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  چكيده
هاي مهم متون اسالمي در قالب واحـدهاي   به عنوان يكي از شاخه البالغه نهجآموزش 

هـاي ايـران مـورد توجـه      اختيـاري، بـيش از سـه دهـه در دانشـگاه     درسي اصـلي و  
هاي مطرح و تقريباً سنّتي آموزش اين مـتنِ عظـيم، بيـان     يكي از شيوه. است قرارگرفته

اين در حـالي اسـت كـه    . استالبالغه  نهجهاي ديني، معرفتي، اعتقادي و تربيتي   آموزه
شـود؛    هاي مهم متون ادبي شـناخته مـي   بندي متون، يكي از شاخه در تقسيم البالغه نهج

توانند  هاي ادبي آن امري ضروري در آموزش است، زيرا استادان مي لذا، توجه به جنبه
خـواني،   هايي همچون صـحيح  هاي كارآمد و نوين تدريس، مهارت با استفاده از روش

را در ) ع(  هاي سبكي حضرت علي درك و فهم معنايي، ذوق ادبي و تشخيص ويژگي
  .شجويان افزايش دهنددان

پردازان و متخصصان آموزش متون ادبي، راهبردهـاي كارآمـدتري را    امروزه، نظريه
هاي محتوايي آن اهميت   تنها به آموزش آموزه اند كه نه داده ارائه البالغه نهجبراي آموزش 

حاضر از اين رو، جستار . دهد  دهد، بلكه ادبيت اين متن عظيم ادبي را نيز پوشش مي  مي
  .هاي تهران است  ها در دانشگاه درصدد معرفي اين راهبردها و ميزان اجراي آن
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. محقق ساخته استپرسشنامة ـ تحليلي و ابزار اصلي آن را  روش پژوهش توصيفي
هاي تهـران بـه    در دانشگاه البالغه نهجداد كه  هاي پژوهش نشان  ترين يافته برخي از مهم

  .شود شود و بيشتر به مسائل محتوايي آن توجه مي عنوان يك متن ادبي تدريس نمي
  .، آموزش زبان عربي، متن ادبي، دروس دانشگاهيالبالغه نهج :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران، گرايش به آموزش ادبيات اسالمي در كانون 
و مؤسسات آموزش عالي در طرحي ها  دانشگاه. است گرفته ها قرار توجه مؤسسات و دانشگاه

 قرآن هايي همچون علوم كالن و سراسري، اين شاخه از ادبيات را در واحدهاي درسي رشته
انساني قراردادند تـا از ايـن     هاي ديگر علوم و حديث، زبان و ادبيات عرب و برخي از رشته
  .باشند داشتههاي موجود در اين متون بر  طريق، گامي مهم در جهت تحقق برخي از آموزه

تـرين و   بهـاترين، مهـم  نعنـوان ميـراث فكـري و يـك مـتن ادبـي، گرا       ، بـه البالغـه  نهج
هاي بالغي و فنون گوناگون ادبـي را   ارزشمندترين كتاب اسالمي است كه تمامي سرچشمه

هاي مربوط به فصـاحت، بالغـت،    كراني است كه جنبه اين كتاب اقيانوس بي. در خود دارد
هاي اخالقـي، آشناسـازي بـا     دهنده، منشورهاي مختلف حكومتي، دستورالعمل مواعظ تكان

از اين رو، . هاي معرفت نفس و خداشناسي آن باعث ماندگاري اين اثر گرانبها شده است راه
نمايد؛ آموزشـي كـه عـالوه بـر      ها بسيار ضروري مي آموزش صحيح اين كتاب در دانشگاه

  .بها دهد البالغه نهجت متن بيهاي محتوايي آن، به اد دريافت آموزه
در  البالغه نهجگيرد كه واقعيت فعلي تدريس  اما، مسئلة اصلي پژوهش از اينجا شكل مي

تفسير موضوعي «يا در قالب دروس عمومي، درس : مقطع كارشناسي بدين ترتيب است كه
» عربـي زبـان و ادبيـات   «و » علوم قرآن و حـديث «هايي همچون  و يا در رشته» البالغه نهج

شود و غالبـاً   ها نيز به آموزش صحيح آن چندان توجه نمي شود كه در اين رشته تدريس مي
  .شود هاي محتوايي آن بسنده مي به بيان آموزه

از اين رو، ما در اين جستار بر آن شديم تا از يك سو در ادبيات نظري پژوهش به نگرشي   
تـرين و    ها بپردازيم؛ سـپس، مهـم   در دانشگاه البالغه نهجكوتاه در مورد واقعيت فعلي آموزش 

عنوان يك متن ادبي ذكر كنيم؛ در نهايت، بـه   را به  البالغه نهجترين راهبردهاي تدريس  مناسب
هاي تهران، به عنوان نمونه، بپردازيم و از ميان نظرهـاي   ميزان اجراي اين راهبردها در دانشگاه
  .عنوان يك متن ادبي نيز درك كنيم را به البالغه نهجاستادان و دانشجويان، ميزان توجه به 
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  :اند از هاي پژوهش عبارت پرسش
استادان رشتة زبان و ادبيات عرب تا چه ميزان به اجراي دقيـق راهبردهـاي مناسـب    . 1

 باور دارند؟ البالغه نهجتدريس 
استادان رشتة علوم قرآن و حديث تا چه ميزان به اجراي دقيـق راهبردهـاي مناسـب    . 2

 باور دارند؟ البالغه نهجتدريس 
تا چـه ميـزان بـه اجـراي دقيـق      » البالغه نهجتفسير موضوعي «استادان درس عمومي . 3

 باور دارند؟ البالغه نهجراهبردهاي مناسب تدريس 
دانشجويان سه رشته، تا چه ميـزان بـه اجـراي دقيـق راهبردهـاي مناسـب تـدريس        . 4
 توسط استادان خويش باور دارند؟ البالغه نهج

  :اند از هاي پژوهش عبارت فرضيه
اند كه در تدريس خـويش، بـه راهكارهـاي     استادان رشتة زبان و ادبيات عرب بر آن. 1

، شرح تفصـيلي، بيـان   البالغه نهجواني متن خ اي، صحيح زمينه مربوط به دادن اطالعات پيش
 . توجه دارند البالغه نهجهاي سبكي  شناسانه و تشخيص ويژگي مسائل زيبايي

استادان رشتة علوم قرآن و حديث بر اين نظرند كه در تدريس خويش به راهبردهاي . 2
خـواني، شـرح تفصـيلي، بيـان مسـائل       اي، صـحيح  زمينـه  مربوط بـه دادن اطالعـات پـيش   

 . كمتر توجه دارند البالغه نهجهاي سبكي  شناسانه و بيان ويژگي زيبايي
انـد كـه در تـدريس خـويش، بـه       بـر آن  البالغـه  نهجاستادان درس تفسير موضوعي . 3

توجـه   البالغـه  نهـج خواني متن  اي و صحيح زمينه راهبردهاي مربوط به دادن اطالعات پيش
شناسـانه و   شرح تفصيلي، درك مسـائل زيبـايي   بيشتري دارند، ولي به راهبردهاي مربوط به

 .هاي سبكي آن توجه كمتري دارند تشخيص ويژگي
ها در تدريس اين درس، به راهبردهـاي   اند كه استادان آن دانشجويان سه رشته بر آن. 4

، دريافـت مسـائل   البالغـه  نهـج خـواني مـتن    اي، صحيح زمينه مربوط به دادن اطالعات پيش
 .هاي سبكي آن توجه چنداني ندارند بيان ويژگيشناسانه و  زيبايي
 
  پژوهش ابزار و آماري جامعة روش، 1,1
 از محقـق  پيمايشـي،  تحقيق روش در. است شده استفاده پيمايشي روش از پژوهش اين در

