
مقدمه
»پرسشگری« به معنی پرسیدن و کندوکاو مسائل 
پیرامونی در زمینه های مختلــف، به منظور تبیین 
ابهامات در راستای رســیدن به هدف های مطلوب 
است. همچنین، اخالق به معنی احکام است. منظور 
از پرسشگری اخالق محور پرسشگری مبتنی بر احکام 
اخالقی است. پرسشگری یکی از شاخص های جامعة 
فعال و پویاســت و در صورتی کــه همراه و مبتنی 
بر موازین اخالقی باشــد، باعــث رقم زدن جامعه ای 
فعال و پویا با مردمی ســرزنده و شــاداب می شود. 
برای اشاعة حداکثری چنین موضوع مهمی می باید 
ساختاری نظام مند وجود داشته باشد تا بتوان به نحو 
مطلوبی این ارزش اجتماعی را در جامعه ســاری و 
جاری کرد. نظام تعلیم وتربیت رســمی کشور یکی 
از مناســب ترین این سازوکارهاســت که به حق در 
اسناد باالدستی و تحولی نظام تعلیم وتربیت کشور به 
وضوح بر این نکته تأکید شده است و به عنوان یکی 
از برجسته ترین مؤلفه ها و ویژگی های این اسناد در 
حوزة دستاوردهای معارف  انقالب اسالمی محسوب 

کلیدواژه ها: 
اخالق
پرسشگری
آموزش وپرورش
تعلیم وتربیت

می شود. پیشینة تاریخی این موضوع مبیِّن این امر 
است که منابع و متون دینی و دانشگاهی )آکادمیک( 
در طول تاریخ تأکید ویژه ای بر این امر داشــته اند، 
اما اخیراً با شــدت بیشتری در محافل علمی جهان 
و به خصوص بین علمای جامعه شناسی غرب مطرح 

شده است. 
هــدف ایــن مقاله بررســی جایگاه پرسشــگری 
اخالق محور در کالم امام علی علیه السالم و دیگر 
متون علمی و مســئلة پژوهش، بررسی میزان توجه 
نظام تعلیم وتربیت کشــور به این موضوع در فرایند 
آموزش است. روش پژوهش از نوع »پژوهش  کیفی« 
اســت که با اســتفاده از »راهبــرد تحلیل محتوای 

کیفی« انجام شده است. 

ضرورت پرسشگری 
در منابع علمی و دانشــگاهی بیشــتر به موضوع 
پرسشــگری پرداخته شــده و کمتر بر پرسشگری 
مبتنی بر اخالق تأکید شــده است. پرسش کردن و 
پرسشگری یکی از رایج ترین مهارت های شناختی و 

محمد کفاشان
دکترای تعلیم وتربیت اسالمی

 
پرسشگری اخالق محور

به عنوان یکی از مؤلفه های اسناد تحولی آموزش وپرورش 
از نظر امام علی علیه السالم
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ارتباطی است. پرسشگری یکی از مهم ترین مبناهای 
تعامل انسانی- ارتباطی است که بر مبنای پرسش و 
پاســخ پی ریزی می شود ]Visser, 2010[. بنابراین 
پرسشــگری به عنوان یک مهارت، در تمامی سطوح 
تعامل اجتماع مورد نیاز اســت. پرسشگری عنصری 
کلیدی در فرایند یادگیری اســت و به دانش آموزان 
کمــک می کند، از طریــق ترکیب دانــش قبلی و 
اطالعات جدید خود، هدایت یادگیری خویش را به 
دست بگیرند. عالوه بر این، سؤال های دانش آموزان 
نقش مهمی را در یادگیری معنی دار آن ها ایفا می کند 
و تأثیر زیادی بر آشــکارکردن کیفیت تفکرشــان و 
 .]2001 ,Volet[ چارچوب مفهومی آن می گــذارد
پرســش نقطة شــروع و مبدأ جهش فکری است و 
بدین لحاظ، یک امتیاز در مســیر تفکر است. کسی 
که توان طرح سؤال را ندارد و پرسیدن را نیاموخته، 
هنوز در نقطة شــروع قرار نگرفته است ]حسن زاده 

