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هاي ترین مفاهیم و فرایندهاي آموزشی است که در بسیاري از رشتهسازي یکی از مهمآزمون
شود و مدرسین بدون دانش کافی در این حوزه اقدام به طراحی سؤال دانشگاهی نادیده انگاشته می

و قرآن همانند دیگر در این میان، اسالم . کنندهاي فردي میشیوهیلهوسبهو سنجش دانشجویان 
. اندقرار دادهموردبحثاند و نکاتی کلیدي و بنیادین را ها به این امر نیز توجهی ویژه داشتهحوزه

تعلیم و تربیت دینی یا اسالمی صورت گرفته است، اما در يینهدرزمهاي متفاوتی اگرچه پژوهش
در این مطالعه، با . شودنمیهاي پژوهشگر کار درخوري دیدهسازي بر اساس بررسیحیطه آزمون

و رجوع به احادیث و تفاسیر معتبر شیعی براي بسط موردنظربررسی آیات قرآنی در گستره 
سازي از ابتدا تا شود تا فرایند آزمونارائه خوانشی درست از آیات سعی میحالیندرعموضوع و 

وزش، حین آن، طراحی سؤال انتها مورد ارزیابی قرار گیرد؛ به دیگر سخن، از سنجش قبل از آم
گیرند تا هم تحقیقی جامع ارائه گردد و هم تصور غالب مبنی بر قرار میمدنظردهی همگی تا نمره

در بخش پایانی نیز در رابطه . محدود بودن آزمون به جلسه آن در پایان سال یا تدریس تغییر یابد
. ي این جستار نیز لحاظ گردیده باشدهاي معنوآید تا جنبهسازي سخن به میان میآزمونبااخالق

سازي، حکایت از محوریت مدرس، هاي روز آزمونها عالوه بر صحه گذاشتن بر برخی نظریهیافته
.نیاز به تداوم سنجش و رعایت اصول اخالقی دارند

.سازيقرآنی، آزمون-پرسش، سنجش، ارزش، آموزش، رویکرد اسالمی:یديکليهاواژه
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مقدمه-1
هاي الهی است که عمومیت نیز دارد، یعنی ن، آزمایش یا امتحان یکی از سنتآزمو

رهاآوردیم،ایمان: بگویندکهینهماندکردهگمانمردمآیا«: شناسدمؤمن و کافر نمی
حتی قرآن مجید در گامی 2).2عنکبوت (1»گیرند؟نمىقرارآزمایشموردآنانوشوندمى

ازراآدمىما«: کندهاي الهی عنوان میفرینش را امتحانبسیار بلندتر، اساس و هدف آ
سوره مبارکه مؤمنون 115آیه 3).2انسان (» کنیمامتحانرااوتاایم،بیافریدهآمیختهاىنطفه

بازگرداندهمانزدبهشماوایمآفریدهبیهودهشماراکهپنداریدآیا«: فرمایدنیز می
آزمون به میان نیامده است و فرض بر این است که جا، سخن از در این4»شوید؟نمى

مخاطب قرآن با توجه به آیات دیگر، نظیر آیه دوم سوره انسان، خود متوجه امر شود؛ با 
» بازگشت«شود، و با اشاره به این ساختار ذهن خواننده به یک سؤال و آزمون فراخوانده می

ر دنیاي دیگر اعالم و مشخص که نتیجه اعمال و اثبات سودمندي خلقت دیابیمیدرم
، 27نبأ (گردد عنوان می» الحسابیوم«شود؛ چنین است که در چهار آیه نیز نام قیامت می

توان دنیا را محل برگزاري آزمون و قیامت را به دیگر سخن، می). 27، غافر 53و 26ص 
حدود چهل )ءابتال(مشتقات واژه امتحان . محل اعالم نتایج و تحویل کارنامه در نظر گرفت

ها داللت طبعاً تکرار واژه. ده مرتبه در قرآن تکرار شده استحدود صدو» حساب«نوبت و 
ها در کتاب راهنماي بشریت، قرآن کریم بر اهمیت و تمایل به گشودن ابعاد مختلف آن

و رحمتوهدایتوچیزىهربیانگرکهکردیمنازلتوبرراکتابین«: دارد که فرمود
5).89نحل (» ستا] خداهاىفرمانبه[شدگانتسلیمبراىاىمژده

شوند؟ بنیان این حال، چگونه این مفاهیم الهی و قرآنی به امر بشري آزمون مرتبط می
فرماید و ارتباط ترسیمی است که خداوند از خود، پیامبرانش، دنیا و آخرت ارائه می

آدمبهراهانامهمهخدا«: کندنخستین وجه، خویش را اولین معلم معرفی میعنوانبه
: گرددهدف از رسالت رسوالنش نیز تربیت و تعلیم مردمان بیان می6).31بقره (» آموخت

آنانبررااوآیاتتابرانگیختخودشانازپیامبرىسواد،بىمردممیاندرکهاوست«
وبیاموزد،حکمتوکتابآنانبهوکندپاك] فکرىهاىآلودگىاز[راآنانوبخواند

بسامد موازاتبهها این7).2جمعه (» بودندآشکارىگمراهىدرازاینیشپیقینبه،آنان
آید این کتاب آسمانی را به و مواردي که در ذیل می) مرتبه854(باالي مشتقات کلمه علم 

التی در بیان علم الهدي، ایمان نیز ح. سازدمنبعی بزرگ براي آموزش و آزمون تبدیل می
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، در یک نگاه ژرف، این عطیه الهی جز روینازا؛ )157: 1384(است شدهیتتثباز علمِ 
کند ایمان و تعلیم معاد که اولی آموزش و دومی آزمون را یادآوري میيسوبهراهنمایی 

.استشدهگنجاندههدف دیگري ندارد و مابقی امور در همین دو رکن 
بیان مسئله-1-1

بررسی آیات متعدد قرآن و معدودي از احادیث ابعاد مختلف فرایند در این مقاله با 
دهی ارزشیابی را از اهداف آزمون، انواع آن، مواد امتحانی، طراحی سؤال تا ارزشیابی، نمره

که دنیا محل آزمون و قیامت روز فرضیشپبا این . دهیممورد مداقه قرار مییدنظرتجدو 
نماییم و از قبل از شروع یک دوره بررسی میکریم رابرسی است، آیات قرآنحسا

آموزش، . نشینیمرا به بحث می8سازينکات قرآنی درباره آزمونمرحلهبهمرحلهتحصیلی، 
بخش مهمی که این . آزمایش، سنجش و ارزش در نظامی پیوسته مالحظه خواهند شد

نبیاء براي تربیت اخالق آزمون است که در راستاي همان هدف بعثت اگیردیبرمجستار در 
یموردبررسدر خوانش نگارنده که تقریباً تمامی آیات مرتبط . هاستو تعلیم همزمان انسان

اي در سخن الهی به وجود است تا کژتابیشدهاستفاده، از تفاسیر معتبر شیعی اندقرارگرفته
.نیاید

پیشینه تحقیق-1-2
آید، در این قسمت تنها به میآموزش منابع زیادي به دستيینهدرزمکهینباوجودا

. اندپردازیم که ارتباطی میان این بخش از علم با متون دینی برقرار کردههایی میپژوهش
پراکنده از سه معلم یونان باستان یعنی سقراط، طوربهتوان مواردي را که ، میدرمجموع

اسپانیایی 1ساست مبناي رجوع افرادي چون ژان لویی ویوِشدهنقلافالطون و ارسطو 
خاص فرهنگ تعلیمی مسیحی را براي گذر از طوربهدانست که ) شانزدهم-قرن پانزدهم(

اهداف ) قرن هفدهم(انگلیسی 2جان میلتون. ها نشان دادهاي تدریس سنتی به غربیروش
در بخش خصوصی آموزش باید به اعتالي روح فرد و نزدیکی : دیدآموزش را دوگانه می

