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مقدمه
تف سایر خاص کریوکی 1از فل ساافة ویتگن شااتاین دوم ،بر ا ساااس ا سااتدالهی متفاوت با
تف سایر هاای رایج شا کال گرف تاه کاه باهنظر میآ اید همچ ناان از م باا حا جاذا بین
ویتگن شااتاینپژوهان باقی بماند .ادبیات گ سااتردهای که حرل این خرانش ،با ا صااطالح
عکریوکن شاتاین 2.شاکل گرفته ،خرد گریا سات .گفته می شارد در مقاالت آکادمیك بیش از
ساههزار و ه شات صاد مررد به این تف سایر م شاهرر شاكگرایانه ،که محرر کتا  3کریوکی را
میسازد ،ارجاع داده شده است.
م ساائلة این پژوهش ،تحلیل ناواقعگرایانهبردنِ تف سایرِ کریوکی از عمعنا .در فل ساافة
ویتگنشاتاین است ،با این هدف که از منظر گرامر واژة عشکاکیت .به این خرانش مشهرر
نگاه کنیم و با گزینشِ نکاتی در نقد بیکر و هکر 4بر این تف سایر کریوکی و پا ساا مارتین
کرش ،5در راستای محرر مسئلة حاضر قرار بگیریم.
ابتدا درآمدی بر تف سایر کریوکی خراهم دا شات و گزار شای خال صاه از آن ارائه خراهم
کرد و بعد از آن ،به نقد هکر و پا سااا کرش خراهم پرداخت تا در ادامه به تحلیل م ساائلة
عمعنا .و تف سایرکریوکی از منظر شاکاکیت بوردازم که هم در میان نقدهای معروف روی
تفسایر کریوکی کمتر به آن ترجه شاده و هم در میان بررسایهای بت شاده در پایگاههای
مقاالت و کتا های مرجرد به زبان فار سایِ مربرط به تف سایر کریوکی ،به مر ضارع از این
منظر پرداخته نشده است.
 .۱درآمدی بر تفسیر کريپکی از ويتگنشتاين
تف سایرکریوکی از پژوهشهای ویتگن شاتاین 6در دو بخشِ :عپارادوک ِ معنا شاناختی.
و عا ساتدالل زبان خ صار صای 8.میگرید؛ پایة سااختمانِ پژوهشهای فل سافی را ،عتناقضِ
شاکاکانة معنا شاناختیِ 9.گرهخررده با عپیروی ازقراعد 10.می ساازد و باید ساایر م ساائل
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کتا را در همین را سااتا تف سایر کرد .به نظر او ،پژوهشها ،دنبال فل ساافهپردازی دربارة
معیارِ عمعناداریزبان .ا ساات و در م سایرِ همین هدف ،در قطعههای 143 - 242؛ حین
برر سایهای مربرط به بح ِ عپیروی از قاعده ،.درقطعة  201به طرحِ تناقض شااکاکانه،
پرداخته میشرد (.)Kripke, 1982: 7
گفتنی اسات مفسرانِ ویتگنشتاین سر تعیینِ محرر اصلیِ پژوهشها ،اختالفنظر دارند
اما در این میان؛ دیدگاه م شاترکی ه سات و دراینکه؛ برهان زبانخ صار صای از شامارة 243
شاروع می شارد و در قطعههای بعدِ آن ادامه پیدا میکند ،باهم اتفاقِنظر دارند .درحاهیکه،
تف سایرکریوکی برخالفِ آن باور دارد این برهان در شاامارة  202تحلیل شااده و نتیجهاش
هم مطرح شاده ا سات .11باید ترجهدا شات هدفِ کریوکی ،به بیان صاریح خردش ،شارحی
عمطابق .بر عفل سافة دوم ویتگن شاتاین .نی سات و تأکید میکند آگاهانه به م ساائل مهم
شی
دیگر ا شاااره نکرده؛ تا ن شااان بدهد اگر همة آنها ،در پرتر این ا سااتداللِ او ،بازاندی ا
ب شاارند ،چطرر راه به م سایری دیگر پا میکِ شااد و بُعدی دیگر از وجره متعدد پژوهشها
تصریر میشرد (.)Ibid: 2-70
 .2تفسیر کريپکی از ويتگنشتاين دوم با تمرکز بر مسئلۀ «معنا»
پارادوک شاکاکانة کریوکی عمعنا شانا ساانه .ا سات اما هر دو بُعد عوجرد شاناختی .و
عمعرفت شناختی .را با هم دارد:
 به هحاظ وجردشناختی میپرسد آیا معنا تعین دارد؟ به هحاظ معرفت شاناختی میپر ساد آیا ترجیه کافی برای معنایی که منظررمان ا سات،داریم؟
از نظر کریوکی؛ اگر معنا تعین دا شاته با شاد و واقعیتی بتراند مالک آن با شاد؛ همان ،به
هحاظ معرفت شاناختی هم ،ترجیهگر آن خراهد برد؛ بنابراین این دو وجه وجرد شانا ساانه و
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شاناختشاناساانه ،در یك نقطه به هم پیرند میخررند .12با چنین دیدگاهی اسات که مسائلة
13
پارادوک سااز ،در را ساتایی شاکل میگیرد که شاکاکِ کریوکی بور ساد؛ عبازی زبانی.
چهطرر ترجیه می شاارد و مالک آن در واقعیت چی ساات؟ برای حلِ پارادوک باید نگاه
کنیم در عمال ،چاه ع شاارایطی .الزم داریم کاه ،از عقااعاده .تبعایت کنیم و چرا پیروی از
آن ،خصرصی و جدا از جمع ،عمعنا .ندارد.
 .۱-2بخش اول تفسیر :پارادوکس شکاکانۀ ويتگنشتاينی؛ «جنبۀ سلبی»
م ساائلة محرری کریوکی در بخش اول تف سایرش ،این ا ساات که :عمعناها تحت چه
شاارایطی بهوجرد میآیند؟ .آن بخشهایی از عپژوهشها .که به ماهیت عمعنا .مربرط
می شارند م شاهررترین قطعهها ه ساتند ،نظر ویتگن شاتاین در بند م شاهررِ  43بیان شاده:
عمعناای ایك واژه کااربرد آن در زباان ا ساات ..در واقع پاارادوک اینجاا ساات کاه تماام
کاربردهای ما درعبازیهای زبانی .میترانند طرری تف سایر شارند که با عمل ما مطابقت
دا شاته و یا با آن مخاهف تلقی شارند بنابراین پارادوک شاکاکانه میپر ساد :عچه چیزی
تعیین میکند کدام تفسیر درست است؟ .کریوکی معتقد است این پارادوک ِ شکاکانهاش
در مررد همة کاربردهای معنادارِ زبان مطرح ا سات اما به تبعیت از روش ویتگن شاتاین ،آن
را با یك مثال م شااخ ِریا ضای تر ضایح میدهد و میگرید در نگاهِ اول به نظر میآید
معنیِ نمادِ جمع ع .+ع .plusب اار مفهرمِ عجمع .دالهت میکند .حال فرض کنیم با
شاکاکی برخررد کردهایم ،میپر ساد حا صالجمع عبارت ریا ضایِ ع .57+68به روش شاما
چهطرر بهد سات میآید؟ طبیعیا سات در پا ساا ،تر ضایح روش متعارفمان را برای عملیات
جمع می شانرد و د سات آخر جرا را که :ع .125ا سات .اگر در ادامه بور ساد معیارتان برای
روشی که شرح دادید چیست ،چه جرابی بدهیم؟
و ب اااز اگر در ادامه ادعا کند او از راه دیگری آن را انجام میدهد و به جرا دیگری
میر ساد ،چهطرر باید ابت کنیم روش و جرا ما در سات ا سات؟ (Kripke, 1982: 8-

تحلیل تفسیرکريپکی از «عدمتعین معنا»( ...مژگان خلیلی و علیاکبر احمدی افرمجانی) 11

.)9
جرا کریوکی این ا ساات کاه هیچ دهیلی ناداریم! فقط میترانیم بگرییم باه خااطرِ
عکاربردهای قبلی .روشِ خردمان را درست میدانیم ،یعنی؛ در گذشته از میان امکانهای
فراوان برای ععملیاتجمع .این روش را انتخا کردهایم و چرن همیشه آن را از این راه
انجام دادهایم ،این گزینش ،کاربرد پیدا کرده ا ساات .حال اگر شااکاکِ کریوکی بگرید اما
من به جای ن شاانة ع .plusاز ع 14.quusا ساتفاده میکنم و روشام هم این ا سات که
اگر دو عددی که میخراهم جمع بزنم هر دو کرچكتر از  57با شااند ،جمعزدن شااان ،به
همان روش عرفی شاما سات و جرا من هم ع.125؛ وهی طبق قانرن جمع من ،اگر فقط
یکی یا هر دو عدد از  57بزرگتر با شاند ،حا صال شاان ،همی شاه ع .5ا سات .در این عبارت
هم چرن یکی از دو عدد از  57بزرگتر است؛ جرا اش برای من ع .5است (.)Ibid
xy = x+y, if x, y < 57
= 5 otherwise.

