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بررسی دیدگاه ویتگنشتاین متأخر درباره گزاره های پایه

عبداهلل محمدی
چکیده

ویتگنشتاین متأخر گزارههای پایه را مبتنی بر نظریه خویش در بازیهای زبانی و چارچوب ذهنی ،تفسیر مییکنید .وی بیا
شکاکیت مقابله کرده وآن را خودمتناقض میداند و گزارههای بدیهی را از ساختار بشر حیف ناشیدنی شیمرده اسیت .بیا
اینحال از نظر او میان گزارههای پایه تجربی و ریاضی ،مرز روشنی نیست .گزارههای پایه ریاضی نیز متأثر از بازی زبانی و
مبتنی بر حافظه هستند و به همین دلیل ،ممکن است مورد فراموشی ،غفلت یا اشتباه واقع شوند .از نظر وی گزارههای پاییه
تنها تصدیق ضروری دارند ولی خطاناپفیر نیستند .در نظریه ویتگنشتاین ،میان مفهوم و زبان خلط شده است .بازی زبانی،
فرهنگ و تاریخ بر ساحت زبان اثر میگفارند ،در حالیکه صدق گزارههیای بیدیهی منطیق و ریاضیی در سیاحت مفهیوم
سنجیده میشود .همچنین تفاوت میان یقین روانشناختی و یقین منطقی را میتوان با روش تحلیل آنها و نیز امکان ییا عیدم
امکان ناسازگاری مفهومی بررسی کرد .صدق گزارههای بدیهی نیز با ارجاع آنها به علم حضوری اثباتپفیر است.
کلیدواژهها :ویتگنشتاین متأخر ،گزارههای پایه ،بدیهیات منطق ،اصول ریاضی ،یقین.
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مقدمه
لودوییگ ویتگنشیتاین ( 32 - 883م) از بیزر تیرین فیلسییوفان قیرن بیسیتم اسیت .او دو دوره فلسییفی را در
زندگی خویش پشت سرنهاده است که در هر کدام توانست نقطه عطفی در مسیر فلسفه باشید .در دوره متقیدم
کتاب مشهور «رساله منطقی فلسفی» را نگاشت که مؤثرترین کتاب در قرن بیستم و الهامبخش و محرک اصلی
جریان پوزیتیویسم منطقی شمرده شده است (هارتناک .)13 : 921 ،از مهمترین آثار دوم حیات فکری ،کتاب
«تحقیقات فلسفی» او بود که الهامبخش جریانات فلسفه تحلیلی در قرن بیستم شد(.همان ) 5:دیدگاه او موضوع
فلسییفه را متحییول کییرد و تییأثیرات شییگرفی در علییوم انسییانی و علییوم اجتمییاعی پییو از خییود داشییت(

 . (Pleasants,1999: iاو به ویژه در نظریه متأخر خویش با نگاه رایج به معنای الفاظ و سرشیت زبیان مخالفیت
کرد .ویتگنشتاین در دیدگاه متأخر خود دو چرخش جدی نسبت به دیدگاه متقدم داشت .نخسیت آنکیه نگیاه
جزء نگر و اتمی به گزارهها تبدیل به نگرش کل نگر شد و دوم اینکه نگرش به زبان از ساختاری ثابت مفهومی
به فعالیتی اجتماعی تغییر یافت( .)Conway, 1989: 17در نگرش رایج یادگیری زبان فرآیندی ذهنی بود که در
آن معانی را به ذهن خود وارد میساختیم .این معانی نشانههای اشیاء شمرده میشدند .لکن ویتگنشیتاین بیا ایین
دیدگاه مخالفت کرد .وی معتقد بود فراگیری زبان در حقیقت شیوه رفتار انسانهاسیت نیه صیرفاو نیوعی فعالییت
ذهنی) . (Grayling, 2001: 76-77بازتاب این نقد ،به تحولی جدی در عرصههای فلسفه و علوم انسیانی منجیر
شد .از سویی نگرش نوینی در مسیر فلسفی ایجاد کرد و کاربست الفاظ و شیوه استعمال آنها زمینه شکلگییری
فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان را تقویت کرد؛ و از سوی دیگر سبب تغییر رویکرد بسیاری از دانشیمندان مختلی
علوم انسانی و علوم اجتماعی شد).(Stern, 2004: 1
از جمله مسائل مهم ویتگنشتاین امکان دستیابی به یقین بود که به ویژه در کتاب «در باب یقیین» دربیار آن
گفتگوی مفصلی کرده است .او بحث را با استدالل مور در مقابله با شکاکیت آغیاز کیرده و مییزان قیوت ایین
شکل از استدالل را تحلیل میکند .به همین مناسبت بحث او به گزارههای پایه نیز امتداد مییابد .وی قصد دارد
با موشکافی اقسام گزاره های پایه ،یقین برخاسته از آنها را بسنجد .او نشان میدهد که این گزارهها نیز در یی
بازی زبانی شکل گرفته و چارچوب های ذهنی حاکم بر فرهنگ و اجتماع ،بر آنها نیز حیاکم اسیت ،بیه همیین
دلیل نمیتوان آنها را به منزله آینه ای به سمت واقعیت دانست که حقیقت خالص را بر ما نمایان سیازند .روشین
است که هر نتیجهای که از اعتبارسنجی گزاره های پایه به دست آید ،بر تمام ساختار معرفت بشر سیایه خواهید
انداخت .به همین منظور این مقاله قصد دارد ،تلقی ویتگنشتاین از گیزارههیای پاییه بیه وییژه بیدیهیات منطیق و
ریاضی را بررسی کند .به همین منظور ابتدا گزارشیی کوتیاه از برخیی مبیانی ویتتگنشیتاین ارائیه مییشیود کیه
مستقیماو در تحلیل گزاره های پایه اثرگفار هستند و در ادامه تصویر او از گزاره های پایه و نسبت آنها با ذهین و
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زبان معرفی میشود .بخش پایانی مقاله به بیان برخی نکات انتقادی نسبت به این دیدگاه اختصاص دارد.
 برخی اصول نظریه ویتگنشتاین متأخربازی زبانی
از جمله دغدغههای مهم ویتگتنشتاین به ویژه در رویکرد متأخر ،مسئله معناست .کتاب آبی با ایین جملیه آغیاز
میشود« :معنای ی

کلمه چیست؟»( .)Wittgenstein: 1958: 1در نگرش سنتی که ویتگنشیتاین ،آگوسیتین را

نماد آن می داند ،معنای الفاظ بیا مسیما و مصیداق خیارجی آن و کیارکرد اصیلی زبیان هیم نمایانیدن واقعییات
خارجی یا به عبارت دیگر تسمیه و اشاره دانسته میشد .ویتگنشتاین در دور متأخر زندگی خویش ،ایین تلقیی
از معناداری و کارکرد زبان را مورد انتقاد جدی قرار داد .او برخال

دیدگاه رایج که خیود نییز زمیانی بیه آن

باورمند بود ،معتقد شد معنای الفاظ ،مسمّای آنها نبوده ،کارکرد زبان هم تنها اشیاره بیه اشییاء خیارجی نیسیت.
برای نمونه وقتی استاد بنّا ،یکی از اقسام چهارگانه آجر یعنی راسته ،درسته ،تخت و نیمه را نام میبرد ،هد

