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 فەلسەفەی من

 

 کەمال میراودەلیکتۆر د

 

 ازدەشبەش ی 

 دامەزراندنی وتاری بوون: پرۆژەی ناواندنی بوون و بووناندنی ناو

ێین پرۆژەی ناواندنی بوون و نب ییەکەی ئەرستۆ ناودەتوانین پرۆژە فەلسەفییە سەرەتا

 .بووناندنی ناو

 .داو، ناو لە بووندا و لەمەوە دامەزراندنی وتاری بوونبوون لە ناو  واتە دۆزینەوەی

 

 تێگەیشتنی فەلسەفیی بوونبۆ  وەک دەالقەیەک ی ناو درز 

، شتە فیزیکییە ەفالتون، تەنیا لە شتە تاکەکاندائەرستۆ سەرنج دەدات، بە پێچەوانەی ئ

بخرێتە سەرو بە میتۆدیکی ێ بوون ئاماژەی بۆ بکرێ و چەقی سەرنجی ش بەرچاوەکاندا، دە

 .عەقڵیی لێکبدرێتەوەو شیبکرێتەوە
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 کام شتە تاکانە؟

ێ وشەو دەربڕین بۆ ڵئەوانەی کە ناویان هەیەو ڕۆژانە ناویان دەبەین و بە پێی ناوەکانیان کۆمە 

 .وەسفکردنیان بەکاردێنین

 دەست دەکەوێ؟ و ئاخاوتنەمان لە کوێ ئەم ناو

 .داکڵلە زماندا، زمانی ڕۆژانەی خە

. بەش ی زمان و ڕیزمان ناوەکانن ینلەمەوە ئەرستۆ دەگاتە ئەو ئەنجامە گرنگەی کە گرنگتر 

ئەوان شوێنێکی سەرەتایی گرنگییان لە دامەزراندنی وتاری بووندا هەیەو بە گشتیی لە 

 .رەتای ڕستە یان ئاخاوتنەوە دێنەس

کەواتە لە سەرەتاوە ناوی  ،، دەبێ ئەو شتە ناوی هەبێتبکەم بۆ تۆ کە من باس ی شتێک

 .شتەکە دێنم و باس ی دەکەم

 :بۆ نموونە

 .فەلسەفە بابەتێکی گرنگە

 .سۆکرات فەیلەسوف بوو 

 .مانگ ڕووناکیی دەبەخش ێ

 

 .دەبیتە بابەتی باس ناوەکە

 .ێم دەبیتە باس یان وتارڵئەوەی من دەربارەی دەی

 .، باس ی، دەربارە دەوترێ کەواتە ناو ئەوەیە کە شت

 لە : کەواتە هەموو ڕستەیەک کە بە ناو دەستپێدەکات

   ---------و ناوەکە

 وتراو دەربارەی ناوەکە
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 پێکدێت، 

 :لێرەوە لۆجیک دەستپێدەکات

 ناوەکە ناگۆڕێت

دەربارەی ناوەکە دەش ی بگۆڕێت بە پێی ئەو کەسەی باس ی دەکات، یان ئەو  م وتراوەکەڵ بە

 .ادەگەیەنرێتڕ دەربارەیەوە هەیە، یان لە زانیارییەی 

ێین ڵسۆکرات دەم چ دەربارەی ڵ بە، ێتڕ بکەین، ناوەکە ناگۆ  سۆکراتبۆ نموونە کە باس ی 

 .بکەین وەی جیاواز وەسفی ێ، دەش ی بە زۆر شبگۆرێت ێدەش 

 .تاکانی لۆجیک و دایەلۆگی داهێناسۆکرات سەرە

 .سۆکرات ناشیرین بوو 

 .سۆکرات فەیلەسوفێکی یۆنانی بوو 

 .سۆکرات ئەفسانەیە زیاتر لەوەی ڕاستیی بێت

ێین مەودای گۆڕان و ڵم ئەوەی دەربارەی دەیڵ بە ،سەیر دەکەین ناوی سۆکرات ناگۆڕێت

 .جیاوازیی زۆرە

م مادام ناو ڵ بە ەکانەوە دەست پێدەکات،جە فەلسەفییە بنەڕەتییە زیر نئەرستۆ لەم سەر 

 ەمەوە لۆجیک و زانستو ل ی وتاری فەلسەفیی گەسەرەتای سەرەتائەوەندە گرنگن کە 

ادەیەک ڕ سەرەتا سەرنجی ئەوە دەدات تا چ  ئەرستۆ بۆ ئەوەی نەکەوێتە هەڵەوە پێکبێنن،

 .ناوەکان خۆیان بە ڕوونیی ناوی شتەکانن

 

