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تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش
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     اكنون كتاب را ببنديد، و...
    آموخته هاي خود را ارزيابي كنيد.

بعد	از	خواندن	مطالب	با	طرح	پرسش	مي	توانيد	
ميزان	فهم	خود	را	از	مطالب	ارزيابي	كنيد.	اين	گونه	
سؤاالت،	شما	را	براي	بحثهاي	كالسي،	امتحانات	و	

تهّية	مقاالت	تحقيقي	آماده	مي	كند.

    مطالب را تجزيه و تحليل كنيد.
مطرح		 خوبي	 سؤاالت	 مطالعه،	 هنگام	 اگر	
مطالب	 سطحي	 درك	 از	 بتوانيد	 بايد	 كرده	باشيد،	
بگذريد	و	قادر	به	تجزيه	و	تحليل	آنها	به	طور	عميق	

باشيد.
اگر	اين	توانايي	را	نداريد،	يك	بار	ديگر	متن	را	با	

سؤاالت	جّدي	تري	بخوانيد.

    انتقاد كنيد.
اگر	مطالب	را	تا	حّد	رضايت	بخشي	فهميده		باشيد،	
بايد	بتوانيد	دربارة	نظم	داخلي	مطالب،	ارزش	اثر	و	

اعتبار	آن،	سؤاالت	انتقادي	مطرح	كنيد.
مطالب،	 دسته	بندي	 دربارة	 مي	توانيد	 همچنين	
خود،	 قبلي	 دانسته	هاي	 با	 آنها	 روابط	 و	 اهّمّيت	

انتقاد	كنيد.

    در بازنويسي كتاب به مؤّلف كمك كنيد.
ويرايش	 را	 خود	 كتاب	 بخواهد	 مؤلّف	 شايد	
علمي	كند.	خود	را	دست	كم	نگيريد.	در	اين	كار	به	
در	 را	 خود	 پيشنهادهاي	 و	 انتقادها	 كمك	كنيد.	 او	

حاشية	كتابتان	يادداشت	كنيد.

     بد نيست بدانيد كه ...
    »اشكال كردن« غير از »سؤال كردن« است.

»اشكال	كردن«	 و	 »سؤال	كردن«	 بين	 مرز	 بايد	
مشّخص	شود.	مهمّ	ترين	تفاوت	سؤال	و	انتقاد	آن	

است	كه:
مطلب	صورت	مي	گيرد؛	 كامل	 فهم	 از	 پس	 انتقاد	
مطلب	 درك	 و	 فهم	 منظور	 به	 سؤال	 كه	 حالي		 در	
كه	 خواننده	اي	 ديگر،	 عبارت	 به	 مي	شود.	 مطرح	
مورد	 ديدگاه	 به	 هنوز	 كه	 مي	داند	 سؤال	مي	كند،	
سؤال	مي	كند	 پس	 نيافته	است؛	 دست	 نويسنده	 نظر	

تا	مطلب	را	بفهمد.
اگر	مرز	بين	»سؤال«	و	»انتقاد«	مشّخص	نشود،	
لحن	 با	 را	 خود	 پرسش	 سؤال	كننده،	 است	 ممكن	
تا	 مي	شود	 سبب	 مسئله	 اين	 و	 مطرح	كند	 انتقادي	
پاسخي	كه	نويسنده	در	كتاب	خود	بيان	كرده	است،	
پرسشگر	 ذهن	 به	 رسيدن	 براي	 همواري	 مسير	

نيابد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	سيف،	علي	اكبر؛	روشهاي يادگيري و مطالعه؛	
تهران،	انتشارات	آگاه.

2.	مورتايمر،	جي	آدلر؛	چگونه كتاب بخوانيم؟؛	
انتشارات	 مشهد،	 صّراف	تهراني؛	 محّمد	 ترجمة	

آستان	قدس	رضوي.
3.	كديور،	پروين؛	روان شناسي تربيتي؛	تهران،	

انتشارات	سمت.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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     اكنون كتاب را ببنديد، و...
    آموخته هاي خود را ارزيابي كنيد.

بعد	از	خواندن	مطالب	با	طرح	پرسش	مي	توانيد	
ميزان	فهم	خود	را	از	مطالب	ارزيابي	كنيد.	اين	گونه	
سؤاالت،	شما	را	براي	بحثهاي	كالسي،	امتحانات	و	

تهّية	مقاالت	تحقيقي	آماده	مي	كند.

