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Abstract

Later Wittgenstein considers understanding (especially linguistic) in
relation to ability. He believes that the grammar of the word "knows" and
"understands" is evidently closely related to the grammar of the word
"can” and “is able to”. An interpretation of the relationship between
understanding and ability can be found in the works of Scandinavian
philosophers. Johansen, one of the most prominent figures in this
movement, believes that linguistic understanding is a strong form of tacit
knowledge. tacit knowledge means that we know things that we cannot, in
principle, articulate linguistically. In this article we will show that the
interpretation cannot explain this simple phenomenon that we
immediately understand when we encounter linguistic words and phrases
according to the context and position of the sentence. In addition, the
interpretation of tacit knowledge is conceptually ambiguous. Ultimately is
unclear that Wittgenstein really agrees with this kind of interpretation of
understanding due to the close relationship between the concept of
intuition and tacit knowledge.
Key words: Wittgenstein; Scandinavian approach; Linguistic
understanding; tacit knowledge; Ability.
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When we come face linguistic words and phrases, we understand them
immediately. We understand them the moment we face them. In
Phenomenological terms, this is a simple description of hearing linguistic
phrases. But it is difficult for some theories to articulate this simple
description. One of these theories is related to Wittgenstein's later view of
meaning and language. He describes this problem in paragraph 138 of his
work Philosophical investigations (1986) as follows: “… We grasp it in a
flash, and what we grasp in this way is surely something different from the
'use' which is extended in time!”
To solve this misconception, Wittgenstein examines what understanding is
in paragraphs 143 to 197 of this book. He gives several reasons why
understanding is not a comprehension of a mental thing or what he calls
"particular circumstances" The general reading, in Wittgenstein's view of
understanding, is that it is the same as ability or in relation to ability. In
Philosophical investigations he writes: “The grammar of the word "knows"
is evidently closely related to that of "can", "is able to". But also closely
related to that of "understands". (Mastery' of a technique)” (1986, $150).
An interpretation of the relationship between understanding and ability
can be found in the Scandinavian approach to Wittgenstein. Johannessen
(1990), one of the most prominent figures in this movement, believes that
linguistic understanding is a strong form of tacit knowledge. Strong tacit
knowledge means that we know things that we cannot, principally,
articulate. One of the best examples of strong tacit knowledge is skill work.
A skilled craftsman who makes significant works of art with mud, knows
what he is doing. For example, how to hold hands, how to prepare raw
materials, etc. are effective in making a jar, and many of them can be
learned through experience and practice, but cannot be formulated in
linguistic forms.
With this in mind, in three steps, Johannessen tries to show why linguistic
understanding is a kind of tacit knowledge according to Wittgenstein. In
the first stage (1990a: 159) he believes that the use of language is based on
following the rule and following the rule is considered to be an activity.
Johannessen’s second point (1990a: 161-3) is that the use of linguistic rules
is irregular. According to what we said in the first point, following the rule
is an activity. Finally, Johannessen's last point (1990a: 159-160) is that
practice and action should be considered as "intransitive understanding".
And according to Wittgenstein, intransitive understanding is a kind of
understanding that is not expressed and cannot be formulated
linguistically (Johannessen, 1990a: 167). Like understanding music or
understanding a poem that cannot be translates or expressed differently
from what it is now. The application of the linguistic rules is not regular; it
is not interpretable. Just as understanding a work of art or understanding
music or understanding poetry is an experience that cannot be replaced by
anything else and cannot even be delivered by other means, so the use of a
rule cannot be expressed by another rule.
But can this interpretation of the relationship between understanding and
ability, which ultimately considers understanding as a kind of tacit
knowledge, provide an answer to the main question of this article, which
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was raised in paragraph 138 of the Philosophical investigations? Namely,
how to "immediately” understand a phrase or a word which has
continuous application?
If we emphasize on the characteristics of knowledge in tacit knowledge,
then it seems that Johannessen places Wittgenstein among philosophers
who have a cognitive view of linguistic understanding. Understanding
linguistic comprehension as a kind of knowledge (whether implicit or
implicit) rises criticisms that any theory which considers comprehension
as a kind of knowledge must respond to. For example, according to some
philosophers, (linguistic) understanding is compatible with Gettier
problem and chance, while knowledge is not. Or that understanding is
transparent while knowledge, due to the factor of truth, which has an
external aspect, is not transparent.
The second objection is that understanding as an ability can provide an
explanation for understanding linguistic expressions in a typical way
(meaning of the expression type). This refers to understanding a linguistic
phrase only according to its linguistic meaning and not in relation to the
situation of its utterance, the way of expression, gesture, etc. This is the
ability that any native-speaker has. But the main point of understanding a
linguistic phrase is not understanding in typical form, but in a specific
form. That is, understanding a phrase in a particular situation and
according to the situation, the tone of expression, gesture, and so on.
Johannessen's arguments may be used to obtain linguistic rules, but he
does not talk about understanding a certain sentence in a particular
situation.
The third objection to Johannessen's interpretation is whether
Wittgenstein really supports the thesis of tacit knowledge. The term “tacit
knowledge” is not used in Wittgenstein's works, but a term close to the
tacit knowledge used in Wittgenstein's works is the concept of ‘intuition’.
In general, we can talk about the correlation between the concept of
intuition and the concept of tacit knowledge. For example, a skilled
craftsman who has knowledge of something but cannot express it,
intuitively knows what the solution is when faced with a defect or
problem. Wittgenstein explicitly believes that grasping the rule is not a
matter of intuition. Because intuition ultimately is seen as an internal
thing and a process or state of mind, while he believes that no hidden
process can be equal to understanding or consolidating the understanding,
while tacit knowledge is a hidden process. Now, according to what has
been said, even if the concept of tacit knowledge is not exactly the same as
the concept of intuition, but since the literature under discussion at least
suggests a close relationship between these two concepts, to attribute tacit
knowledge to Wittgenstein and to understand linguistic understanding as a
kind of strong tacit knowledge should clarify the relationship between
tacit knowledge and intuition. And this is what Johannessen did not do.
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چکیده
ويتگنشتاين فهم (به خصوص زبانی) را در نسبت با توانايی در نظر میگیرد.
تفسیری از نسبت میان فهمیدن و توانايی را م یت وان در کاره ای تفس یری
فیلسوفان اسکانديناوی از ويتگنشتاين مشاهده ک رد .يوهانس ن از ش اخ
ترين چهرههای اين جريان معتقد است که فهم زبانی نوعی شناخت ض منی
قوی است .شناخت ضمنی قوی به اين معناست که ما چیزهايی را میدان یم
که علیاالصول نمیتوانیم آنها را صورتبندی زبانی کنیم .در اين مقاله نش ان
خواهیم داد اين تفسیر نمیتواند تبیینی از اين توصیف پديداری ساده را ک ه
زمانی که با کلمات و عبارتهای زبانی روبرو میشويم آنها را بالفاصله م ی
فهمیم بهدست بدهد .عالوه بر اين تفسیر ش ناخت ض منی در ويتگنش تاين
دارای ابهام مفهومی است .و در نهايت با توج ه ب ه نس بت نزدي ک مفه وم
شهود با شناخت ضمنی مشخ نیس ت ک ه ويتگنش تاين ب ا توج ه ب ه رد
مفهوم شهود واقعا با اين نوع تفسیر از فهم موافق باشد.
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کلیدواژهها :ويتگنشتاين ،رويکرد اسکانديناوی؛ فهم زبانی؛ شناخت ضمنی؛
توانايی .مقاله.

.0

مقدمه

زمانی که با کلمات و عبارتهای زبانی روبرو میشويم آنها را بالفاصله میفهمیم .آنه ا
را در يک آن و لحظه میفهمیم .به لحاظ پديداری اين توص یف س ادهای اس ت هنگ ام
شنیدن عبارتهای زبانی .اما تبیین اين توصیف ساده برای برخی نظريهها مشکل اس ت.
يکی از اين نظريهها ،مرتبط است با نظر ويتگنشتاين متأخر درباره معنا و زبان .همچن ان
که مشهور است از نظر وی معنا ،کاربرد است و از اينرو ام ری اس ت ممت د در زم ان،
بنابراين وی بايد بتواند توضیح دهد چگونه امر ممت د در زم ان را در لحظ ه و آن م ی
فهمیم .خود ويتگنشتاين به اين نکته توجه داشته است .وی در بند  631کتاب پ ژوه
های فلسفی مینويسد ...« :معنای واژه را هنگامی که آن را میشنويم يا میگ ويیم ،م ی
فهمیم؛ آن را در يک آن درمیيابیم ،و آنچه به اين طريق در م یي ابیم ب ه يق ین چی زی
است متفاوت با «کاربرد» که در زمان امتداد دارد!».