قشالقی، ۱۳۸۷[. 
با توجه بــه اهمیت و ارزش پرسشــگری و نقش 
کلیدی آن در جریان آموزش، نظام های آموزشی باید 
بتوانند دانش آموزان را به مهارت پرسشــگری مجهز 
کنند و بــه آن ها بیاموزند که طرح پرســش، کلید 
 .]2007 ,Wood[ دستیابی به پاسخ های بزرگ است
دانش آموز باید به پرســیدن به عنوان عاملی اصلی و 
ریشــه ای در یادگیری بنگرد و به سادگی از کنار آن 
نگذرد. تنها از این طریق اســت کــه می توان راه پر 
پیچ و خم آموختن را برای او هموار کرد ]جعفری و 

لیاقت دار،  ۱۳۹۲[. 
اولین اندیشــمندی که در باب اهمیت پرسشگری 
و ســؤال پرســیدن صحبت کرده، ســقراط است 
]Barrows, 1996[. ســقراط می گوید: اگر منظور 
از آمــوزش، انتقال دانش از فــردی به افراد دیگر به 
شیوه ای مکانیکی باشد، هیچ کس نمی تواند تدریس 
کند. حداکثر کاری که می توان انجام داد این اســت 
که فــرد مطلع تر از طریق پرســیدن مجموعه ای از 
سؤال ها، دیگران را به فکرکردن ترغیب کند و از این 
رهگذر باعث یادگیری آنان به وسیلة خودشان شود 

 .]Frank, et al., 2007[

انواع سه گانة پرسشگری 
پرسشگري را با مســامحه مي توان به سه صورت 
کلي دسته بندي کرد و ســه نوع زمینه چینی اولیه 

:]Barrows, 1996[ براي آن در نظر گرفت
1. خودجوش یا برنامه ریزی نشــده: تدریِس 

هر معلمي باید آکنده از روح سقراطي باشد. ما باید 
کنجکاوي و حیرتمان را همواره زنده نگه داریم. اگر 
چنیــن کنیم، موقعیت هاي بســیاري پیش خواهد 
آمد که خودبه خود از دانش آموزان خواهیم پرســید 
منظورشان چیســت و با آن ها بررسي خواهیم کرد 
که از کجا می توانیم بفهمیم چیزي درســت است یا 
نه ]Barrows, 1996[. اگر گفته اي ســؤال برانگیز، 
گمراه کننده، یا نادرســت به نظر برسد، پرسشگري 
سقراطي راهي براي کمک به دانش آموزان به منظور 
خوداصالحگرشدن به جاي تکیه کردن به اصالحگري 

 .]Berry, 2011[ معلم، پیش پای آنان می گذارد
2. اکتشــافي: پرسشگري اکتشــافي به روش 
ســقراطي براي زماني مناســب اســت که معلمان 
بخواهند بفهمند دانش آمــوزان چه می دانند یا چه 
فکر مي کنند و می خواهند تفکــر دانش آموز دربارة  
موضوع هــاي متنــوع را واکاوي کنند ]طباطبایی و 
موســوی، ۱۳۹۰[. براي مثال، می توان از این روش 
براي سنجش تفکر دانش آموز در باب یک درس در 
آغاز نیم سال تحصیلي یا واحد درسي استفاده کرد. 
یا می توان با استفاده از آن دریافت که دانش آموزان 
به چــه چیزهایي ارزش می دهند، یــا از حوزه های 
مسئله ســاز یا ســوگیري هاي بالقوه پرده برداشت، 
یا پي بــرد که دانش آموزان در کجاها روشــن ترین 
 .]Hudson, 2009[ و ابهام دارترین تفکر را دارنــد
با اســتفاده از آن می توان حوزه هــا یا موضوع های 
مورد عالقه یا مناقشــه را کشــف کــرد، یا پي برد 
کــه دانش آموزان کجا و چطور مطالب درســي را با 

