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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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بایۆگرافیای رۆدۆلف كارناب

ئا: د. لوقمان رەئوف
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بەرەگەز  ئەڵمانی  لۆژیكزانی  و  -فەیلەسوف   
فەلسەفەی  رابەرەكانی  باشترین  لە  یەكێكە  جوو، 

ئەزمونی لۆژیكی.
 )ronsdorf( لە 18 مایۆ 1891 لە رۆنسدۆرف-
لە نزیك )بارمن )barmen( لە ئەڵمانیا لە دایكبووە.
زانكۆكانی  لەسااڵنی)1914-1910(   -

)فرایبورك( و jena( ( خوێندویەتی.
بیركاری و فەلسەفەدا  فیزیا و  لە  - پسپۆڕی 

هەبووە.
لەسەر  كاریگەری   )jena( زانكۆی  لە   -
 gottlob frege( لۆژیكی  بیركاری  مامۆستای 

گۆتلۆب فۆیگ( هەبوو. 
- ساڵی 1928 یەكەمین كتێب بە ناوی )بوینادی 

لۆژیكی جیهان(ی باڵوكردەوە. 
لە ساڵی 1929 بڕوانامەی دكتۆرای لە هەمان 
زانكۆ بەدەستهێنا و ناونیشانی ناوی دكتۆراكەی 

)شوێن: بەشداریکردنی لە تیۆری زانستدا(.
- ئەم نامەیە كاریگەریەكی رۆحی زۆری لەسەر 

راسڵ و وتگنشتاین و گروپی )ڤییەنا( دروستكرد.
بەهاوكاری   )1940  1930- سااڵنی  لە   -
ناوی  بە  نێودەوڵەتی  گۆڤاری  رایشنباخ(  )هاسن 
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)مەعرفە( ەوە دەركرد. 
- لە ساڵی )1026-1931( لۆژیكی زانستی لە 

زانكۆی )ڤییەنا( وتووەتەوە. 
فەلسەفەی   )1935  1931-( ساڵی  لە   -
سروشتی لە زانكۆی )پراگ(ی ئەڵمانی وتووەتەوە. 
لۆژیكی  پێكهاتەی  )كتێبی   1934 ساڵی  لە   -

زمانی( باڵوكردەوە.
بە هۆی فشاری   )1935( لە كۆتایی ساڵی   -
مامۆستای  بووە  و  ئەمریكا  چووە  نازیەكانەوە، 

فەلسەفە لە زانكۆی شیكاگۆ تا ساڵی 1952.
- ئەندامی کۆمەڵەی ئەکادیمیای ئەمریکی بووە 

بۆ هونەر و زانست.
- لە سااڵنی )1954-1961( مامۆستا بووە لە 

زانكۆی كالیفۆرنیا. 
 )otto Neurath( كاری لەگەڵ هەریەك لە -
 Charles( موریس  چارلس  و  نویرات  ئۆتۆ 
morris( كردووە لە بانكی زانیاری نێودەوڵەتی بۆ 

زانستی یەكگرتوو. 
- لە1970/10/14  لە سانتا مۆنیکا لە كالیۆرینا 

كۆچی دوایی كردوە. 
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هەڵوێستی پۆزەتیڤیزمی 
هاوچەرخ لەبارەی میتافیزیكاوە

»پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ«

د. حەنان عەلی
لەعەرەبییەوە: محەمەد چیا
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بەرایی:
پۆزەتیڤیزمی  و  هاوچەرخ)1(  پۆزەتیڤیزمی   
لە  دەدەن  رزگاربوون  هەوڵی  كالسیكی، 
فەلسەفە بەگشتی و بیری میتافیزیكی بەتایبەتی. 
ئامانجدا  لە  كۆنتیش  ئۆگست  پۆزەتیڤیزمی 
جیاواز نییە لە پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ، بەاڵم لە 

میتۆددا جیاوازییان هەیە.
بەكارهێنانی  داوای  كالسیكی  پۆزەتیڤیزمی 
دەكرد  زانستی سروشتی  و شێوازەكانی  رێگا 
لەكاتێكدا  میتافیزیک،  بۆ  رەتكردنەوەیدا  لە 
»شیكاركردنی  داوای  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی 

زمان« دەكات.
لە هەموو شێوەكانیدا رەتی  پۆزەتیڤیزمیش 
سەبارەت  دەكاتەوە  بانگەشەكانی  و  فەلسەفە 
كەشفكردنی  و  شتەكان  راستی  زانینی  بە 
واقیع  لە  جگە  مرۆیی...  دەروونی  نهێنییەكانی 
دان بە هیچ شتێكی تردا نانێت، واتە ملكەچكردنی 

شتەكان بۆ بینین و ئەزمونكردن.
بە  تەقلیدیی  فەلسەفەی  زانراوە  وەك 
بوونی  بەدوای  گشتگیرانەوە  تێڕوانینێكی 
ئەبستراكتدا دەگەڕێت، لە مرۆڤ و لە چارەنوسی 
و  ئەخالقیەكان  بەها  و  كات  لە  و  لە شوێن  و 
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پۆزەتیڤیستەکان  ...هتد،  و  جوانی  و  راستی 
هاتووە،  كۆتایی  میتافیزیك  رۆڵی  پێیانوایە 
سروشت  )زانستی  رێژەییەكان  زانستە  چونكە 
و كیمیا و هتد...( دەكرێت پشتیان پێ ببەسترێت 
چونكە  واقیعدا،  جیهانی  راستیەكانی  زانینی  لە 
ئەو لە مەعریفەدا پشت بە میتۆدە ئەزمونییەكان 

دەبەستێت.
بەتایبەتی  میتافیزیكیان  و  فەلسەفە  ئەوان 
بە  و  لۆژیكی  شیكاری  ژێر  خستۆتە 
توێژینەوەیەكیان دانەناوە لە بوون و مەعریفەدا.
لەم باسەماندا ئەوە روندەكەینەوە و كە چۆن 
چۆن  رەتدەكاتەوە،  »میتافیزیك«  پۆزەتیڤیزم 
مەبەستە  ئەم  بۆ  ساغكردنەوە«ی  »بنەمای 

بەكارهێناوە؟
پۆزەتیڤیزمی كالسیكی و میتافیزیک:

پۆزەتیڤیزمی  )خاوەنی  كۆنتی)2(  ئۆگست 
رەتكردۆتەوە  تیۆرێكی  هەر  كالسیكی( 
بانگەشەی زانست، یان زانیاری بكات سەبارەت 
ئەم  نموونەی  چونكە  شتەكان،  چییەتی  بە 
دادەنرێت  میتافیزیكی  وتەیەكی  بە  بانگەشەیە 
ئاستی  لە  زانست  رەتبكرێتەوە،  پێویستە  و 
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دەوەستێت،  دیاردەكاندا  دەرەكی  وەسفكردنی 
جەوهەری  یان  چییەتی  ناتوانین  ئێمە  چونكە 

شتەكان بزانین)3(.
كۆنت و الیەنگرانی پێیانوایە دەستەواژەكانی 
بەڵكو  ناڕوونن،  مەسەلەگەلێكی  میتافیزیك 
كەمتر رونترن لە مەسەلەكانی الهوت و مەسەلە 
بواری  چوارچێوەی  دەچنە  كە  واقیعیەكان، 
ئەزمونییەوە، لەتوانادایە راستییان بسەلمێنرێت، 
چونكە كارامەیی هەستیی بۆ فەراهەم کراوە)4(. 
كاریگەرە  گشتی،  بەشێوەیەكی  پۆزەتیڤیزمیش 
بە ئەزمونگەریی »دایڤد هیوم«)5( لە كتێبەكەیدا 
راكەی  كە  مرۆیی«  عەقڵی  لە  «توێژینەوەیەك 

بەم شێوەیە:
بەردەست،  بخرێـە  كتێبێكمان  هەر  »ئەگەر 
پێویست  میتافیزیكیا،  یان  الهوت  بە  سەبارەت 
كتێبە  ئەم  ئایا  بپرسین.  خۆمان  لە  دەكات 
ئەبستراكت  بیركاری  بیركردنەوەیەكی  لەسەر 
با  بوو  نەرێنی  وەاڵمەكە  ئەگەر  دەوەستێت؟ 
بیركردنەوەی  لەسەر  ئایا  بپرسیبن:  لەخۆمان 
لە  باس  بوونەدا  لەم  كە  دەوەستێت،  ئەزمونیی 
بە  وەاڵمەكە  ئەگەر  دەكات؟  واقیع  راستیەكانی 
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نەرێ بوو، ئەوا پێویستە كتێبەكە بخەینە ناو ئاگر... 
لەخۆگرتبێت  شتێكی  كتێبە  ئەو  ناكرێت  چونكە 

بێجگە لە سەفسەتە و وەهم و فێڵكردن«)6(.
 لە فەیلەسوفە ئەزمونگەرەكانیش «ئێرنست 
)رەخنەگرێتی  فەلسەفەكەیدا  لە  كە  ماخ«)7( 
دامەزراندنی زەمینەیەكی  ئەزمونگەری( هەوڵی 
ئەزمون  لەسەر  كە  زانستێك  بۆ  دەدات  پتەو 
لە  رزگاربوون  لەگەڵ  بەرپابووبێت، 
خراپكردووە،  زانستی  چونكە  »میتافیزیك«، 
زانستی  مەعریفەی  لە  پێویستە  بۆیە 
مامەڵە  بتوانن  زانایان  بۆئەوەی  دوربخرێتەوە، 
لەگەڵ دیاردە هەستپێكراوەكاندا بكەن و بتوانن 
توانای  كە  و  بدۆزنەوە  ورد  زانستی  تیۆرێكی 

پێشبینیكردنی هەبێت.
وەسفكردنی  بە  هەستێت  زانا  »پێویستە 
لەپێناو  كە  پرۆسانەی  ئەو  و  رووداو 
گەرەنتیكردنی دوبارەبوونەوەدا بەكاردەهێنرێن 
یاسا  بۆ  راستەقینەیە  سەرەتای  ئەوەش   ،
بتوانین  لەسەرمان  پێویستە  كە  زانستیەكان، 
كەم  ژمارەیەكی  كە  بەشێوەیەك  دایبڕێژینەوە، 

لە رووداوەكان لەخۆبگرێت«)8(.
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)ماخ( دانی بە هەندێك گریمانەی راڤەكەردا 
بۆ كارەبا نەناوە، بۆ نمونە: كەوا گریمانەگەلێكی 
ئەزمونی  لە  پێیوایە  ئەو  چونكە  زانستین، 
ئەگەریش پرسیارمانكرد  تێپەڕدەكات.  هەستیی 
زانستی  وەاڵمێكی  وەاڵمەكە  ئەوا  چیە؟  كارەبا 

نابێت، كە لە ئەزمونەوە سەرچاوەی گرتبێت.
رەخنەی ماخ لە هەندێك لە گریمانە بەهۆی 
ئەوەوەیە، كە ناتوانرێت لە رێگەی ئەنجامەكانی 
بكرێن،  ئەزمون  زانستیەكانەوە  ئەزمونە 
وەك  گریمانەكان  لە  جۆرە  ئەم  لەبەرئەوەی 
»گریمانەی ئەتۆم«- بەڕای ئەو تێبینی نەكراوە، 
ئەم  سەیری  خۆپارێزی  شێوەیەكی  بە  بۆیە 
زانست  لەكاتێكدا  كردوە...  گریمانانەی  جۆرە 
سەدەی  سەرەتای  لە  -هەر  سەلماندویەتی 
گریمانانە  جۆرە  ئەم  نمونەی  كە  بیستەمەوە- 
وەك ئەتۆم و پێكهاتەكانی بونەوەرن نەبینراون 
ئەوەیان  زانستی  ئەزمونی  دەرئەنجامەكانی 
بۆ  راستەوخۆن  پێدراوی  وەك  كە  سەلماند 

مەعریفەی زانستی)9(.
ئەزمونگەرایی:  مەزهەبی  الی  زانستیش 
»ئەوەیە كە كۆمەڵێك مەعریفەمان پێدەبەخشێت، 
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بریتییە  تەقلیدیەكەی  شێوازە  بە  میتافیزیكیش 
بەتاڵ.  گوتەیی  زۆربڵێییەكی  و  سەفسەتە  لە 
لەپشت ئەزمونیشەوە هیچ مەعریفەیەك بوونی 
هەمووی  پۆزەتیڤیزمیش  بزوتنەوەی  نییە«)10(. 
لە  رێزگرتنە  و  میتافیزیكا  نزم سەیركردنی  بە 

زانست«)11(.
بیستەمدا  لە سەدەی  نوێش  پۆزەتیڤیزمێكی 
دەركەوت كە  خۆی لە گروپی ڤیەننادا دەبینێتەوە، 
فیتگنشتاین«ی  »لۆدیڤیک  بە  كاریگەرە  كەوا 

فەیلەسوفی نەمساوی«)12(.
گروپی ڤیەننا و میتافیزیک:

ڤیەننا  لە  فەلسەفییە  بزوتنەوە  ئەم 
پۆزەتیڤیزمی  ناوی  بە  دواتر  كە  سەریهەڵدا- 
كە »مۆریس شلیك«  پەرەیسەند-  لۆژیكییەوە 
سەركردایەتی كرد«)13(، كە نوێنەرایەتی )الیەنی 
كە  تر  ئەوانی  گروپەدا،  لەم  دەكرد  فەلسەفی( 
و  دەكرد  بیركاری«یان  »الیەنی  نوێنەرایەتی 
)هێربەرت  و  كارناب(  )رۆدڵف  لە:  بریتیبوون 

فایگل( و ئەوانی تر.
لەسەر  زیاتر  كاریان  ڤیەننا  گروپی 
واتە   – دەكرد  زمان  لۆژیكی  شیكاركردنی 
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لەسەر  زانستی  شێوازی  جێبەجێكردنی 
زمانەی  ئەو  گوتەكانی  و  دەستەواژەكان 
فەلسەفە،  گرفتەكانی  پێیدەنوسرێت  كە 
لە )ساغكردنەوە(  بریتیبوو  لەمەدا  پێوانەشیان 
لەرێگای  و  بەسەریدا  بڕیاردان  لەرێگەی 
دەستەواژە  دەتوانرێت  دەرەكیەوە،   واقیعی 
ئەوان  الی  كە  كەشفبكرێن،  میتافیزیكیەكان 

تەنها بە قسەی پووچ و بەتاڵ دادەنرێن.
»كارناب«  گروپەش  ئەم  بیرۆكەكانی 
ناونراوە  كە  پێدا  پەرەیان  »ئایر«  و 
دیارترین  لە  لۆژیكی،  پۆزەتیڤیزمی  بە 
میتافیزیك«ە،  «نكوڵیكردنی  بیرۆكەكانیشی 
«بنەمای  لە  بریتییە  لەمەدا  پێوەریشیان 
بۆ  رەتكردنەوەیان  ئەوان  ساغكردنەوە«. 
میتافیزیك بەوە پاساودایەوە كە تەنها كۆمەڵە 
گوتەیەكی هەڵەیە، بەڵكو لەسەر ئەو بنەمایەی 
نە  نییە،  مانای  قسەیەكە  مانا،  لە  بەتاڵە  كە 
راستگۆیە و نە درۆزن. پۆزەتیڤیزمی لۆژیكیش 
هەمان  لەسەر  میتافیزیك،  بۆ  تێڕوانیندا  لە 

میتۆدی گروپی ڤیەننا رۆیشتن.
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پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ و میتافیزیك:

و  درێژكراوە  بە  لۆژیك  پۆزەتیڤیزمی 
دادەنرێت،  ڤیەننا«  »گروپی  بەردەوامیی  
یان  ئەزمونگەری،  تیۆری  بە  هەروەها 
هەموو  رەتی  ئەو  مەعریفەدا.  لە  هەستگەری 
راستەوخۆ  هەستی  كە  كردەوە  ئەوانەی 
هێناویەتی  و  نوێیە  ئەوەی  بەاڵم  تێدەپەڕێنن، 
یان  زمانەوانی،  ئاراستە  لە  بریتیە  بیردا  لە 
ناوزەد  زانستی  بە  خۆی  ئەو  لۆژیكیەكەی. 
دەكات، چونكە مەسەلەكانی ئەزمونین و تەنها 
كە  دەنێت،  زمانەوانییەكاندا  مەسەلە  بە  دان 

ئاماژە بە واقیعی ئەزمونیی دەكەن.
لە  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی  رێزگرتنی 
زانست لە رێگەی ئەزمونە بینراوەكانەوە دێت، 
ئەو  بەاڵم  سەلماندویانە...  ئەنجامەكان  كە 
مەسەالنەی كە لەسەر ئەزمون و دیتن ناوەستن 
لە وەهمەكان،  -ئیدی هەرچیەك بن- وەهمێكە 
ئەو تەنها دان دەنێت بە )مەسەلە شیكاریەكان و 
پێكهاتەییەكاندا()14(، جگە لەمانەش مەسەلەكانی 
تر... قسەی بێ مانان، چونكە ناكرێت لە رێگەی 

ئەزمونەوە ساغبكرێنەوە، یان بسەلمێنرێن.
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»شوێنی  نەمر«،  »گیانی  وتەی  نمونە  بۆ 
بێكۆتا«، »كاتی بێكۆتا«، نمونەی ئەم مەسەالنە بە 
میتافیزیك دادەنرێن... ئەمانەش مەسەلەگەلێكی 
سەرئەنجام  و  ئەنجام  بە  ناكرێت  ناشیكاریین، 
دابنرێن وەك مەسەلەكانی بیركاری و لۆژیك، 
پێكهاتەییەكانەوە،  مەسەلە  ناو  ناچنە  هەروەها 
هەستی  ئەزمونكردنی  بە  سەلماندنیان  چونكە 
لە  نییە  شتێك  هیچ  چونكە  نابێت،  هەرگیز 
سروشتدا ناوی گیان بێت ئەزمون بكرێت، یان 
بنچینەدا  لە  خۆی  گیان  دڵنیابیتەوە،  بوونی  لە 
شتێكی نامادیی و هەستپێكراو نییە، دەكرێت بۆ 

زەمان و شوێنیش هەروا بوترێت)15(.
میتافیزیكی  مەسەلەی  هەندێك  راستە 
بە  چەمك  هەندێك  هەروەها  نییە،  مانایان 
دەستەواژەگەلێك دادەنرێن كە بەتاڵن لە مانا)16(.
میتافیزیكدا  هەموو  بەسەر  حوكمەش  ئەم 
هەندێك  لەبەرئەوەی  ئەویش  جێبەجێنابێت، 
هەن  میتافیزیكی  گریمانەی  یان  هەن،  مەسەلە 
میتافیزیك  زانست هەیە و هەموو  بۆ  سودیان 

ساختە نییە.
لە  نییە  بریتی  فەلسەفە  پێیوایە  پۆپەر)17( 
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هەوڵێكیش  هەروەها  ماناكان،  شیكاركردنی 
نییە بۆ رونكردنەوە و راڤەكردنی، فەلسەفەش 

كۆمەڵێك وەزیفەی هەیە)18(.
پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخیش رەتی میتافیزیك 
دەكاتەوە، یان ئەو گرفتە فەلسەفیانەی بەدرێژایی 
سەیریاندەكرێت  هەروەها  دروستبوون،  مێژوو 
وەك ئەوەی گرفتگەلێكی خەیاڵكراوبن، دەخوازێت 
و،  تیۆرێك  ببێتە  لەوەی  بوەستێت  فەلسەفە  لە 
خۆی بۆ شیكاركردنی مەسەلە زانستیەكان، یان 

رۆژانەییەكان یەكالییبكاتەوە.)19(
وەزیفەی  پێیوایە  كە  ایرە)20(  ج.  أ.  ئەمە 
فەلسەفە ئەوەیە وەك پیاوێكی پۆلیسی فیكری 
پەڕینەوە  لە  رێگیركردنە  وەزیفەی  كاربكات، 
مەعریفەمان  زانست  ئەو  الی  میتافیزیك...  بۆ 
فەلسەفە  بەاڵم  جیهان،  بە  سەبارەت  دەداتێ 

ناتوانێت ئەوە بكات.

كاریگەری ڤیتگنشتاین لەسەر
كۆمەڵەی ڤیەننا و پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ:

هەبوو  گەورەی  كاریگەریەكی  ڤیتگنشتاین 
پۆزەتیڤیزمی  و  ڤیەننا  كۆمەڵەی  لەسەر 
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هاوچەرخ، كە لەسەر بیری ئەم گروپە دامەزرا- 
كەسیەكانییەوە  پەیوەندیە  لەرێگەی  ئەوەش 
وەك  گروپەكە  ئەندامانی  لە  هەندێك  لەگەڵ 
سااڵنی  لەماوەی  ئەو  شلیك«،  »مۆریس 
1927-1929 چاوی پێیان دەکەوت بۆئەوەی 
كتێبەكەیەوە  لەبارەی  بكات  لەگەڵ  مشتومڕیان 
»پەیامێكی لۆژیكی فەلسەفی« لەم رێگەیەشەوە 
ناو  هاتە  ڤیتگنشتاین  فەلسەفیەكانی  بیرۆكە 

گروپەكەوە)21(.
بە  كاریگەربوون  ڤیەننا  ئەندامانی كۆمەڵەی 
بەو  ئەوەی خۆی سەر  ڤیتگنشتاین، سەرەڕای 
كۆمەڵەیە نەبوو، چونكە بڕوای بە ئینتیمابوون 
نەبوو بۆ هەر گروپ و كۆمەڵەیەك. لەبەرئەمە 
ڤیەننا  كۆمەڵەی  دامەزرێنەری  نە  ڤیتگنشتاین 

بوو، نە ئەندامیش بوو تێیدا.
بەاڵم لەو كاتەدا كە پۆزەتیڤیستە لۆژیكیەكان 
بیستەمدا  سەدەی  سییەكانی  لەكۆتاییەكانی 
هاوچەرخەكان  لۆژیكیە  بەدیاردەكەوتن، 
بنچینەی  لەسەر  بیرۆكەكانیان  هەوڵیاندەدا 
لە  كە  بونیادبنێن،  ڤیتگنشتاین  فەلسەفەی 
فەلسەفی«  لۆژیكی  »پەیامێكی  كتێبەكەیدا 
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بە  بوو  سەرقاڵ  ڤیتگنشتاین  رەنگیدەدایەوە، 
دەرخستنی ئەو هەاڵنەی كە تێیان كەوتبوو لەم 
كتێبەدا - هەروەها لەپێناو دۆزینەوەی بیرۆكەی 
نوێتر لەوانەی لە كتێبەكەیدا »توێژینەوەگەلێكی 
ڤیتگنشتاین  كەواتە  پێیانگەیشتبوو،  فەلسەفی« 
نە  و  بووە  ڤیەننا  كۆمەڵەی  دامەزرێنەری  نە 

دواتریش پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی.
»پەیام«  یەكەمیدا  كتێبەكەی  لە  ڤیتگنشتاین 
میتافیزیكای بە قسەیەكی بێمانا داناوە، چونكە 
ئامانجی بونیادنانی »زمانێكی ئایدیالییە« كە لە 
فەلسەفەكەیدا »ئەتۆمیەتی لۆژیكی« گوزارشتی 

لێكردوە.
زمانی  نوێوە سەیری  تێڕوانینێكی  بە  بەاڵم 
ئاسایی«  »زمانی  فەلسەفەی  ئەویش  كرد، 
«توێژینەوەگەلێكی  دووەمیدا  كتێبەكەی  لە 
ئەركی  سەرەتاوە  لە  ئەو  فەلسەفی«. 
«روونكردنەوەی  لە  كورتكردەوە  فەلسەفەی 
بیرۆكەكان« لە رێگەی شیكاركردنی زمانییەوە. 
فەلسەفە  پێیوابوو  پێشوویدا  ڕای  لە  ئەو 
لە  بریتیە  بەڵكو  تیۆرەكان،  لە  نییە  تیۆرێك 
رونكردنەوەی  واتە  روونكردنەوە،  كۆمەڵێك 
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مەسەلەكان)23(، بەاڵم دوای ئەوە گۆڕانكارییەك 
لە راوبۆچونەكانیدا ڕوویاندا، ئەو دەڵێت »لەگەڵ 
گەڕانەوەم بۆ بایەخدان بە فەلسەفە... پێویستە 
هەڵەی  كۆمەڵێك  ئەنجامدانی  بە  دان  لەسەرم 

گەورەدا بنێم لە كتێبی یەكەممدا«)24(.
هێنا  بیرۆكەكەی  لە  وازی  پاشتر  »ئەو 
فەلسەفەی  لە  كە  زمان  وەزیفەی  لەبارەی 
واقیعی دەرەكی،  بۆ  بوو  یەكەمیدا وێناكردنێك 
ئامرازێكی  وەك  نوێكەیدا  فەلسەفە  لە  بەمەش 
و  تر  خەڵكانی  لەگەڵ  لێهات  لێتێگەیشتنی 
ئەوەی  دوای  تر  بەمانایەكی  كارتێكردنیان. 
پێشتر وەزیفەكەی فەردیی بوو دوای ئەمە گۆڕا 

بۆ وەزیفەیەکی كۆمەاڵیەتی«)25(.
»توێژینەوەگەلێكی  دووەمیدا  كتێبی  لە 
دۆزینەوەی  بیرۆكەی  ڤیتگنشتاین  فەلسەفی« 
زمانێكی هێمایی »ئایدیالی« رەتكردەوە و زمان 
الی ئەو بووە »یارییەك« وەك هەموو یاریەكانی 
تری نمونەی شەترەنج و یاری كاغەز و تێنس و 
هتد... ئەو دەڵێت: لە سندوقی كەلوپەلی دارتاشدا: 
چەكوش و گاز و مشار و دەرنەفیز و مەتر و 
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بزمار دەدۆزیتەوە... وەزیفەی زمانیش جیاوازە 
بەتەواوی وەك جیاوازی وەزیفەی ئەم شتانە. 
لە هەردوو حاڵەتەكەشدا هاوشێوەیی هەیە)26(. 
وەزیفەیەك  چەند  زماندا  لە  وشەیەك  هەموو 
بەجێدەگەیەنێت، وەك ئەو ئامرازانەی باسكران،  
وەزیفەی  یەك  ئامرازانەش  لەم  كام  هیچ 
دیاریكراوی نییە الی دارتاش، بەڵكو هەریەكێك 
پێویست  بەپێی  لە وەزیفەیەك  لەوانە بۆ زیاتر 
وشەكانیش  وەزیفەی  بەكاریدەهێنێت.  پێبوونی 
لە زماندا بەهەمان شێوەن: هیچ وشەیەك یەك 
مانای نییە و یەك بەكارهێنانی نییە، بەڵكو یەك 
وشە چەندین بەكارهێنانی هەیە، هەروەها یەك 
ئەم  ڤیتگنشتاین  شێوەیە،  هەمان  بە  رستەش 

وەزیفانەی زمان ناودەنێت: )یاریی زمان()27(.
بەكارهێنانی  خراپ  بەهۆی  فەیلەسوفەكان   
خولقاندوە،  فەلسەفی«یان  »گرفتی  زمانەوە 
لە  دەكرا خۆی لێ البدرێت- وەك گومانكردن 
بوونی جیهان یان هی تر، چارەسەری فەلسەفەش 
دەبێت  فەیلەسوفەكانەوە  گەڕانەوەی  لەرێگەی 
باوی  بەكارهێنانی  یان  ئاسایی(  )زمانی  بۆ 
كە  هێنا،  بیرۆكەكەی  لە  وازی  »ئەو  وشەكان. 
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بۆ  بوو  وێناكردنێك  یەكەمیدا  فەلسەفەی  لە 
جیهانی دەرەكی، و لە فەلسەفە نوێیەكەیدا وەك 
ئەوانی  لەگەڵ  لێهات،  لێكتێگەیشتنی  ئامرازێكی 

ترو كارتێكردنیان«)28(.
ـــەی  ـــســـەف ـــەل بــــــــەاڵم ڤـــیـــتـــگـــنـــشـــتـــایـــن ف
پێشكەشنەكردوە، بەوپێیەی ئامۆرازێك بێت بۆ 
بەڵكو  خراپەكاریەكان-  و  زوڵم  لەدژی  گۆڕان 
فەلسەفە الی ئەو وەك تەنها ئامرازێك مایەوە 
هەتا  حاڵەتەكاندا،  هەموو  لە  رونكردنەوە  بۆ 
-کە  فەلسەفەوە  ئەركی  لە  گۆڕانی  ســەرەڕای 

رونكردنەوەی بیرۆكەكانە- بۆ زمانی ئاسایی.

بەاڵم ئایا هەموو مەسەلەكانی
میتافیزیك بەتاڵن لە مانا؟

ڤیەننا  كۆمەڵەی  لۆژیكی  بە  پشتبەستن  بە 
و پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی، »كۆمەڵگە« بۆ نمونە 
عەقڵی  الی  نەبێت  بوونێكی  كە  لێدێت  وای 
نە  و  دەبیستین  نە  ئێمە  چونكە  پۆزەتیڤیستی، 
بەرهەستی شتێك دەكەین ناوی »كۆمەڵگە« بێت، 
و ئێمە بێجگە لە »تاكەكان« هیچی دی نابینین، 
سەربەخۆن  و  تاك  بوونەوەری  تاكەكانیش 
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بەرهەستە،  واقیعی  ئەمە  بەتەنها  لەخۆیاندا، 
ئەوا  كۆمەاڵیەتی  سستمی  یان  كۆمەڵگە  بەاڵم 

تەنها وەهمە)29(.
ئەم حوكمەش جێبەجێ نابێت بەسەر هەموو 
هەندێك  لەبەرئەوەی  ئەوەش  میتافیزیكادا. 
هەن  میتافیزیكی  گریمانەی  یان  هەن،  مەسەلە 
میتافیزیك  هەموو  وە  زانست،  بۆ  بەسودن 
ساختە نییە. پۆپەر پێیوایە فەلسەفە بریتی نییە 
لە شیكاركردنی ماناكان و هەروەها هەوڵێك نییە 
بۆ رونكردنەوە و شرۆڤەكردنی، فەلسەفە چەند 
وەزیفەیەكی جۆراوجۆری هەیە. گومانیشی تێدا 
نییە هەندێك مەسەلەی میتافیزیكی بێ مانایە و 
هەندێك چەمكیش بە دەستەواژەگەلێك دادەنرێن 

كە بەتاڵن لە مانا.

وەزیفەی زمان الی كارناب:
كارناب)30( پێیوایە زمان دوو وەزیفەی هەیە: 
یان ئەوەتا گوزارشت لە شتێكی واقیعی دەكات، 
ئارەزووەكان  لە  گوزارشت  تەنها  ئەوەتا  یان 
فەلسەفەی  دەکات.  سۆزداریەكان  هەستە  و 
تێكەاڵوكردوە،  وەزیفەیەی  دوو  ئەم  تەقلیدی 
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گوزارشت  فەیلەسوفەكان  وتەكانی  ئەگەریش 
تایبەتەكانیان،  هەستوسۆزە  و  ئارەزوو  لە  بن 
مانایەك  هیچ  كارناب-  رای  –بەپێی  ئەوا 
ڕەتدەكاتەوە،  میتافیزیك  ئەو  ناگەیەنێت)31(. 
بریتین  مومكینەكان  »جیهانە  ئەو:  الی  چونكە 
لە جیهانە دەرككراوەكان، بە فراوانترین مانای 
ناو  بێكەوتنە  وەسفبكرێت  دەكرێت  كە  وشەكە 
جەخت  كارناب  لۆژیكیەوە«)32(.  دژیەكیەكی 
»پێویست  كە  لەوەدا  دەكاتەوە  ماخ  رای  لە 
جیهانگەلێكی  بەدوای  بگەڕێت  زانست  ناكات 
لە  دەبێت  بەرپرسیار  كە  نادیاردا،  میتافیزیكی 
رووداوگەلێكی دیاریكراو، بەڵكو تەنها پێویستە 
وەسفی ئەو روداوانە بكات لە سنوری یاساكاندا 

روودەدەن«)33(.
ئـــەم بــیــرۆكــەیــەی كــارنــاب گـــوزارشـــت لە 
پۆزەتیڤیزمی  جــەمــســەرەكــانــی  هــەمــوو  رای 
بە  دەبەستن  پشت  ــەوان  ئ دەكـــات،  هــاوچــەرخ 
بە  پێویستە  شتێك  هەموو  زمانییەكان،  گوتە 
ئەزمون بسەلمێنرێت، ئەگەریش نەسەلما بوونی 
ئەوا  ناسراوە،  هەستەكانەوە  لەرێگەی  و  هەیە 
گوتەیەك  هەر  یان  مانایە«..  بێ  »وشەیەكی 
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بەرامبەرێكی  هەستپێكراودا  لەواقیعی  دەبێت 
هەبێت و بێجگە لەمە نە بە راست و نە بە هەڵە 
بەو وشەیەی كە »مانای  بەڵكو  وەسفناكرێت.. 
بــە جــەوهــەری رای  بــیــرۆكــەیــەش  ــەم  ئ نییە« 

پۆزەتیڤیزمی هاوچەرخ دادەنرێت.
تەقلیدی  فەلسەفەی  كە  مەسەالنەی  ئەو 
-وەك  خستانەڕویان  لەسەر  راهاتووە 
مەسەلەكانی میتافیزیك- ئەو بە مەسەلەگەلێكی 
هەوڵی  دادەنێت...  )وەهمی(یان  ناراستی 
مەسەالنە  ئەو  بۆ  چارەسەریش  دۆزینەوەی 

تەنها بریتیە لە »بەفیرۆدانی كات«)34(.
دەبینێـت  وەها  خۆی  لۆژیكی  پۆزەتیڤیزمی 
ئەوەی  چونكە  زانستییە،  ئەو  زانستیە، 
شیكاركردنی  پێدەدات  بایەخی  یەكەمجار 
پەی  شیكارەشەوە  لەم  زانستییەكانە،  مەسەلە 
بردووە،  مەترسیدار  دەرئەنجامێكی  كۆمەڵە  بە 
بەكارهێنانی  لە  چونكە  زانستیشە،  هەروەها 
رەچاوی  زاناكان  هاوشێوەی  هێماكاندا 
فەلسەفە  نامانەوێت  »ئێمە  دەكەن.  وردبینی 
كە  مانایەی  بەو  نزیكبكەینەوە،  زانست  لە 
بە  بایەخدان  بە  تێوەدەگلێنێت  فەیلەسوفەكان 
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بەوانەوە  پەیوەندی  كە  زانستی،  شتگەلێكی 
مانایەكی  بەچەند  دەمانەوێت  ئێمە  بەڵكو  نییە، 
بە  پابەندبوون  یەكەمیان  لێكنزیكبكرێنەوە  تر 
و  گوتە  بەكارهێنانی  لە  زۆرەوە  وردییەكی 
لە  فەیلەسوف  پابەندبوونێك  دەستەواژەكاندا، 
بەكارهێنانی  وردیی  لە  دەكاتەوە  نزیك  زانا 

دەستەواژە زانستیەكاندا«)35(.

