
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 42
ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

No.(65 - 64) December .2017

فەلسەفە لە تراکتاتۆسدا
Ludwig Josef Johann Wittgenstein
دڵشاد حامید دەروێش



43

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

فەیلەســوفی مەزنــی نەمســایی لۆدڤیــگ 

 Ludwig( ڤیتگنشــتاین  یوهــان  جۆزێــف 

 )Josef Johann Wittgenstein - 1889 1951

بــۆ یەکەمجــار شــاکاری لێکۆڵینەوەیەکــی 

لۆژیکــی فەلســەفی)تراکتاتۆس(ی لــە ســاڵی 

)1921( بــە زمانــی ئەڵامنــی باڵوکــردەوە، 

بــە  مامناوەنــدە  قەبــارە  پەرتوکــە  ئــەم 

بانگەشــە پەڕگیــر و تێگەو تیوریــا بنەغەیی و 

ڕادیکاڵەکانــی بووەتــە خــاوەن شــوێنپەنجەی 

حاشــاهەڵنەگر لەســەر تــەواوی فەلســەفەی 

زانســت و کاریگەریەکــی بەرچــاوی لەســەر 

 Logical( لۆژیکــی  پۆزەتفیســتی  ڕەوتــی 

Positivism( بەتایبــەت ئەندامانــی بازنــەی 

ڤیەنــا )Vienna Circle( دانــاوە، نــەک هــەر 

ئەوەنــدە بگــرە تــا ئێســتاش ئــەم دەقــە 

ناوازەیــە و بابەتــی مشــتومڕ و گفتووگــۆ 

لیکۆڵینــەوەی  و  گــەرم  گەنگەشــەی  و 

و  فکــر  خانەکانــی  و  ناوەنــد  ئەکادیمــی 

ــدا.  ــەواوی جیهان ــە ت ــەفەیە ل فەلس

قۆناغــی  نوێنەرایەتــی  تراکتاتــۆس 

تێڕامانــە  و  بیروبۆچــوون  یەکەمــی 

دەکات،  ڤتگنشــتاین  فەلســەفیيەکانی 

ــۆی  ــە خ ــەفەکەی ک ــی فەلس ــی دووەم بەش

لــە کتێبــی )لێکۆڵینــەوە فەلســەفیەکان(دا 

ــەر  ــک تەواوک ــچ جۆرێ ــەدەکات، بەهی گەاڵڵ

گەشــتە  ســەرەتای  درێژەپیــدەری  و 

فەلســەفیەکەی نیيــە و هیــچ ڕایەڵبەدنیيــەک 

و  تراکتاتــۆس  ڤتگنشــتاینی  نیــوان  لــە 

فەلســەفیەکاندا  لێکۆڵینــەوە  ڤتگنشــتاینی 

کــە  نەبیــت  ئــەوە  تەنهــا  بەدیناکرێــت 

ــە یــەک  دواجــار هەردووکیــان کارکردنێکــن ل

کێڵگــەی فەلســەفیدا، بەڵگەشــامن بــۆ ئەمــە، 

توڕهەڵدانــی زۆرێــک لــەو تیۆریــا و تێگــە 

بنەڕەتیانەیــە، کــە لە تراکتاتۆســدا بانگەشــەی 

و  ســتاتیکی  وێنەیەکــی  و  دەکــردن  بــۆ 

رەقهەڵهاتــووی زمانیــان دەنەخشــاند، هەرچی 

ــەوە  ــە لیکۆڵین ــە ل ــی زمان ــە و چەمکاندن وێن

داینامیکــی  رەهەندیکــی  فەلســەفیەکاندا 

بــە  پەیوەســتکراوە  زیاتــر  هەیــە و زمــان 

چەمکــی  ڕێگــەی  لــە  و  بەکارهێنانــەوە 

 )Language Games– زمــان  )گەمەکانــی 

چەمــک و بیــژە و وشــەکان بــە زیــاد لــە 

بەگەڕدەخرێــن)1(. شــێوازیک  و  ڕێگــە 

شــێوەییەوە  ڕووی  لــە  تراکتاتــۆس  

گوێزانــی  پرەنســیپی  بەڕەچاوکردنــی 

ــەی  ــە رێگ ــۆکام )Occam›s Razor()2( ول ئ

دەســتەواژەی کــورت و پوخــت و چــرەوە 

دارێــژراوە، هــەر دەســتەواژەیەکیش، یاخــود 

بڕگــە و ئایدیایــەک ژمــارەی تایبــەت بەخۆی 

وەرگرتــوە، ڕەنگــە هــەر ئــەم کورتبێــژی 

و چڕبێژیــەش هــۆکاری ئــەو ناڕوونــی و 

ــە بێــت، کــە توێژەرانــی  ڕاجیایــی و دیدڵێڵی

ئــەم کتێبە لەمــەڕ چەمکایەکی وەک )شــت، 

ــد(  ــی ئەتۆمی....هت ــی دەرەکــی، فاکت جیهان

دەرگیــری بــوون و بەناچــاری دەســت و 

پەنجەیــان لەتەکــدا نەرمکــردوە، بەهەرحــاڵ 

ــە ناشــێت لێــرەدا  ئەمــە بابەتیکــی دیکەی

لەســەری ڕاوەســتین.

