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مقدمه

گرایی شناسیگذار فلسفۀ تحلیلی در مقابل روانگذار پدیدارشناسی و فرگه بنیانهر دوهوسرل بنیان
به موجب آن کلیت شناسی، عقل داراي مبنایی طبیعی است،بر پایه اصالت روان. اندموضع گرفته

و در پی آن صور استدالل و نیز خود استدالل پذیر نیستهاي منطق و ریاضیات توجیهو ضرورت گزاره
از این منظر، هر دوي هوسرل و فرگه از معنا در منظور افالطون به . فاقد عینیت فهمیده خواهند شد

معنی به هاي خویش را بر آن استوار کردند با این تفاوت از افالطون کهدفاع کردند و تئوريابۀ مثالیمث
گري زبان با وجود آن، ارجاع معنی به عین به روش فرگه یا تأکید بر حکایت. کندعین ارجاع می

ه به معنا مربوط است از طور خاص تا آنجا کها و بههاي فلسفی آنسبب شد تا دیدگاه) 57: 1392دامت،(
وحدت ها را متعارض خواند، آن طور که هرتالشی براي بیان نوعیهم واگرایند تا به آن حد که بتوان آن

تا ویتگنشتاین ناپذیر رامقالۀ حاضر این تعارض بنیادي و آشتی.انجامیدها به شکست قطعی میمیان آن
را ما »یۀ وساطت کنندگی قصدیت به وسیلۀ معنانظر«به همین منظور .دهدو جانشینانش بسط می

درحکم شاخص اصلی دیدگاه هوسرل از معنا در نظر داریم تا بتوانیم امهات دیدگاه هوسرل از معنا و آنچه 
این عمل، ما را یاري . را که در تفاسیر دیگر از هوسرل در باب معنا به ذکر نیامده به تصویر بکشیم

هوسرل از معنا در مقابل فلسفه را طور خاص رض بنیادي میان فلسفهکند تا زوایاي پنهان تعامی
. ویتگنشتاین بسط دهیم

نقش و جایگاه معنا در پدیدارشناسی هوسرل

ترین چالش میان مفسران هوسرل مباحث مربوط به معنی در فلسفه او توان گفت مهمبه جرات می
هاي از نوئما در شیوه1هاي هوسرل در ایدهطور عمده از زمانی اغاز شد که که این چالش به. است

سپس مفسران وي به اعتبار تفسیرشان از نوئما به گروهاي متباینی واگراییدند. گوناگون سخن گفت
,Smith).: نک( 2007: طور عمده و به اجمال بر ها، این چالش بهنظر از این دیدگاهصرف304-310

کسانی که نوئما را معنی خوانند، به پدیدارشناسی . یا عین استاین پرسش متمرکز است که نوئما معنی 
شود این گروه ادعا دارد که قصدیت از طریق معنی به سوي عین وساطت می. کالیفرنیا معروف شدند

): نک( Ibid: به اعتبار این دیدگاه، عین قصدي چیزي بیرون از نوئما است و تفاوت انتولوژیکی با . 301
از آنجا که هوسرل عین مثالی را غیر زمانی و مکانی توضیح . گردیمبه این موضوع بر میما . نوئما دارد

دهد این نکته به هوسرل اجازه می. مثالی را یکی بگیرددهد تا معنی و عیندهد، به خودش اجازه میمی
محسوس و نیز سپس او مفهوم عین را خواه به امور . تا بتواند بگوید معنی متضمن در عین تجربه است

که متضمن خلط معنی و عین است وقتی ما با چشمان (بر پایۀ این آموزه . عقلی محض تسري بدهد
.عین عمل نوئتیک باشد و یا معنی نوئماتیکی مالحظه شودتواندنوئما می)کنیمفالسفه تحلیلی نگاه می

به اعتبار فهمی پدیدارشناسی کالیفرنیادیدگاه. بنابراین تلقی نوئما چون معنا، ریشه در دیدگاه هوسرل دارد
را پیشنهاد کرد که به زودي به شرح اي از هوسرلهاي فرگه، دکترین تفسیر فرگهسطحی از آموزه
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قبل از آن اجازه دهید تا نگاهی اجمالی به ساحل شرق داشته باشیم و نیز در . مبسوط آن خواهیم پرداخت
سپس . متعارف از متن هوسرل جایگاه و نقش معنی کجا و چیستاین بارة پیش رویم که در یک قرائت 

. پدیدارشناسی کالیفرنیا به وضوح خواهد آمددر سنجش با آن ابعاد ضمنی نقش و جایگاه معنی در
دهد که عین قصدي را بیرون از نوئما تبیین ساحل شرق، مدعی است که هوسرل به ما اجازه نمی

هوسرل نوئما را چون چیزي توصیف « : نویسددراموند در این باره می. یممعنی بخوانیککنیم و نوئما را 
طریق نوئما یک همچنین عمل از) 2؛کشف کنیمما می توانیم خود عین اینهمان را در آن) 1:کندمی

طور هستی شناسی متمایز از کند که نوئما بهاقامه نمیابزاري را"از طریق"عبارت . کندعین را قصد می
"طریق و ورائ"نوئما یک نوع وساطت کننده نیست یا وجودي نیست که ما را از . عین قصد شده باشد

کنیم، چیزي عینی که به در عوض ما با معنی نوئماتیک دقیقه درونی اش را کشف می. معنی به عین ببرد
,Drummond)(»شودآن عمل معطوف می 1970: 39.

زیرا بر پایۀ چنین. وسرل بیشتر با دیدگاه ساحل شرق نزدیک استدر حقیقت یک مطالعۀ متعارف از ه
بر پایۀ چنین چارچوبی عمل . کنداي متون هوسرل توصیفی از نسبت عمل قصدي با عین ارائه میمطالعه

خواه عدد، نسبت، هاي کوناگون نیست، چنین عینیقصدي آگاهی از چیزي جز توصیف یک عین از جنبه
فقراتی از . ریاضی است یا عین محسوس در طبیعت یا عین خیال و آرزو و غیره باشدتعاریف هندسی یا

تحلیل قصدي با این شناخت بنیادي « .کندبه شرح ذیل این دیدگاه را تصدیق میتأمالت دکارتی
. اش استاز منظور شده2در حقیقت یک معنی) ترین معنیدر وسیع( اندیشم شود که هر میتوصیف می

در مثال ما، هر مرحله از . شودطور صریح منظور میمنظور شده در هر دقیقه بیشتر از آنچه است که بهاما
این فراتر رفتن از قصد کردن که ذاتی . استعین منظور شده در ادراك"این"ادراك فقط یک جنبه از 

راین قصد کردن که فراتر از طرف دیگ. اي ماهوي از خود آگاهی مالحظه شودهر آگاهی است، باید دقیقه
توانیم آن را شود که میاز معناي کنونی همان عین است و باید باشد تنها با بداهت ممکنی نشان داده می

هاي ممکن، چون چیز ذاتی یا تصریح کنیم و در نهایت چون ادراك بعدي ممکن و واقعی یا یاداوري
,Husserl).»نخستین، شهود کنیم 1969a: 46)

کنندگی تقویمن اساس، کل فلسفۀ هوسرل به طور مطلق بر ویژگی التفاتی و عینت بخشی و نیزبر ای
گفته زیرا در همۀ اَعمال پیش.گیردکند و آن را پیش فرض میعین به اعتبار معنی مثالی تکیه می

وایی همچنین به دلیل وجود چنین محت.یا معنی مثالی باشدتواند چیزي چون عینمحتواي عمل نمی
هاي ممکن یک عین سخن بگوید و مجدداً به تواند از نفوذ آگاهی در همه جنبهاست که هوسرل می

اندیشم از یک تواند هر عمل قصدي را چون یک من میاو در حقیقت میاعتبار چنین محتوایی است که
قابل تعین در x«اندتوجنبۀ خاص از یک شئ معرفی کند و نیز اشاره کند که محتواي اعمالی چند می

اي در اعمال چند التفاتی بیشتر و بیشتر باشد آن طور که شئچون هستۀ بنیادي شئ3»معنی نوئماتیک
,Husserl:نک(متعین شود  1969b: § با وجود آن با این دیدگاه مسائل چندي بدون شرحی ). 131