رەخنەی ماركیوز لە رای پۆزەتیڤیزم
كە  ئەوەیە  مەسەلەكە  بەڕاستی  بەاڵم 
نییە  زانستی  بەتەواوی  لۆژیكی  پۆزەتیڤیزمی 
-بەرای ژمارەیەك لە فەیلەسوفەكان- ماركیوز 
راست  دەیەوێت  زمانی  دەڵێت)36(: »شیكاری 
و ورد و روو نبێت، و من نكوڵی لەوە ناكەم، 
هەندێك جار بگاتە ئەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
بە كەموكوڕ دەمێنێتەوە، ئەو سەرەڕای ئەمەش 
گەورەترین زیان بە فیكری فەلسەفی و فیكری 

رەخنەیی دەگەیەنێت«)37(.
پۆزەتیڤیزمی  میتۆدی  رەتی  ماركیوز 
بە  القرتێ  چونكە  و  دەكاتەوە  هاوچەرخ 
سەیریان  سوك  و  دەكات  »چەمكەكان« 
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كەشفی  و  واقیع  دەركی  دەتوانێت  كە  دەكات، 
و  بكات...  چەوساندنەوەییەكە«  »ستراكچەرە 
دەبێت بیرۆكەی نەرێنی دیالیكتیكی بخرێتەڕوو، 
بۆئەوەی بكرێت گۆڕانی كۆمەاڵیەتی رووبدات. 
كە  هاوچەرخ،  پۆزەتیڤیزمی  میتۆدی  و  شێواز 
لە  وا  دەبەستێت  زمان  شیكاركردنی  بە  پشت 
رەخنەگرانە  كە  بێنێت  لەوە  واز  دەكات  زمان 

بێت.)38(.
)شیكاركردنی  كە  تەنگوچەڵەمەیەش  ئەو 
دەبێت  یان  ئەوەیە  دەكەوێت(:  تێی  زمان 
قەبوڵ  هیچ شتێك  تەواوبێت،  ئەزمونگەرییەكی 
نەكات، جگە مەسەلە شیكاریەكانی زمان، كە لە 
حاڵەتەدا  لەم  سەرچاوەدەگرێت،  ئەزموونەوە 
ناتوانێت پشت بە خوێندنەوە و لێكۆڵینەوەی ورد 
ببەستێت، كە بنچینەی ئەزموونە، یان ئاماژە و 
بەڵگەی خوێندنەوەیی قەبووڵبكات، لەو كاتەشدا 
كە  قەبووڵكردووە  ناشیكاریی  بنەمایەكی  ئەوا 
بەمەش  پوختەبكرێت،  ئەزمونەوە  لە  ناكرێت 
كە  لێدێت  وەهای  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی 
دەستبەرداری ئەو ئەزمونگەرییە بووە كە خۆی 

پێ ناوناوە)39(.
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پۆزەتیڤیزمی  فەلسەفەی  پێیوایە  ماركیۆز 
و  »پۆزەتیڤە«  فەلسەفەیەكی  ئەزمونگەری 
دەبێتە  كە  ڕەتدەكاتەوە،  »نێگەتیڤ«  رەگەزی 
هەوڵی  فەلسەفەیەكە  لەبەرئەوە  گۆڕان،  هۆی 
لە  شۆڕشگێڕی  گۆڕانێكی  كە  دەدات  ئەوە 
ئەوان  بەڕای  روونەدات،  كۆمەڵگەدا  سیستمی 
پێویستە شوێنپێی جیهانی سروشتی هەڵبگرین، 
كە هیچ شتێك لە دیاردەكانی سروشت ناگۆڕێت، 
بەڵكو بە تۆماركردنی ئەوەی هەیە وازدەهێنێت، 
دیاردەكان  شێوازی  خستنەڕوی  هەروەها 
یاسایەك،  دۆزینەوەی  هەوڵی  و  كارەكەی  و 
ئەم  رەفتاری  بتوانێت  رێگەیەوە  لە  بۆئەوەی 

دیاردانە لە ئایندەدا راڤەبكات)40(.
بەرگریكاربوو  ناخیەوە  ئۆگست كۆنت: »لە 
لە سیستمی بااڵدەست و جێگیر، و دوژمنی هەر 
گۆڕانكارییەكی  بیەوێت  كە  بوو  ئاراستەیەك 
لەراستیشدا  بەسەریدا...  بكات  شۆڕشگێڕی 
كە  لەوەی  بێت  سەرسامی  مایەی  نییە  شتێك 
لە  پارێزگار،  نەزعەی  نەزعەی زانستی ورد و 
یەك چوارچێوەدا كۆببنەوە. ئەوەش لەبەرئەوەی 
رەسەن  شۆڕشگێڕی  ئاراستەیەكی  هەر 
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هەوڵی جۆرێك لە دەرچوون دەدات لە پێوەرە 
وردەكان و لە رێساكان و لە پایەندبوونی ورد 

بە دیفاکتۆوە«)41(.
دەگمەنە  رابردوودا  لە  ماركیوز  بەڕای 
فەلسەفەی  وەك  بدۆزینەوە  فەلسەفەیەك 
داوای  راشكاوانەوە  و  پێداگری  بە  كە  )كۆنت( 
پاراستنی سیستمی بااڵدەست و پارێزگاریكردن 
لە بەرژەوەندییە هەبووەكان بكات لە دژی هەر 
هێرشێكی شۆڕشگێڕی، كە ئامانجی گۆڕان بێت.
سەرقاڵكرد  خۆی  پۆزەتیڤیزم  شێوەیە  بەم 
مرۆڤ  بە  دیسپلین  و  ورد  شێوازی  بەوەی 
شێوازەكانی  هاوشێوەی  كە  بناسێنێت، 
ئەمەش  سروشتییەكانە...  زانستە  لێكۆڵینەوەی 
بێت  باش  دیارە  وا  روكەشیدا  لە  ئامانجێكە 
لە  مرۆڤییەكان  زانستە  دەربازكردنی  لەپێناو 

بێسەروبەرییەكەی)42(.
لەو  پۆزەتیڤیزم،  دەڵێت »زاراوەی  ماركیوز 
)سان  قوتابخانەی  جار  یەكەم  بۆ  كە  كاتەوە 
سیمۆن()43( بەكاریهێنا ئاماژە بۆ ئەمانە دەكات: 
فیزیاییەكان  زانستە  بەرەو  فیكر  ئاراستەی 
بەوپێیەی كە نمونەیەكە بۆ دڵنیایی و دروستی 
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هەموو  لەگەڵ  پۆزەتیڤیزم  لێرەوە  وردیی... 
دژ  بااڵدا  مەزهەبێكی  هەموو  و  میتافیزیكێك 
دەوەستێتەوە، بەوپێیەی جۆرێكی دواكەوتوو و 

كۆنەخوازە لە ریتم و شێوازەكانی فیكر«)44(.
فەلسەفە ئەوە نییە وەك ئەوەی »ڤیتگنشتاین« 
لێی تێگەیشتووە بەوەی تەنها پرۆژەیەكە )واز 
لە هەموو شتێك دێنێت وەك ئەوەی كە هەیە(، 
كە  ئەوەیە،  فەلسەفە  مێژویی  ئەركی  لەكاتێكدا 
بكات،  وێرانیان  بەڵكو  بتەقێنێتەوە،  واقیعەكان 
ئەمەش بریتیە لە ئامانجی فەلسەفە، کە ئەویش 

گۆڕانە)45(.
رەهەندی  كە  نوێ،  پۆزەتیڤیزمی  »ڕێبازی 
یان  فەرامۆشكرد،  فەلسەفەی  جۆری 
كار  ناچارە  كە  دیتەوە  خۆی  هەڵوەشاندەوە، 
بەشێوەیەكی  و  بكات  ئەكادیمیدا  جیهانێكی  لە 
خۆكردانە خۆی هەژارخست و كۆمەڵە گرفتێكی 
گرفتە  ئەوەی  لەبری  دروستكرد،  وەهمی 

واقیعیەكان چارەسەربكات«)46(.
 فەلسەفە بەدرێژایی چاخەكان، شتێك بووە 
زمانەوانیی(  )روونییەكی  تەنها  لەوەی  مەزنتر 
فەلسەفە  ماركیوز-  ڕای  -بەپێی  بێت 
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بەبەردەوامی كۆششێك بووە مرۆڤ كردویەتی، 
رێگە  و  جیهانەكەیدا..  و  خۆی  ناسینی  لەپێناو 
بووە  شایستە  كە  گۆڕانێك،  بۆ  خۆشكردن 
لەپێناو  دەوروبەری،  دیاردەكانی  لە  بگۆڕێت 
دوودڵ  فەلسەفە  ئامانجەدا  ئەم  بەدیهاتنی 
نەبووە لەوەی رۆبچێتە ناو بوارە ئاڵۆزەكانەوە، 
بەكارهێنانی  و  لێیان  گوزارشتكردن  لەپێناو 
كە هەموو مەرجەكانی روونی  گوزارشتگەلێك 
جێبەجێ نابن بەسەریدا، وەك وا دەردەكەوێت 

كە بەتاڵ بێت لە مانا.

بنەمای ساغكردنەوە یان
سەلماندن و میتافیزیكا

یان   )verification( ساغكردنەوە  بنەمای 
لۆژیك  پۆزەتیڤیزمی  لەالی  سەلماندن)47( 
ئامرازێكە بۆ حوكمدان بەسەر مەسەلەكاندا، یان 
دەستەواژە  كەشفكردنی  بۆ  ئامڕازێكە  راستتر 
میتافیزیكییەكان و دەركردنیان لە جیهانی فیكر،  
ئەمەش بە گرنگترین بنەماكانی دادەنرێت. ئەم 
گریمانەكان  تاقیكردنەوەی  بە  پشت  بنەمایەش 
یان تیۆرەكان دەبەستێت لەرێگەی ئەزمونەوە. 
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شلیك یەكەم كەسێك بوو ئەم بنەمایەی داڕشت 
لە چوارچێوەی »بازنەی ڤیەننا«دا)48(. ئەو پێیوایە 
درۆیی  یان  راستیی  لە  بڕیار  كارامەییە  ئەوە 
ڤیتگنشتاین«یش  »لۆدڤیگ  دەدات.  مەسەلەكان 
)سەلماندن(  ساغكردنەوە  بنەمای  لە  پشتیوانی 
كرد. بە رای ئەو مەسەلەكە مانایەكی نابێت، تەنها 
ئەزمونكردنییەوە  رێگەی  لە  كە  نەبێت  كاتێك 

ئەگەری جێبەجێبوونی بسەلمێنرێت.
راستی مەسەلەكان و درۆییان -الی شلیك- 
بەردەم  بخرێـتە  كە  لێدەدرێت  بڕیاری  بەوە 
كارامەیی راستەوخۆوە بۆ دڵنیابوون لەوەی كە 
كە  دەسەلمێنێت  ئەوە  راستی  دەرەكی  جیهانی 

مەسەلەكە دەیڵێت یان نا.
هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی  باسمانكرد  وەك 
مەسەلەگەلێكی  بە  فەلسەفییەكان  مەسەلە 
رەتی  بەڵكو  زانستی،  نا  دادەنێن،  )میتافیزیكی( 
لەسەر  دەكاتەوە  فەلسەفی  تێڕامانێكی  هەر 
ئەم  دەبینین  نییە.  مانای  كە  بنچینەیەی  ئەو 
كە  گرفتەدا  ئەو  هەمان  لە  هەروەها  بنەمایە، 
جێبەجێدەبێت،  بەسەریدا  وەستانەوە  دژی  لە 
چونكە »بنەمای ساغكردنەوە، یان سەلماندن« 
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ئەوان  فەلسەفیە.  بنەمایەكی  خۆی  بۆ  ئەویش 
نابێت  ملكەچ  دەكەنەوە، چونكە  فەلسەفە  رەتی 
بێرتراند راسل)49(:  یان ئەزموون.  بۆ كارامەیی 
رووبەرووی  پۆزەتیڤیستی  »هەڵوێستی 
رەتكردنەوەی  ئەویش  دەكاتەوە،  ئاستەنگێكی 
هەموو تێڕامانێكی فەلسەفییە بەوپێیەی پوچ و 
بەتاڵە. سەرچاوەی ئەم ئاستەنگەش ئەوەیە، كە 
تیۆرێكی  سەلماندن،  شیاوێتی  تیۆری  خودی 

فەلسەفییە«)50(.

بنەمای ساغكردنەوە )سەلماندن( و
زانستە پێوەرییەكان:

لەبواری بنەمای ساغكردنەوە یان سەلماندندا 
پۆزەتیڤیزمە لۆژیكییەكان پێیانوایە مەسەلەكانی 
بیركاری و لۆژیك هێمایین، ئەوان قەبووڵدەكەن 
لێوردبوونەوەییەكانیش  و  ئەزمونیی  زانستە  و 
زانستە  بەهای  ئایا  بەاڵم  لەسەری،  رەزامەندن 

پێوەرییەكان چیە وەك ئەخالق و ئیستاتیكا؟
ناكرێت  پێیانوایە  لۆژیكیەكان  پۆزەتیڤیستە 
بەوەی  بكرێت  پێوەرییەكان  زانستە  پۆلێنی 
زانستێكی وێنەیی یان هێمایین، هەروەها وەك 
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كیمیا-  و  -فیزیا  نییە  زانستە سروشتیەكانیش 
هەروەها ناكرێت بەڕاست یان درۆ وەسفبكرێن. 
ئەوان لەراستیدا تەنانەت »زانستی دەرونناسی 
فەلسەفەی  دەستەواژەكانی  هەموو  و  تێڕامانی 
ڕەتدەکەنەوە،  مەسەلەكانی  و  كالسیكی 
مەحاڵە  كە  مەسەالنەی  لەو  جۆرێكن  ئەوانە 
)لێكۆڵینەوە( لە راستی و درۆییان بكرێت، واتە 
دەستەواژەگەلێكی بەتاڵن لە مانا، پاشانیش تاكە 
زمانێكی زاراوەیی كە ناوەڕۆك و مانای هەبێت 

بریتییە لە زمانی فیزیا«)51(.
و  ئەخالقی  ئەحكامە  بەمشێوەیە 
و  حەز  لە  جگە  نین  هیچ  ئیستاتیكییەكان، 
ئەحكامگەلێكن  ئەمانە  پاشانیش  هەستەكان، 

پەیوەست دەبن بە بیرۆكەكانەوە و رێژەیین.
هەڵوێستی  لە  نەرێنییەكان  دەكرێت 
زانستە  بەرامبەر  لە  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی 

پێوەرییەكان لەمانەی خوارەوەدا كۆبكەینەوە:
روانگەیەكی  لە  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی   .1
كۆمەاڵیەتیەوە چارەسەری مەسەلە ئەخالقییەكان 
ناكات، بەڵكو بە شیكاركردنی لۆژیكی، كە لەسەر 

زمان بەرپایە كاردەكات.
-بەگشتی-  ئەخالقناسی  زانستی   .2
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بڕیاردەدات كە چی پێویستە ببێت، نەك ئەوەی 
یان  ئاماژەی مەعریفی،  لە  بەتاڵە  كە هەیە، ئەو 

ئەزمونیی.
ئیستاتیكا  و  ئەخالق  زانستی  هەردوو   .3
و  واقیعەوە  بە  نییە  پەیوەندییان  پێوەرن  دوو 
زانستیش نین، لەبەرئەوە ملكەچ نابن بۆ بنەمای 

ساغكردنەوە )سەلماندن(.
ناتوانین،  ئێمە  پۆزەتیڤیستەکان  بەڕای 
وامانلێدەكەن  كە  نییە،  ئامرازانەمان  ئەو  بەڵكو 
ئایا  ئەوە بسەلمێنین،  یان  ئەم كەسە  تێڕوانینی 
و  دەخاتەڕوو  بیرۆكەیەك  ئەو  نا.  یان  راستە 
تر  بیرۆكەیەكی  تر  ئەوی  پێدەبەستێت،  پشتی 
ئەمەش الی  پێدەبەستێت،  پشتی  و  دەخاتەڕوو 
هەردووكیان مەسەلەی بڕوابوونە نەك زانست، 

لەكۆتاییشدا مەسەلەیەكی فەردییە)52(.
 پۆزەتیڤیزمی لۆژیكیش متمانە بە نمونەی ئەم 
جۆرە راوبۆچوونە فەردییانە ناكات، بەڵكو ڕاستیی 
دڵنیابوونەوە  یان  سەلماندن،  بە  پشت  ئەو  الی 
یان  لەوەی مەسەلە خراوەڕووەكان،  دەبەستێت 
دەبێت پێكهاتەیی بێت یان شیكاریی، مەسەلەكانی 
لە  نە  و  ئەمەن  لە  نە  ئەخالق،  و  جوانیناسی 

ئەوەش، بۆیە قسەیەكی بێ مانایە.
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كۆتایی
هەموو  بە  پۆزەتیڤیزم  ئەوەی  1.سەرەڕای 
رەتكەرەوەی  هەڵوێستێكی  شێوەكانییەوە 
مەسەلە  هەموو  و  میتافیزیك  لە  گرتووە 
فەلسەفیەكانی وا داناوە كە گوتەگەلێكی بێمانان 
بەاڵم  دەربكرێن،  مرۆیی  بیری  لە  پێویستە  و 
خۆی بۆتە بەشێك لە فەلسەفە، ئەوەش لە رێگەی 
بابەتەكانییەوە،  ناو  چوونە  و  رەخنەلێگرتن 
یان  سەلماندن«  »بنەمای  كە  لەبەرئەوەی 
بنەمایەكی  ئەوەش  داهێناوە،  ساغكردنەوەی 

فەلسەفییە و ملكەچە بۆ شیكاری لۆژیكی.
2.پۆزەتیڤیزم رەتی هەموو شتێك دەكاتەوە، 
قسەیەكی  بە  راستەوخۆ  بێت،  نەبینراو  كە 
زانستدا  لە  زاست.  نەك  دادەنێت  مانای  بێ 
كۆمەڵێك گریمانە هەیە پێیاندەوترێت »گریمانە 
میتافیزیكیەكان«، وەك گریمانەی ئەتۆم و ...هتد. 
راستەوخۆیە،  نائەزموونیی  گریمانەیەكی  ئەوە 
دەبەخشێت،  زانستی  دەرئەنجامگەلێكی  بەاڵم 
بونەوەرێكی  كۆمەڵە  ئەوەش  سەرەڕای 
هەڵوێستی  ببینرێن.  ناكرێت  و  نەبینراون 
لە  و  نەرێنییە  گریمانانە  لەم  پۆزەتیڤیزمیش 
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شكۆی زانست كەمدەكاتەوە، لەكاتێكدا بانگەشە 
بۆ زانستیبوونی ئەزمونگەریی دەكات.

3.پۆزەتیڤیزمی فەلسەفی وەزیفەی شیكاری 
لۆژیكی دەبەخشێتە زمان: فەلسەفە بە سروشتی 
هەر  مرۆڤدا،  لە  رسكاوە  و  خۆڕسک  خۆی 
دەرەكی  جیهانی  بە  دەركی  مرۆڤ  كاتەی  لەو 
دەستی  لەسەر  كاتەی  ئەو  هەتا  كردووە، 
یۆنانەكان فۆرمەلەبوو و سیستماتیزە و رێكخرا، 
فەلسەفەش بەم مانایە )رەخنەییە( ئامرازێكە بۆ 
جیهانەكەی  راڤەكردنی  یان  مرۆڤ  تێگەیشتنی 
ویستی  پۆزەتیڤیزم  لەكاتێكدا  كۆمەڵگەكەی.  و 
كە  سروشتی  زانستی  وەك  زانستێك  بیكاتە 
بێ  لە دوورەوە  بكات  دیاردەكان  لێكۆڵینەوەی 
ئەوەی كاری تێبكات یان بیگۆڕێت. فەلسەفەش 
تێگەیشتن  ئامانجی  ئامرازێكی رەخنەگرانەیە و 

و گۆڕینی رەوشی خراپی مرۆڤە.
سەرەڕای هەڵوێستی نەرێنی پۆزەتیڤیزم لە 
فەلسەفە، بەاڵم سودی بە فەلسەفە گەیاندووە و 
لە كۆمەڵێك شێواندن لە گوتەكان و زاراوەكاندا 
لەم  پۆزەتیڤیزم  بۆیە  دەربازیكردووە، 
لەرێگەی  هەبووە،  ئەرێنی  هەڵوێستی  الیەنەوە 
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جەختكردنی پۆزەتیڤیزم لە شیكاركردنی زمان 
سودی بە فەلسەفە گەیاندوە، وای لێكردوە خۆی 
لە زۆرێک لە ئاڵۆزییەكان البدات، بەاڵم ئەركی 

فەلسەفە لە شیكاركردنی زماندا كورتنابێتەوە؟

پوختەی باسەكە
بیرۆكەی باسەكە گەڕانە دەربارەی هەڵوێستی 
میتافیزیك  و  بەگشتی  فەلسەفە  لە  پۆزەتیڤیزم 
فەلسەفە  بەرامبەر  هەڵوێستیش  بەتایبەتی. دوو 
پۆزەتیڤیزمی  ڕای  كە  نەرێنی(،  )الیەنی  هەیە 
تەقلیدی و هاوچەرخە، یەكەمیان پێیوایە زانستە 
سروشتیەكان دەتوانێت چارەسەری ئەو گرفتانە 
بە  پێویستبوون  بێ  مرۆڤ  دێنەپێش  كە  بكات 
هاوچەرخە  پۆزەتیڤیزمی  دووەمیش  فەلسەفە، 
پێیوایە فەلسەفە «قسەیەكی بێ مانایە« بۆ  كە 
دەبەستێت  لۆژیكی  شیكاری  بە  پشت  ئەمەش 
سەلماندن  بنەمای  بە  پشتبەستن  بە  زمان  بۆ 
)ساغكردنەوە(، بەاڵم )الیەنی ئەرێنی( لەبەرامبەر 
وەزیفەیەكی  فەلسەفە  پێیوایە  ئەوا  فەلسەفەدا، 
هەیە ئەویش )عەقاڵندنی واقیعە(، چونكە ئامانجی 
چەوساندنەوەیی  ستراكچەری  كەشفكردنی 
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كۆمەڵگەیە و فەلسەفەش ئامرازێكە بۆ گۆڕان و 
ئەگەر  لە هەموو جۆرەكانی ستەم  رزگاربوون 

ئەبستراكتیش بێت.
كالسیكیشمان  پــۆزەتــیــڤــیــزمــی  بــیــرۆكــەی 
ــەڕوو، كە  ــەر مــیــتــافــیــزیــكــادا خــســت ــب ــەرام ــە ب ل
ئــەو  و  فــەلــســەفــەیــە  لــێــی  مــەبــەســت  بەگشتی 
فەلسەفەی  مــێــژوویــی  بنچینەیەكەی  لــەســەر 
پاشان  فەلسەفە،  الهـــوت،  پــوچــەڵــكــردۆتــەوە: 
ــســت. زانــســتــیــش وەك )كــۆتــایــی مــێــژوو(  زان
دروستبێت-  گوزارشتەكە  -ئەگەر  دەمێنێتەوە 
پرسیارەكانمان  ـــی  وەاڵم دەتــوانــێــت  زانــســت 
)ئۆگست  بیرۆكەیەش  ئــەم  خــاوەنــی  بــداتــەوە. 

كۆنت(ـە.
لە  هاوچەرخ  پۆزەتیڤیزمی  بەاڵم 
رەتكردنەوەیدا بۆ میتافیزیكا پشت بە شیكاری 
زمانەوانی دەبەستێت )بنەمانی سەلماند( و، الی 
)بیركاری(  شیكاری  دەستەواژەیەك  هەر  ئەو 
مەسەلەگەلێكن  ئەوا  نەبێت  )ئەزموونیی(  و 

»مانایان نییە«.
هەروەها رەخنەی ماركیوزمان سەبارەت بە 
جیاوازەكانی  بەشێوە  رونكردەوە،  پۆزەتیڤیزم 
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وەك  قەبووڵدەكات  هەنوكەیی  رەوشی  كە 
ئەوەی هەیە. ئەو لە دژی فەلسەفە دەوەستێتەوە، 
و  سروشتییە  خۆی  بەسروشتی  فەلسەفەش 
لەسەر  پێویستە  و  ڕەتدەكاتەوە  واقیعی خراپ 
فەلسەفە السایی زانست و یاساكانی نەكاتەوە. 
شۆڕشگێڕیە،  ئاراستەیەكی  خاوەن  ئەو 
تەنها  لەوەی  مەزنترە  شتێكی  فەلسەفەش 
خۆی  ئەو  زمانەوانی(بێت،  )روونكردنەوەیەكی 
دەهاوێتە ناو بوارە ئاڵۆزەكانی ژیانی مرۆڤەوە 
و كەشفكردنی لەپێناو گۆڕینی لە بەرژەوەندی 

مرۆڤ.
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پەراوێز و سەرچاوەكان

أو   ، المحدثة  الوضعية  أيضا  تسمى   : المعاصرة  1.الوضعية 

الوضعية التجريبية، أو الوضعية المنطقية 

. ٢. أوجست آونت : ) ١٨٥٨ -١٧٩٨ ( ، عالم إجتماع فرنسي 

علم  مؤسس  االروبيون  ويعده   . الوضعية  الفلسفة  مؤسس   ،

الفلسفة  في  »دروس   : األساس  مؤلفه   . الغربي  االجتماع 

الوضعية«..

٣. الموسوعة الفلسفية العربية : رئيس التحرير ، معن زيادة ، 

م٢ ، ط١ ، معهد االنماء العربي ، بيروت ، ١٩٨٨ ، ص ١٥٥٦ . ٤

4. توفيق الطويل : أسس الفلسفة ، ط٤ ، دار النهضة العربية ، 

القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص٢٧٤.

٥. دايفد هيوم : ) ١٧٧٦ -١٧١١ ( ، فيلسوف إنجليزی ، يدعو 

إلى التجريبية. أهم مؤلفاته : رسالة في الطبيعة البشرية. 

٦. توفيق الطويل : أسس الفلسفة، ص٢٧٩ .

طبيعة  وعالم  فيلسوف   ،  )١٨٣٨-  ١٩١٦(  : ماخ  أرنست   .٧

نمساوی ، من مؤسسي )مذهب نقد التجريبية( أهم مؤلفاته : 

تحليل االحاسيس والمعرفة والخطأ

،ط  م٢   ، زيادة  معن   ، العربية  الفلسفية  الموسوعة   .٨  .

٢،ص١٥٥٣.

٩. المرجع نفسه ، ص ١٥٥٤.

١٠. برتراند رسل : حكمة الغرب – الفلسفة الحديثة والمعاصرة 

، ترجمة فؤاد زآريا، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت ، 
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جـ ٢ ،سنة٢٠٠٩ ، ص٢٥٧. 

١١. المرجع نفسه ، ص ٢٥٨ .

١٢. لودفج ڤيتگنشتاين: ) ١٩٥١ – ١٨٨٩ ( ، مفكر وعالم منطق 

نمساوي . آان له تأثيرا آبيرا على الفلسفة الوضعية المنطقية 

. أهم مؤلفاته »رسالة منطقية فلسفية«، »وأبحاث فلسفية. »

 ١٣. موريس شليك : ) ١٩٣٦ – ١٨٨٢ ( ، فيلسوف وعالم طبيعة 

نمساوي ، مؤسس الوضعية المنطقية من خالل ) حلقة فينا ( 

،«والوضعية   « المعرفة  في  العامة  النظرية   « مؤلفاته:  أهم   .

والواقعية ، وقضايا االطيقا .

 ١٤. القضايا التحليلية والترآيبية : وهي القضايا الحقيقية عند ا 

لوضعية المنطقية . فالقضايا التحليلية هي قضايا أولية ) قبلية 

( سابقة على التجربة، آقولنا : الكل أآبر من الجزء ، الشيء هو 

هو وليس شيئا آخر . هذه القضايا تسمى بالبديهيات ، لذلك ال 

يمكن نقضها .. فالرياضيات ٢ =١+١ هي قضية تحليلية صادقة 

.. فقضايا الرياضيات  وتحصيل حاصل، وأنها يقينيية صادقة 

يقينيية ، على الرغم من أنها ال تنبىء مجلة آلية االداب / العدد 

٩٧ د. حنان علي عواضة ٤٩١ بجديد. اما القضايا الترآيبية , 

فهي قضايا العلوم الطبيعية والتي تنبيء بجديد, بمعنى أن هذه 

مدى  على  صدقها  ويعتمد   ، والكذب  الصدق  تحتمل  القضايا 

تطابقها مع الواقع الخارجي التجريبي . وقضاياها ) بعدية ( يتم 

الحصول عليها بعد التجربة . وغير هذين النوعين من القضايا 

يعد في رأيهم آالم ال معنى له.  
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األزمة  في  دراسة   ( الوضعي  العقل  نقد   : أحمد  عاطف   .١٥

المنهجية لفكر زآي نجيب محمود ( ، دار الطليعة ، ط١ ، بيروت 

، لبنان ، ١٩٨٠ ، ص٤٧.

١٦. بوخنسكي : تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ترجمة 

محمد عبد الكريم الوافي ، مؤسسة الفرجاني ، طرابلس ، ليبيا 

، ص١١٢.

١٧. آارل بوبر : ) ١٩٩٤ – ١٩٠٢ ( ، فيلسوف ومنطقي . ولد في 

النمسا ، من أصل بريطاني .اهتم بالداروينيية والرياضيات . أهم 

مؤلفاته »منطق البحث العلمي« ، » وعقم المذهب التاريخي.« 

: بحثا عن عالم أفضل ، محاضرات ومقاالت  ١٨. آارل بوبر 

ثالثين عاما«، ترجمة أحمد مستجير ، الهيئة المصرية العامة 

، ص ٢١٧.

، ترجمة سمير  الفلسفي  الفكر  : تطور  ١٩. ثيودور أويزرمان 

آرم ، ط٣، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٤ ، ص ١٢٤ .

٢٠. ألفريد آير : ) ١٩١٠ ( ، عالم منطق إنجليزي . ومن فالسفة 

الوضعية المنطقية . أهم مؤلفاته: » اللغة والحقيقة والمنطق. »

الغربي  الفكر  : لودفج ڤيتگنشتاين) نوابغ    ٢١. عزمي إسالم 

١٩ ( ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، دون تاريخ ، ص ٣٥١.

  ٢٢. لودفج ڤيتگنشتاين: رسالة منطقية فلسفية ، ترجمة عزمي 

إسالم ، مكتبة اإلنجلو المصرية ، ١٩٦٨ ، ص ١٦٣.

رسالة  في   ( اللغة  تحليل   : مجهول  غازي  فيصل   .٢٣   

ڤيتگنشتاينالمنطقية الفلسفية ( ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، بيروت 
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، لبنان ، ٢٠٠٩ ، ص٥١.

 ٢٤. لودفج ڤيتگنشتاين: تحقيقات فلسفية ، ترجمة عبد الرزاق 

بنور ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، ط١ ، بيروت ، لبنان ، 

٢٠٠٧ ،ص١١٥.

  ٢٥. عزمي إسالم : لودفج ڤيتگنشتاين، ص٣٢٢.

. ٢٦. لودفج ڤيتگنشتاين: تحقيقات فلسفية ، ص١٢٧.  

٢٧. محمود فهمي زيدان : في فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية 

، بيروت ، لبنان ، . ٥٦ص ، ١٩٨٥ ٢٨. عزمي إسالم : لودفج 

ڤيتگنشتاين: ص ٣٢٢.

آلية  مجلة  ، ص٧٤.  الوضعي  العقل  نقد   : أحمد  عاطف   .٢٩  

االداب / العدد ٩٧ د. حنان علي عواضة ٤٩٢
 ٣٠. رودلف آارناب : ) ١٩٧٠ – ١٨٩١ ( ، فيلسوف ومنطقي نمساوي 
، وضعي منطقي . أهم مؤلفاته : السنتاطيقا المنطقية للغاية ، ودراسات 

في السيمانطيقا 
. ٣١. بوخنسكي : تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ص ١١٣ 

١١٢-
. ٣٢. رودلف آارناب : األسس الفلسفية للفيزياء ، ترجمة السيد نفادي 
، ط١ ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ١٩٩٣ ، ص٢٦

 . ٣٣. المصدر نفسه والصفحة
 . ٣٤. بوخنسكي :تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ص ١١٣

. ٣٥. زآي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، مكتبة االنجلو مصرية 
، ط٢، القاهرة، . ٨ ص ،١٩٨٠ ٣٦. هربرت مارآيوز: ) ١٩٧٩ – ١٨٩٨ 
( ، عالم اجتماع وفيلسوف ألماني االصل، أمريكي الجنسية . اشتهر 
في فلسفته النقدية .أهم مؤلفاته : »العقل والثورة«، » اإلنسان ذو 
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البعد الواحد 
» . ٣٧. هربرت مارآيوز : اإلنسان ذو البعد الواحد ، ترجمة جورج 

طرابيشي، دار اآلداب ، بيروت ، ط ١٩٨٨، ٣ ، ص١٩٩ 
. ٣٨. المصدر نفسه : ص ٢٠٥ 

 ، فؤاد زآريا  ، ترجمة  العلمية  الفلسفة  : نشأة  ٣٩. هانز رايشنباخ 
وزارة الثقافة ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ص٨٧.

 ٤٠. فؤاد زآريا : هربرت مارآيوز ، دار الفكر المعاصر ، القاهرة ، 
١٩٧٨، . ٣٢ -٣١ص 

٤١ المرجع نفسه : ص ٣٣- ٣٢.
. ٤٢. المرجع نفسه، ص٣١ .

: ) ١٨١٢ – ١٧٦٠ ( ، مفكر  ٤٣. سان سيمون ، هنري آلود دي 
فرنسي طوباوي . أبرز مؤلفاته : » رسائل من جنيف إلى المعاصرين 

، » وموجز علم اإلنسان .
٤٤. هربرت مارآيوز : اإلنسان ذو البعد الواحد ، ص ١٩٧ .

٤٥. المصدر نفسه ، ص ٢٠٦ .
٤٦. المصدر نفسه ، ص٢٠٧ .

٤٧. مبدأ التحقق : verification ، من الطرق التي بواسطتها يتم 
اختبار صحة النظريات أو الفرضيات عن طريق التأآد منها بالرجوع 
ما هو  التأآد من  أو  التحقق  إمكانيية  أي   ، الواقع  في  التجربة  إلى 
مطروح من نظريات . ويعني مبدأ التحقق أن االحكام العلمية ال يكون 
لها معنى إال إذا آانت تنتج من معطيات حسية أو تجارب في العالم 
الخارجي الحسي . وعلى عكس ذلك فأن » آارل بوبر » جاء بمبدأ 
» التكذيب » fasciations أو الدحض في مقابل » التحقق » أو 
» التأآد » ، من أجل إثبات صحة مجلة آلية االداب / العدد ٩٧ د. 
حنان علي عواضة ٤٩٣ الفرضيات والنظريات . وذلك عن طريق » 
تكذيبها » أو دحضها بالمعطيات التجريبية . فالمعرفة العلمية عند 
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بوبر ال تضم إال الفرضيات أو النظريات التي تعتمد المتحان التكذيب 
أو الدحض. 

٤٨. حلقة فينا : Vienna circle ، نشأت في فينا عاصمة ) النمسا 
(عام ١٩٢٨، ومن أبرزأعالمها : موريس شليك ، ورودلف آارناب ، 
وهانز رايخنباخ وغيرهم . وآانت تهدف إلى : ١- وضع أساس متين 
للعلم . ٢- إثبات أن المسائل الميتافيزيقية ليست ذات معنى ) ال هي 
صادقة وال هي آاذبة(.٣- تحقيق الوضوح وإزالة اللبس والغموض 

عن ألفاظ اللغة. 
٤٩. برتراند رسل : ) ١٩٧٠ – ١٨٧٣ ( ، فيلسوف إنجليزي . يرى 
الفلسفة أن  إذ على   ، الفلسفة صبغة علمية صرفة  ضرورة أعطاء 
تستقي معاييرها وأحكامها من علوم الطبيعة ، وان تكف عن أخذها 

من الدين أو االخالق .
والمعاصرة  الحديثة  الفلسفة   – الغرب  حكمة   : رسل  برتراند   .٥٠
الكويت   ، الثقافة  وزارة   ،  ٣٦٥، المعرفة  عالم  زآريا،  فؤاد  ،ترجمة 

،٢٠٠٩ص ٢٥٩ .
٥١. بوخنسكي : تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ص١١٢. ٥٢. 