بەشــێوەیەکی گشــتی تراکتاتــۆس لــە )7( تێــزی 

بناغەیــی پێکهاتــووە، کــە بریتیــن لــە تێزەکانــی 

)،2،3،4،5،6،7(، بــەاڵم بــە بــڕوای مــن ناتوانیــن 

ڕەهابێــژی لەمــەدا بکەیــن، نەخاســمە ئەوەتــا 

ڤتگنشــتاین خــۆی لــە بڕگــەی )0312-4( دا 

“پرۆپۆزیشــنەکان  »شــیاوەکی  دەنوســێت 

نوێنەرایەتیکردنــی  بنەمــای  بــە  بەنــدە 

بابەتەکانــەوە، بیرۆکــەی بناغەیــی مــن ئەوەیە 

کــە: نەگــۆڕە لۆژیکیيــەکان نوێنەرایەتــی هیــچ 

ــەن..«)3(. ــتێک ناک ش

1. میتۆدی شیکاری
تراکتاتۆســدا  لــە  کارپێکــراو  میتــۆدی 

ئــەو   ،)Analytic( شــیکاریە  میتۆدێکــی 

ــدا  ــە تراکتاتۆس ــە سەرەکیەشــی ل دوو بابەت

شــیکاری دەکرێــن، بریتیــن لــە هەریەکــە لە 

)زمــان(.  و  )جیهــان(  چەمکەکانــی 

لــە ڕووی زمانەوانیيــەوە شــیکردنەوە بــە 

دەوترێــت  ئاوێتــە  شــتی  شــیکردنەوەی 

ســەرەتاییەکانی.  بنەمــا  و  ڕەگــەز  بــۆ 

ــە  ــە بریتی ــە ڕووی زاراوەییەوەی ــی ل هەرچ

ــود  ــی، یاخ ــتێک )فیزیک ــکردنی ش ــە بەش ل

و  بنچینــە  لــە  بەشــکانی  بــۆ  مێنتاڵــی( 

تایبەمتەندیەکانــی، یــان دابڕینــی هێندێکــە 

لــە هیندێکــی دیکــە، پاشــان لێکۆڵینــەوە و 

لیتوێژینــەوەی یــەک بــە یەکــی ئەم بەشــانە 

درکپێکردنــی  و  زانیــن  بــە  گەیشــن  بــۆ 

بــە  پەیوەندیــان  و  نیوانیــان  پەیوەنــدی 

هــی دیکــەوە)4(. کەواتــە کەســی شــیکار 

ــەز  ــە رەگ ــت، ک ــەوە دەبڕێ دواجــار چــاو ل

و پێکهێنەرەکانــی بابەتێــک دەربخــات و 

شــۆڕبیتەوە بــە ناواخنــی ئــەم یەکــە و 

بنەمــا ســادانەدا بەئامانجــی دەستگەیشــن 

بــە کۆمەڵــێ زانیــاری ورد لەمــەڕ رسوشــت 

و پەیوەندیەکانــی ئــەم ڕەگەزانــە.
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کــە  بڵێیــن،  ئــەوە  خۆیەتــی  جێــی 

کایــەی  لــە  تەنهــا  شــیکاریخوازی 

بەڵکــو  وەگەڕناخرێــت،  فەلســەفەدا 

میتۆدێکــی دیــاری نیــو زۆرێــک لەکایــە 

گرنگەکانــی دیکــەی هونــەر و زانســتە و 

بەشــێوەیەکی گشــتیش دابــەش دەبیــت بــۆ 

ســەرەکی: جــۆری  دوو 

1-1 شیکردنەوەی ئەستویی

و  ئەســتووییە  شــیکراوە  بابەتــی  لێــرەدا 

وەک دیاردەیەکــی فیزیکــی – مــادی لــە 

دەردەخــات،  خــۆی  دەرەکیــدا  دونیــای 

منوونــەش بــۆ ئــەم جــۆرە شــیکردنەوەی 

ــەز و  ــە ڕەگ ــەک ل ــۆ هەری ــاوە )H2O(  ب ئ

.)O( و   )H( ســەرەکیاکەنی  توخمــە 

1-2 شیکردنەوەی ئەقڵی، یاخود لۆژیکی

دەکەوێتــە  ئەقڵــی  شــیکردنەوەی 

ســەر بەبەتێکــی نائەســتوویی، یاخــود 

بــۆ  لۆژیکیــەکان،  و  ئەقڵــی  بابەتــە 

فەیلەســوفی  کــە  ئــەوەی  منوونــە 

ــت )1804-1724(  ــل کان ــەورە ئیامنوئێ گ

دەیــکات لــە دابەشــکردنی بڕیــارەکان 

ــوون )A priori( و دوای  ــش ئەزم ــۆ پێ ب

ئەزمــوون )A posteriori( لێکۆڵینــەوە 

ــی  ــە ناواخن ــوون ب ــەوە و ڕۆچ و قاڵبوون

شــیکاری  پڕۆســەیەکی  هەریەکەیانــدا، 

ئەقڵــی، یاخــود لۆژیکــی بــوو، بــە هەمان 

شــێوە شــیکاری زمــان لــەالی ڤتگنشــتاین 

ســەر بــەم جــۆرەی شــیکاریە.