 معـين  هـاي  گـروه  افـراد  از و پردازد مي هست آنچه مشاهدة به مصاحبه يا پرسشنامه طريق
 را تحقيق اطالعات مجموعة ها پاسخ اين كه دهند پاسخ مشخص پرسش چند به خواهد مي
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و استادان  دانشجويان شامل پژوهش، آماري جامعة .)48: 2007 األمير، عبد( دهند  مي تشكيل
 جامعـة  ايـن  ميان از. بود و تهران طباطبايي عالمه در دو دانشگاه عربي ادبيات و زبان رشتة

 روش بـا  اسـتادان،  از نفـري  12 نمونـة  يـك  و دانشـجويان  از نفري 70 نمونة يك آماري،
جـدول زيـر    .شـدند  انتخـاب  1و با توجه به روش مورگان ـ تصادفي اي خوشه گيري نمونه

  :دهد گيري از استادان دو دانشگاه را نشان مي تعداد و كيفيت نمونه
  توزيع فراواني نمونة پژوهش. 1جدول 

  ييطباطبا عالمه تهران  دانشگاه

وزبان  ها رشته
 عربيادبيات

قرآنعلوم
 حديثو

موضوعيتفسير
 )عمومي(البالغهنهج

 وزبان
  عربيادبيات

 قرآن علوم
  حديث و

 موضوعي تفسير
  )عمومي( البالغهنهج

  2  2  2 2 2 2  استادان
  10  15  10 10 15 10  انيدانشجو

 مطالعـة  با نگارندگان نداشت، وجود تحقيق اين پرسشنامة براي مشابه نمونة كه آنجا از
گـروه علـوم تربيتـي گـرايش      و خـارجي  هـاي  زبـان  آمـوزش  حوزة پردازان نظريه نظريات
 گـروه  دو بـراي  پرسشـنامه . كردنـد  تهيـه  را پـژوهش  ايـن  پرسشـنامة  ريزي درسـي،  برنامه

 متغيـر  چهار داراي و مشابه پرسشنامه، هر دو. است شده ديده تدارك استادان دانشجويان و
  :از اند عبارت ترتيب به كه هستند
  ؛البالغه نهجمتن  صحيح روخواني براي مناسب راهبردهاي از استادان استفادة. 1
 ؛البالغه نهجمتن  شرح تفصيلي براي مناسب راهبردهاي از استادان استفادة. 2
  ؛البالغه نهجمتن  شناسي زيبايي تحليل براي مناسب راهبردهاي از استادان استفادة. 3
 .البالغه نهجمتن  سبكي تحليل براي مناسب راهبردهاي از استادان استفادة. 4
 دهنـدة  نشـان  1 عـدد  كـه  طـوري  به است؛ شده استفاده ليكرت طيف از پرسشنامه، در
 بـراي  هـا  داده توصيف در البته،. است بوده باال ارزش دهندة نشان 5 عدد و كم خيلي ارزش

 ،1 عـدد  بـا  كـم  و كـم  خيلي سطح كه صورت بدين :شد استفاده سطح سه از امر سهولت
  .شد داده نشان 3 عدد با زياد خيلي و زياد سطح و 2 عدد با متوسط سطح
  
 پيشينة پژوهش 2,1

هاي فراواني نگاشته شده كه برخي از  هاي آن، پژوهش  و دريافت آموزه البالغه نهجدر زمينة 
  :اند از ها عبارت آن
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علل ناهنجاري و روش كنترل آن از ديدگاه «در مقالة ) 1390(صمدانيان و ديگران  ـ
در مـورد موضـوعات و   ) ع( ، با مطالعة موردي برخي از سـخنان امـام علـي   »البالغه نهج

مسائل اجتماعي، عملكرد آن حضرت را در مواجه بـا ايـن مسـائل و اجـراي احكـام و      
  . اند اجتماعي مورد نقد و بررسي قراردادههاي  حدود الهي و هنجارها و ناهنجاري

، بـه  »البالغه نهجهاي ارتباطي در   مهارت«در مقالة ) 1390(پيروزفر و ديگران  ـ
كـردن، نفـوذ،    گفـتن، گـوش   هاي ارتباطي از جملـه سـخن   تجزيه و تحليل مهارت

تقويت، مهرورزي، مشاهده، پرسش، افشاي خود و ارائة اطالعات از ديـدگاه امـام   
  . پرداختند) ع(  علي

 كـريم   قرآنهايي در زمينة نقد، بررسي و آموزش متون ادبي عربي و   همچنين، پژوهش
  : اند از ها عبارت نيز نگاشته شده است كه برخي از آن

بررسي و نقد ميـزان اجـراي راهبردهـاي    «در مقالة ) 1391(زاده و ديگران  متقي ـ
، بـه معرفـي   »و ادبيـات عربـي   تدريس متون شعري در دورة كارشناسـي رشـتة زبـان   

. هـا پرداختنـد   هـا در دانشـگاه   راهبردهاي تدريس متـون شـعري و ميـزان اجـراي آن    
شناسـانه و   نگارندگان در اين پژوهش به اهميت اجراي راهبردهاي بيان مسائل زيبايي

  ).191 -  173: 1391زاده و ديگران،  متقي(دريافت مسائل سبكي اشعار تأكيد داشتند 
نقـد و بررسـي برنامـه و متـون آموزشـي تفسـير در       «در مقالـة  ) تـا  بي(احمدزاده  ـ

هـاي گـرايش علـوم قـرآن و      ها و ضـعف  ، نخست به صورت كلي به كاستي»ها  دانشگاه
هـاي درس تفسـير را     هـا و ضـعف   حديث اشاره كرده، سپس به صورت خاص، كاستي

  ).375 - 354: تا احمدزاده، بي(است  داده مورد بازبيني قرار
و به طور خاص بـه   البالغه نهجاما، در اين ميان پژوهشي كه به طور كلي به آموزش 

و نقد و بررسي واقعيت فعلي آموزش فعلـي آن   البالغه نهجآموزش راهبردهاي تدريس 
  . ها پرداخته باشد، ديده نشد در دانشگاه

  
 مفاهيم نظري پژوهش. 2

  ها در دانشگاهالبالغه  نهجنگرشي به واقعيت فعلي آموزش  1,2
توان در سه محور زيـر مـورد    هاي ايران را مي در دانشگاهالبالغه  نهجواقعيت فعلي آموزش 
 :نقد و بررسي قرارداد
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 در رشتة زبان و ادبيات عرب البالغه نهجتدريس  2,2

اين درس براي رشتة زبان و ادبيات عرب تنها در دو واحد آن هم نه جداگانه، بلكه با عنوان 
در زبان البالغه  نهجاين در حالي است كه . است شده درنظرگرفته» البالغه نهجمتون حديث و «

دهندة يك متن  شود؛ متني كه تمام عناصر تشكيل عنوان يك متن ادبي مهم تلقي مي عربي به
بسا، حتي دو واحدي  چه. را در خود جاي داده است...  عني عاطفه، خيال، موسيقي وادبي ي

شود كه دانشجو فقط برخـي   اي تدريس مي شده، به گونه هم كه براي اين درس درنظرگرفته
هـاي آن را   و برخـي از مفـاهيم و آمـوزه    البالغـه  نهـج از مسائل ابتدايي مربوط به پيـدايش  

در ايـن رشـته مـورد توجـه      البالغـه  نهـج بنابراين، انتظار اين است كه جنبة ادبي . يابد درمي
شناسيِ  هاي سبك در زمينه) زبان و ادبيات عربي(بيشتري قرارگيرد، زيرا فراگيران اين رشته 

سرفصـل رشـتة زبـان و    (گذرانند  هاي متون ادبي دروس مختلفي را مي متون ادبي و ويژگي
 ).12 -  9: 1389ادبيات عرب، 

 
 در رشتة علوم قرآن و حديث البالغه نهجتدريس  3,2

عنـوان درس   در ايـن رشـته تحـت    البالغـه  نهـج هاي متعدد اين رشـته،   با توجه به سرفصل
اهدافي كه براي اين دو درس ذكر . است شده در چهار واحد درنظرگرفته» 2و  1 البالغة نهج«

