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 چهارم، شمارة  نهم  پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 
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  بررسي و نقد نظريه رفتارگرايي فلسفي
1عبدالرسول كشفي

  

  

   چكيده

اي فيزيكاليـسم نظريـه   . هـاي فيزيكاليـسم اسـت      يكـي از شـاخه     فلـسفي رفتارگرايي  
-فيزيكاليـسم حـذف   ( دانـد  مـي  واقعـي غير يـا  است كه نفـس و حـاالت نفـساني را         

ــرا ــز   و) گ ــي ج ــا واقعيت ــراي آنه ــا ب ــست    ي ــل ني ــادي قائ ــور م ــسم(ام  فيزيكالي
سـت كـه   اگـر  فروكـاهش  رفتـارگرايي فلـسفي نـوعي فيزيكاليـسم     ). گـرا فروكـاهش 

بر مبناي آن  نفـس و حـاالت نفـساني  بـا  رفتـار بيرونـي انـسان همـسان پنداشـته                         
ــر ســه ديــدگاه اســت . شــوند مــي رفتــارگرايي روانــشناختي، : ايــن نظريــه مبتنــي ب

در ايــن مقالــه . پــذيري معنــا و نظريــه زبــان خــصوصي ويتگنــشتاين نظريــه تحقيــق
كوشــيم، ضــمن معرفــي رفتــارگرايي فلــسفي و مبــاني آن، ناكــافي بــودن ايــن  مــي

ــه را       ــن نظري ــودن اي ــدوش ب ــن رو، مخ ــارگرايي، و از اي ــات رفت ــاني را در اثب مب
  .نشان دهيم

 رفتارگرايي فلسفي، فيزيكاليسم، رفتارگرايي روانشناختي،  نظريه        :ها  كليد واژه 
  .بان خصوصي ويتگنشتاينپذيري معنا، نظريه ز تحقيق

                                                            
  استاديار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران. 1
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  مقدمه

 و 1انگــاري دوگانــه:  در ميــان فيلــسوفان ذهــن، دربــاره وجــود نفــس دو ديــدگاه وجــود دارد
 وجود انسان را تركيبي از دو جوهر كامالً متفاوت يعنـي نفـس و   انگاران دوگانه  .2انگاري يگانه

 و يا ماده محـض ) 3آليستي ه دانگاري اي يگانه(دانند و يگانه  انگاران آن را يا نفس محض بدن مي

  :انگاري مبتني بر چهار پيش فرض است دوگانه. آورند به حساب مي) 4انگاري ماديگرايانه يگانه(

   دارد؛وجودنفس . 1
   اصيل است؛نفس. 2
  بدن وجود دارد؛. 3
  (Foster,1991:1-9) . بدن اصيل است. 4

) توهمي و پنداري نيستند   (، نفس و بدن وجودي واقعي دارند      3 و 1هايفرض برمبناي پيش 
  . هيچ يك از اين دو قابل فروكاهش به ديگري نيستند4 و 2هاي و بر مبناي پيش فرض

انگـاري  انگـاري بـه دو شـاخه يگانـه        يگانـه . انگاري است انگاري در تقابل با دوگانه     يگانه
ـ      يگانه. شوديستي تقسيم مي  آل هانگاري ايد  ماديگرا و يگانه   ذيرش پـيش   انگاران مـاديگرا ضـمن پ

آليست ضـمن پـذيرش     انگاران ايده كنند و  يگانه    را رد مي   2و1هاي   فرض   پيش  4و3هاي  فرض
  .كنند را  انكار مي4و3هاي  فرض   پيش2و1هاي  پيش فرض
  :شودانگاري ماديگرا، خود به دو شاخه تقسيم مي يگانه

   6گرا و ماديگرايي فروكاهش5گراماديگرايي حذف

                                                            
1   . dualism 

2   . monism 

3   . idealistic monism 

4   . materialistic monism 

5   . eliminativistic materialism 

6   . reductionistic materialism 
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 تـاريخي   و بيـان پيـشينه    ) 1ماترياليـسم (من ارائـه تعريفـي از مـاديگرايي       در ادامه مقاله، ض   
 در دوران جديد بررسي خواهيم "فيزيكاليسم"هاي تغيير اين مفهوم را به  علت مختصري از آن،

-گرايي و فروكـاهش   كرد، سپس، با ارائه تعريفي از نفس و بدن، به انواع ماديگرايي مثل حذف             

در ادامـه، نظريـه رفتـارگرايي فلـسفي را كـه            . پـردازيم   مـي  ايـي گر گرايي، و انـواع فروكـاهش     
  .گرايي است  بررسي و نقد خواهيم كرد ترين شاخه فروكاهش معروف

  و فيزيكاليسم )ماترياليسم(تعريف ماديگرايي 

 پديـد   3 هر چيزي در جهان از مـاده       " : است 2دموكريتوسنخستين تعريف  ماديگرايي از      
اي از   از ديـدگاه دموكريتـوس، مـاده  مجموعـه         ). ز ماده نيـست   واقعيت چيزي ج   (".آمده است 

تعريف دموكريتـوس از  . به گرد يكديگرند هاست كه با سرعت زياد در خأل در حال حركت اتم
  : اتم چنين است

اشياي خُرد كامالً سخت، نفوذ ناپذير، غير قابل تراكم، نامرئي و تغييرناپذير و واجد شكل               
ايـن اشـياي    .چرخند ي ديگرند و با سرعت در خأل به گرد يكديگر مي          و اندازه و فاقد هر ويژگ     

 (Lloyd,1972:447-448). خُرد و نيز خأل، تنها واقعيات موجودند

گرايي، ماده  و اجزاي آن با اندك تعـديالتي تـا دوران جديـد               تعريف دموكريتوس از ماده   
ر صلب بودن اتم ترديد كـرد   بود كه د4نخستين بازنگري در اين تعريف از جان الك     . باقي ماند 

  انجـام داد كـه       5اما بازنگري جدي در اين تعريف را آلبرت اينـشتاين         ).  56-55: 1349الك،  (
 به جاي ماده استفاده كـرد و ضـمن كـشف رابطـه جـرم و                 6براي نخستين بار از اصطالح جرم     

                                                            
1 . materialism 

2 .  Democritus of Abedara) 470-360فيلسوف يونان باستان .)م. ق ،.  
3 . matter   

4. John Lock) 1632-1704(فيلسوف تجربه گراي انگليسي قرن هفدهم ،.  
5 .Albert Einstein ، )1879-1955( فيزيكدان برجسته آلماني و واضع نظريه هاي عام و خاص نسبيت ،

