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 دهيچك
 سـاير  بـا  ادغـام  در كـه  روشـي  اسـت؛  آموزشـي  هـاي  روش ترينقديمي از »سخنراني« يا خطابه
 خطـب  در كـه  اي مسـئله  شـود؛  تبـديل  آمـوزش  در فعـال  روش به تواندمي آموزشي، هاي روش

 تركيـب  در را خـويش  نظـر  مـورد  مطالـب  ايشـان  چراكـه  اسـت؛  اثبـات  قابل اميرالمؤمنين
ــوع هــاي روش ــه آموزشــي متن ــر فرمــود؛مــي ارائ ــا ب ــ شــكل پرســش دو اســاس ني ــگيم   : ردي

 از هركـدام . 2 كـرد؟  اسـتفاده  آموزشـي  هـاي  شـيوه  چه از خويش خطب در اميرالمؤمنين. 1
  بود؟ آموزشي راهبرد چه به ناظر حضرت استفاده مورد هاي شيوه
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كه قادر بـه   ينيمستمع ياستفاده فرمود تا مطالب برا عمومي آموزش جهت خطابه فن از صورت
 يمتعـدد و متنـوع   ياهـ  شـيوه  راستا يننبودند قابل فهم ارائه شود؛ در ا يچيدهدرك احتجاجات پ
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 مـنظم  ،ه كار گرفت كه به فعال شدن ذهن مستمعب يادگيري تسريع و يلجلسه، تسه يكردن فضا

  .  شديمنجر م يتفكر و يكردن قوا استداللي نيز و او انديشه كردن
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  مقدمه. ١

مسئله که آمـوزش مـردم  نیو با اعتقاد بر ا یبا قرار گرفتن در رأس حکومت اسالم نیرالمؤمنیام
 دسـت فرصـت از ،)٣٧٩، ص٢، جق١۴١٧ ،یبر حاکم اسالم است (بـالذر شانیااز حقوق  یکی

 ،یعلـو( افتنـدی یمنبـرش حضـور مـ یصـورت انبـوه پـا  جست که به بهره یمردم آموزش در داده
شـوق اسـتماع را در  ان،یـکـه بـا حسـن ب فرمود یم رادیا ییها خطبه رو، نی)؛ از ا١٢۵، صق١۴٢٨
 چیه« رایز)؛ ١۴١، ص١، جق١۴٠٧ ،ینیکل( دیگرد یممردم  یشگفت هیما و کرد یم جییته انمخاطب
عقـول عامـه از  رایـز رسد، یبه درجه خطبه نم یاقناع قیدر افاده تصد 1از صناعات خمس یصنعت

 یبـا مردمـ امـام ان،یم  نیا در). ۵٣۶، ص١٣۶۶ ،ی(طوس» قاصر است یبرهان اساتیادراک ق
 ایـو  شـناختند ینمـحضرتش را  ای نیشیپ یبه سبب اقدامات خلفا شانیاز ا یاریبود که بس رو روبه

 یبرادر و وصـ عنوان بهخود  یگاه پس از معرف یکه حت ییسپرده بودند تا جا یفضائل او را به فراموش
کـه حاضـر بـه قبـول سـخنان آن حضـرت  شد یممواجه  انمستمع یواکنش تند برخ با ،امبریپ

هـزار  بـر  بـالغکه  بود یا هانداز  بهامام در جامعه آن روز  غربت)؛ ٢۶٣، صق١۴١۵ ،یطبرنبودند (
مـن بنـده خـدا و  ؛الکاذب إال یبعد قولهای ال رسوله أخو و عبدالله أنا«خود فرمود  یهاخطبهبار در 
، ق١۴١٠ ،یکـوف( »دروغ  بـهمگر  ستین یمنزلت نیچنرا  کس چیه من از پس هستم، رسولشبرادر 

؛ ١٢٢، صق١۴٢۴ عقـده،ابناست ( شده  گزارش زین یگریددر منابع  یمعرف نیا رینظ). ٣٢٨ص 
 دیـتأک تیـب اهلو  شیخـو دانش بر موارد، از یاریبس در که) ٢٢۴و  ٣١۴، صق١۴٠۴،یمنقر
 ،) تا مسـتمع٢٢٩ص ،١، جق١۴١٣، الف دیمف ؛٣۶۴−٣٠۶، ص١، جق١۴٠۴ صفار،( فرمود یم

اخـالق،  ره،یسـ واقـع، در شـود؛ صیحـر زیـضمن اعتماد نمودن بر علم آن حضرت بر اخـذ آن ن
هسـتند  اقتـدا و آمـوزش یبـرا یعـال ییهـانمونـهبه تمام معنـا  نیرالمؤمنیامکلمات و سخنان 

  ). ٢۴٨، صق١۴٣٨ ،ی(الغراب
 اسـت؛در خطبـه  رگـذاریتأث مسـائل از مستمع به مطالب انتقال یگونگچ که امر نیا به توجه با
 :است یبه دو پرسش اساس ییمقام پاسخگو در یلیتحل−یفیتوص روش به حاضر نوشتار
 کـار بـه را ییها وهیش چه شیخو یها خطبه در مستمعان، آموزش منظور  به نیرالمؤمنیام. ١

   گرفت؟
   است؟ یآموزش راهبرد چه یدارا حضرت استفاده مورد یها وهیش از کیهر. ٢

 متعدد افراد توسط و حضرت آن زمان در امام هایخطبه ثبت که است ضروری مطلب این ذکر
 تعصـب علت به بغداد به سلجوقی بیک طغرل ورود هنگام آثار این متأسفانه اما گرفت؛ می صورت

                                                           
  ).١۶٨، ص٢، ج١٣٨٢ مظفر،( شعر و خطابه مغالطه، جدل، برهان،: از عبارتند خمس صناعات. ١
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 بـا ؛)٧ص ،١٣٧٩ عطـاردی،( رفـت بـین از شـیعه های کتابخانـه از تعدادی کشیدن آتش به با وی
 موارد توان می آن معاصر ای البالغه نهج بر متقدم منابع ویژه به تاریخی، برجسته منابع در این، وجود
 هـایخطبـه از بـردن بهـره ضـمن حاضـر پژوهش رو، نیا از کرد، مطالعه را هاخطبه این از فراوانی
  .است داده قرار حدیث و تاریخ مصادر بر را کار اساس ،البالغه نهج

 آنچـه امـا شـده؛ نگاشـته متعـددی کتـب اسالم در تربیت و تعلیم و آموزش تاریخ با رابطه در
 فاقـد ،است سنتاهل مؤلفان کار حاصل آنچه ویژه به ها، کتاب این بیشتر اینکه است توجه شایسته
 آموزشـی هـای روش با رابطه در نیز بحثی جهینت در و هستند آموزش فرایند در ائمه نقش به توجه
 فـن رهگـذر از امیرالمـؤمنین آموزشـی راهبـرد مسـئله پیرامون بین،  این در ندارند؛ بزرگواران آن

 خطبـه بـه اجمـال  بـه کـه اسـت دست در آثاری یکسو از واقع، در نیامد؛ دست به تحقیقی خطابه
 التربیـة مانند است، پرداخته تدریس زمینه در شیعه امامان توجه مورد های روش از یکی عنوان به

سیدشـهاب از البیـتأهل عند التربویة المنهج الغرابی؛ عبدمحسن نادر مهنا از البیتاهل ائمه عند
 زاده؛حسـینی سـیدعلی و داوودی محمـد از بیـت اهل و پیامبر تربیتی سیره العذاری؛ الدین
 خضری؛ احمدرضا از اثری شیعه فرهنگی و علمی آثار و ها خاندان ها، دولت تشیع تاریخ دوم جلد
 تـوجهی داشت، اهتمام بدان مستمعان آموزش برای خود هایخطبه در امام که هایی شیوه به اما

 سبک بررسی اند پرداخته امام های خطبه محتوای تحلیل به که آثاری در دیگر، سوی از است؛ نشده
 شقشـقیه خطبه همچون ها، خطبه از بسیاری و گرفته قرار توجه مورد ادبی تحلیل رویکرد با هاهخطب

 و محمـودی( جهـاد خطبـه و) ١٣٩۶ پور، امیـدی و رسـولی( متقـین ،خطبه)١٣٩١ عرب، عباس(
 در که امام آموزشی های شیوه به توجهی و اند شده واقع تحقیق مورد رویکرد این با) ١٣٩۵ دیگران،
 .است نشده داشته، اهتمام آنها به خود خطب
  

  بحث. ٢

  مفاهیم .١−٢

 بـه رسـیدن بـرای آموزگـار کـه است آموزشی فنون و ها شیوه قواعد، کارگیری به راه: آموزش روش) الف
 روش مناسـب انتخـاب). ٣١٣ص ،١٣٩۵ زاده، حسـینی( گیـرد می بهـره آنهـا از خود آموزشی اهداف
 شود؛ می یادگیری در) ٧٣ص ،١٣٩٠ همان،( تسهیل و) ١۶ص ،١٣٩٠ حبیبی،( تسریع باعث آموزش

  : دارند بیشتری کاربرد آن نوع دو که کرد بندی طبقه مختلف متغیرهای مبنای بر توان می را ها روش این
 در و روخـوانی سـخنرانی، چـون هایی روش است؛ فعال معلم آن در که روشی: محورمعلم. ١
  باشند؛ می آموزشی های روش از دسته این جزء ،طرفه  کی حالت به مطالب انتقال کل
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 راهنمـایی اینکـه یـا شـود می داده بیشتری نقش متربیان به آن در که هایی روش: محورمتربی. ٢
 و پاسـخ و پرسـش مسئله، حل به توان می ها روش نوع این از. برسند گیری نتیجه به خود تا شوند می

  ).٢٠٣ص ،١٣٩١ آذر، فتحی( کرد اشاره مباحثه
 مجموعـه بـه یـادگیری و یـاددهی راهبردهـای: انتخاب معیار و یادگیری و یاددهی راهبردهای) ب
 شـده مشخص آن در مـؤثر، یـادگیری تحقـق بـرای شـاگرد و معلم نقش که شود می گفته هایی فعالیت
 شـیوه بـه یـادگیری کـه اسـت ایـن راهبردهـا ایـن انتخاب در معیار). ١٠۴ص ،١٣٨٠ ملکی،( است

 ،١٣٨۶ شـفیعی،( باشـد داشـته مشـارکت خـود آمـوزش روند در متربی و شود ارائه »محور−متربی«
 را یریادگیـ در اسـتدالل یهـا مهارت و یانتقاد تفکر ییدایپد نهیزم محور یمترب یراهبردها). ١٢ص
 و خـود شـاگردان و یـاران آمـوزش به بیت اهل واقع، در ؛)١۵۵ص ،١٣٨۵ آقازاده،( کند یم جادیا

. داشـتند اهتمـام اسالمی مفاهیم و احکام اخالق، اصول، تحقق منظور به درست راه به ایشان هدایت
 سـاختن منظـور به پیامبر سنت و خدا کتاب براساس آنها تربیت و مسلمانان آموزش ایشان هدف

