ 

روش پژوهش
در این تحقیق جهت استخراج بنیان های معرفت شناختی قرآن کریم از روش تحلیل 
مفهومی در زبان »رسمي و فني« استفاده شده است. در تحلیل مفهومي از بررسي بافت، 
ســیاق مفهوم، بررسي ترادف کلمات یا عبارات در قرآن کریم و تفاسیر مربوطه استفاده 

شده است. 
جهت طراحی الگوی مفهومی تربیت عقالنی بر مبنای قرآن کریم از روش »استنتاجي 
از نوع قیاس عملی« اســتفاده شده است. روش اســتنتاجی یا قیاس عملی، متشکل از 
یک مقدمه تجویزی و یک مقدمه توصیفی اســت که اولی به »هدف« مشــخصی ناظر 
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اســت، و دومی به »وسیلة رســیدن به آن هدف«، و ســومی»نتیجه« حاکی از آن ناظر 
اســت)باقری، 1387: 47-48(. این روش دارای الگوی پیش رونده و پس رونده است. 
در الگوي پیش رونده، از مبانی فلســفی و متافیزیکی حرکت و به استنتاج آراء و عناصر 
تربیتی)اهداف، محتوا و روش ها( پرداخته مي شود و در الگوی پس رونده مسیر حرکت 

برعکس است.)باقری، 1389، ج1: 60-58(. 

نمونه هایی از یافته های تحقیق که با روش استنتاج از نوع قیاس عملی بدست آمده اند 
عبارتند از :

نمونه 1: استنتاج اصل تربیت عقالنی 
مقدمه اول: گزاره توصیفی برگرفته از »بنیان های معرفت شــناختی«: تقوا سرچشمة 

آگاهی است)انفال: 29(.
مقدمــه دوم: گــزاره تجویزی»اهــداف« برگرفته از بنیان های معرفت شــناختی: به 

خودسازی خود بپردازید)زمر: 9(. 
نتیجه: اصل تالزم معرفت و تقوا 

نمونه 2: استنتاج روش تربیت عقالنی 
مقدمة اول: اصل تالزم علم و عمل

مقدمة دوم یا بنیان تجویزی روشی: عامِل به علوم نافع باشید)بقره: 44(.
نتیجه: تقویت روش مسئولیت پذیری

جامعه تحليلی
جامعه تحلیلی این مطالعه شامل: منابع دست اول از قبیل قرآن کریم به همراه تفاسیر 
آن)المیزان، نمونه و تســنیم( و منابع دســت دوم از قبیل کتب، پایان نامه ها، مقاالت و 

مستندات مرتبط با موضوع پژوهش مي باشد.

روش جمع آوري اطالعات
ابتدا منابع مرتبط اعم از منابع دســت اول و دست دوم اعم از پایگاه های اطالعاتی 
مرتبط شناسایي شدند. سپس متن خوانی، فیش برداری و استخراج آیات مورد نظر آغاز 
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شــد. هم زمان با فرآیند جمع آوري اطالعات کار طبقه بندی و کدگذاري نیز انجام شد. 
برای جمــع آوری اطالعات مورد نیاز عالوه بر تحلیل اســناد، از منابع دیگری از قبیل 
گفتگوی حضوری با صاحب نظران حوزه قرآني، فلسفي و تعلیم و تربیت و مشورت با 
آن ها جهت بررسي عمیق تر استفاده شد. در این پژوهش اطالعات در چهارمرحله جمع 

آوری شدکه مراحل آن به ترتیب در جدول 1 نشان داده شده است. 

جدول 1. مراحل جمع آوری اطالعات

توصیف مراحلمراحل

مطالعه واژگانی قرآن کریم در حوزه معرفت، معرفت شناسی و تحلیل مفهومی آناول

مطالعه آیات قرآن کریم در حوزه معرفت، معرفت شناسی و تحلیل مفهومی آندوم

مطالعه تفاسیر آیات مربوطه در قرآن و تحلیل آن ها از منظر اهداف و پژوهشسوم

تدوین الگوی نظری تربیت عقالنی مبتنی بر بنیان های معرفت شناختی مستخرج از قرآن کریمچهارم

یافته ها
هدف اول پژوهش بررسي بایسته هاي معرفت شناختي در قرآن کریم است. جهت 
تحقق این امر، چهار حوزه از جمله: امکان معرفت، منابع معرفت، انواع معرفت و مناط 

صدق معرفت در قرآن کریم به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار گرفته است.
امکان معرفت

شش اصطالح در خصوص امکان معرفت وجود دارد که عبارتند از: امکان عام)سلب 
ضرورت از جانــب مخالف(، امکان خاص یا امکان ذاتی)ســلب ضرورت از طرفین 
قضیه(، امکان اخص)سلب ضرورت های ذاتی، وصفی و وقتی(، امکان استقبالی)سلب 
ضرورت های ذاتی، وصفی، وقتی به شرط محمول(، امکان استعدادی)آمادگی یک پدیده 
مستعد برای تبدیل شدن به پدیده ای دیگر در ارتباط با همان پدیده(، امکان وقوعی)سلب 
امتناع از جانب موافق با بودن شــیء به گونه ای که از فرض وقوعش محال الزم نیاید(، 
امکان فقری)صفت موجود است نه ماهیت، و به معنای تعلق و نیازمندی ذاتی وجودات 
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امکانی به غیر آن ها است()بهشتی، 1389 : 145-144(. منظور از امکان در تحقیق حاضر، 
امکان وقوعی اســت. درخصوص امکان وقوعي معرفت یافته های قرآني در جدول 2 

گزارش شده است.

جدول 2. امکان معرفت بر مبنای آیات قرآن کریم

شواهد قرآنیادله امکان معرفت

سخن گفتن از  شناخت یقینی و 
دعوت به تحصیل آن

 )بقره: 4 ، 118 ، 170و 209 / زخرف: 22-23 / رعد: 2 / دخان: 7 / 
مائده: 50/ انعام: 75/ شعرا: 24/ نمل: 3/ روم: 60/ سجده: 24 / 

تکاثر: 5/ انبیاء: 53-55 / اعراف: 70(

)بقره: 31(تعلیم اسماء الهی به انسان

ســخن گفتن از خودشناســی 
مالزم با خداشناسی

)اعراف: 172(

دربارة  مجادلــه  روش  نکوهش 
خداوند

)حج: 3 - 4 ، 8 - 9 / اسراء: 36(

)سبأ: 46 / انعام:50 / روم: 8(فرمان به اندیشه گری

) روم: 43-42/ اعراف: 185 / عنکبوت:20 / ق: 6/ آل عمران: 137(فرمان به نظرورزی

)توبه: 122/ انفال: 65 / اعراف: 179(فرمان به ژرف اندیشی

 )بقره: 129 انفال: 41/ مائده: 92 / بقره:209/ مجادله: 11/ فرمان به کسب علم و آگاهی
الرحمن: 1-4( 

)فاطر:28 / عنکبوت: 43 / قصص:80/ روم: 22 / مجادله: 11(ستایش عالمان

 )انفال: 22و 65 / اعراف:179/ ملک: 11-10(نکوهش جاهالن

فرمــان بــه عبــرت گرفتن از 
سرگذشت پیشینیان

 )انعام: 11/ نمل: 69(

 )علق: 5-1(فرمان به قرائت حقایق
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یافته های حاصل از جدول 2 حاکی از این اســت که در خصوص امکان معرفت: 
امکان وقوعی، سلب امتناع از جانب موافق با بودن شیء به گونه ای است که از فرض 
وقوعــش محال الزم نیاید. طباطبایی)1374، ترجمه موســوی همدانی، ج 1: 69( در 
ذیل آیه 4 سوره بقره به یقین که عبارت از فراموش نکردن آخرت است، اشاره نموده 
اســت. جوادی آملی)1389، ج2: 192( دربارة این آیه می فرماید: موانع اعتقاد به معاد 
یا »شبهه علمي« است یا »شهوت عملي«. پرهیزکاران، این دو را)شبهه علمی و عملی( 
از حریم اندیشه و عمل خود رانده، از رزق ناب »یقین« که کمیاب ترین رزق خداوند 