 .]Barrows, 1996[ باورهاي خود تلفیق کرده اند
3. متمرکز/ هدفمند: بیشتر اوقات، رویکرد معلم 
در تدریس پوشش دادن حوزه ها و موضوع های خاص 
است. این زماِن مناسبي براي پرسشگری متمرکز و 
هدفمند محسوب می شود ]Barrows, 1996[. براي 
کندوکاِو واقعًا عمیق یک موضوع یا مفهوم، واداشتن 
دانش آموزان به روشن ســازی، دسته بندی، تحلیل 
و ارزشــیابي افکار و دیدگاه هــا، تمیزدادن معلوم ها 
از مجهول هــا، و ترکیب عوامــل و اطالعات مربوط، 
می توان آنان را درگیر بحثی مبسوط و هدفمند کرد 
]Jacob, 1997[. ایــن نوع بحث بــه دانش آموزان 
فرصت می دهد، بنیادی تریــن مفروضات خود را از 
زوایــاي مختلف و با توجه بــه دورترین داللت های 
ضمني و پیامدهاي آن ها وارسي کنند. این بحث ها 
تجربة درگیرشدن در بحثی مبسوط، سامان یافته و 

منسجم را به دانش آموزان می چشاند. 
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تربیــت دانش آموزانــی مؤمن، هوشــیار، خردورز، 
پرسشــگر، عالم، عامل و متخلق به اخالق اسالمی 
تأکید ویژه ای شــده اســت. اهــداف تفصیلی نظام 
آموزشــی در این اســناد به گونه ای طراحی شــده 
است که دارای پنج شایســتگی پایه )تعقل، ایمان، 
علم، عمل و اخالق( و چهار عرصة تعامل) ارتباط با 
خود، با خدا، با انســان های دیگر و با خلقت( است. 
عنصــر تعقل توجه خاصی به مقولة پرسشــگری و 
حل مسئله دارد. در هدف گذاری برنامه های درسی 
و تربیتی، شــکوفایی فطرت و دســتیابی به شئون 
گوناگون حیــات طیبه، و جامعیــت، یکپارچگی و 
توجه متوازن به ساحت های شش گانة تعلیم وتربیت 
مبنا قرارگرفته است که در قالب چارچوب مفهومی 
منســجم و یکپارچه ای در تدوین هدف های سطوح 
مختلف، راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان خواهد 
بود. عناصر پنج گانه در شبکه ای مفهومی، مرتبط و 
به هم تنیده تبیین مي شوند و در  فرایند عملي تربیت 
هر كدام از این عناصر، متناســب با نیازها و شرایط 
دانش آموز مي توانند سرآغاز سیر تربیتي دانش آموز 
باشــند و ســایر عناصر را تقویت و تعمیق کنند. در 
میــان عناصر پنج گانــة مزبور، عنصــر تعقل جنبة 
محوري دارد و ســایر عناصــر پیرامون آن تعریف و 
تبیین مي شوند که هر کدام از آن ها نیز داراي مراتب 

معیني هستند.3 

ضرورت پرسشگری  اخالق محور در 
کالم امام علی علیه السالم

امام علی علیه الســالم تأکید فراوانی بر حاکمیت 
احــکام اخالقــی در تمامی مراحل، اجــزا، ارکان و 
سطوح زندگی انسان دارد و به همین خاطر پرسش 
و پرسشــگری مطلوب نزد امام، آن است که مبتنی 
بر اخالق باشــد. امام به َاشکال متفاوت این موضوع 
را تبییــن و تأکیــد کرده اســت. در ایــن مقاله به 
نمونه هایی از کالم امام با عناوین ویژگی های پرسش 
مطلوب، ویژگی های پرسشگری مطلوب، ویژگی های 
پاسخ دهندة مطلوب و نتایج و پیامدهای پرسشگری 

اخالق محور اشاره می شود:

