عقال� در روش تعلیمی ض
تربیت ن
خ� علیهالسالم
(با محوریت آیات  82-60سورهی کهف)
تعلیم و تربیت با رشد و کامل انسان و زندگی شایستهی او
چکیده رسوکار دارد .به سبب آنکه انسان موجودی با نگرش عقالنی
است ،الزم است که تربیت او نیز بر اساس تفکر و تعقل صورت
پذیرد .بر این اساس ،این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از
سیرهی حرضت خرض ،درصدد پاسخگویی به این پرسش است که روش تعلیمی
حرضت خرض بر مبنای تربیت عقالنی چگونه تبیین میشود .نتایج پژوهش
بیانگر این است که در روش تعلیمی حرضت خرض بر نکات ظریفی تأکید شده
است که میتوان از آن بهعنوان روش مناسبی برای علمآموزی استفاده کرد؛
از جمله اینکه ابتدا در همسفر خود نیازسنجی کرده است و در ادامه ،طرح
موضوع و بیان سؤال را با مثالهای عینی و متعدد به تصویر کشیده و برای
همراه خود ،ارزیابی با رعایت اصل آسانگیری را مطرح کرده و علم و حکمت
را خودش تبیین منوده و سپس از همسفر خود جدا شده است؛ اما در عینحال
به متام سؤاالت او پاسخ گفته و در نهایت ،موضوع کالس را به سایر موارد مشابه
در زندگی تعمیم داده است.
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مقدمه

دین اسالم ،فطری است و متام قوا و نیروهای انسانی را محرتم میشمرد و به روشی صحیح و به دور
از افراط و تفریط ،آنها را پرورش میدهد؛ به همین سبب ،نیروی عقل را با ارزش معرفی و آن را در
راه خیر و نیکی تربیت میکند (حجتی ،1357 ،ص .)57اسالم مکتبی الهی است و تعلیم و تربیت در این
مکتب جنبهی دینی و معنوی و همگانی دارد .تعلیم و تربیت قرآنی ،انسان را از مرزهای طبیعتگرایی
فراتر میبرد و به سوی خداوند میکشاند و عقل و عمل را مالک یافنت حقیقت و ضابطه رستگاری میداند
(رشیعتمداری ،1380 ،ص .)33بدین روی ،پرورش بُعد عقالنی و فکری میتواند انسان را از لغزشگاهها
مصون دارد .بر این اساس ،باید بعد عقالنی را تقویت کرد و با روشهای آن از جمله روش تعلیمی آشنا
شد .تربیت عقالنی به معنای کاربست دستورات عقلی و تعقل در زندگی ،از اهداف مهم تعلیم و تربیت
محسوب میشود .آموخنت یکی از روشهای تربیت و تکمیل عقل نظری است؛ عقلی که همچون گوهری
بالقوه در صدف جان انسان به ودیعه گذاشتهشده است و باید با شیوهها و ابزارهای گوناگون از جمله
علم آموزی تحقق یابد و به کامالت نظری و عملی خود برسد .در این میان ،نهضت تربیتی اسالم در عرصه
تعلیم ،برای انسان ،الگوهایی الیق و متخلق و برخوردار از فضیلت ارائه داده است .اهمیتی که قرآن برای
دانش و یادگیری قائل شده است ،رضورت ارائهی روش و استخراج متدی الهی را برای آموزش به ذهن
آدمی متبادر میسازد؛ زیرا در بیان دین و مکتب قرآن ،واژهی تعلیم ،به نوعی از ابتدای خلقت انسان
مطرح و عنوان شده است (بقره .)32-31 ،برنامه و محتوای آموزشی باید بهگونهای طراحی شود که زمینهی
فعالیت ذهنی و عقالنی را فراهم سازد؛ زیرا عمل انسان پیرو عقل اوست و هرگاه شناخت عقالنی مختل
شود ،مسیر زندگی انسان گرفتار کجی و انحراف خواهد شد؛ بدین روی تربیت دینی باید چهرهی عقالنی
داشته باشد تا انسانهایی تربیت شوند که از روی دانش ،اندیشه و خردورزی بهسوی کامل مطلوب خود،
که هامن قرب الی الله است ،قدم بردارند .از جمله رسگذشتها و داستانهایی که در قرآن کریم بر اساس
تربیت عقالنی مطرحشده است داستان مالقات حرضت خرض و موسی است .در این داستان که در آیات
 82-60سوره مبارکهی کهف بدان اشار ه شده ،حرضت موسی به دستور جربئیل ،به کنار صخرهای میرود تا
با شخصیتی که عاملتر از آن حرضت است ،مالقات کند و از علم او بهره جوید؛ به همین سبب ،این نوشتار
در پی آن است تا با تفحص در سلوک رفتاری یکی از الگوهای الهی ،یعنی حرضت خرض و بهرهمندی از
روش تعلیمی ایشان با رویکرد عقالنی ،یکی از موضوعات مطرح در جامعه بررسی شود تا روشن گردد که
بر اساس روش تعلیمی حرضت خرض چه نوع تربیتی ،عقالنی -الهی است و چگونه میتواند برای انسانها
راهگشا باشد.

پیشینهی پژوهش

جستجوی نگارنده بیانگر آن است که دربارهی داستان مذکور ،آثاری با نگرشهای گوناگون منترش شده
است؛ همچون مقالهی «جستاری در تربیت عقالنی؛ واکاوی دیدگاه قرآن و اندیشه امام خمینی» تألیف
علیرضا فقیهی و نرسین ترکاشوند كه اشارهاي گذرا به مبحث تربيت عقالين در قرآن و تطبيق آن بر انديشه
امام خميني ،رويكرد اصيل نويسندگان بوده است .مقالهی «نکات اختالفی داستان موسی و خرض در
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دیدگاه فریقین» نوشتهی مهیار خانیمقدم و ابراهیم ابراهیمی ،پيشينهی دیگر اين مبحث است كه البته
نويسندگان ،تنها به ذكر نكايت از منظر مفرسان شيعه و س ّني پرداختهان د و رويكرد تعليمي بر پايه عقالنيت،
مدنظر ايشان نبوده است .مقالهی «اسامی حسنای الهی در قرآن کریم و داللتهای تربیتی آن در بعد
عقالنی» از عباسعلی رستمینسب ،مسعود اخالقی و علی حمدالل هزادهگل است كه عنوان مقاله گوياي
تفاوت آن با نوشتار حارض است .گفتني است كه در موارد ذكر شده ،اکرث پژوهشها از نظرگاه حرضت
موسی نوشته شده و کمرت از نگاه حرضت خرض مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهشهایی كه بهصورت
جامع ،روش تعلیمی حرضت خرض را بر اساس تربیت عقالنی ،دستهبندی و تحلیل کنند ،یافت نشد.

