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  بخش نخست

  

  مقدمه

به  ]١[ پيش درآمد پژوهش يك كنش زباني :پرسيدنمتني زير عنوان  ي هدر ادام چهار متن 

تحليل چنين نوشتار  و هم ا آن نوشتهآشنايي ب .شود ميتقديم  فلسفي عالقمند به اين موضوع خوانندگان

مشروح اين  و تحليل طرح و بحث .دشو ميتوصيه فلسفي  -نطقيبراي خواندن اين نوشتار م مفهوم و روش

درآمد گشوده شد، پژوهشي  هاي طرح شده در پيش و با پرسش دارد داشت و كه نگارنده مد نظر گونه آنوع موض
نظران در فلسفه تقديم  مند و صاحب طلبد. در اين چهار بخشي كه به خوانندگان عالقه مينسبتا وسيع و گسترده 

ها پيش نوشته  سال رسد. اين مقاالت مي از اين توضيحاتي الزم به نظرپردازم. پيش  مي پرسش به چهار شود مي
داده شده بودند. نگارنده از آن آشناها  نظرخواهي چند آشنا براي مطالعه واند و همان چند سال پيش به  شده

درآمد  پيش پرسيدن مقاالت در تداوم انتشارموقع دريافت نكرد و از اين رو از انتشار اين  واكنشي درخور و به

و اهل مطالعه است  دارد خواندن و مطالعه هر شخصي كه قابليت نظر كرد. صرف پژوهش يك كنش زباني
  .داردي هر موضوعي را ن درباره و درخوري اظهارنظر متناسب قابليت و تمايل به لزوماً

ها به آن اضافه  نگارنده بسيار محدود تغيير داده و برخي زيرنويس هاآن بافت در نثر اين چهار بخش و شكل و
طور  بههاي ديگري كه  چون بسياري موضوع شده كه براي درك و فهم بهتر است. موضوع فلسفي پرسيدن هم

و هدفش بررسي و  هاي زيادي دارد. نگارنده قصد ابعاد و جنبه ،متمركز روي آنها كار فلسفي و پژوهشي شده
به ابعاد و  شود ميرو ارائه  پرسيدن است و آنچه در اين چهار بخش پيشِ كنش زبانيِ تحليلِ پژوهش و

    اند: چهار پرسش محصور و مشخص شده كه با شود ميهايي معدود مربوط  جنبه

به زبان فارسي  با روش تحليلي پرسيدن زبانيِ كنشِ فلسفيِ -آيا پژوهش منطقييكم: 

  ضرورتي دارد؟

طرح و بحث  توان ميعنوان يك مشكل فلسفي  هماهيت كنش زباني پرسيدن را ب آيا :مدو

  كرد؟

  ؟يمكن ميپرسيم دقيقا چه  ميوقتي  :سوم

  چهارم: پرسيدن چه نسبت و چگونه پيوندي با شناخت و يقين دارد؟
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استفاده از برخي ام. نقد فرهنگي و  اي نكرده از روش تحليل زبان استفادهگويي به پرسش يكم و دوم  براي پاسخ
تر بود، چون تا حدي،  مناسب ه اين دو پرسشگويي ب معاصر به نظرم براي پاسخ رايج و يها واره ها و قالب كليشه

پرسش سوم و  تحليلي روي فلسفي و كرد. وزن و تمركز آماده مي ي بعديها پرسش طرح مقدماتي را براي
 چهارم است. پرسش

به درك  اما دندار ي رايج را شيوه به اد فرهنگيانتق هاي ضعف تا حدي اگرچه هاي پرسش يكم و دوم پاسخ 
به ضرورت پژوهش كنش  در گام نخست از اينرو ند.كن ميپژوهش اين كنش زباني كمك  ين موضوع وا درست

، آگاهي به ]٢[مفاهيم: مشكل با توجه به گام دومدر  يم.كن ميزباني پرسيدن و داليل اين ضرورت نگاهي 
ي نقد ،پژوهش اين كنش زباني زبانان را در رابطه با  فارسي گرايش عموم ،]٤[و وضعيت مشكل ]٣[مشكل