 سـمت بـه انسـانی جامعـه دعـوت و هدایت پرچم حمل به قادر که بود اسالمی ممتاز های شخصیت
  ).١٠ص ق،١۴٣٨ الغرابی،( بود شده تحریف و تخریب عوامل به مبتال که شوند راستینی اسالم
 ،)٧ص تا، بی ابوزهره،( خاص قوانین و اصول بر مشتمل است فنی خطابه): سخنرانی( خطابه) ج

 راغـب خواهد می خود آنچه به یا کند قانع کالم با را مخاطب شود می قادر آن توسط خطیب، که فنی«
 را ای پیچیـده احتجاجـات توانند نمی که مستمعانی برای مطلب و) ۵٢٩ص ،١٣۶۶ طوسی،( »سازد

 پـیش). ٢٧ص ،١٣٧١ ارسـطو،( شود ارائه فهم  قابل کنند، دنبال را طوالنی استداللی رشته یا دریابند،
 از عـرب نـزد و داشـت اختصاص ای قبیله و جاهلی های ارزش تفاخر به همه از بیش خطبه اسالم، از

 بیـان علـم نخسـت مرتبه در را آن که ای گونه به) ١٨١ص تا، بی ابوزهره،( بود برخوردار ای ویژه جایگاه
 تـرین مهم از شـفاهی، فرهنـگ چیرگـی و عمـومی سـوادی بی دلیـل بـه و) ١٨۴ص همو،( اند شمرده
 بـا فن این ؛)٧٣ص ،٢ج ،١٩٨١ فروخ،( رفت می شمار به جمعی سطح در ارتباط برقراری های روش
  ).٧۵٢ص ،١ج ،١٩٩۶ تهناوی،( شد متحول مایهدرون و ساختار در اسالم، ظهور

 ،١٣٩١ آذر، فتحـی( اسـت آمـوزش هـای روش ترین قـدیمی از »سـخنرانی« بـا مترادف خطابه
 و اچسـون( شـود می محسوب تدریس مستقیم های سبک بندی دسته در شیوه نخستین و) ٢٠٧ص
 شـاگرد و معلـم میـان ذهنـی رابطـه و یادگیری انتقال نوع یک روش، این در). ۴٢ص ،١٣٧۴ گال،
 بـه کامـل توضـیحی و مناسـب ای مقدمـه بـا مطلب و) ٣٧ص ،١٣٧۵ زاده، رحال( شود می ایجاد
 محافـل در خـاص کـاربرد دلیـل بـه خطابـه). ٣٧ص ،١٣٧۶ فائضـی،( شـود می عرضـه متربیان

 مکـانی و زمـانی مختلـف شـرایط در انعطاف داشتن و احساسات برانگیختن در توفیق پرجمعیت،
 رود می شمار به آموزش در مناسب روشی) ٢۵٢ص ق،١۴٣٨ الغرابی، ؛١٢١ص ،١٣٩۵ صفوی،(
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 امـا ؛)١٣ص ،١٣٧۴ یغمـا، ؛٣٠۶ص ،١٣٧٢ شـعبانی،( است مؤثرتر دیگر های روش به نسبت و
 ارائـه در معلمـان برخـی ناتوانی درس، جلسه بودن کننده خسته متربی، فعالیت عدم محوری،معلم

 گرفتن فاصله نیز و) ٣٩٧ص ،١٣٧١ دیگران، و سیلور ؛١۵٠ص ،١٣٩۵ خنیفر،( مطلوب سخنرانی
 نقـاط از) (Sutherland, 1976: 30 انجامـد می او ذهـن خالقیـت بـه که مباحثه روش از متربی
 و فعـال روشـی بـه خطیـب، تبحـر بر تکیه با تواند می خطابه این، وجود  با است؛ روش این ضعف
 هـای روش دیگـر بـا را روش ایـن توانـد می خطیـب کـه معنـا این به شود؛ تبدیل آموزش در بارور

 و خـارج طرفـه  یـک حالـت از را تـدریس کرده، ترکیب مباحثه و پاسخ و پرسش جمله از تدریس،
 رساند یاری مطالب تر سریع و دقیق فهم در را متربی ترتیب،  این  به و نماید ارائه سویه دو صورت  به
 باعـث آموزشی های روش دیگر با سخنرانی روش ادغام اینکه ضمن). ٢٢۵ص ،١٣٩١ آذر، فتحی(

 نظـری همـان این ؛)٢۴١ص همان،( شود می مستمع خستگی میزان کاهش و توجه  جلب پویایی،
 کـه بـود این بر حضرت آن تالش واقع در. است اثبات قابل امیرالمؤمنین های خطبه در که است
 وارد خطابـه فن بر امروزی آموزش متخصصان که ضعفی. نماید شریک آموزش روند در را شنونده
 متنـوع های روش ترکیب در را خود مطالب ایشان زیرا شود؛ نمی دیده امام های خطبه در اند کرده

 . فرمود می ارائه آموزشی
  

  امیرالمؤمنین های خطبه در آموزشی های شیوه کاربرد نمود. ٢−٢

 پاسخ و پرسش. ١−٢−٢
کید  تفکـر، بـه متربـی ترغیـب هدف با که است آموزشی راهبردهای ترین مهم از پرسش طرح بر تأ

 نفـس  بـه اعتمـاد ایجاد و استدالل قدرت تقویت ،)٢٢ص ،١٣٨۵ آقازاده،( کاوشگری کنجکاوی،
 نـوعی  بـه و شـوند تشـویق کردن سؤال به متربیان وقتی). ٣١٠ص ،١٣٨٩ شعبانی،( شود می انجام

 شـد خواهـد بیشـتر مراتـب  بـه آموزشـی مـواد از آنهـا درک بگیرنـد یـاد را پرسش طرح چگونگی
 قبلی، ناقص معلومات تکمیل متربی، ابهام رفع شیوه، این مزایای از). ٢۵۵ص ،١٣٩١ آذر، فتحی(

 فراینـد طـی اینکه ضمن است؛ بیشتر اطالعات کسب جهت او تشویق و اشتباه های آموزه تصحیح
 دامنـه بـر و کنـد می اسـتفاده نیز شود، می داده دیگران سؤاالت به که هایی پاسخ از پاسخ، و پرسش

 بـرای معصـومان سـیره در شـیوه ایـن از). ٢٧١ص ،١٣۶٩ صـفوی،( افزایـد می خود اطالعات
  ).٣۴٣ص ،١٣٩۵ زاده، حسینی و داوودی( شدمی استفاده بسیار دینی، معارف و احکام آموزش
 مباحثـه جنبـه روش، ایـن کـه است آن دهد می قرار خطی های روش زمره در را سخنرانی آنچه

 ایـن بر اعتقاد با که است امام از موجود های خطبه برخالف این و) ١١٩ص ،١٣٩۵ صفوی،( ندارد



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١٢

 

گاه کند، پرسش کس هر« که مسئله  پرسـش کـس هـر« و) ۵٧۵ص ق،١۴١٠ آمـدی،( »شود می آ
 از یکي و فرمود می ترغیب سؤال طرح به را خود متربیان) ۵٧٧ص همان،( »گردد می  مند بهره کند،
). ١ بند: ٣٢ خطبه( دانست می ها نادانسته درباره پرسش عدم را اسالم امت ارتجاعی سیر های نشانه
  :کرد تفکیک مورد چند به توان می را زمینه این در امام روش
 یـادگیری امـر در را متربیان تواند می پرسش طرح برای ترغیب: پرسش طرح به یمترب بیترغ. ١
 طـرح بـرای را متربیـان سـخنران اگـر سـخنرانی، روش در). ٢۴١ص ،١٣٩١ آذر، فتحی( کند فعال
 اثربخشـی و کارایی که گیرد می شکل مباحثه−سخنرانی قدم به قدم روش کند، تشویق سؤال و مسئله
 تبـدیل سـویه دو روشـی بـه خطـی حالـت از را آن و کنـد می پـیش از بیشتر مراتب  به را روش این
 و بــود شــاگرد عهــده بــه اصــلی فعالیــت شــیوه، ایــن در). ٢٢٧ص ،١٣٩١ آذر، فتحــی( نمایــد می
 دریافـت حضـرت آن از را الزم پاسخ امام محضر در مناسب و الزم های پرسش طرح با بایست می
 همـین در). ٣٣۵ص ،١٣٩۵ زاده، حسینی و داودی( است محورمتربی آموزش، نوع این که کرد می

 مـن از ؛تفقـدونی أن قبل سلونی«: فرمود که است استناد قابل امیرالمؤمنین مشهور جمله رابطه
 گونـاگون، هـای روش بـه که ای جمله ؛)١ بند: ٩٣ خطبه( »دهید دست از مرا آنکه از پیش بپرسید،
 خدا به پس بپرسید؛ من از«: است شده گزارش متفاوت موضوعات با هاییخطبه در و متنوع ادبیات
گـاه آن از را شـما آنکـه مگـر چیـزی از پرسید نمی سوگند  ق،١۴٠٨ حبـری، کـوفی( ... کنم مـی آ
 ؛»... مـرا نیابیـد آنکـه از پـیش پیچیـده مطالب و مشکل مسائل از من از نمایید سؤال« ؛)١۵٧ص

 مـن سـینه در کـه چرا بپرسید؛ من از« ؛)٢٩٨ص ق،١۴٠۴ صفار، ؛١٩٣ص ،٢ج تا، بی یعقوبی،(
 میـراث« ؛)٣۴١ص ،١٣٧۶ صـدوق، ؛٢٣۵ص ق،١۴١٣ ب، مفیـد...» ( است نهفته علوم جمیع
 ؛)٣٧٠ص ،١ج ق،١۴٠٩ حیــون،ابـن( »بپرســید مـن از پــس اسـت، حاضــر مـن نــزد انبیـا علـم

 نقلی طبق). ١۵۴ص ق،١۴٢۶ مسعودی،( »بپرسید من از جواب دریافت برای را خود های سؤال«
 ،١٣٧۶ صـدوق،( چهـار نقلـی بـه و) ٢٣٧−٢٣۵ص ق،١۴١٣ ب، مفید( پنج خطبه یک در امام
کیـد جمله این بر) ١١٣٣ص ،٣ج ق،١۴٠٩ راوندی،( مرتبه سه دیگر نقلی به و) ٣۴٣−٣۴٢ص  تأ

 را خـود های پرسـش و برخاست مستمعان از یکي بار هر در و »تفقـدونی أن قبل سلونی« که فرمود
 ق،١۴١٣ ب، مفیـد( داشت پی در را متربیان رضایت که هایی پاسخ فرمود؛ پاسخ امام و کرد مطرح
 فضـای کـردن دوسویه بر امام تالش از نشان امر این ؛)٣۴٣ص ،١٣٧۶ صدوق، ؛٢٣٧−٢٣۵ص

 متفـاوت ادبیـات بـا را امـام کـالم این نیز دیگری منابع. دارد حضرت آن خطابه جلسات در بحث
 ق،١۴٠۴ حلبـی، ؛٢۶۴ص ق،١۴٠٧ بطریـق،ابـن ؛۴٢٠ص ق،١۴١٣ ج، مفیـد( اند نموده ضبط
 ایشـان جسـارت سبب متربیان، جانب از پرسش بر مبنی امام تشویق که اینجاست نکته). ٣۵٩ص
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 که ای گونه به ؛)٣۴٢ص ،١٣٧۶ صدوق، ؛۵۴٠ص ق،١۴٠٨ حبری، کوفی( شد می سؤال طرح در
 و پرداختنـد متعـدد های پرسش ذکر به ترتیب، به مستمع چهار امام، سخن این از  پس ثقفی نقل به

