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 چكيده
الزمه ي رشد فكري، حضور ويژگي هايي نظير باز بودن دريچه هاي فكري، گستردگي 
افق انديشه، گشودگي فضاي انديشه و انعطاف پذيري است تا بر مبناي اين خصوصيات، 
برخي انديشه ها نه تنها با يكديگر . برخي انديشه ها نه تنها با يكديگر . برخي انديشه ها نه تنها با يكديگر  فرد توانايي بررسي انديشه هاي گوناگون را درخود بيابد
تفاوت دارند، بلكه در تعارض با هم هستند. لذا داشتن ظرفيت تحمل شنيدن و يا آشنا 
فلسفي،  مشرب  و  تفكر  داراي  افراد  است،  معتقد  اسميت  دارد.  آن ها ضرورت  با  شدن 
جامعيت، ژرفا و قابليت انعطاف: جامعيت، ژرفا و قابليت انعطاف: جامعيت، ژرفا و قابليت انعطاف. ليپمن با در نظر گرفتن اين  داراي سه خصوصيت هستند
خصايص تفكر فلسفي، در واقع محورهاي اصلي آموختن فلسفه به كودكان را براي خود 

مشخص ساخته است (كم1379،1). 
و الگوي طبيعي تفكر محسوب مي شوند كه ما پيش از مدرسه  قصه ها ابزار بنيادين "معنا دهي2"
قصه ها . قصه ها . قصه ها  از طريق افسانه ها، داستان هاي كودكانه و تاريخچه ي خانوادگي خود، آن ها را فرا مي گيريم
تركيب قدرتمندي براي سازمان دهي و انتقال اطالعات و معنا دهي به زندگي دارند. در واقع در 
جريان يك قصه ممكن است، شخصيت هاي آن با بحراني مواجه شوند و در صدد حل آن برآيند. 
ارائه ي اين روش ها به صورت مستقيم به افراد آسان نيست، ولي مي توان از طريق قصه گويي به اين 

هدف دست يافت. 
در پژوهش حاضر، تأثير داستان بر افزايش مهارت فلسفه ورزي و پرسش گري دانش آموزان

تأثير داستان بر افزايش مهارت فلسفه ورزي و 
پرسش گري دانش آموزان 

حيسن اسكندريدكتر حيسن اسكندريدكتر حيسن اسكندري*-  ژاله كياني**

* استاديار دانشگاه عالمه طباطبائي
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1- Philip Cam                                              2- Meaning- making

دكتر 

فصل نامه مطالعات برنامه درسي
سال دوم- شماره7- زمستان 1386: (  1 الي36)  
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به طور عام و مطالعه ي تأثير داستان هاي قرآن بر افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان 
دوره ي  اول  سال  دانش آموزان  شامل  مطالعه  مورد  جامعه ي  است.  بوده  نظر  مورد  به طورخاص 
متوسطه ي مدارس دولتي شهر تهران در سال 1386 بود. حجم نمونه طبق اصول علمي و فرمول 
براي . براي . براي  نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند60 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند60 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند تعيين حجم نمونه،
آزمايشي  پژوهش  استفاده شد.  بك و جي ساپ   " MQOS"پرسشنامه ي از  داده ها  آوري  جمع 
از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل است. به منظور تحليل داده ها از آزمون رويكرد 
مقايسه ي نمره ي افتراقي- تفاوت نمره ها- در گروه پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون 

t استودنت براي گروه هاي مستقل و آ زمون فريدمن استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان دادند: 

1. مقايسه ي ميانگين نمرات مهارت پرسش گري دانش آموزان با ميانگين جامعه مؤيد آن است 
كه مهارت پرسش گري و ابعاد آن (تغيير و ترديد، پيچيدگي، جهان شمولي، تحول و انگيزش) در 

دانش آموزان باالتر از متوسط است.
مقايسه ي ميانگين نمرات ابعاد مهارت پرسش گري نشان مي دهد كه بعد انگيزه هاي وجودي 2. مقايسه ي ميانگين نمرات ابعاد مهارت پرسش گري نشان مي دهد كه بعد انگيزه هاي وجودي 2. مقايسه ي ميانگين نمرات ابعاد مهارت پرسش گري نشان مي دهد كه بعد انگيزه هاي وجودي 

در باالترين سطح و مهارت جهان شمولي در پايين ترين سطح قرار دارد.
آموزش قصه در باال بردن سطح مهارت پرسش گري و ابعاد 3. آموزش قصه در باال بردن سطح مهارت پرسش گري و ابعاد 3. آموزش قصه در باال بردن سطح مهارت پرسش گري و ابعاد (تغيير و ترديد، جهان شمولي، 
پيچيدگي و انگيزه هاي وجودي مؤثر است، ولي دربعد تحول اندك است و از لحاظ آماري معني دار 

نيست.

كليدواژه ها: پرسش گري، دين داري، فلسفه براي كودكان، مهارت فلسفه ورزي، داستان هاي 

قرآن
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مقدمه

در اواخر دهه ي1960، زماني كه ماتيوليپمن در دانشگاه كلمبيا در رشته ي فلسفه 

استدالل و قدرت  فاقد قدرت  دانشجويانش  متوجه شد كه  بود،  تدريس  مشغول 

تمييز و داوري هستند. او دريافت كه براي تقويت تفكر دانشجويانش ديگر بسيار 

و  ليپمن  اين رو،  از  شود.  آغاز  كودكي  دوران  از  بايد  كار  اين  و  است  شده  دير 

طراحي و ارائه " طراحي و ارائه " طراحي و ارائه  همكارانش برنامه اي را تحت عنوان "برنامه ي فلسفه براي كودكان1

با  تاريخي  كردند.”ليپمن و همكارانش معتقدند هم چنان كه آموختن واقعيت هاي 

آموختن واقعيت هاي علمي با  آموختن تفكر تاريخي متفاوت است و هم چنان كه

آموختن تفكر علمي متفاوت است، بر همين قياس آموختن اطالعات فلسفي نيز با 

آموختن تفكر فلسفي متفاوت است" (كم،1379).

"ليپمن و همكارانش ادعا مي كنند كه تفكر فلسفي به معني صرف تفكر و استدالل 

اعتبار و درستي تفكر در گرو اين  نيست بلكه مستلزم تفكر درباره ي تفكر است…

نيست كه چه كسي آن را بيان مي كند، بلكه وابسته به آن است كه تفكر، خود چه 

يكي از خصايصي كه تفكر را معتبر مي سازد و به منزله ي معيار در . يكي از خصايصي كه تفكر را معتبر مي سازد و به منزله ي معيار در . يكي از خصايصي كه تفكر را معتبر مي سازد و به منزله ي معيار در  خصايصي دارد

خصيصه ي ديگر، تناظر . خصيصه ي ديگر، تناظر . خصيصه ي ديگر، تناظر  نظر گرفته مي شود، سازواري يا انسجام دروني تفكر است

ويژگي سوم به اعتبار مفروضاتي مربوط است كه زيرساز . ويژگي سوم به اعتبار مفروضاتي مربوط است كه زيرساز . ويژگي سوم به اعتبار مفروضاتي مربوط است كه زيرساز  ميان افكار و شواهد است

تفكر فلسفي، هم چنين مستلزم خيال ورزي است،به اين معني كه . تفكر فلسفي، هم چنين مستلزم خيال ورزي است،به اين معني كه . تفكر فلسفي، هم چنين مستلزم خيال ورزي است،به اين معني كه  استدالل ها هستند

فرد بتواند مجموعه اي از مفروضات بدليل را جايگزين مفروضات كنوني انديشه ي 

خود كند." (كم،1379). 

توجه به بعد پرسش گري، درگير كردن ذهن آنان با پرسش هاي فلسفي و بحث 

تفكر در كودكان است. طرح  راه اندازي  آغاز  نقطه ي  و گفت  وگو درباره ي آن ها، 

1-Philosophy for children
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مسئله و بحث و گفت و گو درباره ي داستان، شيوه اي است كه در برنامه ي فلسفه 

براي كودكان، براي پاسخ گويي به پرسش كودكان انتخاب شده است، در اين برنامه، 

پرسش ها ي خود  با  بچه ها  مي شود.  مطرح  براي  بچه ها  داستاني  معلم،  هدايت  با 

به بحث و گفت  وگو مي پردازند.  مسائل مطرح شده،  درباره ي  و  داستان  پيرامون 

(كم،1379).

 استفاده از داستان و سبك حكايي براي به چالش كشيدن تفكر، از دير باز مورد توجه 

انسان به خاطر ويژگى هاى خاص روحى اش به قصه عالقه دارد و چه بسا راه و . انسان به خاطر ويژگى هاى خاص روحى اش به قصه عالقه دارد و چه بسا راه و . انسان به خاطر ويژگى هاى خاص روحى اش به قصه عالقه دارد و چه بسا راه و  بوده است

پس با قصه نه تنها مى توان انسان را با ميراث  . پس با قصه نه تنها مى توان انسان را با ميراث  . پس با قصه نه تنها مى توان انسان را با ميراث   رسم قهرمانان آن را الگوى خود قرار مى دهد

فرهنگى و آداب جامعه ي خود و جهان آشنا ساخت و قدرت تفكر او را پرورش داد، بلكه 

برنامه ي 1371). برنامه ي 1371). برنامه ي  (مى توان زمينه ي خودسازى و جامعه سازى را در او برانگيخت (مى توان زمينه ي خودسازى و جامعه سازى را در او برانگيخت (پورخالقي، 

فلسفه براي كودكان، از ابزار داستان و سبك حكايي براي رشد فكري كودكان استفاده كرده 

و  برانگيختن  منظور  به  و  تعليمات خود  راستاي  در  آسماني  راستا،كتب  همين  در  است. 

هدايت قدرت تفكر، از ابزار داستان و قصه بسيار سود جسته اند. 

پرسش هاي قرآني و دعوت به تفكر در قرآن،خواه حقيقي باشد يا به گونه اي مجازي 

مطرح شده باشد، عالوه بر نقش كارامدي در القاي مسائل و حياني خود، با سه اصل مهم 

تعقل، اختيار و شناخت پيوندي نا گسستني دارند. بالغت در قصه هاي قرآن به مخاطب 

فرصت مي دهد، كه حقيقِت ناگفته را در قلمرو صورتهاى انديشهاِى خود بجويد و به اين 

ترتيب، با جوالن دادن َرْخِش انديشه به اقليمهاى دور سفر كند. به اين سان، هم مخاطب 

به عنوان هسته ي مركزى  يابد و هم حقيقت  انديشى و جوالِن خاطر مى باريك  فرصت 

مىشود (حسيني،1384، :89). قصه ي قرآنى حفظ

دين تلقي خاصي است كه به صورت مجموعه اي از جهت گيري هاي دروني، بيروني  "

و پرسش گري مطرح مي شود، جهت گيري پرسش گري ديني، يكي از سه جهت گيري ديني 

است. اشخاصي كه جهت گيري دروني ديني دارند انگيزه هاي اصلي خود را در خود دين 
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افراد داراي . افراد داراي . افراد داراي  نيازها هرقدر كه قوي باشند، نسبت به اين انگيزه ارزش كمتري دارند. نيازها هرقدر كه قوي باشند، نسبت به اين انگيزه ارزش كمتري دارند. نيازها هرقدر كه قوي باشند، نسبت به اين انگيزه ارزش كمتري دارند مي يابند

اين جهت گيري ديني عقيده دارند كه تعاليم ديني و تجربه هايشان از دين، از اعتقاد دروني 

و قلبي آن ها نشئت مي گيرد. اين افراد از آن جا كه تعاليم ديني خود شان را دروني كرده اند، 

دمي توانند مردم ديگر را تحمل كنندمي توانند مردم ديگر را تحمل كنند" (آلپورت1وراس،1965،:432-443). 