ن است پرسيد شناسيِ كه شناخت به موضوع اصلي اين نوشتار ،مقدماتي م. پس از اين دو بخشكن مي فرهنگي
م نشان دهم كه وقتي كن ميپرسش پرداخته و تالش  يك ح كردنبه تحليل روند طر در گام سوم: پردازم مي
با اشاراتي به بحث امكان يا عدم امكان شناخت و امكان يا عدم  يم؟ در گام چهارمكن ميدقيقا چه  ،يمپرس مي

تا  آن و منطقيِشناسانه  فلسفي شناخت و يقين با پرسيدن را در بعد شناخت  -نسبت و پيوند منطقي يقين، امكان
 كي ازي هدر ادامه ب .دهم ميتوضيح  اينترنت و يك سايت مجازي ده دريك متن منتشرش براي حدودي متناسب

 بيه براي درك ملموس موضوعبيان يك تش با م. در پايانكن مياشاراتي  ي تحليلي اصلي فلسفه هايكاركرد
  م.كن ميزباني پرسيدن را برشماري و معرفي  كنشِ يِ مجموعه هاي زيرمجموعه ،و بررسي و پژوهش بحث

  :بخش اول ؛پرسيدنكنش زباني 

ضرورتي  به زبان فارسي با روش تحليلي ي كنش زباني پرسيدنفلسف -آيا پژوهش منطقي

  دارد؟ 

وضعيت سياست، فلسفه و  ويژه به اصر ايران ومع كنش زباني پرسيدن در وضعيت فلسفي  -پژوهش منطقي
زبان فارسي ضرورت دارد. داليل اين تشخيص  ي  وسيله به زبانان و در فرهنگ معاصر فارسي در ايران علوم

ابتدا به اين  مفيد است اين تشخيصپردازد. براي مستدل كردن  مي ها آنبه  ابتدا گوناگون هستند و نگارنده
  توجه كنيم: ]٥[ي سخنورانهها سوال

نقش و كاركردهاي پرسش و پرسيدن در  اهميت و ارزش، اي به كه عده شود ميداليلي متفاوت باعث شده و 
-منطقيچرا بررسي و پژوهش مشروح ، اما ستاين حد آگاه شوند و باشند كه پرسش و پرسيدن مهم و مفيد ا

با اين كنش زباني  سنخ ارز و هم هاي مترادف تام، مترادف جزئي، هم باني پرسيدن و كنشفلسفي كنش ز
تر و سنجيده پرسيدن و سوال كردن در  ضرورت دارد؟ آيا بيش يليبا روش تحل به زبان فارسي اي مستقل بگونه
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فلسفي كنش  -هاي گوناگون زندگي ضرورت دارد يا بررسي و پژوهش منطقي زندگي و در شرايط و موقعيت
  ؟ ي زبان فارسي  وسيله به با روش تحليلي زباني پرسيدن و افعال مشابه

 ي اجتماعي و فرهنگي بين ضرورت رشد و توسعه توان مياگر چه  سخنورانه گويي به اين دو سوال براي پاسخ 
با  به زبان فارسي فلسفي كنش زباني پرسيدن -پژوهش منطقي و ضرورت معاصر دوران كنش زباني پرسيدن در

متوجه شد كه اين دو  توان مي از هم مطرح كرد، اما با كمي دقتو اين دو را منفك  كرد يتفكيك روش تحليلي
كلي منفك از هم نيستند. اشخاصي كه به اهميت و نقش  ي به شوند و دو گستره ميدر موازات هم ممكن 

گيرند و يا برايشان  ميكار  هب شمرده و سنجيده يا اين كنش زباني را پرسيدن آگاه هستند و كليدي و مركزيِ
بايست به شناخت درست و دقيقي از اين كنش  مياين كنش زباني رشد و توسعه يابد دير يا زود  اهميت دارد

اي تئوريك  گونه هب توان ميگري و روشنگري را  ي پرسش چرا كه يكي از شروط امكان توسعه ،زباني دست يابند

فلسفي كنش  -پژوهش منطقي ضرورتكرد. اما منظور از  ميسر ،ي كنش زباني پرسيدن با پژوهشي درباره

ي  زباني پرسيدن با روش تحليلي چيست؟ آيا لزوما تحليل و شناخت دقيق كنش زباني پرسيدن به رشد و توسعه
آيا شناخت دقيق اين كنش زباني چيزي به دانش ما  ؟شود مي ي منتج و منجراجتماعي و فرهنگي اين كنش زبان