هـاي دينـي، فرهنگـي،     دانشـجو از آمـوزه   افـزايش درك و فهـم  : انـد از  شده است، عبارت
شناسانه به ايـن سرفصـل، دو نكتـة     در نگاه آسيب. البالغه نهجاقتصادي، اخالقي و مديريتي 

و دوم، محـدوديت   البالغـه  نهـج نخست، اغفال اهداف ادبـي مـتن   : خورد  مهم به چشم مي
 .شده براي اين درس واحدهاي درنظرگرفته

 
 در قالب دروس عمومي البالغه نهجتدريس  4,2

هـا مـورد توجـه قرارگرفتـه،      آنچه پس از پيروزي انقالب اسـالمي تـا كنـون در دانشـگاه    
هـا در مقطـع كارشناسـي     درنظرگرفتن دروس عمومي براي دانشـجويان در تمـامي رشـته   

عنـوان دروس   ترين ايـن دروس، دروس معـارف اسـالمي اسـت كـه تحـت       از مهم. است
تفسـير موضـوعي   «و » كريم  قرآنتفسير موضوعي «دو درس . اند هشد  نظرگرفته اختياري در

دو (نيز از اين دروس است كه دانشجو ملزم به گذرانـدن حـداقل يـك درس    » البالغه نهج
  .از اين دو درس است) واحد
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طـور كـه از اسـم درس مشـخص      گذرانند، همـان  درسي كه دانشجويان در اين دوره مي
ترتيـب كـه    اسـت؛ بـدين   البالغه نهجهاي علوي  ها و آموزه است، فقط شامل دريافت انديشه
آوري  و جمع البالغه نهجاي كوتاه در مورد چگونگي پيدايش  استادان اين درس معموالً مقدمه

 .پردازند مي...  دهند و سپس به بيان اهداف تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و مي آن ارائه
 
  به عنوان يك متن ادبي البالغه نهجاهداف تدريس  5,2

هاي نثر ادبي، اهدافي  عنوان يكي از شاخه  به البالغه نهجمتخصصان آموزش زبان عربي براي 
خواني مـتن عربـي    افزايش توانايي صحيح. 1: اند از ها عبارت ترين آن اند كه مهم را برشمرده

انشـجويان بـا فـنّ    آشنايي د. 2به طور خاص در دانشجويان؛  البالغه نهجبه طور كلي و متن 
. 3؛ )ع(  ها بر اسـاس خطابـة امـام    و انگيزش شجاعت فن سخنراني در آن) ع(  بيان امام علي

آشـنايي بـا   . 4؛ البالغـه  نهـج آشنايي دانشجويان با جمالت زيبا و تأثيرگذار موجود در مـتن  
تقويـت گـرايش   . 6افزايش ذوق ادبـي دانشـجويان؛   . 5؛ البالغه نهجهاي سبكي متن  ويژگي

هـاي اقتصـادي، سياسـي، حكـومتي،      كـارگيري آمـوزه   به. 7ديني و مذهبي در دانشجويان؛ 
: 1996فالح، (در زندگي فردي و اجتماعي  البالغه نهجفرهنگي، اجتماعي، اخالقي و تربيتي 

 ).338 -  337: 2006؛ ضبع، 89
  
  عنوان يك متن ادبي به البالغه نهجراهكارهاي تدريس  6,2

اي مجـزّا تـدريس شـود،     به عنـوان يـك مـتن ادبـي و در رشـته     البالغه  نهجاگر قرار باشد 
براي آموزش اين مـتن   پردازان غربي راهبردهايي را عربي و نظريه زبان آموزش متخصصان
 تحقـق  در بسـزايي  نقـش  توانـد  مـي  راهبردهـا  اين كارگيري به قطعاً كه اند  كرده ادبي مطرح

 :از اند عبارت راهبردها اين ترين مهم. باشد داشته البالغه نهج متعالي و ادبي آموزش اهداف

 اي زمينه دادن اطالعات پيش 1,6,2
تـرين مراحـل آمـوزش در هـر زبـاني محسـوب        زمينه نخستين و مهـم  دادن اطالعات پيش

و  )Harris( هـاريس  .دهـد   افـزايش مـي   خواننـده  نزد را متن فهم اين مرحله درجة. شود مي
انـد، نخسـتين مرحلـه را      كرده در الگويي كه براي خواندن و فهم متن ارائه )Smith(اسميت 

 جـويني . )Harris and Smith, 1992: 76(اند  زمينه در مورد متن دانسته داشتن اطالعات پيش
 داريـم  را آن خوانـدن  قصـد  كه از موضوعي ما شناخت نيز بر آن است كه هرقدر) 2005(
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 بيشتر خواننده پيشين معلومات هرچه بود؛ يعني، خواهد تر عميق متن از ما فهم باشد، بيشتر
كنـد    مـي  كمكـش  مـتن  فهـم  در او دانـش  زيرا است، كمتر متن اجزاي در او توقف باشد،

جهت  دانشجويان ساختن آماده براي اساتيد كه است شايسته بنابراين،). 77: 2005 جويني،(
 از مـتن آن،  شـنيدن  بـراي  انگيـزه  ايجـاد  و آن مفـاهيم  نزديكتركـردن  ،البالغه نهجفهم متن 

هـا و   هـا، نامـه   و بيان مناسـبت خطبـه   )ع(  پيرامون امام علي پرسش و پاسخ مثل هايي شيوه
 .هاي آن حضرت استفاده كنند حكمت

 البالغه نهجخواني  صحيح 2,6,2
 خواننـده  ذهـن  در مـتن  از جديـد  معناي خلق باعث كه است زباني فرآيند رواني خواندن

 و مـتن  رمـوز  بازگشايي براي فرآيندي را خواندن برخي .)Goodman, 1994: 47( شود مي
 .)56: 2002 عمـار، (دانند  مي خواننده در نقد و تفسير تحليل، قدرت خيال، قوة فكر، ترقي

 هنگـام  در خواننـده  دارد؛ تفكـر  بـا  عميـق  ارتبـاطي  كـه  فرآيندي اسـت  خواندن بنابراين،
 مرحلـة  بـه  نهايـت  در و گيـرد  مـي  كـار  به را تفكر با مرتبط ذهني عمليات تمامي خواندن،
 تـدريس  در .رسـد  مي تعميم و گيري نتيجه مقايسه، نقد، استدالل، ارزيابي، تركيب، تحليل،

 به طور خاص، دو نوع خواندن پيشـنهاد شـده اسـت    البالغه نهجمتون ادبي به طور كلي و 
 بـا  خوانـدن  كـي ي :كننـد  استفاده خواندن نوع دو اين از ترتيب به بايد دانشجو و استاد كه

 .خواني آهسته ديگر و بلند صداي

  بلندخواني 1,2,6,2
 درك، فهـم  الزمة ادبي متون تدريس در كه را مراحلي از يكي آموزش زبان، متخصصان

و  )Gallant, 1978(گالنت روث . نامند مي) يةالجهر ئةالقرا(بلندخواني  مرحلة است، تحليل و
اند كه خواننده بايد متن را با تشخيص مخارج حروف و آهنگ كلمات  بر آن) 1986(ركابي 

ها از نظـر وي، بـا بلنـدخواني بـراي      اين مهارت. هاي وقف و ترقيم بخواند و رعايت نشانه
بلندخواني همچنين  .)179: 1986 ؛ ركابي،Gallant, 1978: 130-132(آيد   خواننده فراهم مي

آراي ديگـران را در   ةمناقشـ نفس در بيان نظرها و  به ني در مقابل جمع، اعتمادمهارت سخنرا
  ).307: 1970قدري لطفي، (كند  خوانندگان تقويت مي

 و بلند با صداي را متن بار يك خود بهتر است كه البالغه نهجدر اين مرحله، استاد درسِ 
 با را متن كه بخواهد دانشجويان از كيي از بخواند؛ سپس، و نحوي صرفي نكات رعايت با

