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 چكيده
هاي فلسفه براي كودكان است. قرآن هم به عنوان  و بسط تفكر، دو مورد از مولفه تحريك
بـراي  هـايي اسـت.    ها، حاوي چنـين مولفـه   جهت دعوت به تفكر براي همه انسانمنبعي 
ها، با روش پديدارشناسي توصيفي و با رويكـرد تجزيـه و تحليـل     مولفهيابي به اين  دست

هـاي زيـادي بـين     ي دهد مشابهتتايج به دست آمده نشان مكاليزي به قرآن رجوع شد. ن
هاي تفكر در قرآن و فبك ليپمن وجود دارد. البته قرآن داراي وجوه افتراقي خاص  محرك

هاي اسـتخراج   . مولفهكندوكاو قرآني است ةهم بوده كه اين وجوه مختص كاربرد در حلق
داسـتان بـه عنـوان محـرك و      -1شده را مي توان در عناوين كلـي زيـر خالصـه نمـود:     

هـاي   پرسـش بـه عنـوان محـرك و سـبك      -2كـر.  هاي داستاني به عنوان بسـط تف  سبك
هـا در جهـت    سير در نشـانه نشانه به عنوان محرك و  -3پرسشگري در جهت بسط تفكر.

 -5تشبيه به عنوان محرك و تشبيه به همراه وجه شبه به عنوان بسط تفكر.  -4بسط تفكر. 
خرق عادت به عنوان محرك و بيـان   -6ن محرك و مثال در جهت بسط تفكر.مثَل به عنوا

قسم به عنوان محرك و مشورت، جدال احسـن و   -7پيامدهاي آن در جهت بسط تفكر. 
  بيم و اميد در جهت بسط تفكر. 

  كندوكاو قرآني. ةكندوكاو، حلق ةمحرك، بسط تفكر، حلق :ها كليدواژه
  
  

                                                                                                 

  (نويسندة مسئول) تعليم و تربيت، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ةدكتراي فلسف *
mahdiyeh.keshani@yahoo.com 

  rostaminasab@uk.ac.irدانشگاه شهيد باهنر كرمان،  گروه علوم تربيتي، استاد **
 21/11/1395، تاريخ پذيرش: 12/8/1395تاريخ دريافت: 



 كندوكاو قرآني ةالگوهاي تحريك و بسط تفكر در حلق   26

  مقدمه. 1

زبان كودكي به كودكان فلسفه مي آموزند. نگاه مدرن به مسائل حيات، امروزه در دنيا به 
امروزه پيشروان علمي دنيا را به اينجا رسانده كه بايد فلسـفه را از دوره ي دبسـتان بـه    

  ).12/2/1385كودكان تعليم داد؛ البته با زبان كودكي(خامنه اي،

  :از طرف ديگر
هـم از لحـاظ محتـوا يـك شـيوه ي      آموزش و پرورش كشور ما، هم از لحاظ قالـب،  

تقليدي محض است. اين درست نيست. اين شيوه عيوبي دارد كه يكي از عيب هـايش  
  ).12/2/1378(خامنه اي، حافظه محوري است به جاي فكر محوري

  :اين تقليد معيوب كهنه سبب شده
ه خيلي ها در جامعه ي ما اصال تصور نكنند كه براي كودك هم فلسفه الزم است. فلسف

شكل دادن فكر است، ياد دادنِ فهم كردن است، ذهـن را بـه فهميـدن و تفكـر كـردن      
عادت دادن است؛ اين از اول بايد به وجود بيايد. قالب مهم است. اگرچـه محتـوا هـم    
حائز اهميت است، اما عمده شيوه است؛ يعني كودك از اول كودكي عادت كند به فكر 

  ). 20/7/1391ي مهم است(خامنه اي،كردن، عادت كند به خردورزي؛ اين خيل

يك مسئله ي مهم در اين مورد، نوشتن كتاب فلسفي براي كودكان است كـه مـا بـدان    «
). به عبارتي خالء اصلي در چشم انداز فلسـفه بـراي   32/11/1391خامنه اي،»(احتياج داريم

سـب بـا   كودكان، همانا ابهام در روشمند نمودن تفكر بـراي كودكـان و نبـود محتـواي متنا    
اسالمي است. لذا كندوكاو بر روي چارچوب هاي فلسفه براي كودكـان در  -فرهنگ ايراني

قرآن و توليد محتوا و بازشناسي مولفه هاي آن حائز اهميت است. همچنين تاكيد بـر آغـاز   
) و اهميت جايگاه تفكر در قرآن و به طور كلي 31(نهج البالغه، نامه  تربيت كودك با قرآن

الي انسان با توجه به اين نكته كليدي كه فكورانـه بـارآوردن افـراد بايسـتي از     در رشد و تع
  سنين كودكي صورت گيرد و زيست تعقلي و فلسفي از همان ابتدا در آن ها نهادينه شود.

بيش از آنست كه بتـوان بـه همـه    حجم پژوهش هاي انجام شده در زمينه فبك و قرآن 
ما از ميان حدود دويسـت اثـر مـورد مطالعـه در ايـن      ها اشاره اي هرچند كوتاه داشت. ا آن

پژوهش، مي توان به دو گروه از پژوهش ها كه ارتباط مستقيم بـا پـژوهش حاضـر دارنـد،     
يعني فبك را در ارتباط با فرهنگ اسالمي مورد بررسي قرار داده اند، اشاره نمود. دسته اول 
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امه فبك با فرهنگ اسالمي اسـت.  تحقيقاتي هستند كه نتيجه آن مويد سازواري روشمند برن
يكي از زمينه هاي اصلي اين سازواري در بعد روش را مي توان در بحث محـرك و بسـط   
تفكر مشاهده نمود. تالشي كه مقاله حاضر سعي دارد با رجوع به آيات قرآن، بدان بپردازد و 

الگـويي  جنبه هاي مشابهت و نيز جنبه هاي بديل آن را مطرح نمايـد. مـوارد مطـرح شـده     
باشد.  ور خاص در حلقه كندوكاو قرآني ميمناسب براي كاربرد در كالس هاي فبك و به ط

مولفه هاي فلسفه براي كودكـان در  «از جمله تحقيقات انجام شده در اين بخش مي توان به 
بررسـي و نقـد   «) و1396از عابدي، نوروزي، حيـدري و مهرابـي(  » آموزه هاي امام علي(ع)

برداشـتي نـو از   «) و 1391از ستاري (» براي كودكان از منظر حكمت متعاليهي فلسفه برنامه
آمـوزش فلسـفي كودكـان در نظـام تعلـيم و تربيـت       «) و 1388از ناجي (»  تعليم و تربيت

دوم تحقيقــات، بــه بازشناســي  ) اشــاره نمــود. دســته1387از ســليماني ابهــري (» اســالمي
اخته است؛ البته نه با عنوان مولفه فبك؛ بلكه هاي برخي مولفه هاي فبك در قرآن پرد ويژگي

به عنوان مولفه اي قرآني كه به دليل مشابهت ساختاري مي توان از آن ها در اين بخش نـام  
برد. به عنوان نمونه برخي به موضوع تفكر و تفكر انتقـادي، برخـي بـه موضـوع گفتگـو و      

كه مـرتبط بـا   » محرك«يعني  برخي به ويژگي هاي محرك در قرآن پرداخته اند. عنوان سوم
از » بررسي تفسيري تكرار قصه حضرت موسي در قرآن«نوشتار حاضر است شامل مقاالت، 

از » بررسي آراء مستشرقان دربـاره روش داسـتان پـردازي قـرآن    «)، 1394فقيهي و دهقاني(
 )1378) و مباني نقد داستان از ديدگاه قرآن از علي زاده(1394حسيني كوهساري و شورچه(

مي باشد. در اين مقاالت به بررسي سبك داستان پردازي قـرآن و اهـداف آن اشـاره شـده     
) 1389، از مهدي مروجـي( »مقاله نگاهي به آموزش تفكر در قرآن كريم«است. همچنين در 

ضمن بيان روش هاي آموزش تفكر در قرآن، بـه برخـي از محـرك هـاي تفكـر از جملـه       
  پرسش و استدالل اشاره شده است.

