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  1392 زمستان)، 99پیاپی ( مچهار ةشمارهم، نوزدهاي اجتماعی اسالمی، سال پژوهش

 

  ∗تعلیم و تربیت مفید و متناسب با نیاز جامعه

  ١مهدي پژوهنده *

  چکیده
تـرین  یـابیم، مهـم  البالغه درمیبراساس آنچه از منابع اسالمی، به خصوص نهج

عت دو چیز است؛ یکی عمران و آبادسازي از تبیین شری :هدف انبیاي الهی
هـاي خفتـه   زمین و دیگري ساختن و پرداختن درونی انسان و برشوراندن عقل

  هاي الزم. به منظور دریافت آگاهی
 تربیـت اشارة کوتاهی که در ایـن نوشـتار بـه اهـداف تعلـیم و      از  پسنویسنده 

نخسـت، از   ارائۀ مطلـب مـی پـردازد. در بخـش    ه اسالمی دارد، در دو بخش ب
راهبردهـایی   تنـد از ریـاد مـی کنـد کـه عبا    مکتب تربیتـی اسـالم   هاي ویژگی 

همچون رویکرد به عقل، تأکید بر کاربردي بـودن و تناسـب دانـش بـا     ی اساس
  نیاز فرد و جامعه. 

ي ابـه سـنت حسـنه    راهبردهـاي یادشـده،  با تکیـه بـر   همچنین، در بخش دوم، 
هاي علمیه، تحت عنوان ل، در حوزهکه هم اکنون در دو شک رهنمون می شود

پژوهـان علـوم   معمول است؛یکی مباحثۀ درس استاد توسط دانـش  مباحثه ةشیو
  شود.دینی، و دیگر، آنچه در حوزة خارج در سطحی باالتر تدریس می

وي سپس با مروري بر مطالب یاد شده، به ارائۀ راهبردهاي اجرایی در رابطه با 
                                                        

  .14/11/1392ـ تاریخ پذیرش:  5/9/1392تاریخ دریافت:  ∗
 pajoohandeh.mahdi@yahoo.com                                          کارشناس ارشد ادبیات فارسی. 1
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تجربی برگرفته از تجـارب دیگـران را یـادآور     پردازد و نکاتروش مزبور می
  شود. می

نوشتۀ حاضر با این فرضیه که شیوة مزبور می تواند پس از تبیین و توجیه کامل 
 ۀدر مایـ در ردیف مترقی ترین نظام هاي آموزشی قرار گیـرد، بحـث خـود را    

ی در قالب توصـیف ، آرشیوي ـ  اياسنادي کتابخانه ةراهبردي و به شیوـ   بنیادي
ایـن   ۀاین روش خـارج از حوصـل  کامل بدیهی است توجیه گیرد؛ لیکن پی می

در حـد ممکـن    در مـورد آن بـه توضـیح   وي  ،یـن حـال  ا باشـد. بـا  میر صتمخ
  دهد. گیري به بحث خود خاتمه میو با یک نتیجه است، پرداخته

مفیـد و  تربیـت اسـالمی، آمـوزش    تعلـیم و  مکتـب تربیتـی،    :گان کلیـدي واژ
  .اي، روش مباحثهآموزش نیازمحورکاربردي، 

  نگاهی به اهداف تعلیم و تربیت ـ  مقدمه
کـه  ـ   تربیتـی  ةهـاي عمـد  ها، با وجود آن که نظاماي رویدادها و کنشنظر به پاره

دار در غـرب و شـرق عهـده   ـ   باشـند انسان از دیرزمان مـی  ةحاصل تجارب ارزند
رسـد کـه بشـریت    ظـر مـی  نه آموزش و پرورش نوع بشر بوده و هسـتند، چنـان بـ   

نتوانسته از خوي تـوحش بـدوي خـارج شـود و هـر چنـد از نظـر رشـد فنـاوري،          
اي نمـوده اسـت، در قالـب مـدرن بـه شـکار و اسـارت        هاي قابل مالحظهپیشرفت

رمز نارسایی ایـن گونـه   پردازد و این همنوعان خود و غارت منابع طبیعی آنان می
  مکاتب است.

بینیم که را می :ب تربیتی و انسان ساز انبیاي الهیدر مقابل این نظام ها مکت
خواهـد او را الیـق باریـافتن بـه     با هـدف دمیـدن روح الهـی در کالبـد انسـان مـی      

  را به او باز ارمغان دهد.  »کرّمنا« ۀملکوت اعالي الهی سازد و تاج برگرفت
ي آنها بـا یکـدیگر از آن رو   ۀآشنایی با اهداف تربیتی مکاتب فلسفی و مقایس

نقادي نسـبت بـه خـط     ۀتواند باعث ایجاد شناخت و آگاهی، و بروز روحیکه می
  مطلوب و مفید است.  ،هاي آموزشی شودریزيها و برنامهمشی

به دو موضوع مهم در رابطه با هـدف   ،»اشباح«در خطبه  7امیرالمؤمنین على
  د:فرمای مى، چنین آوران الهى بعد از او تا خاتم و پیام 7از هبوط آدم

لم یخلهم  رضه بنسله، و لیقیم الحجۀ به على عباده، وأفأهبطه بعد التوبۀ لیعمر «



  

معه
 جا
 نیاز
ب با
تناس
و م

ید 
 مف
یت
 ترب
م و
تعلی

:

]۵[  

مج

 1»حجته 9ن قبضه مما یؤکد علیهم حجۀ ربوبیته ... حتى تمت بنبینا محمدأبعد 
از آن دو هدف، یکى عمران و آبادسازى ؛ )242، 90خطبۀ ، 1351االسالم، (فیض

رونـى (فکـر و روح) انسـان و بـاز کـردن      زمین، و دیگـرى سـاختن و پـرداختن د   
   هاى الزم است.مدارهاى هوشى و فعال کردن ذهن او براى دریافت آگاهی