الف .مفهومشناسی

جهت روشن شدن مفاهیم کاربردی در این پژوهش ابتدا به بیان واژههای اساسی و دخیل در آن می-
پردازیم:
 .1عقل :در یک تقسیمبندی کلی ،معانی عقل از نظر لغت عرب ،به دو دسته تقسیم میشوند :دستهی
اول شامل «منع»« ،امساک»« ،نهی»« ،حفظ کردن» و «جلوگیری» است .اعراب ،معانی این دسته را «عقل»
مینامند؛ زیرا صاحبش را از انحراف باز میدارد .دست هی دوم شامل معانی «ربط دادن»« ،نسبت دادن»،
«بسنت» است (کرمانی ،1391 ،ص14؛ ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،11ص .)458گفتنی است اصل «عقل» به
معنای بند کردن و بازایستادن است (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج ،2ص .)630اصطالحات دیگری مرتادف با
عقل ،در متون اسالمی ذکرشده است که هر یک از این واژهها ،به سبب تناسب و ارتباط خاصی که با این
کلمه دارد ،در جایگاه واژهی «عقل» بهکار برده شده است؛ از جمله:
واژهی «نهیه» در آيهی «إِ َّن ِىف َذلِ َك الَيَ ٍ
ات ّ ِل ْو ِىل ال ُّن َهى»(طه )54 ،که عقل به سبب جنبه عملیاش و
از آن حیث که انسان را از ارتکاب قبایح بازمیدارد (جوهری1376 ،ق ،ص« ،)1147نهیه» نامیده میشود.
و واژهی «حجر» در آيهی « َه ْل ِىف َذلِ َك ق ََس ٌم ل ِِّذى ِح ْج ٍر» (فجر )5 ،كه عقل ،از آنرو که اطراف نفس را
سنگچین میکند و آن را در دژ استوار خویش محفوظ نگه میدارد (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص،)107
«حجر» نامیده میشود.
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َوات َو ْال ْرض َو ا ْخت َلف الَّيْلِ َو الن َّها ِر الَيَات ّل ْو ِىل
همچنین واژهی «لب» در آيهی «إ َّن ِىف َخلْقِ َّ
اب» (آلعمران)190 ،؛ واژه «لب» یکی از تعابیر بلندی است که در قرآن برابر با عقل بهکار برده شده
ْالَلْ َب ِ
است که به حقیقت ناب و خالص هر شیئی گفته میشود (انیس و همکاران ،1392 ،ص .)1729و واژهی
ُوب يَ ْع ِقلُو َن بهِا» (آلعمران )46 ،كه قلب ،از جمله
«قلب» در آيهی «أَ فَلَ ْم يَ ِس ُريوا ْ ِىف ْالَ ْر ِض فَتَكُو َن ل َه ْم قُل ٌ
واژگاين است که در قرآن ،به معنای «عقل» بهکار رفته است و مراد از آن ،مرکز باطنی ادراکات حضوری
و شهودی و فهم و شعور وجودی انسان است .پس تعبیر قرآن از قلب به معنای مرکز تعقل انسان است
(طریحی ،1375 ،ج ،2ص.)148
َ
ِ
وح م ْن أ ْم ِر َر ّىب» (ارساء )85 ،و درک معنای «عقل» از واژهی
همچنین واژهی «روح» در آيهی «قُلِ ال ُّر ُ
«روح» به سبب رسچشمه و اصل حیات نفوس عالی و سافل است (دانش شهرکی ،1387 ،ص 69و .)73
و واژهی «امر» در آيهی «أَلَ لَ ُه ال ْخل ُْق َو ْالَ ْم ُر» (اعراف )54 ،كه در قرآن کریم در برخی موارد ،واژهی
تربیت عقالنی در روش تعلیمی خضر علیهالسالم (با محوریت آیات  82-60سورهی کهف)
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«امر» را به معنای عامل عقول و ممکنات مجرد بهکار رفته است (مصطفوی ،1360 ،ج ،1ص.)146
و واژهی «قلم» در آيهی «ن َو الْ َقلَمِ َو َما يَ ْسطُ ُرو َن» (القلم1 ،ـ )2و از آن جهت که خداوند علوم و
حقایق را به واسطهی قلم بر لوحهای نفسیِ قضایی و قدری به تصویر میکشد و کلامت الهی و سایر
ممکنات را بهواسطهی عقل خلق میکند (صدراملتالهین1391 ،ق ،ص)217؛ بدین روی ،قرآن کریم از عقل
تکوینی بهعنوان قلم یاد کرده است.
در این پژوهش ،عقل به منزلهی راه و روشی است که با استفاده از آن ،میتوان به درجات متعالی و
هدف غایی قرب الهی دستیافت تا با پیمودن این راه ،سالک قادر به حل مسائل خویش باشد.
 .2تربیت :این واژه بر پرورش دادن استعدادهای انسانی داللت دارد و از ریشهی «ربو» به معنای
زیادت و فزونی و رشد و برآمدن مشتق شده است (ابنمنظور1412 ،ق ،ج ،5ص .)126مشتقات این ریشه
نيز همگي این معنا را دارند؛ ازجمله« :ربو» که نفس عمیق و بلند را میگویند که موجب برآمدن سینه
است؛ «ربا» رشد منو را شامل میشود که افزودن رسمایه از راه غیررشعی را میرساند و بر اساس بیان راغب
«رب» ،در اصل ،به معنای تربیت و پرورش است؛ یعنی ایجاد کردن حالی پس از حالت دیگر در چیزی تا
به حد کامل خود برسد (راغب1412 ،ق ،ص)184؛ بر اين اساس ،تربيت ،پرورش دادن و استعدادهاى درو ِىن
بالق ّوه را به فعلیت رساندن (مطهرى 1389 ،الف ،ص )57و کاربرد آن در اموری هامنند فرزند و زراعت
است كه قابلیت رشد و منو داشته باشد (ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،5ص.)128
 .3تربیت عقالنی :مکاتب تعلیم و تربیت تعاریف متعددی از تربیت عقالنی بیان داشتهاند (مطهری،
1389ب ،ج ،21ص )239که تعریف برگزیدهی آن به معنای مهیا کردن مقدمات برای پرورش قوه عاقله،
جهت رسیدن به قرب الهی است .سعید بهشتی با تکیه بر نهجالبالغه ،تربیت عقالنی را چنین توصیف
میکند« :مجموعه تدابیر و روشهای منظم و سازمانیافته که موجبات رشد و پرورش عقل در دو جنبه
نظری و عملی ،در جهت دستیابی به اهداف کلی «علم و ایامن و عمل» و رسیدن به هدف غایی «قرب
الهی» را مهیا میکند» (بهشتی ،1392 ،ص .)52پس تربیت عقالنی مجموعهای از تدابیر و اعاملی است که
بهطور منظم و سازمانیافته موجبات رشد و پرورش عقل را در دو جنبه نظری و عملی ،آنهم در جهت
دستیابی به هدفهای مطلوب ،فراهم میآورد.
 .4روشهای تربیت عقالنی :روش ،طریقه و شکل اجرایی کار را معین میکند .مراد از روش در این
مورد ،راه و طریقهای است که عمل تربیتی را ،منظم و در نیل به هدف هدایت میکند .روشهای تربیتی
راهکارهایی هستند که با توجه به شناخت مبانی و جهت حصول به هدف و یا اهداف تربیتی مشخص،
شناسایی و بهکار گرفته میشود (رستمینسب ،1388 ،ص .)117بهعبارتدیگر ،روش ،راه و طریقهای است
که میان اصل و هدف ،امتداد دارد و عمل تربیتی را منظم و موصول به هدف میکند (هوشیار،1374 ،
ص .)22روشهای تربیت عقالنی در قرآن کریم متعددند؛ از جمله :تزکیه (فاطر ،)8 ،تعلیم حکمت (مائده،
 ،)31عربتآموزی (آلعمران ،)13 ،استفاده از حواس پنجگانه (بقره 115 ،و 282؛ آلعمران63 ،؛ نور،)41 ،
مقایسه ،تفکر ،تعقل ،سیر و سیاحت (فاطر ،)44 ،پند و یادآوری ،ذکر ،بیان (نساء148 ،؛ مائده ،)7 ،پرسش
و پاسخ (بقره ،)215 ،و تعلیم و علمآموزی (کهف )80-60 ،که در این نوشتار روش علمآموزی بررسی
میشود.
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ب .روش تعلیمی حرضت خرض با رویکرد تربیت عقالنی

