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  اشاره
وه يدارد داشتن ش   ييسزا ه نقش مهم و ب    يملعت  يكه در موفق   ييها  از مهارت  يكي

ـ گ  تـالش و كوشـش چـشم   طالبـان علـم   از يخبر. مطالعه موثر و موفق است   در يري
ـ جه مطلـوب برا   ي نت ي دارند ول  يآموز علم  مطلـب در ذهنـشان    شان حاصـل نـشده و       ي

 بهـره  يثر و كارآمـد  ؤروش مطالعه مـ   نان از   يعلت آن است كه ا    . گردد يماندگار نم 
ـ  مراحل الزم و واجـب در مطالعـه كـه سـبب تثب             يرند و از برخ   يگ ينم ـ ت و تعم  ي ق ي

وه مطالعـه   يك ش ي به همين دليل در اين نوشتار برآنيم تا       . مطالعه است، غافل هستند   
در اختيـار    آن   يهـا  يكـار  زهي و ر  يح نكات كاربرد  ي توض را به همراه  ثر  ؤكارآمد و م  

  . يزان قرار دهيمشما عز
ـ   يها وهي ش يتي ترب يالزم به ذكر است محققان در رشته روانشناس         ي مطالعه مختلف

باشـد    كه داراي شش مرحلـه مـي  ها را وهين شي از ا يكياند كه ما     ابداع و اجرا نموده   
خـدمت طالبـان      ي نكات كـاربرد   ي و اضافه كردن برخ    يساز يانتخاب نموده و با غن    

ـ شاءاهللا   انوه مجرب بوده وين شيا. مينمائ ي ميعلم و دانش معرف     بـه آن  يالتزام عمل
  . خواهد داشتيل را در پيت در امر تحصيموفق
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  ش مطالعهيمرحله اول ـ پ
 صـفحه درس    چهـار  يروز) عنـوان مثـال     بـه (م كـه اسـتاد      يابيـ  يما به تجربه در م    

طالعـه  ش مي، پـ جلـسه ن چهار صفحه را قبـل از رفـتن بـه      يحال الزم است ا   . ديگو يم
ك مطالعـه   ي و گذراست، نه     يك مطالعه سطح  يش مطالعه   يد توجه داشت پ   يبا. ميينما
 يا ش مطالعه، خواندن به سـبك روزنامـه       يگر روش ما در پ    يبه عبارت د  . قيق و دق  يعم

ش يدر پـ  . دن اسـت  يـ ع همراه بـا فهم    يسبك ما در خواندن روزنامه، خواندن سر      . است
م؛ البته ممكن   يدن دار ي در فهم  يم و سع  يكن يعه م ز ما با سرعت و گذرا مطال      يمطالعه ن 

ـ  يـ ش مطالعه دار  ي كه در پ   ي و گذر  يا است با سبك روزنامه    بيـست تـا سـي      ش از   يم ب
را يـ بخش است، ز   تي و رضا  ين مقدار كاف  يم كه هم  يافت نكن ي مطالب را خوب در    درصد

 ييآشنام، بلكه منظورمان    يستي مطالب ن  يصد در  ش مطالعه به دنبال فهم صد     يما در پ  
  . استي مطلب علمي و ورود در فضاي با مطلب علمياجمال

  ش مطالعه يفوائد پ
  :ده مهم آن عبارت است ازيش مطالعه مترتب است كه دو فاي بر پيفوائد

، درس را بهتـر و      جلـسه فرد در   شود     مي ش مطالعه باعث  ي پ :شتر و بهتر  يفهم ب ـ  1
ده و  يـ  از مطالب را فهم    ي بخش ش مطالعه نموده  ي كه پ  يرا شخص يشتر متوجه شود؛ ز   يب

گر، حالـت   يدن بخش د  ي فهم ين جهت برا  يافت نكرده است؛ به هم    يگر را در  ي د يبخش
 .افت مطالب داردي دري برايشتري بيانتظار دارد و ذهنش آمادگ

 كـه سـبب     يزيـ  در باب تمركز آن است كه هر چ        يك قاعده كل  ي :جاد تمركز ياـ  2
 عنـوان مثـال     بـه . شـود  ي آن متمركـز مـ     يو انسان شود، انـسان ر     ي برا ي ذهن يريدرگ

ر داستان  يكند چون ذهنش به شدت درگ      يلم جذاب نگاه م   يك ف ي كه شخص    يهنگام
ش مطالعـه چـون     يدر پـ  . كند يشود، با تمام توجه و تمركز داستان را دنبال م          يلم م يف

زان موجـب تمركـز   يـ ن ميشـود، بـه همـ    ير مي درگيش با مطلب علميش از پ يذهن ب 
  .فرد در كالس خواهد شد يحواس برا
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هـا در مـدت    ها در مطالعه سبب اختالف آن  سرعت و قدرت افراد و عادت آن    :تذكر
 صفحه به روش    چهارش مطالعه حدود    ي پ يد توجه داشت برا   يزمان مطالعه است؛ اما با    

