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  مفهوم صدق نزد ويتگنشتاين

  

  چكيده
كوشد نشان دهد كه بر خالف تفسير رايـج   پردازد و مي اين مقاله به بررسي تلقي ويتگنشتاين از مفهوم صدق مي 

بنا بر آنچـه خواهـد آمـد ويتگنـشتاين در     . اند ويتگنشتاين متقدم و متأخر برداشتي يكسان از مفهوم صدق داشته   
اي دربـارة   دانسته و به همين دليل از به دست دادن نظريه را مفهومي زائد مي» قصد« سراسر كار فلسفي خويش   
» صـدق «در پايان نشان خواهيم داد كه الزمة منطقي امتناع صورتبندي نظري دربارة . صدق خودداري كرده است   

 . صدق استگرايانه درباب  گرايي نيست و ويتگنشتاين همچنان قائل به رهيافتي واقع درغلتيدن در غيرواقع

  

  درآمد

و نزديك )  خواهيم خواندرسالهاز اين پس آن را به اختصار       ( فلسفي ـ   رسالة منطقي بيش از هشت دهه از انتشار       

. گـذرد   مي)خوانده خواهد شدها  كاوشكه از اين به بعد به اختصار  ( ١هاي فلسفي  كاوشبه شش دهه از انتشار      

هـاي ايـن دو كتـاب از     واژه ها و كليد   اي از شماره    اره و كليدواژه  توان گفت كه هيچ شم      اينك ديگر به راحتي مي    

  .  است به دفتري بدل گرديدهتي هر اشاروقدان بيرون نمانده تديدرس مفسران و من

بينيم كه در طول اين دوران روز به روز دريافت و تفسيري خاص پربـرگ و         نگريم مي   حال كه به پسِ پشت مي     

 ؛اي ريشه دوانده كه اينك خود به سنّتي در تفـسير آثـار ويتگنـشتاين بـدل گرديـده      تنومند گرديده و تا بدان ج    

 ويتگنـشتاين  ، ايـن برداشـت  مطـابق . اسـت حول آن شكل گرفته هاي فلسفه  سنتي كه امروزه فهم متعارف گروه  

پـسين    ويـژه وي در آثار مياني و بـه . رود  ميمتقدم متفاوت و بلكه متضاد با ويتگنشتاين      به كلي  به راهي    متأخر

كوشد خطاهاي مهمي را كه در آن برنامة منطقي مرتكب شـده    پردازد و مي   ميرساله  جانبة    خويش به نقادي همه   

   ٢.اش، كه با كنار نهادن كل برنامه رفع كند بوده نه با بازسازي

 نـسبت  غالب بودن تفسير فوق مانع از آن نشده است كه كساني به راهي ديگـر رونـد و برداشـتي ديگرگـون از       

كند  اش از دو دهه تجاوز نمي ويتگنشتاين متأخر با ويتگنشتاين متقدم به دست دهند؛ برداشتي كه اگر چه پيشينه         

مطـابق ايـن شـيوة    . و پردازشگرانش بسياراندك هستند، ليك در اهميت و اعتبار چيزي كم از جريان رايج ندارد    

اي وجـود دارد، بـه    بط و همبستگي وثيق و ناگسستني  خوانش آثار ويتگنشتاين، ميان آراي متقدم و متأخر وي ر         



 ٢

) به عنوان نمايانندة آراي اوليـه (  ٣رسالهرا بايد در پيوستگي با ) به عنوان نمايندة آثار متأخر( ها كاوشطوري كه   

  ٤.فهميد

اي اسـت در ميـان هـر دو        تا چـه حـد و انـدازه       ) تفسير اقليت ( يا پيوستگي   ) تفسير اكثريت ( اين كه گسستگي  

كند، امـا اصـل گسـستگي يـا اصـل پيوسـتگي دو مفهـوم و اصـل             ديگر فرق مي   شارحي به   شارحيرويكرد از   

  .دهند راهنمايي هستند كه هستة مركزي هر رويكرد را تشكيل مي

انـد   اند و بر آن انگشت تأكيد نهاده تفسير غالب بارها وبارها دربارة آن نوشتهدر هايي كه مفسران   يكي از موضوع  

  :مسئلة در غالب دو پرسش طرح شده استاين . است»  صدق«مسئلة 

  نهد؟ اي دربارة صدق پيش مي آيا ويتگنشتاين نظريه) ۱(

  اگر آري، اين نظريه در آراي نخست و آراي پسين چيست؟ ) ۲(

روشن است كه پاسخ به پرسش دوم، هر چه كه باشد، نـشان خواهـد داد كـه آيـا ويتگنـشتاين در سراسـر كـار          

  .داشته است يا خير» صدق« ركي يكسان از مفهوم اش د فكري

  :مطابق رويكرد رايج

اي از نظريـة مطابقـت را مـي پرورانـد، ويتگنـشتاين       در حالي كه ويتگنشتاين متقدم روايت پيچيـده      « 

 :Hans-Johann Glock, 1996 (».نهد  را پيش مي٥]صدق [ زائد بودنمتأخر همانند رمزي نظرية 

365(   

  

 بـه سـوال دوم بـا    كوشد در مقـام پاسـخ   دهد و مي يم اين تلقي به پرسش نخست پاسخ مثبت ميبين چنان كه مي  

  : يكسان نبودن درك ويتگنشتاين از مفهوم صدق را نشان دهدتكيه بر دو مقدمة ذيل،

  . استمطابقتنظرية صدق ويتگنشتاين متقدم : مقدمة اول

  . استزائد بودننظرية صدق ويتگنشتاين متأخر : مقدمة دوم

گريـزي  » يكـسان نيـست  » صـدق «  تلقي ويتگنشتاين از مفهوم  «با اين دو مقدمه ديگر روشن است كه از نتيجة    

بـا آنچـه   ) گزاره( رود و صدق را مطابقت آنچه پذيراي صدق است   به راه راسل مي  رسالهگويي وي در    . نيست



 ٣

 رسـاله ين خـود بـه نقـادي ايـن رأي        ، حـال آنكـه در آثـار پـس         ٦شمارد  مي) امر واقع ( كند    كه آن را تصديق مي    

  .رود  مي٧ صدق به راه  رمزيزائد بودنپردازد و با طرح نظرية  مي

اندازي متفاوت با منظر سنتي و رايج  مورد بررسي قـرار         ما در اين مقاله خواهيم كوشيد ويتگنشتاين را از چشم         

يتگنشتاين متقدم و ويتگنشتاين متأخر از گيري و نشان دادن پيوستگي ميان درك و       راهبرد اين مقاله پي   . دهيم  مي

ويتگنشتاين متقـدم پـيش از رمـزي، اگـر چـه نـه بـه        : مفهوم صدق از طريق نقد و نقض مقدمة اول خواهد بود 

 تلقي دوران مياني و متأخر وي از مفهوم      ساناين  .  بودن مفهوم صدق سخن گفته است      زائدروشني وي، دربارة    

  . گيرد  قرار ميها دفترچه و رسالهتداد درك اولية وي در صدق، بر خالف خوانش رايج، در ام

زمينـة ضـروري بـراي درك آراي      دربارة نظر فرگه و راسل دربـارة مفهـوم صـدق، بـه عنـوان پـيش             ۱در فصل   

شـناختي را مـد    ويتگنشتاين سخن خواهيم گفت، اما در نگاه به مفهوم صدق نزد اين دو فيلسوف اصـلي روش              

 از آراي فرگه و راسل را لحاظ خواهيم كرد كه ويتگنـشتاين بـه آنهـا نظـر             بخشيتنها آن   : نظر قرار خواهيم داد   

به اين ترتيب براي شرح تلقـي ويتگنـشتاين از مفهـوم       . داشته است و به بررسي و احياناً نقد آنها پرداخته است          

ا در كـاوش مفهـوم   هـايي مـ   كليدواژه. هايي ياري خواهيم گرفت كه او خود سود برده است        صدق از همان واژه   

  .     »مطابقت« خواهند بود، نه » نماد حكم« و » نشانة بيان« صدق نزد وي و در تقابل با فرگه و راسل 

هاي اصلي مقاله هستند آراي ويتگنشتاين متقدم و متـأخر دربـارة صـدق را       كه در واقع فصل۳ و۲در دو فصل   

 نظريـه  ٨معنـاي :  صدق پيش خواهند رفتزائد بودنرية اين دو فصل بر پاية دو ويژگي نظ     . بررسي خواهيم كرد  

  . نظريه٩و مدلول

تواند از   به سادگي اين است كه مفهوم صدق مفهوم زائدي است و محمولي است كه مي       زائد بودن معناي نظرية   

  .معنا سازد گزاره حذف گردد، بي آنكه در معناي گزاره خللي ايجاد كند و آن را بي

در واقع با اين نظريـه بـه   .  نيازي نيستصدقاي متافيزيكي به نام        اين است كه به مقوله     زائد بودن مدلول نظرية   

 آن بتوان از معناي اسـناد صـدق بـه    بر پاية كه  اي  ، نظريه اي در باب صدق برآييم        جاي آنكه در جستجوي نظريه    

ت ديگر اين نظريـه از    به عبار  ١٠. جمله خواهيم پرسيد   بهمان جمله و    فالن صدق   از صرفاً   ،اي سخن گفت    گزاره

اش آن را از يـك مفهـوم و     مفهوم بودن و محمول واقع نـشدن      كند و با نشان دادن شبه       زدايي مي   افسون» صدق« 
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بدين سان اين نظريه در نهايت چيزي . كند اي صرف در زبان روزمره بدل مي      به واژه  ١١ متافيزيكي  - مقولة فلسفي 

  .  بود درباب صدق نخواهد١٢ از يك ضدنظريه بيش

هـايي   كننـد و بـا اسـتدالل     را بازنمايي ميزائد بودنگردند كه معناي نظرية  هايي آغاز مي  هر دو فصل با استدالل    

در اشارات ويتگنشتاين، يعني خصلت ضدنظريه بودن آن و به واقـع          يابند كه ما را به مدلول اين نظريه         پايان مي 

هـايي   ها تنهـا كوشـش   استدالل. رسانند  از مفهوم صدق مي١٣اي پردازي و صورتبندي نظري     نظريه  امتناع هر گونه  

اي كه ويتگنشتاين در آثار خـود دربـارة مفهـوم     هستند در صورتبندي و نظم بخشيدن به نكات جسته و گريخته        

جايگزين نيستند و اي بسا كه به نحوي ديگـر صـورتبندي    صدق بيان نموده است، به همين دليل هم يگانه و بي     

  . گرديدند مي

 مفهـوم صـدق در ارتبـاط كامـل و سرراسـت بـا برداشـت          زائـد انگاشـتن   در پايان هر دو فصل خـواهيم ديـد          

گيـرد و در پرتـو برداشـت     قـرار مـي  » پـردازي   نظريـه « و نه »  بخشيدن روشنايي« ويتگنشتاين از فلسفه به مثابه  

  ١٤.يابد  ميويظومة آثار  و در دوران متأخر، جايي ثابت در منرساله از فلسفه در دوران اويكسان 

به دفع ايرادي مقدر خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد امتنـاع صـورتبندي نظـري دربـاب صـدق       ۴در فصل   

چنان كه خـواهيم ديـد   .  نيستگرايانه  در باب معنا و اتخاذ موضعي غيرواقعگرايي   از واقععدولهرگز به معناي    

  .رايانه است، هر چند در معنايي حداقليگ همچنان واقع» صدق« رهيافت ويتگنشتاين به 

  

