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«پرسشگری» به معنی پرسیدن و کندوکاو مسائل
پیرامونی در زمینههای مختلــف ،به منظور تبیین
ابهامات در راستای رســیدن به هدفهای مطلوب
است .همچنین ،اخالق به معنی احکام است .منظور
از پرسشگری اخالقمحور پرسشگری مبتنی بر احکام
اخالقی است .پرسشگری یکی از شاخصهای جامعة
فعال و پویاســت و در صورتی کــه همراه و مبتنی
بر موازین اخالقی باشــد ،باعــث رقمزدن جامعهای
فعال و پویا با مردمی ســرزنده و شــاداب میشود.
برای اشاعة حداکثری چنین موضوع مهمی میباید
ساختاری نظاممند وجود داشته باشد تا بتوان به نحو
مطلوبی این ارزش اجتماعی را در جامعه ســاری و
جاری کرد .نظام تعلیموتربیت رســمی کشور یکی
از مناســبترین این سازوکارهاســت که به حق در
اسناد باالدستی و تحولی نظام تعلیموتربیت کشور به
وضوح بر این نکته تأکید شده است و به عنوان یکی
از برجستهترین مؤلفهها و ویژگیهای این اسناد در
حوزة دستاوردهای معارف انقالب اسالمی محسوب
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مبین این امر
میشود .پیشینة تاریخی این موضوع ِّ
است که منابع و متون دینی و دانشگاهی (آکادمیک)
در طول تاریخ تأکید ویژهای بر این امر داشــتهاند،
اما اخیراً با شــدت بیشتری در محافل علمی جهان
و بهخصوص بین علمای جامعهشناسی غرب مطرح
شده است.
هــدف ایــن مقاله بررســی جایگاه پرسشــگری
اخالقمحور در کالم امام علی علیهالسالم و دیگر
متون علمی و مســئلة پژوهش ،بررسی میزان توجه
نظام تعلیموتربیت کشــور به این موضوع در فرایند
ش کیفی»
آموزش است .روش پژوهش از نوع «پژوه 
اســت که با اســتفاده از «راهبــرد تحلیل محتوای
کیفی» انجام شده است.

ضرورتپرسشگری

در منابع علمی و دانشــگاهی بیشــتر به موضوع
پرسشــگری پرداخته شــده و کمتر بر پرسشگری
مبتنی بر اخالق تأکید شــده است .پرسشکردن و
پرسشگری یکی از رایجترین مهارتهای شناختی و

ارتباطی است .پرسشگری یکی از مهمترین مبناهای
تعامل انسانی -ارتباطی است که بر مبنای پرسش و
پاســخ پیریزی میشود [ .]2010 ,Visserبنابراین
پرسشــگری بهعنوان یک مهارت ،در تمامی سطوح
تعامل اجتماع مورد نیاز اســت .پرسشگری عنصری
کلیدی در فرایند یادگیری اســت و به دانشآموزان
کمــک میکند ،از طریــق ترکیب دانــش قبلی و
اطالعات جدید خود ،هدایت یادگیری خویش را به
دست بگیرند .عالوه بر این ،سؤالهای دانشآموزان
نقش مهمی را در یادگیری معنیدار آنها ایفا میکند
و تأثیر زیادی بر آشــکارکردن کیفیت تفکرشــان و
چارچوب مفهومی آن میگــذارد [.]2001 ,Volet
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 [حسنزاده
قشالقی.]۱۳۸۷ ،
با توجه بــه اهمیت و ارزش پرسشــگری و نقش
کلیدی آن در جریان آموزش ،نظامهای آموزشی باید
بتوانند دانشآموزان را به مهارت پرسشــگری مجهز
کنند و بــه آنها بیاموزند که طرح پرســش ،کلید
دستیابی به پاسخهای بزرگ است [.]2007 ,Wood
دانشآموز باید به پرســیدن بهعنوان عاملی اصلی و
ریشــهای در یادگیری بنگرد و به سادگی از کنار آن
نگذرد .تنها از این طریق اســت کــه میتوان راه پر
پیچ و خم آموختن را برای او هموار کرد [جعفری و
لیاقتدار.]۱۳۹۲ ،
اولین اندیشــمندی که در باب اهمیت پرسشگری
و ســؤال پرســیدن صحبت کرده ،ســقراط است
[ .]Barrows, 1996ســقراط میگوید :اگر منظور
از آمــوزش ،انتقال دانش از فــردی به افراد دیگر به
شیوهای مکانیکی باشد ،هیچکس نمیتواند تدریس
کند .حداکثر کاری که میتوان انجام داد این اســت
که فــرد مطلعتر از طریق پرســیدن مجموعهای از
سؤالها ،دیگران را به فکرکردن ترغیب کند و از این
رهگذر باعث یادگیری آنان به وسیلة خودشان شود
[.]Frank, et al., 2007