نطقـي   هـاي  تا از اين طريق بتواند غلـط  )79: 2009 ،ةحوامد و عاشور( بخواند بلند صداي
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 السـيد،  أحمـد ( ها بپردازد دانشجويان را در اداي حروف و كلمات، كشف و به تصحيح آن
 در دانشـجو  خواندن را در احتمالي خطاهاي بايد استاد كه بر اين نظرند برخي. )69: 1980
 و عاشـور ( نشـود  تثبيـت  دانشجو ذهن در خطاها تا كند گوشزد او به لحظة خواندن همان
 مستقيماً را دانشجو خطاهاي نبايد استاد كه باورند اين بر برخي ولي ،)348: 2009 ،ةحوامد

 تـا  شـود  داده دانشـجو  بـه  فرصت اين بايد بلكه كند، اصالح آنان اشتباه تلفظ هر از بعد و
 دانشـجويان  ديگـر  از او خطاهـاي  مـورد  در سپس كند، تمام را متن از بخش يك خواندن
 نظـر  كه رسد نظرمي به .)69: 1980 السيد، أحمد( وادارد مشاركت به نيز را آنان تا كند سؤال
 كنـد،  اشـتباهش  خوانـدن متوجـه   حين در را دانشجو استاد اگر چراكه باشد، تر مناسب دوم
 .شود انگيزه بي متن ادامة خواندن به نسبت دانشجو شايد

 خواني آهسته 2,2,6,2

شـود،   هم گفته مي) يةالبصر ئةالقرا(خواني  كه به آن چشم) متةالصا ئةالقرا(خواني  آهسته
در اين . گيرد نوعي از خواندن است كه در آن فهم معاني از طريق خوانش چشم صورت مي

نـه تلفـظ صـحيح كلمـات و عبـارات       مرحله، بيشترين توجه به فهم و درك متن اسـت و 
  .)75: 2009 ،ةحوامد و عاشور(

اهميت بسياري دارد، زيرا خواننده براي فهـم سـاختار پيچيـدة     البالغه نهجخواني  آهسته
تر از معاني و افكار پنهـان آن، بـه خـوانش آهسـته و      هاي حضرت امير و درك عميق خطبه

تر  يابد و به فهم و درك عميق خواندن افزايش ميترتيب، سرعت او در  بدين. تأملي نياز دارد
، البالغه نهجهاي سنّتي تدريس  اما، در روش). 76 :همان(يابد   تري از متن دست مي و جزئي

دهنـد و از ايـن رو،    خـواني را در اختيـار دانشـجويان قرارمـي     استادان كمتر فرصت آهسته
با استرس و دشـواري بيشـتري    بسياري از دانشجويان در مراحل بعدي شرح و تحليل متن

جهت، بهتر است استادان فرصـت كوتـاهي در اختيـار دانشـجويان       به همين. مواجه هستند
بپردازند و بـراي مرحلـة    البالغه نهجخواني متن  قراردهند تا آنان با آرامش و دقت به آهسته

  .)86: 1986 ركابي،(بلندخواني آماده شوند 

 البالغه نهجشرح تفصيلي متن  3,6,2
هاي مرسوم و سنّتي تدريس متن ادبي، اين است كه استادان اغلـب مسـتقيمĤً    يكي از روش

دهند كه ايـن امـر مـانع مشـاركت دانشـجو در       ترجمة متن را در اختيار دانشجويان قرارمي
. دارد  شود و آنان را از درك افكار اصلي و فرعي متن بـازمي  مراحل فهم عميق متن ادبي مي
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اند كه مدرس بهتـر اسـت بـه جـاي ترجمـة       پردازان آموزش متون ادبي بر آن ظريهامروزه، ن
پيتـر دوليتـل   . مستقيم، با طرح پرسش و پاسخ دانشجويان را در فهم متن ادبي يـاري دهـد  

)Doolittle, 2006(  بر آن است كه پرسش و پاسخ از متن، خواننده را در كشف افكار اصلي
بـرد   ايـن طريـق درك او را از مفـاهيم عميـق آن بـاال مـي      دهـد و از   و فرعي متن ياري مي

)Doolittle and others: 2006: 106-118.(  ركابي)نيز معتقد اسـت كـه اسـتاد بـراي     ) 1986
 يـا  فكـر  مورد در كلي شرح معنايي متن ادبي مورد نظر بهتر است دانشجويان را با سؤاالتي

 .)179: 1986 ركابي،( دريابد متن را از آنان كلي درك ميزان تا كند مواجه متن، اصلي افكار
بيشـتر از   يـا  و يـك مقطـع   او، توانـايي  به بسته دانشجو هر از تواند مي استاد روش، اين در

 دانشجويان همة بتواند صورت بدين تا كند سؤال را )ع(  هاي امام ها و حكمت ها، نامه خطبه
  ).82: 1995 عليان،(دهد  مشاركت تدريس امر در را

، توجه به نكات صرفي و نحـوي در حـد نيـاز نيـز     البالغه نهجبراي تحليل معنايي متن   
 الحالة«در نظرية خود كه به نظرية  )Charles Fillmore, 1968(چارلز فيلمور . ضروري است

مشهور است، بر ضـرورت توجـه بـه عناصـر دسـتوري       »Case Grammer Theory: النحوية
وي بر اين نظر است كه تحليل دسـتوري جمـالت در   . استدهندة متن تأكيد كرده   تشكيل

ها بايد در راستاي فهم و درك  خود هدف محسوب شود، بلكه اين تحليل خودي متن نبايد به
 ).40 -  39: 2010الباري،  عبد(افكار و مفاهيم كلي متن به كار گرفته شود 

  و افزايش ذوق ادبي البالغه نهجموجود در متن  ةشناسان بيان مسائل زيبايي 4,6,2
 از برخي ذكر. دهد نشان دانشجو در را آن متن اثرگذاري تواند نمي تنهايي به متن ادبي معناي
 در تأثيرگذاري و انگيزه ايجاد در تواند مي متن در موجود شناسي زيبايي و بالغي هاي ويژگي
  . شود واقع مؤثر بسيار دانشجو

بر اين نظر است كه در تحليل متون ادبي بايـد ميـان تصـاوير حقيقـي و      )Bloom(بلوم 
وي همچنين بر ضرورت توجـه بـه تحليـل و بيـان نكـات      . تصاوير خيالي تمييز داده شود

نيز بر آن اسـت كـه   ) 1986(ركابي ). 47: همان(كند   شناسانه در تعابير ادبي تأكيد مي زيبايي
آن  هـاي  زيبايي به را دانشجويان توجه ادبي موردنظر،ترجمه و شرح متن  از پس بايد استاد

جملـه،   يا و واژه فالن را از) ع(  استفادة امام راز بايد او كه صورت بدين كند؛ جلب متن نيز
 تقديم، حذف، قصر، اسلوب تكرار، :مثل متن وي در كاررفته به معنايي و لفظي بالغي وجوه
 بيان متن، معناي و اديب فكر بيان در وجوه اين اثر ذكر با همراه...  و طباق و جناس، تأخير،
 و دلزدگـي  احسـاس  تـا  كنـد  بيـان  اين مباحث را در حد نياز دانشجو بايد استاد البته،. كند
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هر  معنايي شرح پايان از پس را فرآيند اين كه است مختار او. نيايد وجود به وي در ميلي بي
  ).181: 1986 ركابي،(دهد  انجام متن كل پايان يا بخش از متن و

 نكات برخي به بايد عربي، قديم بالغت اساس بر شناسي زيبايي نكات بر عالوه مدرس
 فنـي  هـاي   ويژگـي  تحليـل  همچون جديد ادبي نقد اساس بر البالغه نهجمتن  شناسي زيبايي

 موسيقي هماهنگي ميزان تحليل معني، با الفاظ خواني هم ميزان تحليل ،)خيال و عاطفه مثل(
تحليـل   مـتن،  مضـمون  با موسيقي اين مطابقت ميزان و الفاظ معنوي و لفظي سياق با الفاظ

مـتن و سـاير مسـائل مربـوط بـه       معـاني  با ها آن خواني هم ميزان هاي اديبانه و  تصويرگري
 ).82: 1995 عليان،(اشاره كند  البالغه نهجهاي متن  زيبايي