ت عبارت یا جمله ها با ارجاع تبیین معنی به اعتبار نسب:در آثار فرگهدر مقابل،.ماندروشن باقی می
,Frege: نک(شود می 1948: 209-230(.
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اندازد از عمل اي بر مفهوم هوسرل میپس پدیدارشناسی کالیفرنیا برخالف ساحل شرق، نور تازه
از منظر این پدیدارشناسی ، حیث التفاتی . التفات آگاهی تا آنجا که به زبان و معانی جمله ها مربوط است

پس عین قصدي به اعتبار ساختار . کنده اعتبار معنی چون نوئما عین التفاتی یا قصدي را تقویم میب
بنابراین هر توصیفی از یک عین به اعتبار معنی ممکن است که در . معنی یا نوئما قابل توصیف است

، عین در هر عمل پس به اعتبار ساختار نوئما و نیز اعمال حساسیت. شودهاي زبانی گذاشته میجمله
تعینقابلxیا بر این اساس، نوئما چون معنی نوئماتیک. قصدي از یک جنبه قابل توصیف است

,smith)است 2007: پس نوئما هستۀ شیئیت را حمل کند، با وجود آن محتوا یا معنی، .(282-286
با عنایت به آنچه آمد . دکنعین تجربه در مفهوم مثالی است و از رهگذر زبان عین قصدي را توصیف می

با وجود آن آیا ما اجازه . کنددر یک سخن کلی، معنی خواه مستقیم یا از طریق زبان به عین ارجاع می
. گردیماي داشته باشیم؟ به این مهم مجددا بر میداریم تا از هوسرل تفسیري فرگه

ما از فولیسیدال چون یکی از منظور روشن کردن ابعاد مختلف و متنوع پدیدارشناسی کالیفرنیا،به
توان پدیدارشناسی هوسرل را چون بر پایۀ گزارش زیر می. کنیمگذاران این نظریه شروع میبنیان

: پدیدارشناسی معنی توصیف کرد 

ادراك . اي که ادراك این خانه استاست، اما نه در شیوه4این معنی"از"، ادراك "ادراك"«
اکنون با مالحظه به این ادراك من . شودآن معنی ادراك نمیمعنی است، با وجود"داراي"

اش، ادراك از یک کنم که داراي این معنی است و نتیجتاً این ادراك منطبق به معنیحکم می
هاي سنگی و غیره رنسانس قابل توصیف است که در نماي بیرونی آن ستون]دوره[ساختمان 
شود، سپس طور متناظري در خاطره به من داده میه بهاگر من چشمانم را ببندم، خان. وجود دارد

اینجا همان چیز از طریق از همان معنی است،توانم از خاطره بگویم که خاطرهمن مجدداً می
کنم، مجدداً شد و اگر من خیالی محض را توصیف شود که قبالً ادراك میخاطره عرضه می

ز همان معنی است و این امکان وجود دارد که اش، این خیال اگویم منطبق با معنیسپس می
,Follesdal)یک خیال دقیقاً همان معنی را چون یک ادراك دارد  1969: 165-166) .

رو متناظر با نوئماتاي متفاوت داشته باشد و ازاینهاي ثدیکتواند منشهمان عین می«: بنابراین
:Ibid)متفاوت باشد شنیدن و غیره یک ناشی از تلقی دیدن در مقابلهاي ثددر حقیقت تفاوت. (164

,Smith: نک(است، آن طور که معنی چون نوئما در چنین تلقی هایی مشترك است  2007: پس ). 268
,Follesdal)» تواند متناظر باشدیک و همان عین با معناي نوئماتیک متفاوت چندي می 1969: 164) .

هاي ثدیک متفاوت ارجاع و همان عین اما با منشرو معانی نوئماتیک متفاوت به یک ازاین
. کنندمی

است که » قصد شده–به مثابه –عین «اساس پدیدارشناسی کالیفرنیا، معنی نوئماتیک همانا بر
عین «است و از سوي دیگر 5بنابراین نوئما از سویی معنی. ازلحاظ انتولوژیکی متمایزاز عین قصدي است

پس عمل داراي . لحاظ انتولوژیکی مثالی استمعنی نوئماتیکی است که بهیا » به مثابۀ قصد شده
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یابد و به موجب آن عین قصدي با باوجود آن، عمل به بیرون از این قلمرو بسط می. قلمرویی مثالی است
,Smith: نک( شود وضعیت انتولوژیکی واقعی عرضه می 2007: بنابراین عین، براي مثال، . )266-280

در غیر این صورت مفهوم اصالت تحلیل .یا خاطره و غیره همیشه باید از یک جنبه داده شودادراکی 
: نک(ماند هاي گوناگون آگاهی نامکشوف میبود؛ یعنی مراحل تألیفی معین نحوهقصدي ناممکن 

در نتیجۀ یک معنی نوئماتیکی از آن جهت که براي مثال، معطوف به سوي). 89- 1381:94هوسرل، 
کند که از جنبۀ دیگر شیوة فکر عین ادراکی از یک جنبه است یک شیوة فکر کردن از عین را تجویز می

اندیشم به هریک از این اعمال متفاوت را باید می. کندکردن متفاوتی را در باب همان عین تجویز می
د که در هر لحظه از آنچه در ترین معنی داللتی است بر مدلول خومثابۀ آگاهی مالحظه کرد که به وسیع

معنی نوئماتیک در چنین ). 90: همان: نک( رود شود فراتر میهمان لحظه به مثابۀ مدلول صریح داده می
هاي متفاوت ارجاع هاي زبانی است که به یک عین از جنبهاي از عمل متناظر یا هم پایه جملهشیوه

ها هایی که هوسرل بارها به آنعبارت(» خورده در واترلوکستش«و » پیروز در ینا«دو عبارت . کنندمی
از وقتی من«. کندارجاع میهاي متفاوتبه اعتبار یک معنی نوئماتیک به یک عین ازجنبه) گرددمیباز
ندیشم، من از همان عین ناپلئون امی"واترلوشکست خورده در"از کنم و سپسفکر می"پیروز در ینا"

معنی اندیشۀ دوم من این مفهوم را عرضه . کنماما من در دو شیوة متفاوت از او فکر می. کنمفکر می
که معنی اندیشۀ نخست من این مفهوم ، درحالی‘رهبر ارتش در جنگ واترلو شکست خورد’کند کهمی

فرد ناپلئون این دو مفهوم یا دو شیوة فکر کردن به همان ‘ رهبر ارتش در جنگ ینا پیروز شد’است که
. که مفهوم چنین بخشی استاما ناپلئون یک بخش از تجربه آگاهی من نیست، درحالی. کنندارجاع می

طور معناشناسانه به معناي دیگر به6هرحال محتوا یا معنیبه. طور فکر کردنم استمفهوم محتواي این
اي مربوط به ناپلئون به یکدیگر پیوند هبراي مثال در این امر تنوعی از مفهوم و موقعیت. شودلینک می

,Smith)» ...یابند تا تاریخ سیاسی نظامی فرانسه را عرضه کنندمی 2007: 210).
که محتواي 7پس به اعتبار یک معنی نوئماتیک دو شیوة متفاوت فکردن یا دو مفهوم، چون دو معنی

این تفاوت در مفهوم، ناشی . کنندع میبه یک عین از دو جنبه متفاوت ارجادو جملۀ زبانی متفاوت هستند
هاي متفاوت یک عین و جنبهکه ساحل شرقدرحالی. از دو شیوة متفاوت از وساطت کنندگی نوئما است

کند نه در دو شیوة متفاوت ساختار متفاوت خود نوئما تبیین میاز رهگذرها راهاي متناظر آنجمله
. کنندگی نوئما به سوي عینوساطت

توان یک توازي میان گزارش پدیدارشناسی کالیفرنیا از اکنون مناسب است پرسیده شود که آیا می
هاي ستاره صبح و ستاره عصر ارائه کرد؟ ما نشان خواهیم که هاي فوق و گزارش فرگه از عبارتعبارت

مالً در آثارش گذاشت، داد و آنچه که وي عاز رهگذر تبیین یک تمایز دقیق میان آنچه فرگه تعلیم می
به اجمال، .کنددر حقیقت پدیدارشناسی کالیفرنیا تمایز مذکور را انکار می. سازدتوازي فوق را ناممکن می

