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  یدركلام امام عل یاخلاق پرسشگر 
  ***یدلشاد تهران یمصطف/ **یاخلاق هیمرض / *محمدکفاشان

 10/0/1022: رشیپذ خیتار   02/7/99: افتیدر خیتار

 دهیچک
لق  بۀه وگی ی  هۀۀای نفنۀۀۀانی اننۀۀۀان  فتۀه می شۀۀۀود و "اخالق" جمع کلمۀ  خل

رگشه در تفکر اننان دارد و در مقول  اخالق تفکر  که"پرسۀشۀیری" به می ی پرسۀیدن 

پرسۀۀۀشۀۀۀیری گکی ان  شۀۀۀودز ان م ظر امۀای علیمطرح می یل اخالق کۀۀاربردگۀذ

بودن مردی و احنۀۀام منۀۀتولیه  نها های نشۀۀان ده دم میزان در صۀۀح هشۀۀاخ 

ننۀبه به منۀاگل جامیه اسهز علیر م اهمیه تیریر شاخ  پرسشیری در پیشرفه 

ش تییین ک  دم نق  جامیه  چیونیی رعاگه ضۀۀوابا اخالقی در فر گ د پرسۀۀشۀۀیری

ق اخال سۀۀۀاننۀده گۀا مررش پرسۀۀۀشۀۀۀیری در  ن جۀامیه اسۀۀۀهز درکالی امای علی

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  

نوع تحلیل محتوای جاگیاه پرسۀۀۀشۀۀۀیری اخالق محور و روق تحقیق  ن ان  یبررسۀۀۀ

ها شۀامل  سر رانیها  خطبه ها  نامه کیفی و نمون  مورد پیوهش  فتار امای علی 

را حت با  ن و سۀر ان قصۀار  ن حترا اسه که ان نها البال ه و دگیر م ابع مرتبا

اسۀتررا  شده اسهی نتاگا حاصل ان تحلیل محتوای کیفی متون بررسی شده نشان 

مبت ی بر سۀۀه موضۀۀوع  ق محور ان دگد اه امای علیداد که مدل پرسۀۀشۀۀیری اخال

های هدفم د های اکتشافی و پرسش( وگی ی های پرسش  شامل پرسش1اصۀلی   

ده ده های پرسشیر و پاسخ( وگی ی2و همچ ین توجه به کمیه و کیفیه پرسش(ز  

شۀۀۀ ام و شۀۀۀ اعز و وگی ی های پرسۀۀۀشۀۀۀیر شۀۀۀامل اهل فهم  دانا  فرصۀۀۀه وگی ی
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( نتاگا و 3ه شۀۀۀامل اهل ذکر  مشۀۀۀتاق پاسۀۀۀریوگی و پرسۀۀۀشۀۀۀیری(ز  ده دپاسۀۀۀخ

ورنی  کنۀۀب میرفه  روشۀۀ یری    اهی و پیامدهای پرسۀۀشۀۀیری  شۀۀامل دانش

 یپیشرفه( اسه

 واژگان کلیدی
   نها البال هیپرسۀۀشۀۀیری  اخالق تفکر  الیوهای پرسۀۀشۀۀیری   فتار امای علی

 مقدمه

ك یاخالق، لغتی شاااای  در زبااو همه مردم دنیاسااات و در هر زبانی، لغتی معادل آو دارد. اخالق 
اساات. دو  ن ار باطیت حقوق همه جانبه ورفیبر رعا یاساات که مبتن یر ار باویجام  و فران یساابك رفتار 

شود در میشاود: یک دساته افعال که از ناحیه اعضای بدو انناو صاها صاادر میدساته افعال از اننااو
)افعال جوارحی یا بیرونی( و یک دساته افعال که صادورشااو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد )افعال جوانحی 

شااود یعنی اخالق عالوه براعضااای یا درونی(. اخالق با هر دو فعل جوارحی و جوانحی انناااو مر بط می
عد جوارحی نظیر پرهیز از درو ، بدو اننااااو، بر رو  و نرناااانیات او هم سااایطره دارد. رعایت اخالق در بُ 

چرانی و غیره، و رعایت اخالق در ُبعد جوانحی نظیر پرسااشااگری، نیک اندیشاایدو، غیبت،  همت، چشاام
 .نیت خیر داشتن و غیره در مواجهه با امور است

کردِو از چیزی است که برای انناو مبهم است و در معارو دینی موسوم پرساشگری به معنای سؤال
و ُُ ُوول صایغه مبالغه ازساؤال به معنی بنیار پرسشگر است. یکی از وی نیولبه "ساَ ای هبودو" اسات، ساَ

وول امام علی  ُُ  فرماید:بودو است و خودش میَس
ِ َما َنَزَلْت آ»   مَی ٌة ِإَله َو َقْد َعِلْمُت ِف یَو َاَلَله

َ
 ِبَل ی َنَزَلْت َو  

َ
َهاٍر یَن َنَزَلْت   ْم ِِبَ

َ
ِِ َنَزلَ ٍل َنَزَلْت   ْو َبَلٍل  ْت 

َ
ْهٍل   سَََ

  1«َقْللًا َعُقوًل َو ِلَسانًا َسُؤًل  َوَهَب ِل  ِإَنه َرِبه 
دانم برای چه، در کجا و در حّق چه ای نازل نگشته است، مگر اینکه من میبه خدا سونند آیه

 ت. اس برای من دل عاقل و زباو پرسشگر عطا فرمودهاست، همانا پروردنارم کنی نازل شده
های چهارنانه ار باط با خود، خدا،  واند در عرصهپرساشاگری از ضاروریات جامعه بشری است که می

باشد  های اخالقیهای دیگر و خلقت صاورت پذیرد. پرساشاگری در صاور ی که مبتنی بر شاخصاننااو
ناختی های ش رین مهارتکردو و پرسشگری یکی از رای های ساازنده شاود. پرسش واند باعث حرکتمی

س  ار باوی اسات که بر مبنای پرسااش و پا - رین مبناهای  عاملی انناانیو ار باوی اسات و یکی از مهم
                                                                        

 ۱33، ص 1طالب، ابن شهر آشوب، ج یمناقب آل اب. 1
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(. بنابراین پرسشگری به عنواو یک مهارت، در  مامی سطو   عامل بین 2212)وینار،  شاودریزی میپی
او علوم نیری است و به جویندنآحاد افراد جامعه مورد نیاز اسات. پرسشگری عنصری کلیدی در فرآیند یاد 

کند  ا از وریق  رکیب دانش قبلی و اوالعات جدید خود، هدایت یادنیری خویش را به دسااات کماک می
 .بگیرند

گر با افتد که پرسشهای اخالقی یا اخالق محور در شارایطی ا راق میپرساشاگری مبتنی بر شااخص
ه هدفی معقول و اخالقی صااورت نرفته باشااد. نگاه و نیت رف  ابهام برای حل یک مشااکل و یا رساایدو ب

ر اساات، ه یاین نوع پرسااشااگری زیر مجموعه اخالق جوانحی و یا اخالق  رکر و از مقوله اخالق کاربرد
چند که نتای  پرساش ها فی نرناه در مقوله اخالق نینت. اخالق جوانحی جنبه هاهری و بیرونی ندارد و 

نظیر عالم  رکر، عالم ذهن، عالم عقیده و عالم معرفت انناااو ساایطره آو بر جنبه باونی و درونی انناااو 
اسااات. مداخله اخالق در قلمرو  رکر  یجوارح یاسااات. البته قابل ذکر اسااات که نحوه ساااوال کردو امر 

کند که در عالم  رکر  عامل و نزاع پیش آید یعنی وقتی انناو در مواجهه معمواًل وقتی اثر خود را هاهر می
او آراء کند در میشود و یا قصد مینی در عالم ذهن و  رکر خود با ابهام و سؤال مواجه میبا مناائل پیرامو

ز مانند رفتارهای هاهری دارای یو نظرات فراوانی کاه باا آنها در ار باط اسااات، ا کاذ موضااا  کند.  رکر ن
د م اًل ت کننیرا رعاورزند باید آنها یکه به کار  رکر مبادرت م یو اخالقی اساات و کنااان یارزشاا یارهایمع

ل و صاااادق، در فرآیند یك مترکر اصااایاسااات، پس  یورز شاااهیار صاااداقت به هنگام اندین معیاز ا یکی
وه یجز رسایدو به حقیقت )از وریق ساؤال نیکو و اساتدالل متقن و ش یزیپرساشاگری و  رکر نباید به چ

بریم ما در روزناری به سر میفرماید: "مردم! می 32در خطبه  کردو( بیندیشاد. امام علی ح فکریصاح
ی آید و سااتمکار در آو ساارکشاا، نیکوکار در آو بدکار به شاامار میای ناسااسا سااتیزنده و سااتمکار و زمانه

 ام علیبنابراین از دیدناه ام پرسیم".نمیدانیم، بریم و آنهه را نمیافزاید. از آنهه دانناتیم سود نمیمی
ای که فعال و ساارزنده باشااد، مردمش معمواًل ویاساات و جامعههای جامعه پپرسااشااگری یکی از شاااخص

داند. اناد و برعکس عادم پرساااشاااگری در جاامعه را افتادو در وروه هالکت میپرساااشاااگر و شااااداب
پرساشاگر شارط الزم برای ساعاد مندی، رشاد،  وساعه و پیشرفت را دارد و چنانهه این پرسشگری جامعه 

 ری برای رسیدو به هدو دارد، پس ضرورت دارد در جامعه به ناسبهمراه با ضاوابط اخالقی باشد بنتر م
ی ای پرسااشااگر محور )مبتنی بر اخالق  رکر(  وجه وی ه شااود. چنانهه در جامعهامر پرسااشااگری اخالق

رفتن مردم به وی ه مترکراو و بادوو رعاایات موازین اخالقی سااااری و جااری شاااود، امکااو باه حاشااایه
 رفت بنیار زیاد است.شدو جامعه در دام رکود و پسرخیرخواهاو و نهایتًا نرفتا
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با مقوله پرسشگری و اخالق و هدو آو بررسی  منُله پ وهشی این مقاله نحوه مواجهه امام علی 
و  بیین نگاه حضاارت پیراموو چگونگی مواجهه آحاد جامعه با ابهامات و نحوه و میزاو پرساایدو و چگونه 

ردم از ابهاما ی که در ذهن دارند الزم است سؤال کنند و انر الزم است، پرسایدو اسات. یعنی آیا اصاواًل م
داشته  هایی بایددهنده و اصال سؤال چه وی نیکننده، پاسا نحوه ساؤال کردو چگونه باید باشاد؟ ساؤال

 باشند؟
هاای کیری اسااات که با اساااتراده از راهبرد  حلیل محتوای روش پ وهش این مقاالاه از نوع پ وهش

شااود. پ وهش حاضاار منطبق با الگوی  حلیل محتواساات که در هرت مرحله انجام نرفته ام میکیری انج
 است.