 ت پژوهش اين كنش زبانيرضرو قوانين طبيعي نيست. ي از نوعرد نظر است، ضرورتضرورتي كه موافزايد؟  مي
چنان به  توان هم مي .نيست هم سياسي يا امنيتي اقتصادي يا ضرورتي از نوع با روش تحليلي به زبان فارسي

اش  به آن نپرداخت، درباره توجه ماند، به آن نيانديشيد، بي شبيه به بسياري موارد و موضوع ديگر اين موضوع
ضرورت  افتد. ميضعف و كمبود و نبودي هم احساس نكرد. اتفاقي هم ن ماند، پژوهشي هم انجام نداد و خاموش

پژوهش كنش زباني پرسيدن با روش تحليلي به زبان فارسي ضرورتي منطقي و فلسفي است كه در ابعاد 
 و ،زبانان تاثيرگذار است و رفتار زباني فارسي در زبان فارسي و مدني اين كنش زباني اجتماعي، سياسي، فرهنگي

   .د داشته باشدتوان ميي و كاركردهاي نقش

به اين كنش زباني خود تا حدي  تر رف بكارگيري پرسش و پرسيدن و توجه هرچه بيشكه ص بديهي است 
كه روشنگري را از باقي  آن كنش زباني ي دربارههم  و آنگري و روشنگري است  بخشي از فرهنگ پرسش

ولي براي شناخت دقيق و  د. اگر از روشنگري داد سخن دهيمكن مي ها تفكيك و مشخص و گفتمان ها اندور
و يا غير قابل شناخت تصور كنيم و يا  و آنرا موضوعي پيش پا افتاده قتي صرف نكنيمو اين كنش زباني مستدل

در حد شعار از  عاميانه ي وشعوري سطح ،جويي مسكوت واگذاريمدو يا آن را از سر سو توجهي كنيم به آن بي
 ترس و چنين تابو انگاشتن اين كنش زباني و هم .داريم بستگي و هم و عدالت جويي و آزادي و صلح روشنگري
بود در مسير اصالح و به كننده چون سمي كرخت ش و بيان عمومي اين موضوع فلسفي همپژوه هراس از

كه دارند و  در كاربردها و كاركردهاي مشروطي ،روشنگري گري و پرسش د.كن ميمطلوب را مسدود و تضعيف 
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مشروعيت و مبناي  د.ناين كنش زباني دار ي به شناخت دقيق و مستدلنياز ضرور توانند داشته باشند، مي
به موضوع و چيزي سواي كنش زباني پرسيدن و  توان ميفلسفي و علمي ن -روشنگري را از ديدگاهي منطقي

يي ها پرسشنقد و سنجش پاسخ با و  مستدل به پرسش شفاف و گويي و پاسخي آن  نجيدهس شمرده و بكارگيري
  گونه ترسيم كرد: موجز آنرا اين توان ميروندي كه  ارجاع  داد. تر دقيق

  تر دقيق تر=پاسخِ دقيق دقيق=پرسشِ دقيق=پاسخِ =پرسشِ=پاسخپرسش

روشنگري  يا گفتمان ديسكورس محوري رفتارزبانيِ توان ميي آنرا  يژهفرهنگ و انتها و بي و ممتد اين روند 
ت كه به مفيد اس .شود ميد و بومي كن مييك ملت و يك فرهنگ رشد  روزمره و معمولي كه در زبان قلمداد كرد
 تر قيقد ي دقيق عموما پاسخگو نياز به مستدل كردنها پرسشدر پاسخگويي به  ي كنيم كهتر بيشاين توجه 

ندي منطقي با استدالل كردن و توضيح دادن مد بايست در پيو ميرا  پاسخ دادند. از اينرو پرسيدن و دارپاسخ 
، گري پرسشت تقويراي ب يكنش زباني پرسيدن از اينرو تالش ي دربارهفلسفي  -پژوهشي منطقي. نظر گرفت

از  آثار متفكرين و انديشمندان روشنگر ي ترجمه با فقط توان مين .است روشنگري ي منش و كنش ويژه عنوان به
شان روشنگري و  هاي مكتوب انديشه چون و چراي بي شهرت و نفوذ آنها و تكرار به مدد و ي ديگرها زبان