آیاا به صرف اینکه روش ما تا بهحال به این عمعنا .از عملیات جمع ،دالهت میکرده
میترانیم ادعا کنیم روشِ جمعِ ما درست است؟
باه بااورکریوکی؛ هیچ ضاماانتی درباارة معنی عحااال .و ایا عآیناده.یِ ععالمات جمع.
ناداریم .فقط میترانیم درباارة معناایِ کااربرد هاای ع گاذ شاتاه.ی آن حرف بزنیم .پ اگر
ادعای شاکاکِکریوکی در سات با شاد؛ جایگزینی یك ن شاانه با ن شاانة دیگر معنایی ندارد و
دلبخراهی 15ا ساات ( .)Ibid: 13هر باار کاه واژهای را باه کاار میبریم تیری در تااریکی
پرتا میکنیم ،حتی اگر بخراهیم میترانیم هر واژهای را در حال حاضار ،مطابق با تفسایر
دهخراهمان بهکار ببریم (.)Ibid: 55
به بیان پرتی ،کریوکی میگرید :نکند ا صاالً چیزی در واقعیت وجرد ندارد که بخراهد
به ن شاانهها معنا ببخ شاد ،و آیا می شارد که من دربارة قراعد ت صامیم بگیرم که چه با شاند و
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چه نباشند؟ (.)Preti, 2003: 74
باه نظر کریوکی اگر عالمات ( )+ایا هر واژة دیگری در زباان ،امروزه برای ماا معناا دارد؛
فقط به این دهیل ا ساات که در گذ شااته ،به راههای ممکن دیگر ترجه نکردهایم و امروز
عادت داریم جرا هر مرردی را طبق همان راه گذشته به دست بیاوریم (.)WRPL: 8
بنابراین بر ا سااس تف سایر کریوکی از ویتگن شاتاین ،وقتی از چگرنگی شاکلگیری معنا
حرف میزنیم ،نمیترانیم درباارة شاارایط صاادق 16کااربرد واژه هاا چیزی بگرییم و فقط
میترانیم دربارة شرایط بیانپذیری 17حرف بزنیم؛ یعنی شرایطی که از طرف کاربران زبانِ
جامعه ،مرقع کاربرد واژهها به رسمیت شناخته میشرد .بر این اساس ،قاع ااده را ،شرایطِ
به وجرد آمدن معناها تعیین میکند و میتران گفت؛ نحرة بهوجرد آمدن معناها ،صاادق و
کذ بردار نیست.18
و حاال نمیدانیم برای پا ساا دادن به عبارت  57+68از کدام قاعده ب اااید ا ساتفاده
کنیم .ویتگنشاتاین در بند  198تأکید میکند شخ تا آنجا از عالمت پیروی میکند که
یك کاربرد متداول 19برای یك عادت ،20وجرد داشته باشد (.)PI: 198
تعداد زیادی از شاارحان ،نظیر برایان مگی براین باورند راهحل ویتگن شاتاین این ا سات
کاه؛ جاامعاه تعیین میکناد چاهچیزی پیروی از قااعاده ا ساات و افراد را برای اطااعات از آن،
آمرزش میدهد و تربیت میکند (.)Magee, 2001: 337
اما کریوکی ،عمعنا .را مطابق فهم شاهردی ما ،هنجارمند میداند و مینری ساد؛ وقتی
از ن مااد جمع ( )+معناای جمعکردن را منظرر دارم ،راب طاة بین منظرر من و این کاه چاهطرر
میخراهم باه عباارت ( )57+68جرا بادهم ،هن جاارین ا ساات ،چرن میخراهم م طااب قاتِ
گذشته با حال را حفظ کنم (.)Kripke, 1982: 73
 .2-2بخش دوم تفسیر :راه حل شکاکانه؛ «جنبۀ ايجابی»
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کریوکی دو عراهحل .متقابل برای پاسا به چاهش شکاک در نظر میگیرد:
راهحل مستقیم :او پاساهای احتماهیِ مستقیم به پارادوک شکاکاش را با حرصله
جرا میدهد و میگرید هیچکدام پاساگر نیستند؛ از آنجا که بررسی این واکنشها و
پاسا کریوکی ،در راستای هدف مقاهة حاضر نیست؛ از شرح آنها صرفنظر میکنم 21.از
نظر کریوکی راهحال مستقیم زمانی مررد قبرل است که در قدم اول پذیرفته باشیم
شکاکیتِ شکاک ،یرممکن است و بشرد از راهی ،درستیِ اصلی را که شکاک به آن
تردیاد وارد کرده ،ا باات کرد.
راهحل شکاکانه :این راهحل ،پاسخی است که کریوکی برای پاسا به چاهش شکاکانة
معنا انتخا میکند ،به این ترتیب که همة ادعاهای شکاک را قبرل میکند و اصرار دارد
با وجرد این وضعیت ،میتراند با آن زندگی کند .بهعبارتی در این راهحل ،نشان داده میشرد
شکاکیت یرمنطقی نیست و اگرچه نمیترانیم به شکاک پاسا بدهیم ،اما در مررد مسئلة
مررد تردید ،نیازی هم به پاسا دادن نداریم و شکاک فقط خراسته نشان بدهد از باوری
خاص و روش خاصی که به آن عمل میکنیم؛ نمیترانیم دفاع کنیم (.)Ibid: 66
مطابق با آنچه مرری در تفسیر کریوکی ،عشکاکیت نسبیتگرایانه 22.مینامد،
شرایط تضمین شدة عبیانپذیری .با شرایط تضمینشدة عانکارپذیری 23.تطابق ندارد و
عاملی که جرا ع .125را بیانپذیر میکند فقط وجرد جرامعی است که بر اساس
معیارهایشان ،این جارا را درست میداناند و این ،ماناع از وجرد جامعة دیگری نمیشرد
که جرا ( )125را ،نادرست بداند .بنابراین شاید مشکل اینجاست معنایی که از مفهرم
عصدق .یا عواقعیت .درنظر داریم ،دقیق مشخ نکردهایم و درواقع باید بگرییم :عهر
درستی همزمان میتراند نادرست هم باشد ..بنابراین مالکِ معنا از نظر او ،یك واقعیتِ
25
اجتماعی است که هر چند ععینی 24.نیست اما میتراند عبیناهاذهانی .یاعبیناسرژهای.
باشد (.)Morris, 2007: 282-279
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 .۱-2-2راهحلِ شکاکانۀ استدالل علیه «زبانخصوصی»:
م سائلة عزبان خ صار صای ،.بیش از هر مر ضارع دیگری در فل سافة دوم ویتگن شاتاین
27
مررد ترجه قرار گرفته ا سات .دیرید پیرس 26ا ساتدالل عزبان خ صار صای .را محرر ا صالی
پژوهشهای فل سافی دان ساته و تحلیلها و تزهایی را که به پیرند بین عزبان خ صار صای .و
یك ساختار پیشزبانیِ پیچیده میپردازند ،درخرر ترجه و تأمل میداند ( Pears, 1988:
.)361
ویتگن شاتاین با تر صایف و تحلیل مثالهای متعدد روزمره ،در شامارههای  243تا 315
نشاان میدهد که چهطرر تلقی اشاتباه ِرایج ،از طرز دساتیابی به معنای واژهها از راهِ تعریف
ا شااریِ 28صارف ،به واژههای مربرط به تجربة درونیِ شاخ صای ،هم تعمیم داده شاده و فکر
میکنیم معنای واژههایی مثل عدرد .را با ا شااره به اح سااس درونیِ آن بهد سات میآوریم
و همین پنداشتة نادرست باع شده بعضی قائل به عزبان خصرصی .بشرند.
