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  فلسفی ـ رساله منطقیویتگنشتاین و 
  

  25/3/94در سایت رادیو زمانه، روز دوشنبه، مورخ: شده کار 
  

به پایان رساند و نام آنرا به  1918خواهم خواند) را در رساله ( از این پس آنرا  فلسفی -رساله منطقیویتگنشتاین نسخۀ  دست نویس  
با مقدمه برتراند راسل  و به زبان آلمانی چاپ شد؛ اولین ترجمه آن به زبان انگلیسی  1921براي اولین بار در   رسالهپیشنهاد مور انتخاب کرد. 

ندگی نامۀ زارائه کرد. برتراند راسل در  انشگاه کمبریجدبه  نرا تحت عنوان رساله دکتريآویتگنشتاین  1929انتشار یافت و در   1922در 
 تحلیلی در قرن بیستم،  تحت تاثیر سه جریان مهم بوده است: ویتگنشتاین متقدم، حلقۀ وین و آموزه هاي ویتگنشتاین ۀخود می نویسد که فلسف

، احوالی پیامبر سالهر در میان کتابهاي فلسفیِ جریان ساز فلسفی در قرن بیستم است. لودویگ جوان در رسالهمتاخر. این امر بیانگر اهمیت  
وان آراء براي خود رسالتی قائل است. می ت فلسفی که در بیان  مطالبگویی لسوفان نمی دهد و ییگر فدی به آثار گونه دارد؛ ارجاع چندان

شت ذپس از انقالب کوپرنیکی کانت بحساب آورد؛   امروزه  نیز با وجود گ ،را دومین انقالب فلسفی رسالهو آموزه هاي ویتگنشتاین در 
  ان شرح هاي مختلفی بر آن نوشته می شود.بیش از نود سال از انتشار آن، همچن

  ي است: د، فیلسوف هلناسپینواباروخ از سه جهت شبیه به نوشته هاي  رساله
قصار  تنوشتن در قالب فقرات و جمال و 1اسپینوزا، گزین نویسی اخالقِاسپینوزاست. سبک و قالب  اخالقآن شبیه به  نگارش .سبک1

شامل  هفت گزارة اصلی است که هر یک به بخش هاي مختلفی  تقسیم می شوند و مانند یک درخت شاخه شاخه می   رساله. است مانند
  هندسی دارد. م شود؛ کتاب نظ

است که  از نظر  2سیاسی  -رساله االهیاتی. عنوان کتاب ویتگنشتاین تداعی کننده نام یکی از کتابهاي اسپینوزاست. نام کتاب اسپینوزا  2
  است.  3فلسفی-رساله منطقیو صوري، تداعی کنندة   ظاهري

  را از اسپینوزا وام کرده است.  رساله در  4»از وجه ابدي« . ویتگنشتاین مفهوم 3
 

  آموزه محوري رساله
یتگنشتاین در و، موضوع این کتاب، سراغ گرفتن از نسبت میان زبان، واقعیت و معناداري است. به تعبیر دیگر، نگاه کالن بر اساس یک

ویژگی هاي زبان معناداري است که از واقعیت خبر می دهد. سؤال از معناداري یا بی معناییِ هر آنچه در قالب جمالت  پی صورتبنديِ
 دادر عدیز ن فلسفه تحلیلی است که ویتگنشتاین سنت درست ساخت بیان می شود، دغدغه اي مشترك در میان فیلسوفان نسل اولِ

  ، کتاب خود را اینگونه توصیف می کند:رساله ۀ مقدم در يوآنهاست.
کم به اندیشه  یا دست -رسیده باشد است شاید این کتاب را فقط کسی بفهمد که  خود پیش از این به اندیشه هایی که در آن بیان شده«

ت بخش ذهایی مشابه. پس این کتاب، کتاب درسی نیست. هدف این کتاب برآورده شده است اگر براي کسی که آنرا خوانده و فهمیده ل
بان ما بد فهمیده ز باشد. این کتاب به مسائل فلسفه می پردازد و به باور من، نشان می دهد که دلیل مطرح شدن این مسائل این است که منطق

  ». شده است
                                                             
1. aphorism 
2. Tractatus Theologico-Politicus 
3. Tractatus Logico-Philosophicus 
4. sub specie eterni 
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ان و سوء فهمی که منطق زب ددن آنها را ابهام ها و رهزنی هاي زبان می دانعلت طرح مشکالت فلسفی و حل نش رسالهویتگنشتاین در 
  خالصه کرد: رسالهمقدمه  ةاصلی کتاب را می توان در این فقر ةبدان دچار است. آموز

