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ای برای علم یافتن و نیرویی برای تفکر کردن است. منشأ سؤال عنایتی الهی به انسان است که وسیله
سازد. اقعی و حقیقی است که به طور طبیعی فرد را به علم و دانایی رهنمون میهای نیک نیاز وسؤال

تواند موجب شکوفا شدن تفکر شود و میسؤال از یک سو به نیاز و از سوی دیگر به مسأله مربوط می
گیری از سؤاالت قرآن برای فعال شدن و نیز آشکار شدن مسائل و گشوده شدن ابهام از انها گردد. بهره

سازی و شکوفایی تفکر است. کتاب حاضر سعی کرده ترین وظایف برای فعالان پرسش یکی از مهمتو
   است به این مهم بپردازد.

 .کندکند، او را به خیر و خوبی راهنمایی میرا از جهل خارج میتفکر نیرویی است که انسان 
 .شوندبا تفکر به خوبی و درستی برآورده میزندگی نیازهای 

آموز تبدیل های سازنده و درسها تنها در صورتی که با تفکر همراه باشند به پیاممشکالت و سختی
 . شوندمی

و در صدد برطرف کردن آن به  باخبر شود ی خوداز نیازهاتواند تفکر کند که بتواند میصورتی  انسان در
 .ای درست برآیدشیوه

در این صورت نیازمند  ،کندآگاه می شبرد و یا دیگری او را به نیازانسان یا خود به نیازهایش پی می
 . گفتگو با دیگران است

 .برد و یا برای اصالح نیازهایش نیازمند گفتگوستانسان یا خود به درست بودن نیازهایش پی می
 .برطرف کند یا الزم است از افراد مطلع سؤال کندداند چگونه باید نیازهایش را انسان یا خود می

قرار داده است تا به وسیله آن هدایت را اختیار انسان است که خداوند در توانی سؤال و گفتگو دو 
موفقیت و تردید بدون کمک این دو توان بی. اش برسدمادی و معنویجستجو کند و به اهداف زندگی 
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مندی از این دو توان افراد الزم است ابتدا به سؤاالتی از بهره برای. پذیر نیستامکانبرای او پیروزی 
     .قبیل سؤاالت زیر پاسخ دهند

   با چه کسانی گفتگو کنیم؟
 کنیم؟در رابطه با چه موضوعات و مسائلی گفتگو 

  از چه کسانی پرسش کنیم؟
 چه سؤاالتی را بپرسیم؟

 چیست؟و پرسش آداب گفتگو 
 هایی را جواب دهیم؟چه پرسش

 های خود را چگونه ارتقا دهیم؟پرسش
 گفتگوهای خود با دیگران را چگونه پرمحتوا کنیم؟

 چگونه با خدا سخن بگوییم؟
 خداوند با ما چگونه سخن گفته است؟

 ما چیست؟ های خدا ازپرسش
 چگونه با خدا سخن بگوییم؟

 چگونه کالم خداوند را بشنویم؟
 های خدا و دیگران چیست؟تفاوت پرسش

 تفاوت گفتگوی  با خدا و غیر خدا چیست؟
 شود؟اگر پرسش نکنیم چه می

 شود آنها را از هم تفکیک کرد؟گفتگوهای غیرضرور و ضروری کدامند و چگونه می
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 ؟شودهایی به فرد وارد میآسیبچه غیر ضروری اتفاق افتد ها و گفتگوهای پرسشاگر 
برای را راهی سؤال که خود نوع خاصی از گفتگوست با تبیین موقعیت کتاب حاضر در صدد است تا 

 .مندی بیشتر از آن پیشنهاد دهدبهره
 :سیری که در کتاب پیش رفته است عبارتست از

    

     

    
  :

      

        

     

     

    

       

                           

    

 درس اول: تحلیلی از معنای پرسش
 درس دوم: تحلیلی از انواع پرسش

 درس سوم: پرسش از نیاز
 درس چهارم: پرسش از تعاریف
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 تایجدرس پنجم: پرسش از ن
 درس ششم: پرسش از حقایق

 درس هفتم: از سوال تا دعا
 درس هشتم: از سوال تا مسأله

 درس نهم: طرح انواع سوال از مسأله
 خاتمه: نقش سوال در تفکر
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