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Abstract  
Molavi is one of the poets and writers who has paid much attention, in his works, to the 

influence of words on the audience and to arousing them. One of the reasons for this claim is, in 

addition to his direct references to observe the audience's situation, that there are convergent, 

explanatory, and divergent questions in Masnavi-ye-Ma‘navi, which activates thought and 

creates positive change. The present study has first collected the questions in the First Book of 

Masnavi-ye-Ma‘navi, then, while separating educational questions, it has provided educational 

functions for them based on their arousal in the audience. Having studied and selected the 

sample, and collected the data, the researchers used the method of qualitative content analysis to 

analyze the data. The result of this study is that the educational questions of the First Book of 

Masnavi-ye-Ma‘navi are extracted in functions such as creating reminders, accepting inability, 

paying attention to and focusing on a subject, revealing neglect and ignorance, by removing 

neglect, demanding reasoning, expanding insight and knowledge, removing doubt, expressing 

regret and trying to compensate, asking Allah, and asking others. Teachers can use questions in 

the functions that were extracted from Masnavi-ye-Ma‘navi to rouse, resolve training and 

educational problems, develop students’ creativity and logical thinking. 

Keywords: Molavi, questioning method, educational question, function of inquiry, 

educational function, Masnavi-ye-Ma‘navi.
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 با تأکید بر دفتر اول یمعنو یمثنوکارکردهای تربیتی پرسشگری در 

 *آبادی فاطمه داوری دولت

 **فشارکی محسن محمدی

 ***محمدحسین حیدری
 

 چکیده
مولوی از جمله شاعران و نویسندگانی است که در آثار خود به تأثیرگذاری کالم بر مخاطب و 

های مستقیم او به رعایتت   بر اشاره توجه زیادی دارد. یکی از دالیل این ادعا، عالوه برانگیختن او
گرا، تبیینی و واگرا در مثنوی معنوی است که باعث فعتال   های هم حال مخاطب و وجود پرسش

های موجتود در   آوری پرسش شود. پژوهش حاضر ابتدا به جمع شدن فکر و ایجاد تغییر مثبت می
هتای تربیتتی، بترای آن تا      معنوی پرداخته است، سپس ضتمن جداستازی پرستش    دفتر اول مثنوی

کارکردهای تربیتی براساس برانگیزانندگی که در مخاطب دارند ارائه کرده است. محققان پتس  
ها از روش تحلیل محتوای کیفی  ها، برای تحلیل داده آوری داده از مطالعه و انتخاب نمونه و جمع

هتای تربیتتی دفتتر نخستت مثنتوی در       ن پتژوهش رترار گترفتن پرستش    اند. حاصتل ایت   ب ره برده
کارکردهایی چون ایجاد یادآوری، پذیرش ناتوانی، توجه و تمرکزدهی بر یک موضوع، نمایاندن 

زدایانه، استدالل خواهانه، بسط بینش و دانش، تردیدزدایانه، بیان پشتیمانی   غفلت و نادانی، غفلت
تواننتد از   دا، خواهش از دیگتران بتوده استت. مدرستان متی     و تالش برای جبران، خواهش از خ

پرسش در کارکردهایی که از مثنوی مولوی استخراج شد، ج ت برانگیزانندگی، رفتع اشتکاال    
 آموزان و دانشجویان استفاده کنند. آموزشی و تربیتی، رشد خالریت و تفکر منطقی دانش

کارکرد پرسشگری، کتارکرد تربیتتی،   مولوی، روش پرسشگری، پرسش تربیتی،  واژگان کلیدی:
 .مثنوی معنوی
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 مقدمه. 1

رو به  با توجه به ریشۀ آن به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است و ازاین« تربیت»واژه 
معنی تغذیه و رشد جسمی نیز هست. اما باید توجه داشت که اصطالح تربیت بیشتر بر جنبۀ رشدد 

)باقری، شخصیتی و تعالی افراد از جنبۀ روحی و رفتاری که همان تزکیه و تهذیب است، اشاره دارد 
یکی از ابزارهای تحریک و رشد تفکر و خردورزی، پرسشگری اثربخش، خدال  (. 12، ص2931

داد و تواند سبب کشف علوم و یافتهو فعال است که می های علمی جدیدد از رریدا ایدداد تفکدر ن و
 پویایی علمی شود.
کنندۀ خدرد  ریکتوان گفت که پرسش یکی از ابزارهای تحاست، میقرآن کریم  بنابر آنچه شیوۀ

آدمی است که خداوند در کتاب خویش از دریچۀ آن بده تربیدت بنددگان خدویش پرداختده اسدت. 
و و واژه»با کلمات پرسشی  قرآن کریمخداوند در  د، و...هد،، او لو، سو لونک، سدوو « هدایی ملد، یسدوو
ازعدات ، ن221، رده 81، اسدرا  74و  4، مائده 112، 123، 121، 122، 283، 77)قرآن، ب ره 

هدا را ( انسدان1، رار  12، زاریات 8، روم 89، نسا 7، انبیا 72و  72، آل عمران 39، احزاب 41
 (.47، ص2938پور، دارد )عبداللهبه پرسشگری و کندکاوی وامی
توان گفت که پرسش یا سؤال، عبارتی زبانی با مضمون درخواسدت در تعریف لغوی پرسش می

(. پرسشگری در نگاه س راری آن یعنی نمایاندن ندادانی 127، ص2982ارالعات است )کزازی، 
شود و دنبال شواهد گشتن. وی معت د بود که ح ی دت آنچده گونه که ادراک میو نپذیرفتن چیزی آن

کنی نیست، ح ی ت را بایدد جسدتدو کدرد و ایدن جسدتدو از رریدا پرسشدگری انددام تدربه می
پرسشددگری نددوعی گفتگددوی مت ابدد، و ارائددۀ ین، ندد(. همچ21، ص2931)اوورهلسددر، شددود مددی

شدود تدر در فرایندد جسدتدو و درک ح ی دت مدیهایی اسدت کده منددر بده ادراک عمیدااستدالل
هدای مح  دان تعلدیم و تربیدت، یدک محدیت تربیتدی (. ربدا یافتده49، ص2938پدور، )عبدالله

هدای سازد. اگر نظداممی ،را از بین برده و خالقیت آنها را زایان زآمومحور قدرت تخی، دانشپاسخ
آمدوزان هسدتند، بایدد فرصدت پرسشدگری را بدرای مند بده ت ویدت آفریننددگی داندشتربیتی عالقه

های متخیالنه تشدویا کنندد. در واقدخ، خالقیدت در فراهم نمایند و آنها را برای پرسشان زآمودانش
کید بر پاسخفضای پرسشگرانه شکوفا می ترین ویژگدی شخص، مهمهای مشود نه در محیطی که تأ

عنوان دو ویژگدی مهدم تفکدر  آن است. بنابراین، نظام آموزش و پرورش باید تخی، و پرسشگری را به
ر ساخته و خالقیت را امکانح،های جدید و راهانسان که اندیشیدن به امکان پدذیر های بدیخ را میسو

کید قرار دهد )ابراهیمی و مهرمحمدی، می  (.13ص، 2939سازد، مورد تأ
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ترین بازتاب پرسشگری در متون عرفانی که اکلرًا براسدا  تبعیدت از پیدر شاید در نگاه اول، کم
اند انتظار برود اما با اندکی جستدو، این شیوه در میدان حل دۀ بحدع بعضدی از عرفدای نوشته شده

زیرکدی شود. پرسشگری، بسته بده رنددی و محور، با اهمیت و برجستگی فراوانی دیده میمخارب
پرسشگر و نوع برخورد پاسخگو، تأثیر زیادی در رشد و پیشرفت شخصیتی و علمی مریددان داشدته 
است. در میان اندیشمندان و عارفان ایرانی، مولوی عارف و ادیب قرن هفتم، که در مسائ، اخالقدی 

و گو و پرسش و پاسخ دوررفه محوری و گفتنظر است، به مخاربو رشد و تکام، انسان صاحب
ایداد پرسش در ذهن مخارب توجه فراوانی نشان داده است. حال این مخارب هرچندد هدم تشدنۀ 

تواند از کالم گوینده تأثیر ملبت بپدذیرد کده بدا گویندده همدراه و اهد، شنیدن باشد، در صورتی می
 یادگیری باشد.

