
 

 
 
 
 

 

 نویس ویتگنشتاین  استدالل خاطره

 در نفی زبان خصوصی

  فر عبدالر ز اق حسامی

 چکيدهچکيده
يکي از نظريات مهم ويتگنشتاين متأخر، نفي زبان خصوصي است؛ زباني که معنای 

نويس برای اثبات  داند. ويتگنشتاين در استدالل خاطره اک را تنها کاربر آن زبان مي واژگان
ای  ويد که محال است شخص بتواند احساس خودک را با نشانهگ امتناع زبان خصوصي مي

نامگذاری کند و آن را در دفتر خاطراتش يادداشت کند و بعد از آن بخواهد « S»مثل 
تکرار آن احساس را نيز در آن دفتر يادداشت کند. از اين استدالل تفسيرهای متفاوتي 

نستند و برخي آن را تأکيدی بر است. برخي آن را استداللي عليه اعتبار حافظه دا شده
شمار آوردند. تشکيك در اعتبار  ضرورت وجود قواعدی برای کاربرد واژگان در يك زبان به

حافظه گاهي به توان حافظه بر نگهداری احساس آغازين و گاهي به توان حافظه بر 
شود. مفسران بيشتر شق  يادآوری درست کاربردهای يك نشانه در گذشته مربوط مي

ت را برگرفتند و به هر حال امکان احراز درستي عملکرد حافظه را در زبان خصوصي نخس
به اين دليل منتفي دانستند که معياری عيني برای بازسنجي کاربردهای يك نشانه وجود 

 است. نويس بررسي شده ندارد. در اين مقاله برخي تفاسير از استدالل خاطره

نويس، ويتگنشتاين، حافظه،  اطرهزبان خصوصي، استدالل خ :واژگان کليدی
 احساس، زبان عمومي، معيار صدق 
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 فرفر  عبدالرزاق حسامیعبدالرزاق حسامی 1010

(Abdul Razzaq Hesamifar) 

 

 مقدمه

پژوهشـهای  پژوهشـهای    168168در بنـد  در بنـد    ي است کـه او ي است کـه او مثالمثال  ،ويتگنشتاينويتگنشتاينيکي از فرازهای مهم نفي زبان خصوصي در 
فـرض کنيـد   فـرض کنيـد     کـه کـه   گويـد گويـد   . وی در ايـن بنـد مـي   . وی در ايـن بنـد مـي   نويس معروف استنويس معروف است  آورد که به استدالل خاطرهآورد که به استدالل خاطره  ميمي  فلسفيفلسفي

ـ خواهم تکرار يك احسخواهم تکرار يك احسبب ـ اس را در دفتر خاطرات ياداشت کنم و ب هـر  هـر    ،،««S»»ا نامگـذاری آن احسـاس بـه    ا نامگـذاری آن احسـاس بـه    اس را در دفتر خاطرات ياداشت کنم و ب
تـوان  تـوان    را در آن دفتر ياداشت کنم. پيداسـت کـه نمـي   را در آن دفتر ياداشت کنم. پيداسـت کـه نمـي   « S»»که آن احساس برايم حاصل شد نشانه که آن احساس برايم حاصل شد نشانه   روزی

کم تعريفي اشاری از آن ارائه کم تعريفي اشاری از آن ارائه   و دستو دست  ردردتوان به اين احساس اشاره کتوان به اين احساس اشاره ک  اما آيا مياما آيا مي  داددادبدست بدست « « S»»تعريفي از تعريفي از 
نويسم توجه خود را در آن احساس متمرکـز کـنم   نويسم توجه خود را در آن احساس متمرکـز کـنم     را ميرا مي« « S»»ي ي توان و آن اينکه وقتتوان و آن اينکه وقت  يك معنا مييك معنا مي. به . به کردکرد

و و « « S»»نشانه نشانه کنم. من از طريق تمرکز توجه خود، پيوند ميان کنم. من از طريق تمرکز توجه خود، پيوند ميان   طور دروني به آن اشاره ميطور دروني به آن اشاره مي  چنانکه گويي بهچنانکه گويي به
ورم. اما در نمونه ورم. اما در نمونه ياياببدر آينده آن پيوند را درست به خاطر در آينده آن پيوند را درست به خاطر   برای آنکه بتوانمبرای آنکه بتوانمکنم کنم   ميمي  حكحكاحساس را در خود احساس را در خود 

  ،،نمايـد نمايـد   تواند بگويد که آنچه در نظـرم درسـت مـي   تواند بگويد که آنچه در نظـرم درسـت مـي     شخص ميشخص مي  چنانکهچنانکه  يستيستحاضر معياری برای درستي نحاضر معياری برای درستي ن
 ..سخن گفتسخن گفتدرستي درستي   ازازتوان توان   که در اينجا نميکه در اينجا نمي  آيدآيد  برميبرمياين اين   ازاز  درست است ودرست است و

ـ      کندکند  ميمياگرچه ويتگنشتاين در اين بند روشن ناگرچه ويتگنشتاين در اين بند روشن ن ـ    که در مقام حمله به کدام انديشـه اسـت امـا از بن دهای دهای که در مقام حمله به کدام انديشـه اسـت امـا از بن
، واژگان زبان ، واژگان زبان   11توان با تعريف اشاریتوان با تعريف اشاری  گويد ميگويد مي  کسي است که ميکسي است که مياک متوجه اک متوجه   آيد که حملهآيد که حمله  پيش از آن بر ميپيش از آن بر مي

ند که هيچ جلوه بيروني ند که هيچ جلوه بيروني ننکک  ي داللت ميي داللت مياتاتبر احساسبر احساس  واژگان اين زبان بنا به فرضواژگان اين زبان بنا به فرضکرد. کرد.   تعريفتعريفخصوصي را خصوصي را 
دهد و معنـای  دهد و معنـای    نمينمي« « S»»شان  شان  د. از نظر ويتگنشتاين تعريف اشاری خصوصي هيچ معنايي به ند. از نظر ويتگنشتاين تعريف اشاری خصوصي هيچ معنايي به نننطبيعي ندارطبيعي ندار

را برای را برای   « « S»»خواهد واژه خواهد واژه   ميمي  11نويس خصوصينويس خصوصي  يك واژه به کاربرد آن در يك موقعيت بستگي دارد. خاطرهيك واژه به کاربرد آن در يك موقعيت بستگي دارد. خاطره
کوشد اين کار را با تعريف اشاری انجام دهـد. امـا تعريـف    کوشد اين کار را با تعريف اشاری انجام دهـد. امـا تعريـف      نوعي احساس که اکنون دارد معرفي کند و مينوعي احساس که اکنون دارد معرفي کند و مي

اس که شما قصد نامگذاری آن را داريد، نيست. اس که شما قصد نامگذاری آن را داريد، نيست. اظهار يك واژه در هنگام داشتن نوعي احساظهار يك واژه در هنگام داشتن نوعي احس  اشاری، صرفاشاری، صرف
در زمان تمرکز توجه در نوعي احساس نيست. آنچـه بـيش از   در زمان تمرکز توجه در نوعي احساس نيست. آنچـه بـيش از   « « S»»اظهار اظهار   همچنين تعريف اشاری، صرفهمچنين تعريف اشاری، صرف

نويس بتواند پيوند ميان نشـانه و احسـاس را   نويس بتواند پيوند ميان نشـانه و احسـاس را     نياز است اين است که تعريف موجب شود خاطرهنياز است اين است که تعريف موجب شود خاطره  ها موردها مورد  ايناين
تواند چنين کاری بکنـد زيـرا هـيچ معيـاری     تواند چنين کاری بکنـد زيـرا هـيچ معيـاری       اشاری خصوصي نمياشاری خصوصي نميدرستي به خاطر آورد. اما يك تعريف درستي به خاطر آورد. اما يك تعريف   بهبه

دهـد بنـابراين تعريـف اشـاری خصوصـي در مثـال       دهـد بنـابراين تعريـف اشـاری خصوصـي در مثـال         بدسـت نمـي  بدسـت نمـي    در موارد بعددر موارد بعد« « S»»برای درستي کاربرد برای درستي کاربرد 
 (Ahmad, 2010, 111-3)ثمر است. ثمر است.   بلکه يك تشريفات بيبلکه يك تشريفات بي  نيستنيست« « S»»نويس هرگز تعريفي از نويس هرگز تعريفي از   خاطرهخاطره

گويـد احساسـات   گويـد احساسـات     کند به اينکه وقتي فيلسـوفي مـي  کند به اينکه وقتي فيلسـوفي مـي    اشاره مياشاره مي  161666تا تا   144144در بندهای در بندهای   ننويتگنشتايويتگنشتايالبته 
هـای  هـای    ننتواند منظور نظر داشته باشد و احساساتي کـه در زبـا  تواند منظور نظر داشته باشد و احساساتي کـه در زبـا    اند، از واژه خصوصي دو معنا را مياند، از واژه خصوصي دو معنا را مي  خصوصيخصوصي

کنند به هيچ يك از اين دو معنا خصوصي نيسـتند.  کنند به هيچ يك از اين دو معنا خصوصي نيسـتند.    ها صحبت ميها صحبت مي  طبيعي مثل انگليسي و آلماني دربارة آنطبيعي مثل انگليسي و آلماني دربارة آن
تواند وجـود داشـته   تواند وجـود داشـته     گردد که آيا اساساً يك زبان خصوصي ميگردد که آيا اساساً يك زبان خصوصي مي  ه اين پرسش بر ميه اين پرسش بر ميبب  165165وی سپس در بند وی سپس در بند 

گويد اما بايد به خاطر داشـت کـه ايـن احساسـات،     گويد اما بايد به خاطر داشـت کـه ايـن احساسـات،       باشد. او در ادامه از احساسات و مثالً از درد سخن ميباشد. او در ادامه از احساسات و مثالً از درد سخن مي
های فرضي بيـان فلسـفي از واقعيـات    های فرضي بيـان فلسـفي از واقعيـات      احساسات ما يعني واقعيات روزمره وجود انساني نيستند بلکه نمونهاحساسات ما يعني واقعيات روزمره وجود انساني نيستند بلکه نمونه

)شايد نفسي همراه )شايد نفسي همراه   انداند  المثل چيزی مثل يك نفس دکارتيالمثل چيزی مثل يك نفس دکارتي  اند. بنابراين آن احساسات، احساسات فياند. بنابراين آن احساسات، احساسات في  روزمرهروزمره
در دسـترس عمـوم   در دسـترس عمـوم   او او است(؛ چيزی کـه حيـات ذهنـي    است(؛ چيزی کـه حيـات ذهنـي      اشاره شدهاشاره شده  187187و و   163163با بدن چنانکه در بندهای با بدن چنانکه در بندهای 



 1919 نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصینویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی  استدالل خاطرهاستدالل خاطره 
(Argument of Wittgenstein's Diarist in Rejecting Private Language) 

 

  (Kandlish & Wrisley, 2010)  اند.اند.  ک خصوصيک خصوصياا  و بنابراين تجاربو بنابراين تجارب  يستيستنن

ديمي در زمينه استدالل زبان خصوصي که در آن برخي از تفاسير از اين استدالل تحليـل  ديمي در زمينه استدالل زبان خصوصي که در آن برخي از تفاسير از اين استدالل تحليـل  يکي از آثار قيکي از آثار ق
است. در ايـن کتـاب سـه    است. در ايـن کتـاب سـه      تواند وجود داشته باشدتواند وجود داشته باشد  آيا زبان خصوصي ميآيا زبان خصوصي مياست، کتاب اسمرود با عنوان است، کتاب اسمرود با عنوان   شدهشده

 ست:ست:اا  است و در آغاز تقريری از اين استدالل در قالب پنج بند آمدهاست و در آغاز تقريری از اين استدالل در قالب پنج بند آمده  تفسير از آن استدالل بررسي شدهتفسير از آن استدالل بررسي شده
 خواهد تکرار نوع خاصي از احساس را ثبت کند.خواهد تکرار نوع خاصي از احساس را ثبت کند.  (کسي مي(کسي مي11))
 را برای ثبت آن احساس به کار ببرد.را برای ثبت آن احساس به کار ببرد.  S»»77»»گيرد حرف گيرد حرف   نويس تصميم مينويس تصميم مي  (شخص خاطره(شخص خاطره11))
را بايد توجه او به آن نوع احساسي که به دنبال ثبت آن است و تمرکز او بر احساسـي  را بايد توجه او به آن نوع احساسي که به دنبال ثبت آن است و تمرکز او بر احساسـي  « « S»»(معنای (معنای 77))

 ..سازد، معين کندسازد، معين کند  ني را بر ميني را بر ميووکه توعي تعريف اشاری درکه توعي تعريف اشاری در
نـويس  نـويس    (احساس آن چيزی است که بروز طبيعي ندارد. ما بايد فرض کنـيم هـيچ رفتـاری از خـاطره    (احساس آن چيزی است که بروز طبيعي ندارد. ما بايد فرض کنـيم هـيچ رفتـاری از خـاطره    44))
 پرداختن به ثبت احساس( نيست که وقوع آن احساس را نشان بدهد.پرداختن به ثبت احساس( نيست که وقوع آن احساس را نشان بدهد.  ءءجزجز  هه)ب)ب

 ..44توانند آن را بفهمندتوانند آن را بفهمند  نمينمي  ،،شود ندارندشود ندارند  ثبت ميثبت مي« « S»»(چون ديگران علمي به آنچه با (چون ديگران علمي به آنچه با 66))

توان برای ثبت احساس توان برای ثبت احساس   را نميرا نمي« « S»»لکوم، گارور و کارني يك راه برای آنکه نشان دهيم لکوم، گارور و کارني يك راه برای آنکه نشان دهيم برطبق نظر مبرطبق نظر م
قبولي بـرای تشـخيص کـاربرد درسـت از کـاربرد      قبولي بـرای تشـخيص کـاربرد درسـت از کـاربرد        نويس ابزار قابلنويس ابزار قابل  برد اين است که بگوييم خاطرهبرد اين است که بگوييم خاطره  به کاربه کار

 ای در يك زبان خصوصي باشد.ای در يك زبان خصوصي باشد.  تواند نشانهتواند نشانه  نمينمي« « S»»نادرست اين نشانه ندارد. پس نادرست اين نشانه ندارد. پس 

 ومملک نورمن تفسير

نـويس  نـويس    ترين تفسـير اسـت. وی بـا صـراحت بـه خـاطره      ترين تفسـير اسـت. وی بـا صـراحت بـه خـاطره        نويس معروفنويس معروف  تفسير ملکوم از استدالل خاطرهتفسير ملکوم از استدالل خاطره
زند )يعنـي تمرکـز توجـه در يـك احسـاس و تصـميم بـه        زند )يعنـي تمرکـز توجـه در يـك احسـاس و تصـميم بـه          کند اما در مثالي که ميکند اما در مثالي که مي  ويتگنشتاين اشاره نميويتگنشتاين اشاره نمي

رديم فقـط  رديم فقـط  نويس آونويس آو  نامگذاری آن نوع احساس به درد در آينده( از ميان شرايطي که برای استدالل خاطرهنامگذاری آن نوع احساس به درد در آينده( از ميان شرايطي که برای استدالل خاطره
 ..آوردآورد  را نميرا نميشرط اول يعني تمايل به ثبت تکرار يك احساس شرط اول يعني تمايل به ثبت تکرار يك احساس 

گويد که تعريف خصوصي يك واژه تنها در صورتي موفق خواهد بود که آن واژه پـس از آن  گويد که تعريف خصوصي يك واژه تنها در صورتي موفق خواهد بود که آن واژه پـس از آن    ملکوم ميملکوم مي
هرحال شخص بايـد  هرحال شخص بايـد    کار رود که در تعريف اوليه آمده بود. بهکار رود که در تعريف اوليه آمده بود. به  ي بهي بهايايکار رود يعني به همان معنکار رود يعني به همان معن  به درستي بهبه درستي به
آيد اين است کـه  آيد اين است کـه    از يك واژه استفاده کند. مشکلي که در اينجا پيش مياز يك واژه استفاده کند. مشکلي که در اينجا پيش مي  ،،به يك نوع احساسبه يك نوع احساس  برای اشارهبرای اشاره

معياری برای تشخيص سازگاری ميان کاربردهای يك واژه نيست. کاربرد سازگار معادل تبعيت از قاعـده  معياری برای تشخيص سازگاری ميان کاربردهای يك واژه نيست. کاربرد سازگار معادل تبعيت از قاعـده  
  کند اما آنچه ضروری اسـت ايـن اسـت کـه    کند اما آنچه ضروری اسـت ايـن اسـت کـه      است. کاربر ممکن است احساس کند که از قاعده تبعيت مياست. کاربر ممکن است احساس کند که از قاعده تبعيت مي

 گويد:گويد:  دهد . ملکوم ميدهد . ملکوم مي  معيار مستقلي نشان دهد او دارد اين کار را انجام ميمعيار مستقلي نشان دهد او دارد اين کار را انجام مي

