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 چکیده
علاوه  آن است كه نشانگر ثیر شگرف آن در هدایت،أدر زندگی بشر و تكریم  توجه به نقش تربیتی قرآن

سته تأمل بوده و شایای برخوردار از اهمیت ویژه در آن نیز شدهگرفتهكاربه هایروشی محتوا، اثربخشبر 

. پژوهش است پرسششود، راهبرد شاهده میمقرآن  وفور دربهكاربست آن  كه هایی. یکی از روشاست

یگاه ضمن تبیین جا رسمی،-با روش تحلیل زبان فنیهای قرآنی پرسشبا تأمل در  است تا حاضر درصدد

ات دهد ادبیژوهش نشان میهای پیافته. های آن را استخراج نمایدویژه پرسش در فرآیند تربیت، كاركرد

ی متعدد در مسیر تربیت مخاطبان است: بر كاركردهاپرسشی در قرآن كریم، راهبردی است كه مشتمل 

ساحت تحول  ها درحکایی و تمركزی(، وارد ساختن تنشِ شناختی، بازبینی بینشموضوع )برقراری ارتباط با 

گی ها، برانگیختسط منظر فرد نسبت به واقعیتیادآوری بدیهیات فطری و عقلی، ب زدایی ودرونی، غفلت

ی تناقضات فکری مخاطب، سازانینماتذكر نسبت به موقعیت ارتباطی فرد،  عاطفی، طرح دلیل بر مدعا،

های تفکر ازجمله كاركردهای تربیتی پرسش در قرآن خطایابی و كمك به تغییر عملکرد و گشودن عرصه

 زند.رقم می تیو تربتعلیم  ریدر مسی را اژهیوكریم است كه در مجموع، راهبرد 
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 مقدمه -9

. راه و رسم درست تربیت از هاستآنترین وظایف بشر و دشوارترین تربیت آدمی از مهم 

در فرآیند  هاندیشمندان تربیتی بوده است. در این میان، آنچه بیش از هم موردتوجهدیرباز تاکنون 

ورزی و تفکر بوده است. تعریف انسان از سوی ارسطو به تربیت موردتوجه قرار گرفته، اندیشه

افلاطون بر عقل و حکمت در  دیتأک( و 153، ص1135ورزی )هرست و پیترز، نطق و اندیشه

. بر این هایی از این توجه به شمار آوردتوان نمونهرا می (113، ص1113ایده انسان کامل )باتلر، 

ا و هورزی و تفکر، پای ثابت اهداف تربیتی در الگوها، نظامتوان گفت تقویت اندیشهاساس می

 های مختلف تربیتی مطرح در جهان بوده است.روش

های مهم در تقویت تفکر، خود وابسته به اموری دیگری است. یکی از مؤلفه از سوی دیگر 

شود که در درون پرسشی جریان تفکر، با طلبی آغاز میبه راه انداختن جریان تفکر، پرسش است. 

، 1315شود. صفایی حائری )روید و تا این پرسش مجال طرح نیابد، جریان تفکر آغاز نمیمی

افتد و تا فکر به حرکت نیفتد، (، معتقد است تا پرسش مطرح نشود، فکر به حرکت نمی00ص

( معتقد 22، ص1133د بود. همچنین دیویی )نخواه ریپذامکانیابی به پاسخ و شناخت نیز دست

حل آن، آغاز یا پرسش از راه مسألهورزی، همواره از مواجهه با یک است، جریان تفکر و اندیشه

، چالشی است که پاسخِ آماده نداشته باشد یا پرسشی که تلاطمی را مسألهشود. منظور وی از می

 در وجود فرد برانگیزد.

سازی ورزی و تفکر، نیازمند فراهمبیت در راستای تقویت اندیشهتوان گفت تربنابراین می

توان یرا مروش دیالکتیکی سقراط هایی برای پرسشگری و تقویت آن است. برای نمونه، زمینه

ا استفاده رسد سقراط ببه نظر میراستای تربیت به شمار آورد. بارزترین نمونه کاربرد پرسش در 

رهنمون  حقایق یسورا به نانآ در پی آن است تادن مجهولات افراد پاسخ و برجسته کرواز پرسش

شود تعلیم و تربیت تنها به دنبال انتقال علم به اعتقاد سقراط نمی»(. 11، ص1333ی، قائدشود )

ود ای درسی که باید ابلاغ شود. وی معتقد بباشد. تعلیم و تربیت، فعالیتی ذهنی است نه برنامه

 «بیرون ی تحلیل دانش ازجابهپرسیدن است، یعنی استخراج دانش از درون  مقدمه تعلیم و تربیت

و آن  داندپرسش را ضروری می ،یبرای ورود به هر موضوع نیز گادامر(. 111، ص1333)فیشر، 

های کند. وی فهم را فرآیندی تعاملی دانسته که در خلال پرسشرا کلید رسیدن به فهم معرفی می

گردد )واعظی، ای برخوردار میو در این فرآیند، پرسش از اهمیت ویژهگیرد شکل می دوجانبه

 (.213، ص1330
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آمده، در بسیاری موارد از  هاانسانکریم نیز در مقام کتابی که برای هدایت و تربیت  قرآن

سش، با استفاده از پرآید راهبرد خاصی از آن را مدنظر دارد. قرآن پرسش بهره گرفته و به نظر می

املی سازد و به ع را از حالت منفعلانه خارج یوتا  کندیمتلاش  ،ه تفکر واداشتن مخاطبضمن ب

شده است که خود  یانب یصورت پرسشقرآن به یاتاز آ یهآ 2555از  یشب .فعال تبدیل کند

هنوز در  هاآنهای قرآنی و انواع اما سازوکار پرسشدر قرآن است؛  یپرسشگر یتنشانگر اهم

 هام قرار دارد و نیازمند پژوهش و واکاوی است.ی از اباهاله

هایی صورت گرفته است. برای نمونه فیاض در پژوهشی های قرآنی پژوهشدر زمینه پرسش

، ضمن بررسی انواع «پرسشگری، راهبرد هویت پایدار دینی در قرآن کریم»تحت عنوان 

ردازد پر انسان میگیری هویت دهای قرآنی به تبیین نقش و جایگاه پرسش در شکلپرسش

های قرآنی و داشتن رویکردی تربیتی با (. این پژوهش در بررسی پرسش33، ص1333)فیاض، 

های اما پژوهش حاضر در نوع بررسی و نیز پرسش؛ مقاله حاضر دارای اشتراکاتی است

میان  هایپژوهش تلاش شده تا تنها پرسشگری نیدر ای، با آن متمایز است. ازجمله، موردبررس

چنین باشیم. هم برکنارخداوند و پیامبران محور استنباط قرار گیرند تا از خطاهای پرسشگری 

ررسی ، به ب«پرسش و پرسشگری در قرآن کریم»خود تحت عنوان  نامهانیپاابیضی شلمانی در 

اما به اذعان خودِ ؛ پرداخته است هاآنهای استفهامات قرآنی از منظر چرایی، موضوع و پاسخ

ی ریکارگبه(، طریقه 1، ص1335عدم وجود نگاه تربیتی به پرسش )ابیضی شلمانی،  پژوهش،

ها در تربیت را با ابهام مواجه ساخته و واکاوی تربیتی این نوع پرسشگری این نوع پرسشگری

 سازد.را ضروری می

ند، اهایی به بررسی پرسش و نقش آن در تربیت پرداختهدر حوزه علوم تربیتی نیز پژوهش 

ظری و بررسی ابعاد ن»اما به دلیل مبنا قرار ندادن قرآن، با مقاله کنونی، تفاوت بنیادینی دارند. 

-های متخیلانه تا آفرینشاز پرسش»( و 1331)مهرمحمدی، « محورعملی تعلیم و تربیت پرسش

 شوند.ها محسوب میپژوهش دستنیازاهایی ( نمونه1313)ابراهیمی و دیگران، « های خلاقانه

در قرآن در مواضع گوناگون از انواع مختلف پرسش استفاده شده است. با توجه به رویکرد 

ا از منظر های قرآن رتربیتی موجود در قرآن کریم، محقق بر آن است تا با دیدی تربیتی پرسش

ی قرار دهد. برای این کار ابتدا ضمن اشاره به الگوهای تربیتی رایج، موردبررس هاآنکارکرد 

گیرد، بیان شده و سپس ذیل هر قسمت از الگو، قرار می مورداستفادهیی که در این کار الگو

 گردد. لازم به ذکرهای قرآنی آن ذکر میهای پرسش متناسب با آن قسمت به همراه نمونهکارکرد

ل های تربیتی که برای پرسش بیان خواهد شد، حاصو نیز کارکرد شدهکارگرفتهاست که الگوی به
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های تربیتی، عمل تدریس و تعمق بر آیات قرآنی صورت هایی است که بر نظریهها و دقتیبررس

 گرفته است.