  

  

  زمينه؛ فرگه و راسل  پيش-۱

قرن نوزدهم و اوائل سدة بيستم دوراني است كه در آن ايدئاليسم جو غالب فلسفة اروپـايي اسـت، ايدئاليـسمي       

از . هـاي خـود اسـت    شناسي بـه سـرحد   هاي انقالب وي در معرفت كه بسط تاريخي آراي كانت و رساندن لرزه 

نزد كانت تا حذف كامـل جهـان شـناختني راهـي     ) ابژه( به جاي جهان شناختني ) سوژه( كزيت ذهن شناسا   مر

 برداشتند و به نگـارش و گـزارش قـوانين بنيـادي ذهـن و      ١٥باوران نبود و اين گام را در سدة نوزده روانشناخت 



 ٥

 با فروكاسـتن قواعـد   ١٧ و اردمن١٦كساني همچون بول. تبيين عملكرد آن بر اساس سازوكارهاي رواني پرداختند       

منطقي انديشيدن به يك رشته قانون رواني، ذهن را از جايگاه فلسفي و بلندي كه كانت براي آن در نظر گرفتـه                 

  .     بود تا حد پديداري روانشناختي فروكشيدند

دازد كه خصلتي پر  اي مي١٨اي  خود به ساختن دستگاه نشانهنگاري مفهوم فرگه در چنين فضايي با نوشتن كتاب     

  .ـ منطقي داشته باشد، بدين معنا كه فارغ از  مداخلة ذهن و روان كاربران باشد عيني

، به نگاري مفهومباورانه، در نخستين فصل كتاب    وي به عنوان نخستين گام در تحقق اين برنامة ضد روانشناخت          

  . پردازد بررسي مفهوم حكم يا همان گزاره و بازنويسي منطقي آن مي

هايي همچون برادلي كه معتقد بودند حكم يك كنش و فعل اسـت و كـاري اسـت كـه             وي برخالف ايدئاليست  

دهد، بر آن است كه حكم، نه كنشي ذهني و متكي بر روان افراد، بلكه امـري عينـي          ذهن و روان افراد انجام مي     

 نـشانة ، بـه  »حكم كردن« و » كردنبيان  «  را از كنش رواني      ١٩او حكم و بيان   . و مستقل از اذهان انديشمند است     

هـا را در قالـب يـك نـشانه وارد دسـتگاه       كند و عمل ذهني موردنظر ايدئاليـست   تبديل مي٢٠ بياننشانةحكم و   

  .‘├’ نشانة بيان يا نماد حكم،: كند منطقي خود مي

مـان اشـاره    اي  نـشانه اي در درون دستگاه گوييم، بلكه به امر عيني اي ذهني سخن نمي   با اين نشانه ديگر از مقوله     

« هـا اسـت و بـدون آن، حكـم هـيچ نخواهـد بـود مگـر           ها و حكم    نماد حكم جزء سازندة همة گزاره     . كنيم  مي

نـشانة  .)Frege, 1879: 52 (»داند يا نه  گويد آن را صادق مي همبافتة صرفي از تصورها كه نويسنده هيچ نمي

). حكم همچون نشانه، نه كـنش (ني به امري عيني و منطقي تبديل امر روا: حكم كاركردي دارد كه گفته شد /بيان

فرگـه بـا ايـن تعبيـر و از     . »يك واقعيت اسـت « : داند فرگه معناي آن را چنين مي. اما اين نشانه معنايي هم دارد 

: گـذاريم  به اين ترتيب يك گام فراتر مـي . زند پيوند مي » صدق« ، نماد حكم را به مفهوم »واقعيت« طريق مفهوم  

شانة بيان يك تعبية زباني ـ منطقي صرف كه تنها به كار تمايزگذاري ميان منطق و روانشناسي بيايد نيست بلكه  ن

  . صدق: شناختي نيز دارد داللتي معرفت

  

  :نمايد دو چيز اين معنا را براي نشانة بيان موجه مي
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زي حكم كند يا چيـزي را بيـان         محال و متناقض است كسي بر چي      : » بيان كردن / حكم« معناشناسيِ مفهوم   ) ۱(

/ حكـم « اين واقعيت، واقعيتي است كه از خود معنـاي  . كه پيشتر خود به صدق آن باور داشته باشد         كند مگر آن  

  .مندرج است» صدق« به همين دليل هم در حكم كردن . آيد برمي» بيان كردن

شناسـي تأكيـد    ق و استوار منطق با معرفـت     خود فرگه بارها وبارها در آثارش بر پيوند وثي        : هاي متني   گواهي) ۲(

  : كند مي

   (Frege,1891: 178) »صدق هدف منطق است« 

 ».بــه همــان انــدازه كــه فيزيــك بــا وزن و گرمــا مــرتبط اســت، منطــق هــم بــا صــدق رابطــه دارد « 

(Frege,1918: 325)                  
  

هايي هستند كه داراي نماد حكـم يـا      رست، گزاره اي منطقي و تند     هاي يك زبان و دستگاه نشانه       به نظر او گزاره   

  :هستند» يك واقعيت است«  محمول

بـه  ‘ ارشميدس در ماجراي سقوط سيراكيوز كـشته شـد   ’توان زباني را تخيل كرد كه در آن گزارة            مي« 

حتـي  . شود بيان مي‘ .مرگ دردناك ارشميدس در ماجراي سقوط سيراكيوز يك واقعيت است’صورت  

توان موضوع و محمول را از هم جدا كرد امـا موضـوع، دربردارنـدة كـل محتـوا            هم مي در اين هنگام    

يك چنين زباني تنها يك و يك . خواهد بود و محمول تنها آن را به عنوان يك حكم ارائه خواهد كرد            

بينيد پرسش از موضـوع   همانطور كه مي. ‘يك واقعيت است  ’:ها خواهد داشت    محمول براي همه حكم   

محمـول  ├  نگاريِ ما يك چنين زباني اسـت و نمـاد       مفهوم.  معناي متعارف كلمه نيست    و محمول در  

  )Frege, 1879: 54 (».ها مشترك آن است براي همه حكم

  

 بـه  ٢٢اي ، داراي محمول و ويژگـي ٢١كند ياد مي» نگاري مفهومگزارة «  حكم يا آنچه كه فرگه خود از آن به           باري،

 ايـن تلقـي از   ٢٤.گيري دارد طرف نيست و بدان جهت ره نسبت به صدق بي   از اين رو يك گزا    . ٢٣ است صدقنام  

  :گزاره يا حكم دركي است كه در سراسر آثار فرگه جاري و ساري است
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  ) Frege, 1893: 216 (».گنجد صدق و تنها صدق است كه مي] حكم[ذيل اين مفهوم « 

اش  صـدق ] Anerkennung[از نظر من يك حكم، صرف فهميدن يك انديشه نيست بلكه پذيرش          « 

   )Frege, 1892: 158 (».باشد نيز مي

  )Frege, 1893: 215 (».  استانديشه بازشناختن صدق يك حكمبه نظر من، « 

  

پسندد و چنانكـه   حل فرگه را مي اش جداسازي منطق از روانشناسي است، راه راسل نيز كه همچون فرگه دغدغه     

بـيش از همـه در    ( اصـول رياضـيات  او در . گيـرد  را از او وام مـي گويد هم ايدة بيان و هم نمـاد بيـان      خود مي 

پردازد و آنچه را كه فرگه در مقـام يـك فيلـسوف بـه اجمـال       ة بيان مي   به شرح و گزارش ايد    ) ۴ و   ۳هاي    فصل

ـ   به عنوان عنصر ضروري هر گـزاره  پرينكيپيا متمتيكا وي اين نشانه را در      . آورد  روشني مي   است، به   نهاده بوده  ه  ب

ها با نمـاد حكـم    اي فرگه تمام گزاره سازد كه در آن همچون دستگاه نشانه       اي مي   اي  گيرد و دستگاه نشانه     كار مي 

  :كند پردازد و آن را چنين تعبير مي راسل نيز مانند فرگه به معنا كردن نشانة بيان مي. شوند شروع مي

 Russell)   ».خواند‘ حقيقت دارد كه’وان ت اين نشانه را مي. شود ، نشانة بيان خوانده مي‘├’ نشانة« 

and Whitehead, 1997: 92)  

  

دهد و ميان حكـم يـا بيـان و صـدق،      اي به دست مي راسل هم براي نشانة بيان يا نماد حكم، معنا و تعبير زباني           

  :كند نسبتي برقرار مي

 :Russell, 1992) ». تقريباً غيرممكن است، دستكم براي مـن، كـه بيـان را از صـدق جـدا كنـيم      « 

504)   
  

  ٢٥:كند دار به سوي آن معرفي مي حكم را همبستة صدق و جهت/و همانند فرگه گزاره

   (Russell, 1992: 503) ».شوند هاي صادق اند كه بيان مي اما منطقاً تنها گزاره...«
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هـستند و بـه عبـارتي    هايي هستند كه داراي نـشانة بيـان    هاي راسل و فرگه گزاره     بينيم گزاره   باري، چنان كه مي   

اي  هاي اين دو دسـتگاه نـشانه       گزاره.  باشد شده  بياننزد ايشان گزاره، گزاره نيست مگر آنكه        .  اند  ديگر بيان شده  

حمـل  ) شـان  ضـروري  ويژگي (          شان چنان اند كه در خود، مفهوم صدق را نيز به عنوان محمول و ويژگي    

  . كنند مي

  

  

   ويتگنشتاين متقدم-۲

شتاين در كوشش فكري دوران نخست خود مستقيماً و به روشني دربارة نشانة بيان يا خط حكـمِ فرگـه و     ويتگن

 از بـاب انتقـاد وارد   ،او در بررسي آراي ايشان در اين موضـوع، همچـون مـوارد ديگـر              . كند  راسل اظهارنظر مي  

  .كند هايي كوتاه اما مهم نظر خود را بيان مي ه شود و در اشار مي

اي است كه بيهوده نيـست   گويد كه نشانة بيان نشانه   يك بار مي  . كند   شيوه عليه نشانة بيان استدالل مي      وي به دو  

. ارزش باشـد  دهد ولو آنكه  اين كار به لحاظ منطقي بي   اين نشانه كاري انجام مي    . اي بر آن مترتب است      و فايده 

رد، حـداقل كـاركرد و ارزشـي روانـشناختي        به نظر وي نماد حكم يا همان نشانة بيان اگر كاركردي منطقي نـدا             

بار ديگر و در شـيوة     . اين شيوه را استدالل به شيوة حداقلي يا به كوتاهي استدالل حداقلي خواهيم خواند             . دارد

گويد اين نشانه اساساً  زائد است و نه تنها گرهي از كار فروبستة راسـل   رود و به ما مي  دوم از اين نظر فراتر مي     

انجامد كه ايـشان بـا پـيش     اي مي باورانه  روانشناختهات و اشتبااتشايد بلكه خود به همان مغالط  گ  و فرگه نمي  

تـوجهي بـه صـورت حقيقـي       كه در تحليل آخر از بي      يهاتاند، اشتبا   نهادن اين نشانه قصد دوري از آن را داشته        

  .       ار استدالل حداكثري مي ناميمما اين شيوه را استدالل به شيوة حداكثري يا به اختص. اند گزاره نشأت گرفته

 

   استدالل حداقلي-۱-۲
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ايـن نـشانه   ) و راسـل (در آثار فرگـه  . معنا است به لحاظ منطقي كامالً بي‘ ├’ِ  فرگه يا   ‘خط حكم ’(« 

