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  ؟كنيم ميپرسيم دقيقا چه  ميوقتي 

تحليلي لسفه و تالش براي پاسخگويي به آنها در ف ها پرسش گونه اينشود ولي  ميبه ندرت چنين پرسشي طرح 
بايست آنرا  ميبتدا . براي اينكه به اين پرسش بتوانيم پاسخي درخور دهيم ازبان و ذهن غير معمول نيست

: در روند پرسيدن يك پرسش . براي مثالتوان به اشكال ديگري نيز طرح كرد مياين پرسش را  درست بفهميم.
بدون  ،توان پرسيد ميو استدالل نيست كه  الزم به توضيح مشروح شوند؟ مياز قوه به فعل تبديل چه چيزهايي 

رد بدون اينكه بتوان توان شنا ك مي كنيم. همانطور كه مي پرسيم دقيقا چه مياينكه بتوان توضيح داد كه وقتي 
توان تفاوت بين  ميتفاوت اين دو گستره را  كنيم. چه مي دقيقا كنيم ميتوضيح داد كه وقتي شنا  مشروح

آن چيز قلمداد كرد. مورد ديگري كه الزم است به آن توجه داشته باشيم اين است  پراكسيس يك چيز و تئوري
ي غيرمستقيم هدف ا هتوان بگون ميكردن اين نيستيم كه مثال با پرسش و سوالي  كه با اين پرسش بدنبال روشن

ي مستقيم و ها پرسشديگري غير از آشكاركردن موردي نا آشكار را دنبال كرد. در پاسخگويي به اين پرسش، 
 يا انحرافي، تلقيني و ،آگاهانه پيش ،ارادي پيش، نامشخص ي غيرمستقيم،ها پرسشهستند و نه  مشخص مد نظر

  .فكاهي

قبل و به آنچه  توجه و دقت باشد و تواند طرح يك پرسش مياين پرسش  اسخگويي بهروش مناسب براي پ
تا حدي محدود  كار هستند. براي اين تشخيص و تفكيكند و قابل ا هاز قوه به فعل تبديل شدحين طرح پرسش 

دشدن در به عبارتي ديگر از وار شود. مياستفاده ] Phänomenologie, Epoché[ روش پديدارشناسي ي هپوخا از
  .كنم مييي خودداري ها هجنب

  شناختي بدست آورد؟ ،توان بدون پرسيدن و پرسش ميچرا ن 

ه به فعل تبديل از قو پرسيدن اين سوال ي هپروس به آن چه در مكن ميگيريم. سعي  ميبراي مثال در نظر  را
ت شناسانه اهمي م كه در بعدي شناختپرداز ميبه آن دسته چيزها  .دهم تشخيصآنها را ند توجه كنم وا هشد

هاي دخيل در روند طرح ها و عملكرد پردازم بلكه به تحليل افعال و كنش مين اين پرسش دارند. به تحليل خود
  پردازم. پرسش: ميكردن اين پرسش 

  »شناختي بدست آورد؟ و پرسش پرسيدن توان بدون ميچرا ن« 

  م:ينويس مي گونه اينرا با حروف اختصاري  

  »پرسش ج« 

  رسيم كرد:توان ت مي گونه اينو اين را نيز مختصر  
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   »پ؟ج«

  :ميكن مشخص مي شكل اين ختصار بها هرا ب ج پرسش روند پرسيدنچنين  هم

  »╔ «پ؟ج

ها طرح  ي بر مبناي الگاريتما هي رايانها سيستم ي هو يا بوسيل حقوقي سش توسط يك شخص حقيقي يايك پر
. ي مجازي نيز اشخاص حقيقي و حقوقي هستندها پرسشطرح و پخش اين نوع  ي هشود كه البته پيش زمين مي

. در اينجا وارد اين موضوع توان در نظر گرفت ميو تشخيص را  قابل تفكيك گر هاي اين سه پرسش تفاوت
شود. پرسيدن  ميي در يك بافتار و زمينه و موقعيت و وضعيت طرح و بيان گر پرسششويم. پرسش توسط  مين

دارد كه قابل تفكيك  و تحليل و تشخيص است. يك   مييك پرسش يك روند و پروسه است و آغاز و انجا
 ;Präsupposition[ هايي يا به عبارتي ديگر پيش انگاشت مقدم فرض و پيش مطالب و مواردي پيش داراي پرسش

Presupposition[ ]شوند. يك پرسش داراي فرم و شكل و نوع قابل تفكيك از  مياست كه در پرسش بيان ن ]١
 ]Implikaturen; Implicatur[ ضمني يا تضمن ابل تحليل است. يك پرسش نكاتياست كه ق ها پرسشباقي 

ي پرسش هستند. به اين ها همقدم ها و پيش فرض شوند و منفك از پيش ميدارد كه در پرسش بيان ن همراه ]٢[
اين برشماري  روي يك قسمت از اين تفكيك و فقط كنيم و ميفعال بسنده  نه چندان دقيق تفكيك سر انگشتي

شويم: روند طرح پرسش ج. آنچه در اين روند فعال در اين نوشتار كنكاش و  ميمتمركز  سرانگشتي و سطحي
است كه در روند پرسيدن پرسش ج قابل تفكيك و تحليل و تشخيص  شناسانه شناختيي ها هشود جنب ميتحليل 

  هستند.  