انواع سهگانة پرسشگری

پرسشگري را با مســامحه ميتوان به سه صورت
کلي دستهبندي کرد و ســه نوع زمینهچینی اوليه
براي آن در نظر گرفت [:]Barrows, 1996
تدريس
 .1خودجوش يا برنامهریزی نشــده:
ِ

هر معلمي بايد آکنده از روح سقراطي باشد .ما بايد
کنجکاوي و حيرتمان را همواره زنده نگه داريم .اگر
چنيــن کنيم ،موقعيتهاي بســياري پيش خواهد
آمد که خودبهخود از دانشآموزان خواهيم پرســيد
منظورشان چيســت و با آنها بررسي خواهيم کرد
که از کجا میتوانیم بفهميم چيزي درســت است يا
نه [ .]Barrows, 1996اگر گفتهاي ســؤالبرانگیز،
گمراهکننده ،يا نادرســت به نظر برسد ،پرسشگري
سقراطي راهي براي کمک به دانشآموزان به منظور
خوداصالحگرشدن به جاي تکيهکردن به اصالحگري
معلم ،پيش پای آنان میگذارد [.]Berry, 2011
 .2اکتشــافي :پرسشگري اکتشــافي به روش
ســقراطي براي زماني مناســب اســت که معلمان
بخواهند بفهمند دانشآمــوزان چه میدانند يا چه
فکر ميکنند و میخواهند تفکــر دانشآموز دربارة
موضوعهــاي متنــوع را واکاوي کنند [طباطبایی و
موســوی .]۱۳۹۰ ،براي مثال ،میتوان از اين روش
براي سنجش تفکر دانشآموز در باب يک درس در
آغاز نيمسال تحصيلي يا واحد درسي استفاده کرد.
یا میتوان با استفاده از آن دريافت که دانشآموزان
به چــه چيزهايي ارزش میدهند ،يــا از حوزههای
مسئلهســاز يا ســوگيريهاي بالقوه پرده برداشت،
يا پي بــرد که دانشآموزان در کجاها روشــنترین
و ابهامدارترين تفکر را دارنــد [.]Hudson, 2009
با اســتفاده از آن میتوان حوزههــا يا موضوعهای
مورد عالقه يا مناقشــه را کشــف کــرد ،يا پي برد
کــه دانشآموزان کجا و چطور مطالب درســي را با
باورهاي خود تلفيق کردهاند [.]Barrows, 1996
 .3متمرکز /هدفمند :بيشتر اوقات ،رويکرد معلم
در تدريس پوششدادن حوزهها و موضوعهای خاص
زمان مناسبي براي پرسشگری متمرکز و
است .اين ِ
هدفمند محسوب میشود [ .]Barrows, 1996براي
کندوکا ِو واقعاً عميق يک موضوع يا مفهوم ،واداشتن
دانشآموزان به روشنســازی ،دستهبندی ،تحليل
و ارزشــيابي افکار و ديدگاههــا ،تمیزدادن معلومها
از مجهولهــا ،و ترکيب عوامــل و اطالعات مربوط،
میتوان آنان را درگير بحثی مبسوط و هدفمند کرد
[ .]Jacob, 1997ايــن نوع بحث بــه دانشآموزان
فرصت میدهد ،بنیادیتریــن مفروضات خود را از
زوايــاي مختلف و با توجه بــه دورترين داللتهای
ضمني و پيامدهاي آنها وارسي کنند .اين بحثها
تجربة درگيرشدن در بحثی مبسوط ،سامانیافته و
منسجم را به دانشآموزان میچشاند.
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ضرورت پرسشگری اخالقمحور در
فرایندتعلیموتربیت

