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  ١ خصوصينفرگه، ويتگنشتاين و استدالل زبا
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  بدان پرداختـه، بحـث   ٢هاي فلسفي كاوشانگيزترين موضوعاتي كه ويتگنشتاين در   يكي از بحث   :مقدمه
اي بـه   بنـا بـه نظـر ويتگنـشتاين، يـك كـاربر زبـان هـيچ دسترسـي ويـژه          . استدالل زبـان خـصوصي اسـت      

هـا،   اي كـه كـاربر زبـان در ابـراز انديـشه      به بيان ديگر، شـيوه    . ت و عواطف خود ندارد    ها، احساسا   انديشه
واژگـان و جمـالت بـه    . تواند شخصي و خصوصي باشـد  گيرد، نمي احساسات و عواطف خود به كار مي  

/ صـحيح «استدالل ويتگنـشتاين مبتنـي اسـت بـر تمـايز          . كنند  صورت شخصي و خصوصي افاده معنا نمي      
اي  ها را بـه شـيوه   ها و جمله طبق نظر او، اگر كاربر زبان مختار باشد كه واژه    . »آيد  صحيح مي آنچه به نظر    

معنـي و نـامربوط    خصوصي و شخصي به كار ببرد، آنگاه تمايز مذكور، در مقام يـك هنجـار زبـاني، بـي           
ربـست يـك   منـديِ كا  توانيم تلقـي درسـتي از ضـابطه    به بيان ديگر، در چنين وضعيتي ما نمي       . خواهد بود 

مدلول كالم فوق اين است كه كل ايده معنـاداري زيـر سـؤال    . هاي مختلف، به دست دهيم  واژه در سياق  
هـايي را بـه نفـع     ، اسـتدالل ٣"انديـشه "در كنار اين، فرگه در مقاله مـشهورش تحـت عنـوان     .  خواهد رفت 

 ، بايـد تمـايز ميـان   "معنـا "گويـد، در بحـث پيرامـون مقولـه      كه او مـي  چنان. كند عيني بودن معنا مطرح مي   
 تماماً خصوصي و شخـصي، سـوبژكتيو، و مـرتبط      ايده . در نظر داشت    و انديشه را   ٤) ذهني تصوير(تصور  

بـه بيـان   . باشد  عمومي و همگاني، ابژكتيو، و مرتبط با معني مي      انديشه با تصوير ذهني است؛ در حالي كه      
بـرخالف آنچـه   (گيـري معنـي نـدارد     در شـكل  ٥شناختي ديگر، تصوير ذهني هيچ نقشي، به لحاظ داللت       

فرگه براي اينكه بتواند تمايز ميان انديشه و معني را توجيه كنـد، بـه عـالم    ). گويند الك، هيوم، و ميل مي    
ها دسترسي دارند، چـرا كـه    بنا به نظر او، همه كاربران زبان به معاني جمله        . شود  مثُل افالطوني متوسل مي   
ها و تصاوير ذهنـي   اين در حالي است كه ايده. ن در عالمي افالطوني جاي دارنداين معاني مستقل از ايشا   

بنـدي اسـتدالل زبـان     رسد ويتگنشتاين در صورت     به نظر مي  . هر كاربر زبان فقط در دسترس خود اوست       
  .كند خصوصي خويش متأثر از فرگه است، گرچه ديدگاه افالطوني فرگه را تأييد نمي
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تبيينـي بـه دسـت دهـيم از اينكـه نظريـه فرگـه در بـاب معنـا و عينيـت آن           كوشيم  در اين مقاله مي   
بـدين منظـور، ابتـدا بـه بحـث      .  چگونه در استدالل زبان خصوصي ويتگنشتاين به كار گرفته شـده اسـت         

تبعيــت از قواعـد خــواهيم پرداخـت كــه نقـش مهــم و معتنـابهي در فهــم بحـث اســتدالل زبــان      اسـتدالل  
 از معنـا  ٦گرايانـه  كوشيم تلقي ضد واقـع   در اين راستا، مي   . يتگنشتاين دارد خصوصي در منظومه معرفتي و    

 از معنا ارائه كنيم ـ در اين تلقي، كـاربر زبـان هنگـام بـه      ٧گرايانه را نقد كنيم و داليلي در تأييد تلقي واقع
واهيم بـا ايـن كـار خـ    .  اسـت ٩، پاسخگو٨هاي مختلف در برابر الگوهاي زباني   كار بستن واژگان در سياق    

   .شناختي توضيح دهيم را از منظر داللت» آيد آنچه به نظر صحيح مي«و » صحيح«توانست تمايز ميان 
ــت       ــصاص داده اس ــود اخت ــه خ ــه را ب ــادي از مقال ــم زي ــست، حج ــش نخ ــت   . بخ ــه قرائ ــايي ك از آنج

ز پژوهـي قرائـت شـايعي اسـت، و در عـين حـال صـورتبندي مـا ا         گرايانه در ادبيات ويتگنـشتاين    ضدواقع
گرايانـه از   گرايانـه از معنـاداري اسـت، نقـد تلقـي ضـدواقع       استدالل زبان خصوصي مبتني بـر تلقـي واقـع     

گرايانـه در ايـن مقالـه     در واقـع پـرداختن بـه قرائـت ضـدواقع     . نمايـد   مـي  ضروري در اینجا   ويتگنشتاين
ل زبـان خـصوصي و   حدنفسه موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد و مسير را براي پرداختن به استدال            في

 زبـان خـصوصي را در پرتـو تلقـي     ، اسـتدالل در ادامـه . سـازد  تلقي فرگه از مقولـه معنـاداري همـوار مـي         
. دهـيم  سوم، تلقي فرگه از معني را به تفصيل مورد بحث قرار مـي . كنيم گرايانه از معني بازخواني مي    واقع

نتيجه بحـث  . ايِ  معني مقايسه خواهيم كرد سرانجام، استدالل زبان خصوصي ويتگنشتاين را با تلقيِ فرگه     
ايِ آن تـأثير زيـادي بـر اسـتدالل زبـان خـصوصي          چنين خواهد بـود كـه عينيـت معنـي در مفهـومِ فرگـه              

  . ويتگنشتاين داشته است
  

  استدالل تبعيت از قاعده) ۱
بنـدي مـوجهي از اسـتدالل زبـان خـصوصي، در ابتـدا بايـد اسـتدالل           براي به دست دادن صـورت     

كـه   اي هـا و معيـار هنجـاري    مندي كاربست واژه ت از قاعده را مورد بررسي قرار داده و درباره ضابطه  تبعي
از آنجا كـه اسـتدالل تبعيـت از قاعـده     . كند، بحث كنيم درستي و نادرستي كاربست واژگان را تعيين مي    

هـاي    در سـياق و وجـود الگوهـاي زبـاني كاربـست واژه    » آيـد  آنچه به نظر صحيح مـي / صحيح  «بر تمايز   
هـايي كـه ويتگنـشتاين متـأخر در ايـن بـاب انجـام داده، در درك بهتـر          گوناگون بنـا شـده اسـت، بحـث       

باشـد،   مـي » آيـد  آنچـه بـه نظـر صـحيح مـي     / صحيح  «استدالل زبان خصوصي، كه آن هم مبتني بر تمايز          
    ١٠.مان مي دهد ياري

ــه اســتدالل تبعيــت از قاعــده  ــردازيم ب ــاتواني يــك د. حــال بپ ــشن ــان آوردن و   ان ــه زب آمــوز در ب
، لب استدالل تبعيت از قاعـده  »۲افزودن «بندي نظري چگونگي تبعيت از يك قاعده، مثالً قاعده         صورت
بنـابراين هـيچ   . پايـان اسـت   هر توضيح و تفسيري نيازمند تفسيري ديگر است، و سلسله تفسيرها بـي    . است
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ان درستي و نادرستي تبعيت از يك قاعده وجـود     براي تفكيك مي    ١١اي  بندي شده   معيار هنجاري صورت  
ما در پي آنيم كه فرايند چگونگي تبعيـت از يـك قاعـده را روشـمند سـاخته و الگـويي متعـين و                      . ندارد

. شـود  اي در اين ميان يافـت نمـي   پيشاپيش موجود در اين باب ارائه دهيم، اما هيچ تلقي نظريِ نهايي شده      
  :گويد ويتگنشتاين مي

  
، ۱۰۰۴، ۱۰۰۰نويـسد    هـم ادامـه دهـد ـ و او مـي     ۱۰۰۰را بعـد از  +) ۲مثالً (خواهيم يك دنباله را  آموز مي از دانشحاال ... 

