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 سبک تربيت عقالني در سيره صادقين)ع(

  1مرضيه تقي زاده پاسندي
دانشگاه  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ،یدکتر یدانشجو

 .رانیا ،یآزاد اسالمي، سار
 

  *2يمحمد قاسم ديحم
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ،اریدانش

 .مسئول( سندهی)نو رانیا ،یاسالمي، سار
 

 3احمد ميريان سيد
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یاستاد

 .رانیا ،یاسالمي، سار
 

  دهيچک
عقالني از منظر سیره امامین  تیترب يرساله به بررس نی: اهدف

 .صادقین)ع( اختصاص دارد
ه استفاده شد يفیتوص يلیانجام آن از روش تحل ی: براو روش ها مواد

 يخیتار ،یریتفس های از کتاب یرگی صورت که با بهره نیاست. به ا
انجام شده در خصوص موضوع  قاتتحقی و ها و مجالت، پژوهش

-و جامعه شناختي و مباحث روان اتیو روا اتیمورد بحث از آ
ار و بررسي آث یيبا هدف شناسا مقاله نیاستفاده شده است. ا يشناخت

بر سیره صادقین)ع( به انجام رسیده  هیاهداف تربیت عقالني با تک
 .است

 نامامی که اهدافي که است آن بیانگر تحقیق های یافته ها: افتهي
 رب چیرگي شامل اند دهبو آن دنبال به عقالني تربیت در( ع)صادقین
 .است بوده... و اصیل دین های آموزه ترویج نفس، هوای

تربیت عقالني در سیره عملي امامین)ع( ناظر به آثاری  :يريگ جهينت
و  یبه کماالت معنو يابی چون زدودن انحرافات معرفتي، دست

مقاله در  نیا انیو ... بوده است. در پا یندارید تیتقو ،مندی سعادت
 .ارائه شد يشنهاداتیپژوهش، پ های افتهینسبت با 

 
 

(، امام )عنیصادق رهیتربیت، عقل، س ،يعقالن تی: تربکليدي واژگان
 صادق)ع(، امام باقر)ع(.

 
 16/03/1400: افتيدر خيتار
 21/06/1400:  رشيپذ خيتار
 ده مسئول: نويسنghasemi831@yahoo.com 

 مقدمه
پرورش عقالنیت و  بر خود کاربرد رایج ترین در تربیت عقالني
داشته و  دست اندرکاران تربیتي باید به این نکته  داللت اندیشه آدمي

 وجودی ابعاد سایر عرض در را عقالني بعد توجه کنند که نباید
 سایر از انسان جدایي وجه تنها را آن باید بلکه کرد؛ تلقي انسان

 به را انسان انسانیت که دانست هایيفعالیت محور و موجودات
اهمیت تربیت عقالني بـه تزکیـه نفـس و  (.1رساند )مي ظهور

و ایـن غـرض همواره با پرورش و اصالح عقل  بوده تهـذیب روح
های را توصیهورد وحي آ ای که بخش مهمي از رهگونههمراه است به

دهد؛ زیرا پرورش عقل، هم پشتوانۀ تعقلي و تفکر در امور تشکیل مي
در اندیشـۀ اسالمي به (. 2قانون است و هم مکمل و متمم آن )

دهي به نظام فکری یا ایدئولوژی های عقالني در سامانپرورش جنبه
ای که برخي اعتقاد دارند گونهانسان اهمیت زیـادی داده شده است به

های اصلي تربیت اسالمي تکیه بر عقل و تأکید بر که از ویژگي
 (.3های عقالني آدمي است )جنبه

ن بیانگر آ)ع(مطالعه سیره معصومین: به خصوص سیره امامین صادقین
 و اطالعات گونه هر از تولد، آغاز در انسان است که فطرت

 و وراثت موثر بسیار نقش و زمان گذشت با بوده و خالي تمایالت
 کلش نیز او تربیت انساني، شخصیت گیریشکل در اجتماعي محیط

 ایهگونبه است. ممتاز بسیار زمینه، این در آگاهي نقش اما گیرد.مي
-عقل کل، در. بیندازند خود کارکرد از را عامل دو آن توانمي که

 گردی به نسبت آدمي برجسته تمایزات و هایویژگي از یکي ورزی،
 به قرآن در آدمي شأن و مقام ارزیابي که ایگونهبه است موجودات

 درویکر با تنها دارد. بستگي او خرد و عقل یافتگي کمال میزان
 یني،د تربیت فرایند در عقلي شکوفایي به توانمي که است عقالني
 دیني مسایل تعقلي و محققانه عالمانه، فهم دیني، هدف یافت دست

 ردرویک و است آگاهانه یاگونهبه دیني رفتارهای انجام نتیجه، در و
 (.4کمک خواهد کرد ) اهداف این تحقق به عقالني،

 هایي جدیتحوالت پیچیده دنیای مدرن نظامات تربیتي را با چالش
-ورسد متربیان در عرصه تعلیمنظر ميمواجه نموده تا جایي که به

ای از تربیت هستند که ضمن دربرگیری همه تربیت نیازمند گونه
ساحات تربیتي آنان جامعیت الزم را برای رشد همه جانبه و تعالي 
آنان فراهم آورد. اگر هدف از تربیت را وصول آدمي به سعادتمندی 
و حیات طیبه بدانیم، کسب هرگونه سعادت در گرو تامل و تعقل 

تواند مسائل پیرامون خود را ورزی و تعقل ميبوده و انسان با اندیشه
ه معرفتي تعالي بخش دست یابد. بعبارتي رسالت تحلیل نموده و ب

نظامات تربیتي پیش از آن که افزایش محفوظات و معلومات باشد، 
سازی آنان در مسیر سازی عقالني متربیان و آمادهرشد و آماده

 (.5پرچالش دنیای کنوني است )
چرا که پیامد تربیت عقالني تعدیل و کنترل تمناهای نفساني، اعتدال 

(. ازین روست که 6ر و تقید به مکارم اخالقي خواهد بود )در امو
ایان به وضوح نم )ع(این رویکرد تربیتي در گفتار و مواضع امام باقر

است. به عنوان مثال آن جا که حضرت در تجویزات تربیتي خویش 
یت کنند اهمبه متربیان از عقل به عنوان ابزار دوری از تکبر یاد مي

 ستا ایوسیله عقل )ع(باقر امام کالم در شود.تربیت عقالني روشن مي
 و بهشت و دهدمي انجام را خدا بندگي آن از استفاده با انسان که
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  و همکاران                 مرضيه تقي زاده پاسندي  135

 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

 راه حضرت که است دلیل همین به و نمایدمي کسب را الهي رضوان
 به شناخت کسب و عقل از درست استفاده در نیز را تکبر با مبارزه
 ؛ راه(7)« الن َّفسِ  بِم عرِف ۀِ الُعجبِ س بیل  سُد َّ»نمایند: مي بیان آن وسیله

. و یا در بیاني دیگر ایشان پرورش .«ببند خودشناسى با را خودپسندى
 ق لْب   ل  د خ  م ا»اند: نایافتگي و نقص عقل را زمینه ایجاد تکبر برشمرده

 ق لا  ذ لِک   مِنْ  ل هُ د خ  م ا ِمثْل   ع قْلِهِ  مِنْ ن ق ص  إِالا  ا لْکِبْرِ مِن   ش يْء   اِمْرِئٍ
 « .ک ثُر  أ وْ ذ لِک 

 که اطالعاتي است مجموع پژوهش، موضوع ضرورت و اهمیت
 هچ تا نیز و محقق برای حد چه تا تحقیق، این نتایج کندمي مشخص

ضرورت قابل توجه در  .باشدمي مثمر و مفید دیگران برای حد
آن است که تمامي   )ع(مطالعه تربیت عقالني در سیره صادقین

ساحات تربیت شامل تربیت اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و ... از بعد 
عقالني برخوردار بوده و مساله تربیت عقالني در همه ساحات 

 اجتماعي، جسماني، هایجنبه انساني، دارای حاضر است. وجود
 یکدیگر با هاآن فعال ارتباط و تعامل و عقالني، و اخالقي رواني،

ساحات  سازیغني و اثرگذاری در عقالني تربیت امانقش باشدمي
کلي  طوربه. رسد مي نظر به متمایز و برجسته وجودی انسان،

 جوداتمو دیگر به نسبت انسان برجسته تمایزات از یکي عقالنیت،
 املتک میزان به در قرآن، انسان جایگاه ارزیابي که ایگونهبه است؛
 .(8)دارد  بستگي او عقلي
 است؛ دهش تاکید نیز عقالني تربیت لزوم بر اسالمي متون طرفي دراز 
 حقیقت سمت به هدایت سبب عقالني جنبه تقویت که جایي تا

 نیز شدن عالم و رویدنمي علم بستر در جز عقل و شودمي هستي
 قالني،تربیت ع برای. گیرد قرار تعلیم مورد فرد که است این مستلزم
 توازن هاروش این که است شده ذکر اسالمي منابع در هایيروش
سازد مي میسر را صحیح علم سمت به آن راهیابي و حفظ را عقل

 هک بس همین اسالم در تعقل و تفکر جایگاه شدن روشن برای (.9)
 در ارزش باالترین دارای پذیرد، صورت قلب وسیلهبه اندیشیدن اگر
ت تربی بر دین اولیای . درواقع تأکید(7)است  اسالمي هایارزش میان

فکر ت ایشان پیروان از بعضي عبادت بیشترین شده تا موجب عقالني
 خالق، منطقي، تفکر چونهم مهمي عقلي هایارزش. باشد و تعقل
 قادی،انت تفکر از برآمده هایارزش و انتقادی و اکتشافي گر،تحلیل
 ،ياندیشهماهنگ و اندیشيمتقن اندیشي،دقیق اندیشي،روشن یعني