در بخش عمومی نیز، فرد . موفقیت در زندگی شخصی بینجامدیجهدرنتد و او به خداون
اي که الزم به اجتماع خدمت نماید و در زمینهبامهارتباید پس از آموزش بتواند می

شارل ). 9و 4: 1985(است قابلیت اداره مناصب و مشاغل را داشته باشد یدهدآموزش

١ . Jean Louis Vives

٢ . John Milton
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یرشموردپذفرضیه مسیحیِ تعلیم را تنها) هجدهم-قرون هفدهم(فرانسوي 1رولَن
ناپذیر علیه تأثیر گناه ابوالبشر دانست و بر این باور بود که انسان باید با آموزش خستگیمی

قرون (سوییسی 2جان هانریش پِستالوزي). 1373:10، کازرونیحسینی(مبارزه کند 
ور آموزشی متأثر از رفت، در اماي دینی به شمار میچهرهکهباوجود آن) نوزدهم-هجدهم

او در 4بود، البته مفهوم شم یا مشاهده حسی3ژان ژاك روسوامیل یا در باب آموزشکتاب 
معتقد است در 5ارتباط با اعتقادات وي در دین و رمانتیسم نیست، ولی شویکراثظاهر بی

ن پیشینه ای. هاي او بر درك حسی اشیاء مادي تأکید دارد تا امور انتزاعی و ماورائینوشته
کوتاه غربی گواه تالش براي برقراري ارتباط میان دین و آموزش و اهمیت آن براي سالیان 

اي عملی دارند و نظریهندرتبهاگرچه، تقریباً تمامی افراد مذکور . هاستمتمادي نزد غربی
موردي درباره آزمون نیز یافت عالوهبهاند بیشتر در حوزه اصول بوده است؛ چه گفتهآن

.نشد
9در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی آثار پژوهشی زیادي اعم از مقاله یا کتاب وجود دارد،

تربیتوم تعلیاصول«مقاالتی چون . استشدهپرداختهبه مسئله آزمون ندرتبهاما 
کنند و یمدنبال ترکوچکنیز همین نگاه را در مقیاسی فقیهینقییعلنوشته » اسالمی
، کمال طلبی، ایمان، اراده، انگیزه و نظایر آن جویییقتحقبه اصولی چون با اشارهدرواقع

همچنین، بر اساس مطالعات . المی هستندسبه دنبال اثبات اهمیت و دلیل تعلیم از منظر ا

١ . Charles Rollin
٢ . Johann Heinrich Pestalozzi
٣ . Jean-Jacques Rousseau, Emile or On Education
٤ . Anschauung
٥ . Schwickerath



٥ | سازي و ارزشیابی اسالمییند آزمونفرا:پرسش، آموزش، سنجش و ارزش

ي نظري هامجموعهبه قلم شهید مطهري که یکی از تعلیم و تربیت در اسالمپژوهشگر، در 
.رباره آزمون دیده نشددر حوزه آموزشی است، مطلبی د

ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3
، و یطورکلبههاي علوم انسانی، است که زیرمجموعهجهتازآناهمیت این تحقیق 

اند؛ خاص، همواره تحت تأثیر متون غربی بودهطوربهسازي، روش تدریس و آزمون
شان هیم دینیهرچند فالسفه و دانشمندان غربی در موارد زیادي نظرات خود را با مفا

اند، اما در نگاه بسیاري از پژوهشگران حوزه آموزش استخراج اصول درآمیخته
که در زیر اشاره نکته دیگر، چنان. سازي از دل قرآن شاید بسیار دور از ذهن بنمایدآزمون

هاي تحقیقاتی خواهد شد، نیافتن اثر پژوهشی درخوري در این زمینه، نیاز به برداشتن گام
هاي متداول ، یافتن مطابقت برخی از اصول و نظریهعالوهبه. نمایدحوزه را تأیید میدر این 
ها به دلیل اتصال به منشأ سازي با متون الهی و روایی در کنار تضمین موفقیت آنآزمون

ها هم از حیث درستی اخالقی و هم الیتناهی علم، آسودگی خاطر مدرسان از کاربست آن
.آوردراه میراستی علمی را به هم

بحث-2
زمینهیشپاهداف و -2-1

. است»هدف«اي که درباره آزمون باید مورد کاوش قرار گیرد نخستین مسئله
کههاییآنآیا«اول، آیه : دو هدف از قرآن و سنت براي این امر متصور استیطورکلبه

گیري را غایت آزمون10)9زمر : 1374آیتی، (» برابرند؟دانندنمىکههاییآنبادانندمى
و خواندهدرسبرقراري تفاوت عادالنه میان دانا و نادان، یا به عبارت عام آموزشی، بین 

این آیه بر عدالت در آزمون و محاسبه نیز تأکید دارد، امري . فرمایددرس نخوانده تبیین می
پیامبر هدف دوم افزایش یادگیري است؛ . که شاید بعضاً مورد غفلت مدرسان قرار گیرد

ها پرسش هایی است و کلید آندانش گنجینه«: انددر این رابطه فرمودهصلی اهللا علیه و آلهاعظم 
دانست که تصریح توان اساس اصل آزمونیان را میبیاین). 1387:41حرّانی، (11»است

نماید و حتی در سر جلسه آزمون نیز باید کند، یک امتحان خوب آموزش را تقویت میمی
).25: 2008براون، (دانشجو یاد داد به 
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حال که هم تمایز مهم است و هم عدالت در آن، براي ورود به هر دوره آموزشی نیاز 
از تکرار و وسیلهینبدبه سنجش میزان دانش داوطلبان حضور در آن کالس هستیم تا 

سطح باالتر و یا عدم تطابق بادانشبودن موضوعات براي افرادي کنندهخستهبالطبع 
چه در این خصوص مورد آن. تر جلوگیري نماییمداوطلبانی با علم پایینبادانشتدریس 

قرآن نیز تأکید دارد که . سازي است، آزمون تعیین سطح استوثوق علم امروز آزمون
رسانی و سنجش ضروري است، برابر براي اطالعسازوکاربراي ارزیابی عادالنه نهایی یک 

پس«: شودروشن نامیده می2و برنامه آموزشی1کادمیک، سرفصل آن چیزي که به بیان آ
دانمنمىمن؛ وباشیدیکسانآگاهىدرهمهتادادمخبرشمارا: بگوشدند،گردانروياگر
از سیاق آیه و جمله دوم 12).109انبیاء (»دوریااستنزدیکاندکردهوعدهشماراچهآن
-این. شوندهمگی براي آن سنجش بزرگ آگاه میتوان فهمید که بحث قیامت است ومی

است ما را به منابع یکسان براي یازموردنرسانی یکسان براي ارزیابی عادالنه که اطالع
یکسان و طوربهتر آگاهی داوطلبان و دانشجویان از آن منابع آزمون یا به عبارت دقیق

. سازدموزش رهنمون میبنابراین احراز سطح یکسان ایشان براي ورود به یک دوره آ
پس، دنیا فقط 13).36نحل (فرستادن پیامبر براي همه امم دلیل دیگري براي این معناست 

ها براي تعیین سطح و اي از آزمونیک امتحان معمولی در درس توحید نیست، مجموعه
شود، در داستان خضر و موسی نیز بر این تعیین سطح تأکید می. سنجش عیار افراد است

، )202، 7: 1383قرائتی، (آموزان خود درس دهد معلم نباید خارج از فهم دانشکهيورطبه
هرگزتو«: گویدکه خضر به موسی میزیرا ظرفیت درك آن هنوز موجود نیست، چنان

سلسله انبیاء نیز همانند توالی 14).67کهف (» ورزىشکیبایىمنهمراهىبرتوانىنمى
ست و به همین دلیل برخی از ایشان بر دیگران برتري معلمانِ سطوح مختلف تحصیلی ا

