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  چكيده
هـاي   پرسش از صدق، به عنوان پرسش اصلي، راهنمايي براي ورود به انديشه         

 شناسي، و   معرفت زبان شناسي،    كه نشان دهد    كوشد تا   او مي  .استويتگنشتاين  
ـ پبـه  تـوان    نمـي  ديدگاه او گرچه از    ا . يكديگر سازگارند  هستي شناسي با   شي رس

اي وجـود    و يـا بـه عكـس، گـزاره    .ي دادختت شـنا معرف پاسخيي  خت شنا وجود
تواند پاسخي براي يك پرسش معرفت شناختي باشـد، امـا، نبايـد               شناختي نمي 

  .هاي گوناگون با يكديگر متناقض باشند نتايج حاصل از حوزه
صدق معتقد اسـت و مـالك آن را        در   "مطابقت" به نظريه ويتگنشتاين اوليه   

از ديدگاه او چون قضاياي منطقي مطابقي ندارند، كاربرد نظرية ياد           . داند  به مي تجر
او بر اين باور است كه منطقي بودن اين قضايا . ها قابل تصور نيست ة آن  شده دربار 

ها با يكديگر است كه وصفي ضروري براي آنان به شمار             به معناي سازوار بودن آن    
 . رود مي

در . كنـد    را از امور واقعي به كاربرد معطوف مـي         اين دوم توجه خود   تويتگنش
هاي مفهومي خاص    صدق در چارچوب سيستم    .اشدپفرو مي اين جا نظريه مطابقت     

  .اشكال زندگي كاربرد و معنا دارد

     يثوابت منطق -4        كذب -3      صدق -2     گزاره -1 :يديهاي كل واژه
  امر واقع -6         تابع ارزش صدق -5
  

 مقدمه. 1
. ويتگنشتاين است  ،ردي دا ـوجهـل ت ـابـوذ ق ـ نف غربي كه در قرن حاضر در       ناوفلسياز ف    

اگر كانت با انقـالب     . يي در طول تاريخ داشته است     ها  تفكر فلسفي در مسير خود نقطه عطف      
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حدود  كپرنيكي خود توجه انديشمندان را از متعلق شناسايي منصرف و به ماهيت شناخت و

» فكـر «كرد بايد ويتگنشتاين را نيز نقطه عطف ديگري بدانيم زيرا كه توجه را از               آن متوجه   
مل فلسفي را بـه زبـان انتقـال         أت ت در عزيم آن سوق داد و نقطه       گريبه زبان و نحوه حكايت    

  .ددا
كـه ويتگنـشتاين بـه كـاوش در          حـالي  كانت به بررسي حدود عقل محض پرداخت، در       

 حدود شناخت را تعيين امـا ويتگنـشتاين حـدود زبـان را              كانت .ي زبان پرداخت  ها  محدوده
 .مشخص كرد

ه آخـرين   ك» درباره يقين «او در هر دو دوره حيات فكري خود به زبان توجه دارد حتي              
از منظر .... او به متافيزيك، معرفت، علم، هنر، اخالق، دين و . كند اثر اوست از زبان بحث مي

  .زبان نگريسته است
 بودكـه در سـال       فلـسفي  -رسـاله منطقـي   ه در زمان حياتش چاپ شـد        تنها كتاب او ك   

رساله بسيار كوتاه اسـت امـا   .  در انگلستان منتشر شد1922در اتريش و بعد در سال       1921
او در رساله، هدف خود را از تكـاپوي  . ثرترين آثار فلسفي در قرن حاضر بوده است     ؤيكي از م  

 .كرد يح زبان معرفي ميل فلسفي از راه فهم صحيفكري، حل كردن مسا
ي نظير رابطه ميـان زبـان و واقعيـت، ماهيـت منطـق،             مسايل فلسفي   مسايلمنظور او از    

كـه   مـدل خاصـي بـود      بود اما مدلي را كه در اين دوران از زبان در نظر داشـت،             .... عليت و   
د، گيـر  او معتقد بود زباني كه مـورد اسـتفاده قـرار مـي            . ثير فرگه و راسل بود    أبيشتر تحت ت  

تحت قالب دستوري، ساختاري منطقي نيز دارد و بر آن بود كه فهم ايـن سـاختار منطقـي،                 
او در رساله معتقـد     . توان به صورت معنادار بيان كرد      سازد كه چه چيزهايي را مي      روشن مي 

پس با فهـم و درك منطـق زبـان،       . بود آن چيزي بيان كردني است كه انديشيدني هم باشد         
  .شود، دريافت كه به دليل عدم دريافت صحيح از زبان، پيدا ميي را مسايلتوان  مي

ـ     خطاست و در   يد كه او معتقد شد بنياد رساله بر       ياما ديري نپا   ه نتيجه فلسفه جديدي ب
 بعـد از مـرگ وي       1953 در سال    هاي فلسفي  پژوهش كه در كتابي تحت عنوان       ،وجود آورد 

زبان چگونه به حيطـه امكـان در        «د كه   ال اصلي براي ويتگنشتاين اين بو     ؤ س .به چاپ رسيد  
تـوان گفـت     توان با زبان، جهان و امور واقع را توصيف كرد؟ چگونه مـي             مي؟ چگونه   »آيد مي

زيرا زبان اسـت كـه بـا آن انـسان از اشـيا جـدا                 چه چيزي صادق است و چه چيزي كاذب؟       
ـ  .سـت واسطه زبان ا  ه   ارتباط ما باديگران ب    .ستوشود و اصل و جوهره حيات ا        مي ين ه همـ   ب

؟ زبان و تفكر ارتباطشان چگونه      وجود دارد بين زبان و جهان چه ارتباطي       : پرسد مياو   دليل
گفـت، معـضالت      مي او   ؟تواند انجام دهد و چه كارهايي را  نه          مياست؟ چه كارهايي را زبان      

صـلي  اي كـار ا    يعنـي اگـر واژه    » رود  ميزبان به مرخصي    «آيد كه     ميفلسفي زماني به وجود     
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 هـا   هاي زباني خاص كه به آن واژه        جدا از بازي   ها  خود را تعطيل كند و اگر ما به بررسي واژه         

... چون خيـر، زيبـايي، و          ميد بپردازيم، يا زماني كه دنبال شناخت ذاتي مفاهي        نده  ميمعنا  
بـن  ها توجه داشته باشيم، آن زمان است كـه بـه             كه به نحوه كاربرد آن      به جاي آن   ،رويم  مي

 .رسيم  ميبست 
اي بـراي     و وسـيله     تصوير امور واقع و روشن كننده انديشه       ها  گزاره: گويد  مي رسالهاو در   

 يعني  ،كند  مي اين است كه در رساله نظريه تصويري زبان را مطرح            ، هستند ها  تبادل انديشه 
ي هـا   بـه گـزاره    هـا   گـزاره   و هـا   گونه كه زبان به گـزاره      بدين. دهد زبان عالم واقع را نشان مي     

 قرار  ها  در ازاي اشيا     هاست و اسم   د و يك گزاره بنيادين تركيب اسم      نشو  ميبنيادين تحويل   
 تـشكيل   بينيم كه واقعيت از اشيا      ميگاه   د و آن  نده  ميها را تشكيل     د و اشيا معناي اسم    ندار

 مـي مور ات ها در قضيه يك وضع ا      هاست و آرايش ويژه آن     يافته است، اشيايي كه مدلول اسم     
 هـا  كه نسبت زبان و تفكر چگونه است؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه گـزاره      اما اين . كند  ميرا بيان     

: گويـد   مـي او در ذيـل قـضيه اصـلي چهـار           . انـد   وسيله انتقال انديـشه    ها  گزاره. همان فكرند 
) 83 :، ص11(: گويـد   مـي  002/4و در ذيل شماره  » اي معنادار  انديشه عبارت است از گزاره    «
توان از صورت بيروني لبـاس صـورت          ميواقع ن  در پوشاند و   ميزبان به انديشه لباس مبدل      «

 براي  اي را كه لباس مبدل پوشيده است نتيجه گرفت زيرا شكل بيروني لباس اساساً              انديشه
 .»كه بتوان از آن، صورت جسم را برشـناخت  هاي ديگري ساخته شده است نه براي آن     هدف

ري معنا به عنوان تنها وظيفـه زبـان از مـوارد آشـكار اخـتالف رسـاله بـا                     تصوي نظريهاما رد   
هاي  ها بين سال دوره تحول فكري و فلسفي ويتگنشتاين را به سمت پژوهش        . هاست پژوهش
دانـيم ويتگنـشتاين در طـول حيـات           مياند زيرا همان طور كه        تعيين كرده  1934 و 1930

. كه البته هر يك تازگي خاص خودش را داشـت         وجود آورد   ه  خود طي دو دوره، دو فلسفه ب      
له زبـان از    أچه كه مورد توجـه اسـت مـس         چه كه واضح است اين است كه در هر دو آن           و آن 

 . يعني او بر آن است كه حد و مرز زبان را مشخص كند،ديدگاه فلسفي است
او منطـق را اسـاس فلـسفه        . سه مضمون اصـلي در رسـاله هـستند        منطق، زبان، جهان    

ماهيت دربارة  ال عمده در رساله     ؤ دو س  .كند  مياي جهان قلمداد     اند و آن را تصوير آينه     د  مي
 جهان، او را به دليل مـستلزمات هـستي شناسـانه بـه مطالعـه                امنطق است و ارتباط زبان ب     

سپس به ماهيت جهـان      او از ماهيت منطق به ماهيت زبان و       . كند  ميمنطق و زبان مشغول     
  .پردازد  مي

 د،درباره جهان به كار بـر     گفتن   سخنتوان زبان را براي     باگر  كه  شتاين معتقد بود    ويتگن
 كـه   اي  به گونه جهان در ارتباط مستقيم باشند       باشند كه با  وجود داشته   هايي نيز    بايد گزاره 

هـا همـان     ايـن . ي ديگـر  هـا   كنـد و نـه گـزاره        ها را جهان تعيين و روشـن         صدق و كذب آن   



6  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
حـال  . انـد  ي غير بنيـادين   ها   گزاره صدق و كذب  د كه خود تعيين كننده      ان ي بنيادين ها  گزاره
ي بنيـادين  هـا  ي غير بنيادين چگونـه بـا گـزاره   ها ي بنيادين چگونه با جهان و گزارهها  گزاره
هـاي   ها خود تركيـب  اند كه آن ي منطقي امور واقع  ها  ي اوليه تصوير  ها  گزاره يابند؟  مي ارتباط

   .بي واسطه اشياند
اساسي امـور   هاي    گونه. اند1ي بنيادين تصويرهاي منطقي امور واقع     ها  گزاره"گويد    ميو  ا
» هـاي ارزش   تـابع «ي مركـب    هـا   ها را بيشتر تحليل كرد و همه گزاره        توان آن   مي كه ن  يواقع

 .)23: ، ص1("ي بنيادين هستندها گزاره
هـا خـود تـشكيل       آيد كه ايـن     ميوجود  ه  تر ب  از تركيب فاكتهاي اتمي، فاكتهاي پيچيده     