 . واژه شناسی1
 . اخالق1. 1

ه های نرنانی انناو نرتای عربی و جم  واژۀ ُخلق اسات. ُخلق به وی نیاخالق بر وزو "َافعال" کلمه
ای اساات که و در اصااطال  به معنای ملکه 1شااود(نونه که َخلق به صاارات بدو نرته میشااود )هماومی

بندی، اخالق به عام و خاص  عری  . در یک  قنیم2مقتضی سهولت صدور فعل، بدوو  رکر و  فمل است
اند و شه و عملیاند یکه راهنما ییهاعام عبارت است از هنجارها و ارزش یشاده است که اخالق به معنا

خاص عبارت است از  یشاود. اما اخالق به معنایز میوهش نشاامل اخالق باور، اخالق  رکر و اخالق پ 
(. بر این اساااا  اخالق را 1331عمل و رفتارند )ابوالقاسااام فنایی،  یکه راهنما ییهااهنجاارهاا و ارزش

  واو به اخالق جوانحی و جوارحی  قنیم کرد.می

 اخالق جوانحی و جوارحی 
فعال که از ناحیه اعضااای بدو انناااو صااادر شااود، یک دسااته ادو دسااته افعال از اننااانها صااادر می

شاود )افعال جوارحی یا بیرونی( و دسته دیگر افعالی که صدورشاو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد )افعال می
جوانحی یا درونی(. پس اخالق فقط بر اعضاای بدو اننااو سایطره ندارد، بلکه بر رو  و نرنانیات انناو 

کند و آنها را افعال ارادی انناااو که اخالق در باره ارزش آنها داوری میهم ساایطره دارد. به عبارت دیگر، 
شااوند که از ورو عالماو اخالق، کند، در دروو خودشاااو به دو دسااته  قناایم می قبیح یا  حنااین می

                                                                        

 151ماده خلق، ص  ی،معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکاتب العرب ی،راغب اصفهان .1
 1۶ص ی،طوس ی،اخالق ناصر .2
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فیلناوفاو اخالق، فیلناوفاو کنش و ناهی روانشاناسااو، اصطالحات مکتلری برای اشاره کردو به آنها 
. کاه افعال بیرونی و درونی، افعال هاهری و باونی، افعال بدنی روحی، افعال جنااامانی و رودباه کاار می

افعاال نرناااانی، افعال آلتی و افعال قلبی و افعال جوارحی و جوانحی از جمله آنهاسااات. در هر صاااورت 
ننده آو ک منظور از فعل هاهری )یا بیرونی یا بدنی یا جناامانی یا آلتی یا جوارحی( فعلی اساات که عالوه بر

فعل، شاااکص دیگری هم به عنواو ناهر بتواند از وقوع آو فعل با خبر شاااود، اما فعل باونی )یا درونی یا 
ر آو مطل   واند از صدو شود، فقط فاعل میافکار روحی یا قلبی یا جوانحی( فعلی اسات که وقتی صادر می

(. چوو مبدأ 1331)مصااطری ملکیاو،  واند از صاادور آو با خبر شااود باشااد و غیر فاعل، یعنی ناهر نمی
کر که بندی، جزء اخالق  رپرساشاگری عالم  رکر و ذهن اننااو اسات، اخالِق پرسشگری در این  رنیم

 .نیردزیر مجموعه اخالق جوانحی است، مورد بحث و بررسی قرار می
 اخالق  رکر 

الق ونی انناو است، اخبه بکشای از افعال جوانحی اننااو که مربوط به افعال نرنانی، روحانی و در 
اشد، این بشاود. اخالق  رکر سار و کارش با افعال مربوط به عالم  رکر، عقیده و معرفت می رکر نرته می

نیرند و اخالق هم در آنها سکنی عوالم بکشای از عوالم باونی اننااو است که در سیطره اخالق قرار می
شااود که رکر به آو بکش از اخالق اوالق می(. پس اخالق  1331برای نرتن دارد ) مصااطری ملکیاو، 

 مربوط به عالم  رکر انناو است.

 . پرسش و پرسشگری6. 1

نامه دهکدا به عمل پرساایدو، سااؤال، پرسااش اساام مصاادر از پرساایدو اساات و معنای آو در لغت
عنای است. م، اقترا ، اساترناار، پ وهش، اساتعالم، اساتکبار، اساتطالع و  حقیق آمدهمنافلهمنافلت، 

ند و ککردو و پرسشگر به معنی کنی است که از امری سؤال میاصاطالحی پرساش در این مقاله پرسش
چهارنانه  هایکردو از ابهامات و منائل مر بط با عرصهمنظور از پرساشاگری به فرآیند پرسایدو و پرسش

ی به ر های انجام نرفته  وسااط انجمن روانشااناساااو آمریکا، پرسااشااگ عامل انناااو اساات. وبق پ وهش
 منفله  ر مطلب یا ر و مناسبمعنای پرسایدو ساؤاالت مناساب از خود و دیگراو به منظور فهمیدو دقیق

 هاای زناادنی مطر  رین مهااارت رین مراحاال  رکر انتقاادی و یکی از مهمباه عنواو اولین و یکی از مهم
 شده است.

تری که فرد پرسشگر  بحر بیشزمانی که پرساشاگری در ار باط با هر موضاوعی و به وی ه موضاوعا ی 
پیراموو آنها دارد، با دقت و هرافت اندیشای پرسشگر همراه باشد و از ابهامات، خهها، کمبودها، چرایی و 
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او بودو آحاد جامعه و به وی ه متولیها پرسیده شود، باعِث حرکت، جنب و جوش، سرزندنی و فعالچینتی
ریزی، اجرا و نظارت بر منااائل اجتماعی با چگونگی برنامهشااود  ا نناابت به و مدیراو امور اجتماعی می

 .دقت هر چه بیشتری عمل کنند
  . اخالق پرسشگری3. 1

ننده کهای اخالقی است. انگیزه پرسشکردو مبتنی بر شاخصمنظور از اخالق پرساشگری، پرسش
قش ته باشد، نهای اخالقی صورت نرفدهنده همراه با اصال پرسش مطلوب که با رعایت شاخصو پاسا 

 .ای در به نتیجه رسیدو پرسش در مناف  فردی و اجتماعی جامعه دارد عیین کننده

 . اهمیت، ضرورت، کاربرد و جایگاه پرسش، پرسشگری و اخالق پرسشگری2
از  های شناختی و ار باوی است. پرسشگری یکیکردو و پرسشگری یکی از رای   رین مهارتپرساش

ود شاااریزی میار باوی اسااات که بر مبنای پرساااش و پاسااا  پی -ی انناااانی رین مبنااهاای  عاملمهم
(Visser, 2010 بنابراین، پرسااشااگری به عنواو یک مهارت، در  مامی سااطو   عامل اجتماع مورد نیاز .)

د  ا از وریق کناسات. پرساشاگری عنصری کلیدی در فرآیند یادنیری است و به جویندناو علم کمک می
اوالعاات جادیاد خود، مدیریت یادنیری خویش را به دسااات بگیرند. عالوه بر این،  رکیاب دانش قبلی و 

ردو کند و  فثیر زیادی بر آشاااکار کدار آنها ایرا میساااؤاالت جویندناِو علم نقش مهمی در یادنیری معنی
نذارد. پرساش نقطه شروع و مبدأ جهش فکری است و بدین کیریت  رکرشااو و چارچوب مرهومی آو می

یک امتیاز در منیر  رکر است و کنی که  واو ور  سؤال را ندارد و پرسیدو را نیاموخته، هنوز در لحاظ، 
با  وجه به اهمیت و ارزش پرسشگری و نقش (. 1۸۳۱نقطه شروع قرار نگرفته است )حنن زاده قشالقی، 

ی مجهز پرسشگر  های آموزشای باید بتوانند جویندناو علم را به مهارتکلیدی آو در جریاو آموزش، نظام
(. Wood, 2007های بزرگ اساات )کنند و به آو ها بیاموزند که ور  پرسااش، کلید دسااتیابی به پاساا 

از کنار  ای در یادنیری بنگرند و به سااادنیجویندناو علم باید به پرساایدو به عنواو عاملی اصاالی و ریشااه
وختن را برای او هموار کرد )جعرری و  واو راه پر پیض و خم آمآو نگاذرناد.  نها از این وریق اسااات که می

 .(1۸۳0دار، لیاقت
شااد. مند بابکش اساات که همراه با اخالق، ضااوابط اخالقی و قاعدهپرسااشااگری زمانی مؤثر و نتیجه

 فرمایدپرسد، میکند و میای را پیهیده میدر مواجهه با شکصی که منُلهکما اینکه امام علی
 «  

َ
هًا َو ل سََََ  ل ًفًققا لسَََ َِ شَََ َ املُِتَعسََم ِِ  العا

ِ و ِاَنه ِِ لیب ِبالعا
تًا َفِانَّ الجاِهَل املُِتَعِّلم شَََ یَب ِبالجاِهِل َتَعنا

ِت    (۸02" )نه  البالغه، حکمت املُِتَعنم
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نااهی پرساااش کن، نه برای بهانه جویی و ایجاد دردسااار، چوو همواره برای کناااب آ
وو نو هم چاسات و عالم و دانشمند خالونادانی که آماده یادنیری باشاد، شابیه عالم 

 «.  جو و ناراحت کننده استنادانی است که بهانه
ت به معنی عیب نیرنده و ولبکار خوارِی کناای اساات  آو چ اساات  نه ممنوعین زمیکه در ا یزیمتعنِّ

مجاز شااامرده شاااده اسااات.  ییاهداو عقال یدو برایو مراء و جدال اسااات ونرنه پرسااا ییفقط خودنما
 فرماید:در جای دیگری میهمهنین 

َِ َیُکن َفیف الَّذی َقد اکَن َلَک ُشُغٍل »  ا    َعمه
َ
   (۸۶۳)نه  البالغه، حکمت ل سََ 

از آنهه  حقق نیافته پرسااش نکن، چه درآنهه واق  شاااده اسااات به اندازه کافی جای 
 .بحث و سؤال و جواب وجود دارد

ظر اصل کننده، از مناخالقی باشاد، از منظر پرساشپرساشاگری در  مام ابعاد باید منطبق بر ضاوابط 
دهنده و چوو مبدأ پرسااشااگری، عالم درونی، ذهنی و  رکر انناااو اساات و قابل پرسااش و از منظر پاساا 

کننده و پاساا  دهنده نیناات، حناااساایت امر دو نظارت از ورو فاعل بیرونی به وی ه در رابطه با پرسااش
دهنده با دقت بیشاتر به این امر  وجه کنند. اصواًل در و پاسا  کنندهچنداو اسات و الزم اسات فرد پرساش

کند که اننااااو قصاااد وراحی بحث اخالق  رکر مداخله اخالق در قلمرو  رکر، وقتی اثر خود را هاهر می
ای را داشاته باشاد، م اًل قصاد ساؤال و پرساشی را کند و یا نزاعی در عالم  رکر امری برای ورود به حیطه

 کند که در میاو آراء و نظرات فراوانی که با آنها مواجهمترکری به وور یگانه و  نها قصااد می آید وپیش می
(. در 1331شاود، ا کاذ موضا  بکند  بعضای را بسذیرد و بعضی دیگر را کنار بگذارد )مصطری ملکیاو، می

ام یک از انج فرآیند  رکر چه به عنواو یک حرفه مناااتقل نزد مترکر و چه به عنواو یک مرحله اسااااسااای
که به کار  یفعالیت نزد هر انناانی، باید اصاول و ضاوابط اخالقی رعایت شاود. به عبارت دیگر همه کنااان

وور هماو یعنیت کنند، یها و کدهای اخالقی را رعاورزند باید ارزشی رکر در َاشاااکال مکتل  مبادرت م
ك مترکر هم ضااامن یجه قرار دهند، حرفه خود را مورد  و یاخالق ید کدهایك پزشاااك و کارمند بایاکاه 

 یکیورزی اساات. به عنواو نمونه مر بط با حرفه اندیشااه یاخالق یهات ارزشیر از رعای، نانز یورز شااهیاند
در  مام مراحل کاماًل رعایت کند، "صااداقت" اساات. انناااو  یورز شااهید هنگام اندین کدها که فرد بایاز ا

افراد،  یبه جز  رکر، به  رکر مشاااغول شاااود. برخ یهیض امر  د به خاوریمترکر )باه عنواو یاک حرفه( نبا
رکر ك متیپردازناد  اما یم یزه باه کاار فکر ین انگیخواهناد و باا همیخااص م یه فکر یا وج ی رکر را برا

ر اندیشد پس فردی که کارش ریشه در  رکح فکر کردو، نمییوه صحیجز اساتدالل و ش یزیل به چیاصا
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د به رعایت شاااخص دارد نظیر پرسااشااگری، چنانهه ا و کدهای هدر فرآیند فعالیتی وارد شااود نیز باید مقی 
به  خواهدولب که به کمک ابزار اساااتدالل میقتیای حقاخالقی باشاااد. هماو وور که یک مترکر حرفه

 یز حتیکند و به هر چخود شك می یهااز استدالل یار یدر بن ین راستا حتی ر شاود و در اكیقت نزدیحق
او استدالل و شبه استدالل نیز حنا  و نگراو است که یز میبه  ما یسهل هم شك دارد و یا حت سااده و

ی اش اکنند، یک فرد هم که کار حرفه یاستدالل معرف یرا به جا یگراو شابه استداللیا دیمبادا خودش 
 ، این ضوابط سصرفًا  رکر نینت، نظیر یک پرسشگر، نیز باید در مرحلۀ  رکر و وراحی یک پرسش و یا پا

اخالقی را کاماًل رعایت کند. با  وجه به اینکه کدهای اخالقی حاالت آرماو نونه دارند، مترکر و پرسااشگِر 
ن یاز مهمتر  یکند  ا آنجا که ممکن اسااات، به آنها نزدیک شاااود. صاااداقت فکر یم یمحور ساااعاخالق

ین دهد. این چنیورد  وجه قرار مم یل و جد یمحور، اصك مترکر و پرسشگر اخالقیاسات که  ییهامؤلره
ن یدر ا یزیدو به هر چیر نکواهد کرد و رساااییشاااه ما  غیر نکند، اندییداناد کاه  ا وجود ما  غمترکری می

های  ها و پاسااشااهین به اندیل همهنیر در وجود ماساات. یك مترکر و پرسااشااگر اصااییجه  غیعالم در نت
 .نذاردز احترام مییشه خود نیمکال  اند

و پرسشگری در ابعاد و شُونات مکتل  زندنی  فثیرنذار و دارای کاربردهای فراوانی است که پرسش 
کنترل  عامل  -2(، Wood, 2007کنب اوالعات ) -1 واو به موارد زیر اشاره کرد: از جمله آنها می

(Stobie, 2005 ،)3- ( ایجاد عالقه و کنجکاویReynolds-Keefer, 2010 ،)1-  شکیص 
به حداک ر رساندو  -6های ورو مقابل، ها، احناسات و عالقه عیین نگرش -5و مقابل، مشکالت ور 

پرورش و  شویق  رکر انتقادی و ارزیابی  -7سنجش میزاو دانش پاس  دهندناو،  -6فعالیت ورو مقابل، 
(Mok et al., 2007 ،)3-  های سایرین ) شویق اعضای نروه و  یم به ابراز نظر در مورد پاسLiu & 

Dunne, 2009 ،)3- (1۸۳0های غیر مترقبه )هارجی، جلب  وجه اعضای نروه از وریق پرسش. 

