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استدالل خاطرهنویس ویتگنشتاین
در نفی زبان خصوصی


عبدالرزاق حسامیفر
چکيده

يکي از نظريات مهم ويتگنشتاين متأخر ،نفي زبان خصوصي است؛ زباني که معنای
واژگاناک را تنها کاربر آن زبان ميداند .ويتگنشتاين در استدالل خاطرهنويس برای اثبات
امتناع زبان خصوصي ميگويد که محال است شخص بتواند احساس خودک را با نشانهای
مثل « »Sنامگذاری کند و آن را در دفتر خاطراتش يادداشت کند و بعد از آن بخواهد
تکرار آن احساس را نيز در آن دفتر يادداشت کند .از اين استدالل تفسيرهای متفاوتي
شدهاست .برخي آن را استداللي عليه اعتبار حافظه دانستند و برخي آن را تأکيدی بر
ضرورت وجود قواعدی برای کاربرد واژگان در يك زبان بهشمار آوردند .تشکيك در اعتبار
حافظه گاهي به توان حافظه بر نگهداری احساس آغازين و گاهي به توان حافظه بر
يادآوری درست کاربردهای يك نشانه در گذشته مربوط ميشود .مفسران بيشتر شق
نخست را برگرفتند و به هر حال امکان احراز درستي عملکرد حافظه را در زبان خصوصي
به اين دليل منتفي دانستند که معياری عيني برای بازسنجي کاربردهای يك نشانه وجود
ندارد .در اين مقاله برخي تفاسير از استدالل خاطرهنويس بررسي شدهاست.
واژگان کليدی :زبان خصوصي ،استدالل خاطرهنويس ،ويتگنشتاين ،حافظه،
احساس ،زبان عمومي ،معيار صدق

 .دانشيار دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) قزوينahesamifar@yahoo.com ،
[تاریخ دریافت9313/03/04 :؛ تاریخ تایيد]9314/09/09 :
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مقدمه

يکي از فرازهای مهم نفي زبان خصوصي در ويتگنشتاين ،مثالي است کـه او در بنـد  168پژوهشـهای
فلسفي ميآورد که به استدالل خاطرهنويس معروف است .وی در ايـن بنـد مـيگويـد کـه فـرض کنيـد
بخواهم تکرار يك احساس را در دفتر خاطرات ياداشت کنم و بـا نامگـذاری آن احسـاس بـه « ،»Sهـر
روزی که آن احساس برايم حاصل شد نشانه « »Sرا در آن دفتر ياداشت کنم .پيداسـت کـه نمـيتـوان
تعريفي از « »Sبدست داد اما آيا ميتوان به اين احساس اشاره کرد و دستکم تعريفي اشاری از آن ارائه
کرد .به يك معنا ميتوان و آن اينکه وقتي « »Sرا مينويسم توجه خود را در آن احساس متمرکـز کـنم
چنانکه گويي بهطور دروني به آن اشاره ميکنم .من از طريق تمرکز توجه خود ،پيوند ميان نشانه « »Sو
احساس را در خود حك ميکنم برای آنکه بتوانم در آينده آن پيوند را درست به خاطر بياورم .اما در نمونه
حاضر معياری برای درستي نيست چنانکه شخص ميتواند بگويد که آنچه در نظـرم درسـت مـينمايـد،
درست است و از اين برميآيد که در اينجا نميتوان از درستي سخن گفت.
اگرچه ويتگنشتاين در اين بند روشن نميکند که در مقام حمله به کدام انديشـه اسـت امـا از بنـدهای
پيش از آن بر ميآيد که حملهاک متوجه کسي است که ميگويد ميتوان با تعريف اشاری ، 1واژگان زبان
خصوصي را تعريف کرد .واژگان اين زبان بنا به فرض بر احساساتي داللت ميکنند که هيچ جلوه بيروني
طبيعي ندارند .از نظر ويتگنشتاين تعريف اشاری خصوصي هيچ معنايي به نشان « »Sنميدهد و معنـای
يك واژه به کاربرد آن در يك موقعيت بستگي دارد .خاطرهنويس خصوصي 1ميخواهد واژه « »Sرا برای
نوعي احساس که اکنون دارد معرفي کند و ميکوشد اين کار را با تعريف اشاری انجام دهـد .امـا تعريـف
اشاری ،صرفاظهار يك واژه در هنگام داشتن نوعي احساس که شما قصد نامگذاری آن را داريد ،نيست.
همچنين تعريف اشاری ،صرفاظهار « »Sدر زمان تمرکز توجه در نوعي احساس نيست .آنچـه بـيش از
اينها موردنياز است اين است که تعريف موجب شود خاطرهنويس بتواند پيوند ميان نشـانه و احسـاس را
بهدرستي به خاطر آورد .اما يك تعريف اشاری خصوصي نميتواند چنين کاری بکنـد زيـرا هـيچ معيـاری
برای درستي کاربرد « »Sدر موارد بعد بدسـت نمـيدهـد بنـابراين تعريـف اشـاری خصوصـي در مثـال
خاطرهنويس هرگز تعريفي از « »Sنيست بلکه يك تشريفات بيثمر است(Ahmad, 2010, 111-3) .
 16اشاره ميکند به اينکه وقتي فيلسـوفي مـيگويـد احساسـات
البته ويتگنشتاين در بندهای  144تا 1666
خصوصياند ،از واژه خصوصي دو معنا را ميتواند منظور نظر داشته باشد و احساساتي کـه در زبـانهـای
طبيعي مثل انگليسي و آلماني دربارة آنها صحبت ميکنند به هيچ يك از اين دو معنا خصوصي نيسـتند.
وی سپس در بند  165به اين پرسش بر ميگردد که آيا اساساً يك زبان خصوصي ميتواند وجـود داشـته
باشد .او در ادامه از احساسات و مثالً از درد سخن ميگويد اما بايد به خاطر داشـت کـه ايـن احساسـات،
احساسات ما يعني واقعيات روزمره وجود انساني نيستند بلکه نمونههای فرضي بيـان فلسـفي از واقعيـات
روزمرهاند .بنابراين آن احساسات ،احساسات فيالمثل چيزی مثل يك نفس دکارتياند (شايد نفسي همراه
با بدن چنانکه در بندهای  163و  187اشاره شدهاست)؛ چيزی کـه حيـات ذهنـي او در دسـترس عمـوم
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نيست و بنابراين تجارباک خصوصياند(Kandlish & Wrisley, 2010) .

