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 مقدمه

ساا سااف از 1یوکیکر خاص ریتف شااتایو ةفل ساااس بر دوم، نیتگن سااتداله ا  با متفاوت یا
سااا هاایتف کال جیرا یر تاه شااا ناان دیاآیم نظرباه کاه گرف حا  از همچ باا  نیب جاذا  م

شااتایو سااترده اتیادب. بماند یباق پژوهاننیتگن صااطالح با خرانش، نیا حرل که یاگ  ا
 از شیب كیآکادم مقاالت در شاردیم گفته. اساتیگر خرد گرفته، شاکل 2ن.یوکنشاتایکرع

صاد و هزارساه شات سا نیا به مررد ه شاهرر ریتف  را یوکیکر 3کتا  محرر که ،انهیگراشاك م
 . است شده داده ارجاع سازد،یم

ساائل ساا بردنِانهیگراناواقع لیتحل پژوهش، نیا ةم سااف در معنا.ع از یوکیکر رِیتف  ةفل
 مشهرر خرانش نیا به ت.یشکاکع ةواژ گرامر منظر از که هدف نیا با است، نیتگنشاتایو

سا نیا بر 4هکر و کریب نقد در ینکات نشِیگز با و میکن نگاه ساا و یوکیکر ریتف  نیمارت پا
 . میریبگ قرار حاضر ةمسئل محرر یراستا در ،5کرش

سا بر یدرآمد ابتدا شات خراهم یوکیکر ریتف شا و دا صاه یگزار  خراهم ارائه آن از خال
سااا و هکر نقد به آن، از بعد و کرد ساائل لیتحل به ادامه در تا پرداخت خراهم کرش پا  ةم
سا و معنا.ع  یرو معروف ینقدها انیم در هم که بوردازم تیشاکاک منظر از یوکیرکریتف

 یهاگاهیپا در شاده  بت یهایبررسا انیم در هم و شاده ترجه آن به ترکم یوکیکر ریتفسا
سا زبان به مرجرد یهاکتا  و مقاالت سا به مربرط یِفار ضارع به ،یوکیکر ریتف  نیا از مر
 .است نشده پرداخته منظر

 نيتگنشتايو از یپکيکر ریتفس بر یدرآمد .۱

سا شاتایو یهاپژوهش از یوکیرکریتف  7.یشاناختمعنا پارادوک ِ: عبخشِ دو در 6نیتگن
ساتداللع و صا زبان ا ساف یهاپژوهش سااختمانِ یةپا د؛یگریم 8.یخصار  تناقضِع را، یفل

شاناخت ةشاکاکان ساائل ریساا دیبا و ساازدیم 10ازقراعد. یرویپع با خرردهگره 9.یِمعنا  م



(اکبر احمدی افرمجانیعلیمژگان خلیلی و ) ...معنا« نیتععدم» از یپکيرکریتفس لیتحل  9  

سااتا نیهم در را کتا  ساا را ساافه دنبال ها،پژوهش او، نظر به. کرد ریتف  ةدربار یپردازفل
ساات زبان.یمعنادارع ارِیمع ساا در و ا  نیح ؛143 - 242 یهاقطعه در ،هدف نیهم رِیم

ساا  ،شااکاکانه تناقض طرحِ به 201 ةدرقطع قاعده.، از یرویپع بح ِ به مربرط یهایبرر
 (.Kripke, 1982: 7) شردیم پرداخته

 دارند نظراختالف ها،پژوهش یِاصل محرر نِییتع سر نیتگنشتایو مفسرانِ اسات یگفتن
 243 ةشامار از یخصارصازبان برهان که؛نیدرا و هسات یمشاترک دگاهید ان؛یم نیا در اما

 که،یدرحاه. دارند نظراتفاقِ باهم کند،یم دایپ ادامه آن بعدِ یهاقطعه در و شاردیم شاروع
ساا شاامار برهان نیا دارد باور آن برخالفِ یوکیرکریتف  اشجهینت و شااده لیتحل 202 ةدر
سات شاده مطرح هم شاتترجه دیبا. 11ا  یشارح خردش، حیصار انیب به ،یوکیکر هدفِ دا
سافع بر مطابق.ع شاتایو دوم ةفل ساائل به آگاهانه کندیم دیتأک و ساتین ن.یتگن  مهم م
شاااره گرید شااان تا نکرده؛ ا سااتداللِ نیا پرتر در ها،آن ةهم اگر بدهد ن  یشاایبازاند او، ا

شاارند، ساا به راه چطرر ب شاادیم پا گرید یریم  هاپژوهش متعدد وجره از گرید یبُعد و کِ
 .(Ibid: 2-70) شردیم ریتصر

 معنا«» ۀمسئل بر تمرکز با دوم نيتگنشتايو از یپکيکر ریتفس .2

ساانه.ع یوکیکر ةشاکاکان پارادوک  شانا سات معنا شاناختع بُعد دو هر اما ا  و .یوجرد
 :دارد هم با را .یشناخت معرفتع

  دارد؟ نیتع معنا ایآ پرسدیم یوجردشناخت هحاظ به -

 اسات، منظررمان که ییمعنا یبرا یکاف هیترج ایآ پرسادیم یشاناختمعرفت هحاظ به -
 م؟یدار

 به همان، باشاد؛ آن مالک بتراند یتیواقع و باشاد داشاته نیتع معنا اگر ؛یوکیکر نظر از
ساانه وجه دو نیا نیبنابرا برد؛ خراهد آن گرهیترج هم، یشاناختمعرفت هحاظ شانا  و وجرد
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 ةمسائل که اسات یدگاهید نیچن با. 12خررندیم رندیپ هم به نقطه كی در شاناساانه،شاناخت
ساتا در سااز،پارادوک  ساد؛ یوکیکر شاکاکِ که ردیگیم شاکل ییرا  13.یزبان یبازع بور

 نگاه دیبا پارادوک  حلِ یبرا سااات؟یچ تیواقع در آن مالک و شاااردیم هیترج طررچه
 از یرویپ چرا و میکن تیاتبع قااعاده.ع از کاه، میدار الزم .یطیشاااراع چاه عمال، در میکن
 .ندارد معنا.ع جمع، از جدا و یخصرص آن،

 «یسلب ۀجنب» ؛ینيتگنشتايو ۀشکاکان پارادوکس: ریتفس اول بخش .۱-2

ساائل ساا اول بخش در یوکیکر یمحرر ةم ساات نیا رش،یتف  چه تحت معناها: عکه ا
 مربرط معنا.ع تیماه به که ها.پژوهشع از ییهابخش آن ند؟.یآیم وجردبه یطیشاارا

شاهررتر شارندیم ساتند، هاقطعه نیم شاتایو نظر ه شاهررِ بند در نیتگن : شاده انیب 43 م
سااات زباان در آن کااربرد واژه كیا یمعنااع ساااتنیا پاارادوک  واقع در..  ا  تماام کاه جاا

سا یطرر ترانندیم .یزبان یهایدرعباز ما یکاربردها  مطابقت ما عمل با که شارند ریتف
شاته سادیم شاکاکانه پارادوک  نیبنابرا شارند یتلق مخاهف آن با ای و دا  یزیچ چه: عپر

 اششکاکانه پارادوک ِ نیا است معتقد یوکیکر است؟. درست ریتفس کدام کندیم نییتع
سات مطرح زبان معنادارِ یکاربردها ةهم مررد در شاتایو روش از تیتبع به اما ا  آن ن،یتگن
شااخ  مثال كی با را ضاایر ِم ضاا یا  دیآیم نظر به اول نگاهِ در دیگریم و دهدیم حیتر

ااااار. plusع+. ع جمع نمادِ یِمعن  با میکن فرض حال. کندیم دالهت جمع.ع مفهرمِ ب
سادیم م،یاکرده برخررد یشاکاک صال پر ضایر عبارت جمعحا  شاما روش به.  57+68ع یِا

ساتیعیطب د؟یآیم دساتبه طررچه ساا، در ا  اتیعمل یبرا را مانمتعارف روش حیترضا پا
 یبرا ارتانیمع بورساد ادامه در اگر. اسات. 125: عکه را جرا  آخر دسات و شانردیم جمع
  م؟یبده یجراب چه ست،یچ دیداد شرح که یروش

ااااز و  یگرید جرا  به و دهدیم انجام را آن یگرید راه از او کند ادعا ادامه در اگر ب
سات؟ درسات ما جرا  و روش میکن  ابت دیبا طررچه رساد،یم -Kripke, 1982: 8) ا
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9  .) 

