
 
  
  
  

  ي منطق و زبان از نظر ويتگنشتاين رابطه
  

  ∗∗زاده  مرتضي صداقت آهنگري حسين        ∗پور مهدي ابراهيم

  

 دهيچك
ن يتگنشتاي زبان و منطق را از نظر وي م تا رابطهيكوش ي م،ن مقالهيدر ا

، يفلسف-ي منطقي رساله يعنين منظور از سه كتاب مهم او ي ايبرا. مي كنيبررس
ن رابطه را در يابتدا ا. ميا  استفاده كردهنيقيدر باب  و يفلسف يها پژوهش
 يسپس بعض. ميشمر يج آن را برميم و نتايده يح مي توض يفلسف-ي منطقي رساله

دهيم كه   از جمله نشان ميم،يكن ي مي را بررسين تلقياز انتقادات واردشده به ا
اهي اشتباه است و  نگ،گرايانه به زبان از نظر ويتگنشتاين متأخر نگاه ذات
 با مدد گرفتن از گاه آن. ي منطق و زبان شده است ي بدفهمي از رابطه سرچشمه
 ي زبان و منطق را بازسازي ن متأخر از رابطهيتگنشتاي وي تلقي فلسفيها پژوهش

 بلكه خود محصول به ،از اين منظر، منطق مقوم پيشين زبان نيست. ميكن يم
ك پژوهش ي به ،ين تلقيد ايينظور تأ به مگاه آن. كارگيري زبان است

م تا با استفاده از مفهوم يكوش ي م،در انتها. ميكن ي استناد ميشناخت مردم
  .مي سؤاالت محتمل پاسخ دهيبه بعض  نيقيدر باب از كتاب » ريتصو-جهان«
  .ريتصو- جهان-4 منطق، -3 زبان، -2ن، يتگنشتايگ وي لودو-1: دييي كلها واژه

  

  مقدمه. 1
او به .  كانت استي ه به پروژهي شب،1يفلسف-ي منطقي رسالهن در يتگنشتاي وي پروژه

 در او. داند پذير نمي  امر را امكان  ولي اين،ن كندييدنبال آن است كه حد و مرز تفكر را تع
د بتوان هر دو سمت ي فكر باين مرز برايي تعيدهد كه برا يح مي توض،تراكتاتوس  ي مقدمه

همت ) زبان(ان فكر يب محدود كردنلذا او به .  است ناممكنين كاريو اد يشيآن مرز را اند
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ن يتر را مهمي ز، برخوردار استيا ژهيت وي از اهمتراكتاتوسن منظور منطق در يبد. گمارد مي

 منطق و زبان در ي  رابطهين بررسيبنابرا. باشد ي زبان مين مرز برايي تعيابزار برا
  .سازد ي ما روشن ميت زبان و منطق را برايرا ماهي ز، دارديا ژهيت وياهم تراكتاتوس 

رسد كه نگاهش  يجه مين نتين به ايتگنشتاي، وتراكتاتوسن سال پس از نگارش يچند
  ي فلسفيها پژوهشاو در . منطق از اساس اشتباه بوده است- زباني به زبان و منطق و رابطه

 ،ن منظرياز ا. اد نهدين دو بنين اي بي  از زبان، منطق و رابطهيديكوشد تا فهم جد يم
 انعكاس جهان در زبان به ي برايگر ابزاريدهد و د يت سابق خود را از دست ميمنطق اهم
  .رود يشمار نم
در »  زبانيري تصوي هينظر«منطق و - زباني م تا ابتدا رابطهيكوش ي م،ن مقالهيدر ا

 زبان ي  از رابطهين تلقي ا از انتقادات وارد شده بهيسپس بعض. ميح دهي را توضتراكتاتوس
ك يسپس . ميده ين رابطه را شرح مين متأخر به ايتگنشتايم و نگاه ويشمر يو منطق را برم

. ميده يح مين رابطه توضين متأخر از ايتگنشتاي ويد تلقيشناسانه را به عنوان مؤ مورد مردم
 از يم به بعضيكوش يم ،نيقيدر باب از كتاب » ريتصو-جهان« با استفاده از مفهوم ،در انتها

  .ميسؤاالت محتمل پاسخ ده
  

   تراكتاتوس زبان و منطق دري رابطه. 2
  ي زبان و منطق توضيح رابطه. 1. 2

 مشخص و منسجم يا  به دست دادن رابطه،تراكتاتوسن در يتگنشتاي از اهداف ويكي
در . واندخ يم»  زبانيري تصوي هينظر«ن رابطه را ياو ا. ت استين زبان، منطق و واقعيب

 ،ن از نظر اويبنابرا. داند يت مي از واقعيري را تصوي زباني ن هر گزارهيتگنشتاي، وتراكتاتوس
 به ي زبانيها گر، گزارهيبه عبارت د. ارز است ت همي با واقعي زبانيها  تمام گزارهي مجموعه

 يينمان بازي ايول. كنند ي مييت را درون خود بازنماي هستند كه واقعيا نهي آي مثابه
ن منظر، منطق قواعدش را به ما ياز ا. است يرو قواعد منطقيست، بلكه پيدلبخواهانه ن

گر ما تنها يان ديبه ب. مي كار بر  بهيدهد زبان را به هر نحو يكند و اجازه نم يل ميتحم
 بخش ،رو ني از ا.دهد ي اجازه ميم كه قواعد منطقيم از زبان استفاده كنيتوان ي مينحو به

