
موضوع هـا و مسـائل حـوزة دیـن و اعتقـاد دینـی، ماهیتـًا حوزه ای اسـت کـه سـؤال را در داخل خـود دارد و هر فـردی را به 
سـوی پرسـیدن و سـؤال کـردن سـوق می دهـد. زیرا دیـن، دربـارة »از کجا آمـده ام« و »به کجا مـی روم« و »در کجا هسـتم« 
و »چـه کسـی هسـتم« و به خصـوص دربـارة »چـه بایـد بکنـم« صحبت می کنـد و نظر خاصـی را کـه خدای متعال توسـط 
پیامبـران خـود بـرای مـردم فرسـتاده، ارائـه می کنـد. لذا پرسـش دربارة این مسـائل امـری طبیعی اسـت و دانش آمـوزی که 

اهـل سـؤال و پرسـش نباشـد و دربارة ایـن امور تحقیق نکنـد، رفتاری غیرطبیعـی دارد.
امـا نکتـه ای را کـه در اینجـا می خواهیـم بدان بپردازیم، زمینه های شـکل گیری پرسـش و گسـترش برخی از پرسـش ها در 

سـطح تعداد زیـادی از دانش آموزان اسـت.
زمینـة اول، روح جسـت وجوگری نوجـوان و جـوان و انگیـزة وی به دانسـتن اسـت. تعداد زیادی از سـؤال ها در بسـتر چنین 
انگیـزه ای پیـدا می شـوند و شـکل می گیرنـد و ممکـن اسـت که حتـی تا شـکاکیت در اصـل دین هم کشـیده شـود. اما من 
به عنـوان یـک دبیـر نباید از پرسـش هایی که توسـط دانش آمـوزان و با چنین انگیزه ای طرح می شـوند، هراس داشـته باشـم. 
تـرس و هـراس مـن بایـد از خـودم باشـد کـه آیا خـود را بـرای مواجهة منطقی و درسـت بـا این گونه سـؤال ها آمـاده کرده ام 

یـا نه؟
از آنجـا کـه بسـتر و زمینـة ایـن قبیـل سـؤال ها، یافتـن دلیـل و چرایـِی یک گـزارة دینی اسـت، برای پاسـخ به این نـوع از 
سـؤال ها، بایـد از قـوت اسـتدالل و بیـان روشـن اسـتفاده شـود تا عقـل و فکر سـؤال کننده پاسـخ مـا را بپذیرد و قانـع گردد. 
معمـواًل هـم ایـن قبیل سـؤال ها از طـرف دانش آمـوزان باهوش و کنجکاو کالس طرح می شـود و آن ها هسـتند کـه به دنبال 
ایـن قبیـل سـؤال ها می رونـد. معرفـی کتاب مناسـب بـه این قبیـل دانش آمـوزان هم ضروری اسـت. زیرا پاسـخ کوتـاه ما که 
ممکـن اسـت در ده بیسـت دقیقـه انجـام پذیـرد، دانش آمـوز را در همـان لحظه قانع کنـد. اما وقتی کـه او از ما جدا می شـود 
کـه بیشـتر بـا خـود فکر می کنـد، سـؤال های دیگری برایش پیدا شـود و یا اشـکاالتی نسـبت به پاسـخ ما بگیرد کـه آن قانع 
شـدن اول را کم رنـگ نمایـد. معرفـی کتـاب می توانـد جـای خالی معلـم را تا حـدودی بگیرد و پاسـخگوی سـؤال های دیگر 

باشـد. دانش آموز 
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توجـه داشـته باشـیم کـه مهم تریـن و اصلی تریـن زمینه و بسـتر پیدایش سـؤال ایـن موضوع اسـت، که چرا کـه اصواًل 
خداوند انسـان را موجودی اندیشـه ورز و اهل تفکر و اهل پرسـش خلق کرده تا به سـوی دانسـتن حرکت کند و انسـانی 

دانـا شـود و صـف خـود را از آنان کـه در نادانی به سـر می برند، جـدا نماید.
قـل هـل یسـتوی الذیـن یعلمون والذین الیعلمـون. انما یتذکـر اولواااللباب )زمـر، 9(. قل هل یسـتوی االعمی و البصیر 

افال تتفکـرون )انعام، 50(.
زمینة دوِم برخی سـؤال ها در حوزة دین، مشـکالت و شکسـت هایی اسـت که شـخص سـؤال کننده دچار آن ها شـده و 

آن شکسـت ها، بـه تدریـج او را به سـمت سـؤال هایی دربارة خدا و اصل دین سـوق داده اسـت.
به عنـوان مثـال، دانش آمـوزی کـه در کودکـی، پدر خـود را به علت بیمـاری از دسـت داده و دچار فقر در زندگی شـده، 
ممکـن اسـت پرسـش هایی دربـارة عدالـت و حکمت خداوند بـه ذهنش خطور کنـد و این پرسـش ها را با معلـم خود در 
میـان بگـذارد. چـه بسـا که اگـر این دانش آموز دچار آن مشـکالت نشـده بـود، هیچ گاه به سـراغ چنین سـؤالی نمی رفت 

و توجهـی بـه آن نمی کرد.
پاسـخ منطقـی بـه سـؤال چنین دانش آمـوزی کمتـر او را قانـع می کند. زیرا این پاسـخ منطقی، سـبب آرامـش روحی 
کسـی کـه گرفتار مشـکل اسـت، نمی شـود. بـه همین جهـت، معلـم باید همـراه با توضیحـات اسـتداللی خـود، ارتباط 