او

نام گفاری یا اشاره به آنها نیست ،بلکه از شاگرد خویش می خواهد این قسم خیاص از آجیر را بیرای وی تهییه
کرده و بیاورد(ویتگنشتاین : 93 ،بند .)5به همین ترتیب ،زمانی که استادکار به شاگردش میگوید «چکیش»،
شاگرد با اکتفا به دانستن مسمّای چکش که کدام شیء خارجی است ،مقصود اسیتاد را نمییفهمید .بلکیه بایید
مدتی در ارتباط استادکار و شاگرد ،زندگی کند تا مقصود ایشیان را دریابید( .)Wittgenstein: 1958: 77مثیال
دیگر ویتگنشتاین ،معنای مهره های شطرنج است .وی با این مثال قصد دارد به مخاطب بفهماند که هیچکو بیا
دانستن مسمای مهرهها ،بازی شطرنج را یاد نمیگیرد .کسی که بخواهد بازی شطرنج را بدون اشاره به عملکرد
سربازها توصی

کند ،توصی

ناقصی کرده است (.)Wittgenstein: 1958: 77

ویتگنشتاین با این مثال ها به دنبال اثبات این نکته اسیت کیه زبیان فقیط حکیایتگر اشییاء خیارجی نیسیت و
کارکرد آن را نباید منحصر به «تسمیه»« ،اشاره»« ،حکایتگری» و مفاهیمی از این قبیل دانست .یادگیری زبان هم
با نشان دادن مسمّای آنها یا نامگفاری و  ...محقق نمیشود(،ویتگنشیتاین : 93 ،بنید .)51بلکیه بایید در بیازی
مربوط آن زبان زندگی کرد .زبان به تربیت یعنی یادگیری عملی از راه کاربرد مفاهیم ،نیازمند است.
«آموزش زبان ،توضیح آن نیست ،بلکه تربیت است»(همان :بند)2

برخی از کارکردهای دیگر زبان عبارتند از :دستور دادن و اطاعت کردن ،توصی
اندازههای آن ،ساختن چیزی از روی ی
آزمون ی

فرضیه ،ارائه نتایج ی

توصی  ،گزارش ی

پیدا شدن فالن چییز ییا

رویداد ،تأمل درباره ی

رویداد ،تشیکیل و

آزمیایش بیا جیدول و نمیودار ،بیازی در نمایشینامه ،خلیق یی

داسیتان و

خواندن آن ،خواندن آواز ،حدس زدن جواب معما ،ساختن لطیفه ،حل مسئلهای در ریاضیات ،ترجمه از زبیانی
به زبان دیگر ،خواهش ،تشکر ،فحش ،خوشامد ،دعا (...همان :بند .)59که هر کدام از اینهیا یی

بیازی زبیانی
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شمرده میشوند.
نکتة مهم آن است که هیچکو نمیتواند تعداد مشخصی از بازیهای زبانی را معین و آن را محدود کنید،
زیرا بازی های زبانی بیانگر شیو زندگی انسانها هستند و حتی نمیتیوان دربیار اینکیه کیدام شییوه معقیول ییا
نامعقول است ،قضاوتی داشت.
باید این را در ذهن داشته باشی که بازی زبانی امری غیرقابل پیشبینی اسیت .یعنیی بیازی
زبانی مبتنی بر دلیل نیسیت .معقیول ییا (نیامعقول) نیسیت .فقیط هسیت ،مثیل زنیدگی میا

(.(Wittgenstein,1969 : no 559
این مدعای ویتگنشتاین که هیچ امر مشترکی میان بازیهای زبانی وجود نیدارد ،محیدود بیه تعریی

زبیان

نشد .ادعای وی به تمام مفاهیمی که تاریخ فلسفه از آن بحث میکند ،نیز تسری یافت .طبق این دیدگاه ،درباره
مفاهیمی چون علیت ،هنر ،اخالق ،زیبایی و  ...نیز نمیتوان تئوری فلسفی واحدی مطرح کیرد (ملکیوم: 989 ،
.)79

کاربرد
همانطور که گفته شد ،معنای ی

واژه با مسمّای خارجی آن مساوی نیست ،زیرا اگر معنا با مسمّا یکسان باشد،

با از بین رفتن مسما ،معنا نیز از بین خواهد رفت ،در حالیکه اگر یکی از اشیاء خارجی نابود شود ،معنای آن از
بین نخواهد رفت.
روشن است که جمله «اکسکالیبر تیغه تیزی دارد» معنا دارد ،خواه اکسکالیبر هنیوز سیالم
باشد یا شکسته باشد .اما اگر لفظ «اکسکالیبر» نام چیزی باشد این چییز هنگیامی کیه خیرد
شده دیگر وجود ندارد و چون چیزی با نام آن منطبیق نیسیت ،پیو آن نیام دیگیر معنیایی
ندارد(ویتگنشتاین : 93 ،بند.)93

اگر معنای واژه با مسمّا و شیء خارجی مابهازای آن مساوی نیست ،پو معنا چیست؟ پاسخ ویتگنشتاین آن
است که معنای هر واژه ،کاربرد خاص آن در زبان است(همان :بند .)29 ،52 ، 5-
همانگونه که تا کاربرد مهرههای شطرنج را ندانیم ،نمیتوانیم معنای حقیقی آنهیا را بفهمییم ،تیا زمیانی کیه
کاربرد الفاظ در متن زبان دریافته نشود ،دانستن مسما یا مصداق آنها کمکی به فهم معنا نخواهد کرد.
...اییین پرسییش کییه «واژه واقعییاو چیسییت؟» هماننیید اسییت بییا پرسییش «مهییر شییطرنج
چیست؟(همان :بند) 18

_____________________________________________
 -نوعی شمشیر.
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معانی کلمات به زمینهها و شیوهها کاربرد وابسته هستند .برای فهم معنای یی

کلمیه بایید محیطهیایی کیه

زبان دربردارنده آنهاست ،شناخته شود(.)Conway, 1989: 34

قواعد زبانی
ویتگشنتاین معنای الفاظ را به کاربرد آنها و کیاربرد را نییز بیه میتن یی

بیازی زبیانی پیونید داد .در ادامیه وی

یادآوری می شود هر بازی ،قواعد خاص خود را داراست و نمیتوان قواعد یکی را دربار دیگیری تعمییم داد.
برای نمونه قواعد فوتبال دربار بازی والیبال جاری نمیشود .حتی میتوان گفت هیچ قاعد مشترکی میان تمام
بازیها موجود نیست.
همچنین باید دانست ،این قواعد بر اساس یکسری قواعد کلی تر و تابع حقایق خارج از بازی نیسیتند ،بلکیه
هر بازی میتواند بی اعتنا به سایر اهدا