کنم بايد چيزی باشـد مسـتقل از احسـاس    کنم بايد چيزی باشـد مسـتقل از احسـاس      ای تبعيت ميای تبعيت مي  گواه من بر اينکه دارم از قاعدهگواه من بر اينکه دارم از قاعده
کنم. اگر در زبان خصوصي من، چينن چيزی نباشد پس کنم. اگر در زبان خصوصي من، چينن چيزی نباشد پس   من از اينکه دارم اين کار را ميمن از اينکه دارم اين کار را مي

کند که ميان دو چيز تفاوت وجـود  کند که ميان دو چيز تفاوت وجـود    ميمي  ءءمفهوم قاعده اقتضامفهوم قاعده اقتضاای ندارد. زيرا ای ندارد. زيرا   اين زبان قاعدهاين زبان قاعده
کنـد کـه دارد از   کنـد کـه دارد از     او احسـاس مـي  او احسـاس مـي  »»و و « « کنـد کنـد   ای تبعيت ميای تبعيت مي  او دارد از قاعدهاو دارد از قاعده»»داشته باشد: داشته باشد: 

   (Malcolm, 1962, 76)  ..««کندکند  ای تبعيت ميای تبعيت مي  قاعدهقاعده
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سـت پـس   سـت پـس   بنابراين از نظر ملکوم چون در زبان خصوصي معيار مستقلي برای احراز تبعيت از قاعـده ني بنابراين از نظر ملکوم چون در زبان خصوصي معيار مستقلي برای احراز تبعيت از قاعـده ني  
 توان به صورت زير تقرير کرد: توان به صورت زير تقرير کرد:   زبان خصوصي محال است. چارچوب اصلي استدالل او را ميزبان خصوصي محال است. چارچوب اصلي استدالل او را مي

شود. اگر چيـزی قاعـده   شود. اگر چيـزی قاعـده     ای تنظيم ميای تنظيم مي  ای در يك زبان است پس با قاعدهای در يك زبان است پس با قاعده  نشانهنشانه  ««S»»اگراگر
کـه احسـاس کنـد دارد از آن    کـه احسـاس کنـد دارد از آن      حـالي حـالي   باشد پس ممکن است که کسي از آن تخلف کند درباشد پس ممکن است که کسي از آن تخلف کند در

تنها در صورتي وجود خواهد داشـت کـه بتـوان بـه چيـزی      تنها در صورتي وجود خواهد داشـت کـه بتـوان بـه چيـزی        و اين امکانو اين امکان  کند.کند.  تبعيت ميتبعيت مي
تبعيت از قاعـده باشـد.اما در زبـان خصوصـي     تبعيت از قاعـده باشـد.اما در زبـان خصوصـي       متوسل شد که قادر به اثبات تبعيت ياعدممتوسل شد که قادر به اثبات تبعيت ياعدم

آگاهانـه  آگاهانـه    از عدم امکان تخلف نـا از عدم امکان تخلف نـا  ،،خلفخلف  برهانبرهانبنابراين از طريق بنابراين از طريق   چنين چيزی وجود ندارد.چنين چيزی وجود ندارد.
   (Smerud, 1970, 23-5)ه باشد.ه باشد.ای زباني وجود نداشتای زباني وجود نداشت    لذا نشانهلذا نشانه  ای وای و  آيد قاعدهآيد قاعده  الزم ميالزم مي

 تفسير نيوتن گارور

ــاطره   ــتدالل خ ــود از اس ــير خ ــارور در تفس ــاطره  گ ــتدالل خ ــود از اس ــير خ ــارور در تفس ــويس  گ ــويسن ــتفاده     ،ن ــده اس ــوم قاع ــوم از مفه ــرخالف ملک ــتفاده   ب ــده اس ــوم قاع ــوم از مفه ــرخالف ملک ب
نويس اين توان نويس اين توان   . از نظر او تعريف اشاری خصوصي اوليه بايد به خاطره. از نظر او تعريف اشاری خصوصي اوليه بايد به خاطره(Garver, 1960, 393f)کند.کند.  نمينمي

 گويد: گويد:   کار ببرد. وی ميکار ببرد. وی مي  بهبهدرستي درستي   زماني بهزماني به  را در هررا در هر« « S»»را بدهد که را بدهد که 

در نمونه حاضر معياری برای درستي نيست. زيرا وقتي ميـان اينکـه فکـر کنيـد راسـت      در نمونه حاضر معياری برای درستي نيست. زيرا وقتي ميـان اينکـه فکـر کنيـد راسـت      
ـ   گوييد و اينکه راست بگوييد تمايزی نباشد پس در اينجا هرگز نميگوييد و اينکه راست بگوييد تمايزی نباشد پس در اينجا هرگز نمي  ميمي ـ تواني از راسـتي  از راسـتي    ددتواني

ند ند توانيد باور داشته باشيد که پيوتوانيد باور داشته باشيد که پيو  حتي نميحتي نمي  ،،است[است[  168168]اشاره گارور به بند ]اشاره گارور به بند   ددصحبت کنيصحبت کني
؛ زيرا شما فقـط  ؛ زيرا شما فقـط  ((ايد )و اينکه اين احساس همان احساس قبلي استايد )و اينکه اين احساس همان احساس قبلي است  درستي فهميدهدرستي فهميده  را بهرا به
تواند صادق يا کاذب باشد اما اينکه اين احسـاس  تواند صادق يا کاذب باشد اما اينکه اين احسـاس    توانيد باور داشته باشيد به آنچه ميتوانيد باور داشته باشيد به آنچه مي  ميمي

توان مشـخص کـرد... چـون هـيچ     توان مشـخص کـرد... چـون هـيچ       ک را نميک را نمياا  همان احساس قبلي است، صدق و کذبهمان احساس قبلي است، صدق و کذب
توانيـد  توانيـد    اين احساس تکرار احساس قبلي است پس نمياين احساس تکرار احساس قبلي است پس نمي  معياری نيست برای آنکه بگوييدمعياری نيست برای آنکه بگوييد

کار ببريد. ايـن  کار ببريد. ايـن    را برای آن احساس خاص بهرا برای آن احساس خاص به« « S»»نحو خصوصي متعهد شويد هميشه نحو خصوصي متعهد شويد هميشه   بهبه
ايـد يـا نـه    ايـد يـا نـه      توانيد بدانيد که به تعهد خود عمل کردهتوانيد بدانيد که به تعهد خود عمل کرده  تعهد تهي خواهد بود زيرا هرگز نميتعهد تهي خواهد بود زيرا هرگز نمي

 . . (ibid, 394)است[ است[   157157]اشاره گارور به بند ]اشاره گارور به بند 

  رارا« « S»»معياری است مستقل از تلقي شـخص از اينکـه نشـانه    معياری است مستقل از تلقي شـخص از اينکـه نشـانه    « « معيارصدقمعيارصدق»»ملکوم از ملکوم از   منظور گارور ومنظور گارور و
برد را مشـخص کنـد. از فقـدان چنـين     برد را مشـخص کنـد. از فقـدان چنـين     ررد؛ معياری که بتواند درستي يا نادرستي کـا د؛ معياری که بتواند درستي يا نادرستي کـا بربر  کار ميکار مي  درستي بهدرستي به  بهبه

ـ     و بنـابر و بنـابر   است يا نهاست يا نه  کاربردهکاربرده  را درست بهرا درست به« « S»»آيد که شخص نتواند بداند که آيد که شخص نتواند بداند که   معياری الزم ميمعياری الزم مي ـ   ايـن قـول ب ه ه ايـن قـول ب
 معناست و از دايره صدق و کذب خارج است.معناست و از دايره صدق و کذب خارج است.  اينکه اين احساس، همان احساس قبلي است بياينکه اين احساس، همان احساس قبلي است بي
توان اينگونه تقرير کرد: اگر هيچ معياری مستقل از تلقي توان اينگونه تقرير کرد: اگر هيچ معياری مستقل از تلقي   ساختار منطقي تفسير گارور از استدالل را ميساختار منطقي تفسير گارور از استدالل را مي

ـ   کار ميکار مي  درستي بهدرستي به  را بهرا به« « S»»که نشانه که نشانه   کاربر از اينکاربر از اين ـ برد، وجود نداشته باشد که درستي اي ن کـاربرد را ثابـت   ن کـاربرد را ثابـت   برد، وجود نداشته باشد که درستي اي
شـناخت  شـناخت    برد )عدم معيار ممکن مستلزم عـدم برد )عدم معيار ممکن مستلزم عـدم   کار ميکار مي  تواند بداند که آن را اينگونه بهتواند بداند که آن را اينگونه به  کند، پس آن کاربر نميکند، پس آن کاربر نمي
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وجود ندارد پس تمايز ميان کاربرد درست و وجود ندارد پس تمايز ميان کاربرد درست و  ««S»»ممکن است(. اگر هيچ راهي برای احراز درستي کاربرد ممکن است(. اگر هيچ راهي برای احراز درستي کاربرد 
تنهـا در  تنهـا در  « « S»»يان درست و نادرسـت اسـت(.   يان درست و نادرسـت اسـت(.   تمايز متمايز م  شناخت ممکن مستلزم عدمشناخت ممکن مستلزم عدم  معناست )عدممعناست )عدم  نادرست بينادرست بي

تمايز ميان درست تمايز ميان درست   )عدم)عدم  صورتي يك نشانه خواهد بود که تمايز ميان درست و نادرست کاربرد داشته باشدصورتي يك نشانه خواهد بود که تمايز ميان درست و نادرست کاربرد داشته باشد
معيار ممکني وجود ندارد پس معيار ممکني وجود ندارد پس « « S»»نتواند يك نشانه باشد( در مثال نتواند يك نشانه باشد( در مثال « « S»»و نادرست مستلزم آن است که و نادرست مستلزم آن است که 

««S » »تواند يك نشانه باشد.تواند يك نشانه باشد.  نمينمي 

 ز کارنی تفسير جيم

گـويي اسـتدالل ويتگنشـتاين    گـويي اسـتدالل ويتگنشـتاين      کارني مانند ملکوم و گارور تقرير خود را از استدالل زبان خصوصـي بـاز  کارني مانند ملکوم و گارور تقرير خود را از استدالل زبان خصوصـي بـاز  
گويـد کـه ويتگنشـتاين    گويـد کـه ويتگنشـتاين      مـي مـي   فلسـفي فلسـفي   پژوهشـهای پژوهشـهای   168168نويس مطرح در بند نويس مطرح در بند   داند. وی با اشاره به خاطرهداند. وی با اشاره به خاطره  ميمي
اسـت  اسـت  « « S»»معنايـابي  معنايـابي  مقـام نفـي امکـان    مقـام نفـي امکـان      کند که گـويي در کند که گـويي در   داری يك نشانه را به صورتي ترسيم ميداری يك نشانه را به صورتي ترسيم مي  معنامعنا

(Carney, 1960, 560)کند که کند که   نويس فرضي را با موقعيت شيميداني مقايسه مينويس فرضي را با موقعيت شيميداني مقايسه مي  . کارني موقعيت خاطره. کارني موقعيت خاطره
گـذارد. در ايـن   گـذارد. در ايـن     مـي مـي « « C»»آورد و اسم آن را آورد و اسم آن را   دست ميدست مي  رنگ خاصي را بهرنگ خاصي را به  «Y»»وو  «X  »»  هایهای  با ترکيب رنگبا ترکيب رنگ

 گويد:گويد:  وجود دارد . وی ميوجود دارد . وی مي« « C»»موقعيت معياری برای کاربرد موقعيت معياری برای کاربرد 

را را   ««C»»  است، يعني مطمئن نباشـد کـه  است، يعني مطمئن نباشـد کـه    ««C»»  طمئن نباشد که رنگ خاصيطمئن نباشد که رنگ خاصياگر کسي ماگر کسي م
 تواندتواند  آورد،ميآورد،مي  را به خاطر ميرا به خاطر مي  ««C»»  برد يا بخواهد مشخص کند که آيابرد يا بخواهد مشخص کند که آيا  کارميکارمي  درستي بهدرستي به  بهبه

ترکيـب کنـد   ترکيـب کنـد     ««Y»»  را بـا را بـا   ««X»»  ها نگاه کند وها نگاه کند و  از شخص ديگری بخواهد به چارت رنگاز شخص ديگری بخواهد به چارت رنگ
(ibid, 561) . . 

  ،،ن از درسـتي يـا نادرسـتي تشـخيص    ن از درسـتي يـا نادرسـتي تشـخيص    تدر دست نبود، سـخن گفـ  در دست نبود، سـخن گفـ  در مثال شيميدان، حتي اگر معياری در مثال شيميدان، حتي اگر معياری   
توانست نحوه سـاخته شـدنش را   توانست نحوه سـاخته شـدنش را     برد و نميبرد و نمي  درنگ آن ترکيب را از بين ميدرنگ آن ترکيب را از بين مي  اگر آن شيميدان بياگر آن شيميدان بي  .معنادار بودمعنادار بود

شـناخت، در آن صـورت   شـناخت، در آن صـورت     مـي مـي « « C»»عنـوان  عنـوان    ترکيبي را بهترکيبي را به  ،،ثبت کند يا به خاطر بياورد، سپس يك هفته بعدثبت کند يا به خاطر بياورد، سپس يك هفته بعد
بود که ما در مـوارد  بود که ما در مـوارد    دار ميدار مي  بود. اما تنها به اين دليل معنيبود. اما تنها به اين دليل معني  دار ميدار مي  او معنياو معنيپرسش در مورد درستي تشخيص پرسش در مورد درستي تشخيص 

 است:است:  کار رفتهکار رفته  درستي بهدرستي به  دانيم چگونه تشخيص بدهيم که آيا نام رنگي بهدانيم چگونه تشخيص بدهيم که آيا نام رنگي به  ديگر ميديگر مي

درسـتي  درسـتي    توانيم تشخيص بدهيم که نـام رنگـي بـه   توانيم تشخيص بدهيم که نـام رنگـي بـه     به اين دليل که درشرايط ديگر ما ميبه اين دليل که درشرايط ديگر ما مي
توانستيم تشخيص توانستيم تشخيص   توانيم توصيف کينم چگونه ميتوانيم توصيف کينم چگونه مي  است. و به اين دليل که مياست. و به اين دليل که مي  کار رفتهکار رفته  بهبه

روست که سـخن گفـتن از درسـتي يـا     روست که سـخن گفـتن از درسـتي يـا       ايناين  است ازاست از  را درست تشخيص دادهرا درست تشخيص داده« « C»»بدهيم بدهيم 
توانسـتيم ايـن تفکيـك را صـورت     توانسـتيم ايـن تفکيـك را صـورت       دار است. اگر نميدار است. اگر نمي  نادرستي تشخيص شيميدان معنينادرستي تشخيص شيميدان معني

 (ibid,  561f)  ..بودبود  فاقد معنا ميفاقد معنا مي« « C»»دهيم در آن صورت دهيم در آن صورت 

تنها در صورتي دارای معنا خواهد بود که تمايز ميان تنها در صورتي دارای معنا خواهد بود که تمايز ميان « « S»»  ،،نويسنويس  مثال خاطرهمثال خاطره  تفسير کارني درتفسير کارني دربراساس براساس 
دار خواهـد بـود کـه بتـوان     دار خواهـد بـود کـه بتـوان       صـورتي معنـا  صـورتي معنـا    معنا داشته باشد. اين تمـايز تنهـا در  معنا داشته باشد. اين تمـايز تنهـا در    ،،درستي يا نادرستي کاربرددرستي يا نادرستي کاربرد
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است. اما انجام اين کار ممکن نيسـت  است. اما انجام اين کار ممکن نيسـت    درستي تشخيص دادهدرستي تشخيص داده  نامد بهنامد به  ميمي« « S»»تشخيص داد احساسي را که تشخيص داد احساسي را که 
 معنايي ندارد.معنايي ندارد.« « S»»  ،،خلفخلف  برهانبرهانبراساس براساس پس پس 

گويد گويد   اند. کارني مياند. کارني مي  های ملکوم، گارور و کارني تقريرهايي از يك استداللهای ملکوم، گارور و کارني تقريرهايي از يك استدالل  اسمرود معتقد است که تفسيراسمرود معتقد است که تفسير
 شود:شود:  که اگر کسي دراستدالل خدشه کند، دو جايگزين برای آن مطرح ميکه اگر کسي دراستدالل خدشه کند، دو جايگزين برای آن مطرح مي

 کـه تشـخيص دهـيم چـه چيـز      کـه تشـخيص دهـيم چـه چيـز      نويس معياری برای درستي پيدا کنيم. به اين معنـا  نويس معياری برای درستي پيدا کنيم. به اين معنـا    (در مثال خاطره(در مثال خاطره11))
« « S»»کند که تشخيص بدهد تمايز ميان تصورک به اينکه دارد کند که تشخيص بدهد تمايز ميان تصورک به اينکه دارد   نويس فراهم مينويس فراهم مي  مکان را برای خاطرهمکان را برای خاطرهاااين اين 
 و خـاطره نادرسـت   و خـاطره نادرسـت   « « S»»درسـت  درسـت    و تمـايز ميـان خـاطره   و تمـايز ميـان خـاطره   « « S»»و کاربرد درست و کاربرد درست   بردبرد  کار ميکار مي  درستي بهدرستي به  را بهرا به