 بـسيطي وجـود   يزيرا اگر معنايي وجود داشته باشـد، بايـد در جهـان اشـيا      . دهنده جهانند 
ها حكايت كنـد يعنـي همـان     تواند از آن  مياين صورت است كه زبان       داشته باشند چون در   

تحليـل نهـايي بـه        جهان نيـز بايـد در      فرو كاسته شود  هاي اوليه    طور كه زبان بايد به گزاره     
او اشـيا را جـوهر جهـان    . دارند و توصـيف پـذير نيـستند    » نام« صرفاً   ها  برسد كه آن   بسائط

 همان جوهر اوليه ارسطويي است يعني چيزي كه اوصـاف بـر آن   ئش داند و منظورش از  مي
 .شود  ميعارض 

  
  گزاره. 2

فهمـم    ميمن زماني موقعيت چيزهايي را كه در گزاره آمده          . گزاره تصوير واقعيت است   «   
كـه معنـاي آن بـراي مـن توضـيح داده           فهمـم بـدون آن      مـي ه گزاره را بفهمم و گـزاره را         ك

 .دهد   زيرا گزاره معناي خود را نشان مي).89: ، ص11 ()021/4(»شود
گزاره بايستي واقعيت را به ايجاب يا به سلب تثبيت كند براي اين             « :گويد  ميو در ادامه    

همان . گزاره توصيف يك وضعيت امر است     . وصيف كند كمال ت  منظور بايد واقعيت را تمام و     
گيرد در گزاره نيز   ميگونه كه وصف يك موضوع بر مبناي توضيح صفات خارجي آن صورت             

 .)همان(»كند  ميواقعيت را بر اساس خاصيت دروني آن توصيف 
ا نه  كه آيا صادق است ي توان گزاره را فهميد بدون دانستن اين        ميپس  « :دهد  مياو ادامه   

تـوانيم    مـي  زيرا كه وقتي اجزاي تشكيل دهنده گزاره را بفهميم گزاره را             ).همان(»)024/4(
  .بفهميم

 .معنا و بي كاذب، صادق: سه قسمند  برها چه كه در رساله آمده است گزاره طبق آن
  گزاره و تفاوت آن باجمله . 1 .2

واژه در غير اين صورت      زيرا   است كه داراي معني هستند     شدهيي تركيب   ها  جمله از واژه  
هر جمله عـالوه بـر      . شد جمله با  ها  اي از واژه   چنين نيست كه هر مجموعه    . شوند  ه نمي يدامن
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اي از الفـاظ مهمـل       مجموعـه (اش بايـد معنـا داشـته باشـد           ي تـشكيل دهنـده    ها  كه واژه  آن
.  بـستگي دارد  نيـز هـا   واژهركيب معنادار بودن آن به نحوه ت   ،)توانند جمله تشكيل دهند     مين

تهران « :يكي از آن موارد كاربرد، اخبار است مثالً       . جمله داراي موارد كاربردي متفاوتي است     
 .جمله نيست» تهران پايتخت«يك جمله است اما » پايتخت ايران است

ممكن است يك گزاره از دو جمله يـا تعـداد بيـشتري از              . تفاوت است م 3 گزاره با 2جمله
حسن از علـي    «و  » علي از حسن، بلندتر است    «يم  ي اگر بگو   مثالً .جمالت تشكيل شده باشد   

زيـرا هـر دو   . دهنـد   مياما اين دو جمله يك گزاره را تشكيل        . دو جمله داريم  » تر است  كوتاه
عكس اين هم درست است گـاه يـك جملـه، از    . دهند  مي را خبر واقع از امور امرجمله، يك  

آب اسـت    گاه منظورمان از شير، شـير     . »ب شده است  شير خرا  «مثالً. دهد  ميدو گزاره خبر    
 پـس يـك جملـه داريـم كـه دو            . شده است   كه فاسد  كه خراب شده است و يا شيرخوراكي      

شود اما جمله محمل      ميكذب واقع    تنها گزاره است كه محمل صدق و      . معناي متفاوت دارد  
تـوانيم از     مـي نـادار بـود،     اي مع  كه جمله  بعد از آن  . شود  معنا داشتن يا معنا نداشتن واقع مي      

اي حاكي از يك گزاره نيست بلكه ايـن فقـط             پس هر جمله  . صدق و كذب آن صحبت كنيم     
گـاه در   . هاي ديگـري هـم دارد      جمله خبري است كه محمل قضيه است و البته جمله نقش          

  .رود نيز به كار مي... هام، گاه تمنا و قالب امر، گاه استف
قـرار  نقـد   مورد  ريف گزاره را كه در رساله مطرح كرده بود          ها تع  ويتگنشتاين در پژوهش  

   :دسينو مياو . هدد مي
 اسـت بـا گفـتن       معـادل  است كه بتواند صادق يا كـاذب باشـد           آنكه گزاره    گفتن اين «
در زبان حساب توابع صدق را روي آن بتوان كه شود  مي دهنامي  چيزي گزاره      ميهنگا: كه اين

 اسـت كـه قابـل صـدق و          آن گـزاره    -نمايدكه گويي اين تعريف     مياكنون چنين   . دبه كار بر  
 يـا مفهـوم صـدق بـا آن     سـازگار اسـت  چه با مفهوم صدق  آن« :كه با گفتن اين -كذب باشد 

پس چنـين اسـت كـه گـويي يـك           . معين كرده كه گزاره چيست    » گزاره است سازگار باشد   
چـه   چه گزاره هـست و آن      آنتوان از آن براي تعيين         كه مي  دداروجود  مفهوم صدق و كذب     

اما . گزاره است ) مانند يك چرخ دنده   (مفهوم صدق درگير باشد      چه با  آن. فتنيست بهره گر  
اي اسـت كـه      شـاه شـطرنج  مهـره      «  كسي بگويد  چنان است كه مثالً   . اين تصوير بدي است   

از اين اما اين معنايي بيش ) بي توجه به وجوه ديگر شاه شطرنج(» .توان آن را كيش كرد    مي
طـور    درست همان  ردك كيش  توان    ميبازي شطرنج فقط شاه را       تواند داشته باشد كه در      مين

گويـد كـه     مياز اين ن  بيش  چيزي  » تواند صادق يا كاذب باشد      ميفقط گزاره   «اين گزاره كه    
و ايـن كـه گـزاره چيـست بـه يـك             . داد اسناد گزاره   به توان  ميرا فقط   » كذب«و  » صدق«

شود و به مفهوم ديگر كاربرد        ميتعيين  )  در زبان فارسي   مثالً(عد تشكيل جمله    مفهوم با قوا  
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ممكن است جزو اجزاي تـشكيل  » كاذب«و » صادق«ي  ها  نشانه در بازي زباني و كاربرد واژه      

تعلـق دارد نـه ايـن كـه بـا آن      » گـزاره «دهنده اين بازي باشد و اگر چنين باشد به مفهـوم    
 كيش كردن به مفهوم ما از شاه شطرنج تعلق دارد           فتتوان گ   ميكه   كما اين »  باشد سازگار«
 گفتن اين كه كيش با مفهوم       .)چنان كه گويي از يك جزء تشكيل دهنده آن سخن گوييم          (

 كـيش شـوند   ها اي كه در آن پياده    نيست بدين معناست كه بازي     سازگار) سرباز(ما از پياده    
 ).65 :، ص5(»ين دست خواهد بودغير جالب يا احمقانه يا بغرنج يا چيزي از ا

كنـد بايـد ديـد كلمـات در           مـي هـا تعيـين      ها ارزش كلمات را نقش آن      پس، در پژوهش  
 بـازي   هـايي   يك جمله و جمله در يك موقعيت اجتماعي چـه نقـش           در  هاي خاص    موقعيت

  مـثالً  كنـد   ميارزش هر مهره به نقشي است كه ايفا         كه  درست مثل بازي شطرنج     . كنند  مي
مراتب بيشتر از وزيري اسـت كـه در محاصـره    ه  سربازي كه بتواند شاه را كيش كند ب        ارزش

 .باشد، و كاري از آن  بر نيايد
 گزاره صادق و كاذب. 2. 2

كننـد، جمـالت     مـي  جمالتي كه وضع امور را تـصوير     .ه است شدزبان از جمالت تركيب     
 است، پس وضع معيني از امـور        جا كه جمله اوليه خود نمودار وضع امور        از آن . اوليه هستند 

توان بـه واسـطه آن از امـري           مياي كه    يعني جمله . استاي گزاره    پس هر جمله  . دروجود دا 
اگر آن جمله اوليه و يا گزاره اوليـه صـادق باشـد، پـس آن وضـع             .واقع يا غير واقع خبر داد     

  .بر، وجود ندارداگر قضيه كاذب باشد وضع امر مورد خ .امري كه مورد خبر است، وجود دارد
بـه صـورت كـاذب يـا صـادق          به عبارت ديگر كار اصلي زبان اين است كه امور واقـع را              

امـور واقـع را توصـيف        توصيف كند اما در هر حال زبان بايد به نحوي كه مفيد معنا باشـد،              
كه ايم   هپيوند داد ها را به هم       نام اي  مجموعهدهيم در واقع      مي را تشكيل اي   وقتي گزاره . كند

اگر اين ترتيب در جهـان،      . هاي ممكن اشيا در جهان، تطابق دارد       اين گزاره با يكي از ترتيب     
ها در گـزاره     اما اگر نام   . محقق شود، پس گزاره صادق است و در غير اين صورت كاذب            واقعاً

مورد نظر به صورتي باشند كه امكان نداشته باشد در جهان واقـع بـه همـان ترتيـب باشـد،              
  .معنا خواهد بود گزاره بي

چنان كه هست، بـه مـا بنماياننـد بايـد از يـك           بتوانند جهان را آن    ها  كه گزاره  براي اين 
 جهان وجود داشته باشـد، و از        ي و اشيا  ها  ها در گزاره   طرف نوعي همبستگي متقابل بين نام     
 جهان  ياكه با چگونگي ارتباط اشي     مند باشد   بهره اي  طرف ديگر گزاره بايد از ساختار دروني      

داشته باشند معنا حاصل    با يكديگر تطابق    اگر اين دو ساختار     . به يكديگر تطابق داشته باشد    
  . ساختارطابقشود زيرا كه معنا عبارت است از همين ت  مي
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 او در   .كنـد   مـي ست عمل زبـان را محـدود        ها  اي از گزاره   كه زبان مجموعه   اما قول به اين   

  .ه استها اين محدوديت را رد كرد پژوهش
دانـيم   كـه مـي    و همـان طـوري    نيـست   اي با گزاره اوليه ديگر متناقض        هيچ گزاره اوليه  

 ايـن   هـا   تنداده است شايد يكي از عل     ارايه  ويتگنشتاين خود هيچ مثال واقعي از گزاره اوليه         
ـ              د كه هيچ جمله   اشب دسـت نيـاورده    ه  اي در زبان عادي شرايط احراز مقام جملـه اوليـه را ب

