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 مقدمه 

این بخش از تعلیم  .ین اجزای دانش تعلیم و تربیت استترمهمهای تدریس یکی از روش
و تربیت نسبت به سایر اجزای آن بیشتر مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده و 

 گیج .ال .انها رغم این تالشعلی .های بیشتری در این زمینه صورت گرفته استپژوهش
عنوان یک پدیدۀ پیچیده توسط در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تدریس به

های پژوهشی در اعتمادی به نتایج یافتهیافته، تبیین نگردیده و شاید بیانجامهای پژوهش
های انسانی های پژوهش در تبیین پدیدهها و یا ناتوانی روشتدریس، مربوا به نوع پژوهش

نتایج بسیاری از »دارد  وی اظهار می .(13  1384)تلخابی، ای مانند تدریس باشد پیچیده
آموزی پیش ریس، اثر پیشرفت تحصیلی شاگردان را به متغیرهای دانشها دربارۀ تدپژوهش

این عامل موجب گسستگی رابطۀ بین  .دهندنسبت می )استعداد تحصیلی و هوش(از آموزش 
« آورداعتمادی را در آموزش و پرورش به وجود مییاددهی و یادگیری شده و بزرگترین بی

 .(13  1384)تلخابی، 
آموزش و پرورش و آثاری که در مورد تعلیم و تربیت نگاشته شده، حاصل بررسی تاری  

برده های گوناگونی را برای آموزش دیگران به کار میاین است که آدمی در طول تاری ، روش
آموزان، منظور تسهیل آموزِش موضوعات مختلف به دانشو اندیشمندان تعلیم و تربیت نیز به

های محصول دانش و تجربه امکان دارد برخی از روش .اندهای متنوعی را پیشنهاد کردهروش
 حتی احتمال دارد در متون اسالمی .از طرف دین اسالم مورد تأیید قرار گیرد و برخی دیگر خیر

در این مقاله  .های دیگری برای آموزش پیشنهاد شده باشدهای مذکور، روشغیر از روش
های تدریس، نحوۀ اسالم در مورد روش یابی به دیدگاه و نظرسعی شده است برای دست

 .ها از متون دینی اسالم ارائه شوداستنباا حکم این روش

 شناسیمفهوم

 دلیل داشتن نقش محوریدر مقاله، مفهوم روش تدریس به رفتهکاراز میان مفاهیم اساسی به
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منظور به .شودتر از سایر مفاهیم مورد بررسی و مطالعه واقع میدر پژوهش بیشتر و دقیق
طور جداگانه مورد بررسی مفهوم روش تدریس ابتدا هریک از مفاهم روش و تدریس به

 .شودبررسی قرار گرفته و پس از آن به بررسی مفهوم ترکیبی روش تدریس پرداخته می

 روش  .1

برخی از معانی واژۀ روش در زبان فارسی عبارت است از  راه، شیوه، اسلوب، طریق، َنَمط، 
اند از  های انگلیسی این واژه عبارتمعادل .(1377)دهخدا، ونه، سنت، َنهج و قاعده سبک، گ

«Method» ،«the way to do sth»  و«procedure »در برخی از کتب لغت  .(1379شناس، )حق
های روش و های َمسَلک، َمنَهج، َنسق و َنَمط از واژهعربی ال فارسی در بیان معنای فارسی واژه

های فارسی، با توجه به معنای لغوی واژۀ روش در زبان .(1389)میرزایی، شیوه استفاده شده 
  .را روش گویند« راه انجام دادن هر کاری»طور کلی توان گفت بهانگلیسی و عربی می

های منظم و ها و راهها، خط مشیدر حوزۀ علوم، روش به مجموعۀ وسایل، راه و رسم
 .(1389)علوی، سازد گردد که رسیدن به مقصد و هدفی را ممکن و میسر میاطالق میمنتظم 

های تخصصی از اصطالح روش ارائه شده تفاوت چندانی با معنا و مفهومی که در کتاب
 .اندمعنای لغوی این واژه ندارد و تنها مفهوم این واژه را بسط بیشتری داده

حاکی از اقداماتی است که « روش»این است که واژۀ آید به دست می باالآنچه از بررسی 
با توجه به معانی لغوی  .شودای برای رسیدن به مطلوب انجام میصورت مرحلهبه ترتیب و به

توان آن را بیانگر کیفیت و چگونگی انجام یک فعالیت روش همانند سبک، طرز و نحوه می
( فعالیتی که برای رسیدن به هدف 1باشد  تواند دو معنا داشته بنابراین روش می .نیز دانست
 .( کیفیت و چگونگی انجام یک فعالیت2شود، و انجام می

 تدریس .2

ای عربی است که در زبان فارسی به معنی َسَبق گفتن، درس دادِن کتاب، و درس تدریس واژه
، به معنی «َدَرس الکتاَب و َنحَوه درساً »در زبان عربی  .(1377)دهخدا، شود گفتن استعمال می
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س الکتاَب ُفالناً »و « َقَرأُه و أقبَل علیه ِلَیحفَظه و َیفَهمه» اه»، به معنی «َدرَّ است  آمده« َأدَرسُه ِأیَّ
، «teaching»اند از  های انگلیسی تدریس عبارتمعادل .(1972)ابراهیم و همکاران، 

«giving lessons »و «Instruction » ،معجم المصطالحات التربویةدر  .(1389)داورپناه ،
به معنی تعلیم و تدریس آمده و در توضیح بییشتر آن آمده است  « Instruction»واژۀ 

معیة البصریة و المراسلة » دریس و قد یکون بالوسائل السَّ  ...اصطالٌح قد ُیسَتخدم مرادفًا للتَّ
َتعلیم و َعَمل أو « »Teaching»در همان کتاب واژۀ  .(1998جرجیس، )حنا الله و تکال « ال 

مساِعُد معّلم و معاوُن »به معنی « teaching ancillary»معنا شده و « ِمهنُة المدرسین
  .)همان(آمده است « َتدریس

آید این است که این واژه در سه زبان آنچه از بررسی لغوی واژۀ تدریس به دست می
این مفهوم عام است و شامل  .شودو انگلیسی در مفهوم درس دادن استعمال میفارسی، عربی 

شود؛ خواه از سوی معلم و در کالس درس باشد، خواه از هر نوع درس گفتنی می
که از کتاب و متون آموزشی در تدریس دیگری و در مکانی غیر از کالس؛ چه اینسوی 

د، خواه نه؛ در همه این موارد تدریس در لغت استفاده شود و چه نه؛ خواه یادگیری حاصل شو
 .کندصدق می

مفهوم تدریس نسبت به سایر مفاهیم اساسی از پیچیدگی بیشتری برخودار است؛ بنابراین 
 یابی به چیستی و ماهیت تدریس، مطالعه و بررسی دقیقی صورتمنظور دستالزم است به

گردیده، تعاریف متفاوتی از تدریس ارائه های تدریس تدوین آثاری که در باب روش .گیرد
 .شودها از منابع مختلف آورده میدر ادامه تعدادی از این تعریف .اندکرده
ر منظور تسهیل یادگیری فرد دیگ( تدریس هر فعالیتی است که از جانب یک فرد که به1

