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 چکیده
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 مقدمه

 ؛دانسـت گفتگو در او توانایی و نطق ۀقو را موجودات سایر با انسان تمایز وجوه از توان یکی می

 افق شود. زمانی دیگران خالصه می با ارتباط در توانایی به بیان دیگر، بخش عمده موجودیت انسان

 روی بـه را اندیشـه و سـخن هر ورود های دروازه بتواند که ابدی می تعالی و رشد او در خرد و اندیشه

 کـه ابزار این با انسان. 1بپردازد گزینش به سپس و کند وشنود گفت شود، گفتگو وارد ،گذارد باز خود

 احساسـات و نـوین افکار کند و می برقرار ارتباط دیگر های انسان با داده، قرار اختیارش در خداوند

 دارد. می ابراز دیگران به را خود

 برقـراری نیازمنـد تربیـت که یابد؛ چرا می اساسی نقشی تربیت در گفتگو که مبناست بر همین

مل تأمین هایی که این هدف را به طور کا است و یکی از روش متربی و مربی تأثر بین و تأثیر ،ارتباط

 هـاآن. اولین اند داده بهاعالمان علم تعلیم و تربیت از گذشته به این روش  ، روش گفتگوست.کند یم

اسـت  در تاریخ فلسفه غرب وشنود گفت روش أمبد شود یماست که گفته  ونانیی فیلسوف ،2سقراط

 و گفتگـو وهیشـ نیهم ،یسقراط فلسفه صهیخص نیتر برجسته واقع در و ؛)۱۹، ص۱۳۵۱ (بازرگان،

، 4، گـادامر3پس از او نیز کسانی چون افالطون ).۱۸ص، ۱۳۸۵ ،یشمشاد(است  کیالکتید روش

تـدریس و  یهـا روشو امـروزه نیـز در میـان  اند رانده، از گفتگو سخن 7و باختین 6، بوبر5هابرماس

برای  ییها شتال و خورد یم، به چشم شود یمنظریات یادگیری، مواردی که در آن از گفتگو استفاده 

  گفتگو به نظام تعلیم و تربیت صورت پذیرفته است. واردکردن

اسالمی در حوزه گفتگو اسـت.  ینیب جهانبرگرفته از  ییها یتئور شود یمآن حس  خألاما آنچه 

گاه یبرا یاصل ،عنوان ابه گفتگو ب ینیاز هر د شیاسالم بچرا که  و  یهسـت قیمـردم از حقـا یسـاز آ

 یفشـرده اسـت (محمـد یبـه تمـدن برتـر، پـا یابیخـود و دسـت یبا روش تکامل هاآنآشنا ساختن 

روش  اغلـب مصـالح و حقـایق انتقـال مسیر در قرآن در متعال . خدای)۱۴، ص۱۳۷۹، یشهر یر

 حـل ،اندیشـه انتقـال یهـا راه پیامبران، یکی از بهترین تمامی با ارتباط در و است برگزیده را گفتگو

 اعتقـاد). ۲۸ص، ۱۳۸۰ فـروش، مپشـ( دانـد یم گفتگو را مشترک نقطه کی به رسیدن اختالفات و

                                                           

ذِ . ١ ِبُعونَ یَ فَ  اْلَقْوَل  ْسَتِمُعونَ یَ  َن یالَّ ْحَسَنهُ  تَّ
َ
ْوَلِئَک  أ

ُ
ذِ  أ هُ  َهَداُهُم  َن یالَّ ْوَلِئَک  اللَّ

ُ
ْوُلوا ُهْم  َوأ

ُ
ْلَباِب  أ

َ ْ
 شنوند یم را سخنان که یکسان. األ

 )١٨، (زمر .خردمنداند ها آن وکرده  تشانیهدا خدا که هستند یکسان ها آن ،کنند یم یرویپ ها آن نیکوتر ین از و
2. Socrates 

3. Plato 

4. Gadamer 

5. Habermas 

6. Buber 

7. Bakhtin 
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  سازد. مجهز مهم ابزار این به بشر مربیان عنوان به را پیامبران شده سبب گفتگو به قرآن عمیق
ً
 اساسـا

خـود  روانیـمخاطبـان و پ بادر گفتگو  یمناسب یها وهیش، از یتحقق اهداف عال یبرای رسوالن اله

همچنین خداونـد، خـود نیـز در ارتبـاط بـا رسـوالن و  .)۳۳، ص۱۳۸۱، ی(صفر اند گرفته یمبهره 

کـه  شـود یمـاز گفتگوهـا دیـده  یا مجموعـهدر قـرآن، بندگانش از این روش استفاده نموده است. 

ت، گاهی میان خداوند و رسوالن یا فرشـتگان مخاطبان مختلفی دارد؛ گاهی از قول انبیا با مردم اس

 است و گاهی نیز میان بندگان گفتگو درگرفته است. یا ابلیس

 یغنـبا توجه به رویکرد تربیتی قرآن و اصالت محتوای آن، این مجموعه گفتگوها منبـع بسـیار 

 و از آنجا که روش گفتگو  ؛استبرای الگوبرداری جهت کاربست در حوزه تعلیم و تربیت 
ً
 مسـتقال

 یهـا روشو تنها به عنـوان جزئـی از ـ  شده استو به صورت مدون در حوزه تعلیم و تربیت طرح ن

 نیز  هاآنکه  شود یمدیگر تربیتی به آن توجه 
ً
 به توجه باو همچنین  ـ  برگرفته از مبانی غربی است غالبا

 رسـد یمـ، بـه نظـر اسـتفاده حـال در یهـا روش یساز یبوم به یاسالم تیترب و میتعل جامعه ازین

آن در تعلیم و تربیـت  یریکارگ بهصحیح و  یها مؤلفهساختارمند کردن این روش جهت دستیابی به 

 .استاسالمی امری مفید و ضروری 

ای در مورد گفتگو که منطبق با نظام تعلـیم و تربیـت  اولین گام برای تدوین نظریه ریمس نیادر  

 هدف نیا شک یب است. یقرآن یگفتگوهااسالمی باشد، بررسی قرآنی عمیق و ساختارمند نمودن 

 تیـنهادر و یاسـالم تیـترب و میتعلـ حـوزه بـه میکر قرآن روح کردن وارد یبرا است ینیآغاز گام

 .انیمرب توسط آن از یعمل استفاده

 ۱۳۲و  گرفتـه قـرارجزء قرآن کریم مورد مطالعه دقیق  ۳۰برای این منظور در این پژوهش تمام 

مـورد  ایـن مجموعـه ،. سپساست  شدهیافت  ـ میان دو یا چند طرف رفتهیپذصورت ـ  مورد گفتگو

مبنـایی  مؤلفـه ۱۵از نکات تفسیری و تـدبر پژوهشـگران،  یریگ بهرهو با  گرفته قراربررسی تحلیلی 

حاصل تحلیـل  ها مؤلفهقابل استفاده در فضای تعلیم و تربیت برای گفتگو استخراج شده است. این 

 .استگفتگو در گفتگوهای بیان شده در قرآن  هملکرد کنشگران صحنو بررسی گفتار و ع

 های گفتگو در گفتگوهای قرآنی تبیین مؤلفه

 ــ یلـیتحل روش با ـ  مورد ۱۳۲شامل ـ آمده  میکردر این پژوهش تمام گفتگوهایی که در قرآن 

 مـورد یلیتحل صورت به میمفاه روش نیا در یباقر ۀگفت به. است گرفته قرار یبررسمورد  یریتفس

 کیـ کـل انیـم روابـط و عناصر نیا انیم روابط مفهوم، کی ییمعنا عناصر تا رندیگ یم قرار یبررس

 متـون در روش نیـا. ردیـگ قـرار کـاوش مـورد دارند ارتباط آن با ینحو به که میمفاه ریسا با مفهوم
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 در یاسـالم متـون در کـه یمیمفـاه افـتیدر تـوان یمـ آن کمـک بـه و دارد یادیز کاربرد یاسالم

 نیـا شـدن مشخص با. است ییمعنا روابط و عناصر چه یدارا رفته کار به تیترب و میتعل خصوص

 و میتعلـ حـوزه میمفاه از یاساس تصور چه اسالم دگاهید در که کرد معلوم توان یم ییمعنا یمرزها

 ).۳۶ص ،۱۳۸۷( است مطرح تیترب

 و زانیـالم( ریتفاسـ بـه توجـه کنـار در ینمحققـ یتیترب تدبراستخراج شده، حاصل  یها مؤلفه

 ذکـر مـوارد به محدود یقرآن یگفتگوها از استخراج قابل یها مؤلفه که شود ینم ادعا. است) نمونه

 فهیشـر اتیآ را به یتدبر نکات نیا تا ستندینآن  یپنگارندگان در  که است تذکر. الزم به است شده

اند تا با تدبر در  تالش نموده بلکه ،ندینماها  مؤلفه نیارا محدود به  اتیآ یمعنانموده و  لیتحم قرآن