 کانلێکدانەوەی ڕەوش ی بوونی ناوە

بۆ  کدانەوەلێکەرەسەی  کان وەکی ناوەو پشکنین دنار واتە یەکەم هەنگاو بە هەڵبژ 

 .دەستپێدەکات دامەزراندنی وتاری فەلسەفیی بوون
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مانای ناوەکان یان گریمانی بنەمای لەسەر  ەتوانێ لەم میتۆدە دڵنیابێت وئایا د: دووەم هەنگاو

 ؟بنیاتبنێت لیکدانەوەی فەلسەفییمیتۆدی هاوجووتیی ناوەکان و شتەکان 

 ،هتد ...و ئەسپ، پەپوولە، مێشوولە، مرۆڤ، مێز، کورس ی، ئاگرێین ئاو، درەخت، ڵئایا کە دە

ئەو  هەڵەو ئاڵۆزیی، نوێنەرو ناونەری  تەواو، ڕوون، بێ  دەتوانین دڵنیا بین کە ئەو ناوانە 

 شتانەن کە ئاماژەیان بۆ دەکەن یان ناویان دەنێن؟

 :ئەو ئەنجامەیدیی بیر لەمە دەکاتەوەو دەگاتە ئەرستۆ بە ور 

هەروەها  .شتە ناونراوەکە نییە ری پێچ و پەنا نوێنەێ ب بە ڕوونیی وهەموو ناوێک  نا، 

 !بەکارهێنانی زمان بۆ ناونان و شتاندن کێشەی زمانەوانیی بنیاتیی هەیە

 :سەرنجی گرنگ دەردەبڕێت چوارئەرستۆ  چۆن؟

 فۆرمی داڕشتنی ناوەکان -1

: یان لێکدراون لەگەڵ وشەی تر. ناوەکان یان سەربەخۆ هەن وەک سۆکرات، ئەسپ، مرۆڤ

مرۆڤ . وەک سۆکرات قسە دەکات، ئەسپ ڕادەکات: واتە لە ڕستەی ئاخاوتن دان

 .هۆشمەندە

م زیاتر لە هی دووەمدا دەردەکەون ڵ بە ،کێشەکان لە هەردوو جۆرەکانی فۆرمی زماندا هەن

 .وەوەک دوایی ڕوونی دەکەینە

 ی هاوجووتی ناو و شتکێشە

واتە ناوێک نوێنەری زیاتر لە یەک شت یان :  فرە نواندن /گرفتی یەک ناو و فرە مانایی -1

 .بابەت بێت

 !زمان پێکهێنەرێکی گەوهەریی مرۆڤە :بۆ نموونە لە کوردییدا کە بڵێین

 زمان لە کوردییداوون نییە مەبەست زمانی ناو زارە یان زمانی ئاخاوتن کە وشەی ڕ رەدا لێ

 لە دەربڕیندا ت ئالۆزییئەمەش وا دەکا. تەوە بۆیە هەر دوو ماناکە دروستنهەردووکیان دەگرێ

 .دروست بێت
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 رە شت یان شتی بی ژومارەک ناوو فی -2

بۆ ناونانی یەک فۆرمی وشە، گ، نناو ، یەک دە کیە. خاسێتی ناوەفراوانترین  ئەمە باوترین و

 :هەزاران شت بەکاردێت

 : بۆ نموونە

 .هەموو زینەوەری سەر زەمین دەگرێتەوە 'زینەوەر ' ناوی 

 .ملیار مرۆڤ هەیە 7هەموو مرۆڤێک دەگرێتەوە کە ئێستا زیاتر لە  'مرۆڤ'

