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چكیده
هدف اين پژوهش ،تحلیل مؤلفههای اصل ياددهي -يادگیری با تأکید بر منابع اسالمي در برنامهريزی
درسي است .راهبرد ياددهي -يادگیری ،جايگاهي ويژه در برنامهريزی درسي دارد؛ بهگونهای که غفلت
از آن و بيتوجهي به مؤلفههای الزم برای شكلگیری فرايند مطلوب ياددهي -يادگیری ،بهمیزاني قابل
مالحظه بر تعلیموتربیت دانشآموزان اثر ميگذارد .اين پژوهش ازنوع تحقیقات کاربردی است و
جمعآوری دادههای موردنیاز برای انجامدادن آن با استفاده از روش فیشبرداری صورت گرفته و به-
منظور تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای مضمون بهشیوۀ توصیفي -تحلیلي استفاده شده است.
جامعۀ آماری پژوهش ،مجموعهای از کتابهای اسالمي و روايي را شامل ميشود و يافتههای تحقیق
نشان ميدهد مؤلفههای اصل ياددهي -يادگیری برای برنامهريزی درسي در منابع اسالمي بدين شرحاند:
سودمندی و ارزشمندبودن علم؛ شیوههای ياددهي -يادگیری؛ عوامل مؤثر بر يادگیری؛ فرايند ياددهي-
يادگیری.
واژگان کلیدي :ياددهي -يادگیری ،برنامهريزی ،برنامهريزی درسي ،منابع اسالمي.

 .1اين مقاله ،برگرفته از پاياننامۀ کارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشكدۀ الهیات و معارف اسالمي هدی با
عنوان تببین اصول برنامهريزی درسي از منابع اسالمي است.
 استاديار گروه روانشناسي و علوم تربیتي ،پژوهشكدۀ فرهنگي -اجتماعي ،پژوهشگاه علوم اسالمي امام صادق (ع)،
rezavaisi@gmail.com
قم ،ايران (نويسندۀ مسئول).
hadi.280811@yahoo.com
 استاديار گروه مديريت آموزشي ،دانشكدۀ الهیات و معارف اسالمي هدی ،قم ،ايران.
 دانشآموختۀ کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ،دانشكدۀ الهیات و معارف اسالمي هدی ،قم ،ايرانn.ghadr@gmail.com .
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بیان مسئله

بهطور کلي ،مسئلۀ يادگیری ،محوری مهم و عاملي اساسي در نظريۀ يادگیری است و
رويكردهای رفتاری ،شناختي و ساختگرايانه ،سه محور اصلي در فرايند ياددهي-
يادگیری بهشمار ميروند .در رويكرد رفتارگرايي ازمنظر کمّي با استفاده از الگوهای
سنتي به مقولۀ آموزش پرداخته و از اين روی ،بر آموزش سنتي تأکید ميشود و
آموزشدهنده ،دارای نقش اصلي در الگوی آموزش است .در رويكرد شناختگرايي با
تعديل اين زمینه ،يادگیری بهمثابۀ ترکیبي از هردو روش کمّي و کیفي بهمنظور ايجاد
ادراک و بینش در فراگیر ،موردنظر است و فرد و معلم در تعامل با يكديگر در مدرسه
يا هر محیط آموزشي ديگر ،مفاهیم و الگوی مرتبط با آن را فراميگیرند .درحوزۀ
ساختگرايي ،نگاهي ويژه به فرد وجود دارد و فرد ،محور آموزش و ساختن او
براساس نیاز آموزش قلمداد ميشود (الماسي و عابديني ،1399 ،ص.)34 .
در جدول  ،1تحلیل و بررسي الگوهای مختلف در نظريههای يادگیری را نشان
دادهايم (حقاني و معصومي ،1389 ،ص.)1191-1190 .
جدول  .1الگوهاي مختلف در نظریههاي یادگیري

نظریههای

رفتارگرایی

شناختگرایی

سازندهگرایی

یادگیری مفاهیم
نقاط تأکید

رفتار

شناخت

ساخت دانش

نظريهپردازان

واتسون ،گاتری،

کهلر ،آزوبل ،برونر ،گانیه و

ويگوتسكي ،پیاژه و

اصلي

ثرندايک ،پاولوف و

آندرسون

برانفورد،ديويي

اسكینر
فلسفۀ زيربنايي

عینیتگرايي

عینیتگرايي

نسبیتگرايي

فرايند يادگیری

تغییر رفتار

فرايندهای دروني ذهني

ساخت معاني و مفاهیم

(بینش ،پردازش اطالعات،

ازطريق تجربه در ذهن

حافظه و درک)

فراگیر

نقش آموزشدهنده

مدير ،عرضهکردن

ايجاد محتوای فعالیت

تسهیلکنندۀ راهنما،

محرک ،دستكاری-

يادگیری ،بهکاربردن اصول

مشارکتکننده ،ايجاد

کردن محیط

شناختي برای تسهیل

فرصت تفكر و اکتشاف

يادگیری ،ارائۀ

فرايندهای شناختي

برای فراگیر،
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نظریههای

رفتارگرایی

شناختگرایی

سازندهگرایی

یادگیری مفاهیم

فراگیر

تقويت ،انتقالدهندۀ

بهچالشکشیدن ايدههای

اطالعات

فعلي

گیرندۀ غیرفعال

پردازشکنندۀ فعال

فعال ،انتخاب اطالعات،

اطالعات و دانش،

اطالعات ،بهکارگیری

ساختن فرضیه ،همكاری

اجراکنندۀ دستورها

راهبردهای شناختي

با ديگران ،ساخت دانش

نقشي ندارد.