اش با زبان اختصاص داده شده   منطق و رابطهي ح دربارهي به توضتراكتاتوس از يوجهقابل ت
 2نيشين پي بنابرا،رسد يش از زبان و تجربه درمين متقدم، منطق پيتگنشتاياز نظر و. است
دهد  ي است كه نشان ميتيار حائز اهمي بسي  تقدم منطق بر زبان نكته.)50: ، ص11( است
  . كرديروي زبان از قواعد منطق پيريكارگ د در هنگام بهيچرا با
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ح يتقدم منطق بر زبان را توض» تراكتاتوس منطق و زبان در ي رابطه«تاكنون در بحث 

 يكي كه ،را» نيادي بنيها گزاره« الزم است ،گر منطق و زباني دي ح رابطهي توضيبرا. ميداد
  :ميح دهيباشد، توض ي متراكتاتوس يدياز اصطالحات كل

ها  يژگين وي واجد ا،اند ف شدهي تعرتراكتاتوسكه در  ن، آنچنانيادي بنياه گزاره«
 يبه طور منطق.  ندارند»همه«ا ي »و«، »ضينق«ر ي نظيچ ثابت منطقي هها آن. هستند

 ي دهنده  نشانيو هر اسم اند ل شدهي تشكي فقط از اسامها آن. گر هستنديكديمستقل از 
 را اظهار يك حالت امورِ اتمين وجود يادي بني ك گزاره يتاًينها. ء ساده استيك شي
  .)494: ، ص10(» كند يم

و  ها ن شكل ممكن گزارهيتر  سادهنيادي بنيها گردد، گزاره يكه مالحظه م چنان
 ي لهيوس هن بيادي بنيها ب گزارهياز ترك. ر حاالت امورندين شكل ممكن تصويتر ساده
تر امور  دهيچير حاالت پي كه تصو،شوند يل مي مركب تشكيها ، گزارهيات منطقيعمل
 او از ييگرا جوهر. ن دارنديتگنشتاي ويزير  در طرحين نقش مهميادي بنيها گزاره. ندا يواقع

ن يادي بنيها د بتوان به گزارهيها را با  گزارهي شود كه به نظر او همه يدا مين مطلب هويا
. ستيساز ن- درستي زباني رهك گزاي نداشته باشد يتين ظرفي كه چنيا كرد و گزارهه يتجز

 يي مركز معناي امور واقع به سوي  حباب گفتمان دربارهي نخست از پوسته«ن يتگنشتايو
 يمنطق) يفرمول (يا  قاعدهيري با به كارگگاه آن. كند ين حركت ميادي بنياي قضايعنيآن 

» ن كنديع انبساط آن حباب را مي كند تا حد و مرز و دامنه ير ميدوباره به طرف خارج س
 شود و ي زبان انجام مي رهين درون دايتگنشتايشود كه تمام كار و ي مالحظه م.)55: ، ص2(

معناست و كالمِ  يب  كالم، زباني رهيرا خارج از داي ز،گذارد يره نمين دايهرگز پا به خارج از ا
است  صدق و كذب يراي پذيا گزاره. ستي در جهان واقع نيا چ نقطهيمعنا متناظر با ه يب

 بامعناست كه يا  گزارهون كرد ييسه با جهان تعيا كذب آن را در مقايكه بتوان صدق 
 راي ز،داند يمعنا م يز بي را ن3يين همانگويتگنشتايب وين ترتيبد.  جهان باشدير منطقيتصو
سه با يا كذب آن را در مقايتوان صدق  ينمن يبنابرا. كند ي نميي از جهان را بازنمايتيواقع

ن ي بد.)45: ، ص11(  آن را صادق دانستتوان ي فاقد محتواست و نم لذا،ن كردييعجهان ت
. كند يت را بازتاب ميدهد كه واقع ي نشان ميري تصوي ن زبان را به مثابهيتگنشتايصورت، و

 . نقش بازتابش را بر عهده داردفقطت است و زبان ياصالت با واقع نيبنابرا
 ي فهيتوان دانست كه زبان وظ ي است كه از كجا منيد ايايش بي كه ممكن است پيسؤال
م يم متوجه شويتوان ي چطور م،گريدهد؟ به عبارت د ي انجام ميت را به درستي واقعيبازنگار

ك گزاره يبتوان گفت كه   اينين است كه برايند؟ پاسخ اا ا كاذبي صادق ي زبانيها كه گزاره
گر دارند درست همان يكدي گزاره با ي منطقي كه اجزايا صادق است الزم است كه رابطه
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ت ي واقعين اجزايطور كامل روابط ب ت با هم دارند و گزاره بهي واقعي باشد كه اجزايا رابطه

 ،م اگر گزاره صادق باشديبدانكه   اينك گزاره عبارت است ازيدن يلذا فهم.  كندييرا بازنما
ن صورت يذب گزاره به ان صدق و كي بنابرا.)12: ، ص9( ت امور به چه شكل استيوضع
پس . ريا خير كرده است يت را تصويح وضع واقعيا به طور صحيشود كه آ ين مييتع
 جهان به چه ي اجزاي م كه رابطهي صادق بفهمي ك گزارهي ين اجزاي بي م از رابطهيتوان يم

ك ي با رجوع به ن است كه صرفاًيدهد ا ين تذكر ميتگنشتاي كه وي مهمي نكته. شكل است
 صدق و كذب ،گريبه عبارت د. ا كاذبيتوان دانست كه آن گزاره صادق است  يره نمگزا

د به جهان ي باها آنن صدق و كذب يي تعي بلكه برا،شود ين نميي تعنيشيطور په ها ب گزاره
: ، ص2( ندا ي منطقيها  از نظر او، گزارهي و ضرورنيشي پيها گزارهتنها .  رجوع كردواقع
ر ي تصويم كه اجزاير مطمئن شويك تصويم از درست بودن يانتو ي مي پس هنگام.)42
) ر، آن را نقش كردهيكه تصو(ت ي واقعي را با هم داشته باشند كه اجزايا  همان رابطهقاًيدق