  1.»شتذبه روشنی گفت، و از آنچه نمی توان درباره اش سخن گفت، باید به سکوت گ آنچه اساسا می توان گفت، می توان«
  در پاراگراف سوم از مقدمۀ کتاب، ویتگنشتاین می نویسد:

 يبنابر این، هدف کتاب عبارتست از مرز نهادن بر اندیشه، یا بلکه نه اندیشه ، بلکه بیان اندیشه ها: براي اینکه بتوان براي اندیشه مرز«
زبان است که می  نی نیست، اندیشید). بنابر این، تنها دردترسیم کرد، باید دو سوي مرز اندیشیدنی باشد ( یعنی باید بتوان دربارة آنچه اندیشی

 ».توان این مرز را ترسیم کرد، و آنچه در آن سوي مرز قرار می گیرد، مهمل است

دیشیدنی نیست، اندیشید؛ امري که آشکارا نشدنی است. به همین دلیل است که به براي ترسیم مرزهاي اندیشه، باید بتوان دربارة آنچه ان
وي مرزست؛ نچه در آن سآ زبانیِ اندیشه می پردازیم. می توان براي زبان مرز ترسیم کرد و به دو سوي مرزها اندیشید؛ -ترسیم مرزهاي بیانی

  خواهد بود.  2مهمل
  

  رسالهسه خوانش از 
  در ادبیات وجود دارد: رساله سه خوانش از 

  3.خوانش حلقه وین1
  4.خوانش استعالیی2
  5.خوانش درمانگرایانه3

 فه هاي مؤل ، می کوشم سلسله مقاالت  این است. در رسالهخوانش از  ن و مشهورتریندر این میان، خوانش استعالیی، رایج تری
  را بر اساس این قرائت تبیین کنم. رسالهمحوري 

  
  خوانش استعالیی 

ییِ که در پی ترسیم حدود و ثغور و چگونگیِ پیدا -ادامۀ پروژة کانت است رسالهبر اساس این خوانش، پروژة ویتگنشتاین در  
کانت، یک  یندابنی معرفت ما به جهان پیرامون است. هر چند پروژة کانت یک تفاوت بنیادین با پروژه ویتگنشتاین دارد. پرسش

او در پی بررسی مؤلفه ها، مبادي و مبانی غیر تجربی اي است که در تکون معرفت مدخلیت  ر واقعدپرسش معرفت شناسانه است، 
پیرامون  غیر تجربیِ ضروري براي تحقق تجربه و یا معرفت به جهاندارند. به تعبیر دیگر، موضوع تفکر فلسفی وي برشمردن شروط ِ

  ند.بررسی می ک معرفت را مؤلفه هاي قوام بخش رج و عالم خار داندیشه  تکونچگونگی  ،است. کانت در پروژة فلسفی خود

                                                             
  ه است:در این سلسله مقا الت از کتاب زیر برگرفته شدفلسفی  - رساله منطقیتمام فقرات  .1

  . 1393باغ، تهران، هرمس، دویگ ویتگنشتاین، ترجمه و شرح سروش دلو فلسفی، -رساله منطقی
2. non-sense 
3. Vienna Circle’s reading  
4. Transcendental reading 
5. Therapeutic reading 
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 1» ر زبانِد ل بیان بودنِقاب« ختن به ویژگیِ ااما به باور ویتگنشتاین، مسئله بنیادینی که در پروژة فلسفی کانت غایب است، پرد
حص بحث و ف ،ها فهم می کنیم و اندیشه ها را از طریق بیان کردن؛ بنابر این یشهاندیشه است. ما جهان پیرامون را از طریق اند

فلسفی  ةبیانی پیدا کرده اند. بر این اساس، زبان یک ابژ -ممکن است که صورت زبانیعلی االصول فلسفی دربارة اندیشه هایی 
براي انتقال اندیشه می دانست و مدخلیتی در تکون  است و تنها، ابزار انتقال داده ها نیست؛ حال آنکه کانت زبان را تنها ابزاري

و جهان خارج می دانست. بنابر راي ویتگنشتاین، تنها اندیشه هاي فابل فهم،  هنذمیان  یاندیشه را پلو  اندیشه براي آن قائل نبود
هاي زبان بر این سخن گفتن از مرزبنا .یشه همواره در زبان بروز و ظهور می یابددگر، انید اندیشه هاي بیان شدنی هستند. به عبارت