آموزشوپرورش نقشــی کلیدی در فرهنگسازی
جامعه و بسترسازی برای مسائل تربیتی و زیربنایی
فرهنگی جامعه دارد .در نظام تعلیموتربیت رســمی
کشور ،معلم و برنامة درسی دو جزء اساسی هستند
که بیشــترین نقش را در ایــن فرایند ایفا میکنند.
اگر معلم و برنامة درســی پویا ،فعال و مولد باشند،
میتــوان امیدوار بود که خروجیهای 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 ،زمینهســاز استفادة
بهینه از ظرفیتهای اجتماعی اســت .پرسشــگری
اخالقمحور از جمله اموری اســت که بسترساز این
موضوع محســوب میشــود .اینکه مردم نسبت به
مســائل پیرامونی خود تا چه اندازه حساسیت نشان
میدهنــد و در قبال وقایــع پیرامونی چه موضعی
میگیرند ،مبین این امر اســت .بر این اســاس الزم
است متناسب با این هدف تغییر مطلوبی در هدفها،
رویکردها ،نگرشها و راهکارهای نظام تعلیموتربیت
کشور انجام پذیرد.

جایگاه اخالق پرسشگری در اسناد
باالدستی نظام تعلیموتربیت کشور

از جمله مســائل اساسی که در اسناد تحولی نظام
تعلیموتربیت کشور خیلی مشهود است ،توجه ویژه
به اخالق و شایستگیهای غیرفنی نظیر پرسشگری
است .به نحوی که به جرئت میتوان اذعان کرد ،این
امر میتواند از جمله دستاوردهای حوزة معارف انقالب
اسالمی محسوب شود .اخالق یکی از شایستگیهای
پایه در «جدول اهداف تفصیلی» ،1و پرسشگری یکی
از شایســتگیهای محوری اصول ناظر بر برنامههای
درسی و تربیتی نظام تعلیموتربیت است 2که در این
اسناد تأکید ویژهای بر تربیت دانشآموزان با این دو
ویژگی شده اســت .قابل ذکر است ،آنچه از بررسی
مراحل فرایند نظام تعلیموتربیت کشــور بهدســت
میآید ،توجه ناکافی به این مسائل و یا نبود بستر و
زمینة مناسب برای اجرای مطلوب این موضوع است.

الگوی هدفگذاری در نظام
تعلیموتربیترسمیکشور

در اســناد تحول بنیادیــن آموزشوپرورش ،روی
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تربیــت دانشآموزانــی مؤمن ،هوشــیار ،خردورز،
پرسشــگر ،عالم ،عامل و متخلق به اخالق اسالمی
تأکید ويژهای شــده اســت .اهــداف تفصیلی نظام
آموزشــی در این اســناد بهگونهای طراحی شــده
است که دارای پنج شایســتگی پایه (تعقل ،ایمان،
علم ،عمل و اخالق) و چهار عرصة تعامل( ارتباط با
خود ،با خدا ،با انســانهای دیگر و با خلقت) است.
عنصــر تعقل توجه خاصی به مقولة پرسشــگری و
حل مسئله دارد .در هدفگذاری برنامههای درسی
و تربیتی ،شــکوفایی فطرت و دســتیابی به شئون
گوناگون حیــات طیبه ،و جامعیــت ،یکپارچگی و
توجه متوازن به ساحتهای ششگانة تعلیموتربیت
مبنا قرارگرفته است که در قالب چارچوب مفهومی
منســجم و یکپارچهای در تدوین هدفهای سطوح
مختلف ،راهنمای عمل برنامهریزان و مجریان خواهد
بود .عناصر پنجگانه در شبکهای مفهومی ،مرتبط و
بههمتنيده تبيين ميشوند و در فرايند عملي تربيت
هر كدام از اين عناصر ،متناســب با نيازها و شرايط
دانشآموز ميتوانند سرآغاز سير تربيتي دانشآموز
باشــند و ســاير عناصر را تقويت و تعميق کنند .در
ميــان عناصر پنجگانــة مزبور ،عنصــر تعقل جنبة
محوري دارد و ســایر عناصــر پیرامون آن تعريف و
تبيين ميشوند که هر کدام از آنها نيز داراي مراتب
3
معيني هستند.

