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چکیده
ل
"اخالق" جمع کلمۀ خلق بۀه وگی یهۀۀای نفنۀۀۀانی اننۀۀۀان فتۀه می شۀۀۀود و
"پرسۀشۀیری" به می ی پرسۀیدن که رگشه در تفکر اننان دارد و در مقول اخالق تفکر
ذگۀل اخالق کۀۀاربردی مطرح میشۀۀۀودز ان م ظر امۀای علی پرسۀۀۀشۀۀۀیری گکی ان
شۀۀاخ های نشۀۀان ده دم میزان در صۀۀح هبودن مردی و احنۀۀام منۀۀتولیه نها
ننۀبه به منۀاگل جامیه اسهز علیر م اهمیه تیریر شاخ پرسشیری در پیشرفه
جامیه چیونیی رعاگه ضۀۀوابا اخالقی در فر گ د پرسۀۀشۀۀیری تییین ک دم نقش
سۀۀۀاننۀده گۀا مررش پرسۀۀۀشۀۀۀیری در ن جۀامیه اسۀۀۀهز درکالی امای علی اخالق
پرسۀشۀیری به می ی رعاگه ضوابا اخالقی در فر گ د پرسشیری بی وان شرال النی
برای سۀۀیادتم دی رشۀۀد و پیشۀۀرفه جامیه اسۀۀهی پرسۀۀشۀۀیری اخالق محور دارای
پیشۀۀی طوالنی در متون و م ابع دگ ی و اسۀۀالمی اسۀۀهی هدژ ان پیوهش حاضۀۀر
بررسۀۀۀی جاگیاه پرسۀۀۀشۀۀۀیری اخالق محور و روق تحقیق ن ان نوع تحلیل محتوای
کیفی و نمون مورد پیوهش فتار امای علی  شۀامل سر رانیها خطبه ها نامهها
و سۀر ان قصۀار ن حترا اسه که ان نها البال ه و دگیر م ابع مرتبا با ن حترا
اسۀتررا شده اسهی نتاگا حاصل ان تحلیل محتوای کیفی متون بررسی شده نشان
داد که مدل پرسۀۀشۀۀیری اخالق محور ان دگد اه امای علی مبت ی بر سۀۀه موضۀۀوع
اصۀلی  )1وگی ی های پرسش شامل پرسشهای اکتشافی و پرسشهای هدفم د
و همچ ین توجه به کمیه و کیفیه پرسش)ز  )2وگی یهای پرسشیر و پاسخده ده
وگی یهای پرسۀۀۀشۀۀۀیر شۀۀۀامل اهل فهم دانا فرصۀۀۀهشۀۀۀ ام و شۀۀۀ اعز و وگی ی
*.دانشجوی دوره دکتری رشته علوم و معارف نهج البالغه ،دانشگاه پیام نور ،واحد جنوب تهرانmkaffashan@yahoo.com.
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اخالق ،لغتی شاااای در زبااو همه مردم دنیاسااات و در هر زبانی ،لغتی معادل آو دارد .اخالق یك
ساابك رفتاری جام و فرانیر ار باوی اساات که مبتنی بر رعایت حقوق همه جانبه ورفین ار باط اساات .دو
دساته افعال از اننااوها صاادر میشاود :یک دساته افعال که از ناحیه اعضای بدو انناو صادر میشود
(افعال جوارحی یا بیرونی) و یک دساته افعال که صادورشااو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد (افعال جوانحی
یا درونی) .اخالق با هر دو فعل جوارحی و جوانحی انناااو مر بط میشااود یعنی اخالق عالوه براعضااای
بدو اننااااو ،بر رو و نرناااانیات او هم سااایطره دارد .رعایت اخالق در ُبعد جوارحی نظیر پرهیز از درو ،
غیبت ،همت ،چشاامچرانی و غیره ،و رعایت اخالق در ُبعد جوانحی نظیر پرسااشااگری ،نیک اندیشاایدو،
نیت خیر داشتن و غیره در مواجهه با امور است.
کردو از چیزی است که برای انناو مبهم است و در معارو دینی موسوم
پرساشگری به معنای سؤال ِ
به َ"سا ُُوولبودو" اساتَ ،ساُوول صایغه مبالغه ازساؤال به معنی بنیار پرسشگر است .یکی از وی نیهای
امام علی َ س ُُوولبودو است و خودش میفرماید:
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به خدا سونند آیهای نازل نگشته است ،مگر اینکه من میدانم برای چه ،در کجا و در حق چه
کنی نازل شدهاست ،همانا پروردنارم برای من دل عاقل و زباو پرسشگر عطا فرموده است.

پرساشاگری از ضاروریات جامعه بشری است که می واند در عرصههای چهارنانه ار باط با خود ،خدا،
اننااوهای دیگر و خلقت صاورت پذیرد .پرساشاگری در صاور ی که مبتنی بر شاخصهای اخالقی باشد
می واند باعث حرکتهای ساازنده شاود .پرسشکردو و پرسشگری یکی از رای رین مهارتهای شناختی
و ار باوی اسات و یکی از مهم رین مبناهای عاملی انناانی -ار باوی اسات که بر مبنای پرسااش و پاس
.1مناقب آل ابی طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،1ص ۱33
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پیریزی میشاود (وینار .)2212 ،بنابراین پرسشگری به عنواو یک مهارت ،در مامی سطو عامل بین
آحاد افراد جامعه مورد نیاز اسات .پرسشگری عنصری کلیدی در فرآیند یادنیری است و به جویندناو علوم
کماک می کند ا از وریق رکیب دانش قبلی و اوالعات جدید خود ،هدایت یادنیری خویش را به دسااات
بگیرند.
پرساشاگری مبتنی بر شااخصهای اخالقی یا اخالق محور در شارایطی ا راق میافتد که پرسشگر با
نگاه و نیت رف ابهام برای حل یک مشااکل و یا رساایدو به هدفی معقول و اخالقی صااورت نرفته باشااد.
این نوع پرسااشااگری زیر مجموعه اخالق جوانحی و یا اخالق رکر و از مقوله اخالق کاربردی اساات ،هر
ساایطره آو بر جنبه باونی و درونی انناااو نظیر عالم رکر ،عالم ذهن ،عالم عقیده و عالم معرفت انناااو
اسااات .البته قابل ذکر اسااات که نحوه ساااوال کردو امری جوارحی اسااات .مداخله اخالق در قلمرو رکر
ً
معموال وقتی اثر خود را هاهر میکند که در عالم رکر عامل و نزاع پیش آید یعنی وقتی انناو در مواجهه
با مناائل پیرامونی در عالم ذهن و رکر خود با ابهام و سؤال مواجه میشود و یا قصد میکند در میاو آراء
و نظرات فراوانی کاه باا آنها در ار باط اسااات ،ا کاذ موضااا کند .رکر نیز مانند رفتارهای هاهری دارای
ً
معیارهای ارزشاای و اخالقی اساات و کنااانی که به کار رکر مبادرت میورزند باید آنها را رعایت کنند م ال
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چند که نتای پرساش ها فی نرناه در مقوله اخالق نینت .اخالق جوانحی جنبه هاهری و بیرونی ندارد و

یکی از این معیار صاااداقت به هنگام اندیشاااهورزی اسااات ،پس یك مترکر اصااایل و صاااادق ،در فرآیند
پرساشاگری و رکر نباید به چیزی جز رسایدو به حقیقت (از وریق ساؤال نیکو و اساتدالل متقن و شیوه
صاحیح فکرکردو) بیندیشاد .امام علی  در خطبه  32میفرماید" :مردم! ما در روزناری به سر میبریم
سااتیزنده و سااتمکار و زمانهای ناسااسا  ،نیکوکار در آو بدکار به شاامار میآید و سااتمکار در آو ساارکش ای
میافزاید .از آنهه دانناتیم سود نمیبریم و آنهه را نمیدانیم ،نمیپرسیم" .بنابراین از دیدناه امام علی

ً
پرسااشااگری یکی از شاااخصهای جامعه پویاساات و جامعهای که فعال و ساارزنده باشااد ،مردمش معموال
پرساااشاااگر و شااااداباناد و برعکس عادم پرساااشاااگری در جاامعه را افتادو در وروه هالکت میداند.
جامعه پرساشاگر شارط الزم برای ساعاد مندی ،رشاد ،وساعه و پیشرفت را دارد و چنانهه این پرسشگری
همراه با ضاوابط اخالقی باشد بنتر مناسب ری برای رسیدو به هدو دارد ،پس ضرورت دارد در جامعه به
امر پرسااشااگری اخالقمحور (مبتنی بر اخالق رکر) وجه وی ه شااود .چنانهه در جامعهای پرسااشااگری
بادوو رعاایات موازین اخالقی سااااری و جااری شاااود ،امکااو باه حاشااایهرفتن مردم به وی ه مترکراو و
ً
خیرخواهاو و نهایتا نرفتارشدو جامعه در دام رکود و پسرفت بنیار زیاد است.
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منُله پ وهشی این مقاله نحوه مواجهه امام علی  با مقوله پرسشگری و اخالق و هدو آو بررسی
و بیین نگاه حضاارت پیراموو چگونگی مواجهه آحاد جامعه با ابهامات و نحوه و میزاو پرساایدو و چگونه
ً
پرسایدو اسات .یعنی آیا اصاوال مردم از ابهاما ی که در ذهن دارند الزم است سؤال کنند و انر الزم است،
نحوه ساؤال کردو چگونه باید باشاد؟ ساؤالکننده ،پاسا دهنده و اصال سؤال چه وی نیهایی باید داشته
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باشند؟
روش پ وهش این مقاالاه از نوع پ وهشهاای کیری اسااات که با اساااتراده از راهبرد حلیل محتوای
کیری انجام میشااود .پ وهش حاضاار منطبق با الگوی حلیل محتواساات که در هرت مرحله انجام نرفته
است.
 .1واژه شناسی
 .1 .1اخالق

َ
ُ
ُ
اخالق بر وزو "افعال" کلمهای عربی و جم واژۀ خلق اسات .خلق به وی نیهای نرنانی انناو نرته
َ
میشااود (هماونونه که خلق به صاارات بدو نرته میشااود) 1و در اصااطال به معنای ملکهای اساات که
مقتضی سهولت صدور فعل ،بدوو رکر و فمل است .2در یک قنیمبندی ،اخالق به عام و خاص عری
شاده است که اخالق به معنای عام عبارت است از هنجارها و ارزشهایی که راهنمای اندیشه و عملاند و
شاامل اخالق باور ،اخالق رکر و اخالق پ وهش نیز میشاود .اما اخالق به معنای خاص عبارت است از
هنجاارهاا و ارزشهاایی که راهنمای عمل و رفتارند (ابوالقاسااام فنایی .)1331 ،بر این اساااا
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اخالق را