توانـد معنـا داشـته باشـد بـدون اينکـه       توانـد معنـا داشـته باشـد بـدون اينکـه         ميمي  ( نشان بدهيم که يك نشانه( نشان بدهيم که يك نشانه11آن و تمايزاتي از اين دست. يا )آن و تمايزاتي از اين دست. يا )
تواند کاربرد درسـت يـا   تواند کاربرد درسـت يـا     معياری برای درستي وجود داشته باشد. به اين معنا که نشان دهيم يك نشانه ميمعياری برای درستي وجود داشته باشد. به اين معنا که نشان دهيم يك نشانه مي

 بدون اينکه راهي برای تشخيص درستي يا نادرستي کاربرد آن وجـود داشـته باشـد.   بدون اينکه راهي برای تشخيص درستي يا نادرستي کاربرد آن وجـود داشـته باشـد.    نادرستي داشته باشدنادرستي داشته باشد
(ibid., 563) 

تواننـد  تواننـد    بيننـد مـي  بيننـد مـي    يابند چراکه مييابند چراکه مي  مغاير با دريافت شهودی خود ميمغاير با دريافت شهودی خود مي  رارا  ين استداللين استداللالبته بسياری از افراد االبته بسياری از افراد ا
بـا ابـداع   بـا ابـداع    گيرنـد گيرنـد   حال تصـميم مـي  حال تصـميم مـي    عينعين  هايي داشته باشند که هيچ بروز بيروني نداشته باشند و درهايي داشته باشند که هيچ بروز بيروني نداشته باشند و در  احساساحساس
فرد فرد   لحا  فلسفي اعتماد به شهود شخصي هرلحا  فلسفي اعتماد به شهود شخصي هر  ههای تکرار آن را در دفتر خاطرات خود ثبت کنند. اما بای تکرار آن را در دفتر خاطرات خود ثبت کنند. اما ب  نشانهنشانه

  ( Smerud, 1970, 25-28) بي وجه است و بايد از دليل فلسفي پيروی کرد.بي وجه است و بايد از دليل فلسفي پيروی کرد.
پژوهشـهای   کتاب ديگری که متضمن تحليلي از تفاسير مختلـف از اسـتدالل زبـان خصوصـي اسـت     

به نقد و بررسي سـه   168پس از نقل بند  نوشته عارف احمد است که در آن نويسندهفلسفي ويتگنشتاين 
 پردازد که عبارتند از: آن ميتفسير متفاوت از 

بناميد بايد م يدی را بـرای تکـرار آن مشـخص کنيـد و     بناميد بايد م يدی را بـرای تکـرار آن مشـخص کنيـد و     « « S»»: اگر نوعي احساس را : اگر نوعي احساس را 66گراييگرايي  الف( اثباتالف( اثبات
 تواند اين کار را بکند.تواند اين کار را بکند.  کاربر زبان خصوصي نميکاربر زبان خصوصي نمي

توان بعداً آنچه توان بعداً آنچه   بناميد بايد مشخص کنيد از چه طريق ميبناميد بايد مشخص کنيد از چه طريق مي« « S»»اگر نوعي احساس را اگر نوعي احساس را ::55ب( بازسنجي معناب( بازسنجي معنا
 تواند اين کار را بکند.تواند اين کار را بکند.  کنيد، بازسنجي کرد و کاربر زبان خصوصي نميکنيد، بازسنجي کرد و کاربر زبان خصوصي نمي  مراد ميمراد مي  ««S»»شما هميشه از شما هميشه از   را کهرا که

« « S»»بايد مشخص کنيـد چـه نـوع چيـزی را     بايد مشخص کنيـد چـه نـوع چيـزی را       ددبناميبنامي« « S»»اگر نوعي احساس را اگر نوعي احساس را   ::33گراييگرايي  بندیبندی  ج( دستهج( دسته
 تواند اين کار را بکند.تواند اين کار را بکند.  ناميد و کاربر زبان خصوصي نميناميد و کاربر زبان خصوصي نمي  ميمي

کند و پاسخ هر يك از اين تفاسـير  کند و پاسخ هر يك از اين تفاسـير    اين تفاسير پنج پرسش را مطرح مياين تفاسير پنج پرسش را مطرح مياحمد برای تحليل تفاوت ميان احمد برای تحليل تفاوت ميان 
 کند:کند:  ها بررسي ميها بررسي مي  را به اين پرسشرا به اين پرسش

 ؟ به چه معناستآوردن درست پيوند  ياد به .1

هـا وی احساسـي را   هـا وی احساسـي را     صرفاً برای آن ايامي کـه در آن صرفاً برای آن ايامي کـه در آن   ،،در دفتر خاطرات شخصدر دفتر خاطرات شخص« « S»»نوشتن نوشتن   پاسخ الف:پاسخ الف:
 ناميده بود.ناميده بود.« « S»»آغاز آغاز   کند از نوع احساسي که آن را درکند از نوع احساسي که آن را در  تجربه ميتجربه مي

 آيد.آيد.  ميمي« « S»»آوردن اينکه چه نوع احساسي در تعريف آوردن اينکه چه نوع احساسي در تعريف   خاطرخاطر  بهبهپاسخ ب: پاسخ ب: 
 ..کار رود ، بهاکاک  متناسب با تعريف اوليهمتناسب با تعريف اوليه« « S»»پاسخ ج: پاسخ ج: 

 درستي به خاطر بياوريد؟ چرا يك تعريف اشاری کارآمد بايد موجب شود پيوند را به .1



 1111 نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصینویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی  استدالل خاطرهاستدالل خاطره 
(Argument of Wittgenstein's Diarist in Rejecting Private Language) 

 

کارببرد در آن صورت پيوندی ميـان نشـانه و   کارببرد در آن صورت پيوندی ميـان نشـانه و     ههبب  اوتاوتای کامالً متفای کامالً متف  شيوهشيوه  را بهرا به« « S»»اگر کسي اگر کسي پاسخ الف: پاسخ الف: 
 است.است.  قرار نشدهقرار نشده  احساس براحساس بر

چيسـت و کسـي   چيسـت و کسـي   « « S»»باشـد، بايـد بدانـد معنـي     باشـد، بايـد بدانـد معنـي     « « S»» ، ،««S»»برای آنکه منظـور شـخص از   برای آنکه منظـور شـخص از   پاسخ ب: پاسخ ب: 
 خاطر آورد.خاطر آورد.  را بداند مگر آنکه تعريف آن را بهرا بداند مگر آنکه تعريف آن را به« « S»»تواند معني تواند معني   نمينمي

انجـام ندهـد معنـای آن نشـانه را مشـخص      انجـام ندهـد معنـای آن نشـانه را مشـخص        بخش ديگری که اين کـار را بخش ديگری که اين کـار را   هر تعريف رضايتهر تعريف رضايت  پاسخ ج:پاسخ ج:
 است.است.  نکردهنکرده
 معيار درستي چيست؟ .7

شـود  شـود    ناميده مـي ناميده مـي « « S»»کند به درستي کند به درستي   کند آنچه کسي اکنون تجربه ميکند آنچه کسي اکنون تجربه مي  معياری که ثابت ميمعياری که ثابت مي  پاسخ الف:پاسخ الف:
 يعني از همان نوع احساسي است که ابتدا تعريف شد.يعني از همان نوع احساسي است که ابتدا تعريف شد.

 اطر دارد.اطر دارد.در خدر خ« « S»»ابزاری است برای بازسنجي آنچه فرد از تعريف ابزاری است برای بازسنجي آنچه فرد از تعريف پاسخ ب: پاسخ ب: 
نويس نيست برای آنکه بتواند بگويد کاربرد درست کـدام اسـت بلکـه    نويس نيست برای آنکه بتواند بگويد کاربرد درست کـدام اسـت بلکـه      ابزاری در دست خاطرهابزاری در دست خاطرهپاسخ ج: پاسخ ج: 

 ..استاستاز کاربرد ديگر از کاربرد ديگر   بهتربهترکاربردی کاربردی دهد دهد   نشان مينشان ميچيزی است که چيزی است که 
 چرا يك تعريف اشاری کارآمد بايد معياری برای درستي به دست بدهد. .4

( ( 11))پاسـخ بـه پرسـش    پاسـخ بـه پرسـش    کاربرد آنگونه کـه  کاربرد آنگونه کـه    ههاسب با تعريفش باسب با تعريفش برا متنرا متن« « S»»بتوان واژه بتوان واژه   با آنبا آن  تاتاپاسخ الف: پاسخ الف: 
 است يا نه.است يا نه.  کند. شخص بايد بتواند تشخيص بدهد که کسي اينگونه عمل کردهکند. شخص بايد بتواند تشخيص بدهد که کسي اينگونه عمل کرده  ميمي  ءءاقتضااقتضا

  آنآنتواند معنـای  تواند معنـای    نمينمي  رورو  ايناين  ازازخاطر بياورد و خاطر بياورد و   را بهرا به« « S»»توان تعريف توان تعريف   شخص نميشخص نمي،،زيرا بدون آنزيرا بدون آنپاسخ ب: پاسخ ب: 
 د.د.بدانبدانرا را 

 وجود نخواهد داشت.وجود نخواهد داشت.« « S»»  ورت کاربرد درست و غلطي برای نشان ورت کاربرد درست و غلطي برای نشان زيرا در غير اين صزيرا در غير اين صپاسخ ج: پاسخ ج: 
( و يا يکـي از  4( و )1های ) های مطرح در پرسش تواند ويژگي چرا يك تعريف اشاری خصوصي نمي .6
 ها را داشته باشد؟ آن

زيرا کاربر زبان خصوصي ابزاری ندارد تا به کمك آن بتواند بازسنجي کند و ببينـد کـه آيـا    زيرا کاربر زبان خصوصي ابزاری ندارد تا به کمك آن بتواند بازسنجي کند و ببينـد کـه آيـا    پاسخ الف: پاسخ الف: 
 يا نه.يا نه.  استاست  ههک بکار بردک بکار برداا  را متناسب با معنایرا متناسب با معنای« « S»»واژه واژه   شخصشخص

زيـرا ابـزاری   زيـرا ابـزاری     ؛؛را در حافظه کاربر آن بازسنجي کـرد را در حافظه کاربر آن بازسنجي کـرد « « S»»توان تعريف توان تعريف   در زبان خصوصي نميدر زبان خصوصي نميپاسخ ب: پاسخ ب: 
 ..برای اين بازسنجي وجود نداردبرای اين بازسنجي وجود ندارد

آورد، هيچ يك از کاربردهـای  آورد، هيچ يك از کاربردهـای    وقتي آن را بر زبان ميوقتي آن را بر زبان مي« « S»»زيرا صرف تمرکز توجه شخص به زيرا صرف تمرکز توجه شخص به   پاسخ ج:پاسخ ج:
بر چه نوع چيزی داللت بر چه نوع چيزی داللت « « S»»کند کند   که مشخص نميکه مشخص نمي  چراچرا  ؛؛کندکند  تر از کاربردهای ديگر نميتر از کاربردهای ديگر نمي  بعدی آن را درستبعدی آن را درست

 کند.کند.  ميمي

 گرایی تفسير اثباتبررسی 

 توان در بيان نورمن ملکوم در باب تعريف اشاری خصوصي از درد مالحظه کرد:توان در بيان نورمن ملکوم در باب تعريف اشاری خصوصي از درد مالحظه کرد:  اين تفسير را مياين تفسير را مي
کـنم و  کـنم و    ام را در يك درد متمرکـز مـي  ام را در يك درد متمرکـز مـي    آورم توجهآورم توجه  فرض کنيد که وقتي واژه درد را برای خود بر زبان ميفرض کنيد که وقتي واژه درد را برای خود بر زبان مي
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ام ولـي اگـر بعـد از آن، آن واژه را    ام ولـي اگـر بعـد از آن، آن واژه را      کنم که از اين طريق پيوندی ميان واژه و احساس برقرار کردهکنم که از اين طريق پيوندی ميان واژه و احساس برقرار کرده  فکر ميفکر مي
ام. ام.   برای احساسي غير از درد يا چيزی غير از احساسات مثل عواطف بکار ببرم، پس پيوندی برقرار نکـرده برای احساسي غير از درد يا چيزی غير از احساسات مثل عواطف بکار ببرم، پس پيوندی برقرار نکـرده 

درسـتي  درسـتي    کـرد کـه در آينـده چگونـه واژه را بـه     کـرد کـه در آينـده چگونـه واژه را بـه       بود اگر مـرا هـدايت مـي   بود اگر مـرا هـدايت مـي     ميميتعريف خصوصي من کار آمد تعريف خصوصي من کار آمد 
تـوان  تـوان    ولـي چگونـه مـي   ولـي چگونـه مـي     به معني سازگار با تعريف من اسـت. به معني سازگار با تعريف من اسـت. « « درستيدرستي  بهبه»»کارببرم. در نمون  حاضر واژه کارببرم. در نمون  حاضر واژه   بهبه

کار کار   صورت سازگار با تعريف بهصورت سازگار با تعريف به  هست ميان اينکه آن واژه را بههست ميان اينکه آن واژه را به  مايزیمايزیکرد. چه تکرد. چه ت  را احرازرا احرازواژه واژه   بردبرددرستي کاردرستي کار
هر آنچه به نظرم هر آنچه به نظرم »»و و   ستستنيني  در مياندر ميان  ییام؟ يا اينکه تمايزام؟ يا اينکه تمايز  رم و اينکه به نظرم بيايد که اينگونه عمل کردهرم و اينکه به نظرم بيايد که اينگونه عمل کردهبببب

  ««صـحبت کـرد  صـحبت کـرد  « « درسـتي درسـتي »»تـوان دربـارة   تـوان دربـارة     آيد که در اينجا نمـي آيد که در اينجا نمـي   درست بنمايد، درست است و از اين بر ميدرست بنمايد، درست است و از اين بر مي
((Malcolm, 1954, 68 ) ) 

تـوان  تـوان    اين است کـه نمـي  اين است کـه نمـي    66درباب پرسش درباب پرسش شود و نظر او شود و نظر او   مربوط ميمربوط مي  44تا تا   11های های   سخن ملکوم به پرسشسخن ملکوم به پرسش
کنـد ايـن کـار را    کنـد ايـن کـار را      اساس که تصور مياساس که تصور مي  ايناين  برد صرفاً بربرد صرفاً بر  کار ميکار مي  درستي بهدرستي به  را بهرا به« « S»»ثابت کرد که کسي واژه ثابت کرد که کسي واژه 

. . کند. شخص بايد معيار مستقلي برای سنجش خود اين تصور داشته باشد و چنين معياری وجود نـدارد کند. شخص بايد معيار مستقلي برای سنجش خود اين تصور داشته باشد و چنين معياری وجود نـدارد   ميمي
شد چند نسخه از روزنامه صبح را بگيرد تا مطمئن شود آنچـه  شد چند نسخه از روزنامه صبح را بگيرد تا مطمئن شود آنچـه  گويي کسي مجبور باگويي کسي مجبور با»»  به تعبير ويتگنشتاينبه تعبير ويتگنشتاين

(. امـا  (. امـا  Wittgenstein, 1953, §265؛  135-3، ص 1788ويتگنشـتاين، « )« )است درست استاست درست است  در آن آمدهدر آن آمده
هيچ معياری برای بازسنجي احساس خصوصي وجود ندارد؛ زيرا هيچ نشان  بيروني همچـون علـل بـدني    هيچ معياری برای بازسنجي احساس خصوصي وجود ندارد؛ زيرا هيچ نشان  بيروني همچـون علـل بـدني    

  د ندارد که براساس آن بتوان وجود احساس خاص را در آن شخصد ندارد که براساس آن بتوان وجود احساس خاص را در آن شخصوجووجو« « S»»برای برای   ،،خاص، يا آثار رفتاریخاص، يا آثار رفتاری
 ..احراز کرداحراز کرد

صـورت سـازگار بـا    صـورت سـازگار بـا      را پذيرفت؟ چرا نبايد بگوييم که کاربرد يك عبارت بهرا پذيرفت؟ چرا نبايد بگوييم که کاربرد يك عبارت به  44توان پرسش توان پرسش   اما چطور مياما چطور مي
کند چيزی ديگر؟ چرا اولي نتواند بدون دومـي  کند چيزی ديگر؟ چرا اولي نتواند بدون دومـي    تعريف يك چيز است و دانستن اينکه کسي اين کار را ميتعريف يك چيز است و دانستن اينکه کسي اين کار را مي

 دهد:دهد:  تراوسون به خوبي اين امکان را نشان ميتراوسون به خوبي اين امکان را نشان ميرخ دهد؟ اسرخ دهد؟ اس