در مراحل مطالعه    ط  يد از افراط و تفر    يبا.  است يقه كاف يدقده تا پانزده    حدود  در  گذرا،  
ن مراحـل را    يـ  اعـالم شـده در ا      يهـا  د زمـان  نمـو  ي سع يبيموده و به طور تقر    ز ن يپره

  .نشويم تا دچار كمبود وقت در مطالعات روزمره كردمراعات 
  مرحله دوم ـ طرح سئوال

 مطالـب   بيست تـا سـي درصـد      طور متوسط حدود     ش مطالعه به  يان شد كه در پ    يب
 در  طالب علـم  ن  يبنابرا. ددگر  يواضح و روشن نم   هفتاد درصد   و حدود   شود     مي دهيفهم

كنـد كـه     يال طـرح مـ    ؤاند چند س   ش حل و هضم نشده    ي كه برا  يمرحله دوم، از مطالب   
افت خواهد نمـود و اگـر اسـتاد بـه           ي در كالس در   استادانات  يها را در ضمن ب     نآجواب  

ـ   ي ا يبرا.  او محفوظ خواهد بود    يال برا ؤها اشاره نكند حق س     آن  پـنج ش از   ين مرحله ب
ال ؤش مطالعه مترتب بود بر طرح سـ       ي كه بر پ   يست و همان فوائد   ين الزم ن  قه زما يدق
  .ز مترتب استين

  قيمرحله سوم ـ مطالعه دق
ان ين و دانشجو  ي از محصل  يباشد كه برخ   ين مرحله شامل مطالعه بعد از كالس م       يا

ق است كـه  يق و عميك مطالعه دقيكنند و عبارت از  ير مي تعب"پس مطالعه"از آن به  
 چهارد  ين مرحله با  يدر ا . ق درس برخوردار است   ي و تعم  يريادگي در   يا ژهيت و يماز اه 
  : شود كه عبارتند ازي طقدم
  :لفؤام مي و فهم پي علمي در استخراج محتوايق متن كتاب و سعيخواندن دقـ 1

پژوهـان    از دانش  يرا برخ يد متن كتاب كلمه به كلمه خوانده شود؛ ز        ين قدم با  يدر ا 
شتر طالـب خوانـدن جـزوه و شـرح كمـك            يـ ز دارنـد و ب    يمتن كتاب پره  از مواجهه با    

د يـ امـا با  .  ندارنـد  يق و فنـ   يـ هستند كه متاسفانه رشـد عم     يا خالصه مطلب     يآموزش
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ق متن كتاب ارزشمند است و سطح سواد و معلومات انسان را بـاال              يدانست خواندن دق  
اب را جمله به جملـه      طور كه متن كت    سپس همان . دهد ي را رشد م   طالب علم برد و    يم
بنـد   هـر    ي علمـ  يافت نموده و محتـوا    يام مؤلف را در   يد پ يرود، با  يش م يخواند و پ   يم
ن داشته باشد كـه     يا دني در فهم  يتر سع  به عبارت ساده  .  بفهمد ي را به خوب   )پاراگراف(

  .خواهد به او آموزش دهد ي را ميا ا قاعدهين پاراگراف چه مطلب يمؤلف كتاب در ا
قه زمـان  ي دقسيازمند حدود   ي، ن ي افراد معمول  ين قدم، برا  ي كردن ا  يط : اول تذكر

  .است
ن گام بـسنده  يش به اي در مطالعه خوطور معمول بهپژوهان  شتر دانش يب:  دوم تذكر

م يكه اگر بخـواه    و حال آن  . دارند ي در فهم درس برنم    يشتر و بلندتر  يكنند و گام ب    يم
 گـر در مرحلـه سـوم      يرداشـتن سـه گـام د      م ب ي و كارآمد داشـته باشـ      يك مطالعه فن  ي
  . استيضرور) قيخواندن دق(

  : مشكالت و مبهمات متن و درسيـ تفكر رو2
 مطالعه برداشته شد، باز ممكن است   ي برا ي قبل  كه در گام   ييها با وجود تمام تالش   

ن ابهامات بـه  ي رفع اين براي از محصلياريبس.  بماند ي در درس باق   يابهامات و اشكاالت  
 كـه اگـر     يند، در حـال   ينما يها مراجعه م   يا هم كالس  يا به معلم    ي يمك آموزش كتب ك 
گـران  يها عادت كند، در واقع عادت نموده تا مشكالت خود را بـا فكـر د                ن راه يفرد به ا  

ن يد در سـطوح پـائ     يشود؛ كه شـا    يگاه بارور نم   چي او ه  ين قدرت فكر  يحل كند، بنابرا  
د از يـ د، اما در سطوح باال كـه دانـشجو با       ياي به چشم ن   يلي آن خ  يها بيالت، آس يتحص

