
 

147 

 
 

 

 موثر سیتدر هایالبلاغه بر شاخصنهج یتیترب یفیک یهادلالت  
  ** یمشهد درضایحم/  * یطرف یمحمدزاده بن یمهد

 19/20/1222تاریخ پذیرش:     29/1299/ 26 تاریخ دریافت:

 چکیده
خود، به بازخوانی و طراحی الگوهای ل دینی یابر منااب  اصااا جاامعاه دینی مبتنی

پردازدا در ایران اساالمی که خواهان برپایی بمدن نوین اسالمی کالن اجتماعی می

ا یکی از کالن الگوهااای نظااام داردبیشاااتری نیز  بروز، این مسااائلاه رهور و اسااات

اجتماعی در بمدن نوین اسالمی، نظام دموزشی و یکی از مناب  اصیل این بمدن نیز 

رو ضااارور  دارد کااه داللتهااای بربیتی نهج البالغااه بر بالغااه اساااتا از ایننهج ال

های بدریس مؤ ر های بدریس مؤ ر مورد بررسی قرار گیردا از جمله شاخوهشاخص

گویی اشااااره نمودا از ساااوی گویی، پرهیز از پینیدهبوان به گفتار روان، ساااادهمی

غت را در بر دارد که هم از لحاظ دیگر، نهج البالغه نیز نوعی رریف از فصاااحت و بال

بواند بیانگر الگوی دموزشی مطلوب باشدا این محتوایی و هم از لحاظ ساختاری می

الگوی دموزشاای، بوانایی ساانجش کمی و کیفی نظام دموزشاای مطلوب را هم داردا 

ای به دست دورده است، را به صور  پووهش حاضر اطالعابی که به صور  کتابخانه

یلی بررسااای نموده و داللتهااای کیفی بربیتی نهج البالغااه بر باحال-باوصااایافای

گرددا اما طراحی الگوی مطلوب می و کاوش بررسااای ،های بدریس مؤ رهشاااخصاا
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 مقدمه
هررا و ریزیای از طقد یش بقدن هق کررار انظج و انللی نیررازانررد اجموترره هق نظررا  تمرردنی؛ بقای

ها اسرت که بتواند در تین بقرسری کمی، کیهیت آن را نیز اورد بقرسری و سنجش ققار دهد. در ریزیبقنااه
ریزی به ا ابه خط کشری بقای صرحت و سلج اسیق  یش رو به امار ریزی و بقنااهواقع این اجموته طقد

ریزی، نظا  آاوزارری و تدریس اسررت. در نتیجه، کار ریزی و بقنااههای نیازاند طقداز جمله نظا  رود.ای
. به تبارتی؛ باادتدریس نیز در تین سرختی، دارای یک سرقی ظقایهی است که از این قاتد  است نی نمی

له هرا در الو ریزی آاوزاررری بقای اوثق بودن آن یکی از چرالش انگیز تقین بحرث بحرث تردریس و بقنرااره
 آاوزش و تدریس است که نیازاند سنجش کمی و کیهی است.

اجقای بقنااه درسررری را در قالب روش تدریس و انتخاب و طقاحی آن  ۀنحوبقنرااه ریزان درسررری        
بیشرررتق صررراحب نظقان تعلیج و تقبیت در دیدگا    و 1913کننرد) فتحی واجرارگا ،  یش بینی یرا تعیین ای

گاهی، درس دادن و ارررکل دهی سرررنتی تردریس را  ار و )ک نندکاعقفت تعقیف ایانتلرال دانش، ایجاد آ
اارا نلش اعلج در این فقاینرد صرررقفا انتلال دهند  و تغذیه کنند  اط تام اسرررت که   .1939همکراران، 

قاون و بااقوز  دیگق  ذیقفتنی نیسررت زیقا نسرربت به بسرریاری از اولهه های تدریس اوثق غهلت کقد  اسررت)
 . در طی سررال های گذاررته یک حقکت ج انی از سرروی   وهشررگقان، دسررت اندر 1111، 1نوسررتقوزاهی

کاران و سریاسرت گذاران بقای الالعه تواال اوثق در کارآادتق کقدن نظا  های آاوزای و از جمله تدریس 
   .1111، 9و رینولدز 1اقو  اد  است)دانیل

و اندیشره بشرقی اسرت که هق   وهشگق ژرر نگقی آن ن ج الب غه اثق جاودانه در دایق  فقهنگ، تلج 
یابد و للب "اخ اللقآن" )بقادر ققآن  را زیبند  آن ای داند را باالتق از ک   بشرررق و  ایین تق از ک   خالق ای

در هق ایدانی که گا  ای ن د چنان حق اللب را ادا ای کند که گویی تما   و اذتران ای نماید که ااا 
گسررتق  تلج  دربارۀ همان اوضررو   قداخته اسررت. ااا  تلی  دربارۀه بحث و   وهش تمق خویش را ب

 خوداان را با چنین صقاحتی بیان ایهقاایند که:
 « 

 
بکْ   أ و ق  ُمُرق  اْْل ْرض     

یِّ ُ م 
ْعَل 
 
اء  أ مک  ُمُرق  ا سکک  ا   

الک  و ف     ُدون  ْفقک 
ْ  ت 
 
بکْ   أ ُلون  ق  اُس سکک 

ا ا یک  یک 
 
ر  أ غ   ْ  س شککْ

ا ْوْم  
م  ق 
ْحَل 
 
أ مُل   

   ْ ا و  ت  اْم  
م   یف  خ 

ُ
أ م  ٌ  ت  ْتی  ا ف  ه  ْبل  ر    113خلبه) .«  

                                                                        

