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 صورت منطقیمالحظات دربارۀ رخی ب
 مینا قاجارگرترجمۀ    لودویگ ویتکنشتایننوشتۀ  

 

هاي از معناي واژه به دست آوریم اگر ]آن را[را  فرم محض تصویر توانیمما مي دارد. 2[صورت] و یک فرم 1[ماده] توامحهر گزاره یک 

 ،را جایگزین کنیم 4گزاره، متغیرهایي 3هاياگر به جاي ثابت ،یعني ؛انتزاع کنیم( دارندمعاني مستقل )تا آنجایي که  مفرد یا نمادها

 شوند. اِعمالروي متغیرها نیز بر شوند باید عمال ميها اِروي ثابتبر که  5وقوانین نح .[صورت و فرم گزاره دست پیدا کنیم توانیم بهمي]

 دهدمي 6نامع [هاي دیگربا واژه] گویند یک واژه در چه پیوندهایيقوانیني است که به ما مي ،کلمه این معناي کلي درمنظور من از نحو 

. ندارد املبسندگيِ ک مقصودبراي این  آنچنان که مشهور است،، کنند. نحو زبان متعارفمعنا را طرد ميساختارهاي بي ترتیببدین و

 «ر از سبز استقرمز بلندت» از قبیلهایي ساختبرکند )معنا جلوگیري نميهاي بيگزارهشبهساخت برنحو زبان متعارف در تمامي موارد از 

 و ...(. «بشودتبدیل نیز  براي خودم به امرياست، باید قادر باشد که  نفسهفيامري واقع، گرچه امر »یا 

گر توابعِ یا دی منطقي ضربجمع، حاصل  هاآنکه  میابیيدرمبه طور کلي ، مفروضي را تحلیل کنیمگزارة هر  اگر تالش کنیم

اي گزاره هايصورتاي برسیم که باید به نقطه ،ادامه دهیم را لمانیتحلکافي اندازة به اما اگر  ؛ترندساده هايصدقِ منطقيِ گزاره

                                                           
1. content 

2. form 

3. constants 

4. variable 

5. syntax 

6. sense 



 

 

3 

 

 

 صورت منطقیمالحظات دربارۀ رخی ب
 مینا قاجارگرترجمۀ    لودویگ ویتکنشتایننوشتۀ  

 

 1واسطهبي یونديپبرسیم،  عبارات نهایيِ پیوندِدر نهایت به باید  اند.نشده تشکیلتر ساده ايِگزاره هايفرم دیگر از ترکیب ،در آن

را  باراتعنهایي  پیوندهایي که این . گزارهکرداي به معناي دقیق کلمه، تجزیه صورت گزاره تخریبِبدون  آن را توانکه نمي

 حاويِ هاآن اي هستند،ي هر گزارههاهاي اتمي هستهگزاره پس. ناممميهاي اتمي گزاره ،به تبعیت از برتراند راسل ،ندینمايبازم

ة ینظر فةیوظ. بجوییم هاآندر ها را باید موضوع اصليِ گزاره .ي استماد امر این بسط تنها ماندهکل امور باقيو  هستند يماد امر

ه سختي ب تازهو فلسفه  است بسیار دشوار وظیفهها و نمادهاست. این از واژه هاآنبرساخت و فهم  هاي اتميگزاره یافتن 2شناخت

؟ یک نظر اینست که آنچه را که در زبان در اختیار داریمبراي انجام این مهم چه روشي شروع به گالویز شدن با آن کرده است. 

نطقي یعني، جاهایي که زبان متعارف ساختار م ؛شود در یک سمبولیسم مناسب بیان کنیمپایان ميبي هايمتعارف موجب بدفهمي

ف نهایت معناي مختلرا در بي عبارتیک  که جایيدهد، گزاره ها را ميشبه گیريِشکلاجازة  ایي کهج دهد،را تغییر شکل مي

دفع ها را گزارهدهد، شبهمنطقي ارائه مي که تصویر واضحي ازساختارجایگزین کنیم  يکند، باید آن را با سمبولیسماستفاده مي

سمبولیسم  کتوانیم یک سمبولیسم واضح را جایگزین یتنها وقتي مي باري، گیرد.را به نحو نامبهم به کار مي عباراتِ آنو  کندمي

یعني، تنها  ؛خواهیم توصیف کنیم وارسي کنیم و سپس تالش کنیم تا تنوع منطقیشان را بفهمیمهایي را که ميهنادقیق کنیم که پدید