مكگین میگرید امکان شاکلدهیِ زبانی که ن شاانههای آن معنای شاخ صای دا شاته
با شاند وجرد ندارد .29چنین پندا شاتی با کرژیتری م شاهررِ دکارت؛ بهاتکای زبانِ خ صار صای
شاهردی ،مر سارم شاد که ا صااهت عقل جدید را بنیان گذا شات و با آن ارتباط زبانی ما در
م سایرِ ر سایدن به شاناخت ،به تجربة درونیِ فردی ،فهم جهان بیرون و دیگران پیرند خررد
(.)Mcginn, 1997: 116-192
گالک مینری سااد؛ اگر زباان خ صاار صای ممکن هم باا شااد؛ یعنی چیزی کاه فقط
برای ِعمن .در سات ا سات و معیاری یر از عمن .وجرد ندارد (.)Glock, 1996: 312
ا ساترن میگرید در این شارایط ،مقدمات الزم برای اینکه یك نفر بتراند چیزی بگرید از
اسااس آماده نشاده اسات ( .)Stern, 1995: 182هکر مینریساد؛ د د ة ویتگنشاتاین در
مررد قراعد ،ری شااههای خطای فل ساافی در زبان و بهویژه ری شااههای گرامریِ آن ا ساات
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(.)Hacker, 1998: 15-17
اما کریوکی از زاویة دیگری به مفهرم عخ صاار صای .نگاه میکند؛ از نظر او ،منظرر
ویتگن شااتاین از رد عخ صاار صای .بردن زبان این ا ساات که در تعیین عدر سااتی .یا
عناادر سااتی ِ.کااربردی معناادار؛ حاداقال باه دو نفر نایاز داریمKripke, 1982: 62-( 30
.)68
 .2-2-2راهحلِ شکاکانه :سه مفهوم کريپکنشتاينیِ «توافق»،
«صورتِزندگی» و «معیار»
ویتگنشتاینِکریوکی میگرید؛ برای بررسیِ اینکه نظام ترهیدکنندة معناهای یكزبان
چهطرر شکل میگیرد باید ببینیم نسبتهای معنایشان ،در چه شرایطی شکل میگیرند و
چه نقشی در زندگیمان بازی میکنند .او پیشنهاد میکند برای شروع؛ بنا به ترصیة
ویتگنشتاین ،به جای فکرکردنِ با پیشفرضهای قبلی ،فقط نگاه کنیم در عمل چه
شرایطی بیانهای ما را مجاز اعالم کرده؛ تبدیل به قاعده میکنند .دربارة این عشرایط.
هم ترجه داشته باشیم دنبال شرایط درستی ِپیروی از قاعده نیستیم؛ چرن قرار نیست با
راهحلی عمستقیم .به شکاک جرا بدهیم .بلکه عشرایط بیانپذیری .به فرد اجازه میدهد
در مرقعیتی معین بگرید باید از قاعدهاش به فالن روش ،پیروی کند .بنابراین واقعیتِ
مستقلی در بیرون نیست که با آن بگرید راه او درست برده یا نه .پ با چه شرایطی
میتران گفت اشتباه کرده و یا قاعده را نادرست به کار برده است؟ (.)Ibid: 86
برای پاسا به این سرال ،باید بگرییم ترجیه درستی یا نادرستیِ قاعده ،به این بستگی
دارد ببینیم آیا شخ به مسئلة مرردنظر؛ پاساهای مرافق با معیار پذیرفته شده در
عصررتزندگی .مربرط به عبازیزبانی.ای که انتخا کرده ،میدهد یا نه (.)Ibid: 93
بنابراین اگر عترافق .عام قرارداد شده برای پاساهای جامعه به یك مسئلة مشخ
نباشد هیچ عبازی.ای شکل نمیگیرد ( .)Ibid: 95کریوکی دربارة عمعیار .نیز با تکیه
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بر بند  580پژوهشها میگرید :عیك فرآیند درونی نیاز به معیارهای بیرونی دارد ..که
همان شرایط قابل مشاهده در عملِ یك فرد هستند ( )Ibid: 98-100مجمرعه
پاساهایی هم که ما دربارة آنها ترافق میکنیم و راهی که آنها با فعاهیتهای ما درهم
میآمیزند؛ عصررتی از زندگیِ .ماست .کریوکی میگرید؛ تالش برای ترافق را بهتنهایی
انجام نمیدهیم بلکه در یك سبك زندگی خاص مشارکت داریم که عمعنا .را میسازد و
عهیچ پارادایم ِپیشمرجردی ،از شیرهای که باید مفاهیم ما بر اساس آن بهکار روند بر
عصررتزندگی .ما استرار نیست  )Kripke, 1982: 105( ....و عهیچ امرِ نظری،
پیشاوجردی و ماتقدمی برای فهم عالمت جمع نداریم  ... )Ibid:97( ....پ افرادی که
در دادن پاسا به روش  qussبا هم ترافقکردهاند در نرع دیگری از صررتِمشترکِ زندگی،
زیست میکنند که ما درکی از آن نداریم (.)Ibid: 97
 .3گزارشی از پروندة نقد هکر و دفاعیۀ مارتین کوش
بیکر 31و هکر 32در واکنش ِمخاهف علیه کریوکی معتقدند تفسیر او از بندهای
انتخابیاش از پژوهشها با منظرری که خردِ ویتگنشتاین در نظرداشته ،در تقابل است
(.)Baker & Hacker, 1984: 27
هکر معتقد است با اینکه بندهای  243تا  315پژوهشها ،در مرردِ ع زبانخصرصی.
است و ویتگنشتاین میخراهد مبانیِ پذیرفتة نادرستِ مکتبهای فلسفیِ دکارت به بعد را
نشاندهد.(Hacker& B., 1997: 16-21( 33
هکر در رد تفسیرکریوکی از ساختارِ پژوهشها مینریسد؛ نسخههای دستنری
ویتگنشتاین نشان میدهد پیروی از قاعده ،روشیاست که مستقیم ربطی به رفتار اجتماعی
ندارد؛ مگر اینکه بگرییم؛ نرعی فعاهیت است و زبان هزوما حاوی امری اجتماعی نیست
(.)Hacker, 2001: 250-255
از آنجاکه پروندة ایرادهای هکر از کریوکی ،قطررتر از گنجایش و محدودة این
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پژوهش است ،در ادامه؛ با تکیه بر دفاعیة مارتینکرش 34مقابل این پرونده ،تالشمیکنم
در گزینشی خاص به نکاتِ مهمی بوردازم که برای درک استداللکریوکی ضروریاست.
کرش از مدافعان تفسیر کریوکنشتاینی است و در فصل پایانیِکتابی که در دفاعِ تفسیرِ
پیروی از قاعدة کریوکی 35نرشته ،نقدهای بیکر و هکر را بررسی میکند .او در مقدمة این
فصل با اشاره به اینکه؛ نقدِ مخاهف بیکر و هکر ،بهطررگسترده مررد پذیرش قرار گرفته
و برخی مفسران مشهررِ ویتگنشتاین مثل؛ کررا دیامرند 36و مردیت ویلیامز 37آن را کامالً
قانعکننده دانستهاند؛ مینریسد اما در مقابل ،بهندرت خردِ بیکر و هکر ،مخاهفهایی مثل
جین هیل 38و ادواردکریگ 39داشتهاند و نیز پروندة خردهگیریهایشان علیه کریوکنشتاین،
خیلی کم به چاهش طلبیده شده است .کرش میگرید خردش دیدگاهی میان این افراط و
تفریطِ پذیرش یا انکارِ نقدِ این دو اندیشمند را ،انتخا کرده است ( Kusch, 2006:
.)236
کرش بهطرر کلی معتقد اسات که جامعه در تعین شناخت و معنا نقش دارد و از نگاهِ
او ،با اینکه؛ بیکر و هکر مرفق شدهاند ،بعضی اشتباهاتِ متن کریوکنشتاین را نشان بدهند
اما هستة اصلی تفسیر کریوکنشتاینی از حمالت آن دو ،جان ساهم بهدر برده است ()Ibid
دفاعیة کرش در یازده شماره ،ارائه شده است:
ایرادِ شمارة  :1عویتگنشتاین و شکاکیت.؛ 40بیکر و هکر به شکاک خطا کردنِ
ویتگنشتاین معتارضاند و میگریند خاردِ ویتگنشتاین شکاکیت را بیمعنا دانسته و
اعتراض دارند که چرا ویتگنشتاین طرفدار عقل متعارف معرفی شده است.