15).55اسراء (اندشدهداده

تبیاناًالْکتابعلَیکنَزَّلْناو«: رسانی یا سرفصل مواد، همین قرآن استاما طریق اطالع
استچیزىهرندهکنبیانکهراقرآنماو{» للْمسلمینَبشْرىورحمۀًوهدىوءشَیلکُلِّ

١ . syllabus
٢ . curriculum
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عالمه ). 89نحل (}ایمکردهنازلتوبراستمسلمانانبراىبشارتورحمتوهدایتو
ء امور هدایتی یا به عبارت ما آموزشی و تربیتی شَیدارد که مراد از لکُلِّطباطبایی بیان می

مرتبط با ) ءیشَلکُلِّ(، معلم باید همه امور درواقع). 469، 12: 1374طباطبایی، (است 
براي دانشجویان بیان کند، ولی امروز ) تبیاناً(یروشنبهآموزش، سنجش و ارزشیابی خود را 

هاي هاي کارشناسی ارشد و دکتراي بسیاري از رشتهشاهد آن هستیم که در آزمون
.نابع یا مواد آزمونی وجود نداردهاي کشور فهرست دقیقی از مدانشگاه

نجش کالسیساختار و س-2-2
شویم؛ انسان از ساختار آیات دربرگیرنده مفهوم سؤال حال در کالس حاضر می

نخست جمالت سؤال و جواب است که در برابر هر : تواند سه نوع پرسیدن را دریابدمی
ازتو {» ...یسئلونک عن «نمونه با طوربهاي سؤال از پیامبر پاسخی وجود دارد؛ چنین مکالمه

، 7، اعراف 4، مائده 222، 220، 219، 217، 189بقره (شود شروع می} رسندپمی... درباره 
. گرددآغاز می} بگو{» قُل«براي هر مورد پاسخ با ). 105، طه 83، کهف 85، اسراء 1انفال 

در مقابل هیچ سؤالی نیست و خداوند از » قُل«، در بسیاري از مواقع کلمه حالیندرع
، یعنی تعلیم متوقف به دیگران آموزش دهد یا گوشزد کندخواهد که مطلبی را پیامبرش می

در حالت سوم، خداوند از . هستند» چهارقل«؛ نمونه بارز آن، سور به سؤال و جواب نیست
عنوانبه، یا حتی شیوه پرسش و پاسخ )211بقره (خواهد از افراد چیزي را بپرسد پیامبر می

زمینوهاآسمانپروردگار: بگو] مشرکانبه[«: گرددیک روش تدریس پیشنهاد می
اويجابهمعبودانىوسرپرستانآیا: بگو. یکتاستخداى: بگو] درنگبىخود[کیست؟
] شما؟براىرسدچه[ندارندخودشانبراىرازیانىوسودهیچاختیارکهایدکردهانتخاب

قراردادندخدابراىشریکانىانآنیابرابرند؟نوروتاریکىیااندیکسانبیناونابیناآیا: بگو
شریکانآفریدهوخداآفریدهگاهآناند،آفریدهچیزىخداآفرینشمانند] آنکهخیالبه[

رعد (» استپیروزیکتاىاوتنهاوخداستفقطیزچهمهآفریننده: بگوشده؟مشتبهآنانبر
آموز، و دانشاز مجموع این سه نوع که همگی مستلزم حضور دو طرف، معلم 16).16

هستند شاید بتوان برتري آموزش حضوري را نسبت به آموزش مجازي یا راه دور استدالل 
.کرد
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مردمازبرخىو«حال، میزان سنجش و آزمون چقدر باشد؟ عالمه در تفسیر دو آیه 
ازراماوآخرت،درهموبخشخیرىدنیادرهمرا،ماما،پروردگاراى: گویندمى

حساببهسرعتبهخداوشوندمىمندبهرهاند،خواستهچهازآناینان. دارگهنآتشعذاب
یکی از صفات عنوانبه» سریع الحساب«: دارداظهار می17)201-2بقره (» رسدمىکسهر

چه قبالً عرض شد الگوي معلمی است، ارزیابی و حسابرسی خداوند که با توجه به آن
خداوند هم در دنیا و هم در آخرت حسابرس است و این ، یعنیگیردیبرممداوم وي را در
ترم، گونه برداشت کرد که ارزیابی طولتوان ایناز این آیات می). 120: 2(امر جریان دارد 

نیمسال همگی جزو ارکان مفید ارزشیابی و میان1هاي کوتاهنمرات کالسی، آزمون
آیات . اندشدهسپردهگاهی به فراموشی تحصیلی هستند که اکنون متأسفانه در اکثر نظام دانش

} اعمال وزن شده{» موازینُه«کنند دربرگیرنده واژه دیگري که این مفهوم را کامل می
، یعنی ارزشیابی به )8و 6، قارعه 102-103مؤمنون ،8-9اعراف (هستند که جمع است 

نحو تأکید و تصریح این جریان ارزشیابی به.شودو یک عمل محدود نمیوقتیک
است و استفادهقابل) 12، اسراء 5، یونس 96انعام (دیگري هم از آیات متعدد قرآن کریم 

کهآناوست«: هاستکه در حسابرسی عامل زمان اهمیت دارد و یکی از شاخصآن این
هاسالشمارازتاکردمعینمنازلىبرایشوساختمنورراماهوبخشیدفروغراخورشید

کهمردمىبراىراآیاتونیافریدحقبهجزراهااینهمهخدا. یدشوآگاهحسابو
در حقیقت، آفرینش روز و ماه و سال، یا 18).5یونس (» کندمىبیانیلتفصبهدانندمى
از ارتباطی سنجیده سخن » حساب«ها در کنار واژه تقویم، و قرار دادن اینیطورکلبه

شود؛ کلیه ها در نظر گرفته میکه زمان خاصی براي آنها نیستند البته تنها آزمون. گویدمی
2برگزاري یک آزمونزمانمدتهاي پژوهشی یا فرایند ارزشیابی شامل زمان تحویل طرح

زند که این کلمات، اي میانصاریان نیز در ترجمه خود از این آیه حاشیه. اندنیز از این جمله
، و تنها این امر به خداوند گیردیبرما هم درشان رها درباره امور دنیويحسابرسی انسان

.ندارداختصاص

١ . quizzes
٢ . timing
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توان این پرسش را طرح نمود که چرا خورشید و ماه در آیات قبلی وسیله حال می
ها با زیرا خود آن: سوره الرحمن آمده است5آیند؟ پاسخ در آیه حساب به شمار می

به دیگر کالم، 19.»روانند] دقیقومنظم[حسابىباماهوخورشید«: اندشدهیدهآفرحساب 
ها تواند منصفانه انسانطراحی نشود نمییدرستبهاگر وسیله سنجش که همان آزمون است 

هاي گذاري کند؛ از این نکته اهمیت آزمونها ارزشرا بیازماید و براي دانش آن
هاي پاسخ ینههایی که با بررسی دقیق سؤاالت و گزتوان دریافت، آزمونرا می1استاندارد

.براي داوطلبان آن ماده علمی در گستره وسیعی از دنیا کارایی دارند

انواع آزمون و مواد امتحانی-2-3
طوربه. هاي ما صحیح یا کامل نیستندشاید در این قسمت دریابیم که بسیاري از آزمون

یازموردنجش توان دریافت که انواع سؤال براي سنمثال، با مهندسی معکوس آیه ذیل می
محوري براي نظام آموزشی حاصلی نخواهد داشت که حافظه؛ یا این)أُولَئککلُ: (است

گوشزیرامکنپیروىندارىعلمآنبهکهچیزىازو«): توضیح پاورقی درباره فؤاد(
این آیه 20).36اسراء (» اندسؤالهمه مورد] اندواقعىشناختوعلمابزارکه[دلووچشم

ایم،بیافریدهآمیختهاىنطفهازراآدمىما«: ر راستاي آیه دوم سوره انسان که باال ذکر شدد
هم ابزار آموزش و هم طرق سنجش را » ایمساختهبینایشوشنواوکنیمامتحانرااوتا