مهم  شاخص هاي  شخص  يك  كه  را  درجه اي  پرسش گري2،  ديني  "جهت گيري    

براي  فردي  تمايل  هم چنين،  مي آزمايد.  مي دهد،  قرار  پرسش  مورد  نزديك  از  را  دينش 

افراد داراي جهت گيري پرسش گري . افراد داراي جهت گيري پرسش گري . افراد داراي جهت گيري پرسش گري  پذيرفتن پيچيدگي مسائل وجودي زندگي را مي سنجد

نمي خواهند پاسخ هايي قالبي را بپذيرند. در نهايت دين به شكل پرسش، به دنبال آمادگي 

(. (. (باتسون3 ،1985،ص236 ). شخص براي مرور عقايدش، مي آيد"

با  مواجهه  شيوه ي  و  مي كند  بروز  پرسش گري  توانايي  سالگي  چهار  از  انسان  در 

پرسش هاي كودك ، بر روي شخصيت و آينده ي او تأثير به سزايي دارد. (منصور نژاد،1385).

مي كند،  سؤال  زياد  كه  كودكي  است.  استوار  دانستن  به  كودك  نياز  بر  كنجكاوي  پايه ي 

كودك، ناخودآگاه . كودك، ناخودآگاه . كودك، ناخودآگاه  كودك سالمي است و هرچه بيشتر سؤال كند، سالم تر و باهوش تر است

احساس مي كند كه هر شئ ناشناخته اي ممكن است خطرناك باشد و تنها وقتي احساس 

ايمني مي كند كه آن شئ را به درستي شناخته باشد.

به ميزاني كه تعقل و تفكر افزايش پيدا كند، افعال انسان از تأثير پذيري غرايز و شرايط 

انساني كه چنين روشي را آموخته . انساني كه چنين روشي را آموخته . انساني كه چنين روشي را آموخته  محيطي مبراتر مي شود و دامنه ي اختيار انسان باال مي رود

اين مهم . اين مهم . اين مهم  باشد، طبعًا انساني سنجشگر و توانا در داوري و ارزيابي و پرسش گري خواهد بود

مي تواند توسط قصه يا داستاني كه باعث تحريك انديشه و بسط معنايي شود، انجام گيرد. 

استفاده از قصص قرآني زمينه را براي طرح سؤاالت ديني فراهم مي كند، افراد را با چالش 

مواجه مي سازد و سؤاالتي براي آن ها پيش مي آورد؛ سؤاالتي كه لزومـًا پاسخي ندارند، ولي 

1- Alport                            2- Quest Orientation                             3- Batson
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باعث تالش فرد براي يافتن پاسخ مي شوند و افراد متفكر را در راه رشد، تحول و كمال 

ديني خود قرار مي دهند تا به نوعي دين داري همراه با تعهد برسند.

تفكر درباره ي قصه ها باعث بسط معنايي و به وجود آمدن سؤاالتي در ذهن مي شود، 

در قصه هاي قرآن، با تكرار گفت وگوهاي پرسش و پاسخي و قصه هايي كه با يك سؤال 

پايان مي گيرند و يا آغاز مي شوند روبه رو هستيم، كه خواننده را به فكر فرو مي برد و به 

جست  وجو وامي دارد. در اين تحقيق برآن شديم، از شيوه هايي استفاده كنيم كه به صورت 

قرآن كامل ترين دين را براي ما . قرآن كامل ترين دين را براي ما . قرآن كامل ترين دين را براي ما  غيرمستقيم مي توانند دين داري دانش آموزان را افزايش دهند

(به ارمغان آورده است، ولي آن چنان كه شايسته ي اين كتاب آسماني است، به جنبه هاي (به ارمغان آورده است، ولي آن چنان كه شايسته ي اين كتاب آسماني است، به جنبه هاي (آثار) 

در تحقيقاتي كه در مورد قصه و قصه گويي انجام گرفته اند، . در تحقيقاتي كه در مورد قصه و قصه گويي انجام گرفته اند، . در تحقيقاتي كه در مورد قصه و قصه گويي انجام گرفته اند،  آموزشي آن پرداخته نشده است

كاربردهاي درماني و هم چنين تأثير آن در تشويق به تفكر و يادگيري ماندگارتر، مورد تأييد 

واقع شده اند. قرآن كتاب قصه نيست ولي سرشار از قصه هايي است كه در اغلب آن ها، 

خداوند مي خواهد چيزي به انسان بگويد و با سؤال هايي كه در آغاز، انتها و بين قصه ها 

مي آورد، مي خواهد انسان را به تفكر برانگيزد تا از اختيار و تعقل خود براي جست وجو و 

تأمل در سؤال هاي قرآني و انتخاب راه خود استفاده كند. 

 اهداف پژوهش

 هدف كلي اين پژوهش، بررسي تأثير داستان بر افزايش مهارت پرسش گري در دانش آموزان 

سال اول دبيرستان مدارس دولتي شهر تهران بود. اهداف ويژه ي اين پژوهش:

تغيير،  و  ترديد  تحول،  (پيچيدگي،  ديني  پرسش گري  مهارت  ميزان  بررسي  الف)

جهان شمولي، انگيزش) در دانش آموزان سال اول دبيرستان مدارس دولتي شهر تهران. 

ب) بررسي تأثير داستان هاي قرآن بر مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان سال اول 

دبيرستان مدارس دولتي شهر تهران.
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سؤال هاي پژوهش

در  انگيزش)  جهان شمولي،  اكتشاف،  تحول،  ديني(پيچيدگي،  پرسش گري  ميزان   .1   

دانش آموزان چگونه است؟

آيا داستان هاي قرآن در افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان تأثيردارد؟2. آيا داستان هاي قرآن در افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان تأثيردارد؟2. آيا داستان هاي قرآن در افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان تأثيردارد؟

متغيرها

متغير مستقل: داستان هاي قرآن

مهارت پرسش گري: مهارت پرسش گري: مهارت پرسش گري متغير وابسته

تعريف متغيرها

الف)  تعريف مفهومي ( نظري)

1. داستان هاي قرآن

است.  شده  استفاده  "داستان" واژه ي  برابر  عنوان  به  "قصه" واژه ي  از  كريم  قرآن  در 

قصه در معناي پي جويي، پي گرفتن، و يا پي گرفته ي اثر پيشين به كار رفته است و داراي 

قصه در قرآن عبارت است از روايت و نقل وقايع و حوادث . قصه در قرآن عبارت است از روايت و نقل وقايع و حوادث . قصه در قرآن عبارت است از روايت و نقل وقايع و حوادث  مترادف هاي ديگري نيز هست

واژه ي قصه . واژه ي قصه . واژه ي قصه  واقعي و حقيقي كه از روي علم و با هدف و پيامي مشخص پي گيري مي شوند

با واژه هاي "داستان"1 و "تاريخ"2 در زبان التين مترادف و هم معناست.

مهارت پرسش گري ديني . مهارت پرسش گري ديني . مهارت پرسش گري ديني  2

نزديك مي آزمايد.  از  را  دينش  مهم  ديني، شخص شاخص هاي  از طريق پرسش گري 

هم چنين، پرسشگري ديني تمايل فردي را براي پذيرفتن پيچيدگي مسائل وجودي زندگي 

نشان مي دهد. افراد داراي جهت گيري پرسش گري نمي خواهند پاسخ هاي قالبي را بپذيرند. 

در نهايت دين به شكل پرسش، به دنبال آمادگي شخص در مرور عقايدش، مي آيد. باتسون 

مطرح مي كند كه در پرسش گري، شخص كمتر مستعد جزمي بودن و پيش داوري و بيشتر 

1- Story                                                          2- history                   

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصل نامه ي/ فصل نامه ي/ فصل نامه ي مطالعات برنامه درسي   8  

مبدأ دروني  با  با دين داري  مقايسه  نيازهاي حقيقي ديگران، در  به  بودن  پاسخ گو  آماده ي  

.( است(باتسون، 1985

 ابعاد خاص تجربه ي ديني كه از طريق پرسش گري سنجيده مي شوند عبارت اند از:

تغيير و ترديد1: تأكيد بر پرسش هاي مذهبي از طريق پاسخ هاي قطعي و اين نگرش 

كه ترديد يك تجربه ي مثبت است. درجه اي از تالش كه براي كاوش و آزمودن آموزه هاي 

مذهبينشانداده مي شود. 

تحول2: باز بودن نسبت به تغيير نگرش هاي مذهبي با گذشت زمان و بررسي هاي 

مداوم باورهاي فعلي.

پذيرش ديگر مذاهب جهاني و نيز راه هاي صحيح پي گيري حقيقت /  جهان شمولي3:

خداوند.

مقابل  در  مذهبي  مسائل  به  نسبت  فلسفي  و  پيچيده  نگرش هاي  داشتن  پيچيدگي4: 

نگرش هاي ساده و سياه و سفيد.

انگيزه هاي وجود5:درجه اي از نگراني هاي وجودي براي يافتن يك هدف و يا مفهوم و 

روش در زندگي كه رفتار مذهبي را برانگيزد (بك و جي ساپ،2004).

تعريف عملياتي) تعريف عملياتي) تعريف عملياتي ب

آفرينش،  قصه هاي  شامل  قرآني  قصه ي   12 از  تحقيق  اين  در  قرآن:  داستان هاي   .1

ابراهيم، موسي، عيسي، يوسف، كهف، قارون، هود، صالح و سليمان، استفاده شده است.

بعد (پيچيدگي، تحول، ترديد و  پنج  از  اين تحقيق  مهارت پرسش گري ديني: در   .2

به اين . به اين . به اين  براي سنجش مهارت پرسش گري استفاده شده است) براي سنجش مهارت پرسش گري استفاده شده است) براي سنجش مهارت پرسش گري استفاده شده است تغيير، جهان شمولي و انگيزش

منظور پرسش نامه يMQOS6 به كار برده شده كه در سال 2004 توسط بك و جي ساپ 

هنجار يابي شده است.