ضرورت پرسشگری اخالقمحور در
کالم امام علی علیهالسالم

امام علی علیهالســام 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 اَشکال متفاوت این موضوع
را تبییــن و تأکیــد کرده اســت .در ایــن مقاله به
نمونههایی از کالم امام با عناوین ویژگیهای پرسش
مطلوب ،ویژگیهای پرسشگری مطلوب ،ویژگیهای
پاسخدهندة مطلوب و نتایج و پیامدهای پرسشگری
اخالقمحور اشاره میشود:

ویژگیهای پرسش مطلوب

این ویژگیهــا را در زمینة چهار موضوع «کمیت
پرســش»« ،کیفیت پرسش»« ،پرسش هدفمند» و
«پرسش اکتشافی» بررسی میکنیم:
 .1کمیت پرسش :امام میفرماید« :خداوند به من

قلبی بسیار عاقل و زبانی بسیار پرسشگر عنایت کرده
4
است».

و مراء و جدال اســت ،وگرنه پرســيدن براي اهداف
عقاليي مجاز شمرده شده است .همچنین در زمینة
پرسشهای اکتشافی میفرمایند« :از چيزهايي كه
ناچاري بداني ،حتماً بپرس ».چيزهايي كه الزم است
ما بدانيم مســائل اصول دين ،مسائل حالل و حرام،
مسائل زندگی و مراودات اجتماعی ،مسائل اقتصادی،
مسائل اخالقی و  ...هستند.

 .3پرسش هدفمند :امام میفرماید« :چيزهايي را
كه ناچاري بداني ،حتماً بپرس» .7و در جای دیگری
میفرماید« :وقتي میپرســی مفقهانــه بپرس ،نه
متعنتانه .براي فهميدن بپرس ،نه براي آزار و ايذاء».

ویژگیهایپرسشگرمطلوب

 .2کیفیت پرســش :امام میفرمایــد« :وقتي
ميپرسي ،مفقهانه بپرس ،نه متعنتانه .براي فهميدن
بپرس ،نه بــراي آزار و ايــذاء» .5و در جای دیگری
6
میفرماید« :كسي كه خوب بپرسد ،میداند».

 .۴پرســش اکتشــافی« :میفرماید :از آنچه
دانســتیم ســود نمیبریــم و آنچــه را نمیدانیم،
8
نمیپرسیم».
امام علی علیهالســام دو بُعد برای پرسش ،شامل
ش اکتشــافی و پرسشي هدفمند قائل است .از
پرس 
سوی دیگر ،به هر دو مورد کمیت و کیفیت پرسش
توجــه دارد .يكي از ویژگیهــای آن حضرت بنا به
«سئوولبودن» است .سئوول صيغة
نص روايات ماَ ،
مبالغة از ســؤال است به معنی بسيار پرسشگر .امام
علي علیهالسالم بسيار ميپرسيد .عالمه طباطبايي
نقل میکند :اگر سؤاالت امام علي علیهالسالم را در
يك كفة ترازو بگذاریم و سؤاالت تمامي صحابي ديگر
را در كفة ديگر ترازو بگذاريم ،یکتنه سؤاالت ایشان
از ســؤاالت ديگر صحابي سنگينتر است .مضاف بر
اینکه نه فقط امام بيشــتر پرسيده ،بلكه دقیقتر نيز
پرسيده اســت .لذا نقلهاي امام علي علیهالسالم از
پيامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله ،هم به لحاظ كميت
و هم از حيث كيفيت ،چشمگیرتر است.
كسي كه باب علم نبي است ،باید بداند که ویژگی
این باب ســئوولبودن اســت .چرا كه بــه فرمودة
پيامبر اکرم صلیاهلل علیــه و آله« :انا مدينه العلم و
علي بابها» .همچنین تأکید ویژة امام علیهالســام
بر هدفمندبودن پرســشها ،به ویژه پرســشهای
اکتشــافی و نیز ضرورت رفع جهل در اثر پرسیدن
ی که میفرماینــد :هدفمند ،و برای
اســت .بهطور 
فهمیدن بپرس ،نه بــرای آزار و اذیت یا خودنمایی.
بپرس تا بداني يا اينكه بيدار كني ،اما نه براي اينكه
آزاردهی يا خودت را نشان دهي .مراء و جدال نكن.
آنچه كه در اين زمينه ممنوع است ،فقط خودنمايي