چه و آن21کتبی و بر اساس کتاب، جزوهصورتبهتواند هم امتحانات می. نمایدمعرفی می
، ممکن است شفاهی و بر مبناي مباحثات )با ابزار چشم(است شدهدادهتعلیم در کالس 

صورتبهو هم امکان دارد نیازمند استدالل یا ) گوشیلهوسبه(داخل و خارج کالس 
).از طریق قلب(باشند 22تشریحی

چیزىهموارهو«: اي در کتاب، کالس و خارج از آن ارزش پرسیدن ندارداما هر نکته
در 23؛)102بقره (» بخشیدنمىسودىورسانیدمىآسیبآنانبهکهموختندآمىرا

تشخیص این امر . حقیقت، هر علمی مفید نیست و نباید آن را در آموزش و سنجش گنجاند
توانند دریابند که چه چیزهایی را نباید در آزمون در هر رشته متفاوت است و اساتید می

١ . standardized tests
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امري مهم و عنوانبهگزینش آن منزلهبهدر آزمون ، طرح یک مسئلهدرواقع. وارد کنند
کند که باید درباره آن، دانش الزم را به دست مورد تأکید است و به متعلم یادآوري می

.آورده استمی
بیان گردد و از دوپهلویی و گنگی به دور باشد؛ یسادگبهمحتواي سؤاالت نیز بایستی 

اي نهی از پیچش معنایی در هر زمینهیطورکلبهسوره بقره که 104این مطلب را از آیه 
ایمانکهکسانىاى{» انْظُرْناقُولُواوراعناتَقُولُواالآمنُواالَّذینَأَیهایا«: فهمیمفرماید میمی

وامیالاحکام،ارائهدر: یعنى[راعنا: مگویید] پیامبرباگفتنسخنهنگام! [ایدآورده
مالحظهراماآخرتودنیامصلحت: یعنى[انظرنا: بگوییدو] کنیترعاراماهاىهوس

طرح یروشنبهنباید داوطلبان را در آزمون دچار سردرگمی کرد؛ سؤاالت باید . }]کن
.، آزمون هوش نباشندموردنظرشوند و عالوه بر مطلب علمی در درس 

دهینمره-2-4
که عالمه در ادامه، » سریع الحساب«ه سوره بقره و کلم201-2گردیم به آیات بازمی

که هم حسنات و هم گردد و آن اینعام بودن این صفت را از بعد دیگري نیز متذکر می
گیرند؛ به عبارت آموزشی، معلم نباید قرار میموردسنجشسیئات ذیل این ویژگی الهی 

ط قوت نقا(فقط نمرات مثبت را محاسبه کند، بلکه نمره کل حاصل جمع نمرات مثبت 
.اوست) نقاط ضعف(منهاي نمرات منفی ) دانشجو

رسیم، طبعاً ها و نمرات طول نیمسال، میان نیمسال و نظایر آن میحال، وقتی به آزمون
شوند که یا به دلیل بروز برخی مشکالت هایی میبرخی از دانشجویان دچار افت و کاستی

هاي از آزمونیکیدرهش نمره که دلیل کاهرکدام. استشدهحادثکاري فردي و یا کم
این . کند و فرصت بازیابی یا جبران باید وجود داشته باشدی نمیطول نیمسال باشد، فرق

نام دارد که درون » تکمیل«نخستین سنت، . توانیم دریابیمنکات را از سنن مختلف الهی می
شدهیانبطور اینعمرانآلسوره مبارکه 179در آیه . خود سنت ابتالء را گنجانده است

آزمایدمى. کندرهاهستیداکنونکهحالبدینرامؤمنانشماکهنیستآنبرخدا«: است
آیه مذکور پس از آیه مبین سنت امهال آمده است که 24.»سازدجداپاكازراناپاكتا

به مؤمنین فرمودند که این سنتبارهیندراپیامبر . شودمهلتی براي جبران مافات داده می
کمال پیدا نماییديسوبهگردد تا آزموده شوید و مهلتی براي سیر شامل شما هم می
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تواند از این آیه بنماید آن است اي که یک مدرس میاستفاده). 123، 4: 1374طباطبایی، (
آموز و هم که در طول نیمسال، یا بهتر است گفته شود تا قبل از آزمون پایانی تا هم دانش

آموز براي اصالح و بهبود هرچه بیشتر برگیرد، امکان مهلت دادن به علمدانشجو را در
این فرصت را براي انحاءمختلفبهتواند اش وجود دارد و معلم مینمرات و روال آموزشی

.او فراهم آورد
، 195و 193عمرانآل، 271بقره (تکفیرهاي الهی دو شیوه مختلف براي این امر سنت

، طالق 9، تغابن 5، فتح 2، محمد 35، زمر 7، عنکبوت 29، انفال 65، مائده 31نساء 
25)28، محمد 147، اعراف 88، انعام 53و 5، مائده 217بقره (احباطو ) 8،تحریم 5

پوشانند، در صورت وجود ها گناهان را میگیري از اولی که طی آن ثواببا بهره. هستند
توان از بین ، نمرات ضعیف قبلی را مینمرات بهتر یا تقویت نقاط ضعف از سوي دانشجو

نکته مهم در . توانند نمرات بهتر را از بین ببرنددر سوي مقابل، نمرات ضعیف نیز می. برد
جا اهمیت ویژه بخش پایانی عملکرد یک فرد است، یعنی در سنت احباط نقطه پایانی یا این

خوددینازکههاآنشماانمیاز«: فرمایدامتحان نهایی معنادار است، زیرا خداوند می
، درواقع26).217بقره (» استشدهتباهآخرتودنیادراعمالشانبمیرند،کافروبازگردند

هاي باید بیش از بخشترین بخش ارزشیابی آزمون پایانی است و نسبت نمره آن میمهم
ر انتهاي کار است که مجدداً ب» به نتیجه نرسیدن عمل«واژه حبط نیز به معنی . دیگر باشد

کند، یعنی نقطه انتهایی البته همین مورد در رابطه با تکفیر نیز صدق می. تصریح دارد
27.شایستگی یا همان ایمان و باقی ماندن بر آن حائز اهمیت است

در مورد دومی . تر و گسترده بودن سنت تکفیر نسبت به احباط استمطلب دیگر، عام
هانیکىیقیناً«سوره مبارکه هود 114د، اما آیه شریفه برخی از گناهان مصداق احباط هستن

توان در ضمن، می. داندرا مشمول تکفیر میهر نوع خوبی28»برندمىمیانازراهابدى
معناي توبه بازگشت است و بر طبق تمامی آیات باید یا . سنت توبه را به تکفیر اضافه نمود

است، یعنی مدنظرداً در توبه انتهاي کار مجد. با اصالح یا با عمل صالحی همراه شود
شایستهکاروآورندایمانوکنندتوبهکهآنانمگر«: بازگشتی کامل و صد و هشتاد درجه

مهربانوآمرزندهبسیارخداوکندمىتبدیلهاخوبىبهراهایشانبدىخداکهدهند،انجام
را همان تغییر کامل از » یمان آوردندا«عالمه در اینجا منظور از واژه 29).70فرقان (» است
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براي مؤمنین معنا» ایمان آوردن«صورت داند، زیرا در غیر اینحالت شرك به ایمان می
گوید نیز ها سخن میقسمت دوم این آیه که از تبدیل گناهان به خوبی). 335: 15(دهد نمی

آن است که در توبه در راستاي همان سنت تکفیر است، البته به اعتقاد برخی تفاوت در 
آیه ). 226، 17: 1360طبرسی، (است مدنظرتبدیل فقط گناهان مربوط به همان عمل 

دهد در سوره غافر است دیگري که این نقطه پایانی را تا لحظه مرگ مورد تأکید قرار می
: افتدنماید که پس از مرگ اتفاق میکه آمرزش نهایی و دوري از عذاب جهنم را طلب می