ممكن است اين انتقاد وارد شود كه احتماالً در آيات قرآن در پرداختن به تفكرورزي و 
ي كلي داشته است. فلسفيدن عنايت خاصي به دوران كودكي نشده و آموزه هاي قرآن جنبه

در پاسخ به اين انتقاد، بايد گفت حتي اگر در آيات قرآن بـه طـور خـاص بـه تفكـرورزي      
مينـه، بيـانگر ايـن امـر اسـت كـه       ي بودن عبارات قرآن در اين زكودكان پرداخته نشده، كل

هايي در رابطـه  تواند داراي داللتاند و لذا اين فرمايشات ميكم كودكان مستثني نشده دست
خطاب قرار مي دهـد و  » ناس«با كودكان نيز باشد. آيات قرآن عموم مردم را در قالب كلمه 

ستند؛ كمااينكه در قرآن كودكان از تفكر هـم منـع   كودكان در قرآن از اين خطاب مستثني ني
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) روش سقراط 1993ي فبك به ادعاي خود ليپمن (كه در غرب نيز در برنامهنشده اند. چنان
كه سقراط نيز در روش خود (فلسفيدن) عنايت خاصي به شاخص اصلي كار است؛ حال آن

ش فرض ديگري كه در ايـن  كودكان نداشته و انسان را به طور كلي در نظر گرفته است. پي
مقاله مبنا قرار گرفته شده؛ اينست كه قرآن بيش از آنكه منبعي ديني مخـتص بـه مسـلمانان    
باشد، منبعي فكري است كه انسان ها را در طول تاريخ، دعوت بـه تفكـر و انديشـه ورزي    
نموده و تنها اختصاص به گروهي خاص ندارد. لذا روش هايي كه براي ايـن دعـوت عـام    

  تفاده نموده است، روشهاي دعوت و بسط تفكر مي باشد. اس
  

  . روش تحقيق2
تحقيق حاضر با روش كيفي پديدارشناسي توصيفي انجام گرفته است. پديدار شناسي، يـك  
رويكرد پژوهش كيفي است كه در پي شناسايي معناي ذاتي و تغييرناپذير مسـئله ي تحـت   

 ,Chanبه نقـل از چـان، فانـگ و چـينLangdridge :(2007     )(النگدريج( بررسي مي باشد

Fung and Chien ،(2013(.  :طرح سؤال پژوهشي بر اسـاس  1مراحل اين روش عبارتند از .
. تحليـل  4ها آوري داده. جمع3گيري هدفمند . نمونه2» وجود ذاتي پديده چيست؟«الگوي 

فـت و برگشـتي   ). البته اين مراحل سير خطي ندارند و به صـورت ر 1389ها (عابدي، داده
گيرند. بر اساس مراحل فوق، ابتدا يك سؤال پژوهشي با اين مضمون مورد استفاده قرار مي

. 2»؟الگوهاي محرك تفكر و بسط تفكر بـر اسـاس آيـات قـرآن چيسـت     . «1طرح شد كه: 
گيري هدفمند كه تا اشباع نظري مقوالت ادامه دارد در طـرح تحقيقـي حاضـر سـبب      نمونه

رآن(فوالدوند) شد. چراكه تا آخرين جزء قرآن يعني جزء سي، نكـاتي  خوانش كل ترجمه ق
مرتبط با موضوع فوق وجود داشت و البته اين نكات در بعضي سوره ها بيشتر و در بعضي 

اي انجام گرفت. ها به روش كتابخانهآوري دادهي سوم جمع. در مرحله3سوره ها كمتر بود.
) Colaizzi)(1978آمده با استفاده از مدل كاليزي(ستهاي به دي چهارم داده.و در مرحله4

تجزيه و تحليل شد. بر ايـن اسـاس پژوهشـگران مراحـل زيـر را بـراي تجزيـه و تحليـل         
. اولين متن مربوط به قرآن چند بار خوانـده شـده تـا محقـق بـا آن      1اطالعات طي كردند: 

ه بـه نحـوي بـا موضـوع     . زير جمالت مهم ك2مأنوس شود و بتواند آن را بهتر درك كند. 
گر خالصـه  ي مهم، در قالب يك مفهوم توصيف. هر جمله3ارتباط دارند خط كشيده شد. 

آمده از مراحل اول تا سوم كه با هم قرابت داشته و بتواننـد در يـك   . مفاهيم به دست4شد. 
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هـا بررسـي   . مقولـه 5ي مشترك قرار گرفته است. دسته قرار گيرند، تحت عنوان يك مقوله
تري قرار بگيرند كه بـر  هاي بزرگها و موارد اشتراك، در دستهشوند تا بر اساس شباهتمي

اساس آن بتوان توصيفي از الگوهاي اصلي محرك و بسط تفكر براساس آيات قـرآن ارائـه   
ي ي مجدد به ترجمـه قـرآن و متـون تفسيري(تفسـير الميـزان) و مقايسـه      . با مراجعه6داد. 

آمـده از  . نتـايج بـه دسـت   7تون، تالش شد نتايج اعتباريـابي شـوند.   توصيف فوق با اين م
  گردد.ها اعمال ميي قبل، در يافتهمرحله

به بيان خالصه تر در جريان اين تحقيق، جهت بازيابي و اعتباريابي مولفه هاي استخراج 
 شده؛ ترجمه قرآن دو بار مورد خوانش و مرور قرار گرفت. سپس داده هاي استخراج شـده 
بر اساس تفسير الميزان و با رويكردي كه عالمه طباطبـائي در تفسـير اتخـاذ نمـوده؛ يعنـي      
تفسير آيه به آيه، مورد تحليل و تفسير قرار گرفت. به عبارتي تفسير تربيتـي در مـورد كـل    
آيات مربوط به الگوهاي محرك تفكر و بسط آن با نگاه و ديد كلي نسـبت بـه ايـن آيـات     

  صورت گرفته است.
  

  . الگوهاي تحريك و بسط تفكر3
قرآن انديشه ورزي را صرفاً متوجه گـروه خاصـي نكـرده، بلكـه همگـان را بـه ايـن مهـم         
فراخوانده. اين فراخوان مطلق، نوعي آزادي كامل را در باب انديشه ورزي رقم مي زند كـه  

توانـد در  بر اساس آن هر انسان متفكري كه مقدمات و ابزار تفكر براي او فراهم باشد، مي 
معارف ديني و موضوعات مرتبط با آن، كه مورد توجه قرآن است، به تعمق و انديشه ورزي 

). در اين رابطه منظور از الگوهاي محرك تفكر در اين مقاله هر 4:ج1382بپردازد(طباطبائي،
مولفه قرآني است كه بتـوان از آن در دعـوت و تحريـك فكـر اسـتفاده نمـود و منظـور از        

ط تفكر، هر مولفه قرآني است كه فكر را در راسـتاي موضـوع تحريـك شـده،     الگوهاي بس
دعوت به تفكر در جنبه اي خاص نموده و از اين رهگذر تفكر را عميق نموده و غنـا مـي   

شـابه در قرآنـدارد امـا وجـود     بخشد. گرچه الگوهاي محرك تفكر و بسط تفكـر، قـالبي م  
 ويژگي الگوهاي مذكور، مبسـوط بـودن   هايي جزئي، سبب تفكيك آن ها مي گردد. تفاوت

است؛ همانگونه كه هينس بر ويژگي تنوع  2)58،اعراف/41تنوع آن ها(اسراء/ 1 )174(اعراف/
  ). 32: 1383و رعايت آن در حلقه كندوكاو تأكيد كرده است(
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  . داستان4
سـت.  بيشترين محركي كه ليپمن براي تحريك تفكر در فبك استفاده نموده؛ قالب داسـتان ا 

شايد عجيب به نظر برسد اما بيشترين محتواي قرآن، كه آخرين و كامل ترين كتاب الهي در 
راستاي دعوت به تفكرورزي است؛ داستان مي باشد. اساساً هدف از طرح داستان در قرآن، 

