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  »استدالل علیه زبان خصوصی«و  کاوشهاي فلسفی
  »)6«(فلسفه ویتگنشتاین متاخر 

  
  1/5/95ز جمعه، مورخ: سایت رادیو زمانه، رو :منبع

  
شباهت «مفهوم  وکاوشهاي فلسفی  " ،"»زبانیـ  بازي« و  »بازي«ویتگنشتاین متاخر،  " »و تلقی آگوستینی از معنا کاوشهاي فلسفی«  در مقاالت

نقد تلقی ذات  ،" »استدالل تبعیت از قاعده« ویتگنشتاین متاخر، کریپکی و  "و  "» استدالل تبعیت از قاعده« و کاوشهاي فلسفی " ، " »خانوادگی
و حدود و ثغور  »تصویر ذهنی« تلقی الك و دیگر امپریسیست هاي کالسیک از  ،عالوه بر این. یتگنشتاین متاخر تبیین شدگرایانه به روایت و

 .شد ینی از این مبحث، تبیکت کریپو روای »استدالل تبعیت از قاعده«و  »شباهت خانوادگی« ،»بازي« ،»زبانیـ  بازي« مفاهیم همچنین معناداري، 
  می گردد. صورتبنديبه روایت ویتگنشتاین متاخر  »استدالل علیه زبان خصوصی« در این جستار،

  
گیخته؛ هاي فراوانی را میان فیلسوفان برانفلسفی ویتگنشتاین است که بحثهاي ترین بحثامکان یا عدم امکان زبان خصوصی یکی از جدي

توان زبانی ابداع کرد که به نحو خصوصی و دلبخواهی به احساسات توان زبان خصوصی داشت؟ آیا میصورت مسئله از این قرار است: آیا می
ی اي دورافتاده زندگهاي یک انسان را دارد در جزیرهرزاد که تواناییو عواطف یک کاربر زبان ارجاع دهد؟ فرض کنید یک رابینسون کروزوئۀ ماد

هاي وي قدرت ساختن مفاهیم است. سؤال این است: آیا امکان دارد وي به مدد مفاهیمی که می سازد، براي خود زبانی کند. یکی از قابلیتمی
امه کرده استداللی در رد امکان پذیريِ  زبان خصوصی  اقفلسفیکاوشهاي خصوصی بسازد؟ پاسخ ویتگنشتاین به این پرسش منفی است. وي در 

  1است. وي مدعاي خود را اینگونه تبیین میکند:
 کاربر زبانی داراي احساسی است که می توان آنرا در زبان  نامید و جایی یادداشت کرد. در آینده وقتی کاربر زبان با چنین احساسی مواجه

شابه هاي متواند احساستواند احساس کنونی را نیز بنامد. بنابراین او در آینده میکوشد تشخیص دهد که آیا میشود با استفاده از حافظۀ خود می
را از غیر آن تشخیص دهد؛ براي این تشخیص یک معیار و محک هنجاري وجود دارد که عبارتست از حافظۀ او و قیاس آنچه اکنون تجربه 

تواند با این ضابطه تشخیص دهد که نامیدن احساس کنونی صحیح است یا نه. اکنون پرسش دربارة کرده با تجارب پیشپین. در واقع، وي می
تواند بداند که  در نامیدن این احساس موجه است؟ عبارت دیگر، فرد چگونه میاست که کاربر زبان، احساسی را نامیده است. بهاولین باري 

گرفته در گذشته تشخیص داد، اما براي تشخیص درستی و نادرستیِ نخستین  توان براساس هنجار شکلدرستی و نادرستی موارد آینده را می
ر دست نیست. بدون در دست داشتن چنین هنجاري، تفکیک میان کاربست صحیح و ناصحیحِ عالئم و واژگان زبانی کاربست هیچ هنجاري د

 اي جهت تشخیصِ صحت و سقم کاربست واژگان، مانند آن استبه تعبیر ویتگنشتاین، در دست نداشتنِ معیار و هنجار بیرونیشود. معنا میبی
گونه ، به یک نسخۀ دیگر از همان روزنامه مراجعه کنیم. بنابراین، در تأسیس یک زبان خصوصی هیچکه براي احراز صحت مطالب یک روزنامه

 اي بدستتوان براي کاربست واژگان در آینده ضابطهتوان در زبان هر نامی بر هر احساسی نهاد. هر چند میاي وجود ندارد و میمنديضابطه
از میان » رسدصحیح / آنچه صحیح به نظر می«اي وجود ندارد. بدون وجود ضابطه، تفکیک میان بطهگونه ضاداد، اما براي نخستین کاربست، هیچ