وسعت كاربرد و  وسعه داد. عمق وگويي مستدل و شفاف را رشد و ت گري و پاسخ ي پرسش فرهنگ ويژه
آگاهي از ماهيت و كاربردهاي  اي مستقيم دارد با سطح ي رابطهكنش زبان اين ي هسنجيده و شمرد گيريكار به

 اين ي هشمرده و سنجيد كارگيري به ي هآن و تقويت و توسع شناسي و آسيب مضرات و ع و گوناگون و فوايدمتنو
در  تحليلي مشروح و مستدل به مبنايي مستدل و سنجيده با ضروري نياز زبانان در فرهنگ فارسي كنش زباني
دچار ضعف و  زبانان فارسياين موضوع در فرهنگ و زبان  ي هدرست و مبرهن دربارشناخت  دارد. زبان فارسي
د به تقويت توان مي و طرح آن در اين زبان زبانان زبان فارسي و فرهنگ فارسي شناخت مستدل در و كمبود است

هستند كه بايد خود با  زبانان فارسي اين ،معاصر ر فرهنگد عبارتي ديگر نش زباني كمك كند. بهو رشد اين ك
آثار اندك انديشمندان از  ترجمه و برگردان ساز و كار و امكانات محدود اين زبان و فرهنگ به اين مهم بپردازند.

شكل  ن فرهنگ اين زبانپرسيدن اگر چه در جاي خود مفيد است ولي چون از بط ي درباره ي ديگرها زبان
تي شكل كاالي فلسفي وارداماند يا در  مياثر  يا به كلي بي و جزئي مانده آگاهي درگيرنگرفته با موانع انتقال 

كه در رابطه با برخي از آثار  وضعيتي د.گرد ميچون و چرا تبديل به مد شده و مسخ  چون منبع و مرجعي بي هم
كنش  ي هموانع متعددي موجب عدم رشد و توسع فلسفي ترجمه شده به فارسي متاسفانه قابل مشاهده است.

هش و تحقيق اين كنش زباني، گون باعث شده است كه به پژوموانعي گونا و زباني پرسيدن شده است.
خو و  ك يا دو دليل در سياق اذهان ايدئولوژيك، ديني هدسته موانع ب دو تقليل اين زبانان دست نزنند. فارسي

را كارآمد و در تداوم  كه اين كنش زباني جاي اين هب است:كي از موانع شده ي هتبديل باي خود  توطئه باور از زاويه
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اين  ي دربارهتا شناختي مستدل و معتبر  فلسفي اين كنش زباني بپردازند -ه پژوهش منطقيب يا كار گيرند هب
اي خالي آن اين كنش زباني و ج ي هشمرده و سنجيد كاربرد كمبود و ضعف زباني ميسر شود از سويي بهكنش 

 در خنثي كردن اين انتقاد مدام با حرف زدن از از سوي ديگر ند.كن مي اي جدلي به شيوه انتقادي فرهنگي
دليل  عنوان به زبانان فارسي و خشونت ساختاري و هنجاري جباريت گراي حكومتي و ساختارهاي مستبد و مطلق

هر ملتي اليق  .ندكن ميدليل تراشي  تحقيق و پژوهش اين كنش زباني و گري دم توسعه و رشد پرسشاصلي ع
و اجتماعي و  و كالمي ذهني هاي همواره ميان هنجارها و عادت د.كن ميراني  ست كه به آن حكم متيحكو

 هاي هنجارها و عادت راني تاثير و تاثر متقابل برقرار است. حكم ي هفرهنگي مردم و نوع حكومت و شيو
ساختارهاي  گيري شكل ي هخاستگاه و زمين زبانان فارسي اخالقي و سياسي ساري و جاري عرفي، اجتماعي،

فكري و ذهني و هاي  ، عادتخود ما برخاسته از روابط اجتماعي و فرهنگي بوده است و حكومتي مستبد و جبار
ايم و  ايم و به آن تن داده كرده واسطه يا باواسطه توليد و اجرا مردم بوده است كه آن را بي خود ما و رفتاري زباني

 عبارتي ساده به يم.كن ميو بازتوليد توليد  توجه بي چون و چرا بي هنجارها را رفتارها و مان نيز مدام آن در روابط
زاده و  هستند و امنيتي و اقتصادي و سياسي ديني جمهوري اسالمي دست اندركار جباريت افرادي كه در رژيم