 ای دریددغا مددددر تددرا گنددددا بددددی»
 

 تددا ز جدداندددم شددددرح دل پیدددا شددددی 
 مستمددخ چددون تشنددده و جویندده شدد 

 
 واعدظ ار مددرده بددددود گدددوینده شدد 

 مددداللمستمدخ چدددون تازه آمددددد بدی 
 

 «صدددزبان گردد به گفدتن گندو و الل 
 (223، ص2983)مولوی،   

کید پروردگار بر خردورزی در قرآن و استفاده از پرسش جهت تحریک اندیشده در آیدات  بنابه تأ
محدور و دیدالکتیکی ملندوی مختلف، توجه به استخراج شیوۀ پرسشگری از مدتن تربیتدی مخاردب

تواندد در تعدالی و پویدایی ثر از آیات الهی شک، گرفته است، امر مهمی است که مدیأمولوی که مت
معنوی آدمی کمک شایانی کند و سبب اثبات این مطلب است که بعضی از عرفا در زمینۀ رشدد ابعداد 

رفدت توان برای بدرونگیرند. بنابراین میانسانی خود و مریدانشان از خردورزی و پرسشگری کمک می
 (271، ص1224از سیسددتم آموزشددی تددا حدددودی ،یرمنعطددف، اقتباسددی، )نددوروزی و همکدداران، 

( به آثار 92، ص2939مدار و سنتی فعلی )ابراهیمی و مهرمحمدی، محور، معلمبعدی، پاسختک
اندد رجدوع کدرد. مدارانه سعی در خلا اثر نمدودهمحورانه و پرسشه، عرفان که مخارببرخی از ا

 تواند در رفخ مشکالت نظام تربیتی فعلی مؤثر باشد.ملنوی مولوی از جمله آثاری است که می
جهت دیگر در ضرورت پرداختن به این تح یا اینکه تا به حال تح یا مست لی در زمیندۀ ارائدۀ 

یتی پرسشگری از آثار مولوی تدوین نشده است و پژوهش حاضر با محوریدت دفتدر کارکردهای ترب
 تواند مح، رجوع پژوهشگران باشد. اول ملنوی معنوی، می

در این پژوهش مؤلفان به دنبال ارائۀ کارکردهایی از پرسشگری از دیدگاه مولوی هستند که بتوان 
ترسیم نمود. پژوهشگران در این تح یا بده دنبدال انداز تربیتی نیز گذاری و چشمبرمبنای آنها هدف

. تمامی ابیات پرسشی مولدوی در دفتدر اول ملندوی را در چده 2ها هستند: ارائۀ پاسخ به این پرسش
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توان کارکردهای تربیتی پرسش در ملنوی را . بر چه مبنایی می1بندی کرد؟ توان دستههایی میمؤلفه
 مستخرج از ابیات پرسشی کدام هستند؟. کارکردهای تربیتی 9به دست آورد؟ 

 
 . پیشینۀ تحقیق1-2

رسد که کارکردهای پرسشگری در ملنوی معنوی تابحال مدورد بررسدی قدرار نگرفتده اسدت. به نظر می
های ملنوی بر بیشتر شدن مهارت پرسشگری بوده که به شیوۀ میددانی انددام آنچه که بوده تأثیر داستان

دیگدری  اندد، متدونعنوان روشی تربیتدی پرداختدهرسشگری در متون بهشده است. مواردی هم که به پ
بنددی و دسدته اند کده در روش، ندوعشاعرانی مانند ناصرخسرو را مالک قرار داده مانند قرآن و یا دیوان

 کرد: اشاره توان به آثار زیرمتن و نتیده با پژوهش حاضر متفاوت است. از آن جمله می
نامه پرسشگری را در قرآن ، این پایان«پرسشگری در قرآن کریم»(، 2982). فیضی شلمانی، 2

کریم مورد واکاوی قرار داده است و پژوهش حاضر از نظر رویکرد تربیتی، متن، و نتایج و اهداف با 
 آن مغایر است. 

نامده، بددا ، ایددن پایدان«کارکردهدای تربیتددی پرسشدگری در قدرآن»(، 2983. رندبرتیلکدی، )1
های قرآن کریم بوده دنبال استخراج کارکردهای تربیتی پرسشمشابه با پژوهش حاضر، به رویکردی

 ها، روش و متن مورد پژوهش است.بندیاست. وجه تمایز آن با پژوهش حاضر، دسته
های ملنوی معنوی موالنا بر میدزان تأثیر داستان»(، 2983. شکیبایی، گلیدی، و خلعتبری، )9

های ملنوی بر ، که این پژوهش به شیوۀ میدانی به تأثیر داستان«نوجوانان مهارت پرسشگری فلسفی
پرسشگر شددن نوجواندان توجده دارد و بدا پدژوهش حاضدر کده در مدتن ملندوی بده دنبدال تحلید، 

 هاست متفاوت است. پرسش
ایدن « هدای قرآندی در تغییدر فرهندو جداهلین دش تربیتدی پرسدش»(، 2932حاجیان، ) .4
کار رفته در قرآن کریم و تأثیر آن بر تغییر فرهنو جداهلی قبد، از های بهبررسی پرسشنامه، به پایان

   پردازد و در روش، متن مورد پژوهش و اهداف با تح یا حاضر مغایر است.اسالم می
نامده ، این پایان«ماهیت پرسشگری در قرآن کریم و ماهیت آموزشی آن»(، 2939. فصیح، )1

پدردازد و در روش، اهدداف و کار رفته در قرآن کدریم مدیهای بهزشی پرسشنیز به بررسی ابعاد آمو
 متن مورد بررسی قرار گرفته با پژوهش حاضر متفاوت است. 

، که «ها و کارکرد پرسش در دیوان ناصرخسروپرسش از پرسشگونه»(، 2934زاده، ). حدتی3
ا به دو دستۀ همگرا )بال،دی( و ها ربه بررسی پرسش در دیوان ناصرخسرو پرداخته است. او پرسش

بنددی و مدتن مدورد پدژوهش بدا پدژوهش واگرا )فلسفی( ت سیم نموده است و از جهت نوع ت سدیم
 حاضر متفاوت است.
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(، رویکدرد تربیتدی بده کارکردهدای پرسدش از 2933آباد )سدادیه، دیالمه و روسیان خلی، .7
حاضر، به استخراج کارکردهای تربیتی  ، این پژوهش با روشی متفاوت از پژوهش«منظر قرآن کریم
 پردازد که عالوه بر روش، در متن و نتایج با تح یا حاضر متفاوت است.از آیات قرآن می

 
 . روش تحقیق1-3

ها پرداخته شد و سدپ  از آوری دادهای به جمخدر تح یا حاضر ابتدا به شک، مطالعاتی و کتابخانه
تح یدا کیفدی بده »آمده مورد تحلی، و تفسدیر قدرار گرفدت. دست های بهرریا تحلی، کیفی، داده

)یو فلیدک، « پردازدشان میمطالعۀ روابت انسان با اذعان به ح ایا متکلر و فردی شدۀ آن در زندگی
های متفاوتی که ملزومات نظری خداص و مدورد (. تحت عنوان تح یا کیفی روش21، ص2981

اندداز متفداوتی شناسی متفاوت هستند و چشدمروشفهم خود را دارند جمخ شده است. هرچند در 
گیدرد و بیشدتر (. این روش در م اب، تحلی، محتوای کمی قرار می99، ص 2981دارند )یو فلیک، 

از شمارش کلمات و اصطالحات آشکار متن، با الگوهدا و مضدامین نهدان متدون سدر و کدار دارد. 
طالحات، و ارتباردات بدین ایدن مفداهیم و رورکلی تحلی، محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصد به

هدا سدعی در اسدتنبا  و آشدکار کدردن الگوهدای نهدان بدون در نظدر داشدتن کمیدت و تعدداد داده
(. از 287، ص2931راد و همکداران، مصاحبه ها، مشداهدات و اسدناد مکتدوب دارد )مدؤمنی در

وهش حاضدر بدا مدتن، انواع روش تح یا و تحلید، کیفدی، بدا توجده بده سدروکار داشدتن پدژ میان
تدزیده و تحلید، ها در این پژوهش انتخاب شد. عنوان روش تحلی، دادهبه« محتوای کیفی تحلی،»

مراحد، تحلید،  .عنوان روشی برای احترام به باز بودن باورها و نیز مبتندی بدر نظریده اسدت محتوا به
 گیرند:هم قرار می محتوا از نگاه لورن  باردن دارای سه قطب است که از نظر زمانی پشت سر

دهی و مکاشفات اولیه از متن اختصاص دارد. و شام، مراح، و که به سازمان تحلیل ابتدایی :1
 موارد زیر است:

 الف( قرائت آزاد متن برای آشنایی اولیه 
 ب( انتخاب مدارک مورد نیاز که گاهی از قب، و با تعیین موضوع تح یا روشدن مدی شدوند و

هدا، جامعیت نمونه، مانعیت و نمایندگی نمونه از کد، جامعدۀ آمداری و دادههایی چون باید ویژگی
 ها در انتخاب مدارک، مورد نظر قرار گیرد.همگنی و تناسب داده

 تنظیم فرضیات و اهداف 
 عالمتگذاری نشانهها و تعیین اهداف  فرضیه 
 تهیۀ مواد قب، از شروع تحلی، اصلی 
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ل رمزگذاری، محاسبه یا شدمارش متناسدب بدا فهرسدت یدا که شام،: ِاعما استخراج از مواد .2
 شود.ای که از قب، تنظیم شده است، میبرنامه
 (221تا  227، ص2974)باردن، دست آمده و سپس تفسیر آنها ارائه و بررسی نتایج به. 9

در این پژوهش، ابتدا با بررسی متون مختلف و مطالعۀ ضمنی ملنوی معنوی و آشنایی با مدتن، 
هدایی کده جدامخ و مدانخ گذاری اولیه به انتخاب مدارک، بدازنگری و انتخداب دادهتوجه به هدفبا 

بنددی کلدی پژوهش باشند یعنی ابیات پرسشی دفتر اول ملنوی پرداختده شدد. سدپ  ضدمن دسدته
آمده، اهدداف جزئدی و سدؤاالت تح یدا بدازنگری شدد و کارکردهدای تربیتدی دستهای بهپرسش

هدای کلدی پرسدش بندیها، و با توجه به دستهول ملنوی با رفت برگشت بر دادهپرسشگری در دفتر ا
توان گفت: تعیدین اهدداف و دفتر اول ملنوی، به شیوۀ نهایی شک، گرفت. با توجه به این مطلب می

ها است رایی، قیاسی بوده است یعنی کارکردهای پرسشدگری تعیدین و بدا بدازنگری بندی مؤلفهدسته
بنددی و تحلید، و بدازنگری نتدایج، ها، نهایی شد. پ  از استخراج، دستهبندیو دستهچندباره متن 

ها و کارکردهدای پرسشدگری در دفتدر اول ملندوی نگدارش گزارش نهایی یعنی تبیین و تحلی، مؤلفه
 یافت. 
 