ويتگنشتاين برای حل اين ناسازهای که خود پیشنهاد میدهد در بندهای  603تا 617
پژوه ها به بررسی اين نکته میپردازد که فهم چیست .از نظر او ب اور عرف ی فالس فه
اين است که فهم امری است ذهنی که سرچشمه کاربرد صحیح است .وی معتق د اس ت
اين تصوير غالبی است که فرض کنیم از آنجا که نشانهه ای زب انی ب ه تنه ايی «م رده»
هستند ( ، ) $031آنچه که به آنها روح و جان میبخشد ،فرآيندهای ذهنی هستند (کتاب
آبی .)66 :6315 ،با اينحال ويتگنشتاين اين باور عرفی فالسفه را به چ ال م یکش د.
وی معتقد است فهم امری درونی يا ذهنی نیس ت .ويتگنش تاين دالي ل متع ددی ب رای
اينکه فهم يک امری ذهنی يا آنچه که خود «احوال ذهنی ويژه» ( )650$مینامد میآورد.
از مهمترين داليل وی يکی اين است که امور ذهنی با عزل توجه به آنها قط م ی
شوند (برگهها )$15 :در حالیکه فهمیدن چیزی مثل دنباله اعداد ب ا غ زل توج ه ب ه آن
قط نمیشود .وقتی چیزی را فهمیديم آن را فهمیدهايم و اينگونه نیست که اگ ر ب ه آن
توجه نداشتیم ،بتوانیم بگويیم آن را ديگر آن فهم را نداريم .وی در بند  111پژوه ه ا
مینويسد اگر ما توجه خود را از يک حالت يا فرايند ذهنی به امر ديگر معطوف کنیم از
شدت آن حالت ذهنی کم میشود ولی اگر مثالً توجه خود را از فهم دنبال ه اع داد ک م
کنیم ،آيا میتوانیم بگويیم که ديگر آن را نمیفهمیم .عالوه بر اين وی معتقد است معیار
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تملک نشان میدهد ( )PG: 130که فهم امری ذهنی نیست .منظ ور وی اي ن اس ت ک ه
معیار تملک امری ذهنی خود فرد است ،اما معی ار تمل ک فه م ،يعن ی اينک ه چی زی را
فهمیدهايم يا خیر ديگر خود فرد نیست بلکه شخ ديگر است که میتواند بگوي د م ا
چیزی را فهمیدهايم يا خیر (کنی .)111 :6311 ،وی داليل ديگری نیز ب رای اينک ه فه م
امری ذهنی نیست میآورد ،مانند اغتشاش مفهومی فرآيند ذهنی (برگهه ا$011 :؛ )$663
و غیره که میتوان در بندهای مربوط ب ه فه م در کت اب پ ژوه ه ای فلس فی آنه ا را
مشاهده نمود.
به طور ايجابی يک خوان کلی از ويتگشنتیان اين است که فهم همان توانايی است
يا در نسبت با توانايی است .وی در پژوه های فلسفی مینويس د« :دس تور زب ان واژه
«میداند» آشکارا با دستور زبان واژه «میتواند» ربط نزديک دارد .اما با دستور زب ان واژه
«میفهمد» نیز همچنین«( .تسلط» در يک فن)» ( .)§654يا « ...فهمیدن يک جمله يعن ی
فهمیدن يک زبان .فهمیدن يک زبان يعنی احاطه بر يک فن» ( .)§611گريلینگ (:6311
 )634معتقد است که فهم همچون توانايی با معیارهای بیرونی و با فعالیتی که اف راد در
آن درگیرند و با اينکه چگونه رفتار میکنند ،شناخته و اندازهگیری میش ود .يعن ی فه م
همچون توانايی میتواند معیار تملک که ديگراناند را ارضا کند .ماری مکگ ین (:6311
 )634-611نیز معتقد است عبارتی چون « ...حاال فهمیدهام» به اين معنا است ک ه م ا ب ا
توجه به تاريخ و سابقه خاص خود و مبتنی بر ساختار حیاتی که در آن رش د ک ردهاي م
يعنی چیزی که در کن گذشته زندگی ما جای دارد میتوانیم به اين نقط ه برس یم ک ه
بگويیم چیزی را فهمدهايم و اين امر بدين معناس ت ک ه فه م م ا ب ه ش کل خاص ی از
زندگی ما پیوند خورده است.
اما اين سؤال همچنان قابل طرح است که حتی اگر فهم در نسبت با توان ايی باش د؛
چگونه اين پديدار ساده را هنگام مواجهه با عبارت زبانی يا هر چیز ديگر بالفاصله می
فهمیم .به عبارت ديگر صرف توانايی کاربرد قواعد چگونه میتواند فهم جمالت زب انی
را که متناسب با موقعیتی که آن جمله زبانی در آن بیان شده اس ت و ب ه لح ن ،ژس ت،
بافت و بسیاری از عوامل ديگر بستگی دارد را توجیه کند .يک خوان برای آنچ ه ک ه
ويتگنشتاين درباره توانايی و مهارت گفته است ،خوانشی است که مهارت را به شناخت
ضمنی پیوند میدهد .در واق در رويک ردی ب ه ويتگنش تاين ک ه مش هور ب ه رويک رد
اسکانديناوی است ،برخی فیلسوفان به خصوص يوهانس ن معتقدن د ک ه ب ا توج ه ب ه
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آموزههای ويتگنشتاين میتوان از نوعی شناخت ضمنی قوی در ويتگنشتاين دفاع کرد و
همچنین شناخت ضمنی با فهمیدن ارتباط نزديکی دارد .به عبارتی ديگر میتوان فهم را
نوعی شناخت ضمنی قوی دانست .از سوی ديگر شناخت ضمنی ارتب اط تنگ اتنگی ب ا
مهارت و کن دارد که از مفاهیم مورد تأکید ويتگنشتاين هستند .ما در ادامه به بررس ی
اين تز و ارتباط آن با رابطه توانايی و فهم در ويتگنشتاين میپردازيم .در ابتدا الزم است
بررس ی کن یم ک ه ش ناخت ض منی چیس ت .س ش ش ناخت ض منی را در کاره ای
ويتگنشتاين و آنهم با توجه به خوان يوهانسن بررسی میکنیم و در ادامه نشان م ی
دهیم اين نوع خوان نیز برای حل ناسازهای که ويتگنش تاين در بن د  631پ ژوه ه ا
مطرح کرده است ناتوان است.
.2

شناخت ضمنی قوی و ضعیف

يکی از مهمترين حوزههايی که بحث شناخت ضمنی در آن مطرح ش ده اس ت ،بح ث
های مربوط به فلسفه زبان و زبانشناسی است .برای مثال میل ر ( )601 :6117م یگوي د
شناخت ضمنی به اين معناست که گوينده زبان نمیتواند مجموع ه گ زارهه ايی را ک ه
نشان دهنده بهکارگیری دان زبانی توس ط وی هس تند ص ورتبن دی زب انی کن د .از
مهمترين مباحث درباره شناخت ضمنی و دان زبانی تفکیک و تمايز ت وان و ک ن
در کارهای چامسکی است .توان زبانی آن چیزی است که هنگامی که ما زبانی را می
دانیم ،میدانیم و کن زبانی عبارت است از چگونگی بهکارگیری آنچ ه ک ه م یدان یم.
شناخت زبانی که در اينجا چامسکی از آن سخن میگويد نوعی شناخت ض منی اس ت
زب انی خ ود را آگاهان ه
چراکه کسی نمیتواند هنگام استفاده از زب ان ،قواع د و دان
صورتبندی کند (.)Col l i ns, 2007, 880

آلن يانیک ( )6111شناخت ضمنی را دارای دو معنای متمايز میداند و معتقد اس ت
عدم توجه به اين تفکیک معنايی باعث سردرگمی پژوهشگران درباره ش ناخت ض منی
خواهد شد .در معنای اول ،ممکن است فردی شناختی از موضوعی داشته باشد ولی ب ه
داليل مختلفی آن شناخت را تا به حال صورتبندی زبانی نکرده باشد .در معن ای دوم،
فرد از موضوعی شناخت دارد ولی آن موضوع قابلی ت ص ورتبن دی زب انی را ن دارد.
