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 ك پرسیاری مندااڵنهوه فهلسهفه

 ریمبدولكه د عه مه موحه

 

 ش وای مهر ئههه  .یهوهشوێن زانینهو به  1كونجكاوه   یخلوقێكزانین منداڵ مهن دهوامهه
زانین و   یبووننه  زانین واتهبزانێت. نه  یوهئه  یپێناوبپرسێت له  میشهمنداڵ هه  دووهكر

 ش بهساده  یزانین. نههیجهل بسیط""  زانینی سادهنه  ی نخاوه  خلوقێكهزانست. منداڵ مه
 وه وانهپێچه  زانست و فێربوون بێت، به   یدژ  زانینێك نییه  ،2وه لێكدراوه  یزانیننه  یوانپێچه
ده  رههانده منداڵ  فێربوون.  ده چییه  وهئهپرسێت  بۆ  تۆش  ئه؟  شه  وهڵێیت  .  كرهكڵۆ 
م  . ئهكرهكڵۆ شه  وهئه  وهڵێیتهده  ؟ دووبارهچییه  وهڵێت ئهگرێت دهڵدهتر هه  یككڵۆیه
 نییه  وهیانكات بۆ ئهمنداڵ ده  یو پرسیارانه. ئهوهبێتهده  جار دووباره  ندینچه  كرداره
 كه ، منداڵهچییه  یەچكۆالنهب  سپییه  و پارچهبزانێت ئه  یهوهئه  ڵكو بۆبخوات، به  كهكرهشه
  كه   كرهكڵۆشه  (وهخۆیه  یزانیننه  درككردن به  واته)  وهی سادهزانیننه  یبوون  یهۆ  به
ی  پرسیار  كهمنداڵه  یتر پرسیار   یكمانایه  . به یپرسیار بۆ  یەجێگ  بێتهجار ده  ندینچه
بێیهزانهرهبێغه ڕووهله  یهزانهرهغه.  زۆر  كه  وهو  نایه  منداڵ  بزانێت جار  شتێك  وێت 
"ئهنجامدانئه  یپێناوله كردار  ئهكت"ێكی  تهدا.  دهو  "زیهنها  بزانێت،  لهوێت  ی پێناوانین 

  ی زانینهن  ینخاوه  یو پێیهكردارێكدا. منداڵ به  ینجامدانئه  یپێناوك زانین لهزانیندا" نه
 شهمهر ئههه  ،یهمندااڵنه  یتێكدا سیفهپێناوی زانینلهنازانێت. زانین    زانێت كهده  ،یهساده
به منداڵزانین   یڕوو  ڕێ  دهی  وااڵ   ،بوون  فهلسهفه  ینخاوه  بۆیه  ییۆنان   یلگه  كات.دا 
بهسه  چونكه ده .  ئێشاندووه  وهمندااڵنه  یپرسیار  ریان  "خودا و   یربارهپرسیاركردن 

 

پێشهههههههچوونى مرۆ   ورهبهه لهه  موو شهههههههتێهك. هۆكهارێكى گرنگههبۆ زانین و درككردنى ههه  زووى مرۆڤههز و ئهارهحهه 1
ى  وهئه  بۆ  رهى هاندهو پێیهبه  ،مرۆ  لێى ڕوانراوه  ییكى زاتك توانایهكونجكاوى وه  هنموون  وتن. بۆو پێشههههكهرهبه

یشهههههههى یرێنكونجكهاوى دیوێكى نهه  تههڵبهه. هههوهییههورهقۆنهامى گهه  جێ بهێڵێهت و بچێتههمنهداڵ بتوانێهت قۆنهامى منهداڵى بهه
 ئاقارێكى خراپدا ببات.  توانێت مرۆ  بهده ، كهیههه

، زانین لێكههدراوندو نههه  چونكههه،  جێی "جهههل مركههع"ی بەردبی دانههاوه  انینی لێكههدراومههان لهههزنههه    2
 نازانێت. نازانێت كه
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بیركار و  هه ی.سروشت  هتد".  خاوهروه..  بوون    ینها   یخود  پێناویلهپرسیاركردن 
 مندااڵنه  یپرسیار  ین خاوه  وهكانهمیسرییه  یوانهپێچه  كان بهیۆنانییه  یوپێیهزانیندا. به
له ئاستسهبوون  پرسیارورهگه  رهفیگه  یر  مانایهبه  مندااڵنه  یكانیان.  جار    زۆر  یو 

داوه  یوڵهه نه  پێناویله  زانینیان  ئهزانیندا  كر  ینجامدانك  یان  ك.  یهوهدهكارێك 
دهیۆنانییه چییهپرسیانكان  خودا  بێی  پرسیارهئه  زانهرهغه؟  ده م   واته   ،كردیان 

 ڕێیەوه  یاخود له  ،نببه  ڕێوهبه   پێوه   یواڵتێك  یوهئه  بۆ  ویست بزانن خوا چییهیاندهنه
 له  وهیانكۆڵییهها كاتێك ده روههه ،نبكه جێجێبه یڵك ر خهسهبه و خراپه چاكه یرمانفه

یاخود   ،نبكه  دروستپێ    یمڕهكان ههك میسرییهبوو وهنه  وهئه  بۆ  سهندهو هه  یبیركار
پێخودا واڵت  یمكچه  یوهڕوونكردنه  به بنكۆڵببه  ڕێوهبه  ی  ده  ی ین.  بۆ زانینیان    كرد 
بهسه  وهنهبیخه  یوهئه زانین،    یتمایه  به  وهانهیزاویرهمه  یزانین   یوانهپێچه  ر 

دراوه  وهجۆراوره ڕاستهگرێ  نرخێك  .   وهڕێیه  له  یوهئه  بۆ  یههه  یدورگه  یزانین 
  ی ی هەیە، ئەویش خودقینههایەکی تری ڕاستهاڵم زانین بهیت، بهنجام بدهپێ ئه  یكتێكئه

  ئاگایهم. منداڵ بهدروست بكهپێ    یمێكڕهشتوانم ههر نهگه  هاداره. زانین بهزانین خۆیەتی
  ی روروبهده  یكانشته  یزانین  یو پیررهبه  تاوهرهسه  له  میشههه  ، بۆیهیخۆ  یزانیننه  به
 رهفیگه  یر ئاستسهله  انهییۆنانی  یپرسیار  ی مردن  واته  مندااڵنه  یپرسیار   یچێت. مردنده
 .فییانهلسهفه ییاخود مردنی پرسیار ،كانورهگه

بههد بڵێین  تێڕئه  ی پێتوانین  ده ئه  ینینهواو  یبوو، هه  فهلسهفه  یربارهرستۆ 
زانینێك  فهلسهفه بهوهگرتهده   یزانهرهغهبێ  یگشت  مانایه.  كه  یو   به  ئێمه  زانینێك، 

دهدشوێنی بهگه  یستبهمه  به   چینا  بیركردنه  ندێشهئه  یتێركردن  یشتن  نهوهو  ك مان، 
كرێت تێر ده  یەم شێوههك بزوویهئاره  .ودخوازانهو س  یتئامرازێك بۆ مایه  یشننها چهته

  نه وا زم ئارهند ئهرچهزانین، ههده  یفیتر  یشتێك  رستۆ بهئه  ، كهڕامانه  نیا  یكونجكاو
ئهته كاتهنها  بهڵدههه  و  شارستانییه  یواوته  یڕۆڵ  یجێكردن جێبه   ستن   یتخۆیان، 