بـه  ‘ ├’بنـابراين  . اي كه داراي اين نشانه اسـت اشـاره دارد          صرفاً به اعتقاد نويسندگان بر صدق گزاره      

   b ۴,۴۴۲» . جزء سازندة گزاره است كه مثالً شمارة گزارهاي همان اندازه

  

بار است بلكه تنهـا بـه ايـن بـسنده      ويتگنشتاين در شمارة فوق در مقام اقامة اين مدعا نيست كه نشانة بيان زيان       

سر بـاز  كند بلكه تنها  از تأييدش  در واقع وی نشانة بيان را رد نمي . سود است   كند كه نشانة بيان بيهوده و بي        مي

معنا است و جزء گزاره نيست، درست مانند    او بر اين رأي است كه نشانة بيان به لحاظ منطقي كامالً بي            . زند  مي

كامالً «در بافت اين شماره به معناي » معنا    به لحاظ منطقي كامالً بي    « شمارة گزاره؛ اما بايد دقت كرد كه عبارت         

گويد؛ كاربردي حداقلي و  اي كاربرد براي نشانة بيان سخن مي    از گونه نيست، زيرا ويتگنشتاين بالفاصله     » معنا  بي

اي هم بـراي   تواند نشانه اي داشته باشد، مي   تواند شماره   اي مي   همانطور كه هر گزاره   . در حد كاربرد شمارة گزاره    

، كـه زائـد   يـست بخـشي از گـزاره ن  هوش بود كه اين نشانة بيان يا نماد حكم هرگـز    بيان داشته باشد، اما بايد به     

تواند باشـد   اين نشانه افزوده شده است اما به زدودنش هم نيازي نيست؛ مي    .  شده است  افزودهاست و به گزاره     

صـرفاً بـه اعتقـاد نويـسندگان بـر صـدق       «  بلكه اضـافي اسـت و     ،ليك بايد دانست كه هرگز جزء گزاره نيست       

 كه از نظـر  مطلبتاكيد ديگري است بر اين » صرفاً« ة وجود كلم. »اي كه داراي اين نشانه است اشاره دارد   گزاره

گيـر   دهد حداقلي است و چندان چـشم  كار نيست، اما كاري هم كه انجام مي     ويتگنشتاين اين نشانه كامالً هم بي     

  . كاركرد اين نماد كاركردي روانشناختي است نه منطقي). چرا كه كاري منطقي نيست(نيست 

  

   استدالل حداكثري-۲-۲

ستدالل  نظير استدالل پيشين مبتني بر نقد آراء راسل و به ويژه فرگه است، گر چه متضمن شرح و بسط و         اين ا 

انـد، امـا     انتقادهاي ويتگنشتاين در قالب چند استدالل متفاوت صـورتبندي شـده     .احياناً پيچ و خم بيشتري است     

اي از  يــا پــاره) هـا ( همگـي حــول شــماره ؛شــناختي داراي عنــصري مـشترك هــستند  همگـي بــه جهـت روش  

 ويتگنشتاين به صراحت از فرگـه سـخن گفتـه و نظـر وي را نقـد نمـوده       )ها(گردند كه در آن    اي مي )ها(شماره
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اي   بر شـماره ۲-۲-۳  نظر دارند و استدالل b۴,۴۴۲ به شمارة  ۲-۲-۲ و تا حدودي   ۲-۲-۱هاي     استدالل ٢٦.است

 است كه c ۴,۰۶۳ سخني نرفته، اما  به واقع تفسير شمارة     تأكيد دارد كه گرچه در آن مستقيماً از فرگه        ) ۴,۰۶۴( 

  . استc۴,۰۶۳نيز تفسير و گزارش شمارة   ۲-۲-۴استدالل . خود دربارة فرگه است

  

  شناختي معرفت استدالل -۱-۲-۲

اي  ايـن بـار ايـن شـماره را از زاويـه           .  مدخليت دارد  b ۴,۴۴۲در اين استدالل نيز همچون استدالل فوق شمارة         

  :بررسي مي نماييمديگر 

ايـن نـشانه   ) و راسـل (در آثار فرگـه  . معنا است به لحاظ منطقي كامالً بي‘ ├’ِ  فرگه يا   ‘خط حكم ’(« 

بـه  ‘ ├’بنـابراين  . اي كه داراي اين نشانه اسـت اشـاره دارد          صرفاً به اعتقاد نويسندگان بر صدق گزاره      

  b ۴,۴۴۲» .ره جزء سازندة گزاره است كه مثالً شمارة گزااي همان اندازه

    b ۴,۴۴۲» .)اي بگويد خودش صادق است كامالً ناممكن است كه گزاره(...« 

آنچه بـه  . ... اند ناشده هاي بيان   تنها چيزهايي كه وجود دارند گزاره     . بيان،امري است صرفاً روانشناختي   «

  Wittgenstein, 1969)  (96 :» .ناشده است هاي بيان منطق مربوط است فقط گزاره

  

اي خويش وارد نمودنـد   نشانه انطور كه گفتيم فرگه و راسل از آن روي چيزي به نام نماد حكم را در دستگاه   هم

اين نشانه بايد عنصر ذهـن را از منطـق بيـرون          . باورانة روانشناسي و منطق پرهيز كنند       كه از مغالطة روانشناخت   

ــي ــي    م ــي م ــري عين ــم، ام ــت و از حك ــاخت گذاش ــشتاين،   . س ــر ويتگن ــه نظ ــة   ب ــه در برنام ــل و فرگ راس

اگـر  . بـاوران  اند كه روانشناخت اند و درست به همان دامي درافتاده  خود گامي پيش ننهاده    انةباور  ضدروانشناخت

اي كه از آن  اند، ليك در گام دوم بنا بر تعبير زباني     چه ايشان با اختراع نشانة بيان نخستين گام را درست برداشته          

اند، چرا كه مجـدداً عنـصر ذهـن در     راه رفته را باز گشته) در گزاره» صدق«اندن عنصر با گنج( اند  به دست داده 

اي است كه در آن از اعتقاد گوينده        گزاره متمتيكا پرينكيپيا يا    نگاري  مفهوميك گزاره در      . گزاره وارد شده است   

 اسـت از    ارزش منطقـي طرفي و عينيت را كه ضـامن  رود و همين مسئله بي     بر صدق آنچه گفته است سخن مي      
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 در اين بافت داللتي روشن دارد؛ گزاره اگر قرار باشد گزاره و موجـودي              b ۴,۴۴۲شمارة  . ستاند  گزاره مي /حكم

اش صادق است، چرا كـه بـا    تواند دربارة خود اظهار نظر كند و بگويد كه محتواي خبري  عيني باشد نمي   ـ   منطقي

 ناشـده  بيان گزاره نزد ويتگنشتاين، بر خالف فرگه و راسل، گزارة ٢٧.دنه  را فرو مي   اش  طرفي ضروري   اين كار بي  

  .بيان امري متعلق به حوزة روانشناسي است و ربطي به منطق ندارد. است

  

  

   استدالل پراگماتيك-۲-۲-۲

 امـا  .شود انگارد و براي آن كاركردي رواني قائل مي       اي روانشناختي مي    ديديم كه ويتگنشتاين نشانة بيان را تعبيه      

نهد و دربارة اصل كـاركرد داشـتن ايـن نـشانه چـون و چـرا            وي در استدالل حداكثري خويش گامي پيشتر مي       

اند، كه  همچون سـدي در برابـر    اش نهاده به نظر وي نشانة بيان از انجام كاري كه فرگه و راسل بر عهده  . كند  مي

معنايي داشته باشـد بايـد بتوانـد كـاري انجـام      يك نشانه براي آن كه      . باوري عمل كند، ناتوان است      روانشناخت

، به همين دليـل هـم   )۳,۳۲۸ و ۵,۴۷۳۲۱( اي بيهوده باشد   اي منطقي نبايد هيچ نشانه      دهد؛ در يك دستگاه نشانه    

بـه لحـاظ منطقـي كـامالً     « در يك چنين زباني، نشانة بيان كه كاركردي منطقي ندارد، جايي نخواهد داشـت و              

  : خواهد بود٢٨»معنا بي

  b۵,۴۷۳۲۱» .معنا هستند  كنند به لحاظ منطقي بي  هدفي را برآورده نميهيچهايي كه  نشانه« 

  

 وجـود دارد كـه مطـابق رأي ويتگنـشتاين      كم يك نـشانه  اي راسل و فرگه دست    هاي نشانه   سان در دستگاه    بدين

 ٢٩.وانشناختي و نـامرتبط بـه منطـق   بيان، امري است صرفاً ر    . داللت است؛ نشانة بيان     كار، زائد و در نتيجه بي       بي

  .  مورد نظر آنها در هم فرو شكندكامالً منطقياين رخنه در نمادپردازي ايشان كافي است تا زبان 

  

  

 بيروني ـ  استدالل زباني-۳-۲-۲
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هاي قبل شماره يا نقل قول مستقيمي ندارد و تنها با كنار هـم   اين استدالل اندكي پيچيده است و بر خالف گونه        

  .توان آن را صورتبندي كرد ميهاي مختلف  ردن شمارهگذا

مهمتـرين  . گـزارة پايـه و تـابع صـدق    :  از دو دسته گزاره در كنار يكديگر سخن مي گويد رسالهويتگنشتاين در   

كند اين است كه تابع صـدق در ارزش خـود وابـسته بـه گـزارة پايـه         اي كه وي در تعريف اين دو بيان مي          نكته

وي . اي تماماً مـستقل اسـت   گزارة پايه گزاره. گيرد اش را از گزارة ديگري نمي رة پايه ارزش است، حال آنكه گزا   

به عبارت ديگر اگـر  . برد هم به كار مي» گزاره« تر و به جاي  را در معنايي موسع» گزارة پايه «  اصطالح   رسالهدر  

 جا بـه جـا گـزارة پايـه را بـه معنـاي       داند، ليك چه وي گزاره را مشتمل بر دو گونة گزارة پايه و تابع صدق مي      

 تعبيـر   بـه .نما هستند نه گزاره ـ   گزاره  درواقع شبيه گزاره و  تنها  هاي صدق     بدين ترتيب تابع  . برد  گزاره به كار مي   

 نـشانة  يـا بـه تعبيـر ويتگنـشتاين     جملـه اي  هـاي پايـه گونـه     هم مانند گزاره   هاي صدق   تابعتر    تر و دقيق    درست

 نكتة قابل توجهي دربارة رسالهويتگنشتاين در جايي از  . ما گزاره تنها گزارة پايه است و بس        هستند، ا  ٣٠اي  گزاره

  : آورد گزارة پايه مي

  b۵» .صدق خويش است يك گزارة پايه، تابع« 

  

هـاي پايـه و    اند كه گزارة پايه بر خالف تابع صدق كه تركيبي از گـزاره        عموم مفسران در تفسير اين شماره گفته      

هـاي آن چيـزي جـز يـك       مركبي ساخته نشده است و مؤلفهمؤلفةباشد، از هيچ عنصر و       ي منطقي مي  عملگرها

هـاي    ترين دستاورد تحليل تـابع      گزارة پايه نهايي  . ندنيست) ۳,۲۶۱(ناشدني  و تحليل ) ۴,۲۲(رشته نام و نشانة ساده    

 ( ٣١هـاي مركـب آن سـخن بگوينـد      فهها و مؤل    هاي ديگري است كه احياناً دربارة نشانه        نياز از گزاره    صدق و بي  