معناي معین  ، در یکیعني ،به تحلیل درست دست یابیم نامید هاهد پدیدخو منطقيِ پژوهشآن را  ممکن استچیزي که با توانیم مي

یگانه  باالخره، :رسیمبپ پیشینيکه از یک نظرگاه  شویموسوسه مي اغلب. پیشینيامکاناتِ دربارة زني و نه با گمانه پسینيپژوهشِ 

                                                           
1. immediate 

2. theory of knowledge 
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 صورت منطقیمالحظات دربارۀ رخی ب
 مینا قاجارگرترجمۀ    لودویگ ویتکنشتایننوشتۀ  

 

با  1اي(ابطه)ر اسناديمحمولي و ـهاي موضوعگزاره :یمگویبو بعد به عنوان پاسخ مثالً  دباشن توانندميهاي اتمي چه هاي گزارهفرم

بازي  رفاًصاما به نظر من این  ؛کنند و ...ا به یکدیگر مربوط ميها و روابط رهایي که محمولبیشتر، شاید، گزاره عبارتدو یا چند 

 آموختنراي واقعي چیز بیشتري ب هايهپدید بود اگرميآور تعجب و ؛کردبیني پیش تواننمي را )فرم( اتمي است. صورتِ کلماتبا 

کند، به محمولي و اسنادي استفاده ميـهاي موضوعکه از صورت متعارفمانزبان  از طریق. ما داشتندنمي اندر مورد ساختارشبه ما 

اهم تالش خوکننده است: اما در این زمینه زبان ما گمراه ؛شویمهاي اتمي، رهنمون ميساختار گزاره بارهدر یيهاحدسسمت چنین 

کالي ترسیم اش الفصفحة الف و ب. روي  هايصفحهموازي را در نظر بگیرید، صفحة با یک تشبیه این را توضیح دهم. دو تا کرد 

فحة صما این است که تصاویر این اشکال را روي فة یوظو  هاي مختلفندازهها و اهایي در شکلها و مستطیلبیضي شده است، مثالً

 ون بازتابقانتوانیم ابتدا مياین کار وجود دارد تصور کنیم.  انجام رايهایي که براه بینتوانیم دو راه را از ب ایجاد کنیم. ما مي

و سپس شروع کنیم به منعکس کردن تمام اشکال از  -دیگرمثالً بازتاب یا انعکاس متعامد یا هر نوع  -را اعمال کنیم 2)افکنش(

فحة صاین قانون را وضع کنیم که هر بیضي در  اینگونه عمل کنیم: . راه دوم اینست کهبر طبق این قانون بصفحة الف به صفحة 

و هر مستطیل به صورت یک مربع. اگر به دالیلي ترجیح دهیم که روي  ب پدیدار شودصفحة الف باید به صورت یک دایره روي 

شکل توان ينم تصاویراز روي این  البته برایمان مناسب باشد. ممکن است بازنمایي این روش ،ب فقط دایره و مربع باشدصفحة 

نتیجه بگیریم که  هاآنتوانیم از طریق مي. تنها استنباط کردفوراً  را [هاها و مستطیلبیضي] الفصفحة دقیق تصاویر اصلي بر روي 

                                                           
1. relational 

2. projection 
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 روش آنباید  ست،ا چه بوده مشخصاً . اگر بخواهیم با یک نگاه پي ببریم که شکل اصليبوده است شکل اصلي بیضي یا مستطیل

کامالً مشابه  رفزبان متعامورد  است، بدانیم. طبق آن به یک دایره تبدیل شدهبر یک بیضي  ،مثال به عنوان کهرا منحصر به فردي 

هاي ها و دایرهبا مربع ايرابطهمحمولي و ـهاي موضوعصورت الف باشند،صفحة ها در ها و مستطیلبیضي یتِاین مثال است. اگر واقع

اي هشیوهرا به  بسیاريمختلف هاي منطقي که ما صورتست ما خاص زبان هنجارهايها . این صورتاست متناظرب صفحة  در

هاي هعي پدیدواق منطقيِ صورت بر هنجارهااین  کاربردتوانیم از دلیل نمي همیندرست به  و ؛افکنیممي هاآنبر روي  بسیار تلفمخ

 «من تنبلم»، «ستهوا خوب ا»، «این مقاله خسته کننده است» هایي مثل. صورتمبهم بسیارمگر نتایج  -اي بگیریمتوصیف شده نتیجه

ه مثابه ظاهراً ب، یعني کنندعرضه ميمحمولي خودشان را -هاي موضوعندارند، به عنوان گزاره یکدیگراشتراکي با نقطة که هیچ 