دوزخعذابازراآنانوبیامرز،اندنمودهپیروىراتوراهواندکردهتوبهکهراآنان«
گردد، اگرچه ولی تکفیر فرایند است، یعنی با اعمال صالح گناهان پاك می30).7(» دارنگه

.هایی شودممکن است فرد دوباره دچار کاستیبعدازآن
اند، اما مشتقات حبط با آمده» سیئه«اي ازخانواده، همه مشتقات تکفیر با همعالوهبه

روند، گناهان از بین میتنهانهاین بدان معناست که در مورد اول . اندهمراه گشته» عمل«
بلکه اعمال نیکوي قبلی فرد نیز طبعاً پابرجاست، ولی در مورد حبط براي شخص ثوابی 

تکفیر دو برابر براي مؤمن ، سنت یگردعبارتبه. ماند و مابقی نیز گناهان هستندباقی نمی
جزکندبدىهرکه«: سوره غافر مؤید این سخن نگارنده است40آیه . دامنه مثبت دارد

کهیدرحالدهندانجامشایستهکارکهکسانىزنانیامردانازونیابد،کیفرآنمانندبه
که طورهمان31.»یابندروزىحساببىآندرودرآیندبهشتدرآنانباشند،مؤمن

. بیندجزاء می) حساببِغَیرِْ(کاري به همان اندازه، اما نیکوکاري بسیار بیشتر بینیم، کممی
) 8طالق (» شَدیداًحساباً«یا ) 18رعد (» الحِسابسوء«حتی مراد از آیاتی که صحبت از 

نه مجازات ) 255، 24؛ 178- 79، 10: 1374مکارم شیرازي، (است دقیقحسابکنندمی
شود، همواره در گونه که در آیات مربوط به سنت توبه نیز مالحظه میهمان. بیش از عمل

شناختی از مجموع این استفاده روان. آیندها صفات تواب، رحیم، غفور و رئوف میآن
آن افزایش انگیزش دانشجویان را به تبعبهتواند جنبه مهربانی و عطوفت معلمی و آیات می

ها داللت بر آن دارد که در سنن الهی، جاي تالش براي کمال همه این. دهمراه داشته باش
طور ترجمه کرد که توان اینمصداق عملی این گفتار در آموزش را می. باشدهمیشه باز می

نمره خوبی نیاورده ولی در پایان نیمسال یمسالنیانممثال دانشجویی در آزمون طوربهاگر 
او را تغییر داد، زیرا یمسالنیانمتوان به همان میزان نمره یجبران کرده است، مکامالً



١٣ | سازي و ارزشیابی اسالمییند آزمونفرا:پرسش، آموزش، سنجش و ارزش

ترم پوشش ترم توسط آزمون پایانفرض بر آن است که تمام محتواي مواد امتحانی میان
.شودمیداده

زداید؛ که خداوند با انجام ثوابی، گناهان را میها ایننکته مفید دیگر از این سنت
که در بسیاري از اینافزاید، کماهاي فرد میبه تعداد ثوابتوانست بگوید پروردگار می

پس، الیه زیرین این . استشدهدادهبرابر جزاء مژده روایات انجام یک کاري به چند
ها حاوي این نکته بسیار مهم است که نمرات در طول نیمسال محتوم و مختوم نیستند؛ سنت

توانند با پیشرفت دانشجو در د و مییعنی اساتید فقط اختیار نمره کالسی را ندارن
بخشی،نمره ضعیف بخشی دیگر را نیز براي وي اصالح نمایند، زیرا ممکن است برخی 

تواند ضعف در بعدي نمره کامل را کسب نمایند که این می) هاي(آزمون دانشجویان در 
.دیگر را پوشش دهد) هاي(آزمون 

ات متعدد قرآن کریم حکایت از آن پیرو بخش فوق درباره اهمیت مرحله پایانی، آی
هاىنشانهازبرخىکهروزى«: دارند که مرگ، انجام اعمال و آغاز حسابرسی است

حالدریانیاوردهایمانازاینیشپکهکسىآوردنایمانآید،ظهوربهپروردگارت
ناست این بدان مع32).158انعام (» داشتنخواهدسودىندادهانجاماىشایستهعملایمانش

تعریف طرح تحقیقاتی، طراحی آزمون یلهوسبهکه بعد از آزمون پایانی، جایی براي جبران 
شود که رود و دانشجو متوجه میگونه ارزش آزمون باال میاین. مجدد و امثال آن نیست

حتی سنت امهال و تکمیل هم در اعمال دنیا حادث . را جدي بگیرد) نهایی(باید آزمون 
33؛)77عمرانآل(» کندنمىپاکشان] آلودگىوگناهاز[قیامتدر... خدا «: شوندمی

تواند کاري اضافی ، چه فرد نیکوکار و چه بدکار نمیفرارسدزمان حسابرسی کهیهنگام
انجام دهد، خواه براي جبران خواه براي ارتقاء؛ به زبان آزمونی و آموزشی، خواه براي 

مدرس نیز باید . ال بردن معدل یا هر دلیل دیگريجلوگیري از مردود شدن خواه براي با
آزمون را جدي بگیرد و به نظرات شخصی و شناخت قبلی اکتفا نکند، چراکه خداوند 

هاي خود را بهتر ها نیز تواناییآزماید تا آنها را میعلم به بندگان خود باز آنباوجود
تر اشاره شد، آموزش که پیشطوراین فهم نیز بخشی از آموزش است، یعنی همان. بشناسند

هاي ها و ندانستهقسمت مهمی از آزمون است و دانشجو باید نقاط ضعف و قوت یا دانسته
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شناخت تقریبی از میزان دانش صرفبه، استاد مجاز نیست یگردعبارتبه. خود را بفهمد
.یک دانشجو او را از آزمون معاف کند

سازياخالق آزمون-2-5
که نگارنده در قرآن تربیت و تعلیم در کنار هم قرار دارند و چنانتوجه داریم که

همت گماردن به مسئله تنهانه، یجهدرنت). 2جمعه (آورده است تربیت بر تعلیم تقدم دارد 
اخالق در این حیطه بسیار الزم است، بلکه معلمین فقط مأمور به تدریس مسائل علمی 

جا ترین اصل در اینمهم. هاي اخالقی نیز بپرورانندنهنیستند و باید شاگردان خود را در زمی
اولین معلم بشر، عنوانبهدهی است؛ خداوند سازي و نمرهمحوریت معلم در آزمون

واقعاًاگرحسابشان{» تَشْعرُونلَوربىعلىإِلَّاحسابهُمإِنْ«: باشدتنهاترین حسابرس نیز می
لَو«، »إِلَّا«، »إِنْ«چهار تأکید ). 113شعرا (} نیستپروردگارمعهدهبرجزکنید،مىدرك

نساء (} استکافىمحاسبهبراىخدا{» حسیبابِاللَّهکَفَى«و جمله اسمیه در کنار » تَشْعرُون
یخوببه) 40رعد (} ماستعهدهبرفقطحسابرسى،{» الحِسابعلَینَا«و ) 39و احزاب 6

وان بر این معنا هستند؛ حتی پیامبر نیز علیرغم بلنداي مرتبت چنین جایگاهی بیانگر ابرام فرا
رااوخشنودى] و[خوانندمىراپروردگارشانشامگاهانوبامدادانکهآنانو«: ندارد

راآنانتا... تو نیستعهدهبرآنان] عمل[حسابازچیزى. مرانخودازخواهند،مى
تواند ارزیابی کند و ساختارهایی نظیر کمیته آموزش در معلم میفقط 34؛)52انعام (» برانى

هاي تحصیلی ها در دورهدهی افراد دیگر در امتحانات نهایی برخی از پایهها یا نمرهدانشگاه
شاید براي نظارت بر عدالت آموزشی . رسندپیش از دانشگاه و نظایر آن به نظر درست نمی

نکته دیگر براي اثبات این سخن فعل .ا به کار گرفتهایی دیگر رو آزمونی باید شیوه
»بسبه معناي شدهاستفادهبراي هر که ) معلم و حسابگر اصلی(است که غیر از خدا » ح