 محور. پویایی آموزش مبتنی بر پرسشگری اخالق3
که  حورممحور، آموزشاای اسات فعال و یادنیرندهمنظور از پویایی آموزش مبتنی بر پرساشاگری اخالق
ه های مکتلری ارائاین روش آموزشاای به شاایوه رویکردش پرسااشااگری با رعایت ضااوابط اخالقی اساات.

 :شودشود که روش پرسش و پاس  و روش سقراوی از جمله آنهاست و به اجمال اشاره میمی

 . روش پرسش و پاسخ1. 3

برد و به عنواو محور اسااات که ابهامات را از بین میهاای آموزشااای فعاال و یاادنیرنادهیکی از روش 
(. در این روش معلم به وور مناااتقیم به  دریس Bunell, 2011شاااود )میرویکردی پویاا در نظر نرفته 
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نیری از معلومات فرانیراو ذهن آناو را به مطلب مورد پردازد، بلکه با ور  چند سااؤال و بهرهمطالب نمی
(. Gillespie, 2005دارد )کند و آناو را برای رساایدو به مجهول، به  الش و  رکر وا مینظر رهنموو می

شاااده، فعالیت ذهنی فرانیراو را در منااایر مطالب و ریزیهایی برنامهین روش معلم باا ور  ساااؤالدر ا
کند  ا خودشااااو به کشااا  مراهیم جدید بسردازند )شاااعبانی، مرااهیم جدید قرار داده و آنها را هدایت می

ا را به ه آنهشاااود کها و  رکرا ی میاین روش منجر به واداشاااتن فرانیراو به یک ساااری فعالیت(. 1۸۳0
دو و یچگونه پرس ی(. اما نکته اساسMichael, 2006کند )اساتراده از نظرات و  رکرات خود  شاویق می

ست. دو و داننتن ایما ننبت به فهم یل درونیما در واق  باز اب م یهادادو اسات. پرساشچگونه پاسا 
(. Bunell, 2011داننت ) یدرونل یو م ین کنجکاو ی واو همید علم و دانش بشر را میاصاواًل منشاف  ول

واو به چند  ها را میماهیِت پرسااش  فثیر منااتقیمی بر پویایی ذهن فرانیراو دارد  اصااواًل ماهیت پرسااش
 :م کردیدسته  قن

 تمركزدهنده یها. پرسش1. 1. 3
از فرانیراو  معلم یکنند، م اًل، وقتیت جلب میها  وجه فرانیراو را به موضااوع فعالن نونه پرسااشیا 

ن که دو یا ایکنند یشنوند و چه لمس مینند، چه میبیخواهد که مشااهده کنند و پاس  دهند که چه میم
دار انجام  ر و هدفقیها را دقتیشود که فرانیراو فعالیها سابب من پرساشیناه کنند، ور  ایز را مقایچ

 (.Hanegan et al., 2009دهند )

 یر یگبوط به شمارش و اندازهمر  یها. پرسش2. 1. 3
ه مدت؟، مانند: چ ییهاشوند، پرسشیت می ر شادو انجام فعالقیهناتند که باعث دق ییهاپرساش

از  یکی شوند.یها متی ر شدو فعالیباعث کّم  ییهان پرساشیره. چنیچند ا؟، چه مقدار؟، چه اندازه؟ و غ
ل کنند ی بد یخود را به مشاهدات کّم  یریمشااهدات کن اسات که فرانیراو بتوانند یآموزشای ا یهاهدو

(Stobie, 2005.) 

 یاسهیمقا یها. پرسش3. 1. 3
ا به دهند و آناو ر یده سااوق میا دو پدیز یت، دو چینااه دو کّم یها فرانیراو را به ساامت مقان پرساشیا

 کنند.یل میق  بدیدق یینرامشاهده

 ریپذتیفعال یها. پرسش4. 1. 3
ن یدادو به اپاسااا  یکنناد و آناو برایت دعوت میادادو فعاالهاا فرانیراو را باه انجاامن پرساااشیا

م، حجم ی  را حرارت دهیانر »م: یپرساایم یهنااتند، م اًل، وقت یتیدادو فعالها مجبور به انجامپرسااش
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نجام دهند. ات مورد نظر را ید فعالین پرساااش بایدادو به اپاسااا  ی، فرانیراو برا«کند؟یم یر ییآو چه  غ
که  ییهاپرسااش یعنی(. 1۸۳0هنااتند )شااعبانی، « ولبتیفعال» یهاها، پرسااشن نوع پرسااشیبهتر 

ن که یجود ادارند. با ویفعال وا م یر یادنیجه، یو در نت یینوپاسااا  یبرا یتیدادو فعالفرانیر را باه انجاام
ما د مهارت در فرانیر بشاااود. اا چنیک یت یجاد و  قوی وانند سااابب ایم یبه وور کل یعموم یهاپرساااش

ه هر کدام ب یینومطر  کرد که پاس  یاختصاص یها واو پرسشیز میها نک از مهارتیل به هر ین یبرا
 (.Hanegan et al., 2009رسانند )یها ماز مهارت یکی ه به یاز آنها فرانیراو را به وور و

 گراهم یها. پرسش5. 1. 3
دهنده  ط مکتل  و نظر پاسیدارند و پاس  آنها به شرا یهناتند که پاس  مشکص و ثابت ییهاپرساش

 (.Johonson & Mighten, 2005ها جنبه اکتشافی و انتقادی ندارند )ندارد زیرا این پرسش یبنتگ

 واگرا ی. پرسش ها6. 1. 3
س  آنها ه باشند و پاداشات یمکتلر یها وانند پاسا یمتراوت م یهناتند که از منظرها ییهاپرساش

ز وجود یدو، هنِرخوب پاس  دادو نیدهنده است. در مقابل هنِر خوب پرسد پاسا یه دیوابناته به زاو یناه
 یفرانیر را برا ی(. هر ساااؤاِل فرانیر از معلم در واق  آمااادنJohonson & Mighten, 2005دارد )

مت یا غنن فرصت ر ید اینقطه عط  کار معلم است و معلم با یر یادنین محر  یدهد. اینشااو م یر یادنی
از  یدادو دارند، بعضااپاساا  یبرا یمتراو  یهاشاادو با پرسااش فرانیر ، راهبشاامرد. معلم هنگام مواجه
ش را به خود گر، پرسید ینذارند و بعضیار فرانیر میم و به وور کامل در اختیمعلماو پاس  سؤال را منتق

 یاو معرفرا به فرانیر  یگر یها و مناب  دهاا، مجلهافتن، کتاابیا یز براین یانناد و بعضااانردیفرانیر بر م
 یت کرد. ناهیت منااساااب هادایاک فعاالیا واو پرساااش فرانیر را باه سااامات یهم م یکنناد. نااهیم

ار مؤثر اساات، م اًل، اههار  عجب، یشااده، در فرانیراو بنااالعمل معلم نناابت به سااؤاالت مطر عکس
ادو به دشاااود. پس هنگام پاسااا یه فرانیراو به ساااؤال میو یا عالقه معلم باعث جلب  وجه بق یشاااگرت

 یر یادنیر یآنها را در من یعنیزد، ین اسات که معلم از دادو پاس  صریح بسرهیساؤاالت فرانیراو، اصال ا
 یهاتیک سااالناااله فعالیفرانیراو را به  یهااسااات که پرساااش یفعال قرار دهند. معلِم هنرمند، معلم

 & Johonsonها به پاسا  پرساش خود برساند )تین فعالیدادو ال کند  ا فرانیراو با انجامی بد یر یادنی
Mighten, 2005.) 

  یسقراط ی. روش پرسشگر6. 3

ای بنیار ووالنی برخوردار است. در مناب  مکتوب از پرساشاگری در جوام  بشاری از پیشاینه و سابقه
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است که بیانگر این شیوه آموزش و  عامل است و به احتمال قریب به یقین زماو ساقراط مطالبی در دست 
ین  واو نرت اولپیشااتر از آو نیز این شاایوه  عامل در جوام  بشااری وجود داشااته اساات در هر صااورت می

اندیشااامندی که در باب اهمیت پرساااشاااگری و چگونه ساااؤال پرسااایدو صاااحبت کرده ساااقراط اسااات 
(Barrows, 1996ساااقراط بیاو .) کند که انر منظور از آموزش، انتقال دانش از فردی به افراد دیگر می

اد این  واو انجام د واند  دریس کند. حداک ر کاری که میای مکاانیکی باشاااد، هیهکس نمیباه شااایوه
 کردو  رغیب کرده و ازها، دیگراو را به فکرای از سااؤال ر از وریق پرساایدو مجموعهاساات که فرد مطل 

سقراوی  ی(. پرساشگر Frank, et al., 2007ر باعث یادنیری آناو به وسایله خودشااو شاود )این رهگذ
فراد به اشتباه ا یشاند. بعضیاندیند و مینوینرفتن آنهه جویندناو علم م یکند به جد یمعلماو را ملزم م

الی ساات در حپر هر  و مر  ا یاهو یک هیمانند به راه انداختن  یبحث سااقراو ین باورند که برنزار یبر ا
ه ی ک یشدو را، به جانرکمک به جویندناو علم است  ا خود اصال  یبرا یراه یسقراو یکه پرساشگر 

ها ها، مبنا، داللت(. این روش دارای وی نیMarx et al., 2004معلم قرار دهند ) ینر کردو به اصااال 
 شود:و اقنامی است که اجمااًل اشاره می

 شگری سقراطیهای روش پرس. ویژگی1. 2. 3
دهد  ا با آشاکار ساختن  رکر یبه فرانیراو امکاو م -1هایی این روش عبارت اند از: وی نیبعضای از 

ب فرانیراو به یبا  رغ یبحث سااقراو -0(  1۸۳1کنند )ننجی و همکاراو،  یابیخود، آو را بسرورانند و ارز 
 ییاخود را، باوره یهادهیدهد  ا ایآو، به آناو فرصت م یشدو رو قیکردنشاو و دقکاستن از سرعت فکر

ب، ین  ر یاند، بسرورانند و محک بزنند. بدکه در مدرسااه آموخته ییاند و آنهادا کردهیکه به وور خودجوش پ
 Anderson etاورند )ی ر در ب ر و پروردهکدسااتی یدناهیخود را به صااورت د ی وانند باورهایفرانیراو م
al., 2001)  ۸-  یهاها، و خواندهدهیافکار، شااان یدرباره معنا و درسااات یبحث ساااقراوی حس کنجکاو 

رود فکر یدهد که از آنها انتظار میام روشااان را به فرانیراو مین پیکناد و ایخود را باه فرانیراو منتقال م
را هم  یسااقراو یهاپرسااش -۳  (Bakkenes et al., 2010رند )یبگ یهمه کس را جد  یکنند و باورها