ژنهوا ( )1443اين تفکیک را اينگونه بیان میکند ،معن ای اول ش ناخت ض منی چن ین
است که شناخت ضمنی شناختی است که بهوسیله زبان قابل صورتبن دی اس ت ول ی
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تا بهحال صورتبندی نشده است و نوع دوم معنای شناخت ضمنی ،شناختی اس ت ک ه
علیاالصول قابلیت صورتبندی زبانی را ندارد و نه اينکه اين قابلیت را دارد ولی تا ب ه
حال صورتبندی نشده است .معموالً شناخت ن وع اول را ش ناخت ض منی ض عیف و
شناخت نوع دوم را شناخت ضمنی قوی نیز مینامند .يانیک ( )6111تشخی بیم اری
توسط پزشک ،ترفندهای تجاری و اقتص ادی ک ه محرمان ه هس تند و چیزه ايی از اي ن
دست را مثالهايی از نوع شناخت ضمنی ض عیف م یدان د .يعن ی چیزه ايی ک ه ه م
میدانیم چگونه هستند ،و هم قابلیت صورتبندی زبانی را دارند ،ولی تاب هح ال پ ی
نیامده است که صورتبندی شوند .مثالهای يانیک برای شناخت ضمنی قوی چیزهايی
مانند تالش برای صورتبن دی تجرب هه ای حس ی و ي ا مبح ث تبعی ت از قاع ده در
کارهايی مثل نواختن پیانو است .اموری که به نوعی ،از آنها شناخت داريم ولی قابلی ت
صورتبندی زبانی را ندارند.
ژنهوا ( )1443به تبعیت از گ ريمن ( )6116چه ار تفس یر مختل ف ب رای ش ناخت
ضمنی بهدست میدهد .اولین تفسیر تز صورتبندی نشدن آگاهانه است .در اين ديدگاه
ما از چیزهايی که به صورت آگاهانه تالش میکنیم پنهان بمانند ،شناخت ضمنی داري م.
برای مثال در ازدواج يا سیاست چیزهايی وجود دارند که بهتر است گفته نش ود و م ثالً
زوجها بهتر است هرچیزی را که از همديگر میدانند ،به زبان نیاورن د و ص ورتبن دی
نکنند .اين نوع شناخت ضمنی برای جامعهشناسان ممکن است جالب باشد ولی ارتب اط
چندانی با مباحث فلسفی ندارد.
تفسیر دومی که ژنهوا ( )1443ذکر میکند تز گشتالتی از شناخت ض منی اس ت .در
اين تفسیر چنین میگويند که پی -زمین ه مشخص ی ب رای انج ام فعالی ته ای عمل ی
خاص مثل راندن دوچرخه ،نواختن پیانو و  ...الزم است ،که فرد اين پی زمینه شناختی
را صورتبندی زبانی نکرده است .برای مثال اگر بخواهیم به صورت زبانی شناختم ان
را در حین اجرای عملی خاص صورتبندی کنیم ،خود اين صورتبندی ک ردن زب انی
مان اجرای عمل خواهد بود و پش الزم است برای اجرای اعمالی خ اص ،پ ی زمین ه
شناختی ما برای اجرای عمل صورتبندی نشده باشد .بنابراين ،اين تز بیان نمیکند ک ه
شناخت ما از برخی اعمال علیاالصول غیرقابل صورتبندی زبانی هس تند ،بلک ه بی ان
میکند که آنها در حین اجرای عمل صورتبندی زبانی نمیشوند.
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تفسیر سوم تز منطقهگرايی شناختی است .کل شناخت ما بسیار وسی است و م ا در
لحظهای خاص تنها به بخ کوچکی از سیستم شناختیمان دسترسی داري م و تنه ا آن
قسمت برای ما قابلیت صورتبندی زبانی را دارد .هیچکش نمیتواند در يک زمان ک ل
سیستم شناختیاش را صورتبندی کند .بنابراين اين تفسیر به ما نمیگويد که ش ناخت
ما علیاالصول قابل صورتبندی زبانی نیست ،بلکه میگويد که ما در لحظهای مشخ
تنها به منطقه معینی از شناختمان دسترس ی داري م و در آن لحظ ه تنه ا هم ان منطق ه
شناختی قابلیت صورتبندی زبانی را دارد.
اما تفسیر چهارم که قویترين تز شناخت ضمنی است ،اين است که در اينجا ما نوع
خاصی از شناخت داريم که علیاالصول قابلیت صورتبندی زب انی را ن دارد .يعن ی در
اينجا شکافی بین ظرفیت شناختی ،تجارب و اعمال ما از يکسو و ظرفیت صورتبندی
زبانی آنها توسط ما وجود دارد .چون اين تز معتقد است برخی تجارب ،اعمال ،مهارت
ها و ظرفیتهای شناختی ما قابلیت صورتبندی زبانی را ندارند ،از آن به مثاب ه ق وی
ترين تفسیر از شناخت ضمنی ياد میکنند.
پرسشی که در اينجا پی میآيد اين است که اگر شناخت ضمنی قوی ب ه ص ورت
زبانی قابل صورتبندی نیس ت پ ش چ را باي د اص الً اس م «ش ناخت» را ب ر روی آن
گذاشت .به عبارت ديگر ما چیزی را به مثابه شناخت م یشناس یم ک ه ح داقل قابلی ت
صورتبندی زبانی را داشته باشد و بتوان آن را در قالب گزاره ب ه زب ان آورد .در اينج ا
مدافعان ( )Grimen, 1991; Zhenhua, 2006معتقدند که بايد به چن د دلی ل از اي ن ام ر
حمايت کرد که شناخت ضمنی قوی نوعی شناخت است.
دلیل مهم مداف شناخت ضمنی قوی اين اس ت ک ه وی ادع ا نم یکن د اي ن ن وع
شناخت ضمنی به طور کلی غیر قابل صورتبن دی اس ت ،بلک ه ادع ا اي ن اس ت ک ه
صورتبندی اين نوع شناخت تماماً زب انی نیس ت .در واق ش ناخت ض منی در ط رز
اعمال ما قابل صورتبندی است .گريمن ( )6116م یگوي د تف اوت ش ناخت ض منی
قوی و ضعیف در توانايی برای صورتبندی زبانی آنهاست و نه صورتبن دی آنه ا ب ه
طور کلی .شناخت ضمنی قوی به صورت زب انی قاب ل ص ورتبن دی نیس ت ،ام ا ب ه
صورت غیر زبانی يعنی در کن های ما خود را نمايان میسازد .داليل بیشتری برای اين
امر که شناخت ضمنی قوی نوعی شناخت است نیز ذکر میکنن د ،از جمل ه اينک ه اي ن
نوع شناخت ،قابل انتقال و قابل نقد و همانطور که میلر ( )1447میگويد قابل يادگیری
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نیز است .برای مثال مهارتهای عملی اکثراً قابل يادگیری و انتقال هستند و اس تادکاری
ماهر میتواند به طرز عمل کارآموزش نقد داشته باشد و راه درس ت را نش ان بده د.
همه اينها در نظر مداف شناخت ضمنی قوی ،نشاندهنده اين است که ش ناخت ض منی
قوی نوعی شناخت است ،گرچه همه اين ويژگیها به صورت زبانی قابل بیان نباشند.
 .3ویتگنشتاین و شناخت ضمنی قوی
تفسیری از ويتگنشتاين که فیلسوفان نروژی به خصوص يوهانسن ( )a6114بس ط داده
اند بر اين پايه استوار است که ويتگنشتاين از تز شناخت ضمنی قوی حمايت م یکن د.
او معتقد است که مثالهای ويتگنشتاين مؤيد حمايت او از نوعی شناخت ض منی ق وی
است .برای مثال ويتگنشتاين در بند  71پژوه ها مینويسد:
«دانستن و گفتن را مقايسه کنید:
مونبالن چند پا ارتفاع دارد-
واژه «بازی» چگونه بهکار میرود-
قرهنی چه صدايی دارد.
اگر تعجب میکنید که کسی بتواند چیزی را بدان د و نتوان د آنرا بگوي د ش ايد ب ه
موردی مثل حالت اول فکر میکنید .به يقین نه به حالتی مثل سومی».
ژينهوا ( )1441سه نوع مثال از اين ديدگاه ويتگنشتاينی را ذکر میکند .ک ه ه ر س ه
اين مثالها نشان دهنده آن است که ويتگنشتاين را میتوان از فالسفهای دانس ت ک ه از
تز شناخت ضمنی قوی حمايت میکند.
اولین مثال شناخت کیفیات حسی است .مهمترين مث ال ويتگنش تاين در اي ن زمین ه
بند 164پژوه ها است در اين بند ويتگنشتاين مینويسد:
«عطر بوی قهوه را توصیف کنید .چرا عملی نیست؟ آي ا واژه ک م داري م؟ و واژه را
برای چه کم داريم؟ -اما اين فکر را از کجا میآوريم که به هر رو چنین توص یفی باي د
ممکن باشد؟ آيا هرگز فقدان چنین توصیفی را حش کردهايد؟ آيا کوشیدهايد عطر و ب و
را توصیف کنید و موفق نشدهايد؟»
ويتگنشتاين در اينجا و همچنین در بند  71پژوه ها ،از ش کاف می ان «دانس تن» و
«گفتن»سخن میگويد .صدای موس یقیای را م یش نويم و از حس ی ک ه از ش نیدن آن
موسیقی داريم آگاهیم ،ولی حشم ان را نم یت وانیم ب ه زب ان بی اوريم؛ ب وی قه وه را

نسبت فهم زبانی و شناخت ضمنی از نظر ويتگنشتاين؛ نقد رويکرد اسکانديناوی

617

میفهمیم ،ولی از صورتبندی زبانی آن ناتوانیم؛ شناختی از موضوعی داريم ولی ح ش
مان از آن موضوع قابل صورتبندی زبانی نیست ،بلکه ممکن اس ت قاب ل بی ان ب ر روی
بوم نقاشی باشد.