است، بهره مند شده اند. 
طباطبایی)1374، ترجمه موســوی همدانی، ج1: 182( دربارة آیه 31 ســوره بقره 
آورده اســت: علمی که برای آدم دســت داد، حقیقت علم به اسماء بود که فرا گرفتن 
آن برای آدم ممکن بود و برای مالئکه ممکن نبود. آدم اگر مســتحق و الیق خالفت 
خدایی شد به خاطر همین علم به اســماء بوده است. جوادی آملی)1389، ج3: 163( 
در ارتبــاط با این آیه چنین آورده اســت: مراد از اســماء، حقایق غیبي عالم اســت. 
وجود چنین قابلیت و توانمندی حاکی از امکان کســب معرفت در انســان می باشد. 
مکارم شــیرازی)1374، ج18: 141( در ذیل آیه 46 سوره سبا آورده است که تتفکروا 
یعنی در همه چیز بیاندیشــید. نظرورزی از نوع تفکر و تأمل دقیق، عبرت آمیز اســت 
و با نگاه کردن عادی متفاوت اســت. مکارم شیرازی)1374، ج16 :237-238( دربارة 
آیه20 ســوره عنکبوت آورده اســت: »تفقه« نوعی تالش برای یادگیری و فهم تمام 
آنچه در قرآن بیان شــده است، مي باشد که این درک و فهم، نزد افراد متفاوت است 
یعني هرکس متناســب با ظرفیت خویش علوم مختلف را کســب می کند. »تدبر« این 
اســت که قلب به عواقب امور بیندیشد. براســاس معارف قرآنی هر فرد باید همواره 
در علم، تدبر و ژرف نگر باشــد. ایماِن فرد مؤمن ناشــی از فهم و ژرف نگری باالی 
اوســت. طباطبایی)1374، ترجمه موســوی همدانی، ج9 : 147( دربارة آیه 65 سوره 
انفال می گوید: کلمه» فقه« با کلمه» فهم« یک معنا را می رســاند، اال این که کلمه فقه 

در رساندن معنا رساتر است. 
بصیرت و ژرف نگری و فهم صحیح از امور از نشــانه های بارز انســان عاقل بوده 
که در قرآن بســیار بر آن تأکید شده است. مکارم شــیرازی)1374، ج7 : 19-23( در 
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خصوص آیه 179 ســوره اعراف چنین آورده اســت: قلب در اصطالح قرآن به معنی 
روح، فکر و نیروی عقل اســت. تقریبًا در30 مورد به علم و آگاهی نسبت به  شماری 
از حکمت هــای نظری و عملی فرمان داده شــده و در این زمینــه از دو قالِب زبانِی: 
» اِعَلم« و » اِعَلموا« اســتفاده شــده اســت. قرآن کریم ظرفیت معرفتی و علمی انسان 
را نامحدود دانســته اســت. مکارم شــیرازی)1374، ج2 : 84( دربارة آیه 209 سوره 
بقره آورده اســت: »بینات« به معنی دالیل روشن اســت. هدف آیات الهي از تکریم 
و ارزش گــذاري عالِم، بخاطر تأثیرات تربیتي اوســت. مهم ترین و عالي ترین اثر علم، 
عملي شــدن آن در نفس عالم اســت. مکارم شــیرازی) 1374، ج18 :247-249( در 
ذیل آیه 28 ســوره فاطر می گوید: »عالمان« در منطق قرآن آن گروه از صاحب نظران 
و دانشــمندان اند که نور علم و دانش تمام وجودشــان را به نــور خدا، ایمان و تقوا 
روشن ساخته، و نســبت به وظائفشان سخت احساس مسئولیت می کنند. تأکید قرآن 
بر عبرت گرفتن انسان از حوادث تاریخ، نعمت ها و نقمت هایی است که آن ها داشتند 
و مطالعة عاقبت آن ها، خود گواهی بر امکان و تحقق معرفت اســت. مکارم شــیرازی 
)1374، ج5 : 163( در ذیل آیه 11 ســوره انعام می نویســد: مشــاهده آثار گذشتگان 
و اقوامــی که بر اثر پشــت پا زدن بــه حقایق راه فنا و نابــودی را پیمودند، تاثیرش 
بیشــتر از مطالعه تاریخ آن ها در کتاب ها اســت، زیرا این آثار حقیقت را محســوس 
می ســازد. در قرآن کریــم در آیات متعددی به ســتایش مقام علــم، عالم و نکوهش 
جاهالن اشــاره شده است. به عنوان نمونه آیه 19 سوره رعد دو قسمت دارد، ابتدا به 
ستایش عالمان و ســپس به نکوهش جاهالن پرداخته و در نهایت نتیجه گیری نموده 
اســت. طباطبایی)1374، ترجمه موسوی همدانی، ج11 : 467-466( در ذیل این آیه 
می نویســد: حق در دل های این طائفه که دعوت پروردگار خود را پذیرفتند جای گیر 
 گشته و دل هایشان، دل های حقیقی گردیده است، که دارای آثار و برکات یک دل واقعی 

است. 

منابع معرفت 
دیگر بایسته هاي معرفت شناسی، آگاهی از »منابع معرفت« است که یافته های حاصل 

در جدول 3 گزارش شده است.
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جدول 3. منابع معرفت بر مبنای قرآن کریم

منابع معرفت بر مبنای 
آیاتقرآن کریم

) روم:50 / شعرا:7 / طه:54/ ذاریات:20/آل عمران:190(طبیعت

) اعراف: 201 / روم: 24 / طه: 128 / زمر: 18/ بقره:242(عقل

)فرقان:22 / انفال: 29 / یوسف: 94 / محمد:17 / حجر: 39 و 40 / بقره: 44 / دل
نجم:11 / تکاثر:7-5 / انعام:75 (

)یوسف:111و3 / اعراف: 176/ هود: 100/ نازعات: 26 / فیل: 1 / محمد: 10 / تاریخ
غافر: 82 (

)شوری: 51 و 52 / فصلت: 6 / اسراء: 39 (وحی

) انبیا: 64 / لقمان: 25 / عنکبوت: 65 / زخرف: 26و27 / علق:5 / روم:30(فطرت

در خصوص منابع معرفت: اکثر صاحب نظران، »طبیعت« را منبعی برای شــناخت 
می داننــد. چرا کــه از طریق مطالعه، مشــاهده و تدبر در آیات و نشــانه های خداوند 
ســبحان در طبیعت می توان به معارف بسیاری در زمینه های مختلف علمی دست یافت. 
طباطبایی)1374، ج18: 560( در خصوص آیه 20 ســوره ذاریات می نویسد: سیاق این 
آیــات و دالئلی که در آن ها برای اثبــات وحدانیت خدای تعالی آمده، همه برای اثبات 

یکتایی او در ربوبیت است .
»عقل« یکی از مهم ترین منابع معرفت دینی اســت. برای اعتبار یافتن ادراک حسی، 
ابتنای آن بر تعقل الزم است. طباطبایی)1374، ترجمه موسوی همدانی، ج16 : 253( در 
ارتباط با آیه 24 سوره روم یادآور شده است: کسانی که اهل تعقل هستند، می فهمند که 
در این میان عنایتی به این نظام که سراپا مصلحت است می باشد، و پدید آمدن صرفاً از 

باب تصادف و اتفاق نیست. 
منبع سوم »دل« است. قرآن به طبیعت و محسوسات توجه کرده است، بدون آن که از باطن 
ماوراء الطبیعه و غیب و معنویت اعراض کرده باشد. آیه 11 سوره نجم بر سطح باالی معرفت 
شــهودی در پیامبر)ص( داللت دارد. مکارم شیرازی)1374، ج22: 491( دربارة این آیه چنین 
آورده است: ﴿ما َکَذَب الُْفؤاُد ما َرأی ﴾ این آیه دلیل بر یک شهود باطنی است نه مشاهده حسی. 
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را  افراد  خداوند  قرآن کریم  آیات  برخی  در  است.  »تاریخ«  شناخت،  دیگر  منبع 
دعوت به مطالعه و تفکر در سرگذشت پیشینیان و عبرت گرفتن از آن ها، حوادث و 
تجربه هایی که در طول تاریخ رخ داده است، نموده و به افراد هشدار داده است که 
فریب هوای نفس خویش را نخورند. مکارم شیرازی)1374، ج10 :100( در خصوص 
آیه 111 سوره یوسف چنین می نویسد: در سرگذشت یوسف، برادرانش، انبیاء، رسوالن 
گذشته، اقوام مؤمن و بی ایمان، درس های بزرگ عبرت برای همه اندیشمندان است. 
پیروان ادیان آسمانی»وحی« را مهم ترین منابع معرفت می شناسند، وحي منبعی است 
که از علم بی پایان خداوند سرچشــمه می گیرد. آیه 6 ســوره فصلت بر پذیرش وحی 
داللت دارد. انسان هنگامی به سن رشد می رسدکه یک سلسله حقایق را بدون احتیاج به 
معلم بداند، حسن و قبح بسیاری از اشیاء را درک کند، در درون جان احساس تعلق به 
یک مبدأ مقدس داشته باشد. این ها نشان می دهد که منبع بزرگی برای معرفت در درون 

جان انسان وجود دارد که ما آن را» فطرت« نام می نهیم. 