پێشكهیهد ندازئه  به  یتمرۆڤایه پێویستییهك  به   یكانییهوكهو نهه  مادییه  وتبێت،    ژیان 
 له   یسروشت  یكیهشێوه  ، بهیمئاده  ییمان كردبێت. كونجكاوكان زهجۆره  جۆرێك له
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كان كرد. ستهرجهبه  3رسوڕهێنهسه  وسراوهو"ن  له  یتا ڕوورهكاندا سهسرووشتییه  بواره
  ی ، نموونه تریشقهورهكان، باكان، ههرزهوه  ی ورانكانیان، دهوڵهوج  یكان، نۆرهستێرهئه
جۆرهله  یتر لێرهم  بیركردنهكهیه  یهوه،  پهیۆنانییه  یانهیتیۆری  یوهمین  ست یوهكان 
 یتوانا  یشهگه  یوهبوونهڕووڕووبه  كان. پاشان بهستێرهئه  یزانست  یكانباسه  بێت به ده

كان،  ییهسی و ژمارهندههه  شێوه  یربارهبوون ده  وهبیركردنه  یریككان خهڕامان، مرۆڤه
و  ئه   یتها ماهییهروه، ههیگشت  یكیهشێوه  به  یقینیه  یزانین  یشتن بهگه  یتوانا  یپرس
ما  و بنهئه  یتها ماهییهروههه  ،نرێت كاندا دادهزانستییه  گشت لقه  له  كهی  شانهما هاوبهبنه
لههه  یدانراو   كه  یتییانهتایبه شێوهبه  ،كاننزانستییه  لقه  ندێك  به  فهلسهفه  یهم   بوو 
بێكیهوهكۆڵینه بههه  یزانهرهغهی  لهموو  "واقعییه "Being" بوون  شێك  زانین  4ت" یان 
  ی . خۆراكوهییهدهوتبوون و ئاسوحهڕه  یدۆخ  باتهمێشك ده  ،زانیندا بێت  یپێناوكاتێك له
زانین دابماڵرێت و    له  ودخوازانهوس  یتێكمایه  بێت گشت جۆرهدابین ده  وێوهمێشك له

رستۆ ی و ڕامان" بۆ ئه. "كونجكاووهزانین خۆیه  یوهرهده  ئامراز بۆ ئامانجێك له  بێتهنه
 یربڕینێكده  بێت. به یكۆڵ بیڵناوماندا ههله  وهرهده  ك نین كهزوویههئار  یو پێیه ن بهفیتری
. كۆڵراوهڵنهكات تیاماندا هه  یڕینتێپه   ی پێبه  وهزموونهئه  یڕێ  له  زووهم دوو ئارهئه  کە،ید
ئهئه  یڕباوه  به ئارهرستۆ  پێشكهگهله  فیترییه  زووهم  و شارستانییه  یوتن ڵ  ت 
سهئێستاییه  شته  یركردنبهستهده  یخۆ  یتفیترییه  یكردن سهموماره  یرقاڵ كانماندا 
زانینلهزانین    یرقاڵسه  واته  وهخۆیه  یتفیترییه  به  یرقاڵبێت. سه ده مرۆ  پێناوی  دا. 
بیركارده  وهئه  یوڵهه بزانێت  هه  یدات  نه  سهندهو  ئهچین؟  زانین بیانه  یوهك  وێت 
 وه ی زانینهوهرهده  جێك لهودێك و ئامانوس  یوهئه  كار بهێنین بۆئامرازێك به  یشنچه

به لێره  ستده پێ  چهرهغهبێ  فهلسهفه  وهبهێنین.  ده  یشنز  موو هه  یوڵكه  چێتهكێچ 
  ، موجود"  "موجود بما هوه  بێتهده  فهلسهو بیناسێت. فه  بزانێت چییه  یوهئه  بۆ  ،وهشتێكه
موجود"   ر "موجود بما هوه گه  فهلسهه. فیههه  كه  وهو ڕووهبوو لههه  یوهكۆڵینه  واته
نه  ،یفلسهفه  یتبابه  بنهكان دهموو شتههه  واته  ،بێت ناتوانێت   یتبابه  بێتههیچ شتێك 

 
3Marvelous works  
4Being  
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  بنه خوا، ده  گات بهك یان پوشێک تا دهتا لقە گەاڵیه  وهكهیهمێشوله  ر له، ههیفلسهفه
 كه   وهو ڕووهن لههه  یو شتانهئه  یواوته  له  فهلسه. فهفهلسهبۆ فه  یوهلێكۆڵینه  یجێ
 یهۆ  به  ،وهفهلسهفه  یوانهپێچه   تر به  یكاناڵم زانستهبه،  وهكۆڵێتهه د  "ه موجودن   ن"هه
مایه  وهزێكهرهمه  یبوون هه  له  خوازانهودوس  یتێكتێیاندا  پێیهبه  ،گرنڵدهخۆیاندا    یو 

ده بهكهزانین  به  ن  بۆ  له  یستهێناندهئامراز  گهوهزانینه  یخود  یوهرهده  شتێك  ر  . 
ئهبكه  یپزیشك  یزانست  یماشاته  مرۆڤه   یشله  یدربارده  یكهزانسته  ڕوونه  وهین 
  یبیركار  ی"، زانسته موجوده  یهشیش "هه"، لهوهییهدروستنته  ندیدار بهیوهپه  یكانته"بابه
تر   یكانر زانسته. گهڵهئاژه  یشلهی  كهتهبابه  یڵناس ئاژه  ی، زانستیهژماره  یكهتهبابه
بێگومان ده ربگرین ئهوه  ی نخاوه  یپزیشك  یدوێن. زانستت دهتایبه  یشتێك  یربارهوا 
،  ڵهئاژه  یكهتهتایبه  بووههه  یڵناسئاژه  ی، زانستمرۆڤه  یشویش لهئه  ،تهتایبه  یكبوویههه

ت  تایبه  یكبوویههه  یباس   فهلسهفه  یچ. كهیهژماره  یكهتهتایبه  بووههه  یبیركار  یزانست
فه "  فهلسهناكات.  موجودهباسكردنی  هو  بما  باسكردن   یكواتایه  به  ،"موجود   یتر 

ن: م جۆرهتر به  یكانتوانین بڵێین زانستهده  یهوهلێره  ن. ئاهه  كه  وهو ڕووهله  كانهبووههه
"، یه"موجود بما هو ژماره  یبیركار  ی"، زانستشه" موجود بما هو له  یپزیشك  یزانست
له  یڵناسئاژه  یزانست هو  بما  كهڵهئاژه  ی ش"موجود  بماهو    فهلسهفه  یچ"،  "موجود 

فهموجوده ئهشته  یوهتكردنهتایبه  یرقاڵسه  یخۆ  فهلسه".  ناكات،  ههكان  موو و 
مرۆ     ش"ی"له  . واتهوهی خۆیهوهر لێكۆڵینهبه  خاتهن دههه  یوهو ڕووهكان لهبووههه
ی  ت بابه  بنهتن ده تایبه  ی كبوویههه  یبیكار  یبۆ زانست   "و "ژماره  یپزیشك  یبۆ زانست  كه
  ی مخه  " بكات بهناتوانێت "ژماره  یپزیشك  یاڵم زانستن، بههه  كه  یدودڕووەو  ل   فهلسهفه
 .وهخۆیه  یئیشكردن  ی بازنه  مرۆ " بخاته  یدروستینش و ته"له  ی یاخود بیركار  ،یخۆ

