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چکیده

اين نوشتار ميکوشد به اين پرسش پاسخ گويد که آيا رويکرد ويتگنشتاين متأخر در
رويارويي با دوآليسم نسبتي با پاسخ دکارت دارد .ارزيابي رويکرد ويتگنشتاين از استدالل
زبان خصوصي آغاز ميشود و برای فهم موضع دکارت يکي از مکاتبات او با پرنسس
اليزابت و همچنين مفهوم طبيعت در تامالت تحليل ميشود تا بر اين نسبت با وجود
تمامي اختالفات بنيادين ،تصريح شود .در اينجا نشان داده ميشود که در متن فلسفۀ
دکارت راهي برای حل مشکل دوآليسم وجود ندارد ،به اين معنا که چيرگي بر مشکل
دوآليسم تنها ميتواند با خروج از مباني فلسفۀ دکارت محقق شود و اين همان کاری
است که ويتگنشتاين و دکارت انجام دادهاند .بنابراين ،نوشتار بر اين برداشت استوار
است که اساس نقدهای ويتگنشتاين بر دوآليسم و اصول تفکر دکارتي به رويکرد
ضدفلسفي ويتگنشتاين مربوط ميشود و راهحل دکارت هم برای برونرفت از اين
مسئله تنها در بستر همين رويکردِ ضدفلسفي تحقق مييابد.
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مقدمه
دوآليسم يا تمايز ذهن و بدن از موضوعات کهن و ريشهداری است که ميتوان سرچشمۀ آن را در
آموزههای فيثاغوريان و پس از آن به طور بارزی در افالطون يافت ،موضوعي که تاريخي تقريباً
به درازای تاريخ تفکر فلسفي دارد و رويارويي با آن همواره يکي از مسائل دشوارِ پيشروی فالسفه بوده
است .در اين ميان آنچه خاص تفکر دکارتي است ،تأکيد قاطع بر اين تمايز و ترسيم مرزی صريح
بين ذهن به عنوان جوهر انديشنده و بدن به عنوان جوهری ممتد است؛ درعينحال ،پافشاری بر وحدت
جوهریِ 1ذهن و بدن ،بهطوریکه تمثيل کهن کشتي و کشتيبان برای تبيين اين اتحاد پذيرفته نيست؛ به
نظر دکارت ذهن و بدن دو جوهر کامالً متمايزند که ميتوان به سرشت هرکدام بدون انديشيدن
به ديگری و تنها با درون نگری محض دست يافت ،اما اين دو جوهر درنهايت امر کامالً متحد با
يکديگرند.
برای چيرگي بر دوآليسم دکارتي و ارزيابي پيشينۀ اين بحث ميتوان به نظريههای کالسيکي استناد
کرد که غالباً برآمده از آثار دکارتاند؛ بيشترِ اين نظريهها توسط پيروان دکارت ،بهويژه پسينيان عقلگرای
وی پايهريزی شدهاند که البته تحليل محتوايي آنها در دستور کار نوشتار قرار نميگيرد؛ اما مشکل
اساسي اين نظريهها و درواقع آنچه ضرورت طرح دوبارۀ مسئلۀ دوآليسم را ايجاد ميکند اين است که
تأکيدِ دوسويۀ دردسرسازِ دکارت که سخن آن رفت موجب ميشود که پاسخهايي که از متن فلسفۀ
دکارتي برميآيند و با نظر به تمايزِ آشکار عقلي ميکوشند به وحدت ذهن و بدن دست يابند ،غالباً ناکام
بمانند .زيرا اگر اين خوانشها به اصول متافيزيك دکارت وفادار باشند اتحاد موردنظر آنها نميتواند
اتحاد مطلوب دکارتي باشد و اگر به وحدت کامل استناد کنند در سيطرۀ متافيزيك ارسطويي ميافتند و
وادار خواهند شد به نوعي از تمايز صريح ذهن و بدن چشمپوشي کنند .اين دوگانگيِ دردسرساز تنها
منحصر به دکارت و شيوههای کالسيکي پسينيان وی نيست ،بلکه به عنوان يك مشکل اساسي در
بسياری از راهکارهايي که ميکوشند بر دوآليسم دکارتي چيره شوند وجود دارد.
در مورد مسئلۀ دوآليسم دکارتي ،ويتگنشتاين متأخر شيوهای کامالً متفاوت دارد و با اتخاذ رويکردی
ضدفلسفي از اساس به نقد متافيزيك دکارت ميپردازد؛ ازاينرو ،راهحل وی نيز با مباني تفکر دکارتي
هم خواني ندارد .ويتگنشتاين متأخر معتقد است که مفهوم دروني و بيروني به عنوان دو قلمرو کامالً
مستقل ،مشخصۀ اصلي فلسفۀ مدرن است که همواره بر پيشفرض وجودِ زباني خصوصي استوار است.
ميتوان بررسي کرد که ويتگنشتاين چگونه بر مسئلۀ يادشده چيره ميشود و با وجود رويکردهای
ضدمتافيزيکيِ (ضدفلسفي) وی روش او را در کنار روش دکارت نهاد؛ سپس با ارزيابي دقيق موضوع و
جستجو در متون دکارت دريافت که دکارت هم برای برونرفت از دوآليسم و دستيابي به وحدت مطلوب
خود از همان شيوهای بهره ميبرد که ويتگنشتاين متأخر ،هرچند که دکارت بهطورکلي بر استعالی
متافيزيك و ويتگنشتاين بر نفي آن تأکيد ميکند .هدف نوشتار طرح اين همانندی و ارائۀ شواهدی در
حمايت از آن است .روشن است که با موفقيت در اين امر ميتوان به راهکاری در حل مشکل دوآليسم
دست يافت که برآمده از متن دکارت باشد.
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در مباحث آغازين نوشتار پس از ارزيابي مختصر دوآليسم دکارتي تالش ميشود با ارائۀ طرحي کلي از
استدالل زبان خصوصي و تفاسير پيراموني نشان داده شود که چگونه اين استدالل با دوآليسم دکارتي
مرتبط است .در مباحث بعدی به مواضع فرضي فيلسوفي دکارتي در رويارويي با نقدهای ويتگنشتاين
پرداخته ميشود تا به ارتباط آنها و نتايج حاصل از آن عمق بيشتری داده شود؛ سرانجام در مباحث
پاياني ،راهحل دکارت ارائه ميشود که دربرگيرندۀ فرضيۀ اصلي نوشتار است .گفتني است نوشتار اوالً و
بالذات مقالهای تطبيقي نيست (هرچند ميتوان با نظر به اهدافي فرعي آن را تطبيقي لحاظ کرد) و در
کنار هم نشاندن اين دو فيلسوف و طرح گفتگويي فرضي در راستای هدف اصلي نوشتار صورت ميگيرد.
 .9دکارت و دوآلیسم
جستجوی دکارت برای رسيدن به روشي استوار بر اصولي يقيني که بتواند همزمان بر سنت ارسطويي
زمانه و شکاکيت مونتني چيره شود در الهام از روح رياضيات به نتيجه ميرسد 1.چنين معرفت و
متافيزيك شبهرياضياتي ،تنها بايد از تصورات ترديدناپذير که حضور خويش را همانند مفاهيم هندسي بر
ذهن تحميل ميکنند آغاز شود؛ بنابراين ،برای دکارت «ميانديشم پس هستم» به نخستين اصل بديهي
بدل ميشود .از يك سو ،روشن است که تنها ذهن و تصورات موجود در آن نميتواند واقعيت داشته باشد،
زيرا در اين صورت نه برونرفتي از تصورات ممکن ميشود و نه وجودی غير از تصورات محقق (دستباال
ذهنِ انديشنده تنها موجود ممکن و خود خالق همۀ تصورات خويش ميشود)؛ از سوی ديگر ،همۀ
تصورات موجود در ذهن نيز نميتوانند با ابژههای خويش يکسان باشند ،چراکه در اين صورت اين همه
تأکيد بر شکاکيت بيوجه ميبود؛ بنابراين دکارت با نخستين اصل بديهيِ خود و برای دستيابي به اصول
بديهي ديگر (به غير از جوهر انديشنده) به اين نتيجه ميرسد که اگر عقل با وضوح و تمايز ،صفتي را
متعلق به جوهر يا بهطورکلي مفهومي بداند پس آن صفت واقعاً به خود آن مفهوم تعلق خواهد داشت
(دکارت)51 :1785 ،؛ همان اصلي (معيار وضوح و تمايز) که مبنای اثبات وجود خداوند و پس از آن ،اثبات
لرزان جهان خارج ميشود (چرا لرزان؟ چون معيار وضوح و تمايز هرگز به وجود خارجي تصورات به همان
اندازۀ وجود ذهني آنها گواهي نميدهد) .بر اساس اين اصل يا معيار ميتوان نتيجه گرفت که بخشي از
تصوراتِ ذهني واقعاً شبيه خود شيء و هماني است که برآمده از نور طبيعي عقل است (مفاهيم فطری) و
برخي شباهتي به خود واقعي شيء ندارند (مفاهيم عارضي يا برآمده از خارج و مفاهيم موهومي يا ساختۀ
تخيل) که منشأ اين دومي نميتواند عقل باشد (دکارت .)54-5 :1785 ،اين همان رهيافتي است که به
جدايي کامل قوۀ فاهمه از احساس و تخيل و از همانجا به جدايي ذهن و بدن ميانجامد .از زاويهای
ديگر هم ميتوان نشان داد که دوآليسم در تفکر دکارتي چگونه رخ ميدهد؛ با توجه به مباني تفکر
دکارت ذهن بايد قادر باشد پيش از وجود هر چيزی فکر کند (ميدانيم که ذهن دکارتي در تأمل نخستِ
کتاب تأمالت پيش از اثبات هر وجودی در حال انديشيدن است) ،اما چگونه هنگامي که چيزی نيست
مي توان انديشيد؟ مگر انديشيدن همواره انديشيدن به متعلقي نيست؟ پس الزم است که ذهن دارای
تصورات فطری باشد تا بتواند به آنها بينديشد؛ همين تصورات فطری است که به ذهن توانايي معرفت
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يقيني داده است و از طرفي گسست ارتباط بين قوۀ فاهمه و احساس را موجب ميشود؛ يعني همان
گسست بين ذهن و بدن .همچنين همين ذهن است که ميتواند تنها با اتکا بر نور طبيعي خود (تصورات
فطری) و بدون نياز به هيچ مرجع و حجيتي از خارج به حقيقت نايل شود و رويارويي محافظهکارانه ،اما
جدی در مقابل کليسا و تأکيد بر فرديتي که انسان مدرن را ميسازد از آن ناشي شود .اساساً جدايي ذهن
و بدن نه در تأمل ششم (تأملي که در آن دکارت به اثبات تغاير ذهن و بدن ميپردازد) ،يا که از همان
آغاز در تأمل دوم با تعريف چيستي ذهن صورت ميگيرد .دکارت در تأمل دوم ميگويد حتي اگر تمام
چيزهايي که من بدان ميانديشم نمودهايي غيرواقعي باشند ،اينکه اين چيزها تصوراتي موجود در فکر
مناند واقعيت دارد (دکارت)47 :1785 ،؛ اين سخن؛ يعني طرح اين امکان که بازنماييای از اشياء وجود
داشته باشد بدون اينکه الزم باشد بين آنها و متعلق بيرونيشان مطابقتي وجود داشته باشد ،يا اساساً
چيزی به عنوان علت خارجيِ اين بازنمودها موجود باشد.