  .در فيزيك
6. mass  
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ه دموكريتـوس بـر    بر رد نظري1انرژي و اين كه هر يك از اين دو مقوله به يكديگر قابل تبديلند             
هاي ياد شده، امـروزه ماديگرايـان       با توجه به بازنگري    .پاي فشرد ) جرم(تغيير ناپذير بودن ماده     

بـدين  . شـود الوجود در نظر گرفته مـي  هاي تجربي مفروضدانند كه در دانشماده را چيزي مي
  .آيد اي مانند انرژي نيز نوعي ماده به حساب ميترتيب، مقوله

  :نويسدگرايي چنين ميز ماديگرايان معاصر، در تعريف ماده، ا2اسمارت  
اي است كه به موجب آن چيزي در جهان وجود نـدارد، جـز              گرايي نظريه  مراد من از ماده   

گرايـي را صـرفا   از اين رو، ماده. گيردالوجود ميهستومندهايي كه دانش فيزيك آنها را مفروض     
ذرات رؤيت ناشدني فيزيك مدرن نيـز       . دانمدهم نمي هاي بيليارد قرن نوز    مرتبط با فيزيك توپ   

 در واقـع، در فيزيـك مـدرن مـرز      .از منظر من انرژي نيز مـاده اسـت  . شوندماده محسوب مي
 (Smart,1963:651). روشني ميان ماده و انرژي وجود ندارد

   با توجه به تحـول معنـايي يـاد شـده، امـروزه بيـشتر بـه جـاي اصـطالح ماترياليـسم                       
البته بايد توجه كـرد كـه فيزيكاليـسم غيـر از            . شوداز تعبير فيزيكاليسم استفاده مي    ) گرايي ماده(

گـاه بـه طـور    ) پنـدارد كل هستي را مادي مـي . (معناي عام ياد شده كه ناظر به كل هستي است     
فيزيكاليـسم در ايـن معنـا       . شود كه صرفاً ناظر به انسان اسـت        گرايي معنا مي  خاص نوعي  ماده   

 فيزيكاليـست   3نيگـل . آورد كه انسان را ماده محض به حـساب مـي           است انگاريي يگانه اگونه
  :نويسد معاصر در تعريف فيزيكاليسم چنين مي

است كه بر مبناي آن يك فرد انساني بـا همـه حـاالت    اي   منظور من از فيزيكاليسم نظريه    
    (Nagel,1965:33). روانشناختي اش چيزي بيش از بدن نيست

                                                            
اينشتاين معتقد بود كه ماده به انرژي قابل تبديل است و ميزان انرژي حاصل از اين تبديل با  اندازه جرم                     . 1

  اسـت  E= mc2اين رابطه فرمول معروف  اينشتاين در . شيء و مجذور سرعت نور نسبت مستقيم دارد
 نـشانه ميـزان سـرعت     c  عالمت ميزان جرم شـيء و         m نشانه انرژي حاصل از تبديل جرم،        Eكه در آن    

 .است)  كيلومتر در ثانيه300000(نور 

2 . J.J.C.Smart 
3 . Thomas Nagel 
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  س و بدنچيستي نف

اي مفاهيم ايجابي جهت اسناد بـه يكـي و           معموالً در بيان چيستي نفس و بدن از مجموعه        
  . شود سلب آن مفاهيم براي اسناد به  ديگري استفاده مي

  :شود عبارتند از مفاهيم ايجابي كه به نفس و سلب آنها به بدن نسبت داده مي
  .3اهي به آنها ، التفاتي بودن آگ2ناپذير بودنِ، خطا1 بودن متعلق مستقيم آگاهي

  :در توضيح اين سه ويژگي بايد گفت
واسطه از نفـس    آدمي مستقيم و بي   . نفس و حاالت نفساني متعلق مستقيم آگاهي انسانند       .1

از . و حاالت نفساني خود آگاهي دارد، در حالي كه آگاهي از بدن از طريق صـور ذهنـي اسـت                   
  .بوداين رو، با واسطه و غير مستقيم خواهد 

واسـطه اسـت، برخـي از       از آن جا كه آگاهي از نفس و حاالت نفساني مـستقيم و بـي              . 2
از منظر اين گروه، فرض خطا در اين نوع آگـاهي،           . دانند ناپذير مي فيلسوفان اين آگاهي را خطا    

: يابم بر خطا باشـم       توانم در اين احساس كه خود را شاد مي         مثالً من نمي  . مستلزم تناقض است  
 شاد نباشم و در عين حال  شاد باشم ولي آگاهي از امور جسماني از آن جا كه غيرمستقيم                    يعني
  .گيرد، خطاپذير است واسطه صورت ميو با

نفس و حاالت نفساني حيثي التفاتي دارند، به اين معنا كه هرحالت نفساني مانند تفكر،               . 3
.   است و رو به چيزي دارد      چيزي دارد يعني درباره      گيري سمتنفرت و مانند آن، نوعي      ،  عشق

چيـزي يـا كـسي منفـور        ،  شـود تفكر درباره چيزي است، به چيزي يا كسي عشق ورزيـده مـي            
  )145-133: 1379كشفي، ( 4.گردد و از اين قبيل، در حالي كه امور جسماني چنين نيستند  مي

                                                            
1 . direct awareness 
2 . incorrigibility  
3 . intentionality 

، روانشناس و فيلسوف آلماني قرن "فرانتس بنتانو" را  اولين بار در فلسفه ذهن "ي بودن التفات"مفهوم  .  4
اين مفهوم بعدها به مفهومي     . نوزدهم، به عنوان معياري براي تميز حاالت نفساني از غير آن، مطرح كرد            

تـانو   شـاگرد برن "ادمونـد هوسـرل   " مبدل گرديد كه بـه وسـيله         "پديدارشناسي"كليدي در تفكر فلسفي     
معيار التفاتي بودن به عنوان معيـار تميـز حـاالت نفـساني از غيـر آن مـورد انتقـاد برخـي از                        . تأسيس شد 
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مكانمنـد  : زشـود، عبارتنـد ا    مفاهيم ايجابي كه به بدن و سلب آنها به نفس نسبت داده مي            
امور جسماني، از جمله بدن،      .پذيري به كمك قوانين علوم تجربي      بودن، تبيين  بودن،  واجد جرم   

امور جسماني جرم دارند؛ اما نفس      . مكانمندند در حالي كه نفس و حاالت نفساني مكان ندارند         
ني را مـورد   هـاي جـسما    توان پديـده  با استفاده از قوانين تجربي مي     . و حاالت نفساني فاقد آنند    