 های پژوهش. یافته2

 های دفتر اول مثنویبندی پرسش. دسته2-1

گدرا، واگدرا و کار رفته در ملنوی معنوی را بده سده دسدتۀ هدمبه هایتوان پرسشدر نگاهی کلی، می
هایی هستند که صرفًا بدرای گدرفتن انکدار، اقدرار و یدا گرا پرسشهای همتبیینی ت سیم کرد. پرسش
کید بر موضوعی ررح  هایی را شدام، شدوند کده پاسدخی شوند. همچنین ممکن است پرسشمیتأ

 ها تأم، زیاد الزم نیست.پاسخ این نوع پرسش رلبند. در یافتنای را مییک کلمه
هایی هستند که با هدف ایداد تأم، روالنی و در اکلر موارد رسیدن بده های واگرا پرسشپرسش

ها را مطرح کرده و یافتن پاسخ برای آنهدا را شوند. مولوی گاهی این پرسشپاسخ روالنی مطرح می
هدا بدا دادن مه حکایدت و یدا داسدتان بده آن پرسدشبه عهدۀ مخارب گذاشته است و گاه نیز در ادا

هایی هستند که ضمن مطرح شددن سدؤال، های تبیینی، پرسشهایی پاسخ داده است. پرسشسرنخ
هدای رور ضمنی در ادامه بیت یا ابیات بعدی بالفاصله بیان شده است. پاسدخ پرسدشپاسخ نیز به

 های واگراست. دیریافتگی و بلندی پرسشگراست و نه به های همتبیینی نه به کوتاهی پرسش
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 ابیات پرسشی مولوی در دفتر اول مثنوی. 1جدول 

بندی دسته
های پرسش

 دفتر اول مثنوی

تعداد 
ابیات 

 دفتر اول
 نشانی ابیات

های پرسش
گرا هم

های )پرسش
 پاسخ(کوتاه

482 

 (83ص، 9881 ،ی)مولو  دیکه د یدمساز و مشتاق ی/ همچو ندیکه د یاقیو تر  یزهر  یهمچو ن
 بند بگسل باش آزاد ای پسر/ چند باشی بند سیم و بند زر )همان(

، 978، 988، 984، 982، 983، 948، 88، 88، 84، 43،91، 94، ابیات 9، د9881)مولوی، 
494 ،498 ،489 ،428 ،472 ،488 ،899 ،219 ،212 ،217 ،218 ،883 ،829 ،824 ،
888 ،821 ،892 ،892 ،843 ،872 ،239 ،238 ،289 ،787 ،772 ،828 ،888 ،829 ،

192 ،189 ،128 ،128 ،122 ،117 ،9332 ،9337 ،9398 ،9343،  9388 ،9374 ،
9319 ،9949 ،9928 ،9929 ،9974 ،9448 ،9442 ،9488 ،9428 ،9422 ،9828 ،
9888 ،9812 ،9818 ،9239 ،9289،  9279 ،9288 ،9288 ،9831 ،9843 ،9822 ،
9888 ،9882 ،9887 ، 9828 ،9822 ،9827 ،9878 ،9814 ،9818 ، 9242 ،9288 ،
9222 ،9289  ،9287 ،9217 ،9211  ،9733 ،9794 ،9742 ،9722 ،9728 ،9782 ،

9778 ،9772 ،9782 ،9713 ،9833 ،9893 ،9888 ،9829 ،9824 ،9828 ،9828 ،
9887 ،9882 ،9133 ،9199 ،9181 ،9121 ،9173 ،9171 ،9183 ،9118 ،4332 ،
4393 ،4378 ،4931 ،4944 ،4981 ،4928 ،4974 ،4434 ،4488 ،4429 ،4424 ،
4422 ،4427 ،4428 ،4484 ،4487 ،4832 ،4899 ،4832 ،4898 ،4897 ،4891 ،
4849 ،4847 ،4882 ،4882 ،4874 ،4882 ،4881 ،4813 ،4814 ،4818 ،4238 ،
4292 ،4248 ،4242 ،4281 ،4221 ،4284 ،4288 ،4229 ،4228 ،4228 ،4221 ،
4273 ،4837 ،4882 ،4829 ،4889 ،4288 ،4228 ،4221 ،4288 ،4282 ،4287 ،

4213 ،4218 ،4277 ،4798 ،4742 ،4748 ،4742 ،4782  ،4781 ،4838 ،
4898،4848 ،4842 ،4824 ،4878 ،4877 ،4888 ،4137 ،4148 ،4184 ،4188 ،

4178 ،4183 ،8333 ،8339 ،8388 ،8322 ،8327  ،8388 ،8322 ،8321، 8999 ،
8992 ،8948 ،8982 ،8928 ،8928 ،8978 ،8977 ،8912 ،8912 ،8438 ،8438 ،
8431 ،8449 ،8444 ،8892 ،8897 ،8844 ،8841 ،8882،  8887 ،8888 ،4882 ،
8879 ،8298 ،8291 ،8284 ،8288 ،8282 ،8288 ،8282 ،8828 ،8822 ،8889  ،
8878 ،8888 ،8818 ،8897 ،8241 ،8282 ،8222 ،8221 ،8278 ،8271 ،8283 ،
8282 ،8214،  8732،  8732 ،8781 ،8722 ،8773 ،8718 ،8712 ،8848 ،8841 ،
8889 ،8884 ،8888 ،8882 ،8888 ،8824 ،8828 ،8828 ،8888 ،8828،  8822 ،
8877،  8881 ،8132 ،8143 ،8189 ،8188 ،8129 ،8128 ،8128 ،8189 ،8182) 

های پرسش
تبیینی 

های )پرسش
با  استداللی و

 پاسخ متوسط(

81 

 (03ص)همان، ات دانی چرا غماز نیست؟/زآن که زنگار از رخش ممتاز نیست آینه
 (27صپیش هست او بباید نیست بود/ چیست هستی پیش او؟ کور و کبود)همان، 

، 827، 818، 888، 881، 898، 429، 928، 928، 82،927، ابیات 9، د9881)مولوی، 
181 ،173 ،188 ،9379 ،9312 ،9998 ،9988 ،9433 ،9439 ،9492 ،9889 ،9881 ،

9871 ،9819 ،9232 ،9287 ،9229 ،9289 ،9218 ،9833 ،9892 ،9898 ،9821 ،
9889 ،9749 ،9782 ،4323 ،4329 ،4324 ،4992 ،4997 ،4989 ،4982 ،4982 ،
4489  ،4484،4821 ،4292،4282 ،4222 ،4838 ،4882 ،4881 ،4182 ،4182 ،
4188 ،4181 ،4112، 4117 ،8338 ،8331 ،8931 ،8924 ،8981 ،8439 ،8837 ،
8893 ،8883 ،8889 ،8873 ،8874 ،8878 ،8883 ،8282 ،8833 ،8848 ،8872 ،

8287 ،8291 ،8733 ،8739 ،8778 ،8882 ،8882) 
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بندی دسته
های پرسش

 دفتر اول مثنوی

تعداد 
ابیات 

 دفتر اول
 نشانی ابیات

های واگرا پرسش
های  )پرسش

بلندپاسخ، 
 مفهومی و عمیق

938 

 (03 ص )همان،؟مذاق دوزخ استگر نه این نام اشتقاق دوزخ است/ پس چرا در وی 
 (24صگر نه موشی دزد در انبار ماست/ گندم اعمال چل ساله کجاست؟ )همان، 

، 243، 291، 812، 882، 832، 888، 884، 824 ،412، 942، ابیات 9، د9881)مولوی، 
289 ،282 ،228 ،848 ،842 ،848 ،842 ،847 ،848 ،121 ،187 ،9348 ،9382 ،

9991 ،9989 ،9498 ،9448 ،9942 ،9422 ،9839 ،9892 ،9824 ،9299،  9248 ،
9222 ،9227 ،9282 ،9288 ،9282 ،9219،9214 ،9844 ،9878 ،9288 ،9282 ،
9212 ،9748 ،9718 ،9892 ،9841 ،9198 ،9128 ،4343 ،4383 ،4384 ،4982 ،
4988 ،4984 ،4488 ،4842 ،4249 ،4244 ،4248 ،4242 ،4288 ،4287 ،4274 ،
4278 ،4884 ،4824 ،4828 ،4822 ،4828 ،4229 ،4224 ،4281 ،4214 ،4772 ،
4893 ،4881 ،8328 ،8382 ،8324 ،8939 ،8938 ،8921 ،8973 ،8974 ،8972 ،
8488 ،8428 ،8829 ،8228 ،8839،  8898 ،8888 ،8747 ،8748 ،8741 ،8783 ،

8789 ،8774 ،8782 ،8783) 
 
 مثنویهای دفتر اول کارکردهای تربیتی پرسش .2-2

 و مؤلفه تعیین ی،بنددسته ارائۀ به معنوی، ملنوی اول دفتر پرسشی یاتاز اب یکل یبنددسته ۀپ  از ارائ
هدا پرسدش که است الزم نکته این به توجه. پرداخت باید تربیتی کارکرد با مولوی ملنوی از ابیات نمونه

 یداکوتداه و  یتوان با پاسخیم یااصطالح واگرا هستند و  به و دارند تفصیلی پاسخ به نیاز که وجه یناز ا
 اول دفتدر از پرسشگری تربیتی کارکردهای استخراج مالک داد، نشان واکنش آنها به نسبت صرف تأیید

