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هر گزاره یک محتوا [ماده] 1و یک فرم [صورت] 2دارد .ما ميتوانیم تصویر فرم محض را به دست آوریم اگر [آن را] از معناي واژههاي
مفرد یا نمادها (تا آنجایي که معاني مستقل دارند) انتزاع کنیم؛ یعني ،اگر به جاي ثابتهاي 3گزاره ،متغیرهایي 4را جایگزین کنیم،
[ميتوانیم به صورت و فرم گزاره دست پیدا کنیم] .قوانین نحو 5که بر روي ثابتها اِعمال ميشوند باید بر روي متغیرها نیز اِعمال شوند.
منظور من از نحو در این معناي کلي کلمه ،قوانیني است که به ما ميگویند یک واژه در چه پیوندهایي [با واژههاي دیگر] معنا 6ميدهد
و بدینترتیب ساختارهاي بيمعنا را طرد ميکنند .نحو زبان متعارف ،آنچنان که مشهور است ،براي این مقصود بسندگيِ کامل ندارد.
نحو زبان متعارف در تمامي موارد از برساخت شبهگزارههاي بيمعنا جلوگیري نميکند (برساختهایي از قبیل «قرمز بلندتر از سبز است»
یا «امر واقع ،گرچه امري فينفسه است ،باید قادر باشد که به امري براي خودم نیز تبدیل بشود» و .)...
اگر تالش کنیم هر گزارة مفروضي را تحلیل کنیم ،به طور کلي درميیابیم که آنها حاصل جمع ،ضرب منطقي یا دیگر توابعِ
صدقِ منطقيِ گزارههاي سادهترند؛ اما اگر به اندازة کافي تحلیلمان را ادامه دهیم ،باید به نقطهاي برسیم که صورتهاي گزارهاي
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در آن ،دیگر از ترکیب فرمهاي گزارهايِ سادهتر تشکیل نشدهاند .باید در نهایت به پیوندِ نهایيِ عبارات برسیم ،پیوندي بيواسطه

