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می مراجعه  پزشک  به  که  از بیماری  و  کند 

  ناراحتی معده   های خویش مانند سردرد،گرفتاری 

نالد، پزشک نخست به رابطه و روده و شکم و ... می

اندیشد تا ریشه اساسی آنها را بیابد. این دردها می 

، بدون آگاهی  انسانی خودآگاه نیز باشد اگر پزشک

دردها   ارتباط  مادر« از  »درد  شناخت  بدون  و 

؛ اگرچه قیل و کندها نمی بیمارش را دچار مسکن

ها و فریادهای بیمار او را ناآرام کرده باشد. زیرا قال

های فراوان مریض خود را خواهد با آسپریناو نمی

و با آرامش  گرفتار خونریزی و دردهای دیگر بکند

ناآرامی همیشگی را نثارش کند. او خوب   ،موقتی

داند که تزریق مسکن برای گریز از درد است  می

بر آن بیفزاییم که اگر بیمار  نه برای پیدا کردن آن.  

نتواند سخن بگوید و پزشک را برای یافتن ریشه 

، زبانی گنگ و مبهم راهنمایی کند و یا زبانشدرد  

پزشک کار  می   باشد،  دشوارتر  و  و دشوارتر  شود 

اینجاست که پزشک به صبر و شکیبایی و مشورت 

آزمایش نتیجه  باید  و  است  نیازمند  نیز  نیز  را  ها 

 ببینید.

تر و  لی گسترده های که انسانها گرفتار جدر جامعه

ها و و دردها و رنج  باشندمیفراگیرتر از بیسوادی  

بیمحرومیت با  آنان  خویشتن های  از  از    ،خبری 

و  جامعه است  پیوند خورده  از جهان  و  تاریخ  از   ،

حتی - ، آنان را از اندیشیدن  اگونهای گوندرگیری 

پیدا کردن ریشه اصلی   ، کرده   نیز دور  - بسیار اندک

ترین پرسش، کار چندان و طرح آن به گونه اساسی

آسانی نیست. به ویژه اگر این پرسش بخواهد درد  

را   باشدربدرهمه مردمان  یعنی همه آنان   ؛داشته 

م قبیل:  از  منافق، چندرو، ؤ که هستند  عالم،  من، 

فداکار،  خودپرست،  خودمحــور،  خودخواه، 

بی  لجباز،  بیبیتوجه،  ایثارگر،  اعتنا، عالقه، 

نکتهخوش حساس،  شکاک،  سنج بین،  بدبین،   ،

و  هدفمند  کشیده،  رنج  ناامید،  گنجور،  امیدوار، 

ته و دلمرده و دلزده و پوچ، دنیاپرست  گرا، خساصول

پول تهی،  پرستو  و  و فقیر  لوس  و  مغرور  دست، 

خلوتبی بامزه،  و  جدی  و  مغرور  و  مزه،  گزین 

خونگوشه سردرالک،  و  بیگیر  و  و  سرد  رمق 

دانشمندان ، سست عنصر،  ترسو   غیرت،رگ و بیبی

ن و نادا  گزینجاهل، جاهل چاقوکش، دانای عزلت 

 دار ....میدان

ال ندارند و ؤناگفته پیداست که همه اینها یک س

مهما آن  پاسخ ز  یک  اینها  همه  سؤاالت  به  تر 

نمیتوان  نمی پزشک  یک  برای تداد. چنانکه  واند 

همه بیمارانش یک نسخه بنویسد و اگر نوشت، آن 

اما  هست  نیز  آنان  از  بسیاری  مرگ  خبر  نسخه 

ه این افراد یک درد اساسی و توان گفت که هممی

تواند ها میهای آن لاصلی دارند که آن، سرنخ سؤا 

س به  اگر  ارجبود.  کردن  و ؤال  بنگریم  شناسانه 

تواند و باید  بپذیریم که تنها »انسان« است که می

 ارج و ارزش آدمی بیشتر به  بپرسد و بپرسد و اصالً

والؤاس او  پاسخهای  تا  است  همه .  هایشبسته  از 

مهماین هرها  یک جامعه  تر  نیازمند  همیشه  ای 

»حرکت  حرک و  است  جاری  و  روان  و  فکری  ت 

چه    ؛شودفکری« همیشه با طرح»سؤال« آغاز می

ی عظیم جهانی باشد ، یک حرکت فکراین حرکت

و  علمی  کار  یک  یا  محمد)ص(  بعثت  مانند 

درباره  نیوتون  اندیشیدن  مانند  باشد  تخصصی 

سیب یک  س  افتادن  یک  طرح  با  یا همراه  ؤال، 

 نان.وار در یوطحرکتی سقرا

دانند که  کسانیکه با قرآن انس و الفتی دارند می

ر و تعقل  خواهد آدمیان را به تفکخداوند وقتی می

مسائل اعتقادی را به گونه    ، گاهی مهمترینوادارد

 :اکیدیتیی هاسؤال هرچندکند ؤال مطرح میس

وجود ی  وجود خدا تردید ؟ )آیا در  ی اهلل شکٌفِأ  

 (۱۴دارد؟ ابراهیم/ 

عبثاًحسبتمْ  أفَ خلقناکم  پنداشتهأنما  آیا  که ؟  اید 

 ( ۱۱۵ؤمنون/ ایم؟ المشما را بیهوده آفریده 

؟ دیده برگردان آیا  طورٍف هلْ تری من   البصرَفَارْجعِ

 ( ۳بینی؟ الملک/ عیبی و نقصی در خلقت می

نشانهکوتاه   خود  کردن  سؤال  اینکه  ی سخن 

، فضایی آزاد و  آلوداندیشیدن است و فضای سؤال

است سؤال  صمیمی  احساس که  آنجا  در  کننده 

بالامنیت می پاسخی  با دریافتن هر  پر    کند و  و 

 .آغازدگیرد و پرواز میمی

ا هاه سؤال در جامعه ما کجاست؟ در دانشگاه جایگ

سؤال مدارس  امتیازهایی  و  چه  از  کنندگان 

، لحظاتی از کالس برخوردارند؟ کدام استاد یا معلم

ها  ؤال کردن« و پاسخ به آنخود را به آموزش »س

چندین سمی و  ت گذراند؟  جای  که  دیگر  أمل ؤال 

ین است.  فراوان دارد. اما پاسخ سؤال نخستین ما ا

نمی سؤال  نمیچرا  چرا  چه    دانیمکنیم؟  که 

یعنی  نپرسیدن  بنیادین  ریشه  بپرسیم؟ 

 نیندیشیدن کجاست؟ 
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