  .با هم دارند
 يها مثال او نُت. رديگ ي وام ميقين از موسيتگنشتاير، وي مثال در باب تصوي  ارائهيبرا
 ي شهي گرامافون، اندي صفحه«. اند يقي موسي ك قطعهي  ازيري است كه تصويقيموس
 ي داخلي  در همان رابطهيهمگ ي صوتيها ، موجييايقي موسيسينو ، نتييايقيموس
 و به 4)4.014، 7(» ان زبان و جهان برقرار استيه مگر قرار دارند، كيكديكردن با  ريتصو
شان قابل فهم ين اجزايان بكسي ي منطقي كسان، كه از رابطهي ي داخلي ن رابطهي همسبب

 يها ر بودن نتيرسد كه فهم تصو يبه نظر م.  استيگرياست، هر كدام قابل ترجمه به د
ن يبه هم.  جهان باشدي بودن زبان برا ريتر از فهم تصو  آسانيقي موسي  قطعهي برايقيموس
 ،ن متونيدر ا. زند يك را مثال ميفيروگلين متون هيتاتگنشيشتر، وي وضوح بيل و برايدل

. دهد ي نشان مير بودن زبان را به خوبي كه تصو، شوديده مي جهان واقع كشيايصورت اش
ن نقش ي پس هم،ك استيفيروگليتر متون ه افتهي  شكل توسعهي كنونيها ناخطوط زب

 اول ي رو، در دوره ني از ا.)4.016، 7( افتيز يگر نيتوان در خطوط د ي زبان را ميرگريتصو
 از يري مختلف تصاويها ، زباني ظاهريها رغم تفاوت ين معتقد بود كه علياتگنشتيتفكر، و

ن يتوان ا ي ميل فلسفيه و تحلي واحد دارند كه با تجزيند و ساختار منطقا تيك واقعي
 مختلف، يها ن زباني از اختالفات بيتوان بدون نگران يپس م. ساختار را كشف و آشكار كرد

  .قرار داد ي زبان را مورد بررسي محدوده
  تراكتاتوس زبان در ي محدوده. 2. 2

 آنچه ي گر محدودهيا به عبارت دي( زبان ي ، محدودهتراكتاتوسگر در ي مهم دي مسأله
 تراكتاتوس نگارش يت را هدف اصلي محدودي مسألهن يتگنشتايو. است) توان گفت يكه م
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توان گفت نبود،  يكه نم آنچه يت برايان محدودي بالبته مقصود او صرفاً. عنوان كرده است

، 2( سر سازديز مي توان گفت را نيد، درك ساختار آنچه كه مين تحديخواست با ا يبلكه م
به عبارت .  از وضع جهان باشديري است كه تصويي زبان تا جاي  محدوده، به نظر او.)6: ص
ت امور يضعوكه  باشد  ايني مان دربارهيها م كه گزارهييم سخن بگويتوان ي ميي تا جا،گريد

ن، اخالق ين فلسفه، ديتگنشتايل وين دليبه هم. به چه صورت است) ا غلطيدرست (جهان 
ند يگو ي سخن مييزهاي چي را دربارهيرانَد ز يرون مير بي اظهارپذيزهاي چي رهيرا از دا... و

 فلسفه ي جهينت«د كه يگو ي فلسفه مي او درباره. ر كرديها را تصو توان آن ي نمكه اساساً
 ي فهين وظي بنابرا.)4.112، 7(» هاست ست، بلكه روشن شدن گزارهي ن»ي فلسفيها گزاره«

 يها گزاره( مربوط به جهان واقع يها  گزارهيساز  و شفافيساز  روشن صرفاً،فلسفه از نظر او
  .ديگو ي جهان نمي  دربارهيزياست و خود چ) يعلم

ده و در يا امور رازآلود نامند ريآ ي زبان نمي  كه در محدودهين اموريتگنشتايو
. ان كرديها را با كلمات ب توان آن ي هستند كه نمييزهاي چيبه راست«: ديگو ي متراكتاتوس

جه يم نتيتوان ين مي بنابرا.)6.522، 7(» ها همان امور رازآلودند آن. انندينما يمها خود را  آن
 زبان ي لهير به وسيظهارپذن و اخالق را خارج از امور اين ديتگنشتايم كه هرچند ويريبگ

ن يا. شمارد يها را پوچ و مزخرف نم  هرگز آن،داند يمعنا م ها را فاقد  دهد و آن يقرار م
ن يتگنشتاي و.)28: ، ص4(  و واجد كاركردنديي استعال،ندا  و مهمليمعن يها هرچند ب گزاره

  :  كتابش نوشتهي  دربارهيا دانست و در نامه ي مي اخالقيكتابش را كتاب
 ي ارائه شده به عالوه]تراكتاتوس[جا  نيآنچه ا: ل شده استيكار من از دو بخش تشك«

را مرز اخالق، يز. ن بخش دوم است كه مهم استي همقاًيو دق. ام تمام آنچه را كه ننوشته
ن تنها يام كه ام شده است؛ و من متقاعد شدهيچنان كه هست، در كتاب من از درون ترس

خالصه كنم، من باور دارم كه در كتابم با سكوت كردن . ن مرز استيم ايق ترسيروش دق
 درستش يز را در جايند، همه چيگو يمهمل ماش  ه دربارياديراجع به آنچه كه كسان ز

