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سائول كريپکي ،در كتاب قواعد و زبان خصوصي از نظر ويتگنشتاين ،تفسيری خاص و
نسبتاً راديکال از بحث پيروی از قاعدۀ ويتگنشتاينرا ارائه ميدهد كه بر اساس آن تمامي
زبان و مفهوم سازیهای آن ناممکن و درواقع غيرقابل فهم ميشود .يکي از نتايج اين
تفسير ،ديدگاهي معروف به «ديدگاه جامعهمحور» است كه معتقد به ضرورتا اجتماعي
بودن زبان بوده است و در نوک پيکان حمله به ايدۀ زبان خصوصي و مدل خصوصيِ
پيروی از قاعده قرار دارد .بر اساس اين ديدگاه ،پيروی از قاعده و لذا زبان پديدهای
اجتماعي است و در نتيجه كروزوی از بدو تولد تكافتادهای كه بتواند سخن گفته و از
قواعد پيروی كند ،نميتواند وجود داشته باشد .اين ديدگاه ،با توجه به وجود متوني در آثار
ويتگنشتاين كه به نظر ميرسد مؤيّد امکان پيروی خصوصي از قواعد هستند ،موجب
نزاعي تاريخي ميان مفسران ويتگنشتاين شده است .در اين نوشته تالش خواهيم كرد تا
با استناد به نوشتههای خود ويتگنشتاين ،اصطالحات به كار رفته ميان مدافعان و مخالفان
اين ديدگاه را روشن كنيم ساخته و از اين طريق به ديد روشنتری نسبت به ديدگاههای
ويتگنشتاين متأخر دست يابيم.
واژگان کلیدی :ويتگنشتاين متاخر ،پيروی از قاعده ،زبان خصوصي ،كريپکي ،ديدگاه
جامعهمحور.
�.كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايرانMohammadi.hr91gmail.com .
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مقدمه
ويتگنشتاين معتقد بود زبان فعاليتي هنجاری 1است يا قاعده بر آن حاكم است .او طي مثالي دنبالهدار
در بندهای  143و  185پژوهشهای فلسفي 2به مفهوم پيروی از قاعده ميپردازد و نتيجۀ آن را به
صورت پارادوكسي دربارۀ مفهوم پيروی از قاعده در بند  201بيان ميكند« :پارادوكس ما اين بود :هيچ
نحوهای از عمل نميتواند با يك قاعده متعين شود ،زيرا هر نحوهای از عمل را ميتوان با اين قاعده
تطابق داد».(PI§201)3
سائول كريپکي ،فيلسوف و منطقدان برجستۀ امريکايي در كتاب قواعد و زبان خصوصي از نظر
ويتگنشتاين ،پارادوكسي شکاكانه بر اساس اين بند و بندهای منتهي به آن صورتبندی.ميكند .بر اساس
اين پارادوكس ،هنگامي كه قاعدهای را ميفهميم ،تمامي كاربردهای آيندۀ آن را نيز ميفهميم .اما به
نظر ميرسد اين فهم را ميتوان به طرق گوناگون تفسير كرد .در نتيجه مسولۀ پارادوكس كريپکنشتاين،4
شکاكيتي در باب تعيّن كاربست آينده به وسيله محتوای گذشتۀ ذهن من است ،مشابه با شکاكيت هيوم
كه دربارۀ تعيّن آينده به وسيلۀ گذشته است (بهنحو علّي و استنتاجي) ( .)Kripke,1982:108بر اساس
اين شکاكيت هر كاربست جديدی كه صورت ميدهيم ،تيری در تاريکي است؛ هر قصدی كه اكنون
داريم ،مي تواند به نحوی تفسير شود كه با هر چيزی كه ممکن است بخواهيم انجام دهيم مطابقت داشته
باشد .بنابراين در اينجا نه تطابقي ميتواند وجود داشته باشد و نه تعارضي .اين پارادوكس به ما نشان
ميدهد كه ما در نهايت به مرحلهای ميرسيم كه بدون هيچ توجيهي عمل ميكنيم .بنابراين هيچ
واقعيتي 5وجود ندارد كه بر اساس آن جمالتي مانند «منظور جونز از « »+بعالوه است» يا «منظور
اسميت از «سبز» سبز است» صادق يا كاذب باشند .كريپکي دو نوع راهحل برای پاسخ به اين چالش
شکاک مطرح ميكند .يك طريق پاسخ به آن ،عبارت است از دادن راهحلي مستقيم 6كه بر اساس آن
بايد واقعيتي مقوم معنا ارائه دهيم تا بتوانيم به شکاک پاسخ دهيم .طريق ديگر ارائۀ راهحلي شکاكانه
است كه در ادامه به توضيح آن ميپردازيم.
 .1ديدگاه جامعهمحور :راهحل شکاکانه و استدالل علیه زبان انفرادی
راهحل و پاسخ شکاكانۀ كريپکنشتاين در دو مرحله صورت ميگيرد :پذيرش موضع شکاک؛ و سپس
تأكيد بر نقش عضويت در جامعۀ زباني .او در ابتدای راهحل شکاكانۀ خود اذعان ميكند كه جمالت اسناد
دهندۀ معنا دارای شرايط صدق نيستند .به اين معنا كه هيچ واقعيت يا وضعي از امور 7وجود ندارد كه به
واسطۀ آن يك جمله صادق يا كاذب شود .كريپکي برای اينکه نشان دهد ويتگنشتاين اين تصور را رد
ميكند كه جمالت بايد دارای شرايط صدق باشند تا كاربرد ما از آنها معتبر باشد ،عبارتي از مايکل
دامت 8نقل ميكند كه بر اساس آن ،او ادعا مينمايد كه تأكيد ويتگنشتاين متقدم در تراكتاتوس بر
واقعيات و شرايط صدق ،در فلسفۀ متاخر او دچار تغيير شده است .تأكيد ويتگنشتاين متأخر بر توصيف
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شرايطي است كه در آن شرايط ،جمالت« ،موجه» 9يا «اظهارپذير» هستند و همچنين بر نقش يا
كاربردی كه چنين تصوری در زندگي روزمرۀ انسانها دارا است ( .)Kripke, 1982: 73مطابق تأكيد
جديد ويتگنشتاين ،ما بايد به جای شرايط صدق و به جای اينکه به دنبال «موجودات» 10يا «واقعياتي»
باشيم كه جمالت اسناد دهندۀ معنا مطابق با آنها هستند ،بر شرايط اظهارپذيری 11مثال اين جمله كه X
در حال پيروی از قاعده است تمركز كنيم.
12
برای روشن شدن اين مطلب فردی را به صورت تكافتاده و در تنهايي (مانند يك كروزو) در نظر
بگيريد .اين فرد اغلب اين تجربه را دارد كه ناگهان 13قاعدهای را فهميده و در پيروی از آن ،پاسخهای
مشخصي را با اطمينان ميدهد .اما اين اتفاق همچنان ميتواند بيفتد ،حتي اگر او از قاعدۀ نادرستي
پيروی كند و يا از قاعدۀ درستي به اشتباه پيروی كند .بنابراين در اينجا هر آنچه كه به نظر او درست
ميآيد ،درست خواهد بود «و اين تنها بدين معنا است كه نميتوانيم در باب «درستي» سخن بگوييم»
( .)PI:§258بنابراين راهحل شکاكانه در رابطه با فردی تكافتاده ناتوان خواهد بود .كريپکي اين نکته را
منظور نتيجهگيری اين بند مشهور ويتگنشتاين ميداند كه در آن ميگويد «اينکه انسان گمان كند از
قاعدهای پيروی ميكند ،پيروی از قاعده نخواهد بود .در نتيجه پيروی «خصوصي» از يك قاعده ممکن
نيست؛ در غير اين صورت ،اينکه انسان گمان كند از قاعدهای پيروی ميكند ،همان پيروی از قاعده
ميبود» ( .)PI:§202در واقع به زعم ويتگنشتاين «برای اشتباه كردن ،انسان بايد ابتدا مطابق موازين
بشری حکم كند» (. .)C:§156
اكنون اين وضعيت ،بسيار متفاوت خواهد بود ،اگر نگاهمان را فراتر از صرف مالحظات مربوط به
فرد پيرو قاعده برده و به خود اجازه دهيم تا او را به عنوان تعاملكننده با يك جامعۀ گستردهتر در
نظر بگيريم .راهحل شکاكانۀ كريپکنشتاين برای مسولهاش ،وابسته به توافق و وارسيپذيری 14است.
اين راهحل ،بر اين ايده بنا شده است كه هر فردی كه ادعا ميكند از قاعدهای پيروی ميكند ،ميتواند