ایــن ویژگیها را در زمینة چهار موضوع اهل فهم،
فرصتشناس ،شجاع و دانا بررسی میکنیم:
 .۱اهل فهم :امام میفرماید ...« :همة ياران پيامبر
صلیاهلل علیــه و آله چنان نبودند كــه از او چيزي
بپرســند و دانســتن معني آن را بخواهند و اگر هم
میپرســند ،بفهمند .بودند اصحابی که اگر ســؤالی
داشتند ،منتظر میماندند تا کســی(اعرابی و یا )...
9
بیاید و از پیامبر بپرسد »...
 .2فرصتشناس :امام میفرماید ...« :و از اینگونه
چیزی بر من نگذشــت ،جز آنکــه معنی آنها از او
10
پرسیدم و بهخاطر سپردم».
 .3شــجاع :امام میفرماید« :كســي كه خوب
بپرسد ،میداند 11».و نیز میفرماید« :از چيزهايي كه
12
ناچاري بداني ،حتماً بپرس».
 .4دانا :امام میفرماید« :كسي هم كه بداند ،خوب
13
سؤال میکند».
از دیدگاه امام علی علیهالســام ،نهتنها بر ویژگی
و نوع پرســشها تأکید شــده اســت ،بلکه تأکید
ویژهای بر ویژگیهای پرسشگر و پاسخدهنده دارند.
بدینگونه که از نظر ایشان افرادی میپرسند که اهل
فهم ،دانا ،فرصتشناس و شجاع باشند .آنگونه که
میفرماید :از میان ياران پيامبر صلیاهلل علیه و آله،
افراد محدودی بودند كه ســؤال ميكردند و از ميان
اقل پرسشگرها ،اقلي به دنبال فهم بودند .يا به بيان
دقيقتر ،اندكي بودند كه ميپرسيدند و میفهميدند.
اکثریتشان جرئت و توان سؤال نداشتند.
امــام علــي علیهالســام در «نهجالبالغه» ،وقتي
ميخواهد زمانه و عصر بــدی و نامطلوب را تصویر
کنــد ،آن را به زمانــة خالي از ســؤال و عصر فاقد
پرسش توصیف و تأکید میکند :بعضی مواقع سائل
و پرسشگر سؤالش را از روی اذیت و آزار میپرسد ،نه
براي فهميدن (استفهامهاي حقيقي) و نه براي بيدار
كردن ،بلكه براي ایذای جامعه میپرســد .در اينجا
كسي كه پاسخ میدهد ،با تكلف پاسخ میدهد .يعني

رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش | دورة شانزدهم | شمارة  | ۳بهار ۱۴۰۰

