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 و يقين شناخت پرسش،

  بخش چهارمـ  پرسيدن كنش زبانيِ

  لطفعلي راجي

 

  ١٣٩٨دي 
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 دارد؟ ]١[ پرسيدن چه نسبت و چگونه پيوندي با شناخت و يقين

 آنچه آن وسيله به كارآمد بوده است.ي و ترفندها ها هيكي از حرب همواره شك و تشكيك ]٢[ فه و علومدر فلس
 ندا هبدون سنجش دقيق به آن از سرتنبلي، جهل وبزدلي تن داد د، آنچه معروف عموم است و عمومشو ميبيان 
 و احكام و ها هكشند. همواره در فلسفه و علوم گزار مي چالش آورن شناخت مستدل به دست بهي را برا

كيفيتي يقيني داشته  صدق و درستي آن بسيار باال باشد و بهاطمينان  ي هشوند كه درج ميهايي جستجو  شناخت
افراطي منكر امكان  گرايان ي از شكا هعد ت دارد.روتشكيك ضر اين هدف شك و يابي به دست براي باشند.

ي ديگر امكان شناخت و يقين ا همستدل اثبات كرد و عد را آنهستند كه بتوان  حصول هر گونه شناخت و يقيني
دانند. در بحث امكان يا عدم امكان شناخت و امكان يا عدم امكان  محدود مي و منطقي ي تحليليها هگزار بهرا 

 صطالح واضحات و بديهياتي هستند كها هند كه جزو با هشك و پرسش و چالش كشيده شد بهيي ها هيقين گزار
كاري هم موجب وحشت و  فهم و تصور نيست و در صورت ندانمتشكيك آنها براي عموم مردم قابل  شك و
ي كه با آن ا هند و گزارك ميتامالتي  ،شود. دكارت در جستجوي شناختي با كيفيت يقيني ميشان  ميسردرگ

د بر مي كار بهاي كه  دكارت با شك دستوري ند.ك مي و اثبات شود كه هست و وجود دارد را مستدل ميعي مد
غربال  مشخص يا هي اثبات گزارمبنا عنوان بهچون كانديد ممتاز  همهم پيوسته  به چند استداللِبا انديشيدن را 

شناختي با كيفيت يقيني  چون هماين گزاره  هستم!انديشم، پس  مي: كافي معروف شده ي هندازا هب ند كهك مي
ند ك ميمشروط  ،ند كه هستك ميانديشد و شك  مي كه ايند چرا كه انديشه و شك به شو ميبسيار باال استنتاج 

مبناي  :اهميت اشاره شود نه چندان كم مطلبي بهبايد در اينجا  جا هب كمي طنزِ كه بيانديشد و شك كند. با
خود انديشيده و در چندين قرن پيش يي است كه شخص دكارت ها هانديش دكارت در تامالتش استدالل و برهان

دكارت بدين معني نيست كه معروف  ي هتكرار آن جمل ست.ا هو عنوان كردستدل مطرح ي ما  گونه بهآنها را كتبي 
 چون هم ارد و هست و به اين ادعا نيزبتواند اثبات كند كه وجود د آن ي وسيله بهي ديگر ا هه يا نويسندگويند

دكارت و استدالل و تامالت  در كرد كه تر دقيق  يهتوج بايد به اين اد كوتاهدكارت يقين دارد! عالوه بر اين انتق
بدون درستي و  ،ندك ميكه  اي دستوري و شك بر مبناي انديشيدن او خود ،هانش براي اثبات هستي و وجودبر

و در  دارد و عقيده باور هاكارت به آنگونه كه د آن روحي خبيث و وجود خداوندي مهربان به عقيده صحت
  ]٣[ندارد. زيادي معروف نيز اعتباري با كيفيت يقيني ي هآن جمل ،ندك مي استداللش از اين عقايد مذهبي استفاده

فهم بهتر مباحث  بهتواند  مي در اينجا ويتگنشتاين ي هنوشت »يقين ي هدربار«برگردان و نقل چند بند از كتاب 
   شناخت و يقين كمك كند:
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دهد  ميمان نشان  در نزديكي كه درختي را درحالي اًبارها مكرر م، اوا همن با فيلسوفي در باغ نشست) ٤٦٧(
شنود، من به او  ميرسد و اين جمله را  نفر سومي از راه مي »دانم كه آن يك درخت است. ميمن «گويد:  مي
  »سفيدن هستيم.اين انسان ديوانه نيست، ما فقط درحال فل«گويم:  مي

داند كه موش وجود  داند؟ آيا گربه مي ميرا  كه اين مادر هست؟ يا اين آيا كودك به اين باور دارد كه شير) ٤٧٨(
  دارد؟

  فيزيكي يك شناخت زودتر يا ديرتر است؟ وجود و هستي اشياء بهت كه شناخت شود گف ميآيا  )٤٧٩(

همراه كودك جلوي يك درخت  نساال آموزد. بزرگ ميرا  »درخت« ي هكودكي كه استفاده از واژ )٤٨٠(
آيد  ميشكي در هستي و وجود درخت در اين بازي زباني پيش ن كه اين »درختي زيبا!«گويند:  ميايستند و  مي

چيزي «ت كه اند: آن درخت وجود دارد؟ البته اين درست اسد ميتوانيم بگوييم كه كودك  ميروشن است. اما 
بايست توانايي شك  ميداند ن مياما اگر كسي چيزي  -ندارد كه: به آن چيز بيانديشيم د مصوبدر خو »دانستن

  كردن به آن چيز را هم داشته باشد؟ و شك كردن يعني انديشيدن. 

فهمد  مي، فورا كساني را »دانم كه آن يك درخت است ميمن «گويد:  مي ]٤[ شنود كه مور ميوقتي آدم  )٤٨١( 
  نظرشان درستي اين جمله قطعي نيست.  بهكه 

  تاباند. ميرسد. انگار مور نور كاذبي به آن  مينظر  بهباره ناروشن و مبهم  كي هموضوع ب

و از دور فورا بدون كمترين  تئاتر) ي ه(شايد يك تابلوي صحنبينم  ميماند كه يك تابلوي نقاشي  ميشبيه به اين 
شوم و مقدار انبوهي لكه از  ميدهم. االن به آن نزديك  ميشكي آنچه در تابلو ترسيم شده را تشخيص 

ممكن  را يقيني ،وجه هيچ به مبهم هستند و شدت چندپهلو و ينم كه همگي بهب ميهاي گوناگون  رنگ
  ]٥[.كنند مين

يقين  توان مستدل مي ييها هبه چه گزار كه اينو در ت سيي ممكن اها هچه گزار شناخت مستدلِ كه ايندر  
كردن ذهن خواننده براي آنچه در پيامد عنوان  نقل قول براي آمادهم و فقط در اينجا به اين يشو ميوارد ن داشت،