بهوسيلۀ ديگران وارسي شود .ديگرانِ حاضر در جامعه ميتوانند بررسي كنند كه آيا فردِ پيرو قاعدۀ مورد
نظر ،پاسخهای خاصي را كه آنها تاييد ميكنند ،ارائه ميدهد يا نه؛ پاسخهايي كه موافق با پاسخهای
خودشان است ( .)Kripke, 1982: 101اين جمله كه «منظور جونز از « »+جمع است» ،موجه در
نظر گرفته خواهد شد ،اگر جونز به تعداد كافي عمل جمع انجام داده باشد و عموما همان پاسخي را به
دست آورده باشد كه اكثريت ديگر متکلمان آن زبان ،مايل به دادن آن هستند .درواقع اظهار اين جمله،
هم نشاندهندۀ پذيرش جونز در آن جامعه است و هم نشاندهندۀ اين اعتقاد جمعي است كه جونز به
عنوان كسي كه نماد « »+را به كار ميبرد ،عموماً قابل اعتماد است .فايدۀ اسناد معنا در چنين شرايطي
نيز روشن است و آن اين است كه به ما اين امکان را ميدهد تا ميان افرادی كه ميتوانند در تعامالت
دربرگيرنده نماد « »+قابل اعتماد باشند و كساني كه نميتوانند قابل اعتماد باشند ،تميز قائل شويم .فراتر
از اين موضوع آنکه اين شرايط به ما اين امکان را ميدهد تا ميان افرادی كه عضوی از جامعۀ زباني ما
هستند و افرادی كه عضوی از جامعۀ زباني ما نيستند ،تمايز قائل شويم .برای مثال فروشندهای كه
«منظورش از « »+جمع است» ،ميتواند قابل اعتماد تلقي شود اگر وقتي وارد مغازۀ او ميشويم تا پنج
سيب از او بخريم ،با ما همانگونه رفتار كند كه از او انتظار داريم.
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نتيجه آنکه به نظر ميرسد اين شرايط اظهار ،مستلزم ارجاع به يك جامعه است ،چرا كه اين جامعه
است كه تمايز «درست است/درست به نظر ميرسد» را به معاني مختلف اطالق ميكند ( Miller,
 .)2007: 177بنابراين يکي از نتايج مهم راهحل كريپکنشتاين ،ديدگاهي است كه به «ديدگاه
جامعهمحور» 15معروف شده است .مطابق ديدگاه جامعهمحور نسبت به پيروی از قاعده ،توافق با
(اكثريت) همتايان يك فرد ،مقوم صدق و كذب معاني به كار رفته به وسيلۀ او است .به عبارت ديگر،
درستي يا صدق همسو با اجماع و توافق است .از آنجا كه ديدگاه جامعهمحور معتقد است درستي و عمل
بالفعل فردی كه در تنهايي در نظر گرفته شده است (جامعهای متشکل از يك نفر) قابل تميز از يکديگر
نيست ،امکان پيروی از قاعده به صورت انفرادی 16را رد ميكند (.)Haukioja, 2004: 7
حاال با توجه به اينکه اين ديدگاه در تعارض با متوني از آثار ويتگنشتاين است كه در آنها زبان
خصوصي ممکن تلقي شدهاند و فردی به طور خصوصي ميتواند زبان را به كار ببرد و از قواعد پيروی
كند ،نزاعي ميان مفسران ويتگنشتاين شکل گرفته است ،بدين صورت كه آيا در صورتي كه زبان را
پديدهای اجتماعي در نظر بگيريم ،فردی به نحو خصوصي ميتواند دارای زبان باشد و از قواعد پيروی
كند يا نه .در ادامه تالش خواهيم كرد تا پس از توضيح مختصر پيشينۀ اين بحث در ميان مفسران متقدم
ويتگنشتاين ،به تحليل تفسير دو گروه از مخالفان و موافقان ديدگاه جامعهمحور بپردازيم.
 .1-1پیشینۀ بحث امکان زبان خصوصی میان آير و ريس
يکي از مباحثات بسيار مهم و تأثيرگذار در باب امکان زبان خصوصي ،ميان دو تن از مفسران متقدم
ويتگنشتاين؛ يعني ایجيآير 17و راش ريس 18در مقالهای در گرفته است كه يك سال پس از انتشار
پژوهشهای فلسفي ويتگنشتاين (در سال  )1954چاپ شده است .مباحثي كه ميان اين دو فيلسوف
شکل گرفته است نشان از اهميت مسولهای دارد كه از همان ابتدای انتشار پژوهشها ،ذهن مفسران
ويتگنشتاين را درگير كرده است و ميتواند به فهم نزاع متأخری كه پس از چاپ كتاب كريپکي بر سر
امکان پيروی خصوصي از قاعده درگرفته است ياری رساند.
آير در اين مقاله ،زبان خصوصي را به عنوان زباني در نظر ميگيرد كه به وسيلۀ يك شخص ،تنها
برای ارجاع به تجربيات خود آن فرد به كار ميرود .به عقيدۀ او چيزی كه ويتگنشتاين مدام بر آن تأكيد
ميكند اين نکته است كه نسبت دادن معنا به يك نشانه ،نيازمند توجيه است .اين توجيه به معني وجود
يك محك 19مستقل برای تعيين اين موضوع است كه آيا آن نشانه درست به كار رفته است يا خير
( .)Ayer,1954:67اما آير در مخالفت با ويتگنشتاين معتقد است اين واقعيت كه  S1نميتواند احساسات
 S2را احساس كرده يا بيازمايد ،به هيچ طريق اين نتيجه را نميدهد كه نميتواند آنچه را كه S1
ميگويد ،بفهمد .در واقع معيار تصميمگيری دربارۀ اينکه آيا دو نفر يکديگر را ميفهمند ،منطقاً مستقل از
اين واقعيت است كه آيا ما كاربردی برای گفتن اينکه هردوی آنها يك شيء را درک ميكنند داريم يا
نه .در نتيجه برای اينکه فردی بتواند معنايي را به نشانهای نسبت دهد و به نحو معناداری يك زبان را به
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كار ببرد ،ضروری نيست كه ديگران نيز قادر به فهم آن باشند .بنابراين آير معتقد است كه شايد بسط
زبان پديدهای اجتماعي باشد ،اما مطمونا فرض اينکه كسي كه به هيچ زبان موجودی مجهز نيست ،زباني
برای خودش بسازد (و احتماال اينکه بتواند از قواعد پيروی كند) ،امری ناقض خود 20نخواهد بود ( Ayer,
. .)1954: 70
ريس در مقابل تأكيد بسياری بر اهميت توافق 21دارد .به عقيدهی او چون توافق وجود دارد ما
ميتوانيم يکديگر را بفهميم ،و چون ما يکديگر را ميفهميم ،قواعد وجود دارند .در واقع توافق به ما
امکان سخن گفتن ميدهد و بدون آن هيچ تمايزی ميان «به درستي» و «به اشتباه» وجود نخواهد
داشت ( .)Rhees, 1954: 79به زعم او اشکال زبان خصوصي اين است كه در اين زبان فرض بر اين
است كه من يك عالمت را به هر طريقي ميتوانم تعريف كنم« .در آن صورت چه معنايي ميتوانست
دا شته باشد كه بگويم من از تعريف (تعريف خودم) به اشتباه پيروی كردهام؟» .نقد ريس به ديدگاه آير
اين است كه ويتگنشتاين نميگفت نسبت دادن معنا به يك نشانه ،چيزی است كه نياز به توجيه دارد.
بلکه ميگفت اگر نشانهای دارای معنا است ،ميتواند به شکل نادرستي نيز به كار رفته يا تفسير شود
( .)Rhees, 1954: 85بنابراين من در اين زبان خصوصي فرضي ميتوانم نامهايي برای احساساتم ابداع
كنم ،چرا كه به زباني سخن ميگويم كه در آن از پيش نامهايي برای احساسات وجود دارد« .هنگامي كه
سخن از كسي ميگوييم كه نامي به درد داده است ،آنچه از پيش مفروض است وجود دستورزبان واژه
"درد" است» ( .)PI:§257بنابراين برای ابداع يك كلمه بايد بتوانيم راههای استعمال و فن كاربرد آن در
شرايط مختلف (اجتماعي) را نيز ابداع كنيم و اين در زبان خصوصي فرضي ما ناممکن است.
در نتيجه اگر بخواهيم بحث موافقت يا مخالفت با ديدگاه جامعهمحور را كه بحثي متأخر بر اين مباحثۀ
كالسيك است در مورد اين دو فيلسوف اعمال كنيم ،به نظر ميرسد كه ريس همدلي بيشتری با ديدگاه