مؤثر در تقويت و تنبیه

بهويژه در سازندهگرايي

جانشیني

اجتماعي ،نقش اساسي

ويژۀ خود برمبنای
تجربههای گذشته
نقش همساالن در
يادگیری

دارد.
هدف از آموزش

تغییردادن رفتار در

ايجاد ظرفیت و مهارتهای

ساختن دانش در ذهن

جهت موردنظر

فراگیر برای يادگیری بیشتر

فراگیر

هدفهای موردنظر در اين زمینه ،بیانگر آن است که فرايند ياددهي -يادگیری
اهمیت بسیار دارد؛ چنانکه گفته شده اين فرايند ،مأموريت و فعالیت اصلي و فني
مدرسه است ،ديگر فعالیتها در محیط آموزشي نسبتبه آن ،ثانوی محسوب ميشوند
و اين فرايند بر بسیاری از تصمیمهای مديريتي مجموعۀ آموزشي اثر ميگذارد (عالقه-
بند ،1385 ،صص)188-187 .؛ از اين روی ،چون هردو بُعد اين فرايند ،يعني ياددهي و
يادگیری ،فعالیتهايي مفصّل را ميطلبند ،نیازمند توجه دقیق هستند (عالقهبند،1385 ،
ص )188 .و به همین سبب ،همواره موردتوجه برنامهريزان ،متخصصان و طراحان
برنامهريزی درسي بودهاند؛ زيرا فرايند ياددهي -يادگیری بر چگونگي کسب تجربههای
فراگیر و ايجاد و تقويت مهارت تدريس در معلم اثر ميگذارد و بنابراين ميتوان گفت
تمام مهارتها و تواناييهای کسبشده در فرايند ياددهي -يادگیری ،زمینهساز دستیابي
به هدفهای موردنظر از برنامۀ درسي هستند (فتحي واجارگاه ،1395 ،ص.)195 .
به همین جهت ،فعالیتهای ياددهي -يادگیری از گذشته تا امروز ،دگرگونيهايي
مهم و سازنده يافتهاند .با گذشت زمان ،توجه بیشتر کارشناسان و برنامهريزان درسي به
فرايند ياددهي -يادگیری و بهکارگیری روشها و فنون جديد و متنوع در آن ،فعالیت و
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مشارکت بیشتر فراگیران و تعامل بیشتر معلم با فراگیران درحوزۀ ياددهي -يادگیری را
درپي داشته است (فتحي واجارگاه ،1395 ،ص)195 .؛ البته جايگاه راهبردهای ياددهي-
يادگیری در برنامهريزی درسي در منابع غیراسالمي و چگونگي تعامل و تصمیمگیری
برنامهريزان درسي يا نقش معلم ،به نظام آموزشي هر کشور و حدود اختیارات معلمان
بستگي دارد (شرفي ،1399 ،ص.)61 .
فعالیتهای يادگیری در بسیاری از مدرسهها بهصورت سنتي به خواندن ،گوشدادن
و پاسخگويي به سؤالهای دانشآموزان محدود شده و يكي از محققان خاطرنشان کرده
است اين فعالیتها چنان غلبه يافتهاند که دانشآموزان را به اين باور رساندهاند که آنها
چیزی را ياد نمي گیرند؛ مگر اينكه کسي اطالعات را به آنها عرضه کند؛ درعوض،
برونر 1يک راه جايگزين ،يعني اکتشاف فعال ،بهمعنای فرايند بحث و بررسي را ذکر
کرده است که ازطريق آن ،دانشآموزان قادرند معنای شخصي را کشف کنند .وی معتقد
است کسب اطالعات بهمیزاني اندک بر رفتار اثر ميگذارد (فتحي واجارگاه،1395 ،
ص.)195 .
ازمنظر اسالم نیز تعلیموتعلم اهمیت بسیار دارد و در منابع اسالمي ،جايگاهي ويژه
و ارزش فراوان برای علمآموزی لحاظ شده است .باوجود اينكه آيات و روايات دارای
مضمون اهمیت علمآموزی بيشمارند و با مراجعه به منابع اسالمي ميتوان آنها را
مشاهده کرد ،متأسفانه راهبردهای اصل ياددهي -يادگیری با استناد به منابع غربي و با
توجه به نظريهها و انديشههای برنامهريزان جامعههای غیراسالمي تاکنون اجرا شدهاند.
در سند برنامۀ درسي ملي جمهوری اسالمي ايران با بیان اين مسئله که رويكرد
برنامههای درسي و تربیتي ،فطرتگرايي توحیدی است ،اتخاذ اين رويكرد بهمعنای
ايجاد زمینۀ الزم جهت شكوفايي فطرت الهي دانشآموزان ازطريق درک و اصالح
مداوم موقعیت آنان بهمنظور دستیابي به مراتبي از حیات طیبه دانسته شده است.
براساس اين رويكرد ،ياددهي -يادگیری ،فرايندی زمینهساز برای ابراز گرايشهای
فطری ،شناخت موقعیت يادگیرنده و اصالح مداوم آن است ،يادگیری ،حاصل تعامل
خالق ،هدفمند و فعال يادگیرنده با محیطهای متنوع يادگیری است و اين فرايند
1. Bruner
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بهصورتي معنادار بر ديدگاه دانشآموزان دربارۀ ارتباط با خود ،خدا ،ديگران و
مخلوقات اثر ميگذارد (برنامۀ درسي ملي جمهوری اسالمي ايران ،1391 ،ص.)13 .
امروزه ،عليرغم گذشت بیشاز چهل سال از پیروزی انقالب اسالمي ايران ،و برقراری
موازين و اصول اخالقي و اعتقادی در کشور ،هنوز نگاه به اصول برنامهريزی درسي و

ازجمله فرايند ياددهي -يادگیری ،و عمليکردن آن برمبنای اصول و موازين قرآن کريم
و متون ،آموزهها و انديشههای پیشوايان دين ،علما و انديشمندان اسالمي تحقق نیافته
است (پاکمهر ،1397 ،ص)3-2 .؛ از اين روی ،در مقالۀ حاضر بهدنبال تحلیل اصل
ياددهي -يادگیری در برنامهريزی درسي ازمنظر منابع اسالمي ،يعني آيات و روايات
هستیم تا با بررسي مؤلفههای آن و عوامل اثرگذار در اين حوزه ازنظرگاه اين منابع،
زمینهساز عمليکردن اين اصل با رويكرد اسالمي باشیم و تاحدودی دغدغههای مطرح
در برنامۀ درسي ملي جمهوری اسالمي ايران را پاسخ گويیم.
درپي بررسي پیشینۀ پژوهش دريافتیم تاکنون ،تحقیقي انجام نشده است که در آن
بهصورت مستقل به موضوع موردنظر ما در اين مقاله پرداخته شده باشد؛ اما برخي
تحقیقهای نزديک به موضوع اين پژوهش بدين شرحاند:

حمیدزاده ( )1394در رسالۀ دکتری خود با عنوان تبیین مباني معرفتشناسي منابع
درسي تعلیموتربیت عمومي براساس آموزههای قرآن کريم ،اصول و مباني معرفتشناسي را
که عموماً بر مباني فلسفي استوار است ،در برنامهريزی درسي براساس آموزههای قرآن
کريم بیان کرده است .نتايج پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ روشهای ياددهي و
يادگیری نشان ميدهد در قرآن کريم به يادگیری بسنده نشده؛ بلكه بعداز اين فرايند،
ايمان و باور و سپس عملکردن به دانستهها نتیجۀ معرفتشناسي کامل و صحیح معرفي
شده است.

حسني ( )1393در پاياننامۀ خود با عنوان نقش معلم برمبنای آيات تربیتي قرآن و
داللتهای آن در برنامۀ درسي ،نقش اساسي و مهم معلم در تعلیموتربیت را بررسي
کرده و اذعان داشته در تربیت اسالمي ،هدف غايي ،الهيشدن انسان است و اين مقصود
میسر نميشود جز با داشتن معلماني شايسته و آشنا با هدفهای آموزشي؛ بر اين
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اساس ،وی نقش معلمان در پرورش و تربیت نسل جديد با استفاده از اصول و موازين
اسالمي ازطريق برنامۀ درسي را بسیار مهم دانسته است.
علمالهدی ( )1384در رسالۀ دکتری خود با عنوان مباني تربیت اسالمي و
برنامهريزی درسي براساس فلسفۀ صدرا ،مباني فلسفي و آيات قرآن را تشريح و اصول
و داللتهای تربیتي آنها را با استفاده از روش تحلیل مفهومي استنباط کرده است.
مباني نظری اين پژوهش با استفاده از تجزيهوتحلیل نگرش فلسفي صدرالمتألهین فراهم
آمده که مبنای فلسفي تربیت اسالمي شناخته شده است .در اين اثر ،نويسنده به
برنامهريزی درسي و تربیت اسالمي ،نگاهي فلسفي داشته و اصول موردنظر را از قرآن
استخراج کرده است.
درنهايت ،سؤال اساسي پژوهش حاضر اين است که راهبردهای اصل ياددهي-
يادگیری در برنامهريزی درسي با تأکید بر منابع اسالمي ،کداماند.
روش پژوهش

برای انجامدادن اين تحقیق از روش تحلیل محتوای مضمون استفاده کردهايم که هم
برای بیان واقعیت و هم برای توضیح و تبیین آن بهکار ميرود .در اين شیوه ،از تفسیر
به کمترين میزان ممكن و صرف ًا برای نامگذاری و گروهبندی مضامین استفاده ميشود .در
تحلیل محتوای مضموني به احساسات و افكار پژوهشگر دربارۀ مضامین توجهي نميشود؛
به همین دلیل ،پژوهشگر از هرگونه تفسیرکردن و توضیحدادن معاني و مضامین پرهیز
ميکند و صرف ًا در بحث نتیجهگیری بهمیزاني بسیار مختصر ،مضامین را شرح ميدهد.
بهطور کلي ،شیوۀ موردبحث ،بیشتر ازنوع تحلیل توصیفي است و زماني شروع ميشود
که تحلیلگر بهدنبال شناخت الگوهايي از معاني و موضوعها در دادهها باشد؛ البته ممكن
است اين مسئله درطول فرايند جمعآوری دادهها اتفاق بیفتد؛ همچنین تحلیل ،فرايندی
است که طي زمان شكل ميگیرد و نبايد با عجله انجام شود ( Braun and Clarke,
.)2006, p. 78

جمعآوری دادهها با استفاده از روش فیشبرداری از منابع معرفيشده در جدول 2
صورت گرفته و معیار انتخاب جامعۀ آماری ،روايات و احاديثي بوده است که دربارۀ
يادگیری و تعلیموتربیت ،مواردی را بیان کردهاند .ازمیان کتابهای مختلف و با نظر
استادان اين حوزوه ،کتابهای زير ،بیشتر موردتوجه قرار گرفتهاند.
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جدول  .2منابع و جامعۀ آماري پژوهش

کد

نام کتاب

مؤلف

ک1

قرآن کريم

-

ک2

ويژگيهای معلم خوب
من ال يحضره الفقیه
منیۀ المريد
بحار االنوار
نهج الفصاحۀ
المحاسن
تفسیر نمونه
خصائص االئمۀ (علیهم
السالم)
علم و حكمت در قرآن و
حديث
غرر الحكم و درر الكلم
الكافي
مشكوۀ االنوار
نزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر

مظاهری ،ح.