1

که نميتوان آن را بدون تخریبِ صورت گزارهاي به معناي دقیق کلمه ،تجزیه کرد .گزارههایي که این پیوند نهایي عبارات را
بازمينمایند ،به تبعیت از برتراند راسل ،گزارههاي اتمي مينامم .پس گزارههاي اتمي هستههاي هر گزارهاي هستند ،آنها حاويِ
امر مادي هستند و کل امور باقيمانده تنها بسط این امر مادي است .موضوع اصليِ گزارهها را باید در آنها بجوییم .وظیفة نظریة
شناخت 2یافتن گزارههاي اتمي و فهم برساخت آنها از واژهها و نمادهاست .این وظیفه بسیار دشوار است و فلسفه تازه به سختي
شروع به گالویز شدن با آن کرده است .براي انجام این مهم چه روشي در اختیار داریم؟ یک نظر اینست که آنچه را که در زبان
متعارف موجب بدفهميهاي بيپایان ميشود در یک سمبولیسم مناسب بیان کنیم؛ یعني ،جاهایي که زبان متعارف ساختار منطقي
را تغییر شکل ميدهد ،جایي که اجازة شکلگیريِ شبهگزاره ها را ميدهد ،جایي که یک عبارت را در بينهایت معناي مختلف
استفاده ميکند ،باید آن را با سمبولیسمي جایگزین کنیم که تصویر واضحي ازساختار منطقي ارائه ميدهد ،شبهگزارهها را دفع
ميکند و عباراتِ آن را به نحو نامبهم به کار ميگیرد .باري ،تنها وقتي ميتوانیم یک سمبولیسم واضح را جایگزین یک سمبولیسم
نادقیق کنیم که پدیدههایي را که ميخواهیم توصیف کنیم وارسي کنیم و سپس تالش کنیم تا تنوع منطقیشان را بفهمیم؛ یعني ،تنها
ميتوانیم با چیزي که ممکن است آن را پژوهش منطقيِ خود پدیدهها نامید به تحلیل درست دست یابیم ،یعني ،در یک معناي معین
پژوهشِ پسیني و نه با گمانهزني دربارة امکاناتِ پیشیني .اغلب وسوسه ميشویم که از یک نظرگاه پیشیني بپرسیم :باالخره ،یگانه
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فرمهاي گزارههاي اتمي چه ميتوانند باشند و بعد به عنوان پاسخ مثالً بگوییم :گزارههاي موضوعـمحمولي و اسنادي (رابطهاي) 1با
دو یا چند عبارت بیشتر ،شاید ،گزارههایي که محمولها و روابط را به یکدیگر مربوط ميکنند و ...؛ اما به نظر من این صرفاً بازي
با کلمات است .صورتِ (فرم) اتمي را نميتوان پیشبیني کرد؛ و تعجبآور ميبود اگر پدیدههاي واقعي چیز بیشتري براي آموختن
به ما در مورد ساختارشان نميداشتند .ما از طریق زبان متعارفمان که از صورتهاي موضوعـمحمولي و اسنادي استفاده ميکند ،به
سمت چنین حدسهایي درباره ساختار گزارههاي اتمي ،رهنمون ميشویم؛ اما در این زمینه زبان ما گمراهکننده است :تالش خواهم
کرد تا با یک تشبیه این را توضیح دهم .دو صفحة موازي را در نظر بگیرید ،صفحههاي الف و ب .روي صفحة الف اشکالي ترسیم
شده است ،مثالً بیضيها و مستطیلهایي در شکلها و اندازههاي مختلف و وظیفة ما این است که تصاویر این اشکال را روي صفحة
ب ایجاد کنیم .ما ميتوانیم دو راه را از بین راههایي که براي انجام این کار وجود دارد تصور کنیم .ميتوانیم ابتدا قانون بازتاب
(افکنش) 2را اعمال کنیم -مثالً بازتاب یا انعکاس متعامد یا هر نوع دیگر -و سپس شروع کنیم به منعکس کردن تمام اشکال از
صفحة الف به صفحة ب بر طبق این قانون .راه دوم اینست که اینگونه عمل کنیم :این قانون را وضع کنیم که هر بیضي در صفحة
الف باید به صورت یک دایره روي صفحة ب پدیدار شود و هر مستطیل به صورت یک مربع .اگر به دالیلي ترجیح دهیم که روي
صفحة ب فقط دایره و مربع باشد ،این روش بازنمایي ممکن است برایمان مناسب باشد .البته از روي این تصاویر نميتوان شکل
دقیق تصاویر اصلي بر روي صفحة الف [بیضيها و مستطیلها] را فوراً استنباط کرد .تنها ميتوانیم از طریق آنها نتیجه بگیریم که
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شکل اصلي بیضي یا مستطیل بوده است .اگر بخواهیم با یک نگاه پي ببریم که شکل اصلي مشخصاً چه بوده است ،باید آن روش
منحصر به فردي را که به عنوان مثال ،یک بیضي بر طبق آن به یک دایره تبدیل شده است ،بدانیم .مورد زبان متعارف کامالً مشابه
این مثال است .اگر واقعیتِ بیضيها و مستطیلها در صفحة الف باشند ،صورتهاي موضوعـمحمولي و رابطهاي با مربعها و دایرههاي

