باسمه تعالی
شخصیت محوری قسمت شانزدهم
شخصیت محوری و سؤاالت کودک در بارۀ خدا()1
از امروز میخواهیم یکی دیگر از کارکردهای حضورر خصیویم مرورری در
زندگی کودکان را بررسی کنیم؛ اما برای این کو توووانیم تروا کوامای را در ایون
زمین داخو تاخیم ،تاید کمی صبر کنید تا راتطۀ میان سؤاالت کوودک در توار
خدا و خصییم مررری را دریابید.
یکووی از فطر یووات ،فطوورت ح ی وومجریی اسووم .فطوورت ح ی وومجریی
یعنی این ک انسان طرری آفریده خده ک دوسم دارد تو ح وایع لوا م ،یعنوی
چیزهایی ک در لا م وجود دارد دسم پیدا کند.
فطوورت ح ی وومجریی در انسووان ،مثوو فطر یووات دیگوور در تمووان انسووانها
هسم و قاب تصاو

هوم نیسوم؛ ایون گونو نیسوم کو انسوانی کو فطورت

را

سا م نگ داخو تاخد ،ح ی مجو نباخد.
سووؤا  ،یکووی از اصووایترین میوووههووای فطوورت ح ی وومجریی اسووم .وقوووی
انسووان طوورری آفر یووده خووده ک و دوسووم دارد تدانوود و سووؤا هووم کایوود دانسووون

اسم 1،پس سؤا یکی از همراهان دائمی در زندگی انسان اسم.
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پرس

اسووواد خوودید مرتضووی مطدووری در تووار فطوورت ح ی وومجریی و راتطووۀ آن تووا
حس پرسشگری توضیری دارند ک لین آن را در این جا میآوریم.
مقولۀ حقرقت را ما میتوانرن مقولۀ «دانایي» یا مقولۀ «دریافتت ااعیرتت
جهان» هن بذامرن .مقصود این است که در انسان چذترن رااییتی اجتود
دارد ،راایش بته کیت

ااعیرتتهتا نن چذتان کته هستخذ ،،درک حقتای

اشتترا «کهتتا هتتی ا رهتتا» ،ایذک ته انستتان متتیخواهتت ،جهتتان را ،هستتخی را،
اشرا را نن چذان که هسخذ ،دریافت کذ.،از دااهای مذسوب بته یغمهجتا
ّ
ا کام؟لص؟ است که میفاموده است« :ال ه َّّن ِأرنی األشرا َّ کها ِه َّتی». ...
پ،ر ا مادرهتای نتادان ا ختالی از توجته ،اعختی متیبغذذت ،ب تۀ سته چهتار

سالهشان دائها سؤال میکذ ،،ایتن را فوتولی ت قتی متیکذذت ،،متیرىیذت:،
«ب ه! این ع،ر فوولی نکن ،حاف نزن» .این اشخجاه است .این ،حت
سؤال است ،ح

کااشگای است .ح

حقرقتتجتىیي استت کته در

اا تتتازه زنتت،ه شتت،ه استتت ا اا متتییاستت ،ا حت دارد ب استت ،ا حختتی ا رتتا از
چرزهایي مییاس ،که نهیتوانر ،جواب ب،هر ،یتا اا نهتیتوانت ،جتوابش
را دریاف تتت کذتتت ،،در ا تترن ح تتال نجایتتت ،ب تتا تی تتا زدن ا مذکتتتوب کتتتادن ا
ساکوب کادن این حت  ،جتوابش را داد کته حتاف نتزن ،فوتولی نکتن.
باز بای ،تا ح ،مهکن جوابي که بیود اا را ارضا ا اعذتا کتاد ،بته اا داد
ا حختتی متتیرىیذتت ،بستتراری از خاابکتاریهتتای ب تته ومی تتول ههتترن حت
است] .چون این خودش یک مسألهای است :ب ته ختااب کتار استت،
به ها چه میرس ،دست میزنت ،،ایتن را م کتن متیکىبت ،رای نن ،نن را
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ً
میزن ،به این . ...نیا انسان طجیا خاابکار است ،بی ،که بزرگ میشتود
اصالح میشود ،یا نه؟ میرىیذ ،این ،می ول ههان ح

کتااش ااستت.