  م.    يپرداز ميپرسش باال  بهشود، بسنده كرده و  مي

  دو پرسش ديگر كه در مسير جستجو و كنكاش پرسش باال هستند: بهابتدا نگاهي بكنيم 

  ؟ندچيست پرسش پرسيدن روند دخيل در چهارده فعل ها و مشخصات هر يك از يويژگ 

توانند  ميي منطقي و ضروري ا هشناخت و يقين در رابط بهي مربوط ها بحثآيا با  ها يويژگاين خصوصيات و 
  قرار گيرند؟
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بايد محدود و متمركز شوند و بهتر است پرسشي با موارد  ،هستند چندين مورد ناآشكار ه داراياين دو پرسش ك  
و امكانات نگارنده متوازن باشد. دليل اين  با توان كه پاسخگويي به آن كمتر در همين مسير طرح كنم آشكارِنا

كردهاي  و عمل ها كنشدو پرسش اين است كه بدون بررسي و تحليل مشروح و دقيق افعال،  در اين تجديد نظر
ي منطقي و ا  گونه بهو خصوصيات آنها ممكن نيست به اين دو پرسش  ها يدخيل در روند طرح پرسش و ويژگ

روند  ي هدهند ي تشكيلهاكرد عملو  ها كنشافعال و  هر يك از آورد. دست به درخور فلسفي پرداخت و پاسخي
رو  كند. از اين مياست كه پژوهشي جداگانه و مستقل طلب  موضوعي براي خودطرح پرسش و پرسيدن 

  پردازم: ميپرسش زير  به

و  ساز شناختاسانه و شن شناختهاي كرد عمل پرسيدن و ي هي خاصي در كنش زباني ارادي و آگاهانها ويژگيآيا 
  ؟شناخت و يقين پيوندي داشته باشد با ابل تشخيص هست كهق زباني اين كنش ي هدهند تشكيل سنج شناخت

  نم:ك ميي عام طرح ا گونه به را آندهم و  مياين پرسش را نيز مورد تجديد نظر قرار  

  پرسيدن چه نسبت و چگونه پيوندي با شناخت و يقين دارد؟ 

دقت كردن، انديشيدن،  تداعي كردن، مقايسه كردن، خواستن، يادآوري كردن، توجه كردن، در قسمت قبلي
مشخص كردن، توصيف كردن، تفكيك كردن، تصميم گرفتن، تجديد نظر كردن، انتخاب كردن و بيان كردن را 

 پرسش  طرحص داديم و آنها را در روند تشخي مستقيم و مشخص يها پرسش در روند پرسيدن آگاهانه و ارادي
ي ها هگون بهشان  شدن فعل تبديل به. تمامي اين افعال و روند از قوه داده و تحليل كرديمتا حدي توضيح ج 

 چون هم در روند توليد شناخت دخيل و در كنش زباني پرسيدن ساز و شناختمتفاوت و درجات متفاوت 
كنش و  رو ايندن از . پرسيهدفمند نقشي دارند ي همبافته وا  گونه بهسو  ولي هم منفك و هايي متفاوتكرد عمل

هايي متفاوت و هدفمند دارد. اين تشخيص در مورد كرد عملو  ها هو يك بافته نيست و الي فعلي يك اليه
در مورد انديشيدن  ييها تفاوتمطرح شد با  تهكند. برخي از توضيحاتي كه در اين نوش ميانديشيدن نيز صدق 

ي چند تار و چند اليه از افعال ا هبافت چون همست كه  نيز چند اليه و فعاليتي تركيبي كند. انديشيدن مينيز صدق 
  ناگون تشكيل شده است. هاي گوكرد عملو  ها كنشو 

پرسيدن و نقشي كه در اين مباحث  بهتا آنجا كه نگارنده اطالع دارد  و يقين شناخت بهي مربوط ها بحثدر 
كافي نشده است. حتي معدود اشخاصي به اين كنش زباني مشروح و دقيق  و دقت تواند ايفا كند توجه مي

شناخت و يقين پرداخته شده است.  بهنسبت و پيوند پرسيدن با مباحث مربوط  بهندرت هم  بهند و البته ا هپرداخت
  مسكوت واگذارده شده. داليلي متفاوت بهيار مهم همواره اهرمي بس كليد و چون همپرسيدن 
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هرگونه حكمي، شناختي يا يقيني،  ]٦[ شناخت و يقين تقدم منطقي دارند. ،دعاوي، احكام بهو سواالت  ها پرسش
افزايد  ميدانش ما  بهپرسشي مشخص، مستقيم و قوي. صدور هر گونه حكمي در صورتي چيزي  بهپاسخي است 
احكامي كه در روند  بهتقدم پرسش و پرسيدن  ]٧[ك پرسش مستقيم و مشخص باشد. ي هكه پاسخي ب

مقدمه و  شود امري ضروري است. پيش ميشناخت صادر  آوردن شناخت و مبرهن كردن و آزمونِ دست به
آن مورد مشخصي است كه  ي هيقيني پرسش دربار ، حكم، شناخت و در تعاقب هر گونهشرط هر گونه ادعا پيش

چيزي  بهشناختي دست يافت يا  بهتوان  يمحكم، شناخت و يقين بوده است. از نظر منطقي ن موضوع آن ادعا،
آن پرسش و سوالي طرح و عنوان نشده باشد و يا متعاقبا پرسشي طرح و عنوان نشود. از  ي هيقين يافت كه دربار

موردي ضرروتا كنش پرسيدن را  ي با هر موضوع وا ههر گونه شناخت و يقيني در هر حوزه و گستر رو اين
امكان  اصلي عبارتي ديگر پرسيدن يكي از شروط شته و دارد. بهشرط همراه دا مقدمه و پيش پيش عنوان به
  آوردن شناخت و يقين است. دست به

پرسيم  مي كه اين. در دكيفيت يقيني موجهي دار يشيدن، تفكيك كردن و تصميم گرفتناند چون همپرسيدن   
مان را به  رابطه پرسيدنپرسيم باز در طرح سواالتي در اين  ميتوانيم شك كنيم و اگر هم شك كنيم كه  مين

توانيم شك كنيم.  ميبدون تناقض ن كه كنيم ميشك  به اين. مضافا نيمك ميشك  هاشيم و به آنك ميش چال
افراطي،  گراي كند. منتها شك مينقشي اساسي ايفا پرسيدن و سوال كردن خود در شك كردن و تشكيك 

في بلكه تسليم نوعي التهاب و اضطراب فلس ،كند ميرا جستجو و كنكاش و بررسي و تحليل و مستدل ن ها پاسخ
كباره ي هاز اين التهاب و اضطراب فلسفي اصوال امكان هر گونه شناخت و يقني را ب نبراي دورماند و شود مي

به  كه اينبدون  كاهد. البته ميفرو  ]٨[ غمي اش را به آسايش و آرامش و بي و قصد و هدف اصلي شود ميمنكر 
نيز خود نوعي شناخت است كه  د كه ادعاي عدم امكان هر گونه شناخت و يقينيكن كافي و التفات اين توجه