7

منابع
 .1آمــدی ،عبدالواحــد (.)۱۳۸۱
غررالحکــم و دررالــکل م .ترجمــة
محمدعلی انصاری .تهران.
 .2آموزشوپرورش ،مبانی نظری سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش.
 .3آموزشوپــرورش ،برنامة درســی
ملی.1382،
 .۴حســنزاده قشــاقی ،عربعلی
(« .)۱۳۸۷مطالعــة عوامــل مؤثر بر
تعامل (پرسشــگری) دانشجویان در
جریان یاددهی  -یادگیری دانشــگاه
جامع پیامنــور آذربایجــان غربی»،
پایاننامه منتشرنشــدة کارشناســی
ارشد.
 .۵جعفری ،ســیدابراهیم و لیاقتدار،
محمدجــواد (« .)۱۳۹۲بررســی
میزان موفقیــت آموزشوپرورش در
تربیت شــهروندی در ابعاد فرهنگی،
اقتصــادی و سیاســی دانشآموزان
از دیــدگاه مدیران و دبیران شــهر
کرمان با رویکرد شــهروند جهانی».
کنفرانس علمی  -بینالمللی آموزش
و جهانیشدن.
 .۶ســیف ،علیاکبــر (.)۱۳۸۶
روانشناســی پرورشــی نوین .نشر
دوران .تهران.
 .۷شریف رضی( .)۱۳۹۴نهجالبالغه.
ترجمة محمد دشــتی .تهران .چاپ
اول.
 .۸طباطبایی ،زهرا و موسوی ،مرضیه
(« .)۱۳۹۰بررسی تأثیر برنامة فلسفه
برای کودکان در پرسشــگری و تفکر
انتقادی دانشآموزان پایههای ســوم
تا پنجم ابتدایــی» .فصلنامة تفکر و
کودک .شمارة .۲
9. Barrows, H. (1996).
Problem-based learning in
medicine and beyond: A brief
& overview. In L. Wilkerson
H. Gilselaers (eds.). Bringing
problem-based learning to
higher education: Theory and
practice. San Franscisco, CA:
Jossey-Bass Inc.
10. Berry, R. (2011). “Assessment trends in Hong Kong:

8

جواب درســت نمیدهد و اگر به سؤاالت جامعه از
طرف علما جواب درست داده نشود ،کمکم مردم از
علما رویگردان میشوند و به سراغ ديگران میروند.
اگر چنین شــود ،برکت از علــم میرود و عالم مثل
كاسبی میشود كه مالش را به جريان میاندازد ،ولي
بركت از دامنش رفته است .ممكن است علم برخي
عالمان بیبرکت بشــود .لذا حضرت بر زیانباربودن
تأکید میکنند و میفرمایند :از آنچه ميدانيم سود
نميبريم و از آنچه نميدانيم ،نميپرســيم .نباید در
جامعه دانشجويي بترسد از اينكه اگر سؤال كرد ،در
گزينش مردود شود ،جوان بترسد از اينكه اگر پرسيد
در استخدامش اشكالي بهوجود بیاید ،متفكر بترسد
اگر پرســش كند ،از حقوق و امتيــازات اجتماعي
محروممیشــود ،اين جامعه امنيت سؤال نخواهد
داشــت و مصداق فرمايش امام علي علیهالسالم قرار
ميگيرد.
بايد كوشید كه براي پرسشگران امنيت برقرار کرد؛
ســؤال از هر چه میخواهد باشد .قرآن كريم حتی
به سؤاالت تعنتي بنیاســرائیل پاسخ داد و آنها را
سركوب نكرد .در تمام موارد قرآن پاسخ گفته و هيچ
كجا نگفته سؤالکردن ممنوع است .برخي قشريون
در قرون اولية اســام مدعي شدند« :السؤال بدعه»:
ســؤالکردن بدعت است .بعضي از نحلههای ديني،
اعم از ســلفي يا اخباري ،در طريقين اين مشكل را
پيدا کردند و پرسشــگري را برنتابيدند و بزرگترين
ضربه را به انديشة ديني وارد كردند.