 .هەزاران دەگرنەوە: وەهار هە ،هتد... ودرەخت، گوڵ، باخ، شاخ 

تاک، هەموو  کوێنەری ڕاستەقینەی شتەکان بن، وەک خۆیان، وەکان نناوەکەواتە ئایا دەش ێ 

 تاکەکان؟

 .نا. گومان بێ

 ی ئەو شتانەی ناویان دەنێکەواتە ناوی گشتیی نابێتە پێناسە

 .مرۆڤ نابێتە پێناسەی سۆکرات

 .تەنیا سۆکرات دەبێتە پێناسەی سۆکرات

ئەو شتانەن، وتانەن، کە دەش ێ دەربارەی سۆکرات  ،هتد... و مرۆڤ، فەیلەسوف، ناشیرین

 .بەڵم تەنیا یەک سۆکراتی تاک هەیە .بوترێن

ک ناوی ێە، هەموو درەخت و گیاو گوڵ و شاخم هەموو مرۆڤێک ناوی سۆکرات نییڵ بە

ن جیای دەکەینەوەو دەیکەینە بابەتی لێکدانەوەی اتایبەتی نییە ئەی چۆن لە ناو هەزار 

 فەلسەفی و سەرنجی زانستیی؟

راوەکان کە لە بەر دەممان و بە هەستەکانمان بەالی ئەرستۆوە تەنیا بوونە تاکەکان یان تاکک

 یەلسەفیی زانستدەیانناسین و بەهۆکاری عەقڵ دەش ێ پێناسەیان بکەین دەبنە بابەتی وتاری ف
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بەڵکو ئەم ، هتد ...و نا ەکان نا، هەموو مێزەکانتنا ، هەموو درەخ واتە هەموو ئەسپەکان

 ئەم مێزە. ئەم درەختە. ئەسپە

 .بەتمەندییەکی گەوهەریی بوون و بووەکانەالی ئەرستۆ تای ئەمەیەتی

وەر لە دەریادا هەن و چین و ووەک و زینەڕ بزانین چەندین هەزار جۆری گیا و کە بمانەوێ 

تاک تاکی  ێدەب. نەوەر هیچ یارمەتیمان نادەنووەک، زیڕ ی گیا، ە  گشتییەکانناو ئەوا ، چۆنن

 وو ڕەوش ی بوون  بەدەست خەین و سەرنجیان بدەین و فۆرم بووانە خۆیان ئەو

جیاوازییەکیان دیاری بکەین ئەوسا دوای ئەم زانینە بەرهەستیی و ئەزموونییە پێناسەو 

تەنیا ئەوسا ئێمە زانستێکی دروستمان دەربارەی ژیانی  .پۆلێنیان بکەین و ناویان بدەینێ

ا بە کە ئەوانە بۆیە ئاو  ،تەفسانە ئەفالتوونییەش دادمان نادائەو ئ .بندەریایی دەبێت

استەقینەیان لە دنیای ئایدیاکاندا ڕ چونکە فۆرمێکی  جۆراوجۆریی و ناتەواویی و بگۆڕیی هەن،

ک وەک فەرمان و مەخلوقاتی خودا فرامۆش ێکە هەموو شت ،یان ئەو جەهالەتە دینییە !هەیە

ڵال سوبحانە: مکەری بۆ دۆزینەوە هاوار بکەینو هەر کاتێک زانستیش شتێکی سەرسابکەین 

بەم جۆرە تەعبیر لە جەهالەتی خۆمان بکەین  ! ق دەکاتڵخودا چ مەخلوقاتی عەجایەب خە

بێ ئەوەی ئەو بۆچوونە زانستییە ئەرستۆییە تێبگەین کە لە پشت دۆزینەوەو ناساندن و بە

 .یایی یەوە یەپۆڵێنکردن و ناونانی هەزاران زینەوەرو بووی زەمینیی و دەر 

 

 گۆڕانی بنسازیی یان سینتاکس -3

ماناناسیی  واتە: دەتوانین ئەو بەشەی پێشوو لە سەرنجەکانی ئەرستۆ لە خانەی سیمانتیکس