1- Tentativeness                                                       2- Change
3- Universality                      4- Complexity                        5- Existential Motives                                   
6- The multidimensional Quest Orientation Scale
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جامعه ي مورد مطالعه

 جامعه ي آماري شامل تمامي دانش آموزان سال اول دبيرستان در مدارس دولتي شهر 

بود87-1386 بود87-1386 بود.  تهران در سال تحصيلي 

حجم نمونه

حجم نمونه طبق اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه، به شرح زير تعيين شد:



2
1.
d
z

n  =

n= 

1z= 

=         1
2d=   05/0

( ) 6.53
05.0
66.21

05.0
64.11 2

=
⋅

=
⋅

=n

     60 .



          .

:  22   

).9(

: 9       

.

:   60 

  .

  

      

MQOS  )2004( 49   

  .

   :5-10-13-14-16-17-21-23-26

   :30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43.

:6-7-9-12-15-22-28-29

 :1-11-4-8-2-24-25-27

  :3-18-19-20

اين تعداد، به منظور تعميم پذيري بيشتر به 60 نفر افزايش يافت.

شيوه ي نمونه گيري

 در اين پژوهش، از شيوه ي نمونه گيري چند مرحله اي به شرح زير استفاده شد.

به صورت  آموزشي  منطقه ي  تهران يك  گانه ي شهر  مناطق 22  بين  از  اول:  مرحله ي 

تصادفي انتخاب شد.(منطقه ي9)

از منطقه ي آموزشي : از منطقه ي آموزشي : از منطقه ي آموزشي 9، يك مدرسه در دوره ي متوسطه به صورت تصادفي  مرحله ي دوم

انتخاب گرديد.

نفربه 60 نفربه 60 نفربه  ازبين دانش آموزان پايه  ي اول دوره ي متوسطه مدرسه ي منتخب،: ازبين دانش آموزان پايه  ي اول دوره ي متوسطه مدرسه ي منتخب،: ازبين دانش آموزان پايه  ي اول دوره ي متوسطه مدرسه ي منتخب، مرحله ي سوم

صورت تصادفي  برگزيده شدند.

ابزارهاي اندازه گيري داده ها

از  دانش آموزان  ديني  پرسش گري  مهارت  به  مربوط  داده هاي  اندازه گيري  منظور  به 

سؤال پنج گزينه اي 49 سؤال پنج گزينه اي 49 سؤال پنج گزينه اي  (2004) بك و جي ساپ (2004) بك و جي ساپ (2004)كه داراي  MQOSپرسش نامه ي چند بُعدي

در پنج بُعد به شرح زير بود، استفاده شد.
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بعد تحول و رشد ديني با سؤال هاي: 23-26-17-21-14-16-10-13-5

با سؤال هاي: 39-40-37-38-35-36-33-34-31-32-30--41 ترديد  و  بعدتغيير   

.43-42

بعد جهان شمولي ديني با سؤال هاي: 29-22-28-12-15-7-9-6

 بعد پيچيدگي ديني با سؤال هاي: 27-24-25-8-2-11-4-1

 بعد انگيزش ديني با سؤال هاي: 20-18-19-3

محاسبه ي ضريب پايايي

صورت  به  دانش آموزان  از  نفر   30 ابتدا  پرسش نامه،  پايايي  ضريب  محاسبه ي  براي 

تصادفي انتخاب شدند. سپس پرسش نامه روي آن ها اجرا شد و با استفاده از روش آلفاي 

كرونباخ ضريب پايايي به شرح جدول 1 تعيين گرديد.

ضريب پايايي پرسش نامه ي مهارت پرسش گري ديني 1. ضريب پايايي پرسش نامه ي مهارت پرسش گري ديني 1. ضريب پايايي پرسش نامه ي مهارت پرسش گري ديني  جدول 
برحسب ابعاد با استفاده از روش آلفاي كرونباخ

ابعاد
روش

پرسش گري انگيزشتحولپيچيدگيجهان شموليتغيير و ترديد
ديني

84%80%82%85%82%81%آلفاي كرونباخ

از همساني و  ديني  پرسش گري  مهارت  پرسش نامه ي  همان طور كه مالحظه مي شود، 

ضريب پايايي باال و قابل قبولي برخوردار است.

طرح پژوهش

و  با دو گروه گواه  آزمون  آزمون - پس  پيش  آزمايشي طرح  نوع  از  پژوهش حاضر 

آزمايش است. ابتدا 60 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفي انتخاب شدندو پيش آزمون 

روي آن ها اجرا شد. سپس آن ها را به دو گروه مساوي به صورت تصادفي( حكم قرعه) 

جلسه ي دو ساعته قصص 12 جلسه ي دو ساعته قصص 12 جلسه ي دو ساعته قصص  گروه آزمايش طي . گروه آزمايش طي . گروه آزمايش طي  گروه آزمايش و گروه كنترل: گروه آزمايش و گروه كنترل: گروه آزمايش و گروه كنترل تقسيم كرديم

قرآن را آموزش ديدند،گروه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكردند. در پايان دوره روي هر 
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دو گروه پس آزمون اجرا شد.

طرح آزمايشي پيش آزمونطرح آزمايشي پيش آزمونطرح آزمايشي پيش آزمونجدول2. طرح آزمايشي پيش آزمون- پس آزمون با دو گروه گواه و آزمايش
گروهپيش آزمونمتغير مستقلپس آزمون

TaXTbER

Ta-TbC

شيوه ي تجزيه و تحليل داده هاشيوه ي تجزيه و تحليل داده ها

جهت تجزيه و تحليل داده ها به كمك آمار توصيفي ( فراواني، درصد، ميانگين، نمودار فراواني، درصد، ميانگين، نمودار 

و....) انجام گرفت. براي آزمون سؤال هاي پژوهش از آمار استنباطي، از آزمون t استيودنت  استيودنت 

استفاده شد. براي گروه هاي مستقل،براي گروه هاي مستقل، مقايسه ي تفاوت نمره ها و "آزمون فريدمن"

بررسي سؤال اول1. بررسي سؤال اول1. بررسي سؤال اول

الف) از زاويه ي تحليل توصيفي

- ميزان مهارت پرسش گري ديني (پيچيدگي، تحول، اكتشاف، جهان شمولي وانگيزش) ) 

در دانش آموزان چگونه است؟

جدول3. ميزان مهارت پرسش گري ديني و ابعاد آن در پيش آزمون

شاخص آماري  ابعاد
ابعاد

خطاي استانداردحد متوسطانحراف معيارميانگينتعداد

6050/353/000/04تغيير و ترديد
602/970/443/000/06جهان شمولي

603/320/453/000/06پيچيدگي
603/760/583/000/07تحول

603/880/623/000/08انگيزه هاي وجودي
603/420/243/000/03پرسش گري ديني
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نمودار1. ميزان يا سطح مهارت پرسش گري ديني و هر يك از ابعاد در دانش آموزان

حاكي از آن است كه: ايجنتايجنتايج
با انحراف  1. ميانگين نمره ي مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان برابر با 42/3

است. معيار 0/24
2. تحليل توصيفي نشان مي دهد، دانش آموزان اول دبيرستان داراي سطح مهارت 

پرسش گري ديني باالتر از متوسط هستند.

آزمون آماري 4. آزمون آماري 4. آزمون آماري t به منظور مشخص كردن سطح مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان جدول

شاخص آماري
انحراف ميانگينابعاد

خطاي  تعدادمعيار
 استاندارد

حد 
t-valuedfpمتوسط

3/170/35600/043/003/76590/00تغيير و ترديد

0/54590/59-2/970/44600/063/00جهان شمولي

3/320/45600/063/005/50590/00پيچيدگي

3/760/58600/073/0010/10590/00تحول

3/880/62600/083/0011/10590/00انگيزه هاي وجودي

3/420/24600/033/0013/76590/00پرسش گري ديني
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ب) از زاويه ي تحليل استنباطي

در سطح  بحراني جدول   t آزمون  از  محاسبه شده   t آزمون  داده ها، چون  به  توجه  با 

خطاپذيري 01/ 0 بزرگ تر است نتيجه مي شود كه بين ميانگين نمره هاي مهارت پرسش گري 

ديني و ابعاد آن در دانش آموزان نمونه، با نمره هاي مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان 

شهر تهران تفاوت معني داري وجود دارد.

مقايسه ي ميانگين نمرات مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان با ميانگين جامعه مؤيد 

از  باالتر  جهان شمولي،  بعد  جز   به  دانش آموزان،  ديني  پرسش گري  مهارت  كه  است  آن 

متوسط قرار دارد.

ج) جمع بندي 

نتايج نشان مي دهند كه پرسش گري ديني در دانش آموزان دوره ي دبيرستان در سطح 

باالتر از متوسط است. تحقيقات خاصي كه در مورد ميزان پرسش گري در دانش آموزان يا 

افراد ديگر باشد، انجام نشده است. ولي ميزان دين داري در ميان افراد از لحاظ بعد ايماني 

و دروني بيشتر از بعد مناسك و دين داري بيروني است.

اهميت پرسش گري در اسالم پذيرفته شده است. هر كس كه با الفباي تفكر ديني آشنا 

باشد، به خوبي مي داند كه در افق انديشه ي ديني هرگز جبر، تحكم، تحميل و يا دعوت به 

تعبد كوركورانه وجود ندارد و اصوالً يكي از شاخصه هاي اساسي اسالم اين است معرفت 

را شرط قطعي ايمان و باور مي داند. خداوند مي فرمايد: «ال تقف، ما ليِس لك به علم»: در 

راهي كه چند و چون و ماهيت آن را نمي داني، قدم نزن. 

خداوند كه خود خالق بشر و به خوبي بر اوصاف او واقف است، عالوه بر آن كه انسان ها را 

به پرسش گري دعوت مي كند، خود در قسمت هايي از قرآن كريم پرسش آفريني مي كند: "افي 

حال  "و يا "و يا "هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون؟" اهللا شك فاطرا السموات و االرض؟"

www.SID.ir چگونه ممكن است پرسش آفريني دعوت كننده به پرسش، انسان را از اين مقتضاي طبيعت 
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(انساني كه خودش در نهاد او به وديعه گذاشته است، محروم  سازد؟ (انساني كه خودش در نهاد او به وديعه گذاشته است، محروم  سازد؟ (رضوي راد، 1381). 

به تن خواهد كرد كه دين و  ديني، زماني جامه  ي تحقق  تفكر  احياي  ديني و  حيات 

داده هاي ديني پا به پاي زمان و بلكه جلوتر از زمان در حركت باشد و با بهره گيري از 

طبع پرسش گري انسان، گام هاي بنيادين خويش را در راستاي موجه سازي و مدلل سازي 

داده هاي ديني بردارد. در غير اين صورت پژمرده، منزوي و غير قابل فهم و در نهايت به 

"دين پيرو" تبديل خواهد شد.

