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 زمان لە دیدي فەلضەفەي گریکی و فەلضەفەي لۆحیکیى عیکاریدا
 

 زيس د عه خمه ئهر  همى ع,  د هم همید مد هداراخ

 ش ى زماوى كىردي به,  رده روه , كۆلێجى پهرميان گه ي زاهكۆ  

 

 ی  پىخخه

صخپێكی  جا و ده ره و جێكچڕژاون , صه  صخه وابه كیػ یه گرهگ و جاڕادهحی  ( دوو بابهLanguage &amp; philosophy)   فه لضه زمان و فه

و  زمان مكی چه  هگهاپێىد و , به كاهه مكه عیكاری چه  فه لضه فه كاوی پێىاصه  كێك له , یه  دابىوه فه لضه یفه كایه  واوی و عیكاری زماهیى له زماهه

رصخۆ  ئه فالجىون  دیدگاكاوی) ئه  ك له ی كۆن وه فه لضه , چفه  ركاڵكردووه ی صه فه لضه فه  مێژه  له  كه ,ی جاهه و بابه له  كێكه عیكاری زمان یه

  وه فه لضه فه  به هدی زمان یىه وی په . بخه  وه بیيێخه وغخایً , كارهاب ....( ده دگه دیدگای) دیكارث , فه  خۆی له  ی هىێ كه فه لضه ( چ فهجاد...

.   وه گرفخێكی زماهییه  به  صخه یىه فی په لضه مىوگرفخێكی فه كان ) هه صىفه یله فه  هدێك له پێى بۆچىووی هه به  كه ,دێكئاص  یغخۆجه گه  )

  وه یه م صۆهگه د . لهاعریفی...ج فی بێذ یان لۆحیكی یان مه لضه ,هسری فه  كاهه یاهدهیبیرو هسره زمان بااڵجریً هۆكاری گه  چىهكه

  , كه یه ههكان  هاصخییڕ   واوی له گىزارعخكردوی جه بێذ و جىاهای فی ده لضه ی بیری فه صخه وابه  یه و زماهه , زماوی كامڵ ئه وایه وغخایً پێى دگهڤ

ی  هه م الیه لهمی  كه  به زماهىاس ى كىردیدا زۆر  له  رهجه ی حێى صه وه ئه .گىێگر  به  ره الی ئاخێىه  بىوه هڵاڵ گهي یاهدوی بیر  كی گه ره ئاماهجی صه

ی  . جێیدا پێگه  فه لضه هدی هێىاهسمان و فه یىه بۆ په  رخاهكراوه جه  كه ,ڕوو خاجه ده  یه وه م جىێژیىه ئه  حی ظ گرهگی بابه مه ئه . وه جه اوهر زمان كۆڵ

ی كۆن  فه لضه فه  ظ له صخه به و مه , بۆ ئهن راوردكراو  و به  وه و لیكۆڵیىه باش ر به هج هىێدا خراوهی كۆن و  فه لضه فه  ی زمان له زمان و ڕاڤه

يغخایً ( گ ڤد)كاصییر , راصل ,كارهاب ,   ك له ریه كاوی هه ی لۆحیكیػ بۆچىوهه فه لضه فه  رصخۆ ( و له فالجىون , ئه كاوی )ئه بۆچىوهه

  رگیراون .  وه

 بابەحى لێکدراو, بابەث, گەردیلە, بىەڕەجیى, عذ/ڕاصخیى. زاراوە کلیلى:

 پێغەکى:

جىێژیىەوەیەکى بەراوردکارییە(,  -گریکی و فەلضەفەي لۆحیکیى عیکاریداهاوهیغاوی:) زمان لە  فەلضەفەي  بە ئەم جىێژیىەوەیە            

لە  ەمدا و و, لەجەوەری دو  ڕوو  جه خراوهدەروازەیەکى گغتى لەبارەي ماهییەحی زماهەوە  دابەش ى یەکەم  له جىێژیىەوەکە لە دو بەظ پێکدێذ,

همان لەبارەي زماهەوە ژێر جیغکى فەلضەفەي کۆهدا الي هەر دو فەیلەصىفى گریکی )ئەفالجىن و ئەرصخۆ( وەصخاوًی و بۆچىهەکاهیا

مان لەبارەي زماهەوە خضخىوەجەڕو, ڕێبازیى جىێژیىەوەکە  20-19و عرۆڤەمان کردوون, پاعان دیدگاي فەیلەصىفاوى صەدەي خضخىوەجەڕو

بەراوردکارییە, صىىري کارەکەمان لەهێىان فەلضەفەي کۆن/ گریکى و فەلضەفەي هىێ/لۆحیکیدایە, بە ئاماهجى ڕوهبىهەوەي پەصىیى/ 

دیدگاي فەلضەفەي کۆن و هىێ لەبارەي زماهەوە, گرهگى جىێژیىەوەکەمان لەوەدایە ئاعىامان دەکاث بە زمان بەدەر لە جیۆرە 

ەکاهمان لەبارەي زماهەوە بۆ ڕوهدەکاجەوە, کە جا ئێضخا لە زماوى کىردیدا جىێژیىەوەیەکى زماهەواهییەکان, بەڵکى بۆچىوى فەیلەصىف

هاوعێىەمان هەبیيیىە,  جا ڕادەیەکى زۆر کارێکى لەم عێىەیە پرۆژەیەکى هاوبەش ى هەردو بەش ى زمان و فەلضەفەیە, لە کۆجایى جىێژیىەوەکە 

ارەي زماهەوە و صەرچاوە بەکارهاجىوەکان خراوهەجەڕوو لەگەڵ گرهگتریً ئەو بەراوردي هەر دو فەلضەفەي کۆن و هىێمان کردووە لەب

 ئەهجاماهەي کە پێى گەیغخىیً.

 ڕواهگەي فەلضەفیى بۆ زمان: 1--1

پرصیار لە بارەي  چییەحى و ماهییەحی زمان ڕەهگە کۆهتریً پرصیار بێذ, لەبارەي زماهەوە, بیر و هسري فەیلەصىفەکاوى بە خۆیەوە        

كاڵ کردبێذ, بەاڵم صروعتى زمان و فرە ڕەهەهدي زمان وەک دیاریدەیەکى مرۆیی وایکردووە هەرگیز هیچ وەاڵمێک هەجىاهێذ پەڕگیراهە صەر 

وەاڵمێکى ڕاصذ و دروصتى زاوضخییاهەي گغخگیر بێذ, بەڵکى صروعتى زمان وایکردووە هەمى پێىاصە و جێڕواهیىەکان ڕێژەیی بً و جەنها 

. ئەگەر بماهەوێذ ئاوڕێک لە مێژوي  زمان  و فەلضەفە  دیدگا فەلضەفییەي, کە لێیەوە لە زماهیان ڕواهیىوەگىزارعذ بکەن لەو 
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بدەیىەوە, ئەوا دەجىاهیین ڕایەڵەیەکى پخەو لە هێىان صەردەمى کۆن و هىێدا بدۆزیىەوە, هەر بۆیە دەجىاهیین كۆهاغى لێکۆڵیىەوەي 

 ۆهاغى صەرەکى :فەلضەفیى لە بارەي زماهەوە بکەیً بە دو ك

 كۆهاغى فەلضەفەي کۆن, کە زیاجر فەلضەفى گریکیى و ئیضالمیى و صەدەکاوى هاوەڕاصتى وەکى )دیکارث( دەگرێخەوە. -1

ً( يػ فەي حێرماوی وەکى )هیگڵ( بریخاهفەلضە ,كۆهاغى فەلضەفەي هىێ  -2 پۆزەجیڤیضخییەکاوى وەکى )راصل و ڤدگيغخای

 دەگرێخەوە.

جىهەوە دەصذ پێدەکاث جا ئەڕصخۆ,  پاعان كەعە ئۆگضخیىىش و پاعان صەدەکاوى هاوەڕاصذ لە دیکارجەوە دەصذ كۆهاغى یەکەم لە ئەفاڵ

بىن لە  خیىيپێدەکاث, جا حۆن لۆک, الیبيخیز, ڕۆصۆ, هامبۆڵذ. ))گرهگتریً ئەو پرصیاراهەظ, کە لەم كۆهاغاهەدا هەبىون, لەصەر زمان بر 

رەوە, پەیىەهدي زمان بە واكعەوە, حیاوازیی و هاوبەش ى هێىان زماوى مرۆڤ و ئاژەڵ.(()زواوي : بىەڕەحى زمان, پەیىەهدي زمان بە بی

(, بەاڵم فەلضەفەي زمان لە كۆهاغى هىێدا لەصەردەمى ڕۆعىگەرییەوە دەصذ پێدەکاث, دەکرێذ دابەظ بکرێخە صەر س ێ 200بغىرە,

و جەفضیري ئایىیى و دیاردەهاصیى/فیىۆمیىۆلۆژیا دەبەصذ, لە  ئەو فەیلەصىفاهەي, کە پغدیان بە فیلۆلۆژیا-1كۆهاغى صەرەکى: ))

فەیلەصىفە گەهجەکان)ئەهگلۆصەکضۆهییەکان(, ئەماهەظ ئەو -2جێڕواهیيیان بۆ زمان, کە فەیلەصىفە ئەڵماهییەکان دەگرێخەوە.

كۆهاغى -3بۆ عیکردهەوەي زمان. فەیلەصىفاهە دەگرێخەوە کە خەڵکى ئیىگلخەرا بىون و پغدیان بە لێکۆڵیىەوەي لۆژیکیى هىێ دەبەصذ

صەرهەڵداوى زماهەواوى, کە لە صىصێرەو دەصخپێدەکاث, پاعان بىهیادگەري ئەمریکیى وئەرکی و پاعاهیػ,  )چۆمضکى( 

(,هەرچەهدە كۆهاغى صێیەم پاشخاوى فەلضەفى هەیە, بەاڵم وەکى كىجابخاهەیەکى زماهەواوى صەیر 201دەگرێخەوە.(()زواوي بغىرە,

بە واجاي کۆمەڵە دەهگێک هاجىوە, کە واجادار بێذ, ئەم وعەیە لە زماوى -Lingua-لضەفى! لە زماوى الجیيیدا وعەي  ک فەدەکرێً, هە

واجە هەر بە هەمان واجاوە هاجىوەجە هێى زماوى ئیىگلیزیغەوە .لە ڕاصدیدا ئەم وعەیە لە زماوى الجیيیدا  -Language-ئیىگلیزیدا بىوەبە 

وعەیەکى ڕاصذ و دروصخە, چىهکە زمان دەهگە و واجاداریغە, هەر کۆمەڵە دەهگێک واجا دروصذ هەکاث, هابێخە زمان. جاڕادەیەکى زۆر 

خییەکان.(( )ئیبن حنى( لەبارەي زماهەوە دەڵێذ: ))زمان کۆمەڵە دەهگێکە, هەر کۆمەڵێک بەکاري دەهێىێذ, بۆ گىزارعذ لە پێداویض

ێىاصەیە جێدەگەیً, کە دو الیەوى گرهگى زمان لەم پێىاصەیەدا جیغکى خراوەجە صەر ئەواهیػ بە وردبىهەوەمان لەم پ (43)مدمد داود,

 بریدیین لە :

الیەوى دەهگیى زمان, وەک دەزاهیین زمان دەهگە و جا هەبێخە دەهگ مامەڵەي زماوى لەگەڵدا هاکرێذ و هابێخە خاوەوى فۆڕمى  -1

 فۆهەجیکى و هابیضترێذ .

زمان, گىماوى جێدا هییە زمان دیاریدەیەکى کۆمەاڵیەجییە و بۆ دەربڕیً و گىزارعذ کردن لە الیەوى کۆمەاڵیەجیى  -2

 پێداویضخییەکان بەکار دەهێنرێذ.