1. Brun & Hinostroza 
2 - Daniel 
3 - Reynolds 
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ای اقد   یش از آن که اقا نیابید، آننه ای خواهید از ان بپقسرید، که ان راه ای آسمان را » 
ب تق از راه ای زاین ای اناسج بپقسید قبل از آن که فتنه ها چونان اتقی بی صاحب حقکت 

 «کند، و ا ار خود را  ایمال نماید، و اقد  را بکوبد و بیازارد، و تلل ها را سقگقدان کند.
است، لکن هج  های حضرقم اایق المؤانین تلی ها و نااهای از خلبهالب غه؛ اگقچه گزید  ن ج

های بسریاری به همقا  فصاحت و سراختاری بیانی حاکج بق آن  و هج احتوای درونی آن، در بقدارندۀ آاوز 
 وهشی ا نیازاند  هساز بااد. استنبا  همه این آاوز تواند در ااق تدریس اؤثق ااخاب غت است که ای

لب غه اتهصریلی و الول بود  که از داانه این نگارش خارج است و در این نواتار به داللت ای تقبیتی ن ج
ها، روابط بین آن ا و الگوی گقدد و اسرررتنبا  اجموته آاوز هرای تردریس اؤثق  قداخته ایبق اررراخصررره

ته اررایان ذکق اسررت؛ آننه که در این نواررتار به گقدد. البهای آیند  سررپقد  ایاسررتنبط از آنان به   وهش
از آنجایی  های تدریس اؤثق است ورارته تحقیق آاد  است، داللت ای کیهی تقبیتی سیق  تلوی بق ااخصه

کره دال اقکزی این سررریق  ن ج الب غره اسرررت، از ج رت تسرررمیره کرل به جزء، داللت ای کیهی تقبیتی 
 الب غه نااید  اد  است.ن ج

 های تدریس مؤثرسی شاخصهمفهوم شنا
هرای یادگیقی، تحت تأثیق تواال فقاوانی اسرررت که تملکقد اعلمران در ک س درس و سرررایق احیط

اوضرررو  درسررری، دانش آنان از  دربارۀا متقین تواارل تبرارتنرد از: نگرا  آنان به تدریس، باورهایشررران 
دهی و ادیقیت، وی گی های ارخصری آنان، اداراکشان از ای آنان در سرازاانهای حقفهاوضرو ، ا ارم

 . 2113، 1و لوولس 1کنند )الیسوضرررعیرت اوجود و رفترارهرای تردریس و اوقعیتی که در آن تدریس ای
قدد. در گؤثق و  ویایی اتعلمان اینحوۀ ادیقیت این اررقایط در ک س درس توسررط اعلج، سرربب تدریس ا

 گقدد که تبارتند از:تدریس اؤثق چ ار وی گی اورد توجه واقع ای
 .وجود تعاال بین اعلج و فقاگیقان -1
 .تنظیج و  یش بینی فعالیت بق اساس اهدار اعین و از  یش تعیین اد   -2
 .در نظق گقفتن اقایط، اوقعیت و ااکانام در فقایند طقاحی انظج  -3
 .مودن فقصت یادگیقی و تس یل روند آنفقاهج ن -4

                                                                        

1. Ellis 
2. Loveless 
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بق این اسررراس ای توان گهت تدریس اؤثق فقایند تلمی و  ینید  ای اسرررت که از  یش توسرررط اعلج 
ریزی و طقاحی اررد  اسررت و با هدر ایجاد تعاال و درگیقی ایان فقاگیقان با اوضرروتام و الالب بقنااه

  لذا تدریس اعلور به  1939ای اود. )اعبانی ) درسری  اورد یادگیقی به وسیله او در ک س درس اجقا
   هدفمندی تدریس، سرربب 1332گقدد. )اوسرری  ور)تمل یادگیقی بین ااررخاص اسررت که هدفمند ای

 اود. اؤثق بودن آن ای
هق فعالیت انسررانی، دارای خقوجی و احصررول اسررت. احصررول تدریس اؤثق نیز تأثیق  ذیقی اتعلمان 

  و هق 432: 1331گقدد. )نوروزی، گیقی بااررد، ارراخا نااید  ایانداز  بااررد. آن چیزی که ابنایای
 گیقی تدریس اؤثق، ارراخصررهیک از تناصررق این ابنا، ارراخصرره نا  دارد. از این رو؛ تناصررق اؤثق در انداز 

 گقدد. تدریس اؤثق نااید  ای

  ها روش تدریس کارآمد در کالم حضرت علیشاخصه

در دو سرلح  تموای و اختصرراصی  های تدریس اوفق در ک   حضرقم تلی ارناخت اراخصره
 قدازد که در تلو  اختلف کاربقد دارد و در سلح ااکان  ذیق اسرت. در سرلح کلی به اصول و قواتدی ای

اررود که به اختا تقبیت و تدریس کاربقد دارد. این دو سررلح اختصرراصرری، به بیان قواتدی  قداخته ای
 تبارتند از:

 های عمومیشاخصه( الف

 ااخصه های کلی یک تدریس و ک س داری اوفق دارای تواالی است که ا متقین آنان تبارتند از:
 الگوی رفتاری .1

ها های اررراخا، الگو بقای جااعه و اجموته اقتبط با آندر زنردگی انسرررانی، رفترار بزرگران و چ ق 
 قدازد. در تمدن های ارراخا ایسررازی چ ق هسررتند. لذا هق تمدنی بقای ادااه حیام خود به بقجسررته