مناسب است گفته شود که فرگه، دو معنی متفاوت از دو عبارت فوق را صرفاً به اعتبار نحو یا ساخت 
در حقیقت، مفهوم هوسرل از . گیردارجاع نتیجه میها با ارزشها و نسبت آنبنديمتفاوت ان عبارت

این نکته در این مقاله بیشتر .معنی نوئماتیک از جنبه هاي چندي متفاوت از مفهوم فرگه از معنی است
.شودروشن می
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رسد ادعاي ساحل غرب در باب توازي فوق، ریشه در این گزارش فولیسیدال دارد که هر به نظر می
هایی تواند همان عین را اما با داراییهمان عمل میاما. دارد8ک نوئما چون معنیعمل یک و تنها ی

متفاوت و نیز با منش هاي متفاوت ثدیک و غیره عرضه کند، چون پیروزي یا شکست ناپلئون در مثال 
ز برخی توان انتظار داشت، نوئماتا شبیه معناي زبانی اطور که میآن...«: کندسپس او تصریح می9.باال

,Follesdal)(» اي انتزاعی هستندبنابراین نوئماتاها وجود یا نهاده. ... ها استجنبه 1969: 164 .
چنانچه . کنندهاي مختلف توصیف میهاي مختلف یک عین را از جنبهبه اعتبار سخن فوق، جمله

به. دهداین دکترین توضیح میاسمیت مفهوم تاریخ نظامی و سیاسی فرانسه در زمان ناپلئون را بر پایۀ
به اعتبار این سخن یک تعارض . تواند متناظر یک نوئماتا از همان نوئما باشدموجب آن هر جمله می

طورکل هوسرل از یک طرف و از طرف دیگر با فلسفۀ تحلیلی بنیادي میان پدیدارشناسی کالیفرنیا و به
شوند ها به اعتبار محتواي مثالی ادراك میمحکی آناساس هوسرل، هر دو جملۀ فوق وبر. کندظهور می

پس تبیین معنی به اعتبار تحلیل ساخت . کندبه عین ارجاع میو نیز به موجب این محتوا جمله یا عبارت
هاي سازنده ارجاع به شیوه فلسفۀ تحلیلی، ت عبارت به ارجاع و به مولفهسبمنطقی جمله یا عبارت و نیز ن

بنابراین، از چشم انداز . فاقد ارزش و بی فایده استۀ هوسرل ناممکن است، بلکه براي اونه تنها در فلسف
به این موضوع طور مبسوطهاي بعد بهما در بخش. تواند ارزیابی شودهوسرل، منطق جدید فاقد اعتبار می

.اي که با هوسرل و جانشینانش مسکوت گذاشته شدخواهیم پرداخت، نکته
و نیز ناشی از خلط معنی با عینحتی تعارض هوسرل با منطق جدید و نیز فلسفۀ تحلیلی،آیا تقابل و

فرض کردن معنی مثالی به اعتبار تقلیل نیست؟ در حالیکه ما نشان خواهیم داد معنی به اعتبار پیش
.کندها ظهور میاعمال زبان یا از رهگذر ساختار حاکم بر نشانه

هستند، آنها اعیان 11اعیان غیرواقعی10معنی« شود متذکر میمعنی نوئما وهوسرل در دست نوشته 
:نویسدهمچنین او می). Ibid: 156(» نیستند12، به یک معنی داراي واقعیت....زمانمند نیستند

با ... تواند عین حکم باشدآن می... معنی متناظر به یک عین، به نوبۀ خودش یک عین است«
رفت رو یک پسازاین... معنی یک معنی: ی سطح دوم استنظر به خودش داراي یک معن

رو مجدداً تواند یک عین باشد ازایننامحدودي وجود دارد تا آنجا که معنی به نوبۀ خودش می
).107NUS( «)167 :Ibid-108(» داراي یک معنی و باز هم به همین ترتیب است

رود، نظر نکردنی فرو میرل در ابهام جدي و صرفاي از هوسنه تنها تفسیر فرگهبنابراین تا به اینجا
ناپذیري دیدگاه هوسرل در برابر فلسفۀ تحلیلی تا آنجا که به معنی مربوط است، خود را بلکه آشتی
کند که در تصدیق می13نظریۀ هوسرل از مثالیت معنیاي با عنوان مقالهموهانتی در.کندتحمیل می

:شودی انتولوژیک منظور میفلسفۀ هوسرل معنی با ماهیت

او . گویدگاه از معانی در یک مدل انتولوژیکی سخن میبهشکی در این نیست که هوسرل گاه«
او سپس . کند، مشخصۀ واقعیت زمانیت داشتن استهمۀ چیزها را به واقعی و مثالی تقسیم می
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هوسرل معانی را در یک عبارت معروف . کنداعیان مثالی را به معنا و ماهیت تقسیم می
کثرت ... یک معنی به مثابۀ یک وحدت مثالی، . کندکلی توصیف می14چون انواع یا اشیاء

منیفلد مفردها براي وحدت مثالی معنی طبیعتاً . شودمتفرقی از مفردهاي فردي را شامل می
نسبت معنی به اعمال متنوع معنی . هاي معنی چون معنی ـ قصدها هستنددقیقهمتناظر عمل ـ 

,Mohanty)»...دارد 1997: 72) .

با وجود آن چنین مفهومی از معنی به . تواند پژوهشی مستقل باشدقطعا مفهوم انتولوژیکی معنی می
اي با مفهوم فلسفه تحلیلی و نیز مفهوم طور ریشهها ارجاع دارد که بهنوعی به ثبوت معانی و ازلیت آن

دقیقه ها تا بر عملبر همین اساس ویتگنشتاین معنی را. ر تعارض استهاي زبانی دویتگنشتاین از بازي
.طور که ما نشان خواهیم دادکند، آنآنجا که به زبان مربوط است متأخر مالحظه می

بخش از معنی را از فلسفه هوسرل استخراج موهانتی در مقالۀ یادشده اعتبار یک تئوري رضایت
:Ibid)کندمی اي صرفاً این اجازه را نمی دهد که نشان دهیم که چنین عناصر برجستهمقالۀ حاضر .(72

تواند توان اثبات کرد که پدیدارشناسی نمیهاي فالسفۀ تحلیلی قابل کشف است و حتی می در آموزه
.ها راها را تثبیت کند مگر تعداد نادري از آنآن

: زیبا و جسورانه استاین مسئلهحل هوسرل به معانی چه هستند؟ راه«: نویسداسمیت بري می
)اعمال همبسته معنی نوعطور ساده چون هاي زبانی بهمفهومی از معنی عبارت meaning) قابل توسعه

,Smith)»است Barry, 1989: اي از معنی ؛ یعنی، معنی یک یا چند عبارت زبانی چون دقیقه(292
مجدداً بري اسمیت . م پدیدارشناسی کالیفرنیا تأکید داشتآنچه را که نشان دادی. مثالی باید مالحظه شوند

:کنداز هوسرل به شرح ذیل نقل می

طور ساده به موجب به،15اياي به سوژههمانی معنی، از عملی به عملی و از سوژهاین«
هر عمل انضمامی معنی، متناظر به یک دقیقه خاص از این معنی است و . همانی نوع استاین

کند؛ یعنی ضرورتاً به هر عمل انضمامی متعلق است که این عمل را جعل میريمنش ضرو
:Ibid).» همان معنی متحقق شود 293)

. گیردفرض مینحو روشنی عینیت معنی و اعمال آن را چون دقیفه ضروري عمل پیشمفهوم فوق به
این شیوة تبیین از عینیتاما. بر این اساس هر تجربه به اعتبار محتوایش از عینیت برخوردار است

فلسفۀ تحلیلی طور مشروحی مفهوم هوسرل از قلمرو .ترین چالش در پیش پاي هوسرل استسخت
حقیقتدر«کند که کند؛ یعنی این ادعا را طرد میها را نقد میاستعالیی و بسط آن به کثرت سوژه

» ...استاستوارهاي آنقاعدهوالئیاستعحیطۀعینیتبرذهنیفرایندیکبه مثابهیابیعینیت
قلمرو استعالیی یک منولوگ درونی است که با : از منظر نقدي فلسفۀ تحلیلی).65: 1395صوفیانی، (