مشكل باشد و شـايد سـختي آن بـه دليـل سـختي                 مياست كسب چنين مقا   ممكن  . است
 و  يعنـي عقـالً    توان گفت عالم چنان هست كه هـست،         مياوالً،  : اختيار اين دو نظر است كه     

پـس بـر     .عالم ممكن است و لذا ضرورت منظقـي نـدارد         : كه دوم اين   ضروري است و   منطقاً
او عناصر عـالم    . دپذير مي نظر دوم را     تگنشتاينوي. نه بر ضرورت  عقلي     تجربه استوار است و   

بايـد مـا بـه      از ديدگاه او    پس  . داند  ميرا عقالً و منطقاً از هم جدا        » اوضاع امور «يعني همان   
تواند گـزاره     ميپس گزاره اوليه خود ن    . مستقل باشند يكديگر  ي اوليه صادق، از     ها  ازاي گزاره 

  .اوليه ديگري را نقض كند
   لذا بايـد داراي همـان صـورت منطقـي          دهد،  خبر مي  وضع معيني از امور      زااي   هر گزاره 

 باشـد در    ر يعني هر گزاره بايد يك صورت منطقي معين داشته باشد تا معنادا            . باشد واقعيت
اي را بـسنجيم، بايـد       كـه صـدق و كـذب گـزاره         براي اين . غير اين صورت گزاره نخواهد بود     
كه اين مطابقت وجود داشته باشد بايـد         ، يا خير؟ براي اين    ببينيم آيا با واقعيات انطباق دارد     

اي را نفهمـيم، بـه صـدق و كـذب آن             تا وقتي كه معنـاي گـزاره      . ابتدا معناي آن را دريابيم    
كـه ببينـيم گـزاره بـا      گويد قبل از اين   ميجاست كه ويتگنشتاين     اين. توانيم حكم كنيم    مين

 ،دارد يا نه؟ پس تـا معنـاي قـضيه روشـن نباشـد             واقع منطبق هست يا نه بايد ببينيم معنا         
يعني . تواند معني خود را خبر دهد      اي هم نمي   هيچ گزاره . توان كرد   ميصحبت از صدق آن ن    

  .تواند چيزي بگويد  ميدرباره صورت منطقي خود ن
ضـبط   بتهـوون    5 سمفوني شماره    در آن فرض كنيد من يك صفحه گرامافون دارم كه         «
از » تـصويري «توانم بگويم كـه خطـوط و شـيارهاي روي صـفحه                مي به تعبيري . استشده  

دهد كه چگونه     ميتوانم به طور معقول بگويم كه شيارها نشان          اما نمي . سمفوني مزبور است  
  .سازد شيارها سمفوني را نمودار مي

كه شيارها در عين حال تصوير خود را از سمفوني نمودار سازند، مهمـل و بـي                  توقع اين 
كه قضيه صورت منطقي خود را خبـر بدهـد بـه             ت و به قول ويتگنشتاين توقع اين      معني اس 

 ).52 :، ص4(»همين منوال بي معني خواهد بود
توانـد چيـزي دربـاره      مـي ن A دهد كه نه تنهـا گـزاره    ميماند و ادامه   مياو در اين حد ن

. بگويـد  A رتتواند چيـزي دربـاره صـو     ميصورت خود بگويد، بلكه هيچ گزارة ديگري هم ن
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گيـرد    مـي چيزي درباره صورت گـزاره ديگـر بگويـد و نتيجـه              تواند  مياي ن  حتي هيچ گزاره  

 را  ها  پس وظيفه فلسفه اين نيست كه صورت منطقي گزاره        . صورت منطقي قابل بيان نيست    
 .ها آشكار شود طوري كه صورت منطقي آن. هاست بيان كند، بلكه وظيفه فلسفه تحليل آن

تواند درباره صورت منطقي گزاره       مييك گزاره ن  : گويد كه   ميه ويتگنشتاين   چ حال چنان 
 :گفـت   ميديگر چيزي بگويد؛ اگر ما نيز با او هم عقيده شويم بايد ايراد راسل را بپذيريم كه                  

خـود  » .تـوان بـه لفـظ آورد        مـي كنـد كـه ن      مـي ويتگنشتاين بحث طوالني دربـاره چيـزي        «
كه در كتابش چيزهاي غير قابل بياني را گفته است، ولي اضـافه             ويتگنشتاين نيز قبول دارد     

  .دور انداخته بعد از استفاده از آن، بايد آن را بكه كند كتاب داراي اهدافي است   مي
پـس اگـر بخـواهيم    . گزاره وقتي معنا دارد كه تصوير حالت ممكني از امـور عـالم باشـد    

 شرايطي صادق و در چه شرايطي كاذب اسـت؟          اي را بدانيم بايد ببينيم در چه       معناي گزاره 
. بـه يـك معناينـد      از نظر ويتگنشتاين امكان صدق يا كذب و معنا داشتن يك گزاره، هر دو             

 هـاي   نـسبت هـا     و قفـس   هـا   طـوطي ،  »طوطي در قفـس اسـت     «: يمي گو   ميآن گاه كه    مثالً  
م معناست ولي اگـر  د، امر واقع با اين گزاره ه     اشاگر طوطي در قفس  ب     . مختلفي با هم دارند   

 طوطي در كنار قفـس    د، مثالً اشد و امر واقع با اين گزاره هم معنا نب         اشرابطه ديگري برقرار ب   
و هم   » استقرار گرفتن طوطي در قفس « از آن امر واقع كهكسي يا روي قفس باشد، وقتي 

كند، منظورش آن واقعيتي است كه صـدق          مي، صحبت   »طوطي در قفس است   «معناست با   
اما منظورش از معناي مخالف وقتي است كه واقعيت، هم معنا با           دهد،  ميين گزاره را نشان     ا

شد، معنايش اين است كه واقعيت معناي مخـالفي         بااي كاذب    وقتي گزاره . گزاره فوق نباشد  
 ايـن   ، اگر يم طوطي در قفس است    يگو  وقتي مي  مثالً. كه معناي قضيه عوض شود     دارد نه آن  

طوطي در قفس « يميتوانيم به درستي بگو د واقعيت بدين گونه است كه مي    گزاره كاذب باش  
 و قطـب    4قطـب كـاذب   :  يك گزاره دو قطـب مقابـل دارد        يتگنشتاين معتقد است  و .»نيست
دانيم يعني معنـاي      مي اگر شرايط كذب يك گزاره را ندانيم شرايط صدق آن را هم ن             5صادق
  .فهميم  ميآن را ن

. ك معناي يك گزاره، بايد دو قطب كاذب و صادق آن را بفهمـيم او معتقد است براي در 
اگر معنـاي گـزاره را      . مطرح كند  تواند امر واقع متمايز جديدي را       ميپس نقيض يك گزاره ن    

از نظر او بداهت مـالك صـدق        . فهميم كه آن گزاره در چه شرايطي كاذب است          ميبفهميم،  
گـزاره نتـوان     كـه از خـود     كنـد   ميند، ايجاب   ي امكاني دوقطبي هست   ها  كه گزاره  اين .نيست

كذب اسـت و فقـط توسـل بـه           لذا گزارة معنادار، ذاتاً مردد بين صدق و       . صدق آن را فهميد   
  .تواند تطابق آن را با واقع نشان دهد  ميتجربه 
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اما اگـر در  . دهيم  مياگر طوطي در قفس باشد با نشان دادن تصوير آن، واقعيت را نشان    

دهيم يا همان تصويري كه طوطي در قفـس           ميچه؟ آيا تصوير ديگري را نشان       قفس نباشد   
منظـور  .  را نشان دهيميستتوانيم همان تصوير اول كه طوطي در قفس ن         مي  مسلماً يست؟ن

كنيم، منظورمان لغو بازنمايي واقعيت خاصـي اسـت         مياي را نقض     اين است كه وقتي قضيه    
ايـن اسـت كـه ويتگنـشتاين        . عيـت ديگـري تحقـق دارد      كه بخواهيم نشان دهيم واق     نه اين 

كند، اگر معناي     ميمانند بقيه ثوابت منطقي واقعيتي را بازنمايي ن       ) ∽(گويد نشانه نقيض      مي
 همه واقعيـاتي را كـه بـراي فهـم نقـيض آن      فهميم، بدين علت است كه قبالً       مياي را    گزاره

معني خود گزاره و نقيض آن يكـي اسـت          نيست كه     اين بدان معنا   يما ضروري بوده، فهميده  
نـشانه نقـيض بـر      . ردواقعيات دنبـال كـ     بلكه منظور اين است كه، معناي نقيض را نبايد در         

 جوشـد   مي درجه  100آب در   «: يمي اگر بگو  مثالً. كند  خالف يك اسم چيزي را بازنمايي نمي      
)p (  جوشد   درجه نمي  100آب در   «يم  يدر گزاره دوم بگو   و) ∼P (  يمياره سـوم بگـو    و در گز: 
 اول و سـوم  هـاي  زارهدر اين صورت گـ  )p∽∽ (: درجه نجوشد  100چنين نيست كه آب در      «

كنـيم بلكـه     مـي اي كـسب ن  رسيم اطالع تـازه   ميكه از گزاره اول به سوم      ميهنگا. هم ارزند 
يعني با نشانه نقيض، گـزاره اول، نقـض شـده اسـت و در          . گرديم  ميدوباره به جاي خود باز      

پـس بـه    . يمنـ ك ميدوباره نقض   ) در گزاره دوم  (يم  ا  نقض كرده قبالً  چه را كه     اره سوم، آن  گز
  .پردازيم  مي ها حال به بررسي اقسام گزاره .ايم همان  گزاره اول رسيده

  ي منطقيها گزاره. 3 .2
 منطقـي   مـسايل از نظـر  او       .سازد  ميويتگنشتاين امور تجربي را از امور منطقي متمايز         

هـاي   ي منطـق معـرف خاصـيت   ها گزاره« او معتقد است. اند اه بر امور تجربي بنا نشده   گ هيچ
دهنـد كـه      مـي چنان به هـم پيونـد         را آن  ها  بدين صورت كه اين گزاره    . يندها  منطقي گزاره 
 .)213 :، ص11 ()121/6–رساله (» كنند  ميچيزي بيان ن

قع گفتن هـر چيـزي همـان       جايي كه وظيفه اصلي زبان توصيف جهان است، در وا          از آن 
ي صـادق همـه، دانـش تجربـي         ها  مجموعه گزاره « :گويد  ميلذاست كه   . وصف آن چيز است   

  ).99: همان، ص) (11/4–رساله (»است
ي هـا    گزاره ، جمله ، از ها  پس ساير گزاره  . چه گفتني است همانا علم تجربي است       پس آن 

 زيـرا  6معناينـد  ها بي گويد اين   ميو  جايگاهشان كجاست؟ ا  ... رياضيات، منطق، هنر، اخالق و      
  :كند  ميالبته اشاره . خواهند از جهان فرا روند  ميگويي كه . خواهند از زبان فراروند  مي

هـا   اند و بلكه آن    اگر چه گفتني نيستند، اما نشان دادني       .هستند   ميهاي مه  ها گزاره  اين
  .)231 :، ص11)(522رساله ( راز آميزند
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صدق و كذب هر گزاره نيز با قياس بـا          . صدق و كذب باشد، گفتني است     چه كه قابل     آن

