MÎt sË khái niªm trong tri∏t hÂc thÌi k˝ ¶u
cıa Ludwig Wittgenstein
Tr‡nh H˙u Tuª
T§i mÎt buÍi thuy∏t trình, Bùi V´n Nam SÏn ˜a ra nh™n ‡nh - ˜Òc không
ít ng˜Ìi chia s¥ - r¨ng hai công trình tri∏t hÂc quan trÂng nhßt th∏ k tr˜Óc
là Sein und Zeit cıa Martin Heidegger và Tractatus Logico-Philosophicus
(TLP) cıa Ludwig Wittgenstein. Có l≥ quan hª l‡ch s˚ gi˙a Paris và Hà NÎi
ã giúp tác ph©m th˘ nhßt - n∑n t£ng cıa tri∏t hÂc Hiªn sinh - chi∏m mÎt
v‡ trí t˜Ïng Ëi nÍi b™t trong tâm th˘c các hÂc gi£ Viªt Nam. V∑ tác ph©m
th˘ hai, c£m t˜ng cıa tôi là nó v®n n¨m khiêm tËn t§i mÎt góc khußt nào
ó, gi˙a mÎt ám s˜Ïng mù µp nh˜ng khá dày. ây là mÎt Îng cÏ thúc
©y tôi - nhân d‡p talawas ´ng t£i b£n d‡ch TLP do Cao Dao th¸c hiªn
- huy Îng nhu c¶u chia s¥ s¸ ng˜Ông mÎ cıa mình Ëi vÓi cuËn sách ∞c
biªt này ∫ có ı dÙng c£m vi∏t vài dòng v∑ nó. Mˆc ích cıa tôi là dùng
mÎt cách nói dπ hi∫u tËi a ∫ giÓi thiªu ng≠n gÂn và v¯a ı chính xác vài
nét chÂn lÂc trong b˘c tranh mà Wittgenstein phác th£o, vÓi hy vÂng r¨ng
qua ó, viªc th˜ng th˘c b˘c tranh này s≥ tr nên kh£ thi hÏn mÎt chút cho
nh˙ng ng˜Ìi cùng c£nh vÓi tôi: nh˙ng n§n nhân cıa c£ v¥ µp l®n s¸ khó
hi∫u cıa nó. Sai sót là không tránh kh‰i. N∏u may m≠n, tôi s≥ có d‡p hÂc
h‰i t¯ nh˙ng Îc gi£ ı quan tâm và thÌi gian. Tôi xin cám Ïn hÂ tr˜Óc.
1. Trong lÌi nói ¶u cıa TLP, Wittgenstein nói r¨ng v∑ cÏ b£n, ông ã gi£i
quy∏t xong các vßn ∑ cıa tri∏t hÂc, b¨ng cách cho thßy r¨ng th¸c ra chúng
không tÁn t§i, hay úng hÏn, b¨ng cách cho thßy r¨ng ta không th∫ ∞t ra
chúng, n∏u ta hi∫u th∏ nào là ngôn ng˙. V™y ngôn ng˙ là gì? Nó là mÎt
hª thËng bi∫u §t ho§t Îng theo nguyên t≠c k∏t hÒp k˛ hiªu ∫ t§o ra k˛
hiªu. MÎt hª thËng nh˜ v™y, tßt nhiên, s≥ ph£i có nh˙ng k˛ hiªu Ïn gi£n,
không do nh˙ng k˛ hiªu khác t§o nên, và nh˙ng k˛ hiªu ph˘c t§p, do các
k˛ hiªu khác t§o nên. Wittgenstein gÂi nh˙ng k˛ hiªu ph˘c t§p là “Satz”
(“câu”) và nh˙ng k˛ hiªu Ïn gi£n là “Name” (“tên”).1
3.202 Die im Satze angewandten einfachen Zeichen heißen Namen.
‘Nh˙ng k˛ hiªu Ïn gi£n dùng trong câu ˜Òc gÂi là tên.’
∫ minh hÂa, hãy thu nh‰ ti∏ng Anh thành mÎt ngôn ng˙ E vÓi n´m k˛
hiªu Ïn gi£n: Clinton, Bush, Obama, runs, và sings. Ngoài ra, ng˙
pháp cıa E cho phép ta l™p câu ph˘c b¨ng cách ∞t dßu phı ‡nh ¬ tr˜Óc
1 Cßu trúc cıa TLP là mÎt chuÈi mªnh ∑ ˜Òc ánh sË, trong ó b£y câu chính,
mang sË nguyên t¯ 1 ∏n 7, ˜Òc i kèm các câu khác mang sË có dßu th™p phân gi£i
thích cho chúng và cho nhau, theo nguyên t≠c câu [a.b] bÍ nghæa câu [a] và câu [a.bc] bÍ
nghæa câu [a.b] etc.
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mÎt câu và dßu hÎi & gi˙a hai câu: ¬ úng khi và chø khi sai, và &
úng khi và chø khi
úng và
úng. V™y, E s≥ có các câu nh˜ Obama
runs, ¬Clinton runs, Obama runs & Obama sings etc. Tßt nhiên, E
chø có th∫ là mÎt ngôn ng˙ n∏u các k˛ hiªu cıa nó có nghæa, t˘c n∏u chúng
chø mÎt cái gì ó. Ta s≥ cho Clinton, Bush và Obama chø ‘Bill Clinton,’
‘George W. Bush,’ ‘Barack Obama’ và runs, sings chø ‘ch§y,’ ‘hát.’ Nghæa
cıa các k˛ hiªu Ïn gi£n, Wittgenstein gÂi là “Gegenstand” (“v™t th∫”).
3.203

Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand is seine Bedeutung.
‘Tên chø v™t th∫. V™t th∫ là nghæa cıa nó.’

V™y, ‘Obama’ là mÎt v™t th∫, và ‘ch§y’ cÙng là mÎt v™t th∫, theo cách nói
cıa Wittgenstein. Còn các k˛ hiªu ph˘c t§p, Wittgenstein gÂi cái mà chúng
truy∑n §t là “Sachlage” (“tình huËng”).
4.03

Der Satz teilt uns eine Sachlage mit.
‘Câu mô t£ mÎt tình huËng.’

Ví dˆ, câu Obama runs & Bush sings mô t£ tình huËng ‘Obama ch§y
và Bush hát.’ Trong t™p hÒp câu, có câu Ïn và câu ph˘c. Câu Ïn không
ch˘a nh˙ng câu khác, ví dˆ Obama runs, Bush sings. Câu ph˘c có ch˘a
nh˙ng câu khác, ví dˆ ¬Obama runs, Obama runs & Bush sings.
Wittgenstein gÂi câu Ïn là “Elementarsatz.”
4.22

Der Elementarsatz besteht aus Namen. Er ist ein Zusammenhang,
eine Verkettung, von Namen.
‘Câu Ïn ˜Òc t§o ra t¯ tên. Nó là mÎt cßu trúc, mÎt k∏t nËi, cıa
tên.’

Nói cách khác, câu Ïn là câu chø ch˘a tên mà không ch˘a ¬ hay &. Vì
quan hª logic - t˘c khØng ‡nh và phı ‡nh - gi˙a các câu cıa E d¸a vào ¬
và & nên:2
5.134 Aus einem Elementarsatz lässt sich kein anderer folgern.
‘MÎt câu Ïn không th∫ khØng ‡nh mÎt câu Ïn khác.’
4.211 Ein Zeichen des Elementarsatzes ist es, dass kein Elementarsatz mit
ihm in Widerspruch stehen kann.
‘MÎt ∞c i∫m cıa câu Ïn là chúng không phı ‡nh nhau’
Ta có th∫ ki∫m ch˘ng hai mªnh ∑ này b¨ng nh˙ng câu Ïn cıa E: Obama
runs úng hay sai không £nh h˜ng ∏n Obama sings úng hay sai.3
2 Tôi

dùng “khØng ‡nh” và “phı ‡nh” theo nghæa sau: khØng ‡nh khi và chø khi
úng n∏u
úng, phı ‡nh khi và chø khi sai n∏u
úng. Ví dˆ, ¬ phı ‡nh
và ¬¬ , & khØng ‡nh và .
3 Tßt nhiên, Ëi vÓi câu ph˘c thì không ph£i nh˜ v™y: n∏u ¬
úng thì ph£i sai, n∏u
&
úng thì ph£i úng, etc. Câu ph˘c nào cÙng phı ‡nh ho∞c khØng ‡nh mÎt
câu nào ó khác.
L˜u ˛ r¨ng E không ph£i mÎt ví dˆ ∫ minh hÂa cách ho§t Îng cıa các ngôn ng˙ t¸
nhiên nh˜ ti∏ng Anh hay ti∏ng Viªt. Trong nh˙ng hª thËng này, các câu Ïn có khØng
‡nh và phı ‡nh l®n nhau. Ví dˆ, “Obama ch§y” khØng ‡nh “Obama chuy∫n Îng” và
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Wittgenstein gÂi tình huËng mà câu Ïn diπn t£ là “Sachverhalt” (“s¸ tình”).
4.21

Der einfachste Satz, der Elementarsatz, behauptet das Bestehen eines Sachverhaltes.
‘Câu nh‰ nhßt, câu Ïn, tuyên bË s¸ hiªn h˙u cıa mÎt s¸ tình.’