دابنێین واتە چۆن ناو وەک چەند نیشانەیەکی دەنگیی دەبێتە نوێنەری بابەت یان مانای شت و 

 .مان دێنئەو گرفتانە چین لە لەماناناسییدا و پێناسەدا تووش

ئەرستۆ سەرنجێکی زیرەکانەی زۆر گەوهەرییتر و سازندەتر دەربارەی زمان یان ناوەکان 

واتە ]لێدەرهێانە  وکردن و پێکهێنانەوەی وشە یان لێوەرگرتن لەتئەویش دیاردەی : دەردەبڕێ 

 [.اشتقاق یان دیرایڤەیشن بە ئینگلیزیی
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 . کوردیی بێنینەوەی   –با هەر نموونەی زمان 

گرفتی ] کە وەک وتمان دوو مانای جیاوازیی هەیە  -[ زمان]ئەم وشانە بکە کە لە ناوی  سەیری 

وەرگیراون بێگومان گرفتە سیمانتیکییەکە واتا ماناناسییەکە لە وشە [ سیمانتیکی

 :وەرگیراوەکانیشدا دەردەکەوێتەوە

 [سیمانتیک]یان زمانی ناو زار یان زمانی ئاخاوتن : زمان

 .لە زمان شارەزابێتکەسێک : زمانەوان 

 دەنگ، وشەڕۆنان، ڕستەسازیی: وشوێن و ڕێسای بنسازیی زمانێڕی: ڕێزمان

 زمان بێتێکەسێک شارەزای ڕ : رێزمانەوان

کەسێک زمانی قسەکردنی نەبێت کە بۆ هەموو زینەوەرانی بەدەر لە : بێ زمان، بەستەزمان

بۆ [ ناو زاری ]توانێ زمانی ت کە نەڵ مرۆڤ بەکاردێت، یان بۆ مرۆڤێکی ئەوەندە کزو بیدەسە

 .زمانی ئاخاوتن بەکار بێنێ هەروەک زمانی نەبێت یان بەسترابێت

، مەبەست کەسێکە زمانی ناو زاری ە پێچەوانەی مانای دووەمی سەرەوەب: زماندار، زماندرێژ

هێنانی ئاخاوتن و قسەبازیی و خۆنواندن و تەنانەت جوێن و  ئازایانەو هارانە بۆ بەکار

 .یکردن بە کەسانی دی  بەکاربێنێتسووکایەت

 .کەسێک کە لەجیاتی کەسێک یان ڕێکخراوێک قسە بکات: زمانحاڵ

ێنانی وشەو مەبەستی بەرهەمه ی بە لووسیی و ئاسانی بۆکەس ی زمانی ناو زار : زمانلووس

 .ەتاندنی کەسانی دی بەکاربێنێتڵخەڵخۆخواز بۆ هە

ەوانی ڕ ەمەندی بۆ دەربرینی ڵدەو  ەگەلیشهێنانی و  کەس ێ توانستی بەکار: زمانپاراو

 .ستەکانی هەبێتەبمە

 .کەسێک شەیدای زمانەکان بێت و حەز لە فێربوونی زمانان بکات: زمانیار

 .وەک زمانانی دنیا[ دەش ێ بی ژومار بێت]ێ زمان ڵکۆمە: زمانان
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دەکەین بەم جۆرە سەیر . بابەتێک پێوەندی بە زمان یان ڕێزمانەوە هەبێت: ، ڕێزمانییزمانیی

ئیستا زمان حاشا . ئێمە دنیایەکی زۆر جیاوازمان لە مانای تایبەتی وشەی زمان بۆ دروست بوو 

ئەمیش  ،شتی ترە چاالکییەو لەوەی پارچەگۆشتی ناو زار یان وشە و ئاخاوتن بێت، مرۆڤە و

یی، ان، : کردنی پاشگر وەکی کەم لە فۆرمی ناوەکەدا بە زیادهەمووی بە هۆی چەند گۆڕانێک