سااات نیا یوکیکر جرا   خااطرِ باه مییبگر میترانیم فقط! مینادار یلیده چیه کاه ا
 یهاامکان انیم از گذشته در ؛یعنی م،یدانیم درست را خردمان روشِ .یقبل یکاربردهاع

 راه نیا از را آن شهیهم چرن و میاکرده انتخا  را روش نیا جمع.اتیعملع یبرا فراوان
ساات کرده دایپ کاربرد نش،یگز نیا م،یاداده انجام  اما دیبگر یوکیکر شااکاکِ اگر حال. ا
شاان یجا به من ساتفاده quus.14ع از. plusع ةن سات نیا هم امروش و کنمیم ا  که ا
شااند، 57 از ترکرچك دو هر بزنم جمع خراهمیم که یعدد دو اگر  به شااان،زدنجمع با

 فقط اگر من، جمع قانرن طبق یوه ؛.125ع هم من جرا  و شاماسات یعرف روش همان
شاند، تربزرگ 57 از عدد دو هر ای یکی صال با سات. 5ع شاهیهم شاان،حا  عبارت نیا در. ا

 (.Ibid) است. 5ع من یبرا اشجرا  است؛ تربزرگ 57 از عدد دو از یکی چرن هم

 

 

 کردهیم دالهت جمع، اتیعمل از معنا.ع نیا به حالبه تا ما روش کهنیا صرف به اایآ
 است؟ درست ما جمعِ روشِ میکن ادعا میترانیم

 جمع. عالماتع یِ.نادهیآع ایا و حااال.ع یمعن ةدرباار یضاااماانت چیه ؛یوکیبااورکر باه
شاااتاه.ع یکااربردهاا یِمعناا ةدرباار میترانیم فقط. مینادار  اگر پ . میبزن حرف آن یگاذ
سات یوکیکرشاکاکِ یادعا شاد؛ در شاانه كی ینیگزیجا با شاان با ن  و ندارد ییمعنا گرید ةن
سااات 15یبخراهدل  یکیتاار در یریت میبریم کاارباه را یاواژه کاه باار هر(.  :13Ibid) ا

 ریتفسا با مطابق حاضار، حال در را یاواژه هر میترانیم میبخراه اگر یحت م،یکنیم پرتا 
 (.Ibid: 55) میببر کاربه دهخراهمان

صااالً نکند: دیگریم یوکیکر ،یپرت انیب به  بخراهد که ندارد وجرد تیواقع در یزیچ ا
شاانه به صام قراعد ةدربار من که شاردیم ایآ و ببخشاد، معنا هان شاند چه که رمیبگ میت  و با

xy = x+y, if x, y < 57 

        = 5    otherwise. 
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 (.Preti, 2003: 74) نباشند؟ چه

 دارد؛ معناا ماا یبرا امروزه ،زباان در یگرید ةواژ هر ایا)+(  عالمات اگر یوکیکر نظر باه
سااات لیده نیا به فقط شاااته، در که ا  امروز و میانکرده ترجه گرید ممکن یهاراه به گذ

 (.WRPL: 8) میاوریب دست به گذشته راه همان طبق را یمررد هر جرا  میدار عادت

سااس بر نیبنابرا سا ا شاتایو از یوکیکر ریتف  معنا یریگشاکل یچگرنگ از یوقت ن،یتگن
 فقط و مییبگر یزیچ هااواژه کااربرد 16صااادق طیشااارا ةدرباار میترانینم م،یزنیم حرف

 زبانِ کاربران طرف از که یطیشرا یعنی م؛یبزن حرف 17یریپذانیب طیشرا ةدربار میترانیم
ااااده اساس، نیا بر. شردیم شناخته تیرسم به هاواژه کاربرد مرقع جامعه،  طِیشرا را، قاع

 و صاادق معناها، آمدن وجردبه ةنحر گفت؛ ترانیم و کندیم نییتع معناها آمدن وجرد به
 . 18ستین بردار کذ 

ساا یبرا میدانینم حاال و اااااا قاعده کدام از 57+68 عبارت به دادن پا ساتفاده دیب  ا
 که کندیم یرویپ عالمت از جاآن تا شخ  کندیم دیتأک 198 بند در نیتگنشاتایو. میکن
 (. :198PI) باشد داشته وجرد ،20عادت كی یبرا 19متداول کاربرد كی

شاتایو حلراه باورند نیبرا یمگ انیبرا رینظ شاارحان، از یادیز تعداد سات نیا نیتگن  ا
سااات قااعاده از یرویپ یزیچچاه کنادیم نییتع جاامعاه کاه؛  آن، از اطااعات یبرا را افراد و ا

 (. Magee, 2001: 337) کندیم تیترب و دهدیم آمرزش

 یوقت ساد؛ینریم و داندیم هنجارمند ما، یشاهرد فهم مطابق را معنا.ع ،یوکیکر اما
 طررچاه کاهنیا و من منظرر نیب ةرابطا دارم، منظرر را کردنجمع یمعناا)+(  جمع نمااد از
سااات، نیهنجاار بادهم، جرا ( 68+57) عباارت باه خراهمیم  مطاابقاتِ خراهمیم چرن ا

 (. Kripke, 1982: 73) کنم حفظ را حال با گذشته

 «یجابيا ۀجنب» ؛شکاکانه حل راه: ریتفس دوم بخش .2-2
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 :ردیگیم نظر در شکاک چاهش به پاسا یبرا متقابل حل.راهع دو یوکیکر

 حرصله با را اششکاک پارادوک  به میمستق یِاحتماه یهاپاسا او: میمستق حلراه
 و هاواکنش نیا یبررس که جاآن از ستند؛ین گرپاسا کدامچیه دیگریم و دهدیم جرا 
 از 21.کنمیم نظرصرف هاآن شرح از ست؛ین حاضر ةمقاه هدف یراستا در ،یوکیکر پاسا
 میباش رفتهیپذ اول قدم در که است قبرل مررد یزمان میمستق حالراه یوکیکر نظر

 آن به شکاک که را یاصل یِدرست ،یراه از بشرد و است رممکنی  شکاک، تِیشکاک
 .کرد ا باات کرده، وارد ادیترد

 ةشکاکان چاهش به پاسا یبرا یوکیکر که است یپاسخ حل،راه نیا: شکاکانه حلراه
 دارد اصرار و کندیم قبرل را شکاک یادعاها ةهم که بیترت نیا به  کند،یم انتخا  معنا
 شردیم داده نشان حل،راه نیا در یعبارتبه. کند یزندگ آن با تراندیم ت،یوضع نیا وجرد با

 ةمسئل مررد در اما م،یبده پاسا شکاک به میترانینم اگرچه و ستین یرمنطقی  تیشکاک
 یباور از بدهد نشان خراسته فقط شکاک و میندار دادن پاسا به هم یازین د،یترد مررد
 (. Ibid: 66) میکن دفاع میترانینم م؛یکنیم عمل آن به که یخاص روش و خاص

 نامد،یم 22انه.یگراتینسب تیشکاکع ،یوکیکر ریتفس در  یمرر چهآن با مطابق
 و ندارد تطابق 23.یریانکارپذع ةشدنیتضم طیشرا با .یریپذانیبع ةشد نیتضم طیشرا
 اساس بر که است یجرامع وجرد فقط کندیم ریپذانیب را. 125ع جرا  که یعامل
 شردینم یگرید ةجامع وجرد از ماناع ن،یا و داناندیم درست را جارا  نیا شان،یارهایمع
 مفهرم از که ییمعنا جاستنیا مشکل دیشا نیبنابرا. بداند نادرست را،( 125) جرا  که
 هر: عمییبگر دیبا درواقع و میانکرده مشخ  قیدق م،یدار درنظر ت.یواقعع ای صدق.ع

 تِیواقع كی او، نظر از  معنا مالکِ نیبنابرا ..باشد هم نادرست تراندیم همزمان یدرست
 25.یاناسرژهیاعبی .یاهاذهاننیبع تراندیم اما ستین 24.ینیعع چند هر که است یاجتماع
  .(Morris, 2007: 282-279) باشد
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 :«یخصوصزبان» هیعل استدالل ۀشکاکان حلِراه .۱-2-2

سائل صا زبانع ةم صار ضارع هر از شیب .،یخ ساف در یگرید مر شاتایو دوم ةفل  نیتگن
سات گرفته قرار ترجه مررد ساتدالل 26رسیپ دیرید. ا صال محرر را .یخصارصا زبانع ا  27یا

 و .یخصارصا زبانع نیب رندیپ به که را ییتزها و هالیتحل و دانساته یفلساف یهاپژوهش
 :Pears, 1988) داندیم تأمل و ترجه درخرر پردازند،یم دهیچیپ یِزبانشیپ ساختار كی

361.) 