 بدرای دروندی کشدش ایدداد احتمدال و پرسدش تأثیرگذاری و «برانگیزانندگی» بلکه است نبوده ملنوی
 .است گرفته قرار نظر مورد صحیح رفتار تداوم و بیرونی رفتاری واکنش رفتار، اصالح

دهند، عوام، برانگیزانندده هسدتند. ایدن عواملی که می، درونی فرد به کار و تغییر را افزایش می 
توانند فرد را به صورت درونی یا بیرونی به فعالیتی وادارند و یا بده فعالیدت فدرد شددت و عوام، می

(. بده ع یددۀ ایدن پدژوهش، بسدیاری از 293، ص2988و همکداران،  م ددمجهت بخشند )برقی
 تواند برانگیزانندگی درونی و احتمااًل تغییر بیرونی را موجب شوند.های بسته میپرسش

از کارکردهای یادآوری و مرور، پذیرش ناتوانی، توجه و تمرکزدهی بر یک موضدوع،  1در جدول
،فلت و نادانی، بیان پشیمانی و تالش برای جبدران کده زدایانگی، خواهش از خدا، نمایاندن ،فلت

خواهانه و تردیدزدایانده کده از اند، کارکردهای استداللگرا استخراج شدههای هماکلرشان از پرسش
اند، کارکردهای بست بینش و داندش و خدواهش از دیگدران های تبیینی و واگرا استخراج شدهپرسش

عنوان کارکردهای تربیتدی پرسشدگری در دفتدر اند، بهستخراج شدههای واگرا و تبیینی اکه از پرسش
 هایی یاد شده است.اول ملنوی معنوی به همراه ملال
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 های تربیتی دفتر اول مثنویپرسش. 2جدول شمارۀ 

عنوان کارکرد 
 کارکرد مورد نظر یاتنمونه اب پزسش یتیترب

 جادیکارکرد ا
 مرور و یادآور ی

 (81، ص9881 ی،)مولو « خر دهد ۀای اسبی که کر  بردهد/دیدههیچ گندم کاری و جو »
 (938)همان، ص« خود کدامین خوش که او ناخوش نشد/ یا کدامین سقف کان مفرش نشد»

 رشیکارکرد پذ
 یناتوان

 (83، ص9881 ی،مولو «)من چگونه هوش دارم پیش و پس/چون نباشد نور یارم پیش و پس»
 (88)همان، ص« در آید در تصور مثل اودر تصور ذات او را ُگنج کو/تا » 

کارکرد توجه و 
 کیبر  یتمرکز ده

 موضوع

 (27، ص9881 ی،)مولو «  تا ز زهر و از شكر در نگذری/کی تو از گلزار وحدت بر بری»
 (989)همان، ص«  جر و مد و دخل و خرج این نفس/ از که باشد جز ز جان پر هوس»

 اندنیکارکرد نما
 ینادان و غفلت

 (22، ص9881 ی،)مولو «  معنیت از صورت نرست صورت آخر ای صورت پرست/ جان بیچند »
 (83همان، ص«)ببینی قصر او/ چون که در چشم دلت رسته ست مو ای برادر چون»

کارکرد استدالل 
 خواهانه

 (83، ص9881 ی،)مولو «  ت دانی چرا غماز نیست/ زانكه زنگار از رخش ممتاز نیست آینه»
 (89)همان، ص«  ار این شرم چیست/ وین دریغ و خجلت و آزرم چیستگر نبودی اختی»

 (943)همان، ص« اند اند/ آب با روغن چرا ضد گشته چون که روغن را ز آب اسرشته»

 نشیکارکرد بسط ب
 دانش و

 (28، ص9881 ی،)مولو  « چیست دنیا از خدا غافل بدن/ نی قماش و نقره و میزان و زن»
 (12)همان، ص«  آموختی/ ساختی مكری و ما را سوختیاو چه کرد آنجا که تو »

 (937)همان، ص«  این عصا چه بود قیاسات و دلیل/ آن عصا کی دادشان بینا جلیل»

 (84، ص9881 ی،)مولو  « تا کند محبوسش اندر دو گمان/ آن کنم کاو گفت یا خود ضد آن» انهیدزدایکارکرد ترد
 (998)همان، ص« است و مور و اژدها ی مار زیر دیوار بدن گنج است یا/ خانه»

 انهیزداکارکرد غفلت
 (41، ص9881 ی،)مولو « بند بگسل، باش آزاد ای پسر/ چند باشی بند سیم و بند زر»

 (72)همان، ص«  پس سلیمان گفت ای هدهد رواست/ کز تو در اول قدح این درد خاست»
 (922)همان، ص«  نهی میای منكر چنین دست تهی/ در در آن دوست چون پا  ور نه»

 انیکارکرد ب
 تالش و یمانیپش

 جبران یبرا

 (87ص، 9881 ،یمولو «)چاره را زین گفت خام این چرا کردم چرا دادم پیام/ سوختم بی»
 (991همان، ص«)گفت خصم جان جان چون آمدم/ بر سر جان من لگدها چون زدم»

کارکرد خواهش از 
 خدا

 (82، ص9881 ی،)مولو «  چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست گر فراق بنده از بد بندگی است/»
(979)همان، ص« امان تو کسی جان چـون برد؟ خورد/بی دست ما چون پای ما را می»  

کارکرد خواهش از 
 گرانید

 (82)همان، ص  «این چنین باشد وفای دوستان/ من در این حبس و شما در بوستان»
 (938)همان، ص«  هاست/یا بگویند آنكه ما حقیم و راستگفت چون خواهی بگویم کان چه»

 
 . کارکرد ایجاد یادآوری و مرور2−2−1

پاسخ، به جهت یادآوری یدک نکتده توان به شیوۀ پرسش تأکیدی و کوتاهگاه یک نکتۀ آموزشی را می
ممکدن بیان کرد. یادآوری یک موضوع تربیتی اگر مست یم یا به شک، امدری باشدد، در اکلدر مدوارد 

است در شخص م اب، برای یادگیری و یا تشویا برای اندام کدار بازدارنددگی ایدداد کندد امدا اگدر 
بر درگیر شدن ذهدن مخاردب  نویسنده بتواند با پرسش تأکیدی شرایت یادآوری را فراهم کند، عالوه

رد و درعین بعدی را نیز نداررفه و تکبرای پیدا کردن پاسخ، تحکمی بودن و تلخی شیوه تربیتی یک
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حال پرسش خود برانگیزاننده خواهد بود. در ادامه چند بیت با کارکرد ایدداد یدادآوری از ملندوی و 
 .شرح آن خواهد آمد

 هددیگ گندددم کدداری و جدددو بردهددد؟»
 

 «خددر دهددد؟ی ای اسددبی کدده کددره دیددده 
 (83، ص2983)مولوی،  

حکایتی میانۀ داستان که دربدارۀ تدأثیر این بیت در میان داستان روری و بازرگان آمده است. در 
کند که آیا ممکن اسدت تدو گنددم بکداری و گوید. مولوی یادآوری میل مه حالل و حرام سخن می

( در 419، ص2971ای که اسبی کره اال،ی بده دنیدا بیداورد؟ )زمدانی، حاصلش جو شود؟ یا دیده
پردازد کده هدر علتدی معلدول نکته میاین بیت مولوی با ذکر ملالی به شک، پرسشی به یادآوری این 

توان جز آن انتظاری داشت. بیان پرسشی این دقی ه همراه با تم ی، ذکر شدده، مشخصی دارد و نمی
 شود که مخارب ضمن درگیر شدن برای یافتن پاسخ، نکته متذکر شده را بهتر بیاموزد.باعع می

 خود کدامین خوش که او ناخوش نشد؟»
 

 «مفددرش نشددد؟یددا کدددامین سدد ف کددان  
 (221، ص2983)مولوی،   

شدود کده هدیگ خوشدی بیت باال که از داستان پیر چنگی است، به صورت پرسشی یدادآور مدی
نیست که ناخوش نشود و هیگ س فی نیست که فرونریزد و هدر چیدز زمیندی عمدری دارد )زمدانی، 

که سد فی نیسدت هیگ خوش نبود که آن ناخوش نشد/ یا »( اگر مولوی گفته بود: 114، ص2971
شدد. ؛ در این صورت ذهن مخارب کمتر درگیر معنا و قصد شداعر از سدخن مدی«کان مفرش نشد

گویی خارج و مخارب را بده دیدالکتیکی مولوی با پرسشی آوردن بیت فضای کلی داستان را از تک
بیشدتر و و تدأثیر یدادآوری محتدوایی را کید أتکشاند. همین پرسشی کردن و ایداد تأم،، درونی می

هدای توان برای آمدوزش از پرسدشنشاند. بنابراین میتر بر جان مخارب میناپایداری دنیا را عمیا
 تأکیدی که جنبۀ ،یرمست یم دارند استفاده و یادگیری را پویا کرد.