ویژگی های پرسش مطلوب
این ویژگی هــا را در زمینة چهار موضوع »کمیت 
پرســش«، »کیفیت پرسش«، »پرسش هدفمند« و 

»پرسش اکتشافی« بررسی می کنیم: 
1. کمیت پرسش: امام می فرماید: »خداوند به من 

ضرورت پرسشگری اخالق محور در 
فرایند تعلیم وتربیت

آموزش وپرورش نقشــی کلیدی در فرهنگ سازی 
جامعه و بسترسازی برای مسائل تربیتی و زیربنایی 
فرهنگی جامعه دارد. در نظام تعلیم وتربیت رســمی 
کشور، معلم و برنامة درسی دو جزء اساسی هستند 
که بیشــترین نقش را در ایــن فرایند ایفا می کنند. 
اگر معلم و برنامة درســی پویا، فعال و مولد باشند، 
می تــوان امیدوار بود که خروجی های نظام هم پویا، 
فعال و مولد باشــند و اگر معلم و برنامة درسی راکد 
و منفعل باشــند، بدیهی است خروجی نظام همراه 
با رخوت و پریشــانی خواهد بــود. پویایی جامعه و 
موضع فعال آحاد مردم جامعه، زمینه ســاز استفادة 
بهینه از ظرفیت های اجتماعی اســت. پرسشــگری 
اخالق محور از جمله اموری اســت که بسترساز این 
موضوع محســوب می شــود. اینکه مردم نسبت به 
مســائل پیرامونی خود تا چه اندازه حساسیت نشان 
می دهنــد و در قبال وقایــع پیرامونی چه موضعی 
می گیرند، مبین این امر اســت. بر این اســاس الزم 
است متناسب با این هدف تغییر مطلوبی در هدف ها، 
رویکردها، نگرش ها و راهکارهای نظام تعلیم وتربیت 

کشور انجام پذیرد. 

جایگاه اخالق پرسشگری در اسناد 
باالدستی نظام تعلیم وتربیت کشور

از جمله مســائل اساسی که در اسناد تحولی نظام 
تعلیم وتربیت کشور خیلی مشهود است، توجه ویژه 
به اخالق و شایستگی های غیرفنی نظیر پرسشگری 
است. به نحوی که به جرئت می توان اذعان کرد، این 
امر می تواند از جمله دستاوردهای حوزة معارف انقالب 
اسالمی محسوب شود. اخالق یکی از شایستگی های 
پایه در »جدول اهداف تفصیلی«1، و پرسشگری یکی 
از شایســتگی های محوری اصول ناظر بر برنامه های 
درسی و تربیتی نظام تعلیم وتربیت است2 که در این 
اسناد تأکید ویژه ای بر تربیت دانش آموزان با این دو 
ویژگی شده اســت. قابل ذکر است، آنچه از بررسی 
مراحل فرایند نظام تعلیم وتربیت کشــور به دســت 
می آید، توجه ناکافی به این مسائل و یا نبود بستر و 
زمینة مناسب برای اجرای مطلوب این موضوع است.

الگوی هدف گذاری در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی کشور

در اســناد تحول بنیادیــن آموزش وپرورش، روی 
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قلبی بسیار عاقل و زبانی بسیار پرسشگر عنایت کرده 
است.«4 

2. کیفیت پرســش: امام می فرمایــد: »وقتي 
مي پرسي، مفقهانه بپرس، نه متعنتانه. براي فهمیدن 
بپرس، نه بــراي آزار و ایــذاء«5. و در جای دیگری 

می فرماید: »كسي كه خوب بپرسد، می داند.«6  

3. پرسش هدفمند: امام می فرماید: »چیزهایي را 
كه ناچاري بداني، حتمًا بپرس«7. و در جای دیگری 
می فرماید: »وقتي می پرســی مفقهانــه بپرس، نه 
متعنتانه. براي فهمیدن بپرس، نه براي آزار و ایذاء.«

4. پرســش اکتشــافی: »می فرماید: از آنچه 
دانســتیم ســود نمی بریــم و آنچــه را نمی دانیم، 