می واو به اخالق جوانحی و جوارحی قنیم کرد.
 اخالق جوانحی و جوارحی
دو دسااته افعال از اننااانها صااادر میشااود ،یک دسااته افعال که از ناحیه اعضااای بدو انناااو صااادر
می شاود (افعال جوارحی یا بیرونی) و دسته دیگر افعالی که صدورشاو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد (افعال
جوانحی یا درونی) .پس اخالق فقط بر اعضاای بدو اننااو سایطره ندارد ،بلکه بر رو و نرنانیات انناو
هم ساایطره دارد .به عبارت دیگر ،افعال ارادی انناااو که اخالق در باره ارزش آنها داوری میکند و آنها را
قبیح یا حنااین میکند ،در دروو خودشاااو به دو دسااته قناایم میشااوند که از ورو عالماو اخالق،

 .1راغب اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،دارالکاتب العربی ،ماده خلق ،ص 151
 .2اخالق ناصری ،طوسی ،ص1۶
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فیلناوفاو اخالق ،فیلناوفاو کنش و ناهی روانشاناسااو ،اصطالحات مکتلری برای اشاره کردو به آنها
باه کاار میرود .کاه افعال بیرونی و درونی ،افعال هاهری و باونی ،افعال بدنی روحی ،افعال جنااامانی و
افعاال نرناااانی ،افعال آلتی و افعال قلبی و افعال جوارحی و جوانحی از جمله آنهاسااات .در هر صاااورت
منظور از فعل هاهری (یا بیرونی یا بدنی یا جناامانی یا آلتی یا جوارحی) فعلی اساات که عالوه بر کننده آو
فعل ،شاااکص دیگری هم به عنواو ناهر بتواند از وقوع آو فعل با خبر شاااود ،اما فعل باونی (یا درونی یا
افکار روحی یا قلبی یا جوانحی) فعلی اسات که وقتی صادر میشود ،فقط فاعل می واند از صدور آو مطل
باشااد و غیر فاعل ،یعنی ناهر نمی واند از صاادور آو با خبر شااود (مصااطری ملکیاو .)1331 ،چوو مبدأ
زیر مجموعه اخالق جوانحی است ،مورد بحث و بررسی قرار مینیرد.

 اخالق رکر
به بکشای از افعال جوانحی اننااو که مربوط به افعال نرنانی ،روحانی و درونی انناو است ،اخالق
رکر نرته میشاود .اخالق رکر سار و کارش با افعال مربوط به عالم رکر ،عقیده و معرفت میباشد ،این
عوالم بکشای از عوالم باونی اننااو است که در سیطره اخالق قرار مینیرند و اخالق هم در آنها سکنی
برای نرتن دارد ( مصااطری ملکیاو .)1331 ،پس اخالق رکر به آو بکش از اخالق اوالق میشااود که
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اخالق پرسشگری در این رنیمبندی ،جزء اخالق رکر که
پرساشاگری عالم رکر و ذهن اننااو اسات،
ِ

مربوط به عالم رکر انناو است.
 .6 .1پرسش و پرسشگری

پرسااش اساام مصاادر از پرساایدو اساات و معنای آو در لغتنامه دهکدا به عمل پرساایدو ،سااؤال،
منافلت ،منافله ،اقترا  ،اساترناار ،پ وهش ،اساتعالم ،اساتکبار ،اساتطالع و حقیق آمدهاست .معنای
اصاطالحی پرساش در این مقاله پرسشکردو و پرسشگر به معنی کنی است که از امری سؤال میکند و
منظور از پرساشاگری به فرآیند پرسایدو و پرسشکردو از ابهامات و منائل مر بط با عرصههای چهارنانه
عامل انناااو اساات .وبق پ وهشهای انجام نرفته وسااط انجمن روانشااناساااو آمریکا ،پرسااشااگری به
معنای پرسایدو ساؤاالت مناساب از خود و دیگراو به منظور فهمیدو دقیق ر و مناسب ر مطلب یا منفله
باه عنواو اولین و یکی از مهم رین مراحاال رکر انتقاادی و یکی از مهم رین مهااارتهاای زناادنی مطر
شده است.
زمانی که پرساشاگری در ار باط با هر موضاوعی و به وی ه موضاوعا ی که فرد پرسشگر بحر بیشتری
پیراموو آنها دارد ،با دقت و هرافت اندیشای پرسشگر همراه باشد و از ابهامات ،خهها ،کمبودها ،چرایی و
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باعث حرکت ،جنب و جوش ،سرزندنی و فعالبودو آحاد جامعه و به وی ه متولیاو
چینتیها پرسیده شودِ ،
و مدیراو امور اجتماعی میشااود ا نناابت به چگونگی برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر منااائل اجتماعی با
دقت هر چه بیشتری عمل کنند.
 .3 .1اخالق پرسشگری

منظور از اخالق پرساشگری ،پرسشکردو مبتنی بر شاخصهای اخالقی است .انگیزه پرسشکننده
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

و پاسا دهنده همراه با اصال پرسش مطلوب که با رعایت شاخصهای اخالقی صورت نرفته باشد ،نقش
عیین کنندهای در به نتیجه رسیدو پرسش در مناف فردی و اجتماعی جامعه دارد.
 .2اهمیت ،ضرورت ،کاربرد و جایگاه پرسش ،پرسشگری و اخالق پرسشگری

پرساشکردو و پرسشگری یکی از رای رین مهارتهای شناختی و ار باوی است .پرسشگری یکی از
مهم رین مبنااهاای عاملی انناااانی -ار باوی اسااات که بر مبنای پرساااش و پاسااا پیریزی میشاااود
( .)Visser, 2010بنابراین ،پرسااشااگری به عنواو یک مهارت ،در مامی سااطو عامل اجتماع مورد نیاز
اسات .پرساشاگری عنصری کلیدی در فرآیند یادنیری است و به جویندناو علم کمک میکند ا از وریق
رکیاب دانش قبلی و اوالعاات جادیاد خود ،مدیریت یادنیری خویش را به دسااات بگیرند .عالوه بر این،
جویندناو علم نقش مهمی در یادنیری معنیدار آنها ایرا میکند و فثیر زیادی بر آشاااکار کردو
ساااؤاالت
ِ
کیریت رکرشااو و چارچوب مرهومی آو مینذارد .پرساش نقطه شروع و مبدأ جهش فکری است و بدین

لحاظ ،یک امتیاز در منیر رکر است و کنی که واو ور سؤال را ندارد و پرسیدو را نیاموخته ،هنوز در
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نقطه شروع قرار نگرفته است (حنن زاده قشالقی .)1۸۳۱ ،با وجه به اهمیت و ارزش پرسشگری و نقش
کلیدی آو در جریاو آموزش ،نظامهای آموزشای باید بتوانند جویندناو علم را به مهارت پرسشگری مجهز
کنند و به آو ها بیاموزند که ور پرسااش ،کلید دسااتیابی به پاساا های بزرگ اساات (.)Wood, 2007
جویندناو علم باید به پرساایدو به عنواو عاملی اصاالی و ریشااهای در یادنیری بنگرند و به سااادنی از کنار
آو نگاذرناد .نها از این وریق اسااات که می واو راه پر پیض و خم آموختن را برای او هموار کرد (جعرری و
لیاقتدار.)1۸۳0 ،
پرسااشااگری زمانی مؤثر و نتیجهبکش اساات که همراه با اخالق ،ضااوابط اخالقی و قاعدهمند باشااد.
کما اینکه امام علیدر مواجهه با شکصی که منُلهای را پیهیده میکند و میپرسد ،میفرماید
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همواره برای کناااب آنااهی پرساااش کن ،نه برای بهانهجویی و ایجاد دردسااار ،چوو
نادانی که آماده یادنیری باشاد ،شابیه عالم اسات و عالم و دانشمند خالونو هم چوو
نادانی است که بهانهجو و ناراحت کننده است».

ِّ
خواری کناای اساات آو چیزی که در این زمینه ممنوع اساات
متعنت به معنی عیب نیرنده و ولبکار
ِ

فقط خودنمایی و مراء و جدال اسااات ونرنه پرسااایدو برای اهداو عقالیی مجاز شااامرده شاااده اسااات.
همهنین در جای دیگری میفرماید:

البالغه ،حکمت )۸۶۳

از آنهه حقق نیافته پرسااش نکن ،چه درآنهه واق شاااده اسااات به اندازه کافی جای
بحث و سؤال و جواب وجود دارد.
پرساشاگری در مام ابعاد باید منطبق بر ضاوابط اخالقی باشاد ،از منظر پرساشکننده ،از منظر اصل
پرسااش و از منظر پاس ا دهنده و چوو مبدأ پرسااشااگری ،عالم درونی ،ذهنی و رکر انناااو اساات و قابل
نظارت از ورو فاعل بیرونی به وی ه در رابطه با پرسااشکننده و پاساا دهنده نیناات ،حناااساایت امر دو
ً
چنداو اسات و الزم اسات فرد پرساشکننده و پاسا دهنده با دقت بیشاتر به این امر وجه کنند .اصوال در
بحث اخالق رکر مداخله اخالق در قلمرو رکر ،وقتی اثر خود را هاهر میکند که اننااااو قصاااد وراحی
ً
امری برای ورود به حیطهای را داشاته باشاد ،م ال قصاد ساؤال و پرساشی را کند و یا نزاعی در عالم رکر

اخالق پرسشگری در كالم امام علی
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اکن لک شغل (نه
«ل سَ ع هما ِ َیکن فیف الذی قد
ٍ

پیش میآید و مترکری به وور یگانه و نها قصااد میکند که در میاو آراء و نظرات فراوانی که با آنها مواجه
میشاود ،ا کاذ موضا بکند بعضای را بسذیرد و بعضی دیگر را کنار بگذارد (مصطری ملکیاو .)1331 ،در
فرآیند رکر چه به عنواو یک حرفه مناااتقل نزد مترکر و چه به عنواو یک مرحله اسااااسااای از انجام یک
فعالیت نزد هر انناانی ،باید اصاول و ضاوابط اخالقی رعایت شاود .به عبارت دیگر همه کنااانی که به کار
َ
رکر در اشاااکال مکتل مبادرت میورزند باید ارزشها و کدهای اخالقی را رعایت کنند ،یعنی هماووور
کاه یاك پزشاااك و کارمند باید کدهای اخالقی حرفه خود را مورد وجه قرار دهند ،یك مترکر هم ضااامن
اندیشااهورزی ،نانزیر از رعایت ارزشهای اخالقی مر بط با حرفه اندیشااهورزی اساات .به عنواو نمونه یکی
ً
از این کدها که فرد باید هنگام اندیشااهورزی در مام مراحل کامال رعایت کند" ،صااداقت" اساات .انناااو
مترکر (باه عنواو یاک حرفه) نباید به خاور هیض امری به جز رکر ،به رکر مشاااغول شاااود .برخی افراد،
رکر را برای وجیاه فکری خااص میخواهناد و باا همین انگیزه باه کاار فکری میپردازناد اما یك مترکر
اصایل به چیزی جز اساتدالل و شیوه صحیح فکر کردو ،نمیاندیشد پس فردی که کارش ریشه در رکر
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دارد نظیر پرسااشااگری ،چنانهه در فرآیند فعالیتی وارد شااود نیز باید مقید به رعایت شاااخصها و کدهای
اخالقی باشاااد .هماو وور که یک مترکر حرفهای حقیقتولب که به کمک ابزار اساااتدالل میخواهد به
حقیقت نزدیك ر شاود و در این راستا حتی در بنیاری از استداللهای خود شك میکند و به هر چیز حتی
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سااده و سهل هم شك دارد و یا حتی به مایز میاو استدالل و شبه استدالل نیز حنا