جامعه محور داشته باشد .در ادامه ،به توضيح نزاع متأخری كه پس از تفسير كريپکي در ميان مفسران
ويتگنشتاين رخ داده است ميپردازيم. .
 .2مباحثۀ هکر و بیکر با ملکم در باب ديدگاه جامعهمحور
كريپکي در كتاب قواعد و زبان خصوصي از نظر ويتگنشتاين ،بحث استدالل زبان خصوصي
ويتگنشتاين را بهعنوان استنتاجي از ايدۀ پيروی از قاعدۀ او ميداند .به عقيدۀ او زبان خصوصي ناسازگار
است ،چرا كه كاربرد زبان مستلزم پيروی از قواعد است و پيروی از قواعد ،مستلزم عضويت در يك جامعه
است .كريپکي نکتۀ مهم موجود در اين تفسير را اينگونه بيان ميكند:
«آنچه كه به واقع [توسط ويتگنشتاين در پژوهشهای فلسفي] نفي شده است ،چيزی است كه
ميتوان آن را "مدل خصوصي" پيروی از قاعده ناميد؛ كه بر اساس آن انکار پيروی يك فرد از
يك قاعده بايد صرفاً بر اساس واقعياتي دربارهی فرد پيرویكننده ،بدون ارجاع به عضويت او در
يك جامعۀ وسيعتر تحليل شود»(.)Kripke,1982: 109
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تفسير كريپکي اين سوال را به وجود ميآورد كه آيا ممکن است فردی كه از زمان تولد خود در انزوا
و جدای از ديگران بوده ،بتواند از قاعدهای پيروی كرده يا زباني را به كار ببرد؟ تفسير به اصطالح
«جامعهمحور» از ويتگنشتاين معتقد است كه در تفسيری كه او از مسائل دارد ،يك رابينسون كروزو
كه مادامالعمر 22تكافتاده بوده است نميتواند دارای زبان بوده يا از قواعد پيروی كند .نورمن ملکم23
اين نزاع را بدين صورت تشريح كرده است كه عدهای از مفسران (از جمله خود او) معتقدند كه مفهوم
پيروی از قاعدۀ ويتگنشتاين وجود يك جامعۀ انساني را پيشفرض ميگيرد كه در آن توافقي وجود دارد
دربارۀ اينکه فالن و بهمان عمل ،پيروی از يك قاعدۀ خاص محسوب ميشود يا نه؛ اما در مقابل،
عده ای ديگر(مانند هکر 24و بيکر )25بر اين باورند كه پيروی از يك قاعده نوعي قاعدهمندی 26و نحوۀ
عمل تکرار شده 27يا تکرار شدني 28را پيشفرض ميگيرد كه زندگي يك شخص منفرد ميتواند نمونهای
از آن باشد.
عليرغم مباحث بسيار ،مفسران ويتگنشتاين هنوز به جمعبندی خاصي در اين باره نرسيدهاند .افراد
بسياری در دو طرف اين نزاع وجود دارند ،اما ما در اينجا ملکممتأخر را به عنوان چهرهای مهم در دفاع از
ديدگاه جامعهمحور و هکر و بيکر را به عنوان مخالفان اين ديدگاه برخواهيم گزيد.
نزاع دو سر اين طيف در رابطه با دو ادعای زير است:
الف :زبان ذاتا 29اجتماعي است.
ب :مفهوماً ممکن است كه كروزوی تكافتاده از زمان تولد بتواند سخن گفته و يا از قواعد
پيروی كند.30
ملکم الف را ميپذيرد ،در حالي كه هکر و بيکر آن را نميپذيرند .همچنين ملکم ب را نميپذيرد ،در
حالي كه هکر و بيکر آن را ميپذيرند .با اين حال هردوی آنها بر سر رابطۀ منطقي ميان الف و ب توافق
دارند ،به اين معنا كه قبول الف ،مستلزم عدم امکان يك متکلم هميشه تنها است؛ يعني الف مستلزم نفي
ب است.
حال بايد اين سوال مطرح شود كه دو ادعای الف و ب را از نگاه ويتگنشتاين چگونه بايد ببينيم؟ در
واقع بايد به روشن كردن چند موضوع مهم بپردازيم؛ اول اينکه بايد مفهوم «ذات زبان» 31را روشن كنيم
و نشان دهيم كه ويتگنشتاين در آثار خود از كلمۀ «ذات» چه معنايي را مراد ميكند؟ و دوم آنکه آن نوع
از رابينسون كروزويي كه در اينجا بدان ارجاع داده ميشود عبارت از چيست؟ پس از روشن شدن اين دو
مفهوم به ديد روشنتری در باب امکان كروزوی مدنظر دست خواهيم يافت.
در ادامه و طي بررسي ديدگاههای ويتگنشتاين تالش خواهيم كرد تا اين موضوع را روشن كنيم كه
الف مستلزم نقيض ب نيست .در واقع ويتگنشتاين هم معتقد به اين است كه زبان ذاتاً اجتماعي است و
هم اينکه يك فرد كه يك عمر در انزوا بوده هم ميتواند از قواعد پيروی كرده و يا زبان را به كار ببرد .او
مدافع هيچ يك از اين دو ديدگاه نيست.
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 .1-2بررسی متون مناقشه برانگیز
پيش از ورود به بحث اصلي به يك نمونه در دفاع از هر يك از دو ادعای مطرح شده اشارهی كوتاهي
ميكنيم تا نشان دهيم كه در آثار ويتگنشتاين در تاييد هر دو ادعای مطرح شده شواهدی قابل بازيابي
است .بسياری از مالحظات و اشارات ويتگنشتاين نشان ميدهد كه زبان و پيروی از قاعده ،ذاتاً اجتماعي
است .او برای مثال مينويسد يك فرد ،تنها تا آنجا توسط يك تابلو راهنما هدايت ميشود و از آن پيروی
ميكند كه «كاربردی متداول برای تابلو راهنما ،يك رسم32وجود داشته باشد» ( .)PI:§198به عقيدۀ او
پيروی از يك تابلو راهنما و يا آنچه كه ما بازی ميناميم ،نمونههايي از پيروی از قاعده و يك رسم
هستند « ،رسمي انساني به همراه جايگاه خاص آن در ميان ديگر رسوم انساني .و همينطور است زبان ،در
تمامي صورتهای آن» ( .)H&B, 2009: 125واژۀ اساسي در هر دو نقل قول ،واژۀ «رسم» است.
ويتگنشتاين در مقابل چيزی كه صرفاً رسم يك فرد است ،در يك معنای انسانشناسانه از رسم سخن
ميگويد .و از آنجايي يك چيز نميتواند در مورد يك فردِ تنها رسم باشد ،زبان را يك رسم انساني و
پديدهای اجتماعي ميداند و در نتيجه تصور يك پيرو قاعده كه مادامالعمر تكافتاده بوده و همچنين
امکان يك متکلم انفرادی را دارای تناقض ميداند .ملکم با تأكيد بر اين نکتۀ ويتگنشتاين كه «پديدۀ
زبان متّکي به قاعدهمندی و توافق در عمل است» ( )RFM: 342قاعدهمندی و توافق را دو بعد الزم
برای مفهوم پيروی از قاعده ميداند و معتقد است زبان ،پديدهای اجتماعي است.
در مقابل ،مفسراني مانند هکر و بيکر ،بر آن بخش از متون ويتگنشتاين انگشت نهادهاند كه امکان
زبان داشتن يك كروزوی مادامالعمر تكافتاده را نشان داده يا تأييد ميكند .آنها به بخشي از نوشتۀ
ويتگنشتاين اشاره ميكنند كه او در آنجا مينويسد« :آيا قابل تصور نيست كه هر انساني بايد تنها برای
خودش بيانديشد و تنها با خودش سخن بگويد؟ (در اين حالت حتي هركسي ميتواند زبان خود را داشته
باشد)» ( .)H&B, 1990: 173يا «چه ميشد اگر انسان (شايد يك غارنشين) هميشه با خودش سخن
ميگفت» ( .)Malcolm, 1989: 24بر اساس اين متون ميتوان متکلماني را تصور كرد كه هيچ جامعۀ
حقيقيای را شکل نميدهند و متشکل از يك نفر هستند .مثالهای واضح بسيار ديگری از بازیهای
زباني يك نفره وجود دارد كه با وجود اينکه ويتگنشتاين از آنها برای توضيح مفهوم بازی زباني استفاده
نميكند ،اما در هر صورت ميتوانند به عنوان بخشي از زبان در نظر گرفته شوند .برای مثال كسي ممکن
است خودش را سرزنش كند؛ كودكي ممکن است به عروسك خودش دستور بدهد؛ ممکن است كسي در