نمی پرسیم.«8  
امام علی علیه الســالم دو ُبعد برای پرسش، شامل 
پرسش  اکتشــافی و پرسشي هدفمند قائل است. از 
سوی دیگر، به هر دو مورد کمیت و کیفیت پرسش 
توجــه دارد. یكي از ویژگی هــای آن حضرت بنا به 
نص روایات ما، »َسئوول بودن« است. سئوول صیغة 
مبالغة از ســؤال است به معنی بسیار پرسشگر. امام 
علي علیه السالم بسیار مي پرسید. عالمه طباطبایي 
نقل می کند: اگر سؤاالت امام علي علیه السالم را در 
یك كفة ترازو بگذاریم و سؤاالت تمامي صحابي دیگر 
را در كفة دیگر ترازو بگذاریم، یک تنه  سؤاالت ایشان 
از ســؤاالت دیگر صحابي سنگین تر است. مضاف بر 
اینکه نه فقط امام بیشــتر پرسیده، بلكه دقیق تر نیز 
پرسیده اســت. لذا نقل هاي امام علي علیه السالم از 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله، هم به لحاظ كمیت 

و هم از حیث كیفیت، چشمگیرتر است.
 

كسي كه باب علم نبي است، باید بداند که  ویژگی 
این باب ســئوول بودن اســت. چرا كه بــه فرمودة 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیــه و آله: »انا مدینه العلم و 
علي بابها«. همچنین تأکید ویژة  امام علیه الســالم 
بر هدفمند بودن پرســش ها، به ویژه پرســش های 
اکتشــافی و نیز ضرورت رفع جهل در اثر پرسیدن 
اســت. به  طوری  که می فرماینــد: هدفمند، و برای 
فهمیدن بپرس، نه بــرای آزار و اذیت یا خودنمایی. 
بپرس تا بداني یا اینكه بیدار كني، اما نه براي اینكه 
آزار دهی یا خودت را نشان دهي. مراء و جدال نكن. 
آنچه كه در این زمینه ممنوع است، فقط خودنمایي 

و مراء و جدال اســت، وگرنه پرســیدن براي اهداف 
عقالیي مجاز شمرده شده است. همچنین در زمینة 
پرسش های اکتشافی می فرمایند: »از چیزهایي كه 
ناچاري بداني، حتمًا بپرس.« چیزهایي كه الزم است 
ما بدانیم مســائل اصول دین، مسائل حالل و حرام، 
مسائل زندگی و مراودات اجتماعی، مسائل اقتصادی، 

مسائل اخالقی و ... هستند. 
 

ویژگی های پرسشگر مطلوب
ایــن ویژگی ها را در زمینة چهار موضوع اهل فهم، 

فرصت شناس، شجاع و دانا بررسی می کنیم:
۱. اهل فهم: امام می فرماید: »... همة یاران پیامبر 
صلی اهلل علیــه و آله چنان نبودند كــه از او چیزي 
بپرســند و دانســتن معني آن را بخواهند و اگر هم 
می پرســند، بفهمند. بودند اصحابی که اگر ســؤالی 
داشتند، منتظر می ماندند تا کســی)اعرابی و یا ...( 

بیاید و از پیامبر بپرسد ...«9 
2. فرصت شناس: امام می فرماید: »... و از این گونه 
چیزی بر من نگذشــت، جز آنکــه معنی آن ها از او 

پرسیدم و به خاطر سپردم.«10 
3. شــجاع: امام می فرماید: »كســي كه خوب 
بپرسد، می داند.«11 و نیز می فرماید: »از چیزهایي كه 

ناچاري بداني، حتمًا بپرس.«12   
4. دانا: امام می فرماید: »كسي هم كه بداند، خوب 

سؤال می کند.«13 
از دیدگاه امام علی علیه الســالم، نه تنها بر ویژگی 
و نوع پرســش ها تأکید شــده اســت، بلکه تأکید 
ویژه ای بر ویژگی های پرسشگر و پاسخ دهنده دارند. 
بدین گونه که از نظر ایشان افرادی می پرسند که اهل 
فهم، دانا، فرصت شناس و شجاع باشند. آن گونه که 
می فرماید: از میان یاران پیامبر صلی اهلل علیه و آله، 
افراد محدودی بودند كه ســؤال مي كردند و از میان 
اقل پرسشگرها، اقلي به دنبال فهم بودند. یا به بیان 
دقیق تر، اندكي بودند كه مي پرسیدند و می فهمیدند. 