و ش بهمهئه  ،بلولهمه  نیا  تهبیله  ن" یایهه هه  موجوده"  ر شتێكیش كه ی ههكهڕاستییه
  ی تبابه  بنهن ده هه  كه  یشتانه  ئەو  مووهه  ، واتهوهگرێتهموو شتێك ده دێت هه  مانایه
 وه بوونههه  یڕوو  له  وه"موجود بماهو موجود" كۆڵینه  بێته ده  فهلسهفه  ، واتهفهلسهفه
 موو شتێك به هه  به  یردن زانیندا، ك  پێناویلهزانین    یهۆ  به  فهلسهتر. فه  یك ك ڕوویهنه
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لهته  یخۆ  یتبابه ڕووهنها  خۆیههه  كه  یوهو  ده   ی،    یزێكرهمه  له  وهخاتهدوور 
ر  ههکە    یهستهو ههئه  یپاراستن   یخوازیار  یگشت  یكیهشێوه  به  فهلسه. فهودخوازانهوس
 وهتریشه  یكالیه  دا، لهاوی زانینپێنله  كانهشته  یویش زانینئه  ،یتیهمنداڵ هه  تاوهرهسه  له
و  ئه  یو پێیه، بهیانههه  کەید  یكانزانسته  یوهله  فراوانتره  یكیهبازنه  ینخاوه  فهلسهفه

 ،یخۆ  یر باس و خواسبه  یانخاتهن دههه  یوهو ڕووهن لههه  كه  یو شتانهگشت ئه
دهمهئه وا  خۆش  بیرۆكهله  یكات  به ده  یخۆ کە  نێت  كهبڵهه  یهو    نووسێنێت 

  .وهكانهشته یوهتكردنهتایبه

ڕووی    کرا گۆڕانی بەسەردا هاتوود. گۆڕانەکەش هەم لە  ئەم دیددی لێرددا باس 
ڕ جۆرێک  ئەودی  ودک  هەم  و  فەلسەفی  بابەتی  لە  وا ددستنیشانکردنی  نوێ  نینی 

ددبێت  فەلسەفەدا فەلدروست  نایەوێت  لەسەفە  ،  بێت  زانیندازانین  سەردتا  پێناوی   .
گۆڕینی لە    یددمانەوێت نموونەی گۆڕینی بابەتی فەلسەفی و ورددکارییەکانی چۆنێتی

الیەن   لە  ددگۆڕێت  چۆن  فەلسە  بابەتی  ڕوو.  بخەینە  سوهردودردییەود  الیەن 
ڕدخنە  و سەردراییەکان  مەشایی  دیدی  پاشینەود. چۆن سوهردودردی  فەیلەسوفانی 

   ددکات؟

یە،  هەڵگری ئەم دیدد ئەرستۆییە فەلسەفە بابەتەکەی الی فەیلەسوفە مەشاییەکان
بۆ   مبە ئەرستۆش  فەی  پێیەی  بەخۆی  مەشاییە،  الی لەسوفێکی  "هەبوون"  بابەتکردنی 

فەلسەفە.   بابەتی  بۆ  نییە  هەتاهەتایی  جێگیرکردنێکی  مەشاییەکان،  هەڵبەت  فەیلەسوفە 
بەپێی فەیلەسوفەکان  میتافیزیکی"پێکی فەلسەفە "میتافیزیکی یان ناتەوەر و خاڵی دەست

هێد نموونە:  بۆ  جیاوازە.  و  ئەفالرەگۆڕێت  "سەیرورەت"  "ئایدیاکان"، اکلیتۆس  توون 
"بو سەدراییەکان  هەیە"،  ڕووەوەی  لەو  "هەبوون  هەیە"، مەشاییان  ڕووەوەی  لەو  ون 

الیبنیتیز  "جەوهەر" سپینۆزا  هەرەوەها   هیگڵ  "مۆناد"،  موتڵەق"،  هایدگەر    "ڕۆحی  و 
"میتافیزیک" بریتییە  دەربارەی تەوەر و بابەتی فەلسەفە  سوهرەوەردیوەاڵمی   .دازاین""

تاریکی"، و  "ڕووناکی  ڕا لە  زۆر  االشراقئەو  "حیکمة  کتێبی  لە  فەلسەفەی  "شکاوانە  دا 
ن زانستی  بە  ناوو خۆی  بابەتی   ورەکان  کردووە  بەوە  ئاماژەی  وردی  بە  بردووە، 
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یکی" لەباتی "هەبوون و دانانی "ڕووناکی و تار    فەلسەفەی ئەو ڕووناکی و تاریکییە". 
دانانێکە   پێچەوانەوە  بە  ڕێک  بەڵکو  نییە،  سادە  شێوەیەکی  بە  هەروا  ڕێیبوون"،   لە 

پێشووی یئەرگ فەلسەفەی  بنەوەی  خشتی  دەرهێنانی  ئەقاڵنییەوە.  بەڵگەی  و  ۆمێنت 
بناغەیەکی داڕشتنەوەی  "سوهرەوەردی"  خۆیەتی،  خودی  الیەن  لە  یەوە.  نوێ 

ڕێی سوهرەوەردی   بەر دانا  لە  هەڵدەچنێت.  نوێ  فەلسەفەیەکی  نوێوە  بنچینەیەکی  نی 
کەی خۆی بخاتە ڕوو، دێت فەلسەفەکەی پێشووی دەڕووخێنێت. یە لەوەی فەلسەفە نوێ

" بوونی بەڵگە بۆ هەرەسهێنانی "هەبوون"دەست بە خستنەڕوو  ی  " ی مەشاییەکان و 
تاریکی" دەکاتە   بەڵگەوە "ڕووناکی و  لە ڕێی  دەکات، پاش هەرەسپێهێنانی  سەدراییەکان

 بنچیەنە بۆ فەلسەفەکەی.

ت. هەر فەیلەسوفێک  واهەڵبژاردنی بابەتی فەلسەفی بە فلتەری چەند پێوەردا دەڕ
پێوەرانەش هەیە. گرنگترین ئەو    ۆمێنتی خۆی لە خستنەڕووی بابەتی فەلسەفیدایئەرگ

"ئاشکرا ڕوو:  بەدیهێتی،  ،تییەخراونەتە  "کۆگر"،   واتە  شمول  "عینیت"،  ئۆبجەکتیڤیتی 
توانای   مەرجدارێتی،  "میدیۆمێتی"،  و نێوەندگرێتی  زەروورەت  زۆرتر،  ئاشکراکردن 

سەدرا پێشێتی.لە و  ماشاییەکان  "ئاشکرا یفەیلەسوفە  پێوەری  یەتی هی"یبەد–یەکانیش 
سوهرەوەرد گرتووە.  بنەما  بە  فەلسەفییان  ئاشکراترین بابەتی  بە  ڕووناکی  ی 

ترین" و ڕووناکترین دەزانێت، پێویستی بە پێناسەکردن نییە. گەر بابەتی فەلسفە ی"بەدیه
ئەلف"  "  5وێنای  ئەوە بێگومان دەرگیری دوو گوزارە دەبینەوە؛    ،گرینبوەک "ئەلف" وەر