عقل و علم اگرچه بر یکدیگر تأثیر دارند؛ اما لزوماً با گسرتش معلومات ،عقل انسان شکوفا منیشود،
بلکه علوم باید در پرتو فطرت الهی قرار گیرد و هدایت شود .علم در صورتی میتواند مفید باشد که
تحت سلطه عقل فطری قرار گیرد« .عقل فطری» توانایی و بینشی است که خدا در وجود انسان قرار داده
است تا بهواسطهی آن هدایت شود (هاشمى خويى1400 ،ق ،ج ،21ص)422؛ لذا روش مؤثر در همهی
امور ،همراهی علم و عقل است و از جمله کسانی که توانست در روش علمآموزی خود ،این دو عنرص را
همگام کند ،حرضت خرض علیهالسالم بود؛ زیرا مبنای روش تعلیمی خود را ،تربیت عقالنی قرار داد .اقسام
روشهای تعلیمی حرضت خرض(ع) در تربیت عقالنی را میتوان در موارد ذیل یافت:

 .1نیازسنجی

نیازسنجی عبارت است از شناسایی نیازها (فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد) و درجهبندی آنها
به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یابد و حذف شود (مشایخ و بازرگان ،1374 ،ص163؛
بابایی ،1378 ،ص .)10نیازسنجی در زمینهی تعلیم و تربیت ،فرآیند جمعآوری و تحلیل اطالعات است که
منجر به شناسایی نیازهای افراد ،گروهها ،مؤسسات ،جامعه میشود (فتحی و اجارگاه ،1388 ،ص)۳۱-۲۵؛
بر این اساس نیازسنجی کاربرد فنونی است که بتوان به کمک آنها اطالعات مناسب را دربارهی نیازها
گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواستههای فرد ،گروه و جامعه دستیافت.
ِ
حرضت خرض نبی که رحمتی از جانب خدا معرفی شدهَ « :ر ْح َم ًة ِّم ْن ِعندنَا» (کهف( )65 ،طربسی،
 ،1372ج ،6ص )746و دارای علم لدنی بودَ « :علَّ ْم َنا ُه ِمن لَّ ُدنَّا ِعل ًْم» (کهف ،)64 ،میدانست که حرضت
موسی(ع) از علم والیت و ارسار غیب آگاه نیست (طربسی ،1377 ،ج ،2ص )373و همراهی با او برای
انسانی که به این مرتبه از علم نرسیده است ،سخت است (جوادی آملی ،1389 ،ج ،6ص)264؛ زیرا این
دو شخصیت تفاوتهایی باهم داشتند؛ از جمله :حرضت موسی(ع) مأمور به ظاهر احکام بود و حرضت
خرض(ع) مأمور به اصالح باطنی؛ این مرد عامل به ابوابی از علوم احاطه داشت که مربوط به ارسار باطن و
عمق حوادث و پدیدهها بوده است ،در حالیکه حرضت موسی(ع) نه مأمور به باطن بود و نه از آن آگاهی
چندانی داشت و در چنین مواردی ،بسیار میشد که چهرهی ظاهر حوادث با آنچه در باطن و درون آنها
بود ،متفاوت باشد و چهبسا ظاهر آن بسیار زننده و یا ابلهانه تلقی میشد ،در حالیکه در باطن ،بسیار
مقدس ،حسابشده و منطقی است (گنابادی1408 ،ق ،ج ،2ص)477؛ از اینرو ،خداوند حرضت خرض(ع) را
بهسوی او فرستاد تا علومی را که او منیدانست ،به او بیاموزد (طربسی ،1372 ،ج ،6ص)753؛ زیرا او علمی
از نزد خدایش داشت که آگاه بر ارسار جهان و رموز حوادث بود (رضایی ،1389 ،ج ،5ص .)419اگرچه
حرضت موسی(ع) از انبیای اولوالعزم و صاحب تورات بود (طباطبایی 1417 ،ق ،ج ،13ص)343؛ چون در
دل او خطور کرده بود که واجد متام علوم است و ممکن بود از این راه ،غروری بر او عارض شود (قمی،
 ،1367ج ،2ص37؛ عیاشی ،1380 ،ج ،2ص)332؛ خداوند خواست به او بفهامند که شخص به هر مرتبهای
از علم و دانش برسد ،باز هم واجد متام علوم نیست «َ ...و فَ ْو َق كُلّ ِذى ِعلْمٍ َعلِيم» (یوسف )76 ،و باید در
مقام باطنی علم ،از رنج مسافرت و تحمل ذلت و فروتنی مضایقه نکند (مجلسی1403 ،ق ،ج ،1ص )177و
تربیت عقالنی در روش تعلیمی خضر علیهالسالم (با محوریت آیات  82-60سورهی کهف)
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در راه دانش و کامل ،باید هر رنجی را به خود بخرد؛ به همین سبب ،موسی(ع) را به سوی خرض(ع) فرستاد.
پس تعليم و تربيت حرضت خرض(ع) ،از جملهی تعليم و تربيت كامل نسبت به اكمل است (میرزا خرسواين،
 ،1390ج ،5ص ،)368به این صورت که حرضت خرض(ع) در برخی جهات ،از موسی عاملتر بود (طربسی،
 ،1372ج ،6ص.)746
حرضت خرض نبی(ع) نیز با فراست ،نیاز حرضت موسی(ع) و میزان توانایی او را در این مسیر سخت درک
کرد؛ لذا طبق آیهی «إِن ََّك لَن ت َْستَ ِطي َع َم ِع َى َص ْربا» (کهف )72 ،که با «إِنَّ» ثقیله و «لَن» که برای نفی ابد
میآورند (جوادی آملی ،1389 ،ج ،7ص148؛ امین اصفهانی ،1361،ج ،8ص )61تأکید کرد و همچنین با نکره
«ص ْربا» که در سیاق نفی افاده عموم میکند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص )342بیان میکند :ای
آوردن َ
موسی تو هرگز استطاعت آن را نداری که بتوانی ارساری را که من مشاهده میکنم ،ببینی و اعرتاضی نکنی!
اين سخن از حرضت خرض(ع) مبنى بر نپرسیدن ،براى اين است كه او مىخواست موىس(ع) را با ارسار واليت،
تربيت و تكميل کند و چگونگى تربيت را بياموزد (گنابادی1408 ،ق ،ج ،2ص .)474نکتهی حائز اهمیت
این است که حرضت خرض(ع) نفرمود که ظرفیت علم و آموخنت تأویل اعامل من را نداری ،بلکه فرمود:
تو طاقت و توانایی پذیرش روش تعلیمی من را نداری؛ «لَن ت َْستَ ِطي َع َم ِع َى َص ْربا» (کهف( )67 ،طباطبایی،
1417ق ،ج ،13ص.)342
(ع)
(ع)
از سخن حرضت خرض بر میآید که بهخوبی ،نیاز حرضت موسی را شناخت (طربسی ،1372 ،ج،6
ص)747؛ از اینرو ،با بیان عدم استطاعت (به علت ندانسنت تأویل و باطن امور) بهعنوان نیاز اصلی حرضت
موسی(ع) برای تعلیم ،فعالیتهای آموزشی خود را متناسب با آن عرضه کرد؛ تا حرضت موسی(ع) بهتناسب
نیاز خود ،دیدهها و تجربیات خویش را با حرضت خرض(ع) تحلیل کند و به شناخت تعالیم جدید راه یابد.

