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  جوان و نظریۀ تصویري معناویتگنشتاین 
  

  1/4/94سایت رادیو زمانه، روز دوشنبه، مورخ:  :منبع
 
خواهم ساله ر( از این پس آنرا به اختصار  فلسفی -منطقی ۀرسالنگارش  ۀزمینه و زمان  ،»فلسفی-رساله منطقیویتگنشتاین و « ر مقالۀ د
؛ ده شدانت کاویمعرفت شناسانه کاللت شناسانه ویتگنشتاین و تفاوت و تشابه آن با پروژه د. عالوه بر این،  پروژة ده شدادتوضیح )  دخوان

« و » معنا« ر این نوشتار، با تفکیک میاند. ده شدادکر برخی تفکیک هاي مفهومی توضیح ذبا رساله  همچنین مقومات خوانشِ استعالیی از
  .ده می شواشتذبه بحث گ» نظریه تصویري معنا«یگر، مؤلفه هاي داز یک» دوضعیت امور موجو« و » وضعیت امور ممکن« و » لولدم

   
  تفکیک میان معنا و مدلول  

  بدین نحو صورت گرفته است. رساله تفکیک میان معنا و مدلول در 
  دارند؛ فقط در بستر گزاره است که اسم مدلول دارد. . فقط گزاره ها معنا3,3

  
ل، فرگه ارائه می دهد. بر اساس این اص» اصل بافت«است، ویتگنشتاین صورت بندي جدیدي از  رساله  در این فقره که از فقرات مهم

 فهم می» این مداد است« تنها در گزاره اي نظیر » مداد« گزاره ها می یابند. به عنوان مثال، معناي واژة اخل د واژگان معانی خود را تنها در
، اسم ها مدلول دارند و گزاره ها معنا. وقتی رسالهموزه هاي آنیز بر اساس این اصل، واحد معناداري جمله است. بر اساس  رساله شود. در

 ، یک»کتاب روي میز است«  ژگانِمدلول ندارد. مجموعۀ وا» روي« مدلول دارند، اما » میز«و » کتاب«، »کتاب روي میز است« می گوییم 
عالم « و » امعن« از اهمیت بسیاري برخوردار است. بر اساس این آموزه، رابطه اي میان  رسالهاین تفکیک در فضاي  ؛گزاره است و معنا دارد

تی ست. معناي گزاره نسبمعنا دواج ؛ بلکه گزارهمعنا ندارد ،وجود ندارد و تنها مدلول است که در ارتباط با عالم خارج است. مدلول»  خارج
گونه چ یک نشان داد که گزاره هاي سالبه . همچنین می توان بر اساس این تفکرج استدمن منطوي وود گزاره با عالم خارج ندارد و در خ

، دبو دهار خوادسالبه هم معنا ، گزارةدمعنا باش دموجبه  واج است؛ اگر گزارةهر گزاره سالبه اي نقیض یک گزارة موجبه  .ده اندار شدمعنا
نه اینکه  «ل است با گزارة دمعا» کتاب روي میز نیست« مثال گزاره ه است. ده و معکوس شداندموجبه برگر گویی تصویر گزارةر واقع، د

، اردتصویر و معنا  د، معطوف به یک وضعیت امور ممکن است و واج»کتاب روي میز است«حال، چون گزارة ». کتاب روي میز است
   ه است.دمعکوس شار؛ تصویري که دتصویر است و معنا دنقیض  آن نیز واج

  
  یت امور ممکن و وضعیت امور موجودتفکیک میان وضع

، »ي استگربه کنار بخار« به چه معناست؟ می توان به این پرسش با یک مثال پاسخ داد. در گزارة  رسالهدر فضاي  ممکن وضعیت امور
وجود دارد یا نه، یک  اي قرار گرفتن گربه در کنار بخاري، فارغ از اینکه در حال حاضر هیچ گربه اي در عالم خارج در کنار بخاري

مدلول نامها در جهان خارج و همریختیِ میان ساخت منطقی گزاره با ساختار  نِتعیاست. این وضعیت ناظر به امکان  ممکن وضعیت امور
، محقق شود، تبدیل به یک امر واقع می شود؛ اما اگر تنها یک امکان باشد و تحقق خارجی نداشته رحال اگر این وضعیت اموعالم است. 