  . گيرند تبيين قرار داد، حال آنكه نفس و حاالت نفساني در حيطه  اعمال اين قوانين قرار نمي

  گراماديگرايي حذف

"گراييحذف"بر مبناي اين نظريه كه به اختصار        
"انگـاري انفـسي   نيـست " و گـاه     1

 نيـز   2
گرايـان  حذف. پندارندشود، حاالت نفساني مصداق واقعي ندارند بلكه نوعي توهم و            ناميده مي 

گرايـي   حـذف .كنندانگاران را انكار ميهاي چهارگانه دوگانه   نخستين پيش فرض از پيش فرض     
هـاي  ، داده دِنــِت از ديدگاه   .  مطرح كرد  4هاي حسي  درباره  داده   3 دِنـِت   دانيل  1960در دهه   را  

در . 5واسطه است حسي وجود ندارند و ادراك حسي انسان از جهان خارج ادراكي مستقيم و بي             
حـاالت  ( 7ايهاي گزاره  اين نظريه را به تمامي تلقي      6 پال و پاتريشيا چرچلند    80 و   70هاي  دهه

                                                                                                                                           
. از منظر اين فيلسوفان نمي توان همه حـاالت نفـساني را التفـاتي دانـست               . فيلسوفان ذهن واقع شده است    

توان  مه مهم تر خود نفس را مي      مثال برخي از انواع اضطرابها و دلهره هاي وجودي فاقد متعلق اند و از ه              
  .نام برد كه در باره چيزي نيست و رو به چيزي ندارد

1 . eliminativism 
2 . mental nihilism 
3 .Daniel Dennett 
4 . sense-datum 

واقـع گرايـان غيـر مـستقيم      : معرفـت شناسـان در بـاب ادراك حـسي بـه دو گـروه تقـسيم مـي شـوند          .  5
(indirect realists)داده هـاي  (ه ادراك حسي را غير مستقيم،  بـا واسـطه و از طريـق صـور ذهنـي       ك

 كه ضمن نفي هر نـوع واسـطه ميـان ذهـن و     (direct realists)مي دانند و واقع گرايان مستقيم  ) حسي
  . آغاز شد60تفكر اخير با دانيل دِنِت در دهه . عين، ادراك حسي را مستقيم و بي واسطه مي دانند

6 . Paul & Patricia Churchland  
7 .propositional attitudes           از آنجا كـه متعلـق  حـاالت نفـساني گـزاره هـا هـستند، ايـن حـاالت بـه ، 

  .اندهاي گزاره اي معروف تلقي
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  )88-77: 1386 پاول چرچلند،( 1.  تعميم دادندننظير آمانند باور، رنج، اميد و ) نفساني

  گرا ماديگرايي فروكاهش

  :توان چنين تعريف كرد   را مي2 فروكاهش
، در نگاه سطحي متفاوت، اما در نگاه دقيق، محكيِ          b و   aو تعبير زباني مانند     اگر محكيِ د  

 b بـه تعبيـر زبـاني        aشود تعبير زبـاني     گفته مي .  باشد b همان محكي تعبير زباني      aتعبير زباني   
 بـه سـتاره     3مثال معروف براي ايـن منظـور، فروكـاهش سـتاره صـبحگاهي            . شودفروكاسته مي 

لـوع آفتـاب در آسـمان ظـاهر         پـيش  ازط   بحگاهي به هنگام صبح و      ستاره ص .  است 4شامگاهي
د و سـتاره    گـرد  از انظـار محـو مـي       ،  شود و با اوج گرفتن خورشـيد و شـدت گـرفتن نـور              مي

. كنـد غـروب مـي  ،   شب طلوع  و پس از گذشتن چندي از شب آغازشامگاهي آن است كه در      
 امـا بعـدها بـه       .دانستند سماني مختلف مي   اين دو ظهور را از دو جرم آ        ،يونانيان باستان در آغاز   

 اگرچه  ،در اين مثال  .  سياره زهره است، پي بردند      از آنِِِِ  ،يكي بودن اين دو و اينكه هر دو ظهور        
 اما در نگاه دقيق     ،ستاره صبحگاهي در نگاه  سطحي و آغازين با ستاره شامگاهي متفاوت است            

 صبحگاهي قابل فروكاهش به ستاره شامگاهي       شود كه ستاره   گفته مي  ،بنابراين.  دو همسانند  هر
 چيزي جـز    ،در نگاه دقيق آب   .  است H2O اييمثال ديگر، فروكاهشِ آب به تركيب شيمي      . است
H2O          دهنـده شـيء و     هاي تشكيل  نيست و يا فروكاهش گرما به انرژي جنبشي متوسط مولكول

 فضاهايي خالي با سرعت      كه در  است  جامد به ابرهايي متراكم از ذرات ريز      ي  يا فروكاهش اشيا  
  .در حال حركتند

گرا، ضمن پذيرش پيش فـرض اول، دومـين پـيش فـرض از پـيش                 گرايان فروكاهش يماد

                                                            
در ميان شاخه هاي مختلف ماديگرايي، ماديگرايي حذف گرا ضعيف ترين شاخه به لحاظ مباني اسـت                 . 1

براي بحث تفصيلي در بـاب ايـن نظريـه و           . در ميان فيلسوفان ذهن است    و امروزه داراي كمترين حاميان      
  .بيان ضعف ها و اشكاالت آن به  مجالي ديگر نياز است

2 . reduction 
3 . Phosphorus 
4 . Hesperus 
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د، به بيـان ديگـر، آنهـا ضـمن پـذيرش            كننانگاران را انكار قرار مي     هاي چهارگانه دوگانه   فرض
. داننـد  نمـي واقعي بودن حاالت نفساني، اين حاالت را چيزي جـز امـور جـسماني و فيزيكـي                  

گرايـان    كـه  حـذف     ،گرا با حـذف گرايـان در آن اسـت         ايانِ فروكاهش رتفاوت مهم ميان ماديگ   
  .واقعيتي را براي حاالت نفساني قائل نيستند

  :1شودگرا به چهار شاخه تقسيم مي ماديگرايي فروكاهش
  ؛3عملكردگرايي. 2      ؛2رفتارگرايي فلسفي. 1
  ؛5 تني مصداقي- اينهماني روان.4    ؛4 تني نوعي-اينهماني روان. 3

