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توان طرح و بحث  فلسفي مي ]١[عنوان يك مشكل هكنش زباني پرسيدن را ب آيا چيستيِ

  ]٢[كرد؟

دگي در كارگيري آن شناخت براي بهبود شرايط زيست و زن هب مدآ پي موازات ودر  هر گونه شناختي آوردن بدست
و  تر عميقمتمركزتر،  هر چه موضوع شناخت طلبد. مي و پيگيري ز و تعمقتمرك اي توجه، هر حوزه و گستره

و  تر بيشاطمينان به صدق و درستي آن  ي ههمان نسبت نيز درج پژوهش و تحليل شود، به تر بررسي و وسيع
و  توليد و عرضه ،اني كه با آن شناختدر اين روند طوالني، زب شود. ميتر  آن راحت ي هكارگيري سنجيد هب
هاي  هاي اخير يكي از ضعف دهه توجهي به آن در كه كم كند ميايفا شود نقشي بسيار مهم  ميكارگرفته  هب

در طول تاريخ فلسفه و علوم موضوع براي انديشه و نقد و سنجش، تحقيق و  بوده است. مه در ايراننهضت ترج
كشد كه  ميشود. عموما بسيار طول  ميبه تعداد آنها اضافه  تصاعدي طور به چنان نيز تحليل بسيار زياد بوده و هم

و  يك مشكل و معضل فلسفي موضوعِاصال كه  در يك فرهنگ و زبان ميسر شود اين حد از آگاهي و درك
 ي مستقل پرداخت. آنچه در زبانا هگون هپژوهش و تحقيق ب يك موضوعِ چون همبه آن، بايست  ميعلمي است و 

ي ا هپيش مقدم چون همرو خود  گويند از اين مي ]Problembewusstsein[ آلماني به آن آگاهي به مشكل فلسفي
 آن ي هشوند بلكه دربار ميفهميده ن موضوع درك واين ي مربوط به ها پرسشبايد مهيا شود. بدون آن حتي 

 و بدوي ي غريزيا گونه بهمانيم، هر چندكه  ميپندار و انگاره و گمان  در درگير ،ي سطحي، عام و خاما گونه به
درست  ها و اطالعات نادرست حتي درك كنيم كه موضوع مهم و بنيادي است. عموما پيشداوري ميحس 

رفع موانع و تمهيدات درك و فهم يك مشكل و مساله خود بخشي نه  نند.ك ميموضوع و مشكل را ناممكن 
شدن به  دهد. موانع آگاه ميتشكيل  حل يك مشكل را روند و همواركردن چندان كم از روند آگاه شدن به مشكل

عموما در روابط عاطفي، تربيتي و ضوع داريم يك مو ي هها واصالح اطالعات نادرستي كه دربار يرودا پيش
نيازهاي  اخالقي و سياسي و ديني، عرفي، ها و باورهاي خرافي، در منافع كوتاه مدت و دراز مدت، ارزش عرفي،

در  ،هاي فكري و گفتاري و رفتاري عادت درچنان  آن ،عاطفي و جنسي و ساليق معطوف به زيبايي معيشتي،
و درك و آگاهي به مشكل، موانع  ند كه براي توجها هتنيده شد ،بريم ميروزمره بكار  طور به را زباني كه آن

گي  گي و درهم تنيده درست اين پيچيده يم كه اولين گام آن تشخيص و تفكيكمتعددي را بايد از سر راه بردار
  است.  

در  شود. ميفرصت و فراغت ممكن ن آن بدون ي هتوضيح مشروح يك موضوع و مشكل فلسفي و گفتگو دربار 
را داده باشد. هم براي  پژوهشي آيد كه فراغت مجال كار ميار ب روند پژوهش يك موضوع نيز آنگاه ثمري به

كننده  شود فراغت و مدت آن تعيين ميمستدل فلسفي و هم براي فهميدن آنچه عرضه  تحليلي ي هتوليد انديش
نها به امنيت جاني، مالي و عرفي نياز شرطي كه مهيا و ميسرشدنش براي انديشيدن و فلسفيدن نه ت است. پيش
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 ،كند ميو گسترده ن رشد و نموي پايدار ،دارد و بدون آن انگيزه، خواست و شوق به كسب و تحصيل شناخت
دن و سنجيدن، فرهنگ انديشيدن، پرسيدن، استدالل كردن، انتقاد كر ي هبلكه اين شروط امكان رشد و توسع