دومین نوع از مثالهای شناخت ضمنی قوی در ويتگنشتاينیه ا تش خی س یما ي ا
قیافه است ( .)zhinhua, 2006ما در جمعی شلوغ ،ناگهان قیافه دوستمان را تش خی
میدهیم .در اينجا شناختی از قیافه آن دوست داريم که سري آن را در میان جايی شلوغ
تشخی میدهیم ولی توصیف آنچه که موجب میشود بتوانیم اين کار را انجام بدهیم،
يعنی توصیف شناختمان در قالب زبان ،شدنی نیست .گريمن ( )6116معتقد است اين
تشخی چهره کنشی انسانی است و نشاندهنده شکافی منطقی بین شناخت چهره يک
دوست و توصیف زبانی آن است.
سومین و مهمترين مثال از شناخت ضمنی قوی ،مربوط به مه ارت اس ت .اس تادکار
ماهری که کارهای هنری قابل توجهی میسازد ،از آنچه انجام م یده د ،ش ناخت دارد.
برای مثال نحوه چگونگی گرفتن دست ،چگونگی آماده کردن م واد اولی ه ،زم ان آم اده
بودن آن مواد و  ...و  ...در ساخت يک کوزه تأثیرگذار است و هرچند بس یاری از آنه ا
توسط تجرب ه و تم رين قاب ل ي ادگیری اس ت ،ام ا قاب ل بی ان نیس ت ،يعن ی قابلی ت
صورتبندی زبانی را ندارد.
در اين مثال تأکید بر کن و ممارست در بهدست آوردن شناخت ضمنی است .اي ن
مفهوم ،يکی از اصلیترين مفاهیم مورد تأکی د ويتگنش تاين اس ت .يوهانس ن ()a6114
سعی کرده تا بحث شناخت ضمنی قوی را که در باال ذکر کرديم و تأکید بر ممارست و
کن برای بهدست آوردن شناخت ضمنی را با فهم زبانی ارتباط دهد .در واق خ وان
وی از مباحث ويتگنشتاين درباره فهم و ارتباط آن با تبعی ت از قاع ده در ويتگنش تاين
ذيل مبحث شناخت ضمنی قوی ،يکی از راههايی اس ت ک ه م یت وان از طري ق آن ب ه
منظور ويتگنشتاين از فهم زبانی و مهمتر از آن به نظريهای درباره فهم زبانی رس ید .م ا
در ادامه به دلیل بدي بودن ن وع خ وان يوهانس ن از ويتگنش تاين نظ ر وی را ط رح
خواهیم کرد.
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 .0.3تفسیری ویتگنشتاینی از شناخت ضمنی و فهم زبانی
يوهانسن ( )a6114در مقالهاش با عنوان «تبعیت از قاعده ،فهم الزم و شناخت ض منی»
به بررسی نسبت میان مفهوم کن و شناخت ضمنی میپ ردازد .ژينه وا ( )1441نی ز در
بخشی از مقالهاش به بررسی اين مقاله يوهانسن پرداخته است.
يوهانسن ( )a: 1596114معتقد است که کاربرد زب ان مبتن ی ب ر تبعی ت از قاع ده
است و تبعیت از قاعده نیز فعالیت محسوب میشود .اين سخن با نظ رات ويتگنش تاين
همخوان است .ويتگنشتاين در جاهای مختلفی بر اين امر تأکید م یکن د ک ه پی روی از
قاعده فعالیت است .برای مثال در بند  141پژوه ها میگويد« :پی روی از ي ک قاع ده
شبیه اطاعت از يک دستور است .ما تربیت شدهايم که چنین کنیم؛ ما به طريق ی خ اص
به يک دستور واکن نشان میدهیم» (ايتالی ک از م ن اس ت) .پی روی از قاع ده ن وعی
واکن محسوب میشود .واکنشی که در اموری مانند تفسیر قاعدهای و بعد عمل ک ردن
طبق آن تفسیر و يا دلیل آوردن برای چگونه عمل کردن طبق قاعده ،يعنی موج ه ک ردن
پیروی از آن قاعده ،ريشه ندارد .او در بند  146پژوه ها میگوي د «درک ي ک قاع ده
طريقی هست که تفسیر نیست بلکه در آنچه ما در م وارد بالفع ل «پی روی از ق انون» و
«رعايت نکردن آن» مینامیم نماي داده میشود .و يا در جای ديگر بند  167م یگوي د
«چگونه قادرم از قاعدهای پیروی کنم؟ -اگر اين پرسشی درباره علته ا نیس ت  ،پ ش
درباره توجیه طريقه من در پیروی از قاعده است .اگر توجیه را ب ه آخ ر رس انده باش م
کفگیرم به ته ديگ خورده است و ورق من رو شده است .پش مايلم بگويم« :اين فق ط
کاری است که میکنیم»» .بنابراين همانطور که در بند  141گفته شد ،پی روی از قاع ده
تنها يک واکن است و اين واکن  ،نوعی انتخاب نیست بلکه به طريقی خاص مط ابق
با گونهای است که تربیت شدهايم« .هنگامی که از قاعدهای پیروی میکنیم ،انتخاب نمی
کنیم .از قاعده کورکورانه پیروی میکنیم» (پژوه ها .)§161 ،بنابراين پیروی از قاع ده
همچون هسته مرکزی کاربرد زبان ،نوعی فعالیت است که بر اس ا آم وزش و تربی ت
مان انجام میدهیم.
دومین نکته يوهانسن ( )a: 161-36114اين اس ت ک ه ک اربرد قواع د زب انی ،ب ی
قاعده است .مطابق با آنچه در نکته اول گفتیم ،پیروی از قاعده ي ک فعالی ت محس وب
میشود .حال پرس اين بود که ما چگونه قاعدهای را م یفهم یم .در اينج ا باي د ب ین
قاعده و کاربرد آن قاعده تفاوت بگذاريم .کاربرد قاعده چگون ه اس ت؟ آي ا ب ر اس ا
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تفسیری که از قاعدهای داري م ،آن قاع ده را ب هک ار م یب ريم .هم انط ور ک ه گفت یم
ويتگنشتاين در بند  146پژوه ها اين نکته را رد میکند .در فصل قبل نی ز گفت یم ک ه
مکداول ( )1441با توجه به همین بند  146معتقد است که تفسیر کردن راهحل پی روی
از قاعده نیست ،چرا که خود تفسیر ممکن است تفسیر بخواهد .خ ود تفس یر نی ز ي ک
عالمت است و مانند قاعده به کار میرود و بنابراين اين قاعده نیازمن د تفس یر اس ت و
همچنین الی آخر ،يعنی اينکه اگر فرمولی را بهوس یله تفس یری ک ه در ورای آن داري م
بفهمیم و به کار بريم ما را با مشکل تسلسل در تفسیر روبرو میکند .آيا قاع دهای را ب ا
قاعدهای ديگر به کار میبريم؟ ويتگنشتاين در بندها  11-10پژوه ها نشان میدهد که
نمیتوان قاعدهای را تصور کرد که کاربست قاعدهای را نشان بدهد.
بنابراين همانطور که در باال گفتیم پیروی از قاعده يک فعالیت است .ب رای ک اربرد
يک قاعده ،نمیتوان قاعدهای وض کرد ،چرا که خود آن قاعده نیز قاعدهای میخواه د
و اين به تسلسل میانجامد .کاربرد قاعده وجهه عملی دارد .برای همین ويتگنش تاين در
بند  15پژوه ها میگويد « قاعده مثل يک تابلو راهنما است – .آيا تابلو راهنم ا ه یچ
ترديدی در اين باره که از چه راهی بروم باقی نمیگ ذارد؟ ...گ اهی ج ای تردي د م ی
گذارد و گاهی نه .و اين ديگر نه يک گزاره فلسفی بلکه گزاره تجربی است».
و در نهايت ،نکته آخر يوهانسن ( )a: 159-1606114اين است که ممارس ت و ک ن
را به مثابه «فهم الزم» ( )Intransitive understandingباي د در نظ ر گرف ت .در ابت دا
الزم است که منظور يوهانسن را از «فهم الزم» روش ن کن یم .وی در مقال هاش (a: 6114
 )159مینويسد اولین بار ويتگنشتاين در گرامر فلسفی ( )p 79ايده «فهم الزم» را مط رح
کرده است .در آنجا ويتگنشتاين مینويسد :اگر بگويم «من االن اين عکش را میفهم م»
پرسشی که پی میآيد اين است که «فهم من به چه میماند يا چگونه چیزی اس ت» و
ممکن است از اين پرس اين برداشت بشود که آيا من میتوانم فهمم را به روشه ای
مختلف بیان کنم؟ يا نه آن نوعی «فهم الزم» است؟  ...اينجا فهمیدن قابل مقايسه با فه م
موسیقی است.