 ).١٢−٨ص ،١ج ق،١۴١٠ ثقفی،( فرمود پاسخ صبوری کمال در امام
 روش بیتاهل استفاده مورد آموزشی های روش از یکی :پاسخ و پرسش یفضا بودن ایمه. ٢
 دالیـل، و هـا حجت شـدن روشـن آرا، تصحیح منظور به که است مباحثه قالب در پاسخ و پرسش
 اسـتفاده حقیقـت بـه رسـیدن نهـایی هدف با و اندیشه و گفتار از فساد رفع شبهه، دفع حق، اثبات
 طرفـه یک حالـت امـام هـایخطبـه مصـادر، نقـل براساس). ٢۵٧ص ق،١۴٣٨ الغرابی،( شد می

 را آن توانسـت می بود، خطبه میان در هرچند شد؛ می ایجاد پرسشی مستمع ذهن در هرگاه نداشت،
 پرسـش رابطـه ایـن در کـه) ٣١٨ص ،١٣٩۵ زاده، حسـینی و داودی( کنـد دریافت جواب و مطرح
 حتی امام واقع، در ؛)١١۵ص ق،١۴١٨ جوزی،ابن سبط( است ذکر  قابل »منبریه مسئله« به موسوم

 بیـنش اعتالی حضرت، آن هدف دهد می نشان امر این که داد می پرسش به را اولویت نیز خطبه در
 پـس خواند، اي  خطبه امیرالمؤمنین بصره، به ورود از پس چندی«: است بوده مردم عموم آموزش و

 او بـه را سـنت اهـل و بدعت اهل تفرقه، اهل جماعت، اهل تا خواست ایشان از و برخاست مردی
 فرمـود پاسخ نیز دیگری متربیان های پاسخ به امام متربی، این سؤاالت به پاسخ از پس ؛»بشناساند

 ایشـان از مـردی بـود، خطبـه ایـراد مشغول امام که  حالی در« ؛)١۶٨ص ،١ج ق،١۴٠٣ طبرسی،(
  ). ٢٢٠ص ،١ج تا، بی عاصمی،( : ...»داد پاسخ امام پس. کند توصیف وی برای را دنیا تا خواست

ن« آیۀ مورد در کوفه منبر بر امام از« مِ ؤْ مُ نَ الـْ لَ  نيَ مِ وا اهللاَ عَ دُ وا ما عاهَ قُ دَ جالٌ صَ  »...  شد پرسیده »يْهِ رِ
 بـه مقـربین از اگر فرمود یونس حضرت مورد در ای خطبه در امام« ؛)٢٩٩ص ق،١۴٢۴ مردویه،ابن(

...  پرسـید] سـؤال[ امام از و برخاست شخصی پس ماند، می رستاخیز روز تا نهنگ شکم در نبود خدا
 و برخاسـت] خطبـه میـان در[ مردی« ؛)٢۶۵ص ق،١۴١٠ کوفی،( »... داد جواب بدو حضرت پس
 گـردد، بیشتر حضرتش به ما معرفت و محبت تا کن توصیف ما برای را پروردگارمان گفت حضرت به

 خطبـه حـال در کوفـه منبـر بـر امیرالمـؤمنین« ؛)١۶٣ص ،١ج ،١٣٨٠ عیاشی،( »... داد جواب پس
 پاسـخ پـس دیـدی؟ را پروردگـارت آیـا: پرسید حضرت از و برخاست...  نام به مردی که بود خواندن

 ما برای امیرالمؤمنین بودیم آمده گرد همه که  حالی در« ؛)١٣٨ص ،١ج ق،١۴٠٧ کلینی،( »...داد
 پـس پرسـید، نفـاق و کفـر و ایمـان و اسـالم هـای ویژگی مورد در امام از الکواء ابن خواند، می خطبه

ــواب حضــرت ــی،( »... داد ج ــان در[ شخصــی... « ؛)۴٩ص ،٢ج ق،١۴٠٧ کلین ــه می ــه] خطب  ب
گاه را ما باطل رهبران و کفر ائمه مورد در گفت امیرالمؤمنین  و سنت و حق ائمه مورد در پس ساختی، آ

گاه را ما نیز خود از پس راستی  ای خطبـه در ؛)٢١٧ص ق،١۴١٠ رازی، خـزاز(»... گفـت پـس کن، آ
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 آن از سـؤال ١٩ متربـی یـک کـه ای گونـه به شد؛ پرسیده سؤال متنوع های زمینه در امام از مکرر طور به
 فضـائل کتـاب صـاحب ؛)١٨٠−١٧٨ص ،١ج ق،١۴١٠ ثقفی،( کرد دریافت پاسخ و پرسید حضرت

 مواجـه دیگـری متربی سوی از پرسش ٢۴ با منبر فراز بر امام که کرده گزارش را ای خطبه امیرالمؤمنین
 کـوفی، عقـده ابن( شـد حضـرت آن بـا مباحثـه وارد متربـی یـک نیـز او از پس و فرمود پاسخ که شد

 بـر حاکم مباحثه فضای توان می خوبی  به امام از شده  ثبت هایخطبه در واقع در ؛)١١٩ص ق،١۴٢۴
 صــدوق، ؛۴٢٠ص ق،١۴١٣ ج، مفیــد ؛٢١٨−٢١٧ص ق،١۴١٠ رازی، خــزاز( نمــود درک را جلســه
 یکســو از متربیــان شــیوه ایــن جریــان در). ١٨٨−١٨۴ص ق،١۴١٠ ثقفــی، ؛٣۴٣−٣۴٢ص ،١٣٧۶
 اقـدام خـود فکـری قـدرت پـرورش به بحث در شرکت با دیگر سوی از و آموزند می را علمی مطالب

 ).  ١٢٣ص ،١٣۶۵ شریعتمداری،( نمایند می
 سـخنرانی طریـق از آمـوزش به تواند می که هایی روش از یکی: یدرپ یپ یها پرسش طرح. ٣
 حـس حضـار، توجـه جلـب با که است خطیب توسط مکرر های سؤال طرح از استفاده شود منجر

 یها پرسـش از هـدف درواقع،). ٢۵ص ،١٣۶٠ مظلومی،( کند می بیدار کامالً  را ها آن کنجکاوی
 بـا کـه اسـت مـوردنظر پاسـخ به دنیرس یبرا او ییراهنما و ذهن کیتحر ب،یخط توسط یدرپ یپ

 ،١٣۶٩ صـفوی،( برسد یریادگی باالتر سطوح به و کند یبررس را مسئله شتریب تفکر و حواس تمرکز
 بود؛ آموزش فرایند و حضرت آن هایخطبه در امام استفاده مورد های روش از شیوه، این). ٢٧٢ص
 بررسـی را مسـئله بیشتری تعمق با تا کرد می تحریک را متربی ذهن هایی پرسش با گاه که ای گونه به

 چـرا روید؟ می کجا به گمراهان چون شوید؟ می منحرف حق از چرا روید؟ می کجا مردم،: «نماید
 عجـز بیـان در ؛)٣ بنـد: ٨٧ خطبـه( »شماسـت میـان شـما پیامبر عترت که  حالی در سرگردانید؟

گاه منظور  به و مرگ فرشته درک از انسان،  شـیوه همـین از خـدا شـناخت در عجز از انسان نمودن آ
گـاه او آمـدن از درآمـد، ای خانـه بـه مـرگ فرشـته که هنگامی آیا: «فرمود استفاده  آیـا شـوی؟ می آ
 از آیـا میراند؟ می مادر شکم در چگونه را بچه بینی؟ می را او کند می روح قبض را کسی که  هنگامی

 در کـودک همـراه یا آید؟ می او سوی  به خدا اذن به روح یا شود؟ می وارد مادر های اندام از یکی راه
 خدای تواند می چگونه کند؛ وصف نتواند را خود چون آفریده، که کس  آن برد؟ می سر به مادر شکم

  ). ١١٢ خطبه( »نماید؟ وصف را خویش
 کــه شــود می چــه را شــما: «فرمــود می اســتفاده شــیوه همــین از نیــز دنیادوســتی از پرهیــز در

 اهـل اگـر نیسـت پنـدی و آمـوزی عبرت درگذشـته پـدران و پیشـینیان آثـار در آیـا...  دنیادوستید؟
 بینیـد نمی آیا مانند؟ نمی جاودان شما زندگان و گردند نمی باز شما مردگان بینید نمی آیا اید؟ اندیشه
 ق،١۴١٩ شـافعی،( »؟برنـد می سـر بـه مختلف حاالت در را خود شامگاه و صبحگاه دنیا مردمان
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 ،۴ج ق،١۴١١ أعـثم،ابـن: (اسـت شـده استفاده فراوانی های خطبه در شیوه این از ؛)١٨٨ص ،١ج
  ). ٢٠٠ص ق،١۴٠٢ اسکافی، ؛٢ بند: ١٢٩ خطبه ؛٢۶٠ص ،۴ج ؛٢۵٧ص

 امـام درایت پیرامون: پاسخ و پرسش شیوه استخدام در امام تدبیر و توانایی از هایی بارقه تبیین. ۴
  :است اهمیت حائز نکته چند پاسخ و پرسش شیوه از استفاده در

 »گفـتن جـواب لحظـه همـان در« و »تأمل بی« منبر فراز بر امام پاسخ :مباحث بر تسلط )الف
 علـم از نشان اینکه ضمن دهی،پاسخ این که) ١٣٠ص ،١ج ق،١۴٢٣ القرشی،( گرفت می صورت
 سـریع پاسخ آن براساس که شده دانسته محور−متربی های روش های شاخصه از دارد، امام سرشار
  ؛)٢٠٣ص ،١٣٩٣ اسکایرو،( است تأثیرگذار متربی رشد و یادگیری بر متربی به مربی
 و کـرد می را متربـی فهـم ظرفیـت مراعـات پاسـخ، ارائـه در امـام: یمترب استعداد به توجه) ب
 هـایخطبـه از یکـی در وقتـی نمونه، برای باشد؛ او ذهنی توان از خارج که فرمود نمی ارائه پاسخی
 ژرف دریـای«: فرمـود ،»القـدر عـن أخبرنـا« پرسید می َقَدر از که شد واقع مردی سؤال مورد خود
 تاریـک ای خانـه: «فرمـود کـرد، درخواست ایشان از دوباره متربی چون ؛»نشو نزدیک بدان است،
 آن مـورد در خداسـت؛ راز« فرمـود سـوم مرتبه در متربی اصرار برابر در و »نشو آن وارد پس است،

 محـض جبـر نـه ،یالهـ قـدر«: فرمود نشد مجاب یمترب چون چهارم مرتبه در و »نکن کنجکاوی
 در). ١١٣ص ق،١۴١٩ شـافعی،( »اسـت تیوضـع دو از یا ختهیآم بلکه محض، اریاخت نه و است
 از کـه شـد مواجـه متربـی یـک مکـرر های پرسـش بـا خود خطبه ضمن در امام نیز دیگر ای نمونه