تواند صرفاً با تکرار يك احساس مواجه شود و عادت کند به اينکه هر وقت تواند صرفاً با تکرار يك احساس مواجه شود و عادت کند به اينکه هر وقت   ]شخص[ مي]شخص[ مي
کنـد تـا رخ دادن را   کنـد تـا رخ دادن را     ها به او کمك ميها به او کمك مي  آن تکرار شد نشان  خاصي را بسازد. ساختن نشانهآن تکرار شد نشان  خاصي را بسازد. ساختن نشانه

صـورت نظـامي از   صـورت نظـامي از     بـه بـه توان تصور کرد که اين شيوه توان تصور کرد که اين شيوه   راحتي ميراحتي مي  اک ثبت کند. بهاک ثبت کند. به  در حافظهدر حافظه
 ((Strawson, 1954, 44))گذاری توضيح داده شود. گذاری توضيح داده شود.   تاريختاريخ

را بر زبان بياورد و اين رفتـار را  را بر زبان بياورد و اين رفتـار را  « « S»»احساس کرد واژه احساس کرد واژه   ا راتوان به کودک آموخت که هر وقت گرمتوان به کودک آموخت که هر وقت گرم  ميمي
آيد که کودک معياری برای آيد که کودک معياری برای   توان همچون گزارک يك دماسنج از دما تلقي کرد. اما در اينجا الزم نميتوان همچون گزارک يك دماسنج از دما تلقي کرد. اما در اينجا الزم نمي  ميمي

دهد کـه مـا   دهد کـه مـا     جي در اختيار داشته باشد تا بتواند تشخيص بدهد که همان نوع احساسي را گزارک ميجي در اختيار داشته باشد تا بتواند تشخيص بدهد که همان نوع احساسي را گزارک ميبازسنبازسن
 توان صرف يك گزارک کردن تلقي کرد.توان صرف يك گزارک کردن تلقي کرد.  ؛ زيرا کار او را مي؛ زيرا کار او را ميپيوند داديمپيوند داديم«  «  S»»آن را با آن را با 

ها ها   کند و امکان معنای خصوصي برای واژهکند و امکان معنای خصوصي برای واژه  هايي از رفتار بدني اشاره ميهايي از رفتار بدني اشاره مي  به مثالبه مثال  151151ويتگنشتاين در بند ويتگنشتاين در بند 
کند به اين صورت که کاربر زبـان خصوصـي بتوانـد از طريـق     کند به اين صورت که کاربر زبـان خصوصـي بتوانـد از طريـق       شان مطرح ميشان مطرح مي  را مستقل از کاربرد عموميرا مستقل از کاربرد عمومي
را بکـرات در  را بکـرات در  « « S»»و يك پديده عمومي عمل کند و از اين طريق بتواند و يك پديده عمومي عمل کند و از اين طريق بتواند « « S»»برقراری پيوند ميان نشانه برقراری پيوند ميان نشانه 
يتگنشـتاين در  يتگنشـتاين در  ( و بدين طريق جا بـرای تعريـف اشـاری بـاز شـود. و     ( و بدين طريق جا بـرای تعريـف اشـاری بـاز شـود. و     158158)بند)بند  دفتر خاطرات ياداشت کنددفتر خاطرات ياداشت کند
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کنـد. وی  کنـد. وی    مثال فشارسنج را چونان معيـاری بيرونـي مطـرح مـي    مثال فشارسنج را چونان معيـاری بيرونـي مطـرح مـي      فلسفيفلسفي  هایهایششپژوهپژوه  131131و و   138138بندهای بندهای 
اسـت کـه فشـارم    اسـت کـه فشـارم      ام دستگاه فشارسـنج نشـان داده  ام دستگاه فشارسـنج نشـان داده    خاصي داشتهخاصي داشتهاحساس احساس گويد که فرض کنيد هرگاه گويد که فرض کنيد هرگاه   ميمي

ست. اما هم  آنچـه  ست. اما هم  آنچـه  گويم فشارخونم باالگويم فشارخونم باال  باالست. اگر اينگونه باشد هرگاه آن احساس برايم حاصل شد ميباالست. اگر اينگونه باشد هرگاه آن احساس برايم حاصل شد مي
را دارم که قبالً وقتي را دارم که قبالً وقتي   ييمن به اينکه همان احساسمن به اينکه همان احساس  دهد اين است که صرف تصوردهد اين است که صرف تصور  نشان مينشان مي  ل واقعاًل واقعاًاااين مثاين مث
خونم باشد. اينکه در يـك معنـای   خونم باشد. اينکه در يـك معنـای     رفتن فشاررفتن فشار  تواند راهنمای خوبي برای باالتواند راهنمای خوبي برای باال  ميمي  ،،داشتمداشتم  ،،خونم باال بودخونم باال بود  فشارفشار

نـدارد.  نـدارد.  « « S»»باطي بـا ثبـات در کـاربرد نشـانه     باطي بـا ثبـات در کـاربرد نشـانه     همان احساس قبلي است هيچ ارتهمان احساس قبلي است هيچ ارت  خصوصي، احساس واقعاًخصوصي، احساس واقعاً
در ايـن مثـال تنهـا    در ايـن مثـال تنهـا    « « S»»يعني هيچ شکافي ميان ماهيت واقعي احساس و تأثر من از آن وجـود نـدارد و   يعني هيچ شکافي ميان ماهيت واقعي احساس و تأثر من از آن وجـود نـدارد و   

 (Kandlish & Wrisley, 2010)باشد. باشد. « « احساس باال رفتن فشار خوناحساس باال رفتن فشار خون»»توانست به معني توانست به معني   ميمي

آن آن   ي وجـود دارد، ي وجـود دارد، اسـب اسـب   وقتي کـه وقتي کـه يك صدا يك صدا پاسخ ملکوم به مثال استراوسون اين است که صرف اظهار پاسخ ملکوم به مثال استراوسون اين است که صرف اظهار 
 گويد:گويد:  ها باشد. ملکوم ميها باشد. ملکوم مي  کند چه رسد به اينکه بخواهد نامي برای اسبکند چه رسد به اينکه بخواهد نامي برای اسب  صدا را به يك واژه تبديل نميصدا را به يك واژه تبديل نمي

تواند بر چيزی داللت کند يا بر هيچ چيز داللت نکند. آنچه ضروری اسـت  تواند بر چيزی داللت کند يا بر هيچ چيز داللت نکند. آنچه ضروری اسـت    يك صدا مييك صدا مي
مگـذاری، آوردن، شـمردن   مگـذاری، آوردن، شـمردن   های متعددی از قبيـل نا های متعددی از قبيـل نا   اين است که آن صدا بايد در فعاليتاين است که آن صدا بايد در فعاليت

گاوها، تشخيص گاوها از ديگر چيزها و تشخيص عکس گاوها از عکس ديگـر چيزهـا،   گاوها، تشخيص گاوها از ديگر چيزها و تشخيص عکس گاوها از عکس ديگـر چيزهـا،   
های زباني( های زباني(   هايي از اين نوع )بازیهايي از اين نوع )بازی  اگر آن صدا جايگاه ثابتي در فعاليتاگر آن صدا جايگاه ثابتي در فعاليت  نقش داشته باشد.نقش داشته باشد.

 ( ( Malcom, 1954, 96))  ای برای گاو نيست.ای برای گاو نيست.  نداشته باشد، پس واژهنداشته باشد، پس واژه

نقـش ايفـا   نقـش ايفـا     ،،هاها  رد يا در يکي از آنرد يا در يکي از آنااشمشم  ميميهايي که ملکوم برهايي که ملکوم بر  بايد در همه فعاليتبايد در همه فعاليتاما چرا يك واژه يا صدا اما چرا يك واژه يا صدا 
تواند متعلق بـه  تواند متعلق بـه    ميمي   «S»»  دهد که چطوردهد که چطور  ، نشان نمي، نشان نمي« « S»»کند؟ چرا سخن استراوسون درباب کاربرد واژه کند؟ چرا سخن استراوسون درباب کاربرد واژه 

  پژوهشـهای فلسـفي  پژوهشـهای فلسـفي    1بازی زباني گزارک کردن احساسات شخص باشد؟ بازی زباني بناها را که در بنـد  بازی زباني گزارک کردن احساسات شخص باشد؟ بازی زباني بناها را که در بنـد  
کنـد. وقتـي بنـا    کنـد. وقتـي بنـا      است در نظر بگيريد که در آن ويتگنشتاين به بازی زباني بنا و شاگردک اشـاره مـي  است در نظر بگيريد که در آن ويتگنشتاين به بازی زباني بنا و شاگردک اشـاره مـي    آمدهآمده
توانـد نـامي بـرای    توانـد نـامي بـرای      آجر تخت به او بدهد. حال اگر واژه تخـت مـي  آجر تخت به او بدهد. حال اگر واژه تخـت مـي    بايدبايد  داند کهداند که  شاگرد ميشاگرد مي  ..گويد تختگويد تخت  ميمي

تواند اين تواند اين   نتواند نامي برای يك نوع احساس باشد. شخص مينتواند نامي برای يك نوع احساس باشد. شخص مي« « S»»آجرهای تخت باشد چرا صرف اظهار آجرهای تخت باشد چرا صرف اظهار 
تلقي کـرد.  تلقي کـرد.  « « گزارک کردنگزارک کردن»»توان آن را مصداقي برای بازی زباني توان آن را مصداقي برای بازی زباني ببتر از آن بداند که تر از آن بداند که   نمونه کاربرد را سادهنمونه کاربرد را ساده

گـزارک  گـزارک  »»آيـد کـه خـط دقيقـي در اطـراف مفهـوم       آيـد کـه خـط دقيقـي در اطـراف مفهـوم         اما اگر آن کاربرد چونان گزارک تلقي نشود الزم مياما اگر آن کاربرد چونان گزارک تلقي نشود الزم مي
 کند.کند.کشيده شود که شخص مخالف ويتگنشتاين، حاضر نيست آن را تأييد کشيده شود که شخص مخالف ويتگنشتاين، حاضر نيست آن را تأييد « « کردنکردن

کافي نيست برای آنکه بر آن گاو داللت بکند؛ زيـرا بـر   کافي نيست برای آنکه بر آن گاو داللت بکند؛ زيـرا بـر     ،،البته اظهار واژه گاو وقتي که گاوی وجود داردالبته اظهار واژه گاو وقتي که گاوی وجود دارد
کند. اما هر بازی زباني کند. اما هر بازی زباني   بلکه بر خود گاو داللت ميبلکه بر خود گاو داللت مي  ،،نه بر ظاهر گاونه بر ظاهر گاو  ،،توان گفت که اين واژهتوان گفت که اين واژه  چه اساسي ميچه اساسي مي

نويس خصوصي با چنين مشـکلي  نويس خصوصي با چنين مشـکلي    اطرهاطرهکه خکه خ  حاليحالي  است دراست در  هر چقدر هم پيچيده باشد با همين مشکل مواجههر چقدر هم پيچيده باشد با همين مشکل مواجه
نـويس  نـويس    اگر بتوان بازی زباني بنا و شـاگرد را پـذيرفت، بـازی زبـاني خـاطره     اگر بتوان بازی زباني بنا و شـاگرد را پـذيرفت، بـازی زبـاني خـاطره       ،،شته از اينشته از اينذذمواجه نيست. گمواجه نيست. گ

تواند يك آجر تخـت  تواند يك آجر تخـت    گويد: تخت. شاگرد هم ميگويد: تخت. شاگرد هم مي  توان پذيرفت. وقتي بنا به شاگرد ميتوان پذيرفت. وقتي بنا به شاگرد مي  خصوصي را هم ميخصوصي را هم مي
ـ   را به سمت او پرتاب کند يا وقتي آجری در اطـراف  را به سمت او پرتاب کند يا وقتي آجری در اطـراف   ـ   نبينـد سـرک را ب معنـي نبـود آجـر تکـان بدهـد.      معنـي نبـود آجـر تکـان بدهـد.      ه ه نبينـد سـرک را ب

نويسد ممکن اسـت گـاهي احساسـي از آن دسـت     نويسد ممکن اسـت گـاهي احساسـي از آن دسـت       ميمي« « S»»نويس هم وقتي در دفتر خاطرات خود نويس هم وقتي در دفتر خاطرات خود   خاطرهخاطره
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(Abdul Razzaq Hesamifar) 

 

 ) (Ahmad, 2010, 157-9 بنامد.بنامد.« «   S.S»»نداشته باشد يا احساس بينابيني داشته باشد که آن را نداشته باشد يا احساس بينابيني داشته باشد که آن را 
« « S»»معيار مستقلي برای بازسنجي تکـرار احسـاس   معيار مستقلي برای بازسنجي تکـرار احسـاس   چه ممکن است چه ممکن است   اند که اگراند که اگر  گرايي گفتهگرايي گفته  در نقد اثباتدر نقد اثبات

از داشتن يا نداشـتن  از داشتن يا نداشـتن  ، ، باشدباشد  «T»»  ديگری مثلديگری مثل  احساساحساس  مالزم بامالزم با« « S»»احساس احساس   اگراگر وجود نداشته باشد. اماوجود نداشته باشد. اما
در در د کـه  د کـه  بگويبگويپاسخ پاسخ   تواند درتواند در  ميمي  گراگرا  . اما اثبات. اما اثباتتوان وجود يا عدم ديگری را نتيجه گرفتتوان وجود يا عدم ديگری را نتيجه گرفت  يکي از آن دو، مييکي از آن دو، مي

نياز به معيار مستقلي هست و اگر ايـن معيـار را احسـاس    نياز به معيار مستقلي هست و اگر ايـن معيـار را احسـاس      «T»»احساس احساس   تکرارتکرارآن صورت برای بازسنجي آن صورت برای بازسنجي 
««S»»  شويم.شويم.  های ديگر قرار دهيم، دچار دور يا تسلسل ميهای ديگر قرار دهيم، دچار دور يا تسلسل مي  ای نامتناهي از احساسای نامتناهي از احساس  يا سلسلهيا سلسله 

 . در زبـان عمـومي مـن ظـاهراً     . در زبـان عمـومي مـن ظـاهراً     شـوند شـوند   مـي مـي مشـکل  مشـکل  دچار دچار هر دو زبان خصوصي و عمومي هر دو زبان خصوصي و عمومي با اين پاسخ، با اين پاسخ،   
 تـوان آن  تـوان آن    شـود. امـا چگونـه مـي    شـود. امـا چگونـه مـي      چيزی که مقابل من است اطـالق مـي  چيزی که مقابل من است اطـالق مـي  آورم که واژه ميز بر آورم که واژه ميز بر   به خاطر ميبه خاطر مي

 سطحي صاف دارند. اما آيـا ايـن کـافي اسـت بـرای      سطحي صاف دارند. اما آيـا ايـن کـافي اسـت بـرای        وو  پايهپايه  چهارچهار  ،،دانم که ميزهادانم که ميزها  را بازسنجي کرد. من ميرا بازسنجي کرد. من مي
انـد و آنچـه   انـد و آنچـه     آنکه بگويم آنچه مقابل من است ميز است. اگر بگويم ميزها معمـوالً دارای سـطحي صـاف   آنکه بگويم آنچه مقابل من است ميز است. اگر بگويم ميزها معمـوالً دارای سـطحي صـاف   

بـه چيـز سـومي متوسـل     بـه چيـز سـومي متوسـل     و اگر برای بازسنجي ادراک خود و اگر برای بازسنجي ادراک خود . . آيدآيد  الزم ميالزم ميست دور ست دور سطحي صاف دارد ميز اسطحي صاف دارد ميز ا
. اير در مقام تقرير اين ايـراد  . اير در مقام تقرير اين ايـراد  (ibid, 115)آيد آيد   الزم ميالزم ميتسلسل تسلسل   نهايت ادامه دهم،نهايت ادامه دهم،  روند را تا بيروند را تا بي  شوم و اينشوم و اين
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شود مگـر آنکـه چيـزی باشـد کـه شـخص مجـاز باشـد آن را         شود مگـر آنکـه چيـزی باشـد کـه شـخص مجـاز باشـد آن را           هيچ آزموني کامل نميهيچ آزموني کامل نمي
اگر چنين چيزی نباشد، هيچ توجيهي برای کاربرد يك نشـانه هرگـز   اگر چنين چيزی نباشد، هيچ توجيهي برای کاربرد يك نشـانه هرگـز   تشخيص بدهد: و تشخيص بدهد: و 

 (.(.Ayer, 1954, 256)) وجود نخواهد داشت.وجود نخواهد داشت.