انواع معرفت 
دیگر بایسته های معرفت شناسی، آگاهی از انواع معرفت است که یافته های حاصل 

در جدول4 گزارش شده است.

جدول 4.  انواع معرفت بر مبنای قرآن کریم

آیاتانواع علوم)معرفت(

) بقره: 282(دنیوی و اخروی

) سجده: 9 / اعراف: 179/ یوسف: 4 / کهف: 65(کسبی و لدنی

)شمس:8-7/ نحل: 70 و 78 (میزبان و مهمان

)یونس: 101/ عنکبوت: 20/ غاشیه: 17/ عبس: 24 / طارق: 5(حسی 

عقلی
)حجر: 85 / مومنون: 115 / دخان: 39-38 / احقاف: 3/ انعام :50 / ذاریات:21 / 

 اعراف: 179 / بقره: 171 و 242 و 269 / حج: 46 / آل عمران: 191 / 
محمد: 24 / نحل: 125 و3(
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آیاتانواع علوم)معرفت(

)نجم: 11- 13 / انعام: 75 / توبه:105/ فصلت، 21 و 53 /  اعراف: 172،143-173 شهودی 
و 201/ یوسف:94(

)نجم: 3 و 4/ شوری:52-51/ فصلت:6/ اسراء:39/ نحل:43(وحیانی 

)قصص: 7 / یوسف: 15/ آل عمران:45 / نحل:69-68(الهامی

داده هــای حاصــل از جــدول فوق حاکی از این اســت که در خصــوص انواع 
معرفت: علوم به اخروی و دنیوی تقســیم می شــوند. علوم اخــروی جز با انقطاع از 
دنیا و ســیر الی اهلل حاصل نمی شــود. اما علوم دنیوی با محبت دنیا جمع مي شــوند. 
مکارم شیرازی)1374،ج 2: 391( در ذیل آیه 282 سوره بقره یادآور شده است که: تقوا 
اثر عمیقی در روشن بینی و فزونی علم و دانش دارد. حق این است که قسمتی از علوم 
را از طریق تعلیم و تعلم رســمی و بخش دیگری را از طریق صفای دل و شستشوی 
آن با آب معرفت و تقوا فرا گرفته شود. جوادی آملی)1388، ج12: 634-636( دربارة 
این آیه چنین آورده است: حصول علم گاهي بعد از تحقق استعداد به وسیله کوشش 
متعّلم و زماني بدون رنج وي است. قسم اول علم کسبي است. معرفت لدنّي درصدد 
فهم مراد متکلم از خود اوست، نه از کالم او. قرآن در آیه 78 سوره نحل به علومی که 
از عوارض روح آدمی اســت و مهمان نفس بشر، اشاره نموده است. طباطبایی)1374، 
ترجمة موســوی همدانی، ج12: 451( در ذیل این آیه چنین بیان داشته است: در این 
آیه علم حصولی انســان در بدو تولد نفی شده اســت. البته این درباره علم انسان به 
غیرخودش یا همان علم اکتسابي است. علم حضوری علم انسان به خودش مي باشد. 
مکارم شیرازی)1374، ج11: 335( دربارة این آیه چنین آورده است: بدون شک علوم 
بدیهی، تنها استعداد و قوه است. »علم حسی«، توسط حواس پنجگانه به دست می آید. 
این نخســتین درجة علم است. خداوند انسان ها را در آیه 101 سوره یونس دعوت به 
نگاه کردن و تفکر در آیاتش می نماید، یعنی به کارگیری حس بینایی در فرایند کســب 
معرفت. مکارم شیرازی)1374، ج8: 393( در خصوص این آیه می نویسد: ایمان نتیجه 

 )ادامه( جدول 4.  انواع معرفت بر مبنای قرآن کریم
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مطالعه جهان آفرینش اســت. همچنین می توان نمونه ای از»علم شهودی« را بر مبنای 
آیه 94 سوره یوسف بیان نمود. مکارم شیرازی)1374،ج10 :70( در خصوص این آیه 
می نویســد: آن ها از صفای دل و روشنایی باطن پیر کنعان بی خبر بودند، و قلب او را 
همچون دل خود تاریک می شــمردند، و فکر نمی کردند حوادث آینده از نقاط دور و 

نزدیک در آئینه قلبش منعکس شود.

مناط صدق معرفت 
دیگر بایسته های معرفت شناسی، آگاهی از مناط صدق معرفت است که یافته های 

حاصل در جدول 5 گزارش شده است.

جدول 5. مناط صدق معرفت از دیدگاه قرآن کریم

مناط صدق معرفت از
آیاتمصادیق دیدگاه قرآن کریم

الف. آیـاتـی کـه بـه صورت 
صدق  منــاط  به  ایجابــی 

پرداخته اند.

1. آیاتــی که از روش اســتداللی و 
برهانــی در طــرح و توجیه اصول 

اعتقادی بهره برده اند.

)طور: 43-35؛ انبیا: 22؛ آل عمران:190 
و 7 ؛ بقــره: 164؛ غاشــیه: 22-17 ؛ 

فصلت: 53(

2. آیاتــی کــه در آن هــا از کلید 
واژه هایی مانند»سلطان«،» برهان«، 
مانند  و  »حجت«، »یقین«، »علم« 

آن استفاده شده است.

)نمــل65-60؛ بقــره111؛ یونس 68؛ 
یوسف:40؛ اعراف:33؛ هود:53؛ بقره:4(

ب. آیاتــی کــه به صورت 
بــه  سلبی)غیرمســتقیم( 

مناط صدق پرداخته اند.

)بقره:170؛ مائده: 104؛ اسراء: 36؛ قصص:50 ؛ نجم:3؛ یوسف: 53؛ نور: 21؛ 
فرقان: 7؛ نجم: 30-29؛ فتح: 26-25؛ حجر: 3و 10-11(

یافته های حاصل از جدول فوق حاکی از این اســت که در خصوص مناط صدق 
معرفت: معیار نهایی حقانیت مطابقت داشــتن با واقع است. آیاتی که در قرآن عماًل از 
روش استداللی در طرح و توجیه اصول اعتقادی بهره برده اند، مستقیماً شناخت حقیقی 
یا مطابق با واقع را مطرح کرده اند. عالوه بر این، آیاتی نیز به طور غیرمســتقیم داللت بر 
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شناخت مطابق با واقع دارد. این آیات دلیل پیروان کفر و شرک را مثاًل پیروی از آباء و 
اجداد و نیاکان می داند. 

هدف دوم پژوهش: ارائه الگوی نظری)تعیین اهداف، اصول و روش های( تربیت 
عقالنی بر مبناي بایسته هاي معرفت شــناختي قرآن کریم است. برای رسیدن به این 
هدف گزاره های توصیفی و گزاره های تجویزی از قرآن کریم احصاء و با استفاده از روش 
استنتاجی)قیاس عملي( اهداف، اصول و روش استخراج شد که به ترتیب به موارد فوق 

اشاره مي شود.