 روش پژوهش -2

در این روش، مفاهیم  رسمی بهره جسته است.-این پژوهش از روش تحلیل زبان فنی 

ناصر عگیرند تا عناصر معنایی یک مفهوم، روابط میان این ی قرار میموردبررستحلیلی  صورتبه

و روابط میان کل یک مفهوم با سایر مفاهیم که به نحوی با آن ارتباط دارند، مورد کاوش قرار 

این روش به دنبال آن است که دریابد هر مفهومی در یک متن خاص، دارای  گریدعبارت؛ بهگیرد

ضادها، ها، ت، بررسی ترادفکار نیا(. برای 31، ص1333)باقری،  استچه عناصر و روابط معنایی 

رار قیابد. بر این اساس در پژوهش حاضر با محور سیاق و ارتباط معانی با یکدیگر اهمیت می

متن قرآن کریم، آیاتی که متضمن پرسش بوده انتخاب شده و با اتکا به تفاسیر معتبر و  گرفتن

یتی، بی پرسش، کوشش شده است با نگاهی ترریکارگبهو نیز در نظر گرفتن سیاقِ  هاآنتعمق در 

های قرآن استخراج گردد. لازم به ذکر است در انتخاب آیات، معیار، پرسیدن کارکردهای پرسش

توان بی، میمر عنوانبهزیرا با در نظر گرفتن ایشان ؛ پرسش از سوی خداوند یا پیامبران بوده است

 های تربیتی داشت.ها برداشتاز این پرسش

من ی آیات، کلیه آیات متضو معانوات لفظی پرسش( در نخستین گام با رجوع به واژگان )اد 

واره )شامل پرسشگر، مخاطب و پیام( حاکم بر هریک از پرسش معیّن گردید. در گام بعد نظام

 ها بهپاسخوو در آخرین گام با مقایسه و تطبیق سیاق پرسش 1تنقیح شده هاو پاسخپرسش 

 رکرد، مشخص شده است.کا 12پرداخته و  هاآناستخراج کارکردهای تربیتی 

هاد ای پیشنمرحلههای رایج در تدریس، الگویی سهها و الگودر مرحله بعد با بررسی نظریه

-، ذیل یکی از این مراحل جای گرفتهشدهاستخراجشده و مبتنی بر مراحل این الگو، کارکردهای 

موده و تربیت کمک ن اند. این کار به جایابی این کارکردها و تبیین نقش بسزای آن در تعلیم و

 سازد.ی بهره مضاعف از پرسش رهنمون میسوبهتربیت را 

                                                           

ير اند، چنانچه ذکر شد از تفاسواره و کارکردهايي که به دنبال آن استخراج شده. شايان ذکر است در تنقيح اين نظام1

ير ذيل ، به تفاسهاآنهاي قرآني و تدبر در معتبر استفاده شده است. به اين صورت که براي بررسي هر يک از پرسش

ي، سياق آيات و در نظر گرفتن نگاهي تربيتي، کوشيده شده است تا کارکرد مراجعه شده و با بررسي نکات تفسير

 محمدباقر ديساز: ترجمه تفسير الميزان علامه طباطبايي، ترجمه  اندعبارتتربيتي متناسب با آن وضع گردد. اين تفاسير 

 (.7888) يئتقرا(، تفسير نور، محسن 7812شيرازي )(، تفسير نمونه، ناصر مکارم 7812همداني )موسوي 
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 شاگرد-الگوی كلان روابط معلم -3

تبیین جایگاه پرسش در تربیت، نیازمند طراحی الگویی برای روابط معلم و شاگرد و تخصیص 

رد، م و شاگهای متناسب با هر مرحله از این الگو به آن است. در الگوی کلان روابط معلپرسش

د توان یاتوان سخن گفت. مرحله نخست که از آن به مرحله تمهید میاز سه مرحله اساسی می

ن است. در میا موردبحثکرد، شامل تلاش برای برقراری ارتباط اولیه معلم، شاگرد و موضوع 

ه، در برای نمون توان ملاحظه نمود.هایی از این مرحله را میالگوهای مختلف تدریس نیز نمونه

تواند دهنده میسازمانخانواده الگوهای پردازش اطلاعات و الگوی تدریس آزوبل، ارائه پیش

ده، با دهنسازمانتدریسی باشد. آزوبل، معتقد است پیشپیش مرحلهمورد متناظری برای این 

به  را -شاگرد  –ها و موضوع جدید، توجه مخاطب آموختهبرقراری ارتباط معرفتی میان پیش

هاپکینز، ترجمه مهرمحمدی و عابدی،  کالهون، کند )جویس،وضوع درسی و معلم جلب میم

. همچنین در خانواده الگوهای اجتماعی، این مرحله بیشتر با تمرکز بر ایجاد (112، ص1330

ف، گیرد )سیقرار می مدنظرگروه یادگیرنده  مثابهبهروابط امن و عاطفی میان شاگردان و معلم 

ی شناخت-. از سوی دیگر، در خانواده الگوهای رفتاری، الگوی یادگیری اجتماعی(103، ص1315

 (.13، ص1313ورزد )اشعری و حسنی، می دیتأکبَندورا، بر ایجاد این ارتباط 

 یو با ارتباط یبرقرار برای تلاش و مخاطب با اولیه هدف اساسی در مرحله تمهید، مواجهه

 ( و111-113، صص1331و تعاملی است )باقری،  هیسودو فرآیندی تربیت، کهیی. ازآنجااست

 ،شودنمی در آن حاصل یتوجهقابل موفقیت وی،توجه جلب و مخاطب گرفتندر نظر  بدون

این  ازینشیپهای است. یکی از مؤلفه ناپذیرکار، اجتناب آغاز در با مخاطب ارتباط برقراری

های فردی متربیان است. این فاوتت و هاویژگی به توجه و مخاطب ارتباط، مرحله شناخت

 و هاویژگی با متناسب تربیتی هایروش و اصول از تا کندمی کمک مربی شناخت به

ای متناسب با هر یک برقرار کند. مؤلفه مهم دیگر بهره گیرد و رابطه مخاطب هر هایتوانمندی

معرفتی  مقدمات با را متربی مربی، مرحله این ی اولیه است. درسازنهیزمدر مرحله تمهید، 

 روبرو هاییچالش با را او و بازبینی را او پیشین هایآگاهی کندمی سعی و کرده درگیر ازیموردن

 .سازد

 یاصل چارچوب اصلی، مرحله دوم، ارائه بدنه اصلی موضوع معرفتی یا ارزشی است. بدنه

متصور  هاییفهمؤل تواناین مرحله نیز می برای. است خویش تربیتی مقصود به نیل برای مربی کار

 را اطبمخ جیتدربه مربی گام این بحث است. در با مخاطب نمودن شد؛ نخستین مؤلفه، درگیر

 شناآ بحث گوناگون زوایای با مختلف طرق به را او تا کندمی تلاش و نموده اصلی بحث وارد
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 در آن سعی برعکس است که و ادعاها به شواهد از حرکت مؤلفه دوم در مرحله دوم، .سازد

 وانهپشت منطق طرح ضمن و شده مستندشده مطرح هایادعا موجود، شواهد به توجه با تا شودمی

 متربی هاینک ی بررسی و واکاوی منطقی موضوع سوق یابد. همچنین برایسوبه متربی مباحث،

 جهت هاییشیوه از است مربی لازم دهد،ادامه  رغبت فعالیت یادگیری و واکاوی و فهم را با

های این مرحله، تحریک انگیزه ، یکی دیگر از مؤلفهرونی. ازاکند استفاده وی در انگیزه ایجاد

ی است. ازجمله در الگوی برونر ابیردقابلها در الگوهای تدریس متربی است. ردپای این مؤلفه

ویس، جورزد )می دیتأکاز خانواده الگوهای تدریس شناختی بر ضرورت فهم منطق پشتوانه امور 

 (.131، ص1330هاپکینز، ترجمه مهرمحمدی و عابدی،  کالهون،

ت، فرآیندی تربی ازآنجاکهتوان به اصلاح و بازبینی اختصاص داد. مرحله پایانی این الگو را می

 را آن خود کار صحت از اطمینان فرارونده و بالنده است، لازم است مربی، در هر رابطه برای

 ای دهد تذکر -به خود یا به متربی – را موارد برخی نیاز صورت در و دهد قرار بازبینی مورد