قرار بود دوتا دوتا اضـافه كنـي   «: گوييم ما مي. شود ـ او متوجه نمي»!انگار حواست پرت است«: گوييم  ما مي . ۱۰۱۲،  ۱۰۰۸
]   كردم بايد اينطـوري انجـام    ام؟ فكر مي بله، اشتباه كرده  «: دهد  او پاسخ مي  » دازنگاهي به شروع دنباله بين    . ]۲قاعده افزودن

اي ندارد كه  ـ هيچ فايده» .ام ها انجام داده اما من كه مثل قبلي«: ـ يا فرض كنيد با انگشت به دنباله اشاره كند و بگويد» .دهم
  ١٢.ضيحات قبلي را تكرار كنيدها و تو ؟ ـ و باز مثال...بيني فهمي؟ مگر نمي يعني نمي«: بگوييد

  
 كه بـر اسـاس آن بتـوان از قواعـد تبعيـت كـرد،            اي  بندي شده   مطابق نظر ويتگنشتاين، چنين فهم صورت     

ضـابطه اسـت،     البته مدلول كالم فوق اين نيست كه پيروي كردن از قواعد غيرروشمند و بي    . وجود ندارد 
شود كه ما آن قاعـده را در سـاحت عمـل بـه          مي هنگامي آشكار     بلكه شيوه درست تبعيت از يك قاعده      

.  نمـود نـرا بيـان   و آ  پـردازي كـرد     تـوان نظريـه     درباره شيوه درست تبعيت از يك قاعده نمـي        .  گيريم  كار
 اين گزاره اخير نيـز مبتنـي    ازبندي كرد، چرا كه تبعيت موجه     توان آنرا در قالب يك گزاره صورت        نمي

شـويم كـه نهـايتي بـر آن      در اين حالت بـا تسلـسلي مواجـه مـي        . ..بندي گزاره ديگري است و      بر صورت 
  :نويسد ويتگنشتاين مي. مترتب نيست

  
بـه  ! آه«گويـد   كوبد و مـي   و سپس به پيشاني خود مي پيچد، به چپ مي« !به راست راست«پرتي كه با فرمان       شخص حواس 
   ١٣ يك تفسير؟پيچد ـ چه چيز او را متوجه اشتباهش كرد؟ و به راست مي» !راست راست

  
  :و
  

آنكه توجيهي برايش داشته باشيم، به اين معنـا نيـست كـه حـق نـداريم آن را بـه كـار         بريم بي اي را به كار مي    اين كه واژه  
  ١٤.ببريم

  
مـسئله ايـن   . فهمد كه عمل درسـت كـدام اسـت    مي ١٥پرت در يك آن بنابر رأي ويتگنشتاين، مرد حواس 

توانـد   دهـد، هرچنـد نمـي    ت عمـل صـحيح را انجـام مـي     پـرت بـا چـرخش بـه راسـ           است كه مرد حواس   
تـوان گفـت كـه او آن     بـه بيـان ديگـر، مـي    . بندي نظري بدان بخشد   استداللش را به زبان آورده، صورت     

فهمـد   اما بعد، در يـك آن مـي  . عمل را در ابتدا از آن رو اشتباه انجام داد كه عمل درست را درنيافته بود  
اسـتدالل و توجيـه او بـراي انجـام ايـن كـار       . چرخد  به سمت راست ميمرتكب عمل اشتباهي شده، فلذا    
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اي كـه در   بنـدي  بندي نظري شود و در قالب كلمات ريخته شود، چرا كه هـر صـورت             تواند صورت   نمي
 یبندي نظري ديگـر  شناختي خود نيازمند صورت  اين ميان به دست داده شود، براي احراز توجيه معرفت         

اما مدلول كالم فوق اين نيست كـه بـه راسـت چرخيـدن آن     . وند مترتب نيستاست و حد يقفي بر اين ر 
ايـن را  . يابـد   درمـي را در يـك آن » به راسـت راسـت  «عده او چگونگي تبعيت از قا. شخص موجه نيست 

  .تواند در قالب كلمات ريخته شود توان نوعي توجيه معرفتي دانست، هرچند توجيهي كه نمي مي
ل تبعيت از قاعده اين است كه به جاي آنكه به قواعـد و تفـسيرهاي آنهـا عطـف          در واقع، فحواي استدال   

 بر روي چگونگي به كار بـسته شـدن    نظر كنيم تا تبييني از چگونگي تكون قيود هنجاري به دست دهيم،     
اي كـه مـا كـاربران زبـان در طـول زمـان از واژگـان در         نفسِ استفاده. واژگان در مقام عمل تمركز كنيم    

كـه در پـي بـه دسـت دادن تبيينـي از آنـيم،         اي  كنيم، در ظهور و بروز هنجارمنـدي        هاي مختلف مي   سياق
در اينجا ما به عنـوان كـاربر زبـان بـا مـشاركت در بـه كـار بـستن واژگـان در          . كند   ايفا مي  بديل   بي نقشي
ران مـشاركت و مـساهمت كـارب   .  هاي مختلف، نقشي محوري در تكون معيـار هنجارمنـدي داريـم         سياق

هاي مختلف نقـشي محـوري در بـه دسـت دادن متافيزيـك         زبان در به كار بستن فعاالنه واژگان در سياق        
  .كند معيار هنجاري تفكيك ميان كاربست صحيح و سقيم واژگان ايفا مي

از . البته تلقي ديگري نيز از استداللِ تبعيت از قاعـده وجـود دارد كـه بايـد آن را در نظـر بگيـريم                
ن طرز تلقي شكاكانه و نـوع مواجهـه آن بـا معيـار هنجـاري احـراز صـحت و سـقم كاربـست          آنجا كه اي  

كند، الزم است اين تلقـي شـكاكانه    اعتبار مي را بي» آيد آنچه به نظر صحيح مي  / صحيح  «واژگان، تمايز   
 احـراز  گرايانـه در بـاب معنـي و معيـار هنجـاري      اي واقـع  را مورد نقد و بررسي قرار داده تا بتـوانيم تلقـي    
  . صحت و سقم كاربست واژگان به دست دهيم

   از معنيگرايانه واقعتلقي ضد) ۱ـ۱
 آنچـه كـه مـا بـه      گرايانه و شكاكانه از استدالل تبعيت از قاعـده ويتگنـشتاين،   مطابق تلقي ضدواقع 

تنهـا چيـزي كـه    . كنـيم، وجـود نـدارد     نحو شهودي و مبتني بر عقل متعارف معناي يك واژه قلمداد مـي            
  .هاي پيشين آن واژه است تواند كاربرد آتي يك واژه را معين كند كاربست  و مي تهس

 ـ كـه    ١٦طبق نظر كريپكي. تر بررسي كنيم اجازه دهيد تلقي شكاكانه از سخن ويتگنشتاين را دقيق
ــب اســتدالل تبعيــت ازقاعــده در      مــؤثرترين قرائــت شــكاكانه را از ويتگنــشتاين ارائــه كــرده اســت ـ  ل

وجـود نـدارد و همـه آنچـه مـا در      » معنـي « عبارت است از اينكه واقعيتي تحت عنوان        فلسفي هاي  كاوش
ايـن نـشانه چـه معنـايي دارد؟ در     . »+«نويـسم   مثالً من اينك مي. است) قرارداد(زبان داريم حاصل توافق     

وقتـي  . كنـد  مـي ، اين نشانه داللت بر جمع كردن  رسد هرگاه با اين نشانه مواجه شويم    نگاه اول به نظر مي    
خواهد جواب را پيدا كنند، گمـان       آموزانش مي   و از دانش  » ۴۷+۵۲=?«نويسد    آموزگاري روي تخته مي   

يعنـي مـا معتقـديم آنهـا بايـد آن دو عـدد را بـا هـم         . دانند بايد چه كنند     آموزان مي   ما اين است كه دانش    
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 تنهـا  ،طبق برداشـت كريپكـي  . متضمن جمع كردن است   » +«كنيم؟ زيرا     چرا چنين فكر مي   . كنند» جمع«
گردد جمع كردن است و ايـن عالمـت صـرفاً تـا بـه حـال بـر ايـن معنـا           مستفاد مي» +«معنايي كه از نشانه  

مـا فقـط   . وجـود نـدارد  » +«كرده است؛ اما هيچ ضـمانتي دربـاره معنـاي كنـوني و آتـيِ نـشانه         داللت مي 
هاي پيشين داللتي در بـاب   كاربست. ها سخن بگوييم ها و واژه هاي پيشين نشانه   توانيم درباره كاربست    مي

هـاي   مند بـودن كاربـست واژگـان در سـياق     از اينرو، در مورد ضابطه. كنند معناي كنوني يا آتي آنها نمي     
همـانطور كـه كريپكـي    . توانيم در باب كاربست كنوني يا آتي واژگان چيزي بگـوييم  مختلف نيز ما نمي  

  : گويد مي
  

كنـيم؛   بـريم، تيـري در تـاريكي پرتـاب مـي      اي را به كار مـي  هربار كه واژه. واند هيچ معنايي داشته باشدت  اي نمي   هيچ واژه 
. خواهيم، مطابقت داشته باشد اي تفسير شود كه با هر آنچه كه خود مي تواند به گونه ، مي]از به كار بستن آن واژه[مقصود كنوني ما 

  ١٧. و نه مغايرتي]آنبا كاربردهاي قبلي [ابقتي در كار است ، نه مط]در به كار بردن يك واژه[بنابراين 
  