ویژگیهای پاسخدهندة مطلوب

این ویژگیها را در زمینة ســه موضوع اهل ذکر،
مشتاق پاسخدادن و پرسشگر بودن بررسی میکنیم:
 .1اهل ذکر :امام میفرماید« :و از اینگونه چیزی
بر من نگذشت ،جز آنکه معنی آنها را از او پرسیدم
14
و به خاطر سپردم».
 .2مشتاق پاسخ دادن :امام میفرماید« :از من
15
بپرسيد ،قبل از اينكه مرا از دست بدهيد».
 .3پرسشــگر :امام میفرماید« :خداوند به من
قلبی بسیار عاقل و زبانی بسیار پرسشگر عنایت کرده
16
است».
امــام عــاوه بــر ویژگیهــای پرسشــگر ،برای
پاســخدهنده نیز ویژگیهایی در نظــر میگیرد .از
جمله ،ایشان یکی از ویژگیهای مهم پاسخدهنده را
پرسشگربودن خودش میداند و تأکید میکند« :هر
ســؤالی داشتم از پیامبر میپرســیدم و آن را حفظ
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میکــردم ».همچنین امام برای پاســخدهندة اهل
ذکر (دانا و متخصصبودن) و مشــتاق پاسخگوبودن
را نیز قائل هســتند؛ همانگونه که در قرآن اشــاره
شده است« :از اهل ذكر سؤال كنيد ،اگر نمیدانید»
(نخل  .)43 /قرآن وحی و کتابهای نازل شــده بر
انبیا را ذکر خوانده است [االعراف ۶۳ ،و ۶۹؛ االنبیاء،
۲؛ الشــعراء]۵ ،؛ همانگونه که خود قرآن ذکر است
[یس۶۹ ،؛ الحجر ]۶ ،کتابهای انبیای پیشــین را
نیز ذکر نامیده است [االنبیاء ۴۸،و  .]۱۰۵طبق نظر
بسیاری از مفسران ،ذکر یعنی قرآن و اهل ذکر یعنی
پیامبــر صلیاهلل علیه و آله ،خانــدان و اهلبیت آن
حضرت ،اصحاب و مؤمنان خاص [طبرسی۱۲۷/۶ ،؛
طباطبایــی۲۵۸/۲ ،؛ ابوالفتــح۱۰۷/۷ ،؛ طوســی،
 .]۳۸۴/۶بنابراین اهل ذكر در درجة اول نبي مكرم
صلیاهلل علیه و آل ه و ائمه علیهمالسالم هستند و در
درجة بعدي علما و متخصصين هر رشتهاي محسوب
ميشوند.

نتایج و پیامدهای پرسشگری
اخالقمحور

این ویژگی را در زمینة چهار موضوع دانشورزی،
کســب معرفت ،روشــنگری و پیشــرفت بررسی
میکنیم:
 .1دانــشورزی :امــام میفرمایــد« :بپرس تا
17
بدانی».
ب معرفت :امــام میفرمایــد« :وقتي
 .2کســ 
میپرسی ،مفقهانه بپرس ،نه متعنتانه .براي فهميدن
18
بپرس ،نه براي آزار و ايذاء».
 .3روشــنگری و آگاهی :امــام میفرماید« :بر
19
دلها قفلی زده شده است .كليدش پرسش است».
 .4پیشــرفت :امــام میفرماید« :مــردم! ما در
روزگاری به ســر میبریم ســتیزنده و ســتمکار ،و
زمانهای ناسپاس .نیکوکار در آن بدکار بهشمار میآید
و ستمکار در آن سرکشی میافزاید .از آنچه دانستیم
20
سود نمیبریم و آنچه را نمیدانیم ،نمیپرسیم».
از دیــدگاه امام علیهالســام ،نتایــج و پیامدهای
پرسشــگری و پرســیدن مبتنی بر اخالق شــامل
دانشورزی ،کســب معرفت ،روشنگری و پیشرفت
اســت .آنچه كه در زمينة پرسشگری ممنوع است،
فقط خودنمايي و مراء و جدال است؛ وگرنه پرسيدن
براي اهداف عقاليي مجاز شمرده شده است .امروزه
ابهامات و ســؤالهای فراوانی در متن جامعه مطرح
هستند که بدون پاســخ ماندهاند و باعث مشکالت

عدیدهای هــم شــدهاند .به نظر میرســد علتش
مطلوبنبودن پرســش ،پرسشــگری ،پاسخدهی و
فضای واقعی جامعه در این زمینه باشــد .یعنی بين
اين سؤالها و بين آن جو و فضا فاصلة بسيار زيادي
ايجاد شده است و اين فاصله ،فاصلة مطلوبي نيست.
بايد آن را با پاسخهای قانعکننده پر کرد.