 .(95  1389)علوی، پذیرد انجام می
ها یرندگان در کسب دانش، فراگیری مهارتفردی برای کمک به یادگهای بین( کوشش2

 .(34  1386)سیف، های خود و درک توانمندی
ری به است که از طرف فرد دانات( تدریس فعالیتی بیانی، استداللی و عملی دانسته شده 3
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آید تا آنان به نوعی از دانایی گردد و با فعالیت شاگردان به اجرا در میریزی مینام معلم طرح
 .(18  1381)خنیفر، یی برسند و توانا
طوری که آن را از دیگر مفاهیم منظور ارائه تعریف دقیق و کامل از مفهوم تدریس بهبه

ای باشد که همه افراد گونه( تعریف باید به1متمایز کند، توجه به نکات زیر نیز الزم است  
ف را شامل شود و بر غیر آن صدق نکند ها کته بسیاری از تعریفبا در نظر گرفتن این ن .معرَّ

روند ( تعریف و مفاهیمی که در آن به کارمی2ها باید کنار گذاشته شود؛ اگر نگوییم همه آن
ف آن هستندباید روشن در « یادگیری»بنابراین استفاده از مفهوم  .تر از چیزی باشند که معرِّ

شود بلکه بر پیچیدگی آن تنها سبب روشن شدن معنای تدریس نمیتعریف تدریس نه
برای دستیابی به تصویری گویا و روشن از تدریس، غیر از در نظر گرفتن مطالب  .افزایدمی

 .دوجه قرار گیرفوق الزم است مصادیق مختلف تدریس و محصول و برونداد تدریس مورد ت

 برخی از مصادیق تدریس

ها شاید بتوان به درک روشنی از ماهیت وتحلیل آنبا مالحظۀ مصادیقی از تدریس و تجزیه
 های درس و نحوۀ تدریس معلمانهریک از ما تجربیات فراوانی از کالس .شد تدریس نزدیک

وان دانشجو یا معلم و یا عنمان بهدر طول دوران تحصیل خود داریم و هم اکنون نیز برخی
رسد افراد بتوانند با مرور خاطرات خود و دقت در به نظر می .کنیماستاد ایفای نقش می

و آرامش  ایجاد نظم .اند تصویر نسبتًا درستی از تدریس ترسیم کنندتجربیاتی که تا کنون داشته
آموزان با ایجاد چند ها و گاهی درگیر کردن دانشدر کالس، ارائه مطالب درسی و تشریح آن

آموزان در محیط کالس یا در خانه و در نهایت سنجش میزان سؤال، انجام تمرین توسط دانش
  .ایمآموزان همگی رفتارهایی است که در کالس درس صدها بار شاهد آن بودهفراگیری دانش

 محصول تدریس

عمل تدریس به آن منتهی ای است که ارائه معنای دقیق از تدریس مستلزم بیان غایت و نتیجه
خوبی آن را اجرا کند درستی طراحی کرده و بهاگر معلمی نحوۀ ارائه یک درس را به .شودمی
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( تسهیل 2( انتقال مفاهیم به افراد؛ 1شود   ممکن است یک یا چند و یا همه موارد زیر حاصل
( رشد قدرت 4 ( کسب مهارت و فراگیری انجام کاری و3دستیابی افراد به مفاهیم جدید؛ 

 شوددر تعریف تدریس اشاره به آنچه از این فرایند حاصل می .استدالل و اندیشۀ افراد
  .ضروری است

 تعریف درست تدریس

توان با توجه به مطالبی که در نقد و بررسی تعاریف موجود از تدریس گذشت و نیز اکنون می
ود تصویر نسبتًا درست و کاملی شبا مالحظۀ مصادیق، ارکان و آنچه که از تدریس حاصل می

سازی هایی هدفمند شامل آمادهفعالیت»تدریس عبارت است از  .از تدریس به دست داد
کاربستن و ارزشیابی که با توجه به موقعیت و شاگردان، طرح موضوع و ارائه مطالب، به

ردان با شاگ صورت منظم طراحی و اجرا شده و در یک رابطۀ متقابلوسیلۀ معلم بهامکانات به
آموزان، تسهیل دستیابی شود  انتقال مفاهیم به دانشحداقل به یکی از موارد زیر منتهی می

 .«آنان به مفاهیم جدید، مهارت و فراگیری انجام کار و پرورش تفکر و قدرت اندیشیدن
 طور دقیق در عبارت زیر خالصه کرد  توان بهتعریف فوق را می

، شودفضای خاص ارتباا تعلیمی است که موجب می تدریس فعالیتی هدفمند در»
 .«های جدید دست پیدا کنندیا مهارت فراگیران به مفاهیم نو و

 آموزش .3

؛ معین، 1377)دهخدا، معنای تدریس آمده است که واژۀ آموزش در برخی از منابع لغوی بهبا این
دلیل مطلب فوق این است که اواًل  .شودجای تدریس استعمال نمیولی غالبًا این واژه به (1388

رود و نه معنی عمل آموختن، یاد دادن و تعلیم به کار میواژۀ آموزش در زبان فارسی عمدتًا به
 .(1378)طبیبیان، معنی تعلیم آمده است تدریس، ثانیًا این واژه غالبًا در زبان عربی به

ها، زم برای انتقال دانشدر اصطالح، آموزش و تعلیم عبارت است از اتخاذ تدابیر ال
ها ضمن تجارب گذشتۀ آدمیان به ها و باورهایی که درستی و کارایی آنها، مهارتارزش
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با توجه به این تعریف از آموزش و کاربردهای این واژه  .(12  1389)علوی، است  اثبات رسیده
طور که از نظر لغوی معنای شود که آموزش و تدریس هماندر منابع تخصصی معلوم می

واحدی ندارند در اصطالح نیز این دو واژه فاقد معنای یکسان هستند و هریک مفهوم خاص 
  .رساندخود را می

مفهوم  شود کههای آموزش و تدریس معلوم میاژهبا دقت در معانی لغوی و اصطالحی و
دیگر عبارتبه .تری داردآموزش نسبت به مفهوم تدریس شمول بیشتری داشته و معنای عام

 .توان گفت هر تدریسی آموزش است، ولی هر آموزشی ممکن است تدریس نباشدمی
و هدفدار و از  های منظمای از فعالیتکه آموزش نیز همچون تدریس سلسلهتوضیح این

ای آسان به مخاطبان شیوهشود که هدف از آن انتقال معلومات بهشده را شامل میتعیینپیش 
شود که توسط معلم و در یک رابطۀ که تدریس تنها به اقداماتی اطالق میاست در حالی

 .دهدمتقابل با شاگردان رخ می

 (Teaching method) روش تدریس .4

های روش و تدریس در جای خود ارائه شد، عبارت تعاریفی که از واژه توان با توجه بهمی
معنای فعالیتی باشد تواند هم بهطور که گفته شد روش میهمان .را معنا کرد« روش تدریس»