د. رابطه ردا دموجوکمتري نسبت به وضعیت امور  وجوديِ باشد، یک وضعیت امور ممکن خواهد بود. وضعیت امورِ ممکن، تقرر و تعین
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قرار نگیرد، علی االصول نمی تواند جزئی از این عالم » دوضعیت  امور موجو« و » امور ممکنوضعیت «موقعیت دو اي که در هیچ یک از 
د، ننامی که مدلولی در تمامیت امور واقع ندارو دن ارتست از تمامیت امور واقع؛ بر این مبنا، رابطۀ میاب، عالم عرسالهباشد. بنابر آموزه هاي 

« رة موزه، گزاآوضعیت امور ممکن. به عنوان مثال، مطابق با این  معطوف به موجود باشد و نهامور اساسا نه می تواند ناظر به وضعیت 
بر . بناداردمدلولی در عالم خارج ن ،»خوبی« ، ناظر به هیچ وضعیت امور ممکنی نیست؛ زیرا خاصه اخالقی اي مانند »راستگویی خوب است

ناظر به هیچ » یخوب« و » تگوییسرا« وجود داشته باشد و رابطۀ میان » راستگویی« و » خوبی« علی االصول هیچ رابطه اي نمی تواند میان  ،این
  معناست.  دو فاق دارد، تصویر ن»راستگویی خوب است« الزمۀ این سخن این است که گزارة  امر ممکنی نیست.

  
  نظریۀ تصویري معنا

، طرح نظریۀ داللت شناسانۀ  ویتگنشتاین دربارة معناداري است؛ این نظریه ناظر به چگونگی رابطۀ میان جهان، زبان رسالهموضوع اصلی 
می پردازد.  حیث که هستند، نها، از آنآب و روابط میان س، ابتدائا به تبیین امور و اصناف نرسالهو اندیشه است. براي انجام این مهم، صاحب 

به کار وي صبغۀ وجودشناسانه می بخشد که پیش از این تبیین شد. با در نظر » عالم مبتنی بر چه سنخی از روابط است؟« ال از اینکه ؤس
  و آنچه قوام بخش معناداري است، می پردازم: رساله  گرفتن این مقدمات، اکنون به طرح مفهوم معناداري در فضاي

  اول: زبان ماهیت گزاره اي دارد.مقدمۀ 
  مقدمۀ دوم: گزاره ماهیت تصویري دارد.

  نتیجه: زبان ماهیت تصویري دارد.
  

میان گزاره و مدلول آن در عالم خارج در فضاي منطقی. گزاره اي می   دن/ کردنِ صورت منطقی مشتركتصویر عبارتست از مصور ش
، شتركم منطقیِ الصول معطوف به یک وضعیت امور ممکن باشد. وجود این صورتتواند داراي تصویر باشد که صورتبندي آن علی ا

مور ا گزاره را معنادار می کند وگرنه گزاره و مدلول آن در عالم خارج از یک سنخ نیستند؛ زیرا واژگان، در گزاره هویت زبانی دارند و
ختی میان ی که نشان دهندة همریعبارتست از صورت رسالهفیزیکی. بنابر این، ماهیت تصویر در فضاي  ئت، هیجهان پیرامون اعیانِ واقع و

 ،ساخت منطقی گزاره و مدلول آن در عالم خارج است؛ این همریختی، ناظر به ساخت منطقی یک وضعیت امور ممکن است. از اینرو
ي معنادار گزاره ا رسالهتصویري معنا بسیار مهم است، زیرا در فضاي  تفکیک میان وضعیت امور ممکن و وضعیت امور موجود در نظریۀ

 ، در صورتی معنادار خواهد بود که بتوان»گربه روي میز است« ةممکن باشد. به عنوان مثال، گزار است که معطوف به یک وضعیت امور
 کرد. به عبارت دیگر، باید وضعیت امور ممکنی قابل تصوردر عالم خارج تصور  را  »ن دبو میز«و » ندبوگربه « علی االصول رابطه اي میان 

  سخن گفت و سراغ گرفت.» میز« و » گربه«ر آن بتوان از رابطۀ میان دباشد که 
  

   رساله منطق در 
منطق دربرگیرندة عالم است؛ به عبارتی دیگر، منطق مرز این عالم است. نسبت میان منطق و جهان را می توان به نسبت میان  رسالهدر 