الموسوعة الفلسفة : معن زيادة ، م ٢ ، ط١ ، ص ١٥٦٧ .
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تێڕوانینی جادویی بۆ زمان

رۆدۆلف كارناب
لەعەرەبییەوە: محەمەد چیا
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هەستێكی بەهێزم هەیە، یەكێك لە هۆكارەكان 
دژی  فەیلەسوفەكان  لە  هەندێك  وایكردوە  كە 
دانپێدانان بن بەوەی زانست پشت بە زمانی بڕیی 
دەبەستێت، ئەوەیە كە پەیوەندیی سایكۆلۆژیمان 
بوون  زانستی  پێش  زمانەوە  وشەكانی  بە 
بووین  منداڵ  كاتێك  پێشتر  كە  وشانەی  -ئەو 
پەیوەندیی  لە  جیاوازە  تەواو  بووین-  فێریان 
سیكۆلۆژیمان بەو ژمارە ئاڵۆزانەوە، كە دواجار 
هاتۆتە ناو زمانی فیزیاوە -ئاسانیشە دەرك بەوە 
بكەین، كە چۆن دەكرێت منااڵن لە چەند وشەیەكی 
كە  دروستبێت،  بۆ  بڕوایەیان  ئەو  دیایكراودا 
ئەوانە هەڵگری گۆكراوەین و، ئەو چۆنایەتیانەی كە 
كە  ناكەم،  ئەوەش  ئارەزوی  پێدەكات.  ئاماژەیان 
فەیلەسوفی  كۆمەڵێك  لەبەرامبەر  بم  بێویژدان 
دیاریكراودا، بەاڵم گومانی ئەوەم هەیە كە ئەو 
ئەو هەاڵنەوە  ناو هەمان  فەیلەسوفانە دەكەونە 
كە هەمیشە منااڵن سەبارەت بەوەی پەیوەستە 
بە پەرچەكردارەكانیانەوە لەبەرامبەر وشەكان و 

هێما زانستیەكاندا، تێیدەكەون.
لەو كتێبە بەناوبانگەشدا كە هەریەك لە ئێس. 
کەی. ئۆگدن C.K.OGDEN و ئای. ئەی ریچارد 
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 The نوسیویانە بەناونیشانی I.A. Richards
»نمونەگەلێكی   Meaning of Meaning
نایابن،  تەواو  هەندێكیشان  دەبینینەوە،  نایاب 
»جادوی  لێناوە  ناویان  نوسەر  هەردوو  كە 
وشە«. بەشێوەیەك هەندێك كەس تێڕوانینێكی 
جادوییان هەیە بۆ زمان، ئەویش ئەو تێڕوانینەیە 
-سروشتی  پەیوەندی  لە  جۆرێك  پێیوایە  كە 
وشەیەكی  كۆمەڵە  لەنێوان  هەیە  پەنهان–  و 
دیاریكراو )بەدڵنیایشەوە ئەو وشانەن كە تەنها 
ئاشناو باو دەبن( و ماناكانیاندا. لەڕاستیشدا تەنها 
پەرەسەندنی  رەوتی  لە  مێژوویی،  رێكکەوتی 
رۆشنبیریەكانماندا وایكردوە لە وشەی »شین« 
زمانی  لە  بگەیەنێت.  دیاریكراو  رەنگێكی  مانای 
ئەڵمانیدا ئەم رەنگە بە »blua« گۆدەكرێت، لە 
زمانەكانی تریشدا كۆمەڵە دەنگێكی تر دەبینینەوە، 
بەنسبەت  سروشتیشە  پێیەوە.  پەیوەستن  كە 
ئەسڵیەكەیاندا  زمانە  لە  كە  مندااڵنەشەوە،  ئەو 
پێیان  راهاتوون،  »شین«  رەنگی  لەسەر 
لەكاتێكدا  سروشتییە،  وشەیەكی  ئەوە  وابێت 
وشەكانی تر بۆی تەواو بەهەڵە دادەنرێت یان 
بەدڵنیاییەوە نامۆیە، بەاڵم كاتێك زیاتر پێدەگەن، 
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وایان لێدێت زیاتر میانڕەوبن و دەڵێن: »رەنگە 
كەسانی تر وشەی »blau« بەكاردەهێنن، بەاڵم 
بەڕاستی  كە  شتێك،  مانای  بۆ  بەكاریدەهێنن 
شینە«، بەاڵم سەبارەت بە منداڵی بچووك، ئەوا 

ماڵ ماڵە، گوڵ گوڵە، جگە لەمە شتێكی تر نییە.
دەبن  ئەوە  فێری  خەڵك  ئەوەش  دوای 
 a دەڵێن  ماڵ  بە  فەرەنسا  لە  بیانی  خەڵكی  كە 
maison، ئەگەریش پرسیاركرا لەبارەی هۆكاری 
بڵێن maison لەبری ماڵ، ئەوا  ئەوەی وایكردوە 
لە  لێكردون  وای  كە  نەریتەیە  ئەو  پێیدەوترێت 
فەرەنسا بە ماڵ بڵێن maison، فەرەنسیەكان بۆ 
دوبارەكردۆتەوە  ئەمەیان  ساڵ  سەدان  ماوەی 
و بەكاریانهێناوە، پێویستیش ناكات لەسەر ئەوە 
سەركۆنە بكرێن، یان وابزانرێت ئەوانە گەمژەن. 
مناڵیش دواجار ئەم پاساوە قبوڵدەكات و پێیوایە 
كە بەڕاستی خەڵكانی بیانی دابێكی سەیریان هەیە، 
بۆئەوەی  بەكاربهێنن،   maison با وشەی كەواتە 
وادیارە  ماڵن.  لەڕاستیدا  كە  بنێن  شتانەی  لەو 
خەڵكانی  لە  زۆرێك  بەنسبەت  بێت  زەحمەتیش 
پێگەیشتوەوە، هەروەك چۆن بەنسبەت مندااڵنەوە، 
لەم ئاراستە لێبوردەییە دەربازبن و بەرچاوڕوونی 
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بەدەستبێنن بەوەی كە هیچ پەیوەندییەكی بنچینەیی 
نییە لەنێوان وشەكە و ئەو مانایەدا كە دەیگەیەنێت. 
كە  ناكەن،  ئەوە  هاواری  هەرگیز  بەدڵنیایشەوە 
وشەكە لە زمانی ئینگلیزیدا راست و دروستەكەیە، 
ئەو  بەاڵم  هەڵەن،  تردا  زمانەكانی  لە  وشەكان 
تێڕوانینە جادوییە كە لە منداڵیەوە پەیوەست بووە 
پێیانەوە، بە شاراوەیی لە بیركردنەوەو زۆرجاریش 

لە تێبینییەكانیاندا دەمێنێتەوە. 
ئینگلیزیە  نمونە  ئەو  ریچاردز  و  ئۆگدن 
 The Divine led is» دەڵێت:  كە  دەهێننەوە 
بەڕاستی  كە  ئەوەیە  خوایی   »rightly so cal
مانای  بەروونی  ئەمەش  دەوترێت«.  لەبارەیەوە 
ئەوە دەگەیەنێت، كە خوایی خواییە بەشێوەیەكی 
راستەقینە، بۆیە ناونانی بە خوایی تەواو راست 
كەسێك  رەنگە  ئەوەش  سەرەڕای  دروستە.  و 
لەبارەی  بكەیت  دورست  بۆ  ئەوەی  هەستی 
شتێكەوە بڵێت كە ئەوە راستە، لەكاتێكدا نمونەكە 
و  راستی  كامە  لەبارەی  نەوتوە  شتێكی  هیچ 
لەگەڵ  بەتاڵە،  و  پوچ  كە  رونیشە  حەقیقەتەوە، 
ئەوەشدا هەمیشە خەڵك بەهەڵچوونێكی بەهێزەوە 
دووبارەی دەكاتەوە و پێیانوایە بەڕاستی لەبارەی 
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جۆرێك لە بەرچاوڕوونی تیژدەكات لە سروشتی 
خوایی.

و  ئاڵۆزە  زیاتر  كە  هەیە،  تریش  نمونەیەكی 
پەیوەندی هەیە بە تێڕوانینی جادوییەوە بۆ زمان، 
Kurt Riezler ریزلر  كۆرت  كتێبی  لە  ئەمەش 
وانەكانی  واقیع«:  و  «فیزیا  دەیبینینەوە  دا 
جیهانی  كۆنگرەی  لە  نوێدا  فیزیای  لە  ئەرستۆ 
ساڵی  كامبردج  لە   679 ئۆلمپیاد  زانست،  بۆ 
1940ی زایینی. تێیدا نوسەر خەیاڵی ئەوە دەكات، 
ئەرستۆ گەڕابێتەوە بۆ ئەم سەردەمەی ئێستامان 
تێڕوانینی  كە  دەخاتەڕوو،  خۆی  تێڕوانینی  و 
ریزلەریشە، من بڕواموایە تەنها تێڕوانینی ریزلەرە 

بۆ زانستی نوێ.
زۆری  ستایشی  بە  دەستدەكات  ئەرستۆ 
بە  سەرسامە  بەتەواوی  ئەو  نوێ،  زانستی 
دەڵێت  ئەوە  دوای  مەزنەكانی.  دەستكەوتە 
سەرەڕای ئەو سەرسامبوونە زۆرە پێی، بەاڵم 
لەسەری  بچووكی  تێبینی  هەندێك  هەروەها 
هەیە. ئەم تێبینیانەشە كە بۆتە جێگەی بایەخی 
ربزلەردا،  كتێبەكەی  70ی  لەالپەڕە  ئێمە. 
دەڵێت:  كۆبووەوەكان  فیزیاییە  بە  ئەرستۆ 
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«ئەگەر ئەمڕۆ سارد بێت بەنسبەت كەسێكی 
رەشپێستەوە، و گەرم بێت بەنسبەت كەسێكی 
ئەسكیمۆوە، ئەوا تۆ ناتوانیت ناكۆكی نێوانیان 
لەسەر  ئەوەی  مەگەر  بكەیتەوە،  یەكالیی 
سەدیت  پلەی   50 خۆت  تەرمۆمەترەكەی 

خوێندوەتەوە«.
ئەوەی ریزلەر لێرەدا دەیەوێت بیڵێت ئەوەیە 
ئێمە لە زمانی ژیانی رۆژانەی چۆنییەتیدا، لەسەر 
هاوڕانین،  «گەرم«  و  وەك «سارد«  وشەكانی 
گەیشتە  گرینالند  لە  ئەسكیمۆ  یەكێكی  ئەگەر 
ئەو پەڵەیە، كە پلەی گەرمای 50 لەسەرە، ئەوا 
كەسێكی  بەاڵم  گەرمە«،  رۆژە  «ئەم  دەڵێت: 
ئەو  هەمان  دەگاتە  ئەفریقا  لە  كە  پێست  رەش 
ئەم  ساردە«.  »رۆژێكی  دەڵێت:  ئەوا  پەڵەیە، 
دوو پیاوەش لەسەر مانای »گەرم« و «سارد« 
رێكنەكەوتوون. ریزلەر خەیاڵی كەسێكی فیزیایی 
دەكات، كە پێیاندەڵێت: »با واز لەم دوو وشەیە 
بهێنین، لەبری ئەمە باس لە پلەی گەرما دەكەین، 
ئەمڕۆ  گەرمای  پلەی  كە  هاوڕاین  هەموومان 
بگەنە  دوانە  ئەم  دەكرێت  كاتەدا  لەم  پلەیە،   50

رێكەوتنێك«.
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لێوەرگرتنەكە بەردەوام دەبێت:
»گومانی تێدا نییە تۆ شانازی بەوەوە دەكەیت، 
كە حەقیقەتێكی بابەتیت دۆزیوەتەوە، ئەوەش بە 

رزگاربوون لە...«.
من پرسیار لە خوێنەر خۆی دەكەم، بۆخۆی 
مەزندەی بكات سەبارەت بەو بڕوایەی ریزلەر 
لێی.  بووە  رزگاریان  فیزیاییەكان  پێیوایە  كە 
بەردەوامی دەستەواژەكە  پێشبینی  ئێمە  دەبێت 
لە  رزگاربوون  «...بە  شێوەیە:  بەم  بكەین، 
هەردوو وشەی »گەرم« و «سارد«. »چونكە 
فیزیاییەكان رزگاریان نابێـت لێی، مەگەر بەتەنها 
فیزیا،  لە  بڕی  زمانی  بەكارهێنانی  بەمەبەستی 
رۆژانەی  ژیانی  زمانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
لەراستیدا  چونكە  دەبێت،  خواستراو  چۆنییەتی 
پێویستە، هەتا بەنسبەت ئەو كەسە فیزیاییەوە كە 
بەكاریدەهێنێت، بۆئەوەی وەسفی ئەوە بكات كە 
دەیبینێت، بەاڵم ریزلەر بەردەوام نابێت لە وتنی 
ئەوەی پێشبینیدەكەین، بەڵكو لە دەستەواژەكەی 
بەردەوام دەبێت و دەڵێت: «...بە رزگاربوون لە 

هەردوو رەشپێست و ئەسكیمۆكە«.
دەستەواژەكەم  یەكەمجار  بۆ  كاتێكیش 
ئەوەیە  لەمە  مەبەستی  پێموابوو  خوێندەوە، 
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خۆی  فیزیایی  كەسی  لەسەر  پێویستە  كە 
و  رەشپێست  كە  شێوازەی  لەو  ڕزگاربکات 
مەسەلەكە  بەاڵم  پێدەكەن،  قسەی  ئەسكیمۆكە 
بەمشێوەیە نەبوو، بەڵكو مەبەستی ریزلەر لەمە 
زانستی  كە  ئەوەیە  مەبەستی  ئەو  قووڵتربوو. 
نوێ -لەتێڕوانینی ئەودا- بەتەواوەی لە مرۆڤ 
رزگاری بووە، و هەموو الیەنە زۆر گرنگەكانی 
كە  فەرامۆشیكردون  و  لەبیركردووە  تەواو 
مرۆڤ  بە  مرۆییەوە،  مەعریفەی  بە  پەیوەستن 

خۆیەوە. دەبینین دەنوسێت:
بەوەوە  شانازی  تۆ  نییە  تێدا  »گومانی 
دۆزیوەتەوە،  بابەتیت  حەقیقەتی  کە  دەكەیت 
ئەوەش بە رزگاربوون لە هەریەك لە رەشپێست 
و ئەسكیمۆكە، من دان بە گرنگی ئەوەدا دەنێم، 
دەنێم  بەوەدا  دان  هەروەها  بەدەستتهێناوە،  كە 
سەرسامكەرەكانت  ئامێرە  نەدەتوانی  تۆ  كە 
لە  هەریەك  لە  رزگاربوون  بەبێ  دابمەزرێنیت 
رەش پێست و ئەسكیمۆكە نەبێت، بەاڵم ئەی چی 
هاوشێوەیی  تۆ  حەقیقەتەوە؟  و  واقیع  لەبارەی 
دەكەیت لەنێوان حەقیقەت و یەقیندا، بەاڵم ئەوەی 
كە روونە حەقیقەت پەیوەستە بە بوونەوە، یان 
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پلەیەكی  حەقیقەت  رەنگە  واقیعەوە«.  »بە  بڵێ  
لە  حەقیقەت  وەك  یەقین،  لە  هەبێت  بااڵتری 
بیركاریدا، بەاڵم پەیوەندی بە واقیعەوە زۆر نزمە. 
50ی گەرمییەكەتەوە؟  پلەی  لەبارەی  ئەی چی 
لە  هەریەك  بەنسبەت  راستگۆیە  لەبەرئەوەی 
دەنێیت  ناوی  ئەسكیمۆكەوە،  و  رەشپێست 
ئەم  منەوە  بەنسبەت  بەاڵم  بابەتی،  حەقیقەتی 
رادە  ئەوپەڕی  تا  وادیارە،  بابەتییە  حەقیقەتی 
پەیوەندی  لە  جگە  نییە،  شتێك  ئەوە  الوازبێت. 
و كشانی  گەرما  پلەی  لەنێوان  پێكەوەبەستنێك 
جیوەكەتدا، ئەم حەقیقەتە هیچ پەیوەندییەكی نییە 
بە رەشپێست، یان ئەسكیمۆوە. ئەوە پەیوەندی 
تێبینیكارێكی  لە  جگە  شتێكەوە  هیچ  بە  نییە 
»دەبێت  دەنوسێت:  دواجار  نەبێت«.  نادیارەوە 
و  گەرما  كە  بكەیت  بەوە  دەرك  تەواو  تۆ 
ساردی 50 نمرە پەیوەندی بە رەشپێست یان 

ئەسكیمۆكەوە هەیە«.
تەواویش دڵنیانیم لەوەی مەبەستی چییە لەم 
ئەگەر  كە  بێت  ئەوە  مەبەستی  رەنگە  قسەیە، 
پلەی  تێبگەیشتنایە  ئەسكیمۆكە  و  رەشپێست 
50 مانای چی دەگەیەنێت، ئەوا پێویست بوو بە 
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بۆیان  «سارد«  و  »گەرم«  زاراوەی  هەردوو 
راڤەبكرایە.

دەبێت  ملكەچ  ئەو سستمەی  دەڵێت  هەروەها 
زلبكرێت  دەكات  بەوە  پێویست  تێبینیكردن،  بۆ 
كە  لەخۆبگرێت  فیزیاییانە  روداوە  ئەو  بۆئەوەی 
ئەسكیمۆكەدا  و  رەشپێست  لە  هەریەك  بەسەر 

دێن.
فیزیاییەكە  وەاڵمدانەوەی  لە  قسەیەش  ئەم 
ئایا  رووندەبێتەوە:  تۆمەتە  ئەم  لەسەر 
هەستكردنەكان بە گەرما و سەرما، كە هەریەك 
هەستیپێدەكەن  ئەسكیمۆكە  و  رەشپێست  لە 
پێیوایە  ریزلەر  دیارە  فەرامۆشبكەین؟»وا 
ئەمە  هاوشێوەی  شتێكی  بە  فیزیاییەكە  كە 
ئێمە  »نەخێر  دەداتەوە:  پرسیارەكە  وەاڵمی 
هەستكردنەكان فەرامۆشناكەین، بەاڵم هەروەها 
رەشپێست و ئەسكیمۆكە وەك دوو بونەوەری 
شییاندەكەینەوە  ئێمە  كە  وەفدەكەین  ئەندامی 
فیسۆلۆژی  فیزیایی  سیستمی  دوو  بەوپێیەی 
و فیزیایین. ئەوە دەدۆزینەوە كە لەناوەوەیاندا 
راڤەی  دەتوانین  بەمشێوەیەش  روودەدات، 
ئەوە بكەین بۆچی ئەزمونی هەستەكان جیاواز 
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رۆژ  هەمان  وامانلێدەكەن  شێوەیەك  بە  دەبن 
بە »گەرم« و »سارد« وەسفبكەین«. الپەڕەكە 

بەردەوام دەبێت:
سیستم  دوو  رووبەڕووی  تۆ  »لەبەرئەوەی 
دەبیتەوە، كە پلەبەندیی پلەی گەرما تێیاندا پێچەوانە 

دەبێت:
سیستمێكی  لە  گەرم  و  سیستمێك  لە  سارد 
بەو  گەرمە  و  سارد  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  تردا. 
و  رەشپێست  تۆ  ئەگەر  نەماونەتەوە.  شێوەیە 
رووداوی  بە  سیستمەكەدا  لە  ئەسكیمۆكەت 
فیزیاوی، یان كیمیاوی ئاڵۆز شوبهاند، كە ئەوانە 
بەڵكو  نین،  بونەوەرگەلێك  خۆیاندا  خودی  لە 
ئەوان وەك بەنسبەت تێبینیكەرێكی نادیاریشەوە 
پێناسەیان  دەكرێت  روداوەكان،  لە  پێكهاتەیەكن 
كە  بڕگەلێك،  لەنێوان  پەیوەندیگەلێك  بە  بكەیت 
دەكرێت پێوانە بكرێن. من وا هەستناكەم رەشپێست 
بە  ڕادەیەك  تا  وەسفەدا،  لەو  ئەسكیمۆكە  و 
شێوەیەكی الواز بنوێنن، چونكە تۆ بەرپرسیارێتی 
كە  گەورەكان،  هەرە  ئاڵۆزییە  سەر  دەخەیتە 
ریزلەر  سیستمەوە«.  ئەم  نمونەی  ناو  دەچنە 
بۆ  دەكات،  مرۆیی  سیستمی  بۆ  ئاماژە  لێرەدا 
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هەوڵماندا  ئەگەر  كە  تەواوەتییەی  ئەندامێتیە  ئەو 
بە شێوەیەكی فیزیایی شیبكەینەوە، ئەوا تووشی 

ئاستەنگێكی بێسنوور دەبینەوە.
بەردەوام دەبێت و دەڵێت: «نەخێر بەرێزان ئێوە 
دەتانەوێت،  كە  رێكدەخەن  شێوەیە  بەو  هێماكان 
بەاڵم لە وەسفكردنی سارد بەوەی كە ساردە و 

گەرم بەوەی گەرمە شكستدێنن«.
دواجار كە دواهەمین جار نییە، لێرەدا گومانێكی 
سادە لە جادوی وشەكاندا دەردەكەوێت! كەسی 
رێكدەخات،  دروستكراو  هێماگەلێكی  فیزیایی 
لەبارەی  حەقیقەتێك  هیچ  دووتوێكانیدا  لە  كە 
بەدبەختی  لە  ئەوەش  نییە،  چۆنیەتییەكانەوە 
ناتوانێت  فیزیاییەكە،  كەسە  كە  ئەوەی  بەهۆی 
بەاڵم  ساردە،  بەوپێیەی  بكات  سارد  وەسفی 
ئەگەر هەستپێكردنی راستەقینە بە ساردی بۆمان 
و  هەڵدەلەرزین  هەموومان  ئەوا  بگوازرێتەوە، 
بەاڵم  دەكەین،  ساردی  راستەقینەی  خەیاڵی 
بوو  گەرم  شوهەوا  كە  »دوێنی  وتی:  ئەگەر 
هەستكردنێكی  ئەوا  ترسناك«،  بەشێوەیەكی 
ئەمە  پێدەبەخشێت.  گەرمی  بە  راستەقینەمان 
بەاڵم  دەیڵێت،  ریزلەر  كە  بۆئەوەی  منە  راڤەی 
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ئەگەر خوێنەر ئارەزویكرد، راڤەكردنێكی باشتر 
پێشكەشبكات با بیكات.

لە بابەتێكی تردا لێدوانێكی گرنگی ئەرستۆ هەیە، 
وەك ئەوەی ریزلەر وێنایكردوە: »با بگەڕێینەوە 
دەكرد.  لەبارەوە  گفتوگۆم  كە  خاڵەی  ئەو  بۆ 
حەقیقەت بریتییە لە حەقیقەتی جەوهەر، تۆش ئەو 
جەوهەرانە ناناسیت كە لە پشت گەرمیپێوەکەوە 
هەیە و ئاماژە بۆ پلەی 50 دەكەن، بەاڵم وێكچوو 
بۆ هەریەك لە رەشپێست و ئەسكیمۆكە دەزانیت«.
تۆ  »كە  ئەوە  بۆ  ریزلەریش  مەبەستی 
وێكچووی هەریەك لە رەشپێست و ئەسكیمۆكە 
دەزانیت«، ئەوەیە كە هەردووکیان ئینتیمایان بۆ 
لەبەرئەوەی تۆش  هەمان رەگەزی مرۆیی هەیە، 
هەستی  هەمان  ئەواندا  لەگەڵ  تۆ  ئەوا  مرۆڤیت، 

هاوبەشتان هەیە.
»...پرسیاریان لێبكەن، پرسیار لە خۆتان بكەن، 
پرسیار لە ئازارەكان و خۆشییەكانتان بكەن، كاریگەر 

و كارتێكردنتان. ئەوكات مانای حەقیقەت دەزانن«.
بە  دەتوانیت  كاتێك  تەنها  وایە  بڕوای  ئەو 
لەبارەری  بگەیت كە قسە  حەقیقەتی راستەقینە 
ئازارو خۆشیە زۆرەكانمانەوە دەكەین، لەبارەی 
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روومانكدرە  هەركاتیش  ساردییەوە.  و  گەرمی 
حەقیقەت  ئەوا  گەرما،  پلەی  و  فیزیا  هێماكانی 
ریزلەرە.  بۆچونی  ئەمەش  نامێنێت.  و  دەڕوات 
من تەواوی قەناعەتم بەوەیە كە حوكم و بۆچونی 
ئەرستۆیی نییە. ئەرستۆ یەكێك بوو لە مەزنترین 
بە  سەبارەت  فیكردا.  مێژووی  لە  پیاوەكان 
زانستیش، خاوەن شوێن و پێگەیەكی بەرز بوو 
لە سەردەمی خۆیدا، بەڵكو ئەو بەخۆی تێبینی و 
ئەگەریش  ئەنجامداوە.  ئەمبریقی  تاقیكردنەوەی 
پەرەسەندنی  بیتوانایە  و  پێبدایە  رێگەی  ژیان 
ئەم  بۆ  خۆیەوە  سەردەمی  لە  ببینێت  زانست 
دەبوو  پێداگر  زۆر  دڵنیام  من  ئەوا  سەردەمە، 
و  بیركردنەوە  لە  زانستی  شێوازی  لەسەر 
پێشەنگی  لە  دەبوو  یەكێك  بەڵكو  قسەكردندا، 
كە  بڕواموایە  من  پاشانیش  ئەمڕۆ،  زانایانی 
بەهۆی  دەكات،  ئەرستۆ  لە  زوڵم  زۆر  ریزلەر 

ئەوەی ئەم ڕایانە دەداتە پاڵ ئەو.
رەنگە وەك پێموایە، ریزلەر مەبەستی لەمە 
ئەوەیە تەنها بڵێت كە نابێت زانست تەنها پشت 
ئەو  هەموو  و  ببەستێت  بڕییەكان  چەمكە  بە 
سروشتدا  لە  كە  فەرامۆشبكات،  رووخسارانە 
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دەردەكەون، كە ناكرێت بگۆڕێن بۆ داڕشتنێكی 
ورد لە رێگەی هێما بیركارییەكانەوە. ئەگەریش 
ئەوا  بێت،  ئەو  مەبەستەكەی  هەموو  ئەمە 
نمونە  بۆ  دەبووین.  هاوڕا  لەگەڵیدا  ئێمەش 
ئیستاتیكادا،  و  جوانیناسی  زانستی  لەبواری 
هیچ گۆڕانێكی گەورە لە پەرەسەندنی چەمكە 
بڕییەكاندا روینەداوە، بەاڵم هەمیشە زەحمەت 
بە  سەبارەت  بدەین  بڕیار  پێشوەخت  دەبێت 
بێكەڵكی هێنانەناوەوەی پێوەری ژمارەیی لەم 
ئەوانە  بۆ  كارە  ئەم  پێویستە  بەڵكو  بوارەدا، 
بە  ئەگەریش  سەرقاڵن،  پێیەوە  كە  جێبهێڵین 
بۆ  باشتریان  ئامرازێكی  بەسود  شێوەیەكی 
ناوەوە.   دەیهێننە  ئەوا  دۆزییەوە،  كارە  ئەو 
ئەگەریش ئێمە زمانمان بەكارهێنا بۆ مەبەستی 
زانستی  جێباسێكی  وەك  -نەك  ئیستاتیكا 
بۆ  تەنها  بۆ  بەڵكو  ئیستاتیكادا،  زانستی  لە 
هێنانەناوەوەی چێژێكی ئیستاتیكی- ئەوا ئێمە 
بەدڵنیاییەوە جیاواز نابین لەبارەی نەشیاوێتی 
ئێمە  ئەگەر  چۆن  هەروەك  بڕییەوە.  زمانی 
هەستنەكانمان  لە  گوزارشت  ویستمان 
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نامەیەك  لە  هاوڕێیەك  لەبەرامبەر  بكەین 
ئەوە  بۆ  سروشتییە  ئەوا  هۆنراوەیەكدا،  یان 
چونكە  بەكاربهێنین،  چۆنییەتی  زمانێكی  ئێمە 
دەبێت  باو  وشەیەكی  كۆمەڵە  بە  پێویستمان 
بۆئەوەی بتوانێت ژمارەیەك لە مانا و ئەندێشە 

و خەیاڵ ئامادەبكاتەوە.
راستیشە ئێمە زۆرجار جیهانێك دەبینینەوە، 
فەرامۆشدەكات،  گرنگ  الیەنێكی  چەند  تێیدا 
هەتا  لەو دیاردانەی كە لەبارەیانەوە دەنوسێت. 
زۆرجاریش ئەوە روودەدات، بەهۆی مەسەلەی 
زانایاندا.  لەنێوان  كارەوە  دابەشكردنی 
زانستی  لە  پسپۆڕە  ئەوەی  بەشێوەیەك 
زیندەوەرزانیدا بەشێوەیەكی تەواوەتی كارەكانی 
لەژێر  دەبینین  ئەنجامدەدات.  تاقیگەدا  لە 
شیكارە  و  دەپشكنێت  خانەكان  مایكرۆسكۆبدا 
بەنسبەت  بەاڵم  ئەنجامدەدات،  كیمیاییەكانی 
ئەوا  زیندەوەرزانیدا،  لە  ترەوە  جیهانێكی 
تێبینیدەكات  دەبینین دێتە دەرەوە بۆ سروشت، 
كام  لەژێر  و  گەشەدەكەن  روەكەكان  چۆن  كە 
بەمشێوەیە  هێالنەكانیان  باڵندەكان  مەرجدا 
پیاوە  دوو  لەو  هەریەك  كەواتە  دروستدەکەن، 
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بایەخپێدانی خۆیان هەیە، بەاڵم ئەو مەعریفەیەی 
كە بە ئامرازە جیاوازەكانیان هەوڵی دۆزینەوەی 
وا  نابێت  لەزانست.  لەهەموو  بەشێك  دەدەن، 
دەیكات  كارەی  ئەو  تر  ئەوی  بكەین،  گریمانە 
ئەگەریش مەبەستی ریزلەر  نییە.  هیچ سودێكی 
پێویستە  كە  لەوەی  ئاگاداركردنەوەمانە  تەنها 
شتگەلێكی  لەوەی  بێت  وریا  زانست  لەسەر 
لێرەدا  ئەوا  فەرامۆشنەكرێت،  هەیە  دیاریكراو 
ئەگەر  بەاڵم  لەگەڵیدا،  دەبین  هاوڕا  ئێمە 
مەبەستی ئەوەیە كە بڵێت- وەك دیارە- زمانی 
چۆنییەتیگەلێكی  بەكردار  ئەوا  زانست،  بڕیی 
پێموایە  من  ئەوا  فەرامۆشدەكات،  دیاریكراو 

لەمەدا بەتەواوی هەڵەیە.
لەالیەن  كە  بخەمەڕوو  لێرە  رەخنەیەك  با 
گیراوە  ریزلەر  كتێبەكەی  لە  ناجل  ئارنست 
نین  ئەلتەرناتیڤ  فیزیا  «تیۆرەكانی  دەڵێت: 
چۆن  هەروەك  ئەستێرەكان،  و  خۆر  بۆ 
فرەالیەنی شتە  چاالكیی  بۆ  نییە  ئەلتەرناتیڤ 
بەتەنها  بۆچی  بەاڵم  دیاریكراوەكان،   مادییە 
توند  دڵگەرمییەكی  پێشبینی  وتارێك  لەبەر 

لەهەر كەسێكەوە دەكرێت؟«.
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وەك دەبینن، ناجل بەشێوازێكی توندتر رەخنە 
كە من ویستم  لەوەش  هەتا  دەگرێت،  ریزلەر  لە 
بیكەم، لەوانەشە لەسەر حەق بێت، بەاڵم من تەواو 
لەوە دڵنیانیم، بەاڵم ناجل باشتر لە ریزلەر تێدەگات 
بەوپێیەی  فیزیایەو،  زمانی  رەخنەگری  بەوپێیەی 
رەنگەكان  بڕەكانی  گواستنەوەی  داوای  كە 
بەشێوەیەكی  رەنگاورەنگ  وێنەیەكی  كە  دەكات، 
راستەوخۆ لەخۆی دەگرێت، یان گواستنەوەی ئەو 
لەرێگەی  دەكات  بۆنەكان  لە  باس  كە  زانیاریەی 
بتوانیت  بەشێوەیەك  واتە  بۆنەوە،  پرژاندنی 
بۆنەكان بگوازرێتەوەو هستی پێبكرێت، نەك تەنها 
بەناو هێنانیان. رەنگیشە ریزلەر- وەك ناجل لێی 
زمان  پێویستە  بێت،  ئەوە  مەبەستی  تێدەگات- 
واتە  بگوازێتەوە،  چۆنییەتیەكان  بەهێزە  مانا  بەم 
ئەوەیە  مەبەستی  دیارە  وا  بكات.  ئامادەباشیان 
بەشێوەیەك  لەناوئاخنیدا  »سارد«  وشەی  كە 
ساردی«  بۆ   « كرداری  چۆنییەتی  لەشێوەكان 
هەڵگرتووە. ئەم جۆرەش لەتێڕوانین بەدڵنیاییەوە 
بەنمونەیەك دادەنرێت لەسەر تێڕوانینی جادویی 

زمان.
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سەرچاوە:
- رودولف كارناب،االسس الفلسفیە للفیزیا و، ت:د. السید 

نفادی، القاهرە،2003
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پێشەكیەك لەبارەی كتێبەکەی
)رۆدۆلف كارناب(:

»ستراكچەری  لۆژیكی بۆ جیهان و مەسەلە 
ساختەكان لە فەلسەفەدا«  

یوسف تیبس
لەعەرەبییەوە: محەمەد چیا
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بۆ  ئەزمونگەری  بەرنامەی  »هەموو 
گێڕانەوەی زمانی تیۆری زانستەكان بۆ زمانی 
تێبینیكردن، شكستخواردو بوو، بەاڵم شكستێكی 

گرنگ بوو«)1(.