ي فعال استفاده ا هكوتاه مدت و بلند مدت بگون ي هبايست از حافظ ميو عنوان كردن پرسش ج  براي طرح 
 . بايد توجه معطوف به مورد وشد ميكافي و خواست اين پرسش طرح ن ي هانگيزشد. همچنين بدون  مي

كار پرسش مورد توجه شده. به عبارتي ديگر موردي همچون مورد ناآش ش سوالا هشد كه در بار ميموضوعي 
مك ابزار نوشتن استفاده شده. با ك ها دستاز  تن آنو براي نوش پرسش ج نوشتاري (و گفتاري) است قرار گرفته.
بندي  راد و اشتباهي ندارد و براي جملهو اماليي اي . از نظر دستوريبه زبان فارسي معاصر و رايج استپرسش ج 

پرسشي شد.  ميعملي  ي از دقت در رعايت و بكارگيري درست قواعد زبان فارسيا هبايست درج ميگونه  بدين آن
. قبل از براي دريافت يك پاسخ  مشخص و يا به عبارتي ديگر تحليلي مشروح و مستدل است نسبتا مشخص

شده. براي بيان و كتبي كردن ها تفكيك  از باقي موضوع پرسش ج و كتبي كردن پرسش ج موضوعِ نوشتن
و و عالمت خاص سوال  لحن و آهنگ و دستور زبان پرسيدن تصميمي گرفته شده. پرسش ج داراي پرسش ج 

وان مورد ناآشكار عن هموردي ب ،عالمت سوال بان فارسي معاصر و رايج وو كلماتي از ز ها هش است. با واژپرس
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گيري براي براي بيان كتبي پرسش ج انتخابي  تصميم شده. در روند و مشخص و وصف يك سوال توصيف
دو يا سه بار تغيير كرده  سش جده. پرانديشه ش تداعي، مقايسه، فكر و روند نوشتن پرسش ج  در صورت گرفته.

  نوعي تجديد نظر صورت گرفته. بندي در جمله تا در اين شكل كتبي بيان و نوشته شود و در هر تغيير در وجهي

از ديدگاهي  پرسش جحين طرح  قبل و ،ها و افعال نيم و ببينيم كدام كنشنگاهي ك ال به اين روندح 
اهميتي  و به نوعي تصادفي است سش ج به زبان فارسي استاينكه پرم ندارد. اهميت دارد و كدا شناسانه شناخت

نين نوشتاري و شد نوشت و بيان كرد. همچ مي را به هر زبان رايج ديگري سش جدر اينجا ندارد چرا كه پر
ي ها هكه شيواهميتي در اين بحث در اينجا ندارد چرا  گفتاري بودن پرسش ج با حروف الفباي يك زبان روزمره

تكلم  .يا زبان بساوايي نابينايان ناشنوايان ي هنمونه زبان اشار براي نيز براي طرح پرسش ج هست. ديگري
 همچنين مطالب و پاسخ و موارد گونه ممكن كرده. بديناين  پرسش را كردن و نوشتن به عنوان افعالي اساسي 

  مواردي نا آشكار مشخص و درخواست شده. نامعلوم و توضيحاتي به مثابه

  آنچه در بحث فعلي اهميت دارد:

ممكن  ،شان پرسش ج طرح شده مواردي كه درباره به توجه معطوف خواست و و ]٣[ و التفات انگيزه بدون 
 كوتاه مدت و ي هاز قوه به فعل تبديل شود. بدون يادآوري و فعال كردن حافظ شد كه در روندي پرسش ج مين

 كردن موضوع و موردهاي گوناگون و . بدون تداعيشد ميطرح نگونه  ميان مدت و دراز مدت اين پرسش بدين
هاي پرسش با  اين موارد و موضوع ي كه مابينا ه. بدون مقايسشد ميمكن نگونه م بدين مقايسه آنها پرسش ج

ين انتخاب با مشخص كردن شد. ا ميند انتخابي ممكن نا هها مطرح نشد برخي موارد و موضوع ديگر كه در سوال
ي توصيف و وصف يا به عبارتي ا هبگون بايستي مي ها پرسشناآشكار  شده. موارد ممكن پرسش ج آشكارِموارد نا

شده). بدون اين وصف  ي زبان فارسي و عالمت سوال استفادهها هكار از حروف و واژ (براي اين دار شوند. نشانه
وصف  گذاري و يي ديگر نشانهها هواژيا اگر با عالمات و  شد، ميپرسش ج فهميده و درك ن ،به شكل باال كردن

ديم تا كر ميرايج فارسي ترجمه  را در شكل رايج و معمولي به زبان سش جبايست حتما پر شدند مي مي
را بتواند اينجا بخواند و بفهمد. در روندهاي انتخاب كردن، تصميم گرفتن،  سش جفارسي زبان پر ي هخوانند