عاطفـی بـا چنیـن دانش آمـوزی برقـرار نمایـد و او را از نظر روحـی و روانی حمایـت نماید. 
بـه عبـارت دیگـر، بایـد بـا یک ارتبـاط صمیمی و همدلـی و همراهـی بـا او کاری کند کـه دانش آمـوز، حمایت معنوی 
معلـم را احسـاس کنـد و دریابـد که معلم، همراه و همدرد با اوسـت. پس از موفقیت در این مرحله اسـت که صحبت های 
اسـتداللی معلـم نتیجـه می دهـد و دانش آمـوز را قانع می کند. چه بسـا که اگـر آن ارتباط صمیمی و همدلی برقرار شـود 

و مسـئلة روحـی دانش آمـوز حل شـود، خود سـؤال هم از بیـن برود و نیازی هم به بحث اسـتداللی نباشـد.
سـومین زمینـه و بسـتر سـؤال ها، زمینه هـای اجتماعـی اسـت. مـا امروزه بـا سـؤال هایی از طـرف دانش آمـوزان روبه رو 
هسـتیم کـه ناشـی از تغییـر زندگـی اجتماعی و ورود فرهنگ های دیگر به کشـور ما و سـایر کشـورهای اسـالمی اسـت.
همچنیـن با تشـکیل نظام اسـالمی در ایـران و وجـود تفاوت هایی میان این نظام با سـایر نظام های رایـج و نیز پیدایش 

چالش ها و مشـکالت دو سـه دهة اخیر و وجود رسـانه هایی که تولید سـؤال و شـبهه می کنند. 
ما این زمینه ها را به دو بخش تقسیم می کنیم:

1. گسـترش ارتباطات فرهنگی و ورود فرهنگ های دیگر به کشـور ما و سـایر کشـورهای اسـالمی و تأثیرپذیری جامعه 
از فرهنگ هـای دیگر، در سـبک زندگـی و روابط اجتماعی.

2. برقـراری نظـام اسـالمی در ایـران و مخالفـت کشـورهای سـلطه گر بـا این نظـام و پیدایـش مشـکالت و چالش های 
اقتصادی و سیاسـِی ناشـی از ایـن مخالفت.

حجـم بسـیاری از سـؤال های فعلـی دانش آمـوزان برخاسـته از ایـن زمینه هـای اجتماعی اسـت کـه به عنوان مثـال، به 
یـک نمونـة آن اشـاره می کنیم.

بـا تشـکیل نظـام اسـالمی در ایـران، از جملـه قوانینـی کـه در ایران به اجـرا درآمـد، قانون پوشـش و حجاب بـود. این 
قانـون در سـال های اولیـة انقالب اسـالمی، بدون مانـع قابل ذکری به اجرا درآمـد و در دو دهة اول بـا چالش های چندانی 

نبود. همراه 
امـا از آنجـا کـه ایـن قانـون در تعـارض کامـل با فرهنـگ حاکم بر جهـاِن غرب بـود و در عمـوم رسـانه های غربی علیه 
آن صحبـت می شـد، بـه تدریـج به صـورت یک مسـئله و یک چالش بـرای جواناِن دهة هشـتاد و نـود در آمـد. در دِل این 

چالـش سـؤال های متعـددی شـکل گرفت و بـر زبان ها جاری شـد، از جملـه اینکه:
آیـا حـدود حجاب در اسـالم مشـخص شـده؟ آیا زمـان پیامبر اکـرم)ص( حجاب، الـزام اجتماعی داشـته؟ آیـا می توان 
حجـاب را اجبـاری کـرد؟ آیـا رعایـت حجـاب صرفًا یـک الزام قلبی اسـت یا یـک قانون اجتماعـی؟ آیا این حکـم مربوط 

بـه دورة پیامبـر بـوده یـا مربوط به همـه دوره ها؟
در حالی کـه ایـن سـؤال ها بـرای جـوان مسـلمان چنـد دهـة قبـل کـه تحت تأثیـر فرهنگ غـرب قـرار نگرفته بـود، یا 
مطـرح نبـود و یا پاسـخ روشـن داشـت و به همین جهت عموم مـردم، از روی تبعیت از دین و بدون اکـراه و اجبار، حجاب 

را مراعـات می کردنـد، همان طـور کـه خمـس مـال خـود را می پرداختنـد و همان طور که نمـاز را اقامـه می کردند.
پـس معلـم، در اینجـا با نوع سـؤال های مواجه اسـت کـه دارای یک پشـتوانة فرهنگی اسـت، اما نه فرهنـگ خود، بلکه 

فرهنـگ بیگانـه. از ایـن رو برای پاسـخ دادن به این قبیل سـؤال ها بایـد از دو رویکرد اسـتفاده کرد:
الف. نقد مستدل و مبتنی بر شواهِد همین مسئله در فرهنگ غرب.

ب. تحلیل )نه پاسخ کوتاه( و تبیین حکم اسالم و نشان دادن فواید و نتایج سازندة آن در فرهنگ اسالمی.
بنابرایـن، مواجهـة بـا ایـن قبیل سـؤال ها یک مواجهة آنـی و فوری و کوتاه مدت نیسـت و نیازمند برنامه ریـزی و مطالعة 
مسـتمر و کاِر فرهنگـی پیوسـته اسـت کـه ان شـاءاهلل با همت دبیـران متعهد به اسـالم، ایـن برنامه ریـزی و کار فرهنگی 

میسـر خواهد شد.

 دانش آموز، حمایت 
معنوی معلم را احساس 

کند و دریابد که معلم، 
همراه و همدرد با 

اوست. پس از موفقیت 
در این مرحله است که 
صحبت های استداللی 

معلم نتیجه می دهد 
و دانش آموز را قانع 

می کند. چه بسا که اگر 
آن ارتباط صمیمی و 
همدلی برقرار شود و 

مسئلة روحی دانش آموز 
حل شود، خود سؤال 

هم از بین برود و نیازی 
هم به بحث استداللی 

نباشد
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