ها با همدیگر به اعتبار هر فرضی در باب کثرت اگوها و ارتباط آن. نظر به خودش فاقد هر ارتباطی است
شود طور کامالً صامت داده میها بهرونی که پیشاپیش به نشانهمعانی داده شده در قلمرو استعالیی د
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ها در ارتباط چون ها به این شرط متضمن ارتباط هستند که حیث وجودي آنزیرا نشانه. ناممکن است
که تقلیل باید آن را 17و پیشازبانی16بیانیهوسرل به وجود قشر معنایی پیشا«که درحالی. زبان تکوین یابد

و هم از نظر هوسرل هم اعمال معنا بخش. کنار گذاشتن قشر زبان اشکار سازد، معتقد استاز طریق 
کننده معنا نیست، بلکه برعکس، معنا زبان اصل هدایت. اند"غیرزبانی"معناي مورد افاده در این اعمال، 

ها و تبار نشانهحال اگر ما اساس زبان را به اع). 579: 1384رشیدیان، (» ...کننده زبان استاصل هدایت
ها تحلیل کنیم، سپس کل ها توضیح دهیم و معنا را چون صورت منطقی ترکیب آننسبت میان آن

دریدا . زیرا حیات منزوي درونی مطلقاً ارتباط ناپذیر است. شودفلسفۀ هوسرل چون یک افسانه ظاهر می
ن و نشانه، درنهایت متکی به حیات براي تمایز بیا) تقلیل(شخص باید بپذیرد که این معیار «: نویسدمی

اي وجود ندارد، زیرا ارتباطی وجود ندارد؛ استدالل ما این است که در این حیات درونی نشانه. درونی است
کند، وقتی شخص دومی در زبان درونی ظهور نمی. ارتباطی وجود ندارد زیرا اگوي دیگري وجود ندارد

,Derrieda) »رفته افسانه تنها افسانه استهمت؛ و رويیک افسانه اس] م- ارتباط چون عینیت [
1973: . کندناپذیري منولوگ درونی تأکید میبر ارتباط243§هاي فلسفی پژوهشویتگنشتاین در.(70

)§151(1هاي و ایده) 198166-(در تامالت دکارتی طورخاص در همۀ آثارش بهدر مقابل هوسرل 
. کید داردپذیري تأچنین ارتباطبر

اکنون در یک نگاه اجمالی به مفهوم . تا به اینجا ما به امهات دیدگاه هوسرل در باب معنا پرداختیم
.کنیمفرگه از معنا تا آنجا که در مقابل پدیدارشناسی کالیفرنیا است توجه می

اي هوسرل در نگاهی انتقاديتفسیر فرگه

ا و ارجاع را با دقتی قابل تحسین به شرح ذیل بیان اي از معندر حقیقت دامت، خصلت مفهوم فرگه
کند که ارجاع هر عبارت، تثبیت می18"هاي ضروريشرط"اش را با فرگه تفسیر نماد گرایانه«: کندمی

هایی هر کنند که در زیر چه وضعیتها متعین میعالوه این شرطبه: کنندمتعین میخواه ساده یا مرکب،
طور که اگر مفهوم ارجاع آن: شداشاره می19بااین حال باید به معنی. استصدقفرمول داراي ارزش

توانستیم بفهمیم طوري که ما میشد، آنداشتن یک عبارت از ارجاع متناظر داشتن یک معنی ناشی می
هاي در چنین وضعی شرط... اش استکه ارجاع داشتن یک عبارت تنها به اعتبار ارجاع داشتن معنی

هاي هاي ضروري حاکم بر ارجاعبرعکس بعد از آنکه فرگه شرط. بودندغیرقابل درك میمذکور 
کند؛ فرگه دقیقا معناي چنین سازد، معناي چنین عباراتی را تبیین میهاي نمادین را مشخص میعبارت

)» کندهاي ضروري حاکم بر ارجاع تبیین میعباراتی را با شرط Dummett, 1996: 9).
نشانه است، سپس معناي جمله به اعتبار این هاي ضروري، ارجاع تابعی از محمول پایۀ چنین شرطبر

دقیقاً به موجب آن ارجاع همیشه تابعی از بخش شناسه و همیشه ناتمام است، آن . شودنسبت تحلیل می
نشان F(x)صورت هنگامی که فرگه یک عبارت را به. شودتر میطور که با بسط شناسه، کامل و کامل

هاي منطقی میان کثرتی از این به اعتبار نسبتدهد که یک جملۀ بسیار پیچیدهدهد، اجازه میمی
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بر این اساس هر عبارت چون مولفۀ سازندة محکی است که عنصري از کمیت، . تشکیل شودهاعبارت
هاي مختلف فات ارجاع از جنبهاز این منظر، نه تنها ص. شودمکان و غیره را شامل میکیفیت، زمان یا

قابل شرح و حتی محاسبه هايشود، بلکه ساختار درونی آن از طریق شرح این مولفهبیشتر روشن می
61- 85جمالی،: نک(شوند هاي علمی با دقت باال تحلیل میپس بر پایه منطق جدید، نظریه. است

. ی است که محتواي یک عین استآنکه براي هوسرل یک جمله همیشه حامل یک معنحال). 1396،
با هوسرل یک عین . شوداندازهاي متفاوت روشن میهاي بیشتري از یک عین در چشمتنها جنبه

که با منطق جدید، معنی درحالی. شودهاي مختلف بیشتر روشن میشود و تنها از جنبهپیشاپیش داده می
ها و نیز به اعتبار ارزش صدق ارجاع تحصیل چون محتواي ارجاع از رهگذر تحلیل نسبت منطقی شناسه

.شودمی
شود و به موجب آن ناپذیر معرفی میدر مقابل، محاسبات مبتنی بر چنین روشی با هوسرل شهود

,Husserlانجامد شدن انسان میها به ماشینیممارست آن 1970: از منظر او معنی مثالی چون . )(55
: نک( کند اش، اعیان واقعی را عرضه و تجویز میون بودگی محضتئوري محض، تنها به اعتبار در

Husserl, 2001:§ 70.(
در مقابل روایت ساخت منطقی یک میدان شناخت به اعتبار دیدگاه ویتگنشتاین الحق و سپس متأخر 

. به شرح ذیل است

منطقی-معنا و تراکتاتوس یا رسالۀ فلسفی

اره دارد که مسئلۀ اصلی ویتگنشتاین در رسالۀ پژوهش این نکته مقدمۀ برتراندراسل بر تراکتاتوس اش
شود که کند؟ سپس او متذکر میاست که یک جمله چگونه و به اعتبار چه شرطی واقعیت را بازنمایی می

هایی براي یک نمادگرایی دقیق عالقمند است، یعنی براي یک نمادگرایی ویتگنشتاین به تبیین شرط«
: سروکار داردمنطق در مالحظه به نمادگرایی با دو مسئله. ... کندف کامل منظور میکه چیزي را با تعری

هایی براي یگانگی معنا با ارجاع در شرط) 2نمادها،معنی در ترکیبهایی براي معنی به جاي بیشرط) 1
:Witgenestein)» نمادهانمادها یا ترکیب 1974: x)

چون امر مرکب در Factکه ویتگنشتاین در رساله از کلمۀ قبل از شروع بحث الزم به ذکر است
دید که از عناصر بسیط زیرا او جهان را متشکل از اموري مرکب می. کندمقابل امر بسیط استفاده می

است، خواه یک شئ » چیز«پس فاکت یا امر مرکب، نمادي براي . شوندفراهم میغیرقابل تجزیه
.جمله یا گزارة زبانی و نیز آنچه را که او وضع امور یا واقعیت خواندمحسوس یا تصویر ذهنی و حتی یک

براي مثال، سقراط عاقل است یک امر مرکب است که از دو بخش غیرقابل تجزیه سقراط و عاقل 
:Ibid)شده است تشکیل  xi) .