تغييراتي صورت داده شده و  ،يي كه انجام شدهها هدر مقايس مشخص كردن پرسش جوصف و توصيف كردن و 
ديگري ابتدا انديشيده و نوشته شده، مورد سوالي  بنديِ يا به عبارتي ديگر تجديد نظر شده. سوالي در شكل جمله

در شكل و فرم فعلي  ييرات، پرسش جع شده. بدون اين تجديد نظرها و تغانتخاب و بعد مورد تجديد نظر واق
ندن كرده. براي را قابل شنيدن و خوا شد. بيان كردن پرسش ج در شكل گفتاري و كتبي آن ميخود ممكن ن

رابطه با انتخاب موضوع پرسش  هاي ديگر در گرفته شده كه در تعاقب تصميم بيان كردن پرسش ج  تصميمي
  بوده. ج
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تحليل مختصر در  شناسانه شناختكردي را از ديدگاهي هايي را كه هر يك به نوعي عمل حال افعال و كنش 
قات هر ، بدون اينكه به متعلشمريم ميكند تفكيك نموده و بر ميمشخص و متعين  روند طرح كردن پرسش ج

يي ديگر تعميم ها پرسشاين تحليل كوتاه و فشرده را به  ،يك از اين افعال بپردازيم. حال مشروط و با احتياط
  دهيم:  مي

خواسته   ها پرسشبا  بايد انگيزه وتمايل و خواستي از قوه به فعل تبديل شود. ها پرسشبراي پرسيدن  :خواستن
كردن توضيحات و  تاين خواست يك درخواس .شكار و نامعلوم آشكار و معلوم گردندآمواردي ناشود  مي

  ست.ها پرسشمربوط به  ي معطوف وها پاسخ

كه در  كند ميملزم  ي مشابه و مرتبط راا هو وضعيت و زمين پرسش يادآوري موقعيت : موضوع هريادآوري كردن
   پرسش موضوعيت داشته. آن

  .شود ميتوجه  و نامعلوم همچون مواردي ناشناخته و ناآشنا ها پرسش: به موارد ناآشكار توجه كردن

يي ديگر تداعي ها هو زمين ها وضعيتها،  موقعيت موارد آشكار و ناآشكاري ديگراز ها پرسشدر  :تداعي كردن
  .شوند ميتداعي  ها پرسشبندي  ي جملهيي ديگر براها ههمچنين واژ .شوند مي

  .شوند ميشده با هم مقايسه  و انديشيده د تداعي: موارمقايسه كردن

 .شود ميهمچون موردي نامعلوم توجه متمركز  ناآشكار روي يك موضوع و يك مورد ها پرسشدر  :دقت كردن 
  شود. ميبندي آنها دقت  و جمله د دستور زبان پرسيدنهمچنين در بكارگيري قواع

ند در جمالتي پيوسته و ا هيي كه با آنها موارد ناآشكار مورد توجه و دقت قرار گرفتها هكلمات و واژ: انديشيدن
در  مفهوم و قابل بيان و توضيح و مستدل نمودن يا هبگون با هم دار، قابل داوري و سنجش، مرتبط ممتد، معني

و مرتب  نسبتا كيفيت »استداللي«و  »توضيحي«منظور از  .شوند ميمرتب و منظم   سوالي ي هبافت يك جمل
  ست.ها پرسشمنظم و عقالني جمالت 

  .شوند ميمشخص  معلوم و قابل فهم رايج و كلمات ي هبوسيل ها پرسش: موارد ناآشكار مشخص كردن

ي وصف و ا هدر جمل و مفاهيم و كلماتي ها هبا واژ مشخص شده موارد نا آشكار ها پرسشدر  :توصيف كردن
  . دشون ميتوصيف 
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ي ديگر ها ربط با موضوع پرسش موارد نا آشكار از باقي موارد آشكار، معلوم، بي ها پرسشدر  :تفكيك كردن
شوند از  مشخص و توصيف مي ها پرسششكار ناآ هاييي كه با آنها موردها ههمچنين واژ .شوند ميتفكيك 

   .شوند مييي ديگر تفكيك ها هواژ

دارد. همچنين تصميمي  الزم تصميمي بندي هر پرسش و بيان كردن آن ه: طرح كردن و جملتصميم گرفتن
مشخص كردن و  با ها پرسش پرسيدن روند در شن و ناآشكارخواست روشن كردن موردي نارودرتا  الزم است

  .بديل شوداز قوه به فعل ت توصيف كردن

يمي گرفته يك مورد ناآشكار تصم وصف هر پرسش و درجه دقت و تمركز بندي جمله: در تجديد نظر كردن
  .كند يي تجديد نظر را ضروري ميها هدر جنب ،ها پرسشبندي  ي جملهها هكه در برخي از واژ شود مي

  .شوند مييي انتخاب ها پرسش بندي مشابه پرسش با جمله: از بين چندين انتخاب كردن

ي نوشتاري و گفتاري بيان ا هبگون فهميدن شنيدن و خواندن، ها قابل ديدن، رسش: هر يك از پبيان كردن
   .شوند مي