غقب، هنقاندان سرینمایی و ورزارکاران اصادیق تحلق این اصل در جااعه غقبی هستند. در تمدن غقب 
سازی یک فقد در راستای تحمیل اراد  خود به تنوان ااخا ارود که با هنق و غیق  به بقجسرتهت ش ای

ا دارای تمق اخ پ انسررانی نیسررتند و فلط به کمک رسررانه به رو، افقاد اشرر ور که غالبت ش کند. از این
های بقجسررته اررناخته اررد  و افقادی که دارای اندیشرره و اخ پ اند، از جمله چ ق ارراخا تبدیل اررد 

تمیق انسرانی هسرتند، در حاایه ققار دارند. آننه که بیان اد، اقز فارپ بین تمدن اس ای و تمدن غقب 
چ ق  ارراخا، دارای تمق خودسررازی اسررت و هق چه این خودسررازی اعنوی اسررت. در تمدن اسرر ای، 

 تق بقای جااعه است.بیشتق بااد، الگوی کاالتق و اناسب
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و خاندان او  نمونه تا  و کاال به تنوان یک الگو و اسرو ، در جااعه اسر ای حضرقم رسول اکق  
 فقااید:ای هستند. حضقم تلی 

ِم »  لا یما جمْ
ا
يمُلوُمْ ام اْنُظُروا أ ِْ نةم

ی وا لا ل  ِْ جمُ ِم ُ وُمْ  رم
ِْ یفْ ْ فا ا ُْ را ثا

ا
ُةوا أ بم
ْ وا اتَّ ُ ُا ْ وا ما ُِ يُكْ  فما ْل ا م

َنا
 ْ مهْنُ ِا ُروا  خَّ

ا
أ تما وا وا  ا تا هممم م تا

ْ فا ُْ ُقو بم
وا وا  ا ُهامممْ هممُ وا فما ْ ا هممُ ا ْن  ا ُلوا وا إم  ْلبمُ

ُلوا فما بما ْن لا إم
ی فما د  ُكوافا  اا ْه م « تا

خود )اایق المؤانین و فقزندان او  و از  نگرا  کنیرد بره اهرل بیت  یغمبق»  یعنی 31بره )خل
طقیله ایشران جدا نشد  رفتاراان را  یقوی کنید که هقگز اما را از را  راست بیقون نمی بقند، و 

الگوهای راهنمایی هستند  لذا اهل بیت رسول خدا «. به ه کت و گمقاهی بق نمی گقدانند
 کنند.ق را دقیق نشان داد  و فقد را به الصد اللوب رهبقی ایکه اسی

 خدای اتعال در ققآن کقیج ای فقااید: 
م »   بمم هللَّ

ُنونا ِم رم وا ُتْو
ِم اْلُْنكا
ِا ْونا  ْنها اْةُروِّم وا تا  بمم ْل

ُرونا ُِ
ْ
أ  سم تما
ِْ لم نمَّ ْخرم ما

ُ
ا  أ ِمَّ
ُ
یا أ ْ خا ُْ ِا ُکْن ِا ْو آ و وا لا

ت  م لا  ْجُل اْلكم
ا
ُقونا أ  اْلي سم

ُ ُْ ُ ْکَثا
ا
ُنونا وا أ ِم ُ اْلُْو

مهْنُ ِم ْ و  ُ
ُا یا      111))آل تمقان /« ك نا خا

د و  یقوانتران ب تقین اقد  بود   ایرد کره از تالج غیب بیقون آاد  یعنی ارررمرا اهرل بیرت احمر 
ان تاب ایمبقگزید  ارررد  اید تا ااق بمعقور و ن ی از انکق کقد  و بخدا ایمان آورید، و اگق اهل ک

آورد   یقوی ارما نمایند بقای آن ا از کهق ب تق اسرت، بعضری از ایشان ایمان آوردند و بیشتقاان 
 فاسق ااند  از را  حق  بیقون رفته ایمان نیاورند. 

 فقااید:ای دیگق ایهمننین در آیه
 «ِّ ُم ممممم َکا آلم ُم وا ْي

ِا ا  ُ ی اهللا م ممممم صمما َّ ِم اهللا و
سممُ  ام اا
نا ْل َکا قا ْن  وا لا َ  اللم   ا

ا لميٌل لاكا َعا
و وا دا عم وا سممْ ُُ  ام اْ 

يا  وا لاكا
ْکنما ُفهما و وا 

ا
ذم أ ْیم
ُا
ِْ لم اُفهما و وا ُوَطوما ْطرا

ا
ُُ أ نمْ ِا  ِْ هممما ْ  ُقبم  و إم

یما مممما وم
ِا یما  وا   زم

فما َا عم  َْثا
هما و وا کا ْيبم

ِْ  ِما ِا ُفطم ا 
ها  فم  ام
خا ِْ زا ِا یا   و وا ُزوم

ها ِم تا     161)خلبه .« اا
را سرقاشق خود ققار دهد و دلیل و  یعنی بقای یک انسران کافی اسرت که روش رسرول خدا

راهنمرای خود در نکوهش دنیا و اذات آن و رسررروایی فقاوان و بدی هایش ارررمقد  و اسررریق 
 زندگی خود را به سوی سعادم طی نماید.