پاسا کرش به ایراد شمارة  :1کرش میگرید از نظر ویتگنشتاین ،شكداشتن به چیزی
که نمیترانیم از آن سؤاهی بورسیم ،بیمعناست چرن شك فقط درحاهتی است که سؤاهی
در میان باشد ،بنابراین تلقی کریوکی از این جهت است که با دو ویتگنشتاین جدل دارد؛
یکی شکاکی که به نظریهپردازیهای فلسفی حملهور شده و آن دیگری که در جایگاه
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مدافعِ عقل متعارف؛ نشسته و هر چند ویتگنشتاین از تئرریپردازی دوری میکند ،اما
اشتیاق زیادش برای دفاع از عقل متعارف ،از متن ِگفتارش هریداست (.)Ibid: 238-240
ایرادِ شمارة  :2عبیمارِ ویتگنشتاین.؛ 41بیکر و هکر ،تفسیر کریوکنشتاینیِ پیروی از
قاعده را اشتباه میدانند و باور دارند؛ هدفِ مشاهدههای ویتگنشتاین این است که نشاندهد
کاربردهای یك قاعده ،از چه راهی تعیین میشرد.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :2کرش میگرید؛ اگر عبیمارِ ویتگنشتاین .را همان
کسی ببینیم که در این جدل در جایگاهِ طرفداری از تعینگرایی نشسته .میترانیم متن
پژوهشها را بهصررت گفت و گریی بین بیمار و رواندرمانگر ببینیم ،بیماری که به تناسب
مرقعیتاش ،مدافع شناخت یقینیای است که در نتیجة تئرریهای رایجِ فلسفی برایش
شکل گرفته و ویتگنشتاین در جایگاهِ رواندرمانگری که سعی دارد با تحت فشار قراردادنِ
بیمار در سیری دیاهکتیکی ،شناختدرمانیاش کند تا ترانایی ِتغییرِ نگرشاش را بهدست
بیاورد (.)Ibid: 241-243
ایرادِ شمارة  :3عامرر واقع و فراواقع 42.بیکر و هکر به این حرف کریوکی اعتراض
دارند که مینریسد؛ ویتگنشتاین با شك و تردید میگرید در واقعیت ،هیچ حقیقتی برای
معنای جمع ،در دست نداریم و مدعیاند بند  187پژوهشهاا در تقابل با آن است و
مینریسند ویتگنشتاین تئرریپردازی فلسفی را رد میکند نه اطمینان از زندگیِ روزمره را
و باید ترجه داشت که این واقعیت برای ویتگنشتاین دارای زمان و مکان نیست.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :3کرش مینریسد کریوکی هم کامالً چنین
تمایزی را پذیرفته و برای او ،بین گفتمانِ روزمرهِ بیضرر و وسرسة سرءتفاهم
آمیزکردنشان در پرتر سرژههای فلسفی تفاوت هست و تأکید میکند که هیچ فراواقعیتی
در رهن من نیست ،به معنی جمع ،اضافه کنم تا بگرید چه کاری باید انجام بدهم که با
این کاربرد از معنا مرافق باشم اما نکتهی مهم پرسش دیگری است ،اینکه چه کاری باید
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انجام بدهم تا مرافقِ این معنا باشم .کریوکی کامالً تأیید میکند ما شکی در مررد
دریافتهای روزمره در تبعیت ِقاعده نداریم (.)Ibid: 243-245
ایرادِ شمارة  :4عارتباط میان قطعههای  198و  201پژوهشها 43.هکر و بیکر تلقی
بند  201را به عنران پارادوک شکاکانة ویتگنشتاین ،تحریف متن او میدانند.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :4کرش در این مررد با بیکر و هکر مرافق برده و
میگرید این تلقیِ کریوکی ،از بند  201نادرست است .از نظر کرش؛ ویتگنشتاین قبالً
مسئلة تفسیرهای متعدد را ،دربند 198؛ بدونارجاع و اشاره به پارادوک  ،ارائه و مهمتر از
آن ،بالفاصله راهحل را اعالم کرده که برای پیروی از یك قاعده ،نیازی به تفسیر یا یك
دسترراهعمل نیست بلکه آن ،مهارتِ انجام یك فن است .اما کرش مینریسد؛ باید قبرل
کرد سیر پژوهشهای درمانی ویتگنشتاین ،دقیقاً مطابق با دیاهکتیك شكگرایانة شکاکِ
درجست وجری مالک معنا ،نیست ،بلکه پارادوک ِ شکاکانه ،نقدِ یك به یكِ تالشها
برای پاسا مستقیم به آن ،صررتبندی کردن ساختارِ پارادوک و دستِ آخر؛ راهحلِ
شکاکانه یا انحالل شك است .44به باور کرش ،کتا ِ کریوکی ،عبازسازیِ معقرل 45.متن
ویتگنشتاین است (.)Ibid: 245-248
ایرادِ شمارة  :5عبند 199پژوهشها ،فردگرایی در برابر جمعگرایی 46.بیکر و هکر
برداشتِ جامعهشناسانة کریوکنشتاین را از قطعة  199پژوهشهای ویتگنشتاین به نقد
میکشند و معترضاند که منظرر ویتگنشتاین از واژههای عآدا و رسرم .تأییدی بر
نگرش جامعهمحررش نیست ،بلکه تأکید او بر این است که اگر چیزی بخراهد به قاعده
تبدیل شرد ،باید بیش از یكبار بهکار رود.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :5کرش با ترجهدادن به ریشة این واژهها در زبان
و سنت ادبیات قدیمی آهمان ،میگرید معنای این واژهها در صدساهی که گذشته تغییر
نکرده و تردیدی نیست که ویتگنشتاین ”“Gebräuche” ،“Gepfl ogenheiten
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یا ""Institutionenرا بههامان معناهایی که در زبان مادری آهمانی بهکار میروند؛
درنظر دارد (.)Ibid: 248-250
ایراد شمارة  :6عقطعة  202و عمل 47.بند  202دربارة تمرینِ یك مهارت عملی حرف
میزند و آن را همان تحقق قاعده میداند؛ قانرنی که نمیتراند خصرصی باشد .کریوکی
مدعی است که ویتگنشتاین همان ابتدای این بند ،زبانخصرصی را رد میکند؛ اما رأی
بیکر و هکر ،در مقابل با او این است ،حرف اصلی ویتگنشتاین در همان جملة اول ،آمده
و میگرید کسب مهارتعملی مخاهفت با تفسیر یا نظریه است (.)Ibid: 250-252
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :6کرش مینریسد ویتگنشتاین بهروشنی مخاطب
را به سنت یا آدا اجتماعی قلمداد کردنِ این مهارتهای عملی روزمره دعرت میکند؛
بنابراین به سختی قابل قبرل است که عمل را در اینجا فقط تمرین و نه تفسیر یا تئرریِ
زبان تلقی کنیم (.)Ibid
ایرادِ شمارة  :7عتاریخچة قطعات  201و  48.202هکر در رد تفسیرکریوکی از ساختارِ
بندهای پژوهشها مینریسد؛ پیشینة تاریخیِ قطعههای  201و  202نشان میدهد .این
قسمتها ،محرر مرکزیِ محترای کتا نیستند و پایة اصلی بندهای  201تا  ،203نگاهِ
ژرف داشااتن به بند  198است و ناامیتران آن را به چشم یك پارادوک جدید دید
(.)Ibid: 252-254
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :7کرش میگرید این متنکاویِ تاریا شناسانه در
چهار جلد ،بیشك،جاهب است؛ اما واقعاً ضربة قاطعی بر پیکر تفسیر کریوکی وارد میکند؟
شاید ویتگنشتاین خیلی ناگهانی مترجه شده این دو قطعه میترانند از استدالل دربارة
شناخت جدا شرند و نقش مرکزیِ بیشتری پیدا کنند .او ا لاب نرشتههایش را جابجا
میکرده است (.)Ibid
ایراد شمارة  :8عاستدالل برهان خصرصی واقعی 49.این ایراد به تفسیر کریوکنشتاینی
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ساختار پژوهشها مربرط میشرد و خالف نظرِ دیدگاه سنتیِکریوکی دربارة برهان
خصرصیِ واقعی ،بیکر و هکر به این بازسازیِ ساختاریِ سه بخشی کریوکنشتاین اعتراض
دارند.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  : 8کرش باور دارد هر ک پیروی از قاعده را به
طرحی برای ارائة یك راهحل اجتماعی تعبیر کند ،حتماً دو دیدگاه دربارة جایگاه استدالل
زبانخصرصی را نزدیك به هم میبیند .روح حاکم بر هر دو و نتیجة خروجی نهاییشان
مشابه است و اگر ایراد به برهانِخصرصیِ کریوکی وارد هم باشد ،صدمهای به قلبِ تفسیر
کریوکنشتاینی نمیزند (.)Ibid: 254-255
ایرادِ شمارة  :9عرابینسرنکروزوئه 50.بیکر و هکر به استناد عباراتی از دستنرشتههای
منتشرنشده ،معتقدند ویتگنشتاین با پیروی از قاعده بهطرر خصرصی مشکلی ندارد.