بايستي به اين مطلب توجه كافي كرد كه روند طرح پرسش ج بدون اندام و بدن وحواس پنجگانه و رفتار و عمل 
  د.ش ميممكن ن گر پرسشها توسط شخص حقيقي  نوشتن با دست اندامي

هاي باال قابل  افعال، عملكردها و كنش ،مستقيم و مشخص و قوي پرسيدن ان تا اينجا گفت كه درروندتو مي  
 ي متفاوتها هيك ريسمان كه از رشت ي هعملكرد بگونكنش و فعل و  ك هستند. اين دستهتشخيص و تفكي

 ايفا نقشي ضروري ها پرسشسيدن شوند و هر يك از آنها در روند پر مياز قوه به فعل تبديل  ،هدفمند شده بافته
از  است كه تركيبي كنش زباني درخواستي پرسيدن :گيري كرد توان با جرح و تعديل نتيجه و مياز اينر .كنند مي

 است. تركيب شده باال چهارده فعل

  تصوير كرد: گونه اين توان مختصر مي را ج روند پرسيدن پرسش 

  ╔ پ؟ج= 

 ، دقتكردن ، مقايسهكردن ، تداعيكردن ، توجهكردن ، يادآورينخواست{

توصيف كردن، تفكيك كردن، تصميم  ، مشخص كردن،انديشيدن ،كردن

  بيان كردن: پ؟ج} گرفتن، تجديد نظر كردن،
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متعلقات هر يك از  با پرسيدن پرسش ج روند در را فوق چهارده فعل شد مينيست كه  مشروح الزم به توضيح
  يح داد.توض تر دقيق افعال

و مشخص  ن را تا حدي از هم تفكيك كه آ اين تحليل نسبتا فشرده بعدي به كحال پيش از آنكه در قدم
  دي بايد اشاره شود كه مهم هستند: به موار ،بكنيم نگاهي ديگر كرديم

هدفمند پرسيدن  همبافته و ي هدر روند و پروس ها كنشاين عملكردها و افعال و و مكاني زماني و ترتب ترتيب
راه هم و است. برخي از آنها در موازات و هم و معلوم روشن ،فقط تا حدي محدود مستقيم و مشخص و قوي

براي معلوم  .شوند مياز قوه به فعل تبديل  پرسش طرح يك ي ههم در پروس وابسته به گاهي نيز با فاصله ولي
تمامي تجربي بررسي و آزمون و آزمايش كرد. طور  بهتوان  ميسازي ترتيب و ترتب روند پرسيدن يك پرسش 

توان شناخت ساز تلقي كرد. يعني هر يك براي خود به تنهايي اوال در روند بدست آوردن  مياين افعال را 
 هدفمند  و ي همروندا هرسيدن همچون بافتشناخت با درجاتي متفاوت كارآمد هستند. دوما در كنش زباني پ

وسيله و برهان و شناخت به  حكم ين معني كه هر گونه ادعا وگزاره،خت سنج بدشناخت سنج هستند. شنا
شود و هر يك از افعال باال در روند كسب شناخت و آزمون شناخت  ميپرسش و پرسيدن قابل سنجش و آزمون 

 تعميم داد و مدعي شد كه گاهي يي ديگرها پرسشبه  توان را ميج  روند پرسيدن پرسش وند.ش ميبكار برده 
شود. گاهي پرسشي پيش ارادي و  ميطرح  شده و سنجيده ي حسابا هبگون ي ارادي و آگاهانها هپرسشي بگون

نا شود. گاهي غير ارادي و نا آگاهانه. در رابطه با مفاهيم غير ارادي، پيش ارادي، ارادي و  ميپيش آگاهانه طرح 
 آگاهانه و توضيح تك تك و تلفيقي آنها نياز به فرصتي ديگر در جايي ديگر هست و در آگاهانه، پيش آگاهانه،

 توان براي مشخص كردن ميكنم كه اين شش حالت را  ميبرم و اشاره  مياينجا فقط آنها را در همين حد بكار 
اين است كه به آن اشاره شود  ديگري كه بايدمورد  كرد. از هم تفكيك و رفتار ذهن ي هپيوست ي هسه الي

شناخت  عملكردهاي« و »ناخت سازعملكردهاي ش«، »شناسانه شناختعملكردهاي «و  »عملكرد«اصطالحات 
برگرداني آزاد براي مفهوم  »عملكرد«مفهوم  روشن باشد.شايد براي برخي از خوانندگان نا مفهوم و نا »سنج

شان  ي عنوان شدن]٤[ اين اصطالحات را از زمينه كنم. اگر است كه در اين جا از آن استفاده مي »فونكسيون«
بعيد  بكار ببريم ي با موضوعي ديگرا هرا در زمين ها هكاربردهاي ديگري اين واژ ه و دردر اين نوشته جدا كرد