، پيگيري و تمركز، جسارت و شهامت، شوق، ذوق است كه هر يك كنجكاوي و موشكافي كردن بررسي و تحليل
خواهيم بيانديشيم، بپرسيم،  ميها بايد كلمات و مفاهيم و زباني كه با آن  براي تمامي اين اما طلبد. مياستقامت  و

در  موجود باشد. فتمانو يا گ در يك ديسكورس ،استدالل كنيم، انتقاد كنيم و بسنجيم، بررسي و تحليل كنيم
هر چه آمد خوش «به  اشكال گوناگون دهري و ديني مقيد كه هنوز خود را به استبدادزده و خو فرهنگي دين

قسمت ما اين « ،»!پاي استدالليون چوبين بود« ،»گذار!مته به خشاش ن« ،»!آفتاب آمد دليل آفتاب«،  »!آمد
ربه ي هنجاري و ساختاري تجا گونه به ،»حكمتي در كارست!«و »مامور و معذور!« ،»ارتش چرا ندارد!« ،»است!

 ،كند ميبازتوليد  فرهنگيو  و سياسي گونه تجربيات را نيز بدون پرسش و چالش در روابط اجتماعي و اين كند مي
 شكل ماند و يا در ميحاشيه  در با روش تحليلي كنش زباني پرسيدن ي هو بحثي دربار است فلسفه و فلسفيدن
ود كه نه در ش مي خو يا عرفان صرفا سياسي بزار تبليغاتي شعوريا هشده تبديل ب ي مسخا گونه بهعرفاني و سياسي 

ي براي درك ا هاين موضوع است و نه انگيز ي دربارهو تحصيل شناخت حقيقت و صدق  تالش پايدار براي توليد
رسيدن را فقط در سياسي و تبليغاتي است و پو فهم درست اين موضوع دارد، بلكه در تب و تاب كسب قدرت 

ر به نظر يكديگ الزم و ملزوم ناشي از استبداد  خويي خويي و مرگ انگارد. دين ميسياسي آن قابل توجه  ي هجنب
كه در ادغام اين دو جريان دارد و جاي جاي قابل  اي و فرصت طلبي رسند و بزدلي و كودني، خشونت مي

. ]٣[كند ميرا تقويت  ي شفافتشخيص است گريز ازفراغت، آسايش و آرامش، دانش، آزادي و صلح و گفتگو
نه پرسيدن و انديشيدن و گفتگو براي كسب شناخت  ،خو خو و مرگ ذوق و شوق و هم و غم اشخاص دين

قدرت،  و حفظ بلكه تسخير ،اين موضوع مشخص است ي هدربار مستدل و درك و تحصيل صدق و حقيقت
 خو خو و مرگ دين شعور و ذهنيت .ندنك ميي استفاده ا هبراي آن نيز از هرگونه وسيل است كه ثروت و شهرت

رو خرافه، دروغ،  . از اينكند ميو ثروت و شهرت تلقي  زورمندي جنس سنخ و هم هم در واقع صدق و حقيقت را
 هاي زورمندي براي كسب حربه عنوان به شكال گوناگونا هب تظاهر، فريبكاري، جدل، ارعاب و خشونتريا، 

و درستي و حقيقت و شود بلكه صدق  ميد قلمداد و ثروت و شهرت و حفظ آن نه تنها الزم و مفي زورمندي
و  و صراحت  حقيقتشود. صدق و  مي توهم تصوير و ، تصور وخطرناك، مزاحم و نامتعارف ،و صراحت شفافيت
 واسطه در خدمت در اين نوع شعور تنها وقتي ارزش دارد كه سودي از آن حاصل شود كه بالفاصله و بي شفافيت
ثروت و شهرت باشد. كيفيتي چون لذت از درك و شناخت مورد و موضوعي منطقي و  ،افزايش زورمندي حفظ و

خاطر افزايش  هو نه بيك موضوع و پديده  ي هدربار و حقيقت صدق و درستي فهميدن خاطر هفلسفي و علمي ب
هاي  با هنجارها و عادت لذت از شناخت آن مطلب ي ه، ثروت و شهرت بلكه براي چشيدن و تجربزورمندي