    مطالب را تجزيه و تحليل كنيد.
مطرح		 خوبي	 سؤاالت	 مطالعه،	 هنگام	 اگر	
مطالب	 سطحي	 درك	 از	 بتوانيد	 بايد	 كرده	باشيد،	
بگذريد	و	قادر	به	تجزيه	و	تحليل	آنها	به	طور	عميق	

باشيد.
اگر	اين	توانايي	را	نداريد،	يك	بار	ديگر	متن	را	با	

سؤاالت	جّدي	تري	بخوانيد.

    انتقاد كنيد.
اگر	مطالب	را	تا	حّد	رضايت	بخشي	فهميده		باشيد،	
بايد	بتوانيد	دربارة	نظم	داخلي	مطالب،	ارزش	اثر	و	

اعتبار	آن،	سؤاالت	انتقادي	مطرح	كنيد.
مطالب،	 دسته	بندي	 دربارة	 مي	توانيد	 همچنين	
خود،	 قبلي	 دانسته	هاي	 با	 آنها	 روابط	 و	 اهّمّيت	

انتقاد	كنيد.

    در بازنويسي كتاب به مؤّلف كمك كنيد.
ويرايش	 را	 خود	 كتاب	 بخواهد	 مؤلّف	 شايد	
علمي	كند.	خود	را	دست	كم	نگيريد.	در	اين	كار	به	
در	 را	 خود	 پيشنهادهاي	 و	 انتقادها	 كمك	كنيد.	 او	

حاشية	كتابتان	يادداشت	كنيد.

     بد نيست بدانيد كه ...
    »اشكال كردن« غير از »سؤال كردن« است.

»اشكال	كردن«	 و	 »سؤال	كردن«	 بين	 مرز	 بايد	
مشّخص	شود.	مهمّ	ترين	تفاوت	سؤال	و	انتقاد	آن	

است	كه:
مطلب	صورت	مي	گيرد؛	 كامل	 فهم	 از	 پس	 انتقاد	
مطلب	 درك	 و	 فهم	 منظور	 به	 سؤال	 كه	 حالي		 در	
كه	 خواننده	اي	 ديگر،	 عبارت	 به	 مي	شود.	 مطرح	
مورد	 ديدگاه	 به	 هنوز	 كه	 مي	داند	 سؤال	مي	كند،	
سؤال	مي	كند	 پس	 نيافته	است؛	 دست	 نويسنده	 نظر	

تا	مطلب	را	بفهمد.
اگر	مرز	بين	»سؤال«	و	»انتقاد«	مشّخص	نشود،	
لحن	 با	 را	 خود	 پرسش	 سؤال	كننده،	 است	 ممكن	
تا	 مي	شود	 سبب	 مسئله	 اين	 و	 مطرح	كند	 انتقادي	
پاسخي	كه	نويسنده	در	كتاب	خود	بيان	كرده	است،	
پرسشگر	 ذهن	 به	 رسيدن	 براي	 همواري	 مسير	

نيابد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	سيف،	علي	اكبر؛	روشهاي يادگيري و مطالعه؛	
تهران،	انتشارات	آگاه.

2.	مورتايمر،	جي	آدلر؛	چگونه كتاب بخوانيم؟؛	
انتشارات	 مشهد،	 صّراف	تهراني؛	 محّمد	 ترجمة	

آستان	قدس	رضوي.
3.	كديور،	پروين؛	روان شناسي تربيتي؛	تهران،	

انتشارات	سمت.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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     اكنون كتاب را ببنديد، و...
    آموخته هاي خود را ارزيابي كنيد.

بعد	از	خواندن	مطالب	با	طرح	پرسش	مي	توانيد	
ميزان	فهم	خود	را	از	مطالب	ارزيابي	كنيد.	اين	گونه	
سؤاالت،	شما	را	براي	بحثهاي	كالسي،	امتحانات	و	

تهّية	مقاالت	تحقيقي	آماده	مي	كند.

    مطالب را تجزيه و تحليل كنيد.
مطرح		 خوبي	 سؤاالت	 مطالعه،	 هنگام	 اگر	
مطالب	 سطحي	 درك	 از	 بتوانيد	 بايد	 كرده	باشيد،	
بگذريد	و	قادر	به	تجزيه	و	تحليل	آنها	به	طور	عميق	

باشيد.
اگر	اين	توانايي	را	نداريد،	يك	بار	ديگر	متن	را	با	

سؤاالت	جّدي	تري	بخوانيد.

