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انگـور، رزق حـالل، نیکـو به دسـت آورند: و مـن ثمرات 
النخیـل و األعناب تتخذون منه سـکرا و رزقا حسـنا إن 
فـی ذلک آلیـه لقوم یعقلـون1؛ »]و براي شـما مؤمنان[ 
در میوه هـاي درخـت خرمـا و انگـور، كـه از آن مایـع 
مسـت كننده و رزق نیكـو به دسـت مي آوریـد، آیاتـي 
بـراي خردمنـدان اسـت.« و بدیـن وسـیله بـه مؤمنـان 

فهمانـد كـه مایـة مسـتي رزق نیكو نیسـت.
در مرحلـه بعـد كـه زمینـه تـا حـدودي فراهـم شـد 
از آنـان خواسـت كـه در حـال مسـتي بـه نمـاز نزدیك 
نشـوند: یـا ایهاالذیـن آمنـوا ال تقربـوا الصـالئ و انتـم 
سـكاري حتـي تعلمـوا مـا تقولـون2؛ »اي كسـاني كـه 
ایمـان آورده اید! در حال مسـتي به نماز نزدیك نشـوید 

تـا بدانیـد چـه مي گوییـد.«
پـس از این مرحلـه، فایده هاي شـراب را با ضررهایش 
مقایسـه نمـود و بیـان كـرد، كـه زیان هـاي آن بیشـتر 
اسـت: یسـئلونك عـن الخمـر و المیسـر قل فیهمـا إثم 
كبیـر و منافـع للنـاس و إثمهمـا أكبـر مـن نفعهمـا3؛ 
»دربـاره شـراب و قمـار از تـو سـؤال مي كنند، بگـو: در 
آن هـا گناه بزرگي اسـت و منافعي ]از نظر مـادي[ براي 
مـردم دربردارنـد، ولـي گنـاه آن هـا از نفعشـان بیشـتر 

است.«
و در مرحلـة آخـر كـه زمینـه به طور كامل آماده شـد، 
از خـوردن آن قاطعانـه و بـا روشـني تمـام نهـي فرمود:  
یـا ایهـا الذیـن آمنـوا إنمـا الخمـر و المیسـر و االنصاب 

خوبتدريس 

حجت االسالم والمسلمین قرائتی

 اشاره
روش  در  می توانـد  معلـم  مهارت هـای  و  شـیوه ها 
آمـوزش تأثیـر بسـیار داشـته باشـد، بخش مهمـی از 
موفقیـت تدریـس  وشـیرینی کالس بـه شـیوه و ارائة 
درس و مهارت هـای معلمـی مربوط اسـت. بخش های 
مختلـف ایـن روش هـا را از زبان حجت االسـالم قرائتي 
قبـاًل تقدیـم کرده ایـم و اینـک بخـش دیگـري از این 

رهنمودهـا پیـش روی شماسـت.

آموزش تدریجي )اصل تدریج(
تربیـت  و  آمـوزش  در  موفـق  شـیوه هاي  از  یكـي 
بهره گیـري از اصـل تدریج اسـت. براسـاس ایـن اصل، 
اسـتاد در كالس خـود بایـد مطالب را بـه تدریج بگوید 
و مخاطـب را گام بـه گام و قـدم بـه قـدم بـه جلـو 
هدایـت كنـد: و قرآنـا فرقنـاه لتقـرأه علي النـاس علي 
مكـث و نزلنـاه تنزیـال. اسـراء/106 »و قرآنـي كـه آن 
ي و درنـگ بـر  را بخش بخـش كردیـم تـا آن را بـا تأنـّ
مـردم بخوانـي و آن را آن گونـه كه باید بـه تدریج نازل 

كردیم.«
خداونـد متعـال یك بـاره نوشـیدن شـراب را حـرام 
نفرمـود، بلكـه ایـن كار را مرحلـه به مرحله و بـا ایجاد 
زمینـه و آمادگـي اجتماعـي تحریـم كـرد؛ بـه ایـن 
ترتیـب كـه اول آن را یـك نوشـیدني غیرنیكو معرفي 
كـرد و از مسـلمانان خواسـت کـه از درختـان خرمـا و 
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و االزالم رجـس مـن عمل الشـیطان فاجتنبـوه لعّلكم 
تفلحـون4 ؛ »اي كسـاني كـه ایمـان آورده اید! شـراب و 
قمـار و بت هـا و ازالم )كـه یـك نـوع دیگر قمـار بوده( 
پلیـد و از عمـل شـیطان اند. از آن هـا دوري كنیـد تـا 