رابینسرن کروزوئهای که در جزیرة تكافتادة خرد میتراند با خردش صحبت کند ،اگر
کسی دیگر او را ببیند میتراند زباناش را یاد بگیرد .یك انسان میتراند خردش را به
اطاعت ،سرزنش و یا مجازات وادارد و در یك مرنرهرگ از خردش سرال کند و پاسا بدهد.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :9کرش میگرید از کجا معلرم که به گفتة متفکر
برجسته ایك فرن سرینی 51ویتگنشتاین بعداً نظرش را تغییر نداده باشد .ویتگنشتاین با
ایجاد قرینه در با این مرضرع میخراهد ما بین چیزی که میترانیم تصررکنیم و چیزی
که نمیترانیم ،تفاوت قائل بشریم .ما میترانیم گروهی از افراد را تصررکنیم که فقط یك
جمله بگریند یا فیلمی را تخیلکنیم و زبانی برایش بسازیم؛ اما چیزیکه نمیترانیم
تصررکنیم یا انجامدهیم این است که بترانیم تعریفِ اشاریِ خصرصی داشته باشیم ( Ibid:
.)256-257
ایراد شمارة  :10عترافق 52.رویکرد بیکر و هکر ،در مررد عترافق .طرری است که
عمقرم .را به ویتگنشتاینِکریوکی نسبت میدهند و عچارچر  .را بااه ویتگنشتاینِ واقعی
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و از نبردِ ع چارچر  .در تفسیر کریوکی گلهمندند.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة :10کرش میگرید در پاسا دوچیز میتران گفت:
اوالً در نظر ویتگنشتاین هم معیار برای یادگرفتن ضر از طرف کردک به روشِ مشابهی
که دیگران انجام میدهند این است درمسیری قرار بگیرد که همة آن قاعده را ،به شیرة
آمرزش داده شده بهکار ببرند .دوم اینکه؛ نه کریوکی و نه ویتگنشتاین دنبال نقش
محرریدادن به ترافق نبرده و بهصراحت میگریند ترافق یك چارچر است و نقش مهمی
در دریافت معنا دارد (.)Ibid: 257-259
ایراد شمارة  :11عصدق و شرایط بیانپذیری 53.بیکر و هکر این ادعای کریوکی را رد
میکنند که مطابق با آن ویتگنشتاین در بندهای  1تا  ،137نقد نظریة زبانِ تراکتاترسی را
بهعنران اوهین قدم برای راهحلِ پارادوک شکاکیت در نظر میگیرد تا شرایط بیانپذیری
را جایگزین نظریة صدق تراکتاترسی کند.
پاسا مارتین کرش به ایراد شمارة  :11کرش میگرید من از کریوکی در اینکه آیا نقد
منصفانهای از تراکتاترس داشته یا نه ،طرفداری نمیکنم وهی کریوکی صرفاً دنبال ایجاد
تضادی قابلمقایسه بین ویتگنشتاین اول و دوم است (.)Ibid: 259-263
در مررد اشکال شمارة  ،4ایراد بیکر و هکر وارد است ،اما کرپیکی به این مسئله آگاهی
دارد و به گفتة خردش ،قصد دارد از میان تفاسیر مختلفی که پژوهشها مستعدِ آن است،
تفسیر خردش را ارائه کند ،بگرید مسئله به نظرش چهطرر آمده ،تقسیمبندی پژوهشها را
هم در همین راستا انجام میدهد ،همان که کرش ،عبازسازی معقرل .مینامد؛ منتقدان
زیادی گفتهاند این کار با سبك ویتگنشتاین سازگاری ندارد ،اما بهنظر میآید کریوکی
بیشتر ،به ماهیتِ مسئلهای که در متن ویتگنشتاین پیدا کرده ،ترجه دارد.
در مررد بند  199و ایراد شمارة  ،5به نظر میرسد کریوکی ،کاری به درستی یا نادرستی
یکی از دو تفسیر فردگرایی در برابر جمعگرایی ندارد ،فقط عقانرن .بدونعجمع .برایش
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معنایی ندارد و تفسیر جمعگرایانه را برای ارائة تصریری از پنداشتهای که ما از عمعنا.
داریم ،مناسب میداند.
در مررد قطعة  202که در ایراد شمارة  6مطرح شده ،متفکران دیگر هم ،این برداشت
نادرست را دارند ،اما ترجه نداشتهاند ،برای کریوکی؛ معنا؛ نشانه به عالوة تفسیر نیست.54
بلکه چارچربی از عمل و تفسیر یرقابل تفکیك است که با آن ،معنای گذشته را در زمان
حال نیز بهکار میبریم (.)Ibid: 86
 .۴نقد و بررسی انتقادهای «بیکر و هکر» و دفاعیۀ «مارتینکوش»
بنا به هدف پژوهش حاضر ،اشکالهای بیکر و هکر را ،میتران ریلِ سه دستة کلی،
تحلیل کرد:
 .۱-۴اختالف نظر دربارة «شمارهبندهای پژوهشها» :ايرادهای شمارة ،۴
 ۶ ،5و 7
در مررد ایراد شمارة  7جدل دربارة تاریخچة قطعات  201و  202و تعیین تکلیف نهایی
برایشان ،با ترجه به سبك ناشی از گفتار و نرشتار بدیعِ ویتگنشتاین ،بیهرده است ،چرن
متن چندصداییِ او ،ویژگیهای مرسیقایی دارد تا مسائل را چندبُعدی نشان بدهد.
 .2-۴اختالف نظر دربارة «ماهیتِ مسئلۀ مورد نظر» :ايرادهای شمارة 8 ،3
 ۱۰ ،9 ،و ۱۱
و اما دربارة شرایط بیانپذیری و اشکال شمارة  11به نظر میرسد جایگزینی شرایط
بیانپذیری با نظریة صدق تراکتاترسی خدشهای جدی به کلیت فلسفة دوم وارد نمیکند،
هرچند باید کریوکی فصل دیگری باز میکرد تا منظررش را از عصررت زندگی .که شرایطِ
بیان و ترافق از آن ریشه میگیرند ،ترضیح دهد.
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 .3-۴مسئلۀ«عدم تعین معنا و شکاکیت»:ايرادهای شمارة  ۱و 2
ایرادهای مربرط به تعین معنا و شکاکیت ،نکاتی مهم دربردارند که از رهگذر آنها،
میترانیم به محرر اصلی پژوهشهای ویتگنشتاین از منظر پژوهش حاضر ،بوردازیم:
 .۱-3-۴گرامر واژة «شک» و «فلسفه» از منظر ويتگنشتاين
در مررد اشکال شمارة  3و عامرر واقع و فراواقع .همانطرر که کرش پاسا میدهد
کریوکی به گرامرِ ویتگنشتاینیِ مفاهیم آگاه است اما فقط به یك مرضرع مشخ
میپردازد ،هرچند استخراج یك مرضرع و همزمان انگشتگذاشتن روی مبانیای که با
سایر مباح ویتگنشتاین پیرند دارد معضلی است گریبانگیر روش کریوکی و یر قابل
دفاع.