 فقااید:الگو  ذیقی جااعه ای دربارۀ ااا  تلی 
سَّ » 
ا
أ ِم لميتما  ام المَلن

يمام  ا  جم م
 عم اْل ما
يما ُكوُكا فا ُ ُمْ وا  ا تا یم ُم

صمما ُیُمْ بم بم
ِّْ کا
ا
ُمْ وا ْلْیأ یم بم

ُیُمْ بمكا ُم
صمما

ُ ونا  م نْةقم ِم اهللَّ
ِا ُهونا وا  ا  قَّ يا   166)خلبه « یا
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اانند  و یعنی کوچك اررما باید از بزرگتان  یقوی کند، و بزر  اررما به کوچکتان ا قبان بااررد، 
ن کقدند، و نه از اناختسرتمکاران زاان جاهلیت نباارید که نه در دین و اقیعت کنجکاوی ای

 خدا تلل بکار ای بقدند.
یعنی ضرقورم دارد که افقاد از بزرگان خود الگو  ذیق بااد. بزرگان در این روایت، اگقچه ظ ور در بزر   

از انظق سرن دارد، لکن انافاتی ندارد که از آن بزر  از انظق اقافت و تلج را استنبا  نمود. افقادی که از 
سررریق حقکتقا اشرررخا نمایند. ثبت توانند اتق هسرررتند، اعموال دارای تجقبه بود  و ایانظق سرررن، بزر 

 گقدد. تجقبه سبب  یدایش تلج و کسب تلج نیز سبب اقافت ای
 قدازد، همان اررقافت کسرری که با گذر تمق کسررب تجقبه نمود  اسررت، را کسرری که به کسررب تلج ای

خواهد این تجقبیام را به کسرررب خواهرد نمود. در نتیجره صررر حیت الگو اررردن را دارد و اعلمی که ای
دان و اتعلمان انتلال دهد، ضرقورم دارد که خود را بقای الگو اردن ا یا سرازد. یک اعلج، ااید به اراگق 

اتعلج خود ریاضی یا فیزیک آاوزش دهد، ااا سبک رفتاری و حسن خلق او نسبت به اتعلج، آاوزگار بزر  
ری از و د  و ب ق اند نموزندگی اسرت. حسرن خلق، خواسرته یا ناخواسته، دانشجو را به ک س درس ت قه

 سازد.درس و تأثیق آن را بیشتق ای

یس .2  فن تدر

 آاد  است:  در ک ای از حضقم تلی 
ُم » ي

ِا ا ُ  صيلا   ی م
ِ َلا ِا و و ُم  بم

ِا ُ ص  ِ وا ا ا ِا َُل ُس ط ٌنو     913: 11، 1111الحدید، )ابن ابی« ؛الةم

قد و هق که آن را از دسرررت دانش، سرررللنت و قدرم اسرررت، هق که آن را بیابد، با آن یورش ب» 
   .«بدهد، بق او یورش بقند

گقدد. فن تدریس به ا ابه یک دانش در این یک اصرررل کلی اسرررت که اررراال اللق تلج آاوزی ای
فقآیند تقبیتی اتعلمان نیز اررراال این قاتد  ارررد  و اگق یک اقبی و اعلج بق آن اسرررلط گقدد، در فقآیند 

یابد. به تبارتی؛ بقای یک تدریس در طقاز اوفق و تأثیقگذار، الز  آاوزارری و انتلال احتوا نیز سررللنت ای
است که استاد از ا ارم های اختلف ارتباطی، ک ای، رفتاری و غیق  بقخوردار بااد و در واقع در صورتی 

 تواند بسیاری از ااور تدریسی خود را به نحو احسن به  یشکه اسرتاد اسلح به این ا ارت ا و فنون بااد ای
 ببقد.

یک اسررراله ای که در ااق خلیق تدریس باید اورد تنایت واقع ارررود ا ارت ای ک س داری و تدریس 
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اسرررت که این نو  ا ارم ها به نوتی یک تلج و فن احسررروب ایشررروند که بقای هق کسررری که ایخواهد 
نکه تا ای براارررند.تردریس بکنرد   ت و  ی بق تلمیرت الز  و توانرایی هرای رفتراری اسرررتراد، اورد نیراز ای

ن تدریس ا ارم و ففعالیت ای تلمی و تقبیتی اسررتاد نتیجه ای بس اللوب تق از گذاررته دااررته بااررد. 
گا  سررازی آن ا سررلود اختلف دارد که از آن جمله  توجه به سررلح تلمی، فقهنگی و رفتاری دانشررجو و آ

 توان نا  بقد.را اینسبت به وقایع  یقااونی و ارائه اتد و روش صحیح بقای ادااه زندگی 
اررود؛ صررقر اینکه اسررتاد دارای توانایی تلمی کافی بااررد دیگق نیاز به در یک ااررتبا  رایج، تصررور ای

ها و فنون الز  بقای ک س داری و اررریو  بقگزاری ک س و همننین فن انتلال اللب به کسرررب ا ارم
ع اختلف دید  اررد  اسررت که یک ها و الاطدانشررجو را ندارد چونکه تلمیت دارد! بارها نیز در دانشررگا 

اسرررتاد دارای کارنااه   وهشررری تالی همانند الاله، کتاب، تقجمه و غیق  بود  اسرررت. ااا در ک س درس 
نااوفق بود  و نتوانسررته الالب کتاب را به دانشررجویان انتلال دهد، اضررافا بق اینکه تأثیق ا بت بق اسرریق 

 ، سبب تأثیق اعکوس در فقآیند آاوزای و تدریس نیز گقدد.زندگی آنان گذارد. چه ناتوانی در ارائه اللب
اگق اسررتاد تسررللی به این فنون ندارد تیبی ندارد و تد  توانایی به اعنای  ایان را  اعلمی و اسررتادی 

 ؤانینالمهمانلوری که اایق  ها بااد.نیست. بلکه بقای رفع این اشکل باید درصدد آاوزش این ا ارم
   فقاایند :ای