میخواه ،این را بزن ،به نن ،بجرذ ،چه میشود .حال ما نهتیزنترن چتون
میدانرن چه متیشتود .بارهتا تبهبته کتادهایتن بذتابااین بتاای متا میتکل،
حتل شت،ه ا ستؤالی بتاعی نهانت،ه التی اا هذتىز ایتن مستأله بتاایش راشتن
نرست ،میزن ،بجرذ ،چه میشود.
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این حس ح ی مجریی در انسان ،بورای خیاوی از پودر و مادرهوا و معامهوا
دردسرخده .چرا؟ چون تچ ها یوک سوؤاالتی مویکننود کو خوود پودر و موادر هوم
پاسص را تاد نیسوند .ا گور هوم تاود هسووند ،نمیداننود چگونو پاسوه دهنود.
ً
سؤا ها هم سؤا های واقعا مدم و سصوی اسم.
گاهی تچۀ چدار پنج سا  ،سؤا هایی میپرسد ک آدن میمانود تو او چو
تگرید؟ می گرید :خودا چو خوکای اسوم؟ خودا مورد اسوم یوا زن اسوم؟ خودا
کجاسم؟ خدا ک دیشب خوابیده ،حاال تاند خده یا ن ؟ ما ک غذا خرردیم،
خدا غذای

را خررده یا ن ؟ خدا چ میخررد؟ خدا چ ودری اسوم؟ تیور بور

را نگاه میکند و می گرید :ت انداز این تیر بر اسم؟ اگر من تصوواهم تو خودا
دسم تدهم ،چگون دسم تدهم؟
اگر تصواهی تگریی خودا واجوب ا وجوود اسوم و صوفات ممکون ا وجوود در
آن راه نوودارد و ایوون حرفهووا کوو تووو میزنووی ،از صووفات ممکنا وجووود اسووم،
 .2فطرت ،ص.:7
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مردمک چشمهای

در حدق میچرخد و هموۀ سویمهای

اتیوا ی مویکنود و

میسرزد.
چ کنیم؟ این حس را ک نمیخود کرر کرد .آن پدر و موادری کو می گر یود:
فضو ی نکن یا می گرید :این حرفها ت تو نیاموده ،در سوؤاالت او خواید تچو
تدون این ک اصرار کند ،از خیر جواب تگذرد؛ اما در سؤا های تعدی ت یوک
ً
ذهنیم اخوباه میرسد و آن این ک اصال ایون سوؤا ها جوواب نودارد .از طرفوی
هم ممکن اسم در ذهن

از خدا تیریری تسازد ک تا واقعیم هیچ تناسوبی

ندارد.

ً
وقووی خوودا آن گونو کو تایوود ،معرفوی نشوود ،معموووال دو اتفووا تاووه میافووود.

لدهای ت کای خدا را از مریط ذهنوی خوود خوارج کورده و موادی گرا میخووند؛
یعنووی تووا خوودا ،خووداحاف ی موویکننوود برخووی هووم مؤدتانو خوودا را از پووذیرایی
ذهنشان ت پسوووی آن میراننود .ایندوا خودا را ف وط در انوداز یوک تشوریفات در
وون کسوی از نزدیکوان .در
زندگی میپذیرند؛ مث زمان ازدواج کردن یوا از دنیوا رف ِ
مسیریم ،همین گون اسم .از اتودا تا انودای روز ،از او تا آخر زندگی ،دیون