، تـوان فكـر كـردن و        ين فكر يل نداشتن تمر  ي برخوردار باشد، به دل    ي خوب يتوان فكر 
در .  مواجـه خواهـد شـد      يالت او بـا مـشكل جـد       يله را نداشته و ادامه تحـص      أحل مس 

هـا   تازمند ساع ي فرد ن  ي مواجه هستند، گاه   ي كه با علوم استدالل    ييها  از رشته  ياريبس
 كـه فكـر كـردن از    يده اسـت؛ در حـال  يـ چي حـل مـسائل دشـوار و پ    يفكر كردن بـرا   

ك يـ د  ي كه عـادت بـه تفكـر ندارنـد شـا           ي كسان ي عالم است و برا    ين كارها يتر مشكل
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 ي، در برخـ   ين رو ياز همـ  . تر باشـد    سخت يت بدن ي ساعت فعال  دهساعت فكر كردن از     
  .اند  ذكر نمودهك ساليك ساعت را برتر از عبادت يات، تفكر يروا

ه [ تَفَكُّرُ ساعةٍ خَيرٌ منْ عبادةِ سنَةٍ « : فرموده اسـت  السالم   هيامام صادق عل    ]قَالَ اللـَّ
همانـا  ـ ـ يك سـاعت تفكـر از عبـادت يـك سـال بهتـر اسـت          ِإنَّما يـََتذَكَُّر ُأولُـوا اْألَْلبـاب

  1»)19/رعد( .شوند صاحبان عقل و خرد متذكر مي
ن داشـته   ينـه تمـر   ين زم يـ  قادر به تفكر خواهند بـود كـه در ا          يها كسان ن تن يبنابرا

آن است كه در مطالعه هـر       ييدوره راهنما  نيه ما به محصل   ي توص ين رو يباشند؛ از هم  
ن دوره  ي محـصل  يزان بـرا  يـ ن م يـ ا.  ابهامـات درس فكـر كننـد       يقـه رو  ي دق پنجدرس  

ـ  كارشناسيان مقطع   يجو دانش يابد و برا  يش  يقه افزا ي دق دهتواند به    يرستان م يدب ن ي ب
ش يمقـاطع بـاالتر، بـه تناسـب افـزا        و طـالب    ان  ي دانـشجو  يقه و برا  ي دق سي تا   بيست

  .افتيخواهد 
ن ي چنـ  ي ضـرورت تفكـر در مطالـب علمـ         ي  السالم دربـاره   هيعلعلي  ن  يمؤمنالريام

  :اند فرموده
ـ  أَكْثَرَ الْفكْرَ فيما تَعلَم أَتْقَنَ علْمه و تَفَ منْ« ـ      ه م فْهـكُـنْ يي ا لَـم مـ كـه در  يكـس م 

اد تفكر كند دانش خود را ثابت و اسـتوار نمـوده و بـه فهـم                 ي خود ز  ي علم يها آموخته
  2».گردد يدانست نائل م ي كه نميمطالب
  :ي راهنما و كمك آموزشبـ مراجعه به كت3

ت و   مشكال يق كتاب را متحمل شد و رو      ي زحمت مطالعه دق   طالب علم بعد از آن كه     
را يـ ز. ستي ن ي از مراجعه به كتب كمك آموزش      ينقاط ابهام تفكر نمود، در گام سوم، مانع       

 كه قـادر    يت مشكالت يد و در نها   يايق به دست ن   ي مشكالت توف  يممكن است در حل برخ    

                                            
 183، ص 11 تنبط المسائل، جمستدرك الوسائل و مس. 1
 647 ـ غررالحكم و دررالكلم ص435، ص )لليثي( الحكم و المواعظ عيون. 2
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 و جواب دارند و حق ندارد از كنار مسائل حل نـشده             يدگياز به رس  يها نبوده ن   به حل آن  
د يـ ها و اطالعات جد    ن كتب راه حل   ي ممكن است در مراجعه به ا      كه ني ا  ضمن .عبور كند 

  .  دهدياريشتر او را ي حاصل شود كه در فهم بشيرامون موضوع براي پيشتريو ب
  علم كردن يـ كاربرد4
 مطلب كردن   يق، كاربرد يها در مرحله مطالعه دق     گام نيتر ن و الزم  يتر  از مهم  يكي
م و الفـاظ    ي مفاه يك سر ي فقطنداشته باشد،    يچ كاربرد ي در خارج ه   ياگر علم . است

د؛ او  يري را در نظر بگ    ي رشته پزشك  يك دانشجو ي.  ندارد يريادگيخواهد بود كه ارزش     
رد، عصر همان روز در     يگ يها را فرام   يماري عالئم ب  يهر روز صبح كه در دانشكده پزشك      