. (10)روند مي شماربه تعقل و ثمرات تربیت مبتني برتفکر از همگي
مطالعه دقیق آن در سیره  لزوم و عقالني تربیت اهمیت بنابراین
 از و اسالم در تربیت عقالني رفیع جایگاه سو به یک از )ع(صادقین
های نوپدید مواجهه با چالش در ذهن پرورش اهمیت به دیگر سوی
 .گرددبرمي معاصر دنیای

ا تربیت عقالني ب»ای علمي پژوهشي با عنوان آقایي و شرفي در مقاله
 «ره()شناختي عالمه طباطبایيشناختي و معرفتتأکید بر مباني انسان

 و اصول اهداف، استنتاج و عقالني تربیت عقالنیت، بررسي درپي
 و شناختيانسان مباني برمبتني عقالني تربیت هایروش

 ازجمله پژوهش این. (11بودند ) طباطبایي عالمه شناختيمعرفت
 ـ تحلیلي مطالعه شیوه به هاداده و است کیفي تحقیق هایطرح

 هایداللت استنتاج به اقدام و شده بندیطبقه و گردآوری اسنادی
 یلذ ترتیب،بدین. است نموده روش و اصول اهداف، درقالب تربیتي

 و واسطي هدف چند الهي، قرب از مراتبيبه یابيدست غایيِ هدف
 و هدایت که گرفته قرار نظرمطمح هاآن بر ناظر هایروش و اصول
 صیانت ضرورت عقالنیت، مظاهر شناخت ضرورت حق، از پیروی

 عنوانبه فکری هایخطا زمینه کاهش ضرورت و فطرت سالمت از
 ضرورت انتقادی، تفکر و صحیح تعقل ضرورت واسط؛ اهداف
 و تقواگرایي ضرورت شناس،راه و آگاه مربيِ عنوانبه امام پذیرش
 و اصول؛ عنوانبه شیطان نفوذ با مبارزه و خیال قوه کنترل لزوم

 ضرورت حق، هایمعیار با آشنایي و فکری استقالل ضرورت
 از هایير و نکوهیده عادات اصالح امام، از الگوسازی و الگوگیری

 عنوانبه منطق طریق با آشنایي و خیال کنترل ضرورت و غفلت
 .هستند جمله آن از عقالني تربیت هایروش

-نظام در موجود هایچالش آیادی و کرامتي با توجه بهدهقان سرخ

 و معلم تربیت مراکز اهمیت به توجه با و عالي، آموزش های
های روش»ای با عنوان مقاله در ها،در آن مدرسان نقش محوریت

های آن برای تربیت عقالني در رضوی و داللت آموزشي در سیره
 هسیر در عقالني تربیت هایروش به بررسي «دانشگاه فرهنگیان

 تایراس در ایشان تدریس هایروش و استادان نقش بر تاکید با رضوی
 پژوهش این در. (12پرداختند ) معلمان -دانشجو در تفکر پرورش

 به شد؛ استفاده اطالعات آوریجمع برای تحلیلي -توصیفي روش از
 رضوی، سیره درباره دیني معتبر منابع به مراجعه با که نحوی

 برای مناسب تدریس هایروش و عقالني تربیت زمینه در اطالعاتي
. گرفت قرار بندی طبقه و توصیف مورد سپس و شد استخراج هاآن

 ،انفرادی آموزش: شامل تدریس روش پنج بیانگر پژوهش هاییافته
 یرهس اساس بر آموزی عبرت و مناظره پاسخ، و پرسش گروهي، بحث
 مدرسان توسط هاروش این از یک هر کاربرد همچنین. است رضوی
 خاصي تدریس و ارتباطي هایمهارت از هاآن برخورداری نیازمند
 معلمان -دانشجو هایمهارت بر تاکید پژوهش نتایج براساس. است

 هایتوامندی مستمر بررسي جذب، برای معیاری عنوان به استادان و
 درسي واحد چند یا یک گنجاندن نیز و شده جذب نیروهای فکری

 .شودمي پیشنهاد تفکر، آموزش زمینه در
ر جستاری د»فقیهي و ترکاشوند درمقاله ای علمي پژوهشي با عنوان 
ی امام خمیني تربیت عقالني؛ واکاوی دیدگاه قرآن کریم و اندیشه

 خمیني امام یاندیشه و کریم قرآن دیدگاه اویبه واک «قدس سره
(. در این مقاله که به 13سره در باره تربیت عقالني پرداختند ) قدس

 د،گیری شد که رشگونه نتیجهروش توصیفي تحلیلي انجام شد این
 فکر زا مندیبهره براساس انساني حیات پیشرفت و استحکام پویایي،
 نتریمهم و است فکری حیاتي انساني حیات. شودمي تامین صحیح
 تاس حیواني انسان، که است این حیوانات دیگر از انسان تمایز وجه

. ذیردپسازمان نمي تعقل و تفکر بدون نیز بشر زندگي و متفکر،
-املک فکر هرقدر که است این فکر بر حیات ابتنای الزمه رو،ازاین

 اساس ار تفکر قرآن کهاین اما. است بیشتر حیات استحکام باشد، تر
 و اجتماعي مفاسد تمام ریشه و است کرده قلمداد تکامل زیربنای و

 اثبات برای دلیل بهترین خود داند،مي عقل نبودن حاکم را فردی
 .است کریم قرآن نزد تعقل و تفکر اهمیت
های تربیت روش»ای با عنوان نسب در مقالهمنش و رستميایران

 هایپژوهشي  به بررسي روشعلمي « عقالني در صحیفه سجادیه
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 (. درواقع این14پرداختند ) «سجادیه صحیفه» در عقالني تربیت
 بعد پرورش بر مبتني تربیتي هایروش تبیین و بررسي هدف با تحقیق
 صورت تحلیلي ـ توصیفي روش با و «سجادیه صحیفه» در عقالني
 «جادیهس صحیفه» که است این بیانگر تحقیق نتایج. است گرفته
 اهبرنامه دلیل، همین به. است قایل انسان برای ایالعادهفوق جایگاه

 و سعادت و هاانسان تربیت برای مطمئني تربیتي هایروش و
 سویبه انسان ها،آن کاربستن به با که کندمي معرفي بشر رستگاری
 تربیت هایروش زمینه، این در. شودمي رهنمون واقعي سعادت
 آموزی،عبرت مشاهده، حکمت، تعلیم تزکیه، جمله،از عقالني
 استخراج کتاب این از آن مانند و پاسخ و پرسش اندوزی،تجربه
ند انویسندگان در این مقاله بر این نکته تاکید ورزیده .است گردیده

 روکارس او شایسته زندگي و انسان کمال و رشد با تربیتوتعلیم که
 یزن او تربیت و تعلیم پیچیده، است موجودی انسان ازآنجاکه. دارد

 هایروش از گیریبهره و فراوان مقدمات تمهید مستلزم و پیچیده
 باید ت،تربیوتعلیم به دهيسامان برای روی،بدین. است موثر تربیتي

 معصومان و دین اولیای و کریم قرآن چونهم باارزشي و غني منابع از
 . کرد استفاده السالمعلیهم

تربیت عقالني با توجه »ای علمي پژوهشي  با عنوان علوی در مقاله
 عقالني عدب تربیت بررسي به« هفتم قرآن کریموبه آیات جزء بیست

 آیات هب توجه با اسالم تربیتي -فلسفي مکتب در انسان شخصیت
 وصول منظوربه (. وی15پرداخته است ) قرآن هفتم و بیست جزء
 ستفادها با ایکتابخانه و نظری کیفي، تحقیقي قالب در هدف این به
 و اجاستخر مورد موردنظر مطالب تحلیلي، -توصیفي تحقیق روش از

 از کدام هر که دهدمي نشان پژوهش این نتایج. داد قرار استنتاج
 برای کریم قرآن از خاص جزء این در که خصوصیاتي و صفات
 ایبر را خود ویژة پیام توانندمي نوعي به اندشده ذکر متعال خداوند
 واال و عظیم ایگونهبه معرفت منزلت و باشند داشته متربي و مربي
 به .است آفرینانگیزه متربي، و مربي هر برای که گردیده معرفي
 نشده؛ ااکتف شناخت برای ارزشي چنین توصیف به تنها ترتیب، همین
 و دیدهگر اساسي اشاراتي نیز تربیت و آموزش صحیح نحوه به بلکه
 رنظی صوری قالب در تربیتوتعلیم در تحریض به راستا این در

 دهش مبذول ویژه عنایتي هاویژگي و صفات تشریح تکرار، سوگند،
 است.