ه اهـداف مهـم   لـ از جم 7امـام علـی   ه،نخست نهج البالغـ  ۀهمچنین در خطب
  کنــد وهــاي خفتــه اشــاره مــیبــه تقویــت و برشــوراندن عقــل :انبیــاي عظــام

  ). 43، 1395(امام علی، » وللیثیروا لهم دفائن العق«فرماید: می
کنـد و فوایـد و    ، ابتدا مکتب صحیح الهى ـ انسانى را معرفى مـى  7امام على

دارد و با استدالل و برهان، مکتب حـق و درسـت را بـه اثبـات      آثار آن را بیان مى
علوم و فنون و امکانات مـدرن در چهـارچوب    ۀرساند، و سپس انسان را با هم مى

الهـى سـوق   و هـاى اخالقـى انسـانى    طـرف خـدا و ارزش  مکتب کامل اسالم بـه  
گیرد، و علـوم تجربـى را ایمـان اداره     دهد که علم در خدمت بشریت قرار مى مى
آورد علـوم و فنـون و    علـم شـدند، ره   ةکند. وقتى ایمان و اخالق جهت دهنـد  مى

ابزار مدرن، آزادى و استقالل و عدالت جهانى خواهد بود و در راه تکامل انسـان  
  . )136، 1367به کار گرفته خواهد شد (دشتی، 

و جانشـینان آنهـا صـرف     :یابیم که نه تنها کار انبیـا  درمىرویکردها ن ایبا 
تعلیم نیست، بلکه حتى مطلق تربیت هم نیست؛ یعنى نوع کار اصلى آنان تعلـیم و  

ان را به سـمت  انسدر نهایت ضمن کسب سعادت دنیوي، تربیت خاصى است که 
  دهد. میو اصیل آفرینش سوق هدف اصلى 

شود وابسته بودن نتـایج  دیگري که از التفات به این تمایز دستگیرمان می ۀنکت
 فـاوت در ایـن نگـرش، ت   طبعـاً هاي تعلـیم و تربیـت اسـت و    ف غایی نظامابه اهد

هـاى مشـابه بشـرى    بـا نظـام   ،:نظـام تعلـیم و تربیـت انبیـا    اهداف را در اساسى 
  گیریم: یکرد، بحث خود را در دو بخش زیر پی میبا این رویابیم.  درمى
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  بخش اول: راهبردهاي اساسی در تعلیم و تربیت اسالمی 
  رویکرد به عقل . 1

یم و آن سـ رمـی و مهـم  اساسی  ۀنقطدر بررسی فلسفه هاي تعلیم و تربیت به یک 
  مهم است.  ۀتوجه به دو زاوی

فراگیـري  تعلیم و و موانع ها ذهن از آالیش ۀاول زدایش و پیرایش زمین ۀزاوی
  است. از این زاویه در اسالم به نام تزکیه نام برد شده است. 

یـابی  دوم، شناسایی و تقویت قواي نهفته در نهاد انسان و سعی در فعلیت ۀزاوی
لیکن هر  ،انداگر چه هر دو زاویه مورد التفات ،آنهاست. در انسان گرایی اسالمی

و  ،دارد که از اولی در بعد اخالقی تعلیم و تربیـت کدام میدانی براي مانور خاص 
شود. در انسـان از میـان قـوا اهمیـت عقـل از      از دومی در بعد میدانی آن بحث می

  همه بیشتر است و لذا در رأس قرار داده شده است. 
خـداى سـبحان اسـاس    «تـرین امـور اسـت و     عقل، در تفکر دینى، از محـورى 

، 3ج ،1364(طباطبایى، » ده، عقل قرار داده استتمامى آنچه را براى بشر بیان کر
360(  .  

   آموزد: به هشام چنین مى 7امام صادق
عقـل کامـل    ۀخدا براى مردم اسناد محکم و یقینـى را در شـناخت، بـه وسـیل    «

هـا بـراى مـردم یـارى داد و بـه کمـک       بیـان برهـان   ۀساخت و پیامبران را به وسیل
(حرانی، » بلد گردانید  وبى خود واقف و راههاى راهنما مردم را به ساحت رب نشانه

یعنـى عقـل و پیـامبران هـر دو بـه      و ایـن   ؛)14 ،1ج ،1379؛ کلینی، 384ق، 1398
انـد، تـا انسـان را در     موازات یکدیگر در جهت دو هـدف یـاد شـده قـرار گرفتـه     

  ویژه هدف دومى ـ تجهیز کنند.ه رسیدن به آن دو هدف ـ ب
یک  ؛اند عتبار متعلق آن را این گونه تقسیم کردهاندیشمندان اسالمى، عقل به ا

قسمت از کارهاى عقل انسان، درك چیزهایى اسـت کـه وجـود دارد کـه آن را     
نامند. قسمت دیگر درك چیزهایى است که باید انجام شـود و آن   عقل نظرى مى

  .)36، 1367نامند (مطهرى،  را عقل عملى مى
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لـى عقـل در هنگـام آمـوزش و نیـز      نظـرى و عم  ۀمعلم و مربى با احاله بر جنبـ 
بـه آمـوزش امـور نظـرى اکتفـا       کند؛ یعنى صـرفاً  تربیت به هر دو بخش توجه مى

دهـد. او عـالوه بـر     کند، بلکه پرورش عقل عملى را نیز مطمح نظـر قـرار مـى    نمى
اى تربیـت   آموزد و فراگیران را به گونه آموزش علوم و فنون، اخالقیات را نیز مى

  تشخیص امور خیر و شر باشند. هبکند که قادر  مى
  گوید:  در این باره مى ;شهید مطهرى

همان آموزش دادن است. تعلیم عبارت است از یاد دادن. از نظر » علم« ۀمسأل«
انبارى است که یـک سلسـله    ۀتعلیم متعلم فقط فراگیرنده است. مغز متعلم به منزل

ت که هدف این باشد. شود، ولى در آموزش کافى نیس معلومات در آن ریخته مى
شـمارند کـه آموزگـار تنهـا بخواهـد یـک سلسـله         امروز همـه ایـن را نقـص مـى    

ها و... را در مغز مستمع یا متعلم خود بریزد، حافظه را معلومات، اطالعات، فرمول
هدف تعلیم باید باالتر باشد. معلم باید نیروى فکـرى مـتعلم را    انبارى فرض کند.