، و خشونت گي پتياره هستند. فساد و جباريت، و همين زبان مين فرهنگهمين ملت و ه خواست پرورده و
اندركاران حكومتي و  دست و و بيت رهبري ولي فقيه مختص رفرهنگ معاص كاري و فريب رياكاري و دورويي

و  معضلي عمومي است كه در ساختارهاي حكومت و شود مين هاهاي آن رسانه و اقتصادي و رفتار و دولتي
تر  راحت ،است تر مياي عمو چون درحوزه فقط و يافته اجرايي اقتصادي و و مناسبات آن تبلور سياسي و قانوني

تشخيص  برقرار است كه متقابل روابطيهمواره بين هنجارها و ساختارها  .گيرد ميقرار  و داوري مورد توجه
هر يك مراحلي با ويژگي و  ،و اصالح ]٦[تراپي ن و تحليل كردن آنها برايبررسي كرد تفكيك كردن، دادن،

 پيكار پرجوش ديگ يك ها و مراحل در ها و بخش ين حوزهتلنبار كردن ا طلبد. ميتداركات و تمهيداتي متفاوت 
كه بهبود  است و بيش از آنگري  بينانه و سطحي كوته تسخير قدرت حكومتي تغيير يا با هدف تبيلغاتي -سياسي

و به  دكن ميمعاصر را تشديد  و خفقان و بحران بست داشته باشد، شرايط امتناع و بندنبال  هشرايط را ب
 و بهبود و اصالح از اينرو نقد و انتقاد زند. ميدامن  تر بيش انحطاط خشونت وو  گري و هوچي گري سطحي

اختيارات روزمره و  ي هدر حيط ، دورانديشانهموضعي و انضمامي و حداقلي بايست ميسبات معاصر شرايط و منا
در  عبارتي ديگر به .هاي بعدي هم منتقل گردد و فرهنگ شود و به نسل باشد تا به مرور بومي رفتار زباني عادي
چون كليدي بنيادي  بايست از اين كنش زباني هم مي رفرهنگ معاص و انحطاط بست امتناع و بن خفقان و شرايط

يكي  نجارهاي موجود سود برد.از اين شرايط هم در رابطه با ساختارهاي موجود و هم ه تدريجي رفت براي برون
و  كنش زباني پرسيدن ي دربارهوگفتگو و پژوهشي مستقل با بحث  مدتدراز تحقق اين هدف فرعي از شروط

رفتار زباني محوري  عنوان بهرا  و پاسخگويي يگر پرسش توان ميممكن خواهد شد.  شناخت دقيق اين موضوع
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 بين چون يك موضوع پژوهش زير ذره شرايط هم بات و شرايط معاصر و بهبود تدريجيرفت از مناس برون براي
در زبان  علمي -فلسفي ي هپيشرفتي در انديش موثر ي همهر برد چرا كه با شناخت درست از آن تحليل نقد و

 ي هدر تداوم احتمال رشد و توسع اين موضوع ي دربارهپژوهشي مشروح  . به مددشود ميحاصل  فارسي
آن بگونه اي فراگير و  ي هبه رشد و توسع توان مي .درو ميباال  اين كنش زباني  ي هو سنجيد تر بيشكارگيري  هب

 و مبرهن شناخت مستدل مشروح و دقيق و تحليلدر صورت  آن را همت گماشت، و ريزي ممتد با برنامه
-هاي اجتماعي انحطاط در گستره ي هپدافند و معالج ،تئوريك پيشرفت و بهبود هاي يكي از مهره عنوان به

 براي قرار داد. انديشه و عمل ي هو بخردان مبناي دهري چون علمي هم -مدني و فلسفي -سياسي، فرهنگي
 مشروعيت پرورش داد. آن را به مرور برساخت و ي هي و روشنگري بايد فرهنگ ويژگر پرسش منش و كنش

نيت يع ها پرسشبه  و شفاف گويي مستدل ي و پاسخگر پرسش بخردانه و عقالني علوم، فلسفه و سياست با
وعيت شفاف و مشر ،پرسيدن ي هرو شناختي مستدل دربا پژوهشي مبسوط با يابد. ميهنگي زباني، اجتماعي و فر

