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 بسن اهلل الرحون الرحین

 و خارج( شیوه تقریر نویسی )دوره سطح

 ًَضتي تقشیشاٍّلیي ػالوی کِ اقذام تِ . تقشیش یا ًَضتي دسس استاد استتضسگ تسیاسی اص ػلوای هَسد تإکیذ اص خولِ ضیَُ ّای 

تِ تذسیح ایي کاس دس حَصُ ػلویِ گستشش یافت ٍ . کشد هؤلف هفتاح الکشاهِ تَد کِ دسس استادش ػالهِ تحشالؼلَم سا تقشیش کشد

 دٍسُ دٍ دس ًَیسی تقشیش ضیَُالثتِ  قن، ایي کاس ػادت ػوَهی عالب ضذ.سشاًدام تا کَضص آیت اهلل تشٍخشدی )سُ( دس حَصُ 

 .است هتفاٍت خاسج ٍ سغح

حاضشیي دس تٌذی ضذُ، هختػش ٍ هفیذ کِ تشای غیش  یؼٌی تثییي هغالة کتاب دسسی تا تیاًی دستِ ًَیسی دس دٍسُ سغح تقشیش

 (.ّای ػلوی هشتثظ حقیقات ٍ کاسٍسصیتِ ّوشاُ ثثت تتثؼات، ت)کالس، قاًغ کٌٌذُ تاضذ

ّای هقشس دس  ت تتثؼات، تحقیقات ٍ دیذگاُهٌذ هغالة استاد، تِ ضویوِ ثث ساصی سٍش یؼٌی پیادُ تقشیش ًَیسی دس دٍسُ خاسج

 هَاسد لضٍم.

 اص خولِ: هتَقف است ّای هَسد ًیاص علثِ تش تقشیش ًَیسی اص هْاست شخیکسة ت:اهداف تقریر نویسی 

 .توشیي ًگاسش ٍ دست تِ قلن ضذى کِ ضؼف دس آى یکی اص هؼضالت ػالن علثگی است 

  پشداصی دس هتَى ٍ هٌاتغ. صٍایای ػثاستتَاًایی تثذیل افکاس تِ ًَضتاس ٍ آضٌایی تا 

 .تثثیت هغلة دس رّي 

 .استفادُ اص هغالة تشای تذسیس دس آیٌذُ ٍ إستقاء سغح ایي هْاست دس إلقاء هغالة تِ ضاگشداى 

 .ًگاضتي تا پطتَاًِ هغالؼِ ٍ تحقیق 

 ِتٌذی هغلة ٍ ًگاُ خاهغ تِ سیش یک هغلة اص آغاص تا اًتْا. توشیي دست 

  اهَسی کِ دس ػٌَاى خاهؼیت ًگاسش تیاى خَاّذ ضذ.کسة هْاست دس 

 تِ دٍ تُؼذ اساسیتایذ دس تقشیش قثل اص ٍسٍد تِ سٍش ّای ًگاسش تقشیش الصم است گفتِ ضَد کِ  :شیوه نگارش تقریرنکاتی در 

لة، تقذین ٍ تإخیش دس اؤػن اص دستِ تٌذی هغ)ضاکلِ اغلی تقشیش تایذ تَخِ ضَد. آن جامعیتو مطالب  در وگارش کیفیت

کٌذ اها چگًَگی  هی  ّواى هثاحث هغشح ضذُ تَسظ استاد است، کِ کاس سا تشای هقشّس ساحت (ّا استذالل هثاحث ٍ عشحًحَُ 

 تٌذی تقشیش تایذ دس کالس ًکتِ تشداسی ضَد. پشداصی دس اختیاس ًَیسٌذُ است. لزا کلیات هغالة تِ ػٌَاى استخَاى ػثاست

 ای تاضذ کِ تشای فْن هغلة تَسظ فشد غائة دس کالس کافی تاضذ، ًِ تیطتش ًِ کوتش. تقشیش تِ اًذاصُ پشداصی دس ػثاست 

 حاکن تاضذ. خضٍُ ی تقشیش دستِ تٌذی هطخػی اص اتتذا تا اًتْای 

 .اص ػٌاٍیٌی ّوچَى فػل، هشحلِ، هغلة، ًکتِ ٍ هقذهِ استفادُ ضَد 
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  ًِظشیِ هؤلف اًؼکاس دادُ ضَد.دس اًتخاب ػٌَاى فػل ٍ هغلة سؼی ضَد خالغ 