)روي .ش.هێگمان( دەڵێذ : )) زمان جىاهایەکى زیهىیى بەدەصتهێنراوە, ڕێکخراوە و لە کۆمەڵێک هێماي لە خۆوە پێکدێذ. جاکەکاوى کۆمەڵ 

 دەهێنن.(( بۆ پەیىەهدي بەکاري 

بە پێچەواهەي پێىاصەکەي )ئیبن حىهەي( یەوە )هیجمان( حەخذ لەصەر ئەوە دەکاجەوە, کە زمان جەنها کۆمەڵێک دەهگ هییە, بەڵکى 

جىاهایەکى زەیىییە, پێػ ئەوەي دەربڕدراوێک بێذ. وەکى پیغتریػ وجمان جێڕواهیین لە مەڕ زمان بەپێى كىجابخاهە فەلضەفیەکان دەگۆڕێذ, 

ي فەیلەصىفێکى هۆعەکى بە جەواوي حیاوازە لە فەیەصىفە لۆحیکییەکان,بۆ همىهە فەیلەصىفێکى وەکى )کارهاب( پێى وایە پێىاصە

پێىیضخە هەمى دەربڕاوێکى میخافیزکى دور بخرێخەوە  , هەروەها بىهیادگەري وەک زاوضدێکى پەحى دەڕواهێخە زمان, لەبەراهبەردا ئەواهەي 

بەجەواي زمان وەک دیاریدەیەکى هۆعەکیى دەبینن, کە لەمێغکدایە و وێىەیەکى همىهەیی زمان وەک صەر بەكىجابخاهەي هۆعەکین 

زاهیارییەکى پێغیىەیی لە مێغکى هەمى مرۆڤێکدایە, بۆ همىهە )صىصێر( لە بارەي زماهەوە دەڵێذ: )) زمان پێڕەوێکى هێماییە, کە گىزارعذ 

 لەصەر دوالیەوى زمان کردووەجەوە , کە ئەواهیػ بریخین: لە بیر دەکاث.(( )صىصێر( لەم پێىاصەیەدا حەختى

 زمان وەک پێڕەوێک دەبیيێذ, زمان هەر لەخۆوە کارهاکاث بەڵکى زمان صیضخمە و بەپێى پێڕەوێکى هاوخۆیی کاردەکاث. -1

 زمان ئامڕازي دەربڕینى بیرە, بەبێ زمان هاجىاهین بیرەکاهمان بگەیەهین. -2

ێکى بىاري فەلضەفە لە بارەي زماهەوە دەڵێذ: )) زمان جەنها ئامرازي گسارعخکردن و پێىەهدي هییە, بەڵکى ) زەکى هەحیب( وەک جىێژەر  

(. )زەکى هەحیب( زمان وەک دەصىێژێک دەبیيێذ بۆ دەربڕینى بابەجە 14زمان بارگەیەکى فیکریی و ڕۆعيبیرییە.(( ) خالد السواوي ,

زمان ئامڕازي دەربڕینى صەرحەمى زاوضخەکاهە, حگە لە  زاوضخە پەجییەکان هەبێذ ئەویػ  فکرییەکان, لە ڕاصدیدا حگە لە فکر و فەلضەفە

جەنها الیەوى هێلکاریی و هەخغە و ڕەمسە حیاحیاکاوى بىارە حیاوازەکاوى زاوضخە پەجییەکان دەگرێخەوە,زیاجریػ هێمان ,  بۆیە فکر و 

ێى زماهدا فۆڕم و هاوەڕۆک وەردەگرن, کەصێکى وەک ) هیچە ( پێى وایە, کە ڕۆعيبیري بەبێ زمان بىهیان هییە, بگرە فکر و فەلضەفە لەه
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فەلضەفە هیچ هییە حگە لە زمان, واجە بەپێى بۆچىوى )هیچە( فەلضەفە بەبێ زمان بىوى هابێذ, بگرە لە بىەڕجدا خىدي فەلضەفە بریخییە 

ە حگە لە کۆمەڵێک خىازە و دەربڕدراوي زماهیى و لە زمان, ئەم بیرۆکەیەش ى بەو عێىەیە ڕوهدەکاجەوە, کە فەلضەفە هیچ هیی

, فەلضەفە و عیکردهەوە فەلضەفییەکان کۆمەڵە دەربڕیيێکى هابەرحەصخەن و کۆمەڵە خىازەیەکى مردون, واجە  -ججریداث-بەواجاییکردن 

ن بە دیاریدەیەکى هۆعەکى فەلضەفە لە هاوەوەي زماهدایە, هەروەها ئەم کارەظ بە وعەکان و )هاو( ەکان دەکرێذ .هەهدێکى جر زما

/هاوەکى, کە لەمێغکى مرۆڤدایە دەبینن, بۆ همىهە )کیضلر(, لەم بارەیەوە دەڵێذ: )) بیرکردهەوە جەنها هەهدێک حىڵەي هابەرحەصخە هییە, 

(. بە پێى 16واوي,کە لەمێغکدا ڕوبداث, بەڵکى بە ماهایەکى جر بیرکردهەوە, کىجىمذ برجییە لە كضەکردهێکى هاوەکیى بێدەهگ.(()خالد الس 

ئەم بۆچىهە بێذ ئێمە, کە بیردەکەیىەوە لەگەڵ خۆماهدا كضەدەکەیً! واجە مۆهۆلۆگێکى هاوەکییە, کاجێکیػ كضە دەکەیً زماهە 

هاوەکییەکە بەکاردەهێيیین, واجە هیچ حیاوازییەک لەهێىاهیاهدا هییە, چىهکە ئێمە کە بیریػ دەکەیىەوە هەر بە زمان بیردەکەیىەوە, 

هیین بە بێ زمان بیربکەیىەوە , چىهکە زمان بىوەجە وێىەي عخەکان و دیاریدەکان. زۆریىەي فەیلەصىفەکان لەو ڕوەوە لە زمان هاجىا

دەڕواهً,  کە زمان ئامڕازي عیکردهەوەي فەلضەفە و دەربڕیىە فەلضەفییەکاهە, بەاڵم هەهدێکیغیان پێیان وایە, کە ئاماهجى فەلضەفەظ 

هەر بیرۆکەیەک لە بارەي بىن و دیاریدەکان و عیکردهەوەي ڕاصخییەکان...جاد جەنها لە ڕێگەي زماهەوە دەکرێً,  هەر خىدي زماهە, چىهکە

بەاڵم دەکرێذ لە ڕەوحى فەلضەفە لە صەرەجاوە جا صەدەي بیضخەم دو حۆر جێڕواهیین بۆ زمان هەصذ پێ بکەیً, ئەواهیػ برجیین لە دو 

 ڕەوحى حیاواز :

ى وایە, زمان ئامڕازێکى گرهگە بۆ عیکردهەوەي بىن و جێگەیغتن لە ڕاصخییەکان گرهگتریً ئەو ئاڕاصخەي یەکەم پێ -1

 فەیلەصىفاهەي کە صەربەم ئاڕاصخەي بیرکردهەوەیەن برجیین لە: ) هیچە,درێدا, کارهاب,ڤدگيغخایً(.

جەنها زماهە و لەدەرەوەي زماهدا واجە فەلەصەفە  -ججریداث–ئاڕاصخەي دووەم پێى وایە خىدي فەلضەفە برجییە لەکۆمەڵێک  -2

بىوى هییە, هەروەها ئیش ى یەکەمى فەلضەفەظ ئیغکردهە لەصەر زمان بۆ دۆزیىەوەي زماهێکى همىهەیی بە مەبەصتى هێىاهەکایەي زماهێک, 

ۆر, ئاروضذ کاصییر(. کە بەجەواوي وێىەي بىن بێذ, ئەو فەیلەصىفاهەي صەر بەم ئاڕاصخەیەن لە بیرکردهەوە برجیین لە: ) هایدیگر,پۆڵ ڕیک

پێیان وایە, کە زمان گرهگتریً دیاریدەی مرۆییە, لەم  -فیىۆمیىۆلۆژیا-جەهاهەث هەهدێک فەیلەصىف و بیرمەهدي بىاري دیاریدەهاس ى 

و پێى  ( دیاریدە10( صەرحەمى دیاریدە مرۆییەکان دابەظ دەکاجە صەر ) -Silent Language-ڕوەوە )ئیدوارد هۆڵ( لە کخێبى )زماوى بێدەهگ

وایە هەمى ئەماهە وەک جىڕێک بەیەکەوە بەصتراون ئەوەش ى هەمى ئەم دیاریداهە بەیەکەوە دەبەصخێذ زماهە, )هۆڵ( لە ڕوي گرهگییەوە 

 (.19-18صەرچاوەي پێغى,  زمان  لەصەروي هەمى دیاریدەکان دادەهاث.)بۆ زاهیاري لەم بارەیەوە بڕواهه

ەي زماهەوە هەبىوە لەکۆهەوە جاوەکى ئێضخا ئەوە بىوە, چۆن زمان جەنها جایبەجە بە مرۆڤ لە هێى یەکێک لەو پرصیارە فەلضەفییاهەي لە بار 

ۆڤ و هەمى گیاهلەبەرەکاهدا, ئاژەڵەکاوى جر پێڕەوێکیان هەیە بۆ لەیەکتر گەیغتن لە هێىان خۆیاهدا بەاڵم حیاوازییەکى زۆر لەهێىان زماوى مر 

لە كۆهاغى ڕەمس بەکارهێىاهدایە و لەچەهد فۆهیمێک صەدان و هەزاران وعە و ژمارەیەکى بێ صىىر گیاهلەبەرەکاوى جردا هەیە, زماوى مرۆڤ 

ڕصخە بەرهەم دەهێىێذ, باش لە ڕابىردو و داهاجى دەکاث جەهاهەث ڕصخەي داهاوى و خەز و ئارەز و ...جاد دەردەبڕێذ. کەواجە زمان 

اهێذ زمان بەو ماهایە بەکاربهێىێذ, کە مرۆڤ بەکاري دەهێىێذ, بەپێى بۆ چىوى دیاریدەیەکى جایبەجە بە مرۆڤ, هیچ بىهەوەرێکى جر هاجى 

دەروهىاصەکان و زماهەواهەکاوى باري زماهەواوى دەرووى مىداڵ لە صەرەجاي لەدایک بىهییەوە بەچەهد كۆهاغێک زمان بەدەصذ دەهێىێذ 

 کە ئەو كۆهاغاهەظ بریدیین لە :

 ىداڵ بە ئاماژەي دەصذ و چەهد دەهگێک گىزارعذ لە پێداویضخییەکاوى خۆي دەکاث.پێىج ماهگ: لەم كۆهاغەي جەمەهدا م -1

ىرحى و ک, بەاڵم هەهدێک لە وعەکان بەکەمى  وعە دەردەبڕێذ 50-30هەژدە ماهگ: لەم كۆهاغەدا مىداڵ الوى کەم  -2

 ڕێسماوى بەرهەم بهێىێذ. دەکاث, هەروەها لەم كۆهاغەدا مىداڵ بەئاصاوى هاجىاهێذ ڕصخەيهەهدێکیغیان بە جەواوي گۆ 

( وعە بەرهەم دەهێىێذ و ڕصخەي ڕێسماوى بەرهەم دەهێىێذ, بەاڵم ئەو ڕصخاهەي 50دوصاڵ: لەم كۆهاغەدا مىداڵ زیاجر لە ) -3

 دو وعە پێکهاجىن. دەري دەبڕێذ زیاجر ئەو ڕصخاهەن, کە لە

ي هەزار وعەن  هەڵەي ڕێسماوى لەم كۆهاغەدا زۆر س ێ صاڵ: ژمارەي ئەو وعاهەي کە مىداڵ لەم كۆهاغەدا دەیساهێذ, هسیکە -4

 (54-53کەم دەبێخەوە .)بڕواهە:صیلفان اورو,

پرصیاري صەرەکى فەیلەصىفەکان لە بارەي زماهەوە بە درێژایی مێژوو بریخیبىوە لە ئەوەي, کە ئایا زمان چى پەیىەهدییەکى بە 

لەچى ئاصدێکدایە و پەیىەهدییەکە چۆهە؟ ئەو ڕایەڵەي, کە  -ئۆهخۆلۆژیا-صیى دیاردەهاصییەوە هەیە, یان پەیىەهدي هێىان زمان و بىن بىهىا

بیري فەلضەفى لەبارەي زماهەوە لە )ئەفاڵجىن,ئەرصخۆ,دیکارث, حۆهلۆک,( و دواجریػ فەیلەصىفەکاوى صەدەي بیضخەمى وەک) ڕاصڵ 

صەدەي بیضخەم پرصیارە فەلضەفییەکان لەبارەي ,هایدیگەر,صارجەر( دەبەصخێخەوە ڕایەڵەیەکى پخەوە, بەاڵم هیچ صەردەمێک وەکى 
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زمان و  -ماهییەث -زماهەوە هەوروژێنرا, هەر بۆیە بەم فەیلەصىفاهە دەوجرێذ فەیلەصىفى بىاري زمان. وەک پرصیار لەبارەي چییەحى

جایبەحى چین؟  لەبارەي  پەیىەهدي هێىان وعە و عذ, پرصیارێکى جر ئەوەیە, ئایا چۆن زمان )وعە( عذ دەردەبڕێذ؟ وعەي گغتى و وعەي

ئەو پرصیارەي, کە ئایا زمان وێىەي بىهە دو بۆچىوى حیا هەیە, کە دژبەیەکً: )ئەفاڵجىن(  و )ئەرصخۆ( دو بۆچىوى حیایان لەم بارەیەوە 