نه تنها بيگانه است بلكه آن را خفه و خفيف و تمسخر ، خو خو و مرگ دين گفتاري و رفتاري شعورِ و ذهني
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خو و  دينست كه در زمختي و درشتي و پلشتي اذهان  مستدل كيفيتي . لذت از كسب و توليد شناختكند مي
نيز  »پرسيدن« ]٤[ شوند. ميارزشي قائل ن اكثرا ندارد و براي آن نيز راحتي به جاي رشد و نموي خو مرگ

 استطالعشكال احوالپرسي كردن، جويا شدن، استخباركردن، اقتراح كردن، استفساركردن، ا هي روزمره با گونه به
بيش از اين نيز گنجايش و  ست. كردن برايشان كافي سين جيم و يا بازجويي كردن، بازپرسي كردن وكردن 

ان ذوب و چن هاي معيشتي، عقايد ديني و ايدئولوژيك و سياسي آن ظرفيت ندارند چرا كه در قلمروي ضرورت
يا موجب  و كند ميجلوه  و غيرعادي فايده برايشان بي پرسيدن ي هند كه بحث و پژوهشي دربارا همسخ شد

 فلسفي -منطقي مشكل يكتوان از مين زبانان در شرايط معاصر فارسي شود. ميشان  ميوحشت و سردرگ
ش انديشه و ا هست كه مستقل دربارا هي شدا هميان آورد چرا كه هنوز اين موضوع نه وارد مرحل پرسيدن حرفي به

مورد تحقيق و پژوهشي  در زبان فارسي ي مستقلا گونه بهيك موضوع  عنوان به نه و تامل، بحث و گفتگو گردد،
  فلسفي قرارگرفته است.

توانند طرح و  مييي كه در تداوم ها پرسشي چيستي، چندي، چگونگي، چرايي كنش زباني پرسيدن و ها پرسش
كنند كه براي طرح  را مشخص مي فلسفي -نطقيهمگي در كاربرد عام كلمه موضوع و مشكلي م عنوان شوند

عبارت ديگر بايد وضعيت موجود فرهنگي را كه در آن اين  دماتي را مهيا كرد. بهدرست و حل آن بايد مق
فرهنگي اين توان به وضعيت  ميوضعيت فرهنگي اين مشكل تبيين كرد. ن عنوان بهشوند  ميعنوان  ها پرسش

پرداخت چرا كه آگاهي به مشكل با شناخت وضعيتي ميسر  ها پرسشتوجه ماند و به  موضوع و مشكل بي
توان به اين  مي. نمشروح بررسي و تحليل كنيمطور  بهرا شود كه در آن قصد داريم كنش زباني پرسيدن  مي

نگرفته است؟ داليل اين نبود و  پرسيدن صورت ي هنپرداخت كه چرا در زبان فارسي پژوهشي مستقل دربار
گيرد؟  مياين كنش زباني شكل ن ي هتوان به اين نپرداخت كه چرا بحث و گفتگويي دربار ميكمبود چيست؟ ن

اين كنش زباني به اشكال مختلف ابعاد ديگر اين  و ديني توان به اين نپرداخت كه چرا مدام فقط بعد سياسي مين
توان به اين نپرداخت  ميدهد؟ ن ميالشعاع قرار  انديش و متعصب تحت حي، جزمي عاميانه و سطا گونه بهبحث را 

اين موضوع  ي هباردر گي مسخره كالمي، لوث كردن و دور از جدل و خشونت هنظر و گفتگويي ب كه چرا تبادل
وضعيت  گويي به چيستي و چگونگي و چرايي خبراي پاس ها پرسشاين  ي هتامل و انديشه دربار گيرد؟ ميشكل ن
خود بخشي نه چندان  ،براي تدارك تدريجي طرح درست موضوع و مشكل پرسيدن ]Problemlage[ مشكل