ابتکـار او را زنـده    ةوى استقالل رهنمون شود. بایـد قـو  پرورش بدهد و او را به س
  ). 3، 1362(مطهري، » کند؛ یعنى در واقع، کار معلم آتشگیره دادن است

  نویسد: در جایى دیگر مى وي
این مسأله که رشد شخصیت فکرى و عقالنى باید در افراد و در جامعـه پیـدا   «

، یـک مطلـب اساسـى اسـت.     تجزیه و تحلیل در مسائل باال بـرود  ةبشود، یعنى قو
را بیـان   گوید، همین مطلـب  استنباط ما این است که اسالم آنچه راجع به عقل مى

  ). 5(همان، » کند مى

  کاربردى بودن . 2
طریـق انتقـال    ۀآموزش از آن روي که محور اساسی تربیت است، معموالً به منزلـ 

  شود. معلومات تلقی می
مراکـز آمـوزش ضـمن خـدمت و     اي، آمـوزش عـالی و   مراکز آموزش حرفه
با هدف تربیت نیروي انسانی مورد نیـاز  باید  به خصوص آموزش مداوم کارکنان
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  گــذاري شــده باشــند. بــراي تحقــق ایــن هــدف بایــد معلومــات و جامعــه هــدف
  هاي الزم به فراگیران منتقل شود. مهارت

ه و... با این رویکرد، مراکز آموزشی پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، متوسط
منحصراً نباید به انتقال معلومات بپردازند، بلکه براساس رسالت آموزش به منظـور  

ایـن   ۀآموختاي طرح ریزي کنند که دانشخود را به گونه ۀتربیت افراد باید برنام
  بگذارد.قدم بعدي  ۀنهادها بتواند به آسانی به مرحل

اجرایـى   ۀکند که زمین ىاى را ایفا م این منظر نقش ایده و امر ذهنى ازآموزش 
عـد معن    رو مى از این .وابسته به عمل دارد رسـانى از یکـدیگر   اگـوییم ایـن دو در ب

و  ،زیرا هر کـدام بـدون دیگـرى فاقـد داللـت و کـاربرد اسـت        ،ناپذیرند جدایى
   :، که از آن جمله استها بسیارندروایات دینى در مورد به کارگیرى دانش

   یثى فرمود:حددر  7بن الحسین امام على
هـاى   آورید و به آموختـه  در انجیل نوشته است علمى را که از آن سر در نمى«

خود  ةکنید مجویید که علم اگر به آن عمل نشود جز کفر به دارند خود عمل نمى
  .)146، 1368(العاملی، » افزاید چیزى نمى

کند کـه   نقل مى 9در این مضمون حدیثى را از پیامبر 7امیرالمؤمنین على
  فرمود:
انـدازد؛ او   عالمان دو کس هستند: یکى عالمى که علـم خـود را بـه کـار مـى     «

  ).(همان» شود کند؛ او نابود مى نجات یابنده است، و دیگرى آن که آن را رها مى
چه بسا دانشمندى که جهل او هالکش کـرد و علـم او بـا او    «همچنین فرمود: 

  ).104حکمت  ،1351، االسالم(فیض» بود و به وى سودى نبخشید
   ید:فرما مىاست که  7امام علىو نیز سخن 

العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلـم یهتـف بالعمـل، فـان اجابـه واالّ      «
علم و عمل پیوندى نزدیـک دارنـد. پـس هـر     ؛ )358حکمت (همان، » ارتحل عنه
زنـد، اگـر پاسـخش را داد     عمل کنـد؛ علـم، عمـل را صـدا مـى      ]باید[که دانست 

  کند. گرنه کوچ مىماند و مى
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زودى  کـاربردى پـرورش نینجامـد، گذشـته از آن کـه بـه       ۀعلمى که به نتیجـ 
) 5/(جمعه» کتاب ۀحمل«یا » علم ۀحمل« قرآن،شود، دارنده آن از دید  فراموش مى

   ند.شو مى یدهنام
   چنین نقل کرده است: 7ابن عبدالبر، از امام على

انـا عـالم آن کـس اسـت کـه دانسـت       علم به آن عمل کنید! که هم ۀاى حمل«
هـایى خواهنـد   زودى گـروه ه سپس عمل کرد و عملش با علمش تطبیق کرد؛ و ب

د، درونشان با نآی کنند، در حالى که از گلوگاه آنان برنمى بود که علم را حمل مى
، 2ج ق،1412البر، (ابن عبد »برونشان در تضاد است و عملشان با علمشان مخالف

  ). 7ص
قابل توجه در این مقام این است که آن چه در آموزش به مفید  ضروري ۀنکت

خصوص تفکر منطقی در ه ب ،کند، پرورش قدرت تفکرواقع شدن آن کمک می
هاست. تفکر منطقی موجب تجدید نظر در تصورات قدیم و اصـالح  مورد گزاره

ت، هاسهر گام تازه در واقع تجدید نظري در دانسته«اساس این بینش، هاست. برآن
نه این که تصوري جدید جایگزین تصور قدیم بشود. کوشش علمی بر اثر انتقـاد  

  شود.به پیشرفت منجر میـ  نه از روي تصادفـ  و تصحیح
بسیاري از مردم از این که فکر خود را به کـار گرفتـه و در تجربیـات تجدیـد     

سیاري از ما پردازند. همچنین بنظر کنند اکراه دارند و به توجیه و دلیل تراشی می
  کنـد اندازنـد... کسـی کـه اقـدام بـه توجیـه مـی       موقع به کـار نمـی  ه فکر خود را ب

خواهد احساس عدم توافق و احساس گناه را با تغییـر طـرح از بـین ببـرد و بـه      می
اش برقرار کند. این گونه عمل کـردن  گذشته ۀزور، توافقی بین امر جدید و تجرب