 اين است كه با بيان شك گرايان معتدل هدف اصلي شك نگيزه والبته ا گاهي نيز البته مستدل و معقول نيست.
دو بايد تفكيك  چالش كشند. بين اين بهرا  بحث انديشي مخاطبين و جزم شان تعصب گرايانه ي شكها پرسشو 

 كه ايناش تشخيص داد تا با آن بتوان بخردانه كنار آمد. در  ميكرد و هر يك را بايد در كاركرد و كاربرد انضما
توانيم  مين ،انديشيم ميانديشيم و داريم  مي كه اينتوانيم بدون تناقض شك كنيم. در  مين ،گيريم ميتصميمي 

پرسيم يا داريم  مي كه اينتوانيم شك كنيم و در  مين ،كنيم ميتفكيك  كه اينبدون تناقض شك كنيم. در 
 موجهي يقيني ها و روندهاي آنها كيفيتكرد عملن توانيم بدون تناقض شك كنيم. همگي اي مين ،پرسيم مي

 ز سوال و پرسشاستفاده كنيم و يا مشخصا ا ها كنشكند كه از همين افعال و  ميمشروط  آنها شك به كه دارند
صدق  بهاطمينان و اعتماد  ي هاين است كه درج موجه استفاده كنيم. منظور از كيفيت يقيني براي اثبات يا ابطال

ي پرسيدن و ها كنشدر اين جنبه كه براي انكار و نفي و شك و تشكيك  هم آنو درستي بسيار باالست. 
و  ها كنشتصميم، انديشيدن و انديشه از همين افعال و  تفكيك، تصميم گرفتن و پرسش، تفكيك كردن و
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تفكيك كردن، تصميم  ،يعني انديشيدن مابين اين چهار فعل ]٩[ كنيم. مياستفاده  و ضرورتاً ها اجباراًكرد عمل
كيفيت  بهان و اعتماد ناطمي ي هدرج ي دارد. تفاوتتر بيشكيفيت يقيني  ي هپرسيدن درج گرفتن و پرسيدن،

تر  يقيني پرسيدن در مقايسه با انديشيدن و تفكيك كردن و تصميم گرفتن يكي اين است كه پرسيدن اجتماعي
ي زباني در اجتماع شكل ها كنشو اصوال زبان و  كند. ميايفا  آمدر ديالوگ و گفتگو نقشي كاراست چرا كه د

تواند ديگري باشد،  د كه ميشو ميپاسخي درخواست  ،با پرسيدن و پرسش .دنشو ميبرده  كار بهگيرند و  مي
كند.  ميايفا ن يك كردن و تصميم گرفتن در مقايسه نقشي ضروريكه اين ديگري در انديشيدن، تفك درحالي

دليل  .انديشيم ميديگري را  ،كالمي -نرود شكل به يز در روند پاسخگويي تا حديپرسيم ن ميوقتي از خود 
يقين اين است كه هر پرسشي در روند پاسخگويي قابل  شناخت و ديگر ارجحيت پرسيدن براي مبناي دهريِ

 ، تفكيك كردن و. اين در مورد انديشيدن ميو انضما تر دقيقي ها پرسشبا  هم آنتدقيق و سنجش است و 
انديشيدن نقشي اساسي ايفا  ،پرسيدنكند ولي نبايد فراموش كنيم كه در  ميصدق تصميم گرفتن نيز تا حدي 

گونه كه در انديشيدن نيز پرسيدن، تفكيك كردن و تصميم گرفتن مشاركت داشته و نقشي ايفا  ند همانك مي
 را در ش و جايگاه آناست كه نق زباني سازبودن پرسيدن يكي از كاركردهاي اين كنش نند. شناختك مي

شخص و م گوناگون در مقايسه با تفكيك كردن و تصميم گرفتن هاي ي گوناگون در رابطه با موضوعها هگستر
 براي مثال بودن آن است. پذيري و يا قابل تشخيص آزمون ،كند. نسبت ديگر پرسيدن با شناخت و يقين ميارجح 

 كه اين كنم تا مينو سوال طرح  يك پرسش بعدي ي همن در جمل  كه تواند تشخيص بدهد مي گيساد بهنده خوان

توان  مينگيرم:  مينم يا تصميم ك ميانديشم يا تفكيك  مي سادگي بتواند به اين پي ببرد كه آياهمان  به

دستور زبان خاص پرسيدن و عالمت  پرسيدن را آزمود. ،توان آزمود ميگونه كه انديشيدن را  آن
 غير سوالي. و بيان شفاهي و كتبي انديشه در مقايسه با انديشيدن هم آنند و ك ميقابل تشخيص  را آن ،سوال

عدي ها ب و سوال ها پرسش ست كه اوال،رو ايناز  انديشيدن بودن پرسيدن در مقايسه با پذير منظور از آزمون
دستور زبان و عالمت  لحن و ،دارند و دوما تر نسبت به انديشيدن، تفكيك كردن و تصميم گرفتن اجتماعي
 تر هي رايج دنيا لحن سوالي سادها زباندر تمامي  كند. مياده قابل تشخيص س ي در مقايسه ها را سوالسوال، 

ي كه با اين لحن سوالي بيان شود ا هالبته اين بدين معني نيست كه هر جمل قابل تشخيص و تفكيك است.
خاص  توان موقتا مدعي شد كه لحن سوالي و آهنگ مي .براي دريافت يك جواب است ضرروتا يك سوال

اين كنش زباني نقشي ويژه ايفا  زبان و شناسي انسان بحث ي جهانشمول است و درا هپديد ها پرسشو  ها سوال
 ي هدرج .كند. چون كنش زباني پرسيدن كنشي درخواستي براي دريافت پاسخي مشخص و مستقيم است مي

غير  ي هانديشيدن و بيان شفاهي و كتبي انديش از پذيرتر ابل تشخيص و آزمونزياد تمركز و هدفمندي، آن را ق
ند. در سوال و پرسش ابهام كمتري وجود دارد و جاي كمتري براي تعبير و تاويل و تفسير باقي ك ميسوالي 

نسبت جاي تفسير و  به همان انديشه، بهو معطوف  مربوط سوالي ي پس ازا هيا كتبي انديش گذارد. بيان شفاهي مي
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با پرسيدن در  دارد. هبدون سوال مربوط ي شفاهي يا كتبيا هگون هشه بهمان اندي ري از بيانو تعبير كمت تاويل
ي موضعي و دقيق و ا هگون ههم ب توان پرداخت و آن ميموردي  بهتر  تر و مستقيم مشخص ،مقايسه با انديشيدن

ا، حكم يا هر هر گونه ادع و پيامد بيان . در تعاقبشفاف و آوردن پاسخي مشخص و بارز دست بههدفمند براي 
 كند و اين ميو انتقاد و آزمون ايفا  بازپرسيدن نقشي براي سنجش هر مطلب يا چيزي به يقين گونه شناخت و هر

غير سوالي و بيان  ي هكند. در مقايسه با انديش ميدر مورد انديشيدن، تفكيك كردن و تصميم گرفتن صدق ن
پذير هستند و همواره افقي  كمتر جزم ،يي متفاوت و ممكنها پاسخ بهمعطوف  ي باز،ها پرسششفاهي و كتبي آن، 

پذيري پرسش در مقايسه با انديشه، تفكيك و  پذيري و تعصب گذارند. جزم روي مخاطب پرسش باز مي هرا روب
  مراتب كمتر است. بهتصميم 

  نم:ك ميبندي  اجمال آنها را جمعه است كه به پيوند و مناسبت پرسيدن با شناخت و يقين بنابراين چندگان

   به دعاوي، احكام، شناخت و يقين. . تقدم منطقي پرسيدن و پرسش١

  مشخص و قوي آن. روند پرسيدن پرسش و طرح مستقيم، بهاطمينان موجه با كيفيت يقيني باال  .٢

تفكيك،  كردن وپرسش در مقايسه با انديشيدن و انديشه، تفكيك  بودن كنش زباني پرسيدن و . اجتماعي٣
  تصميم گرفتن و تصميم.

