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سؤال و پرسش، نمودی از جستجوگری انسان است، تا به واسطه آن، نیازهایش را ابراز، و حیات و 
سعادت را برای خود رقم بزند. سؤال نه تنها عنصری کلیدی در جریان زندگی انسان، که نمودی از نوع 

هم و شعور اوست. کتاب حاضر در صدد است به قدر وسع و توان خود، تفکر، علم، جهان بینی، درک، ف
به پرسش به عنوان یک موضوع ضروری در زندگی انسان پرداخته و آن را با استفاده از دو منبع ثقلین، 

 .مورد توجه و تبیین قرار دهد

که  یابدمی ی، در درون خود به صورت ذاتگشایدمیاز آن هنگام که انسان با گریستن چشم به جهان 
روزگار او  ی، امنیتی، غذاییبا سرپرست داندمیو  گرددمی ییا چیز یکس ینیازمند است. در جستجو

 . گذردمی
 زنده بماند.  تواندنمیتردید  یمتولد شود و قدرت جستجو در او نباشد ب یاگر کودک

دیگر خود را  هایصورتبعدها همین گریه به  یابزار این جستجو گریه است ولم هر چند در آن هنگا
 . دهدمینشان 

با  .ن جستجوست، همان گریه کودك، اعالم نیاز، تالش براي استمرار حیاتاز آ ینمود ،سوال و پرسش
تر منطق او همراه م و از همه مهمانسان با تکلّ یبلوغ نطق، جستجوهاو تفکر  این تفاوت که با تقویت قوّه

 رد. دااو فهم و شعور  ،درك، یاز نوع تفکر، علم، جهان بین یکه سوال در انسان  نمود ی. تا جایشودمی
 توان قدر و قیمت هر کس را دانست. یو م کرد. یشود منطق یك  نفر را ارزیابیم با سواالت

ها و ترین معرفتکه نافع یبا تحلیل سواالت خود، به شناخت خود نیز برسد. شناخت تواندمیانسان 
 شناخت خداست. یبرا یاوسیله
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آن شود، یدر زندگي انسان اشاره مضوعِ جاري سوال به عنوان یك مواگر به موضوع الزم است بنابراین 
 توان:که با آن مي یبزرگ بدانیم. آیت یآیتعنوان به را 

  .نیازهاي خود و دیگران را شناخت و در صدد برطرف شدن آن برآمد 
 را براي خود و دیگران حاصل نمود. یعلم و آگاه 
 .از درونیات خود و دیگران مطلّع شد 
  و آن را به دیگران نشان داد.راه هدایت را جستجو کرد 

 وَ (9) شَفَتَیْنِ وَ لِساناً وَ (8) عَیْنَیْنِ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ»: و چه زیبا فرمود در آیات نوراني سوره مبارکه بلد
 راه به را او آیا و ،لب دو و زبان یك و ،ندادیم؟ قرار بینا چشم دو او براى آیا«  »(10) النَّجْدَیْنِ هَدَیْناهُ

 « نکردیم؟ هدایت شرّ و یرخ
 یدر زندگ یکتاب حاضر در صدد است به قدر وسع و توان خود، به پرسش به عنوان یك موضوع ضرور

 فوق، با استفاده از دو منبع ثقلین مورد توجه قرار دهد. یردازد و آن را با توجه به محورهاانسان بپ
صحیح از  یمندبهره یهاو روشانسان  یبه کارکرد آن در زندگ پرسش، یچیست یبنابراین ضمن بررس

انسان دارد، به فرد  یکه از نظر عناصر وجود یهمچنین با بیان انواع آن و خاستگاه .پردازدمیآن 
ناخته و نیازهاي برطرف کردن آن را ش یهاخود و راه ینیازها ،دهد تا بتواند با مدد سوالیقدرت م

 ران را به آنها یادآور شود. دیگ یبرطرف کردن نیازها یهادیگران و راه
موجودات است و نه از اختصاصات متمایزکننده انسان نسبت به سایر  ،نطق و تفکر این توان همانند قوه

 است. یهدایت ضرور یبلکه وجود آن برارساند،  ییارهدایت تواند او را در مسیر یتنها م

 فصل اول: پرسش چیست؟
 محورهای پرسش :فصل دوم
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 های پرسشفصل سوم: روش
 های استفاده از پرسش در تفکرفصل چهارم: مدل

 استفاده بهینه از پرسش هایفصل پنجم: مدل
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