شکل یک. شودآغاز میبحث ویتگنشتاین در تراکتاتوس از سنجش گزارة زبانی با تصویر هندسی
چگونه یک گزاره، یک تصویر هندسی چون یک امر مرکب را اظهار . هندسی یک امر مرکب است
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کند؟ درحقیقت گزاره و امر مرکب باید چیزي در اشتراك داشته باشند تا گزاره بتواند امر مرکب را می
ها آنهاي مختلفی مصور شود، آنچه که میان همۀ همچنین اگر یک شکل در شیوه. بازنمایی کند

نیست که مجدداً یک 20هاي تصویريمشترك است و بدون تغییر باقی خواهد ماند چیزي جز دارایی
میان گزاره و چنین امر مرکبی باید امر مشترکی باشد که گزاره بتواند آن تصویرها . شودمرکب خوانده می

یک تصویر یا تعدادي از بنابراین گزاره. چنین امر مشترکی چیزي جز صورت منطقی نیست. را اظهار کند
به اعتبار این .کنداش بازنمایی میرا که داراي تصویر مشترکی هستند به موجب صورت منطقیتصاویر

کند و اعیان در واقعیت را متناظر با عناصر تصویر ویتگنشتاین تصویر را مدلی از واقعیت معرفی مینکته
:Ibid)دهد توضیح می xii).

مشترکی میان گزاره و تصویر وجود دارد که به موجب آن گزاره دربارة این تصویر بنابراین اگر امر 
بر پایه . تا آنجا که این تصویر مدلی از واقعیت است، گزاره اظهاري دربارة واقعیت استکند،اظهار می

در حقیقت امر مشترك میان گزاره و تصویر چیزي جز صورت منطقی . چنین شرطی گزاره معنادار است
تا آنجا که تصویر، تصویر . است) ايدر مفهوم فرگه(هاي منطقی اي نمادي با نسبتنیست که گزاره

بنابراین واقعیت . هاي واقعیت هستندهاي میان سازهگفته نسبتهاي منطقی پیشواقعیت است، نسبت
یت عینی است؛ اظهارات ما از واقعبنابراین به اعتبار عینیت صورت منطقی،. داراي ساختی منطقی است

بر پایۀ این تحلیل، معنی چون صورت منطقی جایگزین . یعنی فاقد هرگونه نقش سوبژکتیویته است
اش، اموري عینی و دربارة بنابراین گزاره و اظهارات. شودشناسی میاندیشه چون حالت یا وضعیتی روان

. شوندواقعیت مالحظه می
ظر بودنش با صورت منطقی است که عینی به معناي هر اکنون معنا به اعتبار صورت منطقی یا متنا

به این وسیله، ویتگنشتاین خودش را از هر . شودکجایی، هر زمانی و براي هر کس مالحظه می
.کندهاي هوسرل خالص میفرضی در باب معنا از نوع پیش فرضپیش

تصویر متناظر با واقعیت سپس اگرهاي گزاره و تصویر بر یکدیگر منطبق هستند،از آنجا که سازه
:Ibid: نک(باشد گزاره صادق است، در غیر این صورت کاذب است  xii-xiii .( پس معنی گزاره بیرون از

زیرا معنی متناظر با صورت منطقی گزاره است که مشترك میان گزاره و تصویر . صدق و کذب آن است
پذیري پس معیار تحقیق. کندرا انکار میها این سخن آشکارا نقش تجربه در معناداري گزاره. آن است

تراکتاتوس با این نتیجه، دیدگاه پوزیتیویسم یا اصالت تحصل . اش نیستگزاره چیزي جز صورت منطقی
از آنجا که ).74- 75: 1386: هنفلینگ: نک. (پذیري کردرا مجبور به بازنگري در اصل تحقیق

هاي تقلیل داد و آن را مدلی براي گزاره21مرکباتمیسم منطقی راسل را به یک امر اویتگنشتاین 
گزاره «کرد که بنیادین و همچنین براي واقعیت بنیادین مالحظه کرد، این نتیجه خودش را تحمیل می

:Witgenestein)».کندچون یک کل واقعاً آنچه را که باید در تبیین معنی تبیین شود، تبیین نمی xxii).
کند نه ظهور می(Fact)اشی از این است که گزاره چون یک امر مرکب این مشکل ن«نویسد راسل می

طور منطقی بنیادي آنچه به] براي ویتگنشتاین [ در اعتقاد داشتن، میل داشتن و غیره، ... چون یک گزاره
سازد و در این نسبت است که آن را صادق یا کاذب می(Fact)است نسبت یک گزاره با یک امر مرکب 
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رسد نقد راسل مبتنی بر این به نظر می. (Ibid)» یابدهایش تقلیل میقعیت به نسبت سازهگزاره و وا
گیرد، فرضی که ویتگنشتاین به اعتبار فرض میاست که وي واقعیت را جدا از نسبتش با گزاره پیش

تواند نمیویتگنشتاین مجدداً این نکته را که گزاره.شودمفهوم امر مرکب چون واقعیت از آن خالص می
. کند که ما به آن خواهیم پرداختاش را تبیین کند در گرامر دنبال میمعنی

تواند تنها واقعیت گزاره می«: اي که ویتگنشتاین در تراکتاتوس کشف کرد به اجمال چنین استمسئله
بتواند آن را نمایش تواند نشان دهد که باید با واقعیت اشتراك داشته باشد تا را بازنمایی کند اما نمی

,Witgenestein)» دهد 1974: نحوة تصویرگري خودش را ... تواندیک تصویر نمی«چنانکه .(4-12
تواند آنچه که یک گزاره نمی: کنند کهطور آشکار تصدیق میاین عبارات به). Ibid: 2- 172(» نشان دهد

براي تبیین معنی گزاره باید از خود گزاره بنابراین. اش تبیین شود تبیین کندرا که باید در تبیین معنی
طور منفرد چیزي تواند تبیین کند که چرا معناي کلمات سازنده آن بههمچنین اگر گزاره نمی. فراتر رفت

تواند معنی خودش را تبیین متفاوت از معناي گزاره چون یک کل است و نیز خودش درحکم یک کل نمی
اینجا است که او می تواند . ته شود مکان کلمه در گرامر معنی آن استماند که گفکند، تنها این باقی می

ضمانت کند که معنی کلمات و عبارات هاي زبان بیرون از سوبژکتیویته است، آن طور که چیزي جز چرخ 
چون چرخ هرز گرد Iپس نقادي هینثیکا علیه ویتگنشتاین در خصوص تعریف . هرز گرد می شود

,Hintikka: نک( ناکارآمد معرفی می شود 1990: 243-247.(

معنا و نظریۀ کاربرد

گرامر اي مختصر به مفهوم گرامر و کتابی که ویتگنشتاین با عنوان مناسب است قبل از شروع، اشاره
شود که گرامر شامل قواعدي براي ترکیب صحیح معموالً تصور می« : نوشت، داشته باشیم 22فلسفی

شود اي از قواعد تعریف میاما گرامر در دستان ویتگنشتاین به شبکه. ها استآندار کلمات و کاربرد معنی
این نظریه، منطق محض و . معنی را بسازددار یا بیهاي معنادهند به زبان تا جملهکه اجازه می

قواعد . ... کردکند که چارچوبی براي زبان و جهان عرضه میتري نسبت به تراکتاتوس ارائه میصریح
ها قواعد را براي زبان معنادار بیان هاي تکنیکی براي کاربرد صحیح نیستند، ترجیحاً آنگرامر صرفا ابزار

کنند چگونه کلمات را بکار ببریم تا همچنین در مقابل اظهارات تجربی، قواعد گرامر توصیف می. کنندمی
.Edward N).» اظهارات زبانی معین را تصدیق و نقد کنیم Zalta, 2018: اما چنین اظهاري در (3.6

. اما اجازه دهید به این اجمال غیر دقیق قناعت کنیم. باب مفهوم گرامر مقداري تهی کردن آن است
: نویسدویتگنشتاین می

: توانم همچنین بگویماما من می. خواهم بگویم مکان کلمه، در گرامر معنی آن استمن می«
تبیین معنی، کاربرد کلمه را .... کنداش تبیین میتبیین معنیمعنی یک کلمه آنچه است که

گرامر کاربرد کلمات در زبان را توصیف . اش استکاربرد کلمه در زبان معنی. کندتبیین می
,Wittgenstein)» کندمی 1974: 140).
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ایم که فتهما گ«: توان فهمیداز کتاب گرامر منظور ویتگنشتاین را بهترمی145به اعتبار سگمنت 
کند منظور داریم و تبیین معنی یک گزاره یک تبیین تجربی از معنی، آنچه یک تبیین معنی تبیین می