تیۆری بونیاد  -1
پێشەكی  لە  بیرۆكەكەی  كارناب)2(  رۆدلف 
چاپی دووەمی  كتێبی ستراكچەردا چڕدەكاتەوە و 
دەڵێت »ئەزمونگەریی تەقلیدی لەڕاستیدا جەخت 
بەاڵم  دەكاتەوە،  هەستەكان  بەشداریكردنی  لە 
درك بە گرنگی و بایەخ و تایبەتمەندی شێوازە 
لۆژیكی و بیركاریەكان ناكات، بەاڵم عەقڵگەرایی 
بەئاگا و هۆشیار بوو لەبارەی ئەم گرنگییەوە، 
بەاڵم پێیوابوو كە عەقڵ ناتوانێت تەنها ئەم شێوانە 
خۆبەخۆ  بەشێوەیەكی  بەڵكو  دەستەبەربكات، 
بەاڵم  بەرهەمبهێنێت،  ناوەڕۆكە  ئەم  دەتوانێت 
من بە كاریگەری گوتلیب فریجە، كە لە زانکۆی 
و  خوێندومە  ئەو  دەستی  لەسەر   )Jene( یەنا 
تەنها  دانیپێدانەنرا،  هاوتا  بێ  لۆژیكیەكی  وەك 
دوای مردنی نەبێت، لە میانەی لێكۆڵینەوەشمدا 
بایەخی  گەیشتمە  راسڵ،  برتراند  كارەكانی  بۆ 
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پێودانگی  پێكهێنانی  لە  بیركاری  بنچینەیی 
و  وێنەیی  تایبەتمەندییە  و  لەالیەك  مەعریفە 
لۆژیكییە پەتییەكەی لەالیەكی ترەوە. ئەم دیدەش 
ئەو  كە  كتێبەكەم.  بۆ  پێكدەهێنێت  بنچینەیەك 
دیدە دواتر و  لە رێگەی مشتومڕەكانەوە لەگەڵ 
مۆریتز شلیك لە بازنەی ڤیەننا و لەژێر كاریگەری 
پەرەیسەند،  ڤیتگنشتایندا  لۆدفیگ  بیرۆكەكانی 
»بازنەی  بە  كە  بیركردنەوەیە،  ئەو  ریتمی  بۆ 
ڤیەننا« ناونرا. زۆرجار ئەم ئاراستەیە ناودەنرێت 
)پۆزەتیڤیزمی  یان  لۆژیكی«)3(  »ئەزمونگەریی 
پێكهاتەكە  هەردوو  بە  نیشانەدان  بۆ  لۆژیكی( 
پێكەوە«. مەبەستی كارناب لە گوتەی كتێبەكەم 
كتێبی »ستراكچەری لۆژیكی بۆ جیهان«ـە، كە 
بریتیە  یەكەم  پوختدەبێتەوە:  مەسەلەدا  دوو  لە 
رێگەی  لە  زانستی  مەعریفەی  پاساودانی  لە 
سەرلەنوێ بونیادنانەوەی عەقاڵنییەوە، دووەمیش 
بریتییە لە دابڕكردنی، یان دورخستنەوەی بیۆی 
میتافیزیكی لە بواری مەعریفەی راست و دروست. 
میتۆد  و  ئامراز  هیچ  مەبەستە  ئەم  بۆ  كارناب 
سەردەمەكەی  فەراهەمبووی  مەعریفەیەكی  و 
بیركاری  و  لۆژیكی  بەتایبەتی  هەڵنەگرتووە، 
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دەخوازێت  ئەمەش  دەروونی.  و  فیزیایی  و 
چەمكی  كۆمەڵێك  بە  خۆی  كتێبەكە،  خوێنەری 
و  سادەیی  ئەو  وێڕای  تەیاركردبێت،  مەعریفی 
رونیی و پێناساندنە بەراییەی كە وا كارناب لە 
نوێدا  بیرۆكەیەكی  هەر  نمایشكردنی  سەرەتای 
كرد  كۆكردنەوەمان  ئەگەریش  بەكاریدەهێنێت. 
ڕادەیەكی  تا  دەكرێت  مەسەلەدا  دوو  لەنێوان 
دوور بەراورد بكەین لەنێوان كارەكەی كانت لە 
»رەخنەی عەقڵی پەتی« و كارەكەی كارناب لە 
»ئاالوفباو«. مەبەستی یەكەم لە رەخنەی كانت 
بۆ  وەزیفەكانی  توێكردنی  لە  بریتییە  عەقڵی  لە 
زانینی هۆكارەكانی هەڵەكان، یان دژیەكیەكان كە 
تێیدەكەوێت، كاتێك كە دەچێتە بواری غەیبیاتەوە، 
بوو:  ئەو  جەوهەریەكەی  پرسیارە  پاشانیش 
چۆن میتافیزیك دەبێتە زانستێكی مومكین؟ بەاڵم 
مەبەستی یەكەم لە كتێبی )ئاالوفباو( بریتییە لە 
شیكاری پرۆسەی مەعریفە بۆ دیاریكردنی  بنەما 
دروستكەی لە رێگەی گەڕانەوە بۆ خاڵی سەرەتا، 
كە خەریكە هاوشێوەی ئەنجامدانی هەڵپەساردنی 
حوكم لە میتۆدی دیاردەگەرایی، ئەم سەرەتایەش 

شتێك نییە، جگە لەلێكچوون.
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لە  بەدیاردەكەوێت  كە  ئەوەش  سەرەرای 
هەندەكییەكان  لە  فراوانكردن  و  ئەبستراكت 
بۆ  پەنابردن  هەندێكجاریش  و  وردەكاریی  و 
دانانی  شێوازی  چونكە  بیركاری،  هێماكاری 
كتێبەكە پەیڕەوی میتۆدێكی بیركاری دەكات و 
پشت بە پێناسەكان و سەلماندنەكان و نمونەكان 
كتێبەكەی  بەڵكو  دەبەستێت،  دەرئەنجامەكان  و 
خۆی شتێك نییە، جگە لە نمونەیەكی كورتكراوەی 
كە  تردا،  نمونەكانی  لەنێوان  ستراكچەر  تیۆری 
مەسەلەیە  ئەم  ئەوا  پراكتیزەكردنن،  شیاوی 
سەیری  كاتێك  دەبێت،  ئاسان  لەخۆگرتنی 
پوختەكراوەكان دەكەین، كەوا كارناب لە كۆتایی 
شێوەیەكی  بە  دەروازەیەكدا  یان  بەشێك،  هەر 

روون و ئاسان دەیخاتەڕوو.
رۆدۆلۆف كارناب، لەمەدا وەك پۆزەتیڤیزمە 
پێیوایە  فەیلەسوفە شیكاریەكان  و  لۆژیكییەكان 
كە شیكاری لۆژیكی بۆ زمان تاكە رێگایەكە بۆ 
پاشانیش  و  فەلسەفیەكان  مەسەلە  كەشفكردنی 
مەسەلە  كە  مانایەی  بەو  چارەسەركردنیان، 
فەلسەفیەكان و زانست لە مانای دەستەواژەكاندا 
زمانی سروشتی  كە  پێیەش  بەو  حەشاردراوە. 
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ئاڵۆزی و ناڕوونی تێدایە، پێویست دەكات پەنا 
ببرێت بۆ زمانی لۆژیكی و بیركاری. لێرەشەوە 
پوخت  كارناب  پرۆژەكەی  یان  تێزەکە  دەكرێت 
و  زانست  جیاكردنەوەی  یەكەم:  لە  بكرێتەوە 
یان  سەلماندن،  پێوەری  لەرێگەی  نازانست 
ساغكردنەوەی مانا، یان نیشانەوە بۆ تێپەڕاندنی 
دروستی  پاساودانی  دووەمیش  میتافیزیكا، 
مەعریفەی زانستی بەتایبەتی و مرۆیی بەگشتی، 
پاشانیش دامەزراندنی یەكێتیی زانست لەرێگەی 
پڕۆژەیە  ئەم  هەوڵیدا  كارناب  زمانەوە.  یەكێتی 
دروستی  سەلماندنی  پاشانیش  جێبەجێبكات، 
وێنای نەزعەی پۆزەتیڤیزم لە كتێبی ستراكچەری 
لۆژیكی بۆ جیهان)4(. ئەمە لەكاتێكدا ئەم قۆناغە 
وێنا  لە  پێگەیشتن  قۆناغی  لە  گوزارشتە  كە 
قۆناغی  بەدڵنیاییەوە  كارنابدا،  فەلسەفەی  و 
دامەزراندن پێشیكەوتووە كە دواتر دەیخەینەڕوو:

أ - ئەزمونگەریی كارناب پێش ئاالوفباو
ئەوپەڕی ئامانجی ئەزمونگەی لۆژیكی بریتییە 
بە  زانست«  بۆ  زانستی  »وێنایەكی  دانانی  لە 
السایی  كە  فەلسەفی  میتۆدێكی  بە  پشتبەستن 
زانست بكاتەوە، ئەركی رونكردنەوە بێت، بەڵكو 
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سیفەتەكانی ئەوی هەبێت، ئەو شتەی كە لێیەوە 
مەعریفیەكی دڵنیایی بەرهەمدێت و كۆمەڵێك لە 
و  بونیاددەنێن  هاوبەش  پرۆژەی  رۆشنبیران 
یەك زمان دروستدەكەن، بەمەبەستی تێگەیشتن 
بەشێوەیەك  مەعریفییەكان  بابەتە  لەبارەی 
بەدوربێت لە هەڵە و كەوتنە ناو هەڵەوە، وەك 
لە مەسەلە میتافیزیكیەكاندا هەیە. لەم روانگەیەوە 
تیۆری ستراكچەری كارناب، یان با بڵێین تیۆری 
میتۆدێكی  نمایشی  بونیادنانەوە،  سەرلەنوێ 
مەعریفە.  پاساودانی  بۆ  دەكات  ئەزمونگەری 
یان  بونیاد،  كتێبیی  وردتر،  بەدەستەواژەیەكی 
چۆنییەتی  خستنەڕوی  كارناب  ستراكچەری 
بونیادنانی مەعریفەی مرۆییە، كە سەرچاوەكەی 
بنچینەیەكی یەقینی و دڵنیایی و بەرهەستی بێت، 
لە هەمان كاتیشدا دیاریكردنی بونیادی مەعریفە 
و  رەگەزەكانییەوە  دیاریكردنی  رێگەی  لە 
پەیوەستبوونەكانی و پرۆسە رێوشوێنییەكان كە 
پێی ئەنجامدەدرێت. پەیوەندیش لەنێوان بونیاد و 
بونیاگەریدا، پەیوەندییە لەنێوان دوو گۆشەنیگادا 
بۆ سیستمی مەعریفە، ئیدی بەوپێیەی بونیادێكی 
بەردەوامییەكی  بەوپێیەی  یان  تەواوە  و  تێر 
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دینامیكی دوو ئاراستەیە: لە بنچینەوە بۆ ئاستە 
بااڵكان و لەوێشەوە بۆ بنچینە.

دەكرێت پرۆژەكەی كارناب لە ئیپستمۆلۆژیای 
بەرهەستبكەین،  )بونیادگەری(دا  ماخ  ئەرنست 
بۆ  رەخنەییە  شیكاركردنی  مەبەستی  كە 
دروستكردن و پەرەپێدانی چەمكە زانستیەكان، 
تیۆرە  بە مەسەلەی دروستیی  ماخ سەرقاڵبوو 
شیكاركردنی  بە  هەستا  و  زانستیەكانەوە 
چەمكگەلێكی زانستی لە شێوەی پێوانەكردن و 
تێبینیكردن و یاسای زانستی و شرۆڤەكردن)5(، 
بریتین  زانستییەكان  تیۆرە  كە  ئەوەی  گەیشتە 
چەمكەكان،  و  تێبنییەكان  لە  كەڵەكەبوونێك  لە 
لە  گوزارشتكردن  لە  بریتییە  بابڵێین  یان 
پەیوەندییەكانی بەراوردكردن و گونجان لەنێوان 
و  زانستییەكان  چەمكە  یان  دەستەواژەكان، 
چەمكە  ماخ  بەمەش  هەستییدا،  تێبینیكردنی 
و  چییەتی،  وەك  دورخستەوە  میتافیزیكیەكانی 
چەمكی  )العلیە(.  هۆكاریی  و  لەخۆیدا،  شتێك 
هۆكارییش بۆ نمونە، لە تێڕوانینی ماخەوە، لە 
تایبەتمەندیەكانی  هەندێك  پەتییكردنی  رێگەی 
ئەزمونی دووبارەبۆوە سەریهەڵداوە، هەروەها 
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وێناكردنی بونەوەرگەلێك، یان ئەو پەیوەندیانی 
كە ئەوەی كە دیارو ئاشكرایە تێدەپەڕێنییەت)6(.

هەروەك چۆن ئەرنست ماخ بڕوای بە ئەگەری 
بۆ  هەیە،  ئاوێتە  روداوێكی  هەموو  گێڕانەوەی 
هەستەیە،  ئەو  ئەویش  كە  كۆتایی،  پێدراوێكی 
كە هاوتا یان هاوڕێك دەبێت لەگەڵ دەستەواژە 
سادەكاندا. برتراند راسڵیش هەمان شت دەڵێت كە 
پێیوایە واقیع پێكهاتووە لە كۆمەڵە گەردێكی تایبەت 
ئەمە  پێكهاتەكانییەتی،  بچوكترین  گەردیلە  كەوا 
لەكاتێكدا گەردیلەكان لە دیدی راسڵدا بریتییە لە 
بچوكترین پێكهاتەكانی زمان، نەك واقیعی مادیی، 
ئەمەش ئەو وێناكردنەیە كە بووە هۆی بیرۆكەی 
وێكچواندن، یان هاوشێوەكردن لەنێوان بونیادی 
بیرۆكەی  پاشانیش  واقیعدا،  بونیادی  و  زمان 
هاوڕێككردن و هاوشێوەییكردن لەنێوان زمان و 
جیهاندا، نەزعەی ئەتۆمیی راسڵ وا وێنای جیهان 
دەكات كە روداوگەلێكی گشتییە )سنوری گشتی(
)سنوری  وجودیی  روداوی  و  پەیوەندیەكان  و 

تاكییە( ...هتد)7(.
ئەو  هاوشێوەی  تاڕادەیەك  بیرۆكەیە،  ئەم 
لەسەر  كار  لەالیەك  كە  كارنابە  پڕۆژەیەی 
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زانستی  وتەیەكی  هەموو  داڕشتنەوەی 
لەالیەكی  وێنەیی،  بەشێوەیەكی  دەكات 
زمان،  بۆ  لۆژیكی  شیكاركردنی  تریشەوە 
گەیشتە ئەوەی كە نیشانە بریتییە لە پێوەری 
میتافیزیكدا،  و  زانست  لەنێوان  جیاكردنەوە 
چونكە گۆكراو نابێتە ببێتە نیشانەیەك، مەگەر 
پێدراوگەلێكی  بۆ  بگێڕدرێتەوە  بكرێت  ئەوەی 
ئەزمونیی، كە شیاوی تێبینیكردن بێت، ئەگەر 
پێیەش  بەم  هەڵەیە،  یان  بەتاڵە)8(  و  پووچ  نا 
تیۆرەكان  بونیادنانی  لە  فەلسەفە  وەزیفەی 
نەشاراوەتەوە،  ئەبستراكتەكاندا  پێودانە  و 
بەڵكو لە رەخنەگرتنی زمان و رونكردنەوەی 
دوو  گەیشتە  كارناب  فەلسەفە،  چەمكەكانی 
بۆ  بەروانین  زانستی  دەستەواژەی  لە  جۆر 
شیكارییە  دەستەواژە  یەكەم،  دەاللەتەكانیان: 
پەیوەندی  لەسەر  راستێتی  كە  پێشینییەكان، 
هەردووالكەیدا،  لەنێوان  دەوەستێت  شوناس 
دووەمیش دەستەواژە پێكهاتەییە رەهەندیەكان، 
كە راستێتی لەسەر واقیعی ئەزمونی وەستاوە، 
تەنها  دەبن،  نیشانە  دەستەواژەكان  پاشانیش 
دەستەواژەكانی  لە  توانرا  ئەگەر  كاتێك 
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)دەستەواژە  وەربگیرێن  تێبینیكردنەوە 
ئەم  بەپێی  سورە(.  )س  وەك  بنچینەییەكان( 
جیاكردنەوەیەش كارناب ئەوە دەخاتەڕوو، كە 
چۆن فەیلەسوفەكان سود لە كەموكوڕییەكانی 
ئەو  لەرێگە  وەردەگرن،  سروشتی   زمانی 
قسەیەوە كە بە مارتن هایدگەر دەڵێت بیگێڕەوە 
بۆ شێوازە لۆژیكییە بنچینەییەكەی بۆ ئەوەی 
هەڵەی  دەربكەوێت،  پێكهاتنەكەی  خراپی 
هایدگەر بە تێڕوانینی كارناب لە بەكارهێنانی 
هەردوو گوتەی »نەبوون« و »هیچ«ـە وەك 
ناو بۆ چەند بابەتێكی دیاریكراو. كاتێك هایدگەر 
دەڵێت: »هیچ شتێك لە دەرەوەدا بوونی نییە« 
پۆزەتیڤ  بونگەرایی  بەدەستەواژەیەكی  و 
دەرەوەدا  لە  »نەبوون  دەكات:  شرۆڤەی 
گێڕانەوەی  لەوێوە  هەڵەوە،  دەكەوێتە  هەیە« 
میتافیزیكیەكان  دەستەواژە  بەهێماكردنی  یان 
لۆژیكیەكانی  هەڵە  لۆژیكی  بەشێوەیەكی 
فەلسەفە دەخاتەڕوو، كە لە تێڕوانینی كارنابدا 
«كەینونە«  كاری  بەكارهێنانی  خراپ  بەهۆی 
وعن سو و استعمال فعل »كینونە« الملتبس فی 
وڤیفته( لە وەزیفەكەیدا )10(، بەمەش كارناب 



84

توانی میتافیزیك تێپەڕێنێت و دوریبخاتەوە)11(.
لە  سود  كارناب  روندەبێتەوە  پێشەوە  لەوەی 
وەردەگرێت،  هاوچەرخەكانی  لۆژیكیە  پێدراوە 
بیركاری  بنەماكانی  لە كتێبی  بەتایبەتی ئەوەی 
برتراند )راسڵ( و )وایتهید(دا هاتووە، بەتایبەتی 
تیۆری شێوازەكان و وەسفە دیاریكراوەكان. 
لەسەرئەوەش لۆژیك دابەشدەكات بۆ پوخت، 
و،  دەكات  وێنەییەكان  مەسەلە  بە  بایەخ  كە 
شیكاركردنی   « وەزیفەكەی  پراكتیزەیی 
لقە  لەهەموو  مەسەلەكانە  و  چەمكەكان 
مەسەلەكە  ئیدی  زانست«)12(  جیاوازەكانی 
پەیوەندی بە فیزیاوە هەبوو، یان دەرونناسی 
گەیشتن  لەپێناو  رۆشنبیریەكان،  زانستە  یان 
بە رەگەزە بەراییەكان كە شیاوی شیكاركردن 
هەستییە  دەرككردنە  لە  بریتین  كە  نین، 
بەكردارێكی  پاشانیش  راستەوخۆكان، 
پێچەوانە هەموو چەمكە فیزیاییەكان بگێڕینەوە 
تاكەكان،  دەرونییەكانی  چەمكە  بۆ  نمونە،  بۆ 
فیزیایی  پرۆسەیەكی  هەموو  دەكرێت  چونكە 
دەرككردنەكانەوە  لەرێگەی  بنەماوە  لەرووی 
ئەوە دەگەیەنێت،  مانای  ئەمەش  بزانرێت)13(، 
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دروستی مەعریفەی زانستی لەسەر دەرككردنە 
تاكەكان  خودییەكانی  و  هەستیەكانی 
پێودانێكی  كارناب  روانگەیەوە  لەم  دەوەستێت. 
 )constructional System( بونیادیی دادەنێت
كە  لێپەیداكردنی  لەدرەختێكی  بریییە  كە 
لەدەرككردنە هەستیەكانەوە، دەچێت بۆ چەمكە 
پرۆسەی  بە  پشتبەستن  بە  ئەبستراكتەكان 
لەخۆدەگرێت.  گێڕانەوە  پرۆسەی  كە  داتاشین، 
دەگەڕێنەوە  چەمكەكان  هەموو  كە  لەوێشەوە 
دەرككردنەكان،  واتە  هەستیی،  پێدراوێكی  بۆ 
ئەمەش مانای وایە زانستەكان لە بنچینەدا یەك 

زانستن.

ب - ئاالوفباو: بونیادی جیهان
یان ستراكچەری مەعریفە)14(

لە  ئاالوفباو  كتێبی  ئامانجی  كارناب 
پێشەكیی چاپی دووەمی كتێبەكەدا بەمشێوەیە 
دیاریدەكات: »مەسەلە سەرەكییەكە پەیوەندی 
بە توانای سەرلەنوێ بونیادنانەوەیەكی عەقڵی 
بۆ چەمككەكانی هەموو بوارەكانی مەعریفەوە 
كە  چەمكانەی  بەو  پشتبەستن  بە  هەیە، 
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لێرەدا  دەگەیەنن.  راستەوخۆەكە  پێدراوە 
مانای  عەقڵی،  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ 
بۆ  نوێدا  پێناسەی  بەدوای  دەگەیەنێت  گەڕان 
لە  ئەمەی دواییش زۆرجار  چەمكە كۆنەكان. 
دەرنەچووە،  ویستییەوە  داڕشتنێكی  رێگەی 
و  خۆبەخۆیی  پەرەسەندنێكی  لە  بەڵكو 
كەم  یان  زیادبكات،  رەنگە  كە  نائاگاییانەوە، 
لەرووی  نوێیەكان  پێناسە  پێویستە  بكات. 
كۆنەكان،  لە  بااڵتربن  وردییەوە  و  روونی 
لەسەرو ئەمەشەوە پێویستە لەگەڵ شێوازێكی 

پێودانی لە چەمكەكاندا بگونجێت«.
لەو  جیهان  بۆ  لۆژیكی  كتێبی ستراكچەری 
هەوڵە كەمانەیە بۆ بونیادنانی پێودانێكی لۆژیكی 
لەكاتێكدا  مرۆیی)15(،  مەعریفەی  بۆ  هاوڕێك 
وێناگەلێك  لە  جگە  نییە  شتێك  دوایی  ئەمەی 
بۆ جیهان بەوپێیەی كە كۆمەڵێكە لە بابەت یان 
چەمكەكان. لەم بارەیەوە هێما بۆ ئەوە دەكەین 
و  »بابەت  لەنێوان  ناكات  جیاوازی  كارناب 
نیشانە  هەمیشە  ئەو  »شت«دا،  یان  چەمكدا« 
دەكات بۆ ئەوە كە لەبارەی بابەتەوە دەدوێت، 
ئەوەی  هەموو  واتە،  بەرفراوانەكەی،  بەمانا 
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دەستەواژەیەك  یان  مەسەلەیەكە  لەبارەیەوە 
هەبێت  پەیوەندی  ئەو  ئیدی  دادەرێژرێت 
یان  تایبەتمەندیەكانەوە  یان  شتەكانەوە  بە 
پەیوەندیە  یان  چەمكیەكانەوە  پەیوەندییە 
یان   )RELATION EXTENSION(
ئەوەی  سەرەڕای  پڕۆسەكان،  یان  وەسفەكان 
كە واقیعییە یان غەیرە واقیعییە، ئەمەش پاڵمان 
پێوەدەنێت، بۆئەوەی بڵێین كە بابەت، لە دیدی 
هەموو  هاوبەرامبەری  جیهانە  خودی  كارنابدا 
بابەت  یەك  بێت،  گشتی  ئەگەرچی  چەمكێكەـ 
جیاوازییەكی  چۆن  هەروەك  ئەوە،  بایەتی 
بابەتێكی  نیشانەی  لەنێوان  نییە  لۆژیكی 
بابەتێك  یان  چەمكێك،  بە  نیشانە  دیاریكراو 
چونكە  پێكبهێنێت،  مەسەلەیەك  یان  بكات، 
هەیە،  بوونی  دەرونیدا  لەئاستی  جیاوازییەكە 
نمایشكردنییەكاندا.  وێناكردنە  لە  بڵێین  با  یان 
و  چەمكەكان  لەنێوان  بەرامبەریەش  ئەم 
تێكەڵكردنی  لەسەر  كارناب  الی  بابەتەكاندا، 
ئەوەش  بونەوەرەكان.  جۆرەكانی  لەنێوان 
لەبەرئەوەی پێناسەكردن، یان بونیادنانی بابەت 
یان  خاسیەتی،  بونیادنانی  شێوازی  بەهەمان 
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پێناسەكردنی  بەڵكو  نابێت،  چەمكی  پەیوەندی 
دەبێت  دیاریكراو  بەوەسفكردنی  یان  بابەت، 
خاسیەتە  ئەو  كە  بابەتێكە،  تاكە  بەوپێیەی 
لەرێگەی  یان  شێوازەكە،  واتە  بەدیدەهێنێت، 
بەكارهێنانی  یان  هەمەكی،  خاسیەتێكی 
پەیوەندی  ئەنجامی  بۆ  گواستنەوە  ئەنجامدانی 
چەمك  پێناسەی  لەكاتێكدا  هاوبەرامبەری، 
ئەو  واتە  چەمكیی،  پەیوەندیی  یان  دەكرێت، 
یان  رەها  گۆڕاوێكی  خاوەن  كە  شێوازەی 
زیاترە، لەرێگەی پێناسەیەكی راشكاوەوە واتە 

لەرێگەی هاوبەرامبەریی لۆژیكیەوە.
كارناب لە پێودانی ستراكچەری ئاالوفباودا 
بابەتە  یان  چەمكەكان،  هەموو  هەوڵیداوە 
دوانەییەوە  پەیوەندییەكی  لە  مەعریفییەكان 
بونیاد  بەو  گەیشتن  لەكاتێكدا  ئەمە  دابتاشێت، 
پرۆسەیەكی  بە  پێویستی  یەكەمە،  بنچینە  یان 
شیكاركردنی لۆژیكی هەیە، واتە شیكاركردنی 
واقیع،  بۆ  ئەزمونیی  یان  بونیادی،  چەمكێكی 
لەنێوان  بكرێت  جیاكاری  پێویستە  لێرەوە 
تیۆریدا،  سنوری  و  تێبینیكردن  سنوری 
پاشانیش جیاكاریكردن لەنێوان دەستەواژەكانی 
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بەم  تیۆرییەکاندا،  دەستەواژە  و  تێبینیكردن 
تەنها  تێبینیكردن،  دەستەواژەكانی  پێیەش 
سنوری تێبینیكردن دەگرێتەوە لە شێوەی »میلی 
دەستەواژە   بەاڵم  پێنجە«،  لەسەر  كاتژمێرەكە 
دەگرنەوە  تیۆریی  سنوری  تەنها  تیۆرییەكان، 
وەك »بارستەی ئەلەكترۆن خامۆشە«، رەنگە 
سنورە  جۆرە  دوو  ئەم  كە  رووبدات  ئەوە 
پێكەوە كۆبكرێنەوە. بەوەش زمانی تێبینیكردنە 
بەكاردەهێنێت،  تێبینیكردن  دەستەواژەكانی 
تیۆریی  دەستەواژەكانی  تیۆری  زمانی  بەاڵم 
زمانی  زمانەكەش  هەردوو  بەكاردەهێنێت، 

زانستی پێكدەهێنن.
و  واقیع  لەسەر  قسەكردن  شێوەیەش  بەم 
لەسەر  قسەكردن  بۆ  دەگۆڕێت  پێكهاتەكان 
رووی  لە  كە  واقیع،  لەبارەی  دەستەواژەكان 
رونییەوە  و  وردیی  و  ئەبستراكت  رادەی 
پەیوەندیش  دەركی  دەكرێت  دەبن،  جیاواز 
لەرێگەی  دەستەواژانەدا  ئەم  لەنێوان  بكرێت 
گۆڕینی  یان  چەمكەكان،  گێڕانەوەی 
بە  هەیە  پەیوەندییان  كە  دەستەواژەكان 
چەمكەكە خۆیەوە -بابەتەكە-، بۆ نمونە وەك 
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دادەنرێت  ئەبستراكت  رادەیەكی  بە  كە  ئەتۆم 
بۆ  بگۆڕێن  تایبەتەکانی  دەستەواژە  دەكرێت 
راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  كە  دەستەواژەگەلێك 
هەیە،  هەستییەوە  پێدراوی  بە  پەیوەندییان 
ئەم  چەمكەكە.  پێكهاتەكانی  بە  گەیشتن  واتە 
گێڕانەوەیی و گۆڕینیانە گریمانەی  پەیوەندییە 
و  بااڵ  ئاستێكی  لەنێوان  دەكەن  رێكخستنێك 
بۆ  دەچێت  خوارەوە  لە  كە  نزمدا،  ئاستێكی 
سەرەوە )ئاستی دەرونیی خودیی(، بابەتگەلێك 
ئاستی  بۆ سەرەوە  نییە،  شیكاركردن  شیاوی 
بابەتەكانی  فیزیایی و دەرونی و رۆشنبیری(، 
یان  ئاوێتەن  چونكە  شیكاركردنن،  شیاوی 

ئاڵۆزن.
بەگشتی ئەو رێسا گشتییەی كە دیاریكراوە 
یەكێكی  بۆ  چەمكێك  گۆڕینی  چۆنییەتی  بۆ 
»پێناسەی  یان  ستراكچەر«  »رێسای  بە  تر 
پشتبەستنی  بەاڵم  ناودەبرێت،  ستراكچەری« 
یان  یەكسانی  یان  هاوتایی  بە چەمكی  كارناب 
القضویە(  )الدوال  لەنێوان  هەمەكی  هاوتایی 
یارمەتیداوە لەسەر دانانی پێناسەیەكی ورد بۆ 

گواستنەوە........
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ئاستگەلێكی  بوونی  بە  بوونیش  تەسلیم 
ئاستێكی  بگەینە  دەخوازێت  هاوپەیوەست 
یان  بێت،  لۆژیكی  ئیدی  پێشوو،  یان  یەكەمی 
زەمەنی یان مەعریفی، لەرێگەی شیكاركردنەوە، 
بنچینەی  یەكەمینە  ئاستی  ئەم  بەشێوەیەك 
پێودان )نسق( پێكدەهێنێت. كە بریتییە لە بنچینە 
دەرونییە خودییەكە. ئەم بنچینەیەش كە كارناب 
هەڵیبژاردوە بۆ پێودانی بونیادیی »پێشینەیەكی 
بنچینەگەلێكی  لەسەر  هەیە)20(  مەعریفی« 
ئەوەش  ببەسترێت،  پێ  پشتیان  دەكرێت  تر 
جەخت لەم مەسەلەیە دەكاتەوە ئەوەیە كارناب 
بنچینەی  كە  نەكردوە  ئەوەی  بانگەشەی 
دەرونیی خودی كە بەكاریهێناوە لە پێودانەكەیدا 
مومكینەكانی  بنەما  لە  دادەنێت  باشتری  بە 
ئەمەش  دڵنیاییەوە.  یان  یەقین  لەرووی  تر 
هەڵگری   ئاالوفباو  كتێبی  بۆئەوەی  نیشانەیەكە 
كە  ئەزمونگەرییە«  نەزعەی  »رزگاركردنی 

پەیوەستە بە »بنەمای لێبوردەییەوە«.
زانیاریەكانیان  بونیادییەکان  ئاستە  هەموو 
لە زانستە ئەزمونییەكانەوە وەردەگرن و ملكەچ 
دەبن بۆ پێداچوونەوە، بەمەش دەكرێت ئاالوفباو بە 
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هەوڵێك دابنرێت بۆ سەرلەنوێ بونیادنانەوەیەكی 
عەقاڵنی بۆ چەمكە زانستییەكان كە بنچینەیەكی 
دیاردەگەرییان هەیە، بەراوردكردنیش بۆ هەر 
ئیدی  بونیادنانەوە،  لەسەرنوێ  پڕۆسەیەكی 
جیای  لێرەدا  بێت،  شتێك  هەر  بنچینەكەی 
دەكاتەوە لەنێوان تیۆری ستراكچەر و پێودانی 

ستراكچەردا.
مەعریفە  تیۆری  بونیادنانی  لە  مەبەست 
خستنەڕووی  لە  بریتیە  وێنەیی  بەشێوەیەكی 
بۆ  پاشانیش  مەعریفیەكان،  چەمكە  شیاوێتی 
كەسە  لەنێوان  ئاگاداركردنەوە  و  تێگەیشتن 
مەبەستم  خاسیەتەش:  دوو  ئەم  شارەزاكاندا. 
شیاوێتی  و  )تێگەیشتن(  بونیاد  بۆ  شیاوێتی 
ئاگاداركردنەوە و سەرلەنوێ بونیادنانەوە  بۆ 
ئەم دووانەن، كە مۆركی بابەتی بۆ مەعریفەی 
تر  بەدەستەواژەیەكی  پێكدەهێنن.  چەمكیی 
بۆ  وێنەیی  بونیادی  واتە  لۆژیكی،  مۆركی 
گەرەنتی  بابەتەكاندا  لەنێوان  پەیوەندییەكان 
بابەتیەتی مەعریفە دەكات. بەم پێیەش پێویستە 
هەموو رەگەزێكی ئەزموونی مادیی لە پێودانی 
ئەو  هەروەها  لێرەدا  دوربخرێتەوە.  بونیادی 
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كاریگەرییە گەورەیەی وێناكردنی لۆژیكی راسڵ 
تیۆری  بە  پشت  كە  دەردەكەوێت،  وایتهید  و 
چەشنەكان  تیۆری  و  دیاریكراوەكان  وەسفە 
ئەوەش  دەبەستێت،  پەیوەندیەكان  تیۆری  و 
»وەسفی  لە  پەیڕەوی  كارناب  لەبەرئەوەی 
لە  كردوە  پوخت«  بونیادگەری  دیاریكراوی 
بونیادگەریی  تایبەتمەندیی  بۆ  وەسفكردنیدا 
چەمكەكان  هەموو  دەبێت  پەیوەندییەكان: 
پوختەكان  وێنەییە  پێناسە  بۆ  بگەڕێنرێنەوە 
بونیادگەریەكاندا  تایبەتمەندییە  بەسەر 
بۆ  گەڕانەوە  بەبێ  چەمكەكان  لەنێوان  دێت، 

ناوەرۆكەكەی.
   بەم شێوەیە میتۆدی كارناب پوخت دەبێتەوە 
لە ئاڵوگۆڕكردنی وەسفە دیاریكراوەكان بە ناوی 
بەمەش  گشتی،  یان  بن  تاك  ئیدی  بابەتەكان، 
نیشانە بونیادگەرییە پوختەكەیان روندەبێتەوە، 
بابەتێكی  بواری  بۆ  ئینتیمابوونی  هەروەها 
لەرووی  یەكێكە،  دوایینیش  ئەمەی  دیاریكراو، 
چەمكەكانەوە،  هەموو  بەنسبەت  بنەماوە، 
مەعریفەی  بۆ  بنچینە  یەك  دەخوازێت  ئەمەش 

مرۆیی هەبێت.
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سەرچاوە:

الفلسفە  فی  الزائفە  والمسائل  للعالم  المنطقي  البنا ء   -
رودولف كارناب

پەراوێزەكان
1- pierre Jacob Lempirisme logique: Ses 

antecedents. Ses critiques.p.18. )2( رۆدۆلف 
 -1970( یەكێكەRUDOLF CARNAP( )1891( كارناب
پاشانیش ڤیەننا،  بازنەی  فەیلەسوفەكانی  گرنگترین   لە 
 لە تێۆرسێنە بنچینەییەكانی ئەزمونگەری لۆژیكی، ئیدی
زمان فەلسەفەی  یان  بێت  زانستدا  فەلسەفەی   لەبواری 
فەلسەفیە كەشە  بەو  بوو  كاریگەر  كارناب  لۆژیك.   یان 
دەستی لەسەر  ئەو  ژیا،  تێیدا  كە  زانستیە  بەتایبەتی   و 
 بیرمەندەكان و لۆژیكیە گەورەكانی وەك گۆتلیب و گۆتە
 خوێندویەتی، هەروەك چۆن تیۆری رێژەیی ئینشتاینی لە
 زانكۆی بەرلین خوێندوە، كە لەوێ چاوی بە ئینیشتاین
 كەوتووە، هەروەها هانز رایشنباخی ناسیوە، كە ئەویش
 بە شلیكی ناساندوە، پاشان ئەڵقەی ڤیەننای ناسیوە كە
 بووە یەكێك لە پایەكانی لەگەڵ هانز هان و ئۆتو نوارس
 بەڵگەنامەی ڤیەننایان نوسیوە كە تێیدا بنەماكانی بازنەی
ئالفرێد بە  چاوی  چۆن  هەروەك  دەخەنەڕوو.   ڤیەننا 
 تارسكی خاوەنی تیۆری نیشانە لە راستگۆییدا، لەكاتێكدا
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 دیداری لەگەڵ بۆیالرد فان ئۆرمان كواین دا، كاریگەریەكی
كە بێت  تایبەتیدا  لەژیانی  ئیدی  لەسەری  هەبوو   زۆری 
 هۆكارێك بوو بۆ ئەوەی بچێت بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكانی
كە مەعریفیدا  لەبواری  یان  شیكاگۆ(،  )زانكۆی   ئەمریكا 

.هەندێك لە بیرۆكەكان رێككردەوە
)3(  ئەو ناوانەی كە لەم ئاراستە فەلسەفیە لە مەعریفەی 
زانستی نراون، فرەو جۆراوجۆر بوون، وەك پۆزەتیڤیزمی 
لۆژیكی و، ئەزمونگەری پێودانیی و، ئەزمونگەری زانستی 
و، پۆزتیفیزمی لۆژیكی نوێ، ئەم گروپە لەسەر دەستی 
مۆریتیز شلیك دامەزراوە )1882-1936( كە زانایەكی 
فیزیایی و فەیلەسوفەو نازناوی زانای فەیلەسوفی ناوە 
لەخۆی. كاتێك كە زانكۆی ڤیەننا ساڵی 1895 بڕیاریدا 
كورسیەك دابین بكات بۆ فەلسەفەی زانستی ئەزمونگەری 
ئەم  بوو  كەسێك  یەكەم   )1916-1838( ماخ  ئیرنست 
شلیك/  مۆریتز  ئەو  دوای  پاشان  وەرگرت،  پۆستەی 
بووە  گۆڕی  كورسیەی  ئەم  ناوی  بولتسمان  ئەو  دوای 
سروشتی«.  فەلسەفەی  و  تیۆری  فیزیای  مامۆستای   :
لە  بەشداریان  رایشنباخ  و  هانز  كە  مەعریفە،  گۆڤاری 
نوسینیدا دەكرد، زمانحاڵی فەیلەسوفەكانی بازنەی ڤیەننا 
بوو، كە ئەو گۆڤارە بوو دواتر ناوەكەی گۆڕا )لەنێوان 
سااڵنی 1939 و 1940( بە گۆڤاری زانستی یەكگرتوو 
THE JOURNAL OF UNIFIED SCIENCE. بەگشتی 

بە  باوەڕبوون  لەسەر  جەخت  لۆژیكی  ئەزمونگەری 
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یەقینی بوونی دەرئەنجامەكانی زانستە ئەزمونگەریەكان 
و كارایی میتۆدە لۆژیكیەكان دەكات، بۆیە بایەخی خۆی 
بایەخدان بە واقیعی بەرهەستی و  چڕكردۆتەوە لەسەر 
شیكاركردنێكی  زانستیەكان  دەستەواژە  شیكاركردنی 
بۆ  داناوە  بەباشترینی  كە  وەزیفەیەكە  ئەوەش  لۆژیكی. 