2. تێگە وتیوریا بناغەییەکان 
لە تراکتاتۆسدا

2-1 جیهان

شــیکردنەوەی  بــە  ســەرەتا  ڤتگنشــتاین 

ئــەو  دەخاتەگــەڕ،  گەشــتەکەی  جیهــان 

کــە  ئەوەیــە  هەمــوو  جیهــان  پێیوایــە 

ــە  ــۆی فاکتەکان ــۆس:1( و ک ــە )تراکتات لەوێی

)Facts( نــەک شــتەکان)تراکتاتۆس: 1-1(، 

جیهــان  دەنوســێت  و  جەختدەکاتــەوە 

فاکتەکان)تراکتاتــۆس:  بــۆ  شــیدەبێتەوە 

ســەرەتایی-  فاکتــی  فاکتەکانیــش   ،)1-2

ئەتۆمین)تراکتاتــۆس: 2(، ئێرەش دواســنورە، 

دەیگاتــێ،  شــیکاری  پڕۆســەی  کــە 

ئەتۆميیــەکان  فاکتــە  دیکــە  بەمانایەکــی 

بچوکرتیــن یەکــەی لۆژیکــی جیهانــن، ئێمــە 

دەتوانیــن فاکتــە ئاوێتــەکان )لێکــدراوەکان( 

ــێ  ــی، وەل ــی ئەتۆم ــۆ فاکت ــیبکەینەوە ب ش

ــە  ــە ســادەیی ل ــرە ل ــی ئەتۆمــی تەعبی فاکت
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ــە،  ــیکاری نیي ــی ش ــدا و قابیل ــی خۆی ئەوج

بــەاڵم فاکتــە ئەتۆمیــەکان چیــن؟!

بەبــڕوای ڤتگنشــتاین فاکتــە ئەتۆمیــەکان بریتین 

لــە پێکەوەبەســتنی شــتەکان)تراکتاتۆس: 2-01(، 

ــێ،  ــەوە دەگەیەن ــن(یش ئ ــژەی )پێکەوەبەس بێ

کــە تەنهــا ڕەگــەزی فرەیــی شــت )شــمەکەکان( 

فاکتــە  دروســتکردنی  لــە  ڕۆڵنابینــن 

ئەتۆمیەکانــدا، ئاشــکرایە کۆمەڵێــک شــمەک 

پەیوەندیــەک  و  هاوبەنــدی  بوونــی  بەبــێ 

فاکــت دروســتناکەن، هــەروەک چــۆن واژەکانــی 

)زایەڵــە، چرپــا، کازیــوە، پێنــووس( ناتوانــن ببنــە 

دەســتەواژەیەکی واتابەخــش لــە زمانــدا، کەواتە 

کۆمەڵێــک  لــە  بریتیــن  ئەتۆمیــەکان  فاکتــە 

پێکەوەبەســتنێکی  و  رێکخســن  بــە  شــت 

ــن  ــاگاداری ئەوەبی ــت ئ ــەاڵم دەبێ ــراو، ب دیاریک

کــە )شــت( لێــرەدا ڕەگەزێکــی شــیکراوە نیيــە، 

شــت - شــمەک زادە و دەرەنجــام و لێکەوتــەی 

شــیکاری فاکتــە ئەتۆمیــەکان نیيــە، ڕاســتە شــت 

واتــای ناوە)تراکتاتــۆس: 203-3(، وەلــێ )شــت( 

ــە فاکتێکــدا  ــەوەی )شــت( بێــت، دەبێــت ل بۆئ

بێــت، فاکتــەکان ئــەو چوارچێوەیەن کــە تیایاندا 

)شــت( دەچەمکێندرێــت و وێنادەکرێــت، وەک 

ڤتگنشــتاین لــە بڕگــەی( 011-2( دا دەڵێــت« بــۆ 

ــت  ــت بەشــێک بێ ــە بتوانێ ــە ک شــت گەوهەری

ــی  ــی تەســەوری بوون ــە کورت ــەکان«، ب ــە فاکت ل

ــک،  ــک، رەگەزێ ــەر توخمێ ــت گ ــت( ناکرێ )ش

لــە  نەبیــت  پێکهێنەرێــک  یاخــود  بەشــێک، 

هاوکیشــەیەکی دیاریکــراودا، بێــژەی )ئاســامن( 

شــت نیيــە تــا خــۆی نەخزێنێتــە دووتوێــی 

ــاماڵە(. ــامن س ــی وەک )ئاس فاکتێک

 2-2 زمان

زمــان کــۆو ســەرجەمی “پرۆپۆزیشــن، یاخــود 

وەک   ،)4 )تراکتاتــۆس:  دەســتەواژەکانە 

ــی  ــی ئەتۆم ــە فاکت ــامن ک ــرت بینی ــۆن پێش چ

بچوکرتیــن یەکــەی شــیکراوەبوو، لێرەشــدا 

ــەکان  “پرۆپۆزیشــنە ســەرەتاییەکان - ئەتۆمی

دوا ســنوری پڕۆســەی شــیکارین.