اکنون ،پرسش مهم اين است :آيا گسست ذهن و بدن که برآيند منطقي چنين فلسفۀ منسجمي است
ميتواند در بستر همين فلسفه پر شود؟ پاسخ البته منفي است؛ درنتيجه حل مشکل دوآليسم ،يا به بيان
بهتر ،برونرفت از آن معادل خروج از نظام معرفتشناختي دکارتي است؛ خروجي که در فلسفۀ
ويتگنشتاين متأخر با رويکردی ضدفلسفي انجام ميشود و همانطوریکه نشان داده خواهد شد دکارت
هم در حل دوآليسم خود آن را ميپذيرد7.
 .3ویتگنشتاین و دوآلیسم دکارتی :استدالل زبان خصوصی
پرداخت ويتگنشتاين به تمايز دکارتي غيرمستقيم است؛ اين پراختِ غيرمستقيم را ميتوان در سلسله
مباحثي يافت که با عنوان استدالل زبان خصوصي4در بندهای  147تا  715کتاب پژوهشهای فلسفي
مطرح ميشود 5.درواقع ويتگنشتاين در اين کتاب با ارائۀ سلسله مباحثي استداللي در جهت نفي امکان
وجود زبان خصوصي ميکوشد .امکان وجود زبان خصوصي ،پيشفرض ضمني جريانهای اصلي فلسفۀ
مدرن از دکارت تا معرفتشناسي معاصر (قرن بيستم) است؛ ()Glock, 1995: 789-718؛ به همين دليل
استدالل زبان خصوصيِ ويتگنشتاين به شيوهای غيرمستقيم به دوآليسم دکارتي پيوند ميخورد .آنتوني
کني ضمن تأکيد بر اين پيوند بر اين باور است که اهميت استدالل زبان خصوصي ،نه به عنوان مبحثي
مستقل ،که بيشتر به دليل پيامدهايي است که برای معرفتشناسي و فلسفۀ ذهن دارد؛ به اين معنا که
اگر زبان خصوصي ناممکن باشد بسياری از نظريههای کالسيکيِ مدرن که بر اين پيشفرض استوارند
کاذب خواهند بود (کني.)154 :1791 ،
اشاره شد به اينکه آنچه ويتگنشتاين در استدالل زبان خصوصي نشانه ميگيرد ،نه فقط فلسفۀ دکارتي
به عنوان اساس تفکر مدرن ،بلکه غالب نظريههای مشهور فالسفۀ عصر مدرن است ،زيرا اعتقاد به وجود
زبان خصوصي فصل مشترک تمامي اين نظريههاست؛ دليل اين امر آن است که اعتقاد به وجود زبان
خصوصي نتيجۀ باور به دو فرضي است که در تمامي اين نظريهها وجود دارد .نخست ،معني واژهها توسط
چيزی که آنها بازنمايي ميکنند ،تعيين ميشود؛ دوم ،اين بازنماييها پديدههايي درونذهني هستند که
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به صورت تصاوير صرفاً شخصي و تنها برای شخص دارندۀ آن تصاوير ،دسترسپذير و درکشدنياند.
باورِ نخست ،اعتقاد به «زبان اشاری» 5است که ويتگنشتاين در نخستين بندهای کتاب پژوهشهای
فلسفي به عنوان زبان موردنظر آگوستين به نقد آن ميپردازد و باور دوم اعتقاد به تصوير فرآيندهای
ذهني و تمايز دروني-بيرونيِ حاصل از آن که ويتگنشتاين ذيل مباحث مربوط به فلسفۀ روانشناسي آن را
نقد ميکند ) .)Glock, 1995: 718نکتۀ اصلي اينجاست که فلسفۀ دکارت ميتواند مشمول هر دوی اين
نقدها شود ،زيرا در متون دکارت (همانطوریکه در مباحث پيشين به آن اشاره شد) شواهد زيادی مي-
توان يافت مبني بر اينکه وی به دو باور يادشده اعتقاد دارد .شايد بتوان به عنوان يکي از اين شواهد
تعريف دکارت از فکر را بيان کرد که به روشني نشانگر ديدگاه وی دربارۀ نظريۀ بازنمايي ادراک است:
فکر واژهای است که هر چيزی را که در ذهن ما وجود دارد و بيواسطه از آن آگاهيم شامل ميشود و
ايده يا تصور ،صورت هر فکری است؛ يعني صورتي که با ادراکِ بيواسطۀ آن من از آن فکر مذکور
آگاهم (دکارت.)184-8 :1785 ،
ميتوان با آنتوني کني همراه شد و دو پيشفرض يادشده که زبان خصوصي بر آن مبتني است را به
ترتيب ،اشتباه دربارۀ ماهيت زبان و اشتباه دربارۀ ماهيت تجربه ناميد؛ به زبان ساده ،اينکه واژهها با تعريف
اشاری معنادار ميشوند و اينکه تجربه امری کامالً خصوصي است (کني .)155 :1791 ،تعريفي که
ويتگنشتاين از زبان خصوصي ارائه ميدهد تعريفي است که به هر دوی اين پيشفرضهای اشتباه،
اما رايج اشاره ميکند :زبان خصوصي زباني است که واژههايش به آنچه تنها برای سخنگوی آن زبان
درکشدني است اشاره ميکند ،يعني به احساسهای خصوصيِ بيواسطۀ شخص (ويتگنشتاين:1781 ،
 .)147تأکيد ويتگنشتاين اين است که تعريف اشاری محض بدون آموزش تکنيك بهکارگيری واژهها
نمي تواند آموخته شود؛ درواقع کاربر زبان پيش از آنکه بتواند نام چيزی را بپرسد بايد قواعد بهکارگيری آن
واژه را ياد گرفته باشد (وينکنشتاين ،)71 ،78 :1781 ،چراکه به نظر ويتگنشتاين معنای يك واژه کاربرد
آن در زبان (ويتگنشتاين )47 :1781 ،و نه تصوير يا ايدۀ شخصي موجود در ذهن کاربر است .در مورد
دوم يعني اشتباه مبتني بر ماهيت تجربه ،ويتگنشتاين ميگويد اين پندار گمراهکننده است که گمان
ميکنيم واژههای مربوط به ترس يا درد بر چيزی دروني داللت دارد که با تجربۀ اظهار آن واژه همراه
ميشود؛ اين گمان موجب ميشود که فيلسوف نظريهپرداز 3با گفتن اين که به هرحال اين چيزِ دروني،
تصوير يا انطباعي است توصيفناشدني که در آينده بهتر شناخته خواهد شد :يعني حوالهکردن کشف به
آينده ،به برداشتي نادرست از فرآيند تجربه دچار ميشود (.)Wittgenstein, 1883: 135-5
ويتگنشتاين در پژوهشهای فلسفي بالفاصله پس از معرفي زبان خصوصيِ موردنقد خويش زباني را
معرفي ميکند که به نظر وی شامل هيچيك از اشتباهات يادشده نيست و ميتواند جايگزيني برای زبان
خصوصي باشد .در زبانِ موردنظر ويتگنشتاين ،واژهها از طريق آموزش بزرگساالن جايگزين احساسهای
ابتدايي و طبيعي ميشوند و به جای آنها به کار ميروند .مثالً اگر کودکي دچار دردی شود بزرگساالن
يك رفتار-درد به وی ميآموزند تا بتواند آن را جايگزين احساس طبيعي درد کند (ويتگنشتاين :1781 ،
 .) 144نکتۀ مهم اينجاست که کودک بدون توسل به اظهار يا رفتاری بيروني و تنها با رجوع به
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احساسهای شخصي و ناميدن آنها نميتواند زبان را بياموزد (ويتگنشتاين )153 :1781 ،؛ بنابراين
ازآنجاکه واژۀ احساس و کاربرد آن همانند هر واژۀ ديگری به زبان و قواعد عموميِ مشترک تعلق دارد
نمي توان گفت که احساسي شخصي وجود دارد که مرجع ،معنا يا مسمای نامي است و تنها دارندۀ آن
احساس از آن باخبر است .اينکه گمان ميکنيم گذشته از کارکردی که واژه (در اينجا واژۀ احساس) در
قواعد زبان مشترک دارد بهرحال بايد به چيزی دروني اشاره کند و از آن معنا کسب کند ناشي از
بهکارگيری زبان فلسفي است (ويتگنشتاين .)151 :1784 ،
نکتۀ مهم اين است که در نقدهای ويتگنشتاين اشکال نه به وجود يا عدم وجود تصوير فرآيندهای
دروني ،بلکه به کارکرد و نتايج نادرست و دردسرسازی است که از باور به اين تصوير هنگام کار فلسفي
ايجاد ميشود که اين خود گواهي بر نفي موضع رفتارگرايانه در کنار مواضع ديگر است؛ 8به بيان ديگر،
هدف اصلي ويتگنشتاين نفي فرآيندهای دروني و جايگزيني آن با رفتارهای بيروني در مناسبات ارتباطي
نيست ،بلکه بيشتر نقد فلسفيدني است که بر وجود اين فرآيندهای دروني تأکيد ميکند و کاربر زبان
فلسفي را به بيمعناگويي ميکشاند .ويتگنشتاين به صراحت ميگويد« :تصوير وجود دارد و من دربارۀ
صحت آن مناقشه نميکنم ،اما کاربست آن چيست؟» (ويتگنشتاين)414 1781 ،؛ اين برداشت
که خواستهايم چيزی را انکار کنيم از اين برميخيزد که سرسختانه با تصوير اين فرآيند دروني مخالفيم.