 بـه پاسـخ در سـرانجام اما فرمود؛ پاسخ زمینه این در سؤال چند به حضرت آن. پرسید می »کیمیا«
 آنچـه و نـدارد، پاسـخی ایـن از بـیش«: فرمـود ؛»بیاموز ما به بیشتر« داشت اظهار که او خواست
 آشـوب، شـهرابـن( »گرفتنـد بـازی بـه بـدان را مردم اند، افزوده آن بر این از بیش نخست حکمای
  ؛)۵٢ص ،٢ج ،١٣٧٩
 در. شـد می اصـالح متربیـان اشـتباهات پاسخ، و پرسش جریان در گاه: اشتباهات اصالح) ج
 آن کـالم متربـی فرمود، تعبیر االمرین بین امر به را قدر امام وقتی که است آمده مذکور روایت ادامه

 ؛بـود کرده تعبیر استطاعت به را قدر که دانست مجلس در حاضران از یکی نظر با مغایر را حضرت
 تـو: گفـت دیـد را وی چـون امـام آوردند، پیش را او پس. بیاورید من نزد را او: گفت علی پس«

 که باشی حذر بر باید که  صورتی در خدا؟ یاری بدون یا ای آورده دست به خدا یاری با را استطاعت
 چیسـت؟ درسـت نظر پرسید امام از شخص آن پس! شوی می مرتد بپذیری را جواب دو از یک هر

 را افعال بر توانایی بخواهد اگر که گیرم مي خدایی از را خویش کارهای انجام بر توانایی بگو: فرمود
 یک قرآن، آیات به استناد با امام دیگر، ای نمونه در). ١١٣ص ق،١۴١٩ شافعی،( کند می عطا من به
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گاه بود، شده اشتباه دچار »روح« مصادیق با رابطه در که را متربی  مـورد در امـام از مردی: «فرمود آ
 روح و اسـت مالئکـه از جبرئیل داد پاسخ امام و نیست؟ جبرئیل همان روح آیا گفت و پرسید روح
 مسـئله: گفـت پـس آمـد؛ گران او بر امام توضیح و بود تردید در همچنان مرد. است جبرئیل از غیر

 امـام اسـت، جبرئیـل جـز چیـزی روح کنـد نمی گمان مردم از کس هیچ چه نمودی، بیان را بزرگی
: گویـد می پیامبرش به خدا. گویی می سخن گمراهان طرف از که هستی گمراه مردی تو: داد جواب

هُ وَ تَعاىل  أَتى« بْحانَ لُوهُ سُ تَعْجِ رُ اهللاِ فَال تَسْ امّ   أَمْ ونَ عَ كُ ـرِ لُ « ؛»يُشْ نَزِّ ـىل يُ هِ عَ ـرِ ـنْ أَمْ وحِ مِ الرُّ ةَ بـِ َالئِكَ ـنْ   املـْ مَ
بادِهِ  يَشاءُ  نْ عِ ةُ لَ «: گفت و است، مالئکه از غیر روح پس »مِ ـ يْلَ رِ خَ ـدْ ٌ الْقَ رٍ  ريْ ـهْ ـنْ أَلْـفِ شَ لُ « ؛»مِ زَّ نـَ تَ

وحُ ف ةُ وَ الرُّ الئِكَ ِمْ  يهاالْـمَ هبِّ نِ رَ مَ « گفت و »بِإِذْ وْ ومُ  يَ قُ فا يَ ةُ صَ الئِكَ وحُ وَ الْـمَ  ،١ج ق،١۴١٠ ثقفی،( »الرُّ
  ؛)١٨۵−١٨۴ص
. بـود کننده سـؤال فـرد بـا امـام صـمیمت و احترام با توأم برخورد مهم نکته: اخالق به توجه) د

بنــی أخـا یـا« ؛)٢٠۶ص ،١ج قنـدوزی، ؛٣ بنـد: ١٢٨ خطبــه( »کلـب أخـا یـا« همچـون عبـاراتی
ــد ــه(»أس ــد: ١۶٢ خطب ــا« ؛)١ بن ــا ی ــر أخ ــی،( »بک ــه پاســخ در) ١۶٩ص ،١ج ق،١۴٠٣ طبرس  ب
  . آموخت می اخالق خود متربی به نخست گام در امام که است آن گویای کنندگان سؤال
 نیـز را پرسـش آداب متربـی بـه خـود، مباحـث میـان در امـام :سـؤال طـرح آداب آموزش )ه
: فرمـود بـود، پرداختـه درپـی پی های سـؤال طـرح به که مستمعی برابر در نمونه، برای آموخت؛ می

 ،١ج ،١٣۶٢ صـدوق، ؛١٠۴ص ،١ج ق،١۴١٠ ثقفـی،( »ورزی غرض برای نه بپرس فهمیدن برای«
 بنگـرد، خود سؤال در نیک باید آن از پیش برآید، پرسش مقام در پرسشگری چون« یا و ؛)٢٠٩ص
 ق،١۴١٠ ثقفی،( »دهد پاسخ استواری و تأمل با باید پاسخگو شود، پرسیده سؤالی کسی از چون و
 ق،١۴١٣ ج، مفیـد( »برسـاند سـود تـو بـه آخـرت و دنیـا در کـه بپرس ای مسئله از« ؛)٨ص ،١ج
 ؛)١۶٩ص ،١ج تـا، بی عاصـمی،( »کـن تعقل پرسی می آنچه پیرامون! کننده سؤال ای« ؛)۴٢٠ص

 گیـرش دامن شـد، خسـته چـون و نکنـی زیاد او از را خود پرسش که است این دانشمند حقوق از«
 ). ٣٧ص ،١ج ق،١۴٠٧ کلینی،( »نباشی
  

    گرایی عقل و تفکر پرورش. ٢−٢−٢
  کـه یکـردیرو. شـود یم دانسته یریادگی−سیتدر ندیفرا در دیجد یکردیرو عنوان به تفکر، پرورش

 و) ١١ص ،١٣٨٩ ،یشـعبان( »کاوشـگر ذهـن« ت،یـترب و میتعلـ یینها محصول آن اساس بر دیبا
 یکـردیرو عنوان بـه هیـرو نیا اگرچه ؛)۴٠ص ،١٣٨۵ آقازاده،( باشد »فکور« آموزاندانش پرورش

 تفکـر نـهیزم جادیا به عهیش امامان ن،یا از شیپ ها قرن اما شود، یم شناخته آموزش حوزه در دیجد
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 ،١٣۶٨ ،ییطباطبـا یمدرسـ( اند داشـته یفراوانـ عالقـه خـود انیعیشـ انیم در یاستدالل و یتعقل
 اسـالم تربیتی نظام های هدف ترینمهم از عقالنی قدرت و تفکر نیروی پرورش واقع، در ؛)٣٠ص
 و) ١۶۵ص ،١٣۶۵ شـریعتمداری،( دارد خـدا رسـول  سـیره و کـریم قـرآن در ریشه که است
 ،١٣٨٢ تهرانـی، دلشـاد( باشـند صـحیح تفکـر اهـل نظـام ایـن شدگانتربیت که است آن مقصد
 راه از جـز نیـز انسـان تربیت و است انسان تربیت الهی وحی نزول هدف ترین مهم زیرا ؛)٢٠٠ص
 جـوادی( نـدارد وجـود تکامـل برای راهی اندیشه و فکر قلمرو جز انسان برای و نیست میّسر تفکر
 ای گونـهبـه بایـد نیـز تربیتـی و آموزشی های شیوه تعقل، اصل پایۀ بر). ٩۵ص ،۴ج ،١٣٧۴ آملی،
 هسـتی حقیقت سمت به وی هدایت تا کند تنظیم درستی به را انسان فکری پویش و تالش که باشد
  ).  ٢٠٢ص ،١٣٩٢ باقری،( شود میسر
 تفکـر و تدبر تفقه، به حضرت آن یسو از زین نیرالمؤمنیام اِن یمترب شد، ذکر آنچه به هتوج با

کید ضمن امام). ٣۶ص ،١ج ق،١۴٠٧ ،ینیکل( شدند یم فراخوانده  خـرد از گیـری بهره لـزوم بر تأ
 ،٢ج تـا، بی یعقـوبی،( کنـد می بیـان جامعـه نقـص نخستین را تفکر صاحبان فقدان) ١٢٠ خطبه(

 اهـل و ؛)١ بنـد: ١٠٣ خطبـه ؛٢ بنـد: ١۵٣ خطبـه( داند می بصیرت مبنای را تفکر زیرا ؛)١٠۶ص
 فهـم منظور  به اندیشه ابزار تفکر، این ؛)٣ بند: ١٠٨ خطبه( شناسد می اسرار به یافتگان ره را بصیرت
 آن جدیـد علم که است چیزی همان و است خلقت در خدا های سنت و هستی علل زندگی، قوانین

  ). ١٢ص ،١٣٧٢ زاده، نقیب( است دانسته حقیقی آموزش را
 تربیـت در را حضـرت آن تالش خوبی  به امام های خطبه مختلف جهات و ابعاد در کنندهتأمل
 عقلی استدالل یعنی منظم، علمِی  تفکر کند؛ می مالحظه مستمعان علمی تفکر و استداللی عقلی،

 شـود می حاصـل حکم صدور نهایت در و استنتاج ترکیب، تحلیل، مالحظه، مشاهده، طریق از که
  :نمود تفکیک مرحله دو در توان می زمینه این در را امام شیوه). ٨٢ص ،١٣٩٠ محمود،(

 و علـم به وصول منظور  به بشری حواس از تر دقیق گیری بهره جهت متربیان ترغیب و تشویق. ١
 را شما خداوند«: کنند دقت انسان حواس در خواست می متربیان از که بود راستا همین در: شناخت
 تـا داد چشـم و. دارید  نگه و بشنوید است داشتن  نگه و شنیدن درخور که را آنچه تا کرد، عطا گوش
 از یـک هـر و دارند دربر اجزایی خود که بخشید هایی اندام و. بخشد بینایی فروغ را نابینایی ظلمت
  ؛)٧ بند: ٨٣ خطبه(»... داد قرار خود مناسب جای در را ها اندام
 از متفکـر انسـان): اسـتنتاج( منطقـی تفکر کارگیری به و تجربه و مشاهده طریق از استدالل. ٢
 نائـل اندیشـه چشم طریق از آنها آفرینندۀ به نظر مرتبه به سر، چشم طریق از کائنات در نظر مرحله
کید آن بر نیز قرآن در که است مطلبی همان این و شود می  درباره تدبر و تفکر به خردمندان و شده تأ
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 واسـطۀ بـه نیـز امیرالمـؤمنین دیـدگاه از). ١٩١−١٩٠ عمـران، آل(: انـدشـده فراخوانده آفرینش
 بـرد پی او وجود به توان می است، نموده عرضه مخلوق به خود شناساندن برای خالق که هایی نشانه