 .2بیان مشکل

سري تعقل ،با احساس وجود مشكىل كه براى انسان اهمیت دارد ،آغاز مىشود .انسان در اين مرحله،
نوعى انگيزهی قوى احساس مىكند كه او را به حل مشكل تشويق مىمنايد تا به هدىف كه براى تحقق آن
تالش مىكند ،دست يابد .اصوالً احساس وجود مشكل ،نخستني مرحله سري تفكّر و تعقل را تشكيل مىدهد
(نجاتی و عرب ،1381 ،ص.)201
بر مبنای روش تعلیمی حرضت خرض(ع) ،در ابتدا ،با بیان مشکل اساسی از عنرص صرب یاد کرد تا حرضت
موسی(ع) در طول دوره تعلیمی کمصربی نکند و با معلم خود همراه شود و آنچه از رشد (پردازش معلومات
در ذهن و نیل به مفاهیم تازه ،با استفاده از ارتباط میان مجهوالت و معلومات) را که خداوند به حرضت
خرض(ع) عنایت کرده است ،دریافت کند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص)342؛ بنابراین« ،لَن ت َْستَ ِطي َع َم ِع َى
َص ْربا» (کهف)67 ،؛ یعنی عدم استطاعت تو به سبب عدم صرب توست؛ زیرا یکی از رشایط نیل به مقام
امامت و آگاهی از ارسار والیت ،داشنت صرب و استقامت است؛ « َو َج َعلْ َنا ِمن ْه ْم أَمئَّ ًة ي ْهدو َن ِبأَ ْم ِرنَا ل ََّم
َص َربوا ْ( »...سجده( )24 ،طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص )266که تو از آن بیبهرهای؛ زیرا صرب بر اموری که با
ظاهر رشع منطبق نیست؛ ولی در باطن دارای مصلحت است ،امری بسیار دشوار است (میبدی ،1371،ج،5
(ع)
ص .)719رشد علمی « ِم َّم ُعلِّ ْم َت ُرشْ ًدا» نیز بدون چنین صربی امکان ندارد .بدین ترتیب ،حرضت خرض
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با بیان مشکل اساسی حرضت موسی(ع) که هامن صرب است ،موافقت خود را بر مبنای رشد علمی او بیان
میکند و اجازهی همراهی را منوط به عدم پرسش قرار داده است.

 .3طرح سؤال

با طرح سؤال ،مسئله در ذهن مخاطب ایجاد میشود و یک حالت عدم تعادل شناختی در او اتفاق
میافتد و تا زمان حل شدن مسئله ادامه مییابد و فرد را وادار میکند تا تعادل نظام ذهنیاش را بازیابد
(سیف ،1388 ،ص .)69این تالش برای بازیابی تعادل ذهنی ،هامن بینش و تفکر است .در واقع ،سؤال،
مواجهه با مسئله را فراهم میکند و حل مسئله ،تفکر منطقی تلقی میشود (رشیعتمداری ،1375 ،ص.)7
حرضت خرض(ع) برای تبیین بیشرت موضوع ،با طرح سؤال ،موضوع را برای حرضت موسی(ع) شفاف
ىل َما لَ ْم ت ُح ْط ِب ِه ُخ ْربا» (کهف)68 ،؛ یعنی انسان چگونه میتواند بر چیزی که
میکندَ « :و كَيْ َف ت َْص ِرب َع َ
بدان علم ندارد ،صرب کند؟ مقصود او این بود که چون از باطن کارهای او بیخرب است ،منیتواند صرب کند؛
نه اینکه بهصورت مطلق حرضت موسی(ع) بیصربی کند؛ زیرا حرضت موسی(ع) بالقوه توانایی صرب کردن
را دارد ،وگرنه چنین مأموریت خطیری به او داده منیشد (طربسی ،1372 ،ج ،6ص .)746گفتنی است که
در طول دوره همراهی ،حرضت خرض(ع) دو بار مشکل را بازگو میکند که در مرتبهی دوم با افزودن کلمه
«ل ََّك» ،هم اعرتاض و هم تأکید میکند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص)346؛ تا موسی هدف تعلیم و برنامه
اصلی خویش را بهرت بشناسد «ق ََال أَ لَ ْم أَق ُْل إِن ََّك لَن ت َْستَ ِطي َع َم ِع َى َص ْربا» (کهف« )72 ،ق ََال أَ لَ ْم أَقُل ل ََّك إِن ََّك
لَن ت َْستَ ِطي َع َم ِع َى َص ْربا» (کهف )75 ،و هم انگیزه بیشرتی در او ایجاد شود.

 .4ایجاد موقعیت تصمیمگیری با تعیین مفاد ارزیابی

تصمیمگیری ،شکلی از حل مسئله است و از برخورد با مسئله آغاز میشود (رشیعتمداری،1375 ،
ص .)20بهعالوه ،در تصمیمگیری ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی صورت میگیرد (حیدری دانایی،1388 ،
ص)19؛ بر این اساس ،حرضت خرض(ع) مفاد ارزیابی و منابع امتحان را مطرح میکند و میگوید« :اگر
میخواهی دنبال من بیایی ،باید سکوت محض داشته باشی و از هیچچیز سؤال نکنی تا خود دلیل آن را
بگویم ».بدین ترتیب ،حرضت خرض(ع) با متمرکز کردن امتحان نهایی کالس خویش بر درس صرب ،انتظارات
خود را با رعایت ادب (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص ،)344از حرضت موسی(ع) در طول دوره آموزشی بیان
میکند (عدم سؤال) و پرسش را به نحوی مطرح میکند تا یافنت راهحل و جواب برای حرضت موسی(ع)،
کاری آسان و با ارزش تلقی شود و او را آزاد میگذارد تا اگر رشایط را پذیرفت و تصمیم گرفت؛ «فَ ِإنِ
ات َّ َب ْعتَنىِ » با او همراه شود (طباطبایی1417،ق ،ج ،13ص )344پس حرضت خرض(ع) با مترکز روی موضوعی
خاص و محدود (صرب) و در نهایت ،با ارزیابی دقیق ،توانایی حرضت موسی(ع) را باال میبرد و او را بهطور
مطلق ،از پرسش نهی منیکند ،بلکه نهی (عدم سؤال) خود را ،منوط به پیروی میگذارد و میگوید« :ق ََال
تى أُ ْح ِدثَ ل ََك ِم ْن ُه ِذكْ ًرا» (کهف( )70،طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص.)344
فَ ِإنِ اتَّبَ ْعتَنىِ ف ََل ت َْسلْنىِ َعن َ
ىش ٍء َح َّ