 بررسي»ای علمي پژوهشي با عنوانانصافي مهرباني و مدور در مقاله
 به «و جان دیویي )ع(تطبیقي تربیت عقالني از دیدگاه حضرت علي

 جان آراء و )ع(علي حضرت گفتارهای در عقالني تربیت مقایسه
 از يیک روش براساس و یيکتابخانه تحقیق، روش. پرداختند دیویي

بود  استوار «بردی» بنام یيمقایسه وتربیتتعلیم محققان ترینبرجسته
 گفتارهای به توجه نتایج مقاله حکایت از آن داشت که با. (16)

 رشپرو و رشد را عقالني تربیت توانمي نوشتار این در )ع(امیرمومنان
 معین اهداف به دستیابي جهت در عملي و نظری جنبه دو در عقل

 7ليع حضرت گفتار به توجه با عقالني تربیت اهداف. کرد تعریف
 اب عقالني تربیت هایروش و عمل ایمان، علم، الهي،قرب: از عبارتند
 ر،تدبَّ ورزی،اندیشه آموزی،علم: از عبارتند ایشان گفتار به توجه
 یتترب نیز دیویيجان. نفس تزکیه و جویيحقیقت اندوزی،تجربه
 را فرقهمت اظهارنظر و تصادفي بیش و کم کنجکاوی انتقال را عقالني

 برای و داندمي دقیق و محتاطانه پژوهش و هوشیارانه هایگرایش به
 تربیت هدف است معتقد دیویي. کندمي مطرح روش و اهداف آن
 از هک هایيهدف تحمیل با و نمود استخراج تربیتي جریان از باید را

 را وسیله و هدف و است مخالف شود،مي اعمال اشخاص بر بیرون
 را مسئله حل روش عقالني تربیت برای چنینهم او. داندمي یکي

 و )ع(علي حضرت گفتارهای اشتراک وجوه نتیجه، کند. درمي مطرح
 این در هاآن افتراق وجوه و کم عقالني، تربیت دربارة دیویي جان
 .است بسیار زمینه

از دیگر سو اهمیت تحقیق بر موضوع تربیت عقالني از آن جهت 
عنوان پرورش ایران بهوشود که در نظام کنوني آموزشدوچندان مي

-تحول آموزش سند جایجای یکي از مسائل و رویکردهای جدی در

 رداختهپ طور مستقیمبه تعقل هاینشانه و بسترها قاطبه پرورش، بهو
 نزدیکي مفهومي و مضموني کم، قرابتدیگر، دست موارد و در شده

 عموان به سندمذکور، نسبت مخاطبین درمواردی نیز شودمي احساس
 و تربیت تعقل اهمیت نمایانگر امر این که اندشده انذارعقل رشد

این  با .باشدمي ایران اسالمي جمهوری تربیتوتعلیم نظام در عقالني
و )ع(ی صادقیناین پژوهش قصد دارد با بررسي دقیق سیرهوجود 

ی موشکافانه و دقیق عوامل رشد و شکوفایي و روایات آن با ارائه
 موانع آن از طریق ارائه راهکارها و راهبردهای مطرح شده در

در جهت رشد و شکوفایي تربیت اسالمي در جامعه )ع(ی صادقینسیره
نظر به اهمیت تربیت عقالني و نقش آن در تربیت  قدمي بردارد.

یافتگي ساحات وجودی  متربیان، مطالعات نگارنده حکایت از آن 
های متعدد برآمده از سیره معصومین: رغم وجود آموزهدارد که علي

هنوز ادبیات محتوایي در ارتباط با تربیت عقالني ناکافي بوده و 
باشد. ازین جهت ر و عمل مينیازمند تدوین الگوهایي در ساحت نظ

نگارنده بر آن شد تا در قالب این رساله و با نظر به سیره امامین 
های شکوفایي تربیت به بررسي اهداف، آثار، موانع و روش )ع(صادقین

عقالني اقدام نماید. با این توصیف پرسش اصلي این رساله آن است 
از چه  )ع(دقینصا سیرة از برآمده هایآموزه در عقالني که تربیت

 هایي برخوردار است؟خصوصیات و ویژگي

 باشد:سواالت تحقیق به شرح ذیل مي
 )ع(سیرة صادقین های برآمده ازآموزه تربیت عقالني در .1

 ؟چیست
 چیست؟ )ع(اهداف و آثار تربیت عقالني در سیرة صادقین .2

 
 هاروش مواد و 

و تجزیه آوری اطالعات روش مورد استفاده در این تحقیق برای جمع
رنتي های اینتدر پایگاه جستجو ای وصورت کتابخانهها بهو تحلیل آن
 دهي وهای دیجیتالي است. روش مورد استفاده در سازمانو کتابخانه

ری گیتحلیلي است. به این صورت که با بهره –انجام تحقیق توصیفي 
ها و تحقیقات و  مجالت، پژوهش ، تاریخيهای تفسیریاز کتاب

انجام شده در خصوص موضوع مورد بحث از آیات و روایات و 
شناختي استفاده شده است در این شناختي و جامعهمباحث روان

پژوهش تالش شده است با استفاده از اصول علمي به تبیین و توصیف 
 . دقیق مطالب مورد بحث پرداخته شود
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  و همکاران                 مرضيه تقي زاده پاسندي  137

 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

 هايافته
   )ع(اهداف تربیت عقالني در سیرة صادقین

ترین نیازهای زندگي بشری است. تربیت از ابتدایي و اساسي مقوله
ناپذیر زندگي که متن است و بلکه تنها تربیت الزمه جدایينه

ای از آن است. انسان در پرتو زندگي از گهواره تا گورش جلوه
 ورز به عنوان موجودی هدفمند و اندیشهتربیت صحیح است که به

و قله رفیع سعادت مطلوب  هدهای خود دست یازیاهداف و آرمان
امل ها و عو فراهم کردن زمینه بیتتر در واقع، .کندخویش را فتح مي

برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت 
گیر است تربیت آدمي پیچیده، پردامنه و وقت(. 17) مطلوب است

و  که همکاری نهادهای مختلف و افراد متعدد و هماهنگي همه
-کند. اولین شرط هماهنگي فعالیتهای مربوط را ایجاب ميفعالیت

های ها و فعالیتها، وحدت هدف و مقصد است که باید برنامه
که در  عالمه جعفریبا اقتباس از دیدگاه مربوط را هدایت کند. 
 ،اهداف تربیت عقالني توان گفت مراد ازفصل گذشته اشاره شد مي

است که اشتیاق وصول به آن محرک انسان برای  يحقیقت مطلوب
هایي است که آن حقیقت را قابل انجام دادن کارها و انتخاب وسیله

(. در این بخش نگارنده در پي آن است تا با 18) نمایدوصول مي
به شناسایي اهداف و آثار تربیت  )ع(مراجعه به سیره امامین صادقین

این بخش آن است که، هرچند  عقالني بپردازد. نکته قابل توجه در
طور مستقیم از اهداف تربیت عقالني به )ع(در سیره امامین صادقین

توان از تحلیل سیره ایشان رسد مينظر ميسخني به میان نیامده اما به
گونه از تربیت دست یافت. در این بخش به اهدافي مشخص حول این

برآمده از  بر اساس پژوهش صورت گرفته، اهداف تربیت عقالنيِ
چیرگي بر هوای »در قالب مفاهیمي چون  )ع(سیره امامین صادقین

های دین اصیل، عبودیت، پروری، ترویج آموزهنفس، نخبه
ه قابل تبیین است ک« آزاداندیشي، وصول به مقام شکر و حیات طیبه

 در ادامه توضیح داده خواهد شد.
 

 نفس هوای بر چیرگي
 از اصل در «عقل» وان شد، مفهومگونه که در غصل گذشته عنهمان

ا ر شتر پای آن با که است طنابي و ریسمان معنای به که «عقال»
برخي  .(20، 19نکند ) فرار و ایستد باز حرکت تا از بندندمي

 طرفي و از اندکرده تفسیر منع و حجر معني به را عقل اندیشمندان
-مي باز هاناشایست ارتکاب از را او که است نیرویي درانسان چون

 به تشابه، باب از کند،مي نهي زشت کارهای انجام از را واو دارد
 کاربردهای موارد به وتوجه دقت .گفته اند «عقل» دروني نیروی این
 وجود موارد همه در و بازداری منع مفهوم که دهدمي نشان عقل
 عاقل: نویسدمي البحرین مجمع در طریحي جهت همین وبه. دارد
 وسو ه هوی کند و از کنترل را خویش نفس تواندمي که است کسي
 (. 21دارد ) باز

توان از اهداف واسطي موضوع چیرگي و تسلط بر هوای نفس را مي
نیز مشاهده نمود. ازجمله  )ع(تربیت عقالني در سیره امامین صادقین

_________________________________ 
 ع ْینِ  نْمِ  ف سُقُوُطک  فِیک ، قِیل  م ا ن فْسِک   ِمنْ ع ر ْفت  ف إِنْ فِیک ، قِیل  فِیم ا و ف کِّرْ» -1

 سُقُوِطک   مِنْ خِْفت  مِماا مُصِیب ۀً ع ل ْیک  أ عْظ مُ الْح قِّ ِمن  غ ض ِبک  عِنْد  و ع زا ج لا اللاهِ

نسبت  )ع(وصیت امام باقر )ع(شواهد موجود در سیره امامین صادقین
باشد. حضرت در این نصایح چیرگي بر هوای نفس به جابر جعفي مي

 جمله آن اند که ازرا در انحای مختلف آن مورد توجه قرار داده
 این نصایح حضرت در. اشاره نمود هانکوهش و هاتوان به ستایشمي
ل قب «ذم بر جزع عدم» و «مدح بر فرح عدم» بیان فلسفه در جابر به

 :)تعقل( دعوت نموده و فرمودنداز هر چیز به نگریستن و اندیشیدن 
 هچآن اگر است شده گفته تو درباره چه آن در بیندیش و بنگر»

 اندهگفت تو از که را عیبي و هست تو در است شده گفته اتدرباره
 از آشفتن هنگام در افتادن خدا چشم از که بدان دیدی، خود در

 هک است مردم چشمان از تو سقوط از تربزرگ مصیبتي حق، حرف
 شده گفته ات درباره چهآن برخالف تو اگر و! هراسيمي آن از

 يباش برده بدني رنج که این بدون ناروا تهمت با پس باشي، است
 چهآن باید هانکوهش و هاستایش در» .(22)« 1اینموده کسب ثوابي

 رد غضب عدم و انسان انتقادپذیری .پذیرفت جاست به و حق به را
 خشنودی عامل اوست، گفتار و رفتار در که عیبي برای وی مذمت