 یلسان .ندینما انیبرا  یقرآن یگفتگوهانهفته در  یتیترب نکاتاز  یا گوشهموجود،  ریتفاسچارچوب 

 قـرآن در تـدبر قیـطر از قرآن به قرآن ریتفس را، قرآن ریتفس و فهم روش نیبهتر یا مقاله در یفشارک

 ،۱۳۸۹( کنـد یم یمعرف میکر قرآن در یا رشته انیم یها پژوهش مناسب را روش نیا و کند یم انیب

مؤلفه کلی استخراج گردیـده اسـت کـه در ادامـه بـه شـرح  ۱۵ از بررسی گفتگوهای قرآنی ).۴ص

 خواهیم پرداخت. هاآنیکایک 

 استفاده از ادبیات پرسشی به جای ادبیات خطابی. ۱

 اسـت تـا امـری یـا خطـابی پرسشی به جای جمـالت استفاده از جمالتمقصود از این مؤلفه 

دشواری آغاز نمودن گفتگو را هموار کرده و بـه  ،. پرسشداشته باشدتأثیرگذاری بهتری در مخاطب 

ر گفتگو نیـز قابـل کـاربرد اسـت؛ همین دلیل برای آغاز گفتگو مناسب است اما عالوه بر این در سی

 چرا
ً
. از ایـن مؤلفـه بـه طلبـد یمـالعمل او را  کرده و عکسبحث درگیر  امخاطب ر که پرسش اساسا

در گفتگوهای سقراطی نیز بـه  یگر پرسش. کرد یاد توان یممؤلفه گفتگوهای قرآنی  نیتر مهمعنوان 

های  . او مدعی بود که مامای اندیشه است و روشش این بود که بـا پرسـیدن پرسـشخورد یمچشم 

 برساندخود  موردنظر، وی را به مقصود های مخاطب طی چند مرحله پاسخپیاپی و حک و اصالح 

)Dubravka Knezic, 2009, p5.(  فرایند گفتگـو بـدون پرسـش کـارکردی مناسـب و کـافی 
ً
اساسا

 .شود یمدیده  کرات  بهنخواهد داشت لذا در گفتگوهای قرآنی نیز این مؤلفه 

ع) بنا داشت به دو دوست زندانی (ت یوسفی قرآنی آن، زمانی است که حضرها نمونهیکی از 

ی آنان را آمـاده پـذیرش توحیـد ها دلخود توحید بیاموزد، او ابتدا با ذکر مطالبی درباره عقاید خود 

 توحید را بیان دارد، در قالب سؤالی فرمود: 
ً
وَن «کرد سپس به جای آنکه مستقیما

ُ
ق رِّ

َ
ف

َ
ت ْرَباٌب مُّ

َ
ِم  ٌر یَخ أ

َ
أ

اُر  َقهَّ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ُه ال

ّ
 که یا گانهی خداوند ای بهترند، پراکنده و متعدد انیخدا ایآ! من یزندان دوستان یا »الل
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 نیـا کـه اسـت نیـا جـز ایـآ :دیـفرما یمحضرت در اینجا )، ۳۹(یوسف،  است؟ قاهر زیچ همه بر

 سـبب رد،یـگ یمـ سرچشـمه متفرقون ارباب و یپرست بت و شرک از که شما نفاق و تفرقه ی،پراکندگ

 بـه و دیشـو ینمـ جمـع دیـتوح پرچم ریز شما چرا کنند، غلبه شما بر ستمگر یها طاغوت که شده

). او با ایـن ۴۱۱ص ،۹ج، ۱۳۷۴؟ (مکارم شیرازی، آویزید ینم دست قهار واحد الله پرستش دامن

(ع) وسـفحضـرت یبیان سبب شـد مخاطـب در ذهـن خـود بـه تحلیـل بپـردازد. در واقـع آنچـه 

 یمستق توانست یم
ً
 ی شد.جارپرسش بر زبان مخاطب  قیطر، از اوردیببر زبان  ما

 قرآنی یها پرسشانواع 

اسـاس آنچـه پژوهشـگران از بررسـی های قرآنی از حیث نوع و هدف انواعی دارنـد. بر پرسش

  ،یاقرار، یخیتوباز:  اند عبارتکریم شده در قرآن گرفته بکار یها پرسشگفتگوهای قرآنی دریافتند 

 .یدارسازیباتمام حجت و 

در آن مخاطـب بـه خـاطر فعـل  کهاست  یپرسش ی،خیتوبمنظور از پرسش  پرسش توبیخی:

آن  ،بشنود یخطاب یلحنرا با  خیتوب نیا آنکه یجاو به  شود یم خیتوبناشایستی که انجام داده است 

. در این شرایط فرد پس دینماخود تأمل  کارتا به خود آید و در  کند یم افتیدر یپرسشرا به صورت 

. مانند خطاب پروردگار به آدم و حـوا دیآ یمکننده رفتارش به شمار  از شنیدن پرسش، خود قضاوت

ـ  إِنَّ َلُکما أَُقلْ و الشَّجرَةِ تْلُکما عنْ أَنْهُکما أَلَم ربهما ناداهما و ...«فرمود:  که  عـدو  َلُکمـا  یطانَالشَّ
 طانیشـ که نگفتم ایآ و نداشتم حذربر درخت نیا از را شما ایآ که داد ندا را هاآن پروردگارشان »مبین

کـه  ). اثر این پرسش توبیخی در آیـه بعـدی ذکـر شـده۲۲، (اعراف است آشکار یدشمن شما یبرا

 از ینکنـ رحـم مـا بـر و ینبخشـ را مـا اگـر و میکرد ستم شتنیخو به ما ،پروردگارا: عرضه داشتند

 چیهـ لذا و رساند یم را دو آن التماس و تضرع تینها حوا و آدم از حرف نیا .بود میخواه انکارانیز

، ۱۳۷۴ طباطبـایی،( کردند ذکر رحمت و مغفرت به را اجشانیاحت تنها و نکردند درخواست یزیچ

در جای دیگری حضرت یوسف خطاب به برادرانش که در مـورد او مرتکـب خطـا  .)۷۵ ص ،۷ ج

). ۸۹، (یوسف ؟دیبود جاهل که آنگاه دیکرد برادرش و وسفی با چه دیدانست ایآ :دیفرما یم اند شده

  که ساخت مخاطب یخطاب به را برادران وسفی
ً
 مخاطـب آن بـا را خطاکار و مجرم فرد کی معموال

). ۳۲۲ص ،۱۱ج، همـان( ؟یدان یم چیه: ندیگو یم کرده چه مخاطب دانند یم نکهیا با و سازند یم

این بیان حضرت یادآور اعمال زشت ایشان است و درواقع ایشـان را بـه خـاطر آن عملکـرد تـوبیخ 

 .دینما یمواگذار  هاآنکرده و پاسخ و قضاوت نهایی را به خود 

اعتراف گـرفتن  یبرا کهاست  یاقراردر قرآن آمده، پرسش  کهپرسش  گریدنوع  پرسش اقراری:
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 دیپرسـاز فرزندان خـود  کهاز مرگش  شیپ عقوبی؛ مانند سؤال حضرت شود یماز مخاطب مطرح 

بـا  خواست یم ایگو ،)۱۳۳، (بقره»ي...بعد منْ َتعبدونَ ما هیلبن قالَ إِذْ«؟ دیپرست یمپس از من چه 

بـود و  بخش جـهینتالبتـه ایـن پرسـش  ؛ردیـبگاعتراف  گانهی یخدابر پرستش  شانیااین پرسش از 

، قـرآن ایـن ایشـان محقـق گردیـد مـوردنظرحضرت پاسخ مورد انتظار را از فرزندان شنید و هدف 

 آن در د؟یـبود حاضـر دیفرارسـ عقـوبی مرگ که یهنگام به شما ایآ کند:گونه بیان می جریان را این

 پدرانت، یخدا و تو یخدا گفتند د؟یپرست یم را زیچ چه من از پس گفت خود فرزندان به که هنگام

سوره  ۸۱. مورد دیگر در آیه میهست میتسل او برابر در ما و کتای خداوند اسحاق، و لیاسماع و میابراه

 ایـانب یتمام از یتعال یخدابیان گردیده که جریان پیمان گرفتن خداوند از رسوالن است.  عمران آل

 غمبـرانیپ ،یغمبریپ هر که معنا نیا به ،کنند یاری را او و آورند مانیا امبرانیپ همه به که گرفته مانیپ

 ،۳ج، همـان( دهـد بشـارت خـودش از بعد غمبرانیپ آمدن به را مردم و کند قیتصد را خود از قبل

گفتگو در قـرآن  . جریان اینردیگ یمطی پرسشی از ایشان بر این پیمان اقرار  یتعال  یبار .)۵۱۳ص

 روانیـپ و( امبرانیـپ از خداونـد، که را یهنگام) دیاوریب خاطر به( و به این شکل بیان گردیده است

 کـه آمـد شـما یسو به یامبریپ سپس دادم، شما به دانش و کتاب هرگاه که گرفت مؤکد مانیپ ،)هاآن