 بايد تصوير منطقي واقعيت باشد، اما هيچ تـصويري          دارگزاره معنا . شود  ميواقعيت سنجيده   
ممكن نيست از تصوير تنها بازشناخت كه آيا صـادق          ( تواند صادق باشد    ميبه نحو پيشيني ن   

  .)205 :ن، صهما) (224/2 -رساله( )است يا كاذب
ي منطقي بدون ارجاع به واقعيت به نحو پيشيني صادقند، يعني صـدق     ها  اما چون گزاره  

شـان روشـن كـرد، پـس          تشكيل دهنده  يتوان جدا از اجزا     ميي منطقي را    ها  و  كذب گزاره   
 در عـين   ، اما ها بي معنايند   اين است كه آن    .تناقض است مستلزم  ها   اند و سلب آن    همانگويي
 دهنـد   مـي  صوري زبان و جهـان را نـشان          -زيرا خصوصيات منطقي   .نيستندنيز  ل  حال مهم 

در واقع منطـق  . كنند  مي و يا مرز زبان و جهان را روشن         .)211: همان، ص ()12/6 –رساله  (
اگـر   .جهـان اسـت   امكان منطق نيز مسبوق بـه وجـود       . جهان است  ساختار مشترك ذهن و   

منطق كـه داربـست جهـان اسـت         . ق محال است  وجود منط  جهان مسبوق بر منطق نباشد،    
اي اسـت،    براي داربست بودن مسبوق به جهان است و چون منطق پيش فـرض هـر تجربـه                

 لذا قضاياي منطقي نه نقض شدني و. اي هم مؤيد يا نافي پيش فرض خود نيست هيچ تجربه
 .اند نه اثبات شدني

تـوانيم كـار خـود را         مـي ي هـم    ي منطق ها  ما بدون گزاره  « :كند  ميو در بند ديگر اضافه      
 را بـا    هـا   توانيم خاصـيت صـوري گـزاره        ميگذاري مناسب    بگذرانيم چون با يك طرز عالمت     

او معتقـد اسـت نـه تنهـا         . )همـان ()122/6–رسـاله   (»  بـشناسيم  ها  مشاهده خود اين گزاره   
توسط تجربه  ها را    توان آن   ميي منطقي را به كمك تجربه ثابت كرد بلكه ن         ها  توان گزاره   مين

و نه تنها نبايد يك گـزاره منطقـي توسـط هـر تجربـه ممكـن رد شـود، بلكـه                      . ابطال  كرد  
   .يد كردأياي آن را ت توان به كمك چنان تجربه  ميچنين ن هم

ي هـا  گـزاره . انـد  ها متعلق به حوزه منطق    اين. يي هستندكه اصالً كاذب نيستند    ها  گزاره«
ها بدون معنايند زيـرا از ساختارشـان         آن.  معنايي ندارند  توانند كاذب باشند زيرا     منطقي نمي 

ن يـا بـاران    اآل «مـثالً . باشـند   مييي كه شامل دو طرف متناقض       ها  مثالً گزاره . مشخص است 
 چيـزي از امـر واقـع بـه مـا            هـا   اين گزاره . دنه كاذب باش  كمحال است   » .بارد  ميبارد يا ن    مي

يي كـه نـه     ها  گزاره. گويي صرفند  همان. اند ي چنين ي منطق ها  در واقع همه گزاره   . گويند  مين
 .)105: ، ص8(»)مدلول( معنا دارند و نه محل ارجاع

نشان يك گزاره منطقـي ايـن نيـست كـه             «: گويد  مي )211 :، ص 11() 1231/6(در بند   
كه بر حسب تصادف بـراي تمـام    در واقع كلي بودن عبارتست از اين .اعتبار كلي داشته باشد  

گويي باشد كه يك  تواند به همان اندازه همان  مييك گزاره تعميم نيافته . ق باشدچيزها صاد
 .»گزاره تعميم يافته
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همـه  «توانيم كليت قضاياي منطق را در مقايسه با كليت عرضي قضايايي چـون                ميما  «

  ).1232/6رساله (» كليتي ذاتي و ضروري بدانيم» مردم فاني هستند
اي از اشـيا و يـا بـا امـور         كه با مجموعه   ستيجا ن   از آن  اصوالً صدق يك حقيقت منطقي    

كند، بلكه فقط آن را نشان        مياز نظر ويتگنشتاين منطق واقعيت را بيان ن       «. واقع تطابق دارد  
اش صحبت كننـد، بلكـه چيـزي اسـت كـه              درباره ها  منطق چيزي نيست كه گزاره    . دهد  مي

ي كه عبارت از عالم عيني يا امور واقع باشـد،   بتوانند درباره چيز ديگرها  شود گزاره  باعث مي 
 .)13: ، ص7( »صحبت كنند

كنـد، بـه نظـر ويتگنـشتاين          مـي  منطق واقعيت را باز نمـايي        كه راسل   اين ديدگاه پس  
منطق چيزي نيست كه بازنمايي شود، بلكه كارش آن است كه نفـس             «درست نيست، چون    

ت ديگر منطق قابل بازنمايي نيست، ولـي خـود      سازد، به عبار    مياين بازنمايي را امكان پذير      
 .)همان(»دهد  مياند، نشان  را در چيزهايي كه قابل بازنمايي

ي منطقي اين است كه     ها  خصوصيت منحصر به فرد گزاره    «: گويد  مي) 113/6(او در بند    
 ها را از خودنمادها به تنهايي تشخيص داد و اين امر به تنهايي كل فلـسفه               توان صدق آن    مي

است كـه صـدق يـا كـذب            ميافزون بر اين، اين نيز واقعيت بسيار مه       . منطق را شامل است   
، 11 (» بـه تنهـايي تـشخيص داد       هـا   تـوان از خـود گـزاره        مـي ي غيـر منطقـي را ن      هـا   گزاره
 . و بداهت، مالك صدق در قضاياي منطقـي اسـت          وابسته است  منطق به خود     ).1131/6بند

ت كه در حوزه منطق     داشتوان اطمينان     مييست، چگونه   اگر بداهت مالك صدق در قضيه ن      
 پنداريم؟بصادق نيست اشتباهاً صادق كه چه را  آن
 ي رياضيها گزاره .4 .2

 بخـشي از زبـان      ها  اين گزاره . ي منطقي هميشه صادقند   ها   گزاره مانندي رياضي   ها  گزاره
: نامـد  مـي عادلـه   ي رياضـي را م    هـا   گـزاره ويتگنـشتاين    .هستند كه كيفيت تصويري ندارنـد     

درسـت بـر مبنـاي همـين     . مشخصه روش رياضي اين است كه با معادالت سر و كـار دارد          «
 .»خودي خود فهميدني باشده روش است كه هر گزاره رياضي بايد ب

. سـت اي براي رساندن مفهوم طرف ديگـر        بيانمعادله به اين معناست كه يك طرف آن،         
فقـط  . دهنـد   مـي ماهوي جديدي از عالم واقع به مـا ن    گونه اطالع     نيز هيچ  ها  اين دسته گزاره  

ي ااي هستند كـه عناصـر يكـي محتـو          كنيم، به گونه    مييي كه بيان    ها  دهند، گزاره   مينشان  
 حكـم   ها  رياضيات كاربرد دارد زيرا كه به وحدت و يا تضاد معناي گزاره           . استعناصر ديگري   

مطابقت خـود   د كه با آن     آموز  مي به ما    كار منطق و رياضيات اين است كه فنوني را        . كند  مي
  .كنيم  مي به صورت ديگري تبديل را
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گـاه نيـازي بـه گـزاره         در حقيقت در زندگي روزانـه هـيچ       « :گويد  مي) 211/6(او در بند    
يي كـه بـه رياضـيات    هـا  بريم كه از گزاره  ميكار ه ها را فقط به اين دليل ب     آن. رياضي نداريم 

، 11(» ديگري استنتاج كنيم كه به تساوي به رياضيات تعلق ندارنـد          ي  ها  تعلق ندارند، گزاره  
  .)103:ص

منطـق جهـان    . ي منطقي با واقعيت سر و كار ندارند       ها  ي رياضي نيز مانند گزاره    ها  گزاره
 .شود  نشان داده ميها به وسيله رياضيات در معادله

ه معناي آن است كـه      ي رياضيات ب  ها  امكان اثبات گزاره  «: گويد  مي) 2321/6(او در بند    
ن باشـد كـه بـراي تعيـين صـحت           آكه نيازي به     توان درك كرد بدون آن       را مي  ها  صحت آن 

 .»دنها مقايسه شو  با واقعيتمحتوايشان
 ي فلسفيها گزاره .5 .2

هـا   شود از آن    ميها درباره چيزهايي كه ن     آن. اند و نه منطقي    ي فلسفي نه تجربي   ها  گزاره
  . مهملند و تهي از معناها  گزاره، اين نوعبنابراين. گويند ميسخن گفت، سخن 

بلكه ها از امور واقعي درست نيست،         آنكه بيان    ي فلسفي تهي از معنايند نه اين      ها  گزاره
فلسفه هيچ تصويري از واقعيت     . ها گزاره نيستند   آن .كنند  مي امور واقعي را بيان ن     ها اصالً  آن
  .تواند تصديق يا تكذيب كند  مي نرا هم   ميي علها دهد و گزاره  مين

»    .بخـشد   مـي  و پايان    كند  ميفلسفه مجادالت در باب مرزهاي علوم طبيعي را بر طرف           «
تواند در كاربرد عملي و واقعـي زبـان دخالـت         ميفلسفه ن . )101: ، ص 11()113/4 –رساله  (

يـاني بـراي آن فـراهم      تواند بن   ميزيرا ن . داشته باشد حداكثر اين است كه آن را توصيف كند         
  .دهد قرار ميهر چيز را همان گونه كه هست سر جاي خود . دساز

فلسفه بايد امر انديشيدني را كرانمنـد سـازد و بـدان وسـيله ناانديـشيدني را نيـز بـه                     «
   .)114/4 -رساله(» چنين هم

وشن ها را ر   وظيفه فلسفه اين است كه آن     مبهم و تاريكند و      ها  بدون فلسفه انديشه  گويا  
  .ها مرزهاي دقيق بخشد سازد و به آن

وظيفـه فلـسفه ايـن      . خر فلسفه فعاليتي معرفت بخش نيست     أاز ديدگاه ويتگنشتاين مت   
زيرا ما  . در فلسفه جايي براي نظريه پردازي نيست      . دشومانع     مياست كه از اشتباهات مفهو    

 اسـتفاده از قواعـد      هاي فلـسفي را بـا      پرسش كنيم و   ميدر درون شبكه دستور زبان حركت       
ويتگنـشتاين  . ايم كه از زبان چگونه استفاده كنيم      زيرا ياد گرفته  . بريم  از بين مي  كاربرد زبان   