 
 . کارکرد پذیرش ناتوانی2−2−2

کیدد کار رفته در ملعنوان آموزگار، در بعضی از ابیات پرسشی بهگاه مولوی به نوی معنوی، ضدمن تأ
گوید، با بیانی پرسشی به ناتوانی خویش در م ابد، محبدوب و بر معنا و مفهومی که از آن سخن می

شد، اثرگذاری چندانی نداشدت امدا کند که اگر با جمالت خبری بیان مییا حتی شم  اعتراف می
رش ناتوانی و اعتدراف زبان پرسش و گرفتن تصدیا از مخارب سبب اثر بیشتر کالم شده است. پذی

هدای تواضدخ و داشدتن به آن در م اب، موجودی که از نظر رتبی از فردی باالتر است، خود از نشدانه
 ظرفیت وجودی باالست.
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 مددن چگوندده هددوش دارم پددیش و پدد »
 

 «چددون نباشددد نددددور یددارم پددیش و پددد ؟ 
 (92، ص2983)مولوی،   

گوید که اگر نور هدایت خداوندد م اب، محبوب میمولوی در این بیت با ابراز ناتوانی و تواضخ 
(. شداعر بیدان 38، ص2971نبود، من چیزی جز فردی نداتوان در مسدیر سدلوک نبدودم )زمدانی، 

کید بر ناتوانی و وابستگی ناتوانی خویش نسبت به ارادۀ خداوند را به شک، پرسشی بیان می کند تا تأ
وک است را با تأثیرگذاری بیشتری برای مخارب بیان بنده به هدایت الهی که از مسائ، مهم برای سل

 کند. 
ددددنج کدددددو؟»  در تصددددور ذات او را گك
 

 «تددددا درآیددددددد در تصددددددور ملددددد، او 
 (99، ص2983)مولوی،   

خواهد کده وصدفی از شدم  الدین چلبی از مولوی می در اوای، داستان پادشاه و کنیزک حسام
کندد. در ایدن بیدت، فعاًل از گفتن اسدرار صدرف نظدر مدیح ی ت بگوید و مولوی با آوردن دالیلی 

ندد تا بتوان مانند او را در تصور آورد؟ ها میگوید که ذات الهی چگونه در تصور انسانمولوی می گك
(در این بیت نیز شاعر ضدمن پرسشدی تأکیددی بدر نداتوانی فهدم و ادراک 34، ص2971)زمانی، 

 کند.می مخلوقات در شناخت و تصور خداوند، اشاره
 

 . توجه و تمرکز دهی بر یک موضوع2−2−3
عنوان یک معلم در میان آموزش، برای ایداد تمرکز و توجه دادن مخاربان بدر موضدوع  گاه مولوی به

کند تا ضریب تأثیر مورد بحع خود در ملنوی، از بیان پرسش تأکیدی در ابیات خویش استفاده می
 دهد.کالم را در ذهن و رفتار مخارب افزایش 

 تدددا ز زهدددر و از شدددکر در نگدددذری»
 

 « کدددی تدددو از گلدددزار وحددددت بدددر بدددری 
 (47، ص2983)مولوی،   

کشت، مولوی از زبدان وزیدر و بده شدک، پرسدش در داستان پادشاه یهودی که نصریانیان را می
هدای ایدن دنیدا نگذرندد، دهدد کده تدا از کلدرتتأکیدی پیشروان مسیحیان را به این نکته توجه می

، 2971یازندد )زمدانی، توانند به دریدای وحددت متصد، شدوند و بده دنیدای ح ی دت دسدتنمی
( بنابراین، پرسش این بیدت، تأکیددی و بدرای ایدداد تمرکدز و توجده بدر لدزوم گذشدتن از 274ص

های دنیا برای رسیدن به وحدت و یکرنگی است که پرسشی بیان شدن آن برای جلدب توجده کلرت
 تر است.مناسب
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 و دخدد، و خددرج ایددن نفدد جددر و مددد »
 

 «؟ از کدده باشددد؟ جددز ز جددان پددر هددو  
 (212، ص2983)مولوی،   

مولوی در پایان داستان مرتد شدن کاتب وحی، دربارۀ اینکه آن کاتب تدأثیر کدار خدود در ثبدت 
کنی باال و پایین رفدتن و گوید که فکر میداند که وحی بر او نازل شده، میپای کسی میوحی را هم

بازدم نف  ما از چه کسی است جز روح مدا کده آن هدم متصد، بده ارادۀ خداسدت؟ )زمدانی، دم و 
شد که منکدر ارادۀ خددا در ندزول وحدی نبدود، ( اگر این نکته برای کسی گفته می817، ص2971

 مخارب آن، پیرامون ابیات و بیت این در شاعر. گرفت نیز یادآوری و مرور نوع از را بیت یدشد تأکیم
از  یاز عوام، مؤثرندد. امدا بعضد یامدموعه یکند که در اندام شدن هر کارمی متوجه نکته این به را

 و مهدم بدوده، نداچیز وقتدی هم آن را خود کار تنها یستدارد و درست ن یترحتمی و بیشتر یرعوام، تأث
 و جدر»: بگوید ینکها یجابه مخارب، تأم، برانگیختن و مطلب این بر تأکید برای مولوی. بداند مؤثر

   برد.می بهره تأکیدی پرسش از ؛«پرهو  جان زان است جان زاِن / نف  این خرج و دخ، و مد
 

 . کارکرد نمایاندن غفلت و نادانی2−2−4
خارر جه، فرد در مورد یدک موضدوع و تدالش بدرای رسدیدن بده گاه ،رض از پرسش در ملنوی به

یا دیگری دربارۀ یک موضوع است و در پی یافتن  دانایی است و یا پرسیدن برای نمایاندن جه، خود
هدایی اسدت کده در های دستۀ اول همان پرسششود. پرسشپاسخ یک مدهول پرسشی مطرح نمی

مطرح شدند. اما گاهی ،رض اصدلی پرسدش نشدان دادن « پرسش اکتشافی»این پژوهش با عنوان 
گاهی است که فردی دارد و از آن بی ن انگیدزۀ بیشدتر و بازدارنددگی خبر است و ردرح پرسشدی آناآ

تواند بدا تر،یدب متربدی بده پرسدیدن ایدن ندوع کند. مربی میکمتری برای دریافتن نادانی ایداد می
 پرسشها از خود در امور مختلف، کمک کند.

 چند صورت آخدر ای صدورت پرسدت؟»
 

 « معنیدددت از صدددورت نرسدددت جدددان بدددی 
 (33، ص2983)مولوی،   

ظاهر مسائ، قرار است بمانی؟ تویی کده جاندت از بدارن مسدائ، و ای ظاهر پرست! تا کی در 
( ایدن 929، ص2971ای رهدا شدوی؟ )زمدانی، دور است، هندوز از ظداهر نتوانسدته عالم معنا به

پرسش، پرسشی انکاری و تأکیدی نیز هست و بدرای نشدان دادن جهد، فدرد یدا افدرادی اسدت کده 
پرسدت/ گدر ز صدورت از صدورت تدو ای صدورت بگدذر»ظاهربین هستند و اگر مولوی گفته بود: 

؛ جمله مست یم و امری شده و میزان ایداد تأم، و برانگیخته شدن فرد بدرای «بگذری این بهتر است
 شد. گذر از ظاهر کمتر می
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 ببینددی قصددر او؟ ای بددرادر چددددون»
 

 «چون که در چشم دلت رسدته سدت مدو 
 (82، ص2983)مولوی،   

مردم مدینه سراغ قصر عمر را گرفت، مدردم گفتندد قصدر ظداهری نددارد و وقتی فرستادۀ روم از 
توانی ببینی زیرا ،فلت، جهالت و ظاهربینی مدانعی در دیدد بدارنی تدو قصر بارنی او را هم تو نمی

(. نوعی از جه، هم ،فلت و جه، بارنی است کده بده 939، ص2971ایداد کرده است )زمانی، 
گاهی ذکر شدهشیوۀ پرسشی به فرستادۀ روم مت اند تا تأثیر کالم بر او را بیشتر و او را برای رستن از ناآ

 تر کنند.مشتا 
 

 خواهانه. کارکرد استدالل2−2−5
خدواهی دربدارۀ یدک موضدوع کار رفته در ملنوی معنوی به دنبدال اسدتدالل های بهبعضی از پرسش

دنبال یافتن علت یک اتفا  است ها پرسشگر به اند. در ح ی ت در ررح این نوع پرسشمطرح شده
پرسد. این نوع پرسشگری بده یادگیرندده های یک پدیده میو از چرایی، چیستی و برای چه رخ دادن

تواند مورد توجه معلمدان حدال حاضدر دهد و میقدرت استدالل، نگاه انت ادی و انفعالی نبودن می
 قرار گیرد.