رسـتگار شوید.
ربا نیز این گونه به تدریج تحریم شد.5

بنابرایـن، در آمـوزش و تربیـت نبایـد تمـام ابعاد یك 
مسـئله یك جا بیان شـود یا تمام مسـائل دیني در یك 
قسـمت از كتاب آورده شـود. هم آمـوزش و محتوا باید 
در حـد مخاطـب و فراگیـري او و زمان آموزش باشـد و 
هـم تغییـر رفتار به تدریـج و با گذر زمان شـكل گیرد؛ 
لـذا برخورد حریصانه در انتقـال مفاهیم و انتظار تحول 
و تغییـر رفتـار مخاطب در زمـان كوتاه )جـز با دخالت 

معصومیـن )ع( و اولیاي الهي( انتظاري نابجاسـت.

آموزش مستمر )اصل استمرار(
از دیگر شـیوه هاي موفق، اسـتمرار در تعلیم و تربیت 
اسـت. ممكن اسـت شـاگرد با یكي دو بار بیان، مسئله 
را فراگیـرد، ولـي اگـر بخواهیـم شـاگرد بـا آن حرف ها 
خـو بگیـرد و مطالـب در روح او نهادینـه شـود، بایـد 

مسـائل مهم را تكـرار كنیم.
قـرآن كریـم در ایـن زمینـه آیـات متعـددي دارد؛ از 

: جمله
- گاهـي مي فرمایـد: و لقـد وّصلنـا لهم القـول لعلهم 

یتذكـرون6؛ یعنـي كلمـات را به هم پیوسـته گفتیم.
- گاهـي مي فرمایـد: ثـم ارسـلنا رسـلنا تتـرا7 ؛ یعني 

پیامبـران را پـي در پي فرسـتادیم.
- گاهـي مي فرمایـد: و لقـد اهلكنـا مـا حولكـم مـن 
القـري و صرفنا اآلیات8 ؛ یعنـي آیات را با الفاظ مختلف 

بیـان كردیم.
- از زبـان حضـرت نـوح مي خوانیـم: قـال رب إنـي 
دعـوت قومـي لیـال و نهـارا9؛ »مـن شـبانه روز آن هـا را 

دعـوت كـردم.«
و تعابیـر متعـدد و فراواني كه بیانگر اصل اسـتمرار در 

آمـوزش و تربیت و اهمیت آن اسـت.10
اسـالم حتـي بعضي دعاهـا را در هر شـبانه روز واجب 
)مثـل »اهدنـا الصـراط المسـتقیم«( و بعضـي دعاها را 
مسـتحب دانسـته است. گاهي نسـبت به بعضي اعمال 
اصرار و تأكید ورزیده اسـت؛ نظیر سـفارش بـه یاد امام 
حسـین )ع( بودن و در هر شـب جمعه، شب قدر، شب 
عید، روز عید، روز عرفه، شـب نیمه شـعبان، شب نیمه 
رجـب، از راه دور یـا نزدیـك، حتي به هنگام نوشـیدن 
آب گـوارا و امثـال آن حتي ذكر یـاد او كردن. پیام همه 
آن هـا ایـن اسـت كـه تربیـت و تعلیـم زمانـي نهادینه 
مي شـود كـه انسـان روي آن مداومـت كند و اسـتمرار 

باشد. داشته 

بهره گیري از هنر نمایش
ایجـاد صحنه و تصویرسـازي و بهره گیـري از نمایش، 

شـیوه اي جـذاب بـراي جلـب توجـه مخاطـب اسـت 
و باعـث تأثیـر و مانـدگاري بیشـتر بـر او مي شـود. 
سـامري بـا هنـر مجسمه سـازي خـود جمعـي را بـه 