شاتایو صا با نیتگن   315 تا 243 یهاشاماره در روزمره، متعدد یهامثال لیتحل و فیتر
 فیتعر راهِ از هاواژه یمعنا به یابیدسات طرز از ج،یرا ِاشاتباه یتلق طررچه که دهدیم نشاان
 فکر و شاده داده میتعم هم ،یشاخصا یِدرون ةتجرب به مربرط یهاواژه به صارف، 28یِاشاار

شااره با را درد.ع مثل ییهاواژه یمعنا میکنیم سااس به ا ساتبه آن یِدرون اح  میآوریم د
 .بشرند .یخصرص زبانع به قائل یبعض شده باع  نادرست ةپنداشت نیهم و

شاانه که یزبان یِدهشاکل امکان دیگریم نیگمك صا یمعنا آن یهان شاته یشاخ  دا
شاند شات نیچن. 29ندارد وجرد با شاهررِ یتریکرژ با یپندا صا زبانِ یاتکابه دکارت؛ م  یخصار
سارم ،یشاهرد صااهت که شاد مر شات انیبن را دیجد عقل ا  در ما یزبان ارتباط آن با و گذا

 خررد رندیپ گرانید و رونیب جهان فهم ،یفرد یِدرون ةتجرب به شاناخت، به دنیرسا رِیمسا
(Mcginn, 1997: 116-192.) 

صااا زباان اگر ساااد؛ینریم گالک صااار شاااد؛ هم ممکن یخ  فقط کاه یزیچ یعنی باا
سات من.ع ِیبرا سات در (. Glock, 1996: 312) ندارد وجرد من.ع از ری  یاریمع و ا

ساترن  از دیبگر یزیچ بتراند نفر كی کهنیا یبرا الزم مقدمات ط،یشارا نیا در دیگریم ا
 در نیتگنشاتایو ةد د  ساد؛ینریم هکر(. Stern, 1995: 182) اسات نشاده آماده اسااس
سااف یخطا یهاشااهیر قراعد، مررد ساات آن یِگرامر یهاشااهیر ژهیوبه و زبان در یفل  ا
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(Hacker, 1998: 15-17.) 

صااع مفهرم به یگرید یةزاو از یوکیکر اما صاار  منظرر او، نظر از کند؛یم نگاه .یخ
شاااتایو صاااع رد از نیتگن صااار سااات نیا زبان بردن .یخ ساااتع نییتع در که ا  ای .یدر
ساااتع  ,1982Kripke: 62-) 30میدار ازیان نفر دو باه حاداقال معناادار؛ یکااربرد .ِیناادر

68  .) 

 توافق«،» یِنيپکنشتايکر مفهوم سه: شکاکانه حلِراه. 2-2-2

 ار«یمع» و «یزندگصورتِ»

 زبانكی یمعناها ةدکنندیتره نظام کهنیا یِبررس یبرا د؛یگریم یوکیکرنِیتگنشتایو
 و رندیگیم شکل یطیشرا چه در شان،یمعنا یهانسبت مینیبب دیبا ردیگیم شکل طررچه
 یةترص به بنا شروع؛ یبرا کندیم شنهادیپ او. کنندیم یباز مانیزندگ در ینقش چه
 چه عمل در میکن نگاه فقط ،یقبل یهافرضشیپ با فکرکردنِ یجا به ن،یتگنشتایو

 ط.یشراع نیا ةدربار. کنندیم قاعده به لیتبد کرده؛ اعالم مجاز را ما یهاانیب یطیشرا
 با ستین قرار چرن م؛یستین قاعده از یرویپ ِیدرست طیشرا دنبال میباش داشته ترجه هم
 دهدیم اجازه فرد به .یریپذانیب طیشراع بلکه. میبده جرا  شکاک به م.یمستقع یحلراه
 تِیواقع نیبنابرا. کند یرویپ روش، فالن به اشقاعده از دیبا دیبگر نیمع یتیمرقع در

 یطیشرا چه با پ . نه ای برده درست او راه دیبگر آن با که ستین رونیب در یمستقل
 (.Ibid: 86) است؟ برده کار به نادرست را قاعده ای و کرده اشتباه گفت ترانیم

 یبستگ نیا به قاعده، یِنادرست ای یدرست هیترج مییبگر دیبا سرال، نیا به پاسا یبرا
 در شده رفتهیپذ اریمع با مرافق یهاپاسا مرردنظر؛ ةمسئل به شخ  ایآ مینیبب دارد
 (.Ibid: 93) نه ای دهدیم کرده،انتخا  که ی.ایزبانیبازع به مربرط .یزندگصررتع

 مشخ  ةمسئل كی به جامعه یهاپاسا یبرا شده قرارداد عام ترافق.ع اگر نیبنابرا
 هیتک با زین ار.یمعع ةدربار یوکیکر(. Ibid: 95) ردیگینم شکل ی.ایبازع چیه نباشد
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 که.. دارد یرونیب یارهایمع به ازین یدرون ندیفرآ كی: عدیگریم هاپژوهش 580 بند بر
 مجمرعه( Ibid: 98-100) هستند فرد كی عملِ در مشاهده قابل طیشرا همان
 درهم ما یهاتیفعاه با هاآن که یراه و میکنیم ترافق هاآن ةدربار ما که هم ییهاپاسا

 ییتنهابه را ترافق یبرا تالش د؛یگریم یوکیکر. ماست .یِزندگ از یصررتع زند؛یآمیم
 و سازدیم را معنا.ع که میدار مشارکت خاص یزندگ سبك كی در بلکه میدهینم انجام

 بر روند کاربه آن اساس بر ما میمفاه دیبا که یارهیش از ،یمرجردشیپ ِمیپارادا چیهع
 ،ینظر امرِ چیهع و( Kripke, 1982: 105.... ) ستین استرار ما .یزندگصررتع
 که یافراد پ ( ... Ibid:97... ) .میندار جمع عالمت فهم یبرا یماتقدم و یشاوجردیپ

 ،یزندگ مشترکِصررتِ از یگرید نرع در اندکردهترافق هم با quss روش به پاسا دادن در
 (.Ibid: 97) میندار آن از یدرک ما که کنندیم ستیز

 کوش نیمارت یۀدفاع و هکر نقد ةپروند از یگزارش .3

 یبندها از او ریتفس معتقدند یوکیکر هیعل مخاهف ِواکنش در 32هکر و 31کریب
 است تقابل در نظرداشته، در نیتگنشتایو خردِ که یمنظرر با هاپژوهش از اشیانتخاب

(Baker & Hacker, 1984: 27.) 

 .یخصرصزبانع  مرردِ در ها،پژوهش 315 تا 243 یبندها کهنیا با است معتقد هکر
 را بعد به دکارت یِفلسف یهامکتب نادرستِ ةرفتیپذ یِمبان خراهدیم نیتگنشتایو و است
 . ) ,.1997Hacker& B :16-21) 33دهدنشان

  ینردست یهانسخه سد؛ینریم هاپژوهش ساختارِ از یوکیرکریتفس رد در هکر
 یاجتماع رفتار به یربط میمستق که استیروش قاعده، از یرویپ دهدیم نشان نیتگنشتایو

 ستین یاجتماع یامر یحاو هزوما زبان و است تیفعاه ینرع م؛ییبگر کهنیا مگر ندارد؛
(Hacker, 2001: 250-255). 

 نیا ةمحدود و شیگنجا از قطررتر ،یوکیکر از هکر یهارادیا ةپروند جاکهآن از
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 کنمیمتالش پرونده، نیا مقابل 34کرشنیمارت یةدفاع بر هیتک با  ادامه؛ در است، پژوهش
 .استیضرور یوکیکراستدالل درک یبرا که بوردازم یمهم نکاتِ به خاص ینشیگز در

 رِیتفس دفاعِ در که یکتابیِانیپا فصل در و است ینیوکنشتایکر ریتفس مدافعان از کرش
 نیا ةمقدم در او. کندیم یبررس را هکر و کریب ینقدها نرشته، 35یوکیکر ةقاعد از یرویپ

 گرفته قرار رشیپذ مررد طررگستردهبه هکر، و کریب مخاهف نقدِ که؛نیا به اشاره با فصل
 کامالً را آن 37امزیلیو تیمرد و 36امرندید کررا مثل؛ نیتگنشتایو مشهررِ مفسران یبرخ و

 مثل ییهامخاهف هکر، و کریب خردِ ندرتبه مقابل، در اما سدینریم اند؛دانسته کنندهقانع
 ن،یوکنشتایکر هیعل شانیهایریگخرده ةپروند زین و اندداشته 39گیادواردکر و 38لیه نیج
 و افراط نیا انیم یدگاهید خردش دیگریم کرش. است شده دهیطلب چاهش به کم یلیخ

 :Kusch, 2006) است کرده انتخا  را، شمندیاند دو نیا نقدِ انکارِ  ای رشیپذ طِیتفر

236.) 