 مـسايل  .دانـد   ميي زباني ها شرح و وصف يا تنوير بازي فلسفه را نوعي عمل تفسير، ايضاح و 
ايي كـه هميـشه   را به نظر او نه از طريق ارائه اطالعات جديد، بلكه بـا مرتـب كـردن چيزهـ            

اين كار بايد از طريق مشخص ساختن بازي زباني خاصي كه           . توان حل كرد    ميدانستيم،    مي
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كـه ترديـد يـا ابهـام وجـود دارد آن را بـا ايجـاد                  در مـواردي   .صورت گيرد  انجام شده است،  
ي هـا  يي از بـازي ها نمونهبا يي از آن بازي زباني و مقايسه    ها   يعني نمونه  7ميموردهاي پاراداي 

تواند در كاربرد     ميكند كه فلسفه به هيچ وجه ن        ميلذا او اعالم    . كنيم  برطرف مي  ديگرزباني  
قـرار  تواند براي آن، اساسي       ميزيرا ن  .واقعي زبان مداخله كند، تنها بايد به وصف آن بپردازد         

ي فكري  او تكاپو . گذارد هر چيز را همان گونه كه وجود دارد، به حال خود وامي           فلسفه   .دهد
 :نامد  ميخود را يك پژوهش گرامري 

  اين نوع پژوهش با رفع فهم نادرسـت،        .پژوهش ما يك پژوهش گرامري است      نابراين،ب«
كـه از جملـه بـه واسـطه          فهم نادرست مربوط به كاربرد الفـاظ،       .كند  ا روشن مي  له ما ر  أمس

ها  برخي از آن   .آيد  ميهاي مختلف زبان پديد      هاي بيان در بخش    ها بين شكل   برخي مشابهت 
تـوان    مـي توان با جايگزين كردن يك شكل بيان به جاي ديگري بر طرف كرد ايـن را                   ميرا  

 ئايـن فراينـد گـاهي شـبيه تجزيـه يـك شـ             يمـان ناميـد چـون       ها   بيان هاي  تتحليل صور 
 .)90: ، ص14(»است

هدف  فلسفي، مسايل 8و منحل ساختن   ميروشنگري مفهو وظيفه فلسفه عبارت است از  
جاسـت كـه سيـستم سـازي را نيـز رد        اين .دستيابي به درك بهتر از وضعيت خودمان است       

 .كند  مي
به گمانم ديدگاهم نسبت به فلسفه به اين        : )28  :، ص 10(گويد  ميارزش   او در فرهنگ و   

 :ام شيوه خالصه شده است كه گفته
مـان   به نظر از اين نكته بايد بر آيد كه انديـشه           .به واقع فلسفه را مجازيم فقط بسراييم      «

ـ          .چه اندازه دور به آينده يا گذشته تعلق دارد         عنـوان كـسي    ه  زيرا بـدين ترتيـب خـودم را ب
او معتقـد   » .توانـد   مين چه را كه آرزوي توانستنش را دارد،       به انجام آن   سر، ام كه يك   شناخته

طـور مـسلم    ه  چه را كه هر فرد ب      ه تنها آن  كشيم فلسف   است ما در فلسفه نتايج را بيرون نمي       
 .كند  ميپذيرد، بيان   مي

كند زيرا كه نـه در روش         مياز همان آغاز ويتگنشتاين بر تمايز علم و فلسفه پا فشاري            «
وظيفه فلـسفه توصـيف حقـايق عـام دربـاره            .فلسفه شبيه هم نيستند    نه در نتيجه علم و     و

چنين كار فلسفه توصيف اذهان انساني     زيك است هم  در قلمرو في  كار  بلكه اين    .جهان نيست 
فلسفه ماهيـت متـافيزيكي اشـيا را توصـيف           . در قلمرو روانشناسي است    اين توصيف نيست  

هدف متافيزيك گشودن حقايق ضروري غير سطحي درباره واقعيت           به طور سنتي   .كند  مين
زيـرا  . ف غير ممكن است   يابي به اين هد     دستاما   .ن دهد شان ماهيت جهان را     است تا بتواند  

 جـز ضـرورت منطقـي      تبيين ضـرورت منطقـي اسـت و        تنها صورت ضرورت قابل توضيح و     
 .)35  :ص، 6(»ست نيها گويي همان
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 گزاره ارزشي .6 .2

 منطقي و متـافيزيكي سـخن       مسايلقدر كه ويتگنشتاين در باب       آنكه  پر واضح است    «
 اي قـوي اخالقـي  مـنش   اعتقـاد راسـخ و      او . . .در باب اخالق، سخن نگفته است امـا          گفته،

  .)95: ، ص5(» . . .داشت 
دهـد پـس گـزاره        مـي جا كه معني يك گزاره همان تصويري است كه از امر واقـع               از آن 

 .ارزشي نداريم
 جملـه   اگر كسي دروغ بگويد؛    د، مثالً نده  ميقضاياي ارزشي تصويري از امر واقع به ما  ن         

كنيم كه نبايد   مياگر كسي دروغ گفت او را نصيحت  .تكذب نيس قابل صدق و »دروغ نگو «
مـسلم   »راسـتگو باشـي    بايد صـادق و   « يا »نبايد دروغ بگويي  « يا »دروغ نگو « .دروغ بگويي 

 او در رساله معتقد بود كه بيـان يـك ارزش،           .دهند  مياست كه حالتي از امور عالم را نشان ن        
 .دانـست   مـي  را داراي ارزشـي يكـسان        ها  زارهاو همه گ   .اي در باره واقعيت عيني نيست      گزاره

 در معناي اين حرف اين اسـت كـه اصـالً    . هيچ وجه تمايز ارزشي با هم ندارند    ها  يعني گزاره 
چه در عالم  زيرا آن. اگر ارزشي هست بايد خارج از عالم واقع باشد       .جهان ارزشي وجود ندارد   

او در   .ته بـه امـور تـصادفي نيـست        كه ارزش وابس   حالي دهد، تصادفي است در     ميواقع روي   
بهتـر ورزش   «به فرض گفته شـود       اگر به شما،  «: دهد  ميتوضيح  »  اخالق درسي در «مقاله  

و بـه شـما     » خواهم بهتر از ايـن ورزش كـنم         مين« شما ممكن است نپذيريد و بگوييد      »كن
در  »ته باشـي بهتر است رفتار بهتـري داشـ      « اما اگر به شما بگويند    . ايرادي ندارد : گفته شود 

: شـود  وقت به شما گفته  مي آن» خواهم بهتر از اين رفتار كنم  مين« :صورت اگر بگوييد   اين
چون رفتـار خـوب داشـتن يـك ارزش      »اين وظيفه شماست كه رفتار بهتري داشته باشيد «

از پـر واضـح اسـت كـه           و .)3-12 :، صـص  13(» اسـت  9عرضي نيست، بلكه اين ارزش مطلق     
چيـزي كـه بـراي مـردم         .توان با گزاره بيان كـرد       مين، چنين ارزشي را ن     ويتگنشتاي ديدگاه

 گفتني نيـست  اين تالش براي امري است كه اصوالً      شود و   ميارزشمند است، در قالبي بيان      
تـوان ابطـال      ميآن را با يك تحليل منطقي ن      . كه اشتباهي منطقي در آن نهفته باشد       نه آن 
كنـيم چيـزي را     ميكه تالش    زيرا با اين  . داند  ميا ارزشمند   او در عين حال اين تمايل ر       .كرد

مـا ضـرورت يـك     .دهـيم   ميرا نشان    مياما به هر حال مطلب مه      بگوييم كه گفتني نيست،   
دهيم اما در مـورد اخـالق         ميم  و در يك جدول ارزش نشان         ياصل منطقي را به وسيله عال     

 .توانيم اين كار را بكنيم  مين
چه كه بيان نكردني است سرو كار دارنـد، پـس            نيز مانند فلسفه با آن     هنر،دين، اخالق،   

ها بـه قلمـرو امـور متعـالي تعلـق            اين. معناي جهان بايد بيرون از جهان باشد       .اند فرا جهاني 
 .امر ناگفتني امر راز آميز است توان نشان داد  ميبلكه  .شود گفت  ميها ن دارند كه در باره آن



17 مفهوم صدق از ديدگاه ويتگنشتاين
صويري معنا هر گونه سخني درباره امور فرا جهاني و متعـالي از قبيـل               بر اساس نظريه ت   

اما اين به معناي نفي امـور متعـالي نيـست           . مهمل خواهد بود   هنر بي معنا و    دين و  اخالق،
اي اساسـي   او اين امور را كه جنبه .هاي منطقي به اين نتيجه رسيدند      چنان كه پوزيتيويست  

هـا را بـي معنـا        دانـد و تـالش بـراي بيـان آن           مي ناگفتني   دهند،  مياز زندگي ما را تشكيل      
 .انگارد  مي

» صدق آن حاكي از چه صـورتي از واقعيـت اسـت           « معناي يك گزاره ديني تابع اين كه      
اعتقادات ديني بـر     .شود  ميبلكه تابع تفاوتي است كه در زندگي معتقد بدان حاصل            .نيست

هـا را   بر شواهد نيز استوار نيـستند و آن وند و  ش  محسوب نمي فرضيه   ،  ميخالف اعتقادات عل  
 .بيش محتمل دانست توان كم و  مين

تواند وجود داشـته      نمي يي اخالق ها  گزاره« :)231 :، ص 11(گويد مي) 42/6-ر(او در بند    
 .»توانند يك امر برتر را بيان كنند  مي نها گزاره.باشد

اخـالق هـم     .زنـد   ميفي از عالم ن   اخالق حر « :گويد  ميو نيز در دفترهاي يادداشت خود       
 .)77 :، ص12(»بايد مانند منطق از شرايط عالم باشد

 موسـيقي و   .دهد اخالق قابل بيان نيست      مييعني اخالق هم مانند منطق خود را نشان         
 آواز  .ها به نحوي معين چيزي مهم را نشان دهنـد          توانند با تنظيم صداها و رنگ       هنر هم مي  

امر راز   .هاي ممكن نشان دادن هستند     راه...  نيايش كردن و   ي كردن، در نمايش باز   خواندن،
تواند مرز جهان را با چيدن نمادها بـه نحـو خـاص              منطق نيز مي  . توان نشان داد    ميآميز را   

ي منطق بازتاب قواعد زبانند و خود اين قواعـد  ها گويد، گزاره ها مي او در پژوهش  .نشان دهد 
 .كه مبناي زبان باشند بريم، نه اين  ميه، ما زبان را به كار اي است ك هم مبتني بر نحوه

 ي علوم طبيعيها گزاره .7 .2
و لذا آن قوانين مقدم بـر       . داند  ميويتگنشتاين قوانين مربوط به علوم تجربي را منطقي ن        

اي معنـادار    قانون استقراء، قانوني منطقي نيست زيرا كـه گـزاره         . توانند باشند   ميتجربه هم ن  
در داند، بلكـه عليـت بـه ظـاهر قـانون اسـت امـا             مياما در عين حال عليت را قانون ن        .تاس

قوانين فيزيك با همه آن     «:گويد    حقيقت چنين نيست بلكه صورت قانون دارد، در رساله مي         
، بنـد  11(»گوينـد   مـي دستگاه منطقي كه در اختيار دارند، باز در باره اشياي جهـان سـخن             

3431/6(. 
همـان گونـه كـه تنهـا ضـرورتي كـه وجـود دارد               « :داند ا فقط از منطق مي    او ضرورت ر  

عـدم امكـان     درست به همان گونه تنها عدم امكاني كـه وجـود دارد،            .ضرورت منطقي است  
 .)375/6، بند 11(»منطق است

  :دارد جاست كه با صراحت اعالم مي از اين و
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به معناي آن اسـت كـه مـا    اين   كند، يك فرضيه است و     كه فردا خورشيد طلوع مي     ينا«

 .)37/6، بند11(»دانيم طلوع خواهد كرد يا نه؟  مين
تنهـا   .پس اين هم بايد رخ دهـد       هيچ ضرورتي وجود ندارد كه چون آن رخ داده است،         «

 )35411/6، بند 11(»ضرورت موجود ضرورت منطقي است
انـد و    دوقطبـي  ذاتـاً هـا  گردانـد گـزاره   ي تجربي را به عالم واقع بـر مـي    ها  او صدق گزاره  

جا كه در اين حوزه ابزاري به نام تجربه وجود دارد،        توانند صادق و يا كاذب باشند و از آن          مي
در عـين   . سـازد   مـي تطابق يا عدم تطابق گزاره با وضع امور واقعي، گزاره را صادق يا كـاذب                

: ، ص 13(»هاي تجربي به مبناي سنجش ما بـستگي دارد         صدق برخي گزاره  « :گويد حال مي 
83(. 
 