  اهميت از روند پژوهش اين كنش زباني است. كم

توان  مير چيزي را هايي دارد. اين دو را نبايد يكي انگاشت. ه يك موضوع فلسفي با يك مشكل فلسفي تفاوت 
كه در روند  نيست. براي اينموضوع انديشه و فلسفيدن كرد اما لزوما هر موضوعي يك مشكل فلسفي  متمركزِ
 يك موضوع، مشكلي فلسفي طرح و عنوان شود مراحلي بايد متحقق شود. ي هفلسفي دربار يو بحث انديشه
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ما در روابط  آنچهو متفاوت است با كاربرد و نقش ديگري دارد  ،در تاريخ فلسفه و علوم »مشكل« مفهومِ
كارگيري اين مفهوم از اواسط قرن بيستم مسيري  هوفور ب بريم. ميكار  هب را اين مفهوم ،خود ي همعمولي و روزمر

كه در كاربرد  در حالي ،ناميم ميمشكل  شود ميموردي را كه باعث ناراحتي را پشت سر گذاشته كه هر گونه 
هاي مشخصي داشته و دارد. در تاريخ فلسفه و علوم براي  ويژگيفلسفي و علمي، اين مفهوم محيط و مساحت و 

ي نسبتا ا هاين مشكل سابق متمركزروي متفاوت هاي و رويكردها و تئوري ها پرسشذهن و  -شكل بدننمونه م
شوند.  ميو رويكردهاي متفاوتي كه به اين موضوع مربوط  ها پرسشو  يا مشكل اختيار و جبر ،الني داردطو

آن پرسش و بحث از  ي هد كه دربارشو ميمشكل ديگر فلسفي مربوط به امكان يا عدم امكان زبان خصوصي 
چنان موضوع بحث و پژوهش  كه هم امتناع اجتماع نقيضينرفته است. مشكل اثبات اواسط قرن بيستم صورت گ

مشكل در رياضيات، هندسه، فيزيك، منطق و فلسفه سابقه و كاربردي  ديگر است. مفهومِ يا هنمون است
  تخصصي داشته و دارد كه با مفهوم مشكل در زبان عاميانه و روزمره بسيار تفاوت دارد.

يي مشخص ها پرسششود كه در آن  ميمشكل به بحثي مشخص با محيط و مساحتي مشخص اطالق  مفهومِ 
هاي مربوطه در  گويي مستدل و داوري صدق وكذب پاسخ پاسخ د.شون ميبا رويكردهايي متفاوت طرح و عنوان 

كنند تا به شناختي با  ميدر آن باره گفتگو و بحث و پژوهش  آپورتيك  دارد.حالتي  مسجل و قطعي نيست.  آن
 چنين بايد بين مفهومِ هم ]٥[ ند كه ضرورت دارد.پذيري برس برهان و اجماع نظر و آزمون استدالل و آن درجه از

ي كلي ا گونه به در قرن بيستم رل پوپرو آنچه كا كه قدمتي طوالني دارد مشكل در اين كاربرد فلسفي و علمي
    .تفكيك نمود موجودات زنده مطرح كرده مثابه روش زيست شكل و حل مشكل بهزير عنوان م

توان  ميي مكتوب و نسبتا مشخص دارد كه به آن ا هفلسفي و علمي تاريخچهر گونه موضوع و مشكل منطقي، 
 عنوان بهدارد و پرسيدن اما تاريخي ن رجوع كرد و در آن باره اطالع حاصل كرد. موضوع پرسيدن و طرح مشكلِ

 ،توجهي واقع شده است. در شرايط موجود و فعلي مورد كم و راديكال و يا بسيار حساس موضوعي گاها تجملي
نداريم چون حتي اين موضوع هنوز درست طرح نشده و به آن نيز به  »مشكل پرسيدن«ما مشكلي به نام 

شناسي و خبرنگاري در  ي منطقي، فلسفي، زبانا هآثاري كه از زاوي شود. در اندك ميكافي توجه ن ي هزاندا
ي منسجم و مستدل ا گونه بهجاي برساختي تئوريك  اما هاي آلماني و انگليسي به اين موضوع پرداخته شده زبان
اين كنش زباني مورد توجه قرار نگرفته است. عمق و وسعت اين  تئوريك و پراكتيكدوما پيوند  ست. خالي

آگاهي و خود آگاهي نشده  ي فعال واردا گونه بهو علمي  ، فلسفيسياسي ي هموضوع هنوز با توجه به تاريخ انديش
  .كند ميزبانان صدق  بار در مورد فارسي ي اسفا گونه بهتر و گاهي هم  است و اين به درجاتي بيش