تواند به کیفیت و چگونگی انجام یک فعالیت اطالق شود و نیز میکه به هدف منتهی می
هایی که معلم کیفیت و چگونگی فعالیت»معنای تواند بهبنابراین روش تدریس هم می .گردد

د باش« رساند تا به نتایج مورد نظر دست پیدا کندمی در یک رابطۀ متقابل با شاگردان به عمل
که دهد تا اینمیم آموزان انجااقداماتی که معلم در تعامل با دانش»تواند در معنای و نیز می

 .رود به کار« اهداف تدریس حاصل شود
اصطالح خاصی در علوم تربیتی است احتمال دارد مراد « روش تدریس»که با توجه به این

منظور تأیید یا رد احتمال فوق، به .از آن چیزی غیر از معنا و مفهومی باشد که در باال گذشت
های تدریس در برخی از آثاری که در زمینۀ روش .شودتعاریف چندی از روش تدریس ارائه می
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آید مواجه میهایی مانند آنچه در ادامه میبا عبارت« روش تدریس»نگاشته شده، در توضیح 
ظور منها بهروش تدریس، مجموعۀ تدابیر منظمی است که معلم برای هدایت فعالیت»شویم  

 .(273  1391)شعبانی، « کنددستیابی به اهداف آموزشی با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می
ده یافته و منطقی دانسته شهای تدریس پیشرفته، روش مشتمل بر مراحلی نظامروش در کتاب

کند بلکه در باال بردن میزان کارایی فقط به فراگیر کمک میها نهآمیز آنکه پیمودن موفقیت
 2000و در نهایت در کتاب الگوهای تدریس  .(14  1390)حبیبی، معلمان نیز نقش اساسی دارد 

های معلم و شاگرد و نوع تعامل آنان اطالق ه چگونگی ترکیب امکانات، فعالیتروش تدریس، ب
 .(39  1388)جویس و همکاران، است  شده

با مالحظۀ دو تعریفی که از روش تدریس در ابتدای بحث ارائه شد و آنچه از برخی از کتب 
تعریف اول از روش توان گفت آنچه در کتاب الگوهای تدریس آمده روش تدریس نقل گردید، می

روش  بنابراین تعاریفی که از .کند و سایر تعاریف مؤید تعریف دوم هستندتدریس را تأیید می
 .های تدریس آمده منافات نداردتدریس ارائه شد، با آنچه در کتب تخصصی روش

توان گفت صحیح می« روش تدریس»شده از اصطالح در نقد و بررسی تعاریف ارائه
از نظر لغت و اصطالح، هم به خود فعالیتی که موصل به هدف است « روش»است که واژۀ 

شود و هم به کیفیت و چگونگی انجام یک فعالیت خاص، ولی در بحث کنونی با اطالق می
« روش تدرس»های تعلیمی، عبارت است از خود فعالیت« تدریس»که اصطالح توجه به این

این  در« روش تدریس»بنابراین مراد از اصطالح  .تواند حاکی از اقدامات تعلیمی باشدنمی
هایی که معلم در یک رابطۀ متقابل با شاگردان به کیفیت فعالیت»تحقیق تنها عبارت است از 

  .«رساند تا به نتایج مورد نظر دست پیدا کندمیعمل 

 های تدریسمنطق استنباط حكم روش

منظور دست یافتن به های تدریس بهدر مورد چگونگی انجام پژوهِش اجتهادی دربارۀ روش
های تدریس و موضوعاتی از روش .توان مطرح کردها پیشنهاد زیر را میحکم این روش
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های تواند مورد تحقیق و بررسی فقهی قرار گیرد  الف( حکم روشدست به سه صورت میاین
ها روش حکم اینتدریس تنها با تطبیق قواعد کلی و ضوابط عام مورد بررسی قرار گیرد؛ ب( 

در دو مقام بررسی شود یعنی عالوه بر مقام قواعد کلی و ضوابط عام در مقام ادلۀ خاص نیز 
طور دقیق کارشناسی شود و سپس قواعد و ها بهمورد بررسی واقع شود؛ ح( هریک از روش

  .ها تطبیق گرددضوابط بر آن
توان احکام شرعی ها مینمنظور از قواعد کلی، همان اصول عامی است که با تطبیق آ

های موضوعات خاص را به دست آورد، و مراد از ضوابط عام، معیارهایی است که از دیدگاه
البته باید رابطۀ  .آیدکارشناسانۀ موجود در تعلیم و تربیت در زمینۀ آموزش به دست می

واعد ق کارشناسی با قواعد فقهی تبیین و مشخص شود و بررسی مستقل هریک از هایمعیار
توان عنوان مثال میبه .کلی و ضوابط عام و تفکیک این دو بحث از هم صحیح نیست

گر دیعبارتبه .معیارهای کارشناسی را ذیل قاعدۀ اتقان عمل، مورد بحث و بررسی قرار داد
های تدریس، الزم است درستی و اعتبار این پیش از تطبیق معیارهای کارشناسی بر روش

  .قواعد فقهی به اثبات برسد معیارها در پرتوِ 
 مراد از قواعد .توان به دو بخش قواعد ایجابی و قواعد سلبی تقسیم کردقواعد کلی را می

باشند و ایجابی، قواعدی مانند قاعدۀ انتخاب احسن و اتقان عمل هستند که مفید جواز می
منظور از قواعد سلبی، قواعد عامی مانند قاعدۀ ال ضرر  .ها به مقتضیات تعبیر کردتوان از آنمی

  .ها با عنوان مانع یاد کردتوان از آنباشند و میو ال حرح هستند که دال بر ممنوعیت می
در روش تحقیق اول پس از مشخص شدن قواعد کلی و تعیین ضوابط عام، حکم هریک 

در تبیین نحوۀ اجرای این  .آیددست می های تدریس با توجه به این قواعد و ضوابط بهاز روش
های امتثال تکالیفی مانند تبلیغ توان گفت تدریس در شرایط عادی از روشروش تحقیق می

در چنین مواردی یا روش دیگری غیر از تدریس برای امتثال تکلیف  .آیدو انذار به شمار می
در صورت دوم تدریس،  .که تدریس، ابزار منحصر امتثال تکلیف استوجود دارد و یا این

در صورت اول یا با تطبیق قواعد  .امتثال تکلیف خواهد بود تعیین پیدا کرده و مقدمۀ منحصرۀ
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کند یابد، یا روش دیگر ترجیح پیدا میگر ترجیح میکلی و ضوابط عام، تدریس بر روش دی
دیگر ممکن است عبارتبه .شودها بر دیگری ترجیح داده نمیکه هیچ یک از روشو یا این

پس از تطبیق قواعد و ضوابط، طریقۀ تدریس برای امتثال تکالیف، طریق انحصاری، تخییری 
نیز همانند خود تدریس احتماالت  های تدریسدر مورد هریک از روش .و یا ترجیحی باشد

 .ها تخییر یا انحصار و یا ترجیح داشته باشدفوق مطرح است و ممکن است هریک از روش
های تدریس بر اساس قواعد کلی و در روش تحقیق دوم عالوه بر بررسی حکم روش