ٌل إم ا وا  » حا
ا
َّ أ حم ا
ُ وا  ا ساْمتا َلا ِْ

ا
ِا  ا أ و َُ ْن یا

ا
ُ أ ْةَلا ِا َّ   ا نا لا  ا ُسوم

ْنُكْ  إم ا ِم ٌل  حا
ا
َّ أ حم ا
تا ْ  ا ساممْ ْ  ا َلا م الشَّ

ْةَلا ْن  نا
ا
اا أ

 ُُ ةا َّ ا ا    11)ن ج الب غه، حکمت  .«یا
دانج و کند که بگوید ان نمی نباید، هیچ یک از اما در بقابق  قسش از چیزی که نمی داند اق  

 داند اق  کند، از این که آن را بیااوزد.نباید کسی که چیزی را نمی
ی است تا هایهق انسرانی در فقآیند زندگی خود اتناسرب با اأاوریتی که در زندگی دارد، نیازاند آاوزش 

ز تدریس اسررت و بقای ا ارم کافی در ج ت اأاوریت خود را کسررب نماید. اأاوریت یک اعلج و اسررتاد نی
تدریس نیازاند کسررب ا ارم در فن تدریس اسررت. از این رو؛ ضررقورم دارد؛ هج خوِد اسررتاد و اعلج و هج 

 سازاان یا ن اد اقبوطه در ج ت بستقساز ا ارم افزایی و ا ارم آاوزی همت نمایند.

 قدرت انتقال مطالب علمی .3

های اختلف اسرررت. الالب تلمی به روشاز جملره وظایف ذاتی ک س درس، انتلال الالب تلمی 
یابد که یک نمونه از آن ک س درس اسرت. لذا از ضقورت ای اعلج و استاد در دانشگا  یا ادرسه انتلال ای

مقد  ار« زکام تلج»های دینی قدرم انتلال الالب تلمی اسرت که همین انتلال الالب تلمی، در آاوز 
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 نلل اد  است :   تلی المؤانیناد  است. در روایتی از اایق 
ُم » لم بمم

َم ام الةا ما يم
إ مهم ُد المنمَّ ُم وا

قمَ حمم
ُمممتما ُُ لم
ذلمُ َلم بما َکُع المةمم

، غقرالحکج تلی  المؤانین)اایق « ؛زا

   .  زکام دانش، آاوزش به کسانی که اایسته آنند و کواش در تمل به آن است931،ص
همانلوری که در روایت ذکق ارد  اسرت زکام فقد تالج انتشار تلمش به اتعلمین و دانشجوها هست 
ااا یک نکته ی ا ج این اسرت که اسرتاد به چه ایو  ای ایخواهد این الالب را انتلل بکند، که به ذهن 

تلیقغج  سررتدانشررجو بنشرریند و از اللب تلمی لذم ببقد این به هنق و ذوپ اسررتاد بسررتگی دارد. امکن ا
توانایی اسررتاد در اللب تلمی ااا نتیجه اللوب را در انتلال اللب به دانشررجو نبیند و این احتماال بدلیل 
ضرعف در انتلال اللب توسرط اسرتاد اسرت هق چند این اللب با تمقین و امارست توسط استاد قابل حل 

 فع آن اانع بقآید. است ، به اق  اینکه اتوجه ااکال خود در این زاینه بااد و درصدد ر 

 های اختصاصی تدریس مؤثرشاخصه( ب

 گفتار روان . 1

در  های ادیقیت تدریس اؤثقفصرراحت و ب غت اسررتاد در بیان الالب تلمی، یکی از ا متقین اؤلهه
 فقااید:ای فقآیند انتلال الالب تلمی است. ااا  تلی 

ا» ْطنا َم  َع ال
فَّ قم وخا نطم

ُهلا َع الا    1111، غقرالحکج، حدیث . )اایقالمؤانینالباالبُا ِ  سا
 .ب غت آن است که به گهتار، روان و به ف ج، آسان بااد

اسررتاد ای تواند با اسرررتهاد  از جم م سررراد  و قابل ف ج بقای قاطبه دانشرررجوهای خود زاینه همه  
ف می آن ا را بگسرتقاند و از قضرا این اریو  ارائه، بیانگق تسرلط اسرتاد به الالب تلمی و ف مید  ادن آن 

لین بار که بعضا او الالب بقای خود اسرتاد اسرت، که ایتواند الالب سرخت را به زبان سراد  بقای کسرانی 
اسررت که آن اللب تلمی را ای اررنوند بااررد و از طقر دیگق نشررانگق وجود اتتماد به نهس اجتماتی در 
اوقعیت ک سری استاد است. و در ضمن با این ایو  از بیان کلمام داوار و جم م ناقا سبب تشویش 

 ذهن دانشجوی خود نمی اود.
ها و الگوهای اختلف اسررت  که باید در سرراختار ی روشفصرراحت و ب غت در بیان الالب تلمی دارا

های ا ارتی اسرراتید و اعلمان ققار گقفته و به آنان آاوزش داد  اررود. فصرراحت دور بودن زبان از آاوزش
لکنت در گهتار و همننین سرخن گهتن به وضرود و روارنی اسرت. ااا ب غت سخن گهتن بق اساس حال 