 ت دانددی چددرا ،ددددماز نیسددت؟ آیندده»
 

 « زنگددار از رخددددش ممتدداز نیسددتکدده زان 
 (92، ص2983)مولوی،   

مولوی در این بیت علت عدم دریافت لطایف و ح دایا عرفدانی را صداف نبدودن دل از رنگدار 
(. مولوی با ررح پرسشی به دنبال آن است 38، ص2971)زمانی،  داندهو  و تعل ات دنیایی می

ه فکر وادارد. تصور کنید مولوی به جدای بیدان که مخارب را برای یافتن علت عدم دریافت ح ایا ب
، ایدن «رو دلت را پاک کن ،ماز نیست/ رو که رنگدار از رخدش ممتداز نیسدت»گفت: پرسشی، می

آالیدش کدردن آمیز مخارب را به سرباززدن از حرکت مواجه واداشته و یا بده بدیلحن امری و عتاب
 کرد.درون کمتر تر،یب می

 اندد دددرشتهچدون کده رو،دن را ز آب اس»
 

 «اندددد؟ آب بدددا رو،دددن چدددرا ضدددد گشدددته 
 (212، ص2983)مولوی،   

های زیادی آمده اسدت تدا مفهدوم داسدتان اصدلی در میان داستان مرد اعرابی و خلیفه، حکایت
دریافته شود. این بیت که پرسش آن استداللی است، در مورد تضادهای میان مسائلی است کده بده 

دیگر ضد اند، پ  چرا این دو در واقعیت با یکوجود آوردهرا از آب بههم نزدیک هستند. اگر رو،ن 
( پرسش این بیت بیش از آنکه برای یافتن پاسخی مطدرح شدده 348، ص2971هستند؟ )زمانی، 
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باشد، برای ایداد حرکتی ذهنی جهت رسیدن به پاسخ و نگاه انت ادی برای یدافتن فهمدی عمیدا در 
 است. مسائ، سادۀ ارراف مطرح شده

 گر نبودی اختیار این شدرم چیسدت؟»
 

 « ویددن دریددخ و خدلددت و آزرم چیسددت؟ 
 (12، ص2983)مولوی،  

خدوری؟ )زمدانی، اگر اختیار نداری، پ  دلی، این همه شرمگینی چیست؟ چرا افسدو  مدی
هایی است که وزیر در داستان پادشداه یهدودی از ( این دو پرسش از جمله پرسش124، ص2971

زنی میان رؤسای دینی و مدردم اسدت ولدی ندوع همپرسد. هدف کلی او در داستان، دوبهمریدان می
عندوان معلدم در زمدان پرسش استداللی و برای یافتن علت وجود شرم ررح شده است. مولدوی بده

 آموزش پرسشی پرسیده و ذهن مخارب را درگیر یافتن علت و نگاه انت ادی نکرده است.
 

 و دانش )اکتشافی(. کارکرد بسط بینش 2−2−6
هایی هستند کده رور خاص پرسششوند، بههایی که با کارکرد بست بینش و دانش مطرح میپرسش

پذیر نیست، یا نیاز به تدربه خاصی دارد و یا محتاج گذشت زمدان باره امکانپاسخ دادن به آنها یک
هدا بده ت ویدت قددرت رسدشگونه پ و تأم، دربارۀ موضوع مورد سؤال قرار گرفته، دارد. همچنین این

تدون باتوجده بده کندد و مدیتحلی، فرد شده و به بست بینش و دانش او در مسائ، مختلف کمک می
شیوۀ دیرین موجود در استفاده از پرسش برای گسترش بینش و دانش متربدی، مدورد توجده معلمدان 

 حال حاضر و آینده نیز قرار گیرد.
 چیسدددت دنیدددا؟ از خددددا ،افددد، بددددن»
 

 «و ن ددددره و میددددزان و زن نددددی قمدددداش 
 (31، ص2983)مولوی،    

آید و به فراخدور گری بیرون میدر داستان شیر و نخدیران، مولوی بارها در اثنای قصه از روایت
داندی گویدد: مدیآورد. در یکدی از همدین مدوارد مدیموضوع، حکایت و یا چند بیتدی مدرتبت مدی

و بدده هددیگ عنددوان معنددی دنیاپرسددتی،  دنیدداخواهی چیسددت؟ ایددن اسددت کدده از خدددا ،افدد، شددوی
(. مولوی به م تضای حال مخاردب توجده زیدادی 133، ص2971)زمانی،  اندوزی نیستثروت

هدای مختلدف، دلی، آراستگی آن به حکایدتهای روالنی که ممکن است بهدارد خصوصًا در قصه
در موضدوع و  مخارب از همراهی خسته شدود. بندابراین او از پرسشدی مدرتبت بدرای ایدداد تأمد،

گدوی آن کند. در ایندا نیز ضمن پرسشی که خود نیز پاسدخگسترش دانش و بینش افراد استفاده می
 دست آورد.خواهد در دنیا و دنیاپرستی تأم، کند و تحلی، درستی بهبوده، از مخارب می

 او چدده کددرد آندددا کدده تددو آمددوختی؟»
 

 « سدددداختی مکددددری و مددددا را سددددوختی 
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 (33، ص2983)مولوی،  
گویدد: آن ردوری در در داستان روری و بازرگان، بازرگان به روری که از قف  رسته بود، مدی

ای که او گفتده بدود، دل مدا را سدوزاندی؟ )زمدانی، کار بردن حیلههند چه کرد که تو آموختی و با به
در قف  داد و به او ( روری هندی با خود را به مردن زدن بینش جدیدی به روری 434، ص2971

آموخت برای از قف  رستن و به آنها ملحا شدن باید از خود رها شود، نیست شود دنبال شدهرت و 
نوعدان خدویش راه یابدد. بازرگدان چدون ایدن مطلدب را نمایش نباشد، تدا بده دیدار آشدنایان و هدم

رسدش و دانست، از روری پرسید تا ح ی دت بدر وی مکشدوف شدود. مولدوی شداید بدا ایدن پنمی
خواهد به تمام معلمان پ  از خود بگوید که مخارب را با مسوله همراه کنیدد او را بده ها، میپاسخ

گدویی پرسش وادارید تا او خود به واسطۀ پرسش خود به آموختن تر،یب شود کاری که در یک تک
 کننده دیریاب است.ناصحانه و خسته

 ایددن عصددا چدده بددود؟ قیاسددات و دلیدد،»
 

 « ادشدددان؟ بیندددا جلیددد،آن عصدددا کدددی د 
 (227، ص2983)مولوی،   

در بیت حاضر، دو پرسش وجود دارد: این عصا که در ابیات قبلی داستان پیرچنگدی ذکدر شدد، 
هاست. و آن عصا را چه کسدی بده ها و استداللدهد که این عصا قیا چیست؟ و مولوی پاسخ می

دهدد کده مخاردب، خدود مولدوی پاسدخ مدیها داده است؟ و باز ضمن ایداد تأم، در ذهن انسان
(. یکی از دالی، آوردن پرسش در 133، ص2971خداوند بلندمرتبه آن عصا را داده است )زمانی، 

داشتن مخارب از رریا ایداد تأم، در ذهن اوست. چده بسدا های روالنی، همراه نگهمیان داستان
گویی براسا  آنچه به تحلی، و پاسخمولوی این بیت را با مکع برای مخارب خوانده است تا او را 

صدایی و یا دیالکتیک و گفتگو برساند. گویی به یک همهدر رول داستان آمده وادارد و فضا را از تک
شدان بخشدید وان بیندا این عصا هم شدد قیاسدات و دلید،/ وان عصدا اللده»بنابراین به جای گفتن: 

 ه است.؛ از بیانی پرسشی در روند آموزش استفاده کرد«جلی،
 

 . کارکرد تردیدزدایانه2−2−7
توان تردید و دودلی را با پرسش ها، میرور که مشخص است، در مراودات روزمره یا در نوشتههمان

ویدژه هایی که مولوی در ملنوی و بهاز فردی که نسبت به آن امر علم دارد رفخ کرد. بعضی از پرسش
آورد، برای آن است که دودلی را که در ذهن مخارب میهایش در دفتر اول و از زبان قهرمان داستان

رفدخ  یبدرا یدددر به تأم، واداشتن مخارب و مر یسع یدودل یدادبا ا ینکها یاشک، گرفته را رفخ کند و 
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 یو... است و در اکلدر مدوارد در ملندو «یا»، «ور نه»ها واژه نوع پرسش این ظاهری نشانۀ. یدنما یدترد
 .یستن یابیدست یرقاب،، یاو  یابسخت یار شده است اما پاسخ امرپاسخ آن به مخارب واگذ

 تدددا کندددد محبوسدددش انددددر دو گمدددان»
 

 «آن کددنم کدداو گفددت یددا خددود ضددد آن؟ 
 (81، ص2983)مولوی،    

دهدد تدا بدین دو امدر کده بدا هدم گوید که گاهی خداوند آدمی را در تردید قدرار مدیمولوی می
های بعد گوش جان بده سدخن خداوندد سدپردن و باشد. در بیتدنبال راه درست متضادند مدتی به

(. بندابراین در ایدن 423، ص2971داندد )زمدانی، درآوردن پنبه از گوش را راه رهایی از تردید مدی
مورد، شاعر پرسش تردیدی را یه این منظور که راه رهایی از پرسش تردیدی را بیان کند مطرح کدرده 

رشدد دانسدته شدده و دلید، پرسشدی مطدرح شددن آن نیدز ایدداد  است و گویا تردید در ایندا آفت
پدذیر، براگیزانندگی در مخارب برای رفخ تردید است و در آموزش و برای درگیر کردن ذهن آمدوزش

 توان از پرسش استفاده کرد.برای رفخ تردید می
 زیددر دیددوار بدددددن گدددددنج اسددت یددا»
 

 «ی مدددار اسدددت و مدددور و اژدهدددا؟ خانددده 
 (229، ص2983)مولوی،   

کندده از  در این بیت، پرسشی برای رفخ تردید آمده است. آیدا در بدارن آدمدی، گدنج اسدت و آ
معارف و ح ایا است و یا جایگاه ماران و مورانی است که نمادی از اخال  پلید هستند؟ اگر آدمی 

م هم به درد او نخواهد بفهمد که هیگ گندی از فضای، نیاندوخته، عمرش بر باد رفته است و این فه
(. مولوی در بیتی که در داستان مرد اعرابدی آورده ، ایدن تردیدد آن 324، ص2971)زمانی،  خورد

داند اما پرسش برای رفخ تردید را بده خدودی هم زمانی که بیشتر عمر سپری شده است را بیهوده می
گاهی می  داند و در پی آن است.خود راهی برای رسیدن از جه، به آ