و اغراض بیرونی ،قواعد خویش را تعیین کنید(کنیی .)522 ، 935:بیه

عبارت دیگر می توان گفت ،این قواعد ،حقایقی پیشینی و الزماالجرا نیستند ،بلکه بیر اسیاس رفتیار انسیانهیای
حاضر در آن بازی شکل گرفتهاند .موافقت عملی افراد شرکتکننده در بازی است که قواعد را شکل میدهد.
به جای آنکه بگوییم چون ما از قواعد پیروی میکنیم به موافقت میرسیم ،بهتر است کیه بگیوییم موافقیت میا
معنای قاعده را تعیین و تثبیت می کند و به جای آنکه بپنداریم انسان تحت اجبار قواعد منطقی و ریاضی اسیت،
باید بگوییم عمل انسان ماهیت قواعد را وضع میکند( .ملکوم ) 51 ، 981:ویتگنشیتاین تیفکر مییدهید نبایید
قواعد بازی زبانی را با قواعد دقیقی که از حساب در ذهن ماست مقایسه کرد .ما هنگام استفاده از زبان اصالو به
قواعد نمی اندیشیم ،حتی اگر از ما خواسته شود که چنین قواعیدی را بییان کنییم ،نییز قیادر نیسیتیم ،زییرا هییچ
تعری

واقعی برای آنها وجود ندارد(.(Wittgenstein, 1958: 77

زبان مانند برداشت ما از قواعد ریاضی ،ثابت و ایستا نیست ،بلکه ساختاری پویا دارد که همیواره مییتوانید
تغییر کند(.(Conway,1989: 37
نفی شکاکیت
ویتگنشتاین از مخالفان جدی شکاکیت فراگیر است که مدعی اسیت هییچ شیناختی دربیار هییچ چییز ممکین
نیست( .)Dancy:2010, 714او در کتاب ارزشمند «در باب یقین» به ویژه دربار روش میور در نفیی شیکاکیت
گفتگو کرده است .جرج ادوارد مور ،معتقد بود برای نفی شکاکیت ،میتوان بیه جمالتیی ماننید «اینجیا دسیتی
هست» استناد کرد ،زیرا هیچکو در این جمالت تردید ندارد .ویتگنشتاین با وجود نقد برخی نظرات میور ،در
چند امر با وی همنظر است:
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شنباشد ،ش

پو از باور به وجود میآید .تا بیاور

در همه چیز غیرممکن است .زیرا هر شکاکی میپفیرد که ش
هم معنا ندارد.

کیودک از طرییق بیاور کیردن بزرگترهیا ییاد مییگییرد و شی
)

بعید از بیاور مییآیید(

. Wittgenstein, 1969: no160

- 5شکاکیت فراگیر خودمتناقض است ،زیرا اگر کسی به هیچ واقعیتی یقین نداشته باشد ،هیچ چییز نمییتوانید
بگوید و به معنای ادعاهای خویش هم نمیتواند یقین کند(.)Ibid: no114

- 9هر شکی مستلزم یقین به چند امر است ،مانند یقین به معنای کلمات و اینکه دیگیر انسیانهیا هیم مییتواننید
همان معنا را درک کنند .اگر کسی معنای این کلمات را نداند یا در اشتراک این معانی با دیگران ،تردید داشته
باشد ،امکان گفتگو دربار ش

خویش نخواهد داشت.

 ...من چگونه می دانم کسی ش
ش

دارد؟ چگونه میدانیم کیه کلمیات «مین در آن

دارم» را مانند من به کار میبرد؟(.)Ibid, no.127

- 2هر انسانی به همان اندازه که برای یقین نیازمند دلیل است ،برای ش

کردن نیز نیازمنید دلییل اسیت(

Ibid,

 .)no.122,458همانگونه که اعتماد عقالیی وابسته به تحقق دلیل است ،بیاعتمادی معقول هم باید دلیلی داشته
باشد).)Ibid, no. 323

وی نتیجه میگیرد اگر چه میتوان در ت

ت

واقعیات یا گزارهها ش

کرد ،نمیتوان در همة آنها ش

کرد (.)Ibid, no. 232

 -2قضایای پایه در اندیشه ویتگنشتاین متأخر
ویتگنشتاین متأخر نیز همانند بسیاری از فیلسوفان دیگر به قضایایی مبنایی و پایه در نظام تفکر باور دارد و معتقد
است بدون این قضایا هیچ اندیشهای محقق نخواهد شد .هر ی

از ما گزارههیایی دارییم کیه از راه اسیتدالل و

تکیه به دیگر دانستههای ما به دست نیامدهاند ،با اینحال یقین ما از سرشیتابزدگیی ییا اهمیالکیاری در تفکیر
نیست ،بلکه اینها شکلی از زندگی ما را تشکیل میدهند(.)Ibid: no.358

اما قضایای پایه در اندیشه ویتگنشتاین چند ویژگیی اختصاصیی دارد کیه در مییان منطیقدانیان و فیلسیوفان
گفشته طرح نبوده است:
از نظر ویتگنشتاین دامنه این گزارهها محدود به قضایای منطق نیست .برای نمونه «اینکه من میدانم نیامم ل.و است» از قضایایی است که اگر تکفیب شود ،اعتماد به صدق و کفب از دست خواهد رفت(.)Ibid: no.515
همچنین از نظر وی گزار «من انسانم» (« ،) Ibid: no622من در انگلستانم» )« .) Ibid: no421ال

و ب چگونه

تلفظ میشوند»(« ،(Ibid: no.340انسانهای دیگر خون دارند و رنگ خون انسانهای دیگر چه نامیده میشود
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»)« .(Ibid: no.340این پای من است» ( .(Ibid: no.360و «زمین کروی اسیت» ( .)Ibid, no. 299نییز از جملیه
قضایای پایه هستند.
ویتگنشتاین دامنة گزارههای پاییه را از اصیول منطیق و ریاضیی توسیعه مییدهید و آن را دربردارنید تمیام
گزارههایی می داند که من به آنها یقین دارم ،چه از راه تجربه به دسیت آمیده و چیه بیا تحلییل منطقیی مفیاهیم
حاصل شده باشند .به عبارت دیگر گزارههایی که به کم

دالیل دیگری اثبات نمیشوند را گیزارههیای پاییه

میشمارد.
- 5از نظر او ،مرز دقیقی برای معرفی گزاره های پایه موجود نیست ،چراکه معموالو دانشمندان منطق و ریاضیی،
احتمال ش

در گزارههای پایة خود را ناممکن میدانند و احتمال نادرستی گزارههای مسیلّم دانیش تجربیی را

ممکن ولی نامعقول میشمارند .لکن مطلب مهم آن است که در بسیاری موارد مرز بین ش

نیامعقول و شی

ناممکن دقیق نیست(.)Ibid, no. 454
مواردی وجود دارد که ش

نامعقول است ،اما مواردی هم هست که ش

منطقا ناممکن

به نظر میرسد ،و میان آنها ظاهراو مرز روشنی نیست(.)Ibid, no. 454

وی با انکار تفاوت میان اقسام گزارههای پایه ،نتیجه میگیرد قطعیتر دانستن گزارههای ریاضیی نسیبت بیه
مبادی پایه در علوم تجربی ناصواب است.
میخواهم بگویم بازی فیزی

همانقدر قطعی است که بازی حساب(.)Ibid, no. 447

از آنجا که در هر بازی زبانی مفاهیم و معانی را از راه حضیور در بیازی و رعاییت قواعید آن مییآمیوزیم،
مفاهیم و اصول ریاضی را نیز از محیط خود میآموزیم.
هر بازی زبانی مبتنی است بر بازشناسی کلمات و اشیاء .ما با همان قطعیتی ییاد مییگییریم
این صندلی است که یاد میگیریم .)Ibid, no. 455( 5*5=2

و به همین دلیل گزارههای پایه در دانش تجربی و ریاضی در ی

.)448

مرتبیه از یقیین هسیتندIbid, no.455, (.