ي مـستقل هـستند و بـه همـين دليـل ارزش          ياهـ   خود گزاره  ،هاي آن   اي است كه مؤلفه     چنانكه تابع صدق گزاره   

اي است كه ديگر در ارزش خود بـه هـيچ گـزارة        اين گزاره، گزاره  ). اش به ارزش صدق آنها وابسته است        صدق

  ).۲,۱۵۱۱(رسد  يت درميديگري وابسته نيست و خود مستقيماً به واقع

با ارتباط دادن دوبـارة ايـن شـماره بـا     . آنچه در تفسير و فهم اين شماره آمده است تنها شيوة خوانش آن نيست  

  : توان استدالل صورتبندي ناشدة ويتگنشتاين را به قرار زير صورتبندي كرد  مي٣٢هايي ديگر شماره
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  ).۲,۱ و ۲,۰۱۲( توان تصوير كرد   جهان را مي-۱

  ). ۴,۰۱(ها تصوير مي كنيم   ما جهان را با گزاره-۲

، بـراي آنكـه معنـادار     )p.qمـثالً  ( اي تابع صدق باشـند     هاي گزاره   ها يا به تعبيري بهتر نشانه        اگر اين گزاره   -۳

، بـه ارزش  )۲,۱۷(باشند، يعني بتوانند جهان را تصوير كنند فارغ و پيش از اينكه درست تصوير كنند يا نادرست    

  بـه عبـارت ديگـر، بايـد پيـشتر ارزش     . وابسته خواهند بود) qو p (هاي پايه  شان يعني گزاره هاي سازنده رهگزا

هاي سازندة تـابع صـدق را معـين      چه تا وقتي نتوان ارزش گزاره؛هاي پايه و سازندة آنها تعيين شده باشد   گزاره

هـاي پايـه بـراي معنـاداري        يـا گـزاره   : تحال از دو صورت بيرون نيس     . كرد تابع صدق هم معنا نخواهد داشت      

  . اند هايي ديگر وابسته هاي صدق به گزاره ها هستند، يا همچون تابع مستقل از ديگر گزاره

هاي صدق بـه   و معنادار باشند همانند تابع) ۴,۰۲۶(نيز براي آن كه تصوير باشند) qو p (هاي پايه   اگر گزاره-۴

هـا صـادق     را تعيين نماينـد و بگوينـد ايـن گـزاره    هاي پايه   اين گزاره رزش  هاي ديگري وابسته باشند كه ا       ه  گزار

گاه نخواهيم توانست جهـان را   انجامد و هيچ ، كار به تسلسل مي)» صادق است q«و »  صادق استp« (٣٣هستند

« (ديگـري  هـاي   هاي پايه نيز براي معناداري به گزاره   تصوير كنيم، چرا كه خود آن گزاره هاي تأييد كنندة گزاره          

»pو » صادق است»  صادق است» »q روشـن  .نيازمند خواهند بود و تـا بينهايـت  ) » صادق است»  صادق است 

اي براي معناداري چشم بـه راه صـدق     بدين ترتيب هر گزارة پايه . است ۲ و   ۱است كه اين امر خالف مقدمات       

  .اي ديگر خواهد بود گزاره

به عبارت ديگر تابع صدقِ خـويش هـستند   . ها هستند تقل از ديگر گزارههاي پايه در معناداري مس   پس گزاره  -۵

  :هاي ديگري كه آنها را تأييد نمايند نيازي ندارند و به گزاره

در . آورد گـزاره معنـايش را از تأييـد بـه دسـت نمـي            :  معنايي داشته باشد   پيشاپيشاي بايد     هر گزاره « 

 ايـن سـخن در مـورد نفـي و غيـره هـم صـادق        .شود حقيقت معنايش همان چيزي است كه تأييد مي    

  ۴,۰۶۴» .است
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بيان گنجانده شده باشد  /آنكه نياز باشد در آن عنصر صدق        بي) معنا داشته باشد  (گزاره بايد پيشاپيش گزاره باشد      

در گزاره جـايي نـدارد، چـرا كـه معنـاي          » تأييد« عنصر. و بدين ترتيب در مورد صدق آن نظري ابرازشده باشد         

  :ن چيزي است كه تأييد شده است؛ براي فهم گزاره به هيچ تأييدي نياز نداريمگزاره هما

   (P.«            94 ≡" صادق استP "فهميم كه بدانيم   را وقتي ميPاشتباه است اگر بگوييم گزارة «

(Wittgenstein, 1969: 

  

  .كند صوير ميها جهان را ت اي به خودي خود معنا دارد و مستقل از ديگر گزاره  هر گزاره

  

  

  درونيـ  استدالل زباني-۴-۲-۲

ويتگنشتاين در استدالل پيشين در باب وابسته نبودن يك گزاره به تصديقش توسط گـزارة ديگـر سـخن گفتـه،          

او اسـتدالل  . آورد اي ديگر به دسـت نمـي    كه گزارة پايه معنايش را از تأييد گزاره         بر اين مدعا   كند  دليل اقامه مي  

تـابع  رأيِ . گويـد  ها نيز سخن مي  ارتباط به ديگر گزاره   برد و دربارة كالبد خود گزاره، بي        تر مي   يشالذكر را پ    فوق

اي مـستقل اسـت، امـا مـستعد       اين معنا است كه گزارة پايه گـزاره   بيانگر اگر چه    صدق خويش بودن گزارة پايه    

  :اي بدين شرح است كژفهمي

گويد كه صادق اسـت   خود گزاره مي. كند ق بودن خود حكم مي گزارة پايه، تابع صدق خويش است و بر صاد         «

  ».اي ديگر آن را صادق معرفي نمايد و نيازي نيست گزاره

اي وجـود دارد كـه     محمولي و ويژگـي  در گزاره: اند اين نكته درست همان سخني است كه فرگه و راسل آورده         

اين ويژگـي خـود را از طريـق نمـاد     . نمايد ل ميعم» چونان يگانه محمول هر حكمي    « كند و     گزاره را تأييد مي   

  .دهد آيد نشان مي حكم يا نشانة بياني كه در ابتداي گزاره مي

ـ ۲-۲-۳   در ادامـة اسـتدالل     ، بلكـه   نيـست  ۲-۲-۱ اما آنچه كه در اين جا خواهد آمد همان استدالل           اي ه و گون

 همـان طـور كـه    ٣٤.دق بـودن گـزاره   گويد، نه صـا      دربارة خود مفهوم صدق سخن مي      و زباني است    صورتبندي
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 اما تأييد در صـورت و كالبـد گـزاره داخـل گرديـده         ،بينيم اگر چه ديگر سخن از تأييد بيروني گزاره نيست           مي

  .است و مشكل در سطحي ديگر دوباره چهره نموده است

  :گويد   ميc ۴,۰۶۳ ويتگنشتاين در شمارة 

در واقع آنچه كـه     . باشد  نمي‘ كاذب است ’ و  ‘ ستصادق ا ’ انگاشت    سان كه فرگه مي     فعل گزاره آن  « 

  )c ۴,۰۶۳ (٣٥».بايد پيشاپيش فعل را در خود داشته باشد مي‘ صادق است’ 

  

صدق در صـورت  .  راسلي هر حكمي نيستـ  اي  فعل گزاره و آن يگانه محمول فرگه      » صادق است « به نظر وي    

اين نيست كه در صـورت گـزاره و در   » ودش استگزارة پايه تابع صدق خ« گزاره جاي ندارد و معناي عبارت       

نـشانه  اي همچـون    مؤلفـه ،به ديگر سخن.  جاي داشته باشد  »صادق است « هاي گزاره، فعلي همچون       كنار مؤلفه 

«   و در واقـع حـضور مفهـوم   ٣٦حضور نماد حكم به عنوان عنصري مصداقي      . ندارد جاي    در صورت گزاره   بيان

  :هاي گزاره جز به معناي سخن گفتن گزاره دربارة خودش نخواهد بود ولي اي از مؤلفه به عنوان مؤلفه» صدق

   ۳,۳۳۲ ٣٧»... تواند دربارة خودش سخن بگويد اي نمي هيچ گزاره« 

  

  .» صادق است"P"« تواند در مورد خودش حرف بزند و بگويد    نمي "P"اي مانند گزاره

  

  :نين صورتبندي كردتوان چ رساند مي  مي۳,۳۳۲استداللي كه ما را به شمارة 

صـدق  .  در گزاره است و به بيان ديگر پيشاپيش در خـود گـزاره منـدرج اسـت      ٣٨ يك عنصر مفهومي   ،  صدق  -

  :ها نيست كه گزاره به آن متصف گردد اي در كنار ديگر ويژگي ويژگي

هـا هـستند    دو ويژگي در ميان ديگر ويژگـي » كذب«و  » صدق«ممكن است كسي چنين بينديشد كه       « 

  ۶,۱۱۱».اي واجد يكي از اين دو ويژگي است  صورت چنين به نظر خواهد رسيد كه هر گزارهدر اين
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اي بيرونـي   صدق نه ويژگـي . نشيند آيد و در بطن و مفهوم آن مي    از صورت گزاره بيرون مي      ترتيب صدق  بدين

  ٣٩.، كه ويژگي و محمولي دروني براي گزاره است)c۴,۱۲۲  و ۶,۱۱۱(مانند سرخي و سفيدي

  :تواند فارغ از آن باشد مول دروني و ذاتي محمولي است كه موضوع نميمح

   ۴,۱۲۳».يك ويژگي در صورتي دروني است كه نتوان به موضوعش فارغ از آن انديشيد« 

  

) بـر خـالف سـفيدي و سـرخي    (اي است كه يكسر صوري است و رنگ و بـويي مـادي          ويژگي دروني ويژگي  

   ٤٠.ندارد

   :توان مقدمة اول استدالل را چنين خالصه كرد د ميحال با توجه به آنچه آم

  .صدق ويژگي و محمول دروني گزاره است): ۱(مقدمة 

  

به نحـو  توان دربارة آنها  ـ ويژگي هستند و هرگز نمي هاي دروني و صوري در واقع شبه       از سوي ديگر ويژگي    -

  :معناداري سخن گفت

  .  ا بيان كرده توان با كمك تابع هاي صوري را نمي ويژگي... «

 e-f   ۴,۱۲۶». بيان يك ويژگي صوري خصوصيت برخي از نمادها است

  

  :توان مقدمة دوم را چنين صورتبندي كرد  ميe-f   ۴,۱۲۶با احتساب شمارة

  .  معناداري گفتسخنتوان  دربارة ويژگي و محمول دروني نمي): ۲(مقدمة

  

 بـه نحـو معنـاداري سـخن     ٤١ و نيز به عنوان يك مفهومتوانيم دربارة صدق به عنوان يك ويژگي    ما هرگز نمي   -

  : بگوييم

توان با يك گزاره بيان كرد؛ در واقع اين امر خـود   وجود يك ويژگي صوري در يك وضعيت را نمي    « 

  .كند كند از طريق ويژگي دروني آن گزاره بيان مي اي كه آن وضعيت را بازنمايي مي را در گزاره
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معنـا   معنـا اسـت، رد آن نيـز بـي     اي يك ويژگي صوري دارد بي   كه گزاره به همان اندازه كه اين سخن       

  ۴,۱۲۴» . است

  

اين امور در درون گـزاره جـاي دارنـد و بـه بيـان در        . تأييد و رد صادق بودن يك گزاره، هر دو، ناممكن است          

  :آيند نمي

 »"P" صادق است چيزي بيش ازPگويد  نمي.  