ا )ئەرصخۆ( پێى وایە, هەیە, ئەفاڵجىن پێى وایە, کە پەیىەهدییەکى حەوهەري لە هێىان هاو و هاولێنراو)دال و مەدلىل( دا هەیە. لە بەراهبەرد

کە هیچ پەیىەهدییەکى لۆژیکى لەهێىان هاو و هاولێنراودا هییە, ئەم دو بۆچىهە جا ماوەیەکى زۆر باوبىن, ئەواهەي ئەفاڵجىهیین لەگەڵ 

-زم و هاویسمبۆچىهەکەیدان و ئەواهەش ى لەژێر کاریگەري بۆچىوى ئەرصخۆدان بەهەماوغێىەن. بۆ همىهە هەر دو الیەهگراوى فەلضەفەي )ڕیالی

Nominalism- درێژەپێدەري ئەو دو بۆچىهە بىن, ڕیالیزمەکان لەژێر کاریگەري ئەفاڵجىهدا پێیان وابى وعەکان پەیىەهدییەکى  )

هاوەڕۆکییاهەیان بە عخەکاهەوە هەیە, هەروەها پێیان وابى, کە وعەکان جەنها هێمایەک یان کەرەصخەیەکى زماهیى هیین, بەڵکى وێىەي 

کاهً, بە پێچەواهەي ئەماهەوە )هاوییەکان( پێیان وابى وعەکان جەنها هاون بۆ عخەکان هیچ بىهێکى ڕاصخییان هییە, بەڵکى جەنها لۆژیکى عخە

هاون بۆ عخەکان هەک وێىەي ڕاصتى عخەکان بً. وەکى پێغتر ئاماژەمان پێیکرد, پەیىەهدي هێىان بىن و زمان بابەجێکى گرهگ بىوە لە بیري 

, بەاڵم صەرەجا پێىیضخە بساهیین )بىن( چییە؟ هایدیگەر لەبارەي پێىاصەي بىهەوە دەڵێذ: )) بىن دەکرێذ دابەظ فەلضەفەي زماهدا

 بکرێذ بۆ دو حۆر ئەواهیػ بریدیین لە :

 بىوى دەرەکى  -1

 بىوى هاوەکى. -2

, واجە بىوى لۆژیکى, یان بىوى هسریى.(() بىوى دەرەکى بەواجاي عخە مادییەکان دێذ, دووەمیغیان بە واجاي بىوى عخەکان لە عەكەڵدا دێذ

(. بەپێى ئەم بۆچىهە  بێذ) بىن ( لە دەرەوەي زمان هییە, ئەگەر بە پێى بۆچىوى ماجریالەکان بێذ بىون صەرچاوەي 24ابراهیم اخمد,

کە بىوى جێدایە. بۆ زیاجر مەعریفەي مرۆڤە,  بیرکردهەوە و عخەکاوى دەوروبەریغمان هەر لەهێى زماهدان, واجە زمان وەک دەفرێک وایە, 

ڕوهبىهەوەي بیرۆکەي هەهدێک لە فەیلەصىفەکان بەکىرحى بیري  هەهدێکیان لە بارەي زماهەوە دەخەیىەڕو, هەرچەهدە کاري صەرەکى 

ردەهاس ى و ئەوان وەک زماهەوان بە پلەي یەکەم زمان هییە, بەاڵم بۆچىهیان لەبارەي زماهەوە هەیە بەو پێیەي زمان پەیىەهدي بە بىن و دیا

 ...جاد هەیە, کە بابەحى صەرەکى فەلضەفەن.

 بەش ى یەکەم زمان لە ڕواهگەي فەلضەفەي کۆهەوە:

 ئەفاڵجىن و زمان:2-1

زمان لەکۆهەوە حێى صەرهجى فەیلەصىفەکان بىوە, بەو پێیەي گریک لە فەلضەفەدا پێػ دوهیا کەوجىون, بۆیە ئێمە بیروبۆچىن             

و گرهگتریً هێڵى گغخیى بۆچىوى  فەیەلضىفەکاوى یۆهان لەبارەي زماهەوە دەخەیىەڕو. گرهگتریً ئەو بابەجاهەي لەبارەي زماهەوە ئەفاڵجىن 

 وەصخاوە بریدیین لە: لەصەریان

 پەیىەهدي زمان بە واكعەوە. -1

 ڕاصخیى و هاڕاصخیى لە زماهدا. -2

 بەعەکاوى ئاخاوجً. -3

 پەیىەهدی هێىان وعە و عذ -4

 انپرۆصەي هاوه -5

 گریماهەي پەیدابىوى زمان -6

 ئەرکی زمان...جاد -7

کراجیلیۆش( دا ڕوهدەبێخەوە. ئەفاڵجىن لەڕێگەي ئەم گفخىگۆیەوە کۆمەڵێک بۆچىوى ئەفاڵجىن لەبارەي زماهەوە زیاجر لە کخێبى )گفخىگۆي 

بۆچىن لەمەڕ زمان دەخاجەڕو, ئەم گفخىگۆیە لەهێىان چەهد کەصێکدایە, کەصایەحى صەرەکى ئەم گفخىگۆیە بریخییە لە )صىکراث( ,کە 

ایەحى صەرەکى ئەم گفخىگۆیەن.)) هیرمۆحیيط, ( ژیاوە. هەروەها )هیرمۆحیيط و کراجیلیۆش( یػ دوکەص399-470لەهێىان صااڵوى )

(, وەکى 32كىجابیى صىکراث بىوە, بەاڵم کەصایەحى کراجیلیۆش, جا ئێضخا هەبیضتراوە و عدێکى ئەوجۆي لەبارەوە هەبیضتراوە.(() ئەفاڵجىن,

ۆکەیدا ویضخىیەحى بۆچىهەکاوى لەمەڕ وجمان بۆچىوى ئەفاڵجىن لەم گفخىگۆیەدا ڕوهدەبێخەوە ئەفاڵجىن لە زماوى کاراکخەرەکاوى هاو گفخىگ

 زمان بخاجەڕو و کۆمەڵێک بابەحى گرهگى جێدا وروژێنراوە وەک: بابەحى بىچیىەي زمان و هاوەکان و پەیىەهدییان بەعخەکاهەوە, زمان بابەحى

ڕێگەي زماهەوە بگاجە ڕاصخیى صەرەکى هەبىوە بەالي ئەفاڵجىهەوە, بەڵکى لەچىارچێىەي فەلضەفەکەیدا لە زماوى ڕواهیىە و ویضخىیەحى لە 

لەبارەي بىهەوە. پەیىەهدي )زمان و واكع (یەکێکە لەو بابەجاهەي لە گفخىگۆي کراجیلیىش دا هاجىوە, بەکىرحى ئەفاڵجىن پێى وایە, کە 
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جىن, کە بە پەیىەهدییەکى صروعخیى و لۆژیکیى لە هێىان وعەکان و عخەکاهدا هەیە. ئەمەظ دەگەڕێخەوە بۆ چىارچێىەي فیکیریی ئەفاڵ

ا بڕواي بە حیهاوى بااڵ هەبىوە, بەم پێیەظ زمان و واكع لەحیهاوى بااڵدا همىهەي بااڵیان هەیە. زماهیػ ڕاصخەوخۆ وێىەي بىهە. لە ڕاصدید

-و عذ پەیىەهدییەکى لەخۆوەییە ئەم بۆچىهە لەهەهدێک ڕوەوە بێ ماهایە, چىهکە   )فردیىاهد دي صىصێر( پێى وایە پەیىەهدي هێما

لەڕاصدیدا دەهگەکان عذ هاهىێنن,  وعەکان وێىەي واكع بىن هیین, بەڵکى پەیىەهدییەکە لە ڕوي لۆژیکییەوە پەیىەهدییەکى  -باعییەطاه

لەخۆوەییە, بەاڵم جائێرە کۆجایی هایەث, بەڵکى ڕێککەوجنى کۆمەڵیان لەصەرە.ئەم بۆچىهەي ئەفاڵجىن و جەهاهەث )ڕاصڵ و ڤدگيغخایً( 

ماهایە و ئاصخەهگى زۆري دێخە پێػ, چىهکە ئەگەر گریماهەي ئەوە بکەیً زمان وێىەي ڕاصخیى بىهە ئەوا پێىیضخە  لەهەهدێک ڕوەوە بێ

پەیىەهدییەکى بەراهبەریەکى لەهێىان وعە و عذ دا هەبێذ, بۆیە ڕاصختر ئەوەیە بڵێین, کە زمان وێنى واكع هییە بەڵکى واكع لە ڕێگەي 

وعەکان بەصەر عخەکاهدا دائەبڕێً و بۆیە زمان  -ججریداث-لەخۆیدا پرۆصەي هابەرحەصخەکردهەزماهەوە دەردەبڕدرێذ.)) زمان خۆي 

دەچێخە چىارچێىەي گغخاهدهەوە, هەک چىارچێىەي جایبەجیى, هەر بۆیە کارێکى هەگىهجاوە ئەگەر بماهەوێذ هاو لە هەمى عخەکاوى 

(. بۆیە ئەگەر زمان جىاهاي گغخاهدن و پۆلێىکردوى هەبىایە  گرفتى زۆر بۆ 221دەوروبەرمان بە وعەیەکى دیاریکراو بيێین.(( )السواوي بغىرە,

زماوى مرۆڤ دروصذ دەبى, دیاردە واجاییەکان و لەهێىیغیاهدا )فرەواجایی( ئەرکێکى زۆري لەصەر زمان کەم کردوەجەوە, هەروەها وعە 

ڕێىەوە بۆ عدێکى دیاریکراو لە واكعدا کە دەڵێین میىە, هازاهیین گغخییەکاوى وەک )باڵىدە,ئاژەڵ, کىجاڵ ,میىە...جاد( وعەي گغدیین و هاگە

مەبەصخمان کام میىەیە, ئەمە حگە لە خىازە و وعە هابەرحەصخەکان, کە هاگەڕێىەوە بۆ عدێکى دیاریکراو لە واكعدا . لەبارەي بىچیىەي 

 زمان لە دو گریماهە جێپەڕ هاکاث, کە ئەواهیػ بریدیین لە : زمان و پەیدابىوى زماهەوە لە گفخىگۆي کراجیلیىش ئەفاڵجىن پێى وایە پەیدابىوى

 گریماهەي خىدایی -1

 گریماهەي مرۆیی. -2

گریماهەي خىدایی: بەپێى بۆچىوى ئەم گریماهەیە بێذ, بۆ یەکەم حار خىدا هاوي لەعخەکان هاوە, ئەفاڵجىن پێى وایە ئەو  -1

زۆر بەرز بىوە و بۆیە عخەکاوى زۆر بەباش ى زاهیىە و خاون مەعریەیەکى زۆر بىوە خىدایەي کە هاوي لە عخەکان هاوە خاوەن مەعریفەیەکى 

 عخەکاهدا گىهجاو بىوە. -ماهییەحى-لەبەراهبەر بەعخەکان بۆیە کاجێک هاوي لە عخەکان هاوە, بەعێىەیەک بىوە لەگەڵ حەوهەر و چییەحى

مرۆڤێک خاوەن مەعریفەیەکى بەرز بىون و عخەکاهیان  گریماهەي مرۆیی: ئەم گریماهەیە پێى وایە کە مرۆڤێک, یان چەهد -2

 بەباش ى هاصیىە و هاویان لێیان هاوە.