 البالغه نهجهاي سبكي متن  تحليل ويژگي 5,6,2
بيان  كند، توجه آن به البالغه نهجتدريس  در بايد مدرس كه مهمي بسيار موارد از ديگر يكي

 را بيان اديب كه است هايي  ويژگي سبك، از منظور. است البالغه نهجمتن  سبكي هاي ويژگي
 نسبت اديبادبي هر  زبان واقع، در .)150 -  135: تا بي عياد،( كند  مي متمايز ادبا ديگر بيان از
 هـا  تفـاوت  و هـا  برجسـتگي  ايـن  كه است هايي تفاوت و ها برجستگي داراي ادباي ديگر به

 متون ديگر و اديب يك از ميان متني توان مي را ادبي سبك .دهند مي تشكيل را او سبك ادبي
 يـك  ادبـي  سـبك  و يا ميـان  او عصر هم ادباي متون ادبي و اديب يك متون ادبي بين يا او،

  ).393 -  333: 2002 رزقه،(كرد  ديگر بررسي عصر ادبي سبك و عصر
 ،)ع(  امـام  زبـان  شـامل  هـاي ادبـي   ويژگـي  تمـامي  بـه  بايد البالغه نهج مدرس بنابراين،
 و صـرفي  هـاي  ويژگـي  بالغي، و ادبي نكات موسيقي، جمالت، و ها واژه چينش چگونگي

 ايـن  از تـا  كنـد  توجه كند،  مي متمايز ديگر ادباي زبان به نسبت را امام زبان كه ... و نحوي
 دانشـجويان  بـراي  ها با ديگر دوره و ديگر متون با البالغه نهجسبكي متن  هاي تفاوت طريق
  .گردد مشخص و تحليل
 

  هاي پژوهش توصيف داده. 3
  .پردازند  آمده از استادان و دانشجويان مي دست هاي به  نويسندگان در اين بخش به توصيف داده

 
 هاي مربوط به استادان و دانشجويان توصيف داده 1,3

هـاي مربـوط بـه اسـتادان و      نگارندگان در اين بخش نخست بـه توصـيف كميـت داده   
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هاي زبان و ادبيات عربي، علوم قرآن و حديث، و درس  رشته(دانشجويان در سه بخش 
قالـب جـدولي   ها را در  پردازند؛ سپس، مقادير اين داده مي) البالغه نهجتفسير موضوعي 
 .كنند دوگانه طرح مي

  
 در رشتة زبان و ادبيات عربي البالغه نهجهاي مربوط به درس   توصيف داده 2,3

 اي زمينه  دادن اطالعات پيش: متغير اول
. 2اي؛  زمينـه  ميزانِ اهميت اطالعات پيش. 1: اند از عناصر معنايي دو گفتار اين متغير عبارت

  .هاي ادبي وي و همچنين ذكر مناسبت متن ، ويژگي)ع(  معرفي امام علي
در حـد   5/37اسـتادان در حـد زيـاد و     5/62داد كـه   هاي مربوط به اين متغير نشان داده  

در مقابـل،  . زمينه به دانشجويان معتقـد بودنـد   متوسط، به اجراي راهبرد دادن اطالعات پيش
كم، استادان خويش را در حد  3/14در حد متوسط و  35/33دانشجويان در حد زياد،  5/52

  .اند  در اجراي اين راهبرد موفق دانسته
 اي زمينه ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد دادن اطالعات پيش. 2جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  5/62  5/37  %0  استادان

  %100  5/52  35/33  3/14  دانشجويان

  البالغه  خواني نهج صحيح: متغير دوم
توسط  البالغه نهجبلند خواندن متن . 1: اند از معنايي شش گفتار اين متغير عبارتعناصر 
رعايت . 3توسط استاد؛  البالغه نهجرعايت عالمات وقف و ترقيم در روخواني . 2استاد؛ 

. 5توسـط دانشـجويان؛    البالغـه  نهـج بلندخوانـدن  . 4لهجة درست عربي توسط اسـتاد؛  
رعايت لهجـة  . 6توسط دانشجو؛  البالغه نهجوخواني رعايت عالمات وقف و ترقيم در ر

  .درست عربي توسط دانشجو
اسـتادان در حـد زيـاد و     5/62كنـد كـه    هاي مربوط به اين متغير نيز ثابت مي داده

دانشـجويان   46/40در مقابـل،  . كنند آنان در حد متوسط اين راهكار را اجرا مي 5/37
در حد كم بـه تأييـد نظرهـاي اسـتادان      61/24در حد متوسط و  95/34در حد زياد، 

  .خويش برآمدند
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 البالغه نهجخواني  ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد صحيح. 3جدول 

  مجموع  زياد متوسط كم  
  %100  5/62  5/37  %0 استادان

  %100  46/40  95/34  61/24 دانشجويان

  البالغه نهجشرح تفصيلي متن : متغير سوم
ترجمة واژگان و بيـان مترادفـات آن   . 1: اند از گفتار اين متغير عبارت عناصر معنايي هشت

بيـان ارتبـاط   . 3؛ البالغه نهجبيان نكات صرفي و نحوي موجود در متن . 2توسط استادان؛ 
بيان افكـار اصـلي و فرعـي    . 4؛ البالغه نهجميان نكات صرفي، نحوي با معنا و مفهوم متن 

بيان . 6در يك عبارت؛  البالغه نهجبيان مضمون و يا انديشة اصلي متن . 5؛ البالغه نهجمتن 
هاي  بيان ارزش. 7با يكديگر و با فكر اصلي متن؛  البالغه نهجارتباط ميان افكار فرعي متن 

خـواني   توجـه بـه چشـم   . 8در يـك جملـه؛    البالغـه  نهـج اخالقي، تربيتي موجود در متن 
  .هالبالغ نهجمتن ) خواني آهسته(

در حد كم معتقـد بـه    625/15در حد متوسط و  625/40استادان در حد زياد و  75/43
در حد متوسط و  72/35دانشجويان در حد كم و  96/30در مقابل . اجراي اين راهبرد بودند

  .اند در حد زياد، استادان خود را در اجراي اين راهبرد موفق دانسته 58/33
 البالغه نهجميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد شرح تفصيلي متن . 4جدول 

  مجموع  زياد متوسط كم  
  %100  75/43 625/40 625/15 استادان

  %100  58/33 72/35 96/30 دانشجويان

  البالغه نهجشناسانة  بيان مسائل زيبايي: متغير چهارم
) معـاني، بيـان و بـديع   (بيان مسائل بالغـي  . 1: اند از عناصر معنايي سه گفتار اين متغير عبارت

 البالغـه  نهـج بيان ارتباط بين موسيقي خـارجي و داخلـي مـتن    . 2؛ البالغه نهجموجود در متن 
با معني و مفهوم كلي حاكم بر آن ) موسيقي حروف مثل تكرار حروف) (وزن، سجع، جناس(

  .ها با معاني آن متن و رابطة ميان آن البالغه نهجاستخراج تصاوير ادبي موجود در متن . 3متن؛ 
آنان در حـد   66/41استادان در حد كم و  33/58هاي اين متغير ثابت كرد كه  مجموع داده

 36/25دانشجويان در حـد كـم و    26/68در مقابل، . متوسط معتقد به اجراي اين راهبرد بودند
  . در حد زياد معتقد به اجراي اين راهبرد توسط استادان خويش بودند 36/6در حد متوسط و 
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 البالغه نهج ةشناسان  زيباييادان و دانشجويان در مورد بيان مسائل ميزان نظرهاي است. 5جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  %0  66/41  33/58  استادان

  %100  36/6  36/25  26/68  دانشجويان

  البالغه نهجهاي سبكي   بيان ويژگي: متغير پنجم
هاي سبكي مشترك بين مـتن   بيان ويژگي. 1: اند از عناصر معنايي سه گفتار اين متغير عبارت

