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 چکیده

ازسبکهای زیبا ودلنشین قرآن کریم برای بیان حقیقت و آگاهی دادن به مخاطب واقناع او،اسلوب استفهام         

است.این شیوه، نقش مهمی در اعجاز لفظی قرآن ،ایفا می کندو چون قریب به اتفاق استفهامات قرآنی از جانب 

به اینکه سوال کننده ،پروردگار حکیم خداوند دانا است دربردارنده ی اغراض و اهدافی است.با توجه 

است،غرض او از استفهام، آگاهی یافتن نسبت به مجهول نیست بلکه در این استفهامات ،راز ورمزها وحکمت 

های نهفته است که برای فهم آن باید به گوینده ،مخاطب،قرینه های لفظی ومعنوی،سیاق کالم ،کیفیت وشأن 

 کرد در غیر این صورت نمی توان معنی دقیقی از آیات بدست آورد. نزول آیه و کیفیت قرائت ووقف توجه

روش پرسش از مخاطب وپاسخ درونی اودر تعلیم وتربیت، بسیار مؤثر وخصوصاًدر مورد افراد جاهل          

ولجوج بسیار راهگشاست. اسلوب استفهام درقرآن، گویای این حقیقت است که کالم الهی همواره از بلیغ ترین 

ح ترین سخن استفاده نموده تا منظور خود را با ساده ترین الفاظ که عمیق ترین معنا رادر بر دارد به وفصی

انسانها برساند.نکته ی قابل توجه آن است که در اغلب پرسشهای مطرح شده در قرآن؛ حکمتهایی نهفته است 

حکمت -1رت است از:که پژوهش حاضر نیزدر صدد کشف وارائه ی این گونه  حکمتها می باشدکه عبا

اعتقادی آیات که به بررسی پرسشگری،چگونگی واهمیّت آن در مسائل اعتقادی انسان پرداخته است.بنابراین 

ایجاد کیفیّتی ازدین داری درانسان که معرف آگاهی،تعلق خاطر،پایبندی،تقیدوتعهد نسبت به مجموعه هایی از 

ی جستجوگری وپرسشگر دینی است که به نمونه هایی  اعتقادات واعمال دینی باشد ،مستلزم پرورش روحیّه

حکمت معرفتی آیات که برای -2همچون:تصحیح عقیده،اثبات عقاید،تحریک ایمان وغیره می توان اشاره نمود.

رسیدن به معرفت ودستیابی به هر مقصود ومرادی باید مقدمه ی ابزاری آن را فراهم آورد که پرسش، یکی از 

رسشی، مقداری روشنایی ومعارف به همراه دارد، بدین سبب کسانی که بیشتر می دانند این ابزار است و هر پ

بهتر می پرسند.ازجمله نمونه های حکمت معرفتی آیات ،یادآوری نعمتها،دعوت به تفکر،اعطای بینش وغیره می 

ل بخش اعظم حکمت تربیتی آیات که تربیت انسان راباالترین هدف خودقرار داده است وبه همین دلی-3باشد.

محتوای آیات پرسشی قرآن کریم ،حکمت تربیتی است که به نمونه های ذیل می توان اشاره کرد:ارئه ی 

 الگوهای مثبت ومنفی،تحریک عواطف،تربیت عملی ،عبرت گرفتن و....
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رده این  نوشته  با عنایت به محدودیتها وبضاعت اندک نگارنده، بخش کوچکی از این حکمتها را ارائه ک      

در هر رساله ی علمی ،یقیناً اهدافی مد نظر است که به نگارش وتالیف آن رساله می انجامد،ازآنجا یی   است.

که فهم معانی استفهام در آیات قرآن به همراه حکمت آن ،نیازمند شناخت گوینده ،مخاطب ،موضوع وقرینه 

اختار ادبی ونکات بالغی استفهام،شناخت های لفظی ومعنوی بوده است ،هدف ازانجام این پژوهش،آشنایی با س

 فلسفه وحکمت آیات استفهامی است. 
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