 .5مصورسازی با طرح مثال عینی و متعدد
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انسان در رويارويى با مشكالت گوناگون زندگى و تالش براى حل و غلبه بر آنها ،از طریق مثال به
فراگريى مىپردازد؛ و چگونگى برخورد با مسائل جديد و راهحلهای مشكالىت را كه عمالً در زندگى با
آنها مواجه مىشود ،مىآموزد (نجاتی و عرب ،1381 ،ص .)233پس مثال ،فنی مهم در فرآیند تعلیم است
(شعبانی ،1385 ،ص )233با کاوش در مثالهای حرضت خرض(ع) میتوان دریافت که این معلم الهی ،با
استفاده از مثالهای عینی ،آموزشهای رسمی را بهصورت ملموس و در عینحال برصی آغاز کرد.
انسان برای رشد و رسیدن به هدف غایی باید وارد بطن اجتامع شود و در پرتو تجربهی عملی ،رشد
یابد (داور پناه ،1375 ،ج ،3ص .)406در حقیقت ،موسی(ع) میدانست در مسیر قرب الهی ریاضتهایی
همچون چلهنشینی و شبزندهداری و مناز و روزه ،او را متحول میکند که این عبادات جنبه فردی داشت؛
ولی حرضت خرض(ع) ،در این مسیر ،از طریق مثالهای عینی و متعدد به او آموزش میدهد که تنها جنبهی
فردی مالک نیست ،بلکه رشد عملی در اجتامع تحقق پیدا میکند.
حرضت خرض(ع) در روش تعلیمی خود ،از سه مثال عینی استفاده میکند :اولین آنها این بود که حرضت
(ع)
تى إِذَا َركِ َبا ِىف
موسی را سوار بر کشتی میکند تا از نزدیک شاهد سوراخ کردن کشتی باشد« :فَانطَلَقَا َح َّ
الس ِفي َن ِة َخ َرقَ َها ق ََال أَ َخ َرقْت َها لِتُ ْغر َِق أَ ْهلَ َها لَ َق ْد ِجئْ َت شَ ْيا إِ ْم ًرا» (کهف )71 ،و چون موسی بر اساس ظاهر
َّ
کارها قضاوت میکرد؛ از اینرو ،نهایت سوراخ کردن کشتی را غرق شدن مردم میدانست (رضایی،1389 ،
ج ،5ص)427؛ در مثال دوم در سفری که او را به همراه خود میبرد شاهد قتل یک نوجوان میشوند:
تى إِذَا لَ ِقيَا غ َُل ًما فَ َقتَلَ ُه ق ََال أَ قَتَل َْت نَف ًْسا َزكِيَّ َة ِب َغ ْري نَف ٍْس لَّ َق ْد ِجئْ َت شَ يْا نُّ ْك ًرا» (کهف )74 ،که
«فَانطَلَقَا َح َّ
در ظاهر عملی ناپسند بود (رضایی ،1389 ،ج ،5ص)428؛ و در مثال سوم هنگامیکه در سفر ،وارد شهری
تى إِذَا أَتَيَا أَ ْه َل قَ ْريَ ٍة
میشوند ،با وجود بیمهری مردمان آن شهر ،دیواری برای آنان میسازند« :فَانطَلَقَا َح َّ
ْاستَطْ َع َم أَ ْهلَ َها فَأَبَ ْوا ْ أَن يُضَ ِّيفُو ُه َم فَ َو َج َدا ِفي َها ِج َدا ًرا يُرِي ُد أَن يَنق ََّض فَأَقَا َم ُه ق ََال لَ ْو ِشئْ َت لَتَّ َخ ْذتَ َعلَ ْي ِه أَ ْج ًرا»
(کهف)77 ،؛ اما موسی که بر اساس ظواهر امور قضاوت میکرد ،به او اعرتاض میکند که نیکی در برابر
بدی انسانهای فرومایه ،سزاوار نیست (رضایی ،1389 ،ج ،5ص .)430بر این اساس ،استفاده از تصاویر
غنی ،باعث میشود تا موقعیت یا مفهوم مسئله بهرت کشف شود (اکربی و خادمی ،1393 ،ص)8؛ بنابراین،
حرضت خرض(ع) با استفاده از این مثالها ضمن تفهیم سؤال ،به انتقال مفاهیم میپردازد و ذهن او را برای
رسیدن به استنباطی کلی آماده میسازد و ارائهی مثالهای از سوی توسط حرضت خرض(ع) سبب شد که
حرضت موسی(ع) توانایی خود را نسبت به درک مفاهیم القایی باال بربد و هر کدام از مثالها نسبت به نوع
پیشین خود ،دارای مضامین تربیتی و ابعاد معرفتی متفاوت با مثال دیگر بوده است.

 .6ارزیابی در مسیر تعلیم

ارزشیابی ،گام بعدی در روش تعلیمی حرضت خرض بود تا حرضت موسی فراموش نکند که به چه
علتی همراه حرضت خرض(ع) شده است و در عینحال ،انگیزشی جدید و بیشرت در او ایجاد شود« :قال َل
ىش ِء بَ ْع َد َها ف ََل ت َُص ِ
تُ َؤ ِ
ْت ِمن
رسا /ق ََال إِن َسأَلْتُ َك َعن َ
احبْنىِ قَ ْد بَلَغ َ
اخ ْذ ِىن بِ َا ن َِس ُ
يت َو َل تُ ْر ِهقْنىِ ِم ْن أَ ْمرِى ُع ْ
(ع)
(ع)
لَّ ُد ِّىن ُع ْذ ًرا» (کهف 73 ،و  )76و حرضت خرض با برخوردی کریامنه در مقابل سهلانگاری حرضت موسی ،
او را برای ادامهی فرآیند تعلیم ترغیب میکند .پس با ارزیابی موضوع اصلی ،تعلیم فراموش منیشود و

44

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال سوم  ::شماره پیاپی 5

(ع)

(ع)

همچنین ،در صورت غفلت و سهلانگاری ،معلم با برخوردی کریامنه ،متعلم را متوجه ضعف و غفلت
خویش کند و بهگونهای رفتار مناید تا وی عالقهمند شود و در او انگیزه ایجاد کند.