يکي از آثار قديمي در زمينه استدالل زبان خصوصي که در آن برخي از تفاسير از اين استدالل تحليـل
شدهاست ،کتاب اسمرود با عنوان آيا زبان خصوصي ميتواند وجود داشته باشد است .در ايـن کتـاب سـه
تفسير از آن استدالل بررسي شدهاست و در آغاز تقريری از اين استدالل در قالب پنج بند آمدهاست:
()1کسي ميخواهد تکرار نوع خاصي از احساس را ثبت کند.
()1شخص خاطرهنويس تصميم ميگيرد حرف « 7»Sرا برای ثبت آن احساس به کار ببرد.
()7معنای « »Sرا بايد توجه او به آن نوع احساسي که به دنبال ثبت آن است و تمرکز او بر احساسـي
که توعي تعريف اشاری دروني را بر ميسازد ،معين کند.
()4احساس آن چيزی است که بروز طبيعي ندارد .ما بايد فرض کنـيم هـيچ رفتـاری از خـاطرهنـويس
(بهجزء پرداختن به ثبت احساس) نيست که وقوع آن احساس را نشان بدهد.
4
()6چون ديگران علمي به آنچه با « »Sثبت ميشود ندارند ،نميتوانند آن را بفهمند .
برطبق نظر ملکوم ،گارور و کارني يك راه برای آنکه نشان دهيم « »Sرا نميتوان برای ثبت احساس
به کار برد اين است که بگوييم خاطرهنويس ابزار قابلقبولي بـرای تشـخيص کـاربرد درسـت از کـاربرد
نادرست اين نشانه ندارد .پس « »Sنميتواند نشانهای در يك زبان خصوصي باشد.
تفسير نورمن ملکوم
تفسير ملکوم از استدالل خاطرهنويس معروفترين تفسـير اسـت .وی بـا صـراحت بـه خـاطرهنـويس
ويتگنشتاين اشاره نميکند اما در مثالي که مي زند (يعنـي تمرکـز توجـه در يـك احسـاس و تصـميم بـه
نامگذاری آن نوع احساس به درد در آينده) از ميان شرايطي که برای استدالل خاطرهنويس آورديم فقـط
شرط اول يعني تمايل به ثبت تکرار يك احساس را نميآورد.
ملکوم ميگويد که تعريف خصوصي يك واژه تنها در صورتي موفق خواهد بود که آن واژه پـس از آن
به درستي بهکار رود يعني به همان معنايي بهکار رود که در تعريف اوليه آمده بود .بههرحال شخص بايـد
برای اشاره به يك نوع احساس ،از يك واژه استفاده کند .مشکلي که در اينجا پيش ميآيد اين است کـه
معياری برای تشخيص سازگاری ميان کاربردهای يك واژه نيست .کاربرد سازگار معادل تبعيت از قاعـده
است .کاربر ممکن است احساس کند که از قاعده تبعيت ميکند اما آنچه ضروری اسـت ايـن اسـت کـه
معيار مستقلي نشان دهد او دارد اين کار را انجام ميدهد  .ملکوم ميگويد:
گواه من بر اينکه دارم از قاعدهای تبعيت ميکنم بايد چيزی باشـد مسـتقل از احسـاس
من از اينکه دارم اين کار را ميکنم .اگر در زبان خصوصي من ،چينن چيزی نباشد پس
اين زبان قاعدهای ندارد .زيرا مفهوم قاعده اقتضاء ميکند که ميان دو چيز تفاوت وجـود
داشته باشد« :او دارد از قاعدهای تبعيت ميکنـد» و «او احسـاس مـيکنـد کـه دارد از
قاعدهای تبعيت ميکند»(Malcolm, 1962, 76) .
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بنابراين از نظر ملکوم چون در زبان خصوصي معيار مستقلي برای احراز تبعيت از قاعـده نيسـت پـس
زبان خصوصي محال است .چارچوب اصلي استدالل او را ميتوان به صورت زير تقرير کرد:
اگر« »Sنشانهای در يك زبان است پس با قاعدهای تنظيم ميشود .اگر چيـزی قاعـده
باشد پس ممکن است که کسي از آن تخلف کند درحـاليکـه احسـاس کنـد دارد از آن
تبعيت ميکند .و اين امکان تنها در صورتي وجود خواهد داشـت کـه بتـوان بـه چيـزی
متوسل شد که قادر به اثبات تبعيت ياعدمتبعيت از قاعـده باشـد.اما در زبـان خصوصـي
چنين چيزی وجود ندارد .بنابراين از طريق برهان خلف ،از عدم امکان تخلف نـاآگاهانـه
الزم ميآيد قاعدهای و لذا نشانهای زباني وجود نداشته باشد(Smerud, 1970, 23-5).
تفسير نيوتن گارور
گــارور در تفســير خــود از اســتدالل خــاطرهنــويس ،بــرخالف ملکــوم از مفهــوم قاعــده اســتفاده
نميکند .(Garver, 1960, 393f).از نظر او تعريف اشاری خصوصي اوليه بايد به خاطرهنويس اين توان
را بدهد که « »Sرا در هر زماني بهدرستي بهکار ببرد .وی ميگويد:
در نمونه حاضر معياری برای درستي نيست .زيرا وقتي ميـان اينکـه فکـر کنيـد راسـت
ميگوييد و اينکه راست بگوييد تمايزی نباشد پس در اينجا هرگز نميتوانيـد از راسـتي
صحبت کنيد [اشاره گارور به بند  168است] ،حتي نميتوانيد باور داشته باشيد که پيوند
را بهدرستي فهميدهايد (و اينکه اين احساس همان احساس قبلي است)؛ زيرا شما فقـط
ميتوانيد باور داشته باشيد به آنچه ميتواند صادق يا کاذب باشد اما اينکه اين احسـاس
همان احساس قبلي است ،صدق و کذباک را نميتوان مشـخص کـرد ...چـون هـيچ
معياری نيست برای آنکه بگوييد اين احساس تکرار احساس قبلي است پس نميتوانيـد
بهنحو خصوصي متعهد شويد هميشه « »Sرا برای آن احساس خاص بهکار ببريد .ايـن
تعهد تهي خواهد بود زيرا هرگز نميتوانيد بدانيد که به تعهد خود عمل کردهايـد يـا نـه
[اشاره گارور به بند  157است] ).(ibid, 394
منظور گارور و ملکوم از «معيارصدق» معياری است مستقل از تلقي شـخص از اينکـه نشـانه « »Sرا
بهدرستي بهکار ميبرد؛ معياری که بتواند درستي يا نادرستي کـاربرد را مشـخص کنـد .از فقـدان چنـين
معياری الزم ميآيد که شخص نتواند بداند که « »Sرا درست بهکاربردهاست يا نه و بنـابرايـن قـول بـه
اينکه اين احساس ،همان احساس قبلي است بيمعناست و از دايره صدق و کذب خارج است.
ساختار منطقي تفسير گارور از استدالل را ميتوان اينگونه تقرير کرد :اگر هيچ معياری مستقل از تلقي
کاربر از اينکه نشانه « »Sرا بهدرستي بهکار ميبرد ،وجود نداشته باشد که درستي ايـن کـاربرد را ثابـت
کند ،پس آن کاربر نميتواند بداند که آن را اينگونه بهکار ميبرد (عدم معيار ممکن مستلزم عـدمشـناخت
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ممکن است) .اگر هيچ راهي برای احراز درستي کاربرد « »Sوجود ندارد پس تمايز ميان کاربرد درست و
نادرست بيمعناست (عدمشناخت ممکن مستلزم عدمتمايز ميان درست و نادرسـت اسـت) »S« .تنهـا در
صورتي يك نشانه خواهد بود که تمايز ميان درست و نادرست کاربرد داشته باشد (عدمتمايز ميان درست
و نادرست مستلزم آن است که « »Sنتواند يك نشانه باشد) در مثال « »Sمعيار ممکني وجود ندارد پس
« »Sنميتواند يك نشانه باشد.
تفسير جيمز کارنی
کارني مانند ملکوم و گارور تقرير خود را از استدالل زبان خصوصـي بـازگـويي اسـتدالل ويتگنشـتاين
ميداند .وی با اشاره به خاطرهنويس مطرح در بند  168پژوهشـهایفلسـفي مـيگويـد کـه ويتگنشـتاين
معناداری يك نشانه را به صورتي ترسيم ميکند که گـويي در مقـام نفـي امکـان معنايـابي « »Sاسـت
) .(Carney, 1960, 560کارني موقعيت خاطرهنويس فرضي را با موقعيت شيميداني مقايسه ميکند که
با ترکيب رنگهای « »Xو« »Yرنگ خاصي را بهدست ميآورد و اسم آن را « »Cمـيگـذارد .در ايـن
موقعيت معياری برای کاربرد « »Cوجود دارد  .وی ميگويد:
اگر کسي مطمئن نباشد که رنگ خاصي « »Cاست ،يعني مطمئن نباشـد کـه « »Cرا
بهدرستي بهکارميبرد يا بخواهد مشخص کند که آيا « »Cرا به خاطر مي آورد،ميتواند
از شخص ديگری بخواهد به چارت رنگها نگاه کند و « »Xرا بـا « »Yترکيـب کنـد
).(ibid, 561
در مثال شيميدان ،حتي اگر معياری در دست نبود ،سـخن گفـتن از درسـتي يـا نادرسـتي تشـخيص،
معنادار بود .اگر آن شيميدان بيدرنگ آن ترکيب را از بين ميبرد و نميتوانست نحوه سـاخته شـدنش را
ثبت کند يا به خاطر بياورد ،سپس يك هفته بعد ،ترکيبي را بهعنـوان « »Cمـيشـناخت ،در آن صـورت
پرسش در مورد درستي تشخيص او معنيدار ميبود .اما تنها به اين دليل معنيدار ميبود که ما در مـوارد
ديگر ميدانيم چگونه تشخيص بدهيم که آيا نام رنگي بهدرستي بهکار رفتهاست:
به اين دليل که درشرايط ديگر ما ميتوانيم تشخيص بدهيم که نـام رنگـي بـهدرسـتي
بهکار رفتهاست .و به اين دليل که ميتوانيم توصيف کينم چگونه ميتوانستيم تشخيص
بدهيم « »Cرا درست تشخيص دادهاست ازاينروست که سـخن گفـتن از درسـتي يـا
نادرستي تشخيص شيميدان معنيدار است .اگر نميتوانسـتيم ايـن تفکيـك را صـورت
دهيم در آن صورت « »Cفاقد معنا ميبود(ibid, 561f) .
براساس تفسير کارني در مثال خاطرهنويس »S« ،تنها در صورتي دارای معنا خواهد بود که تمايز ميان
درستي يا نادرستي کاربرد ،معنا داشته باشد .اين تمـايز تنهـا درصـورتي معنـادار خواهـد بـود کـه بتـوان
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تشخيص داد احساسي را که « »Sمينامد بهدرستي تشخيص دادهاست .اما انجام اين کار ممکن نيسـت
پس براساس برهان خلف »S« ،معنايي ندارد.
اسمرود معتقد است که تفسيرهای ملکوم ،گارور و کارني تقريرهايي از يك استداللاند .کارني ميگويد
که اگر کسي دراستدالل خدشه کند ،دو جايگزين برای آن مطرح ميشود:
()1در مثال خاطرهنويس معياری برای درستي پيدا کنيم .به اين معنـا کـه تشـخيص دهـيم چـه چيـز
اين امکان را برای خاطرهنويس فراهم ميکند که تشخيص بدهد تمايز ميان تصورک به اينکه دارد «»S
را بهدرستي بهکار ميبرد و کاربرد درست « »Sو تمـايز ميـان خـاطره درسـت « »Sو خـاطره نادرسـت
آن و تمايزاتي از اين دست .يا ( )1نشان بدهيم که يك نشانه ميتوانـد معنـا داشـته باشـد بـدون اينکـه
معياری برای درستي وجود داشته باشد .به اين معنا که نشان دهيم يك نشانه ميتواند کاربرد درسـت يـا
نادرستي داشته باشد بدون اينکه راهي برای تشخيص درستي يا نادرستي کاربرد آن وجـود داشـته باشـد.
)(ibid., 563