یـک   ةکه می خواهـد اجـزاي چـوبی و پراکنـد    ماند گانه شخصی میبه رفتار بچه
  .)61، 1371هولفیش، ـ  (اسمیت» اسباب بازي را با زور و فشار با هم جور کند

  نکته 
از آن آن فاقد کاربرد باشد یا در عمر خـود نخواهـد    ةآن گاه که علم براى دارند
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کـه  ه شود شود. بنابراین در آموزش باید توج گیرى نماید، سودمند تلقى نمى بهره
گیرد که به هنگام آمـوزش بتوانـد خـوب کـارکردن آنهـا را در      هایى را فرادانش

عمل بیازماید؛ زیرا در غیر این صورت چیزهایى را خواهـد آموخـت کـه هرگـز     
به سخنى دیگر باید میان دانش  .آمده رهایى بخشند نتوانند او را از مشکالت پیش

زمایشـگاه در آمـوزش ضـرورى    رو، آ و فراگیر سنخیت وجود داشته باشد. از این
تواند به مثابـه میـدان عمـل سـاختگى      رسد. آزمایشگاه در این بحث مى به نظر مى

نظـر را   فرض شود که فراگیرنـده در آن نـوع و چگـونگى کـارایى دانـش مـورد      
  کند. مشاهده حسى مى

   تناسب دانش با نیاز جامعه. 3
ى در بعـد عملـى و تجربـى    یعن ،اگر توازن منطقى بین تئورى و عمل برقرار نباشد

کـارکردى بـه خـود نخواهـد      ۀوجود داشـته باشـد، آن دانـش جنبـ     خأل ،آموزش
  گرفت و مفید نخواهد بود.

گـردد؛ درسـت همـان     تـر مـى   محسـوس  پـس از عمـل آمـوزش، خـأل     معموالً
 کنـد  را لمـس مـى    که شخص یا دستگاه خاصى نیـاز بـه کـارکرد آمـوزش     زمانى

اهد از دانش در جهت تأمین منـافعى بهـره ببـرد، یـا     که بخو (بدون تفاوت بین این
آموز ابتدایى پرسیده شـودکه   مثالً اگر از دانش؛ باالتر ارتقا یابد) ةبخواهد به دور

بین احساس روانى خـود   ۀکنى؟ او براساس رابط را انتخاب مى در آینده چه شغلى
کـه بـه    زمـانى آمـوز   کند، لیکن همان دانش و حرفه یا شغل معینى به آن اشاره مى

را برگزینــد، و همچنــین در ســطح  رســد شــاید نظــر دیگــرى طح متوســطه مــىســ
احساسـى و   ۀاو اکنـون، رابطـ   .طه نظرش فـرق کـرده اسـت   قچرا؟ زیرا ن .دانشگاه

را در  او فعالً عقالنى است، یعنـى هـر نقطـه نظـرى     ۀعاطفى با مشاغل ندارد؛ رابط
   نماید. کاوى مى برد و هدف کادر عقلى خود مى

انتخـاب شـغل بعـد از آمـوزش، چیـزى هماننـد انتخـاب رشـته در تـرم           ۀمسأل
که در حرکـت شـطرنجى    چنان هاست. دقیقاً تحصیلى است، یعنى یک تابع از پایه
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کـه چـاره اندیشـى آن در     گفته شده انتخاب شغل بـه مثابـه حرکـت بعـدى اسـت     
  داد:ار قرتوجه را مورد  ضوعمواین دو بنابراین باید  حرکت فعلى است.

ه از پنـدار شـخص بـه میـزان شایسـتگى آن      کـ  ،عالقه و ارتباط درونـى  ـ  الف
که  استموفقیت انسان نیز، در همان چیزى  کند و طبعاً نسبت به خود، حکایت مى

  پندارد. مى
هاى کارکردى، که از حصول علم  مدى دانش خاص در زمینهامیزان کار ب ـ 

 ۀهـا بـه همـ   دانـش  ۀهمـ  کـه  در شکل خاص عملى، حکایـت دارد. روشـن اسـت   
مندى کنند، بلکه هر کدام به سمت خاص و هدف هاى کارکردى اشاره نمى زمینه
آید مگـر   بنابراین دانش ریاضى به کار مدیریت سازمانى نمى .نگرد مى خود ةشد
که فن مدیریت (مهندسى جامعه) نیز، در کنار علـم پایـه، آمـوزش داده شـده      آن

   باشد.
هـاي کـاربردي تعلـیم و    یابیم التفات بـه نظـام  که می در این رهگذار هشداري

تربیتی است که از دیرزمان در غرب رایج است و همواره مورد تجدید نظر قـرار  
  شود. می »بروزرسانی«گیرد و به اصطالح می

ترین نظام تعلیم و تربیت کنونى چیزى است که بر مبناى عنوان یاد شـده   رایج
آن اصولى  اصلى ۀمای حال تکامل است، لیکن جان قرار گرفته و گرچه پیوسته در
ــه    ــا ب ــن مبن ــر ای ــه ب ــیل اســت ک ــو« ۀوس ــویى«، »روس ــد «، »دی ــرت می » جــرج هرب

 ۀاستوارى یافته است؛ آنچه وجه اشتراك هم» سیدنى ب مارلند«) و 1863ـ1931(
باشد محوریت امـر آمـوزش در سـه     ها و پسندهاى جزئى در این مبنا مى این شیوه

  2.ه استعامل یاد شد
روشن و پرامیدى که همواره در نظام آموزشى مبتنى بر این طرز تفکر به  ۀنقط

ــى ــدگى« ،خــورد چشــم م ــ » ســازى زن فکــرى  ۀاســت (معمــوالً فالســفه ایــن نحل
  ).1380(پژوهنده،  3پراگماتیست یا انسترومنتالیست / ابزارگرا هستند)
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  اي در تعلیم و تربیتمباحثه بخش دوم: رویکرد به روش
راسـخ  ـ   هـر دو ـ   هـایى کـه علـم را در آموزگـار و آموزنـده      تـرین وسـیله  مهماز 
  کند، به بحث کشیدن آن است.  مى