  .6در ادامه مقاله به شاخه رفتارگرايي، مباني و نقد آن مباني خواهيم پرداخت

  رفتارگرايي فلسفي

 ترين، ساده ترين و مـشهورترين نـوع مـاديگرايي فروكاهـشگر            رفتارگرايي فلسفي قديمي  
هـاي   تأثير پوزيتويست اين ديدگاه، ديدگاهي غالب در نيمه اول قرن بيستم بود كه تحت             . است

 و  8، گيلبـرت رايـل    7توان رودولف كارنپ  از مدافعان اين ديدگاه را مي     . حلقه وين شكل گرفت   

                                                            
در بـاره تقـسيم يـاد شـده در مقالـه            . در باره انواع فروكاهشگرايي بين فيلسوفان ذهن اختالف نظر است         . 1

  ).1991 فاستر، جان. (ك.ر
2 . philosophical behaviourism 
3 . functionalism 
4 .type psychophysical  identity 
5 . token psychophysical  identity 

از آنجا كه مقاله حاضر به بررسي و نقد رفتارگرايي فلـسفي اختـصاص دارد، بـراي جلـوگيري از اطالـه              . 6
اهشگرايي خودداري مي كنيم و توضيح و نقد آنها را به مجـالي             كالم از توضيح شاخه هاي ديگر فروك      

  .ديگر وا مي گذاريم
7.  Rudolf Carrap) 1891-1970 (       فيلسوف آلماني و از رهبـران فكـري حلقـه ويـن، از آثـار مهـم او ،

  . است"ساخت منطقي جهان" و "معنا و ضرورت"
8 .Gilbert Ryle) 1900-1976 ( ،سردبير نشريه مـشهور ذهـن   ، فيلسوف برجسته انگليسي(Mind)   بـين

  " مفهوم ذهن" و مؤلف كتاب معروف 1971 تا 1948سالهاي 
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  . برشمرد1كارل همپل
 بيرونـي انـسان     2   برمبناي نظريه رفتارگرايي فلسفي، حاالت نفـساني چيـزي جـز رفتـار            

رفتار حسادت آميز     جز حسادت چيزي  ، ترس چيزي جز رفتار ترس آميز و       براي نمونه  .نيستند
آن اينكه بسياري ازحاالت نفساني انـسان بـروز بيرونـي            آيد و اينجا اشكالي پيش مي    در. نيست

 رفتارگرايـان در پاسـخ، رفتـار را        . تعطيالت آخر هفته    در  رفتن تصميم به مسافرت   ندارند، مثال 
 رفتارگرايي چنـين تعريـف      با توجه به اين اشكال وپاسخ،     . گيرند اعم از رفتار بالفعل وبالقوه مي     

  :شود مي
سخن گفتن در باره يك حالت نفساني به معناي سـخن گفـتن در بـاره نـوعي رفتـار يـا                      

  :استعداد انجام نوعي رفتار است، به بيان ديگر
 "aاز منظر رفتارگرايي زبان انفسي قابـل ترجمـه بـه زبـان رفتـاري اسـت، مـثال، گـزاره                      

كند كه رفتـار حـسادت آميـز     نوعي رفتار مي"a گزاره   قابل ترجمه است به"ورزد حسادت مي 
  ".شود  و يا استعداد و آمادگي انجام اين نوع رفتار را دارد ناميده مي

  مباني و ادلّه رفتارگرايي فلسفي

  :مباني وادلّه رفتارگرايي فلسفي عبارتند از
  3؛نظريه رفتارگرايي روانشناختي. 1
  4؛اصل تحقيق پذيري. 2

  . ويتگنشتاين5 خصوصينظريه زبان. 3
  .پردازيمدر ادامه ضمن توضيح اين مباني، به چگونگي استناد رفتارگرايان به آنها  مي

                                                            
1 .Carl Gustav Hempel) 1905-1997 ( فيلسوف علم آلماني و از رهبران فكري حلقه وين، اثر مهم ،

  . است"فلسفه علوم طبيعي "او 
2 . behaviour 
3 . psychological behaviourism 
4.  principle of verifiability  
5 . private language 
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  نظريه رفتارگرايي روانشناختي: دليل اول

 در واكـنش بـه      1913 در سـال     1واتـسون . بـي . نظريه رفتارگرايي روانشناختي توسط جي    
شاهده و بررسـي مـستقيم و بـي واسـطه           نگري مـ  درون. انشناسي مطرح شد   در رو  2نگري درون

انـشناسي مبتنـي بـر       دانـش رو  ،  نگـري بـر مبنـاي درون    . حاالت و فرايندهاي روانشناختي است    
هـاي خـصوصي     ايـن داده  . شـود  مـي نگري حاصل    كه از طريق درون     است هايي خصوصي  داده

نگـري دو   ان درون مخالفـ . هايي مانند توجه، تصميم، حافظه، انگيزه و ماننـد آن          عبارتند از مقوله  
 بـودن  نگري بـه جهـت خـصوصي    ي درونها  دانستند نخست آنكه داده    اشكال را به آن وارد مي     

توان آنها را در دانـش روانـشناسي كـه           ويژگي آزمون پذيري همگاني را ندارند، از اين رو، نمي         
، نگـري نهـاي درو  اشكال دوم آنكه ابتناء بـر داده      . اي از علوم تجربي است به كار گرفت        شاخه

توان از روانشناسي حيوانات  كند و در اين صورت نميدانش روانشناسي را منحصر به انسان مي      
واتـسون در   . گذرد، وجود ندارد   سخن گفت زيرا راهي براي تجربه آنچه در درون حيوانات مي          

ي ها  ي وجداني، كه بر داده    ها  پاسخ به اين دو اشكال برآن شد كه دانش روانشناسي را نه بر داده             
او معتقد بود كه اگر قرار باشد روانشناسي بـه صـورت يـك علـم تجربـي                  . رفتاري مبتني سازد  

تواند حاالت نفساني هيچ فرد      هيچكس نمي . ي آن بايد آزمون پذير همگاني باشند      ها  درآيد داده 
واتـسون بـر ايـن      . د اما رفتار بيروني هر فرد قابل مشاهده همگاني اسـت          كنديگري را مشاهده    

 (S – R) 3پاسـخ – بود كه بهترين تبيين براي رفتارهاي انساني بهره جستن از مفاهيم محركباور
را بـه   ) ي مـشاهده پـذير    هـا   محـرك ( حـسي    4و به بيان ديگر، يافتن قوانيني است كه درونـداد         