و نگراو است که

مبادا خودش یا دیگراو شابه استداللی را به جای استدالل معرفی کنند ،یک فرد هم که کار حرفهای اش
ً
صرفا رکر نینت ،نظیر یک پرسشگر ،نیز باید در مرحلۀ رکر و وراحی یک پرسش و یا پاس  ،این ضوابط
ً
اشگر
اخالقی را کامال رعایت کند .با وجه به اینکه کدهای اخالقی حاالت آرماو نونه دارند ،مترکر و پرسا ِ
اخالقمحور ساااعی میکند ا آنجا که ممکن اسااات ،به آنها نزدیک شاااود .صاااداقت فکری از مهمترین
مؤلرههایی اسات که یك مترکر و پرسشگر اخالقمحور ،اصیل و جدی مورد وجه قرار میدهد .این چنین
مترکری میداناد کاه ا وجود ما غییر نکند ،اندیشاااه ما غییر نکواهد کرد و رسااایدو به هر چیزی در این
عالم در نتیجه غییر در وجود ماساات .یك مترکر و پرسااشااگر اص ایل همهنین به اندیشااهها و پاس ا های
مکال اندیشه خود نیز احترام مینذارد.
پرسش و پرسشگری در ابعاد و شُونات مکتل زندنی فثیرنذار و دارای کاربردهای فراوانی است که
از جمله آنها می واو به موارد زیر اشاره کرد -1 :کنب اوالعات ( -2 ،)Wood, 2007کنترل عامل
( -3 ،)Stobie, 2005ایجاد عالقه و کنجکاوی ( -1 ،)Reynolds-Keefer, 2010شکیص
مشکالت ورو مقابل -5 ،عیین نگرشها ،احناسات و عالقههای ورو مقابل -6 ،به حداک ر رساندو
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فعالیت ورو مقابل -6 ،سنجش میزاو دانش پاس دهندناو -7 ،پرورش و شویق رکر انتقادی و ارزیابی
( -3 ،)Mok et al., 2007شویق اعضای نروه و یم به ابراز نظر در مورد پاس های سایرین ( & Liu
 -3 ،)Dunne, 2009جلب وجه اعضای نروه از وریق پرسشهای غیر مترقبه (هارجی.)1۸۳0 ،
 .3پویایی آموزش مبتنی بر پرسشگری اخالقمحور

منظور از پویایی آموزش مبتنی بر پرساشاگری اخالقمحور ،آموزشاای اسات فعال و یادنیرندهمحور که
رویکردش پرسااشااگری با رعایت ضااوابط اخالقی اساات .این روش آموزشاای به شاایوههای مکتلری ارائه
میشود که روش پرسش و پاس و روش سقراوی از جمله آنهاست و به اجمال اشاره میشود:
 .1 .3روش پرسش و پاسخ

یکی از روشهاای آموزشااای فعاال و یاادنیرنادهمحور اسااات که ابهامات را از بین میبرد و به عنواو
رویکردی پویاا در نظر نرفته میشاااود ( .)Bunell, 2011در این روش معلم به وور مناااتقیم به دریس
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مطالب نمیپردازد ،بلکه با ور چند سااؤال و بهرهنیری از معلومات فرانیراو ذهن آناو را به مطلب مورد
نظر رهنموو میکند و آناو را برای رساایدو به مجهول ،به الش و رکر وا میدارد (.)Gillespie, 2005
در این روش معلم باا ور ساااؤالهایی برنامهریزیشاااده ،فعالیت ذهنی فرانیراو را در منااایر مطالب و
مرااهیم جدید قرار داده و آنها را هدایت میکند ا خودشااااو به کشااا مراهیم جدید بسردازند (شاااعبانی،
 .)1۸۳0این روش منجر به واداشاااتن فرانیراو به یک ساااری فعالیتها و رکرا ی میشاااود که آنها را به
اساتراده از نظرات و رکرات خود شاویق میکند ( .)Michael, 2006اما نکته اساسی چگونه پرسیدو و

 .1 .1 .3پرسشهای تمركزدهنده

ً
این نونه پرسااشها وجه فرانیراو را به موضااوع فعالیت جلب میکنند ،م ال ،وقتی معلم از فرانیراو

میخواهد که مشااهده کنند و پاس دهند که چه میبینند ،چه میشنوند و چه لمس میکنند یا این که دو
چیز را مقایناه کنند ،ور این پرساشها سابب میشود که فرانیراو فعالیتها را دقیق ر و هدفدار انجام

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

چگونه پاسا دادو اسات .پرساشهای ما در واق باز اب میل درونی ما ننبت به فهمیدو و داننتن است.
ً
اصاوال منشاف ولید علم و دانش بشر را می واو همین کنجکاوی و میل درونی داننت (.)Bunell, 2011
ً
ماهیت پرسااش فثیر منااتقیمی بر پویایی ذهن فرانیراو دارد اصااوال ماهیت پرسااشها را می واو به چند
ِ
دسته قنیم کرد:

دهند (.)Hanegan et al., 2009
 .2 .1 .3پرسشهای مر بوط به شمارش و اندازهگیری

پرساشهایی هناتند که باعث دقیق ر شادو انجام فعالیت میشوند ،پرسشهایی مانند :چه مدت؟،
چند ا؟ ،چه مقدار؟ ،چه اندازه؟ و غیره .چنین پرساشهایی باعث ّ
کمی ر شدو فعالیتها میشوند .یکی از

هدوهای آموزشای این اسات که فرانیراو بتوانند مشااهدات کیری خود را به مشاهدات ّ
کمی بدیل کنند
(.)Stobie, 2005
 .3 .1 .3پرسشهای مقایسهای

این پرساشها فرانیراو را به ساامت مقاینااه دو ّ
کمیت ،دو چیز یا دو پدیده سااوق میدهند و آناو را به
مشاهدهنرایی دقیق بدیل میکنند.
 .4 .1 .3پرسشهای فعالیتپذیر

این پرساااشهاا فرانیراو را باه انجاامدادو فعاالیات دعوت میکنناد و آناو برای پاسااا دادو به این
ً
پرسااشها مجبور به انجامدادو فعالیتی هنااتند ،م ال ،وقتی میپرساایم« :انر ی را حرارت دهیم ،حجم
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آو چه غییری میکند؟» ،فرانیراو برای پاسااا دادو به این پرساااش باید فعالیت مورد نظر را انجام دهند.
بهترین نوع پرسااشها ،پرسااشهای «فعالیتولب» هنااتند (شااعبانی .)1۸۳0 ،یعنی پرسااشهایی که
فرانیر را باه انجاامدادو فعالیتی برای پاسااا نویی و در نتیجه ،یادنیری فعال وا میدارند .با وجود این که
پرساااشهای عمومی به وور کلی می وانند سااابب ایجاد و قویت یک یا چند مهارت در فرانیر بشاااود .اما
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برای نیل به هر یک از مهارتها نیز می واو پرسشهای اختصاصی مطر کرد که پاس نویی به هر کدام
از آنها فرانیراو را به وور وی ه به یکی از مهارتها میرسانند (.)Hanegan et al., 2009
 .5 .1 .3پرسشهای همگرا

پرساشهایی هناتند که پاس مشکص و ثابتی دارند و پاس آنها به شرایط مکتل و نظر پاس دهنده
بنتگی ندارد زیرا این پرسشها جنبه اکتشافی و انتقادی ندارند (.)Johonson & Mighten, 2005
 .6 .1 .3پرسش های واگرا

پرساشهایی هناتند که از منظرهای متراوت می وانند پاسا های مکتلری داشاته باشند و پاس آنها
هنرخوب پاس دادو نیز وجود
هنر خوب پرسیدوِ ،
ناهی وابناته به زاویه دید پاسا دهنده است .در مقابل ِ
ساااؤال فرانیر از معلم در واق آمااادنی فرانیر را برای
دارد ( .)Johonson & Mighten, 2005هر
ِ

یادنیری نشااو میدهد .این محر یادنیری نقطه عط کار معلم است و معلم باید این فرصت را غنیمت
بشاامرد .معلم هنگام مواجهشاادو با پرسااش فرانیر  ،راههای متراو ی برای پاساا دادو دارند ،بعضاای از
معلماو پاس سؤال را منتقیم و به وور کامل در اختیار فرانیر مینذارند و بعضی دیگر ،پرسش را به خود
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فرانیر بر مینردانناد و بعضااای نیز برای یاافتن ،کتاابهاا ،مجلهها و مناب دیگری را به فرانیراو معرفی
میکنناد .نااهی هم می واو پرساااش فرانیر را باه سااامات یاک فعاالیات منااساااب هادایت کرد .ناهی
ً
عکسالعمل معلم نناابت به سااؤاالت مطر شااده ،در فرانیراو بناایار مؤثر اساات ،م ال ،اههار عجب،
شاااگرتی و یا عالقه معلم باعث جلب وجه بقیه فرانیراو به ساااؤال میشاااود .پس هنگام پاسااا دادو به
ساؤاالت فرانیراو ،اصال این اسات که معلم از دادو پاس صریح بسرهیزد ،یعنی آنها را در منیر یادنیری
معلم هنرمند ،معلمی اسااات که پرساااشهای فرانیراو را به یک سااالناااله فعالیتهای
فعال قرار دهندِ .