قرآن كريم با طرح پرسش هاي اساسي مخاطب خود را به سوي تفكر و تأمل در آيات 

الهي سوق مي دهد تا در آغاز، از درون وجدان خود پاسخ اين پرسش ها را با تمام وجود 

يكي از كليدهاي فهم قرآن، سؤال و جواب كردن با قرآن هنگام قرائت آن است. يكي از كليدهاي فهم قرآن، سؤال و جواب كردن با قرآن هنگام قرائت آن است. يكي از كليدهاي فهم قرآن، سؤال و جواب كردن با قرآن هنگام قرائت آن است.  پذيرا شوند

خواننده ي قرآن در چنين حالتي احساس مي كند خداوند او را مورد خطاب قرار داده است 

و از او سؤال مي كند. خداوند او را مورد توبيخ، انكار، تشويق و تهديد قرار مي دهد و او 

را به صبر و حركت وادار مي كند. در تمام اين موارد ، او به قرآن پاسخ مي دهد و دعوت 

بنابراين اين ادعا را مي توان داشت كه شيوه يا روش . بنابراين اين ادعا را مي توان داشت كه شيوه يا روش . بنابراين اين ادعا را مي توان داشت كه شيوه يا روش  و نداي پروردگار را اجابت مي نمايد

براي تسهيل و تسريح هدايت بشر، در دستور كار تمامي انبيا ي ) براي تسهيل و تسريح هدايت بشر، در دستور كار تمامي انبيا ي ) براي تسهيل و تسريح هدايت بشر، در دستور كار تمامي انبيا ي  (پرسش و پاسخ (پرسش و پاسخ (گفت وگو

الهي بوده است (ابيض شلماني،1380).

بررسي سؤال دوم2. بررسي سؤال دوم2. بررسي سؤال دوم

الف) از زاويه ي تحليل توصيفي

آيا آموزش قصص قرآن در افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان تأثير - آيا آموزش قصص قرآن در افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان تأثير - آيا آموزش قصص قرآن در افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان تأثير 

دارد؟
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مقايسه ي ميانگين ابعادمهارت پرسش گري ديني به تفكيك گروه ها5. مقايسه ي ميانگين ابعادمهارت پرسش گري ديني به تفكيك گروه ها5. مقايسه ي ميانگين ابعادمهارت پرسش گري ديني به تفكيك گروه ها جدول

شاخص آماري

گروه                    مرحله
نگيزه هاي تحولپيچيدگيجهان شموليتغيير و ترديدتعداد ا

وجودي

303/202/983/433/783/98پيش آزمونكنترل

303/233/553/523/813/83پس آزمون

303/142/953/213/733/78پيش آزمونتجربي

303/513/913/783/994/00پس آزمون

نمودار2. مقايسه  ي نمرات ابعاد پرسش گري ديني به تفكيك گروه در مرحله ي آزمايش

مرحله ي  در  نمره ها  ميانگين  ابعاد،  تمامي  در  تقريبًا  شود،  مي  مشاهده  كه  همان طور 

پس آزمون افزايش يافته است. تنها بعدي كه در گروه كنترل بدون آموزش افزايش داشته 

است، بعد جهان شمولي بوده كه البته در گروه آزمايش با آموزش نسبت به ساير ابعاد بيشتر 

افزايش يافته است.
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آزمون آماري 6. آزمون آماري 6. آزمون آماري t مقايسه ي سطح مهارت پرسش گري ديني  جدول 

دانش آموزان در مرحله ي پيش آزمون

متغيرها

گروه كنترلگروه آزمايش

t-
va

lu
e

dfp

ين
انگ

صمي

داد
تع

يار
 مع

ف
حرا

ان

ين
انگ

مي

داد
تع

يار
 مع

ف
حرا

ان

0/6958580/50-3/14300/353/20300/35تغيير و ترديد

0/25580/80-2/95300/432/98300/47جهان شمولي

1/58580/08-3/21300/493/43300/38پيچيدگي

0/34580/73-3/73300/613/78300/56تحول

انگيزههاي 
1/26580/21-3/78300/653/98300/57وجودي

پرسش گري 
1/59580/08-3/36300/263/48300/20ديني

ب) از زاويه ي تحليل استنباطي
 0/5 پذيري  خطا  سطح  در  جدول  بحراني   t آزمون  از  شده  محاسبه  t آزمون  چون 
كنترل و  دانش آموزان دو گروه  بين سطح پرسش گري  نتيجه مي شود كه  كوچك تر است 

تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.
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شاخص هاي آماري تفاوت نمرات پرسش گري ديني 7. شاخص هاي آماري تفاوت نمرات پرسش گري ديني 7. شاخص هاي آماري تفاوت نمرات پرسش گري ديني  جدول 

و ابعاد آن به تفكيك گروه

شاخص آماري

گروه            مرحله

داد
تع

ت
فاو

ن ت
گي

ميان

س
ريان

وا

يار
 مع

ف
حرا

ان

ي 
طا

خ
رد

ندا
ستا

ا

رل
كنت

300/060/320/560/10تغيير و ترديد
300/560/340/580/11جهان شمولي

300/100/290/540/10پيچيدگي
300/030/400/630/12تحول

0/150/530/730/13-30انگيزه هاي وجودي
300/120/080/280/05پرسش گري ديني

ش
ماي

آز

300/370/230/480/09تغيير و ترديد
300/960/360/600/11جهان شمولي

300/580/350/590/11پيچيدگي
300/260/410/640/12تحول

300/220/660/810/15انگيزه هاي وجودي
300/480/100/320/06پرسش گري ديني

به منظور بررسي اين سؤال، ابتدا تفاوت نمرات پس آزمون و پيش آزمون هر يك از 

آزمودني ها در پرسش نامه ي مهارت پرسش گري ديني محاسبه گرديد. سپس شاخص هاي 

آماري مربوط به ميزان تغييرات پرسش گري ديني دانش آموزان در گروه كنترل و آزمايش 

مقايسه ي  به  براي گروه هاي مستقل،  استودنت   t آزمون  از  استفاده  با  نهايتًا،  محاسبه شد. 

نمرات پرسش گري  ايجاد شده در  تفاوت  ميانگين  پرداختيم.  نمره ها در دو گروه  تفاوت 

است. بدين ترتيب  و براي گروه آزمايش برابر 0/48 ديني، براي گروه كنترل برابر 0/12

به نظر مي رسد كه تفاوت قابل مالحظه اي پس از آموزش قصص قرآن در نمرات گروه 

آزمايش به وجود آمده است.
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ابعاد  از  يك  هر  درخصوص  آزمايش  گروه  در  شده  محاسبه  تفاوت هاي  ميانگين 

پيچيدگي(0/85)،  جهان شمولي(0/69)،  ترديد(0/72)،  و  تغيير  از  اعم  ديني،  پرسش گري 

تحول(0/62) و انگيزه هاي وجودي(0/22) مثبت بوده است. در گروه كنترل نيز، ميانگين 

تفاوت ها در تغيير و ترديد(0/60)، جهان شمولي(0/65)، پيچيدگي(0/01) و تحول(0/30) 

در هر حال، با مقايسه ي نمرات . در هر حال، با مقايسه ي نمرات . در هر حال، با مقايسه ي نمرات  منفي است(0/51-) منفي است(0/51-) منفي است مثبت بوده، ولي در انگيزه هاي وجودي

دو گروه كنترل و آزمايش به نظر مي رسد كه ميانگين نمرات ابعاد پس از آموزش قصص 

قرآن افزايش يافته است. نمودار 3 وضعيت را به خوبي منعكس مي كند.

نمودار 3. مقايسه ي تفاوت ايجاد شده در هر يك از ابعاد

 پرسش گري ديني به تفكيك گروه
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مقايسه ي پرسش گري ديني و ابعاد آن در گروه هاي كنترل و آزمايش8 . مقايسه ي پرسش گري ديني و ابعاد آن در گروه هاي كنترل و آزمايش8 . مقايسه ي پرسش گري ديني و ابعاد آن در گروه هاي كنترل و آزمايش جدول 

بزرگ تر 0/01 بزرگ تر 0/01 بزرگ تر  بحراني جدول در سطح خطا پذيري  tمحاسبه شده از آزمون tچون آزمون

است، نتيجه مي شود: "آموزش قصص قرآن در باال بردن سطح مهارت پرسش گري ديني و 

و چون آزمون t محاسبه شده از آزمون tبحراني جدول در سطح خطا  ابعاد آن مؤثر است"

پذيري0/5كوچك تراست، نتيجه مي شود: "آموزش قصص قرآن در بعد تحول اندك است و 

از لحاظ آماري معني دار نيست".

د) جمع بندي 

 قصه گويي تجربه ي مشترك همه ي انسان هاست و اكثر محققان بر اين عقيده هستندكه  قصه گويي تجربه ي مشترك همه ي انسان هاست و اكثر محققان بر اين عقيده هستندكه  قصه گويي تجربه ي مشترك همه ي انسان هاست و 

هيچ انساني را نمي توان يافت كه چنين تجربه اي نداشته باشد. ارائه ي داستان به شكل هاي 

گوناگون، ذهن دانش آموزان را فعال و خالق مي كند و به دانش آموزان ميآموزد، در مواجهه 

با مشكالت به يك راه حل نينديشند. قصه همواره توأم با جنبه هاي سرگرم كننده، حكمت 

بشري و نيز حكمت مذهبي را به صورتي پسنديده و جذاب ارائه مي دهد. به عالوه، در 

همه ي اديان مشترك است،  و ارتباط آن ها را با يكديگر راحت تر مي كند. قصه گويي براي 

افزايش خالقيت دانش آموزان مفيد است و مي تواند در خدمت آموزش قرار گيرد؛ تصور و 

قوه ي تفكر دانش آموزان  قوي ترين ابزار آموزش هستند، قصه و روايت به خاطر ساختمند 
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بودن بهتر قابل درك است.

يا محدوديت هاي  فلسفه ي  زندگي  آموختن  و  آموزش  براي  ساده،  بياني  ابزار  داستان 

توان، موانع،  تفاوت ها و در عين حال، تسامح و جاذبه هاي عاشقانه به انسان هاست. ادبيات 

ارتباط  با تجربه هاي فرد  تغيير نگرش و اصالح رفتار دارد، زيرا  براي  بيشتري  توانمندي 

قصه مي تواند ايجاد رابطه را تسهيل كند. قصه مي تواند ايجاد رابطه را تسهيل كند. قصه مي تواند ايجاد رابطه را تسهيل كند. داستان قرآني، اعتقاد به خدا و فهم  برقرار مي كند

مسئله ي معاد را تقويت و آسان مي كند، فرايند رشد ذهني را فعال مي سازد، موجب تفكر 

مثبت كمك  اسوه سازي  و  الگوپذيري  به  و  مي شود  فراگيرندگان  در  انديشيدن خالق  و 

مي كند. 

قرآن عناصري را در قصه به كار گرفته، كه بشر در قرن حاضر با پيشرفت علوم و به 

ويژه داستان نويسي نوين به آن ها دست يافته است. قصه ي قرآني، شكل و محتواي زيبا و 

برازنده اي دارد. قرآن از قصه به عنوان بهترين وسيله آموزش استفاده كرده و به آن برتري 

بخشيده است (حكيمي و كاموسي، 1384: 234).