تنهايي دعا كند ومواردی اين چنيني و براين قياس كنيد .در نتيجه به نظر ميرسد اين استنتاج كه زبان
اجتماعي است ،به اين معنا كه تمامي بازیهای زباني مستلزم وجود حداقل دو فرد هستند نادرست باشد.
در واقع هکر و بيکر بر اين باورند كه «مفاهيم ميتوانند بدون توافق وجود داشته باشند ،اما نه مفاهيم
عمومي ،33همچنين قواعد ميتوانند وجود داشته باشند ،اما نه قواعد مشترک ،34زبان نيز ميتواند وجود
داشته باشد ،اما نه زبان مشترک» ( .)Malcolm, 1989: 12از اين رو توافق را تنها در زبان عمومي
ضروری دانسته و استدالل ميكنند كه مفهوم زبان چنان به هم آميخته با جامعۀ متکلمان نيست كه
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فردی را كه كاربست نشانهها به وسيلۀ او مشترک با ديگران نيست ،نتوان دارای زبان دانست .مفهوم
پيروی از قاعده مرتبط با مفهوم قاعدهمندی رفتار است ،نه مفهوم جامعهای از پيروان قاعده (تکثر
فاعلها) و مولفۀ اجتماعي بودن ،ضروریِ 35زبان نيست.
 .3راهحل رفع منازعه
در اين نقطه از بحث به نظر ميرسد با روشن ساختن و بررسي بيشتر برخي اصطالحات به كار رفته در
مدعيات دو طرف نزاع ،بتوان به ديدی روشنتر دربارۀ تصور و رويکرد ويتگنشتاين متأخر به مسولۀ
پيروی از قاعده دست يافت .در ادامه رويکرد ويتگنشتاين به ماهيت زبان و منظور او از واژۀ «ذات» و
كروزوی مدنظر را مورد بررسي قرار خواهيم داد تا نشان دهيم هردو ادعای الف و ب قابل اثبات هستند. .
 .1-3ماهیت زبان از نظر ويتگنشتاين
 .1-1-3دو معنای واژۀ «ذات»
واژۀ «ذات» به دو معنا مد نظر ويتگنشتاين نيست .اولين معنای مورد نظر از واژۀ ذات ،به معني
ويژگيهای تعريف كننده است .معترضي در بند  65پژوهشها خطاب به ويتگنشتاين ميگويد« :شما
دربارۀ همه جور زباني صحبت ميكنيد ،اما در هيچ جايي نگفتهايد ذات بازی زباني و لذا ذات زبان
چيست :چه چيز در همۀ آن فعاليتها مشترک است و چه چيز آنها را به زبان يا بخشهايي از زبان
تبديل ميكند» ( .)PI:§65ويتگنشتاين كه عالقۀهی چنداني به ارائۀ تعريف ندارد و فکر ميكند «ما
اشتباهاً گمان ميكنيم كه تعريف آن چيزی است كه از ما رفع مشکل ميكند» ( ،)BB:27معتقد است كه
زبان ،هيچ ماهيتي به معنای چيزی كه معرف ويژگيهای مشترک آن باشد ندارد .او معتقد است
بازیهای زبانيای كه عناصر فردی زبان ما را شکل ميدهند دارای هيچ چيز مشتركي نيستند ،اما همگي
«زبان» ناميده مي شوند ،چرا كه به طرق مختلفي (مانند شباهت خانوادگي) به يکديگر مرتبط هستند .به
واسطۀ اين ارتباط يا ارتباطات است كه ما همۀ آنها را «زبان» ميناميم .به زعم ويتگنشتاين ،زبان مانند
«بازی» مفهومي دارای لبههای مبهم است .)PI:§71( .بنابراين اين ادعا كه زبان از نظر ويتگنشتاين ذاتا
اجتماعي است ،نميتواند به اين معنا باشد كه او گمان ميكند اجتماعي بودن يك ويژگي مشترک و
تعريف كننده برای زبان است.
معنای ديگر اما مرتبطي از ذات (يا ماهيت) وجود دارد كه ويتگنشتاين آن را نيز رد ميكند و آن ذات
به معنای چيزی است پنهان« ،چيزی است كه در زير سطح قرار دارد .چيزی كه در درون است و ما
هنگامي آن را مي بينيم كه به درون آن چيز بنگريم و آن را با تحليل بيرون بياوريم» ( .)PI:§92او در
همين بند كه عالقه به يافتن ذات پنهان زبان را پيش ميكشد ،تأييد ميكند كه عالقهمند به يافتن
ماهيت زبان است ،اما به معنای چيزی كه «از پيش در معرض ديد است و با يك بازچيني قابل تحقيق
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ميشود» .بنابراين او به وضوح عالقهمند به يافتن ماهيت زبان است ،اما به معنايي خاص و آن اين است
كه «ما نيز در پژوهش خود تالش داريم تا ماهيت زبان را بفهميم ( كاركردش را ،ساختارش را)»
( .)PI:§92در نتيجه ذات زبان آنگونه كه ويتگنشتاين به آن عالقهمند است ،در رابطه با كاركرد و ساختار
آن است قابل پژوهش است ،آنگونه كه در معرض ديد است.
 .2-1-3ويژگی ذاتی زبان از نظر ويتگنشتاين
برای توضيح كاركرد و ساختار ذاتي زبان از نظر ويتگنشتاين از يك مثال كمك ميگيريم .بازی چکرز
(نوعي شطرنج) را در نظر بگيريد« .در بازی چکرز شاه از طريق گذاشتن يك مهره روی مهرۀ ديگر
مشخص ميشود» ( .)PI:§562حال آيا اين نکته جزو ذاتي اين بازی محسوب ميشود؟ پاسخ
ويتگنشتاين اين است كه «اگر من مشخصۀ اصلي بازی را درست متوجه شوم(ميتوانم بگويم كه) اين
بخش ذاتي آن نيست» ( .)PI:§568در واقع حتي اگر برای مشخص كردن شاه از روش ديگری استفاده
كنيم نيز اين بازی كمابيش مانند سابق خواهد بود و همان نکته يا هدف كلي سابق را خواهد داشت .پس
چه چيزی ويژگي ذاتي شطرنج محسوب ميشود؟ مهمترين ويژگي آن اين است كه يك بازی دو نفره
است .نکتۀ(دروني) شطرنج اين است كه به كيش و مات برسيم؛ يك بازيکن تالش ميكند تا ديگری را
كيش و مات كند .در نتيجه وجود دو نفر ،مولفۀ اصلي و ذاتي اين بازی است.
با تعميم اين نکته ميتوان ويژگيهای ذاتي (اصلي) يك زبان را نيز با توجه به هدف و كاركرد آن
مشخص كرد .ويتگنشتاين برای انجام اين كار ،به بررسي كاركردهای بازیهای زباني مشخص
ميپردازد .برای مثال يکي از بازیهای زباني ابتدايي كه كودكان ياد ميگيرند ،بازی زباني درخواست
اشياء است .بنّای خيالي و دستيارش در بند دوم پژوهشها نمونهای از كساني هستند كه از اين بازی
زباني استفاده ميكنند .ويتگنشتاين برای معرفي اصطالح «بازی زباني» ،مجموعهای از بازیهای زباني
سادهای كه در دوران كودكي به كار ميبريم را به ما يادآوری ميكند .عالوه بر زبان درخواست ،ميتوان
به مثالهای ديگری نيز اشاره كرد .مثال كاربردهای تك كلمهای برای نشان دادن قصد؛ كاربردهای تك
كلمه ای برای ساكت كردن شنونده يا رد كردن چيزی كه پيشنهاد شده است؛ كاربردهای تك كلمهای
برای نشان دادن لذت ،ترس يا مالکيت و الخ.
نکته حائز اهميت در اينجا اين است كه مجموعه مثالهايي كه ويتگنشتاين در توضيح ايدهی بازی
زباني از آنها استفاده ميكند ،همگي بازیهای زباني دونفره هستند و به گونهای هستند كه در آنها
كلماتي ميان افراد جابهجا ميشود .در اين مثالها زبان پديدهای اجتماعي است .برای مثال هدف يا
كاركرد بيانِ قصد توسط كودک اي ن است كه به شنونده دربارۀ منظور كودک اخطار بدهد تا موجب
واكنشي مناسب از طرف او شود .اجتماعي بودن يا حضور در يك جامعه مستلزم افرادی است كه سخن
ميگويند و به يکديگر پاسخ ميدهند .بنابراين كاركرد يا هدف زبان مستلزم جامعهای متشکل از حداقل
دو نفر است .در نتيجه ،اجتماعي بودن ويژگي ذاتي زباني است كه به وسيلهی اين نمونه از بازیهای