 هایي با فرم یکسان.گزاره

زبان  نجارهايهکه شباهت بسیار کمي با  منطقي پیدا خواهیم کرد يهای، صورتي واقعي دست بیابیمتحلیل بهحال اگر سعي کنیم 

مرشان شان، تغییرهاي مستبندي، صداها و غیره و غیره، با درجههارنگبا تنوع کاملي از اشیاي زمانمند و مکانمند مثل متعارف دارند. ما 

هاي ا صورتبآوریم،  چنگشانتوانیم با ابزارهاي متعارف بیان به و تمام آن چیزهایي که نمي هاي مختلفهایشان در نسبتو ترکیب

 کنم:هاي واقعي اعالم ميتحلیل منطقي پدیدهدربارة م را قطعي خودمالحظة نخستین  خواهممير اینجا . دشویمروبرو ميمکان و زمان 

هاي اتمي شوند. من این مطلب را با مثالي توضیح اعداد )گویا و اصم( باید وارد ساختار گزاره ،[هاي واقعيپدیده] هاآنبراي بازنمایي 

ا واضح است که م تصور کنید. در میدان دید خود ثابت محورهاي عمود بر هم و مقیاس دلخواهِیک دستگاه مختصات را با  دهم.مي

عبارات عددي که در نسبت با سیستم مختصات معنا دارند و لة یوسبه ید خود رنگي را در میدان دلکة توانیم شکل و موقعیت هر مي
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 صورت منطقیمالحظات دربارۀ رخی ب
 مینا قاجارگرترجمۀ    لودویگ ویتکنشتایننوشتۀ  

 

متري داشته و توصیفي که تنوع ک دارد درستي تنوع منطقي توصیفاین همچنین واضح است که  و ؛کنیم توصیف یکايِ انتخاب شده

با  آن، مثالً ج قرمز است،دربارة  ايو گزاره [6-9 و 3-8ج با عبارتِ ]لکة  معرفتواند یک مثال ساده مي اي نخواهد داشت.باشد فایده

بین اعداد مربوطه وضع وستة یفاصلة پبراي  «6-9»و « 3-8»)ق یک عبارتِ هنوز تحلیل نشده است  که در آن باشد «ق[ 6-9 و 3-8]» نماد

که توسط آن واقعیت در سمبولیسم ما منعکس  1بیان است؛ بخشي از روش انعکاسوة یشدستگاه مختصات در اینجا بخشي از  اند(.شده

یان شود. واضح است ب مشهودغیرهاي استفاده از مت باتواند مي قرار گرفته است به طور مشابهدیگر لکة دو  بین اي کهلکّهرابطة  .شودمي

ام و استفاده از فضاي دو بعدي حتي در مورد اي به زمان نکردهمن در آن هیچ اشاره بودن ندارد. کاملادعاي وجه که این تحلیل به هیچ

و جستجو شود باید در آنس هاي بصريمن، تحلیل پدیدهدة یعقم که به خواهم به سمتي اشاره کنمي فقط موجه نیست. نیز دید یک طرفه

 هاآنبا  زبان متعارف انتظار داریم در هایي هستند کهاي مواجهیم که کامالً متفاوت از فرمهاي منطقيو اینکه در این تحلیل ما با فرم

 ویژگي بلکه یک ،یک سمبولیسم خاص نیست ویژگيِ صرفاً هاي اتمي،هاي گزارهداد در صورتحضور اع من،دة یعقبه  .مواجه شویم

هایي که باید زماني که با ویژگي -گوییمهمانطور که در زبان متعارف هم مي -اعداد و ؛ناپذیر بازنمایي استذاتي و در نتیجه اجتناب

 ةیاسصدا، روشني یا قرمزي یک  زیر و بميِ، بازهمثل طول یک  هایيویژگي ها شوند؛ار داریم وارد این صورتبندي دارند سروکدرجه

رنگ ة یساکند. یک درجات دیگر را طرد و رفع مي هاآنها اینست که یک درجه از این ویژگي هايمشخصهرنگ و ... . یکي از 

 مهمتة نک و... و داشته باشد متفاوتدرجة تواند دو مختلف از روشني یا سرخي داشته باشد، یک صدا نميدرجة تواند همزمان دو نمي

را در زندگي نکته ن ما ای هر یک از .بلکه به یک معنا توتولوژي هستندیک تجربه نیستند کنندة اینست که این مالحظات بیان  در اینجا

                                                           
1. method of projection 
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« است؟ آیا نود درجه»و او دوباره بپرسد:  «د درجههشتا»و ما بگوییم « است؟بیرون چند دماي »دانیم. اگر کسي از ما بپرسد: مي روزمره