نخست مناسب است )Ibid: 145(» است23یا علی نیست، بلکه یک قاعده، یک مطابق قاعده بودن
پذیر است؟ دوم اینکه به بپرسیم چگونه تبیین معنی کلمه بر پایۀ قاعده یا مطابق بودن با قاعده امکان

شود چرا چنین تبیینی تجربی و علی فرض اینکه بپذیرم معنی کلمه بر پایۀ مطابقت با قاعدة تبیین می
نیست؟ 

توان گفت تفاسیري که در باب کاربرد کلمه بعد از مرگ وي ارائه شد هم از جهت به جرأت می
به . سبت به موضوعات دیگر متفاوت استداري نطور معنیلحاظ محتوا و مضمون بهوسعت و هم به

موجب این تفاسیر، مضمون فلسفۀ تحلیلی بسیار پیچیده و عمیق ظاهر شد، ضمن اینکه این تفاسیر از 
ترین ها دقیقاین چالش. هاي اخیر در میان فالسفۀ تحلیلی استهاي دههترین چالشترین و عمیقمهم

. کنندو نیز پدیدارشناسی را در خود حمل میانتولوژيمباحث مربوط به اپیستمولوژي،

بحث از . این تفاسیر، نخست با نوعی شکاکیت که معروف به شکاکیت کریپیکی است، آغاز شد
اما با اشاره اجمالی به برخی مباحث رایت در . این شکاکیت بسیار فراتر از مقالۀ حاضر است

می کوشیم 24»پیروي کردن چه استهدف ویتگنشتاین در بحث قاعده ـ «اش با عنوان مقاله
به زبانی ساده، مفهوم شکایت کریپیکی این . به اختصار از مفهوم شکاکیت کریپیکی فراتر رویم

باید بپرسید چگونه چنین عملی انجام ها داراي معنی هستند،اگر کلمات در زیر قاعده: است
ربرد کلمه موافق قاعده است؟ کاشود کهچگونه و چه وقت معلوم می«: شود؟ به عبارت دیگرمی
توانیم مدعی باشیم که این توانایی را داریم تا قضاوت کنیم که چه چیز منطبق با آیا می... 

,Wrignt)قانون است و چه چیز نیست  2002: 43).

... یک قاعده .... «: کشدآمیز به چالش میرسد رایت این شکایت را به شکلی کنایهبه نظر می
قاعده باشد اگر جریان متعین عمل را در یک رنج نامحدودي از امور که شاغالنش هرگز تواند یکنمی

پرسد چگونه امري کسی که می.)... یا غدغن نکند(اند دقیقاً فرمان ندهد طور صریح مالحظه نکردهبه
هندسی معین داراي 25پرسد چگونه یک پیکرشود مانند کسی است که میمنطبق با قاعده معین می

طور کند که پیکر چه شکلی دارد بهآنچه معین می. شکل یک پیکر، دارایی درونی آن است. شکل است
.(Ibid)» ساده وجودش است

کنند که هاي هندسه مشخص میپس اگر شخص تصمیم بگیرد یک پیکر هندسی را رسم کند، قاعده
باشند، سپس به اعتبار اعمال هاي مثالی هندسی از قبل موجودآن چگونه رسم شود، به جاي اینکه شکل

بنا به نظر ویتگنشتاین و رایت به اعتبار.طور که هوسرل مدعی استآگاهی، چون جزئی تقویم شوند، آن
در غیر این صورت و به اعتبار . شودها اخذ میها، معنی پیکر ترسیم شده از قاعدهمعنی بخشی قاعده

هاي محض از معانی چون اعیان هندسی یا عبارتآید شخص آگاهی ماتقدم و معانی مثالی الزم می
شخص شاید . ها استهاي شخص بنیاد همه حوداث تاریخ و معنی آنریاضی داشته باشد و گویا التفات
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هاي اولیه چگونه تأسیس اما او باید پاسخ بدهد که شکل. شوندها استخراج میها از شکلبگوید قاعده
ها چگونه بر پایۀ قاعدهپس باید گفت. ها ماتقدم و غیر تجربی باشندهآید قاعدپس الزم می. اندشده

: رایت به قدر کافی پیچیده استپاسخشوند؟اشکال ساخته می

طور حقیقی به) هر تعریفی از قاعدهبا) (طور مناسبیکلی و دقیقاً به(اگر یک قاعده «
کند و اگر درك کردن حمل میها رامتعینی براي یک رنج معینی از فرصتهاي پیشقضاوت

کند، ها را گام به گام ردیابی مییک توانایی است که این قضاوت) از راه تعریف(یک قاعده
شود تا چنین قواعدي وجود داشته چه چیزي سبب می: باشدسپس پرسش نخست این باید 

سی را با رسم توانم یک پیکرة هندها اعتقاد داریم؟ من میطور که پیوسته به آنباشند، آن
اي از متعینی، رنج گشودهپیش26آفرینم که تعالیماما من چیزي را می. کردن آن خلق کنم

چه کنم؟ ها فکر نمیوجود آوردن آن چیز دربارة آنکند که من هنگام بهها را حمل میوضعیت
آن دهد وقتی هر چیزي که من در تبیین کردن چیز به آن پیکرة هندسی این محتوا را می

» دهم با تنوع نامحدودي از تفسیرهاي متفاوت گشوده خواهد شد؟گویم یا انجام میمی
(Ibid) .

کنم، تنها امکانی است که که من فیگور را رسم میمتعین، هنگامیدر حقیقت، کارکرد تعالیم پیش
کنم محتوا یا میدهد تا بتوانم آن فیگور را رسم کنم و تنها امکانی است که به آنچه که رسماجازه می
ها آگاه باشم، بدون اینکه من به این تعالیم در هنگام رسم کردن فکر کنم یا حتی از آندهد،معنا می

من در . هاي هندسی را رسم کنم نه بیشترکنم تا پیکرهها، مهارت پیدا میبلکه من در پراکسیس
دهد تنها ها معنی میآنچه به آن. کنمیابم تا معادالت ریاضی را حل هاي ریاضی ممارست میپراکسیس

هاي حل هاي رسم اشکال هندسی یا وضعیتاي از وضعیتمتعینی است که در رنج گشودهتعالیم پیش
ادامه بحث رایت بسیار پیچیده، جذاب و قابل تامل است و . Ibid): نک(شود معادالت ریاضی حمل می
. کندطور مبسوطی عرضه میمفهوم قاعده پیروي را به

متعینی که اعمال ما هاي گرامر و اتکا مطلق آنها به تعالیم پیشبه اعتبار آنچه آمد؛ یعنی نقش قاعده
ها سازد، مسائلی که ویتگنشتاین پس از تالیف تراکتاتوس کشف کرد و ما اندکی قبل به آنرا ممکن می

هاي شود که چرا سازهسؤال داده میهمچنین پاسخ روشن و دقیقی به این . شوند پرداختیم پاسخ داده می
هاي امر واقع بر هم منطبق هستند؟ ویتگنشتاین در رساله ادعا کرد که تصویر به اعتبار گزاره و سازه

ها و نیز از نسبت تصویر و گزاره با شود و سپس از صورت منطقی مشترك میان آنگزاره ترسیم می
بندي آن، نسبت آن با سشی در باب خود گزاره، عبارتبه اعتبار آنچه آمد هر پر. واقعیت سخن گفت

بنابراین،. شود قابل تبیین استمتعینی که در انجام عمل حمل میتصویر و غیره از رهگذر تعالیم پیش
تبیین معنی به اعتبار کاربرد کلمات منطبق با قاعده هاي تجربی یا علی نیست، بلکه به اعتبار تعالیم 

شاید نامناسب نباشد که گفته شود خود صورت . یابندبطن احکام ما ظهور میمتعینی است که درپیش
. شوندمتعین هستند یا به اعتبار این تعالیم ایجاد میاي یا جزئی از تعالیم پیشمنطقی به نوعی و به گونه
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را هدایت کنند و عمل اما اینکه این تعالیم چگونه هنگام انجام دادن چیزي از درون خود عمل ظهور می
نیازمند گیرد،گوییم هر عملی منطبق با قاعده صورت میطور که ما میدهند، آنکرده و به آن محتوا می