های تدریس، ادلۀ خاص هر روش مورد آوردن حکم هریک از روشدستضوابط عام، برای به
در این شیوه از بررسی، سؤال اساسی این است که هریک  .گیردبحث و بررسی قرار می

دیگر ممکن است در عبارتی تدریس بر اساس دالیل خاص چه حکمی دارد؟ بههاروش
ظور استنباا منمتون دینی روش تدریس خاصی تأیید و یا تأسیس شده باشد، بنابراین الزم به

  .دلۀ مربوا به آن روش مورد مطالعه واقع شودحکم آن روش خاص، دلیل یا ا
طور دقیق کارشناسی شده و نقاا قوت و ضعف ها بهدر روش تحقیق سوم هریک از روش

پس از  .شودهای مخالفان و موافقان در مورد هر روش مطرح میهر روش و دیدگاه
 تطبیق قواعد کلیهای کارشناسانه، در مواردی که محل اختالف کارشناسان است با بررسی

که در مورد روش خاصی ممکن توضیح این .شودو ضوابط عام، حکم هر روش مشخص می
اند و این ضعف و است گفته شود نقاا قوت و ضعف روش را کارشناسان مشخص کرده

های رسد اگر بر اساس روش تحقیق سوم، حکم روشبه نظر می .ها تأثیر فقهی داردقوت
تر و از دقت بیشتری های تحقیق اول و دوم کاملت به روشتدریس بررسی شود، نسب

 .برخوردار باشد
گانۀ زیر الزم است  الف( برای منظور اجرای دقیق روش تحقیق سوم رعایت موارد سهبه

داوری صحیح در مورد هر روش تدریس باید هدف از آن روش و موارد کاربرد آن مورد 
تر در مورد وجود یا عدم وجود معیارهای فقهی دقیقمالحظه قرار گیرد؛ ب( برای اظهار نظر 

های تدریس نیاز به طراحی آزمونی وجود دارد که به هریک و کارشناسی در هریک از روش



  سیتدر یهاروش یمنطق استنباا حکم فقه

 

ها به ترتیب معرف میزان از معیارهای روش تدریس، از یک تا پنج نمره داده شود و این نمره
 .م، متوسط، زیاد و خیلی زیاد باشدوجود هریک از معیارها در روش تدریس از خیلی کم، ک

توان گیر و ُپرهزینه است، میکه طراحی چنین آزمونی و اجرای آن کاری بسیار وقتدلیل اینبه
ها در تطبیق معیارها بر هر روش تدریس و داوری در مورد آن روش، به محاسن و محدودیت

اکتفا کرد؛ ح( داوری و های موجود کارشناسان شده و دیدگاههای انجامو نتایج پژوهش
تواند به دو صورت انجام شود  یک روش این است که قضاوت در مورد هر روش تدریس می
 .ها مورد ارزیابی قرار گیرد و معیارها تطبیق داده شودروش خاصی در مقایسه با سایر روش

رزیابی ها اصورت دوم این است که این روش با نگاه استقاللی و بدون مقایسه با دیگر روش
بدیهی است در صورت رعایت هر دو شیوه نتیجۀ حاصل،  .شود و معیارها تطبیق داده شود

  .تر خواهد بوددقیق
کند این است هایی که این نوشته را نسبت به کارهای دیگر ممتاز مییکی دیگر از ویژگی

را های تدریس آوردن دالیل مربوا به احکام روشدستکه مقالۀ پیش رو چگونگی به
منظور استنباا حکم تواند بهدر ادامه انواع دالیل و مستنداتی که می .کندروشنی بیان میبه

شاید بتوان گفت اگر بر اساس این  .شودهای تدریس مورد تمسک قرار گیرد آورده میروش
های تدریس توان مطمئن شد که همه دالیل و مستندات مربوا به روشطرح عمل شود می

  .است آوری شدهجمع

 های تدریسانواع ادلۀ حكم روش

های تدریس های تدریس ابتدا الزم است هریک از روشمنظور دستیابی به ادلۀ روشبه
که در اولین مراحل پس از این .شناسانه قرار گیردطور دقیق مورد بررسی موضوعموجود به

طور شناسی بههای تدریس مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و موضوعپژوهش، روش
احتمال  .شود، به منابع و متون دینی مراجعه میمربوطهمنظور یافتن دالیل کامل انجام شد؛ به

  .دارد محقق در فرایند پژوهش با شش شکل از ادله مواجه شود
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 ادلۀ مشتمل بر عناوین صریح .1

های تدریس مانند روش پرسش و پاس  در متون دینی مورد ممکن است برخی از روش
در این موارد بررسی داللی آیات و بررسی سندی و داللی روایات  .باشندتصریح قرار گرفته 

ها در این قسم از ادله که روش .برای دستیابی به حکم عنوان موجود در دلیل کافی است
نقشی در تشخیص موضوع ندارد و آن روش ها آمده، کارشناسی عنوان خاص و اولی در آنبه

احتمال دارد در برخی  .بدون دخالت خبره و بدون واسطۀ کارشناس، شرعی و دینی خواهد بود
ور منظاز موارِد قسم فوق، عنوانی ثانوی مانند ضرر صادق باشد که تنها در چنین مواردی به

 .شودتشخیص عناوین ثانوی به کارشناس مراجعه می
ْ َسْامه ِ ْن َقْبِاَك ِإالَّ ِ جهاًل ُشوحی» آیاتی مانند

َ
ْکِی ِإْن ُکْمُ ْم  َو  ه أ ْهَل ااذِّ

َ
ِإَایِهْم َفْسَئُاوا أ

ْشَفْ ُ ْم ِ ْن َخیٍی َفِاْاواِاَدیِن َو  یْسَئُاوَشَك »و  (43 )نحل  «ال َبْتَاُموَن 
َ
 ه ذا یْمِفُ وَن ُقْل  ه أ

ِتیَن َو اْای ه ی ْقَی
َ
َ  ِتِ  َعِایمَو  اِْل ِبیِل َو  ه َبْفَتُاوا ِ ْن َخیٍی َفِإنَّ اااَّ  )بقره  «اْاَمسهِکیِن َو اْتِن ااسَّ

َاةُ ُقْفٌل  َعَای ِ  ِإنَّ هَذا اْاِتْاَم »و روایاتی همچون  (215
َ
، 1، 14٢9)کلینی، «   َو ِ ْفَ هُحُ  اْاَمْسأ

َتَتٌة اْاِتْاُم َخَزاِئُن َو اْاَمَفهِبیُح »و  (41  ْ
َ
ُ  یْؤَجُی ِفی اْاِتْاِم أ ُ  َفِإشَّ ُاوا یْیَحْمُکُم اااَّ

َ
َؤاُل َفهْسأ ااسُّ

ُم َو اْاُمْسَ ِمُع َو اْاُمِحبُّ َاُهْم  هِئُل َو اْاُمَ َکاِّ هایی از نمونه (245  1، 1362بابویه، )ابن« ااسَّ
 .رونددالیل مشتمل بر عنوان صریح روش پرسش و پاس  به شمار می