البته بسياری از افراد اين استدالل را مغاير با دريافت شهودی خود مييابند چراکه ميبيننـد مـيتواننـد
احساسهايي داشته باشند که هيچ بروز بيروني نداشته باشند و درعينحال تصـميم مـيگيرنـد بـا ابـداع
نشانهای تکرار آن را در دفتر خاطرات خود ثبت کنند .اما بهلحا فلسفي اعتماد به شهود شخصي هر فرد
بي وجه است و بايد از دليل فلسفي پيروی کرد(Smerud, 1970, 25-28 ) .
کتاب ديگری که متضمن تحليلي از تفاسير مختلـف از اسـتدالل زبـان خصوصـي اسـت پژوهشـهای
فلسفي ويتگنشتاين نوشته عارف احمد است که در آن نويسنده پس از نقل بند  168به نقد و بررسي سـه
تفسير متفاوت از آن ميپردازد که عبارتند از:
الف) اثباتگرايي :6اگر نوعي احساس را « »Sبناميد بايد م يدی را بـرای تکـرار آن مشـخص کنيـد و
کاربر زبان خصوصي نميتواند اين کار را بکند.
ب) بازسنجي معنا:5اگر نوعي احساس را « »Sبناميد بايد مشخص کنيد از چه طريق ميتوان بعداً آنچه
را که شما هميشه از « »Sمراد ميکنيد ،بازسنجي کرد و کاربر زبان خصوصي نميتواند اين کار را بکند.
ج) دستهبندیگرايي :3اگر نوعي احساس را « »Sبناميد بايد مشخص کنيـد چـه نـوع چيـزی را «»S
ميناميد و کاربر زبان خصوصي نميتواند اين کار را بکند.
احمد برای تحليل تفاوت ميان اين تفاسير پنج پرسش را مطرح ميکند و پاسخ هر يك از اين تفاسـير
را به اين پرسشها بررسي ميکند:
 .1بهيادآوردن درست پيوند به چه معناست؟
پاسخ الف :نوشتن « »Sدر دفتر خاطرات شخص ،صرفاً برای آن ايامي کـه در آنهـا وی احساسـي را
تجربه ميکند از نوع احساسي که آن را در آغاز « »Sناميده بود.
پاسخ ب :بهخاطرآوردن اينکه چه نوع احساسي در تعريف « »Sميآيد.
پاسخ ج »S« :متناسب با تعريف اوليهاک ،بهکار رود.
 .1چرا يك تعريف اشاری کارآمد بايد موجب شود پيوند را بهدرستي به خاطر بياوريد؟
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پاسخ الف :اگر کسي « »Sرا بهشيوهای کامالً متفاوت بهکارببرد در آن صورت پيوندی ميـان نشـانه و
احساس برقرار نشدهاست.
پاسخ ب :برای آنکه منظـور شـخص از « »S« ،»Sباشـد ،بايـد بدانـد معنـي « »Sچيسـت و کسـي
نميتواند معني « »Sرا بداند مگر آنکه تعريف آن را بهخاطر آورد.
پاسخ ج :هر تعريف رضايتبخش ديگری که اين کـار را انجـام ندهـد معنـای آن نشـانه را مشـخص
نکردهاست.
 .7معيار درستي چيست؟
پاسخ الف :معياری که ثابت ميکند آنچه کسي اکنون تجربه ميکند به درستي « »Sناميده مـيشـود
يعني از همان نوع احساسي است که ابتدا تعريف شد.
پاسخ ب :ابزاری است برای بازسنجي آنچه فرد از تعريف « »Sدر خاطر دارد.
پاسخ ج :ابزاری در دست خاطره نويس نيست برای آنکه بتواند بگويد کاربرد درست کـدام اسـت بلکـه
چيزی است که نشان ميدهد کاربردی بهتر از کاربرد ديگر است.
 .4چرا يك تعريف اشاری کارآمد بايد معياری برای درستي به دست بدهد.
پاسخ الف :تا با آن بتوان واژه « »Sرا متناسب با تعريفش بهکاربرد آنگونه کـه پاسـخ بـه پرسـش ()1
اقتضاء ميکند .شخص بايد بتواند تشخيص بدهد که کسي اينگونه عمل کردهاست يا نه.
پاسخ ب :زيرا بدون آن،شخص نميتوان تعريف « »Sرا بهخاطر بياورد و ازاينرو نميتواند معنـای آن
را بداند.
پاسخ ج :زيرا در غير اين صورت کاربرد درست و غلطي برای نشان « »Sوجود نخواهد داشت.
 .6چرا يك تعريف اشاری خصوصي نميتواند ويژگيهای مطرح در پرسشهای ( )1و ( )4و يا يکـي از
آنها را داشته باشد؟
پاسخ الف :زيرا کاربر زبان خصوصي ابزاری ندارد تا به کمك آن بتواند بازسنجي کند و ببينـد کـه آيـا
شخص واژه « »Sرا متناسب با معنایاک بکار بردهاست يا نه.
پاسخ ب :در زبان خصوصي نميتوان تعريف « »Sرا در حافظه کاربر آن بازسنجي کـرد؛ زيـرا ابـزاری
برای اين بازسنجي وجود ندارد.
پاسخ ج :زيرا صرف تمرکز توجه شخص به « »Sوقتي آن را بر زبان ميآورد ،هيچ يك از کاربردهـای
بعدی آن را درستتر از کاربردهای ديگر نميکند؛ چراکه مشخص نميکند « »Sبر چه نوع چيزی داللت
ميکند.
بررسی تفسير اثباتگرایی
اين تفسير را ميتوان در بيان نورمن ملکوم در باب تعريف اشاری خصوصي از درد مالحظه کرد:
فرض کنيد که وقتي واژه درد را برای خود بر زبان ميآورم توجهام را در يك درد متمرکـز مـيکـنم و
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فکر ميکنم که از اين طريق پيوندی ميان واژه و احساس برقرار کردهام ولـي اگـر بعـد از آن ،آن واژه را
برای احساسي غير از درد يا چيزی غير از احساسات مثل عواطف بکار ببرم ،پس پيوندی برقرار نکـردهام.
تعريف خصوصي من کار آمد ميبود اگر مـرا هـدايت مـيکـرد کـه در آينـده چگونـه واژه را بـهدرسـتي
بهکارببرم .در نمون حاضر واژه «بهدرستي» به معني سازگار با تعريف من اسـت .ولـي چگونـه مـيتـوان
درستي کاربرد واژه را احراز کرد .چه تمايزی هست ميان اينکه آن واژه را بهصورت سازگار با تعريف بهکار
ببرم و اينکه به نظرم بيايد که اينگونه عمل کردهام؟ يا اينکه تمايزی در ميان نيست و «هر آنچه به نظرم
درست بنمايد ،درست است و از اين بر ميآيد که در اينجا نمـيتـوان دربـارة «درسـتي» صـحبت کـرد»
()Malcolm, 1954, 68