                                                             
کنیم و زمانی دربارة ) صحبت میphysical statesهاست متفاوت است. یک وقت دربارة حاالت فیزیکی (ها و نورو فیزیولوژیست) که مورد نظر فیزیولوژیستbrain. ذهن با مغز (1

 ۀفلسف در باب، این در ذهنی؛ حاالت و فیزیکی حاالت میان 		نسبت و ربط از عبارتست فلسفی مهم مسائل از یکی …اي نظري من میل دارم، من غم دارم، من آرزو دارم وحاالت ذهنی
 است شده ارائه متعددي نظریات ذهن،
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شناسی لحاظ داللتپذیر است که بهشود. سخن گفتن معنادار زمانی امکانرود و در نتیجه تخاطب، مفاهمه و سخن گفتن معنادار غیرممکن میمی
به دست داد. گویی وجود چنین تفکیکی از شروط استعالییِ سخن گفتن معنادار » رسدظر میصحیح / آنچه صحیح به ن«بتوان تفکیکی میان 

عواطف و احساسات خویش در زبان ارجاع دهد. به عبارت دیگر، اگر چه وجود چنین ارجاعی تواند خود، بهاست. با این اوصاف کسی نمی
تواند رابینسون کروزوئۀ مادرزاد را از نام نهادن بر ع، اگرچه کسی نمیمتصور است، این ارجاع قوام بخش تاسیس یک زبان نیست. در واق

/ آنچه  صحیح«گیري زبان متوقف برامکان تفکیک میان ها قوام بخش یک زبان نیستند؛ زیرا شکلناماحساسات خود باز دارد، اما مجموعۀ این
و نادرست یک واژه از یکدیگر متصور و امکان پذیر باشد. کاربرزبان است، چرا که در زبان باید تشخیص کاربرد درست » رسدنظر میصحیح به

توان فرد را با خودش تطبیق داد و بر مبناي این تطابق تشخیص داد که آیا کاربست واژه صحیح تواند به تنهایی منبع هنجارمندي باشد، نمینمی
آن رفتار زبانیِ خویش را محک می زند،  باید مستقل از او باشد. اگر دهد و براساس بوده یا ناصحیح. هنجاري که کاربر زبان بدان ارجاع می

  گاه جامعۀ زبانی و معیارهاي زبانیِ بین االذهانیِ آن، خطاها را تصحیح می کند. براي زبان ماهیت جمعی قائل باشیم، آن
  رتبندي کرد:می توان مدعاي فرد قائل به زبان خصوصی و استدالل ویتگنشتاین در نقد آنرا اینچنین صو

  
  نحو خصوصی به احساسات و عواطف خصوصی خود در زبان ارجاع دهم.من می توانم بهمدعا: 

   
یان که تفکیکی داللت شناسانه است، از م» رسدصحیح / آنچه صحیح به نظر می«گاه تفکیک میان پذیر باشد، آناگر این امر امکاناستدالل: 

فاسد را  توان تالیدهد تالی آن مدعا فاسد است و تاکید می کند که چون نمیکند و نشان میحرکت می جارخت بر می بندد. ویتگنشتاین از این
  پذیرفت، پس مدعاي اولیه ناموجه است.

   
  مسیر استدالل از این قرار است:

  
د ارجاع خو فرض کنیم زبان خصوصی وجود داشته باشد و کاربر زبان بتواند در آن  به نحو خصوصی به احساسات و عواطف .1

 دهد. 

 از میان برود.» رسدنظر میصحیح / آنچه صحیح به«الزمۀ این فرض این است که تفکیک میان  .2

نظر شناسانۀ میان صحیح و آنچه صحیح بهبخش سخن گفتن معنادار و مخاطبه، لحاظ کردن تفکیک داللت که شرط قوامحال آن .3
 رسد،است. می

 نحو خصوصی به احساسات و عواطف ارجاع داد:  توان در زبان  بهبنابراین فرض اول ما نادرست است و نمی .4

  
ود. چون به ش: به یقین تعریف براي تثبیت معناي یک واژه کاراست. خوب، این کار دقیقاً با متمرکز کردن توجه من انجام می258فقرة 

می تواند معنایش فقط این  "حک کردن در (ذهن) خود"کنم. اما این طریق، من رابطۀ میان نشانه و احساس را در (ذهن) خودم حک می
درستی به باید بیاورم. اما براي مورد کنونی، ضابطه و معیاري براي صحت آن شود این ارتباط را در آینده بهد سبب میباشد که: این فراین