ويتگنشتاين در پژوه ها نیز فهم زبانی را با فهم موسیقی مقايسه میکند .م ثالً وی
در کتاب آبی و قهوهای ( )173 :6315و بند  517پژوه ها م ینويس د «فهمی دن ي ک
جمله با فهمیدن يک تم در موسیقی بسیار بی از آنچه بت وان انديش ید نزديک ی دارد».
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وی در بند  536پژوه ها نیز شبیه آنچه را که در باال و به نقل از گرامر فلسفی درب اره
فهم الزم گفتیم دوباره میگويد:
«ما از فهم يک جمله به اين مفهوم سخن میگويیم که میتوان به جای آن جمل های
ديگر گذاشت که همان را میگويد؛ اما همچنین به مفهوم آنکه نمیتوان جملهای ديگ ر
را جانشین آن کرد (همانقدر که بتوان يک تم موسیقیايی را جانشین ديگری کرد)
در حالت اول انديشه موجود در جمله چیزی است مشترک در جملهه ايی متف ات؛
در ديگری ،چیزی است که فقط با اين واژهها [و با بودن آنها] در اي ن جايگ اه [مع ین]
بیان میشود( .فهم يک شعر)» (پژوه ها.)§536 ،
ويتگنشتاين در کتاب آبی و قهوهای ( )170-114 :6315نیز درباره فه م الزم س خن
میگويد .در اين صفحهها ويتگنشتاين از فهم کلمه ،در معنای خاص آن که قابل وصف
نیست ،فهم موسیقی که قابل بیان نیست و فهم چهره سخن میگويد .در همه اينها فه م
الزم به نوعی بر تأثیر خاص و موقعیت خاص در زمان فهمیدن تأکید دارد که نمیت وان
با جايگزينهای ديگر و يا بیانهای ديگر آن فهم را به زبان آورد.
يوهانسن ( )b6114معتقد است فهم الزم برای ويتگنش تاين اوال در کاره ای هن ری
مطرح بوده است .وی يکی از ويژگیهای فهم الزم را اين م یدان د ک ه اي ن ن وع فه م
برخالف «فه م متع دی» ( )Transitive understandingک ه م یتوان د ب ه روشه ای
مختلف و بهواسطههای مختلف ترجمه شود ،ترجمه نمیشود .حال با توج ه ب ه نک اتی
که گفتیم ژينهوا ( )1441به طور خالصه نکتهه ای اص لی يوهانس ن را اي نگون ه بی ان
میکند :نکته اول ،کاربرد زبان مبتنی بر پیروی از قاعده است و پیروی از قاعده فعالی ت
است .نکته دوم اين است که کاربرد قواعد زبان بیقاعده است و ب ر ممارس ت و ک ن
استوار است و در نهايت ممارست يا کن نیز ،فهمی الزم است.
فهم الزم هم از نظر ويتگنشتاين ،ن وعی فه م اس ت ک ه ب ه بی ان نم یآي د و قاب ل
صورتبندی زبانی نیست ( .)Johannessen, 1990a: 167همانند فهم موسیقی و يا فه م
شعری که قابلیت ترجمه و يا اظهاری متف اوت از چی زی را ن دارد ک ه اکن ون هس ت.
کاربرد قواعد زبان ،قاعدهمند نیست ،قابل تفسیر نیست .همانطور که فهم اثری هنری يا
فهم موسیقی يا فهم شعر تجربهای است که قابل جايگزين با چیز ديگری نیست و حتی
قابل گفتن توسط ابزارهای ديگر نیست ،کاربرد قاعده هم هم ینط ور اس ت ،قاع ده را
نمیتوان با قاعدهای ديگر بیان کرد.
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حال با توجه به آنچه درباره شناخت ضمنی در قسمته ای قب ل گفت یم ،فه م الزم
نوعی شناخت ضمنی است .چراکه اين نوع فهم را نمیتوان صورتبن دی زب انی ک رد،
ولی با وجود اين نوعی شناخت است ،پیروی از يک قاعده نوعی فعالیت اس ت ک ه در
عمل ما بروز میيابد .اين نوع نگاه ب ا بن دهای  654و  611پ ژوه ه ا ک ه فه م را در
نسبت با توانايی توضیح میداد نیز همخوان است .مفهوم اصلی ربط کاربرد قاعده و ب ه
چنگ آوردن يا فهمیدن آن ممارست و کن است .صورتبندی عمل ما ص ورتبن دی
ای غیرزبانی است که با آنچه ويتگنشتاين درباره فهم کار هنری تحت عنوان «فهم الرم»
و نسبت آن با فهم زبانی میگويد رابطه نزديک دارد .اين نوع صورتبن دی غی ر زب انی
نیز شناخت ضمنی قویای محسوب میشود .بنابراين فهمیدن در نسبت با توان ايی ،ب ه
صورت نوعی شناخت ضمنی قوی قابل توضیح است.
 .0شناخت ضمنی قوی و فهم ،ارزیابی تفسیر یوهانسن
اين نوع تفسیر از ويتگنشتاين و اينکه فهم قواعد زبانی را نوعی ش ناخت ض منی ق وی
اص لی اي ن
بدانیم ،تفسیر بديعی است .اما آيا اين تفسیر میتوان د پاس خی ب ه پرس
تحقیق که در بند  631پژوه ها مطرح شده بود ،يعنی چگونگی در يک «آن» فهمی دن
عبارت يا کلمهای آنهم در صورتیکه کاربرد امری ممتد است ،به دست بدهد يا خیر.
به طور خالصه ما هنگامی که کلمهای را در يک «آن» میفهمیم چه در ذهن داري م،
آيا تمام کاربردهای ممکن اين کلمه را در ذهن داريم ،آيا تنها يک ک اربرد خ اص را در
ذهن داريم ،يا هیچ چیزی در ذهن نداريم .به نظر میرسد ويتگنشتاين معتق د اس ت م ا
نیازی نداريم چیزی در ذهن داشته باشیم ،فهم کلمه يا جمله نوعی توانايی اس ت .ح ال
يوهانسن اين توانايی را نوعی شناخت ضمنی میداند .ولی اين شناخت ض منی چی زی
ما
درباره چگونگی فهمیدن جملهها در يک «آن» به ما نمیگويد .يعن ی پاس خ پرس
هنوز گامی جلوتر نرفته است .مقايسه فهم زبانی با فه م هن ری ،هرچن د جال ب توج ه
است ،ولی اين پرس را میتوان برای فهم هنری نیز مطرح کرد ،چ را ت ابلوی نقاش ی،
موسیقی و غیره را در يک «آن» میفهمیم .سوای آنچه گفتیم چند اعتراض م یت وان ب ه
يوهانسن داشت.
اعتراض اول اين است که بحث شناخت ضمنی قرابتهای بسیاری با آنچه در فصل
اول درباره فهم گفتیم دارد .اولین نسبت اين است که آن تعريفی که يوهانسن ()a6114
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و يانیک ( )6111از شناخت ضمنی بهدست دادند ،در برخی جهتها بسیار نزدي ک ب ه
تعريفی است که معرفتشناسان از فهم به دست میدهن د .ش ناخت ض منی در معن ای
قوی آن غیرگزارهای است و کارهای هنری و مهارتهای فنی را در بر میگیرد ،فالس فه
فهم نیز بر اين نوع مثالها تأکید دارند.