سخن ملکوم به پرسشهای  1تا  4مربوط ميشود و نظر او درباب پرسش  6اين است کـه نمـيتـوان
ثابت کرد که کسي واژه « »Sرا بهدرستي بهکار ميبرد صرفاً برايناساس که تصور ميکنـد ايـن کـار را
ميکند .شخص بايد معيار مستقلي برای سنجش خود اين تصور داشته باشد و چنين معياری وجود نـدارد.
به تعبير ويتگنشتاين «گويي کسي مجبور باشد چند نسخه از روزنامه صبح را بگيرد تا مطمئن شود آنچـه
در آن آمدهاست درست است» (ويتگنشـتاين ،1788،ص  135-3؛  .)Wittgenstein, 1953, §265امـا
هيچ معياری برای بازسنجي احساس خصوصي وجود ندارد؛ زيرا هيچ نشان بيروني همچـون علـل بـدني
خاص ،يا آثار رفتاری ،برای « »Sوجود ندارد که براساس آن بتوان وجود احساس خاص را در آن شخص
احراز کرد.
اما چطور ميتوان پرسش  4را پذيرفت؟ چرا نبايد بگوييم که کاربرد يك عبارت بهصـورت سـازگار بـا
تعريف يك چيز است و دانستن اينکه کسي اين کار را ميکند چيزی ديگر؟ چرا اولي نتواند بدون دومـي
رخ دهد؟ استراوسون به خوبي اين امکان را نشان ميدهد:
[شخص] ميتواند صرفاً با تکرار يك احساس مواجه شود و عادت کند به اينکه هر وقت
آن تکرار شد نشان خاصي را بسازد .ساختن نشانهها به او کمك ميکنـد تـا رخ دادن را
در حافظهاک ثبت کند .بهراحتي ميتوان تصور کرد که اين شيوه بـهصـورت نظـامي از
تاريخگذاری توضيح داده شود)Strawson, 1954, 44( .
ميتوان به کودک آموخت که هر وقت گرما را احساس کرد واژه « »Sرا بر زبان بياورد و اين رفتـار را
ميتوان همچون گزارک يك دماسنج از دما تلقي کرد .اما در اينجا الزم نميآيد که کودک معياری برای
بازسن جي در اختيار داشته باشد تا بتواند تشخيص بدهد که همان نوع احساسي را گزارک ميدهد کـه مـا
آن را با « »Sپيوند داديم؛ زيرا کار او را ميتوان صرف يك گزارک کردن تلقي کرد.
ويتگنشتاين در بند  151به مثالهايي از رفتار بدني اشاره ميکند و امکان معنای خصوصي برای واژهها
را مستقل از کاربرد عموميشان مطرح ميکند به اين صورت که کاربر زبـان خصوصـي بتوانـد از طريـق
برقراری پيوند ميان نشانه « »Sو يك پديده عمومي عمل کند و از اين طريق بتواند « »Sرا بکـرات در
دفتر خاطرات ياداشت کند (بند )158و بدين طريق جا بـرای تعريـف اشـاری بـاز شـود .ويتگنشـتاين در
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بندهای  138و  131پژوهشهای فلسفي مثال فشارسنج را چونان معيـاری بيرونـي مطـرح مـيکنـد .وی
ميگويد که فرض کنيد هرگاه احساس خاصي داشته ام دستگاه فشارسـنج نشـان دادهاسـت کـه فشـارم
باالست .اگر اينگونه باشد هرگاه آن احساس برايم حاصل شد ميگويم فشارخونم باالست .اما هم آنچـه
اين مثال واقعاً نشان ميدهد اين است که صرف تصور من به اينکه همان احساسي را دارم که قبالً وقتي
فشارخونم باال بود ،داشتم ،ميتواند راهنمای خوبي برای باالرفتن فشارخونم باشد .اينکه در يـك معنـای
خصوصي ،احساس واقعاً همان احساس قبلي است هيچ ارتباطي بـا ثبـات در کـاربرد نشـانه « »Sنـدارد.
يعني هيچ شکافي ميان ماهيت واقعي احساس و تأثر من از آن وجـود نـدارد و « »Sدر ايـن مثـال تنهـا
ميتوانست به معني «احساس باال رفتن فشار خون» باشد(Kandlish & Wrisley, 2010) .
پاسخ ملکوم به مثال استراوسون اين است که صرف اظهار يك صدا وقتي کـه اسـبي وجـود دارد ،آن
صدا را به يك واژه تبديل نميکند چه رسد به اينکه بخواهد نامي برای اسبها باشد .ملکوم ميگويد:
يك صدا مي تواند بر چيزی داللت کند يا بر هيچ چيز داللت نکند .آنچه ضروری اسـت
اين است که آن صدا بايد در فعاليتهای متعددی از قبيـل نامگـذاری ،آوردن ،شـمردن
گاوها ،تشخيص گاوها از ديگر چيزها و تشخيص عکس گاوها از عکس ديگـر چيزهـا،
نقش داشته باشد .اگر آن صدا جايگاه ثابتي در فعاليتهايي از اين نوع (بازیهای زباني)
نداشته باشد ،پس واژهای برای گاو نيست)Malcom, 1954, 96( .
اما چرا يك واژه يا صدا بايد در همه فعاليتهايي که ملکوم برميشمارد يا در يکي از آنها ،نقـش ايفـا
کند؟ چرا سخن استراوسون درباب کاربرد واژه « ، »Sنشان نميدهد که چطور « »Sميتواند متعلق بـه
بازی زباني گزارک کردن احساسات شخص باشد؟ بازی زباني بناها را که در بنـد  1پژوهشـهای فلسـفي
آمده است در نظر بگيريد که در آن ويتگنشتاين به بازی زباني بنا و شاگردک اشـاره مـيکنـد .وقتـي بنـا
ميگويد تخت .شاگرد ميداند که بايد آجر تخت به او بدهد .حال اگر واژه تخـت مـيتوانـد نـامي بـرای
آجرهای تخت باشد چرا صرف اظهار « »Sنتواند نامي برای يك نوع احساس باشد .شخص ميتواند اين
نمونه کاربرد را سادهتر از آن بداند که بتوان آن را مصداقي برای بازی زباني «گزارک کردن» تلقي کـرد.
اما اگر آن کاربرد چونان گزارک تلقي نشود الزم ميآيـد کـه خـط دقيقـي در اطـراف مفهـوم «گـزارک
کردن» کشيده شود که شخص مخالف ويتگنشتاين ،حاضر نيست آن را تأييد کند.
البته اظهار واژه گاو وقتي که گاوی وجود دارد ،کافي نيست برای آنکه بر آن گاو داللت بکند؛ زيـرا بـر
چه اساسي ميتوان گفت که اين واژه ،نه بر ظاهر گاو ،بلکه بر خود گاو داللت ميکند .اما هر بازی زباني
هر چقدر هم پيچيده باشد با همين مشکل مواجهاست درحاليکه خاطرهنويس خصوصي با چنين مشـکلي
مواجه نيست .گذشته از اين ،اگر بتوان بازی زباني بنا و شـاگرد را پـذيرفت ،بـازی زبـاني خـاطرهنـويس
خصوصي را هم ميتوان پذيرفت .وقتي بنا به شاگرد ميگويد :تخت .شاگرد هم ميتواند يك آجر تخـت
را به سمت او پرتاب کند يا وقتي آجری در اطـراف نبينـد سـرک را بـه معنـي نبـود آجـر تکـان بدهـد.
خاطرهنويس هم وقتي در دفتر خاطرات خود « »Sمينويسد ممکن اسـت گـاهي احساسـي از آن دسـت
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نداشته باشد يا احساس بينابيني داشته باشد که آن را « » S.Sبنامد( Ahmad, 2010, 157-9) .

در نقد اثباتگرايي گفتهاند که اگرچه ممکن است معيار مستقلي برای بازسنجي تکـرار احسـاس «»S
وجود نداشته باشد .اما اگر احساس « »Sمالزم با احساس ديگری مثل « »Tباشد ،از داشتن يا نداشـتن
يکي از آن دو ،ميتوان وجود يا عدم ديگری را نتيجه گرفت .اما اثباتگرا ميتواند در پاسخ بگويد کـه در
آن صورت برای بازسنجي تکرار احساس « »Tنياز به معيار مستقلي هست و اگر ايـن معيـار را احسـاس
« »Sيا سلسلهای نامتناهي از احساسهای ديگر قرار دهيم ،دچار دور يا تسلسل ميشويم.
با اين پاسخ ،هر دو زبان خصوصي و عمومي دچار مشـکل مـيشـوند .در زبـان عمـومي مـن ظـاهراً
به خاطر ميآورم که واژه ميز بر چيزی که مقابل من است اطـالق مـيشـود .امـا چگونـه مـيتـوان آن
را بازسنجي کرد .من ميدانم که ميزها ،چهارپايه و سطحي صاف دارند .اما آيـا ايـن کـافي اسـت بـرای
آنکه بگويم آنچه مقابل من است ميز است .اگر بگويم ميزها معمـوالً دارای سـطحي صـافانـد و آنچـه
سطحي صاف دارد ميز است دور الزم ميآيد .و اگر برای بازسنجي ادراک خود بـه چيـز سـومي متوسـل
شوم و اين روند را تا بينهايت ادامه دهم ،تسلسل الزم ميآيد ) .(ibid, 115اير در مقام تقرير اين ايـراد
ميگويد:
هيچ آزموني کامل نمي شود مگـر آنکـه چيـزی باشـد کـه شـخص مجـاز باشـد آن را
تشخيص بدهد :و اگر چنين چيزی نباشد ،هيچ توجيهي برای کاربرد يك نشـانه هرگـز
وجود نخواهد داشت.)Ayer, 1954, 256( .
احمد در نهايت نتيجه ميگيرد که اين مشکل نهتنها در زبان خصوصي ،بلکه در زبان عمومي نيز وجود
دارد (Ahmad, 2010, 113-116).اما سخن او خالي از اشکال نيست و پاسخي که به ايراد او ميتـوان
داد ،اين است که دور و تسلسلي که توسل به معيار ديگر برای بازسنجي يك احساس ،الزم ميآورد ،تنها
در زبان خصوصي جاری است اما در زبان عمومي رخ نميدهد چراکه در زبان خصوصي ،همه معيارهـايي
که به آنها متوسل ميشويم ،احساسهايي هستند که تنها بر شخص دارای آن احسـاسهـا آشـکارند و
هرچقدر هم که برای بازسنجي يك احساس ،احساس ديگری را در کار آوريم ،از قلمرو احساسات درونـي
شخص خارج نشدهايم و همه اين احساسها امور نفسانياند نه عيني و هيچيك از آنها نميتواند محکي
برای بازسنجي ديگری باشد .اما اگر اين مسئله را در مورد زبان عمومي مطرح کنـيم چـون معيـار عينـي
برای بازسنجي تکرار احساس وجود دارد ،دور يا تسلسلي الزم نميآيد؛ چنانکه مثال برای بازسنجي تکرار
احساس خود از ميز ميتوانم به احساس ديگـران از آن متوسـل شـوم و آنچـه مـيتوانـد معيـاری بـرای
بازسنجي احساس ديروز من از ميز باشد ،ميز موجود در خارج است که تأييد تکرار احسـاس آن از جانـب
ديگران ميتواند مرا به درستي تکرار احساس خود واقف سازد.
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بررسی تفسير بازسنجی معنا
تفاوت اساسي تفاسير الف و ب که ساير تفاوتها از آن ناشي ميشوند در پاسخ آن دو ،به پرسـش اول
است .پاسخ تفسير دوم برای پاسخ تفسير اول الزم است اما کـافي نيسـت .بـرای آنکـه « »Sرا در يـك
موقعيت متناسب با تعريفش بهکار ببريم بايد بتوانيم تعريف آن را به خاطر بياوريم .اما شخص ميتواند با
وجود اينکه تعريف آن را بهدرستي بهخاطر ميآورد آن را بهدرستي بهکار نبرد چنانکه مثالً تصميم بگيـرد
چيزی بنويسد که گمراهکننده باشد يا اينکه اصالً چيزی ننويسـدKenny, 1973, 192, Confield, ( .
)2001, 384