جاي خود مفيد است ولي همواره بايد نامه گشتن اگر چه در  . بدنبال معني يك واژه در لغتاست كه اشتباه نشود
دقت كرد كه آن واژه و اصطالح و مفهوم در آن بكار برده شده است.  موضوع و جمالتي توجه و به زمينه و

 است و منظور از عملكرد »تئوري شناخت«يا  »اپيستمولوژي«برگردان فارسي براي  »شناخت شناسي«مفهوم 
موردي  شود و بدون آن شناخت ميشناخت قلمداد  آوردنِ شرط بدست ساز اين است كه آن عملكرد پيش شناخت
كردن امكان ندارد  توجه آورندگي و روي . مثال بدونكند يا در روند توليد شناخت نقشي ايفا مي و گردد ميممكن ن
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شناختي بدست آيد، يا بدون مشخص  ،در پاسخ آن پرسش اموضوع و موردي سوالي طرح شود ت ي هكه دربار
 مشخص ي آشنا و مفهوم امكان ندارد كه سوالي در آن بارهها هو واژ ها كار پرسش با عالمتكردن مورد نا آش

توان پرسش را شفاهي يا كتبي يا به  مين گرفتن بگيرد، يا بدون تصميم مشخص طرح و عنوان شود و پاسخي
  شكلي ديگر بيان كرد.

 ،كند اني پرسيدن كمك ميو توضيح مواردي كه به فهم درست اين نوشته و پژوهش كنش زب حال بعد از تذكر
تر توان آنها را بيش ميآيا  پرسش. روند طرحِ نش زباني پرسيدن وك ي شناسانه شناختعملكردهاي  برگرديم به
توان بدرستي گفت كه كنش زباني پرسيدن از عملكردهايي شناخت ساز و شناخت سنج  مي؟ در ابتدا توضيح داد

شوند.  ميو كنش از قوه به فعل تبديل  پرسيم چهارده فعل ميوقتي  تشكيل شده است. ،قابل تفكيك هستند كه
 ذكر نام افعال با و يا سنخي ي تيپيكا هيك پرسش جريان دارند و آنها را بگون اين دسته افعال در روند پرسيدنِ

، دقت توجه كردن، تداعي كردن، مقايسه كردن ،، يادآوري كردنو درخواست كردن خواستن مشخص كرديم:
مشخص كردن، تفكيك كردن، توصيف كردن، تصميم گرفتن، تجديد نظر كردن، انتخاب  ،كردن، انديشيدن

  كردن و بيان كردن.

خواهيم  ميما به موردي بايد توجه كنيم كه  پرسش آگاهانه و ارادي هر رستي بگوييم كه براي طرحتوانيم بد مي 
مورد  در حين يادآوري كردنِ كنيم. مي ين اين توجه تا حدي يادآورينيم و عموما در حش سوالي طرح كا هدر بار

اوال با  را كه به داليل متفاوت و گوناگونهايي  هم موارد و موضوع كنيم و آن ميتداعي  را مان و موضوع پرسش
ا در آن پرسش ي ارتباط دارند كه ما همان ارتباط دارند، دوما با موقعيت و وضعيت و زمين مورد و موضوع پرسش

كنيم و موردي نا آشكار  ميها و مواردي را با هم مقايسه  موضوع ،و يادآوري كردن تداعي كردنكنيم. در اين  مي
اشد و ما ارادي قابل تشخيص و يادآوري ب ،خود آگاهكنيم تا در ذهن  ميرا مشخص و بارز وصف و توصيف 

السويه و يا آشكار و معلوم هستند  را از باقي مواردي كه نامربوط، علي ارجاع دهيم و آن بتوانيم در ادامه به آن
با  رگر براي توصيف كردن مورد نا آشكاتفكيك كنيم. در اين تفكيك كردن مورد نا آشكار پرسش از موارد دي

كنيم و براي اين تفكيك كردن  ميگيريم. اين واژه را از آن واژه تفكيك  ميو كلمات يك زبان، تصميمي  ها هواژ
 ي هي يك زبان در يك جملها هبا واژناآشكار هر پرسش  گيريم. توصيف كردن مورد مياز هم تصميمي  ها هواژ

كردن، انتخاب كردن و  مقايسه كردن، مشخص كردن، تفكيك توجه كردن، فكر كردن،پرسشي عملكردهاي 
دارد. بدون آنها وصف و توصيف مورد سوال  همراه شرط و پيش مقدمه پيشعنوان  بهتصميم گرفتن را به نوعي 

توصيف  ها هتصميم گرفتن و تجديد نظر كردن آنچه در پرسش با واژ بين انتخاب كردن و شود. ميميسر ن
ن يك واژه براي توصيف كرد گزينش در اين جنبه كه هم شخيص دهيم و آنتوانيم پيوندي نزديك ت ميشود  مي

براي توصيف  ها هكند. همانگونه كه تجديد نظر در انتخاب واژ ميالزم  پرسش، تصميمي را مورد ناآشكار يك
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آورندگي و  (كه با روي و درخواست كردن الزم دارد. از شروع خواستن پرسش خود تصميمي ديگر مورد
 يعني بيان كردن پرسش ،پرسيدن به موردي تا آخرين عملكرد كردن كردن، توجه، يادآوري زه)گيري انگي شكل