104

حمیدرضا محمدی ،محمدرضا عبداهللنژاد
)(Hamid Reza Mohammadi/ Mohammad Reza Abdolahnejad

زباني معرفي ميشود .البته اين نتيجهگيری قابل مناقشه است و كسي ميتواند اعتراض كند كه ما ويژگي
مشترک چند نمونه از بازیهای زباني را به نحو نامشروعي به كل زبان تعميم دادهايم .اما در ادامه و پس
از روشن شدن معنای ذات از نظر ويتگنشتاين اين اشکال رفع ميشود.
 .3-1-3معنای واژۀ «ذات» از نظر ويتگنشتاين
برای پاسخ به اشکالي كه در بخش قبل وارد شد ،يکي از متون بسيار مهم مربوط به مفهوم ذات از
نگاه ويتگنشتاين را نقل ميكنيم تا نشان دهيم معيار ما برای ذاتي دانستن اجتماعي بودن زبان و معنايي
كه از اين واژه منظور داريم چيست:
«اينکه بگوييم (اين يکي از ويژگيهای ذاتي رانندگي است) ،به اين معناست كه :اين يکي از
ويژگيهای مهم و اصلي آن است؛ اگر به گونهای ديگر بود ،تغيير فاحشي رخ ميداد» ( CE
.):409