ک3
ک4
ک5
ک6
ک7
ک8
ک9
ک10
ک11
ک12
ک13
ک14

ابنبابويه ،م.
عاملي ،ز.
مجلسي ،م.
ترجمۀ پاينده ،ا.
برقى ،ا.
مكارم شیرازی ،ن.
الرضي ،م.
محمدی ریشهری ،م.
تمیمى آمدى ،ع.
کلیني ،م.
طبرسي ،ع.
حلوانى ،ح.

سپس به تحلیل محتوای مضموني پرداختهايم که خود شامل سه مرحلۀ کالن و شش
گام است .سه مرحلۀ کالن عبارتاند از :تجزيه و توصیف متن؛ تشريح و تفسیر متن؛
ادغام و يكپارچهکردن مجدد متن .در تجزيهوتحلیل متن ،آشنايي با دادهها ،ايجاد
کدهای اولیه و جستوجوی مضمونها انجام شد و در تشريح و تفسیر متن ،کدگذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری فراگیر طبق جدول  2صورت گرفت .در مرحلۀ
آخر ،گزارشي علمي و تخصصي از تحلیلها نوشته شد.
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جدول  .3تحلیل مضمون دادهها

کد منبع

مضامین

زیرمضامین

مضامین سازماندهنده

ارتقادادن سطح معلومات ازطريق

ارتقادادن ابعاد کمّي و کیفي علم

سودمندی و

ک2

تعلیموتربیت

ازطريق ياددهي و يادگیری

ارزشمندبودن

ک12

سرگردانبودن غیرعالم و

تأکید بر اهمیت و فضیلت

علم

ک1

غیرمتعلم؛ خیر فراوان بودن

دانش

ک3

حكمت (دانش)؛ تعلیم علم افضل

فراگیر

از جهاد نزد خداوند متعال
ک4

مايۀ رشد و تكامل بودن فكر؛

تأکید بر تفكر و تعقل در

ک11

بيفايدهبودن دانش بدون تعقل؛

يادگیری

استوارشدن دانش با انديشیدن
ک1

معرفي خدا بهعنوان معلم حقیقي؛

تأکید بر اهمیت و نقش معلمي

ک5

بعثت برای آموزش؛ معلمان،

بهعنوان شغل انبیا

ک12

وارثان انبیا

ک5

جايزشمردن تملق و چاپلوسي

تملقگويي برای کسب علم

برای کسب علم و جايزنشمردن
اين کار برای ديگر امور
ک1

تشبیه عالم بيتقوا به سگ هار؛

ک6

تباهي دانش در سپردن به نااهل

ک7

بازداشتن دانش از نااهلش

فراگیری دانش از معلم راستگو؛

برگزيدن معلمان صادق برای

عوامل مؤثر

برتری يادگیری از شخص صادق

ياددهي و يادگیری

بر يادگیری

در مقايسه با دنیا و مافیها
ک1

خوب گوشدادن بهمثابۀ يكي از

تمرکزکردن و خوب گوشدادن

ک8

ويژگيهای بندگان خاص خدا؛

در يادگیری

ک7

حرص بیشتر برای شنیدن تا

ک11

گفتن؛ بهرهوری زودتر در خوب
گوشدادن

ک9
ک10

توجه به میل و رغبت؛ کوری قلب

تأثیر ايجاد انگیزه و رغبت در

درصورت اکراه آن

يادگیری

نفهمیدن درصورت مداومت-

مداومت

تحلیل اصل یاددهی -یادگیري در برنامهریزي درسی /...غالمرضا ویسی 273

کد منبع

زیرمضامین

ک11

نداشتن در درس؛ احراز دانش با
ادامهدادن درس؛ عادتدادن به
فراگیری دانش
پرهیز از طوالنيکردن آموزش؛
خستگي قلب و نیازداشتن آن به
استراحت؛ پرهیز از آزردن شنونده
خجالتنكشیدن سالمندان از
يادگیری از جوانان؛
خجالتنكشیدن دانشمندان از
يادگیری؛ پرهیز از خجالتکشیدن
در يادگیری
سحرخیزی برای يادگیری؛
بابرکتبودن سَحَر
دستیار دانش بودن صبر؛ زيور اهل
دانش بودن صبر؛ حاصلنشدن
دانش با آسودگي تن؛ بردباری و
وقار در تحصیل علم
برتریداشتن يک ساعت
گفتوگوی علمي از
شبزندهداری؛ همنشیني با اهل
پرهیز و حكمت؛ گفتوگوی
علمي با دانشمندان و حكیمان؛
استحباب و پرفايدهبودن بحث
علمي

ک4

دربندکردن دانش با نوشتن؛

ک5

نوشتن ،عامل حفظکردن؛ بهره-

ک12

گیری از دانش با نگارش؛ انس-

مضامین سازماندهنده

مضامین
فراگیر

ک5
ک9
ک7
ک10
ک11

ک10
ک10
ک11
ک12
ک5
ک9
ک11

طوالنينكردن آموزش

خجالتنكشیدن

تأثیر سحرخیزى در يادگیری
صبر و بردباری در تحصیل علم

مباحثه و مذاکره

تثبیت علم با نوشتن

گرفتن مردم با کتابهايشان در
روزگاری آشفته
ک13

نشستن نزديک يكديگر و

نقش چیدمان دانشآموزان در

شیوههای
ياددهي-
يادگیری
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کد منبع

زیرمضامین

مضامین سازماندهنده

ک10

پشستسر هم در مجلس علم؛
پرهیز از پراکندگي در مجلس علم
فراگیری مستقیم و چهرهبهچهره

کالس جهت يادگیری

مضامین
فراگیر

ک1

ک1
ک8
ک9

ک1

ک5
ک14

گردش در زمین برای پيبردن به
آفرينش الهي؛ گردش در زمین
برای عبرتگرفتن از گذشتگان
مثالزدن برای اهل معرفت و
تعقل؛ استفاده از تمثیل برای امور
شبیه هم؛ استفاده از مثالهای
محسوس برای تفهیم مطالب مهم
عقلي
داستان ،عامل انديشیدن؛ داستان،
عامل انتقاليافتن دانستهها؛
آموزش ازطريق داستان
پرسش ،کلید گنجینۀ دانش؛ پرهیز
از خجالتکشیدن در پرسیدن؛
نپرسیدن ،عامل هالکت؛
کوتاهينكردن در پرسیدن

ثمربخشي ياددهي -يادگیری
حضوری
گردش علمي

تمثیل

داستانسرايي و قصهگويي

پرسش و پاسخ

ک5

تجربهها بهمثابۀ دانش سودمند؛

توجه به تأثیر تجربههای گذشته

فرايند

ک11

تجربه ،مايۀ فزوني عقل؛ بهرهبردن

در اصل ياددهي -يادگیری

ياددهي-

از تجربههای گذشته
ک10

يادگیری

گرسنگى ،دورى از وطن و

تحملکردن سختي و رنج برای

کوشش برای فراگیری علم؛

کسب دانش

دستنیافتن به علم درصورت
راحتطلبي
ک10

بیان مراحل و مراتب برای

ک12

بهدستآوردن دانش

مديريت دانش
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یافتههاي پژوهش
مؤلفههاي یاددهی -یادگیري در برنامهریزي درسی در منابع اسالمی

در بررسي آيات قرآن کريم و روايات اهلبیت (ع) بهعنوان منابع اسالمي ازنظرگاه
ياددهي -يادگیری مشخص شد در آموزههای اسالمي برای بهبود فرايند تعلیموتعلم بر
مؤلفههايي تأکید شده است که درصورت رعايت آنها اين اصل بهنحو مطلوب تحقق
مييابد و زمینۀ موفقیت در دستیابي به هدفهای آموزشي فراهم ميشود .اين مؤلفهها
را ميتوان درقالب چهار دستۀ کلي بدين شرح بیان کرد:
 .1سودمندي و ارزشمندبودن فرایند یاددهی -یادگیري

در منابع اسالمي بر ارزشمندی ذاتي علم و اهمیت ياددهي -يادگیری تأکید فراوان شده
و عالوهبر آن ،به انجامدادن برخي امور برای ارزشمندکردن مضاعف اين فرايند توصیه
شده است .مهمترين مؤلفههای اين بخش از آيات و روايات بدين شرحاند:
 .1-1ارتقادادن ابعاد کمّی و کیفی علم ازطریق یاددهی و یادگیري