پيش خود آگاه، خود آگاه و غير ارادي، پيش ارادي  يي ناخود آگاه،ها ههمروند و همبافته در الي مدام و پي در پي،
ي ا هر پايان پروسو ارادي تفكيك كردن و تصميم گرفتن و باقي عملكردها به درجاتي متفاوت جريان دارند تا د

  طرح و بيان شود. ،هدفمند براي دريافت پاسخي مشخص و مستقيم يا هيا پرسشي مشخص و مستقيم بگونپو

شد يك روند ممكن براي روند كنش پرسيدن  تحليل كوتاه ي كه باالا هبگون ج سشِپر روند كنش پرسيدنِ 
توان اما بدون توضيح و استدالل  ميهست. ني نيز ممكن است و البته روندهاي متعدد ديگرهايي ديگر  سوال

عملكردها  ،ديگر ي هارادي و آگاهان يها پرسشها و  پرسيدن سوال كافي به سادگي پذيرفت كه در رونددرست و 
تمامي  و هميشه بدين معني نيست كه همواره وجود ندارند. البته اين ،و افعالي كه تفكيك و برشمرده شد

از قوه به فعل  جامع و مانع ي ههمچون يك مجموع هر گونه سوالي عملكردهاي برشمرده در روند پرسيدن
در سوالي پيش ارادي و  شود يا ميارادي و پيش آگاهانه تصميمي گرفته ن مثال در سوالي پيش .شوند ميتبديل 
  .گيرد ميي صورت نا هفكر و انديش آگاهانهپيش 

  پاسخ داد: گونه اينرا  سش اصلي اين بخشتوان پر ميبندي  با يك جمع

 ،نيست فعل واحد و تك به يكباره ، وقوع يكي مستقيم و مشخصا هبگون ارادي و آگاهانه پرسيدن يك پرسش
 ي ذهنيها هاست كه در الي كنش و فعل و عملكرد به شكلي همبافته و همروند و هدفمند چهارده از مركببلكه 

 ي مشخص ا هناخود آگاه، پيش آگاه، آگاه و غير ارادي، پيش ارادي و ارادي در موقعيت، وضعيت و زمين و رفتاري
نا  به موردي بپرسيمسوالي  خواهيم ميد: وقتي شو از قوه به فعل تبديل مي در روندي ديناميك و داراي مدت

كنيم،  ميكنيم، مشخص  كنيم، تفكيك مي ميكنيم، مقايسه  ميكنيم، تداعي  ميكنيم، يادآوري  ميتوجه  آشكار
آن  كنيم و ميكنيم، انتخاب  ميگيريم، تجديد نظر  ميتصميم  كنيم، ميانديشيم، توصيف  ميكنيم،  دقت مي

به درجاتي  مستقيم، مشخص و قوي يك پرسش اين چهارده فعل در روند پرسيدن كنيم. سوال را بيان مي
  شوند. ميفعال  متفاوت

  :ها يادداشت

]١ [ Präsupposition; Presupposition. 

 طرح ي مقدمه پيش و فرض پيش كه كنيم مي اشاره مقدماتي و ها گزاره و جمالت دسته آن به مفهوم اين با 
 .آورد بدست شناختي توان مي كه است اين ها انگاشت پيش از يكي ج پرسش در. هستند پرسش
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]٢ [Implikaturen; Implicaturدر ضمني كه كنيم مي اشاره نكات و موارد دسته آن به مفهوم اين با ؛ 
  فقط گويا كه است اين ج پرسش ضمني نكات از يكي. شوند نمي بيان ج پرسش در ولي هستند مطرح ج پرسش

 .آورد بدست شناخت توان مي پرسيدن و پرسش با فقط و

 و خواست و انگيزه كنار در را آن و شمارم برنمي جداگانه آنرا و كنم مي استفاده كوتاه مفهوم اين از اينجا در] ٣[
 آن ي درباره كه است فلسفي مفهومي ،آورندگي روي ديگر عبارتي به يا و التفات حيث. دهم مي قرار توجه

  ،التفات حيث يا و آورندگي روي از منظور. است شده كمي چندان نه بحث و پژوهش

 Intentionality; Intentionalität است. 