اين روانشناسي را روانـشناسيِ جعبـه       . دهند  مي ربط) ي مشاهده پذير  ها  پاسخ( رفتاري   5برونداد
  )35-23: 1369اتكينسون و ديگران، . (نامند نيز ميS-Rه روانشناسيِ ، و گا6سياه

                                                            
1 . J.B.Watson )  1878-1958(  

2 . introspection 
3 .Stimulus - Response 
4 .input 
5 .output 
6 . black box psychology 
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شـناختي و    رفتـارگرايي روش  : شـد   مـي  روانشناسي رفتارگرا خـود بـه دو شـاخه تقـسيم          
شــناختي ضــمن پــذيرش حــاالت نفــساني  رفتــارگرايي روش). راديكــال(رفتــارگرايي علمــي 

رفتارگرايي علمي  . داند و نه وجداني، مي    ،ي رفتاري ها  روانشناسي علمي را دانشي مبتني بر داده      
ي رفتـاري اسـت بـه نفـي وجـود           ها  ضمن پذيرش اين كه روانشناسي مبتني بر داده       ) راديكال(

تـوان روانـشناساني ماننـد بـي اف          از حاميان رفتارگرايي علمي را مي     . پردازد حاالت نفساني مي  
  .نام برد را  3 و  كالرك هول2، ايوان پاولوف1اسكينر

شناسي رفتارگرا زمينه را براي طرح رفتارگرايي فلسفي توسط برخي از اعضاي حلقـه          روان
آنها بر مبناي روانشناسي رفتـارگرا معتقـد بودنـد كـه             . وين مانند كارنپ و همپل فراهم ساخت      

تواننـد وجـود داشـته      ي علمي ندارنـد، پـس نمـي       ها  اگر نفس و حاالت نفساني جايي در تبيين       
  .باشند

  فتارگرايي فلسفي بر رفتارگرايي روانشناختي رينقد ابتنا

روانـشناسان  (نگـران   همانطور كه در قسمت قبل بيان شد مخالفـت رفتارگرايـان بـا درون             
نگـري را همگـان     ي درون هـا   از آن جهـت اسـت كـه رفتارگرايـان معتقدنـد اوال، داده             ) ذهنگرا

اي از   دانش روانشناسي كـه شـاخه      ها را در  توان اين داده  توانند تجربه كنند، از اين رو، نمي      نمي
روانـشناسي منحـصر بـه       ،  نگريهاي درون ثانيا با ابتناء بر داده    . علوم تجربي است به كار گرفت     

  . توان از روانشناسي حيوانات سخن گفتشود و در اين صورت نمي انسان مي
ني يك منطقا مستلزم نفي حاالت نفسا     روشن است كه اين دو دليل،  با فرض صحت، هيچ          

تواند حاالت نفساني   ناپذيرند و كسي نمي   اينكه حاالت نفساني به لحاظ همگاني آزمون      . نيستند
دانـش روانـشناسي را   ، نگـري هـاي درون فرد ديگري را تجربه كند  و نيز اينكـه ابتنـاء بـر داده         

  .به هيچ وجه، دليلي بر نفي اين حاالت نيست، كند منحصر به انسان مي

                                                            
1  .B.F.Skinner ) 1904-1990(  

2  .Ivan Pavlov ) 1849-1936(  

3   .Clark Hull ) 1884-1952(  
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   پذيري اصل تحقيق: دليل دوم

گويند اولـين  بـار توسـط         نيز مي  1اصل تحقيق پذيري كه آن را نظريه تحقيق پذيري معنا         
 به عهده   3ي حلقه وين  ها   ساخت و پرداخت آن را پوزيتويست      ها   مطرح شد و بعد    2ديويد هيوم 

پذيريِ تجربيِ يك گزاره يا يك جمله شرطِ الزم معنـاداري           به موجب اين اصل، تحقيق    . گرفتند
پذيري تجربي يك گزاره يا يك جمله به اين معناست كه بتـوان             تحقيق. اره يا جمله است   آن گز 

يافـت كـه صـدق يـا        ) بالفعل يا بالقوه  (ممكني را   ) يا مشاهدات (در جهان محسوسات مشاهده     
تحقيق ناپذيري تجربي يك گزاره يا يك جمله مـستلزم          . كذبِ آن گزاره يا جمله را نشان دهند       

  .گزاره يا جمله استمعنا بودن آن بي
 بي معناييِ معرفتي و نـه بـي         ها  بايد توجه داشت كه مراد از بي معنايي از ديد پوزيتويست          

معنايي مطلق است، مثال، ادبيات، هنر و مانند آن، اگر چه بر مبناي اصل ياد شـده فاقـد معنـاي                     
  .توانند معاني عاطفي، انگيزشي و مانند آن داشته باشند  مياند،  معرفتي
 مثال اگر چه وجود      براي   كته ديگر اينكه تحقيق پذير بودن به معناي تحقيق شده نيست،          ن

تا كنون نشاني از وجود     (موجوداتي هوشمند در اجرام آسماني غير از زمين تحقيق شده نيست            
  .، در عين حال اين مسأله  تحقيق پذير است)چنين موجوداتي يافت نشده است

هر چيزي در اين عالم     ": زاره بي معنا چنين است     براي يك گ   4مثال موريتس شليك  
توان يافت كه     ، از آنجا كه هيچ مشاهده ممكني را نمي        "در حال انقباض يكنواخت است    

از هيچ وسيله اندازه گيري هم براي ارزيابي اين         (صدق يا كذب اين گزاره را نشان دهد         
رض در حـال انقبـاض      توان استفاده كرد چرا كه خود اين وسيله هم طبـق فـ             گزاره نمي 

                                                            
1 . verifiability  theory of meaning  

2 .David Hume) 1711-1776(فيلسوف تجربه گرا و شكاك اسكاتلندي ،  
حلقه وين گروهي از متفكران علوم اجتماعي، علوم طبيعي، رياضي دانان، منطق دانان و فيلسوفان بودند                . 3

ائل فلسفي  كه در زمان  بين دوجنگ جهاني اول و دوم در وين پايتخت اتريش  جهت بحث در باب مس                   
  .آثار اين گروه در توسعه فلسفه تحليلي و نيز رشد فلسفه علم تأثير بسزايي داشت. گرد هم مي آمدند