بلکه در زبان عمومي نيز وجود بلکه در زبان عمومي نيز وجود   ،،تنها در زبان خصوصيتنها در زبان خصوصي  ن مشکل نهن مشکل نهگيرد که ايگيرد که اي  احمد در نهايت نتيجه مياحمد در نهايت نتيجه مي
تـوان   ه ايراد او ميپاسخي که باما سخن او خالي از اشکال نيست و اما سخن او خالي از اشکال نيست و   (Ahmad, 2010, 113-116)..دارددارد

آورد، تنها  داد، اين است که دور و تسلسلي که توسل به معيار ديگر برای بازسنجي يك احساس، الزم مي
دهد چراکه در زبان خصوصي، همه معيارهـايي   در زبان خصوصي جاری است اما در زبان عمومي رخ نمي

هـا آشـکارند و    ص دارای آن احسـاس هايي هستند که تنها بر شخ شويم، احساس ها متوسل مي که به آن
هرچقدر هم که برای بازسنجي يك احساس، احساس ديگری را در کار آوريم، از قلمرو احساسات درونـي  

تواند محکي  ها نمي اند نه عيني و هيچيك از آن ها امور نفساني ايم و همه اين احساس شخص خارج نشده
در مورد زبان عمومي مطرح کنـيم چـون معيـار عينـي      برای بازسنجي ديگری باشد. اما اگر اين مسئله را

آيد؛ چنانکه مثال  برای بازسنجي تکرار  برای بازسنجي تکرار احساس وجود دارد، دور يا تسلسلي الزم نمي
توانـد معيـاری بـرای     توانم به احساس ديگـران از آن متوسـل شـوم و آنچـه مـي      احساس خود از ميز مي

باشد، ميز موجود در خارج است که تأييد تکرار احسـاس آن از جانـب    بازسنجي احساس ديروز من از ميز
 تواند مرا به درستي تکرار احساس خود واقف سازد. ديگران مي
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 تفسير بازسنجی معنا  بررسی

به پرسـش اول  به پرسـش اول    دو،دو،  شوند در پاسخ آنشوند در پاسخ آن  ها از آن ناشي ميها از آن ناشي مي  که ساير تفاوتکه ساير تفاوت  ببو و   لفلفسير اسير اااتفاوت اساسي تفتفاوت اساسي تف
را در يـك  را در يـك  « « S»»ی پاسخ تفسير اول الزم است اما کـافي نيسـت. بـرای آنکـه     ی پاسخ تفسير اول الزم است اما کـافي نيسـت. بـرای آنکـه     است. پاسخ تفسير دوم برااست. پاسخ تفسير دوم برا

تواند با تواند با   ريم بايد بتوانيم تعريف آن را به خاطر بياوريم. اما شخص ميريم بايد بتوانيم تعريف آن را به خاطر بياوريم. اما شخص ميببکار بکار ب  موقعيت متناسب با تعريفش بهموقعيت متناسب با تعريفش به
بگيـرد  بگيـرد    کار نبرد چنانکه مثالً تصميمکار نبرد چنانکه مثالً تصميم  درستي بهدرستي به  آورد آن را بهآورد آن را به  خاطر ميخاطر مي  درستي بهدرستي به  وجود اينکه تعريف آن را بهوجود اينکه تعريف آن را به

 ,Kenny, 1973, 192, Confield))  چيزی ننويسـد. چيزی ننويسـد.   يا اينکه اصالًيا اينکه اصالً کننده باشدکننده باشد  چيزی بنويسد که گمراهچيزی بنويسد که گمراه

2001, 384)) 

نيز متفاوت اسـت. پاسـخ تفسـير دوم ناپـذيرفتني اسـت چراکـه       نيز متفاوت اسـت. پاسـخ تفسـير دوم ناپـذيرفتني اسـت چراکـه         11پاسخ دو تفسير ياد شده به پرسش پاسخ دو تفسير ياد شده به پرسش 
ر روابط شخصـي ميـان افـراد    ر روابط شخصـي ميـان افـراد    کند اين امر را دکند اين امر را د  را با دانستن معنای آن خلط ميرا با دانستن معنای آن خلط مي« « S»»پرسش در باب فهم پرسش در باب فهم 

نظر دارد بـاور  نظر دارد بـاور    کافي است به آنچه درکافي است به آنچه در  ؛؛توان ديد: برای فهم ديگری نيازی نيست بدانم منظور او چيستتوان ديد: برای فهم ديگری نيازی نيست بدانم منظور او چيست  ميمي
رار است. هر چقدر من بتوانم به خوبي حدس رار است. هر چقدر من بتوانم به خوبي حدس ققشخصي نيز همين وضع برشخصي نيز همين وضع بر  واقعي داشته باشم. در روابط فراواقعي داشته باشم. در روابط فرا

 فهمم.فهمم.  را ميرا ميرا تعريف کنم به همان خوبي آن را تعريف کنم به همان خوبي آن « « S»»بزنم که چگونه بزنم که چگونه 
آن بـاور را  آن بـاور را    ،،تواند پيامد فرايندی علي باشد که اعتبارکتواند پيامد فرايندی علي باشد که اعتبارک  منظور خود ميمنظور خود مي  راه ديگر اينکه باور واقعي من بهراه ديگر اينکه باور واقعي من به

اساس يك تلقي کامالً برونگرا از شناختي که مـا از  اساس يك تلقي کامالً برونگرا از شناختي که مـا از    کم برکم بر  کند؛ دستکند؛ دست  چونان صورتي از معرفت توصيف ميچونان صورتي از معرفت توصيف مي
  ،،ي که تفسـير دوم از اوسـت  ي که تفسـير دوم از اوسـت  کنکن  رورو  ايناين  . از. ازکندکند  را نقض ميرا نقض مي  44بلکه پرسش بلکه پرسش   11گذشته داريم.اما اين نه پرسش گذشته داريم.اما اين نه پرسش 
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احساسي است کـه آن را در  احساسي است کـه آن را در  « « S»»فرض کنيد کاربر زبان خصوصي بگويد که منظورم از فرض کنيد کاربر زبان خصوصي بگويد که منظورم از 
ام. چون او ديگر احساس گذشته را ندارد پس بايد بـه حافظـه خـود    ام. چون او ديگر احساس گذشته را ندارد پس بايد بـه حافظـه خـود      ناميدهناميده« « S»»گذشته گذشته 

با احساس فعلـي خـود   با احساس فعلـي خـود     خاطر آورد و آن راخاطر آورد و آن را  را در حافظه بهرا در حافظه به« « S»»اعتماد کند. او بايد نمون  اعتماد کند. او بايد نمون  
اند. ولي البته او بايد آنچه در حافظـه دارد  اند. ولي البته او بايد آنچه در حافظـه دارد    مقايسه کند تا ببيند که آيا اين دو با هم مشابهمقايسه کند تا ببيند که آيا اين دو با هم مشابه

خاطر بياورد؟ اگر اينطور نيست خاطر بياورد؟ اگر اينطور نيست   خاطر بياورد. آيا ممکن نيست که اشتباه بهخاطر بياورد. آيا ممکن نيست که اشتباه به  را به درستي بهرا به درستي به
آورد و .. آورد و ..   خاطر او مـي خاطر او مـي   بهبه« « S»»به معني آن چيزی است که حافظه در پيوند با به معني آن چيزی است که حافظه در پيوند با « « S»»پس پس 

دانـد  دانـد    نمايد درست است. اگر اينطور است پس او واقعا نمينمايد درست است. اگر اينطور است پس او واقعا نمي  هر آنچه در نظر او درست ميهر آنچه در نظر او درست مي
   (Kenny, 1973, 192)که منظورک چيست.که منظورک چيست.

خـاطر  خـاطر    اسـت، درسـت بـه   اسـت، درسـت بـه     ناميـده ناميـده « « S»»در گذشته در گذشته که که البته اين امکان وجود دارد که شخص احساسي را البته اين امکان وجود دارد که شخص احساسي را 
موجـود  موجـود   گويي هر شکي صرفاً يك شـکاف گويي هر شکي صرفاً يك شـکاف »»نتفي کند؟ نتفي کند؟ نياورد اما چرا بايد اين امکان، واقعيت معرفت را منياورد اما چرا بايد اين امکان، واقعيت معرفت را م

  Wittgenstein, 1953, § 87)  ؛11، ص 1788ويتگنشتاين، (. . ««کندکند  ها را آشکار ميها را آشکار مي  در بنياندر بنيان
آيد که بتوان آيد که بتوان   الزم ميالزم مي  يميمقابل بازسنجي بدانقابل بازسنجي بدان  يريرغغآمده از فرايندی معتبر اما آمده از فرايندی معتبر اما   خالصه اگر شناخت را امری برخالصه اگر شناخت را امری بر

رو دانست که تعريف چه بود.خواه کسي بتواند حافظه را بازسنجي رو دانست که تعريف چه بود.خواه کسي بتواند حافظه را بازسنجي   ايناين  ازازخاطر آورد و خاطر آورد و   درستي بهدرستي به  تعريف را بهتعريف را به
کـه گـزاره   کـه گـزاره     کند يا نتواند.حال اگر شخص قائل به تفسير بازسـنجي معنـا در تعريـف واژه معرفـت بگويـد     کند يا نتواند.حال اگر شخص قائل به تفسير بازسـنجي معنـا در تعريـف واژه معرفـت بگويـد     
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  بـر بـر ((11))را به ايراد اصلي بر پاسـخ او بـه پرسـش   را به ايراد اصلي بر پاسـخ او بـه پرسـش     تحليلي است اين ماتحليلي است اين ما««معرفت يك معيار مستقل نياز داردمعرفت يك معيار مستقل نياز دارد»»
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 گرایی بندی تفسير دسته بررسی

شناختي است. يعنـي آنچـه   شناختي است. يعنـي آنچـه     بر اين فرض استوار بودند که استدالل اساساً امری معرفتبر اين فرض استوار بودند که استدالل اساساً امری معرفت  لف و بلف و بتفاسير اتفاسير ا
تواند بداند تواند بداند   کند اين است که نميکند اين است که نمي  نويس را برای آنکه معنايي را اراده کند با شکست مواجه مينويس را برای آنکه معنايي را اراده کند با شکست مواجه مي  تالک خاطرهتالک خاطره

کند. براسـاس ايـن   کند. براسـاس ايـن     يا نه. اما تفسير سوم اين فرض را رد مييا نه. اما تفسير سوم اين فرض را رد مياست است   کار رفتهکار رفته  درستي بهدرستي به  بهبه« « S»»المثل المثل   که فيکه في
تواند آن را بداند، بلکه چيزی نيسـت تـا بتوانـد آن را    تواند آن را بداند، بلکه چيزی نيسـت تـا بتوانـد آن را      له اين نيست که چيزی هست که او نميله اين نيست که چيزی هست که او نميئئتفسير مستفسير مس

تواند درستي کاربرد نشـانه  تواند درستي کاربرد نشـانه    تر تالک او برای ارائه تعريف اشاری خصوصي نميتر تالک او برای ارائه تعريف اشاری خصوصي نمي  بداند و بلکه به تعبير دقيقبداند و بلکه به تعبير دقيق
««S » »ند. چه بتواند بعداً آن را بداند يا نتواند. حتي اگر خدا به ذهن کاربر زبان خصوصي نگاه ند. چه بتواند بعداً آن را بداند يا نتواند. حتي اگر خدا به ذهن کاربر زبان خصوصي نگاه را مشخص کرا مشخص ک

نظر است. زيرا در تعريـف اشـاری خصوصـي    نظر است. زيرا در تعريـف اشـاری خصوصـي      چه معنايي مدچه معنايي مد« « S»»توانست بداند که از نشان  توانست بداند که از نشان    کرده بود نميکرده بود نمي
نـوع يـا   نـوع يـا   بر کـدام  بر کـدام  « « S»»دهد، دهد،   ها رخ ميها رخ مي  در ذيل آندر ذيل آن« « S»»کند که از ميان اشياء گوناگوني که کند که از ميان اشياء گوناگوني که   مشخص نميمشخص نمي

 کند. کند.   دسته داللت ميدسته داللت مي
انـد و  انـد و    مطرح کردهمطرح کرده   (Stroud, 2001)و استرودو استرود  (McGinn, 1997, 131-4)  تفسير سوم را مك گينتفسير سوم را مك گين

مالحظـه کـرد. در ايـن تفسـير     مالحظـه کـرد. در ايـن تفسـير        (Glock, 1996, 312)تـوان در گـزارک گلـوک   تـوان در گـزارک گلـوک     خالصـ  آن را مـي  خالصـ  آن را مـي  
و و   77هـای  هـای    ر عوض پرسشر عوض پرسشاست داست د  بسيار به اختصار و بلکه صرفاً به صورت تلويحي آمدهبسيار به اختصار و بلکه صرفاً به صورت تلويحي آمده  11و و   11های های   پرسشپرسش
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شود که گوينده تعريفـي اشـاری بـرای خـود     شود که گوينده تعريفـي اشـاری بـرای خـود       [ فرض مي[ فرض ميپژوهشهای فلسفيپژوهشهای فلسفي  168168در بند در بند 
آورد که با القای پيوند ميان آن نشانه و احساسي که زمان اظهار يا نوشتن آن آورد که با القای پيوند ميان آن نشانه و احساسي که زمان اظهار يا نوشتن آن   فراهم ميفراهم مي

کند کند   شود که اين پيوند مشخص ميشود که اين پيوند مشخص مي  ميميکند...فرض کند...فرض   دارد، معنای آن نشانه را مشخص ميدارد، معنای آن نشانه را مشخص مي
توانـد از  توانـد از    کار برد. اما يـك واژه مـي  کار برد. اما يـك واژه مـي    درستي بهدرستي به  توان آن نشانه را بهتوان آن نشانه را به  که در آينده چگونه ميکه در آينده چگونه مي

های مختلف با يك شيء پيوند داشته باشد.قول به اينکـه در نمونـه حاضـر معيـاری     های مختلف با يك شيء پيوند داشته باشد.قول به اينکـه در نمونـه حاضـر معيـاری       راهراه
ص کند کدام ص کند کدام نشده که مشخنشده که مشخ  برای درستي ندارم،قول به اين است که تا اينجا کاری انجامبرای درستي ندارم،قول به اين است که تا اينجا کاری انجام

   (Stroud, 2001, 154)کاربردهای بعدی آن نشانه، درست و کدام نادرست خواهد بود.کاربردهای بعدی آن نشانه، درست و کدام نادرست خواهد بود.

 دهد:دهد:  وی براساس اين تفسير از معيار درستي ادامه ميوی براساس اين تفسير از معيار درستي ادامه مي

تواند صرفاً به اين معني باشد که هـيچ  تواند صرفاً به اين معني باشد که هـيچ    اين امر که معياری برای درستي وجود ندارد نمياين امر که معياری برای درستي وجود ندارد نمي
بـرد.  بـرد.    کار ميکار مي  درستي بهدرستي به  ن بداند که نشانه را بهن بداند که نشانه را بهآزموني نيست که گوينده بتواند با تکيه بر آآزموني نيست که گوينده بتواند با تکيه بر آ

تا اينجا چيزی نيست کـه چنـين آزمـوني بـرای آن وجـود داشـته باشـد کـاری انجـام          تا اينجا چيزی نيست کـه چنـين آزمـوني بـرای آن وجـود داشـته باشـد کـاری انجـام          
 )همان()همان(  است که مشخص کند درستي چيست يا چه بايد باشداست که مشخص کند درستي چيست يا چه بايد باشد  نشدهنشده
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(Argument of Wittgenstein's Diarist in Rejecting Private Language) 

 

نقـش کلـي نشـانه    نقـش کلـي نشـانه    »»گويـد:  گويـد:    نـامعين اسـت مـي   نـامعين اسـت مـي   « « S»»ه درخصوص کاربرد آينده نشانه ه درخصوص کاربرد آينده نشانه چچوی در مورد آنوی در مورد آن
ای ای   مقامي نيست که آن نشانه در آن قرار داشته باشد. بلکه صرفاً نشـانه مقامي نيست که آن نشانه در آن قرار داشته باشد. بلکه صرفاً نشـانه   است: تا اينجا هيچاست: تا اينجا هيچ  دهدهمشخص نشمشخص نش

 )همان(.)همان(.« « است است   است. يا صدايي است که در موقعيتي خاص ادا شدهاست. يا صدايي است که در موقعيتي خاص ادا شده  است که نوشته شدهاست که نوشته شده
هـا توجـه دارد کـه در آن    هـا توجـه دارد کـه در آن      پـژوهش پـژوهش   163163بـه بنـد   بـه بنـد     ««قـرار داشـتن  قـرار داشـتن  »»و و   ««مقاممقام»»استرود در کاربرد واژگان استرود در کاربرد واژگان 

 ««دهد که واژه جديد در آن قرار دارددهد که واژه جديد در آن قرار دارد  اين گرامر مقامي را نشان مياين گرامر مقامي را نشان مي»»گويد گويد   ن مين ميويتگنشتايويتگنشتاي
   بـر زبـان بيـاورد   بـر زبـان بيـاورد   را را « « S»»  حرفحرف  ي معيني معينو در حضور احساسو در حضور احساس  ي خاصي خاصنويس در موقعيتنويس در موقعيت  فرض کنيد خاطرهفرض کنيد خاطره