ی ی است که مربافهیوظتوان گفت نقادی نسبت به خویش و متربی، می رونیازا .نمایداصلاح 

 (. 12-23، صص1311دهد )باقری، برای گریز از ایستایی و انجماد تربیت انجام می

 هاآن و كاركردهای تربیتی های قرآنیپرسش -1

. گیردیمبر عهده  تربیتی فرآیند یک در پرسش که است جایگاهی و نقش منظور از کارکرد، 

قرآنی  هایشپرس تربیتی کارکردهای آن، مراحل و کلان تربیت الگوی تبیین از پس در این بخش،

 شوند.ی میبنددستهو  واکاوی ،موردمطالعه چارچوب در

 تمهید در رابطه معلم و شاگردهای قرآنی ناظر بر مرحله پرسش-1-9

 دسته در قالب دو های آن، در این بخشهای قرآنی ناظر بر مرحله تمهید و مؤلفهانواع پرسش

 گیرند:جای می

 (حکایی و عامتمركز )های ناظر بر ایجاد الف( پرسش

 خود را در قالب مناسب به متربی موردنظرکوشد تا محتوای در رویارویی تربیتی، مربی می

که بیان شد، آموزش این محتوا نیازمند ارتباط گرفتن فرد با آن است.  گونههمانیاموزد. ب

تربیت، یعنی محتوا، استوار گردد و جای مناسب خود  مهمبرای آنکه یکی از ارکان  گریدانیببه

 رونیزاارا در این فرآیند پیدا کند، ایجاد ارتباط اولیه متربی با موضوع و مربی ضروری است. 

های مناسب، چنین ارتباطی را برقرار کرده و او را مهیای ی روشریکارگبهمربی باید بکوشد تا با 



 

 

 

  

 

   
   30   پرسش از منظر قرآن کریم یبه کارکردها یتربیت یرویکرد                                                

 
رساند، استفاده از هایی که مربی را در این راه یاری میترین روشآموزش گرداند. یکی از مهم

پرسش است. ایجاد آمادگی در فرد و تحریک احساسات و کنجکاوی وی از طریق پرسش، او 

 منزلههب هاپرسش. این کندیمو توجه وی را به بحث جلب  زاندیانگیبرمبرای ورود به بحث  را

ار قر مورداستفادهی مخاطب، زمانی سازآماده. اندیاصلی ورود به بدنه نیچمقدمهی و سازنهیزم

 ای به موضوع نداشته باشد.گیرد که مخاطب، توجه ویژهمی

 یبنددستهتوان مرکز در مخاطب را تحت دو عنوان میهای قرآنی ناظر بر ایجاد تپرسش

ها، هنگام شرح قصص قرآنی ای از پرسشگونه های حکایی نام دارند.کرد. دسته نخست، پرسش

 «یحکای»ها تحت عنوان پرسش نینمایند. از اها فراهم میشوند و زمینه را برای بیان آنذکر می

خواهد در مورد ماجرای حضرت می کهیهنگامنازعات  ورهدر سنمونه،  عنوانبه. شودنام برده می

. این آیه 1(10/ 31)نازعات:  ﴾ُموسی حَِّديُث أَّتَّاكَّ هَّْل﴿فرماید: موسی )ع( آغاز به سخن کند می

یا در آغاز  ؛ ویابدآیه بعد ادامه می 12مدخلی است برای شروع صحبت در مورد ایشان که تا 

شویم که ما را برای شنیدن ادامه ماجرا پرسشی مواجه می سوره فیل و حکایت اصحاب فیل، با

َّلَّ كَّْيفَّ تَّرَّ لَّْم أَّ﴿کند: ترغیب می  .2(1/ 150)فیل:  ﴾اْلِفيل ِبأَّصْحاِب رَّبُ كَّ فَّ

ان یک ای برای بیمنزله مقدمهکه به قرآنی ناظر بر ایجاد تمرکزند هایدسته دیگری از پرسش

فرماید: عمران میو البته عام هستند. مثلاً در سوره آل شوندحائز اهمیت محسوب می موضوعِ

ََّْوْا ِلل َِّذينَّ ذَِّلُكْم مِ ن ِبخَّيرْ  ُؤنَّبِ ُئكُم أَّ ُقْل﴿  وَّ  ِفيهَّا خَّاِلِدينَّ اْلأَّْنهَّارُ  حَِّتهَّات ِمن یتَّْجرِ  ََّن َّاتٌ  رَّبِ ِهمْ  ِعندَّ ات َّ

َْوَّاٌج َِبَّاد بَِّصيُر هُ الل َّ وَّ الل َِّه مِ نَّ ِرْضوَّاٌن وَّ مُ طَّه َّرٌَّة أَّ  . 3(10/ 3عمران: )آل ﴾ِباْل

 ایجاد اشتیاق و جلب منظوربهها پرده بردارد، از راز بهترین سرمایه آنکهدر این آیه قبل از 

این مسأله ترغیب  و به قرار دادهرا با پرسش مورد خطاب  هاآنمخاطب به این موضوع مهم، 

عد معرفتی و شناختی محتوا نیز موضوعیت مخاطب، بُ یازسدر این موارد، علاوه بر آمادهنماید. می

ه هایی آیات ابتدایی سورای دیگر برای چنین پرسش. نمونهگیردداشته و مورد تأکید قرار می

                                                           

 . آيا داستان موسی به تو رسيده است؟7

 كعبه آمده بودند[ چه كرد؟! ینابود ی]لشكر ابرهه كه برا سوارانليپروردگارت با ف یآيا نديد. 4

 هپيش پرهيزگاری كه كسانى براى هاى مادى(، بهتر است؟بگو: آيا شما را از چيزى آگاه كنم كه از اين )سرمايه. 3

 آن در هميشه گذرد.مى درختانش پاِى از نهرها كه است ييهاباغ ،(ديگر جهان در) پروردگارشان زدن در اند،كرده

 بيناست. بندگان،( اموِر) به خداهاست(؛ و آن نصيب) خداوند خشنودی و پاكيزه همسرانى و بود خواهند
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 1﴾الْحاق َّة امَّ أَّْدرَّاكَّ  مَّا الْحاق َّةُ وَّ الْحاق َّةُ مَّا﴿حاقه است؛ آنجا که سخن از قیامت و توصیف آن است: 

 .2(3-1/ 11: ه)حاق

 زای شناختیهای تنشب( پرسش

ون شود که فرد، درمعاصر تربیتی معتقدند یادگیری زمانی انجام می نظرانصاحببرخی از 

های موختهآ کهیهنگام گریدعبارت؛ بهی احساس کند و به دنبال پاسخ به آن باشدسؤالخود نیاز و 

اختی شد، در وی، عدم تعادلِ شنکنونی او نبا سؤالاتپیشین متربی دچار چالش شده و پاسخگوی 

ن را کسب کند. ای ازیموردنتا برای پاسخ به نیازش، معرفت  داردیم بر آنایجاد شده و فرد را 

در نظریه جان دیویی و پیروان وی مشهود است. او بر همین مبنا نظریه حل مسأله  ژهیوبهدیدگاه 

ند. دااد مسأله اولیه در ذهن فرد میخود را برای یادگیری مطرح ساخته و اساس یادگیری را ایج

ا طی هایی در این راستشود، به دنبال پاسخ به آن برآمده و گامبا مسأله روبرو می ازآنکهپسفرد 

، 1331کند که در نهایت منجر به حل آن مسأله و کسب معرفت جدید خواهد شد )گوتک، می

 (.133ص

نیاز نداشته و در حالتی از تعادل نسبت توان گفت تا زمانی که مخاطب احساس رو میازاین

 ظاهربهشود. در این صورت هرچند به دانش خود قرار داشته باشد، وارد چرخه یادگیری نمی

ای از ظواهر در جریان است و تنها پوسته درواقعی باشد، اما ریگشکلاین فرآیند در حال 

افتد،  ؤثرمری به وقوع پیوسته و یادگیری و نیز تربیت محقق نخواهد شد. لذا برای آنکه یادگی

نیازمند ایجاد عدم تعادِل شناختی هستیم. بر این اساس یکی از وظایف مربی در مرحله تمهیِد 

 .است آموزدانشسازی برای تدریس و یادگیری، مسأله

ا و ب اندمخاطبانهای قرآن ناظر بر های قرآنی این امر مشهود است. برخی پرسشدر پرسش

کنند. این شور درونی، فرد را دن اعتقادات سست، جوششی درون انسان ایجاد میبر سؤالزیر 

 .کندیمآماده دریافت معرفت 

                                                           

 !؟چيست يشدندانى آن روز واقعتو چه مى و! يشدنشود! چه روز واقعاست كه مسلمًا واقع مى ی)رستاخيز( روز. 7