ک ی واو در یهای سااقراوی مپرسااشاز  -5  (Barrows, 1996 واند مطر  کند هم فرانیر )یمعلم م
های ساااقراوی را پرساااش -6  اساااتراده کرد ییبه  نها یکوچک، دو نرره و حت یهانروه بزرگ، در نروه

ک یکه  رکر ن اساات یها، انقطه اشااترا  همه این پرسااش -7  مکتل  مطر  کرد ی واو با قصاادهایم
 (.Ross & Zhou, 2011ابد )ییزاننده پرورش میو برانگ یاستنطاق یهادو سؤالیجه پرسیانناو در نت
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 . مبنای تفکر سقراطی2. 2. 3
ه ا ساااختار دارد و هر  ک نزار یک منطق ی یده اساات که هر  رکر ین ایا یسااقراو یپرساشااگر  یمبنا

از نظام  شاااتر،یار کوچک، نه بیبنااا یاکند و فقط قطعهی رکر نهرته در خود را آشاااکار م یفقط  احدود
رد کردو منطق  رکر فکند و قصااِد آو، نموداریاو میاز آو اساات را ب یکه خود بکشاا ییده باورهایدرهم  ن

 (.Barab et al., 2007) است

 یسقراط یهای پرسشگر . داللت3. 2. 3
 -2  دارد یهر  رکر مرروضااا  -1 کند:یها داللت من نکتهیبر ا یسااقراو یاسااتراده از پرسااشااگر 

 یبعضااا یرو  -1  دارد ییامدهایو پ یضااامن یهاداللت -3  ندیآفر یم ییا معنایکند یمطر  م ییادعاها
ها را به کار ا ایدهیمراهیم  یبعضااا -5  راندینه میزمگر را باه پسید یزهاایشاااود و چیزهاا متمرکز میچ
 -7  شااودیها مشااکص ما مشااکلیها با قصاادها، منااُله -6  نیردگر را به کار نمیید یرد و بعضااینیم

بودو، عمیق ا مبهمیمیزاو روشن  -3  نیردگر را به کار نمیید یرد و بعضینیها را به کار ممال  یبعضا
 یو،  ک منطقبودا ناپروردهی)ناسنجیده( بودو، پرورده  یرانتقادیا غیده( ی)سنج یبودو، انتقادیا ساطحی
 .کندودو و غیره پرسش را به وور ننبی مشکص میبیا چندمنطقی

 . انواع و اقسام پرسشگری سقراطی4. 2. 3
ه نوع شااود و نیز ساابندی میدسااته یسااقراوی به سااه صااورت کل یبندی، پرسااشااگر در یک  قناایم

 (.Barrows, 1996است )آو در نظر نرفته شده یه برایاول ینیچنهیزم
 پرسشگری خودجوش 

زی ریخودجوش ساقراوی، یک نوع پرساشاگری است که همراه با برنامهمنظور از پرساشاگری 
فتد و با اآموزاو، دانشااجویاو و به وور کلی جویندناو علم ا راق میقبلی نیناات و در  عامل با دانش

شاااود شاااود. این امر باعث میالباداهاه پیراموو موضاااوعات مکتل  شاااروع میهاای فیساااؤال
ش آید. در این شااایوه از جویندناو علم، پیراموو هر ینیری پار بادیعی برای یاد یابنااا یهااتیاموقع

د که ی واو فهمیکرد که از کجا م یناات و با آنها بررسااید که منظورشاااو چی واو پرسااموضااوعی می
ا یکننده، ز، نمراهیبرانگسؤال یا(. انر نرتهBarrows, 1996ا نادرست است؟ )یدرست  یزیچه چ

کمک به جویندناو علم در خود اصالحگر  یبرا یراه یسقراو ینادرسات به نظر برساد، پرساشاگر 
 یبحث سااقراو (.Berry, 2011نذارد )یش پا میمعلم پ یکردو به اصااالحگر هی ک یشاادو به جا

را  یشاوند، منُله مهمیمند مه عالقهیک قضایخودجوش زمانی بنایار مؤثر اسات که فرانیراو به 
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رسد، آشرته یم بنترند، بحث به بنینینو قرار م ینشایق، بیا  لریکنند، در آساتانه در  یمطر  م
 یهااقدام یاست برا یمحمل یسقراو ی(. پرسشگر Barrows, 1996شاود ) یز میآما خصاومتی

ن یشااتر یاز عالقه جویندناو علم ب -1 واو نتای  زیر را به دساات آورد: یخاص که به واسااطه آنها م
 -1  نش کمک کردیق و نناااترش بیبه  لر -3  به وور مؤثر با مناااُله برخورد کرد -2  بهره را برد

ا سر و ساماو یرساد روشان کرد یکننده به نظر م یآنهه را که ن -5  ش بردیرا پ یسااز بحث مناُله
 (.Anderson, 2010ا خشم را برورو نمود )ی یداد و دلنرد

  اكتشافی یپرسشگر 

ای از پرساشاگری است که به دنبال کش ، استکرا  و شایوهمنظور از پرساشاگری اکتشاافی، 
 یانزم یبرا یساااقراو یهای درونی و نهرته متربیاو اسااات. این روش پرساااشاااگر احصاااای  وانایی

واهند خیکنند و میا چه فکر میدانند یمناساااب اسااات که معلماو بکواهند برهمند فرانیراو چه م
 یبرا(. 1۸۳2کنند )وباوبایی و موساااوی،  یمتنوع را واکااو  یهاا رکر فرانیراو دربااره موضاااوع

 یلیمنال  حصیک در  در آغاز نیسانجش  رکر فرانیراو درباب  ین روش برای واو از ایم ال، م
رزش ا ییزهایافت فرانیراو به چه چی واو با اساااتراده از آو در اساااتراده کرد. یا می یا واحد درسااایا
راو در برد که فرانی یا پیبالقوه پرده برداشاات،  یهایر یا سااونیساااز منااُله یهاا از حوزهیدهند، یم

مورد  یهاا موضوعیها  واو حوزهین  رکر را دارند. با استراده از آو میدار ر ن و ابهامی ر کجاها روشن
خود  یرا در باورها یبرد که فرانیراو کجا و چطور مطالب درس یا پیا مناقشاه را کش  کرد، یعالقه 

ل، یالعه، حلمط یبرا ینیچنهیزم ی واو به عنواو روش کلین را مینهنیا یهااناد.  بحثکرده قی لر
درآمد و مرور مباحث آینده برای در  میزاو فهم فرانیراو و لزوم  وجه بیشاتر به بعضی مطالب شیپ

ه که دامن ا مرهوم،یک موضوع یدر نظر نرفت.می  واو نرت الگوی پرساشاگری اکتشاافی صرفًا نه 
ن یازمند کمتر ین امر نیکند. ایِم به هم مر بط را مطر  و کندوکاو میهاا و مراهاز موضاااوع یعیوسااا

 واند یعلم مم ینیچنهیزم یننااابتًا آزاد دارد و برا یا سااااختار یاسااات. نظم  یا  رکر قبلی یزیر برنامه
، حث در ش آماده داشاااته باشاااد  ا در وقت مناساااب با در نظر نرفتن مبیاز پ یچناد پرساااش کل

 ینیبشی واند با پین در این روش معلم میرا مطر  کند. همهن ید یم کلیمر بط و مراه یهاموضوع
 رانه مقدمات کار را فراهم کند.یگیکردو چند پرسش پن پاس  فرانیراو و آمادهی ر محتمل

 پرسشگری متمركز و هدفمند 

شااود، آو پرسااشااگری اساات که با منظور از پرسااشااگری متمرکز که به آو هدفمند هم نرته می
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اقعًا کندوکاِو و  یشااود. براای انجام میبرنامه ریزی قبلی و در راسااتای هدو مشااکص و  عیین شااده
ل و ی،  حلی، دساااته بند یسااااز واداشاااتن فرانیراو به روشااان یا مرهوم، برایک موضاااوع یق یعم

ب عوامل و اوالعات مربوط یکها و  ر ها از مجهولدادو معلومهاا،  میزدنااهیاافکاار و د یابیاارزشااا
ن نوع بحث به فرانیراو فرصااات یک بحاث مبناااوط و هادفمند کرد. ایار ی واو فرانیراو را درنیم
و  یمنض یهان داللتیمکتل  و با  وجه به دور ر  یاین مرروضات خود را از زوای ر یادیدهد  ا بنیم
ته و افیک بحث مبنااوط، ساااماویشاادو در ریها  جربه درنن بحثیکنند. ا یآنها وارساا یامدهایپ

ها نشیها و بدهینذاشتن اکه کش ، پروراندو و به اشترا  یچشاند  بح یمنناجم را به فرانیراو م
  (.Lan et al., 2009کنند )یآو  جربه م یرا در و

 یاهاست و معلم را با انواع و اقنام اقدام یهنِر پرسشگر  یر یهمه الگوهای پرسشگری منتلزم فران
، کندیشاادو ممناسااب ملزم به آشاانا یهادو سااؤالیپرساا یشاادو به زماِو مناسااب براو حنااا  یفکر 

 (.Charls, 2005ن است )یبهتر  یت خاص چه سؤالیهر موقع ی واو نرت برایم یهرچند که به سکت

 . نقش معلمان در آموزش مبتنی بر پرسشگری اخالق محور4
اخالق پرسااشااگری فرآیند آموزش،  دریس معلم و های اشاااعه فرهنگ و  رین روشیکی از مناسااب

نظاام  علیم و  ربیت در جامعه اسااات. چوو فرآیند آموزش از بدو  ولد اننااااو شاااروع و کود   حت  فثیر 
رسامی نظیر مادر، پدر، ساایر اعضاای خانواده و افراد دیگر وسسس معلمین رسمی جامعه قرار معلمین غیر

شاااوند، به همین خاور این فرآیند دهنده  لقی مینر و آموزشیتنیرد. کاه هر کادام در نقش یک هدامی
 . واند بنتر بنیار مناسبی برای آموزش و  ربیت کود  در راستای وصول به اخالق پرسشگری باشدمی

آموزش مبتنی بر پرساااشاااگری پیش از هر چیزی وابناااته به نگرش معلم اسااات، به ووری که معلم 
تقاد از ت و انی، عقالنیرو ی، خودپی، همدلی عصااابی، بیکه در آو درساااتآوردو مکانی  واناد باا فراهممی

ن یرد، بنااتری برای جویندناو عالم فراهم کنند  ا آناو در چنینق و پاداش قرار مییخود در آو مورد  شااو
 یص و حل مناائل اعتماد کنند و کارآمدِی  رکر شکصیرند به قدرت ذهن خود در  شاکیاد بگی، یطیمح

اسا   نت که از آو بترسند. بر اینین یزیچ یکنند و مطمُن باشاند که داشاتن  رکر شاکصا خود را باور
نتند که فرانیراو ه یند، بلکه کنانیرا به فرانیراو بگو« درست»ناتند که پاسِ  ین یدر واق  َمراج  کناان

ود را کشاا  خکنند  ا منب  قدر مند ذهن یشاااو مقیابند و  شااویکنند  ا خودشاااو پاساا  را بیق میرا  شااو
شاااتر پرساااشاااگر اسااات  ا واع . معلم یوه بین شااای(. معلم در اJohonson & Mighten, 2005کنند )

ل یولبند، شاار  و بنااط را  نااهیل و شاااهد میکاوند، دلیرا م یکند که معانرا مطر  می ییهاپرسااش
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جاد یا زهیاو انگگر یدادو به حرو دنوش یکننده شاااوند، برا یها ندهد بحثیکنناد، معلم اجاازه نمیم
 ها را برجناااتهیها و ناهمکواند  وجه کنند،  ناقضیمر یها و  ضاااادهاافتن شااابااهاتیاکناد، برای یم
بند به الگوی یمعلماِو پا(. 1۸۳0کند )شااعبانی، یامدها را اسااتنتا  میو پ یضاامن یهاسااازد، داللتیم

 یر یادنیحوه دادو نت آموزشی ربم و یه  علیدهند که قصد اولیص میآموزش مبتنی بر پرساشاگری  شک
یز ن یشااتر از آو اساات که بتواو همه را آموزش داد و راهیات، بیکه جزئ ییآموزاو اساات. از آنجابه دانش

ک اساااتراده خواهد کرد. معلماو بر  رکر درباره یآموز از کدام کرد، دانش ینیبشیوجود نادارد کاه بتواو پ
ند یرآف یات به عنواو بکش ضااارور یب، جزئین  ر ی. بدکنندید می فک یهاا و مناااائل اسااااساااموضاااوع