تنهـا   نهـ   وجه کنش متقابل و طرفینى هبـ   کند و کاو ومباحثه به معناى کاوش 
قابـل   ةاز موقعیت تأثیرگذارندمسائل انسانى  ۀدر آموزش علوم و فنون، که در هم

  فکر و ذهن انسانى برخوردار است. هى بر روان وتوج
به دو صورت و اى است که  شده ت پذیرفتهاى یک کلی روش آموزش مباحثه

  در دو زمینه قابلیت اجرا دارد:
ـ مباحثه و کنکاش فراگیران با یکدیگر در تعلیمـات ارائـه شـده از     صورت اول

از روش  سـم قگیـرد. ایـن    ها انجام مىبراى فهم بیشتر درس که صرفاً ،سوى استاد
، در بین ة خارجتا قبل از دوره دینى ایران هاى علمی هم اکنون در حوزهاي مباحثه
   است.ها مرسوم و معمول ان به عنوان مرور و تعمیق آموزشهوپژدانش

گیرى که این روش دارد این است که عـالوه بـر نتـایج کشـفى و     مزیت چشم
که شهد  چنان ؛سازد مند مى قهشهودى، فراگیرندگان را نسبت به دانش، بسیار عال

 .باشد و حالوت آن در کام ذهن انسان، قابل جانشینى هیچ چیزى به جاى آن نمى
انجامـد و چنـان کـه     تنگاتنگ میان فراگیـر و علـم نیـز مـى     ۀاین امر به ایجاد رابط

تخصص امر آمـوزش و پـرورش   دانیم ایجاد چنین پیوندى کمال مطلوب هر م مى
اضافه بر این، سبب تمرین و ورزیدگى براى آینده  .ر نیستسادگى میس است و به
  . شود ها و مباحثات کالن مى در مناظره

میـان اسـتاد و    »رفـت و برگشـتى  « ۀـ فراگیـرى و آمـوزش بـه گونـ     صورت دوم
 مسـأله بـه طـرح یـک    اقـدام  فراگیران؛ بدین صـورت کـه اسـتاد در آغـاز درس،     

ران بـا او تشـریک مسـاعى    گیافریم ـ  کند، آن گاه ـ چه مستقیم و چه غیرمستق  مى
 بحـث و  فحـص یـک تـیم تحقیقـاتى بـه      ثلهمه با هم م در واقع .نمایندمیفکرى 

   پردازند. مى
در رابطه با  ،اياهللا العظمی خامنهحضرت آیت ،رهبر معظم انقالب اسالمی

   :فرماینداین روش در حوزه می ۀسابق
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اندیشىِ علمـى بـوده و هنـوز کـه     ما، همیشه مرکز و مهد آزاد ۀهاى علمی حوزه
هـاى درسـىِ غیـر     کنیم و نظیرش را نـداریم در حـوزه  ما افتخار می هنوز است،

پاى درس به استاد اشکال کند، پرخاش کنـد و اسـتاد    علمیه، که شاگرد ةحوز
کند، هیچ نکند. طلبه آزادانه اشکال می از او استشمام دشمنى و غرض و مرض

بـرد و ناراحـت   از این رنـج نمـی   ند. استاد هم مطلقاًکاستاد را هم نمی ۀمالحظ
  ). 1386اي، (خامنه ۴شودنمی

تکـاملى   ۀرسد که ایـن شـیوه فقـط در مرحلـ     اگر چه در ابتدا چنین به نظر مى
در مـورد  » پـائولوفرر « اًا و عملـى اسـت، لـیکن چنـان کـه اخیـر      آموزش قابل اجر

تـرى  موفـق  ةاسـت، شـیو   سـواد آزمـایش کـرده    آموزش ابتدایى و بزرگساالن بى
  کالسیک است. هاى نسبت به شیوه

نیـز   (Functional Education) »آموزش مفید یـا کـاربردى  «این شیوه که به 
هم اکنون طرفدارانى  5سقراطى معروف بود ةشهرت یافته است و در قدیم به شیو

  دارد.
ث بحـ  ةکننـد  اى، استاد فقط یک راهنما و کنترل در این بخش از روش مباحثه

غیرمستقیم بـه   لقانتکوشد ضمن ا هاى آموزشى خود مى است که با کمک تجربه
ح و فراگیران از بروز خطاى فکر در طریق کاوش جلوگیرى نمـوده، روش صـحی  

زیـرا  چنان که در برابر او احساس حقارت نماینـد  آنا نه مفید را به آنان بیاموزد، ام
د احساسى است کـه یـک یـار    که احساس هر کدام از فراگیران نسبت به وى مانن

ضمن آن که فرد موقعیت که عنى بدین مدر تیم فوتبال نسبت به مربى خود دارد؛ 
نمایـد خـود را در    دقیق درك مىبه برترى و ورزیدگى و مهارت و استادى او را 

بیند که موظف اسـت بـا بـذل تمـامى تـوان       عنوان یک یار مىه ر بپ ۀیک مجموع
   تیم یارى رساند. فکرى خود او را در پیروزى

 ؛کمابیش رایج و مرسـوم اسـت   ،هاى علوم دینى این شیوه هم اکنون در حوزه
ع و ها خارج از متن و متکى بـر تتبـ  درس درس خارج که عموماً ةویژه در حوز به

   هاى اجتهادى است. یافته
هـا و  هاى مزبـور گـاه ممکـن اسـت یـک جلسـه یـا بیشـتر بـه بحـث           در حوزه

هـا  از سوى فراگیران بگذرد و استاد خبره نیز از این موقعیت ایرادهاى مطرح شده
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در رابطه بـا   ،رهبر معظم انقالب اسالمی ساسر این ابو  برد بیشترین استفاده را مى
هاي این شیوه«اند؛ هر چند که حفظ و تأکید بیشتر بر رویکرد به آن توصیه نموده