 ّای هختلفی اص خولِ آیات، سٍایات، هٌاتغ، هغالة ٍ .... تاضذ. داسای فْشست 

 دس پاٍسقی اضاسُ ضَد. ّا ٍ اسخاع ّا آدسس 

 داخل هتي کتاب هشاخؼِ ضَد ٍ ػثاست هَسد استطْاد تا آدسس دقیق آٍسدُ ضَد. ّا حتی اإلهکاى تواهی اسخاع 

 ٍتشخیحا اص سًگ هطکی تشای هتي ٍ آتی تشای ػٌاٍیي استفادُ ضَد صیشا سًگ قشهض تِ ت اص هتي ًَضتِ ضَد. ػٌاٍیي تا سًگی هتفا(

 ضَد، آتی تَدى هتي ّن ػالٍُ تش کن سًگ ضذى تِ هشٍس صهاى، دس کپی یا اسکي ًوَدى ّن ضؼیف است.( هشٍس صهاى خشاب هی

 ضَد. اضاسُ غشح ضذُ تِ ّوشاُ خَاب آًْاتِ سؤاالت هفیذی کِ دس کالس پشسیذُ ضذُ یا دس هثاحثِ ه 

 افضاسّای کاستشدی هاًٌذ  آٍسی کٌیذ هگش ایٌکِ دس تایپ ٍ استفادُ اص ًشم ّای کالسَسی خوغ ضَد هغالة سا دس تشگِ تَغیِ هی

 ًَت هْاست کافی داضتِ تاضیذ کِ ٍقت ضوا گشفتِ ًطَد. ٍاى

  رکش غفحِ ٍ سغش اضاسُ ضَد تا یافتي هغلة سادُ تاضذ.دس هَاسد لضٍم تِ اتتذای پاساگشاف دس ػثاست کتاب تا 

  ٍ ِدس کٌاس دفتش تحقیق ٍخَد دفتش خالغِ کِ غشفا تِ آساء هؤلف کتاب ٍ ؤدلِ آى پشداختِ ضَد ضشٍسی است تا تا هغالؼ

  ای آى حضَس رّي ٍ اضشاف تِ هغالة فقْی اغَلی تقَیت ضَد. هشٍس دٍسُ

 روش های نگارش تقریر:

است ٍ هؼوَالً تِ ّواى غَستی کِ دس هؼوَل تشیي ضیَُ ًگاسش دسس  ایي سٍش :نوشتن در جلسه درس به طور کاهلروش اوّل: 

دسس ًگاسش هی ضَد تایگاًی هی گشدد. الثتِ گاّی آى سا پاک ًَیس هی کٌٌذ یا حَاضی هختػشی سا تش آى اضافِ هی کٌٌذ. 

یٌکِ ساختاس خوالت، گفتاسی است ًِ ًَضتاسی، تسیاسی اص خوالت ایي سٍش داسای ضؼف ّای صیادی هی تاضذ. تا تَخِ تِ ا

ًاقع ٍ ًاسسا سّا هی ضًَذ، خوالت، دقیق ٍ هشتّة ًیست ٍ قلن خَسدگی ٍ اضتثاُ دس آى فشاٍاى دیذُ هی ضَد، اص آى خْت کِ 

ًطذُ است ٍ اص ّوِ هْن تش هٌظن ٍ هشتة ًَضتِ ًطذُ است اسصش ػلوی ًذاسد ٍ تشای اقَال ٍ آسای خذیذ خایی دس ًظش گشفتِ 

 .تَخِ علثِ تِ خای فْویذى، هؼغَف تِ ًگاسش است

ایي سٍش تا حذّ صیادی اضکاالت ضیَُ اٍل سا ًذاسد، تؼضی اص عالب تشای ایٌکِ  :روش دوّم: نوشتن رئوس هطالب درس در جلسه

ٌٌذ دس حذّی کِ تِ گَش فشا دادى ٍ دقت سئَس هغالة سا اص دست ًذٌّذ ٍ دالیل خاظ ٍ یا استذالل ّای استاد سا فشاهَش ًک

دس کالم استاد، خللی ٍاسد ًیاٍسد کلیات تحث استاد سا خالغِ ٍ فْشست ٍاس یادداضت هی کٌٌذ. ایي سٍش تشای حافظِ ّای 