در صفحة ب متناظر است .این صورتها هنجارهاي زبان خاص ماست که ما صورتهاي منطقي مختلف بسیاري را به شیوههاي
مختلف بسیار بر روي آنها ميافکنیم؛ و درست به همین دلیل نميتوانیم از کاربرد این هنجارها بر صورت منطقيِ واقعي پدیدههاي
توصیف شده نتیجهاي بگیریم -مگر نتایج بسیار مبهم .صورتهایي مثل «این مقاله خسته کننده است»« ،هوا خوب است»« ،من تنبلم»
که هیچ نقطة اشتراکي با یکدیگر ندارند ،به عنوان گزارههاي موضوع-محمولي خودشان را عرضه ميکنند ،یعني ظاهراً به مثابه
گزارههایي با فرم یکسان.
حال اگر سعي کنیم به تحلیلي واقعي دست بیابیم ،صورتهایي منطقي پیدا خواهیم کرد که شباهت بسیار کمي با هنجارهاي زبان
متعارف دارند .ما با تنوع کاملي از اشیاي زمانمند و مکانمند مثل رنگها ،صداها و غیره و غیره ،با درجهبنديشان ،تغییرهاي مستمرشان
و ترکیبهایشان در نسبتهاي مختلف و تمام آن چیزهایي که نميتوانیم با ابزارهاي متعارف بیان به چنگشان آوریم ،با صورتهاي
مکان و زمان روبرو ميشویم .در اینجا ميخواهم نخستین مالحظة قطعي خودم را دربارة تحلیل منطقي پدیدههاي واقعي اعالم ميکنم:
براي بازنمایي آنها [پدیدههاي واقعي] ،اعداد (گویا و اصم) باید وارد ساختار گزارههاي اتمي شوند .من این مطلب را با مثالي توضیح
ميدهم .یک دستگاه مختصات را با محورهاي عمود بر هم و مقیاس دلخواهِ ثابت در میدان دید خود تصور کنید .واضح است که ما
ميتوانیم شکل و موقعیت هر لکة رنگي را در میدان دید خود به وسیلة عبارات عددي که در نسبت با سیستم مختصات معنا دارند و
5
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یکايِ انتخاب شده توصیف کنیم؛ و همچنین واضح است که این توصیف تنوع منطقي درستي دارد و توصیفي که تنوع کمتري داشته
باشد فایدهاي نخواهد داشت .یک مثال ساده ميتواند معرف لکة ج با عبارتِ [ 3-8و  ]6-9و گزارهاي دربارة آن ،مثالً ج قرمز است ،با
نماد «[ 3-8و  ]6-9ق» باشد که در آن ق یک عبارتِ هنوز تحلیل نشده است (« »3-8و « »6-9براي فاصلة پیوستة بین اعداد مربوطه وضع
شدهاند) .دستگاه مختصات در اینجا بخشي از شیوة بیان است؛ بخشي از روش انعکاس 1که توسط آن واقعیت در سمبولیسم ما منعکس
ميشود .رابطة لکّهاي که بین دو لکة دیگر قرار گرفته است به طور مشابه ميتواند با استفاده از متغیرهاي مشهود بیان شود .واضح است
که این تحلیل به هیچوجه ادعاي کامل بودن ندارد .من در آن هیچ اشارهاي به زمان نکردهام و استفاده از فضاي دو بعدي حتي در مورد
دید یک طرفه نیز موجه نیست .فقط ميخواهم به سمتي اشاره کنم که به عقیدة من ،تحلیل پدیدههاي بصري باید در آنسو جستجو شود
و اینکه در این تحلیل ما با فرمهاي منطقياي مواجهیم که کامالً متفاوت از فرمهایي هستند که انتظار داریم در زبان متعارف با آنها
مواجه شویم .به عقیدة من ،حضور اعداد در صورتهاي گزارههاي اتمي ،صرفاً ویژگيِ یک سمبولیسم خاص نیست ،بلکه یک ویژگي
ذاتي و در نتیجه اجتنابناپذیر بازنمایي است؛ و اعداد -همانطور که در زبان متعارف هم ميگوییم -باید زماني که با ویژگيهایي که
درجهبندي دارند سروکار داریم وارد این صورتها شوند؛ ویژگيهایي مثل طول یک بازه ،زیر و بميِ صدا ،روشني یا قرمزي یک سایة
رنگ و  . ...یکي از مشخصههاي این ویژگيها اینست که یک درجه از آنها درجات دیگر را طرد و رفع ميکند .یک سایة رنگ
نميتواند همزمان دو درجة مختلف از روشني یا سرخي داشته باشد ،یک صدا نميتواند دو درجة متفاوت داشته باشد و ...و نکتة مهم
در اینجا اینست که این مالحظات بیان کنندة یک تجربه نیستند بلکه به یک معنا توتولوژي هستند .هر یک از ما این نکته را در زندگي
. method of projection
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روزمره ميدانیم .اگر کسي از ما بپرسد« :دماي بیرون چند است؟» و ما بگوییم «هشتاد درجه» و او دوباره بپرسد« :آیا نود درجه است؟»
ميگوییم« :به تو گفتم که هشتاد درجه است» .ما گزارش دربارة درجه را (براي مثال درجة هوا) توصیف کاملي ميدانیم که نیازي به
تکمله ندارد؛ بنابراین وقتي کسي از ما ميپرسد ساعت چند است ،ميگوییم ساعت چند است و نميگوییم چند نیست.