كـن،  اين داستانها را (براي آنهـا) بـازگو   » فَاقصصِ القَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرونَ«تفكرورزي است:
). اين شگفتي از طرح داستان براي دعـوت بـه تفكـر، در زمـان     176(اعراف/شايد بينديشند

. داستانهاي قرآن مربوط به زمان گذشته(اغلب 3 )24نزول قرآن هم وجود داشته است(نحل/
(وصـف   حال(داستان هاي مربوط به زمان پيامبر(ص)) و آينده 4 )99داستان هاي قرآن،طه/
ــه از ق ــدن  50و49يامــت، انفــال/داســتان گون ــه خوان ــرآن امرب ــد در ق )مــي باشــند. خداون

نموده اسـت. سـبك كلـي     6 )176و تفكر در داستان(اعراف/ 5 )71، يونس/69داستان(شعرا/
رويكرد فبك هم مشابهتي با داستان گويي قرآن دارد. همانطور كه در فبك، داسـتان هـدف   

ه مي شود؛ از اينرو عمده جريان فبك بـه  نيست و به عنوان ابزاري براي تفكر ورزي استفاد
داستان نمي گذرد، بلكه از طريق داستان پلي به سمت فلسفيدن زده مي شود؛ در قرآن هـم  

 هـا  يام هاي داستان و تفكر بر روي آنگرچه طرح داستان مهم است اما تمركز اصلي روي پ
داستاني را به طور كامل و ؛ همانگونه كه قرآن جز در برخي موارد، هيچ 7 )101است(اعراف/

 قـرآن در اين زمينه كـه، چـرا    عالمه طباطبائى با ورود به جزئيات تاريخي آن بيان نمي كند.
قـرآن كـريم كتـاب دعـوت و     «نويسـد:   كند؟ مى موارد تاريخ و جزئيات داستان را نقل نمى

هدايت است و در اين رسالت و هدفى كه دارد، يك قدم راه را به طرف چيزهاى ديگـر از  
تعلـيم تـاريخ و مسـلكش     قـرآن نمايد زيرا هـدف   ج نمىهاى ديگر ك قبيل تاريخ و يا رشته

ــان ــت  رم ــى نيس ــي، »(نويس ــال عراق ــودن   128،ص1378فع ــو ب ــد و نيك ــدهاي مفي ). قي
انـدن  ) و بـه درسـتي خو  13، كهـف/ 862) درست بودن داستان(آل عمران/3داستان(يوسف/

) هم نشان مي دهد محتوا و سبك ارائه داستان به منظور دعوت بـه تفكـر،   27داستان(مائده/
داراي اهميت است و نمي توان هر داستاني را در اين زمينه استفاده نمود و بـه هـر شـكلي    
ارائه داد. البته قرآن براي نزديك شدن به حقيقت از طريق داسـتان شـروط ديگـري را هـم     

و تفكـر در مـورد    9 )7ست، از جملـه: پرسـندگي در مـورد داستان(يوسـف/    عنوان نموده ا
  باشد.  مي  ي اصلي فبك بعد از طرح داستان. اين دو موضوع از رويه ها10 )111آن(يوسف/

. در قرآن حتي زماني كـه از حيوانـات و   11 )111قصه هاي قرآني واقعي هستند(يوسف/
مـي شـود، همگـي واقعيـت در اعصـار گذشـته       سخنان آنان در خالل داستان نكاتي آورده 

). رعايت اين نكته در داستان هاي فبك، حس نزديكي و قبول داسـتان را  18تا10دارند(سبأ/
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). منتها اين نكته بايستي رعايت شود كه 1389در مخاطب افزايش مي دهد(رضائي اصفهاني،
هاي داستان همزادپنداري  تا كودكان با شخصيت 12داستان بايستي به زبان كودكانه بيان گردد

كنند. در اين راستا بي زماني و بي مكاني موجود در بسياري از داستان هـاي قـرآن، شـعور    
يـن امكـان را مـي دهـد تـا بـا       مخاطب را به ساير عوامل داستاني پيوند مي دهد و بـه او ا 

و  هاي نو و ابتكاري خود، قرائت هاي تـازه اي از مـتن را سـبب شـود(تميم داري     دريافت
ــان داســتان هــاي خــود، ســبك هــاي مختلفــي دارد.   132: 1385دانشــگر، ــرآن در بي ). ق
دهي به افراد درون داستان و تصويرسازي در داستان(مثالً داستان هاي سوره انفال)  شخصيت

از روش هايي است كه نظر مخاطب را به خود جلب كرده و خود را در درون داستان قرار 
 13 )49پنداري مي كند. شخصيت دهـي بـه افـراد داسـتان(بقره/    مي دهد و به عبارتي همزاد 

سبب جذابيت داستان شده و گويي كودك، خود را مخاطـب موضـوع داسـتان مـي دانـد.      
جذابيت و همزادپنداري از مؤلفه هايي است كه در داستان هـاي فبـك مـورد تأكيـد قـرار      

  ).1389(ناجي، گرفته است
ه(بيان داستان هابيل و قابيل براي قوم موسـي كـه   سبك داستان در داستان در سوره مائد

خود داستان قرآن اند)، بيان فشرده اي از داستان و سپس تفصيل داستان(سوره كهف) و بيان 
نكته كليدي داستان قبل از تفصيل داستان(سوره قصص) از سبك هايي است كـه در حلقـه   

جهت تنـوع سـبك داسـتاني     كندوكاو قرآني قابل طرح است؛ و مي توان از الگوهاي آن به
كالس فبك و ايجاد چالش استفاده نمود. مي توان براي جلب توجه كودكان به داستان، قبل 

مي توان جهت سنجش فهم كودكان از داسـتان   14 )9از طرح داستان سؤال مطرح نمود(طه/
در  و براي دعوت به تفكر در مورد داستان، 15 )98در حين داستان سؤال مطرح نمود(يونس/

گويي خود عالوه بر  تان). قرآن در سبك داس55،نجم/8916پايان داستان سؤال مطرح كرد(طه/
اينكه قبل، حين و بعد از داستان، از شنونده داستان سؤال مطرح مي كند، حتي قالب زنده به 
داستان داده و از شخصيت هاي داستان هم سؤال مطرح مي كند و به عبارتي حالت گفتگـو  

به داستان داده و حتي گاه استدالل هاي شخصيت هـاي داسـتاني را زيـر سـؤال      و ديالوگ
ميبرد و در مورد آن پرسش مي كند. حالت گفتگو در داستان هاي قرآني تنهـا بـه گفـت و    
شنود بين اشخاص داستان، خالصه نمي شود بلكه گفتگو با خود يا حديث نفس، از ديگـر  

). قالب گفت و گو 191تا10، شعرا83تا74ت(انبيا/سبك هاي گفتگو در داستان هاي قرآن اس
). بـر  1389داشتن در داستان هاي ليپمن از مؤلفه هاي اصلي و مورد تأكيد مي باشـد(ليپمن، 

اساس الگوواره قرآني، مي توان يك داستان را بـه بخـش هـاي مختلفـي كـه حـاوي يـك        
ح كرد(ماننـد  موضوع خاص است تقسيم كرده و در هرجلسه يك بخش از داستان را مطـر 
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سوره قرآن آمده) و يا در يك جلسه داستانهاي مختلف كوتـاهي را   34داستان موسي كه در
). حتي مي تـوان بـه منظـور    89تا73،انبيا/190تا100در مورد يك موضوع عنوان نمود(شعرا/

دست يابي به تفكرورزي، يك داستان را در فواصل مختلف تكرار كرد و هربـار از منظـري   
رت داخت و نكاتي بديع در حلقه هـاي تكـراري آورد(ماننـد داسـتان حضـ     خاص بدان پر
  است). شده سوره تكرار 34موسي كه در 

آنچه تا اينجا در مورد داستان آمد، سبك داستاني قرآن براي تحريك تفكر بود. عالوه بر 
؛ اين در قرآن الگوهايي وجود دارد كه قالب داستان را در راستاي بسط تفكر، غنا مي بخشد

از جمله تكرار يك داستان با تأكيد بـر مضـمون واحـد منتهـا در سـطوح و ابعـاد مختلـف        
فكري(مانند سيره قوم بني اسرائيل كه به اين شيوه در سوره هاي مختلف آمـده). همچنـين   