 هـاآن بـه) خداونـد( سپس! دیکن یاری را او و دیاوریب مانیا او به کند، یم قیتصد شماست با را آنچه

! میـدار اقـرار) یآر: (گفتنـد د؟یبسـت مؤکـد مـانیپ آن، بـر و د؟یدار اقرار موضوع، نیا به ایآ: گفت

 .گواهانم از شما با زین من و! دیباش گواه پس: گفت) هاآن به خداوند(

 گـریدتـا  شـود یمـدر این گونه پرسش، با مخاطب اتمام حجت  پرسش جهت اتمام حجت:

، رسولشـان فرمـود: کردندفرمانده  یتقاضا یوقتمثال، سپاه طالوت  یبرا ؛نماند یباق شیبراعذری 

، در جهـاد دیـایبفرمانـده  تـانیبرااگـر  دیدار نیقی »ُتقاتُلوا أَالَّ اْلقتالُ کُمیعَل کُتب إِنْ تُمیعس هلْ...«

 انیب استفهام صورت به ارد ـ برایش روشن بوکه ـ  امرحضرت این  )۲۴۶، (بقره ؟دیکن ینم یکوتاه

 ،)۴۳۳ص ،۲ ج، همـان( شود تمام آنان بر حجت جهینت در ،نموده انکار را حال ظاهر مردم تا کرد

 خـدا راه در اسـت ممکـن چگونه« ؟...لِ الَلّهیسب  یما لَنا أَالَّ ُنقاتلَ فو: دادند پاسخ نیچنهم ایشان

شـود؛  ، پاسخ فرد به عنوان دلیل و حجتـی علیـه خـود او اقامـه مییطیشرا نیچندر  !»مینکن کاریپ

یـا در  خود به صحت یا عدم صحت کار خود واقـف اسـت و کند یمچراکه خالف کالم خود عمل 

از ایشـان دلیـل  گناهکارانموردی دیگر فرشتگان قبض روح در قیامت پیش از بیان جایگاه دوزخی 

شـما  ،که زمین خدا گسـترده بـود کنند یماتمام حجت  هاآنبا و  ندشو یمنکردنشان را جویا هجرت 

 .)۹۷نک. نساء، ( خود کوتاهی نمودید

بنـا  که ی استدارسازیبپرسش  ادهنده به فطرت ی ، پرسش ارجاعگریدقسم  ی:دارسازیبپرسش 
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کریم از قـول طـرفین استفاده شده است. در خیلی از موارد، قرآن زینبه وجه موعظه بودن قرآن از آن 

سـوره  ۱۰ هیـآ. ماننـد شـود یمـبه فطریاتش رهنمون  که مخاطب را کند یمگفتگو پرسشی را مطرح 

 َلُکـم  ْغفرَیل دعوکُمی اْلأَرضِو السماوات فاطرِ َشک اللَّه یفأَ« :دیفرما یمایشان به قومش  که میابراه
ی هست؟ او که شـما را شک نیزمها و  ی آسمانخدادر  ایآ» یمسم أَجلٍ یإِل ؤَخِّرَکُمی و ذُُنوِبکُم منْ

 جملـه و تیـربوب دیتوح اثبات بر برهانول ا جملهخواند تا ببخشایدتان و به شما فرصت دهد؟  می

 نجـایا). در ۳۵ص ،۱۲جهمـان، ( اسـت اءیانب یادعا تیحقان و رسالت اثبات بر برهان ...دعوکمی

وجـود  منکر کهی است فردی دارسازیببه خالق دارند، عامل  ازین کهی عالم ها دهیپدمتذکر شدن به 

ی وجـود داشـته عـالم توانـد یمـچگونه  که شدیندیباو با خود  شود یمامر سبب  نیاخداوند است. 

شود و  گونه اثبات وجود خالق، از فطریات مخاطب استفاده می ی نداشته باشد؟ در اینخالقباشد و 

 نسـبت بـه پاسـخ ایـن سـؤال بی
ً
تفـاوت  به همین دلیل، کسی که فطرت بیداری داشته باشـد قطعـا

نخواهد ماند. مثال دیگر این قسم پرسش سخن حضرت یوسف بـا دو جـوان زنـدانی اسـت کـه از 

د  اللّه أَمِ رٌیَخ مَتَفرِّقُونَ ءأَرباب« :دیمافر یم گونه نیاو  دیگو یمتوحید برایشان سخن  اْلواحـ  ـار؛ اْلقَه

این پرسش نیز فرد را به فطـرت  )۳۹یوسف، »(!؟روزیپ یکتای خداوند ای بهترند،پراکنده  انیخدا ایآ

 1فرد پاسخ را در درون خود جستجو کند. شود یمو باعث  دهد یمطلبش ارجاع  تحقیق

 جایگاهی نسبت به مخاطب. رعایت ادب ۲

این مؤلفه بیانگر آن است که در حین گفتگو، الزم است ادب را در کالم و رفتار حفظ نمـاییم و 

را بر زبان آوریم. این امر، چـه از  ـ حتی نظر مخالفـ  با لحاظ نمودن جایگاه خود و مخاطب کالم

الب توجه اینکه انبیـاء حتـی در رسد. نکته ج جانب مربی و چه از جانب متربی ضروری به نظر می

 . نهند ینمآمیز دارند نیز جانب ادب را فرو  برخوردی توهین هاآنمواردی که قومشان با 
ً
آن زمانی  مثال

 َضـالَلۀٌ  یب سیَل قَومِ ای: «دهد یم، حضرت پاسخ دهند یم) نسبت ضاللت به ایشان ع(که قوم نوح
نِّوولٌ یلکسنْ رم باز یا فرسـتاده مـن بلکـه ؛نـدارم یگمراه گونه چیه من! من قوم یا ؛نَیاْلعاَلم ر 

 و نمـوده ینفـ خود از را یگمراه آنان جواب درحضرت  ،)۶۱، (اعراف »انمیجهان پروردگار جانب

). ۲۱۹ص ،۸ج، همـان( کنـد یمـ یمعرف سبحان یخدا طرف از مبعوث یغمبریپ را خود ادامه در

 چنین نیست که این مؤلفه 
ً
نسبت به فردی در موضـع بـاال رعایـت  نییپااز فردی در موضع  ضرورتا

 ـ که در خیلی از موارد سطح باالتری از مخاطب خـود داردـ شود، بلکه فردی که به آن پایبند است 

                                                           

  ؛٣٠، انعام  ؛١١٦، مائده  ؛٢٦٠، بقره  ؛٣٣، بقرهبرای مشاهده سایر موارد این مؤلفه به آیات شریفه زیر مراجعه فرمایید:  .١
 .٧٥، کهف  و ٣٢، حجر  ؛٨٩، وسفی  ؛٨٠، اعراف؛٧١، اعراف  ؛١٢، اعراف  ؛١٣٠، انعام
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گفت اگر مربی بخواهـد  توان یم. دهد یمیافته خود را نشان  در واقع با رعایت این نکته، شأن تربیت

اثربخشی مثبتی در مخاطب خود داشته باشد، باید قبل از توصیه بـه متربـی در مـورد رعایـت ایـن 

 عامل باشد. هاآنامور، خود به 

سـوره صـافات  ۱۰۲نمونه دیگر که در آن هر دو طرف گفتگو به رعایت ادب توجه دارند در آیـه 

دسـتور ذبـح  ایـرؤه است. هنگامی که حضـرت در میان حضرت ابراهیم و فرزندش صورت پذیرفت

ـ  َقالَ... « :گذارد یمو مطلب را با وی در میان  ردیگ یمفرزند را  ـ  ای ـ  یبَن ـ  يأَر یإِنِّ َنـامِ  یفـ  اْلم  یأَنِّ
کحاذَا َفانظُرْ أَذْبَقالَ يتَرَ م ای تلْ أَبا اْفعرُ مُتؤْم  نَتجِد َشـاء  إِن یسـ  نَ  اللَّـه ـابِرِ  مـگفـت »نَیالص :

 دسـتور چـه هر پدرم: گفت ست؟یچ تو نظر بنگر! کنم ذبح را تو دیبا که دمید خواب در من فرزندم

 ذبـح لهئمس صراحت با پدر سو کی از !افتی یخواه صابران از مرا خدا خواست به کن، اجرا یدار

 در پـدر خواهد یم هم فرزند گرید یسو از ،کند یم ینظرخواه او از و مطرح ساله سیزده فرزندِ  با را

و  ده انجـام یدار یتیمـأمور هر دیگو یم بلکه ،کن ذبح مرا دیگو ینم باشد، راسخ مشیتصم و عزم

 استقامت و یمردیپا قیتوف او از و دارد یم نگه وجه نیتر یعال به پروردگار شگاهیپ در را ادب مراتب

چنانکه پیداست در ایـن گفتگـو هـر دو طـرف . )۱۱۲ص ،۱۹ج، ۱۳۷۴ مکارم شیرازی،( طلبد یم

گذاشتن موضوع توسط پدر با فرزند و همچنـین  انیم درادب جایگاهی را مدنظر دارند؛ نحوه برای 