 .است زشت و ناروا ها،مذمت این از تابيبي و جزع پس خداست،
هدف چیرگي بر هوای نفس را در قالب  )ع(باقر امام وصایای این در
 صفت نجپ این از. به جابر بیان داشتند مبتني بر عقل «بزرگ نه پنج»

 نآ به شد فراهم اشزمینه و بستر که جاآن و کرد دوری باید زشت
 و «ظلم برابر در ظلم» به فرمان شیطان، و نفس هوای. گفت نه
 در فرح» و «تکذیب هنگام در غضب» و «خیانت برابر در خیانت»

 عقل فرمان اما دهندمي «نکوهش زمان در جزع» و «ستایش هنگام
 باقر ماما. است نفساني هایخواسته به گفتن نه و کارها این ترک بر

 تهبازداش ناروا العمل عکس و واکنش پنج این از را جابر السالم علیه
 هب گفتن نه و اکبر جهاد برنامه در داریخویشتن جسارت او به و

 .اندداده آموزش را جانابه انفعاالت این
 ک ط ل بِ  عِلْم   ل ا أ ناهُ  و اعْل مْ»فرمایند: حضرت در ادامه این نصایح مي

 خ وْف   و ل ا الْه و ى، ک مُخ ال ف ۀِ ع ق ل  و ل ا الْق لْبِ، ک س ل ام ۀِ س ل ام ۀ   و ل ا السال ام ۀِ،
 چونهم دانشي هیچ که بدان« مُِعینٍ ک ر ج اءٍ  ر ج اء   و ل ا ح اجٍِز، ک خ وْفٍ
 یچه و نیست قلب سالمت بسان سالمتي هیچ و نیست سالمت طلب
 ترس مانند ترسي هیچ و نیست هوس با مخالفت مانند خردی

 دهندهیاری امید چونهم امیدی هیچ و نیست( گناه از) بازدارنده
. حضرت در فرازی دیگر عقل را راهنمای («23) نیست( مشوق)

 ت و ق َّ  و »گویي نفس معرفي فرمودند: انسان در مواقع خطر و زیاده
 خطر از را دتخو عقل، راهنمایي با و «الْع قْلِ بِد ل ال ۀِ  الْه و ى مُج از ف ۀ 

 (. 7) «کن حفظ نفس گویيگزافه و
، علم و عمل انسان را رشد عقل در مراحل سلوکي تربیت عقالني

ا تعدیل ر متربيعقال، و با بستن پای هوس، شئون ادراکي و تحریکي 
 و بشود قوی فرد عقل (. درواقع در تربیت عقالني اگر2) کندمي

غرائز و  کنترل در تواندمي کسب کند را بد و خوب قدرت تمیز
 چهنتیجه سخن آن که چنان (.24)باشد  دخیل چیرگي بر هوای نفس

ني الن در وجود خود از وحدت و نسبت به جامعۀ انساني و عقالعاق
های دروني آنان تحت نظارت عقل در وفاق کامل باشند، خواسته

 ی تْع ب   نْأ  غ یْرِ مِنْ  اکْت س ْبت هُ ف ث و اب  فِیک  قِیل  م ا ِخل افِ ع ل ى کُْنت  و إِنْ النااسِ، أ عْیُنِ مِنْ

 «.ب د نُک 
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و بیرون از حوزة وحدت دروني، خواسته و  شدهتعدیل  الًکام
ندارند که موجب درگیری و تزاحم با خود و دیگران  خواهشي

 .شوند

 
 اصیل دین هایآموزه ترویج

در تربیت عقالني مردمان زمانه  )ع(ازجمله اهداف امامین صادقین
های دین اصیل بوده است. خویش ترویج و درک مناسب از آموزه

 صوفیانهای انحرافي و در برابر فرقه )ع(این مدعا در سیره امام صادق
گیری از زمانه ایشان کامال مشهود است. درواقع حضرت با بهره

کردند و مواجهه استعدادهای عقالني متربیاني که به آنان رجوع مي
های انحرافي، ارتقای ادراک آنان از آموزه های با سردمداران فرقه

-ای بر آنان بهدین اصیل را مورد توجه قرار داده و تاثیرات ارزنده

 هایيگروه اند. مطالعات حکایت از آن دارد که ازجملهاشتهجای گذ
 کرد، پیدا ظهور اسالمي جامعه درون هجری دوم قرن اوایل در که

 وانمود گروه این. نامیدندمي صوفي و زاهد را خود که بودند افرادی
 بودند مدعي و روندمي ایشان که است همان دین، راه که کردندمي
 به و جوید دوری دنیوی هاینعمت از باید مطلق طوربه انسان که

 و ثوری سفیان. آورد روی دنیوی هایبهره از پرهیز و پوشي پشمینه
 ایشان یگفتگو. بودند افراد این مشهورترین از تن دو کثیر، بن عباد
 لطغ برداشت و تفکر نوع این به نسبت را (ع)امام نگرش ع، امام با
 از گروه این برابر در (ع)امام راهبردرساند. مي را دیني هایآموزه از

 از صحیح فهم و اندیشیدن درست ورزی،به عقل دعوت مسلمانان،
 و آنان جایگاه به توجه با افراد وظایف یادآوری و دیني، هایآموزه
 و سیره با کوشیدندمي)ع(صادق امام. بود جامعه در شاننقش تفاوت
 دنیوی هاینعمت از عقل و  استفاده که بفهمانند مردم به خود روش

 بلکه ندارد، ایرادی هیچ تنهانه آن، شرعي راه از و الزم مقدار به
 به توجه با را افراد وظایف چنینهم. است ضروری و الزم کاری
 شیوه دانستند. حضرتمي متفاوت جامعه، در آنان موقعیت و نقش

-عهده و آنان نقش به توجه با را)ع(علي امام و )ص(خدا رسول زندگي

 تاس ذکرقابل نکته این. کردندمي توصیف جامعه رهبری مقام داری
 هایموزهآ برخي به نسبت متفاوتي نگاه که این با ثوری، سفیان که
 ایشان از و رسیدمي )ع(صادق امام حضور به بسیار ولي داشت، دیني
 بن عباد با امام برخورد در دیگر، مهم نکته .کردمي حدیث طلب
 باسل پوشیدن او، به پاسخ در )ع(صادق امام. است شده نقل بصری کثیر

 از را غیرمرسوم و خشن لباس پوشیدن و دانسته حرام را شهرت
-مي بر ریا اسباب از را آن و کندمي معرفي شهرت لباس مصادیق

 همفکران برخي برابر در مفصلي حدیث در )ع(امام چنینهم شمرد.
 و کرده رد هایياستدالل با را آنان نادرست تفکر ثوری، سفیان
 روشن حدیث این در )ع(امام. اندداده ارائه مورد این در را الهي معارف
 از دوری و بدن انداختن زحمت به تنها اسالم، در زهد که ساخته
 است الهي دستورهای از نفس پیروی و روح تربیت بلکه نیست، دنیا
. آورد دست به نیز دنیا از برخورداری با همراه را آن توانمي که
 حالل از بردن استفاده الهي، دستورهای از پیروی در حقیقي زهد
 . اوست محرمات از جستن دوری و خدا،

مساله ترویج دین اصیل در برابر انحرافات موجود در سیره امام 
نیز کامالً مشهود است. حضرت با استفاده از رویکرد تربیت  )ع(باقر

های ناصحیح از دین در برابر قرائتعقالني دینداران زمانه خویش 
دهده آن است که اسالم روشنگری نمودند. گزارشات موجود نشان

 از جماعتي سوی از ایزهدگرایانه منفي نگرش (ع)باقر امام عصر در
 نآ برای ایگسترده تبلیغات و ترویج نادان، مقدسان و زهدفروشان

 اجتناب آن از و تحریم را گوشت خوردن نمونه، عنوانبه. شدمي
 اب (ع)باقر حضرت ولي! گرفتمي انجام دین نام به این، و کردندمي
 و ساخت رسوا را منحرفان و کرد مبارزه و برخورد انحراف این

: یدگومي سام آل مولي عبداالعلي. کرد ارائه اسالم از درستي تصویر
 انانمسلم میان )ص(اهللولاز رس روایتي: گفتم (ع)صادق جعفر امام به من

 و تبارک خداوند: فرمود حضرت آن که شود مي نقل زبان به زبان
. آیدمي بدش شود،مي خورده گوشت آن در که ایخانه از تعالي

 سازند،مي منتشر را خبری چنین که آنان: فرمود (ع)صادق حضرت
-خانه آن از خداوند: فرموده چنین اهللرسول حضرت. اندگویاندروغ

 خود دیني خواهران و برادران و مسلمانان آن در که است متنفر ای
 هک قرآن آیه به اشاره) خورندمي را آنان گوشت و کنندمي غیبت را

 امام سپس (.کرده تشبیه دیگری گوشت خوردن به را مسلمان غیبت
 و ل ده أمُ کُمَّ في او مات  یوم مات  ل ق د ل حِماً، أبي کان» :افزود (ع)صادق
 خوردن به که بود سان بدین پدرم زندگي لِللحم؛ دِره ماً ثالثون
 را پولي برود، دنیا از اینکه از قبل حتي داشت، عالقه و میل گوشت

 (.7) «بخرد گوشت آن با تا بود داده همسرش به
های دین مساله ترویج آموزه )ع(نتیجه آن که در سیره امامین صادقین

 آید. درواقع این دوميشمار اصیل از اهداف تربیت عقالني متربیان به
 در که اسالمي بنیادین اصول امام همام در مواجهه عقالني بر اساس

های دارد، متربیان و حتي طرفداران فرقه بروز دیني مقررات تمام
 زا پرهیز و اعتدال به  انحرافي را با استفاده از راهبرد رشد عقالني