انبيا مي توان از كودكان خواست داستان زنـدگي خـود و زمانـه     2417و  10با الهام از آيات 
ا و ابعاد آن براي نسل هاي آينده بنويسند و يا داستان ناقصي را كامل كنند. خود را با پيام ه

اين كار مي تواند به عنوان فعاليتي در حلقه كندوكاو مورد استفاده قرار گيرد؛ همانگونه كـه  
). 15: 1386يكي از الگوهاي مناسب در برنامه فبك، حدس و بازسازي داستان است(فيشر،

ست بسته به نظر خود براي داستان مطرح شـده در كـالس، شـعار    مي توان از كودكان خوا
). و در مورد چرايي اين انتخاب، سخن بگويد. 130تا79(ويا عنواني) انتخاب كنند(صافات/

، 67،شـعرا/ 21، انفـال/ 69همچنين از قالب داستان همراه با پيام(يا عبرت) داسـتاني(احزاب/ 
تأييد يك نظر خاص اسـتفاده كـرد. از ديگـر     در 18 )13) مي توان به عنوان مثال(يس/37ق/

ــتانها      ــورد داس ــدگي در م ــر زن ــاكم ب ــاي ح ــر، كشــف ســنت ه ــاي بســط تفك روش ه
. اين روش مي تواند در پايان دوره فلسـفه ورزي بـراي كودكـان و بـه     19 )8است(زخرف/

عنوان روش مروري بر داستان هايي كه در طول دوره فبك مورد استفاده قرار گرفته اسـت،  
ه كارگرفته شود. همچنين قرآن از قالب داستان براي انتقال برخي معـارف اسـتفاده نمـوده    ب

كه در بحث بسط تفكر مي تواند مورد استفاده قـرار گيـرد. در آخـر در     20 )120است(هود/
) از رويكردهـاي  10، محمـد/ 921مورد داستان، سير و سفر فكورانه در زمين و تـاريخ(روم/ 

توضيح مبسوط اين روش در بخش بسط تفكـر در مـورد نشـانه هـا،      بسط تفكر مي باشد.
 خواهد آمد.

 

  گري . پرسش5
دومين الگويي كه قرآن از آن به عنوان محرك تفكر استفاده نموده است؛ سـؤال مـي باشـد.    

و يا هم زمان با ديگـر محـرك هـا     22 )44اين الگو مي تواند به عنوان محركي مستقل(بقره/
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و  23 )24گيرد. در قرآن به پيامبر(ص) امـر پرسشـگري شـده است(سـبأ/    مورد استفاده قرار 
. الگـوي قـرآن در بـاب پرسـش     24 )36پرسش كردن را جزء منش خردمندان مي داند(قلم/

مانند داستان، داراي تنوع است. برخـي از ايـن الگوهـا همچـون پرسـش هـاي هـدايتي و        
رونـد؛   ند و براي انتقال پيام به كار مـي كه به نوعي پاسخ را در خود دار 25 )45اقراري(نحل/

مناسب برنامه فبك نمي باشند؛ اما با توجه به مدل قرآني در باب پرسش، مـي تـوان بـراي    
و  26 3تـا 1جلب توجه مخاطـب، از پرسـش هـاي مرحلـه اي و يـا تكـرار پرسـش(قارعه/       

لي ديگـر بسـط   ) استفاده نمود. تسهيلگر مي تواند گاه سؤال متربي را با سـؤا 27)(32و22قمر
و يــا ســؤالي كــه خــود مطــرح نمــوده بــا ســؤالي ديگــر توضــيح   28 )67و66داده(مــريم/
  تا كودكان را به سمت تفكر در مورد موضوع دعوت كند.  29 )78و77دهد(مريم/

و  پرسش در باب  30 )35،طور/27استفاده از پرسش هاي چالش انگيز و وجودي(صف/
از رويكردهاي معمول قرآن است. يكي از الگوهايي  31 )21،زمر/30خلقت و پديده ها(انبياء/

كه در قرآن فراوان مورد سؤال قرار گرفته؛ سؤال از يكسان نبودن خوب و بـد در مصـاديق   
) 50(انعام/؟پس نمي انديشيدبگو آيا كور و بينا يكسانند، مختلف است؟ قرآن بيان مي كند: 

 32 )9داند و كسي كه نمي دانـد(زمر/  همچنين دعوت به تفكر در مورد تفاوت كسي كه مي
) از جملـه  14كند(محمـد/  كند و كسي كه برپايه هوس كار مي كسي كه بر پايه دليل كار مي

. اين الگو مي تواند بـا تغييـر مثـال هـا،     33مثال هاي قرآني است كه برخي جنبه تمثيلي دارد
ي يك نوع رفتار در حلقه متناسب با موضوع كالس فبك مورد استفاده قرار گيرد و پيامدها

   كندوكاو ارزيابي شود. حتي مي توان به اين سبك پرسش، قالب گروه مخالف و موافق داد.
بسط تفكر در حلقه كندوكاو قرآني در الگوي سؤال؛ بـا درخواسـت داوري و اسـتدالل    

ان . به عبارتي از طريق دليل خواستن، جنبه فكري كودك34 )24، انبيا/37صورت ميگيرد(قلم/
غنا بخشيده مي شود. استدالل ها همانگونه كه ليپمن اذعان دارد ميتواند صوري و خالقانـه  

)، منتها شرط منطقي بودن در هـر دو مـورد بايسـتي لحـاظ شـود،      Lipman.1980:xvباشد(
همانگونه كه ليپمن عقالنيت را كانون توجه فلسفه براي كودكان نمي داند بلكه مستدل بودن 

). 105: 1389يعني عقالنيتي با داوري درست را با اهميت مي داند(ناجي به نقـل از ليـپمن،  
اند جريان تفكر را با پرسش از گروهي خاص، همچنين تسهيل گر آموزش تفكر، گاه مي تو

و اگر در شرايطي بود كه مي توانست بـه عنـوان عضـوي از حلقـه      35 )31هدايت كند(انبيا/
ــك        ــه ي ــاوت ب ــديل و متف ــاي ب ــخ ه ــا دادن پاس ــد ب ــي توان ــد، م ــر ده ــدوكاو، نظ كن

و تفكـر  كودكان را به جنبه هاي تازه اي از يك پديده وارد كـرده   36 )25و24موضوع(نجم/
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ها را عميق تر نمايد. براي دست يابي به اين منظور، تسهيلگر مي تواند پرسشـي مطـرح    آن
و از اين طريق باب جديدي از بحث را  37 )101كرده كه درونش استداللي وجود دارد(انبيا/

در كالس ايجاد كند. در قرآن، انواع پرسش با گزاره هاي آيا، چه، چگونه، چرا مطرح شـده  
. همچنين از طريق طرح پرسش مهارت هاي عميـق ديـدن، و   38 )162تا70عمران/ است(آل

عميق شنيدن، و توجه به موضوعات پيراموني كه اغلب ساده از كنار آن ميگـذريم، تقويـت   
. بايد توجه داشت بسط تفكر با پرسش، در حلقه كندوكاو قرآني بي 39 )63شده است(واقعه/

گاه مطرح نمودن و يا مطرح شـدن برخـي از پرسـش هـا      .40 )102حد و مرز نيست(مائده/
ايجاد شبهه اي در ذهن كودكان مي كند كه پاسـخگويي بـدان امكانپـذير نمـي باشـد. لـذا       
تسهيلگر بايستي جريان پرسش و پاسخ را در مورد برخي امور كه در دين هـم نهـي شـده    

  است(مانند سؤال از ذات خداوند و چيستي او) هدايت نمايد.
  