 
 زدایانه. کارکرد غفلت2−2−8

، ۶شدود )قدرآن، ب دره در قرآن در آیات مختلفی از هشدار به بندگان جهت رفخ ،فلت استفاده مدی
و...( مولوی به پیروی از قرآن در ملنوی گاهی از بیان پرسشدی بدرای تلنگدر  ۹۸۱، اعراف، ۹۱انعام 

گاهی درونی و واداشتن وی به  رفتار صحیح و ایداد حرکدت و تغییدر زدن به مخارب و برانگیختن آ
کند. هشدار و اعتراض به رفتار و اخال  نامناسب اگر با زبان پرسدش در اخال  و منش استفاده می

بدر آن، ذهدن  آورد. عالوهآمیز خواهد شدد و تدأثیر عملدی هشددار را پدایین مدیمطرح نشود، عتاب
 شود.خ ذهنی و بازنگری و تغییر میمخارب در بیان پرسشی هشدار، بیشتر درگیر پیدا کردن پاس

 بددددند بگسددددد،، بدداش آزاد ای پسددر»
 

 «چدددددند باشددی بدددددند سددیم و بنددد زر؟ 
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 (13، ص2983)مولوی،  
خواهی گرفتار دنیا و بنددۀ سدیم و ای سالک! قید و بند دنیا را از خود بازکن و رها شو. تا کی می

خارر ارتبا  معنوی محکم میان کرده، بهخطاب میزر باشی؟ اینکه شیخ به سالکان و مریدان پسر 
(. مولدوی هشددار خدود بدرای دوری از دنیدا و 31، ص2971آنها در مسیر تربیت است )زمدانی، 

کندد. جملده امدری ثروت را در مصراع اول به شک، امری و مصراع دوم با ساخت پرسشی بیان مدی
ر مصراع دوم آمده، مخارب را به تأم، در شود و پرسشی که ددهی و تغییر مسیر فرد میباعع توجه

دارد و ذهن او را از این حالت که بخواهدد فرمدان کسدی را رفتار گذشتۀ خود به قصد بازنگری وامی
دهد. اگر بیت کند و به تصمیمی درونی که براسا  یک بازنگری است سو  میاجرا کند خارج می

مخاردب بدا چندد  ؛«نباشی بند سیم و بندد زر بند بگس،، باش آزاد ای پسر/ هین» مولوی این بود:
شدد. شد و به احتمال زیاد، به بازنگری دروندی و تغییدر پایددار تر،یدب نمدیجمله امری مواجه می

ای تدوان پرسدش را شدیوهباتوجه به استفاده مولوی از پرسش برای زدودن ،فلدت در مخاردب، مدی
 بیان توصیه کرد.،یرمست یم و اثربخش برای زدودن ،فلت از متربی به مر

 پ  سلیمان گفت ای هدهدد رواسدت؟»
 

 « کددز تددو در اول قدددح ایددن درد خاسددت؟ 
 (74، ص2983)مولوی،  

های زاغ به هدهد گفت کده آیدا در مدل  حضرت سلیمان با پرندگان، سلیمان با شنیدن حرف
( 911ص، 2971رواست همین اول کار دروغ بگویی و ناراستی و ناخالصی پیشه کنی؟ )زمدانی، 

ارالعی مدافو  در این مورد هدهد عملکردی دارد که توست مافو  به دلی، بدگویی دشمنان و یا بی
تواند معلم و یا والد و... را نیز شام، شود، به شک، پرسشی مورد اعتراض قدرار گیدرد و بده او که می

تواندد مافو  گاه مدیشود. این نوع عتاب اعتراضی از سمت لزوم ،اف، نبودن در رفتار تذکر داده می
ها اگرچه اعتراضی است امدا سداختار آن تأکیددی حا و براسا  اشتباه فرد باشد. این نوع پرسشبه

دهی به مخاردب کند. این فرصتنیست و مخارب به دنبال گرفتن پاسخ، پرسش خود را مطرح می
تواندد بده یو دوری از قضاوت سبب رشد فردی و اجتماعی مخاربان نیز خواهد شدد. همچندین مد

 .  رشد فرد نیز کمک کند
 حددددل ۀ کددوران بدده چدده کددار اندددددرید؟»
 

 «بدددددان را در مدددددددیانه آوریدددددددیدددددددد 
 (227، ص2983)مولوی،   

در میانۀ داستان پیر چنگی هنگامی که عمر در خوابی بی وقت در ندایی که مشخص نیسدت از 
 یدرونخواند، از داستان بفرامی چنگی پیر از یریگشنود که او را به دستمی چیست یلشکداست و دل

 گدویی حکایدت و توضدیح بده شدروع اسدتداللی مسدائ، بدر ،یبی ندای جایگاه ترجیح برای و یدآمی
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 هسدتید؟ مشدغول کار چه به معرفت، سرگشتۀ و ،اف، کوران خی، ای: یدگومی یبکند. سپ  با نهمی
(. 137، ص2971فرد بینایی را بیاورید تا راه را نشانتان دهد و شما را به م صود برسداند )زمدانی، 

هشدار مولوی به مخارب )به چه کار مشغولید؟( برای این است که ،بار ،فلت را از دیدگان بزداید 
د. او مانند معلمدی و آدمی از بند ظواهر و حوا  بیرونی و استدالل بیرون آید تا بتواند ح ایا را ببین

 تواند او را برانگیزاند. داند که با بیت پرسشی بهتر میآموز خود است و میدلسوز نگران دانش
 

 کارکرد بیان پشیمانی و تالش برای جبران. 2−2−9
کار بدرده اسدت، بدرای نشدان دادن پشدیمانی قهرمدان هایی که مولوی در ملنوی بهبعضی از پرسش

سدازی و جبدران ها بیشتر برای برانگیزانندگی، پشدیمانخویش هستند. این پرسشها از کردۀ داستان
روند تا اینکه در مطرح شدنشان هدف، ارائۀ پاسخ صرف باشد. بندابراین بده دلید، داشدتن کار میبه

 آموزی و تأثیرگذاری تربیتی، ادبی نیز هستند.بر جنبۀ اخالقی و عبرت ا،راض ثانویه، عالوه
 ردم؟ چددددرا دادم پیددام؟ایددن چددددرا کدد»
 

 «چدداره را زیددن گدددفت خددام سددوختم بددی 
 (87، ص2983)مولوی،   

رسداندم. چدرا ایدن کدار را کدردم و جدان ایدن کاش حرف روری هندی را به روری خودم نمی
کدار رفتده اسدت روری را با کالم نسندیده گرفتم؟ این پرسش برای تذکر به مراقبت زبدانی نیدز بده

را بازرگان برای پشیمانی، سدرزنش و تدذکر نسدبت بده  (. این نوع پرسش442ص، 2971)زمانی، 
ها دریافت پاسخ از خدود یدا مخاردب نیسدت گفته و کردۀ خویش مطرح کرده است. هدف پرسش

بلکه جنبۀ تذکر و برانگیختگی درونی و مراقبت بیشتر از زبدان خدویش دارد کده بده دلید، داسدتانی 
کده قهرمدان داسدتان خویشدتن را مخاردب قدرار داده و امدری و بودن، پرسشدی مطدرح شددن و این

تواند مورد توجه مربیان در فرایندد گونه نیست، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است و مینصیحت
 آموزش و تنبیه قرار گیرد.

 گدفت خصدم جدان جدان چدون آمددم؟»
 

 «بدددر سددددر جددان مددن لگدددها چددون زدم؟ 
 (223، ص2983مولوی، )  

شده بود، با خدود گفدت کده  یمانزن از جدل با همسر خود پش یهاحرف یدنکه با شن یاعرابمرد 
است؟ و چرا بر سدر او لگددها زدم؟  یزعز یلیخ یمشدم که جان جانم است و برا یمن چرا دشمن کس

 دادن نشدان یبدرا یپرسشد نفد  عیحدد کید یمولو زین تیب نیا در( 398ص، 2971 ،ی)زمان
 .برد باال را کالم ریتأث بودن، میرمست یو ، یخارر پرسشدهد تا بهیم بیترت یمانیپش
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 . خواهش از خداوند2−2−11
شود. امدا گداهی ضدمن ها و راز و نیاز با خداوند، از فع، امری استفاده میبیشتر اوقات در مناجات

 کنندد کده بده دلید،ابراز تواضخ در محضر خداوند، افراد خواسدتۀ خدویش را پرسشدی مطدرح مدی
شدود و بدرای همدین ،یرمست یم بودن و رعایت ادب حضور در برابر موال، بر متانت کالم افزوده می

 برد.چنین بیانی احتمال گرفتن پاسخ ملبت و اجابت درخواست را نیز باال می
 گر فددرا  بددنده از بدددد بددندگی اسدت»
 

 « چون تو با بد بدد کندی پد  فدر  چیسدت؟ 
 (83، ص2983)مولوی،   

عنوان بندۀ تو در بندگی رفتار بدی کردم و تو هم بخواهی به عوض، با من بد خداوندا! اگر من به
(. مولدوی بدا بیدان 494، ص2971برخورد کنی، فر  تو که خدایی با من بنده چیست؟ )زمدانی، 

ف خود قرار نوازی کرده و با او خوب رفتار کند و او را مورد لطاینکه بد کرده اما انتظار دارد خدا بنده
کندد. ایدن بیدان مؤکدد و شک، پرسشی به خداوند خواهش خود برای بخشش را مطرح مدیدهد، به

تر است و مولوی ضمن ررح تأثیرگذار به دلی، آمرانه نبودن و رعایت شأن مخارب به اجابت نزدیک
 آن، سعی دارد تا ادب سؤال از خداوند را نیز به مخارب بیاموزد.