یادنیری بدیل کند ا فرانیراو با انجامدادو این فعالیتها به پاسا پرساش خود برساند ( & Johonson
.)Mighten, 2005
 .6 .3روش پرسشگری سقراطی

پرساشاگری در جوام بشاری از پیشاینه و سابقهای بنیار ووالنی برخوردار است .در مناب مکتوب از
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زماو ساقراط مطالبی در دست است که بیانگر این شیوه آموزش و عامل است و به احتمال قریب به یقین
پیشااتر از آو نیز این شاایوه عامل در جوام بشااری وجود داشااته اساات در هر صااورت می واو نرت اولین
اندیشااامندی که در باب اهمیت پرساااشاااگری و چگونه ساااؤال پرسااایدو صاااحبت کرده ساااقراط اسااات
( .)Barrows, 1996ساااقراط بیاو میکند که انر منظور از آموزش ،انتقال دانش از فردی به افراد دیگر
باه شااایوهای مکاانیکی باشاااد ،هیهکس نمی واند دریس کند .حداک ر کاری که می واو انجام داد این
اساات که فرد مطل ر از وریق پرساایدو مجموعهای از سااؤالها ،دیگراو را به فکرکردو رغیب کرده و از
این رهگذر باعث یادنیری آناو به وسایله خودشااو شاود ( .)Frank, et al., 2007پرساشگری سقراوی
بر این باورند که برنزاری بحث سااقراوی مانند به راه انداختن یک هیاهوی پر هر و مر اساات در حالی
که پرساشگری سقراوی راهی برای کمک به جویندناو علم است ا خود اصال نرشدو را ،به جای کیه
کردو به اصااال نری معلم قرار دهند ( .)Marx et al., 2004این روش دارای وی نیها ،مبنا ،داللتها
ً
و اقنامی است که اجماال اشاره میشود:
 .1 .2 .3ویژگیهای روش پرسشگری سقراطی

بعضای ازوی نیهایی این روش عبارت اند از -1 :به فرانیراو امکاو میدهد ا با آشاکار ساختن رکر
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معلماو را ملزم میکند به جدی نرفتن آنهه جویندناو علم مینویند و میاندیشاند .بعضی افراد به اشتباه

خود ،آو را بسرورانند و ارزیابی کنند (ننجی و همکاراو -0 )1۸۳1 ،بحث سااقراوی با رغیب فرانیراو به
کاستن از سرعت فکرکردنشاو و دقیقشدو روی آو ،به آناو فرصت میدهد ا ایدههای خود را ،باورهایی
که به وور خودجوش پیدا کردهاند و آنهایی که در مدرسااه آموختهاند ،بسرورانند و محک بزنند .بدین ر یب،
فرانیراو می وانند باورهای خود را به صااورت دیدناهی یکدساات ر و پرورده ر در بیاورند ( Anderson et
 -۸ )al., 2001بحث ساااقراوی حس کنجکاوی درباره معنا و درساااتی افکار ،شااانیدهها ،و خواندههای
خود را باه فرانیراو منتقال میکناد و این پیام روشااان را به فرانیراو میدهد که از آنها انتظار میرود فکر
کنند و باورهای همه کس را جدی بگیرند ( -۳ )Bakkenes et al., 2010پرسااشهای سااقراوی را هم
معلم می واند مطر کند هم فرانیر ( -5 )Barrows, 1996از پرسااشهای سااقراوی می واو در یک
نروه بزرگ ،در نروههای کوچک ،دو نرره و حتی به نهایی اساااتراده کرد  -6پرساااشهای ساااقراوی را
می واو با قصاادهای مکتل مطر کرد  -7نقطه اشااترا همه این پرسااشها ،این اساات که رکر یک
انناو در نتیجه پرسیدو سؤالهای استنطاقی و برانگیزاننده پرورش مییابد (.)Ross & Zhou, 2011
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 .2 .2 .3مبنای تفکر سقراطی

مبنای پرساشااگری سااقراوی این ایده اساات که هر رکری یک منطق یا ساااختار دارد و هر ک نزاره
فقط احدودی رکر نهرته در خود را آشاااکار میکند و فقط قطعهای بنااایار کوچک ،نه بیشاااتر ،از نظام
درهم نیده باورهایی که خود بکش ای از آو اساات را بیاو میکند و قصا ِاد آو ،نمودارکردو منطق رکر فرد
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است (.)Barab et al., 2007
 .3 .2 .3داللتهای پرسشگری سقراطی

اسااتراده از پرسااشااگری سااقراوی بر این نکتهها داللت میکند -1 :هر رکر مرروضااا ی دارد -2
ادعاهایی مطر میکند یا معنایی میآفریند  -3داللتهای ضااامنی و پیامدهایی دارد  -1روی بعضااای
چیزهاا متمرکز میشاااود و چیزهاای دیگر را باه پسزمینه میراند  -5بعضااای مراهیم یا ایدهها را به کار
مینیرد و بعض ای دیگر را به کار نمینیرد  -6با قصاادها ،منااُلهها یا مشااکلها مشااکص میشااود -7
بعضای مال ها را به کار مینیرد و بعضی دیگر را به کار نمینیرد  -3میزاو روشن یا مبهمبودو ،عمیق
یا ساطحیبودو ،انتقادی (سنجیده) یا غیرانتقادی (ناسنجیده) بودو ،پرورده یا ناپروردهبودو ،ک منطقی
یا چندمنطقیبودو و غیره پرسش را به وور ننبی مشکص میکند.
 .4 .2 .3انواع و اقسام پرسشگری سقراطی

در یک قناایمبندی ،پرسااشااگری سااقراوی به سااه صااورت کلی دسااتهبندی میشااود و نیز س اه نوع
زمینهچینی اولیه برای آو در نظر نرفته شدهاست (.)Barrows, 1996
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پرسشگری خودجوش

منظور از پرساشاگری خودجوش ساقراوی ،یک نوع پرساشاگری است که همراه با برنامهریزی
قبلی نیناات و در عامل با دانشآموزاو ،دانشااجویاو و به وور کلی جویندناو علم ا راق میافتد و با
ساااؤالهاای فیالباداهاه پیراموو موضاااوعات مکتل شاااروع میشاااود .این امر باعث میشاااود
موقعیاتهاای بنااایاار بادیعی برای یادنیری پیش آید .در این شااایوه از جویندناو علم ،پیراموو هر
موضااوعی می واو پرساید که منظورشاااو چیناات و با آنها بررسای کرد که از کجا می واو فهمید که
چه چیزی درست یا نادرست است؟ ( .)Barrows, 1996انر نرتهای سؤالبرانگیز ،نمراهکننده ،یا
نادرسات به نظر برساد ،پرساشاگری سقراوی راهی برای کمک به جویندناو علم در خود اصالحگر
شاادو به جای کیهکردو به اصااالحگری معلم پیش پا مینذارد ( .)Berry, 2011بحث سااقراوی
خودجوش زمانی بنایار مؤثر اسات که فرانیراو به یک قضایه عالقهمند میشاوند ،منُله مهمی را
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مطر میکنند ،در آساتانه در یا لریق ،بینشای نو قرار مینیرند ،بحث به بنبنت میرسد ،آشرته
یا خصاومتآمیز می شاود ( .)Barrows, 1996پرسشگری سقراوی محملی است برای اقدامهای
خاص که به واسااطه آنها می واو نتای زیر را به دساات آورد -1 :از عالقه جویندناو علم بیشااترین
بهره را برد  -2به وور مؤثر با مناااُله برخورد کرد  -3به لریق و نناااترش بینش کمک کرد -1
بحث مناُلهساازی را پیش برد  -5آنهه را که نی کننده به نظر میرساد روشان کرد یا سر و ساماو
داد و دلنردی یا خشم را برورو نمود (.)Anderson, 2010


پرسشگر ی اكتشافی

احصاااای واناییهای درونی و نهرته متربیاو اسااات .این روش پرساااشاااگری ساااقراوی برای زمانی
مناساااب اسااات که معلماو بکواهند برهمند فرانیراو چه میدانند یا چه فکر میکنند و میخواهند
رکر فرانیراو دربااره موضاااوعهاای متنوع را واکااوی کنند (وباوبایی و موساااوی .)1۸۳2 ،برای
م ال ،می واو از این روش برای سانجش رکر فرانیراو درباب یک در در آغاز نیمنال حصیلی
یاا واحد درسااای اساااتراده کرد .یا می واو با اساااتراده از آو دریافت فرانیراو به چه چیزهایی ارزش
میدهند ،یا از حوزههای منااُلهساااز یا سااونیریهای بالقوه پرده برداشاات ،یا پی برد که فرانیراو در
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منظور از پرساشاگری اکتشاافی ،شایوهای از پرساشاگری است که به دنبال کش  ،استکرا و

کجاها روشن رین و ابهامدار رین رکر را دارند .با استراده از آو می واو حوزهها یا موضوعهای مورد
عالقه یا مناقشاه را کش کرد ،یا پی برد که فرانیراو کجا و چطور مطالب درسی را در باورهای خود
لریق کردهاناد .بحثهای اینهنین را می واو به عنواو روش کلی زمینهچینی برای مطالعه ،حلیل،
پیش درآمد و مرور مباحث آینده برای در میزاو فهم فرانیراو و لزوم وجه بیشاتر به بعضی مطالب
ً
در نظر نرفت.می واو نرت الگوی پرساشاگری اکتشاافی صرفا نه یک موضوع یا مرهوم ،که دامنه
وسااایعی از موضاااوعهاا و مراهی ِم به هم مر بط را مطر و کندوکاو میکند .این امر نیازمند کمترین
ً
برنامهریزی یا رکر قبلی اسااات .نظم یا سااااختاری ننااابتا آزاد دارد و برای زمینهچینی معلم می واند
چناد پرساااش کلی از پیش آماده داشاااته باشاااد ا در وقت مناساااب با در نظر نرفتن مبحث در ،
موضوعهای مر بط و مراهیم کلیدی را مطر کند .همهنین در این روش معلم می واند با پیشبینی
محتمل رین پاس فرانیراو و آمادهکردو چند پرسش پیگیرانه مقدمات کار را فراهم کند.