 نگاهِ از و دارد نقش معنا و شناخت نیتع در جامعه که اسات معتقد یکل طرربه کرش
 بدهند نشان را نیوکنشتایکر متن اشتباهاتِ یبعض اند،شده مرفق هکر و کریب که؛نیا با او،
( Ibid) است برده دربه ساهم جان دو، آن حمالت از ینیوکنشتایکر ریتفس یاصل ةهست اما

 :است شده ارائه ،شماره ازدهی در کرش یةدفاع

 کردنِخطا  شکاک به هکر و کریب 40ت.؛یشکاک و نیتگنشتایوع :1 ةشمار رادِیا
 و دانسته معنایب را تیشکاک نیتگنشتایو خاردِ ندیگریم و اندمعتارض نیتگنشتایو

 . است شده یمعرف متعارف عقل طرفدار نیتگنشتایو چرا که دارند اعتراض

 یزیچ به داشتنشك ن،یتگنشتایو نظر از دیگریم کرش: 1 ةشمار رادیا به کرش پاسا
 یسؤاه که است درحاهتی فقط شك چرن معناستبی م،یبورس یسؤاه آن از میترانینم که
 دارد؛ جدل نیتگنشتایو دو با که است جهت نیا از یوکیکر یتلق نیبنابرا باشد، میان در
 گاهیجا در که یگرید آن و شده ورحمله یفلسف یهایپردازهینظر به که یشکاک یکی
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 اما کند،یم یدور یپردازیتئرر از نیتگنشتایو چند هر و نشسته متعارف؛ عقل مدافعِ
 (.Ibid: 238-240) داستیهر گفتارش ِمتن از متعارف، عقل از دفاع یبرا ادشیز اقیاشت

 از یرویپ یِنیوکنشتایکر ریتفس هکر، و کریب 41ن.؛یتگنشتایو مارِیب: ع2 ةشمار رادِیا
 دهدنشان که است نیا نیتگنشتایو یهامشاهده هدفِ دارند؛ باور و دانندیم اشتباه را قاعده

 . شردیم نییتع یراه چه از قاعده، كی یکاربردها

 همان را ن.یتگنشتایو مارِیبع اگر د؛یگریم کرش: 2 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 متن میترانیم. نشسته ییگرانیتع از یطرفدار گاهِیجا در جدل نیا در که مینیبب یکس

 تناسب به که یماریب م،ینیبب درمانگرروان و ماریب نیب ییگر و گفت صررتبه را هاپژوهش
 شیبرا یفلسف جِیرا یهایتئرر ةجینت در که است یاینیقی شناخت مدافع اش،تیمرقع
 قراردادنِ فشار تحت با دارد یسع که یدرمانگرروان گاهِیجا در نیتگنشتایو و گرفته شکل

 دستبه را اشنگرش رِییتغ ِییترانا تا کند اشیدرمانشناخت ،یکیاهکتید یریس در ماریب
   (.Ibid: 241-243) اوردیب

 اعتراض یوکیکر حرف نیا به هکر و کریب 42فراواقع. و واقع امرر: ع3 ةشمار رادِیا
 یبرا یقتیحق چیه ت،یواقع در دیگریم دیترد و شك با نیتگنشتایو سد؛ینریم که دارند
 و است آن با تقابل در هااپژوهش 187 بند اندیمدع و میندار دست در جمع، یمعنا
 را روزمره یِزندگ از نانیاطم نه کندیم رد را یفلسف یپردازیتئرر نیتگنشتایو سندینریم
 . ستین مکان و زمان یدارا نیتگنشتایو یبرا تیواقع نیا که داشت ترجه دیبا و

 نیچن کامالً هم یوکیکر سدینریم کرش:  3 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 سرءتفاهم ةوسرس و ضرریب روزمرهِ گفتمانِ نیب او، یبرا و رفتهیپذ را یزیتما

 یتیفراواقع چیه که کندیم دیتأک و هست تفاوت یفلسف یهاسرژه پرتر در شانزکردنیآم
 با که بدهم انجام دیبا یکار چه دیبگر تا کنم اضافه جمع، یمعن به ست،ین من رهن در
 دیبا یکار چه کهنیا است، یگرید پرسش مهم ینکته اما باشم مرافق معنا از کاربرد نیا
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 مررد در یشک ما کندیم دییتأ کامالً یوکیکر. باشم معنا نیا مرافقِ تا بدهم انجام
 (.Ibid: 243-245) میندار قاعده ِتیتبع در روزمره یهاافتیدر

 یتلق کریب و هکر 43ها.پژوهش 201 و 198 یهاقطعه انیم ارتباط: ع4 ةشمار رادِیا
 .دانندیم او متن فیتحر ن،یتگنشتایو ةشکاکان پارادوک  عنران به  را 201 بند

 و برده مرافق هکر و کریب با مررد نیا در کرش: 4 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 قبالً نیتگنشتایو کرش؛ نظر از. است نادرست 201 بند از ،یوکیکر یِتلق نیا دیگریم

 از ترمهم و ارائه پارادوک ، به اشاره و ارجاعبدون ؛198 دربند را، متعدد یرهایتفس ةمسئل
 كی ای ریتفس به یازین قاعده، كی از یرویپ یبرا که کرده اعالم را حلراه بالفاصله آن،

 قبرل دیبا سد؛ینریم کرش اما. است فن كی انجام مهارتِ آن، بلکه ستین دسترراهعمل
 شکاکِ ةانیگراشك كیاهکتید با مطابق قاًیدق ن،یتگنشتایو یدرمان یهاپژوهش ریس کرد

 هاتالش كِی به كی نقدِ شکاکانه، پارادوک ِ بلکه ست،ین معنا، مالک یوجر درجست
 حلِراه آخر؛ دستِ و پارادوک  ساختارِ کردن یبندصررت آن، به میمستق پاسا یبرا

 متن 45معقرل. یِبازسازع ،یوکیکر کتا ِ کرش، باور به. 44است شك انحالل ای شکاکانه
 .(Ibid: 245-248) است نیتگنشتایو

 هکر و کریب 46.ییگراجمع برابر در ییفردگرا ها،پژوهش199 بند: ع5 ةشمار رادِیا
 نقد به نیتگنشتایو یهاپژوهش 199 ةقطع از را نیوکنشتایکر ةشناسانجامعه برداشتِ

 بر یدییتأ رسرم. و آدا ع یهاواژه از نیتگنشتایو منظرر که اندمعترض و کشندیم
 قاعده به بخراهد یزیچ اگر که است نیا بر او دیتأک بلکه ست،ین محررشجامعه نگرش

 .رود کاربه باركی از شیب دیبا شرد، لیتبد

 زبان در هاواژه نیا ةشیر به دادنترجه با کرش: 5 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 رییتغ گذشته که یصدساه در هاواژه نیا یمعنا دیگریم آهمان، یمیقد اتیادب سنت و

 ”Gepfl ogenheiten” ،“Gebräuche“ نیتگنشتایو که ستین یدیترد و نکرده
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 روند؛یم کاربه یآهمان یمادر زبان در که ییمعناها هامانبه را"Institutionen" ای
 (.Ibid: 248-250) دارد درنظر

 حرف یعمل مهارت كی نِیتمر ةدربار 202 بند 47.عمل و 202 ةقطع: ع6 ةشمار رادیا
 یوکیکر. باشد یخصرص تراندینم که یقانرن داند؛یم قاعده تحقق همان را آن و زندیم

 یرأ اما کند؛یم رد را یخصرصزبان بند، نیا یابتدا همان نیتگنشتایو که است یمدع
 آمده اول، ةجمل همان در نیتگنشتایو یاصل حرف است، نیا او با مقابل در هکر، و کریب
 (.Ibid: 250-252) است هینظر ای ریتفس با مخاهفت یعملمهارت کسب دیگریم و

 مخاطب یروشنبه نیتگنشتایو سدینریم کرش: 6 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 کند؛یم دعرت روزمره یعمل یهامهارت نیا کردنِ قلمداد یاجتماع آدا  ای سنت به را

 یِتئرر ای ریتفس نه و نیتمر فقط جانیا در را عمل که است قبرل قابل یسخت به نیبنابرا
 (.Ibid) میکن یتلق زبان

 ساختارِ از یوکیرکریتفس رد در هکر 202.48 و 201 قطعات ةخچیتار: ع7 ةشمار رادِیا
 نیا. دهدیم نشان 202 و  201 یهاقطعه یِخیتار ةنیشیپ سد؛ینریم هاپژوهش یبندها

 نگاهِ ،203 تا 201 یبندها یاصل یةپا و ستندین کتا  یمحترا یِمرکز محرر ها،قسمت
 دید دیجد پارادوک  كی چشم به را آن ترانیناام و است 198 بند به داشااتن ژرف

(Ibid: 252-254.) 