به طور خالصه ،برخالف نگاه رايج در میان فیلسوفان علم ،شناختشناس انی ک ه در
حوزه فلسفه فهم کار میکنند ،معتقدند که فهم نوعی ش ناخت نیس ت (.)Grimm, 2006
منظور از شناخت در اينجا ،شناخت گزارهای است و بدان معناست که وقت ی چی زی را
میدانیم ،باور صادق موجهی داريم که دچار مش کل گتی ه نی ز نیس ت .از نظ ر برخ ی
فالسفه فهم دارای ويژگیهايی است که آنرا از شناخت متمايز میکند .برای مث ال فه م
شفاف است .شفافیت در اينجا ب دين معناس ت ک ه م ا ب ه ص ورت مس تقیم چی زی را
میفهمیم؛ نوعی ادراک مستقیم از آنچه فهمیدهايم ،داريم ( .)Strevens, 2013ح ش درد
يکی از بهترين مثالهای نشان دادن شفافیت آگاهانه است .دسترسی درون ی و ش فافیت
آگاهانه به مثابه يکی از ويژگیهای فهم ،از معیارهايی است که فهم را از شناخت متمايز
میدارد .در شناخت به دلیل اينکه صدق ،ضروری شناخت اس ت ،ش ناخت نم یتوان د
امری درونی باشد .چراکه صدق مفهومی برونگرايانه است و برای همین گرچ ه ب اور و
توجیه (در نظريات درونگرايانه توجیه) میتوانند درونی باشد و معیار دسترسی درون ی
داشته باشند ،ولی صدق اينگونه نیست .بنابراين اگر شفافیت و دستر پ ذيری درون ی
را يکی از ويژگیهای فهم بدانیم ،آنگاه ديگر فهم نوعی ش ناخت نیس ت ( Zagzebski,
 .)2001: 246از ديگر ويژگیهای فهم که آن را با شناخت متفاوت م یکن د ،س ازگاری
فهم با بخت يا شانش است .بنابراين فهم از مشکل گتیه ک ه در م ورد ش ناخت ص ادق
است ،در امان است (.)Kvanvig, 2003: 197-8
معرفتشناسانی که در حوزه فهم کار میکنند معتقد بودند که فه م ن وعی ش ناخت
نیست ،اما اگر بر شناخت بودن شناخت ضمنی تأکی د کن یم ،آنگ اه ب ه نظ ر م یرس د
يوهانسن ،ويتگنشتاين را در دسته فالسفهای قرار میدهد که درباره فه م زب انی دي دگاه
شناختی دارند .يعنی شناخت ضمنی ما اعم از زبانی يا غیر زبانی دخیل در فهم االنم ان
پی
از عبارتی است که میبینیم و يا میشنويم .اگر اين چنین است آنگاه اين پرس
میآيد که اين تفسیر ويتگنشتاينی چگونه پاسخی به مواردی همچون اين نکته ک ه فه م
زبانی با مسأله گتیه و با مسأله شانش سازگار است ،در صورتیکه شناخت (چه ض منی
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و چه غیر ضمنی) نمیتواند با اين نوع ام ور س ازگار باش د .ي ا فه م ش فاف اس ت در
صورتی که شناخت اينگونه نیست ،بهدست میدهد.
به نظر میرسد شناخت ضمنی قوی معرفی شده توسط يوهانسون از يکسو برخ ی
ويژگیهای فهم و از سوی ديگر نیز برخی ويژگیهای شناخت را دارد .ب رای مث ال ب ا
مسأله گتیه کاری ندارد ،صدق و کذب نکته محوری برای شناخت ضمنی نیس ت ،اي ن
نوع شناخت درجهمند است و با ممارس ت بیش تر عمی قت ر نی ز م یش ود .هم ه اي ن
خصوصیات ،ويژگیهايی است که فالسفه فهم آنها را از ويژگیهای اصلی مفه وم فه م
میدانند .از سوی ديگر شناخت ضمنی قوی از ويژگی شفافیت و اول شخ بودن فهم
هیچ سخنی نمیگويد ،در واق با توجه به روش فلسفه ويتگنشتاين و دشمنی او ب ا ه ر
امر درونی ،بعید است که يوهانسن بتواند ويژگی شفافیت و اول شخ بودن را (که از
ويژگیهای فهم است) به ش ناخت ض منی ق وی ک ه معتق د اس ت ويتگنش تاين از آن
حمايت میکند ،نسبت بدهد .بنابراين از اين لحاظ شناخت ضمنی قوی ،نوعی ش ناخت
محسوب میشود .به نظر میرس د ش ناخت ض منی ق وی در ب رز ب ین ويژگ یه ای
شناخت و فهم قرار دارد و هرچند از مزايای هر دو برخوردار است ولی در نقدهايی که
بر هر يک از اين دو میشود نیز سهیم است.
اعتراض دوم را میتوان اينگونه بیان کرد :ويتگنشتاين در آخر بند  611پ ژوه ه ا
مینويسد« :فهمیدن يک جمله يعنی فهمیدن يک زبان .فهمیدن يک زبان يعنی احاطه بر
يک فن» .اين تفسیر فهم الزم و نسبت فهم با توانايی ،ب ه خ وبی م یتوان د اي ن نکت ه
ويتگنشتاين را توضیح دهد .اما همچنان يک پرس باقی است .ويتگنش تاين ب ه خ وبی
میتواند فهم جملههای نوعی ،يعنی فهمیدن يک عب ارت زب انی ب دون در نظ ر گ رفتن
موقعیت و عوامل زبانی و غیر زبانی ديگر را توض یح ده د ،ول ی فه م ي ک جمل ه در
موقعیتی خاص را نمیتواند توضیح دهد .به اين معنی که به نظر میرسد ويتگنشتاين به
فهم زبانی در معنايی که موقعیت و بافت را در نظر میگیرد و با توجه به بافت ب ه فه م
منحصربهفردی میرسیم ،توجهی ندارد.
تفسیر يوهانسن نیز از همین اعتراض رنج میبرد .آنچه ک ه يوهانس ن تح ت عن وان
فهم الزم معرفی کرد ،توضیح دهنده کاربرد قواعد زبان به صورت کل ی ب ود .آن نش ان
میدهد که فهمیدن جملههای زبانی ،بی قاعده است ،چرا که برای کاربرد قواعد زب انی،
ديگر از قاعدهای پیروی نمیکنیم ،يوهانسن هیچ نکته اضافهت ری از ويتگنش تاين ب رای
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فهم در معنای ر دادگی ( )occurrentآن ندارد .منظور از ر دادگی اي ن اس ت ک ه م ا
يک جمله را با توجه به موقعیت و لحن آن در لحظهای خاص م یفهم یم .اي ن جمل ه
ديگر نه در آينده برای ما اتفاق میافتد و نه در گذشته با همین لحن و م وقعیتی ک ه ادا
شده است ،اتفاق افتاده بود .برای فهم اين جمله ،يعنی فهم در معنايی که بافت ،موقعیت
و بسیاری از عوامل ديگر در نظر آورده شود ،ممارست معنايی ندارد .ممارست و ک ن
که مفهوم اصولی يوهانسن است زمانی مطرح میشود که فهم زبانی در معنای نوعی آن،
يعنی فهمیدن جمله زبان به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن بافت و موقعیت مط رح
باشد .در واق نکتههای يوهانسن شايد برای بهدست آوردن قواعد زبانی ک اربرد داش ته
باشد ولی درباره فهم جملهای مشخ در موقعیتی خاص سخنی نم یگوي د .فهمی دن
قواعد زبانی میتوانند توجیه کننده فهم جملهها در حالت ن وعی آن باش ند ،ول ی ب رای
فهم جملهها در معنايی که در يک لحظه خاص با توجه به موقعی ت ب ه فهم ی خ اص
میرسیم که به چیزی بی از صرف قواعد زبانی احتیاج است ،توجه ندارد.
اعتراض سوم بر تفسیر يوهانسن از ويتگنشتاين متمرکز است .ج دا از نق دهايی ک ه
میتوان به اين تز وارد دانست که فهم را شناخت ضمنی بدانیم ،اين پرس را میت وان
مطرح کرد که آيا واقعاً ويتگنشتاين طرفدار تز شناخت ضمنی است .همانطور ک ه در
باال نشان داديم میتوان نقلقولهايی از ويتگنشتاين ذکر کرد که نشان دهنده حمايت او
از اين تز باشد .اما به نظر میرسد همانند تفسیر ديگر مباحث در فلسفه ويتگنشتاين می
توان نقلقولهايی يافت که نشان دهنده مخالفت ويتگنشتاين با اي ن ت ز باش د .هرچن د
نظر يوهانسن در دفاع و معرفی شناخت ضمنی در ويتگنشتاين ،نظر منسجمی است ام ا
هم در اينکه ويتگنشتاين خود موافق اين نظر است بايد محتاط بود و هم مه مت ر آنک ه
فهم را نوعی شناخت ضمنی دانستن محل پرس های مهمی نیز است.
به طور خالصه گفتیم که از نظر يوهانسن ،ويتگنشتاين بین شناخت قواع د زب انی و
پیروی از قواعد تمايز میگذارد .مسأله اينجاست که ک اربر زب ان در اس تفاده از زب ان از
چیزی بی از دانستن صرف قواعد زبانی استفاده میکند .ويتگنشتاين آن چیز بیش تر را
که قوامبخ قواعد ما هستند در کن و ممارس ت ج ای م یده د« .عم ل اس ت ک ه
تضمین کننده به چنگ آوردن يک قاع ده اس ت» ( .)Johannessen, 1990a: 162وی
میگويد ما زمانیکه از قاعدهای پیروی میکنیم هر قاع ده را قب ل از ک اربردش آگاهان ه
تفسیر نمیکنیم بلکه کاربرد ما از قواعد در عمل و بافت ت اريخیای ج ای دارد ک ه در
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آنها پیروی میکنیم .حال مساله شناخت ضمنی اين است که ما چگون ه ش ناختم ان را
در عملی که انجام میدهیم بهکار میبنديم (.)Nielsen: 2002
در کارهای ويتگنشتاين اصطالح شناخت ضمنی بهکار نرفته است ،اي ن اص طالح از
سال  6151و توسط پوالنی جعل شده است .اما اصطالحی نزديک ب ه ش ناخت ض منی
که در کارهای ويتگنشتاين نیز به کار رفته است ،شهود است .نیلس ن ( )1441اص طالح
شهود را چنان نزديک به شناخت ضمنی میداند که معتقد اس ت دريف و و دريف و
( )651 :6111هنگام نقد مفهوم شناخت ضمنی که پوالنی معرف ی ک رده ،عم الً مفه وم
شهود را جايگزين شناخت ض منی م یکنن د .آنه ا معتقدن د مفه وم ش هود مفه وم ب ا
ارزشتری از شناخت ضمنی است .نکته اصلی اينجاست که ويژگیهای اصلی ش ناخت
ضمنی در مفهوم شهود نیز وجود دارد.