نتیجهگیری

 .1پرسشگری از جمله مؤلفههای توسعه ،پیشرفت
و سرزندهبودن جامعه است .این ویژگی وقتی همراه
با موازین و احکام اخالقی باشد ،زمینة سعادتمندی
انسان را فراهم میکند.
 .2این موضوع در متون دینی و غیردینی در طول
تاریخ مطرح و در جوامع مختلف با فراز و نشیبهایی
همراه بوده که در شــادابی یا رخوت آن جوامع نیز
تأثیر معنیداری داشته است.
 .3مواجهــة نظاممند از طرف متولیان اجتماعی با
این موضوع نقش تعیینکنندهای در اشــاعه و عدم
اشاعة این امر و به تبع آن بهرهمندی آحاد جامعه از
خروجیهای آن دارد.
 .4یکی از مناسبترین شیوههای مواجهة نظاممند
با پرسشگری در ساختارهای اجتماعی ،بهرهمندی از
فرایندهای آموزشی و تربیتی در نظام تعلیموتربیت
کشور است.
 .5در اسناد باالدستی تعلیموتربیت کشور ،نسبت
به این موضوع جهتگیری کام ً
ال مناســبی صورت
گرفته و در اهــداف و ارکان نظام ،از جایگاه ویژهای
برخوردار است .تا جایی که به جرئت میتوان موضوع
پرسشــگری اخالقمحور و تأکید اسناد بر تقویت و
توسعة روحیة پرسشگری در دانشآموزان را یکی از
اساسیترین دستاوردهای معارف انقالب اسالمی در
زمینة سرزندگی و شادابی جامعه قلمداد کرد.
 .6آنچه از بررســی وضعیت نظــام تعلیموتربیت،
اعم از آموزشوپرورش و مراکز علمی ،پژوهشــی و
دانشــگاهی ،به دست میآید ،عدم موفقیت مطلوب
در این زمینه است؛ به نحوی که:
 éاوالً پرســشکنندگان قابــل توجهی در جامعه
دیده نمیشوند؛
 éثانیاً اگر پرسشکنندهای یافت شود ،معموالً نه
پرسش مطلوبی دارد و نه خودش واجد ویژگیهای
پرسشکنندة مطلوب است.
همچنین در موقعیت پاســخگویی نیز وضعیت از
همین قرار اســت .یعنی معموالً کســی از اینکه در

موضع پاســخگویی قرار بگیرد ،استقبال نمیکند و
اگر در این شرایط قرار بگیرد ،ویژگیهای پاسخگوی
مطلــوب را ندارد .عــاوه بر اینکــه در مواردی هم
پرســشکردن ممکن است هزینههای قابل توجهی
برای پرسشکننده به همراه داشته باشد.
 .7اهمیــت این موضوع در متون دینی ما و بهویژه
در گفتار امام علی علیهالســام بسیار مشهود است.
چون پرسشــگری از نوع نگاه انسان به یک مسئلة
خاص نشئت میگیرد ،در تعامل مستقیم با چگونه
فکرکــردن 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 ،مشکلگشای مسائل اجتماعی
است نه پرسشگری متعنتانه که ناشی از جهل و بی
اخالقی اســت و باعث اذیــت و آزار و عقبماندگی
میشــود .الگوی پرسشگری از دیدگاه و کالم ایشان
شــامل چهار موضوع اصلی اســت که عبارتاند از:
«ویژگیهای پرســش»« ،ویژگیهای پرسشــگر»،
«ویژگیهــای پاســخدهنده» ،و«نتایج و پیامدهای
پرســش» که الزم اســت در تمام مراحل ،اصول و
ضوابط اخالقی رعایت شــود و نظــام تعلیموتربیت
رســمی کشور مهمترین زمینهســاز اشاعة این امر
است.
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