داشـت. وا  گوساله پرسـتي 
گاهـي مي تـوان پاسـخ سـؤال را بـا هنـر و نمایش و 
مثـال بیان كـرد. در تفاسـیر آمده اسـت كـه حضرت 
ابراهیـم )ع( از كنـار دریایـي مي گذشـت. مـرداري را 
دیـد كـه در كنار دریـا افتاده و قسـمتي از پیكرش در 
آب و قسـمتي دیگرش در خشـكي اسـت و پرندگان و 
جانـوران دریایي و صحرایي، هر كدام از یك سـو آن را 
طعمـة خود قـرار داده انـد. ابراهیم با خود گفـت: »اگر 
ایـن اتفـاق بـراي انسـان رخ دهـد و ذرات بدن انسـان 
در بیـن جانـداران دیگـر پخـش شـود، آن هـا چگونه 
در قیامـت یـك جـا جمـع و زنده مي شـوند؟« لـذا از 
خداونـد درخواسـت كرد كه نحوة زنده شـدن مردگان 
را بـه او نشـان دهد. خداوند به او دسـتور داد كه چهار 
پرنـده را ذبح و گوشـت آن ها را مخلوط كند و سـپس 
مخلـوط را چنـد قسـمت كند و هر قسـمت را بر سـر 
كوهـي قـرار دهد. سـپس تك تـك آن مرغـان را صدا 
كنـد. ابراهیـم چنین كرد و دید كه ذرات پخش شـدة 
چهـار پرنده جمع شـد و پرنده ها زنده شـدند. خداوند 
بـا ایـن تصویرسـازي، ابراهیـم )ع( را بـه نـور یقیـن و 

اطمینان رهنمون سـاخت.
در سـیرة معصومیـن )ع( اسـتفاده از ایـن شـیوه به 
صـورت متعدد دیده مي شـود. پیامبر اكـرم )ص( براي 
اینكـه اهـل بیت خـود )ع( را مشـخص كنـد و جلوي 
سـوء اسـتفادة عـده اي را بگیـرد تـا مبـادا هـر كسـي 
خـودش را جـزء آنـان معرفي كند؛ پنج نفـر را زیر عبا 
جمـع كـرد و فرمـود: »اللهم هـؤالء اهل بیتـي«.11 در 
ایـن مـورد پیامبر مي توانسـت، بـدون ایـن صحنه نیز 
نـام پنـج نفـر را ببـرد و بفرمایـد: اینان اهـل بیت من 
هسـتند«؛ امـا كشـیدن عبـا روي سـر خـود و دعوت 
كردن علي، زهرا، حسـن و حسـین علیهم السـالم زیر 
عبـا ایجـاد یـك خاطـره به یاد ماندنی و یـك عالمت و 

نشـانه بود.
همچنیـن هنگامـي كه عقیـل، بـرادر نابیناي علي 
)ع( از آن حضـرت تقاضـاي كمـك اضافـي از بیـت 
المـال كـرد، آن حضـرت آهـن تفتیده و سـوزاني را 
نزدیـك دسـت بـرادرش بـرد و وقتـي فریـاد عقیل 
آتـش  از  فرمـود: »تـو  او  بـه  برخاسـت، علـي )ع( 
كوچكـي كه بسـان بازیچه در دسـت انسـاني اسـت 
فریـاد مي كشـي و فـرار مي كنـي، امـا بـرادرت را به 
سـوي  آتشـي مي كشـاني كـه شـعلة قهـر و غضـب 

پـروردگار آن را افروختـه اسـت!«
نمونـة دیگـر؛ شـخصي بـه نـام سـهل بـن حسـن 
خراسـاني خدمـت امـام صـادق )ع( رسـید و گفـت: 
»چـرا، شـما بـا داشـتن صد هـزار شـیعه مجاهـد در 
منطقـة خراسـان، قیـام نمي كنیـد و حـق خـود را از 
حكومـت جور نمي گیریـد؟« حضرت با اشـاره به تنور 
روشـن به او مي فرمود: »وارد این تنور شـو.« او ترسـید 

براساس آیات قرآن 
كریم  »بیان شیوا« به 
قدري ارزش دارد كه 

حضرت موسي)ع( 
همین كه مأمور 

هدایت فرعون شد، 
از خدا »بیان شیوا« 

خواست: و احلل 
عقدئ من لساني 
یفقهوا قولي؛ »و 

گره از زبانم باز نما. 
تا آن ها سخنان مرا 

خوب بفهمند
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و نرفـت. در ایـن بیـن شـخصي به نـام هارون مكـي وارد شـد. امام به 
او فرمـود: »بـدون كفـش وارد تنـور شـو.« او في الفور ایـن كار را كرد! 
امـام از مرد خراسـاني پرسـید: »از این شـیعیاني كـه مي گویي، چند 
نفـر این گونـه مطیع انـد؟« گفـت: »حتـي یك نفـر هم نیسـت!« امام 