 ]٤ [Kontext بافتار يا زمينه كه چند هر نيست مناسب بافتار يا زمينه جاي هب »سياق« به مفهوم اين برگردان 
 »سياق«. است جا هب و درست ي استفاده قابل مناسب معادل عنوان هب كافي اتيحتوض با فقط معادل عنوان هب نيز

  براي آن از توان مي محدودتر كاربرد در يا و شود مي برده بكار اسلوب و طريقه و روش يك بيان براي معموال
 و چارپايان راندن معني به »سياق« كاربرد دو اين كنار در. كرد استفاده جمله يك بندي جمله ي شيوه و طرز

 اعداد از اخذشده اختصاري عاليم با قديم روش به محاسبات تحرير فن همچنين. شود مي استفاده نيز احشام
 طرز نه و است جمله يك بيان ي طريقه و روش نه اما بافتار يا زمينه. نامند مي سياق را خمسه عشره، مثال عربي،
 را جمله يك سياق چه اگر! چارپايان راندن نه و اعداد هاي واژه با اختصاري تحرير فن نه و جمله آن بندي جمله

 نگارنده اما كرد تلقي جمله يك بافتار يا و زمينه فاكتورهاي از يكي عنوان هب توان مي) را؟ جمله بندي جمله طرز(
 قائل تفكيك جمله آن بيان و جمله يك بندي جمله طرز و زيرمتن و بافتار و زمينه وضعيت، موقعيت، بين
 .شود مي

 بيان غيرسوالي يا سوالي ي جمله يك آن در كه شود مي اطالق فاكتورهايي مجموعه به بافتار يا زمينه مفهوم
.  سنجيد و فهميد توان مي بهتر و تر دقيق را غيرسوالي يا سوالي ي جمله فاكتورها آن شناخت صورت در و شود مي
 و است شده عنوان و طرح فرگه توسط كه Kontextprinzip بين كه داشت كافي توجه بايد نيز اين به

 بسيار هايي تفاوت دارد نظر مد آنرا نگارنده كه اي بگونه زمينه مفهوم بكارگيري و زبان به پراگماتيستي رويكرد
 فرگه »بافت اصل« از تر اي ريشه زبان تحليلي ي فلسفه ي گرايانه عمل چرخش و رويكرد در زمينه مفهوم. هست
 :به كنيد نگاه. دارند معني ،جمله يك بافت در فقط واقع در كلمات آن طبق كه است

 Frege, Gottlob: Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch 
mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. 
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Centenarausgabe. Mit ergänzenden Texten kritisch herausgegeben von 
Christian Thiel. Hamburg ١٩٨٦.  IV. Der Begriff der Anzahl. §٦٠; S. ٦٩: 

..) (. Man muss immer einen vollständigen Satz ins Auge fassen. Nur in ihm 

haben die Wörter eigentlich eine Bedeutung .(...) . 

. دارند معني كلمات كامل، ي جمله يك در فقط واقع در. داشت نظر مد را كامل ي جمله يك هميشه بايست مي
 ).نگارنده از برگردان(

 :به كنيد نگاه مشروح توضيحات براي. است كرده بيان متفاوت جمالتي با بار چندين را انديشه اين فرگه

 Kühne, Wolfgang: Die Philosophische Logik Gottlob Frege. Ein 
Kommentar. Kapitel ٤: Frege über Gedankengefüge.S.٦٧٦-٥٨٩. Frankfurt 

٢٠١٠. 

 اين انتخاب. كنيم توجه »نيست؟ مسطح زمين« چون سوالي به مثال براي »زمينه« مفهوم مختصر توضيح براي
 سوالي غير چه و سوالي چه مانند ديگري يها جمله توان مي. است عمدي »زمينه« مفهوم توضيح براي مثال
 .زد مثال

 جمله چون اما. كرد بيان و برد بكار شكل مينه به توان مي گوناگون هاي موقعيت در را »نيست؟ مسطح زمين«
 ثابت هم سوالي ي هجمل اين فراعبارتي و غيرعبارتي هاي كنش كه كرد تصور نبايد ماند مي ثابت شكل اين در

 روز در فقط جمله اين بيان ».است دوشنبه امروز«: بگيريم نظر در را معمولي و سوالي غير يا هجمل. مانند مي
 . است اشتباه ديگر روزي در و كند مي صدق هفته روز هفت از دوشنبه

 اين موقعيت) شد خواهد و شود مي( است شده بيان »نيست؟ مسطح زمين« سوالي ي هجمل  كه مكاني و تاريخ
  تهران در يكمو بيست قرن در جمله همين بيان با بابل شهر در ميالدي نهم  قرن در جمله اين بيان. است جمله

 موقعيت، تغيير با بار هر و شود بيان دتوان مي متفاوت هاي موقعيت در جمله اين. هستند متفاوت بسيار موقعيت دو
. ماند مي ثابت يا هگزار كنش و بياني كنش عموما ولي ،كند مي تغيير جمله اين فراعبارتي و غيرعبارتي كنشِ
 كاركردهاي ويكم بيست قرن تهران و ميالدي نهم قرن بابل موقعيت دو در كه نيست مشروح توضيح به الزم
 .دارند بسيار هايي تفاوت سوالي ي هجمل اين

 قرن تهران موقعيت يا ميالدي دوم قرن بابل موقعيت در يا هنويسند يا گوينده توسط جمله اين بيان
 ساختن براي زمين قطعه يك فروش و خريد حين زدن چانه و معامله هنگام وضعيتي در تواند مي ويكم، بيست
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 دو با جمله همان بيان متفاوت وضعيت دو كه باشد راني كشتي و دريانوردي ي هدربار جدلي بحثي يا ،خانه
 .است متفاوت هدف و منظور و كاركرد