وم بـه محـسوس و      دا كرده و علم خود را از مفه       يماران پ ي ب يمارستان آن عالئم را رو    يب
د يـ دن عالئم در دانشكده اكتفا نما     ي فقط به شن   اما اگر . دينما يل م ياز لفظ به عمل تبد    

 اطالعـات و محفوظـات      يك سر يماران إعمال نكند؛ علم او جز       ي ب يرا رو  گاه آن  چيو ه 
  . آن هم به مرور زمان از ذهنش پاك خواهد شدالبته .باشد يمن يگريز ديده چيفا يب

  :ار مهم دارديده بسي، دو فاعلمن  كرديكاربرد
 اطالعات  ،دي كتاب بخوان  پنج شنا   ي   اگر شما درباره   :ي لذت بردن از علم آموز     )اول

د و از شـنا لـذت       يـ كن يدا نمـ  يـ رود امـا قـدرت شـنا پ        ي باال م  يلي شنا خ  ي  شما درباره 
 يد قـدرت يـ د و دسـت و پـا نزن   يدان عمـل نـشو    يـ  شناگر شدن تا وارد م     يبرا. ديبر ينم

هـا،   د دانست صرف خواندن قواعد و به حافظه سـپردن آن          يحال با . ل نخواهد شد  حاص
 در امتحـان    يها نمرات خوب    اطالعات كرده و ممكن است حفظ آن       ياگرچه فرد را دارا   

 حاصل  ي علم يله و توانمند  أ انسان قدرت حل مس    يوجه برا  چيبه ارمغان آورد، اما به ه     
  ماننـد  ين در دروسـ   ي از محصل  ياريم بس يكن ين جهت مالحظه م   يبه هم . نخواهد كرد 

 ييايميا شـ يـ  يكـ يزي فيها ن مهارتياند اما كمتر  گرفته ي نمرات خوب  يميا ش يك  يزيف
 خـارج از ذهـن، سـبب احـساس          ي اطالعات آموخته شـده در فـضا       يريكارگ به. ندارند

 رشـته   يدر مثال دانـشجو   .  است يآموز  و به دنبال آن احساس لذت از علم        يقدرتمند
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. دهـد  يص نمـ  ي در دانشكده، به دانشجو قـدرت تـشخ        يماري عالئم ب  يري فراگ ،يپزشك
دا كردن عالئـم    يشود، پ  ي م يماريص ب ي او در تشخ   ي كه باعث قدرتمند   يزيبلكه آن چ  

دا يـ  پ يص، حـس خـوب    يماران است و به دنبال قدرتمند شدن در امـر تـشخ           ي ب يبر رو 
 يهـا   كه فرمـول يآموز  دانشالعنوان مث بها ي. خواهد نمود و از كارش لذت خواهد برد  

ن و  يرد قـدرت حـل تمـر      يـ كـار نگ   ها را در مثال به      كه آن  يخواند، تا وقت   ي را م  ياضير
 مختلـف   هـاي   نياما اگر به فرمول بسنده نكرد و وارد حل تمر         . دا نخواهد كرد  يله پ أمس

ق مـسائل  يـ ن قدرت خود در حل و فهم دق       يج قدرتمندتر خواهد شد و از ا      يشد، به تدر  
  .، لذت خواهد برديضاير

 كنـد،   ياتيـ اگر فرد اطالعات آموخته شده را عمل      : ت اطالعات در حافظه   ي تثب )دوم
عنـوان مثـال     بـه . شـود  ي كمتـر مـ    يلـ ي آن خ  ي گرفته و امكـان فراموشـ      يدر ذهن جا  

اگر كند،   يك مطالعه م  يزيها در علم ف    نهي خواص آ  ي  كه درباره  ييا دانشجو يآموز   دانش
 كه قواعد زبـان     يا محصل يد؛  يش نموده و مشاهده نما    ي آزما ي عمل طور ن خواص را به   يا

اده نموده و به ظرائف آن دقت       يآموزد، آن قواعد را در جمالت پ       ي را م  يسيا انگل ي يعرب
 ياديـ  را تا حد ز    يق مطلب در ذهن شده و فراموش      ي باعث تعم  يكرد ين رو يچن. دينما

  .دهد يكاهش م
ن ي كـردن علـم چنـ   يده از فوائـد كـاربرد  يـ ن فايـ  اي دربارهالسالم   عليهامام صادق   

  :اند فرموده
لِ فَـإِنْ                     « مـبِالْع ف تـهي لْـمالْع و مللَ عمنْ عم لَ ومع ملنْ علِ فَممقْرُونٌ إِلَى الْعم لْماَلْع

      نْهلَ عتَحإِلَّا ار و هابداشـته   علم علم با عمل مقرون و همدوش است؛ پس هر كس         ـ  أَج 
علم داشته باشد؛ علم بـه عمـل فـرا           بايد بايد به آن عمل كند و هر كه عمل كند          باشد