 ,Gillespieمؤثر دارند ) یل کارکردین دلیشاااوند و به همیها آموخته من نونه پرساااشیبه ا یینوپاسااا 
ا به ر  یاسااااسااا یهااز موضاااوع یار یکردو درباره بناااادنرفتن و چگونه فکریکه چگونه  ی(. معلم2005

ن ی. ا وانند از آو بهره ببرندیه عمرشاااو مینذارد که بق یار آناو میر اخترا د یدهد، دانشاایاد میفرانیراو 
ظر کار در ن ی، موردی و فقط به خاور راحتیموضااوع درساا یهایبند میدهد که  قناایص میمعلم  شااک

نِش یب دانش و بیازمند  رکیروزمره ن یشاااتر مناااائل مهِم زندنیدهد که بیص میاند،  شاااکشااادهنرفته
 یم ال، کن یبرا ).هاساتر در یک در  مناتلزم فهم سااین در  اسات. فهم عمق یچندبرنرفته از 

، ینه روانشاااناسااایمر بط در زم یهابه پرساااش یده  را بدوو پاسااا یراج  به  ار  یها واند پرساااشینم
 ق بهید ارزش دانش، شاااواهد و اساااتدالل را از ور یره پاسااا  دهد. م اًل فرانیراو بایو غ یشاااناساااجامعه
روو از مدرسااه کشاا  کنند. معلم، با یروزمره ب یمعنادار در مواجهه با منااائل زندن یهاردو بازدهآو دساات

کص از افتن راه حل مشاایک فرانیراو را به یکاید یکه مبتال به همه ماساات، با یوقوو به منااائل همگان
 ا  (.Johonson & Mighten, 2005) ب کندی رغ یفکر  ینادهایو فرآ یخود افمل یهااق  جرباهیور 

 ییناااتم؟، جهاو واقعًا چه جور جایفرانیراو بتوانناد ریشاااه بااورهای خود را بیابند. از جمله اینکه: من ک
د یام؟، باشده ین وور یهناتند؟، چگونه ا ییهاجور آدمگر چهیاسات؟، پدر و مادرم، دوساتانم و مردماو د

 هناااتند؟، دوساااتاو ییزهایمن چه چ یواقع یهانهید آو را باور کنم؟، نز یرا باور کنم؟، چرا با یزیچه چ
دارد  یوما لزیاند؟، آید اعتماد کنم؟، دشاامناو من چه کنااانیبا یاند؟، به چه کنااانیمن چه کنااان یواقع

 ا آدِم ین وور شده اند؟، آین صاورت درآمده اسات؟، مردم چگونه ایدشامن من باشاند؟، جهاو چگونه به ا
نات؟، درست و ین جهاو هنات؟، خوب و بد چیدر ا یًا خوبا آدِم واقعین جهاو هنات؟، آیدر ا یواقعًا بد 
 وانم یرمنصرانه است؟، چطور میز غیز منصرانه و چه چیص بدهم چه چید  شکینات؟، چطور بایغلط چ

کنم؟، چه  یام را سسر ید زندنیا الزم است با دشمنانم منص  باشم؟، چطور بایگراو منصا  باشم؟، آیبا د
 (.Tan, 2007دارم؟ ) ییهاتیو چه منُول یحقوق
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 های بنیادی را همهوو لقمهمعتقد اسات، پاسا  پرسش یو  رکر شاکصا یفرد یکه به آزاد یمعلم
ن یکند که فرانیراو فکر کنند پاسااا  انمی یکاار  یناذارد و از ورفیده شاااده در دهااو فرانیراو نمیاجو

 یهاکردو پرساااشمطر شاااود. معلم با یده آنها مربوط میاسااات و صااارفًا به عق یها دلبکواهساااؤال
وکااونده فرانیراو را در شااارایط فعال برای رسااایدو به پاسااا  و نتیجه مطلوب و منطقی از  یاساااتنطااق

 دهد.های درسی مربووه قرار میهای خود در قالب موضوعپرسش
بااه  -1 وانناد داشاااتاه باااشاااناد از جملاه اینکاه: هااای فراواو دیگری در این روش میمعلمااو نقش

گر ید اش باآنها، رابطه یتش برایآو، اهم یشاااند: معنایانادیناد و مینویهاه فرانیراو منرفتن آنیجاد 
که  یمعلمان -2اند؟ ا معقولینکه  ا چه حد و از چه منظری درسااات یزدو آنها و امحک یبااورهاا، چگونگ

 یهاشرا در قالب پرسااا ین کنجکاو ی وانند ایکنند میفرانیراو فکر م یهانرته یدربااره معنا و درسااات
بلند، هم عالقه و  یبا صاادا یله کنجکاو ی(. معلماو، به وسااArmstrong, 2009) او کنندیب یاسااتنطاق

کنند. یم یساااز فرانیراو مدل یرا برا یلی حل یهادهند و هم اقدامیاحترام به فکر فرانیراو را نشاااو م
رانیراو کشااااند که از نظر ف ییهایر ینجهیبه نت ا فرانیراو را با زوریشاااود بحث باید  وجه داشااات که نمی

 (.Anderson, 2010نتند )یمعقول ن
ت ارائه دهند، که قرار اساا ییهان نونه معلماو قبل از پذیرفتن منااُولیت  دریس در یب، این  ر یبد

 رند؟،  ر و مهمین در ، اسااااسااایدر ا ییهاها و مهارتدهیپرساااند: چه ایپردازند و از خود میبه  فمل م
در  آشاانا  نید با ایکنند؟، چرا فرانیراو بایکنند؟، آنها چگونه فکر مین رشااته چه کار میمتکصااصاااو ا

کتل  م یدرس یهافرانیراو آشکار و  حقق ببکشم؟، حوزه ی وانم براین کاربردها را چطور میشاوند؟، ا
ز آموفهم دانش ید رو یگونه بامربوط به هر در  چ یهانشیدارند؟، ابزارها و ب یهمسوشااا ییدر چه جاها

 ر بگذارد ؟یگاه خودش در جهاو  فثیفهم او از جا یا رو یر درو  یاز سا
فنوو پرساااشاااگری مطلوب از نذشاااته به عنواو ابزار اصااالی معلماو کارآمد در نظر نرفته شاااده و 

و به نوع  واهای موجود در  رکر و اساااتدالل جویندناو علم را میاناد کاه  رااوتهاا نشااااو دادهپ وهش
اساات وی در پ وهشاای که انجام داده(. 022۳سااازند نناابت داد ) وی ،هایی که معلماو مطر  میسااؤال

های معلماو، سااطح پایین و از نوع دانش محور بوده اساات که بیشااتر بر کند که برخی از سااؤالبیاو می
ندکی های امعمول سااؤالکند که معلماو به وور ها مشااکص مییادآوری حقایق  فکید دارند و نیز بررساای

های  رکر ساااطح باال  رغیب کنند )وی، ساااازناد کاه جوینادنااو علم را به اساااتراده از مهارتمطر  می
 یق شانرداو به ادامه پرسش و کنجکاو یزنده و  شوینراها، ور  سؤاالت برانگوبق نظر سازنده(. 022۳
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ار، دمتنوع و جهت یهانرا در کال  باید با ور  پرساااشمعلم اسااات و معلم ساااازنده یهای نییکی از و
 .ب کندیدار  رغیمعن یر یادنیشانرداو را به  رکر و 

ارزشیابی یادنیری فرانیراو   -1 وانند از فنوو پرساشاگری برای موارد زیر اساتراده کنند: معلماو می
 -5جلب  وجه فرانیراو   -1ها  سازی در و خالصاه مرور -3های کالسای  وارسای کارها و  کلی  -2

نظراو حیطه آموزش و بناایاری از صاااحب(. 0221های  رکر و پ وهش منااتقل )بلک، افزایش مهارت
انند. به دپرورش و مشااااوره پرساااشاااگری را نه  نها یکی از عناصااار، بلکه عامل حیا ی فرآیند یادنیری می

 رین عامل مؤثر در یادنیری اساات. که مهمرا مورد  فکید قرار دادهاین اصاال ( 1۳۱۳عنواو نمونه، آزوبل )
واو به  شدو میزاو یادنیری قبلی، میداند. پس از مشاکصاین اسات که فرانیر از قبل چه چیزهایی می

معتقد اسات پرساشگری یک فرآیند آموزشی است که محور  عامل در کال  ( 0211او آموزش داد. بانل )
پرساااد، به عنواو پل ار باوی بین او و هاایی کاه معلم از فرانیراو مییاد. پرساااشآدر  باه حنااااب می

چیزی که از نظر پ وهشااگراو مکتل  حائز اهمیت اساات،  والی (. 1۸۳۶کند )ساای ، فرانیراو عمل می
، ها برای برانگیکتن فرانیراونونه که بعد از مطر  ساااختن اولین پرسااشهای معلم اساات. بدینسااؤال

 های آناو و دستیابی به اهداو باال ر از اهمیت بنیاری برخوردار است. هدایت پاس

 در پرسش و اخالق پرسشگری. روش امام علی 5
کش بپرساش و پرساشگری همانند سایر ابعاد و شُوو زندنی، در صور ی نتیجه در نگاه امام علی 

ل فراوانی بر فرآیند کلی این امر در مراحو مولد اساات که همراه با رعایت ضااوابط اخالقی باشااد و لذا  فکید 
دهنده، شاارایط و مقتضاایات زماو و مکاو های پرسااش، پرسااشااگر، پاساا مکتل  آو دارد. امام به وی نی

مبتنی  است. آنهه از  حلیل محتوای کالم امام علی پرساش و پاسا  و ساایر موارد مر بط  وجه داشاته
ن آید، مبالبالغه و غررالحکم و دررالکلم به دساات میر نه ها و کلمات قصااار ایشاااو دها، نامهبر خطبه یِّ

های های پرسش، وی نیبندیها و دستهاین امر اسات که امام به این موضوع حداقل  حت عناوین وی نی
ایی هدهنده، نتای  و پیامدهای پرسااش به  رصاایل پرداخته اساات که در ادامه به نمونهپرسااشااگر و پاساا 

های مکتلری قابل در حوزه ل ذکر اساات چوو بعضاای مصااادیق نرتار امام علی شااود. قاباشاااره می
 است، در بعضی موارد این مصادیق  کرار شده است. نری بوده

 های پرسش. ویژگی1. 5

پرساااش خوب، پرساااشااای اسااات که هدفمند، اکتشاااافی، مبتنی بر کیریت و  از دیدناه امام علی 
ؤول" ات ما َسُؤول بودو است. "سیهای حضارت بنا به نص روایاز وی ن یکیمتناساب با مقتضایات باشاد. 
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د. خود حضرت در این یپرسیار میبن  یار پرسشگر، امام علیغه مبالغه از ساؤال است، به معنی بنیصا
 فرمایند: مورد می

ٌء ِاله َسَاْلُتُب َعْنُب َو َحِفْظُتُب » ُره ب ِمْن ذِلَک ََشْ  (212آخر خطبه البالغه، )نه  َو اکَن لََیُ

«. سااسردمدم و به خاور مییپرساامی نذشاات بالفاصااله از پیامبرو هر وقت سااؤالی از ذهنم می 
امام  یهادند. لذا نقلیپرساااز مییق نید، بلکه دقیپرسااازیاد می مضااااو بر اینکاه ناه فقط اماام علی 

هد خوایکه م یکن ر ر است.یت چشمگیریث کیت و هم از حیهم به لحاظ کم اکرم امبریاز پ یعل
 :اکرم امبریاش سؤول بودو است. چرا که به فرموده پی نین باب ویباشد، ا یباب علم نب

 «. باُُبا َنُب الِعِّل َو ََع یَاَنا َمد» 
های اکتشاااافی و نیز ها و همهنین پرساااشمورد هدفمند بودو پرساااشدر   همهنین امام علی

ای دارد. همانگونه که قباًل اشاااره شااد، الزم اساات پرسااش ضاارورت رف  جهل دراثر پرساایدو  فکید وی ه
 فکید دارند: بسر   ا  هدفمند و برای فهمیدو ساؤال شود نه برای آزار و اذیت یا خودنمایی  امام علی 

ه خودت و دیگراو شااوی و برای یبدان اذیت، آزار و خودنمایی سااؤال نکن. همهنین  یا باعث بیداری و  نبُّ
 :فرمایندهای اکتشافی میدر زمینه پرسش