در چند جوا حضورر مرسووا دارد .لمود ایندوا یکوی در هنگوان تو دنیوا آمودن
اسووم کو تایوود تچو را غسو تعمیوود داد؛ همووان غسووای کو نشووانۀ رسوومی ورود
دخوور و

کسی ت جمع مسیریان اسم .دیگری زمان ازدواج اسم کو کشوی
ْ
پسر را ت ل د هم در میآورد .در وقم مرگ و مراسم کفن و دفون هوم تواز حضورر
دیو وون احسو وواا میخو ووود .قطع و و ای ناقاب و و در روز یکشو وونب ها هو ووم ت و و دیو وون
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ً
اخویاص دارد؛ یعنی لمال دین در لرصۀ زندگی اجومالی حضورری نزدیوک
ت صفر دارد.
راه پاسخ گویی به حس حقیت جویی کودک

پی

از این ک رتط میان سؤاالت کوودک در توار خودا و خصیویم مرورری را

بیان کنیم ،ت چند نکتۀ اساسی در تار پاسه گریی ت سؤاالت کوودک در توار
خدا اخاره میکنیم.
الف) فهم عمیق و دقیق علمی جواب سؤال

قب از پاسه ت هر سؤا ی تاید تساط کامای بر پاسه آن داخوم .خواید بسرسوید
ایوون ک و نکت وۀ تسوویار روخوون و آخ وکاری اسووم .تنووده هووم قبووو دارن ک و روخوون
اسم؛ اما تسیاری از پدران و مادران و کسانی کو توا کوودک و نوجووان سور و کوار
دارند ،ت همین نکتۀ ساده لم نمیکنند .ت گفوگوی ذی توج کنید:
پسا :راسخی بابا! چاا میرن خ،ا یکره؟
پ،ر ،کهی خودش را جهع ا جىر میکذ ،سرذهاش را با دا سه تا سافه
صاف میکذ ،ا میرىی:،
_ بجرن پسام! ِا...
کهی مکث می کذ .،راسخش تا به حال خودش به این مط ب فکا
نکاده .از ب گی ،پ،ر ا مادر به اا رفخهان ،که خ،ا یکی است اا هن
رفخه َّچین .ساش را کهی باال میرراد .با انگیت اشارهاش زیا رادنش
را میخاران ،ا میرىی:،
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ً
_ بجرن پسام! اصوال ما اعخی یک چرز را دا تا می کذرن که به دامی
نرازی باشه .اعخی چاخ دنرا با یک خ،ا میچاخه ،دیگه چه نرازی به
دا تا خ،ا دارین؟
پساک ابااانش را باال میان،ازد ا میرىی:،
_ مگه دنرا داچاخه است که چاخش با یه خ،ا ب اخ،؟
_ نه ،این فقط یک مدال بود.
_ مدال ییذی چی؟
پ،ر که ابرب خود را رافخار دام سؤال پسا کوچکش میبغذ ،،به
دنجال راه فااری میرادد اما پسا خر ی زاد میرىی:،
_ خب ،ا را دا تا خ،ا داشخرن ،هه،یگه را کهک میکادن ،باألخاه
دنرا که بزرره ،چاخین بزرره دیگه .یه خ،ا صجح تا شب این چاخ ر ا
ب اخونه که خسخه میشه.
پ،ر ،پا ک کالفه ش،ه .این بار با چهار انگیخش پیت ساش را
میخاران .،انگار که شحش به جانش افخاده باش ،،دم به دعرقه سا تا
پایش را میخاران .،باای این که از این مخهصه رهایي یاب ،،زورکی
لجخذ،ی با لب مینیان ،ا میرىی:،
_ راسخی ،کارتون شاا ش،ه ،زاد باا ت ىیزیون ر ا راشن کن.
ب ه ،کهی به سهت ت ىیزیون خرز میرراد .پ،ر ،خوش ال میشود.
میخواه ،نف
نف