و ديگر  البالغه نهجهاي مشترك سبكي بين متن  بيان ويژگي. 2و سبك آن دوره؛  البالغه نهج
  ).ع(  هاي خاص و سبك ادبي امام علي بيان ويژگي. 3؛ )ع(آثار امام علي
آنـان در حـد    66/41اسـتادان در حـد كـم و     33/58آيد كه  هاي اين متغير برمي  از داده
در مقابل، دانشـجويان نيـز در تأييـد نظرهـاي اسـتادان      . اند ن راهبرد را اجرا كردهمتوسط اي
در حد زيـاد معتقـد بودنـد كـه      53/9در حد متوسط و  9/15در حد كم و  63/74خويش، 
 .كنند ها از اين راهبرد استفاده مي استادان آن

 البالغه نهجهاي سبكي  ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد بيان ويژگي. 6جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  %0  66/41  33/58  استادان

  %100  53/9  9/15  63/74  دانشجويان

 

 در رشتة علوم قرآن و حديث البالغه نهجهاي مربوط به درس  توصيف داده 3,3

در رشتة زبـان   البالغه نهجتمامي گفتارهاي اين متغيرها نيز مشابه گفتارهاي مربوط به درس 
  .و ادبيات عربي است

  اي زمينه  اطالعات پيش: متغير اول
آنـان در حـد   % 25درصد استادان در حـد زيـاد و   % 75كند كه   هاي اين متغير ثابت مي داده

در حـد كـم،   % 10دانشجويان نيز در ايـن متغيـر   . متوسط معتقد به اجراي اين راهبرد بودند
زياد معتقد به اجـراي ايـن راهبـرد توسـط اسـتادان       در حد 65/26در حد متوسط و  3/63

 .خويش بودند
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  اي  زمينه  ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد دادن اطالعات پيش. 7جدول 
  مجموع  زياد متوسط كم  

  %100  %75  %25  %0 استادان
  %100  65/26  3/63  %10 دانشجويان

  البالغه نهجخواني  صحيح: متغير دوم
آنان  16/4در حد كم و  66/41استادان در حد متوسط و  16/54كند كه  نيز ثابت مياين متغير 

 1/41دانشجويان در حد كم،  33/23در مقابل، . در حد زياد معتقد به اجراي اين راهبرد بودند
 .اند در حد زياد استادان خويش را اجراكنندة اين راهبرد دانسته 56/35در حد متوسط و 

  البالغه نهجخواني  هاي استادان و دانشجويان در مورد صحيحميزان نظر. 8جدول 
  مجموع  زياد متوسط كم 

  %100  16/4  16/54  66/41 استادان
  %100  56/35  1/41  33/23 دانشجويان

  البالغه نهجشرح تفصيلي متن : متغير سوم
حـد  در  75/43استادان در حد زيـاد و   875/46دهد كه  مي هاي اين متغير نشان مجموع داده

 075/42اين در حالي است كه . اند آنان در حد كم اين راهبرد را اجرا كرده 375/9متوسط و 
آنان در حد زياد معتقد بـه اجـراي    65/11در حد متوسط و  26/46دانشجويان در حد كم، 

 .اند اين راهبرد توسط استادان خود بوده

  البالغه نهجصيلي متن ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد شرح تف. 9جدول 
  مجموع  زياد متوسط كم  

  %100  875/46  75/43  375/9 استادان
  %100  65/11  26/46  075/42 دانشجويان

  البالغه نهجشناسانة  بيان مسائل زيبايي: متغير چهارم
آنـان در حـد متوسـط    % 25درصد استادان در حد كم و % 75هاي اين متغير،  بر اساس داده

آنان در حد  9/8دانشجويان در حد كم و  1/91در مقابل، . اين راهبرد بودندمعتقد به اجراي 
  .اند متوسط، استادان خود را اجراكنندة اين راهبرد دانسته
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 البالغه نهجشناسانة   ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد بيان مسائل زيبايي. 10جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  %0  %25  %75  استادان

  %100  %0  9/8  1/91  دانشجويان

  البالغه نهجهاي سبكي  بيان ويژگي: متغير پنجم
آنـان در حـد    33/8اسـتادان در حـد كـم و     66/91دهد كـه   مي هاي اين متغير نشان داده

دانشجويان در حد كم  56/85اين در حالي است كه . اند متوسط اين راهبرد را اجرا كرده
آنان در حد زياد معتقد به اجـراي ايـن راهبـرد توسـط      1/1در حد متوسط و  33/13و 

  .اند  استادان خويش بوده
 البالغه نهجهاي سبكي   ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد بيان ويژگي. 11جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  %0  33/8  66/91  استادان

  %100  1/1  33/13  56/85  دانشجويان

  
 در قالب دروس عمومي البالغه نهجهاي مربوط به درس   توصيف داده 4,3

در رشتة زبـان   البالغه نهجتمامي گفتارهاي اين متغيرها نيز مشابه گفتارهاي مربوط به درس 
  .و ادبيات عربي است

  اي زمينه اطالعات پيش: متغير اول
آنـان در حـد   % 25اسـتادان در حـد زيـاد و    % 75داد كه  هاي مربوط به اين متغير نشان داده

در حد متوسط و % 60دانشجويان نيز در حد كم،  5/22. اند متوسط اين راهبرد را اجرا كرده
  .اند  ها اين راهبر را اجرا كرده آنان در حد زياد معتقدند كه استادان آن 5/17

 اي زمينه ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد دادن اطالعات پيش. 12جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  %75  %25  %0  استادان

  %100  5/17  %60  5/22  دانشجويان
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 البالغه نهجخواني متن  صحيح: متغير دوم
آنان در حد كم  33/33استادان در حد متوسط و  66/66كند كه  هاي اين متغير ثابت مي داده

در حـد   16/44كم، دانشجويان در حد  5/52در مقابل، . اند معتقد به اجراي اين راهبرد بوده
 .اند آنان در حد زياد استادن خويش را در اجراي اين راهبرد موفق دانسته 33/3متوسط و 

  البالغه نهجخواني متن  ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد صحيح. 13جدول 
  مجموع  زياد  متوسط  كم  

  %100  %0  66/66  33/33  استادان
  %100  33/3  16/44  5/52  دانشجويان

  البالغه نهجشرح تفصيلي : متغير سوم
آنان در حد زياد بر اجراي ايـن   75/18در حد كم و  5/37استادان در حد متوسط و  43/75

در  62/5در حد متوسـط و   75/38دانشجويان در حد كم و  12/68راهبرد معتقد بودند، اما 
  .حد زياد بر اجراي اين راهبرد توسط استادان خويش معتقد بودند

  البالغه نهجميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد شرح تفصيلي متن . 14جدول 
  مجموع  زياد  متوسط  كم  

  %100  75/18  43/75  5/37  استادان
  %100  62/5  75/38  12/68  دانشجويان

  البالغه نهجشناسانة  بيان مسائل زيبايي: متغير چهارم
آنان در حـد   33/33استادان در حد كم و  66/66آيد كه  هاي اين متغير برمي از مجموع داده

آنان در % 95داد كه  هاي دانشجويان نشان  در مقابل، داده. اند  متوسط اين راهبرد را اجرا كرده
  .آنان در حد متوسط معتقد به اجراي اين راهبرد توسط استادان بودند% 5حد كم و 

 البالغه نهج ةشناسان  زيباييبيان مسائل ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد . 15جدول 

  مجموع  زياد  متوسط  كم  
  %100  %0  33/33  66/66  استادان

  %100  %0  %5  %95  دانشجويان
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  البالغه نهجهاي سبكي   بيان ويژگي: متغير پنجم
آنـان در حـد    33/33استادان در حـد كـم و    66/66كند كه  هاي اين متغير نيز ثابت مي  داده

دانشجويان نيز در  33/78اين در حالي است كه . اند  اجراي اين راهبرد بوده متوسط معتقد به
در حد زيـاد، اسـتادان خـويش را در اجـراي ايـن       3/33در حد متوسط و  33/18حد كم، 