را متوجه حقیقت توجه داده و آنان  امور تمام در تفریط و رویزیاده
های دین اند. با این وصف ترویج آموزهدین اصیل یا اسالم ناب نموده

تواند به عنوان یکي از اهداف واالی تربیت عقالني در اصیل مي
 تربیتي مبتني بر دین مورد مداقه قرار گیرد.ونظامات تعلیم

 
 آثار تربیت عقالني 

 و عقل تقویت و پرورش اسالم، تربیتي اهداف ترینمهم از یکي
 دیني مسائل ژرفای و عمق به بتواند انسان آن پرتو در تا است اندیشه

. عناستم این مؤید تدبر، و تفکر به وحي کالم مکرر دعوت. ببرد پي
 وجود عقالني وجه قرآن. است دین تربیتي محورهای از عقالنیت

 غایت و هدف و دهدمي قرار پرسشگری و خطاب مورد را، انسان
 و خردورزی مقام به انسان رسیدن و هاآن در تدبر را، آیات بیان

 کمال میزان به آدمي، مقام و شأن قرآن، زبان در. داندمي فرزانگي
 و تقوی که جایي تا. اوست معقول حیات حقیقي، حیات و او عقلي

 انه،غیرعالم زندگي و ندارد چنداني شأن تفکر، و تعقل بدون عبادت،
 ل َّهِ ال عِنْد   الد َّو ابَِّ ش ر َّ إِن َّ »یابد: مي تنزل آن از کمتر و حیوانیت حد تا

 زندگي به مأمور انسان( 22/ انفال)« ی عْقِلُون  ل ا ال َّذِین  الْبُکْمُ الصَُّمَُّ
 مْع  الس َّ إِن َّ  عِلْم  بِهِ  ل ک  ل ْیس  م ا ت قْفُ  و ل ا»است عاقالنه پیروی و عالمانه
. تربیت (36/ اسراء) «م سْئُولًا ع نْهُ ک ان  أُول ئِک  کُلَُّ و الْفُؤ اد  و الْب ص ر 

عقالني در آثارجوادی آملي دارای آثاری است که در جدول ذیل 
 باشد:قابل ارائه مي
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 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

 
 اهلل جوادی آمليآثار تربیت عقالني از منظر آیت .1 جدول

 آثار مفهوم تربیت عقالني

تزکیه نفس و تهذیب 
 ح عقل، پشتوانه قانونالاص روح

 محبت راستین

، دوری از وهم و خیال، هللاحبیب
دوری از شهوت و غضب، خیانت 
نکردن، غاصب نبودن، رعایت 

 حقوق خود و دیگران

تدبیر نظام اجتماعي، جهان داني،  محوری حق
 آرایي داری و جهان جهان

پیروی از قانون و احترام به مردم،  مداری حق
 ایمان و عمل

وحدت )حیات حقیقي 
 (دروني

از بین رفتن تفرقه، تشتَّت و 
 پراکندگي دروني

 مداریدوری از هوی و هوس محوری عدل

رعایت حقوق خود، دوری از وهم و  دوری از شهوت و غضب
 خیال

 
وان تچه آثاری مي )ع(با این توصیف باید دید در سیره امامین صادقین

مطالعات حکایت از آن دارند که برای تربیت عقالني متصور شد. 
 آزاد اندیشي»توان در قالب مقوالتي چون آثار تربیت عقالني را مي

و عقالنیت، مهرورزی و حسن خلق، شادی پایدار، دریافت حکمت 
-مندی، والیتیابي به کماالت معنوی و سعادتو معرفت، دست

 بندی نمود.صورت« داریمداری و تقویت دینپذیری و والیت
 
 دودن انحرافات معرفتيز

توان ازجمله آثار تربیت عقالني در زدودن انحرافات معرفتي را مي
-های این اثر معرفتي را ميمعرفي کرد. نشانه 8سیره امامین صادقین

 فاسد و جور هایبا حکومت )ع(توان در مواجهه امامین صادقین
 امامین راهبرد تربیت عقالني و شیوه مشاهده نمود. در مرواني
 سيک همان حاکم اینکه یکي بود؛ نهفته اساسي نکته دو )ع(صادقین
 یند در تفقه در که کسي و دارد آگاهي دین دانش و علم به که است

 هکچنان باشد؛ اسالمي جامعه حاکم تواندنمي است ناتوان و ضعیف
 وتِ التاابُ م ث لُ فِین ا السِّل احِ م ث لُ  إِنام ا» :فرمایدمي روایتي در )ع(باقر امام
 لسِّل احُا د ار  ح ْیثُم ا و  النُّبُواه  أُوُتوا التاابُوتُ  د ار  ح یْثُم ا إِسْر ائِیل  ب نِي فِي
 سالح تانداس مانا «ال ق ال  لِلْعِلْمِ مُز ائِلًا السِّل احُ ف ی کُونُ قُلْتُ الْأ مْرُ ف ث ما فِین ا
 تابوت کجا هر اسرائیل،بنى در است تابوت داستان ما، خاندان در
 زند، دور سالح هرکجا ما میان در و شدمى عطا نبوت زد،مى دور
 شود؟مى جدا علم از سالح: عرض کردم است، آنجا امامت امر
( د؟باش نداشته امامت علم که افتد کسى بدست سالح است ممکن)

 آیا پرسدمي امام از راوی وقتي که این جاست (. شاهد25نه ): فرمود
 :فرمایدمي امام نیست؟ آنجا در علم که باشد جایي در سالح شودمي
 اللاهُ ف ر ض  ق وْم   ن حْنُ الصابااحِ أ ب ا ی ا: »فرمایدمي (ع)صادق امام یا .خیر

 حْنُن   و   الْعِلْمِ فِي الرااسِخُون  ن ْحنُ و   الْم الِ ص فْوُ  ل ن ا و  الْأ نْف الُ  ل ن ا ط اع ت ن ا

 مِنْ  اللاهُ آتاهُمُ ما ع لى النااس  ی حْسُدُون  أ مْ اللاهُ  ق ال  الاذِین  الْم حْسُودُون 
 (ع)صادق امام تربیت علمي و عقالني این که دوم . نکته(26) «ف ضْلِه

 علمای هایالعلم، تحریفبا اشارت دادن به مساله عقل و راسخون في
 و مجید قرآن آیات رأی به تفسیر با که را عباسي و اموی درباری

 و ساختمي نمایان بود مقرون فقهي فتاوای در قیاس و استحسان
 خلفای رو این از برد،مي بین از را آنان تفسیر و فقه اعتبار سانبدین

 ار آن و ترسیدندمي (ع)صادق امام تربیتي مکتب از سخت عباسي
 خود حکومت مقبولیت بردن بین از برای ایمبارزه و تهدید
 حکومت دستگاه نصیبيبي هم (ع)صادق امام هایدرس. پنداشتندمي
 تصدی برای را خلیفه صالحیت و کردمي اثبات دیني آگاهي از را

 ساخت،مي آشکار را شانتحریفات هم و بردمي سوال زیر خالفت
 هفتهن مهمي سیاسي نهضت (ع)صادق امام تربیت عقالني دل در بنابراین
 یکي از آثارش زدودن انحرافات معرفتي از جامعه بود.بود که 

های قدریه و نیز مفوضه، در برابر اندیشه (ع)صادق امامدر نقلي دیگر 
 ي در مواضع مختلفي، متناسبني و نقالنعقال استفاده از استدالالتبا 

 :آنان پرداخت. امام به صراحت فرمود تربیت عقالنيبا مخاطب، به 
 ثواب بي معنا و عقاب ظلمبر انجام اعمال باشند اگر بندگان مجبور »

از منظر  توضیح آن که (.27«. )و بهشت و جهنم، بیهوده خواهد بود
باید متناسب با عقل و اختیار خودش باشد  وبد عمل هر فردنیک امام

نه آن که خدا کسي را امر ما ال یطاق کرده باشد. حضرت با این 
های عقلي و مخالفت قول به جبر با نشان دادن تناقض و روش عقالني

 (.28) کشیدبرخي از اصول اعتقادی، آن را به چالش مي
این است که حضرت در همه  (ع)نکته مهم دیگر در سیره امام صادق
ر گو با مخالفان نپرداخته و تغییوحال برای تربیت عقالني به گفت

غالیان دادند. به عنوان مثال مواضع ایشان در برابر راهبرد نیز مي
 اقدامات و راهکارها جمله نشانگر نوع دیگری از عقالنیت است. از

 نآنا از شیعیان دورکردن غالت، فکری جریان برابر در (ع)صادق امام
 زا کساني شدمي موجب مکاتب این پیروان با ارتباط که چرا بود،
 ار خود دروغ به غالیان که ویژه به شوند، کشیده غلو سویبه شیعه

-يم اظهار ایشان تکذیب برابر در و کرده معرفي (ع)ائمه با مرتبط
 فریب در امر این. است بوده تقیه روی از تکذیب، این که کردند
 خود یاران تنهانه (ع)صادق امام رو این از بود، مؤثر دل ساده شیعیان

 شدن کنزدی به نسبت بلکه داشت،مي باز تفکر این به گرایش از را
 امام از روایتي در. کردمي خطر اعالم نیز گروه این به جوانان
 دارید برحذر غالت از را تان جوانان: »فرمودند که شدهنقل (ع)صادق
 چرا خدایند، مخلوقات بدترین غالت زیرا نکنند، فاسد را هاآن که
 ادعای خدا بندگان برای و شمرده کوچک را الهي عظمت که