بەاڵم ئەوەي حێگەي صەرهجە, ئەوەیە ئەفاڵجىن پێى وایە ئەو مرۆڤاهە دەبێذ پیاو بىبً, چىهکە پیاو خاوەن مەعریفەیەکى بەرزجرە لە 

ارجر لەم بارەیەوە بڕواهە: )مداورە ئافرەث, هەربۆیە ئەو هاوەي پیاو دەیىێذ لەعخەکان لۆژیکی ى جرە لە هى ئافرەث. بۆ زاهیاریی زی

 ( 1995الکریاجیلیىش,

 ئەفاڵجىن و پرۆصەي هاوهان: 2-2

لەگەڵ ئەوەعدا  -فعل-ئەفاڵجىن پێى وایە, کە هاوەکان بەعێکً لە كضە /وجً, هەروەها كضەکردهیػ بەعێکە لە کردار             

ە کار, کرداریػ بەعێکە لە بىن, هەر بۆیە )زمان, کردار,عذ( بەعێکً لە )هەبى( ئەمەظ خاڵى هاوبەش ى پرۆصەي هاوهان حۆرێکە ل

 هێىاهیاهە, هەریەکەیان صروعدێکى حێگیریان هەیە و ماهییەحى جایبەحى خۆیان هەیە, ئەرکى زمان بەالي ئەفاڵجىهەوە وەکى هەمى ئامێرەکاوى

جاکەکان و دەربڕینى صۆز و بیر(.ئەفاڵجىن لە زماوى کارەکخەرەکاوى هێى گفخىگۆکەیدا لەم بارەیەم جر وایە, کە برجییە لە )پەیىەهدي هێىان 

 دەڵێذ: 

)) صىکراث: ئەي )هیرمۆحین( پێم وایە هاوهاوى عخەکان کردەیەکى بێ ماهایە, وەک بیري لێدەکرێخەوە, هەروەها ئیش ى کۆمەڵەکەصێک, 

( لەصەر خەق بىوە, کە وجىیەحى عخەکان, هاوەکاهیان وەک صروعخیى خۆیاهە, هەروەها یان ڕێککەوجنى خەڵک هییە, بۆیە )کراجیلیۆش

(,  هەر لەم بارەیەوە لە 105دەجىاهرێذ گىزارعذ لە عخەکان بکرێذ لە ڕێگەي بڕگەکاهەوە)مەبەصذ لەبڕگە وعەیە لێرەدا(. (( )ئەفاڵجىن,

هەمى مرۆڤێک بەعێىەیەکى دروصذ هاجىاهێذ هاو لە عخەکان بىێذ.(( عىێيێکى جردا دەڵێذ: )) هاوەکان بەعێکً لە ڕاصخیى صروعخیى, 

(,بۆ ئەوەي بساهیین, کە چۆن هاو لە عخەکاوى دەوروبەرمان دەهرێذ, یان ئەو عخە چییە, کە ڕەوایەحى دەداث بە ئەوەي 106)ئەفاڵجىن,

ێر وایە, وەک چۆن ئامێري )مەکۆک( ئامێری هاوێک ببێخە هاو بۆ عدێک, ئەفاڵجىن پێى وایە, کە پرۆصەي هاون بەهەمان عێىەي ئام

کە چىییىە, هاویػ ئامێري داوى زاهیارییە لە بارەي هاولێنراو, کاجێک ئامێرێکى چىیین دروصذ دەکرێذ, الصایی ئامێرە ڕەصەهەکە دەکرێخەوە, 

حیهاوى بااڵ بێذ. بەکىرحى جیىریی لەحیهاوى بااڵدا هەیە, بەهەمان عێىەظ بۆئەوەي هاوهان پرۆصەیەکى صەرکەوجىبێذ, پێىیضخە الصایی 

ئەفاڵجىن لەبارەي زماهەوە, جیىرێکى صروعخییە, دەکرێذ هاو بنرێذ بە:  )جیىریی پەیىەهدیی صروعخیى( واجە پەیىەهدییەکى صروعخیى هەیە 

ذ دەبێذ, چىهکە وێىەي ڕاصخیى لە هێىان )هاو و هاولێنراو( دا. ئەگەر هاوەکان الصایی هاوەکاوى حیهاوى بااڵ هەبً پرۆصەي هاوهاهەکە هاڕاص
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عخەکان لە حیهاوى بااڵدان, هەر بۆیە هاوەکان وێىەي پیخیى /زماهیى عخەکاهً. ئەم جیىرە کەمىکىرجیى زۆرە, پێػ هەمى کەصێک خىدي 

کە ژمارەي ئەو ئەفاڵجىن داوى پێداهاوە. ئەگەر پەیىەهدی صروعخیى لەهێىان هاو و هاولێنراودا هەبێذ, بۆچى زماهەکان لەیەک هاچً, چىه

دەهگاهەي لەصروعخدا هەن و زماهەکان بەکاریان دەهێنن دیاریکراون, ئەوەي جا ئێضخا زاهراوە, کە ژمارەي فۆهیمەکاوى زماهەکان لەهێىان 

 فۆهیمدایە و زماهەکان وەریان دەگرن بۆ دەربڕیً و گىزارعذ کردن لە عخەکان, بەاڵم ئەوەي زماهەکان لەیەکتر حیاواز دەکاث 70-80

 بریخییە لە حیاوازیى ڕیسبەهدي فۆهیمەکان لەیەکتر, واجە ڕیسبەهدي فۆهیمەکاوى وعەیەک لە زماهێکدا ماهاي هەیە, بەاڵم لە زماهێکى جردا

 هیچ ماهایەکى هییە. یەکێکى جر لەکەمىکىڕییەکاوى ئەم جیىرە ئەوەیە, کە هایەجەوە لەگەڵ دیاریدەي گەعە و گۆڕان لە زماهدا, چىهکە زمان

رێژایی مێژو لەژێر حەبري گۆڕاهدا بىوە, ئەگەر زمان بگۆڕێذ و زماوى کۆن لە ئێضخا حیاواز بێذ, چۆن دەبێذ هەردو زماوى کۆن و هىێ  بەد

لۆژیکیى بً, خىدي ئەفاڵجىن بڕواي بە گۆڕان هەیە لە زماهدا و لەم ڕوەوە پێى وایەگۆڕان لە زماهدا لەخۆوە هییە و کۆمەڵێک هۆکاری 

 کاراهەظ :لەپغخە لەو هۆ

 -مێژو-جێپەڕبىوى کاث -1

 خەز و ئارەزو -2

 ئاصاهکردن -3

 حىاهکاریی. -4

 هەروەها ئەفاڵجىن پێى وایە گۆڕان بەچەهد عێىەیەک دەبێذ وەک:

 زیادکردوى پیدێک, یان چەهد پیدێک. -1

 كرجاهدن و البردوى پیدێک, یان چەهد پیدێک.  -2

دەهێىێخەوە, کە پێى وایە ئەم وعەیە لە زماوى کۆوی یۆهاهیدا بەعێىەي )ئەصیىهىي( بىوە, لەم ڕوەوە ئەفاڵجىن همىهەي وعەي )ئەصیىا( 

( , لەگەڵ ئەوەعدا 63بەاڵم بە مەبەصتى حىاهکاریی گۆڕاوە بۆ ئەم بارەي ئێضخاي. )بۆ زاهیاریی لەم بارەیەوە بڕواهە)مداورە کراجیلیىش,

پێى وایە, کە هەمى هاوەکان بەجەواوەحى عخەکان هیین, هەوڵى صەرەکى ئەفاڵجىن  خضخماهەڕو لەبارەي پەیىەهدي صروعتى, بەاڵم ئەفاڵجىن 

ئەوەبىوە, کە لە ڕێگەي ڕاصخیى هاوەکاهەوە بگاجە ڕاصخیى و دروصخیى عخەکان, هەروەها ئەفاڵجىن دان بەوەدا دەهێذ, کە لە ڕێگەي 

لەم بارەیەوە دەجىاهیین لەچەهد خاڵێکدا کىرث بکەیىەوە و  هاوەکاهەوە هاجىاهیین بگەیىە ڕاصخیى عخەکان, پىخخەي بۆچىوى ئەفاڵجىن 

 بیخەیىەڕو: ))

 هاو کاجێک لەباري بااڵدایە, بەجەواوەحى حۆرێکە لە وێىەي هاولێنراو. -1

 هاو حیایە لەعذ و هاولێنراو,)واجە خىدي عخەکە هییە.( -2

 مەعریفەي ئێمە لەصەر هاوەکان هاماهگەیەهێخە ڕاصخیى هاولێنراو. -3

 ( .68مەعریفەي ئێمە لەصەر هاولێنراو هاماهگەیەهێخە ڕاصخیى هاوەکان)واجە پێچەواهەي خاڵی(( )ئەفاڵجىن, -4

 ڕاصخیى و هاڕاصخیى لە زماهدا:2-3

ئەم بابەجە لەکۆن و هىێدا حێى مغخىمڕي فەیلەصىفەکاوى بىاري زمان بىوە, جەهاهەث هەوڵى هێىاهەدي زماهێکى لۆژیکیى            

بیضخەمدا هەر لەم چىارچێىەیەدا بىوە, بەو پێەي زماهێک بهێنرێخە ئاراوە بەجەواوەحى وێىەي بىن بێذ و لەگەڵ لۆژیکدا لەصەدەي 

 بگىهجێذ.

صۆفضخاییەکان پێیان وابى هەرچى لەبىهدا هەیە كضەکردن لە بارەیاهەوە ڕاصخە, بەاڵم هەرعدێک بىوى هەبێذ ئەگەر كضەعیان لەبارەوە 

, بەم پێیە بێذ زمان دەچێخە چىارچێىەي بىهەوە, واجە هەر عدێک هەبێذ هابێذ كضەي لەصەر بکەیً. ئەفاڵجىن بکەیً هاڕاصذ دەبێذ

لەم بارەیەوە بۆچىوى بەجەواوەحى حیاوازە لە صۆفضخاییەکان, ئەم پێى وایە مەصەلەي )ڕاصخیى و هاڕاصخیى( لە زماهدا بەم عێىەیە هییەو 

ەعێذ ڕاصذ, یان هاڕاصذ بً. بۆیە هاکرێذ وعە واجادارەکان بە پێىاهەي ڕاصخیى و هاڕاصخیى بپێىیً.(( پێى وایە:)) ئەو وعاهەي ماهادارن, د

(, بەکىرجیى ئەفاڵجىن پێى وایە دەکرێذ وعەي ڕاصذ بە عێىەي هەڵە بەکاربهێنرێذ, بۆ همىهە ئەگەر بە مرۆڤێک بىجرێذ 72)ئەفاڵجىن,

بەاڵم هاڕاصخیى ئەم دەربڕیىە لەوەدایە, کە ئێمە وعەیەکمان بۆ گىزارعذ لە عدێک  )ئەصپ(, ئەوا خۆي لەخۆیدا هەر دو وعەکە ڕاصتن,

 بەکار هێىاوە, کە هاجىاهێذ عخەکە بىىێىێذ. 

 

 ئەرصخۆ و زمان:2-4
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 وەکى پێغتر ئاماژەمان پێیدا, مەبەصتى صەرەکى فەیلەصىفەکان خىدي عیکاریی و لێکداهەوەي زمان هەبىوە, واجە زمان               

کەرەصخەي صەرەکیى لێکۆڵیىەوەي ئەوان هەبىوە, بەڵکى ئەوان ویضخىیاهە لەڕێگەي لێکۆڵیىەوەي زماهەوە لە ڕاصخیى و دروصتى بىن و 

دیاریدە و عخەکان بگەن. زمان لە چىارچێىەي فەلضەفە و گفخىگۆ فەلضەفییەکاهدا بىوە, ئەوان پێیان وابىوە, کە جێگەیغتن لە بىون  

 ەلضەفەیە, لەو چىارچێىەیەعدا پێیان وا بىوە زمان بەعێکە لە بىن.ئیش ى لەپێغیىەیی ف

 گرهگتریً بۆچىهەکاوى ئەڕصخۆ لەبارەي زماهەوە لەم جەوەراهەي خىارەوەدا خۆي دەبیيێخەوە:

 .-عذ -پەیىەهدیی هێىان زمان و بىن  -1

 ڕاصخیى و هاڕاصخیى لە زماهدا.  -2

 زماوی مرۆڤ و زماوى ئاژەڵ. -3

 بىن:زمان و 2-5

ئەرصخۆ لەبارەي پەیىەهدیی زمان و بىن, یان وردجر بڵێین وعە و عذ, پێى وایە پەیىەهدییەکى ڕێککەوجییە, واجە پەیىەهدییەکى           

 ەلۆژیکیى لە هێىان وعە و عخەکاهدا هییە, یان هەر حۆرە پەیىەهدییەکى جر, ئەرصخۆ پێى وایە زمان جەنها ئامڕازیی دەربڕیً و گىزارعخکرده

لە بىن, هەر کۆمەڵێک ڕێک دەکەون لەصەر داهاوى هێمایەک بەراهبەر بە عدێک. کەواجە بۆمان دەردەکەوێذ پەیىەهدییەکە پەیىەهدییەکى 

ئەزەلیى, یان صروعخیى هییە, لێرەدا هەهدێک وجەي ئەرصخۆ لەبارەي زماهەوە دەخەیً ڕو, کە گىزارعذ لە بۆچىوى هاوبراو دەکەن لەبارەي 

صخۆ دەڵێذ :)) واجاکان, کە لە دەرووى مرۆڤدان, لە هەمى زماهەکاهدا یەکً, هەر وەکى چۆن لەهەمى عىێيێکدا یەکە.(( ) زماهەوە, ئەر 

ي صىصێر داوە, بەاڵم  -الهگیى–ي چۆمضکى ,یان  -جىاوضذ-(, لێرەدا ئەرصخۆ بە هاڕاصخەوخۆیی ئاماژەي بە بیرۆکەي 20زواوي بغىرە,