در اين مقاله وجود  هاآني فراواني در راستاي اين هدف وجود دارند که مجال اشاره به همه هاپرسش. در قرآن 2

/ 11؛ مرسلات: 8-4/ 71؛ حاقة: 87، 41، 43/ 87؛ لقمان: 1/ 58ي بيشتر نک: مجادلة: هانمونهندارد. براي مشاهده 

 .4/ 11؛ قدر 71/ 84طار: ؛ انف4/ 86؛ طارق: 72
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های باطل کفار، رسیدن به شفاعت ملائک بود. خداوند در سوره نجم برای مثال یکی از گمان

. 1(21/ 03: )نجم ﴾یمَّن تَّ مَّا ِلْلانسَّاِن أَّْم﴿فرماید: برده و می سؤالبا طرح پرسشی این گمان را زیر 

در جایی دیگر وقتی سخن از ربوبیت الهی و اقامه حجت بر آن است، با لحنی آمیخته به توبیخ 

 الس َّمَّاِء فِى نم َّ أَِّمنُتم ءَّ﴿ کند که البته پاسخ آن نزد عقول آشکار است:و تنبیه، پرسشی را مطرح می

 یگربار د. با طرح این پرسش ضمن آنکه 2(11/ 13)ملک:  ﴾تَُّمور یَّ ِه فَِّإذَّا اْلأَّْرضَّ ِبُكُم يخَِّسفَّ أَّن

 یتبخداوند در ربو یبرا یکبر وجود شر یباطل مبن یهاگمان شود،میرا متذکر  یتمسأله ربوب

و دریافت  هاآنناظر بر عقایدی است که واکاوی  معمولاً  هاپرسشاین کند. یمتزلزل م نیز را

 ی عقل سلیم ممکن باشد.ریکارگبهباشد و تنها با نیازمند واکاوی زیادی ن هاآنبطلان 

 ارزشی معلم و شاگرد-های قرآنی ناظر بر بدنه اصلی رابطه معرفتیپرسش -1-2

 توان ناظر بر بدنه اصلیرا میها پرسش دهد، برخی از اینهای قرآنی نشان میبررسی پرسش

 :توان بیان کردر را میارزشی معلم و شاگرد تلقی کرد. ازجمله موارد زیـرابطه معرفتی

 هانشیب های ناظر بر بازبینیالف( پرسش

ان عمل و زندگی انس یربنایها در این قسمت اعتقادات بنیادینی است که زمقصود از بینش

ود و شبینش یا بصیرت به طرز تلقی آدمی از امور و حوادث نیز اطلاق می»دهد. را تشکیل می

حول درون، ت(. 131، ص1331)شرفی،  «عمیق و گسترده استبه تعبیر دیگر، بینش نوعی آگاهی 

پلی میان توان ی برای ایجاد نگرش جدید در آدمی است. این تحول را میاچهیدرهمواره 

طرق  اعتقادات نادرست فرد به نکهیازاپسبه شمار آورد.  و اعطای بینش شناختیتنشفروپاشی 

ت وی، دچار وضعیتی نامتعادل گشت، و معرف قرا گرفت دیمختلف ازجمله پرسش موردترد

 جایگزین نمودن باورهای جدید در فرد گام برداشت. یسوبه جیتدربه توانمی

ن نوع . تفاوت ایهاستنشیبتوان یافت که ناظر بر همین بازبینی هایی را میدر قرآن، پرسش

 کهیالدرح. درویم سؤالی شناختی، در نوع بینشی است که زیر زاتنشهای با پرسش هاپرسش

 هاآنمتناظر  و پاسخ هاپرسشدارد، این نوع  دسترسقابل نسبتاًی شناختی، پاسخی زاتنشپرسش 

برای نمونه در آیات ابتدایی سوره عنکبوت وقتی سخن از  از پیچیدگی بیشتری برخوردارند.

                                                           

 رسد؟!يا آنچه انسان تمّنا دارد به آن مى. 7

دانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را فرو برد آيا خود را از عذاب كسى كه حاكم بر آسمان است در امان مى. 4

 و به لرزش خود ادامه دهد؟!
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)عنکبوت:  ﴾ْفتَُّنونُي لَّا ُهْم وَّ  ءَّامَّن َّا يََُّوُلوْا أَّن ُيتْرُكوْا أَّن الن َّاُس أَّحَِّسبَّ ﴿فرماید: حقیقت ایمان است می

 ینا ایمان، در باببردن تصور نادرست برخی  سؤالبا طرح یک پرسش ضمن زیر  1(2/ 21

و  یاله یهادر برابر امتحان یدمؤمن با واست  بردارنهیهز یماندهد که آوردن ایم یزرا ن یآگاه

ره قیامت نیز وقتی در مورد باورهای منکران در سوبگذارد.  یشرا به نما یمانشعمل، ا یداندر م

/ 30: تیام)ق ﴾ِعظَّامَُّه نج َّمَّعَّ  أَّل َّن اْلانسَّاُن يحَّسَُّب أَّ﴿گوید، با طرح این پرسش که: معاد سخن می

، امکان وجود معاد و قدرت خداوند را در یایدهعق ینداشتن چن یآنان برا یخضمن توب 2(3

ر عهده ها بای است که پاسخ آنهای اولیهپرسش، شامل ن گامکند. اییم یانها بانسان یختنبرانگ

 .3مخاطب است

 زاییب( بینش

ای هتوان با دادن بینشمیهای معرفتی و ایجاد چالش پس از زیر سؤال بردن باورهای غلط

ی اهنشیبدر مواضعی، قرآن اعطای این فرد را در راستای تربیت اعتقادی یاری نمود.  ،جدید

برای مثال در بسیاری از آیات، اعطای بینش نسبت به  .دهدیمقالب پرسش صورت جدید را در 

گیرد. در سوره اعتقادات توحیدی افراد و برشمردن اسماء خداوند از طریق پرسش صورت می

های انسان یعنی خشنودی هنگام رحمت و ناامیدی سریع در به یکی از ویژگی نکهیازاپسروم 

دهندۀ هستی، خداوند سازد که روزی، این موضوع را خاطرنشان میکندها اشاره میگرفتاری

 أَّوَّ﴿دارد:  بر حذرها، و نومیدی به هنگام گرفتاری وفزعجزعاست تا از این طریق انسان را از 

َْقَّ يَّْبُسُط الل َّهَّ أَّن َّ يَّرَّْوْا لَّْم َِْدُر وَّ يَّشَّاُء ِلمَّن الرِ  ََّْوٍم لاَّيَّاٍت ذَِّلكَّ فِى ِإن َّ يَّ . 1(33/ 35)روم:  ﴾ُيْؤِمُنون لِ 

در سوره لقمان نیز آنجا که سخن از وحدانیت خداوند و اثبات آن است، مشرکان را مورد خطاب 

 عَّلَّْيُكْم أَّْسبَّغَّ  وَّ  ْرضِ اْلأَّ فىِ  مَّا وَّ  الس َّمَّاوَّاِت فِى م َّا لَُّكم سَّخ َّرَّ  الل َّهَّ  أَّن َّ  تَّرَّْوْا لَّْم أَّ ﴿ فرماید:قرار داده و می

َّمَُّه )لقمان:  ﴾مُ ِنير تَّاٍبِك لَّا وَّ یُهًد لَّا وَّ ِعْلٍم ِبغَّيْر الل َِّه فِى يُجاِدُل مَّن الن َّاسِ  ِمنَّ وَّ بَّاِطنًَّة وَّ ظَّاِهرًَّة ِن

                                                           

 شوند و آزمايش نخواهند شد؟!یحال خود رها م به ،«ايمان آورديم»بگويند:  کهنيآيا مردم گمان كردند هم. 7

 او را جمع نخواهيم كرد؟! يهاپندارد كه هرگز استخوانیآيا انسان م. 4

؛ 2/ 41؛ عنکبوت: 51-58/ 56؛ واقعة: 1، 5/ 13؛ بلد: 83، 66/ 28هاي بيشتر نک: زخرف: . براي ديدن نمونه8

 .41، 78/ 21محمد: 

برای  است هايىنشانه اين در! سازد؟یم تنگ يا گسترده بخواهد كس هر یبرا را یروز خداوند كه نديدند . آيا22

 آورند.می ايمان كه گروهی
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 را هاآن. این آیه نیز ضمن دادن بینشی جدید پیرامون هستی و نعمات موجود در آن، 1(25/ 31

 های اساسی مانندگام، اغلب، بینش نیدر اکه سازد. لازم به ذکر است از خواب غفلت بیدار می

 .2شودآیند، به فرد اعطا میتوحید و معاد و نبوت که جزء اصول دین به شمار می

 زدایی(های ناظر بر غفلتفطری و عقلی )پرسش بدیهیات های ناظر برج( پرسش

ر رشد خود، منزله دو قوه درونی هستند که او را در پیمودن مسیفطرت و عقل در انسان به

رسانند. فطرت خداجو با فراهم آوردن معرفت و گرایشی حداقلی نسبت به حق، نیروی یاری می

را از کمین غفلت و نسیان  پرمشغلهکوشد تا انسان آورد و میاولیه برای حرکت او فراهم می

اصولی مشترک و  عنوانبه(. از سوی دیگر، اصول عقلی 212ص ،1333باقری، بخشد )رهایی 

 تواند چون پیامبر درونی وی عمل نماید.دیهی او را در فهم مسائل یاری کرده و میب

 ل اوو عق فطرت با انسان میانفراوانی که  دکنندهینقش ویژه و عوامل تهداین با توجه به 

شده  ایموهبت الهی تأکید ویژهدو های دینی بر بیدارسازی این کنند، در آموزهایجاد می فاصله

های خود، فطرت پاک و نیز اصول بدیهی عقلی را رآن کریم در بسیاری از پرسشلذا قاست. 