داربست نه چیزي به ساختمان می افزاید و نه چیزي از آن کم می کند، اما ساخته شدن ساختمان منوط به ؛ داربست و ساختمان تشبیه کرد
  می گوید: رسالهتاین در وجود داربست است. ویتگنش

  منطق باید از خود مراقبت کند... به معناي معینی، در منطق نمی توانیم اشتباه کنیم. 5,473
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حال می گوید که منطق و فضاي منطقی بخشی از این عالم نیستند،  1پیش از این گفته بود که جهان تمامیت امور واقع است. ویتگنشتاین

اما مرزهاي عالم اند. اینکه گزاره معطوف به وضعیت امور ممکن است، بدین معناست که امکان مصور شدن آن در فضاي منطقی که از 
می  2»ویريصورت تص« یر در فضاي منطقی را ر ساختن تصوامکان مصورساله مرزهاي عالم پرده بر می گیرد، وجود دارد. ویتگنشتاین در 

  نامد:
صورت  تصویري عبارتست از این امکان که اشیاء به همان شیوه اي با یکدیگر مرتبط باشند که مؤلفه هاي تصویر با یکدیگر  2,151

  مرتبط اند.
  اینگونه است که تصویر به واقعیت  گره می خورد؛ درست به واقعیت می رسد. 2,1511

  تصویر مانند یک پیمانه روي واقعیت قرار می گیرد. 2,15121  
  
  

معنادار  ةب بودن است؛ تنها گزارذناظر به وضعیت امور ممکن بودن، قوام بخش معناداري است؛ اما معناداري متفاوت با صادق بودن یا کا
پلنگ  «موجود است. مثال، گزارة  ب است. صادق بودن گزاره منوط به مطابقت آن با یک وضعیت امورذقابل اتصاف به وصف صدق و ک

ها پرواز  انیم پلنگدتا جاییکه می  دهر چن، گزاره اي معنادار است؛ زیرا ناظر به یک وضعیت امور ممکن است. »هاي وحشی پرواز می کنند
از آنجا که هر دو مدلول،  .ر جهان پیرامون استد»  ندپرواز کر« و » ن دپلنگ بو« میان امکانی  ۀناظر به یک رابط این امر ؛ امادنمی کنن

، می توان علی االصول رابطه اي میان آن دو در فضاي منطقی  تصور کرد. دارند تعین  در جهان خارج »پرواز کردن« و » پلنگ بودن«نی عی
دق و تنها براي احراز ص ب است. در نتیجه، مطابق با نظریه تصویري معنا، معنا در خود گزاره  است وذفوق، معنادار، اما کا ةگزاراز اینرو، 

  ب آن باید به جهان خارج رجوع کرد.ذک
ب آن تمایز قائل شد. تکون تصویر در فضاي منطقی صورت می گیرد و امري ذتصویر و صدق و کشکل گیريِ  میان دین، بایبنابر ا

با یکدیگر در عالم خارج است. به عبارت دیگر، تصویر یک موقعیت ممکن را در  مور واقعامیان ارتباط  امکانی است؛ یعنی ناظر به امکانِ
رج دنم  ر می کند. اگر چه ویژگیِ داراي تصویر بودن، ناظر به یک امر امکانی در عالم خارج است، اما در خود گزارهفضاي منطقی مصو

تصویربودنِ یک گزاره، امري استعالیی و ضروري است.  دواجي یا و ناظر به هیچ امر عینی در عالم خارج نیست. بنابر این، معناداراست 
 یعنی تکون آن منوط به تجربه و تحقق امور عینی در عالم خارج نیست، اما صدق یک گزاره مشروط به رجوع به عالم خارج و مطابقت

  :تعین یافته است ست که در عالم خارج تصویر آن با واقعیتی ا
  واقعیت را تصویر می کند. امکان وجود داشتن و وجود نداشتنِ وضعیت هاي امور،تصویر، با بازنمایی 2,201
  تصویر، موقعیت ممکنی را در فضاي منطقی بازنمایی می کند.2,202
  تصویر متضمن امکان موقعیتی است که آنرا بازنمایی می کند. 2,203

  ب.ذنادرست، صادق است یا کات است یا تصویر یا با واقعیت وفق دارد یا ندارد؛ تصویر یا درس2,21 
  اش بازنمایی می شود. صویريب آن، به وسیلۀ صورت تذاز صدق یا ک آنچه تصویر بازنمایی می کند، مستقل 2,22

                                                             
  1,1فقره   1.