روش قصه پردازي  قرآن به گونه اي كه باعث تحريك كنجكاوي و پرسش گري مي شود.

هدف اصلي قرآن از نقل قصه ها و داستان هايش، عبور دادن انسان از گذرگاه هاي تاريك 

تعقيب آن  منتها «ضمن  به سرزمين روشنايي ها و هدايت است.  او  و ترسناك و رساندن 

هدف اصلي، گاه مناسبتي ايجاب مي كند كه داستان برگزيده اي به اندازه و شيوه ي متناسب 

و بازيبايي هنري راستين، ايراد شود، ليكن نه بر اساس خيال پردازي و قصه آفريني، بلكه بر 

اساس ابتكار و آفرينش هنري در چگونگي گزارش و با اتكا به واقعيت هاي قاطع و ترديد 

ناپذير.» (سيد قطب/خامنه اي1362).

"يكي از روش ها، شيوه ي آغاز يك قصه است كه با دقت نظر و ژرف نگري در قصه هاي 

قرآن و مطابقت و مقايسه ي آن ها با يكديگر مي توان به تفاوت و تنوع قصه در شروع پي 

قصه با يك استفهام تقريري شروع . قصه با يك استفهام تقريري شروع . قصه با يك استفهام تقريري شروع  اين گونه قصه ها را مي توان اين گونه دسته بندي كرد. اين گونه قصه ها را مي توان اين گونه دسته بندي كرد. اين گونه قصه ها را مي توان اين گونه دسته بندي كرد برد

داستان . داستان . داستان  اين استفهام در خواننده كشش و انگيزه ايجاد مي كند كه داستان را دنبال كند. اين استفهام در خواننده كشش و انگيزه ايجاد مي كند كه داستان را دنبال كند. اين استفهام در خواننده كشش و انگيزه ايجاد مي كند كه داستان را دنبال كند مي شود
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هل اتيك حديث موسي: هل اتيك حديث موسي: هل اتيك حديث موسي...» بديهي است  با اين مقدمه ي استفهامي آغاز مي گردد) با اين مقدمه ي استفهامي آغاز مي گردد) با اين مقدمه ي استفهامي آغاز مي گردد ع(ع(ع (موسي (موسي 

كه اين استفهام براي كسب خبر نيست كه او از همه ي اسرار آگاه است. بلكه استفهامي 

است كه مقدمه ي يك خبر مهم است، همان گونه كه در زبان روزمره نيز هنگام شروع به 

(مكارم شيرازي،1361،ج13). آيا اين خبر را شنيده اي كه: آيا اين خبر را شنيده اي كه: آيا اين خبر را شنيده اي كه...؟" يك خبر مهم مي گوييم

شروع قصه با اين گونه استفهام و پرسش، خواننده را ترغيب مي كند كه با تمام وجود 

يك نوع استفهام است براي " يك نوع استفهام است براي " يك نوع استفهام است براي  و سراپا گوش، خود را براي شنيدن داستان آماده نمايد كه آن

زمينه چيني و آماده كردن نفس ها و گوش ها، تا اين كه قصه را به خوبي دريابند و عاشقانه 

عابدي، / عابدي، / عابدي، 1360).  مايل به دريافت آن شوند (سيد قطب

را معرفي مي كند و بعد با جمله ي ) را معرفي مي كند و بعد با جمله ي ) را معرفي مي كند و بعد با جمله ي  ع(ع(ع تا17 تا17 تا20،  شخصيت داوود در سوره ي ص، آيات 

استفهامي «هل اتيك نبؤا الخصم اذ تسوروا المحراب»، به داستاني در مورد اين پيامبر خدا 

با اين استفهام، شنونده و خواننده را ترغيب به شنيدن و خواندن داستان مي كند. با اين استفهام، شنونده و خواننده را ترغيب به شنيدن و خواندن داستان مي كند. با اين استفهام، شنونده و خواننده را ترغيب به شنيدن و خواندن داستان مي كند.  مي پردازد

اتيك... به منظور به شگفتي  اين باره مي نويسد: « استفهام هل  مرحوم عالمه طباطبايي در 

نيز با يك /24) نيز با يك /24) نيز با يك  ع(ع(ع) (ذاريات (داستان ميهمانان ابراهيم (داستان ميهمانان ابراهيم  داستان ميهمانان ابراهيم . داستان ميهمانان ابراهيم .  واداشتن و تشويق به شنيدن خبر است

داستان هاي  استفهام و پرسش آغاز مي شود: هل اتيك حديث ضيف ابراهيم المكرمين و

با استفهام آغاز مي گردند. قصه هايي هستند كه شرح همه ي  فرعون، ثمود و عاد، همگي 

كه از او و زادگاهش تا ارض  مقدس ) كه از او و زادگاهش تا ارض  مقدس ) كه از او و زادگاهش تا ارض  مقدس  ع(ع(ع موسي حوادث را دربردارند، مثل قصه ي حضرت

ابتدا تا انتها، مفصل، توضيح داده شده است  كه از) كه از) كه از ع(ع(ع قصه ي حضرت يوسف. قصه ي حضرت يوسف. قصه ي حضرت يوسف ذكر شده است

(طباطبايي ،1370،ج 8).

نه چندان طوالني، مثل داستان حضرت نوح و  قصه هايي نيز هستند با شرح و تفصيل

آن ها از او و ساختن كشتي و طوفان و غرق  شرح پيامبري و دعوت مردم و روي برگرداندن

نشدن دعا از سوي خداوند تعالي؛ چرا  شدن پسرش و دعا براي نجات فرزندش و استجابت

كه لياقت نجات و بخشش نداشت.

هر  قصه ي هود، صالح، شعيب، لوط و... قصه هاي كوتاه نيز در قرآن آمده است، مثل
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آن آمده است، مانند قصه ي زكريا و بيان يك رسالت و يك جنبه ي خاص از قصه براي 

ايوب.قصه ي قرآني به اندازه اي نقل مي شود كه با هدف ديني آن منافات نداشته باشد.

از  بعضي  گاه  و  كامل  طور  به  گاهي  آن،  انتهاي  از  گاهي  آن،  ابتداي  از  قصه  گاهي 

والدتش  موقع  از  ع(ع(ع)،  عيسي قصه ي حضرت  مثًال  مي شود.  بيان  داستان  يك  قسمت هاي

اشاره  آن ها  از زندگي  به آخرين حلقه  فقط  را هم مي يابيم كه شروع مي شود. قصه هايي 

قرآن  كامل در  به طور ع(ع(ع)  ابراهيم لوط قصه ي  مثل قصه ي هود، صالح، شعيب،  مي شود، 

والدتش سخني  يعني درباره ي. يعني درباره ي. يعني درباره ي گفته نشده، بلكه فقط به حلقه هايي از آن پرداخته شده است

نگفته است. قصه ي او در قرآن از زماني شروع مي شود كه او نوجوان است.گاهي اوقات 

مي آيد. اين، روشي است  خالصه اي از داستان نقل مي شود سپس شرح آن از ابتدا تا انتها

كه در قصه ي، اصحاب كهف، بيان مي شودهم چنين ممكن است نتيجه ي داستان و اصل آن 

پيش رود. مثل  بيان شود و سپس قصه از ابتدا شروع شود و گام به گام با شرح و تفصيل

قصه ي موسي در سوره ي «قصص» كه بدين گونه شروع مي شود.

گاهي قصه ي قرآني با دور نمايي غريب شروع مي شود تا توجه خواننده يا شنونده را 

موسي و فرعون در اول  به خود جلب كند، آن گاه بقيه ي مسائل را بيان مي كند؛ مثل قصه ي

سوره ي «طه». اين قصه با اين دور نما به عنوان مدخل قصه شروع مي شود؛ دورنمايي كه 

جذب مي كند و به هيجان مي آورد و به پي گيري داستان وامي دارد.  خواننده يا شنونده را

سليمان  قصه هايي هم هستند كه بدون مقدمه و بدون خالصه ذكر مي شوند؛ مانند قصه ي

با بلقيس و هدهد.

اشاره كرد.اين امر با نشان دادن  از ويژگي هاي هنري ديگر مي توان به تداخل داستان ها

مثل  مي پردازد؛  امر  دو  بين  بديهي  روابط به  آن،  در طي  بعد  و  دورنمايي شروع مي شود 

قصه ي قرآني، به خاطر اهداف ديني، در . قصه ي قرآني، به خاطر اهداف ديني، در . قصه ي قرآني، به خاطر اهداف ديني، در  قصه ي نوح كه در سوره ي «هود» وارد شده است

جاهاي مختلف به سبك هاي متفاوتي تكرار مي شود. يك قصه در قرآن بيش از يك بار 

شكل هاي متفاوت از روش ها و فنون آموزشي است. تكرار مي شود و اين تكرار يك قصه به
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جنبه هاي تاريخي كه قصه را از هدف ديني آن دور مي كنند، كنار گذاشته مي شوند. مثال 

آن قصه ي آدم وحوا و قصه ي اصحاب كهف در سوره ي «كهف» است (شريف/ حاجيان 

باغي، 1380).

ويژگي هاي قصص قرآن

   1. پرهيز از قضاوت 

داستان هاي  در  دارند.  مدرن  داستان هاي  با  عمده اي  تفاوت  قرآن  داستان هاي  اصوالً   

مدرن، راوي حتي اگر داناي كل باشد، تنها حضوري قضاوت گر دارد و نه مداخله گر، اما در 

داستان هاي قرآني، حتي در داستاني مانند موسي و جادوگران كه خداوند حضور شخصيتي 

ندارد، بازهم او فاعل اصلي است. هم قضاوت گر است و هم مداخله گر. اين ويژگي را 

و گروه  هاي ) و گروه  هاي ) و گروه  هاي  ع(ع(ع (در پايان داستان حضرت ابراهيم (در پايان داستان حضرت ابراهيم  در پايان داستان حضرت ابراهيم . در پايان داستان حضرت ابراهيم .  بيشتر در داستان هاي پست مدرن مي بينيم

ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشيدپرستان، پس از آنكه حضرت ابراهيم با آن ها جدل 

مي كند، خداوند مي فرمايد: «اين برهان ما بود كه آن را به ابراهيم تلقين كرديم» (انعام/38).