فەلسەفە، مەبەستم شیكارو رونكردنەوەیە.
  )4( ئەم كتێبە یەكەمجار بەزمانی ئەڵمانی دەرچوو ساڵی 
 Der logische Aufbau der Welt 1928 بەناونیشانی
ئەڵمانی  بەزمانی  تری  كتێبێكی  كارناب  لەهەمان ساڵیشدا 
باڵوكردەوە بەناونیشانی )مەسەلە ساختەكان لە فەلسەفەدا، 

كە ژیانی كارنابدا وەرگێڕان بۆ سەر زمانی ئینگلیزی.
)5(Jan Sebestik, prehistoire du cercle de Vienne 

dans: Antonia Soulez dir Manifeste du cercle 

de Vienne et autres ecrits )paris: presses 

unversitaires de France, 1985(,p.93

)6( هەمان سەرچاوە، ال 94.
هاورێككردن  بیرۆكەی  ڤیتگنشتاین  لودفیگ   )7(
راستی  لە  دڵنیابون  بۆ  پێوەرێك  وەك  رەتدەكاتەوە 
دەستەواژەكان، چونكە راستێتیەكەی لە تێڕوانینی ئەودا 
بە  بەستن  پشت  بە  واتە،  دەبێت،  وێنەیی  بەشێوەیەكی 
دروستكردنی پەیوەندی كە لە كتێبەكەیدا پەیامی لۆژیكی 
لە  بێت  هۆكار  ئەمەش  رەنگە  خستویەتەڕوو،  فەلسەفی 
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رەتكردنەوەیدا بۆ ئەو رایەی ئەزمونگەریەكان، كە پێیانوایە 
كە ئەوە داهێنەری پێوەری ساغكردنەوەی ئەزمونگەرییە .
)8( دەكرێت هەروەها بڵێین: دەستەواژەی بەتاڵن لەمانا، 

یان دەستەواژەی ساختە، یان دەستەواژەی میتافیزیكی.
)9( Bertrand Russell )1956( Logic and Knowledge 

Edited by Robert C. Marsh )London: Capricorn. 

1971 (. Pp.4159-.

لە  میتۆد  هەمان  هەوڵیدا  عبدالرحمن  تەها    )10(
گەیشتە  و  كارپێبكات  دیكارتیدا  كۆجیتۆی  شیكاركردنی 
كۆجیتۆیەكی نوێ، كە لەدیدی ئەودا هاوڕێك دەبێت لەگەڵ 
بواری ئاڵوگۆڕی رۆشنبیری عەرەبی ئیسالمیدا ئەویش: 
» بڕوانە دەبینیتەوە«، بڕوانە : تەها عبدالرحمان، فقهی 
فەلسەفە : فەلسەفە و وەرگێڕان، چ ، )بەیروت، ناوەندی 

رۆشنبیری عەرەبی، 1995(.
 Rudolf Carnap “Le depassment de la)11(
 metaphysique par Lanalyse logique du
 langage dans: Antonia soulez dir. Manifeste
 du cercle de vienne et autres ecritre> p.p.

..179-153

)12( Rudolf Carnap Lancienne et la nouvelle 

logigue trad general E. Vuillemin )Paris 

Hermann,1933(,p.31.
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)13( هەمان سەرچاوە.
پێودانی  بۆ  تەواودا  راڤەكردنێكی  لەپێناو   )14(
بڕوانە   لاڵوفباو(  البنائی  )النسق  ئاالوفباو  ستراكچەریی 
 The   .  the system of the aufbau in Nelson

 goodman)1951(Nelson Goodman
باس  سیان  تەنها  هەواڵنەدا   ئەو  لەنێوان   )15(
 Zeihen theodor.Erkenntins theroie auf»دەكەین

 physiologischer und physikalischer Grundlage

 )Jean: )n, pb.(, 1913(: Driesch, Ordnungsleher

 )Jena: )n.pb.( , 1912(: Clauberg und Dubislav

 Systematisches Worterbuch der philosophie

 )Leipzig: )n.pb.( 1923 and Clauberg und Dubislav,

 Systematisches Worterbuch der philosophie

.))Leipzig: F. Meiner, 1923
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فەلسەفەی
پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی

سەرهەڵدانی كۆمەڵەی ڤیەننا

لەعەرەبییەوە: محەمەد چیا
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نوێنەرانی  دیارترین  لە  كارناب  رۆدلف 
فەلسەفەی پۆزەتیڤیزمی لۆژیكیە یان پۆزەتیڤیزمی 
و  فەلسەفە  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە  نوێ 
لۆژیكدا، ساڵی 1891 لەدایكبووە لە رۆنزدۆرف 
زانكۆی  هەردوو  لە  ئەڵمانیا،  لە  بارمن  نزیك 
 1910 لەساڵی  خوێندویەتی  یەنا  و  فرلیبۆرگ 
هەتا 1914 پسپۆڕ بووە لە فیزیا و بیركاری و 
فەلسەفەدا. ئەو لەسەر دەستی گۆتلۆب و فریجە 
پێگەیەنراوە ئەوەش گەورەترین كاریگەری لەسەر 

بیركردنەوەی كارناب هەبووە )برتراند راسل(ـە.
پاشان رۆیشتوە بۆ زانكۆی ڤیەننا وەك وانەبێژ 
سەرۆكێكی  وەك   ،1926 ساڵی  فەلسەفەدا  لە 
رۆحی بزوتنەوەی پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی لێهاتووە، 
سەرهەڵدان  لە  هەبووە  گەورەی  رۆڵێكی  ئەو 
فراوانبوونی  و  ڤیەننا  بازنەی  گەشەكردنی  و 
بازنەكەی. كارناب گواستییەوە بۆ چەند زانكۆیەك 
زانكۆی  لەوانەش  فەلسەفە،  مامۆستای  وەك 
زانكۆی  بۆ  گواستیەوە  پاشان  پراگ و شیكاگۆ، 
كالیفۆرنیا لە لۆس ئەنجلس. ئەو بەرهەمێكی هەرە 
مەزنی هەیە و لە زۆربەی بازنەكانی فەلسەفەی 
بایەخی چڕكردەوە  زانستیدا بوونی هەیە، زیاتر 
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بە  تایبەت  فەلسەفیەكانی  گرفتە  لێكۆڵینەوەی  لە 
زانستی فیزیا و ئەندازە و خاوەنی كتێبی شوێن 
و كتێبی پێكهاتنی چەمكە فیزیاییەكانە، هەروەها 
لۆژیكییە بۆ جیهان و چەند  كتێبی ستراكچەری 
دانراوێكی تری گرنگ، هەروەها بایەخیشیداوە بە 

لێكۆڵینەوەی زانستی زمان.
پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی، لە واقیعدا نمایشی تاكە 
قوتابخانەیەكی هاوچەرخ دەكات، كە دەكرێت بە 
بەردەوامییەكی كرداریی بزووتنەوەی ئەزمونگەری 
بەدرێژكراوەی  لەالیەكەوە  بەشێوەیەك  دابنرێت، 
لەسەر  كە  دادەنرێت،  كالسیكی  پۆزەتیڤیزمی 
میل  ستیوارت  جۆن  و  كۆنت  ئۆگست  دەستی 
سەریهەڵدا و پاشانیش درێژكراوەی ئەزمونگەریی 
سەدەی  لەماوەی  فیكر  مێژووی  كە  ئینگلیزییە، 
چۆن  هەروەك  بینی،  بەخۆیەوە  هەژدەهەمدا 
لەالیەكی ترەوە بە درێژكراوەیەكی راستەوخۆی 
ئەزمونگەریی رەخنەیی دادەنرێت، كە لە ئەڵمانیا 
كە  گەشەیكرد،  )ئافیناربۆس(  دەستی  لەسەر  و 
یەكێك لە خوێندكارەكانی كە )جۆزیف بینزولت( 
لەژێر  الفلسفە(  )حولیات  دانانی  بە  هەستا 
لۆژیكی.  پۆزەتیڤیزمی  قوتابخانەی  سەرپەرستی 
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دوای ئەوەی ئەم گۆڤارە بۆ ماوەیەك تەنها قۆرخ 
ئەزمونگەریی  بزوتنەوەی  خاوەنەکانی  بۆ  بوو 
ئەڵمانەكان. دواتر دەبینین ئەم گۆڤارە  رەخنەیی 
لە دەرچوون وەستا و گۆڤاری )مەعریفە( شوێنی 
گرتەوە، كە بۆ ئەو ماوەیەی كە دەكەوێتە نێوان 
سااڵنی 1930 و 1938 وەك گرنگترین گۆڤار 
لۆژیكییەوە  پۆزەتیڤیزمی  بەناوی  كە  مایەوە، 
ئەمەوە،  بەتەنیشت  لۆژیكی  پۆزەتیڤیزمی  دەدوا. 
كارتێكەری فیكری گرنگتری پێگەیشت، ئەمەش لە 
رێگەی بزوتنەوەی رەخنەی زانستی فەرنسیەوە، 
بە  كە  پەرەسەندنەی  ئەو  و  راسل  تیۆرەكانی 
ئەو،  دەستی  لەسەر  گەیشت  بیركاری  لۆژیكی 
نوێترین  لە  فیزیاوە  زانستی  لە  چۆن  هەروەك 
لە  لەوكاتەدا  كە  پێیدەگەیشت،  چوارچێوەكانیدا 

تیۆری ئەنشتایندا خۆی دەبینییەوە.
  Logical Positivism پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی
بلۆمبێرگ  لە  هەریەك   1931 ساڵی  ناوێكە 
كۆمەڵێك  پاڵ  خستیانە  فایگل  هێربەرت  و 
بیرۆكەی فەلسەفی، كە ئەندامانی كۆمەڵەی ڤیەننا 
هەڵیانگرتبوو، ئەم كۆمەڵەیەش لەساڵی 1907وە 
هانزهان  بیركاری  زانای  كە  كاتێك  دامەزرابوو، 
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فیزیایی  زانای  و  ئاتونویراس  ئابوری  زانای  و 
بوونە  هەموویان  كۆبوونەوە،  فرانك  فیلیب 
ئەندامە دیارەكان لە كۆمەڵەی ڤیەننا، كۆبوونەوە 
بۆئەوەی كۆمەڵەی ڤیەننا دروستبكەن، هەموویان 
كۆبوونەوە بۆ مشتومڕكردنی فەلسەفەی زانست 
ئەو  مشتومڕكردنی  و  دۆزینەوە  هیوای  بە 
زانستەی كە بایەخی هەرە گەورە لە بیركردنەوەی 
و  لۆژیك  و  بیركاری  لە  هەریەك  بۆ  زانستیدا 
فیزیای تیۆری بەدیدەهێنێت بەبێ دورخستنەوەی 
ئەو بنەما گشتیەی كە الی ئارنست ماخ 1895-
لە  زانست  دەگەیەنێت  ئەوە  كە  هەیە،   1910
شارەزاییە.  یان  ئەزمون  وەسفكردنی  بنچینەیدا، 
بۆ چارەسەركردنی گرفتەكانیشیان چوون بەرەو 
-1854 بوانكاریە  الی  پۆزەتیڤیزم  فەلسەفەی 
گرفتە  لەو  چڕبووبۆوە  ئەو  بایەخی   ،1912
هاوبەشانەی كە لەنێوان فیزیا و فەلسەفەدا هەبوون. 
فەلسەفەی  كاریگەریی  ئەو  راوبۆچونەكانی 
گرنگترین  بەاڵم  دەكردەوە،  پەرچ  پۆزەتیڤیزمیان 
كتێبەكانی بریتین لە: زانست و مەبەست، زانست 
دانانی  بە  دەستیانكرد  پاشان  ...هتد،  و  میتۆد  و 
بنەما گشتییەكان، یان هێڵە گشتیەكانی فەلسەفەی 
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پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی، بەاڵم بەشێوەیەكی كرداری 
ساڵی 1922 كۆمەڵەی ڤیەنایان دروستكرد، كاتێك 
لەسەر داوای كۆمەڵەكە رۆدۆلف كارناب 1882-
لەسەر  شیلك  ڤیەننا.  بۆ  بانگهێشتكرا   1936
دەستی ماكس بالنك خوێندبووی، هەروەها وەك 
رێژەییەوە  لەبارەی  ئەنشتاین  تیۆری  راڤەكەری 
ناوبانگی دەركردبوو، بەاڵم ئەو زۆر بایەخی بە 
زۆری  فەلسەفەدا،  لە  دەدا  كالسیكیەكان  گرفتە 
گروپی  ئەو  ئاراستەكەری  بووە  شلیك  نەبرد 
مشتومڕكەرەی لە كۆمەڵەی ڤیەننادا هەبوون، كە 

خەریكبوو گەشەیدەكرد و دەگەشایەوە.
كارناب  رۆدلف  بانگهێشتی   1926 ساڵی  لە 
كرا بۆ ڤیەننا، بۆئەوەی ببێتە مامۆستای فەلسەفە 
ئەندامێكی  بووە  نەبرد  زۆری  زانكۆكەیدا،  لە 
ڤیەننادا،  كۆمەڵەی  مشتومڕەكانی  لە  بنچینەیی 
كە بیرۆكە فەلسەفی و سەرەكیەكانی لە ماخ و 
بیركاری  و  فیزیا  كارناب  وەرگرتبوو.  راسلەوە 
لە زانكۆی یەننا وەرگرتبوو، لەمەدا كاریگەربوو 
سەرەتا  فریجە.  گۆتلۆب  راوبۆچونەكانی  بە 
بواری  لە  یەكەمینەكان  فەلسەفییە  کەسێتییە 
هەبوو  گەورەیان  كاریگەری  لۆژیكیدا  شیكاری 
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فەلسەفەی  نوێیەكانی  رەهەندە  دیاریكردنی  لە 
تایبەتیش  بەشێوەیەكی  بیستەمدا،  سەدەی 
شیكاركردنی  بە  بایەخیدا  كە  فەلسەفەیەی  ئەو 
دەستەواژە فەلسەفی و زانستیەكان و پەیوەستبوو 
هەوڵی  لە  پرۆگرامەكانییەوە،  و  زانستەكان  بە 
پەرەپێدانی میتۆدێكی زانستی نوێدا، كە فەلسەفە 
لەكاتێكیشدا  بەرێت.  دروستدا  بەئاراستەیەكی 
دەبینین  میتافیزیكییەكان  فەیلەسوفە  كە 
دەكەن  چەمكەكان  و  مەسەلەكان  مشتومڕی 
پوخت،  تێڕامانی  و  فەلسەفی  ئامرازگەلێكی  بە 
دەبینین فەیلەسوفەكانی شیكاركردن بە ئامرازە 
لۆژیكی و بنەما ئەزمونییەكان ئەوە دەسەلمێنن، 
هەموو  و  فەلسەفییەكان  مەسەلە  زۆربەی  كە 
ئەوەش  نییە،  مانایان  میتافیزیكیەكان  مەسەلە 
شارەزاییەكی  ناتوانێت  ئەوەی  بنەمای  لەسەر 
ئەزمونیمان پێبدات، كە بتوانرێت ساغ بكرێنەوە 
یان  لۆژیكی  چۆن  هەروەك  بسەلمێنرێن،  یان 
لەم  روداوێكیش  گرنگترین  نییە.  بیركاری 
ئاراستە فەلسەفیەی كە ئێمە لەبارەیەوە دەدوێین، 
كاركردنە بە لۆژیكی بیركاری نوێ بۆ پەرەپێدانی 
میتۆدگەلێكی زانستی نوێ و بونیادنانی زمانەكان.
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كەوا  بخەینەڕوو،  الیەنیش  سێ  دەكرێت 
ئەم  سەرهەڵدانی  لەسەر  هەبوو  كاریگەرییان 

بزوتنەوە فەلسەفییە نوێیە:
فەلسەفەی  هەردوو  بە  بوو  كاریگەر   .1
بەتایبەتی  پێشوو،  پۆزەتیڤیزمی  و  ئەزمونگەری 

الی هیۆم و میل و ماخ هەروەها الی بوانكاریە.
زانستی  بە  بووە  كاریگەر  هەروەها   .2
ئەزمونگەری،  زانستی  بە  تایبەت  میتۆدەكانی 
سەدەی  ناوەڕاستی  لە  هەر  چۆن  هەروەك 
نۆزدەهەمەوە لەسەر دەستی زاناكاندا پەرەیسەند، 
بوانكاریە و دوهیم و  وەك هلمۆبۆلتز و ماخ و 

بولتزمان و ئەنشتاین.
3. هەروەها كاریگەر بوو بە لۆژیكی هێمایی 
بە  هەروەك چۆن  زمان،  لۆژیكی  و  و شیكاری 
و  فریجە  لە  هەریەك  لەالی  تایبەتی  شێوەیەكی 

وایتهید و راسل و ڤتگنشتاین پەرەیسەندبوو.
لە  قوتابخانەیە  ئەم  فەیلەسوفەكانی  زۆربەی 
رۆدۆلف  بەناوبانگترینیشیان  بوون.  ئەڵمانەكان 
كارناب بوو، كەوا خەریكی وتنەوەی فەلسەفە بوو 
لە زانكۆكانی ڤیەننا و پراگ و شیكاگۆ بەشێوەیەكی 
یەک لەدوای یەک، و ئەو بە سەرۆكی قوتابخانەكە 
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رایشنباخ  هانز  ئەمیشەوە  بەتەنیشت  دادەنرێت. 
هەیە، كە وانەی لە زانكۆكانی بەرلین و ئەستنبول 
و لۆس ئەنجلۆس وتۆتەوە. سەرەڕای ئەوەی ئەم 
ڤیەننادا  بازنەی  دامەزرێنەرانی  لەنێو  رایشنباخە 
بوو، و یەكێك بوو لە نوسەرانی گۆڤاری مەعریفە، 

بەاڵم دواتر جیابۆوە.

تایبەتمەندییە بنچینەییەكانی پۆزەتیڤیزمی 
لۆژیكی و پەرەسەندنی

جیاكردنەوەی  بۆ  رێگەیەك  باشترین  رەنگە 
فەلسەفییەكان  هەڵوێستە  لەنێوان  یەكالكەرەوە 
بریتیی بێت لە دابەشكردنیان بۆ چەند شێوازێك، 
قووڵیش  جیاوازیی  ترن.  بەجیهانێكی  سەر  كە 
هەیە لە كەسێتی و میزاجدا، كەوا گوزارشت لە 
خۆی دەكات لە وێنەی هەمیشەیی گۆڕاودا كە ئەم 
دوو شێوازە فیكریە وەریدەگرن. گومانیش زیاتر 
بۆ  رێگایەك  هیچ  هەیە  ناكۆكیگەلێك  كە  لەوەیە 
سازان نییە لەگەڵیدا، كە گەلێک قوڵترە لە جیاوازی 
لە  جیاوازیە  بنچینەیدا  لە  كە  بیروباوەڕدا.  لە 
ئامانج و بایەخدانی بنچینەییدا كۆمەڵێك مشتومڕو 
گفتوگۆی بێ كەڵك هەن هەر لەكۆنەوە ئەوەیان 
بەڵگەهێنانەوە  بە  ناكۆكییە  ئەم  كە  سەلماندوە، 
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چارەسەرنابن،  ئەزمونییەكان  لۆژیكیەكان 
ئەگەریش قووڵبووینەوە لە شیكاركردندا دەبینین، 
لە  ناكۆكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  هۆكاری  كە 
دیاریكردنی بوارێك كە تایبەتە بە لۆژیك ئەوی 
تر تایبەتمەندە بە ئەزمونەوە، لەبەرئەوە دەتوانین 
لە چارەسەركردنیدا بۆ تیۆری مەعریفی لە دوو 
گۆشەوە بۆ فەلسەفەی شیكاری بڕوانین: یەكەم، 
كە لە شیكاری زمانەوانی شێوازێك و لە زمانی 
ژیانی رۆژانە مادەیەك بۆ توێژینەوە وەردەگرێت 
ئەو  ئاراستەیە  ئەم  فەیلەسوفەكانی  دەبینین  و 
پێدەكات و  لەكۆمەڵگەدا قسەی  تاك  كە  زمانەی 
ئەو زمانەی كە فەیلەسوفەكان قسەی پێدەكەن، بۆ 
شیكاركردنی و زانینی ماناكانی دەستەواژەكانی 
بەئامانجی دۆزینەوەی چارەسەرێك  وەردەگرن، 

بۆ ئەو گرفتانەی كە روبەڕویاندەبێتەوە.
وەك  لۆژیكی  شیكاری  كە  ئەوەی  دووەم، 
میتۆدێك وەردەگرێت بۆ خۆی لە چارەسەركردنی 
زمانی زانستیدا، بەاڵم لە هەمان كاتدا خوازیاری 
بونیادنانی زمانێكی دەستكردە، كە گشتی بێت یان 
بوارەشدا  لەم  زانست،  زمانی  بۆ  بێت  نمونەیەك 
زۆرێك لە لۆژیكیەكان و فەیلەسوفەكان دەبینینەوە 
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بۆ  زمانەوانییە  نمونە  ئەم  هەوڵدەدەن  ئەوانەی 
فەلسەفییانەش  ئاراستە  ئەم  پێكبهێنن.  زانست 
پێشەوای  قەرزداری  زۆر  شیكاركردندا  لە 
قوتابخانەی لۆژیكی شیكاری گۆتلۆپ فریجەیە، كە 
لە شیكاری لۆژیكی میتۆدێكی وەرگرت بۆ ناسینی 
رەگەزە لۆژیكیەكان لە زمان، بەتایبەتی ئەوەی كە 
دەكرێت لە لۆژیكدا سودی لێ وەربگیرێت، لەگەڵ 
رەگەزەكانی تردا بنچینە پێكدەهێنن لە بونیادنانی 
زمانێكی هێماییدا، كە تێیدا لۆژیكیەت و بەڵگەسازیی 
ئاراستانەش  ئەم  بەدیاردەكەوێت.  )االستدالل( 
قەرزارباری ئەوەن كە ڤیتگنشتاین پێشكەشیكرد لە 
بواری شیكاری زمانی و لۆژیكی و بیركاریدا، ئەوە 
لێكۆڵینەوەیەكی بەنرخ و قوڵ بوو، كاریكردە سەر 
ئاراستەكردنی رەوتە فەلسەفیەكان لە شیكاركردندا. 
رەوتی  بەهێزكردنی  لە  بەشداریكرد  ڤیتگنشتاین 
شیكاری لە فەلسەفەدا، بۆ ئەمەش پشتی بە تیۆرە 
لۆژیكی و فەلسەفییەكان بەست، بەاڵم ئێمە تێبینی 
كۆتاییدا،  نووسینەكانی  لە  ڤیتگنشتاین  دەكەین 
مەبەستمان پێی لە فەلسەفەدا بایەخی بە خودی 
زمان داوە و هەوڵی بونیادنانی زمانێكی لۆژیكی 
ئەوەی  وەك  شیكردۆتەوە  زمانی  بەڵكو  نەداوە، 
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بە  هەڵدەستێت  ئەوەی  وەك  یان  دەردەكەوێت، 
وەزیفەكانی لە ژیانی رۆژانەدا، بەمەش فەلسەفە 
بووە تەنها شیكەرەوەیەك بۆ ئەو دەستەواژانەی 
كە الی خەڵك دەماودەم دەكەن. ئەوەی كە لەسەر 
فەلسەفەیە هەوڵبدات جیاكاری بكات لەنێوان ئاڵۆز 
و رووندا، و هەستێت بە شیكاركردنی پەیوەندیە 
ماناكاندا،  لەنێوان  بااڵدەستن  كە  دەرەكییەكان، 
بتوانین بەشێوەیەكی كۆتایی  لەم رێگەیەوە  هەتا 
بەتاڵ  زاڵبین بەسەر گرفتە ساختەكان و چەمكە 
ئەوە  مانای  ئەمەش  درۆزنەكاندا.  مەسەلە  و 
لە پڕۆسەی  دەگەیەنێت، دوو الیەنی گرنگ هەن 
جێبەجێكردنی شیكاری لۆژیكیدا: الیەنێكی نەرێنی 
لە دورخستنەوەی ئەحكامە  كە خۆی دەبینێتەوە 
میتافیزیكیەكان لە هەموو زانستە سروشتیەكان و 
بیركارییەکان و مرۆییەکان، ئەمە ئەگەر نەڵێین لە 
مەعریفەی مرۆیی بەشێوەیەكی گشتی، هەروەها 
الیەنێكی ئەرێنی خۆی دەبینێتەوە لە روونكردنەوەی 
چەمكەكانی زانست و میتۆدەكانی و كەشفكردنی 
پڕۆسەیەك، كە تێكڕای لە پێدراوەكانی ئەزمونەوە 
دەستپێدەكەن، لەبەرئەمە پۆزەتیڤیستە لۆژیكیەكان 
قوتابخانەیەكی تایبەت بەخۆیان پێكدەهێنن، ئەوان 
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تیۆری  هەندێك  پەیڕەوکردنی  لەسەر  هاوڕان 
بنچینەیی هەروەك چۆن گرفتە فەلسەفییەكان كە 
میتۆدی  بۆ  دەگێڕنەوە  دەبێتەوە  رووبەڕوویان 
فیكریی هاوشێوە. ئەوان هەر لە سەرەتاوە رادەی 
فەلسەفیەكانیان  توێژینەوە  جدییەتی  و  قووڵی 
بە  قەناعەتەكانیان  توندی  هەروەها  خستەڕوو، 
لەراستیشدا  تیۆرەكانیان،  دروستیی  و  راستی 
كاتێك  لەمبارەیەوە،  شلگیرترە  رایشنباخ 
دروستیی  بە  ڕادەستبوونیان  رادەی  لەبارەی 
مەزهەبەكەیان دەدوێت و دەڵێت دەمارگیرییەكانیان 
دەمارگیریی  هاوشێوەی  راوبۆچونەكانیان  بۆ 
بانگەشەی  سەرەتاشەوە  لە  تائیفییە.  یان  ئایینی 
لۆژیكی  پۆزەتیڤیزمی  ئاراستەی  پەیڕەوکردنی 
بەسەریدا زاڵ بوو. كە ئەمە ئەگەرچی زۆر شتی لە 
راسل و فریجە و ڤیتگنشتاین بردوە، بەاڵم شێواز 
و میتۆدێكی نوێی وەرگرتووە، ئەو بە شیكاركردنی 
بە  ببەستێتەوە  شیكارە  ئەم  هەوڵیداوە  زمان  بۆ 
بیركارییەكان  زانستە  بەتایبەتی  زانستەكانەوە. 
ئامانجی  ئەزمونییەكان.  زانستە  و  لۆژیكیەكان  و 
ئەویش یەكخستنی زانست بوو، ئەوەش لە رێگەی 
ئەزمونیانەی،  و  لۆژیكی  بنەما  ئەو  توێژینەوەی 
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دەوەستێت.  لەسەریان  زانستی  مەعریفەی  كە 
لێكۆڵینەوەی  بەرەو  چوو  لۆژیكی  ئەزمونگەری 
تیۆرە زانستیەكان لە فیزیا و بیركاری زانستی و 
لۆژیك ئامانجی بونیادنانی زمانێكی هێماییە ببێتە 
نمونەیەكی زانستی. لە بواری بیركاریشدا كارناب 
كە  هێمایی،  زمانی  دوو  بونیادنانی  بە  هەستا 
یەكەمیان بەڵگەنەویستەكانی ئەژماركردنی مەسەلە 
لەخۆدەگرێت،  حساب  زانستی  و  خودییەكان 
لە حسابی  زیاتر  بەڵگەنەویستگەلێكی  دووەمیش 
مەسەلەكان و بیركاری و لۆژیك بە شیكاركردنی 
وردتر  بەدەستەواژەیەكی  فیزیاون  بۆ  لۆژیكی 
زمانی فیزیا هەروەك چۆن بایەخی دا بەشێوازی 
ئەزمونگەری و ئەگەریی . بەمەش كۆمەڵەی ڤیەننا 
لە بەرنامەی فەلسەفی خۆیدا شێوازی )االستداللیە 
و االستقرائیە(ی لەخۆگرتووە، ناوی ئەزمونگەری 
لۆژیكی ئاماژە بۆ بەیەكگەیشتنی دوو حەقیقەتی 
ڤیەننا  كۆمەڵەی  فەلسەفەی  كە  دەكات،  گرنگ 
پشتیان پێدەبەستێت: حەقیقەتی یەكەم بریتییە لە 
لۆژیكیەكان،  و  بیركاری  زانستە  بە  بایەخدانیان 
بەرپا  قوتابخانەكە  ئاراستەیەشەوە  دوو  لەم 
بۆ  لۆژیكی  شیكاری  بە  پشتبەستن  بە  دەبێت، 
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كە  ئەزمونگەری  ئاراستەی  فیزیا.  و  بیركاری 
لە  نییە  نوێ  پەیڕەوکردووە  قوتابخانەیەی  ئەم 
دەیبینینەوە  ڕوونی  بە  ئێمە  بەڵكو  فەلسەفەدا، 
لۆك و  ئەزمونگەرییەکانی وەك  فەیلەسوفە  الی 
شێوەیەكی  بە  چۆن  هەروەها  هیۆم،  و  بیركلی 
تایبەت الی ماخ دەیبینینەوە وەك پێشتر باسمان 
كۆمەڵەی  ئەزمونگەریی  ئەوەی  بەاڵم  لێوەكرد، 

ڤیەننا جیادەكاتەوە بریتییە لە:
لەگەڵ  دەبەستێت  زمان  شیكاری  بە  1.پشت 
پەیوەندیی بە جیهانی دەرەكیەوە، مەبەستیشمان 
لە زمان لێرەدا زمانی ژیانی رۆژانە نییە بەتەنها، 
بەڵكو زمانە زانستیەكانیش، ئەمەش مەسەلەیەكە 
پەیوەندی  دەكات  ئەزمونگەرییە  ئاراستە  لەم  وا 
ئەزمونگەرییەكان  زانستە  بە  هەبێت  نزیكی 
رێگەی  لە  ئەوەش  زانستیەكانەوە،  تیۆرە  و 
جیهانی  كە  جیاواز،  شێوازگەلێكی  دۆزینەوەی 
تیۆرە  بە  دەبەستێتەوە  هەستییەكان  پێدراوە 
زانستیەكانەوە و ئەوەی كە ئەم چەمكانە تێیاندایە 
لە چەمكە ئەزمونییەكان، بەمەش ئەم ئەزمونگەرییە 
زانستە  یەكێتیی  لە  زانست  و  فەلسەفە  ئامانجی 

ئەزمونگەرییەكاندا بەدیدەهێنێت.
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دەبەستێت  بیركاری  و  لۆژیك  بە  2.پشت 
بێئەوەی كار بەو ڕایە بكات كە دەڵێت بنچینەی 
پێیوایە  بەڵكو  ئەزموون،  لە  بریتییە  بیركاری 
بیركاری  و  لۆژیك  كە  راستە  پێچەوانەكەی 
ئەو  بەڵكو  نییە،  ئەزمونەوە  بە  پەیوەندیان 
دەستەبەری  لۆژیك  كە  داتاشینە،  شێوازی 
بونیادنانی  لە  بدات  یارمەتیمان  دەكات دەتوانێت 
پتەو  بنچینەیەكی  لەسەر  ئەزموونی  مەعریفەی 
و روون، ئەوەش لە رێگەی هەڵبژاردنی هەندێك 
پێناسەكردنی  و  سادەكان  بنچینەییە  چەمكە  لە 
ئەوەی  هەتا  رێگەیانەوە،  لە  ئاڵۆزەكان  چەمكە 
مەرجێك  بە  بونیاددەنرێت،  زانستی  مەعریفەی 
لەنێوان چەمكە داتاشراوەكان )المشتقە( و چەمكە 
تیۆریە زانستیە نوێیەكاندا دژیەكیی نەبێت، بەڵكو 
لە  زانستیەكان  تیۆرە  پێویستە  بەپێچەوانەوە 