کهکندمىگمانشمرد،راآنوآوردهفراهمثروتىکهکسی«: پنداشت نادرست است
پیرامونشانو«: حتی مؤمنین35؛)7بلد : ، مشابه2-3همزه (» کردخواهدجاودانهرااوثروتش

پندارىببینىراآنانچونکهگردند،مى] آنانازپذیرایىبراى[جاوداننوجوانانى
ومتحدصورتبه[آنانهمه«و حتی پیامبر اسالم 36،)19انسان (» اندپراکندهمرواریدى

پراکندهایشانهدلکهیدرحالپنداريمیمتحدراآنان...جنگندنمىشمابا] یکپارچه
این فعل با پندار کهچنانآنبنابراین، 37).؛ تأکید در همگی از نگارنده است14حشر (» است
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شود که دیگرانی که صرفاً در شناختی مجموع این آیات چنین میدارد، نکته روانسروکار
توانند محاسبه درستی از عملکرد دانشجو نظر هستند نیز نمیزمینه تخصص استاد صاحب

دانشجویان هم بعضاً به. اندداشته باشند، زیرا ایشان در تمام فرایند ارزشیابی حاضر نبوده
دهی و حتی برگه دیگر دوستانشان برداشتی دلیل نداشتن علم به طراحی سؤال و شیوه نمره

.دهی دارندنامناسب از نمره
ت لزوم حق توان بر کار معلمان نظارت داشت و در صورپس، با این حساب چطور می

سوره اعراف از نظامی براي پایش سخن 6دانشجو را پیگیري و مطالبه کرد؟ آیه 
کهکسانىاز«: باالدستی بر معلمی دیگر امکان پرسش داردعنوانبهگویدکه یک معلم می

این 38.»کردخواهیمپرسشیقینطوربهپیامبرانازواندشدهفرستادهسویشانبهپیامبران
کند، بندي شده تلویحاً درباره چیدمان اداري در نظام آموزشی صحبت میساختار رتبه

تر هاي مربوطه نباید به لحاظ درجه علمی از اساتید پایینها و معاونتکه ریاستییدرجا
.باشند

گردد که شود، به وي توصیه میاختیار تامی که ذکر گردید به معلم داده میباوجوداما 
عادالنه عمل کند تا دانشجویان ياگونهبهه آزمونی و محاسبه نمرات در رفتار، گفتار و شیو

اند نمره واقعی خود بدانند، اي را که از مدرس خود کسب نمودهبه او اعتماد کنند و نمره
یعنی دانشجو باید استاد را فردي دلسوز ببیند که در عدم حضور وي تصمیمی منصفانه 

: ه خود دانشجو واگذار شود به نتیجه یکسانی برسداگر حسابرسی بکهيطوربهگیرد، می
حسابگرخودبرخودتامروزکهاستکافىبخوان،راخودکتاب]:گویندمىاوبه[«

استاد : هشدار اخالقی آیات انحصار خداوند در حسابرسی این است39).14اسراء (» باشى
حسابرسی که در آموزش به کسوت قاضی و حسابرس درآمده است باید بداند که

شود، پس او نیز تقوا را رعایت کند و از توسط خداوند بر وي نیز جاري میاولییقطربه
بهموالىوسرپرستخدا،يسوبه] همه[سپس«: ورزي پرهیز کندگیري و کینهانتقام

مطلقحکومتوفرمانروایى] روزآندرکه! [باشیدآگاه. شوندمىبازگرداندهحقّشان
استفاده از صفت عالی در 40).62انعام (» استحسابگرانترینسریعاووستاوویژهفقط

همچنین، . دهدسریع الحساب بودن، باالدستی خداوند را بر تمامی حسابرسان نشان می
.گرددوجود ساختاري نظارتی بر عملکرد آزمونی اساتید را نیز متذکر می
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اما«: باید با عطوفت برخورد کردهاي تکفیر و توبه، در محاسبه نمرات نیزپیرو سنت
حسابشبهآسانحسابىبايزودبهدهند،راستشدستبهرااعمالشنامهکهکسى

البته واضح است که مراد عدول از عدالت نیست، بلکه 41).7-8انشقاق (» شودرسیدگی
ورد دهد مهایی که گاهی اوقات در اعالم نمرات با اعشار غیرمتعارف رخ میشاید ریزبینی

بهایشانکهاستشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازخطاب این آیات باشند، چنانکه در روایتی
بهشکایتش«: کردعرض»دارد؟شکایتتوازفردفالنچرا«: فرمودندخودیارانازیکى

بهشنیدندراسخناینامامکهیهنگام؛»گرفتماوازآخرتاراحقممنکهاستاینخاطر
حقتمرحلهآخرینتااگرکنىمىگمانگویا«:فرمودندسپسنشستند،غضبناكتحال
بدکاران«: فرمایدمىکهاىندیدهراخداسخنآیانیست،چنینینانکردى؛بدىبگیرىرا
هاآنبرخداکهترسندمىاینازهاآنکهکنىمىفکرتوآیاترسند؟مىحساببدىاز

تاودقیقاًراهاآنحسابخداکهترسندمىاینازهاآنند،سوگخدابهنهکند؟ستم
زیادیهرکسبنابراینواستنهادهحسابسوءراایننامخداوندبرسد،مرحلهآخرین

:1374مکارم شیرازي، (» استکردهبدحسابىبکندحسابیدندرکشسختگیرىودقت
میزان«: مبذول داشتیارديی دقت اصلی را باید در نقطه مرزي قبول42.)178- 79، 10

وسنگینآنانشدهوزناعمالکهکسانىپساستحقروزآندر] اعمالسنجش[
بهباشد،ارزشبىوسبکآنانشدهوزناعمالکهکسانىو) 8(رستگارند باشد،باارزش

هرقدرجاست که حق باید رعایت شود و ، در ایندرواقع43).9اعراف (» اندزدهزیانخود
.داده شودوزیادکمیبایستگی وجود دارد ش

است که شدهیهتوصکه به ما اول آن. طلبدسؤال پرسیدن نیز اخالق خاص خود را می
44؛)10ضحی : 1381ارفع، (» مرانخودازراکنندهسؤال«: کننده را نرانیم و طرد نکنیمسؤال

سوره 7اما با توجه به آیه اند،گرفته» گدا«را به معناي » سائل«اگرچه برخی از مترجمان 
توان این معنا را نیز در نظر یوسف که سائل را به معناي پرسنده و کنجکاو آورده است، می

بخواهد سؤالی را ازفرديهرگاه .واجب استبراي پرسیدنگرفتناجازه البته . گرفت
اجازه داد، وي؛ اگر)1386:176، پورفالح(اجازه بگیرداوبپرسد، الزم است از معلمی

که چنان. در غیر این صورت آن را به زمان دیگري موکول نماید،سؤال خود را مطرح
گرفت خواست از حضرت خضر علم بیاموزد، از او اجازه میحضرت موسی زمانی که می

اینبه[راتومن] کهدهىمىاذن[آیا: گفتاوبهموسى«: فرمایدمیبارهیندراو قرآن 
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کهف (»بیاموزى؟منبهرشدىمایهاند،آموختهتوبهچهازآنکهکنمپیروى] هدف
66.(45

، )203، 7: 1383قرائتی، (عمل کرد زدهنباید شتابوهم داردزمانکردنسؤال
] حقیقت[دربارهخودمتامپرسمنازچیزیچهاز«: گویدطور که خضر به موسی میهمان

این آیه از ادب نسبت به استاد در سؤال 46.)70کهف (» کنمسخنآغازتوباآن
بیند نباید گاهی اوقات از چیزهایی که استاد لزومی براي بیان آن نمی. گویدپرسیدن نیز می

که[معارفىواحکاماز! ایماناهلاى«: شودپرسید، زیرا کار براي دانشجویان سخت می
شود،آشکارشمابراىاگرکهمپرسید] کندمىخوددارىهاآنبیانازاسالمشریعت