کارشناسان ،معلمان و فراگیران همواره بايد بهخاطر داشته باشند که فرايند ياددهي-
يادگیری بايد درنهايت باعث شود دانش و آموزشهای عرضهشده هم ازلحاظ کیفي و
هم ازلحاظ کمّي ارتقا و بهبود يابد و بر سرنوشت فرد و جامعه ،اثرهای مثبت و مفید
بگذارد .در روايات آمده است که روزی پیغمبر اکرم (ص) وارد مسجد شدند؛ ديدند
دستهای مشغول خواندن ذکر و ورد هستند؛ از آنها گذشتند؛ سپس دستۀ ديگری را ديدند
که مشغول تعلیموتعلم بودند؛ پیامبر نشستند و سه مرتبه فرمودند« :آمدهام برای اينگونه

مجالس! من آمدهام برای اينكه سطح معلومات را باال ببرم!» (مظاهری ،1391 ،ص.)13 .
 .1-2تأکید بر اهمیت و فضیلت دانش

دين اسالم به فراگیری دانش اهمیت بسیار داده و برای تحصیل علم در همه حال،
جايگاهي ويژه قائل شده است .ازمنظر اسالم ،انسان حتماً بايد يا درحال طلب علم
باشد و يا درحال آموزشدادن آن .امام صادق (ع) فرمودهاند« :مردم سه دسته شب را به
صبح مىکنند :عالم و متعلم و سرگردان .ما علما هستیم و شیعیان ما متعلم و دانشآموزند و

مردم ديگر سرگرداناند» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص .)95 .در برخي روايات نیز از مردم
خواسته شده است درصورت لزوم ،برای طلب علم حتي به چین بروند؛ بدان معنا که
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در تحصیل علم ،هیچ عذری حتي دورى معلم از متعلم ،پذيرفته نیست .آيات و روايات
در اين زمینه ،آنقدر زيادند که بیان همۀ آنها پژوهشي مستقل را ميطلبد؛ از اين روی،
در اينجا به ذکر مهمترين آنها اکتفا ميکنیم.
بهتعبیر قرآن کريم« :هرکسي که به او حكمت (دانش) داده شود ،خیر فراوانى به او داده

شده است» (قرآن ،بقره .)269 ،حضرت علي (ع) نیز در حديثي فرمودهاند:
دانش فضیلتهاى بسیارى دارد :سرش فروتنى است و چشمش دورى از حسد و
گوشش فهم و زبانش راستى و حافظهاش جستوجو و دلش خوشنیتى و خِرَدش
شناخت اشیا و امور ،و دستش رحمت و پايش ديدار دانشمندان و رحمتش
سالمت و حكمتش پارسايى و قرارگاهش رهايى و جلودارش عافیت و مرکبش
وفا و سالحش نرمى سخن و شمشیرش خشنودى و کمانش سازگارى و سپاهش
گفتوگو با دانشمندان و دارايياش ادب و اندوختهاش پرهیز از گناهان و توشهاش
نیكى و آبش واگذارى و رهنمايش هدايت و يارش دوستى نیكان (کلیني،1375 ،
ج ،1 .ص.)139 .
پیامبر اسالم (ص) نیز در اين زمینه فرمودهاند« :صبح و شب در کار تعلیم علم بهسربردن نزد
خدا از جهاد بهتر است» (ابنبابويه1413 ،ق ،ج ،4 .ص)585 .؛ همچنین« :طلب علم نزد خدا از نماز

ل -بهتر است» (ابنبابويه1413 ،ق ،ج ،4 .ص.)556 .
و روزه و حج و جهاد در راه خدا -ع ّز و ج ّ
 .1-3تأکید بر تفكر و تعقل در یادگیري

فرايند ياددهي -يادگیری بايد ازنوع تفكرمحور باشد .در قرآن کريم دربارۀ کساني که
در مسیر جهل و تعقلنداشتن گام ميگذارند و حاضر به استفاده از سرمايۀ فكر و خرد
خويش نیستند ،گفته شده است« :رجس و پلیدى را بر آنها مىنهد»؛ چنانکه موفق
نخواهند شد ايمان بیاورند (يونس100 ،؛ مكارم شیرازی ،1374 ،ج ،8.ص.)390 .
در روايات نیز بر تفكر و نقش آن در تثبیت و استواری دانش تأکید بسیار شده
است؛ چنانکه حضرت علي (ع) فرمودهاند« :فكر مايۀ رشد و تكامل ،و غفلت ،ازدستدادن

[سرمايه] است»؛ همچنین« :فكرکردن ،صیقل عقل و انديشه است» (عاملي1409 ،ق ،ص.
 .)162در جايي ديگر ،آن حضرت فرمودهاند« :بدانید دانشى که در آن ،انديشیدن نباشد،
خیرى ندارد» (عاملي1409 ،ق ،ص )162 .و نیز« :هرکس در آنچه فراگرفته ،نیک بینديشد،

دانشش را استوار کرده است و آنچه را نفهمیده ،بفهمد» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص.)647 .
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 .1-4تأکید بر اهمیت و نقش معلمی بهعنوان شغل انبیا

اسالم درکنار اهمیت ويژهای که برای آموزش و تربیت قائل شده ،ارزشي بسیار واال
برای معلمان درنظر گرفته؛ تا آنجا که انبیا و اولیای الهي را بزرگترين معلمان بشريت
دانسته است .حتي آياتي که در وهلۀ نخست بر پیامبر اسالم (ص) نازل شدهاند ،بیانگر
مقام و منزلت معلم هستند و در آنها پروردگار عالم ،خود را معلم معرفي کرده است:
«بخوان بهنام پروردگارت که [همۀ آفريدهها را] آفريده؛ [همان که] انسان را از عَلَق بهوجود
آورد .بخوان درحالى که پروردگارت کريمترين [کريمان] است .همان که بهوسیلۀ قلم آموخت

[و] به انسان آنچه را نمىدانست ،تعلیم داد» (قرآن ،علق.)5-1 ،
هدف خداوند متعال در قرآن کريم ،يكي تهذيب نفس (تربیت) و ديگری ارتقادادن
سطح معلومات (تعلیم) انسان است .در زبان قرآن ،بهجای «آموزش و پرورش»« ،پرورش و
آموزش» آمده است و تكرار اين آيۀ شريفه ،نقش معلم در جامعه را نشان ميدهد .در قرآن
گفته شده که کار معلم ،کار خداست و نقش او نقش انبیا و نقش همۀ کتابهای آسماني
است (قرائتي ،1383 ،ج ،7 .ص398 .؛ مظاهری ،1391 ،ص.)156-154 .
اهمیت جايگاه معلم بهمیزاني است که پیامبر اسالم (ص) خود را معلم خوانده و
فرموده است« :من برای آموزشدادن فرستاده شدهام» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،1 .ص.)206 .
آن حضرت درزمینۀ جايگاه معلم و ارزش واالی کار او فرمودهاند« :وقتى معلم به کودک
بگويد" :بگو بسم اللّه الرحمن الرحیم" و کودک آن را تكرار کند ،خداوند براى کودک و پدر و

مادرش و معلم ،برائت از آتش درنظر خواهد گرفت» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،89 .ص.
 .)257پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) فرمودهاند« :معلمان ،وارثان انبیا هستند» (کلیني،
 ،1382ج ،1 .ص89 .؛ ابنبابويه ،1376 ،ص.)60 .
 .1-5تملقگویی براي کسب علم

ازمنظر اسالم ،تملقگفتن ،صفتي پسنديده بهشمار نميآيد؛ اما تنها در يک مورد ،يعني
فراگیری علم ،جايز دانسته شده است؛ شايد بدان سبب که با فراگیری دانش ،انسان به
رشد و تكامل حقیقي دست مييابد .در اين زمینه ،از پیغمبر خاتم (ص) منقول است:
از اخالق و خوهاى مؤمن ،تملق و چاپلوسى (پستي و چربزبانى) نیست[ .مؤمن
نبايد برای بهدستآوردن چیزى براى کسى چاپلوسى کند]؛ مگر دربارۀ طلب و
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بهدستآوردن علم و دانش [که سزاوار است براى معلم و آموزنده تملق و فروتنى
و چاپلوسى نمود] (مجلسي1403 ،ق ،ج ،1 .ص.)226 .
 .1-6بازداشتن دانش از نااهل آن