در مقايسه با انديشيدن و انديشه، تصميم  پرسش پرسيدن و تر بيشي پذير آزمون. تشخيص نسبتا راحت و ٤
  گرفتن و تصميم، تفكيك كردن و تفكيك.

ه هدفمندي موضعي و متمركز پرسش و پرسيدن در مقايسه با انديشه و انديشيدن. در روند انديشيدن آنگا .٥
  قوي طرح و عنوان گشته باشد.  شود كه پرسشي مشخص و مستقيم و ميممكن  تمركزي درخور

منطقي پرسيدن به دعاوي، احكام، شناخت و يقين براي سنجش و آزمون دعاوي، احكام، شناخت و  . تآخر٦
  يقين.

پرسش و پرسيدن در مقايسه با انديشيدن و انديشه، تفكيك كردن و تفكيك، تصميم  ناپذيري . جزم و تعصب٧
  گرفتن و تصميم. 

اهميت اشاراتي  مطلبي نه چندان كم بهكند كه  ميموظف احساس  نگارنده خود را داليلي گوناگون به در اينجا 
براي برخي از خوانندگان اين  شود. ميطور اخص  هتحليلي ب ي هطور اعم و فلسف هفلسفه ب بهكند كه مربوط 

ه آن ي تحليلي با هگون هب بوجود آمده باشد كه آنچه نگارنده قبلي ممكن است اين حس يها هنوشت و نوشتار
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شود كه در فرهنگ  مي! اين نوع درك و شعور و نظر ناشي از اين اصطالح توضيح واضحات است بهپرداخته 
طور اخص  هطور اعم و فلسفه تحليلي زبان و ذهن ب هي از فلسفه با هي بسيار عاميانها برداشتمعاصر نظرات و 

توانيم فلسفه را علم سنجش و آزمون  ميخاص از علوم بدانيم،  ديرين و رايج بوده و هست. فلسفه را اگر نوعي
حليل و مستدل نمودن ت پرسش و چالش، پرسش و تحليل و استدالل قلمداد كنيم. ي وسيله بهبديهيات 

كه براي همه تا حدي محدود آشنا هستند، ولي تحليل مشروح و مستدلي قادر نيستند از  واضحاتيصطالح ا هب
ي تشبيه كنيم، همه دروازه را پيدا ا هدرواز بهاگر حقيقت را  قول ارسطو هدهند. ب دست به آورند و دست بهآنها 
ي مستدل حرفي براي گفتن دارند. ا  گونه بهباره دقيق و مشروح  منتها معدود اشخاصي هستند كه در آن ،كنند مي

دسته  بدين معني كه به آن هم آنبديهيات است و  واضحات و سنجش و آزمون نقد و تحليل و ،علم ،فلسفه
شوند. يكي ازاهداف فلسفه و  ميند و ا هبديهي تلقي شد واضح و پردازد كه در نگاه اول ميها  موارد و موضوع

طرح و بررسي كند كه  گونه آنظاهر پيش پاافتاده را  به بديهيات و امور واضحات و فلسفيدن اين است كه اين
تلقي نشوند بلكه براي انديشه و  و تصور و پندار و وهم در ابر مبهم انگاره و باور ديگر بديهي و پيش پاافتاده

 اين انديشه كه ايني آماده و مهيا شوند. برا ،كارآمد و شناخت مستدل عنوان به سنجيده، گيريكار بهو سنجش 
ي كه ا هانديش( اخص بهتر بيان شود، طور بهتحليلي  ي هاعم و فلسف طور بهبراي درك درست فلسفه و فلسفيدن 

نيز  ملموسي يهيِتشب پيوند چنين هم و )]١٠[ ه استف شدبارها توسط فيلسوفان متعدد با تشابيه گوناگون توصي
معرفي و تا  كند ميپرسيدن را به شنا كردن تشبيه نگارنده  ،برقرار گردد زباني پرسيدن با پژوهش كنش

  :درك گردد فهم و قابل كنش زباني پرسيدن بهتر ي همجموع يها هبرشماري زيرمجموع

و يا فقط وضو  روند ترسند ولي مرتب حمام مي ميآبتني كردن و شنا كردن  آب بازي كردن و ي ازا هعد
ي از ا ه. عدشورند ميو روزانه دست وصورتشان را  ولي مرتب روند مين حمام و هر روز ي مرتبا هعد. گيرند مي

آب بازي  ي يايي فقط اجازه دارند حمام بروند ولي اجازه ندارند آبتنا هآيد. عد ميآبتني كردن و شنا كردن بدشان 
ي فقط در آب كم ا ها كنند. عدتوانند شن مين خواهند يا ميرا دوست دارند ولي ن ي آبتني كردنا هعد شنا كنند. يا

نگه دارند.  دوچرخه بزنند و خودشان را روي آبپا توانند ميي فقط ا هشنا كنند. عد توانند ميو بدون تالطم  عمق
توانند در آب عميق و پرتالطم خودشان را روي آب نگه  ميي ا هتوانند شناي سگي كنند. عد ميي فقط ا هعد
توانند و هم  ميي هم شناي قورباغه ا هتوانند عالوه بر شناي سگي شناي قورباغه هم بكنند. عد ميي ا هعد ند.دار

و كم  ي هر سه نوع شنا را بلد هستند ولي فقط در آب بدون تالطما هتوانند شناي پروانه كنند. عد ولي نمي ،كرال
ي هم هر سه نوع شنا را در آب عميق و پرتالطم ا ه، كرال و پروانه شنا كنند. عدتوانند قورباغه مي عمق

ي با سرعتي ا هي سريع و عدا هي مدتي طوالني. عدا هتوانند شنا كنند و عد ميي مدت كوتاهي ا هتوانند. عد مي
ي در ا هي شناگر حرفا هنند. عدك ميكنند كه در مسابقات محلي شنا شركت  ميي آنقدر خوب شنا ا هاندك. عد