اين تصوير با شاخ و برگهايش بر سر راه ديدن درست کاربرد واژه بدانگونه که هست ايستاده است
(همان)785 :؛ بنابراين به نظر ويتگنشتاين هنگامي که کاربر زبان از فعاليت فلسفي (فعاليت فلسفي به
روش تبييني و نظرورزانه که موردنقد ويتگنشتاين است) دست ميکشد و به جای کاربرد فلسفي به
کاربرد طبيعي واژهها نگاه ميکند از بيمعناگويي رها ميشود (ويتگنشتاين .)743 :1783 ،ويتگنشتاين
نميخواهد با نقد زبان خصوصي ،ذهنگرايي دکارتي و دوآليسم ناشي از آن ،رفتارگرايي يا هر نظريۀ
ديگری را جايگزين کند ،بلکه ميگويد چيزی در اين نوع فلسفيدن دردسرساز است که با مهار يا
فراموشکردن آن نيازی به جايگزيني نظريههای يادشده نخواهد بود« :فراموش کن اين يقين متعالي را
که با تصور تو از روح مرتبط است» (ويتگنشتاين )43 :1783 ،؛ دغدغهای شبيه يك بيماری
(ويتگنشتاين )155 :1781 ،و وسواس فکریِ جدی که ذهن را در طلب يقين به خروج از مرزهای معنادار
انديشه و زبان تحريك ميکند تا معيارهای خويش را در جايي بيرون از زبان و صورتهای زندگي
جستجو کند و آن چيزی را موجب شود که ويتگنشتاين به آن بيمعنايي فلسفه ميگويد؛ توضيح بيشتر
اينکه جستجوی معياری مستحکم و يقيني در نظر فيلسوف نظريهپرداز (همانند دکارت) به اين برداشت
اشتباه ميانجامد که واژه برای معنارساني ضرورتاً بايد به شيء خارجي داللت کند (تعريف اشاری) و به
اين ترتيب واژههای خصوصي نيز به هويتي کامالً خصوصي و دروني؛ به اصطالح گويا کاربران زبان
برای پرکردن فاصلۀ بين خود به مرجعي جز خود نيازمندند و ازاينرو بايد بيرون از زبان در جستجوی
مرجعي عيني و مستقل باشند .پس کوتاهکالم ،ميتوان ريشۀ انتقادات ويتگنشتاين متأخر به زبان
خصوصي را به تعريف اشاری و از آنجا به رويکرد ضدفلسفي وی بازگرداند؛ اينکه فلسفه يا به تعبير
دقيقتر ،فلسفه کالسيك نظريهپرداز بيمعناست 9و اگر بتوان خود را به گونهای از دام چنين فلسفهای
رهانيد معضل دوآليسم دکارتي رخ نخواهد داد يا حل خواهد شد.
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 .3استدالل زبان خصوصی و چالشهای دکارتی
در مباحث پيشين نشان داده شد که چگونه استدالل زبان خصوصيِ ويتگنشتاين با دوآليسم دکارت
پيوند ميخورد؛ همچنين اين نتيجه بهدست آمد که استدالل زبان خصوصي که بهطور غيرمستقيم به نقد
و نفي دوآليسم دکارتي ميانجامد چگونه ريشه در کاربرد زبان اشاری و در نهايت نگاه انتقادی
ويتگنشتاين به فلسفۀ نظريهپرداز و بيمعنايي آن دارد؛ حال ،با نظر به اين دستاوردها بايد ديد که
چالشهای فيلسوفي دکارتي و مواضع آن در رويارويي با نقدهای ويتگنشتاين به زبان خصوصي چه
خواهد بود تا دريابيم چگونه و تا چهاندازه اين نقدها بر فلسفۀ دکارت وارد است.
ميتوان گفت اساسيترين ايرادی که از طرف ويتگنشتاين به زبان خصوصي وارد ميشود اين است
که در چنين زباني که واژههايش به احساسهای شخصي و دروني کاربر زبان رجوع ميکند نميتوان
هيچ معياری برای اعتبارِ درستي يا نادرستي گزارههای اين زبان يافت .نخست اينکه اصالً معنايي ندارد
بگوييم کاربری احساسهای شخصي خود را صرفاً برای خود مينامد ،چراکه اين کار هيچ سود و
کارکردی عملي ندارد؛ دوم اينکه بالفرض بتوان هدفي عملي برای اين منظور يافت (مثالً بگوييم هدف از
ناميدنِ احساسهای دروني برای خود اين است که در آينده بتوان احساسِ ناميدهشده را به خاطر آورد)،
در اين صورت معياری برای آزمودن صحت اين يادآوری و بهطورکلي درستيِ ناميدن وجود ندارد .درواقع
ايراد کلي ويتگنشتاين اين است که هر زباني نيازمند معياری بيروني يا عمومي برای آزمودن کاربردِ
درست واژههاست و يك احساس شخصي نميتواند معيار صحت خود محسوب شود( 18ويتگنشتاين،
)158 :1781؛ به زباني سادهتر ،هنگامي که ميگوييم« :من درد دارم» يا دکارت ميگويد« :ميانديشم»
از آنجاکه اين جملهها اظهاری است که خود ميتواند به عنوان معياری برای حالت آگاهانۀ گوينده لحاظ
شود ،نميتواند با معياری مستقل از خود ارزيابي شده و در نتيجه توصيفي معنادار لحاظ شود .پس ،انتقاد
اصلي ويتگنشتاين در استدالل زبان خصوصي به عدم وجود معياری معتبر برای آزمودن صحت گزارههای
شخصي بازميگردد؛ اما ميدانيم که دکارت مدعي داشتنِ معيار وضوح و تمايزی است که برای آزمودن
صحت تمام تصوراتي که در انديشۀ خصوصي بازتاب مييابد کفايت ميکند.
 .9-3شناختشناسی
بر اساس نتايج برآمده از مباحث پيشين ظاهراً دسترسي به احساسهای شخصي بديهيترين امر در
معرفت شناسي دکارت است؛ دقيقاً جايي که وی معيار وضوح و تمايز خويش را بر آن استوار ميکند و
هدف نقدهای ويتگنشتاين در استدالل زبان خصوصي نيز است .بنابراين ،يك فيلسوف دکارتي ممکن
است بپرسد اگر من نتوانم از احساسهای شخصي خود آگاهي بيواسطه و درستي داشته باشم ،چگونه
مي توانم از هيچ چيز ديگر معرفتي بدست آورم .درواقع فيلسوف دکارتي امکان هرگونه آگاهيِ برونذهني
را به آگاهيِ درونذهني گره ميزند ،چراکه با تشکيکي قوی از جهان بيرون از خود گسسته و پس از آن
به تنها چيزی که مجهز است تصورات ذهني است .ميتوان با نظر به رويکردهای ويتگنشتاين اينگونه
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پاسخ داد :معنای يك عبارت چيزی است که هنگام فهمِ عبارت دريافت ميشود و فهم ،معادل است با
دانستن تکنيك کاربرد عبارت در يك بازی زباني خاص؛ يعني فهم ،توانايي پيروی از يك قاعده است.