 .اند  راهبرد موفق دانسته

  البالغه نهجهاي سبكي   ميزان نظرهاي استادان و دانشجويان در مورد بيان ويژگي. 16جدول 
  مجموع  زياد متوسط كم 

  %100  %0  33/33  66/66 استادان
  %100  33/3  33/18  33/78 دانشجويان

  
  هاي پژوهش تحليل و تفسير داده. 4

  اي  زمينه دادن اطالعات پيش: متغير اول
 5/62آمده از استادان و دانشجويان، مشـخص شـد كـه     دست هاي به  با توجه به توصيف داده

درصد آنان در گروه علوم قـرآن و حـديث و   % 75درصد استادان گروه زبان و ادبيات عربي، 
در حد زيـاد، معتقـد بـه اجـراي ايـن       البالغه نهجدرصد آنان در درس تفسير موضوعي % 75

ادبيات عربي در حـد زيـاد، و    درصد دانشجويان گروه زبان و 5/52در مقابل، . راهبرد بودند
درصـد آنـان در   % 60درصد دانشجويان گروه علوم قرآن و حديث در حد متوسـط و   3/63

  .در حد متوسط، استادان خود را مجري اين راهبرد دانستند البالغه نهجدرس تفسير موضوعي 
آنچه پيداست، اجراي حد باالي اين راهبرد در گروه زبان و ادبيات عربي و اجراي حـد    

ايـن  . اسـت  البالغه نهجمتوسطي آن در رشتة علوم قرآن و حديث و درس تفسير موضوعي 
اي را به عنوان يكي از اركـان   زمينه بدين معناست كه استادان سه گروه، دادن اطالعات پيش

  .اند  س پذيرفتهاصلي و تأثيرگذار تدري
  

  البالغه نهجخواني متن  صحيح: متغير دوم
هاي اين متغير گوياي آن است كه بيشتر استادان گـروه زبـان و ادبيـات عربـي      توصيف داده

امـا، اسـتادان   . معتقد به اجراي اين راهبرد بودنـد ) در حد متوسط 5/37در حد زياد و  5/62(
در حـد   66/41در حـد متوسـط و    16/54(گروه علوم قرآن و حديث در حد متوسط و كم 
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 البالغـه  نهجهمچنين، استادان درس تفسير موضوعي . دند، معتقد به اجراي اين راهبرد بو)كم
معتقد به اجراي ايـن  ) آنان در حد كم 33/33در حد متوسط و  66/66(در حد متوسط و كم 

ييد كردند؛ دانشـجويان گـروه زبـان و ادبيـات     أدانشجويان نيز نظر استادان را ت. راهبرد بودند
تقريباً اسـتادان خـود را در اجـراي ايـن     ) در حد متوسط 95/34در حد زياد،  46/40(عربي 

در حد كـم،   33/23(راهبرد موفق معرفي كردند، ولي دانشجويان گروه علوم قرآن و حديث 
دانشـجويان در حـد كـم،     5/52( البالغه نهجو درس تفسير موضوعي ) در حد متوسط 1/41

نخسـتين  . نسـتند نيز، استادان خود را در اجراي اين راهبرد موفق ندا) در حد متوسط 16/44
نكتة مورد توجه در اين متغير آن است كه استادان و دانشجويان گروه زبان و ادبيـات عربـي   
هر دو به اجراي اين راهبرد باور داشتند، ولي در مقابل، استادان گروه علوم قرآن و حديث و 

نـين،  همچ. بر عدم اجراي مناسب اين راهبرد معتقد بودند البالغه نهجدرس تفسير موضوعي 
شايد بتوان يكي از داليـل توجـه   . دانشجويان اين دو درس، گواه و مؤيد اين سخن بر آمدند

بودن اين درس براي اين گـروه   بيشتر به اين راهبرد در گروه زبان وادبيات عربي را تخصصي
 البالغـه،  نهـج شدنش را در گـروه علـوم قـرآن و حـديث و درس تفسـير       اجرا دانست و كم
  .دانست كه اين نكته نيز با تحقق اهداف اين درس مناسب نيست بودنش غيرتخصصي

  
  البالغه نهجشرح تفصيلي متن : متغير سوم

توان دريافت كه استادان زبان و ادبيات عربي خود را تـا    هاي اين متغير مي  از توصيف داده
در حـد متوسـط و    625/40در حـد زيـاد و    75/43(حد متوسـطي مجـري ايـن راهبـرد     

در حـد كـم    96/30(اند و دانشجويان نيز با اختالفي بسيار كم  دانسته) در حد كم 625/15
از سـوي  . ن خود را تأييد كردندانظر استاد) در حد زياد 58/33در حد متوسط و  72/35و 

در حـد زيـاد و    875/46(ديگر، استادان گروه علوم قـرآن و حـديث نيـز در حـد بـااليي      
امـا،  . معتقد به اجراي اين راهبرد بودنـد ) در حد كم آنان 375/9در حد متوسط و  75/43

آنـان در حـد    65/11در حد متوسط و  26/46در حد كم،  075/42(دانشجويان اين گروه 
و در نهايـت،  . استادان خود را در اجراي اين راهبرد چنـدان موفـق معرفـي نكردنـد    ) زياد

ين راهبرد نيز چندان موفـق  خود را در اجراي ا البالغه، نهجاستادان درس تفسير موضوعي 
و دانشجويان نيز ) در حد زياد 75/18در حد كم و  5/37در حد متوسط و  43/75(نيافتند 

بـه تأييـد عـدم اجـراي     ) در حد زياد 62/5در حد متوسط و  75/38در حد كم و  12/68(
  .موفق اين راهبرد نظر دادند
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انشـجويان گـروه زبـان و ادبيـات     از اين رو، در اينجا اختالف بين نظرهاي استادان و د  
عربي با استادان و دانشجويان دو گروه علـوم قـرآن و حـديث و درس تفسـير موضـوعي      

شايد بتوان دليل اين امر را در اين دانست كه بخشي . خوبي قابل مالحظه است به البالغه نهج
هاست و  آناز رسالت گروه زبان و ادبيات عربي آشنايي با متون ادبي عربي، ترجمه و شرح 

شده را براي اين رشته كه همان ترجمه، شرح و تفسـير متـون    يا به اعتباري اهداف تصويب
توجهي به اين راهبرد را در گروه علوم قرآن و  اما، علت كم. ادبي است، دليل اصلي دانست

هاي تدريس استادان نيـز   توان ناشي از شيوه مي البالغه نهجحديث و درس تفسير موضوعي 
اللفظي واژگان، بيـان   گونه كه استادان براي اجراي اين راهبرد به ترجمة تحت بدين دانست؛

هاي موجود  مترادفات و استخراج افكار اصلي و فرعي متن كمتر توجه دارند و به بيان آموزه
  .كنند در متن مورد نظر توجه بيشتري مي

  
  البالغه نهجشناسانة  بيان مسائل زيبايي: متغير چهارم

اي مبنـي بـر نقـض اجـراي ايـن راهبـرد را        هاي اين متغير در سه گروه، نتيجه دادهتوصيف 
در گروه زبان و ادبيات عربي، استادان و دانشجويان هر دو به اجراي نامناسب . دهد مي نشان

 26/68(و ) در حد متوسط 66/41استادان در حد كم و  33/58: (اين راهبرد صحه گذاردند
در گروه علوم قـرآن  ). در حد زياد 36/6در حد متوسط و  25/ 36دانشجويان در حد كم و 

استادان در حد كم و % 75: (و حديث نيز آمار حاكي از عدم اجراي مناسب اين راهبرد است
). آنـان در حـد متوسـط    9/8دانشجويان در حد كـم و   1/91(و ) آنان در حد متوسط% 25

 33/33استادان در حد كم و  66/66: (دنيز بدين ترتيب بو البالغه نهجدرس تفسير موضوعي 
بنـابراين،  ). آنان در حـد متوسـط  % 5دانشجويان در حد كم و % 95(و ) آنان در حد متوسط