و منظورم چيزي به جز آن چيـزي باشـد كـه تـا          » +«پس، بر طبق نظر كريپكي، من مجازم بنويسم         
» +« ممكن است كسي بگويد كه از حاال به بعد، معنـايي كـه مـن از نـشانه      مثالً. بحال معني آن بوده است   

گيرنـدكوچكتر از   كه اگر دو عددي كه در دوسوي اين عالمت قرار مي  اينكنم عبارت است از   مراد مي 
= ?«به عنوان مثال، اگر داشـته باشـيم   .  است۵۰ باشند، آنها را بايد با هم جمع كرد، واال نتيجه مساوي        ۵۰
 ۵۰ا ، پاسخ برابر بـ »۵۳ + ۶۹= ?«و اگر داشته باشيم . ۶۰، مطابق با اين تلقي، پاسخ عبارتست از        »۲۳ + ۳۷

 چگـونگي   بنابراين، مطابق تلقي كريپكي از ويتگنـشتاين، چنـين نيـست كـه قيـود هنجـاري،            . خواهد بود 
چيزي تحـت عنـوان معيـار هنجـاريِ احـراز صـحت و سـقم كاربـست         . كنند كاربست واژه را تحديد مي  

ختلـف بـه كـار    هـاي م  ها را به نحو دلبخـواهي و گزافـي در سـياق    توانيم نشانه ما مي. واژگان وجود ندارد  
بـه تعبيرديگـر، زمانيكـه مـا دربـاره معنـا و چگـونگي تكـون آن سـخن          . بنديم و از آنها تعيين مراد كنـيم    

در مقابـل، طبـق ادعـاي كريپكـي      .  كاربـست واژگـان نيـست      ١٨گوييم، مرادمان بررسي شرائط صدق      مي
اربران زبـان   است، يعنـي شـرايطي كـه از سـوي جامعـه كـ          ١٩آنچه مطمح نظر است، شرائط اظهارپذيري     

در غياب وجود شرايط صـدق  . شود هاي مختلف به رسميت شناخته مي     هنگام كاربست واژگان در سياق    
مندي كاربست واژگان مبتني اسـت بـر بـه     هاي مختلف، ضابطه   براي الگوهاي كاربست واژگان در سياق     

 زبـان يـك جامعـه    ها و استعدادهاي زباني يك كـاربر زبـان توسـط سـاير كـاربران         فعليت رسيدن قابليت  
هاي مختلف بـه ماننـد سـايرين از     زباني؛ به نحوي كه كاربر زبان جديد هنگام به كار بستن واژه در سياق            

  .بردار نيستند تكون معاني واژگان، در اين نگاه، صدق و كذب. همين و بس. كند واژه تعيين مراد مي
ــت وي از آراء ٢٠بنــدي كنــيم، اگــر بخــواهيم ســخن كريپكــي را در قــالبي منطقــي صــورت   قرائ

  :ويتگنشتاين در بحث استدالل تبعيت از قاعده، و در باب معني، بدين صورت خواهد بود
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  تفسير+ نشانه = معني : ۱مقدمه     
  چيزي تحت عنوان تفسير مشخص و معين وجود ندارد: ۲مقدمه     

  
  .چيزي تحت عنوان معنا وجود ندارد: نتيجه      
  

جـزء اول  : پكي، نظريه معناداري ويتگنـشتاين مـشتمل بـر دو جـزء اسـت           در اين خوانش، مطابق نظر كري     
را » x2«يـا  » ۱۲!«يـا  » +«هـايي چـون    مـثالً وقتـي كـسي نـشانه       .  اسـت  ٢١است كـه خـالي از هنجـار       » نشانه«

 ٢٢هنجار و فاقد هرگونـه نيـروي هنجـاري    آنها بي. ها هيچ معنايي از پيش خود ندارند     نويسد، اين نشانه    مي
 جـان بخـشيده و آن را معنـادار     ٢٣ و به نـشانه مـرده       قع، جزء دوم معناست كه هنجاري است،      در وا . هستند
متـضمن  » +«، نـشانه  »۴۷ + ۵۹= ۱۰۶«شـود در معادلـه رياضـياتي      و همين اسـت كـه باعـث مـي         . سازد  مي

دن منـد بـو   به نظر كريپكي، لُب استدالل تبعيت از قاعده عبارتست از نفي ضابطه. معناي جمع كردن باشد 
ــست يــك واژه در ســياق  ــش     . هــاي مختلــف كارب ــاي نق ــراي ايف ــامزدي كــه ب ــر ن ــه ديگــر ســخن، ه ب

مند كنندگيِ كاربست يك واژه معرفـي شـود، نهايتـاً واقعيتـي ديگـر دربـاره آن              تفسيركنندگي يا ضابطه  
 مـردة  هـاي  چرا كه هر تفسيري خود به ناچار با نـشانه     . نشانه مرده است و فاقد نيروي هنجاري خواهد بود        

در واقـع اگـر نـشانه    . توانـد هنجارمنـدي فـراهم كنـد     شود و بنا به فرض، نشانه مرده نمـي          ديگري بيان مي  
اي بـه دسـت دهـد تـا بـه مـدد آن صـحت و سـقم كاربـست واژگـان                  تواند معيار هنجـاري     هنجار نمي   بي

وانـد موجـد   ت سنجيده شود، الجرم هر نشانه اضافي ديگري نيز همـين وضـعيت را خواهـد داشـت و نمـي      
پايان از تفسيرها خواهد بود كه ذاتـاً فاقـد    اي بي  تنها چيزي كه خواهيم داشت، سلسله     . هنجارمندي گردد 

عالوه بر ايـن، ايـن فراينـد حـد يقفـي نـدارد و مـا بـا يـك تسلـسل             . شناسانه هستند   هرگونه نيروي داللت  
اي احـراز صـحت و سـقم كاربـست     هرقدر بيشتر سعي كنيم بـه معيـاري هنجـاري بـر           . روييم  انتها روبه   بي

بنـابراين، واقعيتـي بـه    . شويم، و هرگز به چنين معياري نخواهيم رسـيد         واژگان نائل آييم از آن دورتر مي      
وجود ندارد كه در پرتو آن بتـوان كاربـست         » شرايط صدق «چيزي تحت عنوان    . وجود ندارد » معني«نام  

نقـل قـول زيـر از ويتگنـشتاين     . گر تفكيك كردهاي مختلف را از يكدي صحيح و سقيم واژگان در سياق    
  : را در نظر بگيريد

  
 نقطه بايد انجام دهم، نشانم دهد؟ بنا به تفسيري، هر آنچه انجام دهم مطـابق    اين تواند آنچه را كه در      اما قاعده چگونه مي   «

كنـد، پـا در هواسـت،     همراه آنچه تفسير ميهر تفسيري، خود نيز به : ـ آنچه بايد بگوييم اين نيست، بلكه بايد بگوييم » .قاعده است 
    ٢٤.كند  نمي]به تفسير آن[بنابراين هيچ كمكي 

  
  :و
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. اي وفق داد توان با هر قاعده اي مشخص كرد، زيرا هر روالي را مي توان با قاعده هيچ روالي را نمي: پارادوكس ما اين است
پس نه مطابقتي در . توان كاري هم كرد كه مغاير آن شود  كرد، پس مياي مطابق  توان هر چيزي را با قاعده اگر مي: پاسخ اين است

  ٢٥.كار است نه مغايرتي
  

توان به طرق نامحدودي تفسير كرد، زيرا چيـزي تحـت عنـوان ضـابطه و معيـار       اي را مي   هر قاعده 
 اي گيـري شـكاكانه   بـا چنـين نتيجـه   . براي تفكيك ميان درستي و نادرستي كاربست واژگان وجود ندارد      

نقش ساير كاربران زبان صرفاً عبارت خواهد بود از سوق دادن فـرد بـه بكـار بـستن يـك واژه بـه همـان                  
آنچـه در  . نامـد  كريپكي اين شرايط را شرايط اظهارپذيري مـي  . برند  را به كار مي     اي كه سايرين آن     شيوه

ــي  ــان رخ م ــان، شــخص را    جامعــه كــاربران زب ــه نحــوي دهــد عبارتــست از اينكــه ســاير كــاربران زب ب
هاي مختلف به كـار گيـرد و از ايـن طريـق وارد داد و      انگيزانند كه واژگان را بمانند ايشان در سياق        برمي

  . ستد معنايي و ارتباط كالمي با جامعه زباني شود
قرائت شـكاكانه كريپكـي از ويتگنـشتاين مبتنـي بـر تلقـي       : بندي كرد توان بحث را چنين جمع     مي
نخستين جزء، نشانه مـرده اسـت   . ه مطابق آن، معني متشكل از دو مؤلفه است از معني است، ك ٢٦دوجزئي
مؤلفه دوم متـضمن معيـار   . شناختي ندارد و نياز دارد كه معنادار شود هنجار است و نيروي داللت  كه فاقد   