4.25

Ist der Elementarsatz wahr, so besteht der Sachverhalt; ist der Elementarsatz falsch, so besteht der Sachverhalt nicht.
‘Câu Ïn úng thì s¸ tình hiªn h˙u; câu Ïn sai thì s¸ tình không
hiªn h˙u.’

Ta suy ra ˜Òc hai i∑u v∑ s¸ tình. Th˘ nhßt, vì câu Ïn là k∏t hÒp cıa
tên, và tên chø v™t th∫, nên s¸ tình, cái mà câu Ïn diπn t£, ph£i là k∏t hÒp
cıa v™t th∫. Ví dˆ, s¸ tình ‘Obama ch§y’ là k∏t hÒp cıa ‘Obama’ và ‘ch§y’
- v™t th∫ th˘ nhßt mÎt “cá nhân” (“individual”) và v™t th∫ th˘ hai là mÎt
“tính chßt” (“property”).
2.01

Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen.
‘S¸ tình là mÎt k∏t hÒp các v™t th∫.’

Th˘ hai, vì các câu Ïn không phı ‡nh hay khØng ‡nh nhau, nên các s¸
tình không lo§i tr¯ hay hàm ch˘a nhau. ﬁ này ˜Òc Wittgenstein diπn §t
b¨ng câu nÍi ti∏ng sau:
1.21

Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles übrige
gleich bleiben.
‘MÎt th˘ có th∫ có th™t hay không có th™t trong khi mÂi th˘ khác
không thay Íi.

Nói Ïn gi£n: không ph£i tßt c£ nh˙ng gì x£y ra trên th∏ giÓi ∑u £nh h˜ng
∏n nhau.4 Sau ó mÎt o§n, Wittgenstein gi£i thích rõ hÏn.
2.061 Die Sachverhalte sind von einander unabhängig.
‘Các s¸ tình không liên quan ∏n nhau.’
2.062 Aus dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Sachverhaltes kann nicht
auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines anderen geschlossen werden.
‘T¯ s¸ hiªn h˙u hay không hiªn h˙u cıa mÎt s¸ tình, ta không th∫
suy ra s¸ hiªn h˙u hay không hiªn h˙u cıa mÎt s¸ tình khác.’
Hãy tóm t≠t nh˙ng gì ta v¯a nói v∑ k˛ hiªu và ˛ nghæa cıa chúng: (i) các
k˛ hiªu gÁm có tên và câu; (ii) tên chø v™t th∫, câu mô t£ tình huËng. Bây
phı ‡nh “Obama n¨m.” S dæ nh˜ v™y là vì t¯ “ch§y” có th∫ ˜Òc phân tích là “chuy∫n
Îng nhanh b¨ng chân.”
Ta dùng E ∫ minh hÂa cách ho§t Îng cıa mÎt ngôn ng˙ l˛ t˜ng, mÎt ngôn ng˙
ph£n ánh úng nh˙ng gì ta nghæ. Trong hª thËng này, theo Wittgenstein, các câu Ïn s≥
không khØng ‡nh ho∞c phı ‡nh nhau, Ïn gi£n là vì các k˛ hiªu Ïn gi£n s≥ úng là
“ Ïn gi£n,” t˘c không phân tích ˜Òc b¨ng các k˛ hiªu khác (“Der Name ist durch keine
Definition weiter zu zergliedern” [3.26] ‘Tên không th∫ ‡nh nghæa ˜Òc b¨ng các k˛ hiªu
khác’). Ngôn ng˙ E giËng vÓi ngôn ng˙ l˛ t˜ng này  chÈ các k˛ hiªu Ïn gi£n cıa E
không th∫ ˜Òc ‡nh nghæa b¨ng các k˛ hiªu khác cıa E.
4 ây là mÎt ti∑n gi£ ‡nh chı chËt cıa nguyên t˚ lu™n (atomism).
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giÌ, tôi xin quay sang bàn mÎt chút v∑ khái niªm “hình th˘c” trong TLP.
Ta nói r¨ng nghæa cıa runs là ‘ch§y.’ V™y ‘ch§y’ là gì? Nó là mÎt th˘ có
kh£ n´ng k∏t hÒp vÓi ‘Obama’ ∫ t§o ra s¸ tình ‘Obama ch§y,’ k∏t hÒp vÓi
‘Bush’ ∫ t§o ra s¸ tình ‘Bush ch§y’ etc, cÙng nh˜ ‘+2’ là mÎt th˘ có kh£
n´ng k∏t hÒp vÓi ‘4’ ∫ t§o ra ‘6,’ vÓi ‘7’ ∫ t§o ra ‘9’ etc. Kh£ n´ng k∏t
hÒp cıa ‘ch§y’ n¨m  âu? Câu tr£ lÌi cıa Wittgenstein là:  “form” (“hình
th˘c”) cıa nó. Hình th˘c cıa ‘ch§y’ quy∏t ‡nh nh˙ng cßu trúc trong ó
v™t th∫ này có th∫ là thành tË.
2.0141 Die Möglichkeit seines Vorkommens in Sachverhalten ist die Form
des Gegenstandes.
‘Kh£ n´ng xußt hiªn trong s¸ tình là hình th˘c cıa v™t th∫.’
2.033 Die Form ist die Möglichkeit der Struktur.
‘Hình th˘c là kh£ n´ng cıa cßu trúc’
Cách Wittgenstein dùng t¯ “form”  ây khá dπ hi∫u. Trong Ìi th˜Ìng, ta
nhìn “form” cıa mÎt chi∏c Ëc-vít, hay “form” mÎt m£nh puzzle, ∫ xem nó
g≠n ˜Òc vào chÈ nào. Hình th˘c cıa X không nói cho ta bi∏t X k∏t hÒp
vÓi cái gì, mà chø cho ta bi∏t X có th∫ k∏t hÒp vÓi cái gì. V™y nên hình th˘c
không ph£i là cßu trúc, mà chø là kh£ n´ng cıa cßu trúc. Hình th˘c cıa
‘ch§y’ và ‘Obama’ t§o ra kh£ n´ng ‘Obama ch§y,’ hình th˘c cıa ‘hát’ và
‘Bush’ t§o ra kh£ n´ng ‘Bush hát.’ V™y, bi∏t v™t th∫ nào tÁn t§i là bi∏t s¸
tình nào có th∫ hiªn h˙u, t˘c s¸ tình nào “kh£ h˙u” (“möglich”).
2.0124 Sind alle Gegenstände gegeben, so sind damit auch alle möglichen
Sachverhalte gegeben.
‘Có mÂi v™t th∫ là có mÂi s¸ tình kh£ h˙u’
Wittgenstein gÂi t™p hÒp toàn bÎ nh˙ng s¸ tình kh£ h˙u là “logischer Raum”
(“không gian logic”).5 Trong sË nh˙ng s¸ tình kh£ h˙u (möglich), có nh˙ng
s¸ tình hiªn h˙u (bestehend), t˘c nh˙ng “s¸ th™t” (“Tatsachen”). Nh˙ng s¸
th™t này làm nên cái mà Wittgenstein gÂi là “Welt” (“th∏ giÓi”).
1.13

Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt.
‘Các s¸ th™t trong không gian logic là th∏ giÓi.’

1

Die Welt ist alles, was der Fall ist.
‘Th∏ giÓi là tßt c£ nh˙ng gì úng s¸ th™t.’

V™y, bi∏t s¸ tình nào hiªn h˙u là bi∏t th∏ giÓi ra sao, và bi∏t s¸ tình nào
có th∫ hiªn h˙u là bi∏t th∏ giÓi có th∫ ra sao. Vì các v™t th∫ xác ‡nh s¸
tình nào có th∫ hiªn h˙u, các v™t th∫ xác ‡nh cßu trúc mà th∏ giÓi có th∫
có. Chúng cho th∏ giÓi kh£ n´ng có cßu trúc mà nó có.6 Và vì “hình th˘c
5 V™y, không gian logic là không gian ch˘a mÂi kh£ n´ng. “Die Logik handelt von jeder
Möglichkeit und alle Möglichkeiten sind ihre Tatsachen” [2.0121] (‘Logic nghiên c˘u mÂi
kh£ n´ng và kh£ n´ng nào cÙng là mÎt s¸ th™t cıa nó’). Câu h‰i logic ∞t ra không ph£i
là kh£ n´ng nào hiªn h˙u, mà là kh£ n´ng nào bao hàm/lo§i tr¯ kh£ n´ng nào. V™y,
logic ph£i xem xét mÂi kh£ n´ng, và do ó, ta có th∫ nói tßt c£ các kh£ n´ng, Ëi vÓi
logic, ∑u hiªn h˙u, ∑u là “Tatsachen.”
6 i∑u này th¸c ra hoàn toàn dπ hi∫u: Các viên g§ch không quy∏t ‡nh hình thù ngôi
nhà, nh˜ng chúng cho ngôi nhà kh£ n´ng có hình thù mà nó có.
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là kh£ n´ng cıa cßu trúc” [2.033], ta có th∫ nói: các v™t th∫ làm nên hình
th˘c cıa th∏ giÓi.
2.026 Nur wenn es Gegenstände gibt, kann es eine feste Form der Welt
geben.
‘Có v™t th∫ mÓi có ˜Òc mÎt hình th˘c cË ‡nh cıa th∏ giÓi.’
MÎt trong nh˙ng ˛ t˜ng chính cıa TLP là ngôn ng˙, v∑ b£n chßt, ˜Òc
dùng ∫ diπn §t ˛ nghæ.
3.1

Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus.
‘Câu giúp ta c£m nh™n ˜Òc ˛ nghæ b¨ng giác quan.’