دربارة استدالل برهان خصرصی واقعی و اشکال شمارة  8بهنظر میرسد پیرندی که
کریوکی بین دو اصل مهم عپیروی از قاعده .و عزبان خصرصی .برقرار میکند ،فراتر از
ترضیح کرش ،به عمق مسئلة عدم تعین معنا و پیرند دو مفهرم عمعیار .و عترافق .در
نسبت با عصررت زندگی .برمیگردد که در مسیر حل پارادوک نقش مهمی بازی میکند.
دربارة مسئلة عرابینسرنکروزوئه .و ایراد شمارة  ،9اشکال بیکر و هکر با ترجه به
فرآیند تفسیر کریوکی و هدفی که دارد منتفی است .کریوکی به صراحت میگرید از میان
تفسیرهای رایج ،عتفسیر جامعه-محرر .را انتخا کرده تا نمرنهای خر برای تصریرِ
شرایط بهوجردآمدن معناها ،در دست داشته باشد.
در مررد اشکال شمارة  10هم در متن تفسیر کریوکی ،ریشة ترافق در عصررت زندگی.
است و ساختار وجردی همین عصررت زندگی .امکانِ شرایط معقرل داشتن برای پیروی
از قاعده را منتفی کرده است.

تحلیل تفسیرکريپکی از «عدمتعین معنا»( ...مژگان خلیلی و علیاکبر احمدی افرمجانی) 25

در اینجا میترانیم بر اساس آنچه گرامر ِواژه و مفهرم در ادبیات تفکر ویتگنشتاینی
نامیده میشرد و اههام از مدخل استنفررد دربارة شکاکیت ( )Klein, 2015: 3دو مفهرم
از واژة عشك .در نظر بگیریم:
( )1گرامر مفهرم واژة عشك .در زبان فلسفة سنتی و متداول؛
( )2گرامر مفهرم واژة عشك .در زندگی عرفی و روزمره.
کاربردی که مفهرم عشك و تردید .در زبان فلسفة متداول دارد ،مفهرمی عفنی-
فلسفی .است و در مقابل یقین و اطمینانِ مررد نظرِ معرفتشناسی سنتی قرار میگیرد،
مفهرم عمعرفت .در این زبان ،بنیانهای به ظاهر محکم واقعی و خردبنیانی دارد که در
این جهان فلسفی ،جدا از کاربردهایش در جریان عمل زندگی روزمره و عصررت زندگی.
پیشفرض گرفته شده است.
اماا به هحاظ کاربرد ِعمفهرم شك .در عبازیهای زبانی .مربرط به جریان روزمرة
زندگی ،چه بههحاظ شك و تردیدهای معمرل در جریان زندگی و چه به هحاظ پاسا و
راهحلی که برای برطرف کردن آنها بهکار میبریم .عواژة شك و تردید .از نظر
ویتگنشتاین ،چندبُعدی است ،کاربردهای متفاوتی دارد ،به عنران مثال ،وقتی میگرییم:
عسقراط شکاک است .معنایش همان است که حین کاربردش ظاهر میشرد و به منظررِ
کاربرِ زبان بستگی دارد .مثالً ،ممکن است این جمله را سه بار در جریان زندگی روزمره
بهکار ببریم و هر بار منظرر و معنایی کامالً متفاوت و حتی متعارض با معنای قبلی در نظر
داشته باشیم ،یكبار منظرر این باشد که عسقراط به دوستانش اعتماد ندارد .،و یكبار
اینکه ،عوسراس دارد و هر کاری انجام میدهد ،بارها آن را وارسی میکند .یا بار دیگر
اینکه عسقراط به خردش اطمینان ندارد و اعتماد به نف اش ضعیف است؛ .همة این
معناها کامالً به این وابسته است که عبارت را در کدام عبازی زبانی .و عصررت زندگی.
خاص مربرط به آن بهکار برده باشیم.
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ایلهام دیلمن معتقد است در فلسفة ویتگنشتاین ،هر مفهرمی که بهکار میبریم در
بازی زبانیِ خردش معنا دارد و در گرامرهای مختلف ،شرایط مختلفی پیدا میکند
(.)Dilma, 2002: 41-43
خرد ویتگنشتاین در با یقین ،به گرامر واژة عدانستن .دربارة شناختِ کاربر زبان
میپردازد و میگرید واژة عدانستن .درمررد گزارههایی معنا دارد که بترانند متعلق شك و
شناخت ما قرار بگیرند ،مثالً گزارههایی نظیر :عمن دو دستدارم .مشمرل شك واقع
نمیشرند ،یا :عچرا وقتی میخراهم از صندهی بلند شرم ،خردم را قانع نمیکنم که هنرز
دو پا دارم؟ چرایی وجرد ندارد .این کاررا نمیکنم ،همین( ..ویتگنشتاین ،1392 ،فقره:
 )148ول باید عبازیزبانی.ای درکار باشد تا بتران درون آن بازی به چیزی شك کرد و
عشکی که در هماه چیاز شاك کناد شاك نیسات( ..همان.)450 :
ازاین رو بنا به آنچه ،ویتگنشتاین در فلسفة دوم ،جای تلقیهای قبلی نشانده و بر این
مدار میچرخد که مبانی فلسفة سنتی و ایسمهایی که عادت داریم مبنای قضاوت قرار
بدهیم از ریشه بیرون بیاورد ،نسبت دادنِ انراع و اقسام شکاکیت یا نسبیت به او ،نابهجاست.
بنابراین نمیتران عویتگنشتاین .را بههحاظ کاربردی که مفهرم عشك .در زبان فلسفة
سنتی دارد و در مقابل مفهرم عیقین .قرار میگیرد ،عشکاک .محسر کرد ،چرن
پیشفرضهای بهظاهر محکم یقینی را که در این جهان فلسفی ،جدا از کاربردهای
متنرعاش در جریان عملی و عصررتزندگی .فرض گرفته شده ،زیر سرال میبرد و
نمیپذیرد .آنچه کریوکی روی آن تأکید میکند و در اینجا باید شکل جدیدی از مفهرم
عشکاکیت .در نظر بگیریم 55منظررِ کامالً متفاوتی است .به عبارتی اینجا ،دو واژة
عشك .در فلسفة سنتی و عشك.ای که کریوکی به ویتگنشتاین نسبت میدهد ،با هم
اشتراک هفظی دارند .کرش با اشاره به مفهرمِ عبیمار ویتگنشتاینی .به نکتة بسیار مهمی
اشاره میکند که اههامبخش پاسا به مسئله است ،هر چند نتیجهای که قرار است بهدست
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بیاید با نتیجة نهاییِ جامعه-محررِ کرش کامالً متفاوت است.
 .2-3-۴مفهوم «فلسفه» و «کار فلسفی» از نگاه ويتگنشتاين دوم:56
ویتگنشتاین میگرید :عفلسفه کارِ دیگری جز این ندارد که با نشاندادنِ آنچه
بامعناست ،معضالت فلسفی را حل یا منحل کند .و یا عکارِ فلسفه .تعیین همان مارز
بامعنا و بیمعنایی است که مقدم بر هر تجربهای ،پیشفرض درستی و نادرستی کالم ما
قرار میگیرد .عو اگر از ویتگنشتاین بورسیم چرا با داشتن تاریا فلسفهای دور و دراز هنرز
هم اسیرِ مسئلة تعیین مالک معنا هستیم؟ جرا اش این است :عچرن هنرز عزبان.مان
به شکل سابق مانده و خلط شباهتهای گرامری ،آن را اسیر ابعاد گمراهکنندهاش نگه
داشته است.)Hacker, 1998: 5-14( ..
بنابراین هدف محرری فلسفة دوم ویتگنشتاین ،زنده کردنِ عپرسش.هایی است که
بهخاطر سرءفهمهای ناشی از کاربرد زبان ،آنها را از یاد بردهایم .با همین نگاه است که
ویتگنشتاین باور رایج ما دربارة ماهیت عمعنا .را از نرع همان اسارت در دام واژههایی
قدرت یافته و ارمغان فلسفة سنتی میبیند و از آن به زندانی شدن مگ در بطری تعبیر
میکند و میگرید برای خروج و رهایی ،باید به درمانی از نرعِ فلسفهورزی اصیل روی آورد
که همین پیام اگر خر دریافت شرد ،شاید از نظر هر متفکر دیگری نیز در جایگاه کریوکی،
نیازمند بازگشت به پرسشهای عمیق انسانی ،اما با رویکردی جدید و سبکی امروزی باشد،
تا بتراند راهش را از زبان متداول جدا کند!