«با همان یقینی که هر گزاره ریاضی را باور داریم ،این را هم میدانیم که حر های الی
و ب چگونه باید تلفظ شوند ،خون انسان چه رنگی است ،دیگر انسانها خیون دارنید و آن

را خون مینامند.)Ibid, no. 340(».
اگر کسی از این امر متعجب نمیشود که گزارههای حساب (مانند جدول ضیرب) ،مطلقیاو
یقینی هستند ،چرا باید شگفتزده شود که گزاره «این دست من است» ،همانگونیه اسیت؟
(.)Ibid, no. 448

- 9ویتگنشتاین گزاره های ریاضی و منطق را نیز به دلیل وابستگی به حافظه ،در معرض خطا مییبینید .اسیتدالل
وی مبتنی بر امکان خطای حافظه است ،زیرا اگر در حافظه خویش ،ندانیم دو و چهار برای کیدام اعیداد وضیع
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شدهاند ،در محاسبه  5+5=2خطا خواهیم کرد .به همین ترتیب اگر هنگام ییادآوری قواعید ضیرب ،جمیع و ...
دچار خطای ناخودآگاه شویم ،حقایق ریاضی نیز دستخوش خطا خواهند شد.
چرا هیچگاه احتمال نمیدهیم که نام اعداد یا شکل محاسبه آنها را فراموش کرده باشییم؟
گزارههای ریاضی از آسیب فراموش کاری ،غفلت و توهم ایمن نیسیتند .آییا ایین احتمیال
محال است که ما معانی اعداد و روابط بین آنهیا را درسیت نیاموختیه باشییم؟ ییا فرامیوش
کنیم که  5و  2نماد چه چیزهایی هستند؟(.) Ibid, no.651-654

به نظر ویتگنشتاین گزاره های ریاضی هم بخشی از بازی زبانی ماست که در اثر فعالیت و شیوه زیست ما به
دست آمده است ،اینچنین نیست که گزاره های ریاضی به دلیل آنکه روابط مفهومی صیرفاو هسیتند ،خطاناپیفیر
تلقی شوند.
گزار ریاضی حاصل سلسله ای از اعمال است که به هیچ وجه بیا اعمیال بقییه زنیدگی میا
متفاوت نیستند و به همان میزان در معرض فراموشیکاری ،غفلیت و تیوهمانید( Ibid, no.

.)651

حتی میتوان احتمال داد با تغییر بازی های زبانی بسییاری از قطعییاتی کیه تیا کنیون یقیین و مسیلّم شیناخته
میشدند ،متحول شوند ،زیرا آنها نیز درون ی

بازی زبانی شکل گرفته اند و همانطور که اشاره شد ،بازیهای

زبانی از قواعد یقینی و باالتری پیروی نمیکنند ،بلکه موافقت اعضاست که قواعد را میسازد.
آیا میتوانم پیشبینی کنم که انسانها هیچگاه گیزارههیای حسیاب کنیونی را برنخواهنید
انداخت ،هیچگاه نخواهند گفت که تازه االن میدانند که موضوع از چه قرار است؟...اگر
در مورد گزاره  5* 5= 22ش

منتفی است ،درمورد گزارههیای غیرریاضیی هیم بایید

همینطور باشد(.)Ibid, no. 652-653
در حقیقت ویتگنشتاین این تصور را باطل میداند که گزارههای ریاضی کامالو انتزاعی و بیارتباط با جهان
تجربه و فعالیت انسانی هستند  .از نظر وی گزاره های ریاضی نیز با باورهای تجربیی میرتبط هسیتند ،بیه عبیارت
دیگر هر باور ریاضی را با با باورهای تجربی عجین مییبینید(حجیت .) 51 : 93 ،و تجربیه نییز متیأثر از عیالم
انسانی و باورهای اوست.
با آن مقایسه کن  5* 5= 22را .در اینجا هم نمیگوییم «شاید» .زیرا تا جیایی کیه ایین
گزاره مبتنی است بر اشتباه نکردن ما در شمارش یا محاسبه ،بیر اینکیه حواسیمان در حیین
محاسبه ما را به اشتباه نمیاندازند ،گزار حساب و فیزی

دارند (.)Wittgenstein,1969: no448

هیر دو در مرتبیه واحیدی قیرار
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بر اساس همین مبنا وی جایگیاهی کیه افالطیون بیه گیزارههیای ریاضیی داده اسیت را نمییپیفیرد .از نظیر
ویتگنشتاین ،ی

ریاضیدان بیشتر مخترع است تا ی

اکتشا گر ( .)Glock, 1996: 226زیرا قواعد محاسباتی

نیز از سنخ بازیهای زبانی ما به دست آمده است .در این نگرش روش محاسبه فعلی ما در ریاضییات نییز ماننید
روش سخن گفتن یا خرید و فروش ،تنها شیوه ممکن نیست .میتوان فرض کرد با تغییر سب

زنیدگی ،روش-

های دیگری نیز مطرح و پفیرفتیه شیود ( .)Dilman, 2002: 94بنیابراین نمییتیوان گفیت قواعید ریاضیی آینیه
واقعیت هستند یا اینکه جهان منطبق بر آنها شکل یافته است(.)Dilman, 2002: 7
ویتگنشتاین اعداد را با رنگها مقایسه کرده و میگوید :ما مجموعهای از رنگها داریم همانطور که مجموعه-
ای از اعداد داریم .این سؤال را میتوان طرح کرد که آیا این مجموعهها برساخته طبیعت درون ما هستند ییا در
طبیعت بیرونی اشیاء جای دارند؟( .)Wittgenstein, 1967: 357آنسکم در توضییح دییدگاه ویتگنشیتاین میی-
گوید محاسبه  5+5=2از ابداعات بشر است ،هر چند عدد  5چنین نباشد(.)Dilman, 2002: 118
- 2تمام آنچه ویتگنشتاین دربار گزارههای ریاضی بیان میکند ،نسبت به مفاهیم منطق حتی بدیهیات منطق نیز
تکرارپفیر است .طبق این نظر قضایای منطق نیز متأثر از بازی زبانی و اعتبارش محدود به همان بیازی اسیت ،از
سوی دیگر مفاهیم منطق نیز متأثر از حافظه و به همین ترتیب خطاپفیر خواهند بود .با توجه به نظریة بازیهیای
زبانی ،هیچ گزاره ای گسسته از اوضاع و احوال خارجی و تاریخی نیست و بنابراین حتی گزارههیای منطیق کیه
روش سنجش دیگر گزارهها قلمداد میشوند را باید چونان گزارههای تجربی ،آزمونپفیر بدانیم.
این درست است که ممکن است گزارهای واحد ،در ی