    انتقاد كنيد.
اگر	مطالب	را	تا	حّد	رضايت	بخشي	فهميده		باشيد،	
بايد	بتوانيد	دربارة	نظم	داخلي	مطالب،	ارزش	اثر	و	

اعتبار	آن،	سؤاالت	انتقادي	مطرح	كنيد.
مطالب،	 دسته	بندي	 دربارة	 مي	توانيد	 همچنين	
خود،	 قبلي	 دانسته	هاي	 با	 آنها	 روابط	 و	 اهّمّيت	

انتقاد	كنيد.

    در بازنويسي كتاب به مؤّلف كمك كنيد.
ويرايش	 را	 خود	 كتاب	 بخواهد	 مؤلّف	 شايد	
علمي	كند.	خود	را	دست	كم	نگيريد.	در	اين	كار	به	
در	 را	 خود	 پيشنهادهاي	 و	 انتقادها	 كمك	كنيد.	 او	

حاشية	كتابتان	يادداشت	كنيد.

     بد نيست بدانيد كه ...
    »اشكال كردن« غير از »سؤال كردن« است.

»اشكال	كردن«	 و	 »سؤال	كردن«	 بين	 مرز	 بايد	
مشّخص	شود.	مهمّ	ترين	تفاوت	سؤال	و	انتقاد	آن	

است	كه:
مطلب	صورت	مي	گيرد؛	 كامل	 فهم	 از	 پس	 انتقاد	
مطلب	 درك	 و	 فهم	 منظور	 به	 سؤال	 كه	 حالي		 در	
كه	 خواننده	اي	 ديگر،	 عبارت	 به	 مي	شود.	 مطرح	
مورد	 ديدگاه	 به	 هنوز	 كه	 مي	داند	 سؤال	مي	كند،	
سؤال	مي	كند	 پس	 نيافته	است؛	 دست	 نويسنده	 نظر	

تا	مطلب	را	بفهمد.
اگر	مرز	بين	»سؤال«	و	»انتقاد«	مشّخص	نشود،	
لحن	 با	 را	 خود	 پرسش	 سؤال	كننده،	 است	 ممكن	
تا	 مي	شود	 سبب	 مسئله	 اين	 و	 مطرح	كند	 انتقادي	
پاسخي	كه	نويسنده	در	كتاب	خود	بيان	كرده	است،	
پرسشگر	 ذهن	 به	 رسيدن	 براي	 همواري	 مسير	

نيابد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	سيف،	علي	اكبر؛	روشهاي يادگيري و مطالعه؛	
تهران،	انتشارات	آگاه.

2.	مورتايمر،	جي	آدلر؛	چگونه كتاب بخوانيم؟؛	
انتشارات	 مشهد،	 صّراف	تهراني؛	 محّمد	 ترجمة	

آستان	قدس	رضوي.
3.	كديور،	پروين؛	روان شناسي تربيتي؛	تهران،	

انتشارات	سمت.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان



نيازي به الصاق 
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نشريّة خشت اّول
دفتر طالب جوان

در صورت تمايل فرم مشّخصات فردي 
را تكميل نماييد.

نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

حكايت كتاب خواني من
وقتي	مي	گفتم	»بله«،	همة	اميدم	به	دو	كتاب	خوبي	
موضوع،	 داشتم.	 موضوع	 اين	 	 دربارة	 كه	 بود	
بلة	 	بود،	و	جواب	 الميزان«	 »عقل	گرايي	در	تفسير	

من،	به	درخواست	مقاله	اي	دربارة	آن.	
را	 كتابها	 خانه.	 آمدم	 يك	راست	 و	 دادم	 را	 بله	
خوانده	ام	 پارسال	 را	 يكي	 كه	 يادم	آمد	 كردم؛	 پيدا	
نيامده	ام.	 در	 شرمندگي	اش	 از	 هنوز	 را	 ديگري	 و	
توّرق	 علما	 قول	 به	 خوانده	بودم،	 مثاًل	 كه	 را	 آن	
همان	 متوّجه	 ديگر	 يك	بار	 ناگهان	 اّما	 كردم؛	
از	آن	 تقريبـًا	هيچي	 تكراري	شدم:	 و	 تلخ	 واقعّيت	
يادم	نمانده	بود!	راستـي	چرا؟	حافظة	من	كه	بدك	
نيست.	پس	چرا	تقريبًا	هيچي	از	كتابي	كه	پارسال	
از	 اگر	مقصود	 نمانده	است؟	 خوانده	ام،	در	خاطرم	
لزوم	 مواقع	 در	 آن	 يادآوري	 و	 فهميدن	 خواندن،	
دارد؟	مگر	 نوع	كتاب	خواني	چه	سودي	 اين	 است،	
از	خريدن	كتاب	و	خواندن	آن	 اينكه	قصد	ديگري	