براساس آنچه در منابع اسالمي آمده است ،نبايد کساني را که صالحیت فراگیری علمي
را ندارند ،وارد فرايند ياددهي -يادگیری کرد .در قرآن کريم ،عالم بيتقوا به سگ هار و
گزنده تشبیه شده است که چه به آن حمله کنند و چه به آن کاری نداشته باشند ،در هر
صورت حمله خواهد کرد (قرآن ،اعراف176 ،؛ مكارم شیرازی ،1374 ،ج ،7 .ص.)13 .
پیامبر اعظم (ص) فرمودهاند« :آفت دانش ،فراموشى و تباهى آن ،سپردن آن به نااهلش است»
(نهج الفصاحه ،1382 ،ص .)156 .تأکید ايشان بر بازداشتن دانش از کسي که صالحیت
آن را ندارد ،تاحدی است که فرمودهاند« :آن که علم را پیش نااهالن نهد ،چنان است که
گوهر و مرواريد و طال به گردن گرازها آويزد» (نهج الفصاحه ،1382 ،ص.)794 .
 .2عوامل مؤثر بر یادگیري

در منابع اسالمي ،عالوهبر تأکید بر تعلیموتعلم ،به عوامل اثرگذار در اين حوزه نیز توجه
و مؤلفههای ذيل برای بهبود فرايند ياددهي -يادگیری بیان شده است:
 .2-1گزینش معلمان صادق براي یاددهی و یادگیري

همانگونه که ديديم ،فراگیری علم ،همواره مسئلهای مطلوب و موردستايش بوده و در
قرآن و احاديث متعدد بر ارزش اين کار مهم تأکید شده است؛ بنابراين ،آموزش بايد
ازسوی افراد قابل اعتماد و راستگو صورت گیرد .امام باقر (ع) در اين زمینه
فرمودهاند« :در جستوجوى دانش شتاب کنید! سوگند به آن که جانم به دست اوست ،تنها
يک حديث در حالل و حرام که از شخص راستگويى فرابگیرى ،بهتر است از دنیا و آنچه از

زر و سیم در آن نهادهاند» (برقي ،1371 ،ج ،1 .ص.)227 .
 .2-2تمرکزکردن و خوب گوشدادن در یادگیري

تمرکزداشتن ،دقت و گوشکردن در تحصیل علم ،مسئلهای ضروری و مهم است؛ زيرا
درصورت نبود آنها فراگیری دانش ،امكانپذير نخواهد بود يا بهصورت مطلوب اتفاق
نخواهد افتاد .در قرآن کريم ،بندگان خاص خدا اينگونه توصیف شدهاند که سخنان را
مىشنوند و از نیكوترين آنها پیروى مىکنند (قرآن ،زمر18-17 ،؛ مكارم شیرازی،
 ،1374ج ،19 .ص .)412 .در روايات نقلشده از اهلبیت (ع) نیز بر خوب گوشدادن
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تأکید شده است؛ چنانکه امام على (ع) فرمودند« :هنگامىکه نزد دانشمندى مىنشینى ،براى
شنیدن ،حريصتر از گفتن باش و خوب گوشدادن را مانند خوبگفتن ياد بگیر و سخن کسى

را قطع مكن» (برقي ،1371 ،ج ،1 .ص)133 .؛ همچنین دربارۀ مالزمۀ گوشدادن و
بهرهبرداری فرمودهاند« :آن که خوب گوش دهد ،زود بهره بَرَد» (تمیمي آمدی1410 ،ق،
ص .)670 .درخصوص عواقب ترک گوشکردن نیز آن حضرت فرمودهاند« :آن که

گوشکردن از خردمندان را رها کند ،خردش بمیرد» (کراجكي1410 ،ق ،ج ،1 .ص.)199 .
امام حسن (ع) هم در توصیف برادر شايستۀ خويش فرمودند« :هنگاميکه با دانشمندان

گرد مىآمد ،براى شنیدن ،حريصتر از گفتن بود» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،75 .ص.)108 .
 .2-3تأثیر ایجاد انگیزه و رغبت در یادگیري

بيترديد ،برای موفقیت در انجامدادن هر کاری ،شوق و انگیزۀ دروني و بیروني
موردنیاز است تا نیرو و کششي برای انجامدادن و پرداختن با توجه و دقت در فرد
بهوجود آيد؛ بنابراين در مسئلهای مهم مانند يادگیری نیز ايجاد انگیزه و رغبت ،نقشي
مهم در موفقیت فراگیران دارد .در اين زمینه ،امام علي (ع) فرمودهاند« :دل ،میلي و اقبالي
و ادباری دارد .دلها را ازناحیۀ میل آنها بهدست آوريد (تالش کنید میل قلب را پرورش دهید

و مجبورش نكنید) .قلب اگر مورداِکراه قرار گیرد ،کور ميشود» (الرضي1406 ،ق ،ص.
 .)503شايان ذکر است که اين اقبال ازنوع فطری نیست و به موقعیتها وابسته است.
 .2-4مداومت

برای نتیجهگرفتن از تحصیل علم ،استمرار و ادامۀ مسیر الزم است .برای موفقشدن در
رشتۀ علمي خاص نبايد آن را نیمهکاره رها کرد و بهمنظور يافتن پاسخِ نادانستهها در آن
رشته و رسیدن به درجۀ تخصص و دانشمندی بايد مداومت داشت .ازنظر اهلبیت (ع)،
فهم دانش و احراز آن ،وابسته به مداومت در يادگیری است؛ چنانکه امام على (ع)
فرمودهاند« :هرکس درس را ادامه ندهد ،به فهم نرسد» (تمیمي آمدى1410 ،ق ،ص)771 .؛
همچنین« :دانش را احراز نكند مگر کسى که درس خود را ادامه دهد» (تمیمي آمدى،
1410ق ،ص .)553 .در جايي ديگر ،آن حضرت دربارۀ نقش استمرار در فراگیری
دانش و حفظ آن فرمودهاند« :هرکس بسیار به درس و مباحثۀ علم بپردازد ،آنچه را فراگرفته،

از ياد نبَرَد و آنچه را ندانسته ،فراگیرد» (تمیمي آمدى1410 ،ق ،ص .)647 .بهگفتۀ امیر
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مؤمنان« :کسى که نفسش را به فراگیرى دانش عادت ندهد ،گوى سبقت را نربايد» (محمدی
ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص.)359-358 .
 .2-5طوالنینكردن آموزش

بهطور کلي ،تكرار نكات کلیدی و قواعد و قوانین کلي درس به مناسبتهای مختلف
برای جایگرفتن آنها در ذهن شاگردان ،الزم است؛ اما از تكرار زياد و طوالنيکردن
سخن بايد پرهیز کرد؛ زيرا چنانکه حضرت علي (ع) اذعان داشتهاند ،طوالنيکردن
کالم ،آفت آن است (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص .)280 .توضیحدادن درس بايد درحد
موردنیاز برای دانشآموزان دارای هوش متوسط در کالس صورت گیرد؛ زيرا اين
حالت هم دانشآموزان تیزهوش را خسته نميکند و هم مانع از فهم ناقص مطالب
ازسوی دانشآموزان ضعیف ميشود؛ به ديگر سخن ،فرايند آموزش نبايد بیشازحد
طوالني باشد .در اين زمینه ،حضرت علي (ع) فرمودهاند« :همانطور که تنها خسته
ميشوند و احتیاج به استراحت دارند ،دل و قلب انسان نیز گاهي خسته ميشود و نیاز به

استراحت پیدا ميکند» (الرضي1406 ،ق ،ص .)504 .نقل شده است که حضرت خضر
(ع) به حضرت موسي (ع) گفت« :آزردگي گوينده کمتر از شنونده است؛ پس آن هنگام که

با همنشینان خود سخن ميگويي ،آنان را آزرده نكن» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،1 .ص.)226 .
 .2-6خجالتنكشیدن از پرسیدن

يكي از مواردی که مانع يادگیری و ارتقای دانش ميشود ،خجالتکشیدن از پرسیدن
برای دانستن است .همانگونه که معصومان (ع) نیز فرمودهاند ،انسان در فراگیری علم
نبايد از چیزی شرم و خجالت داشته باشد .در اين زمینه ،پیامبر اعظم (ص) فرمودهاند:
«سالمند از اينكه نزد جوان بنشیند و از او دانش آموزد ،خجالت نكشد» (محمدی ریشهری،
 ،1382ج ،1 .ص .)377-376 .دربارۀ اين مسئله ،تفاوتي میان عالم و غیرعالم نیست و
هرکسي بايد برای يافتن پاسخ نادانستههايش سؤال کند و شرم و خجالت به خود راه
ندهد .امام على (ع) فرمودهاند« :دانشمند هنگاميکه نمىداند ،از فراگرفتن خجالت نكشد»
(برقي ،1371 ،ج ،1 .ص)315 .؛ همچنین« :مبادا کسى که نمىداند ،از فراگرفتن شرم بدارد!