ضؼیف هٌاسة است اها اگش کسی حافظِ قَی داسد تایذ هغالة سا تؼذ اص دسس تِ غَست هٌظن ٍ هستذل تاصًَیسی کٌذ ٍ دس 

 .توشکض خَد سا تش دقت دس تحث ٍ اضکال ٍ خَاب تا استاد قشاس دّذدسس 

تؼضی اص عالب غشفاً تِ ًَضتي هغالة استاد ًوی پشداصًذ تلکِ تؼذ اص هغالؼِ  :روش سوّم: نوشتن هشروح درس استاد بعد از کالس

، دسس سا تقشیش )دس تقشیش دسس خاسج(ٍ دقت کافی دستاسُ هغالة استاد ٍ ضوي هشاخؼِ تِ هٌاتغ ٍ هأخز ٍ اًتخاب ًظشیِ هختاس

هی کٌٌذ. دس ایي سٍش تِ عَس هطشٍح ٍ هفػل، هَضَع ٍ اقَال ٍ دالیل ٍ ًتایح ٍ اضکاالت ٍ هغالة اضافی ٍ حَاضی ٍ ًظشّای 
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خَد سا یادداضت هی کٌٌذ ٍ هٌاتغ ٍ هأخز هغالة سا استخشاج ٍ ثثت هی ًوایٌذ. ایي ضیَُ هغلَب ٍ تسیاس هفیذ است لکي 

 .کي است ٍقت گیش ٍ خستِ کٌٌذُ تِ ًظش آیذهو

تشخی اص عالب تا تَخِ تِ هغالؼات قثل اص دسس ٍ پس اص دسسِ استاد ٍ دقت ٍ  :روش چهارم: نوشتن خالصه درس بعد از کالس

ضیَُ، ، خالغِ تحث سا یادداضت هی کٌٌذ. دس ایي )دس دسس خاسج(تإهل دس آى ٍ هشاخؼِ تِ هٌاتغ ٍ هأخز ٍ اًتخاب ًظشیِ

هَضَع ٍ اقَال ٍ دالیل ٍ ًتیدِ، کاهالً ٍاضح ٍ سٍضي ٍ تا کلواتی هَخض ٍ اضاسُ ای تیاى هی ضَد تا دس هَاقغ لضٍم تتَاى تا غشف 

استٌثاط اص هتَى ٍ خالغِ دسک ٍ ایي ضیَُ هَخة سضذ قذست  .کوتشیي ٍقت، هغلة سا تِ عَس کاهل هَسد اسصیاتی قشاس داد

الثتِ الصهِ ایي ُ ًیست. غشف هی ضَد ٍ لزا خستِ کٌٌذ ٍ تشای ًَضتي ٍ هشاخؼِ هدذد ٍقت کوتشیگیشی اص هغالة هی ضَد، 

 .سٍش، پیص هغالؼِ ٍ یا پیص هثاحثِ قثل اص دسس است

  بهتریه روش ها و مورد وظر مدیریت محترم حوزه های علمیه است. روش سوم و چهارمدو 

 ّا فایذُ اى ًذاسد ایٌگًَِ ًَضتيدس حالی کِ ًَضتِ اًذ تقشیش دسس است. ٍ آًچِ سا استاد گفتِ است تؼضی فکش هی کٌٌذ ًتیدِ: 

 .ّذس دادى ػوش است ٍ

پشداصش ضَد ٍ ٍقتى خشٍخى آى تش قلن ضذُ ٍدس رّي اٍ خای گیشد ٍ  خَب ضٌیذُ ضاگشد تَسظ سخٌاى استاد یؼٌی اتتذاتقشیش 

د ٍضؼیت ٍ قیافِ هتفاٍتى پیذا کٌذ. اها ًثایذ سٍح کالم ػَؼ تطَد. اگش سٍح کالم ػَؼ یا تش صتاى خَیٌذُ داًص خاسى هى ضَ

 .تِ یک تیاى دیگشیا صتاى دیگش ٍ  ى تاصگَ کشدى حشف استاد اهاضَد تقشیش ًیست چَى تقشیش یؼٌ

 هَفق تاضیذ.

 هؼاًٍت پژٍّص حَصُ ػلویِ استاى سوٌاى 