ي بسيار بدوي و ا هخانواده در وضعيت موجود در مرحل ها و افعال هم كنش زباني پرسيدن و كنش ي هدربارآگاهي 
زبان نسبتا  يم كه دو يا سه شخص فارسيا هي هم نشدا همرحل ديگر هنوز حتي وارد آن عبارت بهابتدايي است. 
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ي مستقل بپردازند و وارد ا گونه بهكار علمي و فلسفي به اين موضوع توجه كنند و به آن  ي همطلع و با تجرب
اين حد است  كه: بله البته،  بهترين حالت آن در گفتگو و تبادل نظر شوند. سطح شعور و فرهنگ موجود در

در ادبيات فارسي حرافي  ني اما كمخوب است و مفيد است كه بپرسيم! در ستايش كردن اين كنش زباپرسيدن 
فلسفي در دستور كار تحقيق و بحث و پژوهش و  -يك موضوع منطقي عنوان بهكه  شده است ولي بدون اينن

بديهي و پيش  مورد و موضوعِچنين آورتر از اين نيست كه  اما هيچ چيز در فلسفه و علوم زيان رد.گفتگو قرار گي
ي بسيار ا هآن نپردازيم. عدو مستقل و مشخص به  كنيمتعليق فقط  در حد انگاره و پندارهم  اي را، آن ا افتادهپ

و  خو اذهان دين پردازند كه پرسيدن و استخباركردن فرق دارند و در ميجدل به اين  به بحث و گاهي اندك
فلسفي پرسيدن در اين حد  -منطقي مشكلِ موضوع و . وضعيت موجودكند مينقشي بارز ايفا ن ،پرسيدن جزمي

كافي مورد توجه قرار نگرفته  ي هاست! در چنين شرايطي كه هنوز حتي موضوع فلسفي پرسيدن نيز به انداز
 ي هآگاهي به اين موضوع عموما در چنبر چرا كه ،ناممكن است طرح و رسم مشروح مشكل پرسيدن، است
رو  يابد. از اين مينمو و توسعه ن امكان رشد و ،هاي آن ها و عصبيت هاي عرفي و سياسي و تنش گيري هجبه

حتي اين تصور ايجاد شود كه نه تنها طرح موضوع  ،اين نوشتار خوانندگانِمعدود رخي از احتمال دارد براي ب
 اتالف وقت و نيرو است بلكه طرح موفق آن نيز فقط و يا خطرناك فايده فلسفي بي -ي منطقيا گونه بهپرسيدن 

اين موضوع و  پژوهش ايد در دشواربودنگونه تصور و داوري را ب يكي از داليل اين است. و آسايش و آرامش
آن تا حدي از  و روش تحليلي براي حل آن جستجو كرد. دشواري اين موضوع و طرح و بحث درست مشكل

 كار گيرد هرا ب خانواده را هر كسي در آن حد كه جويا شود و آن هاي هم پرسيدن و كنششود كه  مياينجا ناشي 
 هئارا يمعتبر و مستدل شناختي بپردازد و ي تحليلا گونه بهولي وقتي بخواهد به اين مجموعه  ،تواند مي كمابيش

 ي هزبان فارسي براي توليد انديش گنجايش و ظرفيت كمِ شود. يكي از اين موانع ميبا موانع متعددي روبرو  كند
در فرهنگ  تحليلي فلسفي بسيار بدوي و رازآلوده است و ي هتحليلي فلسفي است. زبان فارسي براي توليد انديش

تحليلي  ي هفاهيم فلسفمضاف بر اين بسياري از م فارسي نيز مزمن و فسيلي شده است.خاص كاربران زبان 
اصال معادل مناسبي برايشان در زبان  ،و انگليسي معمول و رايج هستند يا هاي آلماني كه در زبان زبان و ذهن

است و  وارد نشده فارسيو فرهنگ مربوط به آن مفهوم در زبان  مكتوب كه بحث و اثر فارسي نداريم و يا اين
ين كنش كه ا ديگر اين استمورد  آن بحث. ي هگاهي نيز نه معادلي مناسب داريم و نه متن مناسب فارسي دربار