راحخی بکی .،سرذهاش را یا از هوا کاده اما هذىز این

راحت نغاز نی،ه که ب ه مینیرذ .،پ،ر ،از خرا نف
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راحت

میرذرد ا میرىی:،
_ چاا راشن نکادی؟
پسا با بيتوجهی به حاف پ،ر میرىی:،
_ خب ،چاا جواب مذو نهیدی ،رفخن چاا...
پ،ر ،اجازه نهیده ،تا سؤال ب ه تهام شود .توان مخفی کادن
اصجانرت خود را هن از دست داده .کهی ابااهایش را در هن راه
میزن ،ا میرىی:،
_ نخا ا را ما دا تا خ،ا داشخرن با هن داواشون میش ،،اان اعت دیگه
چاخ دنرا هن نهیچاخر.،
پسا کهی ج وتا مینی ،ا میرىی:،
_ ییذی ا را ما داتا خ،ا داشخرن ،مدل شها ا مامان ها روز با هن داوا
داشخذ،؟

َّ
پتت،ر ک ته دیگتتا تتتاب از کفتتش رفختته ،ب ذتت ،میشتتود ا بتتي ننک ته چرتتزی
بگىی ،از اتاق بغاان میراد .پسا هن به سااغ ت ىیزیون متیراد ا نن را
راشن میکذت .،تتام ا جتای بتا هتن داتوا متیکذذت .،پستا دراز متیکیت.،
داتتوای تتتام ا جتتای بتتاایش جتتذاب استتت امتتا داتتوای دا ختت،ا را
نهیفهه.،
د ی آنک تسیاری از افوراد ،تووان پاسوه گریی تو سوؤاالت کوودک را ندارنود،
ایوون اسووم ک و اص و پاسووه را تاوود نیسوووند .می گر یوود :خووب ،تاوود نیسوووم؛ چ و
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گفم :غالمی خریدهان تشن خناا  .رف وا

کنم؟ می گریم :ارتابی ت دوسوان

تعجووب کردنوود .دوسووم داخوووند هوور چو غودتوور ایوون غووالن را ببیننوود .یوک خووب
ارتاب ،رف ای

را جمع کرد و سفرهای انداخم .ت زن خان هوم گفوم :غوذا را

کمووی خوورر درسووم کون .تو دوسوووان
خصص تشن  ،حرفی بزند برای

گفوو بووود :ایوون غووالن موون توودون ایوون کو

آب میآورد .سفره انداخو خود .غوالن دسوم

ت سین در کنار سفره نشسو بود و ت جمعیم نگاه میکرد .نفور او تشون اش
خوود؛ امووا چیووزی نمی گفووم .هوور چ و ت و غووالن نگوواه ک ورد ،دیوود از جووای

تک وان

نمیخررد .همان طرر دسم ت سین ایسواده و چیوزی نمویگر یود .نفور دون هوم
تشن خد؛ اما از آب خبری نشود .هموین طورر ،نفور سوون و چدوارن و . ...تواخخره
نفر او ک خیای تشون اش خوده بوود ،گفوم :آهوای غوالن آب بیواور .دانو های
درخم لر  ،از پیشانی ارتاب پایین میریصم .توا لیوبانیم بور سور غالمو
فریاد کشید و گفم :مگر نمیخنوی؟ برو آب بیواور .غوالن هموین طورر ایسوواده
بود و حرفی نمیزد .ارتاب تاند خد تا تاغیان را بردارد و تو حسواب غوالن برسود
ک یکی از گوخۀ سفره تاند خود و رفوم سورا آب .غوالن دسوو

را از سوین تواز

کرد و گفم :ارتاب این تشن بود
خیاووی از پوودر و مادرهووا و معامووان و دانشووجریان و طووالب ،راحوومطاووب
خوودهاند .دوسووم دارنوود پاسووه سووؤا ها را آموواده و حاضوور؛ توودون آنکو زحموووی
برای آن تکشند ،در م اتاشان تگذارند.
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