پرسشگری متمركز و هدفمند

منظور از پرسااشااگری متمرکز که به آو هدفمند هم نرته میشااود ،آو پرسااشااگری اساات که با
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ً
کندوکاو واقعا
برنامه ریزی قبلی و در راسااتای هدو مشااکص و عیین شاادهای انجام میشااود .برای
ِ

عمیق یک موضاااوع یا مرهوم ،برای واداشاااتن فرانیراو به روشااانساااازی ،دساااته بندی ،حلیل و
ارزشااایاابی افکاار و دیادنااههاا ،میزدادو معلومها از مجهولها و رکیب عوامل و اوالعات مربوط
می واو فرانیراو را درنیر یاک بحاث مبناااوط و هادفمند کرد .این نوع بحث به فرانیراو فرصااات
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میدهد ا بنیادی رین مرروضات خود را از زوایای مکتل و با وجه به دور رین داللتهای ضمنی و
پیامدهای آنها وارساای کنند .این بحثها جربه درنیرشاادو در یک بحث مبنااوط ،ساااماویافته و
منناجم را به فرانیراو میچشاند بح ی که کش  ،پروراندو و به اشترا نذاشتن ایدهها و بینشها
را در وی آو جربه میکنند (.)Lan et al., 2009
هنر پرسشگری است و معلم را با انواع و اقنام اقدامهای
همه الگوهای پرسشگری منتلزم فرانیری ِ

زماو مناسااب برای پرس ایدو سااؤالهای مناسااب ملزم به آشااناشاادو میکند،
فکری و حنااا شاادو به ِ
هرچند که به سکتی می واو نرت برای هر موقعیت خاص چه سؤالی بهترین است (.)Charls, 2005

 .4نقش معلمان در آموزش مبتنی بر پرسشگری اخالق محور

یکی از مناسااب رین روشهای اشاااعه فرهنگ و اخالق پرسااشااگری فرآیند آموزش ،دریس معلم و
نظاام علیم و ربیت در جامعه اسااات .چوو فرآیند آموزش از بدو ولد اننااااو شاااروع و کود

حت فثیر

معلمین غیررسامی نظیر مادر ،پدر ،ساایر اعضاای خانواده و افراد دیگر وسسس معلمین رسمی جامعه قرار
مینیرد .کاه هر کادام در نقش یک هدایتنر و آموزشدهنده لقی میشاااوند ،به همین خاور این فرآیند
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می واند بنتر بنیار مناسبی برای آموزش و ربیت کود در راستای وصول به اخالق پرسشگری باشد.
آموزش مبتنی بر پرساااشاااگری پیش از هر چیزی وابناااته به نگرش معلم اسااات ،به ووری که معلم
می واناد باا فراهمآوردو مکانی که در آو درساااتی ،بی عصااابی ،همدلی ،خودپیروی ،عقالنیت و انتقاد از
خود در آو مورد شااویق و پاداش قرار مینیرد ،بنااتری برای جویندناو عالم فراهم کنند ا آناو در چنین
کارآمدی رکر شکصی
محیطی ،یاد بگیرند به قدرت ذهن خود در شاکیص و حل مناائل اعتماد کنند و
ِ
خود را باور کنند و مطمُن باشاند که داشاتن رکر شاکصای چیزی نینت که از آو بترسند .بر این اسا
در واق َمراج کناانی نیناتند که پاس ِ «درست» را به فرانیراو بگویند ،بلکه کنانی هنتند که فرانیراو
را شااویق میکنند ا خودشاااو پاسا را بیابند و شااویقشاااو میکنند ا منب قدر مند ذهن خود را کشا
کنند ( .)Johonson & Mighten, 2005معلم در این شااایوه بیشاااتر پرساااشاااگر اسااات ا واع  .معلم
پرسااشهایی را مطر میکند که معانی را میکاوند ،دلیل و شاااهد میولبند ،شاار و بنااط را نااهیل
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میکنناد ،معلم اجاازه نمیدهد بحثها نی کننده شاااوند ،برای نوشدادو به حرو دیگراو انگیزه ایجاد
میکناد ،برای یاافتن شااابااهاتها و ضاااادهای مرید وجه کنند ،ناقضها و ناهمکوانیها را برجناااته
معلماو پایبند به الگوی
میسااازد ،داللتهای ضاامنی و پیامدها را اسااتنتا میکند (شااعبانی.)1۸۳0 ،
ِ
آموزش مبتنی بر پرساشاگری شکیص میدهند که قصد اولیه علیم و ربیت آموزشدادو نحوه یادنیری

به دانشآموزاو اساات .از آنجایی که جزئیات ،بیشااتر از آو اساات که بتواو همه را آموزش داد و راهی نیز
وجود نادارد کاه بتواو پیشبینی کرد ،دانشآموز از کدام یک اساااتراده خواهد کرد .معلماو بر رکر درباره
موضاااوعهاا و مناااائل اسااااسااای فکید میکنند .بدین ر یب ،جزئیات به عنواو بکش ضاااروری فرآیند
 .)2005معلمی که چگونه یادنرفتن و چگونه فکرکردو درباره بنااایاری از موضاااوعهای اسااااسااای را به
فرانیراو یاد میدهد ،دانشاای را در اختیار آناو می نذارد که بقیه عمرشاااو می وانند از آو بهره ببرند .این
معلم شااکیص میدهد که قن ایمبندیهای موضااوع درس ای ،موردی و فقط به خاور راحتی کار در نظر
مهم زندنی روزمره نیازمند رکیب دانش و بی ِنش
نرفتهشااادهاند ،شاااکیص میدهد که بیشاااتر مناااائل ِ
برنرفته از چندین در اسات .فهم عمق یک در مناتلزم فهم ساایر در هاسات( .برای م ال ،کنی
نمی واند پرساااشهای راج به اری را بدوو پاسااا دهی به پرساااشهای مر بط در زمینه روانشاااناسااای،
ً
جامعهشاااناسااای و غیره پاسااا دهد .م ال فرانیراو باید ارزش دانش ،شاااواهد و اساااتدالل را از وریق به
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پاسااا نویی به این نونه پرساااشها آموخته میشاااوند و به همین دلیل کارکردی مؤثر دارند ( Gillespie,

دسااتآوردو بازدههای معنادار در مواجهه با منااائل زندنی روزمره بیروو از مدرسااه کش ا کنند .معلم ،با
وقوو به منااائل همگانی که مبتال به همه ماساات ،باید یکایک فرانیراو را به یافتن راه حل مشااکص از
وریق جرباههاای خود افملی و فرآینادهای فکری رغیب کند ( .)Johonson & Mighten, 2005ا
ً
فرانیراو بتوانناد ریشاااه بااورهای خود را بیابند .از جمله اینکه :من کیناااتم؟ ،جهاو واقعا چه جور جایی
اسات؟ ،پدر و مادرم ،دوساتانم و مردماو دیگر چهجور آدمهایی هناتند؟ ،چگونه این ووری شدهام؟ ،باید
چه چیزی را باور کنم؟ ،چرا باید آو را باور کنم؟ ،نزینههای واقعی من چه چیزهایی هناااتند؟ ،دوساااتاو
واقعی من چه کنااانیاند؟ ،به چه کنااانی باید اعتماد کنم؟ ،دشاامناو من چه کنااانیاند؟ ،آیا لزومی دارد
آدم
دشامن من باشاند؟ ،جهاو چگونه به این صاورت درآمده اسات؟ ،مردم چگونه این وور شده اند؟ ،آیا ِ
ً
ً
آدم واقعا خوبی در این جهاو هنات؟ ،خوب و بد چینات؟ ،درست و
واقعا بدی در این جهاو هنات؟ ،آیا ِ
غلط چینات؟ ،چطور باید شکیص بدهم چه چیز منصرانه و چه چیز غیرمنصرانه است؟ ،چطور می وانم

با دیگراو منصا باشم؟ ،آیا الزم است با دشمنانم منص باشم؟ ،چطور باید زندنیام را سسری کنم؟ ،چه
حقوقی و چه منُولیتهایی دارم؟ (.)Tan, 2007

27

27

معلمی که به آزادی فردی و رکر شاکصای معتقد اسات ،پاسا پرسشهای بنیادی را همهوو لقمه
جویاده شاااده در دهااو فرانیراو نمیناذارد و از ورفی کااری نمیکند که فرانیراو فکر کنند پاسااا این
ً
ساااؤالها دلبکواهی اسااات و صااارفا به عقیده آنها مربوط میشاااود .معلم با مطر کردو پرساااشهای
اساااتنطااقی وکااونده فرانیراو را در شااارایط فعال برای رسااایدو به پاسااا و نتیجه مطلوب و منطقی از
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پرسشهای خود در قالب موضوعهای درسی مربووه قرار میدهد.
معلمااو نقشهااای فراواو دیگری در این روش می وانناد داشاااتاه باااشاااناد از جملاه اینکاه -1 :بااه
جادینرفتن آنهاه فرانیراو مینویناد و میانادیشاااند :معنای آو ،اهمیتش برای آنها ،رابطهاش با دیگر
بااورهاا ،چگونگی محکزدو آنها و اینکه ا چه حد و از چه منظری درسااات یا معقولاند؟  -2معلمانی که
دربااره معنا و درساااتی نرتههای فرانیراو فکر میکنند می وانند این کنجکاوی را در قالب پرساااشهای
اسااتنطاقی بیاو کنند ( .)Armstrong, 2009معلماو ،به وسایله کنجکاوی با صاادای بلند ،هم عالقه و
احترام به فکر فرانیراو را نشاااو میدهند و هم اقدامهای حلیلی را برای فرانیراو مدلسااازی میکنند.
باید وجه داشااات که نمیشاااود بحث یا فرانیراو را با زور به نتیجهنیریهایی کشااااند که از نظر فرانیراو
معقول نینتند (.)Anderson, 2010
بدین ر یب ،این نونه معلماو قبل از پذیرفتن منااُولیت دریس در هایی که قرار اس ات ارائه دهند،
به فمل میپردازند و از خود میپرساااند :چه ایدهها و مهارتهایی در این در  ،اسااااسااای ر و مهم رند؟،
متکصااصاااو این رشااته چه کار میکنند؟ ،آنها چگونه فکر میکنند؟ ،چرا فرانیراو باید با این در آشاانا
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شاوند؟ ،این کاربردها را چطور می وانم برای فرانیراو آشکار و حقق ببکشم؟ ،حوزههای درسی مکتل
در چه جاهایی همسوشااای دارند؟ ،ابزارها و بینشهای مربوط به هر در چگونه باید روی فهم دانشآموز
از سایر درو

یا روی فهم او از جایگاه خودش در جهاو فثیر بگذارد ؟

فنوو پرساااشاااگری مطلوب از نذشاااته به عنواو ابزار اصااالی معلماو کارآمد در نظر نرفته شاااده و
پ وهشهاا نشااااو دادهاناد کاه رااوتهای موجود در رکر و اساااتدالل جویندناو علم را می واو به نوع
سااؤالهایی که معلماو مطر میسااازند نناابت داد ( وی  .)022۳،وی در پ وهشاای که انجام دادهاساات
بیاو میکند که برخی از سااؤالهای معلماو ،سااطح پایین و از نوع دانش محور بوده اساات که بیشااتر بر
یادآوری حقایق فکید دارند و نیز بررساایها مشااکص میکند که معلماو به وور معمول سااؤالهای اندکی
مطر میساااازناد کاه جوینادنااو علم را به اساااتراده از مهارتهای رکر ساااطح باال رغیب کنند (وی،
 .)022۳وبق نظر سازندهنراها ،ور سؤاالت برانگیزنده و شویق شانرداو به ادامه پرسش و کنجکاوی
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یکی از وی نیهای معلم اسااات و معلم ساااازندهنرا در کال