3.12

Das Zeichen, durch welches wir den Gedanken ausdrücken, nenne ich
das Satzzeichen.
‘K˛ hiªu ta dùng ∫ diπn §t ˛ nghæ, tôi gÂi là k˛ hiªu câu.’

V™y, mÎt ngôn ng˙ hoàn h£o là mÎt ngôn ng˙ ph£n ánh úng nh˙ng gì ta
nghæ. Gi£ s˚ ngôn ng˙ E cıa chúng ta là mÎt ngôn ng˙ hoàn h£o, và gi£ s˚
tôi ph£i dùng E ∫ mô t£ mÎt th∏ giÓi w nào ó. Hi∫n nhiên, tôi ph£i dùng
nh˙ng k˛ hiªu Ïn gi£n cıa E: Obama, Bush, Clinton, runs, sings. i∑u
này có nghæa là tßt c£ nh˙ng gì tôi có th∫ nói v∑ w ∑u chø liên quan ∏n
‘Obama,’ ‘Bush,’ ‘Clinton,’ ‘ch§y’ ho∞c ‘hát.’ Và vì E là mÎt ngôn ng˙ ph£n
ánh úng nh˙ng gì tôi nghæ, tßt c£ nh˙ng gì tôi có th∫ nghæ v∑ w ∑u chø
liên quan ∏n ‘Obama,’ ‘Bush,’ ‘Clinton,’ ‘ch§y’ ho∞c ‘hát.’ Nói cách khác,
trong nh˙ng ˛ nghæ cıa tôi v∑ w, không th∫ có mÎt v™t th∫ gì ó không
ph£i là ‘Obama,’ ‘Bush,’ ‘Clinton,’ ‘ch§y’ ho∞c ‘hát.’ Ta nên bàn kˇ thêm
mÎt chút v∑ i∫m này. Hãy b≠t ¶u b¨ng hai mªnh ∑ sau.
2.022 Es ist offenbar, dass auch eine von der wirklichen noch so verschieden
gedachte Welt Etwas - eine Form - mit der wirklichen gemein haben
muss.
‘Rõ ràng là mÎt th∏ giÓi t˜ng t˜Òng, dù khác th∏ giÓi th™t ∏n âu,
v®n ph£i giËng nó  mÎt i∫m: hình th˘c.’
2.023 Diese feste Form besteht eben aus den Gegenständen.
‘Hình th˘c cË ‡nh này chính là do các v™t th∫ t§o nên.’
Khi Âc [2.022] và [2.023], ph£n ˘ng ¶u tiên cıa ta là ng§c nhiên. Rõ ràng,
ta có th∫ t˜ng t˜Òng ra nh˙ng th∏ giÓi vÓi vô vàn th˘ mà th∏ giÓi th™t
không có. Ví dˆ, ta có th∫ t˜ng t˜Òng ra mÎt qu£ núi vàng, hay mÎt ng˜Ìi
àn ông bi∏t bay. Câu tr£ lÌi cıa Wittgenstein s≥ là: nh˙ng th˘ này không
ph£i nh˙ng “v™t th∫,” vì:
2.02

Der Gegenstand ist einfach.
‘MÂi v™t th∫ ∑u Ïn gi£n.’