داشته	باشيم!	
گرچه	مقصود	از	كتاب،	آن	فّن	بود
گر	تواَش	بالش	كني	هم	مي	شود

نوع	 در	 اشكال	 يا	 نيست:	 بيرون	 حال	 دو	 از	
خواندن	من	است	يا	همة	كتابهاي	دنيا	مشكل	دارند!	
دومي	را	نمي	شود	ثابت	كرد؛	ثابت	هم	بشود،	دردي	
نيست	 چاره	اي	 گويا	 پس	 نمي	كند.	 دوا	 من	 از	 را	
شيطان(	 خر	 همان	 ابليس)يا	 مركب	 از	 اينكه	 جز	
خواندن	 در	 نابلدي	 به	 مّتهم	 را	 خود	 و	 پايين	بيايم	

و	فهميدن	كنم.
	آري؛	»خواندن«	هم	اصول	و	روشهايي	دارد	كه	
فراگيري	آنها	در	عين	آنكه	آسان	است،	پر	از	فايده	

و	بازدهي	است.	امتحانش	ضرر	ندارد.

              حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟
مؤّثرترين	 از	 يكي	 پرسش محور1	 مطالعة	 روش	
در	 فراواني	 كارايي	 كه	 است	 مطالعه	 روشهاي	
افزايش	يادگيري	دارد.	در	اين	روش،	شما	نگرانيهاي	

زير	را	نداريد:

    مي خوانم، اّما ياد نمي گيرم!
غلبه	 راه	هاي	 كارامدترين	 از	 يكي	 سؤال	كردن،	
بر	اين	نگراني	است.	زيرا	عدم	توانايي	خواننده	در	
تمركز	حواس	و	يا	وجود	اضطراب	در	فرد)به	ويژه	
براي	امتحان(	منجر	به	درك	و	گيرندگي	ضعيف	و	

پايين	وي	از	مطالب	مي	شود.
هنگام	مطالعه،	با	طرح	سؤاالت	مناسب،	مي	توانيد	
اعتماد	 فهم	خود	كسب	 ميزان	 و	 مطالعه	 به	 نسبت	

كرده،	از	نگرانيهاي	خود	بكاهيد.

من  براي  سؤالي  مطالعه،  هنگام  معموالً    
پيش نمي آيد!

متن،	 يك	 مطالعة	 هنگام	 طبيعي	 به	طور	 اگر	
بايد	آگاهانه	بكوشيد	 احساس	كنجكاوي	نمي	كنيد،	
تا	از	طريق	طرح	سؤاالت،	اين	كنجكاوي	را	در	خود	
عنوان	 سؤالي	كردن	 با	 مي	توانيد	 مثــاًل	 برانگيزيد.	
كنجكاوي	 اين	 سرفصلها،	 و	 موضوعات	 يا	 كتاب،	
را	در	خود	ايجادكنيد.	بدين	ترتيب	حّس	كنجكاوي	
شما	تحريك	مي	شود	و	خود	را	در	فرايند	مطالعه،	

فّعال	تر	حس	مي	كنيد.
حّتي	با	پاسخ	دادن	به	سؤاالت	سادة	خود،	براي	
براي	 را	 زمينه	 كه	 مي	شود	 حاصل	 رضايتي	 شما	
فراهم	مي	كند.	 دشوارتر	 و	 بيشتر	 پرسشهاي	 طرح	
هنگام	 را	 سؤال	كردن	 عادت	 روش،	 اين	 تمرين	

مطالعه،	در	شما	افزايش	مي	دهد.

    هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!
1. از تنّوع و تغيير ذائقه - به هر وسيله اي - غافل 

نباشيد.
خواندن	بي	وقفه،	هر	كسي	را	خسته	مي	كند.	براي	
رفع	و	دفع	خستگي،	حّتي	االمكان	مطالب	مشابه	را	
مطالعات	خود،	 اثناي	 در	 و	 نخوانيد	 هم	 پشت	سر	
فرصتي	را	براي	خواندن	اشعار،	داستانهاي	كوتاه،	

زندگي	نامه	ها	و	طرائف	الحكم2	قرار	دهيد.

Inquiry Reading	.1
2.	»دلها	ملول	مي	گردند	همچون	بدنها؛	پس	براي	آنها	

آماده	كنيد،	حكمتهاي	تازه	را.«	)نهج	البالغه،	حكمت	91(

بي تأثير  هم  بدني  حالت  جابه جايي  و  تغيير   .2
نيست.

كاهش	 را	 كارايي	 مطالعه،	 يك	ساعت	 از	 بيش	
خود	 به	 مطالعه،	 ساعت	 هر	 پايان	 در	 مي	دهد.	
استراحت	دهيد	و	هرگز	براي	چندين	ساعت	متوالي	
هر	 پايان	 در	 تنّفس	 دقيقه	 ده	 تا	 پنج	 مطالعه	نكنيد.	

ساعت	مفيد	است.

    سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة	حرفه	اي،	از	هر	فرصتي	براي	سؤال	كردن	
سؤاالت	 طرح	 به	 اوقات	 تمام	 در	 استفاده	مي	كند.	
خود	بپردازيد:	پيش	از	مطالعه،	هنگام	مطالعه،	بعد	

از	مطالعه	...	.
و	 پيش	بيني	 قدرت	 مطالعه،	 از	 قبل	 سؤال	 طرح	
افزايش	مي	دهد	و	در	هنگام	مطالعه،	 را	 عالقة	شما	
عالقة	شما	را	ثابت	نگه	مي	دارد	و	به	شما	كمك	مي	كند	
بعد	 و	 تحليل	كنيد،	 و	 تجزيه	 را	 دشوار	 مطالب	 كه	
از	مطالب،	چه	 از	مطالعه،	نشان	مي	دهد	درك	شما	

اندازه	و	در	چه	سطحي	است.

    كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟
دشوار،	 متنهاي	 مطالعة	 هنگام	 سؤال	 طرح	
رودربايستي	شما	را	با	متن	كم،	و	مسير	مطالعه	را	
براي	شما	باز	مي	كند.	آهسته	آهسته،	احساس	عالقه	

مي	كنيد	كه	كتاب	را	تا	پايان	بخوانيد.
سؤال	كردن	به	شما	كمك	مي	كند	تا	مطالب	دشوار	
و	 تجزيه	 عالقه	نداريد،	 آنها	 به	 كه	 را	 مطالبي	 يا	
تحليل	كنيد	و	آنها	را	بهتر	بفهميد.	پس	از	طرح	سؤال،	
در	 به	خواندن	 بيشتري	 يافتن	جواب،	رغبت	 براي	
خود	احساس	مي	كنيد.	مثاًل	مي	توانيد		يك	عنوان	يا	
سرفصل	يا	جملة	اّول	يك	پاراگراف	را	به	يك	جملة	
سؤالي	تبديل	كنيد	تا	براي	ادامة	مطلب	و	پيدا	كردن	

پاسخ	تحريك	شويد.
براي	مثال،	مي	توان	از	عبارت	زير:

كه  است  اين  در  »فصل«  و  »جنس«  مفهوم  فرق 
»فصل«  ولي  مي شود؛  واقع  تقسيم  مورد  »جنس« 

تقسيم كنندة »جنس« است.
سؤاالت	زير	را	مطرح	كرد:

»فصل«	 و	 »جنس«	 مفهوم	 فرق	 باالخره	 	-
چيست؟

-	منظور	از	مورد	تقسيم	واقع	شدن	و	مقّسم	بودن	
چيست؟

»فصل«	 و	 »جنس«	 بين	 فرق	 همين	 تنها	 آيا	 	-
وجود	دارد؟

-	اگر	»جنس«	و	»فصل«	را	مستقاًل	تعريف	كنيم،	

حّتي	 يا	 بفهميم	 بهتر	 را	 فرق	 اين	 مي	توانيم	 آيا	
فرقهاي	احتمالي	ديگري	را	پيداكنيم؟

وجود	 مفهوم	 دو	 اين	 بين	 نيز	 شباهتي	 آيا	 	-
دارد؟

-	دانستن	فرق	اين	دو	مفهوم	چه	سودي	دارد	و	
در	كجا	استفاده	مي	شود؟

اّول	 حروف	 از	 	 	»SQ4R« يا	 »پس	ختام«	 روش	 	.3
كلمات	ذيل	تشكيل	شده	است:

Question)سؤال	كردن(، اجمالي(،	 "Survey)خواندن	
حفظ	گفتن(،	 Recite)از	 Reflect)تفّكر(،	 Read)خواندن(،	

Review)مرور	كردن(.