یـز قـرار گرفتـه اسـت و     ن نبه تدریج مورد توجه جها(چنان که اشاره شد) سنتی، 
ین حرکت قطعاً ها باشند، انوان تحول، به دنبال تضعیف این شیوهه عاگر کسانی ب

اشـکال  ، اسـتاد  ۀانتخـاب آزادانـ   ةشـیو . غیرقابل قبـول اسـت  ن ارتجاعی و نتایج آ
، مباحثـه ، کـردن، مطالعـه و پرهیـز از حفـظ صـرف مطالـب      ر فک، گرفتن به استاد
هاي صحیح متقابل استاد و شاگرد از جمله روشق یت حقوو رعا، احترام به استاد

هاست کـه رهبـر انقـالب اسـالمی بـراي      و سنتی رایج در نظام تعلیم و تعلم حوزه
  . )1389اي، (خامنه 6»کردندد ها بر تقویت آنها تأکیایجاد تحول در حوزه

ة اي هـم اکنـون در دور  قسـم از روش آمـوزش مباحثـه    چنان که دانستیم ایـن 
هـاى علمـى    در حوزهو  هاي علمیه شناخته شده و معمول استج سطح حوزهخار

آیـد ـ    آکادمیک ما، گر چه در تئورى نظام آموزشى این شیوه منتفى به نظـر نمـى  
لـیکن  ـ د  کنـ  دانشجویان آن را تأیید مـى  ۀهاى علمى به وسیلزیرا وجود کنفرانس

با ایـن حـال    ت ندارد.عمالً رواج و رسمی يدکترارشد و  کارشناسى ةجز در دور
آن، بــا متــدهاي مناســب و  ۀغــرض از طــرح آن در ایــن نوشــتار، تعمــیم و توســع

متناسب سن فراگیران، در تمام مقاطح تحصیلی در قالـب نظـام رسـمی آموزشـی     
  است.

  اي راهبردهاي اجرایی روش مباحثه
رح رسیم که در قالب ط به دستامدهایى عملى مى با مرورى بر آنچه گذشت، طبعاً

یابد. مبناى  آزمایش و تجربه را مى ۀاستعداد قرار گرفتن در بوت ،اجرایى آموزشى
و نیـز  گیرانه از دستگاه آموزش خارج حوزه است در واقع برداشتی وام حرطن ای

توفیقاتى که در خارج، از اجراى طرح آموزش تـابعى دریافـت گردیـده     ۀمالحظ
ثرترى هدایت ؤکارها و راهبردهاى مهآن ما را به را یآزمایشاجراي  ماًمسل .است

   خواهد کرد.
هـاى خاصـى مـورد عنایـت قـرار       هـا و زاویـه  در این روش آموزشـى ویژگـی  
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  گیرند که عبارتند از: مى
بـا   ناپذیرى وجود نـدارد، در کـل   جتناب. متن آموزشى ثبت شده و قالبى و ا1

ــاب آزاد«ســبک  ــا دری  (OpenBook) »کت ــتاد ب ــیکن اس ــت همخــوانى دارد، ل اف
شناختى رشد و پرورشى خود و پس  شناختى اجتماعى و ذوق روان اطالعات روان

شناسـى منبـع    اى هماننـد کتـاب   اى با فراگیران، سیاهه از برگزارى جلسات مفاهمه
نمایـد و در   تهیه نموده، در صورت نیاز، از مطالب مرتبط، رونوشت یـا کپـى مـى   

و نمـوده، بـر   ج و کند که جست ه مىدهد و به آنان توصی اختیار فراگیران قرار مى
   آن بیفزایند.

. استاد باید خود داراى مطالعات عمومى گسترده بوده، در مـورد ایـن روش   2
روى،  از ایـن  .ها و مراحل اجرایى آن آشنا باشدتوجیه کامل باشد و به تمام بخش

ل توجیهى براى معلم برگزار گـردد تـا در تمـام مراحـ     ةنماید قبالً دور ایجاب مى
آیـد توضـیح الزم را در اختیـار داشـته باشـد تـا بتوانـد نقـش          براى آنچه پیش مى

   راهنماى علمى بودن خود را درست ایفا نماید.
میان اسـتاد ـ    ۀطلبد که رابط . معلم به فراگیران اعتماد به نفس دهد، و این مى3

اشد؛ یعنى تعاملى ب ۀفراگیر، فراگیر ـ فراگیر در فضایى صمیمى و دوستانه، به گون 
ه بـه آن بسـیار ضـرورت    اى کـه توجـ   قـى اخال ۀعبور اطالعات دوطرفه باشد. نکت

از فراگیـران  » میـان تهـى   ۀمجموعـ «ت ین است که استاد هرگز نباید ذهنییابد ا مى
داشته باشد، بلکه آنان را دانایانى بپندارد که عناصر معرفتى آنان غیرمنتظم اسـت؛  

هـا را کـامالً    یستند؛ یا آنان روش کـارکرد دانسـته  هاى خود ن یا آنان ملتفت دانسته
آنان را باسـوادانى بدانـد کـه     شناسند؛ و اگر فراگیران بزرگساالنى باشند باید نمى
آشنایى «(کتابت و خواندن)؛ و  »اى آشنایى با قراردادهاى نویسه«ز به دو ابزار مجه

گرهـا،   زیـه گرهـا، تج  (کمـک  »گزینـى  مدى سـواد بـه منظـور بهینـه    ابا عناصر کار
این تلقى را داشته باشد و پذیرفتن مصـلحتى   باشند؛ استاد باید واقعاً نیروزاها)، نمى

   آن، تعارف است و کارساز نیست.
ترین آنها نسبت به حال و آینـده  . محتواهاى آموزشى مورد نظر باید مناسب4