اي ديگر خواهد بـود و نيازمنـد     مرده  هنجاريِ احراز صحت و سقم كاربست واژگان است كه خود نشانه          
هـاي مختلـف وجـود     بنابراين معياري بـراي كاربـست صـحيح و سـقيم واژگـان در سـياق      . ري ديگر تفسي
 ايـن كـه چيـزي تحـت عنـوان الگوهـاي        نتيجـه . شـويم  رو مـي  انتهـا روبـه   سان با تسلـسلي بـي      بدين. ندارد

هـاي مختلـف    كه متضمن بدسـت دادن شـرائط صـدق و كـذب كاربـست واژگـان در سـياق            اي  هنجاري
همه آنچه كـه  . مدلول كالم فوق اين است كه واقعيتي تحت عنوان معنا وجود ندارد       .  ندارد باشند، وجود 

توانيم درباره معنا بگوييم عبارتست از شرايط اظهارپذيري، كه بر طبـق آن، تحـت شـرايطي پذيرفتـه                مي
رسد كـه   يهاي زباني يك كاربر زبان توسط ساير كاربران جامعه زباني به نحوي به فعليت م      شده، قابليت 

   ٢٧.يك واژه را نظير ايشان به كار برده، از آن تعيين مراد كند
  
   از معنيگرايانه  واقعرد تلقي ضد) ۲ـ۱

گرايانه و شكاكانه از ويتگنـشتاين، كاربـست واژگـان      كه ديديم، مطابق با تلقي ضدواقع    ههمانگون
كيـك ميـان صـحت و سـقم     هاي مختلف تحت سيطره الگوهاي زباني نيست و معياري بـراي تف           در سياق 

  .هاي مختلف وجود ندارد كاربست واژگان در سياق
تــوانيم آنــرا در مقابــلِ تلقـــي     مــي . امــا قرائــت بــديلي نيــز از رأي ويتگنــشتاين وجـــود دارد     

بنـابراين ديـدگاه، كـاربر زبـان در بكـار بـستن       . گرايانه از ويتگنشتاين بخوانيم گرايانه، تلقي واقع    ضدواقع
توانـد آن دالئـل را بـه صـورت نظـري       اي مختلف دالئلي در دست دارد، هرچند نمـي ه  واژگان در سياق  
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چنين نيـست كـه ويتگنـشتاين بـا تمـسك جـستن بـه نظريـه معنـاي دوجزئـي، تلقـي               . بندي نمايد   صورت
در مقابـل، لـب سـخن اسـتدالل تبعيـت از قاعـده نفـي تلقـي            . اي از معنـي بـه دسـت داده باشـد            شكاكانه

مطابق با اين تلقي، معني شامل دو مؤلفه جدا از يكديگر نيست، بلكه صرفاً مـشتمل           . دوجزئي از معناست  
. بخشي باشد در كار نيـست   هنجاريِ كه نيازمند جان     چيزي تحت عنوان نشانه مرده بي     . بر يك جزء است   

 اشود تـا هنجارمنـدي ر   اي هست و سپس يك جزء هنجاري بدان افزوده مي    نبايد فرض كنيم ابتدائاً نشانه    
را در مقابـل بـا تلقـي     تـوان آن  ، كـه مـي  »نشانه ـ در ـ كاربرد  «: در اينجا فقط يك چيز داريم. فراهم آورد

گرايانـه قـادر اسـت     اين تلقي وحدت  .  قلمداد كرد    ٢٨گرايانه  جزئي يا وحدت    دوجزئي از معنا، تلقي يك    
. ختلـف فـراهم آورد  هـاي م  منـدي كاربـست واژگـان در سـياق     آنچه را كه ما در پي آنيم، يعنـي ضـابطه          

هـاي مختلـف در    منـد سـاختن كاربـست واژگـان در سـياق         اي براي ضابطه    بنابراين، ما الگوهاي هنجاري   
دست داريم، الگوهايي كه تنظيم كننده چگـونگي بـه كـار بـسته شـدن و افـاده معنـا كـردن واژگـان در                

  . اند هاي مختلف سياق
متــأخر را بايـد در معنــاي    آثــار ويتگنـشتاين   در٢٩»ورزيـدن «گرايانـه، مفهــوم   در ايـن تلقـي واقــع  

ورزيـدن در معنـاي هنجـاري متـضمن ايـن نكتـه       . ٣١گرايانـه   فهميد، نه معناي توصيفي و جمـع   ٣٠هنجاري
دهـيم معنـا را پديـد     هاي مختلـف انجـام مـي    است كه نفسِ كاري كه ما كاربران زبان با واژگان در سياق  

بنـدي و   هـيچ صـورت  . جنس ورزيدن مستمر در مقام عمـل در واقع، تكون معنا چيزي است از    . آورد  مي
مانـد   توان بدست داد؛ چرا كه هميشه بقيتي از آن بر جاي مـي  اي از چگونگي تكون معنا نمي     تبيين نظري 
به تعبيـر ديگـر، بـه دسـت دادن تبيينـي از      . را كماهوحقه تبيين نمايد   تواند آن   بندي نظري نمي    كه صورت 

. بندي نظـري نيـست   اريِ صحت و سقم كاربست واژگان مبتني بر صورتچگونگي تكون الگوهاي هنج 
توان از الگوهاي هنجـاري سـخن بـه ميـان آورد، امـا الگوهـايي كـه در مقـام عمـل و بـر اثـر اشـتغال               مي

ورزي در ايـن تلقـي بـه حـساب       صـدق و كـذب و اسـتدالل       . شـوند   كاربران زبان به ورزيدن پديدار مـي      
 شدن در بحث و فحص نظري ـ استنتاجي و هر آنچه در قالب كلمـات ريختـه    آيند، اما به جاي هويدا مي
د، اين مقوالت در مقام عمـل و بـر اثـر ورزيـدن مـستمر كـاربران زبـان بـروز و                نآي  شوند و به بيان مي      مي

  :كنند ظهور پيدا مي
  

؟ ـ خـب، خـود مـن چگونـه      اش كنيـد  كه يك الگو را چگونه ادامه دهد، هرقـدر هـم راهنمـايي   بداند تواند  او چگونه مي
آنكـه دليلـي    كـشد و آنگـاه بـي    داليل من به زودي ته مي: پاسخ اين است» آيا داليلي دارم؟«اش اين است كه  دانم؟ ـ اگر معني  مي

  ٣٢.كنم داشته باشم، عمل مي
  

توانيم دليلي اقامه كنيم لـه   رسد و ما كاربران زبان نمي       در جايي به پايان مي      ٣٣آوري  توجيه و دليل  
البته مدلول كالم فـوق ايـن نيـست كـه بـراي بـه كـار        . يابد اين مدعا كه معناي يك واژه چگونه تعين مي 

تـوان چگـونگي    دهـد كـه نمـي    بستن صحيح يك واژه هيچ دليلي در دست نيست، بلكه صرفاً نـشان مـي            
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ان در كـه كاربـست واژگـ    قيـود هنجـاراي  . تكون معناي يك واژه را در قالب جمله يا گـزاره بيـان نمـود        
گرايانـه از   تلقـي وحـدت  . تواننـد ريختـه شـوند    كنند در قالب كلمات نمـي  هاي مختلف را معين مي   سياق

 بـه  ؛تواند از عهده اين مهم برآيـد   ورزيدن ميكوشد نشان دهد كه چگونه اشتغال كاربر زبان به       معني مي 
  .رداندرا واجد قيود هنجارگذار گ كه حدود و ثغور معنا را روشن ساخته، آن ينحو

كند، رفتار مـا   كند و معيار درستي و نادرستي آن را تأمين مي مند مي  ها را ضابطه    آنچه كاربرد واژه  
بـه همـين سـبب    . است در مقام عمل و چگونگي به كار بستن آنها، نـه گفتـار مـا        كاربران زبان با واژگان     

 و ٣٤يان ديگر، منـشأ هنجارمنـدي  به ب. كند  كاربر زبان نقشي محوري در بروز و ظهور هنجارمندي ايفا مي          
هاي مختلف در رفتار زباني ما كاربران زبان و كـاري كـه مـا بـا            شرايط صدق كاربست واژگان در سياق     

رسد آنچـه ويتگنـشتاين در    به نظر مي .  مندرج است نه در گفتار ما      ٣٥دهيم  واژگان در مقام عمل انجام مي     
از  ٣٦اي او يـك تلقـي غيرنظريـه   . مين مطلب اسـت كوشد نشان دهد، ه    بحث استدالل تبعيت از قاعده مي     

كند، كه طبق آن، كـاربر زبـان نقـشي     هاي مختلف ارائه مي   الگوهاي هنجاريِ كاربست واژگان در سياق     
  :نويسد ويتگنشتاين مي.  اي غيراستنتاجي، دارد محوري و اصلي در فهميدن و درك يك قاعده، به شيوه

  
آوردن و درك يك قاعده، راهي هست كه تفسير نيست، بلكه در آنچه موارد  چنگدهد كه براي فرا     اين واقعيت نشان مي   