 .راوی تر وەک لووس، بەستە، بێ، پاوان، یار، دار، یان لێکدانی لەگەڵ وشەە-

ەتی ڕەسەنیی خودی زمان ڵبەڵکو ڕوا ،انانە ڕێکارو ڕێسایەکی پێشەکی دانراو نینڕ ئەم گۆ 

خۆیەتی، و لە ئەنجامی سەرنج و بەرواردو بیرکردنەوەدا ئەرستۆ و کەسانی وەک ئەو 

 .پێیگەیشتوون

تاکی  وشەکان لەگەڵ ئەوتێبینیانەش دەربارەیان،  تەنیا لە مانای تاکتمی مانا سکەوایە سی

کو لەو ڕێکارو ڕێسایە گۆترەییانەش کە  فەرمانی فۆرمەکانی گۆڕان و ڵبە ،پێک نایە

اندن و ی مانا دامەزر یلێوەرگیرانیان دەکات لە کاتێکدا ناوێک یان وشەیەک دەکەوێتە پێوەند

 .دەربڕین لەگەڵ وشەی تردا

بنسازیی ڕێزمانیی ی، زمان سەرباری ڕەوشە سیمانتیکییە ماناناسییەکەی، ڕەوشێکی بە کورت

 .هەیە یش ی( سیمانتیکس)

بتوانین سەرنج بدەین چۆن ڕەوشەکانی بنسازیی زمان و پێوەندی وشەکان  ئەمەش وا دەکات 

ەش لە کە ئەم پێوەندییان. السایی ڕەوشەکانی پێوەندیی نێوان شتەکان لە جیهاندا دەکەنەوە

تێگەیشتنی ئێمەی مرۆڤ نەبێت دەربارەی ڕەوش ی ئەزموونیی  ،الیەکی ترەوە هیچی تر نییە

 .ڕەوش ی بوونی بابەتەکان و پرسەکانی بوون

کە لە هەمان کاتدا  ]،سیستمی داڕشتنی ڕستەکان دا،لە پێوەندی لێککاریی ئەم دووانە

ئەمەش وا . دادەمەزرێت [،سیستمی دامەزراندنی بیرە دەربارەی دنیا و شتەکان و گەردوون

 .دەکات دۆزینەوەو دیراسەی لۆجیک لە زماندا بەرتوانا بێت

 

 :چونکە لۆجیک لە سەر دوو بنەما دادەمەزرێ
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. [حەرف، وشە. ]کە بریتییە لە مانای نیشانە دەنگییەکانی زمان: سیمانتیک/ماناناسیی -1

 .لە زماندائەرکی سیمانتیکس کۆداندنی ماناو چەمکەکانە 

کە بریتییە لەو ڕێساو رێکارە رێزمانییەی حوکمی ئەو مانایانەو : سینتاکس/ ڕستەسازیی -2

ڕستەسازیی لە لۆجیکی فەلسەفییدا ئەوەیە  /ئامانجی ڕێزمان .زیادبوون و ئالۆزبوونیان دەکات

پێی دروستی یان نادروستی ئارگیومێنت دروستن بە /نیشانی بدا کام لە ئاخاوتنەکان

 [یسسپرێم]پێشزانەکەیان 

لە . دیدەکشنی لۆجیکیی دادەمەزرێت /ی ئەم دووانە سیستمی ئەنجامگیرییلە کۆدەکان

 .شوێنێکی تردا بە درێژیی لەمە دەدوێم

 ئەمەیە فەلسەفەو کاری فەلسەفەکردن: بدەن جسەرن

ئەوسا سەرنجدان و  ناناسرێن، ناوی شتەکان بە بێ هەر لە سەرنجدانی ئەوەی کە شتەکان 

ری داخۆ ناوەکان جێی باوەڕن بیانکەین بە بنەمای زانین و ناسینی شتەکان و لێنەوەی زیاتۆ لیک

ازیی و ئەو چۆنێتیی کارکردنی سیستمی ڕستەس ،ئەوسا چۆنێتیی کارکردنی ناوەکان لە ڕستەداو

ئەرستۆ دەگاتە ئەنجامی دامەزراندنی سیستمێک بۆ  .ستیان دەکاتو ر گۆرانە رەمەکییانەی د