سبت بـه  زودى ن باشد؛ یعنى قابل ادراك فعلى و حسى باشد تا بتوانند بهفراگیران 
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ه در د را توجیه نماینـد. حسـن ایـن توجـ    ضرورت یا عدم آن توجیه گردند یا استا
ویـژه اگـر در    به ،ا در یادها جاودانه خواهند شدهاین است که این گونه آموزش

   هاى بعدى را نیز دارا باشند.دست آمده باشند و ویژگی نیازسنجى قبلى به
   هر نکته و موردى همراه باشد.. عمل، آزمایش، تمرین در حین آموزش با 5
انتـاجى مسـأله و    هـا براسـاس روش حـل   ریزى صورت آموزش بحث . طرح6

   تفکر منطقى قرار داشته باشد.
عمـومى   ةگو و محاوره، پرسش و پاسخ، مشاور و جمعى، گفت . بحث دسته7

   کالس، وجه تمایز مهمى براى این روش با دیگران است. ۀدر یافتن پاسخ مسأل
   به هشام توصیه نمود: 7ادقامام ص

ها را همچـون  یعنى سخن ؛)96، ص2جق، 1404(مجلسی، » کونوا نقّاد الکالم«
   اف به نقد و عیارسنجى بگذارید.صر

الغیر بودن و پرهیز از متکلم وحده شـدن، اصـلى اسـت کـه در ایـن       متکلم مع
ل روش باید لحاظ گردد. پس همه در کالس، هم عاملند و هم معمـول. ایـن اصـ   

یابـد و   ت مـى تـدریج قـو  ه ا بـ مـ ه اسـت، ا اگر چه در آغاز با داللت کمترى همـرا 
گیرد (در ابتدا شاید یک امر اخالقى صرف باشـد، لـیکن    مندى آن باال مىداللت
  .شود) گیرد و به سمت نهاد عملى نزدیک مى در روش قرار مى بعداً

   کند که: جان دیویى توصیه مى
وحده شدن و لذت بردن از شـنیدن سـخنان    لمبهتر است معلمان به جاى متک«

گو را در کالس ایجاد نمایند. کالس درس باید  و خویش، روش مکالمه و گفت
طور که معلم از شاگردان خـود سـؤال    اى از سؤال و جواب باشد، همان مجموعه

» کند، باید اجازه دهد شاگردان هم متقابالً از او، و یا از یکـدیگر سـؤال کننـد    مى
  .  )615، 1370(آصفی، 

بایـد میـان    شناختى خود معتقد است کـه حتمـاً   ۀدیویى با این بیان و در منظوم
سخن را بهتـرین راه   ۀروحى ایجاد شود و او گفتار و مبادل ۀمعلم و شاگردان رابط

   رسیدن به این هدف دانسته است.
بـا  ه داشته باشد که نسل حاضر اخالقى دیگر را هم توج ۀ. استاد باید این نکت8
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 تمـدن مـادى و   ۀـ جلوترند؛ یعنـى مجموعـ    داشتن یک امتیاز قهرى از او ـ عموماً 
انگیـزى در اختیـار    هوش را به طرز شـگفت  ةرهاى فزایندعنوى با رشد خود متغیم

دارند؛ مثالً وجود خود او براى آنان بهترین شاهد است ـ زیرا او نسبت به پیشینیان  
ادامـه دارد و   ـ و این حرکت رشد و نمودار است  ترى برخور پر ۀخود از مجموع

رشد آن هم به صـورت ضـرب موجـود در خـودش هسـت نـه در مضـرب پایـه؛         
هاى متناسب با نسل بعدى، از  نهایت استفاده را در تولید دانسته بنابراین وى باید بى

بینى نیازهـاى آینـده    ها به پیش نیروهاى هوش نسل حاضر بنماید؛ یعنى از راه داده
  د. دست یاب
تـرین شـرط و ویژگـى    مهـم  ةه به این بند، ما را در مورد اندیشیدن دربـار توج

کنـد؛   هـا یـارى مـى   ها و یـادگیري آموزش کاربردى و مفید، یعنى تداوم آموزش
و » اطلبوا العلم من المهد الـى اللّحـد  «چنان که در فرهنگ غنى اسالم نیز با شـعار  

بینـیم و ایـن در حـالى     صـیه را مـى  ایـن تو » ز گهواره تا گور دانش بجوى« ةآموز
است که متخصصان آموزش و پرورش آمریکایى از حدود بیست سـال پـیش بـه    

   اند: بخشى آن پرداخته الهام
انتظار آن که افراد بتوانند در طول تحصیل اطالعات کافى براى حـل مسـائل   «

ایـد  پذیر نبود... لذا مأموریت اصـلى نظـام آموزشـى، ب    آینده کسب نمایند، امکان
  ).31، 1361(فرخزاد،  »العمر باشد تربیت فراگیران مادام

آموزشى نیز باید  ۀ. چنان که در مورد متن آموزشى گفته شد، در مورد برنام9
گام، چیـزى اسـت    به هاى گام قائل شد؛ زیرا انعطاف در برنامه» نظم آزاد ۀبرنام«به 

 ۀپس چنان که در تجرب یابد؛ که در اثر تغییرات طبیعى، اجتماعى و... ضرورت مى
هـاى روشـى    ها و برنامهاند در هدف مشترك، استاد و فراگیران به تغییرات رسیده

دهند؛ به سخنى دیگـر، آنـان نظمـى را کـه خـود       نیز به حکم مشاوره، انعطاف مى
اند به هر نحو و تا هر مدتى که تشـخیص ضـرورت یابـد بـراى خـود       بدان رسیده
   کنند. ضابطه مى

اسـاس ایـن روش   هدف نهایى در تربیت بر» خود ۀو تربیت به وسیل تعلیم. «10
و پـس از تبـدیل شـدن ایـن     » راگیرعاملیت ف« است. این امر از قوت گرفتن حس
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آیـد،   بودن پدید مى» معمول دیگرى«و قرار گرفتن در جاى » فاعل خود«به  حس
د؛ زیـرا  را بگیـر » مـا «در افـراد جـاى   » مـن فـاعلى  «لیکن این بدان معنى نیست که 
واگـرا =  سـازد (فکـر    هاى دیگران نیازمنـدتر مـى   پیشرفت دانش، انسان را به یافته