کید مسئله این بر خود هایخطبه در و  »اسـت خـدا وجـود بر دال خدا مخلوقات... «: فرمود می تأ
 »کننـد می داللـت خـدا وجـود بر خود های نشانه با مخلوقات« ؛)١٣٩ص ،١ج ق،١۴٠٧ کلینی،(
 وجود دلیل هایش نشانه و آیات« ؛)٣٢−٣١ص ق،١٣٩٨ صدوق، ؛١۴١ص ،١ج ق،١۴٠٧ کلینی،(

 دلیل اندیشه، با شناخت، توان مصنوعاتش به را خدا« ؛)٢٠١ص ،١ج ق،١۴٠٣ طبرسی،( »اوست
 حرانـی، شـعبه ابن( »اسـت آورده حجت خلقش بر خود عالئم و ها نشانه با و شود ثابت برهانش و

 ق،١۴٠۴ شـعبه،ابـن...» ( گوینـد سـخن خـود آفریننـدگی از هستی زبان با« ؛)۶٢ص ق،١۴٠۴
 شناسـایی بـرای ذهنـی فرایندهای بازیابی و عقل از استفاده بازگوی خوبی  به امام سخنان ؛)۶۵ص

 . اوست یگانگی به ایمان و خالق عظمت و قدرت
 آنهـا از بودنـد عـوام ایشـان بیشـتر کـه مسـتمعانی بـرای یکتـا خـالق شناساندن منظور به امام

 و سـنگ و درختان و گیاهان و ماه و خورشید به پس« کنند، دقت موجودات آفرینش به خواست می
 ها زبان تفاوت و ها قله ارتفاع و ها کوه فراوانی و رودها و دریاها این جوشیدن و روز و شب شد و آمد
 طبرسـی،...» ( برخیـزد سـتیز بـه او بـا یـا شـود خـدا منکر که کسی بر وای پس بنگر، ها گویش و

 خـدا شـناخت بـه دارد وجـود آنها خلقت در که هایی شگفتی طریق از تا) ٢٠۵ص ،١ج ق،١۴٠٣
 خطبـه( طـاووس ؛)٢ بنـد: ١۵۵ خطبـه( خفـاش همچون مخلوقاتی های شگفتی بیان شوند؛ نائل
 بیـدار بـرای راه بهترین توانست می) ٢ بند: ١٨٢ خطبه ؛۶ بند: ١۶۵ خطبه( مورچه و) ٢ بند: ١۶٣
 نگـری ژرف بودند؛ نشانه جستجوی در خدا یافتن ایبر که شود آنانی از بسیاری خفتۀ اندیشۀ کردن
 براسـاس خواسـت می خـود شـنوندگان از حضـرت آن کـه اسـت حقیقت این گویای امام کالم در

 تفکـر اسلوب واقع، در. کنند گیری نتیجه را عالم مدبر وجود مسببات، و اسباب بین عقلی شناخت
 .است بحث نتیجه کردن کاربردی و گیری نتیجه ادله، جمع مشاهدات، پایه بر حضرت آن منظر از

 
  مطالب دهی سازمان. ٣−٢−٢

 اطالعـات انتقال و انتخاب: شود می اجرا اساسی هدف دو به دستیابی منظور به دهی سازمان راهبرد
 فراینـد این. حافظه در پیشین اطالعات با شده  انتخاب اطالعات دادن ارتباط و بلندمدت حافظه به

 آقازاده،( کند می تسهیل را آموزش فرایند که است شده نامیده »درونی ارتباطات ایجاد« رمزگذاری،
 مشـقت عـدم حفـظ؛ و یـادگیری در سـهولت مثـل آموزشی آثار نهادن جای بر). ١٣۶ص ،١٣٨۵
 شـیوه ایـن مزایای از) ١۴٧ص ق،١۴٢۴ زاده، حسینی( منطقی نظم بر او ذهن بندی فرمول و متربی
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 شیوه این). ٢٩٢ص ،١٣٩١ سیف،( اند دانسته یادگیری راهبرد نوع ترین کامل و بهترین را آن و است
 بـه طریقـی بـه را جدید اطالعات تا کند می کمک یادگیرنده به مدت، کوتاه حافظه تقویت بر افزون
 در تـأملی بـا). ٢٩٢ص ،١٣٩١ سـیف،( باشـد بازیابی قابل راحتی  به که بسپارد بلندمدت حافظۀ
 کـه فرمـود می ایـراد ای گونه به را خود سخنان ایشان که رسید حقیقت این به توان می امام هایخطبه
 ۴٨٠ بـر  بـالغ مردم ،یمسعود از نقل به که ای گونه به بسپارد حافظه به را مطالب توانست می متربی
 ایـن در را امـام شـیوه). ۴١٩ص ،٢ج ق،١۴٠٩ ،یمسـعود( بودند کرده حفظ را حضرت آن ۀخطب
  : کرد ارائه زیر طرق به توان می زمینه

  
  گذاری شماره شیوه) الف
 شـوند مشـخص گذاری شـماره یـا الفبایی حروف با و یافته سازمان شکلی در مطالب رئوس که زمانی
 هـایخطبـه در امـام ؛)٢٣٨ص ،١٣٩١ آذر، فتحی( شوند می ترغیب آن سپردن خاطر به برای متربیان
  :فرمود می ارائه و تنظیم بیشتر یا و ۵ ،۴ ،٣ های دسته در را متربی آموزش جهت موردنظر مطالب خود

 ثقفـی،( ...» ابنـدی یم نجـات کـس سـه و شـوند یم هالک من) خصوص( مورد در کس سه«
  ).۵٨٩ص ،٢ج ق،١۴١٠
 ق،١۴٠۴ منقـری،( »... اسـت خصـلت دو ترسـم، یمـ شما بر آن از که یزیچ نیتر ترسناک«
  ).١١۵ص ،٢ج ق،١۴١٧ بالذری، ؛٣ص

 شـعبه، ابن(...»  شـود یم آشکار او زبان بر که باشد یم موجود خصلت ده انسان در مردم، یا«
  ).٩۴ص ق،١۴٠۴
...»  سـتیجـز مـا ن کس چیهـ یخصلت مرحمت فرموده که بـرا ده تیالب به ما اهل خداوند«

  ).١٧٨، صتا بی کوفی،(
 ق،١۴١٣ ب، مفید ؛٢ بند: ٣٢ خطبه: «است امام هایخطبه در شیوه این از فراوانی های نمونه

 ).٣٨۶ص ،٢ج ق،١۴٢٣ نیشابوری، فتال ؛٣۴۴ص ،١٣٧۶ صدوق، ؛٢٣٧ص
  
  تعریف و تضاد) ب
 ،١٣٨۵ آقازاده،( است »متداعی های جفت یادگیری« از استفاده یادگیری، جهت مؤثر راهبرهای از
 را مطلب ماندگاری میزان شیوه این. کرد ارائه راهبرد، این در توان می را تعریف و تضاد که) ١٣٢ص
 بـا کـه ای گونـه به کنـد؛ می ایجـاد جـزء دو بـین منطقـی ارتباطی و دهد می افزایش متربی ذهن در

  : نماییم شناسایی را دومی توانیم می راحتی  به یکی شناسایی
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  تضاد
  :امام های خطبه در تضاد اسلوب از هایی نمونه
 ترین خـائن و اسـت پروردگـارش بـه شما ترین مطیع: نفسش به شما ترین ناصح که درستی  به«
  ).۴۵ص ،١ج ق،١۴٠٧ کلینی،...» ( است پروردگارش به نسبت شما ترین عاصی: نفسش به شما

  ).۵٧٣ص ،١ج ق،١۴٢١ اربلی،( »گشت حقیر بخیل و شد مقام عالی بخشنده! مردم ای«
گاهی منظور به حضرت آن  هـای جفت از عرصه، دو در شاخص طور به خود، متربی به بخشی آ
  :فرمود را استفاده بیشترین متضاد
  

  آخرت و دنیا معرفی. ١
 و شـده آور روی آخـرت و اسـت داشـته اعـالم را خویش وداع و بازگردانده روی دنیا که درستی  به«

 عمـل بـه آرزوهـا دوران همـان در اجلـش رسـیدن از پیش کس هر...  است شده آشکار آن طالیه
 ایـام در کـه کسی و رساند نمی زیانی او به مرگش فرارسیدن و بخشد می سود او به اعمالش بپردازد؛
 او بـرای مـرگش فرارسـیدن شده، خسران گرفتار کند؛ کوتاهی عمل در مرگ رسیدن از پیش آرزوها
  ). ١١۵ص ،٢ج ق،١۴١٧ بالذری،( »داشت خواهد زیان

 الـف، مفیـد( »عمـل نـه و اسـت حساب روز فردا و حساب نه و است عمل روز امروز همانا«
  ). ۵٨ص ،٨ج ق،١۴٠٧ کلینی، ؛٢٣۶ص ،١ج ق،١۴١٣
 گـذرگاه کـه خانـه ایـن از اینـک اسـت؛ جـاودان ای خانه آخرت و فانی ای خانه دنیا مردم ای«

 آخـرت بـرای امـا کنیـد؛ می زنـدگی دنیـا در...  برگیریـد توشـه خود همیشگی خانۀ برای شماست
  ).۴٠۵ص ،٢ج ق،١۴٢٣ نیشابوری، فتال ؛١١٠ص ق،١٣٧۶ صدوق،( »اید شده  آفریده
  

  مخلوق و خالق های تفاوت. ٢
 نیا شود یم دهیپرور  و پروردگار ،محدود و نامحدود ،مخلوق و خالق نیب زیتما هیما که یموارد از«

 نـدارد، یچشم که یینایب ندارد، حرکت به یازین که یخالق است، انبازیب یکتای یخدا او که است
ــنوا ــه ییش ــن ک ــه ازی ــوش ب ــدارد گ ــیکل(»... ن ــعبه، ابن ؛١۴٠ص ،١ج ق،١۴٠٧ ،ین  ق،١۴٠۴ ش
  ). ۶۵−۶۴ص

 از ازیـن یبـ اسـت یرومنـدین و چشم بدون است یینایب و گوش بدون است ییشنوا خدا اما و«
 »نـدارد احاطـه شیها دهیشـن بـر مردمـان گـوش و نـدیب ینمـ را او مردمان چشم دگانش،یآفر قوت

  ). ٣١ص ،٨ج ق،١۴٠٧ ،ینیکل(
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  تعریف
). ٢٩ص ،١٣۶۴ نا،یس ابن( شود یم مطلب شدن روشن موجب که است یامر اصطالح در فیتعر
 یگـرید آوردن ادیـ به سبب یکی یادآوری که انجامد یم یمتداع یها جفت نشیآفر به زین وهیش نیا
 یها خطبـه در وهیشـ نیـا از یمتعـدد یها نمونـه. دیـنما یمـ نهینهاد حافظه در را مطلب و شود یم

  :است موجود امام
 بـالذری،( »آورد یمـ بـار بـه یمانیپشـ و حسرت باتجربه، ِی دانا دلسوز گر حتینص ِی نافرمان«
  ).٣۶۵ص ،٢ج ق،١۴١٧
 اسـکافی،( »دارد یپـ در را یفـرار یبـرا یحتمـ یخـوار و اسـت خـدا خشـم جبهه، از فرار«
  ).٢٣۶ص ،۴ج ق،١۴١١ أعثم، ابن ؛١۵٠ص ق،١۴٠٢
 ،۴ج ق،١۴٠٧ کلینـی،» (اسـت یـیدارا لهیوسـ  بـه آبـرو از یپاسـدار کارهـا، نیبرتـر همانا«
  ).۴٩ص