2. Pictorial form 
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  ب باید آنرا با واقعیت مقایسه کنیم.ذه دریابیم تصویري صادق است یا کابراي اینک 2,223
به طور خالصه می توان گفت تنها  گزاره هایی معنادارند که ناظر به رابطۀ میان اموري باشند که علی االصول قابل تصویر کردن 

  . اء و امور واقع استامور ممکن، ترکیبی ممکن از اشیدر فضاي منطقی هستند. یک وضعیت 
  

یر وضعیت امور ممکن را، به در هم تنیده شدن حلقه هاي زنجدر کنار یکدیگر در یک ء ، قرار گرفتن اشیارسالهویتگنشتاین در 
  تشبیه می کند:

  در یک وضعیت امور، اشیا مانند حلقه هاي زنجیر در یکدیگر جفت و جور می شوند.2,03
  در یک وضعیت امور، اشیا رابطۀ معینی با یکدیگر دارند.2,031
  ساختار وضعیت امور است. نحوة پیوند اشیا با یکدیگر در یک وضعیت امور، همان 2,032
از وجود داشتن یا وجود نداشتن یک وضعیت امور نمی توان وجود داشتن یا وجود نداشتن وضعیت امور دیگري را  2,062

  استنتاج کرد.
  

کر ذ رسالههر چند شیء، واحد وجود شناختی اي است که براي حل مشکلِ تسلسل  مفروض گرفته شده، اما مثالی از آن در 
آن وجود دارد، وضعیت امور ممکن است. در زبان نیز واحد  جودشناختی که امکان تشخیصکوچکترین واحد وه؛ بنابر این نشد

معناداري گزاره است که از کنار هم قرار گرفتن واژگان چندي تشکیل شده است. هم ریختی میان ساختار منطقی گزاره و مدلول 
اگر دو طرف یک رابطۀ زبانی علی االصول قابل تصویر باشند، این رابطه ناظر به آن در عالم خارج قوام بخش معناداري است. 

طقی میان صورت من ، همریختیِرسالهاست و گزاره اي که آنرا تصویر می کند، معنادار است. در فضاي  ممکن یک وضعیت امور
ز تجربی بخشی از عالم نیست، بلکه در مر گزاره و وضعیت امور ممکن از منظر سوژه استعالیی احراز می شود که بر خالف سوژة

  آن قرار دارد.
باید توجه داشت معنایی که از تصویر در اینجا مراد می شود، استعاري است و هیچگونه داللت روانشناختی ندارد. مراد از تصویر، 

بی ندارد و با سوژة تجر این میان، تصویر نسبتیردتجربی.  ةهنیِ سوژذصورت منطقی گزاره در فضاي منطقی است و نه تصویر 
محوریت با سوژة متافیزیکی است. تصویر منطقی در فضاي منطقی شکل می گیرد، فضاي منطقی مرز عالم است و نه جزئی از آن؛ 
بنابر این تصویر منطقی نیز جزئی از عالم یا در عالم نیست. تصویر منطقی  در منظر سوژه استعالیی و با مقوالتی چون ضرورت و 

سوژة بدن مند تجربی شکل می گیرد و جزئی از اثاثۀ این عالم هنِ ذ هنی در ذاما تصویر   3فضاي منطقی شکل می گیرد. کلیت در
است و شان روانشناختی دارد. ویتگنشتاین به اقتفاي فرگه مخالف با هرگونه رویکرد روانشناسی گرایانه در فلسفه است و امر 

  داند.روانشناختی را فاقد ارزش فلسفی می 
 
 

                                                             
بی معنا هستند. این گزاره ها ناظر به هیچ وضعیت امور ممکنی نیستند و از اینرو تصویر ندارند. در نتیجه، گزاره هاي معنادار همواره  ،نی و ضروري اندی، قوانین منطق به این دلیل که پیشرسالهدر .  3

  ». است منطقیرتی که وجوددارد، ضرورت تنها ضرو« می گوید:  6,37فاقد ضرورتند؛ زیرا ناظر به امري امکانی اند. در واقع، معناداري معطوف به یک امر ممکن است. ویتگنشتاین در فقرة 