رێسایەكی ئەزمونگەریی دیاریكراوە وەربگیرێن.
زانستی  پەیماننامەی  ئامانجەكانی  لەنێوان 
و  فەلسەفە  پوختەكردنی  ڤیەننادا،  كۆمەڵەی 
زانستەكان هەیە لە میتافیزیك و مەسەلە بەتاڵەكان 
هەموو  بۆ  زانستی  رێسایەكی  دروستكردنی  و 
دەشێت،  یان  دەبێت  بەشێوەیەك  زانستەكان، 
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بۆئەوەی ببێتە بنچینەیەك بۆ یەكێتیی زانست. بۆ 
ڤیەننا خۆی  ئامانجەش كۆمەڵەی  ئەم  بەدیهاتنی 
بەكاردەهێنێت  نوێ  شێوازێكی  كە  دەبینێتەوە، 
الیەنی  هەردوو  لە  مەسەلەكان  شیكاركردنی  لە 
شێوەیی و ئاماژەییەوە بە جێبەجێكردنی شێوازی 
بە  تەنها  ئەو  زمان،  بۆ  لۆژیكی  شیكاركردنی 
بە  بەڵكو  وازناهێنێت،  میتافیزیك  رەتكردنەوەی 
كە  دەسەلمێنێت  ئەوە  میتافیزیكی  ئامرازگەلێكی 
مەسەلە میتافیزیكیەكان مانایان نییە. ئەو شێوازێكی 
ئەوەی  دوای  فەلسەفە  بۆ  دادەنێت  زانستی 
هەڵەكان و دژیەكییەكان شەكەتیان كردوە و وای 
لێهاتووە ناتوانێت كەڵكێكی بۆ زانست و زانایان 
هەبێت. مەبەستیشمان لە فەلسەفە ئەوە نییە كە 
تەنها میتافیزیكە... شێوازی زانستی ناسراو هەتا 
ئێستا بریتییە لە شێوازی ئەزمونگەری و شێوازی 
بیركاری، هیچ شێوازێكی تریش نییە لە زانستدا 
دانپێدانراو بێت جگە لەم دوو شێوازە، ناشكرێت 
شێوازێك  سۆفیگەری  یان  تێڕامانی،  شێوازی 
و  شیكاركردن  فەیلەسوفەكانی  زانست.  بۆ  بێت 
كردووە  بەوە  دەركیان  لۆژیكیەكان  ئەزمونگەرە 
هەبێت،  خۆی  شێوازێكی  فەلسەفە  دەبێت  كە 
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ئەم شێوازەش بریتییە لە تاكە چاالكی و كارایی 
تیۆری  لە  بنەماكانی  نوێیەكەش  فەلسەفە، چەكە 
فەلسەفەش  وەرگرتبوو،  لۆژیكەوە  و  مەعریفە 
بووە تەنها شێوازێك كە مافی ئەوەی نییە مەسەلە 
لە  ئەوە  چونكە  پێكبهێنێت،  ئەزمونگەرییەكان 
هەروەك  زانستەكانە،  پسپۆڕی  و  تایبەتمەندی 
چۆن ناكەوێتە ناو چوارچێوەی پێكهێنانی مەسەلە 
بیركاریەكانەوە، چونكە ئەوە لە پسپۆڕی زانایانی 
تەنها  بۆ  گۆڕا  فەلسەفە  شێوەیە  بەم  بیركاریە. 
شێوازێكی لۆژیكی بەبێ ئەوەی پەلبهاوێت بۆ ناو 
بوارەكانی توێژینەوەی زانستەكان و دەسكەوتنی 
زانستیدا.  مەعریفەی  لە  زانستی  دەرئەنجامێكی 
پێوەری فەراهەمبوونی مانای ئاماژەدەر بە واقیع 
لە گرنگترین بنەما تەنزیمییەکانە بۆ ئەزمونگەرە 
بریتییە  پێوەرە  لەم  ئامانجیش  لۆژیكیەكان، 
لەنێوان  جیاكەرەوە  مەودایەکی  لەدۆزینەوەی 
پەیوەندیی  رەنگە  كە  گوزارشتكردن،  جۆرەكانی 
هەبێت بە واقیعەوە و لەنێوان جۆرەكانی تردا كە ئەم 
پەیوەندیەیان نییە: گوزارشتكردنە سۆزداریەكان، 
ئەبستراكت،  وێنەیی  و  بیركاری،  لۆژیكیەتی  و 
نییە  ئاماژە و گوزارشتیان  كە بەهیچ شێوەیەك 
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لۆژیكی  شیكاری  كارایی  ئەوا  بوونیاندا.  لەكاتی 
بریتییە لەو شێوازەی كە فەلسەفەی ئەزمونگەری 
لۆژیكی وەریاندەگرێت بۆ بەدیهاتنی ئامانجەكەی 
بونیادنانی  و  میتافیزیك  رەتكردنەوەی  لە 
زانستەكان.  بۆ  گرنگ  زانستی  رێسایەكی 
بۆ  رەتكردنەوەیدا  لە  لۆژیكیش  ئەزمونگەری 
قوتابخانەكان و مەزهەبە  لە  میتافیزیك جیاوازە 
كۆن.  ماتریالیزمی  و  ئەزمونگەریەكان  فەلسەفیە 
ئەو پشتی بە شیكاركردنی لۆژیكی بەستووە بۆ 
مەسەلەكان لە هەردوو الیەنی پێكهاتن و ماناوە، 
بۆ  بەستووە  نوێ  لۆژیكی  بە  پشتی  ئەمەش  بۆ 
دەبێتە  كارێكە  ئەمەش  مەبەستە.  ئەم  بەدیهاتنی 
لە  نەرێنی كە  ئەرێنی و  هۆی دەرئەنجامگەلێكی 
جیاوازەكانی  لقە  و  چەمكەكان  رونكردنەوەی 
زانستە ئەزمونییەكانداو لەخستنەڕوی ئەوەدا كە 
هەموو مەسەلە میتافیزیكیەكان بەتەواوی بێمانان 
میتافیزیكی  قسەكردنی  چونكە  دەردەكەوێت، 
بەتاڵەو هەڵگری هیچ مانایەك نییە، )پێناسەكردنی 
لە  پێكهاتووە  كە  ئەوەیە،  میتافیزیكی  رستەی 
دەستەواژەیەك مەبەست لێی ئەوەیە گوزارشت لە 
مەسەلەیەكی راستەقینە بكات، بەاڵم لەراستیدا ئەو 
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گوزارشت لە دەرئەنجامێكی بەدەستهاتوو ناكات، 
بەدیبهێنێت.  ئەزموون  گریمانەیەك  نە  هەروەها 
ئەلفرید جولز ئایر جیاوازی دەكات لەنێوان دوو جۆر 
لە بەدیهاتن. ئەو لەبارەی جۆرێك لە بەدیهاتنەوە 
دەدوێت كە لە رووی لۆژیكیەوە بێت: بەدیهاتنی 
بەهێز و بەدیهاتنی الوا. ئایر شێوازی بەدیهاتنی 
پێوەرێك وەریدەگرین  مومكین دەكات، كە وەك 
بۆ ئەوەی قەبوڵ بكرێت لە رستەكان و ئەوانەی 
ناكرێت قەبووڵبكرێن، ئەو وتی ئەو مەسەلەیەی كە 
قەبووڵددەكەین وەك ئەوەی خاوەن ناوەڕۆكێكی 
واقیعیە، ئەوە نییە كە دەتوانین بەخۆی وەریبگێڕین 
بۆ دەستەواژەگەلێك وەسفی ئەو ئەزمونانە بكات، 
كە راستەوخۆ وەریدەگرین، بەڵكو ئەو مەسەلەیە، 
لەهەندێك مەسەلەی ترەوە  لەوەوە  كە دەتوانین 
كە بۆی زیاددەكرێت ئاماژەگەلێك وەربگرین، بەو 
مەرجەی كە نەتوانین ئەو ئەزمونانە لەتەنها ئەو 
)من  دەڵێت:  ئایر  وەربگرین.  ترەوە  مەسەالنەی 
پێموایە دەكرێت مومكین بەشێوازێكی راستەوخۆ 
دەستەواژەیەكی  خۆی  هاتوو  ئەگەر  بەدیبێت، 
بوو،  دەستەواژەیەك  ئەگەر  یان  بوو  )شهادی( 
زیاترت  یان  )شهادی(  دەستەواژەیەكی  ئەگەر 
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دەستەواژەی  یەك  كەمەوە  بەالنی  زیادكرد،  بۆ 
لەو  تەنها  ناكرێت  كە  دێت،  بەدوایدا  )شهادی(تر 
هەروەها  بەرهەمبێن،  بۆزیادكراوانە  دەستەواژە 
مومكین  بەدیهاتنی  دەكرێت  دەستەواژە  پێموایە 
دوو  ئەم  ئەگەر  ناڕاستەوخۆ،  بەشێوەیەكی  بێت 
مەرجەی تێدا دەستەبەربوو: یەكەم- ئەگەر هاتوو 
بۆ پێشەكیەكی تر دەستەواژەیەك  بە زیادكردن 
دەكرێت  كە  لەوەی  بەدیبێت،  زیاتر  یان 
دووەم-  بەدیبهێنرێت.  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی 
ئەگەر هاتوو ئەو پێشەكیانەی تر دەستەواژەیەكی 
ناشیكاری تێدانەبوو، كە بەدیهاتنی نامومكین بێت 
لەخۆیدا  بكرێت  یان  راستەوخۆ،  بەشێوازێكی 
بەدیبێت بە شێوازێكی راستەوخۆ(. بۆ جارێكی تر 
روونكردنەوە نمونەیەك وەردەگرین: لەبەردەمدا 
دەستەواژەیەك هەیە، ئاو لە پلەی سەددا دەكوڵێت، 
پێیوایە  ئایر  هەروەها  بەدیبێت؟  دەكرێت  چۆن 
)دەستەواژەی میتافیزیكی ئەزمونیی نییە، خاوەن 
پۆزەتیڤیزمەكانیش  بوونگەرییە،  ناوەڕۆكێكی 
پێیانوایە نمونەی ئەم دەستەواژانە مەسەلەگەلێكی 
لەسەر  لەمەدا  تیۆرەكەیان  بەڵكو  هاوشێوەن، 
ئەوەیە  ئەوەش  دەوەستێت،  بەرایی  بنچینەیەكی 
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كە ئەو روداوانەی كە نمونەی ئەم دەستەواژانە 
لۆژیكی،  سەلماندنێكی  مەحاڵە  وەسفیدەكەن 
لەم  بگەیەنێت، جگە  ئەزمونگەری  میتۆدێكی  یان 
دوانەش هیچ رێگایەكی تر نییە: بەڵگەداری یەقینی 
یان دڵنیایی، واتە سەلماندنی لۆژیكی و میتۆدی 
نییە  میتۆدێكی سێهەمیشمان  هیچ  ئەزمونگەری، 
بەهۆیەوە بڕیار لە مانای راستی دەستەواژەیەك 
لە  لۆژیكیەكانیش  پۆزەتیڤیزمە  بدەین(. 
دوو  لەسەر  میتافیزیك  سەر  بۆ  هێرشكردنیان 

هەنگاو دەڕۆن:
1.ئەوان روونیدەكەنەوە كە هەموو مەسەلەكان 
بەراییەكان،  مەسەلە  بۆ  بگەڕێنرێنەوە  دەكرێت 
هەستیی  شارەزایی  بە  بەدیدەهێنین  ئەوەی 

بەدیهێنانێكی راستەوخۆیە.
2. پاشان رونیدەكەنەوە كە میتافیزیك شتێك 
نییە جگە لە ئەنجامی كۆمەڵە هەڵەیەك لە لۆژیكی 
وەك  دەستەواژەكانی  بۆ  زمانەوانیدا  پێكهاتنی 
جێبەجێكردنێك بۆ بنەمای بەدیهاتنی مانا،  مادام 
رێگایەكی مومكین نییە بۆ دڵنیابوون لێی لە رێگەی 
ئەزمونەوە، ئەوا ئەوان بۆ ئەوە دەڕۆن، كە هیچ 
بتوانین  لێبكات  وامان  نییە  مومكین  ئەزمونێكی 
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دەرەوەی  لە  رەها  وەك:  دەستەواژەگەلێكی 
زەمان، یان جەوهەر بنەمای بوونە ساغبكەینەوە.
تەنها  تەقلیدی  میتافیزیكای  3.رەتكردنەوەی 
كورتنابێتەوە لەسەر پۆزەتیڤیزمی ئەزمونگەری، 
پێشینەكان  ئەزمونگەرە  پۆزەتیڤیزمە  بەڵكو 
پێناسەی  بەوە  كە  هیۆم  پێشیانكەوتوون، 
وەهمە.  و  سەفسەتە  كە  دەكات،  میتافیزیكا 
وایدادەنێت  كۆنت  ئۆگست  چۆن  هەروەك 
بیركردنەوەی میتافیزیكی تەنها نمایشی قۆناغێك 
دەكات لە قۆناغەكانی بیر، كە دەكرێت تێەڕێنرێت 
كانت و  پۆزەتیڤیزم. هەروەك چۆن  قۆناغی  بۆ 
وێنەیەك  میتافیزیكا  بانگەشەی  نوێكان،  كانتییە 
بێت لە مەعریفەی تیۆری، كانت ویستی بیگۆڕێت 
بێت.  زانست  هاوشێوەی  كە  میتافیزیكێك  بە 
هەروەك چۆن ماخ توێژینەوەی كرد لە چۆنییەتی 
میتافیزیك  رەگەزەكانی  هەموو  دورخستنەوەی 

لە زانست.
رەتیانكردوە  لۆژیكیەكان  پۆزەتیڤیستە   -4
بەو پێیەی بەتاڵە لە مانا و تەنها هەراوهۆریایەكە 
)لغو(. ئەوان پێیانوایە كە مەسەلەكانی میتافیزیك، 
مانایان  هەموویان  بەڵكو  درۆ،  نە  و  راستن  نە 
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هەموو  كە  وابێت،  بــڕوات  هەڵەیە  چونكە  نییە، 
هەڵەیە  چۆن  هــەروەك  میتافیزیكایە،  فەلسەفە 
ئەزمونگەریی  كــە  بــگــەیــت،  دەرئــەنــجــامــە  ــەو  ب
فەلسەفە.  روخاندنی  بۆ  قوتابخانەیەكە  لۆژیكی 
بكاتە  فەلسەفە  ئــەوەی  بــەرەو  رێگەدایە  لە  ئەو 
وەربگرێت  مەسەالنە  لەو  هەڵوێست  زانستیك 
یــان راســتــی و  نــاكــات  كــە زانــســت پشتیوانیان 
ئەلكسەندەر(  )ساموئێل  بسەلمێنرێت.  درۆییان 
فەلسەفە  پێیوابوو  كە  لەوەی  بەهەڵەداچووبوو 
هــەوڵــی  میتافیزیكا  هـــەروەهـــا  میتافیزیكایە، 
وەسفكردنی  و  شتەكان  سروشی  لێكۆڵینەوەی 
سورشتی كۆتاییە بۆ بوون. بەمەش ئەلكسندەر 
كە  دەبــێــتــەوە،  نزیك  ئەرستۆ  پێناسەیەی  لــەو 
پێویستەكانییەتی.  سیفەتە  و  بــوون  زانستی 
لەتێگەیشتنی  حــەشــاردراوە  كە  هــۆكــارەی  ئــەو 
بۆ  میتافیزیكادا  فەیلەسوفەكانی  ئەم شێوەیەی  
بنەمایەكی  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵدانیانە  فەلسەفە 
فەلسەفە  لقەكانی  هــەمــوو  كــە  گشتی  فیكری 
مەعریفە  تیۆری  و  لۆژیك  وەک  لەخۆبگرێت، 
)ئەپستمۆلۆژیا( و ئەخالق. بەاڵم ئەم رێسایە زۆر 
نابات دەڕمێت لەبەردەم )معاول(ی شیكاركردنی 
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لـــۆژیـــكـــی. فــەیــلــەســوفــەكــان دەســــتــــەواژەی 
و  بــەكــارهــێــنــاوە  مــانــا  زۆر  ــە  ب میتافیزیكیان 
پێناسەی  بەكارهێناوە،  بۆ  جیاوازیان  میتۆدی 
گەڕانە  كە  بەوپێیەی  میتافیزیك  بۆ  هەیە  تریش 
مەعریفەی  یــان  یەكەمەكان  هــۆكــارە  ـــەدوای  ب
حەقیقەتی هەمەكی بەبێ بەشبەشكردنی، چونكە 
بەاڵم  دەبێت،  وون  حەقیقەت  بەشبەشكردندا  لە 
لێكۆڵینەوە میتافیزیكیەكان رەنگە لەم ئاراستەیە 
ــت بـــــەدوای بــــوون و  ــەڕێ ــاگ ــە ن ــۆی ــبــن، ب بــەتــاڵ
سیفەتەكانی نە بەدوای حەقیقەتی هەمەكی و نە 
فەلسەفەی  لە  ئێمە  بەڵكو  یەكەمدا،  هۆكارەكانی 
دەبینینەوە  نمونەگەلێك  هــاوچــەرخــدا  و  نــوێ 
لەسەر جۆرەكانی تری میتافیزیكا، كە بیرمەندانی 
ناسراو بە دوژمنكارییان بۆ فەلسەفە پڕاکتیزەیان 
كردوە، ئەم جۆرەش لە میتافیزیك جیاواز دەبێت 
میتافیزیك  ــەواژەی  دەســت بــاوەكــەی.  جــۆرە  لە 
ئاڵۆزە، چونكە بۆ زۆر مانا و سیستمی جیاواز 
لەنێوان  پێویستیی جیاكاری  بەكارهێنراوە، بۆیە 
ئەو  بەپێی  بەدیاركەوت  میتافیزیكدا  جۆرەكانی 
ســەرچــاوەی  لێیەوە  كــە  لێكۆڵینەوە  مــادەیــەی 

گرتوە، ئەم جۆرانەش بریتین لە:
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1-میتافیزیكی پوخت.
2-میتافیزیكی گەردونی یان پێوانەیی.

3-میتافیزیكی بیركاری.
4-میتافیزیكی زمانەوانی.
5-میتافیزیكی دیالەكتیكی.

6-میتافیزیكی بااڵ- تراندستاڵی.
7-میتافیزیكی رەخنەیی.

8-میتافیزیكی بوونگەرایی.
ئەبستراكت  میتافیزیكی  مەسەلەكانی 
هۆكارەكان  رەهاو  بوونی  بە  پەیوەندیی 
هەیە،  عەدەمەوە  و  گەردونی  حەقیقەتی  و 
سۆفیزم  یان  تێڕامانی  یان  پەیگیریی  میتۆدی 
بەكاردەهێنێت، وەك بنەمایەك بۆ دروستكردنی 
پشت  گەردونیش  میتافیزیكای  مەسەالنە.  ئەم 
بەوە دەبەستێت كە زانست پێشكەشی دەكات لە 
راستی و حەقیقەتی ئەزموونی، هەوڵدەدات ئەم 
حەقیقەتێكی  لە  بەیەكەوە  ببەستێتەوە  راستیانە 
هەمەكی كە فەیلەسوف بەرهەمیدەهێنێت. دوای 
بەاڵم  فەلسەفیەكانی،  رەهەندە  بۆ  شیكاركردنی 
فەلسەفە،  لە  جۆرێكە  بیركاری  میتافیزیكی 
ئامانجی  و  بیركارییە  تیۆری  بنچینەكەی 
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شرۆڤەكردنی جیهانە لەسەر رۆشنایی مەعریفەی 
بیركاری، بەاڵم میتافیزیكی زمانەوانی پەیوەندیی 
بەڵكو  ترەوە،  شتی  و  رەها  و  بوون  بە  نییە 
بۆ  لۆژیكییە  شیكاری  جێبەجێكردنی  بەرهەمی 
زمان. سەبارەت بە میتافیزیكی دیالیكتیكیشەوە،  
لۆژیكێك بەكاردەهێنێت بۆ جوڵەو صەیرورە لە 
بوونداو فەلسفەی كانتی میتافیزیكی تراندستاڵی 
پێیوایە  وتەگەلێك،  بەشێوەی  بەكاردەهێنێت 
عەقاڵنی  وێنەیەكی  كە  مەعریفە،  بۆ  پێویستن 
و  هەست  جیهانی  بە  نییە  پەیوەندی  پوختەو 
جەوهەرو  لەبارەی  بیرۆكەكانمان  ئەزمونەوە، 
هێزو كارو راستیەوەو هی تر سەربەخۆ تەنها 
هەروەها  بەڵكو  ئەزموون،  لە  سەربەخۆنین 
كانت  لەخۆناگرێت،  ئەزمونیی  مانایەكی  هیچ 
بە  و  كرد  رەخنەیی  میتافیزیكای  مومارەسەی 
بونیادنا.  تراندستاڵی  میتافیزیكی  خۆی  رۆڵی 
فەیلەسوفە  نوسینەكانی  لە  چۆن  هەروەك 
بوونگەراییە نوێكاندا جۆرێكی نوێ لە میتافیزیك 
پەیوەندیی  كە  دەبینمەوە،  ئەدەبیدا  بەرگێكی  لە 
هەیە بە بوونی مرۆییەوە، هەروەها نوسینەكانی 
هایدگەر لە بوونی زەمانی و سارتەر لە بوون 
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زۆر  میتافیزیكی  مەسەلەگەلێكی  كە  نەبوون،  و 
لەنێوان  هەیە  باوەی  باوەڕە  ئەو  لەخۆدەگرن. 
ئەندامانی ئەزمونگەری رەهادا ئەوەیە كە مەسەلە 
ئەزموون  كە  گوتانەن  ئەو  میتافیزیكیەكان 
ئەزمونیان  مانایەكی  یان  ناكات  پشتیوانییان 
نییە كە سەلماندنی بیركاری پشتیوانییان ناكات. 
كۆششێكی  تەنها  فەلسەفە  پێیوایە  ڤیتگنشتاین 
دژیەكەكانە  دۆزینەوەی  لێی  مەبەست  نەرێنییە 
تێیدەكەون،  میتافیزیكا  فەیلەسوفەكانی  كە 
هەروەها دەڵێت: ئەو مانایەی كە هەریەكێكمان 
مەبەستمانە، بۆمان دەرناكەوێت تەنها لەرێگەی 
بەسەریدا  وشەیە  ئەم  كە  نەبێت  شتانەوە  ئەو 
هەڵوێستەوە  ئەو  رێگەی  لە  واتە  جێبەجێدەبن، 
گوتەیە  ئەو  تەكتیكی  چێوەكەیدا  لە  كە 
كە  دەكاتەوە  لەوە  بیر  مرۆڤ  بەكاردەهێنرێت، 
دەیڵێت، ئەوا زیاتر لەوە ناكات كە مەبەستیەتی 
ملكەچ  كە  میتافیزیكییەكان  دەستەواژە  بیڵێت. 
دەبن بۆ رەخنەی ئەزمونگەری بەپێی فەلسەفەی 
دەستەواژانەی  لەو  بریتییە  لۆژیكی  ئەزمونیی 
لە  خەیاڵدا  لە  هەڵەكردن  لە  بەرهەمدێن  كە 

دیاریكردنی مانا یان بەتەواوەتی بەتاڵە لەمانا.
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لەسەر ئەم بنچینەیەش لەبەردەممدا ئەم 
چەند جۆرەی خوارەوە لە میتافیزیك هەیە:

فەیلەسوفەكان  كە  دەستەواژانەی  1-ئەو 
رێسا  رەچاوكردنی  بەبێ  دایدەڕێژن 
و  زمان  سینتاكسیەكانی  یان  ستراكچەریەكان 
دەستەواژە میتافیزیكییەكان لە جۆری چەواشەكار 
دەكات،  واقیعەوە  لەبارەی  قسە  كە  ئەوەی  وەك 
چاكسازیكردن  و  نییە  بەوشێوەیە  لەكاتێكدا 
مانای  خاوەن  مەسەلەگەلێكی  بۆ  گۆڕینی  و 

ئەزمونگەری كە پەیوەندی نییە بە میتافیزیكەوە.
و  چەمك  كە  دەستەواژانەی  ئەو   -2
بیرۆكەگەلێكی زۆر لەخۆدەگرن بەبێ دیاریكردنی 

مانا و بەكارهێنانەكانیان.
و  فەیلەسوفەكان  كە  دەستەواژانەی  ئەو   -3
زاناكان بەكاریدەهێنن، کە هەندێك جار پاڵپشتێكی 
ئەزموونیی پێویستی نییە، بەاڵم لە هەمان كاتدا بە 
بەشێك دادەنرێت لە تیۆری زانستی، تا ئەو كاتەی 

كە زانست دەیسەلمێنێت كە بەتاڵە لە مانا.
لۆژیكی  بەڵگەی  كە  دەستەواژانەی  4-ئەو 
كە  دەكرێت،  خەیاڵ  وا  هەتا  بەكاردەهێنێت، 
دەرئەنجامگەلێكە لە كۆمەڵە پێشەكیەكی بەڵگەنەویست، 
لەكاتێكدا ئەم بەڵگەنەویستانە پێویستیان بەوە هەیە 

شیكاربكرێن بۆئەوەی بتوانێت شایانی ئەوە بێت.
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شیكاری میتافیزیك
)كاری ئێمە شیكاری لۆژیكییە، نەك فەلسەفە(. 
كارناب بەم شێوەیە دەڵێت لە پێشكەشكردنیدا بۆ 
كۆمەڵێك یەكەی زانست. ئەو فەلسەفەیەش كەوا 
كارناب بێبەریبوونی خۆی لێ رادەگەیەنێت، بریتییە 
میتافیزیك  لە  وا  كە  مانایەی  بەو  میتافیزیك،  لە 
ناكەونە  لەو شتانەی کە  دەكات، توێژینەوە بێت 
شت  وەك  پەیبردنەوە،  یان  هەست  بواری  ناو 
لەخۆیدا، و رەها، و نمونەی ئەفالتونی، و هۆكاری 
و  ئەخالقی  بەها  و  عەدەم،  و  بۆ جیهان،  یەكەم 
ئیستاتیكیەكان و ...هتد. كارناب دەڵێت: «پێویستە 
لەسەرمان جیاوازی بكەین لەنێوان دوو وێناكردندا 
بۆ واقیع. یەكێكیان لە دەستەواژە ئەزمونییەكاندا 
فەلسەفییەكاندا.  دەستەواژە  لە  تر  ئەوی  و  دێت 
لە  باس  فەیلەسوف  دواییدا  دەستەواژانەی  لەم 
واقیعیەتی جیهانی دەرەكی دەكات وەك گشتێک. 
كارناب دەپرسێت: چ رێگەیەك هەیە بۆ دانپێدانانی 
دەرەكی؟  یان  سروشتی  جیهانی  واقیعیەتی 
نییە  رێگایەك  هیچ  كە  وەاڵمدەداتەوە  خۆیشی 
بۆئەوە، بەڵكو وەاڵمە راستەقینەكەی لەسەر خودی 
كارناب  چۆن  هەروەك  نییە.  مانای  پرسیارەكە 
تێگەیشتن  بەهەڵە  جار  هەندێك  روونیدەكاتەوە: 
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بۆ بیرۆكەكانی بازنەی ڤیەننا كراوە و وا گومان 
واقیعەتی  نكوڵیكردنی  بانگەشەی  ئەو  كە  براوە 
ئێمە  لەراستیدا  بەاڵم  دەكات،  جیهانی سروشتی 
نكوڵی ئەو واقیعییەتە ناكەین. ئێمە رەتیدەكەینەوە 
بڵێین ئەم جیهانە سروشتییە راستەقینەیە، بەاڵم 
بەڵكو  درۆیە،  كە  بەوپێیەی  رەتیناكەینەوە  ئێمە 
نە  ئێمە  نییە،  مانایەك  هەڵگری  كە  بەوپێیەی 
دووپات و نە رەتی ئە م تیۆرانە دەكەینەوە، بەڵكو 

رەتی پرسیارەكە دەكەینەوە(.
هەروەها دەڵێت ) سیفەتی میتافیزیكا لەسەر 
بانگەشەی  كە  دادەماڵم،  مەسەالنە  ئەو  هەموو 
هەر  یان  بااڵتر  دەكات  شتێك  بوونی  مەعریفە 
نمونە  بۆ  تێدەپەڕێنێت،  ئەزموونێك  جۆرە 
شتەكانەوە.  راستەقینەی  جەوهەری  لەبارەی 
و،  جۆرەها  لەخۆیاندا،  شتەكان  بە  سەبارەت 
ناخەمە  تیۆرانە  ئەو  و  لەمشێوەیە  تری  هی 
ناو میتافیزیكاوە، كە مەبەستی رێكخستنی ئەو 
مەسەالنەیەو زیاتر گشتین، لە ناوچە جیاوازەكانی 
لە  باش  رێكخستنێكی  زانستیەوە،  مەعریفەی 
مەهەزبێكدا، بەڵكو نمونەی ئەم تیۆرانەش چەندە 
بوێرییان هەبێت لەراستیدا دەگەڕێنەوە بۆ بواری 
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زانستی ئەزمونی، نەك بۆ بواری فەلسەفە. جۆری 
میتافیزیك  وەك  دەمەوێت  كە  تیۆرانەی  ئەو 
بە  نمونە  هەندێك  بە  دەكرێت  پێبكەم  ئاماژەیان 
دەڵێت:  )تالیس(  ئاسانترین شێوە روونبكرێنەوە، 
ئاو.  لە  بریتییە  بنەماكەی  و  زانست  جەوهەری 
دەڵێت:  ئەفالتون  ژمارە.  دەڵێت:  فیساگۆرس 
هەموو شتەكان هیچ نین، جگە لە تارمایگەلێك بۆ 
بیرۆكە ئەبەدیەكان كە بوونیان هەیە لە تۆپێكدا، 
الیەنگرانی  الی  نییە.  كاتی  نە  و  شوێن  نە  كە 
یەكێتی مادە تەنها یەك بنەما هەیە هەموو ئەوەی 
هەیە لەسەری بونیاد دەنرێت. هیراكلیتس دەڵێت 
ناسنوردارییە،  دەڵێت  ئاناكسمندریس  ئاگرە. 
بنەمان،  دوو  كە  پێماندەڵێن  دوالیستەكان  بەاڵم 
مادییەكان دەڵێن هەموو ئەوەی هەیە، مادییە لە 
دەڵێن  رۆحی  مەزهەبی  الیەنگرانی  جەوهەریدا. 
هەموو ئەوەی هەیە رۆحیە. ئەوانەش ئینتیمایان 
هەیە  سەرەكیەكانی  بنەما  و  میتافیزیكیەكان  بۆ 

سپینوزا و شیلینگ و هیگڵ و برگسۆن(ن.
مەسەلەیە  جۆرە  ئەم  بۆ  پشكنین  ئێستا  با 
بكەین، لە گۆشەنیگای شیاوێتی ساغكردنەوەوە، 
دڵنیابوونەوە لەوەی ئەم جۆرە مەسەالنە ناكرێت 
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ساغكردنەوەیان بۆ بكرێت ئاسانە. لە مەسەلەی 
مەسەلەیەك  هیچ  ناتوانین  ئاوە،  جیهان  بنەمای 
بەرهەمبهێنین، كە هەر دەرككردنێك یان هەستێك، 
یان ئەزمونێكمان پێڕابگەیەنێت ئیدی هەر جۆرێك 
بكەین.  رودانی  پێشبینی  بكرێت  كە  لەوەی  بێت 
لە  خۆیان  ناتوانن  میتافیزیكیەكان  لەبەرئەمە 
دروستكردنی ئەو مەسەالنەیان البدەن كە شیاوی 
كە  وایانلێكرد  ئەگەر  چونكە  نین،  ساغكردنەوە 
لەبارەی  بڕیارە  ئەوا  بێت،  شیاوی ساغكردنەوە 
هەڵەی بنەماكانیان یان راستبوونیان دەبێت پشت 
بە ئەزموون ببەستێت، ئەوكاتیش دەچێتە ناوچەی 
هەموو  ناچاردەبن  بۆیە  ئەزمونییەوە،  زانستی 
و  مەسەلەكانیان  لەنێوان  بپچڕێنن  پەیوەندییەك 
وردییەوە  بەوپەڕی  شێوەیەش  بەم  ئەزمووندا، 

دایدەماڵن لە هەموو مانایەك.
لەسەرمان  )پێویستە  دەڵێت  كارناب 
لەنێوان دوو وەزیفەی  یەكالكەرەوە  جیاوازیەكی 
جیاواز لە وەزیفەكانی زماندا بكەین. زمان مانای 
هەندێك  لە  گوزارشت  یان  دەگەیەنێت،  شتێك 
ئارەزو دەكات و فەلسەفەی كالسیكیش  سۆز و 
دوو  ئەم  لەنێوان  تێكەڵكردن  لەسەر  راهاتوە 
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بووە  فۆرمەلە  ئەوە  ئەمەش  لەسەر  وەزیفەیەدا، 
كە گوتە فەلسەفییەكان گوزارشت لە تەنها كۆمەڵە 
ناكەن،  ماناكان  بە  ئاماژە  كەوا  دەكەن،  سۆزێك 
ئێستاش  هەتا  میتافیزیكیەكان  فەیلەسوفە  بەاڵم 
وەهمی ئەوە دەكەن كە گوزارشتەكانیان نمایشی 
كۆمەڵە مەسەلەیەكی لۆژیكی دەكەن، كە شیاوی 
گوزارشتگەلێكی  تەنها  لەكاتێكدا  سەلماندنن. 
سۆزدارین و هەڵچوون و هەستە خەفەكراوەكان 
دەخاتەڕوو، هیچ تیۆرێك لەخۆناگرێت، هەروەك 
چۆن هیچ مەسەلەگەلێكی زانستی ناگرێتەوە، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشدا گوزارشت لە شتێك دەكات، ئەو 
شتەش كەوا گوزارشتی لێدەكات، هیچ نییە جگە لە 
هەستكردن بە ژیان. میتافیزیك زیاتر لە شیعر و 
ئەفسانەكانەوە نزیكە. كارناب دەڵێت: فەیلەسوف 
نێچیری وەهمێكی زۆرە، چونكە دەستەواژەكانی 
لە چوارچێوەیەكی لۆژیكیدا دادەڕێژێت، هەوڵدەدات 
لەسەر بنەماگەلێكی سەلماندنی بەرپایبكات، وەهمی 
بیركردنەوەیە،  و  ئامرازەكەی عەقڵ  دەكات  ئەوە 
نەك خەیاڵ و سۆز، لەكاتێكدا ئەوەی راستە ئەوەیە 
كە هەموو تێڕامانەكان لەوە زیاتر نین، كە خەونی 

شاعیرێكن كەوا رێگەكەیی ونكردوە(.
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هەروەها كارناب دەڵێت «بابەتی توێژینەوەكانی 
ئیدی  زانست،  لە  بریتییە  ڤیەننا،  قوتابخانەی 
جیاواز.  لقێكی  كۆمەڵە  یان  دابنرێت  یەكێك  بە 
مەسەلەكەش لێرەدا پەیوەندی هەیە بە چەمكەكان 
كە  تیۆرەكان،  و  و سەلماندنەكان  مەسەلەكان  و 
بە الیەنی  بایەخدان  لەگەڵ  تێیدا رۆڵێك دەگێڕن، 
ئعتیباراتەكانی  بە  بایەخدان  لە  زیاتر  لۆژیكی، 
پەرەسەندنی مێژوویی یان مەرجە پراكتیزەییەكان. 
سۆسۆلۆژیی و سایكۆلۆژیەكان. ئەم بوارەش لە 
بەخۆی  تایبەت  ناوێكی  هیچ  ئێستا  تا  توێژینەوە 
هەڵنەگرتووە، دەكرێت جیابكرێتەوە بەوەی ناوی 
دەستەواژەیەكی  بە  بنرێت،  لێ  زانستی  تیۆری 
تری وردتر لۆژیكی زانست. لێرەشدا مەبەست لە 
زانست، كۆی دەستەواژە ناسراوەكانە، نەك تەنها 
ئەوەی زانایان دایدەرێژن، بەڵكو ئەوەی لە ژیانی 
مومكین  چونكە  دەكەین،  رێكەوتی  رۆژانەماندا 
نییە ئەمە جیابكرێتەوە لەوە بە دانانی سنورێكی 
وای  زانست،  لۆژیكی  لۆژیك،  لەنێوانیاندا...  ورد 
لە  دەربازبێت  بۆئەوەی  پێگەیشتووە  لێهاتووەو 
فەلسەفە و ببێتە خاوەن بوارێكی زانستی رێكخراو، 
بكاتەوە  توند  زانستی  میتۆدێكی  لە  تێیدا جەخت 
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بەشێوەیەكی كۆتایی دەرگا لە رووی وتوێژكردن 
لەبارەی مەعریفەیەكی زیاتر قووڵ  یان زیاتر بااڵدا 
دابخات... بە مەزەندەی منیش ئەمە دواهەمین لقە 
لەدوای  لەبەرئەوەی  ئەمەش  دەكرێتەوە.  قەد  لە 
فەلسەفەوە چی دەمێنێتەوە؟ هیچ شتێك نامێنێتەوە 
الی تەنها ئەو گرفتانە نەبێت، كە الی میتافیزیكەكان 
خۆشەویستە، وەك: هۆكاری یەكەمی جیهان چیە؟ 
نییە  شتێك  ئەمە  بەاڵم  كامەیە؟  عەدەم  چییەتی 
لەهەر  بەتاڵ  و  گرفتێكی ساختە  لە كۆمەڵە  جگە 

ناوەڕۆكێكی زانستی(.
ناونیشانی  لەژێر  وتارێكیدا  لە  كارناب 
)دورخستنەوەی میتافیزیك لە رێگەی شیكاركردنی 
لۆژیكی زمانەوە( پێیوایە مەسەلە میتافیزیكیەكان 

چەواشەكار، یان ساختەن یان دوو جۆرن:
لەخۆدەگرن،  گوتەیەك  مەسەالنەی  ئەو   -1

بە هەڵە وەها بڕوا دەكرێت كە مانای هەیە.
گوتەگەلێك  كە  مەسەالنەی  ئەو   -2
یەكتردا  لەگەڵ  بەاڵم  هەیە،  مانایان  لەخۆدەگرن 
بەشێوەیەك دانراون پێچەوانەی رێساكانی زمان 
نین سەرەڕای ئەوەش وەك مەسەلەگەلێك مانایان 

نییە.
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بە ڕای كارناب چەمكە میتافیزیكیەكان مانایان 
نییە، ئەوەش لەبەر نەبوونی پێوەرێكی ئەزمونی 
بەتاڵن  میتافیزیكیەكان  مەسەلە  هەروەها  بۆیان، 
سەرەڕای ئەوەی گوتەیان تێدایە، كە ئاماژەبەخشن، 
چونكە شێوازی پێكهاتنیان لە رووی لۆژیكیەوە 
هەڵەیە، چاككردنی هەڵەش دەبێتە هۆی گۆڕینی 
بۆ مەسەلەگەلێكی نامیتافیزیكی، هەروەها ئاماژە 
دەكات،  هایدگەر  مارتن  ئەڵمانی  فەیلەسوفی  بۆ 
نەبوو  عەدەم  ئەو  عەدەمەوە  و  نەفی  لەبارەی 
فەیلەسوفەكانی  بیسەلمێنێت  ئەوەی  بۆ  دەكات، 
میتافیزیكی وشەگەلێك بۆ مەسەلەیەكی دروست 
مەسەلەگەلێكی  لە  رێكیدەخەن  یان  دەهۆننەوە، 
ئەم  بەاڵم  زمانەوانییەوە،  رووی  لە  دروستدا 
مەسەالنە مانای ئەزموونییان نییە. جێبەجێكردنی 
ئەو  هەڵەكانی  بەسەریدا  لۆژیكیش  شیكاری 
فەیلەسوفانە دەخاتەڕوو لە بەكارهێنانی گوتەكان 

لەڕووی لۆژیكییەوە.
الی كارناب هیچ زیانێك لەوەدا نییە فەلسەفە 
وشەكە  مانای  لە  مەرجەی  بەو  قبووڵبكرێت، 
بۆ  لۆژیكیەكان  شیكارە  مانای  بە  تێبگەیت  وا 
)هەركەسێكیش  زمانەوانییەكان  دەستەواژە 
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هاوبەشیمان بكات لەم دید و تێڕوانینەمان لەدژی 
گرفتە  هەموو  دەردەكەوێت  بۆی  میتافیزیكی، 
لە  جگە  نییە،  شتێك  فەلسەفە  راستەقینەكانی 
شیكاركردنێكی زمانەوانیی(. كاتێكیش كە پێكهاتە 
زمانەوانییەكان كە فەلسەفە بایەخ بە شیكاركردنیان 
دەدات، زۆربەیان ئەوانەن كە زانستە جیاوازەكان 
دەیڵێن لە مەسەلەكاندا، دەكرێت بگوترێت فەلسەفە 
مەسەلە  شیكاركردنی  واتە  زانستەكانە،  لۆژیكی 
و  پێكهاتنی  شێوازی  شیكاركردنێك  زانستیەكان 
وێنەی ستراكچەرەكەی بەدیاربكەوێت بۆ ئەوەی 