  ئاشکرا   7"ئەلف" ئاشکرایە. بە دەربڕینێکی تر "تەسەور و تەسدیق"   6ئاشکرایە و میسداق 

 
بری  5 دروست  لە  واتە  مەفهوم  دامناود،  زدینماندا مەفهوم  لە  وێنا  لە   ،بوونی  لە   جا  یان  بێت  بینینەود  ددربڕینی    ڕێی  ڕێی 

 وست ددبێت. کاتێک من تەماشای مێزێک ددکەم لەناو زدینی مندا وێنای مێز دروشەکانیانەود بێت، بۆ نموونە 
 بگرین، میسداقیەتەکەی سامان و سەیران و ... بۆ نموونە مەفهومی مرۆڤ گەر وەر حەقیقەتێک لە دەرەوەی زەینمان،  6
"زانستی دەستخراو" دەکرێت بە دوو بەشەوە: "تەسەور و تەسدیق". لە تەسەوردا هیچ داوەرییەک دەربارەی   'علمی حسوڵی'  7

دەگیرێت،  تەی ناتەواو و ناهەواڵی کەڵک وەرهەروەها ڕس  ،شت ناکەین، هەروەها بۆ دەربڕینی تەسەور لە وشەی تاک و لێکدراو
بۆ  بکەین؛  داوەری  ناتوانین  لەمانەدا  دە  چونکە  تەسەورننموونە  ئەمانە  "خوا"،  یان  "خەم"  یان  "قەڵەم"  هیچ    ،ڵێین:  چونکە 

داوەری پێچەوانەوە  بە  تەسدیق  کەچی  نەکردووە،  بۆ  هیچیان  دەربارەی  تەسدیقدا    یداوەرییەکمان  لە ڕستەی  دەکرێت؛  تێدا 
 هەمیشە دەبێت ڕستەکە هەواڵێک بگەیەنێت: بۆ نموونە دەڵێین: نالی گەورەترین شاعیری کوردە. 
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ی تاریکی"سوهرەوەردی بابەت و تەوەری فەلسەفەی گۆڕی؛ "ڕووناکی و   و بەدیهین.
فەلسەف  بابەتی  پێییکردە  سوهرەوەردی  خۆی.  فەلسەفەکەی  ڕووناکی    ی  وایە 

ڕوونە. ئەوەش  نییە.  پێناسەکردن  بە  پێویستی  و  شتە  و   ئاشکراترین  مەشایی 
یان کردووە بە  لەسەر بنەمای ئاشکرایی و بەدیهیەت "هەبوون و بوون"  سەدراییەکان

ی یتیەییەکانیش جەختیان لەسەر ئاشکراخۆیان. مەشاییەکان و سەدرا یبابەتی فەلسەفی
ەوە دەستیان بە فەلسەفەکەیان ووەتەوە، هەر لە "هەبوون و بوون""هەبوون و بوون" کرد 

ێنێتەوە ەهد  لەسەر ئەوەێکی سادەتر وەک چۆن سوهرەوەردی بەڵگە  کردووە؛ بە دەربڕین
و کە   مەشاییەکان  ئاوەها  نییە،  ناساندن  بە  پێویستی  و  ئاشکراترینە  ڕووناکی 

پێیان ئاشکرا  وا  سەدراییەکانیش  بوون"،  و  "هەبوو  بەڵێ سوهرەوەردیبوو  ش یترینن. 
لە  وڵ وقب  یئاشکرایەتی فەلسەفەکەی  بابەتی  ئەوەی  بۆ  لە کردووە  دابڕێژێت.  سەر 

ئاشکرایەتی باسی  کاتێک  کالسیکیدا  دەکەین  یمیتافیزیکی  بەم    ، "ئەلف"  ماناکەی  ئەوە 
بە یەشێوەیە ئاشکرایە.  ئەلف"  "واقعییەتی  هەروەها  ئاشکرایە،  ئەلف"  "تەسەوری   :

دەربڕینێکی تر "تەسەور و تەسدیق" ئاشکران، بۆیە بابەتی فەلسەفی کە دەبێتە تەوەری 
هەر  بە  ،فەلسەفەیەک لەسەر  کە  دێت  ئەوە  تەسدیق"  مانای  و  "تەسەور  ئاستەکە  دوو 

بەدیهێتی سەلماندنی  سەدراییەکانیش  هەم  و  مەشاییەکان  هەم  بابەتی   یئاشکرایە. 
، بەاڵم لەوەدوا سوهرەوەردی دێت فەلسەفەیەکی نوێ  یوەخۆیان بە گرنگ زان  یفەلسەفی

ئەوان    ت،دادەمەزرێنێ بابەتەکانی  دەکات،  خۆی  پێشووی  فەلسەفەی  ڕەخنەی  تێیدا 
 بەدیهی" تەماشا ناکات.  –"هەبوون و بوون" وەک شتێکی "ئاشکرا 

شی  "ئەلف"،  میسداقییەت  و  "ئەلف"  تەسەوری  ئاشکرایەتی  یان   بەدیهێتی 
تە بوونی ئەلف واەفەی کالسیکدا کە دەڵێین: بەدیهیدەکرێتەوە لە سێ الیەنەوە: لە فەلس 

گشتی "پێوەری  کە  ئەلف  خۆ"بەدیهێتی  یئاشکرابوونی  ئەویتر ییە،  و  ئاشکرایی 
ئاشکرایەتییە، بەو مانایەی نەک ئەوەی زاتەن    یگوێرەی مانای تایبەتیئاشکراکردن بە
ئاشکرایە دەکات  ،خۆی  ئاشکرا  تریش  شتەکانی  ئەلفە  بەڵکو  بوون"  "ئاشکراترین   ،

)اخص(" بۆ  .تایبەتتر"  سوهرەبەپێی  هەرچوونی  بە  ڕووناکی  مانەکە وەردی  سێ 
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گشتی میسداقی  مانای  بە  یەکەم:  زاتەن   یئاشکراترینە.  مانای  بە  دووەم:  ئاشکرایەتی. 
بالذات"،  فرد  تاک"  زاتەن  و  بااڵ  نموونەی  سێیەم:  ئاشکراکەر.  تر  ئەوی  و  ئاشکرا 

  لە سێ  خستمانە ڕوو مانای ئاشکرایەتی "بەدیهییەت"  ئاشکرایەتی و ئاشکراترین شتە.
سەدراییەکانمانا و  مەشایی  فەیلەسوفان  "عام"ی   دا.  گشتی  مانای  لەسەر  جەختیان 

دوو   بە مانا گشتییەکەی بەدیهی "ئاشکرا" بێت.  تی کردووەتەوە، ڕوونتر بڵێینیەئاشکرا
دەربار گرنگە  تریش  ئاشکراماناکەی  مان یەەی  لە  ئاشکرایەتی  تی،  گشتێتییەکەی  ا 

بەدیهێتی    یتی. مانای تایبەتییەو "تایبەتتر"ی ئاشکرامانایەکی "تایبەت"    دەکات بۆدەرمان
ئاشکرا  خۆێ  بابەتەکە،  و    واتە  "تایبەتر"ەبێت  مانا  بێت.  ئەوەیە  ئاشکراکەریش  کەی 

 ئاشکراترین تاک. 