  .)349 - 348: ص، ص12 (»ام نشانده
) ي علميها گزاره(ند يگو ي حاالت امور سخن مي  كه دربارهييها  گزارهين برايتگنشتايو

» ها يدادن  نشان «ي رهيتوان گفت را در دا يبرد و آنچه كه نم يرا به كار م» گفتن«عبارت 
ها  ي گفتني رهيدر دا» ي كنيد دزديتو نبا«ر ي نظين، دستورات اخالقيبنابرا. گنجاند يم
  .رديگ يها قرار م يدادن  نشاني رهيست و در داين) زبان(
  » زبانيري تصوي هينظر«انتقادات به . 3. 2

ن يتگنشتاين است كه ويوارد دانست ا» يري تصوي هينظر«توان به  ي كه مي نقدنياول
ز وجود يي قابل تميها د به همان تعداد، بخشيك گزاره بايدر «كند  ي اصرار متراكتاتوسدر 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

24
 ي  اكنون جمله.)4.04، 7(» دينما يا كه گزاره باز مي از اشيتيداشته باشد كه در موقع

ل ي تشكين جمله از سه بخش منطقيا. ديريرا در نظر بگ» راز در غرب كرمان استيش«
 »رازيش« در جهان متناظر، فقط دو بخش يول. »در غرب بودن« و »كرمان«، »رازيش«: شده

 پس .)496: ، ص10( ستين» در غرب بودن« از بخش ي وجود دارد و خبر»كرمان«و 
ن يتگنشتاي و،حالن ي است؛ با ال شدهيت از دو بخش تشكيگزاره از سه بخش و واقع

 ييها يژگيرا واجد تمام وي ز،ستيت ني از واقعيرين جمله تصويتواند ادعا كند كه ا ينم
ن ادعا كه ي اي برايرسد مثال نقض يپس به نظر م. شمرَد ير برميك تصوي ي براكهاست 

  .دا شده استيپ د برابر باشديت باير و واقعي تصويها تعداد بخش
ن انتقادات را خودش يتر خود اوست، مهم نيتگنشتاين منتقد ويتر مهمكه   اينبا توجه به

ن ين نقدها اي از ايكي. وارد كرده است» يري تصوي هينظر« و تراكتاتوس به يدر آثار بعد
 به تجربه ي بوده است و توجهيكيزيانه و متافي جوهرگرا،تراكتاتوساست كه روش او در 

 شناختن يبرا«:  مشاهده كردتراكتاتوسارت در ن عبيتوان از ا ي او را مييجوهرگرا. ندارد
 ي د همهي با،مي آن را بشناسي خارجيها يژگي وي ست همهيء، هرچند الزم نيك شي
ء يك شي ي خارجيها يژگي منظور از و.)2.01231، 7(»  آن را شناختي داخليها يژگيو
است آن  ي ضروريها يژگيء وي شي داخليها يژگي آن و منظور از وي امكانيها يژگيو
 ي نخست تفكر خود براي ن در دورهيتگنشتايشود و يكه مالحظه م  چنان.)35: ، ص12(

 انتقادات ي از موضوعات اصليكين موضوع ي قائل است و اي و ضروري ذاتيها يژگيا وياش
  .ن متأخر استيتگنشتايو

ن كه نشا  آني برا،زند يرا مثال م» يباز«ن مفهوم يتگنشتاي و،ي فلسفيها پژوهشدر 
 ي  همهي ذات مشترك برااي قائل به جوهر ، ي كليكار بردن مفهوم  بهيست برايدهد الزم ن

  :ديگو ياو م.  شديافراد تحت آن كل
 يها يمنظورم باز. مينام ي م»يباز«ها را  د كه آنيري را در نظر بگياناتي جرمثالً«
ز در يچه چ. تره اسيك و غي المپيها ي توپ، بازيها ي ورق، بازيها ي، بازيا صفحه
ده ي نام»يباز« باشد، وگرنه يز مشتركي چديبا«: ديينگو-شان مشترك است؟  همه
ها  چون اگر به آن. شان هست  مشترك در همهيزي كه چدي درست نشان بده-»شدند ينم

 را ها، روابط ي مشترك باشد، بلكه همانندشان  همهافت كه در يد ي نخواهيزيد چينگاه كن
  )66، 5(» !ديد، نگاه كنيفكر نكن: تكرار كنم.  هم به مقدار فراوانافت، و آنيد يخواه

م يتوان يم كه نميشو يم، متوجه مي متفاوت را در ذهن مرور كنيها ي كه بازيهنگام
گذارد و  ي را كنار ميين جوهرگرايتگنشتايو. ميابيها ب  آني  را در همهيعنصر مشترك

 در ييها ك خانواده شباهتي ياعضا. كند ي ميرا معرف» يشباهت خانوادگ« مفهوم ،درعوض
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 ي اعضاي ت در همهاين خصوصيك از اي هر يدارند ول... رنگ مو، رنگ چشم، شكل ابرو و 

 از عضو ي متفاوتي از اعضا رنگ مويكيممكن است .  وجود ندارديكساني نحو خانواده به
ن يدن ايبا دن حال، ما يدر ع. كسان باشديها   رنگ چشم آني ول،گر داشته باشديد

 .)49: ، ص4( ميدان يك خانواده مي يها را اعضا رفته آن هم ي روها ها و عدم شباهت شباهت
چه ما را ، بلكه آن وجود نداردي، جوهرين است كه در مورد بازين ايتگنشتايحرف و

 يها ين بازي ب»يشباهت خانوادگ«م، يبنام» يباز« را ي اقسام بازي دارد كه همه يوام
نشان » يباز«كوشد تا با مفهوم  ين ميتگنشتايشود كه و ين مالحظه ميبنابرا. مختلف است