غفلت و نسیان را بزداید.  گردوغبارو  زند یآدمکوشد تا تلنگری بر جان یادآوری کرده و می

، هاستسخن از پاداش الهی و بیان علت این پاداش کهیهنگامروست که در سوره الرحمن ازاین

ت، اس فهمقابلدهد و با طرح یک دلیل عقلانی که برای همگان ود رجوع میانسان را به فطرت خ

. در این آیه 3(15/ 00)الرحمن:  ﴾اْلاْحسَّان ِإل َّا اْلاْحسَّاِن َّزَّاءُ  هَّْل﴿کند: این مسأله را تبیین می

است این موضوع را متذکر  درکقابلخداوند با آوردن پرسشی که پاسخ آن برای هر انسانی 

شود به سبب احسان و تلاشی است که که پاداش و لطفی که به این افراد داده میشود می

هایی از نظم موجود اند. همچنین در آیات ابتدایی سوره مُلک پس از ذکر نمونهنموده نیازاشیپ

َِِع﴿فرماید: در هستی می آن با . در این آیه نیز قر1(3/ 13)ملک:  ﴾ُفُطور ِمن تَّرَّی هَّْل اْلبَّصَّرَّ فَّاْر

                                                           

طور آشكار و پنهان خود را به يهاها و زمين است مسّخر شما كرده و نعمتآيا نديديد خداوند آنچه را در آسمان. 1

 فراوان بر شما ارزانى داشته است؟!

؛ 17/ 86؛ يس: 81-86/ 81؛ زمر: 61، 41/71؛ عنکبوت: 41، 87/43اي بيشتر نک: لقمان: ه. براي ديدن نمونه2

 .75/ 17؛ نوح: 71، 72/ 61ملک:  ؛1/ 58مجادلة:  ؛45/ 11؛ مرسلات: 8/ 13؛ بلد: 6/ 18نبأ: 

 آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟!. 3

 كنى؟!یمشاهده م یبار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خلل. 1
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 یارر آن هوشو پروردگا ینشثبات آفر داشته و نسبت به نظام بارا به تفکر وا انسان ،طرح پرسش

 .1سازدیم

ی شناخت که انسان را هاراهیکی از  ها:منظر فرد نسبت به واقعیتدهنده بسطهای د( پرسش

زمانی و  رازنظخود  گرداند، استفاده از تجارب دیگران و بسط منظرمی ازینیباز تجربه مستقیم 

زمانی اهمیت دارد؛ چراکه عمر کوتاه انسان مجال  ازنظرمکانی است. در این میان، بسط این منظر 

دهد )محمدی مستقیم را در اختیار او قرار نمی طوربهی مکرّر و کسب همه تجارب وخطاآزمون

های الهی ها و سنتاست که نمایانگر واقعیت یانهییتاریخ همچون آ» (.0، ص1331اشتهاردی، 

در موارد متعددی از آیات و روایات، به حاکمیت قرآن در هر دو قلمرو فردی و بسیاری است. 

توان دریافت که تحولات و اجتماعی تصریح شده است. بر اساس آیات قرآن و روایات می

تر، خارج یو به عبارت کل علتیبافتد، تصادفی و رویدادهایی که در فرد و اجتماع به جریان می

از قانون نیست. همان ملاکی که عالَم هستی را قانونمند کرده، تاریخ بشر را نیز قانونمند کرده 

عیت واق هاسنت(. مطالعه تاریخ با در اختیار گذاشتن این قوانین و 12، ص1333)جعفری،  «است

نی به ه بهای سنگیهایی کحاصل یا تجربههای بیگذارد و از تجربهتری را به نمایش میگسترده

روست که حضرت امیر )ع( در نامه خود به فرزند کند. ازایندنبال دارند، جلوگیری می

 فرماید:کند و میبزرگوارشان، ایشان را به مطالعه تاریخ دعوت می

 ها نظر افکندم وام، اما در کردار آناندازه پیشینیان عمر نکردهپسرم! درست است که من به»

ه با ام، بلکاندیشیدم و در آثارشان سیر کردم، تا آنجا که گویی یکی از آنان شدهدر اخبارشان 

ن روشن و شیری یهاام، پس قسمتآنان گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بوده مطالعه تاریخِ

ی شناسای بارشانیزندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگی سودمند آنان را با دوران ز

 .(31، نامهالبلاغهنهج« )کردم

انچه دهد، چناهمیت بررسی تاریخ پیشینیان و تأمل در آن را نشان می یخوباین گفتار به

بنابراین ! دنااند که گویا یکی از گذشتگان شدهفرمایند طوری به تفقه در تاریخ پرداختهحضرت می

ربه کسب تج یهایکی از راهاست،  ریهای تکرارپذها و سنتسرشار از واقعیتکه تاریخ  مطالعه

ار کف ژهیوبه)ص( افراد و . در همین راستا خداوند در سوره محمد و روشنگر مسیر زندگی است

که  یها را نسبت به راهتوجه آن لهیوسنیکند تا بدیت مودع یشینیانبه تدبر در عاقبت پرا 

                                                           

/ 21؛ محمد: 76/ 51؛ حديد: 8، 8/ 85؛ فاطر: 11، 18، 66، 64، 85/ 86هاي بيشتر نک: يس: اي ديدن نمونه. بر1

 .48، 47، 6/ 25جاثية:  ؛53، 43/ 11؛ مرسلات: 72-75
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 يُرواْ يَِّس فَّلَّْم أَّ﴿: سازد رشانیاهاست، جلب کرده و هوشکه در انتظار آن یاند و سرانجامیدهبرگز

)محمد:  ﴾أَّْمثَّاُلهَّا ْلكَّاِفِرينَّ ِل وَّ  عَّلَّيْهْم الل َُّه دَّم َّرَّ قَّْبِلِهْم ِمن ال َِّذينَّ عَّاِقبَُّة كاَّنَّ كَّْيفَّ فَّيَّنُظُرواْ  اْلأَّْرضِ  فِى

 یتیوقعبه م کفار را نسبت ید، دیشیننسبت به عاقبت اقوام پ با تذکر. در سوره توبه نیز 1(15/ 13

 وَّ ثَُّمودَّ  وَّ عَّاٍد وَّ  ُنوحٍ  قَّْوِم قَّْبِلِهْم ِمن ال َِّذينَّ نَّبَّأُ  يَّْأتِهْم أَّلَّْم﴿د: بخشیکه در آن قرار دارند، وسعت م

 .3(35/ 1)توبه:  2﴾ اْلُمْؤتَِّفكَّات... وَّ مَّْديَّنَّ أَّْصحَّاِب وَّ ِإْبرَّاِهيمَّ قَّْوِم

 عاطفی های برانگیزانندههـ( پرسش

ید. افزابا ابعاد و وجوه گوناگون است و همین امر بر دشواری امر تربیت میانسان موجودی 

های روانی و ی دارد، دارای حساسیتفردمنحصربهاو در همان زمان که ابعاد شناختی ویژه و 

رو برخی در تربیت قائل به دو گونه را نادیده انگاشت. ازاین هاآنتوان عاطفی است که نمی

اعاتی که عواطف و احساساتی از قبیل بیم و امید، میل و تنفر، دوستی و اطل» اند:دانش شده

با  کنند وو اطلاعاتی که تنها ذهن و فکر را ارضا می زندیانگیدشمنی و مانند آن را در فرد برم