   ٣٧.كند بروز مي. ناميم مي» تخلف از آن«يا » تبعيت از قانون«بالفعل 
  

 ۲۰۱ استدالل تبعيت از قاعده، ايـن قطعـه از فقـره    رسد كريپكي در تفسير خود از بحث          به نظر مي  
گويـد كـه درك يـك قاعـده،       ويتگنشتاين در اين باب سخن مي     ،۲۰۱ در فقرة   ٣٨.را ناديده گرفته است   

شـويم كـه هرگـز بـه پايـان       مواجـه مـي  از تفاسـير  انتهـا   تفسير نيست، واال ما با تسلـسلي بـي  يك  نفسه،    في
اي محقق شـود، امـا    اي غيرنظريه تواند به شيوه ها مي در عوض، فراچنگ آوردن و درك قاعده. رسد  نمي
. اي بايـد قطـع گـردد    سلسله تفاسير در نقطـه . يگر انجام گيرد دي تفسير ارائهآوردن وتواند با به زبان     نمي

براي فهم يك قاعـده، بايـد   .  درك كرد٣٩اي پيشانظري   به شيوه  در مقابل، فراچنگ آوردن قاعده را بايد      
را دريافـت؛ بحـث و     چگـونگي تبعيـت از آن  ,ورزيدن پيشه كرد و در مقام عمل با به كـار بـستنِ قاعـده             

  . كند فحص نظري در اين ميان از ما دستگيري نمي
 آراء ويتگنـشتاين، الگوهـاي    ازگرايانـه  واقـع كـه طبـق تلقـي    توان نتيجه گرفت  بنابر آنچه آمد مي   

ان در گـ  واژ٤٠آفرين اند به اين معنا كه رفتار دليل  ، واقعي هاي مختلف   هنجاري كاربست واژگان در سياق    
هـا    كاربران زبـان هنگـام اسـتعمال واژه   .بدين الگوهاي كاربست واژگان پاسخگوست   هاي مختلف   سياق

 اي ارائه كرد كـه  توان تلقي ت، ميدر اين حال. هاي مختلف، ناگزيرند از اين الگوها تبعيت كنند  در سياق 
الوه بر ايـن،  ع. را لحاظ كند» آيد  ميصحيحآنچه به نظر  «و  » صحيح«، تمايز ميان    شناختي  داللتبه لحاظ   

اند، جـداي   هاي مختلف ايكه متكون صحت و سقم كاربست واژگان در سياق       از آنجا كه الگوهاي زباني    
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ايـن الگوهـاي   ناشـدني در ظهـور و بـروز     حـذف بديل و  بي كاربران زبان نقشي  از واژگان وجود ندارند،   
  .دارندهاي مختلف  هنجاري كاربست واژگان در سياق

    زبان خصوصيداللاست) ۲
منـدي   اي از ضـابطه  توان تلقي تا اينجا با بحث تبعيت از قاعده آشنا شديم، و ديديم كه چگونه مي           

حال اجـازه دهيـد بـر اسـاس تمـايز      . و معيار هنجاري احراز صحت و سقم كاربست واژگان به دست داد       
گرايانـه از   ي در قرائـت واقـع  كه نقشي محور» رسد آنچه به نظر صحيح مي/ صحيح «داللت شناسانه ميان  

  . تئوري معناداري ويتگنشتاين دارد، استدالل زبان خصوصي را بررسي كنيم
 متضمن اين معناسـت كـه يـك كـاربر زبـان، هـيچ       هاي فلسفي كاوشاستدالل زبان خصوصي در  

 از اي كـه كـاربر زبـان بـراي ابـر      شـيوه . ها، احساسات و عواطـف خـود نـدارد          اي به انديشه    دسترسي ويژه 
زيـرا اگـر   . تواند دلبخـواهي و خـصوصي باشـد    گيرد نمي ها، احساسات و عواطف خود به كار مي  انديشه

اي  تـوان تلقـي   ها را به نحو دلبخواهي به كار بگيرد، ديگر نمي كاربر زبان مختار باشد كه واژگان و جمله      
مـدلول كـالم فـوق    . داز هنجارمندي و معيار هنجاري احراز صحت و سقم كاربست واژگان به دسـت دا        

اين است كه چيزي تحت عنوان الگوهاي هنجاري كاربست واژه، كه كاربر زبـان هنگـام بـه كـار بـستن         
به بيان ديگـر، تفكيـك   . هاي مختلف در قبال آنها پاسخگو و مسئول باشد، وجود ندارد           واژگان در سياق  

انجامـد كـه    د، و ايـن بـدانجا مـي   باز رنگ مي» رسد آنچه به نظر صحيح مي / صحيح  «شناختي ميان     داللت
شـويم   و چون ما با ديگر كاربران زبان وارد ديالوگ مي . وجود نخواهد داشت  » معني«ديگر چيزي به نام     

ــر وجــود تفكيــك داللــت شــناختي ميــان    و داد و ســتد معنــايي مــي كنــيم، داد و ســتدي كــه متوقــف ب
  .ر معناي ياد شده وجود نداردباشد، پس زبان خصوصي د مي» رسد آنچه صحيح به نظر مي/صحيح«

فرض كنيد كـاربر زبـاني در مقـام    . تر شدن مدعيات فوق، مثال ذيل را در نظر بگيريد           براي روشن 
هـايي را كـه تجربـه     كسي كه مبادرت ورزيده بـه پـي افكنـدن يـك زبـان خـصوصي، يكـي از احـساس         

بنـابراين اگـر   . دهد احساس ارجاع ميدهد، و از طريق اين نشانه به آن   نشان ميsكردي، در زبان با نشانه     
تواند با رجوع به درون خود و با يـادآوري آن احـساس    او در آينده باز با چنين احساسي مواجه شود، مي    

اي از الگوهاي هنجاري كاربست  واژه     در چنين حالتي، تلقي   .  بخواند sپيشين، اين احساس جديد را نيز       
آيـد معنـادار     تمايز ميان صحيح و آنچه به نظـر صـحيح مـي     در سياقهاي مختلف وجود دارد كه طبق آن،       

  .است
هـاي   تـوانيم در سـياق   تـوان گفـت؟ چگونـه مـي      در زمان حاضر چه مـي    s اما درباره كاربست نشانه     

 تمايز قائـل شـويم؟ آيـا معيـاري بـراي احـراز درسـتي و        sمختلف، ميان كاربرد صحيح و ناصحيح نشانه     
رد كه بتوان آنرا در اين ميان به كـار گرفـت؟ اگـر شـيوه بـه كـارگيري               وجود دا   نادرستي كاربست واژه  

اي درباره تمايز ميـان   توان تلقي  وابسته به كاربر زبان باشد، چگونه مي        هاي مختلف تماماً     در سياق  sنشانه  
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اي كـه   رسـد تلقـي   هاي متفـاوت  بـه دسـت داد؟ بـه نظـر مـي       كاربست صحيح و سقيم اين نشانه در سياق    
 كاربر زبـان خـود را   ر سياقهاي مختلف باشد به نحويكه    عيار صحت و سقم كاربست واژگان د      متضمن م 

شـناختي از   توان بـه لحـاظ داللـت    اگر چنين باشد، ديگر نمي   . در قبال آن پاسخگو بداند در دست نيست       
ايز سخني به ميان آورد؛ در حالي كه وجود ايـن تمـ  » آيد آنچه به نظر صحيح مي/ صحيح «تفكيك ميان     

هـا و   براي كاربر زبان ضروري است تا بتواند ارتباط كالمـي و داد و سـتد معنـايي برقـرار كنـد و انديـشه             
منـدي   از آنجـا كـه مـا كـاربران زبـان ناچـاريم بـراي ضـابطه        . اي قابل فهم بيان كند تصوراتش را به شيوه   

 هنجـاري كاربـست واژه   هاي مختلف و قابل فهم كردن منظورمان به الگوهاي   كاربست واژگان در سياق   
اي كه به انكـار وجـود معيـار هنجـاري احـراز صـحت و سـقم كاربـست                  متوسل شويم، بنابراين هر تلقي    

آنچه بـه نظـر   «و » صحيح«تمايز ميان . شناسانه نامعقول و فاقد توجيه است واژگان بينجامد، از منظر داللت    
  :بست واژگان داردپيوند تنگاتنگي با وجود الگوهاي هنجاري كار» رسد صحيح مي

  
شـود؛    با متمركز كردن توجه مـن انجـام مـي    ـ خُب، اين كار دقيقاً. شك تعريف، براي تثبيت معناي يك واژه كاراست    بي

توانـد   مي« خود  ]ذهنِ[حك كردن در «ـ اما . كنم  خودم حك مي ]ذهنِ[چون به اين طريق، من رابطه ميان نشانه و احساس را در          
اما براي مورد كنوني، ضابطه و .  به ياد بياورمبه درستيشود اين ارتباط را در آينده     اين فرايند باعث مي   : د كه معنايش فقط اين باش   