 در شناسانه ایتار یِکاومتن نیا دیگریم کرش:  7 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 کند؟یم وارد یوکیکر ریتفس کریپ بر یقاطع ةضرب واقعاً اما است؛ شك،جاهبیب جلد، چهار
 ةدربار استدالل از ترانندیم قطعه دو نیا شده مترجه یناگهان یلیخ نیتگنشتایو دیشا

 جابجا را شیهانرشته ا لاب او. کنند دایپ یترشیب یِمرکز نقش و شرند جدا شناخت
 .(Ibid) است کردهیم

 ینیوکنشتایکر ریتفس به رادیا نیا 49.یواقع یخصرص برهان استدالل: ع8 ةشمار رادیا
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 برهان ةدربار یوکیکریِسنت دگاهید نظرِ خالف و شردیم مربرط هاپژوهش ساختار
 اعتراض نیوکنشتایکر یبخش سه یِساختار یِبازساز نیا به هکر و کریب ،یواقع یِخصرص
 .دارند

 به  را قاعده از یرویپ ک  هر دارد باور کرش:  8 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 استدالل گاهیجا ةدربار دگاهید دو حتماً کند، ریتعب یاجتماع حلراه كی ةارائ یبرا یطرح
 شانیینها یخروج ةجینت و دو هر بر حاکم روح. ندیبیم هم به كینزد را یخصرصزبان

 ریتفس قلبِ به یاصدمه باشد، هم وارد یوکیکر یِخصرصبرهانِ به رادیا اگر و است مشابه
 (.Ibid: 254-255) زندینم ینیوکنشتایکر

 یهانرشتهدست از یعبارات استناد به هکر و کریب 50کروزوئه.نسرنیراب: ع9 ةشمار رادِیا
. ندارد یمشکل یخصرص طرربه قاعده از یرویپ با نیتگنشتایو معتقدند منتشرنشده،

 اگر کند، صحبت خردش با تراندیم خرد ةافتادتك ةریجز در که یاکروزوئه نسرنیراب
 به را خردش تراندیم انسان كی. ردیبگ ادی را اشزبان تراندیم ندیبب را او گرید یکس

 .بدهد پاسا و کند سرال خردش از مرنرهرگ كی در و وادارد مجازات ای و سرزنش اطاعت،

 متفکر ةگفت به که معلرم کجا از دیگریم کرش: 9 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 با نیتگنشتایو. باشد نداده رییتغ را نظرش بعداً نیتگنشتایو 51ینیسر فرن كیا برجسته

 یزیچ و میتصررکن میترانیم که یزیچ نیب ما خراهدیم مرضرع نیا با  در نهیقر جادیا
 كی فقط که میتصررکن را افراد از یگروه میترانیم ما. میبشر قائل تفاوت م،یترانینم که

 میترانینم کهیزیچ اما م؛یبساز شیبرا یزبان و میکنلیتخ را یلمیف ای ندیبگر جمله
 :Ibid) میباش داشته یخصرص یِاشار فِیتعر میبتران که است نیا میدهانجام ای میتصررکن

256-257.) 

 که است یطرر ترافق.ع مررد در هکر، و کریب کردیرو 52ترافق.: ع10 ةشمار رادیا
 یواقع نِیتگنشتایو بااه را چارچر .ع و دهندیم نسبت یوکیکرنِیتگنشتایو به را مقرم.ع
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 .مندندگله یوکیکر ریتفس در چارچر .ع  نبردِ از و

: گفت ترانیم زیدوچ پاسا در دیگریم کرش: 10ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 یمشابه روشِ به کردک طرف از ضر  ادگرفتنی یبرا اریمع هم نیتگنشتایو نظر در اوالً
 ةریش به را، قاعده آن ةهم که ردیبگ قرار یریدرمس است نیا دهندیم انجام گرانید که

 نقش دنبال نیتگنشتایو نه و یوکیکر نه که؛نیا دوم. ببرند کاربه شده داده آمرزش
 یمهم نقش و است چارچر  كی ترافق ندیگریم صراحتبه و نبرده ترافق به دادنیمحرر

 .(Ibid: 257-259) دارد معنا افتیدر در

 رد را یوکیکر یادعا نیا هکر و کریب 53.یریپذانیب طیشرا و صدق: ع11 ةشمار رادیا
 را یتراکتاترس زبانِ یةنظر نقد ،137 تا 1 یبندها در نیتگنشتایو آن با مطابق که کنندیم
 یریپذانیب طیشرا تا ردیگیم نظر در تیشکاک پارادوک  حلِراه  یبرا قدم نیاوه عنرانبه
 . کند یتراکتاترس صدق یةنظر نیگزیجا را

 نقد ایآ کهنیا در یوکیکر از من دیگریم کرش: 11 ةشمار رادیا به کرش نیمارت پاسا
 جادیا دنبال صرفاً یوکیکر یوه کنمینم یطرفدار نه، ای داشته تراکتاترس از یامنصفانه

 .(Ibid: 259-263) است دوم و اول نیتگنشتایو نیب سهیمقاقابل یتضاد

 یآگاه مسئله نیا به یکیکرپ اما است، وارد هکر و کریب رادیا ،4 ةشمار اشکال مررد در
 است، آن مستعدِ هاپژوهش که یمختلف ریتفاس انیم از دارد قصد خردش، ةگفت به و دارد
 را هاپژوهش یبندمیتقس آمده، طررچه نظرش به مسئله دیبگر کند، ارائه را خردش ریتفس
 منتقدان نامد؛یم معقرل. یبازسازع کرش، که همان دهد،یم انجام راستا نیهم در هم
 یوکیکر دیآیم نظربه اما ندارد، یسازگار نیتگنشتایو سبك با کار نیا اندگفته یادیز
 .دارد ترجه کرده، دایپ نیتگنشتایو متن در که یامسئله تِیماه به تر،شیب

 ینادرست ای یدرست به یکار ،یوکیکر رسدیم نظر به ،5 ةشمار رادیا و 199 بند مررد در
 شیبرا بدونعجمع. قانرن.ع فقط ندارد، ییگراجمع برابر در ییفردگرا ریتفس دو از یکی
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 معنا.ع از ما که یاپنداشته از یریتصر ةارائ یبرا را انهیگراجمع ریتفس و ندارد ییمعنا
 . داندیم مناسب م،یدار

 برداشت نیا هم، گرید متفکران شده، مطرح 6 ةشمار رادیا در که 202 ةقطع مررد در
. 54ستین ریتفس ةعالو به نشانه معنا؛ ؛یوکیکر یبرا اند،نداشته ترجه اما دارند، را نادرست

 زمان در را گذشته یمعنا آن، با که است كیتفک رقابلی  ریتفس و عمل از یچارچرب بلکه
 (.Ibid: 86) میبریم کاربه زین حال

 کوش«نیمارت» یۀدفاع و هکر« و کریب» یانتقادها یبررس و نقد .۴

 ،یکل ةدست سه لِیر ترانیم را، هکر و کریب یهااشکال حاضر، پژوهش هدف به بنا
 :کرد لیتحل

 ،۴ ةشمار یرادهايا: ها«پژوهش یبندهاشماره» ةدربار نظر اختالف .۱-۴

 7 و ۶ ،5

 یینها فیتکل نییتع و 202 و 201 قطعات ةخچیتار ةدربار جدل 7 ةشمار رادیا مررد در
 چرن است، هردهیب ن،یتگنشتایو عِیبد نرشتار و گفتار از یناش سبك به ترجه با شان،یبرا

 .بدهد نشان یچندبُعد را مسائل تا دارد ییقایمرس یهایژگیو او، ییِچندصدا متن

 8 ،3 ةشمار یرادهايا: نظر« مورد ۀمسئل تِیماه» ةدربار نظر اختالف .2-۴

 ۱۱ و ۱۰ ،9 ،

 طیشرا ینیگزیجا رسدیم نظر به 11 ةشمار اشکال و یریپذانیب طیشرا ةدربار اما و
 کند،ینم وارد دوم ةفلسف تیکل به یجد یاخدشه یتراکتاترس صدق یةنظر با یریپذانیب

 طِیشرا که .یزندگ صررتع از را منظررش تا کردیم باز یگرید فصل یوکیکر دیبا هرچند
 .دهد حیترض رند،یگیم شهیر آن از ترافق و انیب
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 2 و ۱ ةشمار یرادهايا:ت«یشکاک و معنا نیتع »عدمۀمسئل .3-۴

 ها،آن رهگذر از که دربردارند مهم ینکات ت،یشکاک و معنا نیتع به مربرط یرادهایا
 :میبورداز حاضر، پژوهش منظر از نیتگنشتایو یهاپژوهش یاصل محرر به میترانیم

