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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

های علمیه است و شایسته است طالب در تقریرنویسی یکی از ابداعات ارزشمند حوزه

روند تحصیل علوم دینی با این روش علمی مفید آشنا شده و از آن بهره برند. اصول این کار 

شده و شروح مبتنی بر بازنگاری علمی محتوای تدریس استاد، در کنار توجه به متن تدریس

این روش مطالب طرح شده در کالس درس مستندسازی و به منابع و حواشی آن است. در 

 گیرد. اصلی ارجاع شده و در حد توان نگارنده مورد نقد و بررسی نیز قرار می

شناسی نگارش تقریر علمی در دوره سطح ای از روشخوانید گوشهآنچه در ادامه می   

 است.
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 فصل اول: نكات ساختاری 

 اشاره خواهد شد. در این فصل به شش نکته

 . ساختار کلی1

های کلی یک تقریر است. تقریر کامل هر موضوع یا مسأله منظور از ساختار کلی، بخش

 شده در کتاب درسی، شامل سه محور است:مطرح

 محور اول: تبیین محتوا

این محور شامل بیان روشن، کامل و منسجم مطلب موردنظر مؤلف کتاب درسی با استفاده 

بندی توضیحات استاد محترم درس و بعد از تأمّل و دقّت مقرّر در نگارش و تنظیم و دستهاز 

 بحث است.

 محور دوم: مراجعات

گاهی مطلب کتاب، ناظر به کتب و منابع دیگر است؛ مثال نویسنده، به قولی اشاره کرده 

یا روایتی است یا مطلب را به کتاب دیگری ارجاع داده است یا مستند مطلب خود را آیه 

گونه موارد، با مراجعه به منبع اصلی، دانسته که آن را به طور کامل نقل نکرده است. در این

 شود.مطلب به صورت دقیق و با ذکر نشانی آن، آورده می

تر همچنین گاهی مقرّر، در مراجعات خود، به مطلبی برخورد کرده که به تبیین روشن

کند یا مشتمل بر نکته مفید لب را تکمیل یا نقد میکند یا مطمحتوای متن درسی، کمک می

 شود.دیگری است که در این نوع موارد نیز، مطلب با ذکر نشانی، آورده می
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 محور سوم: مالحظات و سؤاالت

اگر مقرّر، نسبت به مطلب کتاب درسی یا کالم استاد یا مطالب مورد مراجعه، نظر یا نقد یا 

 پردازد.آن می اشکال یا سؤالی دارد، به بیان

بهترین تقریر آن است که در هر مسأله، شامل هر سه محور فوق باشد؛ البته ممکن است 

 برخی مسائل شامل محور سوم یا حتی دوم نباشند.

 205صفحه  25)معادل کلمه 0555بایست حداقل شامل ر میهر جزوه تقری تذکر:

کمتر از نیمی از حجم تقریر را به ای( باشد؛ مشروط بر آنکه مراجعات به منابع دیگر، کلمه

خود اختصاص داده باشد. در غیر این صورت، دو محور تبیین محتوا و مالحظات و سؤاالت 

 کلمه باشد. 2055)بدون احتساب محور مراجعات( باید شامل حدّاقل 

 . وحدت رويه در نگارش2

است. یک اشتباه در هر نوشته داشتن وحدت رویه در نگارش از اهمیت زیادی برخوردار 

تکرار شده در سراسر متن، بهتر از نداشتن سبک مشخص در نگارش یا چندگونه نویسی 

 است. در این رابطه چند نکته قابل توجه است:

 الف( وحدت رويه در مسائل ويرايشی

رعایت قواعد ویرایشی در نوشتار الزامی است. و به این منظور یادگیری روش ویرایش 

 بتدایی بسیار کارگشا است. صورت امتن حتی به

توان یک کتاب نگارشی خاص را معیار قرار داده و با کمک قواعد آن برای این کار می

روش تحقیق با تأکید بر علوم »عنوان مثال: کتاب کتاب متن خود را نگارش نمود. به

 برای این منظور گزینه مناسبی است. دکتر جعفر نکونام نوشته« اسالمی
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 هادر ذکر نام ب( وحدت رويه
ها، اعالم و نویسندگان آنها از یک روش استفاده شده و ضمن الزم است در ذکر نام کتاب

استفاده از اسامی روی جلد کتب، اسامی اعالم ضمن اختصار با احترام و تجلیل نگاشته 

و یا « صاحب کفایه»، «آخوند خراسانی»، «آخوند»تعبیرهای به جای شود؛ به عنوان مثال 

بسنده « محقق خراسانی»به تعبیر واحدی مثالً « اهلل العظمی شیخ محمد کاظم خراسانی آیت»

 شود.