 .7آسانگیری در روش تعلیمی

(ع)
رسا» (کهف،
یکی از روشهای تعلیمی حرضت خرض عدم سختگیری بودَ « :و َل ت ُ ْر ِهقْنىِ ِم ْن أَ ْمرِى ُع ْ
( )73زمخرشی1407 ،ق ،ج ،2ص .)735هامنطور که پیامرب بزرگوار امت میفرمایند« :إ ّن اللَّه تعاىل مل
ميسا» (قشريي نيشابوري1329 ،ق ،ج ،2ص1478؛ پاینده،
يبعثني مع ّنتا و ال متع ّنتا و لكن بعثني معلّام ّ
 ،1382ص)301؛ یعنی خداوند مرا اشکالگیر و اشکالتراش نفرستاده ،بلکه آموزگاری آسانگیر فرستاده
است؛ بنابراین ،حرضت خرض نبی(ع) ،با این هدف و نیز توجه بدین امر که او از جانب خدایی مأمور به
تعلیم شده که معارفش را بر اساس آسانی و مطابق طاقت انسان بیان میدارد (بقره )185 ،و ایشان تنها
در حد جملهای کوتاه به حرضت موسی(ع) تذکر داد« :ق ََال أَ لَ ْم أَقُل ل ََّك إِن ََّك لَن ت َْستَ ِطي َع َم ِع َى َص ْربا» (کهف،
 )75و با یادآوری عهد اولیه ،خطای او را نادیده گرفت و پس از پذیرش اشتباه و عذرخواهی او ،تعلیم را
ادامه داد.

 .8تعلیم حکمت از سوی حرضت خرض(ع)

در خالل روش تعلیمی حرضت خرض(ع) مشاهده میشود که این پیامرب الهی ،در هر سه مثال خویش،
خود مراحل انجام امور را در دست گرفت و حرضت موسی(ع) تنها ناظر و شاهد بر عملکرد و رفتار حرضت
«الس ِفي َن ِة َخ َرقَ َها ق ََال أَ َخ َرقْت َها» (کهف،
خرض(ع) است .چنانچه در مثال اول ،خودش کشتی را سوراخ کردَّ :
 .)71در مثال دوم ،خودش نوجوان را به قتل رسانید« :غ َُل ًما فَ َقتَلَ ُه ق ََال أَ قَتَل َْت» (کهف .)74 ،در مثال سوم،
خودش با کار عملی ،نه با معجزه (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص ،)346دیوار خراب را بازسازی کردِ « :ج َدا ًرا
يُرِي ُد أَن يَنق ََّض فَأَقَا َمهُ» (کهف .)77 ،پس حرضت خرض(ع) در روش خود ،موارد عملی آموزش را خودش به
عهده گرفت.

 .9کنار رفنت جهت رشد بیشرت

زمانی که حرضت خرض(ع) دید مقصود از تعلیم موسی حاصل شد و از مرحلهی «فَأَ َردتُّ » به «فَأَ َر ْدنَا»
و بعد از آن به «فَأَ َرا َد َربُّ َك» رسید (شیخ مفید1424 ،ق ،ج ،1ص)338؛ و برحسب استعداد موسی از آنچه
استحقاق داشت ،چیزی باقی منانده است ،وقت فراق (طربسی ،1372،ج ،6ص )752را اعالم کرد« :ق ََال َهذَا
ِف َر ُاق بَ ْينىِ َو بَ ْي ِن َك» (کهف .)78 ،از نظر برخی مفرسان ،از این جای روایت به بعد ،نظر حرضت موسی(ع)،
بهطور کامل ،بهسوی خدا برگشت و از حرضت خرض(ع) بینیاز شد و به کامل رسید و آنچه را که احتیاج به
تأمل داشت ،آموخت (گنابادی 1408 ،ق ،ج ،2ص.)477

 .10پرسش و پاسخ

خوب پرسیدن هدفمند است و برای رسیدن به هدف نهایی طرح میشود؛ بدین روی ،نیاز به تفکر و
تربیت عقالنی در روش تعلیمی خضر علیهالسالم (با محوریت آیات  82-60سورهی کهف)
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تعقل دارد .سؤال بهجا هم هادی را به پاسخ ترغیب میکند وهم هدایتکننده را به تفکر تشویق میکند
(رستمینسب ،1388 ،ص .)408بر این مبنا ،حرضت خرض(ع) پس از بیان مشکل و ایجاد چالش و شبهه در
ذهن حرضت موسی(ع) ،خود به متام پرسشهای حرضت موسی(ع) پاسخ داد تا هر گونه ابهام و سؤالی را
از ذهن او پاک کند .چنانچه در روش تعلیمی حرضت خرض(ع) پیش از جدایی الزم بود این پیامرب الهی به
تحلیل و بررسی رفتارهای موسی و نیز اعرتاضات او بپردازد .به همین سبب ،با بیان ارسار کارهای خود
که موسی تاب و تحمل آن را نداشت ،به اصالح افکار و فرضیههای موجود در ذهن موسی پرداخت و در
ضمن ،با بیان اهداف و مقاصد اعامل خود ،سؤاالت و شبهات موجود در ذهن حرضت موسی(ع) را پاسخ
داد (رضایی ،1389 ،ج ،3ص)430؛ تا فهم این حوادث ،کلیدی برای پاسخ پرسشهای او در سایر مراحل
زندگی باشد.
(ع)
حرضت خرض ابتدا از مثال کشتی رشوع کرد :در این مثال عینی ،در پشت چهرهی ظاهری و زنندهی
سوراخ کردن کشتی ،هدف و حکمتی وجود داشت که هامن نجات از چنگال پادشاهی ستمگر بود
(طربسی ،1372 ،ج ،6ص753؛ گنابادی1408 ،ق ،ج ،2ص )476و این به لطف الهی اشاره دارد که در بسیاری
از مشکالت زندگی انسان نهفته است .در مثال دوم آن مرد عامل ،اقدام به کشنت نوجوان کرد و حادثهی
ناگواری را که در آینده برای پدر و مادر با ایامن او رخ میداد ،علت آن عمل گرفت (رشیف الهیجی،1373 ،
ج ،2ص .)920این حادثه یا منجر به اذیت و آزار آنان و یا کفر آنان میشد (رضایی ،1389 ،ج ،5ص.)432
در مثال سوم ،نیز حرضت خرض(ع) ،علت تعمیر دیوار را ،نیاکان و اجداد صالح این دو یتیم معرفی کرد
که ارادهی الهی بر آن مقرر شده بود که بخشی از پاداش این اجداد صالح در همین دنیا ،به ایشان داده
شود (جوادی آملی ،1379 ،ج ،7ص .)196پس روش تعلیمی حرضت خرض(ع) چنین است که سؤاالت حرضت
موسی(ع) را بهطور کامل بررسی کند و پاسخ گوید.