ويتگنشتاين در نقد معرفتشناسي دکارتي صورت مسئله را وارونه ميکند؛ به اين معنا که ميگويد اين
آگاهيِ برونذهني نيست که ضرورتاً بايد از آگاهيهای بيواسطۀ درونِ ذهن استنباط شود ،بلکه اتفاقاً
اين آگاهي درونذهني است که بايد به معياری بيرون از ذهن استناد کند ،زيرا از همان نخست هرگونه
معرفتي معنادار از حاالت های آگاهي ،ناشي از قواعد جمعي و برونذهني است .با نظر به اين رهيافت،
طبيعي است که هرچقدر از معيارها و استانداردهای رفتار جمعي دورتر شويم و بيشتر به درون ذهن رجوع
کنيم دسترسي ما به معيارهای معتبر کمتر خواهد شد؛ پس برعکسِ آنچه دکارت ميگويد اين آگاهيهای
ذهني يا توصيف حاالت اول شخص است که کمتر معرفتبخش است .نکتۀ مهم اينجاست که چه در
مورد توصيف حاالت سومشخص و چه اولشخص ،اين قواعد عمومي است که گستره و نوع تفاوتهای
آنها را مشخص ميکند (ويتگنشتاين )198 :1781 ،و درنتيجه گزارههای اول شخص و سومشخص
تمايزی ماهوی با هم ندارند .نکتۀ مهم ديگر اين است که فهمِ قاعده ،فرآيندی دروني و تفسيری نيست،
يعني اين پندار که ميتوان با تفاسير و انديشيدنهای نظری ،معيارهای صحت قاعده را دريافت ،بلکه
فهمِ يك قاعده خود را در پيروی عملي از آن قاعده نشان ميدهد (ويتگنشتاين 181 :1781 ،و .)181
پس در يك کالم ميتوان گفت اين چالش دکارتي که اگر من نتوانم از احساسهای شخصيِ بيواسطه
مطلع باشم چگونه از چيزی بيرون از خود که باواسطه ميبينم مطلعم ،منتفي است ،چراکه فهم ،معنا،
دانستن و قاعده از همان آغاز مبتني بر معيارهای عيني و بهنوعي بيروني است .از اينجا مشکل چگونگيِ
خروج از خودباوری (سوليپسيزم) هم رفع ميشود ،چراکه چيزی به عنوان درون به معنای ناب دکارتي که
حاصل خلط گرامر زبان است وجود ندارد.
اما فيلسوف دکارتي با داليلي موجه به باورها و معيارهای قواعد عمومي شك ميکند؛ پس ميتواند
بپرسد قواعدی عمومي و مبتني بر تجاربي نامعقول که بارها خطاپذيریشان اثبات شده است چگونه
ميتواند معياری برای معرفت بهويژه معرفت نسبت به آگاهيهای درونذهني باشد .واقعيت اين است که
به نظر ويتگنشتاين ،اظهارِ معرفت در باب گزارههای شخصي و بهطورکلي گزارههای موجود در زبان تنها
به آن معنايي مجاز است که از واژۀ دانستن در بازیهای زبان طبيعي (زبان معمولي و روزمره ،نه فلسفي)
فهم ميشود ،يعني تا جايي که بتوان به شواهدی در تأييد يا رد چگونگي دانستن آنها بر اساس همين
قواعدِ روزمره استناد کرد (ويتگنشتاين 1783:584 ،و )558؛ وگرنه ما مجاز نيستيم واژۀ دانستن را در
موقعيتهايي بهکار بريم که در آنها ترديد معنادار (ترديد در معنای رايج زباني ،يعني ترديدی کارکردی،
نه ترديدی صرفاً فلسفي همانند شك دکارتي) و البته پاسخي مناسب برای آن ترديد وجود ندارد؛ به بيان
سادهتر ،هنگامي که کسي ميگويد« :ميدانم که درد دارم» ،اگر اين جمله در قالب زبان روزمره و در
جای مناسب خويش گفته شود (مثال هنگامي که شخص نزد پزشك ميرود) معنادار است ،اما خارج از
معنای مرسوم و در نيت فلسفي کامالً بيمعناست (ويتگنشتاين.)18 :1783 ،
در اينجا به نظر ميرسد که فيلسوف دکارتي ميتواند از پذيرش اين موضع خودداری کند ،زيرا به نظر
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وی در بينش ويتگنشتاين متعلق معرفت آدمي تنها اموری است که بتوان در آنها شك کرد و در مواردی
که شکي ممکن نباشد نميتوان واژۀ معرفت را به کار برد« :وقتي مور ميگويد» ميدانم که اين  ...است
«دوست دارم پاسخ بدهم« »:تو هيچچيز نميداني!» و با وجود اين ،به کسي که بدون منظور فلسفي
اينگونه سخن بگويد ،اين پاسخ را نخواهم داد (وينگنشتاين)483 :1783 ،؛ درحاليکه دکارت تمامي
معرفتهای ترديدپذير را اساساً شايستۀ عنوان معرفت نميداند؛ به زبان سادهتر برای دکارت معرفت
واقعي يقيني و ترديدناپذير است ،درحاليکه برای ويتگنشتاين غيريقيني و ترديدپذير.
 .3-3شک و یقین
در مباحث پيشين نشان داده شد که چگونه مفهوم شك در بنيان معرفتشناسيِ دکارت جای ميگيرد،
بهطوریکه تحليل استدالل زبان خصوصيِ ويتگنشتاين به تحليل معرفتشناسيِ دکارت و از آنجا به
شك دکارتي راه ميبرد.
رهايي از شك ،ميل رسيدن به معرفتي يقيني و پس از آن بهکارگيری معيار وضوح و تمايز ،دکارت را
به دادههای بيواسطۀ تجربه و زبان کامالً خصوصي ميکشاند ،حالآنکه ويتگنشتاين همين معيار وضوح
و تمايز را هدف ميگيرد :آيا مفهوم نامشخص اصالً مفهوم هست؟ پاسخ اين است که آيا عکسي
نامشخص و مبهم اصالً تصويری از شخص هست؟ آيا هميشه در جايگزيني تصويری واضح به جای
تصويری مبهم مزيتي وجود دارد؟ آيا تصوير نامتمايز اغلب دقيقاً همان چيزی نيست که نياز داريم؟
(ويتگنشتاين .)31 :1781 ،شك در نگاه ويتگنشتاين جايي ممکن است که قابليت شك وجود داشته
باشد ،يعني در مواردی که بازی زباني ما معيار صحت را پيش از فرآيندِ شك فراهم کرده باشد
(ويتگنشتاين ،)754 :1788 ،اما برای دکارت در هر چيزی ميتوان شك کرد و هرآنچه بتوان اندک
ترديدی در آن روا دانست دورانداختني است.
واقعيت اين است که فيلسوف دکارتي برای رسيدن به يقيني آرماني بايد بتواند از شك ويرانکنندهای
که خود بنايش را نهاده است رها شود .گذشتن از چنين شکي تنها با داشتن جوهری انديشنده که مجهز
به مفاهيم فطری است ميسر نميشود ،هرچند که اين مفاهيمِ فطری تنها از درون خود او بجوشد ،بلکه
بايد جوهری واالتر به عنوان موجودی همواره حاضر و اطمينانبخش (خداوند) وجود داشته باشد که
بهکارگيری درست اين فطرت را ضمانت کند .شکي چنان افراطي که دکارت در پاسخ به بوردن آن را
اينگونه توجيه ميکند :کسي که سبدی پر از سيب داشته باشد و از اين ميترسد که بعضي از آنها فاسد
باشند ابتدا همۀ سيبها را از سبد خارج و يکي يکي آنها را وارسي ميکند؛ سپس سيبهای سالم را در
سبد قرار ميدهد (دکارت .)543 :1785 ،چنين شکي به هيچروی در تفکر ويتگنشتاين جايي ندارد و
يافتن عبارتي که گويای مخالفت وی با توجيه يادشده باشد دشوار نيست :ما بر اساس داليل مشخصي
شك ميکنيم .مسئله اين است که شك چگونه به بازی زباني ما راه پيدا ميکند .اگر مغازهداری بخواهد
هر يك از سيبهايش را بيدليل وارسي کند ،چرا نبايد وارسي را وارسي کند؟ (ويتگنشتاين458 :1788 :
و  .)459نکتۀ مهمتر اينکه حتي اگر موضع ويتگنشتايني ،چراييِ وارسي را بپذيرد (مثالً ترس از
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کرمخوردگي برخي از سيبها) ،چگونگيِ وارسي خود قابليت وارسي ندارد؛ يعني به نظر ويتگنشتاين
نمي توان به صحت يك محاسبه از طريق شناخت قواعد محاسبه اطمينان پيدا کرد ،بلکه ماهيت يك
محاسبه تنها از طريق يادگيریِ محاسبه آموخته ميشود (ويتگنشتاين)44،45 :1783 :؛ به بيان ديگر،
فرآيند تفسير و توجيه و رسيدن به قواعدی که ديگر نميتوان از آن عقبتر رفت در بازی فلسفي و
مباحث نظری ما بيپايان است ،اما پاياني در بازی زباني و زندگي عملي ما دارد ،زيرا اين عمل است که
مبنای قواعد و بازیهای زباني است و گريزراههای نظری قواعد ما را پر ميکند (ويتگنشتاين:1783 :
)179؛ البته بايد در نظر داشت که به دليل همين تقدمِ عمل بر نظر نميتوان از عدم شك و
ناتواني عقبتر رفتن در قواعد ،درستي يا نادرستي بيواسطۀ قواعد را نتيجه گرفت (ويتگنشتاين:1783 :
)184
فيلسوف دکارتي مدعي است که دربارۀ وجود جهان خارج از طريق رؤيا و دربارۀ قواعد رياضي از
طريق فرض شيطان شرير شك ميکند؛ خوابي که بارها او را فريب داده است و شيطاني که قدرت کامل
هماره فريفتن دارد (دکارت)71-74 :1785 ،؛ اما پاسخ ويتگنشتاين اين است« :اين استدالل که «شايد
خواب ميبينم» از اين رو بيمعناست که آن وقت خود اين اظهار نيز رؤياست ،و حتي اين هم که اين
کلمات معنايي دارند» (ويتگنشتاين)787 :1783 ،؛ همچنين اگر در همه چيز فريب بخوريم پس فريب
معنايي ندارد؛ يعني بازی زبانيای که در آن واژۀ فريب وجود دارد تنها جايي ممکن است که به چيزی
اعتماد کنيم (ويتگنشتاين 583 :1783 ،و  .)589درحقيقت جان کالم ويتگنشتاين در برابر فيلسوف
دکارتي که ميگويد :خدايي که کاری کرده است ما گاهي فريب بخوريم از کجا معلوم کاری نکرده باشد
که هميشه فريب بخوريم؟ (دکارت )48 :1754 ،اين است که اگر نتوان تفاوتي بين فريب و عدم فريب يا
خواب و بيداری قائل شد ،چگونه ميتوان از خواب يا فريب سخن گفت.