4 .Moritz Schlick ، )1882-1936(فيلسوف و فيزيكدان آلماني و بنيانگذار حلقه وين ،  
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  . ، از اين رو، از منظر پوزيتويست ها اين گزاره بي معناست)يكنواخت است
دانـستند   ي متافيزيكي را بي معنا مي     ها  ،  بر مبناي اصل تحقيق پذيري، گزاره       ها  پوزيتويست
از منظر آنـان بحـث در بـاب مـسائلي           .  به لحاظ تجربي آزمون پذير نبودند      ها  چرا كه اين گزاره   

د اثبات جهان خارج و اذهان ديگر، به جهت آزمون ناپذير بودن،  تالشي بيهوده به حـساب                  مانن
  .دانستندآنان اين امور را، نه مسأله، كه شبه مسأله مي. آمد مي

ها تحت تأثير جدي آراي او، بخصوص در اثر   متقدم كه پوزيتويست1يناويتگنشت
  :نويسد هاي متافيزيكي چنين ميهگزار  فلسفي، هستند درباره-معروفش، رساله منطقي

هر آنكس در نظر دارد يك امر متافيزيكي ابراز دارد بايد به او توجه داده شود كه برخـي          "
  )50: 1369ويتگنشتاين، (". هاي وي بر چيزي داللت ندارند عالئم در گزاره

ـ مـي  نفس و حاالت نفساني را با توجه به اصل تحقيق پذيري انكار              ها  پوزيتويست . دكردن
برمبناي اين اصل معناداري مفاهيم نفساني مستلزم  تحقيق پذيري تجربي آنهاست و از آنجا كه                

پس اصـطالحات    .معناينداند، اين رو تجربه ناپذير و در نتيجه بي        نفس و حاالت نفساني دروني    
ري دال بر اين مفاهيم آنگاه معنادار هستند كه به لحاظ تجربي تحقيق پذير باشند و تحقيق پـذي                 

 معتقـد   ها  پوزيتويست .اين  اصطالحات زماني است كه قابل تحويل به رفتارهاي بيروني باشند           
  .پذير نيست بودند بدون پذيرش رفتارگرايي سخن گفتن در باره حاالت نفساني امكان

  نقد اصل تحقيق پذيري

  :در توضيح بايد گفت. مهمترين نقد بر اصل تحقيق پذيري خودشكن بودن آن است
، )ي معنادار لزوما صـادق نيـستند      ها  گزاره(هاي معنادار گاه صادق و گاه كاذبند         گزاره اوال،

  .اگر چه كاذب، اما معنادار است، "شيراز پايتخت ايران است"اي مانند  گزاره
  :گوييمگفته چنين ميبا توجه به دو نكته پيش

                                                            
1  .Ludwig Wittgenstein) 1889-1951( است مرحله ، حيات فكري ويتگنشتاين مركب از دو مرحله

 فلـسفي بـروز مـي يابـد و مرحلـه متـأخر كـه خـود را در اثـر معـروف او                         –متقدم كه در رساله منطقـي       
  . نشان مي دهد"پژوهش هاي فلسفي"
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يق پذير اسـت و     يا خود تحق  ) هر گزاره معناداري تحقيق پذير است     ( اصل تحقيق پذيري    
) هاي معنادار تحقيق پذير نيـستند     بعضي گزاره (اگر اين اصل تحقيق پذير باشد نقيض آن         . يا نه 

ي معنـادار و در عـين       هـا   و اين مستلزم آن است  كه فرض وجود گـزاره          . نيز تحقيق پذير است   
 گفته اگر .ناپذير محال نيست و اين نتيجه چيزي جز نفي اصل تحقيق پذيري نيست       حال تحقيق 

معنايي اين اصـل را پـذيرفت و يـا          يا بايد بي  . ناپذير است شود اصل تحقيق پذيري خود تحقيق     
اينكه دست كم، وجود يك گزاره تحقيق ناپذير ودر عين حال معنادار را، كه خودِ اصل تحقيـق                  

  . پذيري است، قبول كرد كه در هر دو صورت معنايي جز نفي اين اصل را در بر ندارد

  نظريه زبان خصوصي ويتگنشتاين: دليل سوم

زبان عمومي نظامي از عالئم گفتاري يا نوشتاري است كه تفهيم و تفاهم را ميـان انـسانها                  
همـانطور كـه يـك سـاختمان        . نظام مندي ويژگي ذاتي زبان عمومي است      . سازد  مي پذير امكان

م از اصـوات يـا      بي نظـ  اي      اي آشفته از شن و سنگ و ماسه نيست، زبان نيز مجموعه            مجموعه
اي كـه زبـان بـي قـانون مفهـومي           بر زبان عمومي قوانيني حاكم است به گونـه        .  نيست ها  نوشته

زبان خصوصي عبارت است از زباني كه تنها يك نفـر بتوانـد بـا آن سـخن                   .تناقض آميز است  
بنـاي  رفتارگرايان فلسفي بر م   . داندويتگنشتاين وجود چنين زباني را محال مي      . بگويد يا بنويسد  

  : كنندديدگاه ويتگنشتاين در باب زبان خصوصي چنين استدالل مي
 حاالت نفساني به دليل خصوصي بودن به حوزه زبان خصوصي تعلق دارند ،.1

در بـاب حـاالت نفـساني و تجـارب           وجود زبان خصوصي محـال اسـت، از ايـن رو،          .2
بـراي معنـا دار     ... شـادي و      يي مانند درد،    ها  واژه  بنابراين .توان سخن گفت    نمي شخصي منطقا 

  .بودن بايد بر رفتارهاي بيروني داللت كنند

  استدالل هاي ويتگنشتاين بر محال بودن زبان خصوصي

1هاي فلسفي پژوهش" به بعد اثر معروف خود،       244ويتگنشتاين از بند    
به بحث در باب    ،  "

  )174: 1385ويتگنشتاين،. (پردازدزبان خصوصي و اثبات محال بودن آن مي

                                                            
1 . Philosophical Investigations 
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كنـد او بـر      ويتگنشتاين در آغاز اين بحث اعتقاد خود را به نوعي رفتارگرايي اعالم مـي            
 منظور او حكايت از حالتي دروني به        "من درد دارم  "گويد   اين باور است كه آنگاه كه كسي مي       

اي معنا دار نيست، بلكه گفتن اين جمله خـود از سـنخ              نام درد نيست و اصوال اين گزاره گزاره       
حـسن درد   "شود كه    است و آنگاه كه گفته مي     ) شبيه ناليدن يا به خود پيچيدن     (اري دردآميز   رفت

). پيچـد  نالـد يـا بـه خـود مـي          مـثال مـي   ( مراد آن است كه حسن رفتاري درد آميـز دارد            "دارد
"شناختي رفتارگرايي زبان "توان   رفتارگرايي ويتگنشتاين را مي   