ماناكەی روونببێتەوە.
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فەلسەفەی زمان لە تێڕوانینی 
رۆدۆلف كارنابەوە

د. وجدان كازم تەمیمی
لەعەرەبییەوە: محەمەد چیا
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پێشەكی
فەلسەفەی زمان، مانا و سەرەتاكان

جێباسە  لە  یەكێك  بە  زمان  فەلسەفەی 
هاوچەرخەكان دادەنرێت، كە لێكۆڵینەوە فەلسەفییە 
ئەوروپیە نوێ و هاوچەرخەكان بایەخیانپێداوە و 
بووە وەرچەرخانێك لە بواری فەلسەفەدا و زۆرێك 
لە جێباسەكانی فەلسەفەی وەك میتافیزیكی خستە 

ژێر وردبینی و پوختەكردنەوە.
دەبێت  زمان،  فەلسەفەی  پێناسەكردنی  پێش 
دیاریبكەین،  فەلسەفە  و  زمان  نێوان  پەیوەندی 
بەناونیشانی  كتێبەكەیدا  لە   )Spair( سپایەر 
)زمان(، زمانی دیاریكردوە بەوەی: لقێكی مرۆیی 
بۆ  و  بەدەستهاتووە  میتۆدێكی  ئەبستراكتە، 
پەیوەندیكردن لەنێوان مرۆڤ و لە بیرۆكە و سۆز 
و ئارەزوەكان لەرێگەی ماناگەلێكی داڕێژراوەوە 
لە هێماكان بەكاردەهێنرێت. هەروەك چۆن تارگر 
)Targer( و بلۆك )Blocke( لە كتێبەكەیدا )هێڵە 
گشتیەكان بۆ شیكاركردنی زانستی زمان( پێناسەی 
دەكات بەوەی: سیستمێكە لە هێما دەنگەییە تەواو 
لەخۆدەگرێت كە  ماناگەلێك  بێخەوشەكان، كە  و 
دۆزینەوەی هاریكارییەك لەنێوان هەر كۆمەڵێك 

لە كۆمەڵگە دەستەبەردەكات.
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راینارد الوت -مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی 
میونخی ئەڵمانی- فەلسەفە بەوە پێناسە دەكات، 
كە كارێكی عەقڵی ئازادە، مەبەست لێی مەعریفەی 
تەواوەتییە بۆ بنەماكانی هەموو راستیەكی واقیعی 
و ساغكردنەوەی  مەعریفەیە  بەم  گەیشتن  بە  و 
كۆتاییدێت. لە رێگەی ئەو پێناسانەی پێشەوەش، 
بنەمایەك  نمایشی  زمان  كە  بوترێت  دەكرێت 
دەكات، لە بنەماكانی حەقیقەتی راستەقینە، كە الوت 
مەبەستیەتی پاشانیش بەشێك دەبێت لە فەلسەفە، 
پێشەوە، كە سەبارەت  پێناسەكانی  لەمەش  جگە 
بە زمان خستمانەڕوو، ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە 
لە هێما لەخۆدەگرن، كە خاوەن  زمان كۆمەڵێك 
ئاماژەگەلێكن، پاشانیش دەاللەت جێباسێكی عەقڵی 
لۆژیكیە، ئەمەش پەیوەندیەكی ترە لەنێوان زمان 

و فەلسەفەدا)1(.
رونكردۆتەوە  فەلسەفەیان  مانای  توێژەرانیش 
ئەنجامی  لە  كە  لێكۆڵینەوانەیە  ئەو  بەوەی 
فەلسەفە  بۆ  زمان  زانستی  وەرچەرخانی 
بەرهەمهاتوون، كە پشت بە گریمانەكانی فەلسەفەی 
شیكاركردن دەبەستێت، كە دیارترین جێباسەكانی 
فەلسەفەی  زمانەوانی.  شیكاركردنی  لە  بریتییە 
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لەگەڵ  هاوواتایە  گشتی  شێوەیەكی  بە  زمانیش 
فەلسەفەی شیكارییدا، بەاڵم بەمانای تایبەتی، ئەوا 
نزیك دەبێتەوە لە زانستی زمان و بایەخ بە حەقیقەتی 
ناوخۆیی زمان و تێگەیشتنی فەلسەفی بۆی دەدات. 
نوێی  دەستەچنی  پێیانوایە  تر  هەندێكی  لەكاتێكدا 
لۆژیكە، ئەمەش جێباسێكە پەیوەستە لەگەڵ تیۆری 

مەعریفەو میتافیزیكیادا )فەلسەفەی عەقڵ(.
كردوە،  ئەوە  بۆ  ئاماژەیان  توێژەرانیش 
كۆمەڵێك  چارەسەری  زمان  فەلسەفەی 
هەیە  بەیەكەوە  پەیوەندیان  ،كە  دەكات  مەسەلە 

دیارترینیشیان)2(:
 1-گەڕان بەدوای ئەو وێنەیەدا، كە پێویستە 

فەلسەفەی زمان تەبەنی بكات.
2-چارەسەركردنی ئاماژەكانی هەندێك چەمك 
لە زمانی ئاماژەدا )الداللە( وەك مانا، واقیع، ئاماژە، 

ئەنجامدان یان كردار.
هەموو  كە  هەمەكی  سیفەتی  3-دیاریكردنی 
پەیوەندی  لێكۆڵینەوەی  دەگرێتەوەو  زمانێك 

لەنێوان زمان و جیهان، لەنێوان زمان و فیكردا.
4-گەڕان بەدوای مەسەلەی سازانی پەیوەندیكردن 

لەنێوان خەڵكدا، یان چییەتی كاری زمان.
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یان  شیان  مەسەلەی  دەكات،  5-توێژینەوە 
نەشیانی ئەوەی گیانەوەرەكان زمانێك بەكاربهێنن.
نەشیانی  یان  شیان  لە  6-توێژینەوە 

بەكارنەهێنانی زمانی نمونەیی.
پەیوەندیكردنی  مەسەلەی  7-چارەسەری 
میتافیزیك دەكات بە واقیعەوە، و ئایا مەسەلەیەكی 
مومكینە یان نا، ڤیتگنشتاین و الیەنگری ئەم بوارە 

توێژینەوەیان پەیڕەوکردووە.
بە  پەیوەستبووە  زمانیش  فەلسەفەی 
ئەو  توندوتۆڵ،  پەیوەندیەكی  شیكاركردنەوە، 
شیكاركردنەی كە هەر لە سەرهەڵدانی فەلسەفەوە 
لێی جیانەبۆتەوە -وەك هەندێك پێیانوایە. ئەوكات 
بیرۆكەكان  و  بۆ چەمكەكان  بوو  شیكاركردنێك 
لەسەر دەستی سوكرات و ئەفالتون و ئەرستۆ، 
پاشان گواستیەوە بۆ شیكاركردنی فیكر و مەعریفە 
بۆ رەگەزە هەستییە بەراییەكانی وەك ئەوەی كە 
شیكاركردنی  بە  و  ئەنجامیاندا  باركلی  و  لۆك 
زمانیش وەك ئاماژە و پێكهاتە كۆتایی هات، وەك 
هەیە.  ڤیتگنشتاین  و  راسل  و  مۆر  الی  ئەوەی 
ئەمەش ئەوەیە كە هەندێك بانگەشە بۆ تێڕوانینی 
گشتیەكەی،  مانا  بە  دەكات  زمان  فەلسەفەی 
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وەك  شیكاریی  فەلسەفەی  بۆ  هاوواتایە  بەوەی 
پێشتر ئاماژەمان پێكرد.

ماناكانی  توێژەران  تێبینییە،  جێی  ئەوەی 
شیكاریدا  ئەوروپی  لەدیدی  زمانیان  فەلسەفەی 

لەسێ مانادا كۆكردۆتەوە)3(.
موفرەدەی  هەندێك  بۆ  لۆژیكی  1-شیكاری 
وەك  بەخۆی  كە  دەستەواژەكانی،  و  زمان 
پێشەكییەكی بنچینەیی دادەنرێت بۆ تێگەیشتن لە 

زاراوە فەلسەفیەكان.
2-گەڕان بەدوای هەندێك زاراوەی فەلسەفیدا 
بۆ دیاریكردنی دەستەواژەكان، كە بەتاڵن لەمانا 

لەبەرامبەر ئەو دەستەواژانەدا، كە مانایان هەیە.
3-هەوڵدان بۆ دابەزاندنی فەلسەفە لەئاسمانەوە 
زاراوە  تەبنیكردنی  بە  ئەوەش  زەوی،  بۆ 
وەك  لەماناكانیان  تێگەیشتن  و  فەلسەفییەكان 
و  ئاساییەكان  لەزمانە  بەكاریدەهێنین  ئەوەی 

لەژیانی رۆژانەماندا.
زمانیش الی فەیلەسوفەكانی زمان دوو شێوەی 
وەرگرتوە، یەكێكیان ئاسایی یان سروشتی و ئەوی 
تریان میسالیی یان دەستكرد. هەندێكیان بایەخیان 
لە ئاساییەكە دەدا، لەكاتێكدا ئەوانی تر بایەخیان بە 

میسالییەكە دەدا)4(.
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بۆ  ئاماژەی  پێویستە  ماوەتەوە  گرنگ  خاڵێكی 
جیاوازیكردن  پێویستی  لە  بریتییە  ئەویش  بكرێت، 
لەنێوان فەلسەفەی زمان و فەلسەفەی زمانەوانیدا، 
بەشێوەیەك فەلسەفەی زمانەوانی دەبێتە هاوواتا بۆ 
زاراوەی شیكاركردنی زمانەوانی، و شتێك پێشكەش 
لە میتۆدێك بۆ چارەسەكردنی گرفتە  ناكات، جگە 
فەلسەفییەكان، كە روبەڕوی زمانی ئاسایی دەبنەوە، 
لەكاتێكدا فەلسەفەی زمان- وەك پێشتر ئاماژەمان 
پێكرد- نمایشی هەوڵێك دەكات بۆ پێشكەشكردن، 
روخسارەگەلێكی  بۆ  فەلسەفی  وەسفكردنێكی  یان 
گشتی لە زماندا لەالیەن ئاماژەو مانا و راستییەوە...... 
زمانەوانی  فەلسەفەی  ئەمەش  سەرەڕای  هتد 
لێكۆڵینەوەی تایبەتمەندیە گشتیەكان دەكات، لەپێناو 
بونیادی زمانەكان لەالیەنی سروشتی و مێژوییەوە، 
فەلسەفەی  لێرەوە  ناودەبریت.  )فیلۆلۆژیا(  بە  كە 
زمان چارەسەری كۆمەڵە مەسەلەیەك دەكات، كە 
بەنسبەت هەموو زمانەكانەوە بەهەمەكیی دادەنرێت، 
لەكاتێكدا زانستی زمان تایبەتمەندە بە زمانێك بێ 
نمایشی  زمان  فەلسەفەی  پاشانیش  تر،  یەكێكی 
وتوێژێكی فەلسەفی دەكات لەبارەی زمانەوە، نەك 

لێكۆڵینەوە لە زمان.
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یەكەم: كارناب و شیكاركردن
رۆدۆلف كارناب )1891-1970( بە یەكێك لە 
فەیلەسوفەكانی ئەڵمان دادەنرێت ،كە كاریگەریان 
هەبووە  فەلسەفی  فیكری  گۆڕەپانی  لەسەر 
لەبارەی  نوێكانییەوە  فەلسەفییە  تێزە  لەرێگەی 
فەلسەفەو زمان و زانستەوە، ئەو پێشەنگێك بوو 
لە پێشەنگە هاوچەرخەكان و بانگەشەكارێك بۆ 

زمانی زانستی و لۆژیكەكەی.
ژیانی  بابەتی  ناو  بچینە  نامانەوێت  لێرەدا 
كارناب و تایبەتمەندیەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتیەوە، 
كارناب  كە  دەكەینەوە،  لەوە  جەخت  ئێمە  بەاڵم 
بەرهەمی ساتەوەختێك نییە، بەڵكو كاریگەربووە 
پێش  فەلسەفییەكانی  رەوتە  و  بیرمەندان  بە 
و  مۆر  و  راسڵ  بە  بووە  كاریگەر  ئەو  خۆی، 
ڤیتگنشتاین و مۆریس و نویراس و کەسانی دیکە 
و  زمانەوانی  شیكاركردنی  بانگەشەكارانی  لە 
لۆژیكی هێمایی و فەلسەفەی زمان، جگە لەمەش 
ئەو فیزیا و بیركاری و خوێندۆتەوە، كە زانایانی 
خوێندنەوەیەك  نوسیویانە،  پسپۆڕییە  دوو  ئەم 
لە  بكات  فیزیا  لە زمانی  پەیڕەوی  لێكردوە  وای 
خاوەن  كارناب  بەاڵم  راوبۆچونەكانیدا،  هەموو 
ئاراستە  هەموو  لە  بووە  سەربەخۆ  كەسێتیەكی 
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لەكرۆكیدا  پێش خۆی، كەسێتیەك  و رەوتەكانی 
لەمەعریفەی  نوێگەری  رەخنەو  مەشخەڵەكانی 
بەستن  پشت  بە  ئەمەش  هەڵگرتووە،  فەلسەفیدا 
پەرەسەندنەكانی،  و  زانست  دەسكەوتەكانی  بە 

ئەمەش ئەوەیە كە هەوڵدەدەین رونیبكەینەوە.
پێش ئەوەی بچینە ناو وردەكاریەكانی دیدی 
كە  بڵێین  دەمانەوێت  زمانەوە،  لەبارەی  كارناب 
فەلسەفەی شیكاریی لەرێگەی لۆژیكی بیركاریەوە 
لەبەرئەوەی  ئەوەش  دەڕوانێت،  زمان  بۆ 
خەلیل  دكتۆر  ئەوەی  -وەك  زمان  فەیلەسوفی 
دەستكرد  زمانێكی  داڕشتنی  هەوڵی  دەڵێت- 
شیاوێتی  و  وردبینی  و  هێما  تێیدا  كە  دەدات، 
ئەوە  مانای  ئەمەش  بەدیاربكەوێت،  داتاشین 
دەگەیەنێت، كە فەیلەسوفی شیكاری لۆژیكی وا لە 
زمان دەڕوانێت، لەسەر بنچینەی ئەوەی حسابێكی 
لۆژیكییە لەالیەك و ئامرازێكە بۆ لێتێگەیشتن و 
گواستنەوەی فیكری لەالیەكی ترەوە)5(. ئەوەش 
شیكارگەراییەوە  لەبارەی  باسمانكرد  لەپێشەوە 
بەروونی الی كارناب دەیبینینەوە، كە بەشێوەیەكی 
رێژەیی جوان لە شیكاركردن گەیشتووە، كاتێك 
پشت  كە  دایناوە،  هەڕەمەكی  بەشێوەیەكی 
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بۆ  هەوڵی  توێژەر  كە  دەبەستێت،  ئامانجە  بەو 
دەدات)6(، ئەگەریش توێژەر بۆنمونە وا لە ئامانج 
لە شیكاركردنی زمان بكات رێزمانی بێت، ئەوا 
یەكەی  بچوكترین  بە  بەشەكانی  یان  قسەكان 
ئامانجەكە  ئەگەر  بەاڵم  دادەنێت،  زمانەوانی 
حونجەكردن بووبێت، ئەوا بچوكترین یەكە بریتییە 
لەپیت، لەكاتێكدا ئەگەر ئامانجەكە بریتی بووبێت 
پیتەكان،  شێوەی  بۆ  مێژوویی  پەرەسەندنی  لە 
ئەوا بچوكترین یەكە بریتییە لە وێنەی تاكانەیی 
پێشووش  تێبینییەكای  پیتەكان.  بۆ رەگەزەكانی 
لەسەر كۆی  كارناب  لەبارەی شیكاركردن الی 
شیكاركردن  دەبینین  رەنگیداتەوە،  فەلسەفە 
هەیە،  بوونی  و جیهان  زمان  و  لۆژیك  لە الی 
لەگۆشەیەكەوە  كارناب  دەبینین  هەروەك چۆن 
دەگوازێتەوە بۆ گۆشەیەكی تر بە گۆڕینی ئامانج 
لە شیكاركردنی ئەو ستراكچەرەش، كە لەسەری 
رۆیشتوە لە شیكاركردنی بۆ لۆژیك جیاوازە لە 
ستراكچەری شیكاركردنی بۆ جیهان، هەروەها 
بۆ  شیكاركردنی  ستراكچەری  لە  جیاوازدەبێت 
رۆشنایی  لێرەدا  دەمانەوێت  ئەوەیش  زمان. 

بخەینە سەر، بریتییە لە شیكاركردنی بۆ زمان.
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دووەم: گرنگترین جێباسەكانی
فەلسەفەی زمان

دادەنرێت  بنچینەیی  جێباسی  بە  سیمیۆتیكا 
لە جێباسەكانی زمان، كە چارەسەری مەسەلەی 
ماناكانی زمان و هێماكانی و نیشانەكانی دەكات. 
زانستەدا  لەم  فەیلەسوفیش  مۆریسی  چارلس 
لەكتێبەكەیدا  بەدیارخست  خۆی  تواناكانی 
)بنەماكانی تیۆری نیشانەكان( ئەوەش كاتێك ئەو 
زانستانەی كەلەژێر سیمیۆتیكادا كۆدەبنەوە، لەم 

سیانە زیاتر نین)7(:
بونیاد:  زانستی   )Syntax( 1-سینتاكس 
پێكهاتەكان  لێكۆڵینەوەی  بە  بایەخ  زانستەیە  ئەو 
زمانەوانییەكان  گوتە  كە  دەدات،  شێوەكان  و 
پێكیدەهێنن بەبێ رەچاوكردنی لێكۆڵینەوەی مانا و 

نیشانە و ئاماژەكان بۆ كەسی قسەكەر.
مانا  زانستی   )Semantics( 2-سیمانتیكا 
بە  بایەخ  كە  زانستەی  لەو  بریتییە  ئاماژە:  و 
لێكۆڵینەوەی پەیوەندی لەنێوان شێوازەكان و ئەو 
دەدات،  دەگرێت  لەخۆیان  زمان  كە  بونیادانەی 
لەگەڵ رەچاوكردنی ئەو ئاماژانەی كە ئەو زمانە 
كەسی  بە  بایەخدان  بەبێ  لێدەكەن  گوزارشتی 

قسەكەر.
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3-پراگماتیك )Pragmatics(: ئەو زانستەیە 
كەسی  لەنێوان  پەیوەندی  لێكۆڵینەوەی  بە  بایەخ 
قسەكەر و ئەو زمانەی كە بەكاریدەهێنێت دەدات.
داوە،  یەكەم  جۆری  بە  بایەخی  كارنابیش 
بایەخپێدانی  ئەوە  دوای  زۆر،  بایەخپێدانێكی 
بارەی  لە  فەلسەفەكەی  لە  دووەم  بۆ  گۆڕاوە 
بۆ  كەم  ئاماژەگەلێكی  بوونی  لەگەڵ  زمانەوە، 

دیدی لەبارەی سێهەمەوە.

سێیەم: دیدی سنیتاكسی كارناب
زۆری  مەسەلەگەلێكی  لێرەدا  كارناب 
لەسەری  هێناوە  زمانەوە  فەلسەفەی  لەبارەی 
كاتێكی  تا  بونیادناوە،  فەلسەفیەكەیی  دیدە 
درەنگ لەژیانی، لەگەڵ ئەوەی لە كۆتایی ژیانیدا 

هەندێكیانی راستكردەوە.
یەكەم مەسەلەیەكیش پێویستی بەرونكردنەوەیە، 
لێرەدا بریتییە لە مەسەلەی ئەو دەستەواژانەی كە 
كارناب  كارنابدا.  وێناكردنی  لە  مەدلولن  خاوەن 
بەوە گەیشتوە، كە هەر وشەیەك مەدلولی خۆی 
هەیەو بەپێی پەرەسەندنی مێژوویی دەگۆڕێت، ئەم 
مەدلولەش پێویست دەكات دوو مەرج لە وشەدا 

بوونیان هەبێت)8(.
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وشەسازی  بەشێوەیەكی  هاتنی  أ -پێویستە 
بسەلمێنرێت، واتە پێویستە لە چێوەكەیدا سادەترین 
رستەی وشەسازی بێت، بۆ نمونە وشەی بەرد، 
بۆ  ئەمەش وشەی )س(  بۆ  بەردە(،  دەڵێین )س 

هەر جۆرە بەردێك بەكاربهێنین وەك ئەڵماس.
پێشكەشبكەین  وەاڵمێك  بتوانین  ب -پێویستە 
بۆ پرسیارێك، كە تێیدا ئەو وشەیەی جێباسەكەیە 
دابڕێژرێت، ئەگەر گریمانەمان كرد ئەو رستەیەی 
ئەوا  )ج(،  لە  بریتییە  تێیدا وشەی بەرد هەیە  كە 
پرسیارەكە، ئەوەی  كە كامەیە ئەو رستەیەی كە 
لە  ئامانجی كۆتاییش  لێیەوە )ج( هەڵدەگۆزرێت؟ 
پرسیاركردنە دیاریكردنی راستی یان درۆیی )ج(.

كە  هەبوو،  لەوە  ئامانجێكی  كارناب 
هەموو  دورخستنەوەی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 
دەستەواژەكان و وشەكانی میتافیزیكیا، چونكە 
وشەی  ئەگەر  بۆنمونە  ناكات،  مانا  بە  ئاماژە 
كارناب  وەرگرت،  میتافیزیكیمان  )بنەما(ی 
مێژووییەكەی  مانا  وشەیەكە  ئەوە  كە  پێیوایە 
دەستپێكردنی  مانای  )كە  لەدەستداوە  خۆی 
ئەمەش  یۆنانەكان،  الی  دەگەیەنێت(  زەمەنی 
مەرجانەی  ئەو  نەبوونی  جێبەجێ  هۆی  دەبێتە 
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سەرەوە بەسەریدا، چونكە ئێمەی بە شێوەیەك 
لەشێوەكان حوكم بەسەریدا بدەین.

  لێرەوە كارناب دێت ئەحكامەكان دابەشدەكات 
بۆئەوەی، بوونی لقێك لە مەعریفە بسەلمێنێت و 
یەكێكی تر رەتبكاتەوە، ئەو دەڵێت كە ئەحكامەكان 

سیانن)9(:
وێنە  بەپێی  تەنها  راستگۆكان  ئەحكامە   -1
و  لۆژیكی  شێوازەكانی  وەك  لۆژیكیەكەی، 

بیركاری.
رەتكردنەوەی ئەو ئەحكامانەی سەرەوە،   -2
واتە دژەكان، ئەوەش حوكمگەلێكی درۆزنن بەپێی 

شێوەكانیان.
ئەوەش  ئەزمونییەكان،  ئەحكامە   -3
رستە  بۆ  دەگەڕێتەوە  راستیەكەی  كە  ئەوەیە 
پرۆتۆكۆلیەكان، بەمەش ئەحكامی راستگۆیانە یان 
درۆزن دروستدەبێت، كە ئەمە ئینتیمای بۆ بواری 

زانستە ئەزموونییەكان هەیە.
ئەحكامە  كە  دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  لێرەوە 
میتافیزیكەكان شاختەن، چونكە پەیوەست نابن بە 
هەر حوكمێك لەو ئەحكامانەی لەپێشەوە باسیان 

لەبارەوە كرا.
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لێرەدا پێویستمان بەوەیە، كەمێك بوەستین بۆ 
خستنەڕوی چییەتی رستە پرۆتۆكۆلیەكان، كارناب 
لەمەسەلەی رستە پرۆتۆكۆلیەكاندا كاریگەربووە 
پرۆتۆكۆلی  رستەی  لە  مەبەستیش  شیلیك،  بە 
و  ئەزمونیی  مەسەلەی  سادەترین  بەگشتی: 
و  راستەوخۆ  ساغكردنەوەی  بۆ  نزیكترینیان 
دەكات،  راستەوخۆكان  ئەزمونە  لە  گوزارشت 
)نیراپ(  تێدا بێت  بەمەرجێك جێناوی قسەكەری 
دەستەواژەیەی  لەم  نمایشدەكات  بۆ  ئەمەمان 
خوارەوەدا: )پرۆتۆكۆل ئۆتۆ- ناوی كەسێكە- لە 
كاتژمێر 17.5 خولەك، لەكاتژمێر 16.5 خولەك 
ئۆتۆ بەخۆی وت، لەكاتژمێر 15.5 خولەك مێزێك 
هەبوو ئۆتۆ دەركی كرد()10(، ئەم نمونەیەی پێشەوە 
ئەم  ئەوەی  بەدیاركەوتنی  لە  جگە  نییە،  شتێك 
كەسە گیرۆدەی بووە لە ئەزمونە راستەوخۆكانی 
ئەزمونانەش  ئەم  دەكرێت  لەكاتەكاندا،  لەكاتێك 
پێویستە  دابنرێن،  بەرایی  مەسەلەگەلێكی  وەك 
بگونجێت لەگەڵ مەسەلە پێكهاتەییەكاندا، كارنابیش 
بەشێوەیەكی ورد مامەڵەی كردوە لەگەڵ مەسەلە 
جیاكاریكردوە  كاتێك  ئەوەش  پرۆتۆكۆلیەكاندا، 
پرۆتۆكۆلیدا،  لەزمانی  وێنەیی  و  مادیی  لەنێوان 
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ئاماژە  سادەكان  مەسەلە  مادییدا  لەروخساری 
و  ئەزموون  بۆ  ئاماژە  پرۆتۆكۆلیدا  زمانی  لە 
كە  دەكەن،   راستەوخۆدیاردەكان  بەشێوەیەكی 
ئەمە سادەترین رەوشە مەعریفیەكانە كە دەكرێت 
لە  بوترێت  دەكرێت  شتیش  هەمان  وەربگیرێت، 
لە رستە  شێوەی وێنەدا)11(. بەاڵم كارناب وازی 
پرۆتۆكۆلیەكان هێنا دوای رەخنەی سیلیك و ئایر 
لە بیرۆكەی  پرۆتۆكۆل، وێڕانی بوونی هۆكارێكە 
هەڵوێستی  لە  خۆی  و  زیاترە  ئەگەرەكەی  كە 
ئاماژە  لەرێگەیەوە  كە  دەبینێتەوە،  )تارسكیدا( 
بۆئەوە دەكات كە راستیی مەسەلەیەك لەرێگەی 
تر  مەسەلەگەلێكی  لەگەڵ  نایەت  گونجانییەوە 
پێشتر قەبوڵمان كردوە بەڵكو لەرێگەی هاورێك 

بوونییەوە دەبێت لەگەڵ واقیعدا)12(.
پێویستی  كە  تر  مەسەلەكەی  بەاڵم 
مەسەلەی  لە  بریتییە  هەیە  بەرونكردنەوە 
پەیوەندی لۆژیك بەزمانەوە الی ئەو، بەشێوەیەك 
كارناب  الی  یاساكانی  و  لۆژیك  جێبەجێكردنی 
هەتا  بەڵكو  كورتنابنەوە،  ئەحكامەكاندا  تەنها  لە 
بەسەر پێكهاتە زمانەوانییەكانیشدا، لێرەوە بایەخ 
بەچەند  دەدات،  وێنەیی  چارەسە وكردنی  بە 
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مەسەلەیەكیشدا الی كارناب لۆژیك پەیوەستدەبێت 
بەزمانەوە، لەوانەش)13(:

رستەدا،  لە  لۆژیكییەكان  تایبەتمەندییە  أ - 
وەك رستە شیكاریەكان، دانانییەكان و دژەكان و 

...هتد.
رستەكان  لەنێوان  لۆژیكییەكان  پەیوەندییە  ب - 
یان  رستەدا،  دوو  لەنێوان  دژیەكی  پەیوەندی  وەك 
هەڵهێنجانی یەكێك لە رستەكان لەوی تریانەوە ...هتد.
كە  دادەنێت  وا  لۆژیك  كارناب  لێرەوە  ت - 
لە  بەشێكە  بەوپێیەی  زمانەوە  بە  پەیوەستە 

پێكهاتەی زمانی بەمانای فراوانی وشەكە.
زماندا،  و  لۆژیك  لەنێوان  پەیوەستكردنیش 
دادەنرێت  وتگنشتاین  لەكاریگەریەكانی  بەیەكێك 
هەوڵیانداوە  هەردوكیان  چونكە  كارناب،  لەسەر 
نەسەقی  و  لۆژیكی  نەسەقی  لە  هەریەك  وێنای 
وێنەییدا  هێمایی  نەسەقێكی  لە  زمانەوانی 
بۆ  بانگەشەكردن  لە  هۆكاریش  وێنابكەن)14( 
لە  بریتییە  كارناب  الی  زمان  هێماتییبوونی 
ئامانجی   بە  گەیشتن  بۆ  زمانێك  هەر  نەتوانایی 
سادەیی و روونیی بەبێ پشت بەستن بە لۆژیكی 

هێمایی.
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پەیوەستكردنیش لەنێوان لۆژیك و زماندا بە 
دەروازەیەك دانراوە بۆ سازكردن یان پێكهێنانی 
كرۆكی  نمایشی  كە  كارناب  الی  زمان  لۆژیكی 

دیدی ئەو دەكات لەبارەی سینتاكسەوە.
بە  ئاماژەیەكی  الی  دەوەستین  لێرەدا 
بیرهێنانەوەیی، كە دەڵێت پێكهاتنی لۆژیكی زمان 
لەحاڵەتە  دەدات  زمان  بە  بایەخ  كارناب  الی 
ئەو  ناوەڕۆكی  لە  چاودەپۆشێت  وێنەییەكەیداو 
وێنەیی  پەیوەندی  بە  دەدات  بایەخ  ئەو  زمانە، 
لەنێوان رستەكان و گوتەكان نەك بە ناوەڕۆكی 
ئەو گوتانە، چونكە بایەخدان بە ناوەڕۆك كاری 

زانستە نەك لۆژیكی زانست)15(.
هەر لەسەرەتاشەوە دەبێت پێكهاتەی لۆژیكی 

بایەخ بە كۆمەڵە مەرجێك بدات، گرنگترینیان)16(:
1-نادژیەكی: واتە ناتوانێت سەلماندن بەسەر 

دوو رستەی دژبەیەكدا بكرێت.
واتە  بەڵگەنەویستەكان،  2-سەربەخۆیی 
بەڵگەنەویستەكانی  لە  بەڵگەنەویستێك  ناتوانرێت 

نەسق دابتاشرێت.
تەواوبوون، دەبێت ئەوە بسەلمێنرێت كە   -3

شێوازەكان پێكهاتەیان دروستە.



155

4- سیفەتی وردیی.
پێكهاتەی لۆژیكی تایبەتمەندی وردیی تێدایە، 
یەكەم مەسەلەیەكیش الی كارناب دەوەستێت لە 
پێكهاتەی لۆژیكی بریتییە لە رێساكانی دروستبوون 
و گۆڕین، ئەو وایداناوە كە رێساكانی دروستبوونە، 
قەبووڵكراوەكان  دەستەواژە  و  هێماكان  كە 
كە  لەكاتێكدا  زماندا،  نەسەقی  لە  دیاریدەكات 
كە  دیاریدەكات  مەرجانە  ئەو  گۆڕین  رێساكانی 
رستەیەك دروستدەبێت لەئەنجامی رستەیەكەوە، 

یان رستیەكی ترەوە.
كارناب بایەخێكی گەورە دەدات بەم رێسایانە، 
بەوپێیەی دەچێتە ناو كرۆكی حسابی لۆژیكییەوە، 

ئەو حسابەی كە ئەمانە لەخۆدەگرێت)17(:
زمان  ئەبجدیەتی  كە  أ -سەرەتاگەلێك 

بەرجەستەدەكات.
ب -كۆمەڵێك  لە بەڵگەنەویستەكان.

ت -رێساگەلێكی دەرئەنجامی.
سەلمێنراوەكان یان داتاشراوەكان. پ - 

لێرەوە كارناب ناوی رێساكانی دروستبوون  ج - 
دەنێت لە سەرەتاكان،بەاڵم هەڵێنجانەكان نمایشی 

رێساكانی گۆڕین دەكەن)18(.
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بە  ئەو  رێساكانی دروستبوون و گۆڕین الی 
)المواضعات(،  تیۆری  بۆ  دادەنرێت  دەروازیەك 
كە وەك راڤەكردنێك بۆ ئەو جیاوازیە پەیدا بوو 
لەنێوان رێساكانی پێكهاتن و رێساكانی  كە هەیە 

هەڵگۆزینی لۆژیكی.
ئەوە  مانای  بەگشتی  المواضعات(  )تیۆری 
سەرچاوەكانەوە  لە  سەلماندن  دەگەیەنێت 
راستی  بەدوای  ناگەڕێین  ئێمەش  دادەتاشرێت، 
سەرچاوەكاندا بەڵكو لەبارەی گونجانییەوە، ئەگەریش 
رێكخستنمان كرد لەنێوان هەندێ: لەو سەرچاوانەدا، 
كە پشت بەهەندێك پێناسەكان دەبەستێت، ئەوا ئێمە 

دەتوانین سەلماندن بەرپابكەین)19(.
دیدێكە  )الموضعات(  بۆ  كارنابیش  دیدی 
لەناكۆكیەوە سەرچاوەیگرتوە لەگەڵ وتگنشتاین كە 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات- بەپێی تێگەیشتنی كارناب- 
وێنەگەلێكی  بۆ  پێشییەكان  پەیبردنە  بوونی  بۆ 
كارنابیش  زانست،  مەسەلەكانی  بۆ  مومكین 
بە  كردوە  پێشینانە   پەیبردنە  لەم  گوزارشتی 
ئەو،  الی  زمان  چونكە  ناویبردوە،  )مواضعات( 
هێمایەكە هاوڕایی لەسەرەو پاشانیش لەخۆگرتی 

هەر وێنەیەكی پێشینەییە)20(.
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بەاڵم مەسەلەكەی تر كە پێویستی بەرونكردنەوە 
الی  میتازمان  و  زمان  مەسەلەی  لە  بریتییە  هەیە 
خاڵەكانی  بە  مەسەلەیە  ئەم  بەشێوەیەك  كارناب، 
خۆیدا  لەگەڵ  كارناب  كەوا  دادەنرێت،  ئەفراندن 
كەوا  شاراوەتەوە  لەوەدا  خاڵەش  ئەم  هێناویەتی، 
ناوە  ناوی  بە زمانێك كردوە، كە  ئاماژەی  كارناب 
زمانی بابەت، هەروەها زمانێكیش چارەسەری زمانی 
بابەت دەكات، ئەمەش ئەوەیە كە ناویناوە میتازمان.

ئەو  الی  بابەتیش  زمانی  پێناسەی  دەكرێت 
قسەكردن  بۆ  كە  زمانەیە  ئەو  بەوەی،  بكرێت 
كە  بابەتانەی،  ئەو  لەسەر  بەكاردەهێنرێت 
مەبەستە وەسفیانبكرێت، یان شیكاریان بكرێت، 
مەبەستگەلێكی  بۆ  دابڕێژرێن  بەوردی  یان 
ئەو  واتە:  ئەو  الی  میتازمان  بەاڵم  دیاریكراو، 
زمانەی كە دەكرێت لەرێگەیەوە دەرئەنجامەكانی 
شیكاركردن  یان  وەسفكردن  یان  توێژینەوە، 

دابڕێژرێت)21(.
)ل  و  زمان  بۆ  دانا   )1 )ل  هێمای  ئەگەریش 
2( بۆ میتازمان ئەوا دەكرێت بەنمونەی خوارەوە 

رونی بكەینەوە:
ل1= كتێب بەسودە
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ل2= كتێب بەسودە، مەسەلەیەكە پێكدێت لە 
نیهاد و گوزارە.