"P" "ها اسـت  گزاره و پيوند ميان نشانه يك شبه مانند مورد فوق تنها " صادق است.«                : 

9)  (Wittgenstein, 1969  
  

اي كه ايـن مفهـوم را چونـان يـك      هر گزاره. ، بر خالف مفهومي نظير سرخي، نداريم »صدق« ما مفهومي به نام     

  . هد بودگزاره نخوا گيرد عليرغم ظاهرش چيزي بيش از يك شبه ويژگي و مفهوم واقعي به كار مي

  : توان نتيجة استدالل را اين گونه صورتبندي كرد بنا بر آنچه كه آمد مي

  .توان دربارة مفهوم و ويژگي صدق به نحو معناداري سخن گفت نمي: نتيجه

  

توانيم   مي و نه)  ۲-۲-۴استدالل (در مورد مفهومي صوري مانند صدق سخن بگوييم )  ۱(توانيم   باري، ما نه مي   

مطـابق رأي ويتگنـشتاين سـخن گفـتن در مـورد            ). ۲-۲-۳استدالل  ( نظري دهيم   صدق يك گزاره    دربارة  ) ۲(

نيـست  » صادق اسـت "P"«           صادق است، چيزي جز بيان كردن گزارة  "P" صدق يك گزاره يعني گفتنِ 

  .  است"P"هم چنان كه پيشتر آمد همان » صادق است"P"« و گزارة  

  

  :روشن گرديده است» صدق«  گنشتاين دربارة  مفهوماينك ديگر رهيافت كلي ويت

را يـك ويژگـي صـوري و    »  صـدق  «بايد  . براي گزاره قائل شد   »  صدق  «اي به نام        نمي توان ويژگي بيروني     -۱

  . اي كه در خود مفهوم گزاره نهفته است دروني براي گزاره دانست، ويژگي
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توان دربـارة آن    است نه مفهوم و به همين دليل هرگز نميمفهوم در حقيقت يك شبه»  صدق « مفهومي به نام   -۲

دهـد؛    ما را درست در افق نگاه ويتگنشتاين قـرار مـي  ،اين امتناع سخن گفتنِ دربارة صدق. سخني معنادار گفت 

پـردازي    در حوزة فلسفه و كار فلسفي جايي ندارد، زيرا فلسفه و منطق، نظريـه   نظرية صدق ارائة چيزي همچون    

  ). ۶,۱۳ و ۴,۱۱۲(نهادن يك رشته آموزه نيستند و پيش

 بـدين ترتيـب  . گيري چيزي از ايـن دسـت كـاري اسـت متعلـق بـه حـوزة روانـشناسي                  به نظر ويتگنشتاين پي   

)  سخن گفتن از ويژگي صدق و اختراع نـشانة بيـان  با(شناسي  هاي راسل، فرگه و مور در حوزة معرفت        كوشش

  :   است صرفاً روانشناختي داشتهدستاورديدر حقيقت 

  Wittgenstein, 1969)  (93 : ».شناسي، فلسفة روانشناسي است شناخت« 

  

 متـافيزيكي   ــ  اي فلـسفي   گرفـت كـه ويتگنـشتاين متقـدم صـدق را مقولـه            توان چنين نتيجه    بنا بر آنچه آمد مي    

  . دانسته است نمي

  

  

  

  

  

  ويتگنشتاين متأخر -۳

ايـن  . پردازد مي» صدق« و » نشانة بيان«  مجدداًبه دو مسئلة ۱۹۲۹ويتگنشتاين پس از بازگشت به فلسفه در سال     

هـاي   هـاي سـال   دهند و در سراسر كار فكري وي، از سـخنراني     دو مسئله هيچ گاه اهميت خود را از دست نمي         

 منتـشر شـده   دربـابِ يقـين  هايي كه تحت عنـوان   بريج گرفته تا واپسين يادداشتنخست پس از بازگشت به كم  

اتفاقي نيست كه ويتگنشتاين هيچگاه اين دغدغه را فرونگذارده و    .  كرد  گيري  توان جا به جا آنها را پي        است، مي   

ننـد  صرف طرح چنـدبارة ايـن پرسـش نـشانگر آن اسـت كـه ويتگنـشتاين متـأخر هما              . است  از آن درنگذشته    



 ١٩

 ٤٢شـمارده و انديـشيدن بـدان را چونـان كـاري فلـسفي       اي مهم مـي    را مسئله » صدق« ويتگنشتاين متقدم مسئلة    

هاي متأخر موضوع صدق با تحليل اوليـة مـسئله پيونـد            چنان كه خواهيم ديد تحليل    .  است  انگاشته  ضروري مي 

  . نيز كم و بيش يكسان است دارند و افزون بر يكساني دغدغه، پاسخ

  

   استدالل حداقلي-۱-۳

شـود و   ويتگنشتاين در دورة دوم كار فلسفي خود نيز همچون دورة نخست براي نشانة بيان كاركردي قائـل مـي   

دهد جمله از  سازد و به ما نشان مي به نظر وي نشانة بيان حد و مرز جمله را آشكار مي        . انگارد  آن را بيهوده نمي   

ست، اما اين امر كاري نيست كه از يك نشانه بـا كـاركرد منطقـي انتظـار     ا كجا آغاز گرديده و در كجا پايان يافته     

 .تواند انجام دهد اين كمترين كاري است كه يك نشانه مي. رود

چيـزي بـيش از آغـاز جملـه اشـاره        به هـيچ     است كه   وقتي درست به كار رفته    نشانة بيان فرگه تنها     « 

   (Wittgenstein, 2005: 160) ».نكند

  

 براي نشانة بيـان كـاركردي نـامنطقي قائـل           رسالهبينيم ويتگنشتاين در اين دوره همچون دوران          همانطور كه مي  

شود همچون دوران نخست از گونـة روانـشناختي    شود، اما كاركردي كه در اينجا به نشانة بيان اسناد داده مي           مي

او . اسـت ) رف در سـجاوندي هـاي متعـا   مانند گيومه و ديگـر نـشانه   (ـ زبانشناختي     نيست بلكه از نوع دستوري    

 بيـانگر حـد و مـرز    بر اين باور اسـت كـه   گويد نماد حكم بيانگر عقيده و باور گويندگان جمله است بلكه              نمي

شده ديگر نه برحسب عنـصر گوينـده، كـه     بيان و گزارة بيان. ها است   جمله و جداكنندة هر جمله از ديگر جمله       

  :شود برحسب سجاوندي زباني تعريف مي

است كه ميان دو نقطه قرار ) اي  جمله(اي    منظورمان صرفاً كل گزاره   " شده  گزارة بيان "گوييم     مي وقتي« 

  ) :Wittgenstein, 1982 (58 ».است گرفته

  

  



 ٢٠

   استدالل حداكثري-۲-۳

  . كنيم در اين فصل چهار استداللي را كه در فصل پيشين ذيل اين عنوان آمده بود عيناً تكرار و بازسازي مي

                                                                                 

  شناختي  معرفتاستدالل-۳ -۱-۲

هاي رواني زيـادي بـاز    ها و مغالطه تواند راه را بر كژفهمي به نظر ويتگنشتاين همين عالمت دستوري ـ زباني مي 

  :ندباوري بيفك كند و فيلسوف و منطقدان را به دام روانشناخت

اي فرايند روانشناختي سـر و   نمايد كه با گونه  بسيار راهزن است و چنين مي      ├خواندن  " نشانة بيان "« 

   ):Wittgenstein, 1982 (58 ».كار داريم

شك حق داريم نشانة بيان را در برابر مثالً عالمت سؤال به كار ببريم يا با آن يك بيـان را از يـك         بي «

نماييم، اما اشتباهي بيش نخواهد بود اگر فكـر كنـيم بيـان مـشتمل بـر دو      داستان يا يك فرض متمايز    

  §Wittgenstein, 2004: 22)  (».است... كنش تأمل كردن و بيان كردن

  

اي و امـري   است كاري منطقي انجام دهد و كـنش روانـي بيـان و حكـم را در قالـب نـشانه       نشانة بيان قرار بوده 

اي  مايـه  د و منحل نمايد، اما ويتگنشتاين بر آن است كه اين نشانه هنـوز رنـگ         ـ زباني به درون گزاره آور       منطقي

بـا ايـن نـشانه دوبـاره در دام مغالطـة         . انـدازد   مـي » اشـتباه «  كنـد و مـا را بـه         مـي » رهزنـي « روانشناختي دارد،   

توانـد در    نمـي به نظر وي نماد حكم اساساً و ذاتاً بيانگر يك كـنش روانـي اسـت و   . افتيم  باوري مي   روانشناخت

  .خود نمادپردازي منطقي فرگه و راسل هم نقشي ايفا نمايد

  

  پراگماتيك استدالل -۲-۲-۳

هاي زبان به سرزمين روانشناسي   و كشاندن ما از حوزة دستور و نشانه       ├هاي عالمت     به نظر ويتگنشتاين رهزني   

هـايي   بايـست دسـتگاه   سـل و فرگـه مـي   ـ منطقي را  اي  دستگاه نشانه .  است  دليلي عليه سودمندي و كارآمدي آن     



 ٢١

درست همين مسئله حـضور نـشانة بيـان را در آن    . اي پاك باشند  بودند كه از هر عنصر رواني و روانشناختي        مي 

  :سازد ها ناممكن مي نمادپردازي

هاي روانشناختي داللـت گردنـد، بـه همـين            هايي نيستند كه سبب كنش      اما نشانة يك جمله عالمت    « 

  (Wittgenstein, 2005: 160) ».اي فرگه كامالً زائد است ة بيان در دستگاه نشانهدليل هم نشان

 باشـد چيـزي بـيش از يـك بـازي       اي حـضور داشـته    جملـه ٤٣هراي كه بايد در  از نظر منطقي نشانه    «

اي نيـستند كـه    ها در جمله طلـسم يـا نمادهـاي جـادويي     به طور كلّي نشانه.  نيستمعني بيمسخره و  

   (Wittgenstein, 2005: 160) ». نمايندافسوننندگان را احياناً بي

  

اي فرگـه هـم بـه     العاده و مهم ندارد و در آن ـ و در نتيجه در دستگاه نشانه  نشانة بيان در منطق جايگاهي خارق

، »شـده  گـزارة بيـان  « گزاره به عنـوان      . كاركرد است عنوان كوششي در ايجاد زباني منطقي ـ فاقد داللت و بي 

نـشانة بيـان در   . است و اين امر اندك ربطي به منطـق نـدارد    اي است كه ميان دو نقطه محصور شده           فقط جمله 

  .است» معني بازي مسخره و بي« منطق همان 

  

  بيرونيـ استدالل زباني -۳ -۳-۲

اره به نظر ويتگنشتاين گزاره به خودي خود واجد معنا است و نيازي نيست كـه گـزارة ديگـري بگويـد آن گـز                

  : صادق است تا گزاره معنا يابد

   (Wittgenstein, 1976: 68) ». استp صادق است، همان گفتن pگفتن گزارة «

ــودن "« ــادق ب ــت؟    " ص ــه معناس ــه چ ــزاره ب ــك گ ــت pي ــادق اس ــت  (p=  ص ــن اس ــخ اي  »). پاس

(Wittgenstein, 1978: 117)                    
  



 ٢٢

 »"P" چيزي بيش از    » صادق است"P" هم بيـان  رسالهة  ين نكته را به شيوة ديگري، متفاوت با شيو     او ا .  نيست ،

تصديق كردن يك گزاره هيچ نيست جز بيان كردن آن گـزاره و تكـذيب نمـودن يـك گـزاره همـان رد       : كند  مي