زمان بیه وسییله تجربیه آزمیوده

شود و در زمان دیگر ،قاعدهای برای سنجش شمرده شود(.) Ibid, no 98.
برهمین اساس ،گزاره های منطقی نیز متأثر از شرایط فرهنگی و تاریخی هستند و نمیتوان از قطعیتی بیدون
چون و چرا دربار آنها سخن گفت.
- 2از نظر بسیاری از فیلسوفان کالسی

و مبناگرایان ،گزارههای بدیهی ،نه تنها بی نیاز از استدالل هسیتند و بیا

تصور ،مفردات آن ،بیدرنگ تصدیق می شوند ،بلکه از مزیت مطابقت با واقع نیز بهرهمند هستند .لکین از نظیر
ویتگنشتاین دربار صادق بودن این گزارهها هیچ سخنی نمیتوان گفت .مطابقت در جایی مطرح مییشیود کیه
شاهدی به نفع آن گزاره باشد در حالیکه این گزارهها استداللپفیر نیستند .گزارهای می تواند صادق باشد کیه
به کم

گزار دیگری اثبات شده باشد ،ولی این گزارهها مؤیداتی برای خویش ندارنید .البتیه نمییتیوان ایین

گزارهها را کاذب دانست ،بلکه باید گفت اینها بخشی از زندگی انسان هستند ،به همین ترتیب یقین برخاسته از
این گزارهها نیز به طرز نگرش انسانها مربوط است.
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من میخواهم بگویم :چنین نیست که انسان در برخیی شیرایط حقیقیت را بیا یقیین کامیل
بداند ،بلکه یقین کامل فقط به نگرش آنها مربوط است(.)Ibid, no.404

وی تگنشتاین به تفاوت میان یقین روانشناختی و یقین منطقی توجه دارد و بر همین اساس است که میگوید:
اینکه من می دانم نامم چیست؟ امری یقینی است که هیچگاه در آن تردید نمیکنم ،ولی ایین امیر هرگیز بیدان
معنا نیست که این جمله خطاناپفیر باشد ( .)Ibid, no 224بلکه حاکی از یقینی روزمره و رایج است.
با توجه به همین نکته است که وی دربیاره مثیال میور و دیگیر گیزارههیای پاییه کیه امیوری یقینیی هسیتند
میگوید :هیچکدام از آنها حقیقت خالص را به ما نشان نمیدهند و تنها بیانگر چارچوبهای تفکر و پایههیایی
برای بازیهای زبانی ما هستند.
از نظر من نادرست است که درباره انسان مدنظر مور بگوییم ،چیزی را میداند و به همیین
دلیل ،آنچه میگوید حقیقتی غیرمشروط است .این امر فقط به این معنا حقیقت اسیت کیه

پایهای ثابت برای بازی زبانی اوست(.)Ibid, no. 403
- 1رابطه گزاره های پایه بیا شیبکه معرفیت ،در اندیشیه ویتگنشیتاین شیفا

نیسیت .توضییح آنکیه ،طرفیداران

گزارههای پایه ،از این جهت این گزارهها را پایه و مبنا میدانند که دیگر گزارهها به کم

اینها اثبات میشوند

و نه برعکو .صدق گزاره های دیگر وابسته به صدق این قضایای پایه است ولی صادق بودن قضایای پایه منوط
به دیگر قضایا نیست .این نگرش در ی

عنوان عام ،مبناگروی نامیده میشیود کیه تقریرهیای مختلفیی از آن

شده است ،لکن ویژگی اصلی همة آنها اعتقاد به مبنا بودن برخی گیزارههیا و ابتنیاء یکطرفیی اسیت .در برابیر،
دیدگاه انسجامگرایی به گزارههای پایه با این تفسیر ،معتقد نیست ،زیرا از نظیر ایین دییدگاه توجییه گیزارههیا
امری طرفینی است نه یکطرفه ،بنابراین هر گزارهای در شبکه باور توجیه خیود را از دیگیر گیزارههیا دریافیت
کرده و به موجهسازی آنها نیز کم

میکند.

اما عبارات ویتگنشتاین به نفع هر دو دیدگاه قابل تفسیر است .وی از سویی ایین گیزارههیا را مبنیا و پاییه تفکیر
انسان و تردید در آنها را به معنای خالیشدن زیرپای همه تفکرات ما ناممکن شدن هر حکم نظری میداند.
اگر ظاهروا معلوم شود که آنچه تا کنون به نظر من مصون از ش
است چه باید کرد؟ آیا مانند وقتی که ی

بود ،فرضی کاذب بیوده

باور کیاذب از آب در مییآیید بایید واکینش

نشان داد یا اینکه این امر زیر پای همه احکام مرا خالی میکند؟(.)Ibid, no. 492
او معتقد است ش

در این گزارهها به هرج ومرج منتهی میشود و همه چیز را با خیود مییبیرد( Ibid, no.

 .)613و هیچ ضمانتی برای هیچ حکمی باقی نمیماند( .)Ibid, no. 69و به نگرش مبناگروی نزدی

مییشیود.

_____________________________________________
1- Foundationalism.
2- Coherentism.
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برخی شارحان وی مانند کانوی و استرول تفاسیر گونیاگونی از نیوع مبنیاگروی ویتگنشیتاین معرفیی کیردهانید
(.)Richter, 2004: 96
و از سوی دیگر رابطه صدق میان گزارهها را شبیه انسیجامگراییان تفسییر مییکنید .بیرای نمونیه او دربیاره
گزارههای پایه میگوید:
من به پایه و ک

باورهایم رسیدهام ،ممکن است کسی درباره این پاییههیا بگویید

کل ساختمان آن را نگه میدارند(.)Ibid, no. 248
او نحوه باور یافتن را کلگرایانه توضیح میدهد:
وقتی شروع میکنیم چیزی را باور کنیم ،آنچه باور میکنیم گیزارهای واحید نیسیت بلکیه

نظام کاملی از گزارهها است(.)Ibid, no. 141
همچنین ارتباط میان گزاره ها را نه مانند مبناگرایان ،یکطرفه ،بلکه همچون انسجامگرایان دوطرفه و تعیاملی
معنا میکند.
آنچه برای من به شکل واضح و بدیهی نمایان میشود ،اصول پاییه و آکسییوم هیای تی
نیستند ،بلکه نظامی است که در آن نتایج و مقدمات به شکل متقابل ،همیدیگر را حماییت

و تأیید میکنند(.)Ibid, no.142
همچنین وی کل نظام باور ما را با یکدیگر مرتبط میداند به طوریکه تردید در یکی تردید در بقییه را نییز
درپی خواهد داشت ( .) Ibid, no. 274مانند ساختمانی که ابتدا کل آن را دییدهاییم و بعید اجیزای آن را یی
ی
نزدی

درک میکنیم ( .)Ibid, no. 276این نگرش کیل نگیر و تیأثیر و تیأثر طرفینیی بیه دییدگاه انسیجامگراییی
است ،زیرا در این دیدگاه است که تردید در ی

گزاره به گزارههای دیگر نیز تسری میکند .ولی در

نظریه مبناگروی ،تردید در گزارههای روبنایی ،یقین گزارههای پایه را مخدوش نمیسازد.
برخی مفسران ویتگنشتاین تصریح دارند او ی