ممکن است کسي فکر کند -و خود من تا چند وقت پیش اینگونه فکر ميکردم -جملهاي که درجة یک کیفیت را بیان ميکند باید با
فرآوردة منطقيِ گزارههايِ فرديِ کمي و یک گزارة مکملِ تکمیلي تحلیل شود .مثل اینکه من ميتوانم محتواي جیب خود را با این
گفته توصیف کنم که «در جیبم یک پني ،یک شیلینگ ،دو کلید هست و چیز دیگري نیست» .این «و چیز دیگري نیست» گزارهاي
تکمیلي است که توصیف را کامل ميکند؛ اما این نوع تحلیل براي تحلیل یک گزاره در مورد درجه به کار نميآید .به این دلیل که
بیایید براي مثال واحد روشنایي را  bبنامیم و ) E(bجملهاي باشد با این مضمون که شيء  Eاین مقدار روشنایي دارد ،در این صورت
7
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گزارة ) E(2bکه ميگوید  Eدو درجه روشنایي دارد باید قابل تحلیل به فرآوردة منطقيِ ) E(b)&E(bباشد ،اما این جمله معادل )E(b
است؛ از طرف دیگر اگر سعي کنیم بین واحدها تمایز قائل شویم و در نتیجه بنویسیم ،E(2b)=E(b’)&E(b”) :در این صورت دو
واحد مختلف روشنایي را فرض گرفتهایم و در نتیجه اگر یک شيء یک واحد روشنایي داشته باشد ،این سؤال پیش ميآید که کدام
یک از این دو واحد؟ ’bیا ”b؟ که آشکارا مهمل است.
من گفتم گزارهاي که یک درجه را به یک کیفیت نسبت ميدهد ،نميتواند بیشتر تحلیل شود و به عالوه ،اینکه رابطة اختالف درجات،
یک رابطة دروني است و بنابراین با یک رابطة دروني بین گزارههایي که درجات مختلف را نسبت ميدهند بازنموده ميشود .این یعني،
جملة اتمي باید همان تنوعي را داشته باشد که درجهاي که نسبت ميدهد داراست ،پس در نتیجه اعداد باید وارد صورتهاي گزارههاي
اتمي شوند .طرد متقابل گزارههايِ غیر قابلِ تحلیل دربارة درجات با نظري که من چند سال پیش منتشر کردم در تناقض است.
آن نظر این بود که گزارههاي اتمي نباید یکدیگر را طرد 1کنند .من اینجا تعمداً واژة «رفع» [طرد] را به کار ميبرم و نه «تناقض» را ،زیرا
بین این دو مفهوم تفاوتي وجود دارد و گزارههاي اتمي اگر چه نميتوانند متناقض باشند ،اما ممکن است همدیگر را رفع و طرد کنند.
تالش خواهم کرد که این را توضیح دهم.
توابعي وجود دارد که تنها در ازاي یک مقدار براي آرگومانشان ميتوانند گزارة صادق تحویل دهند ،زیرا در آنها فقط جا براي یک
مقدار هست .براي مثال گزارهاي را در نظر بگیرید که وجود رنگ  Rدر زمان معین  Tدر مکان معین pدر میدان دید ما را اعالم ميکند.