 تابع ارزش صدق. 3
آيد كه يـا      ميدست  ه  اي ب  از هر ترتيبي كه از عناصر يك متن صوري به عمل آيد، گزاره            

الـف در   «: اگر بگـوييم  . آن را ندانيم    ولي ممكن است ما صدق و كذب         .صادق است يا كاذب   
ت يـا   دانيد كه يا صـادق اسـ        ميمعناي آن براي شما مشخص است و البته         » شمال ب است  

گوييم كه شما   ميدر اين صورت . اما ممكن است هرگز به صدق و كذب آن پي نبريد      . كاذب
كلمه قدر همان ارزش است كه ارتباطي با خواص اخالقـي يـا             . دانيد  آن را نمي  » قدر صدق «

» صدق يا كذب  «فلسفي صدق و حقيقت ندارد و فقط بيانگر آن است كه در تحقق خاصيت               
  . كدام متحقق استدانيم  ميمردديم و ن

اگـر تكـذيب شـود،       اسـت و  » صدق«يم قدر صدق آن     يگو  مياي تصديق شود     اگر قضيه 
 .بايد بدانيم  را10اما مفهوم تابع ارزش صدق. است» كذب«يم قدر صدق آن يگو  مي

  :گويد دونالدپترسون در توضيح هدف ويتگنشتاين از بحث تئوري تابع صدق مي
است به عبارت ديگر هدف آن      » روابط منطقي «ين نقش   هدف از تئوري تابع صدق تبي     «

تبيين شوند و به صـورت  ) يعني جمالتي كه ثوابت منطقي دارند   (است كه جمالت مولكولي     
: ، ص 9(»متمـايز شـوند   ) يعني جمالتي كه ثوابت منطقـي ندارنـد       ( منطقي از جمالت اتمي   

شوند،   ميزبان طبيعي ظاهر    ي  ها  هايي را كه در گزاره      اگر بخواهيم ساختار منطقي اسم     .)39
ها مركب از قضاياي     قبل از تحليل، ساختار آن    . ها را تحليل كنيم    روشن كنيم، نياز داريم آن    

او هرگـز  . دهنـد بـا امـور واقـع تنـاظر دارنـد         هايي كه قضايا را تشكيل مـي        نام .11اوليه است 
ي ها  ي مركب و گزاره   ها  زارهدهد، بلكه به ارتباط بين گ       مياي از قضاياي اوليه را نشان ن       نمونه

ي اوليـه آن  ها  يك قضيه مركب تابع ارزش صدق گزاره    :گويد مي. اوليه سازنده آن اشاره دارد    
تركيـب يافتـه اسـت ممكـن      q ,p در نظر بگيريم گزاره مركبي، از دو گزاره  اگرمثالً. است
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 q صادق و p اصادق و ي q كاذب و p يا هر دو صادق، يا هر دو كاذب باشند، و  q, p است

 :شود بدين صورت نشان داد  مياين جدول را  .كاذب باشد
  

p1q p 
  T 

T 
F 
F 

T
F 
T
F

 
در صدق  ي يك گزاره مركب،ها  لفهؤليف امكانات صدق م   أبينيم نحوه ت    ميدر اين جدول    

بلكه بـسته  . نيز يكسان نيست q ,p ثرند و براي هر گزاره مركب ازؤو كذب خود آن گزاره م
كاذب باشد كـل   q صادق و p  براي بعضي از تركيبات، اگرمثالً. استq ,p  وه تركيببه نح

دهد كه   مينشان  B, A ستون سوم در جدول. گزاره كاذب و براي بعضي ديگر صادق است
چنـين   هـم . هـاي آن اسـت     چگونه صدق و كذب يك گزاره مركب تابع ارزش صدق سـازنده           

پـس بـا تحليـل    . تواند صادق و يا كاذب باشـد   مين داراي معناست چو P1 فهميم گزاره  مي
 .توان معناداري يا بي معنايي آن را نيز تعيين كرد  ميي اوليه ها  به گزارهها گزاره

)B)                                                   (A(  
p1 q p   p1  q p 
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(A) ول ارزش جدp7qاست و (B)   جدول ارزش گزارهp8q   در مورد اول فقـط وقتـي 

 ليفي غلط است كه هر دو گزاره غلط باشند و در بقيه موارد صادق است و در مـورد أگزاره ت
B  گزاره صادق باشـد و در بقيـه مـوارد كـاذب      ليفي درست است كه، هر دوأزماني گزاره ت
ارزش صـدق يـك گـزاره مركـب تـابع ارزش صـدق         گويد،  ميپس وقتي ويتگنشتاين    . است
  .ي تشكيل دهنده آن است، منظور همين استها گزاره

اي را كه ثابت منطقي هم داشته باشد به يك جدول ارزش تبديل كنـيم،                حال اگر گزاره  
اش اين است كه ثوابت      نتيجه. بينيم معناي گزاره با امكانات صدق آن گزاره هم ارز است            مي

 او در . كند  ميپس منطق هم از عالم واقع بازنمايي ن       . دن امر واقعي داللت ندار    منطقي بر هيچ  
 : به اين مطلب اشاره دارد441/4-بند ر
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هاي  تواند جوابگوي عالمت    مين) ها يا تركيبي از موضوع   (روشن است كه هيچ موضوعي      «
دي و هاي افقي يا عمو گونه كه هيچ موضوعي جوابگوي خط باشد همان «F» ,«T» مركب

هايي   براي همه عالمت   وجود ندارد اين نكته طبيعتاً    «هاي منطقي  موضوع» يا پرانتزها نيست  
 .)129 :، ص11(»كنند، صادق است بيان مي F,T كه چيز همانندي را مانند اشكال

 هـا   بـه امكـان صـدق گـزاره         نه به اشيا و امور واقع بلكه،       ها  «T»ها و «F»در يك جدول  
ها هم به امور واقـع       بت منطقي با اين امكانات صدق هم ارزند، آن        پس چون ثوا  . داللت دارند 

در . شـوند   ميي ممكن شرايط صدق، دو مورد طرفيني يافت         ها  در ميان گروه  . داللتي ندارند 
در . ي بـسيط، صـادق اسـت      ها  يكي از اين دو مورد گزاره به ازاي تمام امكانات درست گزاره           

در مـورد دوم گـزاره بـه ازاي تمـام            .انـد  وژيـك يم شـرايط صـدق، توتول     يگـو   مياين صورت   
  ).متناقضند(اند  شرايط صدق ناقض: هاي صادق، نادرست است امكان

 .دهـيم   مي و در مورد دوم نام متناقض        12)لوژيوتوت(در مورد اول به گزاره نام همانگويي        
  .)139 :، ص11)(46/4 -ر(

      )B                                          ()  A(  
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هـا بـه     يي داشـت كـه ارزش صـدق آن        ها  توان گزاره   ميدهد كه     مياين دو جدول نشان     
يي كـه در هـر شـرايطي    هـا  يعنـي گـزاره  . ي آن ارتباطي نداشته باشد    ها  ارزش صدق سازنده  

) 461/4ر  (او در بنـد     . تـوانيم تنـاقض و يـا همـانگويي بـسازيم            جاست كه مـي    اين. صادقند
 :گويد  مي

 دهند كه اصالً    ميگويي و تناقض نشان      همان. دهد  ميگويد، نشان     ميچه را كه     گزاره آن 
ق دگويي شرطي براي صدق قائل نيست زيرا كه بي قيد و شرط صا             همان. گويند  ميچيزي ن 

ماننـد  . (گويي و تنـاقض فاقـد معناينـد        همان.  نيست  و تناقض در هيچ شرايطي صادق      است
به عنوان نمونه، دانـستن      (.)گردند  ميهاي مخالف جدا     اي كه از آن دو پيكان در جهت        نقطه
، 11(»)بارد، به معناي دانـستن چيـزي دربـاره هـوا نيـست              ميبارد يا باران ن     ميكه باران    اين
 .)133 :ص

اگر بگوييم اين سيب يا سرخ اسـت يـا سـرخ         . يندها بي معنا    گويي پس تناقضات و همان   
اين گزاره هـيچ وضـع خاصـي از         . نيست، گويي در حقيقت هيچ اطالعي از اين سيب نداريم         

ي اوليه صادق   ها  هاي صدق گزاره   اي كه براي همه امكان     يعني گزاره . كند  عالم را تصوير نمي   
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ي اوليه كـاذب  ها  صدق گزارههاي اي كه براي همه امكان گويي است و گزاره   است، يك همان  

گـويي يـا تنـاقض از كـار          هر گزاره متعارف كه پس از تحليل همان       . است، يك تناقض است   
ناميـد و هـر گـزاره ديگـري كـه      » انحطاط يافته«توان آن را گزاره   ميدرآيد، گزاره نيست و    

 مهمـل   گـزاره .  گزاره نيست  پذيراي پيروي از تحليل ارزش صدق نباشد، مهمل است و اصالً          
مربـع دايـره    «،  »درياي جيوه وجود دارد   «يي مثل   ها  گزاره. ممكن است معنا هم داشته باشد     

او در رساله واژه معنا     . اما قابل صدق و كذب نيستند      ، اگر چه معنا دارند،    »شكل وجود ندارد  
ره گويد، معناي هر گزا     ها مي  اما در پژوهش  . كند  مياي تصوير كننده، معنا      را به عنوان رابطه   

بـه اسـتعاره ابـزار،     به عبارت ديگر او از استعاره تـصوير،    . ي ممكن آن است   ها  مجموع كاربرد 
  .كند  ميي زباني استفاده ها آورد و در اين رابطه از واژه بازي  ميروي 