ن صـورت از    يـ ر ا يـ مانـد در غ    يمـ ) به آن عمل شود   ( خواند، اگر پاسخ مثبت بشنود     يم
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  1».شود يذهن انسان كوچ نموده و فراموش م
  يسي خالصه نو ـمرحله چهارم

خاطر مرحله شـشم     ست بلكه به  ي ن يند خود مرحله ارزشم   ي به خود  يسيخالصه نو 
 ما آن است كه هـر صـفحه   ي سعيسينو در خالصه. شود ي مرور كردن ارزشمند م  يعني

ا يام يا دو پيك يش از  يرا در هر صفحه مؤلف ب     يم، ز ييكتاب را در چند خط خالصه نما      
ن ما اصـل    يبنابرا. ها است  اميح همان پ  يه مطالب توض  يكند و بق   يقاعده به ما منتقل نم    

حات يك مثـال نوشـته و توضـ       يـ را همراه بـا     )  طرح شده  يا موضوع درس  يقاعده  ( اميپ
ن و تكرار بـه     يك مهارت است كه با تمر     ي يسينو البته خالصه . ميكن ي را حذف م   ياضاف
 يعنـ يت خالصـه    يجامع. ت برخوردار خواهد شد   يت و مانع  يج بهتر شده و از جامع     يتدر

ت يـ مانع.  جـا نمانـده اسـت      يزيـ  آمـده و چ    يسينو ه در خالص  يهمه نكات مهم و اصل    
بـا  . ز شـده اسـت    يپره ييگو ادهي حذف شده و از ز     يسينو  زوائد در خالصه   يعنيخالصه  

بيـست و   تـا  بيست صفحه كتاب را در حدود صدم يتوان ي خوب ما م  يسينو ك خالصه ي
  .ميي صفحه خالصه نماپنج

اسـتفاده  . مي استفاده نمائ  ير از روش نمودا   يسينو ار مناسب است كه در خالصه     يبس
 مطالـب   يابيـ  سبب منظم شدن ذهن انسان شده، به حفظ و باز          يبند از نمودار و طبقه   

اگـر اطالعـات،    .  اطالعـات اسـت    يابيـ  از مراحل حافظه، مرحله باز     يكي. كند يكمك م 
هـا    آن يابي وارد ذهن شود، باز    ي شده و به صورت نمودار     يبند  شده و طبقه   يبند دسته

 و بـدون نظـم و   يا  و آسان خواهد بود امـا اگـر اطالعـات بـه صـورت فلـه               سهل يليخ
دا و  يـ هـا را پ    از، بتـوان آن   يـ ست هنگـام ن   ي وارد ذهن شوند، معلوم ن     ي خاص يبند طبقه

ـ    يـ ري را در نظر بگ    بزرگكتابخانه  يك  ب به ذهن    ي تقر يبرا.  نمود يابيباز ش از  يد كـه ب
بـه كتابـدار مراجعـه نمـوده و          يوقتـ . شـود  ي مـ  يون كتـاب در آن نگهـدار      يليچند م 

                                            
 44، ص1 الكافي، طبع اسالميه، ج. 1
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 خود جستجو نمـوده و ظـرف        يا  رايانهستم  يد بالفاصله در س   يي را نما  يدرخواست كتاب 
ن سـرعت عمـل آن   يـ علـت ا . دهـد  يل ميدا نموده و به شما تحويه كتاب را پ   يچند ثان 

ن طبقـات   يـ  هـر كتـاب در ا      ي شده و مرتب هستند و جا      يبند ها طبقه  است كه كتاب  
 يا صـورت فلـه    ون كتـاب را بـه     يلين چند م  يد ا يحال فرض كن  . تمعلوم و مشخص اس   

 يهيبـد !! ها وجود دارد؟ ن آنيك كتاب بيدا نمودن يا امكان پيآ. خته باشندي هم ر يرو
دا نمـودن آن    يها وجود دارد اما احتمال پ      ن آن كتاب  ي ب است كه كتاب مورد نظر حتماً     

 يعنـ يگونه اسـت؛     نيت هم ي وضع زي ن ي اطالعات ذهن  ي  درباره. باشد ي به صفر م   نزديك
م و اطالعـات را مـنظم وارد        ي داشـته باشـ    ي شده و منظمـ    يبند ك ذهن طبقه  ياگر ما   

 سـهل و آسـان      ياز كـار  يـ دا كردن اطالعات در مواقع مورد ن      ي و پ  يابيم، باز يذهن نمائ 
 به سـبك  يسينو  ذهن آن است كه از روش خالصه     يساز  منظم يها  از روش  يكي. است

  . مي استفاده نمائيبند ه و دستينمودار
  )مباحثه( مرحله پنجم ـ از حفظ گفتن

 ين روش را، مرحله از حفـظ بـرا        يروش مطالعه مرحله پنجم از مراحل ا      اين  مبدع  
 يد كتاب را بسته و مطلب مورد نظر را برا         ي فرد با  يعني. ده است يخود بازگو كردن، نام   