توان جا نمیشود که بگوید: هرچه به نظر من درست بیاید درست است. و معنی این حرف، تنها این است که در اینندارم. آدم وسوسه می
  سخن گفت.  "درست"از 
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ارجاع به حاالت ذهنی اي  نظیر  خصوصی، مراد از ارجاع دادن،در بحث از زبان 1نید کسی غمگین است؛ غم یک حالت ذهنی اوست.فرض ک
  ها دست به گریبان هستیم و صورتبندي زبانی می یابند: غمگین بودن در زبان است؛ یعنی احساسات و عواطفی که با آن

  
یق کند، به خود دستور دهد، از خود اطاعت کند، خود را سرزنش یا تنبیه کند، از خود پرسش تواند خود را تشو: انسان می243فقرة 

خن گفن هاي خود را با سگویند. فعالیتگویی سخن میهایی را تصور کنیم که فقط در تکتوانیم انسانکند و پاسخ آن را بدهد. حتی می
ها به زبان ما توفیق شان گوش کند ممکن است در ترجمۀ زبان آنو به صحب ها را تماشا کندکنند ـ کاشفی که آنبا خود همراهی می

  شنود.)هاي آنان را نیز میگرفتن بینی کند، چون او تصمیمدرستی پیشسازد اَعمال این کسان را بهیابد. (این او را قادر می
هاف حال و هواي و ... ـ براي اي درونی خود را ـ احساسهتوانستیم زبانی را نیز تصور کنیم که در آن شخص بتواند تجربهاما آیا می

توانیم در زبان معمولی خود این کار را کنیم؟ ـ اما منظور کاربرد شخص خویش بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد؟ ـ خوب مگر نمی
  نسته شود ارجاع دهد. تواند داگو میهاي منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط براي شخص سخنمن این نیست. واژه

  
ممکن است ما با خودمان صحبت کنیم. جنس حرف زدن با خود،  متفاوت از سخن گفتن با دیگرِ کاربران زبان نیست.  عالوه بر این، انسان 

ر آن  به خص دتوان زبانی را تصور کرد که شآیا می«تواند به خود دستور بدهد و از یک هنجار پیروي کند. سؤال ویتگنشتاین این است: می
در مثال رابینسون کروزوئه، سؤال اصلی عبارتست از امکان پذیريِ تأسیس » احساسات و عواطف شخصی خود دسترسی مستقیم داشته باشد؟

  یک زبان خصوصی توسط کاربر زبان:
  

ها ه باشد؛ آیا هر روز دربارة احساساي وجود داشترسد مسئلهنظر نمیجا بهدهند؟ اینها ارجاع میسها چگونه به احسا: واژه244فقرة 
که: شود؟ این پرسش برابر است با ایندهیم؟ اما چگونه میان نام و چیز نامیده شده، پیوند برقرار میها نام نمیکنیم و به آنصحبت نمی
هاي ابتدایی و ها با بیانارد: واژهگیرد؟ یک امکان وجود دـ را یاد می "درد"ها ـ مثالً معناي واژة هاي احساسمعناي نام چگونه انسان

کنند و در ساالن با او صحبت میکند؛ اما سپس بزرگاي افتاده و گریه میروند. بچهکار میها بهطبیعیِ احساس پیوند دارند و به جاي آن
  آموزد. واژة جدیدي را به کودك می "رفتار درد"آموزند. ها را به او میاین تعامل جمله

شود و آن را توصیف د واژة درد در واقع به معناي گریه کردن است؟ ـ برعکس؛ بیان شفاهی درد، جانشین گریه میگوییپس می
  کند. نمی

  جا جلو بروم که بکوشم از زبان براي وساطت میان درد و بیان آن استفاده کنم؟توانم تا آن: زیرا چگونه می245فقرة 
راستی دچار درد هستم یا نه؛ توانم بدانم آیا بهصوصی هستند؟ خوب فقط خودم میهاي من به چه مفهومی خ: احساس246فقرة 

 را به همان طریقی "دانستن"معنا. اگر واژة تواند آن را حدس بزند. این از یک حیث غلط است و از حیث دیگر بیشخص دیگر فقط می
ی دانند که من ککار برد؟) پس دیگران اغلب اوقات میوان آن را بهتبریم (و به چه طریق دیگري میرود به کار میکار میکه معموالً به

م دانصورت شوخی) گفت که میتوان در مورد من (مگر بهدانم! ـ ابداً نمیاما نه با همان قطعیتی که من خود می دچار درد هستم. ـ بله،
  دچار درد هستم. 

