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 بررسی خوانش دیویدسون

  گرایانه کریپکنشتایناز استدالل و پاسخ شک 
   

 خانیعلی حسین
 هاي بنیاديپژوهشگاه دانش
  

 خالصه:
تأثیر  ویتگنشتاین متأخر آموزه هاياز  دیدگاه دیویدسون متأخر درباب معنا و ارتباطات زبانیهرچند 
هیچ روي با استدالل و پاسخ شک گرایانه اي که کریپکی در کتاب خود، ، اما وي به است پذیرفته

)، به ویتگنشتاین نسبت می دهد موافقت ندارد. بر 1982» (ویتگنشتاین درباب قواعد و زبان خصوصی«
وجود ندارد چراکه نمی توان  نام قصد معنایی مشخص با یک کلمه اساس استدالل شک گرایانه، چیزي به

عیین کرد که تبتوان گوینده معرفی کرد که بر اساس آن  حاالت رفتاري یا درونی هیچ فکتی درباب
است و یا چه معنایی را با کلمه می کرده پیروي درباب کاربرد صحیح یک کلمه  گوینده چه قاعده اي را
ی نادرست دیویدسون، استدالل شک گرایانه را به علت پیشفرض گرفتن دیدگاهاي قصد کرده است. 

ارتباطات زبانی  وجودرا براي و یا مشابه آن ، یعنی دیدگاهی که وجود قواعد نقد می کند عنادرباب م
این  ،. وي همچنین پاسخ شک گرایانه کریپکنشتاین را نیز رد می کند، چراکه بنظر ويضروري می داند

متوسل می شود که براي وجود ارتباطات زبانی موفق ضروري نیست، یعنی صحبت  قیديبه دیدگاه 
. اما، دیویدسون، نه تنها پاسخ کردن به طریقی که گویندگان دیگر در یک جامعه زبانی صحبت می کنند

پیشنهاد می دهد که بر اساس  به عنوان جایگزین بدیل را نیز دیدگاهیشک گرایانه را رد می کند، بلکه 
 اظهارات (یا تعبیر) آنچه که موفقیت در ارتباطات زبانی را تبیین می کند موفقیت دو شخص در فهم آن،

خوانش دیویدسون از استدالل و پاسخ شک گرایانه و موفقیت است. در این سخنرانی،  یکدیگر زبانی
 همچنین انتقادات وي به آن را بررسی خواهیم کرد.
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