پاسخ دو تفسير ياد شده به پرسش  1نيز متفاوت اسـت .پاسـخ تفسـير دوم ناپـذيرفتني اسـت چراکـه
پرسش در باب فهم « »Sرا با دانستن معنای آن خلط ميکند اين امر را در روابط شخصـي ميـان افـراد
ميتوان ديد :برای فهم ديگری نيازی نيست بدانم منظور او چيست؛ کافي است به آنچه درنظر دارد بـاور
واقعي داشته باشم .در روابط فراشخصي نيز همين وضع برقرار است .هر چقدر من بتوانم به خوبي حدس
بزنم که چگونه « »Sرا تعريف کنم به همان خوبي آن را ميفهمم.
راه ديگر اينکه باور واقعي من بهمنظور خود ميتواند پيامد فرايندی علي باشد که اعتبارک ،آن بـاور را
چونان صورتي از معرفت توصيف ميکند؛ دستکم براساس يك تلقي کامالً برونگرا از شناختي که مـا از
گذشته داريم.اما اين نه پرسش  1بلکه پرسش  4را نقض ميکند .ازاينرو کني که تفسـير دوم از اوسـت،
ميگويد:
فرض کنيد کاربر زبان خصوصي بگويد که منظورم از « »Sاحساسي است کـه آن را در
گذشته « »Sناميدهام .چون او ديگر احساس گذشته را ندارد پس بايد بـه حافظـه خـود
اعتماد کند .او بايد نمون « »Sرا در حافظه بهخاطر آورد و آن را با احساس فعلـي خـود
مقايسه کند تا ببيند که آيا اين دو با هم مشابهاند .ولي البته او بايد آنچه در حافظـه دارد
را به درستي بهخاطر بياورد .آيا ممکن نيست که اشتباه بهخاطر بياورد؟ اگر اينطور نيست
پس « »Sبه معني آن چيزی است که حافظه در پيوند با « »Sبهخاطر او مـيآورد و ..
هر آنچه در نظر او درست مينمايد درست است .اگر اينطور است پس او واقعا نميدانـد
که منظورک چيست(Kenny, 1973, 192).
البته اين امکان وجود دارد که شخص احساسي را که در گذشته « »Sناميـدهاسـت ،درسـت بـهخـاطر
نياورد اما چرا بايد اين امکان ،واقعيت معرفت را منتفي کند؟ «گويي هر شکي صرفاً يك شـکاف موجـود
در بنيانها را آشکار ميکند») .ويتگنشتاين ،1788 ،ص 11؛ (Wittgenstein, 1953, § 87
خالصه اگر شناخت را امری برآمده از فرايندی معتبر اما غيرقابل بازسنجي بدانيم الزم ميآيد که بتوان
تعريف را بهدرستي بهخاطر آورد و ازاينرو دانست که تعريف چه بود.خواه کسي بتواند حافظه را بازسنجي
کند يا نتواند.حال اگر شخص قائل به تفسير بازسـنجي معنـا در تعريـف واژه معرفـت بگويـد کـه گـزاره
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«معرفت يك معيار مستقل نياز دارد»تحليلي است اين ما را به ايراد اصلي بر پاسـخ او بـه پرسـش()1بـر
ميگرداند.
بررسی تفسير دستهبندیگرایی
تفاسير الف و ب بر اين فرض استوار بودند که استدالل اساساً امری معرفتشناختي است .يعنـي آنچـه
تالک خاطرهنويس را برای آنکه معنايي را اراده کند با شکست مواجه ميکند اين است که نميتواند بداند
که فيالمثل « »Sبهدرستي بهکار رفتهاست يا نه .اما تفسير سوم اين فرض را رد ميکند .براسـاس ايـن
تفسير مسئله اين نيست که چيزی هست که او نميتواند آن را بداند ،بلکه چيزی نيسـت تـا بتوانـد آن را
بداند و بلکه به تعبير دقيقتر تالک او برای ارائه تعريف اشاری خصوصي نميتواند درستي کاربرد نشـانه
« »Sرا مشخص ک ند .چه بتواند بعداً آن را بداند يا نتواند .حتي اگر خدا به ذهن کاربر زبان خصوصي نگاه
کرده بود نميتوانست بداند که از نشان « »Sچه معنايي مدنظر است .زيرا در تعريـف اشـاری خصوصـي
مشخص نميکند که از ميان اشياء گوناگوني که « »Sدر ذيل آنها رخ ميدهد »S« ،بر کـدام نـوع يـا
دسته داللت ميکند.
تفسير سوم را مك گين ) (McGinn, 1997, 131-4و استرود ) (Stroud, 2001مطرح کردهانـد و
خالصـ آن را مـيتـوان در گـزارک گلـوک ) (Glock, 1996, 312مالحظـه کـرد .در ايـن تفسـير
پرسشهای  1و  1بسيار به اختصار و بلکه صرفاً به صورت تلويحي آمدهاست در عوض پرسشهـای  7و
 6همه کار را انجام ميدهند .استرود ميگويد:
در بند  168پژوهشهای فلسفي] فرض ميشود که گوينده تعريفـي اشـاری بـرای خـود
فراهم ميآورد که با القای پيوند ميان آن نشانه و احساسي که زمان اظهار يا نوشتن آن
دارد ،معنای آن نشانه را مشخص ميکند...فرض ميشود که اين پيوند مشخص ميکند
که در آينده چگونه ميتوان آن نشانه را بهدرستي بهکار برد .اما يـك واژه مـيتوانـد از
راههای مختلف با يك شيء پيوند داشته باشد.قول به اينکـه در نمونـه حاضـر معيـاری
برای درستي ندارم،قول به اين است که تا اينجا کاری انجامنشده که مشخص کند کدام
کاربردهای بعدی آن نشانه ،درست و کدام نادرست خواهد بود(Stroud, 2001, 154).
وی براساس اين تفسير از معيار درستي ادامه ميدهد:
اين امر که معياری برای درستي وجود ندارد نميتواند صرفاً به اين معني باشد که هـيچ
آزموني نيست که گوينده بتواند با تکيه بر آن بداند که نشانه را بهدرستي بهکار ميبـرد.
تا اينجا چيزی نيست کـه چنـين آزمـوني بـرای آن وجـود داشـته باشـد کـاری انجـام
نشدهاست که مشخص کند درستي چيست يا چه بايد باشد (همان)
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وی در مورد آنچه درخصوص کاربرد آينده نشانه « »Sنـامعين اسـت مـيگويـد« :نقـش کلـي نشـانه
مشخص نشدهاست :تا اينجا هيچ مقامي نيست که آن نشانه در آن قرار داشته باشد .بلکه صرفاً نشـانهای
است که نوشته شدهاست .يا صدايي است که در موقعيتي خاص ادا شدهاست » (همان).
استرود در کاربرد واژگان «مقام» و «قـرار داشـتن» بـه بنـد  163پـژوهشهـا توجـه دارد کـه در آن
ويتگنشتاين ميگويد «اين گرامر مقامي را نشان ميدهد که واژه جديد در آن قرار دارد»
فرض کنيد خاطرهنويس در موقعيتي خاص و در حضور احساسي معين حرف « »Sرا بـر زبـان بيـاورد
و فرض کنيد که آن موقعيت چنان در حافظهاک نقش بسته باشد کـه در آينـده هرگـاه همـان احسـاس
برای او حاصل شد نشانه « »Sرا در دفتر خاطراتش بنويسد .مطمئناً نيـازی نيسـت بـرای تعريـف «»S
بگويد که نام يك احساس است همه آنچه موردنياز است اين است که در شرايط مشـابه وقتـي احسـاس
مشابهي برای او حاصل شد واکنش مشابهي نشان دهد .و در اين فرض هيچ ناسازگاری منطقيای وجود
ندارد.
اگر ايراد بگيريد که کاربرد « »Sچونان نشانهای برای احساس ،برای ديگران قابل احراز نيست ،پاسـخ
اين است که بله همينطور است؛ زيرا واژگان زبان خصوصي بر چيزی داللت مـيکننـد کـه هـيچ بـروز
بيروني ندارد .ازاينرو کار خاطرهنويس از منظر ديگران چنان است که گويي بهصورت اتفاقي برخي روزها
در دفتر خاطراتش نشانه « »Sرا مينويسد .اگر خدا به ذهن او نگاه کرده بود ،او در توصيف احساس خود
موجه ميبود.
اما شايد منظور شخص مخالف چيز ديگری باشد .ويتگنشتاين در بند  165پژوهشهای فلسفي ميگويد
که واژگان روزمرهای که ما برای احساس بهکار ميبريم با بروز طبيعي (يا بدني) آن احساس در ما پيونـد
دارد .شخص مخالف مي تواند با تکيه بر اين سخن ويتگنشتاين بگويد که چـون همـه واژگـان احسـاس
برای حاالتي وضع ميشوند که بروز بدني طبيعي دارند و « »Sچنين بروزی نـدارد .پـس« »Sنشـانهای
برای احساس نيست(Stroud, 2001, 154-5) .
اما بر اين سخن دو ايراد وارد است  :يکي اينکه چندان روشن نيست که واژگان روزمره برای احساسات
با بروزهای طبيعيشان پيوند داشته باشند چنانکه فهم آنها در گرو مشـاهده بـروز طبيعـي آنهـا باشـد.
پذيرک اين پيوند تفسير دستهبندیگرايي از استدالل زبان خصوصي را دچار دور ميکند .دوم اينکه حتـي
اگر واژگان روزمره ما برای احساسات با بروزهای طبيعيشان چنين پيوندی داشته باشند ،الزم نيست کـه
همه واژگان احساس در هر زبان ممکني ،واقعي يا خيالي ،طبيعي يا ساختگي ،چنين پيوندی داشته باشند.
بنابراين حتي در آن صورت استدالل نه توان منطقي بلکه حداکثر فقط توان استقرايي خواهد داشت.
عارف احمد پس از بررسي تفاسير يادشده از بند  168پژوهشهای فلسفي ميگويد که براساس همه اين
تفاسير استدالل زبان خصوصي ناکارآمد است .با اين همه نبايد آن را کنار گذاشت .وجود تفاسير متعـددی
اضافه بر اين سه تفسير بر اين بند نشان ميدهد کـه گـنجهـای بسـياری در آن وجـود دارد کـه مغفـول
ماندهاند وخيلي زود است اگر بخواهيم از يافتن تفسيری واقعاً کارآمـد نااميـد شـويمAhmad, 2010, .
))116-121
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يکي ديگر از آثاری که در آن استدالل خاطرهنويس تحليل شدهاست مدخل استدالل زبـان خصوصـي
در دانشنامه فلسفي استنفورد است که در ضمن آن به برخي تفاسير از استدالل يادشده ،اشاره شدهاسـت.
ويتگنشتاين در بند  147ميگويد که انسان ميتواند خود را تشويق کند ،بـه خـود دسـتور دهـد ،بـا خـود
پرسشوپاسخ کند و حتي در تكگويي سخن بگويد .اما آيا ميتوان زباني را تصور کرد که در آن شخص
بتواند تجربههای دروني خود (احساس ها و  )...را برای کاربرد شخصي خود بنويسد يا بر زبان آورد .خـوب
مگر نمي توان در زبان معمولي خود اين کار را انجام داد؟ اما منظور زباني است که معنـای واژههـايش را
فقط کاربر آن زبان بداند.