  :را بايد برحسب اظهار و انكار فهميد» كذب« و » صدق« . كردن گزاره است

هـاي   در اين موارد بايد از به كـار بـردن واژه  ... شنويممي " كاذب"و " صادق"هايي دربارة   اغلب جمله «

 است p صادق است، صرفاً بيان كردن    pكلّي پرهيز نمود و روشن كرد كه گفتن           به" كاذب"و  " صادق"

بـه   "pسـخن از آن نيـست كـه    .  اسـت ~ p يا بيـان نمـودن  p كاذب است تنها انكار كردن  pو گفتن   

  (Wittgenstein, 1976: 188)      ». استpبيان كردن است، بلكه سخن از " معنايي ديگر صادق

  

گويـد بايـد در زبـان روزمـره از بيـان       بينيم وي سخن از صدق و كذب را منحل كـرده، بـه مـا مـي     چنان كه مي 

كه در واقع هيچ نيستند مگر كـاربرد فنّـي يـا متـافيزيكي و نابجـايِ ايـن                » كذب« و  » صدق« هايي دربارة     گزاره

.  گـزاره اسـت  كردن انكارو اظهار كردن دهيم   كنيم، چرا كه آنچه ما در زبان متعارف انجام مي       واژگان خودداري 

آيا وي با تبديل سخن و بحث از صدق و كذب به سخن از اظهار و انكار وارد حوزة روانشناسي نگرديده و در            

ضيح زير كوشيده پيشتر بـه  رسد ويتگنشتاين خود با تو   باوري گرفتار نشده است؟ به نظر مي        مغالطة روانشناخت 

هـايي فيزيكـي    گويد كه اظهار و انكار را نه افعالي رواني، كه كنش          روشني مي   وي به . اين سؤال مقدر پاسخ دهد    

  :داند مي

و به چـپ و راسـت تكـان    ] نشانة تأييد به[بيان كردن و رد كردن مانند به باال و پايين تكان دادن سر    « 

ه باال و پايين يا چپ و راست تكان دادن سـرمان كـاري اسـت كـه در      ب. است] نشانة نفي   به[دادن سر   

   (Wittgenstein, 1976: 70) ».توانيم انجام دهيم  وضعيتي مي٤٤هر

  

هـايي روانـي    هاي فيزيكـي و قابـل رؤيـت هـستند و بـه هـيچ روي كـنش           اظهار كردن و رد كردن داراي نمونه      

هرگـز بـه عنـوان يـك     » صـدق «  اين ترتيب در زبان روزمـره        به. ها همانند سر تكان دادن هستند       آن. باشند  نمي



 ٢٣

درخششي ندارد؛ اظهار كردن آن كـاري اسـت كـه بـا گـزاره انجـام         ) ـ متافيزيكي   اي فلسفي   يعني مقوله  ( مفهوم

  .دهيم نه تصديق كردن مي

  

  درونيـ زباني استدالل -۴-۲-۳

اي ديگـر بـستگي    تصديق شدنش توسـط گـزاره    در استدالل پيش ديديم كه از نظر ويتگنشتاين معناي گزاره به            

« و » صادق بـودن «    . ها بر گزاره حمل گردد تواند مانند ديگر ويژگي  امري بيروني نيست و نمي    » صدق« .ندارد

اي ديگر سـخن   اي ديگر حمل كند و با آن در مورد گزاره       ه  اي آن را بر گزار      هايي نيستند كه گزاره     ويژگي» صدق

گـزارة  « هاي سازندة يك گزارة ديگر سخن گفت؛ مثالً  اي در مورد تعداد واژه توان با گزاره   حال آنكه مي  . بگويد

را بـر  » از چهار واژه ساخته شدن« در اين جا ما محمول . »از چهار واژه ساخته شده است» آن كيف سبز است  « 

 فعـل  ٤٥. صورت گزاره بياوريمتوانيم آن را در  چنين نيست و ما نمي    » صدق« حال آنكه   . ايم  اي حمل كرده    گزاره

هاي گزاره نيست و چيزي بـه گـزاره    اي از مؤلفه ، مؤلفه»صدق« در صورت گزاره جايي ندارد و     » صادق است « 

  :افزايد نمي

 »"p→q ├ "اي است كه در آن منطق به شكل           گزاره"p   به q   شـود و   خوانـده مـي  " كنـد   داللـت مـي

 ».اي بـراي اصـل جملـه نخواهـد داشـت      فايـده "  ت كهواقعيت اين اس" و " حقيقت دارد كه"افزودن 

(Wittgenstein, 1976: 189)  

  

كند و در مفهوم گزاره جـاي   بدين ترتيب ويتگنشتاين صدق را از عنصري مصداقي به عنصري مفهومي بدل مي          

 ايـن  اما آيا منظور وي از اين كه صدق در تعريف و مفهوم گزاره جاي دارد نه در شكل و صـورت آن،      . دهد  مي

توانيم گزاره را تعريف نماييم؟ آيا صدق، معيار و محكي است كه مفهوم گزاره از    است كه ما از طريق صدق مي      

شود؟ اين سؤال و پاسخ آن ما را گام ديگري در فهم رأي ويتگنشتاين دربارة مفهوم صـدق    طريق آن تعريف مي   

  : را در نظر آوريمها كاوش از ۱۳۶بند . برد به پيش مي



 ٢٤

تواند صادق يا كـاذب باشـد، ماهيـت     رسد اين تعريف كه گزاره چيزي است كه مي          نك به نظر مي   اي« 

شود يا آنچه كـه   جفت و جور مي" صادق"آنچه كه با مفهوم : نمايد كه گزاره را بدين نحو مشخص مي    

  . ...شود گزاره است با آن جفت و جور مي" صادق"مفهوم 

تواند صادق يا كاذب باشـد،    است كه ميگزاره كه تنها هين گزارا. ... اما اين تصوير، تصوير بدي است    

نـاميم حمـل    را بـر آنچـه كـه گـزاره مـي        " كـاذب "و  " صادق"گويد كه ما تنها       چيزي بيش از اين نمي    

  §Wittgenstein, 2004: 136)  (».كنيم مي

  

اگـر  اسـتدالل   . ريـف كـرد  تـوان آن را تع  توان گزاره را توصيف نمود و نه مـي     نه مي » صدق« به ديگر سخن با     

 كنـد؛  توصـيف و آن را  اي حمـل گـردد      تواند بر گزاره    محمول و ويژگي نيست و نمي     » صدق« گفت    پيشين مي 

 نمايـد چـرا كـه    تعريفتواند گزاره را حتي  نمي» صدق« گويد  پا را فراتر نهاده، مي     ۱۳۶ويتگنشتاين با طرح بند     

صـدق در  . بر گزاره نيست» صدق« زي بيش از حمل كردن در تحليل آخر، تعريف گزاره برحسب صدق باز چي      

مفهـومي بـراي تعريـف كـردن گـزاره و      » صـدق « مفهوم و تعريف گزاره جاي دارد اما اين بدان معنا نيست كه      

. يك محمـول و ويژگـي عـام بـراي گـزاره نيـست      » صدق«             . گزاره باشدمعياري براي تمييز آن از غيرِ     

بايـد در  » صـدق « توانـد باشـد كـه     تنها بدين معنا مي) ها كاوش ۲۲۵شمارة  (» گزاره« با» قصد« رابطة تنگاتنگ   

چيزي و مفهومي نيست كه گـزاره بـا آن، بـه عنـوان معيـار و امـري                » صدق«          .مفهوم گزاره مندرج باشد   

ي اسـت كـه بـه    چيـز » صـدق « . بيروني، تعريف گردد و چنان نيست كه گزاره با آن جفت گردد تا گزاره شـود     

  : مفهوم گزاره تعلق دارد

   ».شود نمي" جفت و جور" اما با آن تعلق داردنزد ما " گزاره"به مفهوم "] صدق["« 

) (Wittgenstein, 2004: 136§   

  

  

  



 ٢٥

  گرايی حداقلی   واقع-۴

ت در دوران فلسفي متقدم و متأخر ويتگنـشتاين، دفـع اشـكال مقـدري در قـسم     » صدق« پس از بررسي مفهوم    

  .نمايد پاياني مقاله ضروري مي

اي نظري از مفهوم  توان صورتبندي   مطابق آنچه تا كنون در باب مفهوم صدق ديديم، وفق رأي ويتگنشتاين، نمي            

شـود   اي نيست كه بر گزارة موجود افزوده مـي     در مفهوم گزاره مندرج است و مؤلفه      » صدق« . صدق بدست داد  

پردازي در باب صـدق    نظريه.  بايد بر حسب اظهار و انكار گوينده فهميد   صدق و كذب را   . تا آن را صادق نمايد    

حال بپرسيم چه بر سـر   . كند  دستگيري نمي  ورزي  كلمه ممتنع است و از ما در وادي فلسفه         در معناي متافيزيكي  

باب خـود  پردازي كرد، در   نظريه توان دربارة مفهوم صدق بسان فيلسوفان گذشته        آيد؟ اگر نمي    مي» صدق« واژه  

تـوان بـه نحـو     تـوان گفـت؟ آيـا مـي     شود چـه مـي    متعدد بار مي ٤٦و معنايي كه برآن در سياقهاي     » صدق« واژة  

 اين واژه را در هر سياقي بكار برد و هر معنايي را از آن مـراد كـرد؟ در صـورت اخيـر،     ٤٧عندي و دلبخواهي   من

  بكار بستن واژة صدق در زبان روزمره متضمن چه معنايي است؟

ابق آنچه ويتگنشتاين خصوصاً در دوران دوم فلسفي خويش اظهار كرده، ارتباط وثيقـي ميـان تكـون معنـاي           مط

 و ٥١ ، شـباهت خـانوادگي  ٥٠ ، نحوه زيست٤٩اي نظير ورزيدن     كليدي  مفاهيم.  آن وجود دارد   ٤٨يك واژه و كاربرد   

 نسبت ميان اين مفاهيم و تكـون   .در منظومة معرفتي ويتگنشتاين، تماماً در خدمت توضيح اين مطلب هستند          ... 