V™t th∫ là nh˙ng thành tË nh‰ nhßt, nh˙ng thành tË cÏ b£n, cıa th∏ giÓi.
MÎt qu£ núi vàng, vì th∏, không ph£i mÎt v™t th∫, mà là mÎt cßu trúc ph˘c
t§p. N∏u ta phân tích cßu trúc này, ta s≥ thßy r¨ng tßt c£ nh˙ng thành tË
cıa nó ∑u là nh˙ng th˘ có trong th∏ giÓi th¸c: ‘núi,’ ‘vàng,’ etc. Phân tích
triªt ∫ bßt k˝ th˘ gì trong bßt k˝ th∏ giÓi t˜ng t˜Òng nào, dù k˝ quái ∏n
5
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âu, ∑u d®n ta ∏n nh˙ng th˘ có tÁn t§i trong th∏ giÓi th¸c. V™y, hình
dung mÎt th∏ giÓi không th¸c chø có th∫ là hình dung mÎt th∏ giÓi trong ó
các v™t th∫ cıa th∏ giÓi th¸c không k∏t hÒp vÓi nhau theo cách chúng k∏t
hÒp vÓi nhau trong th∏ giÓi th¸c.7
Nh˜ng t§i sao l§i nh˜ v™y? Câu tr£ lÌi cıa Wittgenstein, theo tôi, xußt
phát t¯ mªnh ∑ sau.
4.024 Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist, wenn er wahr
ist.
‘Hi∫u mÎt câu có nghæa là bi∏t khi nào nó úng.’
Th™t v™y, ta không th∫ nói ta hi∫u câu Obama runs n∏u ta không bi∏t khi
nào nó úng, t˘c n∏u ta không bi∏t r¨ng nó úng khi Obama ch§y và không
úng khi Obama không ch§y. Ng˜Òc l§i, n∏u ta bi∏t r¨ng Obama runs
úng khi Obama ch§y và không úng khi Obama không ch§y, ta không th∫
không nói là ta hi∫u câu Obama runs. Vì th∏, hi∫u nghæa là bi∏t khi nào
úng. Bây giÌ ta hãy h‰i: th∏ nào là “ úng”? Khi nào thì ta có th∫ nói
r¨ng là úng? Hi∫n nhiên: khi nh˙ng v™t th∫ trong th∏ giÓi th¸c k∏t hÒp
vÓi nhau theo cách mà nói chúng k∏t hÒp vÓi nhau. K∏t lu™n: ta không
th∫ bi∏t khi nào
úng n∏u nó nói v∑ mÎt v™t th∫ không có trong th∏ giÓi
th¸c. T˘c: không có nghæa n∏u nó nói v∑ mÎt v™t th∫ không có trong
th∏ giÓi th¸c. Hay: chø có nghæa khi mÂi k˛ hiªu Ïn gi£n cıa nó ∑u chø
nh˙ng v™t th∫ trong th∏ giÓi th¸c.
V™y, mÎt ngôn ng˙ trong ó tßt c£ các câu ∑u có nghæa là mÎt ngôn ng˙
trong ó tßt c£ các k˛ hiªu Ïn gi£n ∑u chø nh˙ng v™t th∫ trong th∏ giÓi
th¸c. Theo Wittgenstein, ngôn ng˙ cıa ˛ niªm chính là mÎt ngôn ng˙ nh˜
v™y. Nói cách khác, khi ta nghæ v∑ th∏ giÓi, ta dùng mÎt ngôn ng˙, t˘c mÎt
hª thËng k˛ hiªu, trong ó tßt c£ các câu ∑u có nghæa, Ïn gi£n vì ta không
th∫ nghæ ˜Òc cái vô nghæa.8
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Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.
‘ﬁ nghæ là câu có nghæa.’

N∏u mÂi k˛ hiªu Ïn gi£n cıa ngôn ng˙ ˛ niªm ∑u chø các v™t th∫ trong
th∏ giÓi th¸c, ta s≥ không th∫ dùng ngôn ng˙ này ∫ mô t£ mÎt th∏ giÓi
trong ó có nh˙ng v™t th∫ không có trong th∏ giÓi th¸c, mà chø có th∫ dùng
nó ∫ mô t£ mÎt th∏ giÓi trong ó các v™t th∫ cıa th∏ giÓi th¸c không k∏t
hÒp vÓi nhau nh˜ chúng k∏t hÒp vÓi nhau trong th∏ giÓi th¸c. Vì th∏, mÎt
th∏ giÓi t˜ng t˜Òng, t˘c mÎt th∏ giÓi ˜Òc mô t£ b¨ng ngôn ng˙ ˛ niªm,
dù khác th∏ giÓi th¸c ∏n âu, v®n ph£i giËng th∏ giÓi th¸c  t™p hÒp các
v™t th∫, t˘c  nh˙ng cßu trúc mà nó có th∫ có,  ‘hình th˘c’ (cf. [2.012]).
7 ﬁ t˜ng này không có gì mÓi. Ví dˆ, trong Suy ng®m siêu hình hÂc (Meditations
on First Philosophy), Descartes nói: “K∫ c£ mÎng cÙng do các v™t có th™t t§o nên [...]
k∫ c£ mÎt hình £nh hoàn toàn l§ l®m cÙng v®n ph£i mang nh˙ng màu s≠c có th™t”
(“Even dreams are formed out of things real and true [...] even quite novel images are
still composed of real colours”).
8 i∑u này không có gì khó hi∫u: xét cho cùng, ˛ nghæ làm nên ˛ nghæa. Nói r¨ng
có
nghæa t˘c là nói r¨ng ta có th∫ nghæ ˜Òc . V™y, ∫ nghæ ˜Òc cái vô nghæa, ta s≥ ph£i
“nghæ ˜Òc cái không nghæ ˜Òc,” nói nh˜ Wittgenstein. Và ây là mÎt mâu thu®n.
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Tr‡nh H˙u Tuª