 « َسل ما لُبدَّ َلَک ِمن ِعلِمِب » 

  (3335، شماره 136)غررالحکم ص  .حتمًا بسر  یبدان یکه ناچار  ییزهایاز چ
ات زندنی و مراودن، منائل حالل و حرام، منائل یم مناائل اصول دیکه الزم اسات ما بدان ییزهایچ

 .اجتماعی، منائل اقتصادی، منائل اخالقی و غیره است
  هیز از پرسش عقیم و حیای احمقانهپر 

 می فرمایند: ۸۶۳در حکمت  امام علی
ا َل »  ْ  َعمَّ

َ
 َْ َ ِذ  ُکوُن، َفیِف ی َل س  «  َقْد اَکَن َلَک ُشْغٌل  یالَّ

 آنهه  حقق یافته به اندازهدربااره آنهاه  حقق یافتنی نینااات ساااؤال مکن چراکه در 
 .کافی اسباب دل مشغولی  و وجود دارد

ش نه علم و دانید ننجیهمااو وور کاه در آیاات و روایات  اکید فراوانی بر ساااؤال کردو به عنواو کل
اء حمق(  وصاای  شااده یشااده اساات و حیا کردو در قبال بعضاای از سااواالت به عنواو حیای احمقانه )ح

ا معنوی اننااااو و یا امور ممکن التحقق و یات مادی یاره اموری مربوط به حد دربیاسااات. ولی ساااؤال با
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ربکش ار نادر و یا غیر اثیا بناایر ممکن ی اثیرنذار باشااد، لذا انر کناای خود را به سااؤاال ی درباره امور غ
مشاغول کند، از مناائل مهم زندنی بازمی ماند. م اًل بعضای ساؤال می کنند که انر انناو با جن ازدوا  

 زش اننااااو بایا انر از آمیکناد فرزنادانی که از آو ها متولد می شاااوند چگونه اند و چه احکامی دارند؟ و 
 اسات؟ و یا سؤال می کنند ابعاد کشتی نو   واو بهه ای متولد شاود آو بهه مشامول چه احکامییح

انات و یك از حیوانا ی که آو حضارت در کشاتی با خود سوار کرد کدام یاز نظر وول و عرض چقدر بود؟ ح
کرد و نرت:  عداد موهای  رمؤمناو علی یس از امام امیا ساؤالی که معروو است اشعث بن قیبودند؟ 

 (.313، ص 11ای به او داد )بحاراالنوار،   سر من چقدر است؟ که حضرت جواب کوبنده 
دانند و جا را موجب محرومیت میالبالغه شااارم و حیای بیدر حکمات هجدهم نه  اماام علی  

 فرماید: می
َحاِب، َفاْنَتِهُزوا ُفَر یَلِة، َو اْلحَ یَلُة ِباْلخَ یُقِرَنِت اْلَ  را َمرَّ السَّ ْرَماِن؛ َو اْلُفْرَصُة ََتُ  . ِی  اْلخَ َص اُء ِباْلحِ
دی اساات و شاارم، موجب محرومی اساات و فرصاات می نذرد، چوناو ین نومی ر  قر 

 .دیمت شمر یکو را غنیهای ننذرند. فرصتکه ابرها می
 :می خوانیم هم چنین در حدی ی از رسول خدا 

ق َفَحَیاُء اْلَعْقِل ُهَو »  ْهُل اْلَحَیاُء َحَیاَءاِن َحَیاُء َعْقل َوَحَیاُء ُُحْ   اْلِعِّْلُ َوَحَیاُء اْلُحْمِق ُهَو اْلجَ
شااارم و حیاا دو نونه اسااات حیای عاقالنه و حیای احمقانه  حیای عاقالنه از علم و  

 (.12۶, ص 0حیای احمقانه از جهل سرچشمه می نیرد ) کافی،   

 های پرسشگر و پاسخ دهنده. ویژگی6. 5

ای بر ها  فکید شاااده اسااات، بلکه  فکید وی هپرساااشنه  نها بر وی نی و نوع  از دیدناه امام علی 
هم، دانا،  پرسند که اهل فدهنده دارند. بدین نونه که از نظر ایشاو افرادی میهای پرسشگر و پاس وی نی

 رمایند: فکردو نینتند. ایشاو میفرصت شنا  و شجاع باشند، در حالی که بنیاری از مردم اهل سؤال
حَ یَو لَ » صََْ

َ
ِ َس ُكُله   وِ  َاَلَله ُلُب َعِن َال َََه ی اَکَن  اِب َرسََُ

َ
  َو ی ِء َو َََْ 

َ
ْ َمْن َیَََ  َتْفِهُمُب اَکَن ِمْمُ َََْ

 (.133، ص 2العقول،   ... ) ح لَیََتفَهم َحیت َلَقد اکونا َیجیئوَن  ن َیجئ َاَلعراب
ال ساااؤال کنند یا انر ساااؤ  اینگوناه نبودناد که از پیامبر امبر یااراو پیاهماه  

، اصااحابی  کردند به دنبال فهم دقیق منااُله باشااند.  در میاو صااحابه پیامبرمی
بودنادکاه انر ساااؤالی داشاااتناد منتظر می ماندند  ا کنااای )اعرابی و یا ..( بیاید و از 

 بسرسد.   پیامبر
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فهم  بودند که به دنبال یاو اقل پرساشگرها اقلیکردند و از میافراد محدودی بودند که ساؤال م یعنی
ؤال و دند. اک ریتشااااو جرأت و  واو سااایفهمدند و مییپرسااایبودند که م ی ر اندکقیاو دقیا به بیبودند. 

 فرمایند: در  آو را نداشتند. در جایی دیگر می
 "  ََمعوای  یتِب الَسالم َح یََئَلُب َعَل ی  یَحیت َلَقد اکونا َیجیئوَن  ن َیجئ َاَلعراب َوالطار» 

بسرسد و آناو  یزیچ از راه برساد و از پیامبر یابانیب ی ا آنجا که دوسات داشاتند عرب
 بشنوند.

ا را  صااور کند آو ر  یو پلشات یخواهد زماو نامطلوب و عصار بد یم یالبالغه وقتدر نه  یامام عل
 ند:یفرمایکند. میاز سؤال و عصر فاقد پرسش  صور م یبه زمانه خال

ٌَ َساِئُلُهْم »  یُلُهْم ُمَتَکلم ٌت َو ُمجِ
 ُمَتَعنم

)نه  البالغه، « شاااو نرفتار در رن  و سااکتیدهندهشاااو مردم آزار و پاساا پرساانده 
 (. 313حکمت 

 یهاهامدو )استریفهم یپرسد نه برابعضی مواق  سائل و پرسشگر سؤالش را از روی اذیت و آزار می
دهد با  کّل  یکه پاس  م ینجا کنیپرسند و در ایایذاء جامعه م یدار کردو، بلکه برایب ی( و نه برایقیحق

 دهد و انر به سؤاالت جامعه از ورو علما جواب درست داده نشود،یجواب درست نم یعنیدهد. یپاس  م
 ند:یفرمایگر مید یدر جا روند. لذا امام علییگراو مینرداو و به سرا  دکم مردم از علما رویکم

ا »  َ ُّیَا
َ
  ُ ِِ ا

یئًا َو َیْزَراُر الظَّ ُن ُمسََِ ِِ َرْهٍر َعُنوٍر َو َنَمٍن َكُنوٍر ُیَعدا ِفیِب اْلُسْحسََِ َنْحَنا 
صََْ ا َقْد  َ ُُ ِإنََّ ا  ِفیِب النََّ

ا َبِهْلَنا ُ  َعمَّ
َ
 َْ ا َعِلْمَنا َو َل نَ ًا َل ََنَْتِفُع ِِبَ  .البالغه(، نه 33)خطبه « ُعُتوه

از  د.یافزایم یزنده و سااتمکار در آو ساارکشاایم سااتیبر یبه ساار م یمردم  ما در روزنار  
 «.  میپرسیم، نمیدانیم و آنهه را نمیبر یم سود نمیآنهه داننت

او یبرکت است م ل کاسب که مالش را به جر ین عصار ِعلِمماو بین شااهد م ال بحث ماسات. در ایا
 ای نیز با همیندانشااگاه و مراکز علمی جامعهاساات و چه بنااا حوزه، برکت از دامنش رفته یاندازد ولیم

 :ندیفرمایم برکت است. لذا حضرت علیبرکت شود  زمانه، زماو بینگاه بی
ا َبِهْلَنا»  ُ  َعمَّ

َ
 َْ ا َعِلْمَنا َو َل نَ  «  َل ََنَْتِفُع ِِبَ

 م. یپرسیم، نمیدانیم و از آنهه نمیبر یم سود نمیدانیاز آنهه م
ه ک یانش مردود شااود. جامعهینکه انر سااؤال کرد در نز یبترسااد از ا ییکه در آو دانشااجو یاجامعه

پرسش  که بترسد انر یجاد خواهد شد. مترکر یا ید در استکدامش اشکالینکه انر پرسایجواو بترساد از ا
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ت سااؤال نکواهد داشاات و مصااداق ین جامعه امنیشااود. ایمحروم م یازات اجتماعیکند از حقوق و امت
ر ت برقرار کرد. سؤال از هیپرساشگراو امن ید کوشاش کرد که برایرد. باینیقرار م  یش امام علیرماف

ر ل پاساا  داد و آنها را ساارکوب نکرد. دیاسارائیبن یم به سااؤاالت  عنتیقرآو کر  یخواهد باشاد، حتیچه م
ه یوو در قروو اولیقشاار  یکردو ممنوع اساات. برخض کجا نگرته سااؤالی مام موارد قرآو پاساا  نرته و ه

ا ی یاعم از سلر ینید یهااز نحله یکردو بدعت است. بعضسؤال« الُنؤاُل ِبدَعه»شدند که  یاساالم مدع
شااه یرا به اند ن ضااربهی ر دند و بزرگیرا برنتاب یدا کردند و پرسااشااگر ین مشااکل را پین ایقیدر ور  یاخبار 

 .وارد کردند ینید
نیرد، از هایی در نظر میدهنده نیز وی نیبرای پاسااا  علی های پرساااشاااگر، امامعالوه بر وی نی

داند به اضاااافه بودو خودش میدهنده را پرساااشاااگرهای مهم پاسااا جملاه کاه ایشااااو یکی از وی نی
بودو( و مشااتاق پاسااکگو بودو را های اهل ذکر )دانا و متکصااصدهنده وی نیبرای پاساا  علیامام

ند یفرمایمکررًا م های پرسااشااگر اشاااره شااد. امام علی وی نیقائل هنااتند. مصااادیق آو در مبحث 
لو» دوین ینسَََ د. ینکه مرا از دسااات بدهید قبل از ایا( از من بسرسااا133)نه  البالغاه خطباه  َقلََل َان َفققَُ

ه او مردم قرار نرفتیدر م یعالوه بر سااؤول بودنش چوو از منب  نبوت کنااب علم کرده وقت علی امام
در صااحنه  یکرد. حتیدعوت م یر یو فران یخواند و آنها را به پرسااشااگر یسااؤال کردو فرا ممردم را به 
خواهند پرسشگر را کنار بزنند یکنند و اصاحاب مید ساؤال میدر مورد  وح ن از امام علی یجنگ صار
 یزیه چچپرسند یزنم  ا کلمه الله را در جامعه برپا کنم حاال که از من میر مید من شمشیفرمایحضرت م

 :فرمایندن است. هم چنین قرآو اشاره مییبهتر از ا
 ( 13)نکل /  َفاسَئلوا َاهَل الِذرِك ِان ُكنُُت ل َتعَلموَن » 

 «.  دیدانید انر نمیاز اهل ذکر سؤال کن
  0  االنبیاء، ۶۳و  ۶۸هاای ناازل شاااده بر انبیااء را ذکر خوانده اسااات )االعراو، قرآو وحی و کتااب

های انبیاء پیشااین را نیز و کتاب( ۶  الحجر، ۶۳نونه که خود قرآو ذکر اساات )یس، هماو( 5الشااعراء، 
وبق نظر بناایاری از مرنااراو ذکر یعنی قرآو، و اهل ذکر یعنی (. 125و  ۳۳ذکر نامیده اساات )االنبیاء، 

  وباوبایی، ۶/10۱، اصحاب و مؤمناو خاص )وبرسی، ، خانداو و اهل بیت آو حضارت پیامبر 
و  مکرم یبنااابراین اهاال ذکر در درجااه اول نب(. ۶/۸۳۳  ووسااای، ۱/12۱  اباوالاراتاح، 0/05۳