 خددورد را مددی دسددت مددا چددون پددای مددا»
 

 « ؟امددان تددو کسددی جددان چدددون بددرد بددی 
 (272، ص2983)مولوی،   

شود تمام اعمدال خدوبی کده علدت آن دهد، سبب میدست ما با اعمال ناشایستی که اندام می
گمدان در ورردۀ پای ماست از بین برود و در چنین موضعی خداوندا اگر تو حدافظ مدا نباشدی، بدی

(. در ایدن بیدت نداتوانی بندده و دسدتگیری 383، ص2971)زمدانی، افتیم گمراهی و شیطانی می
خداوند به شک، پرسشی و رلب ،یرمست یم از خداوند بیان شدده اسدت و پرسشدی بیدان شددن آن 
کید بیشتر بر ناتوانی و تأثیر بیشتر بر مخارب کده خداوندد اسدت بدرای اجابدت خواسدته و  باعع تأ

 شود.دهی او میامان
 

 واهش از دیگری. کارکرد خ2−2−11
ترین ابزار برای رلب و بیدان خواسدته بدا دیگدران اسدت، خصوصدًا اگدر پرسش از بهترین و مؤدبانه

کار بدرده اسدت، بعضدی های رلبی که مولوی در دفتر اول ملنوی بهانکاری و ت ریری باشد. پرسش
مطدرح کدردن صورت مست یم بوده و بعضی بسیار ،یرمست یم ت اضایی را مطرح داشته است کده  به

پرسشی خواهش، به جهت رعایت آداب مخارب را به برآورده ساختن نیاز و یدا پاسدخ دادن بیشدتر 
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های رلبی در ملنوی هستند که پرسش رلبدی در آنهدا از کند. همچنین بعضی از پرسشتر،یب می
 شود.گر مطرح میشونده و با دیدن حال مطالبهربان مطالبه

 وفددای دوسددتانچدددددنین باشددددد ایدددددن»
 

 «مددن در ایددن حددب  و شددما در بوسددتان؟ 
 (83، ص2983)مولوی،   

قددر اسدت کده بده گوید که وفای شما دوستان همدینروری در قف  به روریان هندوستان می
( 491، ص2971اعتنا باشید و در بوستان با رهایی زندگی کنیدد؟ )زمدانی، دوست در حبستان بی

درخواستی مطرح نکرده است ولی در ح ی دت او درخواسدت خدود در ظاهر روری در قف  هیگ 
ای جهت رهایی از حب  را از روریان هندی دارد و آن را به شک، انگداری برای نشان دادن راه چاره

تدر اسدت و تأثیرگدذاری تر و به پاسخ گرفتن نیز نزدیککند. این نوع ررح خواسته مؤدبانهمطرح می
گونه پرسشگری و درخواسدت سدو   توانند متربی را به اینم و مربیان میبیشتری دارد. بنابراین، معل

 دهند.
 هاستگفت چون خواهی بگویم کان چه»
 

 « یددا بگوینددد آنددددکه مددا ح ددیم و راسددت 
 (228، ص2983)مولوی،   

گوید که اگر دهد و به او میدر مشت خود م داری سنو قرار می ابوجه، برای امتحان پیامبر
خدواهی خدواهی؟ مدیگوید که تو دقی ًا از مدن چده مدیبگو در مشتم چیست؟ پیامبر میپیامبری، 

، 2971ها بر ح انیتم گواهی دهندد؟ )زمدانی، سنو خواهی آنبگویم که در مشتت چیست یا می
ر کردن از شدیوه171ص هدای تربیتدی مهدم اسدت و از ( سخن گفتن ،یرآمرانه، سؤال رلبی و مخیو

خواهدد تدا یدک مسدیر را انتخداب کندد. ایدن از خود فرد مدی است. پیامبر نمونه یاد شده مشهود
سدازی کند برای آرامتواند زمانی که کودک و یا متربی بر امری اصرار یا لداجت میرلبی می پرسش

او استفاده شود. ملاًل وقتی کودکی اصرار به رفتن به گردش دارد، والد به او بگوید: احتمااًل حاال که 
است نتوانیم برای مدت روالنی به گردش برویم به دلی، اینکه وقدت کمدی دارم. شدما  ساعت شش

خواهی ساعت شش به گردش برویم یا ساعت هشت؟ و خود کودک پ  از بررسدی محاسدن و می
ها، انتخاب کنندۀ نهایی باشد و چون خودش انتخاب کرده است، در انددام آن گزینده معایب گزینه
 کند.نیز دقت می

 
 گیریجهنتی

اند، پ  از مطالعۀ دفتدر اول ملندوی بده دسدت های اولیۀ پژوهش حاضر که ابیات پرسشی بودهداده
گیدری نیدز اند که کارکرد تربیتدی دارندد. نموندهآمده است. نمونۀ پژوهش حاضر ابیات پرسشی بوده
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بندی آنهدا دستههدفمند بوده است. پ  از مطالعۀ دفتر اول ملنوی و جداسازی ابیات پرسشی آن به 
بدون در نظر داشتن اینکه پرسش جنبۀ تربیتی داشته یا خیر، پرداخته شده است و ابیات پرسشدی در 

ها در بندی شده است. برای تحلی، دادهگرا، پرسش تبیینی و پرسش واگرا ت سیمسه دستۀ پرسش هم
اسدتخراج از مدواد و . 1. تحلید، ابتددایی، 2پژوهش حاضر از تحلی، محتوای کیفی در سه مرحلۀ 

 شده است. دست آمده و تفسیر آن، بهره گرفته. تبیین نتایج به9ها، داده
هایی که ف ت کارکرد تربیتی دارندد جددا و در جددولی های یافت شده، پرسشبا بررسی پرسش

مدزا همراه با نمونه ابیات آورده شد و ابیات، مورد شرح و تبیین قرار گرفدت. اصد، مهدم در تبیدین 
کارکردهای پرسشگری در پژوهش حاضر، بعد تربیتی و آموزشی و برانگیزانندگی دروندی و رفتداری 

انتخاب شده از متن بدوده اسدت و بده م ددار و ندوع پاسدخ بده پرسدش بدرای تربیتدی و  هایپرسش
 رور ملال در بیت: ،یرتربیتی دانستن آن توجهی نشده است.به

 چند صورت آخدر ای صدورت پرسدت؟»
 

 «؟ معنیددت از صددورت نرسددت  بددیجددان  
 (33، ص2983)مولوی،   

هدا بدا وجدود ها از نوع تأکیدی و ت ریری هستند و پاسخ آنها مشحص است. این پرسشپرسش
دلی، برانگیزانندگی دروندی و قدابلیتی کده در ایدداد تغییدر و رشدد گرا بودن، اما بهپاسخ یا همکوتاه

 گیرند.ها مورد بررسی قرار میتربیتی دارند مانند سایر اشکال پرسش
 در مح، قهدر ایدن رحمدت ز چیسدت؟»
 

  «دادن راه کیسدددددت؟ اژدهدددددا را دسدددددت 
 (237، ص2983)مولوی،   

این بیت دارای دو پرسش اکتشافی و عمیا است که اصطالحًا واگرا یا بلندپاسدخ اسدت امدا در 
داللی و تبییندی و یدا هدای اسدتبندی که براسا  انگیختگی و ایداد رشدد اسدت، بدر پرسدشدسته

 گرا برتری ندارد.ها همپرسش
الزم به ذکر است که در م الۀ حاضر، کارکردهدایی چدون یدادآوری، پدذیرش نداتوانی، توجده و 

زدایانه، خواهش از خدا، نمایاندن ،فلت، بیان پشیمانی و تدالش تمرکزدهی بر یک موضوع، ،فلت
خواهانده و اندد، کارکردهدای اسدتداللاستخراج شددهگرا های همبرای جبران که اکلرشان از پرسش

اند، کارکردهدای بسدت بیدنش و داندش و های تبیینی و واگرا استخراج شدهتردیدزدایانه که از پرسش
اند، کارکردهای تربیتی پرسشگری های واگرا و تبیینی استخراج شدهخواهش از دیگران که از پرسش

دهند که شدواهد متندی فتر اول ملنوی معنوی را تشکی، میهای تربیتی موجود در دمربو  به پرسش
 آمده است. 1آنها در جدول شماره 



      131 بر دفتر اول دیبا تأک یمعنو یدر مثنو یپرسشگر یتیترب یکارکردها

 

های دفتر اول ملندوی، معلمدان، والددین، با توجه به کارکردهای تربیتی استخراج شده از پرسش
جای جمالت امری و مسدت یم کده توانند در مواضخ مختلف بهاستادان دانشگاه و مربیان محترم می

کندد، از ن ر،بت متربی به اندام کار مورد نظر مربی و یا ایداد تغییدر خواسدته شدده را کدم مدیمیزا
پرسش و پرسشگری که ضمن رشد روحیۀ انت ادی و تفکر خدال ، بده دلید، آمرانده نبدودن و فعدال 

گیری و تفکر، استفاده کنند. ملاًل برای یدادآوردی و مدرور مطالدب آموزشدی، داشتن قوۀ تصمیمنگه
گرایی و یا بست داندش و بیدنش فدرد، ای توجه دادن به یک نکتۀ خاص، جهت تر،یب به استداللبر
بهترین گزینه برای آموزش بهتر و تربیدت سدودمندتر اسدت. همچندین در تدألیف مندابخ « پرسش»

توان براسا  کارکردهای یاد شده در پژوهش حاضدر پرسشدگری را مبندای آمدوزش و درسی نیز می
 ار داد.کتب آموزشی قر
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