 در رخنـه یبرا تالش از را شانیا خداوند که هستند یکسان): استوار عالمان( علم در راسخون«
گاه بر لهیوس نیبد تا کرد ازین یب ست،ین بیغ به مربوط که یعلوم  کـه یبـیغ ریتفسـ از شیخو یناآ
  ). ١۶٣ص ،١ج ،١٣٨٠ عیاشی،( »شوند واقف داشت، دهیپوش شانیا از را آن خدا

گاه«  و کـرد رهـا خـود حـال به را او خدا که است یکس: خدا نزد بنده نیبارترنفرت که دیباش آ
 ق،١۴١۵ طبـری،( »دنـدینام عـالم را او مردم پس آورد، گرد را یعلم انینما مردم نیب در که یمرد
  ). ۴٠۵ص

 تا، بی یعقوبی،( »است بدن به نسبت سر منزلت همانند مان،یا به نسبت صبر گاهیجا دیبدان و«
  ). ١٢۴ص ،٢ج

 ؛١ بنـد: ٢٧ خطبـه ؛١ بند: ٢٣ خطبه( است امام هایخطبه در شیوه این از متعددی های نمونه
 خطبـه ؛٢ بنـد: ١٠٣ خطبـه ؛٢ بنـد: ١٠٣ خطبـه ؛٣ بند: ٨۶ خطبه ؛۴٢ خطبه ؛٢ بند: ٣۵ خطبه
  ).٢ بند: ١٢۶ خطبه ؛١۴١ خطبه ؛٢ بند: ١١۴ خطبه ؛١ بند: ١١٠ خطبه ؛٢ بند: ١٠۵

  
         ذهنی تصویرسازی. ۴−٢−٢

 بـین ذهنـی رابطـه یک ایجاد طریق از مطالب بین معنادار ارتباط برقراری یعنی ذهنی تصویرسازی
 زیـرا بخشـد؛ می بهبـود را متربی یادگیری که است آموزشی تدبیری) ٢٨٨ص ،١٣٩١ سیف،( آنها

  ایـن در). ٢٨٩ص همـان،( است کالمی مواد گنجایش از بیش ذهن تصویری اطالعات گنجایش
 یعنـی تجسـم دیگـر،  عبـارت  بـه. ذهـن در تصـویری کردِن  خلق توانایِی  یعنی خالق، تجسم بین،
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 ایم ندیـده تـاکنون کـه چیزهـایی دیدن یعنی خالق، تجسم اما ایم، دیده پیشتر که تصاویری بازبینی
 زیـرا شـود؛ می متربـی ذهن در اطالعات ثبت سبب خوبی  به که ای شیوه ؛)١٧ص ،١٣٧١ گواین،(

 بخـش و شـده بـدل پرمعنـا و ژرف رشـدی فراینـد به تواند می خالق تجسم بردن کار به و آموختن
 امکـان کـه است این در ذهنی تجسم شیوه قوت). ٢۴ص همان،( گردد متربی اندیشه روند مکمل
  ).٢١٢ص ،١٣٩١ آذر، فتحی( شود می فراموشی مانع و است مقدور تصاویر بازیابی
 بـا تـا اسـت تصـویری زبـان دارای آنها از بسیاری که گفت توان می امام هایخطبه در تأملی با
 کـه را قبـر درون یـا قیامت مرگ، لحظات همچون حقایقی مستمع، خیال و ذهن قدرت از استفاده
گـاه امـر عاقبـت به نسبت را او روش، این با و ببخشد  عینیت وی برای است، ندیده چشم به هرگز  آ
  رهاورد و شد می مسئله شدن ملموس سبب تصویرسازی این شود؛ رهنمون معرفت و علم به و کند
 چنین را مرگ لحظات حضرت آن نمونه، برای است؛ بلندمدت حافظه به انتقال و فراموشی عدم آن
. آورد هجـوم دنیاپرسـتان بـه دنیـا، دادن دست از حسرت و کندن جان سختی«: کشد می تصویر به

 فراگرفتـه، را اندامشـان همـه آرام آرام مـرگ. باختند رنگ و شده سست کندن جان سختی در ها بدن
 گـوش بـا و بینـد می خـود چشـم با افتاده اش خانواده میان در او و دارد بازمی گفتن سخن از را زبان
 را روزگـارش و کـرده تبـاه کارهـایی چـه پـی در را عمـرش که اندیشد می درست عقل با و شنود می

 در کـه هـایی ثروت همـان افتـد؛ می کـرده جمـع کـه هـایی ثروت یاد به است؟ کرده سپری چگونه
 گنـاه اکنـون و آورده گـرد ناک شـبهه و حـرام و حـالل از و گذاشـته هـم بـر چشـم آنهـا آوری جمع
 اسـت ماندهباقی وارثان برای و فرارسیده آنها از جدایی هنگام که اوست دوش بر همه آن آوری جمع

  ).٢٠١ص ،٧ج ق،١۴٠۴ الحدید، ابی ابن ؛۵ بند: ١٠٩ خطبه( »گردند مند بهره آن از تا
 از«: اسـت فرمـوده مجسم چنین امر عاقبت به نسبت مستمع انذار منظور به نیز را قبر تنهایی امام
 هـیچ کـه آمدنـد پدیـد همسـایگانی پوسـیده، های استخوان از و ها کفن خاک از و قبرها زمین، سطح

 بـاران از نـه. دارند توجهی گری نوحه به نه و دارند نمی باز را ستمی هیچ و دهند نمی پاسخ را ای خواننده
 از امـا یکدیگرنـد؛ همسـایه. تنهایند و دارند قرار هم گرد. شوند می ناامید سالی قحط از نه و خوشحال

 جـای  بـه را زمـین درون...  رونـد نمی یکدیگر دیدار به گاه هیچ اما ندارند؛ هم با ای فاصله. دورند هم
 »برگزیدنـد وسـیع های خانـه جای  به را تاریک و تنگ های خانه و کردند انتخاب ماندن برای آن سطح

): ۵ بنـد: ١١ خطبـه ؛٢٧٧ص ،٧ج ق،١۴٠۴ الحدیـد، ابی ابن ؛١٨٢ص ق،١۴٠۴ حرانی، شعبه ابن(
 اید، آرمیده اند کنده که گودالی در و رسیده خود مخصوص خانه به زمین دل در شما از یک هر گویی«
 اسـرافیل صـور بـر اکنـون هم گویی! غربتی چال سیاه و! وحشتناکی منزل چه و! تنهایی خانه چه که! وه

 الحدیـد، ابی ابن( »... اید شـده بیـرون قیامـت حسابرسـی و قضـاوت برای و فرارسیده قیامت دمیدند
  ).  ٣٧١ص ق،١۴١١ خوارزمی، ؛٣ بند: ١۵٧ خطبه ؛٢١٠ص ،٩ج ق،١۴٠۴
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     کالم یقیموس. ۵−٢−٢
 س،یادونـ( کنـد دایـپ دست مؤثر یانیب به متکلم تا است آن یبرا کالم در ییقایموس توان از استفاده
 درک بـه و شـود یمـ کالم ییوایش باعث ها واژه یبایز یقیموس رابطه، نیهم در و) ١٠۴ص ،١٣٧۶
 در دلنـواز آهنگ وجود). ١۶−١۵ص ،١٣٩۶ پور، یدیام و یرسول( کند یم کمک مخاطب تر قیعم

 بخشـد یمـ عیتسـر مخاطـب به متکلم از را یمعان انتقال ندیفرا ،یهنر التذاذ حصول ضمن کالم،
 ثبـت و منتقـل حافظـه بـه سـهولت به ق،یعم یمعان از یمند بهره کنار در و) ۶ص ،١٣٩٣ الوژه،(
 نیرالمـؤمنیام یها خطبه بودن مسّجع و موزون واقع، در). ١۵۶ص ،٢ج ،١٣٧۶ بهار،( شود یم

 کمـک مطالـب حفـظ و یریادگی بر را آنان است مخاطبان نشدن خسته یبرا یعامل نکهیا بر افزون
 مـورد یها وهیشـ از کـالم در یقیموسـ از استفاده). ٣١٧ص ،١٣٩۵ زاده، ینیحس و یداود( کند یم

. سـاخت یمـ ماندگار مستمع ۀحافظ در را حضرت آن سخنان که بود یلیدال از یکی و امام استفاده
  : شود یم ارائه امام استفاده مورد یها هیآرا یبرخ از یا دهیگز مطلب نیا بهتر درک یبرا

 کیـ بر فاصله دو اتفاق اصطالح، در و فاخته و کبوتر آواز یمعنا به لغت در هیآرا نیا :سجع) الف
 مسـجع کالم ،یذوق−یآموزش یکاربردها یبرا نشیگز نوع نیبهتر واقع، در. است نثر در یانیپا حرف
 مسـجع آنهـا شـتریب کـه میابی یدرم امام یهاخطبه در یتأمل با ؛)١۵٩ص ،١٣۶٩ کوب، نیزر( است
 تـدرکک ال نیاألع أن أشهد و« برد بهره وهیش نیا از مستمع یبرا خالق شناساندن در نمونه، یبرا است؛

 یالـذ« ؛)١٢٨ص ق،١۴٢۶ ،یمسعود( »سعکی ال المکان و تصفک ال العقول و تلحقک ال األوهام و
 ،١ج ق،١۴٠٣ ،یطبرس»(... ممدودٌ  أجٌل  ال و معدودً  وقًت  ال و موجودً  نعًت  ال و محدودً  حدٌّ  لصفته سیل

 أعمـر و بطشـا مـنکم أشـد و أعمـارا، منکم أطول کان...  ایالدن هذه من انتم ما و! الله عباد« ؛)١٩٨ص
 ق،١۴١٨ ،یجـوز ابن سـبط» (... هیـعاف آثـارهم و هیخال ارهمید و هیبال أجسادهم و...  آثارا أبعد و ارا،ید

 فالموت نکم،یب ذات أصلحوا و وتکمیب یف فاستتروا« ؛)۵٠٠ص ،۴٢ج ق،١۴١۵ عساکر، ابن ؛١١٧ص
  ؛)٣٧٣ص ،١ج ق،١۴٠٩ ون،یحابن( »امامکم التوبه و ورائکم من

 آنهاسـت تقـارب ایـ کلمـات یانیـپا حـروف بـودن همسـان الفاظ، بودن وزن هم :عیترص) ب
 در امـام نمونـه یبـرا بخشـد؛ یمـ قوت را کالم آهنگ توان هیآرا نیا ؛)٢٨٨ص ،١٣٨٣ ،یهاشم(

ُموَنةٌ   ُشُروُرُهْم : «فرمود استفاده زکارانیپره یها یژگیو انیب در وهیش نیا از ییبایز به نیمتق خطبه
ْ
 َو  َمأ