ممكن  با زبان فارسي تحليلي اين كنش زباني است با روشي ي هضروري تا حدودي كه مربوط به منطق و فلسف
  . ميان آورد ني حرف بهمد -سياسي و ضرورتي فرهنگي -از ضرورتي اجتماعي توان ميبا اين توضيحات  .شود مي

 در فلسفه و علوم مولد كسب شناخت، ادراكي -هيجاني ي هسائق مثابه دو حيرت و كنجكاوي به پيامد 
 و سنجيده آزموده تر قيقيي دها پرسشها چندباره با آن مستدل به هاي پاسخ كه ند،شو مييي طرح ها پرسش

قابل طرح  الطرفين و آپورتيك جدلي اي متمركز گونه هب شوند كه موضوع ميوارد روندي  هم عموما شوند و مي
 نو عموما هم آگاهي و دانشي دقيق در اي ارددر هرگونه آپوري كنش زباني پرسيدن نقشي مركزي د .گردد مي

 عنوان به ها و چه ايمپليكاتورهايي ضفر ها و پيش مقدمه با چه پيش كه چه نوع پرسشي شود مياره ديده نب
و  است بندي شده جمله به چه شكلي شناخت درجستجوي دقيق ي هتوج حركت براي معطوف كردن ي هطنق

با اين جمالت اشاره  كمبود به اين ضعف و در اوايل قرن بيستم در كتاب اصول اخالق مور .د بشودتوان مي
و اختالف نظرها، كه در تاريخ  ها معضل هچون تمامي مباحث ديگر فلسف هم هم د: به نظرم در اخالقكن مي

كه از  آن يي پاسخ داده شود بدونها پرسشبه  شود مييك دليل ساده دارد: تالش  فلسفه فراوان است، اصوال
   ]٧[ خواهيم به آن پاسخ دهيم. ميپيش دقيقا به اين پي برده شود كه آن پرسش چگونه پرسشي بوده است كه 

تعميم اين تشخيص به مشكالت و اختالف نظرها و مشاجره و جدل در روابط اجتماعي و روابط سياسي كه در 
هاي  هاي بافتارها و زمينه با در نظر داشتن تفاوت ،دكن مياي محوري نقش بازي  آنها اين كنش زباني بگونه

  رسد. ميدرست و بجا به نظر  گوناگون

به آنها و پذير  گويي مستدل و آزمون ي مشخص و مستقيم و پاسخها پرسشهاي علمي همواره  در پيشرفت 
، آزمون و خطا اي از بحث و تبادل نظر و گفتگو، مشاهده و است كه موجب شده در پروسه ها گيري آپوري شكل
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مشكلي مشخص حل  گويي به آنها و پاسخ تر قيقي دها پرسشو تجربه، ارزيابي درست تجربيات و طرح  آزمايش
اند  هستند كه نقشي اساسي ايفا كرده ي متمركز و دقيقها پرسش ،يد در علومهاي جد گيري شاخه شود. در شكل

هاي نو همواره نقشي كارآمد و اساسي ايفا  تئوريها و  گيري نظريه در شكل ي دقيقها پرسشند. كن ميو 
و  طرح كنش زباني پرسيدن و ي دربارهاند. از اينرو انديشه و تامل، مطالعه و پژوهش، گفتگو و تبادل نظر  كرده

در  بيانجامد. و پرسيدن سشتئوري پر گيري د به شكلتوان ميدرست آن در روندي ممتد و طوالني  بحث
شكل  ميم، تئوري صدق، تئوري معني به تدريجئوري استدالل، تئوري تصت براي نمونه نيز و علوم وابسته فلسفه
فهم درست اين موضوع كه  درك و مهيا شود. يد ميسر ومقدماتي با ،فعلي ابتدايي ي هدر مرحلاند...  گرفته

مرحله موردي در اين زبان فارسي ضروري است،  ي وسيله بهپژوهش اين كنش زباني با روش تحليل زبان 
  د.كن ميارزش نيست و از اينرو نگارنده مختصر به آن اشاراتي  بي

  به اين دليل پژوهش كنش زباني پرسيدن نه فقط زبان فارسي براي  ي وسيله بهكارگيري روش تحليلي  هب
در زبان فارسي  هر يك كنشي زبانيهاي مشابه  يعني پرسيدن و كنشچون موضوع پژوهش  ضروري است