آور عواطف و احساسات فرد سروکاری ندارند. مباحث دسته اول مباحثی زنده، جذاب و نشاط

 نهگونی. ازندیانگیم و امید، عشق و محبت، و خوف و خشیت را برمهستند که در انسان بی

هد و دعواطف و احساسات وی را نیز تحت تأثیر قرار می ،اطلاعات علاوه بر عقل و فکر متربی

 (.131-133صص، 1331)داوودی،  «یابدبدین سبب میزان تأثیر این روش بسیار افزایش می

 یکو با تحر گرفتهد که عواطف انسان را نشانه وجود دار یاریبس یاتآکریم در قرآن 

و  یقتشو ید،تهد ،انذار یاقکه س یاتآ یناز ا ی. بعضنمایدیاقدام م یو یتبه هدا ،احساسات

 یسوگذاشتن اطلاعات، او را به یارشوند تا ضمن در اختیم یاندارند، در قالب پرسش ب یرتبش

 یبا تذکر بخشندگکند که در آن طرح میخداوند در سوره نور پرسشی م. ایندنم یبعمل ترغ

 قیو او را تشو نموده یکاز لطف حق تحر یمندبهره یو احساس مخاطب را برا یل، مپروردگار

 ْلفَّْضِلا ُأْوُلواْ  يَّْأتَّلِ  لَّا وَّ ﴿: قرار دهد حق، خود را مستحق بخشش یکند تا با اطاعت از امر الهیم

                                                           

 و ردك هلاك راها آن خداوند! بود؟ چگونه بودند آنان از قبل كه كسانى عاقبت ببينند تا نكردند سير زمين در . آيا1

 بود! خواهدها مجازات اين امثال كافران ىبرا

 و «ابراهيم قوم» و «ثمود» و «عاد» و «نوح قوم! »است؟ نرسيده آنان به بودند،ها آن از پيش كه كسانى خبر . آيا2

 لوط(... )قوم «شده رو و زير شهرهاى» و[ شعيب قوم] «مدين اصحاب»

 .84، 47/ 23؛ غافر: 1/ 83وم: ؛ ر46/ 84: ههاي بيشتر نک: سجد. براي ديدن نمونه3
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َِّة وَّ  ِمنكُم َُْربىَّ لِىُأْو ُيْؤُتواْ  أَّن الس َّ َِِرينَّ وَّ اْلمَّسَّاِكينَّ وَّ اْل َُْفوْا وَّ لل َِّها سَِّبيِل فِى اْلُمهَّا  لَّا أَّ ْليَّْصفَُّحواْ  وَّ  ْليَّ

. در سوره حجرات نیز برای اینکه قبح 1(22/ 21)نور:  ﴾ر َِّحيم غَُّفوٌر الل َُّه وَّ لَّكُم الل َّهُ  يَّْغِفرَّ  أَّن تُحبُ ونَّ

هر  کهیطور، بهیدهکش یررا به تصون کند، کراهت و زشتی آن برخی گناهان مانند غیبت را بیا

 ال َِّذينَّ ايَّا أَّيهُ ﴿ید: نمای، نسبت به آن احساس اشمئزاز میبتغ یقتمحض تصور حقبه یانسان

َْتَِّنُبوْا ءَّامَُّنوْا َْضَّ ِإن َّ الظ َّن  مِ نَّ كَِّثيًرا ا َُْضُكم تَّبيَّْغ لَّا وَّ تجَّس َُّسوْا لَّا وَّ ِإْثٌم الظ َّن  بَّ ًَْضا ب َّ  أَّحَُّدُكْم يُحبُ  أَّ بَّ

. در قرآن 2(12/ 11رات: )حج ﴾ر َِّحيم تَّو َّاٌب الل َّهَّ ِإن َّ الل َّهَّ ات ََُّواْ  وَّ فَّكَِّرْهُتُموُه مَّْيًتا أَِّخيهِ  لَّْحمَّ يَّْأُكلَّ أَّن

 .3هستند مندبهرههای فراوانی وجود دارد که از این کارکرد پرسش پرسش

 طرح دلیل بر مدعا های ناظر برو( پرسش

ه ی ادعاها بمستندسازهای طراحی مناسب بدنه اصلی ارتباط معلم و شاگرد، از مؤلفهیکی 

 ود.شفراوان یافت می ،های عقلانی در قالب پرسشدر قرآن، به کار بردن استدلال .شواهد است

رت حق حض ها که گاهی بیانگر استدلال از سوی خداوند و برای اثبات ربوبیتپرسش گونهنیا

امری  ،و طلب دلیلمطالب بیان مستدل  سازد که اساساًاست، متربی را به این حقیقت رهنمون می

 عقلانی است و ازنظر قرآنی مطلوب است. 

ها ما بتاگر ش فرمایدپردازد و میبرای مثال در سوره فاطر به طرح استدلالی علیه مشرکین می

بر اعتبار  هینکا یاداشته باشند،  ینشدر آفر یسهم یر،تدب یاز رو یدبا یدعنوان خدا قبول داررا به

و د یناز ا کدامچیه ینکه؛ اما با توجه به اباشدخداوند نازل شده  یاز سو یلیها دلداشتن بت

 یبترت ینها وجود ندارد. بدموجه بودن پرستش بت یبراقبولی  قابل یل، دلستمورد رخ نداده ا

این امر، بر  یطور مستدل و منطقها، بهاعتبار پرستش بت یبه براخداوند با در نظر گرفتن دو جن

 اْلأَّْرضِ  ِمنَّ خَّلََُّوْا ذَّا امَّ أَُّرونِى الل َِّه ُدوِن ِمن تَّْدُعونَّ ال َِّذينَّ ُشرَّكاَّءَُّكُم رَّءَّْيُتْم أَّ ُقْل﴿: کشدیخط بطلان م

َُْضُهم الظ َّاِلُمونَّ َُِديَّ ِإن بَّْل بَّيِ نٍَّة مِ ْنُه عَّلیَّ فَُّهْم ِكتَّاًبا ءَّاتَّْينَّاُهْم أَّْم الس َّمَّاوَّاِت فِى ِشْرٌك لهَّْم أَّْم ًَْضا بَّ  ِإل َّا بَّ

                                                           

ها كه از ميان شما داراى برترى )مالى( و وسعت زندگى هستند نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان آن. 1

داريد خداوند شما یآيا دوست نم .ها بايد عفو كنند و چشم بپوشندآن .و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند

 !د؟! و خداوند آمرزنده و مهربان استرا ببخش

 ؟!از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد یرا غيبت نكند، آيا كس یاز شما ديگر کيچيو ه. 4

، 44، 75/ 52؛ قمر: 68/ 41؛ عنکبوت: 716، 45/ 81؛ صافات: 78/ 1: ههاي بيشتر نک: توب. براي ديدن نمونه8

 .1/ 87؛ تکوير: 48/ 68؛ قلم: 8/ 61؛ ملک: 75/ 54؛ طور: 82/ 26؛ احقاف: 57
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قوم در نبود  یپرستگوساله یانبه جرکه . در سوره طه نیز هنگامی1(15/ 30)فاطر:  ﴾ُغُروًرا

َُِع أَّل َّا يَّرَّْونَّ أَّفَّلَّا﴿: کندیحضرت، اشاره م ًَا لَّا وَّ ضَّرً ا لهَّْم ْمِلُكيَّ لَّا وَّ قَّْوًلا ِإلَّْيِهْم يَّْر / 25)طه:  ﴾نَّْف

وجود  ، بای یافتپرستبازگشت و مردم را در حال گوساله کوه طور)ع( از  یموس کهیهنگام 2(31

 یدکوش ،ی در باب ناتوانی گوسالهو عقلان یمنطق یاستدلال یانفراوان از جهل مردم، با ب یناراحت

 .3یدمتوجه اشتباه خود نما ها راتا آن

  های قرآنی ناظر بر مرحله بازبینی و اصلاح در رابطه معلم و شاگردپرسش -1-3

در پایان، مربی باید برای اینکه نسبت به صحت کار خود اطمینان حاصل کند، آن را مورد 

بازبینی قرار داده و در صورت نیاز برخی موارد را تذکر داده و یا اصلاح نماید. بر این اساس، 

 هایش دانست:توان ناظر بر این مرحله و مؤلفهقرآنی را میهای برخی پرسش

 بر تذكر نسبت به موقعیت ارتباطی فردهای ناظر الف( پرسش

و  اهتیمسئولهایی که باید نسبت بدان توجه داشت، حوزه در حیطه عمل، یکی از مؤلفه

 نفوذ و توان خود اختیارات است. گاه افراد در زندگی اجتماعی، با فراموش کردن جایگاه، حوزه