ارزيابي دقيق شك دکارتي ما را به اين نتيجه ميرساند که گويا قدرتي نامتناهي در قالب شيطان
شرير ،ذهن دکارتي را به شکي افراطي و بهاصطالح خروج از مرزهای انديشه در جستجوی معياری يقيني
ميکشاند و باز همان قدرت نامتناهي در شکلي تازه به نام خداوند ميخواهد او را به يقيني بازگرداند که
مطلوب دکارت است؛ نقد ويتگنشتاين اما ،ناظر بر اين است که چنين شك و سپس يقيني نه ممکن و نه
الزم است و تنها نتيجۀ درگيریهای فلسفي است؛ در نتيجه اگر بر چنين شکي پافشاری نشود به چنين
يقيني هم نياز نخواهد بود و خروج از مرزهای معنادار انديشه و زبان رخ نخواهد داد.
 .3-3اراده
به نظر ميرسد مفهومي که در فلسفۀ دکارت در پوشش شيطان شرير و خداوند ظاهر ميشود و
فيلسوف دکارتي را قادر ميسازد که بر مبنای آن بتواند در مقابل نقدهای ويتگنشتاين بايستد ،مفهوم اراده
است .به نظر دکارت تمامي شيوههای انديشيدن که صفت اصلي ذهن است دارای دو حالت کلي است:
ادراک کردن به وسيلۀ فهم که شامل احساس ،تخيل و صور معقول است و خواستن به وسيلۀ اراده که
تمامي حاالت ميل ،بيزاری ،تشکيك ،تصديق و انکار را شامل ميشود (دکارت .)71 :1754 ،همين اراده
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است که ميتواند به راحتي تشکيك کند و به تجزيه و تحليل صورتهای ادراکي دست بزند ،اما تا زماني
که حکمي به انکار يا تصديق صادر نکند دچار خطا و فريب نخواهد شد .دکارت ميگويد :فرض ميکنم
که آفريدگار ما قادر مطلق باشد ،يا ثابت شود که دلش ميخواهد ما را فريب دهد ،اما ما در خود احساس
آزادی ميکنيم و اين آزادی چنان است که هر بار که دلمان بخواهد ميتوانيم از باورداشتن به چيزهايي
که خوب نميشناسيم پرهيز کنيم و هرگز در دام فريب نيفتيم (دکارت .)48-1 :1754 ،درواقع دکارت
وجود ارادهای آزاد که توانِ به تعليق درآوردن احکام را دارد پيش از اثبات هر امری در همان تأمل نخست
مفروض گرفته است (دکارت ،)74 :1785 ،وگرنه چگونه ميتواند از ارادهای سخن بگويد که حتي قدرت
نامتناهيِ خداوند نيز توان فريفتنش را ندارد.
بايد در نظر داشت که ارادۀ دکارتي ميتواند به خواست خود بدون فرضکردن چيزی نامتعارف در هر
چيزی شك کند و درعينحال دچار فريب نشود ،زيرا تشکيك و تعليقِ احکام از صفات ذاتي يك ارادۀ
آزاد است .ارادۀ دکارتي از يك سو از حيث صوری؛ يعني بدون در نظر گرفتن متعلق اراده ،نامتناهي و
برابر با ارادۀ خداست (دکارت)33 :1785 ،؛ از سوی ديگر ،آزادیاش مستلزم حالت دووجهي نيست؛ يعني
مستلزم اين ن يست که هر دو طرفِ شق برای آن يکسان باشد ،بلکه هر چه گرايش اراده به يك سو
بيشتر باشد ،چه به دليل نور فطری ذهن چه خواست خداوند ،به همان اندازه فعل اختيار و انتخاب آزادتر
صورت ميگيرد (دکارت .)33 :1785 ،در يك کالم بايد گفت که ارادۀ دکارتي ،ارادهای است .در مقابلِ
معنای متعارف از اراده که ميتوان آن را ارادۀ خودانگيخته 11ناميد (.)Cattingham,3991: 68-7
واضح است که چنين مفهومي از اراده به عنوان نيرويي برتر ميتواند معادل خدا ،شيطان شرير ،نفس
و من دکارتي در نظر گرفته شود و بنابراين قادر به انجام هر تشکيکي باشد .باور به چنين مفهوم و
کارکردی از اراده يکي از اختالفات بنيادين دکارت و ويتگنشتاين متأخر و شايد اصليترين نقطۀ اختالف
آن هاست .ارادۀ دکارتي چون منِ استعاليي کانت يا ويتگنشتاينِ متقدم حد و حدود و مرز جهان شناختي
و معنادار نيست (ويتگنشتاين ،)5 .541 :1797،بلکه از يك سو در مفهوم جوهرِ انديشنده ،سوژهای
درون جهاني و متعلق معرفت و از سوی ديگر ،چون دانای کلِ پنهان در پشت آگاهي ،بيرون از مرزهای
جهان است .درحقيقت متافيزيك دکارت بر مفهومي از اراده و آگاهي استوار است که بهراحتي ميتواند از
مرزهای زبان و جهان درگذرد .در راستای ايدۀ نوشتار ميتوان گفت اين ويژگيِ فلسفۀ دکارتي که در
طلب يقين به چنين خروجي متمايل است به عنوان بيمعنايي فلسفه در ديدگاه ويتگنشتاين مطرح
مي شود؛ پس طبيعي است که ويتگنشتاين متأخر هرگونه مفهومي از اراده که به چنين خروجي ميدان
دهد را طرد ميکند.
در ديدگاه متأخر ويتگنشتاين اراده به همراهِ تمام حاالت ذهني ديگر (مانند انديشيدن ،باورداشتن،
احساسکردن و غيره) به عنوان چيزی مالزم ذهنيِ يك عمل انکار ميشود .او هم برداشت تجربهگرايانه
از اراده را نفي ميکند و هم برداشت استعاليي را .در برداشت نخست اراده يك تجربۀ غيراختياری است و
در برداشت دوم يك نيروی ذهني فاقد امتداد؛ به بيان ديگر ،در ديدگاه ويتگنشتاين اراده هم به عنوان
يك معلول صرف و هم به عنوان يك عامل علي طرد ميشود (گالک .)518-71 :1788 ،ويتگنشتاين
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ميگويد :انديشيدن فرآيندی غيرجسماني نيست که به سخنگفتن زندگي و مفهوم بخشد و جداکردن آن
از سخنگفتن تقريباً همانطور که شيطان سايۀ شلميل 11را از زمين برداشت ممکن باشد .وی در ادامه
تصريح ميکند :اينکه ميگوييم «انديشيدن فرآيندی غيرجسماني نيست» به اين معنا نيست که ما با
فرآيندهای غيرجسماني آشنايي داريم و فقط انديشه جزء آنها نيست ،بلکه ما با بهکارگيری عبارت
«فرآيند غيرجسماني» ميکوشيم معنای واژۀ انديشيدن را به طريقي ابتدايي توضيح دهيم
(ويتگنشتاين .)779 :1781،در اين بند ويتگنشتاين به روشني نشان ميدهد که اختالف اساسي وی دربارۀ
حاالت انديشيدن با دکارت و بهطورکلي فالسفۀ کالسيك چيست .او نشان ميدهد که چگونه کاربرد
واژهها به طرق گوناگون هنگام فعاليت فلسفي ميتواند موجب سردرگمي شود ،سردرگميای که موجبات
تشکيل تصاويری نامأنوس ،دردسرساز و بيمعنا مانند ارادۀ دکارتي را فراهم ميکند .درحقيقت
سستشدن مفهوم اراده به عنوان اصلي متافيزيکي ،به سستشدن بنيانهای علمي و معرفتي دکارت
ميانجامد ،زيرا وجود چنين ارادهای است که ميتواند شك و يقيني افراطي بنا کند که ضرورتاً به جدايي
آشتيناپذير ذهن و بدن بينجامد.
 .7-3زبان
سخن غالباً سنگ راه استو تعابير زبانِ رايج تقريباً مايۀ اشتباه است .وقتي موم در برابر ما باشد
ميگوييم خودِ موم را «ميبينيم» و نميگوييم «فقط حکم ميکنيم» که خود موم است ،چراکه همان
رنگ و شکل موم را دارد؛ از اينجا تقريباً نتيجه ميگيرم که من موم را از راه مشاهدۀ چشم ميشناختم نه
فقط با شهود ذهن ،مگرآنکه اتفاقاً به ياد بياورم وقتي از پنجره نگاه ميکنم و ميگويم مردمي را ميبينم
که در خيابان عبور ميکنند ،واقعاً خود آنها را نميبينم ،بلکه نتيجه ميگيرم که آنچه ميبينم مردمند.