 1.باشند یم تأملنحوه پاسخ فرزند، هر دو قابل 

 فهم مخاطب سطح درسخن گفتن . ۳

کـه  ییجادر  قابل مشاهده است، انیمربتردید این مؤلفه در تمام گفتگوهای قرآنی از جانب  بی

و همچنـین در گفتگـوی  نـدیگو یمـ، آنجا که انبیاء با مـردم سـخن دیگو یمخداوند با انبیاء سخن 

چرا که الزمه فهم کالم توسط مخاطب و در پی آن اثرگـذاری در مخاطـب ایـن  ؛فرشتگان با آدمیان

گفتگوکننـده شـناخت این امر آن است که  شرط شیپو   است که در سطح فهم وی سخن گفته شود

شواهد کاربرد این مؤلفه بسیار است. برای  .کافی نسبت به سطح معرفتی مخاطب خود داشته باشد

در سـطح فهـم ایشـان  پردازنـد یمـمثال تمام انبیا زمانی که برای دعوت قومشان با ایشان به گفتگو 

است. آنجا که حضرت ابراهیم برای فهماندن ایـن سوره انبیاء  ۶۳آیه  هاآناز جمله  ،ندیگو یمسخن 

توانـد خـالق و رب باشـد،  دهـد، نمی گویـد و فعلـی انجـام نمی بتی که سخن نمی ،نکته به قومش

 فرمایـد: می هـاآنآورد؛ بلکه پس از شکستن بت و گذاردن تبر بر دوش یکـی از  استدالل عقلی نمی

                                                           

) ع( میابـراه حضرت ،)٦٩، کهف)(عخضر ( حضرت و) ع( یموس حضرت یگفتگو  در مؤلفه نیا یها مثالسایر شاهد . ١
) ١٣و  ١٢، شـعراخداونـد ( بـا) ع( یموسـ حضـرت و )٦٧، اعرافقومش ( و) عهود ( حضرت ،)٤٧و  ٤٣، میمر آزر ( و

 .است مشاهده قابل
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 است کرده ترشانبزرگ نیا را آن بلکه] نه[ گفت ؛نطقُونَی َکاُنواْ إِن لُوهمفَسَ هذَا رُهمیَکِب َفعلَه بلْ َقالَ«

به گفته عالمه در المیزان تقدیر این عبارت چنـین . )۶۳ ا،یانب(  »دیبپرس هاآن از ندیگو یم سخن اگر

 محـال بـت زدن حـرف چـون و ـ زنـد یم حرف بت چنانچه اگرـ  کرده بزرگ بت را کار نیا است:

ایـن . )۴۲۵ص ،۱۴ج ،۱۳۷۴( اسـت محـال آن از زیـن یگرید کار هر و کار نیا انجام پس است،

مؤلفه از موارد مهم گفتگو است، چه اینکه در صورت فقـدان آن، فهـم و ادراک متقابـل در جریـان 

 گفـت  توان یمشود و اگر پیامی منتقل نشود،  و پیام منتقل نمی افتد ینمگفتگو اتفاق 
ً
گفتگـو  اساسـا

، چـه اینکـه اگـر در غیـر این نکته توجه ویژه داشـته باشـند اتفاق نیفتاده است. الزم است مربیان به

کالم برای مخاطب جذابیت نخواهـد  ـتر چه باالتر و چه پایینـ  ندیگو سخنسطح فهم متربی خود 

 .شود ینمغرض تربیت محقق نتیجه گردد و در داشت و توجه متربی کمرنگ می

 تمادسازی برای مخاطب در گفتگواع. ۴

 در گفتگوهای قرآنی 
ً
یک نفر قصد قبوالندن سـخنی را بـه مخاطـب دارد و یـا که هنگامی  غالبا

، برای آرامش خاطر مخاطب و به این منظـور کـه او بـه راحتـی سـخنش را بپـذیرد، کند یمادعایی 

سـوره هـود،  ۲۹برای مثال، در آیه  ؛اعتماد او را جلب نماید کوشد یمیا به هر نحو  آورد یمشاهدی 

، دیـنما یمـکه وقتی ایشان را دعوت به دین الهی و خـدای یکتـا  مینیب یم(ع) با قومش را سخن نوح

 نیـا خـاطر بـه! مـن قوم یا. »إِالَّ علَى اللّه يأَجرِه ماالً إِنْ یال أَسأَُلکُم عَل«: دهد یمبالفاصله ادامه 

ل قـوم را و بـا ایـن بیـان، خیـا .خداسـت بر تنها من، اجر ؛طلبم ینم شما از یپاداش و اجر دعوت،

 رسولی از جانب خداونـد اسـت. عالمـه  کند یمراحت 
ً
که به دنبال منافع شخصی نیست و حقیقتا

 شیگـو دروغ و زده یو بـه کـه یتهمتـ بـه کـه اسـت نیا جمله نیا در جناب آن منظور: دیفرما یم

 باشـد یا قـهیطر و لهیوسـ جناب آن دعوت که بود نیا آنان تهمت الزمه چون دهد، پاسخ خواندند

 از یزیـچ کـه کنـد اعالم) ع(نوح یوقت و طمع زهیانگ به دارند آنچه ربودن و مردم اموال جلب یبرا

). به شهادت آیـات ۳۰۹ص ،۱۰ج ،۱۳۷۴( کنند متهم را او توانند ینم کفار گرید ،خواهم ینم شما

قرآن سایر رسوالن الهی نیز با بیان عین این عبارت یا عباراتی شبیه ایـن در حـین دعـوت، سـعی در 

. این امر همراهی مخاطب در فراینـد گفتگـو را در پـی دارد. 1اند داشتهجلب اعتماد مخاطبین خود 

، بقـره( انشیسپاه مقابل ردطالوت حضرت  انبیا، این مؤلفه در گفتگوی گونهدعوتعالوه بر موارد 

) نیـز قابـل ۵۹، یوسـف( بـود) و حضرت یوسف در مقابل برادرانش هنگامی که عزیز مصـر ۲۴۸

مشاهده است. مربیان تربیتی هر زمان احساس کنند فضای اعتماد بـین ایشـان و متربیـان کمرنـگ 

خاصیت و اثر خـود هایی متناسب اعتمادسازی کنند تا فضای تربیتی  شده، باید با توضیحات و بیان

  را از دست ندهد.
                                                           

 .٢٢ ،ص  و ٢٨ ،اتیذار   ؛٣١، قصص  ؛ ٦٣ و ٥٣، حجر؛ ٣٣، عنکبوت؛ ١٨٠و  ١٦٤ ، ١٤٥ ، ١٠٩ ، ١٥  ،شعرا. نک. ١
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 گفتگو انیجردر  یژرفکاو. ۵

بیانگر آن است که نگاه عمیق به موضوعات، از لوازم مهم فرایند گفتگو اسـت.  یژرفکاومؤلفه 

مسـائل بپـردازد و  یواکاوطبق این مؤلفه بر مربی الزم است که به همراه مخاطب خود به کنکاش و 

در  تیرؤعمل به او بیاموزد. در اینجا به دو وجه از وجوه ژرفکاوی قابل  از این طریق، این امر را در

 .میکن یماشاره  استگفتگوهای قرآنی که همسو با هدف قرآن 

 یمادالف) نگاه ژرف به امور و عدم توقف در علل 

 تبع  این امر به اعتال بخشیدن به افق دید مخاطبان خویش است و درصددکریم قرآن خداوند در

 مــوارد نگــاه ژرف، توجــه دادن مخاطــب بــه . یکــی ازشــود یمــگفتگوهــای قرآنــی نیــز دیــده  در

است. در واقع مربی اعتقاد به وجود نیرویی ماوراء  یمادبه علل  کردنبه جای اکتفا  االسباب مسبب

واضح است این مؤلفه از مواردی است کـه  که پر سازد یمنیروهای عالم ظاهر را در مخاطب بیدار 

 
ً
. در اکثر موارد این مؤلفه از جانب پروردگار و یـا نماینـدگان کند یمدر رویکرد دینی معنا پیدا  صرفا

برای مثـال، خداونـد خطـاب بـه  ؛او از قبیل فرشتگان و انبیاء خطاب به سایرین استفاده شده است

ْفعـلُ  یکَذَلک الّلـه  «ید: فرما یم؛ داند یمع) که تنها راه داشتن فرزند را اسباب عادی (ایزکرحضرت 
بـه ایـن  .)۴۰، عمـران آل( »دهـد یم انجام بخواهد را یکار هر خداوند گونه نیبد: فرمود ؛شَآءیما 

 سـتین آن وقـوع در یشـک چیهـ کـه اسـت یحتمـ یقـدرها و قضـا از او شـدن دارفرزنـدمعنا که 

کـه  کنـد یم) و از این راه او را متوجه نیرویی مافوق تمام اسباب ۲۷۹ص ،۳ج، ۱۳۷۴ طباطبایی،(

یا نمونه دیگر زمانی که کفـار دربـاره عـدم صـحت قـرآن  و تأثیرگذاری اسباب در ید اختیار اوست