باید با ور پرساااشهای متنوع و جهتدار،

شانرداو را به رکر و یادنیری معنیدار رغیب کند.
معلماو می وانند از فنوو پرساشاگری برای موارد زیر اساتراده کنند -1 :ارزشیابی یادنیری فرانیراو
 -2وارسای کارها و کلی های کالسای  -3مرور و خالصاهسازی در ها  -1جلب وجه فرانیراو -5
افزایش مهارتهای رکر و پ وهش منااتقل (بلک .)0221 ،بناایاری از صاااحبنظراو حیطه آموزش و
پرورش و مشااااوره پرساااشاااگری را نه نها یکی از عناصااار ،بلکه عامل حیا ی فرآیند یادنیری میدانند .به
عنواو نمونه ،آزوبل ( )1۳۱۳این اصاال را مورد فکید قرار دادهاساات .که مهم رین عامل مؤثر در یادنیری
او آموزش داد .بانل ( )0211معتقد اسات پرساشگری یک فرآیند آموزشی است که محور عامل در کال
در باه حنااااب میآیاد .پرساااشهاایی کاه معلم از فرانیراو میپرساااد ،به عنواو پل ار باوی بین او و
فرانیراو عمل میکند (ساای  .)1۸۳۶ ،چیزی که از نظر پ وهشااگراو مکتل حائز اهمیت اساات ،والی
سااؤالهای معلم اساات .بدیننونه که بعد از مطر ساااختن اولین پرسااشها برای برانگیکتن فرانیراو،
هدایت پاس های آناو و دستیابی به اهداو باال ر از اهمیت بنیاری برخوردار است.
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این اسات که فرانیر از قبل چه چیزهایی میداند .پس از مشاکصشدو میزاو یادنیری قبلی ،می واو به

 .5روش امام علی  در پرسش و اخالق پرسشگری

در نگاه امام علی  پرساش و پرساشگری همانند سایر ابعاد و شُوو زندنی ،در صور ی نتیجهبکش
و مولد اساات که همراه با رعایت ضااوابط اخالقی باشااد و لذا فکید فراوانی بر فرآیند کلی این امر در مراحل
مکتل آو دارد .امام به وی نیهای پرسااش ،پرسااشااگر ،پاسا دهنده ،شاارایط و مقتضاایات زماو و مکاو
پرساش و پاسا و ساایر موارد مر بط وجه داشاتهاست .آنهه از حلیل محتوای کالم امام علی  مبتنی
بر خطبهها ،نامهها و کلمات قصااار ایشاااو در نه البالغه و غررالحکم و دررالکلم به دساات میآید ،مب ِّین
این امر اسات که امام به این موضوع حداقل حت عناوین وی نیها و دستهبندیهای پرسش ،وی نیهای
پرسااشااگر و پاس ا دهنده ،نتای و پیامدهای پرسااش به رصاایل پرداخته اساات که در ادامه به نمونههایی
اشاااره میشااود .قابل ذکر اساات چوو بعضاای مصااادیق نرتار امام علی  در حوزههای مکتلری قابل
نری بودهاست ،در بعضی موارد این مصادیق کرار شده است.
 .1 .5ویژگیهای پرسش

از دیدناه امام علی  پرساااش خوب ،پرساااشااای اسااات که هدفمند ،اکتشاااافی ،مبتنی بر کیریت و
ُ
متناساب با مقتضایات باشاد .یکی از وی نیهای حضارت بنا به نص روایات ما َسؤول بودو است" .سؤول"
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صایغه مبالغه از ساؤال است ،به معنی بنیار پرسشگر ،امام علی  بنیار میپرسید .خود حضرت در این
مورد میفرمایند:

ه َْ
ْ
َ َ ْ
ْ
َ َُ
ذلک َش ٌء ِال َسال ُت ُب َعن ُب َو َح ِفظ ُت ُب (نه
« َو اکن لَی ُهر ب ِم ْن
ِ

البالغه ،آخر خطبه )212

و هر وقت سااؤالی از ذهنم مینذشاات بالفاصااله از پیامبر میپرساایدم و به خاور میسااسردم».
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مضااااو بر اینکاه ناه فقط اماام علی  زیاد میپرساااید ،بلکه دقیق نیز میپرسااایدند .لذا نقلهای امام
علی از پیامبراکرم  هم به لحاظ کمیت و هم از حیث کیریت چشمگیر ر است .کنی که میخواهد
باب علم نبی باشد ،این باب وی نیاش سؤول بودو است .چرا که به فرموده پیامبراکرم :
ََ

َ

َ

«انا َمدین ُب ِالعِّل َو َع ُباُبا».

همهنین امام علی  در مورد هدفمند بودو پرساااشها و همهنین پرساااشهای اکتشاااافی و نیز
ً
ضاارورت رف جهل دراثر پرساایدو فکید وی های دارد .همانگونه که قبال اشاااره شااد ،الزم اساات پرسااش
ا

هدفمند و برای فهمیدو ساؤال شود نه برای آزار و اذیت یا خودنمایی امام علی  فکید دارند :بسر
بدانی یا باعث بیداری و ُّنبه خودت و دیگراو شااوی و برای اذیت ،آزار و خودنمایی سااؤال نکن .همهنین
در زمینه پرسشهای اکتشافی میفرمایند:
َ َ

« َسل ما ُ
لب َّد لک ِمن ِع ِلم ِب»

ً
از چیزهایی که ناچاری بدانی حتما بسر ( .غررالحکم ص  ،136شماره )3335
چیزهایی که الزم اسات ما بدانیم مناائل اصول دین ،منائل حالل و حرام ،منائل زندنی و مراودات
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اجتماعی ،منائل اقتصادی ،منائل اخالقی و غیره است.
 پرهیز از پرسش عقیم و حیای احمقانه
امام علی در حکمت  ۸۶۳می فرمایند:

َ
ُ َ َّ
َ ُ
َ َ َ َ ُ ْ
َ َْ ْ َ
ون ،ف ِیف ال ِذی ق ْد اک َن لک شغ ٌل»
«ل سَ ع َّما ل یک

دربااره آنهاه حقق یافتنی نینااات ساااؤال مکن چراکه در آنهه حقق یافته به اندازه
کافی اسباب دل مشغولی و وجود دارد.
همااو وور کاه در آیاات و روایات اکید فراوانی بر ساااؤال کردو به عنواو کلید ننجینه علم و دانش
شااده اساات و حیا کردو در قبال بعضاای از سااواالت به عنواو حیای احمقانه (حیاء حمق) وصاای شااده
اسااات .ولی ساااؤال باید درباره اموری مربوط به حیات مادی یا معنوی اننااااو و یا امور ممکن التحقق و
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اثیرنذار باشااد ،لذا انر کناای خود را به سااؤاال ی درباره امور غیر ممکن یا بناایار نادر و یا غیر اثربکش
ً
مشاغول کند ،از مناائل مهم زندنی بازمی ماند .م ال بعضای ساؤال می کنند که انر انناو با جن ازدوا
کناد فرزنادانی که از آو ها متولد می شاااوند چگونه اند و چه احکامی دارند؟ و یا انر از آمیزش اننااااو با
حیواو بهه ای متولد شاود آو بهه مشامول چه احکامی اسات؟ و یا سؤال می کنند ابعاد کشتی نو 

از نظر وول و عرض چقدر بود؟ حیوانا ی که آو حضارت در کشاتی با خود سوار کرد کدام یك از حیوانات
بودند؟ یا ساؤالی که معروو است اشعث بن قیس از امام امیرمؤمناو علی  کرد و نرت :عداد موهای
سر من چقدر است؟ که حضرت جواب کوبنده ای به او داد (بحاراالنوار ،11 ،ص .)313
میفرماید:

ْ
َ َْ ُ ُ َ َْ
َْ ُ َْ
ُ َ
ْ ُ َ ُ َ ُ َ َّ َ
َْ
َ
صالخی.
ت الی َلة بالخی َل ِةَ ،والحی ُاء با ِلح ْرمان؛ َو الف ْرصة َت ار م َّر السحاب ،فانتهزوا ف َر
قرن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ر قرین نومیدی اساات و شاارم ،موجب محرومی اساات و فرصاات می نذرد ،چوناو

که ابرها مینذرند .فرصتهای نیکو را غنیمت شمرید.
هم چنین در حدی ی از رسول خدا  می خوانیم:

ُ ْ ََ ْ ْ ُ ْ
َ ْ
ُ َْ ْ ُ
ُْ
َْ
ْ َ
َ
َ
َ
«الح َی ُاء ح َی َاءان ح َی ُاء عقل َوح َی ُاء ُحق فح َی ُاء ال َعقل ه َو ال ِع ُِّل َوح َی ُاءالح ْمق ه َوالجهل
ِ
ِ
ِ
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اماام علی  در حکمات هجدهم نه البالغه شااارم و حیای بیجا را موجب محرومیت میدانند و

شااارم و حیاا دو نونه اسااات حیای عاقالنه و حیای احمقانه حیای عاقالنه از علم و

حیای احمقانه از جهل سرچشمه می نیرد ( کافی ,0 ،ص .)12۶
 .6 .5ویژگیهای پرسشگر و پاسخ دهنده

از دیدناه امام علی  نه نها بر وی نی و نوع پرساااشها فکید شاااده اسااات ،بلکه فکید وی های بر
وی نیهای پرسشگر و پاس دهنده دارند .بدین نونه که از نظر ایشاو افرادی میپرسند که اهل فهم ،دانا،
فرصت شنا

و شجاع باشند ،در حالی که بنیاری از مردم اهل سؤالکردو نینتند .ایشاو میفرمایند:

َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َه
َ َ ُ ُه ْ َ
َ َه
ُ
َلل  اکن یَ َ لب عن ال
« َو لیس كل ص َحاب َرس َو ا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ََ
َ َ
َیج َ
ج
ی
لی
َت َفهم َحیت لقد اکونا یئون ن ئ العراب ( ...ح

َ َ
ْ َْ َُ َ ُْ ْ َ
َ ِء َو یَ َتفه ُمب اکن ِمم م ْن یَ َ َو
ِ

العقول ،2 ،ص .)133

هماه یااراو پیاامبر  اینگوناه نبودناد که از پیامبر ساااؤال کنند یا انر ساااؤال
میکردند به دنبال فهم دقیق منااُله باشااند .در میاو صااحابه پیامبر ، اصااحابی
بودنادکاه انر ساااؤالی داشاااتناد منتظر می ماندند ا کنااای (اعرابی و یا  )..بیاید و از
پیامبر بسرسد.