     همچنين براي خواندن يك 
كتاب دشوار:

1  متنهاي طوالني و بلند را تجزيه كنيد.

2  در مطالعه از روش »پس ختام«3 سودبريد.
اين	روش؛	براي	خواندن	و	فهم	كتابهاي	دشوار،	
بسيار	مفيد	و	مؤّثر	است	و	مشتمل	بر	شش	مرحله	

است:
1  خواندن اجمالي

هنگامي	كه	مي	خواهيد	مطالعة	كتاب	دشواري	را	
از	خواندن	كامل	و	جزء	 آغازكنيد،	بهتر	است	قبل	
ابتدا	يك	بار	به	طور	اجمالي	و	سريع،	 به	جزء	آن،	
كتاب	را	مروركنيد	تا	يك	برداشت	كلّي	از	موضوع	

و	قسمتهاي	مهّم	آن	داشته	باشيد.
2  سؤال

كه	 كتاب	 يك	 از	 فصلي	 يا	 قسمت	 هر	 براي	
داريد،	 مطالعه	 از	 كه	 هدفي	 با	 متناسب	 مي	خوانيد،	
سؤالهايي	را	طرح	كنيد.	از	عنوانهاي	كلّي،	فرعي	و	

پاراگرافهاي	مقّدمه	و	نتيجه،	سؤال	بسازيد.
مثـاًل	از	خود	بپرسيد	كه	به	چه	دليل	مي	خواهيد	
اين	كتاب	را	بخوانيد؟	به	عبارت	ديگر	انتظار	داريد	

از	خواندن	اين	كتاب	چه	چيزي	عايدتان	شود؟
را	 شما	 فكري	 طرح	 مطالعه،	 هدف	 از	 پرسش	
نسبت	به	مطلب،	روشن	مي	سازد	و	عالقه	و	دلبستگي	

خاّصي	را	براي	مطالعه	در	شما	ايجادمي	كند.
سؤال،	 اين	 طرح	 از	 پس	 افراد،	 از	 بسياري	 در	
وابستگي	خاّصي	به	متن	ايجاد	مي	شود	و	اين	كليد	

فهم	متن	است.
3  خواندن

در	اين	مرحله،	مطلب	يا	موضوع	را	بخوانيد.
4  تفّكر

سعي	كنيد	با	تفّكر	دربارة	مطالبي	كه	مي	خوانيد،	
آنها	را	بفهميد	و	به	آنها	معنا	بدهيد.

5  از حفظ گفتن
پس	از	خواندن	هر	قسمت،	بكوشيد	مطالب	مهّم	
آن	را	به	ياد	آوريد	و	براي	خود	بازگو	كنيد.	ضمن	

اين	كار	به	سؤالهايي	كه	طرح	كرده	ايد،	بينديشيد.

6  مرور كردن
وقتي	كه	خواندن	تمام	كتاب	يا	كّل	مطلب	را	به	
پايان	رسانديد،	آن	را	مرور	يا	بازبيني	كنيد.	بهترين	
بدون	 تا	 بكوشيد	 كه	 است	 اين	 مروركردن	 راه	

مراجعه	به	متن،	سؤالهاي	مهّم	را	جواب	دهيد.

3  با مؤّلف، گفت وگو يا مباحثه كنيد.
مؤلّف	 به	 كه	دسترسي	حضوري	 ندارد	 لزومي	
مكالمة	 يك	 مؤلّف،	 با	 مي	توانيد	 شما	 داشته	باشيد.	
ذهني	داشته	باشيد	و	سؤاالت	خود	را	از	او	بپرسيد.	

مثاًل	بپرسيد:
-	مبناي	فكري	شما	براي	اين	مسئله	چيست؟

نمي	توانم	 را	 از	حرفهاي	شما	 اين	قسمت	 -	من	
بپذيرم؛	چون	....