باآنکه از پنجره فقط کالهها و کتهايي ميبينم که ممکن است پوششي برای دستگاههای خودکار باشند،
اما من آنها را آدمهای واقعي ميدانم .بنابراين چيزی را که معتقد بودم با چشم ميبينم فقط به وسيله
قوۀ حکمي که در ذهن دارم ادراک ميکنم (دکارت.)45-3 :1785 ،
نشان داده شد که در ديدگاه ويتگنشتاين ارادۀ دکارتي نتيجۀ بهکارگيری زبان فلسفي است .به نظر
ويتگنشتاين ،کاربرد زبان فلسفي در الگوی نظريهپردازانه و تبييني خويش درک ما را از جهان و زبانِ
متعارفي که متکي بر اشکال متنوع زندگي است آشفته ميسازد .راه چاره هم بازگرداندن واژهها از کاربرد
متافيزيکي به کاربرد روزمرهشان است (ويتگنشتاين)115 :1781 ،؛ اما در نقل قول باال از دکارت به
روشني ميبينيم که در ديدگاه وی کامالً برخالفِ رأی ويتگنشتاين ،اين بهکارگيری زبان عادی است که
رهيافتهای فلسفي ما را دچار آشفتگي ميکند .کاربرد زبان عادی به همراه باورهای رايج که بر
فعاليتهای قوای حسي مبتني است موجب ميشود که فراموش کنيم درک درست جهان تنها با کمك
استنتاج و شهود عقلي امکانپذير است؛ راه چاره و هدف آرماني دکارت هم شايد تصحيح زبان عادی و
علميکردن تمامي باورهای مطرحشده در زبان و معرفت عرفي است؛ ازاينرو پر بيراه نيست اگر بر اين
باور باشيم که سودای دستيابي به زباني منطقي و پيراسته از واژههای مبهمِ زبان متعارف ،ريشه در
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تأمالت دکارتي دارد؛ سودايي فرگهای که ويتگنشتاين در دورۀ دوم تفکر خود سخت در برابر آن موضع
ميگيرد.
اکنون بايد ديد دکارت که بهکارگيری زبان عادی را سرچشمۀ اشتباهات در تفکر فلسفي ميداند در
اثبات جوهر مادی و وحدت ذهن و بدن به روش خود وفادار مانده است يا خير.
 .7پاسخ دکارت برای رهایی از دوآلیسم
تاکنون آنچه در اين نوشتار دربارۀ استدالل زبان خصوصي و پيامدهای آن در فلسفۀ دکارتي گفته شد
تأکيدی بود بر اختالفات بنياديني که ويتگنشتاين متأخر و دکارت در مباني فکری خويش دارند؛
اين اختالفاتِ بنيادين به شناختشناسي ،شك و يقين و در نهايت مفهوم اراده باز ميگردد و سرانجام
خود را در نگرش متفاوتِ دو فيلسوف به زبان نشان ميدهد؛ دقيقاً همانجايي که ويتگنشتاين به عنوان
يك فيلسوف تحليلِ زباني از آن آغاز ميکند و استدالل زبان خصوصي را بنا ميگذارد .درواقع نشان
داده شد که چگونه استدالل زبان خصوصي که مبحثي معناشناختي و زبانشناختي است با دوآليسم
دکارتي که مبحثي معرفتشناختي پيوند ميخورد؛ پيوندی که معنای اصلي آن در رويکرد ضدفلسفيِ
ويتگنشتاين روشن ميشود .نتيجۀ اين رويکرد برونرفت از اصول فلسفۀ دکارتي است ،برونرفتي که
گويا تنها راه ممکن برای رهايي از مشکل دوآليسم است .اکنون بايد ديد که راهحل دکارت برای
برونرفت از مشکل دوآليسم چيست .يعني پرداختن به ايدۀ اصلي و تأکيد بر اينکه دکارت نيز همانند
ويتگنشتاين وحدت جوهری ذهن و بدن را در اتخاذ رويکردی ضدفلسفي ،دستکشيدن از اصول
متافيزيکي و بازگشت به زبان متعارف مييابد .بازگشتي که به نظر نميرسد شتابزده ،ناکامل و صرفاً از
روی ناچاری باشد.
نظريۀ وحدت جوهری ذهن و بدن در يکي از نامههای ارساليِ دکارت به خانم اليزابت مطرح شده
است .دکارت در آنجا ميگويد :ذهن توسط فاهمۀ محض ادراک ميشود؛ بدن ،يا همان امتداد و شکل و
حرکت ،هم مي تواند به کمك فاهمۀ محض شناخته شود و هم بهتر از آن به کمك فاهمهای که از قوۀ
تخيل بهره ميگيرد؛ اما وحدتِ ذهن و بدن تنها به صورت مبهم توسط قوۀ فاهمه شناخته ميشود و حتي
به کمك فاهمۀ ترکيبشده با تخيل نيز نميتوان بهروشني به وحدت ذهن و بدن دست يافت .درحقيقت،
اين قوۀ احساس است که ميتواند بهروشني به وحدت ذهن و بدن گواهي دهد ،به همين دليل کسي که
هرگز فلسفهپردازی نميکند و از احساس مدد ميگيرد هيچ شکي در اتحاد ذهن و بدن و رابطۀ آنها
ندارد .بهطورکلي ،تأمالت متافيزيکيِ مبتني بر فاهمه به اثبات ذهن دست مييابد و مطالعۀ رياضياتِ
مبتني بر تخيلِ اشکال و حرکت به نظريۀ بدن مادی؛ اما اين زندگي ،گفتگوهای روزمره و دستکشيدن
از تأمالت متافيزيکي و مطالعات اينچنيني است که ما را به وحدت ذهن و بدن رهنمون ميشود
( .)Descartes, 1883: 59-38دکارت در ادامه تأکيد ميکند که من تاکنون در فلسفۀ خود مشغول طرح
نظامي بودم مبتني بر تمايز صريح ذهن و بدن؛ اما همۀ ما انسانها گذشته از اين تمايز ،درون خود نظريۀ
وحدتگرايانۀ ذهن و بدن را بدون فلسفهپردازی تجربه ميکنيم ،زيرا در بيشتر اوقات زندگي خود ،از تأمل
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متافيزيکيِ متکي به فاهمۀ محض بهدوريم  .)Rene Descartes, 1883: 38کاتينگهام هم در تحليل
پاسخ دکارت به پرنسس اليزابت بر اين اعتقاد است که نتيجۀ سيستم دکارتي اين است که عقل به هنگام
فلسفيدن به ما يك چيز (تمايز) و تجربه به هنگام دستکشيدن از فلسفهپردازی چيزی ديگر (اتحاد) مي-
دهد (.)Cattingham, 1997: 115
با نگاهي به پيشگفتارِ تأمالت هم ميتوان موضع يادشده را تحکيم کرد .دکارت در آنجا ميگويد که
هدف از ارائۀ براهين برای اثبات عالم مادی و مواردی از اين دست تنها نشاندادنِ اين امر است که قوت
اين براهين هرگز همسنگِ داليلي نيست که ما را به شناخت خداوند و نفس نائل ميسازد ،وگرنه اثبات
اين امور در نفسِ خود بيفايده است و کسي که دارای عقل سليم است بدان شك نميکند (دکارت،
 .)15 :1785دکارت طوری سخن ميگويد که گويا از همان ابتدا ميدانسته که ارائۀ توجيهات برهاني
برای اثبات امور يادشده ناکارآمد است و تنها در مقام مقايسه با ديگر براهين است که آنها را مطرح
مي کند؛ بنابراين شيوۀ درست دستيابي به وحدت ذهن و بدن و اثبات جهان خارج رجوع به عقل عرفي
است .از قرار معلوم مسئلهای که جهان فلسفۀ پس از دکارت را درگير ميکند (اثبات جهان خارج و وحدت
ذهن و بدن) موردی نيست که به نظر خود دکارت اهميت زيادی داشته باشد ،هرچند برای پسينيان وی
که به مباني متافيزيکي دکارت وفادارند مسئلهای جدی و چگونگي سازگارکردن آن با اصول دکارت
مناقشهبرانگير است .به بيان سادهتر ،گويا اين پسينيان دکارتيِ دکارتاند که دغدغۀ اثبات جهان خارج و
سازگارکردن آن با مباني تفکر دکارتي را دارند ،امری که هرگز در آن موفقيت چنداني به دست نياوردهاند،
حالآنکه خود دکارت اين امر را معضلي در متن فلسفۀ خود نميبيند ،زيرا مطمئن است که شيوۀ درستِ
چيرگي بر آن دستشستن از تأمالت فلسفي است .با نگاهي به بخش اهدايي تأمالت هم ميتوان
دريافت که گويا دغدغۀ دکارت تماماً در جهت اثبات خدا ،ناميرايي نفس و تمايز نفس و بدن است،
بهطوریکه گويا وحدت ذهن و بدن برای وی مسئلهای کامالً پذيرفتني است (دکارت)13 :1785 ،؛
درواقع دکارت بهدرستي در نظام خود جايي برای وحدت ذهن و بدن نمييابد ،بهدرستي درک ميکند که
چيرگي بر دوآليسم با نفي فلسفۀ نظری و طرد رويکردی توجيهگرايانه به دست ميآيد ،اما اينکه برای
اثبات آن ،هرچند نامطمئن ،اقامۀ برهان ميکند (مثالً در تأمل ششم) ميتواند به اين دليل باشد که
ميخواهد ناکارآمدی اين براهين را نشان دهد.
با مفروضداشتن چنين خوانشي ميتوان از مفهوم طبيعت در متن تأمالت هم بهره برد تا به
رويکردی نسبتاً نو در راستای تحکيم ايدۀ نوشتار دست يافت .دکارت در آنجا ميگويد که وحدت کامل
ذهن و بدن (وحدت جوهری) را از طبيعت ميآموزد؛ يعني از وجود احساسهايي مثل درد ،گرسنگي و
تشنگي و بهطورکلي انفعاالت نفساني 17که نميتوان آنها را فقط به يکي از دو شق ذهن يا بدن نسبت
داد .اين طبيعت است که به او ميآموزد جایگرفتن روح در بدن همانند قرارگرفتن کشتيبان در کشتي
نيست .او طبيعت را اينگونه تعريف ميکند :مراد من از طبيعت به نحو عام ،خود خداوند يا نظم و تدبيری
است که در آفريدگان برقرار ميسازد و از طبيعت خودم به نحو خاص ،تمام چيزهايي که خداوند به من
عطا کرده است (دکارت .)181 :1785 ،اين همان طبيعتي بود که در تأمالت نخستين معتبر نبود ،چراکه
انسان را به پذيرش باورهايي سوق ميداد که عقل از پذيرش آنها اکراه داشت ،اما پس از شناخت
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خداوند و عدم فريبکاری او جای ترديدی نيست که هرآنچه اين طبيعت ميآموزد حاوی حقيقتي است
(دکارت.)98-181 :1785 ،
درباره مفهوم طبيعت نکتهای مهم وجود دارد که به فهم قياسپذيری پاسخ دکارت و ويتگنشتاين
کمك فراواني ميکند؛ اينکه به نظر نميرسد اتکای به خداوند تغييری ماهوی در باورپذيریِ متکي بر
طبيعت نزدِ دکارت ايجاد کرده باشد (موضعي که دکارت ،يا به تعبير دقيقتر ،تفاسير متعارف از دکارت بر
آن تأکيد ميکند)؛ يعني معرفتِ متکي بر طبيعت کماکان معرفتي استوار بر باورهای توجيهناشدني است.