پیداگیــری  فتگنشــتاین  کــە  خالیــک 

ــزە  ــەوت تێ ــزی ح ــە ڕی ــەر دەکات و ل لەس

بناغەییەکانــدا جێپــی دەگرێــت ئەوەیــە، 

کــە “پرۆپۆزیشــنە لێکــدرەوەکان هاوبەندی 

ــێ  ــە، وەل ڕاســتی “پرۆپۆزیشــنە ئەتۆمیەکان

“پرۆپۆزیشــنی ئەتۆمــی هاوبەنــدی ڕاســتی 

مانایــەی  بــەو   ،)5 خۆیەتی)تراکتاتــۆس: 

ڕاســتی و دروســتی “پرۆپۆزیشــنی ئاوێتــەی 

)D K( پەیوەســت و هاوبەنــدی راســتی 

ــی  ــە “پرۆپۆزیشــنە ئەتۆمیەکان ــەک ل هەری

)K( و )D( یــە.

2-3 تیوریای وێنەگری زمان

بــە  )“پرۆپۆزیشــن(  زمــان  پەیوەنــدی 

جیهانــەوە )فاکــت( پەیوەنــدی وێنەیــە بــە 

وێناکــراوەوە، ڤتگنشــتاین لە بڕگــەی )2،01( 

ــەی  ــان وێن ــۆ خۆم ــە ب ــێت »ئێم دا دەنوس

فاکتــەکان دەکێشــین”، ئــەم وێنە کێشــانەی 

گەاڵڵــە  زمانــدا  لــە  دواجــار  واقعیــش 

ــە  ــری زمان ــوری وێنەگ ــت، ئەمــەش تی دەبێ

کــە یەکێکە کــە تیوریــا هــەرە بنەڕەتیەکانی 

تراکتاتــۆس )هەرچەنــدە دواتــر لەکتێبــی 

لێکۆڵینــەوە فەلســەفیەکاندا، کــە مناینــدەی 

ڤتگنشــتاینە  هــزری  دووەمــی  قۆناغــی 

لێــى پەشــیامن دەبێتــەوە و زمــان زیاتــر 

گرێــدەدات بــە بەکارهێنانــەوە(.

دروســتبوونی  چۆنیيەتــی  بــە  ســەبارەت 

دا  بڕگــەی )4،0311(  لــە  ئــەم وێنانــەش 

دەنوســێت »ناوێــک بەرامبــەر بــە شــتێکە، 

یەکێکــی دیکــە بەرامبــەر شــتێکی دیکەیە و 

ــدا بەیەکــەوە بەســرتاونەتەوە،  ــە نێوخۆیان ل

زینــدوو  وێنەیەکــی  وەک  تێکڕاییەکــە 

فاکتــەکان وێنــا دەکات«.

ــان  ــزر و زم ــوان ه ــدی نێ ــی پەیوەن  هەرچ

بڕوایەدایــە،  لــەو  ڤتگنشــتاین  وێنەیــە،  و 

ــش  ــە و وێنەکانی ــتەی وێنەی ــان جەس ــە زم ک

بیرۆکــە و هــزرن، بــۆ منوونە دەســتەواژەکانی 

)ئاســامن ســاماڵە(، )زەوی بــە دەوری خــۆردا 

دەســوڕێتەوە( هــەر یەکەیــان وێنــەن بــۆ 

وینــەی  یەکەمیــان  دیاریکــراو،  فاکتێکــی 

و  هەوایــە  و  کــەش  تایبەتــی  دۆخێکــی 

دووەمیــان وێنــەی فاکتێکــی کۆســمۆلۆجیامن 

ــە  ــەن و ل ــە بیرۆک ــەم وێنان ــاندەدات، ئ نیش

زمانــدا خۆیــان مانیفێســت کــردوە، هــەر 

دەرەنجامــەی،  ئــەو  دەگەینــە  لێرەشــەوە 

ــە  ــە ل ــن، جگ ــچ نی ــزر هی ــە و ه ــە بیرۆک ک

“پرۆپۆزیشــنێکی پڕواتــا. )تراکتاتــۆس: 3 و 4(.

 2-4 پرۆپۆزیشنەکان

ڤیتگنشــتاین  کــە  پرســێک  ســەرەکیرتین 

ســەرگەرمانە لــە تەکیــدا دەرگیــرە )هەڵبەت 

ــن پرســی گرنگــی دیکــەدا(  ــو چەندی ــە نێ ل

بریتیيــە لــەو جیاکاریــەی کــە لــە نێــوان ئــەم 

ــکات: ــە پرۆپۆزیشــندا دەی ســێ جــۆرە ل
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 2-4-1 پرۆپۆزیشنی پڕواتا

وێنــەی  “پرۆپۆزیشــن  لــە  ئەمجــۆرە 

ــەم  ــە ئ ــەاڵم مــەرج نيی ــەکان دەگــرن، ب فاکت

“پرۆپۆزیشــنەکەدا  لەهەنــاوی  وێنەیــەی 

راســتەقینەی  وێنــەی  مەاڵســداوە،  خــۆی 

فاکتــەکان بــن، “پرۆپۆزیشــنەکان )وینــەکان( 

وەک دەســتەواژەگەلێکی پڕواتــا شــیامنەی 

هەڵدەگــرن  هەڵــە  یاخــود  ڕاســت، 

تەماهیکــردن  و  هاتنــەوە  بەگوێــرەی 

ــەن،  ــە وێنایاندەک ــەی ک ــەو فاکتان ــەک ئ لەت

لەتــەک  هاتنــەوە  بەگوێــرەی  یاخــود 

دەرەکیدا)تراکتاتــۆس:2-222(،  بوونــی 

ســاماڵە(  )ئاســامن  “پرۆپۆزیشــنی 

واتابەخشــە گــەر ئاســامن ســاماڵیش نەبێــت، 

لەبەرئــەوەی دواجــار ئــەم “پرۆپۆزیشــنە 

قــودرەت و پۆتاســیۆنی وێنەگرتنــی فاکتێکــی 

هەیــە.