کەچی لەسەر   ،"ئاشکران"  نا گشتییەکەیدا"هەبوو و بوون" هەروەک ڕووناکی لە ما
کە خ "تایبەت"  دووەم  ئەوی  ۆئاشکراییئاستی  ئاشکراکردنە و  ئەم  ئەوە ڕووناکی  ،تر  یە 

یە،  سەر ئاستی سێیەمیش تەنها ڕووناکیتایبەتمەندییەی هەیە نەک "هەبوون و بوون"، لە
ی فەیلەسوفانی مەشایی و یە. ڕاستییەکەی "هەبوون و بوون"خاوەنی ئەو تایبەتماندییە

ڕوویە ئەقاڵنیسەدرایی  دوو  یکی  دەبنە  دەرەنجام  هەیە،  معقولتێگەیشتنانەیان  ، 8ی 
بە مەشاییدا  فەلسەفەی  لە  چاوگیی  هەرچەند  مەال سەدرا  شێوەی  "مەسدەری" الی  انە 

" پێویستی شتی معقول یە. بە بۆچوونی ئەوان درککردنی "انە "غیرە مەسدەری"یچاوگینا
وو شتی هەستی "دەرەکی و  و ڕووناکی د  9دیاردەا  دکاتێک  انەیە، لەیبە تەقەالی ئەقاڵنی

ڕووناکی    ین. پێویست ناکات بۆی دابچین و ڕۆبچین بۆی، بۆیە ئاشکرایەتیدەروونی"
 لە "بوون" زیاترە.

 
 کە لە  ،ەوە وێنەیەکی جزئییەبە پێچەوانەی هەستتتپێکراو "موستتوس"ڕێی ئەقڵەوە درک دەکرێت،   وێنەیەکی کولییە، لە  'معقول' 8

  -ڕێی هەستتە ڕوواڵەتییەکانەوە "وتور مەحستوس  دەستت دەهێنرێت. بۆ نموونە زەینی مرۆڤ ستەرەتا لەڕێی هەستتەکانەوە بە
ەیاڵدانیدا دەیهێڵێتەوە، دەکەوێتە بەر شتتتتیکردنەوە و لێوردبوونەوەیەکی  ناو خەستتتتتپێکراو" دەستتتتت دەخات، پاشتتتتان لەوێنەی ه

ئەوەی خاڵی هاوبەشتتتتتتە وەردەگرێت، بە مەعقوالت "وێنەی کولی" دەگات. بۆ    ،دەدات  عەقڵی، پاشتتتتتتان تایبەتمەندییەکانیان فڕێ
 کێشیت.بئینسان دەر یتاکەکان چەمکی کولی ینموونە لە وێنەی جزئی

 . ظاهر 9
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باویش  گوێرەیبە هەیە   10تێگەیشتنی  ئەوەی  درکی  کەسێک  هەر  ڕوونە  ئەوە 
شتە ئاشکراترین  ڕووناکی  شتەکان    ،بزانێت  دەزانێت  هۆیئەوەش  ڕووناکییەوە   بە 

ئەوە    ،یش پرسیار بکەین لە خەڵکدەربارەی زاراوەی "ڕووناکی و ون"دەردەکەون. گەر  
 یشەوە ڕوونترە الیان هەتاکو بوون."و میسداق 11وێنا لە ڕووی "

بۆچوونی سوهرەوەردی بوون"   بە  "هەبوون و  فەلسەفەیەی  بە ئەو  ی کردووە 
فەلسەفی شێوەیە:  خ  یبابەتی  بەم  قیاسەکەش  بووە،  ئاشکرایەتی  بنەمای  لەسەر  ۆی 

یان   بەدیهیترین  شتەشی  ئەو  شتن/  بەدیهیترین  و  ئاشکراترین  بوون  و  هەبوون 
بابەتی فەلسەفەن.  بابەتی فەلسەفی/ کەواتە هەبوون و بوون  ئاشکراترین بێت دەبێتە 

 یەوەی ئاشکرایەتیڕەتکردن  لە ڕێیئەویش    ،سوهرەوەردی ئەم قیاسە هەڵدەوەشێنێتەوە
ۆمێنتی ئەقاڵنی بۆ لە  یەوە وەک ئاشکراترین. سەرەتا چەندین ئەرگ"هەبوون و بوون"

دەهێنێتەوە بوون"  و  "هەبوون  لە  ،ئاشکراخستنی  بوون" بە  و  "هەبوون    ئاشکراخستنی 
  بەو مانایەی قیاسەکە بەم شێوەیەی لێ  ،ئۆتۆماتیکییەن قیاسەکەش بە هەڵە دەخاتەوە

ش لە ئاشکراترینەوە دەست پێ یترین نین/ بابەتی فەلسەفیدێت: هەبوون و بوون ئاشکرا
دەکات/ کەواتە هەبوون و بوون بابەتی فەلسەفی نین. گۆڕینی بابەتی فەلسەفی پێش  

هۆیخۆی   ئاشکرایەتی   بە  بوون"ەوە  یڕەتدانەوەی  و  لە"هەبوون  الیەن   یە 
دادەڕێژێت، یوەردسوهرە نوێ  فەلسەفەیەکی  بونیادی  سوهرەوەردی  بۆیە  یەوە. 

خستنەجێی بابەتێکی نوێوە دەبێت بۆ فەلسەفە. ئیتر فەلسەفە الی    لە ڕێیداڕشتنەکەش  
تاریکی"سوهرەوەردی   و  "ڕووناکی  دەوری  دەخوات.   دابە  لە   خول  دەبێت  فەلسەفە 

قینەییەکانی جیهان بێت؛ لێرەدا  کەشفی ڕاستە یبکات، گەر چڵێسی  وە دەست پێ"ئاشکرا"
چونکە ئاشکرایەتی سیفەت و دەرکەوتەی ئاشکرایە   ،دەڵێین "ئاشکرا" نەک "ئاشکرایەتی"

بۆی   "ڕووناکی"  لە  دەبێت  هەروەها  ئۆبجەکتیڤی،  نەک  ئیعتیبارییە  شتێکی  خۆی  و 
 

پێ   10 سەلیمیشی  عەقڵی  داناوە،  باومان  تێگەیشتنی  متعارف"،  "فهم  "گ دە  لەبری  ئینگلیزیدا  زمانی  لە   commonوترێت، 

sense"سەرچاوەی گرتووە.    ڕێی دەلیلێکەوە، کە لە ئەزموونەوە نەوەک لێکۆڵینەوەوە  یان بۆ داناوە. داوەریکردنی مرۆڤە، لە
 وتراوە. گ دەربارەی زۆر    اوە، کە خەڵکی لەسەری کۆکن. لە الیەن فەیلەسوفانەوەب  یوشتیانایەک دەتوانین بڵێین درکێکی سربە م
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. بۆیە سوهرەوەردی "هەبوون و بوون" بە بابەتی  12کە خۆی لە خۆیدا ڕووناکە  بگەڕێین
بە فەلسەفە  ناکات.  تەماشا  "ئۆبجەکتیڤێتتیە"  فەلسەفی  عەینیات  دەیەوێت   ،وەیەشوێنی 

یەکان. بۆچوونی سوهرەوەردی وایە کە هەبوون یپێ بکات نەک شتە زەین  لەوێوە دەست
دەس بۆیە  زەینین،  و  ئیعتیباری  بوون  لە تو  دەستپێکردنە  مانای  بە  لێوەیان  پێکردن 