فرمـود: »مـا زمان قیـام خـود را مي شناسـیم.«12
همچنیـن از امـام )ع( سـؤال شـد كـه پنیر خـوردن حرام اسـت یا 
حـالل؟ حضـرت بـه جـاي پاسـخ دادن بـه غـالم پولـي داد و فرمود: 
ایـن را پنیـر بخـر و بیـاور. سـپس همـراه سـؤال كننده آن نشسـته و 

خوردند.13
بهره گیـري از حـركات دسـت و چشـم و ابـرو و ارائـة مفاهیمـي كه 
قابلیـت تبلـور در حـركات نمایشـي را دارد، یـا ارائه برخـي مفاهیم با 
عكـس، فیلـم و یـا انجـام عملـي، خیلـي در جـذب مخاطـب و تنوع 
كالس مؤثـر اسـت. یـاد دادن عملِي وضو14، تیمـم و برخي معارف كه 
قابلیـت اجـراي عملي دارد، از شـیوه هاي مؤثر در یادگیري مي باشـد.

بیان شیوا و رسا
فصاحـت یعنـي شـیوایي بیان و بالغـت، یعني رسـایي و مؤثر بودن 
آن. در عین حال كه سـاده بودن سـخن مورد تأكید اسـت، شـیوایي 
و رسـایي كالم نیـز الزم اسـت. چنـان كـه فصاحـت و بالغـت قـرآن 
كریـم مورد قبول دوسـت و دشـمن بـوده و یكي از ابعـاد اعجاز قرآن 

بـه شـمار مي آید.
بیـان شـیوا و روان، كمـال اسـت و سـاده ترین، ارزان تریـن، راحت ترین، 
عمومي تریـن و دائمي تریـن ابـزار انتقال علم نیز هسـت. بیـان نیز نعمِت 
ویژة خداسـت كه به بشـر داده شـده اسـت: علمه البیان.15 قرآن در وصف 

خـود مي فرمایـد: هذا بیان للنـاس.16
براسـاس آیات قرآن كریم  »بیان شـیوا« به قدري ارزش دارد كه حضرت 
موسـي )ع( همیـن كـه مأمـور هدایت فرعـون شـد، از خدا »بیان شـیوا« 
خواسـت: و احلل عقدئ من لسـاني* یفقهوا قولي17؛ »و گره از زبانم باز نما. 
تـا آن هـا سـخنان مرا خـوب بفهمنـد.« و این مي رسـاند كه بیان شـیوا و 
فصیـح آن قـدر اهمیـت دارد كه یا باید انسـان افراد صاحب بیـان را بر خود 
مقـدم بـدارد یا در كنار خـود قرار دهد: و أخي هارون هو افصح مني لسـانا 

معي.18 فأرسله 
رسـا و بلیـغ بودن پیـام نیز از اهمیـت باالیي برخوردار اسـت. براسـاس 
آیات قرآن كریم سـخن باید رسـا و شفاف باشد. قوال بلیغا19 و مبلغان الهي 
باید ابالغشـان رسـا و روشـن باشـد: فهل علي الرسـل إال البالغ المبین20؛ 
»پـس مگـر جز ابالغ روشـن، وظیفه دیگري بر پیامبران اسـت؟« و تبلیغ 

دین و رسـالت باید روشـن و رسـا باشد: رسـول مبین.21
حضـرت علي )ع( براي شـخصي به نـام »هّمام« صفات متقیـن را بیان 
مي فرمـود، او فریـاد زد و از دنیا رفت. حضرت فرمود: »هكذا تصنع المواعظ 
البالغـه باهلها؛22 اندرزهاي بلیغ و رسـا این گونه در اهلش اثـر مي گذارد.« 

رسـول گرامـي اسـالم )ص( نیـز كـه الگوي مبلغـان اسـت، و فصاحت 
و بالغـت چنـان بـود كه مـردم مي گفتنـد: »اي رسـول خدا! ما كسـي را 
فصیح تـر از تـو نیافتیم« و حضرت در پاسـخ مي فرمود: »چه چیـزي مرا از 
این گونه سـخن گفتن بـاز دارد، در حالي كه قـرآن، فصیح ترین كالم ها، بر 

زبـان من جاري شـده اسـت«.23
همچنیـن پیامبـر )ص( از جانـب خداونـد مأمور بـود كه با مردم رسـا و 

مؤثر سـخن بگوید.
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