                                                             
کنیم و زمانی دربارة صحبت می (physical states)هاست متفاوت است. یک وقت دربارة حاالت فیزیکی ها و نورو فیزیولوژیستکه مورد نظر فیزیولوژیست (brain). ذهن با مغز 1

در فلسفۀ  فیزیکی و حاالت ذهنی؛ در این باب،اي نظري من میل دارم، من غم دارم، من آرزو دارم و... یکی از مسائل مهم فلسفی عبارتست از ربط و نسبت  میان حاالت حاالت ذهنی
  ذهن، نظریات متعددي ارائه شده است. 
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ها شوم. من آنها مطلع میتوان گفت من از آنشوند ـ چون نمیمطلع میهاي من توان گفت دیگران فقط با رفتار من از احساسنمی
  را دارم. 

  که شک دارند آیا من دچار درد هستم مفهومی دارد، اما گفتن این دربارة خودم، نه. حقیقت این است: دربارة دیگران گفن این
  

جا گرامر عبارت است از چیست؟ دراین» دانستن«اربست صحیح واژة کند. کبحث می» دانستن«، دربارة گرامر واژة 246ویتگنشتاین در فقرة 
واست که متعلّق ، هنگامی ر»دانستن«کند. بکار بستنِ واژة شناختی امکان پذیر میلحاظ داللترا به» دانستن«شرایطی که به کار بستن صحیح واژة 

لئون در ناپ«یا » سقراط معلم افالطون بود«هاي توان گزارهشک کرد. می عبارت دیگر بتوان در آناالصول بتوان ندانست، یا بهدانستن را  علی
شک «توانم بگویم االصول ندانست. ممکن است من ندانم ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد، اما آیا میرا علی» جنگ واترلو شکست خورد

دانید ناپلئون در جنگ واترلو از کجا می«که شود؟ سؤال از این؟ آیا ممکن است متعلق احساسات و عواطف مورد شک واقع »دارم که درد دارم
سؤال معناداري نیست؛ » دانی که درد داري؟از کجا می«و شما بپرسید » من درد دارم« سؤال معناداري است. اما اگر من بگویم » شکست خورد؟

  . 3سات شخصی استو رجوع به عواطف و احسا 2زیرا در اینجا بحث بر سر  منبع معرفتیِ درون نگري
ا شان امضدانم فرمان مشروطیت توسط مظفرالدینکه از کجا می دانم که درد دارم متفاوت است از این سؤال که از کجا میجنس سؤال از این

 رس ریاضیخوشحالم  از اینکه در د«گوید: عنوان مثالی دیگر، فرض کنید کودکی که معلمش او را دعوا کرده، به مادر خود میشده است. به
ن دهندة ایاین مثال نشان» گویی خوشحالم؟ باید بگویی غمگینم.پس چرا می«گوید: مادر می» گرفته ام و معلمم مرا دعوا کرده است. 11نمرة 

د یا نگوید: ممکن است دیگران بدانکند. ویتگنشتاین میامراست که کودك  مهارت زبانیِ مکفی ندارد و جامعۀ زبانی دارد وي را تصحیح می
شود، نمی تواند مشمول شک دانم که درد دارم. زیرا آنچه متعلّق درد واقع میدانم یا نمیتوانم بگویم میندانند که من درد دارم اما خودم نمی

تگنشتاین، وی خاطر داشته باشم، مطابق با استدالل  علیه زبان خصوصیِدهم، باید بهشود. بنابراین اگر من به عواطف و احساسات خود ارجاع می
م، در عین کنپذیر نیست. وقتی با استفاده از زبان، پا درد داشتن خویش را اظهار مینحو خصوصی امکاننحوة ارجاع به احساسات و  عواطف به 

جا که درد آنکند، اما از به احساس درد داشتنِ خود ندارم. به تعبیر دیگر، اگر چه این پاي من است که درد می 4ايحال هیچ دسترسی ویژه
 فهمند که خود منگونه میاي به صورتبنديِ زبانیِ آن ندارم؛ دیگران نیز این گزاره را همانترجمان زبانی پیدا کرده، من هیچ دسترسی ویژه

  فهمم. می
  
اي . بنابراین وي قاعدهماندفهمد اگر روزي هفت یا هشت نارگیل بخورد زنده میفرض کنید رابینسون کروزوئۀ مادرزاد با آزمون و خطا می 

عنادار تواند جمالتی مدارد که طبق آن باید روزي هفت یا هشت نارگیل بخورد. اکنون اگر بخواهد قاعدة خود را به  صورت زبانی بیان کند، نمی
حال آنکه معناداري اي براي کاربست صحیح و سقیم واژگان، بیرون از او وجود ندارد، بسازد، زیرا منبع هنجارمندي خود اوست و ضابطه