لێڕەشــەوە دەگەینــە بەرەنجامێکــی بێئەنــداز 

سەراســیمەکەر ئەویــش ئەوەیــە، کــە لــەالی 

ڤتگنشــتاین دەکرێــت “پرۆپۆزیشــن لەتــەک 

یەکنەگرنــەوە،  وێنەگیراوەکانــدا  فاکتــە 

وەلــێ واتابەخــش بێــت، بەمانایەکــی دیکــە 

پرۆپۆزیشــنی هەڵــە دەکرێــت واتابەخــش بێت.

 2-4-2 پرۆپۆزیشنی بێواتا )بۆش(

ئــەم جۆرەیــان وێنــەی فاکتــەکان ناگــرن، 

کەواتــە نــە ڕاســن وهەڵــەن لەبــەر نەبوونی 

کاری  بەرمەبنــای  بتوانیــن  تــا  فاکتێــک 

بــەراوردکاری بکەیــن و حوکــم لــە دروســتی 

وەک  میتافیزیکیــش  گوتــاری  بدەیــن، 

بەشــێک لــە جەســتەی فەلســەفە بەمانــا 

کالســیکیەکەی دەچیتــە ئــەم خانــەوە. 

 2-4-3 پرۆپۆزیشنی دەر- واتا 

ئــەم جــۆرە لەنێــوان دوانەکــەی دیکــەدا 

ــرن وەک  ــەکان ناگ ــەی فاکت ــرن، وێن جێدەگ

جــۆری یەکــەم، وەلــی بێواتاشــنین وەک 

بینیــامن،  دووەمــدا  لەجــۆری  ئــەوەی 

لۆژیکیەکانــن،  “پرۆپۆزیشــنە  ئەمانــە 

ســەرجەمیان  ڤتگنشــتاین  بەبــڕوای  کــە 

ــل حاصــل(،  ــن )تۆتۆلۆجــی- تحصي هاوبێژی

ــەوەی  ــن، ئ ــۆ وت ــە ب ــان نیي ــە هیچی ئەمان

دەشــیڵێن بــە ناچــاری دروســتە. بــۆ منونــە 

یاخــود  ســاماڵە،  )ئاســامن  دەســتەواژەی 

بەشــێوەیەکی  دروســتە  نیيــە(،  ســاماڵ 

پێشــینەیی )A priori(، هەمــان حوكميــش 

ــت  ــەوەی پێيدەوترێ ــەبارەت ب ــتە س دروس

)ئاســامن  دەســتەواژەی  وەک  دژیەکــی، 

ســاماڵ و ســاماڵ نیيــە(. )تراکتاتــۆس:4-461 

 )6-11 و   6-1 و   4-464 و 

جێگــەی خۆیەتــی لێــرەدا ئامــاژە بــەوە 

لەنیــوان  هاوبــەش  خاڵــی  کــە  بدەیــن، 

کــە  ئەوەیــە،  ســێیەم  و  دووەم  جــۆری 

هیچیــان وێنــەی فاکتــەکان ناگــرن، ئــەم 

دوو جــۆرە تەنهــا بوونێکــی زمانەوانیــان 

واقیعــەوە  بــە  پردێــک  هیــج  هەیــە، 

ــی ڕێســا گشــتیەکەی  ــتێتەوە، بەپێ نایانبەس

و  خۆیدەربخــات  ئــەوەی  ڤتگنشــتاینیش 

فاکــت دەرنەخــات، ناتوانرێــت بوترێــت، 

ــت پێویســتە  ــتوانرێت بوترێ ئەوەشــی نەش

ــێ جیاوازیشــیان  ــن، وەل ــەی لێبکەی بێدەنگ

لــە  داهاتــووداو  لەبەشــەکانی  و  هەیــە 

شــوێنی گونجاوتــردا ئاماژەیــان بــۆ دەکەین.