29

29

یعنی افراد محدودی بودند که ساؤال میکردند و از میاو اقل پرساشگرها اقلی بودند که به دنبال فهم
بودند .یا به بیاو دقیق ر اندکی بودند که میپرسااایدند و میفهمیدند .اک ریتشااااو جرأت و واو ساااؤال و
در آو را نداشتند .در جایی دیگر میفرمایند:

َ
ََ َ
َ َ َ
ََ
َ
السالم َحیت ی َ
َئل ُب َعلیب َ
« َحیت لقد اکونا یجیئون ن یجئ العراب َوالطاری ی
َمعوا"
ِ
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ا آنجا که دوسات داشاتند عربی بیابانی از راه برساد و از پیامبر چیزی بسرسد و آناو
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بشنوند.
امام علی در نه البالغه وقتی میخواهد زماو نامطلوب و عصار بدی و پلشاتی را صااور کند آو را
به زمانه خالی از سؤال و عصر فاقد پرسش صور میکند .میفرمایند:
َ ُُ َُ م ٌ ُ ُ َ َ م ٌ
«س ِائله ْم مت َعنت َو مج ُیله ْم ُمتکلَ
ِ

پرسااندهشاااو مردم آزار و پاساا دهندهشاااو نرفتار در رن و سااکتی» (نه البالغه،

حکمت .)313
بعضی مواق سائل و پرسشگر سؤالش را از روی اذیت و آزار میپرسد نه برای فهمیدو (استرهامهای
ّ
حقیقی) و نه برای بیدار کردو ،بلکه برای ایذاء جامعه میپرسند و در اینجا کنی که پاس میدهد با کل
پاس میدهد .یعنی جواب درست نمیدهد و انر به سؤاالت جامعه از ورو علما جواب درست داده نشود،
کمکم مردم از علما روینرداو و به سرا دیگراو میروند .لذا امام علی در جای دیگر میفرمایند:
ْ
ً َ َ ْ َ ُ َّ
َ ا َ َّ ُ َّ َ ْ َ ْص َ َن ْح َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َُ ا
ل ُس ْح ُ ُ
ُ
یب
ف
اِ
الظ
ار
ر
ز
ی
و
یئا
َ
س
م
ن
َ
س
ا
یب
ف
د
ع
ی
ور
ن
ك
ن
م
ن
و
ور
ن
ع
ر
ه
ر
ِ
ا
ن
« ُّیَا النَاُ إنَا قد
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ ُ ه ً َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ
عتوا ل َنت ِفع ِِبا ع ِلمنا و ل نَ عما ب ِهلنا» (خطبه  ،33نه البالغه).

مردم ما در روزناری به ساار میبریم سااتیزنده و سااتمکار در آو ساارکش ای میافزاید .از

آنهه داننتیم سود نمیبریم و آنهه را نمیدانیم ،نمیپرسیم».
این شااهد م ال بحث ماسات .در این عصار ِع ِلمماو بیبرکت است م ل کاسب که مالش را به جر یاو
میاندازد ولی برکت از دامنش رفتهاساات و چه بنااا حوزه ،دانشااگاه و مراکز علمی جامعهای نیز با همین
نگاه بیبرکت شود زمانه ،زماو بیبرکت است .لذا حضرت علی میفرمایند:
َ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
«ل َنت ِفع ِبا ع ِلمنا و ل نَ
ِ

َْ

َع َّما َب ِهلنا»

از آنهه میدانیم سود نمیبریم و از آنهه نمیدانیم ،نمیپرسیم.
جامعهای که در آو دانشااجویی بترسااد از اینکه انر سااؤال کرد در نزینش مردود شااود .جامعهای که
جواو بترساد از اینکه انر پرساید در استکدامش اشکالی ایجاد خواهد شد .مترکری که بترسد انر پرسش
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کند از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم میشااود .این جامعه امنیت سااؤال نکواهد داشاات و مصااداق
فرمایش امام علی  قرار مینیرد .باید کوشاش کرد که برای پرساشگراو امنیت برقرار کرد .سؤال از هر
چه میخواهد باشاد ،حتی قرآو کریم به سااؤاالت عنتی بنیاسارائیل پاسا داد و آنها را ساارکوب نکرد .در
مام موارد قرآو پاساا نرته و هیض کجا نگرته سااؤالکردو ممنوع اساات .برخی قشااریوو در قروو اولیه
ُ ُ
ؤال ب َ
دعه» سؤالکردو بدعت است .بعضی از نحلههای دینی اعم از سلری یا
اساالم مدعی شدند که «الن ِ
اخباری در وریقین این مشااکل را پیدا کردند و پرسااشااگری را برنتابیدند و بزرگ رین ضااربه را به اندیشااه
دینی وارد کردند.
جملاه کاه ایشااااو یکی از وی نیهای مهم پاسااا دهنده را پرساااشاااگربودو خودش میداند به اضاااافه
امامعلی برای پاس ا دهنده وی نیهای اهل ذکر (دانا و متکصااصبودو) و مشااتاق پاسااکگو بودو را
ً
قائل هنااتند .مصااادیق آو در مبحث وی نیهای پرسااشااگر اشاااره شااد .امام علی  مکررا میفرمایند
َ

َ َ ُ

َ
َ
لَل ان فققَدوین (نه البالغاه خطباه  )133از من بسرسااایاد قبل از اینکه مرا از دسااات بدهید.
«س َلوین ق

امامعلی  عالوه بر سااؤول بودنش چوو از منب نبوت کنااب علم کرده وقتی در میاو مردم قرار نرفته
مردم را به سااؤال کردو فرا میخواند و آنها را به پرسااشااگری و فرانیری دعوت میکرد .حتی در صااحنه

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

عالوه بر وی نیهای پرساااشاااگر ،امامعلی  برای پاسااا دهنده نیز وی نیهایی در نظر مینیرد ،از

جنگ صارین از امام علی  در مورد وحید ساؤال میکنند و اصاحاب میخواهند پرسشگر را کنار بزنند
حضرت میفرماید من شمشیر میزنم ا کلمه الله را در جامعه برپا کنم حاال که از من میپرسند چه چیزی
بهتر از این است .هم چنین قرآو اشاره میفرمایند:
َ

َ

ُ ُ

َ

َ
َ
َ
َ
مون (نکل )13 /
الذرك ِان كنُت ل تعل
«فاسئلوا اهل ِ
ِ

از اهل ذکر سؤال کنید انر نمیدانید».
قرآو وحی و کتاابهاای ناازل شاااده بر انبیااء را ذکر خوانده اسااات (االعراو ۶۸ ،و  ۶۳االنبیاء0 ،
الشااعراء )5 ،هماونونه که خود قرآو ذکر اساات (یس ۶۳ ،الحجر )۶ ،و کتابهای انبیاء پیشااین را نیز
ذکر نامیده اساات (االنبیاء ۳۳ ،و  .)125وبق نظر بناایاری از مرنااراو ذکر یعنی قرآو ،و اهل ذکر یعنی
پیامبر  ،خانداو و اهل بیت آو حضارت  ،اصحاب و مؤمناو خاص (وبرسی 10۱/۶ ،وباوبایی،
 05۳/0اباوالاراتاح 12۱/۱ ،ووسااای .)۸۳۳/۶ ،بنااابراین اهاال ذکر در درجااه اول نبی مکرم و
ائمهاوهار هنتند و در درجه بعدی علما و متکصصین در هر رشتهای محنوب میشوند.
 .3. 5نتایج و پیامدهای اخالق پرسشگری

31

31

از دیدناه امامعلی  نتای و پیامدهای پرساشاگری و پرسایدو مبتنی بر اخالق شامل اخالق رکر،
دانشورزی ،کناب معرفت ،روشانگری و آناهی و پیشارفت است .در غررالحکم و دررالکلم چند حدیث از
امام علی  ،روشنگر ابعاد دیگری از پرسشگری است .از جمله:
ُ
للق ُ
لوب قفا ٌ َمفات ُحها ُه
السَؤا
«
ِ

ُ

»
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بر دلها قرل زده شااده اساات که کلیدش پرسااش اساات( .غررالحکم و دررالکلم ، 1
ص  371شماره )1126

َ
سئل َتعِّل» بسر
و نیز میفرمایندِ « :ا

ا بدانی( .غررالحکم  ،2ص  263شماره )221

و همهنین روایاات دیگری کاه در مطاالاب قبلی نذشااات امام علی فکید بر هدو پرسااایدو که
دانناتن و فهمیدو برای هشیاری و پرهیز از مجادله و بهانهنیری در راستای رسیدو به رشد و کمال دارد.
آو چیزی که در زمینه پرسااایدو مورد نکوهش اسااات خودنمایی ،مراء ،جدال ،اذیت کردو ،بهانهجویی و
مان راشی است ونرنه پرسیدو برای اهداو عقالیی مجاز شمرده شدهاست و حتی امام علی پرسیدو
همین سؤاالت را هم به صورت قطعی ممنوع نکردهاند و باز میفرمایند:
َ َ

« َسل ما ُ
لب َّد لک ِمن ِع ِلم ِب»

ً
از چیزهایی که ناچاری بدانی حتما بسر ( .غررالحکم ص  ،136شماره )3335
امروز این ابهامات و ساااؤالها در متن جامعه مطر اسااات .میزاو ساااؤاال ی که در جامعه ما مطر
اسات با بلیغات رسامی ما راوت بنایار دارد .یعنی بین این ساؤالها و بین آو جو و فضا یك فاصله بنیار

32

زیاادی ایجاد شاااده و این فاصاااله ،فاصاااله مطلوبی نینااات و باید آو را با پاسااا های قان کننده پرکرد.
امامعلی میفرمایند:

َ َ َ َ ُ َ َ
السؤا ع َِّل
«من احسن
ِ

کنی که خوب بسرسد،میداند»( .غررالحکم  ،5ص  131شماره )7331
َ
حس َن ُ
« َمن َع َِّل ا َ
السؤا
ِ

َ

کنی هم که بداند خوب سؤال میکند»(.غررالحکم ،5 ،ص  ،111شماره )1671

 .4 .5نمودار و یافتههای پژوهش روش امام علی  در ارتباط با اخالق پرسشگری

در شاااکال  1چگونگی مراحال حلیال محتوا و جم آوری نتاای و درجادول  2نگاه ،روش و فکیدات
خود پرسااش به اجمال آمدهاساات ،که حلیل
امامعلی  پیراموو چگونگی پرسااشکردو ،پاسا دادو و ِ
آو در مطالب قبلی نذشت.

32

در جدول زیر به مصاااادیق کالم امام علی  بر اساااا

حلیل محتوای کیری عبارات و مقولههای

اساتکرا شااده از سااکناو ایشااو در مورد پرسااشااگری ،انواع آو ،وی نیهای پرساشااگر و پاسا دهنده و

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

شکل  .1مدل بررسی و تحلیل محتوا

پیامدها و نتای حاصال از پرسشگری پرداخته شدهاست .برای جم بندی نظرات امام علی  ،در جدول
زیر موضاااوعات ،مقولهها ،ابعاد ،عبارات معنایی فارسااای و عربی و مناب آمده اسااات .قابل ذکر اسااات در
مواردی به جهت مشتر بودو مصداق در دو یا چند عنواو ،کرار صورت نرفته است.
جدول  .1تحلیل محتوای کیفی سخنان حضرت علی  در حوزه پرسشگری
موضوعات

مقولهههها و
ابعاد

کمیت
پرسش
دساااتهبندی
نوع پرسش
کیریت
پرسش

عبارات معنایی فارسی

عبارات معنایی عربی

خداوند به من قلبی بناایار
عاااقاال و زبااانی بنااایااار
پرساااشاااگر عناایت کرده
است.
-1وقااتاای ماایپاارسااای
مترقهانه بسر نه متعنتانه
برای فهمی ادو بسر نااه
برای آزار و ایذاء.