المللي شركت  ي و بينا هي در مسابقات قارا هشناگران ماهر و حرف يا هكنند. عد ميركت ور هم شمسابقات كش
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كه  ميكي از اين رفتارهاي انداي هتوان ب ميي مجموعه كنش زباني پرسيدن را ها هنند. هر يك از زير مجموعك مي
ورزش شنا اما لزوما  تئوري پراكسيس و ي هدر گستر د.تشبيه كر ورزشي هستند مذهبي و بهداشتي و تفريحي و

وضو گرفتن و آب بازي  براي ندارند چون ضرورتي منطقي هم انسكنش ياين اشخاص شناخت و دا ي ههم
و انواع شنا در  و شنا كردن تفريحي ندارد. در توضيح دقيق علمي شنا كردن كردن و آبتني كردن و حمام كردن

ارند و براي برخي از آنها هم ارزشي چندان ندارد كه در حرفي مستدل براي بيان كردن ند هاي مختلف موقعيت
يا  حمام بروند يا آبتني كنند  وضو بگيرند يا آب بازي كنند يا وانندت مي اطالعاتي دقيق كسب كنند ولي باره اين

 توان در پراكسيس ميهر گونه هنري كنند و در  مي يدن را برخي نوعي فن يا هنر تلقيپرس ا كنند.تفريحي شن
. سواد و تئوري آن فن و هنر نيز كنكاش و پژوهش كرد و شناخت حاصل كرد آن هنر مهارت كسب كرد و در

يگزين هم دو جا ند ولي اينك ميمهارت در آن هنر يا فن كمك  گيري و بهبود دانش تئوريك در آن هنر به شكل
ع ضرورت باهم تفاوت ا اين دو نوپراكسيس پرسيدن ضرورت دارد. تئوري پرسيدن ضرورت دارد. منته شوند. مين

  دارند.

شمريم بدون  ميگيريم و آنها را بر  ميو افعال زير را با نيم نگاهي به تشبيهي كه باال شد در نظر  ها كنشحال 
 كهزباني پرسيدن  كنش ي همجموع ست زير عنوان كلي اي آنها شويم. اين مجموعه وارد بررسي و تحليل كه اين

  به آن اشاراتي شده بود: درآمد پيش ي در نوشته

سوال كردن، پژوهيدن، پژوهش  احوالپرسي كردن، تفقد كردن، جويا شدن، استخبار كردن، استفسار كردن،
كردن، اقتراح كردن، استعالم كردن، مسألت كردن، استطالع كردن، تحقيق كردن، بررسيدن، پي جويي كردن، 

 واجستن، بازرسي كردن، تجسس كردن، دادخواهي كردن، جستجو كردن، بازپرسي كردن، بازجويي كردن،
كردن،  ، وارسي كردن، خبر گرفتن، سين جيمتفحص كردن، تفتيش كردن، آگاهي حاصل كردن، وارسيدن

  اطالع حاصل كردن، خبر جستن، بازجستن، كنكاش كردن، كاوش كردن، واشكافتن، كشف كردن.

كنش  ي هي مجموعها هزيرمجموع كه تمامي ي نيستفعل و كنش بدين معن ٣٦آوري و برشمردن اين جمع
و افعال  ها كنشگيري كرد كه همگي اين  نبايد نتيجه چنين هميم. ا همانع برشمرد زباني پرسيدن را جامع و

يا  ،هستند درآمد پژوهش كنش زباني پرسيدن در پيش شده داده دست بهك داراي فرم منطقي ي همشخصا يك ب
براي روند  هستند كه در قسمت سوم يا هانشناس شناختهاي كرد عمل و ها كنشافعال و  همگي داراي تمامي

كه تعريفي كه براي پرسيدن گيري كرد  نتيجه سرسري عجوالنه و نبايد چنين همشد.  مطرح پرسش ج پرسيدن
  است.   و بجا درست ها هك براي تك تك اين زيرمجموعي هدست داديم يك ب هب
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بگوييم جويا شدن با تفقد كردن، پرسيدن با اقتراح كردن، استفساركردن با استطالع كردن، تا اين حد كه مثال 
له أجاي بحثي مفصل نيست كه بدون نتيجه بماند ولي مس .پرسيدن با استخبار كردن و غيره فرق دارند

چه را با  ها و شباهت ها تفاوتاين  كه اينو افعال از هم است و  ها كنشتشخيص درجات دوري و نزديكي اين 
ي ها ويژگيبايست  مييي ها هبا چه مؤلف بايست توضيح داد و تبيين كرد؟ مي اي منطقي -تحليلي روش و مفاهيم

  بندي دقيق مشخص كرد؟ متفاوت و مشترك ميان آنها را براي دسته

  كرد: دو روش تحليل  توان با زبان همواره مي در روش تحليل فلسفيِ 

ي ها سنخ عبارتي ديگر به و يا ي و گروهي و تيپيكا هي مجموعا  گونه بهي زباني و افعال ها كنش تحليل 
 شده با بندي ي دستهها هي و موضعي و انضمامي كاربرد هر يك از زيرمجموعا ه، و تحليل نموني زبانيها كنش

 روش تحليل سنخي در اين بخش ]١١[ ي از كاربرد آن فعل در جمالتي مشخص.ا هروي نمون تمركزم تحليل

آن  وسيله بهيي كه ها هها و مؤلف دادن شاخص دست بهآوردن و  دست به. براي ستگرفته شده ا كار به
درست اين  ،ك به آنها بپردازيمي هكنش زباني پرسيدن را دقيق مرتب كرده ويك ب ي هي مجموعها هزيرمجموع

  استفاده شود.  نيز ردي افعال در جمالتي كاربها هاست كه از روش تحليل نمون

حمام كردن  كه آبتني كردن طور همانآب بازي كردن نيست،  وضو گرفتنكه  طور همان: مان برگرديم به تشبيه
توان در مورد تمامي حاالتي كه در تشبيه  ميجزئي را  ي هاين مقايس –نيست و حمام كردن شنا كردن نيست 

ي كردن نيست، نيست، كنكاش كردن بازپرس احوالپرسي كردن سين جين كردن –انجام داد  ،باال عنوان شد
نيست،  ف كردن نيست، اقتراح كردن سوال كردننيست، پژوهش كردن كشاستفسار كردن مسألت كردن 

مترادف تام يا  يست والخ. ولي تمامي اين افعالاستخبار كردن پرسيدن نيست، تبيين كردن استعالم كردن ن
 عنوان بهتوان آنها را  مي .هايي با هم دارند و شباهت ها تفاوتسنخ هستند و  هم ارز يا يا هممترادف جزئي 

ديگر  ي زبانيها كنشيي از افعال و ها هي يك مجموعه كنش زباني مشخص، منفك از مجموعها همجموع زير
   بندي و بحث كرد. طرح و دسته

 اشد امااصطالح توضيح واضحات ب به ن ممكن است تشبيه باال و اين مقايسه اگر چه براي برخي از خوانندگا
از  افزايد و ميما از موضوع  ]١٢[ ختشود به كيفيت يقيني شنا ميصطالح واضح و بديهي تلقي ا هآنچه ب توضيح