به طور کلی میتوان از همبستگی مفهوم شهود با مفهوم شناخت ض منی نی ز س خن
گفت .برای مثال معموالً مهارتهای فنی در ذيل شناخت ضمنی قرار م یگیرن د .اس تاد
کار ماهر زمانیکه شناختی از چیزی دارد ،ولی نمیتوان د آن را بی ان کن د ،ب ه ص ورت
شهودی میداند هنگام مواجهه با نق  ،يا مسألهای ،راهحل اي ن مس أله چیس ت .ح ال
بنابراين میتوانیم ببینیم که آيا ويتگنشتاين فهم را نوعی شهود میداند يا نه؟
میلر ( )1447در توضیح کار رايت ( )1446مینويسد ب ه چن گ آوردن ي ا فهمی دن
قاعده موضوع شهود به مثابه يک درک غیرصورتبندی شده اولیه نیس ت .م ا در اينج ا
با تفسیر رايت کار نداريم ولی میلر ب رای اينک ه درب اره ويتگنش تاين نش ان بده د ک ه
فهمیدن قاعده موضوع شهود نیست بند  611پژوه ها را شاهد میگیرد.
در اين بند ويتگنشتاين مینويسد« :برای اين واقعیت عالی [که در بن د پیش ین گفت ه
شده است] الگويی نداريد ،اما با کاربرد يک فوق-بیان اغوا میشويد( .میتوان آنرا يک
عالی فلسفی نامید)» (پژوه ها .)§611 ،ويتگنشتاين در بند پیشین يعنی بن د  616م ی
پرسد «انگار که میتوانیم کل کاربرد يک واژه را در يک «آن» دريابیم» به چه معناس ت؟
و به چه میماند؟ آيا ما الگويی برای اين کار داريم و پاسخ میدهد ،ن ه الگ ويی نیس ت
بلکه تنها اين است که اين نوع بیان به فکر ما میآيد «به عنوان نتیجه تقاط تص ويرهای
مختلف»»« .فوق-بیان» در بند  611همان در يک «آن» فهمیدن است که در بند  616بیان
شده است .ويتگنشتاين معتقد است ما تنها فکر میکنیم در يک «آن» میفهمیم و با اي ن
بیان (که وی به صورت طعنه آمیز يک ع الی فلس فی م ینام د) اغ وا م یش ويم .اگ ر
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بخواهیم بگويیم که کسی به صورت شهودی چیزی را میفهمد بر همین ويژگی در يک
«آن» فهمیدن تکیه میکنیم.
شناخت شهودی فرايند سري ذهن ی اس ت ک ه هس ته ش ناختی ي ادگیری ش ناختی
ضمنی محسوب میشود ( .)Reber, 1989: 232-233برای مثال ممکن است شما در حال
يادگیری رياضیات باشید .هنگام مواجهه با يک مسأله به ص ورت ش هودی ب دون آنک ه
توانايی صورتبندی زبانی آن را داشته باشید ،پاسخ يا راهحل مسأله را حد میزنی د.
اين حد شهودی شما روشن شدن ناگهانی راهحل در ذهن شما است .ش ما ش ناختی
از فرايند حد زدن راهحل مسائل رياضی داريد که حت ی نم یتوانی د آن را در قال ب
فرمولهای رياضی نیز بیان کنید .اين حالت نوعی شناخت ض منی اس ت .در ي ک «آن»
فهمیدن نیز نوعی شناخت شهودی است که از نظر ويتگنشتاين تنه ا بی انی اغ وا کنن ده
است.
ويتگنشتاين در بندهای  611و  163به صورت مستقیم به اين نکته میپردازد ک ه ب ه
چنگ آوردن يک قاعده موضوع شهود نیست .ويتگنشتاين در ابتدای بند  611میگوي د
که آيا برای ادامه صحیح دستور " "+در هر ق دم ب ه ش هود ت ازهای احتی اج اس ت و در
انتهای بند ،نتیجه میگیرد که «کم و بی درستتر بود که میگفتید در هر مرحله جديد
نه به شهود ،بلکه به تصمیمی تازه نیاز است» در بند  163نیز ويتگنشتاين پ ش از آنک ه
در بندهای قبل گفته بود که پیروی از قاعده تفسیر نیست میگويد بنابراين ابداً اينگون ه
نیست که نخست بايد از میان تفسیرهای گوناگون يک تفسیر را انتخاب کرده باشیم .هر
چند ممکن است در احوالی معین ترديدی پی بیايد ولی آنچه ترديد را برطرف میکند
شهود نیست .اينکه ويتگنشتاين میگويد در احوال معین ترديد پی بیاي د را ب ا ارج اع
بند  15که میگويد «قاعده مثل يک تابلوی راهنمای جاده است .آيا تابلوی راهنما ه یچ
ترديدی در اين باره که از چه راهی بايد بروم باقی نمیگذارد؟ آيا نشان میدهد وقتی از
آن گذشتم کدام راستا را بايد پی بگیرم  »...م یت وان فهمی د .ح ال اگ ر ب ه بن د 163
بازگرديم ويتگنشتاين میپرسد چه چیزی ترديد را برطرف میکند و در ادامه مینويس د
«پش البد آنچه ترديد را برطرف کرد شهود بود؟  -اگر ش هود ص دايی درون ی باش د-
چگونه میدانم بايد از آن اطاعت کنم؟ و چگونه میدانم که مرا گمراه نم یکن د؟ چ ون
اگر بتواند مرا به راه درست هدايت کند ،به راه نادرست نیز میتواند هدايت کرد.
((شهود عذر و بهانة ناالزمی است( »)).پژوه ها.)§163 ،
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ويتگنشتاين در اين بندها به صراحت میگويد که ب ه چن گ آوردن قاع ده موض وع
شهود نیست .چرا که به شهود نهايتا به مثابه امری درونی و فرايند يا حالتی ذهن ی م ی
نگريم و طبق آنچه در اين فصل و در فصل قبل گفتیم ويتگنشتاين فهم را نه حالت و نه
فرايندی ذهنی میداند .در بند  653ويتگنشتاين میگويد هیچ فرايند پنه انی نم یتوان د
فهم باشد و شناخت ضمنی نیز نوعی فرايند پنهان به نظر میآيد.
حال با توجه به آنچه گفته شد ،حتی اگر مفهوم شناخت ضمنی عین اً هم ان مفه وم
شهود نباشد ولی از آنجا که ادبیات موضوع اين بحث حداقل از نسبت نزديک میان اين
دو مفهوم حکايت میکند ،برای نسبت دادن شناخت ضمنی به ويتگنشتاين و درک فه م
زبانی به مثابه نوعی شناخت ضمنی قوی بايد رابطه می ان ش ناخت ض منی و ش هود را
روشن کرد و اين کاری است که يوهانسن انجام نداده است.
 .1نتیجهگیری
تفسیری از نسبت میان فهمیدن و توان ايی را م یت وان در کاره ای تفس یری فیلس وفان
اسکانديناوی از ويتگنشتاين مشاهده کرد .يوهانس ن از ش اخ ت رين چه رهه ای اي ن
جريان معتقد است که فهم زبانی نوعی شناخت ضمنی قوی است .شناخت ضمنی قوی
به اين معناس ت ک ه م ا چیزه ايی را م یدان یم ک ه عل یاالص ول نم یت وانیم آنه ا را
صورتبندی زبانی کنیم .از نظر وی فهم زبانی ،اوالً يعنی بهچنگ آوردن قواع د زب انی.