یازي به دانیم که نمي کاملي هوا( توصیفدرجة را )براي مثال  درجهدربارة ما گزارش  .«که هشتاد درجه است فتمگ به تو»گوییم: مي

 گوییم چند نیست.گوییم ساعت چند است و نميپرسد ساعت چند است، مياین وقتي کسي از ما ميبنابر ؛ندارده لتکم

 

باید با  کندن ميرا بیاکیفیت یک درجة اي که جمله -کردماینگونه فکر ميچند وقت پیش و خود من تا  -فکر کند کسيممکن است 

ا این بتوانم محتواي جیب خود را تکمیلي تحلیل شود. مثل اینکه من ميمکملِ گزارة و یک  کمي فرديِ هايِگزاره منطقيِفرآوردة 

 ياگزاره «یستو چیز دیگري ن»این  .«نیست گ، دو کلید هست و چیز دیگريدر جیبم یک پني، یک شیلین»گفته توصیف کنم که 

ین دلیل که آید. به ابه کار نمي راي تحلیل یک گزاره در مورد درجهباین نوع تحلیل اما  ؛کندتکمیلي است که توصیف را کامل مي

 در این صورتایي دارد، این مقدار روشن Eاي باشد با این مضمون که شيء جمله E(b)بنامیم و  bبیایید براي مثال واحد روشنایي را 
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 E(b)، اما این جمله معادل باشد E(b)&E(b) منطقيِفرآوردة دو درجه روشنایي دارد باید قابل تحلیل به  Eگوید که مي E(2b)گزارة 

دو  در این صورت، E(2b)=E(b’)&E(b”)واحدها تمایز قائل شویم و در نتیجه بنویسیم:  بین از طرف دیگر اگر سعي کنیم ؛است

 آید که کدامپیش مي سؤالو در نتیجه اگر یک شيء یک واحد روشنایي داشته باشد، این  ایمواحد مختلف روشنایي را فرض گرفته

 ؟ که آشکارا مهمل است.”bیا ’bواحد؟  یک از این دو

 ،اختالف درجاتبطة رااینکه  ،تواند بیشتر تحلیل شود و به عالوهدهد، نمينسبت مي کیفیتاي که یک درجه را به یک گزاره من گفتم

. این یعني، ودشمي بازنموده دهندهایي که درجات مختلف را نسبت ميگزاره بیندروني رابطة دروني است و بنابراین با یک رابطة یک 

هاي زارههاي گدهد داراست، پس در نتیجه اعداد باید وارد صورتت مياي که نسبمان تنوعي را داشته باشد که درجهاتمي باید هجملة 

 درجات با نظري که من چند سال پیش منتشر کردم در تناقض است. دربارة  غیر قابلِ تحلیل هايِگزاره متقابلطرد  اتمي شوند.

 زیرا، را« تناقض»برم و نه را به کار مي ]طرد[ «فعر»واژة  من اینجا تعمداً کنند. 1هاي اتمي نباید یکدیگر را طردآن نظر این بود که گزاره

نند. همدیگر را رفع و طرد ک اما ممکن استتوانند متناقض باشند، نمي هاي اتمي اگر چهي وجود دارد و گزارهاین دو مفهوم تفاوت بین

 تالش خواهم کرد که این را توضیح دهم.

یک  جا برايفقط  هاآنزیرا در  ،صادق تحویل دهندگزارة توانند براي آرگومانشان ميکه تنها در ازاي یک مقدار  وجود داردتوابعي  

. کنديمدر میدان دید ما را اعالم  p معین مکاندر  T نیمعدر زمان  Rاي را در نظر بگیرید که وجود رنگ براي مثال گزاره هست. مقدار

                                                           
1. exclude 
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ل اي باید بیشتر تحلیاي در این باره که چگونه چنین جملههر مالحظهو براي یک لحظه  نویسممي ”RPT“من این گزاره را به صورت 

و این براي اکثر ما در اینجا و براي  قرار دارد Pو مکان  Tدر زمان  Bگوید که رنگ مي ”BPT“ ،. بدین ترتیبگذارمشود را کنار مي

جمالتي اگر  اکنونکاذب(. گزارة یک  صرفاًیک نوع تناقض است )و نه  ”BPT&RPT“ما در زندگي روزمره آشکار است که همة 

دهیم که  توانستیم این تناقض را اینطور توضیحمي -کردمقبالً فکر ميکه  آن طور -بودندميپذیر کنند تحلیلکه درجات را بیان مي