اکثریتشان جرئت  و توان سؤال نداشتند. 
امــام علــي علیه الســالم در »نهج البالغه«، وقتي 
مي خواهد زمانه و عصر بــدی و نامطلوب را تصویر 
کنــد، آن را به زمانــة خالي از ســؤال و عصر فاقد 
پرسش توصیف و تأکید می کند: بعضی مواقع سائل 
و پرسشگر سؤالش را از روی اذیت و آزار می پرسد، نه 
براي فهمیدن )استفهام هاي حقیقي( و نه براي بیدار 
كردن، بلكه براي ایذای جامعه می پرســد. در اینجا 
كسي كه پاسخ می دهد، با تكلف پاسخ می دهد. یعني 
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جواب درســت نمی دهد و اگر به سؤاالت جامعه از 
طرف علما جواب درست داده نشود، کم کم مردم از 
علما روی گردان می شوند و به سراغ دیگران می روند. 
اگر چنین شــود، برکت از علــم می رود و عالم مثل 
كاسبی می شود كه مالش را به جریان می اندازد، ولي 
بركت از دامنش رفته است. ممكن است علم برخي 
عالمان بی برکت بشــود. لذا حضرت بر زیان باربودن 
تأکید می کنند و می فرمایند: از آنچه مي دانیم سود 
نمي بریم و از آنچه نمي دانیم، نمي پرســیم. نباید در 
جامعه دانشجویي بترسد از اینكه اگر سؤال كرد، در 
گزینش مردود شود، جوان بترسد از اینكه اگر پرسید 
در استخدامش اشكالي به وجود بیاید، متفكر بترسد 
اگر پرســش كند، از حقوق و امتیــازات اجتماعي 
محروم  می شــود،  این جامعه امنیت سؤال نخواهد 
داشــت و مصداق فرمایش امام علي علیه السالم قرار 

مي گیرد. 
باید كوشید كه براي پرسشگران امنیت برقرار کرد؛ 
ســؤال از هر چه می خواهد باشد. قرآن كریم حتی 
به سؤاالت تعنتي بنی اســرائیل پاسخ داد و آن ها را 
سركوب نكرد. در تمام موارد قرآن پاسخ گفته و هیچ 
كجا نگفته سؤال کردن ممنوع است. برخي قشریون 
در قرون اولیة اســالم مدعي شدند: »السؤال بدعه«: 
ســؤال کردن بدعت است. بعضي از نحله های دیني، 
اعم از ســلفي یا اخباري، در طریقین این مشكل را 
پیدا کردند و پرسشــگري را برنتابیدند و بزرگ ترین 

ضربه را به اندیشة دیني وارد كردند.

ویژگی های پاسخ دهندة  مطلوب 
این ویژگی ها را در زمینة  ســه موضوع اهل ذکر، 
مشتاق پاسخ دادن و پرسشگر بودن بررسی می کنیم:

1. اهل ذکر: امام می فرماید: »و از این گونه چیزی 
بر من نگذشت، جز آنکه معنی آن ها را از او پرسیدم 

و به خاطر سپردم.«14 
2. مشتاق پاسخ دادن: امام می فرماید: »از من 

بپرسید، قبل از اینكه مرا از دست بدهید.«15  
3.  پرسشــگر: امام می فرماید: »خداوند به من 
قلبی بسیار عاقل و زبانی بسیار پرسشگر عنایت کرده 