 ،اگەیاندنانەی زمانڕ ستانەو ڕ ێک بۆ پشکنینی ئەوەی داخۆ ئەو لۆجیکی زمان وەک میکانیزم

ێین هەر بەپێی یاساکانی سیمانتیکی و ڵوش ی وا و شتەکان و گەردوون دەیانکە دەربارەی ڕە

 .تەسازیی زمان خۆی، دروستن یان ناسڕ 

ی بین ڵدەبێ لەوە حا ،استیی لە جیهاندا بدۆزینەوەڕ بەر لەوەی سسیتمیک بۆ سەملاندنی واتە  

دێنین خۆی تا چەندە  تمە بەکاری یسکە ئەو زمانەی بۆ وەسفکردن و نواندن و دەربرینی ئەو س

 .توانستی نواندن و سەملاندنی ڕاستیی هەیە

 

 فەلسەفاندنی ناوەکان و وتراوەکانیان

دوای روونکردنەوەی ئەو کێشانەی ناوەکان و ڕستەسازیی زمان، ئەرستۆ بە وردەکارییەکی 

سروشت و ڕەوش ی بەکارهێنانی ناوەکان لە ڕستەدا یان دروستتر چونێتیی عەقڵیی بێوێنەوە 
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باسکردنی ئێمە بۆ ناوەکان وەک نوێنەرو حەقیقەتیی زمانیی بوونی شتەکان و پێوەندییە 

 چۆن لە زماندا باس ی سۆکرات، ئەسپ، درەخت، کورس ی. گەردوونییەکانیان، لێک دەداتەوە

 دەکرێت؟ ،هتد ...و

 کاتێ شتیان دەربارە دەوترێ؟ناوەکان لە کوێ دەوەستن 

 یان شوێن  و ڕەوش ی ناوەکان لە وتاری بووندا کامەیە؟

 .با وەک ئەرستۆ خۆی دەیکات تەنیا بە دوو ناوی فیزیکی دیار دەستپێبکەین

 

 سۆکرات و ئەسپ

سۆکرات : دوو شتی جیاواز بەکاربێت مانانیشانیلە هەردووکیاندا کێشەی ئەوە دەبێ ناوەکە بۆ 

مە ێە تێکەڵکارییەکی سیمانتیکی یە، ئۆکرات یان ئەسپ و وێنەیەکی ئەسپ، ئەمو وێنەیەکی س

ناوەکان لە بەر ئەوە تەنیا . استەکەی سۆکرات و ئەسپ نینڕ بوونە فیزیکییە  اندەزانین وێنەک

 .ڕەوش ی بوونی بووە فیزیکییە تاکەکان سۆکرات و ئەسپ وەردەگرینبۆ 

 او پرس ی بوونی سۆکرات و ئەسپەوە؟ئێستا چۆن بە لێکدانەوەی عەقڵیی دەچینە ن

بەوەی بزانین لە زمانی ڕۆژانەو زانیاری باو چییان دەربارە دەوتڕێ و ئەوەی دەربارەیان دەوترێ 

دەربارەی  چیچ جۆرە پێوەندییەکی سیمانتیکیی و بنسازیی دروست دەکات و ئەمە لە دواییدا 

 و ئامانجی بوون ئاشکرا دەکەن؟چییەتی بوون و فەزای بوون و ڕەوش ی بوون و تەنانەت ئەرک 

بە مانایەکی تر ئەرستۆ هەموو ئەو جۆرە بەکارهێنانانەی ڕستەسازیی یان پێکهاتەیی مانایی 

بوونیاریی کە بۆ ناوەکان هەن دەپشکنێ و ڕیزیان دەکاو ناویان دەنێ کەتیگۆرییەکان یان 

 .ادەنێتبەمە بناغەیەکی ئەبەدیی بۆ وتاری فەلسەفیی بوون د .چەشنەکانی بوون

گرنگ لێکدانەوە بنەماییەکانێتی  ،م گرنگ تەنیا دۆزینەوەو ڕیزکردنی چەشنەکان نییەڵ بە