 نيتگنشتايو منظر از فلسفه«» و شک«» ةواژ گرامر. ۱-3-۴

 دهدیم پاسا کرش که طررهمان فراواقع. و واقع امررع و 3 ةشمار اشکال مررد در
 مشخ  مرضرع كی به فقط اما است آگاه میمفاه یِنیتگنشتایو گرامرِ به یوکیکر
 با که یایمبان یرو گذاشتنانگشت همزمان و مرضرع كی استخراج هرچند پردازد،یم
 قابل ری  و یوکیکر روش ریگبانیگر است یمعضل دارد رندیپ نیتگنشتایو مباح  ریسا

 . دفاع

 که یرندیپ رسدیم نظربه  8 ةشمار اشکال و یواقع یخصرص برهان استدالل ةدربار
 از فراتر کند،یم برقرار .یخصرص زبانع و قاعده. از یرویپع مهم اصل دو نیب یوکیکر

 در ترافق.ع و ار.یمعع مفهرم دو رندیپ و معنا نیتع عدم ةمسئل عمق به کرش، حیترض
 .کندیم یباز یمهم نقش پارادوک  حل ریمس در که گرددیبرم .یزندگ صررتع با نسبت

 به ترجه با هکر و کریب اشکال ،9 ةشمار رادیا و کروزوئه.نسرنیرابع ةمسئل ةدربار
 انیم از دیگریم صراحت به یوکیکر. است یمنتف دارد که یهدف و یوکیکر ریتفس ندیفرآ
 رِیتصر یبرا خر  یانمرنه تا کرده انتخا  را محرر.-جامعه ریتفسع ج،یرا یرهایتفس
 .باشد داشته دست در معناها، وجردآمدنبه طیشرا

 .یزندگ صررتع در ترافق ةشیر ،یوکیکر ریتفس متن در هم 10 ةشمار اشکال مررد در
 یرویپ یبرا داشتن معقرل طیشرا امکانِ .یزندگ صررتع نیهم یوجرد ساختار و است

 . است کرده یمنتف را قاعده از
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 ینیتگنشتایو تفکر اتیادب در مفهرم و واژه ِگرامر چهآن اساس بر میترانیم جانیا در
 مفهرم دو( Klein, 2015: 3)  تیشکاک ةدربار استنفررد مدخل از اههام و شردیم دهینام
 :میریبگ نظر در شك.ع ةواژ از

 متداول؛ و یسنت ةفلسف زبان در شك.ع ةواژ مفهرم گرامر( 1)

 .روزمره و یعرف یزندگ در شك.ع ةواژ مفهرم گرامر( 2)

 -یفنع یمفهرم دارد، متداول ةفلسف زبان در د.یترد و شكع مفهرم که یکاربرد
  رد،یگیم قرار یسنت یشناسمعرفت نظرِ مررد نانِیاطم و نیقی مقابل در و است .یفلسف

 در که دارد یانیخردبن و یواقع محکم ظاهر به یهاانیبن زبان، نیا در معرفت.ع مفهرم
 .یزندگ صررتع و روزمره یزندگ عمل انیجر در شیکاربردها از جدا ،یفلسف جهان نیا
 . است شده گرفته فرضشیپ

 ةروزمر انیجر به مربرط .یزبان یهایبازع در شك. مفهرمع ِکاربرد هحاظ به اماا
 و پاسا هحاظ به چه و یزندگ انیجر در معمرل یدهایترد و شك هحاظبه چه ،یزندگ
 نظر از د.یترد و شك ةواژ. عمیبریم کاربه هاآن کردن برطرف یبرا که یحلراه
: مییگریم یوقت مثال، عنران به دارد، یمتفاوت یکاربردها است، یچندبُعد ن،یتگنشتایو
 منظررِ به و شردیم ظاهر کاربردش نیح که است همان شیمعنا است. شکاک سقراطع

 روزمره یزندگ انیجر در بار سه را جمله نیا است ممکن مثالً،. دارد یبستگ زبان کاربرِ
 نظر در یقبل یمعنا با متعارض یحت و متفاوت کامالً ییمعنا و منظرر بار هر و میببر کاربه

 باركی و ندارد،. اعتماد دوستانش به سقراطع که باشد نیا منظرر باركی م،یباش داشته
 گرید بار ای کند.یم یوارس را آن بارها دهد،یم انجام یکار هر و دارد وسراسع که،نیا
 نیا ةهم است؛. فیضع اشنف  به اعتماد و ندارد نانیاطم خردش به سقراطع کهنیا

 .یزندگ صررتع و .یزبان یبازع کدام در را عبارت که است وابسته نیا به کامالً معناها
 .میباش برده کاربه آن به مربرط خاص
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 در میبریم کاربه که یمفهرم هر ن،یتگنشتایو ةفلسف در است معتقد لمنید لهامیا
 کندیم دایپ یمختلف طیشرا مختلف، یگرامرها در و دارد معنا خردش یِزبان یباز
(Dilma, 2002: 41-43.) 

 زبان کاربر شناختِ ةدربار دانستن.ع ةواژ گرامر به ن،یقی با  در نیتگنشتایو خرد
 و شك متعلق بترانند که دارد معنا ییهاگزاره درمررد دانستن.ع ةواژ دیگریم و پردازدیم

 واقع شك مشمرل دارم.دست دو من: عرینظ ییهاگزاره مثالً رند،یبگ قرار ما شناخت
 هنرز که کنمینم قانع را خردم شرم، بلند یصنده از خراهمیم یوقت چرا: عای شرند،ینم
: فقره ،1392 ن،یتگنشتایو) ..نیهم کنم،ینم کاررا نیا. ندارد وجرد ییچرا دارم؟ پا دو

 و کرد شك یزیچ به یباز آن درون بتران تا باشد درکار ی.ایزبانیبازع دیبا ول( 148
 (. 450: همان.. )ساتین شاك کناد شاك ازیچ هماه در که یشکع

 نیا بر و نشانده یقبل یهایتلق یجا دوم، ةفلسف در نیتگنشتایو چه،آن به بنا رو نیازا
 قرار قضاوت یمبنا میدار عادت که ییهاسمیا و یسنت ةفلسف یمبان که چرخدیم مدار
 . جاستنابه او، به تینسب ای تیشکاک اقسام و انراع دادنِ نسبت اورد،یب رونیب شهیر از میبده

 ةفلسف زبان در شك.ع مفهرم که یکاربرد هحاظبه را ن.یتگنشتایوع ترانینم نیبنابرا
 چرن کرد، محسر  شکاک.ع رد،یگیم قرار ن.یقیع مفهرم مقابل در و دارد یسنت
 یکاربردها از جدا ،یفلسف جهان نیا در که را ینیقی محکم ظاهربه یهافرضشیپ

 و بردیم سرال ریز شده، گرفته فرض .یزندگصررتع و یعمل انیجر در اشمتنرع
 مفهرم از یدیجد شکل دیبا جانیا در و کندیم دیتأک آن یرو یوکیکر چهآن. ردیپذینم
 ةواژ دو جا،نیا یعبارت به. است یمتفاوت کامالً منظررِ 55میریبگ نظر  در ت.یشکاکع
 هم با دهد،یم نسبت نیتگنشتایو به یوکیکر که یشك.اع و یسنت ةفلسف در شك.ع

 یمهم اریبس ةنکت به .ینیتگنشتایو ماریبع مفهرمِ به اشاره با کرش. دارند یهفظ اشتراک
 دستبه است قرار که یاجهینت چند هر است، مسئله به پاسا بخشاههام که کندیم اشاره
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 .است متفاوت کامالً کرش محررِ-جامعه ییِنها ةجینت با دیایب

 :56دوم نيتگنشتايو نگاه از «یفلسف کار» و فلسفه«» مفهوم. ۴-3-2

 چهآن دادنِنشان با که ندارد نیا جز یگرید کارِ فلسفه: عدیگریم نیتگنشتایو
 مارز همان نییتع فلسفه. کارِع ای و کند. منحل ای حل را یفلسف معضالت بامعناست،

 ما کالم ینادرست و یدرست فرضشیپ ،یاتجربه هر بر مقدم که است ییمعنایب و بامعنا
 هنرز دراز و دور یافلسفه ایتار داشتن با چرا میبورس نیتگنشتایو از اگر و. عردیگیم قرار
 زبان.مانع هنرز چرن: عاست نیا اشجرا  م؟یهست معنا مالک نییتع ةمسئل رِیاس هم
 نگه اشکنندهگمراه ابعاد ریاس را آن ،یگرامر یهاشباهت خلط و مانده سابق شکل به