اهداف  و اصول تربيت عقالنی بر مبنای بنيان های معرفت شناختی قرآن کریم
تربیت همانند هر فعالیت ارادی دیگر انســان، هدفی را دنبال می کند و نتیجه فعل و 
جهت دهنده افعال انســان است. کلي ترین تقسیم  بندي در زمینه اهداف، تقسیم براساس 
ترتّب طولي اهداف است، که به دو دسته اهداف غایي و واسطی تقسیم  مي شود. هدف 
غایي یا نهایي، نقطه اصلي و مطلوب بالذات در زندگي و به عبارت دیگر، واالترین و 
باالترین ارزش مطلوب در همه فعالیت ها است. در قرآن کریم هدف غایی تربیت »خود 
خداوند« و هدف بعثت رســوالن و نازل شدن کتب آسمانی »معرفت خداوند« است. 
خداوند کمال مطلق و جمیل علی االطالق است. کعبه آمال همه موجودات و غایت همه 
سلسله کائنات است. غایت تربیت، حرکت در صراط مستقیم و انتهای این صراط مستقیم 
»اهلل« اســت. دســته دوم از اهداف، اهداف واسطي است که در طریق وصول به هدف 
غایي قرار دارد که در این مقاله تمرکز اصلي بر این نوع اهداف)اهداف واسطي( است.
اهداف تربیت عقالني در واقع همان گزاره هاي تجویزي هســتند که جهت اصول 
را مشــخص مي نمایند. مقصــود از اصول قواعد، دســتورالعمل ها، بایدها و نبایدهای 
برگرفته از آیات قرآنی پیرامون معرفت است، که جهت دهنده نگرش های یک مسلمان 
به تربیت عقلی برای دستیابی به حیات دنیوی و اخروی است. این اصول از گزاره های 
تجویزی)اهداف( و گزاره های توصیفِی برگرفته از آیات قرآنی پیرامون معرفت شناسی، 
استنتاج و برای دستیابی به این اصول، اغلب از »استنتاج پیش رونده« استفاده شده است. 
الزم به ذکر است که اصول استخراج شده متعددند که در این مقاله به برخي از آن اصول 

در جدول 6 اشاره شده است.
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 جدول 6.  اهداف و اصول تربیت عقالنی بر مبنای بنیان های معرفت شناختی قرآن کریم

اصول تربیتیگزاره تجویزی)اهداف(گزاره توصیفی
 استنتاج شده

قــرآن همه را به فراگیری علوم دعوت 
بقره:  انعــام:50،  )انفال:41،  می نماید 
170، زمر:9، یونس:101 ، اعراف:185، 

بقره:4 4، شمس: 7-8(. 

باید به معرفت شناسی صحیح دست 
یابید )بقره : 118،زمر : 9،دخان :7، 

محمد: 17، زمر : 18، 
انعام: 16 و یونس: 36(. 

دستیابی به بصیرت

خداونــد بــه طــور مســتمر آیــات 
آفاقی و انفســی اش را به بشــر نشان 

می دهد)فصلت: 53، غاشیه:17؛ 
اعراف: 179؛ 

باید در حاالت اقوام و موجودات دیگر 
و خود مطالعــه نمایید)عنکبوت20، 

انبیا: 55-53 ؛ زخرف: 22-23(

اندیشه ورزی

تقوا سرچشمة آگاهی است
)انفال: 29(.

باید به خودسازی خود بپردازید
)زمر : 9، انفال : 29(.

تالزم معرفت و تقوا 

درک اســرار هســتی ویــژه عالمان 
است)روم :22 ؛ عنکبوت: 43، 

رعد: 19،یونــس: 101 ؛ اعراف: 185، 
انبیا : 55-53 ؛ زخرف: 22-23(. 

باید قــدر و ارزش مقــام عالِمان را 
بدانید )زمر : 9، بقره :170(.

حفظ منزلت عالم

ســیر در زمیــن و عبرت گیــری از 
گذشتگان الزم و مفید است )انعام :11؛ 
عنکبوت: 20 ؛ حــج: 46 ؛ آل عمران: 

137 ؛ نازعات :26 ؛ 
روم : 43 -42؛ نمل: 69(.

 باید در زمین سیر کنید تا دل هایتان 
بیدار شود )حج: 46(.

عبرت آموزی

علوم اخروی بر اولوااللباب مکشــوف 
مي شود)بقره: 282(.

باید با قدرت تقوا قادر باشید حق را از 
باطل تمیز دهید )انفال: 29(.

زهد

بررســی عواقب و نتایج کار یا چیزی 
است )محمد: 24(.

در عاقبــت امــور خود بیندیشــید 
)اعراف: 173- 172، روم : 42-43(.

تدبر

تذکر، تفکر در امــور برای پیدا کردن 
نتیجه  ای است که قباًل مجهول یا مورد 

غفلت بوده است
)اعراف: 201، رعد: 19(.

از اعتقادات و اعمال غیرعلمی پیروی 
نکنید )اسراء : 36، بقره : 44(.

تذّکر 
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اصول تربیتیگزاره تجویزی)اهداف(گزاره توصیفی
 استنتاج شده

حقیقت جویان دارای هدایت ظاهر و 
باطن هستند )زمر: 18(.

باید روحیــه تحقیــق و کنجکاوی 
داشته باشید)اسرا: 36، جاثیه : 32، 

لقمان : 25(. 

تقویت روحیه 
حقیقت جویی

علم یقینــی به آخرت بــا عمل برای 
آخرت بدست می  آید )بقره : 4(

بایــد علم نافع و عمل صالح کســب 
کنید)انفال : 24، بقره : 44(

 تالزم علم و عمل

دســتیابی به حکمت: قضایای حقه ای 
کــه مطابق بــا واقع باشــند، حکمت 

هستند )بقره: 269(. 

باید در دین تفقه نمایید)توبه : 122،  
غاشیه: 17 ؛ عبس: 24 ؛ طارق: 5(.

حکمت آموزی

داده های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که: 

 اصل دســتیابی به بصیرت:. این اصل حاکی از این است که بدون شک بینش و 
آگاهی، در مورد کارهایی که انسان انجام می دهد، حائز اهمیت است و در صورت 
نبود بصیرت کافی، آدمی از صراط مســتقیم خارج شــده چون روشن بینی و درک 

درست از شرایط ندارد)طباطبایی، 1374، ترجمه موسوی همدانی، ج18: 330(.

اصل اندیشــه ورزي: تفکر و تعقل به معنای اندیشیدن، فرایندی است که در آن 
یادگیری های گذشته و حال دست کاری، ســاماندهی، هدفمند و جهت دار تنظیم 
می گردد. در اینجا منظور از تفکر و تعقل، اندیشــه ورزی هدفمند و هدایت شــده 
اســت که به نتیجه منطقی و مطلوب منتهی می شود)احســانی،1393: 128(. فکر، 
تالش و پویشی است که به هنگام مواجهه انسان با معّماها در وی جریان می گیرد. 
آدمیان همه درگیر اندیشه ورزی اند، همه متفّکرند و اگر گاه قومی به سبب نداشتن 
تفّکر مورد نکوهش قرار گرفته اند، فی الواقع نه به ســبب نداشــتن تفّکر، بلکه به 

ُروا في  أَنُْفِسهِْم...«)روم:8(. علت»نداشتن تفّکری معیّن است« »أَ َو لَْم یَتََفکَّ

اصل تالزم معرفت و تقوا: تقوا حالت روحی و معنوی است که روح را نیرومند 
و شاداب می کند و به آن مصونیت می بخشــد. طباطبایی)1374، ترجمه موسوی 

 )ادامه( جدول 6. اهداف و اصول تربیت عقالنی بر مبنای بنیان های معرفت شناختی قرآن کریم
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همدانی، ج9: 71( در خصوص آیه 29 سوره انفال یادآور شده است که: فرقان به 
معنای چیزی اســت که میان دو چیز فرق می گذارد، تقوا فرقان میان حق و باطل 

است که در عرصة معرفت آموزی تاثیر تربیتی خواهد داشت. 

اصل حفظ منزلت عالم: معرفی اندیشــمندان، علما، تجلیل از آن ها و سوق دادن 
مردم به خط حق بسیار حائز اهمیت است. برای این که اصل منزلت عالِم در عرصه 
معرفت آموزی مؤثر واقع شود، پیش نیازهایي الزم است که عبارتند از: ایمان، اخالق 
حسنه، انصاف، قدرشناسی، قدرت تفکر و تعقل، آینده نگری، شناخت فرهیختگان 

جامعه و میزان اثرگذاری آن ها در رشد و تعالی جامعه و غیره.

اصــل عبرت آموزی: در عرصــه معرفت آمــوزی، اصل عبرت آمــوزي داراي 
پیش نیازهایي اســت که عبارتند از: بصیرت، تعقل، سالمت نفس و ایمان. متربیان 
می توانند با مطالعه سرگذشت گذشتگان و به طور کلی مطالعه تاریخ، داستان ها، سیر 
و سفر و تأمل در شگفتی های طبیعت، خلقت موجودات، همچنین تهیه گزارش و 

سفرنامه، از حوادث و افراد عبرت بگیرند.

اصل زهد: زهد، ترک دنیای مذموم و دل کندن از آن اســت. راه و رســم اولیای 
خدا در تربیت بر زهد استوار است. زهد حقیقی انسان را از درون و بیرون اصالح 
می کنــد. علم حقیقی، حکمت، بصیرت و هدایت در دلی ظهور می کند که به زهد 
آراسته شده باشد)دلشادتهرانی، 1385: 188-180(. فردی که بتواند بین خیر و شر 
تمیز قائل شود و در زندگی امور اعتباری را از امور اَصالی بازشناسد، قطعاً از نظر 

عقلی رشد یافته است.