 کـه در آينـده هرگـاه همـان احسـاس      کـه در آينـده هرگـاه همـان احسـاس        باشدباشداک نقش بسته اک نقش بسته   و فرض کنيد که آن موقعيت چنان در حافظهو فرض کنيد که آن موقعيت چنان در حافظه
« « S»»را در دفتر خاطراتش بنويسد. مطمئناً نيـازی نيسـت بـرای تعريـف     را در دفتر خاطراتش بنويسد. مطمئناً نيـازی نيسـت بـرای تعريـف     « « S»»  نشانهنشانه  برای او حاصل شدبرای او حاصل شد

نياز است اين است که در شرايط مشـابه وقتـي احسـاس    نياز است اين است که در شرايط مشـابه وقتـي احسـاس      بگويد که نام يك احساس است همه آنچه موردبگويد که نام يك احساس است همه آنچه مورد
ای وجود ای وجود   قيقيططمنمن  ناسازگاریناسازگارید. و در اين فرض هيچ د. و در اين فرض هيچ نشان دهنشان دهمشابهي برای او حاصل شد واکنش مشابهي مشابهي برای او حاصل شد واکنش مشابهي 

 ندارد.ندارد.
برای ديگران قابل احراز نيست، پاسـخ  برای ديگران قابل احراز نيست، پاسـخ    ،،ای برای احساسای برای احساس  چونان نشانهچونان نشانه« « S»»  کاربردکاربردايراد بگيريد که ايراد بگيريد که   اگراگر

کننـد کـه هـيچ بـروز     کننـد کـه هـيچ بـروز       زيرا واژگان زبان خصوصي بر چيزی داللت مـي زيرا واژگان زبان خصوصي بر چيزی داللت مـي طور است؛ طور است؛   اين است که بله هميناين است که بله همين
اقي برخي روزها اقي برخي روزها صورت اتفصورت اتف  چنان است که گويي بهچنان است که گويي به  ديگرانديگراننظر نظر مم  ازازنويس نويس   رو کار خاطرهرو کار خاطره  ايناين  بيروني ندارد. ازبيروني ندارد. از

نويسد. اگر خدا به ذهن او نگاه کرده بود، او در توصيف احساس خود نويسد. اگر خدا به ذهن او نگاه کرده بود، او در توصيف احساس خود   ميميرا را « « S»»  نشانهنشانه  در دفتر خاطراتشدر دفتر خاطراتش
 بود.بود.  موجه ميموجه مي

گويد گويد   ميمي  پژوهشهای فلسفيپژوهشهای فلسفي  165165شخص مخالف چيز ديگری باشد. ويتگنشتاين در بند شخص مخالف چيز ديگری باشد. ويتگنشتاين در بند   منظورمنظور  شايدشايداما اما 
احساس در ما پيونـد  احساس در ما پيونـد    آنآن  با بروز طبيعي )يا بدني(با بروز طبيعي )يا بدني(  ريمريمبب  کار ميکار مي  بهبه  ما برای احساسما برای احساس  ای کهای که  که واژگان روزمرهکه واژگان روزمره

همـه واژگـان احسـاس    همـه واژگـان احسـاس      تواند با تکيه بر اين سخن ويتگنشتاين بگويد که چـون تواند با تکيه بر اين سخن ويتگنشتاين بگويد که چـون   ميمي  دارد. شخص مخالفدارد. شخص مخالف
ای ای   نشـانه نشـانه « « S»». پـس . پـس چنين بروزی نـدارد چنين بروزی نـدارد « « S»»شوند که بروز بدني طبيعي دارند و شوند که بروز بدني طبيعي دارند و   برای حاالتي وضع ميبرای حاالتي وضع مي

    (Stroud, 2001, 154-5)ست.ست.نينيبرای احساس برای احساس 

دو ايراد وارد است : يکي اينکه چندان روشن نيست که واژگان روزمره برای احساسات دو ايراد وارد است : يکي اينکه چندان روشن نيست که واژگان روزمره برای احساسات   اين سخناين سخناما بر اما بر 
هـا باشـد.   هـا باشـد.     ها در گرو مشـاهده بـروز طبيعـي آن   ها در گرو مشـاهده بـروز طبيعـي آن     شان پيوند داشته باشند چنانکه فهم آنشان پيوند داشته باشند چنانکه فهم آن  با بروزهای طبيعيبا بروزهای طبيعي
. دوم اينکه حتـي  . دوم اينکه حتـي  کندکند  ميميدور دور   رردچادچاگرايي از استدالل زبان خصوصي را گرايي از استدالل زبان خصوصي را   بندیبندی  تفسير دستهتفسير دستهپذيرک اين پيوند پذيرک اين پيوند 

شان چنين پيوندی داشته باشند، الزم نيست کـه  شان چنين پيوندی داشته باشند، الزم نيست کـه    اگر واژگان روزمره ما برای احساسات با بروزهای طبيعياگر واژگان روزمره ما برای احساسات با بروزهای طبيعي
همه واژگان احساس در هر زبان ممکني، واقعي يا خيالي، طبيعي يا ساختگي، چنين پيوندی داشته باشند. همه واژگان احساس در هر زبان ممکني، واقعي يا خيالي، طبيعي يا ساختگي، چنين پيوندی داشته باشند. 

 طقي بلکه حداکثر فقط توان استقرايي خواهد داشت.طقي بلکه حداکثر فقط توان استقرايي خواهد داشت.بنابراين حتي در آن صورت استدالل نه توان منبنابراين حتي در آن صورت استدالل نه توان من
اساس همه اين اساس همه اين   گويد که برگويد که بر  ميمي  فلسفيفلسفي  پژوهشهایپژوهشهای  168168از بند از بند   شدهشده  يادياد  سيرسيرااعارف احمد پس از بررسي تفعارف احمد پس از بررسي تف

. وجود تفاسير متعـددی  . وجود تفاسير متعـددی  گذاشتگذاشتتفاسير استدالل زبان خصوصي ناکارآمد است. با اين همه نبايد آن را کنار تفاسير استدالل زبان خصوصي ناکارآمد است. با اين همه نبايد آن را کنار 
هـای بسـياری در آن وجـود دارد کـه مغفـول      هـای بسـياری در آن وجـود دارد کـه مغفـول        دهد کـه گـنج  دهد کـه گـنج    ين بند نشان ميين بند نشان مياضافه بر اين سه تفسير بر ااضافه بر اين سه تفسير بر ا

 ,Ahmad, 2010 ..اند وخيلي زود است اگر بخواهيم از يافتن تفسيری واقعاً کارآمـد نااميـد شـويم   اند وخيلي زود است اگر بخواهيم از يافتن تفسيری واقعاً کارآمـد نااميـد شـويم     ماندهمانده

116-121))) 



 فرفر  عبدالرزاق حسامیعبدالرزاق حسامی 9393

(Abdul Razzaq Hesamifar) 

 

است مدخل استدالل زبـان خصوصـي    نويس تحليل شده يکي ديگر از آثاری که در آن استدالل خاطره
اسـت.   شده، اشاره شده است که در ضمن آن به برخي تفاسير از استدالل يادامه فلسفي استنفورد دانشندر 

تواند خود را تشويق کند، بـه خـود دسـتور دهـد، بـا خـود        گويد که انسان مي مي 147ويتگنشتاين در بند 
ه در آن شخص توان زباني را تصور کرد ک گويي سخن بگويد. اما آيا مي پاسخ کند و حتي در تك و پرسش

ها و ...( را برای کاربرد شخصي خود بنويسد يا بر زبان آورد. خـوب   های دروني خود )احساس بتواند تجربه
هـايش را   توان در زبان معمولي خود اين کار را انجام داد؟ اما منظور زباني است که معنـای واژه  مگر نمي

 فقط کاربر آن زبان بداند.
ـ   ستهستهنادرست داننادرست دان  اين بنداين بنداز از   رارا  ه خانم آنسکومه خانم آنسکومترجمترجم  نويسندگان مدخل يادشده،نويسندگان مدخل يادشده، ـ ان کـه فاقـد تقابـل    کـه فاقـد تقابـل      چـرا چـرا   ،،ددان

که در پاراگراف اول ايـن بنـد   که در پاراگراف اول ايـن بنـد     وجود داردوجود دارد  ییاا  ییهای عادهای عاد  مهمي است که در اين بند ميان از يك سو انسانمهمي است که در اين بند ميان از يك سو انسان
آميز پاراگراف دوم کـه کـاربر يـك    آميز پاراگراف دوم کـه کـاربر يـك      اسراراسرار« « يکييکي»»شوند و از سوی ديگر آن شوند و از سوی ديگر آن   کاربران منفرد زبان خوانده ميکاربران منفرد زبان خوانده مي

که اين تقابل در متن آلماني اثر آشکار است. که اين تقابل در متن آلماني اثر آشکار است.   حاليحالي  ماند. درماند. در  صوصي است و ماهيت او مبهم باقي ميصوصي است و ماهيت او مبهم باقي ميزبان خزبان خ
تواند با نظر تواند با نظر   گويد که کسي نميگويد که کسي نمي  ميمي  165165کند اين است که ويتگنشتاين در بند کند اين است که ويتگنشتاين در بند   آنچه اين مطلب را تأييد ميآنچه اين مطلب را تأييد مي

  احساساتاحساسات  چراکهچراکهد د های طبيعي خصوصي نيستنهای طبيعي خصوصي نيستن  به زبان طبيعي به ايده يك زبان خصوصي نائل شود. زبانبه زبان طبيعي به ايده يك زبان خصوصي نائل شود. زبان
توانيم با نظر به يك زبان طبيعـي و تنهـا بـا حـذف بيـان      توانيم با نظر به يك زبان طبيعـي و تنهـا بـا حـذف بيـان        . همچنين ما نمي. همچنين ما نميکنيمکنيم  بيان ميبيان مي  هاها  خود را با آنخود را با آن

گويد حتي اگر چنين زباني گويد حتي اگر چنين زباني   ميمي  163163احساس از آن زبان، به ايده زبان خصوصي برسيم. ويتگنشتاين در بند احساس از آن زبان، به ايده زبان خصوصي برسيم. ويتگنشتاين در بند 
در بـاب تعريـف اشـاری نشـان     در بـاب تعريـف اشـاری نشـان       فلسـفي فلسـفي   ایایپژوهشـه پژوهشـه   7676تا تا   7777باشد استدالل بندهای باشد استدالل بندهای   وجود داشتهوجود داشته  بتواندبتواند
است که صرف پيوند ذهني يك چيز با چيز ديگر به تنهايي کافي نيست برای آنکـه يکـي را بـه نـام     است که صرف پيوند ذهني يك چيز با چيز ديگر به تنهايي کافي نيست برای آنکـه يکـي را بـه نـام       دادهداده

ديگری بخوانيم. نامگذاری احساس يك شخص مقتضي جا بـرای يـك واژه جديـد يعنـي يـك مفهـوم       ديگری بخوانيم. نامگذاری احساس يك شخص مقتضي جا بـرای يـك واژه جديـد يعنـي يـك مفهـوم       
انگيزد انگيزد   هايي را برميهايي را برمي  صرفاً پرسشصرفاً پرسش  احساس است. تالک برای نامگذاری يك احساس در يك خأل مفهومياحساس است. تالک برای نامگذاری يك احساس در يك خأل مفهومي

کند. اما ويتگنشتاين برای آنکه به اصـل مطلـب   کند. اما ويتگنشتاين برای آنکه به اصـل مطلـب     باب اينکه مبنای اين کارچيست و چه چيز را افاده ميباب اينکه مبنای اين کارچيست و چه چيز را افاده مي  دردر
کند که برای پرسش دوم کافي است او را کند که برای پرسش دوم کافي است او را   گذارد و وانمود ميگذارد و وانمود مي  ها را کنار ميها را کنار مي  برسد پرسش اول از اين پرسشبرسد پرسش اول از اين پرسش

 احساسات در دفتر خاطرات تصور کنيم.احساسات در دفتر خاطرات تصور کنيم.  در مقام اثبات يك زبان خصوصي برای ثبتدر مقام اثبات يك زبان خصوصي برای ثبت
گويد که برای ثبت خاطره در زبـان خصوصـي هـيچ يـك از     گويد که برای ثبت خاطره در زبـان خصوصـي هـيچ يـك از       نويس مينويس مي  خاطرهخاطره  استداللاستداللويتگنشتاين در ويتگنشتاين در 

  ..آوردن و اعتقاد داشـتن آوردن و اعتقاد داشـتن   يادياد  نوشتن، بهنوشتن، به  ،،موارد زير کارآمد نيست: تعريف اشاری، تمرکز توجه، صحبت کردنموارد زير کارآمد نيست: تعريف اشاری، تمرکز توجه، صحبت کردن
عنوان مثال فوگلين نماينده بارز تفسير سنتي از عنوان مثال فوگلين نماينده بارز تفسير سنتي از   اند بهاند به  ههشارحان استدالل اغلب اين مشکل را مغفول گذاشتشارحان استدالل اغلب اين مشکل را مغفول گذاشت

داندکه تکرار يك احسـاس را در دفتـر خـاطرات    داندکه تکرار يك احسـاس را در دفتـر خـاطرات      نويس را مربوط به شخصي مينويس را مربوط به شخصي مي  ويتگنشتاين، مثال خاطرهويتگنشتاين، مثال خاطره
نويسد، احساسي که توصيف آن برای ديگری ناممکن است. چنانکـه گـويي ايـن کـار ممکـن اسـت       نويسد، احساسي که توصيف آن برای ديگری ناممکن است. چنانکـه گـويي ايـن کـار ممکـن اسـت         ميمي
خواهد بگويد اين کار ممکن نيست و به همين دليل در مثال خواهد بگويد اين کار ممکن نيست و به همين دليل در مثال   اين مياين ميکه اين طور نيست و ويتگنشتکه اين طور نيست و ويتگنشت  حاليحالي  دردر

 کند.کند.  کند تا اين س ال پيش نيايد که چه کسي صحبت ميکند تا اين س ال پيش نيايد که چه کسي صحبت مي  نويس از صيغه اول شخص استفاده مينويس از صيغه اول شخص استفاده مي  خاطرهخاطره
ها را چگونه بـه کـار   ها را چگونه بـه کـار     پرسد من واژهپرسد من واژه  در مورد زبان خصوصي ميدر مورد زبان خصوصي مي  165165خالصه اين که ويتگنشتاين در بند خالصه اين که ويتگنشتاين در بند 

تـوانيم در پاسـخ بگـوييم    تـوانيم در پاسـخ بگـوييم      کند که نمـي کند که نمـي   يادآوری مييادآوری مي  163163من داللت کنند؟ و در بند من داللت کنند؟ و در بند برم تا براحساسات برم تا براحساسات   ميمي
کنيم. پس اين پرسش که در زبان خصوصي چگونه من برای سخنانم معنـا  کنيم. پس اين پرسش که در زبان خصوصي چگونه من برای سخنانم معنـا    چنانکه معموالً اين کار را ميچنانکه معموالً اين کار را مي



 9393 نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصینویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی  استدالل خاطرهاستدالل خاطره 
(Argument of Wittgenstein's Diarist in Rejecting Private Language) 

 

هـا و احساسـات باشـد.    هـا و احساسـات باشـد.      بايد مستقل از پيونـدهای واقعـي ميـان واژه   بايد مستقل از پيونـدهای واقعـي ميـان واژه     ماند و پاسخ آنماند و پاسخ آن  پاسخ ميپاسخ مي  يابم، بييابم، بي  ميمي
کنـد کـه   کنـد کـه     نويسـي فـرض مـي   نويسـي فـرض مـي     يابي به پاسخ اين پرسش خود را در موضـع خـاطره  يابي به پاسخ اين پرسش خود را در موضـع خـاطره    يتگنشتاين برای دستيتگنشتاين برای دستوو

 خواهد از زبان خصوصي استفاده کند و قادر به انجام اين کار نيست.خواهد از زبان خصوصي استفاده کند و قادر به انجام اين کار نيست.  ميمي
پس پس   88««مند کردمند کرد  توان قاعدهتوان قاعده  ه را نميه را نميننشاشاننتعريف تعريف   اينکهاينکه  قبل از هرچيزقبل از هرچيز»»گويد گويد   ميمي  168168بند بند ويتگنشتاين در ويتگنشتاين در 
برای نشانه بدست آورد، بايد از طريق تعريف اشاری باشد؛ آنجا که روی احساس متمرکز برای نشانه بدست آورد، بايد از طريق تعريف اشاری باشد؛ آنجا که روی احساس متمرکز اگر بايد معنايي اگر بايد معنايي 

آمد باشد بايد بتواند پيوند آمد باشد بايد بتواند پيوند   سازم. اما برای آنکه اين تعريف اشاری کارسازم. اما برای آنکه اين تعريف اشاری کار  شوم و در همان زمان نشانه را ميشوم و در همان زمان نشانه را مي  ميمي
گويد قول بـه  گويد قول بـه    شتاين ميشتاين ميميان نشانه و احساس را تثبيت کند و اين پيوند بايد پايدار بماند. همچنانکه ويتگنميان نشانه و احساس را تثبيت کند و اين پيوند بايد پايدار بماند. همچنانکه ويتگن

شود کـه  شود کـه    تواند به اين معنا باشد که اين فرايند موجب ميتواند به اين معنا باشد که اين فرايند موجب مي  کنم، تنها ميکنم، تنها مي  اينکه من پيوند را در خود حك مياينکه من پيوند را در خود حك مي
خاطر بياورم. زيرا من با صرف پرداختن به چيزی و ساختن يك نشانه، آن را خاطر بياورم. زيرا من با صرف پرداختن به چيزی و ساختن يك نشانه، آن را   درستي بهدرستي به  در آينده پيوند را بهدر آينده پيوند را به

خواهم آن را برای ديگری تعريف کنم مگر اينکه آن کـار  خواهم آن را برای ديگری تعريف کنم مگر اينکه آن کـار  کنم چه رسد به اينکه بکنم چه رسد به اينکه ب  برای خودم تعريف نميبرای خودم تعريف نمي
 پيامدهای مناسبي داشته باشد.پيامدهای مناسبي داشته باشد.