ضدمبناگرای جدی است .عالوه بر اینکه مبنیاگرایی یی

نظریه فلسفی است و ویتگنتشاین بر اساس مبانی خویش با هر نظریهپیردازی فلسیفی مخیال

.)2004: 86

اسیت ( Richter,

نقد و بررسی
دقت ویتگنشتاین در تمایز نهادن میان ش

ناروا (نیامعقول) و شی

نیاممکن ،سیتودنی اسیت .وی بیه درسیتی

تفاوت میان یقین روانشناختی و یقین منطقی را گوشزد کرده است و نشان میدهد ،بسیاری از قضایایی که مور
به منزلة امور تردیدناپفیر مطرح کرده است ،هرچند مورد تأیید و پفیرش ابتدایی هیر انسیان عیاقلی اسیت ،امیا
فرض خال

آن نیز ممکن است .با اینهمه ،نظریة او در باب گزاره های پایه ،هم از نارسایی برخی مبیانی ماننید
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بازی زبانی رنج میبرد و هم در تصویر او از این قضایا اشکاالتی به چشم میخورد .در این مقاله ،از اشکاالت
مبانی نظریه ویتگنشتاین متأخر صرفنظر کرده و بر تحلیل وی از گزارههای پایه متمرکز میشویم.
نقد وابستگی ریاضیات و منطق به بازیهای زبانی
از نظر ویتگنشتاین ،گزاره های پایه در دانش تجربی و ریاضی در ی

رتبه از یقین هستند ،چراکه ریاضیی هیم

وابسته به حافظه است .من باید بتوانم عدد دو و چهار را به درستی به یاد بیاورم تا بگویم دو به عالوه دو مساوی
چهار میشود .به عبارت دیگر محاسبه ریاضی هم بخشی از بازی زبیانی ماسیت کیه متیأثر از اوضیاع و احیوال
خارجی و تاریخی و فرهنگی است .محاسبات ریاضی را نباید صرفاو روابط مفهومی در ذهن انسان شمرد.
لکن باید دانست ویتگنشتاین به تفاوت سه ساحت جهان خیارج (عیین) ،مفهیوم و زبیان از یکیدیگر توجیه
نکرده است .ساحت مفهوم به شناخت انسان مرتبط است .هر انسانی حتیی اگیر در هییچ جامعیهای نزیسیته و بیا
دیگر آدمیان ارتباط برقرار نکرده باشد ،فهمی از محیط درون و برون خیویش دارد .بیرای نمونیه فیردی کیه از
نخستین روزهای کودکی در جنگل رها شده و با انسانهای دیگر مأنوس نبوده است ،هم شیئی مرتفع را میبیند
که اجزایی دارد و در بخشی از سال تغییراتیی در رنیگ ییا دیگیر اجیزای آن ر مییدهید .ییا چیزهیای نیرم و
لوزیشکلی روی آن به وجود میآید و  ...او میتواند این مفاهیم را در ذهن خویش میرور و مقایسیه کنید .تیا
اینجا هنوز نوبت به زبان نرسیده است .این فرد برای خود قرارداد میکند که شییء مرتفیع بییرون را «درخیت»،
اجزای آن را «شاخه» و چیزهای نرم و لوزی شکل آن را «بر » بنامد .این نامگفاری ،صر

قیرارداد و اعتبیار

است و میتواند در اقوام مختل  ،به شکل دیگری باشد .مثالَ در میان اعیراب بیه جیای درخیت« ،شیجره» و در
میان انگلیسی زبانان « ،»treeدر بخشی دیگر از آلمانی زبانها « »Der Baumنامیده شود.
به همین ترتیب ،حالتی را درون خویش مییابد که ویژگی های چنین و چنانی و متفاوت بیا دیگیر حیاالت
درونیاش دارد .ذهن او از این حالت تصویری ذخیره و او با خود قرارداد میکند از این به بعید لفیظ «درد» را
برای مفهومی به کار ببرد که به آن حالت درونی خاص اشاره دارد .او میتوانست هر لفیظ دیگیری و ییا حتیی
عالمت هندسی را برای این کار انتخاب کند .گواینکه که در زبانهای دیگر الفاظ «ألم» »pain« ،و «»Schmerz

را قرارداد کردهاند .اساساو مفهوم به معنای «ما یُفهم» است یعنی آنچیه فهمییده مییشیود ،ابتیدا ذهین هیر فیردی
مستقل از هر شخص دیگری ،به فهمهایی میرسد و سپو به طیور فیردی (ماننید کسیی کیه در جزییر تنهیایی

_____________________________________________
 -برای آشنایی با برخی نقدهای نظریه بازی زبانی ن
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زندگی کرده است) یا با مشارکت دیگران برای هر کدام از این مفاهیم ،لفظی را قرارداد میکنید .پیو از ایین
قرارداد که به منظور یادآوری مفاهیم و سهولت تخاطب وضع شده است ،پای زبان به میان میآید.
در ن ظریة ویتگنشتاین از این نکته مهم غفلت شده است که بشر برای تفکر ،بیا مفهیوم سیروکار دارد ،نیه بیا
زبان .انسانِ تنها نیز قبل از اینکه در فرهنگ و جامعة مشخصی زیسته باشد ،می تواند مفاهیم خود را در کنار هم
قرار دهد و ارتباطات آنها را با یکدیگر مقایسه کند .مثالو هر فیردی فهمیی از شیکلی هندسیی خیاص دارد کیه
دارای سه ضلع به هم پیوسته است .او برای اشاره به این شکل می تواند از لفظ مثلث ،یا هر لفظ و نماد دیگیر و
حتی صدایی مهمل ،استفاده کند .اما هر نام یا عالمتی که برای ایین شیکل اعتبیار کنید ،ایین تحلییل را بیر هیم
نخواهد زد که چنین شکلی ،سه گوشه یا زاویه دارد .به عبارت دیگر برای رسیدن به این نتیجه که ایین شیکل،
سه گوشه دارد ،نامی که برای آن وضع کرده ایم ،مدخلیتی ندارد ،بلکه فقط نیازمند تصور این مفهوم و تحلییل
آن هستیم.
به همین ترتیب ذهن انسان فهمی از مفاهیم وحدت و کثیرت ،عیدد دو ،چهیار و عمیل جمیع کیردن دارد.
صرفنظر از اینکه با چه زبانی گفتگو کنیم ،هر کو با تحلیل این سه مفهوم مییابد که اگر آنچه با عیدد دو بیه
آن اشاره میشود ،را به همان اضافه کند ،تعدادی حاصل میشود که در زبان فارسی ،چهار نام دارد .هیچ ذهنی
نمیتواند از این نتیجه سرباز زند مگر آنکه تعری

وی از عدد دو ،چهار یا جمع ،متفاوت با تعری

ما باشد.