ش اسرت، از اطاله ک   و توضیح زیاد باید دوری نمود و اگق درک اخاطب اسرت. یعنی اگق اخاطب تیزهو
اخاطب اتوسرط اسرت، باید بیشرتق توضیح داد. همننین اگق روزی اخاطب خسته بود  و توان حضور در 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1200851
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1200851
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ک س ندارد، اتناسرررب با حال او، ک س باید اختصرررق و اهید باارررد و از ارائه الالب سرررنگین تلمی که 
ری نمود. دقت در فصاحت و ب غت، سبب روانی در گهتار و اوجب تأثیق بیشتق اتناسرب حال او نیست، دو 

 تدریس خواهد اد.
 دقت بیان .2

های ا ج در تدریس الالب تلمی، دقت در بیان الالب است. ارائه دقیق الالب از یکی از اراخصره
دقت ققار دو ج ت قابل بقرسری است؛ اخاطب و اللب. در ج ت نخست باید وضع و حال اخاطب اورد 

اسررت باید با  و  یاابق اکق  گیقد و بق اسرراس آن الالب تلمی ارائه اررود. در بیان ائمه اعصررواین
اقد  با بیان سراد  و به انداز  ف ج و درک آن ا صحبت کقد تا هدر و غق  از بیان آن اللب ابتق نبااد در 

 آاد  است: روایتی از  یاابق اکق  
را »  َم ةا  ِا نَّ   ْ  ام م ُم ُقو

ُِ ْلام 
 قا
ا لنَّ سا َعا ََلُ اا ي ام ُنكا َْنم

أْلا   111: 11، 1111)نوری،  .«اا

   .اا، جماتت  یاابقان، فقاان داریج که با اقد  به فقاخور ف ج و خقدهایشان سخن بگوییج
 این ج ت از ارائه اللب، ریشه در ب غت دااته و اشتق از آن است.

ج رت دیگق در ارائره دقیق دروس تلمی، دقت در اللب اسرررت. در اینجا ضرررقورم دارد که واژگان یا 
قواتد یا اسررائل تلمی دقیق اررناخته اررد  و با توجه به ابعاد اختلف آن ارائه گقدد. هق گونه زیاد  گویی یا 

   تلی کج گویی در اللب امکن اسررت سرربب ف ج غلط از اللب گقدد و حق اللب اداء نشررود. ااا
یعنی در تلمی کرره ته ج   3۷: 1، 141۶)کلینی، «. اال ال خیق فی تلج لیس فیرره ته ج»فقاررایررد: -ای

ود و در ارررنباارررد، خیقی نیسرررت. اگق اللب به درسرررتی و با دقت ارائه نگقدد، اورد ف ج اتعلج واقع نمی
و نکته زبانی سررراد  توجه به دبنابقاین با توجه به اهمیت انتلال اللب با  نتیجره در آن خیقی نخواهرد بود.

 ضقوری است:
  قهیز از جم م و تبارام  ینید  ای که اگق رتایت نشررود سرربب ای اررود دانشررجو الالب را به 1

 ب تقین صورم اتوجه نشود.
 تد  اسرتهاد  از کلمام نااانوس و اصل حام خاص تلمی که بقای ف ج و درک کقدن آن ا نیاز به 1

 یا اقاجعه به کتاب بااد. اقاجعه به یک استاد دیگق
البته ذکق این نکته الز  اسرررت، ققار نیسرررت دانشرررجو کلمام و تبارام تلمی را ک  یاد نگیقد بلکه در 
صرورم اسرتهاد  توسرط اسرتاد باید بلور کافی و وافی تبارام و کلمام توضریح داد  اوند تا ذهن دانشجو 

 بجای درگیقی با الالب تلمی درگیق ف ج کلمام نشود.
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 ستفاده مناسب از فرصتهای موجود در وقت کالسا .3

 فقاایند:ای تمق انسان بسیار ا ج و تزیز است. ااا  تلی
ی»  صا الفا هم وا ُفرا

ح   ف نتا ر َِر الحمما ُ رم    فقصرررت، اانند ابق)از افق زندگی   11) حکمت/؛)الُيرصمما

 «های خیق را غنیمت بشمارید و از آن ا استهاد  کنیدگذرد،  س فقصتای
ان در همننین ایشکند، اسروول است.اعلج در ک س درس نسربت به وقتیکه از اتعلمان صرقر ای 

 فقاایند:   ای1313، د 119انتخب ) ایزان الحکمه ص 
ُا اليا  » رنةا ُا سا ودم الُيرصا ُا الةا يوا طم . و با   .«؛ فقصت به سقتت ای گذرد و به کندی بق ای گقدد و م

فلذا یکی از ااور اورد تنایت اسرراتید در تدریس باید توجه به این نکته بااررد که از وقت ک س خود به 
 نحو احسن استهاد  بکند و این بمعنای اذیت کقدن و تد  تنهس دادن به دانشجو نیست.

دید  ارررد  اسرررتاد هیچ تاخیق و غیبتی نداارررته اسرررت، ولی از وقت ک س ب ینه  حتی گاهی اوقام
اسرتهاد  نشرد  اسرت و ک س به حااریه و الالب غیقضقور کشید  اد ، و استاد از رسالت اصلی تدریس 
خود جا ااند  اسرت. و نکته اا در اینجا این اسرت که از فقصت ا به ب تقین وجه خود بقای  یش بقد ک س 

فقاودند بمانند ابق  ن ایت کواررش را بنماید به این دلیل که فقصررت ا همانلوری که ااا  تلی  و درس،
ب اری از دسرت ای روند. ضرقورم دارد هق اسرتاد و اعلج، یک ایو  نااه تدریس و طقد درس دااته بااد 
کره بتواند کمیت و کیهیت تدریس خود را اورد ارزیابی ققار داد  و در اواقع ضرررقور اسرررلوب و روش خود را 

 دست خوش تغییقاتی بکند تا از اسیق اصلی خودش دور نشود.