هەروەک    ،کی فەلسەفی دەکرێت ئۆبێکتیڤ "عەینی" بێتزەینیاتەوە، بە بۆچوونی ئەو چەم
و   بوون  و  هەبوون  وەک  بێت  ئیعتیباری  و  زەینی  دەشتوانێت  تاریکی،  و  ڕووناکی 

نموونە هەبوون و بوون وەک بابەتی   بۆ  ،جەوهەر... مەبەست لە کۆگرییەتی "شمولییەتی"
هەر    ندەگرێتەوە، واجب و ممکن یاەوە تەواوی هەبووەکان  یفەلسەفە لە ڕووی کۆگرێتی

بە    ،ش تەواوی هەبووەکان دەگرێتەوەیبکەین ڕووناکی و تاریکی  شتێکی تر. گەر تەماشا
ئەوە  ،هیچ کلۆجێک لەم ڕووەوە کەم ناهێنێت، بۆیە گەر پێوەری کۆگرێتی بکەینە پێوەر

ون و  تەنها سەرنج بخەینە سەر "هەبو ،گرینبهەڵ ناکرێت ڕووناکی و تاریکی دەست لێ
بێت وەک پێوەر؛ ئەوە بۆ ڕووناکی   بوون"، گەر کۆگرێتی بۆ "هەبوون و بوون" ڕاست

 ش ڕاستە.یو تاریکی

شوێن ئاشکرایەتیدا، یدیۆمە "نێوەندگیری" کە دەچین بەبوونی م کەپێوەرێکی دی
ئاشکرا واتە "ڕووناکی" و ئەوەی زاتەن ئاشکرا   زاتەن  ،دەکەوینە بەردەم دوو شتەوە

ڕووناک لە   یینییە.  دەبێت  فەلسەفە  بۆیە  ئاشکرایە  ئاشکرایە.  خۆی  بۆ  هەر  و  زاتەن 
ئەوەی هەر خۆی ڕووناکە   بە هۆیبکات؛ بە مانایەک ڕووناکی    ڕووناکییەوە دەست پێ

ئاشکرا نییە  نێوەندگرێک  بە  کاتێک    پێویستی  ئاشکرایە.  خۆی  بۆ  هەر  دەچیتە  بێت، 
ییەکە نابینیت، شتەکانی ناو تاریکتروسکاییەوە، هیچ شتێک  شوێنێکی تەواو تاریک و بێ
دەریان شتێکە  بە  دیپێویستیان  دەربڕینێکی  بە  نێوەندگر    کەبخات.  ببێتە  دەبێت  شتێک 

"میدیۆم" بۆ ئەوەی دەربکەون، ئەویش ڕووناکییەکی وەک چرایەک، مۆمێک، یان هەر 
دی دەوروبەرمان. هەرچی  کەشتێکی  دەرکەوتنی شتەکانی  بۆ  نێوەندگرێک  دەبێتە  کە   ،

دەورووبەرمان، ڕو شتەکانی  دەرخستنی  مایەی  دەبێتە  و  ڕووناکە  زاتەن  وناکییە 
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ون، بۆیە گەر  شتەکانی دەورووبەرمان بەبێ نێوەنگرێکی وەک ڕووناکی ناتوانن دەربکە
یش وەربگرین؛ بێگومان، ڕووناکی لەبارترە وەک شتێکی بنچینەیی پێوەری نێوەندگرێتی

پێوەرێکی تر پێوەری مەرجێتییە. بەبێ ڕووناکی  ببێتە بابەتی فەلسەفە نەک هەبووەکان.
بۆ  تێبگەین، چونکە ڕووناکی مەرجە  نەبوون"  و  "بوون  لە  لە  ناتوانین  ئاشکرایەتی  و 
بە   زانستشکانە  و  تێگەیشتن  مەرجی  ئاشکرایەتی  و  ڕووناکی  لێیان.  تێگەیشتن 

..  .نهەبووەکان. ئاگایی دەربارەی هەر شتێکی وەک هەبووەکان و دەستخستنی یاساکا
ڕووناکی   ناوەوەمان  و  دەرەوە  لە  گەر  ڕەتکراوەیە.  ئاشکرایەتی شتێکی  بوونی  بەبێ 

بوون و  و جەوهەر  عەرەز  دەربارەی  قسەکردن  ئەوا  بێمانا.    ... نەبێت؛  دەبێتە شتێکی 
خواسی ئەوانەی ناومان بردن. باسوخواسەکانی  ڕووناکی مەرجی تێگەیشتنە لە باسو
دەکەونە دوای ڕووناکییەوە نەک ئەوەی   ...هەبوونوەک جەوهەر و عەرەز و بوون و  

ببنە مەرجی تێگەیشتن لە ڕووناکی. بەگوێرەی پێوەری مەرجیش بێت،   ،پێشی بکەون
ڕووناکی کە خۆی زاتەن ڕووناکە، هیچ شتێک ناتوانێت ببێتە مەرجی دەرکەوتنی، بەڵکو 

پێچەوانەوە. بە  نەک  تر،  ئەوانی  بۆ  پێشترینە  لە  ب  ئەو  تر  جەختکردنەوە  پێوەرێکی  ۆ 
سەرتری. ڕوونکردنەوەی  پێوەری  ڕووناکییە.  فەلسەفە  بابەتی  ئەوەی   لەسەر 

 گوێرەی دەرکەوتن و شتی ئاشکرا ڕوونەوە و تێگەیشتن لە دنیای زمان بەڕوونکردن 
پرسیارەکە    ،دەکرێتەوە مەعلول.  و  عیلەت  و  عەرەز  و  جەوهەر  بنەمای  لەسەر  نەک 

یان    ،تیگۆرییەکانی ناومان بردن زمان درک دەکەینئەوەیە ئایا ئێمە لەسەر بنەمای کا
بەبێ   پەیوەندییە زمانەوانییەکانی جیهان  و  بە هیچ جۆرێک قسە  ئاشکرایەتی.  بنەمای 

مانا   دەرکەوتن  و  ئاشکرایەتی  پەیوەند  دروستتوخمی  زمان  تۆکمەیی  بە یناکەن.  ی 
ئاشکر  یئاشکرایەتی بە  پێویستییان  نووسین  و  شت  قسەکردن  ایەتییە. زمانەوەیە، 

کاتیگۆرییەکانی وەک هەبوون و بوون لە ڕێی  یش لە ڕاستیدا  13زمان"  یدەربڕینی "چییەتی
گەر باسی زمان وەک هەبوویەک   هتدەوە نابێت؛ بە دەربڕینێکی تر  ...و عیلەت و مەعلول 

پێ نادات. هەروەک ئەوەی دەڵێین   زمان  ی شتێکی ئەوتۆمان دەربارەی چییەتی  ،بکەین
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هە  مێز  یان  هەبوویەکبەیە،  کورسی  بۆ  زمان  لێرەدا  هەیە.  زمان  بڵێین   شوێنیدا 
، هەبوویەکی وەک کورسی و مێز. تەنانەت بە مانا سەدراییەکەشی بێت گەر دابەزێنراوە

زمان.   یوتووە دەربارەی چییەتیگبڵێین زمان یەک مەرتەبەی بوونە دووبارە شتێکی نە
بوونی هەیە، دەبێت لەسەر  گەر بشڵێین زمان هەیە یان    ،بە بۆچوونی سوهرەوەردی

بیسەلمێنێت  دەیەوێت  سوهرەوەردی  کە  تر  پێوەرێکی  وەربگیرێت.  ڕووناکی  بنەمای 
"زەرورەت"باب  یڕووناکی پێوەری  فەلسەفەیە،  نەبوون/  ەتی  و  بوون   " سەرەتا:  بوونە. 