3. فەلسەفە لە 
تراکتاتۆسدا

لــە  وەک  تراکتاتــۆس  ئامانجــی  دوا 

بــۆ  ســەرپێی  ئاماژەیەکــی  پێشــەکیەکەیدا 

ئــەوەی  دیاریکردنــی  لــە  بریتــە  کــراوە، 

ســەرەنجام  بوترێــت،  دەتوانرێــت  کــە 

کــە  ســنورەش  ئــەو  دەسنیشــانکردنی 

تێدابکەیــن. بێدەنگــەی  پێویســتە 

“پرۆپۆزیشــنەکانە  ڤتگنشــتاین  بــڕوای  بــە 

لــە  و  نەهاتــون  وتــن  لــە  فەلســەفیەکان 

بڕگــەی )003-4( دا دەنوســێت » زۆربــەی 

پرســیار و دەســتەواژە فەلســەفیەکان ڕاســت 

یاخــود هەڵــە نیــن، بەڵکــو بێواتــان .....«، 

ــەفە  ــتە فەلس ــەو پێویس ــڕوای ئ ــە ب ــە ب بۆی

ــە  ــەوەی بیرۆک ــە و ڕونکردن ــە رشۆڤ چاوببڕێت

ــت  ــێت و ناکرێ ــەفە ناش ــاکان، فەلس و ئایدی

ــەو  ــە کاری ئ ــت، تاک ــتێک بڵێ ــۆ ش ــە خ خۆب

بریتیــە لــە رشۆڤــە و ڕوونکردنــەوەی ئــەوەی 

کــە وتــراوە، بەواتایەکــی دیکــە فەلســەفە 

)تراکتاتــۆس:  زمانــە  ڕەخنەگرتنــی  تەنهــا 

0031-4(، لــە کۆتــا بڕگــەی تراکتاتۆسیشــدا 

ئامــۆژگاری  لــە  زیاتــر  کــە   )7 )بڕگــەی 

دەنوســێت«ئەوەی  ڤتگنشــتاین  دەچێــت 

بدوێــت،  لەبارەیــەوە  نەتوانێــت  مــرۆڤ 

لێبــکات«. بێدەنگــەی  پێویســتە 

3-1 میتافیزیک

فەیلەســوفەکان  گشــتی  بەشــێوەیەکی 

گەشــتە  میتافیزیکیــەوە  دیدگایەکــی  لــە 

فەلســەفیەکانیان دەســپێدەکرد، وەلــێ لــە 
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 لێڕەشەوە دەگەینە 
بەرەنجامێکی 
بێئەنداز 
سەراسیمەکەر 
ئەویش ئەوەیە، 
کە لەالی 
ڤتگنشتاین دەکرێت 
“پرۆپۆزیشن 
لەتەک فاکتە 
وێنەگیراوەکاندا 
یەکنەگرنەوە، وەلێ 
واتابەخش بێت، 
بەمانایەکی دیکە 
پرۆپۆزیشنی هەڵە 
دەکرێت واتابەخش 
بێت

فەلســەفەی مۆدێرنــدا - بەتایبــەت- شــاهیدی 

ئاقــار و ڕەتێکــی توالنــی فەلســەفین، کە دژی 

ــە میتافیزیــک کاردەکات، ئیامنوئێــل کانــت  ب

ــە  ــەم ڕەوتەی ــوفانی ئ ــی فەیلەس ــە دیارترین ل

و کتێبەکــەی )ڕەخنــە لــە ئــاوەزی پەتــی(

یــش باشــرتین بەڵگەیــە بــۆ ئەمــە، وەلــێ 

کانــت پــاش ئافەرۆزکــردن و توڕهەڵدانــی 

لــە  کەچــی  لــەدەرگاوە،  میتافیزیــک 

پەنجــەرەوە و لەرێگــەی چەمکگەلێکــی وەک 

)ئــازادی( و )فەرمانــی ڕەهــا( و )ویســتی 

جارێکــی  دیکــەوە  چەندانــی   و  چاکــە( 

دیکــە میتافیزیــک دەخزێنێتــە نێــو سیســتمە 

فەلســەفیەکەیەوە.

ئــەم رەوتــە درێــژە دەکێشــی و ڕادیکاڵــرت 

بازنــەی  لــە  بەشــێوەیەک  دەبێــت، 

ڤیەنــادا دەگاتــە ئەوجــی خــۆی)5( کاتێــک 

بانگەشــەی  بازنەکــە  فەیلەســوفانی  کــە 

ئەوەیانکــرد، کــە فەلســەفە تــا ئەو ســەردەمە 

بــەم )3( جــۆرە لــە کێشــەوە دەرگیربــووە)6(:

دەربــارەی  پرســیار  و  کێشــە  -کۆمەڵێــک 

ئەمانــە  ئیمپریکــی،  ئەزموونــی  بابەتــە 

ئەزموونیيەکانــن. زانســتە  کێڵگــەی 

-هەندێــک پــرس و کێشــەی پەیوەندیــدار 

بەزمانــەوە، ئەمانــە دەکرێــت لــە ڕێگــەی 

و  دەســتەواژە  و  چەمــک  ڕوونکردنــەوەی 

لێیــان. دەربازبیــن  “پرۆپۆزیشــنەکانەوە 

کــە  میتافیزیکــەکان،  کێشــەی  و  پــرس   -

بێوەاڵمــن.

بەمشــێوەیە کــۆڕ، یاخــود بازنــەی ڤیەننــا، 

میتافیزیــک  لــە  خۆیــان  هــەر  نــەک 

تەرێــز دەکــەن، بەڵکــو بەیداخــی مەرگــی 

فەلسەفەشــیان بەرزکــردەوە. ڤیتگنشــتاینیش 

وەک  فەلســەفیەیە،  ئاقــارە  بــەم  ســەر 

ئاماژەمــان پێــدا لــەالی ئــەم جیهــان ئەوەیــە، 

کــە لەوێیــە و کــۆو تێکــڕای فاکتەکانیشــیەتی، 

ــەی  ــە و هەڵکەوت ــە فاکت ــەوەی هەی ــە ئ وات

ئۆنتۆلۆژیــە  دیــدگا  ئــەم  ئارادابــووە،  لــە 

میتافیزیــک  تەواوەتــی  بــە  جیهــان  بــۆ 

فەکتــەکان  بەوپێیــەی  دووردەخاتــەوە، 

لێرەشــەوە  شــتەکانن.  پێکەوەبەســتنی 

دەگەینــە ئــەو ئەنجامگیریــەی کــە جیهانێکــی 

ــای  ــۆ و نۆمین ــی پالت ــی فۆڕمەکان وەک جیهان

کانــت و جیهانــی ویســت الی شــۆپنهاوەر 

ــە و  ــە ئــەم جیهان ــە، ئــەوەی هەی بوونــی نیي

فاکتەکانیيەتــی. بەکورتــی میتافیزیــک، یاخــود 

وردتــر بڵێیــن ئــەو فۆڕمــەی میتافیزیــک کــە 

دیکــەی  جیهانێکــی  بانگەشــەی  هەڵگــری 

نائەســتووییە جێــگای نیيــە  لــە تراکتاتۆســدا.