  واژگان از یکدیگر است. » ناصحیح«و » صحیح«االصول متوقف بر بدست دادن ضابطه اي جهت تفکیک علی
ینسون کروزوئۀ کند. ممکن است رابشناختی نیز میکند، بلکه تصحیح معرفتشناختی نمینکتۀ دیگر اینکه جامعۀ زبانی فقط  تصحیح داللت

 همادرزاد به نحو تجربی و به ممد آزمون و خطا دریابد که باید روزي هشت نارگیل بخورد تا انرژي مکفی براي زندگی کردن در جزیره را داشت

                                                             
2. introspection 

لینک  ربه تفصیل سخن گفته ام. فایلهاي صوتیِ این دوره د "معرفت شناسی و تفکر نقادانه "و ربط و نسبت آن با  استدالل زبان خصوصی، در دورة » درون نگري "دربارة منبع معرفتی  .3
      http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm                                                                                                             زیر قابل دسترس است:

4. privileged access 
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فتی ردر عین حال، در ادامه  در تعداد نارگیل ها اشتباه کند، مثال شش و یا نُه نارگیل بخورد؛ تنها جامعۀ زبانی می تواند وي را به جهت معباشد؛ 
رد( نه به بکار میداند اما اشتباه بهداند ازاحساس خود در زبان به شادي یا غم  تعبیر کند و یا میتصحیح کند. جامعۀ زبانی، کودکی را که نمی

معرفتی. در  کند، هم تصحیحدلیل نداشتن مهارت زبانی بلکه در اثر خطا، نظیر مثال رابینسون کروزوئۀ ماردزاد و نارگیل)، هم تصحیح داللتی می
یح نشود ی تصحواقع، در برخی از موارد، کاربر زبان باورهاي نادرستی دارد که باید از منظر معرفت شناختی اصالح شوند، اگر این خطاي معرفت

کنند تا االصول برعهدة دیگر کاربران زبان است. پس، دیگر کاربران زبان کمک میشود. قدرت تصحیح  خطاها علیکاربر زبان دچار اشکال می
ر یک ددر جامعۀ زبانی محقق شود. الزمۀ این سخن این است که حضور دیگر کاربران زبان » رسدنظر میصحیح / آنچه صحیح به«تفکیک میان 

  جامعۀ زبانی، هم ارزش داللت شناختی دارد، هم ارزش معرفت شناختی. 
. مطابق قرائت قوي ذهن  و ضمیرانسان 2و قرائت قوي 1دو قرائت از استدالل علیه زبان خصوصی در ادبیات موجود است: قرائت ضعیف

نفسه  قابلیتی ندارد و تمام آنچه در زمرة قواي شناختی و ود فیشود. کاربر زبان خکامالً خالی است، مانند لوح سپیدي که توسط جامعه پر می
کاربر زبان واجد قابلیت هاي  زبانی ما انگاشته می شود،  توسط جامعه القاء شده است. عالوه بر این، مطابق با قرائت ضعیف، در وهلۀ اول،

به تعبیر دیگر،   رسد.تی بر اثر قرار گرفتن در جامعه به فعلیت میشناخشناختی و چه به لحاظ معرفتلحاظ داللتچندي است. این قابلیت چه به
خصوصی است. به نزد ایشان، استدالل علیه زبان 4و درون 3از منظر قائالن به قرائت ضعیف، ویتگنشتاین در مقام برهم زدن تفکیک میان بیرون

ه فعلیت ب بیش از هر امري، بر این مهم تاکید می کند که کاربر زبان واجد قابلیت ها و استعدادهایی است که بر اثر تعامل با دیگرِ کاربران زبان،
  می رسد. 

   
ی هستند. بنا به رأي رفتارگرایان، انسان  چیزي نیست جز رفتارهایی قائل به قرائت قوي از استدالل علیه زبان خصوص 5در مقابل، رفتارگرایان

این شود. از منظر رفتارگرایان،  ویتگنشتَشود به رفتار توأم با درد که از فرد صادر میَخواندیم که درد تبدیل می 244فقرة   زند. درکه از وي سر می
  شود. ت؛ در واقع، بیان شفاهی درد جانشین آن میبه معناي گریه کردن اس» درد«بر این باور است که واژة 

  
     

  
  

  
 

                                                             
1. weak account of private- language argument 

2. strong account of private- language argument 

3. outer  

4. inner  

5. behaviorists 