دچار ابهام یا  هاآندر جامعه، انتظاراتی غیرواقعی از خودشان دارند و به دلیل برآورده نشدن 

توان ناظر بر اصلاح همین نگاه فرد های قرآن را میی از پرسشادستهشوند. سرخوردگی می

( به پیامبر )ص ردر همین راستا خداوند در سوره زم اجتماعی دانست. -درباره موقعیت ارتباطی

کند که در دایره ها داشت یادآوری میفراوانی برای هدایت و نجات انسان عطشکه دلسوزی و 

که از سوی خداوند وعده عذاب خداوند است و آنگاه ،هدایت و تربیت، نقطه کانونی و مرکزی

ه تقطعی شده باشد دیگر از دست پیامبر )ص( نیز برای رهایی وی کاری ساخ ،و عدم نجات

ََّذَّاِب كلَّمَُّة عَّلَّْيِه حَّق َّ فَّمَّْن أَّ﴿: نیست . در سوره زخرف 1(11/ 31)زمر:  ﴾الن َّار فِى مَّن ُتنَُِذ فَّأَّنتَّ أَّ اْل

                                                           

 در شركتى اينكه يا اند،آفريده را زمين از چيزى چه دهيد نشان من به خوانيدمى خدا جز كه را معبودانى اين: ». بگو1

 نه !«دارند؟ خود( شرك) یبرا آن از یدليل و ايمداده( آسمانى) كتابى آنان به يا! دارند؟ها ( آسمانتيمالک و آفرينش)

 .دهندیم يكديگر به دروغين یهاوعده فقط ظالمان نيست، هانيا از کيچيه

 نيست؟ها آن یبرا زيانى و سود گونهچيه مالك و دهدینم آنان به یپاسخ هيچ( گوساله اين) كه بينندینم . آيا4

 .88/ 81؛ زمر: 6/ 18: نبأ؛ 23/ 83؛ روم: 78/ 28؛ زخرف: 8/ 85هاي بيشتر نک: فاطر: . براي ديدن نمونه8

 روند در كه را كسى يتوانيم تو آيا! بخشی؟ رهايى شده قطعی او درباره عذاب فرمان كه را كسی توانىمی تو . آيا1

 دهی؟ نجات و برگيری است آتش
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که مربی بزرگ بشریت محسوب  )ص( به تحدید حوزه قدرت مربی پرداخته و به پیامبرنیز 

تی. ن حد فراتر قادر به تغییر نیسزند که دایره فعالیت تو نیز حدودی دارد و از آشود، نهیب میمی

این موضوع را خداوند در قالب تمثیل عدم توان دیدن و شنیدن انسان کور و کر به زیبایی به 

 تهَِّدى أَّْو م َّالصُ  ُتْسِمُع فَّأَّنتَّ أَّ﴿: نمایدکشد و بدین ترتیب مقصود خود را ملموس میتصویر می

َُْمیَّ  .1(15/ 13)زخرف:  ﴾مُ ِبين ضَّلَّاٍل فِى كاَّنَّ مَّن وَّ اْل

 موجود در رسوم اجتماعی تناقضات یسازانینماهای ناظر بر ب( پرسش

و در این عمل با  ردیگیمدر مرحله سوم رابطه معلم و شاگرد، شاگرد در آستانه عمل قرار 

مل تا بستر ع کندیمهای قرآنی، تلاش ی اجتماعی مواجه است. برخی از پرسشهاسنترسوم و 

رها  هانآ، افراد را از بند اسارت هاآند را بهبود بخشد و با نمایان ساختن تناقضات اجتماعی افرا

ور گبهزندهیعنی مرسوم بود،  یتکه در جاهل یاز مسائل ازجمله در سوره زخرف به یکی سازد.

 تیبا وجود عدم مقبول یگرد ی. از سوکنداشاره میها ناپسند دانستن آن یلکردن دختران به دل

 یهآ یندختران خداوند هستند. حال در ا ،باور وجود داشت که ملائک ینن در آن زمان، ادخترا

 چگونه است یدفرمایسازد و میم یانسؤال نما یان یکبا ب کفار را یتناقض موجود در باورها

ها را به خدا نسبت داده و ملائک را دختران خدا نسبت به دختران، آن یتکه با وجود عدم رضا

 .2(11/ 13)زخرف:  ﴾ِباْلبَِّنين أَّْصفَّاُكم وَّ بَّنَّاٍت يخَُّلقُ  ِمم َّا اتخ َّذَّ أَِّم﴿د: یشماریم

 لَّهُ  وَّ ُرالذ َّكَّ لَُّكُم أَّ﴿فرماید: در سوره نجم نیز بار دیگر به این باور نادرست اشاره کرده و می

ادرست ن یاز باورها ییان یکقبل، با ب یهآ یرنظ ییبا محتوا یزن یهآ . این3(21/ 03)نجم:  ﴾اْلُأنثَّی

 .1گذاردیم یشبه نما رچوب نظری اجتماعی راکفار، تناقضات موجود در چا

 و بهبوددهنده عملکردعملی خطایاب های ج( پرسش

که بیان شد در مرحله سوم، شاگرد در آستانه ورود به مرحله عمل است و سعی  گونههمان

تواند معطوف به خشی از تلاش مربی میرو، بشود. ازاینو خطای وی در عرصه عملی آغاز می
                                                           

 یآشكار یگمراه در كه را كسانى و كوران يا برسانى، كران گوش به را خود سخن توانىیم تو آيا!( پيامبر ای). 4

 كنى؟ هدايت هستند

 است؟ برگزيده شما براى را پسران و كرده انتخاب خود براى را دختران مخلوقاتش ميان از . آيا8

 (ترند!ارزشزعم شما دختران کمبه کهيآيا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟! )درحال. 3

؛ زخرف: 756، 758، 753، 721، 745، 15/ 81؛ صافات: 28، 85/ 54هاي بيشتر نک: طور: . براي ديدن نمونه1

 .83، 48/ 61ملک:  ؛47/ 58؛ نجم: 47، 71، 78، 76/ 28
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های قرآنی نیز خطایابی و کمک یکی از کارکردهای پرسش ی عملی مخاطب باشد.هایابیخطا

 یعدم وفادار یلمؤمنان را به دلخداوند در سوره صف، به متربی در جهت تغییر عملکرد است. 

 ِلمَّ امَُّنوْاءَّ ال َِّذينَّ يَّا أَّيهُ ا﴿: دهدیقرار م یخجنگ داده بودند، مورد توب پیش ازکه  یبه وعده مقاومت

ََُّلون لَّا مَّا تََُّوُلونَّ  (. 2/ 11)صف:  1﴾تَّْف

ممکن است به آن دچار شود.  یاست که هر انسان یآفت بزرگ ،عدم تطابق گفتار و کردار

ه بعد ب یهمؤمنان، در آ یخبر توب اوهاست که عل یخطا نزد خداوند به حد ینا یکراهت و زشت

در سوره اعراف نیز ضمن اشاره به آغاز کند. یاشاره م یزخداوند نسبت به آنان ن یدشدخشم 

، تخطی آن دو از امر حضور حضرت آدم و حوا )ع( در بهشت و اتفاقات بعدازآنآفرینش و 

دند، که مرتکب شده بو یمتوجه اشتباه یزآمعتاب یبا پرسشپروردگار را بیان نموده و آنان را 

َّا وَّ سَّْوءَّاتُهمَّا لهَّمَّا بَّدَّْت الش َّجَّرَّةَّ ذَّاقَّا فَّلَّم َّا ِبُغُروٍر دَّل َّاُهمَّافَّ﴿ید: نمایم  وَّرَِّق ِمن عَّلَّيْهمَّا ِصفَّاِنيخَّ طَِّف

 2﴾ِبينمُ  عَُّدوٌ  ُكمَّالَّ الش َّْيطَّانَّ ِإن َّ ل َُّكمَّا أَُّقل وَّ الش َّجَّرَِّة ِتْلُكمَّا عَّن أَّنْهُكمَّا لَّْم أَّ رَّبهُ مَّا نَّادَّاُهمَّا وَّ الْجن َِّة

 .3(22/ 3)اعراف: 

 های تفکرعرصهبخش های گشایشد( پرسش

ی مهم در ساحت وجودی انسان است که در هامؤلفهتفکر و دعوت به آن یکی دیگر از 

ای شده است. امروزه آموزش تفکر های قرآنی و نیز آراء گوناگون تربیتی بدان توجه ویژهآموزه

ترین مباحثی است که در حوزه تعلیم و تربیت مطرح ن از مهمهایی برای تقویت آو ارائه راهکار

د تا بکوشد ش بر آنشود. برای نمونه متیو لپمن با شناسایی آسیب ناتوانی افراد در اندیشیدن، می