جاست كه او از دو گونه زبـان منطقـي و    ، معنا دارد؟ اين يستوجود ن مچگونه چيزي كه    
گويد مربوط بـه زبـان     ميچه در مورد شرايط معنا و تعين آن  آن. كند  ميزبان متعارف بحث  

ها نيز بايد معين      بسيط تحليل كرد و محكي آن      ي آن را به اجزا    يمنطقي است كه بايد اجزا    
و كاركرد اين زبان اينست كه امور .  وصف نمودكه صرفاً  ها را نام نهاد، نه آن      باشد تا بتوان آن   

ي ديگـر كـه تـابع صـدق         هـا   انـد و گـزاره      بنيـادي  هـا   بان گزاره در اين ز  . واقع را تصوير كند   
هـاي   يي مثل مثال  ها  اما گزاره . ي بنيادين برسند  ها  هايند، در آخرين تحليل بايد به گزاره       اين

هاي بنيادين كه با عالم واقع تناظر يـك بـه    زيرا به گزاره  باال، از حوزه زبان منطقي خارجند،     
ي متعارفنـد كـه چـون تـصويرگر         ها  ها همان گزاره   اين. دندگر  مييك داشته باشند، تحليل ن    

  .واقع نيستند، پس به موضوع خارجي نياز ندارند
گويي نباشد، تصوير يك امر واقع ممكن يـا وضـع امـور در جهـان                 اي كه همان   اما گزاره 

توانيم صدق و   ميما با توجه به معناي آن ن   . اين است كه گزاره يا صادق است يا كاذب        . است
 هـا   گـويي  همـان  پـس از يـك سـو      . كذب آن را بفهميم، بلكه بايد آن را با واقعيت بـسنجيم           

رياضيات محض و منطق هستند كه بالضروره صادقند و بـه مـا اطالعـي از واقعيـت تجربـي                  
اند، و در مورد بودن اشيا در جهان براي مـا            هايي كه تجربي   دهند، و از سوي ديگر گزاره       مين

 را در رسـاله     هـا   ايـن اسـت كـه او گـزاره        .  حال بالضروره صادق نيستند    عين گويند و در    مي
 ها گزاره نيستند؟ پس آيا اين. داند  ميي تجربي ها  فلسفي همان گزاره-منطقي

 :گويد  مي) 133: ، ص11() 4611/4 -ر(در بند 
ن  بـه همـا  اند و عيناً اين دو جزو نمادگرايي .گويي و تناقض بي معنا نيستند  البته همان «

 .»به نمادگذاري حساب تعلق دارد» صفر  «صورت كه
يعنـي اگـر چـه    . هـا بخـشي از نمـاد پـردازي مـا هـستند         آن. ها مهمل نيستند   پس اين 

بـه  . دهند  ميدرباره ماهيت منطق به ما مطلب  گويند،  ميگويي و تناقض چيزي به ما ن      همان
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 p∧∼p. كنند  مي چيزي را تقرير نگويند اگر نمادها را بدين گونه كنار هم قرار دهيم،  ميما 

سازد و در عـين حـال از          ميكند، آگاه     ميما را به ماهيت قواعدي كه شكل منطي را نمايان           
 بـا معنـا     يي بـسازيم كـه كـامالً      ها  توانيم گزاره   ميهمين نمادها و با استفاده از همين قواعد         

گـويي    همـان  منطق را كامالًاو.  را ندارنداي كه عبارات مهمل چنين ويژگي     هستند در حالي  
تـوان آن را    ميتوان بيان كرد اما      ها تكرار مكرر هستند و منطق را نمي        گويد آن   ميداند و     مي

 .گويند  ميقضاياي منطقي درباره عالم چيزي به ما ن. نشان داد
.  ويتگنـشتاين داشـت  يتـوان از آرا   مـي شود دو نوع برداشت   ميهمان گونه كه مالحظه   

قطبـي نيـست، حكـايتگري نـدارد و چـون            چـه دو    اول ايـن اسـت كـه  اساسـاً آن           برداشت
يا ممتنع اسـت چـون در واقـع     حكايتگري ندارد، صدق و كذب بردار نيست، بلكه ضروري و        

نمايـد و     مـي كند و مرزهاي جهان را ترسيم         ميامكان است كه قلمرو سخن گفتن را تعيين         
ي امكـاني   هـا   چه كه صدق و كذب پذير است، گـزاره         آن .طبعاً امكان به منطق نيازمند است     

لـذا در ايـن   . به تبع آن فلسفه و رياضي نه صادقند، و نـه كـاذب   است پس قضاياي منطق و 
  .برداشت، صدق همان تطابق با عالم واقع است

صدق وكذب پذيرند، لكن صـدق در         و هم قضايا،   ها  برداشت دوم اين است كه هم گزاره      
كه صـدق در   اين. انطباق با واقع و صدق در قضايا به معناي سازواري است   به معناي    ها  گزاره

قـضيه منطقـي سـازوار      : امـا در مـورد دوم بايـد گفـت         . باشـد   مـي گزاره تطابق است، واضح     
كه از مرز امكان بيـرون   دليل اينه ب گويي است، و اگر سازوار نبود، لزوماً ممتنع است،        همان
گويي و نقـيض     ي منطقي به يكديگر تحويل پذيرند همه، همان       جايي كه قضايا   از آن  .رود  مي

 .باشد  ميهمه، تناقض 
 :گويد  مي) 11/5-ر(او در بند 

گر چند گزاره مباني صدق مشتركي داشته باشند و اين مبـاني در عـين حـال مبـاني              ا«
گوييم صدق گزاره اخير از صدق بقيه   ميصدق گزاره معين ديگري هم باشند، در آن صورت    

صـدق هـر    . اي منطقي نداريم   ي اوليه رابطه  ها   در بيان گزاره   .)147 :، ص 11(»شود  مي تيجهن
جـايي   انـد، از آن  ي اوليهها گزاره q ,p اگر. ها نتيجه صدق گزاره اوليه ديگر نيست يك از آن

توانند مباني صدق مشتركي داشته باشند، زيرا         مياند، پس ن   ليف نيافته أاي ت  كه خود از گزاره   
روابـط  . يابـد   مـي ت  أها نـش    از روابط متقابل مباني صدق آن      ها  ارتباط منطقي ميان گزاره   كه  

گوييم روابط منطقـي      مياين است كه    . ي غير اوليه و مركب وجود دارد      ها  منطقي بين گزاره  
  .اند  روابط درونيها گزاره

چـه   اگـر آن   «:كنيم  مي ها  تعريفي كه در مورد صدق و كذب گزاره       : كنم  ميباز هم  تكرار     
ي ارزشي صـادق نيـست      ها  در مورد گزاره  » .كند امر واقع باشد، صادق است       گزاره تصوير مي  
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 معنـي  ويـد گ  مـي او در رسـاله  . اي درباره واقعيت عيني نيست زيرا كه بيان يك ارزش، گزاره   

-ر(در بند   . پس قضيه ارزشي نداريم   . دهد  يك گزاره همان تصويري است كه از امر واقع مي         
در جهان همـه چيـز       .معني جهان بايد فراسوي آن باشد     « :گويد  مي )231: ، ص 11() 41/6

در جهـان   . دهـد   مـي دهد، كـه رخ       ميگونه است كه هست و همه چيز همان طور رخ            همان
. داشـت   مينوجود شد، ديگر ارزشي   ميندارد و اگر ارزشي در درون جهان يافت     ارزش وجود 

 بايستي فراسـوي هـر گونـه روي دادن و            داشته باشد، لزوماً   اگر ارزشي يافت شود كه ارزش     
چـه كـه آن را       آن .تـصادفي اسـت    چنين بودن باشـد، چـه هـر روي دادن و چنـين بـودن،              

تواند در جهان باشد چون كـه در ايـن صـورت خـود نيـز تـصادفي                    ميسازد، ن   ميناتصادفي  
  .»پس بايد فراسوي جهان باشد. بود  مي

اگر تالش كنـيم   .بگوييمسخن توانيم با معنا   مياي زبان است كه ما فقط در درون مرزه 
چيزي درباره مرز زبان بگوييم، گزاره بي معنا خواهد بود و اگر تالش كنيم چيزي فراسـوي                 

 و هـا  بيـشتر گـزاره  « :گفـت   مـي او . مرز زبـان بگـوييم، مهمـل و تهـي از معنـا خواهـد بـود            
. انـد  معنـا تهـي    بلكـه از   شوند، غلط نيستند،    يمي فلسفي يافت    ها  يي كه در نوشته   ها  پرسش

هـا را    توان بي معنا بودن آن      ميفقط  . ي پاسخ داد  مسايلتوان به چنين      مي ن بدين سبب اصوالً  
  .)85: ، ص11)(4003-ر(»نشان داد

، دتوان پارادوكسي نظير پارادوكس دروغگو را به درسـتي فهميـ            ميمطابق نظر اخير او ن    
 شده باشـيم چـون      سر در گم   ديگران درباره اين مطلب      ميگسر در   از  كه خودمان    مگر اين 

اگر بگوييم اين  گزاره كاذب است، اين خود پيرو گـزاره            . توان به آساني يافت     مي آن را    أمنش
اگـر صـدق يـا كـذب ايـن گـزاره روشـن نـشود،          « مثالً امروز هوا آفتابي است     .ديگري است 

، صادق باشد، »هوا آفتابي است«اگر »  است يا كاذبگويد صادق  ميدانيم كه آن چه كه   مين
كاذب باشـد،   » اگر هوا آفتابي است   «خود آن گزاره كه اين گزاره كاذب است، كاذب است و            

  . صادق است،»گزاره كاذب است«خود آن گزاره كه اين 
خود آن گزاره باشد يعنـي   » هوا  آفتابي است   «حال اگر از ما بخواهند مرجع اين گزاره         «

گـوييم مرجـع      ميكار را نكنيم وقتي      ربرد آن از حد طبيعي فراتر رود، دليلي ندارد كه اين          كا
 .ايـم  خود آن است كاربرد آن را از حد معمول فراتر بـرده           » اين جمله پنج كلمه دارد    «گزاره  
 طبيعي است و در تعيين صدق يـا كـذب ايـن قـضيه در كـاربرد                  ما كامالً  حالت كار  در اين 

 .)32: ، ص7(»شويم چ اشكالي مواجه نميجديد آن با هي
به صدق يا كذب گزاره ديگري وابسته نيست لذا بـا همـان روش كـه                   ميصدق گزاره دو  

ايـن  «كه در گزاره قبـل   رود در حالي  ميجا نيز به كار  رفت، اين  مي به كار ها براي ساير گزاره 
س ما در واقـع يكـي از        صدق و كذب آن به گزاره ديگري وابسته است پ         » گزاره كاذب است  
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است كه سـر در  بينيم الزم   ميجاست كه  پس اين. يما هي الزم كاربرد آن را نفي كرد    ها  جنبه

زيرا كه اين گزاره ديگر كاربرد طبيعي ندارد و در عـين حـال مـا بعـضي جوانـب                     .گم شويم 
يم كه مباني گفته بود . گيريم  ميكار  ه  كاربرد طبيعي آن را با استدالل مشابهي در مورد آن ب          