هاي مرتبط با طور خاص پژوهشاست، بهتحلیلی مبسوط و مشروح از تئورهاي موجود در بارة زبان
نظر به محدویت مقاله حاضر، باید با . هاي کریپیکی و رایت و آنچه در این راستا نوشته شده استتئوري

.اي مستقل دنبال شوددر مقاله
متعین هنگام کاربرد کلمات به مفهوم در حقیقت، مفهوم گفته شده در باب ظهور و نقش تعالیم پیش

اش با عنوان کند که جیسی مدینا در مقالهجدیدي از پراگماتیسم در مقابل پراگماتیسم دیویی هدایت می
گذارد، بلکه او نوع دیویی و ویتگنشتاین را خلط نه تنها فرو می27،: ...گرایی پراگماتیسمندفاع از مت«

. اي از همدیگر متمایز هستندطور ریشههاي مشترکی هستند اما بهگرچه داراي جنبهاین دو. کندمی
پراگماتیستی کوشد تا تفسیري سراسربدون ملحوظ داشتن تفات عمیق ویتگنشتاین از دیویی، جیسی می

این دیدگاه به راحتی با تفسیر . پیروي عرضه کنداز نوع دیویی در باب مفهوم کاربرد و قاعده
طور تصادفی کاربرد معنادار یک کلمه چیزي نیست که به«: نویسداو می. شودگرایانه خلط میطبیعت

,Medina)است » عادت«یک » یک کاربرد منظم«صورت گیرد، بلکه چیزي چون  , 2004: اگر . (344
متعین داده شده در عمل تبیین نشود، سپس ما تعالیم پیشکاربرد منظم چیزي و عادت، به اعتبار

توانیم تبیین معنی را به اعتبار کاربرد منظم و عادت در قالب تبیین تجربی از نوع هیومی و امثالهممی
.لحاظ کنیم

گوییم و به انجام آنچه می. شودتعین میمعنی در متن عمل م.... «: نویسدمجدداً جیسی می
وقتی این زمینه موافقت از دست . دار استرسانیم، فقط به اعتبار یک موافقت ضمنی در عمل معنیمی
کند که اگر ما باید با ویتگنشتاین استدالل می. شوندرود، اعمال و اظهارات غیرقابل فهم میمی

هیچ موافقت ضمنی زیرین در آن ببینیم، قادر نیستیم تا هیچ هایی مواجه شویم که در آن نتوانیمفعالیت
هدف کلی اعمال ما از : هاي غیرمعقول و حشو رامعنی بودن، حرکتها ببینیم مگر بیمعنی را در آن

ها، همچنین ویتگنشتاین گوییم چه هدف جهنمی در کار است؟ در پژوهشرود، چنانکه ما میدست می
» )PIS: 142(رود هدف بازهاي زبانی عام ما از دست می«دان موافقت کند به موجب فقتاکید می

)346-345:Ibid.(
الزم است بپرسیم منظور ویتگنشتاین از متن عمل و موافقت ضمنی در عمل آیا چیزي متفاوت از 

کند، در غیر این فرض میآنچه است که خود عمل براي مثال هنگام رسم کردن یک پیکر هندسی پیش
توان فهمید؟ در این هاي دیویی و جیسی چیز دیگري به جز قراردادهاي اجتماعی میآیا از نوشتهصورت 

کند طور دقیق رایت ارائه میایم؟ اما آنچه که کریپیکی و بهگرایی دچار نشدهدر نوعی طبیعتصورت آیا
گرایانه در مفهومی طبیعتگرایانه ما را از یک بدفهمی مفرط از ویتگنشتاین، از نوعی پراگماتیسم عمل

. رهاندمی
از . کندمانند ویتگنشتاین، دیویی انواع متفاوت تجسد سمانتیک را انکار می: نویسدمجدداً جیسی می

ها و صورت«کند که به معانی چون گرایی استدالل مییک طرف او بر علیه تجسد بخشی عینی افالطون
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هاي واقعی ارتباط و عمل انضمامی حذف طور کلی از متنها بهطور که آناعتقاد دارد آن» ماهیات
شود با این اعتراف شکست فرض میالیست پیشاین تجسد معنی که به وسیلۀ متفکران ایده. شوندمی
بر پایه ). Ibid: 346(» شوندگذار میخورد که معانی بر عمل متقابل طبیعی در صورت ارتباط پایهمی

به موجب فروگذاري این . شودمتعین استوار میبر پایه ظهور تعالیم پیشآنچه گفته شد صورت ارتباط 
نکته ماهیت پراگماتیسم غیر طبیعیت گرایانه ویتگنشتاین و در پی آن مفهوم صورت ارتباط به درستی 

.شوندشوند و با مفهومی از پراگماتیسم طبیعی از نوع دیویی خلط میفهمیده نمی
تواند خورد که نمیشی معنی مثالی از نوع هوسرلی به این دلیل شکست میبنابراین تبیین تجسد بخ

نه تنها معنی را بیرون از صداي صامت درونی تببین کند، بلکه مطلقاً هیچ ورودي به این نکته ندارد که 
. کندمتعین ظهور میهاي ما به اعتبار تعالیم پیشمعنی در خود ممارست

یا معنا » رد کلمات به اعتبار گرامراش با کاربو نسبتقصدیت

ما در بخش نخست به طور مبسوط از نسبت حیث التفاتی و معنا چون مثالی در فلسفه هوسرل سخن 
مضمون اجمال ان بحث این است، نقطه نظر پدیدارشناسی کالیفرنیا، که حیث التفاتی متضمن در .گفتیم

در مقابل ویتگنشتاین .اعیان جزیی یا واقعی اگاهی استمعنا یا عین مثالی بنیاد اجتناب ناپذیر وجود همۀ
الوقوع در متن اي از مفهوم قصدیت به تبیین انتظار از یک حالت امور ممکنمتأخر به اعتبار شرح ویژه

در بحث قبل متذکر شدیم که ظهور تصویر یک گزاره اخباري متکی به تعالیم پیش . پردازدخارج می
شود که به ه ذکر است که تصویر تحصیل شده به اعتبار آن تعالیم تفسیر میاکنون الزم ب. متعین است
جملۀ اخباري تألیف یافته به .گزارة اخباري تألیف یافته حامل انتظاري دربارة آینده استموجب آن،

شود که تعالیم پیش متعین بر روي کلمات جملۀ اخباري اولیه انجام می دهند؛ موجب کاري تاسیس می
توان از انتظاري براي مثال می.کنند که حامال انتظاري استها را در قالبی جدید چنان تألیف مینیعنی آ

یک مثلث متشکل از سه « ي اخباري پس از اظهار یا شنیدن جملۀ اخباري سخن گفت که چون گزاره
از نظر . ددهالوقوعی درآینده خبر میگزارة اخیر از حادثۀ ممکن. کندظهور می» خط متقاطع است

ویتگنشتاین، این حادثه صرف نظر از تحقق یا عدم آن در واقعیت بیرون، تا آنجا که در قالب یک گزاره 
بنابراین، مفهوم ذهن در ویتگنشتاین در خور پژوهشی مستقل . قابل بیان است در ذهن تحقق یافته است

فهوم ویتگنشتاین تنها به اعتبار تا آنجا که به بحث حاضر مربوط است، تبیین تئوري انتظار در م. است
زیرا به موجب ظهور تعالیم .پیش متعین امکان پذیر استپیروي و تعالیم_مفهوم وي از قاعده 

متعین، خود تصویر نخست و نیز تفسیر این تصویر و همچنین جملۀ حامل این تفسیر یا انتظار و پیش
شوند که هریک حامل گزاره ها تأسیس میاي ازبنابراین، سلسله. شوندمجدداً تصویرش تأسیس می

نظر از اینکه مفهوم ویتگنشتاین از ذهن داراي چه عناصر و ویژگی اکنون صرف. انتظاري خاص است
توان نشان داد که چگونه زبان و در پی آن اي از آن میهایی است به اعتبار این تحلیل و نیز بسط ویژه