  شانهن. 6
مادي از دعـوت بـه تفكـر اسـتفاده     نشانه؛ از ديگر الگوهايي است كه قرآن از آن به عنوان ن

. با نظري به آيات قرآن مي توان گفت خاصيت عنصر نشانه اين اسـت  41 )13كند(جاثيه/ مي
. بيشـترين  42 )21و20، ذاريـات/ 13كه جنبه محـرك بـودن را بالـذات در خـود دارد(غـافر/     

فكر  از ميان هجده باري كه در قرآن تكرار شده، مربوط به همراهي تفكر بـا  استعمال واژه ت
است كه نه بار در كنار هم آورده شده. به عبارتي اگر معلم با طراحي داستان و » نشانه« واژه

سؤال درصدد تحريك فكر است؛ در نشانه ايـن خاصـيت وجـود داشـته و معلـم بايسـتي       
. توجه دادن به نشانه ها الزمـه تسـهيلگري در ايـن    43 )1مخاطب را بدان متوجه كند(اسراء/

بعد است، چراكه از ويژگي هاي انسان، فراموش نمودن نشـانه هـا و عـادي شـدن آن هـا      
. فارغ از برخي نشانه ها كـه مخصـوص گـروه هـاي خـاص      44 )126برايش، مي باشد(طه/

قرآن از گستره وسيعي  ) و كاربردي براي كالس فبك ندارد؛ طيف نشانه ها در20است(فتح/
ايـن طيـف در دو گـروه     از امور انتزاعي تا امور عيني و مسائل اجتماعي را شامل مي شود.

انسان ها و ديگرمخلوقات قابل مشاهده است. در انسان مانند: محبـت بـين زن و شـوهر و    
) 22)و اختالف رنگ ها و زبان ها در بين انسان ها(روم/21آرامش گرفتن نسبت به هم(روم/

ــه/    ــواع جنبندگان(جاثيـ ــاي انـ ــانه هـ ــي   4و از نشـ ــنايي روز و تيرگـ ــد: روشـ ) ماننـ
) و 4) تكه تكه بودن زمين و برتري برخي ميوه هـا و درختان(رعـد/  37،يس/12شب(اسراء/

ها،  انواع نشانهمي باشد. بحث بر سر  45 )5منزلگاه هاي مختلف براي خورشيد و ماه(يونس/
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گر در مورد آن ها، مي تواند موضوع تفكروزي كندوكاو قرآني اثرات اين نشانه ها و ابعاد دي
و به طور كلي فلسفه ورزي فبك به ويژه حلقه كندوكاو علمي باشد. بسط و غنـا بخشـيدن   

بـه معنـي در زمـين    » سـيروا فـي االرض  «تفكر در الگوي نشانه ها را، قرآن از طريق امرِ به 
مورد تأكيد قرار داده اسـت.   46 )20كبوت/بگرديد، كه بارها در آيات مختلف تكرار شده(عن
) و هم در مورد نشانه ها و به طور كلي 42اين روش بسط تفكر، هم در مورد داستان(فجر/

به عنوان يك فعاليت در جهت بسط تفكر قابل استفاده مي باشد؛ چراكـه عـالوه بـر فعـال     
جايگاه ارزشـمندي  شدن ذهن، ديگر حواس انساني نيز فعال شده و در تقويت تفكر داراي 

است. سيرو في االرض معناي گسترده اي دارد و مي تواند يك محيط آزمايشگاهي تا يـك  
اردوي كالسي و نيز سير و سفر در زمين و تاريخ انسان ها را شامل شود. انتخاب نحوه اين 

شد. حتي با امكانـات عصـر حاضـر،    سير، بسته به نوع نشانه ي خاص مي تواند متفاوت با
  ن سير در زمين را در قالب عكس و يا فيلم درآورده و به كالس آورد.توا مي
  
  . تشبيه7

الگوي ديگري كه قرآن براي دعوت به تفكر از آن استفاده نمـوده و مناسـب بـراي فلسـفه     
ورزي در حلقه كندوكاو است، استفاده از تشبيه بدون اشاره به وجه يا وجـوه شـبه اسـت.    

)وكسي كه نمي انديشـد  32، انعام/64، عنكبوت/36عب(محمد/تشبيه زندگي دنيا، به لهو و ل
از جمله تشبيه هاي قرآني است. تفكر و بحث بر روي وجوه شـبه   47 )44به ستوران(فرقان/

در اين نوع تشبيه ها و يا تشبيه هاي معلم ساخته مي تواند به عنـوان محركـي بـراي تفكـر     
براي بحث در حلقه كندوكاو علمـي   كالس فبك باشد. برخي از تشبيه هاي قرآني، مناسب

) زمـين بـه فـرش، آسـمان بـه      6،نبـأ/ 10هستند؛ از جمله تشبيه زمـين بـه گهـواره(زخرف/   
). شيوه بسط و غنا بخشيدن بـه تفكـر در مـورد تشـبيه،     7) و كوه ها به ميخ(نبأ/44بنا(بقره/

ي از وجـوه  آوردن تشبيه به همراه وجه شبه آن است. به عبارتي تسهيل گر با اشاره بـه يكـ  
شبه، تفكر كالسي را به جنبه اي تازه و يا مورد غفلت واقع شده دعوت مي نمايد. اين شيوه 

رستاخير و زنده شدن مردگـان؛   تشبيهدر برخي از تشبيه هاي قرآني به كار برده شده است. 
ـ  وجه شبهي كه اشاره مي به زمين زنده با بيان اد و كند اين زمين قبال مرده بوده و با وزيدن ب

 ،11زخـرف/  ،9فـاطر/  ،11(ق/ آمدن ابر و باريدن باران سيراب گشـته و زنـده شـده اسـت    
). نمونه هاي ديگري هم در زمينه آوردن تشبيه با اشاره به يكي از وجـوه شـبه   50و19فجر/
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) كه معلم مي تواند بسته به نـوع موضـوع انتخـابي، و بـا     31،حج/16و 39(نور/ وجود دارد
  ناسب با سن كودكان، تفكر را در بعدي خاص به جريان بيندازد.آوردن تشبيه هايي مت

  
  . مثَل8

مثَل و مثال از ديگر الگوهاي محرك و بسط تفكر در قرآن است. مي توان از مثل قرآني بـا  
عنوان داستانك تمثيلي نام برد. به عبارتي مثل چيزي بين داسـتان و تشـبيه اسـت. داسـتاني     

يلي مانند تشبيه، كه البته جنبه ايجاز تشبيه را نـدارد. گرچـه در   است كوتاه اما در حالت تمث
بخش داستان، اشاره شد كه داستان هاي قرآني همگي واقعي هستند امـا در رويكـرد مثَـل،    
سخن از داستان هاي كوتاهي است كه بعد تمثيلي دارند. قرآن دعوت كرده به مثل ها توجه 

و اساساً هدف قرآن از بيان مثل ها، انديشه ورزي  48 )73،حج/24و گوش داده شود(ابراهيم/
ــرفتن اســت(اعراف/  ــد گ ــراهيم/176و پن ــل را   49 )25، اب ــه تمثي ــتند ك ــوران هس و دانش

. استفاده از مثل براي دعوت به تفكر تنها مخـتص قـرآن نيسـت    50 )43فهمند(عنكبوت/ مي
مثـل هـاي قرآنـي متنـوع     ) منتها 29بلكه در كتاب انجيل هم از مثل استفاده شده است(فتح/

). در قرآن آمده خداوند از مثل زدن به پشه هم شرم ندارد 27زمر/51 45 ،ابراهيم/58اند(روم/
. گاه قرآن در مورد ابعاد و جنبه هاي مختلف يك 52 )26اما آوردن مثل بايد به جا باشد(بقر/

رده است؛ يعني موضوع مثل مي زند. مثالً در باب مفهوم بخشش و انفاق بدين گونه عمل ك
ــدبرابر شــدن بخشــش(بقره/   ــه چن ــاد مختلــف بخشــش از جمل ــراي 261ابع ) بخشــش ب

) 266) بخشش با منت و يا آزار(بقره265) بخشش براي خداوند(بقره/264غيرخداوند(بقره/
را در قالب تمثيل هاي مختلف آورده است. و يا براي به تصوير كشيدن دو جهت مخالف، 

  ).17تمثيل استفاده كرده است(رعد/مثالً حق و باطل از قالب 
بر طبق محرك مثل هاي قرآني حتي مي توان عناصر فبك و ابعاد آن را مورد كـاوش و  
بحث قرار داد. به عنوان نمونه عاقبت تفكر نكردن و يا نحوه درست سخن گفـتن و بحـث   