  .    مورد بحث قرار گرفته است٥٣گرايانه  و واقع٥٢گرايانه معنا تا كنون به دو نحو غيرواقع

 معناي يك واژه ارتباط وثيقي با چگونگي بـه كـار بـستن    ،از آموزه هاي ويتگنشتاين گرايانه وفق قرائت غيرواقع

 تعبير ديگر، معنا درون جامعـة زبـاني تكـون مـي يابـد و بـراي        به٥٥. يك جامعه دارد٥٤آن در ميان كاربران زبان   

باید به جامعة زبـاني مراجعـه كنـيم و ببينـيم ايـن واژه چگونـه بكـار         » درخت« دريافت معناي واژه اي نظير 

در اين رهيافت، معيار و محكي بيروني براي احراز شرائط درستي و نادرستي كاربست يك واژه وجـود        . رود  مي

شود و چگونگي به كار رفتن يك واژه توسط كاربران زباني در يـك           ه چيز به جامعة زباني تحويل مي      هم. ندارد

 مـا صـرفاً نحـوة      قلمداد كرد؛ چرا که در اين تلقي،٥٦توان تلقي توصيفي   اين تلقي از مفهوم كاربرد را مي      . جامعه

گرايانه اسـت، بـدین    ن تلقي غير واقعاي. كنيم كاربست واژگان در ميان كاربران زباني يك جامعه را توصيف مي 
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كاربرد . دهد سبب که معيار و محكي عيني براي تمييز و تفكيك ميان كاربرد صحيح و سقيم واژگان بدست نمي              

نـسبتي بـا آنچـه كـه بيـرون از جامعـة زبـانی         كند و   يا الگوهايي تبعيت نمي٥٧متعدد از الگوواژگان درسياقهاي   

اي در سياقي مشخص قوياً به كـاربران آن بـستگي دارد    صحت و سقم كاربرد واژه    بدين ترتيب   . گذرد، ندارد   مي

  .توان از صحت و سقم كاربرد واژگان سراغي گرفت ج از جامعة زباني نميو خار

  

 و ديـدن  ٥٨الـذكر، كـاربر زبـان بـا اشـتغال بـه ورزيـدن              گرايانه از مفـاهيم فـوق       از سوي ديگر مطابق تلقي واقع     

. كنـد  نقش معتنابه و درخور توجهي در فرايند پديدار شدن معناي واژگـان ايفـا مـي      داوم، به طور م   ٥٩ها  مشابهت

 است كه خـود را بـر كـاربر زبـان، هنگـام      ٦٠آنچه در اين تلقي دست باال را دارد اذعان به وجود الگوهاي زباني          

بعنوان نمونـه،  . طلبند كنند و از وي تبعيت و پاسخگويي مي       هاي مختلف، تحميل مي     استفاده از واژگان در سياق    

، »بـازي « نشان داده است مطابق شهودهاي زبـاني مـا تكـون معنـاي واژة            ها    كاوش كه ويتگنشتاين در     همانطور

بسكتبال، شـطرنج، راگبـي، فوتبـال،       : امري پسيني و مسبوق به تعامل با محيط پيرامون و ديدن موارد كثير است             

توان تعريفي از بـازي بدسـت داد بـه نحـوي كـه واجـد تمـامي                يظاهراً به نحو پيشيني نم    ... . شطرنج، تنيس و  

  : هاي مختلف باشد  هاي بازي مؤلفه

 را براي او توصـيف  ها بازيكنم بايد  چگونه بايد براي كسي توضيح دهيم كه بازي چيست؟ فكر مي          « 

خودمـان دربـاره   و آيـا  » .شوند ناميده مي» بازي«آن همانند  و چيزهاي اين  «: توانيم بيفزاييم   كنيم، و مي  

توانيم به آنها دقيقاً بگوييم بازي چيـست؟     دانيم؟ آيا فقط ديگران اند كه نمي        آن چيزي بيش از اين مي     

هـايي ارائـه    نمونـه . ... انـد  شناسيم كه اصالً رسم نـشده  ما مرزها را از آن رو نمي . اما اين ناداني نيست   

شـود    مي ا منظورم اين نيست كه فرض     ام. شود و قصد آن است كه به طريقي خاص برداشت شود            مي

ها آن چيز مشتركي را ببينيد كه من به دليلي نتوانستم بيان كنم؛ بلكه منظورم اين اسـت     او در آن نمونه   

هـا وسـيلة غيرمـستقيم     اينجا ارائـة مثـال  . به كار گيردها را به طريقي خاص     كه او اكنون بايد آن نمونه     

  ٦١».اي بهتر نيست توضيح در غياب وسيله
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اي را سـراغ   توان چنين مؤلفه مي... در فوتبال، بسكتبال، تنيس و . را در نظر بگيريم  » توپ «  به عنوان مثال مؤلفة   

در واليبـال، فوتبـال، بـوكس،    . اي نظير رقابت را در نظر بگيريم ، اما در شطرنج و بوكس چطور؟ يا مؤلفه          گرفت

گيرد چطور؟ دختركي كه بـا   زند و پس مي   كه توپ را به ديوار مي     اي    توان آنرا يافت، اما پسر بچه       مي... اسنوكر  

گويند كاري كه پـسربچه و دختـرك    شهودهاي زباني ما مي... . كند چطور؟    بازي مي  اش با همساالنش    عروسك

هر مؤلفـة ديگـري را هـم كـه در     . شود دهند نوعي بازي است، هرچند مؤلفة رقابت در آنها يافت نمي       انجام مي 

شوند و در شماري ديگـر   كنيم يافت مي هايي كه ما آنها را عرفاً بازي قلمداد مي    يم در شماري از پديده    نظر بگير 

 از مفهـوم بـازي بـه دسـت داد بـه نحـوي كـه           تـوان صـورتبندي ای نظـري        ين سبب نمـي   بد. شوند  يافت نمي 

  در عين حال، مـا در اسـتعمال واژة  . انگاريم هايي باشد كه ما آنها را بازي مي     هاي پديده   دربرگيرندة تمامي مؤلفه  

اگر ايـن چنـين اسـت چـه     . بازي در سياقهاي مختلف و تعيين مراد از آن در تخاطب با ديگران مشكلي نداريم       

 توان به دست داد؟ ويتگنشتاين بر اين باور است كه همة آن چيـزي كـه در     تبييني از تكون معناي واژة بازي مي      

هـا و   عـدم مـشابهت   هـا و  ديـدن مـشابهت  : كند عبارتست از  ما دستگيري مي   اي نظير بازي از     تكون معناي واژه  

نظري،  اموري هستند كـه اوالً و   ارائة مثالهاي مختلف و اشتغال به ورزيدن، در غياب صورتبندي  . ورزيدن مدام 

  . كنند نه به نحو عرضي و تبعي بالذات در تكون معناي واژة بازي نقش ايفا مي

هـر  گـشايد، آيـا كـاربر زبـان مجـاز اسـت        ي در باب مفهوم بازي راهي به دهـي نمـي    حال اگر صورتبندي نظر   

كند؟ بـه   اي را مصداقي از اين مفهوم تلقي كند؟ هيچ عامل بازدارنده و مانعي در اين ميان فرد را مقيد نمي       پديده

و الگوهاي زباني   تعبير ديگر، اگر تلقي ويتگنشتاين در باب تكون معناي واژگان متضمن نفي صورتبندي نظري               

ها بتوان از جنس و فصل يك مفهوم سراغ گرفت و براي آن حـد تـامي     باشد كه بر پاية آن ٦٢پيشاپيش موجودي 

 سـخن بـه ميـان آورد؟    ٦٣در سياقهاي متعدد، از قيود هنجـاري  توان براي كاربرد واژگان  مي ديگر بدست داد، آيا  

اي در سـياقهاي   ند، آيا كاربر زبـان در بكـار بـستن واژه   اگر الگوهاي زباني پيشاپيش موجودي وجود نداشته باش    

متعدد فعال مايشاء خواهد بود يا هنوز چيزي وجـود دارد كـه در مقابـل ارادة او در بـه كـار بـستن واژگـان در                  

  سياقهاي مختلف مقاومت كند؟ 
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 در بـه كـار   باشد، كاربر زبان مي گان اين مقاله نيز ويتگنشتاين، كه موضع مختار نويسندگرايانه از  بنا بر تلقي واقع 

الگوهـايي    اين الگوهـا، ٦٥. مواجه است٦٤بستن واژگان در سياقهاي متعدد، با الگوهاي زبانيِ ظهور و بروز كننده           

 .كنند هستند كه به نحو پيشين موجود نيستند و تنها در بستر تعامل كاربر زبان با جهان پيرامون ظهور و بروز مي             

الگوهاي زباني حـاوي يـك رشـته قيـود      به تعبير ديگر،. زباني فرايندي مستمر استاين ظهور و بروز الگوهاي   

اين الگوها بر اثر تعامل كاربر زبان با جهان پيرامـون         . هنجاري هستند، اما اين قيود هرگز از پيش موجود نيستند         

ر برابر نحـوة كاربـست   اين الگوها د. دهند زبان را نميو اجازة هرگونه دخل و تصرفي به كاربر   شوند  متكون مي 

توان چنـين نتيجـه    پس مي. كنند در سياقهاي متعدد در برابر خواست و ميل او مقاومت مي          » بازي« اي نظير     واژه

 اسـت، امـا ايـن الگـو، الگـويي      ٦٦در سياقهاي متعدد الگوپذير» بازي« اي مانند  گرفت كه نحوة به كار بستن واژه      

 باشيم كـه بـا عطـف نظـر بـه خـصوصيت             عنايت داشته . ش موجود   ظهور و بروز كننده است نه الگويي پيشاي       

در سياقهاي متعدد » بازي«اي نظير        توان از كاربرد صحيح و سقيم واژه         كاربرد واژگان است كه مي     ٦٧الگوپذيريِ

  .سخن گفت

تـوان   يهمانطوركه ديـديم، نمـ  . نيز سخن گفت» صدق« توان دربارة نحوة تكون معناي واژة   بنا بر آنچه آمد مي    

شـود كـه بتـوان از     اما اين امر مانع از آن نمـي  بدست داد،» صدق« اي نظري در باب مفهوم    تبييني و صورتبندي  

هـاي   نظير واژه» صدق« به كار بستن واژة . در سياقهاي مختلف سخن گفت   » صدق« الگوپذير بودن كاربرد واژة     

«  الگو تضمين كننـدة كـاربرد صـحيح و سـقيم واژة           كند و همين    از يك الگوي زباني تبعيت مي     ...  ميز، صندلي، 

تـوان از    توان چنين نتيجه گرفت كه وفق رأي ويتگنشتاين اگرچه نـه مـي              مي. در سياقهاي مختلف است   » صدق

تـوان از الگوپـذير بـودن كـاربرد واژة صـدق در       نظري بدست داد و نه از مدلول آن؛ اما مي       مفهوم صدق تبييني  

 سخن گفت و همـين امـر   و بودن كاربر زبان به اين الگوهاي زباني ظهور و بروزكنندهمتعدد  و پاسخگ  سياقهاي  

گرايـي معناشـناختي لزومـاً مبتنـي بـر تفكيـك و تمـايز             واقـع .  اسـت  ٦٨گرايي معناشـناختي    لب و مضمون واقع   

جـود   و بيـشتر بـر و  )گرايي حداكثري برخالف واقع ( وجودشناختي كامل ميان كاربر زبان و جهان خارج نيست 

تـوان آن را   از اين روي مي. نهد هاي متعدد انگشت تأكيد مي قيود هنجاري در به كار بسته شدن واژگان در سياق  

  . حداقلي ناميد گرايي واقع
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 مقصود فلسفي هاي پژوهش هبرت از هاي فلسفي كاوش Philosophical Investigationsدر ترمجة  1

 . براي توضیح بیشرت این نكته نك. رساند تگنشتاین را ميوی
   ٨٨، ص١٣٨۵سروش دباغ، ما هیچ ما نگاه، مدرسه، سال دوم، مشاره سوم،     

تـوان از پـیرت        مـي  زننـد   مياز میان كساني كه در این سنت تفسري قلم زده و             2
، )Norman Malcolm(، نورمن ملكم ) Anthony Kenny(، آنتوني كين) P.M.S. Hacker(هكر

 Hans-Johann(، هانس یوهان گالك) David Stern(، دیوید اسرتن)David Pears(دیوید پريس 

Glock ( نام برد. 
 .اند گینس برگردانده شده ـ مك  از ترمجة پريسرساله هاي مشارهمهة  3
و راش ) Peter Winch(، پـیرت ویـنچ  ) Hide Ishiguro(پیش از مهـه هیـده ایـشیگورو    4

دیگرانـي ایـن    امـروزه  با این برداشـت مقالـه نگاشـتند و   )  Rush Rhees(ریز
 Brian(گیـنس   از مجله برایان مـك ؛پرورند  و ميهبرداشت را جاي به جاي گسرتاند