ا مطرح ر «فلسفه برای کودکان»از کودکی انس با اندیشیدن برقرار نماید و بر این اساس ایده 

 (. 25، ص1333قائدی، نمود )

وپرورش، توجه به تفکر از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا منظور در قلمرو آموزش»

 نهایی تعلیم و تربیت این است که شخص را بر تفکر روشن و منطقی و فکر سازنده توانایی دهد

                                                           

 كنيد؟نمی عمل كه گوييدمى سخنى چرا! ايدآورده ايمان كه كسانى . ای1

[ نتشاعور] اندامشان چشيدند، درخت آن از کهيهنگام و( فرود آورد. مقامشان از) فريب با راها آن ،بيترتنيابه . و2

 رشانپروردگا و. بپوشانند را آن تا خود، بر بهشتى( درختان) يهابرگ دادن قرار به كردند شروع و شد آشكارها آن بر

 «است؟ آشكاری دشمن شما برای شيطان كه نگفتم و! نكردم؟ نهى درخت آن از را شما آيا: »كه داد ندا راها آن

؛ 8/ 51؛ حديد: 7/ 66؛ تحريم: 41/ 41؛ عنکبوت: 752، 81/ 81هاي بيشتر نک: صافات: . براي ديدن نمونه3

 .21، 71/ 12؛ مدثر: 86/ 13؛ معارج: 78/ 58؛ مجادلة: 74/ 58؛ نجم: 86/ 68؛ قلم: 76/ 21حجرات: 
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تا بتواند به حل مشکلات و معضلات زندگی و سازمان دادن تجارب گذشته و نتیجه گرفتن از 

فعالیت  ترین شکلشکل بسیار پیچیده رفتار انسان و عالی ،نده موفق شود. تفکرها برای آیآن

و کند مشکلی را که با آن روبرجریانی است که در آن فرد کوشش می ،عقلی و ذهنی است. تفکر

 و )رهنما «شده، مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام نماید

 (.111، ص1315بیجوند، 

هایی که قرآن به آن توجه خاصی دارد، پرورش نیروی تفکر است. یکی از عرصه جهتنیبد

 نیآهای قرجوید. پرسشهای متعددی ازجمله طرح پرسش بهره میدر این راستا قرآن از شیوه

هی دورزی و جهتهایی برای اندیشهپردازند ضمن طرح موضوعات و زمینهکه به مسأله تفکر می

های دههای قرآنی با تکیه بر پدیپرسشسازند. ا به سمت تقویت این نیرو رهنمون میبه فکر، او ر

ی از کنارشان عبور کند، گویی فرمان ایست به او داده و سادگبهپیرامونی که ممکن است انسان 

 نماید. او را به لَختی درنگ و تأمل دعوت می

باشد. در سوره ُملک می 11آیه  های تفکر است،یکی از آیاتی که کارکرد آن معرفی عرصه

انسان  یروه ب یشیدناند یرا برا یریو نحوه پروازشان، مس پرندگانخداوند با اشاره به این آیه 

 لىَِّإ يَّرَّْوْا لَّْم أَّوَّ﴿: دهدیسوق م یدتوح یسوظاهراً ساده، انسان را به یدهپد ینباز کرده و از هم

َِْبْض وَّ صَّاف َّاٍت فَّْوقَُّهْم الط َّيْر در سوره غاشیه نیز  .1﴾ِصيربَّ ِءشیَّ ِبكُل ِإن َّهُ  الر َّْحمَّنُ  ِإل َّا ُيْمِسُكُهن َّ  مَّا نَّ يَّ

گردد و آن مسئله آفرینش شتر است: در قالب پرسش مطرح می تأملقابلیکی دیگر از مسائل 

ََّت كَّْيفَّ اْلاِبِل ِإلىَّ يَّنُظُرونَّ فَّلَّا أَّ﴿ از مخلوقات  یکیاشاره به با  یزن یهآ (. این13/ 33)غاشیه:  ﴾ُخِل

اد را ، افرشدیمحسوب م یاتیح یهااز نعمت یکیآن زمان،  یطخداوند که البته متناسب با شرا

ظم به ن یقطر ینتا از ا خواندینهفته در آن فرام یشتر و رازها آفرینش یبه دقت در چگونگ

 ببرند. یو قدرت خالق، پ یموجود در هست

 گیرینتیجه

 های قرآنی معطوف به بدنه اصلیدهد بیشترین انواع پرسشوهش نشان میهای این پژیافته

اند با توارزشی معلم و شاگرد است. همچنین دو مرحله تمهیدی و پایانی نیز میـرابطه معرفتی

 جدولی ملاحظه کرد: صورتبهتوان خلاصه نتایج را ای محقق شود. در زیر میهای ویژهپرسش

                                                           

 داوندخ جز! نكردند؟ نگاه كنند،یم جمع گاه و گسترده را خود يهابال گاه و است سرشان یبالا كه پرندگانى به . آيا1

 بيناست. چيز هر به اوچراکه  دارد،ینم نگه آسمان فراز بر راها آن یكس مانرح
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 در رابطه تربیتی هاآنو کارکرد های قرآنی پرسش -1جدول 

 های ناظر بر پرسش

 تمهيد رابطه تربيتی

  های ناظر برپرسش

 بدنه اصلی رابطه تربيتی

 های ناظر بر پرسش

 مرحله نقادی رابطه تربيتی

های ناظر بر پرسش

ایجاد تمرکز )حکایی و 

 عام(

 های ناظر بر بازبینیپرسش

 هانشیب

بر تذکر های ناظر پرسش

 به نسبت 

 موقعیت ارتباطی فرد

ی زاتنشهای پرسش

 شناختی
 زاهای بینشپرسش

های ناظر بر پرسش

موجود در  تناقضات یسازانینما

 رسوم اجتماعی

 

 بدیهیات های ناظر برپرسش

های ناظر بر فطری و عقلی )پرسش

 غفلت زدایی(

 و عملی خطایاب های پرسش

 عملکرد بهبوددهنده

 
 منظر فرد دهنده بسطهای پرسش

 هانسبت به واقعیت

بخش های گشایشپرسش

 های تفکرعرصه

  عاطفی های برانگیزانندهپرسش 

 
طرح دلیل بر های ناظر بر پرسش

 مدعا
 

 

ر تدهد، پرسش در مرحله میانی که بار محتوایی آن پررنگکه جدول بالا نشان می طورهمان

. بر این داردیبرمید قرآن بر این بخش پرده است، خود را آشکارتر نموده و از اهمیت و تأک

توان از پرسش، بهره فراوان برد، مرحله میانی تربیت توان گفت یکی از مراحلی که میاساس می

. همچنین دگذاریمخود را به اشتراک  موردنظریی بار محتوااست؛ یعنی زمانی که مربی بیشترین 

ی بانهدیداند. مربی همچون و اصلاح قرار گرفتهی نیز در مرحله بازبینی توجهقابلکارکردهای 

تا با استفاده از ابزارهای مناسب، متربی  کوشدیمآگاه، ضمن رصد مداوم خود بر جریان تربیت، 

را در مسیر رشد یاری بخشد. در این مرحله نیز پرسش با بر دوش داشتن کارکردهای متنوع و 

شد. سایر بخته و جریان تربیت را بهبود میمهمی چون خطایابی و تبیین به یاری مربی شتاف

که از نامش پیداست، به  طورهماناند. این مرحله کارکردها نیز در مرحله مقدماتی نمایان شده

دارد کمترین کارکردها را در  بر عهدهی برای ورود به بدنه اصلی را سازنهیزمدلیل آنکه نقش 
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بودن آن نیست؛ بلکه  تیاهمکم دهندهنشانآن  اما کمتر بودن کارکردها در؛ خود جای داده است

به اقتضای ماهیت مرحله، یعنی مقدماتی بودن آن است. لذا استفاده از پرسش با هدف تأمین 

 سازد.ی و ایجاد تنشِ شناختی در مخاطب، زمینه را برای ارائه بدنه اصلی فراهم میسازآماده

ت را تواند جریان تربیگری به وی میآموزش انواع پرسشهای مناسب به مربی و فنون پرسش

 ترپررنگ. این سازد ترپررنگبه جریانی پویا و نقاد مبدل سازد و نقش متربی را در فرآیند تربیت 

ی هر یک از هایژگیو، حالنیدرعشدن، خود به معنادار شدن محتوا برای وی خواهد انجامید. 

ز انواع پرسشگری، امری است که باید معلم و شاگرد در هر یک ا رابطهو نحوه  هاپرسشاین 

 دوباره قرار گیرد. تأملمورد 
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