چراکه ارزش هر انسان ،چیزى است که مىداند» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص.)179 .
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 .2-7تأثیر سحرخیزى در یادگیري

آغازکردن مطالعه از ابتداييترين لحظههای روز ،بهدلیل آمادگيای که پساز استراحت
کافي برای ذهن و جسم فراهم ميشود و همچنین اين مسئله که ذهن انسان از افكار
مختلف آزاد است يا مشغولیت کمتری دارد ،همواره موردتوجه انديشمندان و عالمان
ديني بوده است و با توجه به سخنان رسول اکرم (ص) ميتوان به تأثیرهای بیشتر آن
پي برد .در اين زمینه ،پیامبر اعظم (ص) فرمودهاند« :بامدادان به جستوجوى دانش

برخیزيد که سحرخیزى مايۀ برکت و کامیابى است» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص.
 .)362برکت سحر و تأثیر شگرف سحرخیزی در فهم و يادگیری بهتر ،عنايتي است که
بهواسطۀ درخواست پیامبر (ص) شامل حال بندگان شده است؛ چنانکه ايشان فرمودهاند:
«من از پروردگارم خواستم که بامداد امتم را بابرکت گردانَد» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج.
 ،1ص.)362 .
 .2-8صبر و بردباري در تحصیل علم

بهطور کلي ،هرکسي بايد در يادگیری ،حوصله بهخرج دهد و در اين راه ،بردبار و
خستگيناپذير باشد و با عجلهکردن ،خود را از مطالب مهم محروم نكند .در اين زمینه،
پیامبر اسالم (ص) فرمودهاند« :بهترين دستیار دانش ،بردبارى است» (کلیني ،1375 ،ج،1 .
ص)141 .؛ همچنین در جايي ديگر فرمودهاند« :زيور دانش ،بردبارى اهل آن است»
(محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،2 .ص )558-559 .و نیز« :سوگند به آن که جانم در

دست اوست ،برتر از بردبارى با دانش ،چیزى با چیز ديگر گرد نیامد» (ابنبابويه،1382 ،
ص 1 .و  .)13حضرت علي (ع) هم در اين زمینه فرمودهاند« :دانش با تنآسودگي

بهدست نميآيد» (تمیمى آمدى1410 ،ق ،ص .)778 .جمع میان علم و صبر ،از
ويژگيهای مؤمنان است؛ چنانکه امام علي (ع) در توصیف انسان پرهیزگار فرمودهاند:
«بردبارى را با دانش و گفتار را با کردار در هم مىآمیزد» (نهج البالغه1414 ،ق ،ص.)305 .
در جايي ديگر ،آن حضرت فرمودهاند« :دانش بیاموزيد و آرامش و بردبارى را براى دانش

فراگیريد و از دانشمندان متكبر نباشید» (کراجكى1410 ،ق ،ج ،2 .ص)108 .؛ همچنین:
«آن که بردبارى ندارد ،دانشى ندارد» (تمیمى آمدى1410 ،ق ،ص .)783 .در برخي
روايات ،دلیل همراهي صبر و علم ،اين مسئله دانسته شده که اساساً دانش و نتیجهدادن
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آن ،محتاج صبراست و صبر بهنوعي شرط منتجبودن دانش محسوب ميشود .در اين
زمینه ،امام علي (ع) فرمودهاند« :دانش به بردبارى نیاز دارد» (تمیمي آمدى1410 ،ق ،ص.
)810؛ همچنین« :کمال دانش ،بردبارى و کمال بردبارى ،فراوانى تحمل و فروخوردن خشم
است» (تمیمى آمدى1410 ،ق ،ص )538 .و نیز« :دانش تا با بردبارى همراه نگردد ،نتیجه

ندهد» (تمیمى آمدى1410 ،ق ،ص .)552 .در حديثي ديگر ،آن حضرت ،صبر را الزمۀ
دانشمندی دانسته و فرمودهاند« :دانشمند کسي است که از فراگیری دانش بهستوه نميآيد

(خسته نميشود)» (تمیمي آمدى1410 ،ق ،ص .)70 .امام صادق (ع) نیز فرمودهاند:
«دانش را بطلبید و آن را با بردبارى و وقار زينت دهید» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص.)101 .
 .3شیوههاي یاددهی -یادگیري

در منابع اسالمي ،مؤلفههای مربوط به شیوههای تدريس ،از زوايای گوناگون موردتوجه
قرار گرفته است که در ادامه به آنها ميپردازيم.
 .3-1مباحثه و مذاکره

يكي از راههای مفید و پرکاربرد در يادگیری و آموزش ،عرضه و درک و فهم مطالب با
استفاده از روش بحثکردن و تبادل آرا دربارۀ موضوع موردنظر است .بهکارگیری اين
روش عالوهبر اينكه باعث ميشود مطالب و مفاهیم بهشكلي جذابتر عرضه شوند و
بهتر در ذهن فراگیران جای گیرند ،به ايجاد روحیۀ مشارکت و انعطافپذيری میان معلم
و فراگیر و نیز بین فراگیران با يكديگر ميانجامد .پیامبر اسالم (ص) حديثي قدسي را
بدين شرح نقل کردهاند« :گفتوگوى علمى درمیان بندگانم دلهاى مرده را حیات مىبخشد

آنگاه که در آن به امر من برسند» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص)115 .؛ همچنین از آن
حضرت منقول است« :علوم مرا مذاکره کنید و با يكديگر مالقات نمايید و حديث مرا
نقل کنید» (مجلسي1414 ،ق ،ج ،1.ص .)80 .امام على (ع) برای گفتوگو با اهل علم
و حكمت ،فوايد فراواني برشمرده و فرمودهاند« :با اهل پرهیز و حكمت همنشینى کن و با
آنها بسیار گفتوگو کن که اگر نادان باشى ،به تو بیاموزند و اگر دانا باشى ،به دانشت
بیفزايى» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص)340 .؛ همچنین در جايي ديگر فرمودهاند« :گفت-

وگو با دانشمندان ،مايۀ بهرهمندى از ايشان و بهدستآوردن فضیلتهاى آنان است» (تمیمي
آمدی1410 ،ق ،ص .)707 .ايشان حتي سیاستمداران و بدنۀ حاکمیت را به مباحثه و
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مذاکره با داشمندان دعوت کرده و در عهدنامهاش به مالک اشتر نوشته است« :به مذاکره
و گفتوگو با دانشمندان و حكیمان در آنچه به استوارى کار شهرهايت مىآيد و برقرارداشتن

آنچه که پیشاز تو مايۀ قوام کار مردم بوده است ،بسیار بپرداز» (الرضي1406 ،ق ،ص.
 .)432گاه چنین مباحثاتي همرتبه با برخي عبادتها و حتي باالتر از آنها قرار گرفتهاند؛
چنانکه امام باقر (ع) فرمودهاند« :مذاکرۀ علم بهمنزلۀ درسخواندن است و درسخواندن بهمنزلۀ

نماز مقبول است» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص)115 .؛ همچنین در جايي ديگر فرمودهاند:
«يک ساعت گفتوگوی علمي بهتر از يک شبزندهداری است» (مجلسي1403 ،ق ،ج،1 .
ص .)204 .امام جواد (ع) نیز فرمودهاند« :بر شما باد تحصیل علم و معرفت! چون فراگیری

آن ،واجب و بحث پیرامون آن ،مستحب و پرفايده است» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،75 .ص.
.)80
 .3-2تثبیت علم با نوشتن

در منابع اسالمي ،مكتوبکردن دانش ،يكي از بهترين راهها برای تثبیت آن در فرايند
ياددهي -يادگیری دانسته شده است .پیامبر اعظم (ص) در اين زمینه فرمودهاند« :دانش

را در بند کنید!» .پرسیده شد« :دربندکردن آن چگونه است؟» .فرمودند« :نگارش آن» (عاملي،
1409ق ،ص .)267 .در جايي ديگر ،آن حضرت فرمودهاند« :براى مؤمنان ،گمشدهاشان را

