
مقدمه مترجم

کتــاب محشــر اســت! چــرا؟ چــون ایــده ای در ذهــن شــما نمــی کارد، بلکــه  ایــن 
ایده هــا را بــا پرســیدن ســؤاالت هوشــمندانه و مرتبــط بــا موضــوع هــر بخــش، از 
کــه شــاید مدت هــا بــه  ذهــن شــما بیــرون می کشــد و شــما را بــا خــود حقیقی تــان، 

کــرد. آن بی توجــه بوده ایــد، روبــه رو خواهــد 
کــه شــما بــه راحتــی  کتــاب، ســؤاالتی دربــاره شــما و  زندگی تــان مطــرح می کنــد  ایــن 
قــادر بــه پاســخگویی بــه آنهــا هســتید، امــا ایــن تــازه شــروع ماجــرا اســت. آنچــه ایــن 
کــه  کتاب هــای هــم رده اش متمایــز می کنــد، ایــن مســئله اســت  کتــاب را از دیگــر 
ــا جواب هایتــان  ــه خــورد شــما نمی دهــد، بلکــه شــما را ب جوابــی حاضــر و آمــاده ب
کــه مشــخص می کنــد آیــا  تنهــا می گــذارد! حــال شــما می مانیــد و جواب هایــی 

کــه می خواهیــد باشــید شــباهتی دارد یــا نــه. خــود فعلی تــان، بــه آن فــردی 
ــر  کمت ــا وقتــی از شــما ســؤال خاصــی در یــک حیطــه مشــخص پرســیده نشــود،  ت
گفتــه محققــان،  بــر اســاس  کنیــد.  بــه آن مســئله فکــر  کــه شــما  پیــش می آیــد 
پرســیدن ســؤال، موجــب تحریــک مغــز می شــود. هــر یــک از مــا در جایــگاه انســان، 
کنشــی خــودکار بــرای پاســخگویی یــا تکمیــل یــک رونــد ناقــص، مثــل خوانــدن  وا
ــم و ایــن مســئله باعــث می شــود مســائلی  ی ادامــه ی یــک شــعر، در ذهــن خــود دار
کــه ممکــن اســت خودتــان نیــز آنهــا را از یــاد بــرده باشــید، در البــه الی ســؤاالتی 

ــه شــما نشــان دهنــد. کننــد و خودشــان را ب ــه ذهــن شــما خطــور  مناســب، ب
جواب هــای  بــه  بی شــک  باشــید،  داشــته  اختیــار  در  مناســبی  ســؤاالت  وقتــی 
مناســبی نیــز دســت خواهیــد یافــت. پــس طــرح ســؤال مناســب، خــود یــک هنــر 



کتاب سؤال  ▪ 6

ــد مغــز شــما را  ــه نحــو مناســبی طراحــی شــده باشــد، می توان ــر ســؤالی ب گ اســت. ا
کــه در دراز مــدت منجــر بــه جمــود فکــری  کنــد و شــیوه های ثابــت نگرشــی  درگیــر 

ــود. ــرفت ش ــد و پیش ــب رش ــود موج ــه خ ــه نوب ــد و ب ــر ده ــود را تغیی می ش
حتــی پاســخ نــدادن بــه یــک ســؤال خــاص، می توانــد نوعــی پاســخ باشــد. ایــن 
مســئله می توانــد موجــب افزایــش هوشــیاری شــما در رابطــه بــا مســئله ای نــا آشــنا 
ــد.  کن ــب  ــر ترغی ــورد نظ ــه م ــتر در زمین ــات بیش ــت اطالع یاف ــه در ــما را ب ــا ش ــود ی ش
بــه عــالوه ســؤاالت می تواننــد موجــب تغییــر روال هــای شکســت خــورده و مکــرر 
زندگــی شــوند و موجــب طبقه بنــدی شــدن اطالعــات در ذهــن شــما و مشــخص 

شــدن اولویت هایتــان شــوند.
گاه مشــکل در نظــر بگیریــد، می توانیــد  گــر مســئله زندگــی را، یــک ســؤال بــزرگ و  ا
کوچــک و پاســخگویی بــه نوبــت بــه  بــا تبدیــل آن ســؤال بــزرگ بــه چندیــن ســؤال 
ــواب  ــا ج ــد. م ــت یابی ــئله دس ــن مس ــرای ای ــور ب ــخی درخ ــه پاس ــا، ب ــک از آنه ــر ی ه
ــرای یافتــن ایــن ســؤاالت، ابتــدا  ــا ب بســیاری از ســؤاالت خودمــان را می دانیــم، ام

کنیــم! ــد از خودمــان ســؤال  بای

ساره سادات علوی



دستورالعمل استفاده

کــرده اســت:  کارش را بــا پرداختــن بــه یــک ســؤال خیلــی خــوب شــروع  کتــاب  ایــن 
کســی یــک ســؤال خــوب بپرســد؟ کــه  کــم پیــش می آیــد  چــرا خیلــی 