 .11جری و تطبیق دادن نکات مفید به سایر موارد زندگی

حرضت خرض(ع) با کمک دالیل ،به نتیجهگیری و تعمیم در سایر موارد مشابه پرداخت تا حرضت
موسی(ع) بتواند با شناخت حاصل از معارف اکتسابی ،آنها را در حل مشکالت مشابه در زندگی تعمیم دهد؛
بهعبارت دیگر ،پس از آنکه حرضت خرض(ع) با کمک مثالهای خود ،ماهیت مسئله را شفاف و تکتک
رفتارهای خویش را تحلیل و واکاوی کرد ،در این مرحله ،به حرضت موسی(ع) فرمود :گرچه تو از علوم
باطنی ،علم والیت و ارسار غیب خرب نداشتی؛ اما میبایست به این امر توجه میکردی که من از جانب
خداوند مأمور تعلیم تو شدهام و آن کارهایی که دیدی انجام دادم ،به اجتهاد و نظر خودم نبود ،بلکه آنها
را به فرمان خدا انجام دادمَ « :و َما فَ َعلْتُ ُه َع ْن أَ ْمرِى» (کهف( )82 ،زمخرشی ،1407 ،ج ،2ص )742و در متامی
حوادث مطیع فرمان الهی بودم و تو نیز در متامی مراحل زندگی ،باید تسلیم اوامر و قضاهای الهی باشی،
هرچند علت بسیاری از آنها را درک نکنی .هامنطور که آن جناب از ماجرای كشتى تسبيب هالكت مردم
و از واقعهی كشنت آن پرس ،قتل بدون جهت و از ماجرای ديوار سازى ،سوءتدبري برداشت کرد؛ در حالیکه
حرضت خرض(ع) برای متام وقایع ،تأویل آورد و عمل خود را که به اراده الهی بود ،توجیه کرد (طباطبایی،
1417ق ،ج ،13ص)349؛ بنابراین ،حرضت خرض(ع) با حل مثالها و اشاره به سبب حقیقی آن وقایع نه آنچه
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حرضت موسی(ع) از ظاهر آن قضایا فهمیده بود ،بهتدریج ،توجه او را از ارادهی خود به ارادهی خداوند
معطوف میکند؛ بدین معنا که در مثال اول ،سوراخ کردن کشتی را به خود نسبت میدهد و در مثال دوم،
قتل غالم و نتیجهی اعامل صالح پدر و مادر او را به خداوند و خود نسبت داده و در نهایت درست کردن
دیوار را تنها به خداوند نسبت میدهد .بدین طریق ،آن بخش از روایدادها را که از نقص خالی نبود ،به
خود نسبت میدهد« :فَأَ َردتُّ أَ ْن أَ ِعيب َها» و آنچه هم نقص است و هم کامل ،انتسابش را هم به خود و
هم به خدا جایز میداند ،با صیغه متکلم مع الغیر بیان میکند« :فَأَ َر ْدنَا أَن يُ ْب ِدلَ ُه َم َرب ُّه َم» ویا «فَخ َِشي َنا»؛
و آنچه مربوط به ربوبیت و تدبیر خدای تعالی بوده و یکرسه کامل است ،به ساحت مقدس خداوند
«صلِ ًحا فَأَ َرا َد َربُّ َك أَن يَ ْبلُغَا أَشُ َّد ُه َم» و بدین ترتیب ،ضمن رعایت ادبی زیبا نسبت به
اختصاص میدهدَ :
(ع)
پروردگار خویش ،توجه حرضت موسی را به خداوند معطوف میدارد (فخر رازی1420 ،ق ،ج ،21ص493؛
شیخ مفید1424 ،ق ،ج ،1ص338؛ جوادی آملی ،1379 ،ج ،7ص.)197
آدمی برای قرار گرفنت در مسیر رشد ،الزم نیست متامی موارد را بر پایهی قوهی عقل ،ادراک کند و یا از
طریق حواس ،آنها را تجربه کند؛ بلکه گاهی الزم است به مبدأ فاعلی برخی قضایا (من ربک) و نیز سبب
فعلی آن (رحمت الهی) توجه کند و خود را به رسوالن الهی بسپارد که خداوند فرستاده است.
خداوند این داستان را برای نبی مکرم اسالم بازگو میکند؛ تا به دنبال آن ،به رسولش بگوید که در امر
رسالت باید صرب داشته باشد (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص)338؛ همچنین ،یادآوری است برای اینکه به
مردم بیاموزد همهی حوادث در دنیا تأویلی دارد و روز قیامت ،روز آشکار شدن این وقایع است.