 ج( وحدت رويه در ابتدای عناوين
« نکته»، «مطلب»، «جواب»، «دلیل»، «اشکال»منظور از ابتدای عناوین مواردی از قبیل: 

است که اگر در ذکر  و غیر این موارد است. منظور از وحدت رویه در ذکر ابتدای عناوین این

ایم استفاده کرده« دلیل»ی ی یک مطلب هستیم و ابتدای عنوان دو دلیل اول را از کلمهادله

 شروع نکنیم.« اشکال»ی در دلیل سوم عنوان را با کلمه

شروع « مطلب»ی همچنین اگر در بیان پنج مطلب هستیم، عنوان همه را با همین کلمه

 استفاده نکنیم.« مسئله»ی از کلمه کنیم و از مطلب چهارم مثالً

 ( وحدت رويه در ارجاعاتد
 در ارجاعات تقریر دو مطلب جایگاه و شیوه ارجاع قابل بررسی است:

 ارجاع:جايگاه 

 شود.در صورت ارجاع به کتاب، نام کتاب و شماره جلد و صفحه ذکر می

سپس نام مجله و شماره  در ارجاع به مقاله، ابتدا نام نویسنده مقاله و بعد نام مقاله و

 شود.صفحه قید می

 شود.در ارجاع به منابع اینترنتی، عنوان مطلب و آدرس اینترنتی آن عنوان می
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رعایت ضمنا الزم است که در پایان جزوه تقریر، بخش فهرست منابع )کتابنامه( با 

 نگاشته شود.نویسی، استاندارد کتابنامه

 نويسی. رعايت قواعد دستور زبان و ساده3

ی ادبی در آن رعایت شود. مناسب است تقریر روان و ساده نوشته شود و قواعد ساده

فهمیم که عبارت نامفهوم یا مغلق است و بسیاری از اوقات با خواندن دوباره عبارت می

 دیگران به آسانی قادر به فهم مراد نگارنده نیستند.

جستجو  «ق با تأکید بر علوم اسالمیروش تحقی»توان در کتاب این گونه قواعد را نیز می

 کرد.

 ی زمانی. ويرايش بدون فاصله4

گذشت زمان ممکن  الزم است بعد از نوشتن تقریر، بالفاصله به ویرایش آن پرداخته شود.

 است موجب فراموشی و بروز اشتباهاتی شود.

 . تبديل ادبیات گفتاری به ادبیات نوشتاری5

موالً همراه با عباراتی عامیانه و اشتباهات دستوری عبارات استاد در حالت گفتاری مع

 است که الزم است در حالت نوشتاری تصحیح شود.

 مقالهآرائی و صفحهتايپ . 6

آرایی یکدست و منظم ارائه الزم است متن تقریر بصورت تایپ شده و با قلم و صفحه

روشنامه نگارش مقاالت علمی گردد. جهت راهنمایی الگوی تایپ و صفحه آرایی 

 راهگشاست. 
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  فصل دوم: نكات محتوايی

 کنیم.نکته اشاره می 9در این فصل نیز به 

 . دقت در نگارش تقرير1

گاهی الزم است مطلب را چندین بار به صور مختلف نوشته شده و مطالب کم، زیاد و 

باید با دقت و وسواس  اشکال تنظیم شود. این کارجابجا گردد تا به شکل دلخواه و بدون

نویسی همین بخش است و نباید با تسامح از کنار آن ترین قسمت تقریرصورت بگیرد. مهم

 گذشت.

اگر در نوشتن مطالب دقت شود و مطلبی که در ذهن مقرر دارای اشکال و ابهام بوده یا 

 تصحیح نشده است، نوشته نشود، به تدریج این روش به صورت عادت در آمده و باعث

 شود. استحکام ساختار نوشتار در تقریر می

 . باال بردن سطح کیفی نوشته2

نوشتار به دیگران و درخواست اظهارنظر و نقد از آنان، بر کیفیت آن  توان با ارائهمی

شود. های متن آشکار نمیافزود. معموالً بدون مقایسه و نقد خارجی اشکاالت و کاستی

تواند به جا نباشد، ولی همان موارد اندك نیز میموارد به نظرات دیگران حتی اگر در اغلب

 پیشرفت نگارش نگارنده کمک کند.
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 . مراجعه به منابع اصلی3

در موارد بسیاری برداشت بزرگان از کلمات محققینِ دیگر آموزنده است و ممکن است 

مراجعه به ها ـ حداقل از نظر ما ـ دقیق و کامل نباشد. از این جهت مواردی نیز برداشت

 تواند مفید باشد. کلمات بزرگانی که از مطالب علمی آنها نقل به مضمون شده است، می

نظران لذا چنانکه گفته شد باید در هر قسمت از تقریر، با مراجعه به اصل کلمات صاحب

 به بررسی روش و صحت برداشت از متن بپردازیم. 