است.«16  
امــام عــالوه بــر ویژگی هــای پرسشــگر، برای 
پاســخ دهنده نیز ویژگی هایی در نظــر می گیرد. از 
جمله، ایشان یکی از ویژگی های مهم پاسخ دهنده را 
پرسشگربودن خودش می داند و تأکید می کند: »هر 
ســؤالی داشتم از پیامبر می پرســیدم و آن را حفظ 

می کــردم.« همچنین امام برای پاســخ دهندة اهل 
ذکر )دانا و متخصص بودن( و مشــتاق پاسخ گوبودن 
را نیز قائل هســتند؛ همان گونه که در قرآن اشــاره 
شده است: »از اهل ذكر سؤال كنید، اگر نمی دانید« 
)نخل / 43(.  قرآن وحی و کتاب های نازل شــده بر 
انبیا را ذکر خوانده است ]االعراف، ۶۳ و ۶۹؛ االنبیاء، 
۲؛ الشــعراء، ۵[؛ همان گونه که خود قرآن ذکر است 
]یس، ۶۹؛ الحجر، ۶[ کتاب های انبیای پیشــین را 
نیز ذکر نامیده است ]االنبیاء،  ۴۸ و ۱۰۵[. طبق نظر 
بسیاری از مفسران، ذکر یعنی قرآن و اهل ذکر یعنی 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آله، خانــدان و اهل بیت آن 
حضرت، اصحاب و مؤمنان خاص ]طبرسی، ۱۲۷/۶؛ 
طباطبایــی، ۲۵۸/۲؛ ابوالفتــح، ۱۰۷/۷؛ طوســی، 
۳۸۴/۶[. بنابراین اهل ذكر در درجة اول نبي مكرم 
صلی اهلل علیه و آله  و ائمه علیهم السالم هستند و در 
درجة بعدي علما و متخصصین هر رشته اي محسوب 

مي شوند. 

نتایج و پیامدهای پرسشگری 
اخالق محور

این ویژگی را در زمینة چهار موضوع دانش ورزی، 
کســب معرفت، روشــنگری و پیشــرفت بررسی 

می کنیم:
1. دانــش ورزی: امــام می فرمایــد: »بپرس تا 

بدانی.«17 
2. کســب  معرفت: امــام می فرمایــد: »وقتي 
می پرسی، مفقهانه بپرس، نه متعنتانه. براي فهمیدن 

بپرس، نه براي آزار و ایذاء.«18  
3. روشــنگری و آگاهی: امــام می فرماید: »بر 
دل ها قفلی زده شده است. كلیدش پرسش است.«19  
4. پیشــرفت: امــام می فرماید: »مــردم! ما در 
روزگاری به ســر می بریم ســتیزنده و ســتمکار، و 
زمانه ای ناسپاس. نیکوکار در آن بدکار به شمار می آید 
و ستمکار در آن سرکشی می افزاید. از آنچه دانستیم 
سود نمی بریم و آنچه را نمی دانیم، نمی پرسیم.«20  

از دیــدگاه امام علیه الســالم، نتایــج و پیامدهای 
پرسشــگری و پرســیدن مبتنی بر اخالق شــامل 
دانش ورزی، کســب معرفت، روشنگری و پیشرفت 
اســت. آنچه كه در زمینة پرسشگری ممنوع است، 
فقط خودنمایي و مراء و جدال است؛ وگرنه پرسیدن 
براي اهداف عقالیي مجاز شمرده شده است. امروزه 
ابهامات و ســؤال های فراوانی در متن جامعه مطرح 
هستند که بدون پاســخ مانده اند و باعث مشکالت 
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عدیده ای هــم شــده اند. به نظر می رســد علتش 
مطلوب نبودن پرســش، پرسشــگری، پاسخ دهی و 
فضای واقعی جامعه در این زمینه باشــد. یعنی بین 
این سؤال ها و بین آن جو و فضا فاصلة بسیار زیادي 
ایجاد شده است و این فاصله، فاصلة مطلوبي نیست. 

باید آن را با پاسخ های قانع کننده پر کرد. 