از این غمگین شدن شاید بتوان استفاده کرد که سؤاالت در 47).101مائده (» کندینتانغمگ
ها باید هدفمند باشند، یعنی آزمون به مواد تدریس شده از سوي استاد محدود کالس

. پرسند نیز در امتحان جاي طرح دارندشود و سؤاالتی که شاگردان در کالس مینمی
.کند، جستار دانشجو براي او مسئولیت ایجاد مییگردعبارتبه

در ادامه همین بحث، حتی ممکن است مدرس در آن لحظه پاسخ سؤال را به یاد نیاورد 
شویم که سماجت شأن نزول آیه مذکور متوجه میبامطالعهو یا در تخصص وي نباشد، که 

: ناسب و متخصص پرسیده شوددر پرسش هم مذموم است و سؤال باید در محضر فرد م
هاپرسشاز یعضبهانگیزقرآن48).43نحل (» بپرسیداطالعودانشاهلازدانیدنمىاگر«

توازکتاباهل«: یهودیانیامشرکانداند، مانند پرسشمیو اذیتجوییرا بهانه
از] باطنزشتانبازیگراین[البتهکنى،نازلآنانبراىکتابىآسمانازکهخواهندمى

بهراآنانپس. دهنشانمابهآشکاراراخدا: گفتندوخواستند،راآنازتربزرگموسى
، پرسش باید براي یادگیري و یراستبه49).153نساء (» فروگرفتصاعقهستمشانکیفر

. ایمیدهرا بارها شن»ُ العلمُ نصفاَلسؤال«گونه که کالم معروف نبوي هدفمند باشد، همان
ها هایی است و کلید آندانش گنجینه«(ذکر شداهللارسولادامه حدیثی که در باال از 

بپرسید، زیرا چهار ؛خدا بر شما باشدرحمتپس«: سازدخاطرنشان می) »پرسش است
هاآندوستدار کهو کسیهپرسشگر، پاسخگو، شنوند: برندمیپاداشپرسشدر گروه
بنابراین، ؛ وقتی سخن از ثواب است، منظور انجام کار به شیوه صواب استطبیعتا50ً.»باشد

که این اینآموز باید از جدال یا هماوردي با استاد خویش خودداري کند، کمادانش
.آیدهم برمی) 66کهف (تفاسیر از آیه باال 
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: نوع دیگر سؤال بازخواست است که فقط مدرس اجازه دارد از دانشجو جواب بخواهد
دارد سوره مبارکه کهف بیان می73در آیه » تُؤَاخذْنى«این نکته را قرائتی در تفسیر کلمه 

دهد،مىانجامچهازآنخدا«: ؛ ولی چنین حقی براي شاگرد وجود ندارد)205، 7: 1383(
بدیهی 51).23انبیاء (» شدخواهندبازخواست] خدابرابردر[آنانوشودنمىبازخواست

طور که قبالً اشاره شد خداوند مقایسه مقام ربوبیت با معلمی نیست، اما هماناست که قصد
حتی یکی از موارد حبط . شودآیات نیز در تفسیر بسنده نمیظاهربهاولین معلم است و تنها 

صداىازبلندترراصدایتان! مؤمناناى«: که در باال به آن اشاره شد مسئله اخالق است
مبادانگویید،سخنبلنداوباگوییدمىسخنبلندیکدیگرباکهگونهآنونکنید،پیامبر
احترامی به مقام در این کالم صریح، بی52).2حجرات (» شوداثریبوتباهاعمالتانآنکه

دست وي ) دانش الزم(عمل مناسب باوجودتواند حتی در نمرات تأثیر بگذارد و استاد می
احترام معلم که ازبهرفقطنهاین حکم . گذاردادب باز میآموز بیرا براي کسر نمره دانش

.باشداز براي تربیت دانشجو نیز می

گیرينتیجه-3
اصـلی در زمینـه   گیرنـده یمتصـم آموزش اسالمی استادمحور است، البته به این معنـا کـه   

هـی  دگیري و نمـره سنجش و ارزشیابی استاد است، احترام وي واجب و اختیار او در آزمون
. نمایـد نفوذاعمالتواند در این امور دخالت و باشد، و نه معانی دیگر؛ هیچ فردي نمیتام می

آیـد، سـاختاري درخـور کـه     مسائل نظارتی و شکایت دانشجو بـه میـان مـی   کهیهنگامتنها 
اي مـداوم  سازي سامانهدوم، آزمون. تواند ورود پیدا کندصالحیت رسیدگی داشته باشد می

، وظیفـه  درواقـع . است که پایش آن از سوي مدرس نیز باید به همـین منـوال باشـد   و پیوسته 
یزهـاي وخافـت کـه رصـد   گیـري از شـروع تـدریس   اجراي ارزشیابی و آزمـون تنهانهمعلم 

آن، بر طبق دستورات اسالمی، معلم باید با مهربانی و عطوفت با تبعبه. دانشجویان نیز هست
وقتی تالش و جبران . دهی را با حسن ظن لحاظ نمایدو نمرهآموز خود برخورد نمایددانش

این حوزه بـه یافتـه   . هاي محصل را در نظر نگیردتواند کاستیکند، میمافات را مشاهده می
بینیم در سطح تعلیم، یعنی مرحله پیش یـا هنگـام سـنجش    میکهآنگاهخورد، آخر پیوند می

.تربیتی استنینیز استاد ملزم به رعایت و انتقال مبا
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هاادداشتی

البته در برخی موارد به دلیل . آن استناد شودیرازغبهکه آیات از حسین انصاریان است، مگر آنترجمه. 1
.شده است) نه معنا(خوش تغییراتی کم در ساختار طوالنی بودن آیات، ترجمه دست

»یفْتَنُونالهموآمنَّایقُولُواأَنْیتْرَکُواأَنْالنَّاسحسبأَ«. 2
»نَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمنالْانسانَخَلَقْنَاإِنَّا«. 3
»تُرْجعونلَاإِلَینَاأَنَّکُموعبثًاخَلَقْنَاکُمأَنَّمافَحسبتُمأَ«. 4
»للْمسلمینبشْرىورحمۀًوهدىوءشَیلکُلِّتبیاناًالْکتابعلَیکنَزَّلْنا«. 5
6 .»لَّمعماداءکلَُّه«
7 .»وهثَىالَّذعنَفىِبیولًاالْأُمسرُمنهتْلُواْمیِملَیهعهاتایءوزَکِّیهِمیومهلِّمعیتَابالْکۀَوِکْمالحکاَنُواْإِنو

»مبِینضَلَالٍلَفىقَبلُمن
.دهی استو نمرهبندي تا اجرامنظور از این واژه کلیه فرایند آزمونی، از طراحی و بارم. 8
-http://baher.blogfa.com/postبراي مشاهده آثار بیشتر در این حوزه رجوع کنید به . 9

99.aspx.
»یعلَمونالالَّذینَویعلَمونَالَّذینَیستَوِيهلْ«. 10
»العلم خزائن و مفاتیحه السؤال«. 11
»تُوعدونمابعیدأَمقَرِیبأَأَدرِىإِنْوسواءعلىءاذَنتُکُمفَقُلْتَولَّواْفَإِن«. 12
13 .»وثْنالَقَدعۀٍکُلِّفیبوالأُمسر«
14 .»لَنإِنَّکیعتَطتَسىعم«
آن آزمون، در این آیات نیز تبعبهبندي تدریس و و سطح) پودمانی(گامبهگامقرائتی براي آموزش . 15

.71و کهف 125، نحل 101مائده : آوردمینکاتی
ضَرالَاونَفْعالأَنفُسهِمیملکُونَلَاأَولیاءدونهمنفَاتخََّذْتمأَقُلْاللَّهقُلِالْأَرضِوالسماواتربمنقُلْ«. 16
فَتَشَابهکَخَلْقهخَلَقُواْشُرَکاَءللَّهجعلُواْأَمالنُّوروالظُّلُماتستَوِىتَهلْأَمالْبصیرُوالْأَعمىیستَوِىهلْقُلْ