 /شتەکان /بەتایبەتی دەربارەی ڕەوش ی بوونیاریی تایبەتیی و تاک و سەربەخۆی ناوەکان

 .بووەکان
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 :زمانیی ئەرستۆ دوو سەرنجی وردو زیرەکانەیە /میکانیزمی لێکدانەوەی فەلسەفیی

تندا چی دەربارەی چی دەوترێ؟ لە نموونەکەماندا دەش ێ چی دەربارەی سۆکرات و لە ئاخاو  -1

 ئەسپ بوترێ؟

 .کو وەک سیفات و ڕەوش ی بوونڵبە ،چی لە ناو چیدایە؟ نەک وەک پارچە ئەندام -2

 ،ێین و زۆر سیفاتی بدەینە پاڵڵتوانین زۆر شت دەربارەی سۆکرات بۆ سەرنج دەدا دەتئەرس

 :ێڵدەربارەی شتەکان نا چیم ناوی سۆکرات هڵ بە

 :سەیری ئەم وشانە بکە

 سۆکرات،  زینەوەر، مرۆڤ، سپیی، ناشیرین، فەیلەسوف، پییر، یۆنانیی

م ڵ بە ،ێین یان بیدەینە پاڵیڵی دوای سۆکرات دەربارەی سۆکرات بدەتوانین هەموو وشەکان

 .سۆکرات هیچ دەربارەی ئەوان ناڵێ

م سۆکرات ڵ بە ،ێڵی سۆکرات پێ دەمان دەربارەئەوە سپی شتێک. ێین سۆکرات سپی یەڵکە دە

 ێین سپی سۆکراتە، ڵگێرینەوەو بڵیین هەێ و ناتوانڵچمان دەربارەی سپیی و سپێتتی پێ ناهی

کی ێواتە بەش ،زینەوەرو مرۆڤ لە ناو سۆکرات دان :ێینڵبوون دەتوانین ب -ناودا -وەک لە 

فەیلەسوف، یۆنانیی لە ناویدا نین و م سپیی، پیر، ڵ گەوهەریی پێناسەی بوونی ئەون، بە

 .گەوهەریی نین

ن و چیئەمانە ۆکرات بەکاریان بێنین، کەواتە م دەشتوانین بۆ وەسفی سڵ بە ،گەوهەریی نین

 وون دەکاتەوە؟ڕ چی دەربارەی سۆکراتی ناو  ەئەم جیاوازیی

 

 دامەزراندنی ماک و گەردوونییەکان

بەرهەمی ئەم وردەکارییە عەقڵییەی  زۆربەی زاراوەو چەمکە سەرەکییەکانی فەلسەفە

 .ئەرستۆن 
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 ماک: ێدەڵ انئەرستۆ پێی: ئەو ناوانەی یان شتانەی کە ناویان هەیەو ناگۆڕێن

و دواییش لە میتافیزیکدا چەمکی ماک بووەکە وەک خۆی، وەک تاک، وەک بوونی سەربەخۆ 

هەروەها . دەکاتە و هاوپێناسماک و بوون و گەوهەر هاومانا . یش ی بۆ بەکار دێنێت( گەوهەر)

 .ماک ناو دەنێ بووەی سەرەتایی

پێوتراو : ێڵپێیان دە ،یڵئەو جۆرە ناوو سیفاتانەی کە دەربارەی ماک دەوترێن یان دەدرێنە پا

 .یان بووەی دووەم یان ڕێکەوتەکان[ پریدیکەیت]

 /گەردوونییەکانو [ تاکی سەربەخۆی نەگۆڕ ]لە فەلسەفەدا جیاوازییەکە وەک گەوهەر 

 .زانراوە[ ئەکسیدێنتەلز]ڕێکەوتەکان 

 دیاری کرد؟[ پێوتراوەکان، بووە دووەمەکانی]چۆن ئەرستۆ چەشنەکانی ڕێکەوتەکانی 

 مەکان ورد بەوە؟ڵ بیربکەوەو بپرسە و لە وە

 .ێ ئاوا بە پرسیارڵبە

 .زنجیرەی بێکۆتایی پرسیارەکانە فەلسەفاندن بیرکردنەوەو 

بیگومان ئەمە . ەوێ هەموو شتێکی دەربارە بزانیندەمان. سۆکراتەئەوە کەسێکمان هەیە ناوی 