 او ام ولي آید،مي ما سوی به غالي: فرمودند سپس. کنندمي ربوبیت
 .(29) «پیونددمي ما به مقصر ولي کنیم،نمي قبول و پذیریمنمي را
 شیعه جامعه از غالت طرد برای )ع(صادق امام راهکارهای ازجمله 
 نقل هایگفته و روایات سنجش برای خدا کتاب دادن قرار میزان ،

 نآ برای)ع(امام. کردمي انکار را غالیان عقاید که بود شیعیان از شده
 زا بسیاری که را متعارض احادیث نقد قدرت بتوانند شیعیان که
 يدرست مالک عنوان به را «قرآن» کنند، پیدا بود غالیان ساخته هاآن

 روایت ما از که را چهآن: »فرمودند جمله از. کردند معین هاگفته
 یا و بوده )ص(خدا رسول و خدا کتاب موافق آن که جز کنند،مي
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 عیدس بن مغیره. بپذیرید داشته هاآن بر ما پیشین سخنان از شاهدی
 هک کرد وارد را احادیثي پدرم کتب در کند، لعنت را او خداوند که

 کرده نقل ما از را آن چه و بترسید خداوند از. نبود پدرم از هرگز
 نیم،کمي نقل وقتي ما. نکنید قبول ماست پیامبر و خدا قول مخالف و
 (.32و  31، 30. )«فرمود )ص(خدا رسول یا خداوند گوییممي
 رد بزرگواران آن که شودمي استفاده چنین )ع(امامین صادقین سیره از

قالني ع دهيسازمان و فکری سازندگي تربیت عقالني متربیان در پي
مایان  کامالً ن معرفتي انحرافات برابر در را آنان مواضع بوده و مکتب

 های عقالنيآن دو امام همام بر استفاده از شیوهاست. از طرفي تاکید 
شان نشانگر اثرپذیری جامعه در مسیر زدودن در تربیت یاران

از دو  )ع(انحرافات معرفتي است. نکته مهم آن که امامین صادقین
راهبرد پرهیزی و ایجابي در برابر انحرافات عقیدتیي و معرفتي در 

وصف جامعه کنوني اگر پرهیز بردند. با این تربیت عقالني بهره مي
از انحرافات معرفتي را مدنظر دارد باید بر آن شود تا  در نظامات 
 تعلیمي و تربیتي خویش مساله تربیت عقالني را جدی لحاظ نماید.

 یابي به کماالت معنوی و سعادتمندیدست
یابي به کماالت معنوی و سعادتمندی اهمیت تربیت عقالني در دست

که در قرآن پلیدی و کفر را از آثار دوری از عقل و تا بدان جاست 
وپلیدی 1؛ال َّذِین  ل ای عْقِلُون و ی جْع ُل الرَِّجْس  ع ل ى»تعقل برشمرده است: 

ي بعبارت«. اندیشند.دهد که نمي)کفروگناه( را بر کساني قرار مي
کارگیری عقل و خرد به کماالت دست طور که مؤمن با بههمان
کند غیرمؤمن به دلیل غفلت و عدم گناهان پرهیز ميیابد و از مي
کارگیری عقل و خرد مرتکب گناه و معصیت و نافرماني از خدا به
یابي به کماالت معنوی و رشد اخالقي از شود. بنابراین دستمي

م کارگیری عقل سلیهای تربیت عقالني است و بدون تعقل و بهثمره
بسا راه سقوط را خواهد که چهرسد، بلتنها انسان به کمال نمينه

 پیمود.
یابي به کماالت معنوی از برکات و دست )ع(از منظر امامین صادقین

معنا که عدم تربیت عقالني موجب آثار تربیت عقالني است. بدین
گردد. این رشد برداشته شدن وجه تمایز انسان با سایر موجودات مي

د بصیرت دیني نقش چنین ایجادر نوع نگاه و دیدگاه انسان و هم
-ارزشتوان گفت رشد عقالني در شناخت کند. ميمهمي را ایفا مي

های اخالقي وعمل به آن نیز مؤثر است. به واسطۀ عقل و خرد 
ها  را از هم تمیز توان خیروشر و حق و باطل را شناسایي و آنمي

 د.گیرداد و در نتیجه انسان هدایت شده و ایمان و تقوا در او شکل مي
از منظر حضرت انسان ذیل سایه تربیت عقالني به راهبری صحیح 

«. خرد راهبر مؤمن است.»؛ (7)« الع قلُ د لیُل المُؤمِن»خواهد رسید: 
ابي یتوان ادعا نمود که از نتایج تربیت عقالني، دستبا این وجود مي

به کماالت معنوی بوده و هرکس به تناسب رشد عقلي خود به کمال 
تواند به عنوان بهترین راهنما رهروان یابد. عقل ميميمعنوی دست 

 خود را به مقصد برساند. 
در مواجهه با مفضل بن عمر از اصحاب برجسته خود  )ع(امام صادق

 ی ا»فرماید: گیری از تعقل معرفي ميسعادتمندی را در گرو بهره
؛ ای مفضل کسي که تعقل نکند (29)؛ «ی عْقِلُ ال  م نْ یُفْلِحُ ال  مُف ض َّلُ

_________________________________ 
 .100یونس / - 1

درباب تعقل و دیگر ای در خطبه )ع(امام صادق«. رستگار نگردد.
 ال   و  ی عْقِلُ ال  م نْ یُفْلِحُ ال  مُف ضالُ ی ا»فرماید: اندیشیدن به مفضل مي

 ا لْعِلْمُ  و  ی حْلُمُ م نْ ی ظْف رُ و  ی ْفه مُ م نْ ی نْجُبُ س وْف  و  ی عْل مُ ال  م نْ ی عْقِلُ
اى مفضل کسى که  «. م جْد ا لْف هْمُ  و   ذُل   ا لْج هْلُ و   عِز   ا لصِّدْقُ و  جُناۀ 

، نگردد و تعقل نکند کسى که نداند و سعادتمند تعقل نکند رستگار
شود، کسى که صبر کند پیروز شود، دانش کسى که بفهمد نجیب مى

ت، فهمیدن سپر بدبختى است و راستى عزت است و نادانى ذل
بزرگوارى و سخاوت کامیابى و خوش خلقى دوستى آورنده است، 
کسى که باوضاع زمانش آگاه باشد اشتباهات بر او هجوم نیارد، 
دوراندیشى همان بدبینى است واسطه بین انسان و رسیدن بحقیقت 
نعمت وجود عالم است و نادان در این میان بدبخت است، خدا 

اخت و دشمن آن که خود سرانه دوست کسى است که او را شن
خویش را در زحمت شناسائیش انداخت خردمند عیبپوش است و 
نادان فریبنده اگر خواهى بزرگوار شوى مالیم باش و اگر خواهى 
خوار شوى درشتى کن. شریف طینت نرم دل است بد اصل سخت دل 
کسى که کوتاهى کند بپرتگاه افتد و کسى که از عاقبت بیم کند از 

ده کارى سالم ماند، کسى که ندانسته و ناگاه بکارى در آید نسنجی
بینى خود را بریده است )خود را بنهایت خوارى و مذلت انداخته 
است(. هر که نداند نفهمد و هر که نفهمد سالم نماند و آن که سالم 
نماند عزیز نگردد و هر که عزیز نگردد خرد شود و آن که خرد 

ن باشد سزاوار است که پشیمان شود سرزنش شود و هر کس چنی
 .(32)د شو

این دیدگاه در حدیث عقل و جهل نیز مشهود است. از منظر امام 
، انسان کامل کسي است که تمام صفات هفتاد و پنجگانه )ع(صادق

های دیگر مي توانند از طریق ارتقاء علم باشد و انسانعقل را دارا مي
جهل پاک کنند و با و آگاهي و بصیرت، وجود خویش را از جنود 

در  )ع(ها در مقام اعلي همراه شوند. امام صادقپیامبران و اوصیای آن
کُلُّه ا مِنْ أ جْن ادِ الْع قِْل  الْخِص الُ ه ذِهِ جْت مِعُی ف ل ا »فرماید: نقلي دیگر مي

سائِرُ  أمَّاو لْب هُ لِلْإِیم انإِلاا فِي ن بِيٍّ أ وْ و صِيِّ ن بِيٍّ أ وْ مُؤْمِنٍ ق دِ امْت ح ن  اللاهُ ق 
ذلِک مِن م والینا ف إِنا أح د هُم ال یخلو مِن أن یکون  فیِه ب عضُ هذِِه 

فعند ذلک یکون في  الجُنودِ ح تَّى یست کمِل  وینقى مِن جُنودِ الج هلِ
؛ پس تمام این صفات (33)« الدرجه العلیا مع األنبیاء و االوصیاء

کریان عقلند جز در پیغمبر و جانشین او و گانه( که لش)هفتادوپنج
مؤمني که خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود اما دوستان دیگر 

ها را دارند تا تدریجًا همه را دریابند و از لشکریان ما برخي از این
شان در مقام اعلي همراه جهل پاک شوند آنگاه با پیغمبران و اوصیاء

 «.شوند.
روایات فوق این است که جنود عقل در بستر نکته قابل توجه در 

یرت بص آگاهي، و علم طور همزمان به مساله ارتقاءتربیت عقالني به
نگرد و این همراهي ساحات تربیتي در تربیت عقالني و معنویت مي

یابي مدام به شود تا از دستو طي نمودن مراتب عقلي موجب مي
آثاری که تربیت عقالني  کماالت معنوی باز نماند. از جمله برکات و

نماید درخشندگي و عظمت خاصي است که متوجه متربیان خود مي
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 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

یابي به کماالت معنوی متوجه متربیان خواهد نمود. در سایه دست
 مشهود است.  )ع(جایگاهي این چنین در سیره امامین صادقین