-	كاربردهاي	علمي	اين	مطلب	چيست؟
-	آيا	منظور	شما	از	اين	مطلب،	آن	است	كه	...	.

از	طرح	سؤاالت	دشوار	نهراسيد.	حّتي	سؤاالتي	
كه	فكر	مي	كنيد	پاسخ	دادن	به	آنها	براي	مؤلّف	هم	

دشوار	است!
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نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
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     اكنون كتاب را ببنديد، و...
    آموخته هاي خود را ارزيابي كنيد.

بعد	از	خواندن	مطالب	با	طرح	پرسش	مي	توانيد	
ميزان	فهم	خود	را	از	مطالب	ارزيابي	كنيد.	اين	گونه	
سؤاالت،	شما	را	براي	بحثهاي	كالسي،	امتحانات	و	

تهّية	مقاالت	تحقيقي	آماده	مي	كند.

    مطالب را تجزيه و تحليل كنيد.
مطرح		 خوبي	 سؤاالت	 مطالعه،	 هنگام	 اگر	
مطالب	 سطحي	 درك	 از	 بتوانيد	 بايد	 كرده	باشيد،	
بگذريد	و	قادر	به	تجزيه	و	تحليل	آنها	به	طور	عميق	

باشيد.
اگر	اين	توانايي	را	نداريد،	يك	بار	ديگر	متن	را	با	

سؤاالت	جّدي	تري	بخوانيد.

    انتقاد كنيد.
اگر	مطالب	را	تا	حّد	رضايت	بخشي	فهميده		باشيد،	
بايد	بتوانيد	دربارة	نظم	داخلي	مطالب،	ارزش	اثر	و	

اعتبار	آن،	سؤاالت	انتقادي	مطرح	كنيد.
مطالب،	 دسته	بندي	 دربارة	 مي	توانيد	 همچنين	
خود،	 قبلي	 دانسته	هاي	 با	 آنها	 روابط	 و	 اهّمّيت	

انتقاد	كنيد.

    در بازنويسي كتاب به مؤّلف كمك كنيد.
ويرايش	 را	 خود	 كتاب	 بخواهد	 مؤلّف	 شايد	
علمي	كند.	خود	را	دست	كم	نگيريد.	در	اين	كار	به	
در	 را	 خود	 پيشنهادهاي	 و	 انتقادها	 كمك	كنيد.	 او	

حاشية	كتابتان	يادداشت	كنيد.

     بد نيست بدانيد كه ...
    »اشكال كردن« غير از »سؤال كردن« است.

»اشكال	كردن«	 و	 »سؤال	كردن«	 بين	 مرز	 بايد	
مشّخص	شود.	مهمّ	ترين	تفاوت	سؤال	و	انتقاد	آن	

است	كه:
مطلب	صورت	مي	گيرد؛	 كامل	 فهم	 از	 پس	 انتقاد	
مطلب	 درك	 و	 فهم	 منظور	 به	 سؤال	 كه	 حالي		 در	
كه	 خواننده	اي	 ديگر،	 عبارت	 به	 مي	شود.	 مطرح	
مورد	 ديدگاه	 به	 هنوز	 كه	 مي	داند	 سؤال	مي	كند،	
سؤال	مي	كند	 پس	 نيافته	است؛	 دست	 نويسنده	 نظر	

تا	مطلب	را	بفهمد.
اگر	مرز	بين	»سؤال«	و	»انتقاد«	مشّخص	نشود،	
لحن	 با	 را	 خود	 پرسش	 سؤال	كننده،	 است	 ممكن	
تا	 مي	شود	 سبب	 مسئله	 اين	 و	 مطرح	كند	 انتقادي	
پاسخي	كه	نويسنده	در	كتاب	خود	بيان	كرده	است،	
پرسشگر	 ذهن	 به	 رسيدن	 براي	 همواري	 مسير	

نيابد.

براي مطالعة بيشتر:

1.	سيف،	علي	اكبر؛	روشهاي يادگيري و مطالعه؛	
تهران،	انتشارات	آگاه.

2.	مورتايمر،	جي	آدلر؛	چگونه كتاب بخوانيم؟؛	
انتشارات	 مشهد،	 صّراف	تهراني؛	 محّمد	 ترجمة	

آستان	قدس	رضوي.
3.	كديور،	پروين؛	روان شناسي تربيتي؛	تهران،	

انتشارات	سمت.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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