 با اين اوصاف در هردوي اين داستان ها، اصل بر خود داستان و قواعد دراماتيك آن 

است. داستان خود پيش مي رود و با آن كه خداوند هم قاضي و فاعل است، باز ما خود به 

اين پاي بندي به قواعد دراماتيك و عدم قضاوت . اين پاي بندي به قواعد دراماتيك و عدم قضاوت . اين پاي بندي به قواعد دراماتيك و عدم قضاوت  عنوان مخاطب به نتيجه ي اصلي مي   رسيم

و حضور مداخله گرانه اي راوي در داستان هايي كه خداوند، خود شخصيتي از داستان است، 

به داستان سجده نكردن ابليس و بيرون راندن آدم و حوا از بهشت توجه . به داستان سجده نكردن ابليس و بيرون راندن آدم و حوا از بهشت توجه . به داستان سجده نكردن ابليس و بيرون راندن آدم و حوا از بهشت توجه  نمود بيشتري دارد

كنيد: «و به فرشتگان گفت: آدم را سجده كنيد. همه سجده كردند، جز ابليس كه سر باز 

او از كافران بود و گفتم اي آدم، خود و زنت در بهشت جاي گيريد  زد و برتري جست و

و هرچه خواهيد و هر جا كه خواهيد، از ثمرات آن به خوشي بخوريد و به اين درخت 

نزديك نشويد كه به زمره ي ستمكاران درآييد. پس شيطان آن دو را به خطا واداشت و از 

و قرارگاه و جاي . و قرارگاه و جاي . و قرارگاه و جاي  پايين رويد، برخي دشمن ديگر: پايين رويد، برخي دشمن ديگر: پايين رويد، برخي دشمن ديگر گفتيم. گفتيم. گفتيم بهشتي كه در آن بودند بيرون راند
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آدم از پروردگارش كلمه اي چند فرا گرفت. آدم از پروردگارش كلمه اي چند فرا گرفت. آدم از پروردگارش كلمه اي چند فرا گرفت.  برخوردداري شما تا روز قيامت در زمين باشد

پس خدا توبه ي او را پذيرفت، زيرا توبه پذير و مهربان است» (بقره/ 43-73).

 همان طور كه مشاهده مي شود. در ابتداي داستان، زاويه ديد اول شخص است، اما 

بالفاصله در آيه ي بعد، خداوند به عنوان راوي در پرده مي رود و در چهره ي شخصيت 

آشكار مي شود. در اين جا قضاوت باز به عهده ي مخاطب قرار مي گيرد و تا لحظه اي كه 

روايت  خود  شخصيتي  چهره ي  و  است  پرده»  در  «راوي  خداوند  مي شود،  تمام  داستان 

براي  آنان  خواهش  و  ع(ع(ع)  عيسي  حضرت  و  حواريون  داستان  در  شكل  همين  مي كند. 

فرستادن مائده از آسمان نيز ديده مي شود. در اين مسير، از اقتدار راوي كاسته مي شود و 

به مخاطب اجازه ي همكاري داده مي شود كه اين خود يكي از بنيادي ترين ويژگي هاي 

رابطه ي  موارد،  بيشتر  در  كه  است  جانمايه  است.همين  امروزين  و  مدرن  نويسي  داستان 

مخاطب و اثر را تعريف مي كند. به اين معنا كه هرچه اثر بي واسطه تر با مخاطب خود رو 

به رو شود (قضاوت كمتري كند)، مخاطب با نشستن بر مسند قضاوت با اثر بيشتر درگير 

مي شود و اين يكي از مهم ترين اهداف خلق هنري است.

مي بينيم كه داستان هاي قرآن، حتي زماني كه خداوند شخصيتي از داستان است، در بخش 

مهمي از داستان از قضاوت مي پرهيزند و اين نكته اي است كه مي تواند براي نويسندگان 

امروز درس آموز باشد (شهسواري، 1384: 21-22).

آموزشي بودن 2. آموزشي بودن 2. آموزشي بودن 

 شيوه ي روايت قصه، مخاطب را به دقت و ياري گرفتن از حافظه دعوت مي كند. در 

واقع، قرآن بر خالف شيوه ي معمول قصه ها، چندان در بند ساده گويي و رعايت خط زماني 

قصه ها نيست و با برهم زدن شيوه ي كهن الگويي قصه ها، پيش از اين كه به ويژگي سرگرم 

سازي قصه بينديشد، به آموزشي بودن آن مي انديشد (حسيني،1384: 56). 

با اين كه داستان هاي قرآن از نوع مستند و واقعي هستند و به كار بردن عباراتي زيبا در 
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چنين داستان هايي بس دشوار است، اما محتواي داستان هاي قرآن در قالب عبارت هايي زيبا 

و دلنشين بيان مي شود و تمامي اصول و تكنيك هاي داستان پردازي كه بشر تازه به آن ها 

دست  يافته، در عالي ترين سطح مطلوب و در حد اعجاز به كار گرفته شده اند. داستان به 

مفهوم گسترده ي آن، پديده اي است هنري كه ساختار هندسي ويژه اي دارد. داستان نويس، 

يك يا چند حادثه و نيز وضعيت ها، شخصيت ها و محيط ها را برمي گزيند و آن ها را به زباني 

(اين زبان گاهي به گونه ي روايت پيوسته و گاه به صورت گفت گو، (اين زبان گاهي به گونه ي روايت پيوسته و گاه به صورت گفت گو، (ديالوگ)  اين زبان گاهي به گونه ي روايت پيوسته و گاه به صورت گفت گو، . اين زبان گاهي به گونه ي روايت پيوسته و گاه به صورت گفت گو، .  تعبير مي كند

(و يا آميخته اي از هر دوست و هر كدام از اين ها، هدف فكري معيني را در بردارد (و يا آميخته اي از هر دوست و هر كدام از اين ها، هدف فكري معيني را در بردارد (بستاني، 

.(1371

3. دور بودن از خيال و وهم

اهميت داستان هاي قرآني در اين نكته نهفته است كه با واقعيت ها سروكار دارند، نه با 

وهم و خيال. بدين سبب، خواننده را نسبت به حوادثي متقاعد مي سازد كه مستند و داراي 

اما واقعيت  به حادثه اي كه صرفًا احتمال وقوع در آن مي رود،  نه نسبت  واقعيت هستند، 

ندارد. البته الزم به تذكر است كه صرف روايت كردن حوادث مستند، خوانندگان را تحت 

تأثير قرار نمي دهد، بلكه اين حوادث بايد در برگيرنده ي وقايعي هيجان آفرين، شگفت انگيز 

و حيرت آور نيز باشد. اين امري است كه به ندرت تحقق مي يابد و زبان هنري خاصي را 

مي طلبد كه از ميان حوادث، قهرمان ها، موقعيت ها و محيط  ها، عناصر معيني را بر گزيند؛ يا 

به عبارت روشن تر: برخي از جنبه هايي را كه در روشن كردن هدف فكري داستان به كار 

گرفته مي شود، انتخاب كند. از باب مثال، قطعه اي از زمان را برش مي زند و آن را به جاي 

زمان واقعي، در قالب زمان ذهني در مي آورد، يا حادثه اي را كه ذكر آن چندان ضرورت 

ندارد، حذف مي كند، يا برخي از ويژگي هاي مربوط به شخصيت راكه باعث روشن شدن 

ساختار  پوشش  زير  بايستي  اين ها  همه ي  اما  غيره.  و  برمي گزيند  مي شود،   داستان  هدف 

ويژه اي انجام شود؛ چه از نظر آغاز و فرجام داستان، چه ازنظر انواع مختلف «روايت»، چه 
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از نظر اشكال گوناگون «گفت وگو» همانند گفت  وگوي بروني و دروني، و چه از نظر ترسيم 

شخصيت هاي داستان هم چون شخصيت هاي اصلي يا فرعي؛ فردي يا گروهي؛ ساده و يا 

پويا (روشن، 1385).

بحث و نتيجه گيري

ابتدا سطح . ابتدا سطح . ابتدا سطح  هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير داستان بر افزايش مهارت پرسش گري بود

يافته هاي پژوهش نشان مي دهند . يافته هاي پژوهش نشان مي دهند . يافته هاي پژوهش نشان مي دهند  پرسش گري ديني دانش آموزان اندازه گيري و محاسبه شد

سطح مهارت پرسش گري ديني در دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي در سطح متوسط و  كه

باالست و دانش آموزان داراي مهارت پرسش گري مطلوبي هستند. سپس تأثير داستان هاي 

نتايج نشان دادند كه . نتايج نشان دادند كه . نتايج نشان دادند كه  قرآن بر افزايش مهارت پرسش گري ديني دانش آموزان اندازه گيري شد

در ابعاد تغيير و ترديد، جهان شمولي و پيچيدگي و انگيزه هاي وجودي، افزايش معني دار ي 

به چشم مي خورد. اين تأثير بر بعد تحول كم تر است و لذا معني دار نيست.

داستان هاي قرآن را مي توان با سبك هاي جديد داستان گويي از لحاظ محتوا و همه ي 

اصولي كه يك داستان بايد داشته باشد، مقايسه كرد. آموزش دين و دين داري امروزه به 

صورت غير مستقيم با تمثيل و ابزار مناسب قصه بسيار راحت تر مي تواند براي دانش آموزان 

را سخت  دين  و  كنند  برقرار  ارتباط  دين  با  بتوانند  بيشتر  دانش آموزان  تا  پذيرد  دينصورت  و  كنند  برقرار  ارتباط  دين  با  بتوانند  بيشتر  دانش آموزان  تا  پذيرد  نصورت 

در  فرد  كردن  درگير  روش  با  مي توان  قرآني  داستان هاي  خواندن  از  استفاده  با  نشمارند. 

موقعيت، به سبك طرح معما و سؤال و ايجاد بحران و تعارض فرد را به سؤال وا داشت. 

رسانه ي  از  ميتوانيم  ما  مي گذارند.  افراد  يادگيري  بر  را  تأثير  بيش ترين  رسانه ها  امروزه 

فراموش شده ي زبان و قصه گويي و گرايش انسان به قصه و جذابيتي كه قصه براي او دارد، 

بهترين استفاده را در اين راستا ببريم و به تقويت نوعي دين داري پويا بپردازيم.

حقيقت جويي در همان اوان كودكي به شكل كنجكاوي در وجود انسان فعال است و 

كودك را به پرسش هاي فراواني وامي دارد و در صورتي كه اين استعداد به شكل صحيحي 
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فهميدن،  كردن،  سؤال  از  دانش آموز  قصد  مي رسد.  خود  شكوفايي  اوج  به  يابد  پرورش 

خداوند در وجود انسان غريزه ي كنجكاوي را قرار داده است . خداوند در وجود انسان غريزه ي كنجكاوي را قرار داده است . خداوند در وجود انسان غريزه ي كنجكاوي را قرار داده است  شناسايي و درك كردن است

و به همين علت، كودك طبق آن غريزه براي رسيدن به شناخت خود و جهان هستي دائمًا 

در حال سؤال كردن است.(منصور نژاد،1385). 

پرورش همين خصيصه ي فطري است كه باعث پيشرفت هاي علمي فرهنگي و معنوي 

در قرآن سؤاالتي وجود دارند كه در آن ها، خداوند انسان ها را خطاب قرار مي دهد . در قرآن سؤاالتي وجود دارند كه در آن ها، خداوند انسان ها را خطاب قرار مي دهد . در قرآن سؤاالتي وجود دارند كه در آن ها، خداوند انسان ها را خطاب قرار مي دهد  مي شود

و اين نشان مي دهد كه خداوند انسان را اليق شناخت مي داند و از اين روش براي به تفكر 

واداشتن انسان استفاده كرده است تا انسان با قوه ي تعقل و اختيار به جست  وجوي پاسخ 

آن ها برآيد. 