قواعد معرفت شناسی و منطق نیز به حوزه مفاهیم مرتبطند نه زبان .قبل از آنکه پیای وضیع و قیرارداد نیامهیا
برای مفاهیم به میان آید ،به کم

قواعد منطق ،روابط بین مفاهیم را تحلیل میکنییم .گیواه بیر ایین میدعا آن

است که قواعد منطق را به زبانهای مختل

میتوان بیان کیرد .حتیی کسیی کیه در هییچ فرهنیگ و جامعیهای

تربیت نشده است ،نیز مفهومی از بودن و نبودن و ناسازگاری آنها با یکدیگر دارد و میتواند در ذهین خیویش
این اصل را تأیید کند که دو مفهوم متناقض با یکدیگر جمعشدنی نیستند .بنابراین ،تفکر کردن نیازمنید مفهیوم
است نه زبان؛ تفاوت فرهنگی و بازیهای زبانی گوناگون ،خللی بر ارتباط مفاهیم وارد نمیسازد .حتی کسیانی
که با هیچ فرهنگ و زبانی آشنا نباشند ،هم می توانند مفاهیمی که از جهان خارج و درون خویش فراگرفتیهانید
را کنار هم چیده و به نتایج جدید برسند.
سخن ویتگنشتاین دربار بازی های زبانی ،بر فرض صحت و با چشمپوشی از اشکاالت ،تنهیا ایین نتیجیه را
دربردارد که زبان ،و نه مفهوم ،متأثر از فرهنگ و زیستبوم انسیانهاسیت .آنچیه میا در تربییت اجتمیاعی و در
معاشرت با دیگران یاد میگیریم ،الفاظی است که برای اشاره بیه مفیاهیم ،اعتبیار شیدهانید ،وگرنیه هیر مفهیوم
معناداری (با صرفنظر از آنکه چه لفظی را برایش قیرارداد کیردهاییم) معنیایی را دربیردارد .معناداشیتن مفیاهیم،
ارتباطی با الفاظی که برای اشاره به آنها قرار داد میکنیم ندارد .هر انسانی که واقعیت آب را در خیارج تجربیه
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کرده است ،مفهومی از آن در ذهن دارد و در متن جامعه و فرهنگ فقط میآموزد که برای اشاره به این شییء
سیال سیرابکننده از لفظ «آب» یا «ماء» یا  ...بهره گیرد.
ویتگنشتاین با استناد به شکلگیری زبان در متن فرهنگ میگوید:
«هر بازی زبانی مبتنی است بر بازشناسی کلمات و اشیاء .ما با همان قطعیتی یاد میگییریم

این صندلی است که یاد میگیریم .)Ibid, no. 455(»5*5=2
در حالی که در گزاره نخست از طریق جامعه و بازی زبانی آن میآموزیم که به این شیء خیاص ،صیندلی
بگوییم ،ولی قاعده  5+5=2را در فرهنگ زبانی نمیآموزیم ،زیرا این امر به حوزه مفاهیم مربوط است نه زبیان،
یعنی هر کسی با فهمی از که از مفاهیم دو ،جمع و چهار دارد به این نتیجه میرسد .آنچه در متن جامعه و بازی
زبانی می آموزیم قراردادی است که در جوامع برای اشاره به این مفهوم شده است مانند لفظ «دو» یا «اثنیین» ییا
 . twoاما اینکه مفهوم این عدد چه ارتباطی با مفهوم عدد چهار دارد ،صرفاو با تحلیل معنای آن محقق میشود و
متأثر از هیچ بازی زبانی دیگری نیست .به عبارت دیگر ما در هر بازی زبانی متفاوتی هم حضیور ییابیم ،مفهیوم
دو و ارتباط آن با چهار تغییر نخواهد کرد.
 -3تفاوت میان شک نامعقول و ناممکن
ویتگنشییتاین اییین ادعییای فیلسییوفان را رد کییرد کییه معتقدنیید گییزارههییای منطییق و ریاضیییات از یقییین منطقییی
برخوردارند و تردید در آنها ناممکن است ،در حالیکه یقین گزاره های تجربی از سنخ یقین تجربی اسیت کیه
ش

در آنها هرچند ممکن ولی ناروا و نامعقول است ،زیرا هیچکو تردید ندارد که دارای دو دست و دو پا و

رنگ خون او قرمز و  ...است.
اشکال اصلی ویتگنشتاین بر این تمایز آن است که مرز میان اینها مشخص نیست ،نمیتوان تشخیص داد در
کدام موارد ش

ناممکن و در کدامی

نامعقول است.

در پاسخ به وی باید گفت تفاوت این دو دسته یقین به شیو اثبات آنهیا بیازمیگیردد .گیزارههیای تجربیی
مبتنی بر مشاهده و تجربة حسی هستند ،از اینرو بیا وجیود یقیین روانشیناختی بیاال ،از آسییب امکیان خطیای در
مشاهده حسی ،تعمیم استقراء ،کنترل متغیرها و  ...رنج میبرند .ولی گزارههای منطق و ریاضی ،بیه گیزارههیای
تحلیلی بازمیگردند و شیو اثبات آنها نیز تحلیل مفهوم آنهاست .این دسته از گزارههیا از آنیرو یقینیی شیمرده
می شوند که فرض نادرستی آنها به تناقض منجر میشود .هر کدام از گزارهها که انکار آنها مستقیم یا با واسیطه
به تناقض منتهی شود ،چنین حکمی دارند.
این ویژگی در گزارههای تجربی موجود نیست ،و با وجود اطمینان باال به درستی آنها ،انکارشان به تناقض
منجر نمیشود .برای نمونه در مثالهای ویتگنشتاین مانند «خون انسان سر است»« ،انسانهای دیگر خون دارند
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و آن را خون مینامند»« ،زمین کروی است» و «این پای من است» چنین نیست که نادرست دانستن آنها تنیاقض
مفهومی را دربرداشته باشد .نمونههایی از این گزارههای روشن که در عین حال تردیدپفیر هستند ،در تأمل اول
از تأمالت دکارت نیز یافت میشود.
 -4وابستگی گزارههای پایه به حافظه
نکته سوم در سخنان ویتگنشتاین آن است که در گزاره های ریاضی هم امکان خطا موجود است .زیرا آنها هیم
وابسته به حافظه و خطاپفیرند .مثالو ممکن است نام اعداد یا شکل محاسبه را فراموش کرده باشیم ،بیا توجیه بیه
همین نکته وی احتمال میدهد روزی انسانها به اشتباه خویش در محاسبات ریاضی پی ببرند(Ibid, no. 652-