 ننمودن كه در قرآن در قالب مثل آورده شده است. كم خردان و نفهمـان در قـرآن همچـو   
 خـدا  دهد، روشنايي را آنان آتش پيرامون چون و افروخته اند، آتشي كه هستند كساني مثَل

) و يـا  17مـي كنـد(بقره/   رهايشـان  بيننـد  نمي كه تاريكيهايي ميان در و مي برد؛ را نورشان
 است؟ و آسمان در اش شاخه و استوار اش ريشه كه است پاك درختي مانند كه سخن پاك

 قـراري  و شـده  كنـده  زمـين  روي از كـه  اسـت  ناپـاك  درختـي  چـون  ناپـاك  سخني مثَل
). البته گستره مثل هاي قرآني طيف وسيعي را شامل مي شود؛ كه ديگر 26و24ندارد(ابراهيم/
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وآل  176و اعـراف/ 18مثل هـاي قرآنـي را مـي تـوان در آيـات زيـر دنبـال نمـود(ابراهيم/        
  ).24، يونس/25، نور/15، محمد/29، زمر/57، روم/73، حج/171و 20و19، بقره/117عمران/

قالب مشابهي كه قرآن از آن در باب بسط تفكر در مورد يك موضوع استفاده مي كنـد؛  
مثال است. به عبارتي به جاي انتقال مستقيم مفاهيم كه راه تفكرورزي را مي بندد، افراد را به 

وسيعي از محرك هـا را  . مثال ها مي تواند گستره 53 )13توجه به مثال دعوت مي كند(يس/
)، آوردن مثل همراه با وجه استعاري 113و112،نحل/36تا32شامل شود. داستان كوتاه(كهف/

مثال هاي علمي قرآن و يا موارد ديگري كه در اين مقاله اشاره شـده انـد.    54 )41آن(كهف/
ويژگي مثال اين است كه در باب وجهي از يك موضوع بوده و سـبب روشـنگري آن مـي    

  اين الگو در فبك در قالب مهارت مثال و مثال نقض مطرح مي شود. شود.
  

  . خرق عادت9
از ديگر محرك هاي قرآني براي دعوت به تفكر، خـرق عـادت اسـت. قـرآن در جمالتـي      
خبري و سؤالي، صحنه هايي را براي مخاطب خود ترسيم مي كنـد كـه عـادت هـاي او را     

يك مي نمايد. به عنوان نمونـه قـرآن از ثابـت    برهم زند و بدين وسيله جريان تفكر را تحر
) سخن مي گويد؛ يا از هميشه شب 33شدن حركت بادها و متوقف شدن كشتي ها(شوري/

) و حتـي بـارش   45) و يا ساكن شدن سايه ها(فرقان/72و71و يا هميشه روز بودن(قصص/
دنيـاي  « ) به جـاي بـاران. ايـن مـوارد مـي توانـد در قالـب سـؤال:         9سنگ از آسمان(سبأ/

در حلقه كندوكاو علمي مورد بحث قرار گيرد. تفكر در قرآن در الگوي خرق » بدون.....(باد)
عادت، با اشاره به برخي از اثرات يك امر عادي شده؛ بسط داده شده است. به عنوان نمونه 
با ذكر اينكه وجـود شـب مايـه آرامـش و وجـود روز بـه منظـور تـالش و كسـب روزي          

هميشه شب و يا هميشه روز باشد، زندگي انسـان در جنبـه هـاي     ) و اگر73است(قصص/
فوق، دچار اختالل مي شود. در مورد ديگر اثرات روز وشب مي توان بعد از اشاره به ايـن  

  جنبه ي بسط دهنده ي تفكر، در حلقه كندوكاو بحث نمود.
در خود در پايان بايد اشاره نمود كه قرآن شيوه هاي ديگري براي تحريك و بسط تفكر 

دارد كه به سبب اختصاصي بودن و يا عام بودن، تنها توضـيح مختصـري در مـورد آن هـا     
 در آيد. يكي از موارد اختصاصي محرك تفكر در قرآن، قَسم است. در قـرآن آمـده: آيـا    مي
). قسـم هـاي قرآنـي؛ مـوارد     19است؟(فجر/] ديگر[ سوگندي]  به نياز[ خردمند براي اين،

كي ها(مانند زيتون) پديده ها(مانند ماه و خورشيد) زمان ها( مانند عصر) متعددي مانند خورا
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حروف و عبارات(مانند حروف مقطعه) و حتي اشخاص(مانند معلم) را شـامل مـي شـود.    
ي و چرايي قسم خـوردن بـه آنهـا،    تفكر در مورد اين امور و اهميت آن ها در زندگي انسان

، 55 )38حث قرار گيرد. همچنـين مشورت(شـوري/  تواند در حلقه كندوكاو قرآني مورد ب يم
جدال احسن و اهرم بيم و اميد از رويكردهاي قرآن در زمينه بسط تفكـر اسـت كـه اولـي     

 است دليلى« رويكردي عام، و دو مورد ديگر اختصاصي قرآن است. منظور از جدال احسن
، بـدون  مي باشد »از آنچه كه بر سر آن نزاع مى كندمخاطب براى منصرف نمودن  كه صرفاً

 مخاطـب اينكه آنچه را كـه  از عبارت است  يااينكه خاصيت روشنگرى حق را داشته باشد، 
 ادعـايش را رد كنـيم.   ،و با همـان  پذيرفتهخودش به تنهايى و يا او و همه مردم قبول دارند 

در بحـث، از هـر نـاداني كـه سـبب       احسن بودن جدال معلم اشاره به اين مطلب دارد كـه 
). كاربرد اين شـيوه ي بحـث   12:ج1382ي مخاطبش شود، بايستي بپرهيزد(طباطبائي،ناراحت

تعقـل و حكمـت، داليـل منطقـي را     قرآني مربوط به زماني اسـت كـه مخاطـب از طريـق     
پذيرد و رد مي كند و يا فهم اشكال و پيامدهاي سخن خود را نمي داند. رويكرد بيم و  نمي

ــر دارد كــه   ــه ايــن ام ــد هــم اشــاره ب ــامي ــه تفكــر، همراهــي  اغلــب م ــا دعــوت ب ردم ب
و يا گاه ممكن است جريان تفكر در كالس با وقفه مواجه شود. در  56 )70كنند(مومنون/ نمي

اين زمان نياز است روش هايي براي برون رفت از اين مشكل اتخاذ شود. بايد توجه داشت 
يگـاه آن در زنـدگي،   كودكان تا به سني از رشد يافتگي برسند كه براي فكـر، بـه خـاطر جا   

نام دارد.  57 )19ارزش قائل شوند؛ نيازمند ساز و كارهاي ديگري هستند كه بيم و اميد(مائده/
استفاده از بيم و اميد توسط تسهيلگر در كالس فبك قرآني بيش از آنكه اشاره به جنبه هاي 

در زنـدگي   مادي داشته باشد؛ به ايجاد دورنماي زندگي دنيوي و اخروي افراد فكوري كـه 
تعقل مي كنند اشاره دارد. يعني ترس از داشتن آينده نامناسب به سبب عدم استفاده از عقل 
و يا افكار مكرگونه و اميد به داشتن آينده اي روشن به سبب استفاده از عقالنيـت منطقـي.   
 همانگونه كه قرآن بيم و اميد را براي گناهكاران و انسانهاي باتقوا بـا ترسـيم صـحنه هـاي    
بهشت و جهنم ايجاد مي كند. ايجاد حس بيم و اميد در كودكان بـه سـبب تفكـر بـر روي     
  آينده زندگي سبب مي شود خود، زندگي فكورانه و يا زندگي بدون تعقل را انتخاب نمايند.