را يـ ز. ح دهدياز كتاب، توض خود از خارج و بدون كمك گرفتن يا شاگردان فرضيخود  
 بـر   يار خـوب  ين همه مراحل، اكنـون احاطـه بـس        ين است كه بعد از گذراندن ا      يفرض ا 

  .ديس نماي قادر است آن را در حد خود تدريافته و حتيمطالب كتاب 
 عمـق دادن    يشرفته برا يار خوب و پ   يك روش بس  يه  ي علم يها در حوزه : تذكر مهم 
 يعنـ ي. شـود  ير م ي تعب "مباحثه"دارد كه از آن به       خوانده شده وجود     يبه مطالب علم  

 دو نفـر از     يح دهـد بـرا    ي خـود توضـ    يكه مطالب را از حفظ برا       آن يپژوه به جا   دانش
 دارد  يز سـع  يطرف مقابل ن  دهد و    يح م يند، توض يبحث گو  دوستان خود كه به آنان هم     

 ي از ويصـورت مـستدل و علمـ        او اشـكال كنـد و مطالـب را بـه           يها و ادعاها   به گفته 
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افكار هر سه نفر در مباحثـه بـه چـالش           شود     مي گونه مباحثه كردن باعث    نيا. بخواهد
بعد از  . ر شود و بر درك و فهم مطلب و عمق آن افزوده شود            يده شده و با هم درگ     يكش

 را كه از مطالعـه كتـب        يد نكات اضاف  يو پاسخ به ابهامات، با     ان مطلب كتاب ازخارج   يب
و در قـدم  . كنند ها مذاكره   فهم آنيگر ارائه داده و رويكدي به اند كمك به دست آورده 

هـا   ا خارج از كتـاب كـه در مطالعـه بـه آن            ي كتاب   يها نيها و تمر    مثال يد رو يآخر با 
  .گر واضح و روشن سازنديكدي ي درس را برايق شده و كاربردهاياند، دق پرداخته
 دروس  يريـ د در فراگ  يـ مفار  ين روش بـس   يـ ز از ا  ي ن همه طالبان علم  سته است   يشا

 در  يتـ يمباحثـه از چنـان اهم     . منـد گردنـد    شـمار آن بهـره     يغفلت نكنند و از فوائد ب     
گـر ماننـد مطالعـه      يز د يـ چ چ ي برخوردار است كـه هـ      يق مطالب درس  ي و تعم  يريادگي
ك از  يـ چ  يرا در ه  يرد؛ ز يگ ي آن را نم   يجا... ا تفكر و  يا مراجعه به كتب متعدد      يشتر  يب
 جنـاب   ين رو ياز همـ  . ديآ يش نم ي انسان پ  ي برا ي و چالش ذهن   ي فكر يريها درگ  نيا

 نيچنـ مباحثـه    ي  دربـاره  ينمـ المتعل در كتـاب آداب    الرحمه هي عل ير طوس يخواجه نص 
ر من تكرار   يمطارحةُ ساعةٍ خ  : لي ق  ...المناظَرةِ والبد لطالب العلم من المطارحة و       «:فرمايد يم

و گفته شده    ... باشد مى يكى از ضروريات   ،ائل و مناظره   طرح مس  طالب علم ي  براـ   شَهرٍ
  ».باشد يك ماه درس مى از تكرار يك ساعت مباحثه بهتر: 

  :رامون مباحثهي پينكات
 دومباحثـه   . ل شـده باشـد    ي نفر تشك  سهمباحثه خوب و مناسب آن است كه از         ـ  1

گـر  ياز طرف د. شود ير نميد، با هم درگيطور كه با بحثان آن  نفره خلوت بوده و افكارهم    
 سهاما در مباحثه    . شود يده م ي كش يلين مباحثه، مباحثه به تعط    ي از طرف  يكيبت  يبا غ 

 مباحثـه   يلـ ي از آنـان باعـث تعط      يكـ يب شـدن    يـ  باالتر بوده و غا    ي فكر يرينفره درگ 
 مطلـب سـخت و      يبنـد  ز شلوغ است و جمع    يشتر ن ي نفره و ب   چهارمباحثه  . نخواهد شد 

  . سازگار نخواهد بود مي مباحثه داري كه براي با وقت محدوداد است وي زيپراكندگ
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د همان موقـع بـا      يد از قبل معلوم باشد بلكه با      يان مطالب در مباحثه نبا    ينوبت ب ـ  2
 اطـراف مباحثـه هـر روز        يتمـام شـود      مـي  ن روش باعـث   يا. قرعه زدن مشخص گردد   

ن امـر سـبب     يند، كه ا  ه امن نداشته باش   ياحتمال آمدن قرعه به نام خود را داده و حاش         
 كه قبل از آن     يا  است مباحثه  يهيبد. بخشد يد به مطالعه شده و مباحثه را قوت م        يتق