 در اینجا دو نکته باید رعایت شود:

 لب از منابع اصلی؛نقل عین مطا .1

 نگارش برداشت شخصی نگارنده تقریر از مطالب. .2

 پردازیم:در ادامه به توضیح این دو نکته می

 الف( نقل عین مطالب از منابع
برداشت فعلی مقرر از یک متن ممکن است در طول زمان تغییر کند. ذکر عین عبارت 

ترین فرصت ممکن دی در کوتاهسازد در مراجعات بعمنابع در بخش مراجعه، وی را قادر می

 برداشت قبلی خود را از حیث دقت و فهم درست، محک بزند.

 ب( نگارش برداشت شخصی از مطالب منقول از منابع
پس از نقل دقیق مطالب از منابع، الزم است نگارنده برداشت خود را از آن متن بنویسد 

باشد. زیرا برخی از متون قابلیت  تا در آینده و در مراجعات بعدی این برداشت قابل ارزیابی

ها به ذهن های مختلف بعضی از این برداشتچند برداشت را داشته و ممکن است در زمان

 برسد.
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 ذکر مالحظات بر کالم ديگران. 4

های مقدماتی و در مرحله تکمیل هر علم مناسب است طالب پس از طی فرآیند آموزش

های علم بپردازند. در ابتدا شاید بسیاری از نقادیبه نقادی نظرات و کلمات دیگران در آن 

تواند به این دوره ناپخته و غیر دقیق باشد، ولی نوشتن این اشکاالت و بیان آنها می

 های جدی و صحیح آنان در آینده کمک شایانی داشته باشد.نقادی

بیان این اشکاالت باید به صورت مشخص و کامل صورت گیرد. زیرا از طرفی همین 

تواند به نظریات پخته و اساسی تبدیل شود و از طرفی دیگر اشکاالت ابتدایی در آینده می

شود، لذا باید در هر قسمت از واضح است که عدم نگارش آنها باعث فراموشی آنها می

 تقریر، اشکاالت به نظر رسیده ذیل عنوانی مشخص و ثابت ثبت و ضبط گردد. 

 نويسی . دقت در عنوان5

 گردد. ی بهینه از نوشتار در آینده مینویسی برای تقریر سبب استفادهعنوان 

 نویسی باید به سه نکته توجه شود:در رابطه با عنوان

 عنوان الف( خالصه بودن

 ب( گویا بودن عنوان

 ج( انطباق کامل عنوان با مطلب

 . ذکر مقدمات مناسب برای تبیین مطالب6

الزم جهت فهم بهتر درس، قبل از پرداختن به های در روش صحیح تدریس باید مقدمه

تبیین بدنه اصلی مطالب توسط استاد بیان گردد. در نگارش تقریردرسی نیز الزم است حتی 

در صورت عدم رعایت این اصل توسط استاد، این مطالب مقدماتی به عنوان مقدمه و قبل از 

 تبیین مطلب ذکر شود.
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 . تطبیق تقرير با متن درسی7

عبارات در پیش مطالعه، هنگام فراگیری در کالس درس، در زمان مطالعه یا برخی از 

گونه عبارات در هر مرحله با سؤال از استاد یا شود. اگر اینحتی در مباحثه فهمیده نمی

دیگران و یا با مراجعه به شروح و حواشی فهمیده شد، الزم است آن عبارت مشکل به همراه 

گرفته ثبت شده و همیشه قابل قاً نگاشته شود تا  تالش انجامحل آن و منبع رفع اشکال دقی

 مراجعه و استفاده خود مقرّر یا دیگران قرار گیرد. 

 نويسی. عدم اکتفا به خالصه8

بندی مطالب کتاب، تنها بخش اندکی از نویسی به صورت تقسیمشاید بتوان گفت خالصه

بندی در واقع کاستن از شأن تقسیمدهد و بسنده کردن به خوب را تشکیل می یک تقریر

تقریر و کم فائده کردن آن است. لذا باید با اضافه کردن بخش مراجعه و مالحظه به غنی 

 کردن تقریر بپردازیم.

 ی متن درسی. عدم اکتفا به ترجمه9

صحیح متون درسی کار بسیار مهمی است و خطا در ترجمه غیر قابل  گرچه ترجمه

 متن درسی در تقریر به هیچ وجه صحیح نیست. کردن به ترجمه اغماض است، ولی بسنده
 

 با آرزوی موفقیت و سعادت برای همگی طالب محترم 

 التماس دعا 

 

 پژوهش مدرسه شهیدين)ره(معاونت 