  در نهايت مي توان رويكردهاي محرك و بسط تفكر را در جدول زير خالصه نمود:
  

  بسط تفكر  محرك

همراه با پيام داستاني، كشف داستان، داستانگويي، داستانتكرار  داستان
  هاي داستاني، سيرو في االرضسنت
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استدالل خواهي، سؤال از گروه خاص، عضوي از حلقه بودن، سؤال و   سؤال
  ها با سؤال تقويت مهارتاستدالل همزمان، گزاره هاي سؤالي مختلف، 

  سيرو في االرض نشانه
  تشبيه با آوردن وجه شبه تشبيه(بدون وجه شبه)

 مثال مثل
  اشاره به اثرات خرق عادت خرق عادت

  مشورت، جدال احسن، بيم و اميد قسم

  كندوكاو قرآني ةهاي تفكر در حلق ها و بسط دهنده محرك

  
  گيري . نتيجه10

كتاب قرآن معجزه جاويد آخرين پيامبر الهي است. به همين رو شايسته است براي دستيابي 
ها و مصاديق تربيتي بكـار رفتـه در آن، در خـور شـأن انسـان بـه عنـوان اشـرف         به روش 

مخلوقات بوده و الهام بخـش رونـدهاي تربيتـي مـي باشـد. اگـر بـه قـرآن بـا رويكـردي           
كنكاشگرانه و با هدف فلسفه ورزي براي كودكان نگاه شود، اين منبع حاوي نكـات نغـز و   

ابل اتكا و اعتماد به منظور كـاربرد در تربيـت   سرشاري است كه به دليل وحياني بودن آن، ق
انسان ها مي باشد. از جهت ديگر لزوم تنوع در ارائه محرك هـاي تفكـر و بسـط آن بـراي     
كودكان در حلقه كندوكاو، رجوع به منابع جديد در فبك به منظور شناسايي محـرك هـاي   

ي از دلزدگي كودكان از الزم را، ضروري مي نمايد. توجه به اين تنوع نه تنها سبب جلوگير
ختلـف بـاز   روند فلسفه ورزي مي شود بلكه دست معلم را براي استفاده از رويكردهـاي م 

گذارد. گرچه قرآن مانند برنامه فبك ليپمن از عنصر داستان بيشـترين اسـتفاده را جهـت     مي
فكـر  دعوت به تفكر نموده است اما با توجه به الگوي قرآني كه در استفاده از محرك هاي ت

و بسط آن؛ رويكرد تجميعي دارد، پيشنهاد مي شود تسهيل گر فبك هم تا جايي كه امكان و 
توان دارد، در استفاده از محرك ها و بسط دهنده هاي تفكر، كاربرد تجميعي را بـر كـاربرد   
منفردانه از يك يا دو محرك ترجيح دهد. اين موضوع نيازمند برنامه ريزي و مهارت ورزي 

رد كه اميد است با تحقيقات و تأليف هـاي بيشـتري در ايـن زمينـه، قـدمي در      تسهيلگر دا
راستاي جهت گيري هاي نو دركالس هاي فبك برداشته شود. تالشي كه مقاله حاضر سعي 

  داشت در گام هاي اوليه بدان بپردازد.
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  ها نوشت پي
  كنيم. مي بيان تفصيل به را] خود[ آيات اينگونه . و1
  كرديم. بيان گون گونه] را حقايق[ قرآن اين در ما راستي، به . و2
 هـاي  افسـانه : «گوينـد  مـي »  اسـت؟  كرده نازل چيز چه پروردگارتان: «شود گفته آنان به چون . و3

  .است پيشينيان
  رانيم. مي حكايت تو بر پيشين اخبار از گونه . اين4
  آنان بخوان. / و داستان نوح را براي. بخوان را ابراهيم داستان آنان بر . و5
  . اين داستان را براي آنان حكايت كن شايد بينديشند.6
 اين«. گاه قرآن حتي اشاره به داستان ها نمي كند بلكه پيام داستان ها را مورد تأكيد قرار مي دهد. 7

 داليـل  پيامبرانشـان  حقيقـت،  در. كنـيم  مي حكايت تو بر را آن خبرهاي از برخي كه شهرهاست
 ايـن . آوردنـد  نمـي  ايمـان ] باز[ بودند كرده تكذيب قبالً آنچه به آنان اما. دندآور برايشان روشن
   ».نهد مي مهر كافران دلهاي بر خدا گونه

  است. همين]  مسيح[ درست داستان . آري،8
  . عبرتهاست پرسندگان براي برادرانش و يوسف]  سرگذشت[ در راستي . به9

  . است عبرتي خردمندان براي آنان، سرگذشت در راستي . به10
. به راستي در سرگذشت آنان عبرتي براي خردمندان است، (قرآن) سخني نيسـت كـه آن را بـه    11

  ).111دروغ بافته اند(يوسف/
  ).483،ص3ق، ج1413(شيخ صدوق،هر كس نزدش كودكى باشد، بايد با او كودكانه رفتار كند. 12
نيان نجات داديم، آنان كه همواره شمارا بـه سـخت   . و ياد كنيد آنگاه كه شما را از(سيطره) فرعو13

  ). ضمائر در داستان به صورت مخاطب آمده.49ترين صورت شكنجه مي دادند(بقره/
  ).9(طه/و آيا خبر موسى به تو رسيد. 14
چرا هيچ شهرى نبود كه [اهل آن] ايمان بياورد و ايمانش به حـال آن سـود بخشـد مگـر قـوم      . 15

ين لحظه] ايمان آوردند عذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان برطرف يونس كه وقتى [در آخر
  ).98(يونس/كرديم و تا چندى آنان را برخوردار ساختيم

نگرند كه آن گوساله هيچ حرف و اثري و هيچ خير و شري بـه آنهـا    پرستان نمي آيا اين گوساله. 16
  ).89(طه/سازد؟ عايد نمي
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 /انبيا)10(انديشيد  ما نازل كرديم كه ياد شما در آن است آيا نمىدر حقيقت ما كتابى به سوى ش. 17
يادنامه هر كه با من است و يادنامه هر كه پيش از من بوده [نه] بلكه بيشترشان حـق را    اين است

  /انبيا).24(شناسند و در نتيجه از آن رويگردانند نمى 
 زن. مثَل آنان براي آمدند بدانجا رسوالن كه را شهري آن مردم]  داستان[ . 18
 . شد تكرار پيشينيان سنّت و رسانيديم هالكت به را آنان از نيرومندتر . و19
 را دلت كه است چيزي كنيم، مي حكايت تو بر كه را] خود[ پيامبران سرگذشتهاي از يك هر . و20

  . است تذكّري و اندرز مؤمنان براي و آمده، تو براي حقيقت اينها در و گردانيم، مي استوار بدان
  است؟  بوده چگونه بودند، آنان از پيش كه كساني فرجام ببينند تا اند نگرديده زمين در . آيا21
  كنيد با اينكه شما كتاب [خدا] را مى دهيد و خود را فراموش مى   آيا مردم را به نيكى فرمان مى. 22

  )44بقره/ ( ؟انديشيد  خوانيد آيا [هيچ] نمى
 ؟دهد  شما را از آسمانها و زمين روزى مىكيست كه  :بگو. 23
   ستاييد؟ نمي پاكي به را خدا چرا: نگفتم شما به آيا: «گفت . خردمندترينشان24
انديشند ايمن شدند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو ببرد يـا از    آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى. 25

 كـه  خـدايي  آن كـه  اند ندانسته ). مگر45؟(نحل/زنند عذاب برايشان بيايد  جايى كه حدس نمى
 زنـده ] نيـز [ را مردگـان  توانـد  مـي  نگرديـد؛  درمانده آنها آفريدن در و آفريده را زمين و آسمانها
 تكـذيب  را او آيات يا بندد دروغ خدا بر كه كس آن از ستمكارتر كيست پس) 33احقاف/(كند؟

  ).37كند؟(اعراف/
  )3و2و1؟(قارعه/چه دانى كه كوبنده چيستو تو ؟ چيست كوبنده؟كوبنده. 26
)و قطعا قرآن 22قمر/اى هست (  ايم پس آيا پندگيرنده  قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان كرده. 27

  )32قمر/اى هست (  را براى پندآموزى آسان كرديم پس آيا پندگيرنده
 ياد به انسان آيا»  شوم؟ مي آورده بيرون] قبر از[ زنده راستي بميرم، وقتي آيا: «گويد مي انسان . و28