كه نقش مـؤثري در افـزايش    البالغه نهجشناسانة  توان نتيجه گرفت كه بيان مسائل زيبايي مي
تر اينكه اين  و قابل توجهتر  نكتة مهم. ذوق ادبي دانشجويان دارد، كامالً فراموش شده است
ترين اهداف آن آموزش متـون ادبـي و    راهبرد در گروه زبان و ادبيات عربي كه يكي از مهم

  .شناسانة آن هست نيز مغفول مانده است دريافت مسائل زيبايي
  

  البالغه نهجهاي سبكي   بيان ويژگي: متغير پنجم
هاي اين متغير نيز مثل متغير چهارم مؤيد بر عدم اجراي اين راهبرد در هر سه  توصيف داده

استادان در حـد   33/58(گروه بود؛ به طوري كه استادان گروه اول تا حد زير متوسط و كم 
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معتقد به اجرا بودند و دانشجويان نيز در حد بسيار كمـي  ) آنان در حد متوسط 66/41كم و 
معتقـد بـه   ) در حـد زيـاد   53/9در حـد متوسـط و    9/15كم و دانشجويان در حد  63/74(

در گروه علوم قرآن و حـديث، اسـتادان و   . اجراي اين راهبرد توسط استادان خويش بودند
 66/91: (دانشجويان در تأييد رأي همديگر برآمدند و به اجراي كم اين راهبرد معتقد بودند

 33/13دانشجويان در حد كم و  56/85(و ) آنان در حد متوسط 33/8استادان در حد كم و 
اسـتادان و دانشـجويان درس تفسـير موضـوعي     ). آنان در حد زيـاد  1/1در حد متوسط و 

اسـتادان در حـد كـم و     66/66: (نيز بر اجراي ناموفق اين راهبرد صحه گذاردند البالغه نهج
سـط و  در حـد متو  33/18دانشجويان در حد كـم،   33/78(و ) آنان در حد متوسط 33/33
با اين آمار شايد بتوان به يقين گفت كـه هـر سـه گـروه، ادبيـت مـتن       ). در حد زياد 33/3
 . اكتفا كرده باشند البالغه نهجهاي موجود در متن  را فراموش كرده و به بيان آموزه البالغه نهج

  
  گيري نتيجه. 5

د فرضـيات  آمـد كـه تأييـ    دسـت  هاي پژوهش، نتايجي بـه  با توجه به توصيف و تحليل داده
  :دهد مي خوبي نشان پژوهش را به

  
  بررسي فرضية نخست پژوهش 1,5

ترتيب كه  با بررسي مجموع پنج متغير، بخشي از اين فرضيه تأييد و بخشي نيز رد شد؛ بدين
اي و  زمينـه  استادان اين گـروه بـر آن بودنـد كـه راهبـرد مربـوط بـه دادن اطالعـات پـيش         

انـد و راهبردهـاي مربـوط بـه شـرح تفصـيلي،        كـرده  خواني را تا حد مناسبي اجـرا  صحيح
  .اند خوبي اجرا نكرده را به البالغه نهجهاي سبكي  شناسي و بيان ويژگي زيبايي
  
  بررسي فرضية دوم پژوهش 2,5

با بررسي مجموع پنج متغير، فقط دو بخش از فرضيه كه مربوط به راهكـارِ دادن اطالعـات   
ترتيب كه استادان اين گروه به اجراي راهبرد  شد؛ بدين خواني بود، رد اي و صحيح زمينه پيش

خواني و شرح تفصيلي در حد متوسط به بـاال معتقـد    اي و صحيح زمينه دادن اطالعات پيش
هـاي سـبكي    شناسانه و ويژگـي  بودند، اما در مورد راهبردهاي مربوط به بيان مسائل زيبايي

  .اند توجه چنداني نداشته البالغه نهج
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  بررسي فرضية سوم پژوهش 3,5
در مورد اين فرضيه نيز دو بخش اول رد شد و سه بخش پايـاني مـورد تأييـد قرارگرفـت؛     

، به اجراي راهبرد دادن اطالعـات  البالغه نهجترتيب كه استادان درس تفسير موضوعي  بدين
بـه   در حـد متوسـط   البالغه نهجخواني  اي در حد متوسط به باال و راهبرد صحيح زمينه پيش

پايين معتقد بودند، ولي در مورد اجراي راهبردهاي مربوط به شرح تفصـيلي، بيـان مسـائل    
  .اند  چندان موفق نبوده البالغه نهجهاي سبكي  شناسانه و ويژگي زيبايي
  
  بررسي فرضية چهارم پژوهش 4,5

دانشجويان گروه زبان و ادبيات عربـي در حـد بسـيار معتقـد بـه اجـراي دو راهبـرد دادن        
دانشجويان گروه علوم . خواني توسط استادن خويش بودند اي و صحيح زمينه اطالعات پيش

نيز در حد متوسط معتقد به اجراي اين  البالغه نهجقرآن و حديث و درس تفسير موضوعي 
  .دو راهبرد توسط استادان خود بودند

هاي سـبكي   ويژگيشناسانه و  اما، در مورد سه راهبرد شرح تفصيلي، بيان مسائل زيبايي
، دانشجويانِ سه گروه به اجراي ضعيف اين راهبردهـا توسـط اسـتادان خـويش     البالغه نهج

ترتيب، بخش نخست فرضـيه كـه مربـوط بـه اجـراي راهبردهـاي دادن        معتقد بودند؛ بدين
بود و بخش دوم كه مربوط به عـدم   البالغه نهجخواني متن  اي و صحيح زمينه اطالعات پيش
 البالغه نهجهاي سبكي  شناسانه و ويژگي هبرد شرح تفصيلي، بيان مسائل زيبايياجراي سه را

  .بود، تأييد شدند
هـا بسـته بـه     در دانشـگاه  البالغه نهجدر پايان، راهكار پيشنهادي اين مقاله براي آموزش 

عملكرد شايستة سه بخش مهم آموزشي يعني طراحـان سرفصـل، مؤلفـان كتـب درسـي و      
  :شود ها اشاره مي است كه در ذيل به چگونگي نقش آناستادان قابل طرح 

گروه (در هر سه گروه يادشده  البالغه نهجشايسته است طراحان سرفصل درس : نخست  
سرفصل را مطابق بـا اهـداف علمـي و    ) معارف، زبان و ادبيات عربي، علوم قرآن و حديث

  .كنند ها اشاره شد، طراحي راهبردهاي تدريسي كه در اين مقاله به آن
ها را بر اساس اين راهبردها  نيز كتاب البالغه نهجشايسته است مؤلفان كتاب درسي : دوم  

  .هستند، تنظيم و تأليف كنند البالغه نهجكه خود به نوعي هدف درس 
استادان محترم در هر سه گروه بايد توجه كنند كه راهكارهاي تدريسي خود را مطابق : سوم  

  .ها به تدريس اين درس بپردازند تدريسي يادشده تنظيم كنند و بر اساس آنبا اين راهبردهاي 
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طراحـان سرفصـل،   (بنابراين، از طريق اجراي درست عملكرد مناسب ايـن سـه بخـش      
  .گردد ها محقق مي در دانشگاهالبالغه  نهجراهكار تدريسي درس ) مؤلفان كتب درسي، استادان

  
  پيشنهادهاي پژوهش. 6

اي مجزّا و خـاص در   هاي تهران، نبود رشته در دانشگاه البالغه نهجترين مشكل آموزش  مهم
الشـأن   اي مجزّا براي اين كتاب عظـيم  مقطع كارشناسي است؛ از اين رو، درنظرگرفتن رشته

 .تواند گامي بزرگ در جهت تحقق تمامي اهداف موجود در اين كتاب باشد مي
يكي ديگر از مشـكالت، نبـود كتـاب آموزشـي و دانشـگاهي مناسـب بـراي تـدريس         

باشـد،   البالغـه  نهجوجود كتابي كه شامل تمامي اهداف مورد انتظار كتاب . است البالغه نهج
 .تواند در امر آموزش اين كتاب بسيار مؤثر واقع گردد مي
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