ثانیاً ،کاربرد قواعد زبان توسط کاربر زبان بیقاعده است و کاربر زبان تنها در ش کلی از
زندگی و با کن خود قواعد زبانی را به کار میبرد .و در نهايت ،شناخت کاربر زبان از
قواعد زبانی در کن کاربر زبان بروز میيابد و برای هم ین اس ت ک ه مفه وم ک ن و
کاربرد قواعد چنان پیوند نزديکی در پژوه های فلسفی دارد .يوهانسن معتقد است که
فهم کلمه و يا جمله در شرايطی خاص ،تنها با همان بیانی که شنیده شده يا تولید ش ده
قابل فهم است و هیچ جايگزين ديگری نمیتوان برای آن ذکر کرد .همانگون ه ک ه ت م
موسیقی يا شعری را نمیتوان با کلمات و موسیقی ديگر جايگزين کرد .اي ن ويژگ ی را
ويتگنشتاين «فهم الزم» میداند .فهم الزم قابل ص ورتبن دی زب انی نیس ت و بن ابراين
شناخت ضمنی قوی است که با کن فرد ارتباط نزديک دارد.
ما سعی کرديم نشان دهیم که منظور يوهانسن از شناخت ضمنی دچار ابهام اس ت و
نیاز به روشنی بیشتری دارد .چرا که منظور از فهم ،فهمیدن يک عبارت در يک موقعیت
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منحصر بهفرد و در يک بافت خاص است .بنابراين وی بايد نسبت میان شناخت ضمنی
و توانايی را برای فهم در يک موقعیت خاص توضیح دهد ،کاری که انجام نداده اس ت.
عالوه بر اين ،از يکسو میتوان شواهد قویای برای اين نکته ذکر کرد که ويتگنش تاين
به شناخت ضمنی قوی متعهد بوده است .برای مثال در بن دهای  75و  164پ ژوه ه ا
که وی از دانستن مفهوم واژه «بازی» ولی ناتوانی از س خن گف تن درب اره آن ي ا ع اجز
بودن از توصیف بوی قهوه سخن میگويد .در اين بندها وی از نوعی ش ناخت ض منی
قوی حرف میزند .ولی از سوی ديگر ،در هیچکدام از اين مثالها و حت ی زم انیک ه از
شباهت زبان و موسیقی سخن میگويد (پژوه ها )§517 ،از فهمی دن در ي ک «آن» و
رابطه آن با نوعی شناخت شهودی سخنی نگفته است .در واق  ،به چن گ آوردن قواع د
و فهم زبانی جايی است که میتوان از نوعی ش ناخت ش هودی ک ه نس بت نزدي ک ب ا
شناخت ضمنی دارد سخن گفت ولی ويتگنشتاين از سخن گفتن درباره ت أثیر ش ناخت
شهودی در فهم زبانی به شدت پرهیز میکند .بنابراين میتوان گفت که ب رای اينک ه ب ه
ويتگنشتاين اين نظر را نسبت بدهیم که فهم زبانی نوعی شناخت ضمنی قوی است بايد
محتاط بود و برخالف مواردی مثل توصیف ادراکهای حسی ي ا مه ارته ای عمل ی،
ويتگنشتاين هرچند زبان را با فعالیت و ممارست پیوند میزند ولی آن را نوعی شناخت
ضمنی قوی محسوب نمیکند.
پینوشتها

 .6عالمت  $را برای ارجاع به بند مربوطه اختیار کردهام.
 .1ص ورتبن دی (زب انی) هرچن د واژه پرک اربردی اس ت ول ی م ا آن را در ترجم ه
 art i cul at eبه کار میبريم ،چرا که منظ ور آنچ ه را ک ه م یخ واهیم بگ ويیم ب ه خ وبی

میرساند.
 .3بنابراين اين نوع شناخت در اعمال و کن های ما قابل صورتبندی است .اين نکت ه م ا را
ياد تفکیک میان «بیان کردنیها» و «نشاندادنیها» در رساله منطقی-فلسفی ( )6371میاندازد.
 .0برای مثال يادگیری زبان برای ويتگنشتاين از طريق آموزش و توضیح گزارهها ر نمیده د
بلکه همچنان که مدينا ( )651-651 :6311میگويد« :فرآيند ي ادگیری زب ان سراس ر اجتم اعی
است .در اينجا فرايند يادگیری تنها بهواسطه محیط اجتماعی ايجاد نم یگ ردد بلک ه تع ديل و
شکلگیری آن نیز از طريق همین محیط صورت میپذيرد .به بیان ديگر از ديدگاه ويتگنش تاين
زبان تنها از ديگری آموخته نمیشود ،بلکه بهواسطه ديگری يادگرفته میش ود .ويتگنش تاين در
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اين مورد میگويد يادگیری بازیای زبانی به «موقعیت صحنه نماي » نیاز دارد؛ يعنی بافتی ک ه
به واسطه هنجارهای حاکم بر کاربرد صحیح کلمات شکل گرفته باش د (پ ژوه ه ا.«)§157 ،
آموزش باعث توافق در کن ها از جانب شاگرد و معل م م یش ود .از نظ ر ويتگنش تاين اب زار
آغازين در آموش مشاهده نیست ،بلکه کن اس ت .در اي ن دي دگاه مه ارت در عمل ی زب انی
مستلزم مشارکت فعال نوآموز در آن است» .بنابراين شناخت زبانی به مثابه شناختی ضمنی قابل
يادگیری است و يادگیری آن نیز برای مثال از نظر ويتگنشتاين در کن و واک ن ه ايی ج ای
دارد که مشاهده میکنیم و انجام میدهیم.
 .5کلمه الزم ( )intransitiveرا بايد در معنای دس تور زب انی آن و در مقاب ل کلم ه متع دی
( )transitiveفهمید.
 .1گالک ( )005 :6311در توضیح اين نکته ک ه پی روی از قاع ده «پرسش ی درب اره عل ته ا
نیست» میگويد چون پیروی از قاعده تمايل /استعداد نیست ،ويتگنشتاين م یگوي د پی روی از
قاعده درباره علت نیست .اگر پیروی از قاعده تمايل/استعداد باشد آنگاه بايد آن را س ازوکاری
ذهنی يا عصبی يا فیزيولوژيکی محسوب کرد .اگر پیروی از قاعده را نوعی سازوکار محس وب
کنیم ،آنگاه آن تمايل /استعداد علت عمل ما ،علت پیروی از قاعده بهشمار میآيد .حال اگ ر آن
را علت محسوب کنیم ،آنگاه وجه هنجارمند قواعد را ناديده انگاشتهاي م« .م یخ واهم بگ ويم:
اينجا يک حالت بهنجار داريم و حالتهای نابهنجار» (پژوه ها.)§606 ،
 .7هیالری پاتنم ) )6115( (Hilary Putnamبا توجه به اين سخن ويتگنشتاين که میگوي د:
بیش تری درب اره
«تشخی های صحیحتر معموالً از قضاوت کسانی حاصل میشود ک ه دان
بشر دارند .آيا کسی میتواند اين دان را ياد بگیرد؟ بله ،برخ ی م یتوانن د .ام ا ن ه از طري ق
گذراندن دورهای درسی ،بلکه از طريق «تجربه» (پژوه ها ،بخ  ،IIص.)044
به رد ادعای رورتی میپردازد و معتقد است که ما با ديدن و داشتن تجربههای بیشتر ،میتوانیم
قضاوتهای صحیحتری داشته باشیم .وی میگويد قواعد مثل ي ک برنام ه محاس باتی ص رف
نیستند که نتايج يکسانی را سبب شوند ،بلکه میتوان ب ا دي دن وآم وختن ،تجرب ه بیش تر و در
نتیجه قضاوت و رفتار صحیحتری داشت.
مکفی ) )6313( (Macfiنیز با توجه به بند  16پژوه ها که ويتگنشتاين در آن قواع د زب انی
را مثل نظام رياضی نمیداند و همچنین با توجه به اين سخن ويتگنشتاين که فق ط آدمه ای ب ا
تجربه و ورزيده میتوانند قواعد را به درستی بهکار ببرن د ،ب رخالف قاع دهه ای محاس به ک ه
بستگی به تجربه ندارد (پژوه ها ،بخ  ،IIص)044؛ میگويد بنابراين انسان ي اد نم یگی رد
«که قضاوتهای درست چیستند»؛ بلکه ياد میگیرد ک ه ب ه قض اوته ای درس ت «ب ردازد».
آشنايی با اين نحوه قضاوت میتواند از طريق ساختارهای تبیینی متفاوت مثالً «آموزش» باش د.
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بنابراين فراگیری تبديل ش دن ب ه داوری متبح ر را م یت وان در دو مؤلف ه فراگی ری دي دن و
. ياد گرفت،فراگیری ارزش نهادن
) نشان میدهد که میتوان باور ص ادق موج ه داش ت و در ع ینGettieh problem( گتیه. 1
 ول ی م ا، باور موجه فردی ممکن است از روی شانش صادق نی ز باش د.حال شناخت نداشت
 از روی،شهودا شناخت را به کسی نسبت نمیدهیم که ب ا وج ود داش تن ب اور ص ادق موج ه
.)31-11 :6313 ،شانش به باور صادق موجه رسیده است (پريچارد
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