
 عنوان فرآيند

 آميختگي شعر و حديث د ر تدريس علوم پزشكي

:صاحبان فرآيند و همكاران  

 كاظم مسكني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

:مقدمه  

مقوله شعر آنقدر جذابيت دارد كه همواره نسبت به آن نگاه . عر و شاعري براي خود عالمي دارد؛ دنيايي سراسر تخيل و لطافتش  

تردي هم وجود داشته اسكارك  

تواند به كمك  اي كه دارد داراي چنين محاسني هم هست و به همين دليل همواره به آن به عنوان ابزاري كه مي هاي ذاتي وه بر زيبايي شعر عال

دان كريم روي آوردههاي قرآن  مدتي است كه برخي از شاعران و اهل ذوق به منظوم كردن ترجمه حتي .ديگر علوم هم بشتابد، نگاه شده است  

حديقه الحقيقه سنايي، منطق الطير . اهميت نقش شعر در تفهيم اصول عرفان نظري از ديرگاه پديده اي پذيرفته شده بوده است

عطّار، و گلشن راز شبستري را بايد نمونه هاي موفقيت آميز اين همياري شعر و تصوف در اشاعه مفاهيم كليدي انديشه هاي 

همه در فرم . ما قابل تأمل است كه سه اثر نام برده، و بسياري آثار مشابه ديگر، همه در چند نکته اساسي شريکندا. عرفاني دانست

مثنوي سروده شده اند كه ساختاري مناسبتر براي توضيح و تفهيم و درنتيجه تدريس دارد تا بيان غنايي عواطف دروني كه بيشتر 

ين، درآنها آنچه مي بايست مورد تفهيم و تدريس قرارگيرد برزيبايي و ساخت كالم افزون برا. حيرت برانگيز است تاحيرت زدا

برخالف غزل هاي حافظ كه در آن -به زبان ديگر، آنچه تعمداً در معرض ديد قرار مي گيرد زبان شعري نيست . ارجحيت كامل دارد

عرفاني پنهان مي -ظرائف زباني در پس اهداف اخالقي دراين آثار. بيان هنرمندانه هميشه در ديدگاه خواننده نگاه داشته مي شود

.شوند و اگر خودي نشان بدهند براي بهتر تحقق بخشيدن به آن هدفهاست  

 :فرآيند هدافا

 تفهيم سهل تر موضوع -1

 ايجاد جاذبه در جهت تمركز فراگير  -2

 آشنايي بيشتر فراگير با فرهنگ جامعه-3

 

 



 :آماده سازي فرآيند

موضوعات پزشکي جو يکنواخت و گاها دلهره آوري كه ناشي از سختي موضوعات است ايجاد  برخورد علمي محض با-1

 مي نمايدكه تلطيف اين فضا الزم به نظر مي رسيد

ها مانند  كردند؛ حتي پزشك ها دروس خود را با استفاده از شعر تدريس مي در قرن چهارم و پنجم هجري اكثر معلم-2

در برخي مواقع صرف و . كردند ود را از طريق شعر و وزن به بيمار تجويز ميحکيم ميسري نيز دارو و درمان خ

 شدند شان به وزن متوسل مي براي راحتي كار خود و مخاطبان <الفيه>در  <ابن مالك>هايي همچون  نحودان

                                                                            حديث نيز در باور ديني ما ايرانيان جايگاهي بس رفيع دارد كه اگر به مصداق و بجا از آن بهره گرفته شود  -   3  

 مفاهيم را با روح فرد آميخته خواهد كرد

 :ساختار روش مند فرآيند

مي از اشعار مرتبط شاعران نامدارو ضرب المثل ها و احاديث مرتبط بهره گرفته مي شود متناسب با موضوعات عل  

مشاهدات شخصي نگارنده حاكي از آن است كه دانشجويان در البالي مطالب علمي خود اشعار و احاديث ارائه شده حين توضيحات را نيز ياد 

 داشت مي نمايند

 :نتايج مهم فرآيند

جويان در پايان هر جلسه دانشجويان با اظهار رضايت از خروج از يکنواختي تدريس معتقد با نظر سنجي از دانش-1

 هستند كه اين شيوه به جايگزيني مطالب در ذهن و كاربردي شدن آن كمك ميکند

 حضور دانشجو در كالس توام با نشاط و دقت است-2

 است كه بدون اين مداخله ارائه شده است مورد تدريس با اين روش بهتر از گروههايينتايج آزمون گروه هاي -3

  ابتدا اين روش را در ارائه درس بهداشت دانش آموزان پياده با توجه به رضايت حاصل از نتايج به ساير دروس نيز تعميم دادم
 به عنوان مثال در توصيف 

:درد  

 منم بيمارو ناالن زين شب تار 
.که در شب بيش باشد درد بيمار  

(.ويس و رامين )  



 يش از اين بحر به دل عقده گرداب نداشت پ  
.درد از گريه من در دل عمّان پيچيد  

 صائب

  بختم گره گشا شده گويا که از دلم 
.درد هزارساله به يک ناله مي رود  

 باقر کاشي
 !!!!شرح حال 

  هر آنکس که پوشيد درد از پزشک

   فردوسي                             سرشک زمژگان فروريخت خونين                           
 

  ما درد پنهان با يار گفتيم

  حافظ                                        نتوان نهفتن درد از طبيبان                                

  درد در عالم ار فراوان است

 خاقاني                                                    هر يکي را هزار درمان است                     

************************ 

  همه دردي رسد آخر به درمان

  بابا طاهر                                  بي   دل ما بي که دردش بي دوا                            

 گناه ،درد بشريت   
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