باعث اصالح و تراپي  در بهترين حالت در صورت درك ملموس ند.ك ميفهمي جلوگيري  نفهمي و كج بدفهمي و
شناخت  ي هي از صدق و درستي  ضرورت دارد كه الزما هدر روند پژوهش كنش زباني پرسيدن درج شود. مي

عالوه بر  دارد. اساسي هايي عقيده و ايمان فرق است و شناخت نيز با حدس و گمان، باور و انگاره، خيال و پندار،
شروح موضوع و ، اصوال فقط در صورت توضيح و تحليل مبديهياتتوضيح و تحليل واضحات و ي ها هاين فايد
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شد. بدون توضيح و  آن متوجه ورد وآروي  موضوع و مورد ي ناآشكار و نامعلوم يكها هجنب بهتوان  مي موردي
 ،خود مورد در مرداب فراخ ندانستن ناداني آن موضوع و يي ازها هصطالح واضحات و بديهيات، جنبا هتحليل ب

 و باره بتوان سوال كرد و پرسشي طرح كرد آن گردد تا در ميتوجه ن پوشيده مانده و حتي وارد حيطه و ميدان
 گونه نيست براي اشخاصي ديگر ابدا اين رسد مينظر  بهخاصي واضح و بديهي آنچه براي اش نيز. گاهي انديشيد

و البته گاهي آنچه را اشخاصي واضح و بديهي بدون توضيح و تحليل  ]١٣[ .و برايشان شناختي نو و تازه است
دقت و  ي ههستند چون درج كنند براي اشخاصي ديگر ناروشن و مبهم و كدر ميفرض  و فهميده دانسته

كلي موهوم يا  بهي ياشخاصي چيزها »واضح و بديهي«شفافيت و صراحت كافي را ندارند. گاهي نيز زير عنوان 
كلي متفاوت است با آنچه عيني و اجتماعي و تجربي قابل سنجش و آزمون  بهنند كه ك ميربط تصور و خيال  بي

آن موضوع و مورد  ي هبارحتي مانع توجه و پرسش درست درهايي اشتباه و نابجا  فرض پيش چون هم است و
شوند  ميتلقي  »اضح و بديهيو«ها فقط به اين دليل  گاهي نيز بسياري از موارد و نكات و موضوع ند.شو مي

واضح و «را نداريم. گاهي نيز آنچه در يك بحث و گفتگو طرفين  چون توان توضيح دقيق و تحليل مشروح آن
گفتگو و مشروح  ش شفاف و صريح وا ههند و دربارد مينند و مدام به آن ارجاع ك ميو محاوره  تصور »بديهي
  .كنند بسيار باهم تفاوت دارند ميبحث ن

ي ا هنگارنده تمايل دارد با اشار بندي اين بخش و تمامي چهار بخش اين نوشتار جاي جمع هپايان اين نوشتار بدر 
توجه  ،دادهدر آن تغييراتي  نگارنده يونان است و ي هاز تاريخ فلسف ارزش كه برگرفته مطلبي نه چندان كم بهكوتاه 

   كنم:  را معطوف 

شناسي با  شناختگيري اصطالحات و مفاهيم منطقي و فلسفي در وجه كار بهدور از  هدر روال زبان روزمره ب
قصد و  نيز را معطوف كنيم. در اين نوشتار تحليلي مان ارزش اكنون توجه ي نه چندان كما هتشبيهي به انديش

هدف فقط اظهارنظر و عقيده و حدس و گمان نيست، هرچند كه در روند شناختن يك موضوع و مستدل كردن 
د حدس و گمان و نظر و عقيده نيز تا حدي دخيل شو ميمعقول، منطقي، فلسفي و علميِ آن چه بيان و مطرح 

ست كه صدق كند و تا  رروت دارد، شناختيآيند و مفيد باشند. اما آنچه ارجح است و ض كار بهتوانند  ميهستند و 
باشد و يا ي و صدق تحليلي صدق منطق داراي عبارتي ديگر بهو يا  حد ممكن و الزم نيز سليس و مستدل باشد.

گاهي براي رعايت و  دو مفهوم و معيار ملتزم باشد و بماند. اگر ممكن نيست به ارجحيت فلسفي و علمي اين
بايستي در نظرات و عقايدمان تجديدنظر كرده و آنها را  و علمي فلسفي -قياجابت اين ارجحيت ضرور منط

مان است ولي درست نيست با  نفع و مطلوب بهشود حدس و گماني را كه صرفا  مياصالح كنيم. گاهي الزم 
كيف مذموم و داري فكري و ذهني و كالمي لگام بزنيم. و گاهي نيز الزم است از  ي و خويشتنراخودد
 تواند داشته باشد اما پيامدهايي مضر ميگويي و سردرگمي ايجاد كردن و اغراق كردن  ي كه پيچيدها هجويانسود
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نند و ك مينظر كنيم. گمان و حدس و نظر و عقيده درمقايسه با شناخت فقط گاهي اوقات صدق  دارد، صرف
و تجربي و در تباين با عقل سليم  ي منطقيا هگون هكه شناخت ب گونه آندرجاتي متفاوت و اصوال هم  به هم آن

مستدل و مبرهن است، مشروعيتي منطقي، فلسفي و علمي ندارند. شناخت در صورتي شناخت است كه همواره 
فلسفي  -دو ويژگيِ شناخت ضروري است. شناخت منطقي كننده باشد. اين و يا اكثر اوقات صدق كند و آگاه

ارتي ديگر معيار محك و سنجش آن صدق تحليلي است. ولي درستي عب ند و يا بهك ميي تحليلي صدق ا  گونه به
و نادرستي حدس و گمان و نظر و عقيده محتمل هستند و ممكن و البته دليل و برهاني منطقي و علمي هم 

ي ناچيز تا حدي ا هايكنند و اكثرا نيز نادرست و كاذب و يا با م ميعموما همراه ندارند. آنها فقط گاهي صدق 
نيرويي كه دست و  بهتوان  ميصدق و درستي شناخت مطلبي را  بهاطمينان و اعتماد  ي ه. درجهستندموجه 
و با تكميل و  ]١٤[ ها در حس المسه در رابطه با چيزها دارند تشبيه كرد. اگر بخواهيم با تشبيهي قديمي دست

صدقِ مطلبي را ملموس توصيف  بهماد در اين تشبيه از تاريخ فلسفه يونان درجات متفاوت اطمينان و اعتتغييري 
توان آن را لمس كرد  ميها  چيزي كه با دست به خواهيم بشناسيم ميتوانيم با يك تشبيه، مطلبي را كه  ميكنيم، 

و شل يا محكم و با اطمينان گرفت و ديد و وارسي و بررسي كرد، تشبيه كرد و توان شناختن و نيروي ادراكه و 
كنيم: وقتي يكي از  مينيروي المسه و اندامي آنها و بينايي و ديدن تشبيه  يمان وها دستفهم را به 

كنيم انگار برداشتي ابتدايي وحدس و گماني از چيزي  ميداريم و نيم نگاهي  مييمان را باز و صاف نگه ها دست
نيم و ك ميرا كمي خم  ها دستبا لمس كردن و ديدن بشناسيم. وقتي انگشتان يكي از  را آنخواهيم  ميداريم كه 