اصل تدبر: »تدبّر« به معنای نظر در عواقب امور و عاقبت اندیشی است)دلشادتهرانی، 
1385 :211(. براساس دیدگاه اسالم آدمیان باید اهل تدبّر باشند. افرادی که از نظر 
عقلی رشد یافته اند، از هرگونه سطحی نگری، پیش داوری های سطحی و ظاهری به 

دور بوده و با ژرف اندیشی و تعمق به واقعیت ها می نگرند.

اصل تذّکر: برای رهایی از نسیان و عواقب آن باید از اصل تذکر بهره گیری نمود. 
تذکر یعنی یادآوری و غفلت زدایی. خداوند متعال همه علوم را به حضرت آدم بنابر 
آیه 31 ســوره بقره داده بود اما چون اصل تذکر را رعایت نکرد، از بهشت خارج 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

24

 ë سال دوم
 ë 2شمارة
ë 3 :شمارة پیاپی
ë 1396 تابستان

شد. انذارپذیری از نشانه های بیدار دلی و بصیرت است. 

اصل تقویت روحیه حقیقت جویی: انســان با داشــتن فطرت حق جو و خداجو 
بایــد از دو راه حــق و باطل، یکــی را انتخاب نماید و این نیازمند خودســازی، 
تمرین، ممارست و ریاضت است تا در مقابل تمایالت و کشش ها به تعادل برسد. 
اینجاســت که عقل در وجود انسان کمک می کند که آنچه خیر است انتخاب کند 
و آنچــه فطرت توحیدی اش به آن دعوت کــرده را بپذیرد. از این رو برنامه ریزان 
و مجریان تعلیم و تربیت بــرای تربیت عقالنی متربیان باید حس حقیقت جویی، 

کنجکاوی و کاوشگری افراد را تقویت نمایند. 

اصل تالزم علم و عمل: این اصل مبین این حقیقت است که علم و عمل همواره 
باید با هم همراه باشــند. جوادی آملی)1389، ج 4 :135( در ارتباط با آیه44 سوره 
بقره چنین بیان داشــته اند که: محور توبیخ در این آیه، نسیان نفس و عمل نکردن 
خود آمر به معروف است. جوادی آملی)1389، ج 4 : 149-148( از امر به معروِف 
آمِر بي عمل، به »خودفراموشي« تعبیر نموده است. به اعتقاد وي علم باید نافع باشد 
و از علم بي نفع باید به خدا پناه برد. از بارزترین منافع این است که علم نردبان عقل 
شود. در نظام تعلیم و تربیت باید بر این مهم توجه کافی شود و افرادی که تربیت 
می شوند باید به طور کاربردی در ضمن تعلیم و تربیت ارزش این امر مهم را درک 

کنند و نسبت به رعایت این اصل در زندگی شان ملزم شوند.

اصل حکمت آموزی: حکمت عبارت اســت از علم به حقایق اشیاء)نراقی، 1392 
: 77(. طباطبایی)1374،ترجمه موسوی همدانی، ج2 : 608-607( در ارتباط با آیه 
269 ســوره بقره یادآور شده اســت که: کلمه»ایتاء« به معنای عطا کردن است، و 
کلمه»حکمت« به معنای نوعی احکام، اتقان و یا نوعی از امر محکم و متقن است. 
حکمت عبارت اســت از قضایای حقه ای که مطابق با واقع باشد، دهنده حکمت 
خدا است. حکمت، علمی اســت که می توان با آن، هم در حیطة اندیشه و هم در 
حیطة عمل، به حق نایل شد. با رعایت اصل حکمت آموزی در تربیت، عقل شکوفا 
می شود. با گشوده شدن دریچة تفکر، درهای حکمت و راه یابی به حقیقت بر روی 

انسان گشوده می شود. 
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روش های تربيت عقالنی بر مبنای بنيان های معرفت شناختی قرآن کریم
جهت پیاده شدن اصول)بایدها و نبایدها(، به روش های عملی نیاز است، که از آن ها 
به عنوان روش های تربیتی یاد می شــود)باقری،1387: 247(. در این بخش برای هریک 
از اصول به دست آمده در فوق، روش های تربیتی ارائه گردیده است. روش های تربیتی 
با کنار هم نهادن گزاره های تجویزی و اصول تربیت عقالنی استنتاج شده اند. یافته های 

حاصل از این بخش در جدول 7 گزارش شده است .

جدول 7. روش های تربیت عقالنی بر مبنای بنیان های معرفت شناختی قرآن کریم

روش های تربیتیبنیان های تجویزی روشیاصول

پرهیز از سطحی نگریدر زمین سیر کنید تا دل هایتان بیدار شود. )46 حج(دستیابی به بصیرت

با اندیشــه و تفکر بر عالم بنگرید)ق:6؛ غاشــیه: 17 ؛ اندیشه ورزی
عبس: 24 ؛ طارق: 5(.

پرسشگری
تبعیت از اَحسن

مراقبه و محاسبه نفسبه خودسازی خود بپردازید)زمر : 9، انفال : 29(.تالزم معرفت و تقوا

الگویی/ الگوسازیقدر و ارزش مقام عالِمان را بدانید)زمر : 9، بقره:170(.حفظ منزلت عالم

باید در زمین ســیر کنید تا دل هایتان بیدار شود)حج: عبرت آموزی
46، انعام: 11 ؛ عنکبوت:20؛ حج: 46 ؛ آل عمران: 137 

؛ نازعات:26 ؛ روم: 43 -42 ؛ نمل: 69(.

تجربه اندوزی
غفلت زدایی

موعظه

بــا قدرت تقوا باید قادر باشــیم حــق را از باطل تمیز زهد
دهیم)انفال: 29(.

خویشتن بانی
تزکیه نفس

از حق که فطرت ســالم به ســوی آن هدایت می کند، شکوفایی فطرت
پیروی کنید)محمد: 17(.

تبشیر

اشتداد وجودی)شدن(برای کسب علم همت گمارید )زمر : 9، علق: 5-1(.کمال

در عاقبت امور خود بیندیشید)اعراف : 173- 172، روم تدبر
.)42-43 :

آینده نگری

تقویت روحیه 
حقیقت جویی

همگــی باید روحیــه تحقیــق و کنجکاوی داشــته 
باشید)اسرا: 36، لقمان : 25(.

طلب علم

تقویت مسئولیت پذیریعاِمل به علوم نافع باشید)بقره : 44(.تالزم علم و عمل

با بهره گیری از حکمت عاقل متذکر شوید)بقره: 269، حکمت آموزی
انبیا : 64(.

تذّکر
توبه



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

26

 ë سال دوم
 ë 2شمارة
ë 3 :شمارة پیاپی
ë 1396 تابستان

تحلیل داده های حاصل از جدول 7 حاکی از این است که:

در روش پرهیز از ســطحی نگری سعی بر آن است که تلّقی آدمی از امور دگرگون 
شود. ایجاد دگرگونی در تلقی افراد، از جمله لوازم قطعی تغییر رفتار و اعمال آن ها 
اســت. زیرا نوع تلقی و به عبارت دیگر نحوة ارزیابی امور، یکی از مبانی مؤثّر در 
رفتارها و اعمال اســت. نیّت هر فرد در نوع تفکر و ســپس کیفیت افعال وی مؤثر 
بوده، به طوری که هر عمل، حتی صحیح، اگر با نیت درســتی همراه نباشــد، عمِل 
کاملی نبوده بلکه ناقص است. فیلسوف از قضاوت های سطحی خودداری می کند. او 
می خواهد به عمق قضایا پی ببرد و آنچه را که مسلم و و اضح به نظر می رسد مورد 
غور و بررسی قرار دهد)شریعتمداری، 1383: 68-67(. باتوجه به این که فالسفه اهل 
تعقل و اندیشیدن هستند بنابراین نتیجه می گیریم هرکسی به واقع اهل تعقل باشد از 
هرگونه سطحی نگری دوری می گزیند. از آثار روش پرهیز از سطحی نگری می توان 
به باال رفتن صبر و شکرگذاری ، باال رفتن آستانه تحمل افراد، ثبات قدم و شجاعت 
در برابر باطل ،تقواپیشگی، روشن بینی و اقدام به موقع اشاره نمود. مصادیق عملی این 
روش عبارتند از: ترغیب افراد به حقیقت جویی و دوری از کذب و دروغ، تقویت 
فرصت شناسی و وقت شناسی، استفاده از هنرهای نمایشی در انتقال مفاهیم و معانی، 
ایجاد فضای گفتگوی منتقدانه و تبادل آراء، نظرات در کالس و یادگیری علوم نافع.