ریسە هەکراوە, ئەرصخۆ پێى وایە واجاي عخەکان, یان چەمکەکان, یان وێىەي هۆعەکیى عخەکان لە دەرووى وەکى دەزاهیین, ئەم بۆچىهە جیى 

مرۆڤەکاهدا وەکىیەک وان, لێرەدا وعەي دەرون بە واجاي )بیر, هۆظ( دێذ, چىهکە زۆر حار لە فەلضەفەي کۆهدا هەر یەک لە 

 هاجىون.چەمکەکاوى وەک  )ڕۆح,هۆظ,بیر,دەرون( بە یەک واجا بەکار 

لە عىێيێکى جردا ئەرصخۆ دەڵێذ: ))دەهگەکان لە دەم دێىە دەرەوە, هێمان بۆ عخەکاوى بیر, ئەوان پاعماوەي دەروهً, بۆیە وەکى یەکً لە 

زماهەکاهدا, ئەواهەش ى لە دەروهدان بەراهبەر بە عخەکان, واجاکاهً. دیضاهەوە ئەماهیػ لە هەمى زماهەکاهدا وەکى یەکً.(( )زواوي 

 (, لەم بۆچەهدا ئەوەمان بۆ ڕون دەبێخەوە, کە ئەرصخۆ لە زماهدا حیاوازیی لە هێىان دو ئاصخدا دەکاث:20,بغىرە

 بیر, واجا , وێىەي عخەکان لە دەروهدا. -1

 وعەکان /هێماکان. -2

عخەکان لە )بیر( ي ئێمەدان, ئاصتى یەکەم بەالي ئەرصخۆوە, لە هەمى زماهەکاهدا وەکى یەکً و هیچ حیاوازییەک هییە لەهێىاهیاهدا. واجە 

چىهکە وعەي دەرون هەر بەماهاي بیر هاجىوە, بیری هەمى مرۆڤەکاهیػ وەکى یەکً و لەهەمان ئاصخدان, لە بەراهبەردا ئەو ئاصخەي 

ئاصتى هێما وادەکاث زمان لە دەرووى ئێمەدا وەکى یەک بً, ئەوەیە, کە بىن لە هەمى عىێيێکدا وەکى یەکە. ئاصتى دووەم, کە بریخییە لە 

و وعە و زاراوەکان, بریخییە لە پرۆصەي هێماداهان بەراهبەر بە عخەکان, هەر زماهەو چەهد پیدێک دادەهێذ بەراهبەر بە عدێک, بۆیە 

 زماهەکان لەیەکتر حیاوازن, ئەرصخۆ پێى وایە, کە دەهگەکان جەنها هێمان بۆ عخەکان, هەر بۆیە هاجىاهیین بڵێین دەهگەکان خىدي عخەکاهً.

 ڕاصخیى و هاڕاصخیى لە زماهدا:2-6

هەڵىێضدێکى ئەرصخۆ لەبارەي زماهەوە برجییە لە بۆچىوى هاوبراو لەبارەي ئەوەي, کە ئایا چى لە زماهدا ڕاصخە و چى هاڕاصخە؟            

ئەرصخۆ پێى وایە, کە لە زماهدا ڕاصخیى و هاڕاصخیى هەیە, بەاڵم بۆچىوى ئەرصخۆ لەوەدا حیا دەبێخەوە لە ئەفاڵجىن و ئەواهەي پێػ خۆي, 

ە کە ئەرصخۆ پێى وایە هەمى عخە صادەکان ڕاصتن, بەاڵم مەرج هییە  هەمى دروصخەیەکى لێکدراو ڕاصذ بێذ, ئەگەر بماهەوێذ همىهە ئەوەی

بۆ بۆچىهەکەي ئەرصخۆ بهێىیىەوە , ئەوا دەجىاهیین هەر یەک لە وعە صادەکاوى وەک : )) عاخ,مرۆڤ, صەوز,...جاد( بە وعەي ڕاصذ و 

ً ,چىهکە بابەجێکى صادەن و ڕاصخیى و هاڕاصخیى هەڵىاگرن.لۆژیکیى بساهین, بۆیە   هاجىاهیین هیچ بڕیارێکیان لەبارەوە بدەی

بەاڵم ئەگەر همىهەی ڕصخەیەک بهێىیىەوە, الوى کەم لە دو وعە پێکبێذ, ئەوا ڕاصخەوخۆ ڕاصخیى و هاڕاصخیى هەڵدەگرن بۆ همىهە لە 

 کىڕەکە هێلکەیە. -ڕصخەي :

 صخەیە لێکدراوێکى هاڕاصخە.  دەجىاهیین بڵێین ئەم ڕ 

 زماوى مرۆڤ و زماوى ئاژەڵ:2-7

یەکێکى جر لەو بابەجاهەي, کە پەیىەهدي بە زماهەوە هەیە و ئەرصخۆ هەڵىێضخەي لەصەري کردووە, بریخییە لە پەیىەهدي و             

ئاژەڵەکان بەهەمان عێىەي مرۆڤ دەهگ دەردەبڕن, ڵەکاوى جر,  لەم بارەیەوە ئەرصخۆ پێى وایە حیاوازي حۆري زماوى مرۆڤ و زماوى ئاژە  
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بەاڵم هەمى ئاژەڵەکان یەک حۆر کارداهەوەیان هەیە و کارداهەوەکاهیػ کاجیین بەراهبەر بە عدێک, واجە چەهد دەهگێک لەچەهد هەڵىێضدێکى 

کاجێکدا, کە حێگیرە دەجىاهێذ كضەبکاث  و  دیاریکراو بەراهبەر بە چەهد عدێکى دیاریکراو, کە بۆ ماوەیین و دوبارەدەبىەوە, بەاڵم مرۆڤ لە

لەگەڵ ئەوەعدا ژمارەي دەهگەکاوى مرۆڤ زیاجرە لە ژمارەي دەهگەکاوى ئاژەڵ, هەروەها مرۆڤ جایبەجییەکى جري هەیە, کە ئەویػ برجییە لە 

اخۆعیى و هەخۆعیین, وەک الي كضەکردن لەبارەي هەصخە حیاوازەکان, کە لە ئاژەڵەکاهدا هییە. ئەرصخۆ دەڵێذ : )) دەهگەکان هێماي ه

ئاژەڵەکان دەبینرێذ, ئەم دەهگاهە دەیاهبەصخێخەوە بە صروعذ و لەو کاجاهەدا دەهگەکان دەردەبڕن بەراهبەریان. ئەوەي لەم ڕوەوە مرۆڤ 

م ئاژەڵەکان جایبەجمەهد دەکاث ئەوەیە, مرۆڤ درک بە خێر و عەڕ و دادپەروەریی و صخەم و ئەو چەمکاهەي لەو عێىەیەن دەکاث, بەاڵ 

( لەم هەڵىێضخەیەدا ئەرصخۆ حەخذ لەصەر درککردن دەکاجەوە وەک صىىري 29هەصذ بەم چەمکاهە هاکەن.(( )السواوي بغىرە,

حیاکەرەوە لەهێىان مرۆڤ و ئاژەڵ, واجە هەرچەهدە مرۆڤ و ئاژەڵ هەردوکیان دەهگ دەردەبڕن, بەاڵم مرۆڤ درک بە کۆمەڵێک چەمک 

کاث. ئەرصخۆ لەبارەي زماوى مرۆڤ و زماوى بىهەوەرەکاوى جر, وجەیەکى بەهاوباهگى هەیە, کە جا ئێضخاظ ئەم وجەیە دەکاث ئاژەڵ درکى پێ ها

 دەوجرێخەوە وەک ئاماژەیەک بۆ بۆچىوى هاوبراو لەبارەي زماهەوە, کە دەڵێذ:))مرۆڤ گیاهلەبەرێکى كضەکەرە.(( یان لەعىێيێکى جردا دەڵێذ:

اوەن لۆژیکە.(( لەم دو وجەیەي ئەرصخۆ ئەوەمان بۆ ڕون دەبێخەوە, کە ئەرصخۆ زمان بەخاڵى حیاکەرەوەي )) مرۆڤ ئەو ئاژەڵەیە, کە خ

مرۆڤ دادەهێذ, هەروەها لۆژیک بەو ماهایەي, کە مرۆڤ خاوەهییەحى و وەک پێىەرێک لە ژیاهیدا بەکاري دەهێىێذ دیضاهەوە خاڵى 

 حەوهەري حیاکاریی مرۆڤ و گیاهلەبەرەکاوى جرە.

 

 کارهاب : 1-2

ئەم فەیلەصىفە زیاجر حەختى لەصەر حۆرەکاوى زمان دەکاجەوە بەجایبەحى زماوى بااڵ و زماوى ڕەمەکى, یان بە واجایەکى جر زماوى          

صخەي هىصیىە فەلضەفییەکان و زماوى ڕۆژاهە, کارهاب پێى وایە زماوى ڕۆژاهە زماهێکى هالۆژیکییە و هاعەكاڵهییە, لەبەر ئەوەي زمان کەرە

صەرەکى کاري فەلضەفییە, بەاڵم کارهاب دەپرصێذ کام زمان دەجىاهێذ فەلضەفە دەرببڕێذ؟ کارهاب پێى وایە زماهێک دەجىاهێذ فەلضەفە 

دەرببڕێذ زماهێکى ڕێکخراو بێذ, واجە ئەو زماهە دەبێذ دروصخکراو بێذ لە کۆمەڵێک ئاماژە و زاراوەي جایبەث بۆ ئەوەي لە جىاهایدا بێذ 

کەرەصخەیەک بۆ دەربڕینى بابەجە فەلضەفییەکان. بابەجێکى جر کە بەالي کارهابەوە حێى بایەخ بىوە بریخیبىوە لە )زمان و میخازمان( ببێخە 

 کارهابە پێى وابىو )زمان / زماوى بابەجیى( ئەو زماهەیە, کە بەکاردەهێنرێذ بۆ كضەکردن لەصەر ئەو بابەجاهەي ڕۆژاهە دەماهەوێذ كضەیان

یً, بەاڵم )میخازمان( ئەو زماهەیە, کە عیکردهەوەي بۆ دیاردەکان پێدەکەیً, پەصنى عخەکاوى پێدەکەیً, ئەهجامى لەصەر بکە

 جىێژیىەوەکاوى پێ دەخەیىەڕو, بۆ ئەم مەبەصخە کارهاب, ئەم همىهەیە دەهێىێخەوە:

 (-Language object= زمان  1ئەگەر )ڕ.

 عێىەیە دەبێذ:( ئەوا بەم Meta Language-=میخا زمان2)ڕ.

 هم// کخێبەکە بەصىدە. 1ڕ.

 (2015,11,مظذ لە )هیهاد و گىزارە(.)وحدان کاهم// کخێبى بەصىد بابەجێکە کە پێکدێ2ڕ.

 کارهاب پێى وایە دو چىارچێىە بۆ عخەکان هەیە  کە ئەواهیػ:

 چىارچێىەي وێىەیى -1

 چىارچێىەي مادیى.  -2

چۆن بخىاهین زماهێکى وێىەیى دا بهێىین کە عخەکان چۆهً بەو عێىەیە بیاهىێىین, هەرچەهدە ئەم دواهەش ى لەو ڕوەوە حیاکردووەجەوە, کە 

لى للغە( دان بەوەدا دەهێذ زۆر ئەصخەمە زماوى وێىەیى لەالیەن خەڵکەوە طالىدى املى -سماوى لۆحیکى بۆزمانخۆیش ى لە کخێبى )ڕێ

 -اب بە )صیضخەمى لۆحیکى زمانمان  هەبێذ, ئەم بابەجە الي کارهكيراویى لۆحیبەکاربهێنرێذ, بەاڵم بە گرهگى زاهیىوە زماهێکى وێىەیى ڕێکخ

 لى للغە( هاو دەبرێذ بۆ ئەم مەبەصخە ئەم همىهاهە دەهێىێخەوە:طم املىفهال

 چىارچێىەیى وێىەیى                                                  چىارچێىەي مادیى

 ئەو دوو حۆرە ئەصخێرەیە لە ڕوي لۆحیکى                    ئەصخێرەي بەیاهیان, ئەصخێرەي عەوان.   

 زماهەوە  هاوواجاهین, بەاڵم لە ڕوي ئەزمىهگەرییەوە    دوو واجاي حیاوازیان هەیە, بەاڵم لە صروعخدا 

 دەگەڕێىەوە بۆیەک عذ.                           یەک واجایان هەیە.