. exclude

1

8

برخی مالحظات دربارۀ صورت منطقی
نوشتۀ لودویگ ویتکنشتاین

ترجمۀ مینا قاجارگر

من این گزاره را به صورت ” “RPTمينویسم و براي یک لحظه هر مالحظهاي در این باره که چگونه چنین جملهاي باید بیشتر تحلیل
شود را کنار ميگذارم .بدین ترتیب “BPT” ،ميگوید که رنگ  Bدر زمان  Tو مکان  Pقرار دارد و این براي اکثر ما در اینجا و براي
همة ما در زندگي روزمره آشکار است که ” “BPT&RPTیک نوع تناقض است (و نه صرفاً یک گزارة کاذب) .اکنون اگر جمالتي
که درجات را بیان ميکنند تحلیلپذیر ميبودند -آن طور که قبالً فکر ميکردم -ميتوانستیم این تناقض را اینطور توضیح دهیم که
رنگ  Rشامل تمام درجات  Rاست و هیچ درجهاي از  Bرا در خود ندارد و همینطور رنگ  Bشامل تمام درجات  Bاست و هیچ
درجهاي از  Rدر خود ندارد؛ اما از سطور باال نتیجه ميشود که هیچ تحلیلي نميتواند گزارههاي مربوط به درجات را حذف کند .پس
طرد متقابل  RPTو  BPTچگونه عمل ميکند؟ به عقیدة من چنین چیزي مبتني بر این واقعیت است که  RPTهمچون  BPTبه یک
معناي معین کامل هستند .این امر در عالم واقع متناظر است با تابع  ()PTکه تنها براي یک موجود یک جاي خالي دارد و در واقع تنها
به یک رنگ اجازة ورود ميدهد .مثل اینکه بگوییم روي صندلي فقط براي یک نفر جا هست .سمبولیسم ما که به ما اجازة ساخت
فرآوردة منطقي ”“RPT”&”BPTرا ميدهد ،تصویر درستي از واقعیت را در اینجا به دست نميدهد.
من در جاي دیگري گفتهام که گزاره «به سوي واقعیت ميرود» و منظورم این بود که صورتهاي اشیاء ،مشمول در صورت گزارهاي
هستند که در مورد این اشیا سخن ميگوید؛ زیرا جمله به همراه روش انعکاس واقعیت در جمله ،صورت منطقي اشیا را معلوم ميکند،
درست همانطور که در تشبیه ما ،یک تصویر در صفحة ب ،به همراه شیوة انعکاسش ،شکل روي صغحة الف را معلوم ميکند .این
مالحظه ،به عقیدة من ،کلیدي براي توضیح طرد متقابل  RPTو  BPTبراي ما فراهم ميکند؛ زیرا اگر گزاره شامل صورت آن موجودي
باشد که در مورد آن سخن ميگوید ،آنگاه ممکن است که دو گزاره در همین صورت با یکدیگر تصادم پیدا کنند [و هم را دفع کنند].
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گزارههاي «براون االن روي این صندلي نشسته است» و «جونز االن روي این صندلي نشسته است» ،هر کدام ،به یک معنا ،تالش ميکنند
که موضوع خودشان را روي صندلي بنشانند؛ اما فرآوردة منطقي این دو گزاره ،هر دو را بي درنگ روي صندلي مينشاند و این به یک
تصادم خواهد انجامید ،به طرد متقابل این عبارتها .این طرد چگونه خودش را در سمبولیسم نشان ميدهد؟ ما ميتوانیم فرآوردة منطقي
[عطف منطقيِ] این دو گزاره P ،و  Qرا به این طریق بنویسیم:

Q

p

T

T

T

F

F

T

F

T

F

F

F

F

چه اتفاقي ميافتد اگر این دو گزاره  RPTو  BPTباشند؟ در این مورد سطر اول  T T Tباید پاک شود چون یک ترکیب غیر ممکن را
نشان ميدهد .امکانهاي صحیح در اینجا اینگونه است:
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BPT

RPT

F

T

T

F

F

F

یعني ،فرآوردهاي منطقي از این دو جمله RPT،و  ،BPTدر معناي اول وجود ندارد و در اینجا مفهوم طرد مطرح است نه تناقض .تناقض
اگر وجود داشته باشد ،باید نوشته ميشد
BPT

RPT

F

T

T

F

F

T

F

T

F

F

F

F
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اما این بي معناست ،زیرا سطر نخست »T T F« ،به گزاره تنوع منطقي بیشتري در مقایسه با امکانات واقعي ميدهد .البته این ،نقص
نمادسازي ماست که از شکلگیريِ چنین ساختارهاي بي معنایي جلوگیري نميکند و یک نمادسازي کامل باید چنین ساختارهایي را با
قوانین خاص نحوي طرد کند و به آنها اجازة ساخته شدن ندهد .این قوانین باید به ما بگویند که ترکیبهاي خاصي از صادقها و
کاذبها در انواع خاصي از گزارههاي اتمي که بر حسب ویژگيهاي نمادینِ معیني توصیف شدهاند ،باید کنار گذاشته شوند؛ اما چنین
قوانیني ایجاد نميشوند مگر اینکه عمالً به تحلیل نهایي پدیدههاي مورد بحث دست یابیم؛ و چنان که همگي ميدانیم ،این امر هنوز
براي ما حاصل نشده است.
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