مەکانیش نەک هەر زانیاریمان دەربارەی سۆکرات دەدەنێ؟ بەڵکو ڵ بە پرسیار دەکەین و وە

ممان بۆ ڕوون ڵ هزریی فەلسەفیی نێوان پرسیار و وە[ ستراکتوریی]پێوەندی بنسازیی 

 .دەکەنەوە

 ؟کە زمان ڕیگەی پرسیارمان دەدات ۆکرات بزانینچی دەربارەی س فەرموو دەمانەوێ 

 ئەرستۆ دە چەشەن پرسیار و پرس دیاری دەکات؟

 چەشنەکان                                                                                           پرسیار 

 چییەتی                                   .سۆکرات مرۆڤە        سۆکرات چییە؟   -1

 چۆنێتیی                                                .سپیی یە      سۆکرات چۆنە؟     -2

 شوێن                                    .      لە ئەسینا یە سۆکرات لە کوێیە؟    -3
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 کات                                        دوێنێ               ؟کەی سۆکراتت بینی -4

 کارکردن،کردار                                      .گفتوگۆ دەکات     ا؟سۆکرات چ دەک -5

 کارلێکران، بەرکاربوون                               .ژەهرخواردوو کرا  سۆکرات چی لێ هات؟ -6

 

 رێژەیی/ پێوەندیی ، بەراوردیی                  .  .بەهێزە؟ نیوئەوەندە ئەرستۆئەوەندەی  دچەن -7

 ڕەوش، حاڵەت                      ..پاڵ کەوتووە  سۆکرات چۆن پشوو دەدات؟ -8

 قەبارە/چەندێتیی                            . مەترو نیوێک ...    ؟بەرزەسۆکرات چەند  -9

 هەبوون، خاوەنێتیی            .قەڵەمی بەدەستەوەیە    ؟هەیە/پێیەسۆکرات چی  -11

 

 

 :ناونەوەنموونەی بۆ هێۆ خۆی ناوی ناون و تکەتیگۆرییەکان وەک ئەرس

چەشنەکان  

Categories 
Aristotle’s Term Greek Examples 

Substance/Essence 

 گەوهەر/ماک

“substance” 

“this” 

“what-it-is” 

 سۆکرات چییە؟  

ousia 

ti tode 

esti ti 

man, horse 

Socrates 

“Socrates is a man” 

 سۆکرات مرۆڤە؟

Quantity       چەندێتیی 
How much  چەند 

 چەند زەالمە؟
poson 

four-foot, five-foot 

 چوار پێ، پێنج پێ

Quality  چۆنێتیی 
What sort   کوو؟ چۆن؟ چ

 جۆرێکە؟ 
poion 

white, literate 

 سپیی، خوێندەوار

Relation  پێوەندیی /

 ڕێژەیی 

related to what پێوەندی

 بە چی؟ بەراورد لەگەل؟ 
ti pros 

double, half, greater دوو

 گەورەتر .. نیوەی.. ئەوەندە

Location  شوێن Where   لە کوێ؟ ouP in the Lyceum, in the 
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marketplace  لە لیسیۆم ، لە

 بازاڕ  

Time   کات When  کەی؟ چ کاتێ؟ oteP 
yesterday, last year  ،دوێنێ

 پار 

Position   ڕەوش 

 حاڵی شایانی گۆران

Being situated  چۆن

 وەستاوە 
keisthai 

lies, sits 

 دانیشتووە. پاڵی داوەتەوە

Habit  هەبوون 
Having, possession 

 هەبوون ، خاوەنێتیی 
echein 

is shod, is armed 

 چەکدارە، جلی لەبەرە

Action  ،کارکردن

 کارلێکردن 

Doing  کارکردن 

 چ دەکا؟ چی لێ دەکا؟ 
poiein 

cuts, burns 

 دەیسووتێنی . دەیبڕێ 

Passion    سۆز

 کارتێکران 

Undergoing 

  بەرکار بوون
paschein 

is cut, is burned 

 سووتا، بریندار بوو 
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