روش پرسشگری: حاصِل فرایند پرورش قوای عقالنی در متربیان، پرسشگری است. 
در این روش تأکید بر فعال بودن ذهن متربی اســت. روش پرسشگری آثار تربیتی 
خواهد داشــت، به عنوان نمونه: ارتباط بیشتر با خردمندان و خردپروری، پرهیز از 
تقلید کورکورانه؛ ســیر و سفر در زمین و مطالعه تاریخ گذشتگان و عبرت گرفتن 
از آن ها، تمیز حّق از باطل از آثار و پیامدهاي این روش اســت. مصادیق عملی این 
روش این است که: باید در حین تدریس همواره پرسش مطرح شود و یادگیرندگان 
را وادار به مطالعه و فکر کردن درباره موضوعات درسی جدید نمود و ذهن آن ها را 
فعال و آن ها را به تفکر، تعقل و تدبر در امور ترغیب کرد. دانش آموزان را متناسب 
با واحد درسی شــان بــه بازدید اماکن مذهبی و علمی برد تا بــا کمک از ابزارهای 
مختلف معرفتی شــان به طور عینی از تجربیات جدید حاصل از مشاهدات خویش 
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بهره مند شوند. تقویت قدرت استدالل، مهارت بحث و گفتگو و فرآیند گوش دادن 
در فعالیت های جمعی، شــرکت در کنفرانس ها فرصت خوبی برای ترغیب افکار 

دانش آموزان به تعقل است.

روش تبعیت از اَحسن: قرآن کریم در بحث تعلیم و دانش اندوزی از مؤمنان می خواهد 
که جز با بهترین سخن به جدال فرهنگی و علمی با اهل کتاب برنخیزند)عنکبوت: 
46، زمر: 18-17(. از سویی دیگر قرآن کریم بهترین قول را در دعوت به سوی خدا، 
عمل صالح، بیان تسلیم بی چون و چرای انسان در مقابل خدا می داند)فصلت: 33(. از 
جمع این آیات، هم وظیفة اساتید حوزه و دانشگاه که»سخن خوب گفتن« و »خوب 
سخن گفتن« اســت، و هم وظیفة متعّلمان که »پیروی از بهترین سخنان« است، به 
دســت می آید. توفیق معلم ومتعلم  در گرو »عالمانه سخن گفتن و صالحانه عمل 
کردن است«)جوادی آملی، 1393: 171-170(. آثار تربیتی این روش عبارتند از: تکیه 
کردن بر حقایق، پرهیز از قضاوت های نادرســت و سطحی نگری، جامع نگر بودن، 
افزایش دقت در حین انجام امور مختلف. از مصادیق عملی این روش نیز می توان به 
تقویت سعه صدر - تقویت قدرت تحلیل، ایجاد شرایط و بسترسازی ارائه مطالب، 

برای متربیان اشاره نمود.

روش مراقبه و محاسبه نفس: روش مراقبه و محاسبة نفس از مؤثرترین روش های 
تصحیح رفتار و کردار برای حفظ و تداوم عمل صالح اســت. بر طبق روش مراقبه 
نفس، انسان در هر کاری که می خواهد انجام دهد باید مراقب نفس خویش باشد و 
پیوسته به ظاهر و باطن خویش بنگرد تا نافرمانی از حق، از وی سر نزند. محاسبه 
نفس موجب نجات انسان از غفلت های گذشته و اصالح آینده می شود. بر این اساس 
باید در فرایند تعلیم و تربیت و در نظام های آموزشی بر این روش تأکید نمود و به 
متربیان آموخت که همواره مراقبه و محاسبة نفس را سرلوحه کار خویش قرار دهند، 
و خداوند را در هر لحظه شاهد و گواه بر فعل خویش بدانند تا بتوانند به علم نافع 

دست یابند و موفق به انجام اعمال صالح شوند. 

روش الگویی/ الگوسازی: انســان به فطرت خود که عشق به کمال مطلق است، 
الگوطلب و الگوپذیر است. بدین سبب یکی از بهترین روش های تربیت ارائة نمونه 
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و تربیت عملی اســت. تربیت ابتدایی انسان به طور طبیعی با روش الگویی شکل 
می گیرد. الگوهای صالح، پاک و با فضیلت مردم را به صالح، پاکی و آراســتگی به 
فضایل می رسانند و الگوهای فاسد مردم را به فساد می کشانند)دلشادتهرانی، 1385 
: 250-248(. صریح ترین کالم الهی در این باره، آیه 21 ســوره »احزاب« است که 
پیامبر )ص( را به عنوان اسوه حسنه معرفی می نماید. در سوره »ممتحنه« آیات 4-6، 
حضــرت ابراهیم )ع( و پیروانش را الگو و سرمشــقی نیکو برای مؤمنان و طالبان 
لقای پروردگار قــرار مي دهد. مصادیق عملی این روش تربیتی عبارتند از: ترغیب 
یادگیرندگان به همنشینی با علماء ، صالحان، تحقیق در سیره و سلوک آن ها ،تشویق 
متربیان به آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش است . نظام آموزشی با بهره گیری از 
تعالیم کتاب آسمانی قرآن کریم می بایست در معرفی هرچه بهتر و کامل تر الگوهای 
مطلوب در عرصه های مختلف به متربیان بکوشــند و زمینه الگوگیری را برای آنان 

ایجاد نمایند تا از این طریق موجبات رشد و پرورش قوای عقلی را فراهم آورند.

روش تجربه اندوزی: از روش های پرورش تعقل تجربه اندوزی اســت. درآمیختن 
دانش و معلومات با تجارب عملی، یکی از محورهای اساســی است که فیلسوفان 
تعلیــم و تربیت از دیرباز بر آن تأکید کرده انــد. تجربه اندوزی موجب عقل افزایی 
می شود)بهشــتی، 1386 : 227-219(. از جمله راه کارهایی که مؤید اثربخشی این 
روش تربیتی است مي توان از: تجربه آموزی خود دانش آموزان در دروس مختلف، 
بهره گیری از فعالیت های فوق برنامه هدفمند برای کسب تجربه، فراهم کردن امکان 
مواجهه با صاحبان تجربه و فراهم کردن موقعیت هایی برای مشــاهده تجربه های 

گذشتگان نام برد.

روش غفلت زدایی: غفلت، مانع تهذیب و تزکیة نفس است. فراموشی علِت غفلت 
است و »ذکر« یا »یادآوری« آموخته های نظری و عملی و در مرحله ای باالتر یاد خدا 
راه حل خروج از غفلت و کلیه امراض نفســانی است. بنابراین معلمان و اساتید در 
مواجهه با غفلت های متربیان باید از روش غفلت زدایی اســتفاده نمایند. برخی آثار 
تربیتی روش غفلت زدایی عبارتند از :همراه نمودن تربیت معنوی با تربیت عقلی ،آگاه 
کردن به موقع افراد از اشتباهات و خطاهایشان ، آخرت گرایی و توجه به سرای باقی ، 
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ترغیب افراد به اصالح خویشــتن و تقویــت نفس، تقویت ایمان به خداوند متعال 
و رعایــت حدود الهی و عاقبت اندیشــی در امور مختلف . از مصادیق عملی این 
روش  می توان به  فراهم آوردن زمینه های مناسب برای متربیان جهت برقراری ارتباط 
 با خود، خدا، خلقت و دیگران و اصالح و ســاماندهی موقعیت ها توســط متربیان 

اشاره نمود. 

روش موعظه: با توجه به نقش و اهمیت روش تربیتی موعظه، دست اندرکاران امر 
تعلیم و تربیت و به ویژه معلمان و اســاتید باید از این شیوه در جهت رشد، تعالی 
روحی و فکری افراد تحت تعلیم خویش بهره ببرند و به اقتضای شرایط و در زمان 
مناسب آن ها را پند و اندرز نمایند. روش موعظه آثار تربیتی فراوانی خواهد داشت، 
از جمله مي تــوان به: در نظر گرفتن رعایت های تفاوت های فردی از حیث طبایع، 
توانایی ها، روحیات، برانگیختن حس همدلی و ایجاد محبت بین افراد، تأثیر عمیق و 
ماندگار در اذهان افراد، دعوت به خیر و صواب و از بین بردن قســاوت قلب اشاره 
کرد. این روش داراي مصادیق فراواني اســت که بهره گیری از زبان شعر و داستان، 
انتخاب مکان و زمان مناســب، یادآوری نتایج سوء هر عمل، شناخت روحیات و 
شــرایط مختلف افراد، استفاده از زبان نرم و لیِّن و ایجاد حس اعتماد مشترک از آن 

جمله اند. 