و معني اين حرف، تنها . هرچه به نظر من درست بيايد درست است: شود كه بگويد    آدم وسوسه مي  . معياري براي صحت آن ندارم    
  ٤١.ن گفتسخ» درست«توان از  اين است كه در اينجا نمي

  
اي از معيار هنجـاري احـراز صـحت و سـقم كاربـست       خواهيم تلقي طبق نظر ويتگنشتاين، اگر مي   

آنچـه بـه نظـر صـحيح     / صـحيح  «شناسانه و هنجاري ميـان        واژگان به دست دهيم، بايد به تفكيك داللت       
هـاي   تتـوانيم مـراد خـويش را از كاربـس     در غيـر ايـن صـورت نمـي     . عنايت تـام داشـته باشـيم      » رسد  مي

بنـابراين، شــخص بـراي قابــل فهـم كــردن معنــاي    . هـاي مختلــف معـين نمــاييم   گونـاگون واژه در ســياق 
هـاي مختلـف، بايـد در برابـر الگوهـاي هنجـاري        ها در سـياق  ها و جمله اش هنگام به كاربستن واژه   سخن

 هنگـام بكـار   ,مفهوم پاسخگو بودن كاربر زبان به الگوهاي زباني هنجـاري     . كاربست واژه پاسخگو باشد   
آنچه به نظـر صـحيح   «و » صحيح«شناختي ميان  تبييني از تفكيك داللت,بستن واژي در سياقهاي مختلف    

  . دهد كه براي تكوين معني ضروري است به دست مي« آيد مي
به طور خالصه، استدالل زبان خـصوصي مبتنـي اسـت بـر عـدم انكـار وجـود الگوهـاي هنجـاري            

ر كيد بر پاسخگو بودن كاربر زبان بـه ايـن الگوهـاي زبـاني هنگـام بـه كـا         كاربست واژگان و همچنين تأ    
آنچـه بـه نظـر صـحيح       / صـحيح   «شـناختي ميـان       تفكيـك داللـت   . هـاي مختلـف       بستن واژگان در سياق   

شناسانه، ما هنگـام بـه    با احتساب اين تفكيك داللت . كند   بديل در اين استدالل ايفا مي       نقشي بي » آيد  مي
  .كنيم هاي مختلف، مرادمان  را قابل فهم مي  در سياقكارگيري واژگان
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  بحث فرگه در بارة عيني بودن معنا) ۳
 بـه زبــان و  ٤٢باورانـه  پايـان قـرن نـوزدهم دوران شـكوفايي و گـسترش رويكردهـاي  روانـشناخت       

پاسـخگويي بـه ايـن    معطوف به فيلسوفان بسياري تمام اهتمام خويش را      . شناختي  است      هاي داللت   بحث
تـوانيم افكارمـان را از طريـق     هـا چگونـه مـي    كند و ما انسان  بودند كه زبان چگونه داللت ميكردهال  سؤ

 دلبـستگي ايـن فيلـسوفان بـه روانـشناسي از      نتيجه. ارتباط كالمي و به واسطة زبان به يكديگر منتقل كنيم         
گـر، تبـديل شـدن    از سـوي دي )و بركليبه خصوص به آثار الك ( سنت تجربي يك سو، و عالقة آنها به     

بـاوران هـر گونـه     به نظـر ايـن روانـشناخت    .  آن دوران بود    ترين مفهوم در آثار فلسفي      به محوري » تصور«
 ذهني بپردازد چرا كه هر واحـد زبـاني تنهـا زمـاني     موجوداتپژوهشي در زبان بايد پژوهشي باشد كه به     

ه چيزي اسـت كـه ضـامن داللـت و     به اين ترتيب تصور يگان   . شود كه تصوري را تداعي كند       فهميده مي 
  . ها است ها و جمله داري واژه معني

بــه صـــراحت هــدف خــود را نقـــادي ايــن رويكردهـــاي      »انديــشه « فرگــه در مقدمــة مقالـــة   
 كـه معنـي   بـدين تلقـي  وي با تأكيد بر جدايي منطق از روانشناسي . شناساند  باورانه به زبان مي     روانشناخت

 ظـرف پـر از تـصويري نيـست كـه       ،فرگـه ذهـن    به نظر . كند  له مي تصوري در ذهن كاربر زبان است حم      
هـاي مختلـف بـه     آنهـا رابـه شـيوه   , اه ها و جمله كاربر زبان تصاوير درون آن را فراخوانَد و از طريق واژه       

  .  معني ندارندنقشي در تكوين تصورها و تصويرهاي ذهني هيچ , برعكسكار گيرد؛
 در ايـن مقالـه   ل در رد ذهني بودن معنا است اما آنچـه فرگـه  استدال معطوف به» انديشه« كل مقالة   

  به شكل صورتبندي صوري رايج در كارهـاي منطقـدانان      كامالً استداللي است ولي   آورده است اگرچه    
 ت زيـر   بـصور  بـراي سـهولت بحـث اسـتدالل فرگـه را     اجازه دهيد   . معاصر نيست  و فیلسوفان تحلیلی  

  : كنيم صورتبندي مي
  

  . توانيم با يكديگر ارتباط كالمي برقرار كنيم گر معني، تصور و امري ذهني باشد هرگز نميا: ۱مقدمة 
 را مـراد خـويش   برقرار كنـيم و   و داد و ستد معنايي ارتباط كالمي ساير كاربران   توانيم با     ما مي : ۲مقدمة  

  . به يكديگر انتقال دهيم هاي مختلف ها و جمالت در سياق با استعمال واژه
____________________________  

  .معني تصور نيست: نتيجه
  

كنـد يعنـي    است اندكي دربارة برداشت فرگه از چيزي كه با آن مخالفـت مـي         الزم   پيش از بحث  
شـناختي دربـارة نقـش آن در     وي توضيح اين مفهـوم را بـا بحثـي معرفـت          . صحبت كنيم » تصور« مفهوم  
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 ايـن تحليـل معرفتـي را    ماحـصل رود و سـرانجام    مـي كنـد و پيـشتر      دادن به شناخت آدمي آغاز مي       شكل
  .بندد شناسي بكار مي درحوزة داللت

     
ايـن جهـان هـست،    . به نظر فرگه جهاني وجود دارد كه خارج از ما و مستقل از شناخت مـا اسـت            

 وجـود ايــن جهـان را پـيش فــرض    ويبــه ايـن ترتيـب   . هــا آن را بـشناسيم و چـه نـشناسيم     انـسان  چـه مـا  
افزايـد شـناخت مـا بـه جهـان را تـأثرات        نهـد و مـي    پـس از ايـن فـرض گـامي پيـشتر مـي           او  ٤٣.گيرد  مي

سرچـشمة ايـن   .... .  كنيم و  بينيم، لمس مي كنند؛ ما اشياء سازندة عالم خارج را مي       فراهم مي  ٤٤مان  حسي
از . كننـد  ها و حواس ما از آنها دريافـت مـي     هايي است كه اندام     تأثرات حسي اعيان سازندة جهان و داده      

به اين ترتيب آگاهي مـا از جهـان را   . آيد اين تأثرات حسي تصورهايي متناظر با آنها در ذهن ما پديد مي    
  .سازند  ما هستند مي٤٥هاي تصورهاي ما كه خود حاصل حسداده

گيرنـدة خـود    افـراد به  يا تأثرات حسي اموري خصوصي هستند و همگي  تاز سوي ديگر تصورا   
  :اي نداشته باشد يست تصوري بيابيم كه هيچ دارندهممكن ن. اتكا دارند

  
به نظـر مـا اينكـه يـك     . من دارندة آن هستم.  تنها به دليل وجود من موجود است آن ارتسام حسي از سبز كه در من است،   

. محـال اسـت  درد، يك خلق و خو يا يك خواسته، مستقالً و بدون كسي كه دارندة آنهاست، در اين عالم از جايي به جايي برود،           
   ٤٦.وجود احساس بدون وجود احساس كننده ناممكن است

  
آنهـا  بـه   . شـوند  شان هستند و در نبود صاحبِ تصور ناپديد مي تصورها اسباب و اثاثية ذهن دارنده    

  :اند   ذهن وابسته
هـا نيازمنـد    ايده. ...وستهايي را كه شخص دارد، متعلق به آگاهي ا ايده....ها چيزهايي هستند كه ما دارندة آنها هستيم      ايده

   ٤٧.كسي هستند كه دارندة آنها باشد
  

بـه  . توانيم تصوري را جدا از صاحبش بيـابيم  ما نمي.  وابسته به ذهن است   به نظر فرگه، تصور تماماً    
هـيچ  . كنـد  اي خـصوصي و يكـسر شخـصي كـسب مـي      بيان ديگر ذهن شناسنده تصورهايش را به شـيوه     

.  كنـد ايفـا گيـري آنهـا     در شـكل نقـشي گـران دسترسـي پيـدا كنـد يـا      توانـد بـه تـصورهاي دي       كسي نمي 
  .تصورهاي هركس از آن خود اوست و با تصورهاي ديگران متفاوت است