از آنجا که همۀ کاربران .رودنی هاي ممکن الوقوع پیش میسوي حوادث آینده و نیز طرح افکذهن به
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برند، کم و بیش در مسیر حوادت احتمالی آینده کار میهاي اخباري معینی را بهزبان که گزاره یا گزاره
با . کوشند تا خود را تحمیل کنندزنند، پس حوداث احتمالی آینده با ماهیتی منطقی و نیز عینی میگام می
ه آنچه آمد شاید نامناسب نباشد اگر گفته شود ما در آستانه ورود به تبیین یک تئوري جامع دربارةعنایت ب

.حوادث آینده با ویژگی عینی هستیم
ویتگنشتایناش به نام آنتونی کنی در کتاب معروف: هاي این نظریه به شرح ذیل استمراتب و مؤلفه

که در باب آن چون یک اخباري است یک اندیشه استهدر تراکتاتوس آنچه متناظر به جمل«: نویسدمی
و یک شود، مگر اینکه آن در یک نسبت درونی با گزارهچیزي گفته نمی) شناسیروان(وضعیت ذهنی 

,Kenny)» ي کامالً تحلیل شده متناظر استحالت امور قرار دارد که با عناصر گزاره 2006: 98).
ر از یک حادثه در آینده را به اعتبار تفسیر تصویر جمله اخباري تبیین ویتگنشتاین در دورة متأخر، انتظا

بسط 28الوقوع است، یک حالتی از ذهنی است که با اظهارانتظار نوع خاصی از اندیشۀ محتمل«: کندمی
اي قرار دارد که وضع اموري را بیان همچنین در یک نسبت درونی به جمله: یافته به آینده متناظر است

کنی نظر ویتگنشتاین را بدون هر اینجا آنتونی. (Ibid)» سازدند که اگر البته انجام شود آن را پر میکمی
هاي ذهنی با اظهارات بسط یافته به آینده، از نظر که تناظر ردیفی از حالتدرحالی. کندبسطی گزارش می

ها ردیفی از جمله ز تصویرگريمتعین در فرآیند ردیفی امولف حاضر، صرفا به اعتبار ظهور تعالیم پیش
. هاي اخباري و نیز غیر اخباري ممکن است

متعین کنندة پراکسیس در تبیین انتظار نادیده گرفته شود، سپس الزم چنانچه نقش تعالیم پیش
تنها سپس ما نه. کندشود تفسیر تصویر جمله اخباري چون نوعی اندیشه، جملۀ حامل انتظار را جعل می

تواند مقدم بر زبان باشد که بازگشتی به دورة ماقبل فلسفۀ تحلیلی است یم که اندیشۀ میاپذیرفته
شود که زبان خاستگاه و ماهیتی و تصدیق ایدة هوسرل در باب زبان است، بلکه بدتر مدعی می

. کندگرایی هدایت میشناسینظر می رسد تحلیل آنتونی کنی به نوعی به روانپس به. شناسانه داردروان
فراموش یا متعین را در تبیین انتظار و به طور کل قصدیتدیگر، اگر ما نقش تعالیم پیشعبارتبه

شناسی جملۀ اخباري حامل انتظار را در شودکه اندیشه چون حالتی روانانکار کنیم، سپس الزم می
ها حلول کند که تواند در نشانهاندیشه یا ذهنیت می: ایم تا گفته شودسپس ما اجازه داده. زبان ما بگذارد

شناسی به روانایم بلکه بدتر تمامیت زبان رانشانه و زبان را تصدیق کردهتنها مفهوم هوسرل ازنه
.ایمتحویل داده

دیدگاه ویتگنشتاین از تبیین معنا به اعتبار کاربرد او را هدایت کرد که همۀ انواع جمله را خواه امري یا 
ها به نظر این مؤلف، تأسیس این جمله. غیره به اعتبار جملۀ اخباري توضیح دهداستفهامی، آرزویی و
شود، آن طور که ما شوند که جملۀ اخباري حامل انتظار تأسیس میاي تأسیس میتماماً به همان شیوه

.شرح دادیم
ن یک دستور نشا«نویسد براي مثال ویتگنشتاین درخصوص نسبت یک گزارة امري و اخباري می

ها این طور قرار گوید که آندهد که چگونه چیزها قرار دارند اگر از آن اطاعت شود، و همان دستور میمی
).Ibid: 97(» دارند
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امري حامل نوعی انتظار است، بر همین قیاس جملۀ آرزویی، استفهامی باید حامل نوعی پس گزاره
ترتیب یک جملۀ همینبه. ظاري را می انگیزدهایی انتپرسش متضمن در چنین جملهزیرا. انتظار باشند

درحقیقت، . آرزویی به موجب نارضایتی ضمنی از وضع موجود حامل انتظاري براي آینده متفاوت است
هاي اخباري، پرسشی یا امري و آرزویی موجب تفسیر یا قصدیت طهور یافته در جمله اخباري، جملهبه

. نده هستندشوند که حامل حوادثی براي آیانگیخته می
بنابراین براي ویتگنشتاین، و آن طور که ما آن را بسط دادیم کاربرد کلمات به اعتبار گرامر و تعالیم 
پیش متعین ظهور یافته، اساسی اجتناب ناپذیر براي قصدیت به مثابۀ انتظار حوادثی براي آینده است و 

قصدیت براي هوسرل متضمن در معنی یا در حالیکه . هاي زبانینیزبنیادي براي تأسیس بسیار از جمله
. شودپدیدار میعین به مثابۀ مثالی است که صرفاً عین جزیی چون عین تجربه با محتوایی مثالی

گیرينتیجه

شود، فلسفۀ هوسرل با اتکاي مطلق بر حیث التفاتی و معنی مثالی که به اعتبار تقلیل یقینی گرفته می
کند و گیرد که عینیت معنا را صرفاً چون صورت منطقی جمله تبیین مییدر مقابل فلسفۀ تحلیلی قرار م

ویتگنشتاین بر .سازدبه موجب آن هرگونه اتکا به سوبژکتیویته و تقدم آگاهی بر زبان را بی اعتبار می
م، طور که ما نشان دادیدهد، بلکه آنخالف هوسرل نه تنها چگونگی تبیین معنا را در دستور کار قرار می

در مقابل هوسرل آگاهی نوئتیک و نوئماتیکی را چون صداي کامالً . اي وي استمحور اصلی کار حرفه
به موجب آن سازوکار فلسفۀ هوسرل از نشانه و بیان در حدود افسانه باقی . کندصامت درونی تبیین می

تاخر بیشتر از این جهت شکست طور خاص در دورة ماین دیدگاه در مقابل دیدگاه ویتگنشتاین به. ماندمی
ها تواند ارائه کند تا عینیت معنا را به اعتبار کاربرد کلمات در زیر قاعدهاي نمیبرنامهخورد که هیچمی

کند هاي ما را هدایت میمتعینی را تببین کند که نه تنها پراکسیستحلیل کند و به موجب آن تعالیم پیش
به موجب آن ویتگنشتاین تبیین نوعی پدیدارشناسی استوار . سازدستوار میها را ابلکه معناي عینی آن

.افتدگذارد که موجب آن کل فلسفه هوسرل از کار میشده بر زبان را در دستور کار می

هانوشتپی

1. Sinn
2. Meaning
3. The Determinable X In the Nomatic Sense
4. Sinn
5. Sinn
6. Meaning
7. Meaning
8. Sinn
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کند چیزي مشابه با تفسیر ساده و سطحی قابل تعین و انچه ان را متعین میxفهوم هوسرل از . 9
. حتی نسبت نوئماتا با نوئما تألیفی نیست. ازارسطو در خصوص نسبت جوهر و عرض است

.تحلیلی استاین دیدگاه عمیقاً در مقابل مفهوم فلسفۀ. زیرا هر نوئماتا به نوعی حامل نوئما است
10. Sinn
11. non-realobject
12. Reality
13. Husserl’s Thesis of the Ideality of Meaning
14. Entity

تاکید از نگارنده .15
16. pre-expressive
17. pre-linguistic
18. Stipulation
19. sense
20. Projection properties
21. Fact
22. Pilosophical Grammar
23. Convention
24. What is Wittgenstein’s point in the rule-following discussions?
25. Figure
26. Instraction
27. Indefense of pragmatic contextualism
28. Statement
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