روش خویشتن بانی: انسان، به عنوان »خلیفة خدا« و »امانت دار الهی« معرفی شده تا 
قدرداِن نعمت وجودی خویش باشــد و ذخائر عقلی و درونی با ارزشش را هرچه 
بیشتر بارور و شکوفا سازد. انسان در پرتو وحی و عقل، به »خودآگاهی« و »خودیابی« 
می رســد تا در پرتو آن به »خودسازی« دســت یابد و از خویشتن غفلت نورزد و 
دچار خودفراموشــی، خودباختگی و خودخواهی نشــود. برخی آثار تربیتی روش 
خویشــتن بانی عبارتند از: صبر و شکیبایی در زندگی، میانه روی در کارها، قناعت، 
آرامش روح و روان، ایجاد روحیه شکرگزاری، نهادینه شدن شناخت و باورهای دینی 

تقویت اراده افراد.

روش تزکیه نفس: نزدیک ترین و مهم ترین چیز برای انسان، نفس اوست و آدمی قبل 
از تربیت دیگران، باید در پی اصالح خویش باشد. افرادی که از نظر عقلی رشدیافته اند 
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بایــد روش مبارزه و مجاهده با نفــس را بیاموزند تا عقول آن ها بتواند حّق و باطل 
را از یکدیگر بازشناســند. رشد و شکوفایی عقل در گرو مبارزه با نفس اّماره است.
جدا از آثار تربیتی این روش می توان به خودسازی، اصالح و تربیت نفس،مراقبه و 
محاســبه ی نفس، آراستگی نفس به فضایل و پیراسته سازی از رذایل،حصول تقوا 
و پرهیزگاری، اخالص در عمل اشاره کرد. از مصادیق عملی این روش می توان به: 
فراهم آوردن موقعیت های مناسب  محاسبه و خودسازی برای فراگیران در حوزه های 

مختلف تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی اشاره نمود.

روش تبشــیر: این روش نقشی موثر در تربیت و سازندگی شخصیت انسان دارد. 
برای سوق دادن آدمیان به سوی اهداف تربیت باید میان نیکان و بدان، عالم و جاهل 
تفاوت قائل بود و با هرکدام متناسب با مرتبة وجودی  خود رفتار نمود. چرا که در 
غیــر این صورت نظام تربیت مختل و انگیزه نیکی و دانایی زایل می گردد. تبشــیر 
صحیــح، به جــا و به اندازه مردم را به تالش، درســتکاری و تعقل در عاقبت امور 
برمی انگیزاند. تبشیر میل به کمال را در انسان تقویت می کند و انسان فکور و عاقل را 
به انجام کار نیک ترغیب مي نماید. بنابراین باید از این روش در آموزش در سطوح 
مختلف بهره برد و فراگیران را با این روش در مسیر رشد عقالنی هدایت نمود. مربی 
باید استعدادهای فطری متربی را به فعلیت برساند. بشارت و پاداش ، باعث تقویت 
انگیزه و گرایش متربی مي شود. به طور مثال مربي باید برای راستگویی متربی به وی 
جایزه معنوی و حتی مادی بدهد و با متربی برخورد خوشایند داشته باشد. این عمل 

موجبات تکرار و استمرار عمل نیک متربی را فراهم می آورد.

روش اشتداد وجودی)شدن(: متناظر با این روش، متربی باید در هر موقعیت تربیتی 
که در مسیر زندگی قرار می گیرد، در راستای شناخت موقعیت، اصالح و سازماندهی 
آن تالش نماید. متربی دائماً در حال شــدن و اشتداد وجودی خویش است. در این 
وضعیــت فرد در تمامی لحظات و حاالت به دنبال ارتقــای ابعاد وجودی خویش 
می باشــد. برخی آثار تربیتی این روش عبارتند ازحق شناســی، قدرشناسی، جلب 
رضایت خدا و قرب الهی، از بین رفتن منیّت ها در نفس انســان ، عالِِم عابد شــدن، 
عاقل شدن جامعه بشری،  عامِل به علوم شدن  استغفار، انابه  و توبه از جمله مصادیق 
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عملــی این روش تربیتی می توان به: توجه به تفاوت هــای فردی ، برقراری ارتباط 
عاطفی صحیح و سالم بین معلم و شاگرد، امین بودن معلم، بیان فضائل اخالقی در 
قالب داستان و ضرب المثل، بهره گیری از روش های ارزش یابی هایی منعطف ومتنوع، 
فرآهم آوردن زمینه های پرورش عالئق، بهره گیری از ظرفیت های درون مدرســه ، 

خارج از مدرسه و خانواده ها اشاره کرد.

روش آینده نگری: آینده نگری نوعی تدبیر است که هر انسان عاقلی به آن نیاز دارد. 
در نظام هــای تعلیم و تربیت باید هدفمند و مدبرانه عمل نمود و نیازها و انتظارات 
آتی را مد نظر داشــته و با برنامه ریزی معقول، منســجم و منظم تصمیمات الزم را 
اتخاذ نمود. آیه 18 سوره حشر نشان می دهد که برنامه ریزی و آینده نگری از اصول 
ضروری یک زندگی خردمندانه است و رعایت حدود تقوای الهی در مسیر حرکت 
به سوی چنین آینده ای شرط موفقیت است. بنابراین اگر نظام آموزش و پرورش در 
تدوین اهداف و سپس در قالب محتوای دروس و مباحث کالسی، بخشی را به طرح 
این موضوع اختصاص دهد و ابعاد این موضوع را با بیانی مناســب توسط معلمان 
توانمند روشن گرداند، اثرات سازندة تربیتی زیادی در اصالح امور دانش آموزان رخ 
خواهد داد. آثار تربیتی روش آینده نگری عبارتند از: افزایش امید به آینده ای بهتر در 
افراد، کسب مهارت دوراندیشی و تدبیر در امور مختلف، عبرت آموزی، برنامه ریزی 
هدفمند و منســجم برای آینده، جلوگیری از بروز خطاها در فرایند تعلیم و تربیت، 
تالش و کوشــش مستمر و با انگیزة قوی. مصادیق عملی این روش نیز عبارتند از: 
فراهم کردن فرصت پیش بینی، حدس، خیال پردازی، عدم توقف در زمان گذشــته، 
فراهم آوردن موقعیت های تربیتی مناسب و دادن تکالیف و مسئولیت های مختلف به 

متربیان و ارزیابی چگونگی کار با توجه به موضوع. 

روش طلب علم: آموختن علوم و معارف، یکی دیگر از روش های تربیت و تکمیل 
عقل نظری اســت. عقل در آغاز زندگی، موهبتی بالقّوه اســت که آرام آرام از راه 
فراگیری دانش، شــکوفا می شود و به فعلیّت می رسد)بهشتی، 1386 :196(. قرآن با 
ذکر اهمیت مقام علم و عالِم، همه را به طلب علم فراخوانده است. اساساً اگر دستیابی 
به علم به روش طلب کردن باشد، باعث به وجود آمدن این آثار تربیتی خواهد شد، 
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به طور مثال: کسب علم با انگیزه صورت می گیرد، شوق و لذت کشف به کسب علم 
در متربی ایجاد مي شود، صبوری و استقامت برای تحمل موانع در یادگیرنده گسترش 
مي یابد. از مصادیق عملی این روش، می توان از زمینه ســازی در راستای توصیف، 
تحلیل، فراهم نمودن موقعیت های مناسب کسب تجربه براي یادگیرندگان در فرایند 

تربیت، تقویت روحیه تواضع، معاشرت با افرادِ با تقوا نام برد.