 (.Hacker, 1998: 5-14.. )است داشته

 که است ییپرسش.هاع کردنِ زنده ن،یتگنشتایو دوم ةفلسف یمحرر هدف نیبنابرا
 که است نگاه نیهم با. میابرده ادی از را هاآن زبان، کاربرد از یناش یهاسرءفهم خاطربه
 ییهاواژه دام در اسارت همان نرع از را معنا.ع تیماه ةدربار ما جیرا باور نیتگنشتایو

 ریتعب یبطر در مگ  شدن یزندان به آن از و ندیبیم یسنت ةفلسف ارمغان و افتهی قدرت
 آورد یرو لیاص یورزفلسفه نرعِ از یدرمان به دیبا ،ییرها و خروج یبرا دیگریم و کندیم

 ،یوکیکر گاهیجا در زین یگرید متفکر هر نظر از دیشا شرد، افتیدر خر  اگر امیپ نیهم که
 باشد، یامروز یسبک و دیجد یکردیرو با اما ،یانسان قیعم یهاپرسش به بازگشت ازمندین
 !کند جدا متداول زبان از را راهش بتراند تا

 بردنِنیمتع به معنا كی اعتبار: عدیگریم که میدار یفلسف یاپنداشته و یقبل یباور ما
 و برده آن یبرا  ابت بردار.ِکذ  و صدق یِواقعع مالک كی دنبال شهیهم و است. آن
 .میابرده یزبان ترهم دچار و داشته آن یبرا هایژگیو نیا با یمالک ظاهر،به ای

 :دیگریم نیتگنشتایو
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 یگرامر یهانمرنه و کاربردها ةهم از نهیمعا و ینیبازب ،یقیتطب ِییبازنما كی ما عهدف
 به دیبا ینیبازب نیا...  شرندیم مشکل منشأ یفلسف نظر از که است زبان از یعبارات آن

. روندیم شیپ هافرسنگ تا ما یهاشهیاند یهاشهیر چرن کند، دایپ ترسعه یعیوس قلمرو
(Z. 273). 

 نیا او واقع در م،یرسیم یدیجد شناخت به فلسفه در ما که ردیپذینم نیتگنشتایو
 او، باور به. بردیم سرال رِیز است. بخشماعرفت یارشته فلسفاهع که را ما فرضشیپ

 بیفر را ما پرشاند،یم را هاآن  ِیمنطق قِیعم تفاوت زبان، یهاجمله یِگرامر یهاشباهت
 لسرفیف تالش ةهم و دهیکش بند به را ما فهم ةقر زبان، ِافسرن: ع سدینریم او. دهدیم
 (.PI: 109) ..است بند نیا از رهاشدن یبرا

 :دارد جنبه دو ن،یتگنشتایو نظر از فلسفه

 درهم خاطربه که است عقل یهایماریب درمانِ ینرعبه که آن یِسلب ةجنب( 1
 دینبا و آورده وجردبه را یفلسف مشکالت و شده جادیا زبان ةشبک در میمفاه یختگیآم

 .  است یبیتخر ؛یسلب ةجنب نیا که تصررکرد

 که است زبان از ییهابخش آن و منشأ آشکارِ ییِبازنما فلسفه؛ ِیجابیا ةجنب اما و( 2
 مانیهاواژه کاربرد از یروشن دید ما(. PI:122) کنندیم جادیا را یمفهرم یهایآشفتگ
: نیبنابرا دهد؛ قرار ادید معرض در آشکارا، را هاواژه کاربرد قراعد روشن، ییبازنما و میندار
 قبل از چهآن به دادننظم و کردنمرتب با بلکه نر، مطاهب کشف با نه یفلسف مسائلع
 (.PI:109) .شرندیمحل م،یدانستیم

 تیشکاک منظرِ از معنا«نیتع عدم» و یکیرکرپیتفس لیتحل. 5

 یشرح او ریتفس دارد اصرار که کنمیم شروع مسئله نیا یرو یوکیکر دیتأک از را بح 
 یورود پرسش به یدهصررت یبرا نیبنابرا ست،ین نیتگنشتایو دوم ةفلسف با مطابق
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 : که میبورس دیبا بح ،

 و نیتگنشتایو ةفلسف مباح  از معنا.ع مهم ةمسئل جداکردنِ از یوکیکر یاصل هدف
  ست؟یچ نیمع یاستداله قاهب در آن آزاد ریتفس

 دکی را زنده. لسرفیف نیبزرگترع هقب که یوکیکر شأن در یشمندیاند است روشن
 قرن لسرفانیف نیتربزرگ از یکی متن از دگرگرن یریتفس به یگتجربهیب سرِ از کشد،یم
 یامسئله یِوارس با و کند حفظ را اشیاستداله روش دارد اصرار اگر و پردازدینم ستمیب

 را یاستداله تنگِ یهاقاهب که برود یمرضرع عمق به همزمان متن، از جدا مهم
 . باشد داشته سر در یمهم هدف دیبا تابد،یبرنم

 و گرفتهشکل ،ینیتگنشتایو یورزفلسفه براساس ناآگاهانه، ای آگاهانه یوکیکر هدف
 یسلب بخش دو در آن لیتحل و معنا.مالکع یِمحرر یامسئله استخراج یرو که یدقت با
 کارِ فلسفهع د؛یگریم که دارد نیتگنشتایو یفلسف امیپ نیا درک از نشان دارد، یجابیا و
 منحل ای حل را یفلسف معضالت بامعناست، چهآن دادننشان با که ندارد نیا جز یگرید

 نیا از. بخشدیم یرونیب مصداق فلسفه.ع کاارِ از نیتگنشتایو ریتعاب به عمل در او.. کند
 باشد نیا یوکیکر هدف اگر م،یکن دایپ یورود پرسش یبرا تأملقابل یپاسخ دیشا منظر
 در پ . کند جلب را همه ترجه که کند حمله یطرر یسنت ةفلسف زبان یِاصل انیبن به که

 : مییبگر دیبا پرسش پاسا

 !.ندارد وجرد معناع د؛یبگر که است نیا یوکیکر هدف

 نیتگنشتایو یِفلسف امیپ مخاطب که هم یگرید یمتفکر هر ،یوکیکر تنها نه
 که یجیرا ةفلسف زبانِ انیبن به دیبا بدهد مثبت پاسا آن به بخراهد اگر رد؛یگیقرارم

 نیا از. کند حمله داشته، نگه ترهم بندِ در ستا یطرالن یهاسال را یهست به ما نگرش
 یطیشرا چه تحت معناهاع کند کشف ستین نیا دنبال خرد، ریتفس در یوکیکر منظر،

 عدم دادنِنشان از بعد ای و کند کشف را یمعنادار مالک خراهدینم و ند؟.یآیم وجردبه
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 معنا.ع ن،یتگنشتایو امیپ درک با چرن. بگردد آن کردن نیمتع یبرا یراه دنبال معنا، نیتع
 پندار و مستحکم باورِ د،یتأک کدام با که است نیا او ةمسئل. ندیبیم یوجهچند را

 . اوردیدرب هرزه به را شیهاهیپا و بکشد چاهش به .یمعنادار مالکع از را ما ةکردجاخرش

 :است داده انجام بزرگ کارِ دو یوکیکر اساس نیا بر

 فهم و زبان انِیبن کنرن تا که را یمستحکم پندار کل و دواندهشهیر یِفهمشیپ (1
 هدفِ با کند؛یم بیتخر آمد،ینم در هرزهبه یآسان به  و برده یسنت شکل در ما یفلسف

 چارچر  از که داشته را یتنگ یبطر همان حکمِ که یپرشاه ینیقی به یخردآگاه
 افتهیقدرت یهاواژه یهزارتر از یداالن جز یتیهر م،یدانستینم و مینداشت خبر اششکننده

 .است نداشته اش،.یزندگ صررتع از خارج و

 در قرارگرفتن یعنی د؛یجدتیوضع به ورود و وارشبح نِیقی نیا از عبرر رشیپذ (2
 صررت درون زبان و معنا یِفلسف درک به آن در هنرز که د.،یجد تیشکاکع تِیوضع
 نیقیع مقابل در د.یجد تیشکاکع نرعِ نیا است روشن نیبنابرا. میادهینرس اشیزندگ
 .ردیگیم قرار جیرا .ِیفلسف

 قاهب در را آن یوکیکر که شردیم یتلق یفلسف یدارو ینرع جانیا شك.ع
 عنران به ما یسنت فلسفه باور تِیکل مارِیب انِیبن درمانِ یبرا اش،شکاکانه پارادوک .ع

 .کندیم مطرح یفلسف تِیشکاک از یدیجد شکل

 پارادوک  به .یزندگ صررت و یریپذانیب طیشرا ترافق،ع ةمجمرع با یوکیکر اگر
 را آن نداشت اصارار وگرنه ستین جرا  واقع در که) دهدیم شکاکانه ِجرا  اششکاک