 ةنشان داد. به این ترتیب، پروژ را  مرزهاي اندیشهمی توان  در زبان است کهتنها به معناي سخن گفتن از مرزهاي اندیشه است؛ 
ویتگنشتاین تبدیل به یک پروژة داللت شناسانه شد. وي نیز همانند کانت می خواست حدود و  اندست درکانت  ۀمعرفت شناسان

ر فتنی است. ویتگنشتاین احراز این مرز را از طریق زبان میساثغور اندیشه را مشخص کند؛ اما از نظر او دو سوي مرز اندیشه  دست نی
ین ترتیب، دکه اندیشۀ بیان ناشده ارزش بحث و فحص فلسفی ندارد. بمی دانست؛ یعنی از طریق واکاوي اندیشۀ بیان شدنی، چرا 

به تعبیر دیگر، الزمۀ سخن ویتگنشتاین این است که هر جمله  3.از ناگفتنی 2گفتنی رنی امکان تفکیک اموعتعیین مرزهاي زبان، ی
داري است که می توان گزاره ها و جمالت معنا ةکه بر اساس نظریه مختار ما درباردرست ساختی در زبان لزوما معنادار نیست ؛ بل

هاي بی معنا تفکیک کرد. اینچنین می توان مرزهاي زبان را مشخص کرد، مشخص کردن مرزهاي را از جمالت و گزاره معنادار 
    زبان هم عنان با معین کردن مرزهاي اندیشه است. 

رزهاي ی را یک گام به پیش برده و با مشخص کردن منتکاد که وي بدین معنا پروژه برخی از شارحان ویتگنشتاین بر این باورن
  . است» زبان«ویتگنشتاین،  ةو در پروژ» اندیشه«ر پروژة کانت زبان، مرزهاي اندیشه را معین کرده است. ابژة فلسفی د

نظریه «ي، یعنی دربارة معنادار دمختار خو ۀبعد، ویتگنشتاین نظری با پرداختن به مبادي و مبانی وجودشناسانه آغاز می شود. در مرحلۀ رساله
به  اینجا در معناي استعاري بکار رفته و» تصویر« ةکه واژ دیدخواهیم ه بنا می کند. وجودشناسان را بر اساس این مفروضات 4»تصویري معنا

  نیست. » هنیذتصویر « معناي 
  

  مقومات نظریۀ تصویري معنا
  سه  تفکیک است:یرش ذبر پ قفمتو» نظریه تصویري معنا« درك صحیح

  6و امر واقع 5.تفکیک میان شیی1
  8دلولو م 7.تفکیک میان معنا2
  10دو وضعیت امور موجو 9.تفکیک میان وضعیت امور ممکن3
  

                                                             
1. expressible in the language 
2. sayable 
3. showable 
4. picture theory of  meaning 
5. thing  
6. fact 
7. sense  
8. meaning  
9.  possible states of affair 
10. existing state of affair 
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گزاره با مدلول آن در عالم خارج و شروط میان در حوزة زبان است که به بحث هاي داللت شناسانه دربارة نسبت اثري فلسفی  رساله
صویري معنا را ت ۀریمی پردازد. ویتگنشتاین ابتدائا از تلقی خود از ساختار جهان پیرامون می آغازد؛ سپس، برمبناي آن، نظاحراز معناداري 

ترین تفاوت یکی از مهم رسالهاظر به تناظر میان ساختار زبان و ساختار جهان خارج است. سویۀ وجودشناسانۀ نتقریر می کند؛ نظریه اي که 
  هاي ویتگنشتاین متقدم و متاخر است. 