که دانش است ،نگه داريد» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص .)343-342 .امام على
(ع) نیز در کالمشان تأکید کردهاند« :دانش را در بند کنید» (محمدی ریشهری،1382 ،
ج ،1 .ص .)343-342 .تأثیر نوشتن در حفظ مطالب و تقويت حافظه نیز موردتوجه
اهلبیت (ع) بوده است؛ چنانکه امام حسن مجتبي (ع) فرمودهاند« :هريک از شما که

حافظۀ قوی ندارد ،مطالب را بنويسد و آنها را در خانه نگه دارد» (مجلسي1403 ،ق ،ج،1 .
ص .)110 .امام صادق (ع) نیز در اين زمینه فرمودهاند« :بنويسید! تا ننويسید ،حفظ
نمىکنید»؛ همچنین« :دل بر نگارش تكیه دارد» و نیز« :کتب خود را محافظت کنید که در

آينده بدان نیازمنديد» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص .)153 .دانش مكتوب و ماندگار از
بهترين چیزهايي است که انسان برای ديگران ارث ميگذارد .در اين زمینه ،آن حضرت
به مفضّل بن عمر فرمودند« :بنويس و دانشت را درمیان برادرانت پراکنده ساز و هنگام مرگ،
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کتابهايت را براى پسرانت بهارث بگذار که روزگارى آشفته بر مردم مىآيد که در آن ،جز به

کتابهايشان انس نگیرند» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص.)153 .
 .3-3نقش چیدمان دانشآموزان در کالس جهت یادگیري

در برخي روايات حتي به نوع نشستن فراگیران در جلسۀ ياددهي -يادگیری توجه شده
است؛ چنانکه رسول خدا (ص) در اين زمینه فرمودهاند« :هرگاه در حضور معلم قرار
گرفتید يا در مجلس علم حاضر شديد ،نزديک هم و پشتسر هم بنشینید و مانند مردمان

جاهلى ،پراکنده ننشینید» (طبرسي ،1379 ،ص.)429 .
 .3-4ثمربخشی یاددهی -یادگیري حضوري

در بعضي روايات به اين نكته اشاره شده است که ياددهي -يادگیری حضوری ،بسیار
مناسب است و در اين فرايند ،ياددهنده و يادگیرنده بايد چهرهبهچهرۀ هم باشند .پیامبر
خدا (ص) در اين زمینه فرمودهاند« :دانش را از دهان (چهرۀ) مردان فرابگیريد» (محمدی
ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص.)341-340 .
 .3-5گردش علمی

يكي از روشهای متنوع و جذاب برای فراگیران ،استفاده از گردش علمي است .اين
کار ،زمینه را برای مشاهده و برقراری ارتباط قابل لمس و نزديک درمیان آنان فراهم
ميکند و عالوهبر تأثیر عمیق ،خاطراتي جذاب و بهيادماندني از يادگیری را در ذهنشان
برجای ميگذارد .در قرآن کريم ،سِیر در زمین برای يادگرفتن بعضي درسها توصیه
شده و گردش در زمین ،عامل عبرتگیری از گذشتگان بهشمار آمده است« :آيا در زمین

گردش نكردند تا ببینند عاقبت کسانى که قبلاز آنان بودند ،چگونه بود؟» (قرآن ،روم)9 ،؛
همچنین در مواردی اين کار ،عامل پيبردن به معارفي همچون آفرينش الهي و اسرار آن
قلمداد شده است« :در زمین بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز کرده است»
(قرآن ،عنكبوت.)20 ،
 .3-6تمثیل

بهطور کلي ،معلمان و کارشناسان درسي همواره از بهکارگیری تمثیل و بیان موارد عیني
مرتبط با موضوع درسي ،بهدلیل افزايشدادن قابلیت درک و فهم موضوع برای فراگیران
استقبال کردهاند و بنابراين ،بهکارگیری اين شگرد ،اثرهايي مثبت و سازنده در فرايند
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ياددهي و يادگیری دارد؛ چنانکه در قرآن کريم آمده است« :و اين مَثَلها را براى مردم
مىزنیم؛ ولى جز اهل معرفت و دانش در آنها تعقل نمىکنند» (عنكبوت )43 ،و نیز« :و
همانا در اين قرآن براى [هدايت] مردم از هر مَثَل و داستانى به صورتهاى گوناگون بیان

کرديم» (قرآن ،أسراء .)89 ،در روايات نیز بر نقش تمثیل و استفاده از مثالهای بجا و
مناسب تأکید شده است؛ چنانکه حضرت علي (ع) در اين زمینه فرمودهاند« :برای

عاقالن و متفكران ،مثال آورده ميشود» .تمثیل ،روشي مناسب برای ياددادن مسائل مشابه
است و در تأيید اين مطلب ،حضرت علي (ع) خطاب به امام حسن (ع) فرمودهاند« :با
آنچه در گذشته ديده و شنیدهای ،بر آنچه هنوز نیامده است ،استدالل کن؛ چراکه امور شبیه

يكديگرند» (الرضي1406 ،ق ،ص .)391 .در قرآن کريم ،در موارد متعدد ،برای تفهیم
مطالب مهم عقلي از مثالهای محسوس استفاده شده (قرآن ،ابراهیم26-24 ،؛ رعد17 ،؛
بقره18-17 ،؛ يونس )24 ،و اين روش قرآني ،الگويي کاربردی برای صورتگرفتن
فرايند ياددهي -يادگیری است؛ مانند:
داستان کسانى که بهجاى خدا سرپرستانى گرفتهاند ،مانند داستان عنكبوت است که
خانهاى [بىديوار ،بىسقف و بىحفاظ] براى خود بنا کرده باشد و بىترديد،
سستترين خانهها خانۀ عنكبوت است .اگر [به اين واقعیت ]،معرفت و شناخت
داشتند[ ،بتها را سرپرستان خود نمىگرفتند] (قرآن ،عنكبوت41 ،؛ مكارم
شیرازی ،1374 ،ج ،16 .ص.)277 .
 .3-7داستانسرایی و قصهگویی

بهطور کلي ،نقش مهم داستان در انتقالدادن مفاهیم ،همواره در منابع اسالمي،
موردتوجه بوده و داستانهای نقلشده در قرآن کريم ،عامل انديشیدن است .خداوند
متعال خطاب به پیامبر (ص) فرموده است« :اين داستانها را [براى آنها] بازگو کن! شايد

بینديشند [و بیدار شوند]» (قرآن ،اعراف .)176 ،در اين داستانها نادانستهها بیان شدهاند:
«ما بهترين سرگذشتها را ازطريق اين قرآن که به تو وحى کرديم ،بر تو بازگو مىکنیم و

مسلّماً پیشاز اين ،از آن خبر نداشتى» (قرآن ،يوسف)3 ،؛ همچنین داستانهای قرآني ،مايۀ
عبرتگیری از سرگذشت اقوام پیشین معرفي شدهاند:
در داستانهای آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود .اينها داستان دروغین
نبود؛ بلكه [وحى آسمانى است و] هماهنگ است با آنچه پیشِروى او [از کتب
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آسمانى پیشین] قرار دارد و شرح هر چیزى [که پايۀ سعادت انسان است] و
هدايت و رحمتى است براى گروهى که ايمان مىآورند (قرآن ،يوسف.)111 ،
 .3-8پرسش و پاسخ

سؤالکردن از آن جهت اهمیت دارد که فراگیر ازطريق پرسیدن دربارۀ نادانستههای
خود ،درصدد يافتن پاسخي مناسب برای آنها برميآيد و از آن سوی ،معلم نیز متوجه
ميشود فراگیران در چه زمینهای به راهنمايي و توضیحات بیشتر نیاز دارند .در اين
زمینه ،پیامبر خدا (ص) فرمودهاند« :دانش ،گنجینه است و کلید آن ،پرسش است؛ پس خدا
رحمتتان کند! بپرسید که به چهار کس پاداش داده مىشود :پرسشگر و گوينده و شنونده و