است و هیچ  Bتمام درجات  شامل B رنگ را در خود ندارد و همینطور Bاي از است و هیچ درجه Rشامل تمام درجات  Rرنگ 

 درجات را حذف کند. پس مربوط بههاي تواند گزارهشود که هیچ تحلیلي نمياما از سطور باال نتیجه مي ؛در خود ندارد R ازاي درجه

به یک  BPTهمچون  RPTبر این واقعیت است که  من چنین چیزي مبتنيدة یعقبه  کند؟چگونه عمل مي BPTو  RPT متقابلطرد 

تنها  در واقع یک جاي خالي دارد و براي یک موجود که تنها PT(). این امر در عالم واقع متناظر است با تابع هستند کاملمعناي معین 

ساخت ة اجازدهد. مثل اینکه بگوییم روي صندلي فقط براي یک نفر جا هست. سمبولیسم ما که به ما ورود مياجازة به یک رنگ 

 .دهدينمویر درستي از واقعیت را در اینجا به دست دهد، تصرا مي”RPT”&”BPT“منطقي فرآوردة 

اي هرگزا مشمول در صورت ،ءهاي اشیاو منظورم این بود که صورت «رودبه سوي واقعیت مي»ام که گزاره جاي دیگري گفته من در

، کنديمجمله، صورت منطقي اشیا را معلوم  درزیرا جمله به همراه روش انعکاس واقعیت  ؛دگویهستند که در مورد این اشیا سخن مي

. این دکنيمالف را معلوم صغحة انعکاسش، شکل روي وة یشب، به همراه صفحة ، یک تصویر در ما تشبیهدرست همانطور که در 

 آن موجوديزیرا اگر گزاره شامل صورت  ؛کندبراي ما فراهم مي BPTو  RPT متقابلتوضیح طرد  ي برايمن، کلیددة یعق، به مالحظه

 .[فع کنندو هم را د]صورت با یکدیگر تصادم پیدا کنند همین در  گزارهممکن است که دو  آنگاه ،گویدآن سخن ميباشد که در مورد 
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 کنند، هر کدام، به یک معنا، تالش مي«االن روي این صندلي نشسته است جونز»و « االن روي این صندلي نشسته است براون» يهاگزاره

یک  نشاند و این بههر دو را بي درنگ روي صندلي مي منطقي این دو گزاره،فرآوردة اما  ؛که موضوع خودشان را روي صندلي بنشانند

منطقي ة فرآوردتوانیم دهد؟ ما ميچگونه خودش را در سمبولیسم نشان مي طرد. این هاعبارتاین  متقابلخواهد انجامید، به طرد  تصادم

 :بنویسیم به این طریقرا  Qو  P، ین دو گزارهمنطقيِ[ ا عطف]

 

 Q p 

T T T 

F F T 

F T F 

F F F 

 

چون یک ترکیب غیر ممکن را  باید پاک شود T T Tباشند؟ در این مورد سطر اول  BPTو  RPTافتد اگر این دو گزاره چه اتفاقي مي

 نگونه است:صحیح در اینجا ای يهاامکاندهد. نشان مي
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BPT RPT 

F T 

T F 

F F 

 

مطرح است نه تناقض. تناقض  طرددر معناي اول وجود ندارد و در اینجا مفهوم  ،BPTو  RPT ،منطقي از این دو جمله ايفرآوردهیعني، 

 شد، باید نوشته ميه باشداگر وجود داشت

 BPT RPT 

F T T 

F F T 

F T F 

F F F 
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ص نقاین،  البته دهد.نطقي بیشتري در مقایسه با امکانات واقعي ميبه گزاره تنوع م «T T F» اما این بي معناست، زیرا سطر نخست،

را با  و یک نمادسازي کامل باید چنین ساختارهایي کندساختارهاي بي معنایي جلوگیري نميچنین  گیريِشکلماست که از  ينمادساز

ها و هاي خاصي از صادقانین باید به ما بگویند که ترکیبقوساخته شدن ندهد. این اجازة  هاآنطرد کند و به  نحوي خاصقوانین 

چنین  اما ؛باید کنار گذاشته شوند اند،هاي نمادینِ معیني توصیف شدهکه بر حسب ویژگي هاي اتميدر انواع خاصي از گزارهها کاذب

هنوز  ن امردانیم، ایچنان که همگي مي و ؛بیمهاي مورد بحث دست یار اینکه عمالً به تحلیل نهایي پدیدهشوند مگقوانیني ایجاد نمي

 براي ما حاصل نشده است.

 

 

 