نويسندگان مدخل يادشده ،ترجمه خانم آنسکوم را از اين بند نادرست دانستهانـد ،چـراکـه فاقـد تقابـل
مهمي است که در اين بند ميان از يك سو انسانهای عادیای وجود دارد که در پاراگراف اول ايـن بنـد
کاربران منفرد زبان خوانده ميشوند و از سوی ديگر آن «يکي» اسرارآميز پاراگراف دوم کـه کـاربر يـك
زبان خصوصي است و ماهيت او مبهم باقي ميماند .درحاليکه اين تقابل در متن آلماني اثر آشکار است.
آنچه اين مطلب را تأييد ميکند اين است که ويتگنشتاين در بند  165ميگويد که کسي نميتواند با نظر
به زبان طبيعي به ايده يك زبان خصوصي نائل شود .زبانهای طبيعي خصوصي نيستند چراکه احساسات
خود را با آنها بيان ميکنيم .همچنين ما نميتوانيم با نظر به يك زبان طبيعـي و تنهـا بـا حـذف بيـان
احساس از آن زبان ،به ايده زبان خصوصي برسيم .ويتگنشتاين در بند  163ميگويد حتي اگر چنين زباني
بتواند وجود داشته باشد استدالل بندهای  77تا  76پژوهشـهای فلسـفي در بـاب تعريـف اشـاری نشـان
داده است که صرف پيوند ذهني يك چيز با چيز ديگر به تنهايي کافي نيست برای آنکـه يکـي را بـه نـام
ديگری بخوانيم .نامگذاری احساس يك شخص مقتضي جا بـرای يـك واژه جديـد يعنـي يـك مفهـوم
احساس است .تالک برای نامگذاری يك احساس در يك خأل مفهومي صرفاً پرسشهايي را برميانگيزد
در باب اينکه مبنای اين کارچيست و چه چيز را افاده ميکند .اما ويتگنشتاين برای آنکه به اصـل مطلـب
برسد پرسش اول از اين پرسشها را کنار ميگذارد و وانمود ميکند که برای پرسش دوم کافي است او را
در مقام اثبات يك زبان خصوصي برای ثبت احساسات در دفتر خاطرات تصور کنيم.
ويتگنشتاين در استدالل خاطرهنويس ميگويد که برای ثبت خاطره در زبـان خصوصـي هـيچ يـك از
موارد زير کارآمد نيست :تعريف اشاری ،تمرکز توجه ،صحبت کردن ،نوشتن ،بهيادآوردن و اعتقاد داشـتن.
شارحان استدالل اغلب اين مشکل را مغفول گذاشتهاند بهعنوان مثال فوگلين نماينده بارز تفسير سنتي از
ويتگنشتاين ،مثال خاطرهنويس را مربوط به شخصي ميداندکه تکرار يك احسـاس را در دفتـر خـاطرات
مي نويسد ،احساسي که توصيف آن برای ديگری ناممکن است .چنانکـه گـويي ايـن کـار ممکـن اسـت
درحاليکه اين طور نيست و ويتگنشتاين ميخواهد بگويد اين کار ممکن نيست و به همين دليل در مثال
خاطرهنويس از صيغه اول شخص استفاده ميکند تا اين س ال پيش نيايد که چه کسي صحبت ميکند.
خالصه اين که ويتگنشتاين در بند  165در مورد زبان خصوصي ميپرسد من واژهها را چگونه بـه کـار
ميبرم تا براحساسات من داللت کنند؟ و در بند  163يادآوری ميکند که نمـيتـوانيم در پاسـخ بگـوييم
چنانکه معموالً اين کار را ميکنيم .پس اين پرسش که در زبان خصوصي چگونه من برای سخنانم معنـا
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مييابم ،بيپاسخ ميماند و پاسخ آن بايد مستقل از پيونـدهای واقعـي ميـان واژههـا و احساسـات باشـد.
ويتگنشتاين برای دستيابي به پاسخ اين پرسش خود را در موضـع خـاطرهنويسـي فـرض مـيکنـد کـه
ميخواهد از زبان خصوصي استفاده کند و قادر به انجام اين کار نيست.
8
ويتگنشتاين در بند  168ميگويد «قبل از هرچيز اينکه تعريف نشانه را نميتوان قاعده مند کرد» پس
اگر بايد معنايي برای نشانه بدست آورد ،بايد از طريق تعريف اشاری باشد؛ آنجا که روی احساس متمرکز
ميشوم و در همان زمان نشانه را ميسازم .اما برای آنکه اين تعريف اشاری کارآمد باشد بايد بتواند پيوند
ميان نشانه و احساس را تثبيت کند و اين پيوند بايد پايدار بماند .همچنانکه ويتگنشتاين ميگويد قول بـه
اينکه من پيوند را در خود حك ميکنم ،تنها ميتواند به اين معنا باشد که اين فرايند موجب ميشود کـه
در آينده پيوند را بهدرستي بهخاطر بياورم .زيرا من با صرف پرداختن به چيزی و ساختن يك نشانه ،آن را
برای خودم تعريف نميکنم چه رسد به اينکه بخواهم آن را برای ديگری تعريف کنم مگر اينکه آن کـار
پيامدهای مناسبي داشته باشد.
آنتوني کني ميگويد که بسياری از مفسران ،اين سخن ويتگنشتاين را که ميگويد «پيوند را بهدرسـتي
بهخاطر بياورم» به اين معني گرفتهاند که «من « »Sرا بهکار ميبرم زماني و تنها زماني که واقعاً « »Sرا
داشته باشم» آنها سپس استدالل ويتگنشتاين را مبتني بر شك در مورد حافظه ميِگيرند بدين قرار کـه
چگونه ميتوانيد مطمئن باشيد که وقتي بعداً احساسي را « »Sميناميد ،آنچه به يـاد مـيآوريـد درسـت
بودهباشد .از نظر او منتقدان ويتگنشتاين با اين تفسير استدالل او را کامالً نارضايت بخش يافتهاند .آنهـا
ميگويند بي اعتمادی به حافظه نه تنها کاربر زبان خصوصي بلکه کاربر زبان عمومي را با مشـکل مواجـه
ميکند .مدافعان ويتگنشتاين ميگويند که اشتباهات حافظه در مورد اشياء عمومي را ميتوان اصالح کرد
درحاليکه اين اشتباهات را در مورد احساسات خصوصي نميتـوان اصـالح کـرد و آنجـايي کـه اصـالح
ناممکن باشد سخنگفتن از درستي بيوجه است .منتقدان ويتگنشتاين در اينجا يکـي از ايـن دو راه را در
پيش گرفتند يا صدق را درگرو اصالحپذيری ندانستند يا کوشيدند نشـان دهنـد کـه در مـورد احساسـات
خصوصي بازسنجي ممکن است ).(Kenny,1973,191-2
اين نقد و دفاع ،تفسير ارتودوکس از استدالل را مشخص ميکند .تفسيری که استدالل زبان خصوصي
را تشکيك در اعتبار حافظه مي داند و بر آن است که خطاپذيری حافظه ،اعتماد به آن را سـلب مـيکنـد
چنانکه در آنچه در مورد يك احساس و کاربرد يك نشانه برای آن به خاطر ميآوريم ،همواره اين امکـان
وجود دارد که دچار اشتباه شده باشيم .اين تفسير بهدنبال طرح تفسير کريپکي از اين برهان که آن را بـه
مسئله تبعيت از قاعده تحويل کرد ،کنار گذاشته شد .ظاهراً دو امر باعث شکلگيـری تفسـير ارتـودوکس
شد :اوالً فيلسوفاني که قائل به زبان خصوصي بودند اغلب بهدنبال شرايطي بودنـد کـه در آن اشـتباه در
مورد واقعيت ناممکن باشد .يعني کوشيدند با رسيدن به يقيني قطعي بر شکاکيت غلبه پيدا کننـد .چيـزی
شبيه آنچه دکارت به دنبال آن بود و در مقابل مخالفان نيز برای نفـي ايـن زبـان بـه بـراهين شـکاکيت
متوسل ميشوند .ثانياً ،ميتوان فرض کرد که کسي نميتواند در مورد خصوصيات احساسات فعلي خودک
اشتباه کند و اين استدالل فرضي که ايده زبان خصوصي اقتضا ميکند که شـخص همچنانکـه در مـورد
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موضوعات ديگر خطاپذير است ،در مورد زبان خصوصي نيز خطاپذير باشد ،آن انديشه را ظاهراً مخـدوک
ميکند.
اما منظور از تعبير «پيوند را درست بهخاطر بياورم» در بند  168يادآوری معنای نشـانه « »Sاسـت نـه
اطمينان از اينکه من در آينده « »Sرا بدون اشتباه برای احساس « »Sاستفاده خواهم کـرد .و اسـتدالل
زبان خصوصي بر اين استوار نيست که دومي را ثمرة اولي بدانيم .حال فرض کنيد من يـك کـاربر زبـان
خصوصيام که احساسي دارم و نشانه « »Sرا برای آن بهکار ميبرم درسـت همـانطـور کـه در تعريـف
اشاری از يك شيء خارجي نشانهای را ميسازم .پس از آن به اين باور ميرسم که معنايي را برای نشـانه
« »Sوضع کردهام و براساس آن بار دوم حکم ميکنم که همان احساس را دارم تجربه ميکنم اما منظور
من از « »Sدر موقعيت دوم چيست؟ ويتگنشتاين دو پاسخ ممکن را مطمح نظر قرار ميدهد:
پاسخ اول :منظور من از « »Sفقط آن نوع احساسي است که اکنون دارم ،ويتگنشتاين دربارة اين پاسخ
فقط ميگويد« :هرآنچه بناست بنظرم راست بنمايد راست است .و اين تنها بدين معناست که ما در اينجا
نميتوانيم دربارة «راست» صحبت کنيم» .برای آنکه سخن درباره واقعيت باشد ،بايد تمايزی ميان صدق
و کذب يا آنچه واقعيت دارد و آنچه ندارد وجود داشته باشد .و برای آنکه چينن تمايزی وجود داشته باشد،
باي د تمايزی ميان منشأ معنا و منشأ صدق آن سخن وجود داشته باشد .فرض کنيد چيزی مقابل من باشد
و درباره آن بگويم که «اين « »Sاست» اگر من بايد به خود اين چيز متوسل بشوم تا سخنم برای خودم
قابل فهم باشد در آن صورت ارزک واقعنمايي را از سخنم ميگيرم و آن را حداکثر به يك تعريف اشاری
تبديل ميکنم.
پاسخ دوم :منظورمن از « ،»Sنه احساس فعلي بلکه احساسي است که آن را در گذشته « »Sناميـدم.
آنتوني کني در نقد تفسير ارتودوکسي از استدالل زبان خصوصي ميگويد که شك در مورد حافظـه هـيچ
ربطي به بحث زبان خصوصي ندارد .بر طبق تفسير او مدعای اصلي استدالل اين ميشـود« :اگـر بـرايم
ممکن باشد که تعريف اشاری قبلي خود را از « »Sدرست بهخاطر نياورم پس واقعاً نميدانم کـه معنـای
« »Sچيست» ) .(Kenny,1973,194اما اين کار او صرفاً گسترک دادن شکاکيت از احکام بـه معـاني
است درحاليکه يك نکته مقدماتي در معرفتشناسي اين است که دانستن يك چيزالزم نميآورد که خطا
در آن علم ناممکن باشد بلکه تنها اقتضاء ميکند که آن شخص درواقع بر خطا نباشد.
چه چيزخطاست؟ پاسخ اين است که تفسير کني و تفسير ارتودوکس در يك فرض با هم مشـترکانـد