در اينجا ويتگنشتاين معياری برای فهم معنای ذات به دست ميدهد و آن همان كاربرد روزمرهای
است كه از اين واژه وجود دارد و بر اساس آن چيزی ذاتي است كه در صورت نبود آن ،تغيير فاحشي رخ
بدهد .برای مثال اگر ويژگي دونفره بودن بازی زباني را از كلمات درخواست يا بيان درد ميگرفتيم،
كاربرد آن كلمات ديگر مستلزم پاسخ يا واكنش فردی ديگر نبود و در اينجا تغيير فاحشي رخ ميداد .چرا
كه به نظر ميرسد با توجه به فرم زندگي ،فرهنگ و ويژگيهای پيچيدۀ اجتماعي انسانها ،اگر زبان
غيراجتماعي بود ،نميتوانستيم زباني كه هماكنون از آن استفاده ميكنيم را داشته باشيم .همچنين فرض
كنيد مثالهای يك نفرهای كه به آنها اشاره شد ،تنها نمونههای ما برای معرفي ايدۀ بازی زباني باشند و
تمام بازیهای زباني ،فاقد عنصر يا ويژگي اجتماعي بودن باشند .در اين صورت تغيير فاحشي رخ خواهد
داد.
حتي پذيرش بازیهای زباني يك نفره نيزموجب نميشود تا زبان پديدهای اجتماعي نبوده و هدف
اصلي آن برقراری ارتباط با ديگران نباشد .چرا كه اين مثالها تنها در يکي از معاني كلمۀ «ذاتي»،
اجتماعي بودن زبان را نقض ميكنند .و آن همان معنايي است كه بر اساس آن «ذاتي» مستلزم
مولفههای تعريف كننده باشد كه در ابتدا رد شد .بنابراين در فهم حاضر از واژۀ «ذاتي»« ،الف ذاتا ب
است» و «اين الف است ،اما نقيض ب» با يکديگر سازگار هستند .برای روشن شدن اين موضوع ،بازی
شطرنج را كه يك بازی دو (يا بيشتر) نفره است در نظر بگيريد .ممکن است كسي با خودش شطرنج
بازی كند ،اما با وجود اين امکان ،همچنان ذاتاً اجتماعي باقي خواهد ماند ،چرا كه اگر تمامي شطرنجها
انفرادی بودند ،تغيير فاحشي رخ ميداد .برای مثال در آن صورت انسان به سختي ميتوانست يك كلوپ
شطرنج ،يا يك مسابقۀ شطرنج ،يا يك استادبزرگ شطرنج را در جهان شطرنج انفرادی تصور كند يا به
عنوان مثالي ديگر در ابتدا به نظر ميرسد كه كاركرد اصلي يا ويژگي ذاتي چاقو ،بريدن باشد .با اين حال
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امکان دارد كسي از دستۀ آن به عنوان چکش استفاده كند؛ اين امکان ،كاركرد اصلي آن را نقض نخواهد
كرد.
 .2-3مفهوم کروزو و امکان پیروی خصوصی از قواعد
 .1-2-3کروزوی ساده و کروزوی پیچیده
پيشفرضي كه هکر و بيکر از آن دفاع ميكردند عبارت از اين بود كه(به عقيدۀ ويتگنشتاين) درمفهوم
ممکن است كه كروزوی از زمان تولد جدا از ديگران بتواند سخن بگويد و يا از قواعد پيروی كند .برای
ارزيابي اين فرض ،ابتدا بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه چه سنخ از مثالها در رابطه با رفتار كروزومانند
مد نظر ويتگنشتاين بوده است .اما پيش از آن و برای روشن شدن امکان پيروی خصوصي كروزو از
قواعد ،از تمايز مهمي كه جان كنفيلد ،36يکي از مشهورترين مفسران ويتگنشتاين ميان دو صورت از
كروزوی مادامالعمر تكافتاده ترسيم ميكند ،استفاده ميكنيم .ما بايد ميان دو صورت كروزوی ساده 37و
كروزوی پيچيده 38تميز قائل شويم39.
كروزوی ساده ،فردی تكافتاده است كه تنها به بازیهای زباني يك نفره مسلط 40است .او ميتواند
دارای توانايي فطری برای كسب بازیهای زباني دونفره باشد ،اما هيچگاه چنين كاری نکرده است.
كروزوی پيچيده نوع ديگری از يك فرد تكافتاده است .او تنها در بازیهای زباني يك نفره شركت .
ميجويد ،اما به عالوه مسلط (بالفرض به صورت فطری) به برخي از بازیهای زباني دونفره است
(.)Canfield, 1996: 480

كروزوی ساده تنها ميتواند به خودش دستور بدهد ،او تنها ميتواند از دستورات خودش اطاعت كند و
بر اين قياس كنيد .كروزوی پيچيده ميتواند اين كارها را انجام بدهد ،اما او به عالوه تسلطي استفاده
نشده به تعدادی از بازیهای زباني دونفره نيز دارد .مثال ميتواند به ديگری توضيح بدهد كه در حال
انجام چه كاری است ،ميتواند اعمال خود را به وسيلۀ بيان قواعد برای ديگران توجيه كند ،احتماالً
مي تواند از دستورات ديگری پيروی كند يا به ديگری دستور بدهد و غيره .منظور از «تسلط استفاده
نشدۀ» كروزی پيچيده به بازیهای زباني دونفره اين است كه اگر با فرد ديگری مواجه شود ،ميتواند
بالفاصله در يك بازی زباني دونفره شركت جويد ،برخالف كروزوی ساده كه نميتواند بالفاصله در چنين
بازی زبانيای شركت كند.
 .2-2-3کروزوی ساده و امکان پیروی خصوصی از قاعده
به نظر ميرسد در حالي كه دغدغۀ اصلي ويتگنشتاين در باب امکان كروزوی ساده است ،مفسراني
مانند هکر و بيکر ،بخش اعظمي از بحث خود را به كروزوی پيچيده اختصاص داده و بر اساس آن
استدالل خود را صورتبندی كردهاند .در واقع هستۀ مركزی استدالل هکر و بيکر عليه ملکم اين است
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كه از آنجايي كه پيروی از قاعده و زبان يك نفره ممکن است (فردی كه خود را سرزنش ميكند و
غيره) ،بالفاصله اين موضوع در پي ميآيد كه رابطۀ مفهومي ميان زبان و جامعه ،از هم گسيخته شده و
ديدگاه جامعهمحور نفي شده است .در تصور آنها از پيرو قاعدۀ هميشه تكافتاده ،پيش فرض اين است
كه اين فرد توانايي شركت در تعدادی از بازیهای زباني دونفره را دارد .در واقع آنها تسلط به بازیهای
زباني دونفره را شرطي اساسي برای پيرو قاعده بودن ميدانند .آنها با اشاره به شرايط ضروریای كه
برای پيروی از يك قاعده الزم ميدانند ،مينويسند:
«آنچه (برای پيروی از قاعده) نياز است ،مجموعهای از اعمال و فعاليتهای هنجاری است،
مانند تصحيح اشتباهات ]...[ ،توضيح عمل يك فرد ،توجيه عمل يك فرد با ارجاع به قاعده ،و
آموزش اين قاعده و آنچه كه مطابق با آن است به ديگران» (.)H&B, 1990: 176