پشتیبان انسان، عقل است. از عقل، زیرکي، )ع(از منظر امامین صادقین
رسد و همو م، بردباری و دانش حاصل آید؛ با عقل به کمال ميفه

راهنما، بیناکننده و کلیدکارها است. اگر بنیان عقل از روشني باشد، 
آدمي دانشمند، حافظ، اهل ذکر، زیرک و فهیم خواهد بود و پاسخ 

کاران باز چگونه، چرا و کجا را بداند و خیرخواهان را از دغل
وفصلش را نیز دانست، مسیر حرکت و وصل ها راشناسد. اگر این

خواهد شناخت و به توحید خالص رسد و به طاعت خداوند اقرار 
ها را جبران کند و برآینده سوار کند. اگر چنین شد، از دست رفته

باشد، موقعیت خویش را درک کند و بداند چرا در دنیا زندگي 
ه در پرتو کجا خواهد رفت و این همکند و از کجا آمده و بهمي

 1خرد است.
-یابي به کماالت معنوی و سعادتدست)ع(بنابراین در سیره صادقین

توان از آثار تربیت عقالني محسوب کرد. از طرفي در مندی را مي
سیره آن دو امام همام  نحوه برخورداری از آثار تربیت عقالني در 

ر دنسبت با رشد مراتب عقلي متفاوت خواهد بود. بعبارتي متربیان 
اران گذیابي به کماالت معنوی بهره یکسان نداشته و سیاستدست

تربیتي باید به تفاوت در عقول و موقعیت تربیتي و استعدادهای 
متفاوت عقلي متربیان دقت نموده و انتظارات یکسان از متربیان 

 نداشته باشند.
 

 داریتقویت دین
-نتقویت دی )ع(از دیگر آثار تربیت عقالني در سیره امامین صادقین

 ع()نظرگاه امامین صادقین در وتربیت عقالنيداری متربیان است. عقل
 گفتگویبه توانمي نمونه برای است. برخوردار ویژه جایگاهي از

 زا امام صحابي از یکي» :کرد اشاره شانیاران از یکي با )ع(صادق امام
 مازن بسیار که است فردی وی: گویدمي و کرده تعریف خود همسایه

 را موارد این امام. رودمي حج به زیاد و است کثیرالصدقه گزارد،مي
 ک یف  : »کندمي سوال او عقل از و داندنمي کافي او مسلماني برای
 ،«ع قل ل هُ  ل یس : »دهدمي جواب )ع(صادق امام صحابي وقتي و «ع قلُهُ؟
 عبادات و کارها این ،«مِنْهُ  بِذ ِلک  ی رْت فِعُ  ال: »است چنین امام جواب

داری و دراین روایت دین (.34) «گیردنمي اوج و برد نمي باال را او
داری وقتي طي مسیر ایماني بدون پرورش عقل میسر نبوده و دین

-تقویت خواهد شد که متاثر از عقل انسان حرکت نماید. در جای

تربیت عقالني در دعوت به دین ونقش عقل )ع(جای مواضع امام صادق
 قراردادن الگو با مشهود است. درواقع حضرت در بستری عقالني،

 زا و مؤثر به اثر از بردنپي و فطرت اصل به دعوت شیوه از قرآن
 استفاده کنند،مي درک را آن مردم اکثریت که مخلوق، به خالق

_________________________________ 
 دِع ام ۀُ ا لْإِنْس انِ ا لْع قْلُ و  ا لْع قْلُ مِنْهُ ا لْفِطْن ۀُ و  ا لْف هْمُ و  ا لْحِفْظُ و  ا لْعِلْمُ و  بِالْع قْلِ  - 1

 ی کْمُلُ و  هُو  د لِیُلهُ و  مُبْصِرُهُ و  مِفْت احُ أ مْرِهِ ف إِذ ا ک ان  ت أْیِیدُ ع قِْلهِ مِن  ا لنُّورِ ک ان  ع الِماً 

فِظاً ذ اکِراً ف طِناً ف هِماً ف ع لِم  بِذ لِک  ک یْف  و  لِم  و  ح یْثُ و  ع ر ف  م نْ ن ص ح هُ و  م ْن ح ا

ف ِإذ ا ع ر ف  ذ ِلک  ع ر ف  م جْر اهُ و  م ْوصُول هُ و  م فْصُول هُ و  أ ْخل ص  ا لْو حْد انِیاۀ  لِلاهِ و  ،غ شاهُ

رُِف ی عْ،ذ ا ف ع ل  ذ لِک  ک ان  ُمسْت ْدرِکاً لِم ا ف ات  و  و ارِداً ع ل ى م ا هُو  آتٍ ا لْإِقْر ار  بِالطااع ۀِ ف إِ 

 غیردیني، اندیشمندان با )ع(صادق امام گفتگوی مبنای. کردندمي
 احسن دالیل با جدال و گرایانههدایت برخورد توحید، اصل براساس

در مسیر تربیت دیني با تاکید بر اهمیت و آثار عقل  حضرت .بود
 اهمیت مردم اگر: »اندداده قرار خطاب مورد چنین را مردم

 که دنیوی هاینعمت به را خود چشم دانستند،مي را خداشناسي
 در آنان دنیای و دوختندنمي داشته ارزاني نیز دشمنان به خداوند
 به اینان. بردارند آن برای قدمي که بود آن از ترکوچک نزدشان
 «بردندمي لذت آن از و شدندمي مندبهره خداوند معرفت از تحقیق

(25.) 
های در نقلي خطاب به میسِّر از نشانه )ع(باقر محمَّد امام حضرت

-از نشانه های وزین و متین راشیعیان اشاره فرموده و دارا بودن عقل

 نم؟ک معرَّفى تو به را مانشیعیان آیا میسَّر، اى»: اندهای آنان برشمرده
 دژهاى هاآن: فرمود حضرت. بفرمایید شوم فدایت: کردم عرض
 هستند، متین و وزین هاىعقل صاحبان و امانتدار هاىسینه و محکم
 و خشک هاىآدم و کنندنمى فاش را اسرار و کنندنمى پراکنىشایعه
 شیران و دارانزندهشب و شب راهبان نیستند، هم ریاکار و خشن
 کلیدی نقش به توانمي از فراز این در تعمَّق و تأمل . با(7)« 2روزند

ن دیندارا های ویژگي و صفات دیگر و تربیت عقالني در عقالنیت
 شگستر و بسط و شیعي هایآموزه شکوفایي در به خصوص تشیع

 گردید. رهنمون بشری درجوامع آن
نیز در روایتي دیگر دینداری را بهره و ثمره عقل  )ع(امام صادق 

 ن  دِی ل هُ کان   م ن و دِین ، ل هُ کان  عاقِالً کان  م ن»فرمایند: برشمرده و مي
هرکه عاقل است دین دارد و کسي که دین دارد »(؛ 33؛ )«الج ن َّۀ  د خ ل 

 باط نمود که در تربیتتوان استناز این روایت مي«. رود.به بهشت مي
عقالني نسبتي وثیق میان رشد عقل و دینداری برقرار بوده و تقابل 

ی عقل و دین از اساس باطل بوده و میان دیندار بودن متربیان دوگانه
و عاقل بودن آنان تعارضي وجود ندارد. در روایت فوق امام امام 

آن شود، بین نسبت ورابطه عقل ودین را یادآور مي )ع(صادق
چه با عقل دریافت دووحدت ویگانگي قائل است؛ به نحوی آن

شود با تعالیم دیني از یک حقیقت برخوردارند یعني بین تعالیم مي
دیني و موازین عقلي تنافي و ناسازگاری وجود ندارد، لذا عقل عامل 

 سازد.داری انسان است و آدمي را به بهشت نایل ميشناسي و دیندین
وشني بر جدایي ناپذیری دین از عقل داللت دارد و این روایت به ر
؛ کسي (30)« ل هُ ع قْل   ال لِم نْ دِین  ال»که فرمودند:  )ص(روایت پیامبر

به وضوح از نقش عقل در دین « ای ندارد دین ندارد.که از عقل بهره
داری؛ یعني شناخت تعالیم دیني و تعلق علمي و عملي به آن، حکایت 

یابد و تناسب میزان رشد عقل، ایمان نیز افزایش مينماید. به مي
درصورت کاهش یا عدم رشد عقالني از درجه ایمان نیز کاسته 

 شود. بنابراین میان عقالنیت و ایمان رابطۀ دو سویه برقرار است. مي

و  ذ ِلک  ُکلُُّه ِمْن ،م ا هُو  فِیهِ و  لِأ یِّ ش يْ ٍء هُو  ه اهُن ا و  مِنْ أ یْن  ی أْتِیِه و إِل ى م ا هُو  ص ائِر 

 (. 25: 1)الکافي، ج  ت أْیِیدِ ا لْع قْلِ

 حُصُون  إِناهُمْ: ق ال  فِداک  جُِعْلتُ ب لى: قُْلتُ بِشِیع تِن ا؟ اخْبُِرک  أ ل ا مُی سِّرُ ی ا» -2

 المُر اعِیْن  بِالجُف اتِ و ل ا الب ذِرِ بالم ذِیعِ ل یْسُوا و ِزیْن ۀ  أ ْحل ام  و  أمِیْن ۀ  صُدُور  و ح صِین ۀ 

 «بِالْن هارِ اسُد  بِالْل یلِ رُهْب ان 
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دینداری و عبادت بدون تعقل و تفکر هیچ  )ع(دیدگاه امام صادق از
دات دیني و مذهي نیز تعقل و ارزشي ندارد و مالک ارزش اعتقا

س شده و هرکطوری که تقلید در اصول دین منعاستدالل افراد است به
که عقل به معنای واقعي را دارد، الجرم دین نیز خواهد داشت و 
 دینداری ناشي از تعقل است که انسان را به بهشت و رضوان الهي،