وجود سؤاالت بي شمار مذهبي ومعنوي كه همگان داريم، ممكن است اين فكر را پيش 

آيا اين گونه . آيا اين گونه . آيا اين گونه  بياورد كه سؤال كردن و دچار ترديد شدن،ممكن است باعث بي ديني ما شود

سؤال ها بايد وجود داشته باشند؟ چنين سؤال هايي ممكن است برداشت هاي متفاوتي براي 

آلپورت ويژگي دين رشد يافته را، تفكري پيچيده و انتقادي در . آلپورت ويژگي دين رشد يافته را، تفكري پيچيده و انتقادي در . آلپورت ويژگي دين رشد يافته را، تفكري پيچيده و انتقادي در  هر فرد به دنبال داشته باشند

مورد مسا يل ديني مي داند كه مدام تجديد سازمان مي شود و در عين حال انگيزه ي اصلي 

فرد براي هدايت زندگي اوست. اين نوع تفكر ديني، تعصب آميز يا جبري نيست و در مورد 

اموري كه مربوط به انسان هاست باز و صادقانه برخورد مي كند. (آلپورت،1950: 59-72).

بر اساس متون ديني اسالمي، انسان ديني، باالتر از يك دعوت، موظف به حضور گستاخانه 

به سه ) به سه ) به سه  ع(ع(ع علي. علي. علي در وادي انديشه و پرسش گري و پيمودن برهوت حيرت به عصاي كاوش است

«خدا رحمت كند كسي را كه از كجا آمدنش، كجا بودنش : «خدا رحمت كند كسي را كه از كجا آمدنش، كجا بودنش : «خدا رحمت كند كسي را كه از كجا آمدنش، كجا بودنش  محور اساسي پرسش ها اشاره مي كند

1378).سعادت، 1378).سعادت، 1378). سعادت، / سعادت، /  / عمران / عمران  عمران ( عمران (   « ) « ) و به سوي چه مقصدي در حال حركت بودنش را بيابد و بفهمد.

مي دهند.  نشان  جهت گيري  نوع  تأكيد  با  عمدتًا  را  دين داري  اخير،  پژوهش هاي  در 

پرسش گري مي شود.  و  دروني  بيروني،  نوع جهت گيري  شامل سه  ديني  جهت گيري هاي 

جهت گيري پرسش گري از مؤلفه هاي متفاوتي ساخته شده است. 
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فرد دين داري كه داراي مهارت پرسش گري ديني است، شاخص ها و اصول اصلي دين 

او با تالش و جست  وجو . او با تالش و جست  وجو . او با تالش و جست  وجو  خود را از نزديك مي آزمايد و پاسخ هاي قالبي و آماده را نمي پذيرد

باعث بسط معرفت ديني خود مي شود (باتسون،1985 :236). اين گسترش فهم ديني باعث 

فردي كه داراي چنين دين داري است، امكان دارد بعد از شك و . فردي كه داراي چنين دين داري است، امكان دارد بعد از شك و . فردي كه داراي چنين دين داري است، امكان دارد بعد از شك و  نوعي تعهد دروني مي شود

ترديدها و جست وجوهاي معنوي، يك بار براي هميشه دين دار و متعهد باقي بماند. مفهوم دين 

به عنوان پرسش، تالشي را معرفي مي كند كه طي آن، يك بعد حقيقي و مهم از جست  وجوي 

دوناهو ابراز مي كند. دوناهو ابراز مي كند. دوناهو ابراز مي كند: "لزوم پرسش و رشد مداوم معنوي مركز  معنوي يا ديني مشخص مي  شود

دوناهو،( دوناهو،( دوناهو،1985)..حقيقت جويي منزه از جزم انديشي،  بهترين قسمت تمام سنت هاي اديان است."

آن كه در پي يافتن حقيقت است، الجرم بايد با ديدي واقع بينانه به . آن كه در پي يافتن حقيقت است، الجرم بايد با ديدي واقع بينانه به . آن كه در پي يافتن حقيقت است، الجرم بايد با ديدي واقع بينانه به  تعصب كور و جاهالنه است

اين اصل از فتواي . اين اصل از فتواي . اين اصل از فتواي  افكار خود بنگرد و در اين راه بر فكر و رأي اشتباه خويش پافشاري نكند

به راحتي قابل درك است. از سوره ي مباركه ي 19 از سوره ي مباركه ي 19 از سوره ي مباركه ي "زمر" آيه ي 

آيد و اين مي تواند براي هر انساني، در برخورد با موقعيت هاي محيطي، سؤال پيش مي آيد و اين مي تواند براي هر انساني، در برخورد با موقعيت هاي محيطي، سؤال پيش مي آيد و اين مي تواند 

شامل محيط هاي آموزشي، ارزش ها و اعتقادات باشد. اگر جواب هاي قانع كننده و معقولي 

اين  به  اگر  اما  از حالت تنش خارج مي شود.  ارضا و  نوجوان  داده شود،  اين سؤال ها  به 

تعبير روان شناسي  به  بلكه ممكن است  نمي رود،  بين  از  نشود، سؤال  داده  پاسخ  سؤال ها 

سركوب شود. سؤال در ذهن فرد باقي مي ماند و مسئله به شكل هاي ديگري بروز خواهد 

كرد. متأسفانه نظام آموزشي ما پرسش گري را تشويق نمي كند و معلمان ما چارچوب هاي 

شايد  و  مي كنند  تعامل  دانش آموز  با  چارچوب  در  تنها  و  دارند  شده اي  تعيين  پيش  از 

لقي پرسش گري دانش آموز را به عنوان مزاحمت، فضولي يا طرح مسائل خارج از درس تلقي پرسش گري دانش آموز را به عنوان مزاحمت، فضولي يا طرح مسائل خارج از درس تلقي 

(17: ،: ،: مي كنند.(كريمي،1381

 امروزه ذهن دانش آموزان پر از اين سؤال ها و شك ها و ترديد هاست. از ترس اين كه 

سؤال كردن، در دين داري آن ها خللي ايجاد كند، سكوت مي كنند و ممكن است هيچ گاه به 

صورت عمقي به اين مسئله ها نپردازند و لذا سؤال هاي آن ها هميشه در ذهنشان به صورت 
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راحتي  به  بتوانند،  دانش آموزان  تا  كنيم  پيدا  راه حل هايي  بايد  ما  بماند.  باقي  مشكل  يك 

درباره ي سؤال هايي كه ذهن آن ها را به خود متوجه مي كند، صحبت كنند. بايد اين آرامش 

خيال را احساس كنند كه وارد يك منطقه ي ممنوعه نمي شوند بلكه در آيات قرآن تأكيد 

اصول دين خود را با تقليد قبول . اصول دين خود را با تقليد قبول . اصول دين خود را با تقليد قبول  صريح داريم كه در اين امور به جست  وجو وتفكر بپردازند

نكنند، بلكه با تفحص و تفكر بايد به اين اصول معتقد شد. تفكر در اسالم عبادت شمرده 

سال عبادت 70 سال عبادت 70 سال عبادت  يك ساعت فكر كردن از : يك ساعت فكر كردن از : يك ساعت فكر كردن از  مي شود «تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه».:  «تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه».:  «تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه»

كردن افضل است. 

اين تعبيرات همان طور كه بسياري از علما گفته اند، به واسطه ي اين است كه نوع و 

موضوع تفكرها فرق مي كند. نوعي تفكر هست كه انسان را به اندازه ي يك سال عبادت 

جلو مي برد،  و تفكر ديگري، او را به اندازه ي 70 سال عبادت جلو مي برد. در احاديث 

از  بعد  يعني  بود.  كردن  فكر  ابوذر  عبادات  اكثر  التفكر»:  ذر  ابي  عباده  اكثر  «كان  داريم: 

معصومين تقريبًا مي توان گفت مردي نظير ابوذر در درجه ي ايمان نيامده است (دژكاني، 

  .(163 : 1379

نشانگر عموميت آن   در قرآن كريم در تعبير «تتفّكروا» متعلق تفّكر ذكر نشده و اين

معنوي، در مسائل بزرگ  يعني بايد در همه چيز تفكر كرد؛ در مسائل زندگي مادي و. يعني بايد در همه چيز تفكر كرد؛ در مسائل زندگي مادي و. يعني بايد در همه چيز تفكر كرد؛ در مسائل زندگي مادي و است

مورد از آيات قرآن، دعوت 46 مورد از آيات قرآن، دعوت 46 مورد از آيات قرآن، دعوت  46 در 46 در  و كوچك و از همه مهم تر در مبدأ و معاد و خالق خويش .

را به كار مي گيرند، و مذّمت شديد آنان كه  به «عقل و تعّقل» و مدح آنان كه عقل خويش

آيه مستقيمًا انسان ها را به 300 آيه مستقيمًا انسان ها را به 300 آيه مستقيمًا انسان ها را به  و در بيش از است و در بيش از است و در بيش از  فكر خود را به كار نمي اندازند، وارد شده

خردورزي و تعقل ترغيب و تشويق مي كند. استفهام قرآني نيز تأكيد چشم گير و بدون قيد 

(ابيض شلماني،1382 :146-147).  و شرط بر جنبه ي عقل ورزي دارد

گفتيم كه خداوند انسان را اليق شناخت مي داند. براي كسي كه سؤالي مطرح نيست، 

(عليهم  معصومين  ائمه ي  و  عظام  انبياي  گروه  به جز  انساني  هيچ  نيست.  مطرح  معرفتي 

السالم) و آن دسته از اوليا ء اهللا كه از نور عالي معرفت برخوردار شده اند، نمي تواند در هر 
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موقعيتي، با هر واقعيتي به طور مستقيم و با روشنايي كامل رويارو شود، بنابراين، اين سخن 

كه براي من سؤالي مطرح نيست، يا ناشي از اين است كه اصًال واقعيتي شايسته ي شناخت 

و معرفت براي من وجود ندارد و يا اين كه من علم مطلق به هستي به طور مطلق دارم و 

هيچ نقطه ي مشكوك و مبهمي براي من وجود ندارد (جعفري،1357).