                                                                  خەوە بۆ عدێک, بەڵکى جەنها پێىج وعەیەکە هاگەڕێ                  بەاڵم ژمارەیە! پێىج( عذ هییە,)

 (1980,159ژماردن دەداث.)عسمى اصالم, اجايو 
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لە هەوڵى ئەوەدا بىوە, کە زماهێک بهێىێخە کایەوە هەم زماهێکى فەلضەفى بێذ هەم زماهێکى زاوضخیػ بێذ, بۆ ئەم مەبەصخە  (کارهاب)

 کارهاب پێى وابىو پێىیضخە ئەو زماهە دو جایبەجمەهدیى جێدا بێذ:

 زماهێک بێذ بۆ ڕایکردوى کاروباري هێىان جاکەکاوى کۆمەڵگا بەکاربهێنرێذ. -1

 (13, بخىاهێذ گىزارعذ لە هەر عدێک کە ئەماهەوێذ بیکاث.)رودولف کارهاب,Universal-ووى بێذدیهاهیى/ گەر زماهێکى ح-2

 لەم ڕوەوە کارهاب پێى وابىو بۆ ئەم مەبەصخە زماوى فیزیا گىهجاوجریً زماهە, چىهکە جاڕادەیەکى زۆر ئەو دو مەرحەي جێدایە, بەاڵم وەکى 

گەوە زماهێکى صىىردارە, واجە لە ڕوي چەهدێخییەوە زماهێکە کىرث دەهێىێذ, هەروەها زماهێکى پەجیى و دەزاهین زماوى فیزیا لە ڕوي فەرهەه

ک بکاجەوە و بیکاجە زماهێک  بخىاهێذ هەم اڕوحى زاوضخییە, بۆ ئەم مەبەصخە کارهاب لە هەوڵى ئەوەدا بىو زماوى فیزیا لەم خەوعاهە پ

اوى ڕۆژاهەظ عیاو بێذ. کارهاب دژي هەمىو حۆرە دەربڕاوێکى میخافیزیکى بىو, چىهکە پێى زماهێکى زاوضخیى و فەلضەفیى بێذ, هەم بۆ ژی

دال( ێکیان هەبێذ هییاهە, لەم -وابىو وعە میخافیزیکییەکان ئەو مەرحاهەي کە پێىیضخە لە مەدلىل )عخەکان( دا هەبً بۆئەوەي )هاو

ەوە بۆ عدێک و لە هەماهکاجیغدا جىاهاي هەیە وەاڵمى پرصیاري لۆحیکى ڕوەوە کارهاب ئەم همىهەیە ئەهێىێخەوە: وعەي )بەرد( دەگەڕێخ

 بداجەوە:

 بەرد ڕكە-1

جىاهین ەظ بۆ صەملاهدوى ئەم ڕاصخییە دەئەڵماش ڕەكە. دەجىاهین ئەڵماش لە بري بەرد دابيێین, چىهکە حۆرێکە لەبەرد, بۆ ئەم مەبەصخ-2

., بەاڵم وعەکاوى وەکى 1بەعێکە لە  -2اهەعەوە, چىهکە ڕاصخە, بە پێچەو  -2ڕاصذ بێذ, ئەوا  -1بڵیین, ئەگەر 

( بەعێىەیەکى گغتى کارهاب فەیلەصىفێکى 145)خىاصخىویضذ,خەز,ئارەزوو...جاد(ئەم دو مەرحەیان جێدا هییە. بڕواهە: ) بىزیان ێلیدە,

میخافیزیک لە زمان دوربخاجەوە و پۆزەجیڤیضخییە و دامەزرێىەراوى بازهەي )ڤییەها(یە کۆي کارەکاوى لەوە کىرث دەکرێخەوە, کە 

 ڕەخىەگرێکى فەلضەفەي میخافیزیکى پێػ خۆي بىوە, بە پێى کۆرهۆلۆحیا کارهاب بەم حۆرە گرهگى بە زمان داوە:

واجاصازیى.)بڕواهە صەرچاوەي -4دورخضدىەوەي میخافیزیک,-3بىەماي عیاویى بۆ زمان,-2عیکردهەوەي لۆحیکى بۆ بىهیادي زمان, -1

 (147پێغىو,

ئەروضذ کاصیرر : زمان الي ئەم فەیلەصىفە لە چەهد ئاصدێکدا حێى بایەخ بىوە, بە پێى ئارصخەي بیرکردهەوە فەلضەفییەکاوى چەهد 1-3

ڕوو, لەم کخێبەدا کاصیریر ئەوە جەادیدێکى هەیە بۆ زمان, لە کخێبى )زمان و ئەفضاهە( دا کاصیریر, بۆچىهەکاوى لە بارەي زماهەوە دەخ

زمان صەرچاوەي دروصخکردوى ئەفضاهە بىوە لە کۆهدا, زمان صەرچاوەي دروصخکردوى بیروباوەڕي ئایىیى و خەیاڵیى  دەخاجە ڕوو, کە

عیعریى و ئەفضاهەییە, لە کاجێکدا ئەم پرۆصاهە پێچەواهەي عەكاڵهیەجً, هەروەها پێچەواهەي ئەو بۆچىهەیە, کە ئەڵێذ زمان ئامرازي 

(. کاصیریر پێى وابىو بەڕەمسکردن و 14.)اروضذ کاصیریر,-جرمیز-ڵێین زمان ئامرازي بەڕمسکردوى عەكڵەگىزارعخە لە عەكڵ, بەڵکى دەجىاهین ب

وێىاکردن دو پرۆصەي هەرە گرهگى زماهً, کە حێى بایەخً, لەم ڕوەوە پێى وابىو زیرەکى مرۆڤ بەبێ زمان بىوى هییە, کاصیریر پێى وایە 

ێذ, بە لىجکەي بەڕەمسکردن دادەهرێذ, بۆیە وێىاکردن هایەجە بىون جا لە ڕەمسێکدا )وێىاکردن( کە لە مێغکى مرۆڤدا ئەهجام دەدر 

بەرحەصخە هەبێذ,  هەر بۆیە لێکۆڵیىەوە لە ڕەمسەکان لێکۆڵیىەوەي )وێىاي مرۆڤایەجییمان( بۆ دەباجە پێغەوە,  لەو ڕوەوەي  کاجێک لە 

ە, بۆ ئەم مەبەصخەظ پێىیضخە گرهگى بدرێذ بە ڕمسە زماهییە ڕەمسەکان جێگەیغخین لە جێگەیغخنى وێىاي مرۆڤیػ هسیک دەبیىەو 

(. بۆچىهەکاوى کاصیریر لەبارەي زماهەوە لەوەوە 55حۆراوحۆرەکاوى وەک )ڕەمسیى ئەفضاهەیى,ئایىیى,هىهەریى...جاد( )صەرچاوەي پێغىو,

گەیغتن لە صروعتى مرۆڤایەجیى پێىیضخە لە صەرچاوەدەگرن کە بیرکرهەوە و خەیاڵکردوى مرۆڤ لە زماهدا بەرحەصخە دەبێذ, بۆیە بۆ جێ

 زمان بکۆڵیىەوە, زمان پرۆصەیەکى ئاڵۆزیى وێىاکردهە, ئەم وێىاکرهاهەظ هایەهە بىن جا لە ڕەمسێمدا بەرحەصخە هەبً, بۆیە لێکىڵیىەوە لە

مرۆڤ, بەهدە بە ئامادەیى  هێما و ڕەمسیى زماهیى بىەڕەحی لێکۆڵیىەوەي زماهً الي کاصیریر, بۆیە دەڵێذ: ))جێگەیغتن لە دهیاي

ر پێى وایە, کە زمان جەنها ئامڕازي ي( , کاصیر 10ڕەمسەکاهییەوە, چىهکە ڕەمس کلیلى ئەم دوهیایەیە.(()بڕواهە صەرچاوەي پێغىو:

دەردەبڕێذ, بە گىزارعخکردن هییە, بەڵکى زمان زۆر لەوە زیاجرە, بۆیە کاجێک مرۆڤ زمان بەکاردەهێىێذ زماهێکى گۆکراویی خاوەن دەهگ 

پێچەواهەي ئاژەڵەکاهەوە, کە جەنها کۆمەڵە هێمایەکى دیاریکراون و دوبارە دەکرێىەوە, لە کاحى دوبارەکردهەوەکەعدا بە هەمان واجا 

بەکاردەهێنرێً واجە هەر هێمایەک جەنها یەک واجاي هەیە, واجە)کۆمەڵە دەهگێک یان کۆمەڵە حىڵەیەک( بەکاردەهێنن, لەهەر 

-دا دوبارەبکرێىەوە هەر هەمان واجا بەدەصخەوە دەدەن. زماوى مرۆڤ بەم عێىەیە هییە, چىهکە زماوى مرۆڤ بۆ چەمکاهدنژیىگەیەکیغ

بەکاردەهێنرێذ, بەڕاي کاصیرر هەمى چەمکێک لە مێغکدا بە زمان دەردەبڕدرێذ, لە ڕێگەي ڕەمسە  -Conceptualization-مفهمە

رۆڤ واي کردووە, کە زماهەکەي زۆر حیاواز بێذ لە هەمى بىهەوەرەکاوى جر. هەر لەم زماهییەکاهەوە, ئەم ڕەمس بەکارهێىاهەي م

م ڕواهگەیەعەوە کاصیرر دەگاجە ئەو بڕوایەي بڵێذ:  )) مرۆڤ ئاژەڵێکى زماهییە.(یان دەڵێذ: )مرۆڤ, ئاژەڵێکى هێماییە/ ڕەمسییە.( )ابراهی
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کۆهدا وجراوە. حگە لەوەظ مرۆڤ جىاهایی عیکارکردوى چەمکەکاوى هەیە, ( هەرچەهدە ئەم بۆچىهە بەچەهدًی عێىە حیاواز لە 35اخمد,

هەروەها مرۆڤ بىهەوەرێکى ڕۆعيبیرە, لەهەر کایەیەکى ڕۆعيبیریغدا خاوەن زماهێکى جایبەث بەخۆیەحى ئەگەر بڕواهییەهە کایە حیاوازە 

زماوى جایبەث بەو بىاراهە بەکاردەهێىێذ, بۆیە مرۆڤ ڕۆعيبیرییەکاوى وەک: )) ئایً,مێژو,زاوضذ,ئەفضاهە, هىهەر...جاد( ئەوا مرۆڤ 

 لەگەڵ زیاد لەحۆرێک ڕۆعيبیریی زماهییدا دەژیذ.

پۆل ڕیکۆر: ئەم فەیەلضىفە یەکێکە لەو کەصاهەي, کە بە دامەزرێىەري ڕێسماوى پاظ ڕصخە دادەهرێذ,  واجە ئەو زماهەواهاهەي, کە 1-4

ە, بەڵکى واجا و چەمکەکان لە دەكدا بەرحەصخە دەبً. ڕیکۆر پێى وایە زمان جاکە صەرچاوەي پێیان وایە  ڕصخە جىاهاي دەربڕینى زماوى هیی

 دەربڕینى فەلضەفەیە, لەم ڕوەعەوە س ێ ئاصتى گرهگ لە زماهدا دیاری دەکاث, کە ئەواهیػ برجیین لە:

 وعە -1

 ڕصخە -2

 دەق -3

ىهکە بەالي ڕیکۆرەوە وعە بەجەنها هیچ واجایەکى هییە, بۆیە وعە بەالي ڕیکۆرەوە هیچ هییە حگە لە بەعێک لە فەرهەهگى زمان, چ

خییە لە ئاصتى )ڕصخە(  بۆیە ڕصخە یەکەي دووەمە و بەالي يپێىیضخمان بە ئاصدێک هەیە کە لەوعە گەورەجربێذ, کە ئەو ئاصخەظ بر 

ً ئاصتى واجاداري زماهە, کە واجایەکى جەواوي هەیە.  ڕیکۆرەوە بچىکتری

و ئاصخەي زماهە, کە پێىیضخە گرهگى پێ  هبەالي ڕیکۆرەوە دەق ئ -Text-النێ-جر لە ڕصخە هەیە, پێى دەوجرێذ دەقبەاڵم ئاصدێکى گەورە

بدرێذ, چىهکە گىجار لە دەكدا بەرحەصخە دەبێذ,هەرچەهد هەهدێک پێیان وایە دەق ل گىجاردا بەرحەصخەدەبێذ, هەروەها پێىیضخە 

گىجارە ) زاوضخیى,هىهەري,ععریی...جاد( بێذ, هەروەها لەم ئاصخەدا پێىیضخمان بەئاصدێکى گرهگى بە هەمەحۆري گىجار بدرێذ, ئیتر ئەو 