 کنـد یمـکریم را متوجه مسبب اصلی قرآن اهآنطی گفتگویی ص) (رسولحضرت  ندیگو یمسخن 

 ).۶ ،فرقاننک. (

 یو یمبان افتنینظرات مخاطب و  یکاوفب) ژر 

قرآن در ارتباط با دیگران ایجاد تغییرات اساسی به جـای تغییـرات زودگـذر و  یها روشیکی از 

و به همین جهت، هنگـام گفتگـو بـا مخاطـب بـه جـای درگیـر شـدن بـا  هاستآنصوری در تفکر 

ی او را کـه فراتـر از ژرف نظـرات و مبـانی فکـر ینگاهکند تا با  مخاطب بر سر جزئیات، تالش می

. بـرای ندینش یمجزئیات کالم است، دستخوش تغییر قرار دهد؛ لذا در مورد آن مبانی با او به بحث 

سوره شعرا حضرت ابـراهیم در گفتگـو بـا قـومش دربـاره پرسـتش بتـان از ایشـان  ۷۲ هیآمثال، در 

کـه  دهنـد یمـپاسـخ  هـاآن؟ و دیپرست یمرا  هاآنکه  رسانند یمکه آیا به شما سود یا ضرری  پرسد یم

 یافتیم. هاآنپدرانمان را بر پرستش 
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 هـر بـر و یحـال هـر در را خـود پدران ما که است نیا شیمعنا و مطلق است یسخناین جمله 

 و اند نداشـته هـم یعلمـ چیهـ اگـر یحت ،میکن یم یرویپ غلط، چه و حیصح چه بودند، که یوصف

 ،۱ج ،همـان( اسـت حـق کردند یم هاآن آنچه: مییگویم و میکن یم شان یرویپ باز ،اند افتهین راه چیه

از خطـا بـودن ایـن اسـتدالل  به مبنای مورد قبول ایشان توجه نمـوده،حضرت در اینجا  .)۶۳۵ص

. در موارد دیگری نیـز )۷۷-۷۰ ،شعرا .نک( خواند یمو عمل پدران را هم نادرست  دیگو یمسخن 

 کند یمبه همین شکل استدالل  پرستان بتص) خطاب به (اکرمسوره مائده پیامبر  ۱۰۴آیه  همچون

تا باور اشتباهشـان برایشـان آشـکار  کند یمرا تکذیب  ـ صحت عمل پدرانشان ـ هاو مبنای فکری آن

گردد و به تبع آن، عمل اشتباه کنونی خود را نیز متوجه گردند. پرداختن به مبانی مخاطب به مراتـب 

 اثرگذارتر از آن است که 
ً
های کنونی مطرح شده از جانب مخاطب با او بـه بحـث  درباره گزاره صرفا

 بپردازیم.

 در حین گفتگو های معقول مخاطب . توجه به درخواست۶

حتـی زمـانی کـه  ،مخاطب توجه شده یها درخواستبه که  شود یمدر گفتگوهای قرآنی دیده 

ماننـد طلـب فرصـت  شوند ینممعقول او نادیده گرفته  یها خواستهمخاطب معاندانه سخن گوید، 

. )۸۱و  ۸۰، ص؛ ۱۵، اعـرافنـک. ( به این درخواست یتعال یبارشیطان از خداوند و پاسخ مثبت 

 
ً
بیشـتر بـر مخاطـب از آن  یاثرگذاردر اسلوب قرآن این امر جزء آداب گفتگو است که برای  اساسا

 مائـدهشود. نمونه دیگر این مؤلفه، در گفتگوی حضرت عیسی با حواریـون در سـوره  بهره گرفته می

تـا از خداونـد متعـال درخواسـت  خواهنـد یم) قابل مشاهده است آنجا که از حضرت ۱۱۲-۱۱۴(

) ۳۳۰ص ،۶ج ،همان( رسد یم نظربیجا و ناشایست به  در ابتدااین درخواست . ل مائده فرمایدنزو

و هنگـامی کـه  کنـد اطمینان قلبـی پیـدا مـی بر این درخواست هاآناما حضرت پس از شنیدن دلیل 

اسـرائیل قصـد  کـه همچـون بنی ابـدی یدرم ،دهـد درخواست ایشان را شایسته توجه تشـخیص می

دةً  نـا یعَل أَْنـزِلْ  ربنا اللَّهم«فرماید:  از خداوند تقاضای نزول مائده می و جویی ندارند بهانه نَ  مائـ مـ 
ماءنا داًیع لَنا َتکُونُ السلأَول رِنا وآخ آ وۀًی نْکم قْنا وزار و َخ أَنْتجریان این گفتگـو  »نیالرَّازِق رُی

 ایـآ! میمـر بـن یسیع یا: «گفتند ونیحوار که هنگام آن دردر قرآن به این شکل بیان گردیده است: 

 در دیترد و شک( از: «گفت) پاسخ در( او »کند؟ نازل ما بر آسمان از یا مائده تواند یم پروردگارت

 و میبخـور آن از میخواه یم) یول م،یندار شک: (گفتند!» دیهست مانیا با اگر دیزیبپره خدا) قدرت

 یسـیع. میباشـ گواه آن، بر و ؛یا گفته راست ما به میبدان و ؛گردد مطمئن) تو رسالت به( ما یها دل

 و اّول یبـرا یدیـع تـا ؛کن نازل ما بر یا مائده آسمان از! ما پروردگار یا! خداوندا: «گفت میمر بن
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پاسـخ خداونـد بـه  .»یدهنـدگان یروز نیبهتـر تـو ؛ده یروز ما به و ؛باشد تو از یا نشانه و ما آخر

خداوند پاسـخ نیز به نوعی گویای همین مؤلفه است؛  در ادامه همین آیه درخواست حضرت عیسی

 کـافر آن از بعـد شـما از کـس هـر یول ؛کنم یم نازل شما بر را آن من: «فرمایدو می دهد یممثبت 

 مجـازات چنـان را انیجهان از کس چیه که کنم یم مجازات یا گونه به را او ،)دیپو انکار راه و( گردد

، ۶ج ،همـان( سـازددرخواسـتی کـه کـرده ناامیـد  ازپیـامبرش را که خداوند  حاشا ؛!»باشم نکرده

در این آیه آن است که خداوند پس از پاسخ مثبت به نوعی با ایشان اتمام  تأمل). نکته قابل ۱۳۳ص

تـوان گفـت راه را بـر  بـا ایـن بیـان می. دهـد یمـوعده عذاب  ورزان کفربرای کند و  حجت نیز می

. در گفتگوهای انبیاء با اقوامشان نیز این بندد یمغیرمنطقی  های تکرارِی  ها و درخواست جویی بهانه

ای کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد ویژگـی معقـول بـودن  موضوع قابل مشاهده اسـت. امـا نکتـه

 هـا آنها گردد، نباید به  جویی ها موجب تشدید بهانه ی اگر پذیرش درخواستهاست یعن درخواست

پاسـخ  هـاآنبـه  یقرآنـ یگفتگوهـادر  که نیمخاطب یها درخواستتوجهی مبذول داشت. از جمله 

نشـانه  دادن قـراراز: پاسخ خداوند به درخواست حضـرت مـریم و  اند عبارتمثبت داده شده است 

)، پذیرش درخواست حضرت موسی مبنی بر همراهی هارون ۱۰، مریم ؛۴۱، عمران آل( شانیابرای 

) و پاسخ حضرت یعقوب به برادران یوسـف و فرسـتادن ۳۴، قصص ؛۱۵، شعرا ؛۳۶، با ایشان (طه

 ).۶۳، بنیامین به همراه آنان (یوسف

 )یعمل یتحّد مدعا ( یبرا. طلب شواهد ۷

، کاربرد دارد. خداوند به جای کنند یمی باطلی که به خطا ادعاها ینامعاندمقابل  این مؤلفه در

و  متوجـه خطـای خـود شـوند ،تمام شـود هاآناینکه تنها ایشان را تخطئه کند، برای اینکه حجت بر 

را بـه همـراه شواهدشـان بـه میـدان عمـل  هـاآنآشـکار شـود،  زیـن گرانیدبر  هاآنبطالن ادعا و نظر 

 ادعای خود را اثبات کننـد و از ایـن  کند یمکشاند. یعنی زمینه را به نحوی فراهم  می
ً
تا بتوانند عمال

مـاجرای حضـرت  توان یماثبات گردد. به عنوان نمونه  گرانیدراه، نادرستی کالمشان بر خودشان و 

مانی که فرعونیـان معجـزات حضـرت موسـی را سـحر موسی و ساحران را مورد بررسی قرار داد. ز

از ایشان خواست ساحران خـود  هاآنو حضرت موسی برای اثبات ناصحیح بودن ادعای  دانستند یم

 یهنگام »مْلقُونَ أَنْتُم ما أَْلُقوا یموس لَهم قالَ السحرَةُ جاء َفَلما«را بیاورند و با هم به مقابله پردازند. 