3-2 ئاکار و ئێستاتیکا

و  دەســتەواژە  ڤتگنشــتاین  بەبــڕوای 

کــە  لەوانــەن  نۆرماتیڤــەکان  بنەمــا 

دەرەنجــام  ئەمــەش  بگوترێــن،  ناشــێت 

چەســپاندنی  حەمتــی  لێکەوتەیەکــی  و 

ــەوەی  ــە(، لەبەرئ ــری زمان ــای) وێنەگ تیوری

ئیســتاتیکیەکان  و  ئــاکاری  “پرۆپۆزیشــنە 

بگــرن.   فاکتــەکان  وێنــەی  ناتوانــن 

.)6-421 و  )تراکتاتــۆس:6-42 

  ڤتگنشــتاین پێیوابــوو دوالیزمــەی )چاکــە- 

و  جیهانــدا  لــە  نیــن  بوونێــک  خراپــە(، 

نیــن،  جیهــان  تایبەمتەنــدی  و  خاســیەت 

ــان  ــەر بۆم ــدا- گ ــودی خۆی ــە خ ــان ل جیه

ــن-  ــە وەگەڕخەی ــژە کانتی ــەم بێ ــت ئ هەبێ
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نــە  نــە جوانــە  نــە خــراپ،  نــە چاکــە 

نارشیــن، ئەوەشــی ســەرچاوە و کانــگای 

و   )Subject( ســوبێکتە  خراپــە  و  چاکــە 

بــەو  نیيــە.  جیهــان  بــە  ســەر  ئەمیــش 

ــی  ــە حوکم ــە ل ــان خالی ــە جیه ــەی ک مانای

ــالق  ــار ئەخ ــەوەی دواج ــی، لەبەرئ ئەخالق

و ئیســتاتیک وابەســتەی خــودن و خودیــش 

ســەر بــە جیهــان نیيــە، ئــەو وەک چــاو 

وەهایــە، شــتەکان دەبینــێ وەلــێ خــۆی 

)تراکتاتــۆس:  بینینــەوە  بــواری  ناکەوێتــە 

.)5-63331 و   5-631 و   6-41

3-3. لۆژیک

3-3-1پرۆپۆزیشنە لۆژیکیيەکان هاوبێژین

بــۆ  خێرامــان  ئاماژەیەکــی  پێشــرت 

ئەەوەکــرد، کــە لۆژیــک لــە تراکتاتۆســدا 

و  )تۆتۆلــۆژی(  هاوبێــژی   لــە  بریتیيــە 

ئاماژەشــامن  )پارادۆکــس(،  دژیەکــی 

دروســتی  و  ڕاســتی  کــە  ئەوەکــرد،  بــۆ 

هەریــەک لــەم دوانــە وابەســتەی فاکتــەکان 

تۆتۆلۆژیــەکان  “پرۆپۆزیشــنە  نیيــە، 

و  دروســن  پێشــینەیی  شــێوەیەکی  بــە 

وەک  یاخــود  نادروســت،  ناکۆکەکانیــش 

ــت«  ــوە )Mc Dounough( دەڵێ ــاک دون م

ــەردەم ئامــاژەدان  ــدا ئێمــە لەب ــە هاوبێژی ل

 ،)Self- Reference«)7( دایــن  بەخــود 

ــەی، کــە  ــەو مانای ــە خــود ب ئاماژەدانیــش ب

دەســتەواژە لۆژیکیــەکان هەڵگــری وەاڵمــی 

)ڕاســت، یاخــود هەڵــە( بوونــی خــودی 

خۆیانــن  بەبــێ کاری بــەراوردکاری لەتــەک 

دەرەکیــدا. فاکتێکــی 

3-3-2 نەگۆڕە لۆژیکیەکان منای هیچ نین

لۆژیکیــەکان  نەگــۆڕە  هەرچەنــدە 

نیــوان  لــە  وابەســتەیی  و  پەیوەنــدی 

بــەاڵم  دادەمەزرێنــن،  پرۆپۆزیشــنەکاندا 

خــودی خۆیــان نوێنەرایەتــی هیــچ ناکــەن. 