   است؟ نبوده چيزي آنكه حال و ايم آفريده قبالً را او ما كه آورد نمي
آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت قطعا به من مال و فرزنـد [بسـيار] داده   . 29

  ).78و77(مريم/آيا بر غيب آگاه شده يا از [خداى] رحمان عهدى گرفته است شد. خواهد 
آيـا از هـيچ خلـق    /  اسـت؟  كـرده  برپا را آن] او[ كه آسماني يا است دشوارتر شما آفرينش . آيا30

  اند؟ يا آنكه خودشان خالق [خود] هستند؟   شده
 و ساختيم، جدا هم از را دو آن ما و بودند، پيوسته هم به دو هر زمين و آسمانها كه ندانستند . آيا31

 خـرد  صـاحبان  بـراي ] دگرگونيهـا [ ايـن  در / قطعـاً  آورديـم؟  پديـد  آب از را اي زنده چيز هر
  .است  عبرتي
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  .پندپذيرند كه خردمندانند تنها»  يكسانند؟ دانند نمي كه كساني و دانند مي كه كساني آيا: «. بگو32
 . برخي موارد ديگري كه در اين زمينه در قرآن مطرح شده است شامل تفكر در مورد تفاوت فرد33

) انسـان عبـد و فـرد    22) انسان روشن دل و فرد تيـره دل(زمـر/  33بي خبر و شخص آگاه(رعد/
) انساني با عاقبت خوش و انسان بـدكار  8) فرد مغرور و انسان متواضع(فاطر/18نافرمان(سجده/

ــر خالق(نحــل/ 40(فصــلت/ ــده و غي ــق كنن ــرق خل ــام/17) ف ــا و بينا(انع ــان و 50) نابين ) مردگ
 ) مي باشد.16اريكي و روشنايي(رعد/) ت22زندگان(فاطر/

آيا به جاي خداوند معبوداني برگرفته اند؟  /. بياوريد را برهانتان: «/بگو كنيد؟ مي داوري . چگونه34
 در[ آشكار دليلي يا! نداريد؟ گرفتن پند سرِ / همچنين آيابگو: حجت و برهانتان را بر آن بياوريد.

  ).156و155(صافات/ داريد؟]  دست
 بـه  را مـردم  تمـام  قطعـاً  خواسـت  مـي  خـدا  اگر كه اند ندانسته اند، آورده ايمان كه كساني آيا. 35

   آورد؟ مي راه
  . خداست آن از سرا اين و سرا آن دارد؟ كند آرزو را آنچه انسان . مگر36
 او بـراي  كـه  صـورتي  در باشـد،  فرزنـدي  را او چگونـه . اسـت  زمـين  و آسـمانها  . پديدآورنده37

 ؟ نبوده همسري
دهيـد؟/   مي گواهي]  آن درستي به[ خود آنكه با ورزيد مي كفر خدا آيات به چرا كتاب، اهل . اي38

 خـدا  جـز  كسي چه كند؟/ و مي هدايت شدند، كافر ايمانشان از بعد كه را قومي خداوند، چگونه
 و جهـادگران  خداونـد  آنكـه  بـي  شـويد،  مي بهشت داخل كه پنداشتيد آمرزد؟/ آيا مي را گناهان

  بدارد؟ معلوم را شما شكيبايان
 آيـا  ايـد؟/ بـازبنگر،   ديده نوشيد مي كه را آبي آيا ايد؟ كرده مالحظه كنيد، مي كشت را آنچه . آيا39

غاشيه هم به تفكر از طريق نگاه دقيـق بـه    20تا  17). آيات 3(ملك/ بيني؟ مي]  نقصاني و[ خلل
و از ايـن مثـال هـا در قـرآن      برافراشتگي آسمان دعـوت نمـوده  خلقت شتر، استواري كوه ها و 

 است. بسيار
  شدند. كافر آن سبب به آنگاه كردند؛ پرسشها]  گونه[ اين از] نيز[ شما از پيش . گروهي40
  .است هايي نشانه انديشند مي كه مردمي براي] امر[ اين در . قطعا41ً
 يقـين  اهـل  بـراي  زمـين  روي / و نمايانـد  مـي  شـما  بـه  را خـود  هاي نشانه كه كس آن . اوست42

 زودي / همچنـين: بـه   بينيـد؟  نمـي  مگـر  پـس  شما؛ خود در و است،]  متقاعدكننده[ هايي نشانه
  ).53نمود(فصلت/ خواهيم بديشان دلهايشان در و]  گوناگون ي[افقها در را خود هاي نشانه

   بنمايانيم. او به خود هاي نشانه . از43
  سپردي. فراموشي به را آن و آمد تو بر ما هاي . نشانه44
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) 103. از ديگر نشانه هايي كه در قرآن آمده، مي توان بـه محبـت بـين خداپرسـتان(آل عمـران/     45
) پياپي آمدن شـب  42،زمر/23) خواب و تفاوت آن با مرگ(روم/20و8ازخاك بودن انسان (روم/

) رام بــودن 99ان(انعــام/) رويــش در گياه5و روز و نــزوالت آســماني و گــردش بادها(جاثيــه/
ــودن رعــد و بــرق بــه طــور  13موجــودات بــراي انســان(جاثيه/ ) تــرس آور و اميــد بخــش ب

) سفينه 31، لقمان/25) بشارتگر بودن بادها و حركت كشتي ها به وسيله آن(روم/24همزمان(روم/
) وجود مركب هـاي  39) جنبش زمين بعد از فسردگي(فصلت/32هاي كوه آسا در دريا(شوري/

  ) اشاره نمود.3) جفت جفت بودن ميوه ها(رعد/42لف(يس/مخت
  است. كرده آغاز را آفرينش چگونه بنگريد و بگرديد زمين در: «. بگو46
)؛ مال و پسران به 185. از ديگر تشبيه هاي قرآني مي توان به دنيا به عنوان مايه فريب(آل عمران/47

) 187) همسـران بـه لبـاس(بقره/   28انفال/) مال و فرزندان به آزمايش(46زيور زندگي دنيا(كهف/
) عدم ستم خداوند به نخ روي هسته خرما و گودي پشـت  197مال دنيا به متاع ناچيز(آل عمران/

) كسـي كـه ربـا مـي خـورد بـه آشـفته سـري كـه شـيطان بـا او تمـاس             124و 49خرما(نساء/
 ) اشاره نمود.180) و بخل به طوق گردن(آل عمران/275داشته(بقره/

 زده؟ / مثلي زده شد پس بدان گوش دهيد. مثَل چگونه خدا نديدي . آيا48
 را مثَلهـا  / خـدا .بينديشند آنان كه شايد كن، حكايت را آن  پس ...... است گروهي آن مثَل . اين،49

  . گيرند پند آنان كه شايد زند، مي مردم براي
  . درنيابند را آنها دانشوران جز]  لي[و زنيم مي مردم براي را مثَلها اين . و50
  .زديم شما براي مثَلها آورديم/ و مثَلي گونه هر از مردم براي قرآن اين در راستي به . و51
 كـه  كسـاني  پـس . نيايد شرم زند، مثَل -آن از] فراتر يا[ فروتر يا- اي پشه به اينكه از را . خداي52

  بجاست. پروردگارشان جانب از]  مثَل[ آن كه دانند مي اند آورده ايمان
 مثال زن. آنان براي آمدند بدانجا رسوالن كه را شهري آن مردم]  داستان[ . 53
 دهان آب با[ كه است عنكبوت همچون اند، كرده اختيار دوستاني خدا از غير كه كساني . داستان54

 همـان  هـا  خانه ترين سست -دانستند مي اگر- حقيقت در و ساخته، خويش براي اي خانه] خود
  . است عنكبوت خانه

  ).38. و آنان كه كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت است(شوري/55
  .ندارند خوش را حقيقت بيشترشان]  لي[و آورده ايشان براي را حق] او[ . بلكه56
  ).19. يقينا (پيامبري) مژده دهنده و بيم رسان به سويتان آمد(مائده/57

  
  نامه كتاب
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  ). قم: دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي. 1373قرآن، ترجمه: فوالدوند.م. (
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