.)653
این ادعای ویتگنشتاین درباره سایر گزارههای بدیهی نیز قابل تعمیم است ،زییرا در هیر گیزارهای مییتیوان
احتمال داد ذهن انسان ،در یادآوری الفاظی که برای تصورات آن گزاره وضع شده است ،به خطیا رفتیه باشید.
بدینترتیب گزاره های بدیهی منطق نیز متکی به حافظه و در نتیجه خطاپفیر خواهند بود.
در پاسخ به این اشکال ویتگنشتاین میتوان گفت ،شیوه محاسبة گزارههای ریاضی را به دو شکل مییتیوان
تصور کرد :نخست آنکه اعداد را به خاطر بیاوریم و آنها را با یکدیگر محاسیبه کنییم ییا محاسیبات گفشیته را
یادآوری کنیم .مثالو نماد دوازده را که عالمت برای یکی از اعداد است به یاد آورده و آن را در خودش ضرب
کنیم .در این حالت احتمال آنکه در یادآوری عدد دوازده یا فرآیند ضرب کردن ،ناخواسته اشتباه کنیم ،وجود
دارد .منظور کسانی که از قطعیت گزارههای ریاضی سخن میگویند این حالت ،نیست.
مقصود کسانی که از ضرورت ارتباط میان مفاهیم ریاضی سخن میگوینید ،شیکل دوم اسیت وآن اینکیه
شخص ،مفاهیمی از اعداد را در ذهن خویش حاضر میکند و صرفنظر از اینکه دیگیران در زبیان خیویش چیه
قراردادی برای نامگفاری اینها کردهاند؛ با علم حضوری خود ،اشرافی بی واسطه بر ایین مفیاهیم و معیانی آنهیا
دارد و مستقیماو این مفاهیم را تحلیل و مقایسه میکند .به عبارت دیگر ،باز هم قبل از آنکه وارد ساحت زبیان و
الفاظ و نمادهایی که برای اشاره به مفاهیم شده است ،شویم ،با اشرافی که بر مفاهیم و معانی این اعداد دارییم،
می توانیم رابطة میان آنها را تحلیل کنیم و ضرورت آنها را با علم حضوری دریابیم .معرفتشناسان ،آن دسته از
گزاره های ریاضی را خطاناپیفیر میی داننید کیه فیرد بیا علیم حضیوری خیویش روابیط مفهیومی آن را بالفعیل
میسنجد ،نه اینکه محاسبات گفشته خویش را یادآوری کند.
دربار بدیهیات منطق نیز همین حالت جاری است .یعنی تصدیق گزار بدیهی ناظر به محیط زبیان و الفیاظ
نیست تا نگران باشیم ممکن است لفظی را به درستی به یاد نیاوریم ،بلکیه تصیدیق ،در حیوزه مفیاهیم صیورت
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میگیرد .مثالو گزار تحلیلی «هر شوهری همسردار است» را کسی میتواند تصدیق کند که معنایی از «شوهر» و
«همسر» یافته است ،سپو با مراجعه مستقیم به مفهوم «شوهر» مییابد کیه «همسرداشیتن» یکیی از مقومیات ایین
مفهوم است .برای چنین تصدیقی ،الزم نیست بدانیم کدام لفظ برای معنای «شیوهر» و ییا «همسیر» وضیع شیده
است ،همانطور که مراجعه به جهان خارج و بازی زبانی نیز دخالتی در این تصدیق ندارد .حتیی اگیر در جهیان
خارج هیچ شوهری وجود نداشته باشد ،گزار «هر شوهری همسردار است» ضرورتاو تصدیق میشود ،مگر آنکه
معنای این مفاهیم به درستی درک نشده باشد .تنها کافی است فرد این مفهوم را نزد خویش داشته باشد .طبیعی
است که اگر چنین مفهومی را در ذهن نداشته باشد یا نتواند همان را بیه ییاد بییاورد ،حکیم مزبیور دربیاره وی
صادق نیست.
دربار بدیهیات اولیه نیز همین امر صادق است .زیرا برای تصدیق گزار «کل از جزء بزرگتر است» مفهیوم
کل ،جزء و بزرگی را با علم حضوری یافته و بدون مراجعه به جهان خارج و طبیعت رابطة میان کیل و جیزء را
مییابیم .در این تصدیق نیز آگاهی از اینکه چه لفظ و نمادی برای این مفاهیم وضع شده است ،نیاز نیست.
فراموش کردن نمادهای مرتبط با مفاهیم خدشهای به فهم معنایی که شخص از مفهوم ندارد ،نخواهد زد.
 -5صدق گزارههای بدیهی
واپسین اشکال ویتگنشتاین آن بود که درباره گزارههای بدیهی فقط میتوان گفت ،بالضروره تصدیق میشوند
ولی این امر با صادق بودن و مطابقت با واقع یکسان نیست .زیرا گزاره ای صادق است که شواهدی برای صدق
آن موجود باشد.
اشکال دیدگاه ویتگنشتاین آن است که صدق را منحصر در گزاره های مدلل دانسته و تصیور کیرده اسیت
اگر نتوان دلیلی بر صدق گزارهای یافت ،آن گزاره صادق نیست .در حالیکه این قاعده مربوط بیه گیزارههیای
نظری است .اساساو این قاعده نمیتواند دربار گزارههای بدیهی جاری شود ،زیرا به دور معرفتشیناختی دچیار
خواهد شد .سایر گزاره هایی که مستقیم یا باواسطه به کم

گزارههای پاییه اثبیات شیدهانید نمییتواننید دلییل

صدق این گزارهها باشند.
صدق این گزارهها را باید از راه علم حضوری نشان داد .توضیح آنکه مقصود از صدق مطابقت موضیوع و
محمول در نفواالمر قضیه است .در علم حضوری ،واقعیت مستقیماو و بدون وسیاطت مفیاهیم یافیت مییشیود.
یکی از مصادیق علم حضوری ،علم ما به صورتها و مفیاهیم ذهنیی اسیت .در هیر گیزارهای اعیم از بیدیهی و
نظری و حتی گزاره کاذب ،به مفهوم موضوع و مفهوم محمول علیم حضیوری دارییم .امیا مزییت گیزارههیای
بدیهی آن است که عالوه بر موضوع و محمول ،محکی این مفاهیم و این همانی آندو نیز با علم حضوری یافت

 ربرسی دیدگاه ویتگنشتاین متأرخ ردباره زگاره اهی اپهی 2
میشود .برای نمونه در گزاره »هر شوهری همسردار است» غیر از آنکه نفو بر مفهوم موضوع و مفهوم محمول
اشرا

حضوری دارد ،در همان ظر

ذهن اندراج مفهوم «همسردار» در مفهوم «شوهر» را نیز درک مییکنید.

یعنی با علم حضوری خویش نسبت به مفهوم «شوهر» این واقعیت را درک میکند که مفهوم «همسردار» در دل
آن نهفته است (مصباح یزدی.)52 -523 ، 93 :
نتایج مقاله
از نظر ویتگنشتاین متأخر؛أ .گزارههای پایه اعم از بدیهیات منطق و ریاضیات هستند.
ب .میان گزارههای پایه ای که ش

در آنها غیرممکن است با گزاره هایی که ش

در آنها نامعقول است میرز

روشنی وجود ندارد.
ج .گزارههای پایه ریاضی و منطق نیز متأثر از حافظه و در معرض فراموشی و غفلت هستند.
د .گزارههای پایه ،برگرفته از بازیهای زبانی و متأثر از فرهنگ و زبان هستند.
ه .گزارههای پایه را فقط میتوان گریزناپفیر دانست نه خطاناپفیر.
- 5دیدگاه ویتگنشتاین درباره گزارههای پایه نادرست است زیرا؛
أ .تمایز میان یقین منطقی و یقین روانشناختی به شیوه اثبات این گزارهها باز میگیردد .گیزارههیایی کیه فیرض
خال

آن منجر به تناقض مفهومی شود ،یقین منطقی دارند.

ب .ویتگنشتاین در نسبت میان گزاره های پایه و حافظه ،میان مفهوم و زبان خلط کرده است .قیوام گیزارههیای
ریاضی به تحلیل مفهومی آنهاست که مستقل از بازیهای زبانی است.
ج .صدق گزارههای بدیهی منطق و ریاضی را میتوان با ارجاع به علم حضوری تبیین کرد.
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