ويتگنشتاين بر محال بودن    . ناميد 1
"اسـتدالل دفترچـه يادداشـت     "خـصوصي  دو اسـتدالل دارد كـه آنهـا را بـه ترتيـب                 زبان  

 و  2
"استدالل سوسكها"

  .گذاريم نام مي3

  استدالل دفترچه يادداشت

  : ويتگنشتاين چنين است"استدالل دفترچه يادداشت"
 را بـراي آن     ”s“كنم عالمتي مانند  كه احساسي مانند دردرا تجربه مي      بار براي اولين 

 سـپس   )174: 1385ويتگنـشتاين، (.كـنم اي يادداشت مـي   دفترچه را در  آن وضع و احساس  
گيرم كه درصورت تكرار اين احساس، عالمت يادشـده رادوبـاره دردفترچـه             تصميم مي 

تـوان عالمـت يادشـده را بـار         پذير نيست زيرا آنگاه مي     اما اين بازنويسي امكان   . بنويسم
درستي بازشناسي كرد، يعني بتوان فهميد كـه         ديگر نوشت كه بتوان احساس مذكور را به       

و چون در   . اماين احساس از نوع و جنس همان احساسي است كه پيشتر از سر گذرانده             
تـوان   اين بازشناسي تنها منبع و ابزار من حافظه من است و حافظه خطاپذير است،  نمي               

ناسـيِ ايـن    ترديـد در درسـتيِ بازش     . با اطمينان از درستي اين بازشناسـي سـخن گفـت          
شود كه كاربرد دوباره عالمت ناممكن شود و عدم امكان به كارگيري            احساس سبب مي  

  )179-175: 1385،همان. (دوباره عالمت به معناي محال بودن زبان خصوصي است

                                                            
1 . linguistic behaviourism 
2 .Diary Argument 
3 . Beetles  Argument 
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  هااستدالل سوسك

  : ي ويتگنشتاين در نفي زبان خصوصي چنين است"هااستدالل سوسك"
اي را در اختيـار دارنـد و هـر كـس درون             كه هر كدام جعبه      چند نفر را در نظر بگيريد       

دانـد درون     نمـي  كه هـيچكس  اي      جعبه خود چيزي را پنهان از ديگران قرار داده است به گونه           
. انـد  نام گذاري كـرده "سوسك"همه اين افراد شيء درون جعبه خود را . جعبه ديگري چيست 

تواننـد بـا     نمـي "سوسك" را از طريق واژه روشن است كه اين افراد هيچگونه تفهيم و تفاهمي       
از آنجـا   . داند مراد ديگري از واژه ياد شده چيـست          نمي چرا كه هيچكس  . يكديگر داشته باشند  

اند و هيچكس ازحـاالت نفـساني ديگـري آگـاهي مـستقيم             كه حاالت نفساني كامال خصوصي    
ريم شـبيه همـان نـام       گـذا  ندارد، اين حاالت مانند شيء درون جعبه و نـامي كـه بـر آنهـا مـي                 

 معنايي را اراده كنم كه با معناي هر كس ديگر           "درد"من ممكن است از واژه      .  است "سوسك"
  )187: 1385،همان. (از اين واژه متفاوت باشد

  مقايسه دو استدالل ويتگنشتاين با يكديگر

داند كـه كـسي       ويتگنشتاين در استدالل سوسكها زبان خصوصي را به اين معنا محال مي           
تفهيم و تفـاهم از     (تواند از حاالت نفساني و تجارب شخصي خود با ديگران سخن بگويد              نمي

توانـد از ايـن حـاالت و         مي در عين حال  ). طريق زبان خصوصي با ديگران منطقا ناممكن است       
هركس فهمي روشن از زبان خصوصي وضع شـده         : تجارب با خود سخن بگويد، به بيان ديگر       

 "سوسـك "دانـد كـه منظـورش از واژه           تمثيل سوسكها هـر كـس مـي        در(توسط خود را دارد     
بـرَد، امـا، ويتگنـشتاين در         به كار مي   ييداند ديگري اين واژه را به چه معنا         نمي  اگرچه .چيست

آنكـه   بـي ( حتـي بـراي خـود فـرد          يادداشت امكان شكل گيري زبان خصوصي     استدالل دفترچه 
همـانطور كـه مـشاهده      . دانـد  هم نـاممكن مـي    ) اشدبخواهد با ديگران تفهيم و تفاهمي داشته ب       

شود از دو استدالل ويتگنشتاين در نفي زبان خصوصي استدالل دفترچه يادداشت راديكـالتر               مي
ها است بنابراين اگر استدالل دفترچه يادداشت درست باشد نيازي به طـرح             از استدالل سوسك  

  .استدالل سوسكها نيست

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


43 

  نقد زبان خصوصي ويتگنشتاين 

  شكال يكم، وارد بودن نقد ويتگنشتاين به زبان عموميا

تـوان   اگر استدالل ويتگنشتاين در نقد زبان خصوصي صحيح باشد با همين اسـتدالل مـي              
از آنجـا كـه هـيچكس، حتـي خـود           . زبان عمومي را نيز نقد كرد و وجود آن را محال دانـست            

 استدالل ويتگنشتاين در نقد زبان      ويتگنشتاين، در وجود زبان عمومي ترديدي ندارد، از اين رو،         
در توضيح اين مطلب، استداللِ ويتگنشتاين را در بـاره يـك تجربـه              . خصوصي مخدوش است  

  : كنيم به شرح زير تكرار مي) مثال ديدن يك پرنده(عمومي 
 را بـراي آن تجربـه       ”s“كنم عالمتي مانند     براي اولين بار كه ديدن يك پرنده را تجربه مي         

گيرم كه در صورت تكرار ايـن        سپس تصميم مي  . كنم اي يادداشت مي    در دفترچه  وضع  و آن را    
اما اين بازنويسي امكان پذير نيست زيـرا        . عالمت ياد شده را دوباره در دفترچه بنويسم       ،  تجربه

توان عالمت ياد شده را بـار ديگـر نوشـت كـه بتـوان تجربـه مـذكور را بـه درسـتي                         آنگاه مي 
اي است كه پيـشتر     ان فهميد كه اين تجربه از نوع و جنس همان تجربه          يعني بتو ،  بازشناسي كرد 
و چون در اين بازشناسي تنها منبع و ابزار من حافظه مـن و گـواهي ديگـران                  . اماز سر گذرانده  