 معنا انیبن چهآن. میشر خردآگاه که است نیا دادن نشان یبارا فاقط( بنامااد میرمستقی 
 در میدار م،یاگرفته فرض آن یبرا که یمالک برخالف ما و ندارد وجرد واقع در میدانیم

 . میکنیم یزندگ ترافق نامبه یگرید یرواقعی  طیشرا با عمل،

 نیتگنشتایو نظر از فلسفه یسلب ةجنب به رشیتفس اول بخش در یوکیکر اگر نیبنابرا
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 فقط رش،یتفس دوم بخش در کند؛یم بیتخر را معنا انیبن از جیرا یتلق و پردازدیم
 یاریپذ انیب اطیشرا تارافق،ع ةمجمارع با یجابیا ةجنب کردنانینما هدفِ به خراهدیم
 با تا م؛یکنیم یزندگ آن در که باشد یتیوضع از روشن، ییبازنما دنبال .یزندگ صررت و

 قرار ادید معاارض در آشکارا، را هاآن ها،واژه کاربرد قراعد از یاتازه بیترت ةارائ همان
 از که یفلسف جیرا یتلق نیا با دهد؛ نشان است نیا یوکیکر یاصل قصد یعبارتبه. دهد
 کردن دایپ دنبال یوکیکر نیبنابرا. میبده جرا  او ةساد پرسش به میترانینم میدار معنا
 ما یزندگ در که را چهآن تِیواقع دارد، اصرار بلکه ست،ین معنا نیتع کشف یبرا یراه
 .کند فیترص دارد؛ انیجر

 زبان برهانع ةدربار چه و قاعده. یرویپع ةدربار چه مفسران اکثر مخاهف مرضع
 یورزفلسفه روش از یوکیکر خاص یریگوام گرفتن دهیناد خاطربه .یِخصرص

 قاعده، از یرویپ یِخصرص یاهگر امکان رد در .یزندگ صررتع نقش زین و ینیتگنشتایو
 که میدید .یخصرص برهانع مررد در. است شده منجر او یاصل مقصرد افتیدر عدم به

 طرف از معاصر ةدور یفلسف شناخت نادرست ادیبن دنیکش چاهش به یرو مشهرر مفسران
 دِید آن از و دارند تمرکز محررجامعه و انهیفردگرا یهاخرانش یرو تمرکز و نیتگنشتایو
  افل بدهد، دست به ن،یتگنشتایو دعرت اجابت با دارد قصد ایگر یوکیکر که یایکل
 را یخصرص برهان گرید یمنظر از که یریتفس با هم یوکیکر دیآینم نظربه.  شرندیم

 معنا.ع دارد، قبرل که جاآن از اما باشد؛ داشته یمخاهفت داندیم مدرن ةفلسف ادیبن نقد
 ریتفس به دست ،57آن رد عراقب از یدور یبرا دیشا زین و باشد یدرون و یرهن تراندیم
 که یروش به هم و ندارد را یرهن یمعنا ردِ مشکالت هم که زندیم برهان نیا از یگرید

 .رساندیم اشیاصل هدف به را او زند،یم رندیپ قاعده. از یرویپع به استدالل كی در را آن

 ةخالقان تیخاص به بسته معنا.نیتع عدمع بدهد نشان باشد شده مرفق یوکیکر اگر
 جا،نیا از چرن است؛ دهیرس اشهدف به است، روال كی نامحدود، یتنرع درون زبان بستر
 ینسبت از یناش خرد معنا.ع که میابییدرم و شردیم باز معنا.ع قتیحق درک یبرا راه
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 .یزندگ صررتع از آمدهرونیب طیشرا درونِ هم با که است تیواقع و زبان نیب خاص
 یِزندگ انیجر در معنا.ع یعبارتبه. بخشدیم متفاوتِ یبُعدها آن، گرامر به نیهم و هستند

 نیمتع یمعنا به تراندیم کاربردها نیا از یکی در فقط که دارد متنرع یکاربردها ما، یعمل
 یکاربردها و گرامرها ریسا به را مشخ  کاربرد كی نیا گرامر میترانینم ما و برود کاربه
 .میبده میتعم آن

 گیرینتیجه

 واکنش در که ییاهریه خردِ هحاظبه اول اعتناست؛ قابل هحاظ چند از یوکیکر ریتفسا
سااتاوردِ از خبر که افتاده راه آن به شااکاف هحاظبه دوم. دهدیم اشپردامنه د  ةدربار هایمر
صا زبانع صار شاتایو .یِخ سات شاده داغ یبحث بازارِ که نیتگن شاتن سارم و ا  متفکران وادا

ساا یبرا هکر و کریب رینظ یبزرگ  شااانقیتحق ةپروند ارزش با یِخروج و هاپژوهش یوار
ساااترس در را یقیعم نکات ،یوکیکر نقد از جدا که شاااگران د شاااته پژوه  باألخره و گذا

سائل به خاص یترجه شاتایو یِمعنادار ةم ضارع ةشایر به دقت هحاظبه که نیتگن  ةارائ و مر
سااتداله قاهب در آن سااجم، یا ساا فیرد در را آن من شااانِ یرهایتف شااتایو درخ  قرار نیتگن
 . دهدیم

ما ناار در میگفت چاه آن ةه لاه طرح منش ک سااائ هاه کاه اش،م باا فاه رودن سااا  یِورزفل
 از یریگوام با طررچه کهنیا دهد،یم نشاان را او ریتفسا از گرید یبُعد اسات؛ ینیتگنشاتایو
شاتایو  به را اشمخاطب همچنان تا کندیم طرح سااده یمثاه با را قیعم یامسائله ن،یتگن

سافه كی عمق صا یورزفل سا یعنی ل؛یا ساش دنیپر  که دارد وا یبیعج اما سااده، ییهاپر
 اشمخاطب شاکاکِ زبانِ از هم، او ةشاکاکان اساتدالل. نباشاد شاانیبرا یجراب اسات ممکن
 نظر شاردیم گفته چهآن ایآ نباشاد معلرم ینیتگنشاتایو ساحرآهرد روش به تا شاردیم مطرح
 . اششکاک ای است یوکیکر خرد

شاته باور هم یوکیکر که دیآینم نظر به شاد، دا شاتایو با  کلمه، یسانت یمعنا به نیتگن
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سات؛ شاکاک سائله اما ا سات کرده دایپ او متن با که یام  انِیبن نیتریادیبن در شاك به ا
ساف در شاناخت یبرا ساائل تمام که شاده منجر یسانت ةفل شاتایو گرید م  جهت در را نیتگن

سااِ سادیم نظربه و ندیبیم آن پا سات باور نیبرا ر  یزندگ صاررت ظهرر و بروز ةنحر که ا
 الزم کندیم دیتأک که اسات یتلق نیهم اسااس بر و ساتین حیترضا قابل یشاناخت هحاظبه
ساانی درک كی همه ما ساتین شاته مفهرم كی از ک شا دا  آن، یمعنا سار بر ترافق و میبا

سات یکاف  مفروضِ و .یشاانظریپع و .یشاازبانیپع را، .یزندگ صاررتع مفهرم چرن. ا
سااااس نیا بر. ردیگیم نظر در معناا.ع  تحات کاه جهاتآن از معناا.ع لیاتحل باا یوکیکر ا
 :که دهدیم نشان کرده جادیا مسئله شیبرا و گرفته قرار  نیتگنشتایو ریتأ 

 است؛ عام. ترافقع كی معنا.ع تیماه (1

 در و مختلف یکاربردها در آن، با میمفاه که است یقراعد همان عام. ترافقع (2
 کنند؛یم دایپ نسبت هم با .یزندگ صررتع از یخاص ةنیزم درون یجمع مشارکت كی

 یهایبازع ِانیبن و معنا.ع یریگشااکل  ةکنندنییتع عامل .یزندگ صااررتع (3
 است؛ ترافق.ع و .یزبان

 دایپ متنرع ابعاد .،یزندگ صااررتع یوجرد ساااختار به بنا معنا.ع مفهرم گرامر (4
  کند؛یم

ساف و یقبل یتلق (5 شاده کاربرد كی معنا.ع از ما یفل ساف جهان در جدا  متداولِ یفل
 .ِیزندگ صررتع انیجر در .یزبان یبازع از جدا یِرهن  ابتِ نیقی كی بر بناشده و یسنت
 است؛ برده یرونیب ِیعمل

عااد طبق معناا.ع (6  ترانادیم کااربردهاا از یکی در فقط اشتیاواقع گرامر یمنطق اب
 رود؛ کار به نیمتع یمعنابه

هاا گرامر میترانینم (7  کااربرد كیا و میکن خلط را مفهرم كیا مختلف یکااربرد
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 .میبده میتعم آن یکاربردها ریسا به را معنا.ع خاص
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