زيرا اگر كسي صاحب . زيرا اگر كسي صاحب . زيرا اگر كسي صاحب  ما هميشه بايد آمادگي تغيير و تحول در عقايدمان را داشته باشيم

اعتقاد باشد، به اعتقاداتش مي چسبد، اما اگر صاحب ايمان باشد، به حقيقت مي چسبد؛ چون 

بنابراين، فرد مؤمن هميشه آماده است كه اعتقاد . بنابراين، فرد مؤمن هميشه آماده است كه اعتقاد . بنابراين، فرد مؤمن هميشه آماده است كه اعتقاد  يقين ندارد حقيقت همان است كه اعتقاد دارد

خود را به عرصه ي آزمون ببرد، بدون آن كه از تغيير آن بيمي داشته باشد. اگرچه سؤال هاي 

وجودي غالباً پايه ي بحث هاي فلسفي هستند، اما برخورد فلسفي و برخورد ديني با اين مسائل 

پاسخ ها . پاسخ ها . پاسخ ها  سؤال هاي فلسفي با مسائل تجريدي سر و كار دارند. سؤال هاي فلسفي با مسائل تجريدي سر و كار دارند. سؤال هاي فلسفي با مسائل تجريدي سر و كار دارند دو نوع برخورد متفاوت است

اما چنان چه با همان . اما چنان چه با همان . اما چنان چه با همان  هستند و لزوماً در زندگي فرد اثر نمي گذارند- هستند و لزوماً در زندگي فرد اثر نمي گذارند- هستند و لزوماً در زندگي فرد اثر نمي گذارند نه شخصي- نه شخصي- نه شخصي نيز جهاني

سؤال هاي وجودي برخورد ديني شود، همان مسائل، صورت شخصي به خود مي گيرند و 

از ديدگاه  انتظار مي رود كه آثار برجسته و بارزي در زندگي فرد داشته باشند (آرين،1378).

تفكر مجازي در قرآن، توجه به . تفكر مجازي در قرآن، توجه به . تفكر مجازي در قرآن، توجه به  اسالم، تفكر ابزار شناخت انسان از جهان پيرامون خود است

واژه ها و كلمات قرآن، از جمله قصه هاي قرآني است؛ هم چنان كه در قرآن داريم:" فاقصص 

تفكر در قصه ها باعث بسط معنايي و به وجود آمدن /176). تفكر در قصه ها باعث بسط معنايي و به وجود آمدن /176). تفكر در قصه ها باعث بسط معنايي و به وجود آمدن  (" (" (اعراف القصص، لعلهم يتفكرون

ما در قرآن قصه هايي را مي بينيم كه با يك سؤال آغاز مي شوند و يا . ما در قرآن قصه هايي را مي بينيم كه با يك سؤال آغاز مي شوند و يا . ما در قرآن قصه هايي را مي بينيم كه با يك سؤال آغاز مي شوند و يا  سؤاالتي در ذهن مي شود

ي رسند كه خواننده و شنونده ي اين قصه  ها را به تفكر و جست جو با يك سؤال به پايان مي رسند كه خواننده و شنونده ي اين قصه  ها را به تفكر و جست جو با يك سؤال به پايان مي رسند كه خواننده و شنونده ي اين قصه  ها را به تفكر و جست جو 

وامي دارد. بديهي است كه مراد و مقصود قرآن مجيد اين است كه تفكر و تعقل در آيات، 

اگر به تفكر ثانوي منجر نشود، نتيجه اش معرفت اهللا نخواهد بود.

و  فطري  خصيصه ي  افزايش  براي  نيرومندي  ابزار  مثابه   به  مي توان  قرآن  قصص  از 

خدادادي پرسش گري استفاده كرد. داستان سرايي به عنوان يك وسيله ي تعليمي، مي تواند 

آن ها  توانايي  و  كند  ترغيب  بودن خود،  فرد  به  منحصر  معناي  به كشف  را  دانش آموزان 
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كالمي  مهارت هاي  دهد.  افزايش  احساسات  و  افكار  بين  واقعي  ارتباط  برقراري  براي  را 

مي توانند، توانايي دانش آموزان را براي حل و فصل تعارض بين فردي به صورت آرام و 

بيان داستان و نيز گوش فرا دادن به آن دانش آموزان را . بيان داستان و نيز گوش فرا دادن به آن دانش آموزان را . بيان داستان و نيز گوش فرا دادن به آن دانش آموزان را  توأم با بحث و گفت  وگو افزون سازند

اين تخيل قوي مي تواند اعتماد به نفس و انگيزش . اين تخيل قوي مي تواند اعتماد به نفس و انگيزش . اين تخيل قوي مي تواند اعتماد به نفس و انگيزش  به بهره گيري از تخيالتشان تشويق مي كند

شخصي را در دانش آموزان افزايش دهد، زيرا آنان خود را براي نيل به اميال و آرزوهايشان 

شايسته و توانا تصور مي كنند (زيپس1995،1 :82).

قصه همواره منعكس كننده ي ديدگاه انسان درباره ي جهان و عوامل ناشناخته ي پيرامون 

اوست و سبب مي شود كه دانش آموز نيروي تخيل و تفكر خود را به كار اندازد. از طريق 

قصه مي توان مفاهيم انتزاعي و مشكل را راحت تر انتقال داد. هم چنين، قصه باعث مي شود 

كه فضايي راحت براي بحث و گفت  وگو بين مخاطب و قصه گو و ديگر مخاطبان با يكديگر 

به وجود بيايد. همين امر باعث مي شود كه ما از قصه به عنوان ابزاري براي شروع اين 

بحث استفاده كنيم.

(كال نقص عليك من انبا ء الرسل)  سوره ي 120 سوره ي 120 سوره ي "هود" عالمه طباطبائي، با اشاره به آيه ي 

به گونه اي نقل مي كند كه  خدا همه ي داستان ها را به اجمال يا تفصيل: خدا همه ي داستان ها را به اجمال يا تفصيل: خدا همه ي داستان ها را به اجمال يا تفصيل مي گويد در "الميزان"

(رد پاي زندگي (رد پاي زندگي (قصصت  قصه. قصه. قصه حق را در ضمن آن قصه ها و قبل از آن و بعد از آن بيان كند

است و كسي كه مي خواهد به راه بيايد و به راه ببرد، بايد اين ردپا را جست  وجو كند) است و كسي كه مي خواهد به راه بيايد و به راه ببرد، بايد اين ردپا را جست  وجو كند) است و كسي كه مي خواهد به راه بيايد و به راه ببرد، بايد اين ردپا را جست  وجو كند.  اثره

و كتاب هدايت است و چنان كه خود مي گويد، بيان است؛ بيان، نوشته وكالم  قرآن نوشته

مي گويد كه احسن  االسرار" "كشف  در  ميبدي  كننده. تبيين  و  بخش  روشنايي  و  روشن 

القصص همه ي قرآن است و به معناي احسن البيان مي باشد. از كنارهم گذاشتن اين نكات 

آشكار مي شود كه قرآن كتابي است كه به بهترين شكل از بيان روايي بهره جسته است تا 

نشان دهد (اهللا نزل احسن الحديث).(اسكندري،1385).  نقش روشن گرانه و تبييني خود را

1- Zipes
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استفاده از قصص قرآني مي تواند زمينه را براي طرح سؤاالت ديني فراهم كند. افراد را 

دچار چالش سازد و سؤاالتي را براي آن ها پيش بياورد؛ سؤاالتي كه لزومـًا پاسخي ندارند، 

ولي باعث تالش فرد براي يافتن پاسخ مي شوند. افراد با تفكر درباره ي اين سؤاالت، در 

اثبات مطلبي  اين كه براي  راه رشد، تحول و كمال ديني خود گام مي گذارند. ما به جاي 

كه داريم، دليل و برهان و تمثيل بياوريم، بايد اجازه دهيم كه دانش آموز به اقامه ي دليل و 

استدالل مجهز شود. با طرح پرسش از دانش آموزان، چرخه هاي استدالل و منطق را در آن ها 

به حركت درآوريم.خاصيت سؤال و معما اين است كه دانش آموز را به فكر كردن تشويق 

مي كند تا خود در بنا كردن و بازپديدآوري ترازهاي عقلي و اخالقي خويش سهيم باشد.

اگر نوجوان از اعتقادات . اگر نوجوان از اعتقادات . اگر نوجوان از اعتقادات   در دوران نوجواني، شخص در تالش براي يافتن هويت است

مذهبي و اخالقي كه در زندگي به آن نياز دارد، خالي شود، حداقل به طور موقت احساس 

كه  كند  مي  احساس  و  مي دهد  دست  از  را  خويش  تصميم گيري  قدرت  و  هدف مندي 

زندگي اش تهي و پوچ است. اين موضوع ممكن است سبب شود كه نوجوان درصدد يافتن 

از طريق آن زندگي خود را داراي هدف و معنا  تا  برآيد  ايدئولوژي مذهبي و ديني  يك 

سازد. براي آن كه يك ايدئولوژي ديني قابل قبول باشد، بايد با قدرت تعقل منطقي نوجوان 

و مالك هاي وي هماهنگ باشد. اگر سايرين نيز در پذيرش اين ايدئولوژي ديني با او همراه 

شوند، احساس پذيرفته شدن در جمع به او دست مي دهد. از نظر اريكسون، در نوجواني، 

ايدئولوژي مذهبي مانند نگهبان و حافظ هويت عمل مي كند، زيرا ايدئولوژي ديني حال را 

به آينده مرتبط مي سازد و به اعمال، معنا و هدف مي بخشد (اسكندري؛ 1385). مؤثرترين 

و تحول آفرين ترين روش آموزش اين است كه ذهن يادگيرنده را بر تفكر، تجربه، سؤال 

مهم ترين نكته در طرح  و كشف متمركز كنيم و صرفًا نقش كمكي براي خود قائل باشيم.

پرسش ها، ارائه ي پاسخ هاي آماده به كودكان نيست، بلكه وادار كردن او به تأمل و تفكر و 

در نتيجه، رشد ايمان و ادراك اوست. 
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پرداختن به اين مسئله و تحقيق در اين مورد به داليل زير ضرورت دارد:

1. اهميت يافتن ابزار جديد براي افزايش دين داري دانش آموزان؛ 

2.تشويق دانش آموز به تفكر و جست  وجو در امور ديني و نااميد نشدن از پيدا كردن 

پاسخ؛ 

3. پرورش خصيصه ي فطري پرسش گري و كنجكاوي در دانش آموزان، زيرا پرورش 

اين خصيصه باعث بسياري از پيشرفت هاي معنوي و علمي مي شود؛ 

عالقه ي  مورد  كه  قصه  مثل  ابزاري  طريق  از  دين  به  دانش آموزان  كردن  نزديك   .4

آن هاست؛

5. لزوم داشتن نگاه نو به مسائل ديني با توجه به تحقيقات علمي؛

از  جلوگيري  در  امور  اين  واهميت  معنوي  امور  در  توجه  به  دانش آموزان  تشويق   .6

انحراف ها و بهزيستي؛ 

7. لزوم آشنايي مربيان با رو ش هاي جديد آموزش دين داري؛

8. تأثير بيشتر آموزش غيرمستقيم ديني.

 با توجه به اهميت دين  و اثرات مثبتي كه دين براي انسان ها دارد و گسترش تحقيقات 

اين  كه  است  الزم  مي گيرد،  صورت  علمي  صورت  به  كه  كشورها  ديگر  در  دين ورزي 

تحقيقات به صورت علمي و زمينه يابي در كشور اسالمي مان انجام گيرد.
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