در زبان  مثال معادل دقيقي ي متفاوتشكاربردها معاني و با توجه به فعل اقتراح كردن براي نمونه مثال هستند و
 براي اين پژوهش زبان فارسي  ي وسيله به روش تحليلي كارگيري به دليل اصليِ بلكه ،ي نداردآلماني يا انگليس

 كه اصوال به شناخت همين زبان است  ي هوسيل هب موضوع اين تحليل مشروح پژوهش و اين است كه ما در
تحليل اين  وچه زباني كه با آن كار بررسي هر شويم. ميموضوع قادر  اين ي درباره و ملموس دقيق درست و

و بهتر خواهند بود.  تر قيقآوريم د ميتر باشد نتايجي كه بدست  دهيم به اين موضوع نزديك ميموضوع را انجام 
قادر به  را ي در كاربرد واژها و جمالت در زبان فارسي است كه ماهاي بسيار جزئ تفاوت به توجه و دقت چرا كه

ها و جمالت زباني ديگر در اين باره و  هتوجه و دقت در واژ د و نهكن مياين كنش زباني  و دقيق شناخت درست
استفاده  و لزوم به ارزش خواهد مين نگارنده ،با عنوان كردن اين مطلب آنها از زباني ديگر به فارسي. ي هيا ترجم

كه  التفاتي كند، بلكه قصدش متوجه كردن خواننده است به اين ديگر براي انديشيدن و فلسفيدن بي يها زباناز 
. ي گرفت و آنرا موشكاف و دقيق بكار بردزبان فارسي در اين پژوهش بايد جد ي  وسيله بهروش تحليل زبان را 

ي گوناگون و ها زبان شناخت ه و خواهد بود.مواره تحليلي بوده و روش فلسفيدن فلسفه ،مضاف بر اين
در اينجا  د.كن مييدن را رسا و واضح اي بجا و درست عموما موضوع انديشه و فلسف گونه هآنها ب كارگيري به

يك كل  و تجزيه كردن كردنيعني تفكيك و تقسيم  در كاربرد اصلي اين مفهوم و روش تحليلي مفهوم تحليل
 به م وكن ميتحليل بسنده  ي دربارهبه همين توضيح كوتاه  فعال .شود ميآن كل بكار برده  ي هبه اجزاي متشكل

براي  شوم. مين وارد و مربوط و مفاهيم وابسته مندي مندي و مترادف يا تحليل ترادف بحث مربوط به تحليل و



٩ 

 

  تحليلزير عنوان: نگارنده  ي مفهوم و روش تحليل به نوشتار منتشر شده ي دربارهتر  و مشروح تر قيقاطالعات د

  مراجعه كنيد. مفهوم و روش

 فارسي تحليلي ي همتون فلسف اكثر. هستند اندك بسيار زبان فارسي در دنكه تحليلي باش فارسي فيفلس متون
ه بودن آن براي عموم كسل كنند ،كه يكي از داليل داردو مخاطبيني منفعل  خريدار و خوانندگاني اندك

پژوهش كنش زباني پرسيدن با روش تحليلي در زبان  است چون تمركز و دقت زيادي الزم دارد. خوانندگان
با ارد، اما دفعال نيزن شناس وقدر و خوانندگاني دشواري ست بسيار زبان فارسي اگر چه كار ي  وسيله بهفارسي و 

 كاربرد تنوع وسعت و در يك زبان هر چه ضوع دير يا زود بايد انجام گيرد.اين مو پژوهش توجه به ضرورت
 و نويسندگان گران . كنشدكن ميي پيدا تر بيشآن زبان توان و غناي  ،دنشو تر بيش و مفاهيم ها و كلمات واژه

هاي دقيق در  مفاهيم و واژهنياز ضروري به  ندكن ميو بيان  انديشند ميو شفاف آنچه  يك زبان براي بيان دقيق
صاف و  بتوانند را د و رازآلود زبان فارسيآلو آب گل به تدريج دارند تا و مستدل اي مشروح جمالت تحليلي بگونه

با تفكيك كردن  و اين هدف رشد كند. بتواند تحليلي درزبان فارسي ي هفلسف ي هيشاند دقيق كنند تا زبان شفاف
 ي هآنها در بافتار و زمين ي هكاربرد سنجيده و شمرد اصطالح مشابه و مترادف، فاهيم بهواژها و م بسيار دقيق