هاوي دەباث.) بۆ زاهیاریی زیاجر لەم   -Hermentique-کە ڕیکۆر بە  -الخاویل-بەرز هەیە لە عیکردهەوە,کە ئەویػ برجییە لە لێکداهەوە

 (35بارەیەوە بڕواهە: ابراهیم اخمد,

 

 صەدەي بیضخەم, فەلضەفەي لۆحیکیى عیکاریى )فریگە, ڕاصڵ, ڤدگيغخایً...جاد(: فەیلەصىفەکاوى1-5

لەصەرەجاي صەدەي بیضخەم بەدواوە, حیاواز لەصەردەمەکاوى جر کۆمەڵێک فەیلەصىف پەیدابىن, کە بە فیلەصىفەکاوى بىاري            

اهىیضذ لە ڕێگەي عیکاریی زماهەوە بگەهە ڕاصتى بىن و , چىهکە ئەم فەیلەصىفاهە دەی -Philosophy of Language-زمان دەهاصران

دیاریدەکان و عیکارییە فەلضەفییەکاهیان لە زماهەوە دەصتى پێ دەکرد. لەو صەردەمەدا هەوڵدرا جێزێکى فەلضەفى لەصەر زمان 

ەي بۆچىوى ئەم جیىرە ئەوە بى, ( هاودەبرا, کىرج-The Atomic Logical Theory-جاكیبکرێخەوە, کە ئەویػ بە )جیىري گەردیلەیی لۆژیکیى

کە عخەکان پێىیضخە عیبکرێىەوە بۆ بچىکتریً داهە جاڕادەیەک, کە ئیتر جىاهاي بچىککردهەوەي هەمێىێذ, چىهکە هیچ عدێک بە 

واجاي  لێکدراوي ماهاي هییە, بەڵکى پێىیضخە هەمى دیاریدەکان و چەمکەکان بچىک بکرێىەوە بۆ ئەوەي بگەیىە صادەجریً همىهە, کە ئیتر 

ڕاصتى و دروصتى عخەکان لەخۆ بگرێذ, ئەم بۆچىهە بەهەمان عێىە, گىێسرایەوە بۆ هێى زمان بەو پێیەي کەرەصخە زماهییەکاوى وەک 

)وعەي لێکدراو,داڕێژراو, ڕصخە...جاد( پێىیضخە بچىک بکرێىەوە بۆ صادەجریً عێىە, بۆ ئەوەي بگەیىە ڕاصتى و دروصتى واجاکاهیان, ئەم 

 Compound-ە واجایەکى لۆژیکییە و واكعییە, لەم ڕوەوە )ڕاصڵ( دەڵێذ: )) زۆربەي بابەجە زماهییەکان, بابەحى لێکدراون واجا صادەی

Proposition-  بۆیە پێىیضخە عییان بکەیىەوە جا دەگەیىە پێکهاجەیەکی گەردیلەیی, کە ئیتر هیچ لێڵییەکى واجایی هەمێىێذ, یان هیچ

( . Russell ,184ە بابەجەزماهییە لێکدراوەکان لە بەراهبەریاهدا هیچ واكعێکى لێکدراو بىهیان هییە.(() کەمىکىرجییەکى هەمێىێذ, چىهک

ڕەخىەي زۆر لە جیىریی گەردیلەیی گیرا, بەاڵم ڕەخىەي صەرەکى ئەوە بى, کە ئەم جیىرە جەنها بەصەر هاوە جایبەجییەکاهدا حێبەجێ دەبێذ. 

کى جر هادۆزیىەوە جىاهاي صادەکردهەوەي هەبێذ, زمان دیاریدەیەکى جێکچڕژاوە و بەدەر لەوەي خۆي حگە لە هاوە جایبەجییەکان هیچ وعەیە

لە ژمارەیەکى بێ کۆجا )وعە,فرێس,ڕصخە...جاد( پێکدێذ, لەگەڵ ئەوەعدا الیەوى کۆمەاڵیەجیى و صایکۆلۆژیی و پەیىەهدیی هێىان كضەکەر و 

 جاي زماهدا.گىێگر و ...جاد ڕۆڵ دەبیىین لە ڕوهبىهەوەي وا

ي زماهیى بەکاردەهێنن و هەریەکەیان دیاردەیەکى  -هۆڕم-ژاهرەئەدەبییەکاوى  وەک )عیعر,چیرۆک,ڕۆمان...جاد( هەرەیەکەیان حۆرێک

ً رێڕۆعيبیریی مرۆیین, کە حیاوازە لە زماوى ئاصایی و زماوى ڕۆژاهە, یان دەجىاهیین بڵێین ئەو وعە و زاراواهەي لەو ژاهراهەدا بەکاردەهێن

لێڵ حیاوازن لەو واجایاهەي لە ئاخاوجنى ڕۆژاهەدا هەڵگریاهً.هەوڵى ئەم فەیلەصىفاهە ئەوە بى زماهێکى فەلضەفى لۆژیکیى بهێيىە کایەوە, کە 

هەبێذ و گىهجاو بێذ بۆ دەربڕینى فەلضەفە, بەڵکى خىدي ئەو زماهە زماهێکى فەلضەفى بێذ. لە ڕاصدیدا ئەم فەیلەصىفاهە کۆمەڵێک 
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ەلضەفەي زماهیان وروژاهدووە, کە لەدواي صىصێرەوە وەکى بىارێکى زاوضتى جایبەث یەکالکراوهەجەوە, بەاڵم بىەڕەحى ئەو حۆرە بابەحى ف

 بیرکردهەواهە دەگەڕێخەوە بۆ ئەوان.

 هەهدێک پرصیار هەبى لەم صەردەمەدا لەصەر زمان وەک:

 هەیە؟ئایا چى حیاوازییەک لە هێىاهیان زماوى ئاصایی و زماوى بااڵدا 

 لەمێغکماهدایە ؟  ئایا زمان جىاهای دەربڕینى هەمى بیرۆکەیەکى هەیە, که

 ئایا زماوى لۆژیکى چییە؟

 واجا چییە؟ واجای بىەڕەحى و واجاي بارکراو چیین؟

 هاوي هاصراو چییە, حیاوازي چییە لەهێىان هاوي جایبەحى وعەکاوى جر ؟

فەرهەهگى واجە ئەو هاواهەي واجایەکى بىەڕجیى و فەرهەهگییان هەیە, لەگەڵ ئەو وعاهەي لەم ڕوەوە )فریگە( لەبارەي حیاوازي هێىان هاوي 

رکى واجایەکى بارکراویان هەیە و پەیىەهدي دەردەبڕن دەڵێذ: ))ئەرکى صەرەکى هاوي جایبەجیى ئاماژەکردهە بۆ عدێکى دیاریکراو لە کاجێکدا ئە

واجە جەصەورێکى زهىیین, چەمکیػ واجایەکى   -Concept-ن بۆ وێىایەک, چەمکێکخییە لە ئاماژەدايصەرەکى وعە واجا بارکراوەکان بر 

کۆ دەبێخەوە, حیاوازییەکى جریان, بریخییە لەوەي  -حسئى–گغخییە هەک جایبەحی, کە لەژێر ئەو چەمکە گغخییەدا کۆمەڵێک عتى بەعەکى 

ىیضدیان بە هاوێکى جایبەجیى هەیە بۆ ئەوەي واجایان هەبێذ.  وەک هاوي جایبەجیى واجایەکى صەربەخۆي هەیە, بەاڵم وعە واجابارکراوەکان پێ

چۆن هاوي جایبەحی هاجىاهێذ واجایەکى گغخیى و بارکراوي هەبێذ, بەهەماوغێىەظ هاوي گغتى هاجىاهێذ واجایەکى دیاریکراوي هەبێذ. 

ەي بڕ)ڕادە( دەگەیەهً لەگەڵ هاوي جایبەجییدا خاڵێکى جري حیاوازي هێىان هاوي جایبەجیى و وعەکاوى جر ئەوەیە, کە ئەگەر ئەو وعاه

 بەکاربهێيیین, هیچ واجایەک بەدەصخەوە هادەن, بەاڵم لەگەڵ وعەکاوى جردا واجایان هەیە بۆ همىهە:

 *هیچ ئازاد, *زۆر صیروان...جاد 

 (14هیچ فێرهەبىوە, زۆر زیرەکە...جاد )بۆ زاهیاریی زیاجر بڕواهە:مدمىد فهمى,

 یاوازییەکى جر زیاد دەکاث و دەڵێذ:لەم ڕوەوە )ڕاصڵ( ح

خییە لە کردەي هاوهان, دووەمیان ي)) حیاوازي هێىان هاوي جایبەجیى و وعەي گغخیى, حیاوازیی هێىان دو کردەي عەكڵییە, کە یەکەمیان بر 

 (.14-13برجییە لە کردەي زاهیاریدان.(( )مدمىد فهمى,

ىا بەعێىەیەکى پۆزەجیڤیضدیاهە لە زماوى ڕواهیىوە, ئەم فەیلەصىفە لە صاڵى )فریگە( وەکى زۆربەي فەیلەصىفەکاوى جري بازهەي ڤیی

( بە کىرحى فریگە ئەوەي خضخىوەجەڕو, کە  On sense and reference-( جىێژیىەوەیەک دەهىصێذ بەهاوي)دەربارەي واجا و ئاماژە1892)

ە هەر عدێک ئاماژەي هەبێذ لۆژیکیػ هییە, چىهکە ڕاصخیى و هەهدێک دەربڕینى زماهیى خاوەن واجان, بەاڵم خاوەن ئاماژە هین, هەر بۆی

هاڕاصخیى هەڵىاگرن, هەر بۆیە فریگە پێى وایە هەر عدێک بۆ ئەوەي خاوەن ئاماژەیەک بێذ پێىیضخە لە دهیاي دەرەوەدا بىهێکى فیزیکى 

 (54-53هەبێذ.)بۆ زاهیاریى زیاجر بڕواهە:دیارعەلى,

یەکەم کەش بىوە ئاماژەي بە هەهدێک بابەث پراگماجیکى داوە وەکى )پێغگریماهە( فریگە باش لەوە ملاهییە دەوجرێذ ئەم فەیلەصىفە ئە  

دەکاث, کە لە پێغگریماهەدا مەرجى ڕاصخیى هابێخە مەرج, واجە دەکرێذ ڕصخەیەک هاڕاصذ بێذ و پێغگریماهەش ى بۆ بکرێذ, پاعان فریگە 

ى بۆ بکرێذ هیچ صىدێکى هابێذ بۆ جىێژیىەوە و عیکاریى لۆژیکییاهە, چىهکە باش لەوە دەکاث, کە ئەگەر وجنى هاڕاصذ پێغگریماهەش 

 ( 104وجىەکان هاڕاصذ بً هیچ صىدێکیان هابێذ و پێغگریماهەکاهیغیان وەکى خۆیان هاڕاصذ دەبً.) بۆزاهیاریى زیاجر بڕواهە:دارا خەمید,

یبىو, لە پەیىەهدي هێىان زمان و واكع, بەو پێەي ئێمە لە ڕێگەي بابەجێکى جر, کە لەو صەردەمەدا حێى صەرهجى فەیلەصىفەکان بى, برجی 

زماهەوە واكعى چىاردەوري خۆمان دەردەبڕیً, بەاڵم ئایا زمان دەجىاهێذ ببێخە ئاوێىەي واكع و جىاهاي دەربڕینى واكعى  هەیە؟لەم ڕوەوە 

کرێذ ئەوەیە کە زۆربەي جىێژەراوى ئەم بىارە دەڵێن )ڤدگيغخایً( پێى وایە, کە زمان وێىەیەکى جەواوي واكعە, بەاڵم ئەوەي باش دە

)ڤدگيغخایً( هیچ همىهەیەکى بۆ جیىرەکەي هەهێىاوەجەوە, بەڵکى جیىریی وێىەي لۆژیکى بەبێ همىهە حێهێڵدراوە. )ڕاصڵ( لەم بارەیەوە پێى 

هێىان زمان و واكعدا هەبێذ و دەڵێذ: )) لەم وایە ئەم بۆچىهەي )ڤدگيغخایً( لە ڕاصخییەوە هسیکە و پێىیضخە الوى کەمى بەراهبەریەکى لە

پەیىەهدییەدا پێىیضخە هەر  وێىەیەک پەیىەهدییەکى هەبێذ لەگەڵ هێمایەکی زماهیدا, )هەک زیاد لەپەیىەهدییەک(, واجە پەیىەهدییەک 

(. لەو صەردەمەدا 38لەهێىان وێىە)عذ( و ئەوەي, کە وێىاي دەکەیً لە مێغکماهدا)واجە وعەکان لەمێغکدا( .(() مدمد فهمى, 

 پەیىەهدي هێىان )وێىەي لۆژیکیى( و)وێىەي زماهیى( لە ڕصخەدا گرهگیى پێدراوە, لەم ڕوەعەوە حیاوازیی کراوە لەهێىان ئەو دو وێىەیە بەو 

 ە :پێەي دەعێذ دو ڕصخە لە ڕوي ڕێسماهەوە لەیەک بچً بەاڵم لە ڕوي لۆژیکەوە حیاواز بً, بەپێچەواهەعەوە هەر ڕاصخە, بۆ همىه

 هازدار زیرەکە. -
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 جاوان بێزراوە. -

ئەم دو ڕصخەیە, لەدو بەظ پێکهاجىون لە ڕوي ڕێسماهەوە, کە ئەواهیػ )هیهاد+گىزارە(, بەاڵم ئەگەر بڵێین هەمى زیرەکێک حىاهە, ئەوا 

ێین: )جاواهبار عایضخەي ڕاصخەوخۆ واجاي )هازدار حىاهە( ظ دەگەیەهێذ, چىهکە هازدار زیرەکە, بەاڵم ئەگەر لەبري ڕصخەي دووەم بڵ

صسایە.( ئەهجامەکە دەبێذ بە ,)*جاوان عایضخەي صسایە(, بەاڵم ڕصخەکەمان لەڕوي لۆژیکەوە هەڵەیە, چىهکە جاوان هاوێکى جایبەحى هییە 

 و هابێذ لەو عىێىەدا بێذ.