 نظم و انسجام در مطالب .4

اراخصره دیگق در تدریس اؤثق انسرجا  الالب ارائه اد  است. بیان در کتاب غقرالحکج و دررالکلج ، 
 ااا  تلی ،  9911حدیث 

ُُ الف صم وا الة  م » هم ا
 الَنظ  م و فا

ُِ ُُ ُحم ال م ِ  زانا
ُِ الكا   . 9911)غقرالحکج، حدیث « أحما

  . تقتیب نیك ، بدان آراستگی ببخشد و خاص و تا  آن را به مندب تقین گهتار آن است که 
با توجه به روایت ذکق ارررد  که بق ضرررقورم تقتیب و نظج در گهتار تاکید ای نماید باید تق  کقد بقای 
هق چه ب تق ارردن ف ج ک س و باال بقدن سررلح کیهی دانشررجوها بق اسررتاد الز  اسررت ، که با ارریو  ای 

ظج الالب به دانشرررجو ارائه ارررود. به نحوی که توالی آن دسرررت خوش تغییقام انللی و اصرررولی و ان
نااتعارر و غیقتلمی واقع نشررود. زیقا اصرروال سررازااندهی الالب آاوزارری در ف ج و فقاگیقی هق چه ب تق 
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دانشررجو کمک اررایانی ایکند. و در سررقتت انتلال اللب با کیهیت اللوب اا را به یک نلله قابل قبول 
ضررقورم تدوین طقد درس و ارریو  نااه تدریس را دوچندان ای کند و اسررتاد ابتدای ک س با  ای رسرراند.

طقد اوضرو  اصرلی  یقااون الالب ارئه اد  در طقد درس خود  یش ای رود با همان اسلوب انللی و 
دارد بانظج تدوین ارد  در طقد نااه تدریسری تا بتواند ذهن دانشجو را از  قاکندگی و تشویش در ااان نگه 

و نتیجه و هدر اللوب را از آن درس یا فصرل بدست آورد. وقتی که استاد دارای طقد درس بااد دیگق از 
فقصررت ها به ب تقین وجه اسررتهاد  ایکند و حول اللب اصررلی اوضررو   یش ای رود و از ات ر وقت و 

د و ی درس ای رسزیاد  گویی جلوگیقی ای ارود و ذهن دانشرجو دچار تشویش نمی اود و به اهدار اصل
از طقد اباحث غیقضررقوری و زائدی که اوجب تلف ارردن وقت ک س و اسررتاد و دانشررجو ای اررود به 

 ادم جلوگیقی بعمل ای آورد.

 سرعت گفتار .5

گاهی اسررتاد در ک س تناسرررب سررقتت در ارائه اللب را از دسرررت داد  و سرربب ا لت اررراگقدان 
ُی  نلل اررد  اسررت:  گقدد. از ااا  تلیای لم خا َم  و   ی

لم   43۷3)غقرالحکج، حدیث  . الكال م ِ    میم

 ب تقین سررخن، آن اسررت که نه ا ل آورد و نه اندك بااررد)اطناب امل  و ایجاز اخل  در آن نبااررد. یعنی 
اا  نلل ارد  است که : تلی ااا از   9366دیگق در روایتی همننین  ال م اإط لا

ُا الكا ؛ )غقر الحکج،  آفا

 . آفت سخن ، طوالنی کقدن آن است:   ااا  تلی9366حدیث 
اسرتاد باید در بیان الالب از سرقتت یا کندی  قهیز بکند. و در سرقتت انتلال الالب حد وسط و خط 

سربب تد  ف ج صرحیح یا خسرتگی ا لت آور دانشرجو ای اود. و  ایانه را به  یش گیقد. که هق دو طقر
در نتیجه سربب اخ ل در فقاگیقی و انتلال الالب تلمی ای ارود و زحمت استاد و دانشجو به هدر  رفته 
و در واقع از هدر اصرلی تشرکیل ک س باز ای اانند. تناسررب در سرقتت ارائه اللب نیز ریشرره در ب غت 

 ست.دااته و اشتق از آن ا

 اجتناب از ابهام گویی .6

ادُپ : 911در تحف العلول حدیث   :    اإلااُ  الص 
ام »   ُل الُ  ا صممْ

ه  إصمم بُا الاةب وقا ن نم و ولكنَّ
ذا ُا َْثعم ا م اَِلممم نم و  بمكا

لَّ ُا ِحم
ِم الباالبا يممما

)تحف «  . لا

  312 ثیالعلول، حد
 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/27018046
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عنا و اب غت به ]اعنای[ تندی زبان و َ قم و   گویی بسررریار نیسرررت بلکه ب غت، رسررراندن  
   .آوردن دلیل و بقهاِن درست است

هسررت اسررتاد در انتلال اللب درسرری باید به این  همانلوری که به صررقاحت در کلمام اعصررواین 
کند تا کلمام صقیح و روان استهاد  ب نکته دقت داارته باارد که از اب ا  گویی در کلمام  قهیز بکند و از

 اینکه به روند انتلال سقیع الالب به دانشجو تسقیع ببخشد.
 نلل اد  است:  از ااا  تلی 

ُُ األفه  ا » هُ  ُب فا ُُ اْل اُن و   یةم
ُخ م  الكال م ِ    تا

ُِ     33۶1)غقرالحکج، حدیث «. أحما

رنجه و بیزار نشود و ف میدن آن، اندیشه ها را ب تقین سرخن، آن است که گوا ا از انیدن آن 
 .د به رنج نینداز 