ما باوری قبلی و پنداشتهای فلسفی داریم که میگرید :عاعتبار یك معنا به متعینبردنِ
آن است .و همیشه دنبال یك مالک عواقعیِ صدق و کذ بردار ِ.ابت برای آن برده و
یا بهظاهر ،مالکی با این ویژگیها برای آن داشته و دچار ترهم زبانی بردهایم.
ویتگنشتاین میگرید:
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عهدف ما یك بازنمایی ِتطبیقی ،بازبینی و معاینه از همة کاربردها و نمرنههای گرامری
آن عباراتی از زبان است که از نظر فلسفی منشأ مشکل میشرند  ...این بازبینی باید به
قلمرو وسیعی ترسعه پیدا کند ،چرن ریشههای اندیشههای ما تا فرسنگها پیش میروند.
(.)Z. 273
ویتگنشتاین نمیپذیرد که ما در فلسفه به شناخت جدیدی میرسیم ،در واقع او این
پیشفرض ما را که عفلسفاه رشتهای ماعرفتبخش است .زیرِ سرال میبرد .به باور او،
ی آنها را میپرشاند ،ما را فریب
شباهتهای گرامریِ جملههای زبان ،تفاوت عمیقِ منطق ِ
میدهد .او مینریسد :ع افسرن ِزبان ،قرة فهم ما را به بند کشیده و همة تالش فیلسرف
برای رهاشدن از این بند است.)PI: 109( ..
فلسفه از نظر ویتگنشتاین ،دو جنبه دارد:
 )1جنبة سلبیِ آن که بهنرعی درمانِ بیماریهای عقل است که بهخاطر درهم
آمیختگی مفاهیم در شبکة زبان ایجاد شده و مشکالت فلسفی را بهوجرد آورده و نباید
تصررکرد که این جنبة سلبی؛ تخریبی است.
 )2و اما جنبة ایجابی ِفلسفه؛ بازنماییِ آشکارِ منشأ و آن بخشهایی از زبان است که
آشفتگیهای مفهرمی را ایجاد میکنند ( .)PI:122ما دید روشنی از کاربرد واژههایمان
نداریم و بازنمایی روشن ،قراعد کاربرد واژهها را آشکارا ،در معرض دیاد قرار دهد؛ بنابراین:
عمسائل فلسفی نه با کشف مطاهب نر ،بلکه با مرتبکردن و نظمدادن به آنچه از قبل
میدانستیم ،حلمیشرند.)PI:109( .
 .5تحلیل تفسیرکرپیکی و «عدم تعینمعنا» از منظرِ شکاکیت
بح را از تأکید کریوکی روی این مسئله شروع میکنم که اصرار دارد تفسیر او شرحی
مطابق با فلسفة دوم ویتگنشتاین نیست ،بنابراین برای صررتدهی به پرسش ورودی
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بح  ،باید بورسیم که:
هدف اصلی کریوکی از جداکردنِ مسئلة مهم عمعنا .از مباح فلسفة ویتگنشتاین و
تفسیر آزاد آن در قاهب استدالهی معین چیست؟
روشن است اندیشمندی در شأن کریوکی که هقب عبزرگترین فیلسرف زنده .را یدک
میکشد ،از سرِ بیتجربهگی به تفسیری دگرگرن از متن یکی از بزرگترین فیلسرفان قرن
بیستم نمیپردازد و اگر اصرار دارد روش استدالهیاش را حفظ کند و با وارسیِ مسئلهای
مهم جدا از متن ،همزمان به عمق مرضرعی برود که قاهبهای تنگِ استدالهی را
برنمیتابد ،باید هدف مهمی در سر داشته باشد.
هدف کریوکی آگاهانه یا ناآگاهانه ،براساس فلسفهورزی ویتگنشتاینی ،شکلگرفته و
با دقتی که روی استخراج مسئلهای محرریِ عمالکمعنا .و تحلیل آن در دو بخش سلبی
و ایجابی دارد ،نشان از درک این پیام فلسفی ویتگنشتاین دارد که میگرید؛ عفلسفه کارِ
دیگری جز این ندارد که با نشاندادن آنچه بامعناست ،معضالت فلسفی را حل یا منحل
کند ..او در عمل به تعابیر ویتگنشتاین از کاارِ عفلسفه .مصداق بیرونی میبخشد .از این
منظر شاید پاسخی قابلتأمل برای پرسش ورودی پیدا کنیم ،اگر هدف کریوکی این باشد
که به بنیان اصلیِ زبان فلسفة سنتی طرری حمله کند که ترجه همه را جلب کند .پ در
پاسا پرسش باید بگرییم:
هدف کریوکی این است که بگرید؛ عمعنا وجرد ندارد!.
نه تنها کریوکی ،هر متفکری دیگری هم که مخاطب پیام فلسفیِ ویتگنشتاین
قرارمیگیرد؛ اگر بخراهد به آن پاسا مثبت بدهد باید به بنیان زبانِ فلسفة رایجی که
نگرش ما به هستی را سالهای طرالنی است در بندِ ترهم نگه داشته ،حمله کند .از این
منظر ،کریوکی در تفسیر خرد ،دنبال این نیست کشف کند عمعناها تحت چه شرایطی
بهوجرد میآیند؟ .و نمیخراهد مالک معناداری را کشف کند و یا بعد از نشاندادنِ عدم
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تعین معنا ،دنبال راهی برای متعین کردن آن بگردد .چرن با درک پیام ویتگنشتاین ،عمعنا.
را چندوجهی میبیند .مسئلة او این است که با کدام تأکید ،باورِ مستحکم و پندار
جاخرشکردة ما را از عمالک معناداری .به چاهش بکشد و پایههایش را به هرزه دربیاورد.
بر این اساس کریوکی دو کارِ بزرگ انجام داده است:
 )1پیشفهمیِ ریشهدوانده و کل پندار مستحکمی را که تا کنرن بنیانِ زبان و فهم
فلسفی ما در شکل سنتی برده و به آسانی بههرزه در نمیآمد ،تخریب میکند؛ با هدفِ
خردآگاهی به یقینی پرشاهی که حکمِ همان بطری تنگی را داشته که از چارچر
شکنندهاش خبر نداشتیم و نمیدانستیم ،هریتی جز داالنی از هزارتری واژههای قدرتیافته
و خارج از عصررت زندگی.اش ،نداشته است.
 )2پذیرش عبرر از این یقینِ شبحوار و ورود به وضعیتجدید؛ یعنی قرارگرفتن در
وضعیتِ عشکاکیت جدید ،.که هنرز در آن به درک فلسفیِ معنا و زبان درون صررت
زندگیاش نرسیدهایم .بنابراین روشن است این نرعِ عشکاکیت جدید .در مقابل عیقین
فلسفی ِ.رایج قرار میگیرد.
عشك .اینجا نرعی داروی فلسفی تلقی میشرد که کریوکی آن را در قاهب
عپارادوک  .شکاکانهاش ،برای درمانِ بنیانِ بیمارِ کلیتِ باور فلسفه سنتی ما به عنران
شکل جدیدی از شکاکیتِ فلسفی مطرح میکند.
اگر کریوکی با مجمرعة عترافق ،شرایط بیانپذیری و صررت زندگی .به پارادوک
شکاکاش جرا ِشکاکانه میدهد (که در واقع جرا نیست وگرنه اصارار نداشت آن را
یرمستقیم بنامااد) فاقط بارای نشان دادن این است که خردآگاه شریم .آنچه بنیان معنا
میدانیم در واقع وجرد ندارد و ما برخالف مالکی که برای آن فرض گرفتهایم ،داریم در
عمل ،با شرایط یرواقعی دیگری بهنام ترافق زندگی میکنیم.