 ر و زبان معموليدر نث هاي آنها هاي رفتاري و غير كالمي زمينه كافي به جنبه با توجه جمالت كامل و مشروح
   .شود ميممكن 

گونه پاسخ داد: پژوهش كنش زباني پرسيدن با روش  را اين اين بخش سر آغازِسوال  توان مي بندي يك جمع با
- ضرورتي فرهنگي سياسي، دوماً -ضرورتي اجتماعي اي مشروح و مستدل اوالً بگونه به زبان فارسي تحليلي

تاثري متقابل در اين سه گونه ضرورت متفاوت در تآثير و  علمي دارد. -فلسفي -ضرورتي منطقي مدني و سوماً
و يا  و نديده گرفتن آن ك نوعِي هفروكاستن اين سه نوع ضرورت ب دارند. داشته و پيوندهايي با هم هم تداخل

 الزم به تذكر ،بخش از نوشتاربراي درك و فهم درست اين   اشتباه است. آنها هاي گوناگونكم توجهي به بافتار
براي قصد و هدف  است كه مفهوم ضرورت در كاربردي نه چندان دقيق و تخصصي مورد استفاده قرار گرفته و

  كار گرفته شده است. هتوضيحات و نقد فرهنگي در اين بخش از اين نوشتار ب

  

  ١٣٩٨تاريخ متن ويرايش شده: زمستان ، ١٣٩٣تاريخ متن اوليه: تابستان   *

  ها: يادداشت

توان آنرا  شود. فقط كوتاه در اين نوشتار مي شده نياز به توضيحاتي مشروح دارد كه در اين نوشتار انجام نمي بندي تركيب اين مفهوم] ١[
، يادگيري و ها و آمخته شدن با يك يا چند زبان ، آموختن زبانها زبانتكامل  گيري تدريجي و فرگشت و گونه توضيح داد: شكل بدين
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هاي اندامي، زباني، ادراكي، اجتماعي و فرهنگي قابل تفكيك هستند: اندامي هستند چون با  سيستم  ا در جنبهه گيري و آموزش زبانكار به
هاي حسي و مربوط به توليد اصوات و دستگاه تنفسي، شنيدن و ديدن و  ها و ارگان چون دست هم هاي بدن ارگانيك مغزها و ديگر ارگان

هاي حسي   هاي اصوات و داده گذاري اند و هستند. زباني هستند چون با نشانه ها ممكن شده گذاري كردن براي ابداع و استفاده از نشانه لمس
رك حروف و كلمات و جمالت و اند و هستند. ادراكي هستند چون با فهم و د هاي گوناگون ممكن شده ديگر با حروف الفبا و اعداد و عالمت

اند قابل آموختن و قابل آمخته شدن  و قابل آموزش هستند.  اجتماعي هستند  يج شدهشكل عمومي را كه برساخته و بههايي  گذاري نشانه
چون براي توليد و برساختن كنند. فرهنگي هستند  ها در  اجتماعات و جوامع زندگي مي چون آداب و قواعدي جمعي و مشترك دارند و انسان

هاي بعدي  هنرهاي گوناگون، برقراري ارتباط و معاشرت و آموزش و پرورش نسلگيري و استفاده از  شناخت و ابزارهاي گوناگون، كار و به
ها  گيري و استفاده از زبان ها و شكل شوند. محيط زيست و پيراموني زيست و زندگي جانداران و جانوران ديگر به زندگي انسان كار برده مي هب

هايي كه كوتاه توضيح داده شد) مقدم  ها در جنبه هاي ما انسان زبان ها و هم به فرگشت (هم به فرگشت انسان هاي برشمره شده در جنبه
هاي بشري هستند.  هاي ارتباطي آنها پيشيني و مقدم به زبان اند و هستند. محيط زيست و پيراموني و جانداران و جانوران و شيوه بوده
ها داراي  توان گفت كه زبان مي بسط هستند و اصوالً فرهنگي قابل تفكيك و  - اجتماعي  -رفتاري - ادراكي -زباني -هاي اندامي جنبه

  تواند داشته باشد. ها دارد و مي زندگي انسان ها و يا ابعادي هستند كه زيست و تمامي جنبه

[٢] Problem. 

[٣] Problembewusstsein. 

[٤] Problemlage. 

[٥] Rhetorische Frage. 
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