"ڕووناکی دووەم:  ئاشکرایە"  یئاشکران"،  ئاشکرا"    14مەحمولی  یپەیوەندی  ،"شتی 
ە "ڕووناکی" یان "هەبوون و بوون"ەوە زەروری  لەم دوو بابەتەو  ئاشکرایەتی بە کام یەک

 ئاشکرایەتی   یچی ڕووناکی؟ چونکە پەیوەندی  ترە؟ بە دڵنیاییەوە ڕووناکی. لەبەرو حەتمی
ودمەندن لە وە. وەها مەحمولێک سیوە عەرەزی زاتیبە "ڕووناکی یان شتی خۆئاشکرا"

بە هەبوون و بوونەوە، ئیمکانی و ئیوتیمالییە.   ئاشکرایەتی  یدیزەروورێتی، کەچی پەیوەن
یە، دەتوانێت سەرترێتی بۆ ی ئەرێنی بە ئاشکرایەتییەوەیپەیوەند  یزەرورەتی ئاشکرایەتی 

ئەرستۆ لە میتافیزیکەکەیدا   ،"لە پێشترێتییە"  کەپێوەرێکی دی بابەتی خۆی بەدەست بهێنێت.
بێگومان ڕووناکی    ،سەر ئەم بنەمایە بچینە پێشەوەپێشترێتی داوە، گەر لەئاماژەی بە لە

لە پێشترە و ئەولەویەتی هەیە، چونکە بەپێی ئاشکرا و ئاشکرابوون بەسەر شتەکاندا  
ش دەگرێتەوە.  یدەبێت شتەکان بکەینە بابەتی فەلسەفی. فەلسەفەی سوهرەوەردی تاریکی

دەروونیدا یتاریکی ئاگایی  هەم  و  هەستییەکاندا  درکە  ئاستی  لە  وێنا،   ش  وەک  هەم  و 
بەاڵم بە شێوەیەک لە خۆیدا بۆ  ،المان. تاریکی لە ئاستی درککردندا ئاشکرایە ڕوونە لە

بۆ تاریکی هەر  بڵێین  دەتوانین  تر  واتایەکی  بە  نادیارە؛  خۆی    خۆیەتی کە شاراوە و 
بەاڵم لە پەیوەند بە درکەکانی ئێمەوە ئاشکرایە. لەقکردنی بوون بۆ    ،ئاشکرایەنادیار و نا 

 دەکات. ئەوەی بکرێتە بابەتی فەلسەفی لە الیەن سوهرەوەردییەوە ورد باس

 
مەحمول و   ،هاتووە دەتوانین بڵێین قەزییە لە ستتتتتێ بەش پێک ستتتتتاندیزەکانەوە دەربارەی قەزییە؛  اگەر نەچینە ناو ڕا جیاو14

وزوع "بابەت" ئەوەیە کە دەکەوێتە بەرباس. مەحمول، ئەوەیە کە وەک بار خراوەتە سەر بابەت؛ ەهەواڵی. م  یپەیوەندی  ،مەوزوع
 یدا. ئاری بابەتە، زیرەک مەحمولە، "ە" پەیوەندی'ئاری زیرەکە'بۆ نموونە؛ لە ڕستتەی  بە مانایەکی تر تۆمەتێکە دراوە لە بابەت.  

 کردووە. ستنێوان مەوزوع و مەحمولی درو
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سەرهەڵدانی بوون سێ مانا بۆ بوون: سوهرەوەردی لەسەر بنچینەی تێگەیشتنی 
دەیەو سوهرەوەردی  پێشچاو،  دەخاتە  بوون  دەربارەی  مانا  سێ  بخاتە   ێتباو  ئەوە 

پرسیار   داکاتێک  سێ ماناکەدا بوون شتێکی ئۆبجەکتیڤی نییە. لەبەرچاومان کە لە هەر 
، وەاڵمەکەمان بەم شێوە دەبێت: لە ماڵەوەم، لە بازاڕم،  'بوون-لەکوێ'دەکرێت دەربارەی  

 ،ونێرەدا؛ بە مانای "لەناو" دێت، لەناو شتێک، لەناو شوێنێکدابولە قوتابخانەم. مانای "لە" ل
، ئەم  ١٩٨٠یان ساڵی    ١٩٩٥دایک بوویت؟ دەڵێیت ساڵی  یان کاتێک دەڵێین ساڵی چەند لە
یان ئەوەی    ،وەک بڵێیت "کات و شوێن" دوو قاپن، من  ،"لە" ڕێک بە مانای "لەناو" دێت

لێ لە  پرسیاری  لە  کراوە  دەڵێت:  دارا  لە کوێیت؟ وەاڵم  دارا  دەڵێن  کاتێک  بێت.  ناویدا 
ڕستە ئەم  "بوون"ی ماڵەوەم،  یەک  ماناییەوە  ڕووی  لە  لە  ە  واتە ی  هەڵگرتووە،  خۆیدا 

"شوێنلەماڵەوە پاڵ  دەدرێتە  لێرە  بوون  ماڵەوە.  لە  دارا  بوونی  یان  کات".    بوون،  و 
جۆرە دەکەوێتەوە. لە ماڵەوەم،    بوون، وەاڵمەکەی بەم-پرسیارکردن دەربارەی لەکوێ

بە مانای لەناو دێت، لە ناو شتێک، لەناو لە بازاڕم، لە قوتابخانەم. مانای ئەم "لە" لێرەدا 
، ئەم "لە" ١٩٩٥ەڵێیت ساڵی  دەڵێیت ساڵی چەند لە دایک بوویت؟  شوێنێک دابوون. یان د

لێرەدا بە مانای "لەناو" دێت. لە ڕووی ماناییەوە "لە ماڵەوەم، لە قوتابخانەم" هەبوون بە 
گرتنەخۆی   جێگیربوون تێیدا بە هۆیی شتێک بە کات و شوێنەوە یان  یواتای پەیوەند

 پەیوەندی واتە ئەو نیسبەتەی گرتوویەتە خۆی" بووە بە شتێک زیادە و ئیعتیباری؛ بۆ"
نموونە کاتێک دەڵێین "دارا لە ماڵەوەیە" ئەوە دەربارەی لە ماڵەوە بوونی دارا قسەمان 

نایەی بوونێکی  کردووە. گەر وردبینەوە دارامان هەیە وەک مرۆڤ کە ئۆبجەکتیڤە، بەو ما
یش بە هەمان شێوە. دارا و ماڵ هەردووکیان ئۆبێکتیڤ  دەرەکی پەیدا کردووە، "ماڵ"

ئیعتیبارییە شتێکی  "بوون"  بەاڵم  نیسبەتیبوون    بوونەتەوە،  و  پەیوەندی  مانایەی  بەو 
 دەرەکی" بووبێتەوە. " شتێک نییە ئۆبێکتیڤ