 ادلۀ مشتمل بر عناوین غيرصریح .2

ای به دست آید که محقق اطمینانی به روش تدریس بودن در روند تحقیق ممکن است ادله
در چنین مواردی گام اول این است که  .ها نداشته باشدعناوین و موضوعات موجود در آن

ز اثبات های تدریس است و پس اثابت شود عنوان موجود در آیه یا روایت، روشی از روش
در صورت اثبات  .رسدهای داللی و سندی میروش تدریس بودن آن عنوان، نوبت به بررسی

روش بودن عنوان مشکوک از طریق مراجعه به کارشناس، آن روش با یک واسطه، دینی و 
در صورتی که نظر کارشناسی این باشد که عنوان موجود در دلیل شرائط  .اسالمی خواهد بود
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  .روش تدریس را داراست آن روش دینی و اسالمی خواهد بود های یکو ویژگی
ی َبْکُ ُبوا»روایاتی مانند  اْکُ ْب »و  (52  1، 1429)کلینی، « اْکُ ُبوا َفِإشَُّکْم اَل َبْحَفُظوَن َح َّ

ِبی َعَای 
ْ
ْوِ ْث ُکُ َبَك َتِمیَك َفِإشَُّ  یأ

َ
هِه ر هن َهْی َو ُتثَّ ِعْاَمَك ِفی ِإْخَواِشَك َفِإْن ِ  َّ َفأ ٍج اامَّ

َشُسوَن ِفیِ  ِإالَّ ِتُکُ ِبِهم
ْ
توانند جزو دالیلی که مشتمل بر عنوان کتابت هستند می )همان(« اَل یأ

 .های تدریس به شمار رودها ممکن است روشی از روشباشند که عنوان موجود در آن

 ادلۀ حاکی سيره .3

ها در سیره و رفتار شارع مقدس منعکس شده احتمال بعدی این است که بعضی از روش
در این صورت همانند قسم اول ادلۀ حاکی سیره، مورد بررسی سندی و داللی قرار  .باشد

نحوی در سیره و رفتار شارع های تدریس بهدر این شکل از ادله که روشی از روش .گیرندمی
ار مورد نظر همان روش خاصی است که سیره و رفتبروز و ظهور پیدا کرده برای اطمینان از این

ره در این قسم، خب .که استنباا حکم آن مد نظر است؛ نیاز به مراجعه به کارشناس وجود دارد
های تدریس که با تجربه به دست آمده هاِی روشو کارشناس با تطبیق معیارها و ویژگی

تدریس مطرح  عنوان روشتواند بهکند که آنچه در سیرۀ شارع مقدس آمده میمشخص می
  .شود یا نه

از طریق سؤال  امام صادق، «باب حدوث العالم و اثبات المحدث»در اولین روایت 
در روایتی  .(7٢  1، 14٢9)کلینی، کند و جواب شخص کافر را به پذیرش خداوند هدایت می

زنی از »گونه آمده است که در تفسیر منسوب به ایشان، این از امام حسن عسکری
ایشان همه را پاس  دادند و از زیادی پرسش  .حدود ده سؤال پرسید زهراحضرت 

شخصی به نام  در زمان امام حسن عسکری .(3  ٢، 1403)مجلسی، « ناراحت نشدند
امام با رهنمودهای خود یکی از شاگردان  .اسحاق کندی کتابی به نام تناقض قرآن نوشت

 .بپردازد و از او سؤاالتی بکند و جواب بخواهدکند که به بحث با او اسحاق را وادار می
نتیجه این شد که اسحاق کندی هنگامی که از پاس  دادن عاجز شد از کار خود پشیمان 



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

را در  معصومینهایی از دالیلی است که سیرۀ موارد فوق نمونه .(392  10)همان، شد 
 .کندمورد پرسش و پاس  حکایت می

 قواعد عام .4

های تدریس قابلیت تطبیق داشته وجود دارد که قاعدۀ عامی بر برخی از روشاین امکان نیز 
در این  .توان با استفاده از آن قاعدۀ عام به حکم آن روش دست یافتصورت میدر این .باشد

ها تنها کاری که الزم است انجام شود این است که ثابت شود روش خاصی قسم از روش
از میان  .جریان قاعدۀ خاصی چون تسهیل و تسریع باشد تواند محلهمانند ایفای نقش می

قواعد فقهی سه قاعدۀ ارشاد جاهل، انتخاب احسن و اتقان عمل، قواعدی هستند که امکان 
 .های دین وجود داردهای تدریس آموزهها برای استنباا حکم روشاستناد به آن

 ادلۀ مشتمل بر عناوین کلی .5

طوری که تعدادی روش دینی یک عنوان کلی آمده باشد به احتمال دیگر این است در متون
های در این موارد ابتدا باید ثابت شود آن عنوان نسبت به کدام روش .تدریس را شامل شود

در چنین مواردی  .گیردتدریس شمول دارد و پس از آن داللت و سند مورد بررسی قرار می
باشد نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد و ها منطبق هایی که عنوان کلی بر آنتشخیص روش

عنوان مثال اگر در به .پذیر استها با دو واسطه امکاندینی و اسالمی بودن این دست از روش
ای را جزء مصادیق اندیشیدن دلیلی اندیشیدن و تفکر مطلوب باشد و کارشناس روش مسأله

ای با گردد  الف( روش مسألهمی ای با دو واسطه، دینی و اسالمی تلقیبداند، روش مسأله
عنوان روش تدریس شناخته شده؛ ب( با کار کارشناسی تشخیص داده پژوهش کارشناسانه به

 .شود این روش از مصادیق عنوان موجود در آیه یا روایت استمی
 َفال َبَ َفکُیوَن »آیاتی مانند 

َ
ْعمی َو اْاَبِصیُی أ

َ
 َفَاْم »و  (50 )انعام، آیه «ُقْل َهْل یْسَ ِوی اِْل

َ
أ

ِایَن  وَّ
َ
ِف آتهَءُهُم اِْل

ْ
ْ  جهَءُهْم  ه َاْم یأ

َ
ُیوا اْاَ ْوَل أ تَّ که به موضوع تفکر و  (68)مؤمنون، آیه  «یدَّ

ْفَضُل »اند و روایاتی همچون تدبر پرداخته
َ
ِی ِفی اْاِتَبهَدِة ِإْدَ هُن  أ َفکُّ « ُقْدَ ِب ِ  َو ِفی اااَّ ِ  اا َّ
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ْکَثَی اْاِفْکَی ِفیَمه َبْتَاُم  َ ْن »و  (41  3، 1429)کلینی، 
َ
ْبَ َن  أ

َ
َم َ ه َاْم یُکْن یْفَهُم  أ  «ِعْاَمُ  َو َبَفهَّ

ها عنوان عامی آمده ای قرار داد که در آنتوان در گروه ادلهرا می (397  5، 1366)خوانساری، 
  .تواند چندین روش تدریس را شامل شوداست و آن عنوان می

 ادلۀ مشتمل بر بيان غایت .6

های تدریس های قبلی در متون دینی به روشیک از صورتدر نهایت ممکن است به هیچ
طریق استنباا حکم  .باشد و تنها غایت و یا هدف خاص تعلیمی، مطلوب باشد اشاره نشده