 شوند.یمحنوب م یان در هر رشتهیعلما و متکصص یهنتند و در درجه بعد  اوهارائمه

 . نتایج و پیامدهای اخالق پرسشگری3. 5
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نتای  و پیامدهای پرساشاگری و پرسایدو مبتنی بر اخالق شامل اخالق  رکر،  علی از دیدناه امام
ناهی و پیشارفت است. در غررالحکم و دررالکلم چند حددانش ث از یورزی، کناب معرفت، روشانگری و آ

 است. از جمله:  یاز پرسشگر  یگر یروشنگر ابعاد د ، یامام عل
َؤاُ  »  « للُقلوُب  قفاٌ  َمفاِتُحها الُسه

،  1)غررالحکم و دررالکلم    دش پرسااش اساات.یدلها قرل زده شااده اساات که کلبر 
 (1126شماره  371ص 

  (221شماره  263، ص 2)غررالحکم    .یبسر   ا بدان«  ِاسَئل َتعِّل»فرمایند: و نیز می 

 فکید بر هدو پرسااایدو که  و همهنین روایاات دیگری کاه در مطاالاب قبلی نذشااات  امام علی
نیری در راستای رسیدو به رشد و کمال دارد. فهمیدو برای هشیاری و پرهیز از مجادله و بهانهدانناتن و 

 جویی و، مراء، جدال، اذیت کردو، بهانهیینه پرسااایدو مورد نکوهش اسااات خودنمایکه در زم یزیآو چ
رسیدو پ است و حتی امام علیمجاز شمرده شده ییاهداو عقال یدو برایمان   راشی است ونرنه پرس

 فرمایند: اند و باز میهمین سؤاالت را هم به صورت قطعی ممنوع نکرده
 «  َسل ما لُبدَّ َلَک ِمن ِعلِمِب »

 (3335، شماره 136)غررالحکم ص  حتمًا بسر . یبدان یکه ناچار  ییزهایاز چ
ما مطر   که در جامعه یزاو ساااؤاال یها در متن جامعه مطر  اسااات. من ابهامات و ساااؤالیامروز ا 

ار یفاصله بن كین آو جو و فضا یها و بن ساؤالین ایب یعنیار دارد. یما  راوت بنا یغات رسامیاسات با  بل
رد. قان  کننده پرک یهاد آو را با پاسااا ینااات و باین ین فاصاااله، فاصاااله مطلوبیجاد شاااده و ایا یادیاز 

 فرمایند:می علیامام
  َمن َاحَسَن الُسؤاَ  َعِِّلَ »

 (7331شماره  131، ص 5)غررالحکم   «. داندیکه خوب بسرسد،م یکن
 َمن َعِِّلَ َاحَسَن الُسؤاَ  » 

 (1671، شماره 111، ص 5)غررالحکم،   «.کندیهم که بداند خوب سؤال م یکن 

 در ارتباط با اخالق پرسشگری های پژوهش روش امام علی . نمودار و یافته4. 5

نگاه، روش و  فکیدات  2آوری نتاای  و درجادول  حلیال محتوا و جم  چگونگی مراحال 1در شاااکال 
 اساات، که  حلیلدادو و خوِد پرسااش به اجمال آمدهکردو، پاساا پیراموو چگونگی پرسااش علی امام

 .آو در مطالب قبلی نذشت
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 . مدل بررسی و تحلیل محتوا1 شکل

 
های بر اساااا   حلیل محتوای کیری عبارات و مقوله به مصاااادیق کالم امام علی  زیردر جدول 

و  دهندههای پرساشااگر و پاساا اساتکرا  شااده از سااکناو ایشااو در مورد پرسااشااگری، انواع آو، وی نی
در جدول ، است. برای جم  بندی نظرات امام علی پیامدها و نتای  حاصال از پرسشگری پرداخته شده

ت معنایی فارسااای و عربی و مناب  آمده اسااات. قابل ذکر اسااات در ها، ابعاد، عبارازیر موضاااوعات، مقوله
 .بودو مصداق در دو یا چند عنواو،  کرار صورت نرفته استمواردی به جهت مشتر 

 در حوزه پرسشگری . تحلیل محتوای کیفی سخنان حضرت علی 1جدول 

 موضوعات
هها و مقولهه

 ابعاد
 منبع عبارات معنایی عربی عبارات معنایی فارسی

بندی دساااته
 نوع پرسش

 کمیت 
 پرسش       

خداوند به من قلبی بناایار 
عاااقاال و زبااانی بنااایااار 
پرساااشاااگر عناایت کرده 

 است.

َب لِ  یِإو  َربِّ  ... بااًا  یَوهااَ ل 
َ
ق

 .َعُقواًل َو ِلَنانًا َسُؤالً 

 -)منااقب آل ابی والب 
ص  1ابن شهر آشوب   

322) 

 کیریت
 پرسش       

 یپاارسااایماا یوقااتاا-1
ه مترقهانه بسر  نه متعنتان

دو بسر  نااه یاافهم یبرا
 ذاء.یآزار و ا یبرا

هًا -1 ل ً ًرقُّ ًُ لًت ًفاس
ً
اذا ًسف

تاً  ل َ َعنُّ َُ  َو الَنن
ل  )

َ
ًها وال َ ناااف ل َ َرقُّ ساااَ

ًتا(  َ َعنُّ

،ص ۸)غررالحکم   -1
 (۳1۳۱، شماره 1۳2

،  5)غاررالااحااکم   -0
 (۱۳۸۳ش  1۳1ص 
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 موضوعات
هها و مقولهه

 ابعاد
 منبع عبارات معنایی عربی عبارات معنایی فارسی

که خوب بسرسد  یکناا-0
 داند.یم

 َمن َاحَنَن الُنؤاِل َعِلَم -0

             پااارساااااش 
 هدفمند

 یکه ناچار  ییزهایاز چ-1
 حتما بسر . یبدان

 یپاارسااا یماا یوقااتاا-0
ه مترقهانه بسر  نه متعنتان

دو بسر  نااه یاافهم یبرا
 ذاء.یآزار و ا یبرا

ل ماا ال ُبَد َلَك ِمن -1 ساااَ
 ِعلِمِه.

هًا -0 ل َ َرقُّ َُ لَت َفاس
َ
اذا َسف

تًا.َو  ل َ َعنُّ َُ  الَنن

)غااررالااحااکاام ص -1
 (۸۸۳5، شماره 1۸۶

،ص ۸)غررالحکم   -0
 (۳1۳۱، شماره 1۳2

پااارساااااش 
 اکتشافی

از آنهااه دانناااتیم ساااود 
بااریاام و آنااهااه را نااماای

 .پرسیمنمیدانیمنمی

ا َو اَل  نااَ ا َعِلم  َتِرُ  ِبمااَ اَل َنن 
ا َو اَل  نااَ ا َجِهل  ُل َعماا 

َ
ف َنناااا 

  ً اِرعاَ
َ

ُو قا ی َ ُحل  َنَتَکو  َحت 
 .ِبَنا

 ، نااهاا ۸0)خااطاابااه 
 البالغه(

ویااااا نااااای 
 پرسشگر

 اهل فهم

چناو  امبریاراو پی ههم
 یزیناباودنااد کااه از او چ

 یبسرسااند و داننااتن معن
 آو را بکواهند.

اِب یلَ  .. و   حااَ صااا 
َ
ُلّ أ َس کاُ

ِه  وِل َالَلّ ُلهُ ی َکاَو  َرساُ
َ
ف  ن 

    َََََ ََََََ    ع ء  و  یا لش
ه    ی َهم  ف  َََ َم  َکاَو  س َنم   َمن   م 

ل َو ال َینااَترَهم َحتی 
َ
َینااف

َلَقد کانوا َیجیُوَو أو َیجئ 
 َااَلعرابی...

 
 

 2 ح  العقول،   
 133،ص 

فاارصااااات 
 شنا 

و از این نونه چیزی بر من 
نگاذشااات جز آنکه معنی 
آنرا از او پرسااایاادم و بااه 

 .خاورسسردم

کاَو الَیُمُرّ بی ِمن  ذِلَک  و  
ُه  تااُ َالاا  ّء ِااّل ساااااَ ی  شاااااَ

هُ  ُتهُ  و   َعن   .َحِرظ 

)ناها  الاباالغااه / آخر 
 (012خطبه 

 

 شجاع

که خوب بسرسد  یکناا-1
 داند. یم
 یکه ناچار  ییزهایاز چ-0

 حتما بسر . یبدان

 َمن َاحَنَن الُنؤال َعِلَم -1
ل ما ال ُبَد َلَك ِمن  -0 ساااَ

 ِعلِمِه.

، ص  5)غاررالحکم   
 (۱۳۸۳ش  1۳1

، 1۸۶)غاررالااحکم ص 
 (۸۸۳5شماره 

 دانا
هم که بداند خوب  یکنااا

 کند. یسؤال م
 َمن َاحَنَن الُنؤال َعِلَم.

 
، ص 5)غررالحکم ،   

 (1۶۱۳، شماره 1۳1
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 موضوعات
هها و مقولهه

 ابعاد
 منبع عبارات معنایی عربی عبارات معنایی فارسی

وی نی پاس  
دهاااانااااده 
)اساااااتااااد، 

 معلم(

 اهل ذکر

و از این نونه چیزی بر من 
نگاذشااات جز آنکه معنی 
آنرا از او پرسااایاادم و بااه 

 خاورسسردم.

کاَو الَیُمُرّ بی ِمن  ذِلَک  و  
ّء  ی  ُه شاااااَ تااُ َالاا  ِااّل ساااااَ

هُ  ُتُه. و   َعن   َحِرظ 
 

)نه  البالغه، آخر خطبه 
012) 

مشاااااتاااق 
 پاس  دادو

نکه ید قبل از ایاز من بسرس
 د.یمرا از دست بده

لااو اا» بااَل َاو  یساااااَ
َ

قاا
 «.یَ رُقدون

)ناه  البالغااه، خطبااه 
۳۸) 

 پرسشگر

خداوند به من قلبی بناایار 
عاااقاال و زبااانی بنااایااار 
پرساااشاااگر عناایت کرده 

 است.

 ّ
َب لااِ  یِإَوّ َرباِ بااًا  یَوهااَ ل 

َ
ق

 .ِلَنانًا َسُؤالً  وَ  َعُقوالً 

 -)منااقب آل ابی والب 
ص  1ابن شهر آشوب   

322) 

ناااتاااایااا  و 
پیاااماادهااای 

 پرسشگری

ل َ عَلم .بسر   ا بدانی ورزیدانش َُ  "."ِاس
، ص 0)غاررالاحاکم   

 (001شماره  0۶۳

کنااااااااب 
 معرفت

نه مترقها یپرساا یم یوقت
 یبسر  نااه متعنتااانااه برا

 یدو بسر  نااه برایاافهم
 ذاء.یآزار و ا

هًا َو  ل َ َرقُّ َُ لَت َفاساا
َ
ف اذا سااَ

تًا. ل َ َعنُّ َُ  الَنن
، ص ۸)غاررالاحاکم   

 (۳1۳۱، شماره 1۳2

روشنگری و 
ناهی  آ

بر دلهااا قراال زده شااااده 
دش پرساااش یاسااات. کل

 است.