McGuinness(كورا داميوند ،)Cora Diamond(جیمز كونانت ،)James Conant.( 
5  Redundancy Theory of Truth 

 .براي منونه نك 6
 ١۴٧، ص١٣٨٢، سید حممدعلي حجيت، كتاب طه،فلسفه منطق، سوزان هاك

فرگه، ارغنون، سال دوم، مشارة » اندیشه« ضیاء موحد، مقدمه بر ترمجة مقالة 
 ٨٧، ص١٣٧۴، ٨ و ٧

Lawrence S. Johnson (1992), Focusing on Truth, (London: Routledge), pp.48-62 

Hacker, P. M. S.(1986) ‘The Rise and Fall of the Picture Theory’, in Stuart Shanker (ed.)  Critical 

Assessments: Ludwig Wittgenstein, ( Croom Helm), p.125 
 به صراحت از وام خویش به ها كاوش از یاد نربمي كه ویتگنشتاین در درآمد  7

 .كند رمزي یاد مي
8  Denotation 
9  Connotation 
10 See Lawrence S. Johnson (1992), Focusing on Truth, (London: Routledge), p.256 

ـ متافیزیكي در این مقاله به رویكردي به فلسفه اشاره دارد  اصطالح فلسفي 11
كه ویتگنشتاین در طول كار فكري خود به نقد آن پرداخته است؛ فلسفیدن مهچون 

 .  متافیزیكيبه كليو ) speculative(فعالیيت نظرپردازانه 
12  Anti-theory 
13  Theoretical Articulation 

 به   صدق، نفي هر رویكرد فلسفيزائد بودنیكي از مهمرتین پیامدهاي نظریة  14
) Meta-language(  ـ فرازبان مفهوم صدق است كه متضمن دوگاني متافیزیكي زبان

 .است
15  Psychologism 
16  Boole 
17  Erdman 
18  Notation 

 . برند ن و بیان كردن را به یك معنا به كار ميفرگه و راسل حكم كرد 19
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20  Assertion Sign 
21 See  (Frege, 1893: 215)  
22 Property 

فرگه حممول را در معنایي یكسر متفاوت با معناي آن در منطق سنيت بـه كـار      23
 حممـويل كـه مهـة    ؛دانـد  مـي  تنها حممول زبان را »  یك واقعیت است   « ب ر د و     مي

 ,Frege) :براي توضیح این نكتـه نـك  . هاي زبان واجد آن هستند كمها و ح گزاره

1879: 53-4 ) 
فرگه براي مفهوم صدق جایگاهي مهـم و ارزش و اعتبـاري             مهانطور كه دیدمي     24

شود، اما گنجاندن حممول صـدق در گـزاره بـه     در حد یك موضوع منطقي  قائل مي     
در » كـاذب « مويل بـه نـام   وي اگر چه حم. معناي نادیده گرفنت مفهوم كذب نیست     

 بر نشانة نفيكند و آن را از طریق  آورد، اما مفهوم كذب را حلاظ مي     گزاره مني 
‘  اسـت كـاذب  ’یمبـه جـاي آنكـه بگـوی    به این ترتیـب    .. كند  گزاره اعمال مي  

  .‘ استصادق نیست كه نيچن ’یمگوی مي
 . است رود كه فرگه رفته او در مسئلة كذب هم به مهان راهي مي 25
 فرگه در مسئلة صدق و نشانة بیان نقادي راسل نیـز  نقد كردنروشن است كه    26

 .در مهة موارد ذكري از راسل به میان نیامده باشد هر چند  خواهد بود،
 خواند و به حنـو پیـشیين   b ۴٫۴۴٢توان در پرتو مشارة      را نیز مي   ٢٫٢٢۵مشارة   27

اش  ربـارة حمتـواي خـربي   سـاكت بـودن گـزاره د   به معناي  صادق نبودن  گزاره را     
 . فهمید

 .یابد  در این بافت دالليت حداكثري ميb ۴٫۴۴٢مشارة  28
29 See (Wittgenstein, 1969: 96) 
30  Propositional Sign 

 ٢٫٠٢٠١-٢٫٠٢١٢هاي  بنگرید به مشاره 31
از اسـتدالل فتـه در   ) و البته مطابق تفسري رایج( اي دقیق و روشن       صورتبندي
 :  ر مقالة زیر آمده استها د این مشاره

Proops, Ian(2004), 'Wittgenstein on the Substance of the World', European Journal of Philosophy, 

12(1),  pp.106-26 
امي، لیـك   در صورتبندي استدالل  اگر چـه از مشـاره هـاي دیگـري سـود بـرده         32

 در رسـاله ترسـیم   ٢٫٠٢٠١-٢٫٠٢١٢هـاي   مشارهامي تفسري دیگري از كاركرد       كوشیده
 .كنیم

 كه ارزش گزارة ما چه باشد تا گـزاره  باید دقت كرد كه حبث بر سرآن نیست    33
نكتـه در  . رسد در مي معناداري گزاره پس ازمعنادار باشد، زیرا ارزش گزاره      

(   این است كه گزاره براي آنكه معنا داشته باشد باید بتواند صـادق باشـد       
.  گفـت كـه صـادق اسـت    بتـوان  براي ایـن كـار بایـد        و) ٢٫٢١و۴٫٠٢٣و  ۴٫٠٢۴

 نفـي، نـه   عملگرالبته (ویتگنشتاین مهچون فرگه و راسل ارزش كذب را با نفي      
 به مهني دلیل اسـت كـه وي دربـارة موضـوع وابـستگي        .دهد  نشان مي ) نشانة نفي 

 .گوید سخن مي) و نه صدق و كذب( معناداري به صدق 
بود كه گزاره باید عیين باشد و به هیچ ارزش  سخن از آن ٢-٢-١ در استدالل    34
گرایش نداشته باشد، اما در این استدالل سـخن از خـود صـدق و       ) از مجله صدق  (

 . مفهوم آن است، نه صدق یك گزاره
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یـك از   دارد؛ فرگه در هـیچ    اي  ناپوشیدني   اما چشم   ایراد كوچك  c ۴٫٠۶٣نقد   35

 مهان گونـه كـه پیـشرت    .ه استنیز فعل گزار‘  است كاذب’ نگفته است    آثار خویش 
 از طریـق » كذب« و است‘  است صادق’حبث از و تنها  در آثار فرگه تنها      گفتیم
  . نیستكذبدر حكم خربي از عنصر . كند جلوه مي‘ نفي  ’نشانة

 :خنستني بار انسكم به این نكته اشاره كرده است
Anscombe, G. E. M (1971) An Introduction to Wittgenstein's Tractatus,( Thoemmes Press), p.105-6 
36 Extentional   

گوید منظورش از سـخن        به ما مني   ٣٫٣٣٢كه ویتگنشتاین در مشارة     بنگرمي   وقيت 37
و بـا ایـن سـكوت    ( گفنت گزاره دربارة خودش تصدیق كردن است یا تكذیب كردن      

 c ۴٫٠۶٣  ةا با ایرادي كه مشار    ارتباط این مشاره  ) كند   مراد مي  گویي هر دو را   
 .توان دریافت بدان دچار است را هبرت مي

38  Intentional 
 وقيت در مقاله اي كه ساهلا پیش دربارة مینونـگ نوشـته   درست برخالف راسل،    39

" كـاذب " و برخـي دیگـر   " صـادق " ها  بعضي از گزاره « :گوید  بوده است چنني مي   
 بـه نقـل   » .  سفیداند، درست مهان گونه كه برخي رزها سرخ اند و برخي دیگر     

 از 
Hacker, P.M.S. (1997) Wittgenstein's Place in Twentieth-century Analytic Philosophy (Blackwell 

Publishers), p.28 
دقت كنیم كه بريون گذاردن صدق از صورت گزاره منافاتي با صوري مشرده شـدن     40

ــ   شـبه زي بـیش از   چی» صوري« آن ندارد، زیرا در اینجا منظور از ویژگي        
 واقعا منا نیست، در برابر ویژگي مادي كه مناد آن چیزي است كه     ویژگي و ویژگي  

 James(این نكته نگاه كنید به نقد جیمز كونانت شرح بیشرت براي . ویژگي است

Conant ( بر درك پیرت هكر)P. M. S. Hacker ( در رساله ـ  » مفهوم صوري« از اصطالح
 :موضع وارد شده است كه از مهني  نقدي 

Crary, Alice & Rupert Read (ed.)(2000), The New Wittgenstein, (Routledge), pp.206-8   
هـاي   هاي صوري گفته است بر مفهوم ویتگنشتاین هر آنچه را كه دربارة ویژگي   41

   a۴٫١٢۶.  نك. داند صوري نیز صادق مي
 .داخنت پر فلسفه چونان روشنایي خبشیدن، نه نظریه 42
 . كژنویسي و تاكید از ما است 43
 .كژنویسي و تاكید از ما است 44
 . در صفحات پیش» سفیدي« و » سرخي« هاي  بسنجید با  حممول 45

46 Contexts 
47 Arbitrary 
48Usage 
49 Practice  
50 Form of Life  
51 Family Resemblance 
52 Anti-realistic 
53  Realistic 
54 Language-users 
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گرایانـه   گرایانه حتـت عنـوان تلقـي مجـع        بیات مربوطه از تلقي غريواقع    در اد  55
)communitarian(   ما در این جا قصد ندارمي این قرائت را بـه           . نیز یاد شده است

شـود بـدان    آنقدر كه به این مقاله مربوط مـي . حنو مبسوط مورد حبث قرار دهیم     
  :  براي تفصیل مطلب نگاه كنید به. امي پرداخته

  
-Bloor, D. (1997) Wittgenstein, Rules and Institutions (London: Routledge).   

 -Cupitt, D. (1994) The Sea of Faith (London: SCM Press), second edition, pp. 220-237. 

-Kripke, S. (1982) Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition (Oxford: 

Blackwell) 

-Trigg, R. (1990) ‘Wittgenstein and Social Science’ in Phillips Griffiths, A. (ed.) Wittgenstein 

Centenary Essays (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 209-222 & (1999) Ideas Of Human 

Nature: An Historical Introduction (Oxford: Blackwell), second edition, pp.168-182.  

-Williams, M. (1991) ‘Blind Obedience: Rules, Community and the Individual’ in Puhl, K. (ed.) 

Meaning Scepticism (Berlin, New York: WDEG), pp. 93-125. 

-٢٨٩، صـص ١٣٨٢اندازها، علي پایا، هتران، طرح نو،  فلسفة حتلیلي؛ مسائل و چشم    
٢۴١ 

56 Descriptive  
57  Pattern 
58 Being Engaged in Practice 
59 Seeing the Similarities 
60 Linguistic Patterns   

  

هاي فلسفي، لودویگ ویتگنشتاین؛ ترمجة فریدون فاطمي، هتران، مركز،   پژوهش61 
    ٧١ و ۶٩، بندهاي ١٣٨١

62 Pre-existing Patterns   
63 Normative Constraints     
64 Emerging Patterns   

گرایانه از ویتگنشتاین متأخر در منابع زیر مورد حبث واقع شده  تلقي واقع65 
  :است

 Luntley, M. (2002) ‘Patterns, Particularism and Seeing the Similarity’, Philosophical Papers, 31(3), 

pp. 271-291.  

Luntley, M. (2003) Wittgenstein: Meaning and Judgment (Oxford: Blackwell). 
66 Patternable  
67 Patternability 
68 Semantic Realism 
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