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پارسایِي پرسش را پاس بداریم!
ناصر نادري

 پرسش همزاد آدمي است و ریشه در فطرت او دارد. انسان ذاتًا 
حقیقت جوست و پرسش جلوة این گرایش دروني است. پرسش،  
ش��الودة حركت انسان در مسیر زندگي اش بوده و بناي فرهنگ و 
تمدن بشري در ملل گوناگون بر پرسش و پرسشگري پایه گذاري 

شده است.
در همة ادیان الهي، به ویژه دین مبین اس��الم، جایگاه عقالنیت 
و پرسش��گري رفیع اس��ت. در البه الي آیات نوراني قرآن كریم و 
روایات مأثوره و نیز جلوه هاي زندگي رهبران دیني، همواره نوعي 
گرایش و توجه مثبت، همراه با احترام،  به اندیش��ه  و اندیش��یدن 

دیده مي شود.
ریشة وجودي همة علوم، به ویژه علوم عقلي )فلسفي و منطقي و 

كالمي...( توجه به پرسش و پرسشگري بوده است. 
با آنكه خاستگاه فلسفه و منطق،  به عنوان عقالني ترین دانش  ها، 
سرزمین »یونان« بوده است، ولي این میراث پربها در دامن اسالم 
متعالي، به چنان شكوه و عظمتي دست یافته است كه قلل رفیع 

آن، هرگز در خیال و ذهن فالسفه پیشین یوناني نیامده بود.
بي دلیل نیست كه مسلمانان در دامن ناب و لطیف عرفاني و در 
هواي پاك فلس��في و منطقي و در فضای��ي متعبدانه و روحیه اي 
حماسي، خلق تمدن بزرگ اسالمي را در قرن هاي دوم تا چهارم 

هجري )عصر طالیي مسلمین( تجربه كردند.

آدمي از هنگام تولد حقیقت جوس��ت و به محرك هاي بیروني و 
محس��وس و عاطفي توجه مي كند تا به تدریج، در سنین نوجواني 
به اوج پرسشگري و تردید مي رسد؛ آن گونه كه روان شناسان، این 

دوره را »دورة چراها« نامیده اند. 
در بی��ن موضوعات و چالش ها و  دغدغه هاي ذهني هر انس��ان 
مسلمان، موضوعات بس��یاري مطرح است؛ از جمله پرسش هایي 
دربارة فلس��فه زندگ��ي، مبدأ آفرین��ش،  ذات خداوند، عدل الهي، 

ش��رور، بهشت و جهنم، مرگ و معاد، ش��یطان،  جن، خلود، امام 
زمان )علیه الس��الم(، خالفت و امام��ت،  والیت فقیه، اعجاز قرآن، 
قضا و قدر، دین و سیاست، ازدواج هاي متعدد پیامبر اسالم )ص(، 
عصمت  ائمه)ع(، دین و علم، دین و آزادي، نظام احس��ن، جبر و 

اختیار و...
امروزه ب��ا حضور پررنگ رس��انه هاي متن��وع و الكترونیكي در 
فضاي مجازي و امواج گوناگون ذهني و زباني و القائات ش��بهات 
و تردیدها، »كیفیت« و »نوع« پرس��ش ها دچار تغییر و دگرگوني 

شده است.
ب��ه نظ��ر مي رس��د البته برخ��ي پرس��ش ها در هم��ة زمان ها 
»مش��ترك« است، ولي برخي پرسش ها به دالیل جامعه شناختي 
و روان ش��ناختي و به ویژه پدیدة »جهاني شدن« نو و تازه است یا 

پررنگ تر.
پرس��ش هایي دربارة موس��یقي، زیبایي و ُم��د، ارتباط دختر و 
پسر،  الگوهاي جدید زندگي، كثرت گرایي در اندیشه ها،  نوشیدن 
مش��روب، رقص و آواز،  ش��ادي و غم، تقلید و آزاداندیشي، دین و 
توسعه، تجربة جنسي پیش  از ازدواج، تساوي  زن و مرد، ارتداد و...

    در مراسم پایاني جشنواره كتاب رشد ویژة كتاب هاي قرآني، 
فیل��م كوتاهي به نمایش در آم��د كه به فضاي پرهیجان و صریح 

پرسشگري جوانان در حضور یك روحاني پرداخته بود.
این مس��ئله، تلنگري جدي بود براي مدیران فرهنگي، ناشران، 
پدیدآورند گان به مس��ئله »پرسش��گري« و »پرس��ش هاي امروز 

نوجوانان و جوانان« تا در باب مسائل زیر بیندیشند:
� آیا پرسش هاي نوجوانان و جوانان امروز را مي شناسیم؟

� زمینه ها و دالیل پیدایش این پرسش ها چیست؟
� آی��ا ذه��ن و زب��ان و ش��رایط پیراموني پرسش��گران را درك 

مي كنیم؟
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� آیا منابع معتبر و مستند براي پاسخ گویي به این پرسش ها را 
مي شناسیم؟

� آیا در نشر مكتوب و غیرمكتوب، تجربه هاي قابل اعتنایي براي 
پاسخ گویي به شبهات دیني و سیاسي و ... وجود دارد؟

� آیا تجربه هاي س��ایر ملل و به ویژه مراكز دین پژوهي دنیا را در 
زمینة پرسش هاي دیني مرور كرده ایم؟

� آی��ا مراك��ز علمي و پژوهش��ي )دانش��گاه و ح��وزه( و به ویژه 
جامعه شناس��ان، دین پژوهان روحاني و غیرروحاني، روان شناسان 

و... به این مسئله پرداخته اند؟
� آیا پدیدآورندگان حوزة دین و ادبیات و س��ینما و.. از الیه هاي 

دروني ذهن و روان پرسشگران اطالع دارند؟

� نقش حوزه، دانشگاه، آموزش وپرورش،  مطبوعات، رسانه ملي، 
مصلحان اجتماعي و... در برخورد با این معضل چیست؟

� وظیفة جامعه بیدار و خالق نش��ر ایران در برابر این مس��ئله 
چیست؟

...

      یادمان باش��د كه ش��ك و تردید، گذرگاه خوب اما لنگرگاه 
بدي اس��ت. به راس��تي، اگ��ر نوجوانان و جوانان امروز به ش��كل 
»اقناع��ي«، »عمیق« و »هنرمندانه و ظریف« به پاس��خ تردیدها 
و ابهامات خود دس��ت نیابند، به كدامی��ن دهلیزهاي تاریك پناه 

خواهند برد؟
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