كسي كه اين شرايط را برآورده ميسازد ،يك كروزوی پيچيده است .در حالي كه مسولۀ ويتگنشتاين،
امکان يك كروزوی ساده است .برای اثبات اين موضوع به دو نمونه اشاره ميكنيم .در نمونۀ اول
ويتگنشتاين ميگويد« :حتي ميتوانيم انسانهايي را تصور كنيم كه تنها به صورت مونولوگ سخن .
ميگويند؛ كساني كه فعاليتهای خود را با سخن گفتن با خودشان همراه ميكنند» (.)PI:§243
ويتگنشتاين در ادامهی اين بند كاشفي را تصور ميكند كه اين تكگوها 41را تماشا ميكند و بدين طريق
متوجه ميشود كه آنها چه ميگويند .ويتگنشتاين ميگويد اين كاشف قادر به پيشبيني رفتار اين .
تكگوها است ،چرا كه تصميمات آنها را ميشنود .نيازی نيست تا در اين سناريوی پيشنهادی
ويتگنشتاين ،تكگوها دارای تسلط به هرگونه بازی زباني دونفره مانند توضيح قواعد به يکديگر ،آموزش
قواعد به يکديگر ،يا غيره باشند .اگر منظور ويتگنشتاين در اينجا بحث از كروزويي پيچيده بود ،مثال
ديگری مطابق با آن ارائه ميداد .اما ويتگنشتاين چنين قصدی ندارد .هدف ويتگنشتاين در اين نوشته،
رهنمون به سمت معرفي آن سنخ از زبان خصوصي است كه قصد حمله به آن را دارد .مثال تكگوها به
او كمك ميكند تا ساير مواردی را كه به آنها عالقهمند نيست روشن كند .به همين دليل است كه
فرض نميكند آنها مسلط به بازیهای زباني دونفره باشند.
در نمونهای ديگر كه هکر و بيکر نيز نقل ميكنند ميگويد« :مواردی وجود دارند كه در آنها ميگوييم
فردی خود را سرزنش كرده است ،به خود دستور داده است ،از خود اطاعت كرده است ،خود را تنبيه كرده
است ،مقصر دانسته است ،از خود پرسيده است ،به خود پاسخ داده است .بنابراين ميتوانند انسانهايي
وجود داشته باشند كه تنها با بازیهای زبانيای كه يك نفر با خودش بازی ميكند آشنا هستند»
(.)Canfield,1996: 472
در اينجا مسولۀ اصلي آن دسته از انسانهايي است كه تنها با بازیهای زبانيای آشنا هستند كه يك
نفر با خودش انجام ميدهد .اين افراد اگر از نظر جغرافيايي تكافتاده در نظر گرفته شوند ،كروزوی ساده
خواهند بود و نه كروزوی پيچيده .اين موضوع هنگامي روشن ميشود كه ويتگنشتاين اين افراد را با
خودشان مقايسه ميكند .يکي از اين افراد ميتواند به خود دستور بدهد كه از يك درخت باال برود ،اما
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مثال فرق ويتگنشتاين با آنها در اين است در حالي كه آنها تنها ميتوانند به خود در اين باره دستور
بدهند ،ويتگنشتاين ميتواند اين دستور را نه تنها به خود ،بلکه به ديگران نيز بدهد.
ملکم نيز عليه امکان سخن گفتن كروزوی ساده و يا پيروی او از قواعد استدالل ميكند ،بر اين اساس
كه «مفهوم پيروی از قاعده ،مستلزم مفهوم جامعهای از پيروان از قاعده است» ( Malcolm, 1986:
 .)156او ميگويد سوال اصلي اين است كه «آيا كسي كه در انزوای كامل از ديگر انسانها رشد كرده
است ،ميتواند زباني تنها برای كاربست خود ابداع كند؟» .روشن است كه چنين فردی يك كروزوی ساده
خواهد بود و نه يك كروزوی پيچيده و تالش ملکم در جهت انکار امکان زبان داشتن و پيروی از قاعدۀ
چنين فردی است. .
نتيجه آنکه اگر ديدگاه جامعهمحور را اين ادعا بدانيم كه آن چيزی كه ناممکن است ،كروزوی ساده
است ،نتيجه اين خواهد بود كه هکر و بيکر از ديدگاه جامعهمحور حمايت خواهند كرد و تعارضي ميان
اجتماعي بودن زبان و پيروی كروزو (پيچيده) از قواعد وجود نخواهد داشت.
 .3-2-3تفکیک سه نوع زبان نزد ويتگنشتاين
طيفي از مواردِ ممکن در رابطه با اسناد اصطالح «پيروی از قاعده» وجود دارد .در يك طرف اين
طيف ،مثالهای واضحي برای پيروی از قاعده قرار دارند ،مانند سربازی كه براساس قواعد عمل ميكند.
در طرف ديگر اين طيف ،موارد واضحي از عدم پيروی از قاعده قرار دارد ،مانند اعمال كودكي آموزش
نديده .اما مواردی نيز در وسط اين طيف قرار دارد كه دارای «لبههای نامشخص» ( )PI,§71هستند .در
اين موارد حاشيهای ،زبان نميتواند به وضوح پيروی يا عدم پيروی از قاعده را اسناد كند .كروزوی
پيچيده ،موردی حاشيهای از كاربرد زبان يا پيروی از قاعده نيست ،اما كروزوی ساده موردی حاشيهای
برای كاربرد زبان است .ما در زندگي روزمره با چنين انسانهايي روبرو نميشويم و مفاهيم روزمرهی ما از
زبان و پيروی از قاعده ،امکان پرداختن به آنها را ندارد .البته بايد توجه داشت كه ويتگنشتاين معتقد
است كه ما وضعيت پيروی از قاعده را در مورد پيروی يك نفره ،تنها با تشبيه به كار ميبريم .او .
مينويسد« :مطموناً ميتوانم به خود قاعدهای داده و سپس از آن پيروی كنم .اما آن تنها بدين دليل يك
قاعده نيست ،بلکه مشابه با آن چيزی است كه در معادالت انساني« ،قاعده» ناميده ميشود» ( RFM:
.)344

بنابراين تميز ميان سه نوع زبان در فهم ديدگاه ويتگنشتاين در باب زبان و پيروی خصوصي از قاعده
مفيد خواهد بود( :الف) يك زبان عمومي وجود دارد كه ذاتا مستلزم دو يا بيشتر از دو نفر است؛ (ب) يك
زبان «خصوصيِ» فرضي از يك تكگو يا يك كروزو وجود دارد كه ميتواند از قواعد عمومي به صورت
خصوصي پيروی كند (كه البته با تشبيه ،خصوصي تلقي ميشود)؛ و (ج) يك زبان خصوصي وجود دارد
كه مسألهی ويتگنشتاين در بندهايي است كه با بند  243آغاز ميشود .اين زبان به وسيلۀ يك شخص،
تنها برای ارجاع به تجربيات خود آن فرد به كار ميرود .اين زبان مفروض ،برخالف سخنان اين تكگو
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يا اين كروزو ،كامال از عمل جدا است .اين زبان نميتواند فهميده شود ،حتي توسط خود شخص .نقد
ويتگنشتاين به اين جنس زبان خصوصي اين است كه كسي كه تالش ميكند زباني را به شکل
خصوصي به كار ببرد ،نه تنها با ديگران ،بلکه با خودش نيز نميتواند ارتباط برقرار كند.
نتیجهگیری
چنان كه در اين نوشته ديديم يکي از نتايج راهحل شکاكانۀ كريپکنشتاين ،ديدگاهي معروف به
«ديدگاه جامعهمحور» است كه بر اساس آن ،توافق با (اكثريت) همتايان يك فرد ،مقوم صدق و كذب
معاني به كار رفته به وسيلۀ او است .به عبارت ديگر ،درستي يا صدق ،با اجماع و توافق همسو است .از
آنجا كه بر اساس ديدگاه جامعهمحور درستي و عمل بالفعل فردی كه تكافتاده در نظر گرفته شده است
(جامعه ای متشکل از يك نفر) قابل تميز از يکديگر نيست ،اين ديدگاه امکان پيروی از قاعده به صورت
انفرادی را رد ميكند .اين ديدگاه ميان مفسران ويتگنشتاين نزاعي تاريخي به وجود آورده است .اين نزاع
نتيجۀ آن است كه بخشي از نوشتههای ويتگنشتاين نشان ميدهند كه «زبان ذاتاً اجتماعي است» و
بخشي ديگر از نوشتههای او به اين نکته اشاره دارند كه «مفهوماً ممکن است كه يك كروزوی از زمان
تولد تكافتاده بتواند سخن گفته و يا از قواعد پيروی كند» .در اين نوشته تالش شد تا با روشن ساختن
اصطالحات ويتگنشتاينيِ به كار رفته در اين دو ادعا ،تعارض ظاهری ميان آنها رفع شود.
چنانکه ديديم به عقيدۀ ويتگنشتاين ،زبان دارای هيچ ذات پنهاني به معنای چيزی كه معرف
ويژگيهای مشترک آن باشد نيست و او كلمۀ ذات را به معنای روزمرۀ آن و به اين معنا به كار ميبرد كه
اگر به گونهای ديگر بود ،تغيير فاحشي رخ ميداد .بنابراين تعارضي ميان اجتماعي بودن زبان و «امکان»
پيروی خصوصي از قاعده وجود ندارد ،بلکه در واقع بين اجتماعي بودن زبان و پيروی از قاعده توسط
فردی كه تنها به بازیهای زباني يك نفره مسلط است (كروزوی ساده) تعارض وجود دارد .كروزوی ساده
دارای زباني كامال خصوصي است كه از عمل جدا بوده و نميتواند حتي توسط خود او فهميده شود. .
پینوشتها
1. normative

 .2برای ارجاع به كتاب پژوهشهای فلسفي ،نام بندها آورده ميشود .تمامي ارجاعات به متون اصلي
ويتگنشتاين است و اسامي التين ،اطالعات و كتابشناختي و كوتهنوشت آن آثار ويتگنشتاين كه در اين
نوشته مورد استفاده قرار گرفتهاند ،در بخش منابع آمده است.