کــه همیشــه می خواســتیم  گــر همــه ســؤاالتی  ایــن ســؤال بــه یــک آزمــون بــدل شــد: ا
یــم، چه  کنــار هــم بگذار کار را نکرده ایــم  از خودمــان بپرســیم، امــا بــه هــر دلیلــی ایــن 
کــه بابــت نپرسیدنشــان خودمــان را ســرزنش می کنیــم،  می شــود؟ همــه ســؤاالتی 

کــه مــا را بــه فکــر فــرو می برنــد یــا بــه خنــده می اندازنــد. ســؤاالتی 
کردیــم، مطلــب خواندیــم و مهم تــر  کردیــم، بحــث  مــا دربــاره ایــن مســئله بــا هــم فکــر 
کافــی انجامــش نمی دهیــم:  کــه اغلــب بــه انــدازه  کاری را انجــام دادیــم  از همــه 
کنــون در دســتان  کــه هــم ا کتابــی اســت  کردیــم. نتیجــۀ ایــن آزمــون،  ســؤال مطــرح 
چالــش  کننــده،  آشــکار  مهیــج،  برانگیــز،  بحــث  ســؤال   5۹۹ دارد:  قــرار  شــما 

ــده. ــنگر و آموزن ــز، روش برانگی
کنیــد، می توانیــد از آن  ــر  ــر خاطــرات پ کتــاب ســؤال را ماننــد دفت شــما می توانیــد 
کــه در  قطــار یــا متــرو نشســته اید یــا بــه یــک مســافرت طوالنــی  بــرای گذرانــدن زمانــی 
یــادآوری  مبنــای   بــه عنــوان  آن  از  و حتــی می توانیــد  کنیــد  اســتفاده  یــد  می رو
کتــاب بــرای اطمینــان از بهــره بــرداری از   خاطراتتــان بهــره ببریــد! می توانیــد از ایــن 
کــردن فضــای یــک مهمانــی دورهمــی و یــا  گــرم  کار،  توانایــی هــای خــود در محــل 
کــه ســخت می شــود بــا او ارتبــاط برقــرار  گرفتــن یکــی از اعضــای فامیــل  بــه حــرف 
کــردن  کتــاب بــرای صمیمی تــر  کنیــد. همچنیــن می توانیــد از  ایــن  کــرد اســتفاده 
کنیــد، همچنیــن ســؤاالت  روابــط و یــا آشــنایی بیشــتر بــا پــدر و مادرتــان اســتفاده 
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کتــاب ممکــن اســت باعــث ایجــاد  بحــث هایــی جــذاب میــان شــما و فرزندانتــان 
ــه  ــراد را هــم ب کتــاب، می توانیــد حتــی خجالتی تریــن اف ــا اســتفاده از ایــن  شــود. ب
گفتــن دارد:  کــه هــر فــردی، داســتان خوبــی بــرای  یــم  حــرف بگیریــد. مــا اعتقــاد دار

تنهــا بایــد ســؤاالت درســتی از او بپرســید.
یــد اســتفاده کنیــد: می توانیــد از آخــر کتــاب  کــه دوســت دار از کتــاب ســؤال هرطــور 
ــد را خــط  ی کــه دوســت دار ــه ســمت ابتدایــش بیاییــد، هرجایــی  کنیــد و ب شــروع 
یافــت هیــچ   بکشــید و حتــی ســؤاالت خودتــان را بــه آن اضافــه کنیــد، امــا انتظــار در

پاســخی از  ســمت مــا نداشــته باشــید! جواب هــا پیــش شماســت.

4 قاعده بازی

را  می رســد  ذهنتــان  بــه  کــه  جوابــی  اولیــن  نکنیــد،  فکــر  ســؤاالت  بــه  یــاد  ز  -۱
کنیــد. یادداشــت 

2- هیچ پاسخ صحیحی وجود ندارد، شرط ما فقط صداقت است.
را عــوض  نیســت. همیشــه می توانیــد جواب هایتــان  ثابــت  پاســخی  ۳- هیــچ 

کنیــد.
کــه جواب هــای خوبــی می دهنــد را می ســتاییم و بیشــتر از  4- همــه مــا افــرادی 
کــه ســؤاالت خوبــی می پرســند را تحســین می کنیــم، امــا بیشــتر از  آن، افــرادی 
گــوش  کــه عمیقــًا بــه حرف هایمــان  کســانی قــرار می گیریــم  همــه، تحــت تأثیــر 

می ســپارند.
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 پارسال 

به دوازده ماه گذشــته زندگی خود فکر کنید و به ســؤاالت زیر پاســخ دهید:
که خواندید: کتابی  ۱. بهترین 

کردید: گوش  که  2. بهترین آهنگی 
گذشته دیدید: که در دوازده ماه  ۳. یک فیلم خوب 

گذشته خریدید: که طی سال  کی  4. بهترین پوشا
که داشتید: 5. بهترین رابطه ای 

6. مهم ترین فرد  زندگی تان:

7. آزار دهنده ترین فرد  زندگی تان:

کرده اید: که از او عذرخواهی  8. فردی 

که به تازگی با او آشنا شده اید: ۹. فردی 

کرده است: که از دستش داده اید یا شما را  ترک  ۱0. فردی 

گرفته اید: که نادیده  ۱۱. فردی 
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