ْنُفُسـُهْم −َمْحُزوَنةٌ  ُقُلوُبُهْم 
َ
 همـام، ابن ؛١٣٢ص ،٢ج ق،١۴٠٧ ،ینـیکل( »َفـةیَخفِ  َحـَواِئُجُهْم  َو  َفـةٌ یَعفِ  أ

 و انفسـهم و هستند وزن هم محزونه و مأمونه قلوبهم، و شرورهم عبارت نیا در). ٧١ص ق،١۴٠۴
 اْلُقـْرآَن  ِإنَّ «فرمـود اسـتفاده وهیش نیهم از زین قرآن فیتوص در. هم با زین فهیخف و فهیعف حوائجهم،

نِ  َظاِهُرهُ 
َ
 از قیعم و قیأن و ییسو از باطنه و ظاهره). ١١٣ص ق،١۴٠٨ ،یحلوان( »ٌق یَعِم  َباِطُنُه  َو  ٌق یأ

  هستند؛ وزن هم گرید یسو



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ٢۴

 

). ٢٨٨ص ،١٣٨٣ ،یهاشـم( اسـت هیـقاف در توافق بدون وزن در فاصله دو یبرابر :موازنه) ج
 ِفْعُلـُه  َحَسـناً  َقْوُلُه  َصاِدقاً  َمْعُروُفُه  َحاِضراً «: فرمود انیب نیچن نیمتق صفات یمعرف در امام نمونه، یبرا

هُ  ُمْدِبراً  ُرهُ یْ َخ  ُمْقِبًال  َالِزِل  یفِ  َفُهَو  َشرُّ َخـاِء  یِفـ َو  َصـُبوٌر  اِرهِ کَ اْلَم  یفِ  َو  َوُقوٌر  الزَّ  همـام،ابـن( »وٌر کُ َشـ الرَّ
 در زیـن هسـتند؛ وزن کیـ بـر عبـارت نیا در شر و ریخ) ٢٠ص ،١٣۶٢ صدوق، ؛٧ص ق،١۴٠۴
هُ یَ  َلْم  َصَمَت  ِإْن « عبارت  ،٢ج ق،١۴٢٣ فتـال، ؛١٣۶٢ صـدوق،( »َصْوُتُه  ْعـُل یَ  َلْم  َک َضِح  ِإْن  َو  َصْمُتُه  ُغمَّ
 از خداونـد شیسـتا در زین فطر دیع ۀخطب در. شوند یم محسوب وزنهم صوته و صمته ،)٣٩٨ص
ِه  اْلَحْمُد : «فرمود استفاده وهیش نیهم   َوَال  ِنْعَمِتـِه  ِمـْن  َمْخُلـوٍّ  َوَال  َرْحَمِتِه  ِمْن  َمْقُنوٍط  َر یْ َغ  ِللَّ

ْ
 ِمـْن  وٍس یُ َمـأ

ِذ  ِعَباَدِتِه  َعْن  ٍف کَ ُمْسَتْن  َوَال  َمْغِفَرِتِه   ،١ج ق،١۴١٣ صـدوق،( »ِنْعَمةٌ  َلُه  ُتْفَقُد  َوَال  َرْحَمةٌ  ِمْنُه  َتْبَرُح  َال  یالَّ
 یدارا »َمْخُلوٍّ « و »وٍس یُ َمأْ « ،»َمْقُنوٍط « کلمات ؛)١۵٢ص ،٣ج ق،١۴٠۴ د،یالحد یاب ابن ؛۵١۴ص

 وجـود موازنه صنعت »ِعَباَدِتهِ « و »ِنْعَمِتهِ « زین و »َمغِفَرِتهِ « و »َرْحَمِتهِ « انیم نیهمچن. هستند موازنه
  . است شده استفاده هیآرا نیا از زین »ِنْعَمةٌ « و »َرْحَمةٌ « کلمات انیم انیپا در و. دارد

  
 الگو ارائه. ۶−٢−٢
 ایـن به نیز تعالی و  تبارک خداوند شود، می محسوب تربیتی روشی عنوان به اسوه و الگو ارائۀ که آنجا از

 ارائـۀ). ٢١ احـزاب،( اسـت فرموده معرفی الگو بهترین عنوان به را اکرم رسول و داشته عنایت مهم
 روح در الگـو، فـرد هـای ویژگی بیان که ای گونه به است؛ گیری بهره و آموزش برای مناسبی روش الگو،
 ؛)۶١ص ،١٣۶٠ مظلـومی،( آمـوزد می او بـه را متعالی صفات به رسیدن مسیر و گذاشته تأثیر شنونده
 یکـی سـبب بدین و است الگوپذیر و الگوطلب است، مطلق کمال عاشق که خود فطرت به بنا انسان

 از شـده ارائـه نمونـۀ هرچـه و است عملی تربیت و الگو ارائه تربیت، های روش ترین کوتاه و بهترین از
 بـود خواهـد برخـوردار بیشـتری کـارایی از روش ایـن باشـد، مند بهره فراگیرتری جاذبه و بیشتر کمال

 منظـور بـه و خـود هـایخطبـه در بارها امام که است ای شیوه این و) ٢۴٣ص ،١٣٨٢ دلشادتهرانی،(
 چنـین مـؤمن انسـان هـای ویژگی بیان در حضرت آن نمونه، برای فرمود؛ می استفاده مخاطب آموزش
 بـین از آنچـه بـه و دارد رغبت و میل ، است خداوند خشنودی موجب که آنچه به مؤمن انسان«: فرمود
 دور تنبلـی و کسالت از. آمیزد درمی عمل با را علم و علم با را بردباری و صبر.  است رغبت بی رود، می

... و دنیـایی طوالنی آرزوهای. ( است نزدیک و کوتاه او آرزوی.  است طراوت و بانشاط همیشه ؛ است
 ق،١۴١٩ شـافعی،( »اسـت گویـا خداونـد یـاد و ذکـر بـه او زبـان و  اسـت زنـده مـؤمن قلب) ندارد
 نشانشـان و خشوع شکوهشان و است، آرامش و سکون آنان شیوه اند، فضایل اهل مؤمنان« ؛)١٩۴ص

 پوشـیده کـرده حـرام ایشـان بـر خداوند آنچه بر ایشان های چشم که هستند متواضعینی است؛ فروتنی
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 چنـین ؛)١٩٢ص ق،١۴١٩ شـافعی،( »...و اسـت گرفتـه اوج دانـش وادی در ایشـان اسـامی است؛
 ایشـان اعمـال و خـدا رسـول معرفـی است؛ گرفته صورت تکرار به امام کالم در هایی الگوسازی

 ؛٢٢۴ص ق،١۴٠۴ منقـری،( مسـلمان هـای ویژگی بیـان ؛)۵ بند: ١۶٩ خطبه( الگو بهترین عنوان به
 معرفـی ؛)١١۶ص ق،١۴٢۴ عقـده، ابن( مـؤمن انسان خصوصیات ؛)٣۶۴ص ،١ج ق،١۴٢١ اربلی،
 بیـان ؛)٣ بند: ٣٢ خطبه( شده  مسخ جامعۀ در متقین های ویژگی ؛)٩ بند: ٨٣ خطبه( پرهیزکار انسان
 خـدا دوسـتان معرفـی ؛)١ بنـد: ٨٧ خطبـه( کامـل انسـان معرفی ؛)٧۶ خطبه( پرهیزکار بنده صفات

  ).  ٢ بند: ١٢١ خطبه( اسالم شهدای خصوصیات معرفی و) ٢ بند: ١١۴ خطبه(
  
  جهینت

 ماننـد معـایبی دارای مزایـا، داشـتن ضـمن آمـوزش هـای روش ترین قدیمی از یکی عنوان به خطابه
 بـا توانـد می روش ایـن ایـن، وجود  با. است مباحثه روش از متربی گرفتن فاصله و معلم محوریت

 تبـدیل بـارور و فعـال ای شـیوه به آموزشی، های روش دیگر با امتزاج پرتو از و خطیب تبحر بر تکیه
 های خطبه در که ای مسئله شود؛ منجر متربی توسط مطالب سریع و دقیق فهم به که ای گونه به شود،

 خطابـه فـن بـر آموزش معاصر متخصصان که ضعفی واقع، در است؛ اثبات  قابل امیرالمؤمنین
 ترکیـب در را خـویش نظـر مورد مطالب ایشان زیرا شود؛ نمی دیده امام هایخطبه در اند کرده وارد
  .فرمود می ارائه آموزشی متنوع های روش
 یآموزش مباحث یمبنا بر آنها لیتحل و کسوی از یثیحد−یخیتار مستندات و ها داده به رجوع با

 خطابـه فـن از صـورت نیبهتر به توانست نیرالمؤمنیام که آمد حاصل جهینت نیا گر،ید یسو از
 احتجاجـات درک بـه قـادر کـه ینیمسـتمع یبـرا مطالـب تا دیفرما استفاده یعموم آموزش جهت

 هیدوسـو منظـور بـه را یمتنوع و متعدد یها وهیش راستا، نیا در شود؛ ارائه فهم  قابل نبودند، دهیچیپ
 پاسـخ، و پرسش مانند ییها وهیش گرفت؛ کار به یریادگی عیتسر و لیتسه زین و جلسه، یفضا کردن

 یمتربـ لیتخ و تفکر جسارت، که کالم یقیموس و مطالب یده سازمان ،ییگرا عقل و تفکر پرورش
 عمـده راهبـرد. کرد یم جادیا مستمع در را استدالل یها مهارت ییدایپد نهیزم و ساخت یم فعال را
 رونـد در یمتربـ و شـده  خارج طرفه کی حالت از مطالب انتقال تا بود ییها روش ۀارائ حضرت آن

 یبـرا یذهنـ یندهایفرا یابیباز و عقل از مستمع ۀاستفاد امام، دیتأک. باشد داشته مشارکت آموزش
 یعقلـ شناخت براساس او یگانگی به مانیا و خالق عظمت و قدرت ییشناسا ژه،یو به مسائل، حل
 یکـاربرد و یریگ جـهینت ادلـه، جمع مشاهدات، هیپا بر که یاسلوب آنهاست؛ مسببات و اسباب نیب

     .دارد قرار بحث جهینت کردن
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  . برهان مدرسه فرهنگی مؤسسه: تهران ،اسالمی تربیت به دوباره نگاهی ،)١٣٩٢( خسرو باقری، .٢٠
  .دارالفکر: بیروت ،االشراف أنسابق)، ١۴١٧( احمد بالذری، .٢١
 .بدیهه: تهران ،فارسی نثر تطور تاریخ یا شناسی سبک ،)١٣٧۶( محمدتقی بهار، .٢٢
 تحقیـق ،العلـوم و الفنون اصطالحات کشاف موسوعة ،)١٩٩۶( علی بن محمدعلی تهناوی، .٢٣

  .ناشرون لبنان مکتبة: بیروت فرید، علی دحروج
  .االسالمی دارالکتاب: قم حسینی، عبدالزهراء تحقیق ،الغاراتق)، ١۴١٠( ابراهیم ثقفی، .٢۴
  . رجاء فرهنگی نشر مرکز: تهران ،قرآن موضوعی تفسیر ،)١٣٧۴( عبدالله آملی، جوادی .٢۵
  .نور آوای انتشارت: تهران ،پیشرفته تدریس های روش ،)١٣٩٠( شراره حبیبی، .٢۶
 و حـوزه پژوهشگاه: قم ،بیت اهل و پیامبر تربیتی سیره ،)١٣٩۵( سیدعلی زاده، حسینی .٢٧