   ).گیلفورد
نشاند که همـه چیـز را همگـان دارنـد،      علمى این باور را برمى ۀجز این، توسع

کارهـا،  پس همه چیز را نیز همگان دانند و من، همگان نیستم، و من در کسب راه
جـوى  و  رو، به نتایج جست از این .توانم معرفت یابم مى خودم ةراهبردها به انداز

  7کس را حقیر شمرد. دیگران نیازمندم و در این راه نباید هیچ

  نتیجه گیري 
گیریم که نوع نتیجه دادن هـر نظـام تعلـیم و تربیتـی در     از آنچه گذشت نتیجه می

عـالیم  دلیـل متکـی بـودن بـر ت    ه تی اسالمی بیگرو هدف غائی آن است و نظام ترب
شرط آن کـه  ه اما ب ،تر باشدتواند موفقمی در جهت انسان سازي :انبیاي عظام

  هاي کارامد و مفید نیز برخوردار باشد. عالوه بر دارا بودن محتواي هدفی از شیوه
کوتاه اگـر چـه فرصـتی در اختیـار نبـود تـا بـیش از سـه محـور           ۀدر این نوشت
به عقل، تأکید بر کاربردي بودن و تناسب دانش چون رویکرد همراهبردي عمده 

عنوان راهبردهاي اساسی در تعلیم و تربیت اسالمی بحـث شـود؛   ه ب ،با نیاز جامعه
هـا از  طریق به یک روش مجرب در جهت راسخ شـدن آمـوزش   ۀلیکن براي ارائ

  ایفاي نقش برآمد.  ةعهد
علمیـه قـرار    هـاي حـوزه  ةمباحثه که در دو صورت مورد استفاد ةروش یا شیو

اطع قـ تواند جایگزین نظام کنونی تعلـیم و تربیـت در تمـام م   گیرد به خوبی میمی
 سنی و آموزشگاهی گردد. 

هـاي  با این حال آنچه به عنوان مزیت این روش از آن یاد کردیم ناظر به جنبه
محتــوایی و هــدفی آن اســت و روش عملــی امــر دیگــري اســت کــه نویســنده از 

 ه اسـت. یان و تجارب معاصران برداشـت نمـوده و تقـدیم داشـت    هاي پیشیناندوخته
روشن است براي یافتن بهترین روش عملی و اجرایی متکی بر اقتراح ذهن مستقل 
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ــا تدینــی در ایــن خصــوص نیــاز بــه هیــأتی از کارشناســ  از حــوزوي و  ۀربــجان ب
  حوزوي خواهد بود. غیر

  هانوشتپی
 نَم منشأکُأ وه[گوید:  هود اشاره نموده است که مى ةسور 61 ۀشریف ۀامام در این بیان به آی. 1

ـ رکُعماستَ و رضِاأل اوسـت کـه شـما را از زمـین بـه وجـود آورد و بـه عمـران آن         ؛ ]ام فیه
  .17ـ18؛ توبه/9و نیز آیات روم/ ؛گماشت

شناسـند. وى بـا نوشـتن     روسو را آغازگر تحول جدید در باب تعلیم و تربیت مـى ژان ژاك . 2
مبانى  ،نقالبى در این زمینه ایجاد کرد. بنگرید به: دکتر آصفه آصفىادر واقع » امیل«کتاب 
  .571ـ578، 540، صفلسفه

تـز   1970گاه نضج و رونق یافت که در سال  ویژه آن ساز، به بر تعلیم و تربیت زندگى تأکید. 3
د و این الهامى بود که به وسیله مارلند در آمریکا احیا گردی» اى گسترش حرفه«آن با عنوان 

از آن بهـره  » العمر و عالیق چنـد جانبـه شـغل    آموزش مادام«متخصصان این فن براى طرح 
ه کارشناسان آمـوزش و پـرورش آن سـامان قـرار     به بعد مورد توج 1980سال  گرفتند و از

. (از: 31، تحقیقى از محمد حسـن فرخـزاد، ص   226ـ227ماهنامه جهاد، ش  :ك.گرفت. ر
مـرداد و شـهریور   ، »مـد در فرهنـگ اسـالمی   اتعلـیم و تربیـت کار  «ین پژوهنـده  محمد حس

  ). پرتال جامع علوم انسانی 29شماره ، 1380
www.ensani.ir/fa/content/98522/default.aspx  

در دیــدار جمعــى از اســاتید، فضــال، مبلغــان و رهبــر معظــم انقــالب اســالمی ایــران بیانــات  . 4
  8/9/1386در تاریخ  کشور هاى علمیه پژوهشگران حوزه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3412  
کنم. یعنى فراگیـر خـود،    گفت من کار یک ماما را در به دنیا آوردن کودك مى سقراط مى. 5

لیکن براى حاضر ساختن معلومات و منسجم کردن اطالعات خود نیاز  ،داند همه چیز را مى
به کمک یک فرد با تجربـه دارد، همچـون مامـا کـه بـراى تولـد بچـه کـارى جـز کمـک           

  کند. نمى
در اجتمـاع عظـیم و پرشـور علمـا، فضـال، اسـاتید،       رهبر معظم انقالب اسالمی ایـران  بیانات   .6

  .29/7/1389 در تاریخ قم ۀعلمی ةمدیران مدارس و طالب حوز
ویـژه نامـۀ    29پیـاپی  ویـژه   ةشـمار  شـریۀ اندیشـه حـوزه،   ن  براى اطالع بیشتر از این طرح، بـه . 7

از همـین نویسـنده    »مـد در فرهنـگ اسـالمى   اکار تعلیم و تربیـت «مقالۀ کارامدى فرهنگ، 
  مراجعه کنید.

   و مآخذ منابع
  .  قرآن کریم. 1
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هـا  ترجمۀ دکتر علی شریعتمداري، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
  (سمت).
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