توان با اطمينان ازدرستي اين بازشناسي       نمياست و حافظه و نيزگواهي ديگران خطاپذير است،         
شود كـه كـاربرد دوبـاره عالمـت          بازشناسيِ اين تجربه سبب مي    ترديد در درستيِ    . سخن گفت 

  .ناممكن شود و عدم امكان به كارگيري دوباره عالمت به معناي محال بودن زبان عمومي است
شـناختي  معرفـت اي      ويتگنشتاين در محال بودن زبان خصوصي به نكتـه        : به طور خالصه  

ـ            استناد مي   ،ر حافظـه شخـصي فـرد اسـت و حافظـه           ورزد و آن اينكه چون اين زبـان مبتنـي ب
در نقد او بايد گفت زبان عمـومي        . خطاپذير است پس وجود زبان خصوصي منطقا محال است        

هم مبتني بر حافظه شخصي فرد و گواهي ديگران است و چون هر دو خطاپذيرند پس وجـود                  
 نـه   نـه ويتگنـشتاين و    ،  امـا هـيچكس پـذيراي ايـن نتيجـه         . زبان عمومي هم منطقا محال است     

  .هيچكس ديگر، نيست، از اين رو استدالل ويتگنشتاين مخدوش است

  اشكال دوم، وجود موارد نقض

اشكال ديگري كه به نظريه زبان خصوصي وارد است وجود مـوارد نقـض فـراوان بـر آن         
تعابير زباني چون باور، توجه، شادي، غم و مانند آن بر حاالت و تجاربي داللـت دارنـد                  . است
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  . شوند  و در عين حال به صورتي معنا دار در ميان مردم به كار گرفته مياندكه خصوصي
اي پـسيني، و از ايـن رو،        از آنجا كه نظريه ويتگنشتاين در بـاب زبـان خـصوصي نظريـه             

  .انجامد پذير است، وجود موارد ياد شده به ابطال اين نظريه مي ابطال

  پاسخ ويتگنشتاين به نقد يادشده  

. گفته يافت توان پاسخ ويتگنشتاين را به اشكال پيش        مي "شهاي فلسفي پژوه" 243در بند   
دانـد و معتقـد اسـت        ويتگنشتاين در پاسخ، اين نوع تجارب را  نه خصوصي، بلكه عمومي مي            

  :نويسد او در اين باره چنين مي. اي است كه قابل انتقال نباشدتجربه خصوصي تجربه
هاي دروني خـود   نيم كه در آن شخص بتواند تجربه      توانيم زباني را هم تصور ك      اما آيا مي  "

  احساسها، حال و وضع و غيره را براي كاربرد شخصي خويش بنويسد يا به آن بيان شـفاهي                  -
 اما منظور من ايـن      -توانيم در زبان معمولي خود اين كار را بكنيم؟           خوب مگر نمي   -ببخشد؟  

توانـد معلـوم     فقط براي شخص سخنگو مي    هاي منفرد اين زبان قرار است به آنچه          واژه. نيست
ــي    ــري نم ــخص ديگ ــن رو، ش ــد، از اي ــاع دهن ــد، ارج ــد  باش ــان را بفهم ــن زب ــد اي  ".1توان

  :دهد  چنين ادامه مي256 اين بحث را در بند او )169-168: 1385ويتگنشتاين،(
تـوانم   كند و فقـط خـود مـن مـي          ي دروني مرا وصف مي    ها  و اما درباره زباني كه تجربه     "
گيرم؟  ازاي احساسهايم باشند به كار مي     ها را چگونه براي آن كه مابه       چه بايد گفت؟ واژه    بفهمم

يم براي احساسها با بيانهاي طبيعـي احـساس         ها  كنم؟ آيا واژه   آيا همان طور كه معموال عمل مي      
تواند آن   كس ديگري هم مي   . من پيوند دارند؟ در آن حالت زبان من يك زبان خصوصي نيست           

  )173: 1385،همان (".ن بفهمدرا مثل م

                                                            
بخش از سخنان ويتگنشتاين را  مترجم محترم كتاب پژوهش هـا  ترجمـه               از آنجا كه آخرين جمله اين       . 1

  .ترجمه و اضافه كرده استرا نكرده است نگارنده  آن مقاله 
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  نقد پاسخ ويتگنشتاين

همانطور كه گفته شد ويتگنشتاين در اين پاسخ، تجاربي مانند باور، شادي، غم و مانند آن                
اي داند و معتقد است كـه تجربـه خـصوصي تجربـه            را  نه تجاربي خصوصي، بلكه عمومي مي       

  .است كه قابل انتقال نباشد
كند امـا    ت كه تحليل ويتگنشتاين مسأله موارد نقض را حل مي           در نقد اين پاسخ بايد گف     

سازد  و آن فروكاستن اين       تري مواجه مي  در عين حال نظريه زبان خصوصي را با مشكل جدي         
يادداشـت و  ويتگنشتاين هم در اسـتدالل دفترچـه  . حاصل استنظريه در حد يك توتولوژي بي    

او در دو بنـد     .  بودن زبان خـصوصي اسـت      پذير   نا هم در استدالل سوسكها در پي اثبات انتقال       
در پاسخ به موارد نقضي چون تعابير زباني درد، غم، شـادي           ) 256 و   243(ياد شده از پژوهشها     

-و مانند آن،  اين تعابير را به دليل قابل انتقال بودن از مصاديق زبان خصوصي به حساب نمـي                   

شـود   گنشتاين با موارد نقض مـشاهده مـي       آنچه در اين دو بند و در نوع مواجه شدن ويت          . آورد
نوعي تعريف دوباره از زبان خصوصي از جانب اوست و آن اينكه زبان خصوصي زباني اسـت                 

 چيـزي جـز     "زبان خـصوصي قابـل انتقـال نيـست        "بنابراين گفتن اينكه    . كه قابل انتقال نباشد   
  :نخواهد بودتوتولوژي زير

   ".آنچه قابل انتقال نيست قابل انتقال نيست" 

  نتيجه

ها در اثبات نظريه رفتـارگرايي فلـسفي         همانطور كه مشاهده شد هر سه دليل فيزيكاليست       
 نيـستند توانند نافي اين شهود قوي دروني و علم حضوري ما            آنان نمي  و هيچگاه . ناتوان هستند 

 با  كه نفس و حاالت نفساني مانند درد و اندوه و شادي وجود دارند و رفتار بيروني، نه همسان                 
  .  اين حاالت، بلكه معلول اين حاالت و بروز بيروني آنهايند
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