شود. ميکه همان رشد وکمال مورد انتظار نوع بشر است، رهنمون 
مْن  دِین  و منْ ک ان  عاقِلًا ک ان  ل ه»فرماید: امام صادق در این زمینه مي

هر که عاقل است دین دارد و کسى که دین «. دِین  دخ ل  الْجن َّۀ ک ان  ل ه
 (.32) رودبهشت ميه دارد ب

عرض کردم: قربانت  )ع(صادق ه امامب کند کهنقل مياسحاق بن عمار 
ى دارم که نماز خواندن و صدقه دادن و حج اگردم من همسایه

رفتنش بسیار است و عیب ظاهرى ندارد فرمود عقلش چطور است 
-اش باال نمي درستى ندارد فرمود: پس با آن اعمال درجه گفتم: عقل

احادیث زیادی  )ع(طور که گفته شد، از امام صادقهمان(. 34د )رو
ده اهمیت این در باب تفکر و اندیشیدن نقل شده که نشان دهن

حسن  «.جایي دیگر آمده است:باشد. در موضوع از دیدگاه ایشان مي
صیقل از امام صادق پرسید: یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک شب 

 :فرموده است )ص(عبادت کردن است؟ حضرت فرمود آری رسول خدا
ردم عرض ک .ساعتي اندیشیدن بهتر است از شما را به عبادت گذراندن

د و بگویید: کجاین یدبرو هاویرانهد: به واندیشید؟ فرمچگونه باید 
-سازندگان شما کجایند ساکنان شما چه شده است که سخن نمي

توان این گونه برداشت نمود که (. از این روایات مي27)1گوئید
محور حضرت ضمن هشدار به عبادت بدون تفکر، از روشي اندیشه

د. گوینها ست سخن ميویرانهدر تربیت عقالني که عبرت آموزی از 
نکته مهم در تربیت عقالني آن است که عقل ابزاری واسطه ای برای 
ارتباط با انبیاء و اولیای الهي و و مکمل و متمم امر ایماني است. 

 و الن َّبِيَُّ، العِبادِ ع ل ى  ِاللَّه ُحج َّۀُ»فرمود:  )ع(بدین جهت امام صادق
حجت خدا بر »(؛ 32« )الع قلُ  ِ اللَّه ب ین  و العِبادِ ب ین   فیما الحُج َّۀُ

 «.بندگان، پیامبر است و حجت میان بندگان و خدا عقل است.
تربي  آثار توان ازداری را ميتقویت دین شد، ذکر که شواهدى در

  است، آمده )ع(سیره صادقین گونه که درواقع آن در. برشمرد عقالني
 قبیح اعمال و مراتب و حسنمعرفت به عقل تربیت و رشد با هاانسان

 کندىنم طغیان گیرد کاربه را عقل که کسى. رسندمى باالی شریعت
کند و در نمى تزیین مصلحت صورتبه را غیرمصلحت نیز عقل و

. رساندمى شریعت و دین و خدا به را انسان است باطنىحجت نقش
 دو هر این و است نبوت و خدا اثبات الهى، دین هر اساس زیرا

 تحجی آن که از پس دیگر سوى از. رسدمى اثبات به عقل با موضوع
 .دهدمى نشان را رسولش و خدا از پیروى وجوب عقل شد، روشن دین

اوالً  )ع(نتیجه سخن آن که در تربیت عقالني برآمده از سیره صادقین
از آثار رشد عقالني متربیان ارتباط معنادار آن با تقویت ایمان و 

گونه تعارضي میان عقل و دینداری آنان خواهد بود، دوم آن که هیچ
-دین در تربیت عقالني موجود نبوده و عقل، حجت و ابزاری واسطه

 ای برای ارتباط با معصومین و اولیاء الهي: است.
_________________________________ 

 یر  خ  ساعۀٍ ت ف کَُّرُ- الن َّاس یرْوِی عما )ع(الل َّهِ عبدِ أ با سأ لْت ق ال  الصیق لِ الْحسنِ عنِ -1

 فک ی ُقلْت ل یل ۀٍ قِیامِ ِمنْ خ یر  ساعۀٍ ت ف کَُّرُ  )ص(الل َّهِ رسولُ ق ال  ن عم ق ال   ل یل ۀٍ قِیامِ مِنْ

 گيرينتيجه
 )ع(م این مقاله تربیت عقالني در سیره امامین صادقینهدف از انجا

 ع()بوده است. پیش فرض نگارنده آن بود که مراجعه به سیره صادقین
توان از آن در کند که ميعواملي را در تربیت عقالني نمایان مي

تربیت دیني استفاده کرد. این مقاله از دو پرسش وسازی تعلیمنظام
 تشکیل شده است.

دهند که در تربیت سوال اول پژوهش نتایج نشان مي در خصوص
توان اهداف و آثار متعددی را مي)ع(عقالني برآمده از سیره صادقین

خود  در نظام تربییتي )ع(استنباط نمود. به عنوان مثال حضرات صادقین
با رشد دهي عقالنیت متربیان و اصحاب خاص خود به دنبال اهدافي 

های دین نخبه پروری، ترویج آموزهنفس،  هوای بر چیرگي»چون 
 «طیبه حیات شکر و مقام به وصول اندیشي،عبودیت، آزاد اصیل،
هدف از تربیت عقالني چیرگي بر هوای  )ع(اند. در سیره صادقینبوده

 را دب و خوب قدرت تمیز و بشود قوی متربي عقل نفس بوده و اگر
 خیلد نفس غرائز و چیرگي بر هوای کنترل در تواندمي کسب کند

پروری در سیره باشد. از طرفي نتایج حکایت از آن دارد که نخبه
با هدف  )ع(ای برخوردار بوده و امامیناز جایگاه ویژه )ع(صادقین

محفوظ نگاه داشتن معارف قرآن و اهل البیت: و رشد عقلي جامعه 
ند. او مبارزه با انحرافات حوزه دین به تربیت نخبگان اقدام نموده

 هایترویج آموزه )ع(یگر از تربیت عقالني در سیره صادقینهدف د
دین اصیل بود تا با استفاده از رویکرد تربیت عقالني دینداران زمانه 

های ناصحیح از دین اسالم بیمه نمایند. از خویش را در برابر قرائت
هدف از  )ع(نتایج قابل توجه این رساله این بود که در سیره امامین

تربیت عقالني وصول به ساحت عبودیت بوده و سیره مذکور نشان 
داده است که عقل تربیت یافته متربیان غایتي جز عبودیت خداوند 
نخواهد داشت. هدف کلیدی دیگر در تربیت عقالني ترویج 
آزاداندیشي در جامعه و رشد عقالنیت جمعي است. امامین 

 تدریجي چون هدایتی متنوعي همبا استفاده از راهبردها )ع(صادقین
دهي به مخالفان و برهان، برپایي مناظرات، فرصت و جدل راه از

پرورش شاگردان اهل نظرورزی و تعقل هدف آزاداندیشي و به تبع 
 اند.آن تولید عقالنیت جمعي را هدف گرفته

اند که برای تربیت عقالني در سیره آن از دیگر سو نتایج نشان داده 
زدودن انحرافات معرفتي، » توان آثار متعددی شاملهمام ميدو امام 

پایدار، نیل به حکمت و معرفت،  شادی خلق، حسن و مهرورزی
تحقق والیت خدا و اولي  سعادتمندی، و معنوی کماالت به یابيدست
زدودن  )ع(متصور شد. نزد امامین صادقین «داریدین تقویت و االمر

انحرافات معرفتي جزو آثار تربیت عقالني بوده و آن دو امام همام 
 عقالني مکتب دهيسازمان و فکری سازندگي در این طریق، در پي

خلق است  حسن و اند. از طرفي دیگر از منظر مذکور مهرورزیبوده
ثمرة عقلي است که در اثر تربیت عقالني به حد کمال رسیده باشد. 

ین بخش نیل به حکمت و معرفت به عنوان اثر تربیت دیگر نتیجه ا
 به واسطه متربي )ع(است. در سیره امامین )ع(عقالني از منظر صادقین

تربیت عقالني به تکلیف خود آگاهي یافته و ضمن عمل به آن به 

 ل کِ  ما وکِبانُ أ ین  ساکِنُوکِ أ ین  یقُولُ  و ف یت ف ک َّرُ بِالدارِ و بِالْخ رِبۀِ یمرَُّ ق ال  یت ف ک َّرُ

 ت ت ک ل َّمِین ل ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-933-fa.html


  و همکاران                 مرضيه تقي زاده پاسندي  143

 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

استکمال نفس رسیده و به مقام حکمت نائل خواهد شد. از دیگر 
 ع()مندی در سیره صادقینتسعاد و معنوی کماالت به یابيسو دست

نتیجه تربیت عقالني است. درواقع متربي با رشد یافتگي عقالني به 
فهم و زیرکي و دقتي متفاوت دست خواهد یافت که این قدرت 

 مندی خواهد شد.تشخیص سبب سعادت
 

 پیشنهادات
تواند به محققان در جهت پژوهش برخي پیشنهادات پژوهش که مي

 گری نماید عبارتند از:و سیره پژوهي یاریهای تربیتي در عرصه
. ارائه الگوی عملي تربیت عقالني در نظام آموزشي ایران: راهنمایي 1

 برای عمل 
 . ارائه الگوی تربیت عقالني مبتني بر سیره معصومین:2
 . تبیین عناصر برنامه درسي تربیت عقالني در سیره معصومین:3
 بر سیره معصومین: . اصول پرورش عقالني متربیان مبتني4
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