Theo Wittgenstein, mÎt ngôn ng˙ l˛ t˜ng - hay nói úng hÏn là mÎt hª
thËng k˛ hiªu áng gÂi là “ngôn ng˙” - s≥ Áng d§ng (isomorphic) vÓi ngôn
ng˙ cıa ˛ niªm. Nó s≥ là mÎt “Begriffsschrift” (‘concept notation’), theo
cách nói cıa Frege, và s≥ ph£n ánh ˜Òc úng ˛ niªm. Dùng ngôn ng˙ này,
ta s≥ không th∫ “nói” ˜Òc nh˙ng câu vô nghæa, vì ta s≥ không th∫ nói ˜Òc
nh˙ng gì ta không nghæ ˜Òc. Lúc ó, logic s≥ không phˆ thuÎc vào các
“quy t≠c suy lu™n” n˙a, mà s≥ “t¸ thân v™n Îng.” 9
5.473 Die Logik muß für sich selber sorgen.
‘Logic ph£i t¸ thân v™n Îng.’
5.132 “Schlussgesetze,” welche - wie bei Frege und Russell - die Schlüsse
rechtfertigen sollen, sind sinnlos, und wären überflüssig.
‘Nh˙ng “quy t≠c suy lu™n” dùng ∫ suy t¯ câu này ra câu kia - nh˜
trong l˛ thuy∏t cıa Frege và Russell - s≥ tr nên vô nghæa và th¯a
thãi.
Nói cách khác, ta s≥ không ph£i hÂc mÎt quy t≠c nào ó ∫ bi∏t r¨ng n∏u
“Obama ch§y và Clinton hát” là úng thì “Obama ch§y” là úng, Ïn gi£n
vì ta không th∫ hình dung ˜Òc mÎt tình huËng trong ó Obama ch§y
và Clinton hát nh˜ng Obama không ch§y. Trong mÎt “Begriffsschrift” th¸c
thˆ, cßu trúc cıa câu diπn t£ viªc ‘Obama ch§y và Clinton hát’ s≥ cho thßy
r¨ng n∏u nó úng, câu diπn t£ viªc ‘Obama ch§y’ ph£i úng.10
4.021 Der Satz “zeigt” seinen Sinn.
‘Câu “cho thßy” ˛ nghæa cıa nó.’
5.13

Dass die Wahrheit eines Satzes aus der Wahrheit anderer Sätze folgt,
ersehen wir aus der Struktur der Sätze.
‘Chø c¶n nhìn cßu trúc mÎt câu úng là bi∏t câu nào khác cÙng
úng.’

V™y, có th∫ nói toàn bÎ mˆc ích cıa TLP là gi£i thích khái niªm “câu”
(“Satz”).11 Tr˜Óc khi k∏t lu™n là ta không th∫ nói v∑ nh˙ng gì không có
tên trong ngôn ng˙ - “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man
schweigen” [7] (‘V∑ cái gì ta không th∫ nói, v∑ cái ó ta ph£i im l∞ng’) Wittgenstein tóm t≠t l˛ thuy∏t v∑ “câu” cıa ông nh˜ sau.
¯ N(⇠)].
¯
Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [p̄, ⇠,
Dies ist die allgemeine Form des Satzes.
¯ N(⇠)].
¯
‘Hình th˘c chung cıa hàm chân tr‡ là: [p̄, ⇠,
ây là hình th˘c chung cıa câu.’
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Gi£i thích [6] s≥ ˜a chúng ta i quá khuôn khÍ cıa bài vi∏t nh‰ này. Vì
v™y, tôi xin dành viªc này cho mÎt d‡p khác.12
9 Cho