یەکی تەواوی خەبەری کە لە لۆجیکی فۆرماڵی ئەرستۆییدا، قەزیە بریتییە لە ڕستە
دەدرێتەوە. قەزیە لە سێ بەش پێک دێت:   ' نییە  نەخێر وا'یان    'بەڵێ وایە'وەاڵمەکەی بە  

نموونە لە نموونەی "دارا    نێوان مەحمول و مەوزوع. بۆ  یمەوزوع و مەحمول و پەیوەندی
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نێوان مەوزوع وزیرەکە" پەیوەنیی  "ە"  و  دارا مەوزوعە و زیرەک مەحمولە  بڵێین   دا، 
 چونکە خراوەتە بەرباس و تۆمەتی لێ ،کردووە. دارا بۆیە مەوزوعە  دروستمەحمولی  

چونکە تۆمەتێکە دراوەتە پاڵ دارا؛ بە مانایەکی تر بارێکە    ،دراوە، زیرەک بۆیە مەحمولە
مەوزوع   نێوان  یکەری پەیوەندیدروستخراوەتە ئەستۆی داراوە. گەر سەرنج بدەین "ە"  

"زیرەک" مەحمول  و  زیرەکە"دارا"  دارا  دەڵێین  کاتێک  و   یپەیوەندی  ،ە.  مەوزوع  نێوان 
ناو مەحمولدا دەردەخات، بە ون پیشان دەدات، بوونی مەوزوع لەمەحمول مانایەک لە بو 

یەکی نێوان جەوهەر و  یەکە پەیوەندیدا. پەیوەندیزیرەکبوون لەناو دارا  کەمانایەکی دی
مانای هەبوون لێرەدا واتا بوونی شتێک  ە.  . دارا "جەوهەر" و زیرەک "عەرەز"عەرەزە

نێوان "مەوزوع و مەحمول"ە،   ینێوان دوو شت کە پەیوەندی  یلەگەڵ شتێک یان پەیوەندی
نێوان "مەوزوع و   یکردنی پەیوەندیدروستناو زەیندا. ئەوەی دەبینرێت "ە" هۆکاری  لە

دەرەکیمەحمول" بوونێکی  لێرەدا  ئەوەی  ئیعتیبارییە.  شتێک  و  کرپەید  یە  لە  ا  دووە 
زیرەکە دارا  بووەتەقەزییەی  ئۆبێکتیڤ  کە  زیرەکە،  دارا  "دیوار  دا؛  قەزیەی  لە  یان  وە، 

بێکتیڤ بووەتەوە، کەچی خودی سپیبوونی دیوار  دا، دیواری سپی دەرەکی یان ئۆسپییە"
 نێوانیان دەرەکی نەبووەتەوە.  یبوونی دارا پەیوەندیو زیرەک

بوونی  یەم، هەر بۆ سەلماندنی ئیعتیباریێلە نموونەیەکی تردا کە دەکاتە الیەنی س
لە ە  "دیوار هەیە"  بۆ   ،الیەن سوهرەوەردییەوە  "بوون"  دەڵێین  کاتێک  وشەی    ،نموونە 

"هەیە" شتێکی زیادەی    کەهەیە لێرەدا شتێکی زیادە ناخاتە سەر "دیوار"؛ بە واتایەکی دی
بوون سەر  ئۆبێکتیڤنەخستووەتە  "چییەتییە  دەرەکییەکە  دە  گەر بووەوەکەی  یوارەکە". 

بدە بووەتەوەسەرنج  دەرەکی  دەرەوەبوونەکەی  لە  "دیوار"  شتەکە  خودی  "هەیە"    ین 
. هەیە سەربەخۆ و دابڕاوە لە بوونی یوەبەخشنە ەکە"دیوار" بەلێرەدا بوونێکی دەرەکی 

لێرەدا   حەقیقەت  بەرانبەر"دیوار".  و  زات  چییەتی..مانای  کەوایە  .  نییە  تایبەتمان  یەکی 
ئیعتیبارین. خاوەن زاتێتی یان زات و حەقیەقەت بوونی دیوار بە مانای بەدیهاتنی دوو  

چییەتی هیچ نییە جگە لە "دیوار" خۆی. بۆیە    یجیا لە واقیعدا نایەت، ئۆبێکتێتی  یچییەتی
بەڵگەوە   هێنانەوەی  بە هۆیکات جێگیر نەبووە، هەر فەیلەسوفێک    بابەتی فەلسەفی هیچ
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  جار وا   تر. لەگەڵ ئەوەشدا کە فەلسەفە زۆریوە بۆ شتێکی نوێگۆڕ   یبابەتی فەلسەفی
لە زانینە  منداڵیدەردەکەوت  زانیندا. هەروەک چۆن  زانین یپێناوی  ە  ش خاوەنی سیفەتی 

لەسلە زانیندا،  لە پێناوی  زانین  گەورەش  فیگەری  ئاستی  الی ەر  زانیندا  پێناوی 
ڕاستەفیل هەبووە.  لە  ەسوفەکان  بە زانین  کردوونی  فەیلەسوفەکان  زانیندا الی  پێناوی 

تایی ئەم مانایە نەمرە. هەروەک  هەبەاڵم ئەمە بەو مانایە نایەت تا    ،خاوەنی فەیلەسوف
ە پاشینەکان  پێناوی زانیندا، الی فەیلەسوفئاوها زانین لە  ،چۆن بابەتی فەلسەفە دەگۆڕا

انین خۆیدا.  پێناوی دەرەوەی زیەکی تر لەودێکدا، بە ماناوپێناوی سدەگۆڕێت بۆ زانین لە
دەدرێتەوە.   گرێ  ناو زانیندا گیر ناخوات، بەڵکو بە دەرەوەی زانینەوەفەلسەفە زانینێکە لە

لێ تری  س  چاوەڕوانییەکی  و  کەڵک  ئەویش  هۆیودێکە  ودەکرێت،  بەدەستهێنانی    بە 
 وەی خودی زانینەوە.ەخاڵێک لە دەر

 

 

 

 

 

 فەرهەنگۆک: 

بوونیان   یدیاوانەی قایم بنفس بوون، بۆ هاتنەئەوەیە کە دەاللەت بکات لەو ن  ناوی زاتی:
 تر نەبێت، وەک مرۆڤ، بێگیان و حەیوان.  یپێویستیان بە ئەو

ترە، هەروەک    ویئە  کەون و دەرەکی ببنەوە پێویستیان بەبئەوەی دەر  ناوی واتایی: 
   وشەی جوانی و ناشرینی و لێدان.

 . دەاللەت بکات لە ئیشێک یان کارێک وەک لێدان و سەرکەوتنو ناوەی  بریتییە لە  چاوگ: 
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ەوەی پێویستی بە پێناسەکردن بێت، ڕوونە. چەمکێکە بە مانای ئاشکرایەتی، ب  بەدیهی
 خاوەنی جنس و فەسڵ نییە.

 

 

 

 :كان رچاوه سه 

 . یكتاب ارسطو، نویسنده الفرید ادوارد تیلور، ترجمه حسن فتح

 .  یشیروان یچا مڤفر، مترجم بلڕ محمدكتاب منطق، مولف بالمه 
     . از وجود، نشر نگاە معاور، تهران سهروردی فلسفیدن فارغ مسعود امید،  
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