ويتگنشتاين در اشاره به اين نکتۀ مهم که ميتواند پاسخي به موضع دکارت (اينکه خداوند به طبيعتِ
نامعتبر اعتبار ميبخشد) به شمار آيد ميگويد :ولي ميشود هم بگوييم که خدا به من آموخته که اين پای
من است ،لذا اگر چيزی رخ دهد که با اين معرفت متعارض به نظر رسد بايد آن را فريب تلقي کنيم؛ اما
آيا در اينجا معلوم نميشود که دانستن با تصميم نسبت دارد؟ (ويتگنشتاين 751 :1783 ،و .)751
«هميشه به لطف طبيعت است که چيزی را ميدانيم» (ويتگنشتاين .)585 :1783 ،در حقيقت غوطهوری
در شك بر اساس بي اعتمادی به طبيعت و سپس رهايي از آن با اعتمادِ به همين طبيعت ،اساساً يك
تصميم و پذيرش است؛ تصميمي از آنِ اراده ،اما ارادهای در پوشش خدای قابلاعتماد تا خيال دکارت
برای اين پذيرش و تصميم آسوده گردد .پس با اندکي تساهل ميتوان گفت که مفهوم طبيعت در نزد
دکارت تفاوتي جدی با طبيعت در نزد ويتگنشتاين ندارد.
درست است طبيعتي که دکارت در رهايي از دوآليسم بدان استناد ميکند نيرويي است که از صافيِ
اثبات خداوندِ غيرفريبکار گذشته است و ازاينرو قابلاطمينان ،همچنين طبيعتي که در قياس با مفهوم
طبيعت نزد ويتگنشتاين بيشتر اشاره به قوای حسي دارد ،اما همينکه دکارت برای رهايي از دوآليسم به
همان چيزی باز مي گردد که از آن آغاز و سپس آن را طرد کرده بود دارای اهميت فراواني است .طبيعت
يا همان تجربهای که تنها آن هنگام ما را به وحدت ذهن و بدن ميرساند که از فلسفيدن و تأکيد بر قوۀ
شهودی و استنتاجي عقل دست بکشيم .آيا طبيعت يادشده همان طبيعتي نيست که ويتگنشتاين بدان
اشاره ميکند؟ همان طبيعتي که دکارت در تأمالت نخستين با استناد به خداوند فريبکار ،بياعتبارش
ساخت و در تأمالت پسين با استناد به همين خدا در نسخۀ غيرفريبکارش ،بااعتبارش کرد .آيا اين
فلسفيدني که دکارت آن را مانع درک وحدت ذهن و بدن ميداند از جنس همان فلسفيدني نيست که
ويتگنشتاين در نقد و نفي آن فلسفهورزی ميکند؟
پاسخ پرسشهای مطرحشده مثبت است .طبيعتِ مشترک دکارت و ويتگنشتاين متأخر همان طبيعتي
است که منشأ بسياری از باورهای متعارف عادی است؛ باورهايي که ميتواند عقل سليم ،حس مشترک،
صورتهای زندگي يا هر عنوان ديگری ناميده شود؛ با اين تفاوت مهم که گاهي دکارت ميکوشد در
مواردی که امکانش باشد با رويکردی فلسفي و متافيزيکي اين باورها را به معرفت علمي و يقيني تبديل
کند ،حالآنکه ويتگنشتاين تالش ميکند با رويکردی ضدفلسفي و ضدمتافيزيکي هرگونه ادعای
معرفتشناختي ،چه سلبي و چه ايجابي دربارۀ اينگونه باورها را به چالش بکشد.
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نتیجهگیری
ميتوان تمام مسائل نوشتار را به يك پرسش اصلي فروکاست؛ آيا نسبتي بين رويکردهای دکارت
و ويتگنشتاين متأخر در رويارويي با مشکل دوآليسم وجود دارد؟ برای اين منظور استدالل زبان خصوصي
ويتگنشتاين و نامههای ارسالي دکارت به شاهزاده اليزابت و سپس مفهوم طبيعت در تأمالت تحليل
شد؛ اين پردازش در راستای اثبات اين فرضيه بود؛ دکارت نيز همانند ويتگنشتاين برای دستيابي به
وحدت ذهن و بدن به رويکردی ضدمتافيزيکي (ضدفلسفي) متوسل ميشود؛ رويکردی که ظاهراً مغاير با
مباني تفکر اوست ،اما بهرروی برآمده از متون وی است .با تحليل موارد يادشده اين دستاوردها به دست
ميآيد:
 .1استدالل زبان خصوصي ويتگنشتاين در رويارويي با دوآليسم ميتواند به عنوان دهليزی برای ورود
به مسئلهای بنيادیتر در نظر گرفته شود؛ يعني ديدگاه ضدمتافيزيکي (ضدفلسفي) ويتگنشتاين نسبت به
سرشت فعاليت فلسفي و بيمعنايي آن .طرح استدالل زبان خصوصي در مقابله با ذهنگرايي دکارت
هشداری است در برابر وسوسۀ برونرفت از مرزهای معنادار جهان و زبان که هنگام فلسفيدن رخ
ميدهد ،نه تأکيد بر رفتارگرايي يا جايگزينکردن رويکردی ديگر به جای ذهنگرايي؛ به بياني ديگر،
هشداری است در برابر اين رويکرد که ميتوان از طريق دروننگری محض تمامي دانش را بر معرفتي
علمي و معياری يقيني استوار ساخت ،رويکردی که در دکارت با شك افراطي و سپس استفاده از روح
رياضيات برای غلبه بر اين تشکيك آغاز ميشود و سرانجام به تشکيل نظامي ميانجامد که جدايي
آشتيناپذير ذهن و بدن برآيند منطقي آن است.
 .1استدالل زبان خصوصي در اختالفات بنياديني ريشه دارد که بين دکارت و ويتگنشتاين متأخر
درباره شناخت ،شك و يقين ،مفهوم اراده و باالخره زبان وجود دارد .بنابراين راهحلي که ويتگنشتاين برای
رهايي از دوآليسم پيشنهاد ميکند منطقاً به برونرفت از متن فلسفه دکارتي ميانجامد.
 .7دکارت راهحل مشکل دوآليسم را همانند ويتگنشتاين در خروج از مباني متافيزيکي ،دستکشيدن از
فلسفهورزی ،رجوع به عقل عرفي و استناد به مفهوم طبيعت مييابد .درست است که اين راهحل دکارت
ظاهراً با مباني تفکر وی سازگار نيست ،اما مهم اينجاست که برآمده از متن خود اوست و نقشي معنادارتر
از آنچه غالباً گمان ميشود در فلسفۀ وی بازی ميکند.
پینوشتها
1. substantial union
 . 1مسئلۀ عمدۀ دکارت با سنت ارسطويي حاکم بر زمانه ،ضعف مباني و اصول آن بود .مباني در نظر
دکارت اصول موضوعۀ بنياديني محسوب ميشدند که فلسفه و علم بر آنها بنا ميشد و به نظر دکارت
هيچکدام از اين اصول در نظام ارسطويي بر شناخت کامل استوار نبود؛ درحقيقت ،پافشاری دکارت بر اين
موضع بود که تبيينهای علمي و فلسفي بايد بر مفاهيمي واضح و روشن استوار باشند يا دستکم،
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مفاهيمي که بتوان آنها را به مؤلفههای روشني تحليل کرد؛ بنابراين دکارت از ايدۀ شناختِ مبتني بر
استنتاج علل نخستينِ يقيني دفاع ميکرد .اينکه چگونه ميتوان به اين اصول بنيادين يقيني دست يافت،
پاسخ روشني دارد :استفاده از نور طبيعي عقل؛ اما اينکه بهرهگيری از اين نور طبيعي نيازمند روشي
مناسب است ،مسئلۀ ديگری است که دکارت را به سوی رياضيات سوق داد .درواقع روشي که ميتوان
آن را نظريۀ نظم وترتيب ناميد به روشني گواه الهامي است که دکارت از روش حل مسائل رياضي
دريافت کرده است (.)Cattingham, 1988: 77-4
 .7ممکن است اين پرسش به ذهن برسد که اگر دکارت به راهحلي دست يابد که با مباني تفکر وی
ناهمخوان باشد ،آيا ميتوان گفت که وی با اين راهحل از متن فلسفۀ خود خارج شده است ،چراکه
بهرروی اين راهحل از متون وی برآمده است .واقعيت اين است که پاسخ به اين پرسش چندان آسان به
نظر نميرسد.