 جمالتي با متن و گفتگو و بحث و موضوع يك چهارچوب و قاب در را سوالي ي هجمل اين يا هنويسند و گوينده 
 تحقيق، قابل موقعيتي در. گوئيم مي جمله اين ي هزمين آن به كه برد مي كار هب ،مشخص ي هجمل اين همراه ديگر

 اين محتمل، و ممكن هاي زمينه باقي از وتفكيك تحليل و بررسي قابل يا هزمين و تشخيص، قابل وضعيتي
 اين بيان از هدف و منظور و كاربرد ي هزمين ،تنيس ورزش ي هدربار متني يا گفتگو در .شود مي برده بكار جمله
 ي همعامل ي هدربار متني و گفتگو در جمله اين هدف و منظور و كاربرد ي هزمين از است متفاوت كلي به جمله
 . شود مي فهميده و بيان متفاوت سوال اين فكاهي و دوستانه گپي در يا. پاركينگ يك ساختن براي زميني قطعه

 اين بندي جمله طرز از ديگري بندي جمله طرز و خاص يا هشيو با را جمله اين دتوان مي يا هنويسند و گوينده
 كف مثل زمين: مثال براي. كند بيان ديگر »سياقي« در واحد و ثابت نسبتا يا هگزار كنش با باال شكل به جمله
 نيست؟ دست

 نيست؟ صاف زمين

 بحث جاي است باال سوالي ي هجمل يِا هگزار كنش همان مترادف جمالت اين يا هگزار كنش اينكه ي هبار در
 تمريني و دارند شديد يا هبگون كردن تداعي به عادت كه خوانندگاني براي. شوم مين آن وارد اينجا در ولي هست

 شباهات تسليم آزاد تداعي در انگاري سهل با يا ندارند مترادف صطالحا هب هاي واژه تحليل و تفكيك در هم
 دتوان مي »زمينه« مفهوم توضيح براي »نيست؟ مسطح زمين« مثال شوند مي مفاهيم و ها واژه صوتي و اماليي

 . باشد تمرين نوعي تمركز و توجه صورت در

 بافتارِ و زمينه وضعيت، موقعيت، به بايد متن يك يا جمله يك يا واژه يك درست درك و تشخيص براي
 با اش پيوستگي در جمله آن و جمله در واژه آن شفاهي يا كتبي بيان و بندي جمله طرز و جمله بكارگيري

 ي هترجم سر بر بحث قصدم چون. كرد دقت و توجه دخيل فاكتورهاي باقي و گفتگو يا متن در ديگر جمالت
  به بايد ،است پژوهش اين موضوع آنچه رت دقيق توضيح بلكه ،نيست فارسي به مفهوم يك غلط يا درست

 اشكال در نيز پرسش يك آهنگ و لحن رفتاري، و بدني حالت كه كنم اضافه دادم كه توضيحي و تفكيك
 با خشمگين يا هچهر با عصباني آهنگ و لحن با سوالي مثال. كند مي ايجاد تغيير پرسش كاركردهاي در متفاوت

 و ها هواژ البته كه هستند سوال يك متفاوت بكارگيري دو خندان يا هچهر و شوخ لحني با سوال همان
 همچنين و فراعبارتي و عبارتي غير كنش ،كيديأت يا ندا حروف كردن اضافه همچنين. دارند يكسان بندي جمله
 بافتار وضعيت، زمينه، موقعيت، به كافي بردقت عالوه رو اين از. دهد مي تغيير را جمله و سوال همان بيانيِ كنش
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 هاي واژه به همچنين و آن خاص آهنگ و لحن به بايد جمله و سوال و پرسش يك بيانِ و بندي جمله طرز و
 در پراگماتيستي چرخش مشروح توضيح. كرد كافي توجه ندا هشد برده بكار پرسش و سوال در كه يا هاضاف
 زير ،جمالت و ها واژه بيان و بكارگيري در دخيل و تاثيرگذار فاكتورهاي به مربوط بحث و زبان تحليلي ي هفلسف

 .دارد الزم ديگر فرصتي و ديگر جايي ،وابسته مفاهيم و »زمينه« مفهوم عام عنوان

 هر. ستا هآموزند و جالب خود نوع در كه سرل جان از يا همقال به كنيد نگاه باره اين در بيشتر اطالعات براي
 بندي تقسيم هرگونه عليه بر و داند مين ممكن را باال ي هشيو به گوناگون فاكتورهاي بندي تقسيم سرل كه چند

 از البته و كرد تفكيك موضوع اين در توان مي حدي تا نگارنده نظر به اما. كند مي استدالل موضوع اين براي
 و صدق در كه را جمله يك با مرتبط فاكتورهاي تمامي كه كرد گيري نتيجه نبايد  كلي بندي تقسيم و تفكيك

 يا بازيافت توان مي كلي بندي تقسيم يك در ،هستند تاثيرگذار جمله آن ديگر كاركردهاي و كاربردها و كذب
 . داد جاي
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