نتیجهگیری

حاصل بررسیها و تأمالت این پژوهش در قرآن کریم ،گویای آن است که عمل انسان ،پیرو عقل اوست
و هرگاه شناخت عقالنی دچار اختالل شود ،مسیر زندگی انسان گرفتار انحراف و اعوجاج خواهد شد.
بدین روی ،باید تربیت دینی مبتنی بر عقالنیت در دستور کار قرار گیرد تا انسانهایی تربیت شوند که از
روی دانش ،اندیشه و خردورزی به سوی کامل مطلوب خود گام بردارند .به همین منظور ،برای تقویت
قوهی عقالنی و نیل به هدف واالی تربیت ،در این نوشتار روش تعلیمی یکی از معلامن الهی بررسی شد.
وظیفهی معلامن در تعلیم و تربیت اسالمی تنها انتقال دانش نیست ،بلکه باید موقعیت مطلوب یادگیری
را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموخنت را به شاگردان بیاموزند و در مسیر آموزش ،نیاز شاگرد
را تشخیص دهند و سؤالی متناسب با توانایی شاگرد ارائه منایند و در ابتدا ،چگونگی و مفاد ارزیابی
شاگرد را مطرح سازند و آموزش را با مثالهایی عینی و متعدد ادامه دهند و در طول فرآیند یادگیری،
آسان گرفنت را همراه و مالزم علم و حکمت قرار دهند و در نهایت ،سؤاالت شاگرد را بهطور کامل جواب
داده و آموزههای کالس را با مصادیق متعدد مطرح کنند و بر موارد مشابه در زندگی جری و تطبیق دهد،
هامنطور که روش تعلیمی حرضت خرض(ع) چنین بود .پس بهکارگیری روش تعلیمی حرضت خرض(ع) ،ضمن
پرورش قوه عقالنی ،راهربدهای مؤثر در هدایت و سازندگی بهسوی اهداف متعال سعادت و رستگاری
ابدی است .بر این اساس ،بیشرتین مواردی که حرضت خرض(ع) مطرح میکند ،روش علمآموزی است که
مقدمهی تعقل به شامر میرود.
تربیت عقالنی در روش تعلیمی خضر علیهالسالم (با محوریت آیات  82-60سورهی کهف)
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مطالعات معارف اسالمی و علوم تربیتی ،سال ،2شامره 1393 ،2ش.
•امني ،سيده نرصت؛ مخزن العرفان در تفسري قرآن؛ تهران ،نهضت زنان مسلامن1361 ،ش.
•انیس ،ابراهیم و همکاران؛ فرهنگ املعجم الوسیط (عربی -فارسی)؛ ترجمهی محمد بندر ریگی؛ چاپ
چهارم ،قم :انتشارات اسالمی1392 ،ش.
•بابایی ،محمود؛ نیازسنجی اطالعات؛ چاپ سوم ،تهران :چاپار1378 ،ش.
(ع)
•بهشتی ،سعید؛ رشیدی ،شیرین؛ «اصول تربیت عقالنی بر مبنای سخنان امام رضا » ،پژوهش در
مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ،سال  ،21شامره 1392 ،18ش.
•پاينده ،ابوالقاسم؛ نهج الفصاحة (مجموعه كلامت قصار حرضت رسول صلیالله عليه و آله)؛ چاپ
چهارم ،تهران :دنیای دانش1382 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ سیره پیامربان در قرآن؛ چاپ هفتم ،قم :ارسا1379 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ تسنیم؛ چاپ پنجم ،قم ،ارسا1389 :ش.
•جوهرى ،اسامعيلبنحامد؛ الصحاح؛ بريوت :بینا1376 ،ق.
•حجتی ،محمدباقر؛ اسالم و تعلیم و تربیت؛ تهران :دفرت نرش فرهنگ اسالمی1357 ،ش.
•خانیمقدم ،مهیار؛ ابراهیمی ،ابراهیم؛ «نکات اختالفی داستان موسی و خرض در دیدگاه فریقین»؛
مشکات ،شامره 1395 ،133ش.
•دانش شهرکی ،حبیبالله؛ عقل از منظر قرآن و حکمت متعالیه؛ قم :بوستان کتاب1387 ،ش.
•داور پناه ،ابوالفضل؛ انوار العرفان ىف تفسري القرآن؛ تهران :صدر1375 ،ش.
•راغب اصفهاىن ،حسنيبنمحمد؛ املفردات يف غريب القرآن؛ بريوت :دارالعلم1412 ،ق.
•رستمی نسب ،عباسعلی؛ فلسفه تربیتی امئه اطهار؛ کرمان :دانشگاه باهرن1388 ،ش.
•رستمینسب عباسعلی؛ اخالقی ،مسعود؛ حمداللهزادهگل ،علی؛ «اسامی حسنای الهی در قرآن کریم
و داللتهای تربیتی آن در بعد عقالنی»؛ فصلنامه مطالعات فقه تربیتی ،سال  ،2شامره 1394 ،4ش.
•رشيدالدين ميبدى ،احمدبناىبسعد؛ كشف األرسار و عدة األبرار؛ چاپ پنجم ،تهران :امیرکبیر1371 ،ش.
•رضایی ،محمد علی؛ تفسیر مهر قرآن کریم؛ قم :عرص ظهور1389 ،ش.
•زمخرشى ،محمود؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ چاپ سوم ،بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،ق.
•سید رضی ،محمدب ن حسینبن موسی موسوی بغدادی؛ نهجالبالغه؛ قم :هجرت1414 ،ق.
•سیف ،علیاکرب؛ روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)؛ تهران :دوران1388 ،ش.
•رشیعتمداری ،علی؛ تعلیم و تربیت اسالمی؛ تهران :امیرکبیر1380 ،ش.
•ـــــــــــــــــ؛ «تفکر-تفکر انتقادی-تفکر خالق»؛ فصلنامه فرهنگستان علوم ،سال سوم ،شامره ،3
1375ش.
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•رشيف الهيجى ،محمدبنعىل؛ تفسري رشيف الهيجى؛ تهران :دفرت نرش داد1373 ،ش.
•شعبانی ،حسن؛ مهارتهای آموزشی و پرورشی؛ چاپ بیستم ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی1385 ،ش.
•شيخ مفيد ،محمدبنمحمد؛ تفسري القرآن املجيد؛ قم :دفرت تبليغات اسالمى1424 ،ق.
•فتحی ،کورش؛ اجارگاه؛ نیازسنجی آموزشی الگوها و فنون؛ چاپ چهارم ،تهران :آییژ1388 ،ش.
•فقیهی علیرضا؛ ترکاشوند ،نرسین؛ «جستاری در تربیت عقالنی؛ واکاوی دیدگاه قرآن و اندیشه امام
خمینی»؛ معرفت ،سال  ،26شامره 1396 ،236ش.
•صدر املتالهین؛ رشح اصول کافی؛ تهران :مکتبه املحمودیه1391،ق.
•طباطبايى ،سيد محمدحسین؛ امليزان ىف تفسري القرآن؛ چاپ پنجم ،قم :دفرت انتشارات اسالمى جامعهى
مدرسني حوزه علميه قم1417 ،ق.
•طربىس ،فضلبنحسن؛ تفسري جوامع الجامع؛ تهران ،دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم:
1377ش.
•ـــــــــــــــــــــ؛ مجمعالبیان ىف تفسري القرآن؛ چاپ سوم ،تهران :نارصخرسو1372 ،ش.
•طريحى ،فخرالدین؛ مجمع البحرين؛ چاپ سوم ،تهران :کتابفروشی مرتضوى1375 ،ش.
•عياىش ،محمدبنمسعود؛ كتاب التفسري؛ تهران :چاپخانه علميه1380 ،ق.
•فخرالدين ،رازى ابوعبدالله محمدبنعمر؛ مفاتيح الغيب؛ چاپ سوم ،بريوت :دار احياء الرتاث العرىب،
1420ق.
•قمی ،علیبنابراهیم؛ تفسیر قمی؛ به تحقیق سید طیب موسوی جزائری؛ چاپ چهارم ،قم :دار الکتاب،
1367ش.
•قشريي نيشابوري ،مسلمبنالحجاج؛ صحيح مسلم؛ بیجا ،دار إحياء الكتب العربية1329،ق.
•کرمانی ،سعید؛ معنیشناسی عقل در قرآن کریم (با تکیهبر نظریه حوزههای معنایی)؛ تهران :دانشگاه
امام صادق1391 ،ش.
•گنابادى ،سلطان محمد؛ تفسري بيان السعادة ىف مقامات العبادة؛ چاپ دوم ،بريوت :مؤسسه األعلمي
للمطبوعات1408 ،ق.
•مجلىس ،محمد باقربنمحمدتقی؛ ببحار األنوار (ط -بريوت)؛ چاپ دوم ،بريوت :دارالجیل1403 ،ق.
•مشایخ ،فریده؛ بازرگان ،عباس؛ به سوی یادگیری برخط :گذر از تدریس سنتی و راهربدهای ارتباطی
آن ،چاپ دوم ،تهران :آگه1386 ،ش.
•مصطفوى ،حسن؛ التحقيق يف كلامت القرآن الكريم؛ تهران :بنگاه ترجمه و نرش كتاب1360 ،ش.
•مطهرى ،مرتضی؛ تعليم و تربيت در اسالم؛ تهران :صدرا1389 ،الف.
•ـــــــــــــــ؛ مجموعه آثار ،تهران :صدرا1389 ،ب.
•مريزا خرسواىن ،علیرضا؛ تفسري خرسوى؛ تهران :اسالميه1390 ،ق.
•نجاىت ،محمد عثامن؛ عرب ،عباس؛ قرآن و روانشناىس؛ چاپ پنجم ،مشهد :آستان قدس1381 ،ش.
•هاشمى خويى ،مريزا حبیبالله؛ منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة؛ چاپ چهارم ،تهران :مكتبة
تربیت عقالنی در روش تعلیمی خضر علیهالسالم (با محوریت آیات  82-60سورهی کهف)
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اإلسالمية1400 ،ق.
•هوشیار ،محمدباقر؛ اصول آموزشو پرورش؛ تهران :دانشگاه تهران1374 ،ش.
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