بارها در ااق تدریس تجقبه ارد  است که اگق سخن با فصاحت و ب غت همقا  گقدد، اتعلج نه تن ا از  
 هد.دگقدد، بلکه با ااتیاپ بسیار به ادااه درس تمایل نشان ایک س دچار خستگی و ا لت نمی

اسراتید احتق  این است که قبل از اقو  ک س در اورد کلمام و جم م خود تاال یکی از هنقهای 
بکنند و در اورد کلمام تلمی که ایخواهند اسررتهاد  بکنند و بعضررا امکن اسررت اولین بار اسررت که چنین 

د نکلماتی را یک دانشررجو ای اررنود از کلمام سرراد  اسررتهاد  بکنند یا احیانا اگق کلمام چنین قابلیتی ندار 
همان کلمام تلمی را با بیانی اریوا و توضریح بیشرتق به اخاطب خود الغاء بکنند که دانشررجو نه تن ا دچار 
تحیق ف ج کلمام تخصصی نشود، بلکه همان اصل حام با همان حدود اعنایی دقیق، به درستی ادراک 

میت به اعنای سرررواد و تل کنند که اسرررتهاد  از الهاظ و واژگان نااأنوسنماید. بقخی به اارررتبا  تصرررور ای
اسرت. لکن باید از این تصرور دوری نمود و به درسرتی ف مید که فصراحت اسرتاد نشانه تسلط او بق اباحث 
تلمی اسررت. لذا هق چه در ک س از کلمام سرراد  و در تین حال با دقت اسررتهاد  بشررود ک س تلمیت 

 در انتلال الالب تلمی به نوآاوز اوفق خودش را  یدا کقد  اسرت چونکه استاد توانسته است به هدر خود
ای از اهقادم آن یعنی چ ار توان با توضررریح سررراد ا    در اثبام بقهان ااکان و وجوب ایتمرل بکنرد. 

اصرل د امکن، واجب، دور و تسرلسرل اشکل را حل کقد البته به اق  اینکه استاد قب   با تنایت به این 
ل کقد  و توانایی  الز  در فصاحت و ب غت را هج کسب نمود  بااد. اللب، روی درس تأا 

 
 



    

175 

 ها
ت

دالل
 یفیک ی

 یتیترب
ص

اخ
ر ش

غه ب
بال

ج ال
نه

 یها
در 

ت
ی

 س
وثر

م
 

175 

 :نتیجه گیری 
نظا  تعلیج و تعلج یک نظا  بسررریار  ینید  و در تین حال الدس اسرررت که اعلج را در تقاز انبیاء ققار 

دهد. زیقا هدر از بع ت انبیاء هدایت و سرعادم بشرق بود  اسرت و اعلمان و استادان نیز در ادااه اسیق ای
قدند. گتعلج اتعلمان اتج از دانشرجویان و دانش آاوزان بستق ساز سعادم دنیوی و اخقوی آنان ای آنان، با

ااا این بسرتق سرازی در صرورتی انتج خواهد بود که استادان و اعلمان روش تدریس اؤثق را آاوخته بااند. 
د از شرررقی آاوخت. ااا نبایتوان از انابعی همانند ققآن کقیج، روایام و همننین تجقبه بتدریس اؤثق را ای

های ناب تدریس اؤثق بقخاسررته از انبع وحی اسررت. در ادااه وانبع وحی، سرریق  و سررنت یاد بقد که آاوز 
 ققاردارند. و اهل بیت  رسول اکق 

کتاب ارررقیف ن ج الب غه اسرررت که حاوی بقخی از  در کرانون نظق ارررنراخت سررریق  اهل بیت 
در کتاب ن ج الب غه با  بااررد. حضررقم تلی ای ق اؤانان تلی های اایها و نااها متقین خلبه

توان از آن ای که ای قدازد. به گونهزبرانی اررریوا و زیبا به بیان حلایق و انتلال احتوا به اخاطبان خود ای
روش و سررریراپ ترردریس اؤثق را آاوخررت. در این کتراب هج از نظق سررراخترار بیرانی و هج از نظق احتوایی، 

 غت یک اسرتاد و اعلج اتصرل به انبع وحی به اردم ظ ور و تجلی دارد.  قهیز از اطناب یا فصراحت و ب
ایجاز غیق ضرررقوری، اررریوایی در گهتار، زیبایی در انتخاب واژگان، تل نیت حاکج بق اسرررتدالل، تناسرررب 

که بعد  دهدالالب ارائه اررد  با ف ج اخاطبان، همه و همه الگوهای اناسرربی از ارائه اللب را نشرران ای
 تواند الگوی اناسب در تدریس اؤثق بااد.از استنبا  ابعاد و زوایای آن، ای

های اناسب تدریس اؤثق دید  های گهتاری،  اراخصرههای رفتاری تا الیهاز الیه در سریق  تلوی 
بقای اخاطبان و  ارررود کره بقخی از ا متقین آنران تبرارتنرد از: الگو بودن رفترارهرای اارا  تلی ای

ها، دقت بیان در ارائه احتوا با حهم حدود اتعلمران، رترایرت فصررراحرت و ب غرت در بیان الالب و آاوز 
احتوایی، گهتاری روان، اسرتهاد  اناسب از فقصت ای ایجاد اد ، اجتناب از اب ا  گویی و غیق . تمقین در 

رسرریدن به هدر اللوب یعنی تدریس اؤثق و  تواند اسررتاد و اعلج را درای الگوبقداری از سرریق  تلوی 
 دهد.روی را ایاوفلیت در اأاوریت  یش
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