 چنان با مباني صدق گزاره ديگري كه مرجع آن است،         » اين گزاره كاذب است     «صدق گزاره   
وابسته است كه هر گاه يكي كاذب باشد ديگري صادق است حال اگر مرجع خودش باشـد،                 

جاسـت كـه بـه پـارادوكس         اين. اگر صادق باشد، كاذب و اگر كاذب باشد، صادق خواهد بود          
دنبال اين باشيم كه تناقض نبايـد       ه  آييم؟ اگر ب    ا در صدد توجيه آن بر مي      رسيم حال چر    مي

تناقض اگر ضرر برسـاند، بايـد از آن         . جاست كه مطلب گيج كننده خواهد بود       پيش آيد، اين  
اگر مضر بـود، بايـد آن را        . اجتناب ورزيد، اما صرف وجود تناقض به خودي خود مضر نيست          

 .آن چشم پوشي كنيم زاو اگر مضر نبود،  رفع كنيم،
امـا در    .هاسـت   به صدق آن   ها  يابيم، در رساله ارزش گزاره      ميبا توجه به مطالب فوق در       

. هاي خاص، خواهند داشت     به نقشي است كه در موقعيت      ها  ها ارزش كلمات و گزاره     پژوهش
امـا   .خـاص اشـكال زنـدگي، كـاربرد و معنـا دارد              ميهاي مفهـو   صدق در چارچوب سيستم   

جايي كه نحـوه زيـست       از آن . آيند  مياز اشكال مختلف زندگي، بيرون         ميهاي مفهو  سيستم
ها با يكديگر متفاوت است، مفاهيم مورد استفاده آنان و طبيعتاً فهم و دركشان با هـم                  انسان

پـس  . انـد  كنند كه خود براي خود ساخته   ميهر كدام در دنيايي زندگي      . متفاوت خواهد بود  
 .ت از يكديگر استدنيايشان متفاو

تربيت   تعليم و  ثر خواهد بود و اصالً    ؤ م ها  لذا نقش تعليم و تربيت هم در معناي اين واژه         
 ميبنا به قول ويتگنشتاين صدق امري درون سيـست        . سازد  مي را   ها  است كه معناي اين واژه    

يـن  خاص اشكال زنـدگي كـاربرد و معنـا دارد و ا              ميهاي مفهو  چارچوب سيستم  است و در    
  .معرفت است همان نسبي گرايي در

  
 انتقــاد. 4

 مشكالت نسبي گرايي در معرفت چيست؟
مبـادي برخـي     هر چند كه براي اثبات آن از       .نسبي بودن شناخت يك امر فلسفي است      

توانـد بـه     مـي اگر كسي قائل به نسبي بودن معرفت باشد، هرگـز ن . ي استفاده شوديعلوم جز 
  .خود نسبت به واقعيت خارجي اعتماد كند   ميي علها  گزارهاي از حكايت گزاره ارائه و

ي قـائلين آن را  هـا  عالوه بر آن نسبي بودن شناخت تمام قضايايي را كه اسـاس انديـشه   
زيرا اين قضايا تحت شرايط متناسب بـا خـود          . دهد  ميدهد، در معرض تزلزل قرار        ميشكل  

 .اردها وجود د اند و احتمال تغيير در آن شكل گرفته
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اگر اين خاصيت    .هاي ذاتي علم، اين است كه از خارج حكايت كند          كه از ويژگي   ديگر آن 

توانـد در شـرايط گونـاگون و يـا       ميپس علم ن. ذاتي را از علم بگيريم، علم، جهل خواهد بود 
.  نيـست مندزمان و  خود تغييري پيدا كند، علم نسبت بردار  گريهاي مختلف، در حكايت    زمان

 فلزات چكـش خوارنـد،      قضيةشوند، مثالً     ميكه به صورت كلي ارائه         مياياي عل در مورد قض  
 .ايم  به مصاديق آن قابل ترديد است زيرا فلزات آينده را هنوز تجربه نكردهناشصدق

 . در مورد قضاياي شرطيه، صدق تابع دو گزاره مقدم و تالي است
ي بنيـادين اسـت و      هـا   بع گـزاره  ي غيـر بنيـادين تـا      ها  قبالً اشاره كرديم كه صدق گزاره     

ي غير بنيـادين    ها  پس صدق گزاره  . شود  ميهاي بنيادين نيز صدقشان به تجربه روشن         گزاره
يي مثل اين سيب يا سرخ است يا سرخ نيست، تـابع            ها  حال گزاره . شود  مينيز از تجربه اخذ     

 هـيچ   هـا   گـزاره اين قبيل    گويد،  ميويتگنشتاين   .اي نيست و هميشه صادق است      هيچ گزاره 
جـايي   هـستند و از آن    » ي متكـرر  ها  گزاره«ها   اين. شوند  ميوقت متعلق صدق و كذب واقع ن      

شـوند و يـا      لـوژي ناميـده مـي     وكه با امر واقع سر و كار ندارند، يا هميشه صـادقند، كـه توت              
اين تناقض  .كه بگوييم، اين سيب هم سرخ است و هم سرخ نيست هميشه كاذبند، مثل اين

اند و صدق و  منطقي چنين ي رياضي وها گويد همه گزاره  مي. پس هميشه كاذب است  . ستا  
ال باز  ؤحال به اين س   . ها اصالً كيفيت تصويري ندارند     كذبشان به ضرورت منطقي است و آن      

ها به هيچ امـر خـارجي داللـت          اما موضوع آن   يي داراي معنا هستند،   ها  گرديم، چرا گزاره    مي
 .وجود ندارد» بع دايره شكلمر«كند؟ مثل   مين

توانـد بـه لفـظ در آيـد           ميچه كه    توان ارائه داد، با آن      ميچه را كه     ويتگنشتاين  بين آن   
يعنـي از   . داشـته باشـد   اما نه آن كه معنايي از خود         .هر گزاره معنايي دارد   . گذارد تفاوت مي 

يعنـي هـيچ    . دهـد   مـي بلكـه فقـط آن را ارائـه         . گويـد   ميصورت منطقي خود به ما چيزي ن      
 بسيط جهان حكم كند ي خود با اجزايتواند به تطابق و تناظر يك به يك اجزا       مياي ن  گزاره

تواند صورت منطقي خود را نشان دهد         مياي نه تنها ن    هيچ گزاره . و صدق خود را اظهار دارد     
 به يك زبـان  تواند نشان دهد زيرا او در رساله  ميي ديگر را نيز نها بلكه صورت منطقي گزاره 

او معتقد است راسل صورت منطقي خود را در نظريـه توصـيفات عـوض               . منطقي قائل است  
دانيم عمـل فلـسفي بـه لفـظ آوردن            ميكه   نكرده بلكه فقط لفظ آن را تغيير داده در حالي         

 .ستها  نيست بلكه تحليل گزارهها صورت منطقي گزاره
مشكل را حل كند به ايـن صـورت كـه           خواست با قول به سلسله مراتب زباني          ميراسل  

كند و به همـين علـت         ميآورد و روشن      مييك مرتبه از زبان مرتبه ديگري از آن را به لفظ            
 .دهد صدق و كذب آن را نيز نشان مي
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ويتگنـشتاين هـر    . دارد كه راسل عمق رساله را درك نكرده است          ميويتگنشتاين اظهار   

اند كه فقط و تـا ابـد تـصوير صـاحب خـود را نـشان                 د  ميچون عكسي    گزاره بنيادين را هم   
 كرد هر گـزاره هـم    ميدانست كه تصور     مياما برداشت راسل را در اين مورد اشتباه         . دهد  مي

تواند يك آينه ديگر و تصويري كه در آن منعكس شده بـه همـراه                 مياي است كه     چون آينه 
ه براي بشر امكان دارد، يـك زبـان         صاحب آن تصوير را نشان دهد او معتقد بود كل زباني ك           

 هـيچ  به عقيده وي، ما   . دهد  مياست و آن زبان منطقي است كه صور منطقي زبان را نشان             
زيرا هر گزاره اوليه وضعيتي از امور واقع را تصوير          . توانيم از دايره زبان خارج شويم       ميوقت ن 

پـس خـود نـسبت يـك        . ديگرها با يكـ     بسيط و ارتباط آن    يكند كه عبارت باشد از اشيا       مي
بـه  . گزاره با وضعيت امور مربوط به آن وضع نيست تا بتوان آن را با گـزاره ديگـر نـشان داد    

همين خاطر است كه تا بخواهيم از حوزه زبان خارج شويم، باز به ناچـار بـه دام آن گرفتـار                     
  .ايم شده

توانـد بيـان     مـي ا يي كه در رساله آمـده اسـت ر       ها  كه چگونه صدق گزاره    اشكال ديگر آن  
براي همـين اسـت كـه    . دهد  ميكند؟ چون در غير اين صورت رساله اعتبار خود را از دست      

ي هـا   زيرا رساله مشتمل بر گـزاره     . جا رسيديد بايد رساله را دور بريزيد       نيگفت وقتي به ا     مي
 .مهمل است كه داراي معنايند اما قابل صدق و كذب نيستند

  
 نتيجــه. 5

يعنـي وجـودي فـي نفـسه و       .  قبول  از واقعيت همان تعريـف كـانتي اسـت           تعريف قابل 
با  اين تفاوت كه . و حقيقت نيز معرفت معتبر و درست است        ميمستقل از اراده و انديشه آد     

ما معتقديم چون واقعيت شناخت پذير است، مالك درستي و اعتبار معرفت يك امر درونـي          
 تمام اعتبار و صدق معرفت برآمده از نسبت آن بـا   نيست، بلكه همان واقعيت بيروني است و      

 .واقعيت است
آن گاه كه شناخت به عنوان امري ذهني با واقعيـت بـه عنـوان امـري عينـي مطابقـت                     

حقيقـت بيـرون از فكـر و        . آيد  ميوجود  ه  داشت، حقيقت و يا به تعبير ديگر معرفت معتبر ب         
 .انديشه ما نيست و جايگاه آن در ذهن است

فردي و نسبي نيست زيرا در اين صورت از ايجـاد     اي شخصي،  نست معرفت پديده  بايد دا 
اساساً يكي از شرايط گزاره صادق، تعميم پذيري آن   . ها عاجز است   زبان مشترك ميان انسان   

ها در يك موقعيت شناختي طبيعـي و يكـسان، امكـان تـصديق ايـن       است يعني همه انسان   
 نيز بـه امـر واقـع    ها صدق در گزاره. ا واقعيت را دارندگزاره و داوري در خصوص انطباق آن ب    
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ي صـادق تحقيـق پـذير       ها  و در عين حال نيز نبايد انتظار داشت كه همه گزاره           گردد  ميباز  

 .باشند
 

  ها يادداشت
1- facts 
2- sentence 
3- proposition 
4- false pole 
5- true pole 
6- senseless 
7- paradigmatic case 
8- dissolve 
9- absolute value 
10- abstract objects 
11- elementary propositions 
12- tautology 
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