ِملَیهقُلِعقُاللَّهکلُخَالشىءووهداحارالْوالْقَه«
17 .»مونْهنمقُولُمنَایبنَاراتافىِءنْینَۀًالدسحرَةِفىِونَۀًاالَْخسحنَاوقذَابالنَّارِع۩لَئکأُوملَهیبانَصمم

»الحِسابسرِیعاللَّهوکَسبواْ
18 .»وىهلَالَّذعجسالشَّماءیضرَواالْقَمنُوروهرنَازِلَقَدواْملَمتَعلددینَعنالسوسالْحاابخَلَقَماللَّهکذَال
»یعلَمونلقَومٍاالَْیاتیفَصلُبِالْحقّإِلَّا

19 .»سالشَّمرُوانالْقَمبُسبح«
20 .»لَاواتَقْفمسلَیلَکبِهلْمإِنَّععمالسرَوصالْبوکلُالْفُؤَادلَئککاَنَأُونْهُوعسالم«
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در نبود کتاب از پیش فراهم آورده شده است، نه دیکته کردن مفاهیم در است کهمنظور مواد آموزشی. 21
.سر کالس

، حج 24، محمد 37، ق 57، کهف 46، اسراء 93و 87، توبه 25، انعام 179، اعراف 155، نساء 88بقره . 22
در . کنندآن را محل یادگیري معرفی می225قلب را نیروي تعقل و فهم و بقره 5و فصلت 3، منافقون 46

نکته دیگر با . نیستمورداشارهمحوري تمامی این موارد تأکید بر تفکر و قدرت استدالل است و حافظه
منَلتَکُونَاقَلْبِهعلىربطْنَاأَنلَالَوبِهلَتُبدىکَادتإِنفَارِغًاموسىأُمفُؤَادأَصبحو«10توجه به قصص 

باور ازتابودیمنکردهاستوارومحکمراقلبشاگر. شدتهى] نگرانىاز[موسىمادرقلبو{» الْمؤْمنین
هم فؤاد را که هم قلب و} کندفاشرا] پنهانىحادثه[آنبودنزدیککهیدرستبهباشد،ماوعدهکنندگان

انتساب برخی صفات به قلب و برخی باوجود. رسانندکسان را میتوان فهمید که معنایی ی، میگیردیبرمدر
: 1405،ابن منظور(اند ها، لغویان نیز آن دو را یکی دانستهدیگر به فؤاد، یا تفاوت قائل شدن در کاربرد آن

).1407:1،91، ؛ جوهري1،687
23 .»ونَولَّمتَعایممضُرُّهیملَاوهنفَعی«
»الطَّیبِمنَیمیزَحتىعلَیهأَنتُمماعلىالْمؤْمنینَلیذَراللَّهنَکاَما«. 24
اند، مانند نبودهمدنظرکه در این مقاله آن معانی اندکاررفتهبهالبته مشتقات حبط در معانی دیگري نیز . 25

اند ، کفار ایمانی نیاوردهیگردعبارتبه؛ )32مد ، مح19احزاب و 105کهف (کم شدن اهمیت اعمال کفار 
.که ثوابی کسب کرده باشند و سپس از بین برود

26 .»نومدرْتَدینکُمنمعهیندتمفَیوورٌهکَافلَئکفَأُوبِطَتحمالُهمافىِأَعنْیالدرَةِواالَْخ«
از دنیا برود، زیرا یمانبااایانی این است که فرد از کفر به ایمان برسد یا نقطه پعنوانبهمنظور از ایمان . 27

. شوداست در آیات حبط فردي که لحظه آخر از ایمان برگردد دچار این سنت میباالآمدهکه در چنان
.وگرنه بر طبق آیات قرآن بعد از ایمان درجه تقواست

»تالسیَایذْهبنْإِنَّ«. 28
»رحیماغَفُوراًاللَّهکانَوحسناتسیئاتهِماللَّهیبدلُفَأُولئکصالحاًعمالًعملَوآمنَوتابمنْإِالَّ«. 29
»الْجحیمعذابقهِموسبیلَکاتَّبعواوتابواللَّذینَاغْفرْ«. 30
یدخُلُونَفَأُولَئکمؤْمنٌهووأُنثىأَوذَکَرٍمنصلحاعملَمنْومثْلَهاإِلَّایجْزَىفَلَاسیئَۀًعملَمنْ«. 31

»حساببِغَیرِْفیهایرْزقُونَ
32 .»موأْتیییضعبآیاتکبالرنْفَعإیمانُهانَفْساًیتَکُنْلَمنَتنْآملُمقَبأَوتبهافیکَسراإیمانخَی«
33 .»موۀِییامالْقزَکِّیهِمالوی«
34 .»لَاوینَتَطْرُدونَالَّذعدمیهبوةِربِالْغَدشىِوونَالْعرِیدیههجاومکلَینْعابِهِممسنحمشىء ...

»فَتَطْرُدهم
»أَخْلَدهمالَهأَنَّیحْسب۩عددهومالًامعجالَّذى«. 35
36 .»وطُوفیِملَیهانٌعونَوِلْدإِذَامخَُّلَّدُمتهأَیرُمتهبسالُؤْلُؤًاحنثُورم«
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»شَتىقُلُوبهموجمیعاتحْسبهم...جمیعایقَاتلُونَکُملَا«. 37
»الْمرْسلینوإِلَیهِمأُرسلَالَّذینَفَلَ«. 38
»حسیباعلَیکالْیومبِنَفْسککَفَىکتَابکاقْرَأْ«. 39
40 .»واْثُمدرإِلىاللَّهملَئهوقّمأَلَاالْحلَهُکْمالحووه«
»یسیرًاحسابایحَاسبفَسوف۩بِیمینهکتَابهأُوتىِمنْمافَأَ«. 41
42 .»خافُونَویوءسابِسالْح«
43 .»نُوزالْوئذموقُّینالْحفَمثَقُلَتازِینُهوملَئکفَأُومونَهحفْلالْم۩نْومخَفَّتازِینُهوملَئکفَأُوینَالَّذ

»أَنفُسهمخَسرُواْ
»فَلَاالسائلَأَما«. 44
»رشْداًعلِّمتمماتُعلِّمنِأَنْعلىأَتَّبِعکهلْموسىلَهقالَ«. 45
»ذکْرامنْهلَکأُحدثَحتَّىءشَیعنْتَسئَلْنیال«. 46
عفَالَکُمتُبدالْقُرْءانُینزََّلُحینَإِنوتَسؤْکُملَکُمتُبدإِنأَشْیاءعنْالَءامنُواْالَّذینَیأَیهَا«. 47
اللَّه«
»تَعلَمونَالکُنْتُمإِنْالذِّکْرِأَهلَفَسئَلُوا«. 48
49 .»ئَلُکسلُیتابِأَهتُنَزِّلَأَنْالْکهِملَیتاباًعنَکمماءالسأَلُوافَقَدوسىسرَمنْأَکْبمکأَرِنَافَقالُواذلاللَّه

»بِظُلْمهِمالصاعقَۀُفَأَخَذَتْهمجهرَةً
»ُّ لَهمُ و المحبمعُ و المستَُ و المتَکَلِّماَلسائلٌُ یؤجرُ اَربعۀُ اهللاُ فَانَّهفَأَسألوا رحمکُم«. 50
»یسئَلُونهمویفْعلُعمایسئَلُلَا«. 51
أَنلبعضٍبعضکُمکَجهرِبِالْقَولِلَهتجْهرُواْلَاوالنَّبىِصوتفَوقَأَصواتَکُمتَرْفَعواْلَاءامنُواْالَّذینَیأَیهَا«. 52

»الُکُمأَعمتحْبطَ
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