لاااااااااوُب  الاااااااااقاااااااااُ
اؤاُل  َمراِ ُحها أقراّل    .الُنّ

غررالحکم و دررالکلم   
شااااماااره  ۸۱۳، ص 1

1۳0۶ 

 پیشرفت
 

مردم ! ماا در روزناااری بااه 
بریم ساااتیزنده و سااار می

ای سااااتاامااکااار و زمااانااه
، نیکوکار در آو ناساااسا 

آید و بادکاار به شااامار می
سااتمکار در آو ساارکشاای 

افزاید از آنهه داننتیم می
بریم و آنهااه را ساااود نمی

 .پرسیمنمیدانیم نمی

َنا  َبح  صااا 
َ
د  أ

َ
ا ق اُ  ِإن  َها الن  یُّ

َ
أ

ٍر َعُنوٍد َو َزَمٍن َکُنوٍد  ِفی َده 
ُن ُمِنیًُا َو  ناِ ُمح  ُیَعدُّ ِفیِه ال 
اِلُم ِفیااِه ُعُتّوًا اَل  َداُد الظاا  َیز 
ُل 

َ
ف َنا َو اَل َننا  َتِرُ  ِبَما َعِلم  َنن 

َنا. ا َجِهل   َعم 

  البالغه(نه ۸۸)خطبه 
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 گیرینتیجهبندی و جمع
او است و هر یک از آنموضاوع پرسشگری در وول حیات بشریت مورد  فکید مصلحاو اجتماعی بوده

در مناب  مکتوب  اند.شاو، به َاشکال نونانوو به  بیین ابعاد این منُله پرداختهبر اساا  شارایط محیطی
،  رصااایل بحث کرده اسااات شاااود که در این زمینه بهاز ساااقراط به عنواو اولین فیلناااوفی نام برده می

همهنین پیاامبراو و مناادیااو ادیااو الهی نیز ننااابات باه این موضاااوع  ااکیاد و آحاد مردم را  رغیب به 
اند. پرسشگری از جمله عوامل  فثیرنذار در  حول و ار قای جوام  است، که بیانگر فعال و پرساشگری کرده

عه، بودِو نقش پرسشگری در جامبرای سازندهپذیری آنهاست. شرط الزم بودو مردم و منُولیتدر صاحنه
های اخالقی اسااات و در غیر ابتنای آو بر قواعد، ضاااوابط و اهداو اصااالی نظام خلقت و به  ب  آو ارزش

ب جامعه خواهد بود. بر همین اسااا ،  اینصااورت، پرسااشااگری امری ناقص، ابتر، خن ی و چه بنااا مکرِّ
برای  های بنیادین نظام  علیم و  ربیتر قالب برنامهمند و د بیین فرهنگ پرساااشاااگری به صاااورت نظام

ای و در هر اقشااار مکتل  جامعه امری ضااروری اساات  ا آحاد مردم بتوانند از یک ورو بدوو هیض واهمه
ر نهای مکتل  زندنی پرساااشاااگر و مطالبهجایگاهی، ننااابت به ایرای حقوق خود و دیگراو در عرصاااه

 پاساکگو و مؤّدی اخالق شوند. در این مقاله به نرتار امام علی باشاند. و از ورو دیگر، خودشااو نیز
در زمینه پرسااشااگری و اخالق پرسااشااگری پرداخته شااد. که مجموع  حلیل محتوای کیری نرتار امام 

در این رابطه نشااو داد، چوو پرساشگری ناشی از نوع نگاه انناو به یک منُله خاص است در  علی
فکرکردو و عالم  رکر انناااو و در ساایطره اخالق  رکر اساات. لذا پرسااشااگری  عامل منااتقیم با چگونه 

ناهی و فضااائل اخالقی اساات، مشااکل هانه که مبتنی بر علم، آ ای هنشااای  عامل انناااو در عرصااهمترقِّ
تانه که ناشاای از جهل و چهارنانه ار باط با خود، خدا، انناااو های دیگر و خلقت اساات و پرسااشااگری متعنِّ

ماندنی جامعه خواهد شاد. الگوی اخالق پرسشگری از دیدناه و ت، باعث اذیت و آزار و عقبخردی اسابی
های پرسش، پرسشگر، پاس  دهنده و نهایتًا نتای  و شاامل چهارموضاوع اصلِی وی نی کالم امام علی

 .پیامدهای پرسش است. که الزم است در  مام مراحل آو، اصول و ضوابط اخالقی رعایت شود
 
 
 
 
 



 

35 

گر 
سش

ق پر
خال

ا
 ی

در 
 عل

مام
الم ا

ك
ی
 

35 

 منابع
 : بی نا. هراو ،چاپ اول ،یمحمد دشت :مترجم ،یرض  یشر  ش،1331، نهج البالغه .

 .ینجر یکتابکانه آیت الله مرعش قم:، طالبمناقب آل ابیش، 1332،  یابن شهرآشوب، محمد بن عل .1
 ، بی نا.، مترجم محمدعلی انصاری،  هراوغررالحکم و دررالکلمآمدی، عبدالواحد،  .2

 ششم.  هراو: نشر دوراو. شیرایو ،نینو یپرورش یروانشناسش، 1۸۳۶اکبر،  یعل  ،یس .3
 مؤسنه فرهنگی صراطقم: چاپ سوم، ،اخالق ین در ترازو ید ش،1335فنایی، ابوالقاسم، .1

 پایان نامه 
ی عوامل موثر بر تعامل )پرسشگری( دانشجویان در مطالعهش، 1۸۳۱، حنان زاده قشاالقی، عرب علی .5

اسی ، پایاو نامه منتشار نشده کارشندانشهگاه جامع پیا  نور آرربایجان غربییادگیری  -جریان یاددهی
 .ارشد

 مقاله 
بررساای میزاو موفقیت آموزش و پرورش در  ش،1۸۳0، دار، محمدجوادجعرری، سااید ابراهیم و لیاقت .6

 ربیت شااهروندی در ابعاد فرهنگی ،اقتصااادی و ساایاساای دانش آموزاو از دیدناه مدیراو و دبیراو 
 .بین المللی آموزش و جهانی شدن -کنفرانس علمی شهر کرماو با رویکرد شهروند جهانی، 

فلنره برای کودکاو در پرسشگری و بررسی  اثیر برنامه  ش،1۸۳2وباوبایی، زهرا  موساوی، مرضایه.  .7
 .۳2-۱۸، (1)0، فصلنامه تفکر و کودک رکر انتقادی دانش آموزاو پایه های سوم  ا پنجم ابتدایی. 

غریبی، حناان  ادیب، یوساا   فتحی آذر، اسااکندر  هاشاامی،  ور   بدری نرنری، رحیم  قلی زاده،  .3
آموزاو پنااار پایه پنجم انشاثربکشااای آموزش راهبردی  رکر بر پرساااشاااگری د ش،1۸۳0، زلیکا

 .۳0-۱۳، (1)۳، فصلنامه تفکر و کودکابتدایی شهر سنند . 
هااای اثربکشااای آموزش مهااارت ش،1۸۳1، ننجی، کااامراو  یعقوبی، ابوالقاااسااام  لطرعلی، رضااااا .3

 ۳، فصههلنامه روان شههناسههی تربیتیآموزاو متوسااطه. پرسااشااگری به معلماو بر  رکر انتقادی دانش
(0۱) ،1-05. 

-۳1، 1، مجله رشد تکنولوژیآموزاو.  قویت روحیه پرساشگری در دانش ش،1۸۳۳، یعقوبی، الله نظر .12
۸۳. 

 سایت
، سااایت رساامی دعوت و اصااال ، پایگاه اوالع های جاریاخالق تفکر و آشههفتگیملکیاو، مصااطری،  .11

 .133381823رسانی اصال ، 
 



 

31 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

 
پاییز

1400
شماره

 ،
70

 

31 

12. Anderson, J. R. (2010). Cognitive psychology and its implications. New York: 
Worth Publishers. 

13. Anderson, LW, Krathwohl, DR, Airasian, P, Cruikshank, KA, Mayer, RE, 
Pintrich, PR, Raths, J & Wittrock, MC (eds).  (2001). A taxonomy for 
learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of 
educational objectives. New York: Longman. 

14. Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.). 
Alexandria, VA, USA. Association for Supervision and Curriculum and 
Development (ASCD). 

15. Bakkenes, I, Vermunt, JD & Wubbels, T. (2010). Teacher learning in the 
context of education innovation: Learning activities and learning outcomes 
of experienced teachers. Learning and Instruction, 20. Pp 533–548. 

16. Barab, SA, Zuiker, S, Warren, S, Hickey, D, Ingram-Goble, A, Kwon, EJ, 
Kouper, I & Herring, SC. (2007). Situationally embodied curriculum: 
Relating formalisms and contexts. Science Education, 91(5): 750– 782. 

17. Barrows, H. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief 
overview. In L. Wilkerson & H. Gilselaers (eds.). Bringing problem-based 
learning to higher education: Theory and practice. San Franscisco, CA: 
Jossey-Bass Inc. 

18. Berry, R. (2011). Assessment trends in Hong Kong: seeking to establish 
formative assessment in an examination culture. Assessment in Education: 
Principles, Policy & Practice, 18(2): 199– 211. 

19. Blake, B. & Pope, T. (2008). Developmental psychology: Incorporating 
Piaget’s and Vygotsky’s theories in classrooms. Journal of Cross-
Disciplinary Perspectives in Education, 1(1): 59– 67. 

20. Bunnell, T. (2011). The International Baccalaureate Middle Years Program 
after 30 years: A critical inquir”. Journal of Research in International 
Education, 10: 261– 274. 

21. Franke, M.L., Webb, N.M. Chan, A.G., Ing, M., Freund, D., & Battey, D. 
(2009). Teacher questioning to elicit students ‘mathematical thinking in 



 

39 

گر 
سش

ق پر
خال

ا
 ی

در 
 عل

مام
الم ا

ك
ی
 

39 

elementary school classrooms. Journal of Teacher Education. 60(4): 380- 
392. 

22. Gillespie, M. (2005). Student- teacher connection: a place of possibility. 
Journal of Advance Nurse. 52(2): 211- 219. 

23. Hanegan, N., Fridan, K., & Nelson, C.R. (2009). Authentic and simulated 
professional development: Teachers reflect what is modeled. School Science 
and Mathematics, 109(2): 79- 94. 

24. Janssen, J, Kirschner F, Erkens, G, Kirschner, PA & Paas, F. (2010). Making 
the black box of collaborative learning transparent: Combining process-
oriented and cognitive load approaches. Educational Psychology Review, 
22: 139– 154. 

25. Johnson, M.J., Janisch, C. & Mighten, B. (2005). Cultural literacy in classroom 
settings: Teachers and students adapt the core knowledge curriculum. 
Journal of Curriculum and Supervision, 16(3): 259– 272. 

26. Lan, X, Ponitz, CC, Miller, KF, Li, S, Cortina, K, Perry, M & Fang, G. (2009). 
Keeping their attention: Classroom practices associated with behavioral 
engagement in first grade mathematics classes in China and the United States. 
Early Childhood Research Quarterly, 24. Pp 198– 211. 

27. Liu, Y & Dunne, M. (2009). Educational reform in China: tensions in national 
policy and local practice. Comparative Education, 45(4): 461– 476.  

28. Marx, RW, Blumenfeld, PC, Krajcik, JS, Fishman, B, Soloway, E, Geier, R & 
Tal RT. (2004). Inquiry-based science in the middle grades: Assessment of 
learning in urban systemic reform. Journal of Research in Science Teaching, 
41(10): 1063-1080. 

29. Mok, Y, Fan, RM & Pang, NS. (2007). Developmental patterns of school 
students’ motivational- and cognitive-metacognitive competencies. 
Educational Studies, 33(1): 81– 98. 

30. Resta, P & Laferriere, T. (2007). Technology in support of collaborative 
learning. Educational Psycholology Review, 19. Pp 65–83.   



 

47 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

 
پاییز

1400
شماره

 ،
70

 

47 

31. Reynolds-Keefer, L. (2010). Rubric-referenced assessment in teacher 
preparation: An Opportunity to learn by using. Practical Assessment, 
Research and Evaluation, 15(8). Retrieved from: 
http://pareonline.net/getvn.asp?v=15&n=8. 

32. Roorda, DL, Koomen, HMY, Spilt, JL & Oort, FJ. (2011). The influence of 
affective teacher-student relationships on students’ school engagement and 
achievement: A meta-analytic approach. Review of Educational Research, 
81(4): 493– 529. 

33. Ross, H, Cen, Y & Zhou, Z. (2011). Assessing student engagement in China: 
Responding to local and global discourse on raising educational quality. 
Current Issues in Comparative Education, 14(1): 24– 37. 

34. Stobie, TD. (2005). To what extend do the Middle Years Programme and 
Diploma Programme of the International Baccalaureate Organization 
provide a coherent and consistent educational continuum? International 
Schools Journal, 25(1): 30– 40. 

35. Tan, K.S. (2007). Using “what if …” questions to teach science, Asia-Pacific 
Forum on Science Learning and Teaching,8(1):161-169.  

36. Visser, A. (2010). International education in a nationa context: Introducing the 
International Baccalaureate Middle Years Programme in Dutch public 
schools. Journal of Research in International Education, 9(2): 141– 152.  

37. Wood, E. (2007). Reconceptualising child-centred education: Contemporary 
directions in policy, theory and practice in early childhood. FORUM, 49: 
119– 133 .  