  
 امـا چنانكـه گفتـيم او ايـن     ، اسـت  شناختي مفهـوم تـصور پرداختـه    تا اينجا فرگه به بررسي معرفت  

اي كـه   شـناختي   پرسـش داللـت  .د می کندش قلمداا شناسانه    بحث داللت پيشبرد  درآمدي براي     بحث را 
» تـوانيم معنـي يـك واژه يـا جملـه را بفهمـيم؟       چگونه مي« : مقاله بايد بدان پاسخ گويد از اين قرار است     

از آنها در ذهن كـاربران  اند تصورهايي باشد كه   گرايان گفته  ها چنان كه تجربه     ها و جمله    اگر معني واژه  
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ا دشواري بزرگـي مواجـه    ارتباط كالمي ميان كاربران زبان بن چگونگيبراي تبيي د،  گرد    تداعي مي  زبان
  : تصورها اموري هستند كه تنها در ذهن كاربر زبان جاي دارند چراكه همانطور كه ديديم ،خواهيم بود

  
ه صورتي ها ب اي تنها متعلق به يك شخص است؛ هرگز دو نفر دارندة يك ايده نيستند زيرا در غير اين صورت ايده هر ايده

   ٤٨.مستقل از اين يا آن شخص وجود خواهند داشت
  

دهد كه تنها در ذهـن   آورد به  تصوري ارجاع مي را به زبان مي  » قرمز« وقتي يك كاربر زبان واژة      
شنويم تـصوري    وقتي اين واژه را از دهان آن شخص مي,از طرف ديگر. هست، نه كس ديگري خود او   

تـوان تـضمين    بـا ايـن اوصـاف چگونـه مـي     . وريم كه خاص خودمان استآ  را به ياد مي   » قرمز«از مفهوم   
تـوان گفـت چـرا كـه      مـي به تـصور آن شـخص شـبيه باشـد؟ چيـزي ن         » قرمز«كرد كه تصور ما از مفهوم       

  :تصورهاي ما از آن خودمان است و تصورهاي آن كاربر زبان از آن خودش. تضميني در كار نيست
  

ي از اوصاف اشياء، بلكه براي مشخص كردن صور محسوسِ متعلق به آگاهي من باشد، نه براي بيان وصف   » قرمز«اگر كلمة   
زيرا مقايسه انطباعات حسي من با انطباعات حسي شخص ديگر، ناممكن . تنها در قلمرو آگاهي من قابل حمل و اطالق خواهد بود         

اهي او را با انطبـاع حـسي خـاص متعلـق بـه قلمـرو       از اين رو بايد در قلمرو آگاهي يك فرد انطباع حسي خاص متعلق به آگ   . است
هاي متعلق به من ذاتاً و طبيعتاً چنان متقوم و وابـسته بـه قلمـرو آگـاهي مـن           ايده]اما[.... آگاهي فرد ديگري رد يك جا جمع آورد       

   ٤٩. است ق به منهاي متعل هستند كه هر ايدة ديگري هم كه كس ديگري داشته باشد، دقيقاً به همين ترتيب متفاوت از ايده
  

حـال اگـر چنـين باشـد     . توانند به ذهن ديگران منتقل شـوند  اند و نمي تصورها به تمامي خصوصي     
 ارتباطي كالمـي داشـته باشـند؟ اگـر تـصورهاي       و داد و ستد معناييتوانند با يكديگر ها چگونه مي    انسان

كـه منظـور ديگـران هنگـام      تـوان دانـست       مشتركي ميان كاربران زبان وجـود نداشـته باشـد چگونـه مـي             
رسد در چنـين شـرايطي هـر گونـه      هاي گوناگون چيست؟ به نظر مي استعمال يك واژه يا جمله در سياق     

  . اي ناممكن خواهد بود ارتباط كالمي
  

شـناختي فرگـه     و جايگـاه آنهـا در داسـتان داللـت    » كـذب «و » صـدق «حال اجازه دهيد به مفهـوم      
تـوانيم    هرگز نمـي  ميان تصور و معني ارتباط مستحكمي وجود داشته باشدمطابق نظر فرگه اگر  . بپردازيم

 صـادق  واقعـاً درباره ارزش صدق يك جمله يا گزاره حرف بزنيم و بگـوييم آيـا فـالن جملـه يـا گـزاره            
در تعيـين  . توان به طور خصوصي مورد بررسي قرار داد يا نه، زيرا صدق و كذب يك جمله را نمي  است

روشـن  . له ساير كاربران زبان نيز بايد مشاركت داشته باشـند و اظهـار نظـر كننـد         صدق و كذب يك جم    
. خواهنـد بررسـي كننـد دسترسـي داشـته باشـند        اي كه مي    است كه آنها براي انجام اين كار بايد به جمله         

اش  اي همگـاني و عمـومي دربـاره    حال اگر معني جمله امري خصوصي باشد و در نتيجه نتـوان بـه شـيوه          
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به اين ترتيـب  . شود كه آن را بيان كرده است  به كاربري وابسته مي اش تماماً   ت، صدق و كذب   سخن گف 
. تواننـد صـدق و كـذب آن  را بررسـي نماينـد      ديگر كاربران زبان و در حقيقـت شـنوندگان سـخن نمـي      

 شـناختي ميـان    متـضمن تفكيـك داللـت   گونه توضـيحي بـه دسـت داد كـه        توان هيچ     حاصل آن كه نمي   
  :باشد» آيد آنچه به نظر صحيح مي« و » صحيح«

  
نيز چيزي كه من دارندة آن هستم باشد، فقط در قلمرو آگاهي من قابليت » كاذب«و » صادق«هاي  بنابراين اگر مراد از واژه 

 در اين صورت صدق هم محدود به همين محتوا خواهد شد و. دهد حمل دارد و به وجهي خبر از مضمون و محتواي آگاهي من مي
  ٥٠.اين امر كه چيزي شبيه به آن در حوزة آگاهي ديگران هم وجود دارد يا نه، نامعلوم خواهد ماند

  
مـدلول كـالم   . صدق و كذب يك جمله تماماً وابسته به ذهن كاربر زبان و تـصور او خواهـد بـود             

هـد  تي هـيچ جـايي نخوا  شـناخ  در ايـن داسـتان داللـت   »  آيـد  آنچه به نظر صحيح مـي  «فوق اين است كه   
مصرف خواهـد    نيز زائد و بي صحت و سقم كاربست واژگان در سياقهاي مختلف       هنجاريِمعيار. داشت
ها را توضيح دهد و از سويي ديگر كاربر زبـان در   به بيان ديگر،  الگوهايي كه از سويي كاربرد واژه    . بود

  برقـراري بـرای   معنـي تحـت عنـوان  در نتيجـه چيـزي   . مقابل آنها پاسخگو باشد، وجـود نخواهـد داشـت     
  . ميان انسانها وجود نخواهد داشت  ارتباط كالميضمانت

هـا   كنـيم؛ واژه  از سوي ديگر مطابق نظر فرگه ما كاربران زبان با يكديگر ارتباط كالمي برقرار مي       
امكـان ايـن   ). ۲مقدمـة   (كنـيم  از آنها تعيين مراد مـي  گيريم و      به كار مي    در سياقهاي مختلف   و مفاهيم را  

» آيـد  آنچه به نظر صحيح مـي «و » صحيح« ميان اي شناختي  دهد كه بايد تمايز داللت      نشان مي  به ما    ارتباط
 منجـر  كالمـي   همانطور كه ديديم نبـود ايـن تمـايز بـه نـاممكن شـدن ارتبـاط                 چراكه   وجود داشته باشد  

وصي و تـوان معنـا را تـصور و امـري خـص       ديگـر نمـي    چنين تمـايزي      پذيرفتناز سوي ديگر با     . شود  مي
در پـي موجـه كـردن    اي است كه فرگه در استدالل خويش     اين درست همان نتيجه   و  .  قلمداد كرد  يذهن

  تمـايز  تعبیـر دیگـری ایـت از      ,  ذهنـی  نبـودن معنـا       .معني امري ذهني نيـست    ): نتيجه(  است   آن بوده 
  .»آيد  به نظر صحيح ميآنچه«و » صحيح«ميان شناختي  داللت

هـا و   گيـرد كـه معنـي واژه      را فـرض مـي     ٥١ وجود قلمـرو سـومي     دن معنا    بو عينيبراي تبيين   فرگه  
هـايي اسـت كـه     ايـن قلمـرو دربردارنـدة هـستي    . هايي انتزاعي در آن جاي دارند   ها در هيئت هستي     جمله

 موجـوداتي  كه خـصلتي افالطـوني دارد   را اين جهان. اند و فارغ از آن وجود دارند مستقل از ذهن انسان  
يـاد  » انديـشه «ايـن موجـودات انتزاعـي بـه     فرگـه از  .  واجـد عينيـت انـد   الف تصورات   سازند كه برخ    مي
 مابعدالطبيعــة ،ميــان كــاربران زبــان  كالمــي بــه ايــن شــكل وي بــراي توضــيح امكــان ارتبــاط . كنــد مــي