» يشباهت خانوادگ «، آنيجا  دوران نخست تفكرش اشتباه بوده و بهييدهد كه جوهرگرا
  .نشاند يرا م

 ي  با رابطهيادي زيوستگي مهم است كه پ مايبرا ن جهتي از اييعدول از جوهرگرا
ن ارتباط را ين ايتگنشتاي، وي فلسفيها پژوهشدر .  داردستراكتاتوزبان و منطق در 

  :دهد يح مين توضيچن نيا
 ي متعاليزيمنطق به چه مفهوم چ: رساند كه ي ممسألهن ين مالحظات ما را به ايا«
  است؟
ن يچن.  برخوردار است-ري فراگياز داللت-ژه ي ويينمود كه منطق از ژرفا ين ميرا چنيز

 ي  سرشت همهيرا در كندوكاو منطقيز.  علوم قرار داردي اد همهينمود كه منطق در بن يم
ن بپردازد كه يند و قصد ندارد به ايزها را ببيدر صدد است تا ته چ. شود يزها كاوش ميچ

 يها تي از توجه به واقعيد آمدن منطق نه ناشيپد. ا آنين است يدهد ا يآنچه بالفعل رخ م
ز ي هر چا ذاتي هياق به فهمِ پايبلكه از اشت: ي علّيهاوندياز به درك پيعت است، نه از نيطب

  .)89، 5(» ديآ ي برميتجرب
ن كمك به ساخت يتگنشتاي وي اول فكري  مهم منطق در دورهي از كاركردهايكي
 يها  مركب به گزارهيها  گزارهي هي و كمك به تجزنيادي بنيها  مركب از گزارهيها گزاره

 ييگرا ن نگاه به منطق با ذاتيدهد كه ا ير نشان ميقل قول اخن در نيتگنشتايو.  بودنياديبن
ا ي منطق كندوكار در ذات و سرشت اشي فهين منظر وظيو از اوند خورده ي پييو جوهرگرا

كند،  ي عدول ميي دوم تفكر خود از جوهرگراي ن در دورهيتگنشتايوكه   اينبا توجه به. است
 . شود ير مييخوش تغ ز دستين نگاه به منطق نيا

اش را به زبان هم كشانده بود و  ييگرا ن بود كه ذاتين به خود ايتگنشتاي وينقد بعد
 مختلف را يها شد زبان ي بود كه باعث مييگرا ن ذاتيهم.  قائل بودي منطقي زبان ذاتيبرا

ن در يتگنشتايو. ز كنديك روش واحد را تجوي ها آن ي ل همهي تحليند و برايهمسان بب
ز همچون يد نشان دهد كه زبان نيكوش»  زبانيها يباز «يفكر خود، با معرف دوم تي دوره
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او . تواند ملزومات و قواعد خاص خود را داشته باشد يم»  زبانيباز« ندارد و هر ي، ذاتيباز

ش ين آن را محدود كرده و برايشي زبان، به طور پي تجربي بررسيشود كه به جا يمتوجه م
 كه يز آن با الزاميم ستي كنيتر وارس نگرانه كيالفعل را هر چه بارزبان ب« :ن كردهييقاعده تع

ق ي تحقي جهينتچون البته ناب بودن بلورمانند منطق  (.شود يزتر ميم تند و تيشويل ميما قا
 يشود؛ اكنون آن الزام در خطر ته ير ميناپذ زه تحمليست) ك الزام بودي نبود، يو بررس

ك يط به ي ندارد و لذا شرايچ اصطكاكيم كه هيا  آمدهيا خ لغزندهي يما رو. شدن است
م يخواه يم. ميستيل، قادر به راه رفتن نين دليز درست به همي هستند، اما نيمفهوم، آرمان

  )107، 7(» !ن ناهمواريم به زميبرگرد. مياز به اصطكاك داريپس ن: ميراه برو
م از يشود كه ما نتوان يمن باعث ي وصف شده و همي زبان به نحو آرمان،تراكتاتوسدر 

د كه زبان يجه رسين نتين به ايتگنشتايو. ميريل زبان روزمره بهره بگي تحليتراكتاتوس برا
رفت، يها را پذ او تفاوت زبان. ديچي پ واحدي ا ش نسخهيتر از آن است كه بتوان برا دهيچيپ

  .ل شدي متمايكرد تجربي سابقش را كنار گذاشت و به رويكيزين و متافيشيروش پ
 ي نخست تفكرش بر آن بود كه كاربر زباني ن در دورهيتگنشتايكه گفته شد، و چنان

ت است كه ساختار ين ساختار واقعي در به وجود آمدن ساختار زبان ندارد و اينقش چندان
ن زبان است كه يد كه ايجه رسين نتي دوم به اي  در دورهي ول،كند يزبان را مشخص م

.  انسان نامفهوم استي برابدون زبانت يت است و واقعي واقع ساختاري  كننده نييتع
 بلكه زبان به ،ميم جهان را بشناسي زبان بتوانيل منطقيست كه با تحليگونه ن نين ايبنابرا
 لذا بسته به. مييايرون بيم از زندان آن بيتوان يكند كه هرگز نم ير خود مي ما را اسيا گونه
ن نگرش، يبا ا. ديم دي جهان را متفاوت خواه،مير داشته باشقرا»  زبانيباز«در كدام كه  اين
 ي زندگي  بلكه شكل و نحوه،ستيل نيه و تحلي تجزي براي خارجيگر موضوعي دزبان