چيستي و  ي ي دربارها هگويي نظر و عقيد كنيم، ميكنيم و به آن چيز نگاه  ميآن چيز را سطحي و خفيف لمس 
نيم و ك مييمان آن چيز را با پنج انگشت دستمان لمس ها دستچگونگي آن چيز داريم. وقتي با انگشتان يكي از 

دانيم كه آن چيز چيست، ولي  ميكنيم، در مقايسه  ميچيز نگاه  به آن تر بيشفشريم و مدتي  ميمان  در مشت
نيم ك ميبازبيني  را آن تر دقيقكنيم و  ميمان آن چيز را وارسي و بررسي  كه با  ده انگشت دو دست ميفقط هنگا

كه  كسانيمان را با  فشاريم، و نتايج وارسي و بررسي مي كنيم و مييمان لمس ها دستتر از قبل با  محكم را آنو 
و مشورت و  گذاريم ميدر ميان  مان را وارسي و بررسي نتايجِ ،المسه و بينايي و درك و فهم الزمه را دارند ي هقو

مفهوم يقين نيز فقط در صورتي  .نيمك مييم، يقين حاصل ا هآنچه دانست ي هباردر نيمك ميگفتگو و تبادل نظر 
برده شود كه زير عنوان اين مفهوم درجات متفاوت و قابل تفكيك و تشخيصي از  كار بهتواند  ميموجه و مستدل 

رويكرد و منش غير جزمي و يا  همراه باشد و البته پذير آزمونشود كه  بيان ل درك وليلي و مستدصدق تح
   باشد. ]١٥[ خطاپذيري بهعبارتي ديگر قائل  به

فلسفي كنش زباني پرسيدن  -موضوع منطقي بهي معطوف ها پرسشچهار پرسش از  بهفقط  در اين نوشتار
  فلسفي  مند به اين موضوع . اميدوارم مورد توجه خوانندگان عالقهي نه چندان مشروح پرداخته شده استا  گونه به
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گري  پرسش براي سازي درازمدت فرهنگ دشوار و نظران قرار گيرد. در نشر و پخش اين نوشتار و روند و صاحب
  همياري نمائيد. مستدل و شفاف گويي پاسخ واكنش با و

  

  :ها يادداشت

هايي بسيار متفاوت و گوناگون در بافتارهايي بسيار  علمي است و سنتسنگين از نظر فلسفي و منطقي و  م يقين مفهومي پيچيده وومفه ]١[
توضيح اين مفهوم  بهاند. در اين بخش از اين نوشتار فعلي و در اين پرسش  اند و يا آن را نقد و رد كرده متفاوت از اين مفهوم استفاده كرده

  شويم.  ميوارد ن

شوند كه   ميهايي اطالق  شناخت بهيي ها تفاوتمفهوم علم و علوم و مفاهيم ديگري كه در زبان فارسي رايج هستند، همگي كمابيش با  ] ٢[
  كنم. ميمختصر بسنده  ي ههمين اشار بههستند. در اينجا  پذير ونآزمعبارتي ديگر  بهمنطقي و تجربي قابل آزمون و يا 

  نگاه كنيد به: ]٣[

Descartes, René: Meditationes de prima philosophia. Lateinisch-Deutsch. Vierte Meditation. 
Über Wahrheit und Falschheit..S. ١١٤-٩٦.Meiner Verlag. Hamburg ١٩٩٢. 

گوتلوب فرگه، گيلبرت رايل، رودلف كارناپ، برتراند راسل و  فيلسوف انگليسي در كنار برنارد بولزانو، ١٨٧٣- ١٩٥٩ جرج ادوارد مور ]٤[
آيد. نقدها و  ميشمار  هلودويگ ويتگنشتاين، ويالرد كواين و برخي ديگر، از نويسندگان و فيلسوفان تحليلي مطرح در قرن بيستم ب

  اخالق بسيار تاثيرگذار بوده است. ي هاش در فلسف آثار تحليلي چنين همگرايان و دفاع از عقل سليم و  شك بههاي مور  تحليل

[٥] (٤٦٧) Ich sitze mit einem Philosophen im Garten; er sagt zu wiederholten Malen „ ich 
weiß, daß das ein Baum ist“, wobei er auf einem Baum in unsrer Nähe zeigt. Ein Dritter 
kommt daher und hört das, und ich sage ihm: „ Dieser Mensch ist nicht verrückt: „Wir 
philosophieren nur.“ 

(٤٧٨) Glaubt das Kind, dass es Milch gibt? Oder weiß es, dass es Milch gibt? Weiß die Katze, 
dass es eine Maus gibt? 

(٤٧٩) Sollen wir sagen, dass die Erkenntnis, es gebe physikalische Gegenstände, eine sehr 
frühe oder eine sehr späte sei? 

(٤٨٠) Das Kind, das das Wort „Baum“ gebrauchen lernt. Man steht mit ihm vor einem Baum 
und sagt „Schöner Baum!“. Daß kein Zweifel an der Existenz des Baums in das Sprachspiel 
eintritt, ist klar. Aber kann man sagen, das Kind wisse: daß es einen Baum gibt? Es ist 
allerdings wahr, daß „etwas wissen“ nicht in sich beschließt: daran denken – aber muß nicht, 
wer etwas weiß, eines Zweifels fähig sein? Und zweifeln heißt denken. 

(٤٨١) Wenn man Moor sagen hört „Ich weiß, daß das ein Baum ist“, so versteht man 
plötzlich die, welche finden, das sei gar nicht ausgemacht. Die Sache kommt einem auf 
einmal unklar und verschwommen vor. Es ist, als hätte Moor das falsche Licht drauf fallen 
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lassen. Es ist, als sähe ich ein Gemälde (vielleicht eine Bühnenmalerei) und erkenne von 
weitem sofort und ohne den geringsten Zweifel, was es darstellt. Nun trete ich aber näher: 
und da sehe ich eine Menge Flecke verschiedener Farben, die alle höchst vieldeutig sind und 
durchaus keine Gewißheit geben. 

Wittgenstein, Ludwig: Über die Gewissheit. Herausgegeben vonG.E.M. Anscombe und G.H. 
von Wright.Neunte Auflage. S.  Baden Baden ١٩٩٧.  S.١٢٥-١٢١. 

 نگاه كنيد به: تر بيشبراي اطالعات   ]٦[

Ramus, Petrus: Institutionum Dialecticarum libri III: I, p.١١,١٢,٧٩; II.P. ٩٠,٩٢. Paris ١٥٥٣ ;١٥٤٩. 

Ramus, Petrus: Dialectica. Übersetzt mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von: 
Zekl, Hans Günter.Würzburg ٢٠١١. 

  نگاه كنيد به: تر شبيبراي اطالعات   ]٧[

Rickert, Heinrich: Der Gegenstand der Erkenntnis. Ein Beitrag zum Problem der 
philosophischen Transzendenz. Freiburg ١٨٩٢ und ١٩٢٨. 