که مغفول واقع شدهاست و آن اينکه حتي در مورد زبان خصوصي ،کاربر زبان خصوصي يك نشانه را تنها
برای يك احساس ميتواند به کارببرد .پس همانطور که کني ميگويد مسـئله بـر سـر يـادآوری بعـدی
کاربرد قبلي است بگونهای که « »Sمعنايش را حفظ کند .و بنابراين مسئله ظاهراً اين است که آيا حافظه
خطاپذير يك شخص برای نگهداری معنا مناسب است .اما چرا بايد اين فرض را مجاز دانست؟ چـه چيـز
موجب ميشود بپذيريم که کاربر زبان خصوصي حتي برای بار اول ميتواند يك نشانه را برای خودک بـا
تعريف اشاری تعريف کند؟ خود اين امر محل بحث است و بندهای  158و  151پژوهشهای فلسفي نشان
ميدهد که ويتگنشتاين حاضر نبود اجازه دهد استداللي له زبان خصوصي بر اين فرض مبتني شـود .وی
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در اين دو بند به ما يادآوری ميکند که براهيناک در بندهـای قبلـي (مـثالً بنـدهای  77تـا  )76نشـان
دادهاست که تعريف اشاری صرفاً در صورت تحقق شرايط ضمني خاص امکانپذير اسـت و هـيچيـك از
اين شرايط در مثالً خاطرهنويس حاصـل نيسـت .او بعـداً در بنـدهای  138و  131حصـول بخشـي از آن
شرايط را درنظر ميگيرد که در آن زمان از خصوصي به عمومي تبديل ميشود.
تمايزی که ويتگنشتاين قائل ميشود ميان تبعيت از يك قاعـده و صـرف تصـور شـخص از اينکـه از
قاعدهای تبعيت ميکند ،برخالف گمان شخص قائل به تفسـير ارتـودوکس ،متقضـي نيـاز و حتـي نفـي
خطاناپذيری حافظه در يك زبان خصوصي نيست .نياز و نفي ،به ترتيب بر اين مباني استوارند کـه بـدون
خطاناپذيری ،شخص مي توانست هميشـه بـر خطـا باشـد و ندانـد کـه بـر خطاسـت و اينکـه بـا فـرض
خطاناپذيری شخص ،تمايز ميان تبعيت از يك قاعده و صرف تصور شخص از اينکه از قاعـدهای تبعيـت
ميکند ،منتفي ميشود .گذشته از اين ،استدالل اين است که کاربر زبان خصوصي نمـيتوانـد بـا صـرف
تعريف اشاری خصوصي ،معنايي را برای يك نشانه وضع کند .زيرا برای اين کار او بايد شيوهای را بـرای
کاربرد آن نشانه ابداع کند اما اين شيوه با تکرار تعريف اشاری حاصل نميشود زيرا اين کار تمـايز ميـان
معنا وصدق و لذا امکان صدور احکام واقعي را منتفي ميکند .پس تعريف اشاری نميتواند ثبات معنا را در
کاربرد يك نشانه توجيه کند.
اما اين خود محل س ال است .ثبات معني در کاربرد يك نشانه چيست؟ ظاهراً فقط ميتوان به حافظـه
کاربر زبان خصوصي متوسل شد .او فقط به ياد ميآورد که آن نشانه را قبالً چگونه بهکار بردهاسـت .امـا
چه چيز ميتواند صحت اين يادآوری را ثابت کنـد؟ اسـتدالل بنـد  156کـه اغلـب بـه اشـتباه تفسـيری
معرفتشناختي از آن بدست ميدهند ،همين است .آنچه در مورد حافظه مسـئله اسـت ،ايـن نيسـت کـه
اعتماد به حافظه در کاربردهای بعدی مورد ترديد باشد چنانکه گويي حافظه کاربرد بار اول را بـه درسـتي
به خاطر ميآورد اما نميتواند اينهماني کاربردهای بعدی را توجيه کند .مسـئله ايـن اسـت کـه کـارکرد
حافظه در يادآوری کاربرد اول نيز مورد ترديد است .هيچ ابزار بيروني برای تشخيص درستي اين يادآوری
وجود ندارد .درست همانطور که ويتگنشتاين در بند  156ميگويـد« :گـويي شـخص بايـد نسـخههـای
متعددی از روزنامه صبح را ميخريد تا خود را مطمئن سازد که آنچه در آن آمده ،درسـت اسـت» و البتـه
اين اطمينان از صرف تعدد نسخهها حاصل نميشود(Kandlish & Wrisley, 2010) .
آیا اعتراضات تفسير ارتودوکس باهم تعارض دارند؟
آيا عدم ارتباط شك در مورد حافظه بـا اسـتدالل زبـان خصوصـي موجـب مـيشـود دو ايـراد تفسـير
ارتودوکس عليه آن استدالل نامربوط باشند؟ ايراد اول اين است که اين اسـتدالل ،زبـان عمـومي را نيـز
مخدوک ميکند وايراد دوم که بر ديدگاه جمعگرا 1استوار است اين است که ايـن اسـتدالل آنچـه را کـه
کامالً قابل تصور است مثل مورد رابينسون کروزه که زباني را خود ابداع ميکند بدون اينکه تعلـيم ديـده
باشد ،بهعنوان امری ناممکن متنفي ميکند .مدافعان ارتـودوکس ويتگنشـتاين در مواجهـه بـا ايـراد دوم
ظاهراً موضع متزلزلي دارند و اغلب ميکوشند اين مورد را خارج از دايره شمول استدالل بگيرند چراکه آن
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را امر ناممکني ميدانند .ولي البته اين توجيه پذيرفتني نيست.
پاسخ ايراد اول از آن مدعا نشأت ميگيرد که ميگفت شك در مورد حافظه به زبان خصوصي محـدود
نميشود ولي اين شك بخشي از استدالل زبان خصوصي نيست .پس الزم نميآِيد که استدالل ،مسـتلزم
نفي زبان عمومي باشد که ميدانيم واقعيت دارد .با حذف شك در مورد حافظه از اسـتدالل ،محـور آن از
اين پرسش که آيا يك تعريف اشاری را ميتوان به خاطر آورد يا نه ،به اين پرسش که آيا اساسـاً تعريـف
اشاری در آنجا ممکن است تغيير مييابد.
حال مي توانيم به پاسخ ايراد دوم دست پيدا کنيم .پيداست اسـتداللي کـه محـور آن پرسـش در بـاب
تعريف اشاری است ،نميتواند متهم شود به اينکه نمونههای فرضي مثل رابينسون کروزه را منتفي خواهد
کرد .زيرا هيچ مانع پيشيني وجود ندارد برای آنکه صورتي از حيات را تصور کنيم که به حـدی بـرای مـا
پيچيده باشد که مطمئن شويم در آن چنين شخصي يك تعريف اشاری معيني را انجام دادهاسـت .چنـين
کروزهای ،برخالف کاربرد زبان خصوصي ،در عالمي مستقل از تـأثراتش از آن ،زنـدگي مـيکنـد و در آن
عالم اتفاقاتي ميتواند رخ بدهد که او آن ها را فرامـوک کنـد يـا بـه خـاطر آورد و برخـي از آن اتفاقـات
ميتوانند ارتباط متقابل نشانهها با اشياء باشند .توصيف چنين نمونههای فرضيای آسان است و به راحتي
نميتوان امکان آنها را رد کرد(Kandlish & Wrisley, 2010) .
نتيجه گيری
ويتگنشتاين در استدالل خاطرهنويس مي گويد که چون احساسات دروني فرد ،قائم به شخص هستند و
تنها خود شخص آنها را تجربه ميکند ،ازاينرو شخص نميتواند برای آنها نشانههايي را وضـع کنـد و
اگر شخص بخواهد با نامگذاری يك احساس تکرار آن را در دفتر خاطرات خود يادداشت کند ،اين امکان
برای او وجود ندارد چراکه در صورت تکرار آن احساس اگر بخواهد آن نشـانه را در دفتـر خـاطرات خـود
يادداشت کند ،هيچ معيار عيني ای وجود ندارد که کار او را در ثبت آن نشانه در دفتر خاطرات توجيه کنـد.
بنابراين زبان خصوصي ناممکن است .مفسران انديشـه ويتگنشـتاين در تحليـل اسـتدالل خـاطرهنـويس
به طور عمده دو راه را در پيش گرفتند :گروهي با ارائه تفسيرس ارتودوکس غايت اصلي از ايـن برهـان را
تشکيك در عملکرد حافظه دانستند و با تفکيك ميان دو گونه تشکيك در کار حافظـه ،يکـي از آن دو را
منظور نظر ويتگنشتاين دانستند .آن دو تشکيك عبارتند از يکي يادآوری درست احساس آغـازين کـه بـا
نشانه «  »Sنامگذاری شدهاست و ديگری يادآوری کاربردهای قبلي آن نشانه .به بيان ديگر آنچه در کار
حافظه مورد ترديداست آيا اين است که با گذشت زمان نميتواند احساس نخستين را آنچنانکه بودهاسـت
به خاطر بياورد و نسبت به پيوند آن با نشانه مطمئن شود يا اين است که او پيوند نخسـتين را بـه خـاطر
ميآورد اما نميتواند اين هماني کاربردهای بعدی را با کاربرد نخستين احراز کند .مفسران بيشتر شق اول
را برگرفتهاند .از نظر ايشان آنچه در استدالل خاطرهنويس انکار ميشود امکـان احـراز درسـتي يـادآوری
احساس نخستين است و چون اين امکان وجود ندارد کاربردهـای بعـدی نشـانه نيـز خدشـهپـذير اسـت.
ازاينروست که ويتگنشتاين مي گويد اگر خبری در يك روزنامه محل ترديد باشد خريد شـمار بسـياری از
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آن روزنامه موجب وثاقت آن خبر نميشود .برخي از منتقـدان اسـتدالل خـاطرهنـويس ،ترديـد در اعتبـار
حافظه را مستلزم نه تنها زبان خصوصي بلکه زبان عمومي دانستهاند چراکه اگر نتوان به حافظـه اعتمـاد
کرد ،استفاده از يك واژه زبان عمومي برای احساسي از يك شيء خارجي ،در گرو اعتمـاد بـه آن چيـزی
است که در خصوص پيوند ميان آن واژه و احساس بهخاطر ميآوريم .اما اگر قرار باشد نتوان بـه حافظـه
اعتماد کرد پس گواهي آن در باب پيوند ميان واژگان زبان عمومي و احسـاس مـا مخـدوک مـيشـود و
بنابراين زبان عمومي نيز ناممکن ميشود .پاسخي که به اين انتقاد ميتوان داد ايـن اسـت کـه در زبـان
عمومي برخالف زبان خصوصي معيار مستقل بيروني وجود دارد و به کمك آن ميتوان خطای حافظـه را
تشخيص داد چنانکه مثال اگر بليط قطار خريده باشيم اما زمان حرکت قطار را اشتباه بـه خـاطر بيـاوريم،
مي توانيم برای اطمينان به برنامه حرکت قطارها يا زمان مندرج در بليط که اموری عيني هستند مراجعـه
کنيم و متوجه اشتباه خود بشويم .تفسير ديگری که از استدالل زبان خصوصي شدهاست و شهرت بسـيار
دارد تفسير کريپکي است که بهطورکلي استدالل زبان خصوصي را بـه مسـئله تبعيـت از قاعـده تحويـل
ميکند؛ تفسيری که وقتي مطرح شد تفسير ارتودوکسي تقريبا کنار گذاشته شد.
پینوشتها:
1. ostensive definition
2. private diarist