 ، از اين منظر.)137: ، ص1( ات انسان استي حيتجلّ ن دوميتگنشتاي ويزبان برا. ماست
  .يابند تفاوت درميمتفاوتي هستند جهان را م» هاي زبان بازي«كساني كه در 

  

  ي فلسفيها پژوهش زبان و منطق در ي رابطه. 3
  ي زبان و منطق توضيح رابطه. 1. 3

قه ين دقين متأخر، فهم ايتگنشتاي زبان و منطق از نظر وي  مهم در فهم رابطهي نكته
مشخص است كه . ميكن ي نميروين پيشي پيا كار بردن زبان، از قاعده است كه ما هنگام به

 ،ي فلسفيها پژوهشدر . م مخالف استي نقل كردتراكتاتوس با آنچه از  كامالًيقن تليا
 زبان ين برايشي واحد و مشخص پي چ قاعدهيكوشد تا نشان دهد كه ه ين ميتگنشتايو

ن ييك قاعده تعيتوان با  ي از عمل را نميريچ مسيه: ن استي ما اي ناسازه« :وجود ندارد
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ن يپاسخ ا. ن قاعده وفق دهدي كرد كه با ايتوان كار يم از عمل را يريرا هر مسيكرد، ز
 هم كرد يتوان كار ي پس م، كرد كه با قاعده مطابق باشديز را كارياگر بتوان همه چ: است

  .)201، 5(»  در كار است و نه عدم تطابقيجا نه تطابق نيپس ا. كه با آن مطابق نباشد
 ي م عمل ما مطابق با قاعدهييگوم بيتوان ي پس ما نم،ستي در كار نيو چون تطابق

ن در صدد انكار آن است يتگنشتايآنچه وكه د توجه كرد يالبته با.  است انجام شدهيخاص
رون ن است كه ساخت قواعد ديسخن او ا.  قبل از كاربرد زبان استي شده  مشخصي قاعده

ها را  قاعدهو -م يكن ي ميست كه بازي هم نيا موارديو آ«: شود ي انجام م» زبانيباز«ك ي
ان كار عوض يها را در جر  هست كه آني موارديم؟ و حتيساز يان جلو رفتن ميدر جر

از به قاعده داشته ي به كار بستن زبان نيست كه برايگونه ن نيپس ا .)83، 5(» ميكن يم
  .ميساز ي زبان ميان بازي ما قواعدمان را در جر زيرا،ميباش

ن يشين است وجود قواعد پيتگنشتايمورد انكار ود كه آنچه ي به وجود آين تلقيد ايشا
 ،شود يات را شامل نمياضي همچون رين زبانيتگنشتاي است و حرف ويعي طبيها  زبانيبرا
ق، يمثل جمع، تفر(شده  نييش تعي از پيها ات ما از قاعدهياضيرسد كه در ر يرا به نظر ميز

ن وجود قواعد يتگنشتايا وري ز، نادرست استين تلقيا. ميكن ي ميرويپ) ميضرب و تقس
 ي م گزارهييگو يمكه   اينلين است كه دليحرف او ا. ز منكر استيات را نياضين در ريشيپ
ن گزاره را ي صدق ا، وجود دارد كه طبق آنيا ست كه قاعدهين نيصادق است ا» 2+2=4«
 ،8( ميبر يطور به كار م نيرا ا» كاذب«و » صادق«ن است كه ما يلش ايدل. ميكن ين مييتع
 ما، آن گزاره صادق » زبانيباز«ن است كه در يلش اي دل،گريان دي به ب.)364 - 363 :صص

ا مطابقت ي ي قواعد منطقكند ين مييها را تع پس آنچه صدق و كذب گزاره. شود يدانسته م
  .شود ين ميي تع كاربران زبان» زبانيباز«ها بر اساس  صدق و كذب گزاره. ستيبا واقع ن

شود قواعد  ي زبان در نظر گرفته مي كه برايا ن قاعدهيتر كه مهمروشن است   
 يباز« خود محصول يم قواعد منطقييم بگويتوان ي م،كردين روين با ايبنابرا.  استيمنطق
م ي ترستراكتاتوسبرخالف آنچه در . ستندين تفكر و زبان نيشي ما هستند و مقوم پ»زبان
م كه در ييم بگويتوان ياكنون م. ستندي نيعالن و متيشي پي، قواعد منطق قواعد استشده
بار زبان  نيشود و ا ي وارونه م منطق و زبان كامالًي ن، رابطهيتگنشتايتفكر ودوم  ي دوره

ن به ارزش و ي سهمگيا ل، ضربهين تحلين با ايتگنشتايو. رسد يش از منطق درمياست كه پ
اس ين با قيتگنشتايو«ه كه گفته شد. اعتبار منطق زد و آن را از عرش به فرش نشاند

ن با فرض ي بنابرا.)362: ، ص8(» وم با استقراء انجام دادي را كرد كه هيهمان كار] يمنطق[
 ي  و رابطهييگاه استعالي، منطق از آن جاي فلسفيها پژوهشن در يتگنشتايرش روش ويپذ

ن منظر، يا از .گردد يل مي تبدي انسانيشود و به محصول يمش با جهان كنار زده ميمستق



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

28
 لذا .ابدي ير ميي تغ5نيك كاوش پسي زبان، به ين برايشياز پيك ني به منطق از كرديرو
 ين روش قبليگزيد جايشناسانه با ر كند و روش مردمييد تغيز باي آن ني  مطالعهي وهيش

  .گردد
  شناسانه  مردميك بررسي. 2. 3

ار متفاوت ي مردمانش بسيقا است كه شكل زندگي در آفري بدويا لهيقب  آزاندي لهيقب
 اتفاقات سوء ي له جادو را علّت همهين قبي اياعضا.  ماي  افراد جامعهياست با شكل زندگ