توانند مشخص، نامشخص، مستقيم، غير مستقيم، قوي، ضعيف طرح و  قبلي عنوان شد مي ي هكه در نوشتطور همانها  شالت و پرساسو
مجرد، باز، بسته، كلي، جزئي، عام، خاص را نيز اضافه كرد. توضيح  توان: تركيبي، مي ها پرسشي ها حالتي ها ويژگيعنوان شوند. به اين 

 طلبد. ميفرصتي ديگر  ها ويژگيمشروح هر يك از اين 

]٨[ Ataraxia در اين موضوع مراجعه كنيد به: تر بيشبراي اطالعات  ؛  

Empiricus, Sextus: Grundriß der pyrrhonischen Skepsis. Mit einer Einleitung von Malte 
Hossenfelder. Erstes Buch. ١٢. S. ١٠١-٩٩. Suhrkamp tachenbuch wissenschaft. Erste Auflage 

١٩٨٥. 

زبان يوناني است آورده شده. ترجمه و برگردان رايج در  بهزبان آلماني فقط سطرهايي از متن اصلي كه  بهتذكر است كه در اين ترجمه  بهزم ال
زبان فارسي و  بهتوان درست تلقي كرد. در اين برگردان و معادل فارسي كه در برخي متون فلسفه  ميغمي را ن فارسي اين مفهوم به بي

ورزي نهفته است. برگردان و معادل مناسب براي مفهوم آتاراكسيا   شود، بدفهمي و نوعي غرض هاي فارسي فلسفه ديده مي مهنا واژه چنين هم
  مفهوم آرامش و آسايش است. 

منطق فازي يا فاسي در نظر دارد و با آن  ي هتئوريك و فلسف ي هبلكه با پشتوان ،قالب منطق دوارزشي نگارنده صدق و كذب را نه در  ]٩[
بلكه با درجاتي نسبي كه در زبان و با زبان  ،شك را نه با آكسيوم دوارزشي رو و بر آن مبنا صدق و كذب و يقين و ينا از كند. مياستدالل 

سيوم ارتفاع اجتماع نقيضين فقط آك چنين همروزمره قابل بيان است در يك طيف در نظر دارد. اعتبار آكسيوم دوارزشي منطق كالسيك و 
جا و  ها و احكام بي تمامي گزاره بهتعميم اين آكسيوم شود و كاربرد درست آن اعتباري محدود دارد.  ميها و احكام  شامل تعدادي از گزاره

القضايا لقب  امه نيز برخي به آن ين كه در فلسفادآوري است كه آكسيوم امتناع اجتماع نقيضي هكلي ناممكن است. الزم ب بهو گاهي نيز  ،اشتباه
گيري درست و بجاي اين آكسيوم وارد نوعي تناقض و كار بهگرفته شود چون بدون رعايت و  كار بهاند لزوما و ضرورتا بايستي رعايت و  داده

شويم كه البته در نگاهي موشكاف و تحليلي نيز مستدل و معقول نيست. برخي  ميباوري  كسصطالحي نه چندان دقيق وارد پاراديا در ا



١٥ 

 

دهند و چون دو گزاره با  ميتوجهي قرار  توجهي و بي هاي مابين آكسيوم دوارزشي، آكسيوم تناقض و آكسيوم تضاد در منطق را مورد كم فرق
  نند.ك ميكنند و آن را شفاهي يا كتبي بيان  ميتبادر و تداعي  هم جور و موافق نيستند فوري و عجوالنه مفهوم تناقض و مفهوم تضاد را

  براي نمونه نگاه كنيد به :  ]١٠[

Aristoteles: Metaphysik. Buch I. 

Frege, Gottlob: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Herausgegeben und 
eingeleitet von Günter Patzig. ٣.durchgesehene Auflage. S.١٥. Göttingen ١٩٦٩. 

Ryle, Gilbert:  The Concept of Mind. Der Begriff des Geistes. Übersetzt von Günter Patzig und 
Ulrich Steinforth. Stuttgart ١٩٦٩. Einleitung. 

 نمونه تحليل و )Tokenanalyse( سنخ تحليل دو نوع روش تحليل است كه آنها را بهمنظور نگارنده از اين توضيح مختصر اشاره  ]١١[
)Typenanalyse (نامند. مي  

اي است كه اوال از  منظور از كيفيت يقيني شناخت اشاره به اين دارد كه گزاره يا حكمي در صورتي داراي كيفيت يقيني موجه و كافي ]١٢[
كيفيت يقيني «توان براي مفهوم تركيبي  مييي ها تفاوتباشد. در زبان آلماني با  پذير آزموننظر منطقي و دوما از نظر تجربي مستدل و 

 چنين همو علوم وابسته و  نام برد كه در فلسفه Die Sache, Der Sachgehalt, Die Sachhaltigkeitاز مفاهيم:   »شناخت
  شود. ميحقوق از آن استفاده 

  كس تحليل توجه كنيد.نگارنده و بخش مربوط به پاراد روش تحليل  مفهوم و به نوشتار ]١٣[

اين تشبيه را فيلسوف رواقي با نام زنون اهل شهر كيتيون كرده است كه زنون جوانتر نيز لقب گرفته تا با فيلسوفي با همين نام زنون  ]١٤[
ي ها سالزيسته و پيرو مكتب پارمينديس بوده اشتباه گرفته نشود. زنون اهل شهر كيتيون حدودا در  مياهل شهر اله آ كه متاخرش 

آوري آثار فيسلوفان يونان  جمع بهش متني باقي نمانده است. ديوگنس الئرتيوس كه  ا زيسته است و از آثار كتبي ميق.م.  ٣٣٢ - ٢٦٢مابين
دست  بهغير از چند نقل قول چيز ديگري  سوف نام برده است كه متاسفانه بهاري متعدد از اين فيلباستان و فهرستي از آنها پرداخته بوده از آث

   . ما نرسيده است

]١٥ [Fallibilsums  گرايان شرقي و غربي دارد  هاي ديرين و متفاوت شك قدمتي در مكتب ،خطاپذيري هر گونه شناختي بهرويكرد قائل
هاي رسمي و آكادميك و علمي شده است.  انتقادي نظير كارل پوپر و هانس آلبرت وارد  ديسكورسگرايان  كه در قرن بيستم توسط عقل

خطاپذيري هر گونه شناختي هستند،  بهكه قائل  اي كه به اين رويكرد بايستي با يك پرسش وارد كرد اين است: اگر كساني ايراد منطقي
واردكردن به آكسيوم  خواهند بدون خدشه ميو يك شناخت است، چگونه كند  ميپذيرند كه رويكرد خطاپذيري درست است و صدق  مي

: اگر خطاپذيري هرگونه شناختي درست است و اين شناخت درست است پس تر هعبارتي ساد بهامتناع اجتماع نقيضين از آن دفاع كنند؟ و يا 
 ذيري هرگونه شناختي نادرست باشد.ناگزير بايستي خطاپ