mÎt câu bßt k˝, logic là cái nói cho ta bi∏t nh˙ng câu nào úng, n∏u
úng.
ta s≥ không th∫ “nói” ˜Òc v∑ logic, mà chø có th∫ “thßy” ˜Òc nó.
11 ây cÙng chính là tên Wittgenstein ∞t cho TLP khi ông mang nó ∏n nhà xußt b£n
l¶n ¶u tiên: “Der Satz” (“Câu”).
12 Ngoài ra, tôi cÙng ph£i ∫ sang mÎt bên câu h‰i t§i sao Wittgenstein l§i nói r¨ng
ông ã gi£i quy∏t xong các vßn ∑ cıa tri∏t hÂc.
10 V™y,
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2. Nh˙ng dòng trên ˜Òc vi∏t ra vÓi mong muËn r¨ng Îc gi£ cıa chúng,
n∏u hÂ ch˜a Âc TLP, s≥ c£m thßy ı tò mò ∫ b≠t ¶u, ho∞c, n∏u hÂ ã
Âc và b‰ d vì thßy nó quá tËi nghæa, s≥ c£m thßy ı h˘ng thú ∫ ti∏p tˆc.
Tôi không bi∏t mình ã thành công ∏n âu.
Ph¶n cuËi cıa bài này s≥ ˜Òc tôi dùng ∫ chia s¥ mÎt vài ˛ ki∏n riêng
v∑ vßn ∑ d‡ch thu™t. Theo tôi, cái khó lúc d‡ch TLP không n¨m  viªc
tìm cách diπn §t cho hay nh˙ng gì Wittgenstein nói, mà n¨m  viªc hi∫u
nh˙ng gì ông nói. TLP không ph£i mÎt cuËn sách dπ hi∫u. Trong lÌi nói
¶u, Wittgenstein vi∏t:
Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken,
die darin ausgedrückt sind – oder doch ähnliche Gedanken –
schon selbst einmal gedacht hat. – Es ist also kein Lehrbuch. –
Sein Zweck wäre erreicht, wenn es einem, der es mit Verständnis
liest, Vergnügen bereitete.
‘Hi∫u cuËn sách này có l≥ ph£i là ng˜Ìi ã t¯ng nghæ nh˙ng gì
nó nói, ho∞c nh˙ng gì t˜Ïng t¸. V™y, nó không ph£i sách giáo
khoa. Mˆc ích cıa nó là mang l§i sung s˜Óng cho nh˙ng ai Âc
và hi∫u nó nói gì.’
Tôi ã ti∏p xúc vÓi hai b£n d‡ch ti∏ng Viªt, do Nguyπn Qu˝nh và Cao Dao
th¸c hiªn. B£n cıa Cao Dao s≥ ˜Òc ´ng trên talawas, và tôi xin dành viªc
nh™n xét v∑ nó cho Îc gi£ cıa diπn àn này. B£n cıa Nguyπn Qu˝nh, theo
tôi, là mÎt th£m hÂa d‡ch thu™t, không hÏn không kém. ∫ minh hÂa, ta
có th∫ lßy ngay câu ¶u tiên cıa TPL: “Die Welt ist alles, was der Fall ist”
(‘The world is everything which is the case’ / ‘Th∏ giÓi là tßt c£ nh˙ng gì
úng s¸ th™t’). Nguyπn Qu˝nh d‡ch câu này là “Th∏ giÓi chØng qua là hoàn
c£nh.” 13 MÎt câu Ïn gi£n nh˜ 2.01 - “Der Sachverhalt ist eine Verbindung
von Gegenständen” (‘A state of affairs is a combination of objects’ / ‘S¸
tình là mÎt k∏t hÒp các v™t th∫’) - ˜Òc Nguyπn Qu˝nh chuy∫n ng˙ nh˜
sau: “Chuyªn là ı th˘ h¶m bà làng.” Ta có th∫ tìm ˜Òc vô sË nh˙ng th˘
khıng khi∏p khác trong b£n d‡ch này. N∏u ph£i nh™n xét v∑ nó trong mÎt
câu, có l≥ tôi chø có th∫ nói r¨ng nó không ph£i là mÎt b£n d‡ch.

13 Tra t¯ i∫n thì thßy úng là “Fall/case” có th∫ d‡ch là “hoàn c£nh.” Nh˜ng cˆm t¯ “ist
der Fall”/“is the case” là mÎt thành ng˙, ˜Òc dùng mÎt cách h∏t s˘c thông th˜Ìng trong
ti∏ng ˘c/Anh vÓi nghæa ‘ úng s¸ th™t’ (“Das ist (nicht) der Fall”/“That is (not) the
case” có nghæa là ‘ i∑u ó (không) úng s¸ th™t.’ Ngoài ra, tßt c£ nh˙ng gì Wittgenstein
nói v∑ “th∏ giÓi” ∑u cho thßy r¨ng nó không th∫ là “hoàn c£nh” ˜Òc. Cách d‡ch cıa
Nguyπn Qu˝nh làm tôi liên t˜ng ∏n cách d‡ch cıa Google Translate (“th∏ giÓi là tßt
c£ mÂi th˘ mà là tr˜Ìng hÒp”).
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