  .دانشگاه
  .الجامعه و للحوزه البحوث مرکز: قم ،الدینی التعلیم إلی النظرةق)، ١۴٢۴( علی زاده، حسینی .٢٨
  .الهادی: قم تبریزیان، فارس ،المعارف تقریبق)، ١۴٠۴( ابوالصالح حلبی، .٢٩
 اإلمـام مدرسـة تحقیـق ،الخـاطر تنبیـه و الناظر نزهةق)، ١۴٠٨( محمد بن حسین حلوانی، .٣٠

  . المهدی اإلمام مدرسة: قم ،المهدی
 تحقیـق ،عشر اإلثنی األئمه علی النّص  فی األثر کفایةق)، ١۴١٠( محمد بن علی رازی، خزاز .٣١

  .بیدار: قم کوهکمری، حسینی عبداللطیف
  .کتاب بوستان مؤسسه: قم ،تدریس فنون و روش به دوباره نگاهی ،)١٣٩۵( حسین خنیفر، .٣٢
  .مدرسین جامعه: قم ،المناقبق)، ١۴١١( موفق خوارزمی، .٣٣
  . دریا: تهران ،اسالمی تربیت در سیری ،)١٣٨٢( مصطفی دلشادتهرانی، .٣۴
: قـم ،المهـدی االمـام موسسـه تحقیـق ،الجـرائح و الخـرائجق)، ١۴٠٩( سعید راوندی، .٣۵

 .المهدی االمام مدرسه



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ٢٨

 

 . ترمه نشر: تهران ،تدریس در شناسی روش ،)١٣٧۵( رضا زاده، رحال .٣۶
 پژوهشـنامه ،»همـام خطبه شناسیسبک بررسی« ،)١٣٩۶( پور امیدی ولی و حجت رسولی، .٣٧

  .١٩−١ص ،١٧ش ،البالغه نهج
 فصـلنامه ،»همـام خطبـه شناسـی سبک بررسی«)، ١٣٩۶( پور یدیام یحجت و ول رسولی، .٣٨

  .١٩−١ص ،١٧ش ،البالغه پژوهشنامه نهج
  .امیرکبیر: تهران ،صوفیه میراث ارزش ،)١٣۶٩( عبدالحسین کوب، زرین .٣٩
  .الرضی الشریف منشورات: قم ،الخواص تذکرةق)، ١۴١٨( جوزی ابن سبط .۴٠
گاه: تهران ،پرورشی شناسی روان ،)١٣٩١( اکبر علی سیف، .۴١   .آ
 تهـران، نژاد، خـوی غالمرضـا ترجمـه ،درسـی ریزی برنامـه ،)١٣٧١( دیگـران و جـی سیلور، .۴٢

  .رضوی قدس آستان انتشارات
  .البالغ: بیروت ،الرسول آل مناقب فی السئول مطالبق)، ١۴١٩( محمد شافعی، .۴٣
  . امیرکبیر: تهران ،اسالمی تربیت و تعلیم ،)١٣۶۵( علی شریعتمداری، .۴۴
: تهـران ،)تـدریس فنون و ها روش( پرورشی و آموزشی های مهارت ،)١٣٧٢( حسن شعبانی، .۴۵

  .سمت
 ،)تفکـر راهبردهـای و هـا مهارت آمـوزش( پیشـرفته تدریس روش ،)١٣٨٩( حسن شعبانی، .۴۶

 .سمت: تهران
 اسـالمی، آزاد دانشـگاه انتشـارات: تهران ،بزرگساالن آموزش مبانی ،)١٣٨۶( ناهید شفیعی، .۴٧

  .اسالمشهر واحد
 . أعلمی: تهران ،الشیعه صفات ،)١٣۶٢( علی بن محمد صدوق، .۴٨
 .کتابچی: تهران ،األمالی ،)١٣٧۶( ــــــــــ .۴٩
 .مدرسین جامعه: قم حسینی، هاشم تحقیق ،التوحید ،)١٣٩٨( ــــــــــ .۵٠
 انتشـارات دفتـر: قـم غفـاری، برکا علی: مصحح ،الفقیه یحضره ال منق)، ١۴١٣( ــــــــــ .۵١

  . قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی
 محســن تحقیــق ،محمــد آل فضــائل فــی الــدرجات بصــائرق)، ١۴٠۴( محمــد صــفار، .۵٢

  .النجفی المرعشی الله آیت مکتبة: قم باغی، کوچه
  .معاصر انتشارات: تهران ،تدریس فنون و ها روش کلیات ،)١٣۶٩( الله امان صفوی، .۵٣
  .سمت: تهران ،تدریس الگوهای و فنون ها، روش ،)١٣٩۵( الله امان صفوی، .۵۴
  .مرتضی: مشهد ،الالج أهل علی االحتجاجق)، ١۴٠٣( احمد طبرسی، .۵۵



      ٢٩  امیرالمؤمنین خطب در آموزشی های شیوه کاربست تاریخی مطالعه

 

 احمـد تحقیـق ،طالـب أبی بـن علی إمامة فی المسترشد ق)،١۴١۵( محمد امامی، طبری .۵۶
  .کوشانپور: قم محمودی،

  .تهران دانشگاه: تهران ،االقتباس اساس ،)١٣۶۶( نصیرالدین طوسی، .۵٧
: قـم ،اتـی هل سوره شرح فی الفتی زین تهذیب من المصفی العسل ،)تا بی( احمد عاصمی، .۵٨

 .اإلسالمیه الثقافه إحیاء مجمع
 نخسـتین برگزیـده مقـاالت مجموعـه ،»شقشقیه خطبه شناسی سبک«)، ١٣٩١( عرب عباس .۵٩

  .زمستان، قم ،ادبیات و البالغه نهج ملی همایش
 عالمه از قبل امیرالمؤمنین امام سخنان گردآورندگان ،)١٣٧٩( عزیزالله قوچانی، عطاردی .۶٠

  . البالغه نهج بنیاد: تهران ،»البالغه نهج مؤلف« رضی شریف
  .ما دلیل: قم ،المناقبق)، ١۴٢٨( محمد علوی، .۶١
 مطبعـة: تهـران محالتـی، رسـولی هاشـم تحقیـق ،العّیاشی تفسیر ،)١٣٨٠( محمد عیاشی، .۶٢

  .العلمیه
 العتبـة: کـربالء ،البیـت أهل ائمـة عنـد التربیـة ،)ق١۴٣٨( عبدمحسـن نـارد مها الغرابی، .۶٣

  . المقدسه الحسینیة
  . نشر طراحان انتشارات: تهران ،وی شناسی تیپ و معلم کار ،)١٣٧۶( علی فائضی، .۶۴
  .ما دلیل: قم ،المتعلمین بصیرة و الواعظین روضةق)، ١۴٢٣( نیشابوری فتال .۶۵
  .تبریز دانشگاه انتشارات: تبریز ،تدریس فنون و ها روش ،)١٣٩١( اسکندر آذر، فتحی .۶۶
  . للمالیین دارالعلم: بیروت ،القدیم ادب: العربی االدب تاریخ ،)١٩٨١( عمر فّروخ، .۶٧
: قـم ،طالـب ابی بـن علـی المؤمنین أمیر اإلمام موسوعةق)، ١۴٢٣( شریف باقر القرشی، .۶٨

  .االسالمیه للمعارف الکوثر مؤسسه
  .االسالمیه دارالکتب: تهران غفاری، اکبر علی تحقیق ،الکافیق)، ١۴٠٧( محمد کلینی، .۶٩
  .البیت آل: بیروت ،الحبری تفسیرق)، ١۴٠٨( حسین حبری، کوفی .٧٠
 .اسالمی ارشاد وزارت: تهران کاظم، محمد تحقیق ،الکوفی فرات تفسیرق)، ١۴١٠( فرات کوفی، .٧١
 إحیـاء مجمـع: قـم ،طالـب ابی بن علی أمیرالمؤمنین اإلمام مناقب ،)تا بی( محمد کوفی، .٧٢

  .اإلسالمیه الثقافه
  . خوشدل گیتی: تهران خوشدل، گیتی ترجمه ،خالق تجسم ،)١٣٧١( شاگتی گواین، .٧٣
 یهـا پژوهش فصلنامه ،»ادبی و عرفانی آثار در سجع موردی مطالعه« ،)١٣٩٣( طاهر الوژه، .٧۴

  .١٣۴−١٢٠ص ،٧ش ،بالغی و ادبی



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ٣٠

 

  .رضوی قدس آستان: تهران ،درسی برنامه ،)١٣٩٠( محمدمهدی محمود، .٧۵
 تحلیل«)، ١٣٩۵( ینیعبدالحس یرزاییم یدمحمودوش و س یچراغ ینحس ید؛سع محمودی، .٧۶

  .۵۴−٣٣ص ،١۶ش ،البالغه فصلنامه پژوهشنامه نهج ،»جهاد خطبه ادبی گفتمان
: قــم داغـر، اســعد تحقیـق ،الجــوهر معـادن و الــذهب مـروجق)، ١۴٠٩( علــی مسـعودی، .٧٧

  .دارالهجره
  .انصاریان: قم ،طالب ابی بن علی لإلمام الوصیه اثباتق)، ١۴٢۶( ــــــــــ .٧٨
  .دارالعلم: قم شیروانی، علی تحقیق و تصحیح ،المنطق ،)١٣٨٢( محمدرضا مظفر، .٧٩
  .بعثت بنیاد: تهران ،گفتن سخن فن آموزش ،)١٣۶٠( رجبعلی مظلومی، .٨٠
  .مفید شیخ کنگره: قم ،العباد علی الله حجج معرفه فی االرشادق)، ١۴١٣( الف محمد مفید، .٨١
  .مفید شیخ کنگره: قم ،االختصاصق)، ١۴١٣( ب ــــــــــ .٨٢
  .مفید شیخ کنگره: قم ،البصره حرب فی العتره سید النصره و الجمل ق)،١۴١٣( ج ــــــــــ .٨٣
: تهــران دوم، چــاپ ،متوســطه آمــوزش درســی ریزی برنامــه مبــانی ،)١٣٨٠( حســن ملکــی، .٨۴

  .سمت انتشارت
 اللـه آیت مکتبـة: قـم محمد، عبدالسالم هارون تحقیق ،صفین وقعةق)، ١۴٠۴( نصر منقری، .٨۵

  .النجفی المرعشی العظمی
 .طهوری: تهران ،پرورش و آموزش فلسفه به درآمدی ،)١٣٧٢( میرعبدالحسین زاده، نقیب .٨۶
 ،الیعقـوبی تـاریخ یعقـوب، أبی بـن احمـد یعقوبی، ،الیعقوبی تاریخ ،)تا بی( احمد یعقوبی، .٨٧

 . صادر دار: بیروت
  .مدرسه انتشارات: تهران ،تدریس الگوهای و ها روش کاربرد ،)١٣٧۴( عادل یغما، .٨٨
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