دوستدار آنها» (کراجكي1410 ،ق ،ج ،2 .ص .)107 .امام على (ع) نیز فرمودهاند:
«پرسیدن ،پوشش عیبهاست» (الرضي1406 ،ق ،ص)470 .؛ همچنین دربارۀ مالزمۀ
پرسیدن و يادگرفتن ،از آن حضرت نقل شده است« :آن که پرسید ،دانست» و نیز« :آن که
پرسید ،بهره برد» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص .)60 .در حديثي ديگر ،امیر مؤمنان
فرمودهاند« :آن که در کودکى بپرسد ،در بزرگى پاسخ دهد (عالم شود)» (تمیمي آمدی،
1410ق ،ص )60 .و نیز« :بپرس تا بدانى!» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص.
 .)344آن حضرت در حديثي ديگر فرمودهاند« :آيا کسى نیست که بپرسد تا خود و
همنشینان وى بهره برند؟» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص .)344 .بهطور کلي،
هیچ کس عالِم کل نیست و حتي دانشمندان هم برای يافتن پاسخ نادانستههايشان به
پرسیدن نیاز دارند؛ چنانکه امام سجاد (ع) در اين زمینه فرمودهاند« :از پرسیدن دربارۀ
نادانستهها کوتاهى مكن؛ هرچند به دانش ،نامور شده باشى» (حلواني1408 ،ق ،ص)92 .؛ به
تعبیر ديگر ،انسان نبايد دچار غرور علمي شود و خود را از پرسش و تحقیق بیشتر،
بينیاز بداند .امام باقر (ع) در پاسخ به پرسشهاى يكي از ياران خود فرمودهاند« :بپرس
و خوددارى مكن و شرم مدار که اين دانش را نه متكبر و نه کمرو فرانمىگیرند» (ابنبابويه،1385 ،
ج ،2 .ص .)606 .درمجموع ،ازنظر اهلبیت ،نپرسیدن سبب هالکت و محرومماندن از دانش
ميشود؛ چنانکه امام صادق (ع) فرمودهاند« :هالک عالمیان بهواسطۀ آن است که
نمىپرسند» (مجلسي1414 ،ق ،ج ،1 .ص )80 .و نیز« :بر دانش ،قفلى است و کلیدش
پرسیدن است» (کلیني ،1375 ،ج ،1 .ص.)113 .
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 .4فرایند یاددهی -یادگیري
 .4-1توجه به تأثیر تجربههاي گذشته در اصل یاددهی -یادگیري

بهطور کلي ،همۀ انسانها در مرحلههای گوناگون تحصیل و تدريس ،تجربههای
گوناگوني دارند و تجربیات مفید ،اثرهايي مثبت و سازنده در ياددهي و يادگیری برجای
ميگذارند .در اين زمینه ،حضرت علي (ع) فرمودهاند« :تجربهها دانشي است سودمند و
مورداستفاده» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص .)56 .استفاده از تجربه حتي سبب رشدکردن
عقل ميشود؛ چنانکه آن حضرت فرمودهاند« :عقل غريزهای (فطرتي) است که با تجربهها
و دانش رشد مييابد» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص )91 .و در جای ديگر فرمودهاند:
«فراگیری دانش ،سبب باروری شناخت انسان و زيادی تجربه ،مايۀ فزوني عقل است»
(مجلسي1403 ،ق ،ج ،78 .ص .)128 .اهمیت تجربه و بهرهگیری از آن تاحدی است
که انسان باتجربه ،جايگاهي واال دارد و حضرت علي (ع) در اين زمینه فرمودهاند:
«ارزش نظر هرکس بهاندازۀ تجربۀ اوست» (تمیمي آمدی1410 ،ق ،ص.)388 .
 .4-2تحملکردن سختی و رنج براي کسب دانش

ازمنظر آموزههای اسالمي بايد ازمیان طلب راحتي و طلب دانش ،يكي را انتخاب کرد و
هرکس بهدنبال علم و کسب درجههای عالي دانش است ،بايد برای تحملکردن
سختيها آماده باشد .در برخي احاديث قدسي ،دستیابي به دانش عليرغم تحمل
گرسنگى ،دورى از وطن و کوشش فراوان توصیه شده است؛ حال آنكه معموالً مردم
دانش را در پرخورى ،اقامت در وطن و راحتطلبى ميجويند و بنابراين ،هیچگاه به آن
نميرسند (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص.)362 .
 .4-3مدیریت دانش

در تعالیم اسالمي ،علمآموزی ،فرايندی دارای مراتب و مراحل است .برای دستیابي به
ثمرهای علم بايد اين مراحل را طي کرد و با مديريت صحیح به نتیجۀ مطلوب رسید.
در اين زمینه ،پیامبر اعظم (ص) فرمودهاند« :آغاز دانش ،سكوت است و دوم ،گوشدادن و

سوم ،عمل به آن و چهارم ،انتشار آن» (مغربي ،1385 ،ج ،1 .ص)82 .؛ همچنین در جايي
ديگر فرمودهاند« :سكوت را فرابگیريد و سپس بردبارى و پساز آن ،دانش و بهدنبالش عمل

به آن را و آنگاه شما را مژده باد!» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص.)379-378 .
امام علي (ع) نیز پرسیدن را از مراحل آغازين فرايند يادگیری دانسته و فرمودهاند:
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«دانش جز با پنج چیز بهدست نیايد :نخستین آنها بسیارپرسیدن و دوم ،اشتغال فراوان [به آن]
و سوم ،پاککردن کارها و چهارم ،خدمت بزرگان و پنجم ،يارىجستن از خداوند شكوهمند

است» (محمدی ریشهری ،1382 ،ج ،1 .ص .)379-378 .امام صادق (ع) نیز گوشدادن و
حفظکردن را مراحل بنیادين علمآموزی دانسته و از پدرانش نقل کرده است:
مردى نزد پیامبر خدا -صلي الل علیه و آله و سلم -آمد و گفت« :اى پیامبر خدا!
دانش چیست؟» .فرمودند« :سكوتکردن» .گفت« :ديگر چه؟» .فرمودند« :گوشدادن».
گفت« :ديگر چه؟» .فرمودند« :حفظکردن» .گفت« :ديگر چه؟» .فرمودند« :عمل به
آن» .گفت« :ديگر چه اى پیامبر خدا؟» .فرمودند« :نشر آن»( .کلیني ،1375 ،ج،1 .
ص.)141 .
بحث و نتیجهگیري

براساس يافتههای اين مقاله ،در منابع اسالمي ،عالوهبر توجه ويژه به فرايند ياددهي-
يادگیری ،عوامل اثرگذار در اين حوزه و نیز مؤلفههای شكلدهندۀ آن برای حاصلشدن
ياددهي -يادگیری مطلوب و افزايشيافتن بازدهي بیان شده است .درنتیجۀ تحلیل
محتوای صورتگرفته در اين مقاله ،مضامین فراگیر ياددهي -يادگیری در منابع اسالمي
را درقالب چهار عنوان بدين شرح دستهبندی کردهايم :سودمندی و ارزشمندی فرايند
ياددهي -يادگیری؛ عوامل مؤثر بر يادگیری؛ شیوههای ياددهي -يادگیری؛ فرايند
ياددهي -يادگیری.
براساس يافتههای پژوهش ،ويژگيهای اختصاصي اصل يادهي -يادگیری در
برنامهريزی درسي با تأکید بر منابع اسالمي عبارتاند از:
ـ ياددهي و يادگیری ازطريق مباحثه و مذاکرۀ حضوری دربارۀ مطالب و مفاهیم
درسي.
ـ توجه به نكاتي همچون :بذل دانش به مستحقش و بازداشتن آن از نااهلش؛
فراگرفتن علم از شخص راستگو؛ مداومت و استمرار در کسب دانش؛ سحرخیزى
برای بهبودبخشیدن يادگیری؛ خجالتنكشیدن؛ پرهیز از تكبر و خودبیني در ياددهي-
يادگیری؛ جايزبودن تملقگويي برای کسب علم و بهويژه درحوزۀ ياددهي -يادگیری.
ـ توجه و عملکردن به نكاتي مهم و مؤثر همچون :سكوتکردن؛ گوشفرادادن؛
بردباری و صبر در فراگیری دانش؛ عملکردن به دانش؛ انتشار علم و ياددادن آن به ديگران.
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ـ اهمیتدادن و بذل توجه فراوان به تحصیل علم و تشويقکردن انسانها به
فراگرفتن علم در آيات و روايات متعدد.
ـ قائلشدن ارزش و جايگاه ويژه برای تعلیم و شخص معلم.
با توجه به آنچه گفتیم و نیز لزوم تدوين نظام آموزشوپرورش براساس تعالیم
اسالم ،برای تدوين برنامۀ درسي براساس اصل ياددهي -يادگیری با تأکید بر منابع
اسالمي بايد همۀ زوايای اين اصل بهصورت جامع موردتوجه برنامهريزان درسي و
آموزشي نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمي ايران قرار گیرد؛ البته اين سخن
بهمعنای ناديدهگرفتن نكات و تجربیات مطرحشده در منابع غیراسالمي در اين حوزه
نیست و بايد از نقاط قوّت آنها نیز بهره جست.
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