 يگـر يز د يـ  و وقت تلف كـردن، چ      يق صورت نگرفته باشد جز باز     يق و دق  يمطالعه عم 
  .ستين

الزم است مباحثه با درس استاد پيش برود زيرا با مرور زمان زوايا و نكات دقيق         ـ  3
 جشود و در نتيجه تمام مطالب در خاطره نمانده تـا در جلـسه مباحثـه در          مىفراموش  

  از طرف ديگر چون درس بعـدى اسـتاد مكمـل و بـر              ،اطراف آن بحث شود    گردد و در  
  . باشد ي، فاصله انداختن به مصلحت نماساس درس قبلى اوست

زيرا مـراء   ؛   اگر حق با شما باشد     يحت ز نمود يد از لجاج و مراء پره     يدر مباحثه با  ـ  4
 مـراء آن اسـت كـه فـرد در مباحثـه و            .گـذارد  قلب را ميرانده و حقايق را مجهول مـى        

 ييجـو  ي، به دنبال روشن شدن حق نباشد بلكه بـه دنبـال غلبـه و برتـر                يمذاكره علم 
 حق با اوست اما هدفش روشـن شـدن          ي چه بسا در مباحثه و مذاكره علم       يعني. باشد

 اسـت كـه از      ي علمـ  يهدف اظهار فضل و اثبات برتر     ست، بلكه   يله ن أن مس ييحق و تب  
امـام صـادق     . شـده اسـت    ي از آن نه   يات متعدد يباشد و در روا    يار زشت م  يصفات بس 

  :اند ه السالم فرمودهيعل
ـ                    « سبتُه فَلَ نـ و يس لـخُلُقُ إِب وه و نْهلَةٌ شَرٌّ مانِ خَصي الْإِنْسف سلَي و وِيد اءد رَاءا الْم

فَمنْ ... يمارِي في أَيِ حالٍ كَانَ إِلَّا منْ كَانَ جاهلًا بِنَفْسه و بِغَيرِه محرُوماً منْ حقَائقِ الدينِ                 
مراء درد بدى است و هيچ صـفتى        ـ  أَنْصف و قَبِلَ الْحقَّ و تَرَك الْمماراةَ فَقَد أَوثَقَ إِيمانَه           

 آن نيست و آن، اخالق ابليس و منسوبين بـه او اسـت و انـسان در                  براى انسان بدتر از   
كند مگر كسى كه نسبت به موقعيت خود و ديگران جاهل است و               هيچ حالى مراء نمى   
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پس هر كس انصاف داشته باشد و حق را پذيرا باشـد            ... باشد  از حقايق دين محروم مى    
  1».استام بخشيده و از انكار و جدال با آن بپرهيزد، ايمان خود را استحك

  : اند فرمودهسلم  و آله و عليه اهللا صليامبر اكرم يگر پيت ديدر روا
 است كه ين مردم كسيزكارتريپرهـ  أَورع النَّاسِ منْ تَرَك الْمرَاء و إِنْ كَانَ محقّا    «

   2».اشدبمراء و مجادله را ترك كند، اگرچه حق با او 
   مرور كردنـمرحله ششم 

ن مراحل مطالعه است كه نقش      يتر  از مهم  يكيحله  ن مر يا
د يـ با. ت آن دارد  ي اطالعات و حفظ و تثب     ي در ماندگار  يديكل

 مرحله اول مطالعه، مربوط به همـان روز         پنجتوجه داشت كه    
 مـرور كـردن مربـوط بـه         يعنـ ياما مرحله ششم    .  است يدرس

ق يـ ق و دقيـ مطالعه هر چقدر عم.  بعد است يها روزها و هفته  
ش از چند روز قـادر بـه حفـظ و           يه بوده باشد، حافظه ب    هم ك 

 آن نخواهد بود و بعد از آن فراموش شده و هر چـه              ينگاهدار
 نگهـاوس ياب هـرمن قات  يتحق .پوشاند ي آن را م   يشتر رو ي ب يزمان بگذرد خاك فراموش   

شـود     مـي  م به مرور زمان فراموش    يا اد گرفته يه كه   چ  آن دهد ي نشان م  يدانشمند آلمان 
 پنجـاه  تـا    چهـل  در حدود    ، ساعت پس از آموختن    چهار  بيست ين فراموش يزان ا يكه م 

شتر يـ  ب ين فراموشـ  يـ زان ا يـ مشود     مي يب كه زمان سپر   ين ترت يدرصد است و به هم    
زان يـ م( درصد   هشتاد به   يزان فراموش ين روز م  ي كه پس از گذشت چند     يطور  به شده،

 يم شـده بـر رو     نجـا اقـات   يتحقاسـاس    بر   نگهاوسياب. رسد يم)  درصد بيست يادآوري
 را در   ي از مشكل فراموشـ    ياو چاره خالص   . را ارائه كرد   ي فراموش ي منحن ،افراد مختلف 