روش تقویت مسئولیت پذیری: مسئولیت به معنای تعهد است. در ادبیات تربیت 
اسالمی برای انسان ارتباطات متفاوتی از جمله ارتباط با خود ، خالق، دیگران و طبیعت 
تعریف شــده است از این رو مسئولیت انسان در هر کدام از این ارتباطات متفاوت 
است. ایجاد احساس مسئولیت در فرد نسبت به اعمالش، یکی از روش های تربیت 
عقلی می باشــد. آثار تربیتی روش تقویت مســئولیت پذیری عبارت اند از: استقالل 
فکری و عملی،تقویت حس قدرشناسی، ضرورت برنامه ریزی در کارها، ثبات قدم، 
همکاری و کمک به دیگران. از مصادیق عملی این روش می توان: به تقسیم کار در 
کالس، ایجاد بستری برای انجام کارهای گروهی در سطح کالس و مدرسه، تشکیل 
جلسه اولیاء و مربیان، برگزاری اردو در جهت تقویت مهارت های عملی و تمرین 
مسئولیت پذیری، حفظ مشارکت فعال و روحیه نشاط آور در فضای کالس، فراهم 

آوردن زمینه ای برای فعالیت حرفه ای متربیان نام برد.

روش تذّکر: آثار تربیتی روش تذکر در تربیت عقالنی زمانی حاصل خواهد شد که، 
ذکر زبانی و قلبی با یکدیگر همراه شوند و از نسیان نفس جلوگیری شود. آدمی به 
سبب فرو رفتن در تعلقات دنیوی دچار غفلت از یاد خدا می شود و خود را فراموش 

موجب هالکت خود می شود )حشر: 19(.

روش توبه: توبه درمان بسیاری از بیماری های روحی چون تکبر است. فردی که از 
نظر عقلی رشدیافته است دچار بیماری روحی نمی شود زیرا با به کارگیری روش هایی 
چون توبه همواره نفس خویش را تهذیب نموده و مورد رحمت و مغفرت الهی قرار 
می گیرد. از این رو باید در سیاســت گذاری های آموزشی و روش های تدریس این 
روش برای آموزش به فراگیران گنجانده شود و مدرسین در شرح و تفصیل آن برای 

افراد تحت تربیت خویش بکوشند.
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هدف 16: 

هدف خود فراموشی 

و خدا فراموشی

هدف 8: 
ن از 

ت گرفت
عبر

گذشتگان

هدف 17: 

همراهی علم و عمل

هدف 9:  ضرورت تفکر، تدبر،  تعقل، تفقه 

امور مختلفعاقبت اندیشی در هدف 18: 

 نمــودار 1   . الگوی نظری تربیت عقالنی جهت نظام آموزش و پرورش رســمی و عمومی
 براساس مبانی معرفت شناختی قرآن کریم

نمودار منعکس کننده مدل مفهومی تربیت قرآنی بر مبنای بنیان های معرفت شناختی 
قرآنی است که به طور مفصل این مدل در مقاله به عنوان مبانی، اهداف، اصول و روش 

تربیت عقالنی مورد بررسی عمیق قرار گرفته است.

بحث و نتيجه گيری
هدف کلی تحقیق حاضر تدوین الگوی تربیت عقالنی بر مبنای قرآن کریم، براساس 
بایســته هاي معرفت شناختی اســت که در زمینه احصاء بایســته هاي معرفت شناختي 
از روش »تحلیــل مفهومي« و در زمینه طراحي الگوي مفهومي از روش »اســتنتاجي 
پیش رونده« استفاده شده است. در بخش بایسته هاي معرفت شناختي، امکان شناخت، 
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انواع شــناخت، منابع شناخت و مناط شــناخت در آیات به طور عمیق مورد مطالعه 
قرار گرفت. به دنبال آن الگوي مفهومي در زمینه تربیت عقالني ارائه شد. الزم به ذکر 
است که در باالترین سطح می توان الگو را به انتزاعی ترین ایدة سامان دهنده به جریان 
آموزش و پرورش اطالق کرد. در این حالت الگو را می توان هم سنگ فلسفه تعلیم و 
تربیت دانست زیرا ایدة فلسفی خاصی در باب ماهیت تعلیم و تربیت است به نحوی 
که ســامان دهنده همه افکار و فعالیت هایی بوده که در سطوح پایین جریان دارند. در 
سطح میانی و فروتر می توان الگو را ناظر به طرح های انتزاعی دانست که تنظیم کننده 
یا هدایت کنندة برنامه های آموزشی و درسی برای آموزش و پرورش است که به طور 
مفصل در بدنه مقاله مورد توجه قرار گرفته اســت. لذا الگوی مورد نظر در این مقاله 
ترکیبی از الگو به معنای ســطح اول و سطح میانی است. یعنی از یک طرف به سامان 
دادن افــکار و فعالیت هایی می پردازد که در ســطوح پایین آموزش و پرورش جریان 

دارند و از طرف دیگر، هدایت کننده سیاستگذاری هاو برنامه های آموزشی است.
 ایــن الگوی نظری شــامل اهداف، اصول و روش های تربیت عقالنی براســاس 
معرفت شناســی قرآنی است. هریک از این عناصر مدل از دیگری مشتق شده اند و بر 
هــم مؤثر خواهند بود و امکان ترتیب دادن سلســله مراتب در بین آن ها وجود دارد. 
اهداف گزاره های تجویزی برآمده از بنیان های معرفت شــناختی است و اصول نیز بر 
مبنای همان گزاره های توصیفی و تجویزی و روش ها نیز بر مبنای اصول و اســتنتاج 
شده است. اگر چه عناصر و اجزای مدل)اهداف، اصول و روش های تربیت عقالنی( 
از حیث کاربرد با هم متفاوت هستند و هرکدام رسالت خاصی را در فرایندهای تربیتی 
ایفا می نمایند اما وجود ســنخیت ها و ارتباطات شان نیز غیرقابل انکار است. بر اساس 
این روند  بود که اهداف، اصول و روش هاي تربیت عقالني مشخص شد که هر کدام 
از عناصر این الگو که نمودار آن در مقاله به تصویر کشیده شده است در بدنه به طور 
مفصل مورد بحث قرار گرفته است که جهت جلوگیري از اطاله کالم در این بخش از 

ذکر مجدد آن ها خودداري مي شود.
از این رو بر اساس الگوي طراحي شده پیشنهاد می گردد برنامه درسی تفکر محور 
برای نظام تربیت رســمی و عمومی طراحی گــردد؛ در دوره های ضمن خدمت برای 
معلمان و دانشجو معلمان، عناصر نظام تربیت عقالنی، مصادیق عملی و آثار تربیتی آن 
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تبیین گردد؛ مفاهیم و آثار تربیت عقالنی با ابتنا بر بنیان های معرفت شناختی قرآن کریم 
در قالب شکل و تصویر، داســتان، شعر و فیلم های کمک آموزشی به مقتضای سطح 
رشــد عقلی کودکان به ویژه در دوره اول تربیت توسط صاحب نظران و نویسندگان 
ارائه گردد. عالوه بر این به دلیل تاثیر جدی سایر ارکان تربیت در پرورش بعد عقالنی 
کودکان و نوجوانان؛ پیشنهاد می گردد دوره های تربیتی و آموزشی مناسب با بهره گیری 
از مربیان توانمند جهت ارتقای سطح معرفت و آشنایی با چگونگی به کارگیری اصول 
و روش های حاصل از تحقیق، بــرای خانواده ها برگزار گردد. همچنین به دلیل نقش 
اساسی رســانه ها به ویژه رسانه های دیداری و شــنیداری در چگونگی تربیت افراد، 
پیشــنهاد می گردد با بهره گیری از ظرفیت رســانه در قالب فیلم، نمایش، انیمیشن و 
نشســت های گفتگو محور  اهــداف، اصول و روش های تربیــت عقالنی حاصل از 

یافته های تحقیق برای مخاطبان تبیین گردد. 
مهم ترین محدودیت های این تحقیق، مشــکل یافتن آیات قرآنی مرتبط با موضوع 
اســت،  که علی رغم تالش های فراوان در این زمینه، استفاده از نرم افزارهای موجود 
همچنان احتمال می رود که آیات مرتبط دیگری وجود داشــته  که مدنظر قرار نگرفته 
باشد. محدودیت دیگر درک وفهم دقیق آیات است که احتمال می رود بخشی از آیات 
چندان که شایســته اســت امکان محتوای عمیق آن ها استنباط نشده است  که مطالعه 
احادیــث و روایات را در این زمینه این مشــکل را مرتفع می کند که این مهم در این 
پژوهش ممکن نبوده است و لیکن با توجه به این که محدوده و قلمرو تحقیق حاضر 
بســیار گسترده بود و وقت بســیار اندکی در اختیار محقق بوده، الگوی ارائه شده از 
تربیت عقالنی صرفًا براساس آموزه های تربیتی قرآن، آن هم با مطالعه و تأمل در منابع 

معتبر تفسیری و نظرات مفسران و محققان مشهور بوده است نه کتب معتبر روایی. 
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