درسـتي  درسـتي    پيوند را بهپيوند را به»»گويد گويد   اين سخن ويتگنشتاين را که مياين سخن ويتگنشتاين را که مي  ،،انانمفسرمفسرگويد که بسياری از گويد که بسياری از   آنتوني کني ميآنتوني کني مي
را را « « S»»ه واقعاً ه واقعاً برم زماني و تنها زماني کبرم زماني و تنها زماني ک  کار ميکار مي  را بهرا به« « S»»من من »»اند که اند که   به اين معني گرفتهبه اين معني گرفته  ««خاطر بياورمخاطر بياورم  بهبه

گيرند بدين قرار کـه  گيرند بدين قرار کـه    ها سپس استدالل ويتگنشتاين را مبتني بر شك در مورد حافظه ميِها سپس استدالل ويتگنشتاين را مبتني بر شك در مورد حافظه ميِ  آنآن« « داشته باشمداشته باشم
آوريـد درسـت   آوريـد درسـت     ناميد، آنچه به يـاد مـي  ناميد، آنچه به يـاد مـي    ميمي« « S»»توانيد مطمئن باشيد که وقتي بعداً احساسي را توانيد مطمئن باشيد که وقتي بعداً احساسي را   چگونه ميچگونه مي

هـا  هـا    ند. آنند. آناا  ههرا کامالً نارضايت بخش يافترا کامالً نارضايت بخش يافت  تدالل اوتدالل اومنتقدان ويتگنشتاين با اين تفسير اسمنتقدان ويتگنشتاين با اين تفسير اساز نظر او از نظر او باشد. باشد.   بودهبوده
اعتمادی به حافظه نه تنها کاربر زبان خصوصي بلکه کاربر زبان عمومي را با مشـکل مواجـه   اعتمادی به حافظه نه تنها کاربر زبان خصوصي بلکه کاربر زبان عمومي را با مشـکل مواجـه     گويند بيگويند بي  ميمي
توان اصالح کرد توان اصالح کرد   گويند که اشتباهات حافظه در مورد اشياء عمومي را ميگويند که اشتباهات حافظه در مورد اشياء عمومي را مي  کند. مدافعان ويتگنشتاين ميکند. مدافعان ويتگنشتاين مي  ميمي
تـوان اصـالح کـرد و آنجـايي کـه اصـالح       تـوان اصـالح کـرد و آنجـايي کـه اصـالح         هات را در مورد احساسات خصوصي نميهات را در مورد احساسات خصوصي نميکه اين اشتباکه اين اشتبا  حاليحالي  دردر

وجه است. منتقدان ويتگنشتاين در اينجا يکـي از ايـن دو راه را در   وجه است. منتقدان ويتگنشتاين در اينجا يکـي از ايـن دو راه را در     گفتن از درستي بيگفتن از درستي بي  ناممکن باشد سخنناممکن باشد سخن
پذيری ندانستند يا کوشيدند نشـان دهنـد کـه در مـورد احساسـات      پذيری ندانستند يا کوشيدند نشـان دهنـد کـه در مـورد احساسـات        پيش گرفتند يا صدق را درگرو اصالحپيش گرفتند يا صدق را درگرو اصالح

 . . (Kenny,1973,191-2)  زسنجي ممکن استزسنجي ممکن استخصوصي باخصوصي با

تفسيری که استدالل زبان خصوصي تفسيری که استدالل زبان خصوصي   کند.کند.  اين نقد و دفاع، تفسير ارتودوکس از استدالل را مشخص مياين نقد و دفاع، تفسير ارتودوکس از استدالل را مشخص مي
کنـد  کنـد    داند و بر آن است که خطاپذيری حافظه، اعتماد به آن را سـلب مـي  داند و بر آن است که خطاپذيری حافظه، اعتماد به آن را سـلب مـي    را تشکيك در اعتبار حافظه ميرا تشکيك در اعتبار حافظه مي

آوريم، همواره اين امکـان  آوريم، همواره اين امکـان    ك نشانه برای آن به خاطر ميك نشانه برای آن به خاطر ميچنانکه در آنچه در مورد يك احساس و کاربرد يچنانکه در آنچه در مورد يك احساس و کاربرد ي
دنبال طرح تفسير کريپکي از اين برهان که آن را بـه  دنبال طرح تفسير کريپکي از اين برهان که آن را بـه    وجود دارد که دچار اشتباه شده باشيم. اين تفسير بهوجود دارد که دچار اشتباه شده باشيم. اين تفسير به

ـ يـ گگ  شکلشکل  دو امر باعثدو امر باعث  ظاهراًظاهراًمسئله تبعيت از قاعده تحويل کرد، کنار گذاشته شد. مسئله تبعيت از قاعده تحويل کرد، کنار گذاشته شد.  ارتـودوکس  ارتـودوکس    تفسـير تفسـير   ییرري
نـد کـه در آن اشـتباه در    نـد کـه در آن اشـتباه در    بودبوددنبال شرايطي دنبال شرايطي   ههند اغلب بند اغلب ببودبودني که قائل به زبان خصوصي ني که قائل به زبان خصوصي : اوالً فيلسوفا: اوالً فيلسوفاشدشد

رسيدن به يقيني قطعي بر شکاکيت غلبه پيدا کننـد. چيـزی   رسيدن به يقيني قطعي بر شکاکيت غلبه پيدا کننـد. چيـزی     ند باند بايديدمورد واقعيت ناممکن باشد. يعني کوشمورد واقعيت ناممکن باشد. يعني کوش
يت يت بـه بـراهين شـکاک   بـه بـراهين شـکاک     نيز برای نفـي ايـن زبـان   نيز برای نفـي ايـن زبـان     مخالفانمخالفان  و در مقابلو در مقابل  شبيه آنچه دکارت به دنبال آن بودشبيه آنچه دکارت به دنبال آن بود

تواند در مورد خصوصيات احساسات فعلي خودک تواند در مورد خصوصيات احساسات فعلي خودک   توان فرض کرد که کسي نميتوان فرض کرد که کسي نمي  شوند. ثانياً، ميشوند. ثانياً، مي  ميميمتوسل متوسل 
کند که شـخص همچنانکـه در مـورد    کند که شـخص همچنانکـه در مـورد      ن استدالل فرضي که ايده زبان خصوصي اقتضا مين استدالل فرضي که ايده زبان خصوصي اقتضا مياياي  اشتباه کند واشتباه کند و
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اهراً مخـدوک  اهراً مخـدوک  آن انديشه را ظآن انديشه را ظ  باشد،باشد،در مورد زبان خصوصي نيز خطاپذير در مورد زبان خصوصي نيز خطاپذير   ،،موضوعات ديگر خطاپذير استموضوعات ديگر خطاپذير است
 کند.کند.  ميمي

نـه  نـه    اسـت اسـت « « S»»آوری معنای نشـانه  آوری معنای نشـانه    يادياد  168168در بند در بند « « خاطر بياورمخاطر بياورم  پيوند را درست بهپيوند را درست به»»تعبير تعبير   منظور ازمنظور ازاما اما 
. و اسـتدالل  . و اسـتدالل  خواهم کـرد خواهم کـرد استفاده استفاده « « S»»را بدون اشتباه برای احساس را بدون اشتباه برای احساس « « S»»اطمينان از اينکه من در آينده اطمينان از اينکه من در آينده 

فرض کنيد من يـك کـاربر زبـان    فرض کنيد من يـك کـاربر زبـان    حال حال بدانيم. بدانيم. زبان خصوصي بر اين استوار نيست که دومي را ثمرة اولي زبان خصوصي بر اين استوار نيست که دومي را ثمرة اولي 
تعريـف  تعريـف    دردر  طـور کـه  طـور کـه    برم درسـت همـان  برم درسـت همـان    کار ميکار مي  را برای آن بهرا برای آن به« « S»»ام که احساسي دارم و نشانه ام که احساسي دارم و نشانه   خصوصيخصوصي

رسم که معنايي را برای نشـانه  رسم که معنايي را برای نشـانه    سازم. پس از آن به اين باور ميسازم. پس از آن به اين باور مي  ای را ميای را مي  نشانهنشانه  ء خارجيء خارجي  از يك شياز يك شي  اشاریاشاری
««S » »کنم اما منظور کنم اما منظور   کنم که همان احساس را دارم تجربه ميکنم که همان احساس را دارم تجربه مي  م حکم ميم حکم مياساس آن بار دواساس آن بار دو  ام و برام و بر  وضع کردهوضع کرده

 دهد:دهد:  پاسخ ممکن را مطمح نظر قرار ميپاسخ ممکن را مطمح نظر قرار مي  وودر موقعيت دوم چيست؟ ويتگنشتاين ددر موقعيت دوم چيست؟ ويتگنشتاين د« « S»»من از من از 
فقط آن نوع احساسي است که اکنون دارم، ويتگنشتاين دربارة اين پاسخ فقط آن نوع احساسي است که اکنون دارم، ويتگنشتاين دربارة اين پاسخ « « S»»منظور من از منظور من از : : پاسخ اولپاسخ اول

ظرم راست بنمايد راست است. و اين تنها بدين معناست که ما در اينجا ظرم راست بنمايد راست است. و اين تنها بدين معناست که ما در اينجا هرآنچه بناست بنهرآنچه بناست بن»»گويد: گويد:   فقط ميفقط مي
برای آنکه سخن درباره واقعيت باشد، بايد تمايزی ميان صدق برای آنکه سخن درباره واقعيت باشد، بايد تمايزی ميان صدق «. «. صحبت کنيمصحبت کنيم« « راستراست»»  توانيم دربارةتوانيم دربارة  نمينمي

و کذب يا آنچه واقعيت دارد و آنچه ندارد وجود داشته باشد. و برای آنکه چينن تمايزی وجود داشته باشد، و کذب يا آنچه واقعيت دارد و آنچه ندارد وجود داشته باشد. و برای آنکه چينن تمايزی وجود داشته باشد، 
د تمايزی ميان منشأ معنا و منشأ صدق آن سخن وجود داشته باشد. فرض کنيد چيزی مقابل من باشد د تمايزی ميان منشأ معنا و منشأ صدق آن سخن وجود داشته باشد. فرض کنيد چيزی مقابل من باشد بايباي

اگر من بايد به خود اين چيز متوسل بشوم تا سخنم برای خودم اگر من بايد به خود اين چيز متوسل بشوم تا سخنم برای خودم « « استاست« « S»»اين اين »»و درباره آن بگويم که و درباره آن بگويم که 
يك تعريف اشاری يك تعريف اشاری و آن را حداکثر به و آن را حداکثر به   ممگيرگير  نمايي را از سخنم مينمايي را از سخنم مي  قابل فهم باشد در آن صورت ارزک واقعقابل فهم باشد در آن صورت ارزک واقع

 کنم.کنم.  تبديل ميتبديل مي
ناميـدم.  ناميـدم.  « « S»»، نه احساس فعلي بلکه احساسي است که آن را در گذشته ، نه احساس فعلي بلکه احساسي است که آن را در گذشته ««S»»منظورمن از منظورمن از : : پاسخ دومپاسخ دوم

گويد که شك در مورد حافظـه هـيچ   گويد که شك در مورد حافظـه هـيچ     آنتوني کني در نقد تفسير ارتودوکسي از استدالل زبان خصوصي ميآنتوني کني در نقد تفسير ارتودوکسي از استدالل زبان خصوصي مي
اگـر بـرايم   اگـر بـرايم   »»شـود:  شـود:    صلي استدالل اين ميصلي استدالل اين ميربطي به بحث زبان خصوصي ندارد. بر طبق تفسير او مدعای اربطي به بحث زبان خصوصي ندارد. بر طبق تفسير او مدعای ا

دانم کـه معنـای   دانم کـه معنـای     خاطر نياورم پس واقعاً نميخاطر نياورم پس واقعاً نمي  بهبه  درستدرست  ««S»»ممکن باشد که تعريف اشاری قبلي خود را از ممکن باشد که تعريف اشاری قبلي خود را از 
««S » »چيستچيست » »(Kenny,1973,194)   اما اين کار او صرفاً گسترک دادن شکاکيت از احکام بـه معـاني   . اما اين کار او صرفاً گسترک دادن شکاکيت از احکام بـه معـاني .

د که خطا د که خطا ررآوآو  ي اين است که دانستن يك چيزالزم نميي اين است که دانستن يك چيزالزم نميشناسشناس  که يك نکته مقدماتي در معرفتکه يك نکته مقدماتي در معرفت  حاليحالي  است دراست در
 واقع بر خطا نباشد.واقع بر خطا نباشد.  کند که آن شخص درکند که آن شخص در  ميمي  ءءدر آن علم ناممکن باشد بلکه تنها اقتضادر آن علم ناممکن باشد بلکه تنها اقتضا

نـد  نـد  اا  چه چيزخطاست؟ پاسخ اين است که تفسير کني و تفسير ارتودوکس در يك فرض با هم مشـترک چه چيزخطاست؟ پاسخ اين است که تفسير کني و تفسير ارتودوکس در يك فرض با هم مشـترک 
خصوصي، کاربر زبان خصوصي يك نشانه را تنها خصوصي، کاربر زبان خصوصي يك نشانه را تنها   است و آن اينکه حتي در مورد زباناست و آن اينکه حتي در مورد زبان  که مغفول واقع شدهکه مغفول واقع شده

له بـر سـر يـادآوری بعـدی     له بـر سـر يـادآوری بعـدی     ئئگويد مسـ گويد مسـ   طور که کني ميطور که کني مي  تواند به کارببرد. پس همانتواند به کارببرد. پس همان  برای يك احساس ميبرای يك احساس مي
له ظاهراً اين است که آيا حافظه له ظاهراً اين است که آيا حافظه ئئمعنايش را حفظ کند. و بنابراين مسمعنايش را حفظ کند. و بنابراين مس« « S»»ای که ای که   کاربرد قبلي است بگونهکاربرد قبلي است بگونه

اين فرض را مجاز دانست؟ چـه چيـز   اين فرض را مجاز دانست؟ چـه چيـز     يديدا مناسب است. اما چرا باا مناسب است. اما چرا باخطاپذير يك شخص برای نگهداری معنخطاپذير يك شخص برای نگهداری معن
تواند يك نشانه را برای خودک بـا  تواند يك نشانه را برای خودک بـا    شود بپذيريم که کاربر زبان خصوصي حتي برای بار اول ميشود بپذيريم که کاربر زبان خصوصي حتي برای بار اول مي  موجب ميموجب مي

پژوهشهای فلسفي نشان پژوهشهای فلسفي نشان   151151و و   158158تعريف اشاری تعريف کند؟ خود اين امر محل بحث است و بندهای تعريف اشاری تعريف کند؟ خود اين امر محل بحث است و بندهای 
ازه دهد استداللي له زبان خصوصي بر اين فرض مبتني شـود. وی  ازه دهد استداللي له زبان خصوصي بر اين فرض مبتني شـود. وی  ججاضر نبود ااضر نبود ادهد که ويتگنشتاين حدهد که ويتگنشتاين ح  ميمي



 9191 نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصینویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی  استدالل خاطرهاستدالل خاطره 
(Argument of Wittgenstein's Diarist in Rejecting Private Language) 

 

( نشـان  ( نشـان  7676تـا  تـا    7777هـای قبلـي )مـثالً بنـدهای     هـای قبلـي )مـثالً بنـدهای       ک در بندک در بنداا  کند که براهينکند که براهين  در اين دو بند به ما يادآوری ميدر اين دو بند به ما يادآوری مي
يـك از  يـك از    پذير اسـت و هـيچ  پذير اسـت و هـيچ    است که تعريف اشاری صرفاً در صورت تحقق شرايط ضمني خاص امکاناست که تعريف اشاری صرفاً در صورت تحقق شرايط ضمني خاص امکان  دادهداده

حصـول بخشـي از آن   حصـول بخشـي از آن     131131و و   138138نويس حاصـل نيسـت. او بعـداً در بنـدهای     نويس حاصـل نيسـت. او بعـداً در بنـدهای       خاطرهخاطره  ر مثالًر مثالًاين شرايط داين شرايط د
 ..شودشود  گيرد که در آن زمان از خصوصي به عمومي تبديل ميگيرد که در آن زمان از خصوصي به عمومي تبديل مي  يينظر منظر م  شرايط را درشرايط را در