نتیجه گیری
1. پرسشگری از جمله مؤلفه های توسعه، پیشرفت 
و سرزنده بودن جامعه است. این ویژگی وقتی همراه 
با موازین و احکام اخالقی باشد، زمینة سعادتمندی 

انسان را فراهم می کند.
2. این موضوع در متون دینی و غیردینی در طول 
تاریخ مطرح و در جوامع مختلف با فراز و نشیب هایی 
همراه بوده که در شــادابی یا رخوت آن جوامع نیز 

تأثیر معنی داری داشته است.
3. مواجهــة نظام مند از طرف متولیان اجتماعی با 
این موضوع نقش تعیین کننده ای در اشــاعه و عدم 
اشاعة این امر و به تبع آن بهره مندی آحاد جامعه از 

خروجی های آن دارد. 
4. یکی از مناسب ترین شیوه های مواجهة نظام مند 
با پرسشگری در ساختارهای اجتماعی، بهره مندی از 
فرایندهای آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم وتربیت 

کشور است.
5. در اسناد باالدستی تعلیم وتربیت کشور، نسبت 
به این موضوع جهت گیری کاماًل مناســبی صورت 
گرفته و در اهــداف و ارکان نظام، از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. تا جایی که به جرئت می توان موضوع 
پرسشــگری اخالق محور و تأکید اسناد بر تقویت و 
توسعة روحیة پرسشگری در دانش آموزان را یکی از 
اساسی ترین دستاوردهای معارف انقالب اسالمی در 

زمینة سرزندگی و شادابی جامعه قلمداد کرد.
6. آنچه از بررســی وضعیت نظــام تعلیم وتربیت، 
اعم از آموزش وپرورش و مراکز علمی، پژوهشــی و 
دانشــگاهی، به دست می آید، عدم موفقیت مطلوب 

در این زمینه است؛ به نحوی که: 
é اواًل پرســش کنندگان قابــل توجهی در جامعه 

دیده نمی شوند؛ 
é ثانیًا اگر پرسش کننده ای یافت شود، معمواًل نه 
پرسش مطلوبی دارد و نه خودش واجد ویژگی های 

پرسش کنندة  مطلوب است. 
همچنین در موقعیت پاســخ گویی نیز وضعیت از  
همین قرار اســت. یعنی معمواًل کســی از اینکه در 

موضع پاســخ گویی قرار بگیرد، استقبال نمی کند و 
اگر در این شرایط قرار بگیرد، ویژگی های پاسخ گوی 
مطلــوب را ندارد. عــالوه بر اینکــه در مواردی هم 
پرســش کردن ممکن است هزینه های قابل توجهی 

برای پرسش کننده به همراه داشته باشد. 
7. اهمیــت این موضوع در متون دینی ما و به ویژه 
در گفتار امام علی علیه الســالم بسیار مشهود است. 
چون پرسشــگری از نوع نگاه انسان به یک مسئلة 
خاص نشئت می گیرد، در تعامل مستقیم با چگونه 
فکر کــردن و عالم تفکر انســان زیرمجموعه اخالق 
جوانحــی و در ارتباط تنگاتنــگ با اخالق جوارحی 
اســت. لذا پرسشــگری مفقهانه که مبتنی بر علم، 
آگاهی و اخالق است، مشکل گشای مسائل اجتماعی 
است نه پرسشگری متعنتانه که ناشی از جهل و بی 
اخالقی اســت و باعث اذیــت و آزار و عقب ماندگی 
می شــود. الگوی پرسشگری از دیدگاه و کالم ایشان 
شــامل چهار موضوع اصلی اســت که عبارت اند از: 
»ویژگی های پرســش«، »ویژگی های پرسشــگر«، 
»ویژگی هــای پاســخ دهنده«، و»نتایج و پیامدهای 
پرســش« که الزم اســت در تمام مراحل، اصول و 
ضوابط اخالقی رعایت شــود و نظــام تعلیم وتربیت 
رســمی کشور مهم ترین زمینه ســاز اشاعة  این امر 

است. 
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