  . هاي سازندة كالم باشد ها و جمله آفريند كه حافظ و ضامن معناي واژه اي براي معاني مي افالطوني
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را كـه   اي شـناختي  ، تمـايز داللـت  هـا از جهـان تـصورات    ترتيب فرگه با تمايز جهان انديشه     به اين   
 بـه رد  »آيـد  آنچه به نظر صحيح مي«و » صحيح« تمايز ميان طرح آن تحت عنوان     سالها بعد ويتگنشتاين با     
  ٥٢.كند به نحوي ديگر ترسيم ميپردازد، امكان زبان خصوصي مي

  
  
  

  نتيجه) ۴
گرايانـه از بحـث اسـتدالل تبعيـت از      ل زبان خـصوصي در پرتـو تلقـي واقـع    س از بررسي استدال پ

شـود ايـن اسـت     اي كه حاصل مي ايِ آن، نتيجه قاعده و تمايز ميان تصاوير ذهني و انديشه در معنيِ فرگه        
اي از   بـسيار متـأثر از تلقـي فرگـه     ،هاي فلسفي كاوشبندي استدالل زبان خصوصي  در       كه نحوه صورت  

، نقشي محوري در تلقيِ هـم ويتگنـشتاين   »آيد آنچه به نظر صحيح مي  / صحيح  «ر واقع، تمايز    د. معناست
 هنجاري احراز صحت و سقم كاربست واژگـان در  اي از معيار   براي ارائه تلقي  . ردو هم فرگه از معني دا     

ه  كـل ايـد   سياقهاي مختلف ضروري است كه بر تمايز مذكور صحه بگـذاريم؛ چـه در غيـر اينـصورت،                
  .شود اساس مي  بي داد و ستد معناییارتباط كالمي و

  و هم داستان ويتگنـشتاين در بـاب  همچنين، بايد به خاطر داشته باشيم كه گرچه هم داستان فرگه

بنـدي ويتگنـشتاين از ايـن موضـوع، بـه       چگونگي تكون معنا مبتني بر تمايز مذكور است، نحوه صـورت          
 است، فرگه بـر عـالم متـافيزيكيِ افالطـوني صـحه        بندي فرگه   رتلحاظ متافيزيكي كامالً متفاوت از صو     

را ابـداع   اي از معني به دست دهد، در حالي كه ويتگنشتاين ايـدة ورزيـدن   گرايانه گذارد تا تلقي عين مي
را حاصـل ورزيـدن   » آيـد  آنچه به نظر صحيح مي/ صحيح «شناختي   كند و بروز و ظهور تمايز داللت       مي

  .داند ن ميمستمر كاربر زبا
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مـتن  .  القـاء شـد  ٨٥ در اسفند  ایرانحكمت و فلسفهالمللي فلسفه تحليلي در مؤسسه پژوهشي   اين مقاله ابتدائاً در كنفرانس بينانگليسيـ نسخه   ١

از ايـن بابـت از ايـشان    . آقاي رضا دهقان در تهيه نسخه اوليه متن فارسـي زحمـت فراوانـي متقبـل شـدند     . رو ترجمه فارسي مقاله فوق است       پيش
  .اريمز سپاسگصميمانه 

  :شناختي ذيل منتشر شده است با مشخصات كتاب ويتگنشتاين Philosophical Investigationsاي از كتاب  ـ ترجمه فارسي٢
   .۱۳۸۱ مركز،  هاي فلسفي، لودويگ ويتگنشتاين، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، پژوهش

  .مسئوليت كلية اين تصرفات با نويسندگان است. هايي از اين منبع است تمامي ارجاعات مقاله به اين كتاب با دخل و تصرف
  :  از منبع زير است» يشهاند «ة مقاليها همه ارجاع ـ ٣

  ١٣٧٤ ، ٨ و ٧، ترجمه محمود يوسف ثاني، فصلنامه ارغنون، شماره »انديشه«، )١٩١٨(فرگه، گوتلوب 
4 . Idea 
5 . Semantical 
6 . Anti - realistic 
7 . Realistic 
8 . Linguistic Patterns 
9 . Answerable 

هـاي بـديلي نيـز وجـود       تلقيدر عين حال،گوييم،   سخن ميگرايانه  از استدالل تبعيت از قاعده ع ما درباره تلقي واقدر اين بخش از مقاله،      -١٠
اي از معني به  تلقي شكاكانهبرند و   را به تمامي زير سؤال ميهاي مختلف  كاربست واژگان در سياق(normativity)دارند كه ايده هنجارمندي 

گرايانـه از   كوشـيم قرائتـي واقـع    مـي   پـيش از آن، .  در ادامه مقاله اقامه خواهـد آمـد   از معنا،رايانهگ داليل ما در رد تلقي ضدواقع    . دهند  دست مي 
  .. تلقي به قبول شده است »آيد به نظر صحيح ميآنچه / صحيح «ميان  قرائتي كه در آن، تمايز استدالل تبعيت از قاعده را تبيين نماييم؛

11 . Theorised Normative Standard 
  .۱۸۵، فقره هاي فلسفي ژوهشپ ـ ١٢
  .۵۰۶ همان، فقره -۱۳
  .۲۸۹ همان، فقره -١٤

15 . In a flash 
  : براي جزئيات بيشتر درباره تلقي كريپكي از آراء ويتگنشتاين به منابع زير مراجعه كنيد-١٦

- Kripke, S. (1982) Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition (oxford: 
Blackwell) 
- Mclinn, M. (1997) Routlage Phylosophy Guidebook to Wittgenstein and the "Philosophical 
Investigations" (London, Routledge), Chapter3. 



 ١٨

                                                                                                                                       
- Thornton, T (1998) Wittgenstein on Thought and Language: The Philosophy of Content (Edinburgh: 
Edinburgh University Press), chapter 3 & (2004) John MCDowell (Chesham: Acumen) chapter 1. 
17 . Kripke, S. (1982) Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition (oxford: 
Blackwell), P. 55. 
18 . Truth - conditions 
19 . Assertability - conditions 

  :   براي جزئيات بيشتر اين صورتبندي از تفسير كريپكي نگاه كنيد به-۲۰
Luntley, M (2003) Wittgenstein: Meaning and Judgement (oxford: Blackwell), chapter4. 
21 . Normless 
22 . Normative Power 
23 . Dead sign 

  .۱۹۸، فقره هاي فلسفي پژوهش ـ ۲۴
  .۲۰۱ همان، فقره ـ٢٥

26 . Bipartite  
گرايانـه و    از ويتگنشتاين متأخر در ادبيات، متـأثر از تلقـي ضـدواقع   (communitarianistic) شايان ذكر است كه خوانش جمع گرايانه         ـ۲۷

چيزي تحت . آيد مطابق با اين تلقي، معاني واژگان صرفاً  در خالل كاربرد آن در جامعه كاربران زبان فراچنگ مي. گرايانه از كريپكي است جمع
  .عنوان الگوهاي هنجاري كاربست واژگان كه در پرتو آن بتوان از شرايط صدق به كار بسته شدن واژگان سخن گفت، وجود ندارد

28 . Unitarian 
29 . Practice 
30 . Normative 
31 . Comunitarian 

  .۲۱۱، فقره هاي فلسفي پژوهش ـ٣٢
33 . Justification 
34 . Source of Normativity 
35 . What we do with words 
36 . Non-theoretical 

  .۲۰۱، فقره هاي فلسفي پژوهش ـ٣٧
  

  :  ـ براي آشنايي بيشتر با نقدهاي وارد شده بر تفسير كرپيكي، نگاه كنيد به۳۸
McDowell, J.(1998) Mind, Value and Reality (Cambridge, London: Harvard University  Press). See 
Also McGinn, C. (1984) Wittgenstein On Meaning: An Interpretation and Evaluation (Oxford: Basil 
Blackwell)  

  
39 . Pre-theoretically 
 
40 . Reason-giving behviour 

 .۲۵۸، فقره هاي فلسفي پژوهشـ ٤١
42 . Psychologism 

  ٩٧ ص ،انديشه  ـ٤٣
44 . Sense Impression 
45 . Sense data 

  ٩٧ ص انديشه، ـ٤۶
 ٩٧ ص ،همان ـ٤٧

  ٩٩، ص  همان ـ٤٨
 .؛ دو قالب از ما است٩٨ـ همان، ص ٤٩

 ١٠٠ـ همان، ص ٥٠

 . كند فرگه از جهان خارج به قلمرو اول و از جهان ذهن به قلمرو دوم ياد ميـ ٥١

. ستدالل عيني بودن معني فرگه انجام داده استاي، گرچه به اجمال، ميان استدالل زبان خصوصي ويتگنشتاين و ا       پيشتر مايكل دامت مقايسه   ـ  ٥٢
  : نگاه كنيد بهبراي تفصيل مطلب، 
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- Dummet, M. (1981) Frege, Philosophy of Language (Combridge, Massachusetts, Harvard University 
Press), 2nded, pp.638-41 

 