 )5-42 )تراکتاتــۆس: 

3-3-3 پرۆپۆزیشنە لۆژیکیەکان 

وێنەی جیهانن

پرســیارێکامن  ڕابــردودا  بەشــەکانی  لــە 

وروژانــد، ئەویــش ئەوەبــوو کــە بۆچــی  

ــەی  ــە خان ــاکان ناچن “پرۆپۆزیشــنە  دەروات

)بێامنــا( وە؟! یاخــود جیــاوازی چیــە لــە 

نێــوان پرۆپۆزیشــنە دەرواتــا و بێواتاکانــدا؟

ناواخنــی  ڕۆبچینــە  وردی  بــە  گــەر 
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تراکتاتۆســەوە، دەبینیــن ئــەم جــۆرە لــە 

ــان  ــە جیه ــۆی ل ــەواوی خ ــتەواژە بەت دەس

دانەبڕیــوە، لەڕاســتیدا هەمانگــۆی و ناکۆک 

بێواتانیــن، بەڵکــو ئــەوان ســەر بــە جیهانــی 

بــە  ســەر   )0( چــۆن  وەک  ســومبولین، 

ــەوان  ــە، یاخــود ئ ــازی ســیمبولی ژمارەی ڕێب

ــن.  ــەری جیهان ــک و پەیک ــەری لۆژی دەرخ

لۆژیکــی  میتۆدێکــی  وەک  وبیرکاریــش 

ســەربەم جۆرەیــە و_ هیــچ دەرنابڕێــت. 

)6-21 و   6-2 و   6-124 )تراکتاتــۆس: 

4. زانست وەک تاکە کایەی 
گوتراو

جگــە  ڤتگنشــتاین  بــڕوای  بــە 

“پرۆپۆزیشــنەکانی زانســتە رسوســتیەکان 

دیکــە   “پرۆپۆزیشــنەکانی  ســەرجەم 

وتــن  لــە  فەلســەفیيەکان  بەتایبــەت 

 )4-11( بڕگــەی  لــە  ئــەو  نەهاتــوون، 

دەســتەواژە  تێکــڕای   « دەنووســێت  دا 

پڕمانــاکان ســەرجەمی زانســتی رسوشــتە 

رسوشــتیەکانن«.  زانســتە  تێکــڕای  یــان 

    ئــەو پرســیارەی دێتەئــاراوە ئەوەیــە کــە 

ئایــا خــودی تراکتاتــۆس لــە وتــن هاتــووە؟ 

لــەدەرەوەی  تراکتاتۆســیش  خــودی  مەگــەر 

“پرۆپۆزیشــنەکانی زانســتە رسوشــتیەکان نیيە؟

خــۆ  بــۆ   )1994  1902-( پۆپــەر  کاڕل 

هاوشــێو،ە  لەرەخنەیەکــی  دەربازکــردن 

پرەنســیپی  کــە  ئەوەدەبــات  بــۆ  پەنــا 

کــە   )Fouls ability()8 )فۆلســەبڵیتی  

ــەوەی  ــی جوداکردن ــەو داوپێنگ ــڕوای ئ بەب

زانســت لــە نازانســت، دەکەوێتــە بۆتەقــەی 

خــودی  نــەک  زانســتەوە،  فەلســەفەی 

زانســت، واتــە ناتوانیــن ئــەم پرەنســیپە 

ــەوەی  ــپێنین، لەبەرئ ــدا بچەس ــەر خۆی بەس

ملکەچــی  دەبێــت  کــە  زانســتە  ئــەوە 

ئــەم پڕەنســیپە بێــت، نــەک فەلســەفەی 

زانســت)9(.

بەمشــێوەیە  ڤتگنشــتاینە  هەرچــی 

دەرگیــری ئــەم پرســە دەبێــت و لــە برگــەی 

)54-6( دا دەنوســێ« دەســتەواژەکانم بــەو 

کەســێک  کــە  ڕووندەکەمــەوە:  رێگایــە 

لەمــن تێــدەگات لــە کۆتایــدا بەبــێ واتایــان 

ــەرکەوێتە  ــەوە س ــەر بەهۆیان ــێ، ئەگ دەزان

دوای  ئــەو  تێیاندەپەڕێنــێ)  ســەرەوە 

پەیــژە  وەک  ســەردەکەوێ  کــە  ئــەوەی 

.”.... دەدات(  پڕێــی 

پەراوێزەکان:

لودفيــك فتغنشــتاين،  بڕوانــە:  زیاتــر  بــۆ   :1

ــرزاق  ــد ال ــة: د. عب ــفية، ترجم ــات فلس تحقيق

بنــور، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت 

2007، الفقرتــان )1 و 2(.

2: بــە گوێــرەی ئــەم بنەمایــە ناتوانیــن بوونەوەر 

و شــتەکان بەبــی هیــچ بیانوویــەک زیــاد و 

فــرە بکەیــن. بــۆ زیاتــر لەمــەڕ ئــەم پرەنســیپە  

ــفي -  ــم الفلس ــا ، املعج ــل صليب ــە:  جمي بڕوان

الجــزء الثــاين. دار الكتــاب اللبنــاين. بــروت ، 

.469 ص   ،1982

توێژینەوەیەکــی  ڤتگنشــتاین،  لۆدڤیــگ   :3

ــی  ــۆس( وەرگێڕان ــەفی )تراکتات ــی فەلس لۆجیک

ــدی  ــز، ناوەن ــد عەزی ــەوە: د.حەمی ــە ئەڵامنی ل

.2015 ڕۆژبەیانــی،  جەمیــل  مێژوویــی 

مصطلحــات  معجــم  الحســيني،  جعفــر   :4

دار  فرنــي(،  انجليــزي-  عــريب-  املنطــق) 
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