                                            
 )267الشريعة ص  به نقل از مصباح (74  ص 9، ج الوسائل  ـ مستدرك171منيةالمريد ص . 1
 395 ؛ ص4 من ال يحضره الفقيه؛ ج. 2
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 مطلب آموخته شده در ذهن باشد،       يفرد طالب نگهدار   اگر   يعني. مرور دانست  تكرار و 
 مطالـب را    اسـت، اد  يـ ن اطالعـات ز   ي ا ي مشخص كه احتمال فراموش    يها در زمان د  يبا
   .كندگر مرور يدن در ذهن بار دا شي احيبرا

  ست؟ي چيعلت فراموش
خوان، شب امتحان به نگارنده مراجعه نمـوده و ابـراز            پژوهان درس   از دانش  ياريبس

د بوده  ياكنون جد  اند، ق خوانده ي دق )ترم(بخش تحصيلي    را كه در اول      يداشتند مطالب 
  . آورند ياد نمي به و اصالً

 ا هنگام مطالعه با حافظه كوتاه مـدت       ير كالس    آن است كه ما د     ين فراموش يعلت ا 
)Short-term memory (حافظه كوتاه مـدت، هـم بـه    . ميخود با اطالعات مواجه هست

لحاظ مدت زمان و هم به لحاظ مقدار و حجم اطالعات محدود بـوده و اگـر اطالعـات                   
بـه  . شـود  ي سـپرده مـ  ينش و تكرار نگردد، پاك شده و بـه فراموشـ    يموجود در آن گز   

كه در واقع كار آن حفـظ و      شود     مي ز گفته يا فعال ن  ي ي حافظه كار  ؛حافظه كوتاه مدت  
نش و پـردازش اطالعـات و       يافت و گز  ي جهت در  يست، بلكه محل  ي اطالعات ن  ينگهدار

  . باشد يم )long-term memory( ل آن به حافظه بلند مدتيتحو
 حافظـه بلنـد مـدت       يعني ذهن   يچگونه اطالعات از حافظه كوتاه مدت به انبار       

  شوند؟ يمنتقل م
 كه باعث انتقال اطالعات از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلنـد مـدت               يكيتنها تكن 

 يثر و موفـق بـر مبنـا   ؤ مطالعـه مـ   يها تمام روش . ك تكرار و مرور است    يشود، تكن  يم
 كـه   يا وه مطالعـه  ي شـ  ي و آموزشـ   يلياند و كارشناسـان امـور تحـص        رور شكل گرفته  م

  .اند  از تكرار و مرور باشد تاكنون ابداع نكردهيمستغن
  :وه مرور و تكراريش

اند كه عمل طبـق       مرور ارائه داده   ي برا ي جداول يريادگي و   يتيمتخصصان علوم ترب  
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ن جـداول كـه     يـ در ا . شـود  ين مـ  ت آ يـ  اطالعات در ذهـن و تثب      يها سبب ماندگار   آن
ـ   يدانيقات م يمستند به تحق   ا كتـاب   يـ ك درس   يـ  اسـت، مـرور اول تـا نهـم           ي و تجرب

شتر يـ فاصله مرورها ب, ي بعديج از مرور اول به سمت مرورها    ي شده و به تدر    ينيب شيپ
  :عنوان مثال به. شود يم

   همان روز،يمرور اول را فردا
  ،ك هفته بعد از مرور اوليمرور دوم را 
  ك ماه بعد از مرور دوم،يمرور سوم را 

  مرور چهارم را چهار ماه بعد از مرور سوم 
  . اند در نظر گرفته... و 
 درس  )يترمـ (بخـش تحـصيلي     كه در قالب     ييا دانشجو يآموز   ن حساب دانش  يبا ا 

گـذرد، حـداقل     يمبخش تحصيلي   م از آغاز    يخواند، تا شب امتحان كه چهار ماه و ن         يم
وس را دوره نموده و دوره آخر را كه مرور پـنجم اسـت، در شـب امتحـان                   در چهار بار 

  . انجام خواهد داد
نمـرات  : دومشود؛   ي شب امتحان بر او وارد نم      ي برا يفشار چندان : اولن وصف   يبا ا 

رگـذار  ي باالتر تاث  يلي كسب خواهد نمود كه در ارتقاء او به مقاطع تحص          يخوب و مطلوب  
  . است

د ادامـه  يز با ي دوم ن  بخش تحصيلي شود و در     ين جا ختم نم   يهمالبته روند مرور به     
ن تابـستان، فـصل     يبنـابرا . شود يز شامل م  يان بعد را ن   يو بلكه تابستان و سال    . دا كند يپ

د يـ  سال بوده و در تابـستان هـر سـال، با          ي خوانده شده در ط    يها ت درس يمرور و تثب  
  .  آن سال مرور شوديها درس