.  كنندييكنند جادوگران را شناسا ي مي سع، كردن اثر جادويدانند و به منظور خنث يم
قدار مكنند و  يطرح م» ريخ«ا ي» بله«پاسخ  با ين صورت است كه سؤاليها به ا روش آن

 يبه اعضا» ريخ«ا ي» بله«ا مردن مرغ جواب يزنده ماندن . خورانند ي مي سم را به مرغيكم
  .دهد يله ميقب

 در شكمش يا ماده هر جادوگر مرد:  جادوگر وجود دارديي شناسايز براي نيگريراه د
 ن هر جادوگر زنيدهد و همچن ي پسرانش انتقال مي ق وراثت به همهيدارد كه آن را از طر

 ين مطلب برايابا اين توضيحات، . دهد يق وراثت به دخترانش انتقال مين ماده را از طريا
 او جادوگر خواهند ي جادوگر باشد، تمام نسل پسريرسد كه اگر مرد ي به نظر مآشكارما 
جادوگر ا دو واسطه از يك ي افراد با ين مطلب را فقط براي آزاند اي لهي قبي اعضاي ول،بود
. پردازند هاي بعدي دوباره به آزمون مي  براي تعيين جادوگر بودن يا نبودن نسل ورنديپذ يم

 كنند يند، به آن اعتنا نما شود كه دچار تناقض يها تذكر داده م  كه به آني هنگامبه عالوه،
  .)311: ، ص13(

 ما دارند و » زبانيباز« متفاوت با ي» زبانيباز« آزاند ي لهي قبيآشكار است كه اعضا
 با وجود .زند ي نميبيشان آسي تناقض به انسجام باورها» زبانيباز«م در آن ينيم ببيتوان يم

ها بدون احساس هيچ مشكلي به زندگي خود ادامه  چنين تناقضي در باورهايشان، آن
م يكن يگمان حكم م ي ب،ميابيمان تناقض بيا باورهاي كه اگر ما در افكار ي در حالدهند مي

دهد كه اگرچه تناقض  يشناسانه نشان م  مردمين بررسيا. ميا ه شده دچار اشتباييكه جا
 را ي»زبان يها يباز«توان  ي مي ول،شود ي مي محال تلقيما امر»  زبانيباز« در يمنطق

توان تقدم منطق بر  ي م،ين بررسيبا ا.  متفاوت داشته باشندي منطقدا كرد كه كاربرانشيپ
 .پي برد» بازي زبان«طي آن زبان را مردود شمرد و به ساخته شدن 

 

  »تصوير-جهان«پيشنهاد با . 4
 ما از ي با درك عرف،ن متأخريتگنشتاي زبان و منطق از نظر وي رسد كه رابطه يبه نظر م

شتر از ي به مراتب بي منطق ارزشي برارا ما معموالًيز.  داشته باشديادين رابطه تفاوت زيا
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. ميآورد پاسخ ده ي از منطق به وجود مين تلقي كه ايد به سؤاالتياكنون با. مين قائليا

م؟ چرا اگر در نظام يدان ي ميهيچرا ما اصل امتناع تناقض را بدكه   اينلي از قبيسؤاالت
ك استنتاج ي در يم؟ چرا اگر كسيخوان ي تناقض باشد، آن نظام را نامنسجم مي كسيباورها

م؟ چرا فكر يدان ي را معتبر ماستفاده كرد، آن استنتاج» وضع مقدم «ي منطقي از قاعده
  ... .رسد؟ و يمان ناممكن به نظر مي متفاوت برايكردن با منطق

. ميح دهيرا توض» ريتصو-جهان«د ابتدا مفهوم ين سؤاالت باي پاسخ دادن به ايبرا
كند تا نشان دهد در هر  ي استفاده منيقيدر باب ن مفهوم در كتاب ين از ايتگنشتايو

شوند و هرگز مورد پرسش  ي مي تلقيهي وجود دارند كه بديه طور ضمن بيي باورهايا جامعه
.  خوب استيري تصوين همچون گوير زميتصو« :به عنوان مثال. رنديگ يو شك قرار نم

ما با آن  كه  اين خالصه، استيا ر سادهيز تصويدهد، ن يجا خوب پس م امتحانش را در همه
  .)147، 6(» ميدر آن شك كنكه   اينم بدونيكن يكار م
. ميكن يما هرگز در آن شك نم. ن استيان فهم ما از زمين اساس و بنير از زمين تصويا
  :ميكن ي در مورد پا داشتنمان شك نمكه انهمچن
كنم كه هنوز دو پا دارم؟  ي بلند شوم، خودم را قانع نميخواهم از صندل ي ميچرا وقت«
  .)148، 6(» كنم يطور عمل م نيا. نيكنم، هم ين كار را نميا.  وجود نداردييچرا

ل ي ما هرگز به دنبال دل»ريتصو-جهان«  به باور داشتنيشود كه برا يمالحظه م
 متصف »ريتصو-جهان«.  استدالالت ماستي  همهي هي، خود پا»ريتصو-جهان«. ميگرد ينم

 از يريمن تصو«:  صدق و كذب استي براياري بلكه خود مع،شود يبه صدق و كذب نم
ز اساس هر گونه پژوهش و يش از هر چيا كاذب؟ پير صادق است ين تصوي ا.جهان دارم

 ما مطابقت داشته باشد »ريتصو-جهان«آنچه را با ن ي بنابرا.)162، 6(»  من استيادعا
 را »ريتصو-جهان«توان  ي ميبند به عنوان جمع. ميدان ي و خالف آن را كاذب م،صادق