بنابراین اگر کریوکی در بخش اول تفسیرش به جنبة سلبی فلسفه از نظر ویتگنشتاین
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میپردازد و تلقی رایج از بنیان معنا را تخریب میکند؛ در بخش دوم تفسیرش ،فقط
میخراهد به هدفِ نمایانکردن جنبة ایجابی با مجمارعة عتارافق ،شرایاط بیان پذیاری
و صررت زندگی .دنبال بازنمایی روشن ،از وضعیتی باشد که در آن زندگی میکنیم؛ تا با
همان ارائة ترتیب تازهای از قراعد کاربرد واژهها ،آنها را آشکارا ،در معاارض دیاد قرار
دهد .بهعبارتی قصد اصلی کریوکی این است نشان دهد؛ با این تلقی رایج فلسفی که از
معنا داریم نمیترانیم به پرسش سادة او جرا بدهیم .بنابراین کریوکی دنبال پیدا کردن
راهی برای کشف تعین معنا نیست ،بلکه اصرار دارد ،واقعیتِ آنچه را که در زندگی ما
جریان دارد؛ ترصیف کند.
مرضع مخاهف اکثر مفسران چه دربارة عپیروی قاعده .و چه دربارة عبرهان زبان
خصرصیِ .بهخاطر نادیده گرفتن وامگیری خاص کریوکی از روش فلسفهورزی
ویتگنشتاینی و نیز نقش عصررت زندگی .در رد امکان اهگری خصرصیِ پیروی از قاعده،
به عدم دریافت مقصرد اصلی او منجر شده است .در مررد عبرهان خصرصی .دیدیم که
مفسران مشهرر روی به چاهش کشیدن بنیاد نادرست شناخت فلسفی دورة معاصر از طرف
ویتگنشتاین و تمرکز روی خرانشهای فردگرایانه و جامعهمحرر تمرکز دارند و از آن دیدِ
کلیای که کریوکی گریا قصد دارد با اجابت دعرت ویتگنشتاین ،به دست بدهد ،افل
میشرند .بهنظر نمیآید کریوکی هم با تفسیری که از منظری دیگر برهان خصرصی را
نقد بنیاد فلسفة مدرن میداند مخاهفتی داشته باشد؛ اما از آنجا که قبرل دارد ،عمعنا.
میتراند رهنی و درونی باشد و نیز شاید برای دوری از عراقب رد آن ،57دست به تفسیر
دیگری از این برهان میزند که هم مشکالت ردِ معنای رهنی را ندارد و هم به روشی که
آن را در یك استدالل به عپیروی از قاعده .پیرند میزند ،او را به هدف اصلیاش میرساند.
اگر کریوکی مرفق شده باشد نشان بدهد ععدم تعینمعنا .بسته به خاصیت خالقانة
بستر زبان درون تنرعی نامحدود ،یك روال است ،به هدفاش رسیده است؛ چرن از اینجا،
راه برای درک حقیقت عمعنا .باز میشرد و درمییابیم که عمعنا .خرد ناشی از نسبتی
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خاص بین زبان و واقعیت است که با هم درونِ شرایط بیرونآمده از عصررت زندگی.
هستند و همین به گرامر آن ،بُعدهای متفاوتِ میبخشد .بهعبارتی عمعنا .در جریان زندگیِ
عملی ما ،کاربردهای متنرع دارد که فقط در یکی از این کاربردها میتراند به معنای متعین
بهکار برود و ما نمیترانیم گرامر این یك کاربرد مشخ را به سایر گرامرها و کاربردهای
آن تعمیم بدهیم.
نتیجهگیری
تفسایر کریوکی از چند هحاظ قابل اعتناست؛ اول بههحاظ خردِ هیاهریی که در واکنش
به آن راه افتاده که خبر از د سااتاوردِ پردامنهاش میدهد .دوم بههحاظ مر شااکافیها دربارة
عزبان خ صار صایِ .ویتگن شاتاین که بازارِ بحثی داغ شاده ا سات و سارم وادا شاتن متفکران
بزرگی نظیر بیکر و هکر برای وار سای پژوهشها و خروجیِ با ارزش پروندة تحقیق شااان
که جدا از نقد کریوکی ،نکات عمیقی را در د سااترس پژوه شااگران گذا شااته و باألخره
شة مر ضارع و ارائة
ترجهی خاص به م سائلة معناداریِ ویتگن شاتاین که بههحاظ دقت به ری ا
آن در قاهب ا سااتدالهی من سااجم ،آن را در ردیف تف سایرهای درخ شااانِ ویتگن شااتاین قرار
میدهد.
ه ماة آن چاه گفتیم در ک ناار منش طرح م ساائ لاهاش ،کاه دن بااهاهرو فل سا فاهورزیِ
ویتگنشاتاینی اسات؛ بُعدی دیگر از تفسایر او را نشاان میدهد ،اینکه چهطرر با وامگیری از
ویتگن شاتاین ،م سائلهای عمیق را با مثاهی سااده طرح میکند تا همچنان مخاطباش را به
عمق یك فل سافهورزی ا صایل؛ یعنی پر سایدن پر ساشهایی سااده ،اما عجیبی وا دارد که
ممکن ا سات جرابی برای شاان نبا شاد .ا ساتدالل شاکاکانة او هم ،از زبانِ شاکاکِ مخاطباش
مطرح میشارد تا به روش ساحرآهرد ویتگنشاتاینی معلرم نباشاد آیا آنچه گفته میشارد نظر
خرد کریوکی است یا شکاکاش.
به نظر نمیآید که کریوکی هم باور دا شاته با شاد ،ویتگن شاتاین به معنای سانتی کلمه،
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شاکاک ا سات؛ اما م سائلهای که با متن او پیدا کرده ا سات به شاك در بنیادیترین بنیانِ
برای شاناخت در فل سافة سانتی منجر شاده که تمام م ساائل دیگر ویتگن شاتاین را در جهت
پا سااِ آن میبیند و بهنظر میر ساد براین باور ا سات که نحرة بروز و ظهرر صاررت زندگی
بههحاظ شاناختی قابل تر ضایح نی سات و بر ا سااس همین تلقی ا سات که تأکید میکند الزم
نی سات ما همه یك درک یک ساان از یك مفهرم دا شاته با شایم و ترافق بر سار معنای آن،
کافی ا سات .چرن مفهرم ع صاررت زندگی .را ،عپی شاازبانی .و عپی شاانظری .و مفروضِ
عمعناا .در نظر میگیرد .بر این ا ساااس کریوکی باا تحلایل عمعناا .از آنج هات کاه ت حات
تأ یر ویتگنشتاین قرار گرفته و برایش مسئله ایجاد کرده نشان میدهد که:
 )1ماهیت عمعنا .یك عترافق عام .است؛
 )2عترافق عام .همان قراعدی است که مفاهیم با آن ،در کاربردهای مختلف و در
یك مشارکت جمعی درون زمینة خاصی از عصررت زندگی .با هم نسبت پیدا میکنند؛
 )3ع صااررت زندگی .عامل تعیینکنندة شااکلگیری عمعنا .و بنیان ِعبازیهای
زبانی .و عترافق .است؛
 )4گرامر مفهرم عمعنا .بنا به ساااختار وجردی ع صااررت زندگی ،.ابعاد متنرع پیدا
میکند؛
 )5تلقی قبلی و فل سافی ما از عمعنا .یك کاربرد جدا شاده در جهان فل سافی متداولِ
سنتی و بناشده بر یك یقین ابتِ رهنیِ جدا از عبازی زبانی .در جریان عصررت زندگیِ.
عملی ِبیرونی برده است؛
 )6عمعناا .طبق اب عااد منطقی گرامر واقعایتاش فقط در یکی از کااربرد هاا میتراناد
بهمعنای متعین به کار رود؛
 )7نمیترانیم گرامر کااربرد هاای مختلف ایك مفهرم را خلط کنیم و ایك کااربرد
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خاص عمعنا .را به سایر کاربردهای آن تعمیم بدهیم.
پینوشتها
Saul Kripke (1940).

1

 Kripkenstein 2کریوکن شاتاین ،شاخ صایت فیل سارف ِمدافع ا ساتدالل شاكگرایانهای
است که کریوکی به ویتگنشتاین نسبت میدهد.
Wittgenstein on Rules and Private Language

3

 4پیتر هکر بخش قابل ترجهی از عمر آکادمایك خرد را صاارف پژوهش دربارة فل سافاة
ویتگن شا تااین کرده و د سا تااورد باا ارز شای را در اینبااره باا هم کااری گردن بیکر
( )Gordon Bakerاز خرد بهجا گذاشته است.
Martin Kusch.
6

5
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7
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مثلِ  258و  ،265در ادامة شاماره  243برایِ این مف ساران مبهم بماند و فکرکنند تف سایرِ
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