3. Wittgenstein on Rules and Private Language

 .4نامواژه كريپکنشتاين پس از انتشار كتاب كريپکي ،برای فرد خياليای كه از زبان كريپکي به تفسير
پژوهشهای فلسفي ويتگنشتاين ميپردازد جعل شده است.

5. fact

ديدگاه جامعهمحور و امکان پیروی از قاعده به نحو خصوصی
)(The Community View and Possibility of Private Rule-following

109

 .6كريپکي تمايز ميان راهحل مستقيم و شکاكانه را از هيوم وام گرفته است؛ او مينويسد« :راهحل
پيشنهاد شده برای يك مسولۀ فلسفي شکاكانه را راهحلي مستقيم بناميد ،اگر نشان ميدهد كه در بررسي
دقيقتر ،اين شکاكيت ناموجه است؛ [ ]...دكارت ،در اين معنا ،راهحلي مستقيم برای شبهات فلسفي خود
ارائه داده است ]...[ .در مقابل ،راهحل شکاكانه برای يك مسولۀ شکاكانۀ فلسفي با اعتراف به اينکه
اظهارات سلبي شکاک غيرقابل پاسخ هستند آغاز ميگردد .با اين همه ،عمل يا باور ما موجه است ،چرا
كه ( به رغم ظاهر خالف اين) نيازی به آن نوع توجيهي كه شکاک ،غيرقابل دفاع بودناش را نشان داده
است ندارد .و بخش زيادی از ارزش يك استدالل شکاكانه دقيقا در همين است كه نشان داده است يك
عمل عرفي ،اگر اصال قرار باشد از آن دفاع شود ،نميتواند به شيوهای مشخص [يعني به آن شيوهای كه
شکاک آن را رد كرده است] دفاع گردد» (.)Kripke,1982:66
7. States of affairs
8. Michael Dummett
9. justified
10. entities
11. assertability conditions
12. isolated
13. in a flash
14.checkability
15. the community view
16. solitary
17. A.J. Ayer
18. Rush Rhees
19. test
20. self-contradictory
21. agreement
22. lifelong
23. Norman Malcolm
24. P.M.S. Hacker
25. G.P. Baker
26. regularity
27. repeated
28. recurring
29. essentially

 .30در صورتبندی اين نزاع به شکل حاضر از مقالهی «ديدگاه جامعهمحور» ،نوشتۀ جان كنفيلد
استفاده شده است .مشخصات كامل اين اثر در قسمت منابع مقاله آمده است.

31. essence of language
32. custom
33. common
34. shared
35. requisite
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36. John Canfield
37. Simple Crusoe
38. Sophisticated Crusoe
 .39عالوه بر جان كنفيلد كه در اين مقاله به او اشاره شده است ،استفن ديويس ( Stephen

 )Daviesاز جمله كساني است كه به نزاع مطرح شده در اين مقاله پرداخته و سعي در رفع آن داشته
است؛ او نيز به تمايزی مشابه با تمايز كنفيلد قائل است اما به جهت تفاوتهايي كه ميان روش و مقصود
او با روش و هدف ما در اين مقاله وجود دارد ،به نوشتۀ او ً در پانوشت اشاره ميكنيم.
ديويس در مقالهی «كريپکي ،كروزو و ويتگنشتاين» به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا منظور
استدالل زبان خصوصي ويتگنشتاين حمله به رابينسون كروزويي است كه از نوع خود تكافتاده و جدا
بوده و به وسيلۀ حيوانات بزرگ شده است يا نه .او معتقد است كه مقصود استدالل زبان خصوصي يك
نفس دكارتي-هيومي است نه كروزوی مدنظر ما يا يك فرد (كه البته چنين ديدگاههايي توسط كساني
مانند گوردون بيکر نقد شدهاند) .او پس از اشاره به تفسير كريپکي ،ميان دو صورت از كروزو تمايز قائل
ميشود؛ كروزويي كه خود را جدا از جامعهی انگليسيزبانان (و تمام انسانها) مييابد ،اما اين موضوع
موجب نميشود تا او را مقصود حملۀ استدالل زبان خصوصي بدانيم .و كروزوی  2كه از كودكي با
حيوانات بزرگ شده است ( .)Davies, 1988: 4ديويس در مقالۀ خود تالش ميكند تا نشان دهد كه
كروزوی  2با وجود اينکه از نظر اجتماعي تكافتاده است ،اما او نيز مقصود استدالل زبان خصوصي
ويتگنشتاين نيست .به زعم ديويس فرد دارای زبان خصوصي در كريپکنشتاين ،به اين جهت منفرد
( )solitaryاست كه عضو هيچ جامعهای نيست ،در حاليکه كروزوی  2از نظر ويتگنشتاين ميتواند زبان
داشته باشد و سخن بگويد و اين نشاندهندهی تعارضي ميان تفسير كريپکي و ويتگنشتاين است .درواقع
تكافتادگي اجتماعي مساوق تكافتادگي و بيرون بودن از بافت يك جامعه نيست ( Davies, 1988:
.)17

در اينجا بايد به چند نکته اشاره شود .اول اينكه تمركز بحث كريپکي و همچنين مقالۀ حاضر در وهلۀ
اول بر مسولۀ امکان مدل خصوصي پيروی از قاعده است تا امکان زبان خصوصي ،چنان كه در مقالۀ
ديويس مطرح شده است .دوم اينكه كريپکي صراحتاً در كتاب خود اشاره ميكند كه «نادرستي مدل
خصوصي لزوما به اين معنا نيست كه نميتوان در مورد فردی جسما تكافتاده ()physically isolated

گفت كه از قواعد پيروی ميكند؛ بلکه در مورد فردی كه تكافتاده در نظر گرفته شده است
(( )considered in isolationچه از نظر فيزيکي تكافتاده باشد و چه نباشد) نميتوان گفت كه از
قواعد پيروی ميكند» ( .)Kripke, 1982: 110در نتيجه كريپکي در بحث كوتاه خود در باب كروزو او
را بيرون از جامعه نميداند و در تعارض با ويتگنشتاين نيست .سوم اينكه ديويس پس از تمايزی كه
ميان دو صورت از كروزو قائل ميشود ،به دنبال اثبات اين موضوع است كه كروزوی ( 2كه همان
كروزوی پيچيدۀ ما است) ميتواند از قواعد پيروی كند ،در حاليکه اين موضوع در مقالهی حاضر با استناد
به نوشتههای خود ويتگنشتاين به خوبي روشن شده است. .
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40. mastery of
41. monologists
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