  
  تفکیک میان شیی و امر  واقع 

  :ه ترسیم می کندن، جهان را از منظر وجودشناسانه اینگورسالهویتگنشتاین در فقرات ابتدایی 
  نچه واقع است.آ.جهان عبارست از همۀ 1

  .جهان تمامیت امور واقع است، نه تمامیت اشیاء1,1
  جهان از طریق امور واقع معین می شود، و از طریق اینکه اینها همۀ امور واقع است.1,11
  چرا که تمامیت امور واقع است که تعیین می کند چه چیزي واقع است و نیز هر آنچیزي را که واقع نیست، تعیین می کند. 1,12
  امور واقع در فضاي منطقی جهان را تشکیل می دهند. 1,13

  
دارد، یعنی کوچکترین  2ویتگنشتاین است. به تعبیر دیگر، عالم خصلت رابطه اي رسالۀبه عالم، مؤلفه وجودشناختیِ  1گرایانهنگاه کل 

ست از نسبت هاي میان امور و نه یک جزء جدا و مستقل از سایر اجزاء. نگاه کل گرایانه  به عالم در مقابل نگاه تواحد وجودشناختی عبار
و الیب نیتس دیده می شود. نگاه اتمیستیک بدین معناست که امور شناسیِ فیلسوفانی چون اسپینوزا  وجودکه در  قرار دارد 3اتمیستیک

نها را  قطع نظر از امور دیگر مورد بحث و فحص فلسفی قرار داد. اما آیگر در عالم وجود دارند و می توان دمختلف، به نحو مستقل از یک
، عالم متشکل از اشیاء نیست؛ بلکه متشکل از امور واقع است. به تعبیر دیگر، آنچه وجود دارد، رسالهدر بر اساس نظریۀ مختار ویتگنشتاین 

عبارتست از نسبت میان اشیاي مختلف. به نظر وي، شیء متفاوت از امر واقع است و در جهان خارج، اشیاء همیشه در مجموعه اي از نب س
الی براي شیء هیچ مث رساله، امر واقع است و نه شیء. البته ویتگنشتاین در یافتهجهان خارج تحقق  و روابط وجود دارند. بنابر این، آنچه در

ین، کتاب انزده است؛ شیء یک فرض است که با لحاظ کردن آن دچار مشکل تسلسل نمی شویم. به عنوان مثال، بر اساس نظریه ویتگنشت
  ها، جلد، شیرازه، پشت جلد ....است.ذب و روابط میان کاغسمتشکل از مجموعه اي از ن کتاب امر واقعی ؛یک شیء نیست

فرگه اي دارد. این تاثیر را می توان در تفکیک  ۀو نسب ناماست  4متاثر از مفهوم  تابع رسالهدرك عالم به صورت رابطه اي در فضاي 
«  ویتگنشتاین متاثر از فرگه است. فرگه منطق جدید را با بهره برداري از مفهوم میان امر واقع و شیء دید. به عبارت دیگر، نگاه کل گرایانۀ

نچه آست که می توان ا» تابع«از ابداعات فرگه در منطق است. به باور وي، تنها با استفاده از مفهوم  »تابع«در ریاضیات پی افکند. مفهوم » تابع
رد؛ ارا در ریاضیات اتفاق می افتد، توضیح داد. اساس مفهوم تابع در ریاضیات مبتنی بر مفهوم رابطه است. تابع با ریاضیات ارتباط مستقیمی د

  بدین معنا که تنها در صورت وجود رابطه می توان از تابع سخن گفت. 

                                                             
1. holistic 
2. relational 
3. atomistic 
4. function 
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ارة زبان بکار برد و با استفاده از این خاصیت، منطق سه مؤلفه اي آموزه هاي فلسفی اش درب فرگه بعدها این مفهوم را در صورتبنديِ
محمول و  ،ر روایت فرگهداما ارسطو را به منطق دو مؤلفه اي تحویل کرد. منطق ارسطو مبتنی بر سه مؤلفۀ موضوع، محمول و رابط است. 

ن دیگر تفکیک کرد، اما این تفکیک در عالم خارج ممکدو را از یک رابط در یکدیگر مندرج هستند، هر چند می توان در ساختار زبانی آن
، از سه مؤلفۀ »تسقراط داناس« مستقل و رابط نیز همان متغیر وابسته در تابع است. به عنوان مثال، گزاره یست. موضوع، همان شناسه یا متغیرن

» سقراط «و مؤلفۀ تشکیل نشده؛ بلکه این گزاره از د» بطرا« در جایگاه » است« و » محمول« در جایگاه » دانا«، »موضوع« در جایگاه » سقراط« 
 دیدر علم منطق پدو انقالبی  دنافک اینچنین فرگه مفهوم تابع را پی غیر وابسته تشکیل شده است.تبه مثابۀ م» دانا بودن« مستقل و به مثابۀ متغیر

   فرگه اي است. ، آشکارا متاثر از این آموزه هايرسالهر تقریر مبانی دویگ جوان د. لودآور
 