ها در چنین مواردی این است که ابتدا با مراجعه به کارشناس مشخص شود چه روش
در مرحلۀ بعد  .تواند در تحقق غایت و یا هدف بیان شده در دلیل مؤثر باشدهایی میروش

 .های پیشنهادی منطبق است یا خیرباید معلوم شود قواعد و ضوابط کلی فقه بر این روش
های داللی توان با بررسیهای پیشنهادی مینهایتًا در صورت وجود معیارهای شرعی در روش

در این قسم از ادله که تنها هدف و غایت  .ها دست یافتدسته از روشو سندی به حکم این 
خاصی مطلوب دانسته شده، همانند قسم چهارم تمسک به چنین دلیلی برای برای استنباا 

اگر فرض شود قرائت قرآن در دلیل خاصی  .حکم روش خاصی با دو واسطه امکان دارد
یل به آن هدف مؤثر است؛ در این صورت مطلوب دانسته شده و روش تمرین و تکرار برای ن

اواًل تمرین و تکرار از  .شودروش تمرین و تکرار با دو واسطه دینی و اسالمی محسوب می
عنوان روش تدریس شناخته شده و ثانیًا با کار کارشناسی تشخیص طریق کار کارشناسانه به

 .ر استشود این روش در نیل به هدف مطلوب در آیه یا روایت مؤثداده می

 های تدریسچگونگی استناد به انواع ادلۀ روش

بیانی که ذیل هریک از ادلۀ گروه اول تا چهارم گذشت در توضیح نحوۀ استناد به این دالیل 
که استناد به دالیل گروه پنجم و ششم، نسبت به ادلۀ دیگر با توجه به این .رسدکافی به نظر می

استناد به این دو دسته از ادله در ادامه توضیح بیشتری داده طلبد نحوۀ مقدمات بیشتری را می
  .شودمی
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، شود یا نهکه ثابت شود روش خاصی مشمول دلیل میدر اقسام پنجم و ششم برای این
هایی از طریق کارشناسی، جهت تطبیق عناوین موجود در آیه و یا روایت الزم است ابتدا روش

بعدی معیارها و ضوابط خاصی که از سوی فقه مطرح  در گام .ها پیشنهاد شودبر آن روش
درنتیجه اگر با کار  .شودهای پیشنهادی تطبیق داده میشده توسط کارشناس بر این روش

های پیشنهادی وجود دارند این کارشناسی مشخص شود که معیار و ضوابط دینی در روش
دیگر، کارشناس در عبارتبه .های دینی و اسالمی مطرح خواهد شدعنوان روشها بهروش

عنوان معیارهای روش دو قسم مذکور وظیفه دارد معیارها و ضوابطی را که از سوی دین به
طور که مالحظه شد در همان .تدریس یا هر روش دیگری مشخص شده است تطبیق دهد

عنوان اقسام دوم، پنجم و ششم دین و دانش تجربی با هم گره خورده و با کمک هم روشی را به
  .کنندروش تدریس معرفی می

های تدریس این مطلب نهایی در مورد نحوۀ استناد به انواع مختلف ادلۀ حکم روش
جو و تحصیل ادلۀ مربوا به موضوع، نوبت به نقد و بررسی واست، پس از فحص و جست

سوم هستند هایی که جزء اقسام اول، دوم و آمده، دلیلدستدر بررسی ادلۀ به .رسدها میآن
هایی که مصداق یکی از اقسام چهارم، پنجم و ششم به شمار عنوان ادلۀ خاص، و آنبه

 .گیرندروند، تحت عنوان ادلۀ عام مورد بحث و بررسی قرار میمی

 های تدریسهای فقهی تشخيص روشمعيار

 از نگاه کارشناسی تسهیل یادگیری، پرورش قدرت تفکر، ایجاد تعامل و همکاری میان
های بارز معلم و شاگردان، ایجاد انگیزه در آنان و متناسب بودن با توان فراگیران از ویژگی

شده مراتب زیادی از بسیار ضعیف تا هریک از خصوصیات گفته .یک روش تدریس است
های تواند واجد یک یا چندتا از ویژگییک روش تدریس می .باشندبسیار قوی را دارا می

است اگر روش تدریس خاصی، مراتب باالی هر شش ویژگی را واجد  بدیهی .مذکور باشد
باشد مؤثرترین روش در تدریس خواهد بود و استفاده از چنین روش تدریسی به معلمان 
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هایی را در گران در تحقیقات خود روشبنابراین شایسته است پژوهش .شودتوصیه می
ها کان واجد تعداد بیشتری از ویژگیاالمگران قرار دهند که حتیاختیار معلمان و آموزش

 .هم در سطح باال باشندآن
شده از طرف دین و علم تجربی برای تشخیص سؤال مهم این است که ضوابط کلِی بیان

دیگر دستیابی به روِش خاصی از طریق ادلۀ دستۀ دوم، پنجم عبارتها کدام هستند؟ بهروش
داند و دانش تجربی چه چه ضوابطی را الزم میطلبد؟ دین و ششم چه مالک و معیاری را می

 کند؟معیارهایی را پیشنهاد می
های تدریس را به دو دسته تقسیم کرد  توان معیارهای فقهی روشبندی میدر یک تقسیم

قسم اول معیارهایی هستند که با توجه به چند اصل از اصول تعلیم و تربیت اسالمی مانند 
ها را معیارهای توان آنآیند و میایت توان متربی به دست میاصل احتمال تأثیر و اصل رع

یکه اصول تعلیم و تربیت، کیفیت عمل تعلیم و تربیتی را تعیین متوضیح این .ایجابی نامید
کنند و منظور از معیار بودن عناوین فوق این است که بررسی شود در کدام روش تدریس این 

ها، که از چند قاعدۀ فقهی مانند قاعدۀ الضرر و الحرح دستۀ دوم معیار .معیارها وجود دارد
 .توان معیارهای سلبی قلمداد کردشود را میاستفاده می

 الف( معيارهای مأخوذ از اصول تعليم و تربيت

عنوان تواند بهرسد، سه مورد از این اصول میطور به نظر میدر بررسی اصول تعلیم و تربیت، این
در ادامه موارد مذکور تحت  .های تدریس مطرح باشدبرای تشخیص روشمعیار و مالک فقهی، 

 .گیردهای فردی مورد بررسی قرار میعناوین احتمال تأثیر، رعایت توان متربی و تفاوت

 احتمال تأثير .یكم

ها و های تربیت و در همه روشتواند در تمام ساحتعنوان یک اصل عام میاین اصل به
الم هایی که برای تربیت در اسرو همه مناهج و شیوهاز این .جریان داشته باشداقدامات تربیتی 

کید قرار گرفته؛ چه در حد الزام باشد و چه استحباب، به اصل احتمال تأثیر مشروا  مورد تأ
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توان گفت اگر مکلف نسبت در خصوص کاربرد اصل احتمال تأثیر در تربیت؛ می .شده است
کند و یا علم و اطمینان داشته باشد که اقدام تربیتی وی اثری ندارد، در به عدم تأثیر یقین پیدا 