ئەم نمونەیەش مەبەستی كارنابمان بەروونی 
بۆ دیاریدەكات، كارناب ویستویەتی بڕوات بەرەو 
بەخودی  زمانێك  لەسەر  قسەكردن  ئیمكانییەتی 
رونكردنەوەی  لەپێناو  تر،  هی  بە  یان  زمانەكە، 
ئەو ئاڵۆزیەی كە لەدەوریەتی، لەنمونەی ئەمەش 
رێسای زمانی عەرەبی بۆ نمونە كە باس لە زمانی 
عەرەبی دەكات، ئەمەش وەك میتازمان وایە بۆ 

زمانی عەرەبی... هتد.
كارنابە  كەوتنی  لەمەسەلەی  كێشەكە  بەاڵم 
كارناب  میتازماندا،  داڕشتنی  لە  دژیەكی  ناو  بۆ 
پێشتر  وەك  نادژیەكی-  كە  وەاڵمدەداتەوە 
سینتاكسی  لەمەرجەكانی  مەرجێكە  باسمانكرد- 
زمانەوانی، بۆیە پێویستە پارێزگاری لە نادژیەكی 
بكرێت لە داڕشتنی میتازماندا، وێڕای ئەمەش كارناب 
ستراكچەری  مەسەلەگەلێكی  بوونی  بە  ئاماژەی 
جێگیر لەنێوان زمانی بابەت و میتازماندا كردوە، 
لە  دژیەكی  پاشانیش  ناگۆڕێن  رێسایانەش  ئەم 
پێكهاتەی لۆژیكیدا بوونی نییە)22(، بەاڵم سەبارەت 
تەبەنیكردنی  بۆ  بانگەشەی  كارناب  بەوەی 
بووە  كاریگەربوونی  میتازمانكردو  مەسەلەی 
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دەكرێت  بەشێوەیەك  پێناسەكانی،  ئەندازەو  بە 
لە  گوزارشت  ئەبستراكت  بیركاری  ئەندازەی 
زمانی  لە  بریتییە  ئەو  پاشانیش  بكات،  بیركاری 
بابەت، بەاڵم ئەندازەی فیزیایی ئەزمونگەری ئەوا 

بە میتازمان دادەنرێت بۆ ئەندازەی بیركاری.
ئاماژەی  پێویستە  كە  ماوەتەوە  مەسەلەیەك 
بەپێچەوانەی  كارناب  ئەوەیە،  ئەویش  پێبكرێت 
مەسەلەی  لە  كاریكردوە،  ڤیتگنشتاینەوە 
میتازمان،  بەرپابوونی  ئەگەری  بۆ  ئاماژەكردن 
بۆ  ئاماژەی  ڤیتگنشتاین  لەبەرئەوەی  ئەویش 
بەرپاكردنی زمانێكی بااڵیی، یان سەرویی بە وتنی 
فەلسەفەیەكی خراپ ناودەبرێت)23(، بەوپێیەی كە 
جیاوازیەكە خۆی لەوەدا دەبینێتەوە كە ناوەڕۆكی 
لۆژیكی هەر زمانێك لەناو خۆیدایە، بۆیە ناتوانین 
بەهەمان  یان  لێبكەین،  تر گوزارشتی  بەزمانێكی 
دەربكەوێت  بەخۆی  نەتوانێت  ئەوەی  زمان، 

ناتوانرێت بە گوتە وەسفیبكرێت.
لەو مەسەلە گرنگانەش كارناب چارەسەریكردون 
و الی ئەو خۆی لە ئەڵقەیەكی نوێگەریدا دەبینێتەوە، 
مەسەلەی  لە  بریتییە  زمان  بۆ  تێڕوانینیدا  لە 
سیستمی لۆژیكی بۆ زمان، كارناب بانگەشەی بۆ 
ئەگەری سیستمی لۆژیكی كردوە بۆ زمان، بەاڵم 
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نەك ئەو سیستمە هێماییەی كە راسڵ بانگەشەی 
بۆ كردوە و ڤیتگنشتاین بیری لێكردۆتەوە، بەڵكو 

سیستمی زمانەوانی لۆژیكی بۆ زمان.
لۆژیكی  سیستمی  دەگەیەنێت،  ئەوە  ئەمەش 
بۆ زمان ئەو توانایە دەبەخشێتە رستە، بۆئەوەی 
لە وێنەكەیدا  لەبارەی شتگەلێكەوە كە  قسەبكات 
بەرجەستەدەبێت -واتە لە وێنەی ئەو رستەیەدا- 
لێرەشەوە بانگەشەی بۆ دانانی دوو چێوە كردوە 

بۆ رستە)24(.
1- چێوەی وێنەیی: واتە ئەو شێوەیە كە تێیدا 

بایەخ بە خودی وشەكان دەدەین.
چێوەی مادیی: ئەمیش ئەو چێوەیەیە كە   -2
بەو شتانە بایەخی پێدەدەین، كە وشەكان ئاماژەی 

پێدەدەن.
كەوا  چێوەیەش  جۆرە  دوو  ئەو  نمونەی  لە 

كارناب باسیان دەكات)25(.

چێوەی مادیی قسە، چێوەی وێنەیی قسە
دوو  بەیانی(  )ئەستێرەی  و  )ئەستێرەی شەو( 
مانای جیاوازیان هەیە، بەاڵم ئاماژە بە هەمان بابەت 
بەیانی(  )ئەستێرەی  و  شەو(  )ئەستێرەی  دەكەن 
لەرووی  بەاڵم  هاوواتانین،  لۆژیكیەوە  لەرووی 

ئەزمونییەوە هاوواتان.
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ئەمە نامەیەكە لەبارەی كوڕی سەید ئەحمەدەوە 
لەم نامەیەدا رستەی )ص( هەیە كە تێیدا وەسفی 

)كوڕی سەید ئەحمەد( هەیە.
)پێنج(  ژمارەیە  بەاڵم  نییە،  شتێك  )پێنج 
وشەیەكی شتیی نییە، بەاڵم وشەیەكە گوزارشت 

لە ژمارە دەكات.
ئەوەی لەو نمونانەی سەرەوەدا دیارە ئەوەیە، 
كە كارناب هەوڵی پوختەكردنی زمانی داوە لەهەر 
ئاڵۆزیەك، كە دەكرێت دروستی بكات و هەوڵیداوە 
بەشێوە وێنەییە پوختەكەی مامەڵەی لەگەڵدا بكات، 
لێرەدا بە زیاتر وردتر دادەنرێت لە ڤیتگنشتاین، 
لە  هەیەو سەرنجی  جیاوازی  كارناب  لەگەڵ  كە 
ئەگەری بوونی دوو چێوە بۆ هەمان زمان نەداوە.
بەاڵم ئەو مەسەلەیەی كە شیاوی ئاماژەپێكردنە 
كردوە  ئاماژەی  بەروونی  خۆی  كارناب  ئەوەیە، 
بۆ  وێنەیی  چێوەی  بەكارهێنانی  زەحمەتی  بۆ 
دەستەواژە  بەرەو  هەمیشە  خەڵك  چونكە  زمان 
بەاڵم  وازلێدێنن،  )الواقعە(  سەربورد  و  دەڕۆن 
كارناب  رایەی  ئەو  بەهای  لە  زەحمەتییەش  ئەم 
كردوە  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  چونكە  كەمناكاتەوە، 
چێوەی وێنەیی مەسەلەیەك نییە، كە هەمیشە كاری 
پێبكرێت، بەڵكو پێویستە هەمیشە مومكین بێت)26(.

یەكێتی  مەسەلەی  كە  ماوەتەوە  مەسەلەیەك 
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بە  ئەوەش  كارناب  الی  فەلسەفەیە  و  زانست 
بەكارهێانی زمانێكی یەكگرتوو كە زانستەكان و 

فەلسەفە پێكەوە كۆبكاتەوە.
ئەوانەی سەر بە بازنەی ڤیەننا بوون -بەتایبەتی 
كارناب- ئاماژەی بۆ پێویستی دۆزینەوەی زمانێكی 

یەكگرتوو كردووە كە ئەم خەسڵەتانەی تێدابێت:
تاكەكاندا  لەنێوان  بێت  ئاسان  1-زمانێكی 

بەنسبەت هەموو كەسێكەوە.
2-پێویستە زمانێكی جیهانی بێت، گوزارشت 

لەهەر بابەتێك بكرێت كە بمانەوێت.
هەرە  زمانێكی  فیزیا  زمانی  پێیوایە  كارناب 
گونجاوە، كە پێویستە بەكاربهێنرێت لەنێوان هەموو 
تێدایە،  مەرجەی  دوو  ئەم  چونكە  زانستەكاندا، 
مەزهەبی  بە  ناونراوە  مەزهەبەكەی  لێرەشەوە 
دروستدەبێت  لێرەدا  گرفتەی  ئەو  بەاڵم  فیزیایی، 
ئەوەیە، كە زمانی فیزیا زمانێكی بڕیی پوختە چۆن 
هەوڵیداوە  كارناب  بۆیە  بەكاربهێنرێت؟  دەكرێت 
شتیی  زمانێكی  بۆ  سوكبكات  بڕییە  زمانە  ئەم 
پێبدات،  چۆنێتی  چوارچێوەیەكی  ئەوەی  بەمانای 
بۆئەوەی بكرێتە زمانێك بەسەر جیهانی تەنەكاندا 

جێبەجێببێت )27(.
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كارناب  و فه لسه فه ی لۆژیك
ناجی ئەفراسیاب
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ــارتــریــن  ـــــف كـــارنـــاب یــه كــێــكــه  لــه  دی ڕۆدۆل
لۆژیكیی  پۆزه تیڤیزمی  فه لسه فه ی  نوێنه رانی 
نیوپۆزه تیڤیزم،  یان   )Logical Positivism(
)ڤییەنا( بازنه ی  فه یله سوفی  گرنگترین  ناوبراو 
بنه ڕه تییه كانی  تــیــۆریــســتــه   ــه   ل یــه كــێــكــه   و  ــه   ی
بــواری  له   به تایبه تی  لۆژیكی،  ئه زموونگه ریی 
له  ساڵی  لۆژیكدا.  فه لسه فه ی زانست و زمان و 
1891دا له  ئه ڵمانیا له دایكبووه ، له  ساڵی 1910 
تاكو 1914 له  هه ردوو زانكۆی فرایبۆرگ و ژێنا 
بواره كانی  له   پسپۆری  خوێندوویه تی،   )Jena(
به ده ستهێناوه.  فه لسه فه دا   و  بیركاری  و  فیزیا 
كارناب  كه   زانستییه ی  و  فه لسه فی  كه شه   ئه و 
تیایدا ژیابوو، كاریگه ری له سه ر دروستكردبوو، 
گـــه وره ی  لۆژیكاڵی  و  بیرمه ند  لـــه الی  چونكه  
كردبوو،  ته واو  خوێندنی  فریچه(   )گوتلێب  وه كو 
ئه نیشتاین( )ئه لبێرت  ڕێژه یی  تیۆری  هه روه ها 
له وێش  هه ر  خوێندبوو،  )به رلین(  زانكۆی  له   ی 
ــــر )هــانــز  ــــه وت. دوات ــه  ئــه نــیــشــتــایــن ك چــــاوی ب
ڕایشنباخ(ی ناسی و ئه ویش به  )مۆریتز شلیك(
و،  ئاشنابوو  ڤییەنا  بازنه ی  به   ئینجا  ناساند،  ی 
[بازنه كه ].  كۆڵه كه كانی  له   یه كێك  به   بوو  دواتر 
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شانبه شانی هانز هان )Hans Hahn( و ئوتوو 
بازنه ی  په یماننامه ی   )Otto Neurath( نوارس 
 Wissenschaftlicheـــه وه ـــووســـی ن ڤییەنایان 
Weltauffassung der wiener kreis( ( ، كه  
تیایدا پره نسیپه كانی بازنه ی ڤییەنایان خسته ڕوو، 
 Alfred( هه روه ها چاویكه وت به  ئه لفرێد تارسكی
Tarski( خاوه نی تیۆری )مه غزا له  ڕاستگۆیی(دا، 
به اڵم دیداری له گه ڵ بوێالرد ڤان ئۆرمان كواین 
)W.V.O. Quine( كاریگه رییه كی هێجگار قووڵی 
چونكه   كه سێتیدا،  ژیانی  له   به تایبه تی  هه بوو، 
بۆ  گواستنه وه ی  هۆكاره كانی  لــه   بــوو  یه كێك 
ئه مریكا )زانكۆی شیكاگۆ(، له  بواری مه عریفیشدا، 
كواین  ڕه خنه كانی  بــۆ  ــه ك  ــه وه ی ــدان وه اڵم وه ك 

هه ندێك له  ئایدیاكانی خۆی ئیدیت كرده وه .

سه رهه ڵدانی گروپی ڤییەنا:
ته نها  لــۆژیــكــی  پۆزه تیڤیزمی  واقــیــعــدا  لــه  
وه ك  ده كــرێــت  كــه   هــاوچــه رخــه،   قوتابخانه ی 
بــه رده وامــیــیــه كــی فــیــعــلــی بـــۆ بـــزووتـــنـــه وه ی 
ئه زموونگه ریی سه یربكرێت، چونكه  له الیه كه وه  
درێژكراوه ی پۆزه تیڤیزمی كالسیكییه  كه  له سه ر 
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مل(  )ســتــیــوارت  و  كــۆنــت(  )ئۆگست  ده ســتــی 
ئه زموونگه ریی  درێژكراوه ی  واتا  سه ریهه ڵدا، 
ئینگلیزییه  كه  مێژووی فیكر له  سه ده ی هه ژده دا 
پێی ئاشنابوو. له الیه كی دیكه شه وه  درێژكراوه ی 
كه   ڕه خنه ییه   ئــه زمــوونــگــه ریــی  ڕاســتــه وخــۆی 
)ئــه ڤــیــنــاریــۆس(  ده ســتــی  ــه ســه ر  ل ئه ڵمانیا  ــه   ل
قوتابییه كانی  له   یه كێك  دواتــر  كه   سه ریهه ڵدا، 
سه رپه رشتی  بــه   بیتزۆلد(  )جــۆزێــف  بــه نــاوی 
به   هه ستا  لۆژیكیی  پۆزه تیڤیزمی  قوتابخانه ی 

دانانی )ساڵنامه ی فه لسه فه (.
)بلۆمبێرگ(  ــه ن  ــه الی ل 1931دا  ســاڵــی  لــه  
پۆزه تیڤیزمی  نــاوی  فایگل(ه وه،   )هێربه رت  و 
ئایدیا  بۆ   )Logical Positivism( لۆژیكی 
ڤییەنا  ــی  ــروپ گ ئــه نــدامــانــی  فه لسه فییه كانی 
به كارهێنراوه ، ئه م گروپه ش له  ساڵی 1907دا 
بیركاری  له  زانای  دروستبوو، كاتێك هه ریه ك 
نــوارس(  )ئوتو  ئــابــووری  ــای  زان و  )هانزهان( 
كۆبوونه وه .  فرانك(  )فیلیب  فیزیایی  زانــای  و، 
به مه به ستی  پێكهێنا،  ڤییەنایان  گروپی  دواتــر 
به و  زانست.  فه لسه فه ی  له سه ر  مشتومڕكردن 
هیوایه ی بتوانن زانستێك بدۆزنه وه  كه  گرنگیی 
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بیركاری  زانستیانه ی  بیركردنه وه ی  بایه خی  و 
و  به ده ستبهێنێت  تیۆریی  فیزیای  و  لۆژیك  و 
پره نسیپی  دوورخستنه وه ی  به بێ  ده ربــخــات، 
ــه ؛  وای پێی  كــه   مـــاخ(  )ئێرنست  لـــه الی  جیهان 
زانست له  بنه ڕه تدا، بریتیه  له  وه سفی ئه زموون 

یان تاقیكردنه وه .
له  ڤییەنا  گــروپــی  فیعلی  پێكهێنانی  بــه اڵم 
ئه ندامانی  له الیه ن  كاتێك  بوو  1922دا   ساڵی 
كــارنــاب  ــــف  ڕۆدۆل بانگهێشتی  ــه وه   ــه ك ــروپ گ
ڕێژه یی  تیۆری  شرۆڤه كاری  كه   )شلیك(  كرا. 
ئه نیشتاین بوو، له  هه مانكاتدا بایه خێكی زۆری 
دواتر  ده دا،  فه لسه فه   كالسیكییه كانی  كێشه   به  
له نێو  مشتومڕ  تیمی  ڕابـــه ری  ــووه   ب )شلیك( 

گروپی ڤییەنا.
)شیكاریی  له كایه ی  فه لسه فییه كان  سه ره تا 
له سه ر  ـــه وره ی  گ كاریگه رییه كی  لــۆژیــكــی(دا 
فه لسه فه ی  نوێكانی  ڕه هه نده   ده ستنیشانكردنی 
سه ده ی بیسته م هه بوو. به تایبه تی ئه و فه لسه فه ی 
كه  گرنگی به  شیكردنه وه ی زاراوه  فه لسه فی و 
ببوو  په یوه ست  هه ربۆیه   ده دا،  زانستییه كان 
هه وڵێك  وه ك  میتۆده كانیه وه ،  و  زانست  به  
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كه   نـــوێ،  زانستیی  مــیــتــۆدی  پــه ره پــێــدانــی  بــۆ 
فه لسه فه  به ره و ئاراسته یه كی ته ندروست ببات. 
له كاتێكدا ده بینین فه یله سوفه كانی میتافیزیك به  
مشتومڕ  په تیی  تێڕامانی  و  فه لسه فی  ئامرازی 
له سه ر مه سه له كان و چه مكه كان ده كه ن، به اڵم 
فه یه له سوفه كانی شیكاریی به  ئامرازی لۆژیكیی 
و پره نسیپی ئه زموونیی ده یسه لمێنن. زۆربه ی 
مه سه له   ســه رجــه م  و  فه لسه فییه كان  مه سه له  
میتافیزیكییه كان هیچ مانایه كیان نییه ، له به رئه وه ی 
ناتوانن تاقیكردنه وه ی ئه زموونیی بۆ سه لماندن 
بیركاری  یان  لۆژیكی  هه روه ها  پێشكه شبكه ن، 
نین. گرنگترین ڕووداو له  ئاراسته ی فه لسه فیدا 
نوێ،  بیركاری  لۆژیكی  جێگیركردنی  له   بریتیه  
به مه به ستی په ره پێدانی میتۆده  زانستییه  نوێكان 
و بونیادنانی زمان. فه لسه فه  له الی كارناب بووه  
فه یله سوفه كانی  زۆربــه ی  زانسته كان.  لۆژیكی 
دیــارتــریــنــیــان  ئه ڵمانیین،  قــوتــابــخــانــه یــه   ئـــه م 
و  ڤییەنا  زانكۆكانی  له   كارناب(ه  كه   )ڕۆدۆڵــف 
ده وتــه وه   فه لسه فه ی  وانــه ی  و شیكاگۆ،  بــراگ 
ــت.  ــرێ داده ن قوتابخانه كه ش  ســه رۆكــی  بــه   و، 
له گه ڵ   )1940 بۆ   1930( سااڵنی  له   كارناب 
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)هانز ڕایشنباخ( گۆڤارێكی نێوده وڵه تییان له ژێر 
زمانحاڵی  كه   بــاڵوكــرده وه ،  )مه عریفه (دا  ناوی 

پۆزه تیڤیزمی لۆژیكی بوو.
نــیــگــاوه  سه یری  گــۆشــه   لــه  دوو  ــت  ده كــرێ
فه لسه فه ی شیكاریی بكه ین، كه  چۆن چاره سه ری 

تیۆری مه عریفه  ده كات:
یه كه م: شیكاریی زمانه وانی وه ك ئامراز و، 
زمانی ژیانی ڕۆژانه ش وه ك ماده ی توێژینه وه  
فه یله سوفه كانی  ده بینین  بۆیه   به كارده هێنێت، 
ئه م ئاراسته یه ، ئه و زمانه  به كارده هێنن كه  تاك 
زمانه ی  ئه و  و،  پێده كات  قسه ی  له كۆمه ڵگادا 
زانینی  و  شیكردنه وه   بۆ  فه یله سوفه كان  كه  
به مه به ستی  پێده كه ن،  قسه ی  زاراوه كان  مانای 
دێته   كێشانه ی  ئه و  بۆ  چاره سه ر  دۆزینه وه ی 

ڕێگایان.
دووه م: شیكاریی لۆژیكی وه ك میتۆدێك بۆ 
چاره سه ركردنی زمانی زانستیی به كارده هێنێت، 
زمانێكی  ده خـــوازێـــت  لــه هــه مــانــكــاتــدا  بــــه اڵم 
ده ستكرد، گشتیی بێت یان ستاندارد بۆ زمانی 
و  لۆژیكاڵ  زۆر  ده بینین  بونیادبنێت.  زانست 
فه یله سوف له م بواره دا ده یانه وێت ستانداردێكی 
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ئاراسته   ئه م  پێكبهێنن.  زانست  بۆ  زمانه وانی 
پێشه وا  ـــه رزاری  ق شیكارییدا  لــه   فه لسه فیانه  
شیكاریی  و  لۆژیكی  قوتابخانه ی  پێشه نگی  و 
لۆژیكیی  شیكاریی  كــه   فــریــچــه (یــه ،  )گوتلێب 
لۆژیكییه كانی  زانینی كۆڵه كه   میتۆدی  كردبووه  
زمان، به تایبه تی ئه وه ی كه  ده كرێت له  لۆژیكدا 
به هه مان  ئاراستانه   ئه م  ببینرێت.  لێ  ســوودی 
شێوه  قه رزاری )ڤیتگنیشتاین(ن، بۆ ئه و كارانه ی 
و  لۆژیكی  و  زمانه وانی  شیكاریی  ــواری  ب له  

بیركاریدا پێشكه شیكردوون.
قوتابخانه یه   ئه م  كه   ئه زموونی  ئاراسته ی 
فــه لــســه فــه دا شتێكی  لــه   بــه ســتــووه ،  پــێ  پشتی 
فه یله سوفه   الی  ڕوونــی  به   به ڵكو  نییه ،  نــوێ 
ئه زموونگه راكانی وه ك لۆك و بێركلی و هیوم 
جیاوازتر  به شێوه یه كی  هــه روه هــا  ده یبینین، 
الی ماخ ده بینرێت، به اڵم ئه وه ی گروپی ڤییەنا 

جیاده كاته وه  بریتیه  له :
1.پشت به  شیكاریی زمانه وانی و په یوه ندیی 
لێره دا  ده به ستن،  ده ره وه   جیهانی   به   [زمــان] 
مه به ستمان له  زمان، ته نها زمانی ژیانی ڕۆژانه  
ئه مه ش  زانستییه كانیشه .  زمانه   به ڵكو  نییه ، 
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لــه  زانسته   ئــاراســتــه ی ئــه زمــوونــی  ــــات  واده ك
نزیك  زانستییه كانه وه   تــیــۆره   و  ئــه زمــوونــی 
فۆرمی  ــنــه وه ی  دۆزی ڕێگه ی  له   ــه وه ش  ئ بێت. 
جیاوازه وه  كه  جیهانی پێدراوه  هه ستپێكراوه كان 
به  تیۆره  زانستییه كانه وه  ده به ستێت و، هه موو 
له خۆیده گرێت، به م  ئه و چه مكه  ئه زموونیانه ش 
شێوه یه ش ئه م ئه زموونگه رییه  ئامانجی فه لسه فه  
و زانست له  یه كه یه كی زانسته  ئه زموونییه كاندا 

به ده ستده هێنێت.
ده به ستێت،  بیركاری  و  لۆژیك  به   2. پشت 
به بێ له به رچاوگرتنی ئه و بۆچوونه ی كه  ده ڵێت 
بناغه ی بیركاری ئه زموونه ، به ڵكو به پێچه وانه وه  
هیچ  بیركاری  و  لۆژیك  كه   ده بینێت،  وه هــای 
به اڵم  نییه ،  ئــه زمــوونــه وه   به   په یوه ندییه كیان 
ڕێگای شیته ڵكردن كه  لۆژیك فه راهه می ده كات، 
ده توانێت له  بونیادنانی مه عریفه ی ئه زموونییدا 
له سه ر بناغه یه كی پته و و ڕوون یارمه تیده رمان 
بێت. ئه وه ش له  ڕێگه ی هه ڵبژاردنی هه ندێك له  
پێناسه كردنی  و  ئاسانه كان  بنچینه ییه   چه مكه  
زانستیی  مه عریفه ی  تا كو  ئاڵۆزه كان،  چه مكه  
پارادۆكسێك  هیچ  مه رجێك  به   بونیادبنرێت، 
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چه مكه كانی  و  وه رگیراوه كان  چه مكه   نێوان  له  
به پێچه وانه وه   به ڵكو  نه بێت،  مۆدێرندا  زانستی 
بناغه یه كی  ــه   ل زانستییه كان  ــیــۆره   ت ــێــت  ده ب

ئه زموونیی دیاریكراوه وه  وه ربگیرێن.

ڕە تكردنه وه ی میتافیزیك
یه كێك له  ئامانجه كانی په یماننامه ی زانستیی 
و  فه لسه فه   داماڵینی  له   بریتیه   ڤییەنا،  گروپی 
به تاڵه كان  مه سه له   و  میتافیزیك  له   زانسته كان 
و، دروستكردنی بناغه یه كی زانستیی بۆ هه موو 
بناغه ی  ڵ  گه  له  كه   به شێوه یه ك  زانسته كان، 
ئه م  به دیهێنانی  بۆ  بگونجێت.  زانستی  یه كه ی 
نوێیان  ڕێگایه كی  ڤییەنا  گــروپــی  ئامانجه ش 
شكڵیی  ڕووی  لــه   مه سه له كان  شیكاریی  بــۆ 
پراكتیزه كردنی  بــه   بــه كــارهــێــنــا،  مــه غــزاوه   و 
به   ئــه و  چونكه   ــان،  زم بۆ  لۆژیكیی  شیكاریی 
ته نها میتافیزیك ڕه تناكاته وه  به ڵكو به  ئامرازی 
لۆژیكی و ئه زموونیی ده یسه لمێنێت كه  مه سه له  
میتافیزیكییه كان هیچ مانایه كیان نییه . ڕێگایه كی 
زانستیی بۆ فه لسه فه  داده نێت، دوای ئه وه ی هه ڵه  
كرد،  ماندوویان  ناكۆكییه كان  و  پارادۆكس  و 
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سوودێك  هیچ  ناتوانێت  لێهات،    وه هــای  تاكو 
به  زانست و زانایان ببه خشێت. مه به ستیشمان 

له فه لسه فه  ته نها میتافیزیك نییه ...
بریتیه   ئێستا  تاكو  زانستیی  ڕێگای  ته نها 
جگه   بیركاری،  ڕێگای  و  ئه زموونی  ڕێگای  له  
له  زانستدا  له م دوو ڕێگایه،  هیچ ڕێگایه كی تر 
تێڕامان  ڕێگای  ناكرێت  چونكه   نییه ،  دانپیانراو 

یان سۆفیگه ری به  ڕێگای زانست دابنرێن.

شیكاریی میتافیزیك
كۆمه ڵه ی  پێشكه شكردنی  كاتی  له   كارناب 
له   بریتیه   ئێمه   كاری  ده ڵێت«  زانستدا  یه كه ی 
شیكاری لۆژیكیی، نه ك فه لسه فه (. ئه و فه لسه فه ی 
كه  كارناب خۆی لێ بێبه ری ده كات، بریتیه  له  
ده كات  میتافیزیك  كه   مانایه ی  به و  میتافیزیك، 
بواری  ناكه ونه   كه   شتانه ی  ئه و  دۆزه ری  به  
هه سته وه ، وه كو شت له  خودی خۆیدا و، ڕه ها 
و، ئایدیالیزمی ئه فالتۆن و، مه به ست و هۆكاری 
ئه خالقی  به ها  و،  نه بوون  و،  بۆ جیهان  یه كه م 
ده ڵێت«  كــارنــاب  هتد.  و  ئیستاتیكییه كان  و 
پێویسته  جیاوازی له  نێوان دوو تێگه دا بۆ واقیع 
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ئه زموونیی دێت،  به  زاراوه ی  یه كێكیان  بكه ین. 
ئه وی دیكه یان به  زاراوه ی فه لسه فی دێت. له م 
واقیعییه تی  فه یله سوف  ـــدا  دووه م زاراوانــــه ی 
جیهانی ده ره كی به  گشتیی باسده كات. كارناب 
جیهانی  واقیعییه تی  به   دانپیانان  ده پرسێت: 
هه ر  چیدایه ؟  له پێناو  ده ره كــی  یان  سرووشتی 
پاساوێك  هیچ  كــه   ـــه وه ،  ـــده دات وه اڵم خۆیشی 
ئه م  بۆ  ئــه و  به ڵكو وه اڵمــه كــه ی  ــه وه ،  ئ بۆ  نییه  
كارناب  هه روه ها  نییه ،  مانایه كی  هیچ  پرسیاره  
له سه ر  ڕوونیده كاته وه : هه ندێك هه ڵه تێگه یشتن 
گوایه   دروستبووه ،  ڤییەنا  بازنه ی  ئایدیاكانی 
نكوڵی له  واقیعییه تی جیهانی سرووشتی ده كات، 
ئێمه   ناكه ین.  واقیعییه ته   له و  نكوڵی  ئێمه   به اڵم 
ڕه تیده كه ینه وه  كه  بڵێین ئه م جیهانه  سروشتییه  
كه   ڕه تیناكه ینه وه   ئه وه   وه كو  به اڵم  حه قیقییه ، 
مانایه ك  ئه وه ی هیچ  به ڵكو وه كو  بێت،  ساخته  
له خۆناگرێت. هه ر تیۆرێكی ئایدیالیستی كه  دژی 
ڕه تده كرێته وه،   شێوه   هه مان  به   تیۆره یه   ئه م 
كه واته  ئێمه  نه  جه خت له م تیۆرانه  ده كه ینه وه،  
پــرســیــاره كــه   ئێمه   ــێــده كــه یــن،  ل نــكــوڵــیــیــان  ــه   ن

ڕه تده كه ینه وه .
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جیاوازییه كی  ده ڵێت«پێویسته   هــه روه هــا 
یه كالكه ره وه  له  نێوان دوو ئه ركی زمان بكه ین، 
شتێك  بێت،  مــانــای  بــه   زمـــان  ڕه نــگــه   چونكه  
ــاره زوو  ئ یــان گــوزارشــت له  هه ندێك ســۆز و 
ئه ركه ی  دوو  ئه م  كالسیكی  فه لسه فه ی  بكات، 
تێكه ڵكردبوو، هه ربۆیه  زاراوه ی فه یله سوفه كان 
په تیی  ــكــی  و ســۆزێ هــه ســت  لــه   گـــوزارشـــت 
ناكات،  مانا  بــه   ئــامــاژه یــه ك  هیچ  كــه   ـــات،  ده ك
له و  هێشتا  میتافیزیكه كان  فه یله سوفه   ــه اڵم  ب
وه همه دا ده ژیان، گوایه  زاراوه كانیان مه سه له ی 
له   ده سه لمێنرێن،  كــه   لــه خــۆده گــرن  لۆژیكیی 
كاتێكدا ته نها ده ربڕینی سۆزه  كه  هه ڵچوون و 
تیۆرێك  هیچ  و،  له خۆده گرن  شــاراوه   هه ستی 
له خۆناگرن، هه روه ها مه سه له ی زانستییان تیادا 
نییه ، به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا گوزارشت له  شتێك 
ده كه ن، ئه و شته ش جگه  له  هه ستكردن به  ژیان 
و  شیعر  له   میتافیزیك  چونكه   نییه ،  تر  هیچی 
سه ربار  تر  شتی  كــارنــاب  نزیكه .  ئه فسانه وه  
ده كات و ده ڵێت، فه یله سوفی میتافیزیكی نێچیری 
وه همێكی پێگه یشتووه ، له به رئه وه ی زاراوه كانی 
ــه  چــوارچــێــوه یــه كــی لــۆژیــكــیــدا داده ڕێـــژێـــت،  ل
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سه لماندن  و  به ڵگه   بنه مای  له سه ر  هه وڵده دات 
دایبمه زرێنێت، له بیری ده چێت كه  كه ره سته كه ی 
ئه و عه قڵ و بیركردنه وه یه ، نه ك خه یاڵ و سۆز، 
نین،  تێڕامانه كانی هیچ  له ڕاستیدا هه موو  به اڵم 
جگه  له  خه ونی شاعیرێك كه  ڕێگای ونكردووه . 
جیهان  ــه ری  )جــه وه مــه ســه لــه ی  لــه   بۆنموونه  
ده ستناكه وێت،  ده ره نجامێكمان  هیچ  ـــاوه (،  ئ
پێشبینی  و،  ئــه زمــوون  و  هه ست  و  درك  كه  
میتافیزیكه كان  هه ربۆیه   بگه یه نێت.  ڕوودانـــی 
مه سه له كانیان  لــه وه ی  ده گــرن  بــه دوور  خۆیان 
ئه گه ر  چونكه   بكرێت،  لــه ســه ر  لێكۆڵینه وه ی 
بــڕیــاردان  ئــه وا  له سه ربكرێت،  لێكۆڵینه وه ی 
پره نسیپه كانیان  ڕاستی  و  هه ڵه   به   سه باره ت 
ئه وكاته ش  ده به ستێت،  تاقیكردنه وه   به   پشت 
ده بن  ناچار  بۆیه   ئه زموونیی،  زانستی  ده بێته  
هه موو په یوه ندییه ك له  نێوان مه سه له كانیان و 
هه موو  له   ڕێگه یه ش  به م  بپچڕن،  تاقیكردنه وه  

مانایه ك دایده ماڵن. 
ناونیشانی  لــه ژێــر  وتــارێــكــیــدا  لــه   ــاب  كــارن
)دوورخـــســـتـــنـــه وه ی مــیــتــافــیــزیــك لــه  ڕێــگــه ی 
مه سه له   پێیوایه   زمانه وه (  لۆژیكیی  شیكاریی 
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شێوێندراون.  یان  ساخته ن،  میتافیزیكییه كان 
هیچ  میتافیزیكییه كان  چه مكه   كارناب  ڕای  به  
ــه ر نــه بــوونــی  ــه ب مــانــایــه كــیــان نــیــیــه ، ئــــه وه ش ل
مه سه له   هـــه روه هـــا  ئــه زمــوونــیــی،  پــێــوه رێــكــی 
ــه وه ی  ئ ســــه ره ڕای  بــه تــاڵــن،  میتافیزیكییه كان 
ده سته واژه ی مانابه خش له خۆده گرن، چونكه  له  
سینتاكتییه كه ی  شێوازی  لۆژیكییه وه   ڕوانگه ی 
هه ڵه یه ، ڕاستكردنه وه ی هه ڵه كه ش، ده بێته  هۆی 
كارناب  نامیتافیزیكی.  مه سه له ی  بۆ  گۆڕینی 
هایدگه ر  مارتن  ئه ڵمانی  فه یله سوفی  به   ئاماژه  
نه بوون،  ده كــات،  نه بوون  و  نه فی  ده ربـــاره ی 
نابێت )العدم یعدم( تاكو بسه لمێت كه  فه یله سوفه  
زمانه وانییه وه   ڕوانــگــه ی  له   میتافیزیكییه كان 
ڕێكده خه ن،  ڕاسته كاندا  مه سه له   له   وشه كان 
ــای ئــه زمــوونــیــیــان  ــان ـــه اڵم ئـــه م مــه ســه النــه  م ب
شیكاریی  پــراكــتــیــزه كــردنــی  هـــه روه هـــا  نــیــیــه ، 
فه یله سوفانه   ئه و  هه ڵه ی  به سه ریاندا  لۆژیكی 
ده رده خــات.  ده سته واژه كاندا  به كارهێنانی  له  
ــاب وشـــه ی فــه لــســه فــه ی لـــه ال پــه ســه نــده،   ــارن ك
بۆ  لۆژیكیی  شیكاریی  به مانای  مه رجه ی  به و 
بگه یت  وشه كه   له   زمانه وانییه كان  ده سته واژه  
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)هه موو ئه وانه ی له  تێڕوانینمان دژی میتافیزیك 
كه   ده رده كـــه وێـــت  بــۆی  ــه شــدارن،  ب له گه ڵمان 
هیچ  حه قیقییه كان  فه لسه فییه    كێشه  سه رجه م 
ــادام  م ــی(.  ــه وان ــان زم شیكاریی  لــه   جگه   نــیــن، 
سینتاكسه  زمانه وانییه كان كه  فه لسه فه  شیكاریی 
له سه ر ده كات، زۆرجار هه ر ئه وانه یه  كه  زانسته  
ده توانین  ده یڵێن،  مه سه له كاندا  له   جیاوازه كان 
ــا  وات زانــســتــه كــانــه ،  لــۆژیــكــی  فــه لــســه فــه   بڵێین 
شیكردنه وه ی مه سه له  زانستییه كان به شێوه یه ك 
بــونــیــادنــانــی  ــه ی  ــن وێ و  سینتاكتی  شــێــوازی 

ده رده خات، بۆئه وه ی ماناكه ی ڕوون ببێته وه .
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016



184

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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