  :ف كرديگونه توص نيا
ها اقامه   له آنيليكه دل ني است كه شخص، بدون ايمعتقداتر متضمن يتصو-جهان«

 متعارف يدهاي شك و تردي كه وراي به قبول كرده است؛ معتقداتيها را تلق كرده باشد، آن
ر مجموعه معتقدات كاربر زبان را يان و اساس ساين حال، بنياند و در ع يمعرفت شناخت

ها را  توان آن ين حال، نمياند و در ع شدهرفته يل پذيدل ي كه بييدهند، باورها يل ميتشك
  .)21: ، ص3(» رمعرفت بخش انگاشتيموجه و غ ريغ

. ميل كني تكم»ريتصو-جهان« دادن منطق در ين پازل را با جايم ايتوان ياكنون م
 به  است،اوردهير به حساب ني منطق را جزء جهان تصوماًين مستقيتگنشتاياگرچه خود و

م، در آن يگرد يل نميز به دنبال دلي منطق نيرا ما براي ز،ز باشدن كار مجايرسد ا ينظر م
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با فرض . ميكن ين مييگر را تعي ديها  آن صدق و كذب گزارهي لهيم و به وسيكن يشك نم

ما اصل : ميم به سؤاالت فوق پاسخ دهيتوان ي م»ريتصو-جهان« جا دادن منطق در يدرست
 »ريتصو-جهان«را در ي ز،ميدان ي ميهيرا بد» وضع مقدم«ر ي نظييها امتناع تناقض و قاعده

 ما »ريتصو-جهان«را با ي ز،ميخوان ي متناقض را نامنسجم ميهمچنان باورها.  دارديما جا
 يرا ما همواره با منطقي ز،ميدان ي متفاوت را ناممكن ميست و فكر كردن با منطقيمنطبق ن
 »ريتصو-جهان«كه   اينه بهبا توج. ميكن ي ما وجود دارد فكر م»ريتصو-جهان«كه در 
 افراد جامعه بدون مشكل از منطق ي  همه،رديگ يك جامعه تعلق مي است كه به يمفهوم

  .سازند يكنند و استدالالت خود را بر آن استوار م ياستفاده م
  

  يريگ جهينت. 5
كوشد كه با كمك  ياو م.  استيي و استعالينيشي پ،ن متقدميتگنشتايمنطق در نگاه و

ن يبر اساس ا.  است را شرح دهديكيزي متافيا هي كه نظر،» زبانيري تصوي هينظر«منطق، 
 ييا در جهان را در زبان بازنماين اشي روابط بي ن است كه همهي منطق اي فهيه، وظينظر
 يها ن زباني بيانگارانه است، لذا تفاوت ماهو انه و جوهريگرا  ذاتي نگاه،نگاه او به زبان. كند

ك ي زبان ياو برا. ندا  ساختار مشتركيها دارا  آني  و معتقد است همهنديب يمختلف نم
 از امور ي قدرت مانور دارد كه حالتيي او تا جايزبان برا. كند يم مي مشخص ترسي محدوده

ن يبنابرا. توان از زبان استفاده كرد ين امور نمي كند و در خارج از اييواقع را بازنما
  .دهد ي زبان قرار مي ق و فلسفه را خارج از محدودهن، اخالين متقدم، ديتگنشتايو

كه   اينن با وجوديآورد، بنابرا ي را به وجود مي او مشكالتي براتراكتاتوس ييجوهرگرا
 مجبور ، جواب داده استيت فلسفسؤاال ي كرد كه به همه ين متقدم فكر ميتگنشتايو
 سابق را يكيزيمتاف-نيشيپاو روش . ر دهدييور كامل تغ خود را به طيشود روش فلسف يم

كوشد تا با  ين متأخر ميتگنشتايو. آورد ي رو ميتجرب-نيد و به روش پسگذار يكنار م
 يها پژوهشدر . را مشخص كند)  زبانيباز( هر گفتمان يها تي، محدوديل زبان عرفيتحل

به وجود همراه با كاربرد زبان  قواعد آن بلكه ، سابق را با زبان نداردي ، منطق رابطهيفلسف
  .آيد مي

در را در كتاب » ريتصو-جهان« به نام ي عمرش مفهوميها ن سالين در آخريتگنشتايو
 است كه هر كاربر زبان، ييم ابتدايشامل آن مفاه» ريتصو-جهان«. كند ي مي معرفنيقيباب 

 است كه از ييك مفهوم ابتدايز يم كه منطق نيرياگر بپذ. آموزد ي ميآن را از دوران كودك
-جهان«شود، با استفاده از مفهوم  ي محسوب مينيقيماند و همواره  يو سؤال دور مشك 
از رش عموم است و ي ما مورد پذي م كه چرا منطق در جامعهيم نشان دهيتوان يم» تصوير
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 ،ك جامعهي» ريتصو-جهان«ن با جا دادن منطق در يبنابرا. ماند يشك و سؤال دور م

رد و يگ ي انجام ميجامعه استدالالت طبق قواعد منطقتوان نشان داد كه چرا در آن  يم
 .دارد»  زبانيباز «آن در ياديت زي، اهميدرست به كار بردن قواعد منطق

  

  ها يادداشت
  .تراكتاتوس:  از اين پس.1

2. a priori                                        3. tautology 
 از  تر است، نقل قول ي فقره ساده اين از طريق شمارههاي ويتگنشت جا كه دسترسي به كتاب  از آن.4

  .ايم  تغييراتي انجام دادهتراكتاتوسي  در نقل از ترجمه. كنيم  او را با شماره فقره ذكر ميآثار
5. a posteriori 
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