 .چنین مواردی هیچ تکلیفی متوجه وی نخواهد بود
گر از میان توان گفت، در صورتی که پژوهشدر تطبیق این معیار و مالک بر بحث کنونی می

اهداف خاص  های متنوع، احتمال عقالیی دهند که یک روش خاص، جهت دستیابی بهروش
ای مؤثر است، آن های خاص و در شرایط ویژهآموزان با ویژگیآموزشی، برای آموزش به دانش

  .دشوکند و اگر چنین احتمالی در بین نباشد آن روش کنار گذاشته میروش را پیشنهاد می

 رعایت توان متربی .دوم

عنوان های فردی بهتکه پس از بررسی معیار رعایت توان متربی، تفاوبا توجه به این
طور مختصر به جا بهیک معیار فقهی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این

مفهوم  .شودهای فردی پرداخته میتفاوت اصل رعایت توان متربی و اصل تفاوت
شود، به این معنا که از سنجی میان افراد متربی انتزاع میهای فردی از نسبتتفاوت

که آید؛ در حالیهای فردی به دست میمقایسۀ دو یا چند متربی با یکدیگر مفهوم تفاوت
تفاوت  .رعایت توان، مفهومی است مستقل و نیاز به نسبت سنجی افراد با یکدیگر ندارد

رعایت توان، به مرحلۀ اجرایی و عملیاتی فرایند تربیت ل در این است که دوم این دو اص
های فردی به مرحلۀ مقدماتی و قبل از اقدامات که تفاوتشود، در حالیمربوا می

ها اختالف سوم این دو اصل، با توجه به فرق میان منشأ تفاوت آن .تربیتی ناظر است
متربی غالبًا امری فطری و خدادادی است،  منشأ تفاوت در رعایت توان .قابل فهم است

تر بوده و شامل وراث، فرهنگ و محیط های فردی گستردهکه منشأ تفاوتدر حالی
 .شوداجتماعی و زیستی نیز می

طور خالصه در مورد اصل رعایت توان متربی بیان شد، در تطبیق این به آنچهبا توجه به 
های تدریس، روشی که با کاربستن از میان روشتوان گفت های تدریس، میمعیار بر روش
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هایی که گیرد، در مقایسه با روشآموزان مورد توجه قرار میآن، میزان توانایی هریک از دانش
  .فاقد این مالک هستند، شایستۀ گزینش است

 های فردیتوجه به تفاوت .سوم

کارگیری اقدامات این است که معلم در مقام تدریس و در به فردیهای منظور از معیار تفاوت
عنوان یک عامل اثرگذار در های فردی شاگردان را مد نظر قرار دهد و آن را بهآموزشی، تفاوت

طور معمول آنچه در تعلیم و تربیت رسمی، به .های تدریس، مورد توجه قرار دهدانتخاب روش
شود و ان مالک و معیار اقدامات تربیتی در نظر گرفته میعنوکه میان متربیان مشترک است به

این در  .ودشهای تعلیمی و تربیتی بر اساس وجوه مشترک متربیان تنظیم و اجرایی میبرنامه
قرار  های فردی متربیان مطمح نظرحالی است که در تعلیم و تربیت غیررسمی، بیشتر تفاوت

زم است غیر از وجوه مشترک متربیان، ممیزات و های فردی، البر اساس اصل تفاوت .گیردمی
ها مطرح رسد هنگامی که اصل رعایت تفاوتبه نظر می .های آنان نیز در نظر گرفته شودتفاوت

طور ضمنی و نهفته، امور مشترک و وجوه تشابه مورد توجه واقع شده است و بر اساس شود بهمی
  .شودها اقدامات آموزش و پرورشی انجام میآن

هایی توان گفت در انتخاب یک روش تدریس، یکی از مالکبا توجه به مطالب مذکور می
های فردی میان دانشکه باید بدان توجه کرد، این است که در کدام روش تدریس، تفاوت

هر روش تدریسی که در کنار سایر معیارهای الزم از این معیار نیز  .شودآموزان مراعات می
 .برخوردار باشد شایسته انتخاب خواهد بود

 ب( معيارهای برگرفته از قواعد فقهی

 عدم ضرر .یكم

کاربرد دارد و مضمون آن  فقهفقهی است که در بیشتر ابواب  مشهور قواعداز « ال ضرر»قاعدۀ 
 .ه ضرر و اضرار در اسالم نفی شده استمشروعیت ندارد، و هرگون اسالماین است که ضرر در 
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قاعدۀ ال ضرر حاکم بر ادلۀ اولیه است و در مواردی که حکمی از احکام اسالم مستلزم ضرر و 
تیقن قدر م .شودوسیلۀ این قاعده، برداشته میزیان برای خود مکلف یا دیگری شود آن حکم به

 .داردد را بر میشواز قاعده، این است که احکام تکلیفی که موجب ضرر می
به این معنا که شارع داند؛ می ضرریاز نفی ضرر را نفی احکام  منظورشی  انصاری 

 .(460  2، 1416)شی  انصاری، حکمی که مستلزم ضرر بر بندگان شود را تشریع نکرده است 
منظور از قاعدۀ ال ضرر را نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته که  خراسانیآخوند مرحوم 

که  دیگر، موضوعاتیعبارتبه .«ال شک لکثیر الشک»مانند آن در اخبار، فراوان است، مانند 
 .شودها برداشته میعنوان اولی موجب ضرر شوند، حکم آندارای حکم هستند، اگر به
و وضو که احکامی مانند وجوب و لزوم دارند، اگر موجب ضرر  بنابراین موضوعاتی مانند بیع

 .(381  1، 1417)آخوند خراسانی، شود ها برداشته میو زیان شوند، احکام آن
 تنها حکم ضرریوسیلۀ این قاعده، نهمطلب دیگر در مورد قاعدۀ ال ضرر این است که به

خواهد  زیان باشد نیز غیر مشروعشود بلکه امتثال تکلیفی که مستلزم ضرر و برداشته می
بنابراین در مواردی که اقدام تربیتی، برای مربی ضرر داشته باشد و یا دیگری را در ضرر  .بود

قرار دهد، بر اساس قاعدۀ الضرر انجام آن اقدام تربیتی جایز نخواهد بود؛ مگر این که 
حتی در صورت  تکلیف ضرری از چنان اهمیتی برخوردار باشد که اطمینان حاصل شود

 .ضرر باید محقق شود

 عدم عسر و حرج .دوم

تواند جاری قاعدۀ الحرح یکی از قواعد عام فقهی است که در ابواب مختلف فقه می
و دشواری شدیدی باشد که تحمل  طبق مفاد این قاعده هرگاه تکلیفی دارای مشقت .شود

مراد از عسر و حرجی که  .شودآن عادتًا برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می
موجب قاعدۀ نفی حرح، برداشته شده است، عسر و حرح شخصی است و نه عسر و به

حرح نوعی، یعنی اگر تکلیفی برای شخص مکلف مشقت و سختی به بار آورد قاعدۀ نفی 



  سیتدر یهاروش یمنطق استنباا حکم فقه

 