 دیـخواه یمـ را) سـحر لیوسـا از( آنچـه: «گفـت هـاآن به یموس آمدند،) مبارزه یبرا( ساحران که

فهماند که ادعایی گزاف کرده و بـه خطـا  هاآن) حضرت از این راه به ۸۰، (یونس !»دیفکنیب د،یفکنیب

اثبـات معجـزه  همچون آیات قـرآن، بـرایهای پیامبر با مشرکین جهت آوردن آیاتی  اند. تحدی رفته
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 زمانی که مخاطب به شدت بر موضـع ۹۳ص ،۱ج ،همانقرآن ( بودن
ً
) نیز از این سنخ است. غالبا

از این روش استفاده کرد. زیرا به  توان یمادعای او صحیح نیست،  میدان یمو ما  ورزد خود اصرار می

کنـد. در واقـع اگـر متربـی  اندیشد و به باطل پافشـاری می شود که خطا می خود او هم فهمانده می

با به میدان عمل کشیدن او بطالن ادعای او را اثبـات  توان یمخطای خود را نپذیرد و مقاومت کند، 

از: دعوت قوم طـالوت بـه جهـاد بـرای روشـن  اند عبارت اتیآمؤلفه در  نیا قیمصاد گریدکرد. از 

حضـرت ابـراهیم از  کـهیزمـان)، ۲۴۸-۲۴۶، شدن صحت ادعای ایشان در طلب فرمانـده (بقـره

)، تحـدی خداونـد بـر مشـرکان ۶۳، (انبیا ستیکبزرگ بپرسند شکننده بتان  بت ازقومش خواست 

اسماء را بـه فرشـتگان عرضـه  خداوند که یزمان) و ۱۳، برای آوردن آیاتی همچون قرآن کریم (هود

 خود در ارائه آن شدند و خداوند  یناتوانمتوجه  هاآن که کرد
ً
کـه  نشـان داد ادعایشـان شـانیابه  عمال

 ).۳۱، (بقره باشد یم حیناصحخلقت انسان موجب فساد در زمین است 

 . حاکمیت منطق در گفتگو۸

ایـن  بخشد یمهریک اصالت  یها افتهیو  ها داده ،طرفین وشنود گفتیکی از نکاتی که به فرایند 

رابطه بین مربـی و متربـی،  از قواعد الزم در منطقی داشته باشند. ۀاست که طرفین در گفتگو مواجه

هـا. در بسـیاری از  حاکمیت منطق و استدالل بر روابط است، نه حاکمیت عواطف یا حب و بغض

گرفته شـده یـا بـه شـکل بیـان دلیـل گفتگوهای قرآن با موضوعات مختلف از استدالل عقلی بهره 

هم بـه ایـن شـکل کـه روح  یگاه واقناعی برای مخاطب، یا به صورت طلب دلیل برای مدعای او 

: در گفتگوست های حاکمیت منطق منطق است. آیه زیر یکی از بهترین نمونه ،کلی حاکم بر گفتگو

 تیمی و ییحی يالَّذ یرب میإِبراه قالَ إِذْ اْلملْک اللَّه آتاه أَنْ ربه یف میإِبراه حاج يالَّذ یإَِل تَرَ لَمأَ«
 َفبِهـت  اْلمْغـرِبِ  منَ بِها َفأْت اْلمشْرِقِ منَ ِبالشَّمسِ یأْتی اللَّه َفإِنَّ میإِبراه قالَ تیأُم و ییأُح أََنا قالَ
کند که پروردگار من کسـی اسـت  (ع) ابتدا استدالل میحضرت ابراهیم .)۲۵۸(بقره، »...َکفَرَ يالَّذ

کند امـا نمـرود کـه نتوانسـت بـا سـخن منطقـی معارضـه کنـد، دسـت بـه  میراند و زنده می که می

اسـتدالل بعـدی  ،)۵۳۶ص ،۲ج ،همـان( کنـدتوانـد چنـین  کند که او نیـز می زده ادعا می  همغالط

تـوانی آن را از  آورد، اگـر می د را از مشـرق مـی(ع) این است که خدای من خورشیحضرت ابراهیم

نحـو مخاطـب بـه  و بـدینپاسـخی دهـد  توانـد ینمشود و  مغرب بیاور! در اینجا نمرود مبهوت می

 اند عبارت. سایر مصادیق این مؤلفه در آیات گفتگو کند یمروشی منطقی پاسخ متناسب را دریافت 

 تـوان یمـای مجاب کردن ایشان درباره اینکه چطـور از: گفتگوی ابراهیم با پدر و قومش و تالش بر

در جـای دیگـر رد  ،)۶۶، انبیـا؛ ۴۲، و سودی ندارد (مریم شنود ینم ،ندیب ینمچیزی را پرستید که 
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 یها پاسـخ)، پرسـش و ۷۶-۷۰، (شـعرا دندیپرسـت یممبنی بر اینکه پدرانمان این بتان را  اهآندلیل 

ع) بـه (یموسـ)، پاسـخ ۸۹-۸۴، مؤمنـوناو ( تیـخالقدرباره خداوند و قبول  کافرانو  اکرم امبریپ

) و موارد بسیار دیگـری از ایـن دسـت کـه مجـال ۳۳-۲۳، (شعرا نیالعالم ربفرعون درباره  سؤال

 نیست. هاآنپرداختن به همگی 

 یواقع طیشراگفتگو در  یسامانده. ۹

اسـت  نیـا، شود یم دهیدقرآن  اتیآبه تناسب موضوع و شرایط در  که ییها مؤلفهدیگر از  یکی

انجـام  یواقعـ طیشـراگفتگو را در صحنه مربـوط بـه موضـوع و در  موضوعات طرفین یبرخدر  که

و خـود بـه صـورت عملـی در  شود یم. در این مؤلفه در واقع مخاطب به مشارکت طلبیده دهند یم

محـیط دارد و در هـر  طیشـرابسـتگی بـه نـوع موضـوع و  مؤلفـه، نیا. تحقق گردد یمفرایند دخیل 

 ع)(میابراهحضرت  سؤالپاسخ به در  یتعال و  تبارک یخدامثال،  یبرا ؛شرایطی قابل اعمال نیست

 و دهد یمسوره بقره آمده، شرایط واقعی را ترتیب  ۲۶۰ هیآدر  که درباره چگونگی زنده کردن مردگان

کـدام  چهار پرنده را ذبح کن، سپس از هـر: «دیفرما یمو  کند یم هیتعبملموس  شکلپاسخ او را به 

بـه  قیطر نیاخداوند از .» ..را صدا بزن تا به سوی تو آیند هاآنبخشی را روی کوهی بگذار و سپس 

 از قتیحق شدن روشن درخواست) ع(میابراهدر این آیه،  .دیگو یمشکلی عملی، سؤال او را پاسخ 

 ،۲ج ،همـان( کـرده اسـت اسـتدالل و احتجـاج بـه یعلمـ انیب نه دادن، نشان یعنی یعمل انیب راه

 سوره بقره مشابه این جریان برای حضرت عزیر  ۲۵۹). همچنین در آیه ۵۶۲ص
ً
در پاسخ به  مجددا

چگونگی زنده کردن مردگان بیان شده است. در این نحوه پاسـخگویی، چـون متربـی خـود درگیـر 

کند. ایـن روش مشـابه  بندد و پایداری طوالنی مدت پیدا می و نقش میفرایند شده، نتیجه در ذهن ا

اثرگذاری بسـیار آن ثابـت شـده  شناسی ویگوتسکی است که در علم روانیادگیری مشارکتی نظریه 

گاه). )، روان۱۳۸۳( اکبر یعلنک. سیف، ( است  شناسی پرورشی، تهران: آ

 به باور مخاطب یبخش  قیتعم .۱۰

از رسوالن خود سخن  یکیقرآن با  یگاه. دهند یم لیتشک یمتفاوت یها گروهقرآن را  نیمخاطب

 یکسانی یها یژگیوها  گروه نیابا تمام مردم و گاهی با کافران.  یگاه، مانیابا اهل  یگاه، دیگو یم

، بـاور کنـد یمـ ینفرا  یگروهدر برخورد با هر گروه متفاوت است. باور  زینندارند. لذا روش قرآن 

هستند  یقرآنمؤلفه  نیامخاطب  یکسان. بخشد یم قیتعمرا  یگروهو باور  دهد یم رییتغرا  یگروه

گوید. ماننـد  با ایشان سخن می هاآندارند و خداوند برای تقویت و تعمیق باور  حیصحخود باور  که
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شـدن بـدون اسـباب  فرزندداردرباره  یپرسشدارد، اما  یالهاعتقاد به قدرت  که(س) میمرحضرت 

! پروردگـارا: «گفـت) میمـر( »...بَشرٌ یمسسنی لَم و ولَد یل کُونُی یأَنَّ رب قالَت: «کند یم یظاهر

پاسخ  .!»است؟ نداشته تماس من با یانسان که یدرحال باشد، من یبرا یفرزند است ممکن چگونه