 .7اسمرود از حرف  Eاستفاده مي کند که برای حفظ يکنواختي متن مقالـه ،حـرف  Sرا جـايگزين آن
کردهايم.
 .4شرايط  4و  6در بند  165پژوهشهایفلسفي آمده است.
5. verificationism
6. meaning check
7. sortalism

 .8البته واژه ای که ويتگنشتاين به کار مي برد aussprechen ،است که بهتر است به جای قاعده مند
کردن ،بيان کردن ترجمه شـود و در ترجمـه گفتـه شـود کـه تعريـف اشـاری را نمـيتـوان بيـان کـرد.
)(Kandlish & Wrisley, 2010

9. community view

فهرست منابع:
ويتگنشتاين ،لودويگ ( )1788پژوهشهای فلسفی ،تهران ،نشر مرکز.
Ahmad, Arif (2010) Wittgenstein's Philosophical Investigations: A
Reader's Guide, London and New York: continuum.
Ayer, A.J. (1954) "Could there be a private language?" Proceedings of
the Aristotelian Society, Supplementary vol.28: 63-79. Reprinted in

عبدالرزاق حسامیفر
(Abdul Razzaq Hesamifar)

93

G.Pitcher, ed. Wittgenstein: The Philosophical Investigations: 251-66,
London: Macmillan.
Candlish, Stewart and Wrisley, George (2010) "Private Language", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), URL: http: // plato. stanford. edu/ archives/ win2010/ entries/
private- language/
Canfield, J. V. (2001) 'Private Language: The diary case', Australasian
Journal of Philosophy, 79: 377-94.
Carney, James D. (1960) "Private Language: The Logic of Wittgenstein
Argument", Mind, 69, 560-565.
Garver, Newton (1960) "Discussion: Wittgenstein on Private Language",
Philosophy and Phenomenology Research, 20: March, 389-396.
Glock, H. J. (1996) A Wittgenstein Dictionary, Oxford: Blackwell.
Kenny, A. J. P. (1973) Wittgenstein, London: Allen Lane, Ch. 10.
Malcolm,
Norman
(1945)
"
Wittgenstein's
Philosophical
Investigations", Philosophical Review 63:530-59. Reprinted in G. Pitcher,
ed., Wittgenstein: The Philosophical Investigation: 65-103, London:
Macmillan.
__________________ (1962)
"Wittgenstein's
Philosophical
Investigations", The Philosophy of Mind, V. C. Chappell, ed.
(Englewood Cliffs, N. J., Prentice -Hall, pp.74-100.
McGinn, M. (1997) Wittgenstein and the Philosophical Investigations,
London: Routledge.
Smerud, Warren B. (1970) Can There Be A Private Language? : An
Examination of Some Principal Arguments, Paris: Mouton.
Strawson, P. F. (1954) " Review Of Wittgenstein's philosophical
investigations", Mind, 63:70-99. Reprinted in G.Pitcher, ed., Wittgenstein:
The Philosophical Investigations: 22-64, London: Macmillan.
Stroud, B. (2001) " Private objects, physical object and ostension" in D.
Charles and W. Child, eds, Wittgensteinian Themes: Essay in Honour
of David Pears: 143-62, Oxford: Oxford University Press.
Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations, translated by G.
E. M. Anscombe, 3rd edition, 1967, Oxford: Blackwell.