 راوردکاریى: بە

ەیە, لە کۆهدا زمان بەعێک بىوە لە بىون! بابەجێکى الوەکى خاڵى هەرە حیاوازي فەلضضەفى کۆن و هىێ لەبارەي جێڕواهیيیان بۆ زمان ئەو -1

بىوە, فەیلەصىفەکان بابەحى صەرەکییان زمان هەبىوە, بەڵکى بۆ ڕوهبىهەوەي بیرە فەلضەفییەکاهیان کێغەي ئاماژەیان بەزمان داوە, بەاڵم 

هەبێذ زماهێکى بااڵ بێذ و جىاهاي ئەوەي هەبێذ فەلضەفەي هىێ بە )فەلضەفەي زمان( هاصراوە, ئەمان پێیان وابىو, کە جا زماهێکمان 

 گىزارعذ لە بىون بکاث, هاجىاهین لە ڕاصخیى هیچ عدێک بگەیً.

فەیلەصىفەکاوى صەدەي بیضخەم زۆربەیان پضپۆڕییان زاوضخە پەجییەکان بىو, وەکى )فیزیا, بیرکاریى, لۆژیک(, جىاهیان لە ڕواهگەي -2

بە عێىەیەکى جیىرزەکراو, بەاڵم لە کۆهدا فەیلەصىف کەس ى هەمى عذ زان بىوە لە )بىن, پضپۆڕیەجییەکەیاهەوە لە زمان بڕواهً 

حیا  دیاردەکان, میخافیزیک( یان کۆڵیىەجەوە صەرەڕاي زاوضخە حیاوازەکاوى وەک ئەهدازیاریى و بیرکاریى...جاد, بەاڵم زمان جەنها بۆ مەبەصتى

 لە خىدي زمان حێى بایەخى ئەم فەیلەصىفاهە بىوە.

اغاهەدا هەبىون, لەصەر زمان لە فەلضەفەي کۆهدا زمان لەچەهد ڕویەکەوە حێى بایەخ بىوە, گرهگتریً ئەو پرصیاراهەظ, کە لەم كۆه-3

بىون لە : بىەڕەحى زمان, پەیىەهدي زمان بە بیرەوە, پەیىەهدي زمان بە واكعەوە, حیاوازیی و هاوبەش ى هێىان زماوى مرۆڤ و ئاژەڵ,  تىيبر 

ریً ئەو پرصاهەي لە فەلضەفەي هىێدا لە بارەي زماهەوە حێى بایەخ بىون بریخیبىون لەهەهدێک پرصیار لەبارەي زماهەوە وەک : بەاڵم گرهگت

ئایا زماوى ئاصایی و زماوى بااڵ چى حیاوازییەک لەهێىاهیاهدا هەیە؟ ئایا زمان جىاهایی هەیە بۆ دەربڕینى هەمى بیرۆکەیەک, کە 

ى لۆژیکى چییە؟ واجا چییە؟ واجای بىەڕەحى و واجاي بارکراو چیین؟ هاوي هاصراو چییە, حیاوازي چییە لەهێىان لەمێغکماهدایە؟ ئایا زماو

 هاوي جایبەحى وعەکاوى جر ؟

بابەجێک کە لە فەلضەفەي کۆن و هىێدا حێى بایەخ بىون بریتى بىوە لە پەیىەهدي هێىان زمان و بىون, یان زمان و واكع, کە لە -4

ژیىەوەکە ڕوهماهکردووەجەوە هەر دو كۆهاغى فەلضەفە لەم ڕووەوە بۆچىوى حیایان هەیە و الي هەر فەیلەصىفێک ئەم بابەجە هاوەڕۆکى جىێ

 حیاوازە. لەبارەي ڕاصخیى و هاڕاصخیى لە زماهدا لە کۆهدا الي )ئەفالجىن و ئەرصخۆ( بۆچىوى حیا هەیە لەم بارەیەوە, بەاڵم لە فەلضەفەي

 بابەجە بە عێىەي لۆژیکیى بضەملێنرێذ.هىێدا هەوڵدراوە ئەم 

ئەگەر فەلضەفەي کۆن فەلضەفەیەکى میخافیزیکى بىبێذ, بەجایبەث حیهاوى همىهەیى الي ئەفالجىن, ئەوا فەلضەفەي هىێ کاري لە -5

: )) ئەوەي هاجىاهین پێغیىەي بریخییە لە دورخضدىەوەي هەمى حۆرە دەربڕاوێکى میخافیزیکى لە زماهدا, لەم بارەیەوە )ڤدگيغخایً ( دەڵێذ

 (.59لەبارەیەوە بدوێین, پێىیضخە لێى بێدەهگ بین.(()ئارام كادر,

فەلضەفەي زمان لە صەدەي بیضخەمدا کە بە )فەلضەفەي عیکاریى لۆحیکیى( هاو دەبرا, لە ژێر کاریگەري بسوجىەوەي بىهیادگەریى و -6

  ِ ە فەیلەصىفاوى وەک ) ڕاصڵ, ڤدگيغخایً, فریگە, کارهاب, واهگەیەعەو فەلضەفەي پۆزەجیڤیزمى/وەزعیى دا بىو, هەر لەو ٍر

کاصیریر...جاد( دەیاهىیضذ زماهێک بهێيىە کایەوە, کە وێىەیەکى دروصتى واكع بێذ!دوربێذ لە گىزارعتى میخافیزیکى و لە جىاهایدا هەبێذ 

یەجە ژێر جیغکى جاكیگە و بىەما لۆژیییە عخەکان وەک چۆن هەن بیاهىێىێذ, هۆکارەکەش ى ئەوە بىو لەو صەردەمەدا هەر عدێک هەچىبا

ي بیرکارییەکان و زاوضخە پەجییەکان دەکرایە دەرەوە و پغتى پێ هەدەبەصترا, بەاڵم  لە کۆهدا زمان الي )ئەفالجىن و ئەرصخۆ( لە چىارچێىە

 ارەوە دەکرا.بابەجە فەلضەفییەکاوى وەک )بىهىاصیى و صروعتى مرۆڤایەجیى و ئەخالق, میخافیزیک,...جاد( كضەي لەب

فەیلەصىفەکاوى صەدەي بیضخەم, هەر یەکەیان جیىرێکى دیاریکراویان پێغکەظ کردووە لە بارەي زماهەوە بۆ همىهە )ڤدگيغخایً و راصل -7

ە و فریگە و کارهاب( بە فەیلەصىفاوى بىاري زمان هاصراون ,کە زیاجر بە دامەزرێىەراوى جیىري لۆحیکیى عیکاریى دادەهرێً, پۆل ریکۆر ب

دامەزرێىەري ڕێسماوى پاظ ڕصخە و بیرۆکەي لێکداهەوە/هێرمۆهدیکا دادەهرێذ, کاصیریر جیىري پەیىەهدي زمان ئەفضاهە و عیکردهەوەي 

ڕەمس...جاد. لە فەلەصەفەي یۆهاهدا بۆچىن هەیە لەبارەي زماهەوە هەک جیىرێکى دیاریکراو, چىهکە لە کۆهدا فەیلەصىف کەصێک بىوە لە 

 كضەي کردووە. زۆربەي بىارکان
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فەیلەصىفەکاوى بىاري زمان لە صەدەي بیضخەمدا ئاماژەیان بە زۆربەي بابەجە پراگماجیکییەکان داوە, وەکى )گرجىەوە و پێغگریماهە..جاد( -8

ن بۆ همىهە )فریگە( یەکەم کەش بىوە ئاماژەي بە بابەحى )پێغگریماهە(داوە, بۆیە بەعێک لە بابەجە صیمىدیکیى و پراگماجیکییەکا

 دەگەڕێخەوە بۆ ئەوان.

 :ئەهجام

زمان پرصێکى هاوبەش ى گرهگیپێدراوي هەر دو فەلضەفەي گریکى و لۆحیکییەکاهە, یەکەمیان بۆ جێگەیغتن لە بىن و گەعتن بە ڕاصخیى  -1

کى, کە جىاهاي دەربڕینى عخەکان لە لە چىارچێىەي دیدگا فەلضەفییەکاهییەوە لە زماوى کۆڵیىەجەوە , دووەمیان بۆ بە دیهێىاوى زماهێکى لۆژی

 زاوضذ و فەلضەفەي هەبێذ.

لۆحیکییەکان زۆریىەیان زاهاي بیرکاری و فیزیک بىون, هەربۆیە لە ڕواهگەي زاوضخە پەجییەکاهەوە لە زماهیان ڕواهیىە, هەربۆیە هکۆڵیان -2

 لەبارەي هەو عدێک هەبىوە.لەوە دەکرد کە فەیلەصىف بً, بەاڵم لە کۆهدا فەیلەصىف کەس ى هەمى عذ زان بىوە و بۆچىوى 

هەهدێک بابەحى زماهەواوى وەکى پەیىهدي هێىان )بىن و زمان( یان وعە و عذ , یان هاو و هاولێنراو )دال و مەدلىل(, لە کۆهەوە پرصێک  -3

م فەلضەفەي زماوى بىوە حێى صەرهجى فەیلەصىفەکان بىوە, لە کۆهدا دەوجرا زمان وێىەي بىهە, یان دەوجرا پەیىەهدییەکە ڕێکەوجە, بەاڵ 

 هىێ بەوەوە هەوەصخا بەڵکى هەوڵى هێىاهە دي زماهێکى دەدا, کە بەجەواوەحى وێىەي بىن بێذ و زماهێکى لۆحیکى بێذ.

بۆچىوى كىجابخاهە فەلضەفییەکان بىون بە بىەما لە زاوضتى زماهدا, بۆ همىهە بۆچۆوى ئەفالجىن لەبارەي بەعەکاوى ئاخاجىەوە, کە جا  -4

زۆربەي زماهەکاهدا پغتى پێدەبەصرێذ, یان بابەجە پراگماجیکییەکاوى وەکى )پێغگریماهەو و واگەیاهدن...جاد( کە دەچىە ئێضخاظ لە 

 چىارچێىەي عیکاریى لۆحیکییەوە بەرهەمى جیگەیغخنى لۆحیکییەکاهە.

ەي کۆیان دەکاجەوە ئەوەیە, کە لۆحیکییەکان چەهدیً فەیلەصىفً و هەریەکەیان خاوەن ئاراصخەیەک لە بیرکردهەوە, بەاڵم ئەو  -5

 هەمىیان پۆزەجیڤیضتن, واجە بڕوایان بە میخافیزیک هەبىوە و لە ژێر کاریگەریى بسوجىەوەي زاوضتى و بىهیادگەریدابىون.

...جاد,  ئەفالجىن و ئەرصخۆ بۆچىهیان لەبارەي هەهدێک بابەحى زماهیى حیاوازە وەک پەیەهدي هێىان زمان و بىون, یان راصخیى و هاراصتى-6

 بەاڵم ئەوەي خاڵى هاوبەش ى هێىاهیاهە ئەو بابەجاهەیە, کە بىهەجە حێى صەرهجیان. وەکى )پەیىەهدي هاو و هاولێنراو, گریماهەي پەیدابىوى

 زمان, ڕاصخیى و هاڕاصخیى لە زماهدا, گۆڕاوى زمان, زماوى مرۆڤ و زماوى ئاژەڵ...جاد(
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