 َکـذلک  قـالَ «...دیدگاه اوسـت:  قیتعمبرای تقویت و  بلکهقرآن، نه برای اتمام حجت و اقناع وی، 
اللَّه ما خْلُقُی یراً یَقض إِذا شاءَفإِنَّما أَم ُقولُی َف ُکنْ لَهرا چـه هـر گونـه نیا خداونـد،: فرمـود» کُونی 

 موجـود: «دیـگو یمـ آن بـه تنهـا کنـد، صادر را یزیچ وجود فرمان که یهنگام. ندیآفر یم بخواهد

 اضطراب رفع این عبارت از منظور ).۴۷، عمران آل( شود یم موجود) درنگ یب ز،ین زیچ( آن!» باش

عـالوه بـا ایـن بیـان قـدرت  هب .)۳۰۸ص ،۳ج ،۱۳۷۴طباطبایی،( است بوده او خاطر تردد و میمر

، به این معنا که هر کاری را که خداوند اراده کنـد، هرچنـد بـا نگـاه ظـاهری شود یمالهی را متذکر 

سـوره مبارکـه ذاریـات نیـز مشـابه چنـین  ۳۰غیرممکن به نظر برسد، ممکن و شدنی است. در آیه 

و همسرش وجود دارد که ایشان گرچه یقین بـه (ع) ابراهیم حضرت وگفتگویی میان فرشتگان الهی 

و پاسخ فرشتگان مبنی بر محقق  کنند یمپرسشی  باره نیدراجهت تثبیت قلبی لهی دارند اما قدرت ا

 .بخشد یمله با اراده الهی باور ایشان را تعمیق ئشدن این مس

 جواز طرح پرسش به مخاطب یاعطا. ۱۱

 بیان شد، اغلب  همان
ً
 تـوان یمـ کـه یطـوراست؛ بـه  سطحناهمقرآنی  یگفتگوهاگونه که قبال

، منظـور نجـایا. در کننـدی ایفـای نقـش مـیمترببه عنوان  یگریدو  یمربوان طرف به عن کیگفت 

 یگفتگوهـا. ایـن مؤلفـه در اغلـب باشـد یم مربی به مخاطبجواز طرح پرسش از جانب  یاعطا

پرسند، بر آزادی بیان حاکم  هایی که مردم از رسوالنشان می شود. پرسش پیامبران و قومشان دیده می

کنـد،  را بیـان می یا وعـده(ص) اکـرم بر فضای گفتگو داللت دارد. برای نمونه هنگامی کـه رسـول

 و پنـد ،مجرمـان کـار عاقبـت مالحظه و مهربان ،دلسوز امبریپ هشدار نیا از نکهیا یجاه ب مشرکان

 کُْنـتُم  إِنْ الْوعد هذَا یمت قُولُونَی و«: ندیگو یمو  برآمده استهزاء و هیسخر مقام در باز ،رندیگ اندرز
 نمـل، ؛۴۸ ونس،یـ( »شـد؟ خواهـد واقع یک یاله عذاب وعده نیا دییگویم راست اگر ؛نیصادق

مشــرکان بــه راحتــی از زمــان آن وعــده عــذاب  .)۵۳۲ص ،۱۵ج، ۱۳۷۴ (مکــارم شــیرازی، )۷۱

، بلکه به نوع رفتار مربی نیز وابسته است. شود ینمپرسند، چنین پرسشی در هر موقعیتی پرسیده  می

داده اسـت. از  هـاآنرا به  پرسشگفت مربی با رفتار گشاده خود پیش از این، اجازه  توان یمبه نوعی 

 یجسـمان معـاددرباره نشـان دادن (ع) به پرسش حضرت ابراهیم توان یم ییها پرسشجمله چنین 

ــار (ع))، پرســش حواریــون از حضــرت عیســی۲۶۰بقــره،( )، ۱۱۲، مائــده( یآســمانمائــده  ۀدرب
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)، پرسـش مـردم از پیـامبر ۴۹، غـافر( عـذابخصوص کـاهش درخواست جهنمیان از خداوند در

موارد مشابه اشاره نمود. از آنجا که پرسـش  ) و سایر۴۷، واقعه( مرگبعث پس از  دربارهص) (اکرم

رفتار کنند تـا متربـی شـرایط را آمـاده  یا گونه بهبسزایی دارد، بجاست مربیان  ریتأثدر فرایند تعلیم، 

 طرح پرسش بداند و مانعی برای پرسیدن سؤال در میان نباشد.

 در گفتگو میرمستقیغ آموزش .۱۲

اسـت. منظـور از ایـن  میرمستقیغوجود دارد، آموزش  یقرآن یگفتگوهادر  که یموارد گریداز 

 یمعنـ نیـامواجهه به شکلی غیر از شکل بیان مستقیم مطلب به مخاطب است. بـه  مؤلفه، هر نوع

 فرد  که
ً
تا او بـه شـکل  کند یم، ابتدا از جانب خود مطرح کند انیبآنچه را انتظار دارد مخاطب  مثال

بـه  دیـنباو  دیـبابـه صـورت  توانسـت یمـ کـه یامر، قیرط نیاغیرمستقیم مطلب را درک کند. از 

 کـالمنمونـه، بـه  یبـرا ؛شـود مخاطب آمـوزش داده شـود، بـا دقـت و ظرافـت بـه او فهمانـده می

قـرآن و نـزول  رییـتغمشـرکین درخواسـت  که یهنگام ،میکن یماشاره  نیمشرک(ص) در برابر امبریپ

 اگـر من ...؛ مٍیعظ ومٍی عذاب یرب تیعص إِنْ أَخاف یإِنِّ«...، حضرت فرمودند: کردند گرید یقرآن

 مـن از که شما) ۱۵ ، ونسی( »!ترسم ی) مامتیق( بزرگ روزِ  مجازاِت  از کنم، ینافرمان را پروردگارم

 را خـدا لقـاء دیـام شـما که است نیا درخواستتان نیا علت اورمیب گرید یقرآن دیکن یم درخواست

 اجابـت جهـت نیهم به و ندارم آن در یدیترد چیه بلکه دارم، را دیام نیا تنها نه من کنیول ،دیندار

 منـاکمیب اسـت یمـیعظ روز کـه لقاءالله روز عذاب از من رایز ندارد، امکان من یبرا شما خواسته

بـر  دیـبا کـالم نیـامشرکین عصیان کرده بودند و  که یحال). در ۳۷ص ،۱۰ج ،۱۳۷۴ (طباطبایی،

را متوجه عصیان بار بودن  هاآن میرمستقیغ، اما حضرت با این بیان به شکلی شد یم یجار هاآنزبان 

 چنین عبارتی از زبان رسـول خـدا  ۱۳سوره انعام و  ۱۵این خواسته نمود. در آیات 
ً
سوره زمر نیز عینا

 به مخاطب است. میرمستقیغبیان گردیده که در مقام آموزش 

 مخاطب در گفتگو یازسنجین. ۱۳

اثـر  شـتریبو  دهنـد یمـ یبهتـرارائـه گـردد، پاسـخ  ازشـانین حسببر که ییها دادهها به  سانان

حاصل خواهد شد. در گفتگوهای  یبهتر جهینتتوجه شود،  نکته نیااگر به  زین. در گفتگو رندیپذ یم

 در  ؛است دهیگردحسب آن مطالب مطرح قرآنی نیز این مهم در نظر گرفته شده و بر
ً
 یگفتگوهامثال

(ع) در دعوت قـوم خـود . از جمله حضرت هودشود یم دهید ادیزنکته  نیابا قومشان توجه به  ءایانب

 قـوم یا: گفت ؛مفْتَرُون إِالَّ أَنْتُم إِنْ رُهیَغ إِله منْ َلکُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ ای قالَ«: دیفرما یم گونه نیا
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 ،)۵۰ ،(هود »دیبند یم افترا فقط شما ؛ستین شما یبرا او جز یمعبود که دیکن پرستش را خدا! من

 نیعـکـه در  شـود یم ادآوریرا  هاآن ازینسپس  کند یمدر اینجا مربی ابتدا دعوت به پرستش خداوند 

). در ادامـه نیـز ۴۴۳ص ،۱۰ج ،همـان( دیـندار، هیچ معبـودی جـز او دیداربه پرستش  ازین نکهیا

 مخاطـب در یازین که در شرایطی .کندتا اثر دعوتش را افزون  کند یمسخنان خود را بر این نیاز بنا 

  ،دیگو یم سخن ازین آن رفع راه تنها از که است آمده یکس و هست
ً
 دنیشـن یبرا یمترب زهیانگ عمال

 (ع)نـوح. حضـرت شـود یممشابه این گفتار در دعوت سایر پیامبران نیز دیده  .کند یم دایپ شیافزا