4. private language argument
 .5برخي از مفسرين مانند آنتوني کني دامنۀ اين مباحث را تا بند  757ميدانند (کني .)154 :1791 ،در
اين ميان اختالف نظرهای ديگری هم وجود دارد .برای مثال ،کريپکي استدالل زبان خصوصي را نتيجه،
پاسخ و درواقع معلولِ روش شکاکانهای ميداند که ويتگنشتاين در مباحث مربوط به پيروی از قاعده
« »following the rulesمطرح کرده است و بدنۀ اصلي اين برهان را در بندهای آغازين بند 147
(.)Kripke, 1981: 7

5. ostensive
 .3گفتني است که ويتگنشتاين تمايزی ايجاد ميکند ،هرچند غيرصريح ،بين فلسفيدني که کاربر زبان
خود را به بيمعناگويي ميکشاند و فعاليتي که از اين امر بر کنار است؛ فلسفيدنِ نخستين را ميتوان
فلسفۀ تبيينيِ نظريهپردازی دانست که از الگوهای علمي برای رسيدن به اهداف خود بهره ميبرد و
ديگری را فلسفهای توصيفي که ويتگنشتاين در دورۀ پسين تفکر خود ميکوشد آن را معرفي کند .به
بيان ديگر فلسفۀ توصيفي و موردنظرِ ويتگنشتاين فلسفهای نيست که مانند فلسفۀ موردنقدِ وی با تبييني
منطقي تضادی را حل کند ،بلکه فعاليتي است که به کاربر زبان ديدی روشن از وضعيت امور پيش از
بهکارگيری تبيين يادشده و تضاد ناشي از آن ميدهد؛ کوتاهکالم ،فعاليتي که ما را از کاربرد فلسفي زبان
رها ميکند (وينکنشتاين .)115 :1781 ،در اينجا هر زمان از نقد يا نفي فلسفه از جانب ويتگنشتاين سخن
گفته شد منظور فلسفه به معنای نخست است.
 .8البته نفي موضع رفتارگرايانۀ ويتگنشتاين متأخر آسان نيست .ميتوان از سه نوع رفتارگرايي سخن
گفت :روششناختي ،روانشناختي و تحليلي (منطقي) .رفتارگرايي تحليلي که به طور خاص در کارهای
رايل و ويتگنشتاين متأخر ديده ميشود موضعي است که ميگويد حاالت يا وضعيتهای ذهني بايد به
عنوان حاالت يا وضعيتهای رفتار بيروني توصيف شود؛ درحقيقت وقتي ما باوری را به شخصي نسبت
ميدهيم منظورمان اين نيست که وی در يك حالت ذهني ويژه قرار دارد ،بلکه در حال توصيف
رفتارهايي هستيم که ميتواند در تعامالت اجتماعي از وی سر زند ( .)Graham, 1815: 7حال ،پرسش
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اين است که بر اساس اين تعريف از رفتارگرايي ،يعني اگر معنای سختگيرانهترِ رفتارگرايي که معادل
انکار حاالت ذهني است را در نظر نگيريم ،آيا ميتوان ويتگنشتاين را رفتارگرا ندانست؟ واقعيت اين است
که هدف ويتگنشتاين از نقد ذهنگرايي دکارتي رفع آشفتگيهايي است که هنگام کار فلسفي ايجاد
مي شود ،نه جايگزيني نظريۀ رفتارگرايي يا هر نظريۀ ديگری به جای آن؛ به همين دليل رأی ويتگنشتاين
در بسياری از جاها سازگار با رفتارگرايي نيست .برای مثال ويتگنشتاين بر اين باور است که بين رفتارِ
همراه با درد و رفتارِ فاقد درد تفاوتي معنادار وجود دارد؛ تفاوتي که نميتوان آن را به آساني در رفتارگرايي
توجيه کرد (وينکنشتاين .)784 :1781 ،به بياني روشنتر ،در قواعد رفتاریِ ما مواردی پبشبيني شده
است که تحت آن اين گزاره که «فردی درد ميکشد اما درد خود را پنهان ميسازد» کامالً معنادار است،
درحاليکه به نظر ميرسد در رفتارگرايي پيوند بين درد و رفتار-درد پيوندی ناگسستني است .کوتاهکالم،
پاسخ اين است که از نقدهای ويتگنشتاين بر ذهنگراييِ دکارتي ميتوان رفتارگرايي را استنباط کرد ،اما
رفتارگرا دانستن ويتگنشتاين محل ترديد بسياری است.
 .9ويتگنشتاين در هر دو دورۀ تفکر خود رويکردی ضدمتافيزيکي دارد و گزارههای فلسفي را بيمعنا
ميداند ،پس ممکن است اين پرسش ايجاد شود که نفي دوآليسم دکارتي در کنار ساير مسائل حاد
فلسفي برآيند منطقي تفکرات او در هر دو دوره خواهد بود .نتيجهگيری ياد شده درست است ،اما بايد در
نظر داشت که رهيافت ويتگنشتاين متأخر نسبت به زبان و درنتيجه روش فلسفيدن او با دورۀ پيشين
تفاوتي جدی دارد .در اينجا ميتوان اين تفاوت را به نگاه پساتحليليِ (نه لزوماً قارهای) ويتگنشتاين متأخر
فروکاست و آن را با تمايزی مشابه دانست که چارلز تيلور بين دو نگاه نسبتاً متفاوت به زبان مينهد؛
تمايزی که جدايي فلسفۀ آنگلوساکسون و قارهای بر آن مبتني است؛ يعني زبان داللي «»designative
که ريشه در نگاه هابز و الک دارد و زبان اظهاری « »expressiveکه از رويکردهای هردر ،هامان و
هومبولت ناشي ميشود ( .)Taylor, 1985: 148-58در بينش داللي ،معناداری يك واژه با اشاره به چيزی
که آن واژه بدان داللت ميکند يا روابط بين آن چيزها تبيين ميشود .در بينش اظهاری اما ،يك واژه
دارای معناست اگر که اظهاری درباره تفکرات ،باورها و ادراکات باشد؛ اظهار به معنای آشکارگي
« »manifestدر شيوهای مستقيم و نه به صورت حضور نشانهای « .»sign of presenceدر حالت
نخست معنای واژهها از طريق ارتباط با اشياء مستقل خارجي تبيين ميشود ،اما در حالت دوم معنای
جمله نه با چيزی بيروني ،که از طريق ارتباط با اظهاری ديگر ساخته ميشود (Taylor, 1985: 118-
 . )111:زبان داللي در نظام واژگاني ويتگنشتاين همان زبان اشاری است که ويتگنشتاين در نخستين
بندهای کتاب پژوهشهای خويش به عنوان زبان مورد نظر آگوستين به نقد آن ميپردازد (وينگنشتاين،
 .)1 :1781با توجه به تفکيك يادشده روشن است که آموزۀ بازیهای زباني «،»language games
نظريۀ کاربردی معنا و پيوندزدن زبان به صورتهای زندگي « »forms of lifeکه روشهای تحليلي
انديشيدن را متزلزل ميسازد نشانه دورشدن ويتگنشتاين متأخر از ديدگاه داللي زبان (زبان اشاری در
دوره متقدم) و نزديکي بيشتر به فيلسوفي مانند گادامر و وجه اظهاری زبان است (الن .)51 :1791 ،به
استدالل زبان خصوصي از جانب ويتگنشتاين متأخر نيز ميتوان از منظر اين تفاوت در رويکرد زباني
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ويتگنشتاين نگريست ،خصوصاً به اين دليل که به نظر ويتگنشتاين متأخر اعتقاد به زبان خصوصي برآيند
مستقيم بهکارگيری زبان اشاری است .کوتاهکالم ،درست است که رويکرد ويتگنشتاين متقدم نيز به نفي
متافيزيك دکارت مي انجامد ،اما به دليل نوع نگرش وی به زبان در دورۀ متقدم (اعتقاد به زبان اشاری)،
سوژه دکارتي کماکان به عنوان يگانه منشاء معنا بر ديدگاه دورۀ پيشين وی مسلط است ،بهطوریکه اين
تسلط خود را در پذيرش خودباوری « »solipsismنشان ميدهد (وينگنشتاين 1781:54 ،و )5؛ بنابراين
استدالل زبان خصوصي و اهميت جايگاه آن در آثار متأخر ،واکنش صريح و طبيعي ويتگنشتاين برای
رهايي از اين تسلط و بهترين نقطه برای فهم نقدهای وی به دوآليسم دکارتي است.
 . 18درست است که به نظر بسياری از مفسرين اساس ايرادات وارد بر زبان خصوصي از جانب
ويتگنشتاين به دليل عدم وجود معيارِ مستقل و همگاني دانسته ميشود ،اما اينکه اين معيار دقيقاً چيست
و چگونه در مناسبات رفتاری ما عمل ميکند موردی است که بر سر آن اختالفنظر وجود دارد .هکر
ميگويد اشکال ويتگنشتاين به اين نتيجه نميانجامد که کاربرد اولشخص يك واژه بايد با معياری
عمومي هدايت شود ،بلکه به اين معناست که معياری عمومي بايد وجود داشته باشد تا کاربرد ذهني واژه
بررسي شود؛ به بيان ديگر ،زبان حتما نيازی به اشتراکيبودن ندارد ،اما بايد بتواند اشتراکپذير بشود؛
يعني ممکن است خصوصي باشد ،اما بايد قابليت عموميشدن داشته باشد .اما کريپکي و ساير مفسريني
که به عموميبودن معيار معتقدند کاربرد عمومي و حداکثری جامعۀ زباني را معيار معناداری و نيز تنها راه
خروج از شکاکيت در نحوۀ بهکارگيری قواعد رفتاری ميدانند (.)Hacker Baker, 1889: 158
11. liberty of spontaneity
 .11اشاره به داستان معروف مردی که سايهاش را فروخت ،اثر البرخت فون شاميسو که قهرمان آن
به نام شلميل در ازای ثروتي بيپايان سايۀ خود را به شيطان فروخت (ويتگنشتاين ،181 :1781 ،نقل از
مترجم)
17. Passions of the soul
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