ابزار كار است و هر گام پژوهش نياز مبرم به بازبيني و تامل و نقد آن مطلبي دارد  زباني خود در روند پژوهش
مراتب  ولي به معمول است در يك پژوهش گر مدعي آن است. اين البته در مورد هر موضوعي كه پژوهش

سنت افالطوني  ي هپيچيد و سنگين بار بايد در. دليل ديگر را كند ميصدق  اين موضوع فلسفي ي درباره تر بيش
غلو كردن و  ي هخويي تشخيص داد كه همواره از تحليل موشكاف گريزان و شيفت و نوافالطوني و دين

ست. در تحليل خشك و سرد كنش زباني  گيرانه و شور حسيني يا چريكي ورانه و معركه هاي سخن جوسازي
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شود و بدون  مييم و مدام هم بازتوليد شده و ا هست كه به آن عادت كردپرسيدن شور و هيجاني چنان در كار ني
 را خود با اين زبان كه آن تحليلي به زبان فارسي را نداريم چه رسد به اين ي هيك نوشت ي هآن حتي توان مطالع

بين پلِ ما ،فلسفي -. و دليل ديگر اين است كه در پژوهش اين موضوع و طرح و رسم مشكل منطقيتوليد كنيم
گره خورده  تنيده ي درهما گونه بهيس تئوري و پراكس ي هي ديگر دوگسترعبارت بهفلسفه نظري و فلسفه عملي يا 

زباناني دارد كه  است كه بازگشايي دقيق و مشروح آن با روش تحليلي نياز به گفتگو، تبادل نظر و بحث با فارسي
آشنايي كافي دارند و سوما  و ذهن زبان تحليلي ي هبا فلسف دانش آكادميك فلسفي دارند، دوما اوال سواد و

ي قوي دارند ا هو چهارما ميل و انگيز دهند ميزبان فارسي تشخيص  را به ضرورت اين پژوهش با روش تحليلي
  گير شوند. باره وارد گفتگو و تبادل نظري پي كه در اين

 هنوز هم تا حدي  را مد نظر داشت و نگارنده آنگونه كه  فارسي آن زبان در پژوهش كنش زباني پرسيدن به 
اي است. و ]٦[نيست بلكه روشي بر مبناي برهان فرضيهاستقرايي و يا قياسي و برهان فقط  د روش استداللدار

  و اين روش استدالل معانداني بسيار دارد. اين داليل متعددي داشته و دارد كه به آنها اشاراتي شد.

ي يها ها و كليشه واره قالب مطرح شد، از اي كه در اين بخش انتقاد فرهنگي كه درالزم به تذكر مجدد نيست 
هايي بسيار هست ولي  د فرهنگي به اين سياق ضعفاستفاده شده است. در نق »خو مرگ«و  »خو دين« چون هم

و به تدريج در شود  تر توجه بيش ي هكه موضوعي چنين وارد حيط براي اين گاهي ناگزير بايد از آن استفاده كرد.
گونه نقد فرهنگي كه براي  ي جز اينا هچارمتاسفانه ي درازمدت شعور و فرهنگ متناسبش پرورش يابد، ا هپروس

  نيست. ،برخي توهين و تحقيرآميز است

كنش زباني  چيستي در شرايط فعلي توان ميگونه پاسخ داد: ن توان پرسش باال را اين ميبندي  يك جمع با 
يك موضوع  چون همرا  توان آن اما مي بحث كرد يك مشكل فلسفي در زبان فارسي طرح و عنوان بهپرسيدن را 

با  ي فلسفيا گونه بهشكلي مستقل در زبان فارسي توجه كافي نشده است و  طرح كرد. به اين موضوع بهمفلسفي 
نشده  روند گفتگو و تبادل نظرچنين وارد  هم و قرار نگرفتهدر زبان فارسي مورد تحقيق و پژوهش  روش تحليلي

  است.

  :ها يادداشت

]١[  πρόβλμα , Problema. 

  است.» ماهيت«برگرداني رايج و مصطلح براي مفهوم » چيستي«] ٢[

  ي نقش و كاركردهاي فراغت در رشد و تقويت دانش، آزادي، صلح  و سالمتي مراجعه كنيد به: تر درباره براي اطالعات بيش ]٣[
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