، اعـراف( (ع)بیشـعحضـرت  و) ۷۳، اعـراف( (ع)صـالح)، حضرت ۲۳، مؤمنون؛ ۵۹اعراف، (

 .اند نموده) نیز با بیان چنین عبارتی، دعوت خود را از نیاز مخاطب آغاز ۸۴، هود ؛۸۵

 هیتنبو  قیتشو. استفاده از فن ۱۴

له هـم مسـئاست. این  هیتنبو  قیتشواست،  رگذاریتأثبسیار  یمتربدر  که یتیترب یها مهارتاز 

شناسی مورد توجه بوده و هم در اسالم درباره آن به نکاتی اشاره شده است. به صـورت  در علم روان

 یمتربـعمـل  یفراوانـ کاهشبا هدف  هیتنبو  یفراوان شیافزابا هدف  قیتشوگفت  توان یمخالصه 

بیان اهمیـت ایـن بحـث و چگـونگی  درصدددر اینجا  ).۱۰۰، ص۱۳۹۱ حسینی،( ردیگ یمانجام 

کـه  مییگـو یمـگرفتن این مطالب  فرض شیپاعمال آن جهت اثربخشی در مخاطب نیستیم بلکه با 

منـد باشـد. در  بهره یژگـیو نیـااز  تواند یمدر نظر بگیریم،  یتیترباگر گفتگو را به عنوان یک عمل 

دعـوت  یامـرفرد مخاطب خود را بـه  که یزمان که میدیرس جهینت نیا، به یقرآن یگفتگوها یبررس

 یاثرگـذارآن،  تـرکبـه  یوه دادن یـمخاطب به انجام آن و تنب قیتشوبا استفاده از  تواند یم ،کند یم

، امـا از انـد دهیگرددر مواردی استفاده  ییتنهادو مؤلفه به  نیااز  کدامدر وی داشته باشد. هر  یبهتر

 دیـفرما یمـ کـهاست  وسفی مبارکهسوره  ۶۰و  ۵۹ اتیآ، میابی یمهم  کناردو را در  نیا که یموارد

 من و کنم یم ادا را مانهیپ حق من دینیب ینم ایآ ... »نَیاْلمْنزِل رُیَخ أََنا و لَیاْلَک یأُوف یأَنِّ تَرَونَ الأَ..«.

 خـود نیـا) ۲۸۶ص ،۱۱ج ،۱۳۷۴ ( زانیـالمطبـق فرمـایش عالمـه در  !هسـتم؟ زبانـانیم نیبهتر

 همـراه را خـود یپـدر بـرادر مراجعـت، در تا است شانیا قیتشو و است برگشتن به شانیا کیتحر

ـ َک َفـال  ِبه یَتأُْتون لَم َفإِنْ«ذکر شده:  یبعد هیآ در که است یدیتهد برابر در قیتشو نیا و اورندیب لَی 
نْد َلکُميع ونالوه از( یا مانهیپ نه د،یاورین من نزد را او اگر و» َتقْرَب

ّ
 نه و ؛داشت دیخواه من نزد) غل

جهـت اطمینـان از  یهـیتنب ۀاین عبارت ناظر به جنبـ .)۶۰(یوسف،  دیشو کینزد من به) گاه چیه(

کـه در ادامـه  اسـت ـ مبنی بـر بـه همـراه آوردن بـرادر کوچـکـ  عدم نافرمانی از فرمایش حضرت

 ، اثرگذاری این سخن حضرت قابل مشاهده است.انیجر
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 ینیپس یها قضاوت یریکارگ به. ۱۵

بدون پرسـش از مخاطـب و کشـف کـردن  کهاست  نیا یقرآن یگفتگوها یها شاخصهاز  یکی

. ضروری است تا در ارتباط با مخاطب در گفتگو، از قضـاوت ردیگ ینمانجام  یقضاوتامر  قتیحق

  ها قضاوتپیشینی خودداری شده و 
ً
بـه موضـوع انجـام  ـ جانبـه نه یکـ پس از اطالع کامل و  صرفا

 نییتبو  یبررسها پس از  قضاوت دهیگرد یسعامر اجتناب شده و  نیااز  یقرآن یگفتگوهادر . گیرد

هِم  یظـالم  اْلمالئکَۀُ َتوفَّاهم نَیالَّذ إِنَّ: «میخوان یمسوره نساء  ۹۷ هیآصورت پذیرد. در  قـاُلوا  أَْنفُسـ 
ک  فیهـا  فَتُهاجِرُوا واسعۀً اللَّه أَرض َتُکنْ لَم أَ قاُلوا اْلأَرضِ یف نَیمسَتْضعف کُنَّا قاُلوا کُنْتُم میف َفأُولئـ 

مأْواهم نَّمهج و تص ساءبه که یحال در گرفتند را هاآن جان ،)روح قبض( فرشتگان که یکسان» راًیم 

 خـود، نیسرزم در ما: «گفتند »د؟یبود یحال چه در شما: «گفتند هاآن به بودند، کرده ستم شتنیخو

 کـه نبـود پهنـاور خـدا، نیزمـ مگـر: «گفتنـد] فرشـتگان[=  هـاآن.» میبود مستضعف و فشار تحت

در این آیـه، .دارند یبد فرجام و است دوزخ گاهشانیجا) و نداشتند یعذر( هاآن!» د؟یکن مهاجرت

سخن خود را بیان نموده و بگویند که به راستی  هاآنتا  دهند یم، اجازه نیمخاطببا پرسش از  مالئکه

و  دهنـد یمـ هـاآندر واقع فرصت دفاع به  .)۷۸ص ،۵ج ،۱۳۷۴ طباطبایی،( اند بوده فهیطااز کدام 

 .کنند یم شانیا یجزا، قضاوت به یابیارزو  هاآندلیل  دنیشنپس از  تینهادر

 کریم در یک نگاه قابل مشاهده است:گفتگو در قرآن یها مؤلفهدر نمودار زیر 

 

 

 

 

 

 

 



      ۶۵                                                                                                         ینآقر یگفتگوها بر یمبتن ی صحیح،گفتگو یها مؤلفه

 

 

 گیری نتیجه

با توجه به نقش بسزای گفتگو در فرایند تربیتی و جایگاهی که برای ایـن روش در قـرآن، کتـاب 

از گفتگوهای قرآنی به عنوان الگـویی بـرای اسـتفاده در امـر  توان یم، شود یمدیده  ها انسانتربیت 

در این مقاله، با توجه به جایگاه گفتگو در تربیت و تأثیری که استفاده از  ؛تعلیم و تربیت بهره جست

یـک گفتگـوی تربیتـی صـحیح را از  یها مؤلفـهدر فرایند تعلیم و تربیـت ایجـاد کنـد،  تواند یمآن 

از آیات قرآن استنباط گردیده و رویکردی  ها مؤلفهگفتگوهای قرآنی استخراج کردیم. از آنجا که این 

 
ً
 روشی قابل اعتماد در تربیت اسالمی باشد. تواند یمینی دارد، د کامال

 کـرده توجـه گفتگـو رگـذاریتأث یها طـهیح ۀهمـ به نآقر که دهد یم شاناین پژوهش ن یها افتهی

ی به جای ادبیات پرسش اتیادب استفاده از جمله از است یمرب اتیادب به ناظر ها مؤلفه یبرخ ؛است

گفتگـو در  یسـامانده ریـنظ اسـت گفتگـو طیشرا به ناظر یبرخخطابی و رعایت ادب جایگاهی، 

 و یاعتمادسـاز جملـه از اسـت مخاطـب اتیـروح به توجه ضرورت به ناظر یبرخشرایط واقعی، 

 جملـه از دهـد یم سوق گفتگو بر حاکم یفضا به توجه به را یمرب نیز یبرخ ومخاطب  باور قیتعم

از جملــه در  پــردازد یمــاز طرفــی هــم بــه تقویــت ذهنــی و تئــوری مخاطــب  .منطــق تیــحاکم

و هم تقویت عملی و عینی او را در نظـر  بخشی به باور مخاطب و ژرفکاوی در جریان گفتگو قتعمی

چون تحدی عملی و ساماندهی گفتگو در شرایط واقعی این امر حاکی از نگـاه  ییها مؤلفهدارد، در 

 دارد. تر قیعمع قرآن به موضوع گفتگو است که قابلیت بررسی جام

، برای همه مربیان تربیتی در هـر سـطح و جایگـاهی ها مؤلفههمچنین الزم به ذکر است که این 

تواند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از روش گفتگو در هر شرایطی میسر است و ماننـد برخـی  می

اسـت کـه در خصـوص اثـرات مثبـت  یحـال دراین  ؛نیاز به امکانات و ابزار خاصی ندارد ها روش

سـویه نیـز جـای شـک  یک یها روشاین روش در ارتباط با متربی و برتری آن نسبت به  یریکارگ به

 نیست.

پژوهش حاضر گامی آغازین در جهت ساختارمند کردن روش گفتگـو بـرای اسـتفاده در نظـام 

بعـدی، ایـن مسـیر دنبـال شـده و  یهـا پژوهشدر  رود یمـاسالمی بود کـه انتظـار  تعلیم و تربیت

 ای اسالمی در مورد گفتگوی تربیتی منجر شود. نهایت به تدوین نظریهدر
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