شود ميان تبعيت از يك قاعـده و صـرف تصـور شـخص از اينکـه از      شود ميان تبعيت از يك قاعـده و صـرف تصـور شـخص از اينکـه از        تمايزی که ويتگنشتاين قائل ميتمايزی که ويتگنشتاين قائل مي
ل به تفسـير ارتـودوکس، متقضـي نيـاز و حتـي نفـي       ل به تفسـير ارتـودوکس، متقضـي نيـاز و حتـي نفـي       ئئف گمان شخص قاف گمان شخص قاکند، برخالکند، برخال  ای تبعيت ميای تبعيت مي  قاعدهقاعده
به ترتيب بر اين مباني استوارند کـه بـدون   به ترتيب بر اين مباني استوارند کـه بـدون     ،،ناپذيری حافظه در يك زبان خصوصي نيست. نياز و نفيناپذيری حافظه در يك زبان خصوصي نيست. نياز و نفي  خطاخطا

  فـرض فـرض   توانست هميشـه بـر خطـا باشـد و ندانـد کـه بـر خطاسـت و اينکـه بـا          توانست هميشـه بـر خطـا باشـد و ندانـد کـه بـر خطاسـت و اينکـه بـا            شخص ميشخص مي  ،،خطاناپذيریخطاناپذيری
ای تبعيـت  ای تبعيـت    عيت از يك قاعده و صرف تصور شخص از اينکه از قاعـده عيت از يك قاعده و صرف تصور شخص از اينکه از قاعـده تمايز ميان تبتمايز ميان تب  ،،خطاناپذيری شخصخطاناپذيری شخص

توانـد بـا صـرف    توانـد بـا صـرف      زبان خصوصي نمـي زبان خصوصي نمـي   د. گذشته از اين، استدالل اين است که کاربرد. گذشته از اين، استدالل اين است که کاربرشوشو  کند، منتفي ميکند، منتفي مي  ميمي
ای را بـرای  ای را بـرای    زيرا برای اين کار او بايد شيوهزيرا برای اين کار او بايد شيوه  معنايي را برای يك نشانه وضع کند.معنايي را برای يك نشانه وضع کند.  ،،تعريف اشاری خصوصيتعريف اشاری خصوصي

شود زيرا اين کار تمـايز ميـان   شود زيرا اين کار تمـايز ميـان     ابداع کند اما اين شيوه با تکرار تعريف اشاری حاصل نميابداع کند اما اين شيوه با تکرار تعريف اشاری حاصل نمي  کاربرد آن نشانهکاربرد آن نشانه
تواند ثبات معنا را در تواند ثبات معنا را در   کند. پس تعريف اشاری نميکند. پس تعريف اشاری نمي  معنا وصدق و لذا امکان صدور احکام واقعي را منتفي ميمعنا وصدق و لذا امکان صدور احکام واقعي را منتفي مي

 کاربرد يك نشانه توجيه کند.کاربرد يك نشانه توجيه کند.

توان به حافظـه  توان به حافظـه    فقط ميفقط مي  شانه چيست؟ ظاهراًشانه چيست؟ ظاهراًاما اين خود محل س ال است. ثبات معني در کاربرد يك ناما اين خود محل س ال است. ثبات معني در کاربرد يك ن
اسـت. امـا   اسـت. امـا     دهدهبربر  کارکار  آورد که آن نشانه را قبالً چگونه بهآورد که آن نشانه را قبالً چگونه به  کاربر زبان خصوصي متوسل شد. او فقط به ياد ميکاربر زبان خصوصي متوسل شد. او فقط به ياد مي

کـه اغلـب بـه اشـتباه تفسـيری      کـه اغلـب بـه اشـتباه تفسـيری        156156تواند صحت اين يادآوری را ثابت کنـد؟ اسـتدالل بنـد    تواند صحت اين يادآوری را ثابت کنـد؟ اسـتدالل بنـد      چه چيز ميچه چيز مي
له اسـت، ايـن نيسـت کـه     له اسـت، ايـن نيسـت کـه     ئئمين است. آنچه در مورد حافظه مسـ مين است. آنچه در مورد حافظه مسـ دهند، هدهند، ه  شناختي از آن بدست ميشناختي از آن بدست مي  معرفتمعرفت

اعتماد به حافظه در کاربردهای بعدی مورد ترديد باشد چنانکه گويي حافظه کاربرد بار اول را بـه درسـتي   اعتماد به حافظه در کاربردهای بعدی مورد ترديد باشد چنانکه گويي حافظه کاربرد بار اول را بـه درسـتي   
له ايـن اسـت کـه کـارکرد     له ايـن اسـت کـه کـارکرد     ئئهماني کاربردهای بعدی را توجيه کند. مسـ هماني کاربردهای بعدی را توجيه کند. مسـ   تواند اينتواند اين  آورد اما نميآورد اما نمي  به خاطر ميبه خاطر مي
کاربرد اول نيز مورد ترديد است. هيچ ابزار بيروني برای تشخيص درستي اين يادآوری کاربرد اول نيز مورد ترديد است. هيچ ابزار بيروني برای تشخيص درستي اين يادآوری يادآوری يادآوری   حافظه درحافظه در

هـای  هـای    گـويي شـخص بايـد نسـخه    گـويي شـخص بايـد نسـخه    »»گويـد:  گويـد:    ميمي  156156طور که ويتگنشتاين در بند طور که ويتگنشتاين در بند   وجود ندارد. درست همانوجود ندارد. درست همان
و البتـه  و البتـه  « « خريد تا خود را مطمئن سازد که آنچه در آن آمده، درسـت اسـت  خريد تا خود را مطمئن سازد که آنچه در آن آمده، درسـت اسـت    متعددی از روزنامه صبح را ميمتعددی از روزنامه صبح را مي

 (Kandlish & Wrisley, 2010)شود. شود.   ها حاصل نميها حاصل نمي  اطمينان از صرف تعدد نسخهاطمينان از صرف تعدد نسخه  ايناين

 آیا اعتراضات تفسير ارتودوکس باهم تعارض دارند؟

شـود دو ايـراد تفسـير    شـود دو ايـراد تفسـير      فظه بـا اسـتدالل زبـان خصوصـي موجـب مـي      فظه بـا اسـتدالل زبـان خصوصـي موجـب مـي        آيا عدم ارتباط شك در مورد حاآيا عدم ارتباط شك در مورد حا
که اين اسـتدالل، زبـان عمـومي را نيـز     که اين اسـتدالل، زبـان عمـومي را نيـز     نامربوط باشند؟ ايراد اول اين است نامربوط باشند؟ ايراد اول اين است   استداللاستدالل  ارتودوکس عليه آنارتودوکس عليه آن

استوار است اين است که ايـن اسـتدالل آنچـه را کـه     استوار است اين است که ايـن اسـتدالل آنچـه را کـه       11گراگرا  ديدگاه جمعديدگاه جمع  کند وايراد دوم که برکند وايراد دوم که بر  مخدوک ميمخدوک مي
کند بدون اينکه تعلـيم ديـده   کند بدون اينکه تعلـيم ديـده     کامالً قابل تصور است مثل مورد رابينسون کروزه که زباني را خود ابداع ميکامالً قابل تصور است مثل مورد رابينسون کروزه که زباني را خود ابداع مي

ه بـا ايـراد دوم   ه بـا ايـراد دوم   هـ هـ کند. مدافعان ارتـودوکس ويتگنشـتاين در مواج  کند. مدافعان ارتـودوکس ويتگنشـتاين در مواج    عنوان امری ناممکن متنفي ميعنوان امری ناممکن متنفي مي  باشد، بهباشد، به
کوشند اين مورد را خارج از دايره شمول استدالل بگيرند چراکه آن کوشند اين مورد را خارج از دايره شمول استدالل بگيرند چراکه آن   ظاهراً موضع متزلزلي دارند و اغلب ميظاهراً موضع متزلزلي دارند و اغلب مي



 فرفر  عبدالرزاق حسامیعبدالرزاق حسامی 9999

(Abdul Razzaq Hesamifar) 

 

 دانند. ولي البته اين توجيه پذيرفتني نيست.دانند. ولي البته اين توجيه پذيرفتني نيست.  را امر ناممکني ميرا امر ناممکني مي
گفت شك در مورد حافظه به زبان خصوصي محـدود  گفت شك در مورد حافظه به زبان خصوصي محـدود    ميميکه که   ددررييگگ  پاسخ ايراد اول از آن مدعا نشأت ميپاسخ ايراد اول از آن مدعا نشأت مي

مسـتلزم  مسـتلزم    ،،آِيد که استداللآِيد که استدالل  شود ولي اين شك بخشي از استدالل زبان خصوصي نيست. پس الزم نميشود ولي اين شك بخشي از استدالل زبان خصوصي نيست. پس الزم نمي  نمينمي
با حذف شك در مورد حافظه از اسـتدالل، محـور آن از   با حذف شك در مورد حافظه از اسـتدالل، محـور آن از     ..دانيم واقعيت دارددانيم واقعيت دارد  نفي زبان عمومي باشد که مينفي زبان عمومي باشد که مي

به اين پرسش که آيا اساسـاً تعريـف   به اين پرسش که آيا اساسـاً تعريـف     ،،توان به خاطر آورد يا نهتوان به خاطر آورد يا نه  ا ميا مياين پرسش که آيا يك تعريف اشاری راين پرسش که آيا يك تعريف اشاری ر
 يابد.يابد.  اشاری در آنجا ممکن است تغيير مياشاری در آنجا ممکن است تغيير مي

بـاب  بـاب    توانيم به پاسخ ايراد دوم دست پيدا کنيم. پيداست اسـتداللي کـه محـور آن پرسـش در    توانيم به پاسخ ايراد دوم دست پيدا کنيم. پيداست اسـتداللي کـه محـور آن پرسـش در      حال ميحال مي
ون کروزه را منتفي خواهد ون کروزه را منتفي خواهد های فرضي مثل رابينسهای فرضي مثل رابينس  تواند متهم شود به اينکه نمونهتواند متهم شود به اينکه نمونه  تعريف اشاری است، نميتعريف اشاری است، نمي

کرد. زيرا هيچ مانع پيشيني وجود ندارد برای آنکه صورتي از حيات را تصور کنيم که به حـدی بـرای مـا    کرد. زيرا هيچ مانع پيشيني وجود ندارد برای آنکه صورتي از حيات را تصور کنيم که به حـدی بـرای مـا    
اسـت. چنـين   اسـت. چنـين     پيچيده باشد که مطمئن شويم در آن چنين شخصي يك تعريف اشاری معيني را انجام دادهپيچيده باشد که مطمئن شويم در آن چنين شخصي يك تعريف اشاری معيني را انجام داده

کنـد و در آن  کنـد و در آن    تـأثراتش از آن، زنـدگي مـي   تـأثراتش از آن، زنـدگي مـي     ای، برخالف کاربرد زبان خصوصي، در عالمي مستقل ازای، برخالف کاربرد زبان خصوصي، در عالمي مستقل از  کروزهکروزه
ها را فرامـوک کنـد يـا بـه خـاطر آورد و برخـي از آن اتفاقـات        ها را فرامـوک کنـد يـا بـه خـاطر آورد و برخـي از آن اتفاقـات          تواند رخ بدهد که او آنتواند رخ بدهد که او آن  عالم اتفاقاتي ميعالم اتفاقاتي مي

ای آسان است و به راحتي ای آسان است و به راحتي   های فرضيهای فرضي  ها با اشياء باشند. توصيف چنين نمونهها با اشياء باشند. توصيف چنين نمونه  اط متقابل نشانهاط متقابل نشانهتبتبتوانند ارتوانند ار  ميمي
 (Kandlish & Wrisley, 2010)کرد. کرد. ها را رد ها را رد   توان امکان آنتوان امکان آن  نمينمي

 گيری نتيجه

گويد که چون احساسات دروني فرد، قائم به شخص هستند و  نويس مي ويتگنشتاين در استدالل خاطره
هايي را وضـع کنـد و    ها نشانه تواند برای آن رو شخص نمي اين کند، از ها را تجربه مي تنها خود شخص آن

حساس تکرار آن را در دفتر خاطرات خود يادداشت کند، اين امکان اگر شخص بخواهد با نامگذاری يك ا
برای او وجود ندارد چراکه در صورت تکرار آن احساس اگر بخواهد آن نشـانه را در دفتـر خـاطرات خـود     

ای وجود ندارد که کار او را در ثبت آن نشانه در دفتر خاطرات توجيه کنـد.   يادداشت کند، هيچ معيار عيني
نـويس   بان خصوصي ناممکن است. مفسران انديشـه ويتگنشـتاين در تحليـل اسـتدالل خـاطره     بنابراين ز

طور عمده دو راه را در پيش گرفتند: گروهي با ارائه تفسيرس ارتودوکس غايت اصلي از ايـن برهـان را    به
را تشکيك در عملکرد حافظه دانستند و با تفکيك ميان دو گونه تشکيك در کار حافظـه، يکـي از آن دو   

منظور نظر ويتگنشتاين دانستند. آن دو تشکيك عبارتند از يکي يادآوری درست احساس آغـازين کـه بـا    
است و ديگری يادآوری کاربردهای قبلي آن نشانه. به بيان ديگر آنچه در کار  نامگذاری شده«  S»نشانه 

اسـت   ن را آنچنانکه بودهتواند احساس نخستي است آيا اين است که با گذشت زمان نمي حافظه مورد ترديد
به خاطر بياورد و نسبت به پيوند آن با نشانه مطمئن شود يا اين است که او پيوند نخسـتين را بـه خـاطر    

هماني کاربردهای بعدی را با کاربرد نخستين احراز کند. مفسران بيشتر شق اول  تواند اين آورد اما نمي مي
شود امکـان احـراز درسـتي يـادآوری      نويس انکار مي الل خاطرهاند. از نظر ايشان آنچه در استد را برگرفته

پـذير اسـت.    احساس نخستين است و چون اين امکان وجود ندارد کاربردهـای بعـدی نشـانه نيـز خدشـه     
گويد اگر خبری در يك روزنامه محل ترديد باشد خريد شـمار بسـياری از    روست که ويتگنشتاين مي اين از
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نـويس، ترديـد در اعتبـار     شود. برخي از منتقـدان اسـتدالل خـاطره    بر نميآن روزنامه موجب وثاقت آن خ
که اگر نتوان به حافظـه اعتمـاد    اند چرا حافظه را مستلزم نه تنها زبان خصوصي بلکه زبان عمومي دانسته

کرد، استفاده از يك واژه زبان عمومي برای احساسي از يك شيء خارجي، در گرو اعتمـاد بـه آن چيـزی    
آوريم. اما اگر قرار باشد نتوان بـه حافظـه    خاطر مي ر خصوص پيوند ميان آن واژه و احساس بهاست که د

شـود و   اعتماد کرد پس گواهي آن در باب پيوند ميان واژگان زبان عمومي و احسـاس مـا مخـدوک مـي    
ر زبـان  توان داد ايـن اسـت کـه د    شود. پاسخي که به اين انتقاد مي بنابراين زبان عمومي نيز ناممکن مي

توان خطای حافظـه را   عمومي برخالف زبان خصوصي معيار مستقل بيروني وجود دارد و به کمك آن مي
تشخيص داد چنانکه مثال  اگر بليط قطار خريده باشيم اما زمان حرکت قطار را اشتباه بـه خـاطر بيـاوريم،    

که اموری عيني هستند مراجعـه  توانيم برای اطمينان به برنامه حرکت قطارها يا زمان مندرج در بليط  مي
است و شهرت بسـيار   کنيم و متوجه اشتباه خود بشويم. تفسير ديگری که از استدالل زبان خصوصي شده

کلي استدالل زبان خصوصي را بـه مسـئله تبعيـت از قاعـده تحويـل       طور دارد تفسير کريپکي است که به
 ا  کنار گذاشته شد.کند؛ تفسيری که وقتي مطرح شد تفسير ارتودوکسي تقريب مي

 ها: نوشت پی

1. ostensive definition 
2. private diarist 
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5. verificationism 
6. meaning check 
7. sortalism 

قاعده مند قاعده مند   ییبهتر است به جابهتر است به جا  کهکهاست است   aussprechenبرد، برد،   ييبه کار مبه کار م  يتگنشتاينيتگنشتاينکه وکه و  ایایواژه واژه   البتهالبته. . 88
ـ    دردرکردن ترجمه شـود و  کردن ترجمه شـود و    يانيانکردن، بکردن، ب ـ  ترجمـه گفت کـرد.  کـرد.    يـان يـان تـوان ب تـوان ب ييرا نمـ را نمـ   ییاشـار اشـار   يـف يـف کـه تعر کـه تعر   شـود شـود   ههترجمـه گفت

(Kandlish & Wrisley, 2010) 
9. community view 
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