موجب آن تکلیف در عسر و حرح واقع کند، اگرچه که نوع مکلفین بهحرح آن را نفی می
 .نشوند

 .ددارنفی عسر و حرح بر خالف قاعدۀ نفی ضرر، تنها الزام تکالیف الزامی را برمی قاعدۀ
بنابراین اگر مکلف بخواهد به هر سختی و مشقتی که هست تکلیف حرجی را انجام دهد؛ عمل 

تنها الزام تکالیفی که موجب عسر و این قاعده نه .وی جایز خواهد بود و منعی نخواهد داشت
دارد؛ بلکه الزام تکالیفی که سبب عسر و حرح فرد دیگری شود را برمیلف میحرح برای خود مک

کند که اگر طور اقتضا می، مناسبات حکم و موضوع ایندر این قاعده .کندشود را نیز رفع میمی
بر  .شودامتثال امری موجب مشقت و سختی فرد دیگری غیر از مکلف شود نیز تکلیف ساقط می

توان گفت قاعدۀ نفی عسر و حرح، وجوب و الزام تکالیفی اساس ارتکازات فقهی و عقالیی می
عنوان به .دارد؛ مگر این که تکلیف بسیار مهمی باشدشوند را بر میکه موجب عسر و حرح می

مثال، یاد دادن اعتقادات و نماز به غیر مکلفین حتی در صورتی که برای آنان سخت و مشقت بار 
 .شودوسیلۀ قاعده، نفی نمیدلیل اهمیت باالی این تکلیف بهباشد به

توان گفت در صورتی که انجام فعل در مورد تطبیق این قاعده، بر اقدامات تربیتی می
عنوان مثال اگر مربی بخواهد نماز را به کودک آموزش آور باشد؛ بهتربیتی، برای مرّبی حرح

در مواردی هم که برای مربی  .شوداین تکلیف برداشته میشود، دهد در عسر و حرح واقع می
خواهد به کودك که میشود مانند اینعسر حرجی نیست؛ ولی متربی دچار عسر و حرح می
 شود؛ یعنیگیرد الغاء خصوصیت مینماز و قرآن یاد بدهد، ولی او در سختی و حرح قرار می

 .شوداین هم مثل آن است و تکلیف برداشته می
ها، اگر در هر دو صورت، در اموری مثل اصل ایمان و اعتقادات یا نماز و امثال این اما

گذارد ادلۀ حرجی هم باشند باید انجام دهد، این همان ارتکاذ فقهی و عقالیی است که نمی
 .العاده باالستچون اهمّیتش فوق .جا را شامل شوداطالقات این

 عدم پيامدهای منفی .سوم

نین در چ .اردی یک اقدام تعلیمی و تربیتی، داری پیامد و آثار منفی باشدممکن است در مو



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

کند، برای تشخیص انجام یا ترک مواردی که آثار منفی یک اقدام با آثار مثبت آن تزاحم پیدا می
د عنوان مثال اگر در موربه .آن اقدام باید بررسی کرد که کدام از اهمیت باالتری برخوردار است

خاصی استفاده از روش امر و نهی برای وادار کردن کودک به نماز خواندن موجب شود آن کودک 
نسبت به نماز تنفر و انزجار پیدا کند در چنین مواردی اگر این اثر از اهمیت باالتری برخوردار 

 .ز نخواهد بودباشد استفاده از روش امر و نهی برای وادار کردن به نماز جای

 بندی معيارهای فقهیجمع

های مناسب و مؤثر از نظر فقه بیان شد که شش مالک و معیار فقهی برای تشخیص روش
های فردی، عدم ضرر، عدم عبارت بودند از  احتمال تأثیر، رعایت توان متربی، رعایت تفاوت

سه مورد اول معیارهایی هستند که با توجه به چند  .عسر و حرح و عدم پیامدهای مخّرب
 .ندگذاری شداصل از اصول تعلیم و تربیت به دست آمدند؛ و با عنوان معیارهای ایجابی نام

باشند؛ با عدم ضرر، عدم عسر و حرح و عدم پیامدهای مخرب که مستفاد از قواعد فقهی می
 .گذاری گردیدندعنوان معیارهای سلبی نام

 نتيجه

های س از تعریف اصطالحات اصلی مقاله، سه روش، ذیل عنوان منطق استنباا حکم روشپ
های تدریس تنها الف( بررسی حکم روشها عبارت بودند از  این روش .تدریس پیشنهاد شد

ها عالوه بر مقام قواعد کلی و با تطبیق قواعد کلی و ضوابط عام؛ ب( بررسی حکم این روش
طور دقیق و پس ها بهادلۀ خاص و ح( بررسی کارشناسانۀ هریک از روشضوابط عام، در مقام 

های فوق، روش تحقیق سوم، نسبت به گفته شد که از میان روش .از آن تطبیق قواعد و ضوابط
 .تر استهای تحقیق اول و دوم از دقت بیشتری برخوردار بوده و کاملروش

های تدریس با در بررسی حکم روشای که ممکن است محقق در گام بعدی انواع ادله
انواع دالیل حکم  .ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتآن مواجه شود و نحوۀ استناد به آن

( ادلۀ مشتمل بر 2( ادلۀ مشتمل بر عناوین صریح؛ 1های تدریس عبارت بودند از  روش
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( 6ین کلی و ( ادلۀ مشتمل بر عناو5( قواعد عام؛ 4( ادلۀ حاکِی سیره؛ 3عناوین مشکوک؛ 
 .ادلۀ مشتمل بر بیان غایت

منظور پاس  به این سؤال که دستیابی به روِش خاصی از طریق انواع ادلۀ حکم در نهایت به
 .طلبد؟ چندین معیار مورد بررسی قرار گرفتهای تدریس چه مالک و معیاری را میروش

آفرینی، ر بودن، تعاملگی، تفکر برانگیکنندمعیارهای کارشناسی عبارت بودند از  تسهیل
معیارهای احتمال تأثیر، رعایت توان  .بخش بودن و متناسب بودن با توان فراگیرانانگیزه

های فردی، عدم ضرر، عدم عسر و حرح و عدم پیامدهای منفی متربی، رعایت تفاوت
 .های تدریس بودندمعیارهای فقهی روش

های تدریس در این مقاله مورد بحث با توجه به آنچه در مورد منطق استنباا حکم روش
های گرانی که به دنبال استنباا حکم روشو بررسی قرار گرفت، شایسته است پژوهش

منظور های تدریس هستند، ابتدا از میان سه روش پیشنهادی بهمختلف ازجمله روش
انواع ادلۀ احتمالی کمک بسیار خوبی برای  .ها یکی را انتخاب کنندبررسی حکم روش

گر برای در مواردی که پژوهش .باشدها میبندی کردن آنها و دستهستیابی به ادلۀ روشد
تشخیص روش بودن یک عنوان نیازمند معیار کارشناسی و فقهی باشد، مباحث 

 .گشا خواهد بودشده ذیل عناوین معیارهای کارشناسی و فقهی مفید و راهمطرح
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