َ ً (منااقب آل ابی والب -
ِ ...إو َر ِّبی َو َها َب ِلی قلبااا
ابن شهر آشوب  1ص
ً ُ ً
ُ ً
َعقوال َو ِل َنانا َسؤال.
)322
ً ً ً ً ً ً ً ُّ ً
اسُل رقها (-1غررالحکم ،۸ص
-1اذا سفلت ف
َ َ َ َ َ ُّ ً
 ،1۳2شماره )۳1۳۱
و الننُل عنتا
َ َ
َ َ ُّ
( َسااال رق ًها وال نااافل (-0غاررالااحااکم ، 5
َ ً
ص  1۳1ش )۱۳۸۳
َع ُّنتا)
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منبع

33
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موضوعات

34

مقولهههها و
ابعاد

عبارات معنایی فارسی

عبارات معنایی عربی

َ َ َ َ ُ
ؤال َع ِل َم
-0کنای که خوب بسرسد -0من احنن الن ِ
میداند.
-1از چیزهایی که ناچاری
َُ َ َ
َ
-1سااال ماا ال بد لك ِمن
بدانی حتما بسر .
پااارساااااش -0وقاات ای م ای پاارسااای ِع ِلم ِه.
َ َ َ َ َ َ َ ُّ ً
مترقهانه بسر نه متعنتانه -0اذا سفلت فاسُل رقها
هدفمند
َ َ َ َ َ ُّ ً
برای فهمی ادو بسر نااه و الننُل عنتا.
برای آزار و ایذاء.
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ال ننت ِر ِبم اا ع ِلمن اا و ال
َ
از آنهااه دانناااتیم ساااود َ َ ُ
نناااافل َعم اا َج ِهل َن اا َو ال
پااارساااااش
نااماایبااریاام و آنااهااه را َ َ َ ُ َ َ ً َ َ
ُ
نتکوو قا ِارعا حتی حل
اکتشافی
نمیدانیمنمیپرسیم.
َ
ب نا .
ِ َ َ ُ ُّ َ
َ
اب
 ..و لیس کال أصاااحا ِ
َر ُساول َا َّللهَ ک َاو ین َف ُلهُ
ِ ِ
همه یاراو پیامبر چناو
عَََََ الشََََََیء و
ناباودنااد کااه از او چیزی
َ
َ َ
ی َس َفهمه کاو م َنم َم َمن
اهل فهم
َ
بسرسااند و داننااتن معنی
َ َ َ
َ
َ
َ
یناافل و ال ینااترهم حتی
آو را بکواهند.
ََ
َ
لقد کانوا َیجیُوو أو َیجئ
َ َ
االعرابی...
و از این نونه چیزی بر من
َ
َ
کاو َ
الی ُم ُّر بی ِمن ِذلک
و
ّ
فاارصااااات نگاذشااات جز آنکه معنی َ
َ ُ
ویااااا نااااای
شااااای ّء ِاال َساااااالااتاا ُه
شنا
آنرا از او پرسااایاادم و بااه َعن ُه و َحرظ ُتهُ.
پرسشگر
ِ
خاورسسردم.

منبع

(-1غااررالااحااکاام ص
 ،1۸۶شماره )۸۸۳5
(-0غررالحکم ،۸ص
 ،1۳2شماره )۳1۳۱

(خااطاابااه  ،۸0نااهاا
البالغه)

ح العقول2 ،
،ص 133

(ناها الاباالغااه  /آخر
خطبه )012

شجاع

َ َ (غاررالحکم  ، 5ص
حن َن ُ
-1کنای که خوب بسرسد َ -1من َا َ
النؤال ع ِلم
 1۳1ش )۱۳۸۳
می داند.
َ َ َ
َ -0سااال ما ال ُبد لك ِمن
(غاررالااحکم ص ،1۸۶
-0از چیزهایی که ناچاری
ِع ِلم ِه.
شماره )۸۸۳5
بدانی حتما بسر .

دانا

حن َن ُ
کنااای هم که بداند خوب َمن َا َ
النؤال َع ِل َم.
سؤال می کند.
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(غررالحکم  ،5 ،ص
 ،1۳1شماره )1۶۱۳

موضوعات

مقولهههها و
ابعاد

اهل ذکر

عبارات معنایی فارسی

عبارات معنایی عربی

منبع

َ
َ
کاو َ
الی ُم ُّر بی ِمن ِذلک
و از این نونه چیزی بر من و
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
نگاذشااات جز آنکه معنی شااااایء ِاال ساااااالااتااه (نه البالغه ،آخر خطبه
ُ
)012
آنرا از او پرسااایاادم و بااه َعن ُه و َح ِرظت ُه.
خاورسسردم.
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وی نی پاس
َ َ َ
َ
دهاااانااااده مشاااااتاااق از من بسرسید قبل از اینکه «سااااالااو اای قااباال او (ناه البالغااه ،خطبااه
َ ُ
)۳۸
رقدونی».
(اساااااتااااد ،پاس دادو مرا از دست بدهید.
معلم)
خداوند به من قلبی بناایار
َ ً (منااقب آل ابی والب -
َّ
عاااقاال و زبااانی بنااایااار ِإو َر ِّبای َو َه ا َب ِلای قلبااا
ابن شهر آشوب  1ص
پرسشگر
ً ُ ً
ُ ً
پرساااشاااگر عناایت کرده َعقوال َو ِل َنانا َسؤال.
)322
است.
(غاررالاحاکم  ،0ص
َ َ َ
سُل علم".
" ِا
دانشورزی بسر ا بدانی.
 0۶۳شماره )001
وقتی می پرس ای مترقهانه
َ َ َ َ َ َ َ ُّ ً
َ
کنااااااااب بسر نااه متعنتااانااه برای اذا س افلت فاسااُل رقها و (غاررالاحاکم  ،۸ص
َ َ َ ً
 ،1۳2شماره )۳1۳۱
نُل َع ُّنتا.
فهمی ادو بسر نااه برای الن
معرفت
آزار و ایذاء.
ُ غررالحکم و دررالکلم
بر دلهااا قراال زده شااااده
ُ
الاااااااااقااااااااالاااااااااوب
روشنگری و
 ،1ص  ۸۱۳شااااماااره
اسااات .کلیدش پرساااش
ُّ ُ
ّ
ُ
َ
أقرال مرا ِ حها الناؤال.
ناااتاااایااا و آناهی
1۳0۶
است.
پیاااماادهااای
مردم ! ماا در روزناااری بااه
پرسشگری
سااار میبریم ساااتیزنده و َأ ُّی َها النا ُ إنا َقد َأصااا َبحناَ
ِ
سااااتاامااکااار و زمااانااهای فی َدهر َع ُن َ َ َ َ ُ
ود
ِ
ود و زم ٍن کن ٍ
ٍ ٍ
ُ ُ ً
ناساااسا  ،نیکوکار در آو ُ َ ُّ
ُ
یُا وَ
یعد ِف ِیه المح ِنان من
پیشرفت
ُ ِ ُ ّ ً َ (خطبه ۸۸نه البالغه)
بادکاار به شااامار میآید و
ُ
َ
َ
ُ
یزداد الظ ا ِالم ِفیا ِاه عتوا ال
َ َ َُ
سااتمکار در آو ساارکشاای َ َ
ننت ِر ُ ِب َما َع ِلم َنا َو ال ننافل
میافزاید از آنهه داننتیم
َعما َج ِهل َنا.
ساااود نمیبریم و آنهااه را
نمیدانیم نمیپرسیم.

37

جمعبندی و نتیجهگیری

موضاوع پرسشگری در وول حیات بشریت مورد فکید مصلحاو اجتماعی بودهاست و هر یک از آناو
َ
بر اساا شارایط محیطیشاو ،به اشکال نونانوو به بیین ابعاد این منُله پرداختهاند .در مناب مکتوب
از ساااقراط به عنواو اولین فیلناااوفی نام برده میشاااود که در این زمینه به رصااایل بحث کرده اسااات،
همهنین پیاامبراو و مناادیااو ادیااو الهی نیز ننااابات باه این موضاااوع ااکیاد و آحاد مردم را رغیب به
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

پرساشگری کردهاند .پرسشگری از جمله عوامل فثیرنذار در حول و ار قای جوام است ،که بیانگر فعال و
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بودو نقش پرسشگری در جامعه،
در صاحنهبودو مردم و منُولیتپذیری آنهاست .شرط الزم برای سازنده ِ

ابتنای آو بر قواعد ،ضاااوابط و اهداو اصااالی نظام خلقت و به ب آو ارزشهای اخالقی اسااات و در غیر
اینصااورت ،پرسااشااگری امری ناقص ،ابتر ،خن ی و چه بنااا ِّ
مکرب جامعه خواهد بود .بر همین اسااا ،
بیین فرهنگ پرساااشاااگری به صاااورت نظاممند و در قالب برنامههای بنیادین نظام علیم و ربیت برای
اقشااار مکتل جامعه امری ضااروری اساات ا آحاد مردم بتوانند از یک ورو بدوو هیض واهمهای و در هر
جایگاهی ،ننااابت به ایرای حقوق خود و دیگراو در عرصاااههای مکتل زندنی پرساااشاااگر و مطالبهنر
باشاند .و از ورو دیگر ،خودشااو نیز پاساکگو و ّ
مؤدی اخالق شوند .در این مقاله به نرتار امام علی
در زمینه پرسااشااگری و اخالق پرسااشااگری پرداخته شااد .که مجموع حلیل محتوای کیری نرتار امام
علی در این رابطه نشااو داد ،چوو پرساشگری ناشی از نوع نگاه انناو به یک منُله خاص است در
عامل منااتقیم با چگونه فکرکردو و عالم رکر انناااو و در ساایطره اخالق رکر اساات .لذا پرسااشااگری
ِّ
مترقهانه که مبتنی بر علم ،آناهی و فضااائل اخالقی اساات ،مشااکلنشااای عامل انناااو در عرصااههای
چهارنانه ار باط با خود ،خدا ،انناااوهای دیگر و خلقت اساات و پرسااشااگری ِّ
متعنتانه که ناشاای از جهل و
بیخردی اسات ،باعث اذیت و آزار و عقبماندنی جامعه خواهد شاد .الگوی اخالق پرسشگری از دیدناه و
ً
اصلی وی نیهای پرسش ،پرسشگر ،پاس دهنده و نهایتا نتای و
کالم امام علی شاامل چهارموضاوع ِ
پیامدهای پرسش است .که الزم است در مام مراحل آو ،اصول و ضوابط اخالقی رعایت شود.
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